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در چند هفته اخیر شاهد هستیم که قیمت های محصوالت
فوالدی روند کاهشــی را دنبال می کند که یکی از دالیل
اصلی آن رکود در بازار مصرف است .در واقع هنوز به عرضه
و تقاضای ثابتی در بازار نرسیده ایم و بعضا تولید واحدهای
تولیدکننده محصوالت نهایی بیش تر از تقاضای موجود در
بازار است .در نتیجه بعد از رشد کاذب و هیجانی قیمت ها
در داخلکه با میزان افزایش واقعی نرخ ها در بازارهای جهانی
تناســب نداشت ،این نرخ ها مورد پذیرش فعاالن بازار قرار
نگرفت و تولیدات واحدهایی که از کیفیت مطلوبی برخوردار
نبودند ،باعث شد روند کاهشی در بازار فوالد باز هم نمایانگر
شود.
از ســوی دیگر با توجه به نزدیک بودن به ایام پایان سال،
انتظار نمی رود تغییر محسوســی در قیمت ها اتفاق بیافتد
چون هنوز عکس العملی از سوی دولت در تزریق نقدینگی
به طرح های عمرانی دیده نمی شود که بتوان به تغییر پایدار
نرخ ها امیــدوار بود.البته اتفاق نظر بین اعضای انجمن در
جلسات هم اندیشی رسته های مختلف به گونه ای است
که سبب خواهد شــد نرخ های فوالدی به روند منطقی و
واقعی خود باز گردد و از سقوطی که ممکن است به واسطه
دامن زدن به رکود فعلی به وجود آید ،جلوگیری شود.
در بازارهای جهانی هم شاهد جنگ غیرمتعارف اقتصادی
بیــن قدرت های بزرگ از آمریــکا و چین گرفته تا اروپا و
حتی آسیا هســتیم .در حال حاضر روند کاهشی در قیمت
های جهانی ازجمله کک و ســنگ آهن آغاز شده ولی در
محصوالت نهایی این افت محسوس نبوده و امیدواریم روند
نزولی قیمت های فوالد در بازارهای جهانی مجددا تبدیل
به سقوط نشود.
به هرحال با توجه به متغیرهای اقتصادی و سیاسی جهان
به نظر می رسد در سال جاری میالدی ،قیمت های جهانی
از ثبات خاصی برخوردار نباشد و شکنندگی آن بیش از سال
های پیش نمایان شود.مثال اگر ترامپ بر سر قول خود باقی
بمانــد و واردات فوالد آمریکا از چین را محدود کند در این
صورت است که چین به دنبال بازارهای جدید برای صادرات
خود خواهد رفت و در نتیجه احتمال سقوط قیمت به ویژه در
بازارهای منطقه وجود دارد.
البته فعاالن بازار چین درصدد هستند قیمت های فوالد را
تثبیت کنند و با تسهیالتی که دولت چین برای واحدهای
کوچک باظرفیت کمتر از  5میلیون تن درنظر گرفته و اقدام
به تعطیلی آنها کــرده ،قاعدتا عرضه کاهش یافته و بهتر
می توان بازار را کنترل کرد.

نگاهی دیگر به چهارمین همایش سنگ آهن:

همنشینی فوالدی ها در محفل
سنگ آهن

چهارمین همایش بین المللی ســنگ آهن ایران درحالی  19دی ماه سال
جاری در سالن مرکز همایش های صداوسیما برگزار شد که حضور فعاالن فوالدی در جمع
ســنگ آهنی ها از نکات قابل توجه آن بود .بهادر احرامیان که عضو هیئت مدیره هر دو
انجمن تولیدکنندگان فوالد و انجمن سنگ آهن است ،مدیریت یکی از پنل های این همایش
را بر عهده داشــت و عالوه بر وی آقایان طاهری زاده ،نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان
فوالد ایران ،شهرستانی عضو هیئت مدیره و خلیفه سلطانی دبیر این انجمن نیز در همایش
حضور داشتند .بهادر احرامیان همچنین یکی از اعضای کمیته راهبردی همایش بود و دکتر
اســامیان ،رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد هم در شورای سیاست گذاری چهارمین
همایش بین المللی سنگ آهن ایران حضور داشت.
در این مراســم اتفاقات قابل توجهی نیز به وقوع پیوســت که مهم ترین آنها ،فوت آیت اهلل هاشمی
رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که پس از انتشار این خبر چهره حاضرین
در سالن در غم و اندوه فرو رفت .دکتر مهدی کرباسیان ،رئیس هیئت عامل ایمیدروهم با شنیدن این
خبر فضای همایش را با حالتی بغض آلود ترک کرد و دکتر سرقینی ،معاون امور معادن و صنایع معدنی
ایمیدرو نیز آیت اهلل هاشمی رفسنجانی را یار معدنی ها و معدنکاران خواند.
سیاست تشویق بهتر از تنبیه جواب می دهد
در این همایش در ابتدا قدیر قیافه ،رئیس انجمن سنگ آهن ایران به ارائه گزارشی از عملکرد بخش
معدن و صنایع معدنی پرداخت و وضع این بخش را بحرانی توصیف کرد و گفت :بيشــتر بخشهاي
اقتصادي ايران از رکود خارج شــده اند جز بخش معدن حتی اين بخش رشد منفي هم داشته است.
انتظار داشتيم سياست گذاران بخش معدن به جاي تنبيه ،فعاالن اين حوزه را تشويق کند.
وی افزود :هنوز معدنکاران از شوک ناشي از بحران بازار جهاني بيرون نيامده بودندکه با موضوع وضع
عوارض  5تا  15درصدی بر صادرات ســنگ آهن مواجه شــدند .انجمن سنگ آهن ایران با موضوع
غیرکارشناسی وضع عوارض بر روی صادرات سنگ آهن مخالف است اما متاسفانه سیاست های اشتباه
مسئولین در وضع عوارض بر روی سنگ های تزئینی ،بازارهای هدف صادراتی را از دست ما خارج کرد
و این سیاست اشتباه درمورد سنگ آهن هم در حال اعمال است.
قیافه البی های قدرتمند را عاملی بر عدم دستیابی سنگ آهن به جایگاه واقعی خود در کشور دانست و
گفت :البی قدرتمندی در کشور وجود دارد که اجازه نمی دهد قیمت سنگ آهن جایگاه واقعی خود را
پیدا کند و عوارض مطرح شده به نوعی عوارض بر تولید است نه صادرات چراکه مازاد عرضه در کشور
دیده می شود.
قیافه در بخش دیگری از صحبت های خود اظهار داشت :اگر رشد تولید فوالد در سال آینده  ۱۰درصد
فرض شود ،نیاز صنعت فوالد به سنگ آهن  ۳۰میلیون تن می شود که با توجه به تولید  ۴۲میلیون
تنی سنگ آهن در سال گذشته بالغ بر  ۱۲میلیون تن مازاد عرضه در کشور وجود دارد .عالوه براین که
فوالدی ها همواره سنگ آهن مورد نیاز خود را دریافت کرده اند.
وی در انتها از ماده  54قانون برنامه ششم توسعه انتقاد کرد و گفت :ماده  54قانون برنامه توسعه ششم
به رغم مشورت هاي بخش خصوصي که به دولت و مجلس ارائه شد،متاسفانه در مجلس به تصويب
رسید درحالی که اين ماده قانونی زيان هاي زيادي را براي بخش خصوصي خواهد داشت و عالوه براین
ســرمایه گذاران را برای حضور در بازار ایران و سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی دچار
شک و تردید خواهد کرد.
عرضه اولين محموله سنگ آهن در رینگ داخلی بورس کاال همزمان با دهه فجر
در این همایش همچنين حامد سلطاني نژاد ،مديرعامل بورس کاالي ايران از ديگر سخنرانان بود که
در ابتدای سخنرانی خود ،تحقق تولید  55میلیون تن فوالد در افق  1404را عاملی بر رونق بازار سنگ
آهن در سال های پیش رو عنوان کرد و گفت :سنگ آهن دومين کاالي پر طرفدار بورس هاي کااليي
دنيا است و بورس هاي کااليي در جهان عملکرد مطلوبي در عرضه سنگ آهن در قالب بازارهاي فيزيکي
و مشتقه داشته اند.

وی افزود :پس از ميلگرد ،سنگ آهن دومين کاالي با بيشترين حجم معامالت است.بورس داليان در
رتبه نخست عرضه و معامالت سنگ آهن قرار دارد که عمده آن نيز از طريق بازارهاي مشتقه بوده و
پس از داليان بورس سنگاپور و شيکاگو قرار دارند.
مدیرعامل بورس کاالی ایران ادامه داد :بورس کاالبراي عرضه های سنگ آهني و نيز تامين مالي مورد
نياز اين واحدها عملکرد مطلوبي داشته و شرکت گل گهر اولين مجموعه اي بود که توانست از طريق
اوراق سلف موازي استاندارد تامين مالي شود.
وی حجم سنگ آهن مورد معامله در رینگ صادراتی بورس کاال در  9ماهه نخست امسال را  1.6ميليون
تن عنوان کرد و گفت :همچنین از طريق اوراق سلف موازي استاندارد ۴۰۰ ،ميليارد تومان تامين مالي
شرکت هاي سنگ آهني صورت گرفته است.
سلطانی نژاد در پایان سخنرانی خبر خوشی هم به تولیدکنندگان سنگ آهن داد و گفت :پيش بيني
مي شود اولين عرضه داخلي سنگ آهن در بورس کاالدر دهه فجر انجام شود.
صادرکنندگانی که مواد معدنی و منابع ملی را صادر کرده اند ،باید شرمنده باشند
در ادامه این همایش دکتر سرقینی در پنلی چالشی موضع وزارت صنعت ،معدن و تجارت درخصوص
وضع عوارض صادرات رامطرح کرد و گفت :طی ســال های 1395تا  1397عوارض  5تا  15درصدی بر
روی صادرات سنگ آهن خام پیش بینی شده و این مسئله به ایران محدود نمی شود بلکه بسیاری از
کشورهای دیگر دنیا مانند استرالیا هم درآمدی از عوارض صادرات کانی ها اخذ کرده اند.
وی تصریح کرد :آنهایی که موضوع وضع عوارض را مورد انتقاد قرار می دهند باید از صادرات سرمایه های
کشوردر دوره سال های  84تا  92شرمنده باشند .چون در این سال ها صادرات  5میلیارد دالری سنگ
آهن صورت گرفت درحالی که در مقابل  30میلیارد دالر فوالد وارد کشور شد!
معاون وزير صنعت ،معدن و تجارت درباره نقدهاي فعاالن معدني پيرامون شــکل گيري شوراي معادن
استاني که قرار است در چارچوب برنامه ششم توسعه در سطح هر يک از استان ها به رياست استانداران
تشکيل شود ،گفت :متخصصان براين باورند که از اين شورا تصميم توسعه اي بيرون نخواهد آمد اما از هم
اکنون نبايد اعتبار اين نهاد را زير سوال برد.
سرقيني توصیه کرد :درمورد عملکرد این شورا سریع قضاوت نکنیم و بدانیم اگر بهره برداران معدني براي
حل مشکالت خود به تهران مراجعه نکنند اتفاق خوبی است و مي تواند سرعت عمل در کارها ايجاد کند.

دستیابی به ظرفیت  55میلیون تن فوالد با جدیت دنبال شود
دکتر مهدی کرباسیان ،رئیس هیئت عامل ایمیدرو نیز به عنوان یکی دیگر از سخنرانان چهارمین همایش
سنگ آهن ایران در همان ابتدای سخنرانی خود به موضوع فوالد و ظرفیت  55میلیون تن هدف گذاری
شده پرداخت و گفت:دستيابي به اين ظرفيت در افق  1404بايد از سوي فعاالن اين عرصه با اصرار دنبال
شود زيرا تحقق اشتغال الزم و رشد اقتصادي  8درصدي در چارچوب برنامه ششم توسعه ضامن منافع
عمومي است.
وی خاطرنشان کرد :ایمیدرو در نظردارد  6معدن شامل معادن مس ،طال و سنگ آهن را واگذار کند و به
زودی آگهي فراخوان شرکت هاي فعال و معتبر در اين ارتباط در رسانه ها منتشر مي شود .همین طور
بهره برداری از واحدی جهت اســتحصال سنگ آهن کم عیار در جالل آباد به زودی و به شکل رسمی
انجام می گیرد.
کرباسيان تصریح کرد :سياست دولت بسترسازي براي حضور بخش خصوصي در معادن است و از آنجا
که فعاليت اکتشافي با ريسک باالهمراه است ،ايميدرو به عنوان یک سازمان توسعه ای این ریسک را می
پذیرد و وارد عمل مي شود و پس از دستيابي به ذخيره الزم ،عرصه به بخش خصوصي واگذارمي شود.
وي موضوع تجميع معادن کوچک و متوســط سنگ آهن را مهم دانست و گفت :اين موضوع رخ نداده
و تحقق آن در قيمت تمام شده توليدات ،بازارهاي مربوطه ،حمل ونقل ،فروش و صادرات نقش موثري
خواهد داشت و در واقع پاسخگوي دغدغه هاي زيرساختي است.

طرح یک میلیون تنی فوالد ثامن در آستانه بهره برداری است
طرح فوالد ثامن حداکثر تا دهه فجر به مرحله بهره برداری می رســد و پروژه آهن اســفنجی
چادرملو تا سال آینده وارد مدار تولید می گردد.
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محمود نوریان ،مدیرعامل مجتمع معدنی و صنعتی چادرملو با اعالم این خبر به چیالن گفت:
پیش بینی می شود فوالد ثامن تا دهه فجر و طرح آهن اسفنجی چادرملو تا سال آینده راه اندازی
شود .نوریان خاطرنشان کرد :در طرح فوالد ثامن به ظرفیت یک میلیون تن و قابل ارتقا تا 1.3
میلیون تن ،از تکنولوژی هات شارژ استفاده شده تا شاهد کاهش مصرف برق و آب باشیم.

گزارش نه ماهه چیالن از آمار انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران نشان از افزایش
تولید در بخش خصوصی تقریبا در همه محصوالت فوالدی دارد.
ورق گرم و سرد :بر این اساس این آمار ،تولیدکنندگان ورق گرم در بخش خصوصی با ثبت
رشــد  ۳۰درصدی در  ۹ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیشترین
رشد در میان محصوالت فوالدی را از آن خود کردند.
در این میان اما تنها محصولی که تولید آن در بخش خصوصی روند کاهشــی داشته ،ورق
ســرد (روغنی) بود .تولید ورق سرد در بخش خصوصی با  ۸درصد کاهش در  ۹ماهه سال
جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به  ۳۵۶هزار تن رسید.
تولید میلگرد :گزارش آمار  ۹ماهه فوالد کشور همچنین یک واقعیت مهم دیگر را بازگو می
کند و آن این است که تولید میلگرد در بخش خصوصی بیش از دوبرابر «بخش خصوصی
شده» است« .بخش خصوصی شده » اصطالحا به شرکت هایی گفته می شود که قبال تحت
مالکیت دولت بوده اند اما در سالهای اخیر به بخش خصوصی واگذار شده اند که به طور مثال

در زمینه تولید میلگرد ،ذوب آهن اصفهان و فوالد خراسان را می توان نام برد .بر اساس برسد و این در حالی است که بخش خصوصی شده شاهد رشد  ۲درصدی تولید فوالد
این گزارش تولید میلگرد در بخش خصوصی در  ۹ماهه ابتدایی سال جاری بیش از  ۳.۴خام خود بوده و حتی در تولید بیلت و بلوم کاهش  ۴درصدی تولید در نه ماهه امسال
میلیون تن بوده اما بخش خصوصی شده حدود  ۱.۵میلیون تن میلگرد تولید کرده است .را تجربه کرده است.
تولید تیرآهن :در بخش تیرآهن نیز تولید بخش خصوصی در نه ماهه سال جاری۱۸۸ ،
هزار تن گزارش شده که  ۲۸هزار تن معادل  ۱۸درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته
است .روند رشد بخش خصوصی فوالد در مورد ورق های پوشش دار نیز صدق می کند به
طوری که تولید بخش خصوصی در این محصول به  ۳۶۱هزار تن رسیده در حالی در ۹
ماهه سال  ۹۴این عدد  ۲۹۰هزار تن بوده است.
تولید فوالد خام :در تولید فوالد خام اما بخش خصوصی با شتاب بیشتری در حال رشد
است .بر اساس آمار انجمن تولیدکنندگان فوالد ،ذوبی ها با  ۴۸درصد رشد ،تولید بیلت و
بلوم بخش خصوصی را به بیش از  ۳میلیون تن در  ۹ماهه سال جاری رساندند که حدود
یک میلیون تن از مدت مشابه سال گذشته بیشتر بوده است .رشد  ۱۱درصدی تولید اسلب
در بخش خصوصی هم باعث شــده تا رشــد تولید فوالد خام در این بخش به  ۴۷درصد

در  9ماهه ابتدایی سال  95؛
فروش فوالد خراسان رکورد زد
مجتمع فوالد خراســان با فروش 652هزار و  916تن محصول تا پایان آذر ماه  ،95از نظر وزنی
باالترین رکورد فروش تولیدات خود در 9ماه اول سال را از ابتدای راه اندازی تا کنون کسب کرد.
به گفته مدیر بازاریابی و فروش شــرکت ،علی رغم شرایط دشوار بازار محصوالت فوالدی ،رکورد
فروش محصوالت فوالد خراسان طی  9ماه گذشته ،شکسته شد.
به گزارش بولتن اخبار فوالد به نقل از روابط عمومی فوالد خراسان ،حسین بختیاری با اعالم این که در 9ماه گذشته سال جاری به میزان
 652هزار و  916تن محصول ،شامل آهن اسفنجی ،شمش و میلگرد از سوی این شرکت به فروش رسیده افزود :حجم فروش محصوالت
این شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل  22درصد رشد داشته است.
بختیاری خاطر نشان ساخت باالترین رقم فروش نه ماهه شرکت پیش از این مربوط به سال  1393با  609هزار تن بوده است که امسال
 7درصد نسبت به سال  93ارتقاء رکورد داشته ایم .وی افزود :تناژ فروش محصوالت فوالد خراسان در مدت مشابه سال قبل  534هزار
تن بوده است که در سال جاری  118هزارتن افزایش نشان می دهد.

انعقاد نخستین قرارداد سرمایهگذاری خارجی با الگوی
 BOTدر فوالد مبارکه
فرزاد ارزانی معاون تکنولوژی شــرکت فوالد مبارکه در این خصوص گفت :قراردادهای BOT
به قراردادهای ساخت ( ،)Buildبهرهبرداری ( )Operationو واگذاری و انتقال ()Transfer
معروف است .به عبارت دیگر یکی از روش های مشارکت بخش خصوصی به ویژه سرمایه گذاران
خارجی جهت تأمین مالی پروژههای زیربنایی بوده که در آن ،شرکت سرمایه گذار موظف است
کل سرمایه گذاری جهت اجرای پروژه مشخصی را تأمین و پس از ساخت و نصب پروژه به منظور
جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری شده و سود مربوطه به مدت مشخصی ،خود از آن بهره برداری نماید .وی افزود :پس از انقضای مدت تعیین
شده ،بدون دریافت هیچگونه هزینهای ،پروژه ب ه صورت قابل بهرهبرداری و آماده به کار به سرمایه پذیر منتقل می شود .معاون تکنولوژی
شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد :با توجه به ارزش باال و اهمیت زیست محیطی سرباره های به ظاهر ضایعاتی که در جریان تولید برجای
می مانند ،مدیریت عالی شرکت بر آن شد تا با تعریف پروژه ای و با همکاری شرکت های سرمایه گذار خارجی ،فرآوری سرد و گرم سرباره
را به منظور بازیابی عناصر ارزشمند موجود در آن خصوصاً آهن ،آغاز نماید تا عالوه بر انتقال فناوری و جذب سرمایه گذاری خارجی ،از
سرمایه گذاری مستقیم در این پروژه بی نیاز گشته و با بازیابی عناصر و ایجاد ارزش افزوده در سرباره ،بهره وری تولید را افزایش و برخی
هزینه ها را کاهش دهد.

عکس نوشت
عشق آیت اهلل به توسعه فوالد ایران
بخشی از خاطرات و تصاویر مدیران و فعاالن صنعت
فوالد با رحلت آیت هاشمی رفسنجانی نمایان شد.

معاونان وزیر و مدیران عامل فوالد ،سردار سازندگی را به
حمایت و عشق به توسعه صنعت فوالد و صنایع معدنی
منسوب کردند.
در ادامه تعدادی از تصاویر آیت اهلل هاشمی در فوالد
مبارکه ،ذوب آهن اصفهان و فوالد خراسان آمده است.

اخبار داخلی

رشد مثبت تولید بخش خصوصی فوالد ایران از نگاه آمار

این روند شتابان رشد بخش خصوصی در تولید فوالد باعت شده تا در حالی که میانگین
رشــد تولید فوالد در کشورهای دنیا حدود  ۵درصد است ،تولید فوالد ایران  ۱۰درصد
یعنی دو برابر میانگین جهانی رشــد کند آن هم در شرایطی که کارخانجات فوالدی با
نصف ظرفیت خود مشغول فعالیت می باشند! این واقعیت یعنی پتانسیل فوالدی ایران
بیش از این چیزی اســت که تاکنون تحقق یافته و قطعا در سال های آینده و با بهبود
تقاضا این رشد بیشتر هم خواهد شد.

شایان ذکر است ،گزارش ها حاکی از تولید  13میلیون و  832هزار تن فوالد خام توسط
فوالدســازان خصوصی و دولتی است و این یعنی رشد  10درصدی در تولید .همچنین
مجموع تولید محصوالت فوالدی کشــور هم به  13میلیون و  446هزار تن رسیده که
تفاوت چندانی نسبت به مدت مشابه سال قبل نداشت.

انتقاد از صادرات کنسانتره به جای تأمین
نیاز داخل کشور
تقی ممتازان ،معاون بازرگانی کاوه جنوب کیش در گفت و گو با چیالن از جمله مشکالت
واحدهایی نظیر فوالد کاوه جنوب کیش را تامین مواد اولیه دانســت و اظهار داشت :بسیج
همگانی برای صادرات کنســانتره با توجه به ظرفیت تولید کارخانجات گندله سازی و عدم
کشش خطوط ریلی و جاده ای برای سرویس دهی به مصرف داخلی است.
ممتازان وضعیت تولید فوالد کاوه را در سال جاری این چنین تشریح کرد :تا پایان سال تولیدمان در شمش به  ۶۵۰هزار تن و در آهن
اسفنجی به  ۱.۱میلیون تن خواهد رسید و این شرکت بر اساس رسالت ابالغی و در جهت تامین منافع کارخانه و مصرف کننده ،محصوالت
خود را به صورت شفاف در بازار عرضه میکند.
وی در خصوص برنامه های تولید سال های پیش رو نیز به چیالن خبر داد :با راه اندازی فوالدسازی شماره  ۲در اواخر  ۹۶یا اوایل ،۹۷
توان تولید فوالد کاوه به  ۲.۴میلیون تن می رسد.

تأثیر تغییر قیمت زغال سنگ بر صورت های مالی
ذوب آهن
مدیرعامل شرکت ذوب آهن با ارسال نامهای به اداره نظارت بر ناشران فرابورس و اوراق بهادار ،خبر
از تصویب قیمت جدید خرید کنسانتره زغال سنگ ،افزایش هزینه ناشی از تغییر نرخ زغال سنگ
در بودجه  ۹۵و ارایه گزارش اصالحی  ۹ماهه داد.
احمد صادقی ،مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در گزارش خود به فرابورس آورده :قیمت جدید کنسانتره زغال سنگ در جلسه هیئت مدیره
شرکت در تاریخ  ۱۵دی ماه  ۹۵مورد تصویب قرار گرفت و از ابتدای سال  ۱۳۹۵الزماالجرا شده است .بدیهی است افزایش هزینه ناشی از
تغییر نرخ زغال سنگ در اصالحیه بودجه  ۱۳۹۵ارایه خواهد شد.
وی در بند دیگری اظهار داشت :در خصوص پوشش مقدار و مبلغ فروش سال  ،۹۵پس از تهیه صورتهای مالی  ۹ماهه و مشخص شدن
عملکرد شرکت نسبت به اصالح پیش بینیها بر اساس عملکرد  ۹ماهه ،در صورت لزوم گزارش بودجه اصالحی جهت اطالع سهامداران
ارایه خواهد شد.

فلج شدن بازار میلگرد در پی سقوط ارزش پول ترکیه
سقوط  3درصدی ارزش لیره ترکیه بازار میلگرد را فلج کرد و فعاالن شاهد توقف معامالت
هستند  .به گزارش چیالن  ،نرخ ارز ترکیه همچنان در مقابل دالر آمریکا تضعیف می شود
و این مسئله تاثیر منفی قابت توجهی بر بازار میلگرد داخلی این کشور داشته است.
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لیره ترکیه به تازگی رکورد جدیدی را به ثبت رسانده و با افت  ۳درصدی نسبت به هفته
قبل مواجه شد ۳.۷۲ .لیه ترکیه برابر یک دالر شده است .این کاهش قابل توجه ارزش پول
ترکیه سبب شده خریداران منتظر بمانند و روند بازار را رصد کنند و در نتیجه خرید در بازار
میلگرد ترکیه را متوقف و به عبارتی فلج کرده است.

اخبار خارجی

صادرات فوالد چین پس از هفت سال
کاهشی شد
صادرات فوالد چین در سال  2016پس از هفت سال متوالی که روندی صعودی داشت ،نزولی شد.
به گزارش چیالن ،بهبود بازارهای داخلی چین عامل اصلی این افت صادرات فوالد در چین عنوان
می شود که به اعتقاد بسیاری ،مطلوب شدن بازارهای محلی ،از محبوبیت صادرات کاسته است.
پیش بینی می شود این روند امسال هم دنبال شود.

خریداران خارجی نیز به دنبال این اتفاق ،گزینه های دیگری برای خرید محصوالت فوالدی از
کشورهای دیگر پیدا کردند.
سال قبل آغاز جدی کاهش ظرفیت مازاد در صنعت فوالد بود .طبق طرح چین باید ساالنه 45
میلیون از ظرفیت مازاد خود را از رده خارج کند.
اگرچه حجم تولید در سال  2016کمی افزایش
پیدا کرد اما کاهش ظرفیت ها افزایش قیمت را
به دنبال داشت.

براساس گزارش اداره گمرک چین ،محموله های
صادراتی چین شــامل محصوالت نهایی فوالد،
حدود  4میلیون تن ( 3.5درصد) کاهش داشته
و به  108میلیون و  400هزار تن تا پایان ســال
 2016رسیده است.

بزرگ ترین فوالدســاز چینی بر این باور اســت
که وضعیت امســال تغییر خاصی نخواهد کرد و
انتظار می رود صادراتش در سال  2017بین 5.5
تا  6میلیون تن گــردد درحالی که این عدد در
ســال  2016حدود  6میلیون تن بود .بزرگترین
فوالدساز چین در سال گذشته صادراتش را 730
هزار تن کاهش داد.

به گفته بســیاری از فعاالن بازار فوالد ،این افت
ناشــی از اقدامات تعرفــه ای و ضد دامپینگی
کشــورهای واردکننده نبوده بلکه با شروع سه
ماهه پایانی ســال  ،2016دولت چین حمایت
هــای خود را از صنایع پایین دســتی از طریق
اعمال بودجه هایی برای توسعه ساخت و سازها و
زیرساخت ها افزایش داد و همین امر حرکتی در
بازار تقاضای داخلی ایجاد کرد.

حجم صادرات فوالد چین در ماه دسامبر با 3.9
درصد افت نسبت به نوامبر و  26.8درصد نسبت
به دسامبر سال  2016به  7.8میلیون تن رسید.

این موضوع همچنین باعث افزایش شدید قیمت
ها در بازار شــد .در نتیجه فوالدسازان چینی به
بازار داخلی رو آورده و متمرکز شدند.

سرخطخبرهایاقتصادی
ایتالیا بزرگترین واردکننده اروپایی کاالی ایرانی در  9ماه
امسال
بررسی آمارهای گمرک ایران در  9ماهه امسال نشان می دهد،
کشور ایتالیا با واردات بیش از  678هزار تن کاال به ارزش بیش
از  385میلیون دالر ،بزرگترین واردکننده کاالی ایرانی در بین
کشورهای اروپایی (بدون احتساب نفت و تجارت چمدانی) بوده است.
سرعت سپردهگذاری در بانکها کم شد
گرچه میزان سپردهگذاری در بانکها افزایش یافته ،اما از سرعت آن
به ویژه در سپردههای مدت دار کاسته شده است .روندی که نمی
تواند در تغییر رویه بانکها برای پرداخت سودهای باالتر و ایجاد
شرایط خاص موجود و همچنین آغازی برای رقابت های مخرب
جذب سپرده بی تاثیر باشد.
انجماد پنج عامل محرک در بازار مسکن
شرایط اقتصادی کشور حکایت از آن دارد که پنج عامل از شش
محرک بازار مسکن در شرایط انجماد قرار دارند .این شش عامل
فروش نفت ،نرخ ارز ،سود بانکی ،تورم ،رکود اقتصادی و پروژه های
عمرانی هستند که تنها تورم کنترل شده است.
کاهش  ۴میلیارد مترمکعبی ورود آب به سدهای ایران
وزارت نیرو اعالم کرد :از ابتدای سال آبی امسال حدود هفت میلیارد
مترمکعب آب وارد سدهای کشور شده که حدود  ۴.۱میلیارد
مترمکعب کمتر از مدت مشابه پارسال است.

تقاضا هنوز هم در بازار شمش CIS
احیا نشده است
پس از تعطیالت ســال نو میــادی ،خریدها در بازار بیلت صادراتــی  CISهنوز هم کند انجام
می گیرد.

به صورت فوب هدف گذاری کرده اند با این حال کارخانه ای در اکراین با قیمت  390دالر در هر
تن وارد بازار شده است.

به گزارش چیــان ،تقریبا هیچ عالئمی از بهبود در بخش
مسکن دیده نمی شود و چشم انداز نامطمئن به بازار سبب
شده خریداران منطقه منا محتاطانه خرید کنند.

برآورد می شــود در آینده ای نزدیک برخی فعالیت های
تجاری در الجزایر و نیز برخی کشورهای خاورمیانه شروع
شــود .اما مشــتریان ترکیه ای و مصری تمایلی به خرید
ندارند چراکه ارزش پول ملی ترکیه در حال کاهش بوده و
عالئم مثبتی در بازار مبنی بر تقاضا و خرید دیده نمی شود.

قیمت بیلت کشــورهای عضو  CISبه صورت فوب  390تا
 400دالر در هر تن است که نسبت به اواخر دسامبر بدون
تغییر است.

قیمت پیشــنهادی مشــتریان ترکیه ای بــرای واردات
محصوالت نیمــه نهایی  380تا  395دالر در هر تن برای
تحویل در بنادر ترکیه است بنابراین قیمت های مورد نظر
نولیدکنندگان  CISحدود  405تا  410دالر در هر تن بود.

با این حال بسیاری از شرکت ها ،فروش را متوقف کرده اند و
قصدی برای فروش با قیمت های پایین ندارند.

شنیده ها حاکی از پیش خرید چند محموله از روسیه برای
اواخر ژانویه  2017است .با این حال خریدارن نهایی فوالد
منطقه منا انتظار دارند قیمت ها به ارقام پایین تر برسند.

خریداران مصری هم قیمت های پیشنهادیشان  405دالر
در هر تن است درحالی که فروشندگان  ،CISقیمت 410
تا  415دالر برای شمش پیشنهاد می دهند.

قيمتهايجهاني

تهیه و تنظیم :مریم رحیمی

البته تولیدکنندگان بیلت  CISقیمت های  400تا  410را

هفته منتهی به

هفته منتهی به

هفته منتهی به

هفته منتهی به

هفته منتهی به

هفته منتهی به

هفته منتهی به

هفته منتهی به

هفته منتهی به

 25اکتبر 2016

 2نوامبر 2016

 14نوامبر 2016

 21نوامبر 2016

 4دسامبر 2016

 11دسامبر 2016

 24دسامبر 2016

 2ژانویه2017

 14ژانویه2017

44-45

48-49

61/5-62/5

52-53

52/5-53/5

53-54

47/5-48/5

48/5-49/5

53-54

70-69

77-76

91-92

83/5-84/5

90-91

94-95

91-92

91-92

92-93

28/5-29/5

28/5-29/5

28/5-29/5

28/5-29/5

28/5-29/5

28/5-29/5

28/5-29/5

28/5-29/5

28/5-29/5

340

352/5

385

385

390

390

400

397/5

395

400-405

418-420

455-460

440-445

475-480

500-502

500-505

495-500

495-500

395-404

410-420

455-465

465-475

488-492

488-492

490-500

490-500

495-500

ورق گرم

وارداتی اروپا CIF

479-490

492-498

496-518

510-520

542-548

538-543

537-543

543-548

560-571

ورق سرد

صادراتی دریای سیاه

440-445

460-465

505-510

520-530

535-545

535-540

540-545

540-545

540-545

میلگرد

 FOBصادراتی ترکیه

380-390

390-400

424-426

436/5-438/5

425-430

417/5-422/5

430-440

430-440

423-427

میلگرد

داخلی اروپا

424/5-435/5

437/5-448/5

447-458

451/5-462

478-484

475-486

470-480

474-485

496/5-502

میلگرد

 FOBصادراتی چین

341-343

355-357

402-408

388-392

419-421

435-439

430-432

420

426

محصول

سنگ آهن
سنگ آهن
سنگ آهن
شمش
ورق گرم
ورق گرم

مشخصات
 58درصد وارداتیCFR -
شمال چین

 65درصد وارداتیCFR -
شمال چین

 52درصد وارداتیCFR -
شمال چین

صادراتی FOB -دریای
سیاه

ورق گرم -صادراتی چین
صادراتی  FOBدریای
سیاه

روابط خارجی بانک ها پس از برجام رو به بهبود است
غالمرضا پناهی ،معاون ارزی و امور بین الملل بانک ملی ایران :پس
از برجام روابط بین المللی شبکه بانکی رو به بهود است البته در مسیر
کار برخی موانع فنی ،تجاری و سیاسی وجود دارد.
هشدار نسبت به ایجاد انحصار در بازار خودرو
با تغییرات اخیر صورت گرفته در شرایط واردات خودرو ،یک
کارشناس نسبت به انحصاری شدن واردات خودرو و تاثیرات منفی
آن بر مصرفکنندگان هشدار داد.
ایران بیشترین نفع را از توافق اوپک میبرد
توافق اخیر کاهش تولید نفت اوپک و دیگر کشورهای تولیدکننده
منجر به افزایش  ۱۶درصدی قیمت نفت از اواخر ماه نوامبر شده
است؛ این افزایش قیمت ممکن بود بیشتر باشد اگر تولید نفت
گسترده ایران نبود.
جزئیات برگزاری مناقصه بزرگ صنعت برق ایران اعالم شد
هوشنگ فالحتیان ،معاون وزیر نیرو :به زودی مناقصه بینالمللی
ارتقای راندمان  ۱۸هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی از  ۳۳به ۴۰
درصد برگزار میشود.
بانک کانادایی به اتهام نقض تحریم ایران نیم میلیون دالر
جریمه شد
بانک تورنتو دومنیکن موافقت کرد در قبال پرداخت  ۵۱۶هزار و
 ۱۰۵دالر اتهامات علیه این بانک در زمینه نقض تحریم های آمریکا
در زمینه منع مبادالت مالی با ایران پیگیری قضایی نخواهد شد.

خارجی
ترکیه به سرمایه گذاران بزرگ تابعیت میدهد
ترکیه برای برون رفت از بحران اقتصادی خود به سرمایه گذارانی که
حداقل  ۲میلیون دالر در این کشور سرمایه گذاری کنند ،تابعیت این
کشور را اعطا میکند.
افزایش  ۳.۴میلیون نفری جمعیت بیکاران جهان در سال
۲۰۱۷
سازمان بین المللی کار اعالم کرد نرخ بیکاری در جهان در سال
 ۲۰۱۷اندکی افزایش می یابد و از  ۵.۷به  ۵.۸درصد می رسد که به
معنای افزایش  ۳.۴میلیون نفری بیکاران جهان خواهد بود.
افزایش دو برابری سرمایه گذاری در صنعت نفت جهان
شرکت های نفتی میزان تصویب پروژه ها و سرمایه گذاری ها در
اکتشاف نفت را برای اولین بار در طی  ۳سال گذشته بیش از دو
برابر افزایش خواهند داد.

اخبار فوالد

بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

صاحب امتیاز :انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
مدیر مسئول :سیدرسول خلیفه سلطانی
سیاستگذاری :حمیدرضا طاهری زاده – سعید رئوفی
سردبیر :سید احمد عسکری
گرافیک و صفحهآرایی :پیمان مرادی
همکاران این شـماره :مریـم رحیمی ،مائده صالـح ،پیمان مرادی ،محسـن احمدی،
محمدباقرحسینزاده
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر ،باالتر از خیابان شهید بهشتی،کوچه پردیس ،پالک 3
جدید
ایمیلmag@chilanonline.com :
وبسایتwww.chilanonline.com :
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قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران

قیمتهایداخلی
تهیه و تنظیم :مریم رحیمی

(واحد :ریال/کیلوگرم)

قیمت ورق روغنی در بازار تهران

قیمت نبشی و ناودانی در بازار تهران
نبشی

قیمت میلگرد ساده و آجدار در بازار تهران
میلگرد ساده

سایز

هفته دوم دی

هفته سوم دی

سایز

هفته دوم دی

هفته سوم دی

سایز

هفته دوم دی

هفته سوم دی

0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.25
1.5
2
2.5

29,000
29,000
28,000
28,000
28,000
28,000
28,000
28,000
28,000
28,000
28,000

29,000
29,000
27,000
27,500
27,000
27,500
27,000
27,000
27,500
27,500
27,500

6.5
8
10
12
14

19,200
***
15,400
20,350
20,350

19,100
***
15,400
20,350
20,350

3
4
5
6
8
10
12
15

17,100
17,100
17,100
17,100
17,300
17,300
17,300
***

16,500
16,500
16,500
16,500
17,200
17,200
17,200
***

میلگرد آجدار

قیمت ورق سیاه در بازار تهران
سایز

هفته دوم دی

هفته سوم دی

2

22,800

22,500

3

22,500

22,300

4

22,500

22,300

5

22,300

22,200

6

22,300

22,200

8

22,000

22,000

10

22,300

22,500

12

22,700

22,850

15

22,300

22,400

20

22,000

21,800

25

21,800

21,800

سایز

هفته دوم دی

هفته سوم دی

8
10
12
14
16
18
20
22
25
28
30
32

16,050
15,350
15,350
16,700
16,700
16,700
16,700
16,700
16,700
16,700
***
16,700

15,900
15,200
15,200
16,550
16,550
16,550
16,550
16,550
16,600
16,550
***
16,600

ناودانی
سایز

هفته دوم دی

هفته سوم دی

6
8
10
12
14
16
18
20
22

17,300
17,100
17,100
17,100
1,700
17,100
28,500
28,500
28,500

17,000
16,500
16,500
16,500
16,500
17,000
28,500
28,500
28,500

تغییرات قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران
30000

25000

15000

رونــد تغییرات هفتگی
قیمت محصوالت فوالدی
در بازار تهران

10000
5000

ناودانی

بورسکاال

ریال/کیلوگرم

20000

ورق سیاه

حجم
معامله
(تن)

تاریخمعامله

تاریخ تحویل

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

19,855

7724

1395/10/06

1395/11/30

فوالد مبارکه اصفهان

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

19,965

15666

1395/10/06

1395/11/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه G

26,730

1000

1395/10/13

1396/01/14

ذوب آهن اصفهان

سبد تیرآهن و ناودانی

16,500

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

19,965

37471

1395/10/13

1395/11/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

19,855

31918

1395/10/13

1395/11/30

ذوب آهن اصفهان

سبد نبشی و ناودانی

16,100

3380

فوالد مبارکه اصفهان

ورق قلع اندود

34,710

400

1395/10/13

1396/01/14

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد مخلوط

14,500

560

1395/10/07

فوالد مبارکه اصفهان

تختال SM

16,055

32000

1395/10/13

1395/11/30

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد و تیرآهن

16,800

10000

1395/10/07

1395/11/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

25,434

2000

1395/10/13

1396/01/14

ذوب آهن اصفهان

میلگرد A3-12

17,200

46

1395/10/13

1395/10/18

فوالد مبارکه اصفهان

ورق قلع اندود

34,710

3456

1395/10/20

1396/01/31

فوالد خوزستان

تختال C

16,732

28700

1395/10/08

1395/11/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

19,855

11763

1395/10/20

1395/12/30

فوالد خوزستان

تختال C

16,732

41000

1395/10/22

1395/12/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه G

26,730

2853

1395/10/20

1396/01/31

نام کاال

تولیدکننده

قیمتپایانی
میانگین
موزون (ریال)

نبشی

میلگرد آجدار

میلگرد ساده

ورق روغنی

حجم
معامله
(تن)

تاریخمعامله

تاریخ تحویل

ورق گرم B

19,965

39120

1395/10/20

1395/12/30

25,434

42283

1395/10/20

1396/01/31

1000

1395/10/07

1395/10/12

1395/10/07

1395/10/12
1395/10/12

نام کاال

تولیدکننده

قیمتپایانی
میانگین
موزون (ریال)

