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نگاه «اخبار فوالد» به گزارش آماری انجمن
جهانی فوالد :

جهان فوالد در سالی که گذشت
چگونــه از بــازار و کیفیــت
محصوالت فوالدی صیانت کنیم؟
سید رسول خلیفه سلطانی
دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

در حال حاضر بازار فوالد کشــور عالوه بر اینکه از کشش بسیار
اندک و چندین ســاله تقاضا رنج می برد ،با مســائلی همچون
ناهمگونی در پرداخت های مالیاتــی و کیفیت های متفاوت در
تولیدات کارخانجات مختلف گریبانگیر است .این مسائل به گونه
ای در هم آمیخته و گردش چرخ بازار فوالد را کندتر ســاخته اند
که به نظر می رســد حل آنها نیازمند همت و انسجام حداکثری
تولیدکنندگان و نظارت بیشــتر ســازمان های مربوطه اســت.
تعدادی از کارخانجات تولیدکننده فوالد به واسطه کمبود نقدینگی
و فشار خریداران مجبور شده اند در پاره ای موارد به فروش های
بدون فاکتور و بدون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده روی بیاورند.
از سوی دیگر فقدان اســتاندارد اجباری شمش و نظارت ناکافی
سازمان ملی استاندارد بر شمش های تولیدی کارخانجات مختلف
موجب شده که دامنه کیفیت شــمش در بازار فوالد گسترده تر
شــود .این دو عامل به تنهایی یا در کنــار یکدیگر امکان مانور
قیمتی بیشــتری برای تعداد معــدودی از کارخانجات فوالدی
فراهم آورده و باعث شــده که حقوق تولیدکنندگان با کیفیت و
قانونمند تضییع گردد چرا که متاســفانه ویژگی های فوق الذکر
یعنی فــروش های بدون فاکتور و کیفیــت پایین به قبل و بعد
از حلقه ذوب فوالد هم ســرایت کــرده و در پاره ای موارد حتی
مصرف کنندگان نهایــی محصوالت فوالدی نیز درخواســت
میلگرد و تیرآهن بدون فاکتور طلب دارند که این مسئله کاهش
فروش فوالدسازان و نوردکاران قانونمند را به دنبال داشته است.
در این راستا انجمن از سازمان امور مالیاتی خواسته است به جای
سختگیری های شدید موجود در رسیدگی به پرونده مالیاتی شرکت
های معتبر و برندهای بازار فوالد و کارخانجاتی که بر رعایت قوانین
مالیاتی حتی به بهای کاهش شدید فروش و رسیدن به نقطه سربه
ســر تاکید دارند ،نظارت خود را بر معامالت بدون فاکتور زنجیره
فوالد تا مصرف کنندگان نهایی و پیمانکاران ساختمانی متمرکز
کند تا عالوه بر جلوگیری از تضییع حقوق دولت ،به ســاماندهی
بازار فوالد در جهت حمایت از تولیدکنندگان قانونمند کمک کند.
همچنین در جهت بهبود کیفیت تولیدات فوالدی کشور و حمایت
از حقوق مصرف کنندگان و البته در راستای ساماندهی بازار فوالد،
انجمن با هماهنگی سازمان ملی استاندارد طرح رتبه بندی کیفی
کارخانجات فــوالدی و برقراری نظام ممیــزی و ارتقاء کیفیت
تولیدکنندگان فوالد را ارائه داده و با مشارکت اعضای خود شیوه
نامه اجرایی آن را نیز تدوین نموده و به زودی این طرح را اجرایی
خواهد نمود .این طرح ابتدا در سطح کارخانجات تولیدکننده میلگرد
به اجرا در خواهد آمد و ســپس در کارخانجات نبشی و ناودانی و
ذوب فوالد هم اجرایی خواهد شد تا با یاری خدا ،نتایج این نظام
ممیزی کیفیت به همراه نظارت های موثرتر و هدفمند ســازمان
ملی استاندارد و ســازمان امور مالیاتی ،ساماندهی بازار فوالد در
حلقه های ذوب و نورد و جلوگیری از تضییع حقوق تولیدکنندگان
با کیفیت و قانونمند در این حلقه ها را به همراه داشــته باشــد.

جناب آقای محمدرضا ادريسي

انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت مديرعاملی
مجتمع فوالد صنعت بناب تبریک و تهنیت عرض نموده و
توفیقات روز افزون را از خداوند سبحان برای شما خواستاریم.

بررسی آمار تولید فوالد خام کشورهای عضو
انجمن جهانی فوالد نشان می دهد کشورهای مختلف جهان
در ســال  2016نزدیک به یک میلیارد و  604میلیون تن
فوالد خام تولید کردند که رشد  0.7درصدی نسبت به سال
 2015داشته اســت .تولید فوالد خام دنیا در سال 2015
براساس اعالم انجمن جهانی فوالد حدود یک میلیارد و 591
میلیون تن اعالم شده بود.
ایران رتبه چهاردهم خود را حفظ کرد
ایران در ســال  2016بالغ بــر  17میلیون و  895هزار تن
فوالد خام تولید کرد که از  16میلیون و  146هزار تن سال
 2015حدود  10.8درصد باالتر اســت .روند ماهانه تولید
فوالد هم حاکی از آن است که ایران در دسامبر یک میلیون
و  521هزار تن فوالد خام تولید کرده که  13.9درصد باالتر
از دسامبر ســال  2015بوده است .گفتنی است در نوامبر
هم تولیدات فوالد خام ایــران به یک میلیون و  570هزار
تن رسیده بود.
ایران همچنــان در خاورمیانه برتریــن تولیدکننده فوالد
محسوب می شود و عربستان با تولید  5میلیون و  461هزار
تن در جایگاه دوم فاصله بسیار زیادی با کشورمان دارد .در
منطقه خاورمیانه هم درمجموع در سال  2016حدود 29
میلیون و  25هزار تن انواع شمش فوالدی تولید شد که با
توجه به رشد چشمگیر ایران ،رشد خاورمیانه هم  7.6درصد
نسبت به سال  2015بود.
کشــورمان بعد از چین ،ژاپن ،هند ،آمریکا ،روســیه ،کره
جنوبی ،آلمان ،ترکیه ،برزیل ،اکراین ،ایتالیا ،تایوان و مکزیک
در رتبه چهاردهمین تولیدکننده برتر فوالد دنیا قرار دارد.
تولید فوالد اتحادیه اروپا  162میلیون تن شد
 28کشور عضو اتحادیه اروپا در مجموع در سال  2016بالغ
بر  162میلیون و  293هزار تن فوالد خام تولید کردند که
درمقایسه با رقم سال  2016که  166میلیون و  173هزار
تن بود 2.3 ،درصد افت داشته است .در دسامبر پارسال هم
مجموع تولید فوالد خام اتحادیه اروپا  13میلیون و  66هزار
تن بود که این عدد در سال قبل  11میلیون و  501هزار تن
گزارش شده است.
همچنین بر اســاس گزارش اخیر انجمــن جهانی فوالد،
برترین تولیدکننده اتحادیه اروپا ،کشور آلمان با تولید 42
میلیون و  82هزار تن در سال  2016اعالم شد .این کشور
درحالی در ســال  2016میالدی به این حجم تولید دست
یافت که در سال قبل از آن تولیدش به  42میلیون و 676
هزار تن رسیده بود .آلمان همچنین در دسامبر  2016حدود
 3میلیــون و  230هزار تن فوالد تولید کرد که رشــد 8.2
درصدی نسبت به دسامبر  2015داشت.
ایتالیا با تولید  23میلیون و  341هزار تن فوالد در ســال
 2016دومین کشــور بزرگ اتحادیــه اروپا در تولید فوالد
شناخته شد .این کشور درمقایســه با سال  2015رشد 6
درصدی را به ثبت رساند .این کشور در دسامبر هم با رشد
 19.8درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل یک میلیون

و  776هزار تن فوالد تولید کرد.

 110میلیون و  945هزار تن بود.

فرانسه و اسپانیا دیگر کشــورهای بزرگ تولیدکننده فوالد
اتحادیه اروپا بودند که به ترتیب  14میلیون و  633هزار تن
و  13میلیون و  654هزار تن فوالد تولید کردند .البته فرانسه
افت  2.3درصدی و اسپانیا هم کاهش  8درصدی را در تولید
فوالد خود به ثبت رســاندند .فرانسه در دسامبر  2016یک
میلیون و  365هزار تن و اســپانیا  927هزار تن فوالد خام
تولید کرده که فرانسه رشد  39.6درصدی و اسپانیا افت 1.5
درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده اند.

آمریــکا در این قاره پیش تاز بوده و تولیدش به  78میلیون
و  619هزار تن در ســال  2016رسیده است اما این کشور
با افت  0.3درصدی نسبت به سال  2015روبرو شده است.
آمریکا در دسامبر  6میلیون و  619هزار تن فوالد خام تولید
کرد که  11درصد باالتر از مدت مشابه سال قبل است.

رشد  5.2درصدی تولید فوالد ترکیه در سال 2016
ترکیه در ســال  2016حدود  33میلیــون و  163هزار تن
فوالد تولید کرد درحالی که در ســال  2015تولیدات فوالد
خام آن به  31میلیون و  517هزار تن رسیده بود .این مسئله
به معنای رشد  5.2درصدی در تولید فوالد خام ترکیه است.
ترکیه در دسامبر ســال گذشته هم  2میلیون و  838هزار
تن فوالد خام تولید کرد که درمقایسه با دسامبر سال 2015
که  2میلیون و  671هزار تن بود 6.2 ،درصد رشــد نشــان
می دهد.
تولید فوالد کشورهای حوزه  CISاز  100میلیون تن
فراتر رفت
 6کشــور حوزه  CISهم در مجموع در سال  2016بالغ بر
 102میلیون و  222هزار تن فوالد خام تولید کردند که 0.8
درصد بیشتر از سال  2015بود.
کشورهای مستقل مشــترک المنافع  CISدر سال 2015
حــدود  101میلیون و  374هزار تن فوالد خام تولید کرده
بودند .این کشورها در دســامبر هم  8میلیون و  841هزار
تن فوالد تولید کرده بودند که  6.6درصد باالتر از دســامبر
 2015بوده است.

مکزیک بعد از آمریکا در رتبــه دوم این قاره قرار دارد .این
کشور در دسامبر یک میلیون و  705هزار تن و در مجموع
ســال  19 ،2015میلیون تن فوالد خــام تولید کرد که به
ترتیب رشد  24.1درصدی و  4.3درصدی داشته است.
کانادا سومین تولیدکننده فوالد آمریکای شمالی شناخته شد
که در سال  2016بیش از  12میلیون و  672هزار تن فوالد
خام تولید کرد که از  12میلیون و  473هزار تن سال 2015
اندکی باالتر است .کانادا در دسامبر اما افت  3.7درصدی را به
ثبت رساند و تولیداتش به یک میلیون و  30هزار تن رسید.
چین ،کشور  800میلیونی
تولید فوالد خام چین در سال قبل  808میلیون و  370هزار
تن شد که  1.2درصد بیش تر از سال  2015است .چین در
سال  2015حدود  798میلیون و  785هزار تن فوالد تولید
کرده بود .چین در دسامبر  67میلیون و  220هزار تن فوالد
تولید کرده که از  65میلیون و  136هزار تن دسامبر 2015
حدود  3.2درصد بیش تر است.
ژاپن در آسیا همچنان دومین تولیدکننده برتر فوالد است که
تولیدات خود را در سال  2016به  104میلیون و  772هزار
تن رساند .ژاپن در  2015بیش از  105میلیون تن فوالد خام
تولید کرده بود که  0.3درصد باالتر از سال  2016محسوب
می شود .این کشــور در دسامبر  2016حدود  8میلیون و
 711هزار تن فوالد خــام تولید کرده درحالی که در مدت
مشابه سال  2015این عدد  8میلیون و  585هزار تن بود.

در این بین تولید روسیه در سال  2016بالغ بر  70میلیون
و  800هزار تن اعالم شــده و این درحالی است که در سال
 2015تولید فوالد این کشــور با حدود  70میلیون و 900
هزار تن ،افت  0.1درصدی را نشــان می دهد .فوالدسازان
روسیه در دسامبر هم  6میلیون و  213هزار تن فوالد تولید
کردند که البته این عدد  8درصد بیشــتر از دســامبر سال
 2015یعنی  5میلیون و  944هزار تن است.

هند در دسامبر  2016حدود  8میلیون و  397هزار تن فوالد
تولید کرد اما در دسامبر  2015تولید فوالد خام آن  7میلیون
و  305هزار تن بود.

اوکراین هم تولید فوالد خام خود در ســال  2016را به 24
میلیون و  221هزار تن رساند درحالی که این عدد در سال
 2015حدود  22میلیون و  968هزار تن بود .این کشور در
دسامبر هم  2میلیون و  15هزار تن فوالد خام تولید کرد که
رشد  4.5درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.

بعد از هند ،کره جنوبی و سپس تایوان هستند که به ترتیب
در سال  2016تولیدات فوالد خامشان به  68میلیون و 567
هزار تن و  21میلیون و  570هزار تن رسید که کره جنوبی
افت  1.6درصدی و تایوان رشــد  0.9درصدی را شاهد بوده
است.

سال  2016در آمریکای شمالی چه گذشت؟

کره جنوبی در دسامبر  5میلیون و  858هزار تن فوالد خام
تولید کرده که  0.2درصد پایین تر از دســامبر  2015بوده
است .تایوان در دسامبر  ،2016یک میلیون و  825هزار تن
فوالد خام تولید کرد که البتــه  12.7درصد باالتر از مدت
مشابه سال قبل بوده است.

تولید فوالد خام آمریکای شمالی در دسامبر  9میلیون و 409
هزار تن شد که  9.9درصد افزایش نسبت به دسامبر 2015
نشان می دهد .درمجموع هم در این قاره بالغ بر  110میلیون
و  987هزار تن فوالد تولید شده که تغییر ناچیزی نسبت به
سال  2015داشته است .تولید سال  2015آمریکای شمالی

هندوستان هم تولید خود را به  95میلیون و  618هزار تن
رسانید .این کشور در راستای چشم انداز  2025حرکت کرده
و رشد تولید سال قبل را به  7.4درصد رسانده است.

جذب سرمایه گذارهای فوالدی در بندر عباس
عبدالمجید شــریفی ،مدیرعامل شــرکت ملی فوالد به چیالن گفت :در
بندرعبــاس و به طور اخــص در منطقه ویژه اقتصــادی قصد داریم یک
بسته  10میلیون تنی فوالد شکل دهیم .وی افزود :پیشنهاداتی از سوی
کشورهای خارجی برای مشارکت در مناطق آزاد خلیج فارس و چابهار ارائه
شده است و ما در حال بررسی این پیشنهادات هستیم.
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شریفی خبر داد :دو طرح استانی بافق و سبزوار با توجه به شرایط اقلیمی و
گذشت  10سال از شروع آنها ،شاهد تغییراتی خواهند بود.

اخبار داخلی

شماره جدید نشریه چیالن بهره ور شد

اصرار رییس جمهور و وزیر صنعت
برای گذار از رکود بازار فوالد

شرکت های برتر فوالدی در جدول
۱۰۰شرکت برتر اعالم شد

شماره جدید چیالن
شــماره بهمن ماه  95نشــریه چیالن به موضوع بهره وری در صنعت فوالد ایران
پرداخت .در همین راستا سرمقاله این شماره از نشریه به قلم دکتر محمود اسالمیان،
رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد اســت با موضوع بهره وری صنعت
فوالد در گرو رقابت و دانش فنی منتشر شد.
دیگر مطالب این شماره چیالن:

رییس جمهور در نهمین نشست خبری با خبرنگاران عنوان کرد :آنهایی که می گویند
رکود است ،بروند همین فوالد را نگاه کنند ،سال گذشته فوالد و ذوب آهن چه وضعی
داشت و امسال چه وضعی دارد .این نشان می دهد یک حرکتی رخ داده است.

پیش بینی از آینده بازیگر اصلی فوالد دنیا
دفاع تمام قد سبحانی از جایگاه فوالد مبارکه

دکتر روحانی در ادامه توضیح داد :من سال گذشته مصاحبه ای کردم و همه تالش
می کردیم جنس هایی که در انبارها مانده بود را چگونه به فروش برسانیم .در برخی از
کارخانه های بزرگ مانند فوالد ،آنقدر انبارها انباشته شده بود ،دیگر جا نبود ،در حالی
که همه انبارها خالی شده ،امروز برای سه ماهه آینده نوبت می دهد.

انتظار تولیدکنندگان فوالد برای اجرای عدالت مالیاتی
کیفیت و مالیات ،دغدغه روز فوالدی ها
فوالد قاتل آب نیست تولیدکننده آب است!

تحلیل های آماری از وضعیت عرضه و تقاضای فوالد ایران و جهان
توسعه فوالد در چابهار و خلیج فارس در دستور کار است

رییس جمهوری تصریح کرد :البته نمیخواهم بگویم همه چیز حل شده است ،اشتباه
نشود .هنوز برخی از بخش های اقتصادی نیمه فعال است و باید به بخش دیگر آن
کمک کنیم .ما همه تســهیالت مورد نیاز را نمی توانیم به همه بخش ها دهیم .اما
امسال تسهیالت بسیار بیشتری نسبت به سال گذشته داده شده و یک تحرک بسیار
خوبی در سراسر کشور دیده شده است.

نجات صنایع فوالد از مسیر کاهش بهای تمام شده

نعمت زاده ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت نیز اخیرا در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو
سیما تصریح کرده بود :صنعت فوالد از رکود یکی دو ساله گذشته خارج شده است.

چرا بهره وری صنعت فوالد ایران افزایش نمی یابد؟

این در حالی اســت کــه تولیدکنندگان فوالدی از طوالنی شــدن رکود بازار فوالد
گالیهمند هستند و معتقدند اگرچه اوضاع تا حدودی نسبت به سال گذشته به خاطر
شرایط جهانی بهبود پیدا کرده است و دپوهای فوالدی ها کمتر شده است اما از آنجا
که بازار مصرف فوالد در بخش ساختمانی و عمرانی دچار رکود است ،این صنعت نیز
دچار کاهش تقاضا و خالی ماندن ظرفیت های تولید شده است.

طراحی بسته ای برای حل زنجیره فوالد
مقایسه نادرست قیمت های داخلی و صادراتی

 ۱۰راهبرد برای افزایش بهره وری در صنعت فوالد ایران
حمایت جدی دولت از کاتالیست مصرفی صنعت فوالد
رشد  43درصدی تأمین مالی فوالدسازان از طریق بورس کاال

برنامه ورق خودرو چهارمحال و بختیاری
برای افزایش تولید ورق بدنه اتومبیل
اصغر اســماعیلی ،مدیرعامل ورق خودرو چهارمحال و بختیاری به خبرنگار چیالن
گفت :میزان ورق تحویل داده شــده به خودروســازان در امسال از مرز  50هزار تن
خواهد گذشــت و تا ســال  2018نیز باتوجه به تولیدات جدید خودروسازان تولید
ورق از مرز  100هزار تن خواهد گذشت و تالش خواهیم کرد عالوه بر بدنه خودرو ،کل قطعات داخلی که گالوانیزه است را از
تولیدات داخل استفاده کنیم.
اســماعیلی تصریح کرد :تا اوایل ســال  97اصالحاتی در خط تولید این کارخانه ایجاد خواهد شد تا بتوانیم گریدهای آلیاژی
پیشرفته را تولید کنیم و به تولید ورق بدنه اتومبیل هم دست یابیم.

در هشتمین جشنواره ملی بهره وری
مشخص شد:
رشد شاخص بهره وری کل
عوامل تولید در فوالد مبارکه
به گزارش بولتن اخبار فوالد ،در هشتمین جشنواره ملی بهره وری ،شرکت فوالد مبارکه اصفهان با نظر کمیته علمی و داوران
جشنواره ،در بین شرکت های فوالدی کشور به عنوان شرکت برتر در رشد شاخص بهره وری کل عوامل تولید ( )TFPمعرفی و
با اهدای لوح تقدیر از این شرکت قدردانی شد.
گفتنی است ،مسابقه ملی بهره وری از طریق محاسبه شاخص های بهره وری براساس صورت های مالی شرکتها در حوزه های
تولیدی ،کشاورزی و خدماتی برگزار می شود و طی گزارش جامعی شرکتها را به تفکیک زمینه فعالیت آنها مورد مقایسه قرار
داده و در سطح ملی منتشر و از برترین های هر گروه تقدیر میکند.

ن مديريتصنعتي که هر ساله صد شــرکت برتر ایران را رتبهبندي می کند
ســازما 
در جدیدترین اقدام ،شــرکت های برتر  95در ســال مالــی  94را رتبه بندی کرده
که درمجموع نام  3شــرکت فوالدی شــامل فوالد مبارکه ،توکافوالد و فوالد اکسین
خوزستان هم در بین آنها دیده می شود.
به گزارش خبرنگار چیالن ،همچنین نام گل گهر ،چادرملو و میدکو نیز در میان این
شرکت ها مشاهده میشود.
اســامی شــرکت های معدن و صنایع معدنی که در این لیست دیده می شود شامل
شرکت فوالد مبارکه اصفهان با رتبه  ،۱۹معدنی و صنعتی گل گهر با رتبه  ،۵۹معدنی
و صنعتی چادرملو با رتبه  ،۷۳ســرمایه گذاری توکافوالد با رتبه  ،۸۳فوالد اکســین
خوزستان با رتبه  ۸۸و میدکو با رتبه  ۹۹می باشند.
گفتنی است ،سازمانمدیریتصنعتی از سال  ۱۳۷۷رتبهبندی شرکت های برتر ایران
را هر ساله انجام داده است.
این رتبه بندی با الهام از رسالت سازمان با فراهم نمودن آمار و اطالعات شفاف و مفید
در مورد بنگاههای اقتصادی کشــور ،فضای روشنتری از کسب و کار اقتصادی کشور
ارایـــه میدهد و به مدیران بنگاههای اقتصادی ،سیاستگذاران و پژوهشگران ،یاری
میرســاند تا شناخت و درک دقیقتری از مقیاس ،ساختار مالی و اقتصادی صنایع و
بنگاههای اقتصادی بزرگ کشور بیابند.

تولید شمش با مقطع گرد برای اولین بار
در فوالد آلیاژی ایران
فوالد آلیاژی ایران برای اولین بار موفق به طراحی شمش با مقطع گرد شد.
به گزارش چیالن ،شــرکت فوالد آلیاژی ایران در راستای تامین سفارش مشتریان
خود در قسمت ریخته گری تکباری واحـــد فوالد سازی برای اولین بـار اقدام بـه
طـراحی و تولید شمش های با مقاطع گرد نمود که در آینده نزدیک شاهد تولید
انبوه ایــن محصول در این شرکت خواهیم بود.
شایان ذکر است ،شرکت فوالد آلیاژی ایران به عنوان بزرگترین تولید کننده فوالدهای آلیاژی در ایران و خاور میانه می باشد و
قابلیت تولید انواع گریدهای فوالدی را داراست.

آمار 10ماهه تولید و فروش
ذوب آهن اصفهان اعالم شد
براســاس گزارش آمار تولید و فروش ذوب آهن اصفهان در دوره  10ماهه نخســت
امسال ،این شرکت بالغ بر  359هزار تن شمش فوالد تولید کرده است.
بــه گزارش چیالن ،تولید تیرآهن ذوب آهن در مدت مذکور بیش از  328هزار تن و
میزان فروش این محصول نزدیک به  875هزار تن بود.
این شرکت تولید میلگرد را به  663هزار تن رساند که از این میزان ،نزدیک به 642
هزار تن را فروخت .در بخش فروش میلگرد هم موفق به فروش  283هزار تن شد همچنین تولید و فروش کالف در ذوب آهن
به ترتیب بیش از  34هزار تن و نزدیک به  22هزار تن بوده است.
جمع مبلغ فروش ذوب آهن نیز در  10ماهه ابتدایی سال بیش از  2هزار و  501میلیارد تومان برآورد شده است.

تعرفه های جدید اتحادیه اروپا علیه فوالد چین و تایوان
کمیسیون اروپا تعرفه های جدیدی را علیه برخی محصوالت فوالدی چینی و
تایوانی پس از اینکه متوجه شد که قیمت فوالد عرضه شده توسط این دو کشور
در بازار اروپا پایین تر از حد معمول (دامپینگ) بوده است ،وضع کرد.
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به گزارش چیالن؛ گزارش ها حاکی از آن اســت که تعرفه  64.9درصدی برای
چین و  12.1درصدی علیه برخی اتصاالت فوالدی چینی و تایوانی وضع شده
است .گفتنی است که این محصوالت فوالدی در برخی صنایع از جمله کشتی
سازی ،فرآوری مواد غذایی و ساخت و ساز استفاده می شود.

اخبار خارجی

گزارش اختصاصی از وضعیت فوالد برزیل

از افت تقاضا تا افزایش قیمت

صنعت فوالد برزیل بدترین بحران خود را در سال  2016تجربه
کرد؛ زمانی که تقاضای داخلی به کمترین حجم ساالنه خود از
 2009که  18.8میلیون تن بود ،رسید.

 2016حدود  308دالر و  80ســنت اعالم کرد که بیشترین
رشــد قیمت ها در سال  2016بوده است .این درحالی است
که قیمت زغال به صورت فوب بنادر استرالیا در  9نوامبر 76
دالر و  78سنت بوده است.

به گزارش چیالن آنالین ،موسســه فوالد بزریک در پایان ماه
نوامبر اعالم کرده بود انتظار دارد مصرف ظاهری فوالد در برزیل
به  17میلیون و  850هزار تن تا پایان ســال خواهد رسید .این
عدد به معنای افت  16.2درصدی نسبت به سال  2015است
چراکه مصرف ظاهری فوالد در سال  2015بالغ بر  21میلیون
و  290هزار تن بوده است.
چشم انداز منفی برای بخش فوالد نشان دهنده تضعیف اقتصاد
برزیل است .اداره آمار برزیل ( )IBGEدر  30نوامبر گفته بود که
تولید ناخالص داخلی ( )GDPاین کشور در سه ماهه سوم امسال
نسبت به مدت مشابه سال قبل افت  2.9درصدی داشته است.
اقتصاد برزیل هــم در ماه های بین جوالی تا ســپتامیر افت 0.8
درصدی را درمقایســه با سه ماهه قبلی تجربه کرده بود .از جوالی
تا سپتامبر تولید ناخالص داخلی درمقایسه با مدت مشابه سال قبل
و نیز سه ماهه قبل افت  2.9درصدی و  1.3درصدی داشته است.
باوجود شرایط ضعف تقاضای بازار داخلی ،فوالدسازان برزیلی موفق
شــدند  5افزایش قیمت را در طول ســال  2016در زنجیره توزیع
محلی اجرایی کنند.
دلیل این تعدیالت قیمتی ،رشد قیمت مواد اولیه ،تغییرات نرخ ارز،
کاهش حجم واردات و افزایش قیمت در بازارهای جهانی بوده است.
تحلیل بازار در آوریل -ژوئن
برزیل در سه ماهه آوریل تا ژوئن سه تعدیل متوالی در قیمت های
فــوالد تخت تجربه کرد .افزایش  10درصدی در آوریل ،رشــد 12
درصدی در ماه مــی و  12درصدی در ژوئن به ترتیب در ماه های
مذکور دیده شدند.
ایــن افزایش قیمت در ورق نورد گرم ،ورق نورد ســرد و ورق های

این افزایش قیمت زغال کک شــو ،شــرکت های برزیلی را
مجبور کرد برای حفظ حاشیه سود خود ،قیمت های فروش
را افزایش دهند.
دالیل کاهش حجم واردات

گالوانیزه اتفاق افتاد و توســط کارخانه های برزیلی آرسلورمیتال،
 ،CSPگرداو ( )Gerdauو اوسیمیناس ( )Usiminasاعمال شد.
شرکت  Gerdauتعدیل قیمت را برای ورق گرم انجام داد چراکه
این شرکت تولیدکننده ورق سرد و گالوانیزه نبود .این سه افزایش
قیمت ،در پی افزایش نرخ در بازارهای بین المللی بوده است .در آن
زمان قیمت های جهانی رشد خود را پس از یک دوره سقوط قیمت
ها در اوایل  ،2016شروع کرد.
متــال بولتن قیمت های ورق گرم صادراتی را  470تا  475دالر در
هر تن در  22آوریــل اعالم کرد درحالی که در  8ژانویه به  270تا
 275دالر رسیده بود.
تحلیل بازار در نوامبر -دسامبر
در پایان سال  2016فوالدسازان برزیلی (تولیدکنندگان فوالد تخت)
مجددا قیمت های خود را در زنجیره توزیع محلی افزایش دادند.
قیمت ها در ماه نوامبر  5درصد و در ماه دسامبر  10درصد افزایش
یافتند که هر دو رشد ،در پی افزایش هزینه تامین مواد اولیه یعنی
زغال سنگ بوده است.
متال بولتن قیمت هر تن زغال سنگ وارداتی از استرالیا را در  8نوامبر

رونــد صعودی قیمت ها در بازارهــای بین المللی و افزایش
قیمت زغال دو عامل رشد قیمت ها در برزیل بود .اما کاهش
واردات فوالد تخت ،ناشــی از تغییرات نرخ ارز و ضعف تقاضا
بوده که نقش کلیدی در قیمت های وارداتی بازی می کرد.
براساس گزارش وزارت تجارت خارجی برزیل ،حجم واردات فوالد
تخت به برزیل از ژانویه تا نوامبر  583هزار و  644تن بود که 1.37
درصد پایین تر از مدت مشابه سال قبل بود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار :چابهار در جذب سرمایه
خارجی پس از برجام پیش گام بوده است .هفت تفاهمنامه بزرگ
اقتصادی با شرکتهایی از هند ،عمان ،چین و کره جنوبی در حاشیه
همایش فرصتهای سرمایهگذاری و توسعه پایدار در سواحل مکران
امضا شد.

از این میزان ،حدود  328هزار و  797تن از چین بوده درحالی که
عدد واردات از چین در ســال  2015و در همین مدت  769هزار و
 793تن بود.
البته پیش بینی می شود مشکالت تجاری روسیه و چین با برزیل،
بــر کاهش واردات و مقابله با واردات ورق گرم کمک خواهد کرد و
عاملی بر افت آن خواهد بود.
شکایات و تحقیقاتی مبنی بر دامپینگ ورق های فوالدی از چین و
روسیه در ماه جوالی مطرح شد که در نهایت منجر به وضع قوانین
ضد دامپینگی بر محصوالت مشابه از چین در نوامبر شد.
برخی کارشناسان معتقدند این قوانین و تعرفه های وارداتی باعث
کاهش شدید واردات فوالد به برزیل شود .با این حال هنوز تاثیر این
عامل بر تجارت فوالد دیده نشده و به طور دقیق قابل ارزیابی نیست.

قيمتهايجهاني

ظرفیت تولید این کارخانه پیش از این  150هزار تن بوده است و با
راه اندازی خط دوم به  300هزار تن در ســال می رسد .این افزایش
ظرفیت سبب خواهد شد ،این کارخانه فوالدی به دنبال یافتن ماده

کارخانه های بیلت منطقه مانند جیندال در بندر صحار و صنایع فوالد
خلیج فارس در ابوظبی نیز وارد میدان شده اند .گفتنی استMSI ،
محصوالت میلگردی را در بازار داخلی عمان به فروش میرســاند.

تهیه و تنظیم :مریم رحیمی

کارخانه فوالد مسقط ( )MSIتولیدکننده میلگرد عمان در نظر دارد
با راه اندازی کارخانه میلگرد دوم خود در ماه مارس ،ظرفیت تولید
را دو برابر کند.

به گزارش بولتن اخبار فوالد به نقل از استیل پرایس ،از سال 2014
بســیاری از خریداران شمش حوزه خلیج فارس به طور عمده مواد
مــورد نیاز خــود را از ایران و چین تامین مــی کردند هرچند که
همچنان تامین از طریق کشورهای عضو  CISامکان پذیر است.

و اگرچه کاهش بهای نفت ســبب کاهش هزینه های دولت عمان
در پروژه های فوالدی این کشــور شده اما شرکت  MSIبه آینده
امیدوار اســت .بجز  MSIشــرکت های فوالد حدید (HADID
 ،)MAJANصحار ( )SOHARو فوالد الجزیره ()JAZEERA
نیز به ترتیب  200هزار تن 900 ،هزار تن و  700هزار تن افزایش
ظرفیت در میلگرد و نورد خواهند داشت که این موضوع به معنای
رقابت تنگاتنگ در آینده در بازار میلگرد عمان است.
همچنین در سال گذشته جیندال یک کارخانه میلگرد  1.4میلیون
تنی را در صحار راه اندازی کرد و کارخانه آهن و فوالد MOON
در نظر دارد تا ســال  2018کارخانه  1.1میلیون تنی را راه اندازی
کند.

هفته منتهی به 2

هفته منتهی به

هفته منتهی به

هفته منتهی به

هفته منتهی به

هفته منتهی به

هفته منتهی به
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هفته منتهی به

نوامبر 2016

 14نوامبر 2016

 21نوامبر 2016

 4دسامبر 2016

 11دسامبر 2016

 24دسامبر 2016

2ژانویه 2017

ژانویه 2017

 28ژانویه 2017

48-49

61/5-62/5

52-53

52/5-53/5

53-54

47/5-48/5

48/5-49/5

53-54

56-57

76-77

91-92

83/5-84/5

90-91

94-95

91-92

91-92

92-93

76-96

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

352/5

385

72-73

390

390

400

397/5

395

365

418-420

455-460

440-445

475-480

500-502

500-505

495-500

495-500

499

410-420

455-465

465-475

488-492

488-492

490-500

490-500

495-500

475-485

ورق گرم

وارداتی اروپا CIF

492-498

496-518

510-520

542-548

538-543

537-543

543-548

560-571

557-562

ورق سرد

صادراتی دریای سیاه

460-465

505-510

520-530

535-545

535-540

540-545

540-545

540-545

525-535

میلگرد

 FOBصادراتی ترکیه

390-400

424-426

436/5-438/5

425-430

417/5-422/5

430-440

430-440

423-427

395-405

میلگرد

داخلی اروپا

437/5-448/5

447-458

451/5-462

478-484

475-486

470-480

474-485

496/5-502

492-503

میلگرد

 FOBصادراتی چین

355-357

402-408

388-392

419-421

435-439

430-432

420

426

430-433

سنگ آهن
سنگ آهن
سنگ آهن
شمش
ورق گرم
ورق گرم

 58درصد وارداتیCFR -
شمال چین

 65درصد وارداتیCFR -
شمال چین

 52درصد وارداتیCFR -
شمال چین

صادراتی FOB -دریای
سیاه

ورق گرم -صادراتی چین
صادراتی  FOBدریای
سیاه

جدول کاالهای یارانهای اعم از داروها ،کاالهای اساسی ،نهادههای
کشاورزی و حاملهای انرژی از سوی هیئت دولت اعالم شد .بر این
اساس 3کاالی اساسی گندم ،آرد و نان به همراه انواع واکسن ،شیر
خشک ،کیسه خون و داروهای ساخته شده برای بیماری های خاص
جزو کاالهای یارانه ای هستند.
محمدرضا بهرامن ،رئیس خانه معدن ایران :ماده  ۵۴برنامه ششم
توسعه تیر خالص را به بخش معدن زده و معدنداران در شوک
بهسر میبرند .میخواهند یک درصد پول فروش معادن کشور را از
معدنداران بگیرند.

بررسی تراز تجاری از سال  ۱۳۹۰تا  ۱۳۹۵نشان میدهد این
شاخص آماری بهبود یافته است .آخرین آمار مربوط شاخص آماری
در هشت ماهه سال  ،۱۳۹۵رقم  ۷۳۴میلیون دالر را نشان میدهد که
در مقایسه با تراز تجاری سال  ۱۳۹۰بهبود یافته است.
صادرات منوط به ثبت فاکتور الکترونیک شد.

اولیه (شــمش) مورد نیاز خود برای تامین خوراک بیافتد .طبق این
گزارش ،فوالد مسقط ،پیش از این نیمی از مواد مورد نیاز خود را از
فوالدسازان داخلی تامین می کرد و بخش دیگر را از اکراین ،ترکیه
و برزیل وارد می کرد.

محصول

داخلی
رئیس اتاق بازرگانی تهران :با دستور اجرایی ترامپ بازرگانان
ایرانی مانند سایر افراد امکان حضور در آمریکا ندارند و این دستور
محدودیتهایی را برای تجارت دو کشور فراهم میکند ،هر چند که
ممنوعیتی برای تجارت با ایران ایجاد نشده است.

کارخانه فوالد مسقط ظرفیت
تولید را دو برابر میکند

مشخصات

سرخطخبرهایاقتصادی

بر اساس بخشنامه گمرک ،از  ۱۵بهمن ماه دور اظهاری صادرات
تنها از طریق فاکتور الکترونیک انجام خواهد شد.
کمیسیون کشاورزی مجلس با ارسال نامه به هیئت رئیسه مجلس
خواستار پیگیری تخلف دولت در کاهش تعرفه واردات  ۸کاالی
اساسی ،حساس و ضروری شد.
علی چنگی ،مدیرکل دفتر برنام ه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه
و شهرسازی با اشاره به رشد حدود  9درصدی معامالت مسکن در 9
ف شدن
ماهه نخست امسال نسبت به زمان مشابه سال  1394و متوق 
رشد منفی صدور پروانههای ساختمانی ،از آغاز رونق در بازار معامالت
مسکن خبر داد.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت از اعطای تسهیالت رونق تولید به
 ۲۰هزار و  ۵۰۰واحد صنعتی ،معدنی و کشاورزی ،به مبلغ  ۱۴هزار و
 ۴۰۰میلیارد تومان خبر داد.

خارجی
آلمان ،اتحادیه اروپا را به مقابله با سیاست های اقتصادی ترامپ
فراخواند .این کشور ،اتحادیه اروپا را به گسترش بیشتر مناسبات
اقتصادی و برقراری تجارت آزاد با کشورهای مختلف به ویژه
کشورهای آسیایی فرا خواند.
معاون وزیر نفت عربستان اعالم کرد ،عربستان به تعهدات خود
مبنی بر تامین نفت خام ژاپن پایبند است و توافق کاهش اوپک نمی
تواند بر روی آن تاثیر بگذارد.
آمریکا سال  ۲۰۱۶را با رشد اقتصادی حدود دو درصد به پایان
رساند که کندترین نرخ رشد اقتصادی از سال  ۲۰۱۱است .به
گزارش ایسنا ،آمار وزارت بازرگانی نشان داد رشد تولید ناخالص
داخلی آمریکا در سه ماهه چهارم سال میالدی گذشته نسبت به
سه ماهه سوم ،به  ۱.۹درصد کاهش پیدا کرده است.
خبرگزاری انگلیسی «رویترز» از افزایش صادرات نفت ایران در ماه
آینده میالدی خبر داد و اعالم کرد :هلند برای نخستین بار پس از
تحریم ،در ماه فوریه (بهمن-اسفند) روزانه  ٧٠هزار بشکه نفت از ایران
وارد می کند.

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
همـکاران ایـن شـماره :مریـم رحیمی ،مائـده صالـح ،پیمـان مـرادی ،محمدباقر
حسین زاده
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر ،باالتر از خیابان شهید بهشتی،کوچه پردیس ،پالک 3
جدید  /تلفن88551701-4 :
ایمیلmag@chilanonline.com :
پایگاه خبــری تحلیلی چیالن آنالینwww.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 چهارم دی

هفته اول بهمن

سایز

هفته چهارم دی

هفته اول بهمن

سایز

هفته چهارم دی

هفته اول بهمن

0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.25
1.5
2
2.5

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

28,900
28,900
27,000
27,350
27,350
27,350
27,350
27,350
27,350
27,350
27,500

6.5
8
10
12
14

17,200
19,200
15,400
20,350
20,350

17,200
18,700
18,700
20,350
20,350

3
4
5
6
8
10
12
15

16,500
16,500
16,500
16,500
17,000
17,000
17,000
***

16,300
16,300
16,300
16,300
16,900
16,900
16,900
***

میلگرد آجدار

قیمت ورق سیاه در بازار تهران
سایز

هفته چهارم دی

هفته اول بهمن

2

22,500

22,500

3

22,300

22,300

4

22,300

22,300

5

22,200

22,200

6

22,200

22,200

8

22,000

22,000

10

22,900

22,950

12

***

22,900

15

22,350

22,200

20

21,800

21,775

25

21,900

21,800

سایز

هفته چهارم دی

هفته اول بهمن

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

15,850
15,150
15,150
16,400
16,400
16,400
16,400
16,400
16,400
16,400
***
16,550

15,600
14,900
14,900
15,950
15,950
15,950
15,950
15,950
15,950
15,950
***
16,000

ناودانی
سایز

هفته چهارم دی

هفته اول بهمن

6
8
10
12
14
16
18
20
22

16,600
16,500
16,500
16,500
16,500
17,100
27,500
27,500
27,500

16,200
16,300
16,300
16,300
16,300
16,400
27,400
27,400
27,400

تغییرات قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران
30000

25000

15000

روندتغییرات
قیمت محصوالت فوالدی
در بازار تهران

10000
5000

ناودانی

بورسکاال
نام کاال

قیمتپایانی
میانگین
موزون (ریال)

نبشی

میلگرد آجدار

میلگرد ساده

ورق سیاه

ورق روغنی

حجم
معامله
(تن)

تاریخمعامله

تاریخ تحویل

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

25,434

42283

1395/10/20

1396/01/31

فوالد مبارکه اصفهان

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

19,965

39120

1395/10/20

1395/12/30

فوالد مبارکه اصفهان

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه G

26,730

2853

1395/10/20

1396/01/31

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد و تیرآهن

فوالد مبارکه اصفهان

ورق قلع اندود

34,710

3456

1395/10/20

1396/01/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

19,855

11763

1395/10/20

1395/12/30

ذوب آهن اصفهان

سبد تیرآهن 30

17,200

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

19,965

53408

1395/10/27

1395/12/30

ذوب آهن اصفهان

سبد مخلوط

17,850

144

فوالد مبارکه اصفهان

ورق قلع اندود

34,710

3305

1395/10/27

1396/01/31

فوالد خوزستان

تختال C

16,732

41000

1395/10/22

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه G

26,730

10075

1395/10/27

1396/01/31

فوالد هرمزگان جنوب

تختال C

16,300

15000

1395/10/28

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

19,855

26908

1395/10/27

1395/12/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

25,434

34194

1395/10/27

1396/01/31

نورد و تولید قطعات
فوالدی

ورق گرم

فوالد مبارکه اصفهان

تختال SM

16,055

15000

1395/10/27

1395/11/30

تولیدکننده

ریال/کیلوگرم

20000

تولیدکننده

حجم
معامله
(تن)

نام کاال

قیمتپایانی
میانگین
موزون (ریال)

تاریخمعامله

تاریخ تحویل

ورق گرم B

19,965

18599

1395/11/04

1395/12/30

ورق گرم C

19,855

9749

1395/11/04

1395/12/30

17,200

683

1395/10/29

1395/11/30

6700

1395/11/04

1395/11/09

1395/11/10

1395/11/30
1395/12/30
1395/12/10

19,220

750

1395/10/29

1395/11/04

