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قیمت های فوالد

در بازارهای داخلی و جهانی

بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

شرکت های فوالد در ایران و جهان

شماره  115نیمه اول خرداد ماه 1396

مطالبات و انتظارات فوالدی ها از
دولت دوازدهم
سه راهکار جلب رضایتمندی
تولیدکنندگانفوالد
جهانبخششکری
رئیس هیئت مدیره جهان فوالد غرب

رشــد اقتصــادی کشــور در ســال  1395براســاس اعالم
رســمی  7/4درصد بوده اســت .در این زمان مصرف سرانه
فوالد کشــور حدود  200تا  230کیلوگرم محاســبه شــده
اســت .در چنیــن شــرایطی اماآنچه که در جامعه مشــهود
اســت ،عــدم رضایت تولیــد کنندگان اســت .حــال برای
تحقــق رضایتمنــدی تولیدکننــدگان فوالد چــه باید کرد؟
برای بهبود شرایط اقتصادی کشور ،نیازمند افزایش تولید داخلی
از یک طرف و تشویق جامعه به مصرف کاالی ساخت داخل
از طرف دیگر هستیم به نحوی که با افزایش  GDPکشور و
ایجاد زمینه فعالیت های عمرانی و رفاهی و توسعه زیر ساخت
ها ،رشد اقتصادی را به حدود  8/5درصد در سال  1396برسانیم.
در چنیــن شــرایطی پیش بینی می شــود ســرانه مصرف
فــوالد در کشــور به  340کیلوگرم برســد و ایــن به معنی
ضرورت افزایــش تولید به منظور تامیــن تقاضای داخلی و
صادرات اســت که الزمه آن اصالح شــیوه صادرات فوالد و
از بین بردن روش ناســالم رقابت در صادرات فوالد می باشد.
جا دارد مســئولین محترم نیز به شــیوه عمل صادر کنندگان
فوالد و اعمال دامپینگ غیر معقولی که در حال حاضر اعمال
می شــود توجه کرده و اجازه ندهند کــه واحدهای تولیدی
وابســته به دولت از امتیازات ویژه خود ســوء استفاده نموده
و بــرای نابودی واحدهای بخش خصوصــی که عمدتا توان
تحمل زیان هنگفت را ندارند رقابت ناسالم را در پیش گیرند.
موضــوع بعدی که رضایت تولیدکننــدگان را به همراه دارد،
تســریع در ابــاغ و تخصیص بودجه  96اســت تا ســریعا
بــا اجرای طــرح ها و پروژه هــای منــدرج در برنامه دولت
بتوان شــرایط حاکم بر اقتصاد کشــور را بهبود بخشــیده و
ســایه رکود را از ســر اقتصاد و به ویژه فوالد برداشت .البته
آنچه کــه در برنامه های آتی دولت برای رشــد و توســعه
منظور شــده و می شــود بایســتی با درآمد معقول ســالیانه
دولت تناســب داشته باشد تا با کســر بودجه یا مشکالتی از
این دســت مواجه شــویم که ضررش چندبرابر نفع آن است.
موضوع بعدی ،مسئله مالیات و بهره های بانکی به عنوان یکی
از اقالم درآمدی دولت است .قطعا اگر بعضی از تولید کنندگان
داخلی با مشــکل روبه رو شده اند ،علت آن را می توان در دو
فاکتور عمده جستجو کرد :یکی مالیات با تشخیص های فراتر
از اســتحقاق تولیدکننده و دیگری نرخ سود تسهیالت بانکی.
اگــر دولت به دنبال کمک به تولید کنندگان و معالجه اقتصاد
کشور است ضرورتا بایســتی به این دو مسئله توجه نموده و
بــه درد دل اهل فن گوش فرا دهد .دولتی که خواهان جذب
سرمایه های خارجی اســت نیاز به حمایت از سرمایه گذاران
و تولیدکنندگان و عرضه مشــوق های قوی دارد تا صاحبان
سرمایه انگیزه ســرمایه گذاری در ایران را داشته باشند .تنها
در این صورت اســت که می توان به افزایش تولید ناخالص
داخلی و افزایش نرخ رشد اقتصادی و رسیدن به فرصت های
شــغلی مورد نیــاز و تحقــق رفاه جامعــه امیدوار باشــیم.

 :مردم ایران با حضور پرشــور
خود در انتخابات  29اردیبهشــت ماه ،مجددا
حسن روحانی را به عنوان رئیس جمهور کشور
برگزیدنــد .اکثریت جامعه فوالد کشــور نیز
با حمایت های پیدا و پنهان خود نشــان داد
که علی رغم مشــکالت و کاستی های دولت
یازدهم ،اما راه اعتــدال و آرامش و عقالنیت
اقتصادی را بهترین راه اداره کشور در شرایط
کنونی می داند.
حال انتظارات فوالدگــران از دولت دوازدهم
چیســت؟ دولت دوازدهم حل چه مسائلی را
باید در اولویت اقدامات خود برای رشد صنعت
فوالد قرار دهد؟ اساسا دولت آینده چگونه باید
زمینه رفع مسائل و توسعه صنعت فوالد را مهیا
کند؟

تدوین و اجــرای نقشــه راه ،اولویت
استراتژیک
دکتر محمــود اســامیان ،رئیــس انجمن
تولیدکنندگان فوالد فقدان نقشه راه را مشکل
اصلی و زیربنایی صنعت فوالد ایران می داند.
وی در سرمقاله شماره  73چیالن ،با اشاره به
تبعات این مســئله بیان کرده است :در واقع
نقشه راهی برای توســعه صنعت فوالد ایران
تدوین نشــده تا سیاســت گذاران و سرمایه
گذاران و فعاالن این صنعت در مسیر آن نقشه
حرکت کنند.
نتیجه آن شــده که صنعت فوالد کشور دچار
معضالت فراوانی از جملــه احداث واحدهای
غیر اقتصادی و با ظرفیــت پایین ،واحدهای
تک حلقه ای در زنجیره فوالد با فاصله زیاد از
مواد اولیه ،توسعه نامتوازن حلقه های زنجیره
فوالد ،عدم توجه به تولید صادرات محور و به
طور کلی یک بی نظمی و آشفتگی در سرمایه
گذاری ها شده است.
دکتر اسالمیان در ادامه انتظارات تولیدکنندگان
فوالد از دولت دوازدهم را این گونه اعالم کرده
اســت :با توجه به تــداوم دولت تدبیر و امید،
انتظار داریم با جدیت و شــجاعت ،در مقابل
فشارها برای ادامه روندهای غیر منطقی توسعه
صنعت فوالد ایستادگی شود .انجمن نیز در این
مســیر در کنار دولت محترم خواهد بود و به
عنوان بازوی مشورتی دولت تالش خواهد کرد

نقشــه راه و استراتژی های توسعه در صنعت
فوالد تدوین و ابالغ شــود تا بتوان بر آن مبنا
به توسعه فراگیر و پایدار صنعت فوالد دست
یافت.
رکود ،یک کلید واژه اصلی ،چند راهکار
عملیاتی
رئیــس جمهور منتخب پــس از پیروزی در
انتخابات در یک نشســت خبری ،استفاده از
لفظ رکود در کشور را صحیح ندانست و گفت
وقتی دو فصل متوالی در کشور رشد اقتصادی
داشته ایم ،رکود به چه معناست؟
در پاســخ به آقای روحانی باید گفت رشــد
اقتصادی هر چند محقق شده اما در بسیاری
از حوزه ها از جمله فوالد به ســطح ملموس
انتظارات نرسیده اســت .بنابراین الزم است
دولت دوازدهم عالوه بر تداوم رشد اقتصادی،
سطح انتظارات را نیز با واقعیات موجود تطبیق
دهد چرا که به دلیل مازاد ظرفیت ایجاد شده
به ویژه در بخش نورد مقاطع طویل ،مطمئنا
نخواهد توانست همه تولیدکنندگان و فعاالن
فوالدی را راضی کند!
سید رســول خلیفه ســلطانی ،دبیر انجمن
تولیدکنندگان فوالد طی یاداشتی به چیالن،
کاهش نرخ ســود ســپرده و بهــره بانکی و
متناســب سازی آن با نرخ تورم ،واقعی سازی
نــرخ ارز و اعطای مشــوق هــای صادراتی و
مالیاتــی را  3راهــکار اصلی بــرای خروج از
رکود صنعت فوالد عنوان کرده و بهره گیری
بیشــتر از توان کارشناسی و مدیریتی تشکل
هــای صنفی و تخصصی در دولت دوازدهم را
خواستار شده است.
سید رضا شهرستانی ،عضو هیئت مدیره انجمن
تولیدکنندگان فوالد نیز در این خصوص گفته
است :رئیس جمهور محترم به خوبی رکود در
بخش مسکن را تایید و اعالم کرده اند برنامه
های برای تزریق سرمایه به این بخش در دولت
دوازدهم تدوین کرده اند که امیدواریم برنامه
هایی موثر و غیر تورمی باشد .ضمن اینکه با
توجه به وجود حدود  4میلیون مسکن خالی در
کشور،تزریقبودجهبهطرحهایعمرانیمی تواند
یکی از بهتریــن و موثرترین راه ها برای افزایش
تقاضای فوالد و خروج آن از رکود فعلی باشد.

بانک ،مالیات و استاندارد؛ سه ایستگاه
پرچالش
حمید رضا طاهــری زاده نایب رئیس انجمن
تولیدکنندگان فوالد با اشــاره به وجود بیش
از  24میلیون ظرفیــت تولید در بخش نورد
محصــوالت طویل فوالدی بــه چیالن گفته
اســت :در حال حاضر حدود  34درصد از این
ظرفیت در حال فعالیت اســت که سبب غیر
اقتصادی شدن تولید شده و برخی واحدها را
مجبور به تعطیلی یا کاهش شیفت های کاری
کرده است.
در چنین شــرایطی که اکثر واحدها زیان ده
هستند یا با حاشیه سود زیر  5درصد فعالیت
می کنند ،بهره های باالی بانکی که بعضا تا 6
برابر ســود کارخانجات فوالدی هم می رسد،
نفس تولیدکنندگان را گرفته اســت .مسائل
عدیده مالیاتی و عدم تطابق مقررات مالیاتی
با دوران رکود و همچنین نظارت های ناکافی
ســازمان ملی اســتاندارد بــر مقوله کیفیت
تولیدات کارخانجات مختلف ،بازار فوالد و به
طور خاص میلگرد و محصوالت طویل را دچار
آشفتگی ساخته که الزم است دولت دوازدهم
با جدیت رسیدگی به این مسائل را در اولویت
برنامه های خود قرار دهد.
احمد خوروش ،مدیر عامل فوالد کویر و عضو
هیئت مدیره انجمن نیز بهبود فضای کســب
و کار را مهــم ترین دســتور کار دولت آینده
می داند و معتقد است :صنعت فوالد عالوه بر
مسائل درونی ،با مشکالت فضای بیرونی دست
و پنجه نــرم می کند که مهم ترین آنها بهره
های باالی بانکی و برخوردهای ســلیقه ای و
غیر عادالنه مالیاتی اســت که دولت دوازدهم
باید به طور جدی در جهت حل این مســائل
و بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید
حرکت کند.
انتظار برای متوازن سازی زنجیره فوالد
در دولت دوازدهم
سید حسین احمدی عضو هیئت مدیره انجمن
تولیدکنندگان فوالد گلوگاه مشکالت زنجیره
فوالد کشــور را عدم تــوازن در زنجیره فوالد
دانسته و به چیالن گفته است :بر هم خوردن
نظم و تعادل تولید و سودآوری در حلقه های

زنجیره فوالد که از دولت های گذشته به دولت
یازدهم به ارث رسید ،مشکالت زیادی را برای
تولیدکنندگان فوالد به ویــژه در حلقه های
انتهایی ایجاد کرده است و انتظار داریم دولت
دوازدهم بتواند توازن را هم از منظر تامین مواد
اولیه و هم حاشیه سود و هم مسائل مالکیتی
در زنجیره فوالد برقرار کند و البته تا آن زمان
به طور جدی بر ایــن چرخه نظارت جدی و
مستمر داشته باشد.
از ســوی دیگر ســید بهادر احرامیان در این
خصوص معتقد است در ســال پایانی دولت
یازدهم ،توازن نسبی در زنجیره فوالد به وجود
آمده و اگــر نگاه اقتصــاد آزاد و قیمت های
مبتنی بــر عرضه و تقاضا در بازار فوالد حاکم
شــود و دخالت دولت به حداقل برسد ،شاهد
رفع مشــکالت تامین مواد اولیه در واحدهای
پایین دستی از جمله ذوب و نورد خواهیم بود.
ادغام و توســعه صادرات ،ضرورت های
اجتناب ناپذیر فوالد
دکتر بهرام سبحانی ،عضو هیئت مدیره انجمن
تولیدکنندگان فــوالد در گفتگو با چیالن با
اشــاره به پیامدهای توسعه نامتوازن صنعت
فوالد در سال های گذشته اظهار داشته است:
تولیــد فوالد در دنیا در مقیــاس هایی زیر 5
میلیون تن صرفه اقتصــادی ملی و بنگاهی
ندارد و حتی در کشــورهای بزرگ فوالد ساز
مانند ایتالیا شرکت های  10میلیون تنی و در
چین  100میلیون تنی با یکدیگر ادغام می
شوند و این در حالی است که هنوز در کشور
ما مجوز واحد فوالدی با ظرفیت  500هزار تن
و کمتر داده می شود!
مدیرعامــل مجتمع فــوالد مبارکه اصفهان،
ادغــام های افقی و عمودی را از ضرورت های
اجتناب ناپذیر دولت دوازدهم برای توســعه
صنعت فوالد دانسته و بیان داشته است :باید
برنامه ریزی الزم برای کاهش تبعات این اقدام
صورت پذیرد تا بــا حداقل پیامدهای منفی
این جراحی انجام شــود .ضمــن اینکه الزم
است برای مدیریت مازاد ظرفیت ایجاد شده
در داخل کشور ،مشوق های صادراتی موثری
برای صادرکنندگان فوالد وضع شــود تا بازار
فوالد بتواند رشد اقتصادی کشور را لمس کند.

تولید  132هزار تن آهن اسفنجی در فوالد سفید دشت چهارمحال و بختیاری
بــه گزارش بولتن اخبار فوالد به نقل از روابــط عمومی صنعت ،معدن و تجارت چهارمحال و
بختیاری ،از زمان راه اندازی کارخانه فوالد سفیددشــت چهارمحال و بختیاری تاکنون ۱۳۲
هزارتن آهن اسفنجی در این کارخانه تولید شده است.
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شــایان ذکر است ،عملیات احداث کارخانه فوالد از سال  ۸۶با برنامه ریزی اولیه تولید ساالنه
 ۸۰۰هزار تن اســلب در سه مرحله احیاء مستقیم ،فوالد سازی و تامین زیرساخت ،جنبی و
پشتیبانی آغاز شد .این کارخانه به عنوان نخستین واحد فوالدی از طرح های هفت گانه فوالد
کشور آبان ماه سال گذشته به بهره برداری رسید.

چیالن خرداد

شماره خردادماه  96نشریه صنفی -تخصصی چیالن (شماره  )73با موضوع محوری ارزیابی
چشــم انداز بازار فوالد ایران و برنامه های شرکت های فوالدی منتشر شد و در این راستا
دیدگاه مدیران فوالدی ،کارشناسان اقتصادی و صاحب نظران بازار را منعکس کرده است.
در این شــماره تالش شده ،نظرات مدیران فوالدی ،کارشناسان اقتصادی و صاحب نظران
بازار مورد ارزیابی قرار گیرد.

حمیدرضا طاهری زاده ،نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران :ثبات نسبی
در بازار فوالد

اخبار داخلی

چشم انداز بازار فوالد و برنامه شرکت های عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد در
بهادر احرامیان ،مدیرعامل فوالد یزد :انتظار روند کاهشی بازار فوالد در سال جاری

سید رضا شهرستانی ،عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران :ورود به دوره
رونق اقتصادی ،حداقل  ۶ماه دیگر

ســرمقاله این شماره از نشــریه چیالن به قلم دکتر محمود اســامیان،رئیس انجمن
تولیدکنندگان فوالد ایران است که به موضوع تدوین نقشه راه و توسعه متوازن زنجیره فوالد
کشور در سند چشم انداز پرداخته است.

احســان دشتیانه ،معاون فروش و بازاریابی ذوب آهن اصفهان :قیمت فوالد در بازارهای
جهانی تثبیت خواهد شد
محمود اکبری ،معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه اصفهان :چین ،تعیین کننده روند
بهبود بازار فوالد

همچنین گزارشی از آخرین نتایج جلسات هم اندیشی رسته های انجمن تولیدکنندگان
فوالد و اقدامات و پیشنهادات انجمن فوالد جهت ارتقا عملکرد فوالدسازان داخلی در این
شماره ارائه شده است.

محمدحسن پارسا ،معاون بازرگانی مجتمع فوالد خراسان :ما و مسئله رکود بازار فوالد
در سال جاری

نقطه نظرات مدیران در این شماره:
حمایت حداکثری مجلس از ســرمایه گذاری خارجی در صنعت فوالد (عزیز اکبریان،
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی)

محمد ابکا ،مدیرعامل شرکت مهندسی بین المللی فوالد تکنیک :سال  ۹۶سال خوبی
برای صادرات فوالد ایران خواهد بود

آغاز بهبود بازار فوالد از نیمه دوم سال (سید حسین احمدی ،مدیرعامل مجتمع فوالد
خراسان)

سید علی گلپایگانی ،مدیرعامل شرکت پاسارگاد فوالد نوید :مولفه های امید به رونق در
بازار فوالد ۹۶
آیدین فتحی ،مدیرعامل پرشین فوالد :پیش نیازهای امید برای خروج از رکود

صادرات باعث نجات ذوب آهن شد (احمد صادقی ،مدیرعامل ذوب آهن اصفهان)
نوردکاران مخالف صادرات شــمش نیستند (احمد خوروش ،مدیرعامل مجتمع فوالد
کویر)

غالمرضا خلیقی ،رئیس هیئت مدیره فوالد غرب آسیا :امیدواریم با  ۸۰درصد ظرفیت
تولید کنیم

آغاز بومی ســازی تکنولوژی تولید فوالد ایران از احیاء مســتقیم است (اسداله فرشاد:
مدیرعامل آهن و فوالد غدیر ایرانیان)

اصغر اسماعیلی ،مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری :ظرف یک سال
ورق های جدید حوزه خودرو را تولید می کنیم

آیا تامین زیرساخت وظیفه واحدهای تولیدی است؟ (محمود نوریان ،مدیرعامل مجتمع
معدنی و صنعتی چادرملو)

مجید رضاپور ،مدیرعامل شرکت صنایع ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال :اگر نرخ
ارز واقعی شود ،نصف محصوالتمان را صادر می کنیم

در این شماره ،مصاحبه و گزارش هایی از شرکت های فوالدی عضو انجمن تولیدکنندگان
فوالد در موضوع چشــم انداز بازار فوالد و موضوعات روز صنعت فوالد منتشر شده است.
همچنین به دلیل فصل مجامع ،تالش شده بخشی از گزارش مجامع شرکت های بورسی
فوالدی که تا پایان خرداد ماه برگزار شد ،پوشش داده شود.

شماره جدید چیالن

دیدگاه اعضای انجمن تولیدکنندگان فوالد
دیدگاه این شماره با محوریت چشم انداز بازار و برنامه های شرکت های فوالدی در سال ،۹۶
با فعاالن زیر مصاحبه و دیدگاه های آنها منعکس گردید:

تولید ورق فوالدی ضخامت پایین در
فوالد سبا به رشد  30درصدی رسید
فوالد مبارکه در  4ماهه نخست سال  2017با تولید بیش از  2میلیون تن فوالد خام
رشــد  12درصدی را تولید ثبت کرد و سهم قابل توجهی را در تولید فوالد کشور به
خود اختصاص داد.
به گزارش بولتن اخبار فوالد ،مختار بخشــیان ،معاون بهره برداری فوالد مبارکه ضمن بیان این مطلب گفت :براساس گزارش
انجمن جهانی فوالد تولید فوالد خام کشور در  4ماهه ابتدایی سال  2017بالغ بر 6میلیون و  269هزار تن بود که  14.3درصد
نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته و در این بین سهم فوالد مبارکه چشمگیر بوده است.
وی افزود :عملکرد مجتمع فوالد ســبا نیز در مدت مذکور خوب بوده و این واحد توانســته  230هزار و  821تن ورق فوالدی
ضخامت پایین تولید کند که  29درصد باالتر از میزان قبل بوده است.
بخشیان این را نیز گفت که عملکرد فوالد هرمزگان هم در این مدت رو به رشد بوده و این شرکت توانسته با افزایش بهره وری
و استفاده بهینه از تجیهزات ،تولید را  29درصد باالتر برده و به  486هزار و  939تن تختال برساند.

علی نعیمی ،معاون بازرگانی ذوب آهن پاسارگاد :برنامه صادرات  ۴۰درصدی ذوب آهن
پاسارگاد در سال ۹۶
در این شماره مقاالت و تحلیل هایی با عناوین :فرآیند و مزایای عرضه های خرد فوالد
در بورس کاالی ایران و همین طور مقاله ای با نام اندازه گیری آنالین شــدت مصرف
انرژی و سیســتم بهینه کاوی در تولید فوالد آورده شــده و در پایان بسته ویژه آماری
چیالن ارائه شده است و اخبار و مطالب تحلیلی از بازار فوالد ایران و جهان منتشر شده
است.

محصوالت جدید فوالد اکسین
در راه بازار
عبدالرضا محمودپور ،مدیرعامل فوالد اکســین خوزستان به چیالن خبر داد:
اکســین عالوه بر تولید ورق های  APIکه ویژه محیط های ترش و شیرین و
مناطق نفتی و گازی است قصد دارد چند محصول جدید دیگر را تولید و روانه بازار نماید.
وی گفت :این محصوالت به مراتب ارزش افزوده باالتری نســبت به ورق های  APIدارد و عالوه بر تامین نیاز بازار داخل،
بازار صادراتی خوبی نیز ایجاد خواهد کرد.
محمودپور درباره پروژه فوالدسازی اکسین به چیالن گفت :مطالعات این طرح که توجیه اقتصادی باالیی دارد در حال اتمام
از ســوی مشاور فنی و مهندسی است .در حال حاضر به دنبال اخذ مجوزهای زیست محیطی آن هستیم .میزان سرمایه
گذاری مورد نیاز این طرح هزار و  400میلیارد تومان برآورد گردیده که شرکت خارجی طرف قرارداد یعنی دانیلی با فاینانس
صد در صدی این طرح موافقت کرده است.

قدرت رقابت فوالد صنعت بناب در

حساسیت بیشتر وزارت صمت در

شمال غرب کشور بیشتر است

اعطای مجوز طرح های فوالدی

وجــود دو خط ذوب در کنار  7خط نــوردی در فوالد صنعت بناب قدرت رقابت این
شرکت را چه در داخل و چه در بازارهای صادراتی ارتقا داده است.
محمدرضا ادریســی ،مدیرعامل مجتمع فوالد صنعت بناب در گفت و گو با چیالن با اعالم این خبر که اراده و عزم فوالد صنعت
بناب اجرای دو طرح توسعه ای در سال  96است گفت :در شرایط فعلی به دنبال برنامه ریزی برای افزایش ظرفیت و گرفتن سهم
بیشتری از بازار فوالد هستیم.
مدیرعامل مجتمع فوالد صنعت بناب توضیح داد :یکی از مزایای کارخانه فوالد صنعت بناب هم در بازارهای داخلی و هم صادراتی،
کیفیت محصوالت و دارا بودن  7خط تولیدی مقاطع و نورد و دو خط ذوب اســت که به جهت همین دو واحد ذوب تقریبا تنها
شرکت در شمال غرب است که امکان ذوب دارد و این مزیت باعث ارتقای قدرت رقابت فوالد صنعت بناب شده است.

محمد ابکا ،مدیرعامل شرکت مهندسی بینالمللی فوالد تکنیک در گفت و گو
با چیالن ضمن بیان اینکه اگرچه هنوز هم تقاضاهایی برای ایجاد ظرفیت های
فوالدی در زنجیره به وزارت صنعت ،معدن و تجارت ارائه می شود ،گفت :وزارت
باید با حساسیت خاصی این طرح ها را بررسی و درصورت مناسب بودن آنها مجوز الزم را صادر نماید .در این راستا به مواردی
از قبیل راه های دسترسی ،مواد اولیه و انرژی توجه ویژه ای شود.
وی افزود :با همکاری مطلوبی که بین شرکت ملی فوالد ،ایمیدرو ،فوالد تکنیک و وزارت صمت ایجاد شده ،مجوز واحدهای
فاقد پیشرفت فیزیکی یا با جانمایی نامناسب باطل می شود و درباره مجوزهای جدید هم جلسات مشترک تشکیل و تصمیم
گیری صورت می گیرد .ابکا نیز گفت که پیش از این مجوزها از سوی سازمان های صمت استان ها صادر می شد اما اکنون
صدور مجوز از سازمان های استان ها گرفته شده و تنها وزارت صمت قادر به صدور مجوز جدید است.

از سر گیری عملیات استخراج در معدنی که دچار حریق شده بود
بی اچ پی استرالیا عملیات استخراج از معدن خود را که دچار حادثه آتش سوزی شده بود
از سر گرفت.
بــه گزارش چیالن ،بی اچ پی بیلیتون ،دومین تولیدکننده بزرگ ســنگ آهن اســترالیا،
هفته قبل عملیات اســتخراج از معدنی ســنگ آهن خود در یکی از معادنی (معدن Mt
 )Whalebackکه دچار آتش سوزی شده بود را به حالت تعلیق درآورده بود .اما عملیات
استخراج در مناطقی که تحت تاثیر آتش سوزی قرار گرفته بود از سر گرفته شد و معدن
مذکور با ظرفیت کامل در حال کار است .گفتنی است این معدن در سال  2016بالغ بر 43
میلیون و  100هزار تن استخراج داشته است.
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اخبار خارجی

سرخطخبرهایاقتصادی
افزایش تقاضا برای

آینده ای مبهم در انتظار

تولیدکنندگان میلگرد ترکیه

سنگ آهن

چین روند کاهشی ظرفیت تولید فوالد خود را شتاب داده است اما با این حال تاثیر عرضه مازاد هنوز
هم در بازار مشهود است.
به گزارش گروه ترجمه چیالن از متال اکسپرت ،از آغاز سال جاری میالدی چین  31.7میلیون تن
از ظرفیت فوالد خود را تعطیل کرده است که  63.4درصد از هدف  50میلیون تنی آن است .چین
در بیانیه ای در  10می  2017و در نشســت شــورای دولتی این موضوع را مطرح کرد .به نظر می
رسد امسال طرح کاهش ظرفیت تولید فوالد در چین که از سال  2016آغاز شده با جدیت بیشتری
دنبال خواهد شد.
سال گذشته دولت چین مدعی شده بود که بیش از  65میلیون تن از ظرفیت فوالد خود را از رده
خارج کرده که این عدد  20میلیون تن بیش از چیزی است که برنامه ریزی شده است .با این حال،
در بازار چین هنوز هم کاهش در عرضه دیده نشده است.
به گزارش انجمن آهن و فوالد چین ( ،)CISAدر ماه مارس شاهد ثبت رکوردی در تولید فوالد چین
بودیم که پیش بینی می گردد این رشد تولید در ماه آوریل هم تداوم یابد .دلیل اصلی این رشد عرضه،
بهبود تقاضا و حاشیه سود باالی شرکت ها در سه ماهه نخست امسال بود که سبب شد کارخانه ها
ظرفیت تولید را در حداکثر میزان ممکن یعنی  100در  100نگه دارند .چین در این سال همچنان به
توقف تولید در کارخانه هایی که از مدت ها قبل تعطیل شده بودند ادامه خواهد داد.

بهای سنگ آهن اگرچه به واسطه تقاضای قوی ،افزایشی شده است اما آینده و چشم انداز این ماده
معدنی همچنان نامشخص است.
به گزارش بولتن اخبار فوالد ،با توجه به بهبود خرید فوالدســازان و تقاضای قوی در بازار ،نرخ های
سنگ آهن بازگشت کرد و مثبت شد اما پیش بینی ها برای بلندمدت به دلیل عرضه مازاد این ماده
اولیه ،هنوز هم مثبت نبوده و مبهم است .تمایل فوالدسازان به خرید محموله های دریایی به گونه ای
بود که در هفته های اخیر شاهد رشد نرخ فروش سنگ آهن بودیم.
منابع خبری می گویند ،برخی کارخانه ها تصمیم به دپوی مواد اولیه پیدا کرده اند چراکه آنها فکر
می کنند قیمت ها دیگر سقوط نمی کند و تقاضا برای فوالد باال باقی خواهد ماند .علی رغم اینکه
چشم انداز کوتاه مدت بازار سنگ آهن از نگاه تحلیلگران مثبت است اما چشم انداز آن برای بلندمدت
به دلیل عرضه مازاد و موجودی باال و انتظارات منفی برای تقاضای فوالد ،منفی باقی مانده است.
موجودی ســنگ آهن در  45بندر چین  140میلیون تن باقی مانده است و با وجود آنکه تقاضا به
سرعت افزایش یافته اما عرضه سنگ آهن این مسئله را تحت الشعاع قرار داده و قیمت سنگ آهن
به جهت افزایش عرضه و موجودی ،متوقف شد .چون برخی منابع معتقدند مصرف فوالد اواخر ژوئن
به روال معمول خود باز می گردد قیمت های میلگرد برای تحویل آتی در اکتبر در بورس شانگهای
کاهشی شده است.

کشورهای CIS

توقف تولید در

تمایلی به کاهش

یکی از واحدهای

قیمت بیلت ندارند

فوالدی چین

به گزارش بولتن اخبار فوالد ،در هفته اول ماه مباک رمضان فعالیت های تجاری و تجارت شــمش
کشــورهای  CISدر خاورمیانه کاهش یافت و تنها تمرکز فروشندگان ،کشورهای شمال آفریقا بود.
قیمت قراردادهای بیلت  CISدر اواخر ماه می فوب دریای سیاه  390تا  395دالر در هر تن بود این
نرخ اوایل ماه ژوئن ثابت و تقریبا بدون تغییر ماند .با این حال تخفیفاتی از سوی تجار بین المللی مطرح
می شد .کارخانه های تولیدکننده به دنبال قیمت ها  400تا  405دالر در هر تن برای تحویل در ماه
جوالی هستند اما هنوز این سطح از قیمت محقق نشده است.

قيمتهايجهاني

پیش بینی برخی فعاالن و کارشناسان این است که فعالیت در بازار بیلت در هفته های آتی بهبود یابد.
مصر همچنان جذاب ترین مقصد صادراتی باقی مانده است و آخرین قرارداد ها برای ارسال محموله
بیلت به این کشور از سوی کشورهای  410 ،CISتا  415دالر در هر تن بود .قطعا تقاضا برای واردات
شــمش از کشورهای  CISبه مصر وجود دارد چراکه کارخانه های این کشور با کمبود شمش روبرو
هستند .جذابیت واردات زمانی بیشتر می شود که میلگرد بتواند با قیمت های باالتر به بازار عرضه و
فروخته شود .ترکیه ای ها هم چند محموله بیلت  CISرا به قیمت  405تا  410دالر در هر تن برای
تحویل در بنادر ترکیه خریداری کردند.

تهیه و تنظیم :مریم رحیمی

داخلی

به گزارش چیــان ،آهن و فوالد هبی ،بزرگترین تولیدکننده میلگرد چین ،کوره بلند خود را تا
پایان ماه سپتامبر تعطیل می کند .مسئوالن این کارخانه دستور داده اند تا کوره های شهری این
کارخانه واقع در منطقه هبی از چرخه تولید خارج شوند.
براساس طرح ساالنه ،این شهر باید در سال  2017بالغ بر  520هزار تن از ظرفیت های ذوب خود
را کاهش دهد .کوره تعطیل شده شرکت آهن و فوالد هبی ازجمله کوره هایی بود که تا پیش از
این به خوبی و با عملکرد باالیی به کار خود ادامه می داد.
مدیر صادرات این شرکت معتقد است با این اقدام ،این شرکت حدود  10درصد از کل تولید فوالد
خام خود را از دســت می دهد اما با این حال برنامه ای برای نگه داشتن تولید محصوالت نهایی
فوالد و رساندن آن به سطح قبلی ندارد.
گفتنی اســت ،براساس آمار انجمن جهانی فوالد تولید فوالد خام این شرکت  11میلیون تن در
سال  2016بوده است.

گنج قطر برای ایران
قطر ،این کشور حاشیه خلیج فارس در مرکز یک بحران بزرگ
دیپلماتیک قرار گرفت ،درست بعد از اینکه روز دوشنبه عربستان
سعودی ،بحرین ،مصر ،یمن و امارات متحده عربی روابط دیپلماتیک
شان را با قطر قطع کردند .از اینرو قطر کشوری کوچک با گنجی
بسیار بزرگ برای ایران است.
بانکها با سازمان مالیاتی همکاری نکردند
بانک مرکزی در بخشنامهای ضمن بر شمردن تخلفات بانکها در
عدم همکاری با سازمان امور مالیاتی ،بر تسریع در مسدود کردن
حسابهای بدهکار مالیاتی تاکید کرد.
واگذاری هلدینگهای وزارت رفاه به بازنشستگان
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،گفت :فرصت کردیم برای
بازنشستهها سهام بانک رفاه را بگیریم؛ رئیس سازمان بازنشستگی
کشوری بیمه ملت را برای بازنشستگان آغاز کرده که تداوم خواهیم
داد؛ سرریز بهترین هلدینگهایمان را به بازنشستگان واگذار خواهیم
کرد.
مسکن در تاریخیترین رکود قرن به سر میبرد

رئیس انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان با بیان اینکه مسکن
در تاریخیترین و عمیقترین رکود قرن به سر میبرد و امیدواریم
وزیر راه و شهرسازی کنونی در کابینه دولت دوازدهم مجددا ً به کار
گرفته نشود ،گفت :ادغام وزارت راه و ترابری با مسکن و شهرسازی
از ابتدا اشتباه بود.
جدا شدن بازرگانی از صنعت بستگی به نظر رئیس جمهوری
دارد
وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :جدا شدن بازرگانی از بخش
صنعت بستگی به کارشناسی و نظر رئیس جمهوری دارد ولی هنوز
این مساله در دولت مطرح نشده است.
بانک جهانی :اقتصاد ایران امسال  4درصد رشد می کند
بانک جهانی در گزارش ماه ژوئن (خرداد) «چشم انداز اقتصادی
جهان» پیش بینی کرد :سال  2017اقتصاد کشورمان چهار درصد
رشد خواهد کرد.

خارجی
اختالف کشورهای حاشیه خلیج فارس نباید بر توافق اوپک
تأثیر بگذارد

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

 2ژانویه 2017

 14ژانویه 2017

 28ژانویه 2017

 20فوریه 2017

 26فوریه 2017

 15آوریل 2017

 22آوریل 2017

 13مه 2017

 7ژوئن 2017

48/5-49/5

53-54

56-57

56/5-57/5

52-53

39/5-40/5

38/5-39/5

35-36

31/5-32/5

91-92

92-93

76-96

102-103

102-103

80-81

79/5-80/5

71-72

71-72

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

397/5

395

365

385

400

390

385

393

392

495-500

495-500

499

496-500

505-513

430-435

409

415

430-433

490-500

495-500

475-485

475-480

480-495

460-470

450-460

435-440

435-440

ورق گرم

وارداتی اروپا CIF

543-548

560-571

557-562

549-559

552-557

526-536

537-542

521-532

540-545

موسسه فاینانس بین الملل پیش بینی کرد که در سال جاری
میالدی ،میزان جذب سرمایه در بازارهای نوظهور به حدود یک
تریلیون دالر برسد.

ورق سرد

صادراتی دریای سیاه

540-545

540-545

525-535

540-550

545-555

530-540

515-520

480-490

495-500

میلگرد

 FOBصادراتی ترکیه

430-440

423-427

395-405

420-430

430-435

425-430

417/5-422/5

430-439

423-433

چرا اروپاییها از خروج آمریکا از توافقنامه پاریس خشمگین
شدند؟

میلگرد

داخلی اروپا

474-485

496/5-502

492-503

474-485

485-498

486-497

485/5-496/5

477/5-488/5

472/5-483/5

میلگرد

 FOBصادراتی چین

420

426

430-433

433-435

440-442

411-413

403-405

400-410

428-430

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

الکساندر نواک ،وزیر انرژی روسیه گفت :اختالف اخیر میان
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس ،تأثیری بر اجرای توافق کاهش
تولید نفت ندارد.
آسیا قادر به  ۵تریلیون دالر سودآوری در بازارهای مختلف
است
کمیسیون توسعه پایدار و تجارت سازمان ملل اعالم کرد ،در
صورتی که کشورهای آسیایی یک سری اهداف توسعه ای را در
پیش گیرند ،تا سال  ۵ ،۲۰۳۰تریلیون دالر سودآوری و ۲۳۰
میلیون شغل ایجاد خواهند کرد.
بازارهای نوظهور یک تریلیون دالر جذب سرمایه خواهند
داشت

کشورهای اروپایی که منابع فسیلی خود را رو به اتمام میبینند به
دنبال متقاعد کردن کشورهای دیگر برای عدم بهره مندی از منابع
ملی خود برای توسعه و رشد اقتصادی هستند.

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 اول خرداد

هفته دوم خرداد

سایز

هفته اول خرداد

هفته دوم خرداد

سایز

هفته اول خرداد

هفته دوم خرداد

0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.25
1.5
2
2.5

28,500
28,400
28,000
27,500
27,500
27,500
27,500
27,500
27,500
27,500
29,000

27,700
28,000
27,500
27,000
27,000
26,700
26,900
27,000
27,000
27,000
28,500

6.5
8
10
12
14

16,500
***
***
19,950
19,950

16,300
***
***
19,950
19,950

3
4
5
6
8
10
12
15

16,600
16,600
16,600
16,600
17,200
17,200
17,200
***

16,600
16,600
16,600
16,600
17,200
17,200
17,200
***

میلگرد آجدار

قیمت ورق سیاه در بازار تهران
سایز

هفته اول خرداد

هفته دوم خرداد

2

22,250

22,000

3

22,500

22,400

4

22,300

22,300

5

22,000

22,000

6

21,500

21,300

8

21,450

21,300

10

21,300

21,200

12

21,800

21,850

15

21,850

21,750

20

21,600

21,500

25

21,500

21,200

سایز

هفته اول خرداد

هفته دوم خرداد

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

15,950
15,150
15,150
16,000
16,100
16,100
16,100
16,100
16,100
16,100
16,200
16,100

15,980
15,300
15,300
15,950
16,100
16,100
16,100
16,100
16,100
16,100
16,200
16,100

ناودانی
سایز

هفته اول خرداد

هفته دوم خرداد

6
8
10
12
14
16
18
20
22

***
16,600
16,600
16,600
16,600
17,000
27,000
27,200
27,200

***
16,600
16,600
16,600
16,600
17,000
27,000
27,200
27,200

تغییرات قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران
35000
30000

20000
15000

روندتغییرات
قیمت محصوالت فوالدی
در بازار تهران

10000
5000

ناودانی

بورسکاال

نبشی

میلگرد آجدار

میلگرد ساده

نام کاال

قیمتپایانی
میانگین
موزون (ریال)

حجم
معامله
(تن)

تاریخمعامله

ورق گرم B

19,149

15953

1396/03/16

1396/05/31

35,981

1508

1396/03/16

1396/06/31

نام کاال

قیمتپایانی
میانگین
موزون (ریال)

حجم
معامله
(تن)

تاریخمعامله

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

19,149

23436

1396/03/01

1396/04/31

فوالد مبارکه اصفهان

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

19,152

4725

1396/03/01

1396/04/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق قلع اندود

فوالد مبارکه اصفهان

تختال SM

15,550

12000

1396/03/01

1396/03/31

فوالد مبارکه اصفهان

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه G

26,730

1449

1396/03/01

1396/05/31

فوالد مبارکه اصفهان

فوالد مبارکه اصفهان

تختال SM

15,550

20000

1396/03/08

1396/04/31

فوالد مبارکه اصفهان

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

19,149

31171

1396/03/08

1396/04/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

25,434

2400

1396/03/08

1396/06/08

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه G

26,730

2350

1396/03/08

1396/05/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق قلع اندود

35,981

900

1396/03/08

1396/06/08

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

19,152

11894

1396/03/08

1396/04/31

تولیدکننده

ورق سیاه

ورق روغنی

تاریخ تحویل

تاریخ تحویل

تولیدکننده

ریال/کیلوگرم

25000

ورق سرد B

25,434

52800

1396/03/16

1396/06/31

ورق گالوانیزه G

26,730

3040

1396/03/16

1396/06/31

ورق گرم C

19,152

7027

1396/03/16

1396/05/31

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد و تیرآهن

16,238

30000

1396/03/08

1396/04/31

ذوب آهن اصفهان

سبد تیرآهن مخلوط

18,870

207

1396/03/08

1396/03/31

تختال C

15,300

15000

1396/03/08

1396/04/30

شمش بلوم (5SP)150*150

13,600

14840

1396/03/10

1396/03/31

فوالد هرمزگان جنوب
فوالد خوزستان

