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کرباسیان در مراسم تودیع و معارفه مديرعامل فوالد هرمزگان تصریح کرد:
سخن اول
 4دغدغه مالیاتی تولیدکنندگان فوالد
بهادر احرامیان

مدیر عامل فوالد یزد
و عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
یکــی از دغدغه های این روزهای دســت انــدرکاران زنجیره فوالد از
تولیدکنندگان گرفته تا توزیع کنندگان و بازرگانان ،مســائل مالیاتی
اســت که به چالشــی بزرگ برای فعاالن این حوزه تبدیل شده است.
اگر بخواهیم مسائل مالیاتی تولیدکنندگان فوالد را دسته بندی کنیم،
مهمترین آنها در چند مورد زیر جمع بندی می شود:
  مسائل مربوط به خرید مواد اولیه به ویژه قراضه که برخورد سازمان
امور مالیاتی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده این کاال مورد انتقاد
فوالدسازان قرار دارد .متاسفانه هنوز قراضه نتوانسته به طور کامل
زیر چتر مالیات بر ارزش افزوده بیاید و دلیل آن هم به نحوه خاص
جمع آوری و فروش قراضه به کارخانجات فوالدی و فروشندگان آن
برمی گردد که از لحاظ شناسایی مالیاتی وضعیت مشخصی ندارند.
همین امر هم به عنوان یک حلقه گمشده و یک عالمت سوال در
صورتهای مالی تولیدکنندگان فوالد مورد نظر سازمان امور مالیاتی
قرار دارد و متاسفانه هنوز موفق به یافتن راهکاری برای حل این
مشکل نشده ایم.
  ضرایب علی الراس تولیدکنندگان فــوالد که در اوج دوران رونق
تعریف شده اند و به هیچ عنوان حتی با شرایط عادی صنعت فوالد
هم همخوانی ندارند چه برسد به وضعیت رکودی حال حاضر این
صنعــت .عالوه بر این برای همه حلقه های زنجیره فوالد ضریب
علی الراس  10درصد در نظر گرفته شده که این ضریب نیز پس
از اعتراضات انجمن در ســال های قبل از  12درصد به  10درصد
رسیده است در حالی که این ضریب می بایست برای حلقه های
مختلف با توجه به شرایط آن حلقه از زنجیره فوالد تعریف شود.
 مســائل مربوط به فاکتورهای فــروش و اصالت معامله و آیین
نامههایی که سازمان امور مالیاتی در این زمینه دارد نیز از موارد
دیگر اعتراضات تولیدکنندگان فوالد است که موضوعات عام تری
مثل شرکت های به اصطالح کدی نیز در همین زمینه قرار می
گیرد و فعاالن اقتصادی در صنایع تولیدی دیگر نیز در این مورد
با سازمان امور مالیاتی اصطکاک دارند.
 ضرایب ضایعات مورد قبول ســازمان امــور مالیاتی و برخورد
سلیقه ای ادارات مالیاتی در این خصوص به دلیل ضعف قوانین
و مقررات نیز از اصلی ترین چالش های تولیدکنندگان فوالد در
حوزه مالیات است .در این مورد با توجه به تصریح قانون برای مبنا
قرارگرفتن عرف برای تعیین درصد ضایعات قابل قبول در فرآیند
تولید فوالد ،متاسفانه مرجع این امر تعیین نشده و ادارات امور
مالیاتی بدون توجه به فرآیند تولید و نوع تکنولوژی مورد استفاده
یک ضریب ثابت را قابل قبول می دانند که در اکثر موارد حدود
نصف ضریب کارشناسی شده برای ضایعات خط تولید است.
این موارد و موارد دیگر از این دســت مســائلی هســتند که فعاالن و
دســتاندرکاران صنعت فوالد هم اکنون با آن مواجه اند و در ماه های
آتی و به ویژه در سال آینده از این مسائل بسیار تحت تاثیر و چالش قرار
میگیرند که الزم است از طریق تعامل مناسب تر سازمان امور مالیاتی
با تشکل های صنفی همچون انجمن تولیدکنندگان فوالد راهکارهای
مناسبی برای رفع مشکالت مالیاتی تولیدکنندگان فوالد فراهم آید.

بازی غيرمنطقي چين در زمین فوالد

معاون وزير صنعت ،معدن و تجارت که به همراه مدير عامل فوالد مبارکه و رئيس هيئت مديره شــرکت فوالد هرمزگان از خط
توليد فوالد هرمزگان بازديد مي نمود ،در جريان مراســم تکريم و معارفه مدير عامل اين شــرکت ضمن قدرداني از زحمات
مهندس مرتضي آقاجاني ،امير مســعود هراتيان را به عنوان مدير عامل جديد فوالد هرمزگان معرفي کرد و در تحلیلی از بازار
فوالد گفت :متاسفانه رقابت غير منطقي که چين در توليد فوالد شروع کرده است موجب شده بازي بهم بخورد.
مهدي كرباسيان با بیان اینکه از برنامه های فوالد هرمزگان در توسعه و افزایش تولید
فوالد استقبال می کنیم ،گفت :دسترسی به آبهای آزاد ،دسترسی آسان به منابع انرژی،
نزدیکی به معادن و امکانات صادرات آسان و سرمایه گذاری مناسب از مزیت هایی
است که هرمزگان را از سایر استان ها در این زمینه متمایز کرده است و بهترين منطقه
براي توسعه صنعت فوالد است .رئیس هیئت عامل ایمیدرو ادامه داد :براساس بررسي
که شرکت ملي فوالد انجام داده است و با مشورت از صاحب نظران و با فعاليت هاي
فني مشاوران صورت گرفته است ،توليد  55ميليون فوالد درافق  1404در کشور قابل
دستيابي و عملي است .وي در ادامه سخنانش گفت :متاسفانه رکودي که در دنيا به وجود
آمده است قيمت ها را به شدت تحت تاثير و  کاهش يافته است و همچنين رقابت غير
منطقي که چين در توليد فوالد شروع کرده است موجب شده بازي بهم بخورد.
وي خاطرنشان کرد :در جهان به دنبال کارخانجات  20ميليون تني هستند ،که متاسفانه
در کشور بحث  300هزارتن و  500هزار تن است که به وزارت خانه فشار مي آورند
براي گرفتن مجوز در صورتي که اين موضوع غير کارشناسي و توجيه اقتصادي ندارد.
وي ادامه داد :يک واحد توليدي بايد روي پاي خود ايستاده و با قيمت هاي جهاني توان
رقابت داشته باشد چراکه دنيا از نظر اقتصادي بازار عرضه و تقاضاست و بازار کيفيت باال
و قيمت پايين را مي پسندد.
بهرام سبحانی ،رئيس هيات مديره شرکت فوالدهرمزگان گفت :فوالدهرمزگان با توجه
به موقعيت جغرافيايي منحصربفرد مانند مجاورت آبهاي آزاد ،منابع عظيم گاز ،بندر
شهيدرجايي ،نزديکي با شبکه سراسري راه آهن و ذخاير عظيم معدني ،مناسبترين
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محمود ارباب زاده :با توجه به منحني كاهش «ظرفيت استفاده شده واحدها
فوالد سازي جهان « .كاهش حدود  ٩درصد در دوسال گذشته نشان می دهد که
بيش از  150ميليون تن واحد هاي فوالد سازي كاهش توليد داشته و باز شاهد
اضافه توليد ناشی از كاهش مصرف موجب شده تا قيمت فوالد و روند نزولي آن
ادامه يابد و حجم زيادي فوالد با قيمت های بسيار پايين براي فروش در باز جهاني
سر گردان است که الزم است با اعمال سياست كنترل واردات از توقف واحد هاي
فوالد سازي داخل كشور جلوگيري شود تا عالوه بر حفظ توليد داخل از بيكا ي
تعداد زيادتري از نيروي كار جلوگيري شود.
مهرتاش حنیفی :آیا در بازار به طور مثال مشخصا شمش می توان  9درصد
ارزش افزوده را که قانونا می بایستی روی قیمت بازار اضافه کرد ،به فروش رساند؟
آیا نوردکار می تواند محصول تولیدی خود را به غیر از نهادهای خاص دولتی با
ارزش افزوده در بازار ارایه کند که به تولید کننده شمش نیز این مالیات را پرداخت
نماید؟ به نظر من باید انجمن و دوستان عزیز هر چه سریعتر راهکار مناسبی برای
زیر ساختها بیابند تا این صنعت از این وضعیت رو به پایین نجات یابد.
سید احمد عسکری :جناب آقای امیدبخش ،نتیجه گزارش تحقیق و تفحص از
صنعت فوالد دو ماه قبل در صحن علنی مجلس قرائت شد و در بولتن خبری اخبار
فوالد انجمن و نشریه چیالن هم منعکس شد.

منطقه براي توسعه صنعت فوالد است و گروه فوالدمبارکه توسعه هاي اصلي خود را در
فوالدهرمزگان دنبال مي کند .وي تصريح نمود :در حال حاضر ظرفيت فوالد هرمزگان
يک ميليون و  650هزار تن آهن اسفنجي و  1.5ميليون تن تختال در سال است و برنامه
توسعه براي افزايش اين توليد به  3ميليون تن در سال و ايجاد گندوله سازي و خط نورد
مي باشد .وي گفت :با توجه به ماموريت جديد مهندس مرتضي آقاجاني در يک شرکت
بين المللي ،مهندس اميرمسعود هراتيان با توجه به ويژگي هاي ممتاز و ارزشمندي که
دارند به عنوان مديرعامل اين شرکت برگزيده شد تا در دوران پس از ساخت و راه اندازي
و بهره برداري ،مسير جديد و محکمتري براي فوالدهرمزگان ترسيم و اجرا نمايد.
مهندس مرتضي آقاجاني در سخنانی اظهار کرد :در فوالدمبارکه آنچه را که ياد گرفته
بوديم با ورود به فوالد هرمزگان به بهترين وجه  بکار گرفتیم.
در ادامه امير مسعود هراتيان مديرعامل فوالد هرمزگان گفت :سه ماموريت مهم در
فوالدهرمزگان در دستور کار داريم که اولين هدف توسعه منابع انساني در شرکت است.
دومين هدف ،بهره وري در توليد و برنامه سومي که دنبال مي کنيم توسعه بازار با توليد
محصوالت کيفي تر با ابعاد و متفات تر است.
هراتيان در ادامه به طرح هاي توسعه اي شرکت فوالد هرمزگان اشاره کرد و گفت :در
حال حاضر ما وسط خط توليد فوالد را داريم که تالش بر اين است در ابتدا گندله سازي
با ظرفيت  2/5احداث شود و در فازهاي بعدي به  5ميليون تن افزايش يابد .همچنين
ايجاد يک کارخانه نورد را خواهيم داشت که از خام فروشي جلوگيري و محصول تبديل
به ورق گردد که ارزش افزوده بيشتري را براي  شرکت داشته باشد.

محمود اکبری :درسال قبل فوالد سازان بیش از  2000میلیارد تومان مالیات برای توسعه
کشور به دارایی پرداخت کردند و براداران وارد کننده فوالد از کشور چین وسایر کشورها 2
میلیارددالر (برابر  6600میلیاردتومان و 200000شغل) از کشور خارج و به برادارن چینی
پرداخت نمودند وعمدتا رد آن را در چرخه تولید مخدوش ومالیات آن را هم تماما پس از واردات
پرداخت نکردند.
وحید یعقوبی :پس از مصاحبه ها و مکاتبات اخیر دبیر و اعضای هیئت مدیره انجمن در
جهت اعالم حمایت از ابالغیه وزیر صنعت ،معدن و تجارت در خصوص نسبتهای قیمتی زنجیره
فوالد و مصاحبه اخیر آقای خلیفه سلطانی و اعالم اینکه خبر لغو ابالغیه وزیر توسط معاون اول
صحت ندارد ،باالخره دیروز آقای نعمت زاده هم این موضوع را تایید و اعالم کرد که بخشنامه
مذکور به قوت خود باقی است!
علی محمد ابویی  :شركتهایي مثل چادرملو مصوبه راقبول نداردودرصورت اجبار فروش تركيبي
باكنسانتره رابراي جبران كاهش قيمت انجام خواهد داد.
ما را در شبکه های اجتماعی همراهی کنید:
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خبر داخلی
عملیات اجرایی فوالد مکران
آغاز می شود

طـرح فـوالد مکـران کـه در گام نخسـت ،برای
تولیـد  1.6میلیـون تـن آهن اسـفنجی تعریف
شـده از سـوی کنسرسـیومی از شـرکت هـای
بخـش خصوصـی داخلـی سـرمایه گـذاری

می شـود.
رییـس هیئـت عامـل ایمیـدرو با اعلام این خبر افـزود :طرح فـوالد مکران
در قالـب برنامـه هـای جدیـد ایمیـدرو ،بـه منظـور اسـتفاده از مزیت های
سـواحل جنوبـی ایـران از جملـه آب ،بـرق و گاز و همچنیـن کاهش هزینه
تمـام شـده بـه مرحله اجرا رسـیده اسـت .این طـرح مورد حمایت شـورای
عالـی مناطـق آزاد قـرار دارد و در راسـتای فعال سـازی تـوان صادراتی این
مناطـق طرح ریزی شـده اسـت.
کرباسـیان یـادآور شـد :اجـرای این طـرح بر عهده شـرکت ایرانـی ایریتک
اسـت و در حـال حاضـر قراردادهـای «اقدامـات زودهنگام» پـروژه و بخش
هـای مربوط به زمین ،محیط زیسـت ،انشـعاب آب ،برق موقـت و  ...منعقد
شـده و در حـال انجـام اسـت .طبـق این خبـر ،در طرح فـوالد مکران پیش
بینـی شـده تولیـد از بخـش گندلـه سـازی آغـاز و سـپس بـه تولیـد آهن
اسـفنجی ،فوالدسـازی ،نورد گرم و سـیم و میلگرد تسـری یابـد .این پروژه
در نهایـت دو کارخانـه 3.2میلیـون تنـی گندلـه سـازی ،دو کارخانـه 1.6
میلیـون تنـی آهن اسـفنجی ،یـک کارخانه  3میلیـون تنی فوالد سـازی و
همچنیـن بـرای هر کـدام از بخش هـای نورد گـرم و نورد مقاطـع فوالدی
کارخانـه یـک میلیـون تنی و عالوه بـر آن یک کارخانه 500هـزار تنی نورد
تولیـد سـیم و میلگرد نیـز احداث خواهـد کرد.

در جریان سفر وزیر کشور به
شهرستان بروجن اعالم شد:

افتتاح کارخانه فوالد سفید
دشت در سال 94

وزیـر کشـور با سـفر بـه شهرسـتان بروجـن از
کارخانـه فـوالد چهارمحـال و بختیـاری بازدیـد کرد.
بـه گـزارش بولتن اخبـار فـوالد ،عبدالرضا رحمانـی فضلی در جریان سـفر
یـک روزه از کارخانـه فوالد یک میلیون تنـی چهارمحال و بختیاری واقع در
منطقه سـفید دشـت بازدیـد کرد و در جریـان چگونگی سـاخت این پروژه
فوالدی قـرار گرفت.
مدیـر کل صنعـت ،معدن و تجارت اسـتان چهارمحال و بختیـاری در جمع
خبرنگاران ،اظهار داشـت :امسـال شـاهد افتتاح کارخانه فوالد سـفید دشت
در اسـتان هسـتیم .فاز اول کارخانه فوالد سـفید دشت که شامل فاز احیای
ایـن مجتمع بزرگ اسـت ،امسـال به بهره بـرداری می رسـد .وی افزود :این
پـروژه صنعتی يكی از طرح های اسـتانی اسـت که عملیـات  اجرايی آن در

اخبار انجمن

گردهمایی بانکی اعضای انجمن برگزار شد

با توجه به تاکید هیئت مدیره انجمن بر در اولویت قرارگرفتن پیگیری ها برای حل
مشکالت و مسائل بانکی و مالیاتی شرکت های عضو و در راستای اقدامات ماه های اخیر
انجمن در این خصوص از جمله جلسات با مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی و نمایندگان
مجلس شورای اسالمی و  مکاتبه با معاون اول رئیس جمهور ،گردهمایی با حضور
اعضای انجمن و مشاور عالی اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی ایران در امور
بانکی و مدیر اعتبارات بانک صادرات ایران در تاریخ  31مرداد ماه در هتل سیمرغ تهران
برگزار شد .البته هماهنگی الزم برای حضور مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی نیز بعمل
آمده بود که در دقایق پایانی امکان حضور وی فراهم نشد.
در این نشست که تمرکز آن بر آیین نامه اجرایی ماده  20قانون رفع موانع تولید و

تيرمـاه  ۱۳۸۶آغـاز شـده اسـت .وی عنوان کـرد :اين طرح شـامل دو واحد
اصلـی اسـت که واحد احياء مسـتقيم بـه روش ميدركس كـه در اين واحد
گندله وارد شـده در داخل كوره تبديل به آهن اسـفنجی می شـود و واحد
دیگری واحد فوالدسـازی و ريخته گری اسـت.

مشکالت مالیاتی صدای
فوالدسازان را درآورد

نایـب رئیـس انجمـن تولیدکننـدگان فـوالد
ایـران در گفتگـو بـا چیلان گفـت :مباحـث
مالیاتـی هـم اکنـون بـه مشـکل اصلی بیشـتر
تولیدکننـدگان و بازرگانـان و صنـوف تبدیـل
شـده اسـت و مشـکالتی مثل شـرکت هایـی به اصطلاح «کـدی» یکی از
ایـن چالشهاسـت.
حمیدرضـا طاهـری زاده در ایـن رابطـه توضیـح داد :ایـن نـوع شـرکت هـا
در یـک روال قانونـی بـه ثبـت رسـیده انـد و فاکتـور و مجوز فعالیـت دارند
ولـی فوالدسـازان به دلیل فروش محصوالتشـان با این شـرکت هـای دچار
مشـکل می شوند.
وی افـزود :صالحیـت این شـرکت ها در حـوزه اختیارت اداره ثبت اسـت و
وظیفه تولیدکننده چیزی غیر از این نیسـت که اسـم شـرکت ،شناسـه کد
اقتصادی و شـماره ثبـت را از آنها بگیرد  .
طاهری زاده افزود :به دلیل همین مشـکالت که برای صنف تولیدکنندگان
و آهن فروشـان ایجاد شـده ،بـاالی 90درصد بازار آهن پامنار تعطیل شـده
اسـت و برخـی از آنهـا به سـمت فعالیت های به اصطالح زیرپلهای کشـیده
شده اند.

اجرای یک ممیزی خارجی
در فوالد خراسان

سیستم مدیریت کیفیت آزمایشـگاه متالورژی
براسـاس الزامات اسـتاندارد ISO/IEC 17025
توسـط ارزیابـان مرکـز ملـی تائیـد صالحیـت
ایـران در تاریـخ هـای  13و  14مردادماه جهت
صـدور گواهینامه مـورد ممیزی قـرار گرفت.
معـاون برنامـه ریزی و فناوری شـرکت مجتمع فوالد خراسـان از رفع موانع
سـاختاری کـه یکـی از مشـکالت اساسـی در اخذ اسـتاندارد فوق در سـال
 1391بـود خبـر داد و اظهـار داشـت :اسـتاندارد  ISO/IEC 17025یـک
اسـتاندارد بین المللی برای آزمایشـگاههای آزمون و کالیبراسـیون بوده که
با پیاده سـازی آن ضمن بکارگیری و برقراری مداوم یک سیسـتم مدیریت
کیفیـت در آزمایشـگاه ،شایسـتگی فنـی خـود را نیـز در ارائـه نتایج معتبر
اثبات مـی کنند.
اسـماعیلی افـزود از دیگر مزیت های پیاده سـازی این اسـتاندارد ،تسـهیل
در امـر صـادرات محصوالتی اسـت که در یـک آزمایشـگاه دارای گواهینامه
اسـتاندارد  ISO/IEC 17025آزمون و کنترل شـده باشـند  .

نحوه برخورد اعضای انجمن با آن بود ،آقای رئیس زاده مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران
گزارشی در مورد اشکاالت این آیین نامه و اقدامات اتاق بازرگانی برای رفع آنها ارائه داد
و آقای یوسفیان مدیر اعتبارات بانک صادرات نیز پیرامون تفاهنامه این بانک با انجمن
و خدمات قابل ارائه توسط این بانک به تولیدکنندگان فوالد توضیحاتی بیان نمود .در
انتهای مراسم نیز سواالت اعضای انجمن و پاسخ های مربوطه مطرح گردید.
پس از برگزاری گردهمایی فوق و با هماهنگی انجمن با سایر تشکل ها ،اشکاالت
آیین نامه طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهور به مهر و امضای  8تشکل صنفی
بزرگ کشور از جمله انجمن صنایع نساجی ،انجمن سنگ آهن ،سندیکای صنعت برق،
سندیکای لوله و پروفیل و انجمن قطعه سازان رسید .همچنین طی مکاتبه جداگانه ای
با توجه به نزدیک بودن زمان ابالغ آیین نامه و مهلت مندرج در آن ،از معاول اول رئیس
جمهور تمدید  3ماهه مهلت مذکور درخواست شد تا در این مدت اصالحات الزم در
آیین نامه اعمال شود.

عکس نوشت
بولتن اخبار فوالد و نشریه چیالن در نگاه اعضای انجمن

شروعی برای همکاری های
فوالد اکسین با شرکت های
ملی نفت و گاز

نماینـده ویـژه وزیـر نفـت در صـادرات کاال و
خدمـات فنـی و مهندسـی و هیئت همـراه در
بازدیـد از شـرکت فـوالد اکسـین خوزسـتان با
پتانسـیل و ظرفیـت هـا و خدمـات این شـرکت در تولیـد ورق های عریض
فـوالدی  APIآشـنا شـدند.
امـان پـور پـس از بازدید از خطوط تولیدی شـرکت اظهـار امیدواری کرد
کـه این شـرکت ایـن توانمندی را دارد کـه در پروژه هـای عظیم خطوط
انتقـال نفـت و گاز مشـارکت نمایـد .وی با اشـاره به توافقات انجام شـده
در زمینـه صـادرات مشـترک بـا ترکمنسـتان بـه ضـرورت ایجـاد حدود
 3000کیلومتـر خطـوط لولـه انتقـال گاز  56اینـچ تأکید نمـود و افزود:
شـرکت فـوالد اکسـین مـی توانـد سـهم عمـده ای در تحقق ایـن برنامه
داشـته باشد.
قنواتـی ،مدیرعامـل فـوالد اکسـین خوزسـتان در ایـن بازدیـد بـا ارائـه
خالصـه ای از وضعیـت این شـرکت بیـان کرد رویکرد تولیـد محصوالت با
ارزش افـزوده بـاال را در پیـش گرفتـه ایـم و چون یکـی از الزامـات فروش
محصوالتمـان بـه شـرکت هـای ملـی نفـت و گاز  ،ورود بـه وندور لیسـت
آنهـا اسـت ،خوشـبختانه تـا سـال  93در لیسـت تأمیـن کننـدگان مجـاز
شـرکت ملـی نفـت و  14شـرکت زیرمجموعـه آن قـرار گرفته ایـم .اخیرا ً
نیـز توانسـتیم در ونـدور لیسـت شـرکت ملـی گاز ایـران وارد شـویم و در
اصل امروز اکسـین توانسـته اسـت توانمندی و کیفیت خود را پس از گذر
از سـخت تریـن بازرسـی های شـرکت های ملـی نفت و گاز بـرای همگان
اثبـات نماید.

گزارش رویترز از آثار لغو
تحریم ها بر صنعت فوالد
ایران

خبرگـزاری رویتـرز با انتشـار گزارشـی به تاثیر
لغـو تحریـم هـا بـر صنعـت فوالدسـازی ایران
اشـاره کرده اسـت.
طبـق گـزارش ایـن خبرگـزاری ،پـس از لغو تحریـم ها فرصـت بیش تری
بـرای صـادرات فـوالد ایـران فراهم خواهد شـد.
ایـن خبرگزاری با اشـاره به اینکه برخی از شـرکت هـای خارجی درصدد
ارائـه فنـاوری هـای مـدرن بـه ایـران بـرای توسـعه کارخانه هـای تولید
فـوالد و یـا فراهـم آوردن تجهیـزات پایه ای بـرای فراوری سـنگ آهن و
مـواد اولیـه تشـکیل دهنـده مورد نیـاز برای تولیـد فوالد هسـتند ،گفت:
شـرکت پوسـکو از کـره جنوبـی و شـرکت نیپون اسـتیل اند سـومیتومو
متـال کـورپ از کشـور ژاپـن در میـان شـرکت هـای آماده فـروش فوالد
به ایران هسـتند.

حضور انجمن در نشست هم اندیشی تشکلهای فوالدی

به دنبال دعوت معاونت تشکل های اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی ایران
برای حضور در نشست هم اندیشی تشکل های فوالدی با موضوع مسائل مالیاتی و
بانکی ،نایب رئیس و دبیر و معاونت اجرایی انجمن در این نشست حضور یافتند.
در جلسه مذکور مسائل مشترک مالیاتی و بانکی بین تشکل های فوالدی ( انجمن
تولیدکنندگان فوالد ،سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل ،انجمن تولیدکنندگان و
صادرکنندگان سنگ آهن و انجمن صنایع گالوانیزه) مطرح و مورد بررسی قرار گرفت
و مقرر شد در جلسات آتی مسائل عام تر در این حوزه ها با حضور تشکل های صنفی
سایر صنایع برگزار شود تا هم افزایی الزم برای استفاده از توان تک تک انجمن ها و
تشکل ها با محوریت اتاق بازرگانی در حل مسائل استفاده شود.

بازدید دکتر جعفر سرقيني ،معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت
صنعت از پروژه فوالدسازی فاز یک فوالد کاوه جنوب کیش

شرکت های محترم عضو انجمن می توانند تصاویر جذاب و دیدنی واحد خود را برای انتشار به دفتر نشریه ارسال نمایند.
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خبر خارجی
دیوار تعرفه های آنتی
دامپینگی اتحادیه اروپا برای
محصوالت فوالدی

نیمـی از مـوارد تحـت بررسـی هشـت ماهـه
اتحادیـه اروپـا جهـت اعمـال تعرفـه هـای
گمرکـی مربـوط بـه محصـوالت فـوالدی بوده
اسـت .در ایـن میان  4مـورد از  8مصوبـه اعمال تعرفه هـای قانونی مربوط
بـه آهـن آالت بـوده ،درحالیکه این نسـبت در سـال گذشـته  9از  16مورد
بوده اسـت.
مـوارد تعرفـه ای جدیـد امسـال علیـه میلگـرد چین ،ورق سـرد روسـیه و
چیـن بـود ضمـن اینکـه مصوبات آنتـی دامپینـگ بـرای لوله آهنـی هند
نیـز انجـام شـد 7 .مـورد از  9مـوردی کـه جهت اعمـال تعرفه هـای آنتی
دامپینـگ طـی ژانویـه تا آگوسـت تحت بررسـی بـود ،محصـوالت فوالدی
بـوده اسـت .ایـن  7مورد عبارتند از ورق سـرد اسـتیل چین و تایـوان ،ورق
سـلیکون چیـن ،ژاپـن ،کره ،روسـیه و امریکا .در مورد اسـتاینلس اسـتیل،
تعرفـه هـای نهایی آنتی دامپینگ طی ماه آگوسـت تصویب شـده بود .یک
مـورد تعرفـه آنتی دامپینگ علیه اسـتاینلس اسـتیل چین نیـز بدون هیچ
گونه اقدامی فسـخ شـد.
از  113مـورد قوانیـن قطعـی آنتی دامپینـگ اتحادیه اروپا در ماه آگوسـت
 33مـورد آن مربـوط بـه آهن آالت بوده اسـت .سـایر محصوالت مشـمول
تعرفـه های گمرکی عبارتند از فویل آلومینیوم ،فروسـیلیکون ،الکترودهای
گرافیتی ،دی اکسـید منگنز ،سـیم مولیبدن ،سـیلیکون و کاربید تنگستن.
 12مـورد از کل  33مـورد مصوبـه تعرفـه هـای آنتی دامپینـگ آهن آالت
هـم مربـوط بـه واردات چیـن بوده اسـت .به گـزارش بولتن اخبـار فوالد به
نقـل از ایفنـا ،همچنیـن تعرفه های آنتی سوبسـید علیـه واردات ورق های
پوششـی چیـن به بـازار اروپـا نیز تصویـب شـد 10 .مـورد از کل  19مورد
تحقیقات آنتی دامپینگ سـی و یکم آگوسـت نیز علیه محصوالت فوالدی
عنوان شـده است.

روند نزولی در بازار بیلت
سی آی اس

در بـازار بیلـت سـی آی اس نشـانه هـا از ادامه
رونـد نزولـی خبـر مـی دهنـد .هفته گذشـته
قیمـت قراضـه امریـکا و اروپـا در ترکیـه 15
تـا  20دالر افـت داشـته و بیلـت چیـن نیـز
ارزان اسـت در نتیجـه بـازار سـی آی اس تحـت فشـار می باشـد .جـو بازار
محصـوالت فـوالدی نیـز مسـاعد نیسـت.

به گزارش بولتن اخبار فوالد به نقل از پایگاه خبری تحلیلی فوالد ،قیمت فعلی
بیلت سی آی اس به  290تا  295دالر هر تن فوب رسیده است و خریدارها
از تداوم افت قیمت مطمئنند .بیلت کارخانه بی ام زد بالروس نیز  270دالر
هر تن فوب با پیش پرداخت کامل نهایی شده است.

تقاضای پایین فوالد در بازار
عربستان

با توجه به کاهش پروژه های ساخت و ساز و
مشکالت مالی عربستان ،پیش بینی می شود
تقاضای فوالد در این پادشاهی تا آخر امسال
ضعیف باقی بماند.
طبق این گزارش ،صندوق بین المللی پول کسری بودجه عربستان طی
امسال را  20درصد تولید ناخالص ملی آن اعالم کرد .ممکن است کاهش
درآمدهای نفتی و جنگ با یمن دولت عربستان سعودی را به فکر کاهش
هزینه ها بیندازد .گفته می شود تعداد بسیاری از پروژههای ساخت و ساز
در عربستان و همین طور سایر پروژه ها  مثل نفت و گاز که نیازمند فوالد
است ،به تعویق افتاده که سبب افت تقاضای فوالد در این منطقه شده است.

چین مجبور به کاهش تولید
فوالد شد

بـه گـزارش بولتـن اخبـار فـوالد بـه نقـل از
متـال بولتـن کاهـش قیمـت هـا و زیـان های
هنگفـت منجـر بـه کاهـش تولیـد کارخانه ها
شـد و در نتیجـه تولید فوالد خـام چین در ماه
جوالی کاهش قابل توجهی داشـت .بر اسـاس
گزارشـی که توسـط سـازمان ملی آمار چین منتشـر شد این کشـور در ماه
گذشـته  65.84میلیـون تـن فـوالد خـام تولید کرده اسـت که نسـبت به
مـدت مشـابه سـال گذشـته  4.6درصـد کاهش یافته اسـت.
میانگیـن تولیـد روزانـه فـوالد خـام در جـوالی  2.12میلیـون تـن بود که
نسـبت به سـال گذشـته  8درصد کاهش یافته اسـت .سـقوط قیمت ها در
جـوالی منجر بـه کاهش تولیـد کارخانه ها شـد.
همچنیـن بنـا بـر گزارشـی که پیش از این از سـوی سـازمان آهـن و فوالد
چین منتشـر شـده بود به دلیل زیان های جدی بسـیاری از کارخانه های
ذوب ،از اواخـر مـاه ژوئـن تولید فوالدسـازان اصلی این کشـور کاهش یافته
اسـت و انتظـار مـی رود کـه کاهش تولید فـوالد خام چین در ماه آگوسـت
نیـز ادامـه یابـد .بر اسـاس گزارش سـازمان ملـی آمار چیـن در هفت ماهه
نخسـت امسـال ایـن کشـور  476میلیون تن فـوالد خام تولید کرده اسـت
که نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته  1.8درصد کاهش یافته اسـت.

سرخطخبرهایاقتصادی
داخلی
















خبرگزاری مهر -معــاون وزیر اقتصاد :پیشبینی جذب  ۳۰میلیارددالر
سرمایه خارجی در برنامه ششم توسعه
چیالن -تورم  ۱۰.۲درصدی تولید کننده در مرداد؛ ورق و پروفیل آهنی
و فوالدی  9.9درصد
خبرگزاری فارس -مهدی کرباسیان :صاحب کارخانه آلومینیوم المهدی،
افراد دیگری هستند و ما کارهای نیستیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران :به زودی نقدینگی واحدهای صنعتی و تولیدی
کشور با  600هزار میلیارد ریال تامین میشود.
خبرگزاری مهر -کارگروه همکاریهای اقتصادی ،تجاری و صنعتی برای
توســعه روابط با اتریش به ریاســت قائم مقام وزیر صنعت درامور تجارت
تشکیل میشود.
تابناک -وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت :نوسانات بازار ارز کوتاهمدت
است و تغییری در قیمت ارزها نخواهیم داشت.
خبرگزاری ایسنا -رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی
تهران :با توجه به رکود حاکم بر بخشهای مختلف ،رشد اقتصادی در سال
جاری حدود صفر خواهد بود.
خبرگزاری فارس -ایران و عربســتان قیمت نفت خود را برای فروش در
بازار آسیا در ماه اکتبر به منظور بدست آوردن بازار کاهش دادند.
خبرگزاری ایسنا -خودروهای مدل  2016وارد ایران شدند
تابناک -دولت با افزایش  25درصدی قیمت آب مخالفت کرد
خبرگزاری ایسنا -تراکنش  3میلیاردی کارتخوان ها

خارجی











تـاس نیوز -رئیـس بانک مرکزی روسـیه :پیـش بینی می شـود خروج
سـرمایه از داخـل خـاک ایـن کشـور بـه  ۸۵میلیـارد دالر در سـالجاری
میالدی برسـد.
چیالن -مجلس نمایندگان آمریکا به طرح ممانعت از رفع تحریم ها تا اول
ژانویه  ۲۰۱۷رای مثبت داد.
بلومبرگ -شــاخص بورس کشورهای آسیایی تحت الشعاع آمار ضعیف
رشد اقتصادی چین قرار گرفت و کاهش یافت.
رویترز  -قیمت جهانی نفت تحت تاثیر اظهارات برخی مقامات عربستان
مبنی بر عدم نیاز برای برگزاری نشست کشورهای تولیدکننده نفت با روند
نزولی مواجه شد..
وال استریت ژورنال -اروپا درپی جایگزین کردن گاز ایران بهجای روسیه
است.
یورونیوز :همکاری کنسول فرانسه در ترکیه با قاچاقچیان انسان
اکونیوز :علت واقعی سقوط جرثقیل نه طوفان بلکه عدم رعایت استاندارهای
الزم در محکم کردن پایه های اصلی آن بوده است.
تـاس نیوز -حجـم مبادالت تجـاری چین و روسـیه در  ۸ماهه نخسـت
سـال جـاری میلادی نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل  ۲۹.۵درصد
کاهـش یافت.

قيمتهايجهاني
میانگین
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به 23آگوست

میانگین
قیمت در هفته منتهی
به 30آگوست

میانگین
قیمت در هفته منتهی
به7سپتامبر

میانگین
قیمت در هفته منتهی
به13سپتامبر
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46 - 47

48 - 49

49-50

49-50

48-49

48-49

51-52

سنگ آهن

 65درصد وارداتی CFR -شمال چین

62- 63

62  - 63

63-64

63-64

62-63

61-62

64-65

سنگ آهن

 52درصد وارداتی CFR -شمال چین

36-37

38-39

40-41

39

38-39

39-40

41-42

گندله

صادراتی برزیلFOB  -

83-85

72

72

72

72

75

75

شمش

صادراتی ترکیهFOB -

370-380

370 - 380

335-355

335-355

335-355

335-355

325-335

شمش

صادراتی FOB -دریای سیاه

320

327

320

   315

307

300

290

شمش

سلف سه ماهه بورس فلزات لندن

115-165

115 - 165

115-165

115-165

115-165

115-165

115-165

دریای سیاه

230 - 240

230 - 235

235-230

225-235

225-230

225-228

205-210

ورق گرم

وارداتی CFR -خلیج فارس

355 - 365

355 - 365

355-365

355-365

355-365

355-365

315-345

ورق گرم

صادراتی ترکیهFOB -

375 - 390

365 - 380

360-380

360-370

350-360

350-360

340-350

ورق گرم

صادراتی روسیه FOB -دریای سیاه

335 - 345

335 - 345

335-345

335-345

335-345

335-345

300-320

ورق سرد

صادراتی روسیه FOB -دریای سیاه

410 - 430

410 - 430

400-420

400-420

400-420

400-420

380-390

ورق سرد

صادراتی چینFOB -شانگهای

355 - 365

355 - 365

350-355

345-350

335-340

333-337

322-328

ورق گالوانیزه

وارداتی CFR -خلیج فارس

490 - 510

490 - 510

480-490

480-490

480-490

480-490

450-480

ورق گالوانیزه

صادراتی چین FOB -شانگهای

455- 470

430- 435

430-435

430-435

430-435

408-412

408-412

*

415 - 435

400-420

400-420

400-420

400-420

370-385

390 - 395

385-395

380-390

379-389

375-385

360-365

365-375

365-375

365-375

365-375

330-335

287-293

282-285

280-282

273-279

435-455

435-455

425-435

375-385

375-385

340-345

محصول

شمش چدن

مشخصات

میانگین
قیمت در هفته منتهی
به 1آگوست 2015

میانگین
میانگین
قیمت در هفته منتهی قیمت در هفته منتهی
به  16آگوست2015
به  8آگوست 2015

میلگرد

وارداتی CFR -خلیج فارس

میلگرد

صادراتی ترکیهFOB -

470 - 490

میلگرد

صادراتی FOB -دریای سیاه

370 - 380

370 - 380

میلگرد

صادراتی چینFOB -

281 - 286

287 - 293

287-293

تیرآهن

صادراتی ترکیه FOB -دریای سیاه

-

470 - 490

435-455

435-455

مفتول

صادراتی FOB -دریای سیاه

380 - 390

380 - 390

365-375

375-385
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قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران

قیمتهایداخلی

مریم رحیمی

(واحد :ریال/کیلوگرم)

قیمت ورق روغنی در بازار تهران

قیمت ورق روغنی در بازار تهران
سایس

هفته اول شهریور

هفته دوم شهریور

0.4

21,000

21,000

0.5

20,500

20,500

0.6

20,000

20,000

0.7

19,700

19,700

0.8

19,700

19,700

0.9

19,700

19,700

1

19,700

19,700

1.25

20,700

20,700

1.5

19,500

19,500

2

19,500

19,500

2.5

20,000

20,000

سایس

هفته اول شهریور

3

17,366

17,416

2

4

5
6

8

10

12

15
20

25

16,366

17,575

17,400

17,500

هفته اول شهریور

6.5
10
12
14

6.5
سایز

88
10
12
12
14
14
16

سایز
18
8
20
10
22
12
14
25

16,300

16,100

16,800

16,300

14,100
13,700

14,400
14,400
14,250

شهریور
هفته دوم
14,000
14,350
14,300
13,700
14,330
13,700
14,300
14,000

17,350

16,850

17,000

17,200

16,750

16,875

32

14,650

16,725

16,875

25

14,250

14,000

17,950

17,975

14,400

14,300

17,325

17,325

14,290

14,150

17,050

17,325

14,650

14,500

20

22

28
30

32

ناودانی15,200
شهریور
هفته اول
14,700

6
10
8
12

15,200
14,400
14,700
14,650

10
14
12
16

14,300

14,400

هفته اول شهریور
ناودانی

6
سایس
8

14,000

14,500

ناودانی22,000

سایس

14,300
14,300

14,400

15,100

15

14,300

14,290

22,000
15,100

12

14,300

14,150

15,100
14,300

15
10

18,800
13,700
18,600

شهریور
هفته اول
14,250
14,450
14,400
13,800
14,400
13,800
14,400
14,250

15,100
14,450

12
8

16,300
14,350

میلگرد آجدار
میلگرد آجدار
14,400

14,450
14,700
14,300
14,450

10
6

16,100
شهریور
هفته دوم

16,800
14,450
14,150
13,800
19,000
13,800
19,200
14,400

14,700
شهریور
هفته اول
14,450
14,450

46
58

هفته دوم شهریور

16,300
شهریور
هفته اول

نبشی 14,450

4
سایس
5
3

18,800
18,600

اول شهریور
هفته
آجدار
میلگرد

18
30

3

14,100

19,000
19,200
میلگرد ساده

16
28

بازارهای تهرانهفته دوم شهریور
شهریور
محصوالت هفته
سایس
اولدر
فوالدی
قیمت

هفته دوم شهریور

14,150

سایز

16,133

17,400

قیمت میلگرد ساده و آجدار در بازار تهران
میلگرد ساده میلگرد ساده

8

در بازار
قیمت ورق
بازار تهران
ورق سیاه در
هفته دوم شهریور

سایز

قیمت محصوالت فوالدی در بازارهای تهران

قیمت نبشی و ناودانی در بازار تهران
نبشی
نبشی

14,400
17,800
14,650
16,000

14
18
16
20

14,330

17,800
24,700
16,000
24,700

18
22
20

تغییرات قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران

22

روند تغییرات هفتگی قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران

14,450

14,700
شهریور
هفته دوم
14,450
14,450
14,450
14,700
14,300
14,450

15,000
14,450

15,000
14,300
20,800
15,000
15,000
20,800

هفته دوم شهریور
15,100
شهریور
هفته دوم
14,900
15,100
14,700
14,900
14,600
14,700
18,100
14,600
16,000

18,100
24,200
16,000
24,200

24,700
24,700
24,700

24,200
24,200
24,200

24,700

24,200

30000

25000

20000

ریال/کیلوگرم
15000

10000

5000

ناودانی

بورس کاال

نبشی

میلگرد آجدار

میلگرد ساده

ورق سیاه

ورق روغنی

حجم معامله
(تن)

تاریخ معامله

تاریخ تحویل

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

11,516

1394/06/02

1394/07/30

فوالد مبارکه اصفهان

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

17,954

1394/06/02

1394/07/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق قلع اندود

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

20,353

1394/06/02

1394/08/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه G

3,717

1394/06/02

1394/08/30

ذوب آهن اصفهان

تیرآهن 12

66

فوالد مبارکه اصفهان

ورق قلع اندود

343

1394/06/02

1394/08/30

ذوب آهن اصفهان

تیرآهن 12

66

1394/06/07

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

4,400

1394/06/09

1394/07/30

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد 12تاA3-28

6,846

1394/06/10

1394/07/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

16,019

1394/06/09

1394/07/30

ذوب آهن اصفهان

میلگرد 14-A3

99

1394/06/11

1394/07/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

17,980

1394/06/09

1394/07/30

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد 12تاA3-20

1,115

1394/06/15

1394/07/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

18,132

1394/06/09

1394/08/30

فوالد خوزستان

تختال C

34,000

1394/06/15

1394/07/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه G

4,365

1394/06/09

1394/08/30

فوالد خوزستان

شمش بلوم (5SP)150*150

17,600

1394/06/16

1394/07/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق قلع اندود

650

1394/06/09

1394/08/30

فوالد خوزستان

شمش بلوم (5SP)150*150

1,000

1394/06/17

1394/07/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

43,487

1394/06/16

1394/07/30

مجتمع فوالد خراسان

سبد میلگرد 28تاA3-14

110

1394/06/14

1394/06/17

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

30,049

1394/06/16

1394/07/30

تولیدی فوالد سپید فراب کویر

سبد میلگرد 10تاA3-14

2,420

1394/06/11

1394/08/10

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

15,822

1394/06/16

1394/08/30

تولیدی فوالد سپید فراب کویر

سبد میلگرد مخلوط

2,640

1394/06/11

1394/06/18

تولید کننده

نام کاال

حجم معامله
(تن)

تاریخ معامله

تاریخ تحویل

ورق سرد B

15,822

1394/06/16

1394/08/30

558

1394/06/16

1394/08/30

1394/06/02

1394/06/10
1394/06/11

نام کاال

تولید کننده

