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تولیدکنندگان فوالد به معاون اول رئیس جمهور نامه نوشتند:

راهکاری  25گانه غیرتورمی خروج فوالد از رکود

سخن اول
لزوم توجه به بخش خصوصی فوالد در
برنامه ششم توسعه
سید رسول خلیفه سلطانی

دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

تدویـن برنامـه ششـم توسـعه روزهـای پایانی خـود را مـی گذارند و
بـر اسـاس اعلام دولـت محترم بـه زودی جهـت تصویب بـه مجلس
شـورای اسلامی ارائـه خواهـد شـد .یکـی از تفـاوت هـای شـرایط
تدویـن ایـن برنامـه بـا برنامه پنجـم توسـعه ،ورود همـه جانبه بخش
خصوصـی بـه حـوزه هـای مختلف اقتصاد کشـور اسـت هـر چند که
ایـن بخـش هنـوز آن چنـان کـه بایـد جدی گرفته نشـده اسـت!
توجـه حداکثـری به بخش خصوصـی و مطالبات آن از اقتصاد کشـور
یکـی از مهمتریـن الزامات تدوین برنامه ششـم توسـعه اسـت .بخش
خصوصـی در فوالد خواسـته هـای به حق و در خـور توجهی دارد که
الزم اسـت مسـئوالن امر به آن توجه ویژه داشـته باشـند.
اکنـون شـرایط صنعـت فوالد بـه گونه ای اسـت که دیگر نمـی توان
حتـی یـک واحـد دولتـی در آن یافـت .البتـه در خصوصـی سـازی
واحدهـای دولتـی سـابق اشـکاالتی هم وجـود دارد اما بایـد پذیرفت
کـه دولـت هـم نفـوذ سـابق را در این شـرکت ها نـدارد.
علاوه بـر این کارخانجات بزرگی توسـط بخش خصوصـی در زنجیره
فـوالد احـداث شـده یـا در حـال سـاخت اسـت کـه نقـش بخـش
خصوصـی را در ایـن صنعـت پـر رنـگ تـر مـی سـازد .کارخانجـات
کوچکتـر قبلـی هم توسـط همین بخـش خصوصی در حـال افزایش
ظرفیـت یـا تغییـر و اصالح تکنولـوژی اسـت .بنابراین در سـال های
اجـرای برنامـه ششـم توسـعه ،بخـش خصوصی سـهم حداکثـری در
سـاختار صنعـت فوالد کشـور خواهد داشـت کـه طبعا خواسـته ها و
مطالبـات بیشـتر و بزرگتـری را هـم دنبـال خواهـد کرد.
بـر ایـن اسـاس بسـیار الزم و ضروری اسـت که این بخـش خصوصی
بالنـده در صنعتـی پیشـرو همچـون فـوالد در سیاسـتگذاری هـا و
برنامـه ریزی ها بیشـتر مـورد رجوع قـرار گیرد و از توان کارشناسـی
و مدیریتـی آن بـرای تدویـن برنامـه ششـم توسـعه بهره گیـری الزم
بعمـل آید.
بخـش خصوصـی فـوالد از دولـت محتـرم تدبیـر و امید انتظـار دارد
مطالبـه هـای جـدی ایـن بخـش در حـوزه هـای بانکـی ،مالیاتـی،
گمرکـی ،محیـط زیسـت ،مشـوق هـای صادراتـی ،کارت بازرگانـی و
غیـره را مـد نظـر قرار داده و آن ها را در تدوین برنامه ششـم توسـعه
لحـاظ نماید.

ما را در شبکه های اجتماعی همراهی کنید:

و
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در حاشـیه مجمـع عمومـی فـوق العاده انجمـن تولیدکنندگان فـوالد ایـران ،نامه ای
خطـاب بـه معـاون اول رئیس جمهـور به امضای بیـش از  120نفر از مدیران شـرکت
های تولیدکننده فوالد کشـور رسـید .تولیدکننـدگان فوالد کشـور در این نامه ضمن
وضعیـت کنونـی صنعت فوالد کشـور را «دشـوار» نامیده اند و با تشـریح شـواهد این
وضعیت ،خواسـتار حمایـت ویژه دولت از این صنعت مـادر برای جلوگیری از تعطیلی
کارخانجـات ،حفـظ سـطح اشـتغال فعلی و گـذار از برهه حسـاس شـرایط تحریم به
پسـا تحریم شـده اند.
تولیدکنندگان فوالد کشــور در این نامه ضمن استقبال از بسته خروج از رکود دولت،
آن را ناکافی ارزیابی کرده و اعالم کرده اند که شــرایط کنونی صنعت فوالد کشــور به
حدی بحرانی است که شاید تمهیدات کلی اندیشیده شده برای خروج صنعت از رکود
به تنهایی نتواند تأثیری محسوس بر بهبود وضعیت این صنعت محوری و استراتژیک
داشته باشد و به نظر میرسد الزم است تدابیر ویژهای برای رفع مسائل تولیدکنندگان
این صنعت به عنوان یک صنعت پیشــران در اقتصاد کشــور به صورت فوری و عاجل
اتخاذ گردد.
در این نوشتار نگاهی خواهیم داشت به دو بخش مهم این مکاتبه طومار گونه:

مهمترین شواهد وضعیت دشوار کنونی صنعت فوالد کشور:












افزایش  10برابری میانگین دپوی کارخانجات فوالدی از حدود  200هزار تن در
سال  91به بیش از  2میلیون تن در سال 94
کاهش درصد ظرفیت فعال کارخانجات تولیدکننده فوالد از حدود  80درصد در
سال  92به کمتر از  60درصد در سال ( 94با توجه به فعالیت کارخانجات بزرگ
بخش عمومی مانند فوالد مبارکه اصفهان ،ذوب آهن اصفهان ،فوالد خوزستان
و فوالد خراســان در سطح ظرفیت نصب شده ،درصد ظرفیت فعال کارخانجات
فــوالدی بخش خصوصی به ویژه در نورد مقاطــع طویل به کمتر از  40درصد
رسیده است)
کاهش سهم کل تولید از مصرف فوالد در کشور از  85درصد سال  92به حدود
 73درصد در ســال  94و در مقابل افزایش ســهم واردات از مصرف فوالد از 16
درصد سال  92به بیش از  25درصد در سال 94
روند افزایشی قیمت سنگ آهن و انرژی در کشور بدون هیچگونه تناسبی با روند
کاهشی قیمت فروش شمش و محصوالت فوالدی طی سالهای  90تا  ( 94این
نکته قابل توجه اســت که روند قیمت ســنگ آهن و انرژی در دنیا کام ً
ال نزولی
بوده است)
کاهش شدید فاصله قیمت کنسانتره ،گندله ،آهن اسفنجی ،شمش و محصوالت
فوالدی در  2سال گذشته به طوریکه فوالدسازان و نوردکاران کشور اکنون در زیر
نقطه سر به سر و حتی برخی کارخانجات در مرز تعطیلی هستند.
افت بسیار محسوس ارزش سهام شرکتهای فوالدی در بورس اوراق بهادار و تنزل
بیش از  5برابری آن طی  2سال گذشته

راهکارهای پیشــنهادی جهــت بکارگیری در کنار تدابیر بســته
ضدرکودی دولت:

1 .1خارج ساختن تولیدکنندگان فوالد کشور از لیست بخشنامهها و آیین نامه های
مربوطه در خصوص عدم ارائه خدمات به بدهکاران بانکی حداقل به مدت ســه
ســال .الزم به توضیح اســت بخش عمدهای از واحدهای تولیدی که متأسفانه
در شــرایط حاکم بر بازار طی چند سال گذشته به مرز سقوط رسیدهاند ،پس
از پیگیریها و تحمل مرارتهای طوالنی تدابیــر ویژهای را در همکاری با بعضی
از بانکها میاندیشــند ولی متأســفانه به یکباره با قفل شدن در مقررات نوظهور
سیستم یکپارچه بانکی (بخشنامهها و آیین نامههای فوق الذکر) فرصت هرگونه
ابتکار عملی را از دست داده و چارهای جز سازش با شرایط و اعالم ورشکستگی
نخواهند داشت.

2 .2فریز نمودن (تثبیت بدون بهره) تسهیالت سرمایه در گردش تولیدکنندگان فوالد
حداقل به مدت  3سال
3 .3تجدید نظر در آیین نامه اجرایی ماده  20قانون رفع موانع تولید با هدف سازگار
نمودن آن با هدف قانونگذار در راســتای پرداخت تســهیالت ارزی اخذ شــده
تولیدکنندگان فوالد با نرخ روز گشایش اعتبار
4 .4بخشودگی جرائم دیرکرد پرداخت اقساط و تسهیالت و سود جرائم متعلقه  که
خود نیازمند اجرای بنــد اول میباشد.
5 .5پرداخت یارانه به سود تسهیالت سرمایه در گردش واحدهای تولیدکننده فوالد به
میزان  10درصد از محل یارانه تولید مصوب بودجه 94
6 .6اصالح و منطقی ســازی ضریب ضایعات مورد قبــول ادارات امور مالیاتی برای
تولیدکنندگان حلقههای مختلف زنجیره فوالد با توجه به فرآیند تولید کارخانجات
و تعیین مرجعی برای تعریف و مشخص نمودن ضریب مذکور
7 .7اســتمهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تولیدکننــدگان فوالد پس از خود
اظهاری واحدهای تولیدکننده حداقل به مدت یک سال
8 .8کاهش ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات تولیدکنندگان فوالد از  10درصد
به  3درصد با توجه به فرآیندهای تولید حلقههای مختلف زنجیره فوالد
9 .9تعیین حدود مسئولیت سازمان امور مالیاتی و اداره ثبت شرکتها در خصوص
کدهای اقتصادی غیر معتبر خریداران محصوالت فوالدی و اطالعرسانی مستمر
و روزآمد لیست کدهای اقتصادی مورد تأیید سازمان امور مالیاتی جهت اطالع
فعاالن اقتصادی و رفع مسئولیت از طرفهایی که قب ً
ال با این کدهای اقتصادی
تبادالت تجاری داشتهاند (شایان ذکر است کدهای اقتصادی مذکور در زمان
انجام معامله مورد تأیید سازمان امور مالیاتی بوده است).
1010فراهم آوردن شرایط حضور مؤثر نماینده تشکل صنفی در هیأتها و مراجع حل
اختالف مالیاتی
1111اصالح ماده  77قانون برنامه پنجم توسعه در برنامه ششم و تغییر مبنای محاسبه
مبلغ الزم جهت تمدید کارت بازرگانی از یک در هزار فروش به یک در هزار سود
ابرازی و همچنین تعیین سقف پرداخت برای آن به منظور در نظر گرفتن تفاوت
میان صنایع مختلف .ضمناً الزم است نحوه بهرهمندی تشکلهای صنفی از این
منابع نیز در قانون برنامه ششم توسعه لحاظ گردد.
1212اســتمهال بدهی یــک در هزار فروش و ســه در هزار درآمد مشــمول مالیات
تولیدکننــدگان فوالد جهت تمدید کارت بازرگانی با توجه به اثرات آن بر توقف
کسب و کار واحدهای تولیدی
1313استمهال بدهی کارخانجات تولیدکننده فوالد بابت مصارف برق و گاز حداقل به
مدت یک سال به تشخیص کارگروه مشترکی در این خصوص
1414اعطـای مشـوقهای صادراتـی بـه کارخانجـات صادرکننـده فـوالد از طریـق
برخـورداری از بخشـودگی های مالیاتـی به میزان  10درصـد ارزش محصوالت
فـوالدی صادر شـده
1515اصالح شاخصها و معیارهای مربوط به فرآیند انتخاب صادرکننده نمونه با توجه به
فعالیت صنایع مختلف و در نظر گرفتن سهم صادرات از تولید
1616اعطای معافیت مالیاتی مصرح در قانون به کارخانجات صادرکننده فوالد از طریق
اخذ ضمانت نامههای بانکی به جای فرآیند کنونی استرداد مالیات بر ارزش افزوده
صادرکنندگان که نقدهای جدی در خصوص نحوه اجرای آن وجود دارد و موجب
نگهداشت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی میگردد.
1717اصالح بخشــنامه ها و آیین نامههای شورای پول و اعتبار در خصوص عدم ارائه
خدمات بانکی به اشخاص حقوقی که یک یا چند عضو از اعضاء هیئت مدیره آن
دارای چک برگشتی باشد ،حال آنکه در بسیاری از موارد ،خود شرکت سابقه سوء
در سیستم بانکی ندارد و چنین مقرراتی موجب توقف فعالیت واحد تولیدی به
دلیل توقف در سیستم صدور چک و مسائل مالی متعاقب آن میگردد.
1818تدوین آیین نامه اجرایی ماده  25قانون رفع موانع تولید با استفاده از نظرات بخش
ادامه در صفحه 2
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خبر داخلی
تسهیالت 10میلیون یورویی به
فوالد امیرکبیر اراک پرداخت
نشده است

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :در نشست
هفته جاری کمیســیون اقتصادی مقرر شــده مسائل
کارخانه فوالد امیرکبیر اراک ،با حضور مدیرعامل بانک صنعت و معدن بررسی شود.
رحیم زارع در تشریح محورهای جلسات کمیسیون اقتصادی در هفته جاری گفت :با
توجه به درخواست نماینده مردم اراک در مجلس از دکتر الریجانی درخصوص بررسی
مشــکالت کارخانه فوالد امیرکبیر اراک ،رئیس مجلس نیز دستور رسیدگی موضوع
را به کمیســیون اقتصادی ارجاع دادند .به گــزارش اخبار فوالد به نقل از خبرگزاری
خانه ملت ،این نماینده مجلس در این رابطه اظهار داشت :برای تقویت کارخانه فوالد
امیرکبیر اراک مقرر شده که  10میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی با عاملیت
بانک صنعت و معدن به این شرکت پرداخت شود اما تاکنون تسهیالت مذکور پرداخت
نشــده است ،بر این اســاس مدیرعامل بانک صنعت و معدن برای تشریح موضوع به
کمیسیون اقتصادی دعوت شده است.

سهم ناچیز صنعت فوالد از مصرف
آب کشور

مدير عامل فــوالد مبارکه اصفهان همايش ملي مصرف
بهينه « آب در صنعت» با طرح این سوال که چه سهمي
از مصرف در صنعت اتفاق مي افتد؟ گفت :سهم آب در
دنيا در سه بخش کشــاورزي ،خانگي و صنعت تقسيم
ميگردد که سهم کشاورزي  70درصد ،آب شرب  12درصد و صنعت  18درصد است
اما بنابر آمار وزارت نيرو در ایران بيش از 92درصد مصرف آب ما در بخش کشاورزي،
 6درصد در بخش مصارف خانگي و  1.34درصد سهم صنعت است اينجاست که اگر
فقط  10درصد در بخش کشاورزي صرفه جوئي نمائيم به اندازه کل مصرف خانگي و
صنعتي توانسته ايم صرفه جويي و ذخيره آب را شاهد باشيم.
دکتر سبحاني افزود :طبق قرارداد مي بايد به ازاي توليد هرتن فوالد  16.7متر مکعب
آب مصرف مي شــد که اکنون علي رغم توســعه هاي انجام شده در خطوط توليد و

اخبار انجمن
نتایج مثبت پیگیری های انجمن برای اصالح تعرفه
واردات ورق های فوالدی

همـان طـور کـه قبلا از طریـق بولتـن اخبـار فـوالد و نشـریه چیلان بـه اطلاع
مخاطبـان گرامی رسـیده اسـت ،در مصوبه  افزایـش تعرفه واردات فوالد که توسـط
هیئت محترم وزیران در اسـفندماه سـال گذشـته ابالغ گردید ،سـود بازرگانی برخی
از ردیـف تعرفـه هـا از جملـه ورق هـای سـرد ،گالوانیـزه و قلع انـدود کمتـر از مواد
اولیـه آنهـا یعنـی ورق گـرم افزایـش پیدا کـرده بود کـه مغایر بـا قاعـده پلکانی در
تعییـن تعرفـه هـا می باشـد .همچنیـن ورق های ممزوج نیز مشـمول ایـن افزایش
نشـده و همین مسـئله باعـث افزایش  6برابـری واردات ورق های گـرم و  15برابری
ورق هـای سـرد در نیمـه اول سـال جاری از طریق این منفذ تعرفه ای شـده اسـت.
ادامه از صفحه 1

خصوصی و پرداخت خسارات ناشی از اعمال محدودیت یا قطع آب و برق و گاز
به تولیدکنندگان فوالد
1919حذف ضرورت ارائه مفاصا حساب مالیاتی و بیمه تأمین اجتماعی برای تمدید
کارت بازرگانی تولیدکنندگان فوالد
2020بازنگــری در ارزش پایــه صادراتی کاالهای مختلف زنجیــره فوالد به منظور
جلوگیری از ســوء استفادههای احتمالی و همچنین متناســب سازی آن با
واقعیتهای بازار
2121اولویت دادن به پهلودهی کشــتیهای حامل بارهای صادراتی در بنادر جنوبی

عکس نوشت

فضاي ســبز ،با  66درصد کاهش مصرف ،اين ميزان مصرف را به  5.6متر مکعب بر
تن توليد بهينه سازي نموده ايم .سبحاني از سرمايه گذاري  300ميليارد توماني فوالد
مبارکه براي جمع آوري و تصفيه و بازچرخاني پساب هاي شهري شهرستانهاي مبارکه
و زرين شهر در بخش صنعت به عنوان يکي ديگر از راهکارهاي اين شرکت براي بهينه
سازي مصارف و کمک به حفظ محيط زيست ياد کرد و گفت :انتظار ميرود از محل
تصفيه و استفاده اين آب ها در صنعت به ميزان يک سوم نياز خود را تأمين نمائيم.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور:

کاهش هزینه ها در دستور کار
صنعت فوالد قرار گیرد

مشــاور اقتصادی رئیس جمهور با تحلیل آینده صنعت
فوالد در جهان و استراتژی این صنعت در ایران ،بازسازی
و نوســازی صنعت فوالد در جهت کارایی بیشتر ،اصالح
تکنولوژی و کاهش هزینهها را یک ضرورت برای این صنعت دانست.
به گزارش چیالن دکتر مســعود نیلی ضمن پیش بینی مازاد عرضه جهانی فوالد در
سال های پیش رو اظهار داشت :این گونه به نظر میرسد که چین در آینده ای نزدیک
قادر به بازسازی رشد سابق اقتصادی خود نباشد ضمن آنکه در ایران نیز سرمایهگذاری
قابل توجهی در بخش ساختمان صورت نخواهد گرفت .بنابراین با در نظر گرفتن این
فرضیات میتوان نتیجه گرفت که در آینده ،فوالد به عنوان «فوالد صنعتی» موضوعیت
بیشتری داشته باشد تا «فوالد ساختمانی» .مشاور اقتصادی رئیس جمهور در خصوص
مصرف انرژی در صنعت فوالد نیز گفت :از آنجا که بخش عمده ای از ساختار هزینه
صنعت فوالد به انرژی اختصاص دارد و بنگاههایی که سهم عمده تولید کشور را دارند،
بنگاههایی بزرگ با پیشینه دولتی هستند ،بازنگری در ساختار کلی این صنایع از لحاظ
مالی ،هزینه و ابعاد دیگر ضروری به نظر میرسد .این بازنگری باید به نحوی صورت
گیرد که منجر به کاهش هزینهها شود.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو خبر داد:

تولید آهن اسفنجی طرح های
استانی تا پایان سال

به گزارش چیالن دکتر مهدی کرباســیان با اشاره به
طرح های در دســت اجرا در ایمیدرو اظهار داشــت:

از آن تاریـخ تاکنـون انجمـن پیگیـری هـای زیادی بـرای اصالح سـود بازرگانی این
ردیـف تعرفـه هـا انجـام داده و جلسـات و مکاتبـات متعـددی با مسـئولین ذیربط
برگـزار کـرده کـه جدیدتریـن اقـدام در ایـن خصـوص انجام مکاتبـه با معـاون اول
رئیـس جمهور می باشـد.
انجمن در این نامه ضمن درخواست موکد برای همسان سازی تعرفه واردات ورق های
آلیاژی با ورق های فوالدی معمولی ،خواستار اعمال قاعده پلکانی تعرفه ها و افزایش
تعرفه واردات ورق های سرد به  20درصد ،ورق های پوشش دار (گالوانیزه و قلع اندود)
به  26درصد و ورق های رنگی به  32درصد شده است.
آخریـن خبرهـا حاکـی از آن اسـت کـه موضـوع اصلاح تعرفـه واردات ورق هـای
ممـزوج در کمیتـه کارشناسـی کمیسـیون مـاده یـک مطرح شـده و با دفـاع موثر
دفتـر امـور صنایـع معدنـی وزارت صنعـت و همچنیـن انجمن مـورد موافقـت این
کمیتـه قـرار گرفته اسـت.

کشور در راستای تسهیل و افزایش صادرات فوالد کشور و جلوگیری از تحمیل
هزینههای سنگین دموراژ به صادرکنندگان فوالد
2222اعطای مجوز هزینه کردن بخشی از مالیات عملکرد شرکتهای تولیدکننده فوالد
در طرحهای توسعه زیر سقفی با هدف کاهش هزینه سرمایهگذاری و افزایش
صرفه جویی نسبت به مقیاس در توسعه صنعت فوالد
2323کاهش هزینه ثبت سفارش مواد اولیه و قطعات یدکی تولیدکنندگان فوالد و
افزایش مدت اعتبار آن و همچنین کاهش هزینه تمدید اعتبار ثبت ســفارش
مذکور.

رئیس و نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد در حاشیه
مجمع فوق العاده انجمن /آبانماه94

امســال طبق برنامه حدود ده پروژه افتتاح میشــود که در این میان بخش آهن
اسفنجی در طرحهای اســتانی فوالد از اهمیت بیشتری برخوردارند و در ماههای
آینده تا پایان سال جاری به مدار تولید میپیوندند.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو یکی از ویژگیهای مهم طرحهای کنونی را مشــارکت
با شــرکتهای خصوصی داخلی (و در برخی خارجی) دانســت و گفت :این مهم
برگرفته از سیاستهای جدید دولت یازدهم و اقتصاد مقاومتی است.
دکتر کرباسیان همچنین با اشاره توســعه طرحهای اکتشافی به عنوان پیشنیاز
تحرک در بخش معدن و صنایع معدنی در ایمیدرو افزود :توســعه اکتشــافات با
توجه به اهداف بلندمدت ایمیدرو از دو ســال پیش آغاز شــده و تاکنون دویست
و چهل هزار هزار کیلومترمربع از مســاحت کشورمان را زیرپوشش قرار داده است
که امیدواریم با توجه به ظرفیتهای زمینشناســی ایــران ،میزان ذخایر معدنی
(شناخته)کشور ،حداقل پنجاه درصد افزایش یابد.
هرچند این امید در معدن عظیمی همچون سنگان در خراسان رضوی ،نتیجهبخش
بوده و میزان ذخایر ســنگآهن از ششصد  میلیون تن به دو میلیارد تن افزایش
یافته است.

ذوب آهن اصفهان تصفیه خانه
پساب صنعتی احداث می کند

به گزارش بولتن اخبار فوالد به نقل از آتشکار ،مدیر
مهندسی آبرسانی ذوب آهن اصفهان اعالم کرد   :از
مجموع يك ميليارد و چهارصد ميليون متر مكعب آب
مصرفي در سال آبي گذشته ،حدود  18ميليون متر
مكعب ميزان كل مصرف آب ذوب آهن اصفهان بوده است.
وی همچنین به پروژه احداث تصفیه خانه پساب صنعتی اشاره کرد که با اتمام آن
حدود  20درصد از برداشت آب از رودخانه کاسته می شود.
مهرداد اسماعیلی در ادامه در خصوص مقايسه ميزان توليد شركت و در كنار آن
مصرف آب تصريح كرد :ذوب آهن طي سال هاي 77  -78به ازاي  توليد هر تن
فوالد و همچنين جهت شركت هاي اقماري نظير نسوز ،پااليشگاه قطران و ،...حدود
 15متر مكعب آب از رودخانه برداشت مي نمود كه اين رقم در سال  93به   6متر
مكعب كاهش يافت كه نشان دهنده كاهش حدود  50درصدي برداشت آب مي باشد
و این سهم نیز ادامه خواهد داشت.

حضور فعال انجمن در تدوین تسهیالت خرید دین
برای محصوالت فوالدی

در بسته دوم خروج از رکود دولت ،برای ایجاد تحرک در صنایع اعطای تسهیالت خرید دین
نیز به عنوان یکی از راهکارها دیده شده است .با توجه به نظرخواهی وزارت صنعت ،معدن
و تجارت از این انجمن در خصوص نحوه اجرای این طرح در صنعت فوالد ،انجمن به طور
فعال به همکاری با مسئولین ذیربط برای اجرای هر چه سریعتر این طرح در حوزه فوالد
پرداخت.در طرح اعطای تســهیالت به بنگاه های تولیدی از طریق تسهیالت خرید دین،
بانک ها اســناد ناشی از فروش کاالهای واسطه ای را با سررسید حداکثر یک سال و نرخ
سود ساالنه  16درصد خریداری خواهند کرد .در واقع خریداران به صورت مدت دار و با ارائه
اسناد تجاری معتبر خرید خود را انجام می دهند و در ادامه بانک های عامل اسناد تجاری
ارائه شده از سوی تولیدکنندگان را خریداری و مبلغ مورد نظر را به حساب تولیدکنندگان
واریز می نمایند .همچنین میزان فروش مجاز واحدهای تولیدی بر اســاس دپوی اعالمی
تشکل ها و انجمن های هر حوزه می باشد  .

2424ایجاد امکان ترخیص تجهیزات از گمرک با سپردن تضمین (چک و سفته) برای
تولیدکنندگان فوالد کشــور در جهت تسهیل واردات مواد اولیه و تجهیزات و
قطعات مورد نیاز صنعت فوالد کشور
2525بازنگری در شاخصها و معیارهای مربوط به تعیین میزان آالیندگی صنعت فوالد
و همچنین مبنای محاسبه یک درصـد فروش مرتبط با این موضوع و اصالح
آن مطابق عرف کشورهـای پیشرفته بر مبنای نوع فرآیند تولید و هزینههای
پاکسازی انجام شده.

بازدید معاون وزیر صنعت از طرح فوالد شادگان خوزستان

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
تقاضای میلگرد عراق تحت تاثیر
درگیری های سیاسی و نظامی

در عراق تقاضای میلگرد همچنان تحت تاثیر درگیری
های نظامی است .شدت گرفتن درگیری ها در شمال
این کشور فعالیت تجاری و تقاضای میلگرد این منطقه
را بدتر از قبل کرده است .به گزارش بولتن اخبار فوالد،
طبق معمول خریداران میلگرد در عراق به میلگرد ترکیه توجه بیشتر دارند .از طرفی
عرضه کننده های ترکیه با رشــد قیمت قراضه میلگرد صادراتی به عراق را  5دالر
نسبت به ماه قبل افزایش داده به  360دالر هر تن درب کارخانه اسکندرون ترکیه
رســانده اند .از اوایل نوامبر مصرف کننده های داخلی  28هزار تن میلگرد از ترکیه
خریده اند و هفته گذشته نیز  20هزار تن میلگرد در  350دالر هر تن درب کارخانه
برای حمل اواخر نوامبر خریداری شــد .این هفته قیمت ها باالتر رفته چون ترکیه
توانسته  8هزار تن میلگرد را به عراق بفروشد .قیمت پیشنهادی میلگرد چین به عراق
نسبت به ماه قبل  15تا  20دالر افت داشته ولی تمایل به خرید میلگرد ترکیه بیشتر
است .از طرفی خیلی از شرکتهای چینی تمایلی ندارند در عراق فعالیت کنند چون
نگران درگیریهای نظامی هستند  .به گزارش ایفنا ،در بازار داخلی عراق این ناآرامی
ها تاثیر شدیدی بر قیمت ها داشته و میلگرد داخلی  30دالر افت داشته است و این
افت قیمت به ثبات فروش کارخانه ها کمک کرده است.

کاهش 5درصدی تولید فوالد
خاورمیانه

انجمن جهانی فوالد بر اســاس آخرین آمار خود اعالم
کرد تولید فــوالد خام در منطقــه خاورمیانه در ماه
سپتامبر  2015نســبت به مدت مشابه در سال قبل
 5.3درصد کاهش یافت .بر طبــق اعالم این آمار ،در
خاورمیانه طی ماه سپتامبر امسال در مجموع  2میلیون و  211هزار تن فوالد خام
تولید شد که این رقم در مدت مشابه در سال قبل  2میلیون و  335هزار تن بود.
به گزارش «چیالن» به نقل از ماین نیوز ،انجمن جهانی فوالد پیش بینی کرد که
تقاضای جهانی فوالد در سال  2015نیز با افت  1.7درصدی مواجه خواهد شد .این
در حالی اســت که رشد تقاضای جهانی فوالد برای سال  2016نیز رقم ناچیز 0.7
درصد تخمین زده شده است.

ثبات در بازار قراضه ترکیه

روزهـای اخیـر تعـداد کمـی از خریـداران قراضـه در
ترکیـه به مذاکـره در بازار واردات ادامـه داده اند .از این
رو معامله چندانی نهایی نشـده و قیمت باثبات اسـت.
چند معامله هفته گذشـته برای قراضه دریای سـیاه و

حـوزه دریـای مدیترانه شـنیده شـد .به گزارش بولتـن اخبار فوالد به نقـل از متال
اکسـپرت ،بـا این که اخیـرا بـازار واردات قراضه در ترکیه رونق داشـته برخی هنوز
نیـاز خـود را برطـرف نکرده اند و شـاید چند قرارداد روزهای آتی بسـته شـود ولی
قیمـت تغییر چندانی نخواهد داشـت.
آخریـن قیمت فـروش قراضـه سـنگین کالس  1و 2خلـوص  80-20امریکا 200
دالر هـر تـن سـی اف آر ترکیـه نهایـی شـد و قراضـه دریـای بالتیک نیـز  199تا
 200دالر هـر تـن سـی اف آر بـوده ،قراضـه اروپا نیز  195.5تـا  196.5دالر هر تن
سـی اف آر ثبت شـد.

CIS

تخفیف در عرضه مقاطع
سیآیاس

صادرکننـده هـای مقاطـع سـی آی اس سـعی دارنـد
انعطاف پذیری بیشـتری در قیمت ها داشـته باشند تا
بتواننـد راحت تر از موجـودی خود بکاهند ظاهرا تنها
راه فروش تخفیف بیشـتر اسـت.
البتـه برخـی سـعی دارند قیمـت را باالتر هم ببرند که بعید اسـت موفق شـوند .به
گـزارش بولتـن اخبـار فـوالد به نقـل از ایفنا ،کارخانه های متینوسـت و بـی ام زد
قیمـت مقاطـع خـود را  10دالر ارزان تر کـرده اند.
مفتـول اوکرایـن  300دالر هـر تن فـوب و میلگرد بلاروس  290دالر هر تن فوب
دریای سـیاه می باشد.

کاهش سود فوالدسازان چینی
ادامه دارد

موسسـه خدمـات سـرمایه گـذاری و اعتبارسـنجی
مـودی پیـش بینی کـرد کـه سـوددهی فوالدسـازان
چینـی  12مـاه آینـده بـاز هـم کاهـش یابـد چـون
تقاضـای داخلی ضعیف اسـت ولـی این شـرایط تا دو
سـال آینده موجب می شـود کاهش ظرفیت تولید و تغییر سـاختار صنعت فوالد
چیـن شـتاب بیشـتری گیرد.
ایـن موسسـه اعتبارسـنجی اعالم کـرده تقاضای داخلـی فوالد در چین یک سـال
آتی  5درصد نسـبت به سـال گذشـته افت داشـته باشـد.
از طرفـی صـادرات فـوالد چیـن به رونـد صعودی ادامـه می دهد ولی ایـن افزایش
تنهـا بخشـی از افـت تقاضای داخلی را جبران خواهد کرد .طبق ایـن گزارش ،در 8
مـاه نخسـت سـال  2015مصرف فـوالد در چین  5درصد کاهش داشـت در حالی
که کل سـال   2014معادل  2.1درصد افت داشـته اسـت.
بـا کاهـش سـوددهی و افزایـش ضرر فوالدسـازان چینـی در  12ماه آتـی ،در ابتدا
کارخانـه هـای کوچـک بخـش خصوصی مجبـور خواهند شـد بـازار را ترک کنند
چـون منابـع کافی بـرای پوشـش ضررهای مالـی و تامین بدهـی هـا را ندارند .در
دراز مـدت ایـن رونـد موجـب اصالح سـاختار صنعت فـوالد چین می شـود.

سرخطخبرهایاقتصادی
داخلی
 مهر :جبران کسری بودجه دولت با اعتبار حذف یارانه  ۳میلیون ایرانی
 ایسنا :سریالنکا مشتری نفت ایران شد /آغاز مذاکرات برای امضای قرارداد نفتی
 ایرنا :سیستم ثبت سفارش واردات کاالهای مصرفی از آمریکا قفل شد
 مهر :ابالغ اساسنامه  ۵شرکت سرمایهگذاری در مناطق آزاد
 ابتکار :انتقاد نعمتزاده از ارائه تصوير فقر و قحطی از آفريقا
 تسنیم :حمایت وزارت صنعت از تغییر تعرفه کاغذ به نفع تولید داخلی
 مهر :کنگره همکاریهای دولت ،دانشگاه و صنعت در اهواز برگزار میشود
 معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت :اصل  ۴۴مانع رشد تشکل های اقتصادی
شد/انتظارات مردم برآورده نشد
 معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت :معادن از  ۱۰درصد حقوق دولتی معاف
میشوند
 مدیرعامل فوالد مبارکه :حذف کشاورزی و صنعت به هنگام مواجه با بحران آب
اقدامی نادرست است
 معاون وزیر نفت عنوان کرد :اوپکیها جا را برای نفت ایران باز کنند /افزایش تولید
حق ایران است
 فایننشال تریبون  :ایران فروش محصوالت پتروشیمی خود را در اروپا توسعه
می دهد.
 دفتر نفتی ایران در آمریکای جنوبی فعال باز نمیشود
 خزانه داری کل کشور :انتشار  ۲۰هزار میلیارد اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسالمی
خارجی
 ترامپیت  :شاخص کسری تجاری آمریکا در ماه سپتامبر به  ۷۴.۷میلیارد دالر
رسید.
 نیوز نو  :بانکهای مرکزی آسیا با خطر روبرو هستند.
 عربین بیزنس  :اعتماد به سرمایه گذاری در میان کشورهای عربی خاورمیانه به
پایین ترین میزان در  ۵سال اخیر رسیده است.
 رویترز  :وزیر انرژی روسیه گفت :برنامه ای برای کاهش تولید نفت نداریم و تولید
خود را  ۱۰.۵میلیون بشکه در روز حفظ خواهیم کرد.
 آسوشیتدپرس  :آمریکا با کوبا فعالیت خود را در حوزه کشاورزی گسترش می
دهد.
 رویترز  :حمالت تروریستی پاریس ،شاخص ارزش بورسهای جهانی را کاهش داد.
 نیوز نو  :پیش بینی از رشد اقتصادی مجارستان برای سال آینده میالدی از ۲.۲
درصد به  ۲.۴درصد افزایش یافت.
 عربین بیزنس  :احتمال دارد با بازگشت ثبات به بازار جهانی نفت ،امارت متحده
عربی در سال  ۲۰۱۷میالدی با مازاد بودجه روبرو شود.
 پی تی آی  :سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هند از سال گذشته میالدی تاکنون
 ۴۰درصد افزایش یافته است.
 راشاتودی  :اتحادیه اروپا خواستار لغو تحریمهای اوکراین توسط روسیه از یکم
ژانویه سال آینده میالدی شد.

قيمتهايجهاني

تهیه و تنظیم :مریم رحیمی
میانگین
قیمت در هفته
منتهی به
30آگوست

میانگین
قیمت در هفته
منتهی به
7سپتامبر

میانگین
قیمت در هفته
منتهی به
13سپتامبر

میانگینقیمت
در هفته منتهی
به  20سپتامبر
2015

میانگینقیمت
در هفته منتهی
به27سپتامبر
2015

میانگینقیمت
در هفته منتهی
به4اکتبر
2015

میانگینقیمت
در هفته منتهی
به  11اکتبر
2015

میانگینقیمت
در هفته منتهی
به  18اکتبر
2015

میانگینقیمت
در هفته منتهی
به
 1نوامبر2015

میانگینقیمت
در هفته منتهی
به
 8نوامبر2015

میانگینقیمت
در هقته منتهی
به 15نوامبر
2015

سنگ آهن

 58درصد وارداتی CFR -شمال چین 49-50

48-49

48-49

51-52

50-51

50-51

47-48

48-49

45-46

42/5-43/5

39-40

39-40

سنگ آهن

 65درصد وارداتی CFR -شمال چین 63-64

62-63

61-62

64-65

63-64

61-63

59-60

60-61

57-58

53-54

51-52

51-52

سنگ آهن

 52درصد وارداتی CFR -شمال چین 39

38-39

39-40

41-42

40-41

38-39

37-38

38-39

35-36

33-34

30-31

30-31

72

75

75

75

75

77

77

77

77

73

73

335-355

335-355

325-335

325-335

325-335

325-335

310-320

310-320

310-320

310-320

310-325

307

300

290

286

380

275

270

270

263

270

273

115-165

115-165

115-165

125-175

165-215

185-235

185-235

185-235

185-235

185-235

205-210

200-210

190-200

190-200

180-185

180-185

166-170

170-173

170-175

315-345

315-345

315-345

295 - 325

295-325

295-325

295-325

285-315

335-345

335-345

330 - 340

330-340

320-330

320-325

320-325

300-320

280 - 300

280-290

280-300

280-300

270-275

365- 375

365-375

365-375

365-375

330-335

305-310

290-295

288-292

288-292

425-455

425-455

400-430

360-365

360-365
340-350

محصول

مشخصات

میانگین
قیمت در هفته
منتهی به23
آگوست

گندله

صادراتی برزیلFOB  -

72

شمش

صادراتی ترکیهFOB -

335-355

شمش

صادراتی FOB -دریای سیاه

315

شمش

سلف سه ماهه بورس فلزات لندن

115-165

115-165

شمش چدن

دریای سیاه

225-235

225-230

225-228

ورق گرم

وارداتی CFR -خلیج فارس

355-365

355-365

355-365

315-345

ورق گرم

صادراتی ترکیهFOB -

360-370

350-360

350-360

340-350

340-350

ورق گرم

صادراتی روسیه FOB -دریای سیاه

335-345

335-345

335-345

300-320

300-320

300-320

ورق سرد

صادراتی روسیه FOB -دریای سیاه

400-420

400-420

400-420

380-390

380-390

380-390

380-390

ورق سرد

صادراتی چینFOB -شانگهای

345-350

335-340

333-337

322-328

315-320

305-310

305-310

305 - 310

ورق گالوانیزه

وارداتی CFR -خلیج فارس

480-490

480-490

480-490

450-480

450-480

450-480

450-480

425 - 455

425-455

ورق گالوانیزه

صادراتی چین FOB -شانگهای

430-435

430-435

408-412

408-412

408-412

408-412

385-395

385- 395

385-395

385-395

میلگرد

وارداتی CFR -خلیج فارس

400-420

400-420

400-420

370-385

370-385

370-385

370-385

350-360

350-360

350-360

350-360

میلگرد

صادراتی ترکیهFOB -

380-390

379-389

375-385

360-365

355-345

345-355

340-350

330-340

324-332

330-340

340-350

340-350

میلگرد

صادراتی FOB -دریای سیاه

365-375

365-375

365-375

330-335

340-345

330-335

330-335

315-325

315-325

315-325

315-325

290-300

میلگرد

صادراتی چینFOB -

287-293

282-285

280-282

273-279

270-277

263-267

262-265

258-262

257-260

253-257

253-255

252-255

تیرآهن

صادراتی ترکیه FOB -دریای سیاه

435-455

435-455

435-455

425-435

425-435

425-435

425-435

390-410

390-410

390-410

390-410

380-400

مفتول

صادراتی FOB -دریای سیاه

375-385

375-385

375-385

340-345

340-345

340-345

340-345

310-315

310-315

310-315

310-315

300-310

اخبار فوالد

بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

4

صاحب امتیاز :انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
مدیر مسئول :سیدرسول خلیفه سلطانی
سیاستگذاری :حمیدرضا طاهری زاده – سعید رئوفی
سردبیر :سید احمد عسکری
گرافیک و صفحهآرایی :نرگس پایندهداری نژاد
همـکاران این شـماره :مریم رحیمـی ،پیمان مـرادی ،محمدباقر حسـینزاده،
همایونخیری
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر ،ضلع جنوبی پارک ساعی،کوچه اسعدی ،پالک 34
تلفن88708063 -88708064 :
فکس88708065 :
ایمیلchilanmagazine@gmail.com :

شماره  85نیمه دوم آبان ماه 1394

قیمتهایداخلی

قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران

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 آبان

هفته سوم آبان

سایز

هفته دوم آبان

هفته سوم آبان

سایز

هفته دوم آبان

هفته سوم آبان
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0.5
0.6
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0.9
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1.25
1.5
2
2.5
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19,500
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19,000
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19,000
19,000
20,200
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19,000
20,000

20,300
19,500
19,000
19,000
19,000
19,000
19,000
20,200
19,000
19,000
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8
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12
14
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16,300
13,200
18,300
18,300
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16,300
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18,900

13,700
13,750
13,700
13,700
***
13,650
14,100
16,400

میلگرد آجدار

قیمت ورق سیاه در بازار تهران
سایز

هفته دوم آبان

هفته سوم آبان

2

15,266

15,366

3

15,633
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4

15,733

15,683

5

15,200
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6

15,300

15,400

8

15,200
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10
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14,850

12

14,925

16,100

15

15,250

15,200

20

15,525

15,450

25

14,450

14,350

سایز

هفته دوم آبان

هفته سوم آبان
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28
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13,500
13,500
13,500
13,500
13,500
13,500
13,150
13,550

13,150
12,500
12,500
13,300
13,300
13,300
13,400
13,300
13,300
13,350
12,970
13,400

ناودانی
سایز

هفته دوم آبان

هفته سوم آبان

6
8
10
12
14
16
18
20
22

14,900
14,000
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14,000
17,400
16,300
24,200
24,200
24,200

14,750
13,850
13,650
14,200
16,950
15,850
24,200
24,200
24,200
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قیمت محصوالت فوالدی
در بازار تهران

10000

5000

ناودانی

بورس کاال

نبشی

میلگرد ساده

میلگرد آجدار

ورق روغنی

ورق سیاه

حجم
معامله
(تن)

قیمت پایانی میانگین
موزون (ریال)

تاریخ معامله

تاریخ تحویل

تولید کننده

نام کاال

حجم
معامله
(تن)

قیمت پایانی میانگین
موزون (ریال)

تاریخ معامله

تاریخ تحویل

14,100

1394/08/11

1394/09/30

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد مخلوط

220

13,600

1394/08/16

1394/08/30

1394/08/11

1394/09/30

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد A3-14,22

69

13,600

1394/08/17

1394/08/30

1394/10/30

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد 25تاA3-12

2,054

13,400

1394/08/17

1394/08/30

ذوب آهن اصفهان

میلگرد  14و A3-16

311

13,600

1394/08/17

1394/08/30

میلگرد 22,25-A3

166

13,600

1394/08/17

1394/08/30

تولید کننده

نام کاال

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

11,548

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

4,786

14,350

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

9,607

17,500

1394/08/11

فوالد مبارکه اصفهان

ورق قلع اندود

397

26,300

1394/08/11

1394/10/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه G

2,550

19,752

1394/08/18

1394/11/17

ذوب آهن اصفهان

فوالد مبارکه اصفهان

ورق قلع اندود

600

26,300

1394/08/18

1394/11/17

ذوب آهن اصفهان

میلگرد  14و A3-16

338

13,600

1394/08/20

1394/08/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

10,527

14,100

1394/08/18

1394/09/30

ذوب آهن اصفهان

میلگرد 18تاA3-14

169

13,600

1394/08/20

1394/08/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

7,208

14,350

1394/08/18

1394/09/30

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد و تیرآهن

102,600

14,200

1394/08/20

1394/11/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

7,418

17,500

1394/08/18

1394/10/30

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد 12تاA3-16

169

13,600

1394/08/20

1394/08/25

فوالد مبارکه اصفهان

ورق قلع اندود

979

26,300

1394/08/18

1394/10/30

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد و نبشی

2,725

13,300

1394/08/13

1394/08/30

فوالد خوزستان

شمش بلوم
(5SP)150*150

129,500

11,500

1394/08/12

1394/08/17

ذوب آهن اصفهان

میلگرد  14و A3-16

129

13,600

1394/08/13

1394/08/30

فوالد خوزستان

شمش بلوم
(5SP)150*150

7,600

11,500

1394/08/13

1394/08/17

