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گزارشی از لزوم افزایش تعرفه واردات فوالد

سهم ایران از خیز تعرفه ای فوالد جهان چقدر است؟

سخن اول
فرصت ها و تهدیدهای فراروی
صادرکنندگان فوالد ایران
جهانبخش شکری

مدیرعامل مجتمع جهان فوالد غرب
شرایط حاکم بر بازار در یکساله اخیر به خصوص برای تولیدکنندگان چنان فرسایشی
و مشــکل افزا بوده که متاسفانه منجر به کاهش فعالیت یا تعطیلی بعضی واحدهای
تولیدی شده است .در شرایط رکود اقتصادی معموال سیاست تحریک تقاضا اولین راه حل
پیشنهادی است ،اما به نظر میرسد که با تجربه اخیر این روش وضعیت تغییر چندانی
نکرده است .از آنجا که دستاورد عمده دولت حاضر مهار تورم بوده لذا برای حفظ آن نباید
به هیچ وجه سیاست انبساطی خطرآفرینی را به اجرا در آورد تا در سیکل تکراری بیماری
اقتصادی گذشته گرفتار شویم.
به نظر میرسد آنچه که در شرایط فعلی میتواند پاسخگوی مشکالت ما باشد ،سیاست
تقویت تولید و تســهیل صادرات و حمایت از واحدهای ارزآور اســت .مســلما اعمال
سیاستهای برونگرایی درونزا هم مانع تورم است و هم تقویت تولید و قطعا افزایش
درآمد کشور را درپی دارد .اما هم درون زایی و هم برون گرایی بدون همکاری و حمایت
میسر نیست و این قدم مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی مستلزم توجهات خاصی است.
در شرایط فعلی بازارهای خارجی (عراق و افغانستان) که پذیرای مقاطع فوالدی ما بودند
با مشکالتی مواجه هســتند که فعال صادرات کالن محصول به آنها با دشواریهایی
هرچند گذرا و کوتاه مدت مواجه شده است .به بازار افغانستان بهدلیل سرمای هوا و توقف
فعالیتهای عمرانی و ساختمانی نمیتوان امید زیادی داشت اما فعالیت بازاریابی و تالش
برای حضور در بازار آن کشور را می توان از هم اکنون بررسی کرد تا اطالعات الزم و
کافی برای فصول مساعد سال بهدست آید .عراق نیز در امر بازسازیهای پس از جنگ
ی های داخلی و فعالیت مخرب
به محصوالت فوالدی نیازمند بوده و هست ،گرچه درگیر 
جنگ افروزانه و ایجاد ناامنی ،فرصت سازندگی در عراق را به تاخیر انداخته است .از سویی
مسئوالن آن کشور اولویت را به مبارزه با تروریستها و گروهکهای هرج و مرج طلب
دادهاند و از جانب دیگر حتی در صورت تأمین بودجه فضای ناامن موجود اجازه سازندگی را
نمیدهد .در این شرایط باید باید آمادگی الزم را جهت فعالیتهای صادراتی داشته باشیم
چراکه ایجاد فضای مناسب برای سازندگی در آینده دور از انتظار نیست .از طرف دیگر
وجود رقیبی بهنام چین که از نظر قیمت عرصه را بر رقیبان تنگ نموده و تدریجا به دنبال
دست گرفتن بازارهای مصرفی جهان است ،وضعیت صادرات تولیدکنندگان را سختتر
کرده است .تولیدکنندگان چینی از آغاز تحول اقتصادی آن کشور از سوی دولت حمایت
و زمینه فعالیت قوی برایشان فراهم شده است تا امروز بتوانند آمادگی حضور در بازارهای
مصرف دیگر کشورها را داشته باشند .تجربهای که می تواند توسط مسئوالن کشورمان
برای تقویت تولید داخلی و افزایش پتانسیلهای صادراتی عملی گردد .صادرکننده ایرانی
باید امکان کاهش قیمت تمام شــده را از طریق تأمین انرژی ارزان ،تسهیالت بانکی
کم بهره و ابزارهای حمایتی دولت مثل جوایز صادراتی کســب کند تا توانایی رقابت با
تولیدکننده رقیب را فراهم آورد .توصیه دولت به نهادهای مالیاتی برای تسریع در پرداخت
مطالبات صادرکنندگان بابت مالیات ارزش افزوده از جمله حمایتهای امکان پذیری است
که بایستی قویا مورد توجه و اقدام قرار گیرد .ب ه هرحال صادرات میتواند سامانپذیر و
موفق شود اگر حمایت های بیوقفه و جدی از جانب مسئوالن اعمال گردد .بسته حمایتی
منتشره نیز اگر مرحله اجرا را با موفقیت طی کند میتواند در افزایش زمینه صادرات کاال
از جمله فوالد موثر واقع گردد .تردیدی نیست که تقویت صادرات مانع از کاهش ظرفیت
تولید ،افزایش نرخ بیکاری و هموار نمودن راه برون رفت از رکود نیز خواهد شد .اکنون که
تقاضا در داخل کشور بسیار محدود است تولیدکنندگان را برای صدور کاال یاری کردن
نشانه حمایت ملی اســت .در آخر باید گفت که تولید فوالدهای صادراتی و حضور در
بازارهای خارجی از جمله اهدافی است که مستلزم همکاری بخش های مختلف دولتی
و خصوصی است و انجام این امر نیازمند تشکیل کارگروهی فعال و توانا برای جستجوی
راهکارها و عملی نمودن آنهاست .مسئوالن ذیربط از این بابت باید مسئوالنه به وظایف
ملی خود عمل کنند تا بخشی از مشکالت اقتصادی جاری عالج گردد و قبل از مرگ
سهراب نوشدارو فراهم کنیم.

پیمان مرادی
دولت چین در پی کاهش تقاضای فوالد در این کشور ،تولیدکنندگان فوالد خود را به
صادرات  100میلیون تنی در سال جدید میالدی ملزم کرده است .این خبر در حالی
در هفتههای اخیر توسط دولت چین اعالم شد که بسیاری از کشورها از جمله آمریکا یا
کشورهای عضو اتحادیه اروپا تعرفههای سنگینی برای واردات محصوالت فوالدی وضع
کردهاند.
آمریکا پس از افزایش شدید تعرفه واردات فوالد از چین در سال  2015و وضع تعرفه
 110درصدی ،چند هفته پیش از افزایش مجدد تعرفه خبر داد و اعالم کرد از ابتدای
سال  2016ورق های وارداتی از چین مشمول پرداخت تعرفه  236درصدی می شوند.
وضعیت در هند نیز به همین صورت است .پس از وضع تعرفه  20درصدی برای واردات
فوالد در هند ،دولت هند اعالم کرد میزان تعرفه را به  30درصد از ابتدای سال 2016
می رساند.
موج مقابله با واردات محصوالت فوالدی به ویژه از چین ،محدود به تعرفه نشده و حتی
برخی کشورها مثل استرالیا ،مصر و مکزیک حتی ممنوعیت واردات فوالد را در دستور
کار قرار داده اند.
اما سهم ایران از این خیز تعرفه ای جهان چقدر است؟ آیا افزایش تعرفه سال  93به
اندازه کافی در مدیریت واردات موثر بوده است؟ حفره های تعرفه ای که به گفته دبیر
انجمن تولیدکنندگان فوالد موجب سوءاستفاده واردکنندگان و تضییع حقوق دولت و
تولیدکننده شده ،کجاست و آیا فکری به حال آن شده است؟
افزایش  15درصدی تعرفه ها مورد اجماع است
رئیس هیات عامل ایمیدرو برای نخستین بار در یک برنامه تلویزیونی از اجماع برای
افزایش  15درصدی تعرفه های  فوالد خبر داد .در صورتی که این اتفاق بیفتد ،تعرفه
10درصدی واردات شمش 15 ،درصدی مقاطع تخت فوالدی و همچنین تعرفه 20
درصدی مقاطع طویل با  15درصد افزایش همراه میشوند.
دکتر مهدی کرباسیان با اشاره به دپوی حدود  3میلیون تن فوالد در کارخانجات
تولیدکننده ،از واردات همین مقدار فوالد طی  8ماهه ابتدای سال جاری در شرایط رکود
بازار انتقاد کرد و از دور زدن قانون توسط واردکنندگان خبر داد.
وی با اشاره به واردات ورق های فوالدی غیرممزوج تحت عنوان ممزوج ،از تفاوت تعرفه
ای بین آنها به عنوان زمینه سوءاستفاده برخی واردکنندگان نام برد و البته اعالم کرد
که دولت اقدامات الزم برای هم سطح کردن تعرفه این ردیف ها را انجام داده است.
موضوعی که صحت آن با ابالغ تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص افزایش تعرفه ورق
های فوالدی ممزوج از  4به  10درصد رنگ واقعیت به خود گرفت.
افزایش  15درصدی تعرفه یک اقدام حداقلی است
رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد نیز در این خصوص گفت :تصویب نامه اخیر هیئت
وزیران برای اصالح تعرفه ها ،نتیجه بیش از  9ماه پیگیری برای رعایت قاعده پلکانی و
بستن حفره های تعرفه ای بود و این تصمیم را باید در راستای اقدام سال  93دولت در
افزایش تعرفه های فوالد دانست .دکتر بهرام سبحانی با اشاره به افزایش  600درصدی
و  1500درصدی در واردات ورق های گرم و سرد ممزوج به کشور ،اصالح تعرفه آن

ها را یک گام رو به جلو دانست و گفت :در شرایطی که قیمت های جهانی مخصوصا از
سوی چین به شدت کاهش یافته است و اکثر کشورها اقدام به کاهش عمدی ارزش پول
خود برای افزایش توان صادرات می کنند ،تعرفه های موجود به هیچ عنوان در مدیریت
واردات موثر نیست و افزایش  15درصدی تعرفه یک اقدام حداقلی است.
حمایتهای جدیتری در مقابل موج واردات فوالد الزم است
نعمتاهلل محسنی ،معاون بازاریابی و فروش ذوبآهن اصفهان نیز معتقد است اگر
افزایش  15واحد درصدی تعرفه واردات رخ دهد ،میتوان شاهد بهبود روند واردات
فوالد به کشور بود اما شاید این دفاع کامل در برابر موج ورود محصوالت ارزانقیمت به
کشور نباشد.
محسنی در ادامه با اشاره به شرایط خاص فوالدسازان ایرانی در رابطه با تعدیل نیرو یا
بهرهمندی از انرژی ارزان در پی افت قیمت نفت میگوید :با این شرایط به نظر میرسد
دولت باید حمایتهای جدیتری از فوالدسازان در مقابل موج واردات داشته باشد.
تعرفه حفاظتی برای واردات فوالد به کار گرفته شود
دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد نیز به خبرنگار اخبار فوالد گفت :در سال گذشته دو
اقدام مثبت برای مدیریت واردات فوالد صورت گرفت که یکی افزایش اندک تعرفه
واردات بود و دیگری حذف ارز مبادله ای .اما کاهش شدید قیمت های جهانی ،این
اقدامات را خنثی کرده و الزم است تعرفه حفاظتی ( )Safe Guardدر خصوص فوالد
به کار گرفته شود.
سید رسول خلیفه سلطانی با اشاره به کاهش ارزش پول کشورهای صادرکننده فوالد
گفت :کشورهایی نظیر چین ،روسیه و ترکیه با کاهش ارزش پول خود به تولیدکنندگان
و صادرکنندگان خود کمک می کنند اما متاسفانه در کشور سیاست باال نگه داشتن
تصنعی نرخ ریال در برابر ارزهای بین المللی توان رقابتی تولیدکنندگان فوالد کشور را
تضعیف کرده و در مقابل صرفه واردات را افزایش داده است  .خلیفه سلطانی میانگین
فعلی تعرفه فوالد ایران را  15درصد اعالم کرد و اظهار داشت :هم اکنون میانگین تعرفه
واردات فوالد در ترکیه  40درصد ،اتحادیه اروپا  40درصد ،اتحادیه عرب  30درصد ،هند
 30درصد ،ویتنام  27درصد است و برای اینکه مازاد تولید فوالد در دنیا به سمت ایران
سرازیر نشود و تولید فوالد داخلی را زمین گیر نکند ،افزایش دو برابری تعرفه ها بسیار
ضروری است.
این سخنان در حالی مطرح می شود که پیش از این هم بارها شاهد اعتراض فوالدسازان
به پایین بودن سقف تعرفهها و واردات بیش از اندازه محصوالت فوالدی چینی به ایران
بودهایم.
از نگاه فوالدسازان در حالی که نیاز کشور به واردات فوالد به چند محصول خاص خالصه
میشود شاهد ورود انواع فوالدها به کشور هستیم؛ در حالیکه نمونه این محصوالت در
واحدهای فوالدسازی داخل کشور به تولید میرسند.
با این تفاسیر اگرچه خطر افزایش واردات فوالد به کشور بخصوص در آستانه لغو تحریمها
جدی تلقی میشود ،باید دید افزایش تعرفه برای واردات محصوالت مختلف به چه
صورتی اجرا خواهد شد و آیا اثرگذاری کافی را خواهد داشت؟

جناب آقای مهندس مدرس خیابانی
انتخاب شایسته جنابعالی به سمت مدیر عامل مجتمع فوالد خوزستان را تبریک عرض می نماییم .امیدواریم شاهد
موفقیت و سربلندی روزافزون شما و مجموعه عظیم و توانمند فوالد خوزستان باشیم.
نشریه چیالن
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خبر داخلی

روابط عمومی مجتمع فوالد صنعت بناب:

وزارت صنعت ،معدن و تجارت:

 200هزار نیروی انسانی مازاد به
صنعت فوالد تحمیل شده است

رئیـس مرکـز روابـط عمومـی و اطلاع رسـانی وزارت
صنعـت ،معـدن و تجارت با بیان اینکـه در صنعت فوالد
شـاهد دامپینـگ چینـی هـا هسـتیم ،گفـت :در حـال
حاضـر میـزان تولیـد فـوالد چیـن  900میلیـون تـن اسـت .از طرفی معـادن فوالد
اسـترالیا نیـز در اختیـار ایـن کشـور اسـت و در حـال حاضر چین توانسـته بـا ارائه
قیمـت پاییـن بـازار فـوالد جهـان را در اختیـار بگیـرد .گـودرزی با اشـاره به قیمت
تمـام شـده فـوالد در چیـن گفـت :دولـت چین بـه صادرکننـدگان فوالد علاوه بر
مشـوق هـای صادراتی هزینـه باروری محمولـه صادراتی را نیز می دهـد 50 ،درصد
از هزینـه انـرژی را تقبـل می کند ،اجـازه تعدیل کردن نیروها تا سـقف  35درصد را
نیـز داده اسـت و علاوه بـر آن اجـازه داده که سـی درصد حقوق و دسـتمزد در این
صنعـت کم شـود .از سـوی دیگر تعرفـه فـوالد را  110درصد تعیین کـرده که همه
ایـن مـوارد سـبب شـده که این کشـور عملا در بـازار فـوالد دامپینگ انجـام دهد.
گـودرزی تصریـح کرد :این در شـرایطی اسـت کـه در ایـران ،دولت قبـل  200هزار
نیـروی انسـانی مـازاد بـه این صنعـت تحمیل کـرد و در واقـع نفـس و بازدهی این
صنعـت را گرفـت .هزینه سـرباری که از ایـن  200هزار نفر به فـوالد ما تحمیل می
کننـد برابـر بـا 30درصـد تعدیـل نیرو چین اسـت ،به همیـن خاطر به هیـچ عنوان
نمـی توانیـم در ایـن صنعت با چینـی ها رقابـت کنیم.

راه اندازي پروژه قائم براي
كاهش هزينه های توليد در ذوب
آهن اصفهان

اولين جلسه رسمي كميته راه اندازي و تكميل پروژه قائم
ذوب آهن اصفهان به منظور توليد آهن اسفنجي با حضور
مديرعامل ،معاون بهره برداري و معاون برنامهريزي و
توسعه اين شركت در 16دي ماه سال جاري برگزار گرديد.
به گزارش بولتن اخبار فوالد به نقل از روابط عمومی ذوب آهن اصفهان ،در اين جلسه
مهندس صادقي ضمن اشاره به اهداف پروژه قائم كه در سال  1375به مرحله افتتاح
و بهره برداري رسيد  ،فراز و نشيب هاي چندين ساله و نظرات مختلف پيرامون اين
پروژه را بيان نمود و يادآور شد :در حال حاضر توليد آهن اسفنجي به عنوان مواد اوليه
جهت تزريق به خطوط توليد موجب كاهش هزينه توليد  ،افزايش بهره وري نيروي
انساني موجود و اقتصادي نمودن توليد كارخانه مي شود كه در اين راستا راه اندازي
و تكميل پروژه قائم امري ضروري و الزم است.وي افزود :اين روند با سرعت هر چه
بيشتر بايد محقق شود تا به ياري خدا پروژه قائم بعد از حدود دوسال وقفه با حداكثر
ظرفيت تعيين شده مجددا ً راه اندازي شده و همراه با آن توسعه و افزايش توليد آن
پيگيري خواهد شد.

محمدرضا مدرس خیابانی
مدیرعامل فوالد خوزستان شد

محمدرضا مدرس خیابانی بهعنوان مدیرعامل جدید
شرکت فوالد خوزستان تعیین شد .بر این اساس
محمدرضا مدرس خیابانی به عنوان مدیرعامل فوالد
جدید فوالد خوزستان انتخاب شد .وی تاکنون نایب
رئیسی هیات مدیره این شرکت را بر عهده داشت و بعد از خروج عبدالمجید شریفی از
مدیرعاملی فوالد خوزستان نیز در  27مهر ماه سال جاری از سوی هیات مدیره شرکت
به عنوان سرپرست موقت فوالد خوزستان تعیین شده بود .همچنین محمدرضا سروش
به عنوان نائب رئیس شرکت فوالد خوزستان انتخاب شد .با توجه به تغییرات ایجاد شده،
در حال حاضر اعضای هیات مدیره شرکت فوالد خوزستان را ناصر مالکی (رئیس هیات
مدیره) ،محمدرضا سروش (نایب رئیس هیات مدیره) ،علیرضا عسگری مارانی ،فرهاد
شهرکی و محمدحسین عرفانیان آسیایی تشکیل میدهند .نشریه چیالن ،ضمن تبریک
به جناب آقای محمدرضا مدرس خیابانی ،برای ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی دارد.

چرخ کارخانه فوالد صنعت بناب
می چرخد

نـوراهلل خيـري مديـر روابـط عمومـي مجتمـع فـوالد
صنعت بناب اظهار داشـت :متأسـفانه صـدور مجوزهاي
تأسـيس و بهرهبـرداري کارشناسـي نشـده بـراي ايجاد
مراکـز متعـدد و مشـابه در منطقـه بـدون مطالعـه نيـاز بازار هـدف باعث شـد اکثر
کارخانجـات صنعتـي بـا مشـکل عـدم اسـتفاده از ظرفيت کامـل روبهرو شـوند و از
طـرف ديگـر رکـود حاکم بـر اقتصاد کشـور موجب بـروز مشـکالت زيـادي در اين
صنعت شـده اسـت .مجتمـع بناب نیز بهرغم توليد سـبد کامل محصـوالت فوالدي
بـا باالتريـن کيفيـت و با داشـتن حدود يک هـزار و  800نفـر پرسـنل از اين قاعده
مسـتثني نبـوده و کاهش توليد داشـته اسـت.
وي اذعـان کـرد :مشـکالت پيش آمده به فضـل الهي و با تالش و کوشـش مديريت
ارشـد مجموعـه و کارکنـان تالشـگر مرتفع شـده و چرخ اين کارخانـه همچنان مي
چرخـد .وی در خصـوص تعطيلـي برخـي خطـوط اين واحـد بزرگ توليـدي اظهار
کـرد :تعـدادي از خطـوط اين مجتمـع فعال بـوده و در حال توليد هسـتند و همان
طـوري کـه گفته شـد چـرخ اين کارخانـه در حرکت اسـت و مديـران ايـن واحد از
فرصـت پيـش آمـده اسـتفاده کرده و تعميرات سـاليانه و بهسـازي خطـوط توليد و
ماشـين آالت را در دسـتور کار دارند.

تایید صالحیت ملی آزمایشگاه
متالورژی فوالد خراسان

در نشسـت کمیتـه تاییـد صالحیـت آزمایشـگاه هـای
«آزمون/کالیبراسـیون» در سـال جـاری صالحیـت
آزمایشـگاه متالـورژی فـوالد خراسـان بـه تاییـد مرکز
ملـی تاییـد صالحیـت ایـران رسـید.
بـه گـزارش کمیتـه ملـی تاییـد صالحیـت ایـران ،در دوازدهمیـن نشسـت کمیته
تاییـد صالحیـت ملـی آزمایشـگاهها که بـرای بررسـی وضعیـت  20آزمایشـگاه ،با
حضـور نمایندگان سـازمان های دولتی و انجمنهای تخصصـی در مرکز ملی تایید
صالحیت ایران برگزار شـد ،صالحیت آزمایشـگاه متالورژی فوالد خراسـان به تایید
مرکـز ملی تاییـد صالحیت ایران رسـید.
در ایـن نشسـت  مـدارک و مسـتندات آزمایشـگاه هـا بـر اسـاس اسـتاندارد ایران-
ایـزو -آی ای سـی  ،17025گـزارش هـا و توصیه های تیم هـای ارزیابی مرکز مورد
بررسـی قـرار گرفـت و در نهایت بـا صدور گواهینامه بـرای فوالد خراسـان در زمینه
متالـورژی ،موافقت بـه عمل آمد.

شریفی عنوان کرد:

ریشه و راه حل رکود بازار فوالد

عبدالمجیـد شـریفی ،مدیرعامـل شـرکت ملـی فـوالد
ایـران رکـود بـازار فـوالد را ناشـی از توقـف پـروژه ها و
سـاخت و سـازها ،دپوی  3میلیون تن فـوالد در انبارها،
روند کاهشـی قیمت جهانی فـوالد ،افزایش هزینه های
نیروی انسـانی و گاز ،آب و برق ،مشـکل در رقابت با دیگر کشـورها و کاهش ارزش
سـهام شـرکتها در بورس دانسـت.
شـریفی در خصـوص راهکارهـای بـرون رفت از رکـود حاکم بر صنعت فـوالد اظهار
کـرد :افزایـش بهـرهوری و کاهش قیمـت تمام شـده ،افزایش تعرفه واردات شـمش
و محصـوالت فـوالدی ،اسـتمهال بدهـی واحدهـا ،تقسـیط بدهـی مالیاتـی ،اعمال
مشـوقهای صادراتـی ،حـذف عـوارض دولتـی و کاهـش بهـره مالکانـه ،پرداخـت
تسـهیالت کـم بهـره و همچنیـن ایجـاد محرکهـای الزم در بخشهـای مصرفـی
محصـوالت فـوالدی از جملـه ایـن راهکارها اسـت.
مدیرعامـل شـرکت ملـی فوالد ایـران در ادامـه افـزود :روند کاهشـی ظرفیت نصب
شـده فـوالد در جهـان پیـام مـی دهـد کـه هزینـه سـرمایه گـذاری صنعـت فوالد
باالسـت و لـذا بـرای ما هم این پیـام را دارد که از پس بایـد در مناطقی که به لحاظ
اقتصـادی مزیـت دارد ،در فـوالد سـرمایه گـذاری کنیـم کـه در این زمینه حاشـیه
خلیـج فـارس بهترین منطقه اسـت.

مدیرعامل راهآهن هم خواستار
افزایش تعرفههای واردات فوالد
شد

محسـن پورسـید آقایـی مدیرعامـل شـرکت راهآهـن
جمهـوری اسلامی در جلسـه مشـترک مدیرعامـل
شـرکت راهآهـن جمهوری اسلامی و روسـای سـازمان بنـادر و دریانـوردی و هیات
عامـل ایمیدرو گفـت :اجرای طرحهای نیمهتمـام بخش راهآهن بـه ۳۵هزار میلیارد
تومـان سـرمایه نیـاز دارد و بـا توجـه بـه برنامههـای دولت و مشـکالت مالـی ،باید
راهکارهـای دیگـری را بـرای تامیـن منابع مالی توسـعه خطـوط ریلی بـرای معادن
سـنگان و طـرح جامـع فوالد در نظر گرفته شـود .وی پیشـنهاد داد کـه برای تامین
بخشـی از منابـع مالـی طرحهای خطـوط ریلی ،مالیاتـی از مصرف فوالد اخذ شـود
و همزمـان بـرای جلوگیـری از ورود فـوالد ارزان خارجـی ،میـزان تعرفـه واردات را
افزایش داده شـود.

تولید ورق های « رنگ چروک »
در فوالد مبارکه اصفهان

بـراي اوليـن بار در کشـور  30تـن ورق « رنگ چروک»
بـا کيفيت قابـل رقابت با انواع مشـابه کـره اي و چيني
در خـط ورق رنگـي فـوالد مبارکه توليد شـد .مهندس
فرآينـد ناحيه نورد سـرد مبارکـه در همین رابطه گفت:
ايـن نـوع ورق بـا ارزش افزوده باالتر نسـبت به ورق هـاي معمولي از انـواع ورقهاي
ويـژه توليـدي در فـوالد مبارکه مي باشـد و در بازارهاي داخلي و صادراتي و بيشـتر
در بخـش هـاي داخلـي سـاختمان ،دکوراسـيون منـازل و بعضـاً در نمـاي بيرونـي
سـاختمان ها کاربـرد دارند.
هيبـت اهلل ترکـي در خصـوص ويژگـي هاي ورق هـاي «رنگ چـروک» گفت :رنگ
کاري ورق فـوالدي از يـک طـرف بـا هـدف باال بـردن عمـر و دوام ورق زيراليـه و از
طـرف ديگـر زيبايي بخشـي بـه ورق انجام ميشـود.
پوشـش دهـي ورق فـوالدي بـا فلزاتـي مثـل روي و قلـع و آلومينيم ،باعـث ارتقاي
دوام ورق شـده و اثر تخريبي محيط هاي خورنده و اکسـيدي روي آن را به حداقل
ميرسـاند .اعمـال پوشـش هاي مختلف توسـط رنـگ هايي بـا پايه مـواد پليمري،
باعـث ميگـردد کـه ورق عالوه بر محفوظ شـدن در مقابل عوامـل خورنده مثل آب
و رطوبت ،ظاهري خوشـايند داشـته باشد.

برنامه ریزی برای صادرات
18میلیون تن محصوالت فوالدی

به گزارش بولتن اخبار فوالد به نقل از روابط عمومی
ایمیدرو ،بر اساس سند چشم انداز  1404و با توجه به
طرح های در حال اجرا توسط بخش دولتی و خصوصی؛
پیش بینی میشود  55میلیون تن فوالد تولید شود که
از این میزان 37 ،میلیون تن به مصرف داخلی و  18میلیون تن صادر خواهد شد.
بر اساس این سند ،تا پایان سال  93ظرفیت فوالد خام  24میلیون تن و ظرفیت
محصوالت فوالدی  33میلیون تن بوده است .اکنون طرح های توسعه مختلفی
توسط ایمیدرو و بخش خصوصی از جمله  7طرح فوالدی استانی ،طرحهای توسعه
شرکتهای فوالدی همچون فوالدمبارکه ،فوالد خوزستان ،فوالد هرمزگان ،فوالد
خراسان و غیره ،در حال اجراست .همچنین ،ایمیدرو طرحهای فوالدی جدیدی طی
 2سال اخیر برای واگذاری به سرمایه گذاران در مناطق ویژه چابهار ،بندرعباس و
عسلویه تدوین کرده است.
بخش خصوصی نیز با اجرای طرح های فوالدی ،نقش قابل توجهی در تکمیل زنجیره
صنعت فوالد و دستیابی به اهداف مذکور خواهد داشت.
این گزارش می افزاید :طبق برنامه راهبردی وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،برای
دستیابی به این هدف« ،توسعه صنایع آهن و فوالد با برقراری توازن در زنجیره
استخراج معدن تا تولید محصول نهایی به منظور پوشش کامل نیاز داخل»« ،صادرات
به کشورهای هدف و حداکثر سازی مزیت اقتصادی»« ،به کارگیری فناوری های روز
دنیا» و نیز «اولویت قراردادن مناطق منطبق با دسترسی به منابع و بازارهای داخلی و
خارجی کشور» مورد توجه قرار خواهد گرفت.

عکس نوشت

نمایی از خط نورد و میلگرد تولیدی فوالد یزد

مراسم معارفه
مدیرعامل جدید
فوالد آلیاژی ایران

انتخاب شایسته جناب
آقای قدیریان به
مدیرعاملی شرکت فوالد
آلیاژی ایران را تبریک
عرض میکنیم.

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

کاهش واردات فوالد به امریکا

واردات فوالد به امریکا در ســال  2015حدود  11درصد افت
داشــته که علت اصلی کاهش واردات محصوالت نیمه تمام
فوالدی بوده است .بین ژانویه تا اکتبر ،امریکا  36میلیون و 300
هزار تن فوالد وارد کرده که  40.7درصد نسبت به مدت مشابه
سال  2014افت داشــت .بدون در نظر گرفتن میزان واردات
محصوالت نیمه تمام فوالدی ،واردات فوالد به این کشور  5درصد نسبت به سال  2014افت
داشته است .انتظار می رود آمار کلی سال  2015حدود  39.6میلیون تن فوالد شامل 32.05
میلیون تن محصوالت فوالدی باشد.

نظرسنجی پایان سال استیل
ایندکس از بازارهای فوالد دنیا

در هفته پایانی دسامبر نظرسنجی استیل ایندکس از
بازارهای فوالد نشان میدهد  30درصد حاضرین در این
نظرسنجی (از سطح دنیا) در انتظار رشد تقاضای فوالد
در سه ماه آتی هستند ،که  8درصد از نظرسنجی قبلی
کمتر بود 13 .درصد نیز افت تقاضا را ممکن دیدند که  3درصد از هفته قبل بیشتر
بودند 35 .درصد موافق پیشبینی رشــد قیمــت و  25درصد افت قیمت را برآورد
کردند.
به گزارش بولتن اخبار فوالد ،بین اروپایی های حاضر در این نظرسنجی تنها  6درصد
به رشد تقاضا امیدوار بودند و  11درصد افت تقاضا را روند رایج بازار دیدند .همچنین
 28درصد رشد قیمت و و  28درصد دیگر افت قیمت را برآورد کردند.
در امریکای شــمالی  50درصد رشــد قیمت و  17درصد افت قیمت را پیش بینی
کردند 58 .درصد نیز رشــد تقاضــا و  8درصد کاهش آن را روند بازار در ســه ماه
آینده دیدند .به گزارش ایفنا ،بین آسیایی ها نیز  50درصد رشد قیمت و  17درصد
کاهش آن را ممکن دیدند .در مورد تقاضا نیز  50درصد رشــد و  17درصد افت آن
را پیشبینی نمودند.

کاهش صادرات اسلب کارخانه
اوراز روسیه

کارخانه اوراز روســیه قصد دارد به خاطــر کاهش تقاضای
محصوالتش ،صادرات اســلب را در ماه ژانویه  7درصد پایین
بیاورد و به  105هزار تن برساند .البته کاهش تقاضا تنها بر بازار
نقدی تاثیر می گذارد که پیش بینی شــده تقاضا با  19درصد
کاهش و به  72هزار تن برسد .بنابراین فروش داخلی این عرضه کننده در ژانویه  38درصد
افزایش خواهد داشت و به  33هزار تن خواهد رسید .سال  2015نیز صادرات اسلب کارخانه
اوراز  19درصد افت داشته و به یک میلیون و  200هزار تن رسیده بود.

ثبات بازار میلگرد روسیه

بعد از مدت ها تداوم روند نزولی ،تقاضای میلگرد در بازار
داخلی روسیه بهبود پیدا کرده و روند نزولی را متوقف
کرد.
البته انتظار مــیرود پس از تعطیالت ســال نو مازاد
عرضه باز هم باال برود ،چون فعالیت مصرفکنندهها در
زمستان مطلوب نیست .آخرین قیمت میلگرد در بازار
داخلی روســیه  291تا  292دالر برای هر تن با  18درصد مالیات بر ارزش افزوده
ثبت شده است .بنابراین تا زمانی که کارخانهها قیمت تولیدات ژانویه را پایین نیاورند
قیمتهای تجار نیز ثابت خواهد ماند.

CIS

بیلت سی آی اس در ثبات

به گزارش بولتــن اخبار فــوالد ،آخرین قیمت بیلت
صادراتی ســی آی اس  247دالر و  50ســنت هر تن
فوب بوده که نشان از ثبات قیمت این محصول میدهد.
در شمال افریقا اخیرا قیمت رایج بازار  245دالر بر هر
تن فوب است .در اروپا آخرین معاملهها برای بیلت سی
آی اس در  245تا  250دالر هر تن فوب نهایی شــد و تا روزهای آینده بازار در ج ّ ِو
تعطیالت خواهد بود.

نرخ رشد ساالنه انواع فوالد ضدزنگ
جهان از سال  1980تا 2014

میانگین رشــد ساالنه جهانی تولید فوالد ضدزنگ دنیا حدود
 2 /2برابر فوالد کربنی از ســال  1980تا  2014بوده اســت.
پیشبینی میشود رشد ساالنه فوالد ضد زنگ دنیا در سالهای
آینده بیشتر از رشد فوالد کربنی باشد .رشد صنعتی چین سبب
افزایش تولید فوالد خام گرید ســاختمانی و فوالدهای آلیاژی از جمله انواع فوالد ضد زنگ
آسیا در سال  2015نسبت به  2014چین شده است.رشد صنعتی شدن کشورهای آسیایی به
خصوص چین از ســال  2005تا  2015با رشد زیاد تولید فوالد گرید ساختمانی و فوالدهای
آلیاژی از قبیل انواع فوالد ضد زنگ طبق جدول واضح است .به عبارت دیگر رشد تولید فوالد
خام گرید ساختمانی کشورهای آسیایی چند برابر میانگین رشد جهانی تولید فوالد در همین
ن تولیدکننده و صادرکننده
مدت بود .در سالهای  2010تا  2015کشورهای قاره آسیا بزرگتری 
فوالد خام دنیا بودند .تولید فوالد خام چین درسال  2015نسبت به  2014حدود  2 /6درصد
کاهش داشت .با وجود کاهش تولید فوالد خام چین درسال  2015نسبت به  2014تراز تجاری
(صادرات منهای واردات) چین که درسال  2013حدود  43 /4میلیون تن و سال  2014حدود
 74 /2میلیون تن بود ،در سال  2015حدود  98میلیون تن شده است .به عبارت دیگر صادرات
فوالد چین از ســال  2013تا  2015حدود  55میلیون تن افزایش داشت .علت افزایش زیاد
صادرات فوالد چین در سال  ،2015کاهش شدید مصرف داخلی چین در این سال بود ،برای
جلوگیری از بیکاری کارگران صنعت فوالد چین دولت با حمایت زیاد از صادرات فوالد سبب
افزایش صادرات این محصول توسط این کشور شده است.

سرخطخبرهایاقتصادی
داخلی
 وزیر صنعت :ممنوعیت واردات کاالهای سعودی
 کرباسیان :درخواست  ۲میلیارد دالر برای پشتیبانی از بخش معدن
 مهر  :راهاندازی دفاتر نفتی ایران در اروپا و آمریکای جنوبی
 ایرنا  :دستورالعمل جدید اعتبار اسنادی داخلی -ریالی توسط بانک مرکزی ابالغ شد
 ایلنا  :بودجه عمرانی  4سال کشور در دست مردم
 تسنیم :صادرات نفت ایران به ژاپن افزایش مییابد
 گمرک ابالغ کرد  :اخذ اصل گواهی صادراتی محصوالت عرضه شده در بورس
 مهر  :در  ۹ماهه امسال ۷۱۷ ،میلیون دالر ارز برای واردات خودرو خارج شد
 آفتاب  :حضور  ۶خودروساز خارجی در ایران قطعی شد
 ترکان عنوان کرد :تجارت ایران نباید یکبار مصرف شود
 سفیر استرالیا در ایران  :دفتر اقتصادی استرالیا در تهران گشایش مییابد
 شرکت گاز :صادرات گاز با خط لوله به اروپا اقتصادی است
  معاون وزیر نیرو  :آغاز فاز اول عملیات انتقال آب دریا /آب خلیجفارس به مرکز میرسد
 عالء میرمحمد صادقی  :در صورت آزادسازی نرخ ارز ،بسیاری از مردم آسیب
میبینند
 ایلنا  :وزیر صنعت خواستار ارتقای کیفیت تولید و خدمات در کشور شد
 وزیر امور خارجه دانمارک تاکید کرد  :الزام گسترش همکاری های غذایی،
کشاورزی و انرژی با ایران
 وزیر صنعت ،معدن و تجارت از کاهش رتبه ایران در نانو تکنولوژی از رده  ۵۰به رده
هفتم خبر داد
 مهر  :سهم  2درصدی ایران از پروازهای خاورمیانه
 افخمیراد  :توان عملیاتی بنادر ایران پایینتر از استانداردهای جهانی است
 معاون سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور  :اولویت کاری سازمان
زمینشناسی و اکتشافات معدنی شناسایی پهنه های با مقیاس  25هزار است.
خارجی
 رویترز  :سال  ۲۰۱۵میالدی بدترین سال صادرات برای کره جنوبی از بحران مالی
جهانی به بعد بود.
 راشاتودی  :ذخایر ارزی روسیه به  ۳۷۰.۲میلیارد دالر افزایش یافت.
 دابلیو ای ام  :اقتصاد دبی در یک دهه اخیر بهطرز قابل توجه ای رشد کرده است.
 نیوزنو  :اتاق بازرگانی انگلیس چشم انداز  اقتصادی این کشور را تیره و تار می بیند.
 رویترز  :کاهش تولیدات صنعتی آمریکا موجب کاهش رونق اقتصادی در شمال
آفریقا و خاورمیانه شده است.
 بانک توسعه آسیا  :انتظار می رود رشد اقتصادی چین در سال جاری میالدی به
 ۶.۷درصد برسد.
 رویترز  :شرکت نفت «رویال داچ شل» اعالم کرد :اگر قیمت نفت تا دو سال آینده
متوسط  ۵۰دالر در هر بشکه را هم داشته باشد ،در فکر خرید سهام شرکت « »BGاست.
 رویترز  :تولید نفت یونان در سال گذشته میالدی  ۶۰درصد افزایش داشت.
 شرکست  :تولید محصوالت کارخانجات آلمان در ماه نوامبر سال گذشته میالدی
نسبت به ماه قبل از آن ۳ ،دهم درصد کاهش داشت.

قيمتهايجهاني

تهیه و تنظیم :مریم رحیمی

محصول

مشخصات

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

میانگینقیمت
در هقته منتهی
به 22نوامبر
2015

میانگینقیمت
در هقته منتهی
به29نوامبر

میانگینقیمت
در هقته
منتهی به
6دسامبر2015

میانگینقیمت
در هقته
منتهی به
14دسامبر2015

میانگینقیمت
در هقته منتهی
به 3ژانویه2016

میانگینقیمت
در هقته منتهی
به 9ژانویه2016
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37-38

38-39

35-36

33-34

30-31

30-31

27-28

26-27

23-24

22-23

26/5-27/5
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گندله

صادراتی برزیلFOB  -

77

77

77

77

73

73

73

73

69

69

69

59/5

شمش

صادراتی ترکیهFOB -

325-335

310-320

310-320

310-320

310-320

310-325

310-325

310-325

310-325

295-305

295-305

295-305

شمش

صادراتی FOB -دریای سیاه

275

270

270

263

270

273

277

270

267

255

247/5

250

شمش

سلف سه ماهه بورس فلزات لندن

165-215

185-235

185-235

185-235

185-235

185-235

185-235

185-235

185-235

185-235

185-235

185-235

شمش چدن

دریای سیاه

190-200

180-185

180-185

166-170

170-173

170-175

170-175

170-175

168-172

168-172

168-172

168-172

ورق گرم

وارداتی CFR -خلیج فارس

315-345

295 - 325

295-325

295-325

295-325

285-315

285-315

285-315

285-315

270-280

270-280

270-280

ورق گرم

صادراتی ترکیهFOB -

335-345

330 - 340

330-340

320-330

320-325

320-325

290-310

290-310

290-310

290-310

290-310

290-310

ورق گرم

صادراتی روسیه FOB -دریای سیاه

300-320

280 - 300

280-290

280-300

280-300

270-275

270-275

270-275

270-275

255-270

265-270

265-270

ورق سرد

صادراتی روسیه FOB -دریای سیاه

380-390

365- 375

365-375

365-375

365-375

330-335

330-335

330-335

330-335

310-320

310-320

310-320

ورق سرد

صادراتی چینFOB -شانگهای

305-310

305 - 310

305-310

290-295

288-292

288-292

285-292

285-290

285-290

285-290

310-315

320-330

ورق گالوانیزه

وارداتی CFR -خلیج فارس

450-480

425 - 455

425-455

425-455

425-455

400-430

400-430

400-430

400-430

390-400

390-400

390-400

ورق گالوانیزه

صادراتی چین FOB -شانگهای

385-395

385- 395

385-395

385-395

360-365

360-365

360-365

360-365

350-355

350-355

360-365

360-365

میلگرد

وارداتی CFR -خلیج فارس

370-385

350-360

350-360

350-360

350-360

340-350

340-350

340-350

340-350

345-355

345-355

345-355

میلگرد

صادراتی ترکیهFOB -

340-350

330-340

324-332

330-340

340-350

340-350

340-350

330-336

329-331

326-328

323-327

322-326

میلگرد

صادراتی FOB -دریای سیاه

330-335

315-325

315-325

315-325

315-325

290-300

290-300

290-300

290-300

280-285

280-285

280-285

میلگرد

صادراتی چینFOB -

262-265

258-262

257-260

253-257

253-255

252-255

252-255

252-255

250-254

248-254

243-247

245-248

تیرآهن

صادراتی ترکیه FOB -دریای سیاه

425-435

390-410

390-410

390-410

390-410

380-400

380-400

380-400

380-400

370-385

370-385

370-385

مفتول

صادراتی FOB -دریای سیاه

340-345

310-315

310-315

310-315

310-315

300-310

300-310

300-310

300-310

290-295

290-295

290-295
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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 اول دی

هفته دوم

سایز

هفته اول دی

هفته دوم

سایز

هفته اول دی

هفته دوم

0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.25
1.5
2
2.5

20,000
19,000
18,400
18,400
18,400
18,400
18,400
19,850
18,400
18,400
19,500

20,000
19,000
18,400
18,400
18,400
18,400
18,400
19,850
18,400
18,400
19,500

6.5
8
10
12
14

13,900
14,800
14,800
16,600
17,700

13,800
14,800
14,800
16,550
17,450

3
4
5
6
8
10
12
15

12,800
12,800
12,800
12,800
12,750
12,900
13,900
16,000

12,550
12,550
12,500
12,550
12,550
12,800
13,700
16,000

میلگرد آجدار

قیمت ورق سیاه در بازار تهران
سایز

هفته اول دی

هفته دوم

2

13,850

13,650

3

***

16,800

4

16,625

16,800

5

16,450

***

6

16,200

***

8

15,650

15,650

10

16,000

15,800

12

16,000

15,800

15

15,975

15,800

20

14,925

14,600

25

13,900

13,600

سایز

هفته اول دی

هفته دوم

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

12,200
11,550
11,550
12,500
12,500
12,500
12,850
12,500
12,500
12,850
12,300
12,850

12,200
11,550
11,550
12,800
12,380
12,380
12,800
12,380
12,380
12,380
12,200
12,800

ناودانی
سایز

هفته اول دی

هفته دوم

6
8
10
12
14
16
18
20
22

13,900
13,300
13,000
13,700
14,900
14,900
23,000
23,000
22,600

13,500
12,800
12,900
12,800
14,000
14,700
23,000
23,000
22,600

تغییرات قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران
30000

25000

20000

ریال/کیلوگرم
15000

رونــد تغییرات هفتگی
قیمت محصوالت فوالدی
در بازار تهران

10000

5000

ناودانی

نبشی

میلگرد آجدار

میلگرد ساده

ورق سیاه

ورق روغنی

بورس کاال
قیمتپایانی
میانگین
موزون (ریال)

حجم
معامله
(تن)

تاریخمعامله

تاریخ تحویل

تولیدکننده

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

14,350

5,861

1394/10/07

1394/11/30

ذوب آهن اصفهان

تیرآهن بال پهن14

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

17,500

3,251

1394/10/07

1394/12/29

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد 12تاA3-32

12,000

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه G

19,752

4,054

1394/10/07

1394/12/29

ذوب آهن اصفهان

تیرآهن 14و16

12,500

50,000

فوالد مبارکه اصفهان

ورق قلع اندود

26,300

1,594

1394/10/07

1394/12/29

فوالد هرمزگان جنوب

تختال C

10,700

22,000

1394/10/01

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

14,100

6,334

1394/10/07

1394/11/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه G

19,752

6,948

1394/10/14

1394/12/29

فوالد خوزستان

شمش بلوم (5SP)150*150

11,500

8,000

1394/10/13

1394/10/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق قلع اندود

26,300

1,825

1394/10/14

1394/12/29

فوالد خوزستان

تختال C

11,500

153,900

1394/10/13

1394/10/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

14,100

2,779

1394/10/14

1394/11/30

فوالد خوزستان

شمش بلوم (5SP)150*150

10,995

31,700

1394/10/16

1394/10/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

14,350

3,375

1394/10/14

1394/11/30

مجتمع فوالد خراسان

سبد میلگرد 28تاA3-14

14,560

3,126

1394/10/01

1394/10/06

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

17,500

1,137

1394/10/14

1394/12/29

فوالد آذربایجان

سبد میلگرد طول کوتاه10تاA3-32

8,000

220

1394/10/16

1394/10/21

نام کاال

تولیدکننده

نام کاال

قیمتپایانی
میانگین
موزون (ریال)

حجم
معامله
(تن)

تاریخمعامله

تاریخ تحویل

17,500

480

1394/10/02

1394/10/12

17,700

1394/10/07

1394/10/30

1394/10/12

1394/10/15
1394/11/10

