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سخن اول

مسئولیت دولت و تولیدکنندگان
فوالد در مدیریت بحران
مهندس احمد سعدی
مدیرعامل مجتمع فوالد البرز غرب

با توجه به بودجه ســال  95تقریبا میتوان گفت که سال سختی در پیش
داریم و ســال  2016نه تنها در ایران بلکه برای سراسر دنیا به مراتب سالی
سختتر خواهد بود.
با توجه به رقم بودجه عمرانی در سال  57( 95هزار میلیارد تومان) با اینکه
شاهد افزایش  20.5درصدی بودجه عمرانی هستیم ولی باید توجه داشت
که این رقم با توجه به نفت  40دالری بسته شده است .نکته دیگر این است
که در سال گذشته نیز در رقم بودجه عمرانی  47.3هزار میلیارد تومان بود
ولی در واقعیت تنها  8.6هزار میلیارد تومان آن اجرایی شــد که نشان می
دهد رقم بودجه تا رقم پرداختی فاصله زیادی دارد.
قطعا با رفع شــدن تحریم ها و گشایش مناسبات تجاری با دنیا چشم انداز
خوبی را می توان برای سال آتی نسبت به امسال متصور بود ولی این دلیل
نمیشود که انتظار معجزه یا تغییرات اساسی در بازار و صنعت فوالد را داشته
باشیم؛ اما میتوان در سایه ثبات و روابط تجاری امیدوار به آینده بود.
در این شرایط دولت باید توجه بیشتری به صنعت فوالد داشته باشد چرا که
اولین و مهمترین تبعات تعطیلی کارخانجات فوالدی ،افزایش نرخ بیکاری
اســت و همین بیکاری خود پیامدهای منفی دیگری مثل ناهنجاریهای
اجتماعی و مشکالت جوانان و خانوادهها را به دنبال دارد.
پیامــد منفی دیگری که گریبان دولت را خواهد گرفت ،کاهش درآمدهای
مالیاتی خواهد بود که رقم پایینی هم نیست .همچنین با تعطیلی کارخانه
فوالدی ،نقدینگی بانک ها و وامهای اخذ شــده توســط تولیدکنندگان در
شــرایط توقف تولید ،به بانک ها بر نخواهد گشت و بنابراین اساس صنعت
کشور به دست واردات میافتد و این شرایط ناگوار صنعت ،مصالح عمومی
جامعه و حتی منافع دولت را نیز تامین نمی کند.
قطعا در این شرایط بازار ،تولیدکنندگان نیز در پی این هستند تا بهای تمام
شده تولیدات خود را تا حد ممکن کاهش دهند .اما در این بین کارخانجات
باید از مشاوران خارجی ،ماشین آالت مدرن و تحقیقات علمی و کارشناسی
بهره ببرند تا بتوانند وضعیت خود را بهبود ببخشند.
در کشور ما اصوال تولید و دید کارفرما و کارگر سنتی بوده و هست و منطق
دیدگاه اقتصادی پشت تولید نبوده است ولی با رکودی که صنعت فوالد را
درگیر خود ساخت ،اقتصادی بودن ،تولید با شیوه روز دنیا و با سیاستهای
تولید مدرن احســاس نیاز شد و همین هم باعث شد تا کارخانجات داخلی
سعی در به روز شدن و بازسازی خود داشته باشند.

فراخوان ارسال مطلب برای شماره  67نشریه چیالن
با موضوع:

«چشم انداز فوالد ایران در سال »95
لطفا مطالب خود را به آدرس:

chilanmagazine@gmail.com
ارسال فرمایید.

در سمپوزیوم فوالد  94بررسی شد:

چالشها و فرصتهای فوالد ایران
در دوره پسا تحریم

هجدهمین دوره ســمپوزیوم و نمایشگاه بین المللی ساالنه فوالد 4 ،تا  6اسفند ماه سال جاری در جزیره
کیش برگزار شــد و شرکت های گســترش صنایع معدنی کاوه پارس ،فوالد مبارکه اصفهان ،ذوب آهن
اصفهان  ،فوالد خوزستان ،فوالد اکسین خوزستان ،پیشگام تجهیز سهند ،گروه ملی صنعتی فوالد ایران،
شرکت یگانه اندیش صنعت حامیان آن بودند .اهداف این دوره از سمپوزیوم فوالد به گفته دکتر نجفی زاده،
رئیس انجمن آهن و فوالد ،ارتقاء سطح دانش فنی در زمینه های مختلف فوالد کشور  ،ایجاد زمینه مساعد
ارتباط و گردهمایی محققان و متخصصان و ارائه آخرین دســتاوردهای تحقیقاتی مربوط به فوالد  ،ایجاد
زمینه مشارکت بیشتر کارشناسان فوالد در فعالیت های علمی و تحقیقاتی و جمع آوری  ،مستندسازی و
اطالع رسانی در زمینه تحقیقات انجام شده در صنعت فوالد بوده است .عالوه بر ارائه مقاالت فنی ،یک پنل
تخصصی با موضوع صنعت فوالد ایران در دوره پساتحریم هم برگزار شد که دکتر کرباسیان معاون وزیر
صنعت ،معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو ،دکتر سبحانی رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران،
مهندس عرفانیان مشاور وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،مهندس جعفری مدیر عامل شرکت تهیه و تولید مواد
معدنی ،مهندس ابکاء عضو هیئت عامل ایمیدرو ،مهندس قدیریان مدیر عامل شرکت فوالد آلیاژی ایران و
مهندس فرشاد مدیر عامل شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان در آن حضور داشتند.

کرباسیان :کاهش بهای تمام شده تولید مهم ترین استراتژی دولت در
پساتحریماست

رئیس هیئت عامل ایمیدرو در پنل تخصصی سمپوزیوم فوالد  ،94ضمن تشریح اقدامات انجام شده ایمیدرو
برای بهره برداری بیشتر معدن و صنایع معدنی از فرصت های دوره پسابرجام گفت :جذب سرمایه گذاری
خارجی ،کاهش بهای تمام شده ،تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر ،تامین و بروز رسانی زیرساخت ها از
جمله حمل و نقل ریلی و دریایی از استراتژیهای دولت برای توسعه صنعت فوالد در دوران پساتحریم است.

سبحانی :تحقق سند چشم انداز در گرو توسعه صنعت فوالد است

رئیسهیئتمدیرهانجمنتولیدکنندگانفوالدهمبااشارهبهاهمیتتوسعهصنعتفوالدگفت:تحققاهدافچشم
انداز 20ساله کشور به بخش فوالد گره خورده است به این دلیل که یکی از مهمترین راه های افزایش درآمدسرانه،
توسعه شغل و تحقیق و توسعه ،توجه به صنعت فوالد است و این نکته در بسیاری از کشورها به اثبات رسیده است.
وی ادامه داد :دستیابی به برنامه  55میلیون تنی فوالد ،یعنی جا به جایی ساالنه  200میلیون تن مواد در کشور
که این امر مستلزم توجه به زیرساخت ها و حمل و نقل است .دکتر بهرام سبحانی با اشاره به نقش بخش
خصوصی در صنعت فوالد ایران گفت :تکمیل زنجیره فوالد باید توسط بخش خصوصی صورت پذیرد که
این امر مستلزم حمایت دولت برای ایجاد جذابیت سرمایه گذاری است.
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بهمن تجلی زاده (فوالد خوزستان) :اوباما براي بيکاري  ١٢هزار كارگر به اندازه
هسته اي ايران از چين ناراحت شده است .من نمي دانم چين از اول امسال تا االن چه
تعداد كارگر ايراني را بيكار كرده و ما هنوز داريم در تصويب تعرفه احتياط مي كنيم!؟
مصطفی عبداللهی (نورد فوالد تهران) :كارخانه هاى كره اى از سنگ آهن تا محصول
نهايى دارا هستند ولى در ايران خصوصى ها چهار كارخانه از سنگ آهن تا محصول نهايى 
هستند!
مسعود محمد؛ (فوالد ویان) :فوالد آلیاژی یکی از پنج طرح مهم و عمده انقالب بود
که با مناقصه بین المللی و با نظارت سازمان مقتدر برنامه و بودجه به دانیلی سپرده شد .از
طلب فروش نفت ایران به ایتالیا بانک مرکزی هزینه قرارداد را پرداخت کرد و البته قرارداد
های با ایران دانیلی را زنده کرد اما پروژه ای انجام شد که سه سال دوره مهندسی اش با
مشاورین درجه یک خارجی و داخلی طول کشید و نتیجه اش کارخانه ای شد که نظیرش
را نخواهیم دید.
علی زمانی؛ (صبا فوالد زاگرس) :در صنعت فوالد كشور و اعضاي گروه حاضر بيش
از  ١٠٠واحد صنعتي كوچك و با ظرفيت توليدي تا  ١٠٠هزار تن در سال كه اشتغال
قابل مالحظه ايي نيز دارند به دليل پايين بودن تكنولوژي توليدي و بازدهي كم در حال
ورشكستگي هستند .ايا امكان مدنظر قراردادن آنها براي ايجاد يك خط اعتباري كم بهره
جهت نوسازي و بهينه سازي تكنولوژي توليد با اروپائيان وجود نداشت؟

عرفانیان :چالش فوالد ایران ،ساختار است

مشاور وزیر صنعت ،معدن و تجارت هم با اشاره به اشتباهات تصمیم گیران در خصوص طرح های استانی
فوالد اظهار داشت :چالش فوالد مملکت ،چالش ساختار است که در دوران پساتحریم باید ساختار تصمیم
گیری ،کارشناسی و دانش افزایی در فوالد ایجاد کنیم.

قدیریان :کیفی سازی از نیروی انسانی آغاز می شود

مدیر عامل فوالد آلیاژی ایران یکی از چالش های اصلی صنعت فوالد در دوره پســابرجام ،اصالح ساختار
نیروی انســانی در صنعت فوالد و افزایش بهره وری کیفی و کمی نیروی انسانی دانست و گفت :یکی از
بزرگ ترین عوامل توســعه که در سال های اخیر بسیار مورد تاکید قرار داشته ،نیروی انسانی است .حال
چگونه باید با نیروی انسانی مازاد در شرکت ها -که زمان و وقت زیادی از مدیران می گیرد -به کیفی سازی
دست یابیم؟ به عبارت دیگر در جایی که ما با چالش نیروی انسانی متورم در شرکت ها مواجه هستیم نمی
توانیم به کیفی سازی بپردازیم.

مسعود ابکا :طرح های استانی و خصوصی سازی های فوالد اشتباه بود

عضو هیئت عامل ایمیدرو نیز در ســخنانی متفاوت اذعان کرد :اگر اختیار و جسارت الزم را داشتیم ،چند
طرح از طرح های استانی را همین االن متوقف می کردیم؛ بخشی از خصوصی سازی های فوالد را برمی
گرداندیم و از نو خصوصی می کردیم.

اسداهلل فرشاد :دوره پساتحریم باید دوره رشد تولید فوالدهای آلیاژی و
صنعتیباشد

مدیر عامل آهن و فوالد غدیر ایرانیان با تاکید بر لزوم توسعه تولید فوالدهای کیفی و آلیاژی گفت :سهم
فــوالد آلیاژی از کل تولید در هند  5درصد ،در اروپا  10درصد اما در ایران حدود  1/5درصد اســت و دوره
پساتحریم باید دوره رشد تولید فوالدهای آلیاژی و صنعتی باشد.

شایان ذکر است نشریه چیالن در شماره ( 63شهریور ماه  ،)94با حضور
مدیران فوالدی ،مقامات دولتی ،نمایندگان مجلس و اتاق بازرگانی
وضعیت صنعت فوالد کشور در دوره پساتحریم را بررسی کرده بود.

بهرام مسعودی (شرکت ملی فوالد ایران) :در خصوص خبر تکنولوژی فاینکس به ایران و امضای
تفاهم نامه بین پوسکو و شرکت پوالد کاویان پاسارگاد الزم است مسئوالن شرکت مذکور به چند نکته
در خصوص این تکنولوژی توجه کنند و بررسی و تحقیق بیشتری را در دستور کار قرار دهند.
»میزان مصرف انرژی الکتریکی
»
» سرانجام ایجاد کارخانه ای با این تکنولوزی در چینگ چیانگ چین
»
»سرانجام ایجاد کارخانه ای با این تکنولوژی در اوریسا هند.
»
برای اطالعات بیشتر در مورد این تکنولوژی  به مقاله اینجانب به آخرین شماره نشریه چیالن مراجعه
شود.

وحید یعقوبی (انجمن تولیدکنندگان فوالد) :مهندس فرشاد ،مدیر عامل آهن و فوالد غدیر ایرانیان
در سمپوزیوم فوالد کیش :ا نتقال آب به استان های یزد و کرمان برای تولید فوالد اقتصادیتر از انتقال
مواد اولیه به کارخانجات فوالدی در سایر استان هاست.
سید رضا دانشگر :سالم .فاصله  200دالری میلگرد آمریکا با سی اف آر صادراتی ترکیه به خاطر تعرفه های
واردات فوالد آمریکاست .در عین حال به خاطر کاهش قیمت جهانی فوالد و انرژی و سنگ آهن ،میلگرد آمریکا  
و ترکیه در سه ماه گذشته حدود  10درصد افت داشته است.
ما را در شبکه های اجتماعی همراهی کنید:
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خبر داخلی
تنديس رعايت حقوق مصرف
كنندگان به فوالد مبارکه ،ذوب آهن
اصفهان و فوالد خوزستان رسید

فـوالد مبارکـه اصفهان بـراي دوميـن بار و بـا باالترين
امتيـاز جايـزه سـيمين چهارسـتاره تعالـي آمـوزش و
توسـعه منابع انسـاني کشـور را به خود اختصـاص داد.
همچنیـن بـراي دومين  سـال پياپـي ،بر اسـاس بررسـي  و ارزيابي عملكـرد ذوب
آهن در سـال  1393توسـط سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان،
پرچـم يادبـود ،تنديس و لوح سـپاس رعايـت حقوق مصرف كنندگان در سـال 94
بـه اين شـركت اهداء گرديد  .شـرکت فوالد خوزسـتان هم بـا دریافت  9گواهینامه
و  6تندیـس طـی دهه گذشـته بیشـترین افتخـارات را در زمینه توجه به مشـتری
در حـوزه صنایـع معدنـی بـه خود اختصـاص داده اسـت .به گـزارش بولتـن اخبار
فـوالد ،از جملـه اهـداف اعطـاي گواهينامـه و تنديـس ملي رعايت حقـوق مصرف
كننـدگان افزايـش انگيزه و حساسـيت در توليد و رعايت حقـوق مصرف كنندگان،
افزايـش اعتمـاد و ترغيب مصرف كنندگان به اسـتفاده از كاال و خدمات واحد هاي
داراي گواهينامه و تنديس و همچنين افزايش رقابت سـازنده بين توليدكنندگان و
ارائهكننـدگان خدمـات در جهـت ارائـه محصوالت كيفي مي باشـد.

عرفانیان:

نگاه دولت به صنعت فوالد در حد
کارخانه پفک نمکی است!

بنیانگذار فوالد مبارکه با اشــاره به اهمیت بســیار زیاد
صنعت فوالد در همه کشــورهای پیشرفته دنیا گفت:
این در حالیســت که در ایران دولت ،صنعت فوالد را در
حد یک کارخانه پفک نمکی و یک بنگاه اقتصادی قلمداد کرده اســت .محمدحسن
عرفانیان در سمپوزیوم فوالد  94افزود :متاسفانه دولت ما فوالد را از چین وارد کرد و
کارخانههای فوالدی را به ورطه سقوط رساند و با تمام قوا پشت صنعت خودروسازی
قرار گرفت.

اخبار انجمن
همـان گونـه کـه در شـماره های پیشـین بولتن اخبـار فوالد و نشـریه چیالن به
اطلاع مخاطبـان گرامی رسـید ،دغدغه هـای اعضاء محترم انجمـن در خصوص
مالیـات و رفـع ابهامـات و مسـائل مالیاتـی شـرکت هـای عضـو در دسـتور کار
انجمـن قـرار گرفتـه بـود کـه البتـه همچنـان نیـز رسـیدگی بـه ایـن دغدغه از
اولویت هـای انجمن اسـت.
در همیـن راسـتاگردهمایی زمسـتانی انجمـن با حضـور آقای دکتر زاهـدی ،رئیس
اداره مالیـات بـر ارزش افـزوده تهـران در تاریخ یکم اسـفند ماه برگزار شـد.
در ایـن نشسـت کـه عالوه بر دبیر انجمـن ،بیش از  60نفر از مدیران ،کارشناسـان و
حسابرسـان و حسـابداران شـرکت های عضو انجمن در آن حضور داشتند ،مسائل و
مشـکالت مالیاتی شـرکت ها بر اسـاس قوانین مالیاتی مورد بررسـی و چاره جویی
قرار گرفت.
همچنین در این نشسـت سـئواالت و ابهامات حاضرین پیرامون مواد مختلف قانون
مالیـات هـای مسـتقیم و مالیات بـر ارش افـزوده مطـرح و راهکارهـای الزم در این
خصـوص ارائـه گردیـد کـه از آن جمله می توان بـه نحوه پرداخت مالیـات بر ارزش
افـزوده ،بخشـنامههای جدیـد و اصالحـی توسـط اداره مالیـات ،نواقص و اشـکاالت
قوانیـن به ویژه قانون اسـترداد مالیات بـر ارزش افزوده صادرکننـدگان و راهکارهای
رفـع موانـع پرداخت مالیات اشـاره کرد.

عکس یادگاری
اعضای هیئت
مدیره انجمن
تولیدکنندگان
فوالد ایران و
انجمن آهن و
فوالد کره جنوبی

تفاهمنامه احداث یــک واحد فوالد  ۱.۶میلیون تنی به
همراه یک نیروگاه  ۵۰۰مگاواتی بین شــرکت پوسکو
کرهجنوبی و یک شــرکت خصوصی ایرانی به نام پوالد
کاویان پاسارگاد ( )PKPامضا شد .به گزارش بولتن اخبار فوالد به نقل از ماین نیوز،
قرار است شرکت پوسکو ضمن فاینانس این پروژه که در ناحیه چابهار ایجاد میشود،
به عنوان سهامدار نیر در بازار ایران حاضر باشد که خبر خوبی برای صنعت فوالد کشور
است .پوسکو با تولید  ۳۷.۹میلیون تن فوالد و فروش  ۴۸میلیارد دالر در سال ۲۰۱۵
رتبه پنجم تولید فوالد دنیا را دارد .این شرکت دارای فناوری جدیدی در تولید فوالد
به نام فاینکس است که در آن از زغال سنگ معمولی (ناحیه طبس و  )...به جای کک
و سنگ آهن با عیار کمتر به جای کنسانتره و گندله به عنوان خوراک استفاده میکند.

تالش  MMEبرای اجرای
پروژه های مختلف در واحدهای
فوالد ایران و آسیا

مدیر دفتر تهران شرکت ( MMEشرکت مهندسی معادن
و فلزات) از اســتراتژی جدید این شرکت در بازار صنایع
معدنی خبر داد و گفت :مطالعات جامع فوالدی در یکی
از کشورهای آسیایی توسط  MMEانجام پذیرفته است.
طبق این گزارش ،حسن کرباسچی با اشاره به افت شدید قیمتها در بازار مواد معدنی
و فلزات به ویژه فوالد عنــوان کرد که  MMEمصمم به اجرای پروژههای مختلف در
واحدهای فوالدی به منظور کاهش هزینههای تولید این واحدها است.

اجرای طرحهای عمرانی به
خروج فوالد از رکود کمک
میکند

به گفته رییس اتحادیه آهنفروشــان با تصویب الیحه

پیشنهادات انجمن برای اصالح طرح خرید دین

گردهمایی مالیاتی انجمن برگزار شد

عکس نوشت

پوسکو تفاهمنامه احداث واحد
فوالد  ۱.۶میلیون تنی در ایران را
امضا کرد

پـس از پیگیـری های متعـدد انجمن و وزارت صنعـت ،معدن و تجـارت باالخره در
دی مـاه سـال جـاری طـرح خریـد دیـن کاالهای واسـطه ای مـورد تصویـب بانک
مرکـزی قـرار گرفـت امـا این طـرح به دلیـل مشـکالت اجرایـی آن توفیـق زیادی
نداشـت .در همین راسـتا انجمن پس از جمع بندی نظرات حاضرین در جلسـه هم
اندیشـی مدیـران و مسـئولین صنعت فوالد کشـور کـه بهمن ماه در انجمـن برگزار
شـد و همچنین نظرات شـرکت های عضو  ،نقایص طرح خرید دین و پیشـنهادات
الزم بـرای اصلاح ایـن طـرح را بـه دکتر کرباسـیان ارائه کرد که ایشـان نیز با تایید
پیشـنهادات انجمـن  ،طی مکاتبـه ای با رئیس کل بانک مرکزی خواسـتار اصالح و
اجرایی شـدن طـرح خرید دین شـدند.
یکی از پیشنهادات مهم انجمن برای اصالح طرح خرید دین از قرار زیر است:
در حـال حاضـر بانکهـا اجـرای طرح خرید دیـن را منوط به ضمانت خریدار توسـط
تولیدکننـده از طریـق ظهرنویسـی اسـناد تجـاری خریـدار ،آن هم تا سـقف اعتبار
امضـای مدیـران واحدهـای تولیـدی نـزد بانـک مینماینـد و در صورت درخواسـت
تولیدکننـدگان مبنـی بـر ضمانت بیـش از اعتبـار امضای مذکـور ،بانکهـا وثیقهی
اضافـی یـا اعتبارسـنجی خریـداران را طلـب میکنند که ایـن امر باعث عـدم تمایل
بـه اسـتفاده از طـرح خرید دین هـم از جانب تولیدکننده و هم مصرف کننده شـده
اسـت .در ایـن راسـتا اگر اعتبـار خرید دین بـرای اجرای پروژههـای عمرانی در نظر
گرفتـه شـده و پیمانـکاران وزارتخانهها و سـازمانهای دولتی مجاز به اسـتفاده از آن
باشـند و سـازمانهای دولتی نیز ضمانت پیمانـکاران خود را بر عهـده گیرند ،موانع
بهرهبـرداری مناسـب از طـرح خرید دیـن هم مرتفـع میگردد.

بودجه دولت در مجلس شــورای اسالمی ،امیدوار هستیم در پایان تابستان ،تعدادی
طرحهای عمرانی در حال اجرا داشــته باشیم و آن زمان میتوان اظهار کرد که بازار
آهن و فوالد میتواند از رکود خارج شود.
محمـد آزاد دربـاره آخریـن وضعیت بازار آهن و رکود ایجاد شـده در ایـن بازار اظهار
کـرده ،متاسـفانه وضعیـت بازار تا پایان امسـال یا حتـی تا بهار سـال آینده تغییری
نخواهـد کـرد و امیدواریـم از اواخر فصل تابسـتان یـا اوایل پاییز از رکود ایجاد شـده
در بازار خارج شـویم.

دست يابي فوالد هرمزگان به
دانش فني توليد قطعات نسوز

به گزارش بولتن اخبار فوالد ،با دستيابي به دانش فني
توليد قطعات نسوز مخصوص مجراي تخليه کوره هاي
قوس الکتريکي در فوالد هرمزگان ،انحصار توليد اينگونه
اقالم که پيش از اين در دست شرکت هاي اروپايي بود

شکسته شد.
محمـد مالبيـک رييـس واحد نسـوز فـوالد هرمـزگان در ايـن رابطـه افـزود :فوالد
هرمـزگان بـا رويکرد قطع وابسـتگي در تجهيـزات و مواد مصرفي مورد نياز شـرکت
در گامـي ديگـر موفق شـد ،اقالم نسـوز مخصوص مجـراي تخليه کـوره هاي قوس
الکتريکـي شـرکت را بـا همکاري شـرکت هاي نسـوز داخلي بومي سـازي نمايد ،به
نحـوي کـه پـس از کسـب دانش فنـي و توليـد اين قبيـل محصـوالت و بکارگيري
آنهـا در خـط توليـد ،بنا بـر اعالم بهره بـردار نتايج حاصلـه رضايت بخـش و معادل
توليـدات شـرکت هاي نسـوز مطرح اروپايي اسـت  .

انتصاب مدیرعامل جدید منطقه
ویژه خلیج فارس

به گزارش روابط عمومی ایمیــدرو ،با صدور حکمی از
سوی مهدی کرباسیان رییس هیات عامل سازمان توسعه
و نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) « ،
عبدالمجید عبدلی زاده « به عنوان مدیرعامل شــرکت
منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس منصوب شد.

انجمن های فوالد ایران و کره جنوبی نشست
مشترک برگزار کردند
پس از جلسه چند ماه پیش انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با انجمن آهن و فوالد
کره جنوبی ،جلسه دوم بین دو انجمن برگزار شد .در این جلسه که اعضای هیئت
مدیره هر دو انجمن حضور داشتند ،ضمن تاکید بر تداوم تعامالت فیمابین ،اطالعات
مهمی بین طرفین رد و بدل شد که از آن جمله می توان به ساختارهای صادراتی
صنعت فوالد دو کشور یا چگونگی مقابله با  دامپینگ چین اشاره کرد.
نایـب رئیـس انجمـن آهـن و فوالد کـره جنوبـی در این نشسـت اعالم کـرد که در
کـره بـه جز برای تعـداد محـدودی از محصوالت خـاص تعرفه وجود نـدارد چرا که  
قوانیـن کـره اجـازه واردات در حجم کـم را نمی دهد.
بنابرایـن یـک وارد کننـده بـزرگ کـه معمـوال دولتـی اسـت ،در حجـم بسـیار باال
واردات را انجـام مـی دهـد و محمولـه خـود را از طریـق چندیـن سـطح بـه مصرف
کننـده مـی رسـاند .در هر سـطح مقداری سـود به قیمت محصـول وارداتـی اضافه
مـی شـود بـه طوری کـه قیمـت نهایی بـا قیمت تولیـد داخـل تفاوتی نـدارد!
یـک مطلـب جالـب دیگـر کـه نایـب رئیس انجمـن آهـن و فـوالد کره جنوبـی در
ایـن جلسـه اظهار داشـت ،در خصـوص تفـاوت قیمت هـای صادراتـی و داخلی در
آن کشـور بود.
وی گفت 70 :درصد ظرفیت کارخانجات فوالدسازی کره به فروش داخلی و   30
درصد به صادرات اختصاص می یابد که با توجه به اینکه در کره هم مثل همه
جای دنیا قیمت فروش صادراتی کمتر از داخلی است ،فوالدسازان کره زیان ناشی از
قیمتهای پایین صادرات را با سود ناشی از فروش داخلی جبران می کنند!

دیدار وزیر صنعت با رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد در حاشیه
نمایشگاه بینالمللی خودرو تهران

شرکت های محترم عضو انجمن می توانند تصاویر جذاب و دیدنی واحد خود را برای انتشار به دفتر نشریه ارسال نمایند.

3

شماره 92نیمه اول اسفند ماه 1394

خبر خارجی
آخرین آمارها از تولید
فوالد جهان

در گزارش جدید انجمن جهانی فوالد آمده است که 66
کشور جهان در ماه ژانویه  127 ،2016میلیون و 724هزار
تن فوالد خام تولید کردند .این رقم در مدت مشابه سال
گذشته میالدی 137 ،میلیون و  518هزار تن بود .از میان
 13کشور نخست تولید کننده فوالد جهان (چین ،ژاپن ،هند ،آمریکا ،کره جنوبی ،روسیه،
آلمان ،ترکیه ،تایوان ،ایتالیا ،برزیل ،مکزیک و اکراین) ،تنها کشورهای اکراین و ترکیه با
رشد تولید فوالد خام (به ترتیب  0.8درصد و  3.6درصد) مواجه بوده اند.

نیم نگاهی بر مشکالت صنعت
فوالد هندوستان

شرکت فوالدســازی تاتا استیل هند می گوید اگر دولت
برای پروژه های پرمصرفی همچون ( Rubanروستایی-
شهری) و شهرهای هوشمند از تولیدکننده داخلی فوالد
بخرد می تواند وضعیت اقتصادی آنان را بهبود بخشــد.
شــرکت تاتا با توجه به بودجه های تخصیص یافته گفته
اســت که احتماالً تعداد زیادی پروژه زیربنایی اعالم خواهد شــد که می تواند تقاضای
فوالد را  10تا  15درصد افزایش دهد .از آنجایی که اقدامات کوتاه مدت مانند تعرفه های
حمایتی و حداقل قیمت واداتی توانســته است تا حدی به فوالدسازان کمک کند ولی
نیاز به اقدامات بلند مدت و دائمی ضروری است .به گزارش بولتن اخبار فوالد ،اقداماتی
همچون کاهش یا حذف تعرفه های وارداتی برای مواد اولیه ای مانند سنگ آهن ،کک و
سنگ آهک متالورژی که موجب افزایش تقاضا خواهد گردید .به دلیل دسترسی محدود
به مواد اولیه در هند فوالدسازان مجبورند که این مواد را از خارج وارد کنند و در چنین
شرایطی اعمال تعرفه وارداتی  2/5درصدی تاثیر زیادی بر روی هزینه تولید و هزینه های
بهره برداری آنان خواهد گذاشت.

سیاستهایجدیدقیمتگذاری
چینی ها در فوالد

به گزارش بولتن اخبار فوالد ،تولیدکنندگان فوالد چین
قیمتهای پیشنهادی خود را در ماه ژانویه  2016بهمیزان
صفر تا  15/5در صد با توجه به نوع کاال ،نســبت به ماه
گذشته یعنی دسامبر ســال  2015افزایش دادهاند .این
افزایش عمدتــا در زمینه محصوالت نورد ســرد و ورق
گالوانیزه بوده و برای سایر اقالم از جمله محصوالت نورد گرم ،مقاطع ساختمانی و میلگرد
کمتر بوده اســت .البته هنوز تضمینی برای قبول این افزایش قیمت در ژانویه توســط
مشــتریان در اقصی نقاط دنیا وجود ندارد .در  12ماه گذشــته سال جاری ،قیمتهای
پیشنهادی برای محصوالت فوالدی کاهشی تدریجی از  42درصد برای محصوالت تخت
و  33درصد برای محصوالت طویل داشــته است .در سال  2015بی سابقه ترین اقدام،

در زمینه تخفیف در قیمتهای فوالد در بازارهای داخلی و خارجی فوالد چین صورت
گرفت که تاثیر قابل توجهی در افزایش تجارت فوالد چین نداشت .در حقیقت خروجی و
تولید فوالد در سال گذشته کاهش یافت و صرفا صادرات فوالد در سال  2015به میزان
22درصد یعنی  به میزان  101/7میلیون تن افزایش یافت .بهای این افزایش  22درصدی
صادرات ،کاهش قیمت هر تن فروش فوالد و زیان قابلتوجه تولیدکنندگان نســبت به
سال گذشته بود .این زیان موجب تعطیلی تعداد قابل توجهی از واحدهای تولید فوالد
در چین به خصوص منطقه غرب آن کشور گردیده است  .بر اساس پیشبینی انجمن
جهانی آهن و فوالد ،قیمت تمام شده نازل فوالد در چین در سال جاری ،موجب تمرکز
چین بر بازارهای آمریکا و اروپا میگردد .بدیهی است که ورود سایر رقبا از جمله مانند
روسیه و اوکراین به این بازارها بسیار مشکل خواهد بود.

بازار میلگرد امریکا تحت فشار
قیمت های پایین وارداتی

به گزارش بولتن اخبار فوالد ،تولیدکنندههای میلگرد در
امریکا با رقابت شدید بازار واردات روبرو شده اند و مجبور
شــدند علی رغم باال بودن تقاضا داخلی قیمت را پایین
بیاورند .چالش اصلی آن ها قیمت های پایین وارداتی به
ویژه از ترکیه است .از این رو قیمت را در بازار داخلی  22دالر پایین آورده به  518تا 540
دالر هر تن درب کارخانه رسانده اند .البته هنوز اختالف قیمت با قیمت های وارداتی تا
 200دالر است .علت آن ها برای باال نگه داشتن قیمت این است که خیلی از پروژه  ها
میلگرد وارداتی را اســتفاده نمی کنند و باید از بازار داخلی خرید کنند .دلیل دیگر این
است که برخی از تجار میلگرد فضای کافی برای میلگرد داخلی و وارداتی را با هم ندارند.
در حال حاضر میلگرد وارداتی از ترکیه  330تا  335دالر هر تن سی اف آر است.

750میلیون تن مازاد ظرفیت
تولید فوالد جهان

به گزارش بولتن اخبار فوالد ،دنیا تا ســال  2035بیش
از  73هزار میلیارد دالر در بخش زیرســاخت ،مسکن و
توسعه شهری ،نفت و گاز و خودرو سرمایه گذار میکند
و این میزان سرمایهگذاری ضمن اطمینان از تحقق رشد
اقتصادی  3.5درصدی دنیا ،باعث تداوم وجود بازار برای
بخش معدن و صنایع معدنی به خصوص فوالد می شود .بخش زیرساخت و ساختمان
سهم  50درصدی ،نفت و گاز سهم  8درصدی و خودرو سهم  12درصدی در بازار فوالد
دنیا خواهند داشت.
بر اساس مطالعات صورت گرفته  68درصد وزن خودرو فوالد است و  8تا  25درصد تولید
فوالد یک کشــور در خودرو مصرف می شود و از آنجایی که تولید خودرو در چین طی
 2سال آینده از  25به  30میلیون خودرو خواهد رسید قاعدتا خودرو سهم  12درصدی
خود را در بازار فوالد دنیا خواهد داشت.
براســاس گفته مدیرعامل سابق بانک آمریکا تحوالت سال های اخیر در رشد قیمت و
مصرف مواد اولیه و آنچه در مورد دو کشور چین و هند شاهد بودیم به زودی تمام شده
و به دلیل نبود چین و هند دیگری ،تکرار نخواهد شد.

سرخطخبرهایاقتصادی
داخلی
 مهر  :آغاز جلسات تعیین تعرفه واردات سال  ۹۵در دولت
 بانک مرکزی  :شاخص بهای تولیدکننده  ۵.۵درصد افزایش یافت
 مجلس نیوز  :هزینه جاری دولت  ۷.۲برابر شد
 اقتصاد نیوز  :توافق  ۵میلیارد یورویی ایران و کره جنوبی
 مهر  :احتمال بازنگری آئیننامه ذینفع واحد توسط شورای پول و اعتبار
 نعمت زاده  :تعهد ارزی وزارت صنعت به دولت /مذاکره با خودروسازان کرهای و
ژاپنی
 کرباسیان  :آمادگی برای واگذاری حوزه عناصر نادر خاکی به بخش خصوصی
 ایسنا  :تاکید برنامه ششم بر نقش فناوری در اقتصاد ملی
 قائم مقام وزیر صنعت  :اختالل در تولید و توزیع کاال با برخی تصمیمات خلقالساعه
 مهر  :پس از پنج سال تحریم؛ نخستین کشتی کانتینری ایران راهی اروپا شد
 رئیسجمهور سوئیس  :موانع سختی در گشایش فاینانس وجود دارد /حمایت از
الحاق ایران به wto
 گمرک  :تداوم سقوط تجارت خارجی کشور در  ۱۱ماهه اول امسال
 سفیر مکزیک  :دو هیات تجاری مکزیک بهار  ۹۵به تهران میآیند
 مهر  :برگزاری مزایده بندر شهیدرجایی در ابهام/حضور شبه دولتیها در بنادر
 توافق جدید نفتی ایران و سوئیس؛ بنزین سوئیسی در باک خودروهای ایرانی/
نفت میفروشیم ،بنزین میخریم
 ایبنا  :سونامی ۷۳۰هزار دکتر بیکار در اقتصاد /خانهنشینی جوانان  ۲برابر شد
 معاون زنگنه ۵۶ :میلیارد دالر بدهی به بانکها و پیمانکاران داریم
خارجی
  دیچ وله  :نرخ تورم آلمان در ماه جاری میالدی به صفر بازگشت.
  یاهو  :ترکیه به دنبال جذب سرمایه گذاران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج
فارس است.
  یاهو  :کره جنوبی به منظور خارج شدن از رکود نیازمند اجرای اصالحات ساختاری در
نظام اقتصادی خود است.
  تاس نیوز  :وزیر منابع طبیعی روسیه معتقد است که اکتشاف جهانی ذخایر هیدروکربن
در سال جاری میالدی  ۱۰تا  ۲۰درصد کاهش یابد.
  رویترز  :کشمکش میان سیاسیون انگلیسی بر سر ماندن یا نماندن انگلیس در اتحایه
اروپا باال گرفته است.
  رویترز  :چین و آمریکا خواستار تعامل شفاف اقتصادی با یکدیگر به منظور به حرکت
در آمدن چرخ اقتصادی دو کشور شدند.
  سی ان بی سی  :بانک «فدرال رزرو» آمریکا اعالم کرد :اقتصاد این کشور در حال وارد
شدن به رکود نیست.
  نیوزنو  :جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ویتنام در دو ماه نخست سال جاری
میالدی به  ۲.۸میلیارد دالر رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۱۳۵درصد
افزایش یافته است.
  رویترز  :کاهش جهانی قیمت نفت برای بلند مدت بر روی اقتصاد منتطقه یورو تاثیر
نامطلوبیگذاشتهاست.

قيمتهايجهاني

تهیه و تنظیم :مریم رحیمی

محصول

مشخصات

میانگینقیمت
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قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران
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(واحد :ریال/کیلوگرم)

قیمت ورق روغنی در بازار تهران

قیمت نبشی و ناودانی در بازار تهران
نبشی

قیمت میلگرد ساده و آجدار در بازار تهران
میلگرد ساده

سایز

هفته چهارم بهمن

هفته اول اسفند

سایز

هفته چهارم بهمن

هفته اول اسفند

سایز

هفته چهارم بهمن

هفته اول اسفند

0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.25
1.5
2
2.5

18,300
17,500
17,300
17,300
17,300
17,300
17,300
17,500
17,500
17,500
18,500

18,400
17,600
17,400
17,400
17,400
17,400
17,400
17,600
17,600
17,600
18,600

6.5
8
10
12
14

13,200
***
10,900
***
16,850

13,900
***
11,200
16,950
16,850

3
4
5
6
8
10
12
15

11,700
11,700
11,700
11,700
11,700
11,900
12,400
16,300

11,700
11,700
11,700
11,700
11,700
11,900
12,400
16,300

میلگرد آجدار

قیمت ورق سیاه در بازار تهران
سایز

هفته چهارم بهمن

هفته اول اسفند

2
3
4
5
6
8
10
12
15
20
25

12,550
15,880
16,150
16,850
16,750
15,750
15,150
15,170
15,100
13,600
13,550

***
15,933
16,150
16,950
16,850
16,100
15,375
15,275
15,275
14,500
13,750

سایز

هفته چهارم بهمن

هفته اول اسفند

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

11,700
10,800
10,800
11,500
11,500
11,600
11,750
11,600
11,650
11,800
***
11,800

11,700
10,800
10,800
11,500
11,500
11,600
11,750
11,600
11,650
11,800
***
11,800

ناودانی
سایز

هفته چهارم بهمن

هفته اول اسفند

6
8
10
12
14
16
18
20
22

12,200
12,050
12,050
12,050
12,050
13,100
22,700
22,700
22,200

12,200
12,050
12,050
12,050
12,050
13,100
22,700
22,700
22,200
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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
قیمت پایانی
میانگین
موزون (ریال)

حجم
معامله (تن)

تاریخ معامله

تاریخ تحویل

712

1394/12/10

1395/02/31

1394/12/02

1394/12/05
1394/12/09

قیمت پایانی
میانگین
موزون (ریال)

حجم
معامله (تن)

تاریخ معامله

تاریخ تحویل

تولید کننده

فوالد مبارکه اصفهان ورق گرم B

14,100

10,299

1394/12/03

1395/01/31

فوالد مبارکه اصفهان ورق قلع اندود

26,300

فوالد مبارکه اصفهان ورق گرم C

14,350

27,060

1394/12/03

1395/01/31

فوالد مبارکه اصفهان ورق سرد B

17,500

3,229

1394/12/03

1395/02/31

ذوب آهن اصفهان

تیرآهن 14,16

12,500

54,384

فوالد مبارکه اصفهان ورق گالوانیزه G

19,752

946

1394/12/03

1395/02/31

ذوب آهن اصفهان

تیرآهن 14

13,500

44

1394/12/03

فوالد مبارکه اصفهان ورق قلع اندود

26,300

768

1394/12/03

1395/02/31

ذوب آهن اصفهان

تیرآهن 30

19,000

121

1394/12/03

1394/12/08

فوالد مبارکه اصفهان ورق گرم B

14,100

5,509

1394/12/10

1395/01/31

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد و تیرآهن

10,850

20,000

1394/12/05

1395/01/31

فوالد مبارکه اصفهان ورق گرم C

14,350

14,052

1394/12/10

1395/01/31

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد  12تا A3 - 25

11,100

4,133

1394/12/08

1394/12/12

فوالد مبارکه اصفهان ورق سرد B

17,500

15,474

1394/12/10

1395/02/31

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد و تیرآهن و نبشی

11,950

100,000

1394/12/08

1395/02/31

فوالد مبارکه اصفهان ورق گالوانیزه G

19,752

2,453

1394/12/10

1395/02/31

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد12تاA3-32

10,800

20,000

1394/12/09

1394/12/29

تولید کننده

نام کاال

نام کاال

