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سخن اول
نیاز کشور به متولی فوالد
احمد دنیانور
مدیرعامل شرکت فوالد جنوب
بـا توجـه بـه اینکـه رتبـه ایـران در تولید فـوالد زیـر  20کشـور اول جهان
اسـت ،طراحـی از روز نخسـت بـرای مصرف داخل بوده اسـت ،اما سـرعت
و نرخ رشـدی که واحدهای تولیدی در سـال های گذشـته داشـتند باعث
شـد تا برنامـه هایی برای توسـعه صادراتی طرح ریزی کننـد .اما واحدهای
تولیـدی مـا صـادرات محور نیسـتند ولی همیـن واحدها امـکان طراحی و
تدویـن برنامـه صادراتـی دارند ،بـه خصوص واحدهـای بزرگ کـه از لحاظ
اسـتاندارد در سـطح خوبی هستند.
دولـت در مقولـه صـادرات محصـوالت فوالدی بـه دنبال عملیاتـی کردن و
نهادینـه سـاختن صادرات نیسـت در صورتی کـه در دوران رکود و کسـری
بودجـه تنهـا صادرات و سـرمایه گذاری خارجی اسـت که مـی تواند دولت
را نجـات دهـد ولی شـاهدیم که حمایـت خاصی از سـوی دولت انجام نمی
شـود و رفتار دولت بیشـتر جنبه شـعاری دارد .همچنین معتقدم بانک ها
وظیفـه حمایـت از تولیـد را ندارنـد و این دولت ها هسـتند کـه باید عهده
دار این وظیفه باشـند.
صادرکننـدگان دنیا بـا اسـتفاده از ابزارهای مختلفی مانند اوراق مشـارکت
یـا یوزانـس بـه راحتـی در بازارهـا ورود پیـدا مـی کننـد ولـی تولیدکننده
داخلـی کـه خود با مشـکالت فـراوان مالـی روبرو اسـت امکان ارائـه اعتبار
بـه خریـدار را نـدارد و بـه همیـن دلیـل بـازار را از دسـت می دهـد .دولت
بـه راحتـی می تواند بـا سـازوکارها و ابزارهای مختلفی که در اختیـار دارد،
مسـیر صادرات را تسـهیل کند.
بـرای تسـهیل صـادرات و ریشـه یابی این مشـکل بایـد به ایـن نکته توجه
کـرد کـه فـوالد در ایـران متولی ندارد و ایمیـدرو خود یک بنـگاه اقتصادی
و هلدینـگ اسـت کـه تعدادی طرح در دسـت اجـرا دارد .در اوایـل انقالب،
مدیرعامـل شـرکت ملی فـوالد ایران بـه نام وزیر مشـاور از اعضـای کابینه
بـود و در آن زمـان تنهـا یـک و نیـم میلیـون تن تولیـد فوالد داشـتیم اما
امروز تولیدات به  20میلیون تن رسـیده اسـت و شـرکت ملی جایگاه قبلی
خـود را از دسـت داده و تنهـا بـه یـک بنگاه سـرمایه گذاری تبدیل شـده و
ایمیـدرو هم مشـکالت خـودش را دارد .اصوال در کشـور چیزی بنام متولی
فـوالد نداریـم و تـا این مشـکل حل نشـود به جایی نمی رسـیم.
تـا وقتی متولی فوالد مشـخص نشـود نمی تـوان تعرفه مناسـب و قطرهای
وضـع کـرد .خب بیشـتر کارشناسـان معتقدند کـه برای تعرفه باید نسـخه
مدونی نوشـته شـود و مشـخص شـود چه محصوالتی تعرفه پذیر خواهند
بـود .بایـد بـرای شـمش فضایی آمـاده شـود تـا نوردیها آسـیب نبینند و
بـرای قراضـه و گندلـه و  ...کاری بشـود تا فوالدسـازها آسـیب نبینند .این
نیازمنـد یـک اسـتراتژی اسـت کـه در یـک اتاق فکـر طراحی شـود و نظر
تشـکل هایـی هماننـد انجمـن تولیدکننـدگان فـوالد نیز نظر لحاظ شـود
ولـی چنیـن فضایـی بـرای فـوالد وجـود نـدارد .صرفا یـک معـاون با چند
نفـر کارشـناس نمـی تواند چنیـن تصمیماتی اخذ کنـد و نه ایمیـدرو و نه
معاونـت وزارت صنعـت توانایـی اخذ چنین سیاسـت هایـی را ندارند.

امکان سنجی تحریم کشورهای عربی بر بازار صادراتی فوالد ایران

از بلوف تا واقعیت!

به گزارش خبرنگار چیالن ،فدراسیون اتاق های بازرگانی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس طی بخشنامه ای واردات کاالی
ایرانی را ممنوع کرد که این موضوع می تواند بر کاهش صادرات آهن اسفنجی و محصوالت فوالدی ایران تاثیرگذار باشد.
طبق اخباری که در خروجی رسانه های عربی و غربی منتشر شد ،کشورهای حاضر در
شورای همکاری خلیج فارس ( )GCCاز همکاری با ایران در ورود و ترانزیت کلیه کاالهای
ایرانی به دلیل ممنوعیت های اخیر خودداری می کنند .براساس این بخشنامه نه تنها
تجارت این کشورها با ایران به طور کامل قطع خواهد شد بلکه هیچ کاالیی به مقصد
ایران یا از مبدأ ایران امکان بارگیری و ترانزیت در کشــورهای عضو این شورا را نداشته
باشد .با این حال هنوز هیچ سند رسمی یا تاییدیه ای از سوی تحلیلگران و کارشناسان
فلزی از بازار فوالد دریافت نشده است.
عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی و صنایع بحرین و رییس کمیته حمل و نقل و لجستیک
بحرین به گلف نیوز دیجیتال ( )GDNگفت ،بخشنامه فدراسیون شورای همکاری خلیج
فارس به اتاق بازرگانی و صنایع بحرین ابالغ شده و حمل هیچ محموله ای از مبدا ایران
پذیرفته نخواهد شد.
وی گفت ،اطالعات به اتاق بازرگانی بحرین داده شــده و این موضوع نشانه روشنی از
وحدت کشــورهای عضو شــورای همکاری خلیج فارس است و به عنوان یک تصمیم
سرنوشت ساز محسوب می شود.
این مقام مسئول اعالم داشته ،حجم تجارت خارجی ایران و عربستان در مقایسه با بزرگی
اقتصاد آنها کم اســت و این تصمیم تاثیر چندانی بر اقتصاد بحرین نخواهد داشت .در
عین حال جامعه تجاری از این تصمیم مطلع است به طوری که می داند از این تصمیم
هیچگونه خسارتی به این کشورها وارد نخواهد آمد.
این بخشنامه به معنای توقف صد درصدی واردات محصوالت ایرانی به کشورهای عضو
شورای همکاری های خلیج فارس است و بحرین به عنوان یکی از اعضای آن حمایت
کامل خود را از آن اعالم داشته است و حتی به تجاری که از این بخشنامه تخطی کند
هشدار داده است.
یکی از اهداف این بخشنامه افزایش روابط تجاری میان اعضای شورای همکاری خلیج
فارس به منظور توسعه و پیشرفت کشورهای عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس
است و اداعا شده است که با اینکار در آینده شاهد اقتصادی قدرتمند در بین کشورهای
عضو همکاری های خلیج فارس خواهیم بود.
طبق این گزارش ،ایران در اوایل سای جاری میالدی واردات از عربستان را محدود کرده
بود و تحریم های تجارت آزاد و مناطق ویژه اقتصادی را گسترش داده بود.
در ســال  94میزان صادرات ایران به عربســتان و واردات عربستان به ایران به ترتیب
 158میلیون دالر و  45میلیون دالر بود .صادرات اصلی ایران در آن دوره شــامل آهن
اسفنجی ،پسته ،زعفران و محصوالت نیمه نهایی آهن و فوالد ،کشمش ،روی ،کلینکر
و سیمان بوده است.
همچنین براساس آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران در فرودین ماه امسال معادل 48
هزار و  592دالر کاال به مقصد عربســتان صادر شد که این کاالها از سه گمرک شهید

رجایی ،مشهد و حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی و شامل ظروف شیشه ای ،کاشی و
کف پوش بوده است.
در همین مدت تنها کاالی وارداتی ایران از مبدأ عربســتان سعودی نیز که از گمرک
شهید رجایی وارد کشور شده ،پلیاتیلن گرید لوله به ارزش یک میلیون و  397هزار و
 513دالر است.
برخی فعاالن و کارشناســان داخلی بخشنامه شورای همکاری خلیج فارس ( )GCCرا
جنگ جدید عربستان برای اعمال فشار سیاسی و اقتصادی به ایران می دانند و معتقدند
این مصوبه مورد موافقت سایر کشورهای عربی قرار نخواهد گرفت .کما اینکه تا کنون
از میان کشــورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ،تنها کویت و بحرین به دعوت
عربســتان پاسخ مثبت داده اند و قطر ،امارات و عمان واکنشی در راستای پذیرش این
پیشنهاد از خود نشان نداده اند.
در مجموع بر اســاس آمارهای بانک جهانی در ســال  ،۲۰۱۴فقط  ۵درصد کاالهای
صادراتی ایران به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس صادر می شود که شامل
 ۲درصد به عربستان ۲ ،درصد به امارات و یک درصد به عمان بوده است.
دکتر بهرام سبحانی ،رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در گفت و گو با چیالن ابراز
امیدواری کرد که اگر تولیدکنندگان ما کیفیت و قیمت را مدنظر قرار دهند ،اقداماتی
نظیر بخشــنامه فدراسیون اتاق های بازرگانی کشــور های عضو شورای خلیج فارس،
تاثیری بر بازارهای صادراتی ایران نخواهد داشت و مصرف كنندگان براي خريد خوب و
اقتصادي راه فرار از محدوديت ها را پيدا خواهند كرد.
دکتر کیوان جعفری طهرانی ،مدیر امور بین الملل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان
سنگ آهن ایران اما معتقد است ،تاکنون تنها عربستان و بحرین برای اعمال این تحریم
ها اعالم آمادگی کرده اند و هنوز سایر کشورهای عربی عکس العملی به آن نشان نداده
اند .اما درمجموع درست است که صادرات ما به کشورهای عربستان یا بحرین محدود
و به برخی مواد ازجمله آهن اسفنجی یا محصوالت کشاورزی محدود می شود ،اما در
صورت موافقت این بخشــنامه از سوی امارات و عمان 50 ،درصد صادرات فوالد و مواد
معدنی ایران در خطر قرار خواهد گرفت.
اگرچه این بخشنامه ادامه بازی سیاسی و اقتصادی عربستان علیه ایران است و این کشور
عربی از هیچگونه ابزار فشاری برای تحت تاثیر قرار دادن اقتصاد ایران خودداری نمی کند
کما اینکه سابق بر این با برنامه هایی برای کاهش قیمت نفت ،مشکالت اقتصادی زیادی
برای کشورهای تولیدکننده نفت ایجاد کرد اما به نظر می رسد این اقدام اخیر عربستان
مورد توافق گسترده مقاصد صادراتی فوالد ایران قرار نگیرد اگرچه بی تاثیر بر بازارهای
صادراتی ما نخواهد بود اما باید منتظر بود و پس لرزه های این تصمیم را زیر نظر داشت
که آیا این اقدام بی نتیجه باقی می ماند و یا آینکه شورای همکاری خلیج فارس بر اجرای
تمام عیار آن اصرار خواهد کرد؟!

خبر های جدیدی از چیالن در راه است ...با ما همراه باشید!
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در چهار ماهه نخست سال جاری میالدی

تولید فوالد ایران  5.5میلیون تن
شد

به گزارش چیالن ،براساس گزارش انجمن جهانی فوالد،
ایران توانســته در  4ماهه اول ســال  2016معادل 5.5
میلیون تن فوالد تولید کند .این گزارش نشان می دهد
که ایران نســبت به چهار ماهه نخست سال  2015نزدیک به  1.5درصد رشد تولید
داشــته اســت .در ماه آوریل تولید ایران معادل  1.5میلیون تن بوده که رشــد 7.8
درصدی را نسبت به آوریل سال گذشته نشان می دهد.

ثبات بازار فوالد در راه است

افشین کاتوزیان ،مدیر فروش شرکت آهن و فوالد ارفع در
گفت و گو با خبرنگار چیالن گفت :گشایش های بانکی،
اعتبارات اسنادی و نیز بازارهای صادراتی که در راستای
رفع تحریم ها شــاهد آن هستیم باید تعادلی را در بازار
ایجاد کند تا بخوبی از روند رو به رشد قیمت های فوالد
استفاده شود .وی افزود :روند صعودی قیمت های فوالد
مدت زیادی تداوم پیدا نخواهد کرد اما ثبات قیمت مسکن در چین که افزایش صادرات
را محدود کرده سبب ثتبیت روند این وضعیت خواهد شد.

مشوق ها در دوران رکود بازار
لحاظ شود

محمد حسن پارسا ،معاون بازرگانی شرکت فوالد خراسان
در گفت و گو با چیالن گفت :باوجود آنکه سال  95سال
سختی برای فوالد شناخته می شود اما با برنامه ریزی و
اعمال سیاســت های تشویقی می توان به خرج از رکود
این بخش امیدوار بود .وی خاطرنشان کرد :وضعیت پروژه های عمرانی هنوز مشخص
نشده و به تازگی شاهد تصویب بودجه سال  95بودیم اما اگر بتوانیم این زمان را کوتاه
کنیم اثر آن در مصرف و بازار مصالح ساختمانی و بویژه فوالد مشخص خواهد شد .اما
در این مدت می توان تا زمان خروج از رکود بازار داخلی با اعمال مشوق هایی در کنار
مهیاسازی زیرساخت های الزم از جمله کاهش هزینه های حمل ریلی ،زمینه صادرات
واحدهای فوالدی را فراهم کرد.

اخبار انجمن

ایران در رده نخست تولید آهن
اسفنجی جهان ایستاد

به گزارش بولتن اخبار فوالد ،بهرام ســبحانی در گفت و
گو با ایرنا گفــت :ایران با ظرفیت تولید  11میلیون تن
آهن اسفنجی در جهان ،رتبه نخست را به خود اختصاص
داده و گام مهمی در تامین زنجیره صنعت فوالد برداشته
است .کل تولید آهن اسفنجی ایران در سه ماهه نخست سال جاری میالدی به 3.7
میلیون تن رسید.

دولت های خارجی مصمم به
حمایت از صنعت فوالدند

بهمن تجلی زاده ،معاون فروش و بازاریابی فوالد خوزستان
در گفت و گو با خبرنگار نشریه چیالن گفت :چین ،هند و
آمریکا هریک از طریق اعمال قوانینی به حمایت از فوالد
خود برخواســته اند به گونه ای که در چین پروژه های
زیرساختی که نیازمند  720میلیارد دالر بودجه است تعریف شده و در هند اعتباراتی
از سوی بانک ها به فوالدسازان اعطا می شود تا تولید ناخالص داخلی به آنچه در برنامه
ها دیده شــده برسد .از سوی دیگر آمریکا با اعمال سد تعرفه ای به دنبال حمایت از
تولید داخلی و صنایع زیربنایی برآمده است.
تجلی زاده افزود :اراده دولت نیز باید ایجاد تحرک مثبت در حوزه ساختمان باشد تا
شاهد رشد در سایر زیر بخش های صنعتی نیز باشیم .البته برای آنکه تنها وابسته به
بازار داخل نباشیم باید از طریق مشوق های صادراتی و اقدام به موقع در وضع تعرفه
ها ،واحدهای فوالدی را در برنامه صادراتی محصوالتشان حمایت کرد.

جایگاه صنعت فوالد در ایران
مغفول مانده است

محمدحسن عرفانیان ،مشاور وزیر صنعت ،معدن و
تجارت در گفت و گو با چیالن با بیان این نکته که باید
نقش صنعت به عنوان ابزار اعتالی فرهنگ اسالمی تعیین
گردد گفت :در غرب از صنعت فوالد به عنوان عامل رشد
پایدار استفاده شده اما در ایران جایگاه اصلی این صنعت هنوز بدرستی مشخص نشده
است و این موضوع یکی از چالش های پیش روی صنعت فوالد است .چالش فوالد،
اقتصاد ،آب ،برق ،سرمایه ،تکنولوژی ،آلودگی و مواردی که طرح جامع را دچار انحراف
اساسی کرده ،نیست و هرچند که تمامی اینها می تواند در چالش اصلی دیده شود اما
مشکل اصلی این است که جایگاه آهن و فوالد در کشورها مورد توجه قرار نمی گیرد.

راهکار خروج از رکود ،کاهش
ظرفیت تولید نیست

کاهش درآمد دولت و کمبود نقدینگی صنایع کشور
از جمله فوالد را با مشکل مواجه کرده است .جهاندار
شکری ،مدیرعامل شرکت مجتمع ذوب آهن بیستون با
بیان این مطلب به چیالن گفت :تولیدکنندگان مقاطع
فوالدی مبادرت به کاهش ظرفیت ها کردند تا از رکود
خارج شوند .پیشنهاد این است که تولیدکنندگان فوالد خام اقدام به عرضه شمش
با قیمت مناسب در داخل کنند؛ این اقدام عالوه بر اشتغال امکان صادرات برای
محصوالت نهایی تولیدی هم بخوبی فراهم خواهد شد.

تامین مواد اولیه فوالد به
سرمایهگذاری در معادن سایر
کشورها نیاز دارد

مدیران فوالد در دام مشکالت
مالیاتینیفتند

بهادر احرامیان ،عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان
فوالد ایران در گفت و گو با چیالن گفت :در سال جاری
عزم جدی و بی سابقه ای از سوی سازمان مالیاتی برای
افزایش درآمدهای مالیاتی ناشی از راهبرد کلی نظام و
اقتصاد مقاومتی در فاصله گرفتن از درآمد نفتی صورت گرفته است .از اینرو مدیران
صنعت فوالد باید توجه ویژه به مسائل مالیاتی داشته باشند و به رویههای فروش،
بازاریابی ،بکارگیری مشاورین متبحر و مجهز به دانش روز اهمیت ویژه ای دهند چراکه
رفتار و سهل انگاری قطعا می تواند خطرات بالقوه فراوانی برای فعالین اقتصادی صنف
آهن و فوالد به همراه داشته باشد.

علی اصغر پورمند ،مدیرعامل هلدينگ توسعه معادن
و صنايع معدنــي خاورميانه (میدکو) در گفت و گو با
چیالن اظهار داشت :برای تولید فوالد به ذخایر باالیی
نیاز اســت از اینرو برای آنکه به منبع مطمئن تر و باکیفیت تری در زغالســنگ و
ســنگ آهن دسترسی داشته باشیم عالوه بر ذخایر داخلی و اکتشافات انجام شده
در ســال های اخیر ،نیازمند سرمایه گذاری در کشورهای معدنی همچون استرالیا
و کانادا هستیم.

مجمع عمومی و افطاری انجمن ،پایان خرداد ماه برگزار می شود

مجمع عمومی عادی سالیانه و مراسم افطاری انجمن امسال در تاریخ  31خرداد ماه در
هتل همای تهران برگزار می شود.
در مجمع عمومی امســال انجمن ،به جز بررســی صورتهای مالی و گزارش عملکرد
انجمن در ســال  94و انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار جهت درج آگهی های انجمن،
انتخابات بازرس و هیئت مدیره نیز برگزار می شود که طبق اساسنامه جدید ،تعداد
اعضای هیئت مدیره انجمن از  5نفر به  7نفر افزایش می یابد و اعضای هیئت مدیره
از بین رسته های  5گانه برگزیده می شوند.
رسته های انجمن و تعداد افرادی که از هر رسته می توانند به هیئت مدیره انجمن راه
یابند به در جدول مقابل آمده است:

نام رسته

تعداد عضو از اعضای هیئت مدیره

ذوب و ریخته گری

1

نورد مقاطع طویل

2

نورد مقاطع تخت

1

واحدهای بزرگ

2

گندله و آهن اسفنجی

1

بر اساس اساسنامه انجمن ،کارخانجاتی در رسته واحدهای بزرگ جای می گیرند که
ذوب باالی یک میلیون تن در سال داشته باشند.
همچنین یک نفر از هر رسته که حائز اکثریت آرا پس از عضو یا اعضای اصلی آن رسته
باشد ،به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن شناخته می شود .یک نکته مهم
دیگر در خصوص فرآیند انتخابات هیئت مدیره انجمن این اســت که تمامی اعضای
دارای حق رای به تمام کاندیداها فارغ از اینکه از چه رسته ای باشند ،می توانند رای
بدهند.
شایان ذکر است تیم رسانه ای چیالن در مجمع عمومی امسال انجمن ،خبری ویژه
برای مخاطبان خود خواهد داشت!

حضور انجمن در جلسه مرکز پژوهش های مجلس
بـه دنبـال دعـوت مدیر کل دفتر صنایـع معدنـی وزارت صنعت ،معـدن و تجارت از
انجمـن بـرای حضـور در جلسـه ای در مرکز پژوهس های مجلس شـورای اسلامی
جهـت تبیین دالیـل افزایش تعرفـه واردات فوالد ،نمایندگان انجمن در این جلسـه
حضـور یافتنـد و بـه تشـریح الزامات مصوبـه هیئت وزیـران مبنی بـر افزایش تعرفه

واردات محصوالت فـوالدی پرداختند.
در جلسـه مذکـور کـه عالوه بر مدیـران مرکز پژوهـش های مجلس ،مدیـران دفاتر
تخصصـی وزارت صنعـت ،معـدن و تجـارت و همچنین سـازمان توسـعه تجـارت و
گمـرک جمهـوری اسلامی و سـندیکای لولـه و پروفیل نیـز حضور داشـتند ،دبیر

انجمـن ضمـن اشـاره بـه دامپینـگ فوالد چیـن و مقابلـه ای تعرفه ای بیـش از 40
کشـور دنیـا علیـه آن ،افزایـش تعرفـه را از ضرورت هـای حال حاضـر صنعت فوالد
برشـمرد و میـزان افزایـش انجـام شـده را در قیـاس با کشـورهای همسـایه ناکافی
دانست.

گزارش خبرنگار چیالن از یک سمینار جذب سرمایه گذاری خارجی

دلیل عدم تمایل سرمایه گذاران خارجی در فوالد و صنایع معدنی ایران چیست؟
ســمینار بررسی فرصت ها و چالش های پیش روی جذب سرمایه گذاری در بخش
معدن و صنایع معدنی که 4خرداد در موسســه مطالعــات و پژوهش های بازرگانی
برگزار شــد به این مباحث پرداخت :تحلیل اثر نقایص زیرساختی بر جذب سرمایه
گذاری خارجی (با تاکید بر نقایص لجستیکی ،انرژی و آب ،فناوری) ،تحلیل اثر موانع
کسب و کار بر جذب سرمایه گذاری خارجی(با تاکید بر اشکاالت قانونی و عدم ثبات
قوانین) ،شناسایی حوزه های اولویت دار معدنی و فرصت ها و تهدیدات پیش رو ،نقش
کنفرانس ها و نمایشگاه های بین المللی در جذب سرمایه گذاری خارجی و نقش اتاق
های بازرگانی و تشکل های خصوصی در جذب سرمایه گذاری خارجی .کیوان جعفری
طهرانی از تحلیلگران بازار صنایع معدنی ،در ابتدای این سمینار ،معایب سرمایه گذاری
در پروژه های معدنی را هزینه سرمایه گذاری باال ،بازگشت سرمایه طوالنی و ریسک
باال برشمرد و گفت :سواالتی که سرمایه گذاران معموال آنرا مطرح می کنند شامل این
موارد است که چه میزان قوانین و سیاست های دولتی در پروژه مشکل ایجاد خواهد

کرد؟ پیش بینی برای آینده چیست؟ میزان دسترسی به انرژی ،آب و زیرساخت های
حمل و نقل چگونه است؟  جعفری طهرانی توضیح داد :سرمایه گذار نباید نگران تامین
زیرساخت های اصلی باشد.
عــاوه براین ،جانمایی پروژه های معدنی با توجه به دسترســی به مبادی ورودی و
خروجی کشور از جمله فرودگاه ها و بنادر از اهمیت بسزایی برخوردار است .وی ادامه
می دهد :ظرفیت تولید پایین برخی از پروژه ها نظیر پروژه های فوالدی هفت گانه،
در اقتصادی بودن پروژه ها موثر است چرا که حجم کار و فراهم سازی زیرساخت ها،
مشابه یک پروژه بزرگ است که به هزینه و سرمایه بیشتری نیاز دارد.
عالوه براین ،باید در نظر داشت در بررسی های فنی اقتصادی مشترک که توسط
هر دو طرف ایرانی و خارجی انجام می گیرد ،هزینه های انجام مطالعات توســط
هر دو طرف پرداخت خواهد شد .لذا باید مطالعات امکان سنجی بر مبنای واقعیت
و بررسی مدیریت ریسک و حتی پیش بینی ضرر احتمالی تهیه شود .باید بدانیم

اطالعات ناکافی در مطالعات امکان سنجی پروژه ها به بانک و سرمایه گذار اجازه
ورود به پروژه را نمی دهد .بنابراین برای بدست آوردن داده و اطالعات باید هزینه
متقبل شد .به دلیل تحریم ها ،ایران از اطالعات بازار جهانی و پیش بینی بازار  دور
بوده است .پس برخی از فعالیت های اقتصادی صورت گرفته در راستای نیاز بازار
جهانی نبوده و نیست.
از ســوی دیگــر در نظر نگرفتــن اهداف صادراتــی در پروژه ها جهــت حمایت از
منافع ســرمایهگذار خارجی از دیگر علل عدم تمایل ســرمایه گذاران خارجی برای
سرمایهگذاری در ایران است .جعفری طهرانی برخی رویکردهای اشتباه را در جذب
ســرمایه گذار خارجی را اینچنین ذکر کرد :پذیرش مطالب و اطالعات نادرستی که
مطابق با باورهای قبلی و بالعکس اســت ،نداشتن نگرش طوالنی به تولید ،صنعت،
معدن ،تجارت و اقتصاد بومی و ســرمایه گذاری سلیقه ای وابسته به زمان (افزایش
قیمت) و مکان خاص که لزوما در راستای بهبود منافع اقتصادی کشور نیست.
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به ثبت رساندند .گفته می شود با تضعیف تقاضای داخلی ،فوالدسازان بزرگ به دنبال
صادرات خواهند بود و این در شرایطی است که پکن اعالم کرده از صادرات محموله
های بزرگ حمایت نخواهد کرد و اقداماتی برای کنترل محموله های صادراتی انجام
خواهد داد.

خبر داخلی
کنترل بیشتر چین بر صادرات
محصوالت فوالدی

به گزارش چیالن ،انجمن آهــن و فوالد چین در تازه
ترین بیانیه خود اعــام کرده از صادرات محموله های
بزرگ اســتقبال نمی کند و اقدامــات جدیدی را برای
کنترل بارهای صادراتــی و محصوالت فوالدی عظیم
انجام خواهد داد .طبق این گزارش ،چین مایل اســت تنش ها و اختالفات تجاری
پیش آمده را از طریق مذاکرات حل کند گرچه این مسئله به عقیده برخی با سیستم
حمایت از تولید داخل چین منافات دارد CISA .معتقد است ،صادرات فوالد چین
مبتنی بر نیاز بازارهای بین المللی است اما دولت چین درصدد است تا تعرفه های
صادراتی جدیدی را برای صادرکنندگان فوالدی وضع کرده یا تخفیف ها و مشــوق
های صادراتی را برای صادکنندگان و برخی محصوالت حذف کند.

بهبود اندک در فروش بازارهای
جهانی فوالد

به گزارش چیالن ،بازار سنگ آهن وارداتی همچنان از
محدودیت معامالت رنج می برد البته ثبات در بازار فوالد
سبب شــده امید به بهبود نرخ ها در بازار سنگ آهن
بیشتر شود.
بازار شــمش در چین در روزهای اخیر روند ثابتی داشته و برخی منابع خبری می
گوینــد ،فروش فوالد بهبود اندکی را به دلیــل کاهش قیمت ها تجربه کرده و این
موضوع در بازار سنگ آهن نیز امیدهایی را ایجاد کرده است.
البتــه به دلیل ترس فعاالن از تــداوم کاهش قیمت ها و عدم قطعیت در بین آنان،
فروش با قیمت های ثابت امکان پذیر نمی باشد.

چرا قیمت های فوالد و سنگ
آهن سقوط کرد؟

به گزارش چیالن به نقل از رویترز ،قیمت ســنگ آهن
چیــن در دو هفته اخیر به کمترین نــرخ خود در 12
هفته گذشته رســید .آمارهای رسمی از چین نشان از
کاهش تقاضای محصوالت برای تجار دارد و اکثر تجار و
کارشناسان بر این باورند افزون بر اینکه تقاضای مقطعی که در ماه های اخیر شاهد
آن بودیــم چه در خارج و چــه در داخل ،کاهش پیدا کرده فعالیت های عمرانی در
کشور نیز به خاطر شرایط جوی و باران های فصلی دچار رکود خواهد شد و همین
مســئله امید به بهبود قیمت ها را کمرنگ کرده است  .این کاهش قیمت به سنگ
آهن و سایر مواد اولیه محدود نشده و میلگرد و فوالدهای ساختمانی نیز افت قیمت را

بازار بیلت صادراتی کشورهای
 CISکاهشی بود
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به گزارش بولتن اخبار فوالد ،قیمت های بیلت صادراتی
کشورهای  CISطی یک هفته گذشته باز هم با روند
کاهش مواجه شده و سطح معامالت نیز پایین گزارش
شــده است .همچنین بازار اسلب  CISبر مبنای فوب
دریای سیاه با کاهش مواجه شده است .تجار فضای بازار را بسیار راکد توصیف کردهاند
و هیچ قیمت پیشنهادی برای تولید ماه جوالی گزارش نشده است.

افت  1.74درصدی تولید فوالد
خام چین در یک ماه

چین در مــاه آوریل حدود  83میلیون و  920هزار تن
کلوخه و کنسانتره سنگ آهن وارد کرده که  2.16درصد
پایین تر از ماه مارس بوده اســت .براساس آمار گمرک
چین ،این میزان صادرات اگرچه کمتر از ماه مارس بوده
اما در مقایسه با آوریل سال گذشته رشد  4.6درصدی را نشان می دهد .این کشور
از ژانویه تا آوریل  2016در مجموع حدود  325میلیون و  440هزار تن سنگ آهن
دانه بندی و کنسانتره وارد کرده که  6.1درصد باالتر از  4ماهه نخست سال 2015
اســت .به گزارش بولتن اخبار فوالد ،باوجود افزایش آمار واردات سنگ آهن ،تولید
فوالد چین در ماه آوریل نسبت به ماه مارس کاهشی بوده و این کشور در آوریل بالغ
بر  69میلیون و  420هزار تن فوالد خام تولیدت کرده درحالی که در ماه مارس 70
میلیون و  650هزار تن تولید کرده بود.

رکود بازار قراضه همچنان ادامه
دارد

به گزارش بولتن اخبــار فوالد به نقل از ایفنا ،به دنبال
رکود بازارهای جهانــی قراضه ،قیمت این محصول در
ژاپن به روند نزولی خود ادامه داده اســت .فروشندگان
قراضه ژاپن ســعی دارند قبل از ریزش بیشتر قیمت،
فروش بیشتری داشته باشــند ولی موجودی انبارهای کارخانه ها باالست از این رو
قیمت هر روز در حال کاهش است .از بازار قراضه ترکیه اما اینگونه خبر می رسد که
سکون در بازار به چشم می خورد اما معامالت قطعی نشده است.

سرخطخبرهایاقتصادی
داخلی
 قائـم مقـام وزارت صنعـت  ،معـدن و تجارت :شـرکت هـای بیـن المللی در
اندازههـای جهانـی نداریم.
 تسـنیم :بـرای اجرایی شـدن بنـد دو اقتصاد مقاومتـی یعنی احیـای تولید هنوز
قدم اساسـی برداشـته نشـده است
 وزیـر صنعت ،معـدن و تجـارت :صـادرات غیرنفتـی  50میلیـارد دالری برای
سـال  95هـدف گذاری شـد
 تسنیم :در دو ماهه نخست امسال تجارت خارجی کشور  ۱۲.۴میلیارد دالر شد
 ایسنا :اعتراض تولیدکنندگان آب و برق به ثبات قیمتها
 ایسنا :افت  35درصدی معامالت مسکن در اردیبهشت ماه امسال
 ایرنا :افغانستان برای صادرات و واردات کاال نیازمند کریدور چابهار است
 نوبخـت خبـر داد :تلاش دولـت بر تامیـن سـهم  10درصـدی مالیـات در تولید
ناخالـص داخلی
 طیـب نیا :سیاسـت اصلی دولـت واگـذاری طرحهـای عمرانی انتفاعـی به بخش
خصوصی اسـت
 ایلنا :به اسـتناد گـزارش بانک مرکزی و اتحادیه مشـاورین امالک مسـکن پس از
سـه سـال رکود وارد فاز پیش رونق شـد
 فارس :ایران کرسی واگذار شده خود در اوپک را بازپس می گیرد؟
 معـاون امور نـاوگان راه آهـن :تعرفه حـق دسترسـی راهآهـن از اول تیرماه به
 ۲۰درصـد کاهش مـی یابد
 ایلنـا :ترانزیـت مـواد معدنی از افغانسـتان هدف سـرمایه گـذاری در مسـیر ریلی
چابهار
خارجی
  خبرگزاری صداوسـیما :معاون خزانـه داری آمریکا :هیچ برنامـه ای نداریم که به
ایـران اجـازه دهیم به نظـام مالی آمریکا دسترسـی پیدا کند
  لوپاریزیـن :نخسـتوزیر فرانسـه :دولـت از طـرح اصلاح قانـون کار صرفنظـر
نمیکنـد
  فـارس :رایزنـی بانکهـای مرکـزی ایـران و هنـد درباره بدهـی نفتی دو کشـور و
مذاکـرات در مـورد دریافت قسـط سـوم ایـن بدهی
  رویترز :ایران فشار بر عربستان را برای نشست جدید اوپک در دستور کار دارد
  ایرنـا :معاون بازرگانی گروه خودروسـازی سـایپا :سـایپا و شـرکت کـره ای قرارداد
فاینانس یـک میلیـارد دالری امضا کردند
  آسوشـیتدپرس :بـا حمالت جدیـد شـبهنظامیان تولیـد نفت نیجریـه به نصف
ر سید
  سـیریانیوز :اتحادیـه اروپـا تحریمهـای خـود علیـه نظـام سـوریه را تمدیـد و
تحریمهـای اقتصـادی جدیـدی را علیـه کـره شـمالی تصویـب کـرد
  ایسـنا :رهبـران گـروه  7مـی گوینـد رای انگلیـس بـه خـروج از اتحادیـه اروپـا
"تهدیـدی جـدی را متوجـه رشـد جهانـی خواهـد کـرد"

قيمتهايجهاني

تهیه و تنظیم :مریم رحیمی

محصول

مشخصات

میانگینقیمت
در هفته منتهی
به
31ژانویه

میانگینقیمت
در هفته منتهی
به
14فوریه

میانگینقیمت
در هفته منتهی
به
21فوریه

میانگینقیمت
در هفته منتهی
به
29فوریه2016

میانگینقیمت
در هفته منتهی
به
7مارس 2016

میانگینقیمت
در هفته منتهی
به
3آوریل2016

میانگینقیمت
در هفته منتهی
به
10آوریل2016

میانگینقیمت
در هفته منتهی
به
16آوریل2016

میانگینقیمت
در هفته منتهی
به
 ۲۴آوریل2016

میانگینقیمت
در هفته منتهی
به
1می2016

میانگینقیمت
در هفته منتهی
به
15می 2016

میانگین
قیمت در
هفتهمنتهی
به
23می2016

سنگ آهن

 58درصد وارداتی CFR -شمال چین

33/5-34/5

34-35

39/5-40/5

40-41

43/5-44/5

44/5-45/5

44-45

48-49

52-53

51-52

40-41

40-41

سنگ آهن

 65درصد وارداتی CFR -شمال چین

44-45

44/5-45/5

51/5-52/5

52-53

56-57

59/5-60/5

57-58

62/5-63/5

70-71

72-73

58-59

58-59

سنگ آهن

 52درصد وارداتی CFR -شمال چین

25-26

25/5-26/5

30/5-31/5

31/5-32/5

35-36

35/5-36/5

34-35

38-39

42-43

39-40

28-29

28-29

گندله

صادراتی برزیلFOB -

59/5

66

66

66

66

72

72/5

83

83

83

85

85

شمش

صادراتی ترکیهFOB -

209-305

275-290

275-290

275-290

275-290

330-340

330-340

380-390

380-390

380-390

430-450

430-450

شمش

صادراتی FOB -دریای سیاه

242/5

242/5

247/5

257

267/5

327

350

372

405

422/5

390

360

شمش

سلف سه ماهه بورس فلزات لندن

185-235

185-235

185-235

185-235

185-235

65-115

65-115

65-115

65-115

65-115

65-115

65-115

شمش چدن

دریای سیاه

172-174

172-176

175-178

178-182

182-186

242-245

245-250

255-260

280-285

280-290

280-290

280-285

ورق گرم

وارداتی CFR -خلیج فارس

280-290

285-290

280-290

280-290

280-290

330-350

330-350

400-420

400-420

400-420

490-500

490-500

ورق گرم

صادراتی ترکیهFOB -

290-310

290-300

290-310

300-320

310-330

410-430

440-460

440-460

440-460

480-500

530-550

520-540

ورق گرم

صادراتی روسیه FOB -دریای سیاه

255-260

248-252

248-252

248-252

248-252

300-310

300-310

385-395

385-395

385-395

480-490

480-490

ورق سرد

صادراتی روسیه FOB -دریای سیاه

310-315

300-310

300-310

300-310

300-310

355-360

355-360

440-450

440-450

440-450

545-555

545-555

ورق سرد

صادراتی چینFOB -شانگهای

350-355

350-355

350-355

360-365

360-365

423-427

423-427

450-455

485-490

503-507

460-465

440-445

ورق گالوانیزه

وارداتی CFR -خلیج فارس

395-405

395-405

395-405

395-405

395-405

480-500

480-500

540-560

540-560

540-560

620-640

620-640

ورق گالوانیزه

صادراتی چین FOB -شانگهای

360-365

380-390

385-390

385-390

400-404

505-510

505-510

505-510

505-510

505-510

588-592

588-592

میلگرد

وارداتی CFR -خلیج فارس

355-345

355-345

335-345

335-345

335-345

365-375

365-375

440-450

440-450

440-450

510-520

510-520

میلگرد

صادراتی ترکیهFOB -

319-323

317-318

314-316

322-328

335-337

395-405

427-437

448-452

476-480

490-495

486-490

460-470

میلگرد

صادراتی FOB -دریای سیاه

265-275

270-275

270-275

270-275

270-275

325-330

325-330

385-395

385-395

385-395

435-440

435-440

میلگرد

صادراتی چینFOB -

248-252

250-255

254-259

266-269

282-290

334-335

342-346

380-385

430-434

410-416

349-353

340-343

تیرآهن

صادراتی ترکیه FOB -دریای سیاه

375-385

350-365

350-365

360-365

350-365

400-420

400-420

480-500

480-500

480-500

535-550

535-550

مفتول

صادراتی FOB -دریای سیاه

280-285

280-290

280-290

280-290

280-290

330-340

330-340

395-405

395-405

395-405

445-450

445-450
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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 چهارم اردیبهشت

هفته اول خرداد

سایز

هفته چهارم اردیبهشت

هفته اول خرداد

سایز

هفته چهارم اردیبهشت

هفته اول خرداد

4/0

22,700

22,700

6.5

16,600

17,200

3

17,500

16,800

0.5

23,750

23,750

8

***

***

4

17,500

16,800

0.6

23,750

23,750

10

14,900

14,100

5

17,500

16,800

0.7

22,300

22,300

12

18,450

18,450

6

17,500

17,200

0.8

22,300

22,300

14

18,450

18,450

8

17,500

17,200

0.9

22,300

22,300

10

17,500

17,200

1

22,300

22,300

12

17,500

17,200

1.25

22,300

22,300

15

20,900

20,900

1.5

22,300

22,300

2

22,300

22,300

2.5

23,700

23,700

میلگرد آجدار

قیمت ورق سیاه در بازار تهران
سایز

هفته چهارم اردیبهشت

هفته اول خرداد

2

18,666

18,533

3

18,450

18,375

4

18,700

18,600

5

18,600

18,600

6

18,350

18,400

8

18,500

18,400

10

18,500

18,400

12

17,500

17,500

15

18,800

18,650

20

17,000

16,000

25

16,240

16,150

سایز

هفته چهارم اردیبهشت

هفته اول خرداد

8

15,200

15,700

10

14,600

15,100

12

14,600

15,100

14

14,900

15,300

16

14,900

15,300

18

14,900

15,300

20

14,900

15,300

22

14,900

15,300

25

14,900

15,300

28

14,900

15,300

30

15,100

15,470

32

15,400

15,400

ناودانی
سایز

هفته چهارم اردیبهشت

هفته اول خرداد

6

16,600

17,400

8

16,600

17,100

10

16,600

17,100

12

16,600

17,100

14

16,600

17,000

16

16,600

17,000

18

26,000

26,000

20

23,000

23,000

22

25,500

25,500

ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮﻻدي 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
تولید کننده

نام کاال

قیمت پایانی میانگین
موزون (ریال)

حجم معامله
(تن)

تاریخ معامله تاریخ تحویل

تولید کننده

نام کاال

قیمت پایانی میانگین
موزون (ریال)

حجم معامله
(تن)

تاریخ معامله تاریخ تحویل

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

15,753

5445

1395/03/03

1395/04/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه G

21,886

5746

1395/02/20

1395/05/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

15,995

9448

1395/03/03

1395/04/31

فوالد مبارکه اصفهان

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

19,380

30626

1395/03/03

1395/05/31

ورق قلع اندود

27,266

992

1395/02/20

1395/04/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق قلع اندود

27,266

3666

1395/03/03

1395/05/31

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد و تیرآهن

14,200

20000

1395/03/05

1395/04/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

15,753

8800

1395/03/10

1395/05/31

ذوب آهن اصفهان

تیرآهن طول کوتاه 18

12,469

3000

1395/03/10

1395/03/16

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

15,995

3960

1395/03/10

1395/05/31

تختال C

13,512

18500

1395/03/05

1395/03/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

19,380

800

1395/03/10

1395/06/10

مجتمع فوالد خراسان

سبد میلگرد 28تاA3-14

15,730

5208

1395/02/29

1395/03/04

فوالد مبارکه اصفهان

ورق قلع اندود

27,266

850

1395/03/10

1395/06/10

مجتمع فوالد خراسان

سبد میلگرد 28تاA3-14

14,000

220

1395/03/09

1395/03/15

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه G

21,886

250

1395/03/10

1395/06/10

فوالد آذربایجان

سبد میلگرد 32تاA3-10

14,800

110

1395/02/19

1395/02/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

15,727

66160

1395/02/20

1395/04/31

فوالد آذربایجان

سبد میلگرد 32تاA3-10

14,500

440

1395/02/28

1395/03/03

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

15,995

33162

1395/02/20

1395/04/31

صنایع هفت الماس

ورق سرد B

20,838

500

1395/02/20

1395/03/04

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

19,380

15720

1395/02/20

1395/04/31

صنایع هفت الماس

ورق گالوانیزه G

22,250

500

1395/02/20

1395/03/04

فوالد خوزستان

