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استراتژی صنعت فوالد چین تا سال  2020اعالم شد:

فوالد چین به کجا می رود؟
ســه راهکار برای حل مشــکالت
مالیات بر ارزش افزوده فوالدسازان
سید علی گلپایگانی

مائده صالح

مدیرعامل پاسارگاد فوالد نوید

اصل مالیات بر عملکرد در تمام دنیا و همه صنایع پذیرفته شده و
برای صنعت چالش برانگیز نیست .در چند سال گذشته ،صنعت
فوالد عملکرد منفی داشت و با زیان روبرو بود و این عملکرد زیان
آور فوالدســازان کوچک و بزرگ و زیان سرسام آور آنها تاکنون
باعث ایجاد چالش با وزارت دارایی و امور مالیاتی در حوزه مالیات
عملکردی نشده است .بزرگ ترین مشکل تولیدکنندگان فوالدی
زمانی آغاز شد که موضوع مالیات بر ارزش افزوده مطرح گشت.
از نظر ماهــوی و ماهیتی ،مالیات بر ارزش افزوده خوب اســت
و دنیا از آن اســتفاده می کند اما نباید هر کار و مســئله سیاسی،
اقتصــادی و صنعتی که در دنیا اتفاق مــی افتد به صورت کپی
برداری از ســایر کشــورها در داخل اجرایی گردد بلکه بایستی
براساس شــرایط کشور بومی سازی شــود .درخصوص مالیات
بــر ارزش افزوده هم متاســفانه با این دید نگاه نشــده اســت.
بد نیست بدانیم که ارزش افزوده هنوز به یک قانون دائمی تبدیل
نشده و از زمانی که این قانون به صورت آزمایشی به اجرا در آمد،
به مدت  5سال آزمایشــی بوده و هیئت دولت به تازگی در حال
نوشتن قانون و تبدیل آن از حالت آزمایشی به دائمی است .این در
حالی است که در وضعیتی که فوالد و اقتصاد ایران در رکود است
با توجه به ســود کم یک تا  2درصد ،پرداخت  9درصد از قیمت
تمام شــده ضربه مهلکی به تولیدکننده است .پس قانون مالیات
بر ارزش افزوده در این مقطع زمانی که اقتصاد ایران نیاز به رشد
و توسعه داشته و تولیدکننده باید مورد حمایت قرارگیرد ،متاسفانه
مثل پتکی است که بر سر تولیدکنندگان فرود می آید و همچون
یک قانون ضد توسعه و اشتغال برای صنعت فوالد عمل می کند.
مالیات بر ارزش افزوده همانند کشورهای صنعتی باید از مصرف
کننده نهایی اخذ شــود و اگــر تولید مهم اســت باید بپذیریم
ایــن قانون و گرفتــن مالیات بر ارزش افــزوده از تولیدکننده به
جای مصرف کننده نهایی ،ضد تولید ،اشــتغال و توســعه است.
یکی از بهترین راهکارهایی که می توان پیشــنهاد داد ،معافیت
پرداخت مالیات از ســوی صنایعی مانند فوالد تا زمان بازگشت
رونق اقتصادی و ایجاد سیســتم اطالعاتی قوی در کشور است.
راهکار دیگــر ،مالک قــرار دادن زمان معامله اســت .یکی از
معضــات موجود ،گواهی یا مجوزهای ارزش افزوده ای اســت
کــه اداره دارایی به شــرکت ها داده اما بعد از مدتی به واســطه
ورشکســتگی یا منحل شــدن ،این شــرکت ها در لیست سیاه
قرار گرفته اند اما چون عملکرد این شــرکت ها در همان ســال
بررسی نشده درنتیجه در آینده برای تولیدکنندگان طرف معامله
با آنها مشکل ســاز شده است .بنابراین بایســتی زمان ،مالک
معامالت قرار گیرد تا اگر شــرکتی دارای اعتبار بود ،قانون برای
آن اجرا شــود نه اینکه چنانچه شرکتی بعد از چند سال در لیست
ســیاه اداره دارایی قرار گرفت برای تولیدکننده مشکل ساز شود.
راهکار ســوم نیز تصویب قانون یا بخــش نامه ای مبنی بر این
اســت که خود اظهاری تولیدکننــده در گزارشــات اصلی ارائه
شــده به ادارات دارایی و مالیاتــی ،به صورت صد در صدی مورد
قبــول اداره دارائی قرار گیرد و اعتراضی نســبت به آن نشــود.

 :بــه گزارش بولتن اخبــار فوالد،
وزارت صنایــع و فناوری چیــن ( )MIITاخیرا
اقدام به انتشار گزارشی کرده که استراتژی صنعت
فوالد این کشــور تا سال  2020را نشان می دهد.
این گزارش که سیزدهمین برنامه پنج ساله برای
صنعت فوالد جهانی اســت به اهداف برنامه ریزی
شده در صنعت فوالد در طول سال های  2016تا
 2020پرداخته است.
براســاس گزارش  ،MIITانتظار می رود در سال
 2020تقاضای فوالد خام جهانی ،در محدوده 1.6
میلیارد تن برسد و این مسئله به معنای این است
که تقاضای طوالنی مدت تثبیت یا رشــد کمی را
شاهد خواهد بود که این رشد ناچیز هم می تواند
ناشی از ترویج استفاده از سازه های فلزی در بخش
ساخت و ساز و افزایش میزان فعلی  50میلیون تن
به  100میلیون تن در این بخش تا ســال 2020
باشد.
این موسسه اعالم کرده احتمال می رود فوالد چین
به یک دوره انحطاط و زوال هم در تقاضای داخلی
و هم تولید در بین ســال هــای  2016تا 2020
برسد .بر همین اساس ،پیش بینی می شود تقاضای
داخلی فوالد در چین در ســال  2020به  650تا
 700میلیون تن کاهش یابد درحالی که این تقاضا
در سال  2013به  760میلیون تن رسیده بود .به
عبارتی از سال  2013تا  2020حدود  60میلیون
تن افت اتفاق خواهد افتاد.
انتظار می رود در سال  2020تولید فوالد خام هم
در این کشور در محدوده  750تا  800میلیون تن
قرار گیرد که در سال  2014تولید به  822میلیون
تن رسیده بود .همچنین انتظارها این است که 10
تولیدکننده برتر فوالد جهان ،بالغ بر  60درصد از
کل تولید فوالد خام چین را در سال  2020به خود
اختصاص دهند.
البته این هدفی بود که در برنامه  5ساله دوازدهم
هم تعریف شده بود اما همان گونه که مشاهده شد
در سال  10 ،2015تولیدکننده برتر تنها  34درصد
از کل تولید فوالد خام چین را تولید کرده بودند و
این عدد به مراتب از  49درصد سال  2010کمتر
است.

اهدافی که قرار اســت در سال های  2016تا
 2020در صنعت فوالد چین دنبال شود:
ظرفیت تولید فولید خام در دنیا قرار است از یک
میلیارد و  130میلیون تن در سال  2015به یک
میلیارد تن در سال  2020برسد با این حال نسبت
اســتفاده از ظرفیت ها یا همــان ضریب تولید به
ظرفیت ،از  70درصد در سال  2015به  80درصد
در  2020خواهد رســید که این مسئله به معنای
بکارگیری سهم بیشتری از واحدها و استفاده بهتر
از ظرفیت های موجود است .البته در سال 2020
شــاهد افزایش بهره وری و تاســیس واحدهای
هوشمند هم خواهیم بود .پیش بینی شده سرانه
تولید فوالدســازان به ازای هر پرسنل از  514تن
فعلی به هزار تن افزایش یابد .ضمنا چنانچه دنیا
بخواهد کاهش  100تا  150میلیون تنی ظرفیت
تولید فوالد را مشاهده کند باید شاهد از رده خارج
شدن و تعطیلی واحدهای کوره بلند کمتر از 400
متر مکعب و کوره قوس های الکتریکی کمتر از 30
تنی تا پایان سال  2016بود.
ادغام ازجمله مسائلی است که در افق  5ساله
برای فوالد ترســیم شده است .براین اساس ادغام
فوالدسازان بزرگ که به طور همه جانبه و جامع از
طریق ادغام تمامی فعالیت های اصلی کسب و کار
محقق خواهد شد از  33درصد در سال  2015به
بیش از  44درصد در سال  2020خواهد رسید.
همچنین تعداد فوالدسازان بزرگ که تنها از طریق
کنترل تولید و اجرا ادغام را محقق خواهد کرد از
 29درصد در سال 2015به بیش از  42درصد در
سال  2020می رســد .این امکان که فوالدسازان
بزرگ فرایند تولید ،تولیــدات و فروش خود را با
یکدیگر ادغام کنند نیز از  43درصد در سال 2015
به بیش از  50درصد در سال  2020خواهد رسید.
براساس تصمیم گیری ها و موارد مطرح شده،
واحدهــای تولید فوالد باید در مناطق ســاحلی
ساخته شده و توسعه یابند و کارخانه های موجود
که قصد جابجایی به مناطق ساحلی را دارند باید
با پروژه های فوالد ساحلی موجود ترکیب شوند.
درخصوص چین نیز فوالدسازان چینی اگر طرح
های توسعه خود را به خارج از مرزهای این کشور
ببرند ،تشویق می شوند.

از دیگر اهدافی که در افق  2020برای صنعت
فوالد جهان متصور است ،افزایش سهم تحقیق و
توسعه در این صنعت است که از یک درصد سال
 2015به  1.5درصد در ســال  2020ارتقا خواهد
یافت.
در پایان الزم اســت گریزی بــه آخرین آمارها از
تولید ،صادرات ،مصرف و قیمت های فوالد و مواد
اولیه چین در  10ماهه ابتدایی سال  2016داشته
باشیم:
چین در  10ماهه نخست سال  2016تولید خود
را با  0.7درصد رشــد نسبت به مدت مشابه سال
قبل به  672میلیون و  960هزار تن رســاند .این
درحالی است که صادرات محصول نهایی فوالد در
این کشور در مدت مذکور هم رشد  0.7درصدی
داشــته و به  92میلیون و  740هزار تن رســیده
است .بررسی آمارها نشان داد مصرف ظاهری فوالد
خام چین در مدت مذکور  0.7درصد افزایش یافته
و  587میلیون و  720هزار تن شده است.
همچنین تقاضای فوالد در  10ماهه نخست امسال
به جهت رشد  6.6درصدی توسعه بخش امالک و
مستغالت در مناطق شهری چین در مقایسه با 10
ماهه نخست سال قبل و رشد  12.7درصدی تولید
در بخش خودرو در این مدت مناسب بوده است.
رشد بخش مسکن و مستغالت در  10ماهه پارسال
یک درصد و بخش خودرو  2.7درصد بوده است.
شــاخص مدیــران خرید ( )PMIچیــن نیز در
اکتبر در منطقه گســترش قــرار گرفت و حدود
 0.8افزایش نسبت به سپتامبر یافت و  51.2شد.
شاخص مدیران خرید در بخش فوالد هم رشد 1.2
را نشان داد و به  50.7بازگشت که حاکی از توسعه
این صنعت است.
شاخص قیمت فوالد هم در اکتبر  2016افزایش
 29.6درصدی را نشــان می دهد که عامل اصلی
آن رشــد بهای مواد اولیه عنوان شده است .برای
مثال شــاخص ســنگ آهن وارداتی به چین در
اکتبر به  60.63دالر بر تن رسیده درحالی که در
سپتامبر این شاخص  59.70دالر در تن بوده است.
همچنین زغال داخلی چین در اکتبر به  215دالر
در هر تن رسیده که باالترین سطح از مارس 2013
محسوب می شود.

کمپینی برای نخریدن شمش بی کیفیت
هفدهمین جلسه هم اندیشــی تولیدکنندگان میلگرد در حالی با حضور مدیران
کارخانجــات تولید کننده میلگرد در دفتر انجمن برگزارشــد که دو تصمیم مهم
تشــکیل کمپین«شمش بی کیفیت و بدون فاکتور نمی خریم» و همچنین انجام
رتبه بندی تولیدکنندگان مقاطع طویل از نتایج آن بود.
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حمیدرضا طاهری زاده ،نایب رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد درباره
این تصمیمات اظهار داشــت :در این جلسه قرار شد تا به منظور حمایت از حقوق
مصرف کنندگان برای استفاده از محصوالت با کیفیت ،کارخانجات نوردی که عضو
این جلســات هم اندیشی می باشــند کمپینی به نام «شمش بی کیفیت و بدون
فاکتور نمی خریم» را تشــکیل دهند و این عبــارت را در آگهی اعالم قیمت خود
درج نمایند.

به گزارش خبرنگار چیالن ،با بهره برداری از دومین
واحد فوالدسازی مجتمع که ظرف روزهای آینده
آغاز می شود ،ظرفیت مجتمع فوالد خراسان به
یک و نیم میلیون تن می رســد و مجتمع فوالد
خراســان عمال به جمع تولیدکنندگان میلیونی
فوالد خام کشور می پیوندد .این اتفاق فرخنده
در حالی رخ می دهد که فوالد خراسان ،به عنوان
قطب سوم فوالد کشــور ،هم اکنون زیرساخت
های الزم بــرای افزایش ظرفیت تولید خود را تا
 2.5میلیون تن محصول نهایی آماده کرده است.

آماده سازی زیرساخت ها از اجرای سد آبی تا احداث خط انتقال برق

اســحاقیان یکی از کارهای مهم انجام شــده برای اجرای طرح های توسعه فوالد
خراسان را ،فراهم آوردن زیرساخت های توسعه عنوان کرد و اظهار داشت :مشارکت
در اجرای سد بار برای تامین آب مورد نیاز با شرکت آب منطقه ای خراسان و احداث
خط دوم انتقال برق  400کیلوولت از نیروگاه نیشابور از مهم ترین زیرساخت های فراهم
شده در مجتمع فوالد خراسان است و خوشبختانه می توانیم اعالم کنیم که با اقدامات
صورت گرفته ،زیرساخت های الزم حتی برای افزایش ظرفیت تولید تا دو و نیم میلیون
تن نیز در مجتمع فوالد خراسان ایجاد شده است.

تکمیل و توازن زنجیره تولید در فوالد خراسان
معاون طرح و توســعه مجتمع فوالد خراســان با بیان این که بهره برداری از طرح
فوالدسازی شماره دو720 ،هزارتن به ظرفیت تولید فوالد خام شرکت اضافه می کند،
در گفت و گو با خبرنگار چیالن تشــریح کرد :فوالد خراسان در سال های اخیر و در
جریان اجرای طرح های توسعه دو هدف مهم را دنبال کرده است .این دو هدف یکی
«تکمیل» زنجیره تولید از معدن تا محصول نهایی و دیگری «توازن» زنجیره تولید در
فوالد خراسان است.
مهندس اســحاقیان در خصوص توازن زنجیره تولید در فوالد خراسان تشریح کرد:
تولید شرکت در حال حاضر از کارخانه احیای مستقیم آغاز می شود و در مجتمع دو
مدول احیا مستقیم ،هریک به ظرفیت 800هزارتن در سال مشغول فراوری و احیای
گندله سنگ اهن هستند .فراورده احیا مستقیم خوراک اصلی واحدهای فوالدسازی
شرکت است که واحد شماره  1آن قابلیت تولید ساالنه 720هزار تن شمش خام فوالد
را دارد و با بهره برداری از فاز  2فوالدسازی 720 ،هزار تن دیگر به ظرفیت تولید فوالد
خام شرکت افزوده می شود و به این ترتیب توازن زنجیره تولید میان واحدهای احیا و
فوالدسازی شرکت تحقق می یابد.
وی افزود :در بحث تکمیل زنجیره تولید باید بگوییم که با تکمیل و بهره برداری از طرح
گندله سازی به ظرفیت ساالنه  2.5میلیون تن ،که  90درصد پیشرفت فیزیکی دارد،
زنجیره تولید در داخل سایت فوالد خراسان کامل می شود و اتصال به معدن و کارخانه
کنسانتره (که در حال حاضر در سنگان برای آن سرمایه گذاری شده) محقق می شود.

اخبار داخلی

تکمیل زنجیره و توازن تولید فوالد خراسان با طرح های توسعه

معاون طرح و توســعه شرکت خاطرنشان ســاخت :از مهم ترین مزایای ایجاد توازن و
تکمیل زنجیره تولید می توان به کاهش هزینه تمام شده محصول نهایی ،افزایش ارزش
افزوده تولید در شرکت ،افزایش میزان اشتغال و پایدار شدن تولید و توسعه در مجتمع
اشاره کرد.
اثبات توان داخلی در کارهای بزرگ فوالدی
اســحاقیان با بیان این که برای تکمیل طرح های توســعه گندله سازی و فوالدسازی
شــماره 2و واحدهای جانبی حدود 1200میلیارد تومان ســرمایه گذاری اتفاق افتاده
است افزود :کارخانه فوالدسازی شماره 2که برای آن  700میلیاردتومان سرمایه گذاری
صورت گرفته است ،در مرحله نهایی و آماده بهره برداری است و پیش بینی ما این است
که واحد گندله سازی فوالد خراسان هم در بهار آینده مورد بهره برداری قرار گیرد.
وی در خصوص ویژگی مهم این اجرای پروژه ها نسبت به مراحل قبلی ساخت کارخانه
گفت :یکی از مهم ترین ویژگی های این طرح ها ،اجرای آن با تکیه بر توان داخلی بود
و اجرای آن ها در شرایط سخت تحریم های ظالمانه بین المللی و محدودیت در روابط
با صاحبان تکنولوژی با همت و تالش و استفاده از توان متخصصین داخلی ،گویای این
است که نیروی انسانی و توان تخصصی داخلی کشورمان توان برداشتن گام های بزرگ
را دارند.

بهار  96زمان اولین عرضه
میلگرد آذرتاک خرمدشت
در بهار  96تولیدات شرکت فوالد آذرتاک خرمدشت در بازار عرضه می شود.
محمود اکبری اردستانی ،مدیرعامل شرکت فوالد آذر تاک خرمدشت با بیان این
خبر گفت :تولیدات شرکت شامل میلگرد  8تا  32از نوع  A3خواهد بود که روزانه
به  1200تن می رسد.

معاون طرح و توسعه شرکت با بیان این که یکی از مهم ترین مزایای اجرای این طرح ها
به ویژه در پیوند با سرمایه گذاری صورت گرفته در سنگان برای ایجاد کارخانه کنسانتره،
ایجــاد ارزش افزوده باالتر برای بهره برداری از منابع منطقه و نیز کاهش هزینه نهایی
تولید است افزود :آخرین گام از تکمیل زنجیره تولید در نیشابور و در داخل سایت فوالد
خراسان کارخانه گندله سازی است که امیدواریم ظرف ماه های آتی به ثمر برسد و فوالد
خراسان و مردم از ثمرات آن بهره مند گردند.
وی با قدردانی از حمایت های هیات مدیره و زحمات شبانه روزی مدیرعامل شرکت و
همچنین مدیران اجرایی دولت در سطح ملی و منطقه ای و شهرستان افزود :جا دارد
که به طور اخص از تالش های معاونین ،مدیران و پرسنل شرکت فوالد خراسان و نیز
پیمانکاران ،کارکنان و کارگران زحمتکش آن ها در همه مراحل ساخت قدردانی کنم
که در سرما و گرما و با همه مشکالت در به ثمر رساندن این نتیجه ارزشمند و پایداری
تولید در مجتمع کوشیدند و افتخاری دیگر بر دفتر دستاوردهای فوالد خراسان افزودند.
مطالعات برای اجرای طرح های توسعه برای رسیدن به ظرفیت  3.5میلیون تنی

مهندس اسحاقیان در خاتمه تاکید نمود :مطالعات برای اجرای طرح های توسعه بعدی
مجتمع برای رســیدن به ظرفیت حدود  3.5میلیون تن در سال برای افق  1404در
دســت اقدام اســت و به امید پروردگار در سال آینده شاهد شروع پروژه توسعه بزرگ
دیگری در مجتمع خواهیم بود.
معاون طرح و توســعه شرکت ،موفقیت های به دست آمده را ناشی از مطالعات فنی-
اقتصادی و جانمایی صحیح در انتخاب نیشــابور برای احداث مجتمع فوالد خراسان و
تالش همه پرسنل تالش گر و هوشمند این مجموعه دانست.

فوالد مبارکه واردات گندله را
قطع کرده است

در پی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و به منظور حمایت از صنایع داخلی و
همچنین جلوگیری از خروج مقادیر قابل توجه ارز از کشور ،هم اکنون صد درصد
نیاز فوالد مبارکه به گروه سنگ آهن از داخل کشور تأمین می شود.
به گزارش چیالن؛ مهدی توالییان ،معاون خرید شــرکت فوالد مبارکه با بیان این
مطلب گفت :در حال حاضر کنسانتره و گندله مورد نیازمان از معادن گل گهر ،بافق،
زرند ،سنگان و سیرجان تهیه می شود در حالی که پیش از این بخشی از این نیاز از
کشورهای بحرین و هند تأمین و خریداری می شد.

اکبری اردستانی ضمن تصریح این نکته که کارخانه در حال تکمیل بوده و مراحل نهایی را می گذراند اظهار داشت :ظرفیت این
واحد تولیدی ساالنه  600هزار تن میلگرد است که امیدوار هستیم با تمهیداتی که اندیشیده شده به صورت صادرات به بازارهای
هدف ارسال گردد.

وی افزود :در بخش قطعات هم از ابتدای سال جاری تاکنون  ۸۹درصد مبلغ سفارشات خرید فوالد مبارکه به ارزش بیش از ۳۴
هزار میلیارد ریال از داخل کشور تأمین شده که این میزان در مقایسه با سال قبل یک درصد رشد را نشان می دهند.

وی خاطرنشان کرد :مقصد صادراتی که برای صادرات محصول این واحد در نظر گرفته ایم ،پاکستان ،عراق و افغانستان خواهد
بود و مذاکرات با آن ها در حال انجام است.

توالییان در همین خصوص بیان کرد :یکی از مزیت های اجرای این سیاست نهادینه شدن این رویکرد در کشور است که می توان
همانند کشورهای چین و کره ،تکنولوژی های اروپایی را در نزد خود بومی سازی کرد تا شرکت های داخلی هم توانمند شوند.

بازدید هیئتی از سفارت هندوستان
از ذوب آهن بیستون
به گزارش چیالن ،سفیر هندوستان به همراه هیئتی  30نفره از
گروه صنعتی بازرگانی شکری و شرکت ذوب آهن بیستون ،یکی
از شرکت های این مجموعه بازدید کردند.
جهاندار شکری ،مدیرعامل ذوب آهن بیستون در گفت و گو با
خبرنگار چیالن درباره این شرکت و بازدید هندی ها توضیح داد:
عمده تجهیزات و ماشین آالت بکار رفته در ذوب آهن بیستون از
کشور هندوستان خریداری شده است و هیئت حاضر هندوستانی
از این تجهیزات بازدید به عمل آوردند .شکری افزود :در طرح توسعه ای و واحد ذوبی که در آینده در کرمانشاه اجرایی و عملیاتی
خواهیم کرد نیز از ماشین آالت هندی بهره خواهیم بود .وی افزود :این طرح در مرحله اخذ پروانه است.
مدیرعامل شرکت ذوب آهن بیستون خاطرنشان کرد :از دیگر موضوعاتی که در بازدید این هیئت هندی مطرح شد ،مشارکت و
همکاری شرکت جهان صنعت کرمانشاه از زیر مجموعه های گروه صنعتی بازرگانی شکری با شرکت های تامین ماشین آالت
هندی بود .گفتنی است ،جهان صنعت کرمانشاه فعال در طراحی ،ساخت و مونتاژ ماشین آالت در صنعت فوالد است و به طور
عمده تجهیزات مورد نیاز زیرمجموعه های گروه صنعتی بازرگانی شرکی را تامین می نماید.

پروژه های میدکو ظرف دو
سال آینده تکمیل می شود
مجموع سرمایه گذاری میدکو تا این مرحله برای اجرای طرح ها
 15هزار میلیارد تومان است که با احتساب هزینه های مالی به
 20هزار میلیارد تومان می رسد.
بــه گزارش بولتن اخبار فوالد ،علــی اصغر پورمند ،مدیرعامل
شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) با بیان این مطلب گفت :این سرمایه از آورده سهامداران ،فاینانس
های  10ساله خارجی و تسهیالت داخی تامین می شود.وی افزود :میدکو تا دو سال آینده تمامی طرح های خود را تکمیل
خواهد کرد.
رضا اشرف سمنانی نیز چندی پیش از بهره برداری دومین گندله سازی میدکو به ظرفیت ساالنه  2.5میلیون تن به خبر
داده بود .وی اظهار داشت :سومین گندله سازی هم در فوالد بوتیای ایرانیان ظرف چند ماه آینده به بهره برداری می رسد و
تا پایان امسال دو پروژه فوالد سیرجان و طرح توسعه فروسیلیس غرب پارس نیز راه اندازی خواهد خواهد شد.

توکیو استیل قیمت خرید قراضه آهن را
افزایش می دهد
توکیو استیل ژاپن اعالم کرده ،قیمت خرید قراضه آهن را از
 13دسامبر  500تا هزار ین افزایش خواهد داد.
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این شرکت اعالم کرده ،پس از اعمال اصالحات ،قیمت خرید
قراضه به طور متوسط  23هزار و  500ین تا  26هزار ین به
ازای هر تن رسیده است.

اخبار خارجی

اتحادیه اروپا تخلف دامپینگ

لغو تعرفه واردات ورق های فوالدی
ضد زنگ به آمریکا منتفی شد

چین را بررسی می کند

به گزارش بولتن اخبار فوالد ،اتحادیه اروپا ( )EUتحقیقات ضد
دامپینگ علیه تولیدکنندگان فوالدهای مقاوم در برابر خوردگی،
فوالدهای آلیاژی و غیرآلیاژی ،ورق گالوانیزه و ورق گرم چین را
آغاز کرده اســت .این در حالی است که تحقیقات اتحادیه اروپا
شامل فوالدهای ضد زنگ و الکترو ورق های گالوانیزه نمی شود .براساس گزارش این اتحادیه ،چین
متهم است اقدام به صادرات محصوالت و کاالهای خود با تعرفه های پایین تر کرده است در این میان
آمارها نشان می دهد که بسیاری از این بازرسی ها بر روی واردات فوالد و محصوالت فوالدی از چین
به کشورهای غربی صورت گرفته است .به گزارش ایرنا ،چین نیز موضع خود در مقابل این ادعا را مطرح
کرد و وزارت بازرگانی این کشور اعالم کرد ،در صورت ضایع شدن حق این کشور در سازمان تجارت
جهانی ،با اعضای این سازمان که تدابیر ضددامپینگ علیه پکن اتخاذ کرده اند برخورد خواهد کرد.

رشد صادرات فوالد روسیه در

 10ماهه نخست امسال

در ماه های ژانویه تا اکتبر امســال ،روســیه بالغ بر 35
میلیون و  563هزار تن صادرات فوالد داشت که رشد 3
درصدی نسبت به مدت مشابه سال  2015داشته است.
به گزراش بولتن اخبار فوالد ،صادرات فلزات آهنی نیز به غیر از چدن ،فروآلیاژ ،قراضه و ضایعات
آهنی ،در این مدت به  24میلیون و  131هزار تن رسید که در این بخش هم رشد  4.6درصدی
صادرات به چشم می خورد.
محصوالت نیمه نهایی فوالدهای کربن دار هم در مدت مذکور  12میلیون و  269هزار تن بود که
در این بخش هم رشد  3.34درصد ثبت شد.
براســاس این گزارش ،صادرات فوالد تخت کربن دار نیز با  10.3درصد رشــد  7میلیون و 191
هزار تن شد.

کمیسیون تجارت بین المللی آمریکا ( )USITCموضوع
حذف تعرفعه ضد دامپینگ بر روی ورق های فوالدی ضد
زنگ از تایوان ،بلژیک و آفریقای جنوبی را بررسی کرد.
به گزارش بولتن ،این نهاد آمریکایی در جلسه اخیر خود موضوع حذف تعرفه های ضد دامپینگ
بر روی ورق های فوالدی وارداتی از تایوان ،بلژیک و آفریقای جنوبی را بررسی کرد.
اعضای  USITCاعضا تاثیر لغو عوارض را عاملی بر آسیب صنعت داخلی فوالد آمریکا اعالم
کردند و اعالم کردند در صورت لغو این تعرفه ها صنعت داخلی آمریکا درگیر مشکالتی خواهد
شد .در نتیجه این جلسه ،تعرفه ها بدون تغییر باقی ماند.

بــه گــزارش بولتن اخبار فــوالد ،شــرکت  AMKRاز
زیرمجموعه های آرسلورمیتال در اوکراین در نظردارد تولید
فوالد خود را در سال  2016به  7میلیون تن برساند.
مدیرعامل این شرکت اعالم کرده این میزان تولید به معنای رشد  10درصدی تولید امسال نسبت
به سال  2015است.
وی با اشــاره به ظرفیت باالی این شــرکت در تولید محصول گفت :با این وجود این شــرکت
مشکالتی را در زمینه تحویل مواد اولیه تجربه می کند.
به طور کلی شرکت  AMKRزغالسنگ ،کک و آهک خود را وارد می کند چون قادر به تامین
مواد مورد نیاز خود به میزان کافی از بازار داخلی نیست.

برزیل دو برابر شد

قيمتهايجهاني

گفتنی است ،تقاضا در بازار فوالد ترکیه هم از کاهش ارزش پول این کشور تاثیر پذیرفته و ثابت مانده
است .بازار فوالد ترکیه از چند مشکل اساسی رنج می برد و آن کاهش ارزش پول ،جریان نقدینگی
محدود و محدود شدن فعالیت های تجاری است که بازار را با رکود دو چندان مواجه کرده است .در
این ظرایط تولیدکنندگان فوالد ترکیه ای اصرار به حفظ قیمت ها به دلیل افزایش بهای تمام شده
و قیمت خرید مواد اولیه و قیمت های بین المللی وارداتی دارند.

به گزارش بولتن اخبار فوالد ،با توجه به آمار منتشر شده
توسط وزارت تجارت خارجی کشــور برزیل (،)MDIC
واردات محصوالت فوالدی طویل غیر آلیاژی به برزیل در
ماه نوامبر به  40هزار و  21تن رسیده درحالی که در نوامبر سال  2015حدود  19هزار و 929
تن بود .این نخستین بار از ماه می امسال است که واردات فوالد برزیل رشد  15.69درصدی را
تجربه می کند.
به گفته تجار ،در حال حاضر قیمت های مقاطع طویل تولید شده در برزیل باالتر از قیمت های
وارداتی است و همین امر باعث تشویق واردات فوالد به این کشور به ویژه از چین شده است.
گفتنی است واردات مقاطع طویل در ماه نوامبر از مبدا چین به حدود  25هزار و  898تن رسید
که از  11هزار و  959تن نوامبر  2015باالتر است.

هفته منتهی به
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هفته منتهی به
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 25سپتامبر 2016

 1اکتبر2016

 19اکتبر2016

 25اکتبر 2016

 2نوامبر 2016

 14نوامبر 2016

 21نوامبر 2016

 4دسامبر 2016

 11دسامبر 2016

44-45

45-46

44-45

44-45

48-49

61/5-62/5

52-53

52/5-53/5

53-54

63-64

63-64

67/5-68/5

69-70

76-77

91-92

83/5-84/5

90-91

94-95

28/5-29/5

28/5-29/5

29/5-28/5

28/5-29/5

28/5-29/5

28/5-29/5

28/5-29/5

28/5-29/5

28/5-29/5

317/5

314

320

340

352/5

385

72-73

390

390

363-373

365-370

387-392

400-405

418-420

455-460

440-445

475-480

500-502

365-375

377-383

390-400

395-404

410-420

455-465

465-475

488-492

488-492

ورق گرم

وارداتی اروپا CIF

476-482

476/5-482/5

472/5-483/5

479-490

492-498

496-518

510-520

542-548

538-543

ورق سرد

صادراتی دریای سیاه

410-420

420-425

430-440

440-445

460-465

505-510

520-530

535-545

535-540

میلگرد

 FOBصادراتی ترکیه

370-380

374-376

367-373

380-390

390-400

424-426

436/5-438/5

425-430

417/5-422/5

میلگرد

داخلی اروپا

454-465

437/5-448/5

417/5-428/5

424/5-435/5

437/5-448/5

447-458

451/5-462

478-484

475-486

میلگرد

 FOBصادراتی چین

328-332

326-330

337-339

341-343

355-357

402-408

388-392

419-421

435-439

محصول

سنگ آهن
سنگ آهن
سنگ آهن
شمش
ورق گرم
ورق گرم

مشخصات
 58درصد وارداتیCFR -
شمال چین

 65درصد وارداتیCFR -
شمال چین

 52درصد وارداتیCFR -
شمال چین

صادراتی FOB -دریای
سیاه

ورق گرم -صادراتی چین
صادراتی  FOBدریای
سیاه

براساس الیحهای که به تصویب هیأت وزیران رسید ،واحد پول
ایران ،تومان و برابر با  10ریالتعیین شد.
رقابتی نبودن اقتصاد مهمترین دلیل فساد اقتصادی
مسعود خوانساری ،رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت :برای مبارزه با
فساد باید مشکالت ساختاری اقتصادی از جمله بزرگ بودن دولت
و رقابتی نبودن اقتصاد حل شود.
معرفی شرکتهای صادراتی به بانکها برای دریافت
تسهیالت
مجتبی خسروتاج ،رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از معرفی
شرکتهای صادراتی به شبکه بانکی برای دریافت تسهیالت خبر
داد.
موج نقدینگی از  ۱۱۳۷تریلیون هم گذشت

حجم واردات فوالد طویل به برزیل در ماه نوامبر در مقایسه
با مدت مشابه سال قبل رشد دو برابری را تجربه کرد.

به گزارش بولتن اخبار فوالد ،چون وضعیت خرید و سفارشات
هنوز مشخص نیست ،بسیاری قیمت های خرید فعلی شمش را باال می دانند و کارخانه ها زمان
خرید خود را ره تاخیر انداخته اند .با وجود این تقاضای کم ،تامین کنندگان شمش ترکیه ،قیمت ها
را بدون تغییر اعالم می کنند اما به سرانجام رساندن معامله برای آنها دشوار است.

تهیه و تنظیم :مریم رحیمی

واحد پول ایران «تومان» می شود

واردات مقاطع طویل فوالدی به

تولیدکنندگان شــمش ترکیه ای قیمت های خرید را بدون
تغییر اعالم می کنند اما خریداران نگران سفارشــات خرید
محصوالت نهایی فوالد هستند.

دولت در الیحه بودجه سال  ،۱۳۹۶درآمدهای مالیاتی و قیمت
دالر و نفت را تخمین زده و اعالم کرده است :دالر 3300
تومان ،نفت  50دالر و درآمدهای مالیاتی  112هزار میلیارد
تومان
مبادالت تجاری ایران و اتحادیه اروپا در  ۹ماهه ژانویه تا
سپتامبر  ۲۰۱۶با رشد  ۶۳درصدی نسبت به مدت مشابه سال
قبل به  ۹.۱۱میلیارد یورو رسید.

اوکراین به  7میلیون تن می رسد

از سفارشات خرید

سهم مالیات و نفت در بودجه  ۹۶مشخص شد

تجارت  ۹میلیارد یورویی ایران و اتحادیه اروپا در  ۹ماه

تولید فوالد شرکت AMKR

خریداران شمش فوالد ترکیه نگران

سرخطخبرهایاقتصادی

روند رو به رشد نقدینگی در پایان مهرماه امسال هم ادامه دار شد
و حجم نقدینگی با رشد بیش از  ۲۸درصدی در مقایسه با همین
دوره در سال قبل از  ۱۱۳۷تریلیون تومان عبور کرد.
مسکن از سال  ۹۲همچنان در رکود است چون تقاضا ندارد
حامد مظاریان ،معاون وزیر راه و شهرسازی گفت :طی سال های ۸۱
تا  ۹۲دالر پنج برابر شد و رکود  6/8درصدی را تجربه کردیم و در
همین مدت قیمت زمین  ۱۴برابر و ساختمان  ۱۱.۶برابر شد.
 ۴۰درصد تسهیالت جدید تولید صرف پرداخت مطالبات
معوق بانکها شد
ابوالفضل روغنی گلپایگانی ،رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی :در
طرح رونق تولید عم ً
ال پولی دست تولیدکننده نرسیده و فقط سیستم
بانکی توانسته بدهی خود را با تسهیالت جدید تولید تهاتر کند.
صنعت کشور نیازمند نوسازی و تجهیز به فناوری روز است
رضا رحمانی ،قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :صنعت
کشور به طور جدی نیازمند نوسازی و تجهیز به فناوری روز بوده و
این مساله در برنامه ششم توسعه نیز مدنظر قرار گرفته است.
جلوی خام فروشی مواد معدنی باید گرفته شود
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی ،رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با
تأکید بر وجود زمینه مناسب برای سرمایهگذاری خارجی در بخش
معادن کشور ،گفت :باید مانع خام فروشی مواد معدنی شویم.
راهآهن در صدر برنامههای وزارت راه وشهرسازی
ن که بخش راهآهن
عباس آخوندی ،وزیر راه و شهرسازی با بیان ای 
در صدر برنامههای این وزارتخانه در دولت یازدهم قرار دارد ،گفت:
با وجود دشواریهای اقتصادی سالهای اخیر ،در بخش راهآهن
اتفاق های مثبت بسیاری رخ داده است.
جزئیات همکاری اقتصادی ایران و روسیه
رئیس ایرانی کمیسیون همکاریهای ایران و روسیه با اشاره به
جزئیات همکاری اقتصادی دو کشور گفت :ایران و روسیه برای
جایگزینی ریال و روبل به جای دالر در مبادالتشان به توافق
رسیدند.

اخبار فوالد

بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

صاحب امتیاز :انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
مدیر مسئول :سیدرسول خلیفه سلطانی
سیاستگذاری :حمیدرضا طاهری زاده – سعید رئوفی
سردبیر :سید احمد عسکری
گرافیک و صفحهآرایی :پیمان مرادی
همـکاران ایـن شـماره :مریـم رحیمی ،مائـده صالـح ،پیمـان مـرادی ،محمدباقر
حسین زاده
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر ،باالتر از خیابان شهید بهشتی،کوچه پردیس ،پالک 3
جدید
ایمیلmag@chilanonline.com :
پایگاه خبــری تحلیلی چیالن آنالینwww.chilanonline.com :
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قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران

قیمتهایداخلی
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 آذر

هفته سوم آذر

سایز

هفته اول آذر

هفته سوم آذر

سایز

هفته اول آذر

هفته سوم آذر

0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.25
1.5
2
2.5

27,500
27,500
24,500
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000

29,000
29,000
29,000
28,000
27,500
27,500
28,000
27,500
28,000
28,000
28,000

6.5
8
10
12
14

19,200
***
15,900
19,950
19,950

20,000
***
***
19,950
19,950

3
4
5
6
8
10
12
15

17,600
17,600
17,600
17,600
17,600
17,600
17,600
***

18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
***

میلگرد آجدار

قیمت ورق سیاه در بازار تهران
سایز

هفته اول آذر

هفته سوم آذر

2

23,000

24,000

3

22,500

23,500

4

22,500

23,500

5

22,600

24,200

6

22,700

24,500

8

22,400

23,900

10

22,400

23,900

12

22,400

23,900

15

22,000

23,350

20

21,500

22,750

25

21,200

23,000

سایز

هفته اول آذر

هفته سوم آذر

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

16,700
16,000
16,000
16,650
16,650
16,650
16,650
16,650
16,650
16,650
***
17,000

17,600
16,700
16,700
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
***
18,550

ناودانی
سایز

هفته اول آذر

هفته سوم آذر

6
8
10
12
14
16
18
20
22

18,700
17,600
17,600
17,600
17,600
17,600
25,800
26,000
25,800

19,700
18,800
18,800
18,800
18,800
18,800
***
***
***

روندتغییرات
قیمت محصوالت فوالدی
در بازار تهران

بورسکاال

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد مخلوط

16,500

996

1395/09/01

1395/10/30

ذوب آهن اصفهان

میلگرد 16

16,500

194

1395/09/01

1395/10/30

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد مخلوط

16,500

903

1395/09/07

1395/10/30

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد و تیرآهن

16,550

30000

1395/09/07

1395/10/30

ذوب آهن اصفهان

تولیدکننده

حجم
معامله
(تن)

تاریخمعامله

تاریخ تحویل

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

23,122

5000

1395/09/15

1395/12/15

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه G

26,730

3000

1395/09/15

1395/12/15

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

19,965

29700

1395/09/15

1395/11/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

19,855

24200

1395/09/15

1395/11/30

فوالد مبارکه اصفهان

تختال SM

14,200

17000

1395/09/15

1395/10/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق قلع اندود

31,555

1000

1395/09/15

1395/12/15

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه G

26,730

7250

1395/09/22

1395/12/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

19,965

36554

1395/09/22

1395/11/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

19,855

9114

1395/09/22

1395/11/30

فوالد مبارکه اصفهان

تختال SM

16,055

30000

1395/09/22

1395/10/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق قلع اندود

31,555

1374

1395/09/22

1395/12/30

تولیدکننده

نام کاال

قیمتپایانی
میانگین
موزون (ریال)

نام کاال

قیمتپایانی
میانگین
موزون (ریال)

حجم
معامله
(تن)

تاریخمعامله

تاریخ تحویل

تیرآهن 18

17,200

393

1395/09/07

1395/10/30

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد12تاA3-32

17,092

10000

1395/09/20

1395/10/30

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد مخلوط

16,909

1056

1395/09/20

1395/10/30

فوالد خوزستان

شمش بلوم (5SP)150*150

14,100

42000

1395/09/03

1395/10/30

فوالد خوزستان

تختال C

16,732

20000

1395/09/17

1395/10/30

فوالد خوزستان

شمش بلوم (5SP)150*150

15,409

25000

1395/09/24

1395/10/30

فوالد هرمزگان جنوب

تختال C

16,300

8500

1395/09/24

1395/11/10

