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مروری بر کارنامه پنج ماهه جلسات هم اندیشی:

از تشکیل تا تقدیر

تناقض حمایت از تولید ریل ملی
با سرعت دادن به واردات ریل!
احسان دشتیانه
معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن اصفهان

باوجود گذشــت بیش از دو ماه از افتتاح پروژه ریل ملی اما هنوز
قرارداد فروش ریل عملیاتی نشده است .شاهد هستیم که راه آهن
در قرارداد خرید  40هزار تنی ریل با سرعت پایینی عمل می کند
و گویا انگیزه ای برای پیگیری این قرارداد ندارد .مسئوالن راه آهن
اگرچه بروکراسی را عامل تاخیر می دانند اما این مسئله درحالی اتفاق
می افتد که ســرعت واردات ریل به داخل کشور بسیار باال است.
در آمــار تجارت خارجی هفت ماهه  95واردات ریل  80هزار تن
عنوان شده درحالی که در سال  94مجموعا حدود  60هزار تن ریل
وارد کشــور شده است و در سال  93این رقم معادل  40هزار تن
بوده است .این آمارها و ارقام گویای این مسئله است که در هفت
ماهه امسال بیش از صد در صد کل  94ریل وارد کشور شده است.
از سوی دیگر مصاحبه مدیران برخی شرکت های خارجی نظیر
کاردمیر ترکیــه مبنی بر فروش  140هزار تــن ریل به ایران یا
جیندال هندوســتان مبنی بر فروش بیــش از  200هزار تن ریل
به ایران این نگرانی را ایجاد و به ذوب آهن القا کرده که راه آهن
و در مجموع وزارت راه و شــرکت های وابسته به آن بیش از نیاز
کل کشــور ریل وارد کرده اند و نگرانی آنجا بیش تر می شــود
که اعالم گردد قراردادهای خرید ،ثبت سفارشات قبل بوده است.
واردات گســترده ریــل و عالقه زیــادی که به آن نشــان داده
می شــود این مســئله را تلقین می کند کــه واردات این کاال
صرفه بیش تری برای کشور دارد تا تولید ریل داخلی ،به عبارت
دیگر این مســائل یعنی تولید ملی مفهومی برای راه آهن ندارد.
جای تاسف اســت که راهآهن در قرارداد خرید ریل از ذوب آهن
نســبت به خریدهای خارجی خود سختگیرانه تر عمل کرده و به
این شــرکت اعالم شده برای عقد قرارداد ضمانت نامه ارائه دهد
درحالی که هیچ گونه پیش پرداختی قرار نیســت پرداخت شود.
تاکید راه آهن پرداخت ارزی اســت امــا راه آهن قادر به دریافت
مجوز از بانک مرکزی نخواهد بود و اگر بر این خواسته پافشاری
کند ،قرارداد خرید ریل تا پایان ســال هم عملیاتی نخواهد شد.
در هر صورت و درمجموع اگر واردات بی رویه ریل تداوم یابد و شاهد
توقفآننباشیم،تولیدریلدرذوبآهنباچالشجدیروبهرومیشود.

فراخوان
چیــان در نظر دارد در شــماره  71خود که در دی ماه
امسال منتشــر خواهد شد به موضوع افزایش بهره وری
(در نیروی انســانی ،تولیــد و  )...در صنعت فوالد ایران
بپردازد .از اینــرو از صاحب نظران و فعاالن اقتصادی به
خصوص متولیــان و فعاالن حوزه فوالد کشــور دعوت
می شود تا دیدگاه ها و نقطه نظرات خود را در خصوص
موضوع نقد و بررسی بهره وری و راهکارهای ارتقای آن در
شرکت های فوالدی به دفتر نشریه چیالن ارسال فرمایند.
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وحیدیعقوبی

معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالدایران
حدود  5ماه از آغاز برگزاری جلسات هم اندیشی در رسته
های مختلف انجمن تولیدکنندگان فوالد می گذرد و این
در حالی است که علی رغم پیش بینی برخی از فعاالن بازار
فوالد ،این نشســت ها نه تنها با شکست روبرو نشده بلکه
توسعه نیز یافته است.
اثربخشــی و منفعت جلسات هم اندیشــی در رسته های
مختلف به گونه ای بوده است که مدیران واحدهای تولیدی
برای حضور در این نشست ها و دخیل نمودن نقطه نظرات
خود در تصمیم گیری های صنفی ،عموما به صورت هفتگی
و از نقاط مختلف کشــور خود را به سالن کنفرانس انجمن
تولیدکننــدگان فوالد می رســانند و در تصمیم گیری ها
مشارکت می کنند؛ آن هم تصمیماتی که الزام قانونی برای
اجرای آن وجود ندارد و تنها پشــتوانه اجرایی آن ،تعهدات
صنفی است! این روحیه همکاری و مشارکت از سوی اعضای
یک تشکل ،شاید در صنوف صنعتی کشور کم سابقه و مثال
زدنی باشد و انصافا جای تحسین دارد.
سیر تکاملی جلســات هم اندیشی هم نشان از توسعه این
نشست ها در جهات گوناگون دارد .در مرداد ماه سال جاری
که برگزاری جلســات هم اندیشی به واسطه تغییر ساختار
انجمن و در راستای انسجام بیشتر تولیدکنندگان در بازار
کلید خورد ،فقط تولیدکننــدگان میلگرد آن هم با تعداد
محــدودی از واحدهای بزرگ دور هم می آمدند اما اکنون
شــاهدیم که نه تنها واحدهای تولیدی حاضر در جلسات
میلگردی ها افزایش داشــته و بیــش از  70درصد تولید
میلگرد کشــور را شامل می شود بلکه سایر رسته ها نیز به
طور مستمر و در فواصل زمانی تقریبا مشخص جلسات هم
اندیشــی خود را برگزار می کنند .بــه عبارت دیگر پس از
گذشت حدود یک ماه از برگزاری اولین جلسه هم اندیشی
در انجمن و موفقیت نسبی میلگردی ها در کاهش رقابت
منفی در بازار و تثبیت قیمتها ،هم تعداد شرکت های حاضر
در جلســات میلگردی ها افزایش یافت و هم جلسات هم
اندیشــی در سایر رسته ها آغاز شد .پس از تولیدکنندگان
میلگرد ،ذوبی ها و ورقی ها هم وارد گود شدند و نخستین
جلسات خود را برگزار کردند .قراضه و آهن اسفنجی و نبشی
و ناودانی هم پس از آنها جلســات هم اندیشی خود را آغاز
کردند و به گفته مسئولین انجمن ،واحدهای تولیدکننده
تیرآهن هم به زودی دور هم جمع خواهند شد .عالوه بر این
و به فراخور نیاز رسته های مختلف ،جلسات بین رسته ای
هم برگزار می شود.

اهداف و محورها و تصمیمات جلسات هم اندیشی نیز در
این  5ماهه دچار تحول و تکامل شــده است .اگر به مرداد
ماه و زمان برگزاری نخستین نشست هم اندیشی برگردیم،
در آن زمــان هدف از این نشســت ها ،جلوگیری از رقابت
منفی واحدهای تولیدی در ســطح بازار اعالم شد .احمد
خوروش ،عضو هیئت مدیره انجمن در گفتگو با چیالن در
خصوص نتایج جلسه نخست واحدهای نوردی گفت :تولید
محصوالت نوردی در شــرایط فعلی در وضعیت مطلوبی
نیست و امیدواریم با تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه به
نتیجه مطلوب رسیده و از کاهش بیشتر قیمت ها جلوگیری
کنیم.
میلگردی ها در همان جلســه اول تصمیمات مهمی هم
گرفتند .خبر چیالن از جلســه اول میلگــردی ها از زبان
آقای خوروش « :وی با اشــاره به هم قسم شدن واحدهای
تولیدی در این جلســه اضافه کــرد :باید هماهنگی هایی
توســط شــرکت های نوردی صورت گیرد تا قیمت ها در
برســدکه در
بــازار به ثبات
حضور واحدهای
جلسه مذکور و
تاثیرگذار در بازار
و
بــزرگ
تصمیمات اتخاذ
میلگــرد این
با تاکید بر لزوم
شد .خوروش
قیمت ها در بازار
همگون سازی
نشــان کرد :در
فــوالد خاطر
توافــق کردیم
این جلســه
اول با همکاری
کــه در گام
بزرگ نوردی و
کارخانجات
ســازی قیمت
با هدف واقعی
میلگرد کارخانجات مختلف در بازار ،فروش های اعتباری
متوقف شود و کارخانجات تولیدکننده میلگرد قیمت های
نقدی و واقعی را اعالم کنند».
اما در جلسات بعدی و با توجه به روند افزایشی قیمت فوالد
در بازارهــای جهانی و داخلی ،عالوه بر هماهنگی قیمتی،
موضوعات دیگری از جمله منطقی سازی تفاوت قیمت تمام
شده میلگرد و شمش ،کاهش عرضه متناسب با تقاضا ،حل
مســائل مالیاتی و برقراری نظام کیفی و رتبه بندی هم در
دستور کار جلسات میلگردی ها قرار گرفت.
این توسعه محورها و اهداف در سایر رسته ها نیز اتفاق افتاد.
ذوبی ها نیز پس از چند جلســه که کاهش رقابت منفی
و هماهنگی قیمت ها را دنبال کردند ،موضوعاتی همچون

یکپارچه سازی درجه بندی قراضه ،استاندارد سازی نحوه
خرید آهن اســفنجی و پیگیری استاندارد اجباری شمش
را هم به دستور کار خود اضافه کردند .تولیدکنندگان ورق
نیز نظراتشان در خصوص تعرفه های واردات را جمع بندی
کردند و قصد دارند با متوازن ســازی تولید بین شرکتها،
بخش بیشــتری از تقاضای مصرف کنندگان ورق فوالدی
را پوشش دهند .جلســات هم اندیشی با تامین کنندگان
قراضه نیز عالوه بر مباحث قیمتی به موضوعات دیگری از
جمله تشکیل انجمن صنایع بازیافت فلزی ،تهیه آمار عرضه
و تقاضای قراض و طرح حمایت از واحدهای فرآوری قراضه
اختصاص یافت .در رسته تولیدکنندگان آهن اسفنجی نیز
موضوعاتی از جمله راهکارهای حل مشکل تامین گاز این
واحدها و مباحث مربوط به فروش محصول و خرید گندله
مطرح شد و قرار اســت در جلسات آتی این رسته به آنها
پرداخته شود.
تازه ترین و یکی از مهمترین اتفاقات جلسات هم اندیشی
پیرامون نشست های تولیدکنندگان نبشی و ناودانی رقم
خورده است و آن چیزی نیست جز تقدیر تعدادی از کسبه
بازار آهن از اقدام تولیدکنندگان این حوزه برای ثبات بخشی
به بازار.در این تقدیرنامه که توســط تعدادی از فعاالن بازار
نبشی و ناودانی مهر و امضا شده آمده است« :احتراما حرکت
هم اندیشی تولیدکنندگان ناودانی و نبشی درخصوص ثبات
قیمت به بازار که کمک بســیار شایانی برای امنیت خاطر
فروشــندگان این صنف ایجاد نموده را تحسین و مراقب
تقدیر و تشــکر خود را از انجمن تولیدکنندگان فوالد علی
الخصوص جنــاب آقای حمید رضا طاهــری زاده و آقای
مصطفی عبداللهی به عنوان متولیان این امر خطیر را داشته
باشیم»
در پایان نامه نیز ابراز امیدواری شــده اســت که با همت
کارخانجات ،این اتحاد و هماهنگی بین تولید و بازار ادامه
داشته باشد و به انسجام بخشی واحدهای تولیدکننده نبشی
و ناودانی نیز کمک بیشتری کند.
به هر حال به نظر می رسد جلسات هم اندیشی تولیدکنندگان
رسته های مختلف در انجمن فرصت بسیار مناسبی برای
مدیریت عرضه محصوالت مختلف زنجیــره فوالد فراهم
آورده و این جلسات در حال نهادینه سازی فرهنگ گفتگو و
تعامل و البته تعهد در بین صنف تولیدکنندگان فوالد است
که در صورت موفقیت ،یک جهش بزرگ صنفی و فرهنگی
در صنعت کشور محسوب می گردد.

جناب آقای مهندس قنواتی

انتصاب شایسته حضرتعالی به عنوان مدیر عامل شرکت فوالد امیرکبیر کاشان را تبریک عرض نموده
و از درگاه خداوند متعال توفیق و سربلندی برای شما مسئلت داریم.
جناب آقای مهندس امیری

حسن انتخاب حضرتعالی به عنوان مدیر روابط عمومی شرکت ذوب آهن اصفهان را تبریک عرض نموده
و از درگاه خداوند متعال توفیق و سربلندی برای شما مسئلت داریم.

رشد  300درصدی صادرات فوالد خراسان
صادرات میلگرد فوالد خراســان در  8ماهه نخست امسال چیزی حدود  300درصد افزایش را
نشان می دهد.

حسین بختياري ،مدير بازاريابي و فروش فوالد خراسان در گفت و گو با چیالن گفت :علی رغم
اینکه از نظر ظرفیت تولید 5 ،تا  7درصد ظرفیت میلگرد کشور در اختیار فوالد خراسان است
اما شاهد بودیم که در طول  8ماهه امسال بیش از  30درصد از صادرات میلگرد کشور مربوط
به این شرکت بوده است .صادرات میلگرد فوالد خراسان با رشد  4برابری یک موفقیت محسوب
می شــود .وی افزود :فورش فوالد خراســان نیز در تمام بخش های شمش ،آهن اسفنجی و
میلگرد رکودی در طول تاسیس شرکت محسوب می شود .بختیاری ادامه داد :مجموع فروش
آهن اسفنجی ،شمش و میلگرد در مجتمع فوالد خراسان به بیش از  625هزار تن رسید .جمع
فروش این اقالم هم براساس اطالعات مندرج در کدال بیش از  733میلیارد تومان بوده است.

2
اخبار داخلی

دوگانگی در آمارهای وزارتخانه در بخش فوالد خام و محصوالت فوالدی
به گزارش خبرنگار چیالن ،براساس گزارش آمار تولید کاالهای منتخب منتشر شده
از ســوی دفتر آمار و فرآوری داده های وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،تولید فوالد
خام در  8ماهه نخســت امسال رشد  4.8درصدی را به ثبت رساند و نزدیک به 11
میلیون و  770هزار تن شد.

طبق این گزارش ،آمارهای وزارت صنعت ،معدن و تجارت از وصول حدود
 2هزار و  285میلیارد ریال حقوق دولتی از معادن کل کشور خبر می دهد
که این میزان افت  5.2درصدی نســبت به  8ماهه نخست پارسال دارد.
بیش ترین افت مربوط به خراسان رضوی سپس گلستان و البرز بوده است.

در بخش محصوالت فوالدی هم طبق آمار وزارتخانه تولید  11میلیون و  417هزار
تن در  8ماهه شــده اســت که افت  5.2درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل
داشته است.

به گزارش چیالن ،آمارهای منتشر شده از سوی دفتر آمار و فرآوری داده های
وزارت صنعت ،معدن و تجارت مربوط به  8ماهه نخست امسال نشان می دهد
در بخش پروانه های بهره برداری معدن جدید صادر شده رشد  5.6درصدی
نسبت به مدت مشابه سال قبل اتفاق افتاده است.

در جدول ذیل قیمت میلگرد ،تیرآهن و نبشــی از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و
تولیدکنندگان در آبان ماه  95و درصد تغییرات نسبت به مهر  94نشان داده شده است و همان
گونه که مشخص است تیرآهن ،میلگرد و نبشی رشد قیمت داشته اند.

وزارتخانه درحالی این آمار را می دهد که براســاس اطالعات انجمن تولیدکنندگان
فوالد ،فوالدســازان خصوصی و دولتی در  8ماهه ابتدایی امسال  12میلیون و 311
هزار تن فوالد خام و  11میلیون و  915هزار تن انواع محصوالت فوالدی تولید کرده
اند .به عبارت دیگر براســاس آمار انجمن فوالد ،تولید فوالد خام رشــد  9درصد و
محصوالت فوالدی افت یک درصدی درمقایسه با مدت مشابه داشته است.
گفتنی است ،تولید سنگ آهن در  8ماهه ابتدایی براساس اطالعات وزارت صنعت،
معدن و تجارت با  1.6درصد رشد  22میلیون و  177هزار تن شده است.

برگزاری دومین همایش بومیسازی
کاتالیست و فرآیند احیای مستقیم آهن کشور
همزمان با سالگرد بارگذاری نخستین ریفرمر کشور با کاتالیستهای ایرانی ساخت شرکت
نفت و گاز سرو ،دومین دوره همایش بومیسازی کاتالیست و فرآیند احیای مستقیم آهن
با مشارکت مدیران و متخصصان صنعت فوالد کشور و مقامات وزارت صنعت ،معدن و
تجارت در روزهای  17و  18دی ماه به میزبانی شرکت دانش بنیان نفت و گاز سرو برگزار
خواهد شد.
ن
به گزارش چیالن؛ محمد امین ابراهیمی ،دبیر اجرایی همایش با اعالم این مطلب گفت :در این همایش به تشــریح مهمتری 
دســتاوردهای بومیسازی فرآیند احیای مستقیم آهن پرداخته خواهد شــد تا فرصتی مناسب برای ارائه نقاط قوت خدمات و
محصوالت تولیدی در محیطی تخصصی برای تصمیمگیران صنعت فوالد فراهم آید.
وی افزود :طبق برنامهریزیهای صورتگرفته ،سخنرانانی از میان مدیران و معاونان وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،شرکت ملی
فوالد ایران ،شرکتهای فوالدی به ایراد تجارب و اقدامات عملی خود خواهند پرداخت و محورهای این همایش شامل محورهای
توسعه صنعت فوالد با نگاه ملی و فناورانه ،حمایت از دانشهای نوین باهدف بسترسازی تولید انبوه ،بومیسازی زنجیره تامین،
خودکفایی تولید کاتالیست صنایع فوالد ،توسعه پایدار و مدیریت مصرف با حمایت کالن و تعالی مهندسی با اعتماد به تولید ملی
دانش محور خواهد بود.
شرکت دانشبنیان نفت و گاز سرو بهعنوان تولیدکننده کاتالیست صنایع فوالد ،پتروشیمی و پاالیش در ایران شناخته میشود
که توانسته است با تولیدات خود تابوی تولید محصوالت با دانش فنی باال را شکسته و ایران را به جمع معدود کشورهای سازنده
این محصوالت اضافه کند.

افزایش بهای ورق گرم
فوالد مبارکه در بازار صادراتی
فوالد مبارکه فروش ورق گرم برای تحویل در ماه ژانویه را به بهای  500دالر
در هر تن فروخت.
این عرضه کننده تناژ فروش به خریداران منطقه را محدود کرده است و موفق
به فروش باالتر از سطوح قیمتی قبل شده است.
عالوه بر این ،فوالد مبارکه در نظر دارد قیمت های فروش را با توجه به بهبود بازارهای جهانی ،در مناقصات آتی افزایش دهد.
با توجه به اطالعات بازار ،فوالد مبارکه حدود  20هزار تن ورق گرم را برای ماه ژانویه در منطقه خاورمیانه به بهای  500دالر در
هر تن به صورت فوب بنادر ایران فروخته است .معامالت قبلی این شرکت در منطقه خاورمیانه که به پایان اکتبر باز می گردد
 410دالر در هر تن بود .این موفقیت فوالد مبارکه در افزایش قیمت های فروش در بازارهای جهانی ناشی از روند صعودی کلی
در بخش فوالد جهانی است .گفتنی است ،ورق نورد گرم چین از دو ماه قبل بیش از  90تا  95دالر در هر تن افزایش داشته است.
اگرچه روند فعلی بازارهای جهانی شفاف نیست اما فوالد مبارکه به دلیل وجود تقاضا در منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا)
قصد افزایش قیمت ها فروش را دارد .این شرکت قیمت های جدید را برای دور جدید فروش خود تعیین کرده است و این احتمال
وجود دارد که بهای پیشنهادی  520تا  530دالر در هر تن به صورت تحویل فوب بنادر ایران برای ماه فوریه باشد.
شایان ذکر است ،انتظار می رود نتایج مناقصه در روزهای ابتدایی سال  2017اعالم گردد.

این آمار که از روی آمارهای مقدماتی سامانه کاداستر اتخاذ شده است حاکی
از آن است که پروانه اکتشاف صادر شده در  8ماهه امسال با  8.7درصد رشد
 498فقره بوده و پروانه های بهره برداری در این مدت  527فقره بوده اســت.
البته در حوزه گواهی کشــف افت  6.1درصدی به چشــم می خورد و تعداد
گواهی کشف ها به  354فقره رسیده است.

هدف گذاری صادرات  ۱۰۰میلیون
دالری فوالد کاوه جنوب تا پایان سال
مجموع فروش شمش و آهن اسفنجی فوالد کاوه جنوب کیش در طول  9ماهه
نخست امسال به  628هزار و  499تن رسیده است.
به گزارش چیالن  ،براساس اطالعات رسیده از این شرکت ،مجموع فروش آهن
اسفنجی این شرکت در  ۹ماهه نخست امسال  ۲۳۴هزار و  ۸۷۴تن بود که ۱۸۲
هزار و  ۱۶۴تن آن داخلی و  ۲۱هزار و  ۹۹۸تن آن فروش خارجی بوده و  ۳۰هزار و  ۷۱۱تن آن در قالب کارمزدی فروخته شده
است.
همچنین مجموع فروش شمش این مجتمع  ۳۹۳هزار و  ۶۲۵تن بوده که  ۲۵۵هزار و  ۶۲۷تن آن داخلی و مابقی صادراتی بوده
است.
پیش از این نیز علی دهاقین ،مدیرعامل شرکت فوالد کاوه جنوب کیش از صادرات  ۱۸۱هزار تنی محصوالت این شرکت به خارج
از کشور خبر داده بود .وی اظهار داشت :آمارهای منتشر شده نشان می دهد ،بیش از  ۲۳هزار تن از این صادرات به آهن اسفنجی
و  ۱۵۸هزار تن به شمش فوالدی اختصاص دارد.
وی ارزش مالی این محموله های صادراتی را بیش از  ۵۶میلیون و ۶۸۶هزار دالر تخمین زده و گفت :این محصوالت به کشورهای
اردن ،مالزی ،هند ،مراکش و تایلند صادرشده است.
علی دهاقین پیش بینی کرد تا پایان سال صادرات این شرکت به بیش از  ۱۰۰میلیون دالر برسد.

فوالد خوزستان تا پایان سال سود هر
سهم پیش بینی شده را محقق می کند
فوالد خوزســتان در راستای افزایش ســرمایه ،از  8هزار میلیارد ریال به  14هزار و
 472میلیارد ریال اعالم پذیره نویســی کرد .براین اســاس فوالد خوزســتان ،تعداد
 59,561,540سهم  1000ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه می کند و براساس
برنامه ریزی های اعالم شــده ،مهلت پذیره نویسی عمومی از  30آذر تا  29دی ماه
امسال است.
کارشناسان بازار سرمایه معتقدند دليل رشد  35درصدي سود هر سهم این شرکت ،افزايش متوسط نرخ فروش محصوالت به
ميزان حدودا ً  6درصد ناشي از افزايش نرخهاي فروش داخلي و جهاني متأثر از شرايط اقتصاد بينالمللي است.این در حالی است
که بهاي تمام شده کاالي فروش رفته حدودا ً به ميزان  2درصد افزایش داشته که عمدتاً ناشي از افزايش نرخ خريد مواد اوليه
بوده اســت .فوالد خوزســتان اعالم کرده که باتوجه به روند افزايشي نرخ فروش محصوالت در سال  1395در بازارهاي داخلي
و بينالمللي ،تحقق سود هر سهم سال مالي  1395به مبلغ  207ريال حتی با وجود مشکالت برآمده از فروشهاي صادراتي،
کاهش تقاضاي داخلي و بينالمللي و بازار رقابتي فوالد قابل دسترس خواهد بود .انتظار میرود با توجه به موفقیت شرکت فوالد
خوزستان در سال گذشته در افزایش سود هر سهم خود ،در سال جاری نیز با روند افزایشی که در معامالت این شرکت دیده
میشود ،این شرکت بتواند سودی بیش از پیشبینی خود کسب کند.
گفتنی است تولید اسلب فوالد خوزستان تا پایان آذر ماه بیش از  966هزار تن بوده و تولید بلوم و بیلت به یک میلیون و 721
هزار تن رسید .میزان فروش نیز در این شرکت به ترتیب در بخش اسلب یک میلیون و  125هزار تن و در بخش بلوم و بیلت
یک میلیون و  666هزار تن بود.

جدیدترین اصالحیه های چینی ها در تعرفه های فوالد
به گزارش خبرنگار چیالن ،وزارت دارایی چین مالیات بر صادرات شــمش فوالد را از 50
درصد در سال  2016به  15درصد برای سال  2017کاهش داد .این قانون از اول ژانویه
 2017اعمال خواهد شد .این مالیات در سال  2015حدود  25درصد بود.
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همچنین تعرفه شــمش فوالد آلیاژی هم به  10درصد خواهد رسید .مالیات بر صادرات
چدن هم از  20درصد به  10درصد می رسد و در ورق گرم فوالدی و آهن اسفنجی 15
درصد خواهد شد و مالیات بر صادرات قراضه هم  40درصد می شود.

اخبار خارجی

توسط چند موسسه بین المللی صورت گرفت:
پیش بینی بهای سنگ آهن در سال 2017
به گزارش گروه ترجمه چیالن به نقل از متال اکسپرت ،سنگ آهن در سال  2016به جهت رشد بهای فوالد
و تقویت بازار این محصول به دنبال بهبود وضعیت مسکن و افزایش قیمت زغال ،ماه دسامبر را نیز افزایشی
به پایان برد.
طبق این گزارش ،بهای سنگ آهن فاین (ریز دانه) استرالیا  79.8دالر در هر تن به صورت تحویل در بنادر چین رسیده است .البته با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال  ،2016بورس های کاالیی جهان
نظیر دالیان و معامالت آتی بورس شانگهای شاهد کاهش محسوس قیمت های شمش و میلگرد بودند چراکه تقاضا تضعیف شده بود .پیش بینی می شود کاهش تولید فوالد در کنار موجودی باالی مواد
اولیه کارخانه ،فشار زیادی بر تقاضای سنگ آهن و قیمت های این ماده معدنی در ابتدای سال  2017ایجاد کند.
بنابراین ماه آینده (ژانویه  )2017قیمت سنگ آهن ضعیف تر خواهد شد .بررسی کارخانه های فوالدی بسیاری نشان می دهد موجودی این کارخانه ها خیلی باالست و این موجودی تا زمان عید شکوفه
های چین و سال نو چینی ها کافی به نظر می رسد .انتظار می رود سال  2017سالی چالشی برای سنگ آهن باشد چون انتظار می رود بهای زغالسنگ کک شو کاهشی شود ،بخش مسکن رشد آهسته
تری را دنبال کند و عرضه سنگ آهن نیز با وجود کاهش تولید فوالدی که اتفاق خواهد افتاد ،افزایش یابد .مرکز تحقیقات  ،BMIسیتی گروپ ،گلدمن ساچه و مورگان استنلی و نیز بازارهای سرمایه RBC
متوسط قیمت سنگ آهن را برای سال  2017حدود  56.95دالر در هر تن برای تحویل در بنادر چین پیش بینی کرده اند.

رقابت تولیدکنندگان داخلی آمریکا با تامین کنندگان اصلی خارجی محصوالت تخت فوالدی را افزایش داده و دلیل اصلی آن
اقدامات تجاری صورت گرفته در طول سال بوده است.
به گزارش گروه ترجمه چیالن از متال اکسپرت ،در 11ماهه نخست سال  2016مجموع واردات فوالد آمریکا  30.3میلیون تن بود که  24.18میلیون تن آن محصوالت نهایی فوالدی بود که به ترتیب
افت  16.8درصدی و  17.9درصدی درمقایسه با مدت مشابه سال قبل داشته است .برآوردهای اولیه انستیتو آهن و فوالد آمریکا ( )AISAنشان می دهد تنها واردات میلگرد و مفتول افزایشی بوده
و حدود  4.5درصد و  5.1درصد به ترتیب رشد داشته است .این موسسه گزارش داده که واردات ورق نورد گرم فوالدی در این مدت افت  24.8درصدی داشته و همچنین ورق گالوانیزه گرم 11.4
درصد کاهش داشته است.
گزارش مقدماتی  AISAحاکی ازآن است که واردات کل و محصوالت نهایی فوالد آمریکا در سال  2016به ترتیب  33.1میلیون تن و  26.4میلیون تن خواهد شد که افت  14.7درصدی و 16.2
درصدی نسبت به سال  205را نشان می دهد .سهم بازار فوالد آمریکا از واردات در سال  ،2016حدود  25درصد برآورد می گردد درحالی که در سال  2015این عدد به  29درصد رسیده بود.
گفتنی است ،کره جنوبی ،ترکیه ،ژاپن ،آلمان و تایوان بزرگترین تامین کنندگان محصوالت نهایی فوالد آمریکا هستند.
واردات از چین به دلیل انجام اقدامات محدودکننده وارداتی ،در ماه های ژانویه تا نوامبر از  2.24میلیون تن سال  2015کاهش یافته و به  800هزار تن در مدت مشابه سال  2016رسیده است .درحالی
که واردات از ویتنام بیش از  5برابر رشد داشته و به  903هزار تن رسیده است.

تامین کنندگان قراضه ترکیه
برنامه ای برای تخفیف ندارند

قیمت ورق گرم فوالدی روسیه
هنوز در مسیر صعود

قيمتهايجهاني

تهیه و تنظیم :مریم رحیمی

تولیدکنندگان روســی افزایش  5درصدی قیمت های
فروش داخلی ورق گرم تخت را برای ماه ژانویه نسبت به
دسامبر اجرا کرده اند .به گزارش بولتن اخبار فوالد ،ورق
گرم با ضخامت  4تا  10میلیمتر در ایالت های مرکزی روسیه  680دالر در تن فروخته می شود.
این رشد قیمت ها از نرخ های صادراتی هم حمایت خواهد کرد.کارخانه ها در نظر دارند قیمت
های داخلی را  17دالر در هر تن افزایش دهند اما ممکن است این رشد در ماه ژانویه  2017حتی
ممکن است به  25دالر یا بیشتر هم برسد.
این افزایش قیمت درحالی مطرح می گردد که کارخانه ها در فروش موجودی خود مشــکالتی
دارند و پرداخت های کم کاربران نهایی و مازاد موجودی دیده می شود.
با این حال زمزمه هایی از افزایش  5درصدی قیمت ها برای ماه فوریه از سوی برخی کارخانه
های فوالد روسیه شنیده می شود.
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72-73

390

390

400

397/5

387-392

400-405

418-420

455-460

440-445

475-480

500-502

500-505

495-500

390-400

395-404

410-420

455-465

465-475

488-492

488-492

490-500

490-500

ورق گرم

وارداتی اروپا CIF

472/5-483/5

479-490

492-498

496-518

510-520

542-548

538-543

537-543

543-548

ورق سرد

صادراتی دریای سیاه

430-440

440-445

460-465

505-510

520-530

535-545

535-540

540-545

540-545

میلگرد

 FOBصادراتی ترکیه

367-373

380-390

390-400

424-426

436/5-438/5

425-430

417/5-422/5

430-440

430-440

میلگرد

داخلی اروپا

417/5-428/5

424/5-435/5

437/5-448/5

447-458

451/5-462

478-484

475-486

470-480

474-485

میلگرد

 FOBصادراتی چین

337-339

341-343

355-357

402-408

388-392

419-421

435-439

430-432

420

محصول

سنگ آهن
سنگ آهن
سنگ آهن
شمش
ورق گرم
ورق گرم

 58درصد وارداتیCFR -
شمال چین

 65درصد وارداتیCFR -
شمال چین

 52درصد وارداتیCFR -
شمال چین

صادراتی FOB -دریای
سیاه

ورق گرم -صادراتی چین
صادراتی  FOBدریای
سیاه

افزایش نرخ ارز در اقتصاد ما اعالم بحران است
حیدر مستخدمین حسینی ،اقتصاددان :کاهش ارزش پول ملی در
ایران به دلیل نامناسب بودن وضعیت بازارها به نفع اقتصاد ملی
نیست و نباید آن را به دلیل افزایش منفعت حاصل از صادرات
توجیه کرد.
فاینانس  ۵طرح پتروشیمی از خط اعتباری چین
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از موثر شدن فاینانس پنج طرح
پتروشیمی از محل خط اعتباری چین خبر داد و در ادامه بر لغو
مجوز طرح های غیر فعال پتروشیمی تاکید کرد.
یکسان سازی نرخ ارز در سال  ٩٥رسما منتفی شد
با وجود اما و اگرهایی که در مدت اخیر برای عملیاتی شدن وعده
رئیس کل بانک مرکزی برای یکسانسازی نرخ ارز تا پایان سال
 ۹۵مطرح شد ،وی در اظهارات اخیر خود به گونهای اجرایی شدن
این سیاست در سال جاری را رسما منتفی اعالم کرده است.
منابع بازنشستگان فوالد به صندوق بازنشستگی کشور منتقل
شود
اجتبی احمدی ،نماینده کانونهای بازنشستگان صنعت و معدن فوالد
کشور :بازنشستگان پیگیر انتقال منابع از صندوق بازنشستگی فوالد
به صندوق بازنشستگی کشور هستند.
اقتصاد ایران جزو  ۲۰اقتصاد دنیاست
شاپور محمدی ،رییس سازمان بورس و اوراق بهادار :اقتصاد ایران
جزو  ۲۰اقتصاد برتر دنیاست و شفافیت در بورسهای ایران به
شفافیت در کل اقتصاد کمک میکند.
کلیات بودجه سال  96کشور در کمیسیون تلفیق تصویب شد

هفته منتهی به

مشخصات

محمدرضا پورابراهیمی ،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ۸۰ :درصد
فعاالن اقتصادی مشکل خود را بانکها میدانند و تامین مالی بخش
دولتی به جای بخش خصوصی در بازار بدهی در اولویت قرار گرفته
است و به نوعی نرخ شکنی محسوب می شود.
حمید زنگنه ،استاد اقتصاد دانشگاه وایدنر آمریکا :تغییر واحد
پولی از ریال به تومان را فقط می توان به صرفه جوئی درکاغذ و
فلزات ،راحتی حمل و نقل پول ،و راحتی درحسابداری آن دانست
ولی در بنیان اقتصادی اثری ندارد.

کاهش سهم واردات از بازار فوالد آمریکا

به گــزارش گروه ترجمه چیالن به نقل از متال اکســپرت،
اگرچه در بازار قراضه ترکیه قیمت ها بدون تغییر باقی مانده
است اما انتظار می رود قیمت آن بعد از تعطیالت تغییراتی را شاهد باشد .در حال حاضر علی رغم
اینکه کارخانه های ترکیه ای از واردات قراضه خودداری می کنند ،تامین کنندگان قراضه درمقابل
این روند ایستادگی کرده و برنامه ای برای تخفیف ندارند .چراکه معتقدند برخی فاکتورها حکایت از
افزایش قیمت ها دارد .اولین فاکتور ،کاهش جمع آوری قراضه است .دومین فاکتور تقاضای داخلی
در کشــورهای صادرکننده قراضه است که افزایش یافته و پیش بینی می شود در ماه ژانویه بهای
قراضه افزایشــی شود .سومین فاکتور هم افزایش قیمت های حمل است که باال باقی مانده است.
آخرین قیمت های معامالتی برای قراضه آمریکا و بالتیک به ترتیب  296دالر در هر تن و  290دالر
در هر تن تحویل در بنادر ترکیه بود .البته شرکت های ترکیه ای نیز خرید با قیمت های باالتر از
قیمت های فعلی را منوط به قیمت میلگرد و فروش محصوالت فوالدی می دانند.

 ۸۰درصد فعاالن اقتصادی مشکل خود را بانکها میدانند

تغییر ریال به تومان در بنیان اقتصاد ایران تأثیری ندارد

انستیتو آهن و فوالد آمریکا گزارش داد:

قراضه در ترکیه ممکن است بعد از تعطیالت ،به بیش از 300
دالر در هر تن به صورت تحویل در بنادر این کشور برسد.

سرخطخبرهایاقتصادی

غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی ،عضو کمیسیون برنامه و بودجه و
محاسبات مجلس شورای اسالمی :کلیات الیحه بودجه سال  96کل
کشور در کمیسیون تلفیق تصویب شد.
مصوبه مجلس بریدن سر مناطق آزاد است
حسین فروزان ،مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو :واگذاری مناطق
آزاد به وزارت اقتصاد از نظر حقوقی با اشکال مواجه است و این
مصوبه بریدن سر مناطق آزاد است.
ارزهای رکورددار ریزش در سال ۲۰۱۶
سال  ۲۰۱۶سال پرفراز و نشیبی بود و بازارهای ارزی از این نظر
مستثنی نبودند .پوند مصر ،نایرای ترکیه ،لیر ترکیه ،پزوی آرژانتین،
پوند انگلیس ،پزوی مکزیک و بولیوار ونزوئال ازمجله این ارزها
هستند.
عربستان در وضعیت بحران شدید مالی است
تحلیلگر سیاسی و اقتصادی یونانی با اشاره به روند اوضاع عربستان
سعودی ،گفت :ریاض با اتخاذ تصمیمات غلط در باره نفت ،به بحران
بی سابقه ای مبتال شده است.
قیمت نفت و فلزات پایه در سال  ۲۰۱۶افزایش یافت
قیمت نفت ،کائوچو و فلزات مختلف امروز کار خود در سال ۲۰۱۶
را با رشد قیمت های قابل توجه به پایان می برند .عامل اصلی رشد
قیمت این کاالها کاهش تولید و انتظار تقویت تقاضا بوده است.

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 چهارم آذر

هفته اول دی

سایز

هفته چهارم آذر

هفته اول دی

سایز

هفته چهارم آذر

هفته اول دی

0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.25
1.5
2
2.5

29,000
29,000
26,500
27,200
27,200
27,200
27,200
27,200
27,200
27,200
28,000

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

6.5
8
10
12
14

19,500
***
16,300
20,350
20,350

19,400
***
16,300
20,350
20,350

3
4
5
6
8
10
12
15

17,600
17,600
17,600
17,600
17,900
17,900
17,900
***

17,400
17,400
17,400
17,400
17,500
17,500
17,500
***

میلگرد آجدار

قیمت ورق سیاه در بازار تهران
سایز

هفته چهارم آذر

هفته اول دی

2

23,500

23,000

3

23,000

22,800

4

23,000

22,500

5

23,500

22,500

6

23,500

22,300

8

23,100

22,800

10

22,500

22,500

12

22,500

22,800

15

22,700

22,600

20

22,300

22,300

25

22,300

22,500

سایز

هفته چهارم آذر

هفته اول دی

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

16,700
16,000
16,000
17,250
17,250
17,250
17,250
17,250
17,250
17,250
***
17,600

16,600
15,800
15,800
17,200
17,200
17,200
17,200
17,200
17,200
17,200
***
17,500

ناودانی
سایز

هفته چهارم آذر

هفته اول دی

6
8
10
12
14
16
18
20
22

18,000
17,500
17,500
17,500
17,500
17,500
27,000
27,000
27,000

18,200
17,500
17,500
17,500
17,500
17,500
28,500
28,500
28,500

روندتغییرات
قیمت محصوالت فوالدی
در بازار تهران

بورسکاال

حجم
معامله
(تن)

تاریخمعامله

تاریخ تحویل

تولیدکننده

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

23,122

22565

1395/09/29

1395/12/30

ذوب آهن اصفهان

میلگردA3 16

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه G

26,730

5018

1395/09/29

1395/12/30

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد و تیرآهن

16,800

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

19,965

51774

1395/09/29

1395/11/30

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد مخلوط

14,500

560

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

19,855

15330

1395/09/29

1395/11/30

ذوب آهن اصفهان

سبد تیرآهن و ناودانی

16,500

1000

1395/10/07

فوالد مبارکه اصفهان

ورق قلع اندود

31,555

1336

1395/09/29

1395/12/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

19,965

15666

1395/10/06

1395/11/30

ذوب آهن اصفهان

سبد نبشی و ناودانی

16,100

3380

1395/10/07

1395/10/12

فوالد مبارکه اصفهان

تختال SM

16,055

32000

1395/10/13

1395/11/30

ذوب آهن اصفهان

میلگرد A3-12

17,200

46

1395/10/13

1395/10/18

تختال C

16,732

28700

1395/10/08

1395/11/30

سبد میلگرد مخلوط

16,909

1056

1395/09/20

1395/10/30

14,100

42000

1395/09/03

1395/10/30

تولیدکننده

نام کاال

قیمتپایانی
میانگین
موزون (ریال)

فوالد خوزستان

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه G

26,730

1000

1395/10/13

1396/01/14

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

19,965

37471

1395/10/13

1395/11/30

ذوب آهن اصفهان

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

19,855

5280

1395/10/13

1395/12/30

فوالد خوزستان

نام کاال

قیمتپایانی
میانگین
موزون (ریال)

شمش بلوم (5SP)150*150

حجم
معامله
(تن)

تاریخمعامله

تاریخ تحویل

17,300

87

1395/09/30

1395/10/30

10000

1395/10/07

1395/11/30

1395/10/07

1395/10/12
1395/10/12

