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فوالد صنعت مادر اســت و اصوال میزان مصرف سرانه آن، اصلی 
ترین شاخص صنعتی و رشد یک کشور محسوب می شود. برای 
یک تولید خوب در هر صنعتی از جمله فوالد به 5 فاکتور نیاز است:

اولیــن فاکتــور نیــروی انســانی اســت کــه بــا توجــه به 
ســابقه ایــران در تولید فــوالد خوشــبختانه در بیشــتر نقاط 
کشــور از نیروهــای ماهــر و مجــرب برخــوردار هســتیم.

دومین فاکتور ماشین یا دستگاه ها و تجهیزات است. در خصوص 
تجهیزات و ماشین آالت در برخی از قسمت ها نظیر آهن اسفنجی 
و نورد و صنایع باالدســتی مثل کنسانتره و گندله به خودکفایی 
نســبی رســیده ایم اما همچنان در فوالد سازی وابسته هستیم.

مورد سوم متریال یا مواد اولیه می باشد. ایران بیش از 3/4 میلیارد 
تن ذخیره قطعی سنگ آهن دارد. با برنامه ریزی های اکتشافی و 
استخراجی خوب ایمیدرو، در آینده قطعا ذخایرمان در این بخش 
بیشتر خواهد شد اما الزم است در خصوص معادن به شرکت های 
خصوصی توجه بیشتری شود. بنابراین درخصوص مواد اولیه، کشور 
نسبتا خودکفایی هستیم و باید در مورد واردات قراضه هم برنامه 
ریزی هایی شود. البته به نظر من با توجه به برنامه خوش بینانه 55 
میلیون تن در 1404 در خصوص تامین مواد اولیه اندکی دچار مشکل 
خواهیم شد که الزم است در این خصوص تمهیداتی اندیشیده شود.

سرمایه به عنوان چهارمین عامل الزم برای تولید فوالد محسوب 
می شود. اصوال کارخانه های فوالدی قبل یا بعد از ایجاد نیاز به 
ســرمایه زیادی دارند. اساسا سرمایه همچون خون در رگ های 
صنعت جاری اســت و فوالد هم صنعتی بسیار سرمایه بر است. 
متاسفانه در تامین سرمایه شــرکت ها مشکالت فراوان دارند و 
سود تسهیالت هم نسبت به متوسط جهانی بسیار باالست. عدم 
توانایی بانک ها در ســرمایه گذاری ایجادی از دیگر مشــکالت 
اساسی کارخانه ها می باشــد. همچنین مالیات بر ارزش افزوده 
و ســلیقه ای عمل کردن در این خصوص نیز از دیگر مشکالت 
تولیدکنندگان اســت. مشــکل دیگری که در خصوص تولیدات 
فوالد یا کارخانــه های فوالدی مطرح اســت، تامین اجتماعی 
یا بیمه ها می باشــند و امیدواریم کــه دولت در خصوص تامین 
ســرمایه کارخانه ها و رفع مشــکالت فوق توجــه ویژه نماید.

فاکتور پنجم هم متدلوژی و روش تولید است. برای اینکه تولید خوب 
و به صرفه ای داشته باشیم باید روش مناسبی هم در نظر گرفته شود 
و با توجه به مقدار تولید، شیوه تولید و ظرفیت تولید از روش مورد 
نظر استفاده شود. به عبارت دیگر روش تولید ممکن است در هر 
کارخانه با کارخانه دیگر تفاوت داشته باشد و این با تجربه و براساس 
مطالعه و دانش فنی برای هر کارخانه ای می تواند بومی سازی شود.

براساس این 5 عامل، می توان گفت که در حال حاضر در کشور 
نیروی انسانی متخصص خوبی وجود دارد. عالوه بر این،متدلوژی 
و شــیوه ها هم در حال تغییر اســت و به سمت اقتصادی شدن 
می رود اما در خصوص ســرمایه و مــواد اولیه که تقریبا هر دوی 
این ها در اختیار دولت است، مشکل اساسی داریم. سود تسهیالت 
بانک ها بسیار باال است. در شرایط تورم 8 درصدی و رکود بازار، 
چگونه یک شــرکت خصوصی با بهره تســهیالت 23 درصدی 
امکان رقابت دارد؟ لذا به نظر می رسد برای توسعه تولید فوالد در 
کشور باید فکری به حال تامین سرمایه فوالدسازان با نرخ های 
جهانی کرد چرا که در صورت ادامه وضع موجود، شــرکت های 
تولیدکننده فوالد در آینده نزدیک قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود.
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قیمت های فوالد

در بازارهای داخلی و جهانی

تازه ترین رویدادهای

شرکت های فوالد در ایران و جهان

 : با نزدیک شــدن به پایان سال و انتشار 
کتــاب مقررات صــادرات و واردات ســال 96 که 
تعرفه های واردات و عــوارض صادراتی محصوالت 
مختلف در آن درج می شود، انجمن تولیدکنندگان 
فوالد هــم طی نامه ای مهم به وزیر صنعت، معدن و 
تجارت، پیشنهادات کارشناسی و مدیریتی خود برای 

تعرفه های سال آینده را اعالم کرده است. 
انجمــن در نامه خود پــس از مقدمــه ای تقریبا مفصل، 
پیشــنهادات تعرفه ای خود را در سه صفحه ارائه داده که 
قســمت اعظم آن ها به ورق های فوالدی اختصاص دارد. 
انجمن تولیدکنندگان فوالد اولویت تعرفه ای سال 96 فوالد 
را رعایت قاعده پلکانی اعالم کرده و از دولت خواســته در 
تصمیمات تعرفه ای خود به ویژه در ورق های فوالدی، این 

اصل را اعمال کند.
در نامه انجمن تولیدکنندگان فوالد خطاب به وزیر صنعت 
آمده اســت: » اقدام ارزشمند دولت محترم تدبیر و امید و 
باالخص آن وزارتخانه در ســال 94 مبنی بر افزایش تعرفه 
واردات فــوالد موجب کاهــش واردات فوالد به کشــور و 
فعال شــدن ظرفیت های تولید داخلی در راستای اقتصاد 
مقاومتی گردیده که این امر شایسته تقدیر و سپاسگزاری از 

حضرتعالی و سایر مسئولین دولت محترم را دارد.«
انجمن در ادامه نامه خود سه عامل تهدیدکننده دستاوردهای 

فوق را بدین صورت برشمرده است:
نتایج انتخابات اخیر آمریکا و عزم جزم دولت جدید این 
کشور برای کاهش شدید واردات فوالد چین به آمریکا که 
خطر سرازیر شدن صادرات 100 میلیون تنی فوالد چین به 

سایر کشورها از جمله ایران را به دنبال دارد.
بسیاری از پیش بینی های موسسات تحلیلی دنیا حاکی 
از این اســت که موج فعلی افزایش قیمــت فوالد در دنیا 
موقتی بوده و احتمال بازگشــت آن از اواسط سال 2017 
باال است. عالوه بر این پیش بینی های  مربوط به مواد اولیه 
صنعت فوالد نشان از احتمال بسیار باالی بازگشت قیمت 
زغال سنگ از فوریه 2017 دارد که در صورت تحقق شاهد 
کاهش قیمت های جهانی و صرفه اقتصادی واردات فوالد 

خواهیم بود.
در دوره پسا برجام، به تدریج شاهد گشایش های مالی 
و بانکی ایران با دنیا هســتیم که از این منظر و در صورت 
تداوم این مناسبات، احتمال بازگشت واردات کاال از طریق 
تسهیالت یوزانس و ریفاینانس وجود دارد و یکی از کاالهایی 
که همواره از منظر حجم و سرعت نقد شوندگی مورد توجه 

واردکنندگان بوده، فوالد می باشد.
در ادامه نامه مذکور، سطح کنونی قیمت های جهانی فوالد، 
حمایت متعادل از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان فوالد و 

انجمن تولیدکنندگان فوالد پیشنهادات تعرفه ای 
خود را اعالم کرد:

رعایت قاعده پلکانی، اولویت کنونی 
تعرفه فوالد

ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری در تولید فوالد جهت تحقق 
هدف 55 میلیون تن فوالد در افق 1404، ســه پیش فرض 
انجمن در ارائه پیشنهادات تعرفه ای برای سال 1396 عنوان 
شــده و ضمن تاکید بر لزوم رعایت قاعده پلکانی در تعرفه 
واردات ورق های گرم، سرد و پوششدار، موارد زیر پیشنهاد 

داده شده است:
 تثبیت تعرفه های فعلی ورق های سرد )سرفصل تعرفه 
ای 7209 و ردیف تعرفه های  72112310 تا72112990( 
در ســطح 20 درصد کنونی به دلیل مــازاد ظرفیت تولید 
داخلی نسبت به تقاضا. الزم به توضیح است که ظرفیت فعلی 
ورق های ســرد در کشور بیش از 4 میلیون تن است که در 
حال حاضر به دلیل ضعف تقاضا حدود نیمی از این ظرفیت 

بالاستفاده می باشد.
 تثبیت تعرفه فعلی ورق های پوششدار )سرفصل تعرفه ای 
7210 و 7212 ( در ســطح 26 درصد کنونی به دلیل مازاد 
ظرفیت تولید داخلی نســبت به تقاضا. شــایان ذکر است 
ظرفیت فعلی تولید ورق های پوششــدار در کشور بیش از  
2/2  میلیون تن است که به دلیل ضعف تقاضا و همچنین 
واردات با استفاده از خالهای تعرفه ای، حدود  60 درصد از 

آن استفاده می شود.
 تثبیت تعرفــه فعلی ورق های گــرم غیرطومار )ردیف 
تعرفه های 72085110 تا 72085490( در سطح 20 درصد 

کنونی به دلیل مازاد  ظرفیت تولید نسبت به تقاضا.       
 کاهش تعرفه واردات ورق های گرم طومار )ســایر ردیف 
تعرفه های ســرفصل 7208( از 20 بــه 15 درصد با توجه 
بــه افزایش تقاضا و حمایت از مصرف کنندگان و همچنین 

قاعده پلکانی.
 افزایش تعرفــه واردات ورق های گالوالوم ) با پوشــش 
آلومینایز( با ردیف تعرفه72125010  از 5 به 26 درصد )هم 
سطح با سایر ورق های پوششدار( به دلیل تولید این محصول 
در سال جاری توسط واحدهای داخلی. قابل ذکر است این 
محصول در ســال های گذشته در داخل کشور تولید نمی 
شده و به همین دلیل در سال جاری نیز حداقل تعرفه برای 

آن لحاظ گردیده بوده است.
 افزایش تعرفه واردات ورق های پوششدار ممزوج )ردیف 
تعرفه های 72259100 تا 72259200( از 20 به 26 درصد 
به دلیل هم سطح سازی تعرفه واردات این محصوالت با ورق 
های پوششدار غیر ممزوج به منظور جلوگیری ازسوء استفاده 

گمرکی برخی از واردکنندگان.
 تغییر شــرح ردیف تعرفه 72107010 بــه عبارت " با 
پوشش PVC گرم" )Hot Laminated( و تغییر تعرفه 
این ردیف به 20 درصد.  الزم به توضیح اســت شرح فعلی 
ردیف مذکور شامل محصوالت متعددی می شود که از این 

محصوالت تنها محصول فوق که شــرح آن ذکر گردید، در 
داخل کشور تولید نمی گردد و الزم است تعرفه آن یک پله 
کاهش یابد. این درحالی است که با شرح تعرفه فعلی، زمینه 
سوء استفاده گمرکی برخی واردکنندگان برای واردات انواع 
ورق گالوانیزه تحت عنوان واردات ورق گالوانیزه درب یخچال 
فراهم آمده است و با تغییر شــرح تعرفه به صورت عبارت 

پیشنهادی فوق الذکر این خالء رفع می گردد.
 تفکیک ردیف تعرفــه 72091800 مربوط به ورق های 
سرد طومار زیر 0/5 میلیمتر به دو ردیف تعرفه با شرح زیر 
به دلیل تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید ورق های قلع اندود 
و جلوگیری از سوءاســتفاده های احتمالی در واردات سایر 
ورق های سرد که عمدتا ظرفیت تولید داخلی آنها بیش از 

تقاضا می باشد:
 ردیف تعرفه 72091810 برای ورق های ســرد طومار با 

ضخامت 0/3 میلیمتر و کمتر از آن با  تعرفه 10 درصد
 ردیف تعرفه 72091890 برای ورق های ســرد طومار 
بــا ضخامت باالتر از 0/3 میلیمتر تا 0/5 میلیمتر  با  تعرفه 

20 درصد
 حذف ســرفصل های تعرفه ای 7209، 7210، 7211، 

7212 از بند 3 یادداشت ذیل مندرجات فصل 72.
انجمــن تولیدکنندگان فوالد همچنین در بخش دیگری از 
نامه خود درخواســت کرده که با توجه به افزایش ظرفیت 
تولید داخلی انواع میلگردهای کالف مورد نیاز صنایع پایین 
دستی و همچنین نبشی های مورد نیاز صنایع دکل سازی 
و مازاد ظرفیت تولید  داخلی میلگرد و تیرآهن در کشــور و 
به منظور حمایت از ســرمایه گذاری های انجام شده تعرفه 
واردات مقاطع طویل فوالدی )ســرفصل هــای تعرفه ای 
7214، 7215، 7216( از 26 درصد به 32 درصد تغییر یابد.

بخش دیگــری از مکاتبه انجمن با وزیــر صنعت، معدن و 
تجارت به نقد مکانیسم اجرایی صدور مجوزهای استفاده از 
تسهیالت بند 3 یادداشت ذیل مندرجات فصل 72 اختصاص 
دارد که در جهت جلوگیری از ایجاد مفسده به واسطه صدور 
مجوز های خاص واردات با حداقل تعرفه، چند پیشنهاد ارائه 

شده است.
انجمن تولیدکنندگان فوالد همچنین در انتهای نامه خود 
تاکید کرده اســت که در صورت تغییر شرایط کنونی نظیر 
کاهش قیمتهای جهانی، کاهش نرخ ارز، تسهیل واردات با 
ارزهای موجــود در بانک های خارجی و غیره ضرورت دارد 
نسبت به بازنگری در تعرفه های فوالد و افزایش آنها متناسب 

با اقدامات سایر کشورهای دنیا اقدام گردد.                



دکتر مهدی کرباســیان، رئیس هیئت عامل ایمیدرو با رد اتهام دامپینگ فوالد ایران در 
بازارهای جهانی گفت:  برخی به دلیل اینکه نگران از دست دادن بازار خود هستند، چنین 
اتهامی به ایران زده اند. به گزارش چیالن، مهدی کرباسیان با بیان اینکه ما چنین موضوعی 
را قبول نداریم، افزود: این موضوع در خصوص یک محصول خاص مطرح شــده است در 

حالیکه این صادرات براساس ضوابط بین المللی به اروپا انجام شده است .
وی با بیان اینکه متاسفانه برخی نگران بازاری هستند که ایران به دست آورده است، اظهار 
داشــت: ایران سال گذشته ۴ میلیون تن صادرات فوالد داشته است و امسال رکورد سال 
گذشته را شکسته است؛ بنابراین یکسری به دلیل اینکه بازار خود را از دست می دهند و از 

سویی دیگر رکود هم بر بازار جهانی حاکم است، این بحث ها را طرح کرده اند.
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کرباسیان:  صادرات ما به اروپا براساس ضوابط بین المللی است

توان داخلی تامین تجهیزات و ماشین آالت 
فوالد در چیالن ارزیابی شد

سهم ۳۰ درصدی عراق از صادرات فوالد 
خراسان

از حدود 6۴ هزار تن صادرات شرکت فوالد خراسان در سال جاری تقریبا 30 درصد آن به 
کشور عراق صورت پذیرفته و امیدواریم این سهم به 50 درصد افزایش یابد.

به گزارش روابط عمومی فوالد خراسان، حمیدرضا شنوایی، رئیس صادرات فوالد خراسان 
ضمن بیان این مطلب گفت: میزان ساالنه مصرف فوالد در کشور عراق به حدود یک میلیون 

و ۲00 هزار تن می رسد که ترکیه، اکراین و ایران اصلی ترین تامین کنندگان فوالد این کشور هستند.

شنوایی با بیان این که  ۷0 درصد مصرف میلگرد این کشور توسط تولیدکنندگان ترک و اوکراینی تامین می شود، افزود: شرکت های 
ایرانی نیز، خصوصا در تامین میلگرد، سهم حدود 30 درصدی از این بازار به خود اختصاص داده اند.

وی اضافه کرد: از حدود 6۴ هزار تن صادرات شرکت در سال جاری تقریبا 30 درصد آن به کشور عراق صورت پذیرفته که امیدواریم با 
هدف گذاری ویژه صادرات به عراق، این میزان به 50 درصد افزایش یابد.

وی  افزود: با 3 گروه تجاری برای صدور محصوالت مذاکره گردید که با دو گروه توانستیم برای صدور محصوالت فوالد خراسان به توافق 
برسیم.

حمایت معاون وزیر از هم اندیشی اعضای انجمن 
تولیدکنندگان فوالد

بی رغبتی ایران برای واردات ورق گرم با 
وجود تعدیل قیمت ها

تقاضا برای واردات ورق گرم فوالدی از ســوی ایران همچنان کم اســت و خریداران هنوز هم 
اولویت خود را خرید از بازار داخلی قرار داده اند. 

به گزارش گروه ترجمه چیالن به نقل از متال اکسپرت، با توجه به نرخ تعرفه واردات، قیمت 
های ورق گرم در بازار داخلی ایران برای خریداران جذاب تر است.  با این حال برخی مشتریان ورق سرد، به واردات و خرید از طرف های 

خارجی عالقه نشان داده اند.

قیمت ورق گرم تولیدی MMK روسیه برای صادرات به ایران و برای تحویل در ماه آوریل در حال حاضر ۴35 تا ۴۴5 یورو به صورت 
فوب بندر Astrakhan روسیه و ۴۷3 تا ۴8۴ دالر در هر تن در بندر انزلی است. به عبارت دیگر پیشنهاد فروش عرضه کننده 16 تا 

۲۲ دالر در هر تن نسبت به اوایل فوریه کاهش یافته است.

تمایل به خرید ورق از روسیه در ماه قبل کم بوده بنابراین قیمت ها کمی تعدیل داشته و کاهشی بوده است. آرسلورمیتال حدود 6 هزار 
تن ورق گرم را برای تحویل در ماه مارس حدود ۴60 دالر در هر تن فوب Aktau و ۴68 دالر در بندر انزلی فروخته است. برخی خبرها 

حاکی از عقد قرارداد یک تولیدکننده لوله ایرانی با یک عرضه کننده قزاقستانی جهت تامین نیاز خود است.

همچنین تامین کنندگان ورق کره جنوبی صحبت هایی درباره فروش ورق گرم به قیمت 5۴0 دالر در هر تن در ماه آوریل برای تحویل 
در بنادر جنوبی ایران دارند که 10 دالر پایین تر از قیمت های قبلی است. با این حال این قیمت ها هم نتوانسته توجه خریداران را جلب 
نماید. یک محموله حدود هزار تنی از ورق سرد قزاقستان هم به تازگی به قیمت 530 دالر فوب بندر Aktau و 538 دالر تحویل در 

بندر انزلی معامله شد.

رشد ۵۳ درصدی سود هر سهم 
فوالد مبارکه

به گزارش چیالن به نقل از روابط عمومی فوالد مبارکه، امیرحسین نادری، معاون اقتصادی و 
مالی شرکت فوالد مبارکه اصفهان در خصوص تعدیل مثبت سود هر سهم این شرکت گفت: 
شرکت فوالد مبارکه با سرمایه ۷5000 میلیارد ریال، سود هر سهم خود را با 53 درصد افزایش 

نسبت به آخرین پیش بینی سال ۹5 مبلغ ۲53 ریال اعالم کرده است.

وی خاطر نشان کرد: شرکت فوالد مبارکه همچنین برای سال ۹6، مقدار 6 میلیون و ۹۷۹ هزار تن فروش انواع محصول را به ارزش 
11۹ هزار و ۹3۷ میلیارد ریال پیش بینی کرده اســت که این میزان، نســبت به مقدار فروش محصول در سال ۹5، 11 درصد رشد را 

نشان می دهد.

همچنین پیش بینی ارزش فروش محصوالت در سال ۹6 رشد ۲1 درصدی را نشان می دهد که دلیل این رشد فروش، بهره برداری از 
ماشین ریخته گری شماره 5 در سال جاری است. 

معاون اقتصادی و مالی شرکت فوالد مبارکه اصفهان ادامه داد: عامل تاثیرگذار دیگر بر افزایش فروش، تمرکز شرکت بر تأمین محصول 
مورد نیاز مشتریان داخلی و حفظ مشتریان خارجی است، به طوری که ۷6 درصد میزان فروش پیش بینی شده برای مشتریان داخلی و 

۲۴ درصد از کل فروش برای صادرات در نظر گرفته شده است.

وی افزود: یکی از نکات بارز بودجه سال 13۹6 پیش بینی بودجهای به میزان 10 هزار و 100 میلیارد ریال برای تکمیل طرحهای توسعه 
است که در صورت بهره برداری و تکمیل ظرفیت توسعه های مذکور از جمله توسعه گندله سازی سنگان امکان افزایش سودآوری از 

محل طرحهای نامبرده برای مجموعه فوالد مبارکه به وجود خواهد آمد.

شماره اسفند ماه ۹5 نشریه چیالن )شماره ۷۲( به موضوع ارزیابی توان داخلی تامین مواد اولیه، 
تجهیزات و ماشین آالت در صنعت فوالد کشور پرداخته و دیدگاه مدیران و متخصصان این حوزه را 
به فعاالن این حوزه منعکس کرده است. در این شماره که همزمان با نوزدهمین سمپوزیوم فوالد در 
تبریز توزیع خواهد شد نظرات تولیدکنندگان مواد اولیه، تامین کنندگان تجهیزات و ماشین آالت 
صنعت فوالد و نیز مصرف کنندگان این مواد و تجهیزات که فوالدسازان می باشند دریافت شده 
تا کمبودهای هر بخش مشخص شود یا انتظارات مصرف کننده و تامین کننده بررسی گردد. از 
سوی دیگر هدف از بررسی این موضوع در شماره اسفند ماه  چیالن، تبادل نظر بین تولیدکنندگان 

و مصرف کنندگان مواد اولیه و تجهیزات به منظور ارتقای صنعت فوالد بوده است.

همچنین در آخرین شماره نشریه چیالن در سال ۹5، مصاحبه و گفت و گوهای اختصاصی کاربردی با دکتر جعفر سرقینی، معاون معدن 
و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، امیرمسعود هراتیان، مدیرعامل فوالد هرمزگان، بهمن تجلی زاده، معاون فروش و بازاریابی 
فوالد خوزستان، عبدالمجید شریفی، مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران، محمد آزاد، رئیس اتحادیه آهن، فوالد و فلزات، محمود اکبری، 
معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه اصفهان، دکتر بهمن آرمان، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی و محمد یاسر طیب نیا، 

معاون خرید و عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل ذوب آهن اصفهان انجام شده است.

دکتر جعفر سرقینی، معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در گفت و گو با  چیالن  جلسات هم اندیشی انجمن فوالد را مثبت ارزیابی کرد 

و اظهار داشت: این اقدام ایده آلی بود که توسط انجمن فوالد صورت گرفت.

وی ادامه داد:  وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت توازن بخشــی زنجیره 
ارزش به ویژه در حوزه فوالد فعالیت های گسترده ای انجام داده اما دو سالی می 
شود که در بخش سهمیه بندی ورود پیدا نکرده و این کار را به بخش خصوصی 

و نیمه دولتی واگذار کرده تا بتوانند با مذاکره به نتیجه مطلوب برسند.

وی تاکید کرد: امیدواریم دیگر هیچ نیازی به مداخله دولت در قیمت گذاری و 
سهمیه بندی ها نداشته باشیم.

سرقینی به فوالدی ها برای بهتر برگزار شدن و کسب نتیجه بهتر از این جلسات 
پیشنهاد کرد: منصف باشند و تصمیماتی که می گیرند به صورت برد-برد باشد 
در این صورت مطمئنا موفق خواهند بود اما اگر هر بخشــی تنها منافع خود را 

ببیند قطعا نتیجه مورد نظر حاصل نخواهد شد.
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اخ کسب تندیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
توسط فوالد مبارکه و ذوب آهن و فوالد خوزستان

نهم اســفند با نام روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
شــناخته می شــود و همه ساله از شــرکت های برتر تجلیل شده و با اعطای 
گواهینامه و تندیس هایی تقدیر می شود. در بین شرکت هایی که در شانزدهمین 
همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان از آنها تجلیل شد، نام شرکت 
های فوالد مبارکه، ذوب آهن اصفهان، فوالد خوزستان و آریا ذوب دیده می شود.

به گزارش  چیالن ، در مراسم امسال روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
که با حضور جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در مرکز همایش های بین المللی صدا وســیما برگزار شد از شرکت های برتر 
تجلیل و تقدیر شد. همچون سال های قبل نام فوالد مبارکه، ذوب آهن اصفهان 

، فوالد خوزستان و آریا ذوب دیده می شود.

گفتنی است، ذوب آهن اصفهان که سال گذشته موفق به کسب تندیس برنزی 
شــده بود امسال توانســت تندیس نقره ای را دریافت نماید. فوالد مبارکه نیز 
تندیس طالیی را کسب کرد و شرکت آریا ذوب، تندیس نقره ای خود را تثبیت 

کرد.

فوالد هرمزگان و فوالد خراسان در همایش 
تعالی سازمانی برگزیده شدند

به گزارش  چیالن ، شرکت فوالد هرمزگان در چهاردهمین همایش تعالی سازمانی 
موفق شد در سال اول حضورش در این همایش، جایزه سطح گواهی تعهد به تعالی 
را به خود اختصاص دهد و فوالد خراسان هم توانست تندیس بلورین را کسب کند.

در چهاردهمیــن همایــش تعالــی ســازمانی کــه در تاریخ ۹ اســفند در مرکز 
همایش های صدا و ســیما برگزار شــد، ۷1 ســازمان و شــرکت بزرگ کشــور 
در پنــج بخش ســاخت و تولید، خدمات، ســالمت، آمــوزش و بخش عمومی با 
انجام خودارزیابی بر اســاس الگوی تعالی ســازمانی و به اجــرا گذاردن برنامه های 
بهبود، متقاضی دریافت جایزه ملّی تعالی ســازمانی می باشــند. 15شرکت برای 
ســطح تندیس، 30 شــرکت برای ســطح تقدیرنامه و ۲6شــرکت برای سطح 
 گواهی تعهد به تعالی در فرایند جایزه ملی تعالی ســازمانی شــرکت کرده اند که 
 فــوالد هرمــزگان و فــوالد خراســان در ایــن همایــش برگزیــده شــدند.

پیش از این دکتر محمدعلی محمدی، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در نشست 
خبری مرتبط با همین همایش گفته بود، یکی از اهداف جایزه ملی تعالی سازمانی، 
رقابت پذیری بین ســازمان ها و بنگاه ها برای اثبات شایستگی آنها است تا بتوانند 

در عرصه رقابت بین المللی حضور یابند و سهم کشور از اقتصاد جهانی را بگیرند.



مصرف قراضه جهان در سال 2۰16 افزایشی بود

بررســی ها نشان می دهد مصرف قراضه در جهان در سال ۲016 حدود 3.3 درصد رشد 
داشت. به گزارش چیالن، مصرف قراضه در سال ۲016 در سطح جهان 556 میلیون تن 
اعالم شده که 3.3 درصد رشد نسبت به سال ۲015 داشته است. این دومین سال متوالی 
بود که مصرف قراضه افزایش می یافت. براساس آمار انجمن جهانی فوالد، تولید فوالد خام 
جهان در سال ۲016 بالغ بر یک میلیارد و 6۲۹ میلیون تن بود که 0.8 درصد درمقایسه 
با ســال ۲015 باالتر بوده است. تولید چدن نیز در این مدت یک میلیارد و 160 میلیون 
تن اعالم می شود که 0.1 درصد نسبت به ۲015 باالتر است. گفتنی است، جهان در سال 

۲015 بالغ بر یک میلیارد و 615 میلیون تن فوالد خام تولید کرد.  

تولید فوالد 6۷عضو انجمن جهانی فوالد در ماه ژانویه 
۲01۷، ۷درصد رشد یافت و از 136 میلیون و 51۴ 
هزار تن گذشت و ایران با یک میلیون و 5۲0 هزار تن 

رتبه چهاردهم خود را حفظ کرد.

به گزرش چیالن، یک ماه از ســال ۲01۷ می گذرد 
و جهان شــاهد رشد تولید فوالد در نخستین ماه از 

سال جاری بود.

آمارهای منتشر شــده از سوی انجمن جهانی فوالد 
نشــان می دهد، تولید فوالد خام جهــان در ژانویه 
امســال 136 میلیون تن را رد کــرد درحالی که در 
ژانویــه ۲016 تولید فوالد خام این کشــورها 13۴ 

میلیون و 166 هزار تن بود.

چین با تولیــد 6۷ میلیون و ۲00 هزار تــن همچنان در صدر 
تولیدکنندگان برتر جهان قرار دارد. این کشور در ژانویه رشد ۷.۴ 
درصدی را نسبت به ژانویه ۲016 به ثبت رسانده اما تولیداتش به 

مقدار ناچیزی )1۹ هزار تن( از دسامبر پارسال کمتر است.

بعد از چین، ژاپن با تولید ۹ میلیون تن فوالد خام قرار دارد. ژاپن 
هم مانند چین رشد تولید را به ثبت رسانده و تولیدات این کشور 

۲.۷ درصد باالتر از ژانویه ۲016 است.

هند توانسته تولید فوالد خود را 1۲ درصد افزایش دهد و به رقم 
8 میلیون و ۴00 هزار تن برساند.

بعد از هند هم آمریکا در رتبه چهارمین تولیدکننده برتر فوالد 
خام جهان قرار دارد. تولید این کشــور 6 میلیون و 8۷۴ هزار تن 
ثبت شده که از تولیدات ژانویه ۲016 یعنی 6 میلیون و ۴56 هزار 

تن 6.5 درصد باالتر است.
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شمش
صادراتی- FOB دریای 

سیاه
۷۲-۷33۹03۹0۴003۹۷/53۹5365385۴00

513-500505-500۴۹۹۴۹6-500۴۹5-505۴۹5-50۲500-۴80500-۴۴5۴۷5-۴۴0ورق گرم- صادراتی چینورق گرم

ورق گرم
 صادراتی FOB دریای 

سیاه
۴65-۴۷5۴88-۴۹۲۴88-۴۹۲۴۹0-500۴۹0-500۴۹5-500۴۷5-۴85۴۷5-۴80۴80-۴۹5

55۷-55۹55۲-56۲5۴۹-5۷155۷-5۴8560-5۴35۴3-5۴353۷-5۴8538-5۲05۴۲-510 وارداتی اروپا CIFورق گرم

555-5505۴5-5355۴0-5۴55۲5-5۴55۴0-5۴55۴0-5۴05۴0-5۴5535-530535-5۲0 صادراتی دریای سیاهورق سرد

FOB ۴36/5-۴38/5۴۲5-۴30۴1۷/5-۴۲۲/5۴30-۴۴0۴30-۴۴0۴۲3-۴۲۷3۹5-۴05۴۲0-۴30۴30-۴35 صادراتی ترکیهمیلگرد

۴۹8-۴85۴85-503۴۷۴-50۲۴۹۲-۴85۴۹6/5-۴80۴۷۴-۴86۴۷0-۴8۴۴۷5-۴6۲۴۷8-۴51/5 داخلی اروپامیلگرد

FOB 388-3۹۲۴1۹-۴۲1۴35-۴3۹۴30-۴3۲۴۲0۴۲6۴30-۴33۴33-۴35۴۴0-۴۴۲ صادراتی چینمیلگرد

ي
ي جهان

ت ها
قیم

 تهیه و تنظیم: مریم رحیمی

 چین بزرگترین شریک تجاری ایران باقی ماند/ رشد ۳.۵ 
درصدی واردات

بر اساس گزارش گمرک ایران از روند تجارت یازده ماهه کشور، با 
وجود اجرایی شدن برجام چین هم چنان بزرگترین شریک تجاری 
ایران است و نهاده های دامی و قطعات اتومبیل همچنان در صدر 

آمار واردات قرار دارد.

 قانون مالیات برارزش افزوده تا پایان سال ۹۶ تمدید شد

نمایندگان مجلس شورای اسالمی، مدت اجرای آزمایشی قانون 
مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و اصالحات بعدی آن را تا 

پایان سال ۱۳۹۶ را تمدید کردند.

سرخط خبرهای اقتصادی

داخلی

3
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گزارش انجمن جهانی فوالد از تولید در ماه اول سال 2۰17

خرید میلگرد در آمریکا 
به سرنوشت تعرفه های          
ضد دامپینگی گره خورد

به گزارش چیالن، خریداران فعلی میلگرد در آمریکا هنوز هم در خریدها صبر می کنند و منتظر 
هستند تا ببینند کشورهای ترکیه، ژاپن و تایوان چه تصمیمی را درخصوص قیمت ها و تعرفه 

ها اتخاذ می کنند.

آمریکا نتیجه نهایی بررسی ها درخصوص دامپینگ را اعالم می کند و احتماال در هفته های پیش 
رو تعرفه های ضد دامپینگی را وضع خواهد کرد.

تعرفه های پایین ضد دامپینگ و نیز نرخ حقوق گمرکی کم در ترکیه اگرچه تاثیری بر حجم 
واردات تاثیری ندارد اما ممکن اســت فعالیت های تجاری را تحت فشــار قرار دهد. با این حال 
وزارت بازرگانی آمریکا اعالم کرده نرخ مالیات باالتر از حد انتظار، بازار واردات میلگرد را در کوتاه 

مدت مختل کند.

خارجی

 کسری بودجه عربستان به ۷۹ میلیارد دالر رسید

عربستان که در سال میالدی گذشته کسری بودجه ۷۹ میلیارد 
دالری داشته برای تامین کسری بودجه خود به فروش نفت ۷۵ 

دالری نیاز دارد.

 الیحه نهایی مالیات بر ارزش افزوده تا پایان اسفند به مجلس 
می رود

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: الیحه نهایی ارزش افزوده 
آماده شد و تا پایان اسفند به مجلس شورای اسالمی ارایه می شود.

 انبساط بودجه ۹۶

سقف بودجه در مجلس باز هم در روندی شاید معمول نسبت به 
آنچه که دولت پیشنهاد کرده بود، افزایش یافت؛ بودجه و منابع 

عمومی۱۳۹۶ منبسط شد.

 تسهیالت فاینانس به طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی 
بخش دولتی اختصاص می یابد

نمایندگان مجلس شورای اسالمی مصوب کردند تسهیالت فاینانس 
به طرح های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و 

زیست محیطی باشند، اختصاص یابد.

 مذاکره اندونزی با ایران برای سرمایه گذاری در میدان های 
نفتی

رایزن بازرگانی ایران در جاکارتا با بیان این که هیئت اقتصادی ٢۵ 
نفره اندونزی به ریاست وزیر هماهنگی امور اقتصادی این کشور 
وارد ایران می شود گفت: اندونزی عالقمند به سرمایه گذاری در 

میدان های نفتی ایران است.

 تسهیالت ارزی برای طرح های توسعه نفت و حمل و نقل 
اختصاص می یابد

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در مصوبه ای به بانک های عامل 
اجازه دادند تسهیالت ارزی به سرمایه گذاران برای طرح های نفت و 

گاز و همچنین حمل و نقل اعطا کنند.

 لزوم تشکیل »اتحادیه فدرال کشورها« برای تقویت انسجام 
اروپا

پارلمان های ملی ۴ کشور آلمان، ایتالیا، فرانسه و لوکزامبورگ با 
انتشار نامه سرگشاده ای خواستار تشکیل »اتحادیه فدرال کشورها« با 

هدف تقویت انسجام اروپا شدند.

 فروش بی سابقه سالح به خاورمیانه

 بنابر گزارش موسسه بین المللی تحقیقات صلح واقع در استکهلم، 
تجارت جهانی اسلحه در طول پنج سال گذشته به سطحی افزایش 

پیدا کرده است که از سال ۱۹۹0 به بعد بی سابقه بوده است. 
موسسه صلح اعالم کرده: خاورمیانه و آسیا همچنان بازارهای اصلی 

سالح می باشند. 

رتبه روسیه با تولید 6 میلیون و 183 هزار تن در ژانویه ۲01۷ بعد 
از آمریکا یعنی پنجم جهان است. روسیه 11.6 درصد تولید فوالد 
خود را ارتقا داده چراکه در ژانویه ســال قبل تنها 5 میلیون و 5۴0 

هزار تن فوالد خام تولید کرده بود.

کره جنوبی ششمین تولیدکننده برتر جهان در تولید فوالد جهان 
توانسته 5 میلیون و 860 هزار تن تولید داشته باشد. که این عدد 

هم 3.۲ درصد بیش تر از ژانویه ۲016 است.

بعــد از کره جنوبی، آلمان از اتحادیه اروپا رتبه هفتم تولیدکننده 
برتر جهان را به خود اختصاص داد. این کشور درژانویه 3 میلیون و 
6۴۹ هزار تن فوالد تولید کرد که 1.۲ درصد رشد نسبت به مدت 

مشابه سال قبل داشت.

ترکیه هم توانسته با تولید ۲ میلیون و ۹30 هزار تن و رشد 1۲.8 
درصدی نسبت به ژانویه ۲016 خود را در بین 10 تولیدکننده برتر 

فوالد جهان قرار دارد و رتبه هشتم خود را تثبیت کند.

برزیل بعد از ترکیه و در رده نهم قرار گرفته و تولیداتش 
به ۲ میلیون و 856 هزار تن رســیده اســت که 1۴.۴ 

درصد باالتر از ژانویه یک سال قبل بوده است.

قبــل از ایران که همچنان با تولید یک میلیون و 5۲0 
هزار تن فوالد خام در ژانویه در رتبه چهاردهم قرار دارد 
به ترتیب اکراین با تولیــد ۲ میلیون و 103 هزار تن 
)8.5 درصد رشد(، تایوان با تولید یک میلیون و 8۷0 
هزار تن )۴.۴ درصد رشد(، ایتالیا با تولید یک میلیون 
و 8۲5 هزار تن )0.3 درصد رشــد( و اسپانیا با تولید 
یک میلیون و 163 هــزار تن )افت ۴.۲ درصدی( قرار 

گرفته اند.

گزارش تولید فوالد آسیا و خاورمیانه

در یــک جمع بندی می توان گفت، آســیا با تولید ۹3 میلیون و 
۴13 هزار تن همچنان صدرنشین در تولید فوالد خام است که این 
مسئله به جهت وجود 5 تولیدکننده برتر شامل چین، ژاپن، هند، 

کره جنوبی و تایوان است.

خاورمیانــه در ژانویه تولید ۲ میلیون و 56۷ هزار تن را ثبت کرده 
بود که حدود 5۹.۲1 درصد آن متعلق به ایران با توید یک میلیون 
و 5۲0 هزار تن بود. ایران در اولی ماه از ســال ۲01۷ رشــد 11.3 

درصدی را در تولیدات به ثبت رسانده است.

گزارش تولید فوالد اتحادیه اروپا

در اتحادیه اروپا با ۲8 کشور تولیدکننده فوالد، 13 میلیون و 8۲۴ 
هزار تن فوالد تولید شــده و این رقم در بین کشورهای CIS به 8 

میلیون و ۹35 هزار تن رسیده است.

واردات قراضه کره جنوبی 
از کجاست؟

براساس اطالعات مرکز آمار تجارت بین الملل کره 
جنوبی، این کشور در ماه ژانویه ۲01۷ حدود ۴8۴ هزار تن قراضه وارد کرد که ۲۲ درصد 
باالتر از ژانویه ۲016 بوده است. البته این عدد 5.6 درصد پایین تر از ماه قبل یعنی دسامبر 

۲016 است.

الزم به ذکر است، کره جنوبی در ژانویه ۲۷۴ هزار تن قراضه از ژاپن وارد کرده که در مقایسه 
با مدت مشابه سال قبل 15.5 درصد باالتر است و حدود 56.۷ درصد از کل واردات قراضه 

کره جنوبی را شامل می شود.

پس از ژاپن، روســیه با صادرات ۷۲ هزار تن قراضه به کره جنوبی دوم است که این کشور 
هم 55.3 درصد رشد صادرات را نسبت به ژانویه ۲016 داشت. روسیه در ژانویه سهم 1۴.۹ 

درصدی در صادرات قراضه به کره جنوبی داشته است.



قیمت های داخلی

بورسکاال

 تهیه و تنظیم: مریم رحیمی

قیمت نبشی و ناودانی در بازار تهران  قیمت ورق روغنی در بازار تهران

ناودانی

نبشی
قیمت میلگرد ساده و آجدار در بازار تهران

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

میلگرد ساده

میلگرد آجدار

قیمت ورق سیاه در بازار تهران

هفته اول اسفندهفته  چهارم بهمنسایز

0.429,50029,500

0.529,70029,600

0.629,20029,300

0.728,50028,400

0.828,80028,300

0.928,60028,500

128,50027,700

1.2528,50028,500

1.528,50028,500

228,30028,200

2.5******

هفته اول اسفندهفته  چهارم بهمنسایز

6.516,70016,700

817,60017,600

1017,60017,600

1219,85019,850

1419,85019,850

هفته اول اسفندهفته  چهارم بهمنسایز

315,60016,400

415,60016,400

515,60016,400

615,60016,400

817,00017,200

1017,00017,200

1217,00017,200

15******

هفته اول اسفندهفته  چهارم بهمنسایز

615,60016,700

815,60016,400

1015,60016,400

1215,60016,400

1415,60016,400

1615,80016,700

1827,20027,200

2027,20027,200

2227,20027,200

هفته اول اسفندهفته  چهارم بهمنسایز

815,60015,800

1014,65015,100

1214,65015,100

1415,70015,800

1615,70015,800

1815,70015,800

2015,70016,000

2215,70016,000

2515,70016,000

2815,70015,800

30******

3215,80016,200

هفته اول اسفندهفته  چهارم بهمنسایز

223,00022,800

323,30023,500

423,00023,300

522,85023,200

624,40024,700

823,80024,250

1023,70023,950

1224,60024,750

1523,30023,300

2023,10023,300

2525,00025,700

روند تغییرات
قیمت محصوالت فوالدی 

در بازار تهران

نام کاالتولید کننده
قیمت پایانی 

میانگین 
موزون )ریال(

حجم 
معامله 

)تن(
تاریخ تحویلتاریخ معامله

3۴.۷10168813۹5/11/۲513۹6/0۲/31ورق قلع اندودفوالد مبارکه اصفهان

۲5.۴3۴13۲6۲13۹5/11/۲513۹6/0۲/31ورق سرد Bفوالد مبارکه اصفهان

1۹.۹65۴35۲۲13۹5/11/۲513۹6/01/31ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

16.055۷50013۹5/11/۲513۹5/1۲/30تختال SMفوالد مبارکه اصفهان

1۹.855۲۹۴5۲13۹5/11/۲513۹6/01/31ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

۲6.۷30۴۷1۷13۹5/11/۲513۹6/0۲/31ورق گالوانیزه Gفوالد مبارکه اصفهان

16.0553۲50013۹5/11/۲513۹5/1۲/30تختال SMفوالد مبارکه اصفهان

1۹.۹658۲۷013۹5/1۲/0۲13۹6/01/31ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

1۹.8556۲3۷13۹5/1۲/0۲13۹6/01/31ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

1۹.855۲۹58613۹5/1۲/0۹13۹6/01/31ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

16.055۲000013۹5/1۲/0۹13۹6/01/31تختال SMفوالد مبارکه اصفهان

نام کاالتولید کننده
قیمت پایانی 

میانگین 
موزون )ریال(

حجم 
معامله 

)تن(
تاریخ تحویلتاریخ معامله

35.335۷0013۹5/1۲/0۹13۹6/03/0۹ورق قلع اندودفوالد مبارکه اصفهان

۲5.۴3۴۹0013۹5/1۲/0۹13۹6/03/0۹ورق سرد Bفوالد مبارکه اصفهان

۲6.۷3050013۹5/1۲/0۹13۹6/03/0۹ورق گالوانیزه Gفوالد مبارکه اصفهان

1۹.۹653۲0۲۴13۹5/1۲/0۹13۹6/01/31ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

16.5003000013۹5/11/3013۹5/1۲/30سبد میلگرد و تیرآهنذوب آهن اصفهان

15.3001۲0013۹5/1۲/0313۹5/1۲/30سبد میلگرد و نبشیذوب آهن اصفهان

16.500100013۹5/1۲/0۴13۹5/1۲/30تیرآهن 1۴ذوب آهن اصفهان

نورد فوالد صنعتی و 
ساختمانی یزد

A3 - 3۲ میلگرد ۲0 و
1۴.500۲۴513۹5/11/۲۴13۹5/11/۲۷

4

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 صفحه آرایی:  پیمان مرادی 
همـکاران ایـن شـماره: مریـم رحیمی، مائـده صالـح، پیمـان مـرادی،  محمدباقر 
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 تغییرات قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران 

 ناودانی نبشی میلگرد آجدار میلگرد ساده ورق سیاه ورق روغنی


