
                      : دولــت یازدهــم در حالــی ماه 
های پایانی خــود را می گذراند که اکثر فعاالن 
اقتصادی از عملکرد آن بابت ثبات و آرامشی که 
به بازار داده، اظهار رضایت می کنند. از ســوی 
دیگر سیاســت انقباضی دولت، هر چند که در 
کنترل تورم موفق عمل کرده اما نتوانسته سایه 
شوم رکود را از سر بنگاه های اقتصادی رفع کند. 
در صنعت فوالد نیز آمارها از عملکرد مثبت دولت 
روحانی حکایت دارد اما علی رغم ارائه بسته های 
مختلف، انتظار تولیدکنندگان فوالد از دولت برای 
خروج از رکود برآورده نشده است. فعاالن فوالدی 
رکود حاکم بر بازار فوالد را بی سابقه ارزیابی می 
کنند و معتقدند ســاخت و ساز مسکن و پروژه 
های عمرانی می بایســت فعال شوند تا ظرفیت 
های معطل مانده کارخانجــات فوالدی به مدار 
تولید بیایــد و از زیان دهــی و کاهش تولید و 

اشتغال واحدهای فوالدی جلوگیری شود. 
بــه بهانه انتخابــات دوازدهمین دوره ریاســت 
جمهوری، در این شــماره از بولتن اخبار فوالد، 
عملکرد دولت یازدهم در صنعت فوالد را از نگاه 

آمار و ارقام مورد بررسی اجمالی قرار داده ایم:
بر اســاس نمودار فوق، تولید فوالد خام ایران در 
دولت یازدهم با بیش از 28 درصد رشد، از 14/3 
میلیون تن در ســال 91 به 18/4 میلیون تن در 
ســال 95 رسیده است. از ســوی دیگر ظرفیت 
تولید فوالد خام کشــور در پایان ســال 95 به 
حدود 29 میلیون تن رسید که برای بهره برداری 
حداکثری از ظرفیت ایجاد شده نیازمند افزایش 
تقاضای داخلــی یا صادراتی به میزان حدود 10 

میلیون تن می باشیم.
عملکرد دولت تدبیر و امید در مدیریت صادرات و 
واردات فوالد کشور مثبت بوده است هر چند که 
ایراداتی نیز به ویژه از بعد مشوق های صادراتی 
به سیاســت های این دولت وارد است. در دولت 
یازدهم، صادرات فوالد از زیر بار محدودیت های 
ســهمیه ای خارج شد و صادرات فوالد آزاد شد. 
همین سیاست که با افزایش قیمت های جهانی 

بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

تأثیر انتخابات ریاست جمهوری 
بر بازار فوالد

حمیدرضا طاهری زاده

 نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 

این روزها که با کارزار انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری برای 
در دست گرفتن دولت دوازدهم روبرو هستیم؛ در نخستین جلسه 
هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در سال ۹۶ به این 
جمعبندی رسیدیم که برای انتقال تجربیات و اولویت های اصلی 
حوزه فوالد و پایش موانع سرمایه گذاری در صنعت فوالد و به منظور 
آشــنایی هر چه بیشتر شش کاندیدای ریاست جمهوری از موانع 
پیش روی تولیدکنندگان فوالد که سرمایه گذاری های سنگینی 
را در این رشــته صنعتی انجام داده اند با همکاری اتاق بازرگانی، 
پل ارتباطی مناسبی با این کاندیداها و ستادهای آنها برقرار شود.

در ســالی که به نام تولید و اشتغال نام گرفته است هیچ راهی جز 
حمایت از تولید ملی، صیانت از ثروت ملی و هدایت سرمایه گذاری 
ها به سمت تولید به منظور راهکار اصلی افزایش اشتغال جوانان دیده 
نمی شود. دولت جدید باید مسلم بداند که تشویق و هدایت سرمایه 
گذاری نیازمند تسهیل فضای کسب و کار است که هم اکنون با 
موانع جدی در حوزه تأمین مواد اولیه، مسائل بانکی و تأمین نقدینگی، 
ســختگیری های مالیاتی برای واحدهای تولیدی روبرو است و 
رکود حاکم بر بازار کار را برای صنعتگر بســیار دشوار کرده است.

پیشــنهاد ما به کاندیداهای ریاست جمهوری این است که برای 
بهبود و توســعه اقتصادی به اجرای تــام و تمام اصل 44 قانون 
اساســی و حمایــت از بخش خصوصی واقعی، توجه بیشــتری 
داشته باشــند. در حال حاضر بخش معدن و صنایع معدنی ایران 
توانایــی ارزآوری و خروج از اقتصاد تک محصولی را دارد و ما در 
این حوزه از مزیت نســبی باالیی برخوردار هستیم؛ به زعم بنده، 
آمار ۶میلیون تن صادرات فوالد در ســال ۹5 یکی از مزیت های 
نسبی صنعت فوالد کشور است که الزم است در سال جدید نیز 
با حفظ اولویت تأمین داخل به آن توجه جدی داشت چراکه تأمین 
شــمش مورد نیاز داخل یکی از دغدغه هایی است که انجمن به 
طور جد آنرا دنبال می کند تا شــرکت های تولیدکننده بیلت در 
گام اول بــه تامین نیاز واحدهای نــوردی بپردازند و در گام دوم 
به صادرات بپردازند و این یک اســتراتژی درســتی است که هم 
تولید داخلی کند نمی شــود و هم صــادرات متوقف نمی گردد. 

در خصوص انتخابات ریاســت جمهوری فعلی و تاثیر آن بر بازار 
فوالد نیز به نظر می رســد که بازار فوالد طی هفته های قبل از 
انتخابات ریاست جمهوری با روند نسبتا رکودی ادامه خواهد یافت 
ولی قطعا با تعیین دولت جدید و مشخص شدن سیاست های هر 
دولت همواره تغییر و تحوالتی را شــاهد خواهیم بود و امیدواریم 
در بخش مسکن نیز پروژه هایی که راکد مانده است مجددا آغاز 
بکار کند و در نتیجه مصرف فوالد در بازار را تحت تاثیر قرار دهد. 
همچنین این احتمال می رود که پیرو سیاست مالی در دولت جدید 
شاهد تنزل بهره ها و سودهای بانکی باشیم و این باعث می شود 
که ســرمایه گذار دوباره به بازار فوالد بازگردد و از ســوی دیگر 
تولید کردن برای تولیدکننده مقرون به صرفه شــود. البته عالوه 
بر تحوالت ناشــی از انتخابات در ایران و با نگاهی به سطح بین 
المللی نمی توان انتظار تغییر چشمگیری در بازار فوالد متصور شد 
اما کاهش قیمت هم در بازارهای داخلی قابل پیش بینی نیست.
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قیمت های فوالد

در بازارهای داخلی و جهانی

تازه ترین رویدادهای

شرکت های فوالد در ایران و جهان

ارزیابی عملکرد دولت یازدهم 
در صنعت فوالد

گزارش تحلیلی »اخبار فوالد« به بهانه 

انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری:

فوالد خصوصا در نیمه دوم سال 95 همراه شد، 
یک جهش صادراتی به میــزان 454 درصد را 
برای صنعت فوالد کشــور رقــم زده و صادرات 
فوالد ایران را به بیش از 5/5 میلیون تن رسانده 
اســت. به عبارت دیگر با سیاســت صحیح آزاد 
ســازی صادرات فوالد و علی رغم فقدان مشوق 
های صادراتی، صادرات فوالد کشــور طی 3/5 

سال، بیش از 4/5 برابر شده است.
از سوی دیگر واردات فوالد به کشور نیز در طی 
دوره فعالیت دولت یازدهم نصف شــده و از 6/3 
میلیون تن در ســال 91 به 3/1 میلیون تن در 
سال 95 رســیده اســت. کاهش 50 درصدی 
واردات فوالد به کشــور مرهــون تقویت تولید 
داخلی و البته برقراری مکانیسم صحیح تعرفه ای 
در جهت حمایت از تولید داخلی بوده است که 
عامل دوم یعنی نظام تعرفه فوالد پس از 12 سال 
اصالح شد و هنوز هم در مواردی هنوز ایراداتی 
وجود دارد که الزم است در دولت دوازدهم مورد 

توجه قرار گیرد.
پیش بینی انجمن تولیدکننــدگان فوالد ایران 
حکایــت از آن دارد که با در مــدار تولید قرار 
گرفتــن واحدهــای جدید تولیدکننــده ورق 
فوالدی، واردات فوالد کشور در سال 96  بیش 
از 20 درصــد دیگر نیز کاهش یافته و به حدود 
2/5 میلیون تن برسد. همچنین برآوردهای این 
انجمن حاکی از آن است که صادرات فوالد ایران 
در سال 96 با حدود 15 درصد افزایش به بیش 

از 6 میلیون تن برسد.
در نمــودار فوق روند تراز تجاری فوالد کشــور 
طی سالهای فعالیت دولت یازدهم ترسیم شده 
است که نشان می دهد تراز تجاری فوالد کشور 
حدود 7 میلیون تن مثبت شده است. به عبارت 
دیگر واردات خالص 5/1 میلیون تنی ســال 91 
بــه صادرات خالص 2/2 میلیون تنی در ســال 
95 تبدیل شــده است که عالوه بر جلوگیری از 
خروج 2/5 میلیارد دالر ارز از کشور، بیش از یک 

میلیارد نیز ارزآوری صورت گرفته است.
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محمدرضا ادریســی، مدیرعامل مجتمع فوالد صنعت بناب با بیان اینکه در این 
مجتمع، 7خط تولید مقاطع و نورد و دو خط ذوب فعال است به خبرنگار چیالن 
گفت: اراده فوالد صنعت بناب اجرای دو طرح توسعه ای در سال 96 است؛ یکی 

از این پروژه ها برای نخستین بار در شمال غرب اجرایی خواهد شد.
مدیرعامل مجتمع فوالد صنعت بناب با اشاره به رکود بازار به ویژه بازار محصوالت 
ســاختمانی در کشور اظهار داشت: هدف ما در این وضعیت، بازارهای صادراتی 
است که در این راستا بازار کشورهای همسایه را هدف قرار داده ایم تا در بازسازی 

شهرهای آنها مشارکت کنیم. 
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دو طرح توسعه ای فوالد بناب در سال 96 

کارخانه کنسانتره سازی با همکاری فوالد 
مبارکه در سنگان احداث می شود

احیاء مستقیم چادرملو تا پایان سال 96 به 
بهره برداری می رسد

محمــود نوریان، مدیرعامل مجتمع معدنی و صنعتی چادرملو ضمن بیان این 
مطلب که پروژه فوالد چادرملو به ظرفیت یک میلیون تن به طور ساالنه و قابل 
ارتقا تا 1.3 میلیون تن هم اکنون به اتمام رسیده گفت: طرح احیا مستقیم نیز 
که به ظرفیت یک میلیون و 550 هزار تن در ســال است در حال اجرا بوده و 

امید می رود تا پایان سال 96 به بهره برداری و مرحله راه اندازی برسد.
وی افزود: سرمایه گذاری پیش بینی شده برای اجرای این دو طرح بالغ بر 18هزار و 373 میلیارد ریال بوده است.

نوریان طرح دیگر چادرملو را افزایش ظرفیت کارخانه گندله سازی اردکان عنوان کرد و گفت: این طرح توسعه از سال گذشته 
و بدون توقف خط فعلی که ظرفیت آن 3 میلیون 400 هزار تن اســت آغاز شــده و ادامه دارد. قرار است با اجرای این طرح 
که بالغ بر 905 میلیارد ریال سرمایه نیاز دارد، ظرفیت گندله سازی اردکان به 4 میلیون تن ارتقا یابد و با اجرای گام به گام 
عملیات توسعه درحال حاضر ظرفیت به 3 میلیون و 648 هزار تن رسیده و پیش بینی ما این است این طرح تا نیمه نخست 

امسال به ظرفیت کامل 4 میلیون تن برسد.

ذوب آهن اصفهان به صادرات بیلت 
تمایل بیش تری دارد

مهراب یوسفیان مدیر ارشد مالی و اقتصادی ذوب آهن اصفهان در سومین 
کنفرانس شــمش فوالد و مواد خام فوالدسازی منطقه منا با بیان اینکه 
ذوب آهن امســال صادرات بیلت را بیشتر در دستور کار قرار داده گفت: 
هدف گذاری صادراتی ذوب آهن در ســال جاری بیشتر به صورت بیلت 

خواهد بود. 
وی افزود: اگرچه صادرات محصول نهایی ارزآوری بیشــتری برای کشور 
ایجاد می کند اما در برخی کشورها، صادرات به صورت میلگرد و مقاطع 
طویل مشــمول عوارض گمرکی باالئی اســت که صادرات را مقرون به صرف نمی کند از این رو برای فرار از این موضوع به 

صادرات شمش روی آورده ایم.
یوسفیان درباره برنامه ذوب آهن برای تملک معادن زغال سنگ و سنگ آهن مطرح نیز گفت: سیاست ذوب آهن هنوز هم 
تملک معادن زغال و سنگ آهن است ولی هنوز به طور قطعی محقق نشده و نیازمند زمان هستیم. وی در بخش دیگری از 
صبحت های خود و در پاسخ به سواالت مطرح شده در پنل پیرامون موضوع تامین زغال ذوب آهن اظهار داشت: زغال مورد 

نیاز ذوب آهن از استرالیا تامین می گردد. 
مدیر ارشد مالی و اقتصادی ذوب آهن اصفهان با تصریح این نکته که ذوب آهن برای تامین نیاز خود به زغال، یک سوم آن 
را وارد می کند گفت: حدود 700 هزار تن از زغال مورد نیاز ذوب آهن وارداتی است و 1.5 میلیون تن آن از داخل تامین 

می گردد. بنابراین به جهت کیفیت و محدودیت تولید، طبیعتا امکان اینکه تماما از زغال داخلی استفاده شود، وجود ندارد.

سیاست صادراتی فوالد خوزستان   
در سال 96  

بهمن تجلی زاده معاون بازاریابی و فروش شــرکت فوالد خوزستان با اشاره 
به مالحظات فوالد مبارکه جهت تامین نیاز داخلی به جای صادرات گفت: 
تامین نیاز ورق گرم داخلی از سوی فوالد مبارکه برای لوله و پروفیل سازان 
کشور سبب شــد صادرات فوالد خوزستان از این شرکت در سال گذشته 

پیشی بگیرد.
وی درخصوص جایگاه صادراتی فوالد خوزستان در سال 96 نیز اظهار داشت: 

این احتمال وجود دارد که جایگاه سال قبل را در صادرات حفظ کنیم البته بخشی از این مسئله به سیاست های فوالد مبارکه 
باز می گردد اما باید قبول کرد که بخشی از تحقق این مهم و پیشی گرفتن فوالد خوزستان از فوالد مبارکه ناشی از غیبت 

فوالد مبارکه و تالش آن برای تامین نیاز داخل بوده است.
معاون فروش و بازاریابی فوالد خوزستان درباره بازارهای هدف صادراتی فوالد خوزستان اضافه کرد: بازارهای هدف صادراتی 

فوالد خوزستان پیش از این منطقه منا بود و اکنون صادرات به خاور دور را نیز در دستور کار قرار داده ایم.
شــایان ذکر اســت که حداقل صادرات برنامه ریزی شده برای فوالد خوزستان در سال 96 حدود 2 میلیون تن است. این 

شرکت در سال 95 بالغ بر 1.8 میلیون تن فوالد صادر کرده بود.

دکتر بهرام ســبحانی، مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهــان ضمن بیان اینکه 
عملیات نصب تجهیزات کارخانه 5 میلیون تنی گندله ســازی ســنگان در 
خراسان رضوی پایان یافته گفت: شــرایط برای آغاز مرحله راه اندازی گرم 
کارخانه فراهم شده و پس از انجام کنترل های نهایی مشعل های کوره برای 
ورود به دوره راه اندازی گرم روشن خواهد شد. وی افزود: احداث این کارخانه 
در منطقه محروم و مرزی شرق کشور با شرایط فقدان زیرساخت های الزم از 

جمله گاز، برق و آب، محدودیت و مشکالت خاص خود را داشت که اکنون برخی از این مشکالت و محدودیت ها مرتفع شده 
و امیدواریم با مساعدت و پشتیبانی مسئوالن استانی و کشوری مابقی محدودیت ها نیز مرتفع شود.

وی افزود: با روشن شدن مشعل های کوره کارخانه گندله سازی، عملیات حرارتی شامل خشک کردن نسوزها و گرم کردن 
تدریجی کوره آغاز و پس از طی این دوره شارژ کنسانتره سنگ آهن به کارخانه و تولید گندله آغاز می شود.

سبحانی به کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن با ظرفیت سالیانه 5 میلیون تن در سال، در منطقه سنگان اشاره داشت و 
یادآور شد: این کارخانه هم در همین منطقه در دست احداث است که طبق برنامه باید عملیات نصب تجهیزات آن تا پایان 
سال جاری خاتمه یابد. عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد در خصوص میزان سرمایه گذاری در این پروژه گفت: 
شرکت فوالد مبارکه از محل منابع خود برای احداث کارخانه گندله سازی سنگان و تأمین زیرساختها، بالغ بر یک هزار و 150 

میلیارد تومان هزینه کرده است و تقریبا معادل همین مقدار هم باید در کارخانه کنسانتره سرمایه گذاری کند.

مطالبات بخش صنعت و معدن از دولت دوازدهم

منزلت اجتماعی سرمایه گذاران بخش خصوصی حفظ نشده است
دکتر بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران 
در این جلســه گفت: گزارش ها باید به گونه ای آماده شود که روسای جمهور با 
معدن به شکل واقعی آشنا شده و تصمیمات درستی اتخاذ شود. شاهد هستیم که 
خصوصی سازی، مسائل بانکی، تحول نظام بانکی و مالیاتی کشور فشار زیادی را 

بر فعاالن اقتصادی ایجاد کرده است.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی تاکید کرد: مطالبات اصلی 
بخش خصوصی که خیلی به آن پرداخته نشده مطالبات اجتماعی است. یکی از 
این موضوعات نوع نگاه مســئوالن به فعاالن بخش خصوصی است درحالی که 
همین فعاالن بخش خصوصی در تالش برای ایجاد اشــتغال و تولید هستند. در 
نتیجه منزلت اجتماعی فعاالن اقتصادی بخش خصوصی و ســرمایه گذاران در 

جامعه حفظ نشده و این اصلی ترین مطالبه است.
جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی را به دولت القا کنیم

رضا اشرف سمنانی، مشاور مدیرعامل میدکو نیز در این نشست ضمن بیان اینکه 
بخش معدن و صنایع معدنی استعداد و پتانسیل الزم و کافی را در اختیار دارد و 
می تواند درآمدهای آن جایگزین نفت شود گفت: به منظور دستیابی به این هدف، 

باید این جایگاه را ارتقا دهیم و به آن توجه کنیم.
وی افزود: در فوالد می توانیم رتبه اول دنیا شویم البته نه در تولید بلکه در مزیت 

نســبی تولید. تنها الزم است حرکت را ایجاد کنیم. پس باید اقدامات الزم به 
دولت القا گردد تا جایگاه اصلی را بدست بیاوریم.

خصولتی ها رقیب بخش خصوصی شدند
سجاد غرقی، عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ 
آهن از دیگر حاضرین در جلســه بود که به بررســی چالش های بخش معدن و 
صنعت در این دولت و توقعات فعاالن این حوزه از دولت دوازدهم پرداخت و گفت: 
بخش معدن در این دولت رشد منفی داشته درحالی که دولت در ابتدای فعالیتش 
شعار توسعه اقتصادی و توسعه غیرتورمی و توسعه صادرات را مطرح میکرد و در 

عمل در بخش معدن سیاست های انقباضی را شاهد بودیم.
وی افزود: در دولت یازدهم بخش خصوصی در معدن بیشــترین آسیب را دید و 
فشارهای زیادی را تحمل کرد. بنابراین اولین گام برای بهبود این فضا، هماهنگی 

در بدنه دولت است.
غرقی خاطرنشان کرد: دعوای ما بر سر بدیهیاتی از قبیل حقوق دولتی، عوارض 
و سیاست های غیرشــفاف است. نحوه خصوصی سازی مشکل دیگر است. این 
خصوصی سازی درحقیقت خصولتی سازی است درحالی که باید بخش خصوصی 
فعلی تقویت شود. خصولتی ســازی تنها رقیب تراشیدن برای بخش خصوصی 
کنونی است و نوعی اختالل ساختاری محسوب می شود و رانت ایجاد می کند. اگر 
همین روند تداوم یابد باید قید رشد بخش معدن را زد و به سراغ سایر بخش های 

اقتصادی که به آن توجه می شود رفت.

فعاالن معدن و صنعت کشور در اتاق بازرگانی به مهمترین و جدی ترین دغدغه 
هایشان از دولت آینده پرداختند.

به گزارش چیالن، در نشســت 4 اردیبهشت ماه امسال فعاالن صنعت و معدن 
کشور در اتاق بازرگانی ایران گرد هم امدند تا مطالبات فعاالن این بخش از دولت 

دوازدهم را بازگو نمایند.
خصوصی سازی به معنای واقعی محقق نشده است

رضا شهرســتانی، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران ازجمله 
حاضرین در این جلسه بود که دیدگاه ها و نقطه نظرات خود را مطرح کرد. وی 
گفت: در این مسئله که خصوصی سازی باید در کشور اتفاق بیافتد شکی نیست 

اما این خصوصی سازی باید به معنای واقعی صورت گیرد.
وی افزود: مشکل اصلی این است که اصل 44 به معنای واقعی اجرا نشده است.

شهرستانی اظهار داشت: باید وضعیت شرکت های دولتی را برای دولت شکافت 
و آینده آن ها را برایشان تشریح کرد. همچنین باید مشکالتی که این شرکت ها 
برای بخش خصوصی ایجاد می کند مطرح شــود در این صورت تصمیم درستی 

درمورد آنها اتخاذ خواهد شد.
وی یکــی دیگر از مطالبات بخش صنعت و معدن را مالیات و سیســتم مالیاتی 

دانست و گفت: در مسئله مالیات باید شاهد الگوبرداری از سایرین باشیم.
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رشد تولید یکی از فوالدسازان بزرگ روسیه

شرکت MMK روسیه اعالم کرده تولید فوالد خود را در سه ماهه ابتدایی سال 
2017 به 3 میلیون و 66 هزار تن رسانده است.  به گزارش بولتن اخبار فوالد، 
براساس گزارش این شرکت آمارها حاکی از رشد 1.4 درصدی در تولیدات فوالد 
خام این شرکت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دارد. همچنین این عدد به 

معنای استفاده 94 درصدی از ظرفیت موجود این کارخانه است.

گفتنی اســت، تولید محصوالت نیمه نهایی و ورق گرم این شرکت هم در این 
مدت 2میلیون و 675 هزار تن بوده است.

تولید فوالد خام جهان در ســه ماهه ابتدایی سال 2017 به 
410 میلیون و 548 هزار تن رسید که از عدد 388 میلیون و 

315 هزار تن سه ماه پارسال 5.7 درصد بیشتر است.
به گزارش  چیالن ، براساس آمار منتشر شده از سوی انجمن 
جهانی فوالد، تولید ماه مارس 67 تولیدکننده عضو این انجمن 
144 میلیون و 953 هزار تن بود که هم نسبت به ماه مارس 
2016 و هم فوریه 2017 باالتر بود. رشد تولید ماه مارس 4.6 

درصد باالتر از عدد ثبت شده پارسال بوده است.
رشد ۱2.۷ درصدی تولید فوالد خام ایران

براساس گزارش انجمن جهانی فوالد، تولید فوالد خام ایران 
در سه ماهه ابتدایی امسال 4 میلیون و 576 هزار تن شد که 
12.7 درصد باالتر از عدد پارسال یعنی 4 میلیون و 61 هزار 

تن است.
ایــران در ماه مارس یک میلیون و 580 هزار تن 
فوالد تولید کرده که در مقایسه با مارس سال قبل 
و فوریه امسال رشد را نشان می دهد. تولید مارس 
ســال قبل ایران یک میلیون و 336 هزار تن بود 
و این به معنای رشد 18.3 درصدی مارس امسال 

نسبت به سال 2016 است.
ایران همچنین بعد از کشورهای چین، ژاپن، هند، 
آمریکا، روسیه، کره جنوبی، آلمان، ترکیه، برزیل، 
ایتالیا، اکریان، تایوان و مکزیک در رده چهاردهم 

قرار دارد.
چین تولید فوالد خام را به 2۰۱ میلیون تن 

رساند
چین در 3 ماهه نخست سال 2017 تولید فوالد 

خام خود را با 4.6 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل 
به 201 میلیون و 99 هزار تن رساند. تولید این کشور در سه 

ماهه پارسال 192 میلیون و 312 هزار تن بود.
براساس آمار انجمن جهانی فوالد تولید فوالد خام چین در ماه 
مارس 71 میلیون و 995 هزار تن بود که هم از مارس 2016 
و هم از فوریه 2017 بیشتر بوده است. تولید فوالد خام چین 
در مارس ســال قبل 70 میلیون و 701 هزار تن و در فوریه 
2017 حدود 61 میلیون و 187 هزار تن گزارش شده است.

تولید آسیا از 2۸۰ میلیون تن گذشت
تولید فوالد خام آسیا در ماه مارس 99 میلیون و 618 هزار تن 
شد که 3.4 درصد باالتر از مارس 2016 بوده است. همچنین 
تولید ســه ماهه اول آســیا به 280 میلیون و 615 هزار تن 
رسیده که این عدد هم 5.4 درصد باالتر از رقم ثبت شده در 

مدت مشابه سال قبل است.
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 تهیه و تنظیم: مریم رحیمی

 پیش بینی رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران در 2017

طبق جدیدترین گزارش صندوق بینالمللی پول، رشد تولید ناخالص 
داخلی واقعی ایران از ۶.۵ درصد در سال میالدی گذشته، به ۳.۳ 

درصد در سال ۲۰۱۷ و ۴.۳ درصد در سال ۲۰۱۸ میرسد.

 مصوبه حل مشکالت مالیاتی واحدهای کوچک و متوسط ابالغ 
شد

معاون اول رییس جمهور تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی برای اعمال مساعدت در جهت مرتفع نمودن مشکالت 
مالیاتی واحدهای کوچک و متوسط را به وزارت امور اقتصادی و 

دارایی ابالغ کرد.

سرخط خبرهای اقتصادی

داخلی
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آمار تولید فوالد در سه ماه نخست سال ۲۰۱۷ منتشر شد؛ا

تولید سه ماهه فوالد چین به 200 میلیون تن رسید!
اولین تولیدکننده برتر آسیا و همین طور کل جهان همچنان 
چین است. بعد از چین هم ژاپن با تولید 26 میلیون و 228 
هزار تن قرار دارد. ژاپن رشد 1.5 درصدی را در سه ماهه اول 
نسبت به سه ماهه نخست پارسال داشت. این کشور در مارس 
8 میلیون و 885 هزار تن فوالد خام تولید کرده که 1.8 درصد 
بیشتر از مارس سال قبل بود. البته ژاپن در ماه مارس تولید 

کمتری نسبت به هند داشت.
هند که سومین تولیدکننده برتر جهان و آسیا در مجموع سه 
ماه محسوب می شود تولید را به 25 میلیون و 762 هزار تن 
رسانده است که رشد چشمیگر 10.7 درصد نسبت به مدت 

مشابه سال قبل داشت.
بعد از ژاپن و هند، کــره جنوبی با تولید 17 میلیون و 255 
هزار تن برای مجموع ســه ماهه ابتدایی سال قرار دارد. رشد 
4.6 درصدی در تولید فوالد خام کرده جنوبی نسبت به مدت 

مشابه سال قبل دیده می شود.
تایوان پنجمین تولیدکننده برتر آسیا و دوازدهمین تولیدکننده 
مهم جهان اســت که در ظرف سه ماه 5 میلیون و 516 هزار 
تن فوالد خام تولید کرد. این کشــور 5 درصد بیشتر از عدد 

پارسال یعنی 5 میلیون و 255 هزار تن تولید کرد.
اتحادیه اروپا بیش از ۴2 میلیون تن فوالد تولید کرد

براساس گزارش انجمن جهانی فوالد، تولید فوالد خام اتحادیه 
اروپا با 28 عضو به 42 میلیون و 510 هزار تن رسید که 3.8 

درصد باالتر از مدت مشابه سال قبل است.
در ایــن اتحادیه آلمان با تولید 10 میلیون و 980 هزار تن و 
رشــد 1.8 درصدی در رتبه نخست قرار دارد. سپس ایتالیا با 
تولید 8 میلیون و 805 هزار تن و رشد 5.5 درصد قرار دارد. 
بعد از آن فرانسه و اسپانیا به ترتیب با تولید 3 میلیون و 903 
هزار تن و 3 میلیون و 578 هزار تن و رشد 3.3 درصد و 0.9 

درصد هستند.
آلمــان در مارس 3 میلیون و 882 هزار تن فوالد خام تولید 
کرده و ایتالیا تولید را به 2 میلیون و 232 هزار تن رســانده 
اســت. فرانســه یک میلیون و 332 هزار تن و اسپانیا یک 

میلیون و 381 هزار تن تولید کرده است.
۸.۷۸ میلیون تن فوالد خام در ترکیه تولید شد

در ترکیه ظرف مدت سه ماه بالغ بر 8 میلیون و 780 هزار تن 
فوالد خام تولید شد که 14.1 درصد بیشتر از عدد ثبت شده 
در سال قبل بود. ترکیه همچنین در ماه مارس 3 میلیون و 
111 هزار تن فوالد خام تولید کرده که از عدد ثبت شده در 

سال قبل یعنی 2 میلیون و 729 هزار تن بیشتر است.
CIS روسیه و اکراین در صدر تولیدکنندگان عضو

کل تولیــد فوالد خام کشــورهای CIS بالغ بر 25 
میلیون و 945 هزار تن بــود که 4 درصد از عدد 
سه ماهه پارسال بیشتر است. این کشورها در ماه 
مارس هم 8 میلیــون و 940 هزار تن فوالد خام 

تولید کرده اند.
روسیه با تولید 17 میلیون و 953 هزار تن در رتبه 
نخست است و که رشــد 4.1 درصدی نسبت به 
مدت مشابه سال قبل داشت. ترکیه در ماه مارس 6 

میلیون و 185 هزار تن تولید داشت.
اکراین هم تولید ماه مارس را به 2 میلیون و 105 
هزار تن رساند که البته از ماه مارس سال قبل یعنی 
2 میلیون و 205 هزار تن بیشــتر است. البته این 
کشور در سه ماهه ابتدایی امسال افت 0.1 درصدی 
را ثبت کرده اســت چراکه تولید را از 6 میلیون و 
114 هزار تن در ســه ماهه ابتدایی پارســال به 6 میلیون و 

108 هزار تن رساند.
آمریکا در تولید فوالد خام 2۰ میلیونی شد

تولید فوالد خام آمریکا در سه ماهه اول امسال 20 میلیون و 
401 هزار تن شد که 3.8 درصد بیشتر از مدت مشابه سال 

قبل است.
آمریکا در ماه مارس ۷ میلیون تن فوالد خام تولید کرد

برزیل و مکزیک هم به ترتیب در ماه مارس 2 میلیون و 850 
هزار تن و یک میلیون و 830 هزار تن فوالد خام تولید کردند؛ 
این دو کشور در سه ماهه اول امسال هم به ترتیب 8 میلیون 
و 250 هزار تن و 5 میلیون و 176 هزار تن فوالد خام تولید 
کرده بودند که برزیل رشــد 10.9 درصدی و مکزیک رشد 
24.1 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

 مرکز آمار تورم فروردین ماه را ۹.۴درصد اعالم کرد 

مرکز آمار با انتشار گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی 
خانوارهای شهری کشور در فروردین ماه امسال نرخ تورم نخستین 

ماه امسال را ۹.۴ درصد اعالم کرد.

 بدون رشد اقتصادی با فقر و نابرابری نمی توان مقابله کرد

علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی: بدون رشد اقتصادی نمی توان با 
فقر و نابرابری مقابله کرد.

 تسهیالت پرداختی بانک ها در سال گذشته ۳1 درصد افزایش 
یافت 

تسهیالت پرداختی بانک ها طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ به بخش های 
اقتصادی مبلغ ۵۴۸۳.۷ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با 
دوره مشابه سال ۱۳۹۴ مبلغ ۱۳۱۰.۴ هزار میلیارد ریال )معادل 

۳۱.۴ درصد( افزایش داشته است.

خارجی

 کره شمالی به چین درباره عواقب تشدید تحریم ها هشدار 
داد

به دنبال جلوگیری چین از تخلیه محموله کشتی های حامل زغال 
سنگ کره شمالی در بنادر این کشور، پیونگ یانگ هشدار داد 

که ادامه این روند باعث بروز فاجعه در روابط دو کشور شد.

 حذف سکه از مبادالت اقتصادی کره جنوبی

کره جنوبی به تازگی طرحی را به مرحله اجرا گذاشته است که 
در صورت موفقیت آمیز بودن آن می تواند زمینه حذف سکه در 

مبادالت اقتصادی این کشور را فراهم سازد.

 شرکت کشتیرانی تایوان همکاری خود را با ایران متوقف کرد

رویترز با اشاره به توقف خدمات کشتیرانی یک شرکت تایوانی 
به ایران یک سال پس از لغو تحریم ها، گزارش داد درحالی که 

شرکت های کشتیرانی خارجی تجارت با ایران را از سرگرفته اند، اما 
تجارت دریایی همچنان پرهزینه و پیچیده است.

 افزایش سرمایه 200 میلیون دالری صندوق ضمانت صادرات

صندوق ضمانت صادرات ایران اعالم کرد: افزایش سرمایه ۲۰۰ 
میلیون دالری این صندوق و اصالح اساسنامه آن در بهمن ۹۵ ثبت 

شده است.
 آمریکا از متن و روح برجام سرپیچی کرده است 

محمد جواد ظریف، وزیر امورخارجه با طرح این سوال که آیا 
آمریکا آماده است به متن برجام پایبند باشد یا نه، چه برسد به 

روح آن گفت: تا کنون که از هر دو سرپیچی کرده است.

 حساب های بانکی ایرانی ها در انگلیس بسته می شود

یک شرکت حقوقی مستقر در انگلیس می گوید شکایت های 
متعددی مبنی بر بسته شدن حساب های بانکی اتباع ایرانی در 

انگلیس، به دلیل تابعیتشان دریافت کرده است.
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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 اردیبهشتهفته چهارم فروردینسایز

0.429,50029,200

0.529,50029,400

0.629,70029,700

0.728,30028,100

0.828,50028,500

0.928,30028,300

128,40028,400

1.2528,50028,600

1.528,50028,500

228,40028,500

2.5******

هفته اول اردیبهشتهفته چهارم فروردینسایز

6.516,80016,700

8******

10******

1219,85019,850

1419,85019,850

هفته اول اردیبهشتهفته چهارم فروردینسایز

316,30016,600

416,30016,600

516,30016,600

616,30016,600

817,00017,000

1017,00017,000

1217,00017,100

15******

هفته اول اردیبهشتهفته چهارم فروردینسایز

6******

816,30016,600

1016,30016,600

1216,30016,600

1416,30016,600

1616,80016,800

1827,00027,000

2027,40027,200

2227,20027,200

هفته اول اردیبهشتهفته چهارم فروردینسایز

815,70016,100

1015,10015,400

1215,10015,400

1415,90016,000

1615,90016,000

1816,00016,000

2016,00016,000

2216,00016,000

2516,00016,000

2816,00016,000

30******

3216,10015,850

هفته اول اردیبهشتهفته چهارم فروردینسایز

223,00022,800

322,90022,950

422,80023,000

522,50022,500

623,25022,950

822,90022,750

1022,85022,750

1223,20023,000

1522,75022,650

2022,00022,000

2522,75022,650

روند تغییرات
قیمت محصوالت فوالدی 

در بازار تهران

نام کاالتولید کننده
قیمت پایانی 

میانگین 
موزون )ریال(

حجم 
معامله 

)تن(
تاریخ تحویلتاریخ معامله

25.434516991396/01/211396/04/31ورق سرد Bفوالد مبارکه اصفهان

19.965150511396/01/211396/03/31ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

19.85567501396/01/211396/03/31ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

26.73031941396/01/211396/04/31ورق گالوانیزه Gفوالد مبارکه اصفهان

35.33517731396/01/211396/04/31ورق قلع اندودفوالد مبارکه اصفهان

25.434285271396/01/281396/04/31ورق سرد Bفوالد مبارکه اصفهان

26.73057521396/01/281396/04/31ورق گالوانیزه Gفوالد مبارکه اصفهان

19.855329231396/01/281396/03/31ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

19.965623131396/01/281396/03/31ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

نام کاالتولید کننده
قیمت پایانی 

میانگین 
موزون )ریال(

حجم 
معامله 

)تن(
تاریخ تحویلتاریخ معامله

35.33555941396/01/281396/04/31ورق قلع اندودفوالد مبارکه اصفهان

19.965168831396/02/041396/03/31ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

19.855162221396/02/041396/03/31ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

16.277300001396/01/211396/03/31سبد میلگرد و تیرآهنذوب آهن اصفهان

17.600221396/01/271396/03/31تیرآهن 14ذوب آهن اصفهان

13.600122601396/02/041396/02/31شمش بلوم )5SP)150*150فوالد خوزستان

16.732254401396/02/041396/02/31تختال Cفوالد خوزستان

16.000100001396/01/301396/02/31تختال Cفوالد هرمزگان جنوب

۴
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 تغییرات قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران 
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