
اهداف اصلی جشنواره ملی 
فوالد محقق شد

بهادر احرامیان 
نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

پیرو تصمیم هیئت مدیره سابق انجمن تولیدکنندگان فوالد 
اجرایی  اقدامات  جدید،  مدیره  هیئت  در  آن  تداوم  و  ایران 
نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد با حمایت و مشارکت 
بخش  از  اعم  کشور  معدنی  و  فوالدی  بزرگ  های  شرکت 
خصوصی و خصوصی شده آغاز شد و با تالش بدنه کارشناسی 
و مدیریتی انجمن و سایر دست اندرکاران، جشنواره خوب و 
وزینی برگزار گردید که بحمداهلل نتایج و بازخوردهای مثبتی 
هم داشته است. علی رغم اینکه نخستین دوره جشنواره ملی 
فوالد را شاهد بودیم و تجربه می کردیم اما تقریبا اهدافی که 
انجمن به دنبال آن بود در این جشنواره حاصل شد و به آن 

دست یافتیم.
یکی از اهداف این جشنواره و نمایشگاه که در سال جاری و در 
سایه تشدید تحریم های آمریکا برگزار گردید، به حداقل رساندن 
آسیب هایی است که ممکن است شرکت های تولیدکننده از 
ناحیه قطع ارتباط با خارج و شرکت های تامین کننده خارجی 
تامین داخلی  امکان  ببینند. ضمنا در برخی موارد علی رغم 
قطعات و تجهیزات مورد نیاز واحدهای فوالدی، اما به دلیل 
اطالع رسانی غیرموثر و عدم شناخت کافی فوالدسازان از تامین 
کنندگان داخلی، هزینه های ارزی زیادی به واحدهای تولیدی 
از کشور  ارز  این  از خروج  تحمیل می شد که قصد داشتیم 
جلوگیری کنیم. بنابراین تالش کردیم از طریق ارائه توانمندی 
های داخلی و دستاوردها و البته فرصت های تامین داخلی در 
زنجیره فوالد و همچنین شناسایی و معرفی شرکت های دانش 
بنیان، بومی سازی و ساخت داخل مورد توجه قرار گیرد چراکه 
ممکن است در این وضعیت، تامین تجهیزات، قطعات یدکی، 
ملزومات و نیز دانش فنی و مهندسی از خارج از کشور با چالش 

هایی مواجه شود.
ها  زمینه  این  در  این جشنواره  در  خوبی  اقدامات  رو  این  از 
انجام شد و فضایی برای برقراری ارتباط میان تامین کنندگان 
و فوالدسازان برقرار گردید که منتج به انعقاد تفاهم نامه های 
همکاری متعدد شد. همچنین ساختار کمیته بومی سازی و 
کارگروه های فرعی 8 گانه آن در انجمن شکل گرفت که انتظار 
می روند نتایج این اقدامات را شرکت های خصوصی و دولتی در 

ماه های آتی مشاهده خواهند کرد.
تجربه اول انجمن از برگزاری نخستین جشنواره و نمایشگاه 
ملی فوالد بسیار مطلوب بوده و نتایج خوبی از آن حاصل شد. 
لذا اهدافی که در دوره های بعد دنبال خواهیم کرد، عالوه بر 
موضوعات فوق شامل بررسی وتوسعه شبکه سازی این گونه 
همایش ها است تا این همایش همچون دوره نخست آن که 
از دل جامعه فوالد برآمد و با یکپارچگی و اتحاد آنان به نحو 
مطلوب برگزار شد، رویدادی ویژه خانواده بزرگ فوالد باشد و 
گردهمایی مخصوص تولیدکنندگان، بازرگانان، متخصصان 
و تامین کنندگان حوزه فوالد تداوم یابد. همچنین تالش 
خواهد شد تا در دوره های بعد نیز این جشنواره بیشتر 
بر روی جنبه ها و مسئولیت های اجتماعی انجمن تمرکز 
نماید و هر سال بسته به شرایط موجود جامعه، موضوع 
)تم( کلی جشنواره در نظر گرفته شده و برنامه را حول 

محور آن موضوع به پیش ببریم.
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دنبال کنید.

اخبار و قیمت های فوالد

در بازارهای داخلی و جهانی

روز 17 دی ماه سال 1397 در تاریخ فوالد ایران ثبت شد. در این روز برج میالد 
تهران پذیرای بیش از 1400 نفر از مدیران و کارشناسان جامعه فوالد ایران بود 
که به مراسم افتتاحیه نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران آمده بودند. 
جمعیتی که بیش از 70 درصد آن یعنی تقریبا 1000 نفر در ســطوح مدیریتی 
عالی تا عملیاتی کارخانجات فوالدی و معدنی کشور بودند. از مدیران عامل گرفته 
تا اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد و میانی و عملیاتی و کارشناسان و مسئولین 
همه و همه دور هم جمع شــده بودند تا عالوه بر اینکه با یکپارچگی و همدلی، 
بزرگترین گردهمایی تولیدکننــدگان، تامین کنندگان، بازرگانان و متخصصان 
زنجیره آهن و فوالد ایران را تشــکیل دهند بلکه حمایت خود از بومی ســازی، 

توسعه تکنولوژی و افزایش توان تامین داخلی در این زنجیره را نشان دهند.
حضور پر شور و فراتر از انتظار خانواده فوالد در رویدادی که از دل همین خانواده 
برآمده بود، حتی مهندس محلوجی، وزیر اسبق معادن و فلزات را برآن داشت که 
پشت تریبون بیاید و تمام آنچه که باید گفته می شد را در قالب یک جمله بیان 
کند: »من در طول 8 سال وزارتم فقط یک بخشنامه صادر کردم و آن اینکه هیچ 
بخشنامه ای صادر نشود«. جمله ای که تشویق مثال زدنی حضار را در پی داشت 

و به نوعی جمله شعاری جشنواره امسال شد!
عالوه بر نکات مهمی که در صحبت های سخنرانان از جمله دکتر سبحانی رئیس 
انجمن، دکتر سرقینی معاون معدنی وزارت صمت، دکتر غریب پور رئیس هیئت 
عامل ایمیدرو، دکتر فوالدگر رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس، دکتر 
نیلی رئیس دانشگاه تهران و مهندس محلوجی بود، رونمایی از نسخه به روز شده 
و الکترونیک اطلس ملی فوالد ایران و همچنین انعقاد دو تفاهم نامه بین انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران و صندوق نوآوری و شکوفایی و مرکز تحقیقات فرآوری 
مواد معدنی در راستای حمایت از بومی سازی در زنجیره فوالد از مهمترین برنامه 
روز اول جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران بودند. همچنین تقدیر از 41 تامین 
کننده برتر و اهدای جایزه ملی فوالد ایران به 10 مدیر توســعه گرا در پنجاه و 

یکمین سالروز تولد فوالد ایران از برنامه های متمایز این جشنواره بود. 
در کنار این جشنواره و نمایشگاه، 30 کارگاه آموزشی توسط شرکت های مختلف 
و با تمرکز بر بومی ســازی و توســعه تکنولوژی برگزار شد که در قیاس با سایر 

رویدادهای حوزه فوالد بسیار قابل توجه بود.
و اما نمایشــگاه ملی فوالد ایران. نمایشگاهی متفاوت با رویکرد ارائه دستاوردها 
و فرصت های بومی ســازی در زنجیره آهن و فوالد. نمایشگاهی با حضور  148 
شــرکت در 5800 متر مربع فضای نمایشگاهی که42 شرکت و موسسه دانش 

بنیان هم در این بین حاضر بودند که یک ســالن اختصاصی در این نمایشگاه به 
شــرکت های دانش بنیان اختصاص یافت. نمایشگاهی که به گفته شرکت های 
حاضر، بازدیدکنندگان و مسئولین، نمایشگاهی عمل گرا و نتیجه بخش بوده است. 
بازخوردهای مثبتی که در کنار همه عوامل آن مثل یکپارچگی و همدلی فوالدسازان 
و عزم راســخ هیئت مدیره انجمن برای توسعه بومی سازی و افزایش توان تامین 
داخلی، نباید از نقش ساختار شکل گرفته شده بومی سازی در انجمن غافل شد. 
کمیته ای با کارگروه های 8 گانه آن )سیاالت، مکانیک، برق و ابزار دقیق، تحقیق و 
توسعه و نوآوری، مواد اولیه و مصرفی، تجهیزات انتقال مواد، تکنولوژی و مهندسی، 
نســوزها( که با حضور مدیران و متخصصان شرکت های بزرگ زنجیره فوالد در 

انجمن شکل گرفت و بعد از نمایشگاه فعالیت خود را ادامه و توسعه خواهد داد.
اســتقبال از نمایشــگاه ملی فوالد ایران نیز فوق تصور همگان بود. در حالی که 
نمایشگاه های تخصصی مثل سایر نمایشگاه های فوالدی در روزهای دوم به بعد 
روزهای خلوتی را پشت سر می گذارند، اما در این نمایشگاه حتی تا ساعات پایانی 
روز چهارم نیز شرکت ها و بازدیدکنندگان مشغول تعامالت خود بودند و اکثر غرفه 
ها به ویژه غرفه شرکت های فوالدی شلوغ و میزهای مذاکرات این شرکت ها فعال 
بود. چنین استقبال باشکوه و وجود ساختارهای تخصصی در این نمایشگاه، نتایج 
مهمی هم در پی داشت: انعقاد بیش از 220 تفاهم نامه بین فوالدسازان و تامین 
کنندگان یکی از عملیاتی ترین این نتایج بود. تفاهم نامه هایی که شاید مهم ترین 
آن ها تفاهم نامه سه جانبه بین شرکت فوالد مبارکه اصفهان، فوالد خراسان و یک 
شرکت دانش بنیان برای تولید کک سوزنی مورد استفاده در الکترود گرافیتی بود. 
همچنین با حضور مدیرعامل فوالدمبارکه اصفهان و معاون سیاست گذاری معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، تفاهم نامه همکاری بین طرفین به امضا رسید. 
ســند راهبردی پژوهشکده فوالد نیز با حضور مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان و 

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان امضاء شد.
پس از 4 روز اســتقبال پرشور جامعه فوالد از نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی 
فوالد ایران، در روز پایانی یعنی 20 دی 97 و پس از امضای تفاهم نامه های شرکت 
های فوالدی با تامین کنندگان داخلی، بیانیه پایانی این رویداد از سوی مهندس 
اسداهلل فرشاد، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران و مدیر عامل 
شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان در 7 بند قرائت شد: اهمیت صادرات، بازگشت 
ارز بــه چرخه تولید، رقابت برابر و مدیریت بازار داخل، بومی ســازی فناوری، روز 
ملی فوالد، ارتقاء کیفیت محصوالت فوالدی در کنار توجه به کمیت تولیدات و به 

رسمیت شناختن طرح جامع فوالد به عنوان سند ملی.

نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد  ایران با استقبال فراتر از انتظار جامعه فوالد برگزار شد:

گزارش مشروح نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران را در شماره بعد نشریه چیالن بخوانید.

بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
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مصرف ظاهری محصوالت فوالدی در کشور
در بخش صادرات محصوالت فوالدی

قیمت فروش داخلی شمش ارفع

 آهن اسفنجی در کشور مصرف شد

واردات فوالد میانی به کشور

فروش فوالد خراسان در ۱۰ ماه

مصرف بیلت در کشور

تولید فوالد میانی ظرف مدت 9 ماه 

مجموع صادرات فوالد ایران 

تولید محصوالت فوالدی

 از فروش شمش فوالد خوزستان

صادرات فوالد میانی

براساس آمار منتشر شده از سوی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، میزان 
مصرف ظاهری کل محصوالت فوالدی با 5 درصد افت از 15 میلیون و 215 
هزار تن در 9 ماهه پارسال به 14 میلیون و 510 هزار تن کاهشی یافته است.

افت مصرف تیرآهن در این مدت 18 درصد بوده و مصرف آن در کشور به 
545 هزار تن رسیده است. مصرف ورق گرم، ورق سرد و ورق پوششدار 
نیز به ترتیب با 5 درصد، 7 درصد و 19 درصد افت به 5 میلیون و 719 
هزار تن ورق گرم، 2 میلیون و 10۶ هزار تن ورق سرد و یک میلیون و 
124 هزار تن ورق پوششدار رسید. درمقابل مصرف ظاهری میلگرد با 7 

درصد رشد به 4 میلیون و 554 هزار تن رسید

تا پایان دی ماه شاهد صادرات 2 میلیون و 148 هزار تن محصوالت 
فوالدی بودیم که البته رشد 100 درصدی را به ثبت رساند. بیشترین 
صادرات مربوط به میلگرد شاخه به میزان 593 هزار تن بود که رشد 
191 درصدی نیز داشت. صادرات میلگرد کالف نیز 539 هزار تن گزارش 
شد که رشد 179 درصدی داشت. همچنین در این مدت 19۶ هزار تن 
تیرآهن از کشور صادر شده بود که 52 درصد رشد نسبت به مدت مشابه 
سال قبل داشت. صادرات ورق گرم باالی 3 میلیمتر اما با افت 53 درصدی 

همراه شده و به 185 هزار تن رسیده است.

فوالد ارفع گزارش 10 ماهه خود را منتشر کرد که براساس این گزارش 
به تولید 713 هزار تنی شمش فوالد دست یافت که 8.2 درصد نسبت به 
مدت مشابه سال قبل بیشتر است. به گزارش  چیالن، آهن و فوالد ارفع 
عالوه بر تولید 713 هزار تن شمش فوالدی، موفق به تولید 727 هزار تن 
آهن اسفنجی نیز در 10 ماهه امسال شد که درمقایسه با تولید 711 هزار 
تنی مدت مشابه سال قبل بیشتر است.این شرکت در مدت مذکور توانسته 
۶20 هزار تن شمش در بازار داخل و 124 هزار تن شمش در بازار صادراتی 
به فروش برساند درحالی که در 10 ماهه پارسال تنها فروش داخلی و آن هم 
به میزان ۶20 هزار تن داشت. ارفع در این مدت از محل فروش خود 2 هزار 
و ۶9 میلیارد تومان درآمد کسب کرده بود که رشد 112 درصدی نسبت به 
مدت مشابه سال قبل داشت. ارفع در مدت مذکور به طور متوسط هر کیلوگرم 
شمش داخلی را 2913 تومان و صادراتی را 2098 تومان فروخته است درحالی 
که هر کیلوگرم شمش داخلی در مدت مشابه سال قبل 1571 تومان بود.

مصرف ظاهری آهن اسفنجی در این مدت با 21 درصد رشد از 
1۶ میلیون و 22 هزار تن به 19 میلیون و 394 هزار تن در 9 

ماهه ابتدایی امسال رسید.

میزان مصرف ظاهری فوالد میانی در کشور در 9 ماهه اول سال با 31 
درصد رشد به 15 میلیون و ۶1 هزار تن رسیده است. از این رقم، میزان 
مصرف بیلت و بلوم 8 میلیون و 198 هزار تن و اسلب ۶ میلیون و 8۶3 

هزار تن بوده که به ترتیب رشد 37 درصد و 24 درصدی داشته اند.

تولید فوالد میانی در 9 ماهه اول سال با رشد 1۶ درصدی همراه 
شده و از 1۶ میلیون و 73 هزار تن در 9 ماهه پارسال به 18 
میلیون و 709 هزار تن رسیده است. از این میزان 10 میلیون و 
470 هزار تن سهم بیلت و بلوم بوده که با رشد 23 همراه بود و 
8 میلیون و 239 هزار نن دیگر نیز از نوع اسلب بود که 9 درصد 

رشد داشت.

مجتمع فوالد خراسان در 10 ماهه امسال موفق به فروش 800 هزار تن 
محصوالت شده است. به گزارش  چیالن، مجتمع فوالد خراسان در دوره 
یک ماهه منتهی 30 دی 97 از محل فروش محصوالت خود مبلغ 2 هزار و 
۶05 میلیارد ریال درآمد داشته که نسبت به میانگین 9 ماه گذشته 18 درصد 

افزایش داشته است.

این شرکت براساس عملکرد 10 ماهه نیز مبلغ 22 هزار و 455 میلیارد ریال 
درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶0 درصد رشد داشته است. 
حجم فروش این شرکت شامل 420 هزار تن محصوالت سبک ساختمانی، 
334 هزار تن شمش و 4۶ هزار تن اهن اسفنجی می باشد. تولید نیز شامل 
یک میلیون 93 هزار تن آهن اسفنجی، 854 هزار تن شمش، 591 هزار تن 
گندله و 471 هزار تن محصوالت سبک ساختمانی بود. فوالد خراسان در دی 
ماه هر کیلوگرم شمش را 2835 تومان فروخته است درحالی که میانگین 

قیمت شمش در 10 ماهه اول سال 2798 تومان بود.

واردات فوالد میانی و محصوالت فوالدی به ترتیب افت 29 درصد و 5۶ 
درصدی داشته اند. در این مدت 27 هزار تن فوالد میانی شامل هزار تن 
اسلب و 2۶ هزار تن بیلت و بلوم به کشور وارد شده که واردات اسلب افت 
94 درصدی داشت اما بیلت و بلوم شاهد رشد 24 درصدی بود. در بخش 
محصوالت فوالدی، واردات محصوالت فوالدی 730 هزار تن گزارش شده 
که 5۶ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل یعنی یک میلیون و ۶59 

هزار تن است.

فوالدسازان کشور در 9 ماهه اول سال درمجموع 5 میلیون و 823 هزار 
تن فوالد صادر کردند که 2 میلیون و 148 هزار تن آن محصول فوالدی 

و 3 میلیون و ۶75 هزار تن فوالد میانی بوده است.

صادرات فوالد میانی که حجمی بالغ بر 3 میلیون و ۶75 هزار تن داشت 
با افت 20 درصدی همراه بوده است. صادرات بلوم و بیلت 2 میلیون و 
298 هزار تن بوده که 11 درصد کمتر از 9 ماهه اول سال قبل است. 
همچنین صادرات اسلب با افت 32 درصدی به یک میلیون و 377 هزار 

تن رسیده است.

تولید محصوالت فوالدی تا پایان آذر ماه با رشد 9 درصدی از 14 
میلیون و ۶31 هزار تن به 15 میلیون و 928 هزار تن رسید. در 
بخش محصوالت فوالدی در تولید ورق پوششدار افت 8 درصدی 
و درتولید تیرآهن افت ۶ درصدی ثبت شد اما در سایر محصوالت 

رشد دیده شد.
تولید ورق پوششدار کشور به یک میلیون و 43 هزار نن رسیده 
است که حکایت از افت 8 درصدی دارد. همچنین تولید تیرآهن 
به 720 هزار تن رسید. اما در تولید میلگرد رشد نسبتا خوب بوده 
و با رشد 23 درصدی، تولید این محصول به 5 میلیون و ۶53 
هزار تن رسید. تولید ورق کشور تا پایان دی ماه ۶ میلیون و ۶4 
هزار تن شد و ورق سرد نیز رقم تولید یک میلیون و 888 هزار 

تنی را به ثبت رساند.

شرکت فوالد خوزستان در 10 ماهه امسال و تا پایان دی ماه موفق به تولید 3 
میلیون و 1۶7 هزار تن شمش شد که یک میلیون و 995 هزار تن آن بلوم و 
بیلت و یک میلیون و 172 هزار تن آن اسلب می باشد. این شرکت اگرچه در 
بخش اسلب رشد 22 هزار و 592 تنی تولید را نسبت به مدت مشابه سال قبل 

به ثبت رسانده اما در تولید بلوم و بیلت افت 99 هزار و 233 تنی داشته است.

فوالد خوزستان در 10 ماهه امسال حدود یک میلیون و 840 هزار تن شمش 
صادراتی شامل یک میلیون و 172 هزار تن بلوم و بیلت و ۶۶8 هزار تن اسلب 
فروخته است. فروش صادراتی سهم ۶2.3 درصدی از کل حجم فروش شمش 

فوالد خوزستان داشته است.

حجم کل فروش شمش فوالد خوزستان 3 میلیون تن بوده که از این میزان 
480 هزار تن اسلب داخلی و ۶82 هزار تن بیلت و بلوم داخلی می باشد و 
همانطور که اشاره شد، مابقی صادراتی است. فوالد خوزستان در مدت مذکور 
همچنین 5 میلیون و 2۶5 هزار تن گندله تولید و 47۶ هزار تن آنرا فروخته 

است.

این براساس عملکرد 10 ماهه 87 هزار و ۶15 میلیارد ریال درآمد از محل 
فروش محصوالت خود داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶1 درصد 
رشد داشته است. فوالد خوزستان هر کیلوگرم اسلب را در بازار داخل به طور 

میانگین2800 تومان و بلوم و بیلت را 2۶79 تومان فروخته است. 

5
درصدی

20
درصدی

62
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افتتاح 3 طرح زنجیره فوالد میدکو

ارز فوالدی ها در تملک آنها قرار گیرد

از ابتدای تاسیس تاکنون:

فروش ۱۰6 میلیون تن از محصوالت فوالد 
مبارکه 

صادرات فوالد خراسان تا پایان سال از مرز 
۲۰۰ هزار تن عبور می کند 

محمد کشانی، مدیرعامل فوالد خوزســتان با اشاره به سرمایه 
گذاری عظیم شرکت فوالد خوزستان در معادن شرق در راستای 
نیل به اهداف این شــرکت، گفت: با خرید ســهام توسعه ملی 
سنگان و راه اندازی کارخانه 2.5 میلیون تنی گندله آن در سال 
98 شاهد افزایش سود دهی این شرکت خواهیم بود. وی افزود: 
این اقدام در راستای سیاست ها و استراتژی های فوالد خوزستان 

برای سرمایه گذاری در صنایع باالدستی و پایین دستی است.
کشانی مصوبه اخیر ارزی مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات 
به سامانه نیما نیز گفت: این مصوبه، دشواری هایی را برای ورود 
مواد اولیه مصرفی فوالدسازان ایجاد کرده است. وی خاطرنشان 
کرد: درخواست فوالدی ها از دولت این است که این ارز در تملک 
شرکت های فوالدی قرار گیرد تا با تهاتر شمش فوالد و مواد اولیه 
با تجهیزات، عالوه بر دسترسی به بازارهای جدید صادراتی بتوانند 

نیازهای ارزی خود را مرتفع نمایند.
مدیرعامل فوالد خوزستان در خاتمه اظهار داشت: متاسفانه به 
دلیل تحریم ها، شرکت فوالد خوزســتان بازار اروپا و امارات را 
از دست داد و در شرایط فعلی محصوالت این شرکت بیشتر به 

آسیای جنوب شرق و هند صادر می شود.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در آئین صادرکننده نمونه ملی
خبرهای خوب صادراتی از ذوب آهن در راه است

در آیین تجلیل از صادر کنندگان نمونه استان اصفهان با حضور وزیر صنعت از ذوب آهن اصفهان به عنوان صادرکننده نمونه ملی در استان اصفهان مورد تجلیل قرار گرفت 
و لوح و تندیس ویژه به مهندس یزدی زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان اهدا شد. 

مهندس منصور یزدی زاده با اشاره به رشد تولید محصوالت ساختمانی در کشور گفت: ذوب آهن اصفهان به عنوان بزرگترین تولید کننده این محصوالت، دو هدف عمده 
را مد نظر دارد که شامل تولید محصوالت صنعتی جدید و توسعه صادرات می باشد که  تمامی تالشگران ذوب آهن در دستیابی به این دو هدف، نقش آفرین هستند. 

مدیرعامل ذوب آهن با اشاره به اینکه مجموعه مشکالت از جمله تحریم، موجب سختی صادرات در سال جاری شده است، گفت: با اقدامات و تالش های صورت گرفته، 
امسال نیز، صادرات خوبی خواهیم داشت و خبرهای خوبی در این زمینه به زودی منتشر می شود. 

مهندس حمیدرضا عظیمیان در مراســم گرامیداشت سالروز 
افتتاح این شرکت گفت: تاکنون 10۶ میلیون تن از محصوالت 
این شــرکت به بازارهای داخلی و جهانی ارســال شده است.

مدیرعامل فوالد مبارکه از دســتیابی به رکورد کمترین میزان 
مصرف آب، رشد 11 درصدی تولید فوالد خام، رشد 10 درصدی 
تولید کالف گرم، بهره برداری از طرح های توسعۀ مجتمع فوالد 
ســبا و دستیابی به سطح زرین جایزۀ EFQM بنیاد مدیریت 
کیفیت اروپا در سال 2018 به عنوان بخشی از دستاوردهای مهم 

فوالد مبارکه در سال جاری یاد کرد.
عظیمیان تاکید کرد: در نخســتین جشــنواره و نمایشــگاه 
بومی ســازی تهران با همکاری شــرکت  های سازنده داخلی و 
شرکت  های دانش  بنیان به راهکارهای ارزشمندی دست یافتیم.

به گزارش چیالن به نقل از ایرنا، سید حسین احمدی مدیرعامل 
فوالد خراســان با اشاره به عدم تاثیر روند تحریم های جدید بر 
صادرات فوالد افزود: صادرات این مجتمع امسال نسبت به کل 
سال گذشته بیش از ۶7 درصد افزایش داشته و صادرات شمش 

فوالد آن برای نخستین بار از مرز 100 هزار تن عبور کرد.
وی اظهــار داشــت: طی این مــدت صــادرات مجتمع فوالد 
خراســان 150 هزار و ۶18 تن انواع فوالد بود در حالی که این 
میزان در کل ســال گذشــته 117 هزار و 454 تن بوده است.

این عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد گفت: عالوه بر کشورهای 
عراق، افغانستان، ترکمنستان و پاکســتان، کشورهای عمان، 
امــارات و ترکیه نیز در فهرســت مشــتریان فوالد خراســان 
قــرار گرفته اند کــه انتظار مــی رود تا پایان امســال میزان 
صــادرات ایــن مجتمع از مــرز 200 هــزار تن عبــور کند.

مدیرعامل فوالد خراسان خاطرنشان کرد: اتخاذ سیاست های 
جدیــد صادراتی و حفظ اعتماد به کیفیت محصوالت تولیدی 
در فوالد خراسان، در کنار جلب مشتریان جدید در خاور دور و 
نیز برخی کشورهای تولیدکننده فوالد در همسایگی ایران نظیر 

ترکیه در افزایش میزان صادرات موثر بوده است.

عـــدد خبــــر/مرصف

عـــدد خبــــر/تولید

عـــدد خبــــر/صادرات

عـــدد خبــــر/واردات

عـــدد خبــــر/فروش
دکتر اســحاق جهانگیری، معاون اول رئیــس جمهور و رضا 
رحمانی وزیر صنعــت، دوم بهمن ماه با حضور در کرمان از 3 
طــرح میدکو در زنجیره فوالد بازدید و آنهــا را افتتاح کردند.

در ســفر معاون اول رئیس جمهور به کرمان ســه طرح مهم 
زنجیره فوالد مربوط به شــرکت میدکو شامل 2 طرح گندله 
ســازی و یک طرح فوالدسازی با سرمایه گذاری حدود 3 هزار 
میلیارد تومان افتتاح شــدند. با افتتاح این طرح ها، درمجموع 
برای 1200 نفر اشتغال مستقیم ایجاد شده و برای 13 هزار و 

500 نفر دیگر اشتغال غیرمستقیم ایجاد شد.
به گــزارش چیالن، این طرح ها شــامل پروژه فوالدســازی 
بردســیر، گندلــه ســنگ آهن ســیرجان و گندله ســنگ 
آهــن بوتیا بودند که در این ســفر به بهره برداری رســیدند.

فوالدســازی بردســیر به ظرفیت تولید یک میلیون تن فوالد 
در ســال  با سرمایه گذاری هزار و 500 میلیارد تومان به بهره 
برداری رسید و با افتتاح آن برای ۶00 نفر به صورت مستقیم و 

۶500 نفر به صورت غیر مستقیم اشتغال ایجاد شد.
همچنین با راه اندازی گندله سازی سیرجان که ظرفیتی معادل 
2.5 میلیون تن گندله داشته و با سرمایه گذاری 800 میلیارد 
تومان راه اندازی شد. طرح گندله سازی بوتیا نیز به ظرفیت 2.5 
میلیون تن گندله با سرمایه گذاری 700 میلیارد تومان مورد 

بهره برداری قرار گرفت
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رشد اقتصادی منفی ۲.۶ درصد پیش بینی می شود
مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد: در صورت صادرات ۱.۹میلیون بشکه نفت 
خام در روز، رشد اقتصادی منفی ۲.۶ درصد و با صادرات ۱.۵ میلیون بشکه ای در 

روز، رشد اقتصادی منفی ۵.۵ درصد برای امسال پیش بینی می شود.

 شرکت آلومینیوم المهدی به مپنا واگذار شد
با حضور  هرمزگان:  استانداری  منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
نمایندگان خصوصی سازی و گروه مپنا شرکت آلومینیوم المهدی رسما به مدیریت 

جدید تحویل داده شد.

 لغو محدودیت اعتبار ثبت  سفارش کاالهای اساسی
اعالم رسمی خواهد شد،  بر اساس تصمیم جدید دولت که در روزهای آینده 
کاالهای اساسی مشمول انقضای ثبت سفارش نشده و مهلت اعتبار ثبت سفارش 

برای تمامی کاالها از سه ماه به ۶ ماه افزایش خواهد یافت
اضافه برداشت ٥٠ هزار میلیارد تومانی بانک ها از بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اضافه برداشت بانک ها به ۵٠ هزار میلیارد 
تومان رسید، وضعیت ذخایر اسکناس ارز را مطلوب عنوان کرد و گفت: ابرتورم 

نخواهیم داشت. 
 بانک مرکزی و همراهی با صادرکنندگان

با  معاون ارزی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی آمادگی همکاری و همراهی 
صادرکنندگان به شرط تعاملی و دوجانبه بودن همکاری ها، برای پیشبرد اهداف 
مشترک به ویژه رونق اقتصادی دارا است. همچنین وزیر اقتصاد به تازگی گفته 

است: وجود سامانه نیما برای مدیریت تقاضای ارز ضروری است.
تازه ترین خبرها از رمز ارز ملی 

دبیر کل بانک مرکزی گفت: مطالعات و بررسی ها درباره تکنولوژی بالکچین انجام 
و نظاماتی هم تعریف شده که در حال نهایی شدن است.

تشکیل وزارت بازرگانی و جنگ تجاری 
وزیر اسبق بازرگانی و رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: تشکیل 
وزارت بازرگانی در کشور با توجه به جنگ تجاری در دنیا و همچنین نقش آفرینی 

باال در اقتصاد ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
سامانه گمرک به صنعت متصل می شود

رئیس گمرک جمهوری اسالمی گفت: با توجه به طوالنی بودن پروسه ثبت سفارش 
کاالهای وارداتی، قرار است سامانه گمرک به وزارت صنعت، معدن و تجارت 

متصل شود.
اصالح آمار صادرات غیرنفتی 

سرپرست سازمان توسعه تجارت: مرجع اصلی برداشت آماری ما گمرک است و 
اگر گمرک رسما اعالم کند، آمار صادرات را تغییر می دهیم.

خارجی

رشد اقتصادی جهان کند شد
یک اقتصاددان ارشد جهانی گفت: به نظر می رسد رشد اقتصادی جهان به کندترین 
سرعت خود رسیده است چون رکود در منطقه یورو و چین ادامه دارد و آمریکا هم 

به زودی به این جمع اضافه می شود.
 افت ۲٠درصدی صادرات نفت ایران به چین  

نصادرات نفت ایران به چین در سال میالدی گذشته، ۲٠ درصد نسبت به سال قبل 
از آن کاهش یافت و به ۵۸۵ هزار بشکه در روز رسید.

چین؛ بزرگترین بازار خرده فروشی دنیا 
خرده فروشی در چین در سال جاری افزایش می یابد و بیش از ۱٠٠ میلیارد دالر 
از آمریکا جلو می زند و این کشور را تبدیل به بزرگترین بازار خرده فروشی دنیا می 

کند.
 روسیه پنجمین دارنده بزرگ ذخایر طال در جهان شد

روسیه با افزایش ذخایر طالی خود به ۲۱۲۵ تن از چین پیشی گرفت و به پنجمین 
دارنده بزرگ طال در جهان تبدیل شد.

قیمت طالی سیاه افزایش یافت
بحران سیاسی در ونزوئال سبب شد با وجود جهش عرضه نفت آمریکا، قیمت نفت 

خام در بازارهای جهانی افزایش یابد

 روسیه به تامین کننده برتر نفت خام چین تبدیل شد
در سال ۲٠۱۸ میالدی، روسیه جایگاه خود به عنوان برترین تامین کننده نفت خام 
چین را محکم کرد و برای سومین سال متوالی، باالتر از عربستان سعودی به عنوان 

رقیب همیشگی خود، قرار گرفت.
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یوروفر از اقدامات حفاظتی برای واردات فوالد استقبال می کند
در سال 2018 واردات فوالد اتحادیه اروپا با رشد بی سابقه 12 درصد همراه بود. هر 3 تن فوالد تحت تعرفه های واردات آمریکا، 2 تن به بازار اروپا 
فروخته شده است. از اینرو تعرفه های حفاظتی بر روی محصوالت فوالدی توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا مورد تصویب قرار گرفت و این قانون 

از 4 فوریه 2019 اجرایی خواهد شد.
اگرچه اتحادیه اروپا و یوروفر از این تصمیم استقبال کرده اما وضعیت اجرایی یان سیاست حفاظتی می تواند علیرغم انتظارات تضعیف کننده باشد.

به گزارش چیالن، مدیرکل یوروفر از افزایش 5 درصدی ساالنه سهمیه واردات فوالد انتقاد کرده است. با توجه به این مقررات سهمیه سال 2019 
به میزان 5 درصد و در سال 2020 نیز 5 درصد افزایش خواهد یافت و این امر نشان می دهد که ممکن است نتایج منفی غیر منتظره ای از این 
تصمیم حاصل شود. بنابراین یوروفر توصیه می کند کمیسیون اروپا توجه خاصی به توسعه تقاضای فوالد اتحادیه اروپا داشته و در صورت لزوم در 

ماه جوالی 2019 سهمیه ساالنه واردات را 5 درصد در نظر گفته است.

بر اساس گزارش انجمن جهانی فوالد:

جهان به تولید ۱.۸ میلیارد تن فوالد رسید

انجمن آهن و فوالد چین گزارش داد:

تحلیلی بر رشد سودآوری فوالدسازان چینی در سال ۲۰۱۸

براســاس آمار انجمن جهانی فوالد، ۶4 کشــور عضو انجمــن جهانی فوالد 
در ســال گذشــته به تولید یک میلیــارد و 789 میلیــون و 590 هزار تن 
فوالد رســیدند که نسبت به ســال 2017 رشــد 4.5 درصدی داشته است

چین که همچنان و با فاصله قابل توجهی از سایر کشورها در رتبه نخست برترین 
تولیدکنندگان فوالد جهان قــرار دارد به تولید 928 میلیون و 2۶4 هزار تن 
رسیده است که تولید فوالد خام آن رشد ۶.۶ درصدی نسبت به 2017 داشت

هند که در سال 2018 توانست جایگاه دوم را از ژاپن بگیرد و به عنوان دومین 
فوالدساز شناخته شود در سال گذشته 10۶ میلیون و 4۶3 هزار تن فوالد خام 
تولید کرده اســت که 4.9 درصد رشد نسبت به سال 2017 نشان می دهد.

ژاپن ســومین فوالدســاز برتر دنیا با افت 0.3 درصدی تولید فوالد را به 104 
میلیون و 328 هزار تن رســاند.آمریکا نیز به عنوان چهارمین فوالدساز برتر 
تولید را با ۶.2 درصد رشــد به 8۶ میلیون و ۶98 هزار تن رســانده اســت.

کره جنوبی بعد از آمریکا در رده پنجم قرار داشته و با رشد 2 درصدی تولید را از 71 
میلیون و 30 هزار تن در سال 2017 به 72 میلیون و 4۶3 هزار تن رسانده است.

روســیه با تولید 71 میلیون و ۶80 هزار تن ششــمین فوالدســاز برتر دنیا 
شده اســت. روســیه افزایش 0.3 درصدی را در تولید به ثبت رسانده است.

آلمان، بعد از روســیه  با تولید 42 میلیون و 440 هزار تن در رتبه هفتم قرار 
دارد که البته افت 2 درصدی را نیســت به 2017 داشــت احتمال می روند 
چنانچــه این افت تولید در آلمان تداوم یابد و روند نزولی تولید در ترکیه نیز 
متوقف شــود، ترکیه جایگزین آلمان شــده و رتبه هفتم را از آن خود نماید.

و  میلیــون   37 بــه   2018 ســال  در  را  فــوالد  تولیــد  ترکیــه 
دهــد. مــی  نشــان  افــت  درصــد   0.۶ کــه  رســاند  هزارتــن   312

برزیــل بعد از ترکیه، با تولیــد 34 میلیون و 735 هزار تــن در رتبه نهمی 
جهان قرار دارد که رشــد 1.1 درصدی را در تولید فوالد خام داشــته است.

ایران نیز که جایگاه دهم خود را تثبیت کرده اســت توانست در سال قبل به 
تولید 25 میلیون تن فوالد دســت یابد که رشــد قابل توجه 17.7 درصدی 
نســبت به مدت مشابه سال 2017 داشت. ایران در دسامبر 2 میلیون و 2۶0 
هزار تن فوالد خام تولید کرده اســت که نســبت به دسامبر سال قبل 14.1 
درصد رشــد داشت و نســبت به نوامبر 2018 نیز 73 هزار تن بیشتر است.

صنایع آمریکا خواستار حذف تعرفه های آلومینیوم و 
فوالد هستند

بسیاری از شرکت های گروه صنعتی آمریکا به ترامپ رئیس جمهور این کشور درخواست 
دادند تا تعرفه های آمریکا بر روی آلومینیوم و فوالد را متوقف نماید. آنها گفته اند که از 
هزینه های باالی تعرفه ای آمریکا و نیز تعرفه های متقابل و تالفی جویانه برخی کشورها 

مانند چین و مکزیک آسیب دیده اند.
چین تعرفه هایی را بر روی کاالهای اصلی آمریکا تحمیل کرد تا اقدامی تالفی جویانه درمقابل 
اعمال تعرفه های 25 درصد و 10 درصد آمریکا بر روی فوالد و آلومینیوم داشته باشد. 
همچنین کانادا و مکزیک پس از منقضی شدن معافیت واردات در ماه ژوئن 2018، به دنبال 
تالفی این اقدام بر آمده و تعرفه هایی را بر روی واردات برخی اقالم از آمریکا اعمال کردند.

اگرچه آمریکا، کانادا و مکزیک اخیرا به توافق جدیدی دست یافته انند اما تعرفه ها بر روی 
آلومینیوم و فوالد همچنان وجود دارد.

در درخواست صنایع آمریکایی از دولت گفته شده که کشاورزان، دامداران و تولیدکنندگان 
از اقدامات تجاری دو جانبه و اختالفات متضرر شده اند و درخواست شده تا موضوع را 

هر چه سریع تر حل نماید.

براساس گزارش انجمن آهن و فوالد چین)CISA(، فوالدسازان چین در سال 2018 به دنبال 
کاهش ظرفیت مازاد، سودآوری باالیی داشتند و این امر بر سودآوری آنها تاثیرگذار بوده است.

گزارش انجمن آهن و فوالد چین نشان می دهد سود شرکت های عضو این انجمن در 
بین ماه های ژانویه تا نوامبر به 280 میلیارد یوان رسیده که گویای رشد ۶3.54 درصدی 

می باشد.
بهبود سودآوری ناشی از این است که دولت مرکزی با هدف کاهش ظرفیت مازاد صنعت 
فوالد، 100 تا 150 میلیون تن از ظرفیت این حوزه را پیش از اتمام برنامه اصلی و برنامه 
ریزی شده برای سال 2020 کاسته است. به عبارت دیگر چین پیش از موعد به برنامه و 

اهداف از پیش تعیین شده خود رسیده است.
با این حال رئیس انجمن آهن و فوالد چین هشدار داده که اساس پایداری سودآوری با 
توجه به افزایش هزینه ها، ناپایدار اســت درحالی که قیمت فوالد به دلیل عواملی مانند 

تقاضا و رشد تولیدات، کاهشی شده است.

بنابر آمار انجمن تولیدکنندگان آهن و فوالد ترکیه

تولید فوالد خام ترکیه در سال ۲۰۱۸ کاهشی بود

ترکیــه  فــوالد  و  آهــن  تولیدکننــدگان  انجمــن  اطالعــات  براســاس 
)TCUD( ترکیــه در مــاه دســامبر حــدود 2.9 میلیــون تــن فــوالد 
خــام تولیــد کرد کــه درمقایســه با مــاه قبــل 8 درصد کاهش داشــت.

همچنین تولید فوالد ترکیه نســبت به دسامبر سال قبل هم 11.7 درصد افت 
داشــت. در این بین تولید فوالد خام از کوره های قوس الکتریکی 1۶.9 درصد 
افت نسبت به دسامبر سال قبل داشته و تولید کوره بلندها نیز افت 0.2 درصدی 
را به ثبت رسانده بود. به گزارش چیالن، در سال 2018 تولید فوالد خام ترکیه 
درمجموع حدود 37 میلیون تن گزارش شــده که نسبت به سال 2017 حدود 

0.۶ درصد کاهش 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

میلگرد آجدار

قیمت ورق سیاه در بازار تهران

هفته  اول بهمنهفته  چهارم دیسایز

0.488,00087,500

0.570,70070,500

0.660,50060,500

0.759,00058,700

0.860,00059,500

0.959,50059,700

162,00061,500

1.2561,50061,500

1.561,00061,500

258,50058,000

2.560,00059,500

2.568,00068,500

هفته  اول بهمنهفته  چهارم دیسایز

6.5 41,50042,500

8__

10__

1251,50051,500

1451,50051,500

هفته  اول بهمنهفته  چهارم دیسایز

338,60039,400

438,60039,400

538,60039,400

638,60039,400

838,60039,400

1038,60039,400

هفته  اول بهمنهفته  چهارم دیسایز

638,60039,400

838,60039,400

1038,60039,400

1238,60039,400

1438,60039,400

1638,60039,400

هفته  اول بهمنهفته  چهارم دیسایز

836,70037,500

1034,60035,500

1234,60035,500

1435,80036,700

1635,80036,700

1835,80036,700

2035,80036,700

2235,80036,700

2535,80036,700

2835,80036,700

3034,50036,000

3234,50036,000

هفته  اول بهمنهفته  چهارم دیسایز

250,90050,600

346,60047,500

445,80047,000

543,20044,100

644,50046,200

842,60044,100

1043,40044,700

1242,70044,350

1542,60044,100

2041,00041,600

2538,70039,500

روند تغییرات
قیمت محصوالت فوالدی 

در بازار تهران

قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون )ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون

حجم معامله 
)تن(

تاریخ تحویلتاریخ معامله

36,78117,0501398/10/241398/12/29ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

74,9793,5001398/10/241398/01/24ورق گالوانیزه Gفوالد مبارکه اصفهان

49,8058,9001398/10/241398/01/24ورق سرد Bفوالد مبارکه اصفهان

111,9831,5001398/10/241398/01/24ورق قلع اندودفوالد مبارکه اصفهان

42,39782,5001398/10/241397/12/29ورق گرم B فوالد مبارکه اصفهان

77,0303,5001398/11/011398/01/31ورق گالوانیزه Gفوالد مبارکه اصفهان

42,97761,0501398/11/011397/12/29ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

115,4711,5001398/11/011398/01/31ورق قلع اندودفوالد مبارکه اصفهان

38,65815,5101398/11/011397/12/29ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

50,30410,0001398/11/011398/01/31ورق سرد Bفوالد مبارکه اصفهان

31,3805,0001398/10/231397/11/30سبد میلگرد مخلوطذوب آهن اصفهان

اخبار فوالد
بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

صاحب امتیاز: انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
مدیر مسئول: سیدرسول خلیفه سلطانی

سردبیر: سید احمد عسکری
گرافیک و صفحه آرایی: زهرا رضادوست

همکاران این شماره: مریم رحیمی، مائده صالح،   محسن احمدی
آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از خیابان شهید بهشتی،کوچه پردیس، پالک 3 جدید

تلفن: 88551701-4
mag@chilanonline.com :ایمیل

www.chilanonline.com :پایگاه خبری تحلیلی چیــالن آنالین
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قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون )ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

42,3554,00406/09/139730/10/1397تیرآهن 14ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان
سبد تیرآهن 14، 1۶، 

18، 22 طول کوتاه
31,28010,0001398/10/261398/12/15

32,3508,8001398/10/261398/11/30سبد مخلوطذوب آهن اصفهان

31,28015,0001398/11/011397/12/15سبد مخلوطذوب آهن اصفهان

33,3689,9001398/11/031397/12/15سبد مخلوطذوب آهن اصفهان

مجتمع فوالد خراسان
سبد میلگرد 

A3-1428تا
32,1632,6401398/11/021397/11/10

مجتمع فوالد خراسان
شمش بلوم 

5SP)150*150(
28,6258,0001398/11/031397/11/30

29,02850,0001398/11/021397/12/15شمش بلوم )5SP)150*150فوالد خوزستان

28,62510,0001398/10/251397/10/30شمش بلوم )5SP)150*150فوالد کاوه جنوب کیش

32,1632201398/11/031397/11/08سبد میلگرد مخلوطتولیدی فوالد کویرکاشان
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تغییرات قیمت محصوالت فوالدي در بازار تهران 

ورق روغنی ورق سیاه میلگرد ساده میلگرد آجدار نبشی ناودانی


