
و  ارزیابی  پروژه  پیش،  از حدود 2 سال 
اقتصادی  های  تشکل  سنجی  ظرفیت 
بین  های  مدل  از  الگوبرداری  با  کشور 
المللی سنجش عملکرد در اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران طراحی 
قانونی  مبنای  کرد.  فعالیت  به  شروع  و 
این اقدام نیز ماده 5 قانون بهبود بهبود 
مستمر محیط کسب  وکار و تبصره های 
مربوط به آن است که بر این اساس اتاق 
ایران موظف شده در راستای ساماندهی 
ماده  این  در  بردارد.  گام  تشکل ها، 
شبکه سازی،  ادغام،  زمینه  شدن  فراهم 
تشکل های  انسجام  و  یکپارچه سازی 

موازی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
براین اساس، 14 شاخص از جمله »تعداد 
و  کارگروه ها  تعداد  تشکل ها،  اعضای 
زیرمجموعه  کمیسیون های  و  کمیته ها 
و  آموزش  فعالیــت های  تشــکل،  هر 
پژوهشی مربوطه، خدماتی که هر تشکل 
است،  گرفته  نظر  در  خود  اعضای  برای 
جدید،  اعضای  جذب  برای  زمینه سازی 
داشتن پایگاه اطالع رسانی، اقدامات برای 
ارائه خدمات زیرساختی،  بازار،  گسترش 
تاثیر  استراتژی،  تدوین  اطالعاتی،  بانک 
 )GDP( داخلی  ناخالص  تولید  در  تشکل 
برگزاری  مستقیم،  اشتغال زایی  کشور، 
مجامع و انجام تکالیف قانونی« در ارزیابی 
تشکل ها مورد توجه قرار گرفت و بیش 
اتاق  از 200 تشکل ملی اقتصادی عضو 
در  الزم  ارزیابی  از  پس  ایران،  بازرگانی 
چهار گروه A   تا D  سطح بندی شده اند.

  نتایج این پروژه که از سوی اتاق بازرگانی، 
اعالم  ایران  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
انجمن  برتر  رتبه  از  حاکی  است،  شده 
تولیدکنندگان فوالد ایران )رتبه  A( در 
بین تشکل های اقتصادی و ملی کشور 
است. اهمیت این موفقیت بزرگ زمانی 
بیشتر مشخص می شود که بدانیم فقط 5 

تشکل موفق به کسب این رتبه شده اند!
این ارزیابی بیش از 100 متغیر در تشکل 
های اقتصادی ملی کشور را مورد بررسی 
شامل  آن  های  فصل  سر  که  داده  قرار 
خدمات،  عضویت،  حکمرانی،  معیارهای 
تاثیرگذاری بر سیاست ها و تنظیم گری 
 82/15 کسب  به  موفق  انجمن  و  است 
درصد از امتیازات مربوط شده است. به 
بازرگانی،  اتاق  اعالم  به  بنا  دیگر  عبارت 
ایران،   اتاق  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
پس  ایران  فوالد  تولیدکنندگان  انجمن 
موفق  رشد  با  توام  فعالیت  سال   17 از 
شده جایگاه "مرجعیت دانشی" در حوزه 
فوالد را تصاحب کند که باالترین سکوی 
دبیرخانه  بودن  دارا  از  فراتر  و  تشکلی 
فرآیندهای  از  برخورداری  و  ای  حرفه 

سازمانی تعریف شده است.
یکی از نکات قابل توجه در گزارش ارزیابی 
معیار  در  انجمن  که  است  این  مذکور 
حکمرانی )شیوه اداره( تشکل های اقتصادی 
که به عنوان سنگ بنا و پیش نیاز ماموریت 
های هر تشکل مطرح است و در این ارزیابی 
هم بیشترین امتیاز )40 از 100( را به خود 
 30.98 کسب  به  موفق  داده،  اختصاص 

امتیاز )77 درصد( شده است.
نکته مهم دیگر که یکی از افتخارات انجمن 
در  کامل  امتیاز  کسب  شود،  می  تلقی 
شاخص تاثیرگذاری بر سیاست ها است و 
با توجه به عملکرد گذشته و فعلی، انجمن 
توانسته صدر صد امتیاز این شاخص را به 
دست بیاورد. فابل توجه است که فعالیت 
نظارت  جمله  از  انجمن  ای  رسانه  های 
این  در  ای چیالن  رسانه  گروه  هدایت  و 

خصوص بسیار تاثیرگذار بوده است.
برخی از مهمترین شاخص ها و امتیازات 
کسب شده انجمن در این ارزیابی به شرح 

زیر است:

بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

از تاسیس تا بلوغ انجمن 
سیاست دستوری حاکم بوده 

و هست
محمد علی رفیعیان

مدیرعامل فوالد اصفهان 

در سال 1379 سیاست تنظیم بازار به دست تجار انجام 
می گردید به طوری که در آن تاریخ کشور از لحاظ منابع 
گردش  از  اینکه  جای  به  و  نداشت  مشکلی  هیچ  ارزی 
چرخ تولیدکنندگان بخش خصوصی نو پا حمایت نمایند، 

سیاست وزارتخانه بر واردات فوالد شکل گرفته بود.

در آن زمان عمده تولیدکنندگان فوالد کشور دولتی بودند 
طرفی  از  بود.  حاکم  امروز  از  بیشتر  دستوری  سیاست  و 
و  نورد که می خواستند صدا  واحدهای بخش خصوصی 
اعتراضات خود را به گوش مسئولین وزارتخانه برسانند، به 
دلیل نداشتن تشکل، هر بار با طوماری به مجلس شورای 
اسالمی، شرکت ملی فوالد ایران و وزارت صنایع و معادن و 

سایر نهادها می رفتند.

در آن تاریخ وزیر صنایع و معادن، آقای مهندس جهانگیری 
بود که بر روی یکی از خواسته های نوردی ها به معاون خود 
دستور مساعد صادر و به وی تأکید نمودند که ایجاد تشکلی 
برای فوالد شامل فوالدسازان و نوردکاران را پیگیری نماید.

بدین ترتیب، هیئت موسسین انجمن با ترکیب 6 شرکت 
فوالد  اصفهان،  آهن  ذوب  اصفهان،  مبارکه  )فوالد  دولتی 
خوزستان، فوالد خراسان، فوالد آلیاژی ایران و فوالد آلیاژی 
اصفهان( و 6 شرکت خصوصی )فوالد اصفهان، ذوب آهن 
اردبیل، فوالد البرز تاکستان، نورد نوشهر، فوالد الیگودرز و 
نورد تاکستان( در هتل الله تهران در 20 تیرماه سال 1380 
تولیدکنندگان   انجمن  تاریخ  و در آن  تشکیل جلسه داد 
حاضر  حال  در  که خوشبختانه  گرفت  ایران شکل  فوالد 

اعضای آن به بیش از 170 شرکت فوالدی رسیده است. 

که  کنیم  توجه  که  بود  سبب  آن  از  تاریخچه  این  نقل 
از  سال   17 گذشت  از  پس  دستوری  سیاست  متأسفانه 
تأسیس انجمن هنوز بر فوالد کشور حاکم است. هنوز هم 
تعدادی از تولیدکنندگان از روش دستوری بهره مند می 
بهره  بی  و  ناراضی  فوالد  تولیدکنندگان  اکثریت  و  شوند 

هستند.

وقتی این تشکل مهم که رتبه برترین تشکل کشور را کسب 
نموده است، نتواند و یا اجازه ندهند فوالد کشور را خود 
ترویج  نماید،  تنظیم  وتولیدکننده  کننده  مصرف  نفع  به 
دستورات و به هم ریختگی بازار ایجاد می شود. با وجود 
چنین تشکل قوی در فوالد کشور، چه عواملی باعث می 
شود در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی به سر می 
برد، رانت ایجاد شود و عرضه و تقاضا در بورس کاال هم 
خوانی نداشته باشد؟ متأسفانه انجمن تا این تاریخ نتوانسته 
قانونی،  مجاری  سایر  و  اسالمی  از طریق مجلس شورای 
کرسی خود را در حوزه صنعت، معدن و تجارت محکم و 
سیاست تنظیم بازار فوالد را در کشور عهده دار شود. امید 
است با انتخابات جدید هیئت مدیره انجمن که در پیش 

داریم به این توفیق مهم دست یابیم . 
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مروری بر شاخص های ارزیابی تشکل های اقتصادی:
چرا انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران تشکل برتر کشور شد؟

آخریــن اخبار، آمــار و اطالعات 
صنعت و بازار فوالد را در ســایت 

خبری - تحلیلی
www.chilanonline.com

دنبال کنید.

امتیاز کسب شده انجمن ) از 100 (معیار ها
100مجمع عمومی و اساسنامه

92/31هیئت مدیره
100دبیر

87/5کمیته ها
87/5آموزش

100معرفی اعضاء
100نسبت شمول

84/2سیستم های مالی

براساس جمع بندی این ارزیابی، انجمن 
به  برگزاری  به  مربوط  های  شاخص  در 
هیئت  عملکرد  عمومی،  مجامع  موقع 
تشکیل  دبیر،  های  شایستگی  مدیره، 
کمیته های تخصصی و ایجاد سیستم های 
مالی مناسب امتیازات قابل توجهی کسب 
معرفی  در  انجمن  است. همچنین  کرده 
برگزاری دوره های  اعضاء،  ظرفیت های 
افزایش  بالقوه و  آموزشی و جذب اعضاء 
است. کرده  عمل  موفق  شمول  نسبت 

انجمن  به  ایران  بازرگانی  اتاق  همچنین 
های  برنامه  تدوین  است  داده  پیشنهاد 
راهبردی، ایجاد ساختار سازمانی منعطف 
در  جامع  اطالعاتی  های  بانک  تهیه  و 
اولویت برنامه های بهبود وضعیت انجمن 
قرار گیرد. همچنین بر اساس این ارزیابی 
به انجمن توصیه شده که به ارائه خدمات 
انجام  همراه  به  زیرساختی  و  درآمدزا 
بیشــتری  توجه  پژوهشی  طرح های 

داشته باشد.

خالصه نتایج ارزیابی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص انجمن 
در زیر آمده است.



گزارش ویژه

2
مسعود پیرجمالی، مدیر پروژه های شرکت تارابگین ذوب آهن اصفهان خبر داد: این شرکت اولین تولیدکننده عایق های معدنی پشم سنگ است که در 

سال 56 توسط شرکت اتریشی VOEST-ALPIN در کنار ذوب آهن با چهار خط تولید  پشم سنگ احداث شد و مورد بهره برداری قرارگرفت.
وی افزود: تولید پشم سنگ در هفته اول شهریور ماه سال جاری محقق شد و این خط جهت تولید مداوم تحویل بهره بردار گردید.  لذا ساخت، نصب و 
راه اندازی موفقیت آمیز خط پنجم تولید شرکت به روش کوره الکتریکی پس از گذشت 40سال برای اولین بار انجام و در ساخت، نصب و راه اندازی این 

خط تولید بومی سازی کامل صورت گرفت. 

آغاز تولید پشم سنگ در ایران

ی
خل

 دا
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مکانیسم کنترل بازار در بلند مدت جوابگو نیست

تأمین نیاز داخل و ارزآوری همزمان دیده شود

عالوه بر تامین نیاز داخل صادرات تقویت شود 

دولت شناگــر خـوبی در مسیر سرمایه گذاری صنعتی نیست

بازار داخل تمام تولید آهن اسفنجی را مصرف می کند

توسعه پایدار و تحقق اقتصاد مقاومتی با صنعت فوالد

تشخیص مالیات ها فراتر از استحقاق تولیدکنندگان است

درد و دل یک تولیدکننده با وزیر صنعت

دولت به بخش خصوصی اعتماد کند

وزارت صنــعت دستــورالعمل 
تنظیم بازار فوالد را اصالح کرد

سازمان حمایت شائبه احتكار 
ذوب آهن اصفهان را رد کرد

مصائب صادرات فوالد با اعمال 
مقررات داخلی و خارجی

جرقه 
تاسیس انجمن 
تولیدکنندگان 
فوالد به روایت 

اسناد

وزارت صنعت در نهایت 
دستورالعمل تنظیم بازار 
را اصالح نمود و عالوه بر 
پایه عرضه  نرخ  تعیین 
برداشتن  به  اقدام  ها 
فوالد  رقابــت  سقــف 
در بــــورس کاال کـرد. 
به گزارش چیالن، جعفر 
امور  معاون  سرقینی، 
معادن و صنایع معدنی 
معدن  صنعت،  وزارت 
ای  نامه  در  تجارت  و 
نژاد،  سلطانی  حامد  به 
مدیرعامل بورس کاال اصالحیه دستورالعمل تنظیم بازار 
محصوالت فوالدی را ابالغ کرد. براساس این اصالحیه قیمت 
پایه محصوالت فوالدی از این پس در بورس کاال معادل 
متوسط نرخ کشف شده کاالها در 4 عرضه آخر بورس 
رقابت  سقف  بعد  به  این  از  همچنین  بود.  خواهد  کاال 
در معامالت بورس کاال برای محصوالت فوالد برداشته 

خواهد شد.
است:  آمده  کاال  بورس  مدیرعامل  به  سرقینی  نامه  در 
برای تامین کامل نیاز بازار، کف عرضه ها افزایش یافته 
اضافه شده  به سبد عرضه  پر طرفدار  و کاالهای  است 
است. همچنین توافق شده که با توجه به تعداد محدود 
خریداران اسلب، از این پس اسلب مورد نیاز کارخانجات 
بدون هیچ محدودیتی برمبنای قیمت کشف شده بورس 
برای بیلت )حداکثر تا 5 درصد بیثشتر از قیمت بیلت( 
انجام و در بورس ثبت خواهد شد. عالوه براین، با توجه 
به اینکه خریداران محصوالت فوالدی از تاریخ اول مرداد 
به بعد موظف به عودت 75 درصد کاالی تولیدی زنجیره 
به  را  آنها  است  ممکن  و  بورس هستند  بازار  به  بعدی 
قیمت های باالتر از زمان کنترل سقف بفروشند، موظف 
به تسویه حساب کاالی خریداری شده از فوالدسازان با 

قیمت های کشف شده روز هستند.

فوالد اگرچه به دلیل رشد قیمت مواد اولیه و نهاده های تولید خود، افزایش قیمت داشته ولی در همین حدود باقی خواهد ماند 
و با دستورالعمل های وزارت صنعت، معدن و تجارت نیاز کوتاه مدت واحدهای نوردی به مواد اولیه تامین خواهد شد اما قطعا 

مکانیسم سوسیالیستی برای کنترل بازار فوالد در بلند مدت جوابگو نخواهد بود. 

امروز بیش از هر زمان دیگر رسالت تولیدکنندگان فوالد از جمله فوالد مبارکه در توسعه اقتصادی کشور حائز اهمیت است. 
بنابراین باید ضمن تامین حداکثری نیاز داخل، با استفاده از فرصت صادرات برای کشور ارزآوری داشته باشیم. با افتخار می گویم 
فوالد مبارکه هم اکنون باالتر از ظرفیت اسمی در حال تولید است و همچنین با سرعت به بومی سازی قطعات و تجهیزات مورد 
نیاز شرکت توجه داشته دارد. همگی متعهد شویم با حمایت هرچه بیشتر از سازندگان داخلی، تمامی اقالم مورد نیاز صنعت فوالد 

کشور را در لیست بومی سازی قرار دهیم.

بدون شک با اعمال تحریم های آمریکا در حوزه بیمه، کشتی و نقل و انتقال پول، کشور در بحث صادرات فوالد دچار مشکل 
خواهد شد. این درحالی است که ضمن تامین نیاز مواد اولیه صنایع پایین دستی داخلی، صادرات فوالد کشور هم باید تقویت 

شود. در غیر این صورت با رکود و مشکالت بسیار بیشتری در این صنایع روبرو می شویم.

برای حمایت از تولید باید بازنگری در قانون مالیات صورت گیرد و حتی در شرایط فعلی اخذ مالیات بر ارزش افزوده برای صنعت 
حذف گردد. دولت برخالف اخذ مالیات می تواند از طریق ارائه مشوق هایی، شرکت ها را به سمت سرمایه گذاری در نسل چهارم 
تکنولوژی سوق دهد. دولت حتی بحران کمبود آب را جدی نمی گیرد این در حالی است که شرکت های فوالدی در قالب مسئولیت 

اجتماعی در تکنولوژی های کاهش مصرف آب یا استفاده از پساب در صنایع سرمایه گذاری می کنند.

ممنوعیت صادرات آهن اسفنجی بدون اخذ مجوز از سوی وزارت صمت مطرح و وزارتخانه نظر انجمن فوالد را در این خصوص جویا 
شد. بازار داخلی، تمام تولید آهن اسفنجی را مصرف می کند لذا نظام قیمت گذاری و عرضه دوباره مورد بررسی قرار گرفت. پیش از 

این، با وجود نیاز صنایع تولیدی داخلی، این محصول به عمان، قطر و اروپا صادر می شد.

صنعت فوالد به دلیل فراهم کردن زیرساخت های توسعه سایر صنایع و ضریب باالی اشتغالزایی یکی از مهمترین ملزومات تحقق 
سیاست های اقتصاد مقاومتی است. نتیجه توسعه صنایع مادر مانند فوالد تقویت تولید داخلی، کاهش وابستگی به خارج، ارزآوری 

و زمینه سازی توسعه پایدار است که در این راستا مجتمع فوالد کویر افزایش ظرفیت تولید را در دستور کار دارد.

قطعا دو فاکتور اصلی در خصوص مشکالت تولید کنندگان فوالد مطرح است: یکی مالیات با تشخیص های فراتر از استحقاق 
تولیدکننده و دیگری نرخ سود تسهیالت بانکی. اگر دولت به دنبال کمک به تولید کنندگان و معالجه اقتصاد کشور است ضرورتا 
بایستی به این دو مسئله توجه نموده و به درد دل و کارآفرینان گوش دهد و بخشی از مشکل تولیدکنندگان با اداره دارایی را در 

جهت حمایت از تولید ملی و تسهیل فضای کسب و کار اصالح کند.

نفس بخش خصوصی فوالد در سال حمایت از کاالی ایرانی و تولید ایرانی به شماره افتاده است و واحدها یکی پس از دیگری 
تعطیل می شوند. جناب وزیر محترم صنعت این است رسالت حفظ اشتغال و افق 1404 توسعه ملی و برنامه راهبردی صنایع 
کشور؟!  خوب است سری به شهرک های صنعتی بزنید. چند هزار از واحدهای تعطیل شده دوباره احیاء شده اند؟ سعی نکنیم 
با قوانین و دستورالعمل های اشتباه، فوالد را از مزیت رقابتی خارج و سبب خودزنی داخلی و عدم توجیح صادراتی شده و بازار 

صادراتی که در حال شکل گیری است را از دست فوالد سازان ایرانی خارج خواهد کنیم.

دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند و حتی المقدور سرمایه در گردش واحدهای واگذار شده به بخش خصوصی واقعی را تا 
حدودی تامین نماید تا قادر به تولید بهینه و با ظرفیت باال باشد. رقابت کردن بخش خصوصی که مواد اولیه تولید را با قیمت های 

آزاد تهیه می کند با شرکت های خصولتی بسیار دشوار است.

سید محمود نوابی مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان در نامه ای به معاون وزیر صنعت و رئیس 
هیئت عامل ایمیدرو احتمال احتکار در دو شرکت بزرگ فوالد 
مبارکه و ذوب آهن را رد کرد. به گزارش چیالن، نوابی در 
نامه  به مهدی کرباسیان اعالم کرد: طی بررسی بعمل آمده 
و گزارش ارائه شده به معاون امور اقتصاد و بازرگانی و رئیس 
ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفاء کاال در 6 شهریور سال 
جاری، با توجه به استمرار عرضه توسط شرکت پویش بازرگان 
و انعکاس میزان موجودی انبار شرکت ذوب آهن در مقاطع 
15روزه به این سازمان، مصداق احتکار به موجودی شرکت 

مذکور فاقد وجاهت است.
در این نامه آمده است، همچنین طرح موضوع توزیع انحصاری 
و  فوالدی  محصوالت  بازار  تنظیم  پیرامون  مبارکه  فوالد 
اصالحیه های بعدی آن در بورس کاال صورت پذیرفته و برای 

توزیع محصوالت فوالدی نیز تعیین تکلیف شده است.

 بهمن تجلی زاده، معاون فروش و بازاریابی فوالد خوزستان در 
گفت و گو با چیالن با بیان اینکه اعمال  مقررات داخلی و خارجی 
مشکالت زیادی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است، گفت: 
به تازگی شاهد تغییر نرخ پایه صادرات بوده ایم. به عبارتی نرخ 
پایه صادرات 10درصد بیشتر از قیمت واقعی تعیین شده است.

 وی افزود: قیمت اظهار نامه از  سوی گمرک تا پیش از این 
430 دالر بود و اکنون این عدد به 500 دالر افزایش یافته 
که  زمانی  است.  دالر  واقعی 460  های  قیمت  که  درحالی 
شرکت ها پیمان سپاری می کنند در واقع متعهد می شوند 
که 500 دالر ارز به کشور باز گردانند درحالی که قیمت واقعی 
پایین تر از این ارقام است لذا این موضوع برای فوالدسازان و 

صادرکنندگان مشکل ساز شده است. 

هزار تنی فوالد خوزستان در 5 ماه

فروش صادراتی یک میلیون و 

درصد رشد درآمد فوالد کاوه جنوب در
 5 ماهه اول

درصد رشد تولید در فوالد هرمزگان

فوالد خوزستان در 5 ماهه اول امسال موفق به صادرات 
یک میلیون و 110 هزار تن اسلب و بلوم و بیلت صادراتی 
شد. از این میزان 530 هزار تن اسلب و 580 هزار تن 
تن  هزار   209 همچنین  شرکت  این  بود.  بیلت  و  بلوم 
اسلب و 288 هزار تن بلوم و بیلت داخلی فروخته است. 
درآمد فروش شرکت از محل فروش داخلی و صادراتی 3 

هزار و 685 میلیارد تومان ثبت شد.

شرکت فوالد کاوه جنوب کیش براساس عملکرد 5 ماهه 
مبلغ  10 هزار و 593 میلیارد ریال درآمد داشته که نسبت 
به مدت مشابه سال قبل 113درصد رشد داشته است. این 
شرکت در 5 ماهه اول امسال 638 هزار تن آهن اسفنجی 
و 438 هزار تن شمش بیلت تولید کرد. شرکت در مدت 
مذکور 30 هزار تن آهن اسفنجی داخلی، 28 هزار تن آهن 
اسفنجی، 44 هزار تن آهن اسفنجی کارمزی، 325 هزار تن 

بیلت صادراتی و 81 هزار تن بیلت داخلی فروخته است.

فوالد هرمزگان که در 5 ماهه اول سال 96 تولید اسلب را به 
580 هزار تن رسانده بود امسال به تولید 526 هزار تن اسلب 
رسیده است. این درحالی است که شرکت افت فروش را به 
ثبت رسانده است و فروش از 636 هزار تن به 634 هزار تن 
رساند. ارزش این حجم از محصول درآمدی معادل 13 هزار 
و 347 میلیارد ریال برای هرمزگان فراهم آورده که درآمد 9 

هزار و 697 میلیارد ریال سال قبل باالتر است.
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داخلی
 حجم نقدینگی از 1600 هزار میلیارد تومان عبور کرد

بانک مرکزی اعالم کرد: حجم نقدینگی در پایان تیرماه امسال به 16 تریلیون و 22 
هزار و 500 میلیارد ریال رسید که از ابتدای سال 4.7 درصد و در مقایسه با مدت 

مشابه پارسال 20.1 درصد رشد داشته است.

 شرط احداث واحد فوالدسازی از زبان رئیس سازمان محیط زیست
رئیس سازمان محیط زیست کشور گفت: مجوز احداث صنایع پتروشیمی و فوالد از 

این پس فقط به شرط قرار گرفتن در سواحل کشور صادر می شود.

 بدهی دولت به بانک ها ۲۸۳ هزار میلیاردی شد
با ادامه روند افزایشی بدهی دولت به شبکه بانکی مجموع رقم آن به حدود 2۸۳ 

هزار میلیارد تومان رسیده است.

 مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات سه ماهه شد
گمرک جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد: بانک مرکزی در بخشنامه ای با تعیین 
شیوه های رفع تعهد ارزی، مدت زمان سه ماهه را برای بازگشت ارز حاصل از 

صادرات کاالهای غیر از پتروشیمی و فوالد مشخص کرد.

 دالالن قیمت الستیک را افزایش دادند
سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران گفت: تایرسازان در ماه های گذشته افزایش 
قیمت جدیدی نداشتند و آنچه در بازار مشاهده می شود، ناشی از فرصت طلبی 

دالالن و واسطه ها است.

 یک میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی به اشتغال اختصاص یافت
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی گفت: یک میلیارد دالر 
اعتبار دیگر از صندوق توسعه ملی با موافقت مقام معظم رهبری به بخش اشتغال 

کشور اختصاص یافت.

 خط ریلی جدید چین و ایران راه اندازی شد
چین در تازه ترین اقدام در چارچوب برنامه راه ابریشم نوین یک خط ریلی خدماتی 
بین منطقه خودمختار مغولستان داخلی در شمال غرب کشور با ایران راه اندازی کرد.

 تجارت ایران و آمریکا یک ماه قبل از بازگشت تحریم  ها
تجارت ایران و آمریکا پیش از بازگشت تحریم های غیرنفتی 6 برابر شد و آمریکا 
در جوالی 201۸ بالغ بر 25 میلیون دالر کاال از ایران وارد کرد که این رقم نسبت 

به مدت مشابه سال قبل 7.5 برابر شده است.

خارجی
 ثروتمندترین فرد چین سال ۲019 بازنشسته می شود

جک ما، موسس شرکت بزرگ علی بابا و ثروتمندترین فرد چین بر خالف تصمیم 
قبلی اش که قرار بود امسال خود را بازنشسته کند در نامه ای سرگشاده اعالم کرد 

در نظر دارد یک سال دیگر در شرکت بماند و سال 2019 بازنشسته شود.

 وزیر اقتصاد: قطر تحریم  ها را نعمت دانست
وزیر اقتصاد قطر گفت: تحریم های 15 ماهه عربستان و متحدانش بر ضد قطر، برای 

اقتصاد این کشور یک نعمت بود.

 رهبر کره شمالی از ایجاد یک اقتصاد قوی خبر داد
کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی گفت که کشورش با اتکا به ساختار و منابع داخلی، 

یک اقتصاد قوی ایجاد خواهد کرد.

 چین: هرگونه اقدام آمریکا در جنگ تجاری را پاسخ می دهیم
سخنگوی وزارت خارجه چین ضمن انتقاد از سیاست های یکجانبه گرایانه آمریکا 
در حوزه اقتصادی بر آمادگی این کشور برای پاسخ به هرگونه اقدام جدید تجاری 

آمریکا تاکید کرد.

 بلندترین توالی ضرر سهام جهان از ژانویه ۲016 تاکنون رقم خورد
بازار سهام جهان با افزایش اضطراب از جنگ تجاری آمریکا-چین و افزایش مجدد 

نرخ بهره فدرال رزرو، با بلندترین توالی افت خود از 2016 تا کنون روبرو شدند.

 عراق سقف خروج ارز را به ایران افزایش داد
گمرک عراق اعالم کرد حداکثر ارز مجاز برای ورود به ایران 10 هزار یورو یا 

معادل آن است.
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بازار فوالد در آستانه جهش

انجمن لجستیک فوالد چین ماهانه شاخصی بنام PMI یا مدیران خرید فوالد را منتشر می کند که ترکیبی از 10 شاخص کلیدی شامل موجودی انبارهای مواد 
اولیه و محصوالت تولیدی، قیمت ها، سفارشات جدید داخلی و صادراتی، بهای تمام شده تولید می باشد. شاخص مدیران خرید فوالد در ماه آگوست 2018 
دیروز منتشر شد و نشان از افت موجودی انبارها همزمان با کاهش تولید و رشد سفارشات فوالدسازان دارد که خبر بسیار خوبی برای فعاالن این حوزه است. 
شاخص تناژ مواد اولیه وارداتی نیز 2 درصد افت ماهانه داشته و خرید مواد اولیه 6.6 درصد افزایش دارد که به معنی افت موجودی انبارهای مواد اولیه در بنادر 

و معادن دنیا و انتظار ثبات یا رشد قیمت مواد اولیه است.

گمرک چین گزارش داد:
صادرات 47 میلیون تن فوالد چین در 8 ماهه 

نخست امسال

افزایش تقاضای فوالد ژاپن برای بازسازی 
حوادث اخیر طبیعی

قیمت الكترود افزایشی شد

اتحادیه اروپا محدودیت های وارداتی را 
عملیاتی می کند

جریمه سنگین 6 فوالدساز کره ای به جهت 
دخالت در روند قیمت میلگرد

 )KFTC( کمیسیون تجارت عادالنه کره
گزارش داده که در ماه می 2015 تا 
دسامبر 2016 حدود 6 عرضه کننده 
میلگرد را با توجه به تقلب در قیمت ها 
بالغ بر 119 میلیارد وون جریمه کرده 
 6 این  گفته  کمیسیون  این  است. 
تولیدکنندگان تبانی کرده اند که نرخ 
تخفیفات بر روی قیمت میلگرد را به منظور جلوگیری از سقوط قیمت ها انجام داده اند.

به گزارش چیالن، شرکت بزرگ فوالد هیوندای باالترین مجازات را متحمل 
شده و میزان آن 41.7 میلیارد وون می باشد. پس از هیوندای، شرکت فوالد 
Dongkuk  با جریمه 30.2 میلیارد وون قرار دارد. گفتنی است این 6 شرکت، 

مجموعا 81 درصد از سهم بازار میلگرد را در اختیار دارند. سهم هیوندای فوالد 
32.9 درصد و فوالد Dongkuk  حدود 27 درصد می باشد و 10 درصد تعادل 

بازار هم به دست 4 تولیدکننده دیگر است.

هند اعمال تعرفه بر روی محصوالت فوالد چین را بررسی می کند
هند در نظر دارد به منظور حمایت از صنعت فوالد خود، تعرفه آنتی دامپینگ بر روی فوالد وارداتی از چین اعمال نماید. وزارت صنعت و بازرگانی دولت 
هندوستان اختیار دارد تا در مواقع لزوم این تعرفه را تا سقف 13.410 روپیه معادل 185.51 دالر به ازای هر تن و به مدت 5 سال تمدید نماید. جهت کنترل 

قیمت بازار داخل هند، این تعرفه آنتی دامپینگ بر روی مقاطع طویل و  میله های ساخته شده از فوالد آلیاژی وارداتی از چین وضع می گردد.
طبق گزارش اداره بازرگانی و تجارت هند، واردات مقاطع طویل و میله های آلیاژی از چین در طی سالیان گذشته رشد داشته و از 56 هزار و 690 تن در سال  

مالی 2013-2014 به 180 هزار و 959 تن در سال مالی 2016-2017 رسیده است.

براساس آمار گمرک چین، این کشور در ماه آگوست 5.88 میلیون تن فوالد 
صادر کرد که 0.2 درصد از ماه قبل و 9.9 درصد از آگوست سال قبل کمتر 
است. چین در بین ماه های ژانویه تا آگوست 47 میلیون و 180 هزار تن فوالد 
صادر کرد که 13.1 درصد افت نسبت به مدت مشابه سال قبل داشت. از سوی 
دیگر، چین در ماه آگوست بالغ بر 1.1 میلیون تن فوالد وارد کرد که 3.6 درصد 
باالتر از ماه قبل و 7.5 درصد باالتر از آگوست سال قبل است. چین در 8 ماهه 
اول امسال هم 8.8 میلیون تن فوالد وارد کرده که نسبت به مدت مشابه سال 

قبل 0.1 درصد افت داشت. 

این گزارش می افزاید، واردات سنگ آهن و کنسانتره چین هم در ماه آگوست 
89.9 میلیون تن بود که نشان دهنده افت 0.7 درصدی نسبت به ماه قبل بود. 
واردات سنگ آهن چین در ماه آگوست 0.8 درصد باالتر از آگوست سال قبل 
است. چین در بین ماه های ژانویه تا آگوست هم 709.9 میلیون تن سنگ 
آهن و کنسانتره وارد کرد که 0.5 درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است.

ژاپن  در  اخیر  زلزله  و  طوفان 
خسارت های زیادی به تاسیسات، 
این  نقل  و  حمل  و  ها  زیرساخت 
قابل  بخش  و  آورده  وارد  کشور 
توجهی را تخریب کرده است. انتظار 
می رود به جهت وسعت این تخریب 
ها، تقاضای فوالد برای بازسازی این 

بالیای طبیعی، افزایش یابد.

به گزارش چیالن، بازی های المپیک برای سال 2020 دلیل دیگر افزایش نیاز 
و تقاضا برای فوالد است. از اینرو عرضه فوالد در بازار ژاپن با محدودیت هایی 
مواجه خواهد شد و حجم تقاضای داخلی سبب خواهد شد صادرات فوالد 

کاهش یابد.

به گزارش چیالن به نقل از استیل مینت، طی دو هفته گذشته قیمت الکترود در چین 437 تا 2917 دالر هر تن 
بسته به سایز آن نسبت به قیمت های ماه گذشته باال رفته است. قیمت فعلی سایز 450 میلیمتر 7000 تا 7730 
دالر هر تن و سایز 600 میلیمتر 11670 تا 16770 دالر هر تن می باشد. سایز 450 معادل 6.25 درصد و سایز 
600 حدود 25 درصد رشد قیمت داشته است. طبق این گزارش، از ماه جوالی و به ویژه اوایل آگوست، الکترود 
گرافیتی در چین افت قیمت داشته است. پس از آن تا اوخر آگوست قیمت به ثبات رسید و در حال حاضر روند 

صعودی در پیش گرفته است.

اتحادیه اروپا محدودیت های حفاظتی درمورد واردات 23 کاالی فوالدی را 
ابالغ کرده و براساس این تصمیم، اگر در طول سه سال گذشته سهم واردات 
بیش از حد مورد انتظار باشد آن محصول مشمول تعرفه 25 درصدی بر می 
باشد. سهمیه بندی واردات محصوالت فوالدی شامل نورد گرم،  نورد سرد، 
فوالد گالوانیزه، ورق های فوالدی پوششدار، فوالد زنگ نزن، نورد گرم زنگ 
نزن و نورد سرد زنگ نزن به ترتیب به میزان 4.27 میلیون تن، 1.32 میلیون 
می  تن  هزار   476 و  تن  هزار  تن، 193  هزار  تن، 410  میلیون   2.12 تن، 
به  را  اقدامات حفاظتی  این  اروپا  اتحادیه  معتقدند  بازار  فعاالن  برخی  باشد. 
طور موقت عملیاتی خواهند کرد. برخی فوالدسازان نیز می گویند حجم فوالد 
فروخته شده به اتحادیه اروپا کمتر از میزان های فعلی است و در حال حاضر 
لذا  اروپا وضعیت مطلوبی دارد  اتحادیه  به  تنها صادرات محصوالت گالوانیزه 

کارخانه ها اصال به این بیانیه توجه نخواهند کرد.



قیمت های داخلی
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 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 دوم شهریورهفته اول شهریورسایز

0.4******

0.562,50070,000

0.660,50067,000

0.761,50067,000

0.859,50067,000

0.961,50067,000

159,00066,000

1.2559,50066,500

1.558,50064,500

258,50064,500

2.561,000***

هفته دوم شهریورهفته اول شهریورسایز

6.548,50054,000

8******

10******

1251,00053,500

1451,00053,500

هفته دوم شهریورهفته اول شهریورسایز

341,60049,000

441,60049,000

541,50049,000

641,50049,000

841,50049,000

1041,50049,000

12******

15******

هفته دوم شهریورهفته اول شهریورسایز

641,50049,000

841,50049,000

1041,50049,000

1241,50049,000

1441,50049,000

1641,50049,000

1865,000***

2080,000***

2290,000***

هفته دوم شهریورهفته اول شهریورسایز

842,70049,000

1040,00048,500

1240,00048,500

1442,00048,500

1642,00049,500

1842,00049,500

2042,00049,500

2242,00049,500

2542,00049,500

2842,00049,500

30******

3242,15050,500

هفته دوم شهریورهفته اول شهریورسایز

250,00059,500

346,700***

446,500***

539,50044,000

638,40042,500

838,40042,500

1038,40042,500

1238,40042,500

1538,40042,500

2037,10042,100

2537,10042,100

روند تغییرات
قیمت محصوالت فوالدی 

در بازار تهران

قیمت پایانی میانگین موزون نام کاالتولید کننده
)ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

32.39313.2001397/06/141397/08/30ورق سرد Bفوالد مبارکه اصفهان

28.41518.0401397/06/141397/07/30ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

43.1165.3001397/06/141397/08/30ورق گالوانیزه Gفوالد مبارکه اصفهان

28.41585.8001397/06/141397/07/30ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

54.3092.2001397/06/141397/08/30ورق قلع اندودفوالد مبارکه اصفهان

22.89012.0001397/06/061397/07/30تختال Cفوالد خوزستان

اخبار فوالد
بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
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سیاستگذاری: حمیدرضا طاهری زاده – سعید رئوفی
سردبیر: سید احمد عسکری

گرافیک و صفحه آرایی:  مونا قهاری 
همکاران این شماره: مریم رحیمی، مائده صالح،  محمدباقر حسین زاده، محسن احمدی
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تلفن: 88551701-4
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قیمت پایانی میانگین موزون نام کاالتولید کننده
)ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

شمش بلوم فوالد خوزستان
5SP)150*150(23.90830.0001397/06/141397/07/30

شمش بلوم مجتمع فوالد خراسان
5SP)150*150(23.9085.0001397/06/191397/07/30

22.89020.0001397/06/061397/07/30تختال Cفوالد هرمزگان جنوب

21.84057.0001397/06/181397/07/30تختال Cفوالد هرمزگان جنوب

25.4081.0001397/06/071397/06/12ورق گرم 8 تا 60فوالد اکسین خوزستان

شمش بلوم آهن و فوالد ارفع
5SP)150*150(23.9085.0001397/06/191397/06/24


