
۲۱ شهریور ماه سال جاری شاهد برگزاری 
تولیدکنندگان  انجمن  عمومی  مجمع 
اعضای  انتخابات  دستور  با  ایران  فوالد 
تصمیمی  بودیم.  مدیره  هیئت  جدید 
دنبال  به  و  ماه  مرداد   ۹ در  که  قانونی 
تغییرات  به  انجمن  اعضای  اکثریت  رای 
در اساسنامه انجمن اتخاذ شد. بر اساس 
این تغییرات، ترکیب اعضای هیئت مدیره 
انجمن در رسته های 5 گانه به صورت زیر 

تغییر یافته بود:

تعداد عضو هیئت نام رسته
مدیره

فوالد سازان بزرگ 
)باالی ۲ میلیون تن 
ظرفیت فوالد میانی(

۲ عضو

۱ عضوذوب قوس الکتریکی

۱ عضوذوب القایی

گندله و آهن 
۱ عضواسفنجی

نورد )مقاطع تخت و 
۲ عضوطویل(

محمود  دکتر  جلسه،  این  ابتدای  در 
انجمن  سابق  رئیس  اسالمیان، 
تولیدکنندگان فوالد که استعفای خود را 
و  اعالم  ماه  مرداد  العاده  فوق  در مجمع 
از ریاست انجمن کناره گیری کرده بود، 
ضمن خوشامدگویی به حضار سخنرانی 
کوتاهی درباره نقش انجمن، مزیت صنعت 
فوالد و جایگاه بخش خصوصی ایراد کرد 
خصوصی  بخش  به  باید  دولت  گفت:  و 
اقتصاد  نسخه  که  بداند  و  کند  اعتماد 
سوسیالیستی جوابگوی مسائل اقتصادی 

کشور نیست. 
نایب  زاده،  طاهری  چیالن،  گزارش   به 
اعضا  انتخاب  با  که  انجمن  سابق  رئیس 

گرفت،  قرار  مجمع  رئیس  جایگاه  در 
از  را  خود  استعفای  جلسه  ابتدای  در 
کاندیداتوری اعالم کرد و گفت: به دلیل 
مشغله کاری امکان حضور در دوره جدید 
می دهم.  انصراف  انتخابات  از  و  ندارم  را 
حاضرین،  موافقت  با  و  ترتیب  بدین 
هیئت رئیسه مجمع با ترکیب حمید رضا 
طاهری زاده از شرکت صبا فوالد زاگرس 
از  رفیعیان  محمدعلی  رئیس،  عنوان  به 
شرکت فوالد اصفهان و هادی بشیرراد از 
و سید  ناظرین  عنوان  به  فوالد چادرملو 
به  انجمن  دبیر  سلطانی  خلیفه  رسول 
عنوان منشی مجمع و همچنین نماینده 
اتاق بازرگانی تشکیل شد و احمد دنیانور 
جایگاه  در  حضور  با  هم  انجمن  بازرس 

هیئت رئیسه آنان را همراهی کرد.

کاندیداتوری 17 نفر برای 7 کرسی!
انجمن  عمومی  مجمع  مراسم  ادامه  در 
کاندیــداهای  فــوالد،  تولیدکنــندگان 
ضمن  انجمن  مدیره  هیئت  در  عضویت 
معرفی کوتاه خود و شرکت متبوعشان، 

کاندیداتوری خود را اعالم کردند.
فوالد  مدیرعامل  سبحانی  بهرام  دکتر 
معاون  دشتیانه  احسان  اصفهان،  مبارکه 
آهن  ذوب  شرکت  فروش  و  بازاریابی 

کشانی  محمد  و  اصفهان 
خوزستان  فوالد  مدیرعامل 
باالی  های  شرکت  رسته  از 
شدند.  کاندیدا  تن  میلیون   ۲
طویل  مقاطع  نورد  رسته  در 
خوروش  احمد  نیز  تخت  و 
سید  کویر،  فوالد  مدیرعامل 
مدیرعامل  نیک  رضوی  احمد 
توس،  صدرای  نیک  فوالد 
گروه  مدیرعامل  فتحی  آیدین 
بهادر  فوالد،  پرشین  صنعتی 
احرامیان مدیرعامل فوالد یزد، 
محسن ابویی مدیرعامل آهن و 

فوالد بافق، نادر سلیمانی مدیرعامل فوالد 
مدیرعامل  ایزدپناه  نصراله  و  آسیا  غرب 
شرکت صنایع هفت الماس کاندیداتوری 

خود را اعالم کردند.
فوالد  مجتمع  مدیرعامل  سعدی  احمد 
البرز غرب، رضا سنگری از شرکت غلتک 
سازان و سید رضا شهرستانی مدیرعامل 
شرکت کالچ از رسته ذوب القایی و اسداله 
فوالد  و  آهن  شرکت  مدیرعامل  فرشاد 
احمدیان  طاهر  محمد  و  ایرانیان  غدیر 
هم  شادگان  فوالد  صنعت  مدیرعامل 
کاندیدا  اسفنجی  و آهن  از رسته گندله 

شدند.
فوالد  مدیرعامل  احمدی  حسین  سید 
مدیرعامل  ارزانی  فرزاد  و  خراسان 
قوس  ذوب  رسته  از  نیز  هرمزگان  فوالد 
الکتریکی کاندیدای این دوره از انتخابات 

اعضای هیئت مدیره انجمن فوالد بودند.

به  انجمن  اعضای  درصدی   95 رای 
هیئت مدیره جدید

مشارکت  با  گیری  رای  مراسم  ادامه  در 
۹5 درصدی حاضرین در مجمع انجام شد 
اعضای هیئت مدیره جدید  نهایت  و در 
مشخص شدند. دکتر بهرام سبحانی با ۷۲ 
رای، اسداله فرشاد با ۷۲ رای، سید حسین 

احمدی با ۷۴ رای، بهادر احرامیان با ۶۱ 
رای، احسان دشتیانه با 5۲ رای، سید رضا 
شهرستانی با 5۱ رای، نادر سلیمانی با ۴۷ 
رای به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره 
انجمن انتخاب شدند و محمد کشانی با 
۳۰ رای، احمد سعدی با ۲5 رای، احمد 
خوروش با ۱۹ رای، فرزاد ارزانی با ۳ رای 
و محمد طاهر احمدیان با ۷ رای اعضای 

علی البدل هیئت مدیره شدند.

دکتر سبحانی دوباره رئیــس انجمن 
شد

دکتر  پیشنهاد  با  و  مراسم  ادامه  در 
اعضای  زحمات  و  ها  تالش  از  سبحانی 
هیئت مدیره سابق انجمن طی مراسمی 
در مجمع تشکر شد و در خاتمه مجمع 
نیز نخستین جلسه اعضای هیئت مدیره 
سبحانی،  دکتر  شامل  جدید  ترکیب  با 
احرامیان،  مهندس  فرشاد،  مهندس 
احمدی،  مهندس  شهرستانی،  مهندس 
دکتر دشتیانه و مهندس سلیمانی برگزار 
شد و با رای تمامی اعضای هیئت مدیره 
رئیس،  عنوان  به  سبحانی  بهرام  دکتر 
مهندس احرامیان نایب رئیس، مهندس 
فرشاد خزانه دار و مهندس خلیفه سلطانی 

دبیر انجمن انتخاب شدند.

مجمع عمومی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با دستور کار انتخابات اعضای جدید هیئت مدیره برگزار شد و هفت عضو دوره هفتم هیئت مدیره انجمن انتخاب شدند. 

بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

راه هاي رفته و مسيرهاي 
پيش روي انجمن

سید رسول خلیفه سلطاني
دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

نزدیک به دو دهه از عمر انجمن می گذرد و می توان گفت 
کارنامه خوبی به لحاظ عملکرد توسط این تشکل صنفي مردم 
نهاد ثبت شده است. هم اکنون این تشکل به لطف خداوند 
هفتمین دوره انتخابات خود را پشت سر گذاشته و دوره جدیدي 
در انجمن آغاز شده است. تاسیس انجمن های صنفی و تشکل 
های مردم نهاد به گونه ای کار آفرینشی و ابداع است و مشابه 
آن وجود ندارد لذا باید از همه لحاظ مراقبت شود که این نهال 
انجمن  در  است که  اقدامی  این  و  نشود  دستخوش حوادث 
فوالد به خوبی صورت گرفته است و در هر دوره انتخابات افراد 
مؤثري در جمع هیئت مدیره و در راس امور قرار گرفته اند 
و در نتیجه انجمن همواره در مسیر رشد باقي مانده است. 
به گواه بسیاري از فعاالن حوزه فوالد، انجمن فوالد طي این 
سال ها هم به لحاظ کمی و هم کیفی رشد مستمر داشته و از 
نظر ساختار و اساسنامه نیز ارتقا یافته است. در ۴ سال اخیر دو 
مجمع فوق العاده در انجمن برگزار شده که منجر به تغییرات 
مفیدی در اساسنامه انجمن گردیده لذا ساختار هم متناسب 
با رشد کمی و کیفی، رشد یافته به طوري که هم افزایي این 
عوامل باعث شده انجمن موفق به کسب عنوان تشکل برتر 
کشور گردد.  فوالد یکی از پتانسیل های جدی رشد صنعتی و 
اقتصادی کشور است و چنین تشکلی نیاز این صنعت محسوب 
می شده و اکنون هم به جرات می توان گفت با توجه به ورود 
به دوره پایداری انجمن، محل مطالبات فعاالن این عرصه می 
باشد و با ساختار جدید بایستی تمام خواسته های فعاالن را 

به پیش ببرد.
انجمن در نظام های تعرفه ای، عوارض و بسیاری از مسائل و 
خواسته ها از حاکمیت و دولت، توانسته به واسطه پتانسیل 
کارشناسی موجود در انجمن و توان مدیریتي اعضاي هیئت 
مدیره جایگاه خود را به دست آورده و تثبیت نماید و اکنون 
به دنبال چند هدف بزرگ است: یکی از سه هدفی که در این 
نهاد مردمی به جدیت دنبال می شود مدیریت کیفیت بازار 
فوالد است. باید تالش کرد با همکاری سازمان استاندارد، فوالد 
کشور به سطحی از کیفیت تولید برسد که مصرف کننده نیز 
انجمن فوالد را پشتیبان خود بداند و درگاه های اطالعاتی آن 
اطالعات صحیح و مفیدي را در اختیار مصرف کننده نهایی 
قرار دهد. این اقدام اگرچه در انجمن در حال انجام است و 
زیرساخت های آن تا حدودی فراهم شده اما به اعتقاد من به 
یک دوره ۳ تا 5 ساله نیاز دارد. اولویت دوم که انجمن فوالد 
آن را دنبال خواهد کرد بحث آموزش های تخصصی فوالد 
است که باید ساماندهی شود. این موضوع نیز از طریق تاسیس 
آکادمی فوالد ایران آغاز شده اما باید توسعه یابد. در واقع بحث 
آموزش های تخصصی فوالد باید در کشور ترویج و نهادینه 
شود و در این راستا انجمن فوالد باید سردمدار و پیشتاز باشد.

شود،  دنبال  انجمن  در  بایستی  که  سوم  رسالت  و  اولویت 
نظام تشویقی است  تا هم واحدهای صنفی و حقوقی اعم از 
کارخانجات تولیدکننده فوالد تا تامین کنندگان و پیمانکاران 
و هم افراد حقیقی  شامل متخصصان، کارشناسان، مدیران و 
چهره هاي موفق شناسایی و به جامعه معرفی شده و مورد 
تشویق قرار بگیرند. با این اقدام هم انگیزه اشخاص حقیقي و 
حقوقي موثر در صنعت فوالد مضاعف مي شود و هم فرهنگ 
جامعه فوالد کشور به سمت استفاده از راهکارهاي بهینه سوق 

پیدا خواهد کرد.
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با انتخاب 95 درصدی اعضای انجمن و ریاست دکتر سبحانی
هيئت مدیره جدید انجمن توليدکنندگان فوالد آغاز به کار کرد

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

خبری - تحلیلی
www.chilanonline.com

دنبال کنید.

اخبار و قیمت های فوالد

در بازارهای داخلی و جهانی



2
سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مجوز افزایش سرمایه شرکت آهن و فوالد ارفع را از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی صادر کرد. با 
این افزایش سرمایه، سرمایه فعلی شرکت فوالد ارفع از ۴۰۰ میلیارد تومان به ۶۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید و این سرمایه صرف اصالح ساختار مالی 

و بازپرداخت تسهیالت مالی خواهد شد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار 
سرمایه فوالد ارفع به 600 میلیارد تومان رسید

ی
خل

 دا
بار

اخ انتصاب جدید در صنعت فوالد
مدیرعامل فوالد اکسین 

خوزستان تغییر کرد

گزارش چیالن از آمارهای 5 ماهه فوالد کشور:
تولید فوالد ایران از مرز ١0 میلیون تن گذشت

پشتیبانی اجتماعی از فوالد مبارکه

خبری خوش برای
 بازنشستگان فوالد

ذوب آهن برای تولید انبوه ریل 
اعالم آمادگی کرد

کسری غفوری با موافقت هیئت مدیره و طی حکمی به عنوان 
به  شد.  منصوب  اکسین خوزستان  فوالد  مدیرعامل شرکت 
گزارش چیالن،  قرار بود برزو صالحی که ریاست هیئت مدیره 
شرکت فوالد دزفول و نیز سیال سازه لوله سازی اهواز را در 
کارنامه داشت، به عنوان مدیرعامل جدید شرکت فوالد اکسین 
خوزستان منصوب و جانشین عبدالرضا محمودپور شود اما به 
دلیل قانون منع بکارگیری بازنشستگان از این سمت استعفا 
داد و در نهایت با موافقت اعضای هیئت مدیره شرکت، کسری 

غفوری مدیرعامل فوالد اکسین شد. 
گفتنی است، کسری غفوری به تازگی به گروه ملی صنعتی 
فوالد ایران رفته بود و سمت مدیرعاملی این شرکت را عهده دار 

شده بود. 
طبق این گزارش، کارخانه فوالد اکسین به تازگی قرارداد بزرگ 
تولید ۶۳ هزار تن ورق API را به منظور مصرف در خطوط 
انتقال انرژی منعقد کرده است. این شرکت توانایی تولید ماهیانه 
۲۰ هزار تن محصوالت API مخصوص محیط ترش راداشته 
این نوع ورق های  از  که معادل تولید ساالنه ۲۴۰ هزار تن 

استراتژیک خواهد بود.

براساس گزارش انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، تولید فوالد 
میانی کشور در 5 ماهه اول امسال با رشد ۲۰ درصدی از مرز 
۱۰ میلیون تن گذشت و به حدود ۱۰ میلیون و ۳۴۲ هزار تن 
رسید. تولید محصوالت فوالدی هم با رشد ۱۰ درصدی به ۸ 

میلیون و ۸۱۰ هزار تن رسید. 
به گزارش چیالن، تولید بیلت و بلوم در مدت مذکور 5 میلیون 
و ۶۳5 هزار تن و اسلب ۴ میلیون و ۷۰۷ هزار تن بود. بیشترین 
میزان تولید محصوالت فوالدی هم متعلق به ورق گرم به میزان 
۳ میلیون و ۴۴۲ هزار تن بود که رشد ۱۲ درصدی نسبت به 
مدت مشابه سال قبل داشت. تولید میلگرد هم ۳ میلیون و ۲۱ 
هزار تن گزارش شده که ۱۸ درصد از 5 ماهه پارسال بیشتر 

است.

صادرات محصوالت فوالدی بیش از دو برابر شده است
براساس گزارش انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران صادرات محصوالت فوالدی با ۱۰۹ درصد رشد به یک میلیون و ۱۰۸ هزار 
تن رسید درحالی که در 5 ماهه سال قبل 5۳۲ هزار تن بود. صادرات فوالد میانی کشور در 5 ماهه اول امسال هم با رشد 

۱۲ درصدی از ۲ میلیون و ۷۰۴ هزار تن به ۳ میلیون و ۲5 هزار تن رسید.
بیشترین حجم صادرات محصوالت فوالدی مربوط به میلگرد شاخه به میزان ۲۷۷ هزار تن بود که رشد ۹5 درصدی را نیز به 

ثبت رساند. همچنین از مجموع 
۳ میلیون و ۲5 هزار تن فوالد 
میانی، یک میلیون و ۶۰۸ هزار 
تن صادرات اسلب و یک میلیون 
و ۴۱۷ هزار تن صادرات بیلت و 

بلوم بوده است.

واردات  درصدی   ۴5 افت 
محصوالت فوالدی

آمار انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران نشان می دهد واردات کل 
ماهه   5 در  فوالدی  محصوالت 
اول امسال با ۴5 درصد افت به 

۴۷۲ هزار تن رسید درحالی که در 5 ماهه پارسال ۸۶۳ هزار تن بود. واردات تمامی اقالم محصوالت فوالدی کاهش داشته 
و بیشترین کاهش مربوط به ورق گرم باالی ۳ میلی متر با ۸۶ درصد افت است حال آنکه واردات فوالد میانی رشد ۲۸۳ 
درصدی داشته و از ۶ هزار تن در 5 ماهه اول پارسال به ۲۳ میلیون تن در 5 ماهه سال جاری رسید که ۲۲ هزار تن آن 

مربوط به بیلت و بلوم بود. 

کاهش 2 درصدی مصرف ظاهری محصوالت فوالدی
گزارش آماری انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران نشان می دهد 
ثبت  به  درصدی  افت ۲  فوالدی  مصرف ظاهری محصوالت 
رسیده است. مصرف ظاهری محصوالت فوالدی در 5 ماهه 
پارسال ۸ میلیون و ۳5۴ هزار تن بود درحالی که در 5 ماهه اول 

امسال به ۸ میلیون و ۱۷۴ هزار تن کاهش یافته است. 
همچنین مصرف ظاهری فوالد میانی با رشد ۲5 درصدی به  

۷ میلیون و ۳۴۰ هزار تن رسیده است. مصرف ظاهری فوالد 
اول سال قبل 5 میلیون و ۸۹۱ هزار تن  میانی در 5 ماهه 
گزارش شده بود. مصرف ظاهری بیلت و بلوم ۴ میلیون و ۲۴۰ 
هزار تن و اسلب ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تن بود که به ترتیب ۲۸ 

درصد و ۲۰ درصد رشد داشت.

ورق سرد در صدر واردات/ سهم فوالد میانی در صادرات به 67.5 درصد رسید
این گزارش می افزاید سهم ورق سرد از واردات همچنان چشمگیر است و به ۳۲.۱ درصد می رسد. سهم ورق گرم از واردات 
۲۶.۳ درصد و ورق پوششدار ۲5.5 درصد بوده و سهم فوالد میانی به ۴.۶ درصد رسیده است. سهم میلگرد و تیر آهن از 

کل واردات به ترتیب ۴ درصد و 
۳ درصد می باشد.

 ۶۷.5 هم   صادرات  بخش  در 
درصد به فوالد میانی اختصاص 
در  میلگرد  سهم  و  است  یافته 
شده  درصد   ۱۱.۴ صادرات 
کل  از  گرم  ورق  سهم  است. 
حجم صادرات ۸.5 درصد، آهن 
تیرآهن  درصد،   ۷.۸ اسفنجی 
پوششدار ۱.۴  ورق  درصد،   ۲.۱
درصد   ۰.۲ سرد  ورق  و  درصد 

می باشد. 

در هفته اخیر، دکتر حیدر علی عابدی، نماینده مردم اصفهان 
در مجلس شورای اسالمی در جریان بازدید از فوالد مبارکه 
و در دیدار با دکتر سبحانی مدیرعامل و جمعی از معاونان و 
مدیران این شرکت، اقدامات فوالد مبارکه در کسب موفقیت 
در عرصه های اقتصادی و تولید ملی را قابل ستایش دانست 
و خاطرنشان کرد: عملکرد فوالد مبارکه باعث افتخار نظام و 

هر ایرانی است.
دکتر عابدی اقدامات فوالد مبارکه در زمینه کاهش مصرف آب 
در این مجتمع فوالدی را از جمله موفقیت های این شرکت 
در سال های اخیر دانست و اذعان کرد: فوالد مبارکه با این 
حجم فعالیت و میزان اشتغال زایی ایجاد شده در مقایسه با 
سایر صنایع به نسبت بسیار کمتری آب مصرف می کند و 
با اجرای طرح های اخیر، شاهد کاهش مصرف آب در این 

شرکت هستیم.
همچنین آیت اهلل سید ابوالحسن مهدوی، امام جمعه موقت 
اصفهان که در جمـع عزاداران حسینی شرکت فوالد مبارکه 
حضور یافته بود، در دیدار با دکتر بهرام سبحانی تصریح کرد: 
فوالد مبارکه با روحیه انقالبی خود در اقتصاد کشور بسیار 
تأثیرگذار است و پیشرفت  های اخیر فوالد مبارکه و دستیابی 

به بازارهای جهانی بسیار ارزشمند است.

توزیع کارت های اعتباری خرید از فروشگاه های رفاه ویژه 
بازنشستگان فوالد به صورت پایلوت در منطقه شاهرود آغاز شد.

به گزارش چیالن، محمد جواد عسکری مدیرعامل صندوق 
بازنشستگی فوالد از آغاز توزیع کارت های اعتباری خرید از 
فروشگاه های رفاه ویژه بازنشستگان فوالد به صورت پایلوت از 
روز جاری خبر داد و گفت: از روز شنبه ۳۱ شهریور توزیع رفاه 
کارت به صورت پایلوت در منطقه شاهرود آغاز شده و قرار است 
بازنشستگان فوالد به ترتیب حروف الفبا با در دست داشتن 
مدارک الزم جهت دریافت رفاه کارت خود مراجعه نمایند.

عسکری اظهار داشت: تا زمانی که رفاه کارت ها به صورت 
کامل توزیع نشود شارژ نخواهند شد. ضمن اینکه شارژ این 
نیست  گونه  این  و  بود  خواهد  پلکانی  صورت  به  ها  کارت 
که مبلغ ۲ میلیون تومان به صورت یکجا در کارت ها شارژ 
شود و قرار است مبلغ رفاه کارت ها در ۱۰ قسط از حقوق 

بازنشستگان کسر شود.

شرکت ذوب آهن اصفهان موفق به تولید یک هزار تن ریل با 
مشخه فنی »یو آی سی UIC60( »۶۰( براساس استانداردهای 

جهانی شد.

این شرکت کاربرد  نورد  به گزارش چیالن، مدیر مهندسی 
اصلی ریل UIC60 را در خطوط پرسرعت راه آهن عنوان کرد و 
گفت: کارگاه نورد ۶5۰ ذوب آهن قادر به تولید ساالنه ۴۰۰ 

هزار تن ریل است.

ریل  تن  هزار  یک  اکنون  افزود:  زاده  یوسف  امین  محمد 
با کیفیت در این شرکت تولید شده و آمادگی الزم   UIC60

برای تولید انبوه این محصول نیز وجود دارد. وی ادامه داد: 
ذوب آهن اصفهان پس از تولید ریل U33 و تحویل آن به راه 
آهن جمهوری اسالمی، موفق به تولید ریل UIC60 بر اساس 

استانداردهای جهانی شد.

گفتنی است، برای اجرای طرح تولید ریل ملی در ذوب آهن 
اصفهان ۲۸.۲ میلیون یورو اعتبار ارزی و 5۷۳ میلیارد ریال 
اعتبار ریالی هزینه شده است و این واحد تولیدی با ظرفیت 
اسمی ۴۰۰ هزار تن ریل طبق استانداردهای اروپایی احداث و 

به بهره برداری رسیده است.

درصد رشد قیمت در معامالت ورق گرم

هزار تن تقاضا برای خرید شمش فوالد 
خوزستان

میلیارد تومان معامله میلگرد

فوالد مبارکه در هفته گذشته موفق به معامله ۶۳ هزار و 
۶۹۰ تن ورق گرم B به قیمت پایه ۳5 هزار و ۷۸۹ ریال 
به ازای هر کیلوگرم شد که ۲۶ درصد باالتر از قیمت پایه 
بود. قیمت پایه این عرضه ۲۸ هزار و ۳۲۶ ریال بود. این 
محموله اولین عرضه پس از آزادسازی سقف رقابت در 
بورس کاال بود و برخالف نگرانی وزارت صمت درخصوص 
آزادسازی قیمت ها و صعود بی رویه نرخ ها مشاهده شد 
که تنها ۲۶ درصد باالتر از قیمت پایه معامله صورت گرفت. 
ارزش این معامله ۲۲۸ میلیارد تومان برآورد شده است. 

در هفته گذشته فوالد خوزستان ۳۰ هزار تن شمش بلوم در 
تاالر صنعتی بورس کاال عرضه کرد که با تقاضای ۴۱ هزار 
تنی مواجه شد. بهای پایه این محموله ۲۳ هزار و ۹۳۷ ریال 
به ازای هر کیلوگرم بود که با رقابت ایجاد شده قیمت پایانی 
به ۳۴ هزار و ۳۰۲ ریال رسید. ارزش این معامله بالغ بر ۱۰۳ 

میلیارد تومان بود.

تاالر صنعتی بورس کاالی ایران در هفته گذشته شاهد عرضه 
۶۶ هزار و ۸۰ تن و معامله ۶5 هزار و ۸۰ تن میلگرد از سوی 
ذوب آهن، فوالد کاوه اروند، فوالد خراسان، پرشین فوالد 
آریا و گروه ملی صنعتی فوالد ایران بود. ارزش این معامالت 
به صورت تقریبی ۲۳۴ میلیارد تومان برآورد شده است. هر 
کیلوگرم سبد میلگرد ذوب آهن ۳۶۹۰ تومان و سبد میلگرد 

مخلوط آن ۳5۱۱ تومان قیمت خورده است.
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 شکاف درآمدی در ایران عمیق تر شد/ افزایش ضریب جینی به ۳۸.۸
جدیدترین برآورد سازمان ملل نشان می دهد نابرابری درآمدی در ایران طی دو 
سال گذشته افزایش داشته و متوسط ضریب جینی ایران به ۳۸.۸ واحد رسیده است.

 بدهی ارزی تولیدکنندگان به نرخ روِز گشایش اعتبار به ریال تبدیل می  شود
وزیر صنعت در مکاتبه ای با سرپرست وزارت اقتصاد، شرایط تسویه بدهی ارزی 
واحدهای تولیدی در مبالغ بیش و کمتر از ۳۰ میلیون یورو را اعالم کرد و براساس 
آن اصل بدهی ارزی بیش از ۳۰ میلیون یورو با احتساب نرخ سود ارزی، به نرخ 
روز گشایش اعتبار تبدیل به ریال شده و در اقساط 5 ساله با سود مستقل 5 درصد 

محاسبه و دریافت شود.

 طرح توانمندسازی تولید با اعتبار ۱۰میلیارد دالری
دولت برای اجرای طرح توانمندسازی تولید داخل تا ده میلیارد دالر اعتبار در نظر گرفت 
که سهم مشارکت دولت 5۰ درصد و 5۰ درصد دیگر سهم بانک ها و مردم است.

 ایران و ترکیه بانک مشترک تاسیس می کنند
ایران و ترکیه گفت دو کشور قصد دارند در  نمایندگی شورای تجاری  رئیس 
آینده ای نزدیک اقدام به تاسیس یک بانک مشترک نمایند؛ اقدامی که با هدف 

دور زدن تحریم های آمریکا انجام می شود.

 نرخ سود چند بانک ۲۳ درصد شد
برخی از بانک های خصوصی که در سنوات قبل هم سردمدار افزایش نرخ سود 
بوده اند، بار دیگر نرخ های سود را برای جذب مشتری آنهم بدون کسب اجازه از 

بانک مرکزی باال برده اند.

 جهانگیری: ۳۰ درصد رسوب کاال در گمرک وجود دارد
معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت تالش جدی در جهت سرعت بخشیدن به رویه 
های گمرکی و بهبود جریان ترخیص کاال تاکید کرد و گفت: با وجود تصمیمات و 
راهکارهای اتخاذ شده، هنوز حدود ۳۰ درصد رسوب کاال در انبارهای گمرکی وجود دارد.

 هفت نفر از معاونین وزارت صنعت استعفا دادند
منع  قانون  راستای  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  معاونین  از  نفر  هفت 

به کارگیری بازنشستگان به  طور دسته جمعی استعفا دادند.

 ارزهای صادراتی بخاطر شفاف نبودن اقتصاد بدون بازگشتند
نایب رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه فعاالن 
اقتصادی با برگشت ارز برای ادامه چرخه اقتصادی مخالف نیستند، تاکید کرد: 
پیمان سپاری ارزی فقط برای بخش خصوصی محدودیت می آورد. از سوی دیگر 
تجربه تلخ پیمان سپاری های ارزی در سال های گذشته نشان  می دهد این تصمیم 

بازارهای صادراتی را برهم می زند.

 تاکید وزیر نفت جدید پاکستان بر اجرای پروژه انتقال گاز ایران
وزیر نفت جدید پاکستان گفت، این کشور به دور از هرگونه فشار خارجی خود را 
نسبت به اجرای پروژه خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان کامال متعهد می داند.

خارجی

 طال به کمک پالتین می رود
تحلیلگران می گویند فضای مطلوب تر در بازار طال به نفع پالتین خواهد بود که 

امسال ضعیف ترین عملکرد را در فلزات گروه پالتین )پی جی ام( داشته است.

 پیش بینی نابودی ۷۰۰ هزار فرصت شغلی در چین به دلیل جنگ تجاری 
بانک آمریکایی جی پی مورگان اعالم کرد، جنگ تجاری میان دو غول اقتصادی 
جهان، احتماال موجب کاهش ۷۰۰ هزار فرصت شغلی در چین خواهد شد و در 
صورت تشدید این جنگ تعداد فرصت های شغلی از دست رفته به بیش از این 

رقم نیز خواهد رسید.

 چین خواستار اصالح سازمان تجارت جهانی شد
دیپلمات ارشد چینی گفت: سیستم فعلی تجارت جهانی بی عیب و نقص نیست و 
چین از اصالح آن از جمله اصالح سازمان تجارت جهانی به منظور عادالنه تر و 

موثرتر کردن آن حمایت می کند.

 عربستان ۱۱ میلیارد دالر وام می گیرد
صندوق دارایی ملی عربستان این هفته قراردادی برای گرفتن یک وام ۱۱ میلیارد 

دالری امضا می کند که اولین استقراض تاریخ این صندوق محسوب خواهد شد.
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آرامکو برنده قرارداد 8 میلیارد دالری دولت برزیل

شرکت فوالد آرامکو )Armco( که یک فوالدساز برزیلی است اخیرا قرارداد ۸.۱ میلیارد دالری با دولت برای تامین محصوالت فوالدی مورد نیاز جهت ساخت 
جاده در ماتوگروسو را به امضا رساند. این قرارداد برای تامین ورق های فوالدی و ورق گالوانیزه می باشد و بزرگترین سفارش خرید در این کشور محسوب 

می شود.

طبق گزارش انجمن آهن و فوالد چین
سهم قراضه در تولید فوالد چین افزایش می یابد

ترکیه تعرفه 25 درصدی را برای محصوالت 
فوالدی خاص اعمال می کند

معافیت فوالد کره جنوبی از تعرفه های آمریکا

فوالدساز اوکراینی خط جدید تولید چرخ راه آهن راه اندازی می کند

تحلیل موسسه مودی 
هند سریع ترین رشد را در صنعت فوالد جهان خواهد داشت

موسسه مودی )Moody( که یک شرکت آمریکا فعال در زمینه تجارت و خدمات مالی است گزارش داده که طی ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده هند سریعترین رشد را در 
صنعت فوالد جهان خواهد داشت. این موسسه اشاره کرده که نرخ رشد سالیانه مصرف فوالد هند حداقل 5.5 تا ۶ درصد باقی خواهد ماند و رشد تولید ناخالص 
داخلی را با میانگین رشد ساالنه ۷.۳ درصد تا ۷.5 درصد ارتقا خواهد داد. اکثر محصوالت فوالدی هند به صنعت خودرو صادر و در صنایع داخلی مصرف می 

شود. در واقع با توجه به شرایط بازار، انتظار می رود فوالد هند پس از چین در رتبه دومین تولیدکننده برتر قرار گیرد. 
به گزارش چیالن به نقل از مودی، دولت هند نیز اقداماتی را جهت تشویق بیشتر و توسعه بهتر صنعت فوالد هند اندیشیده است. طبق گفته مودی ظرفیت 
تولید فوالد هند تا سال ۲۰۲۱ محدود خواهد شد اما حتی اگر افزایش قیمت مواد اولیه نظیر زغال سنگ کک شو و سنگ آهن بر قیمت های فوالد فشار آورده 
و سود فوالدسازان را تحت تاثیر قرار دهد، تقاضای قوی بازار به ویژه در بخش ساخت و ساز، زیربناها و صنایع خودروسازی از قیمت محصوالت نهایی فوالد 
حمایت خواهد کرد. مودی اشاره کرده که صنعت فوالد آسیا طی چند سال گذشته به طور پیوسته توسعه یافته است و عمده فوالدسازان این منطقه سودآور 

هستند و سود آنها در ۱۲ ماه آینده نیز به جهت تقویت تقاضا، افزایش چشمگیرتری خواهد داشت.

طبق اعالم انجمن آهن و فوالد چین )CISA(، فوالدسازان چینی انتظار دارند تا 
استفاده از آهن قراضه را برای تولید فوالد در ۳ ماهه چهارم سال ۲۰۱۸ افزایش 
دهند و تخمین زده می شود حجم آن به ۱۸۰ میلیون تن برسد که ۱۷.۷ درصد 

از قراضه مصرف شده در سال ۲۰۱۷ که ۱۴۸ میلیون تن بود بیشتر است.

در نیمه اول سال ۲۰۱۸ فوالدسازان چینی حدود ۸۷ میلیون و ۷۲۰ هزار تن 
آهن قراضه مصرف کردند و بدین ترتیب نرخ بهره گیری از قراضه در ترکیب مواد 

اولیه خود را افزایش دادند.

طبق بررسی های انجام شده، نرخ بهره گیری از قراضه در ترکیب مواد اولیه در 
نیمه اول سال ۲۰۱۸ به ۱۹.۴ درصد رسید در حالی که در سال ۲۰۱۷ این نسبت 

۱۷.۸ درصد و در سال ۲۰۱۶ فقط ۶.۶ درصد بود.

افزایش نسبت قراضه در ترکیب مواد اولیه ناشی از افزایش کوره های قوس الکتریکی 
)EAF( در سال جاری می باشد که بنا به مقررات سختگیرانه زیست محیطی چین 

می بایستی از قراضه بیشتری بهره بگیرند تا آالیندگی کمتری داشته باشند.

از چین همچنین خبر می رسد که علی رغم جنگ تجاری و تشدید آن، تقاضای 
فوالد همچنان مطلوب است. بررسی ها نشان می دهد تقاضای فوالد چین همچنان 
پایدار است و حتی تجارت بین این دو اقتصاد بزرگ جهان افزایش یافته است.

پس از اعمال تعرفه ۲۰۰ میلیارد دالری آمریکا بر روی کاالهای وارداتی از چین، 
این کشور نیز به تالفی این اقدام و در پی انتقام از آمریکا بر آمد و تعرفه های ۶۰ 

میلیارد دالری را بر روی کاالهای وارداتی از این کشور اعمال کرد. 

چین بزرگترین مصرف کننده فلزات در جهان است و تقاضای فوالد آن با توجه به 
توسعه زیرساخت ها پایدار خواهد ماند با این حال به دلیل برخی مسائل سیاسی، 
رشد قابل توجهی در تقاضا اتفاق نخواهد افتاد. چین برنامه دارد تا ۴۴ خط مترو 
به طول ۱۶۰۰ کیلومتر احداث نماید که این میزان نیازمند ۸۰ میلیون تن فوالد 

است که این عدد ۱۰درصد تقاضای فوالد چین را شامل می شود.

شرکت Interpipe اوکراین خط جدید برای تولید چرخ ریل را جهت پاسخ به نیازهای 
صادراتی راه اندازی می کند. Interpipe که یک تولیدکننده لوله های فوالدی و 
ریل های راه آهن در اوکراین است برنامه ریزی کرده تا یک خط جدید برای تولید 
چرخ های راه آهن و به منظور پاسخگویی به تقاضای صادراتی راه اندازی نماید. 

سرمایه مورد نیاز این پروزه ۱5میلیارد دالر برآورد می گردد. خط تولید جدید 
دارای سیستم دقیق تری است و قادر است چرخ های راه آهن با دقت باالتری 
تولید نماید. انتظار می رود تولید سالیانه این خط پس از اتمام و تکمیل خط تولید 

جدید به ۴۰ هزار واحد افزایش یابد.

ترکیه سهمیه بندی واردات را برای مقاطع تخت فوالدی، لوله های طویل، 
محصوالت فوالدی ضد زنگ و تجهیزات ریلی و راه آهن را به مدت ۲۰۰ روز 

از ۲۰ سپتامبر عملیاتی کرد.
به گزارش چیالن، براساس این سهمیه بندی، چنانچه تامین نیاز داخلی از 
سهمیه تعیین شده تجاوز نماید تعرفه ۲5 درصدی بر روی آن کاال وضع خواهد 
شد. با این حال کشورهای در حال توسعه از این موضوع مستثنی شده اند. این 
تعرفه ها لوله های طویل، لوله ها و محصوالت فوالدی ضد زنگ را شامل می شود.

سهمیه و تعرفه های ترجیحی ترکیه برای این محصوالت شامل ۳.۱۱ میلیون 
تن از مقاطع تخت، 55۸ هزار و 5۳۴ تن مقاطع طویل، ۲۷۳ هزار و ۹۰۱ 
تن لوله های فوالدی، ۱۳۹ هزار و ۹۳۴ تن محصوالت ضد زنگ و ۲۷ هزار و 
۴۴ تن تجهیزات ریلی و راه آهن می باشد که درصورت تجاوز از این میزان 

تعرفه های ۲5 درصدی اعمال خواهد شد.

آمریکا فوالد کره جنوبی را از تعرفه ها معاف می کند. آمریکا پس از اعمال 
تعرفه های وارداتی بر روی فوالد از چندین کشور دنیا، کره جنوبی را برای 

نخستین بار در ماه می معاف از این تعرفه ها نمود. 
اکنون نیز دونالد ترامپ گفته در سهمیه وارداتی از کره جنوبی، آرژانتین و 
برزیل تجدید نظر خواهد کرد. از اینرو تقاضای مذکور مورد قبول واقع شد 
چراکه برخی شرکت های آمریکایی نظیر تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی به 

لوله های فوالدی ضد زنگ وارداتی از کره جنوبی نیازمندند.
از ماه می آمریکا سهمیه ۶۳ میلیون تنی را برای واردات از کره جنوبی اعمال 
کرده بود که بیش از ۷۰ درصد میانگین محموله های صادراتی در سه سال 

گذشته بوده است. 
پس از اعمال این سهمیه بندی عرضه داخلی آمریکا نتوانسته نیاز داخلی را 
تامین نماید و به این ترتیب دولت آمریکا مجبور به تجدیدنظر در این خصوص 

شده و واردات از کره را معاف کرده اعالم کرده است.
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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 چهارم شهریورهفته سوم شهریورسایز

0.475,00074,500

0.568,50068,500

0.664,00064,000

0.768,500***

0.865,30065,000

0.965,00064,500

163,50061,000

1.2563,00063,000

1.563,00062,500

262,20062,000

2.563,00062,500

هفته چهارم شهریورهفته سوم شهریورسایز

6.552,00050,500

8******

10******

1253,50053,500

1453,50053,500

هفته چهارم شهریورهفته سوم شهریورسایز

346,00045,900

446,00045,900

546,00045,900

646,00045,900

846,00045,900

1046,00045,900

12******

15******

هفته چهارم شهریورهفته سوم شهریورسایز

646,00045,900

846,00045,900

1046,00045,900

1246,00045,900

1446,00045,900

1646,00045,900

18******

20******

22******

هفته چهارم شهریورهفته سوم شهریورسایز

846,50045,000

1044,50043,000

1244,50043,000

1447,00046,000

1647,00046,000

1847,00046,000

2047,00046,000

2247,00046,000

2547,00046,000

2847,00046,000

30******

3248,55046,000

هفته چهارم شهریورهفته سوم شهریورسایز

257,000***

353,000***

453,000***

543,700***

640,20041,000

840,20041,000

1040,20041,000

1240,20041,000

1540,50041,000

2040,10040,100

2540,10040,100

روند تغییرات
قیمت محصوالت فوالدی 

در بازار تهران

قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون )ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

۳۳.۸۰5۱۱.۰۰۰۱۳۹۷/۰۶/۲۴۱۳۹۷/۰۷/۳۰ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

۳5.۷۸۹۶۳.۶۹۰۱۳۹۷/۰۶/۲۴۱۳۹۷/۰۷/۳۰ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

۳۳.۳5۲۲5.۰۸۰۱۳۹۷/۰۶/۲۶۱۳۹۷/۰۷/۳۰سبد تیرآهن 14 تا 18ذوب آهن اصفهان

۳5.۱۰۶۲5.۰۸۰۱۳۹۷/۰۶/۲۶۱۳۹۷/۰۷/۳۰سبد میلگرد مخلوطذوب آهن اصفهان

۳۶.۸۰۳۳۰.۱۴۰۱۳۹۷/۰۶/۲۴۱۳۹۷/۰۷/۳۰تیرآهن 14 تا 18ذوب آهن اصفهان

۳۶.۹۰۰۲۰.۰۲۰۱۳۹۷/۰۶/۲۴۱۳۹۷/۰۷/۳۰سبد میلگرد12تاA3-32ذوب آهن اصفهان

شمش بلوم ذوب آهن اصفهان
5SP)150*150(

۳۴.۸۶۴۱۱.۰۰۰۱۳۹۷/۰۶/۳۱۱۳۹۷/۰۷/۳۰

شمش بلوم فوالد کاوه جنوب کیش
5SP)150*150(

۳5.۷55۱۲.۰۰۰۱۳۹۷/۰۶/۲5۱۳۹۷/۰۷/۲۲
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قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون )ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

شمش بلوم فوالد کاوه جنوب کیش
5SP)150*150(

۳5.۰۰۰5.۰۰۰۱۳۹۷/۰۶/۳۱۱۳۹۷/۰۸/۱5

شمش بلوم مجتمع فوالد خراسان
5SP)150*150(

۳۳.۷۶۳5.۰۰۰۱۳۹۷/۰۶/۲۷۱۳۹۷/۰۷/۳۰

شمش بلوم مجتمع فوالد خراسان
5SP)150*150(

۲۳.۹۰۸5.۰۰۰۱۳۹۷/۰۶/۱۹۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۳5.۶۹۱۶.۶۰۰۱۳۹۷/۰۶/۲۶۱۳۹۷/۰۷/۳۰سبد میلگرد 28تاA3-14مجتمع فوالد خراسان

۳۷.۲۸۲5.۰۰۰۲۴/۰۶/۱۳۹۷۳۰/۰۷/۱۳۹۷سبد میلگرد مخلوطمجتمع فوالد خراسان

شمش بلوم مجتمع فوالد خراسان
5SP)150*150(

۳۴.۸۶۴5.۰۰۰۳۱/۰۶/۱۳۹۷۳۰/۰۷/۱۳۹۷

۲۱.۸۴۰5۷.۰۰۰۱۸/۰۶/۱۳۹۷۳۰/۰۷/۱۳۹۷تختال Cفوالد هرمزگان جنوب

۲۹.۴۱۱۱.۰۰۰۲۷/۰۶/۱۳۹۷۰۲/۰۷/۱۳۹۷ورق گرم 8 تا 60فوالد اکسین خوزستان

شمش بلوم آهن و فوالد ارفع
5SP)150*150(

۲۳.۹۰۸5.۰۰۰۱۹/۰۶/۱۳۹۷۲۴/۰۶/۱۳۹۷


