
چرخش  مجلس:   در  مبارکه  نماینده 
چرخ فوالد در شرایط بحرانی تحریم 

در ابتدای این مراسم، زهرا سعیدی نماینده 
مردم شهرستان مبارکه در مجلس با بیان 
اینکه ما از این استعفا ناراحت هستیم گفت: 
دکتر سبحانی هم جایگاه فوالد را باال بردند و 

هم مالحظات اجتماعی را ارتقا دادند.
به  سبحانی  دکتر  توجه  داشت:  اظهار  وی 
دوران  کل  در  اجتماعی  های  مسئولیت 

فعالیت فوالد مبارکه مثال زدنی است.
زهرا سعیدی با اشاره به خدمات انجام شده 
مدیر  یک  عنوان  به  بهرام سبحانی  توسط 
موفق عنوان کرد: حمیدرضا عظیمیان نیز 
مدیره  هئیت  در  و  نبوده  دور  فضا  این  از 
فوالدمبارکه توانسته است توانایی خود را به 
نمایش بگذارد. همچنین مهندس عظیمیان 
در گذشته خدمات ارزنده ای برای اصفهان به 
ویژه در دوران تصدی شهرداری داشته است.

شورای  مجلس  در  مبارکه  مردم  نماینده 
اسالمی با اشاره به اینکه در شرایط سخت 
جنگ اقتصادی موجود پذیرفتن مسئولیت 
نوعی ایثار است، گفت: همه افراد در هر پست 
و سمتی باید کمک کنند تا از این جبهه به 
سالمت عبور کنیم این در حالی است که 
بحرانی  شرایط  در  فوالد  چرخ  چرخش 
است. برخوردار  ای  ویژه  اهمیت  از  تحریم 

دکتر سبحانی: بیش از ۶۱ نوع محصول 
گذاری  سرمایه  کردیم/  تولید  کیفی 
فوالد  گروه  در  تومانی  میلیارد   ۷۳۰۰

مبارکه در ۵ سال اخیر
سبحانی،  بهرام  دکتر  مراسم  این  ادامه  در 

با  اصفهان  مبارکه  فوالد  سابق  مدیرعامل 
مبارکه در  به عملکرد ۵ ساله فوالد  اشاره 
گفت:  مجموعه  این  بر  وی  مدیریت  زمان 
در  مدیرعامل  عنوان  به  فعالیت  ابتدای  در 
سال 92 مشاهده شد که طرح های توسعه 
در  اما  بوده  اجرا  حال  در  افقی  صورت  به 
باالدست با چالش هایی مواجه خواهیم شد 
که در آینده بهره برداری از طرح های توسعه 
را با مشکل مواجه خواهد کرد. لذا به دنبال 
در  تنی  میلیون   ۵ کنسانتره  طرح  اجرای 
سنگان و ورود در جمع سهامداران گل گهر 
و چادرملو و شرکت های معدنی برآمدیم تا 
بتوانیم با نفوذ در مدیریت، فوالد مبارکه را 
برای تامین مواد اولیه بیمه نماییم. همچنین 
سهام فوالد امیرکبیر کاشان و ورق خودرو 
سپید دشت را دریافت کرده و در طرح فوالد 
سپید دشت شریک ایمیدرو در اجرای طرح 
شدیم. عالوه بر این در طرح ساخت الکترود 
گرافیتی حضور یافتیم تا یکی از گلوگاه های 
صنعت فوالد که نه فقط در ایران بلکه در 

جهان است را مرتفع نماییم.
دوره ۵  این  در  هرمزگان  فوالد  افزود:  وی 
ساله به ظرفیت رسید و طرح توسعه آن نیز 
عملیاتی شد. در فوالد مبارکه همچنین طرح 
نورد شماره 2، ریخته گری شماره ۵ و همین 
طور طرح توسعه فوالد سبا به 1.7 میلیون 

تن در این دوره تعریف گردید.
سبحانی تصریح کرد: هر آنچه در این ۵ سال 
شمار  به  مبارکه  فوالد  دستاورد  عنوان  به 
کارکنان  خالصانه  تالش  حاصل  آید،  می 
زحمتکش فوالد مبارکه بوده و بنده کمترین 

نقش را داشته ام.
وی اظهار داشت: کاهش حوادث، بهره وری 

از جمله  راه  نقشه  بودن  دارا  و  کار  نیروی 
اقدامات فوالد مبارکه طی این سال ها بوده 
مبارکه  فوالد  اقدامات خوب  از  یکی  است. 
بهره  و  انسانی  نیروی  متعادل کردن سهم 
وری آن با افزایش تولید بود. در این مدت 
رضایت کارکنان فوالد مبارکه از ۶7 درصد 
در سال 9۳ به 72 درصد در سال 9۶ رسیده 
و ضریب تکرار حوادث در ۶ ماهه سال 97 
که  است  رفته  پایین تر  میانگین جهانی  از 

امیدواریم به صفر برسد. 
از  یکی  کرد:  تصریح  سبحانی  دکتر 
نقشه  بودن  دارا  مبارکه  فوالد  ویژگی های 
راه است و تصمیمات آن لحظه ای و سلیقه 
تاکنون سهم ۵۰  ای نیست. فوالد مبارکه 
درصدی خود در میزان تولید فوالد کشور 
رفته  پیش  برنامه  طبق  و  کرده  حفظ  را 
در  کرد  خواهد  تالش  شرکت  این  است. 
سال های آتی نیز این سهم را حفظ نماید. 
شده  تعریف  های  برنامه  از  بودن  پیش 
نویددهنده آن است که فوالد مبارکه امسال 
رسید. خواهد  تن  میلیون   9.۵ تولید  به 

رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با 
بیان این که روند تولید فوالد میانی در فوالد 
مبارکه از سال 92 تاکنون بیش از ۳۰ در صد 
افزایش یافته است، افزود: با توجه به ورود 
اولویت  فوالد،  صنعت  به  خصوصی  بخش 
پنج سال اخیر مجتمع فوالد مبارکه تولید 
محصوالت کیفی با ارزش افزوده باال بوده تا 
وابستگی ها به واردات قطع شود. از این رو 
بیش از ۶1 نوع محصول کیفی شامل ورق 
آج دار و ورق های API مورد نیاز برای صنایع 
نفت و گاز و ورق رویه خودرو تولید کردیم.

سبحانی تأکید کرد: در ۵ سال اخیر هیچ گاه 

از توسعه غافل نبودیم و در این مدت بیش از 
7۳۰۰ میلیارد تومان در گروه فوالد مبارکه 
افزایش  آن  نتیجه  که  شد  سرمایه گذاری 

اشتغال و توسعه صنعت فوالد کشور بود.
از  یکی  را  شرکت  در  سرمایه  افزایش  وی 
موثرترین اقدامات در راستای حفظ نقدینگی 
در درون شرکت و اجرای طرح های توسعه 
دانست و اظهار داشت: مرحله بعدی افزایش 
سرمایه در دست بررسی است که با اجرای 
اول  رتبه  در  مجددا  مبارکه  فوالد  آن، 

شرکت های برتر بورسی جای می گیرد.

امیدواریم مهندس عظیمیان پروژه بزرگ 
به نتیجه برساند احیای زاینده رود را 

مدیرعامل سابق فوالد مبارکه گفت: خشک 
شدن زاینده رود فاجعه است و فوالد مبارکه 
خود،  اجتماعی  مسئولیت های  راستای  در 
پرداخت  برای  نیرو  وزارت  با  قراردادی 
هزینه های تونل و سد سوم کوهرنگ برای 
منعقد  اصفهان  شهر  نیاز  مورد  آب  تأمین 

کرده است.
وی با بیان این که فوالد مبارکه یک پروژه 
بزرگ را آغاز کرده و قرار است با مشارکت 
مترمکعب  میلیون   2۰۰ قوی  شریک   7
اصفهان منتقل شود،  به  بندرعباس  از  آب 
گفت: تاکنون 1۰ هزار میلیارد تومان برای 
نیازمند  اما  شده  سرمایه گذاری  پروژه  این 
مدیریت  و  ملی  توسعه  صندوق  مساعدت 
و  است  اصفهان  استان  مختلف  نهادهای 
امیدواریم مهندس عظیمیان آن را به نتیجه 

رسانده تا زاینده رود اصفهان احیا شود.
اندازی  راه  ابتدای  از  داد:  ادامه  سبحانی 

بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

دستور کار انجمن 
در دوره جدید

مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان با حضور دکتر مهدی کرباسیان رئیس هیئت عامل ایمیدرو، اعضای هیئت مدیره فوالد مبارکه و کارکنان و کارگران این شرکت و 
جمعی از مدعوین استانی و کشوری در تاریخ 17 مهر ماه سال جاری در سالن تشریفات این کارخانه برگزار شد. در این مراسم با اهداء لوح از ۵ سال تکریم و اقدام دکتر بهرام سبحانی 

مدیرعامل پیشین فوالد مبارکه، قدردانی و با تنفیذ حکم مهندس عظیمیان توسط دکتر کرباسیان، وی به عنوان مدیرعامل جدید این مجتمع صنعتی معرفی شد.
تشویق های مستمر و ممتد حاضرین به ویژه کارکنان فوالد مبارکه برای دکتر سبحانی و تشویق توام با احترام برای مهندس عظیمیان از نکات جالب توجه این مراسم بود که باعث 

شد معاون وزیر هم آرزو کند چنین مراسمی برای تودیعش برگزار شود و همانند دکتر سبحانی عاقبت به خیر شود!

دکتر بهرام سبحاني
رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران همچون سایر انجمن های 
صنفی فوالد در دنیا یکسری مسئولیت ها و رسالت هایی دارد 
که بیشتر در راستای حفظ منافع اعضای خود می باشد. برخی 
از این رسالت ها دائمی است و برخی هم در دوره های زمانی 

خاص خود شکل می گیرد. 
در دوره فعلی انجمن و شرایط کنونی تولیدکنندگان فوالد، 
فنی،  و  تکنولوژیکی  سطوح  توسعه  آگاهی،  سطح  ارتقاء 
اطالع رسانی به اعضا به شکل های مختلف چه از طریق انتشار 
نشریات و خبرنامه ها و چه برگزاری همایش های سالیانه و 

دوره ای از دیگر اهداف و رسالت های انجمن می باشد.
عالوه بر این یکی از اهداف انجمن، ارتقا کیفیت فوالد ایران به 
دور از نگاه بنگاه محور است چراکه فوالد صادراتی از ایران فارغ 
از اینکه در کدام بنگاه تولید می شود، با نام ایران صادر می 
گردد. لذا یکی از رسالت های انجمن تعریف استاندارد پذیرفته 
شده و عملیاتی برای فوالد ایران است به گونه ای که هم برای 

بنگاه و هم سازمان استاندارد قابل قبول باشد.
همکاری با انجمن های فوالد کشورهای دیگر به ویژه کشورهای 
منطقه تحت عنوان کنفدراسیون انجمن های تولیدکنندگان 
فوالد منطقه و برگزاری همایش های مشترک و دوره ای به 
منظور تبادل اطالعات فنی و تکنولوژیکی و تجاری و بازاریابی 
ازجمله اقدامات برون مرزی است که انجمن فوالد به دنبال آن 
است. انجمن می تواند در بحث مبادالت تجاری با همکاری 
دولت ها اقدامات خوبی با کشورهای همسایه داشته باشد که 

این امر در دستور کار است.
یکی از رسالت های مهم دیگر انجمن، ارائه آمار و اطالعات 
از  یکی  است.  گیران  تصمیم  به  موقع  به  و  موثر  و  صحیح 
دالیلی که در چند ماهه اخیر سبب شد دستورالعمل های 
باطل  صادر،  مختلف  های  سازمان  سوی  از  متناقضی  بعضا 
کانالیزه شده  و  دقیق  رسانی  اطالع  عدم  جایگزین شود،  یا 
اطالعات از طریق انجمن است. زمانی که اطالعات از طریق 
کانال درستی به دست مسئولین نرسد ممکن است برمبنای 
اطالعات غلط و جهت دار، تصمیماتی اخذ شود که به نفع 
های  مسئولیت  از  یکی  بنابراین  نباشد.  مملکت  و  صنعت 
انتفاعی و  و غیر  نهاد مردمی  به عنوان یک  انجمن  اساسی 
قانونی این است که آمار و اطالعات درست و دسته بندی شده 
را از وضعیت فوالد کشور به صورت مدون و دوره ای در اختیار 
وزارتخانه ها و سازمان های مربوطه و تصمیم گیران قرار دهد 
تا تصمیمات مبتنی بر اطالعات واقعی و کارشناسی شده باشد 

و باعث آشفتگی در صنعت فوالد نشود.
در خصوص تضاد منافع هم باید گفت که این تضاد در صنعت 
فوالد آنچنان زیاد نیست البته زمانی که بازار از تعادل خود 
خارج می شود، امکان کاهش سود یک حلقه زنجیره و افزایش 
قیمت  که  وقتی  نمونه  برای  دارد  وجود  دیگر  حلقه  سود 
محصول نهایی به واسطه تضعیف تقاضا کم می شود در چنین 
شرایطی اعتراض برخی اعضا را خواهیم داشت که به اعتقاد 
من این تضاد منافع نبوده بلکه به نوعی تغییر در حاشیه سود 
است که نیازمند مدیریت و هماهنگی می باشد. با این حال 
یکی دیگر از وظایف انجمن برقراری این هماهنگی میان اعضا 
و در طول زنجیره است تا آسیبی به مجموعه ها نرسد. البته 
این کار در چند سال گذشته از سوی انجمن انجام شده که 
به طور مثال تعیین نسبت های قیمتی زنجیره فوالد بر اساس 

نرخ محصوالت فوالدی یک نمونه از این اقدامات است. 
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گزارش اختصــاصی از مراسم تودیع و معارفــه مدیرعامــل فوالد مبارکه اصفهان:
خداحافظی ماندگار، سالم امیدوارانه

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

ادامه در صفحه بعد
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سید ابوتراب فاضل به عنوان مدیرعامل جدید فوالد صنعت بناب جایگزین مهندس اسکویی شد.

به گزارش چیالن، دکتر فاضل، عضویت در هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل ذوب آهن اصفهان و همین طور مدیرعامل خبرگزاری 
ایلنا را در کارنامه خود دارد.

گفتنی است، در اواسط مرداد ماه در پی استعفای محمدرضا ادریسی از مدیرعاملی مجتمع فوالد صنعت بناب، اسکویی مدیریت این 
مجتمع را عهده دار شده بود.

مدیرعامل جدید مجتمع فوالد صنعت بناب انتخاب شد

ی
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یزدی زاده تشریح کرد:
راهکار مقابله با تحریم های آمریکا در حوزه فوالد چیست؟

فوالد ایرانی به عمان صادر می شود

فوالد امیر کبیر کاشان واحد نمونه ملی استاندارد و کیفیت شد

منصور یزدی زاده، مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان تحریم های ظالمانه آمریکا به 
صادرات  های  چالش  از  یکی  عنوان 
فوالد ایران نام برد و برخی راهکارهای 
مقابله با آن را این گونه شرح داد: راه 
از  برای  صادراتی  های  تشکل  اندازی 
موسسات  ردیابی  قابلیت  بردن  بین 
مالی، بهره گیری از ظرفیت های بانک 
با  مالی  تبادالت  برای  های خصوصی 
تراکنش  روی  بر  حساسیت  افزایش 

های بانک های دولتی، تالش برای انجام معامالت با ارز سایر 
کشورها به منظور عدم رهگیری تراکنش توسط آمریکا، عقد 
قراردادهای Barter با خریداران در بازارهای هدف به عبارت 

بهتر واردات مواد اولیه در برابرصادرات 
محصول، حمایت از صادرکنندگان برای 
تحمیل  های  هزینه  از  بخشی  جبران 
از  استفاده  با  ها  تحریم  از  ناشی  شده 
های  معافیت  و  صادراتی  مشوق های 

مالیاتی.
یزدی زاده در ادامه اعالم کرد: صادارات 
این شرکت به 14 کشور دنیا در 4 قاره 
انجام می شود و با دریافت گواهینامه 
کرز در سال گذشته، صادرات میلگرد 
ذوب آهن به اروپا نیز در حال انجام است و در سال جاری 
اگر تحریم های ظالمانه آمریکا مانع نشود، این شرکت به 

صادرات یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن دست پیدا می کند.

خبری، دی ماه سال گذشته از سوی مدیرعامل شستا مطرح شد که عنوان می کرد شستا آماده ورود به بازار عمان است. وی 
در خبر مربوطه مطرح کرد که عالوه بر حوزه پتروشیمی، دارویی و سیمانی، عالقه زیادی به همکاری در زمینه فوالد نیز وجود 
دارد از اینرو بانک صحار که دومین بانک بزرگ عمان است اقدام به افتتاح حساب برای برخی فوالدسازان مطرح ایران نمواده 
است. اکنون در جریان دیدار مقامات تجاری عمان با مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( در تهران دو 
طرف در خصوص توسعه همه جانبه همکاری ها و تامین کاالهای مورد نیاز عمان به وسیله هلدینگ  ها و شرکت  های تابعه 

شستا به توافق رسیدند و قرارداد همکاری امضا کردند.
این خبر می افزاید، هیئت تجاری عمان به سرپرستی سیف الصالحی، مدیر یکی از بزرگترین هلدینگ های عمان به نام مدینه 
الزرقا، ضمن بازدید از ظرفیت  های مجموعه شستا با مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی دیدار و گفت  و گو 
کرد. لطفی مدیر عامل شستا با تبیین ظرفیت  ها و تنوع محصوالت تولیدی گروه شستا خاطرنشان کرد: شستا با دارا بودن 
7 هلدینگ و بیش از 27۰ شرکت تابعه صدها قلم کاال در زمینه  های مختلف از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، دارو، سیمان، 

کاالهای معدنی، فوالد و ... تولید و به ده ها کشور جهان صادر می کند.

در مراسم روز جهانی استاندارد که با حضور معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد برگزار شد، از فوالد امیرکبیر 
کاشان به عنوان واحد تولیدی نمونه ملی در حوزه استاندارد و کیفیت، با اهداء تندیس و لوح تقدیر تجلیل شد. 

عزیز قنواتی مدیرعامل شرکت فوالد امیر کبیر کاشان گفت: خوشبختانه با اقدامات مدیریتی و کارشناسی و همت کارکنان شاهد 
تداوم توفیقات و دستاوردهای ملی این شرکت در عرصه های مختلف هستیم.

وی با اشاره به سهم 2۰ درصدی از تولید ورق گالوانیزه کشور در شرکت فوالد امیرکبیر کاشان اظهار داشت: هم اکنون به لحاظ 
کیفیت و استاندارد تولید محصول، در صدر کیفیت و جایگاه در منطقه قرار داریم که امیدواریم با به ثمر رسیدن طرح های توسعه 
و تکمیل زنجیره، شاهد افزایش سهم تولید و سوددهی و بازارهای جهانی باشیم. همچنین در سال های اخیر با ارایه و ارسال به 
موقع محصول کیفی به مشتریان شاهد افزایش رضایتمندی آنان و در نتیجه شاهد افزایش درآمد و سوددهی محصوالت تولیدی 

شرکت هستیم.

میلیون تن فوالد میانی

درصدی بیلت و بلوم از فوالد میانی

میلیون تن فوالد و محصوالت فوالدی در 
نیمه اول سال

درصدی صادرات فوالد میانی کشور

سهم 

صادرات 

افت 

میلیون تن تولید محصوالت فوالدی در 
نیمه نخست سال

درصد رشد تولید ورق گرم

هزار تن آهن اسفنجی کمتر صادر شد

تن میلگرد بیشتر از پارسال تولید شد

درصد رشد در صادرات محصوالت فوالدی

درصد به تولید ورق سرد افزوده شد

درصد افت تولید ورق پوششدار

درصد افت تولید تیرآهن

میلیون تن نزدیک شد

هزار تنی فوالد به کشور

هزار تن افت واردات محصوالت فوالدی

تولید آهن اسفنجی به 

واردات حدود

فوالدسازان در نیمه اول سال 12 میلیون و 4۰۶ هزار تن 
فوالد میانی تولید کردند که 19 درصد بیشتر از رقم سال 

قبل یعنی 1۰ میلیون و 442 هزار تن است.

در نیمه اول سال ۶ میلیون و 8۰1 هزار تن یبلت و بلوم در 
کشور تولید شد که ۵۵ درصد از کل تولید فوالد میانی می 
باشد. سهم فوالد اسلب نیز 4۵ درصد بوده و تولید آن به ۵ 

میلیون و ۶۰۵ هزار تن رسیده است.

فوالدسازان در نیمه اول سال درمجموع 4 میلیون و 187 
که 2  کردند  صادر  فوالدی  محصوالت  و  فوالد  تن  هزار 
میلیون و 818 هزار تن فوالد میانی و یک میلیون و ۳۶9 

هزار تن محصول فوالدی بوده است.

بررسی صادرات فوالد میانی در ۶ ماهه اول امسال نشان می 
دهد صادرات فوالد میانی با افت 12 درصدی از ۳ میلیون 
و 19۰ هزار تن به 2 میلیون و 818 هزار تن رسیده است. 
صادرات بلوم و بیلت اگرچه تغییری نداشته و در همان ارقام 
یک میلیون و ۵8۰ هزار تن باقی مانده است اما صادرات 
اسلب کاهش 2۳ درصدی داشت و به یک میلیون و 2۳8 

هزار تن رسیده است.
فوالدسازان در نیمه اول سال 1۰ میلیون و ۶91 هزار تن 
انواع محصوالت فوالدی تولید کردند که 1۰ درصد باالتر از 

رقم سال گذشته یعنی 9 میلیون و ۶8۵ هزار تن بود.

در نیمه اول سال بالغ بر 4 میلیون و 211 هزار تن ورق گرم 
در کشور تولید شد که 12 درصد بیشتر از رقم ثبت شده در 

نیمه اول سال قبل است.

در نیمه اول سال صادرات آهن اسفنجی به ۳74 هزار تن 
رسید درحالی که در مدت مشابه سال قبل 4۰7 هزار تن 
بود و این به معنای افت 8درصدی و معادل ۳۳ هزار تنی در 

این مدت است.

فوالدسازان در نیمه اول سال ۳ میلیون و ۶۶7 هزار تن 
میلگرد تولید کردند که از ۳ میلیون و 7۳ هزار تن حدود 19 

درصد معادل ۶۰۰ تن بیشتر است.

رشد  با  امسال  ماهه   ۶ در  فوالدی  محصوالت  صادرات 
1۳8 درصدی همراه بود و از ۵77 هزار تن سال قبل به 
یک میلیون و ۳۶9 هزار تن در سال جاری رسیده است. 
بودند و بیشترین  تمامی محصوالت شاهد رشد صادرات 
حجم صادرات مربوط به میلگرد شاخه با ۳۵7 هزار تن بود. 
صادرات میلگرد کالف به 28۰ هزار تن و ورق گرم باالی ۳ 
میلی متر به 2۶۵ هزار تن رسید. صادرات ورق گرم زیر ۳ 
میلی متر 1۶1 هزار تن و تیرآهن 128 هزار تن شد. صادرات 
ورق سرد و ورق پوششدار نیز به ترتیب 1۵ هزار تن و 89 

هزار تن گزارش شد. فوالدسازان در نیمه اول امسال یک میلیون و 247 هزار تن 
ورق سرد تولید کردند که 4 درصد رشد نسبت به مدت 
مشابه سال قبل داشت. تولید ورق سرد در نیمه اول پارسال 

یک میلیون و 19۵ هزار تن گزارش شده بود.

در نیمه اول سال 714 هزار تن ورق پوششدار تولید شده 
درحالی که تولید مدت مشابه سال قبل 778 هزار تن بود.

فوالدسازان در ۶ ماهه نخست سال 4۵۰ هزار تن تیرآهن 
تولید کرده اند که 2 درصد کمتر از نیمه اول سال قبل است.

تولید آهن اسفنجی در ۶ ماهه امسال با 19 درصد رشد از 1۰ 
میلیون و 78۵ هزار تن به 12 میلیون و 8۵7 هزار تن رسید.

در نیمه اول امسال ۵4۶ هزار تن محصول فوالدی و 27 هزار 
تن فوالد میانی به کشور وارد شده که واردات محصوالت 
فوالدی افت 47 درصدی داشته درحالی که فوالد میانی رشد 

1۰8 درصد را شاهد بود. 

از ابتدای فروردین تا پایان شهریور ماه در مجموع ۵4۶ هزار 
تن محصول فوالدی به کشور وارد شد که در مقایسه با یک 
میلیون و 2۵ هزار تن سال گذشته 47 درصد معادل 479 
هزار تن افت داشت. واردات ورق سرد 174هزار تن، ورق 
پوششدار 1۵۳ هزار تن و ورق گرم زیر ۳ میلی متر 128 
هزار تن بود. واردات تیرآهن 17 هزار تن، ورق گرم باالی ۳ 
میلی متر 12 هزار تن و میلگرد شاخه 11 هزار تن و کالف 

1۰ هزار تن بود.
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 84 مبارکه  فوالد  در  آب  مصرف  کنون،  تا  مبارکه  فوالد 
کیلو  هر  در  لیتر   ۳ زیر  به  و  است  داشته  کاهش  درصد 
این درحالی است که آرسلورمیتال بزرگترین  رسیده است و 
کند. می  مصرف  آب  تن  بر  مترمکعب  جهان 8.۵  فوالدساز 

EFQM هدیه سبحانی به عظیمیان: نشان طالیی
وی در بخش پایانی صحبت های خود گفت: فوالد مبارکه در 
این سال ها موفق به کسب رتبه 1۰ ورلد استیل داینامیک 
 MAKE شده و توانست سازمان برتر دانشی آسیا شده و نشان
را دریافت کند. عنوان پرافتخار دیگری که در همین روزهای 
اخیر حاصل شده و آن را به مدیرعامل جدید هدیه می کنم، 
تندیس زرین EFQM است که برای نخستین بار در ایران اتفاق 
می افتد و فوالد مبارکه را در زمره ۵۰ شرکت سرآمد جهان 
و در کنار شرکت هایی مانند بنز، بوش، BMW و فوالدسازانی 

مثل آرسلورمیتال، پوسکو و نیپون استیل قرار داده است. 

دکتر کرباسیان: کارکنان فوالد مبارکه مدیریت جدید را 
نیز حمایت و همراهی کنند

دکتر مهدی کرباسیان، رئیس هیئت عامل ایمیدرو نیز در 
مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان درباره 
جایگاه شرکت فوالد مبارکه اظهار داشت: فوالد مبارکه توانسته 
در کنار رشد در ظرفیت سازی،  تولید و صادرات،  توجه وافری 

به مسئولیت اجتماعی داشته باشد.
انجام تعهدات و  وی اظهار داشت: یک مدیر زمانی قادر به 
وظایف خود است که هیئت مدیره، مدیران و تمامی کارکنان 
با وی همراه باشند و چنین امری با همکاری و همدلی تمامی 

مدیران و کارکنان در فوالد مبارکه به ثمر نشسته است.

کرباسیان با بیان اینکه دوران مدیریت آقای سبحانی مصداق 
عاقبت به خیری است، آرزو کرد برای تودیع وی نیز چنین 

مراسمی برگزار شود!
مهندس  حضور  از  ادامه  در  ایمیدرو  عامل  هیئت  رئیس 
عظیمیان در راس شرکت فوالد مبارکه استقبال کرد و گفت: 
از مقامات و مسئوالن استان، خواهان همکاری با وی در جهت 
اعتالی صنعت فوالد کشور به عنوان یک حرکت ملی هستیم. 
لذا از کارکنان فوالد مبارکه نیز می خواهم تا مدیریت جدید را 

نیز حمایت و همراهی نمایند.

مهندس عظمیان: به مسایل معیشتی کارکنان توجه 
دارم/ همه برنامه های جاری فوالد مبارکه تداوم می یابد 
مهندس حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل جدید شرکت فوالد 
مبارکه نیز در این مراسم گفت: سه فاکتور کارایی، سالمت و 
شفافیت در اولویت کاری فوالد مبارکه قرار دارد و امیدوارم در 
سایه یک تالش مضاعف با توجه به کیفیت، کمیت، سالمت و 

شفافیت بتوانیم فوالد مبارکه را توسعه دهیم.
وی افزود: باید در فوالد مبارکه به مسائل معیشتی پرسنل 
فوالد توجه ویژه داشت زیرا تورم های ناخواسته ای به مردم 

ایران به خصوص کارمندان و کارگران تحمیل شده است.
مهندس عظیمیان اضافه کرد: در فوالد مبارکه ملزم به تعامل 
و  همپوشانی  تا  هستیم  کشور  و  استان  مقامات  با  سازنده 

هم افزایی به وجود آید.
کرد  نشان  در خاتمه خاطر  مبارکه  فوالد  مدیرعامل جدید 
سیاست عدم تغییر رویه ها در فوالد مبارکه دنبال خواهد شد. 
لذا تداوم برنامه های فوالد مبارکه با قدرت و کیفیت سابق 
انجام خواهد شد و در کنار آن توجه همزمان به کیفیت و 
کمیت در فوالد مبارکه خواهیم داشت و سیاست هم افزایی 

بیشتر در فوالد مبارکه را دنبال می کنیم.

ادامه از صفحه اول
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 روابط تجاری تهران و اسالم آباد تحت تأثیر تحریم  های آمریکا نیست
رئیس اتاق بازرگانی پاکستان اظهار داشت که نباید درباره سوء تاثیر تحریم های 

آمریکا، بر روابط تجاری با ایران نگران بود.

 تالش برای افزایش تبادالت تجاری دوجانبه ایران و قطر
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با اشاره به حضور پر رنگ 
ایران در نمایشگاه بین المللی) IPEC( در قطر گفت: ایران طی شش ماهه نخست سال 

به ارزش 139 میلیون دالر صادرات به قطر داشته است.

 یارانه ۲۰۰میلیارد تومانی برای حمایت از صنایع کوچک ابالغ شد
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با اشاره به اختصاص 
یارانه ۲۰۰ میلیارد تومانی برای حمایت از صنایع کوچک گفت:  تسهیالت تبصره 
1۸ با نرخ بازپرداخت 1۰ درصد به مبلغ 3۴ هزار میلیارد تومان نیز برای حمایت 

از صنایع کشور تصویب و ابالغ شد.

 1۰۰ میلیون یورو به مجتمع فوالد دزفول اختصاص یافت
سرپرست صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: 1۰۰ میلیون یورو برای تکمیل 
مجتمع فوالد روهینا جنوب در دزفول با رایزنی صورت گرفته با بانک صنعت، 

معدن و تجارت کشور اختصاص یافت.

 تنزل یک پله ای ایران در شاخص جهانی رقابت  پذیری 
جدیدترین سنجش شاخص رقابت پذیری جهانی که توسط مجمع جهانی اقتصاد 
انجام شده، حاکی از آن است که ایران در این شاخص به رتبه ۸9 در میان 1۴۰ 

کشور دست یافته است.

خارجی

 آمریکا در گام اول تحریم و در گام آخر مذاکره می کند
وزیر خارجه روسیه در اظهاراتی ضمن تأکید بر شکست سیاست  های تحریمی 
واشنگتن، اعالم کرد: آمریکا اول تحریم، بعد تشدید تحریم و در گام آخر مذاکره 

می کند.

 پیشنهاد روسی برای حذف دالر از مبادالت
نماینده تجاری روسیه در انگلیس گفت: شرکت  های روس و انگلیسی می توانند با 

حذف دالر از مبادالت تجاری خود در صورت لزوم از روبل و پوند استفاده کنند.

 کسری بودجه آمریکا به باالترین سطح ۶ سال اخیر رسید
درحالی که قانون کاهش مالیاتی جمهوری خواهان درآمدهای دولت را کاهش داده 
است و هزینه کردها با رشد بدهی عمومی افزایش یافته است، کسری بودجه آمریکا 

در سال مالی ۲۰1۸ به ۷۷9 میلیارد دالر رسید.

 خرید نفت کره جنوبی از ایران به صفر رسید
رویترز مدعی شد، در آستانه آغاز تحریم های آمریکا علیه ایران در ماه نوامبر، 
خرید نفت کره جنوبی از ایران در ماه سپتامبر برای اولین بار در طی ۶ سال گذشته 

به صفر رسیده است.

 اعتراف آمریکا به نقش تحریم ایران در افزایش قیمت نفت 
اداره اطالعات انرژی آمریکا پیش بینی کرد که قیمت نفت به دلیل تحریم  های 
ایران و ابهام درباره توانایی دیگر تولیدکنندگان برای جایگزینی نفت خام ایران در 

بازارهای جهانی با افزایش همراه خواهد بود.

 پکن چاره ای جز پاسخ به جنگ تجاری ندارد
سفیر چین در آمریکا گفت: ما هرگز خواستار یک جنگ تجاری نبودیم ولی اگر 
کسی علیه ما جنگ تجاری راه بیندازد، باید پاسخش را بدهیم و از منافع خود 

دفاع کنیم.
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حمایت از فوالد در روز جهانی تجارت فوالد

در مراسم روز جهانی تجارت فوالد که در 9 اکتبر در هامبورگ برگزار شد کشورهای مصر و کانادا اعالم کردند که برای حمایت از بازار 
فوالد خود ممکن است اقدامات حفاظتی در نظر بگیرند. به عبارت دیگر پس از آمریکا، اروپا و ترکیه این دو کشور هم ممکن است تحقیقات 
گسترده ای را آغاز نمایند. گفتنی است، وزارت امور خارجه کانادا در ماه آگوست فوالدسازان خود را جهت یافتن راه حلی برای اقدامات 
حفاظتی همچون سایر کشورها، دعوت کرد. مصر نیز چنین اقداماتی را انجام داده است که نتیجه آن، اعمال سیاست حفاظتی برای حمایت 

از فوالد داخلی این کشور شد. لذا در آینده ای نزدیک شاهد اعمال تعرفه های حمایتی از سوی این دو کشور خواهیم بود.

پوسکو خط جدید تولید ورق رنگی خود را در اکتبر 
تکمیل می کند

مجازاتی از نوع آمریکایی برای کاهش واردات 
نورد گرم

چرا بزرگترین شرکت دولتی تیانجین چین اعالم ورشکستگی کرد؟

بر اساس گزارش انجمن تولیدکنندگان آهن و فوالد ترکیه
واردات قراضه ترکیه در 8 ماهه اول سال افزایشی بود

براساس داده های انجمن تولیدکنندگان آهن و فوالد ترکیه)TCUD( ترکیه در 8 ماهه اول سال مجموعا 14.7 میلیون تن قراضه وارد کرد که نسبت به مدت مشابه 
سال قبل افزایش 12.8 درصدی داشت. به گزارش چیالن، واردات از اتحادیه اروپا تقریبا 9 میلیون تن گزارش شده که تقریبا ۶1.2 درصد از کل واردات ترکیه 
بوده است. واردات قراضه از اروپا 9.۳ درصد باالتر از مدت مشابه سال قبل بود. ترکیه همچنین 2.۵ میلیون تن قراضه از آمریکا وارد کرد که سهم 17.۳ درصدی 
از کل واردات داشته و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 2۶ درصدی داشته است. ترکیه همچنین 2 میلیون تن قراضه از کشورهای مستقل مشترک المنافع 

)CIS( وارد کرد که سهم 1۳ درصدی داشته و نسبت به پارسال رشد 22.1 درصدی داشت.
از ترکیه همچنین خبر می رسد که قیمت های رقابتی منطقه CIS از یک طرف و قیمت باالی قراضه از طرف دیگر فضای بازار ترکیه را منفی کرده و بازار بیلت 

این کشور را تحت فشار قرار داده است. با این حال بازار واردات بیلت هم در ترکیه در سکوت است.
قیمت بیلت در بازار داخلی ترکیه 48۰ تا 49۰ دالر هر تن درب کارخانه و مشابه هفته قبل می باشد. پیشنهادهای وارداتی بین 48۰ تا 48۵ دالر هر تن تحویل 
ترکیه می باشد که ۵ دالر افت داشته است. البته قیمت های درخواستی خریداران کمتر از این میزان و حدود 47۰ تا 47۵ دالر هر تن تحویل ترکیه و حتی کمتر 

است و خریداران ترک در شرایط فعلی خرید بیلت از بازار داخلی را منطقی تر دانسته و اقدام به خرید داخلی می کنند.
بیلت صادراتی ترکیه هم 48۰ دالر هر تن فوب قیمت گذاری می شود  و برخی حاضرند در 47۵ تا 477 دالر هر تن فوب نیز عرضه کنند ولی در مجموع بازار 

منطقه منا در سکوت است و در جنوب شرق آسیا نیز بیلت ترکیه به سختی پذیرفته می شود.

کارخانه فوالد Bohai که بزرگترین شرکت فوالد در منطقه تیانجین چین می باشد اعالم ورشکستگی کرد. به گزارش چیالن، براساس آخرین گزارش ها، اعالم 
ورشکستگی شرکت فوالد Bohai که به عنوان بزرگترین شرکت دولتی تیانجین شناخته می شود، 48 کارخانه و 1۰۵ طلبکار را در شهر 1۵ میلیون نفری واقع 
در پکن را تحت تاثیر قرار می دهد. ورشکستگی فوالد Bohai پیامدها و تبعات جدی برای بخش مالی و اقتصادی تیانجین خواهد داشت چراکه این شرکت 
دیون زیادی به بانک های اصلی منطقه شامل بانک پکن، تیانجین، بانک بازرگانی Binhai Rural، بانک توسعه ای شاندونگ پودونگ، بانک صنعتی و بانک چین 
دارد. بدهی فوالد Bohai به بانک پکن، تیانجین و بانک بازرگانی Binhai Rural هر یک بیش از 1۰ میلیارد یوان حدود 1.۵ میلیارد دالر بوده درحالی که به 4 

بانک باقی مانده دیگر هر یک ۶ تا 1۰ میلیارد یوان بدهی دارد.
فوالد Bohai در جوالی 2۰1۰ توسط دولت و از ادغام 4 فوالدی ساز بزرگ دولتی محلی در تیانجین شامل گروه لوله های فوالدی تیانجین، گروه آهن و فوالد 

تیانجین، گروه متالورژی Tiantie تیانجین و گروه متالورژی تیانجی تاسیس شده است.
با شروع کار این شرکت، در همان ابتدای امر این کارخانه 1۰۰ میلیارد یوان وام از بانک های دولتی دریافت کرد و این اعتبارات را از موسسات مالی مختلف 
برحسب حمایت های قوی از سوی دولت تیانجین اخذ نمود اما این شرکت از روز نخست با مشکالت عملیاتی زیادی روبرو بود و تا پایان سال 2۰1۵ بدهی 
 Bohai های آن به2۰۰ میلیارد یوان رسید. در ماه ژوئن 2۰1۶ مقامات تیانجین جلسه ای با موسسات مالی تشکیل دادند و در آن خواسته شد تا شرکت فوالد
به تعهدات خود پایبند باشد و پس از این جلسه بود که تنش ها میان مدیران اجرایی کارخانه باال گرفت و برخی از موسسات اعتباری سرمایه خود از این 

کارخانه را بیرون کشیدند. دولت تیانجین برای نجات این شرکت تالش های زیادی انجام داد که این تالش ها هم بی نتیجه بود. 
گفتنی است، شرکت فوالد Bohai بزرگترین شرکت دولتی تیانجین و سومین فوالدساز بزرگ دولت چین است که در دو سال گذشته اعالم ورشستگی کرده است. 
پیش از این شرکت در ماه مارس 2۰1۶ شرکت فوالدهای خاص Dongbei و در ماه جوالی 2۰17 شرکت آهن و فوالد Chongqing اعالم ورشکستگی کرده بودند.

گزارش ها حاکی از آن است که پوسکو کره جنوبی در ماه اکتبر خط 4 تولید 
ورق رنگی خود را تکمیل می کند. این بدان معنی است که پوسکو، سود خود 
را با تولید محصوالت فوالدی با ارزش افزوده باال، افزایش می دهد. تولید ساالنه 
این خط جدید ۶۰ هزار تن می باشد که سرمایه گذاری صورت گرفته توسط 
پوسکو در این خط جهت تامین تجهیزات ۳9 میلیارد وون می باشد. پس از 
اتمام اقدامات اجرایی در این خط تولید، تولید صنعتی ورق رنگی 3C3B که 

شامل سه بار پوشش و سه بار خشک کردن می باشد آغاز خواهد شد.
خط جدید تولید ورق رنگی پوسکو به طور خاص برای تولید محصوالت فوالدی 
با ارزش افزوده باال ساخته شده به طوری که شرکت امیدوار است حاشیه سود  

این محصول باالتر از محصوالت موجود تولید شده در شرکت باشد.
پوسکو با هدف حضور پر رنگ تر در بازار لوازم خانگی، تولید این نوع ورق های 
رنگی و پوششدار را در دستور کار داشت و تولید محصول با ارزش افزوده باال 
از استراتژی های اصلی شرکت بوده که موجب افزایش حاشیه سود شرکت 

می شود.

آمریکا به تازگی تعرفه واردات بر روی مقاطع تخت نورد گرم از کره جنوبی 
اعتراض  آمریکا  اقدام  این  است.  داده  افزایش  را  مرتبط  فوالدسازان  سایر  و 
فوالدسازان به ویژه فوالدسازان کره ای را به همراه داشته و موجی از نارضایتی 
را به همراه داشته به گونه ای که این شرکت ها درخواست تجدید نظر داده اند. 
به گزارش چیالن، پس از بررسی های وزارت بازرگانی آمریکا، تعرفه واردات 
لوله های فوالدی کربن دار و لوله های جوش داده شده از کره به ۳۰.۶1 درصد 
افزایش یافت درحالی که در سال 2۰1۶ حدود 28.27 درصد بود. عالوه بر این، 
تعرفه واردات از شرکت کره ای هیوندای با 1۵.۶2 درصد افزایش به 18.8۶ 

درصد رسید. 
ازجمله پوسکو مایل  اشاره کرده فوالدسازان کره ای  بازرگانی آمریکا  وزارت 
به همکاری در تحقــیقات پیرامون این موضوع نبوده و در نتیجه تعرفه ۶۰ 
درصدی برای این کارخانه اعمال شد لذا شرکت های ذکر شده در باال که از 
مجازات  این  اند مشمول  کرده  دریافــت می  تولید محــصول  برای  پوسکو 

مشترک شدند.
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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 سوم مهرهفته دوم مهرسایز

0.484,00082,000

0.577,00080,300

0.673,00068,500

0.770,00075,000

0.872,00070,000

0.9***69,000

168,50069,500

1.2570,00067,500

1.571,00068,500

271,00068,000

2.5***66,000

هفته سوم مهرهفته دوم مهرسایز

6.554,00053,000

8******

10******

1255,00055,500

1455,00055,500

هفته سوم مهرهفته دوم مهرسایز

3***47,500

4***47,500

5***47,500

6***47,500

8***47,500

10***47,500

12******

15******

هفته سوم مهرهفته دوم مهرسایز

6***47,500

8***47,500

10***47,500

12***47,500

14***48,000

16***48,000

18******

20******

22******

هفته سوم مهرهفته دوم مهرسایز

849,50046,000

1048,00044,000

1248,00044,000

1451,00045,500

1651,00045,500

1851,00045,500

2051,00045,500

2251,0004,500

2551,00045,500

2851,00045,000

30******

3251,00043,700

هفته سوم مهرهفته دوم مهرسایز

261,20059,500

355,5006,000

4***59,500

548,000***

643,50041,500

842,50041,300

1043,50041,300

1243,50041,300

1544,00041,300

2043,00040,500

2543,00040,500

روند تغییرات
قیمت محصوالت فوالدی 

در بازار تهران

قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون )ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

۶8.۳۳7۳.۳۰۰1۳97/۰7/1۶1۳97/۰9/۳۰ورق گالوانیزه Gفوالد مبارکه اصفهان

۳2.۳7۵7.48۰1۳97/۰7/1۶1۳97/۰8/۳۰ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

9۳.49۰1.1۰۰1۳97/۰7/1۶1۳97/۰9/۳۰ورق قلع اندودفوالد مبارکه اصفهان

۵۰.27۵7.۵۰۰1۳97/۰7/1۶1۳97/۰9/۳۰ورق سرد Bفوالد مبارکه اصفهان

۳9.87۶48.۰7۰1۳97/۰7/1۶1۳97/۰8/۳۰ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

۳۶.4182.2۰۰1۳97/۰7/171۳97/۰8/۳۰سبد میلگرد مخلوطذوب آهن اصفهان

۳۵.4۳94.4۰۰1۳97/۰7/171۳97/۰8/۳۰سبد تیرآهن مخلوطذوب آهن اصفهان
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قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون )ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

شمش بلوم فوالد خوزستان
5SP)1۵۰*1۵۰(۳۵.۰۳41۵.۰۰۰1۳97/۰7/141۳97/۰8/۳۰

شمش بلوم مجتمع فوالد خراسان
5SP)1۵۰*1۵۰(۳۵.۰۳4۵.۰۰۰1۳97/۰7/141۳97/۰7/17

سبد میلگرد مجتمع فوالد خراسان
A3-1428۳8.19۳۳.۰8۰1۳97/۰7/171۳97/۰7/22تا

۳2.7۶71.۵۰۰1۳97/۰7/۰91۳97/۰7/14ورق گرم 8 تا ۶۰فوالد اکسین خوزستان

شمش بلوم فوالد کاوه جنوب کیش
5SP)1۵۰*1۵۰(۳۳.2241۰.۰۰۰1۳97/۰7/221۳97/۰8/۳۰

گروه ملی صنعتی فوالد 
۳7.۰8۶1.2۰۰1۳97/۰7/171۳97/۰7/22سبد میلگرد مخلوطایران

۳7.۵۳722۰1۳97/۰7/171۳97/۰8/۳۰سبد میلگرد مخلوطفوالد کویرکاشان

شمش بلوم آهن و فوالد ارفع
5SP)1۵۰*1۵۰(۳۵.۰۳44.۰۰۰1۳97/۰7/141۳97/۰7/17


