
روزهای پایانی سال 1397 در حال سپری 
شدن است و کم کم به پایان هفدهمین 
سال فعالیت انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران نزدیک می شویم. به همین مناسبت 
در این شماره از بولتن "اخبار فوالد" سعی 
در  انجمن  اقدامات  مهم ترین  ایم  کرده 

سال 97 را مروری کوتاه کنیم:

اصالح سیاست های تنظیم بازار
سال 97 را باید متالطم ترین سال چند 
سال اخیر اقتصاد کشور به ویژه در حوزه 
اعالم  با  و  سال  ابتدای  از  دانست.  فوالد 
خروج آمریکا از برجام و متعاقب آن افزایش 
نرخ ارز در بازار آزاد، فضای اقتصادی کشور 
به سمت دستور رفت که بازار فوالد به طور 
ویژه از این دستورات متاثر شد! ابتدا قیمت 
های پایه و حتی قیمت های معامالتی در 
شد،  خارج  رقابتی  فضای  از  کاال  بورس 
سپس صادرات فوالد در زمان طالیی آن، 
مشروط به رعایت کف عرضه ابالغی شد 
و در اقدامی عجیب، دستورالعمل تنظیم 
بازار فوالد بدون مشورت گرفتن از انجمن 
و واحدهای تولیدی ابالغ شد که تفاوت 
فاحش بین قیمت محصوالت فوالدی در 
بورس کاال و بازار  و ایجاد کرد و واحدهای 
فوالدی و سهامدارانشان را متضرر ساخت.

اعظم  قسمت  گفت  توان  می  جرات  به 
اصالح  صرف   97 سال  در  انجمن  وقت 
سیاست های تنظیم بازار فوالد در دولت 
شده است. در ابتدا انجمن همگام با سایر 
فوالدسازان اعتراض خود به این سیاست ها 
را اعالم نمود و هشدار داد در صورت تداوم 
این رویه، بازار فوالد دچار آشفتگی خواهد 
شد. در مرحله بعد و با پیگیری از مجلس 
شورای اسالمی و سایر سازمان ها و نهادها، 
لغو و یا حداقل اصالح دستورالعمل مذکور 
پیگیری شد که خوشبختانه پس از دو ماه 
به نتیجه مقدماتی رسید و اصالحاتی از 
جمله حذف سقف رقابت  صورت گرفت. 
خصوص  این  در  انجمن  های  پیگیری 
وزارت  دوره  در  تا  یافت  ادامه  همچنان 

جناب آقای دکتر رحمانی، منتج به انجام 
اصالحات اساسی در دستورالعمل یاد شده 
و احیاء کمیته تخصصی تنظیم بازار فوالد 
با عضویت انجمن و تفویض اختیاراتی به 

آن شد. 
اقدامات و پیگیری های انجمن در خصوص 
مسائل تنظیم بازار فوالد از جمله اصالح 
عرضه  کف  تعیین  پایه،  قیمت  فرمول 
های جدید در بورس کاال و تالش برای 
بازگرداندن اوضاع به روال عادی سابق در 

سال 98 هم ادامه خواهد داشت.

جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران
صدد  در  انجمن  که  سال  چند  از  پس 
برگزاری رویدادی تخصصی برای حمایت 
تامین  توان  افزایش  و  سازی  بومی  از 
باالخره  بود،  فوالد  صنعت  در  داخلی 
با  و  یافت  تحقق  مهم  این   97 سال  در 
فوالدسازان  همه  همراهی  و  حمایت 
بزرگ کشور و شرکت های تامین کننده 
نمایشگاه  و  جشنواره  "نخستین  داخلی، 
ماه  دی   20 تا   17 از  ایران"  فوالد  ملی 
این  در  شد.  برگزار  تهران  میالد  برج  در 
جشنواره که بیش از 1400 نفر از مدیران 
و کارشناسان زنجیره فوالد کشور در آن 
تامین  برتر  از 41 شرکت  یافتند،  حضور 
پیشکسوتان  از  نفر  و 10  داخلی  کننده 
تحت عنوان چهره های توسعه گرای آهن 
و فوالد ایران تقدیر بعمل آمد. 30 کارگاه 
آموزشی هم در این چهار روز برگزار شد 
بی  تخصصی  رویدادهای  سطح  در  که 
ملی  نمایشگاه  در  همچنین  است.  نظیر 
فوالد ایران که به گفته بازدیدکنندگان و 
شرکت کنندگان، کاربردی ترین نمایشگاه 
و  دستاوردها  بود،  فوالد  حوزه  تخصصی 
البته فرصت های بومی سازی در زنجیره 
 220 از  بیش  شد.  ارائه  کشور  فوالد 
کاربرگ تفاهم نامه در راستای تامین نیاز 
مهم  از  یکی  داخل کشور  از  فوالدسازان 

ترین نتایج این جشنواره و نمایشگاه بود.
همچنین قبل از برگزاری این رویداد و در 

جهت افزایش کیفیت آن، کمیته "بومی 
انجمن  در  تکنولوژی"  توسعه  و  سازی 
کارشناسان  و  مدیران  و  شد  تشکیل 
شرکت های فوالدی در قالب 8 کارگروه، 
فهرستی از نیازهای بومی سازی صنعت 
فوالد را تهیه کردند که تکمیل و اولویت 
بندی آن یکی از اقدامات این کمیته در 

سال 98 خواهد بود. 
در "جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران" 
2 تفاهم نامه مهم برای حمایت از بومی 
و  انجمن  بین  یکی  شد.  منعقد  سازی 
صندوق نوآوری و شکوفایی که با راهبری 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
تاسیس "صندوق پژوهش و فناوری فوالد" 
را دنبال خواهد کرد و دیگری میان انجمن 
و مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی که 
با راهبری ایمیدرو زمینه انجام تحقیقات 
فراهم  را  سازی  بومی  حوزه  در  پایلوت 
توجه  با  و  راستا  همین  در  آورد.  خواهد 
به برگزاری مطلوب جشنواره ملی فوالد، 
تفاهم نامه دیگری با بانک صادرات ایران 
راستای  در  که  است  پیگیری  حال  در 
ارائه تسهیالت به تامین کنندگان داخلی 
مشترک  های  همکاری  از  حمایت  و 
فوالدسازان و تامین کنندگان بسیار موثر 

خواهد بود.

انتخابات هیئت مدیره انجمن
انجمن  ساله   17 عمر  در   97 سال 
و  شده  برگزار  مجامع  تعداد  منظر  از 
است.  زدنی  مثال  آن  پیرامون  تحوالت 
می  پایان  به  که  سالی  نخست  نیمه  در 
بریم، مجامع عمومی انجمن در 3 نوبت 
با  مهم  و  متفاوت  دستورکارهای  با  و 
برگزار  انجمن  اعضای  چشمگیر  حضور 
خردادماه،  در  انجمن  عادی  مجمع  شد. 
مجمع فوق العاده در مرداد ماه برای اصالح 
اساسنامه و مجمع عادی به طور فوق العاده 
در شهریورماه برای انتخابات هیئت مدیره 
انجمن که برگزاری مطلوب و نظام مند 
آنها وقت و انرژی فراوانی از انجمن گرفت.

برآیند این مجامع، اضافه شدن یک رسته 
نظر  در  و  القایی  ذوب  نام  به  انجمن  در 
برای  مدیره  هیئت  کرسی  یک  گرفتن 
اعضای جدید هیئت  انتخاب  البته  و  آن 
مدیره انجمن بود که آقایان دکتر سبحانی 
به عنوان رئیس، احرامیان به عنوان نایب 
رئیس، فرشاد به عنوان خزانه دار و کشانی، 
احمدی، سلیمانی و شهرستانی به عنوان 
اعضای جدید هیئت مدیره انجمن قبول 
متعدد  اقدامات  که  نمودند  مسئولیت 
نشانگر   ،97 سال  دوم  نیمه  در  انجمن 
صحیح  راهبری  و  آنان  مثمرثمر  تالش 
موضوعات در دستورکار دبیرخانه انجمن 

است.
در  انجمن  های  فعالیت  سایر  تشریح 
سال 97 در این نوشتار کوتاه نمی گنجد. 
بنابراین به صورت تیتروار به برخی از مهم 

ترین آنها اشاره می کنیم:
• به روزرسانی و رونمایی از اطلس ملی 

فوالد ایران
از 200  بیش  بین  در  برتر  رتبه  سب   •

تشکل صنفی کشور
فوالد  صادرکنندگان  مشکالت  حل   •
پایه گمرکی در چند  در خصوص ارزش 

مرحله
بانک  مدیران  با  اختصاصی  جلسات   •
مرکزی برای حل مشکالت پیمان سپاری 

ارزی اعضا
• توسعه روابط با تشکل های مرتبط در 
متالورژی  انجمن  از جمله  سایر کشورها 

ایتالیا
• جلسات مهم با مقامات عالی کشور از 
مجلس  رئیس  و  جمهور  رئیس  جمله 
مسائل  تشریح  برای  اسالمی  شورای 

واحدهای فوالدی
و  علمی  مجامع  با  ارتباطات  تقویت   •
دانشگاهی برای بهره مندی فوالدسازان از 

دانش و تکنولوژی روز
آموزشی  های  دوره  برگزاری  تداوم   •
تخصصی و کاربردی آکادمی فوالد ایران و 
)In-House( آغاز دوره های در محل کارخانجات

بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

راهبردهای چهارگانه تنظیم 
بازار آهن اسفنجی

تولید 10 ماهه آهن اسفنجی در سال جاری نسبت به سال 96 
بیش از 18 درصد رشد داشته اما صادرات آن در همین مدت 
حدود 11 درصد کاهش نشان می دهد و این نشان می دهد که 
دغدغه های جدی به لحاظ صادرات وجود دارد. این موضوع به 
این جهت حائز اهمیت است که درصورت تداوم روند کاهشی 
صادرات، تولیدکنندگان مجبور به کاهش تولید خواهند بود که در 
شرایط فعلی به ضرر کل اقتصاد، واحدهای تولیدی و اشتغال است.

در سال آینده چند مدول احیاء مستقیم دیگر وارد مدار تولید 
نیز  و  قائنات  و  بافت  فوالد  این طرح ها شامل  می شوند که 
واحدی در اردکان و دو واحد مگامدول دیگر است. با این اوصاف 
پتانسیل تولید آهن اسفنجی کشور در سال آینده قطعا افزایشی 
خواهد بود و لذا ضرورت دارد که موانع صادرات به طور جدی 

رفع شود. 
در رأس این موانع، قیمت های پایه گمرکی قرار دارند. برای 
نمونه قیمت واقعی آهن اسفنجی مطابق با کشش بازار صادراتی، 
به مراتب پایین تر از قیمتی است که گمرک تعیین کرده است. 
دالر  تا 260  توسط گمرک 250   HBI و  اسفنجی  آهن  بهای 
تا   150 محصوالت  این  فوب  بهای  که  درحالی  شده  تعیین 
170 دالر بوده و بیشتر از آن کشش ندارد. بنابراین با توجه به 
سیاست دولت مبنی بر تعهدسپاری ارزی، شرکت ها این ضرر 
و ریسک تعهد ارزی برای صادرات را نمی پذیرند و الزم است 
ارزش گمرکی بر اساس واقعیات و با کسب نظر از انجمن به روز 

رسانی شود.
مانع دیگر در امر صادرات فوالد و آهن اسفنجی حمل و نقل 
است. تسهیل مشکالت گمرکی و کشتیرانی و حمل از دیگر 
درخواست های واحدهای تولیدی است و باید برای آن تدابیری 
اندیشیده شود. در 10 ماه اخیر از طریق عمان یا سایر بنادر 
امکان صادرات مقدور بود اما این مبادی نیز به طور جدی با 

موانعی مواجه شده است.
در هر صورت باید در جهت رضایت مندی مشتریان و مصرف 
کنندگان گام برداشت و یکی از راهکارها برای رضایت مندی 
مشتریان این است که عرضه و تقاضا به گونه ای باشد که لجام 
گسیختگی در قیمت ها اتفاق نیافتد. وزارت صمت و به ویژه 
بخش معاونت معدنی طی سال های متمادی کار کرد تا قیمت 
مبنای  راستا  این  در  که  برسد  تعادل  به  فوالد  زنجیره  در  ها 
قیمت شمش عرضه شده در بورس کاال مورد نظر بود تا بهای 
گندله و آهن اسفنجی با عنایت به هزینه ها و قیمت تمام شده، 
درصدی از قیمت شمش شود. لذا تولیدکنندگان آهن اسفنجی 
همچنان به این درصدها و ضرایب اعتقاد و اتفاق نظر داشته و از 

آن حمایت می کنند.
اسفنجی  تولید کننده آهن  اولین  ایران  توجه داشت که  باید 
به روش احیاء مستقیم است و دلیل آن برخورداری از منابع 
سرشار گاز طبیعی می باشد که  مزیت نسبی کشور است.  لذا 
با توسعه تولید صادرات محور آهن اسفنجی می توان زمینه 
در  که  اما شاهدیم  کرد.  فراهم  را  انرژی  های  صادرات حامل 
با  هماهنگی  بدون  و  اقتصادی  اصول  این  خالف  بر  اقدامی 
واحدهای تولیدی و تشکل مربوطه، قیمت گاز طبیعی مصرفی 
اگر  تولیدکنندگان  اعتقاد  به  یافت!  افزایش  واحدهای فوالدی 
تصمیمی هم اخذ می شود، نباید عطف به ماسبق گردد چرا 
که تمامی محسابت و برنامه ریزی های واحدها بر اساس مولفه 
های همان زمان انجام می پذیرد. لذا باید درخصوص این تصمیم 
تجدید نظر گردد و انجمن نیز اقدامات خود را انجام داده است. 

 شمـــــــاره 146  نیمــــــه دوم اسـفند مــــاه 1397 

مروری بر مهم ترین اقدامات انجمن در سالی که گذشت

سالی شلوغ و پر چالش اما نتیجه بخش

دو دستاورد جلسه انجمن فوالد با معاون علمی 
رئیس جمهور

اسداهلل فرشاد
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 

• وحید یعقوبی )مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران(



2
در جلسه ای با حضور رئیس، دبیر و اعضای هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران با معاون علمی و فناوری رئیس  جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان و معاونین 

وی بر حمایت از بومی سازی صنعت فوالد تاکید شد. 
به گزارش چیالن، در این جلسه که دکتر بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران، بهادر احرامیان نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، اسداهلل 
فرشاد عضو هیئت مدیره و سید رسول خلیفه سلطانی دبیر انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران و نیز منوچهر نیک فر، معاون تکنولوژی فوالد مبارکه اصفهان در دفتر 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور حضور یافتند، دکتر سبحانی ضمن اشاره به 

دستاوردهای نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران به ابعاد مختلف حمایت 
از تولید فوالد و افزایش تأمین داخلی این صنعت پرداخت.

در ادامه جلسه، دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور بر اجرایی شدن 
تفاهم نامه انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران و صندوق نوآوری و شکوفایی تاکید کرد.

این جلسه دو ساعته، دو دستاورد مهم برای حوزه فوالد داشت که یکی از آنها، اعالم حمایت 
مادی و معنوی معاون علمی و فناوری رییس جمهور از طرح های نوآورانه و دانش بنیان 
در حوزه فوالد می باشد و دستاورد دیگر حمایت معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
از تشکیل صندوق پژوهش و نوآوری فوالد توسط انجمن تولیدکنندگان فوالد است.

زنجیره فوالد  به معاون اول رئیس جمهور رسید
دو دستاورد جلسه انجمن فوالد با معاون علمی رئیس جمهور
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مدیرعامل ذوب آهن اصفهان خبر داد:
طراحی ریل متروی تهران، اصفهان،  شیراز و مشهد در ذوب آهن اصفهان

تامین نیاز داخل توسط فوالد مبارکه در دوران تحریم
محصوالت فوالد مبارکه به بیش از 925 مشتری تحویل داده شد

رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
تالش های صنفی برای بهبود فضای کسب و کار

به همت کمیته استاندارد و کیفیت انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
3 استاندارد پیشنهادی انجمن تولیدکنندگان فوالد به تصویب رسید

مهندس منصور یزدی زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در گفت و گو با چیالن 
با بیان اینکه پکیج تولید ریل در ذوب آهن کامل گردید، گفت: ذوب آهن وارد 
فاز جدید تولید ریل شده و عالوه بر تولید ریل های خطوط اصلی و فرعی راه 

آهن، قرارداد با وزارت راه و شهرسازی را به سرانجام رسانده است. 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان وی خاطرنشان کرد: ذوب آهن اکنون وارد فاز تولید 
ریل مترو شده و ریل متروی اصفهان طراحی و تولید شد. وی افزود: حسن این 
نوع ریل این بود که طراحی آن کامال در داخل ذوب آهن انجام شده و هیچ وابستگی به کارشناسان خارجی نداشته 
است. ذوب آهن طراحی و ساخت ریل مترو تهران، شیراز و مشهد را نیز در برنامه خود دارد تا وابستگی که در سال های 

قبل به این نوع ریل داشتیم برطرف گردد.

دکتر بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران و منتخب دوره 
جدید انتخابات اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی اصفهان در گفت و گو 
با چیالن در خصوص جایگاه اتاق بازرگانی در بهبود فضای کسب و کار اظهار 
بازرگانی است، بررسی و رصد  اتاق های  داشت: یکی از وظایفی که بر دوش 
تواند  اقداماتی که می  دارد  اتاق وظیفه  افزود:  و کار است. وی  محیط کسب 
جهت بهبود محیط کسب و کار صورت گیرد را ارائه نماید و آنجا که در حیطه 
اختیاراتش است ورود نماید. همچنین اتاق های بازرگانی قادرند آن چیزی که در حد استانی قابل بحث و بررسی است را 
به شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت ببرند و اگر در سطح ملی مطرح باشد، آنها را در اتاق ایران و در سطوح 
کشوری مطرح نمایند. همچنین اگر نیاز به اصالح قوانین دیده می شود پیشنهادات خود را در جهت بهبود فضای کسب 

و کار ارائه نماید چراکه اتاق های بازرگانی به نوعی به سران قوا مشاوره می دهند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران درخصوص ارتباط اتاق بازرگانی با تشکل ها و انجمن های صنفی نیز گفت: 
بسیاری از تشکل ها به ویژه تشکل های صنفی که به نوعی از اتاق های بازرگانی مجوز تاسیس می گیرند ارتباط 
تنگاتنگی با اتاق ها دارند. پیشنهاد انجمن ها برای بهبود فضای کسب و کار نیز از طریق نمایندگان آنها که در اتاق 

بازرگانی ها حضور دارد مطرح می گردد.
شایان ذکر است، دکتر سبحانی در دوره جدید انتخابات اتاق بازرگانی در سال 97 منتخب بخش صنعت شد و همچنین 
پیش از این نیز با رأی بیش از 800 شرکت کننده در سمپوزیوم فوالد و از میان 60  کاندیدا به عنوان »مرد سال فوالد« 

انتخاب شد.

بهرام باقرزاده، دبیر کمیته استاندارد و کیفیت انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در گفت و گو با  چیالن  گفت: در 
اجالسیه 57 کمیته ملی استاندارد فلزشناسی که 19 اسفند 97 در سازمان ملی استاندارد با مشارکت تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان صنایع فوالدی نظیر فوالدمبارکه، فوالد امیرکبیر کاشان، فوالد توان آور آسیا، فوالدبهمن، آزمایشگاه 
بنیاد رازی و غیره برگزار گردید، پیش نویس استانداردهای »ورق فوالد سرد نوردیده قلع اندود به روش الکترولیتی«، 
»ورق فوالدی سرد نوردیده خط قلع اندود با پوشش کروم / اکسید کروم به روش الکترولیتی« و »محصوالت فوالدی 

چند فازی گرم نوردیده و سرد نوردیده بدون پوشش برای شکل دهی سرد« به تصویب رسید.
وی افزود: قبل از این نیز ظرف یک ماه گذشته دو عنوان از پیش نویس استانداردهای فوالدی در زمینه ورق فوالدی 
گالوانیزه کششی و فوالدهای گرم نوردیده استحکام باال جهت شکل دهی سرد به تصویب کمیته ملی استاندارد رسیده 

بود که با احتساب موارد اخیر تعداد پیش نویس های مصوب به 5 مورد رسید.
باقرزاده خاطرنشان کرد: الزم به ذکر است تهیه این پیش نویس ها با برگزاری جلسات متعدد کمیسیون های فنی در 

انجمن بعد از گذشت تقریبا دو سال از شروع واگذاری عناوین به ثمر رسیده است.
وی ادامه داد: با تصویب استانداردهای فوق، الزامات کیفی و ابعادی مندرج در استاندارد فوالدهای قلع اندود و پوشش 
کروم / اکسید کروم در مصارفی نظیر صنایع غذایی و کنسرو، قوطی سازی، رنگ سازی و الزامات استاندارد فوالدهای 

چندفازی در مصارفی نظیر قطعات پراستحکام فوالدی در صنایع خودرو، سازه و غیره اجرایی و قانونمند می شود.

محمود اکبری، معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه اظهار داشت: فوالد 
مبارکه توانست نیاز مصرف کنندگان داخلی به محصوالت فوالدی تخت را تأمین 

کند.
وی افزود: در یازده  ماهه سال جاری شرکت فوالد مبارکه 3 میلیون و 741 هزار 
تن محصوالت گرم و اسیدشویی را به مشتریان خود تحویل داده که این میزان 
نسبت به سال گذشته 11 درصد رشد نشان می دهد. عالوه  بر آن با توجه به نیاز مشتریان، این شرکت تناژ تولید و تحویل 
محصوالت گرم با ضخامت نازک را افزایش داده است؛ به  طوری که درصد رشد محصوالت گرم با ضخامت کمتر از 3 

میلی متر 10 درصد رشد  داشته و از یک  میلیون و 516 هزار تن به یک  میلیون و 666 هزار تن رسیده است.
معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه گفت: تناژ تحویل محصوالت سرد نیز رشد 3 درصدی نسبت  به یازده ماه 
سال 1396 داشته و از یک  میلیون و 48 هزار تن به یک  میلیون و 82 هزار تن در سال جاری رسیده است. در سال جاری 
تحویل محصوالت سرد به تولیدکنندگان لوازم  خانگی و صنایع بشکه  سازی افزایش قابل توجهی داشته است. همچنین 
بخشی از این محصوالت جهت پوشش دهی به کارخانه  های مصرف کننده ورق گالوانیزه و ورق قلع اندود اختصاص یافته 

است. 
اکبری ادامه داد: محصوالت فوالد مبارکه در سال جاری به بیش از 925 مشتری تحویل داده شده است که ازنظر 
تعدادی نیز رشد 10 درصدی داشته است. فوالد مبارکه با افزایش تحویل محصول به مشتریان داخلی به تداوم تولید در 

کارخانه های تولیدی پایین  دست کمک کرده است.

تن فوالد میانی در کشور تولید شددرصد افت صادرات فوالدسازان بزرگ

درصد افت صادرات فوالد در بهمن ماه

درصد افت صادرات بزرگترین فوالدساز ایران
درصد رشد تولید بلوم و بیلت

میلیون تن صادرات فوالد خوزستان 

درصد به تولید اسلب کشور افزوده شد

هزار تن صادرات توسط ذوب آهن

تن آهن اسفنجی در کشور تولید شد

هزار تن صادرات شمش توسط فوالد خراسان 
تا پایان بهمن ماه

تن محصول فوالدی در کشور به تولید رسید

هزار تن اسلب از فوالد هرمزگان صادر شد

تن تولید ورق در کشور

تن محصوالت طویل تولید شد

فوالدسازان بزرگ کشور تا پایان بهمن ماه بالغ بر 5 میلیون 
افت 22  و محصوالت فوالدی صادر کردند که  فوالد  تن 

درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشت. 
به گزارش چیالن، براساس آمار 11ماهه تولید فوالد، تولید 
فوالد میانی به 22 میلیون و 696 هزار تن رسید. آمارهای 
تولید گویای این مسئله است که تولید فوالد میانی در مدت 
مذکور نسبت به دوره مشابه سال قبل 13درصد رشد داشته 
است. تولید فوالد میانی در 11 ماهه پارسال کمی بیشتر از 

20 میلیون تن بود.
صادرات فوالدسازان بزرگ کشور در بهمن ماه نیز با افت 

معنادار 51 درصدی به 374 هزار تن رسید.

فوالد مبارکه به عنوان سومین صادرکننده برتر ایران در 11 
ماهه امسال 784 هزار تن محصول فوالدی صادر کرد که این 

شرکت نیز افت 25 درصدی صادرات را تجربه کرد.
فوالد مبارکه در این مدت 448 هزار تن کالف گرم، 275 هزار 
تن تختال، 35 هزار تن ورق گرم، بیش از 100 هزار و 500 تن 
کالف و ورق گالوانیزه و بیش از 10 هزار تن کالف سرد صادر 
کرده است که تماما با افت همراه بودند. فوالد مبارکه در بهمن 
ماه نیز با 84 درصد کاهش صادرات را به 28 هزار تن رساند.

فوالدسازان تا پایان بهمن ماه 12 میلیون و 958 هزار تن بلوم 
و بیلت تولید کردند درحالی که تولید این محصول در سال 
قبل 10 میلیون و 654 هزار تن بود و این به معنای رشد 22 

درصدی این محصول در این دوره بوده است.

فوالدخوزستان به عنوان برترین صادرکننده فوالد کشور در 
11 ماهه امسال بالغ بر 2 میلیون تن بلوم، بیلت و اسلب 
صادر کرد که 20 درصد افت نسبت به مدت مشابه سال 
قبل داشت. صادرات فوالد خوزستان در بهمن ماه نیز با افت 
43 درصدی به 159 هزار تن رسید. به گزارش چیالن، فوالد 
خوزستان تا پایان بهمن ماه 848 هزار تن بلوم، 697 هزار تن 

اسلب و 454 هزار تن بیلت صادر کرده است.

تولید اسلب در 11 ماهه امسال نشان می دهد تولید این 
محصول در این مدت تنها 4 درصد افزایش داشته و از 9 میلیون 
و 364 هزار تن به 9 میلیون و 738 هزار تن رسیده است.

تا پایان بهمن  طبق اعالم کامودیتی، ذوب آهن اصفهان 
ماه موفق به صادرات 811 هزار تن فوالد شد که عمده آن 
یعنی چیزی حدود 550 هزار تن شمش بوده است. صادرات 
میلگرد ذوب آهن در این مدت 142 هزار تن و تیرآهن 85 
هزار تن بوده که تنها صادرات میلگرد این شرکت رشد 10 
درصدی داشته است. این شرکت 34 هزار تن نیز کالف 
صادر کرده است. طبق این گزارش، صادرات ذوب آهن در 
مدت مذکور 21 درصد افت داشته است. ذوب آهن در بهمن 
ماه نیز با افت 32 درصدی در صادرات روبرو شد و صادرات 

آن به 72 هزار تن بالغ گردید.

آمار انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران نشان می دهد تولید 
آهن اسفنجی ایران تا پایان بهمن ماه با رشد 19 درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل از 20 میلیون و 484 هزار 

تن به 24 میلیون و 303 هزار تن رسید.

فوالد خراسان به عنوان ششمین صادرکننده برتر فوالد ایران 
تا پایان بهمن ماه 167 هزار تن فوالد و محصول فوالدی 
صادر کرد که شامل حدود 111 هزار تن بلوم و 57 هزار تن 

میلگرد گزارش شده است. 

فوالدسازان در 11 ماهه 97 به تولید 19 میلیون و 604 هزار 
تن محصول فوالدی دست یافتند که رشد 8 درصدی نسبت 

به مدت مشابه سال قبل داشت.

فوالد هرمزگان نیز در 11ماهه امسال 582هزار تن اسلب 
صادر کرد که 42درصد کمتر از مدت مشابه سال 96 است. 
فوالد هرمزگان در بهمن ماه نیز با افت 18درصدی صادرات 

اسلب را به 52هزار تن رساند.

در یازده ماهه امسال، 10 میلیون و 889 هزار تن انواع ورق 
فوالدی در کشور تولید شد که شامل 7 میلیون و 277 هزار 
تن آن ورق گرم، 2 میلیون و 340 هزار تن ورق سرد و یک 

میلیون و 272 هزار تن ورق پوششدار بوده است.
بوده  تولید ورق گرم 3 درصد و ورق سرد 9 درصد  رشد 
درحالی که تولید ورق پوششدار افت 9 درصدی داشته است.

در بین محصوالت طویل، تولید میلگرد با رشد 24 درصدی 
به 7 میلیون و 102 هزار تن رسید درحالی که تولید تیرآهن 

با افت 5 درصدی رقم 959 هزار تن را به ثبت رساند.
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داخلی
 صادرات معدن از ۹۷۰ میلیون دالر گذشت

در ۹ ماهه ۱۳۹۷ ارزش صادرات بخش صنعت ۱۴ میلیارد دالر و صادرات بخش 
معدن ۹۷۰.۲ میلیون دالر شده است.

 تعرفه  های گمرکی ایران و سوریه صفر می  شود
کاردار سوریه در ایران با دعوت از سرمایه گذاران ایرانی برای سرمایه گذاری در 
بازسازی سوریه از حذف تعرفه  های گمرکی دو کشور در آینده  ای نزدیک خبر داد.

 صدور ۸۵۰ میلیون دالر بیمه  نامه اعتبار صادراتی
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران از صدور ۸۵۰ میلیون دالر بیمه  نامه 
اعتبار صادراتی کوتاه  مدت خبر داد و گفت: خدمات ویژه ای به صادرکنندگان در 

دوران تحریم ارائه خواهیم داد.

 نرخ تورم کاالهای وارداتی ۶۰ درصد شد
بر اساس اعالم مرکز آمار ایران، نرخ تورم کاالهای وارداتی در فصل پاییز امسال 

به ۶۰.۳ درصد رسید.

 امضای ۲۲ توافق میان ایران و عراق در حوزه صنعتی 
و عراق در خصوص همکاری مشترک در ۲۲  ایران  وزرای صنعت دو کشور 

حوزه های صنعتی و تجاری به توافق رسیدند.

 ارز ۴۲۰۰ تومانی نصیب واسطه  ها شد
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اختصاص ارز ترجیحی به کاالهای اساسی 
نتوانسته از افزایش قیمت  ها جلوگیری کند، گفت که بانک مرکزی و دولت تصمیم 

مناسب را در این زمینه اتخاذ خواهند کرد.

 زمان ترخیص مواد اولیه تولید با ارز ۴۲۰۰ تومانی 
هیات وزیران با تخصیص ارز رسمی به واحدهای تولیدی که نسبت به ترخیص و 

استفاده از مواد اولیه قبل از ۳۱ فروردین ۹۷ اقدام کرده اند، موافقت کرد.

 برقراری کشیک های نوروزی در کلیه گمرکات اجرایی کشور
رئیس کل گمرک ایران خبر داد: کشیک  های نوروزی گمرکات کشور با هدف 
تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی، ماشین آالت خط تولید و ترخیص کاالهای 

اساسی مورد نیاز مردم در ایام تعطیالت نوروزی برقرار است.

 جدیت »هرمز« برای تولید ۱.۵ میلیون تن فوالد در سال ۹۸
مدیرعامل فوالد هرمزگان گفت: برنامه ۱.۵میلیون تنی تولید فوالد این شرکت در 

سال ۹۸ با تمام قوت بر جای خود باقی است.

 جوایز صادراتی مشمول نرخ صفر مالیاتی می شود 
سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه ای از تسری نرخ صفر مالیاتی به جوایز 

صادراتی خبر داد.

 شرایط تأمین اعتبارات یوزانس، ری  فاینانس و مدت ارائه حواله ارزی
بانک مرکزی در بخشنامه ای، شرایط تأمین اعتبارات یوزانس و ری فاینانس و مدت 

ارائه اسناد حواله ارزی را اعالم کرد.

خارجی
 مازاد تجاری چین با آمریکا ۱۳ میلیارد دالر کاهش یافت

مازاد تجاری چین با آمریکا در فوریه به ۱۴.۷۲ میلیارد دالر رسید که این رقم 
نسبت به ماه قبل حدود ۱۳ میلیارد دالر کاهش داشته است.

 بورس  های جهانی بر ریل صعودی بورس لندن
پس از توافق نخست وزیر انگلیس و رئیس کمیسیون اروپا برای تغییرات جدید 

برگزیت، شاخص های بورسی جهان باال رفتند.

 افزایش ۲ برابری تجارت ایران و آمریکا در دوره ترامپ
مبادالت تجاری ایران و آمریکا در سال ۲۰۱۸ به ۵۰۸.۴ میلیون دالر رسید که 
دو برابر مبادالت دو کشور پیش از روی کار آمدن ترامپ یعنی سال ۲۰۱۶ است.

 اقتصاد ترکیه وارد اولین رکود طی یک دهه گذشته شد
ترکیه وارد اولین رکود خود طی یک دهه گذشته شده که ضربه بزرگی به رئیس 

جمهور اردوغان در نزدیک شدن به انتخابات داخلی آینده این کشور است.

 یاتا حمل و نقل باری هوایی کمتری را برای آینده پیش بینی کرد
انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی پیش بینی سالیانه رشد حمل و نقل را در بازار 

باربری هوایی تا ۲ درصد کاهش داد.

 عربستان صادرات نفت خام را در آوریل هم کاهش می دهد
عربستان سعودی قصد دارد صادرات نفت خام خود را در آوریل به زیر ۷ میلیون 
بشکه در روز برساند، در حالی که تولید خود را کمتر از ۱۰ میلیون بشکه در روز 

نگه می دارد.
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عرضه قراضه به بورس سنگاپور راه می یابد

به گزارش چیالن، بورس سنگاپور ممکن است در آینده مشتقات قراضه فوالد را با توجه به رشد بازار قراضه و بازیافت به بازار عرضه نماید. 
پس از نخستین موج خرید کاالهای مصرفی عمومی چین، این کاالها به پایان عمر مفید خود نزدیک می شوند و در نتیجه به مواد قراضه 

تبدیل می شوند.

لذا بورس سنگاپور SGX به تازگی اعالم کرده برای اولین بار و بزودی آهن قراضه Steel Scrap و مشتقات آنرا در عرضه می کند. با توجه به 
افزایش مصرف آهن قراضه در تولید فوالد آسیا و به ویژه چین و کاهش مصرف سنگ آهن از سال 2020 تا 2025، این اقدام صورت می 

گیرد. پیش بینی بورس سنگاپور افزایش مصرف آهن قراضه طی 25 سال آینده می باشد.

فوالدساز روسی فروش 18 میلیون تنی را برای 
سال 2022 هدف گذاری کرد

در راستای مقابله با آلودگی هوا صورت می گیرد
کاهش ظرفیت تولید فوالد استان هبی چین تا 

سال 2020 

بر اساس گزارش موسسه آهن و فوالد آمریکا
ضریب بهره وری فوالدسازان آمریکایی به 

باالترین سطح 10 سال گذشته رسید

انجمن فوالد آمریکای التین
تولید فوالد خام آمریکای التین در سال 2018 

و پیش بینی 2019

انجمن صنایع آهن و فوالد تایوان گزارش داد:
آمار واردات ورق گالوانیزه تایوان 

سفارش جدید یک فوالدساز هندی 

لغو افزایش تعرفه صادرات قراضه در اوکراین
پارلمان اوکراین الیحه جدید افزایش تعرفه صادرات قراضه فوالد را برای یک 
دوره دو ساله تصویب کرده بود. با این حال پارلمان این کشور اعالم کرده است 
چون این اقدام موجب عدم تعادل در بازار داخل خواهد شد و منافع بازار را به 

خطر خواهد انداخت لذا این مصوبه را لغو خواهد کرد. 

فوالد  تولیدکننده   ،NLMK شرکت 
روسیه برنامه استراتژیک خود را شامل 
هزینه  کاهش  عملیات،  اثربخشـی 
و  پایداری  تجاری،  بسته های  تولید، 
 ،NLMK ایمنی اعالم کرد. هدف گروه
افزایش تولید سالیانه فوالد از یک میلیون تن به 14.2 میلیون تن در کارخانه 
 Stoilensky تا سال 2022 است. همچنین نرخ خودکفایی انرژی در کارخانه Lipetsk

از 60 درصد به 95 درصد افزایش خواهد یافت. عالوه بر این NLMK انتظار دارد 
برسد و شاهد کاهش  به 18 میلیون تن  از 2022  تولید فوالدش پیش  که 

آلودگی دودکش و آسیب های زیست محیطی در طول فرایند تولید باشد.

انتظار می رود استان هبی چین برای 
حل مشکل آلودگی هوا تولید فوالد را 
در سال های 2019 و 2020 کاهش 
منظور  به  چیالن،  گزارش  به  دهد. 
مقابله با آلودگی هوا، استان هبی که 
قطب تولید فوالد چین محسوب می شود در نظر دارد ظرفیت فوالد خود را در 

طول سال های 2019 تا 2020 کاهش دهد.
این استان برنامه کاهش 14 میلیون تنی ساالنه تولید فوالد را برنامه ریزی 
کرده است. مقامات چینی تالش زیادی برای بهبود کیفیت هوا می کنند. آمار 
اداره ملی آمار چین نشان می دهد که هبی در سال 2018 حدود 237 میلیون 

تن فوالد خام تولید کرده بود.

براساس آمار موسسه آهن و فوالد آمریکا )AISI(، تولید فوالد در آمریکا در هفته 
اول مارس به یک میلیون و 930 هزار تن رسید که نسبت به هفته پایانی فوریه 
بیشتر است چراکه تولید هفته پایانی فوریه یک میلیون و 910 هزار تن بود. این 
رشد حکایت از افزایش ضریب بهره وری و استفاده از ظرفیت های موجود فوالد 
آمریکا دارد. ضریب بهره وری هفته نخست مارس 82.8 درصد بود درحالی که 
در همین موقع در سال گذشته 78 درصد اعالم شده بود. همچنین ضریب بهره 

وری فوالدسازان آمریکایی در هفته پایانی ماه فوریه 81.9 درصد بوده است.

و  التین  آمریکای  خام  فوالد  تولید 
 3.4 رشد   2018 سال  در  کارائیب 
فوالد  انجمن  گفته  به  یافت.  درصدی 
فوالد  تولید   ،)Alacero( التین  آمریکای 
و کارائیب در  آمریکای التین  خام در 
سال 2018 حدود 65 میلیون تن ثبت شده است که نسبت به سال قبل 3.4 

درصد افزایش داشته است.
مصرف  که  کرده  اعالم   ،Alacero کل  مدیر   ،)Francisco Leal( لیال  فرانسیسکو 
کنندگان و صادرات فوالد در سال گذشته دلیل اصلی رشد تولید فوالد این 

منطقه بوده اند.
افزایش  در سال 2019،  است  معتقد  التین  آمریکای  فوالد  انجمن  مدیرکل 
افزایش  را  فوالد  زیرساخت، سهم مصرف  و  ساز  و  بخش ساخت  درخواست 
خواهد داد؛ چرا که این بخش ها دارای بیشترین ظرفیت و توان بالقوه هستند. 
این انجمن پیش بینی کرده اکثر کشورهای منطقه انتظار رشد متوسط را دارند.

و  آهن  صنایع  انجمن  آمار  اساس  بر 
گالوانیزه  فوالد  واردات  تایوان،  فوالد 
به تایوان از چین در ماه فوریه حدود 
یعنی  قبل  ماه  از  که  بود  تن   6600
توجهی  قابل  میزان  به   2019 ژانویه 
کاهش داشته است. واردات گالوانیزه تایوان از چین در ماه ژانویه 17000 تن 

بوده است.
ژاپن بعد از چین در رتبه دوم واردکننده به تایوان بود که توانست مجموعا 
2460 تن ورق گالوانیزه به تایوان بفرستد. عالوه بر این، واردات از تایلند تقریبا 

300 تن و از ویتنام حدود 240 تن بود.

است  هندی  فوالدساز  یک  که   JSW

مداوم  خط  یک  آوردن  بدست  برای 
آنیلینگ )CAL( جهت تولید محصوالت 
پوششدار، سفارشی را به شرکت صنایع 
برنامه  است.  کرده  ارسال   CMI فلزی 

ریزی شده این خط قبل از سال 2021 وارد مدار تولید شود.

خط فرآوری جدید با کیفیت باال از JSW پشتیبانی می کند تا قدرت رقابت آن 
در بازار افزایش یابد. 

عالوه بر این، سهم بازار JSW از محصوالت فوالد با ارزش افزوده را برای بخش 
های ساختمانی افزایش خواهد داد. 

 JSW متعلق به شرکت فوالد JSW شایان ذکر است که شرکت ورق های پوششدار
است که یکی از تولیدکنندگان و فوالدسازان پیشرو در هند 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

قیمت ورق سیاه در بازار تهران

هفته سوم اسفندهفته دوم اسفندسایز

0.493,00093,500

0.583,50081,000

0.674,50072,000

0.772,50072,000

0.871,00069,500

0.971,00069,500

174,50072,000

1.2572,00072,500

1.575,00072,500

272,00069,000

2.573,00072,500

هفته سوم اسفندهفته دوم اسفندسایز

6.555,00055,000

8******

10******

1257,00057,000

1457,00057,000

هفته سوم اسفندهفته دوم اسفندسایز

351,00048,500

451,00048,500

551,00048,500

651,00048,500

851,00048,500

1051,00048,500

12******

15******

هفته سوم اسفندهفته دوم اسفندسایز

651,00048,500

851,00048,500

1051,00048,500

1251,00048,500

1451,00048,500

1651,00048,500

18******

20******

22******

هفته سوم اسفندهفته دوم اسفندسایز

849,50048,800

1048,30046,500

1248,30046,500

1448,80047,000

1648,80047,000

1848,80047,000

2048,80047,000

2248,80047,000

2548,80047,000

2848,80047,000

3048,50047,500

3248,50047,500

هفته سوم اسفندهفته دوم اسفندسایز

293,00060,000

362,00050,500

462,00057,500

5******

662,00058,500

861,00058,000

1062,00058,500

1261,00058,000

1561,00058,000

2055,00052,500

2555,00052,700

روند تغییرات
قیمت محصوالت فوالدی 

در بازار تهران

قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون )ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

45.29830.5801397/12/061398/02/31ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

95.6494.3001397/12/061398/03/05ورق گالوانیزه Gفوالد مبارکه اصفهان

50.68320.0001397/12/061398/03/05ورق سرد Bفوالد مبارکه اصفهان

47.72591.0801397/12/061398/02/31ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

114.3751.9001397/12/061398/03/05ورق قلع اندودفوالد مبارکه اصفهان

47.09424.4201397/12/201398/02/31ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

48.72577.7701397/12/201398/02/31ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

39.28919.8001397/12/121398/01/31تیرآهن 14 تا 18ذوب آهن اصفهان

36.74019.8001397/12/211398/01/31سبدمخلوطذوب آهن اصفهان

45.3891.0601397/12/211397/12/26سبد تیرآهن 30ذوب آهن اصفهان

شمش بلوم فوالد خوزستان
5SP)150*150(40.26930.0001397/12/071398/01/20

اخبار فوالد
بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

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

سیاستگذاری: حمیدرضا طاهری زاده – سعید رئوفی
سردبیر: سید احمد عسکری

گرافیک و صفحه آرایی:  مونا قهاری 
همکاران این شماره: مریم رحیمی، مائده صالح،  محسن احمدی، محمد رسول عسکری

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(

شمش بلوم فوالد خوزستان
5SP)150*150(38.10830.0001397/12/201398/01/31

40.4185.06019/12/13971398/01/05سبد میلگرد 28تاA3-14مجتمع فوالد خراسان

42.6715.06008/12/13971397/12/18سبد میلگرد 14 تا A3 - 32فوالد آذربایجان

41.2845.00015/12/13971397/12/20سبد میلگرد 14 تا A3 - 32فوالد آذربایجان

39.9464.40021/12/13971398/01/20سبد میلگرد 14 تا A3 - 32فوالد آذربایجان

شمش بلوم فوالد کاوه جنوب کیش
5SP)150*150(38.36910.00014/12/13971398/01/17

36.6894.73019/12/13971398/01/17سبد میلگرد مخلوطفوالد کاوه اروند

41.3303.30006/12/13971397/12/12سبد میلگرد 14 تا A3 - 32فوالد روهینا جنوب

مجتمع صنعتی ذوب آهن 
پاسارگاد

شمش بلوم 
5SP)150*150(37.07910.00019/12/13971398/01/31

مجتمع ذوب آهن فوالد 
خزر

شمش بلوم 
5SP)150*150(41.3478.00014/12/13971397/12/22


