
برنامه های 3 گانه انجمن فوالد
 در نیمه دوم سال 98

سوء  و  ظالمانه  های  تحریم  که  کشور  امروز  شرایط  در 
مدیریت های داخلی، تولید و تجارت فوالد را متاثر ساخته است، 
انجمن دائما در تالش است تا از طریق پیگیری موضوعات در 
دولت و مجلس و سایر نهادهای تصمیم گیرنده، منافع مشروع و 
منطقی تولیدکنندگان فوالد کشور را به گونه ای که ایجاد انگیزه 
متضمن سرمایه گذاری و توسعه صنعت باشد، تامین نماید.

یکی از اولویت های کاری انجمن در سال 98، مقررات زدایی از 
توسعه صادرات فوالد تعریف شد. خوشبختانه از آغاز سال جاری 
و به پیشنهاد انجمن، صادرات فوالد صرفا به تولیدکنندگان یا 
نمایندگان آن ها اختصاص پیدا کرد تا ضمن جلوگیری از هرج 
و مرج و به هم ریختگی در بازارهای منطقه، فوالدسازان بتوانند 
بهتر و با نرخ های باالتری در بازارهای جهانی حضور پیدا کنند. 
در همین راستا و با پیگیری هایی که از طریق هم افزایی توان 
انجمن با سایر تشکل ها انجام شد، مقررات بازگشت ارز حاصل 
از صادرات هم اصالح شد. عالوه بر این، واقعی نبودن ارزش 
کاالهای صادراتی در گمرکات که منشا بسیاری از مشکالت 
به  بانک مرکزی  نگاه منفی  و  بعدی واحدهای صادرکننده 
فوالدسازان در بازگشت ارز صادراتی بود، با پیگیری انجمن 
اصالح شد. همین رویکردها یعنی رفع دغدغه ها و مسائل 
از  یکی  فوالد  صادرات  توسعه  در جهت  تولیدی  واحدهای 
برنامه های اصلی در دستور کار انجمن در نیمه دوم سال است.

جلوگیری از صدور بخشنامه ها و دستورالعمل ها بدون مشورت 
با انجمن، هدف دیگری بود که در دستور کار قرار گرفت و در 
همین راستا با مطالبه گری انجمن در کنار سایر تشکل ها و 
اتاق های بازرگانی، خوشبختانه هم معاون اول رئیس جمهور 
الزام به اجرای صحیح مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط 
کسب و کار را ابالغ کرد و هم معاون حقوقی رئیس جمهور 
رویه ای را برای تضمین این اجرا در قالب یک بخشنامه به کلیه 
دستگاه های دولتی تکلیف نمود. لذا بهره گیری از این ظرفیت 
ایجاد شده در جهت اصالح مقررات تنظیم بازار فوالد از طریق 
نقش آفرینی بیشتر انجمن و واحدهای عضو در دستور کار 

انجمن برای نیمه دوم سال جاری قرار دارد.
به واسطه دغدغه فوالدسازان در شرایط  موضوع بعدی که 
تحریمی فعلی، به یک ساختار در انجمن تبدیل شده بومی 
سازی و توسعه تکنولوژی و استفاده حداکثری از توان ساخت 
داخل است. سال گذشته انجمن با برگزاری نخستین جشنواره 
و نمایشگاه ملی فوالد ایران، جریان بومی سازی را آغاز کرد که 
خوشبختانه فراگیر هم شده و امسال شاهد اقدامات متعددی 
بر  عالوه  امسال  ایم.  بوده  مورد  این  در  فوالدسازان  توسط 
برگزاری دومین دوره این جشنواره و نمایشگاه، دو ساختار 
اساسی برای توسعه بومی سازی در زنجیره فوالد در انجمن 
دنبال شده که در نیمه دوم سال آغاز فعالیت خواهد کرد. 
یکی سامانه جامع بومی سازی زنجیره فوالد است که مراحل 
طراحی و امور نرم افزاری آن به اتمام رسیده و به زودی به 
عنوان ساختار اطالعاتی و ارتباطاتی بومی سازی فوالد رسما 
آغاز به کار خواهد کرد و دیگری هم ساختار حمایت مالی 
بومی سازی در زنجیره فوالد است که تحت عنوان صندوق 
پژوهش و فناوری فوالد ایران با حمایت و مشارکت ایمیدرو و 
شرکت های بزرگ فوالدی و معدنی و همچنین معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری مراحل آماده سازی تاسیس خود 
را دنبال می کند که تاسیس و آغاز فعالیت این صندوق نیز از 
برنامه های مهم انجمن در نیمه دوم سال 98 به شمار می رود.
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توسط انجمن تولید کنندگان فوالد ایران
اطلس ملی فوالد ایران )ویرایش سال 1398(

به همراه اپلیکیشن واقعیت افزوده منتشر شد

نسخه نخست اطلس ملی فوالد ایران که شامل نقشه پراکندگی واحدهای فعال و طرح های در حال احداث فوالدی و همچنین کتاب 
مربوطه بود، در سال 94 منتشر شد که  مورد استقبال وسیع قرار گرفت. اما با توجه به روند تکمیل زنجیره فوالد، به روزرسانی اطلس در 
انجمن تولیدکنندگان فوالد مورد توجه قرار گرفت و لذا در نسخه دوم این مجموعه، عالوه بر تکمیل اطالعات نقشه فوالد کشور، نرم افزار 

واقعیت افزوده اطلس ملی فوالد ایران نیز طراحی و پیاده سازی شد.
در این اپلیکیشن که بر روی سیستم عامل های اندروید و IOS  قابل نصب است، کاربر قادر است عالوه بر دسترسی به اطالعات واحدهای 
موارد  شامل  آن شرکت  از  جامعی  اطالعات  آن،  انتخاب  و  نظر  مورد  کارخانه  آیکون  روی  بر  گوشی  دوربین  تنظیم  با  کشور،  فوالدی 
عمومی مثل ظرفیت و شماره تماس و آدرس و... گرفته  تا اطالعات تخصصی همچون مشخصات فنی محصوالت تولیدی، مصارف انرژی، 

گواهینامه ها، آمار تولید و صادرات و.... را در گوشی هوشمند خود مشاهده و بهره برداری کند. 

نسخه سال 1398 اطلس ملی فوالد ایران )شامل یک نقشه جغرافیایی و اپلیکیشن تلفن همراه( موارد زیر را در بر می گیرد:

مشخصات و موقعیت جغرافیایی 300 واحد و طرح فوالدی  با ظرفیت باالی 30 هزار تن روی نقشه ایران. 1
معرفی تمامی واحدها و طرحهای فوالدی فوق به تفکیک هر استان و دسته بندی بر اساس فرآیند تولید )کنسانتره، کوره بلند، . 2

گندله سازی، احیاء مستقیم، کوره قوس،کوره  القایی، نورد ورق، میلگرد، مقاطع(
تولید، . 3 آمار  تولید،  خطوط  تجهیزات  تماس،  و  عمومی  اطالعات  شامل  اپلیکیشن  در  فوالدی  واحدهای  تک  به  تک  معرفی 

سهامداران و مدیران، تجهیزات آزمایشگاهی، مصارف انرژی و...
آخرین آمار و نمودارهای صنعت فوالد کشور و جهان. 4
موقعیت و ذخایر قطعی و احتمالی معادن سنگ آهن  کشور. 5
نقشه زیرساخت های جاده ای، ریلی، بنادر، فرودگاهها، مبادی صادراتی و وارداتی کشور و.... 6
معرفی  حدود 500 تامین کننده  اصلی زنجیره صنعت فوالد مانند فروآلیاژ و مواد اولیه، فرآورده های نسوز، کوره های ذوب . 7

و عملیات حرارتی، خطوط نورد، قطعات و تجهیزات  مکانیک، شرکت های مهندسی و ساخت، آزمایشگاه و تست و بازرسی، 
شرکت های EPC فوالد، خدمات مهندسی، هلدینگ های سرمایه گذاری، خدمات بازرگانی و حمل و نقل و...

فرم خرید اطلس ملی فوالد ایران

شرح
قیمت پکیج کامل

اطلس ملی فوالد ایران

قیمت برای اعضای انجمن 
با 20 درصد تخفیف

پکیج کامل اطلس ملی فوالد ایران،  شامل:

یـک عـدد نقشـه فـوالد ایـران بـه ابعـاد 200*140 سـانتیمتر چـاپ افسـت، . 1
المینیـت و قـاب آویـز آلومینیومـی

2 عـدد اکانـت دسترسـی اپلیکیشـن واقعیـت افـزوده اطلس ملی فـوالد ایران . 2
)بانـک اطالعـات و آمـار صنعت فـوالد ایران(

 38.000.000

 ریال

30.000.000

ریال

5.000.000 ریالهر عدد اکانت اضافه اپلیکیشن )بازای هر پکیج حداکثر 3 عدد اکانت اضافه قابل تهیه می باشد(

الزم به ذکر است به مبالغ فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.
جهت خرید اطلس ملی فوالد ایران خواهشمند است پرسشنامه زیر را تکمیل و به همراه تصویر فیش واریزی مبلغ مربوطه به حساب 
بنــام  ساعــی  پارک  شعبـه  سپه  بانک   )IR 760150000001235800850573 شبا  )شماره   1235800850573 شماره 

انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران به شماره فکس 88551705-021 دفتر انجمن تولید کنندگان فوالد ایران ارسال فرمایید.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

خیر عضو انجمن تولید کنندگان فوالد ایران:          بله   نام شرکت:     
کد اقتصادی:                                                     شناسه ملی:  شماره ثبت:    
شماره تماس: آدرس و کد پستی:         

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تعداد اکانت اضافه درخواستی: تعداد پکیج کامل درخواستی اطلس ملی فوالد ایران:   
اسامی و شماره های همراه جهت دریافت اکانت اپلیکیشن )پر کردن تمام فیلدهای زیر ضروری است(: 

AndroidIOSکد ملیشماره همراهسمتنام و نام خانوادگینوع اکانت

ادمین

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

توضیح: به هر شرکت فقط یک عدد اکانت ادمین )ویرایشگر( تعلق می گیرد که دارنده آن مجاز به ویرایش و بروز رسانی آمار و اطالعات 
همان شرکت می باشد. سایر اکانت ها عادی بوده و فقط قابلیت مشاهده اطالعات و گزارش گیری را دارد.

ایران،  فوالد  ملی  اطلس  اپلیکیشن  )ویرایشگر(  ادمین  کاربری  اکانت  دارنده   ................................................................ اینجانب 
مسئولیت نمایش و بروز رسانی اطالعات شرکت فوق را می پذیرم.

                نام و امضاء

امضا و مهر شرکت: شماره همراه:    سمت:    تکمیل کننده فرم:   

• نــام کاربــری هــر اکانــت، کــد ملــی اعالمــی بــوده و رمــز عبــور توســط انجمــن بــرای شــماره تلفــن همــراه مربوطــه ارســال مــی گردد.

• لطفا جهت دریافت هر گونه اطالعات تکمیلی با شــماره تلفن های 4-88551701  داخلی 6 )آقای اســماعیلی(  تماس حاصل فرمایید.
اپلیکیشن اطلس ملی فوالد بصورت روزانه و توسط تیم پشتیبانی بروزرسانی  به ذکر است که در نسخه جدید کلیه اطالعات  الزم 
رسید. خواهد  اپلیکیشن  این  مشترکین  کلیه  اطالع  به  بالفاصله  کشور  فوالدی  واحدهای  در  تغییرات  هرگونه  لذا  می شود، 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

خیر عضو انجمن تولید کنندگان فوالد ایران:          بله   نام شرکت:     
کد اقتصادی:                                                     شناسه ملی:  شماره ثبت:    
شماره تماس: آدرس و کد پستی:         

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تعداد اکانت اضافه درخواستی: تعداد پکیج کامل درخواستی اطلس ملی فوالد ایران:   
اسامی و شماره های همراه جهت دریافت اکانت اپلیکیشن )پر کردن تمام فیلدهای زیر ضروری است(: 

AndroidIOSکد ملیشماره همراهسمتنام و نام خانوادگینوع اکانت

ادمین

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

توضیح: به هر شرکت فقط یک عدد اکانت ادمین )ویرایشگر( تعلق می گیرد که دارنده آن مجاز به ویرایش و بروز رسانی آمار و اطالعات 
همان شرکت می باشد. سایر اکانت ها عادی بوده و فقط قابلیت مشاهده اطالعات و گزارش گیری را دارد.

ایران،  فوالد  ملی  اطلس  اپلیکیشن  )ویرایشگر(  ادمین  کاربری  اکانت  دارنده   ................................................................ اینجانب 
مسئولیت نمایش و بروز رسانی اطالعات شرکت فوق را می پذیرم.

                نام و امضاء

امضا و مهر شرکت: شماره همراه:    سمت:    تکمیل کننده فرم:   

• نــام کاربــری هــر اکانــت، کــد ملــی اعالمــی بــوده و رمــز عبــور توســط انجمــن بــرای شــماره تلفــن همــراه مربوطــه ارســال مــی گردد.

• لطفا جهت دریافت هر گونه اطالعات تکمیلی با شــماره تلفن های 4-88551701  داخلی 6 )آقای اســماعیلی(  تماس حاصل فرمایید.
اپلیکیشن اطلس ملی فوالد بصورت روزانه و توسط تیم پشتیبانی بروزرسانی  به ذکر است که در نسخه جدید کلیه اطالعات  الزم 
رسید. خواهد  اپلیکیشن  این  مشترکین  کلیه  اطالع  به  بالفاصله  کشور  فوالدی  واحدهای  در  تغییرات  هرگونه  لذا  می شود، 

اپلیکیشن اطلــس 
را از طـــریق ایـــن 
لینک دانلود نمایید

گفتگو  در  سلطانی  خلیفه  رسول  سید 
با چیالن با اشاره به مهم تربن اقدامات 
انجمن در نیمه اول سال 98 گفت: در 
و  فعالیت ها  بیشترین حجم  ماه  این 6 
تنظیم  حوزه  در  انجمن  پیگیری های 
و  تسهیل  راستای  در  و  فوالد  بازار 
توسعه صادرات بوده است. دبیر انجمن 
تشریح  با  ایران  فوالد  تولیدکنندگان 
ساختار تصمیم گیری در حوزه بازار فوالد 
اظهار داشت: در سال 97 به درخواست و 
پیشنهاد انجمن، کمیته تخصصی تنظیم 
بازار فوالد با عضویت معاونت های وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، انجمن، بورس 
مقرر  و  تشکیل  و سازمان حمایت  کاال 
شد کلیه مسائل بازار فوالد در این کمیته 
تنظیم  ستاد  به  راهکارها  و  کارشناسی 
متاسفانه  که  آنجا  از  اما  ارائه شود  بازار 
رویکردهای مشخصی برای مدیریت بازار 
بدنه دولت  داخلی و صادراتی فوالد در 
شده  باعث  مسئله  همین  ندارد،  وجود 
شاهد صدور بخشنامه های ناگهانی و اخذ 
و  تشکل ها  با  بدون مشورت  تصمیمان 

بخش خصوصی باشیم. بر همین اساس، 
تالش  کنون  تا  سال  ابتدای  از  انجمن 
آیین  و  مقررات  اصالح  کنار  در  کرده 
و  تشکل ها  از  گرفتن  مشورت  نامه ها، 
اجرای مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر 
از دولت مطالبه  را  محیط کسب و کار 
کند که خوشبختانه نتایج مثبتی از جمله 
رئیس  حقوقی  معاون  صریح  بخشنامه 
جمهور در سطح کالن و افزایش نقش 
کمیته تخصصی در تصمیمات مرتبط با 

فوالد را به دنبال داشته است.

خلیفه سلطانی توسعه صادرات و مقررات 
زدایی از آن را اولویت کاری انجمن در 
تمامی  در  گفت:  و  کرد  بیان  سال 98 
جلسات و مکاتبات سال جاری انجمن، 
صادرات یک کلید واژه محوری است و 
به طور جدی مقررات زدایی و تسهیل 
آن را پیگیری کرده ایم. به ویژه آنکه با 
در  آمریکا  سوی  از  ایران  فوالد  تحریم 
سال جاری، این رسالت اهمیت مضاعف 
یافت و تا آنجا که توانستیم تالش کردیم 
مسیر را برای صادرات هموار کنیم. البته 

متاسفانه دولت همراهی مناسبی در این 
زمینه نداشته و به طور مثال، صادرات 
مقاطع طویل فوالدی که بیش از 3 برابر 
نیاز کشور طرفیت تولید داریم را منوط 
به کسب مجوز و تایید وزارتخانه کرده 
بود که با پیگیری های متراکم، تا حدودی 
این مسئله را برطرف کردیم هر چند که 
اداری  ساختار  نبودن  چابک  دلیل  به 
بار محموله های  وزارت صمت، چندین 
صادراتی فوالد کشور در مرزهای گمرکی 

معطل ماند.

وی کاهش نرخ کارمزدهای بورس کاال 
را از دستاوردهای دیگر انجمن در نیمه 
کرد:  تصریح  و  برشمرد   98 سال  اول 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی 
به افزایش عرضه محصوالت فوالدی در 
بر  بورس کاال اصرار می کند که عالوه 
عرضه های  و کف  دستوری  قیمت های 
نرخ  بودن  باال  نیاز،  از  بیش  تکلیفی 
گریزی  بورس  موجب  نیز  کارمزدها 
با  لذا  گردید.  می  تولیدی  واحدهای 
پیگیری های انجمن و ارائه گزارش های 

گیری،  تصمیم  جلسات  در  کارشناسی 
کاهش  کارمزدها حدود 35 درصد  این 

یافته که به زودی عملیاتی خواهد شد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با 
تاکید بر لزوم بهره گیری بیشتر دولت از 
توان کارشناسی و تخصصی تشکل ها و 
تولیدکنندگان در اخذ تصمیمات خاطر 
نشان کرد: همواره یکی از اهداف کالن 
مشورت  برای  مسئولین  اقناع  انجمن، 
گرفتن از تولیدکنندگان و تشکل ها به 
عنوان عصاره تخصصی واحدهای تولیدی 
بوده است و این مهم در سال 97 و 98 
که شاهد برخی تصمیمات ساختار نیافته 
و هیجانی و ناپخته در بازار فوالد بودیم، 

اهمیت مضاعف یافته است.

لذا در نیمه دوم سال هم تالش خواهیم 
کشور  فوالد  تولیدکنندگان  سهم  کرد 
کیفیت  صادرات،  بازار،  تنظیم  در 
و  بخشنامه ها  سهم  و  افزایش  را  و... 
دستورالعمل ها و مقررات دست و پاگیر 

را کاهش دهیم.
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محمدطاهر احمدیان، مدیرعامل شرکت فوالد شادگان در جلسه ای با حضور دکتر خداداد غریب پور، رئیس هیات  عامل 
ایمیدرو گزارش داد: میزان تولید آهن اسفنجی شادگان در نیمه نخست امسال، 3۰۴ هزار تن و در مدت مشابه سال 97، 
حدود 6۰2 هزار تن بود وکمبود گندله سبب کاهش تولید این کارخانه شد. غریب پور در این نشست با بررسی مسائل این 

واحد فوالدی خواستار راه اندازی واحد فوالدسازی شادگان از شهریور 99 شد.

مشكالت واحدهاي فوالدي
فوالد شادگان با کمبود گندله مواجه است

ی
خل

 دا
بار

اخ پیشنهاد 7 بندی مرکز پژوهش های مجلس برای زنجیره ارزش فوالد

مدیرعامل شرکت صبا فوالد خلیج فارس تصریح کرد:
پشتیبانی از طرح تولید 10 میلیون تن فوالد در خلیج فارس

در گزارش شش ماهه اول سال 98 مشخص شد:
رشد 23 درصدی تولید و 11 درصدی صادرات فوالد بناب

تقویم زمانی راه اندازی آهن اسفنجی و فوالدسازی فوالد قائنات 

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان »ابعاد خام فروشی 
مواد معدنی در زنجیره فوالد ایران« برای تشویق صنایع پایین دستی 
و توسعه زنجیره ارزش محصوالت معدنی و فلزی، 7 پیشنهاد ارائه داد. 
به گزارش  چیالن ، در این گزارش آمده است: سهم صادرات مواد 
ارزش فوالد کشور  معدنی خام، کنسانتره و گندله در کل زنجیره 
کمتر از 6 درصد است. همچنین، 9۴ درصد مواد معدنی استخراج 
شده از معادن کشور )بدون درنظر گرفتن استخراج شن و ماسه( در زنجیره ارزش محصوالت معدنی و فلزی، به 

عنوان ماده اولیه مورد استفاده قرار گرفته و از آن ها، محصوالت با ارزش افزوده باال تولید شده اند.
این مرکز پژوهشی با اشاره به اینکه صادرات 6 درصدی مواد خام معدنی قابل توجیه نیست، تصریح می کند: وزارت 
صنعت، معدن و تجارت باید با مدیریت زنجیره ارزش فوالد کشور و اتخاذ سیاست های اصولی تنظیم بازار، ضمن 
جلوگیری از تعطیلی واحدهای کنسانتره، گندله و سنگ آهن دانه بندی، امکان جذب این سهم را در داخل فراهم سازد.

مرکز پژوهش های مجلس برای تشویق صنایع پایین دستی و توسعه زنجیره ارزش محصوالت معدنی و فلزی 
پیشنهاد می دهد: برنامه ریزی اصولی برای اصالح قیمت حامل های انرژی و استفاده بهینه از منابع آزاد شده از 
محل یارانه پنهاِن انرژی در راستای توسعه زنجیره ارزش محصوالت معدنی و فلزی به ویژه اکتشافات معدنی، 

از جمله این پیشنهادها است.
از دیگر پیشنهادها، »خودداری دولت از دخالت غیراصولی در بازار و قیمت گذاری محصوالت معدنی و فلزی 
به منظور کاهش شکاف میان قیمت های داخلی و جهانی« و »وضع عوارض و مالیات برای صادرات مواد خام و 
نیمه خام به صورت ساالنه و با درنظر گرفتن راهبردها، شرایط و اقتضائات کشور و رعایت ماده 35 قانون رفع 

موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور« است.
همه  عرضه  برای  »سیاستگذاری  پیشنهادها،  از  دیگری  بخش  کند:  می  اذعان  مجلس  پژوهش های  مرکز 
و  تقاضا«  و  عرضه  مکانیسم های  مبنای  بر  قیمت  کشف  و  کاال  بورس  در  فوالد  ارزش  زنجیره  محصوالت 
»سیاستگذاری به منظور ورود جدی بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی به 

ویژه در حلقه اکتشافات معدنی و کاهش تصدی گری دولت« است.
این مرکز پژوهشی ادامه می دهد: »اتخاذ سیاست های کوتاه مدت برای جبران کمبود مواد اولیه در واحدهای 
بزرگ فوالدی« و »ایجاد امکانی برای صادرات محدوِد معادن کوچک و متوسط به عنوان یکی از راهکارهای 
زنده نگه داشتن تولید در این حوزه با ارتقای سیستم های نظارتی هوشمند بر تولید و استخراج معادن و انعطاف 

در سیاستگذاری ها« است.

شرکت های بزرگ فوالدساز طی 5 ماهه نخست 98 بیش از 2 میلیون و 
9۰۴ هزار و 366 تن فوالد صادر کردند که در مقایسه با میزان صادرات 
مدت مشابه پارسال )حدود 2 میلیون و 792 هزار و 66۰ تن(، ۴ درصد 
کاهش را نشان می دهد. به گزارش چیالن به نقل از سازمان توسعه و 
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت های بزرگ فوالدساز کشور 
طی مرداد 98، حدود 633 هزار و 5۰ تن فوالد صادر کردند. این رقم طی 
مدت مشابه سال گذشته، ۴62 هزار تن بود. از میزان فوق، شرکت های 
»فوالد خوزستان« 17۴ هزار و 772 تن، »فوالد کاوه جنوب« 152 
هزار و 15۰ تن، »ذوب آهن اصفهان« 1۰3 هزار و 83۰ تن، »فوالد 
مبارکه« 91 هزار و 265 تن، »فوالد هرمزگان« 79 هزار و 21۴ تن، 
»چادرملو« 18 هزار و 775 تن، »فوالد بناب« 7 هزار و 523 تن، »فوالد 
خراسان« 5 هزار و 11 تن و »فوالد آلیاژی ایران« 51۰ تن صادر کردند.

آمار تولید 1۰ شرکت بزرگ فوالدسازی در پنج ماهه نخست امسال 
در خصوص تولید شمش به رقم هشت میلیون و 539 هزار و 776 
تن رسید که در مقایسه با دوره مشابه پارسال افزایش چهار درصدی را 
نشان می دهد. کارنامه فوالد مبارکه، فوالد خوزستان، ذوب آهن اصفهان، 
فوالد آلیاژی یزد، گروه ملی صنعتی فوالد، کاوه جنوب، فوالد خراسان، 
چادرملو، فوالد ارفع و فوالد بناب در مرداد ماه امسال گویای تولید یک 

میلیون و 676 هزار و 592 تن شمش است.

صادرات فوالد خراسان طی 5 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته 12۰ درصد رشد داشته است، این در حالی است که میزان 
صادرات پیش بینی شده فوالد خراسان برای سال جاری 3۰۰ هزار تن 
شمش و 1۰۰ هزار تن میلگرد است. فوالد خراسان همچنین طی 5 

ماهه نخست 98، با افزایش تولید در همه بخش ها مواجه بود. 
شایان ذکر است، برنامه این شرکت تا سال 1۴۰۴، احداث 5 میلیون تن 
کنسانتره، 5 میلیون گندله، 3.5 میلیون تن آهن اسفنجی، 3.5 میلیون 

تن شمش و 1.3 میلیون تن محصوالت نوردی است.

ذوب آهن اصفهان در 5 ماهه اول سال جاری موفق به ثبت رکوردهای 
شد.  صادراتی  و  جدید  محصوالت  تولید  همچنین  و  تولید  جدید 
این شرکت در پنج ماهه اول سال جاری یک میلیون و 85 هزارتن 
چدن مذاب، یک میلیون تن فوالد خام، 5۰7 هزارتن کک خشک و 
یک میلیون 3۰۰ هزار تن آگلومره تولیدکرده است که حدود 95 درصد 
برنامه این شرکت است و در صورت تامین مواد اولیه و باتوجه به راه 
اندازی قریب الوقوع کوره بلند شماره یک این شرکت، امید است تا پایان 
سال بتواند برنامه تولید 3 میلیون و 5۰ هزار تنی خود را محقق سازد. 
این گزارش حاکی از این است که ذوب آهن در 5 ماهه اول سال 
98 بالغ بر ۴62۰۰۰ تن انواع شمش فوالدي و محصوالت نوردي و 

همچنین 115۰۰۰ تن محصوالت فرعی صادر گردیده  است. 
جدید  محصول  تعدادي  هرساله  آهن  ذوب  بهره برداري  معاونت 
بازار و شرایط تقاضا، طراحي و تولید مي نماید.  را مطابق بررسي 
همچنین به منظور افزایش کارایي، تسهیل شرایط و مدیریت مؤثر 
پروژه هاي توسعه محصول جدید، کمیته محصوالت جدید تشکیل و 
فعالیت مي نماید. از این جمله محصوالت می توان به تسمه فوالدی 
2۰ ×2۰۰ ، تولید انبوه شمش ریل در بخش فوالد سازی و طراحی 

وتولید تیرآهن بال پهن H24 و H22  اشاره کرد.

شرکت فوالد هرمزگان در پنج  ماهه ابتدایی سال 98 به میزان 596 
هزار تن تختال تولید کرده است و به موازات آن در همین مدت، 
با فروش 62۴ هزار و 5۴2 تن تختال توانست رشد پنج  درصدی را 
نسبت به برنامه پیش بینی شده داشته باشد و با صادرات 3۰8 هزار و 

559 تن تختال، 81 درصد برنامه خود را محقق کند.
 آمار فروش پنج ماهه نخست سال جاری این شرکت در بازارهای داخلی 
و صادراتی و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نشان دهنده رشد پنج 
درصد فروش دارد. طبق این گزارش، فوالد هرمزگان در فروش داخلی 
نیز در مقایسه پنج ماه سال جاری با مدت مشابه سال قبل، با فروش 
315 هزار و 983 تن تختال به رشد ۴2 درصدی دست یافته است. 

در  فارس  فوالد خلیج  مدیرعامل شرکت صبا  یزدخواستی،  مرتضی 
گفت و گو با چیالن خبر داد: ظرفیت واحد تولیدی آهن اسفنجی 
شرکت ما در فاز اول، 1.5 میلیون تن در سال بوده و اکنون با 7۰ 

درصد ظرفیت در حال تولید هستیم. 
وی در این گفت و گو در خصوص طرح تولید 1۰ میلیون تن فوالد 
در خلیج فارس اظهار داشت: یکی از برنامه هایی که در دستور کار قرار 
داده ایم مشارکت در طرح 1۰ میلیون تنی توسعه آهن و فوالد در بندرعباس است که شرکت های فوالد مبارکه، 
فوالد هرمزگان، فوالد کاوه جنوب کیش، مادکوش، گل گهر و همچنین ایمیدرو، منطقه ویژه خلیج فارس و شرکت 
ملی فوالد در این طرح حضور دارند. همگی در تالش هستیم تا با اجرای کامل این طرح بتوانیم تمام کمبودهای 
موجود را جبران کرده و با تولید مزیتی و ایجاد زیرساخت ها، امکان جذب 3۰ هزار نفر نیروی انسانی را فراهم آوریم. 

سید ابوتراب فاضل، مدیرعامل مجتمع فوالد صنعت بناب در گفت و 
گو با چیالن گفت: نمودارهای مقایسه ای تولید خالص در شش ماه 
اول سال جاری 23 درصد رشد را نشان می دهد که بیشترین میزان 
تولید در طی 5 سال گذشته است. این رقم در حال حاضر 255886 
تن برای نیمه اول سال 98 است، درحالی که در سال 9۴ این رقم 

126319 تن بوده است. 
وی افزود: میانگین تولید ماهیانه مجتمع در 6 ماهه اول سال 98 نزدیک به ۴3 هزار تن است که در چند سال 
اخیر بی سابقه بوده است و این امر جز در سایه مدیریت منسجم ممکن نمی شد. نمودارهای میانگین تولید 
خالص ماهانه خطوط ذوب، خطوط نورد و میزان سرانه تولید این موفقیت را نشان می دهد. به طور مثال افزایش 
نزدیک به 11 برابری میزان صادرات در سال 98 نسبت به زمان مشابه در سال 97، ورود مجتمع به بازارهای 
رقابتی صادرات را نشان می دهد. انجام این دستاوردها در سایه پروژه های اصالحی خطوط ذوب و طرح های 

توسعه اتفاق افتاده و راه را برای تولید مستمر و پایدار در آینده فراهم ساخته است. 

حسن یونسیان، مدیر عامل شرکت ملی فوالد خبر داد: پیرو جلسه ای 
که با وزیر داشتم مقرر شد که طرح آهن اسفنجی فوالد قائنات تا پایان 

امسال به تولید برسد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: به نظر می رسد بخش فوالدسازی فوالد 

قائنات نیز در شهریور سال 1399 راه اندازی شود.
وی اظهار داشت: برخی از مشکالت این طرح باید توسط ستاد وزارتخانه 

برطرف شود که وزیر دستورات الزم در این زمینه را صادر کرد. 
شایان ذکر است که طرح فوالد قائنات دارای دو بخش آهن اسفنجی و فوالدسازی است که ظرفیت تولید هر یک 

8۰۰ هزار تن در سال می باشد.

تومان
 میانگین نرخ فروش شمش داخلی فوالد خوزستان

هزار میلیارد ریال
درآمد فوالد مبارکه در نیمه اول سال 98

درصد
رشد درآمد فروش ذوب آهن اصفهان در 6 

ماهه 98

هزارتن
فروش اسلب فوالد هرمزگان در نیمه اول 

سال 98

تومان 
متوسط نرخ گندله صادراتی گل گهر

به گزارش چیالن و بر اساس آمار ارائه شده در سامانه کدال، 
میانگین نرخ فروش شمش داخلی فوالد خوزستان در 6 
ماهه سال جاری به 3778 تومان رسیده است. این درحالی 
است که شمش صادراتی این شرکت در این 6 ماهه، به طور 

میانگین ۴۰82 تومان به فروش رسیده است.
فوالد خوزستان در نیمه اول سال جاری 577 هزار تن بیلت 
و بلوم و 39۴ هزار تن اسلب در داخل کشور فروخته و در 
همین مدت، 758 هزار تن بیلت و بلوم و 2۴3 هزار تن اسلب 

صادر کرده است.

فوالد  شرکت   98 ماهه   6 گزارش  از  چیالن  بررسی های 
مبارکه حاکی از درآمد بیش از 2۰۰ هزار میلیارد ریالی این 
شرکت در مدت یاد شده است که نسبت به نیمه اول سال 

گذشته رشد 1۰۴ درصدی نشان می دهد.
 2.۴ از  بیش  سال 98،  نخست  ماهه   6 در  مبارکه  فوالد 
میلیون تن ورق گرم، 726 هزار تن ورق سرد و 135 هزار تن 
ورق های پوشش دار به فروش رسانده که سهم شهریورماه در 
این فروش، ۴1۴ هزار تن ورق گرم، 111 هزار تن ورق سرد و 

23 هزار تن ورق پوشش دار بوده است.

به گزارش چیالن و بر اساس گزارش 6 ماهه ذوب آهن اصفهان 
در سامانه کدال، این شرکت موفق شده در نیمه نخست سال 
از  با فروش حدود یک میلیون و دویست هزار تن  جاری 
محصوالت تولیدی خود، بیش از 51 هزار میلیارد ریال درآمد 
ایجاد کند که 86 درصد بیش از مدت مشابه پارسال است.

ذوب آهن اصفهان در 6 ماهه نخست سال 98، بیش از 16 
هزار میلیارد ریال از فروش تیرآهن، بیش از 12 هزار میلیارد 
ریال از فروش میلگرد و حدود 17.5 هزار میلیارد ریال از 

فروش شمش درآمد داشته است.

فوالد هرمزگان در گزارش ارسالی خود به سامانه کدال از 
فروش 729 هزار تن اسلب در نیمه اول سال جاری با نرخ 
متوسط هر کیلو 37۰2 تومان خبر داده است. به گزارش 
چیالن،  این میزان فروش، درآمد 27 هزار میلیارد ریالی برای 
"هرمز" به ارمغان آورده که در مقایسه با 6 ماهه سال گذشته، 

رشد 6۴ درصدی داشته است.

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در 6 ماهه نخست سال 
نرخ  که  کرده  صادر  گندله  تن  هزار  از 21۴  بیش  جاری 

متوسط آن 1۰27 تومان اعالم شده است. 
بررسی چیالن از گزارش نیمه نخست سال 98 این شرکت در 
سامانه کدال حکایت از درآمد 7 هزار میلیارد ریالی این شرکت 
از صادرات کنسانتره و گندله دارد چرا که عالوه بر 22۰۰ 
میلیارد ریال درآمد فروش صادراتی گندله این شرکت، درآمد 
۴8۰۰ میلیارد ریالی صادرات کنسانتره نیز به ثبت رسیده است.

 3778

 200

 86

729

1027

صادرات شرکت های بزرگ فوالدی کاهشی شد

تولید شمش با رشد 4 درصدی به 8.5 میلیون تن رسید

رشد 120 درصدی صادرات فوالد خراسان

آمار تولید و فروش پنج  ماهه 98 فوالد هرمزگان 
فوالد هرمزگان از برنامه تولید جلو افتاد

در عملكرد 5 ماهه ذوب آهن اصفهان گزارش شد:
صادرات نزدیک به 600 هزار تن شمش و 

محصوالت نوردی و فرعی

گزارش 5 ماهه شرکت های فوالدی
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 بخشودگی جرایم مالیاتی مشروط به پرداخت بدهی ها تا پایان مهر

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: چنانچه تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی، 
بدهی  مالیاتی خود را تا پایان مهرماه پرداخت کنند، 100درصد جرائم قابل بخشش 

آنها بخشوده می شود.

 ۴۰ درصد از اقتصاد کشور معاف از مالیات است
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه ۴0 درصد از اقتصاد کشور از 
پرداخت مالیات معاف است، گفت: همین امر موجب سوء استفاده افراد سودجو 

شده است.

 شاخص بورس تهران در کانال 3۰۰ هزار واحدی دوام نیاورد
هر چند که شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس تهران در ابتدای هفته گذشته 
توانسته بود قله ۳00 هزار واحدی را پشت سر بگذارد اما در نهایت در پنج روز 
کاری این هفته نسبت به هفته گذشته با 1.۹۲ درصد کاهش رو به رو شد و در 

کانال ۲۹۴ هزار واحدی ایستاد. 

 رشد 13 درصدی ارزش صادرات به عراق 
دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق از رشد 1۳ درصدی صادرات طی 5 ماهه 
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: پیش بینی می شود 
در ایام اربعین به دلیل ازدحام جمعیت و ترافیک جاده ای صادرات به این کشور 

متوقف شود.

 تورم ۴۰ درصد است
غالمرضا کاتب، نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس با بیان اینکه تورم در 
ایران به۴0 درصد رسیده است، گفت: آمارها نشان می دهند که رشد اقتصادی 
ایران بدون درآمد نفتی منفی دو درصد است. همچنین نرخ تورم ساالنه کشور در 
شهریور ماه ۹۸ برای خانوارهای کشور به ۴۲.٧ درصد رسیده که نسبت به همین 

اطالع در ماه قبل، 0.5 واحد درصد افزایش نشان می دهد.

 اعتراضات کارگران قبل از قضایی شدن شنیده شود
سیدابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه با اشاره به برخی انتقادات از برخورد با 
اعتراضات کارگری گفت: من معتقدم این مشکالت و اعتراضات باید پیش از آنکه 

جنبه قضایی یابد، توسط دولت و مجلس شنیده و حل و فصل شود.

خارجی
 صندوق ثروت چین در یک قدمی یک تریلیون دالر

ارزش صندوق ثروت چین به ۹۴0.۶ میلیارد دالر رسید. به گزارش شین هوا، 
صندوق ثروت چین در گزارش ساالنه خود اعالم کرد که ارزش مجموع دارایی 
های این نهاد سرمایه گذاری تا پایان سال ۲01۸ میالدی به ۹۴0.۶ میلیارد دالر 

رسیده است که باالترین رقم دارایی ثبت شده در این صندوق است.

 نرخ بهره منفی برای بانک های اروپایی
واحد اطالعات اکونومیست هشدار داد صنعت بانکداری اروپا با ریسک بزرگی 
مواجه شده است. به گزارش سی ان بی سی، بانک مرکزی اروپا چندی پیش با 
کاهش مجدد نرخ بهره به منظور تقویت رشد اقتصادی منطقه یورو موافق کرد و 
نرخ بهره در این منطقه پولی با رسیدن به منفی 0.5 درصد در پایین ترین سطح 

تاریخ خود از زمان تشکیل منطقه پولی یورو قرار گرفت.

 حذف تعرفه بیش از ۴۰۰ قلم کاالی چینی
رییس جمهور آمریکا همزمان با حذف تعرفه واردات روی بیش از ۴00 قلم کاالی 
چینی اعالم کرد: دولتش پیشرفت زیادی با چین انجام داده است.آمریکا موقتا بیش 
از ۴00 نوع کاالهای چینی را از تعرفه  های وضع شده توسط دولت ترامپ معاف 
کرده است. این لیست شامل فیلتر قهوه، جاشمعی، قالده سگ و تخته اسکیت می باشد. 

 روسیه ذخایر نفت خود را بیش از یک تریلیون دالر تخمین زد
وزارت منابع ملی و محیط زیست روسیه تخمین زده است که ارزش بازار ذخایر 
نفتی این کشور ٧۴.5 تریلیون روبل)1.۲ تریلیون دالر(  می باشد که این تقریبا دو 

برابر ارزش گذاری سال گذشته این وزارتخانه است.

 تورم ژاپن به ۰.3 درصد رسید
نرخ تورم ژاپن در دوازده ماه منتهی به اوت به 0.۳ درصد رسید. به گزارش ایسنا 
به نقل از تریدینگ اکونومیکس، کاهش رشد اقتصادی جهان و تشدید جنگ تجاری 
بین چین و آمریکا که از شرکای بزرگ تجاری ژاپن محسوب می شوند باعث شده 
است تا فعالیت های تجاری و تولیدی در سومین اقتصاد بزرگ جهان و دومین 
اقتصاد بزرگ آسیا بیش از پیش کاهش یافته و نرخ تورم در سطح پایین تر از سطح 

هدف گذاری شده توسط بانک مرکزی این کشور باقی بماند.

 تورم کانادا به کمترین سطح امسال خود رسید
نرخ تورم کانادا در ماه اوت تحت تاثیر کاهش قیمت انرژی قرار گرفت. به گزارش 
رویترز، در شرایطی که سومین اقتصاد بزرگ قاره آمریکا خود را آماده برگزاری 
انتخابات پارلمانی ماه اکتبر می کند، در یک پیروزی بزرگ برای حزب حاکم، نرخ 
تورم کانادا در دوازده ماه منتهی به اوت با 0.1 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه ماه 
قبل به 1.۹ درصد رسید که کمترین تورم ثبت شده امسال کانادا محسوب می شود.
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کوتاه شدن دست چینی ها از سنگ آهن ایران

مؤسسه ریفینیتیو اکون گزارش داد که صادرات سنگ آهن ایران به چین به دلیل اعمال تعرفه صادراتی 25 درصدی 
در ماه آگوست 37.8 درصد کاهش داشته است. 

بر اساس آمار ارائه شده از سوی مؤسسه ریفینیتیو اکون، ایران در ماه آگوست 319.92 هزار تن سنگ آهن به چین 
صادر کرده است که نسبت به ماه جوالی 37.8 درصد کاهش داشته است. طبق این گزارش، صادرات سنگ آهن ایران به 
چین در ماه آگوست نسبت به مدت مشابه سال گذشته 23.۴ درصد کاهش داشته است. همچنین از ابتدای ماه سپتامبر 

تا امروز و بر اساس آمارهای رسمی، چین تنها 129.53۴ هزار تن از ایران سنگ آهن وارد کرده است. 

جدیدترین گزارش از تولید فوالد جهان در هشت ماهه نخست 2019

1/240/286/000 تن تولید فوالد

میلگرد چینی و ترکی  ارزان شد

سبقت گرفتن هند از آمریكا در تولید زغال سنگ
وزارت صنعت و تجارت هند اعالم کرده که صادرات کل فوالد هند به آمریکا در 

سال مالی 2۰18-2۰19 به میزان 35 درصد افت داشته است. 
با  مالی گذشته  در سال  آلومینیوم  عین حال صادرات  در  گزارش چیالن،  به 
1۴درصد رشد همراه بوده است. کاهش چشمگیر صادرات فوالد هند به آمریکا 
عمدتا به دلیل تعرفه های باالی اعمال شده بر روی فوالد از سوی مقامات آمریکایی 
است. شورای تجاری آمریکا و هند اعالم کرده که تعرفه ها و موانع تجاری بر روی 
مصرف کنندگان هر دو کشور تاثیرگذار بوده است. این کمیته خواستار گفت 
و گوی شفاف میان دولت و صنعت برای حل مسائل و تقویت همکاری های 
استراتژیک میان دو کشور شده اند. این کمیته امیدوار است که بازدید وزیر امور 
خارجه آمریکا به هند یک فرصت برای حل مشکالت تجاری دو کشور باشد.

افت سهام شرکت های فوالدی آمریكا
افت  با  آمریکا  فوالد  صنعت  وضعیت 
11 درصدی شاخص سهام شرکت های 
فوالد در بورس این کشور پیچیده تر از 

قبل شد.
سهام  شاخص  ان،  ان  سی  گزارش  به 
شرکت فوالد آمریکا در حال حاضر در 
مقایسه با سال قبل 6۰ درصد افت کرده و یکی از دالیل اصلی این وضعیت 
کاهش سطح همکاری ها میان صنایع فوالد آمریکا و طرف خارجی اعالم شده 
افزایش تعرفه واردات فوالد،  است. تصمیم دولت آمریکا در سال 2۰18 برای 

موجب کاهش روابط بین المللی فوالد کاران آمریکایی شده است.

جدیدترین گزارش انجمن جهانی فوالد )WSA( از تولید فوالد کشورهای فوالدساز 
عضو این انجمن نشان می دهد که تولید 6۴ کشور عضو این انجمن  در هشت 

ماهه نخست سال 2۰19 میالدی به یک میلیارد و 2۴۰ میلیون و 286 هزارتن 
رسیده است که حاکی از رشد ۴.۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.

طبق این گزارش، میزان تولید فوالدسازان جهان در اوت 2۰19 میالدی، با ۴.۴ درصد 
افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 156میلیون و 38 هزار تن رسید. این 
در حالی است که این رقم در اوت سال گذشته 15۰ میلیون و 855  هزار تن ثبت شد.

انجمن جهانی فوالد گزارش داد، تولید فوالد خام ایران در اوت2۰19 میالدی با 
رشد 6.7 درصدی به 2 میلیون و 2۰۰ هزارتن رسید در حالیکه این رقم در مدت 
مشابه سال گذشته 2 میلیون و 62 هزار تن بود. ایران 17 میلیون و 188 هزارتن 
فوالد خام تولید کرد که در مقایسه با تولید سال گذشته به میزان 16میلیون و 

153 هزارتن، 6.۴ درصد رشد نشان می دهد.
این گزارش می افزاید که طی هشت ماهه نخست سال جاری میالدی، چین با 
تولید 66۴ میلیون و 869 هزار تن، هند با 75 میلیون و697 هزار تن، ژاپن با 67 
میلیون و 589 هزار تن، آمریکا با 59 میلیون و 229 هزار تن و کره جنوبی با  ۴8 

میلیون و ۴28 هزارتن 5کشور برتر فوالدساز جهان می باشند.

 قیمت میلگرد در بازار داخلی چین به روند نزولی ادامه داد و تا 7 دالر ارزان تر 
شد. گزارش های حاکی از ثبت قیمت ها 5۰۰ تا 515 دالر هر تن درب کارخانه 

است.
انتظار می رود ماه های آتی تولید فوالد چین باال برود از این رو فروشنده ها سعی 

دارند از موجودی انبارها کم کنند. 
از آنجایی که برخی پروژه های ساختمانی در حال خرید میلگرد مورد نیاز خود 
افت قیمت  انتظار می رود  اکتبر هستند  تا 7  اول  فعالیت در تعطیالت  برای 
شدیدی در بازار مشاهده نشود. میلگرد صادراتی چین نیز حدود 3 دالر افت 

داشته و به ۴66 دالر هر تن فوب رسیده است. 
آخرین قیمت در بازار داخلی ترکیه ۴83 تا ۴88 دالر هر تن درب کارخانه ثبت 
شد که حدود 5 دالر افت داشت. میلگرد صادراتی ترکیه نیز 395 تا ۴۰2 دالر 

هر تن فوب است که افت قیمتی را نشان می دهد. 
میلگرد در بازار داخلی امارات نیز کاهشی شده است و قیمت امارات استیل برای 
میلگرد ۴72 دالر هر تن درب کارخانه گزارش شده در حالی که پیشنهاد قبلی 
۴86 دالر بود. همچنین در بازار واردات امارات نیز قیمت میلگرد افت داشته و با 

1.17 درصد کاهش 5۰5 تا 5۰9 دالرهر تن سی اف آر ثبت شد.

خبرهای خوش عبور صنعت فوالد از بحران تأمین 
الكترود گرافیتی

گزارش های بازار جهانی حاکی از این است که الکترود گرافیتی که در برهه ای 
به چالش صنعت فوالد مبدل شده بود و قیمت های آن به شدت افزایش یافته 
بود اکنون با کاهش نرخ ها همراه است. این کاهش نرخ و اخباری پیرامون این 
موضوع که بهای این ماده حیاتی صنعت فوالد به روند نزولی خود ادامه خواهد داد 
سبب شد سهام شرکت های تولیدکننده الکترود نیز روند نزولی در پیش بگیرد.

ریشه افت قیمت الکترود را بایستی در چین جستجو کرد که با فاصله گیری مقطعی 
از استراتژی آسمان آبی و مباحث مربوط به آالیندگی هوا، محدودیت های تولید 
الکترود گرافیتی را کاهش و عرضه جهانی را افزایش داد. همزمان افت قیمت نفت 
عامل ارزان تر شدن نیدل کک یا همان کک سوزنی به عنوان ماده اصلی مصرفی 
در فرایند تولید الکترود شده است. مجموع این عوامل سبب شده قیمت نیدل کک 
داخلی چین طی یک سال اخیر با 35 درصد افت به زیر 2۰ هزار یوان به ازای هر 
تن تعدیل شود. چین اعالم کرده تا پایان سال 2۰2۰ نزدیک به 1.12 میلیون تن 
ظرفیت جدید نیدل کک از محل زغالسنگ و نفت برای تولید انواع محصوالت شامل 
الکترود گرافیتی را به مدار تولید می آورد که این موضوع عامل بهبود تامین خوراک 
مورد نیاز  تولید الکترود گرافیتی و تعدیل نسبی قیمت ها در بازار خواهد شد.



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 اول مهر هفته چهارم شهریور سایز

0.485,00084,500

0.571,00071,000

0.675,80078,000

0.773,50073,000

0.870,00070,500

0.969,50069,500

168,50068,500

1.2571,50071,500

1.568,80069,000

266,80074,000

2.568,50068,500

هفته اول مهر هفته چهارم شهریور سایز

6.544,90044,900

8******

10******

1258,50058,500

1458,50058,500

هفته اول مهر هفته چهارم شهریور سایز

345,30044,900

445,30044,900

545,30044,900

645,30044,900

845,30044,900

1045,30044,900

هفته اول مهر هفته چهارم شهریور سایز

645,30044,900

8456,30044,900

1045,30044,900

1245,30044,900

1445,30044,900

1645,30044,900

هفته اول مهر هفته چهارم شهریور سایز

842,50042,500

1040,90041,000

1240,90041,000

1441,70041,700

1641,70041,700

1841,70041,700

2041,70041,700

2241,70041,700

2541,70041,700

2840,50041,700

30******

3242,20042,200

هفته اول مهر هفته چهارم شهریور سایز

255,20055,000

355,70055,500

455,30054,800

555,30054,800

655,20054,800

855,20054,800

1055,20054,800

1255,20054,800

1555,20054,800

2053,30053,000

2552,70052,300

روند تغییرات
قیمت محصوالت فوالدی 

در بازار تهران

قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون )ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

۴5.66116.5۰۰1398/۰7/۰11398/۰8/3۰ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

۴7.66261.۰5۰1398/۰7/۰11398/۰8/3۰ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

۴۰.7556.6۰۰1398/۰7/۰11398/۰8/29تیرآهن 1۴ تا 18ذوب آهن اصفهان
۴3.6۴98.8۰۰1398/۰7/۰31398/۰8/3۰سبد تیرآهن مخلوطذوب آهن اصفهان
۴۰.9526.6۰۰1398/۰7/۰31398/۰8/3۰تیرآهن 1۴ تا 18ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد 1۴ تا ذوب آهن اصفهان
A3 - 3237.۰896.6۰۰1398/۰7/۰31398/۰8/3۰

سبد میلگرد 1۴ تا ذوب آهن اصفهان
A3 - 3237.۴7۰3.3۰۰1398/۰7/۰71398/۰9/۰5

۴۴.19۴۴.۴۰۰1398/۰7/۰71398/۰9/۰5سبد تیرآهن مخلوطذوب آهن اصفهان

۴2.335۴.۴۰۰1398/۰7/۰71398/۰9/۰5تیرآهن 1۴ تا 18ذوب آهن اصفهان

شمش بلوم فوالد خوزستان
5SP)15۰*15۰(3۴.8853۰.۰۰۰1398/۰7/۰31398/۰8/۰1

اخبار فوالد
بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

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

سردبیر: سید احمد عسکری
گرافیک و صفحه آرایی:  مونا قهاری 

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

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

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

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

36.8613.3۰۰1398/۰7/۰31398/۰7/۰8سبد میلگرد 28تاA3-1۴مجتمع فوالد خراسان
37.17۴3.3۰۰1398/۰7/۰71398/۰7/1۰سبد میلگرد 28تاA3-1۴مجتمع فوالد خراسان

شمش بلوم فوالد کاوه جنوب کیش
5SP)15۰*15۰(33.5981۰.۰۰۰1398/۰7/۰71398/۰7/15

سبد میلگرد 1۴ تا مجتمع فوالد صنعت بناب
A3 - 3236.9۴51.۰121398/۰7/۰71398/۰7/1۰

مخلوطمجتمع فوالد ظفر بناب میلگرد  37.8371.1۰۰1398/۰7/۰71398/۰7/1۰سبد 
شرکت معدنی وصنعتی 

چادرملو
شمش بلوم 

5SP)15۰*15۰(3۴.2951۰.۰۰۰1398/۰7/۰11398/۰7/29

مجتمع معدنی و صنعت 
36.۴57۴۴۰1398/۰7/۰11398/۰7/۰6سبد میلگرد مخلوطآهن و فوالد بافق

37.3373.3۰۰1398/۰7/۰31398/۰7/۰8سبد میلگرد مخلوطفوالد کویر کاشان

37.3873.3۰۰1398/۰7/۰71398/۰7/1۰سبد میلگرد مخلوطفوالد کویر کاشان

شمش بلوم ذوب و نورد زرفام
5SP)15۰*15۰(33.6۰92.۰۰۰1398/۰7/۰31398/۰7/۰8


