
آمار 4 ماهه نخست سال 96 فوالد کشور که توسط   
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران منتشر شده، حاوی نکات بسیار 
مهمی در تحلیل وضعیت جاری و آینده صنعت فوالد اســت. 
در این گزارش تالش شــده تا مهمتریــن نکات این گزارش به 

مخاطبین محترم ارائه شود.

تولید 7 میلیون تنی فوالد ایران در چهارماه با نرخ رشد 
دورقمی 

آمار انجمن فوالد نشــان می دهد تولید بلوم و بیلت کشور در 
چهارماهه نخست سال جاری، ۳ میلیون و ۷۷۰ هزار تن و اسلب 
۳ میلیون و ۲9۲ هزار تن بوده که به ترتیب رشــد ۱9 درصد و 
۱۵ درصدی را نســبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می 
دهد. از سوی دیگر تولید کل محصوالت فوالدی در مدت مذکور 
6 میلیون و ۳۳9 هــزار تن بوده که ۱۰ درصد باالتر از 4 ماهه 
ابتدایی پارســال است و عمده این تولیدات در بخش ورق گرم 
به میزان ۲ میلیون و ۳۷9 هزار تن بوده است. نکته قابل توجه 
افزایــش ۱ درصدی تولید میلگرد و کاهش ۲۱ درصدی تولید 
تیرآهن طی 4 ماهه اول سال جاری است. همچنین در 4 ماهه 
اول ســال 96،  ۷ میلیون و ۲4۵ هزار تن آهن اسفنجی تولید 
شده که ۲۷ درصد باالتر از رقم ثبت شده در سال گذشته یعنی 

۵ میلیون و 6۸9 هزار تن است.
افزایش سهم بخش خصوصی در فوالد ایران 

آمار 4 ماهه نخســت سال جاری نشان می دهد که تولید فوالد 
در همه محصوالت، در بخش خصوصی افزایشــی بوده و این به 
معنی توانمندتر شــدن بخش خصوصی است. به طور مثال در 
چهارماه اول سال، نوردکاران بخش خصوصی توانسته اند بیش از 
۱.۵ میلیون تن میلگرد تولیدکنند که این میزان تقریبا سه برابر 

بخش خصوصی شده است. در تولید شمش نیز بخش خصوصی 
توانسته با ثبت رشد ۲۸ درصدی، بیش از ۱.6 میلیون تن شمش 
در چهارماه اول سال جاری تولیدکند که فقط ۷۰۰ هزار تن از 
بخش خصوصی شــده کمتر است و این فاصله در حال کاهش 
بیشتر می باشد. حتی در بخش ورق هم تولیدکنندگان بخش 
خصوصی موفق شده اند رشدهای سه رقمی در تولید ورق سرد 
و پوشــش دار ثبت کنند به طوری کــه اکنون می توان گفت 
تقریبا دو برابر بخش خصوصی شده، ورق پوشش دار در بخش 

خصوصی تولید می شود.
انتظار ورود فوالد به دوره پیش رونق از باالدست

نــگاه تحلیلی به این اعداد و ارقــام می تواند نویددهنده خروج 
بازار فوالد کشــور از رکود و ورود به دوره پیش رونق باشد چرا 
که در اکثر محصوالت، نرخ رشد دورقمی برای تولید دیده می 
شــود و انتظار می رود این رشد از صنایع باالدستی مثل آهن 
اسفنجی و ذوب به سمت نورد نیز جریان پیدا کند هرچند که به 
دلیل مازاد ظرفیت زیادی که در بخش نورد مقاطع طویل وجود 
دارد، رســیدن به نرخ رشد دو رقمی در تولید محصوالتی مانند 
میلگرد و تیرآهن دور از ذهن می باشد. همچنین با توجه به روند 
افزایشی قیمت ها در بازار جهانی و داخلی، انتظار می رود در آمار 
۵ ماهه در اکثر محصوالت فوالدی شاهد رشد مثبت تولید باشیم 
البته نتایج نشست ها در مورد تامین شمش مورد نیاز نوردکاران 

در این خصوص موثر خواهد بود.
جهش صادراتی در اسلب، میلگرد و البته آهن اسفنجی!

آمار صادرات 4 ماهه فوالد ایران از رشد تقریبا ۳ برابری صادرات 
اســلب و 4 برابری صادرات میلگردهــای کالف حکایت دارد. 
صادرات آهن اسفنجی هم با ۵۲۰ درصد رشد، به ۳۰4 هزار تن 
در چهارماه اول سال رسیده است! در این میان سقوط صادرات 
ورق های گرم و سرد فوالدی نکته تلخ آمار 4 ماهه است که به 

دلیل استراتژی های فوالد مبارکه در تامین نیاز داخلی پدیدار 
شده اســت و پیش بینی می شود در ماه های آتی، با توجه به 
اشباع بازار داخل از شدت افت صادرات ورق های فوالدی کاسته 

شود.
سقوط آزاد واردات شــمش در مقابل افزایش واردات 

ورق های پوشش دار
آمارها نشان دهنده سقوط 9۰ درصدی واردات شمش، کاهش 
۳۲ درصدی واردات ورق گرم زیر ۳ میلیمتر و همچنین افت ۷ 
درصدی واردات ورق سرد است. از سوی دیگر واردات ورق های 
پوشش دار به دلیل آنچه تولیدکنندگان این نوع ورق ها از آن به 
عنوان خالهای تعرفه ای نام می برند، افزایش ۲۰ درصدی را به 

ثبت رسانده و به ۱۲6 هزار تن در 4 ماه رسیده است. 
فوالدهای صنعتی در مسیر رونق

آمار مصرف ظاهری 4 ماه ابتدایی ســال جاری هر چند نشان 
دهنده رشد یا افت در همه یا اکثر محصوالت نیست اما به خوبی 
نشــان می دهد که مصرف ورق های فوالدی در کشور افزایش 
یافته است به طوری که مصرف ظاهری ورق های سرد و پوشش 
دار را با رشــدهای 4۷ درصــدی و 49 درصدی به حدود یک 
میلیون تن و ششصدهزار تن رسانده است و این یعنی حرکت در 

مسیر رونق فوالدهای صنعتی.
از ســوی دیگر، فوالدهــای ســاختمانی در بخش محصوالت 
نهایی)میلگــرد و تیرآهن( کاهش مصــرف ظاهری را به ثبت 
رسانده اند اما رشــد مصرف ظاهری ۲۳ درصدی برای شمش 
فوالدی دیده می شود که با توجه به کاهش 9۰ درصدی واردات 
شمش و افزایش ۱9 درصدی تولید آن، می توان پیش بینی کرد 
که فوالدهای ساختمانی نیز در ماه های آتی، شروع به حرکت در 

مسیر خروج از رکود و ورود به دوره پیش رونق شوند.

بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

شمش با قیمت جهانی به صادرکنندگان 
محصوالت فوالدی عرضه شود

مصطفی عبدالهی
مدیرعامل نورد فوالد تهران

با توجه به اینکــه فوالد ایران به ویژه در بخش خصوصی 
هنوز جایگاه خود در بازارهای بین المللی را به طور شایسته 
پیــدا نکرده، زمانی می تواند در صادرات محصوالت پایین 
دســتی رقابت کند که قیمــت صادراتــی تولیدکنندگان 
داخلی مناســب تر و یــا حداقل هم تراز رقبــای منطقه 
ای خود باشــد. الزمه این امر بــرای ارتقاء حجم صادرات 
محصوالت فوالدی هم این اســت که نــوردکاران بتوانند 
شــمش مورد نیاز خود را بــه قیمت هــای جهانی تهیه 
کنند. در واقع الزم اســت که واحدهای ذوبی شــمش را 
به قیمت های منطقی بــه واحدهای نوردی داخلی بدهند 
تا کارخانه های نوردی نیز قدرت صادرات داشــته باشــند 
چون در صورت باالتر بودن قیمت شــمش داخلی نسبت 
به قیمــت جهانی، امــکان صادرات برای نــوردکاران به 
جهت عدم رقابت پذیری در سطح بین المللی وجود ندارد.

در ایــن بین نقــش واحدهای بزرگ تولیدکننده شــمش 
نظیر فوالد خوزســتان، فوالد ارفع و فــوالد کاوه جنوب 
بســیار مهم اســت چرا که بــا در نظر گرفتــن مارجین 
ســود قابل قبول این شــرکت هــا به دلیل اســتفاده از 
مــواد اولیــه ارزان، در صورت کاهش این مارجین ســود 
و فروش شــمش به قیمــت های مناســب و منطقی در 
ســطح جهانی، مــی توانند بــه نوردکاران کمــک کنند.

این اقدام سبب خواهد قیمت شمش برای نوردکاران کاهش 
یافته و در نتیجه صادرات برای آنها مقدور خواهد شــد در 
حالی که اکنون دو ماه اســت که صادرات محصول نهایی 
ما به کلی قطع شده و علت آن باال بودن نرخ خرید شمش 
اســت که قدرت رقابت صادراتی را از ما سلب کرده است.

البته در کمیته توسعه صادرات انجمن نیز موضوع صادرات 
مشترک از طریق عبور موقت داخلی مطرح شد بدین شکل 
که فوالدسازان ضمن بهره بردن از مزایای صادراتی شمش 
را در قالب عبور موقت به نوردکاران بفروشــند و کاالهای 
تولیــدی در واحدهای نوردی صادر گردد. اما این مســئله 
پیچیدگی ها و بوروکراسی های زیادی دارد و اخذ موافقت 
ها و تاییدیه ســازمان مختلف و اجرای آن در کوتاه مدت 
ممکن نیست و در شرایط فعلی بهترین راهکار عرضه شمش 
بــه واحدهای داخلی با قیمت های منطقی جهانی اســت.

این نکته را هم باید مدنظر داشت که اگر صادرات محصوالت 
نهایی در کشور اتفاق نیفتد و همچنان متوقف باقی بماند، 
به زودی شاهد رقابت منفی در بازار خواهیم بود. در وضعیت 
فعلی شاهد آن هستیم که انبار نوردکاران پر شده و چنانچه 
شرایط برای صادرات آنها فراهم نشود قطعا در بازار داخل 
بــا قیمت های پایین تر عرضه خواهند کرد و رقابت منفی 
همچون ســال های قبل در بازار اتفاق می افتد که موجب 
ضرر و زیان بســیاری از فعاالن فوالد کشــور خواهد شد.
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اخبار و قیمت های فوالد

در بازارهای داخلی و جهانی

نشانه های ورود فوالد به دوره پیش رونق
گزارش تحلیلی چیالن از آمار چهارماهه صنعت فوالد ایران:

اخبار و قیمت های فوالد

در بازارهای داخلی و جهانی



تاراز موفق به تولید محصول گالوانیزه با پوشش Tin Organic Coating و یا همان TOC رنگی 
به صورت انبوه برای اولین بار در کشور شد. ویژگی این محصول مقاومت به خوردگی به مراتب باالتر 
)بیش از ده برابر( در مقایسه با پوشش های محافظ کرم شش و سه ظرفیتی است. مقاومت رنگ 
های اعمالی در برابر نور خورشید و بارندگی )رطوبت ( نیز از دیگر مزایای این محصول بشمار می 
آیند. این محصول فاقد هرگونه ضرر برای محیط زیست و سالمت انسان بدلیل عدم وجود کرم شش 
و سه )CR+6  و CR+3 ( ظرفیتی در ساختار می باشد. این محصول بدلیل قابلیت دارا بودن رنگ 

های مختلف می تواند در طیف وسیعی از کاربردهای نهایی مورد استفاده قرار گیرد.
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تولید انبوه ورق رنگی TOC  توسط شرکت تاراز چهارمحال

رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد: 

خصوصی سازی واقعی نیاز ساختاری 
صنعت فوالد است

خصوصی سازی در صنعت فوالد و بعضا در کل صنعت کشور از اولویت های ساختاری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

دکتر محمود اسالمیان، رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در گفت و گو با چیالن ضمن بیان این مطلب که خصوصی سازی نیاز 
ساختاری صنعت فوالد کشور است گفت: سال ها است که بحث اصل 44 و خصوصی سازی را مطرح می کنیم ولی متاسفانه به دلیل 

برخی مقاومت ها این اتفاق نمی افتد و روند موجود نشان می دهد در حال از دست دادن سرمایه های بزرگی هستیم.

وی افزود: در خصوصی سازی باید اهلیت کسانی که قصد خرید واحدها دارند مورد بررسی قرار گیرد. اتفاقی که در خصوصی سازی 
رخ داده این است که خصوصی سازی و برگزاری مزایده ها، بدون توجه به اهلیت افرادی صورت می گیرد که در این مزایده ها شرکت 

کرده اند.

اسالمیان تصریح کرد: اتفاق مهمی که می تواند در زنجیره فوالد کشور رخ دهد، واگذاری واقعی این صنعت در حوزه های معدنی و 
تولیدی به مردم است. چون این امر می تواند سبب افزایش بهره وری، مالیات و اشتغال شود.

رئیس هیئت مدیره انجمن فوالد خاطرنشان کرد: عالوه بر اینکه واگذاری واقعی در صنعت به ویژه صنعت فوالد می تواند سبب افزایش 
بهره وری و رشد اشتغال شود، به دولت هم این اجازه را می دهد که به مسائل زیرساختی و اصلی خود بپردازد و مطمئن باشد با این 

واگذاری های منطقی، اتفاقات غیر عقالنی گذشته در این صنعت دیگر رخ نخواهد داد.
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کریم سلیمی، مدیرعامل فوالد آناهیتای گیالن در گفت و گو با چیالن به موضوع تامین شمش واحدهای نوردی پرداخت و گفت: اگر 
واحدهای ذوب متعهد شده اند که بار به نوردکاران تحویل دهند قطعا مشکلی پیش نخواهد آمد در غیر این صورت باید فکری به حال 

تعرفه های شمش کرد.

وی با تاکید بر این نکته که نوردکاران در شرایط بدی به سر می برند ادامه داد: چنانچه واحدهای نوردی قادر به تامین شمش خود از 
بازار داخل نباشند باید شاهد آزادسازی تعرفه ها و واردات شمش بود.

 حاج ســلیمی در پاســخ به این سوال که آیا واحدهای نوردی قادر به صادرات هستند گفت: در شرایط فعلی که قیمت های شمش 
افزایشی بوده به جهت افزایش قیمت تمام شده، صادرات مقرون به صرفه نبوده و با این قیمت خریدی صورت نمی گیرد. برای مثال 
آناهیتای گیالن پیش از این صادراتی به کشورهای همجوار داشت اما اکنون که قیمت شمش افزایش یافته صادرات واحدهای نوردی 

همچون ما صرفه اقتصادی ندارد و خریداران با این قیمت ها از ما خرید نمی کنند.

وی به طرح توسعه شرکت نیز اشاره داشت و گفت: طرح توسعه شرکت شامل واحد شمش و مقاطع فوالدی است و به جهت تحویل 
کوره ها امیدوار هستیم تا 6 ماه آینده اولین ذوب خود را بگیریم.

حاج سلیمی توضیح داد: خط تولید این کارخانه از یک شرکت هندی است و کوره ها در حال نصب هستند.

گفتنی است، فوالد آناهیتای گیالن قادر است ساالنه 320 هزار تن میلگرد ساختماني 8 تا 32 میلی متر را تولید کند. بازار هدف کارخانه 
فوالد آناهیتا داخل کشور می باشد که البته طبق گفته مدیریت این مجموعه، بازارهای صادراتی درکشورهیا همچوار نیز داشته است.

کریم سلیمی در گفت و گو با چیالن:

آناهیتای گیالن تا شش ماه آینده 
صاحب واحد ذوب می شود

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تشریح کرد:

تمام تالش ها برای خروج ذوب آهن 
اصفهان از رینگ زیان دهی

مهندس صادقی، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان از بهبود شرایط این شرکت با افزایش تولید، کاهش بدهی ها، توسعه صادرات و کاهش 
قیمت تمام شده خبر داد.

مدیرعامل ذوب آهن گفت: در حال نهادینه کردن صادرات در کشورهایی هستیم که بازار مطمئن، ثابت و همیشگی دارند و بازارهای 
مقطعی مد نظر نیست. طبق آمار، حجم صادرات ذوب آهن طی 4 ماه گذشته 476 هزارتن بود که با نرخ بین المللی صورت گرفت 
و ارزش آن بالغ بر 200 میلیون دالر است. این در حالی است که ذوب آهن در سال گذشته در مجموع 700 هزارتن صادرات داشت.

صادقی خاطرنشان کرد: ذوب آهن یک کشتی به گل نشسته بود که از آن شرایط خارج شد و به مرحله سوددهی رسید.

وی توضیح داد:  ذوب آهن اصفهان از زیان دهی خارج گردید و به یک واحد تولیدی سود ده تبدیل شد. اقدامات موثر و از جمله مدیریت 
صرفه جویی و نهضت کاهش قیمت تمام شده موجب شد، قیمت تمام شده محصوالت ذوب آهن در سال جاری با وجود تورم، افزایش 

قیمت مواد اولیه و ... نسبت به سال های قبل کمتر باشد.

مدیرعامل ذوب آهن اظهار کرد: پرداخت بدهی های سازمان ها و معادن آغاز شده و این بدهی ها بسیار کاهش یافته است. بدهی های 
مالیاتی در حال تهاتر اســت و بدهی به بانک ها از جمله بدهی 700 میلیارد تومان به بانک رفاه نیز پرداخت می شــود. پرداخت این 

بدهی ها به تدریج و طی 5 سال صورت می گیرد تا ذوب آهن اصفهان دوباره تبدیل به یک واحد اقتصادی پیشرو شود.

گزارش بازدید مدیران فوالد خوزستان از چند کارخانه کره ای:

کیفیت بیلت فوالد خوزستان از بیلت های 
ژاپنی هم بهتر است

سید محمد حسین امام، مدیر صادرات فوالد خوزستان در گفت و گو با چیالن به بازدید مدیران صادرات، کنترل کیفیت و نماینده 
اعزامی از بخش فوالدسازی فوالد خوزستان از کارخانه سامسونگ و چند کارخانه کره ای دیگر که خواستار بیلت های فوالد خوزستان 
هستند  اشاره ای داشت و طی گزارشی گفت: در این بازدید به اتفاق تیمی از شرکت سامسونگ از کارخانه دیهان )Daehan( کره 
بازدید به عل آوردیم که در این بازدید، مسئوالن شرکت فوالدسازی دیهان اذعان داشتند که کیفیت بیلت های تولیدی فوالد خوزستان 
حتی از بیلت های ژاپنی نیز بهتر است. امام  افزود: در حال حاضر نیز در حال مذاکره با این شرکت و دو شرکت کره ای دیگر برای 

گسترش صادرات به آنها هستیم.

مدیر صادرات فوالد خوزستان توضیح داد: اولین محموله ارسالی به دیهان 10 هزار تن بود و به جهت کیفیت مطلوب بیلت ارسالی، 
این شرکت به دو کارخانه دیگر پیشنهاد خرید از فوالد خوزستان را داد که در نتیجه در بازدید از کره، از این دو کارخانه نیز بازدید به 
عمل آمد و مذاکراتی برای صادرات دو محموله 10 هزار تنی به مقصد دو کارخانه دیگر صورت گرفت. با این حال چون روند قیمت ها 

صعودی است، در صادرات کمی محتاط تر عمل می کنیم تا در اوج قیمت ها صادرات مان را انجام دهیم.

گفتنی است، در بازدید مدیران فوالد خوزستان به کره جنوبی عالوه بر اینکه مسئوالن سامسونگ از کیفیت باالی محصوالت فوالد 
خوزستان ابراز رضایت کردند، دومین کارخانه صنعتی فوالد کشور کره درخواست خرید بیلت از فوالد خوزستان را نمود. از سوی دیگر 
برخی دیگر از کارخانه های ســئول نیز درخواست ارسال موارد فنی و پروتکل های مورد نیاز جهت بررسی خرید از فوالد خوزستان 
را داشتند. براساس گزارش چیالن به نقل از روابط عمومی فوالد خوزستان، معاون بخش فوالد شرکت سامسونگ به همراه تیم این 
شرکت عالقه مندی خود را پیرامون توسعه روابط تجاری دوسویه با شرکت فوالد خوزستان ابراز نموده و این دو هیئت بر افزایش حجم 

معامالت به توافق رسیدند.

صدور اولین پارت محموله 
ورق فوالدی استان قم به 

عراق درسال 96

در روزهای اخیر  شاهد صادرات  اولین محموله ورقهای سرد فوالدی ازکارخانه صنعت ورق آرین پاژ واقع در استان قم به کشور عراق 
بودیم. به گزارش چیالن، شرکت صنعت ورق آرین پاژ که تولید و تامین کننده  ورق های فوالدی اصالح شده کیفی است در وهله 
اول سه کشور عراق، ترکیه و افغانستان را بازار هدف خود قرار داد که صادرات به عراق تحقق یافت و موفق شد قراردادی با ارزش 
کلی یک میلیون دالر داشته باشد. گفتنی است، محصوالت صنعت ورق آرین پاژ در خودروسازی، لوازم خانگی و صنایع پایین دستی 
کاربرد دارد و در خط تولید این کارخانه عالوه بر بحث شستشوی ورق، گرفتن موج های سطحی ورق، اصالحات لبه، بازرسی و اصالح 

سطح ورق و در نتیجه برش، اصالح ابعاد و تبدیل به ابعاد مورد نیاز مشتری نیز انجام می شود.

صنعت ورق آرین پاژ عالوه بر تولید ورق های فوالدی اصالح شده، توانسته بخشی از خط تولید را که پیش از این در انحصار چند 
کشور اروپایی بود بهبود و ارتقا داده و ضمن بومی سازی بخشی از خطوط، از هدر رفت حجم زیادی از محصوالت فوالدی جلوگیری 
نماید.و امکان استفاده مجدد ازورق های زائد را بدون ذوب مجدد فراهم آورد به گفته محمد مهدی یارجانلی، مدیرعامل این واحد، با 
وجود توانایی های زیاد تنها با 10 درصد ظرفیت یعنی تولید 2 تا 3 هزار تن در ماه کار می کند. مدیرعامل صنعت ورق آرین پاژ به 
چیالن گفت: در صورت تامین نقدینگی و اجرای طرح توسعه، این واحد صنعتی می تواند ظرفیت تولید خود را به بیش از 25 هزار 
تن در ماه و اشتغال زایی را از 40به 100 نفر افزایش دهد.  طبق این گزارش، بزرگترین مشکل این شرکت، تامین نقدینگی و سرمایه 
در گردش است یعنی برای تامین مواد اولیه نیازمند گشایش خطوط اعتباری هست که مسئوالن شرکت امیدوارند با رفع این معضل 
به ظرفیت اسمی خود نزدیک شوند. البته وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای حمایت از واحدهایی از این دست، بسته های 
حمایتی را در نظر گرفته است برای مثال برای کمک به تامین نقدینگی واحد صنعت ورق آرین پاژ تالش شده اعتبار اسنادی داخلی 
توسط یکی از بانک ها صورت گیرد. گفتنی است، نیاز ایران به ورق سرد اصالح شده ساالنه 2 میلیون تن است که این واحد قادر 

است 15 تا 20 درصد از این میزان را تامین نماید.

با حضور رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، رئیس انجمن سنگ آهن ایران، مدیر عامل بورس کاالی ایران، مدیران کارخانجات 
تولیدکننده فوالد و معاونین وزارت صنعت، معدن و تجارت

بدرقه فوالدی ها از نعمت زاده با عکس یادگاری



صادرات ورق فوالدی کره جنوبی افزایش یافت
براســاس گزارش گمرك کره جنوبی، صادرات انواع ورق شامل ورق گرم، ورق سرد، 
گالوانیزه و سایر ورق های فوالدی در ماه جوالی با 8 درصد افزایش به 1.96 میلیون 
 )Jan-July( 2017 تن رسید.صادرات انواع ورق کره جنوبی در 7 ماهه ابتدائی سال
نیز با 2 درصد افزایش به 13.17 میلیون تن رسید که 230 هزار تن بیشتر از مدت 
مشابه سال 2016 می باشد.براساس آمار گمرك کره جنوبی، این کشور در ماه جوالی 
720 هزار تن ورق گرم، 590 هزار تن ورق گالوانیزه، 310 هزار تن ورق سرد و 200 
هزار تن سایر انواع ورق های فوالدی را قرار کرد که تنها در بخش صادرات ورق گرم 

کاهش 80 هزار تنی را نسبت ژوئن داشت.

مشخصاتمحصول
هفته منتهی به
13 مه 2017

هفته منتهی به
7 ژوئن 2017

هفته منتهی به
17 ژوئن 2017

هفته منتهی به
2 جوالی 2017

هفته منتهی به
16 جوالی 2017

هفته منتهی به
23 جوالی 2017

هفته منتهی به
30 جوالی 2017

هفته منتهی به
6 آگوست 2017

هفته منتهی به
19 آگوست 2017

سنگ آهن
 CFR -58 درصد وارداتی

شمال چین
35-3631/5-32/530-3139/5-40/542-4342-4342-4347-4845/5-46/5

سنگ آهن
 CFR -65 درصد وارداتی

شمال چین
71-7271-7271-7280-8183-8483-8484-8590-9197-98

سنگ آهن
 CFR -52 درصد وارداتی

شمال چین
28/5-29/528/5-29/528/5-29/528/5-29/528/5-29/528/5-29/528/5-29/528/5-29/528/5-29/5

شمش
صادراتی- FOB دریای 

سیاه
393392400407/5423432445470500

505508530550-500500-472495-445471-433440-415430ورق گرم- صادراتی چینورق گرم

ورق گرم
 صادراتی FOB دریای 

سیاه
435-440435-440430-440445-455465-475470-490495-500505-510540-545

602-567581596-557561-542551-530536-530519-545525-532540-521 وارداتی اروپا CIFورق گرم

585-555575-540550-530535-520525-505515-500495-500490-490495-480 صادراتی دریای سیاهورق سرد

FOB 430-439423-433420-425435-440450-460450-460480-490500-510525-535 صادراتی ترکیهمیلگرد

573-557561-543545-524532-516508-486504-475/5474-483/5464/5-488/5472/5-477/5 داخلی اروپامیلگرد

FOB 400-410428-430430-432446-450469-479483493-495520544-546 صادراتی چینمیلگرد

ي
ي جهان

ت ها
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 تهیه و تنظیم: مریم رحیمی

 همه مردان اقتصادی دولت دوازدهم

در جریان برگزاری جلسه علنی مجلس شورای اسالمی برای 
رای اعتماد به وزیران پیشنهادی رئیس جمهوری، بجز »حبیب 

اهلل بیطرف« گزینه پیشنهادی وزارت نیرو، سایر وزیران 
پیشنهادی با کسب رای اعتماد نمایندگان خانه ملت راهی دولت 
دوازدهم شدند. شریعتمداری و کرباسیان نیز به ترتیب سکاندار 
وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد شدند. نهاوندیان نیز 

به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهوری انتخاب شد.

سرخط خبرهای اقتصادی
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 رشد 61 درصدی درآمد گمرک ایران

معاون فنی گمرک ایران اجرای سامانه جامع گمرکی را از مهمترین 
دستاوردهای دولت یازدهم برشمرد و گفت: در سایه اجرای این 

طرح با وجود کاهش واردات در سال 1395 میزان درآمد گمرکی 
کشور نسبت به پارسال 61 درصد رشد داشت.

 آمار صدور پروانه های ساختمانی رو به افزایش است

معاون طرح های آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران گفت: 
تعداد واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های ساختمانی 
صادر شده در زمستان سال 1395 با 9.9 درصد رشد نسبت به 
زمستان 1394 به رقم 102 هزار و 22 واحد رسیده و در شهر 
تهران نیز این تعداد با 25.5 درصد رشد به رقم18هزار و 508 

واحد مسکونی افزایش یافته است.

 واگذاری ۸۴۵ شرکت دولتی از سال ۸۰ تاکنون

845 شرکت دولتی از سال 1380 تاکنون و در راستای اجرای 
سیاست خصوصی سازی در کشور واگذار شده است.

 بیش از 11هزار میلیون دالر سرمایه خارجی در دولت یازدهم

سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در 
گزارشی سرمایه خارجی وارد شده در دولت یازدهم را 11 هزار و 
263 میلیون دالر اعالم کرد که در سال 2016 میالدی نسبت به 

سال پیش از آن 65 درصد بیشتر شد.

دالیل تداوم افزایش 
بهای بیلت در 

بازارهای جهانی 
چیست؟

ازجمله دالیلی که سبب شده بهای بیلت در بازارهای بین المللی باال رود، باال بودن تقاضا برای شمش 
صادراتی است که همچنان رو به افزایش است. از سوی دیگر کاهش تولید و عرضه بیلت چین به دالیل 

مسائل زیست محیطی عامل دیگر تقویت قیمت بیلت می باشد.

چین تاکید زیادی بر کاهش تولید فوالد به روش کوره قوس الکتریکی به جهت مسائل زیست محیطی 
و نیز متعادل کردن تولید دارد.

بدین منظور فوالدسازی هبی به عنوان بزرگترین تولیدکننده فوالد در چین در اولین اقدام، به عنوان 
پیشتاز کاهش تولید در این کشور کاهش ظرفیت را در پیش گرفت. این فوالدساز چینی از ابتدای ژانویه 

تا جوالی 10.5 میلیون تن از ظرفیت تولید فوالد خام خود کاست.

ســایر عوامل تقویت قیمت بیلت، همان افزایش قیمت قراضه آهن، کاهش عرضه الکترود و افزایش 
تقاضای کوره های قوس الکتریکی می باشد. 

با این حال گزارش ها حاکی از آن است که اگرچه قیمت رو به باال پیش بینی می شود ولی فعاالن بازار 
ترجیح می دهند منتظر بمانند و بازار را رصد نمایند.

فعالیت های تجاری در بازار بیلت ترکیه تا حدودی کاهشــی اســت چراکه خریداران و فروشندگان 
ترجیح می دادند منتظر بمانند و وضعیت را رصد کنند تا تصویر شفاف تری از بازار برایشان روشن 

شود. 

بــه گزارش چیالن، با وجود ثبــت تقاضای محدود در بازار، قیمت ها رو به باال اســت. قیمت های 
پیشــنهادی برای واردات از کشورهای CIS در پایان هفته قبل با 10 دالر افزایش به سطح 520 تا 
525 دالر در هر تن برای تحویل به صورت CFR رسیده است. البته تلرانس 5 دالر باالتر یا پایین تر 
نیز در بازار شنیده می شود هرچند که خریداران از خرید خودداری می کنند و به عبارت دیگر هیچ 

معامله ای در بازار صورت نمی گیرد.

بیلت تولید شده در داخل ترکیه در محدوده 520 تا 530 دالر در هر تن درب کارخانه های فوالدی 
است که نسبت به قیمت های 510 تا 525 دالر هفته های قبل افزایش را نشان می دهد. البته اکثر 

خریداران عجله ای برای خرید جدید ندارند.

این قیمت های باال سبب شده پیشنهاد خرید صادراتی از ترکیه ناچیز باشد و تنها الجزایر وارداتی از 
این کشور داشته باشد و قیمت های فوب بنادر ترکیه 530 دالر در هر تن اعالم می شود.

فعاالن بازار 
بیلت ترکیه            
سیاست انتظار      
در پیش گرفتند

گروه Gallardo Balboa  اســپانیا وارد بازار ورق گالوانیزه می شود و دلیل این اقدام مطلوب 
شــدن بازار این محصول در پی تدابیر اتحادیــه اروپا در بخش واردات و نیز بهبود تقاضا عنوان 
می شود. گروه Gallardo Balboa اسپانیا به تازگی اعالم کرده به بخش ورق گالوانیزه اسپانیا 
وارد شــده اســت. گروه Gallardo Balboa در ماه جوالی تولید تجاری ورق گالوانیزه را در 
خط تولید گالوانیزه که در ماه مارس شــروع به کار کرده بود، آغاز کرد. این خط دارای ظرفیت 
تولید 200 هزار تن ورق گالوانیزه اســت و مقصد اصلی فروش این ورق ها، بازار داخلی اسپانیا 
و همین طور کشــورهای اروپایی است. این تولیدکننده معتقد است در شرایط حال حاضر بازار 
فوالد، بخش گالوانیزه از وضعیت مطلوب تری برخوردار است و عوامل زیادی از بازار این محصول 
حمایت می کند. حتی فعالیت ها در بازار با افزایش قیمت ها پایدار باقی مانه است. پیش بینی 

می شود سال آینده وضعیت با افزایش تقاضا و کسری تولید بهتر از قبل گردد.

بازار ورق گالوانیزه اروپا با توجه به تقاضای خوبی که از سوی صنایع مصرف کننده وجود دارد و 
نیــز تعرفه های موقت اجرایی بر روی ورق گالوانیزه چین که در محدوده 17.2 درصد تا 28.5 
درصد متغیر می باشد، قوی به نظر می رسد. این روند سبب شده تولیدکنندگان فوالد پوشش 
دار اروپایی مجددا کارخانه های تولید خود را بازگشــایی نمایند. اروپا در پایان سال 2016 بالغ 
 Gallardo Balboa بر 1.5 میلیون تن به ظرفیت تولید ورق گالوانیزه خود افزوده بود. گروه
همچنین قصد دارد تا اوایل ماه سپتامبر یا اوایل ماه اکتبر تولید تجاری خود را در یکی دیگر از 

خطوط تولیدی مجددا راه اندازی نماید.

آمریکا با وجود 
تحریم ها خریدار 
اصلی چدن روسیه 
است

 رشد ارزش یورو سیاستگذاران بانک مرکزی اروپا را نگران 
کرد

رشد بی رویه ارزش یورو، سیاستگذاران بانک مرکزی اروپا را نگران 
کرده است. از ابتدای امسال تاکنون، در پی اعالم سیاست های 

انقباضی بانک مرکزی اروپا، ارزش یورو در برابر دالر آمریکا 11 
درصد افزایش یافته است.

  نرخ سود سپرده های بانکی ثابت ماند/ یکساله 1۵درصد

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر لزوم رعایت نرخ سود علی 
الحساب مصوب شورای پول و اعتبار در شبکه بانکی گفت: این نرخ، 

حداکثر سود علی الحساب است که بر اساس پیش بینی بازدهی 
فعالیت های اقتصادی محاسبه می شود.

رونق بازار ورق 
گالوانیزه در 

اروپا

 تالش قطر برای کاهش وابستگی اقتصادش به صادرات  
 ال ان جی

به دنبال تحریم قطر از سوی چهار کشور عربی، دولت این کشور در 
طی هفته های گذشته در حال پیشبرد برنامه ای برای تنوع بخشی 
به اقتصاد این کشور و کاهش وابستگی آن به درآمدهای حاصل از 

صادرات ال ان جی بوده است.

 بزرگ ترین بانک استرالیا از اتهام پولشویی تبرئه شد

آژانس اطالعات مالی استرالیا بعداز انجام تحقیقات از تراکنش های 
»کامن ولث« به مدارکی که نشان دهنده نقض قوانین پولشویی این 

کشور توسط بزرگ ترین بانک استرلیا باشد، دست نیافت.

داخلی

خارجی

آمارهای گمرك روسیه نشان می دهد این کشور در ماه ژوئن شاهد رشد صادرات چدن نسبت به 
ماه می بوده است که البته بیشترین حجم این صادرات به آمریکا بود درحالی که در سال جاری 

شاهد تحریم ها و تنش های زیادی بین این دو کشور بودیم.

بر اساس گزارش گمرك روسیه، این کشور در ماه ژوئن مجموعاً 540 هزار تن شمش چدن صادر 
کرد که نســبت به ماه می رشــد 38 درصدی را نشان می دهد چراکه روسیه در ماه می بالغ بر 
390 هزار تن چدن صادر کرده بود. با این حال این کشور شاهد افت 14درصدی صادرات چدن 
در ژوئن نسبت به ژوئن سال 2016 بود چون صادرات در ژوئن سال گذشته 630 هزار تن بود.

بررسی آمار گمرك روسیه نشان می دهد، این کشور در 6 ماهه اول سال 2017، مجموعاً 2.25 
میلیون تن چدن صادر کرد که در مقایسه با 2.66 میلیون تن نیمه نخست پارسال افت داشته 
اســت. گفتنی اســت، آمریکا در ماه ژوئن با خرید 410 هزار تن شمش چدن از روسیه خریدار 

اصلی این محصول از روسیه بود.

سهم آمریکا از واردات چدن روسیه 76 درصد گزارش شده است. بعد از آمریکا، به ترتیب ترکیه 
و ایتالیا با سهم 9 درصد و 6 درصد قرار دارند.

همچنین در نیمه نخست سال 2017 نیز آمریکا بزرگترین مصرف کننده چدن روسیه بود. حجم 
واردات چدن آمریکا از روســیه در مدت مذکــور  1.47 میلیون تن بود که چیزی حدود 65.7 

 حال وخیم صنعت ریختگری کشوردرصد از کل صادرات روسیه محسوب می شود.

رییس اتحادیه ذوب فلزات با انتقاد از بی توجهی مسئوالن نسبت به 
صنعت ریختگری گفت:  ریختگری در حال نابودی 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 مردادهفته دوم مردادسایز

0.431,00032,000

0.530,50031,000

0.630,30030,700

0.730,30030,500

0.830,30030,500

0.930,30030,500

130,30030,500

1.2530,30030,500

1.530,30030,500

230,30030,500

2.530,30030,500

هفته سوم مردادهفته دوم مردادسایز

6.5******

826,00025,500

1026,00025,500

1225,50025,000

1424,30023,800

هفته سوم مردادهفته دوم مردادسایز

324,80024,600

424,80024,600

524,80024,600

624,80024,600

824,80024,600

1024,80024,600

1224,80024,600

15******

هفته سوم مردادهفته دوم مردادسایز

6******

824,80024,600

1024,80024,600

1224,80024,600

1424,80024,600

1624,80024,600

18***32,000

20***32,000

22***32,000

هفته سوم مردادهفته دوم مردادسایز

8******

10***23,900

12***23,900

1423,50023,400

1623,50023,400

1823,50023,400

2023,50023,400

22***23,400

2523,50023,400

2823,50023,400

30***25,300

32***25,300

هفته سوم مردادهفته دوم مردادسایز

226,00027,000

324,00025,000

424,50025,300

524,50025,200

624,00025,000

824,00024,800

1024,00024,700

1224,40025,800

1524,40025,800

2023,10025,100

2523,20025,100

روند تغییرات
قیمت محصوالت فوالدی 

در بازار تهران

نام کاالتولید کننده
قیمت پایانی 

میانگین 
موزون )ریال(

حجم 
معامله 

)تن(
تاریخ تحویلتاریخ معامله

27.47234261396/05/161396/08/30ورق گالوانیزه Gفوالد مبارکه اصفهان

21.35799271396/05/161396/07/30ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

21.978464141396/05/161396/07/30ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

38.10226761396/05/161396/08/30ورق قلع اندودفوالد مبارکه اصفهان

25.434483891396/05/161396/08/30ورق سرد Bفوالد مبارکه اصفهان

38.10227721396/05/231396/08/30ورق قلع اندودفوالد مبارکه اصفهان

25.434261531396/05/231396/08/30ورق سرد Bفوالد مبارکه اصفهان

27.47236551396/05/231396/08/30ورق گالوانیزه Gفوالد مبارکه اصفهان

18.810200001396/05/231396/07/23تختال SMفوالد مبارکه اصفهان

21.357402011396/05/231396/07/30ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

21.978728561396/05/231396/07/30ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

22.333921396/05/161396/05/22تیرآهن متوسط 16ذوب آهن اصفهان

20.000481396/05/161396/05/22میلگرد 20ذوب آهن اصفهان

نام کاالتولید کننده
قیمت پایانی 

میانگین 
موزون )ریال(

حجم 
معامله 

)تن(
تاریخ تحویلتاریخ معامله

21.14850001396/05/181396/06/31سبد میلگرد12تاA3-32ذوب آهن اصفهان

22.7001441396/05/231396/05/28میلگرد 16ذوب آهن اصفهان

22.2011441396/05/231396/05/28میلگرد 20ذوب آهن اصفهان

22.381100001396/05/231396/06/31سبد میلگرد12تاA3-32ذوب آهن اصفهان

24.60250001396/05/291396/07/30تیرآهن 14 تا 18ذوب آهن اصفهان

19.844150001396/05/181396/06/31شمش بلوم )5SP)150*150فوالد خوزستان

20.664100001396/05/231396/06/31شمش بلوم )5SP)150*150فوالد خوزستان

19.438150001396/05/251396/06/31تختال Cفوالد خوزستان

19.80050001396/05/251396/07/30شمش بلوم )5SP)150*150فوالد خوزستان

4

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:  پیمان مرادی 
همـکاران ایـن شـماره: مریـم رحیمی، مائـده صالـح، پیمـان مـرادی،  محمدباقر 
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جدید / تلفن: 88551701-4
mag@chilanonline.com :ایمیل

www.chilanonline.com پایگاه خبــری تحلیلی چیالن آنالین: 

 

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

یال
ر

/
رم

لوگ
کی

 

 تغییرات قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران 

 ناودانی نبشی میلگرد آجدار میلگرد ساده ورق سیاه ورق روغنی

18.9006601396/05/151396/05/31سبد میلگرد 28تاA3-14مجتمع فوالد خراسان

18.10926001396/05/171396/05/22شمش فوالدی 3SP-150*150فوالد کاوه جنوب کیش

20.34860001396/05/241396/05/29شمش بلوم )5SP)150*150فوالد کاوه جنوب کیش


