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اولویت ویژه معامالتی شمش چیست؟

بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با تغییری در فرمت محاسبه و ارائه آمارهای فوالدی کشور، 
آمار یک ماهه اول امسال را منتشر کرد. این تغییر فرمت نسبت به فرمت قبلی شامل اضافه 
شدن جمع مقاطع طویل و تخت به صورت جداگانه و همچنین تغییر در نحوه محاسبه جمع 
کل محصوالت فوالدی است که الزم است تحلیلگرانی که آمارهای ماهیانه را رصد می کنند، 

به این موضوع دقت داشته باشند.
رشد 3 درصدی تولید فوالد میانی کشور تا پایان فروردین

انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران گزارش آماری فروردین 98 فوالد ایران را منتشر کرد که 
بر اســاس این گزارش، فوالدسازان ایران موفق شده اند با تولید 2 میلیون و 177 هزار تن 
فوالد میانی رشد 3 درصدی را به ثبت برسانند. انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران همچنین 
در گزارش آماری خود اعالم کرده که در نخستین ماه از سال 98، تولید محصوالت فوالدی 
ایران با رشد 16 درصدی به یک میلیون و 668 هزار تن رسیده و تولید آهن اسفنجی هم 

از 2.5 میلیون تن فراتر رفته که رشد 14 درصدی را نشان می دهد.
به گزارش چیالن، آمارهای منتشر شده از سوی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران از تولید، 
صادرات، واردات و مصرف ظاهری فوالد نشان می دهد، کل تولید فوالد و محصوالت فوالدی 
در فرودین 98 به ترتیب 2 میلیون و 177 هزار تن و یک میلیون و 668 هزار تن بود. این 
در حالی اســت که در اولین ماه از سال قبل 2 میلیون و 106 هزار تن فوالد میانی و یک 
میلیون و 432 هزار تن محصوالت فوالدی در کشور تولید شده بود.گفتنی است از مجموع 
2 میلیون و 177 هزار تن فوالد میانی تولید شده تا پایان فروردین ماه یک میلیون و 247 
هزار تن سهم بیلت و بلوم است که رشد 16 درصدی پیدا کرده درحالی که تولید اسلب با 

افت 10 درصد به 930 هزار تن رسیده است.
تولید محصوالت فوالدی هم که درمجموع یک میلیون و 668 هزار تن بود شامل 905 هزار 
تن مقاطع تخت فوالدی و 763 هزار تن مقاطع طویل فوالدی بود. تولید مقاطع تخت در 
مدت مذکور رشــد 18 درصدی داشته و رشد تولید مقاطع طویل 15 درصد بوده است.از 
میان 905 هزار تن مقاطع تخت، 786 هزار تن ورق گرم، 207 هزار تن ورق ســرد و 137 
هزار تن ورق پوششدار بود که به ترتیب رشد 14 درصد، 20 درصد و 49 درصد نسبت به 
فرودین پارسال داشتند.همچنین از 763 هزار تن مقاطع طویل تولید شده در کشور 591 
هزار تن میلگرد، 109 هزار تن تیرآهن و 63 هزار تن نبشــی، ناودانی و سایر مقاطع بوده 
است. در این بین رشد تولید میلگرد 23 درصد و تیرآهن 31 درصد بود درحالی که تولید 

نبشی و ناودانی و سایر مقاطع طویل افت 37 درصدی داشت.
تولید آهن اسفنجی نیز در مدت مذکور با رشد 14 درصدی از 2 میلیون و 225 هزار تن به 

2 میلیون و 542 هزار تن رسید.
افت چشمگیر صادرات فوالد میانی و محصوالت فوالدی

فوالدسازان در فروردین ماه امسال درمجموع 392 هزار تن فوالد میانی صادر کرده اند که 
21 درصد کمتر از مدت مشــابه سال قبل است. از این میزان 284 هزار تن بیلت و بلوم و 
108 هزار تن اســلب بوده است که افت صادرات اسلب چشمگیرتر و حدود 41 درصد بود 

درحالی که کاهش صادرات بلوم و بیلت 9 درصد گزارش شده است.
فوالدسازان همچنین در این مدت 77 هزار تن مقاطع طویل فوالدی و 32 هزار تن مقاطع 

تخت فوالدی و در مجموع 109 هزار تن محصول فوالدی از کشور صادر کردند.
افت صادرات محصوالت فوالدی درمجموع 8 درصد گزارش شده و درحالی که مقاطع طویل 
رشد 17 درصدی را در صادرات شاهد بودند اما صادرات مقاطع تخت فوالدی افت 40 درصد 
داشــته است.در میان محصوالت طویل فوالدی سهم صادرات میلگرد کالف 40 هزار تن، 
میلگرد شاخه 28 هزار تن، تیرآهن 6 هزار تن و نبشی و ناودانی 3 هزار تن بود که صادرات 
میلگرد کالف رشد 43 درصد و میلگرد شاخه 8 درصد بود درحالی که صادرات تیرآهن و 

نبشی و ناودانی هر دو افت 25 درصدی داشتند.
در بخش صادرات مقاطع تخت نیز صادرات ورق گرم باالی 3 میلیمتر با افت 59 درصدی 

به 17 هزار تن رسید که البته علیرغم کاهش حجم صادرات، همچنان سهم این محصول در 
سبد صادراتی محصوالت تخت کشور باالست. صادرات ورق گرم زیر 3 میلیمتر اما با رشد 
20 درصدی به 12 هزار تن رسید. صادرات ورق سرد و پوششدار نیز به ترتیب با رشد 25 
درصد و 100 درصد رشد به هزار و دو هزار تن رسیدند.صادرات آهن اسفنجی کشور هم در 

فروردین امسال با افت 10 درصدی از 49 هزار تن به 44 هزار تن رسیده است.
واردات محصوالت فوالدی افت 55 درصدی داشت

آمار انجمن نشان می دهد واردات فوالد میانی در نخستین ماه از سال 98 صفر بوده است 
و واردات محصوالت فوالدی با افت 55 درصدی به 29 هزار تن رسیده است.واردات مقاطع 
تخت فوالدی با افت 58 درصدی به 23 هزار تن رســید و واردات مقاطع طویل فوالدی با 
افت 25 درصدی 6 هزار تن شد.واردات ورق گرم باالی 3 میلیمتر با رشد 1300 درصدی 
14 هزار تن شد اما سایر مقاطع تخت فوالدی افت واردات را شاهد بودند. افت واردات ورق 
گرم زیر 3 میلیمتر 100 درصد، ورق سرد 83 درصد و ورق پوششدار 67 درصد بوده است. 
در فروردین ماه واردات ورق سرد 4 هزار تن و ورق پوششدار 5 هزار تن بوده است. واردات 
مقاطع طویل فوالدی هم با 25 درصد افت 6 هزار تنی شد که 3 هزار تن آن نبشی و ناودانی، 
2 هزار تن تیرآهن و 500 تن میلگرد شــاخه بوده است. اگرچه واردات تیرآهن رشد 100 
درصدی داشت اما واردات میلگرد شاخه افت 55 درصدی، میلگرد کالف افت 100 درصدی 

و نبشی و ناودانی 25 درصدی داشته است.
رشد 11 درصدی مصرف ظاهری فوالد میانی در فروردین 98

آمار انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران نشان می دهد مصرف ظاهری فوالد میانی کشور در 
فروردین 98 با رشد 11 درصد از یک میلیون و 611 هزار تن به یک میلیون و 785 هزار 
تن رسیده است. از این میزان 963 هزار تن بیلت و بلوم بوده که رشد 26 درصدی داشت 
و 822 هزار تن ســهم اســلب می باشد که افت 3 درصد داشته است. مصرف ظاهری کل 
محصوالت فوالدی هم با رشد 15 درصد به یک میلیون و 588 هزار تن رسید که 778 هزار 
تن آن محصوالت تخت فوالدی و 692 هزار تن هم مقاطع طویل فوالدی بود. رشد مصرف 

مقاطع تخت 12 درصد و مقاطع طویل 14 درصد بود.
مصرف ورق همچنان در صدر مصرف محصوالت فوالدی کشور قرار دارد که مصرف آن با 
رشد 17 درصد به 771 هزار تن رسیده است. مصرف میلگرد هم با رشد 22 درصد به 524 
هزار تن رسید. مصرف ورق سرد با رشد 7 درصد 210 هزار تن و ورق پوششدار با رشد 32 
درصد 140 هزار تن شــده است. مصرف ظاهری تیرآهن هم با رشد 38 درصد 105 هزار 
تن شده درحالی که رشد مصرف نبشی و ناودانی منفی بوده و با افت 37 درصد به 63 هزار 
تن رسیده است. درمقابل  مصرف ظاهری میلگرد با افزایش 8 درصدی به 6 میلیون و 213 
هزار تن رسیده است. مصرف ظاهری ورق سرد با 8 درصد کاهش 2 میلیون و 781 هزار تن 
و ورق پوششدار با 17 درصد افت یک میلیون و 542 هزار تن شده است. مصرف ظاهری 

تیرآهن هم با 18 درصد کاهش 816 هزار تن شده است.
مصرف ظاهری آهن اسفنجی هم با 18 درصد رشد از 21 میلیون و 847 هزار تن در سال 

96 به 25 میلیون و 826 هزار تن رسیده است. 
سهم تقریبا برابر ورق گرم و میلگرد در تولید محصوالت فوالدی ایران

همان گونه که گفته شد سهم ورق گرم از کل تولید محصوالت فوالدی 36.8 درصد، میلگرد 
36.3 درصد، ورق ســرد 11.8 درصد، ورق پوششدار 6.8 درصد و تیرآهن 4.8 درصد بوده 

است.
بررسی سهم صادرات نیز نشان می دهد سهم فوالد میانی از صادرات کل فوالد کشور 58.2 
درصد، میلگرد 19.7 درصد، ورق گرم 7.9 درصد، آهن اســفنجی 6.3 درصد، تیرآهن 2.9 
درصد و ورق پوششدار 2 درصد بوده است.در بخش واردات نیز سهم ورق سرد 27.1 درصد، 
ورق پوششدار 24 درصد، ورق گرم 33.6 درصد، میلگرد 4 درصد، فوالد میانی 2.7 درصد 

و تیرآهن 2.3 درصد بوده که سهم ورق ها در واردات همچنان باالست.

عملکرد فوالدی کشور بعد از انقالب بسیار مطلوب بوده و 
نسبت به کشورهای دیگر استارت خوبی در این بخش زده 
شــد و همین عملکرد سبب شد سال گذشته رتبه دهم را 
در میان برترین فوالدسازان جهان از آن خود کنیم. علیرغم 
ظرفیت باالی فوالدســازی در برخی کشورها نظیر ترکیه 
که ارتباطات وسیعی نیز با بیشتر کشورهای جهان دارند، 
ظرفیت دانش فنی در آنها بسیار پایین است در حالی که در 
ایران هم در فرآیندها و هم در تولید محصول نهایی اقدامات 
بســیار خوبی صورت گرفته اســت و اگر مشکل مراودات 
خارجی حل گردد و دانش فنی تا حدودی وارد کشور شود، 

بدون شک صاحب تکنولوژی خواهیم بود. 

فوالدســازان ما در داخل کارخانه ها هیچ گونه مشکلی در 
امــر تولید ندارند بلکه هر آنچه که از آن آســیب دیده ایم 
از سیاست گذاری بوده است چراکه به اعتقاد من ما ژنرال 
های فوالدســاز و کارشناسان خبره ای در این بخش داریم 
که توانسته اند با وجود تمامی محدودیت ها، صنعت فوالد را 
ارتقا دهند. برای نمونه در منطقه بناب که عمر فوالدی آن 
به 10 سال هم نمی رسد نیروهای انسانی بسیار توانمندی 

وجود دارد.
همان قدر که نقطه قوت صنعت فوالد را نیروی انســانی و 
کارشناسان خبره این بخش و فرآیندهای مدیریتی صحیح 
در این حوزه می دانم، تمام چالش آن را نیز سیاست گذاری 
می دانم. فوالد در حوزه سیاســت گذاری در حوزه تامین، 
فرآیند تولید و تجارت دچار اشکال است. سیاست گذاری 
یعنی صورت بندی و شفاف سازی تمامی فرازها و فرودهای 
یک مسئله که در اینجا، مسئله همان فوالد است. بخشی 
از هر صنعت، تجارت آن اســت و در دنیای مدرن، قبل از 
تاسیس هر واحد صنعتی حتما تفکری در زمینه بازرگانی 
و تجارت آن شده اســت اما متاسفانه در همین حوزه نیز 
سیاست گذاری مشکالتی ایجاد کرده است. در حوزه تولید 
هم همین چالش وجود دارد و عدم سیاست گذاری صحیح 
عامل ایجاد ظرفیت های خالی در صنعت فوالد بوده است 
و سبب شــده تولید به نقطه سر به سر نرسیده و واحدها 

ضررده شوند. 

بــه طور مثال در هم ریختگی در بخش نورد بســیار زیاد 
اســت و اعطای مجوزهای متعدد در آن سبب ایجاد طیف 
وسیعی از قیمت ها در طول روز شده است که نفعی برای 
تولیدکننده یــا مصرف کننده نــدارد. در بخش ذوب نیز 
تامین مواد اولیه به چالشــی برای این صنعت تبدیل شده 
و عامل به ظرفیت نرسیدن واحدهاست. در حوزه صادرات 
هم سیاســت گذاری صحیحی صورت نمی گیرد و هر روز 
یک دستورالعمل و بخشنامه صادر می گردد در حالی که 
صادرات کشور باید تداوم یابد تا با توجه به کاهش مصرف 

ظاهری کشور، تولیدکننده قادر به دوام تولید باشد.
لذا به اعتقاد من در چنین شرایطی بهتر آن است که بزرگان 
فوالدی و گروه هایی که به دنبال زنجیره تامین هســتند، 
حمایت شوند. همچنین الزم است سیاست گذاری تجاری 

فوالد کشور با هدف توسعه و تسهیل صادرات انجام شود.

گزارش چیالن از آمار تولید، صادرات، واردات و مصرف ظاهری فوالد در نخستین ماه از سال 98

کـارنـامـه یک مـاهـه فـوالد ایـران

دستور وزیر صنعت برای برپایی نمایشگاه ویژه قطعات وارداتی
این در حالی است که پیش از این در دی ماه 97 

انجمن فوالد پیشتاز بومی سازی شده بود.
                                                                                  صفحه 2

98و  97فروردین و محصوالت فوالدي طی میانی فوالد واردات و صادرات 
هزار تن: واحد                                                                                                                                                                                            

متغیر       محصول 
صادراتواردات

درصد تغییرات98فروردین  97فروردین  درصد تغییرات98فروردین  97فروردین  
-121008625تیرآهن

5526288-1.10.5میلگرد شاخه
284043-1.60100میلگرد کالف

25-43-4325عنبشی، ناودانی و سایر مقاط
667717-8625مقاطع طویل فوالدي مجموع

101220-150100میلیمتر 3ورق گرم زیر 
-1141300411759میلیمتر 3ورق گرم باالي 

0.8125-24483ورق سرد
12100-15567ورق پوششدار

-533240-552358مجموع مقاطع تخت فوالدي
-1191098-632955کل محصوالت فوالدي

-0003112849بیلت و بلوم
-00018410841اسلب

-00049539221میانی فوالد 

-000494410اسفنجی آهن

98و  97فروردین ماه سال مصرف ظاهري فوالد میانی و محصوالت فوالدي طی 

هزار تن: واحد                                                                                                                                                  متغیر             محصول  
مصرف ظاهري

درصد تغییرات98فروردین  97فروردین  

7610538تیرآهن
42952422میلگرد 

-1006337عنبشی، ناودانی و سایر مقاط
60569214مقاطع طویل فوالدي مجموع

65777117ورق گرم
1962107ورق سرد

10614032ورق پوششدار
69577812مجموع مقاطع تخت فوالدي

1376158815کل محصوالت فوالدي
76396326بیلت و بلوم

-8488223اسلب
1611178511میانیفوالد 

2176249815اسفنجی آهن

98و  97در فروردین ماه سال و کل محصوالت فوالدي میانی فوالد تولید آهن اسفنجی، 
هزار تن: واحد                                                                                                                                                                 

متغیر    محصول             
کل تولید 

درصد تغییرات98فروردین  97فروردین  

8310931تیرآهن
48059123میلگرد

-1006337نبشی، ناودانی و سایر مقاطع
66376315مقاطع طویل فوالدي مجموع

69278614ورق گرم
17320720ورق سرد

9213749ورق پوششدار
76990518مجموع مقاطع تخت فوالدي

1432166816کل محصوالت فوالدي
1074124716بیلت و بلوم

-103293010اسلب
210621773فوالد میانی

2225254214آهن اسفنجی
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وزیر صنعت، معدن و تجارت در راستای اولویت های این وزارتخانه در سال رونق تولید با صدور دستوری خطاب به معاون امور صنایع 
خود بر ایجاد نمایشگاه قطعات وارداتی شرکت های بزرگ و فعال و دعوت از صنعتگران و قطعه سازان برای ساخت داخلی کردن این 
قطعات تاکید کرد. این در حالی است که انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، پیش از این در دی ماه 1397 موفق به برگزاری نخستین 
جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران با حضور تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برتر آهن و فوالد کشور شد و محوریت این رویداد، 

نمایشگاه ارائه فرصت های بومی سازی و حمایت از تولید داخل بود که با استقبال بی نظیر جامعه فوالد همراه بود.

وزیر صنعت: صنعتگران برای داخلی سازی قطعات وارداتی اقدام کنند
پیشتازی انجمن فوالد در حمایت از بومی سازی در جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد

رمزگشایی چیالن از یک پیشنهاد کارساز انجمن به دولت: 

اولویت ویژه معامالتی شمش چیست؟

سود 110 تومانی فوالد هرمزگان در سال 97

رشد 101 درصدی درآمد فروش آهن و فوالد ارفع در 2 ماهه اول 98

گندله سازی چادرملو به جای فاینانس از محل افزایش سرمایه تامین مالی 
می شود

در نشست تخصصی آب و توسعه پایدار 
تکنولوژی فوالد کویر کاشان برای بهره برداری از پساب تشریح شد

تولید فوالد مبارکه تا پایان اردیبهشت یک میلیون و 397 هزار تنی شد

فوالد مبارکه اصفهان براســاس گزارش 
عملکرد ماهانه، تا پایان اردیبهشت ماه 
موفق به تولید یک میلیون و 397 هزار 
تن انواع محصوالت شامل 856 هزار تن 
ورق گرم، 260 هزار تن ورق ســرد، 48 
هزار تن ورق پوششــدار و 233 هزار تن 
محصوالت دیگر شد. این درحالی است 
که تولید ســال گذشته در مجموع یک 
میلیون و 338 هزار تن شامل 851 هزار 
تن نورد گرم، 235 هزار تن نورد ســرد، 
48 هزار تن محصوالت پوششدار و 205 

هزار تن سایر محصوالت بود.
این شــرکت در مدت مذکور که شاهد 
رشد در تمامی بخش های تولیدی بود در حوزه فروش هم موفق عمل کرد. شرکت در 2 ماهه 
اول امسال از محل فروش یک میلیون و 228 هزار تنی انواع محصوالت که شامل 812 هزار 
تن نورد گرم، 249 هزار تن نورد سرد، 43 هزار تن محصوالت پوششدار و 124 هزار تن سایر 

محصوالت می شد، 58 هزار و 285 میلیارد ریال درآمد کسب کرد.
به گزارش چیالن، این شرکت اگرچه در فروش محصوالت گرم و سرد رشد را شاهد بود اما 
در بخش محصوالت پوششدار افت ناچیز فروش اتفاق افتاد. فروش شرکت در سال 97 بالغ 
بر یک میلیون و 257 هزار تن گزارش شده که 750 هزار تن نورد گرم، 240 هزار تن نورد 
ســرد، 50 هزار تن محصوالت پوششدار و 217 هزار تن سایر محصوالت نظیر تختال بوده 
اســت. شرکت از محل فروش محصوالت در مدت مشابه سال قبل 32 هزار و 313 میلیارد 

ریال درآمد کسب کرده بود.
مبارکه از ابتدای امسال تا پایان اردیبهشت ماه هر کیلوگرم ورق گرم را به طور میانگین 4592 

تومان، ورق سرد را 5092 تومان و محصوالت پوششدار را 9274 تومان فروخته بود.

فوالد خوزستان براساس گزارش حسابرسی نشده در دوره 12 ماهه منتهی به 29 اسفند 97 
به ازای هر سهم 1656 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل که 
سود هر سهم 867 ریال بود 91 درصد رشد داشته که بیشتر ناشی از افزایش 58 درصدی 
مقادیر فروش و همچنین رشد 3.239 درصدی سایر درآمدهای غیرعملیاتی- اقالم متفرقه 

شرکت بوده است.
به گزارش چیالن، شرکت فوالد خوزستان براساس عملکرد 12 ماهه برای سال مالی منتهی 
به 29 اســفند 97 مبلغ 31 هزار و 550 میلیارد ریال ســود خالص محقق کرده است. در 
توضیحات گزارش مالی این شرکت آمده است تامین مالی فخوز در دوره مالی 97 بیشتر 
از بانک های انصار، تجارت و اقتصاد نوین بوده و تامین مالی شرکت برای سال 98 عمدتا 
از محل منابع داخلی می باشد و شرکت برنامه تامین مالی از منایع دیگر را فعال در دستور 

کار ندارد. 

محسن ابوئی، مدیرعامل مجتمع معدنی و صنعت آهن و فوالد بافق گفت: با تکمیل و توسعه 
پروژه احیاء مستقیم این شرکت که اکنون به پیشرفت فیزیکی 40 درصد رسیده و پس از 
حدود 2 سال به بهره برداری کامل خواهد رسید، حدود 300 نفر به صورت مستقیم و بالغ 
بر 1500 نفر به صورت غیر مستقیم اشتغال زایی خواهد داشت که همانند کارخانه نورد 
میلگرد سعی در استفاده از نیرو های بومی منطقه داریم. وی درخصوص ظرفیت این پروژه 
که طراحی اولیه آن 800 هزار تن است اشاره کرد و افزود: با انجام اصالحات مهندسی، این 

ظرفیت به تولید یک میلیون تن در سال افزایش می یابد.

فوالد خوزستان براساس گزارش حسابرسی نشده در دوره 12 ماهه منتهی به 29 اسفند 97 
اولویت های اصلی مهندس جمشید مالرحمان، مدیرعامل جدید شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر اعالم و تشریح شد که براساس آن، کاهش هزینه های تولید و افزایش بهره وری، 
انسجام بخشی در کسب و کار و پژوهش های کاربردی و توجه به مسئولیت های اجتماعی 

ازجمله آنها می باشد.
مدیرعامل جدید شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در این خصوص گفت: توجه به فرمایش 
مقام معظم رهبری در خصوص رونق تولید، مهمترین اولویت ما در گل گهر اســت و به 

منظور تحقق این امر از تمام ظرفیت ها، امکانات و پتانسیل شرکت استفاده خواهیم کرد.
مالرحمان همچنین با اشاره به اهداف و چشم انداز شرکت در جهت رشد و سودآوری بیشتر 
افزود: این شرکت یک شرکت بورسی است و سودآوری یکی از اولویت های اصلی آن است 
بدین منظور در کنار طرح های توسعه ای که انجام می دهیم تالش خواهیم کرد به عنوان 
یک قطب توسعه در حوزه صنایع و معادن کشور این توسعه ها همراه با سود روز افزون باشد 

و این یکی از اولویت های اصلی من در این شرکت است.

فــوالد هرمزگان جنوب براســاس 
گزارش حسابرسی نشــده در دوره 
12 ماهه منتهی به 29 اســفند 97 
به ازای هر ســهم 1106 ریال سود 
محقق کرده اســت که نســبت به 
مدت مشــابه سال قبل 339 درصد 
رشد داشته است. این رشد عمدتا به 
خاطر افزایــش 36 درصدی فروش 
و نیز افزایش 1.170 درصدی سایر 

درآمدهای عملیاتی می باشد.
این شرکت براســاس عملکرد 12 
ماهه برای ســال مالــی 97 مبلغ 
16591 میلیارد ریال ســود خالص 

محقق کرده است. اهداف و راهبردهای آتی مدیریت درخصوص تولید و فروش محصوالت 
شامل افزایش فروش محصوالت با تاکید بر محصوالت با ارزش افزوده باالتر و افزایش مقدار 

تولید به 1.5 میلیون تن می باشد. 
به گزارش چیالن، رشد حاشیه سود ناخالص شرکت از 17 به 26 درصد در فصل زمستان، 
مهمترین نکته گزارش عملکرد شــرکت بوده اســت. به عبارت دیگر رشد 36 درصدی و 
افزایش 9 درصدی حاشــیه سود ناخالص، سود ناخالص شرکت را به 994 میلیارد تومان 
رساند که در کنار شناسایی 1057 میلیارد تومان درآمد عملیاتی ناشی از تسعیر ارز، رشد 

سودآوری شرکت را رقم زد.

شــرکت آهن و فوالد ارفــع در 2 ماهه 
نخست امسال از محل فروش محصوالت 
خود 4408 میلیارد ریال درآمد کسب 
کرد که نســبت به مدت مشــابه سال 
قبل که ارزش فروش محصوالت 2188 
میلیارد ریال بود، رشــد 101 درصدی 

داشته است.
بــه گزارش چیالن، آهن و فوالد ارفع تا 
پایان اردیبهشت ماه موفق به تولید بیش 
از 148 هزار تن آهن اســفنجی و 146 
هزار تن شــمش فوالد شده بود. فروش 
این شــرکت نیز درمجموع 115 هزار تن شــمش بود که 93 هزار تن شمش داخلی و 
حدود 22 هزار تن شمش صادراتی بوده است. آمارها نشان می دهد که جهت گیری ارفع 
در فروش تغییر کرده و اگرچه در سال قبل صادرات سهم 68 درصدی از فروش شرکت 
داشته اما امسال فروش داخلی سهم قابل توجه تری یعنی 81 درصد از کل فروش را به 

خود اختصاص داده بود.

محمود ســیدی معاون مالی شــرکت چادرملو گفــت: چادرملو قرار بود بــرای کارخانه 
گندله سازی جدید خود از فاینانس ژاپنی استفاده کند اما به علت تحریم ها این اتفاق رخ 
نداد. وی در خصوص تامین سرمایه از طریق افزایش سرمایه نیز اظهار داشت: چادرملو برای 
تامین منابع مالی مورد نیاز برای توسعه آنومالی D19 و جبران مخارج سرمایه ای گذشته و 
مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، موضوع افزایش سرمایه را به مجمع 
عمومی فوق العاده پیشنهاد و مجمع فوق افزایش سرمایه شرکت، از محل مطالبات حال 
شده و آورده نقدی سهامداران )طی دو مرحله مشتمل بر مرحله اول با افزایش سرمایه از 
مبلغ 33500 میلیارد ریال به 44 هزار میلیارد ریال و مرحله دوم از مبلغ 44 هزار میلیارد 

ریال به 67 هزار میلیارد( را به تصویب رساند. 

احمد سعدی، مدیرعامل گروه فوالد البرز غرب اظهار کرد: به رغم تحریم جدید آمریکا ما 
در حال مذاکره با یکی از کشورهای CIS برای واردات 300 هزار تن قراضه آهن هستیم و 
مراحل آن تقریبا نهایی شده و پیش قرارداد امضا شده است و قرار است بخشی از این خرید 

را با یک ارز خارجی و قسمت بیشتر آن را به صورت تهاتر کاال انجام دهیم.
وی ادامه داد: در برخی کشورها که فروشنده از مجازات تحریم ها هراس دارد یک شرکت 
واسطه از طرف ما این کار را انجام می دهد. در مجموع باید گفت، این معامالت به هر حال 

صورت می گیرد فقط مقداری هزینه و زمان به پروسه کاری ما اضافه کرده است.
مدیرعامل گروه فوالد البرز غرب در خصوص مشــکل مواد اولیه گفت: با وجود آنکه ایران 
بزرگترین تولید کننده آهن اسفنجی در دنیا است اما شرکت های فوالدی دوست دارند از 
قراضه استفاده کنند زیرا برای ذوب مواد افزودنی کمتری می خواهد و 20 درصد برق و زمان 
کمتری مصرف می کند اما چون ایران کشور صنعتی نیست، حداکثر قراضه که می توان تهیه 
کرد 2 میلیون تن است که کیفیت پایینی دارد و بیشتر حلبی است در حالی که ما حداقل 

به 10 میلیون تن قراضه نیاز داریم. 

محمدرضا اســدی، مدیرعامل آب 
منطقه ای کاشان در همایش آب 
و توســعه پایدار اظهار داشت: 90 
درصد از مصــرف آب ما در بخش 
کشــاورزی، 6 درصد شــرب،2تا 
3 درصــد در بخــش صنعــت و 
مابقی در بخش فضای سبز مورد 
استفاده قرار می گیرد. وی با بیان 
اینکه سهم کشــاورزی در اقتصاد 
کشورمان کمتر از 10 درصد است، 
گفت: بخش صنعت در حالی که 2 
تا 3 درصد میزان مصرف آب کشور 
را به خود اختصاص می دهد، قریب 

به 40 در صد در اقتصاد کشور نقش دارد. مهندس صادقی، نماینده مجتمع فوالد کویر در 
پنل تخصصی این همایش اعالم کرد: طراحی خطوط تولیدی مجتمع فوالد کویر بر اساس 
اســتانداردهای شرکت های به روز دنیا اســت که در آن آب در چرخش است. وی افزود: 
تجهیزاتی مانند اویل اسکیمر که در کاهش میزان روغن و چربی در آب موثر بوده است، 
استفاده از سندفیلترها، اضافه کردن استخر های ته نشینی جدید و طراحی و ساخت استخر 
ژئوممبران با هدف جمع آوری آب باران و آب های سطحی مجتمع از دیگر اقدامات انجام 

شده در این مجتمع برای کاهش مصرف آب است.
صادقی به فاز توسعه مجتمع فوالد کویر و ورود به موضوع فوالد سازی اشاره کرد و گفت: 
این مجتمع در ســال های گذشــته اقدام به خرید 90 لیتر بر ثانیه آب پساب شهرستان 
کاشان کرده و کلیه مذاکرات فنی و تکنولوژی برای بهره برداری از این پساب با شرکت های 

خارجی انجام شده است. 
شایان ذکر است، اولین نشست تخصصی آب و توسعه پایدار با پشتیبانی احمد خوروش، 
مدیرعامل مجتمع فوالد کویر در محل فرمانداری شهرســتان آران و بیدگل برگزار شــد. 
این نشست با هدف شناسایی فرصت ها و راهکارهای بهینه سازی مصرف آب در منطقه 
و با دعوت از کارشناســان مرتبط با حوزه آب و صنعت با حضور نماینده مجلس، فرماندار 
این شهرستان، نماینده مدیریت آب منطقه ای اصفهان، مدیریت سازمان آبفای کاشان و 

کارشناسان صنعت آب نهادهای مختلف برگزار شد.
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دولت انگلیس مذاکره بریتیش استیل British Steelبا دولت را تایید کرده اگرچه هیچ تایید رسمی 
هنوز از سوی این شرکت دریافت نشده است.

گفته شده ساختمان مرکزی این شرکت که تخصص در تولید مقاطع طویل دارد از آغاز این هفته 
مذاکراتی را برای وام کمکی که گفته می شود حدود 30 میلیون پوند معادل 38 میلیون دالر  است انجام 
داده است. وزیر بازرگانی انگلیس در این رابطه می گوید: تا کنون مذاکرات بین دولت و مالک شرکت 

بریتیش استیل بی فایده بوده و تمهیداتی برای تماس دوباره فراهم شده است. 
وزیر بازرگانی انگلیس گفت: دولت انگلیس تمام تالش خود را برای به نتیجه رسیدن با مالک این کارخانه 
و وام دهندگان بکار خواهد بست و تمام گزینه های بالقوه را برای دستیابی به راه حلی مطمئن برای 
بریتیش استیل بررسی خواهد کرد. وی افزود: دولت نشان داده که تمایل زیادی به انجام این کار دارد تا با 
ارائه تسهیالت، شرایطی معادل 120 میلیون پوند به صورت موقت، امکان بازپرداخت هزینه های تجاری 

و بدهی های بانکی آنرا فراهم آورد.
انجمن تجارت فوالد انگلیس می گوید: این خبر )اعالم ورشکستگی بریتیش استیل( ضربه شدیدی 
به شرکت و همگان وارد می آورد. مدیر این انجمن )Gareth Stace( در بیانیه ارسالی به موسسه 
کاالنیش گفت: شرکت بریتیش استیل غافل ننشسته اما بخش مهمی از صنعت فوالد انگلستان که یک 

صنعت استراتژیک و زیربنایی در زنجیره تامین محسوب می شود در خطر قرار گرفته است.
وی می افزاید، گزینه های روی میز ارائه زمانی برای تامین تضامین و واگذاری کارخانه به یک خریدار 
جدید بخش خصوصی اســت. اکنون باید بر روی تضمین تولید آینده در کارخانه تمرکز کرد و از 
اشتباهاتی که در سال 2015 دیده شد جلوگیری نمود. وی گفت: ما اطمینان داریم که دولت هر فرصت 
موجود را بررسی کرده تا به یک راه حل مناسب دست پیدا کند. ما نیز آماده ایم که با دولت همکاری 

های الزم را داشته باشیم تا بتوانیم این کار مهم را به سرانجام رسانیم.

آرسلورمیتال تصمیم به کاهش تولید نورد گرم گرفت

آرسلورمیتال اخیرا اعالم کرده که قصد دارد موقتا تولید در کارخانه Asturias را به دلیل هزینه های باالی مواد اولیه و رشد قیمت 
های فوالد وارداتی کاهش دهد. به گزارش چیالن، این شرکت گفته تولید را از ماه جوالی حدود 80 هزار تن کاهش خواهد داد. در 
اوایل ماه می این شرکت اعالم کرد که برنامه کاهش تولید را پیش بینی کرده است و ظرفیت تولید 3 میلیون تن در سال کاهش 

خواهد یافت.
سخنگوی شرکت آرسلورمیتال اعالم کرده که انتظار می رود خطوط نورد گرم به مدت 7 روز تولید را متوقف خواهند کرد که ممکن 
است بر تولید سایر بخش ها و واحدها نیز تاثیرگذار باشد. برنامه تعلیق تولید شامل 3 و 4 جوالی، 10 تا 12 جوالی و 24 و 25 جوالی 

است.

براساس جدیدترین اعالم انجمن جهانی فوالد، تولید فوالد میانی 64 کشور جهان با رشد 4.8 درصد به 600 میلیون تن رسید. جهان در آوریل هم 156 میلیون و 822 تن فوالد میانی تولید کرده بود که رشد 6.5 درصدی نسبت به آوریل سال قبل داشت.

مشخصاتمحصول
هفته منتهی به 
15اکتبر2018

هفته منتهی به 
6 نوامبر 2018

هفته منتهی به
27 نوامبر 2018

هفته منتهی 
به 21 

دسامبر2018

هفته منتهی به 
24ژانویه 2019

هفته منتهی به 
12مارس2019

هفته منتهی به 
20آوریل 2019

هفته منتهی به 
5می 2019

هفته منتهی به 
28 می 2019

سنگ 
آهن

58 درصد وارداتی- 
CFR شمال چین

41-4243-4440-4146-4750/25-49/2567/5-68/576-7780-8191.85-92.85

سنگ 
آهن

65 درصد وارداتی-
CFR شمال چین

97-9897-9881/5-82/586/5-87/588/60-87/6095-96106-107110-111123.9-124.9

سنگ 
108.5-95107.5-9294-83/591-82/5-----62 درصد CFR چینآهن

صادراتی- FOB دریای شمش
433-455433-455445-460450429410410477/5445سیاه

558530478480488524531529529صادراتی چینورق گرم

480-490475-490485-515495-455505-460445-480450-495470-520490-510صادراتی دریای سیاه-FOBورق گرم 

542.57-549-562/5532/5-572545/5-551555-570540-575553-599557-613588-602وارداتی اروپا- CIF ورق گرم
520.2

540-550535-555545-570550-530560-535520-550525-560540-580555-575صادراتی دریای سیاهورق سرد

480-472475-480/5468-485475/5-445480-461440-482/5456/5-504/5477/5-501/5499/5-496/5صادراتی ترکیه -FOBمیلگرد

493-502489-504498-496500-494-----صادراتی چین-FOBمیلگرد 

به گزارش گروه ترجمه چیالن، چین با تولید 314 میلیون و 961 هزار تن فوالد میانی تا 
پایان آوریل سهم 52.5 درصدی از کل تولید جهان داشت و رتبه نخست را با اقتدار حفظ 
کرده است. دولت چین با سیاست های حمایتی همچنان عامل باال بودن حاشیه سود 
فوالدسازان و درنتیجه تمایل آنها به افزایش تولید است. رشد تولید فوالد میانی چین در 

4 ماهه اول امسال 10.1 درصد نسبت به 4 ماهه اول سال 2018 بود. 

روسیه ششمین فوالدساز جهان تا پایان آوریل 22 میلیون و 410 هزار تن فوالد میانی 
تولید کرده اســت که افت چشمگیر 6.1 درصدی داشت. روسیه در آوریل به تنهایی 5 
میلیون و 600 هزار تن فوالد میانی تولید کرد که افت ماه مذکور هم 8.3 درصد بوده 

است.

تولید فوالد میانی آلمان به عنوان هفتمین فوالدساز بزرگ دنیا 13 میلیون و 991 هزار 
تن بود که افت 3.6 درصدی نسبت به 4 ماهه اول سال داشت. آلمان در آوریل با کاهش 

3.5 درصدی تولید فوالد خود را 3 میلیون و 550 هزار تنی کرده بود.

هشتمین فوالدساز بزرگ دنیا برزیل است که توانست در طی 4 ماه به تولید 11 میلیون 
و 277 هزار تن دست یابد که البته 2.5 درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است. تولید 

فوالد برزیل در آوریل با افت 1.9 درصد به 2 میلیون و 886 هزار تن رسید.

ترکیه با تولید 11 میلیون و 233 هزار تن فوالد میانی، نهمین فوالدساز برتر دنیا شد و 
تولید این کشور در طول 4 ماه 10.5 درصد افت داشت. درحالی که نرخ رشد تولید این 
کشور در آوریل مثبت شده و با 2.6 درصد افزایش نسبت به آوریل سال قبل و حتی رشد 

نسبت به مارس امسال به 3 میلیون و 44 هزار تن رسیده است.

ایران مجددا جایگاه دهم را از آن خود کرد و طی چهارماهه نخست سال جاری میالدی، 
8 میلیون و 388 هزارتن فوالد میانی تولید کرد که در مقایســه با تولید سال گذشته 
یعنی 7 میلیون و 917 هزار تن، 6 درصد رشد نشان می دهد. همچنین تولید فوالد خام 
ایران در آوریل 2019 با رشــد 2.8 درصدی به2 میلیون و 165 هزارتن رسید. این رقم 

در مدت مشابه سال گذشته 2 میلیون و 106هزار تن بود.

هند با تولید 36 میلیون و 118 هزار تن فوالد میانی در 4 ماهه 2019 رتبه دوم را دارد 
که رشد تولید این کشور در این مدت تنها 0.2 درصد بود. هند در آوریل هم با رشد 1.5 
درصدی تولید خود را به 8 میلیون و 785 هزار تن رساند که البته نسبت به تولید ماه 

مارس یعنی 9 میلیون و 412 هزار تن، کاهش داشته است.

ژاپن به عنوان سومین فوالدساز برتر دنیا در 4 ماهه امسال 33 میلیون و 617 هزار تن 
فوالد میانی تولید کرده بود که افت 4.3 درصدی در آن مشــهود بود. ژاپن در آوریل با 

افت 0.8 درصدی تولید را به 8 میلیون و 647 هزار تن رساند.

آمریکا چهارمین فوالدســاز بزرگ دنیا در آوریل 7 میلیون و 428 هزار تن فوالد میانی 
تولید کرد که 7.3 درصد باالتر از آوریل سال قبل است. این کشور در 4 ماهه امسال هم 

با رشد 6.7 درصدی تولید فوالد خود را به 29 میلیون و 588 هزار تن رساند.

کره جنوبی پنجمین فوالدســاز برتر دنیا در 4 ماهه امسال 24 میلیون و 387 هزار تن 
فوالد میانی تولید کرد که 2.8 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. این کشور 
در آوریل هم موفق به تولید 5 میلیون و 978 هزار تن فوالد میانی شد که 1.4 درصد 

بیشتر از آوریل سال قبل است.

روسیه: افت چشمگیر 6.1 درصدیچین: سهم 52.5 درصدی از کل تولید فوالد جهان

آلمان: هفتمین فوالدساز بزرگ دنیا با تولید نزدیک به 14 میلیون 

برزیل: افت تولید فوالد

ترکیه: افت 10.5درصدی نهمین فوالدساز برتر دنیا

ایران: تثبیت جایگاه دهم تولید جهانی فوالد

هند: رتبه دوم با تولید 36 میلیون فوالد

ژاپن: سومین فوالدساز برتر دنیا

آمریکا: رشد 6.7 درصدی تولید فوالد

کره جنوبی: پنجمین فوالدساز برتر دنیا
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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

میلگرد آجدار

قیمت ورق سیاه در بازار تهران

روند تغییرات
قیمت محصوالت فوالدی 

در بازار تهران

قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون )ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون

حجم معامله 
)تن(

تاریخ تحویلتاریخ معامله

55,53574,9101398/02/301398/04/31ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

56,43916,8301398/02/301398/04/31ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

60,01716,0001398/02/301398/05/27ورق سرد Bفوالد مبارکه اصفهان

113,7194,3001398/02/301398/05/27ورق گالوانیزه Gفوالد مبارکه اصفهان

154,6503,2001398/03/011398/05/29ورق قلع اندودفوالد مبارکه اصفهان

سبد تیرآهن 20 و 22 ذوب آهن اصفهان
و 24

46,6984,4001398/02/241398/03/31

42,2648,8001398/02/301398/03/31سبد مخلوطذوب آهن اصفهان

شمش بلومفوالد خوزستان
5SP)150*150( 

40,87630,0001398/02/291398/03/27

سبد میلگرد مجتمع فوالد خراسان
A3-1428تا

43,7175,0601398/03/011398/03/12

مجتمع فوالد خراسان
سبد میلگرد 

A3-1428تا
43,5845,0601398/03/051398/03/18

شرکت معدنی وصنعتی 

چادرملو

شمش بلوم 

5SP)150*150(
41,48720,0001398/02/281398/03/10

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: زهرا رضادوست

همکاران این شماره: مریم رحیمی، مائده صالح،   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(

آهن و فوالد ارفع
شمش بلوم 

5SP)150*150(
41,0698,0001398/02/291398/03/25

آهن و فوالد ارفع
شمش بلوم 

5SP)150*150(
40,0838,0001398/03/011398/03/29

فوالد کاوه جنوب کیش
شمش بلوم 

5SP)150*150(
39,17410,0001398/02/311398/03/06

فوالد آذربایجان
سبد میلگرد 14 تا 

A3 - 32
44,3544,4001398/02/281398/02/31

تولیدی فوالد کویرکاشان
سبد میلگرد 14 تا 

A3 - 32
45,6063,3001398/02/291398/03/01

تولیدی فوالد سپید فراب 

کویر

سبد میلگرد 14 تا 

A3 - 32
44,7563,3001398/03/011398/03/07

غلتک سازان سپاهان
شمش بلوم 

5SP)150*150(
41,3822,0001398/02/291398/03/06

39,3843301398/02/311398/03/06میلگرد A3- 28فوالد کاوه اروند

فوالد کاوه اروند
سبد میلگرد 14 تا 

A3 - 32
43,1031,9801398/02/251398/02/30

تولید فوالد تارا شمش یزد
شمش بلوم) 

125*125(3SP
38,8852,0001398/02/311398/03/08

هفته  چهارم  اردیبهشتهفته  سوم  اردیبهشتسایز

0.4106,000102,000

0.593,00090,000

0.683,50082,000

0.780,50079,000

0.880,00079,000

0.980,50079,000

181,00079,000

1.2581,00079,000

1.581,00079,000

277,50076,000

2.5******

هفته  چهارم  اردیبهشتهفته  سوم  اردیبهشتسایز

2***68,500

366,80069,000

470,00069,500

570,00069,000

668,50068,500

868,50068,500

1068,50068,500

1268,50068,500

1568,50068,500

2065,00063,600

2565,00063,500

هفته  چهارم  اردیبهشتهفته  سوم  اردیبهشتسایز

6.560,00059,000

8******

10******

1262,70062,700

1462,70062,700

هفته  چهارم  اردیبهشتهفته  سوم  اردیبهشتسایز

855,00051,000

1052,50050,000

1252,50050,000

1452,60050,500

1652,60050,500

1852,60050,500

2052,60050,500

2252,60050,500

2552,60050,500

2852,60050,500

3051,50050,500

هفته  چهارم  اردیبهشتهفته  سوم  اردیبهشتسایز

354,50053,250

454,50053,250

554,50053,250

654,50053,250

854,50053,250

1054,50053,250

هفته  چهارم  اردیبهشتهفته  سوم  اردیبهشتسایز

654,50053,250

854,50053,250

1054,50053,250

1254,50053,250

1454,50053,250

1654,50053,250

5000

15000

25000

35000

45000

55000

65000

75000

85000
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تغییرات قیمت محصوالت فوالدي در بازار تهران 

ورق روغنی ورق سیاه میلگرد ساده میلگرد آجدار نبشی ناودانی


