
آمار  ایران  فوالد  تولیدکنندگان  انجمن 
تولید، صادرات، واردات، مصرف ظاهری و 
سهم هر محصول از تولید در سال 1396 
را منتشر کرد. این نوشتار نگاهی دارد به 
اعداد و ارقام جالب توجه در گزارش سال 

96 فوالد ایران:

تن  میلیون   22 به  ایران  فوالد  تولید 
رسید/ سهم 53 درصدی بلوم و بیلت 

از تولید فوالد میانی

براساس آمار انجمن فوالد، فوالدسازان در 
و 884  میلیون  مجموع 21  در  سال 96 
از  که  کردند  تولید  میانی  فوالد  تن  هزار 
تولید 18 میلیون و 466 هزار تن سال 95 

بالغ بر 19 درصد باالتر است.
از این میزان تولید، 11 میلیون و 658 هزار 
تن سهم بیلت و بلوم و 10 میلیون و 226 
رشد  می باشد.  اسلب  سهم  هم  تن  هزار 
تولید بیلت و بلوم چشم گیرتر و حدود 23 

درصد و اسلب 14 درصد بوده است.
گذشته  سال  در  همچنین  فوالدسازان 
تن  هزار   776 و  میلیون   19 درمجموع 
کردند.  تولید  فوالدی  محصوالت  انواع 
به  نسبت  فوالدی  محصوالت  تولید  رشد 
چراکه  شده  گزارش  درصد   9 حدود   95
به  در سال 95  فوالدی  تولید محصوالت 

18 میلیون و 151 تن رسیده بود.
فوالدی  محصوالت  تولید  بیشترین حجم 
به ورق گرم و حدود 7 میلیون و  متعلق 
737 هزار تن بود. رشد تولید این محصول 
11 درصد گزارش شده است. تولید میلگرد 
هم در سال گذشته با افت 7 درصدی به 6 

میلیون و 243 هزار تن رسید.
در سال 96 تولید ورق سرد، ورق پوششدار 
و تیرآهن به ترتیب با رشد 20 درصد، 37 
و 303  میلیون  به 2  و 14 درصد  درصد 
هزار تن، یک میلیون و 511 هزار تن و یک 
میلیون و 123 هزار تن رسید. این مسئله 
نیز قابل درک است که سهم ورق گرم در 
تولید محصوالت فوالدی بیشتر بوده و به 
حدود 39.1 درصد می رسد. سهم میلگرد 
از کل تولیدات سال گذشته 31.6 درصد، 
ورق سرد 11.6 درصد و ورق پوششدار 7.6 

درصد بود.

رشد 23 درصدی تولید آهن اسفنجی 
در سال گذشته

آهن  تولید  فوالد  انجمن  آمار  براساس 
اسفنجی در سال 96 به واسطه راه اندازی 

همین  و  استانی  فوالد  واحدهای  برخی 
طور برخی طرح های آهن اسفنجی بخش 
دولتی و خصولتی افزایش قابل توجه و 23 
 292 و  میلیون   18 از  و  داشت  درصدی 
هزار تن در سال 95 به 22 میلیون و 560 

هزار تن در سال گذشته رسید.

صادرات زنجیره فوالد از 9 میلیون تن 
فوالد  درصدی  رفت/ سهم 75  فراتر 

میانی از صادرات

آمارهای انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
برای سال  96 در حوزه صادرات و واردات 
هم حکایت از رشد 84 درصدی صادرات 
فوالد میانی و افت 73 درصدی واردات آن 

دارد.
فوالدسازان ایرانی در سال گذشته موفق به 
صادرات 6 میلیون و 872 هزار تن فوالد 
میانی شدند درحالی که صادرات سال 95 
از  بود.  تن  هزار  و 741  میلیون  حدود 3 
میلیون   4 از  تر  بیش  اندکی  میزان  این 
تن متعلق به بیلت و بلوم و نزدیک به 3 
میلیون تن مربوط به اسلب می شد. رشد 
اسلب  و  درصد  بیلت 86  و  بلوم  صادرات 

80 درصد بود. 
شاهد  میانی،  فوالد  صادرات  درمقابل 
تنی  هزار   623 و  میلیون  یک  صادرات 
محصوالت فوالدی بودیم که البته به جهت 
تضعیف تقاضا افت 10 درصدی نسبت به 
صادرات  افت  بیشترین  داشت.   95 سال 
باالی  گرم  ورق  سرد،  ورق  به  متعلق 
ترتیب  به  که  بود  آهن  تیر  و  میلیمتر   3
کاهش 87 درصد، 46 درصد و 20 درصد 
تجربه  صادرات  کاهش  کردند.  تجربه  را 
و  تمرکز  از  ناشی  ورق ها،  در بخش  شده 
تولیدکننده  بزرگترین  دادن  قرار  اولویت 
تامین  به  مبارکه  فوالد  یعنی  کشور  ورق 

نیاز داخلی بود. 
ورق  صادرات  حجم  گزارش  این  براساس 
تن،  هزار   574 میلیمتر   3 باالی  گرم 
میلگرد کالف 306 هزار تن، میلگرد شاخه 
292 هزار تن، تیر آهن 168 هزار تن، ورق 
ورق  تن،  هزار   122 میلیمتر   3 زیر  گرم 
پوششدار 61 هزار تن و ورق سرد 20 هزار 

تن بود. 
 315 رشد  هم  اسفنجی  آهن  بخش  در 
درصدی صادرات به چشم خورد و صادرات 
از 172 هزار تن به 713 هزار تن رسید. 
واردات  از  نیاز  بی  کشور در سال گذشته 

آهن اسفنجی بوده است.
ذکر این نکته نیز ضروری است که سهم 

فوالد میانی در صادرات سال گذشته بیشتر 
بوده و این موضوع ازجمله مواردی است که 
اعضای انجمن و هیئت مدیره بر آن اتفاق 
از صــادرات فوالد  بایستی  نظر دارند که 
فوالدی  محصــوالت  سمــت  به  میانی 

حرکت کرد.
صادرات  کل حجم  در  میانی  فوالد  سهم 
فوالد کشور 74.6 درصد بود، سپس آهن 
اسفنجی سهم 7.7 درصدی داشت و بعد 
از آن ورق گرم با سهم 7.6 درصدی قرار 
دارد. سهم میلگرد و تیرآهن به ترتیب 6.8 

درصد و 1.8 درصد بود.

کاهش 35 درصدی واردات ورق گرم/ 
واردات شمش به 30 هزار تن هم نرسید

آن سوی ماجرا اما ایران در سال گذشته 
تنی  هزار   439 و  میلیون   2 واردات 
تنی فوالد  محصوالت فوالدی و 51 هزار 
میانی را به ثبت رسانده که البته افت 16 
برخی  رغم  علی  است.  داشته  درصدی 
صنایع  توانایی  عدم  بر  مبنی  صحبت ها 
داخلی به تامین شمش مورد نیاز واحدها 
در سال گذشته، کاهش حجم واردات این 
به  کشور  در  کمبودی  داد  نشان  بخش 
نیاز  تنها جوابگوی  نه  و  نمی خورد  چشم 
نیز  توجهی  قابل  حجم  بلکه  بوده  داخل 

صادرات شده است.
حجم واردات محصوالت فوالدی در سال 
تن  هزار   915 و  میلیون   2 بر  بالغ   95
گزارش شده است. بیشترین حجم واردات 
محصوالت فوالدی ورق گرم زیر 3 میلیمتر 
بود که کاهش 35 درصدی به 835 هزار 
تن رسید. حجم واردات ورق سرد و ورق 
درصدی   19 رشد  با  یک  هر  پوششدار 
همراه و به ترتیب به 737 هزار تن و 417 

هزار تن رسیدند.
همانگونه که گفته شد واردات فوالد میانی 
هم کاهشی بوده و با افت 73 درصدی در 
سال گذشته از 187 هزار تن به 51 هزار 
تن رسید که 28 هزار تن آن بلوم و بیلت و 
23 هزار تن نیز اسلب بود. سهم ورق گرم 
از مجموع واردات فوالد کشور 43 درصد، 
پوششدار  ورق  درصد،   29.6 سرد  ورق 
فوالد  درصد،   3.6 میلگرد  درصد،   16.7

میانی 2 درصد و تیرآهن 1.6 درصد بود.

یک  رشد  کشور  فوالد  مصرف  سرانه 
درصدی داشت/ 188 کیلوگرم فوالد 

برای هر ایرانی

گزارش انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
حاوی تغییرات مصرف سرانه فوالد در سال 

ظاهری  مصرف  بررسی  بود.  نیز  گذشته 
مصرف  سرانه  داد  نشان  کشور  در  فوالد 
 188 به   95 سال  در  کیلوگرم   186 از 

کیلوگرم در سال 96 رسیده است.
موضوع  این  گویای  همچنین  آمارها 
در  میانی  فوالد  ظاهری  مصرف  که  است 
و  درصدی  یک  اندک  رشد  گذشته  سال 
محصوالت فوالدی رشد 7 درصدی داشته 

است.
مصرف ظاهری فوالدی میانی 15 میلیون 
و 63 هزار تن و کل محصوالت فوالدی 20 
میلیون و 592 هزار تن گزارش شده است. 
تنها محصولی که افت مصرف را به ثبت 
رساند میلگرد با افت 13 درصدی مصرف 
ظاهری بود که معلول کاهش فعالیت های 
بخش  دار  ادامه  رکورد  و  ساز  و  ساخت 

مسکن است.
مصرف ظاهری آهن اسفنجی هم کاهشی 
بوده و با 2 درصد کاهش از 22 میلیون و 
306 هزار تن در سال 95 به 21 میلیون و 

847 هزار تن در سال گذشته رسید.

مقصد  ترین  اصلی  امارات  و  تایلند 
صادرات شمش ایران/ عمده اسلب به 

امارات، تایلند و عمان صادر شد

فوالد  صادرات  از  کشورها  سهم  بررسی 
میانی ایران نشان داد 24.5 درصد از بلوم و 
بیلت ایران به تایلند، 15 درصد به امارات، 
14.2 درصد به اندونزی، 8.5 درصد تایوان 

و 8.2 درصد به ایتالیا صادر شد. 
امارات،  به  درصد   27 نیز  اسلب  صادرات 
24.7 درصد تایلند، 14.7 درصد به همان، 
8.9 درصد به مصر و 7.2 درصد به اندونزی 

صادر شد.
مقاطع طویل  از صادرات  بیشترین حجم 
ایران هم به افغانستان با سهم 38.1 درصد 
و عراق با 37.5 درصد بود. دیگر کشورهای 
مقصد صادرات مقاطع طویل ایران ترکیه، 
قطر، ترکمنستان، امارات، عمان و پاکستان 

بودند.
هم  ایران  تخت  مقاطع  صادرات  مقصد 
امارات با سهم 37.3 درصد، ایتالیا با 12.4 
درصد، عراق با 12.2 درصد و عمان با 9.7 
به  این مدت  ایران در  البته  بودند.  درصد 
افغانستان، تایلند، بلژیک، هند و قطر هم 

صادرات انواع ورق داشتند.

بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

واحدهای نزدیک آب های آزاد ملزم 
به واردات کنسانتره شوند

سید حسین احمدی
مدیرعامل فوالد خراسان

بررسی های آماری نشان می دهد در افق 1404 برای تولید 
55 میلیون تن فوالد نیازمند 162 میلیون تن سنگ آهن 
هستیم که تا پایان سال گذشته تولید سنگ آهن در کشور 
حدود 77 میلیون تن بود. از این رو نیاز است که سهم معادن 
در تولید ارتقا یابد. برای مثال سهم مجتمع معادن سنگان 
بایستی از 7 میلیون تن فعلی به 40 میلیون تن افزایش یابد 
و این مسئله تغییر در طراحی های معادن و افزایش ارتفاع 
دامپتراک ها، سنگ شکن ها،  افزایش ظرفیت حمل  پله ها، 
رشد بهره وری نیروی انسانی و سایر عوامل تولید را می طلبد 
تا عالوه بر حفظ سهم فعلی، توسعه بخش معدن اتفاق بیافتد. 
ایجاد شده  گندله  تولید  تن ظرفیت  میلیون  همچنین 34 
جامع  طرح  اما  است  اجرا  دست  در  نیز  تن  میلیون   15 و 
فوالد نیاز 57 میلیون تنی گندله را تعریف کرده است. دراین 
میان کسری کنسانتره سنگ آهن در افق 1404 محسوس تر 
بوده و برابر با 9 میلیون تن است. لذا می توان گفت، توازن و 
باالنس تولید در زنجیره فوالد در یکی از حلقه ها دچار خالء 
شده که در برهه فعلی این حلقه کنسانتره می باشد چراکه 
از دیگری وارد  واحدهای گندله و آهن اسفنجی یکی پس 

مدار تولید شده و خواهد شد. 
بحران از آنجا آغاز شد که معادن به ویژه معادن بزرگ که 
یکی از وظایف آنها اکتشافات بود، در این امر کوتاهی کردند 
و تمرکز و سرمایه خود را در یک دهه اخیر صرف احداث 
کارخانجات فوالد و صنایع پایین دستی کردند درحالی که از 
اکتشاف غافل شدند و علت این غفلت هم نبود متولی قاطع 
در بخش فوالد کشور در این بازه زمانی حساس و تاثیرگذار 
تعریف شده  پروژه های  که  باید گفت  نیز  را  این  البته  بود. 
تا  تنها  این خال  و  است  اجرا  در دست  کنسانتره  حوزه  در 
پایان سال 98 یعنی ظرف یک تا دو سال آینده وجود خواهد 
داشت. در هر صورت در راستای منافع ملی کشور و استفاده 
می کنیم  پیشنهاد  مختلف،  مناطق  نسبی  مزیت های  از 
اند  آزاد قرار گرفته  واحدهای فوالدی که در جوار آب های 
ملزم به واردات بخشی از کنسانتره مورد نیاز خود شوند تا 
واحدهایی نظیر فوالد خراسان که هزینه های حمل تا بنادر 
بعضا صادرات آنها را غیر اقتصادی می نماید، امکان استفاده از 

ذخایر داخلی را داشته باشند. 
توسط  تازگی  به  که  گندله سازی  واحد  فوالد خراسان،  در 
رئیس جمهور محترم افتتاح شد، در مرحله تولید آزمایشی 
واحد  این  نیاز  مورد  کنسانتره  تامین  منظور  به  و  است 
قراردادهایی را با شرکت های گل گهر، سنگ آهن مرکزی 
و صبانور منعقد کرده ایم که امیدواریم بتوانیم به موقع و با 

حجم کافی کنسانتره مورد نیاز خود را تامین کنیم.
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انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران گزارش آماری سال 96 صنعت فوالد ایران را منتشر کرد: 

فوالد ایران در سالی که گذشت

فراخوان ارسال دیدگاه 
چیالن با موضوع

»چگونگـــی حمـــایت از 
تولید ملی فـوالد«

کتاب سال فوالدایران
)ویژه سال 97( منتشر می شود.

مشارکت و دریافت اطالعات از طریق 
تماس با  
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جناب آقای مهندس ارزانی 
مدیرعامل محترم شرکت فوالد هرمزگان

درگذشت پدر بزرگوارتان را  تسلیت عرض نموده و برای 
آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای شما و 
خانواده ارجمندتان صبر جزیل از خداوند منان خواستاریم. 

گروه رسانه ای  
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جواد توکلی طرقی، مدیر عامل شرکت فوالد نطنز با اعالم این خبر که برای اولین بار در کشور، خط تولید کالف میلگرد صنعتی در شرکت فوالد نطنز راه 
اندازی شد گفت: با توجه به فراهم بودن امکانات و برخورداری از زنجیره کامل تولید در مجتمع فوالد و ذوب آهن نطنز، این مجموعه موفق به تولید انبوه این 
نوع میلگرد شد. محصوالتی که در کارخانجات زیر دستی صنایع مفتولی ایران از قبیل تولید فلز الکترود، مفتول الستیک خودرو، ساخت پیچ و مهره به این 
میلگرد صنعتی به عنوان مواد اصلی و پایه نیاز دارند. وی تصریح کرد: پیش از این عمدتا این محصول از خارج وارد کشور می شد که با راه اندازی این خط 
تولید از خروج ساالنه 500 میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری شد. توکلی طرقی خاطر نشان کرد: سودآوری این موضوع باعث رونق اقتصادی و اتکا به داخل 

کشور است و عالوه بر صرفه اقتصادی، زمینه توسعه زیرساخت ها و اشتغال را فراهم می کند.

راه اندازی خط تولید کالف میلگرد صنعتی در فوالد نطنز
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تومان تفاوت فروش داخلی و صادراتی 
شمش فوالد خوزستان

رشد در تولید فوالد مبارکه

هزار تن شمش توسط ذوب آهن اصفهان 
فروخته شد

هزار تن محصوالت سبک ساختمانی در 
انبارهای فوالد خراسان

اسلب تولید شده فوالد هرمزگان 
فروخته شد

زمینه صادرات شمش تولیدی
فوالد کویر دامغان به کشورهای حوزه خلیج 

فارس فراهم می شود

واحد آهن اسفنجی در دست 
ساخت است

چرا مسئله ای به نام گرانی فوالد 
در ایران نداریم؟

آمار تولید و فروش فوالد خوزستان در فروردین ماه نشان 
می دهد که تولید اسلب این شرکت به 146 هزار و 353 
تن و بلوم و بیلت به 174 هزار و 508 تن رسیده است. این 
شرکت در مدت مذکور بیش از 25 هزار تن اسلب داخلی، 
حدود 3 هزار تن اسلب صادراتی، نزدیک به 129 هزار تن 
بلوم و بیلت صادراتی و 17 هزار تن بلوم و بیلت داخلی 
صادراتی2336  بیلت  و  بلوم  فروش  نرخ  است.  فروخته 
فروش  برای  شرکت  و  بود  کیلوگرم  هر  ازای  به  تومان 
بود. گرفته  نظــر  در  را  تومان   2098 نرخ  داخلـــی 

گزارش فعالیت فروردین ماه فوالد مبارکه اصفهان حکایت 
از رشد 21 درصدی تولید محصوالت و رسیدن آن به 672 
هزار تن را داشت. 72 درصد از محصوالت تولید شده فوالد 

مبارکه نیز فروخته شد.

آمار تولید و فروش فروردین ماه ذوب آهن اصفهان نشان 
داد شرکت موفق به تولید بیش از 80 هزار تن شمش، 
63 هزار تن تیرآهن، 39 هزار تن میلگرد و 12 هزار تن 
کالف شده است. حجم فروش این شرکت نیز حاکی از 
فروش 39 هزار تن شمش، 28 هزار تن تیرآهن، 19 هزار 
تن میلگرد و بیش از 3 هزار تن سایر محصوالت می باشد. 
در نتیجه این شرکت از طریق فروش شمش به قیمت 
2331 تومان به ازای هر کیلوگرم توانست نقدینگی خوبی 

بدست آورد.

فوالد خراسان در فروردین ماه امسال موفق به تولید 57 
هزار تن محصوالت سبک ساختمانی شد که بیش از 37 
این  است.  رفته  فروش  آن  درصد  یعنی 65.5  تن  هزار 
شرکت همچنین 91 هزار تن شمش تولید و 22 هزار 
تومان   هزار  و 85  میلیــون  تن 2  بهای هر  به  آنرا  تن 

فروخته است.

اسلب  تن  از 135 هزار  ماه  فروردین  فوالد هرمزگان در 
تولید شده 67 هزار تن آنرا فروخته که با این حساب حدود 
50 درصد از محصول تولیدی را به فروش رسانده است. این 
شرکت در ماه مذکور هر کیلوگرم اسلب خود را به بهای 

2012 تومان فروخته است.

بـه گزارش چیـالن، بهـادر احرامیان، مدیرعامل شـرکت 
نـورد و فـوالد یـزد گفت: با توجـه به اینکـه قیمت فوالد 
ایـران هـم در محصـول و هـم نهاده هـا بـا واسـطه گری 
ارز بـه قیمـت جهانـی متصـل اسـت، بـه همیـن جهـت 
قیمـت داخلـی فـوالد بایـد همیشـه بـه قیمـت جهانـی 

فـوالد نزدیک شـود. 

عضـو انجمـن تولیدکننـدگان فـوالد توضیح داد: کشـور 
مـا به دلیـل آنکه همیشـه مـازاد ارزی دارد قیمت فوالد 
داخلـی از قیمـت جهانـی پایین تر اسـت و ایـران یکی از 
کشـورهای ارزان در زمینـه فـوالد اسـت کـه ایـن فاصله 
همیشـه حفظ شـده اسـت، بنابراین ما مسـئله ای به نام 
گرانـی فـوالد در ایـران نداریـم. احرامیـان متذکـر شـد: 
بنابرایـن قیمـت فـوالد ایـران بـه دلیـل افزایـش قیمت 
جهانـی فـوالد و افزایـش قیمـت نهاده هـای فـوالد بـه 
دلیـل افزایـش 17 درصـدی نـرخ ارز، تقریبـا 15 درصد 

نسبــــت به سـال قبل رشــد داشـته است. 

مدیرعامل شرکت نورد و فوالد یزد گفت: فوالد وارداتی 
تولید  با  تفاوتی  استاندارهای جهانی  و  از لحاظ کیفیت 
سعی  کنندگان  وارد  از  برخی  هرچند  ندارد،  داخلی 
می کنند با پرداخت قیمت کمتر کاالی بی کیفیت وارد 

کنند. 

با  تدریجی دالر دولتی  از تخصیص  احرامیان همچنین 
قیمت 4200 تومان برای واردکنندگان فوالد خبر داد و با 
اشاره به آینده برجام و تاثیر بر صنعت فوالد کشور گفت: 
لغو برجام نیز می تواند از کانال مراودات بانکی و جریمه 
احتمالی شرکت ها و کشور ها، ما را به عنوان صادرکننده 

فوالد تحت تاثیر قرار دهد. 

مهدی رنجبری مدیر عامل مجتمع فوالد دامغان گفت: با 
انعقاد قرارداد با مشتریان خارجی، تا یک ماه آینده زمینه 
صادرات شمش های تولیدی دامغان به کشورهای حوزه 

خلیج فارس، ترکیه و آذربایجان فراهم می شود.

وی همچنین با اشاره به ساخت واحد تولید آهن اسفنجی 
کم کربن در این مجتمع و راه اندازی آن تا سه ماه آینده 
گفت: با توجه به اینکه آهن قراضه حدود نیمی از مواد اولیه 
مورد نیاز این مجتمع را تامین می کند برای تامین کامل 
مواد اولیه مورد نیاز این شرکت، واحد تولید آهن اسفنجی 

در دست ساخت است. 

مدیرعامل مجتمع فوالد دامغان، کاهش آالیندگی محیط 
زیست و استفاده مستقیم از سنگ آهن در روند تولید از 
مزیت های تولید آهن اسفنجی کم کربن ذکر کرد و گفت: 
با راه اندازی خط تولید آهن اسفنجی زمینه اشتغال 200 

نفر دیگر فراهم می شود.

صادرات زنجیره فوالد از 9 میلیون تن عبور کرد

بازتاب خبر تولید ورق زیر 2 میلی متر فوالد مبارکه در رسانه های خارجی

افتتاح رسمی فوالد سبزوار توسط رئیس جمهور

توکا فوالد موفق به اخذ سرمایه گذاری خارجی شد

دو طرح زنجیره ارزش چادرملو تا پایان سال وارد مدار تولید می شوند

میزان تولید فوالد میانی و محصوالت فوالدی کشور طی 12 ماهه سال 96، 
به ترتیب 19 و 9 درصد رشد یافت. در این مدت کل صادرات زنجیره فوالد 
از 9.2 میلیون تن عبور کرد. به گزارش چیالن، انجمن فوالد ایران در گزارش 
عملکرد سال گذشته خود اعالم کرده شرکت های فوالدساز کشور از ابتدای 
ماه فروردین تا پایان اسفند گذشته، 21 میلیون و 884 هزارتن فوالد میانی 
تولید کردند. این رقم در سال 95، 18 میلیون و 466 هزار تن بود. عالوه بر 
این طی 12 ماهه سال گذشته، 19 میلیون و 776 هزار تن انواع محصوالت 

فوالدی )کالف، تیرآهن، ورق عریض، میلگرد، ورق گرم، ورق سرد، ورق پوشش دار و غیره( در کشور تولید شد.
 میزان تولید این محصوالت در سال 95، 18 میلیون و 151 هزار تن بود. همچنین، از ابتدای فروردین تا پایان اسفند 
96، با افزایش 23 درصدی نسبت به سال گذشته )18 میلیون و 292 هزار تن(، 22 میلیون و 560 هزار تن آهن 

اسفنجی تولید شد.
انواع  بنا به این گزارش، طی مدت یاد شده 6 میلیون و 872 هزار تن فوالد میانی و یک میلیون و 623 هزار تن 
محصوالت فوالدی صادر شد که نسبت به سال 95 )3 میلیون و 741 هزار تن شمش و یک میلیون و 794 هزار تن 
محصوالت فوالدی( به ترتیب 84 درصد رشد و 10 درصد کاهش داشته است. افزون بر این، طی این مدت 713 هزار 
تن آهن اسفنجی صادر شد که نسبت به آمار سال گذشته )172 هزار تن(، حاکی از افزایش 315 درصدی صادرات این 

محصول است.
 بدین ترتیب، کل حال صادرات زنجیره فوالد از 9 میلیون و 208 هزار تن نیز عبور کرد. همچنین از ابتدای فروردین تا 
پایان اسفند، 51 هزار تن واردات فوالد خام و 2 میلیون و 439 هزار تن انواع محصوالت فوالدی وارد کشور شد که در 
مقایسه با آمار مدت مشابه سال گذشته )187 هزار تن فوالد خام و 2 میلیون و 915 هزار تن انواع محصوالت فوالدی( 

به ترتیب 73 درصد و 16 درصد کاهش نشان می دهد.

رسانه های خارجی نوشتند فوالد مبارکه به دنبال کاهش تقاضای وارداتی 
برای ورق گرم است. در متن این خبر آمده، فوالد مبارکه خط تولید ورق های 
گرم با ضخامت زیر 2 میلی متر را از ماه ژوئن )تیر ماه( راه اندازی می کند تا 
با این اقدام شاهد کاهش تقاضای وارداتی ورق زیر 2 میلی متر و تامین آن 
در داخل باشیم. فوالد مبارکه قصد دارد تا پایان سال جاری به فروش 7.6 
میلیون تن محصول دست یابد تا در مقایسه با سال گذشته 600 هزار تن 
افزایش فروش را شاهد باشد. این شرکت 80 درصد از عرضه خود را در بازار 
داخلی به فروش می رساند. مجموع فروش گروه فوالد مبارکه هم برای سال جاری 9.66 میلیون تن گزارش شده است. 
فوالد مبارکه همچنان مصرف نسوز خود را 15.6 کیلوگرم به ازای هر تن فوالد کاهش داده و مصرف الکترود گرافیتی را 
نیز 1.99 کیلوگرم در هر تن فوالد خام پایین آورده است و همین امر سبب شده که کمبود الکترود و افزایش قیمت ها 

تاثیر زیادی بر روی آن نداشته باشد.

توسط  استانی  فوالدهای  مجموعه  از  کارخانه  پنجمین  چیالن،  گزارش  به 
رئیس جمهور افتتاح رسمی شد و کارخانه احیای مستقیم سبزوار به طور 

رسمی وارد مدار تولید شد. 
تا سال 92 جزو پروژه های متوقف  به گزارش چیالن، پروژه فوالد سبزوار 
محسوب می شد اما از نیمه دوم سال 92 در راستای استراتژی جلب مشارکت 
بخش خصوصی، ایمیدرو توانست با مشارکت شرکت سرمایه گذاری بانک 
این  قرار دهد.  و در مسیر ساخت  فعال  را دوباره  راکد  این طرح  پارسیان، 
کارخانه یکم بهمن 96 نخستین محصول خود )آهن اسفنجی( را تولید کرد و در 24 فروردین توانست به رکود تولید 

104 تن با میانگین 92.5 درصد متالیزاسیون )درجه فلز شدگی( در ساعت و 2500 تن در روز دست یابد. 
طبق این گزارش، برای این واحد، حدود 450 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده و 370 نفر به طور مستقیم و حدود 3 هزار 
نفر به طور غیر مستقیم به کار مشغول شدند. طرح فوالد سبزوار به عنوان یکی از طرح های فوالد استانی با ظرفیت 800 
هزار تن در بخش آهن اسفنجی و 800 هزار تن در بخش فوالد سازی )قابل افزایش تا یک میلیون تن( تعریف شده است.

مرکز اسقاط خودروی فوالد کاال )فوکا( از زیرمجموعه هلدینگ توکا فوالد در شهرک صنعتی رازی با ظرفیت اسقاط 30 
تن در روز با حضور رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور بهره برداری و افتتاح شد.

 به گفته مهدی نیکدار، رئیس ستاد حمل و نقل جاده ای و سوخت کشور این مرکز اسقاط خودرو یکی از بهترین و 
مدرنترین مراکز اسقاط خودرو در کشور است. مهدی ربانی مدیر عامل شرکت فوالد کاال از اجرای طرح توسعه شرکت 
در آینده نزدیک خبرداد و گفت: این شرکت موفق به جذب سرمایه گذاری خارجی شده است. وی به اهتمام این شرکت 
در رعایت مسائل زیست محیطی و مشتری مداری و جلب رضایت مالکان خودروهای فرسوده اشاره کرد و گفت: ایفای 
مسئولیت های اجتماعی همگام با فعالیت اقتصادی در این شرکت به یک فرهنگ تبدیل شده و همه کارکنان شرکت 

نسبت به رعایت استانداردهای الزم اعتقاد دارند.

هادی بشیراد، رئیس بودجه و گزارشات شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با اشاره به اینکه دو طرح افزایش ظرفیت 
گندله سازی اردکان و واحد احیا مستقیم در سال جاری افتتاح می شوند گفت: طرح احداث واحد احیای مستقیم با 
ظرفیت یک میلیون و 550 هزار تن در سال پیشرفت فیزیکی 88 درصد داشته و نیمه دوم امسال به تولید می رسد. 
طرح افزایش ظرفیت گندله سازی اردکان از 3.4 میلیون تن به 4 میلیون تن نیز با پیشرفت فیزیکی 90 درصد در حال 
اجراست و چون این طرح به صورت زیر سقف اجرا شده، به تدریج هم وارد مرحله تولید شده است به نحوی که سال قبل 
از 3.4 به 3.5 میلیون تن رسیدیم و امسال نیز به 3.7 میلیون تن می رسیم. کار فیزیکی این طرح عمال تمام شده است.
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داخلی
 چشم انداز مثبت رشد اقتصادی در ایران به روایت آمارهای بین المللی

صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش های 
موسوم به چشم انداز اقتصادی خاورمیانه پیش بینی کرد رشد اقتصادی ایران 
در سال جاری به ۴ درصد می رسد. این صندوق پیش از این رشد اقتصادی 
کشورمان در سال گذشته را ۴.۳ درصد پیش بینی کرده بود که محقق شد. بر 
اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه اول سال سال قبل، 

۴.۴ درصد و بدون نفت۴.۷ درصد اعالم شده است.

 صندوق توسعه ملی به دایره نظارت بر طرح های کالن ملی وارد شد
صندوق توسعه ملی بر روند اجرای طرح های کالن ملی که تامین اعتبار آنها را 

بر عهده داشته است، نظارت می کند.

 بانک ملی پرداخت سود به حساب های ارزی را تضمین می کند
مدیر عامل بانک ملی ایران اعالم کرد: این بانک تضمین می کند به حساب های 

ارزی با همان پایه پولی که افتتاح حساب شده است، سود بپردازد.

 بهترین راه حمایت از کاالی ایرانی بستن مرزها است
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بهترین راه حمایت از کاالی ایرانی بستن 
کامل مرزها است، یعنی همان طور که مرز جغرافیایی توسط نیروهای مسلح 

حفاظت می شود مرزهای گمرکی نیز تحت کنترل کامل باشد.

 دوره بازپرداخت تسهیالت خرید مسکن به 15 سال افزایش یافت
مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران از افزایش دوره باز پرداخت 

تسهیالت در محالت باز آفرینی شهری از 12 به 15 سال خبر داد.

 به جای تولید قوانین جدید مقررات زائد را حذف کنید
حسین سالح  ورزی، نایب  رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: سرعت تولید قوانین 
جدید که ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با فعالیت تولیدکنندگان و تجار دارد، 
بیشتر از سرعت حذف یا تجمیع آنها است و هر روز شاهد صدور بخشنامه های 
مختلفی از سوی وزارتخانه ها هستیم که فعاالن اقتصادی را با ابعاد جدیدی از 

پیچیدگی های اداری زمان بر و هزینه بر مواجه می کند.

 آمارهای مناطق آزاد ایران منتشر می شود
میان مناطق آزاد کشور و مرکز آمار ایران تفاهم نامه ای امضا شد که به موجب 
آن اطالعات دقیق مربوط به مناطق آزاد برای سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی 
منتشر خواهد شد. به گفته نوبخت این موضوع می تواند وضعیت شفافی را از 

اقتصاد مناطق آزاد به سرمایه گذاران ارائه دهد.

خارجی
کره شمالی خواهان برقراری خط پروازی با کره جنوبی شد

کره شمالی در ادامه اقدامات صلح طلبانه خود در شبه جزیره، خواستار برقراری 
خط پروازی با همسایه جنوبی خود شد.

 تداوم کاهش نرخ بیکاری در آمریکا
نرخ بیکاری آمریکا در ماه مارس با رسیدن به ۳.۹ درصد به پایین ترین سطح 

1۷.5 سال اخیر رسید.

 تهدید صندوق بین المللی پول برای سلب حق رای ونزوئال
صندوق بین المللی پول در بیانیه ای تایید کرد حق رای ونزوئال در سیاست گذاری 
این گروه مالی، به دلیل خودداری این کشور از فراهم کردن اطالعات مورد نیاز 

صندوق سلب می شود.

  عملکرد ناامیدکننده بخش غیر نفتی عربستان
در شرایطی که کسب و کارهای عربستان با پیامدهای قیمت پایین نفت مواجهند، 
رشد اقتصادی بخش غیرنفتی این کشور به پایین ترین سطح ۹ سال اخیر رسید.

  تولید نفت اوپک کاهش یافت
در حالی که اوپک در حال دستیابی به هدف خود یعنی برقراری توازن مجدد 
در بازار نفت است، تولید نفت اوپک در ماه آوریل کاهش بیشتری را شاهد 

بوده است.
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نسبت بهره برداری از ظرفیت های فوالد خام در 64 کشور عضو انجمن جهانی فوالد از 72.3 درصد در ماه مارس سال گذشته به 74.5 درصد در ماه مارس 
سال جاری رسید. 

شایان ذکر است که این 64 کشور تقریبا 99 درصد از تولید فوالد خام جهان را در سال 2017 به خود اختصاص داده اند. همچنین تولید فوالد خام جهان که 
برگرفته از اطالعات 64 کشور عضو انجمن جهانی فوالد می باشد، در ماه مارس تولید 148.3 میلیون تن گزارش شده که در مقایسه با تولید ماه مارس سال 

گذشته 4 درصد باالتر را نشان می دهد. 

نرخ بهره برداری از ظرفیت فوالد خام جهان اعالم شد

آمار صادرات فوالد ترکیه در سه ماهه اول امسال

واردات نورد گرم آمریکا 41.9 درصد افزایش یافت

صنعت فوالد هند رشد سریعی را شاهد خواهد بود

صادرات فوالد ترکیه در بین ماه های ژانویه تا مارس 2018 کاهشی بود. به گزارش چیالن، براساس آمار منتشر شده از سوی انجمن تولیدکنندگان فوالد ترکیه 
)TCUD(، صادرات فوالد این کشور در سه ماهه اول امسال 5.1 میلیون تن برآورد گردیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.5 درصد کاهش داشته است.

 ارزش این صادرات هم با رشد 23 درصدی به 4.1 میلیارد دالر رسیده است. بیشترین حجم صادرات متعلق به محصوالت طویل بوده است. صادرات محصوالت 
طویل در مدت مذکور 2.7 میلیون تن بود که البته افت 6 درصدی داشت. 1.2 میلیون تن نیز متعلق به صادرات محصوالت تخت می شد که این حجم از صادرات 

23 درصد رشد داشت.  

براساس گزارش وزارت صنایع و معادن آمریکا )DOC(، واردات نورد گرم آمریکا در ماه مارس 2018 بالغ بر 223 هزار 
تن بود که رشد 41.9 درصد نسبت به فوریه داشت. این حجم از واردات حاکی از رشد 43.9 درصدی نسبت به ماه 

مارس سال 2017 است. 
ارزش کل واردات ورق گرم آمریکا در ماه مارس 151 میلیون دالر برآورد گردیده که 47 میلیون دالر باالتر از ماه فوریه 
و 55 میلیون دالر باالتر از ماه مارس است. عمده ورق گرم آمریکا از کانادا وارد شد که حجم آن بالغ بر 104 هزار و 
800 تن بود. حجم واردات ورق گرم از کانادا در ماه مارس چشمگیر بود و 30 هزار تن درمقایسه با ماه فوریه و 26 
هزار و 400 تن نسبت به مارس سال گذشته بیشتر بود که می توان دلیل این افزایش واردات را پایان مهلت ترامپ 

برای واردات فوالد و اعمال تعرفه ها تا پایان ماه مارس عنوان کرد.

صنعت فوالد هند با سرعت گرفتن 
آهن  راه  زیرساخت های  بخش 
چشمگیری  رشد  شاهد  جاده،  و 
خواهد بود. ظرفیت فوالد هند از 
130 میلیون تن در شرایط فعلی 
به 300 میلیون تن افزایش خواهد 
یافت. با این حال هنوز هم صنعت 
فوالد در شک و تردید است که آیا زیرساخت ها و لجستیک از ظرفیت های 
تولید فوالد به طور موثر حمایت خواهد کرد. دسترسی آسان به سنگ آهن 
و زغال سنگ غیر کک شو باید شرایط حمایتی را برای این حجم گسترده از 
تولید فوالد فراهم آورد. با این حال صنعت معدنکاری هم هنوز نمی داند آیا 
می تواند استانداردهای زیست محیطی را برآورده نماید؟ زیرساخت های موجود 
هم هنوز در هاله ای از ابهام است که آیا می تواند جوابگوی عرضه مواد اولیه 
برای این حجم از فوالد یعنی 300 میلیون تن فوالد باشد. در سال 2017 
صنعت فوالد از ناکارآمدی زیرساخت های راه آهن و جاده برای تحویل مواد 

اولیه رنج برده است.

نگاه کارشناسان به جنگ تجاری فوالد بین آمریکا و اتحادیه اروپا 
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفته تا زمان اجرای طرح مالیات و تعرفه های گمرکی بر واردات فوالد 
و آلومینیوم را تا یک ماه دیگر یعنی تا آغاز ماه ژوئن به تاخیر بیاندازد تا کارشناسان امریکایی و اروپایی بتوانند راه 
حلی برای جلوگیری از وقوع یک جنگ تجاری میان اتحادیه اروپا و آمریکا همانند جنگی که میان چین و آمریکا 

بوقوع پیوسته است، پیدا کنند. 
به گزاش چیالن، مسئله فوق سبب سردرگمی تولیدکنندگان و صادرکنندگان شده است. بسیاری از کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا از آمریکا خواسته اند تا معافیت از این تعرفه ها را دائمی نماید. بررسی ها نشان می دهد اگر اخذ تعرفه 
گمرکی بر واردات فوالد )25 درصد( و آلومینیوم )10 درصد( از کشورهای اتحادیه اروپا صورت بگیرد، بیشترین زیان 
به صادرکنندگان ایتالیا در بخش های ماشین آالت و خودرو وارد خواهد شد چراکه مجموع صادرات ایتالیا در سال 2016 به آمریکا یک میلیارد یورو افزایش 
نسبت به سال 2015 داشت و به 37 میلیارد یورو رسیده بود و اکنون این محدودیت ها می تواند این حجم صادرات را کاهش دهد. از اینرو یوروفر امیدوار است 

در این زمینه از معافیت دائمی امریکا برخوردار شود. 

قیمت چدن چین تثبیت شد
قیمت چدن چین در ماه آوریل پس 
از یک مرحله کاهش، افزایشی بود. 

تاثیر  تحت  آوریل  اول  نیمه  در 
محیط  از  حفاظت  سیاست های 
چدن  تولید  کارخانه های  زیست، 
حالت  به  چین  مختلف  مناطق  در 
امر سبب  و همین  درآمدند  تعلیق 
و  گــری  ریخته  کـــوره های  ظرفیت  از  گیری  بهره  و  فعالیت  میزان  شد 
کارخانه های فوالد پایین تر از انتظار شده و در نتیجه عرضه در بازار چدن 

کاهش یافته است.
با این حال منابع بازار چدن هنوز هم فعال نشده و اگرچه وضعیت در بخش 
انتظار می رفت بازار چدن در اواخر ماه  عرضه کاهشی است و همانگونه که 

آوریل تثبیت 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 دوم اردیبهشتهفته اول اردیبهشتسایز

0.434,90034,900

0.534,90034,900

0.634,90034,900

0.733,50033,500

0.833,50033,500

0.933,50033,500

133,50033,500

1.2533,50033,500

1.533,50033,500

233,50033,500

2.533,50033,500

هفته دوم اردیبهشتهفته اول اردیبهشتسایز

6.531,80031,500

831,800***

1024,100***

1232,900***

1432,900***

هفته دوم اردیبهشتهفته اول اردیبهشتسایز

326,90027,300

426,90027,300

526,90027,300

626,90027,300

826,90027,300

1026,90027,300

12******

1534,00034,000

هفته دوم اردیبهشتهفته اول اردیبهشتسایز

6***27,300

826,90027,300

1026,90027,300

1226,90027,300

1426,90027,300

1626,90027,300

1844,50044,500

2044,50044,500

2248,00048,000

هفته دوم اردیبهشتهفته اول اردیبهشتسایز

826,80027,000

1026,00026,100

1226,00026,100

1426,50026,900

1626,50026,900

1826,50026,900

2026,50026,900

2226,50026,900

2526,50026,900

2827,30027,100

3027,00027,100

3227,30027,100

هفته دوم اردیبهشتهفته اول اردیبهشتسایز

229,80029,800

328,50028,500

428,50028,500

528,50028,500

627,50027,500

827,20027,200

1028,40028,800

1228,50028,900

1528,50028,500

2028,35028,800

2528,35028,800

روند تغییرات
قیمت محصوالت فوالدی 

در بازار تهران

تاریخ تحویلتاریخ معاملهحجم معامله )تن(قیمت پایانی میانگین موزون )ریال(نام کاالتولید کننده

38.5346.4951397/02/031397/04/31ورق گالوانیزه Gفوالد مبارکه اصفهان

44.6165.2551397/02/031397/04/31ورق قلع اندودفوالد مبارکه اصفهان

29.28315.2761397/02/031397/03/31ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

27.0636.5351397/02/031397/03/31ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

30.77430.4771397/02/031397/04/31ورق سرد Bفوالد مبارکه اصفهان

29.10610.4901397/02/101397/04/31ورق سرد Bفوالد مبارکه اصفهان

29.1064.0001397/02/041397/04/31ورق سرد Bفوالد مبارکه اصفهان

26.76734.1001397/02/041397/03/31ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

27.46844.0001397/02/041397/03/31ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

26.7674.6371397/02/101397/03/31ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

اخبار فوالد
بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

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

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

گرافیک و صفحه آرایی:  مونا قهاری 
همکاران این شماره: مریم رحیمی، مائده صالح،  محمدباقر حسین زاده، 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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تاریخ تحویلتاریخ معاملهحجم معامله )تن(قیمت پایانی میانگین موزون )ریال(نام کاالتولید کننده

27.46812.0121397/02/101397/03/31ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

26.50018.0651397/02/021397/02/05سبد تیرآهن مخلوطذوب آهن اصفهان

27.1623301397/02/091397/03/31سبد میلگرد مخلوطذوب آهن اصفهان

27.4799351397/02/111397/03/31سبد میلگرد مخلوطذوب آهن اصفهان

22.00030.0001397/02/051397/02/31شمش بلوم )5SP)150*150فوالد خوزستان

1397/03/31 22.80013.0001397/02/11تختال Cفوالد خوزستان

21.4202.0001397/02/031397/02/08شمش بلوم )5SP)150*150فوالد کاوه جنوب کیش

25.7153301397/02/021397/02/05میلگرد A3-10فوالد کرمان

نورد فوالد صنعتی و 
23.8008881397/02/111397/02/17سبد میلگرد مخلوطساختمانی یزد


