
مجــــمع عمـــومی فوق العاده انجــمن 
گسترده  حضور  با  فوالد  تولیدکنندگان 
فوالدی  شرکت    100 از  بیش  مدیران 
کشور  با محوریت تغییراتی در اساسنامه 

انجمن برگزار شد.
به گزارش  چیـــالن، در مجع عمومی فوق 
ایران  فوالد  تولیدکنندگان  انجمن  العاده 
که با حضور حداکثری اعضا برگزار گردید 
دکتر محمود اسالمیان، رئیس انجمن در 
ابتدای جلسه با بیان اینکه فوالد ایران به 
از  تعرفه  ابزار  با  باید  و  خودکفایی رسیده 
کشور  شرایط  گفت:  کرد  حفاظت  فوالد 
بسیار سخت شده و فوالد به عنوان صنعتی 
که در اقتصاد تاثیرگذار است، متاثر از این 

شرایط بوده است.
اخیر  وقت  چند  در  ارز  نرخ  افزود:  وی 
روند صعودی پیدا کرده درحالی که هنوز 
تحریمی آغاز نشده و بخشی از تحریم های 
آمریکا در نیمه مرداد ماه و بخش دیگر در 

آبان ماه آغاز خواهد شد.
طور  به  فوالد  کرد:  خاطرنشان  اسالمیان 
عمده از دو موضوع یکی ارز ۴۲00 تومانی 
از  حاصل  ارز  از  استفاده  عدم  دیگری  و 
صادرات خود متاثر شده که موضوع اول، 
نابسامانی گسترده ای را برای صنعت فوالد 

رقم زده است.
فوالد  انجمن  در  کرد:  تصریح  اسالمیان 
سعی شده این موضوعات مطرح و پیگیری 
شود. برای نمونه یکی از این اقدامات، نامه 
بیان  و  جمهور  رئیس  اول  معاون  به  ای 
دکتر  در حضور  فوالد  حضوری مشکالت 
جهانگیری بود که قول های مساعدی برای 
رفع این مشکالت داده شد و خوشبختانه 
بخش بازگشت ارز حاصل از صادرات فوالد 
به کارخانجات صادرکننده در شورای پول 
انتظار مصوبه  و اعتبار تصویب شده و در 

هیئت دولت است.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ضمن 
با  بیان این مطلب که در شرایط فعلی و 
وجود مشکالت باید با حوصله بیشتر تدابیر 
بخش  داشت:  اظهار  شود  اندیشیده  الزم 
شده  تر  فعال  فوالد  انجمن  در  خصوصی 
موضوع  این  گویای  انجمن  عضو   1۶0 و 
می باشد. لذا انتظار این است که با وجود 
برخی مشکالت در انجمن، راه حل هایی با 

تعامل اعضا اخذ گردد.
وی یکی از اقداماتی که انجمن باید در آن 
تمام تالش خود را بکار گیرد را مراقبت از 
تعرفه ها خواند و تصریح کرد: البته در امر 
تعرفه ها نباید افراط یا تفریط کرد چراکه 

فوالد  به صنعت  باعث آسیب  این مسئله 
می شود همان طور که در مورد خودرو این 
ساالنه 10  گذشته  در  است.  افتاده  اتفاق 
میلیون تن واردات فوالد به کشور صورت 
می گرفت اما اکنون این میزان ناچیز شده 
اما  نمی باشد  توجهی  قابل  رقم  و  است 
ممکن است فرصتی پیش آید که واردات 

مجددا توجیه پیدا کند.
وی تعرفه های فعلی فوالد کشور را مناسب 
خواند و گفت: همین تعرفه ها سبب شده 
واحدهای تولیدی در شرایط فعلی آسیب 

ببینند.
اسالمیان در بخش پایانی صحبت های خود 
گفت: محور و تمرکز انجمن فوالد بایستی 
پیگیری مسائل و مشکالت کالن صنعت 
فوالد کشور نظیر مالیات، بحث های پولی و 
مالی یا مباحث صادراتی باشد و این موضوع 

تعامل بین رسته ها را می طلبد.
ایشان در خاتمه صحبت های خود به دلیل 
ریاست  از  جنگ  دوران  از  ناشی  کسالت 

انجمن استعفا داد.

مجمع با تغییر اساسنامه موافقت کرد

گفتنی است در ادامه و با رسمیت یافتن 
مجمع، هیئت رئیسه مجمع متشکل از آقای 
طاهری زاده به عنوان رئیس مجمع، آقایان 
تجلی زاده و رفیعیان به عنوان ناظرین و 
اقای خلیفه سلطانی به عنوان منشی مجمع 
انجمن  اساسنامه  تغییرات  و  تشکیل شد 
برای حضور سایر زنجیره ها و رسته ها به 
رأی گذاشته شد که پیشنهاد اول ترکیب 
تنها  که  درحالی  مدیره  هیئت  اعضای 
بود  نیاز  دیگر  رای  یک  آن  تصویب  برای 
رای نیاورد و درمقابل پیشنهاد دوم مورد 
استقبال حاضرین در مجمع قرار گرفته و 

رای آورد.

مدیره  هیئت  ترکیب  نخست  پیشنهاد 
باالی  فوالدسازهای  از  عضو  دو  شامل 
از  یک  هر  از  عضو  یک  و  تن  میلیون   ۲
رسته های واحدهای ذوب قوس الکتریکی، 
فوالدهای القایی، گندله و آهن اسفنجی، 
نورد مقاطع طویل و نورد مقاطع تخت بود 
و پیشنهاد دوم شامل دو عضو از هر یک از 
رسته های فوالدسازی های باالی ۲ میلیون 
تن و نورد ) مقاطع تخت و طویل( و یک 
عضو از هر یک از رسته های واحدهای ذوب 
قوس الکتریکی، فوالدهای القایی و گندله و 
آهن اسفنجی بود که مورد تایید حاضرین 

در مجمع قرار گرفت و رای آورد.

کتاب سال فوالد ایران به عنوان مرجع کاربردی 
صنعت و بازار، به بررسی جامعی از وضعیت 
برای  است.  پرداخته  جهان  و  ایران  فوالد 
دریافت این کتاب با دفتر  چیالن  در انجمن 
فرمایید. حاصل  تماس  فوالد  تولیدکنندگان 

به گزارش  چیـــالن، کتاب فوالد ایران که 
تدوین  و کارشناسان  تحلیلگران  با همفکری 
برای  نیاز  مورد  تمامی اطالعات  است،  شده 
تحلیل بازار فوالد را در اختیار فعاالن بازار قرار 
می دهد و با ترسیم روند بازار فوالد به وسیله 
قدرت  شما  به  دقیق  گزارشات  و  موثق  آمار 

تحلیل می دهد.

آنچه در کتاب سال فوالد منتشر شده است
کتاب سال فوالد ایران که برای اولین بار به 
فعاالن فوالد ارائه می شود در ۹ فصل، وضعیت 

فوالد در ایران و جهان را گزارش داده است.
گزارش  راهنما،  کتاب  این  نخست  فصل 
و مصرف  واردات، صادرات  تولید،  مقایسه ای 

فوالد ایران است.
و شامل  یافته  اختصاص  تولید  به  فصل دوم 
فوالد،  زنجیره  محصوالت  تولید  ماهانه  روند 
کارخانجات  )در  تولید  برداری  بهره  ضریب 
ذوب، نورد و آهن اسفنجی( و سهم هر شرکت 

در تولید فوالد ایران است.
کرده  رصد  را  واردات  و  صادرات  سوم،  فصل 
روند  شامل  واردات  و  صادرات  فصل  است. 
ارزش  فوالد،  واردات  و  ماهانه حجم صادرات 
ریالی و دالری صادرات و واردات فوالد، مقاصد 
صادراتی و مبادی وارداتی فوالد ایران، گزارش 
مقایسه ای ردیف تعرفه های موثر بر صادرات و 
واردات فوالد ایران و سهم صادرات از تولید هر 

محصول فوالدی می باشد.
بررسی  مورد  را  قیمت  موضوع  چهارم  فصل 
گزارش  قبیل  از  مباحثی  شامل  و  داده  قرار 
جهانی  و  داخلی  قیمت  روند  مقایسه ای 
محصوالت فوالدی و شاخص های قیمتی بین 
مواد اولیه و محصوالت زنجیره فوالد می باشد.

به  بورس  عنوان  تحت  کتاب  پنجم  فصل 
و  عرضه  ای  مقایسه  گزارش  کلی  بخش  دو 
معامالت فوالد در بورس کاال و وضعیت سهام 
بهادار  اوراق  بورس  در  فوالدی  شرکت های 

پرداخته است.
در  و  فعال  طرح های  و  واحدها  ششم  فصل 
حال احداث فوالدی )فوالد خام، گندله، آهن 

اسفنجی و ...( را معرفی کرده است.
فصل هفتم به فوالد جهان اختصاص یافته که شامل 
گزارش مقایسه ای ۲0 کشور برتر تولیدکننده 
فوالد جهان، پیش بینی مصرف فوالد در نقاط 
چالش های  و  سال ۲01۸  در  جهان  مختلف 
می شود. جاری  سال  در  جهان  فوالد  بازار 

فصل هشتم لیست تولیدکنندگان فوالد ایران 
به تفکیک محصول و ظرفیت را در خود جای 

داده و فصل نهم به گزارش عملکرد شرکت های 
فعال بازار تخصیص داده شده است.

چرا کتاب سال فوالد مهم است؟
و  تجارت  تولید،  برای  فوالدی  فعال  هر 
سرمایه گذاری به اطالعات مبنا و کاربردی که 
دورنمایی از بازار را بهتر روشن کند نیاز دارد و 
کتاب سال این اطالعات را به صورت فشرده و 

مفید آماده کرده است.
منتشر  کتاب  این  در  که  اطالعاتی  ارزش 
بازار  از  بهتری  تحلیل  و  شناخت  به  شده، 
منجر می شود. پیش از این همه فعاالن فوالد 
خواستار دریافت اطالعات و آمارهای تحلیلی 
در  فوالدی  شرکت های  سهام  وضعیت  از 
حال  در  طرح های  و  فعال  واحدهای  بورس، 
احداث زنجیره فوالد، درصد پوشش ظرفیت 
کارخانجات ذوب، نورد و آهن اسفنجی، نمودار 
سود و زیان نورد، ذوب و آهن اسفنجی، مقاصد 
صادراتی و مبادی وارداتی هر محصول فوالدی، 
ارزش ریالی و ارزی صادرات و واردات فوالد، 
روند  ایران،  فوالد  تولید  در  هر شرکت  سهم 
)میلگرد، شمش،  فوالدی  محصوالت  قیمتی 
اسلب، ورق و تیرآهن(، توازن عرضه و تقاضا در 
زنجیره فوالد، عرضه ها و معامالت بورس کاال، 
اطالعات  ایران،  فوالد  کارخانجات  اطالعات 
طرح های بهره برداری شده جدید بوده اند. هم 
اکنون تمام این اطالعات یکجا در یک کتاب 

راهنما تهیه شده است. 
عنوان  به  ایران  فوالد  سال  کتاب  بنابراین، 
مرجع کاربردی صنعت و بازار فوالد ایران در 
تولیدکنندگان،  گذاران،  برداری سرمایه  بهره 
از  فوالد  زنجیره  فعاالن  و  سیاستگذاران 

اطالعات تحلیلی و مطمئن مفید خواهد بود.

سیاستگذاران و حامیان کتاب سال فوالد 
را بشناسید

کتاب سال فوالد ایران )1۳۹۷( با سیاستگذاری 
چهره های شناخته شده فوالدی شامل اعضای 
هیئت مدیره و دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران تدوین شده است. در مراسم رونمایی از 
کتاب سال فوالد که در مجمع سالیانه انجمن 
نیز  شد،  برگزار  تهران  همای  هتل  در  فوالد 
بزرگ  کارخانجات  مدیران  و  دولتی  مقامات 

فوالد کشور حضور داشتند.
دکتر  توسط  فوالد  سال  کتاب  از  رونمایی 
سرقینی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
دکتر اسالمیان رئیس انجمن تولیدکنندگان 
فوالد، دکتر سبحانی مدیر عامل فوالد مبارکه 
فوالد  عامل  مدیر  کشانی  مهندس  اصفهان، 
عامل  مدیر  زاده  یزدی  مهندس  خوزستان، 
ذوب آهن اصفهان و جمعی از اعضای هیئت 
مدیره انجمن فوالد و مسئولین دولتی صورت 
گرفت و برای نخستین بار جزئیات و اهمیت 

این کتاب برای حاضران تشریح شد.

بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

3 استراتژی اصلی برای 
حمایت از تولید فوالد

اسداهلل فرشاد
مدیرعامل آهن و فوالد غدیر ایرانیان

اگرچه صنعت آهن و فوالد کشور این روزها دوران نسبتاً 
منظر  از  چه  اما  می کند،  سپری  را  امیدی  پر  و  طالیی 
قوانین و مقررات، چه از منظر برنامه ریزی و چه از سایر 
جهات از جمله تکنولوژی و فناوری، مکان یابی و جانمایی 
)احداث کارخانجات در مناطق دور از آب یا سایر نهاده های 
تولید(، تعادل در زنجیره صنعت و غیره دارای کاستی هایی 
است که لزوم بازنگری در این صنعت را گوشزد می کند. 
تمامی موارد ذکر شده را می توان با رویکردهای مختلف و 
از منظرهای متفاوتی بررسی نموده و تاثیرات ناقص بودن 
آنها را بر بخش های مختلف برشمرد. اینکه مهم ترین این 
تاثیر می گذارد  کاستی ها چگونه بر تولیدات این صنعت 
تولیدات  این  از  حمایت  به  می تواند  راهکارهایی  چه  و 

بیانجامد، موضوع بحث این یادداشت است.
• ایجاد توازن در زنجیره ارزش آهن و فوالد از مواردی است 
که بارها به آن اشاره شده که خوشبختانه طی سال های 
گندله  جدید  پروژه های  از  برداری  بهره  با  و  رو  پیش 
سازی و آهن اسفنجی، عدم توازن در این صنعت کاهش 
چشمگیری خواهد داشت. همچنین واحدهای محصوالت 
فوالدی )کارخانجات نوردی میلگرد و مقاطع ساختمانی( به 
تعداد قابل توجهی و در نقاط مختلف کشور به علل سیاسی 
از توجیه  اجتماعی و منطقه ای و بعضا بدون برخورداری 
یا در حال احداث  اقتصادی ، احداث گردیده  قوی فنی و 
هستند که بعضا این واحدها در طرح توازن جامع زنجیره 
تولید فوالد کشور قرار نداشته اند و عمدتا به شمش وارداتی 
وابسته هستند. )در حال حاضر ظرفیت نورد کشور بیش 
بنابراین در  است.(  انواع شمش فوالدی  تولید  از ظرفیت 
طرح جامع فوالد باید برای حل این موضوع  راه حلی یافت 
.ضمن آنکه کارخانجات فوالد سازی داخل کشور نیز باید 
برای جایگزینی مصرف قراضه با توجه به مزیت های تردید 
ناپذیر در مصرف آهن اسفنجی برای تولید انواع فوالدهای 

ساختمانی و مهندسی و آلیاژی اقدام نمایند.
• توسعه زیر ساخت ها از جمله راه آهن و توسعه راه ها و 
شبکه حمل و نقل جاده ای و کامیونی یا هراقدام سازنده 
و در  نقل  و  دیگری که موجب کاهش هزینه های حمل 
نتیجه کاهش قیمت تمام شده و افزایش رقابت پذیری و 

حضور در بازارهای هدف را به بار می آورد.
• به روز رسانی دانش و فناوری و تجهیزات و کنار گذاشتن 
بازدهی  و  راندمان  کاهش  باعث  که  سنتی  شیوه های 
جذابیت  و  جایگاه  بردن  باال  در  می شود،  بهره وری  و 
محصوالت تولیدی در میان متقاضیان بسیار موثر خواهد 
بود. اگرچه ناغافل نباید ماند که صنعت آهن و فوالد کشور 
از پیشرفت های خوبی در این زمینه برخوردار بوده است اما 
با توجه به اینکه ایران در میان 15 کشور نخست تولیدکننده 
و  فناوری  زمینه  در  رقابت  به  قادر  باید  دارد،  قرار  فوالد 
دانش نیز با کشورهای این گروه باشد. برای مثال توسعه 
ارگان های  و  شرکت ها  در  توسعه  و  تحقیق  بخش های 
مرتبط جهت بومی سازی هر چه بیشتر تکنولوژی های این 

صنعت می تواند گام های موثری باشد. 

 شماره 137  نیمه اول مرداد ماه 1397 

چیالن گزارش می دهد:
در مجمع فوق العاده انجمن چه گذشت؟

معرفی کتابی راهنما برای فعاالن فوالدی:
کتاب سال فوالد شامل چه اطالعاتی است؟

جناب آقای مهندس طاهری زاده 
مراتب تالم و همدردی ما را در غم از 

دست دادن پدر بزرگوارتان پذیرا باشید.
امیدواریم صبر جزیل، شما و سایر بازماندگان را 

همراه باشد. ما را در غم خود شریک بدانید.
انجمن تولیدکنندگان فوالد

جناب آقای مهندس طاهری زاده 

عرض تسلیت به مناسبت درگذشت پدر 
بزرگوارتان . از درگاه باریتعالی آرزوی رحمت 

الهی برای ایشان و صبر جزیل برای جنابعالی و 
خانواده محترم مسئلت داریم.

گروه صنعتی بازرگانی شکری



2
اسکویی، مدیرعامل مجتمع فوالد صنعت بناب خبر داد: در شرایط فعلی این واحد تولیدی با ۲۳ درصد ظرفیت کار می کند که در صورت تزریق اعتبار 

تا پایان سال ۹۷ این ظرفیت را تا ۶0 درصد افزایش داده و سعی خواهیم کرد با جذب نیروهای بومی افراد بیکار را صاحب شغل کنیم.
وی باال بودن سودهای بانکی را از مشکالت اساسی این واحد تولیدی اعالم کرد و افزود: این مجتمع روزانه حدود 10 میلیارد ریال به بانک ها سود 

پرداخت می کند که باید میزان و نحوه دریافتی سودهای بانکی اصالح شود.

مشکالت بخش خصوصی فوالد
فوالد صنعت بناب با 23 درصد ظرفیت کار می کند

ی
خل

 دا
بار

اخ

درصد رشد فروش ورق گرم فوالد مبارکه

درصد رشد درآمد فوالد خوزستان

درصد رشد تولید فوالد هرمزگان تا پایان تیرماه

هزار تن شمش ارفع در طول 4 ماه فروخته شد

نخستین کارخانه فرآوری سنگ 
آهن کم عیار هماتیت افتتاح شد

اتفاقات شگفت انگیزی در بازار 
فوالد شاهدیم

یک  بر  بالغ  ماه ۹۷  تیر  پایان  تا  اصفهان  مبارکه  فوالد 
میلیون و ۶۷0 هزار تن ورق گرم، ۴۶۳ هزار تن ورق سرد 
و ۹1 هزار تن ورق پوششدار تولید کرد در حالی که تولید 
ورق گرم در مدت مشابه سال قبل یک میلیون و ۲۳0 
هزار تن، ورق سرد 50۳ هزار تن و محصوالت پوششدار 
۹۸ هزار تن بود. فروش نورد گرم این شرکت یک میلیون 
و 5۹۴ هزار تن، نورد سرد ۴5۹ هزار تن و ورق پوششدار 
۹1 هزار تن بود درحالی که در سال قبل فروش نورد گرم 
نورد سرد 50۷ هزار تن  تن،  میلیون و ۲05 هزار  یک 
و محصوالت پوششدار 100 هزار تن بود. ارزش فروش 
درصد   ۴5.5 مذکور  مدت  در  مبارکه  فوالد  محصوالت 
رشد داشته و از ۴51۲ میلیارد تومان به ۶5۶۳ میلیارد 
تومان رسید. گفتنی است، قیمت فروش هر کیلوگرم نورد 
گرم فوالد مبارکه در تیر ماه ۲۶0۶ تومان بود درحالی که 

در ماه خرداد ۲5۶۲ تومان بوده است.

عملکرد فوالد خوزستان در ۴ ماهه نخست امسال نشان 
می دهد این شرکت در مدت مذکور ۲۹۲۲ میلیارد درآمد 
کسب کرد که ۴۷ درصد باالتر از مدت مشابه سال قبل 
است. فوالد خوزستان در ۴ ماهه اول سال موفق به تولید ۲ 
میلیون و ۳0۶ هزار تن گندله، 5۷5 هزار تن اسلب و ۷0۶ 
هزار تن بلوم و بیلت شد که البته از مجموع تولید اسلب، 
بلوم و بیلت سال گذشته که یک میلیون و ۲5۴ هزار تن 
بود بیشتر است. فروش فوالد خوزستان نیز در مدت مذکور 
سال جاری 1۳۹ هزار تن اسلب داخلی، ۴05 هزار تن اسلب 
صادراتی، 55۳ هزار تن بلوم و بیلت صادراتی و 1۹5 هزار تن 
بلوم و بیلت داخلی بوده است. فروش مدت مشابه سال قبل 
5۲۸ هزار تن اسلب و ۸۲۲ هزار تن بلوم و بیلت و درمجموع 
یک میلیون و ۳50 هزار تن محصول بود که درآمدی بالغ 
بر هزار و ۹۳۴ میلیارد تومان را برای این شرکت رقم زد. 
فوالد خوزستان هر کیلوگرم اسلب داخلی را به طور متوسط 
در تیر ماه ۲۴5۴ تومان فروخت در حالی که در خرداد ماه 
۲۳۳۴ تومان فروخته بود. اسلب صادراتی نیز قیمتی معادل 
بلوم داخلی ۲۴۴۶ تومان و بلوم صادراتی  ۲151 تومان، 
۲1۴5 تومان داشت درحالی که به ترتیب در ماه خرداد 
۲0۹۲ تومان، ۲۲۳۹ تومان و ۲۲01 تومان فروخته شده بود.

شرکت فوالد هرمزگان جنوب در عملکرد ۴ ماهه خود موفق 
به تحقق 11۳۷ میلیارد تومان درآمد از فروش محصوالت 
خود شد. درآمد فروش این شرکت در تیر ماه با رشد قابل 
توجهی نسبت به سایر ماه ها مواجه بود. فوالد هرمزگان تا 
پایان تیر ماه 510 هزار تن اسلب تولید و 5۲0 هزار تن نیز 
فروخت. هرمزگان تا پایان تیر ماه پارسال ۴5۶ هزار تن اسلب 
تولید و ۴۶0 هزار تن فروخت که ارزش فروش ۷15 میلیارد 

تومان برآورد گردیده است.

علی رغم ثبات در تولید فوالد شرکت آهن و فوالد ارفع، 
این شرکت رشد ۹1 درصدی را در درآمد به ثبت رساند. 
آهن و فوالد ارفع در ۴ ماهه اول سال قبل بالغ بر ۲۷1 هزار 
تن شمش فوالد تولید کرد درحالی که تولیداتش در مدت 
مشابه سال قبل ۲۷0 هزار تن بود. این شرکت در مدت 
مذکور ۲۹۸ هزار تن نیز آهن اسفنجی تولید کرده است. 
ارفع در این مدت مجموعا ۳0۶ هزار تن شامل 1۸1 هزار تن 
شمش داخلی و 1۲۴ هزار تن شمش صادراتی فروخته است 
در حالی که فروش سال گذشته ۲۷۷ هزار تن بود. درآمد 
حاصل از فروش ارفع از ۳۶۸ میلیارد تومان به ۷0۳ میلیارد 
تومان رسید. بهای شمش فروخته شده ارفع از ۲۲۸۹ تومان 
به ۲۴۴0 تومان در تیر ماه رسید و قیمت فروش صادراتی از 

۲0۸۲ تومان به ۲0۹۸ تومان رسید.

تولید  کارخانه  نخستین  تجارت  و  معدن  صنعت  وزیر 
کنسانتره از سنگ آهن های کم عیار هماتیتی را در زرند 
کرمان افتتاح کرد. این کارخانه پرعیارسازی ذخایر کم عیار 
سنگ آهن هماتیتی در معدن جالل آباد زرند برای نخستین 
بار در کشور با سرمایه گذاری یک شرکت خصوصی )فکور 

صنعت تهران( انجام شده است. 
طبق این گزارش، تاکنون ایران تکنولوژی برای بهره گیری 
از دپوهای کم عیار سنگ آهن هماتیت در اختیار نداشت اما 
با راه اندازی این کارخانه، تکنولوژی جدیدی برای استفاده 
از مواد معدنی که پیشتر به عنوان باطله محسوب می شدند، 
این طرح در دو بخش  اهن شده است.  وارد بخش سنگ 
اولیه  ورودی  ظرفیت  با  فرآوری  و  پرعیارسازی  خردایش، 
ساالنه ۲ میلیون و ۲00 هزار تن و تولید ساالنه ۶00 هزار 

تن کنسانتره ساخته شده است.

اصفهان،  مبارکه  فوالد  شرکت  مدیرعامل  سبحانی،  بهرام 
را  آن  عرضه  و حجم  تر  متنوع  را  شرکت  این  محصوالت 
هم بیشتر از قبل برشمرد و گفت: ورق های تولیدشده قابل 

استفاده در صنایع دریایی، نفت و گاز و خودروسازی است.
بهرام سبحانی افزود: با وجود افزایش تولید فوالد، معادل های 
چراکه  است  خوردن  رقم  حال  در  بازار  در  انگیز  شگفت 
محصوالتی که با فوالد تولید می شود افزایش قیمت زیادی دارد.

وی قیمت کنونی هر کیلو ورق فوالدی را ۲ هزار و ۶00 
تومان بیان کرد و گفت: این درحالی است که قیمت لوله و 
پروفیل که باید اندکی گران تر از ورق فوالدی باشد، بیش از 

۶ هزار تومان فروخته می شود.
سبحانی خاطرنشان کرد: فروش داخلی محصوالت شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان از سال ۹۴ تا ۹۶ با رشد ۷۲ درصدی از ۳ 
میلیون و ۳00 هزار تن به 5 میلیون و ۷50 هزار تن رسیده است.

صادرات آهن اسفنجی ممنوع شد

مشکالت واحدهای فوالدی؛
اکسین حال حاضر حال و روز خوبی ندارد

فوالد از نیما به ثانویه رفت

جهان فوالد سیرجان تا آذر ماه واحد فوالدسازی می شود

اسالمی ایران  جمهوری  گمرک 
گمرکات  کلیه  به  ای  نامه  در 
آهن  صادرات  ممنوعیت  خود 

اسفنجی را رسما ابالغ کرد.
گمرک  صادرات  دفتر  مدیرکل 
جمهور اسالمی ایران در نامه ای 
کشور  سراسر  گمرکات  به 
مرداد   1۳ تاریخ  از  نوشت: 
آهن  صادرات  جاری  سال  ماه 
ای  تعرفه  حد  تحت  اسفنجی 
 ۷۲0۳۹000 و   ۷۲0۳1000

ممنوع است.
مفاد  مطابق  داشت:  اعالم  وی 
موصوف  اقالم  صادرات  مذکور 
پس  آنها  تولیدکنندگان  توسط 

از اخذ مجوز )سیستمی( از وزارت صنعت امکانپذیر می باشد. 
گفتنی است، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت 1۳ مرداد ماه در نامه ای به رئیس کل گمرک ایران، به 
منظور تامین مواد اولیه واحدهای ذوبی کشور و تقویت صنایع پایین دستی و حفظ اشتغال آنها از این پس صادرات آهن 
اسفنجی را ممنوع اعالم کرده بود. در این نامه شریعتمداری اعالم کرده تولیدکنندگان محصوالت مذکور قبل از اقدام 
به صادرات باید کل کاالی خود را در بورس و براساس نرخ رسمی عرضه و در صورت عدم وجود تقاضا با اخذ مجوز از 

وزارت صمت نسبت به صادرات اقدام نمایند. 

عبدالرضا محمود پور، مدیرعامل شرکت فوالد اکسین خوزستان با بیان اینکه این شرکت اکنون حال و روز خوبی ندارد، گفت: 
خواهش داریم تصمیمی اتخاذ شود تا بتوانیم مشکالتی که در بحث استفاده از تسهیالت بانک ها وجود دارد را حل کنیم و 

فوالد اکسین نیز بتواند از تسهیالت بانک ها استفاده کند.
وی افزود: این شرکت در طول این سال ها مشمول ماده 1۴1 بوده است. در سال گذشته این شرکت از ماده 1۴1 خارج شد 

اما به دالیلی نمی توانیم از سرمایه ها و تسهیالت بانک ها برای کمک به شرکت استفاده کنیم.
یک هزار و ۸00 میلیارد تومان چک در اختیار فوالد خوزستان داریم که این شرکت ۷00 میلیارد تومان از آن را برگشت زده 

است و این مساله باعث شده تا فوالد اکسین نتواند، از تسهیالت بانکی استفاده کند.
مدیرعامل شرکت فوالد اکسین خوزستان با اشاره به فرصت های سرمایه گذاری در این شرکت خاطرنشان کرد: با پیگیری هایی 
که انجام گرفت، سال گذشته موفق شدیم تا مجوز احداث واحد فوالد سازی شرکت فوالد اکسین خوزستان را دریافت کنیم 

اما این مساله اکنون متوقف شده و انتظار داریم تا نسبت به حل این موضوع هرچه سریعتر اقدام شود.
محمود پور با بیان اینکه اگر بخش فوالد سازی شرکت فوالد اکسین راه اندازی شود، شاهد ارزش افزوده بسیاری خواهیم بود، 
گفت: با یک شرکت خارجی صحبت هایی انجام گرفته و این شرکت حاضر است تا ۴00 میلیون دالر در این بخش سرمایه 
گذاری کند اما با توجه به بحث تحریم ها این شرکت عنوان کرده که فقط با ضمانت دولتی اقدام به سرمایه گذاری خواهد 

کرد و انتظار داریم تا همکاری الزم در این خصوص انجام بگیرد.

بر اساس تصمیم هیئت دولت، ارز حاصل از صادرات فوالد که تا پیش از این باید در سامانه نیما و با نرخ دولتي عرضه مي شد، 
از این به بعد در بازار ثانویه عرضه مي شود و نرخ آن بر اساس عرضه و تقاضا تعیین مي شود.

بر اساس اعالم دولت، تأمین ارز برای واردات کاالهای غیر اساسی و دارو در بازار ثانویه ارز از محل ارز حاصل از صادرات کلیه 
کاالهای غیرنفتی )به ویژه فرآورده های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، محصوالت فوالدی و فلزات رنگی( و خدمات تأمین 
می شود. معامالت در این بازار بین صادرکنندگان و وارد کنندگان از طریق بانک ها و صرافی های مجاز صورت می گیرد و نرخ 

ارز در این بازار براساس عرضه و تقاضا به دست می آید. 
این نرخ، به نحو مناسب به عنوان نرخ آزاد ارز اطالع رسانی می شود. صادرکنندگان باید تعهد الزم را برای برگشت ارز حاصل 

از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بسپارند.
گفتنی است، طی جلسه ای حضوری دکتر محمود اسالمیان، رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد با دکتر جهانگیری، معاون اول 
رئیس جمهور مقرر شده بود ارز حاصل از صادرات شرکت های فوالدی در اختیار خود این واحدها برای تامین نیازهایشان قرار 
گیرد و همچنین مابقی ارز در بازارهای ثانویه به منظور مدیریت بازار ارز قرار گیرد. لذا این موضوع در شورای پول و اعتبار به 
تصویب رسیده و در انتظار تصویب در هیئت دولت بود که در نهایت تصمیم گیری در خصوص آن صورت گرفته و فوالدسازان 

از این پس ارز حاصل از صادرات خود را در بجای نیما در بازار ثانویه عرضه خواهند کرد.

و  داخلی  توان  و  متخصص،ظرفیت  ازمهندسان  استفاده  با  گفت:  سیرجان  فوالد  جهان  مجتمع  عامل  مدیر  عباسلو  علی 
بومی سازی، تجهیزات این کارخانه بر اساس فناوری روز در آذرماه امسال شمش فوالد تولید می شود.

وی افزود: کارخانه جهان فوالد سیرجان تنها مرکز تولید فوالد کشور است که خوراک کارخانه از سنگ آهن تا کنسانتره و 
شمش فوالد در یک نقطه متمرکز است و براساس برنامه ریزی هیچ بارگیری مواد اولیه و خوراک نخواهیم داشت.

عباسلو از سرمایه گذاری 5 هزار میلیارد تومانی در مجتمع فوالد سیرجان خبرداد و گفت: در حال حاضرسالیانه کارخانه آهن 
اسفنجی یک میلیون تن آهن اسفنجی را در گل گهرسیرجان تولید می کند وکارخانه میلگرد نیز در بردسیر 500 هزارتن 
ظرفیت خود را تولید می کند که در مجموع برای 1۶00 نفراز مهندسین و جوانان منطقه اشتغال ایجاد شده است و با آغاز 
فعالیت کارخانه تولید شمش فوالد هم ۴00 نفر دیگر مشغول بکار می شوند و میزان اشتغال زایی غیر مستقیم هم بیش از ۶ 
هزار نفر می رسد. وی در خصوص طرح توسعه افزود: کار طراحی و عملیات مهندسی ساخت و احیاء یک کارخانه دیگر تولید 

آهن اسفنجی با ظرفیت یک میلیون و ۲00 هزارتن در سال آینده اجرایی می شود.

خون تازه ای در شریان گروه ملی 
فوالد جریان یافت

به گزارش چیالن به نقل از ایلنا، با پیگیری ها و برنامه ریزی های 
انجام شده توسط خداداد غریب پور مدیرعامل گروه توسعه 
ملی و غفوری مدیرعامل گروه ملی فوالد، ورود مواد اولیه 
)خوراک( کارخانه گروه ملی صنعتی فوالد )شمش( اهواز 
استان خوزستان آغاز شد و چرخ تولید در این کارخانه به 
حرکت افتاد. با ورود مواد اولیه، کارخانه کوثر و فوالدسازی و 
لوله سازی گروه ملی دوباره و پس از ماه ها آغاز به کار خواهد 
کرد و خون تازه ای در شریان این واحد بزرگ صنعتی به 
جریان خواهد افتاد. تعطیلی خط تولید این کارخانه صنعتی 
مزایای  و  حقوق  نشدن  پرداخت  و  کارگران  اخراج  سبب 
این کارخانه  از کارگران  برخی  تا جایی که  بود  آنان شده 
دست به اعتصابات کارگری در اهواز و جلوی مجلس زدند.
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برنامه های ذوب آهن در تولید 
ریل در ماه های آتی اعالم شد

مهرداد توالییان، معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان گفت: 
تولید مجدد ریل U33 از روزهای آخر خرداد ماه در کارگاه نورد 
۶50 آغاز گردیده و برنامه ما این است که در مرداد ماه یک 
محموله ۳000 تنی که تمام مراحل تایید فنی آن طی شده 

باشد به راه آهن جمهوری اسالمی تحویل بدهیم.
وی افزود: در این خصوص برنامه ای تعیین شده که تحویل در 
ماه های اول ۳000 تن بوده و در ماه های آتی این عدد افزایش یابد.

توالییان اظهار داشت: در بحث تولید ریل  UIC60 با توجه به 
اینکه شمش مورد نیاز آن از کارگاه فوالد سازی تامین می شود 
و در مرداد ماه نیز مراحل راه اندازی VD را داریم، امیدواریم 
بتوانیم تا آخر مردادماه تولید آزمایشی شمش ریل UIC60 را در 
فوالدسازی انجام دهیم و در شهریور ماه شمش قابل تحویل 
به نورد ۶50 تولید گردد. طبیعتاً مراحل اجرایی تولید انبوه 
ریل UIC60 در نورد ۶50 از مهرماه انجام می شود و پیش بینی 
ما این است که با شرایط و امکاناتی که داریم در نیمه دوم 
سال جاری ریل UIC60 را نیز به مشتری تحویل خواهیم داد.

معاون بهره برداری شرکت خاطرنشان کرد: واقعیت این است که 
ما تاکنون یک محموله 500 تنی ریل را تحویل داده ایم و به 
منظور جلب رضایت مشتری باید بتوانیم طی چند مرحله حداقل 
محموله های ۳000 هزار تنی را تحویل راه آهن بدهیم تا آنها نیز 
در خصوص تامین این محصول استراتژیک آسوده خاطر باشند.

گزارش خبــری
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داخلی
معافیتهایمالیاتیطیماههایآتیساماندهیمیشود

معاون سازمان امور مالیاتی با تشریح معایب معافیت ها و مشوق های مالیاتی در 
کشور، از ساماندهی این معافیت ها ظرف ماه های آینده خبر داد.

نقدینگیکشور۱۵۸۲هزارمیلیاردتومانشد
بانک مرکزی حجم نقدینگی در خرداد ماه سال جاری را بیش از هزار و ۵۸۲ هزار 
میلیارد تومان اعالم کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰.۴ درصد افزایش 

نشان می دهد.

افزایشسهمایراندربازارعراق
رایزن بازرگانی ایران در عراق اعالم کرد: در چهار ماهه نخست امسال به طور 
متوسط هر روز ۲۰ میلیون دالر کاال از ایران به عراق صادر شد که براساس آمار 
گمرک جمهوری اسالمی ایران، به لحاظ وزنی 1۴.۰1 درصد و از نظر ارزش ۲3.19 

درصد رشد کرده است.

تحقیقوتفحصازگمرکدرکمیسیوناقتصادیمجلستصویبشد
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی از موافقت این کمیسیون با 

تقاضای تحقیق و تفحص درباره عملکرد گمرک خبر داد.

۲شرکتخودروییمردودشدند
دو شرکت "افرا موتور" و "آرین موتور تابان" در ارزیابی وضعیت خدمات پس از 

فروش خودرو در طول سال 139۶، مردود شدند.

قراردادریفاینانسبانکتوسعهصادراتومیربیزنسبانکمنعقدشد
بانک توسعه صادرات ایران با هدف تسهیل واردات کاالهای اساسی، قرارداد تامین 
مالی کوتاه مدت )ریفاینانس( با میربیزنس بانک مسکو امضا کرد. مدیرعامل صندوق 
ضمانت صادرات گفت: پرتفوی صندوق تا پایان امسال به دو میلیارد و 3۰۰ میلیون 

دالر خواهد رسید و میزان صادرات حداکثر به ۶۰ میلیارد دالر می رسد.

تولیدبنزیننسبتبهپارسال۵0درصدافزایشیافت
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران از رشد ۵۰ درصدی 

تولید بنزین کشور از ابتدای سال تاکنون نسبت به نیمه نخست پارسال خبر داد.

کارگروهمشترکمجلسوراهآهنبرایرفعمشکالتصنعتریلی
قرار شد به پیشنهاد رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، کارگروه مشترکی با شرکت 
راه آهن برای بررسی راهکارهای رفع مشکالت صنعت حمل و نقل ریلی تشکیل شود.

تحریمایران:احتمالصعودقیمتبهباالی۹0دالر
تحلیلگران صنعت نفت می گویند نگرانی درباره احتمال کاهش شدید تولید نفت 

ایران می تواند قیمت را به زودی به باالی 9۰ دالر برای هر بشکه برساند.

خارجی
ارزشبیتکوینکاهشیافت

در حالی که سرمایه گذاران سرمایه گذاری های خود در ارزهای دیجیتالی را کاهش 
داده اند، ارزش بیت کوین با افتی ۵ درصدی به پایین ترین رقم یک هفته گذشته 

رسید و تا زیر ۷۷۰۰ دالر پایین آمد.

منحنینموداروارداتترکیههمچنانصعودیاست
مقایسه داده های اقتصادی مرکز آمار ترکیه نشان می دهد که واردات این کشور در 
هفت ماه گذشته سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایشی 1۰ درصدی 

داشته است.

ارزشیوانبهپایینتریننرخ۱۴ماهرسید
بانک های مهم دولتی چین درحال فروش دالر برای محدود کردن سقوط یوآن 
هستند؛ اختالفات تجاری بین آمریکا و چین، یوآن را به پایین ترین سطح 1۴ ماهه 

خود رسانده است.

هنددرگیرانتخابسیاستپولیدرفضاینقدینگیمحدود
هند با انتخاب دشواری در مورد نحوه استفاده از ابزارهای پولی خود روبرو است. آیا 
باید از روپیه در حال سقوط پشتیبانی کند و یا این که باید وجود نقدینگی کافی در 

سیستم بانکی خود را تضمین کند.

تالشاندونزیبرایمعافیتازتعرفههایآمریکا
اندونزی از البی گری برای باقی ماندن در فهرست کشورهای معاف از تعرفه های 

جدید گمرکی آمریکا خبر داد.
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تعرفه واردات فوالد و آلومینیوم از ترکیه دو برابر شد

دونالد ترامپ ضمن اعالم دستور دو برابر شدن تعرفه واردات فوالد و آلومینیوم از ترکیه اعالم کرد: ارزش واحد پول ترکیه، لیر، به سرعت در برابر دالر بسیار 
قوی ما، سقوط می کند. رئیس جمهور آمریکا همزمان با دو برابر کردن تعرفه واردات فوالد و آلومینیوم از ترکیه، گفت: روابط واشنگتن و آنکارا در حال حاضر 

اصال خوب نیست. با این اقدام ترامپ، تعرفه گمرکی واردات آلومینیوم به ۲0 درصد و فوالد به 50 درصد افزایش می یابد.

فوالدساز هندی گندله سازی جدیدی 
راه اندازی می کند

سود فوالدساز روسی به 1.5 میلیارد دالر رسید
واردات فوالد آمریکا در ماه جوالی افزایش یافت

شرکت JSW هند اعالم کرد به زودی 
به  را  دیگری  سازی  گندله  کارخانه 
اندازی  راه  تن  میلیون   ۸ ظرفیت 
نقل  به  چیالن  گزارش  به  می کند. 
فنالندی  شرکت  مینت،  استیل  از 
 JSW واحد گندله سازی Metso متسو
را که ششمین فوالدساز برتر جهان 

شناخته می شود نصب و راه اندازی خواهد کرد.
طبق این گزارش، این کارخانه ۸میلیون تنی بوده و یک کارخانه بزرگ مقیاس 
از 1۸   JSW در  فوالد خام  تولید  افزایش ظرفیت  به  توجه  با  محسوب می شود. 
میلیون تن فعلی به ۴0 میلیون تن تا سال ۲0۲5، این کارخانه نیازمند افزایش 
میزان خوراک ورودی به کارخانه یعنی گندله به میزان ۶0 درصد می باشد درحالی 

که اکنون ظرفیت گندله این شرکت 1۳ میلیون تن است. 
کارخانه ای که متسو خواهد ساخت بدون شک در راستای حمایت از اهداف اعالم 
شده JSW برای دستیابی به ظرفیت تولید 50 میلیون تن گندله در آینده نه چندان 
دور بوده و دستیابی به آن را تقویت می کند. این فوالدساز هندی عالوه بر این 
خرید ۴۹ درصد از سهام یک کارخانه گندله سازی به ظرفیت ۴ میلیون تن را نیز 

در اودیشا امضا و نهایی کرده است. 
قابل  میزان  هند  آهن  گفت، سنگ   JSW فوالدی  شرکت  ارشد  مقامات  از  یکی 
بر  و عالوه  را سخت می کند  فرآوری  دارد که عملیات  آلومینا در خود  توجهی 
این، باعث افزایش درصد کربن در فوالدسازی می شود لذا به دنبال بهره گیری از 
گندله در فرایندهای خود هستیم. کیفیت نورد گرم تولید شده به این روش نیز 
بسیار بهتر است. لذا هدف کاهش میزان سرباره در مذاب و در نتیجه افزایش بهره 
وری می باشد و این موضوع با افزایش استفاده از گندله به عنوان خوراک کارخانه 
مقدور است.گفتنی است ظرفیت گندله هند ۸5 میلیون تن است که ۶0 میلیون 

تن تولید می گردد. 

ثبات در بازار مفتول آسیا

فوالد هیوندای با گرانفروشی قراضه ژاپن به 
آمریکا روی آورد

دنبال  به  آسیا  فوالدی  مفتول  بازار 
طویل  محصوالت  تقاضای  تثبیت 
چیالن،  گزارش  به  است.  ثبات  در 
تولیدات  می دهد  نشان  گزارش ها 
طویل  مقاطع  تولید  کارخانه های 
تایوان با تقاضای باالیی مواجه هستند 
محصوالت  قیمت  هم  چین  در  و 
طویل بهتر از محصوالت تخت است. بازار تایوان عمدتا به دلیل تقاضای خوب 
در بازار پشتیبانی می شود. درمورد بازار چین هم باید گفت دولت سیاست های 
حفاظت محیط زیست را اجرایی می کند و در زمستان نیز برخی کارخانه ها موظف 
به کاهش و محدود کردن تولید شده اند و همین امر می تواند از بهای محصوالت 
طویل حمایت نماید. پیش بینی می شود قیمت ها در همین حدود پایدار بماند 
اینکه شرکت های چینی نظیر CSC قیمت محصوالت خود برای سه ماهه  مگر 

چهارم را تعدیل نماید. 

حجم باالی موجودی در انبارها و تعدد قراردادها سبب شده فوالد هیوندای کره 
به  ژاپن بدهد.  برای معامله قراضه  جنوبی سه هفته متوالی درخواست خریدی 
نظر می رسد این فوالدساز عالقه ای به قیمت های جدید قراضه وارداتی از ژاپن 
ندارد چراکه فوالدسازان ژاپنی اخیرا قیمت های داخلی را در مناطقی از این کشور 
باال برده و انتظار دارند قیمت های صادراتی نیز مطابق فروش داخلی باال برود. 
هیوندای برای جبران موجودی انبارها قراردادهایی را با تامین کنندگان آمریکایی 
منعقد کرده و دلیل این اقدام تنها گرانفروشی ژاپنی ها در مقایسه با آمریکا عنوان 
می شود. هیوندای انتظار دارد با این اقدام، تامین کنندگان ژاپنی نیز قیمت های 
خود را کاهش دهند یا مانع افزایش بیشتر قیمت های قراضه ژاپن گردند چراکه 
این شرکت نیازمند قراضه با کیفیت باال از ژاپن برای تولید برخی محصوالت است. 

سود سه ماهه دوم پوسکو کره جنوبی 28 درصد افزایش یافت
براساس گزارش های خارجی، پوسکو یکی از فوالدسازان بزرگ کره جنوبی، در سه ماهه دوم سال جاری سود خود را ۲۸ درصد افزایش داده و به هزار و ۳00 میلیارد 
وون رساند. به گزارش چیالن، درآمدهای این شرکت کره ای با ۷.۶ درصد رشد به خدود 1۶ هزار و 100 میلیارد وون رسید. پوسکو چشم انداز مثبتی را برای تقاضای 
جهانی فوالد متصور است که با این حساب، درآمد ساالنه شرکت از ۶۳ هزار میلیارد وون به ۶۴ هزار میلیارد وون افزایش خواهد یافت. به تازگی پوسکو تولید ورق های 

فوالدی مقاوم در برابر خوردگی را توسعه داده است. 

شرکت فوالد EVRAZ روسیه در نیمه 
اول سال جاری سود حاصل از فروش 

را افزایشی اعالم کرد.

درآمد  و  سود  کرده  اعالم   EVRAZ  
مدت  در  شرکت  فروش  از  حاصل 
 ۶.۳ به  رشد  درصد   ۲۴ با  مذکور 
این  است.  رسیده  دالر  میلیون 

افزایش سود ناشی از افزایش قیمت فوالد و کاهش هزینه های آن و همین طور 
بهبود فوالد در بازارهای جهانی و بین المللی بوده است. 

سود شرکت در ۶ ماهه اول امسال با ۲۹۴ میلیون دالر رشد نسبت به مدت مشابه 
سال قبل به 1.5 میلیارد دالر رسیده است. EVRAZ اعالم کرده احتمال کاهش 
قیمت فوالد در نیمه دوم سال جاری وجود دارد. با این حال EVRAZ مطمئن است 

که عملکرد مالی مثبت آن همچنان پایدار باقی بماند.

طبق داده های موسسه آهن و فوالد 
واردات  مجوز  درخواست  آمریکا، 
ماه  به  نسبت  جوالی  ماه  در  فوالد 
از  بوده و سهم واردات  افزایشی  قبل 
کل بازار فوالد آمریکا ۲۴ درصد بوده 
واردات ماه جوالی ۳.۲  برنامه  است. 
میلیون تن بود که از ماه گذشته که 
۳ میلیون تن بود ۸.۴ درصد افزایش داشت. تعداد مجوزهای واردات نیز با ۲۸.۴ 
درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بود. این آمارها نشان دهنده 
رشد چشمگیر واردات محصوالت فوالدی به آمریکا است. بیشترین تعداد مجوزهای 
درخواستی از کره جنوبی بود که البته نسبت به ژوئن کاهش داشت با این وجود 
درخواست مجوز واردات از ژاپن افزایش ۴ درصدی داشت و از ویتنام با 5 درصد 
افت همراه شد. در ۷ ماهه واردات از کره جنوبی تقریبا 1.۹ میلیون تن بود و از 
ژاپن ۸۷5 هزار تن و آلمان ۷۶1 هزار تن بود و در مدت مذکور درخواست مجوز از 

کره جنوی و ژاپن به ترتیب با میزان 15 درصد و ۷ درصد افت داشت. 



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 مردادهفته اول مردادسایز

0.4******

0.568,50068,500

0.663,50064,000

0.758,00060,000

0.862,50063,500

0.962,50063,500

159,50061,500

1.2559,50061,500

1.559,50061,500

259,50061,500

2.559,50061,500

هفته دوم مردادهفته اول مردادسایز

6.5***55,000

8******

10******

1244,00055,800

1444,00055,800

هفته دوم مردادهفته اول مردادسایز

342,50051,200

442,50051,200

542,20051,000

642,20051,000

842,20051,000

1042,20051,000

12******

15******

هفته دوم مردادهفته اول مردادسایز

642,20051,000

842,20051,000

1042,20051,000

1242,20051,000

1442,20051,000

1642,20051,000

18******

20******

22******

هفته دوم مردادهفته اول مردادسایز

842,50052,000

1041,50050,500

1241,50050,500

1442,50052,000

1642,50052,000

1842,50052,000

2042,50052,000

2242,50052,000

2542,50052,000

2841,00053,100

30******

3241,00053,100

هفته دوم مردادهفته اول مردادسایز

243,00060,000

338,30051,200

435,60051,200

535,600***

635,60042,000

835,60042,000

1035,6004,200

1235,60042,000

1535,60042,000

2035,80047,000

2535,80047,000

روند تغییرات
قیمت محصوالت فوالدی 

در بازار تهران

قیمت پایانی میانگین موزون نام کاالتولید کننده
)ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

۲۸.۹۴1۳5.۲1۷1۳۹۷/05/0۸1۳۹۷/0۶/۳1ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

۲۶.۹۶1۴0.5۹01۳۹۷/05/151۳۹۷/0۷/۳0ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

۳۷.۴۹۳۴.۲001۳۹۷/05/151۳۹۷/0۸/15ورق گالوانیزه Gفوالد مبارکه اصفهان

۴۷.۲۲۶۲.۷001۳۹۷/05/151۳۹۷/0۸/15ورق قلع اندودفوالد مبارکه اصفهان

۲۶.۹۶1۶0.۶101۳۹۷/05/151۳۹۷/0۷/۳0ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

۲۹.۹۷۳15.5001۳۹۷/05/151۳۹۷/0۸/15ورق سرد Bفوالد مبارکه اصفهان

۳۲.5۶05.0001۳۹۷/05/0۳1۳۹۷/0۶/۳1سبد تیرآهن مخلوطذوب آهن اصفهان

۳۲.5۶0۷.0001۳۹۷/05/0۳1۳۹۷/0۶/۳1سبد مخلوطذوب آهن اصفهان

۲۴.۴5۹۳.۸501۳۹۷/05/101۳۹۷/0۶/۳1سبد میلگرد مخلوطذوب آهن اصفهان

۲۴.۴5۹۳.۶501۳۹۷/05/101۳۹۷/0۶/۳1تیرآهن 1۶ و 1۸ذوب آهن 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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قیمت پایانی میانگین موزون نام کاالتولید کننده
)ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

شمش بلوم فوالد خوزستان
5SP)150*150(۲5.۷۴0۴0.0001۳۹۷/05/0۳1۳۹۷/0۶/۳1

۲5.۴50۳0.0001۳۹۷/05/101۳۹۷/0۶/۳1تختال Cفوالد خوزستان

شمش بلوم فوالد خوزستان
5SP)150*150(۲۴.0۶1۴0.0001۳۹۷/05/101۳۹۷/0۶/۳1

شمش بلوم مجتمع فوالد خراسان
5SP)150*150(۲۴.0۶15.0001۳۹۷/05/101۳۹۷/0۶/۳1

۲5.۶۸05.0001۳۹۷/05/1۳1۳۹۷/0۶/۳1میلگرد ۲۲تاA3-۲۸مجتمع فوالد خراسان

۲5.۶۸05.0001۳۹۷/05/1۳1۳۹۷/05/1۶میلگرد 1۶مجتمع فوالد خراسان

۲۴.۲۳۹۲0.0001۳۹۷/05/101۳۹۷/0۶/۳1تختال Cفوالد هرمزگان جنوب

شمش بلوم فوالد کاوه جنوب کیش
5SP)150*150(۲5.۷۴010.0001۳۹۷/05/0۳1۳۹۷/05/۳1

مجتمع صنعتی ذوب آهن 
پاسارگاد

شمش بلوم 
5SP)150*150(۲۴.1۳510.0001۳۹۷/05/1۷1۳۹۷/0۶/۳1

۳۲.5۶05.0001۳۹۷/05/0۳1۳۹۷/05/۳1سبد میلگرد مخلوطفوالد کاوه اروند


