
فوالدسازان ایرانی در 4 ماهه اول امسال 
با رشد 17 درصدی به تولید 8 میلیون 
به  رسید.  میانی  فوالد  تن  هزار   279 و 
گزارش  چیالن، براساس آمارهای انجمن 
فوالد  تولید  ایران  فوالد  تولیدکنندگان 
میانی از 7 میلیون و ۶2 هزار تن در 4 
ماهه پارسال به 8 میلیون و 279 هزار تن 
در 4 ماهه اول امسال رسید. از این میزان 
۳ میلیون و 791 هزار تن سهم اسلب و 4 
میلیون و 488 هزار تن بیلت و بلوم بود. 
رشد تولید اسلب 1۵ درصد و بیلت و بلوم 

19 درصد بوده است.
گفتنی است تولید کل محصوالت فوالدی 
کشور در مدت مذکور با 1۰ درصد رشد 
از ۶ میلیون و ۳۳9 هزار تن به ۶ میلیون 
بیشترین میزان  و 98۳ هزار تن رسید. 
 2 تولید  با  گرم  ورق  به  مربوط  تولید 
میلیون و 7۵8 هزار تن بود که رشد 1۶ 
درصدی نیز داشت. تولید میلگرد نیز 2 
میلیون و ۳7۶ هزار تن بود که رشد 1۵ 
درصدی داشته است. رشد تولید تیرآهن 
نیز چشمگیر بود و با 2۰ درصد افزایش 

به ۳1۰ هزار تن رسید.
تولید ورق سرد با 4 درصد افت به 78۶ 
درصد   9 با  پوششدار  ورق  و  تن  هزار 

کاهش به 477 هزار تن رسید.
تولید آهن اسفنجی کشور نیز در 4 ماهه 
اول امسال با 19 درصد رشد از 7 میلیون 
و 24۵ هزار تن به 8 میلیون و ۶۰2 هزار 

تن رسید.

صادرات محصوالت فوالدی بیش از 
دو برابر رشد کرد

براساس آمار انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران فوالدسازان در 4 ماهه اول امسال 
میانی  میلیون و 487 هزار تن فوالد   2
صادر کردند که رشد 1۶ درصدی نسبت 

به مدت مشابه سال قبل داشت. 
به گزارش چیالن، صادرات بلوم و بیلت 
از  با رشد ۳۵ درصدی  در مدت مذکور 
9۳9 هزار تن به یک میلیون و 2۶۶ هزار 
تن رسید. صادرات اسلب هم با رشد  تنها 
دو درصدی به یک میلیون و 221 هزار 
تن رسید درحالی که در 4 ماهه اول سال 

قبل یک میلیون و 199 هزار تن بود.
کل  صادرات  می افزاید  گزارش  این 

محصوالت فوالدی با رشد 
چشمگیر 117 درصدی از 
414 هزار تن به 898 هزار 
تن از ابتدای سال تا پایان 
تیر ماه سال جاری رسید.

صادرات  حجم  بیشترین 
باالی  گرم  ورق  به  متعلق 
تناژی  که  بود  میلیمتر   ۳
معادل 22۰ هزار تن داشت. 
باالی  گرم  ورق  صادرات 
 1۵۳ رشد  با  میلیمتر   ۳
درصدی همراه بوده است.

شاخه  میلگرد  صادرات 
نیز 21۵ هزار تن شد که 
رشد 7۵ درصدی نسبت به قبل داشت. 
صادرات میلگرد کالف هم 187 هزار تن 
شد که 99 درصد بیشتر از مدت مشابه 

سال قبل است.

صادرات ورق گرم زیر ۳ میلیمتر با رشد 
رسید.  تن  هزار   122 به  درصدی   122
صادرات تیرآهن ۶۶ هزار تن شد که 2 
پارسال  ماهه   4 به  نسبت  رشد  درصد 
داشت و اما صادرات ورق سرد و پوششدار 
به ترتیب 1۰ هزار تن و ۳۶ هزار تن بود 
که ورق سرد رشد 1۰۰ درصدی و ورق 
پوششدار ۳۶ درصدی درمقایسه با مدت 

قبل دارد.
صاردات آهن اسفنجی نیز در این مدت 
به  تن  هزار   ۳۰4 از  درصدی   ۶ افت  با 
دلیل  که  است  رسیده  تن  هزار   28۵
اصلی آن تقاضا در بازار داخل و استفاده 
در واحدهای فوالدسازی برای تبدیل به 

محثول با ارزش افزوده باالتر است.

واردات محصوالت فوالدی نصف شد
گزارش انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
حاکی از آن است که واردات محصوالت 
فوالدی با افت ۵1 درصدی همراه شده 
پارسال  ماهه   4 در  تن  هزار   7۶1 از  و 
به ۳7۰ هزار تن در 4 ماهه سال جاری 

رسیده است.
در مدت مذکور 122 هزار تن ورق سرد، 
هزار   98 پوششدار،  ورق  تن  هزار   1۰۰
تن ورق گرم زیر ۳ میلیمتر، 9 هزار تن 

تیرآهن، 9 هزار تن میلگرد 
میلگرد  تن  هزار   7 کالف، 
شاخه و 7 هزار تن ورق گرم 
باالی ۳ میلیمتر وارد کشور 
شد که تمامی این اقالم افت 
بوده است. را شاهد  واردات 

با  اما  میانی  فوالد  واردات 
همراه  درصدی   1۶7 رشد 
حجم  که  درحالی  شد 
و  نبود  توجه  قابل  واردات 
مدت  در  تن  هزار   1۶ تنها 

مذکور وارد شد.

رکود ادامه دار در بازار محصوالت 
فوالدی

آمارهای انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
ظاهری  مصرف  که  است  آن  از  حاکی 
سال  اول  ماهه  در 4  فوالدی  محصوالت 

کاهشی بوده و افت ۳ درصدی را به ثبت 
رسانده است. مصرف محصوالت فوالدی با 
۳ درصد کاهش از ۶ میلیون و ۶8۶ هزار تن 

به ۶ میلیون و 4۵۵ هزار تن رسید. 
رشد  طویل  محصوالت  بخش  در  تنها 
مصرف به چشم می خورد مصرف تیرآهن 
با 21 درصد رشد 2۵۳ هزار تن و میلگرد 
افزایش یک میلیون و 99۰  با ۵ درصد 
مصرف  است.  گردیده  مصرف  تن  هزار 
ورق گرم 2 میلیون و ۵21 هزار تن، ورق 
سرد 898 هزار تن و ورق پوششدار ۵41 
هزار تن شده که به ترتیب افت ۵ درصد، 
به مدت  11 درصد و 14 درصد نسبت 

مشابه سال قبل داشت.

این درحالی است که رشد مصرف ظاهری 
آن  مصرف  بود  درصد   18 میانی  فوالد 
است.  شده  تن  هزار   8۰8 و  میلیون   ۵
مصرف ظاهری بیلت و بلوم ۳ میلیون و 
2۳7 هزار تن و اسلب 2 میلیون و ۵71 
هزار تن گزارش شده است. رشد مصرف 
ظاهری بیلت و بلوم 14 درسد و اسلب 

2۳ درصد بود.
گفت،  باید  نیز  اسفنجی  آهن  بخش  در 
و  بوده  درصد   2۰ ظاهری  مصرف  رشد 
مصرف از ۶ میلیون و 941 هزار تن در 
و  میلیون   8 به  قبل  سال  اول  ماهه   4
۳17 هزار تن در 4 ماهه اول سال جاری 

رسیده است.

ورق در صدر تولیدات فوالد ایران
در بخش دیگر این گزارش آمده، سهم ورق 
گرم از کل تولید محصوالت فوالدی به ۳9.۵ 
درصد رسیده و میلگرد سهم ۳4 درصدی 
از کل تولید محصوالت فوالدی دارد. سهم 
ورق سرد 11.۳ درصد، ورق پوششدار ۶.8 

درصد و تیرآهن 4.4 درصد است.
میانی  فوالد  سهم  صادرات  بخش  در 
همچنان قابل توجه و حدود ۶7.8 درصد 
است. سهم میلگرد 11 درصد، ورق گرم 
درصد،   7.8 اسفنجی  آهن  درصد،   9.۳
پوششدار یک  ورق  درصد،  تیرآهن 1.8 

درصد و ورق سرد ۰.۳ درصد است.
در بحث واردات نیز سهم ورق سرد قابل 
 27.2 گرم  ورق  درصد،   ۳1.۶ و  توجه 
درصد، ورق پوششدار 2۵.9 درصد، فوالد 
میانی 4.1 درصد، میلگرد 4.1 درصد و 

تیرآهن 2.۳ درصد می باشد. 

بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

فوالدی ها چگونه با شرایط 
تحریم مواجه شوند؟

فرزاد ارزانی
مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان

کشور ایران به عنوان یکی از بازیگران صنعت فوالد در عرصه 
المللی است. تهدیدات  بین  تغییرات  از  الملل، متاثر  بین 
توافق  برای شکستن  ایاالت متحده  صورت گرفته توسط 
هسته ای منجر به کاهش سرمایه گذاری های خارجی شده 
اما با توجه به مواضع و موقعیت متفاوت کشورهای اروپایی 
با ایاالت متحده و تمایل آن ها به حضور در کشور ایران، 
می توان بارقه هایی از امید را در تداوم رونق بازار احساس 
نمود. در حالی که در طی دوره پسابرجام بخش هایی مثل 
حوزه نفت در داخل با رشد خوبی رو به رو بوده اند اما این 
پیوست  وقوع  به  اقتصاد کمتر  رشد در سایر بخش های 
که مطابق گفته صندوق بین المللی پول، سایر بخش ها 
در سال مالی 2۰17-2۰18 بهبود خواهند یافت. این در 
حالی است که باید در نظر داشت تحریم خرید نفت ایران 
از سوی دولت آمریکا و سایر کشورهای تابع سیاست های 
ایاالت متحده، می تواند با کاهش درآمدهای دولتی از محل 
فروش نفت و سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی، تقاضای 
داخلی را تحت تاثیر قرار دهد اما در صورت توسعه سایر 
شاهد  فوالدی،  صنایع  ویژه  به  نفتی  غیر  زیرساخت های 

کاهش آسیب های تحریم خواهیم بود.
به  توجه  با  فوالدی  های  شرکت  های  گذاری  سیاست 
موقعیت استراتژیک آن ها بایستی صادرات و تامین داخل 
را مد نظر قرار دهد و در کنار آن از دگرگونی های بازار و 
تحوالت پیچیده جهانی غفلت نکرده و پیش بینی هایی برای 
رویارویی با این موقعیت ها در نظر گرفته که از آن جمله 
حضور پر رنگ تر و موثرتر با مشارکت و همکاری صنایع پایین 
دستی داخلی در زنجیره تولید محصوالت نهایی را نام برد.

تولید  ابتدایی،  ماهه  انتهای سه  تا  ابتدای سال 1۳97  از 
واحد های فوالدی کشور روند رو به رشدی را دنبال نموده 
که انتظار می رود با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته 
و سیاست های اتخاذ شده، این روند ادامه یابد. همچنین 
آن چه در تابلوی فروش شرکت فوالد هرمزگان به عنوان 
محصوالت  فروش  است،  شده  نهادینه  فروش  استراتژی 
کیفی است که می تواند سهم زیادی را در افزایش فروش 
و درآمد ناشی از آن ایفا نماید. در سه ماهه ابتدای سال 
1۳97، حجم قابل توجهی محصول کیفی به بازار عرضه 
شده است که انتظار می رود این روند رو به رشد در ماه های 

آتی نیز ادامه یابد.
بـه شرایط  تـوجه  با  نتیجه  بهترین  منظور کسب  به  لذا 
 Scenario پیش رو ضروری است حاالت مختلفی در قالب
Planning  توسط شرکت های فوالدی تهیه و راهکارهای 
برون رفت از بحران و افزایش درآمد از طرق مختلف بررسی 
و مد نظر قرار گیرد. ارتباط با مشتریان خارجی و امکان 
سنجی ادامه تجارت با رویکرد انعطاف پذیری در عملیات، 
برنامه ریزی شناور در تامین مواد اولیه و عرضه محصول، 
فروش  و  اولیه  مواد  تامین  جهت  هدف  بازارهای  بررسی 
محصول و چابکی در جایگزین نمودن این بازارها و دیگر 
موارد مشابه به عنوان سناریو برای گذار از شرایط موجود، 

می تواند مورد توجه قرار گیرد.  
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گزارش آماری چیالن از تولید، صادرات، واردات و مصرف ظاهری فوالد در 4 ماهه اول امسال
تولید فوالد کشور از ۸ میلیون تن گذشت/ صادرات فوالد ایران در مرز 3.5 میلیون تن

آخریــن اخبار، آمــار و اطالعات 
صنعت و بازار فوالد را در ســایت 
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دنبال کنید.

اخبار و قیمت های فوالد

در بازارهای داخلی و جهانی

تولید فوالد میانی و کل محصوالت فوالدی طی چهار ماهه سال 96 و 97

واردات و صادرات فوالد میانی و محصوالت فوالدی طی چهار ماهه سال 96 و 97

مصرف ظاهری فوالد میانی و محصوالت فوالدی طی چهار ماهه سال 96 و 97

سهم فوالد میانی و محصوالت فوالدی از تولید، واردات و صادرات فوالد طی چهار ماهه 97
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غالمرضا خلیقی، نایب رئیس هیئت مدیره فوالد غرب آسیا در گفت و گو با خبرنگار چیالن با دست و پاگیر خواندن قوانین و بخشنامه های اخیر دولت گفت: 
از جمله این قوانین دست و پاگیر تامین ارز مورد نیاز تجهیزات و قطعات، بسته بودن سامانه ثبت سفارش و تاخیر در ترخیص کاالها و تجهیزات می باشد.

خلیقی افزود: موارد فوق از جمله چالش های اصلی است که فوالدسازان با آن مواجه هستند. 
خلیقی خاطر نشان کرد: برای نمونه فوالد غرب آسیا برای نیم میلیون تن تولید، ساالنه 1.۵ میلیون یورو قطعه یدکی و مواد کمکی وارد کشور می کند 

و در چنین شرایطی که کشور نیاز به تولید و صادرات دارد نباید با قوانین دست و پاگیر جلوی تولیدکننده گرفته شود. 

گالیه تولیدکنندگان از قوانین دست و پاگیر ارزی 

ی
خل

 دا
بار

اخ شکاف قیمتی در بازار به ضرر 
تولیدکننده و مصرف کننده است

طی هفته های آتی صورت می گیرد:
توزیع محصوالت فوالد سبا از 
مرکز آهن و فوالد اصفهان 

پیشرفت فیزیکی ۵۸ درصدی 
پروژه گندله سه چاهون بافق

مشکالت دستورالعمل تنظیم بازار 
برای تولیدکنندگان ورق های 

پوششدار 

میثم چعبی، رئیس فروش داخلی شرکت فوالد هرمزگان 
جنوب در خصوص دستورالعمل هایی که وزارت صمت 
برای عرضه های شرکت های فوالدی وضع کرده است، 
هر  دستورالعمل  این  اجرایی  پنجم  ماده  کرد:  عنوان 
تولیدکننده یا نوردکار را ملزم به عرضه تمام محصوالت 
خود در بورس کرده است و نوردکارانی که وارد بورس می 
شوند و این محصوالت را می خرند موظفند 7۰ درصد این 
محصوالت را در بورس عرضه کنند. در حالی که بیشتر 
نوردکاران امکان خرید مستقیم و ورود به بورس را ندارند.

وی عنوان کرد: در این دستور العمل اضافه شده است که 
هر نوردکار فقط یک شرکت سرمایه گذار را می تواند به 
عنوان خریدار معرفی کند که این موضوع محدودیت هایی 
برای عرضه کنندگان و همچنین رانت هایی ایجاد می کند.

این مدیر فوالدی خاطرنشان کرد: اینکه این دستورالعمل 
عرضه   42۰۰ ارز  با  که  کرده  مجبور  را  ها  شرکت  که 
داشته باشند باعث شکاف قیمتی شده و از آنجا که بازده 
بهینه سازی تولیدکننده را دچار مشکل می کند به ضرر 

تولیدکننده و مصرف کننده می شود. 

وی در پایان عنوان کرد: انتظار ما از وزارت صنعت این 
است که محصوالت مان با قیمت واقعی در بورس عرضه 
کنیم و همچنین بتوانیم گریدهای ویژه را در بازار  عرضه 
بشود  اصالح  ای  گونه  به  باید  ها  دستورالعمل  کنیم. 
کنند،  می  تولید  ویژه  گریدهای  که  هایی  شرکت  که 
قیمت های متفاوتی دارند و نمی توانند در بورس عرضه 

کنند را هم در نظر بگیرد.

علی بیات ماکو، مدیرعامل هلدینگ فوالد متیل از برنامه 
توسعه حمل ریلی و ترکیبی محصوالت فوالد مبارکه خبر 
داد و گفت: ۶ مرکز از مراکز فوالد متیل به شبکه ریلی 
متصل هستند و با توجه به مشکالتی که در زمینه حمل و 
نقل جاده ای وجود دارد و با توجه به افق 14۰4 که تولید 
فوالد کشور به ۵۵ میلیون تن خواهد رسید طبیعتا باید 
24۰ تا 2۵۰ میلیون تن مواد اولیه و محصول در کشور 
جابجا شود و بدیهی است که باید از تمام ظرفیت های 
موجود کشور استفاده شود. بنابراین در این ارتباط سعی 
کردیم که مراکز خود را به شبکه ریلی متصل نماییم و 

حمل ریلی را توسعه دهیم.

حمل  توسعه  شاهد  نزدیک  آینده  در  کرد:  تصریح  وی 
ریلی و حمل ترکیبی محصوالت فوالد مبارکه خواهیم 
بود. بیات ماکو افزود: به تازگی مرکز آهن و فوالد اصفهان 
به شبکه ریلی متصل شده و در هفته های آتی محصوالت 
فوالد سبا از طریق راه آهن به آهن و فوالد اصفهان حمل 

و از آنجا به سایر نقاط کشور توزیع می شود. 

آهن  سنگ  شرکت  سرپرست  عسکری،  جواد  محمد 
کشور  فوالد  بازنشستگی  صندوق  مدیرعامل  و  مرکزی 
گفت: گندله سه چاهون بافق به عنوان تنها پروژه بزرگ 
معدنی کشور است که امروز به پیشرفت باالی ۵8 درصد 
فیزیکی و ۵۵ درصد رشد مالی رسیده است و تا پایان 
سال جاری به پیشرفت 88 تا 9۰ درصد خواهد رسید 
و در خرداد سال آینده وارد بحث تامین خوراک گندله 

خواهیم شد.

مجید رضاپور، مدیرعامل شرکت ورق های پوششدار تاراز 
دستورالعمل  در  بازنگری  خواندن  الزامی  با  چهارمحال 
این دستورالعمل  با اصالح  اگر  بازار فوالد گفت:  تنظیم 
در  تولید  توقف  انتظار  در  باید  شد،  نمی  موافقت 

شرکت های تولیدکننده ورق های پوششدار می شدیم.

رضاپور با اشاره به اینکه تولیدکنندگان داخلی ورق های 
که  فوالد  بازار  تنظیم  دستورالعمل  از  قبل  تا  پوششدار 
توسط وزارت صمت ابالغ شد، ورق مورد نیاز خود را از 
فوالد مبارکه تامین می کردند گفت: طبق دستورالعمل 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولیدکنندگان از این پس 
بایستی ورق مورد نیاز خود را از طریق بورس کاال تامین 
نمایند و درمقابل فوالد مبارکه نیز باید تمامی محصوالت 
خود را در بورس عرضه نماید که این موضوع مشکالتی 
را برای خریداران ایجاد کرده چراکه شرکتی مانند تاراز تا 
پیش از این در قالب قراردادهای مچینگ اقدام به خرید 
ورق از فوالد مبارکه می کرد لذا این مسئله تولیدکنندگان 

را با چالش مواجه خواهد کرد.

مدیرعامل تاراز چهارمحال افزود: تاراز با وجود آنکه بازار 
فعالیت  امکان  و  داشته  را  تولیدات  جذب  برای  کشش 
به  نتوانسته  داشت،  وجود  آن  برای  ظرفیت  حداکثر  با 

ظرفیت اسمی خود برسد.

از  ورق  تن  1۵هزار  ماهانه  تاراز  کرد:  خاطرنشان  وی 
ماه  مرداد  در  اما  کرد  می  تامین  مبارکه  فوالد  مجتمع 
قادر به تامین از طریق بورس نبود و قطعا با این روند، 
مهرماه خط تولید تاراز متوقف خواهد شد و چنانچه این 
های  ورق  تولیدکنندگان  برای  تولید  یابد  ادامه  شرایط 
پوششدار به واسطه عدم تامین خوراک، ظرف دو یا سه 
ماه آینده متوقف خواهد شد و همین امر به تعدیل نیرو 
منجر می شود. این شرایط به نفع و تولید و تولیدکننده 

نبوده و می تواند باعث توقف تولید گردد.

رضاپور با بیان اینکه مسئوالن باید نگاه واقع بینانه ای به 
دستورالعمل اخیر تنظیم بازار فوالد داشته باشند گفت: 
بازنگری  نیازمند  فوالد  بازار  تنظیم  اخیر  دستورالعمل 
این  روی  بر  بازنگری  درخصوص  جدید  تصمیم  و  بود 
های  عرضه  چراکه  است  منطقی  جنجالی  دستورالعمل 
بعد از دستورالعمل به تولید بازنگشته و در مسیر داللی 

قرار گرفته بود.

تکمیل زنجیره باالدست و پایین دست در دستور کار 
فوالد خوزستان قرار گرفت

عملکرد فوالد آلیاژی ایران در مرداد ماه چگونه بود؟

شمش فوالد خراسان ارزان تر از بازار آزاد
فروش 9۸۰ میلیارد تومانی فوالد خراسان تا پایان مرداد ماه تولید کنسانتره در فوالد سنگان از 

مرز 2 میلیون تن عبور کرد

محمد کشانی، مدیرعامل فوالد خوزستان گفت: فوالد خوزستان خود را در 
مسیر توسعه قرار داده است. وی افزود: فوالد خوزستان از سال قبل خود را 
برای دستیابی به تکمیل زنجیره ارزش در صنایع باالدستی و پایین دستی 
آماده کرده و در نخستین گام واحد 2.۵ میلیون تنی کنسانتره و گندله را به 
تملک خود در آورد و می توان گفت در این خصوص در ابتدای راه هستیم. 

کشانی ادامه داد: برای تولید پایدار در سال جاری که ۳.8 میلیون تن ترسیم 
شده، کارخانه خریداری شده یک سوم نیاز ما را به مواد اولیه تامین خواهد 

کرد. امیدواریم با خرید معادن و مشارکت در سایر شرکت ها به صنایع باالدستی دسترسی بیشتری داشته باشیم. وی 
گفت: به موازات این اقدامات، ورود به زنجیره پایین دست را مدنظر داریم و خود را برای خرید شرکت های نوردی آماده 

کردیم. برای نمونه مذاکراتی با شرکت فوالد اکسین داشتیم تا بتوانیم صنعت پایین دست خود را نیز تکمیل نماییم.

 مدیرعامل فوالد خوزستان با بیان اینکه تولید در این شرکت مسیر صعودی خود را طی می کند اظهار داشت: تولید 
در سال گذشته در این مجموعه ۳.7 میلیون تن بود و امسال به ۳.8 میلیون تن می رسد اما مسیر توسعه زیرسقفی 
از افزایش ۳.7 میلیون تنی به ۵.2 میلیون تن ترسیم شده و مناقصه های آن انجام دادیم و امیدواریم در سال جاری 

شاهد آغاز این طرح باشیم. 

وی با تاکید بر مزیت صادراتی فوالد خوزستان به جهت نزدیکی به آبهای آزاد گفت: این مزیت در کنار کیفیت محصول 
سبب شده فوالد خوزستان سیاست صادرات را در برنامه خود داشته باشد و در این مسیر موفق نیز بوده و توانسته 

صادرات خود را به 2.7 میلیون تن و به 17 کشور جهان برساند.

کشانی خاطرنشان کرد: معتقدیم اگر دولت حمایت های الزم را از صادرات نداشته باشد تولید پایدار و اشتغالزایی حفظ 
نخواهد شد و حتی در ارزآوری نیز مشکالتی ایجاد می شود. کما اینکه کاهش ورود ارز به واسطه صادرات بازار را متشنج کرد. 

مدیرعامل فوالد خورستان در خاتمه عنوان کرد: تولیدکننده ایرانی نگران تحریم های خارجی نیست و تمام نگرانی ها 
به دلیل تصمیمات غیر کارشناسی و تحریم های داخلی است. 

شرکت فوالد آلیاژي ایران طي مرداد ماه امسال موفق به کسب افتخارات و 
ثبت رکوردهاي تازه در عرصه تولید و فروش خود شد. این شرکت توانست 
که  را  فروش  و  سبک  نورد  فوالدسازي،  کارخانجات  در  تولید  رکوردهاي 
حکایت از عزم گسترده همکاران، براي تداوم موفقیت هاي سازماني دارد، 

بشکند. 

فوالد آلیاژی ایران در واحد فوالدسازي در 24 مرداد ماه با تولید 4۵ ذوب با 
تناژ 221۵ تن فوالد مذاب، رکورد روزانه گذشته اش را شکست. همچنین این واحد با تولید 4۶ هزار و 2۰۵ تن مذاب 

در این ماه نیز توانست رکورد ماهیانه جدیدی را به ثبت رساند.

کارخانه نورد سبک فوالد آلیاژی هم پس از گذشت ۵ سال، بار دیگر توانست در دهم مرداد ماه، رکورد تولید روزانه 
11۰1 تن را از خود برجاي گذارند.

گفتنی است، این شرکت در حوزه فروش هم موفق عمل کرد و توانست با تالش کارکنان واحد فروش، فروش و حمل 
روزانه کل محصوالت را به ۳۳۶7 تن برساند. فروش ماهیانه محصوالت آلیاژي چه در بازار داخل و چه در صادرات نیز 
قابل توجه بود و این شرکت در مرداد ماه ۳4 هزار و ۶۵9 تن محصوالت آلیاژی فروخته است که با 12 درصد رشد نسبت 

به رکوردهای قبل که در بهمن ماه سال 9۶ و به میزان ۳۰ هزار و 924 تن بود ثبت شده بود، همراه شد.

موفقیت دیگر در حوزه فروش مربوط به افزایش ارزش فروش ماهیانه کل محصوالت در بازار داخل و صادرات است. 
رکورد ثبت شده در این خصوص  148 میلیارد تومان بود که با ۶ درصد رشد نسبت به رکورد قبلی که در اردیبهشت 

ماه سال جاری ثبت شد، دارد. رکورد قبل در اردیبهشت ماه امسال 14۰ میلیارد تومان فروش کلیه محصوالت بود. 

فوالد خراسان گزارش عملکرد ماهانه خود را منتشر کرد که براساس این 
نشان  ها  بررسی  اما  بودیم  این شرکت  فروش  رشد  اگرچه شاهد  گزارش 
می دهد به جهت دستورالعمل تنظیم بازار و اعمال قیمت های دستوری، 

این شرکت از رشد مورد انتظار باز مانده است.

به گزارش  چیالن، فوالد خراسان از ابتدای سال تا پایان مرداد ماه موفق 
اهن  تن  هزار  تن محصوالت سبک ساختمانی، ۵۳۰  هزار  تولید 22۳  به 

اسفنجی، 4۰1 هزار تن شمش و 194 هزار تن گندله شد.

این شرکت در مدت مذکور 219 هزار تن محصوالت سبک ساختمانی، 4۵ هزار تن آهن اسفنجی و 174 هزار تن 
شمش شده است.

مقایسه قیمت فروش فوالد این شرکت جالب توجه است. فوالد خراسان در تیر ماه هر کیلوگرم شمش خود را در بورس 
2182 تومان به فروش رسانده در حالی که در مرداد ماه متوسط قیمت شمش در این شرکت به 2144 تومان رسیده 
بود. این اتفاق و کاهش نرخ برخالف معامالت در بازار آزاد را می توان به دستورالعمل تنظیم بازار فوالد و قیمت های 
دستوری نسبت داد چراکه در همین برهه شمش چادرملو با رشد 21 درصدی از حدود 2۳۰۰ تومان به 29۰۰ تومان 

رسید.

ارزش فروش فوالد خراسان از ابتدای سال تا مرداد ماه 97۶ میلیارد تومان برآورد گردیده است که نسبت 
به مدت مشابه سال قبل رشد 47 درصدی داشت.

سید محسن میرمحمدی، مدیرعامل شرکت فوالد سنگان 
خبر داد: شاهد تولید و عبور از مرز 2 میلیون تن گندله 
در این شرکت هستیم. وی تولید بیش از 2 میلیون تن 
گندله در طی 8 ماه تولید مداوم را به معنای جلوگیری 
از خروج ارز معادل 2  میلیون تن گندله و تکمیل زنجیره 
فوالد دانست و اظهار امیدواری کرد تولید تا پایان سال از 

مرز 4 میلیون تن گذر کند.

میرمحمدی مهمترین اقدامات پس از یک سال از بهره 
برداری این واحد را اشتغال زایی باال، گذر از تولید بیش 
از 2 میلیون تن گندله، اجرای 8 ایستگاه پست و  ترانس 
درصدی  پیشرفت 7۰  کارخانه،  داخل  برق  توزیع  برای 
با  ریلی  انشعاب  کیلومتر   19 ایجاد  کنسانتره،  پروژه 
پیشرفت 7۵ درصدی، اجرای انبار و تعمیرگاه و ساختمان 
های نیمه صنعتی به ارزش بیش از دویست میلیارد تومان 

و سایر موارد عنوان کرد.
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داخلی
 مخالف قطع دسترسی ایران به سوئیفت هستیم

بانک های جی پی مورگان و سیتی بانک اعالم کردند که مخالف قطع دسترسی 
ایران از سوئیفت هستند.

 فرار ایران از تبعات تحریم های آمریکا با ایجاد میز ارزی مبتنی بر طال
ایران، روسیه و ترکیه چگونه می توانند با تحریم های مالی تحمیل شده از سوی 
آمریکا کنار بیایند؟ پاسخ این است که آنها کاری را خواهند کرد که هر کشور تحت 

فشاری انجام می دهد.

 احیا پروژه خط لوله گازی صلح بین ایران و پاکستان قوت گرفت
ایران از به قدرت رسیدن عمران خان در پاکستان خشنود است. حتی قبل از مراسم 
تحلیف وی به عنوان نخست وزیر جدید پاکستان، حسن روحانی، رئیس جمهوری 
ایران در تماسی تلفنی به وی تبریک گفته و عمران خان را به تهران دعوت کرده بود.

 شرکت زیمنس فعالیت های خود در ایران را متوقف می کند
شرکت مهندسی زیمنس آلمان اعالم کرد به دنبال وضع تحریم های جدید دولت 

آمریکا علیه ایران، در حال توقف فعالیت های خود در این کشور است.

 بلومبرگ: صادرات نفت ایران ۱.۵ میلیون بشکه در روز کاهش می یابد
در صورت توقف خرید نفت اروپا، امارات، ژاپن و کره جنوبی و نصف شدن خرید 
نفت هند ممکن است صادرات نفت ایران در طی ۶ ماه آینده تقریبا ۱.۵ میلیون 

بشکه در روز کاهش یابد.

 اهداف کیفی صنعت خودرو تعیین و ابالغ شد
وزارت صنعت، معدن و تجارت اهداف کیفی صنعت خودرو در سه حوزه کیفیت 
محصول، خدمات فروش و خدمات پس از فروش را برای سال جاری تعیین و جهت 

اجرا به خودروسازان ابالغ کرد.

 مذاکره با عراق به خاطر یک میلیارد دالر
با اتمام خاموشی ها در کشور، فصل جدیدی از صادرات برق آغاز شده و در حال حاضر 
ایران به کشورهای افغانستان، پاکستان و عراق برق صادر می کند. این در شرایطی 
است که اکنون عراق بیش از یک میلیارد دالر به ایران بدهی دارد. البته بر اساس 
اظهارات وزیر نیرو قرار شده مذاکراتی با عراقی ها برای تسویه بدهی صورت گیرد.

خارجی
 اپل ۳۵۰ میلیون آیفون در سال می فروشد

به گفته یکی از تحلیلگران فعال در حوزه فناوری، اپل با توجه به ایجاد تنوع در 
گوشی های آیفون جدید قادر خواهد بود میزان فروش خود را به ۳۵۰ میلیون 

دستگاه گوشی هوشمند در سال برساند.

 اصالحات عربستان باعث تقویت رشد اقتصادی می شود
صندوق بین المللی پول اعالم کرد: عربستان سعودی اصالحات اقتصادی خود را به 
پیش می برد و علی رغم هر گونه تاخیر در فروش سهام غول نفتی ملی این کشور، 

آرامکو، امسال اقتصاد غیرنفتی آن رشد خواهد کرد.

 بدهی مالی آمریکا رکورد زد/ مبلغ بدهی به ۲۱.۴ تریلیون دالر رسید
بر اساس گزارش های رسمی، بدهی ملی آمریکا به رقم بی سابقه ۲۱ تریلیون و ۴۰۰ 

میلیارد دالر رسیده که رکوردی جدید محسوب می شود.

 اروپا به دنبال ایجاد شبکه مالی مستقل به جای سوئیفت است
وزیر خارجه آلمان گفت: ایجاد نظام مالی مستقل از سوئیفت برای تراکنش های 

مالی اتحادیه اروپا الزم است.

  انگلستان صادرات را به ۳۵ درصد GDP افزایش می دهد
وزیر تجارت انگلستان اعالم کرد که کشورش در نظر دارد پس از ترک اتحادیه 

اروپا صادرات خود را به ۳۵ درصد تولید ناخالص ملی افزایش دهد.

 ونزوئال ۵ صفر از پول خود را حذف کرد/ دستمزدها ۳۰ برابر شد
دوشنبه شب به وقت تهران، ونزوئال به عنوان بخشی از برنامه اقتصادی گسترده 

رییس جمهور نیکوالس مادورو، ۵ صفر از پول خود را حذف کرد.

 کاهش رتبه ترکیه توسط موسسه های اعتباردهی مودیز و اس اندپی
با اشاره به مشکالت شدید اقتصادی و کاهش شدید نرخ معامالتی لیر، موسسات معتبر 
اعتباردهی مودیز و اس اندپی، رتبه اعتباری این کشور را به پایین ترین درجه کاهش دادند.
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آمریکا تعرفه واردات فوالد از تایوان را کاهش می دهد

آمریکا کاهش تعرفه ضد دامپینگی را در مورد ورق مقاوم در برابر خوردگی تایوان تایید کرد. وزارت بازرگانی آمریکا تصمیم گرفته میزان تعرفه های آنتی 
دامپینگ واردات ورق های فوالدی مقاوم در برابر خوردگی از تایوان را به میزان1 تا ۵ درصد کاهش دهد. بررسی های وزارت بازرگانی آمریکا در سال 2۰1۶ 

آغاز شد و دوره تحقیق از 2 ژوئن 2۰1۶ تا ۳۰ جوالی 2۰17 بود. 

ترکیه چه بازارهایی را جایگزین آمریکا می کند؟

نگاه رسانه های خارجی به سرمایه گذاری ایران 
در فوالد 

حادثه برای یک تامین کننده اصلی گندله 
منطقه منا

تقاضای فوالد هند در سه سال آینده صعودی است
سه  ظرف  شود  می  بینی  پیش 
فوالد در  تقاضای  آینده رشد  سال 
هندوستان 1۰ تا 11 درصد باشد. 
کمیته  رئیس  را  بینی  پیش  این 
 )JPC( هند  های  کارخانه  مشترک 

اعالم کرده است. 

تقاضای فوالد عمدتا به دلیل توسعه 
فعالیت های ساخت و ساز می باشد. در سه ماهه اول سال مالی 2۰18 تا 
2۰19 تقاضای داخلی فوالد هند 8 درصد رشد داشت. با این وجود ممکن 
است محدودیت هایی نظیر ظرفیت های کافی برای برآورده کردن نیاز داخل 

برای تولید فوالد وجود داشته باشد.

طی 7 ماه 2۵ میلیون تن از ظرفیت فوالد چین کاسته شد
چین فراتر از اهداف کاهش ظرفیت پیش رفت

چین در ماه ژانویه تا جوالی ظرفیت تولید فوالد خام خود را 24.7 میلیون تن کاهش داد. در 7 ماه نخست امسال، چین ظرفیت تولید زغال سنگ خود را نیز 
تقریبا 8۰ میلیون تن کاهش داده که ۵۰ درصد باالتر از اهداف این کشور بود چراکه چین امسال 1۵۰ میلیون تن کاهش ظرفیت زغال خواهد داشت. همانگونه 
که اشاره شد، چین ظرفیت تولید فوالد خام خود را 24.7 میلیون تن کاهش داده که 8۰ درصد باالتر از اهداف طرح ریزی شده است. این کشور برای امسال 

برنامه کاهش ۳۰ میلیون تنی فوالد را دارد.
این گزارش می افزاید، نرخ بهره وری صنایع فوالد، زغال سنگ و زغال حرارتی به علت کاهش ظرفیت تولید، به میزان قابل توجهی افزایش یافته و رابطه بین 

عرضه و تقاضا به طرز قابل توجهی بهبود یافته است.
در نیمه اول امسال، حاشیه سود شرکت های فوالدی، زغال سنگ و زغال حرارتی به ترتیب 9۳.4 درصد، 18.4 درصد و 28.1 رصد افزایش یافت.

شایان ذکر است ۵۰۰ شرکت برتر چین در سال 2۰17 فروشی بیش از ۵8۰۰ میلیارد دالر داشت که 47.9 درصد تولید ناخالصی داخلی )GDP( چین را تشکیل 
می دهد. صدر فهرست را بانک ها و شرکت های انرژی پرکرده اند و 22 شرکت فوالدساز نیز در میان آنها مشاهده می شود.

فروش 22 شرکت فوالد در بین ۵۰۰ شرکت بزرگ چین طی سال گذشته 18۶ میلیارد دالر )۳.2 درصد از فروش ۵۰۰ شرکت( و سود آنها 1۰.8 میلیارد دالر 
)2.1 درصد از سود ۵۰۰ شرکت( و متوسط سودآوری آنها ۵.9 درصد می باشد )متوسط سودآوری 8.8 درصد فهرست ۵۰۰ شرکت برتر(.

تولید نیمه اول 2۰18 فوالد چین ۶ درصد رشد و مصرف فوالد 8 درصد افزایش دارد )421.2 میلیون تن(. در این شرایط کاهش 1.۶ درصدی تولید و واردات 
سنگ آهن در نیمه اول 2۰18 به معنی تمرکز فوالدسازان بروی مصرف ماده اولیه پرعیار است.

تقاضای فوالد چین همچنان قوی است و سرمایه گذاری حوزه مسکن چین در نیمه اول امسال 9.7 درصد رشد دارد که فراتر از سال قبل یعنی 7 درصد بوده 
و شاخص مدیران خرید PMI بخش فوالد چین نیز در ماه جوالی از ۵1.۶ به ۵4.8 صعود کرده است.

ترکیه به دلیل تحریم های آمریکا، صادرات فوالد به خاور دور را هدف گذاری 
کرد. تعرفه در نظر گرفته شده از سوی آمریکا، صادرات فوالد ترکیه به آمریکا را 
با محدودیت هایی مواجه کرده لذا فوالدسازان این کشور صادرات 1.۳ میلیارد 
دالری محصوالت فوالدی به خاور دور از جمله هنگ کنگ، سنگاپور، فیلیپین، 

مالزی و آمریکای جنوبی را هدف گذاری کرده اند. 

سال گذشته حدود 2 میلیون تن فوالد به ارزش 1.۳ میلیارد دالر از ترکیه به 
آمریکا صادر شد درحالی که در نیمه نخست سال 2۰18 صادرات تنها 8۰۰ 
ترکیه  تولید فوالد  بود. ظرفیت ساالنه  ارزش 72۰ میلیون دالر  به  هزار تن 
۵۰ میلیون تن  است. دولت ترکیه الزم دانسته که برای حمایت از صنعت 
فوالد خود در مقابل تعرفه های وارداتی آمریکا، اقدامات قانونی را تدوین و 

برنامه ریزی نماید.

ایران همچنان سرمایه گذاری های 
جدید در پروژه های فوالد را ممنوع 
می کند. رسانه های خارجی نوشتند: 
دولت ایران سرمایه گذاری در زمینه 
فوالد را ممنوع کرده و از 21 مارس 
برای  را  جدیدی  مجوز  گونه  هیچ 

فوالد صادر نکرده است. 

بیشتر کارخانه های فوالد ایران در مناطق داخلی واقع شده اند و تنها پروژه های 
فوالدی جدیدی در مناطق ساحلی واقع شده اند تا بتوانند آب کافی خود را 
از طریق آب شیرین کن و شیرین سازی آب دریا تامین نمایند. ایران در سال 
2۰2۵ برای تولید ۵۵ میلیون تن فوالد به ۳۰۰ میلیارد مترمکعب آب نیاز 
دارد که برای آن شیرین سازی آب دریا و بازیافت فاضالب شهرها را مدنظر 

قرار داده است.

فوالدساز  یک  که   LKAB شرکت 
سوزی  آتش  از  پس  است  سوئدی 
در سیستم ریلی خود در نوروژ اعالم 
وضعیت فوق العاده کرد. حادثه آتش 
سوزی در 8 آگوست 2۰18 رخ داد 
و  نگهداری  و  تعمیر  کار  احتماال  و 
ایجاد ایمنی در این خط از بهمن ماه 
و در زمستان انجام خواهد شد. شرکت LKAB به دلیل همین حادثه برای برخی 
خریداران خود اعالم فورس ماژور کرده که همین امر موجب برخی نگرانی ها 

در زمینه عرضه گندله درمیان فعاالن بازار شده است. 
 MENA به عنوان یک تامین کننده گندله با کیفیت برای منطقه LKAB شرکت
)خاورمیانه و شمال آفریقا( شناخته می شود. کارخانه های چینی به احتمال 
زیاد کمتر تحت تاثیر این رویداد قرار خواهند گرفت چراکه LKAB ساالنه تنها 

یک محموله به چین حمل می کند.



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 چهارم مردادهفته سوم مردادسایز

0.4******

0.562,50062,500

0.658,00058,000

0.754,00054,000

0.857,50057,500

0.957,50057,500

155,50055,500

1.2555,50055,500

1.555,50055,500

255,50055,500

2.555,50055,500

هفته چهارم مردادهفته سوم مردادسایز

6.553,00051,000

8******

10******

1252,00052,000

1452,00052,000

هفته چهارم مردادهفته سوم مردادسایز

346,30046,000

446,30046,000

546,00046,000

646,00046,000

846,00046,000

1046,00046,000

12******

15******

هفته چهارم مردادهفته سوم مردادسایز

646,00046,000

846,00046,000

1046,00046,000

1246,00046,000

1446,00046,000

1646,00046,000

1870,00070,000

2080,00080,000

2290,00090,000

هفته چهارم مردادهفته سوم مردادسایز

844,00045,000

1043,00043,000

1243,00043,000

1445,50045,000

1645,50045,000

1845,500***

2045,50045,000

2245,500***

2545,50045,000

2845,500***

30******

3245,500***

هفته چهارم مردادهفته سوم مردادسایز

248,50051,000

347,50044,100

447,50044,100

540,00049,500

640,00039,000

840,00039,000

1040,00039,000

1240,00039,000

1540,00039,000

2042,40041,000

2542,40041,000

روند تغییرات
قیمت محصوالت فوالدی 

در بازار تهران

قیمت پایانی میانگین موزون نام کاالتولید کننده
)ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

2۶.9۶14۰.۵9۰1۳97/۰۵/1۵1۳97/۰7/۳۰ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

۳7.49۳4.2۰۰1۳97/۰۵/1۵1۳97/۰8/1۵ورق گالوانیزه Gفوالد مبارکه اصفهان

29.97۳1۵.۵۰۰1۳97/۰۵/1۵1۳97/۰8/1۵ورق سرد Bفوالد مبارکه اصفهان

47.22۶2.7۰۰1۳97/۰۵/1۵1۳97/۰8/1۵ورق قلع اندودفوالد مبارکه اصفهان

2۶.9۶1۶۰.۶1۰1۳97/۰۵/1۵1۳97/۰7/۳۰ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

2۳.۳1۰14.۵۰۰1۳97/۰۵/221۳97/۰۶/۳1تختال SMفوالد 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
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قیمت پایانی میانگین موزون نام کاالتولید کننده
)ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

2۳.۳1۰2۰.۰۰۰1۳97/۰۵/221۳97/۰۶/۳1تختال Cفوالد خوزستان

2۵.۶8۰۵.۰۰۰1۳97/۰۵/1۳1۳97/۰۵/1۶میلگرد 1۶مجتمع فوالد خراسان

2۵.۶8۰۵.۰۰۰1۳97/۰۵/1۳1۳97/۰۶/۳1میلگرد 22تاA3-28مجتمع فوالد خراسان

2۳.۳1۰۳8.۰۰۰1۳97/۰۵/241۳97/۰۶/۳1تختال Cفوالد هرمزگان جنوب

شمش بلوم فوالد کاوه جنوب کیش
5SP)1۵۰*1۵۰(22.9۳21۰.۰۰۰1۳97/۰۵/221۳97/۰۶/۳1

مجتمع صنعتی ذوب آهن 
پاسارگاد

شمش بلوم 
5SP)1۵۰*1۵۰(24.1۳۵1۰.۰۰۰1۳97/۰۵/171۳97/۰۶/۳1


