
رفع موانع تولید در زنجیره 
فوالد 

حمیدرضا عظیمیان

مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان

شاید یکی از مهم ترین موضوعاتی که در یک دهۀ گذشته 
در اقتصاد ایران مطرح شده موضوع شیوۀ حمایت از صنایع 
است. برخی اقتصاددانان معتقدند حمایت از صنایع به معنای 
تزریق منابع به آن هااست؛ یعنی حمایت از صنعت را تنها در 
قالب موضوعات مالی می دانند. گروه دوم بر این اعتقادند که 
صنایع بیش از منابع مالی، به رفع موانع تولیدی نیازمندند. 

شــاید یک دهه قبل هرکدام از این راهکارها می توانســت 
به صورت جداگانه مؤثر باشد، ولی امروز و در میانۀ تحریم ها، 
صنایع نیازمند حمایت مالی و ساختاری شده اند. البته رفع 
انواع موانع تولید، مانند تســهیل شرایط تأمین اجتماعی، 
مالیاتی، گمرکی و بانکی به نفع تولید و اشتغاِل بیشتر برای 

کشور، مقدم بر هر عملی است. 
دولت در این مقطع زمانی که فشارهای ناشی از تحریم ها بر 
دوش صنایع سنگینی می کند، باید به تغییر روندها و رویه ها 
بیندیشــد؛ مخصوصاً این که تغییر این شــرایط نه نیازمند 
تأمین منابع است و نه به شرایط آن سوی مرزها و تحریم ها 
وابستگی دارد. نمونۀ آشکار این موضوع کاهش ۴۸ درصدی 
میزان صادرات کاالیی کشــور در فصل بهار اســت. کرونا و 
تحریم ها دلیل غالب بوده، ولی موانع صادرات نیز نقش کمی 

نداشته است. 
در ایــن موقعیت، جهش تولید، ایجاد اشــتغال و کمک به 
معیشــت مردم درگرو رفع موانع تولید قــرار دارد. از منظر 
اقتصاد کالن، موقعیت صنعت فوالد با موقعیت دیگر صنایع 
کشور متفاوت نیست. البته فشــار تحریم ها بر این صنایع 
به شدت سنگین شــده و یک نمونۀ آن اقدامات خزانه داری 
آمریکاست که می کوشد با شناســایی روندهای مالی، هر 
شــخص و شــرکتی را که با صنعت فوالد ایران در ارتباط 
است زمین گیر کند. بااین حال مسیر توسعه در این بخش نه 
متوقف  شده و نه می توان آن را متوقف کرد. رسالت صنعت 
فوالد امروز کمک به افزایش رشد اقتصادی، حفظ اشتغال 
و به گردش درآوردن چرخ های اقتصاد ملی اســت و از این 

منظر، دوران حساسی پیش روی این صنعت قرار دارد.
توسعۀ صنعت فوالد کشور در دورانی صورت می گیرد که از 
هر نظر موقعیت اقتصاد ملی حساس است؛ هم کرونا روندها 
و رفتارهــا را تغییر داده و هم تحریم ها مدام روی  هم تلنبار 
می شود. اما در این مقطع زمانی چندین دستاورد بزرگ در 
کارنامۀ صنعت فوالد کشور ثبت  شده است. یکی از مهم ترین 
و استراتژیک ترین آن ها مشارکت قابل تحسین صنعت فوالد 
در راه اندازی خط لولۀ انتقال نفت گوره به جاســک است. 
بــرای اولین بار در تاریخ اقتصاد کشــور، لوله های فوالدی 
مناســب برای انتقال نفت ترش در کشــور به کمک فوالد 
مبارکه و فوالد اکسین تولید شده است. همین اقدام موجب 
صرفه جویی چندین میلیون دالری در کشور شده و عالوه بر 
آن، صنعت فوالد را نیز از نظر فناوری تولید و تجربۀ ساخت، 
چندین گام به پیش رانده است. هم زمان، راه اندازی ابر پروژه 
نورد گرم شــمارۀ ۲ نیز موفقیت بزرگ دیگری است که در 
کارنامۀ فوالد مبارکه و اساســاً صنعت فوالد کشور به ثبت 

رسیده است. 
امروز اقتصــاد، رونق تولید و بهبود وضعیت صنایع به یکی 
از مهم ترین موضوعات کشور بدل شده و باید تمام الزامات 
برای تحقق اهداف باالدســتی و دست یابی به جهش تولید 

رعایت شود. 

انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران طی نامه ای به سرپرست وزات صمت درخواست کرده 
اســت که موضوع تغییر ضرایب قیمتی زنجیره فوالد از دستور کار وزارت صنعت، معدن 
و تجارت خارج شود. انجمن فوالد هشدار داده است که در صورت تحقق درخواست های 
غیرکارشناسی در خصوص تغییر ضرایب قیمتی کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی، »فشار 
 مضاعف وارده به مردم پیامدهای غیرقابل اجتناب و به دور از پیش بینی خواهد داشت«.

انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در نامه خود به مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صمت، 
نوشته است: » ضرایب فعلی حاکم بر قیمت کنسانتره و گندله سنگ آهن و آهن اسفنجی 
حاصل یک مطالعه مفصل کارشناسی و حسابرسی یک ساله از شرکت های فوالدی و معدنی 
می باشد که در دوره وزارت جناب آقای مهندس نعمت زاده انجام پذیرفته و تمامی فاکتورها 
از جمله سود عادالنه به نسبت سرمایه گذاری، هزینه های تولید، روندهای جهانی و .... در آن 
دیده شده است. این نسبت ها از سال 93 تا 9۸  با ضریبی از قیمت شمش فوالدی برقرار 
بوده و در سال 9۸ با ریش سفیدی جناب آقای دکتر سرقینی معاون وقت محترم معدن 
و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نفع شرکت های معدنی افزایش یافته 
 است. لذا تغییر نسبت های فعلی به نفع هر یک از طرفین هیچ مبنای کارشناسی ندارد.«

انجمن فوالد در نامه خود استدالل کرده است که افزایش قیمت های روز بازار شمش به 
قیمت های نهاده ها در زنجیره فوالد اعم از سنگ دانه بندی، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی 
تسری می یابد و این مکانیزم از سال 93 تاکنون توانسته است نسبت های عادالنه قیمتی را 
در زنجیره فوالد تنظیم نماید. لذا و هرگونه تغییر غیرکارشناسانه و غیر حرفه ای در ضرایب 
قیمتی زنجیره فوالد، مدل برنامه ریزی اقتصادی زنجیره را به هم خواهد ریخت و با توجه 
 به ســهم باالی شرکت های فوالدی در بازار سرمایه، باعث التهاب در آن بازار خواهد شد.

در نامه انجمن فوالد به این موضوع اشــاره شده که قیمت محصوالت فوالدی در داخل 
کشــور به دلیل ارتباط مســتقیم آن با نرخ ارز افزایش قابل توجهی داشــته است. حال 
در چنین شــرایطی که تولیدکنندگان فوالد در کنار دولت محترم در حال تالش برای 
تنظیــم بازار فوالد بــه نفع مصرف کنندگان نهایی یعنی عموم مردم هســتند، هرگونه 
افزایــش ضرایب قیمتی زنجیره فــوالد باعث افزایش بهای تمام شــده و طبعا قیمت 
 فوالد می گردد که در شــرایط فعلی اقتصادی و اجتماعی کشور قطعا مطلوب نمی باشد.

 همچنین انجمن فوالد در نامه خود عنوان کرده که »محاسبات کارشناسی حاکی از آن 
است که ضرایب فعلی حاکم بر محصوالت زنجیره فوالد، با قیمت های جهانی سنگ آهن 
 EXW نیز تطابق دارد به گونه ای که نرخ صادراتی کنسانتره سنگ آهن ایران به صورت
با قیمت های فعلی معامالتی در داخل کشــور برابری می کند. لذا افزایش این ضرایب نه 
تنها مغایر با اصول بهره برداری از مزیت های نسبی کشور در تولید فوالد است بلکه موجب 
باالتر رفتن قیمت های داخلی از نرخ های صادراتی سنگ آهن می گردد که در واقع اجحاف 

مشخص در حق فوالدسازان و مصرف کنندگان نهایی است.«

انجمــن تولیدکنندگان فوالد ایران طی نامه ای به مدیرعامل شــرکت بورس کاالی 
ایران، خواستار کنار گذاشــتن رویه ابطال معامالت فوالد در بورس کاال شده است. 
انجمــن فوالد، ابطــال معامالت فوالد به دلیل »عدم رعایت ســقف قیمتی دلخواه 
سیاســتگذاران« را »رویه ای همه سر باخت« و »التهاب آفرین« توصیف کرده است 
که هم به کارخانه های مصرف کننده شمش فوالدی )نوردکاران( و هم به کارخانه های 

عرضه کننده )تولیدکنندگان شمش( آسیب می زند.
متن کامل نامه انجمن فوالد به مدیرعامل شــرکت بورس کاالی ایران به شرح زیر 

است:
جناب آقای دکتر سلطانی نژاد؛ مدیر عامل محترم شرکت بورس کاالی ایران 

همانگونه که استحضار دارید این انجمن طی ماه های گذشته مکررا تالش نموده است 
تا سیاســت های صحیح و مبتنی بر واقعیات را به مسئولین تنظیم بازار فوالد کشور 
پیشنهاد و ارائه نماید تا با به کارگیری آن ها در شرایط فعلی اقتصاد کشور، بتوان تالطم 

بازار فوالد نسبت به سایر کاالها و بازارهای موازی را به حداقل رساند.
یکی از این سیاســت های اصولی، پرهیز از ابطال معامــالت در بورس کاال به دلیل 
عدم رعایت سقف دلخواه سیاستگذاران بوده است و بورس کاال نیز در این خصوص 
همواره با مواضع انجمن موافق بوده است. لیکن در هفته های اخیر به ویژه در عرضه 
شــمش فوالدی مورخ 1۸ تیر 99 شاهد بازگشت رویکرد ابطال معامالت، این بار از 
ســوی بورس کاال بوده ایم که باعث تعجب این انجمن و تولیدکنندگان فوالد کشور 

شده است!
جنابعالی به خوبی آگاهی دارید که ابطال معامالت به ویژه در محصوالت میانی مثل 
شمش، رویه ای همه سر باخت است، چه برای کارخانه مصرف کننده که امکان تامین 
مواد اولیه اش را از دست می دهد، چه برای کارخانه عرضه کننده که برنامه ریزی تولید 
و نقدینگی و فروش آن بر هم می خورد و چه برای دولت و بورس کاال که مجبور به 
کنترل دستوری قیمت شده اند حال آنکه به دلیل تشدید تقاضا در عرضه های بعدی، 

تبعات این امر در بلند مدت نتیجه عکس خواهد داد.
بنابراین ضمن درک شرایط و فشارهای وارده به آن شرکت در برهه حساس کنونی 
و در راســتای تامین نیاز کارخانجات نوردی از یک سو و لزوم حفظ سطح مطلوب 
عرضه های شــمش در هفته های آتی از ســوی دیگر، مجدانه خواهشــمند است با 
آینده نگری و تعامل موثر با مسئولین باالدستی، ترتیبی اتخاذ فرمایید که رویه غلط 
ابطال معامالت به دلیل آنچه که قیمت های باالتر از سقف مورد انتظار عنوان می شود، 
اصالح گردیده و از این به بعد شاهد این تصمیمات التهاب آفرین در بورس کاال نباشیم.

افتخار رئیس جمهور به رشد زنجیره فوالد
حسن روحانی، رئیس جمهور:

تولید زنجیره فوالد ما از ســنگ آهن تا کنســانتره، گندله، آهن اسفنجی و فوالد به طور 
متوسط هر یک از اینها دو برابر شده است. بعضی از دوبرابر بیشتر و بعضی یه مقدار کمتر 
ولی زنجیره به دو برابر رسیده است.این یعنی تولید آهن اسفنجی، فوالد، گندله، کنسانتره 
در طول ۷ سال دو برابر آن چیزی است که قبل از سال 9۲ در کشور بوده است. یعنی یک 
حرکت هفت ساله معادل تاریخ صنعتی - معدنی کشور انجام گرفته است و این به معنای 
تالش و فعالیت بخش خصوصی، مهندسین عزیز و بخش های مربوطه در دولت است که 
همه دست به دست هم دادند و این کار بزرگ را به وجود آوردند.این مساله نشان می دهد 
کشور علیرغم همه تحریم های خارجی و توطئه های آنان  در بسیاری از بخش ها موفقیت 
آمیز عمل کرده است. این آمار و ارقام نشان می دهد مردمان سختکوشی در شرایط بسیار 

پیچیده مسیر تولید را ادامه می دهند و هدف جهش تولید را محقق می کنند. 

در نامه انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران به سرپرست 
وزارت صمت مطرح شد:

پیامدهای تغییر ضرایب قیمتی 
زنجیره فوالد

طی نامه ای به بورس کاال صورت گرفت:

انتقاد انجمن فوالد به ابطال 
معامالت فوالد 

بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
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 حذف فوالدهای ساختمانی از تولید فوالد آلیاژی ایران

علیرضا چایچی، مدیرعامل فوالد آلیاژی ایران در گفت و گو با چیالن از حذف کامل فوالدهای تجاری ساختمانی در سبد تولید 
فوالد آلیاژی ایران در سال جاری خبر داد و گفت: با تعامل خوبی که با شرکت های خودروسازی، تراکتورسازی و صنایع وابسته به 
نفت و گاز، صنایع مفتولی و غیره داریم، بخشی از نیاز فوالدی این صنایع که در سبد واردات قرار داشت را تأمین می کنیم و حجم 

تولید فوالدهای پرآلیاژ را در سبد فوالد آلیاژی ایران ارتقا می دهیم.

رکورد حمل جاده ای در سیمیدکو شکسته شد

جهت احداث خط تولید شمش صورت گرفت:
افزایش سرمایه 200 درصدی نوردکار بخش خصوصی 

افزایش سرمایه ۴۵00 میلیارد ریالی فوالد خراسان

اختتامیۀ ممیزی خارجی سیستم های شرکت فوالد امیرکبیر کاشان

مهندس ابراهیمی مدیرعامل فوالد اکسین گفت: در سال 139۸ ما توانستیم 
در تولید به تناژی معادل با ۷۲۰ هزار تن دســت یابیم و رکورد 1۰ ســاله 
این شــرکت را بشکنیم و این در حالی است که ظرفیت اسمی این کارخانه 
۷۰۰ هزار تن است. وی همچنین خبر داد که با راه اندازی طرح فوالدسازی، 

ظرفیت تولید فوالد اکسین، ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.
مدیرعامل شــرکت فوالد اکســین افزود: همچنین ما در بحث سود و زیان 
انباشــته به ســود ۵13 میلیارد تومانی در سال 9۸ رســیدیم و بسیاری از 
بدهی هایی که از سنوات گذشته وجود داشت را تسویه نمودیم. یکی دیگر از 
اتفاقات خوبی که در سال گذشته افتاد و از دالیل موفقیت های ما در سال 9۸ 
بود، بحث پروژه نفت و گاز گوره به جاسک بود که در واقع با توجه به اینکه 
سبد محصوالت این شرکت ۵3 درصد مربوط به ورق های API یا حوزه نفت 
و گاز است، که در سال گذشته توانستیم به این هدف نزدیک شویم و رکورد 
تولید ورق های API در تاریخ 1۰ ساله این شرکت را به ثبت برسانیم. اکنون 

۶۰ درصد تولیدات ما ورق های API در محیط های ترش و شیرین است.
مهندس ابراهیمی با اشــاره به اینکه کلیه زیرساخت های طرح فوالدسازی آماده و مجوزات الزم اخذ شده است گفت: چنانچه پروژه 

فوالدسازی راه اندازی و به بهره برداری برسد، نزدیک به ۵۰ درصد به ظرفیت تولید این کارخانه افزوده خواهد شد.

علی امرایی، مدیرعامل شرکت 
صنایع معدنی فوالد ســنگان 
با اشــاره به کمبود مواد اولیه 
در کشــور و اهمیت تامین به 
موقع آن اظهار داشت: محصول 
تولیدی کارخانه کنسانتره سازی 
فوالد ســنگان جهــت تامین 
فوالد  گندله ســازی  خــوراک 
مبارکه اصفهان استفاده می شود 

و از خام فروشی سنگ آهن در کشور تا حد بسیار زیادی جلوگیری 
خواهد کرد. وی افزود: با راه اندازی کارخانه کنسانتره سازی فوالد 
ســنگان، رتبه سوم تولید کنسانتره در کشور را به دست آوردیم.

امرایی  با اشاره به اهمیت تکمیل زنجیره تولید فوالد مبارکه گفت: 
فاز دوم کارخانه فوالد سنگان به ظرفیت ۲.۵ میلیون تن طی دو 
ماه آتی افتتاح خواهد شد و کل ظرفیت کنسانتره فوالد سنگان به 
۵ میلیون تن می رسد. گفتنی است، فاز دوم این پروژه نیز کامال 
آماده است؛ اما چون اولین تجربه ماست، برای کمتر کردن ریسک، 

کار بهره برداری را در دو فاز انجام دادیم.

مجمع عمومي عادي سالیانه 
شــرکت ذوب آهن اصفهان 
)نماد فرابورســی ذوب( پنج 
شــنبه 19 تیرماه برگزار شد. 
مدیرعامل  بزدی زاده،  منصور 
ذوب آهن در مجمع عمومی 
ایــن شــرکت از راه انــدازی 
قریب الوقوع کوره بلند شماره 
یک ذوب آهن، که اولین کوره 

بلند تاریخ ایران است، خبر داد و گفت: با وجود کمبودهای بسیار 
در آســتانه راه اندازی کوره بلند شــماره یک هستیم و مهمترین 
بحث در این مورد، تامین پایدار مواد اولیه این کوره اســت که با 
برنامه ریزی وزارت صمت به زودی شاهد راه اندازی آن خواهیم بود.

منصــور یزدی زاده، مدیرعامل ذوب آهن در مجمع این شــرکت 
همچنین اظهار داشت: »تثبیت سودآوری شرکت ذوب آهن را در 
سال گذشته شاهد بودیم و امسال سودآوری ۸۸۰ میلیارد تومانی 
را هدف گذاری کردیم. بدین ترتیب زیان انباشته شرکت را به صفر 
خواهیم رســاند و ســال آینده به طور قطع سود تقسیم خواهیم 
داشت«. به صفر رسیدن زیان انباشته ذوب آهن خبر بسیار خوبی 

برای این شرکت و پرسنل متعدد آن است.

خــداداد غریب پــور، رئیس 
هیات عامل ایمیــدرو اعالم 
مبارکه  فــوالد  گــروه  کرد: 
هشــت طرح توسعه ای خود 
را با ســرمایه مورد نیاز 9۰9 
میلیــون یــورو و 1۰ هــزار 
میلیارد تومان تا سال 1۴۰3 
به بهره برداری می رســاند. به 
گفته دکتر غریــب پور، این 

مهم در حالی عملیاتی می شــود که طبق سیاست های ایمیدرو، 
استراتژی تامین مالی طرح های توسعه شرکت های بزرگ از محل 

سود آن ها، در دستور کار است.
معاون وزیر صنعت، معدن تجارت یادآور شد:  هدفگذاری مذکور 
توسط این سازمان توســعه ای به این جهت انجام شده است که 
کشور در شرایط محدودیت در تامین مالی بین المللی )فاینانس(، 
نبود تسهیالت بانکی و تحریم نفت به سر می برد. غریب پور افزود: 
از ســال گذشــته مقرر شده اســت که این مدل تامین مالی در 
شــرکت های فوالد مبارکه، ملی مس، گل گهر، چادرملو و فوالد 

خوزستان با »افزایش سرمایه« عملیاتی شود.

مدیرعامل  محمــدی،  علی 
اظهار  خوزســتان،  فــوالد 
داشــت: با حرکت به سمت 
واقعی شــدن قیمت شمش 
فــوالدی در بازار، بــه ناگاه 
قیمت مواد اولیه در ۲ ماهه 
اخیر نوســاناتی داشته و به 
یکبــاره قیمت مــواد اولیه، 

افزایش چشــمگیری داشته اســت که این روند آسیب جدی به 
فوالســازان وارد می کند.علی محمدی گفت: افزایش قیمت مواد 
اولیه نظیر کنسانتره و گندله، منطقی نبوده و در آینده، روند چرخه 
تولید فوالد را با مشکل روبرو خواهد کرد و این بی ثباتی کل زنجیره 
تولیــد را از معدن تا محصول نهایی، تحت تاثیر قرار خواهد داد. از 
مســئوالن محترم وزارت صمت این انتظار را داریم که نسبت به 
تثبیت قیمت مواد اولیــه، اقدامات الزم را صورت داده و آرامش را 

به بازار برگردانند. 

برای سومین بار پیاپی در سال جهش تولید، رکورد حمل جاده ای در شرکت 
سیمیدکو شکسته شد. مهندس مدنی فر، مدیرعامل شرکت سیمیدکو در 
این رابطه گفت: کار حمل جاده ای محصوالت این شرکت و انتقال محصوالت 
به کارخانه فوالد شادگان توسط شرکت چندوجهی فوالد لجستیک انجام 
می گیرد که در نیمه دوم تیرماه سال جاری با حمل بیش از هشت هزار تن 

محصول با استفاده از سیصد و چهار تریلی رکورد حمل جاده ای ثبت شد.
مدیرعامل شرکت سیمیدکو یادآوری کرد: منطقه سنگان و معادن غنی آن 
به عنوان عســلویه معدنی شرق کشور معرفی می شود و شرکت سیمیدکو 
با تولید ســالیانه پنج میلیون تن کنسانتره و گندله از شرکت های فعال در 
منطقه است و در سال گذشته با افزایش تولید ۴۵ درصدی کنسانتره نسبت 

به سال 9۷ از فعال ترین شرکت های معدنی منطقه بوده است.

سازمان بورس و اوراق بهادار، با افزا سرمایه ۲۰۰ درصدی شرکت فوالد کویر 
کاشان از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی موافقت کرد. طبق این 
اطالعیه، سرمایه شرکت از 3۶۰۰ میلیارد ریال به 1۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد 
ریال می رسد.این افزایش ۷۲۰۰ میلیارد ریالی فوالد کویر کاشان، صرف 
تامین بخشی از منابع جهت احداث و بهره برداری خط تولید شمش و بیلت 
می شوداحمد خوروش، مدیرعامل مجتمع تولیدی فوالد سپید فراب کویر،  
پیش از این در گفت و گو با چیالن اظهار داشــت: فوالد کویر بزرگ ترین 
تولیدکننده میلگرد شــاخه و کالف در کشور است که در حال حاضر 1۰ 
درصد از میلگرد ساختمانی کشور را تامین می کند و محصوالت تولیدی 
این شرکت عالوه بر رفع نیازهای مستقیم میلگرد شاخه کشور، نیازهای 
صنایع وابسته به کالف های فوالدی را نیز تامین کرده و زمینه ساز افزایش 
تولیدات صنایع پایین دستی فوالد است.این شرکت در سال 9۸، موفق به 
تحقق فروش ۴ هزار و ۲۴9 میلیارد تومانی شد و ارزش فروش آن نسبت به 
سال 9۷، رشد چشمگیر ۷9 درصدی را تجربه کرد. مجتمع فوالد کویر در بین شرکت های فوالدی حاضر در بازار سرمایه، در سال 

گذشته باالترین رشد فروش را به خود اختصاص داد.

مجمع عمومی عادی ســاالنه »شــرکت مجتمع فوالد خراسان« با نماد 
»فخاس« برای سال مالی منتهی به ۲9 اسفند ماه 139۸ با حضور 9۸.۲1 
درصد صاحبان سهام حقیقی، حقوقی و نمایندگان قانونی آنان در روز 1۴ 
تیر برگزار شد. در این مجمع، افزایش سرمایه فخاس از 9۰۰۰ میلیارد ریال 
به 13۵۰۰میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران طی دو 
مرحله به تصویب رســید و مقرر شد که این افزایش سرمایه، صرف تامین 
وجوه مورد نیاز برای مشــارکت در افزایش سرمایه »شرکت تهیه و تولید 
مواد معدنی شرق فوالد خراسان« و تکمیل پروژه انباشت و برداشت واحد 

گندله سازی گردد.
کســری غفوری، مدیر عامل فوالد خراســان، در مجمع »فخاس«، تولید 
۲میلیون تن گندله، 1.۶ میلیون تن آهن اسفنجی، تولید 1.3 میلیون تن 
فوالد خام و ۶۲۰  هزار تن انواع محصوالت نهایی با کیفیت مطلوب و مطابق 
با استانداردهای ملی را به عنوان اهداف اصلی تولیدی این شرکت شرکت 

در سال 99 برشمرد.
فوالد خراسان به ازای هر سهم ۲۰۰ ریال سود نقدی بین سهامداران خود تقسیم کرد.

ممیزی خارجی سیستم مدیریت یکپارچه )IMS(  شرکت فوالد امیرکبیر 
کاشــان در سه روز فشــرده از طریق SKYPE توسط ۵ نفر از ممیزان 

شرکت SGS انجام شد.
 با تالش کارکنان شرکت فوالد امیرکبیر کاشان و بدون وجود عدم انطباق 
در کل سیستم مدیریت یکپارچه در فرایند این ممیزی، دستاوردهای ذیل 

حاصل گردید:
اخذ گواهینامۀ  ISO۴۵۰۰1:۲۰1۸ )سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت 

شغلی(؛
 تمدید گواهینامۀ  ISO1۴۰۰1:۲۰1۵ )سیستم مدیریت محیط زیست(؛

 تمدید گواهینامۀ ISO9۰۰1:۲۰1۵ )سیستم مدیریت کیفیت(؛
تمدید گواهینامۀ  ISO1۰۰1۵:1999  )سیستم مدیریت فرآیند آموزش(؛

تمدید گواهینامۀ ISO1۰۰۰۲:۲۰1۸  )سیستم مدیریت و رسیدگی به 
شکایات مشتریان(؛

تمدید گواهینامۀ  ISO1۰۰۰۴:۲۰1۸ )سیستم پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان(.
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90,882

2,700,000

درصد کاهش صادرات فوالدسازان بزرگ کشور

شمش فوالدی صادرات در سه ماهه نخست 99

درصدکاهش صادرات اسلب

تن صادرات محصول نهایی فوالدی در سه ماهه 
نخست 99

آهن تولید اسفنجی در ماه می 2020

علیرغم تحریم های قبلی آمریکا علیه فوالد مبارکه، در این ماه، 
پنج شرکت ایرانی به بهانه ارتباط با فوالد مبارکه تحریم شدند.

حجم صادرات فوالدسازان بزرگ کشور در دوره سه ماهه نخست 
سال 99، با کاهش شدید ۴۶ درصدی نسبت به دوره مشابه 
سال قبل، به 9۰1 هزار و 1۲۶ تن رسید. در دوره سه ماهه 
نخست سال گذشته، حجم صادرات فوالد کشور، بیش از یک 

میلیون و ۶۶۰ هزار تن بود.

آخرین آمار منتشر شده از صادرات تولیدکنندگان بزرگ فوالد 
کشور حاکی از این است که صادرات شمش فوالدی با کاهش 
3۲ درصدی نسبت به سه ماهه نخست سال 9۸، به ۶۰۵ هزار 

و ۷۵۷ تن رسیده است.

صادرات اسلب شرکت های بزرگ فوالدی در سه ماهه نخست 
امسال، ۲۰۴ هزار و ۴۸۷ تن بوده که نسبت به دوره مشابه سال 

قبل، کاهش شدید ۶1 درصدی را نشان می دهد.

صادرات محصوالت فوالدی شرکت های بزرگ فوالدی کشور که 
در سه ماهه نخست سال گذشته، بیش از ۲۴9 هزار تن بوده، 
در سه ماهه نخست امسال با کاهش ۶۴ درصدی به 9۰ هزار و 

۸۸۲ تن رسید.

بنا به گزارش انجمن جهانی فوالد، تولید آهن اسفنجی ایران در 
ماه می سال جاری میالدی با رشد ۷.۶ درصدی به ۲.۷ میلیون 
تن رسید و ایران با پشت سر گذاشتن هند، توانست رتبه نخست 

تولید آهن اسفنجی در دنیا را به خود اختصاص دهد.

ظرفیت تولید فوالد اکسین با راه اندازی طرح فوالدسازی، ۵0 درصد افزایش می یابد

فاز دوم کارخانه کنسانتره فوالد سنگان، 
طی دو ماه آینده افتتاح می شود

زیان انباشته ذوب آهن اصفهان صفر 
می شود

استراتژی توسعه ای ایمیدرو تامین مالی 
طرح ها از طریق سود شرکت ها است

انتقــاد مدیرعامل فوالد خوزســتان از 
افزایش چشمگیر قیمت کنسانتره و گندله

عـــدد خبــــر
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به منظور حمایت از فوالدسازان داخلی صورت می گیرد
افزایش تعرفه واردات فوالد در عربستان

به گزارش پلتس، عربستان سعودی، تعرفه واردات فوالد را برای محصوالت میانی و نهایی فوالدی باال برده است و از ۵ تا 1۰ درصد 
قبلی به 1۰ تا ۲۰ درصد افزایش داد. اگرچه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از این تعرفه های جدید معاف شده اند.به گزارش فوالد 
ایران، عربستان بزرگترین بازار فوالد بین کشورهای عرب حوزه خلیج  فارس است وچون قیمت های داخلی فوالد در عربستان نسبت 
به قیمت های وارداتی قدرت رقابتی چندانی نداشتند از این رو با محدودسازی واردات از بازار داخلی آن کشور حمایت می شود. این 

برنامه قرار بود از 1۰ ژوئن اجرا شود ولی برای بررسی های بیشتر فعال به تعویق انداخته شده است.

در هفته منتهی به 1۸ تیر ســال جاری، قیمت بیلت صادراتی 
ایران، 1.۶ درصــد افزایش یافت و پس دو هفته کاهش قیمت 
متوالی، یک بار دیگر وارد روند صعودی شد. متوسط قیمت بیلت 
صادراتی ایران برای نخســتین بار در سال 99، وارد کانال 3۷۰ 
دالری شد. قیمت اسلب صادراتی ایران نیز پس از سه هفته درجا 
زدن، صعودی شــد و متوسط آن برای اولین بار در سال جاری، 

وارد کانال 3۷۰ دالری شد.
قیمت های منتشرشده توســط متال بولتن نشان می دهد که 
قیمت اســلب صادراتی ایران در هفته منتهــی به 1۸ تیر، در 
محدوده 3۷۰ تا 3۷۵ دالر به ازای هر تن بوده اســت که نسبت 
به هفته منتهی به 11 تیر، رشد 1.۴ درصدی را نشان می دهد. 
در هفته منتهی به 1۸ تیر، قیمت فوِب بیلت صادراتی ایران به 
محدوده 3۶۸ تا 3۷۴ دالر به ازای هر تن رسید که میانگین این 

قیمت ها، 3۷1 دالر به ازای هر تن، رشد 1.۶ درصدی را نسبت به قیمت های هفته منتهی به 11 تیر نشان می دهد.
افزایش قیمت فوالد صادراتی ایران، خبری خوبی برای اقتصاد کشور در شرایط جهش نرخ ارز است. با این وجود، همچنان بحران 
کرونا بازار فوالد را تهدید می کند. قیمت شمش صادراتی ایران در اوایل سال جاری میالدی، حدود ۴۰۰ دالر به ازای هر تن بود و 

هنوز قیمت فوالد صادراتی، به نرخ های پیش از آغاز بحران کرونا بازنگشته است.

بر اســاس گزارش وزارت بازرگانی ترکیه، صــادرات فوالد از ترکیه به 
بازارهای جهانی در ۵ ماه اول سال ۲۰۲۰ نسبت به مدت مشابه سال 
۲۰19 با ۲۲.9 درصد کاهش به ۴.۸ میلیارد دالر رســید. براســاس 
اطالعــات وزارت بازرگانــی، صادرات فوالد ترکیــه ۷.9 درصد از کل 
صادرات این کشور در دوره گزارش را تشکیل داده است.این وزارتخانه 
خاطرنشان کرد: در ماه می ۲۰۲۰ ، ترکیه ۸1۷.۷ میلیون دالر فوالد به 
خارج از کشور صادر کرد که در مقایسه با ماه مشابه سال ۲۰19 ، 39.۷ 
درصد کمتر است. صادرات فوالد ترکیه برای ماه می ۲۰۲۰ بالغ بر ۸.۲ 
درصد از کل صادرات این کشور بوده است. از ماه می سال ۲۰19 تا می 
۲۰۲۰ ، صادرات فوالد ترکیه به بازارهای جهانی  بیش از 1۲.3 میلیارد 
دالر بوده است.ترکیب تولید محصوالت فوالدی در کشور ترکیه بیشتر 
بر مقاطع طویل متمرکز اســت. به طوری که از تولید 3۵ میلیون تنی 
فوالد این کشور ۸1 درصد به مقاطع طویل، 1۷ درصد به محصوالت 

تخت و ۲ درصد به فوالدهای آلیاژی و خاص اختصاص دارد. از لحاظ روش تولید نیز ۷۴ درصد تولید فوالد ترکیه از طریق بازیافت 
و ذوب قراضه انجام می گیرد. هم اکنون به خاطر رعایت الزامات زیست محیطی مورد نظر اتحادیه اروپا، فوالدسازان ترکیه شدیدا به 

دنبال اجرای پروژه های زیست محیطی و کاهش آالینده های صنعتی هستند.

انجمن جهانی فوالد گزارش داد در حالی که در ماه می ســال 
میالدی جاری، تولید فوالد خام دنیا نسبت به ماه مشابه سال 
قبل، ۸.۷ درصد کاهش یافته، تولید فوالد خام ایران در این ماه با 
رشد ۸.9 درصدی به ۲.3۵ میلیون تن رسیده است. در مجموع 
۵ ماه نخست سال ۲۰۲۰ نیز تولید فوالد  خام ایران رشد 11.1 

درصدی داشته است.
تولید فوالد خام در خاورمیانه طی ماه می ۷.3 درصد بر مبنای 
ساالنه کاهش داشت. تولید فوالد خام کشور های آسیایی در ماه 
می مجموعــا 3.3 درصد کاهش یافت و به 113.۵ میلیون تن 
رسید. هند که دومین تولیدکننده بزرگ آسیایی است، در ماه 
می ۵.۸ میلیون تن فوالد تولید کرد که نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته 39.1 درصد کاهش داشت.
تولید فوالد در اتحادیه اروپا در ماه می 1۰.۵ میلیون تن برآورد شد که ۲۶.۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 
داشت. تولید کشور های مشترک المنافع در همین مدت با ۷.۶ درصد کاهش، به ۸.۲ میلیون تن رسید. تولید فوالد ترکیه نیر با 

۲۵.۸ درصد کاهش، به ۲.3 میلیون تن رسید.

تولید فوالد خام چین در ماه می سال جاری نسبت به ماه قبل از 
آن ۸.۵ درصد رشد نشان می دهد و باالترین رکورد تولید یک ماهه 
در چین در ماه می ثبت شد که تحلیلگران علت آن را رونق ساخت 
و ساز در پی برنامه دولت به منظور توسعه زیرساخت ها و نیز رونق 
بخش تولید عنوان کرده اند.بر اساس داده های دفتر ملی آمار چین، 
بزرگترین تولیدکننده فوالد جهان در ماه می 9۲.۲۷ میلیون تن 
فوالد خام تولید کرده است که از آمار تولید ماه قبل از آن )آوریل(  
بیشتر اســت. در ماه آوریل تولید فوالد چین  ۸۵.۰3 میلیون تن  
بوده اســت و همچنین میزان تولید فوالد چین در ماه می نسبت 
به مدت مشــابه سال ۲۰19 نیز ۴.۲ درصد بیشتر بوده است.در ۵ 
ماه اول ســال ۲۰۲۰، چین ۴11.۷۵ میلیون تن فوالد خام تولید 
کرده اســت که نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰19، 1.9 درصد 

رشد داشته است.افزایش تولید فوالد چین در زمانی روی می دهد که شاهد کاهش موجودی  انبارها و تقاضای زیاد از طرف پروژه های 
زیربنایی و بازار کاالی قوی پس از بازگشت به کار دومین اقتصاد بزرگ دنیا پس از محدودیت های ویروس کرونا هستیم.داده های 
»مای استیل« نشان می دهد میزان استفاده از ظرفیت کوره های بلند در ۲۴۷ کارخانه در سراسر چین تا ۲9 ماه می به 91.۴ درصد 

رسیده است، در حالی که در پایان ماه آوریل ۸1.۷ درصد بود.

دولت هند از شــرکت های نفت و گاز داخلی این کشور خواسته 
است به منظور کاهش وابستگی به واردات، رونق اقتصادی و ایجاد 
اشتغال، ســهم فوالد تولید داخل را در پروژه های میلیارد دالری 
زیرساخت، افزایش دهند. هند، سومین واردکننده و مصرف کننده 
بزرگ نفت در جهــان، قصد دارد تا ســال ۲۰۲۶ میالدی 1۶۰ 
میلیارد دالر در توسعه  ظرفیت پاالیشی، ساخت زیرساخت های 

صنعت گاز و تقویت اکتشاف و تولید سرمایه گذاری کند.
دولت هند از مقامات دو بخش خواست تا نقشه راه را برای افزایش 
ســهم صنعت نفت و گاز از مصرف داخلــی فوالد تهیه کنند. بر 
اساس پیش بینی شــرکت دولتی Engineers India صنعت 
نفت و گاز هند ۵۰ میلیون تن فوالد طی 1۵ ســال آینده مصرف 
خواهد کرد. این کشور دومین تولید کننده فوالد در جهان است 
اما در زمینه  برخی از محصــوالت رده باال به واردات گران قیمت 

خارجی وابسته است.
بزرگ ترین شرکت پاالیشی هند در نظر دارد ۴۰۰ هزار تن فوالد ، به عالوه ۵،۵۰۰ تن ورق فوالدی به منظور تعمیر و نگهداری مخازن  
خریداری کند. مقامات این شرکت پاالیشی گفته اند که این شرکت مجبور است برخی از انواع فوالد- که تولید داخلی آن با نرخ رقابتی 
امکان پذیر نیســت- را از خارج  وارد کنند. رئیس اداره فوالد هند در این مورد گفته اســت: در حالی که هزینه تولید گریدهای خاص  
بیشتر است، صرفه جویی در مقیاس  به این معنی است که افزایش سفارشات موجب کاهش هزینه تولید می شود. وی در ادامه عنوان 

کرد: ما می توانیم هر نوع فوالدی را تولید کنیم.

بر اساس آخرین اطالعاتی که دکتر جعفری طهرانی از منابع بین المللی منتشر کرده است، تقاضای فوالد چین امسال یک درصد 
نسبت به سال قبل افزایش دارد در حالیکه تقاضای فوالد جهانی با ۶.۴ درصد کاهش نسبت به سال قبل پیش بینی می شود 
که متاثر از شــرایط ویروس کروناســت.بهای هر تن بیلت CISبا افزایش هفتگی، 3۶۵ دالر فوب ارزیابی شد که صرفا به علت 

معامالت با چین بود. 
روسیه یک محموله بیلت را ۴۰۵ دالر CFR  فروخت و اکنون قیمت ها ۴1۵ تا ۴۲۰ دالر  CFR چین پیشنهاد می شود.در 
حالیکه آخرین معامالت بیلت ویتنام با معافیت عوارض، ۴1۵ دالر تحویل چین بود و اکنون ۴۲۵ دالر پیشنهاد می شود.از طرفی 
صادرات بیلت هند به چین که در ماه های گذشته با تناژ باال انجام شد به علت تنش های کشمیر متوقف شده است و فرصت 
را برای CIS بهبود بخشــیده است.در شرق آسیا کماکان تقاضا ضعیف و نگرانی و مشکالت کرونا ادامه دارد به طوریکه  بیلت 
تحویل جوالی به فیلیپبن 39۵ دالر CFR  مورد در خواست بود.برخی تریدرهای CIS بیلت را تا 3۵۵ دالر فوب دریای سیاه 
پیشنهاد می دهند در حالیکه قیمت کارخانجات 3۶۵ تا 3۷۵ دالر فوب دریای سیاه است.بازار داخلی فوالد چین پر تقاضاست 
به طوریکه فروش داخل نسبت به صادرات، حاشیه سود باالتری دارد و صادرکنندگان چینی مفتول و میلگرد را با قیمت های 
ثابت ۴۷۰ و ۴۶۰ دالر فوب پیشنهاد می دهند و معامله نمی شود چراکه رقم عملیاتی مورد نظر خریداران ۴۲۰ دالر است.تقاضا 
برای میلگرد CIS در حال افزایش اســت و انتظار می رود این هفته قیمت قراضه وارداتی ترکیه و میلگرد بهبود یابد. آخرین 
قیمت قراضه وارداتی ۲۵۰ تا ۲۵3 بود. اوکراین، روســیه و بالروس چند محموله کوچک میلگرد را به بهای ۴۲۰ دالر فوب به 
اروپا فروختند ولی این قیمت برای سایر بازارها، عملیاتی نبود و ترکیه نیز ۴۰۰ تا ۴۰۵ دالر فوب، میلگرد را پیشنهاد می داد که 

انتظار افزایش قیمت دارد.
اسلب  صادراتی به چین افزایش قیمت داشت و تحویل جوالی 3۷۰ دالر فوب دریای سیاه و از برزیل ۴1۰ دالر تحویل چین 

انجام شد در حالیکه قیمت های جدید ۴1۵ دالر  تحویل چین پیشنهاد می شود.

کاهش صادرات فوالد ترکیهروند قیمت  فوالد صادراتی ایران

رکوردشکنی تولید ماهانه فوالد در چینرشد 8.9 درصدی تولید فوالد ایران

درخواست فوالدی دولت هند از شرکت های نفت و گاز هندی روند جهانی قیمت ها در بازار فوالد 

بر اساس ارزیابی S&P Global ویروس کرونا به بخش فوالد اروپا ضربه سنگینی 
وارد کرده است. بخش فوالد اروپا پیش از کرونا هم تحت تأثیر تبعات منفی خروج 
انگلستان از اتحادیه اروپا )برگزیت( و تنش های تجاری جهانی بود اما کرونا هم معضل 
مازاد ظرفیت فوالد در اروپا را مشــخص تر کرد و احتمــال انجام طرح های ادغام و 

واگذاری در این صنعت را باال برد.
بر اثر شیوع کرونا، حدود 1۸.9 میلیون تن از ظرفیت تولید فوالد در اروپا، تعطیل شد 
که باالترین رقم نســبت به سایر مناطق جهان است. این در حالی است که صنعت 

فوالد اروپا در سال ۲۰19 نیز با رشد منفی مواجه شده بود.
 از اواسط ماه مه فوالدسازان اروپایی تولید را مجدداً شروع کردند اما مشکلی که با آن 
مواجه شدند این بود که انجمن فوالدسازان اروپا )یوروفر( قادر نبود که چشم اندازی از 

بازار ارائه کند و کارخانجات هم اطالع دقیقی از وضعیت بازار نداشتند.
در آلمان که بزرگترین فوالدســاز اروپا اســت، روند بازگشت به کار صنایع فوالدی 
بســیار آهسته بوده است. کارخانجات بزرگ آلمان هم از کاهش ۲۰ تا 3۰ درصدی 
تولید خود در ماه های آتی خبر داده اند. تولید فوالد آلمان در سه ماهه اول سال جاری 

میالدی 1۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
ایتالیا که دومین کشــور بزرگ فوالدی اروپا است اولین کشوری بود که از اواخر ماه 
آوریل فعالیت اقتصادی را بازگشایی کرد با این حال تولید فوالد این کشور در ماه می 

با ۴3.۶ درصد سقوط به 1.۲۵ میلیون تن رسید.

ضربه کرونا به صنعت فوالد اروپا



قیمت های داخلی

بورسکاال

 تهیه و تنظیم: مریم رحیمی
قیمت نبشی و ناودانی در بازار تهران  قیمت ورق روغنی در بازار تهران

ناودانی

نبشی

قیمت میلگرد ساده و آجدار در بازار تهران

قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران 
)واحد: ریال/کیلوگرم(

میلگرد ساده

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار

قیمت ورق سیاه در بازار تهران

هفته دوم تیرهفته اول تیرسایز

0.4188,000190,000

0.5185,000188,000

0.6178,000180,000

0.7178,000176,000

0.8180,000180,000

0.9183,000184,000

1195,000195,000

1.25185,000190,000

1.5190,000190,000

2197,000192,000

2.5189,000190,000

هفته دوم تیرهفته اول تیرسایز

6.585,00086,000

8******

10******

12******

14******

هفته دوم تیرهفته اول تیرسایز

3******

495,00095,000

595,00095,000

695,00095,000

895,00095,000

1095,00095,000

هفته دوم تیرهفته اول تیرسایز

695,00095,000

895,00095,000

1095,00095,000

1295,00095,000

1495,00095,000

16100,00099,000

هفته دوم تیرهفته اول تیرسایز

887,00086,000

1082,00082,000

1282,00082,000

1482,00083,000

1682,00083,000

1882,00083,000

2082,00083,000

2282,00083,000

2582,00083,000

2881,30081,000

30******

3281,30082,500

هفته دوم تیرهفته اول تیرسایز

2110,000***

3104,000***

4101,000107,500

5101,000111,000

6104,000112,000

8112,000120,000

10112,000118,500

12112,000118,500

15112,000117,500

20122,000119,000

25120,000118,000

روند تغییرات
قیمت محصوالت فوالدی 

در بازار تهران

قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون )ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

1۰۰.۲۰3۴۵.۵۷31399/04/161399/06/31ورق سرد Bفوالد مبارکه اصفهان

85,79786,9001399/04/161399/06/31ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

92,39345,1001399/04/161399/06/31ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

122,4225,9601399/04/161399/06/31ورق گالوانیزه Gفوالد مبارکه اصفهان

146,2827,4951399/04/161399/06/31ورق قلع اندودفوالد مبارکه اصفهان

83,8661981399/04/141399/04/26میلگرد کالف ۵.۵ذوب آهن اصفهان

75,3454,4001399/04/141399/06/12سبد میلگرد مخلوطذوب آهن اصفهان

86,82312,0121399/04/141399/06/26سبد تیرآهنذوب آهن اصفهان

93,7665,5001399/04/171399/06/29سبد تیرآهنذوب آهن اصفهان

79,4704,4001399/04/171399/06/15سبد میلگرد مخلوطذوب آهن اصفهان

مجتمع فوالد خراسان
سبد میلگرد 
A3-1۴۲۸تا

77,8475,0161399/04/141399/04/18

مجتمع فوالد خراسان
سبد میلگرد 
A3-1۴۲۸تا

83,8125,0161399/04/171399/04/24

77,3113,9821399/04/141399/04/17سبد میلگرد مخلوطجهان فوالد سیرجان

80,7583,9821399/04/171399/04/22سبد میلگرد مخلوطجهان فوالد سیرجان

77,6132,3541399/04/141399/04/17میلگرد 1۶فوالد البرز ایرانیان

اخبار فوالد
بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

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

سردبیر: سید احمد عسکری
گرافیک و صفحه آرایی: زهرا رضادوست
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تلفن: 88551701-4
mag@chilanonline.com :ایمیل

www.chilanonline.com :پایگاه خبری تحلیلی چیــالن آنالین

4

قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
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حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

93,5891,5181399/04/171399/04/22سبد تیرآهن مخلوطفوالد البرز ایرانیان

فوالد آذربایجان
سبد میلگرد 1۴ تا 

A3 - 3۲
83,8072,2001399/04/171399/04/22

81,5633,3001399/04/171399/06/12سبد میلگرد مخلوطفوالد روهینا جنوب

نورد فوالد صنعتی و 

ساختمانی یزد
A3-1۴80,5711,1001399/04/171399/04/25سبد میلگرد ۲۸تا

77,0092,7501399/04/141399/05/11سبد میلگرد مخلوطفوالد کویر کاشان

84,1932,7501399/04/171399/05/14سبد میلگرد مخلوطفوالد کویر کاشان

78,9331,1001399/04/141399/04/22سبد میلگرد 1۴ تا ۲۵صبا فوالد زاگرس

90,8753301399/04/171399/04/25سبد نبشیصنایع فوالد کوهپایه

مجتمع معدنی و صنعت آهن 
82,0731,1001399/04/171399/04/23سبد میلگرد مخلوطو فوالد بافق

78,2862,2001399/04/141399/04/29سبد میلگرد مخلوطمجتمع فوالد ظفر بناب

79,8071,0121399/04/171399/04/22سبد میلگرد 1۴ تا ۲۵فوالد عتیق آذر سهند

سبد میلگرد 1۴ تا آذر فوالد امین
A3 - 3۲

83,5251,5181399/04/171399/04/23

83,1452201399/04/141399/04/22ناودانی 1۰صنایع تولیدی نورد گرم فلز
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تغییرات قیمت محصوالت فوالدي در بازار تهران 

ورق روغنی ورق سیاه میلگرد ساده میلگرد اجدار نبشی ناودانی


