
قیمت گذاری دستوری، یک 
سیاست ضدتولیدی است

نوید ایزدپناه

 عضو هیات مدیره شرکت صنایع هفت الماس
با قیمت های دستوری فعلی فوالد در بورس کاال، قطعاً شاهد 
رکود در تولید محصــوالت فوالدی و حتی توقف تولید در 
برخی واحدهای تولیدی خواهیم بود. متاسفانه این واقعیِت 
سیاسِت قیمتی است که این روزها بر بازار فوالد حاکم است 
و همه باید بپذیریم که قیمت گذاری دستوری در نهایت یک 

سیاست ضدتولیدی است.
 ساختار بورس با واقعی شدن و آزادسازی قیمت ها است که 
شکل می گیرد اما در حال حاضر از بورس کاال در جهت تثبیت 
 قیمت ها استفاده می شود و این با روح بورس در تناقض است.

بــورس کاال ماهیتاً با ســه مولفــه آزادی عرضه کنندگان، 
آزادســازی و شــفافیت قیمت ها و آزادی خریداران شکل 
می گیرد. متاســفانه در حال حاضر، وضعیت به گونه ای که 
هیچ کدام از این سه مولفه در معامالت فوالد در بورس کاال 
 وجــود ندارد و این امر بورس را از خاصیت انداخته اســت.

راهکار حل مشــکالت بازار و صنعت فوالد این اســت که 
آزادســازی قیمت ها در معامــالت فوالد در بــورس کاال 
به رســمیت شــناخته شــود و با مداخالت دســتوری و 
دستورالعمل های محدودکننده، سازوکار عرضه و تقاضا در 

بورس کاال مختل نشود. 
 بزرگ ترین مشــکل تولیدکنندگان محصــوالت فوالدی 
در حاضر، مشــکل تأمین پایدار مواد اولیه اســت. شرکت 
صنایع هفت الماس در حال حاضر زیر ظرفیت کار می کند 
و به دلیل مشــکل کمبــود مواد اولیه تقریبــاً در نیمی از 
خطوط، وقفه در تولید داریم. خطر توقف تولید، بســیاری 
از واحدهــای تولیدکننــده محصوالت فــوالدی را تهدید 
می کنــد و برای رفــع این تهدید بــزرگ، باید قیمت های 
واقعی در بازار فوالد به رســمیت شــناخته شــود و اجازه 
داده شــود تا ســازوکار بازار، آزادانه به کار خود ادامه دهد 
 تــا در فعالیت هــای صنعتی اختالل و وقفه ایجاد نشــود.

در حوزه صادرات فوالد، هیچ شــکی وجــود ندارد که باید 
محصوالتی که در کشــور مازاد تولید داریم باید صادر شود. 
اما در همین حوزه نیز باید ابتدا قیمت های تعادلی در بازار 
داخلی فوالد شــکل بگیرد تا تولیدکننده انتخاب کند که 
می خواهد محصوالت خــود را صادر کند یا در بازار داخلی 
به فروش برســاند. در واقع، در صورتــی که در بازار داخلی 
فوالد، قیمت های تعادلی شــکل نگیــرد یا این قیمت ها با 
دســتورالعمل های محدودکننده دستکاری شود، راهی جز 
این نیست که یا »رانت صادراتی« ایجاد شود یا »محدودیت 
صادراتی«. مداخله در بازار فوالد و قیمت های دستوری، در 
نهایت یا به »رانت صادراتی« یا »محدودیت صادراتی« مواجه 
می شــود و این وضعیت نیز توازن در زنجیره تولید فوالد را 

برهم می زند.
باید تأکید کرد که قیمت های دســتوری در بازار فوالد، هم 
به کاهش تولید و رکود در صنعت فوالد منجر می شــود و 
هم رانتی در معامــالت ایجاد می کند که این رانت به ضرر 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و در جهت تقویت روحیه 
ســوداگری است. این رانت و سوداگری همبسته با آن، ضد 
روحیه کار، تالش و تولید است و خسارتی جبران ناپذیر برای 
صنعت فوالد کشور، محسوب می شود. جهش تولید به کنار 
گذاشتن سیاست قیمت گذاری دستوری، گره خورده است و 

درک این موضوع، از اهمیت حیاتی برخوردار است.

ســید رسول خلیفه سلطانی دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با اشاره به تصمیمات 
جدید وزارت صمت در حوزه تنظیم بــازار فوالد گفت: با حضور دکتر مدرس خیابانی در 
راس وزارت صنعت، معدن و تجارت، خوشبختانه تنظیم بازار فوالد از شخص محوری قبلی 
خارج شده و موارد مهمی چون ارائه برنامه عرضه داخلی و صادرات اسلب و شمش فوالدی 
که بیش از 5 ماه مورد مطالبه انجمن بوده اســت، باالخره در یک ماه گذشــته در دستور 
کار جدی وزارت صمت قرار گرفته و در مردادماه، این برنامه در خصوص اسلب ابالغ شده 
است که الزم است با همفکری واحدهای تولیدی و درنظر گرفتن مسائل آنان، به درستی 
اجرایی شود. آخرین پیگیری های انجمن در خصوص شمش فوالدی هم حاکی از نهایی 
شــدن برنامه عرضه داخلی و صادرات آن است که الزم است این برنامه هم هر چه زودتر 
ابالغ شود تا واحدهای تولیدی بتوانند برای تولید و فروش خود در طول سال برنامه ریزی 
الزم را انجام دهند. وی اضافه کرد: عالوه بر این، با جدیت و پشــتکاری که معاونت صنایع 

وزارت صمت نشان داده، بحث مدیریت تقاضای ورق های فوالدی هم در حال انجام است 
که سابقه قبلی در ساماندهی تقاضای محصوالت پتروشیمی و همچنین رویکرد مسئوالنه 
موجود، ما را به واقعی شدن سهمیه های بهین یاب و کاهش تقاضای سفته بازی که اتفاقا 
مهم ترین بخش معیوب بازار فوالد هم هست، امیدوار کرده است. تخصیص سهمیه های 
آهن اسفنجی به واحدهای ذوب القایی هم از اقدامات مثبت دیگری است که البته متاسفانه 

به درستی اجرا نشده است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران خاطرنشان کرد: این برنامه ها هر چند ممکن است 
ایراداتی در اجرا داشته باشند اما یک گام رو به جلو محسوب می شوند که آثار آن به تدریج 
قابل مشاهده خواهد بود و به نظر می رسد با تسریع در ابالغ تصمیمات و حل موانع اجرایی 
احتمالی آن و همچنین استمرار در فرایند نظارت، بازار فوالد از التهابات اخیر خارج شده و 

رنگ آرامش به خود ببیند.    

داستان دنباله دار خرید و فروش اسلب انگار تمامی ندارد. اول مردادماه امسال بود که باالخره 
پس از کش و قوس های فراوان و جلسات متعدد در وزارت صمت و انجمن تولیدکنندگان 
فوالد که بیش از 4 ماه به طول انجامید، دبیر کارگروه تنظیم بازار با صدور بخشــنامه ای 
از بازگشــت اســلب به بورس کاال و تعیین الزاماتی برای واحدهای تولیدکننده و مصرف 
کننده این محصول خبر داد.  طبق این بخشــنامه، واحدهای تولیدکننده اسلب باید طبق 
ســهمیه عرضه های تکلیفی، اسلب تولیدی خود را در بورس کاال عرضه کنند و واحدهای 
دریافت کننده اســلب، باید معادل 95 درصد اســلب مصرفی، ورق گرم تولیدی خود را در 

بورس کاال عرضه کنند.
امــا ماجرا آن طور که مورد انتظار کارگروه تنظیم بازار بود پیش نرفت. در مرحله اول، 14 
روز از صدور بخشنامه گذشت و هیچ اسلبی در بورس کاال عرضه نشد. تولیدکنندگان اسلب 
هم دلیل عدم عرضه را عدم تعیین قیمت پایه و همین طور مشــخص نبودن نحوه خرید 
متقاضیان اعالم می کردند، به ویژه واحدهای مصرف کننده اســلب که به دالیل حقوقی و 
مالی امکان خرید مستقیم از بورس کاال را ندارند و قرار بوده از طریق مباشر یا نماینده نسبت 

به خرید اسلب اقدام کنند.
با فشار وزارت صمت و البته نهادهای نظارتی، بورس کاال مکلف به حل مسئله قیمت پایه 
اسلب گردید تا پس از حدود دو سال در تاریخ 14 مرداد 99،  پای اسلب به معامالت بورس 
کاال باز شــد. بازگشتی که با استقبال بسیار ضعیف واحدهای مصرف کننده، در همان روز 
آغازین به کما رفت! به جز معامله ای که در قالب مچینگ صورت گرفت، فوالد مبارکه و فوالد 
هرمزگان ۸۰ هزار تن اسلب عرضه کردند که تنها ۶5۰۰ تن آن مورد معامله قرار گرفت. 47 
هزار تن عرضه اسلب فوالد خوزستان هم به دلیل عدم تقاضا از تابلوی بورس کاال حذف شد! 

عرضه های تقریبا بدون متقاضی اسلب در بورس کاال در حالی انجام شده که کارگروه تنظیم 
بازار در بخشنامه خود، طبق تصمیمات کمیته تخصصی تنظیم بازار فوالد، عرضه تکلیفی 
سالیانه فوالد مبارکه در بورس کاال را 9۸4 هزار تن، فوالد هرمزگان  94۸ هزار تن و فوالد 
خوزستان نیز 1۰44 تن تعیین کرده و سهمیه اسلب صادراتی این شرکت ها را به ترتیب 
۲۶4 هزار تن، ۳9۶ هزار تن و ۲7۶ هزار تن در ســال  ابالغ کرده اســت. همچنین در این 
بخشنامه، هرگونه عدم عرضه اسلب در بورس کاال، »عرضه خارج از شبکه« و »اخالل در نظم 

و ثبات اقتصادی« قلمداد می شود.
به نظر می رســد، یکی از دالیل عدم اســتقبال از عرضه اسلب در بورس کاال این است که 
شرکت های نورد باید معادل 95 درصد اسلب دریافتی، ورق گرم در بورس کاال عرضه کنند. 
طبق بخشنامه کارگروه تنظیم بازار، زمان عرضه ورق گرم توسط واحدهای نورد، حداکثر یک 
ماه پس از تحویل اســلب اعالم شده است. شرکت های نورد، هنوز در مورد عرضه ورق گرم 
تولیدی خود در بورس کاال، قانع نشده اند و شاید این امر یکی از دالیل استقبال ضعیف از 
عرضه اسلب در بورس کاال باشد. برخی از شرکت های مصرف کننده اسلب معتقدند قیمت 
پایه ورق گرم در بورس کاال، پایین تر از هزینه مواد اولیه خریداری شده توسط آن ها است و 
به این دلیل چندان موافق شــکل فعلی معامالت ورق گرم در بورس کاال نیستند. عالوه بر 
این هنوز ساز و کار خرید اسلب و عرضه ورق گرم حاصل از آن توسط مباشران شرکت های 

مصرف کننده اسلب شفاف و مشخص نیست.
به نظر می رسد برای حل چالش جدید در ماجرای عرضه اسلب، الزم است در روزهای آینده 
تمهیداتی اندیشیده شود تا سازوکار تقاضا برای اسلب در بورس کاال بهبود یابد و واحدهای 

نورد برای خرید اسلب، تمایل و انگیره الزم را داشته باشند.

اشتغال پایدار بیش از 3 میلیونی در صنعت فوالد کشور
دکتر غریب پور، رئیس هیات عامل ایمیدرو:

صنعت فوالد ۲۰۰ هزار شــغل مستقیم در کشــور ایجاد کرده است و ایجاد هر شغل 
در زنجیره فوالد از ابتدای بخش معدن تا انتهای زنجیره، سبب شکل گیری 17 شغل 

غیرمستقیم و پایدار می شود.
برای نخســتین بار تولید فوالد خام ایران از مــرز ۳۰ میلیون تن عبور می کند و روند 
کنونی نشان می دهد خوشبختانه کشورمان پیش از افق 14۰4 به ظرفیت 55 میلیون 

تنی فوالد دست می یابد.

چیالن واکاوی می کند:

چرا از بازگشت تاریخی اسلب به بورس کاال استقبال نشد؟

بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
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فوالد بناب بورسی می شود

بابک علیزاد شهیر، مدیرعامل هلدینگ مجتمع فوالد صنعت بناب، در گفت وگو با چیالن اظهار داشت: مجتمع فوالد صنعت بناب 
به عنوان بزرگ ترین شرکت فوالدی بخش خصوصی کشور با ظرفیت ذوب ۶۰۰ هزار تنی در سال و ظرفیت نورد بیش از دو میلیون 
تنی در سال، با اصالح ساختار مالی، برنامه ریزی برای ورود به بورس را آغاز کرده و ابتدا شرکت های زیرمجموعه این هلدینگ در 
بورس پذیرش می شوند و سپس نماد خود هلدینگ نیز در سال 14۰۰ در بازار سرمایه درج نماد خواهد شد. همچنین برنامه داریم، 

کارکنان را در سود شریک کنیم.

بهره برداری از فاز دوم فوالد کاوه جنوب کیش

ابالغ سهمیه آهن اسفنجی واحدهای ذوب القایی برای دوره سه ماهه دوم جاری

ذوب آهن اصفهان افزایش سرمایه می دهد

افتتاح فاز دوم مجتمع فوالد روهینا جنوب

یکی از مهم ترین تحوالت فوالدی در اواخر تیرماه و اوایل مردادماه 
سال جاری، در بورس کاال روی داد و آن عدم عرضه شمش فوالدی 
در تاالر محصوالت صنعتی این بازار بود. تا پیش از 14 مرداد، آخرین 
روز عرضه شمش فوالدی در بورس کاال به ۲4 تیر بازمی گشت و در 

این فاصله، حتی یک کیلوگرم شمش نیز در این بازار معامله نشد.
عدم عرضه شمش فوالدی، باعث انباشت هرچه بیشتر تقاضا شده 
و در واقع، بازار فوالد به شــدت تشنه شمش فوالدی است. تأمین 
مواد اولیه برای واحدهای نورد فوالد به یک معضل اساسی تبدیل 
شده است. در کنار این، اطالع رسانی درستی نیز توسط بورس کاال 
صورت نمی گیرد و نوردکاران نمی دانند که باالخره چه زمانی قرار 
است عرضه شمش صورت گیرد و آن ها باید از چه طریقی مواد اولیه 

خود را تامین کنند.
با این شیوه عرضه شمش فوالدی در بورس کاال، تأمین پایدار مواد 
اولیه در حلقه نورد زنجیره فوالد با چالش اساسی مواجه شده است. 
مصرف کننده نهایی که عامه مردم هســتند نیز از عدم عرضه شــمش فوالدی در بورس کاال و اطالع رسانی ضعیف این نهاد، متضرر 
می شــوند. هم عدم عرضه و همه ابهامات در حوزه اطالع رسانی، باعث التهاب شدید در قیمت محصوالت فوالدی می شود و دود این 

التهابات به چشم مصرف کنندگان نهایی می رود.
در هفته اول مرداد، این شایعه در فضای مجازی مطرح شد که رئیس جمهور دستور خروج معامالت محصوالت فوالدی از بورس کاال را 
صادر کرده است؛ شایعه ای که به سرعت با پیگیری های چیالن تکذیب شد و عجیب این بود که بورس کاال، خود هیچ واکنشی به این 
شایعه نشان نداد. حتی شرکت های فوالدی حاضر در بازار بورس، در مورد این شایعه، شفاف سازی به سامانه کدال بورس ارسال کردند 

اما خود بورس کاال هیچ توضیحی در مورد این شایعه نداد!
هفته اول مرداد، خبر مهم دیگری نیز داشت که رئیس جمهور در جلسه هیات دولت از آن پرده برداشت. رئیس جمهور در جلسه هیات 
دولت گفت: در 1۰ روز گذشته ۲ و نیم میلیارد دالر ارز، توسط شرکت های فوالدی و پتروشیمی به اقتصاد کشور تزریق شده است. 

همچنین در روز ۶ مرداد، مدیران شرکت های فوالدی و پتروشیمی با رئیس جمهور دیدار کردند.

بهره برداری از فاز دوم فوالدســازی شرکت فوالد کاوه جنوب کیش با ظرفیت 
تولید ساالنه 1.۲ میلیون تن در سال با موفقیت انجام شد و با بهره برداری از این 
فاز، ظرفیت تولید شمش فوالدی در فوالد کاوه، دو برابر شد.ظرفیت فاز دوم، 
معادل ظرفیت فاز نخست فوالد کاوه جنوب کیش است. با بهره برداری کامل 
از این خط، ظرفیت تولید شرکت فوالد کاوه جنوب کیش به ۲.4 میلیون تن 
شمس در سال ارتقاء یافته و این شرکت به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان شمش فوالدی در کشور تبدیل شد. فاز دوم این شرکت، بدون 
حضور کارشناسان خارجی و با تکیه بر توان داخلی به بهره برداری رسید.فوالد 
کاوه بزرگ ترین سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان است و شمش فوالدی تولیدی 
این شرکت، سهم 7 درصدی از تامین بازار داخل و سهم 1۸ درصدی از صادرات 
شمش کشور دارد. با بهره برداری از این فاز، صادرات شمش فوالدی کاوه تا پایان 
سال از 7۰ هزار تن در ماه به 1۰۰ هزار تن در ماه می رسد. ارزش صادرات شمش فوالدی کاوه، سال گذشته به 4۰۰ میلیون دالر رسید 
و با بهره برداری از فاز دوم، ارزرش صادرات این شرکت، افزایش قابل توجهی خواهد یافت. فوالد کاوه با قرار گرفتن در کنار آب های 

آزاد، از مزیت صادراتی بسیار خوبی برخوردار است.

وزارت صمت ســهمیه آهن اسفنجی واحدهای ذوب القایی برای دوره 
سه ماهه دوم سال جاری را به تولیدکنندگان آهن اسفنجی ابالغ کرد. 
طبق ابالغیه وزارت صمت، تولیدکنندگان شــمش فوالدی با استفاده 
از کوره هــای ذوب القایی مکلف به عرضه ۶۰ درصد از محصوالت خود 
در بورس کاال هســتند و در صورت عدم عرضه تکلیفی در بورس کاال، 
سهمیه آهن اسفنجی آن ها برای سه ماهه سوم سال جاری، قطع خواهد 

شد.
سهمیه آهن اسفنجی واحدهای ذوب القایی به شرکت های آهن و فوالد 
غدیر نی ریز، آهن و توسعه گل گهر، احیا استیل فوالد بافت، پارس فوالد 

سبزوار و آهن و فوالد غدیر ایرانیان ابالغ شده است.
در مجموع سهمیه آهن اسفنجی واحدهای ذوب القایی ۲۸7 هزار تن در ماه است که توسط شرکت های تولیدکننده آهن اسفنجی 
به آن ها تحویل داده می شــود. در حال حاضر، خرید و فروش آهن اســفنجی تنها به صورت مستقیم و بین واحدهای تولیدکننده و 

مصرف کننده مجاز است و فروش آهن اسفنجی به شرکت های واسطه ای بازرگانی تخلف محسوب می شود.

هیات مدیره شــرکت ذوب آهن اصفهان، افزایش سرمایه ۳5.۸ درصدی این 
شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را تصویب کرد. 
انجام این افزایش ســرمایه منوط به موافقت ســازمان بورس و اوراق بهادار و 

تصویب در مجمع عمومی فوق العاده سهامداران این شرکت است.
هیات مدیره ذوب آهن اصفهان در تاریخ 11 مرداد تصویب کرد که سرمایه این 
شرکت از مبلغ ۶1,5۰۳,5۳۸,554,۰۰۰ ریال به مبلغ ۸۳,54۶,۳95,9۶7,۰۰۰ 
ریال از محل مطالبات حال شــده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصالح 
ســاختار مالی و افزایش سرمایه در گردش شــرکت جهت تامین مواد اولیه 

افزایش یابد.

فاز دوم مجتمع فوالد روهینا جنوب با دستورِ ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور 
در روز 9 مرداد افتتاح شــد. مجتمع فوالد روهینا جنوب با تولید ساالنه 9۰۰ 
هزار تن محصوالت طویل و مفتول فوالدی در شهرســتان دزفول در استان 
خوزستان قرار دارد. در این مجتمع تولیدی عملیات نورد میلگرد، ریخته گری 
و نورد پیوسته انجام می شود که در بخش نورد میلگرد ساالنه 45۰ هزار تن و 
در بخش فوالدسازی، ریخته گری و نورد پیوسته ساالنه 45۰ هزار تن محصول 
فوالدی تولید می شود.در فاز دوم مجتمع فوالد روهینا جنوب، 4۰۰ تن بصورت 
مســتقیم و دو هزار تن بصورت غیرمستقیم مشغول بکار می شوند. برای راه 
انــدازی این طرح، ۳ هزار میلیارد ریال ســرمایه گذاری ریالی و 15۰ میلیون 

دالر سرمایه گذاری ارزی )مجموعاً ۲۶۰۰ میلیارد تومان( صورت گرفته است.
با افتتاح فاز دوم مجتمع فوالد روهینا جنوب، ظرفیت تولید میلگرد در کشور به 
ساالنه ۲1,7 میلیون تن و ظرفیت تولید شمش فوالدی به ساالنه ۳۸ میلیون 

تن رسید.
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تومان سود  فوالد مبارکه در سه ماهه نخست سال 99

تومانی سودفوالد خوزستان در سه ماهه نخست سال 99

درصد افزایش سود خالص فوالد آلیاژی ایران

فروش فوالد هرمزگان در بهار 1399

درصد کاهش صادرات فوالد ایران

تن تولیدآهن اسفنجی در سه ماهه نخست سال 99

درصد افزایش سود خالص فوالد خراسان

در دوره سه ماهه نخست سال جاری، سود خالص شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان با رشد 4 درصدی نسبت به دوره مشابه سال 

گذشته به ۳911 میلیارد تومان رسید.

در دوره سه ماهه نخست سال جاری، سود خالص شرکت فوالد 
خوزستان با رشد 5 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته 

به 1۲۳۰ میلیارد تومان رسید.

در دوره سه ماهه نخست سال جاری، سود خالص شرکت فوالد 
آلیاژی ایران با رشد 7۳ درصدی نسبت به دوره مشابه سال 

گذشته به 19۸.5 میلیارد تومان رسید.

درآمدهای فروش فوالد هرمزگان در سه ماهه نخست امسال با 
رشد 1۳ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 1۶71 
میلیارد تومان رسید. همچنین در این دوره، سود خالص شرکت 
فوالد هرمزگان با رشد ۲۶ درصدی نسبت به دوره مشابه سال 

گذشته به 417.4 میلیارد تومان رسید.

بنا به تازه ترین گزارش آماری انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، 
مجموع صادرات فوالد ایران )فوالد میانی و محصوالت فوالدی( 
در دوره سه ماهه ماه نخست سال جاری، یک میلیون و 4۲9 
هزار تن بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل، کاهش شدید 

۳4.5 درصدی را نشان می دهد.

در دوره سه ماهه نخست سال جاری، تولید آهن اسفنجی در 
ایران با رشد 1۲ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل، به ۸ 
میلیون و 1۳۳ هزار تن رسید. رشد تولید آهن اسفنجی در سه 

ماه نخست امسال بیش از رشد تولید فوالد میانی بوده است.

در دوره سه ماهه نخست سال جاری، سود خالص مجتمع فوالد 
خراسان با رشد ۳4 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته 

به ۲49,7 میلیارد تومان رسید.

عـــدد خبــــرتحوالت مهم صنعت فوالد ایران در هفته اول مرداد

ان
دیر

ه م
گا

اش
انجمن فوالد با خروج محصوالت فوالدی ب

از بورس کاال مخالف است. در بورس کاال 
همه اطالعات معامالتی اعم از اســامی 
خریــداران و فروشــندگان و قیمت ها 
شفاف است و امکان رصد بیشتری در 
آن وجود دارد. گرچــه در حال حاضر 
ایراداتی در مورد قیمت گذاری دستوری 
و فرمول قیمت های پایه وجود دارد، اما 
خــروج فوالد از بــورس اصال به صالح 
صنعت و اقتصاد کشور نیست. اگر قرار 
باشد محصوالت فوالدی از بورس خارج شده و به صورت تعزیراتی 
به فروش برسند، این امر خالف سیاست های کلی اقتصاد و اصول 

اصلی آن بوده و به کلیات اقتصاد و صنعت فوالد ضربه می زند.

رئیس جمهور در جلسه اخیر با مدیران 
صنایع فوالد و پتروشیمی صراحتاً عنوان 
کردند که صنعت فوالد، یک گام از صنعت 
پتروشیمی جلوتر است و پتروشیمی باید 
یک گام به ســمت جلو حرکت کند تا 
به صنعت فوالد برســد. صنعت فوالد در 
شرایط تحریمی نه تنها زمین گیر نشد، 
بلکه رشد تولید، فروش و ارزآوری را نیز 
تجربه کرد. در واقع، صنعت فوالد یکی از 
ستون های مستحکم اقتصاد کشور است. صادرات فوالد در سال 
گذشته و در شرایطی تحریمی کمک بزرگی به اقتصاد کشور کرد 
و در جلسه رئیس جمهور با مدیران فوالد و پتروشیمی نیز بر این 

موضوع تأکید شد.

سلســله موانع و مشکالتی که خارج از 
اراده تولیدکنندگان فوالد کشور است، 
موجب شــده که هزینه های جاری و 
بهای تمام شــده برای تولیدکنندگان، 
بیــش از پیش شــود به گونــه ای که 
مدیریت شیوع ویروس کرونا به خودی 
خود، بار اضافه ای بر واحدهای فوالدی 

تحمیل کرده است.
رکود اقتصادی ناشــی از بحــران کرونا 
و تحریم هــای اقتصادی، موجب شــده 
که دولــت از توان چندانــی در اعطای 
حمایت های الزم از تولیدکنندگان فوالد کشور برنیاید. در نتیجه 
این بحران ها، شــرایط برای سرمایه گذاران سخت تر از قبل شده 
است. به نظر می رسد، به دلیل کسری بودجه،  نمی توان از دولت 
انتظار اعطای تســهیالت و ســایر حمایت ها در حوزه نقدینگی 
داشــت و از ســویی، دولت روی منابع مالی ناشی از درآمدهای 
مالیات حســاب باز کرده است. اما این رویکرد صحیح در عبور از 
بحران نیســت و از دولت در سالی که به جهش تولید نامگذاری 
شده، این انتظار می رود که بسته های حمایتی خود را با تجدید 
نظر در سیاســت های تنظیم بازار داخلــی در پیش بگیرد تا در 
ســال جهش تولید به هدف گذاری تولید ۳۰ میلیون تن فوالد 

دست یابیم.

بازار فوالد همپای سایر بازارها تحت تأثیر 
رشــد نرخ ارز، افزایش قیمت را تجربه 
کرده است و با توجه به اینکه فوالد جزو 
محصوالت اساســی است، تحوالت این 
صنعت در بسیاری از صنایع دیگر تأثیر 
دارد، برای همین تحوالت و تغییر قیمت، 
قیمت های دستوری یا دخالت های دولت 
در ایــن حوزه زودتر اثــر خود را نمایان 
که  دارند  اعتقاد  می کند.تولیدکنندگان 
تقاضای غیرواقعی و ســفته بازی دلیل 
اصلی افزایش چشمگیر قیمت محصوالت فوالدی بوده است.در 
سال 1۳99 سبک جدید دخالت دولت را در بازارها شاهد هستیم. 
دخالت دولت در رونق بورس ســبب شد که در نتیجه آن قیمت 
فوالد افزایش یابد. درنهایت قیمت زنجیره های تکمیلی و صنایع 
وابسته هم باالتر رفت. در افزایش قیمت فوالد، فروشنده ها مقصر 
نبودند؛ این بار خریدارها برای حفظ ارزش پول خود در بازارهای 

متعدد از جمله بازار فوالد سرمایه گذاری کرده اند.

بــورس جایی اســت که بایــد در آن 
ســازوکار عرضه و تقاضا رعایت شود 
و شــفافیت وجود داشته باشد اما االن 
با قیمت های دســتوری و تعیین کف 
و ســقف و ابطال معامــالت، بورس را 
تحت فشــار قرار گرفته است. اکنون، 
شاهدیم که قیمت های فوالد در بورس 
کاال با نرخ بازار اختالف فاحشی دارند 
و این شــکاف قیمتی در برخی کاالها 
به ارقام 5۰ تا 1۰۰ درصد هم می رســد 
رانت هــای عجیب دیگری به وجود خواهد آمد و این رویه، رانت 

زیادی را به وجود آورده است.

تقویت شفافیت در مکانیسم معامالت بازار فوالد 

صنعت فوالد ایران زمین گیر نشد

عبور از بحران

دو دلیل افزایش قیمت فوالد 

دخالت  در بازار فوالد، به عطش تقاضا دامن زده 
است

دکتر بهرام سبحانی

رئیس انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران

کسری غفوری

مدیرعامل مجتمع فوالد 
خراسان

سعید رئوفی

رئیس هیات مدیره صبا 
فوالد زاگرس

بهادر احرامیان

نایب رئیس انجمن 
تولیدکنندگان فوالد

رضا شهرستانی

عضو هیات مدیره انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران
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آمریکا دامنه تحریم فوالد و فلزات ایران را گسترش داد

مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا از گسترش تحریم  فلزات علیه ایران به ۲۲ فلز دیگر خبر داد. مایک پمپئو ادعا کرد ایران این فلزات 
را برای پیشبرد برنامه های هسته ای، موشکی بالستیک و نظامی خود به کار می گیرد.

 ،A228 فوالد ،A۸77 طبق بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا، فوالد ۳۰۲، فوالد 41۳۰، فوالد ضدزنگ ۳۲1، فوالد ضدزنگ ۳1۶، فوالد
فوالد 1۰۰Cr۶-5۲1۰۰، فوالد مارایجینگ ۳5۰، فوالد مارایجینگ ۳۰۰، مس بریلیم، مس تنگستن، پودر آلومینیوم با غنای باالی 9۸ 

درصد و آلیاژ CuZn38Pb1 – C37000، 2۲ فلزاتی هستند که مورد تحریم قرار گرفته اند.

داخلی
 کاهش ۱۰ درصدی صدور پروانه احداث ساختمان

بررسی نتایج طرح »گردآوری اطالعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های 
کشور« در فصل زمستان سال ١٣٩٨ نشان می دهد که پروانه های ساختمانی صادر شده در 
شهر تهران ٧, ٥ درصد و در کل کشور ١0 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن 

کاهش یافته است.
آمار صادرات و واردات در دوره 4 ماهه نخست سال جاری

سخنگوی گمرک ایران گفت: در چهار ماهه نخست سال ١٣٩٩ میزان صادرات قطعی کاالهای 
غیرنفتی کشور به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل 
تجارت چمدانی، بالغ بر ٣0 میلیون و ۲٨٥ هزار تن و به ارزش ٨ میلیارد و ٧١٣ میلیون دالر 
بوده است که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته حدود ۴0 درصد کاهش در ارزش 
دالری داشته است. همچنین میزان واردات کشور در این مدت با بیش از ۲۴ درصد کاهش 
به رقم ١0 میلیارد و ٩۲۲ میلیون دالر و به وزن ١١ میلیون و ٧٩٣ هزار تن رسیده است.

تورم تولیدکننده معدن ۳۷.۷ درصد شد
بنا به گزارش منتشرشده توسط مرکز آمار ایران تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده 
بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به دوره مشابه در سال قبل )تورم 
ساالنه( به ٣٧.٧ درصد رسید. تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل 
مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( در فصل بهار ١٣٩٩ به ٣۲.۴ درصد رسید که در مقایسه 

با همین اطالع در فصل زمستان سال جاری، 0.٩ واحد درصد کاهش داشته است.
ورود ۷۰  هزار میلیارد تومان نقدینگی به بورس

وزیر امور اقتصادی و دارایی، ارزش معامالت بورس در ۴ ماهه اول سال را نسبت به سال ٩٨، 
معادل ١۴٥ درصد و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته معادل ۶۲٥ درصد اعالم کرد. 
دژپسند عرضه اولیه سهام شرکت ها در بورس و فرابورس در ۴ ماه اول سال را معادل ١٣٧ 
میلیارد ریال و نزدیک به دو و نیم برابر کل سال ٩٨ اعالم کرد و افزود: از ابتدای سال تاکنون 
ورودی حقیقی و حقوقی خالص به بازار سرمایه معادل ٧0 هزار میلیارد تومان بوده است که 
در تالش هستیم این سرمایه ورودی را حفظ و به بازار اولیه و نهایتاً به حوزه تولید و توسعه 

سرمایه گذاری سوق دهیم.
آزادسازی کامل سهام عدالت تا دهه فجر

محمدرضا معتمد، عضو هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیر نظارت بر نهادهای 
مالی گفت: افرادی که سهامداری به روش غیر مستقیم را انتخاب کرده اند از تاریخ ١٩ مرداد 
می توانند نسبت به فروش ۶0 درصد از سهام خود اقدام کنند در حالی که، ۴0 درصد باقی 

مانده در دهه فجر آزادسازی خواهد شد.
سهم ۳۵ درصدی صنعت و معدن از تسهیالت بانکی

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد گفت: تا پایان اردیبهشت ٩٩ سهم 
بخش صنعت و معدن از تسهیالت اعطایی ٣۴.٨ درصد بوده که این عدد نسبت به سال قبل 

۲.٨ درصد رشد داشته است.
 تورم نقطه به نقطه تیرماه ۱۳۹۹ به ۲۶.۹ درصد رسید

بنا به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه ای در تیر ماه ١٣٩٩ به عدد ۲۶, ٩ درصد رسیده 
است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۲۶.٩ درصد بیشتر از تیر ١٣٩٨ برای خرید یک 

»مجموعه کاالها و خدمات یکسان« هزینه کرده اند.

خارجی

بدترین سقوط تولید ناخالص داخلی آمریکا
آمریکا در سه ماهه دوم سال ۲0۲0 با بزرگترین سقوط در فعالیت های اقتصادی خود در تاریخ 
پس از جنگ جهانی دوم مواجه شد. طبق داده های وزارت تجارت آمریکا، تولید ناخالص داخلی 

این کشور در بازه آوریل تا ژوئن ٣۲.٩ درصد نسبت به بازه مشابه سال قبل سقوط کرد.
سقوط تاریخی ۱۳.۸ درصدی اقتصاد فرانسه در ۳ ماهه دوم سال ۲۰۲۰

اقتصاد فرانسه در سه ماهه دوم امسال ١٣.٨ درصد آب رفت که این کاهش رشد اقتصادی 
از پس از جنگ جهانی دوم سابقه نداشته است. این اتفاق در حالی رخ داد که قرنطینه مقابله با 

پاندمی کرونا سرمایه گذاری و تجارت را متوقف کرد.
کسری بودجه ۲۹ میلیارد دالری عربستان سعودی در سه ماهه دوم سال جاری 

میالدی
به گزارش رویترز، با تداوم سقوط قیمت های نفت و تقاضای آن درآمدهای عربستان سعودی 
کاهش یافته و این کشور در سه ماهه دوم امسال با ۲٩ میلیارد دالر کسری بودجه روبرو شده 
است. میزان درآمدهای نفتی عربستان در سه ماهه آوریل تا ژوئن ۴٥ درصد افت کرد و کل 

درآمدهای بودجه ای این کشور ۴٩ درصد کاهش یافت.
سفرهای هوایی تا ۲۰۲۳ به سطح قبل از پاندمی کرونا باز نمی گردد

موسسه مودیز اعالم کرد تعداد مسافران ایرالین های جهان حداقل تا سال ۲0۲٣ به سطح قبل 
از پاندمی کرونا باز نمی گردد. این پاندمی باعث شد تا کشورهای سراسر جهان محدودیت های 
قرنطینه ای وضع کنند. تقاضا برای خدمات و محصوالت صنعت هوایی، امسال بین ۴0 تا ٥0 
درصد افت خواهد کرد. این در حالی است که این صنعت، حداقل تا ٣ سال آینده همچنان تأثیر 

منفی پاندمی ویروس کرونا را احساس خواهند کرد.
روسیه حضور در بازار ال ان جی را ۲ برابر می کند 

الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه اعالم کرد با چندین مگاپروژه جدید تا سال ۲0۲٥ سهم 
روسیه از بازار ال ان جی جهانی به ١٥ درصد افزایش خواهد یافت. روسیه توانسته است از سال 
۲00٩ تا کنون صادرات ال ان جی خود را به بیش از ۴ برابر برساند و حال قصد دارد ظرف پنج 

سال، سهم خود از این بازار رو دو برابر کند.
یوآن دیجیتالی در بزرگترین اپلیکیشن تحویل غذا تست می شود

بانک مرکزی چین ارز دیجیتال خود را بر روی پلت فرم میتوآن دیانپینگ، که با ۴٥0 میلیون 
کاربر در صدها شهر چین، بزرگترین اپلیکیشن تحویل غذای این کشور است، تست می کند. 
پیش از این اعالم شده بود که غول تاکسی اینترنتی چین، دی دی، استفاده از یوآن دیجیتال را 

به صورت آزمایشی آغاز کرده است.

سـرخـط خبــرهـای اقتصـادی قیمت های منتشرشده توسط متال بولتن نشان می دهد که قیمت اسلب صادراتی ایران در هفته منتهی به 
۸ مرداد، به ۳95 دالر به ازای هر تن بوده رسید که نسبت به هفته پیش از آن، رشد 4.۶4 درصدی را نشان 
می دهد. در هفته منتهی به ۸ مرداد، قیمت فوِب بیلت صادراتی ایران به محدوده ۳۸۸ تا ۳9۲ دالر به ازای 
هر تن رسید که میانگین این قیمت ها، ۳9۰ دالر به ازای هر تن، رشد 1.9۶ درصدی را نسبت به قیمت های 

1 مرداد نشان می دهد.
هفته منتهی به ۸ مرداد، از حیث افزایش قیمت ها، بهترین هفته برای فوالد صادراتی ایران در سال 99 بوده 
است. افزایش قیمت فوالد صادراتی خبر بسیاری خوبی برای اقتصاد ایران است و در صورت افزایش صادرات 

فوالد، درآمدهای به دست آمده از طریق صادرات فوالد، می تواند به ایجاد ثبات در بازار ارز کمک کند.
با کاهش محدودیت های اعمال شــده برای مهار کرونا در کشورهای مختلف دنیا، قیمت فوالد در بازارهای 
جهانی رو به افزایش گذشــته است. افزایش قیمت قراضه در ترکیه از دیگر دالیل افزایش قیمت فوالد در 

منطقه CIS و همین طور خاورمیانه است.

چین به رغم ثبت رکورد تولید روزانه فوالد خام در طول ماه ژوئن، پس از 11 سال در ژوئن برای اولین بار 
وارد کننده خالص فوالد شد. این امر نشان دهنده بهبود اقتصادی قدرتمند چین است که منجر به افزایش 
قیمت فوالد داخلی نیز شده است، در حالی که سایر بازارها کماکان درگیر تقویت خود در برابر تبعات شیوع 

همه گیری کرونا هستند.
مطابق آمار اعالم شــده رسانه های دولتی با استناد به داده های اداره گمرک چین که در تاریخ ۲5 جوالی 
منتشر شد، چین در ماه ژوئن ۲,4۸ میلیون تن از محصوالت نیمه تمام فوالدی که عمدتا شامل بیلت و 
اسلب بوده را وارد کرده است که این میزان به عالوه واردات مواد تمام شده برابر با 4,۳5۸ میلیون تن است. 
میزان صادرات محصوالت تمام شده فوالدی چین برابر با ۳,7۰1 میلیون تن است. این موضوع چین را برای 

اولین بار پس از نیمه اول سال ۲۰۰9 به وارد کننده خالص فوالد تبدیل کرد.
منابع بازار گفته اند که واردات فوالد نیمه تمام چین در جوالی و آگوست نیز قوی خواهد ماند، در حالی که 
صادرات فوالد همچنان در سطوح پایین خواهد بود. این بدان معنی است که نقش چین به عنوان وارد کننده 

خالص فوالد ممکن است برای مدتی دیگر نیز ادامه یابد.  

در 5 ماه نخست سال ۲۰۲۰ که ویروس کرونا بیشترین محدودیت ها را برای اقتصاد جهانی ایجاد کرد، بنا به 
گزارش انجمن جهانی فوالد، تولید فوالد دنیا، 7۲۸,7 میلیون تن بود که 5,۲ درصد کمتر از دوره مشابه سال 
۲۰19 است.از 1۰ تولیدکننده برتر فوالد دنیا، در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۰، تنها تولید فوالد خام چین 
و ایران افزایش داشت و کرونا تنها تولید فوالد این دو کشور را کاهش نداد. در این دوره، بیش از 5۶ درصد 
فوالد خام دنیا در چین تولید شد و تولید فوالد خاِم بزرگ ترین تولیدکننده فوالد جهان، با رشد 1,9 درصدی 
نســبت به پنج ماه نخست سال ۲۰19، به 411,7 میلیون تن رسید. تولید فوالد خام دهمین تولیدکننده 
فوالد جهان، یعنی ایران، نیز با رشد 11,1 درصدی در 5 ماهه نخست سال ۲۰۲۰ به 11,4 میلیون تن رسید.

برای این که بدانیم محدودیت های ناشی از شیوع کرونا چه تأثیری بر تولید فوالد داشته است، تنها باید این 
آمارها را مرور کنیم: در 5 ماه نخست سال ۲۰۲۰، تولید فوالد آلمان با کاهش 11,۸ درصدی، تولید فوالد 
فرانســه با کاهش ۲5 درصدی، تولید فوالد ایتالیا با کاهش ۲۶,9 درصدی، و تولید فوالد کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا در مجموع با کاهش 17,7 درصدی نسبت به 5 ماه نخست سال ۲۰19 که در آن عامل کرونا 
وجود نداشت، روبرو شد. در همین دوره، تولید فوالد ترکیه 5,۶ درصد، تولید فوالد هند ۲4,۶ درصد، تولید 
فــوالد ژاپن 1۳,4 درصد، تولید فوالد کره جنوبی ۸,9 درصد، تولید فوالد برزیل 15,9 درصد، تولید فوالد 

روسیه 1,۳ درصد و تولید فوالد ایاالت متحده آمریکا 15,5 درصد کاهش یافت.

تقاضای فوالد هند ممکن اســت تا سه ماهه سوم ســال جاری میالدی بهبود نیابد. تقریبا 45 درصد از 
فوالدسازان هندی در دوره قرنطینه اعمال شده برای مهار ویروس کرونا، با اختالل شدید در تامین مواد 

اولیه مواجه شدند و تامین سنگ آهن بیشترین تاثیر منفی را از این منع آمدوشدها پذیرفت.
نظرســنجی اخیر از فوالدسازان هندی توسط Crisil که یک آژانس رتبه بندی اعتباری است، نشان می 
دهد: به احتمال زیاد تقاضا برای فوالد در این کشور با شروع سه ماه سوم سال جاری میالدی بهبود یابد. 
عمدتا تقاضا برای فوالد در پی احیای فعالیت های زیربنایی و ساخت و ساز و تسهیل در تامین بودجه به 

دلیل اقدامات مالی اخیر اعالم شده توسط دولت هند، افزایش خواهد یافت.
همچنین پیش بینی می شود میزان استفاده از ظرفیت ها در سال مالی ۲۰۲1 بین 5۰ تا 7۰ درصد باشد. 
بررسی های Crisil نشان می دهد میانگین میزان بهره گیری متوسط از ظرفیت ها بین ۶۶ تا ۶۸ درصد 

خواهد بود.
گفتنی اســت در دوره منع آمدوشد ناشی از کرونا، تولیدکنندگان فوالد هند مجبور به افزایش صادرات 
شدند. نبود تقاضای داخلی منجر به افزایش صادرات آن هم عمدتا به صورت بیلت به عنوان محصول میانی 
و با ارزش افزوده پایین شد. فوالدسازان هند در زمینه صادرات موفق عمل کرده اند و رشد صادرات به ثبت رساندند. براساس اعالم وزارت فوالد هند، در دوره منع 

آمدوشد ناشی از کرونا، صادرات فوالد هند با ۲9,5 درصد رشد به ۸,۲4 میلیون تن در سال مالی ۲۰19-۲۰۲۰ رسید.

روند قیمت  فوالد صادراتی ایران

واردات فوالد چین از صادرات آن جلو افتاد

تأثیر بحران کرونا بر تولید فوالد در دنیا

تقاضای فوالد هند تا سه ماهه سوم 2020 بهبود نمی یابد



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 مردادهفته اول مردادسایز

0.4230,000245,000

0.5225,000242,000

0.6212,000225,000

0.7208,000220,000

0.8210,000230,000

0.9215,000225,000

1215,000235,000

1.25214,000223,000

1.5212,000227,000

2215,000233,000

2.5220,000223,000

هفته دوم مردادهفته اول مردادسایز

6.5115,000119,000

8******

10******

12******

14******

هفته دوم مردادهفته اول مردادسایز

3122,000127,000

4122,000127,000

5122,000127,000

6122,000127,000

8122,000127,000

10122,000127,000

هفته دوم مردادهفته اول مردادسایز

6122,000127,000

8122,000127,000

10122,000127,000

12122,000127,000

14122,000127,000

16133,000135,000

هفته دوم مردادهفته اول مردادسایز

8112,000114,000

10102,000107,000

12102,000107,000

14105,000108,000

16105,000108,000

18105,000108,000

20105,000108,000

22105,000108,000

25105,000108,000

28100,000102,000

30******

32100,000102,500

هفته دوم مردادهفته اول مردادسایز

2155,000178,500

3135,000151,500

4130,000142,000

5130,000142,000

6134,000145,000

8135,000154,000

10135,000154,000

12135,000160,000

15135,000154,000

20143,000139,000

25143,000139,000

روند تغییرات
قیمت محصوالت فوالدی 

در بازار تهران

قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون )ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

9۲,57454,۰1۰1399/05/061399/06/31ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

102,12235,7501399/05/081399/06/31ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

148,1648,5001399/05/131399/07/30ورق گالوانیزه Gفوالد مبارکه اصفهان

102,1225,3581399/05/131399/06/31ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

134,09521,0001399/05/131399/07/30ورق سرد Bفوالد مبارکه اصفهان

167,7322,0001399/05/131399/07/30ورق قلع اندودفوالد مبارکه اصفهان

92,57449,6621399/05/131399/06/31ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

85,4712,0001399/05/141399/06/13تختال SMفوالد مبارکه اصفهان

86,1148,8001399/05/081399/07/30سبد تیرآهن مخلوطذوب آهن اصفهان

86,3508,8001399/05/081399/07/15تیرآهن 14 تا 1۸ذوب آهن اصفهان

79,9374,4001399/05/081399/07/06سبد میلگرد مخلوطذوب آهن اصفهان

67,7332,6951399/05/141399/05/28سبد شمش بلومذوب آهن اصفهان

فوالد خوزستان
شمش بلوم 

5SP)15۰*15۰(
82,18915,0001399/05/141399/06/13

مجتمع فوالد خراسان
سبد میلگرد 
A3-14۲۸تا

91,9198,0301399/05/081399/05/25

مجتمع فوالد خراسان
شمش بلوم 

5SP)15۰*15۰(
77,11513,0001399/05/141399/06/05

اخبار فوالد
بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

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

سردبیر: سید احمد عسکری
گرافیک و صفحه آرایی: زهرا رضادوست

همکاران این شماره: مریم رحیمی،   محسن احمدی ، آیسل شیرانی، مژگان منصوری، حسن علیزاده
آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از خیابان شهید بهشتی،کوچه پردیس، پالک3/1

تلفن: 88551701-4
mag@chilanonline.com :ایمیل

www.chilanonline.com :پایگاه خبری تحلیلی چیــالن آنالین
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قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون )ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

85,47132,0001399/05/141399/06/13تختال Cفوالد هرمزگان جنوب

شرکت معدنی وصنعتی 

چادرملو

شمش بلوم 

5SP)15۰*15۰(
78,3369,0001399/05/141399/06/14

86,4634,9941399/05/081399/05/13سبد میلگرد مخلوطجهان فوالد سیرجان

جهان فوالد سیرجان
شمش بلوم 

5SP)15۰*15۰(
76,1677,0001399/05/141399/06/10

90,9031,6501399/05/081399/06/05سبد میلگرد مخلوطفوالد کویر کاشان

فوالد کاوه جنوب کیش
شمش بلوم 

5SP)15۰*15۰(
80,16610,0001399/05/141399/05/25

91,4482,2001399/05/081399/05/15سبد میلگرد 14 تا ۲5فوالد البرز ایرانیان

فوالد سیرجان ایرانیان
شمش بلوم 

5SP)15۰*15۰(
81,52712,0001399/05/141399/05/20

مجتمع ذوب آهن فوالد خزر
شمش بلوم 

5SP)15۰*15۰(
80,3108,5001399/05/141399/06/05

صنایع آهن و فوالد سرمد 
ابرکوه

سبد میلگرد 14 تا ۳۲ 
A3 -

89,1794,4001399/05/081399/06/03

آهن و فوالد ارفع
شمش بلوم 

5SP)15۰*15۰(
82,45312,0001399/05/141399/05/20

نورد فوالد صنعتی و 
89,8161,0121399/05/081399/05/15سبد میلگرد مخلوطساختمانی یزد
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55000
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205000
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تغییرات قیمت محصوالت فوالدي در بازار تهران 

ورق روغنی ورق سیاه میلگرد ساده میلگرد آجدار نبشی ناودانی


