
طرح جامع فوالد؛ راهگشاي 
سرمایه گذاران

دکتراميرحسين نادري

مديرعامل شرکت ملي فوالد ايران

انجمن توليدکنندگان فوالد ايران آمار توليد، صادرات، واردات و مصرف ظاهری فوالد کشور در دوره پنج ماهه نخست سال جاری را منتشر کرد. طبق گزارش آماری 
منتشرشده، مجموع توليد فوالد کشور با رشد ۱۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ۱۱ ميليون و ۸۱۷ هزار تن رسيده است. اين در حالی است که مجموع 
صادرات فوالد ايران )فوالد ميانی و محصوالت فوالدی( در دوره پنج ماهه نخست سال جاری، ۲ ميليون و ۹۵۷ هزار تن بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل، کاهش 

شديد ۲۸.۹ درصدی را نشان می دهد.
 سقوط آزاد صادرات فوالد ايران در طی ماه های نخست سال جاری در حالی روی داده که انجمن توليدکنندگان فوالد پيش از اين در اوايل ارديبهشت ماه در نامه ای به 
وزير صنعت، معدن و تجارت با توجه به بحران جهانی کرونا و همچنين محدوديت های شديد داخلی مرتبط با ستاد تنظيم بازار، نسبت به کاهش صادرات فوالد کشور و افت 

درآمدهای ارزی صنعت فوالد اعالم خطر کرده بود

هفته گذشــته کلیات نســخه جدید طــرح جامع فوالد و 
پیشنهاد ارائه مشــوق برای سرمایه گذاری در زنجیره فوالد 
تصویب شد و این مصوبه عاملي شد تا باالخره پس از سال ها 
کش  وقوس فراوان، فوالد کشور صاحب یك سند چشم انداز 

و برنامه اي به عنوان »نقشه راه« شود.
آنچه که مســلم است صنعت فوالد در این سال ها به خاطر 
نداشــتن یك برنامه مدون و جامع دچار یك ســردرگمي 
اساسي شده بود و این سرگرداني باعث هدررفت سرمایه هاي 
مالي فراوان و تولید محصوالتي شــده بود که شاید بعضا تا 
این حد مورد نیازکشور نبوده و از طرف دیگر، تولید برخي 

محصوالت جدید فوالدي نیز مغفول مانده بود.
حســن بزرگ و مهم اجرای این طرح این است که سرمایه 
گذاران می توانند با اســتفاده از همــه ظرفیت های قانونی 
موجود شامل اســناد باالدستی، سند راهبرد ملی و قوانین 
موجــود؛ منطبق با مفاد طرح جامع فوالد کشــور اقدام به 
ســرمایه گذاری کنند که از این رهگذر اتالف سرمایه هاي 

ملي به شدت کاهش خواهد یافت.
نكته مهم و اساســي دیگر که از اجــراي طرح جامع فوالد 
منتج می شــود،  اولویت قرار گرفتن تكیه برتوان فكري و 
دانش فني متخصصین ایراني در جهت بومی سازی قطعات 
و ماشین ســازي است که  به عنوان یك امر مهم در دستور 

کار خواهد بود.
ازطرف دیگر تاکنون ارائه مجوز ســاخت واحدهای فوالدی 
بدون درنظر گرفتن میــزان و نحوه تامین مواد اولیه، یكي 
از بزرگترین مشكالت در این صنعت بوده و هست و اینكه 
به سرمایه گذار مجوز احداث واحد کنسانتره، گندله و آهن 
اسفنجی بدهیم و بگوییم که تعهدی برای تامین مواد اولیه 
آن نداریم، قابل توجیه نیســت. لذا از این به بعد در صدور 
مجوزهای توسعه ای، به شرایط و ظرفیت های کشور نیز توجه 

الزم خواهد شد.
خوشــبختانه براي دســتیابي به اهداف طرح جامع فوالد، 
الزامــات قانونی وجــود دارد و برای رســیدن به آن نیاز به 
14 میلیارد یورو ســرمایه گذاری اســت که5 میلیارد یورو 
براي تكمیل زنجیره فوالد و 9 میلیــارد یورو براي احداث 
زیربناها وزیرساخت ها الزم داریم ولي ازآنجاکه دولت ظرفیت 
سرمایه گذاری تا این میزان را ندارد، براساس مفاد طرح جامع 
فوالد مي توان مشــوق هایی برای سرمایه گذاری در تكمیل 
زنجیره تولید فوالد و زیرســاخت های آن ارائه کرد که الزم 
اســت سیاست ها و مشوق های ییشتری در توسعه فناوری، 
بومی ســازی و ایجاد ارزش افزوده تعریف و اجرایی شود تا 

بتوانیم صنعت فوالد ایران را جهانی کنیم.
سخن آخر اینكه وقوع این رخداد را باید به فال نیك گرفت 
چرا که طي سال هاي گذشته صنعت فوالد و معدن بدون 
برنامه و هدفگذاري صحیح رشــد وتوسعه بي قواره اي پیدا 
کرده بود اما به هرحال وجود یك برنامه هرچند ناقص بهتر 
از نداشتن برنامه و جزیره اي عمل کردن است. حسن طرح 
جامع فوالد کشور این است که هرساله با توجه به شرایط و 
اقتضائات زماني مورد بازنگري قرار خواهد گرفت و نواقص آن 
برطرف شده و نیازهاي کشور در آن درج خواهد شد و از این 
طریق در آینده نه چندان دور شاهد رشد و شكوفایي هرچه 

بهتر صنعت فوالد و زنجیره آن خواهیم بود.

سهم برابر مقاطع تخت و طويل از توليد محصوالت فوالدی
طبــق آمارهای انجمن فوالد، تولید فوالد میانی کشــور در دوره پنج 
ماهه نخست سال 99، 11 میلیون و ۸1۷ هزار تن بوده است که تولید 
بیلت و بلوم رشد 1۲ درصدی و تولید اسلب رشد ۷ درصدی را تجربه 
کرده است. در پنج ماهه نخست سال جاری، مجموع تولید محصوالت 
فوالدی نسبت به دوره مشابه ســال گذشته، رشد ۳ درصدی داشته 
است. مجموع تولید محصوالت فوالدی در پنج ماه نخست امسال، ۸ 
میلیون و ۷9۶ هزار تن بوده است.تولید مقاطع طویل فوالدی با رشد 
1۳ درصدی نســبت به پنج ماه نخست سال گذشته، به 4 میلیون و 
۶11 هزار تن رسیده است. مجموع تولید مقاطع تخت فوالدی نیز با 
کاهش ۶ درصدی به 4 میلیون و 1۸5 هزار تن رسیده است. به عبات 
دیگر و به طور تقریبی می توان گفت که ســهم مقاطع طویل و تخت 
از کل تولید محصوالت فوالدی در پنج ماهه نخست سال جاری برابر 
و حدود 50 درصد بوده اســت.تولید آهن اسفنجی نیز در این دوره با 
رشد 11 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 1۲ میلیون و 

۸۸۳ هزار تن رسیده است. 
صادرات محصوالت فوالدی نصف شد

بنا به تازه ترین گزارش آماری انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، مجموع صادرات فوالد ایران 
)فوالد میانی و محصوالت فوالدی( در دوره پنج ماهه ماه نخست سال جاری، ۲ میلیون و 
95۷ هزار تن بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل، کاهش شدید ۲۸.9 درصدی را نشان 
می دهد. کاهش صادرات فوالد همزمان با افزایش 10 درصدی تولید فوالد میانی و رشد ۳ 

درصدی تولید محصوالت فوالدی روی داده است!
در دوره پنج ماهه نخست سال جاری، صادرات فوالد میانی کشور ۲ میلیون و ۲1۳ هزار تن 
بوده که کاهش 1۸ درصدی را نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می دهد.کل صادرات 
محصوالت فوالدی در دوره پنج ماهه نخست سال 99، ۷44 هزار تن بوده که نسبت به دوره 
مشابه ســال قبل، کاهش 49 درصدی را نشان می دهد. از میان محصوالت فوالدی، سهم 
صادرات مقاطع طویل فوالدی، ۶۲0 هزار تن بوده و صادرات این مقاطع، در مجموع پنج ماه 
نخست امسال، 44 درصد کاهش یافته است. صادرات آهن اسفنجی نیز در دوره پنج ماهه 

نخست امسال، با کاهش ۶۸ درصدی به 1۶9 هزار تن رسیده است.
درخواست های صادراتی که به آن توجه نشد

انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران پیش از این در اوایل اردیبهشت طی نامه ای به وزیر صنعت، 
معدن و تجارت با توجه به شــرایط ایجادشده در بحران کرونا و همچنین محدودیت های 
شــدید داخلی مرتبط با ستاد تنظیم بازار، نسبت به کاهش صادرات فوالد کشور و کاهش 

درآمدهای ارزی صنعت فوالد اعالم خطر کرده بود. 

انجمن فوالد در نامه هشدارآمیز خود سه درخواست را از وزارت صمت مطرح کرده بود:
1( تمامی محدودیت های صادراتی آهن و فوالد کشــور به فوریت مرتفع گردد. ۲( توسعه 
صــادرات به عنوان یكی از اهداف اصلی کارگروه تنظیم بازار )حداقل در خصوص فوالد( در 
اولویت قرار گیرد. ۳( همانند سایر کشورهای فوالدساز دنیا، مشوق های صادراتی وضع و به 

سرعت اجرایی گردد.
کاهش شدید صادرات فوالد تبعات مقررات ضدصادرات را نشان می دهد آن هم در حالی که 

کشور به ارز حاصل از صادرات غیرنفتی نیاز مبرم دارد.
 نكته عجیب ماجرای کاهش صادرات فوالد کشــور این اســت که با وجود آمارهای منفی 
صادراتی، اخیراً مقررات این حوزه سخت گیرانه تر هم شده و صادرات فوالد میانی و محصوالت 

فوالدی منوط به اخذ مجوز از وزارت صمت گردیده است !
افزايش عجيب مصرف ظاهری فوالد

در گزارش منتشر شده توسط انجمن تولیدکنندگان فوالد، یك نكته قابل توجه و عجیب 
دیگر هم وجود دارد و آن افزایش مصرف ظاهری فوالد کشور در 5 ماهه نخست سال جاری 
به ویژه در مقاطع طویل است. مصرف ظاهری در این دوره زمانی نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته در تیرآهن ۲1 درصد، میلگرد ۳9 درصد و تبشی و ناودانی و سایر محصوالت طویل 
۷ درصد رشــد داشته و به بیش از 4 میلیون تن رســیده است. رشد ۳4 درصدی مصرف 
ظاهری مقاطع طویل در 5 ماهه نخســت سال در حالی رخ داده که هیچ خبری از افزایش 
بودجه عمرانی یا افزایش ساخت و ساز در کشور به گوش نمی رسد. بنابراین به نظر می رسد 
یكی از دالیل این رشد عجیب، افزایش موجودی انبارهای تجاری با انگیزه افزایش قیمت و 

با در نظر گرفتن تورم انتظاری ماه های آینده است.

عدم معرفی وزير صمت، مصداق »سرپيچی از انجام
  تکاليف قانونی«

عزت اهلل اکبری رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس شورای اسالمی:
عدم معرفی گزینه وزارت صمت توســط حســن روحانی، رئیس جمهور و استمرار 
بالتكلیفی در حوزه تولید و معیشت مردم، ضد منافع ملی و  مصداق بارز ترک فعل و 
سرپیچی از انجام تكالیف قانونی است. کمیسیون صنایع و معادن مجلس به زودی در 

راستای انجام وظایف نظارتی و احقاق حقوق ملت گام مهمی بر خواهد داشت.

در گزارش آماری پنج ماهه نخست سال جاری مشخص شد:

صادرات فوالد ایران همچنان در مسیر سقوط

بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
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۲

حمایت ایمیدرو از بورس 

با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیران شرکت های بزرگ معدن و صنایع معدنی بورسی، اقدامات و تصمیمات مهمی برای صیانت 
از سرمایه سهامداران انجام خواهیم داد. این نشست در راستای سیاست های کالن دولت برگزار می شود و ایجاد صندوق ۳0هزار میلیارد تومانی 

برای پشتیبانی و حمایت از سهام این شرکت ها یكی از راهكارهای پیش رو است که طی روزهای اخیر از سوی ایمیدرو اعالم شده است.

دو اقدام حمایتی چادرملو برای افزایش رفاه کارکنان

فوالد مبارکه خرید سهام خزانه را کلید زد 

برنامه ریزی دقیق گل گهر برای تأمین 
سنگ آهن

اولویت فوالد خوزستان تأمین 
نیازهای شرکت های نورد داخلی است

مجتمع فوالد آذرآبادگان ارس افتتاح شد

آیین کلنگ زنی طرح توسعه شرکت فوالد امیرکبیر کاشان با حضور خداداد غریب پور، 
رئیس هیات عامل ایمیدرو و مهندس عظیمیان مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه برگزار 

شد.
مجموع سرمایه گذاری ارزی و ریالی طرح توسعه شرکت فوالد امیرکبیر کاشان به ترتیب 
1۲ میلیون یورو و ۳۷00 میلیارد ریال اســت. این طرح توســعه، شــامل ساخت خط 
نورد ســرد به ظرفیت ۲50 هزار تن )افزایش نورد تا ساالنه 500 هزار تن(، توسعه خط 
اسیدشــویی تا ظرفیت 500 هزار تن در سال و ساخت کارگاه سنگ زنی و آماده سازی 
غلتك های نورد است. میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم این طرح، 10۸0 نفر است 
و قرار اســت ۲4 ماهه انجام شود.رئیس هیات عامل ایمیدرو، تامین اعتبار طرح توسعه 
فوالد امیرکبیر کاشان را از محل افزایش سرمایه فوالد مبارکه اعالم کرد و گفت مشكلی 

در زمینه تامین اعتبار این پروژه نیست. غریب پور از تعریف ۲0 هزار میلیارد تومان طرح توسعه در مجموعه فوالد مبارکه خبر داد.

مهندس ناصر تقی زاده، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، از دو طرح حمایتی 
این شرکت برای کارگران و کارکنان خود رونمایی کرد. طبق طرح اول، چادرملو ساخت 
واحدهای مســكونی برای کارگران و کارکنان فاقد مسكن در شهرستان های اردکان و 
بهاباد را در دستور کار خود قرار داده است. تقی زاده گفت: از متولیان امر در شهرستانهای 
اردکان و بهاباد درخواســت واگذاری زمین مناسب شهری کرده ایم و به مجرد واگذاری 

این زمین کار ساخت هزار واحد مسكونی را آغاز می کنیم.
مهندس تقی زاده همچنین گفت: در نظر داریم یك شرکت سهامی خاص با مشارکت 
شــرکت های زیرمجموعه و تمامی کارگران و کارکنان چادرملو تاسیس کنیم و همه 
پرسنل به نسبت مشارکت در امر تولید می توانند سهامدار آن شوند. وی افزود: این اقدام 
می تواند عالوه بر تداوم بخشیدن به روند توسعه و رشد شرکت، تضمینی برای درآمدزایی 
و رفاه پرسنل نیز باشد. مدیرعامل چادرملو تصریح کرد در اولین گام برای شروع فعالیت این شرکت فنی و مهندسی، با حمایت چادرملو، 

عملیات بهره برداری و فرآوری سنگ آهن از معادن کوچك را به این شرکت واگذار می نماییم.
مهندس تقی زاده گفت: یكی از اهداف مدیریت چادرملو عالوه بر افزایش راندمان و بهره وری تولید و تداوم طرح های توسعه خود، تامین 

هزینه زندگی و آینده نگری برای تمامی پرسنل شاغل در این شرکت و زیرمجموعه های آن است.

شرکت فوالد مبارکه اصفهان با ارسال یك اعالمیه شفاف سازی به سازمان بورس اعالم 
کرد که به استناد ماده ۳ آیین نامه خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه، موضوع خرید 
سهام خزانه را مورد بررسی قرار خواهد داد. استفاده از مكانیزم خرید و نگهداری سهام 
خزانه، یك راهكار شرکت ها برای حمایت از سهام شان در شرایط هیجانی بازار بورس 
است. خرید ســهام خزانه، عالمت دهی مدیران نسبت به ارزش ذاتی سهام شرکت، 
حمایت از ارزش واقعی سهام و راهی برای بهبود نقدشوندگی سهام برای سهامداران 

خرد است.
محسن رضیعی معاون اقتصادی مالی شرکت فوالد مبارکه در مورد خرید سهام خزانه 
گفت: این شرکت در نظر دارد با توجه به ارزندگی باالی سهام خود، به عنوان یكی از 
بزرگترین شرکت های بورسی برای اولین بار اقدام به خرید سهام خزانه نماید. رضیعی 
افزود: این اقدام در حمایت کامل از سهام شرکت انجام می پذیرد، که در همین راستا، 

پیشنهاد خرید سهام خزانه به سازمان بورس ارائه شده است تا چنانچه این موضوع در هیات مدیره شرکت تصویب گردد، عملیات 
اجرایی آن را آغاز نماید.

مهندس مالرحمان، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
در مورد شرایط تولیدی این شرکت در سال جاری گفت: یكی از 
اصلی ترین پیش نیازها برای تحقق جهش تولید در شرکت معدنی 
و صنعتی گل گهر تامین مواد اولیه خطوط تولید است. برای تحقق 
مجدد جهش تولید در سال جاری، گل گهر باید بتواند حدود ۶0 
درصد مواد اولیه موردنیاز خود را از معادن دیگر خریداری کند که 
برای این امر نیز برنامه ریزی دقیقی در بخش تامین سنگ آهن و 

منابع مالی آن صورت گرفته است.
وی افــزود: باتوجه به اینكه گلوگاه تولید در مجتمع های معدنی 
کمبود ذخایر ســنگ به عنوان خوراک است، برای 15 سال آتی 
نگرانی عمده ای از بابت تامین ســنگ وجود ندارد. در این زمینه 
به منظور ایجــاد ضمانت های ذخیره ای فعالیت های اکتشــافی 
گســترده ای انجام شــده و در حال انجام است که خوشبختانه 
نتایج بسیار امیدبخشی از آن حاصل شده است. همچنین شرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر در سال های اخیر، پروژه های توسعه ای 
را با هدف حفظ ســهم این شــرکت در تامین مواد اولیه صنعت 
فوالد در افق 1404 آغاز کرده که به اتمام رســیدن هر یك و در 
مدار تولید قرار گرفتن آنها می تواند گامی مهم در راستای تحقق 

جهش تولید باشد.

علی محمدی، مدیرعامل فوالد خوزستان اظهار داشت: اولویت این 
مجموعه تامین نیاز شرکت  های نورد داخلی است . از ابتدای سال 
99 بیش از ۶9 درصد فروش داخلی فوالد خوزستان به ۷ کارخانه 

نورد استان خوزستان اختصاص یافت.
وی افزود: در ســال های گذشــته و با توجه به مشــكالتی که 
گریبان گیر دو شرکت فوالد اکسین  و گروه ملی صنعتی فوالد شده 
بود،  مجموعه فوالد خوزستان به کمك این دو شرکت شتافت و 
نســبت به تامین مواد اولیه مورد نیاز آن ها اقدام کرد. کمك  های 
فوالد خوزستان باعث شد، فوالد اکسین از حالت ورشكستی سال 

9۷ به سود کامل در سال 9۸ برسد.
مدیرعامل فوالد خوزستان گفت: فوالد خوزستان تابع قوانین ستاد 
تنظیم بازار و وزارت صمت است و محصوالت تولیدی را از طریق 
بورس کاال عرضه می کند. شفافیت فروش این مجموعه از طریق 

اطالعات درج شده در بورس قابل رویت است.
علی محمدی خاطر نشــان ســاخت: فوالد خوزستان از معدود 
شــرکت هایی اســت که تمام ارز حاصل از صاردات را به سامانه 
نیما تحویل می دهد. این شرکت به تعهدات خود نسبت به بانك 
مرکزی عمل نموده و در پنج ماهه نخســت سال ۲۲0 میلیون 
دالر صادرات داشته و به خاطر حمایت از صنایع داخلی ۳0 درصد 
صادرات خود را نسبت به سال گذشته کاهش داده و در مجموع 

فروش کلی شرکت 90 هزار میلیارد ریال بوده است.

مجتمــع فــوالد آذرآبــادگان ارس، از زیرمجموعه های گروه فوالد ارس، با دســتور 
ویدئوکنفرانسِی رئیس جمهور افتتاح شد.

مسعود محرمی، مدیرعامل گروه فوالد ارس، در مورد افتتاح خط تولید شمش فوالدی 
این گروه گفت: برای راه اندازی این خط تولید با عنوان »مجتمع فوالد آذرآبادگان« که از 
شرکت های زیرمجموعه هلدینگ فوالد ارس به شمار می رود، تاکنون بیش از ۲.۲ هزار 
میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است. ظرفیت تولید این خط در فاز نخست 1۲0 هزار 
تن است و پس از تكمیل فازهای بعدی، ظرفیت آن به ۲40 هزار تن در سال می رسد.

وی با اشاره به اینكه با افتتاح این خط برای ۲00 نفر به صورت مستقیم در منطقه آزاد 
ارس شغل ایجاد شده است، بیان کرد: هلدینگ فوالد ارس، تكمیل پروژه آذرآبادگان را در زمینی به مساحت ۳5 هكتار طی سال 1۳9۷ 
کلید زد.به گفته مدیرعامل هلدینگ فوالد ارس، شمش فوالدی تولیدی در این مجتمع با دارا بودن باالترین استانداردهای جهانی به 
عنوان مواد اولیه کارخانه های نورد در بازارهای داخلی و خارجی عرضه خواهد شد. محرمی اظهار داشت: در این شرکت روزانه بیش از 
۲00 تن شمش فوالدی تولید می شود و با راه اندازی فاز دوم این کارخانه طی بهمن سال جاری، ظرفیت تولید شمش آن به دو برابر 

افزایش می یابد.
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 تن عرضه فوالد در هفته سوم شهریور

تن تولید  شمش فوالدی 

تن فروش فوالد مبارکه

درصد رشد درآمد فروش ذوب آهن 

درصد رشد درآمد فروش فوالد امیرکبیر کاشان

درصد رشد تولید فوالد کشور

درصد کاهش صادرات فوالد ایران

درصد رشد مصرف ظاهری فوالد

در فاصله بین 15 تا 19 شهریور، 4۶۲ هزار و 1۲5 تن، انواع 
شمش و محصوالت فوالدی در بورس کاال مورد معامله قرار 
گرفت. ارزش کل معامالت محصوالت فوالدی در بورس کاال در 

بازه زمانی مذکور، 45۶۷ میلیارد تومان بود.

1۲ شرکت بزرگ فوالدی کشور از ابتدای فروردین تا پایان 
مرداد، 9 میلیون و ۲۳۸ هزار و 50۳ تن شمش فوالدی تولید 
کردند که رشد ۷ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل 

نشان می دهد.

فروش داخلی محصوالت فوالد مبارکه در 5 ماه نخست سال 
جاری به ۳ میلیون و ۲۲4 هزار تن رسید. فروش این شرکت 
در مدت مشابه سال قبل، ۳ میلیون و 1۸0 هزار تن بوده است.

شرکت ذوب آهن اصفهان طی عملكرد 5 ماهه نخست سال 
جاری مبلغ 59۸0 میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت 

به مدت مشابه سال قبل رشد ۳۸ درصدی را نشان می دهد.

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، یك میلیون و 4۲9 
هزار تن بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل، کاهش شدید 

۳4.5 درصدی را نشان می دهد.

طبق آمار منتشرشده توسط انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، 
مجموع تولید فوالد کشور در پنج ماه نخست امسال با رشد 10 
درصدی نسبت به دوره پنج ماهه نخست سال گذشته به 11 

میلیون و ۸1۷ هزار تن رسید.

بنا به تازه ترین گزارش آماری انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، 
مجموع صادرات فوالد ایران )فوالد میانی و محصوالت فوالدی( 
در دوره پنج ماهه ماه نخست سال جاری، ۲ میلیون و 95۷ هزار 
تن بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل، کاهش شدید ۲۸.9 

درصدی را نشان می دهد.

بنا به آمارهای انجمن فوالد ایران، مصرف ظاهری فوالد میانی 
)بیلت و بلوم و اسلب( کشور در پنج ماه نخست امسال، با 19 
درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل، به 9 میلیون و ۶0۷ 

هزار تن رسید.

عـــدد خبــــرکلنگ طرح توسعه شرکت فوالد امیرکبیر کاشان بر زمین زده شد

ان
دیر

ه م
گا

اش
در حال حاضر بــا وجود 10 کارخانه و ب

خط تولید، ظرفیت تولید ورق گالوانیزه 
در کشور حدود ۲ میلیون تن و میزان 
مصرف یك میلیون تن است؛ بنابراین 
با ظرفیت مازاد ورق گالوانیزه مواجهیم. 
چهار کارخانۀ تولیــد ورق گالوانیزه در 
گروه فــوالد مبارکه )فوالد امیرکبیر در 
کاشــان، تاراز در شهرکرد، ورق خودرو 
در سفیددشت و واحد گالوانیزۀ شرکت 
فوالد مبارکه( وجود دارد. فوالد مبارکه 
با در اختیار داشتن حدود 5۸ درصد سهام شرکت فوالد امیرکبیر 
کاشان، سهام دار عمدۀ این شرکت است. در حال حاضر بهترین 
ورق گالوانیزۀ کشــور در شرکت فوالد امیرکبیر کاشان در حال 
تولید است. در خصوص طرح توسعۀ این کارخانه هم با توجه به 
اینكه مشاور اجرای این پروژه، شرکت فنی مهندسی فوالد مبارکه 
است و تكنولوژی آن برایمان شناخته شده است، هیچ جای نگرانی 

وجود ندارد.

راهــكار ایجاد ثبات در بــازار فوالد این 
است که هیچ دخالتی در این بازار صورت 
نگیرد؛ بدان معنا کــه نه برای معامالت 
فوالد در بورس کاال، ســقف تعیین شود 
و نه معامله ای ابطال شــود. اگر در بازار 
فوالد دخالت صورت نگیرد و اجازه داده 
شــود تا عرضه و تقاضا خــود را در بازار 
بیابند و طبق ســازوکار عرضه و تقاضا، 
کشف قیمت صورت گیرد، بازار به تعادل 
می رسد. البته الزمه این امر آن است که نرخ ارز ثبات داشته باشد. 
عدم ثبات نرخ ارز باعث شــده تا تمایل به تبدیل ریال به کاال در 
عده ای ایجاد شود و این امر بازارهای مختلف را ملتهب کرده است. 
عدم ثبات ارز، فوالد را تبدیل به یك کاالی سرمایه ای کرده و این 

امر باعث ایجاد تقاضای کاذِب سنگین در بازار فوالد شده است.

تكمیــل زنجیــره ارزش در معــدن با 
سیاســت های دولت برای افــق 1404 
مغایر است، چرا که در این سال ظرفیت 
تولید فوالد کشــور باید بــه 55 میلیون 
تن برســد که نیازمند کنسانتره، گندله 
و آهن اسفنجی اســت. اگر شرکت های 
معدنی به جای اینكه به سمت فوالدساز 
شــدن پیش می رفتند، سرمایه را صرف 
توسعه زیرساخت ها و اکتشاف می کردند، 
بــه طور حتم هر دو بخش معدن و فوالد 
منتفع می شدند. به طور معمول باید هر بخشی از صنعت به کار و 
تخصص خود بپردازد و به دیگر بخش ها ورود نكند. معدنكار باید 
به توســعه معادن خود بپردازد و فوالدساز نیز به توسعه و تولید 
محصوالت فوالدی در جهت ارتقای صنعت کشور مشغول باشد. 
در شرایط فعلی این توازن از بین رفته است و معدنكاران به سمت 

فوالدساز شدن رفته اند.

با توجــه به این که یكی از چالش های 
مهم ذوب آهن، کمبــود مواد اولیه به 
ویژه سنگ آهن است، لذا این شرکت 
سیاســت ارتقاي زنجیره تامین پایدار 
مواد اولیــه را مدنظر قــرار داده و در 
این راستا فعالیت هایی همچون حضور 
فعال در عرضه مواد معدنی بورس کاال، 
تملك معادن سنگ آهن و پهنه معدني، 
فعالسازي معادن کوچك مقیاس و انعقاد 
قراردادهاي بلندمدت با تامین کنندگان 
را در اولویــت قرار داده اســت. همچنین یكی از سیاســت های 
ذوب آهن در راســتای جهش تولید، افزایش چابكی و بهره وری 

فرایندهای تولید است.

از ابتدای امسال تاکنون 19 هزار و ۷00 
تــن از محصوالت مجتمع فوالد صنعت 
بناب به خارج از کشــور صادر شــده و 
بازاریابی برای افزایــش میزان صادرات 
در نیمه دوم ســال جــاری در اولویت 
برنامه های این شرکت قرار گرفته است. 
با هدف بازاریابی برای صادرات بیشــتر 
محصوالت مجتمع فوالد بناب، امسال 
در نمایشــگاه اربیل و کردستان عراق 
شرکت می کنیم و در صورت لزوم دفتر 
صادرات در عراق را ایجاد خواهیم کرد. در کنار اولویت قائل شدن 
برای صادرات، داخلی ســازی بعضی از تجهیــزات و اقالم مورد 
نیاز توسط متخصصان این شرکت با قیمتی کمتر از یك پنجم 
مشابه خارجی آن باعث شده تا عالوه بر ارتقاء دانش فنی نیروها، 

صرفه جویی ارزی مطلوبی برای کشور ایجاد شود.

جوانب توسعه در فوالد امیرکبیر 

راه ایجاد تعادل در بازار فوالد

نقدی بر فوالدسازی شرکت های معدنی 

ارتقای زنجیره تأمین پایدار مواد اولیه 

افزایش صادرات در دستور کار فوالد بناب

حمیدرضا عظیمیان

مدیرعامل فوالد مبارکه 
اصفهان

سیدرضا شهرستانی

عضو هیات مدیره انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران

محمد کشانی

عضو هیات مدیره انجمن 
تولیدکنندگان فوالد 

ایران

منصور یزدی زاده

مدیرعامل ذوب آهن 

بابک علیزاد شهیر

مدیرعامل مجتمع فوالد 
صنعت بناب

دکترخداداد غریب پور
 رئیس هیئت عامل ایمیدرو
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CFR91/5-92/5100-101101-102110/5-111115/5 -116117/50 – 118120/5 – 121132 - 132/5140 - 141/5 شمال چین

سنگ 
129/5 – 124/5128/5 - 111/5124 - 107111 – 101106/80- 93/5100/70-8493-89/583/70-84/588/5-۶۲83/5 درصد CFR چینآهن

صادراتی- FOB دریای شمش
450 - 431435 - 390425-365380-355360-325345345-385315-335370-330سیاه

428461397408434444478508515صادراتی چینورق گرم

ورق گرم 
صادراتی دریای سیاه-

FOB365-375415-425355-365350-360390-400405-415420-430470 - 480490 - 500

586/5 –  541-504517-468481- 433445-420416-437404-476415-444459-427وارداتی اروپا- CIF ورق گرم
562/5

552 - 535548- 485525-470475 - 460460-415450-420410-485415-435475-425صادراتی دریای سیاهورق سرد

461 -438459 - 434436-408432 - 413407-396398411-426394-413424-411صادراتی ترکیه -FOBمیلگرد

477 - 463475 - 445461-426431437-409424-398405-435394-418432-414صادراتی چین-FOBمیلگرد 
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کنفرانس مجازی بازارهای فوالد آسیا 2020

کنفرانس بازارهای فوالد آسیا ۲0۲0 توسط Kallanish به صورت مجازی در اکتبر برگزار می شود.کاالنیش در اوایل سال جاری تصمیم به 
تعویق زمان برگزاری کنفرانس بازارهای فوالد آسیا گرفت. با این حال با وجود ممنوعیت سفرهای خارجی به ویتنام و شیوع کرونا، این موسسه 
تصمیم گرفت کنفرانس بازارهای فوالد آسیا ۲0۲0 را به صورت مجازی برگزار کند. از اینرو این کنفرانس در تاریخ ۲1 تا ۲۲ اکتبر ۲0۲0 برنامه 
ریزی شده است.لتفرم رویدادهای مجازی در این سمیناز، بسیاری از جنبه های کنفرانس های حضوری؛ شامل شبكه های تعاملی و قابلیت 

تعامل شرکت کنندگان با سخنرانان در طول جلسات و پرسش و پاسخ مستقیم و نظرسنجی ها را حمایت خواهد کرد.

داخلی

 تداوم تعامل بانک مرکزی با صادرکنندگان
رئیس کل بانک مرکزی، در دیدار با گروهی از صادرکنندگان نمونه کشور و اعضای هیات 
رئیسه اتاق های بارزگانی گفت: بانک مرکزی هیچگاه بنای برخورد قضایی با صادرکنندگان واقعی 
و درستکار نداشته و حتی االمکان تعامل با آنها را دنبال می کند. وی تصریح کرد: بانک مرکزی 
مشکالت صادرکنندگان در شرایط کنونی را درک می کند و قصدی برای فشار مضاعف بر 

آنها ندارد.
۱۵ هزار صادرکننده هیچ ارزی به کشور بازنگرداندند

معاون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: ارزهای صادراتی ۲۱ هزار ۱۸۴ 
صادرکننده به کشور بازنگشته است. این ۲۱ هزار ۱۸۴ صادرکننده در سال های ۹۷ و ۹۸ به 
کشورهای مختلف صادرات داشته اند؛ از این تعداد حدود ۱۵ هزار صادرکننده اصال هیچ ارزی 
نیاروده اند. کارت بازرگانی صادرکنندگانی که عمدی ارزهای خود را به کشور نیاورند تعلیق می شود.

جزئیات تجارت خارجی ایران در پنج ماه کرونایی
ایران تا پایان مرداد ۱3۹۹ حدود ۱۱ میلیارد دالر صادرات غیر نفتی داشته که این عدد از نظر 
ارزشی نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش 3۹ درصدی را نشان می دهد. میزان واردات 

نیز به ۱3.۷ میلیارد دالر رسیده که در قیاس با سال قبل، کاهش ۲3 درصدی نشان می دهد.
لغو ممنوعیت سرمایه گذاری بانک ها در بورس

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در جلسه شورای عالی بورس، آیین نامه پیشنهادی 
حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سهام داران و سرمایه گذاران مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت. در این جلسه منع مشارکت بانک ها در رابطه با مفاد ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع 
موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، استثنا شد و بانک ها مجاز به سرمایه گذاری 

در بازار سرمایه خواهند بود.
قیمت بنزین و گازوییل تغییر نمی کند

لیتر بنزین را  اینکه دولت برای سال ۱3۹۹ حق العمل فروش هر  با بیان  سخنگوی دولت 
۱۲۵۰ریال و همچنین گازوییل را ۷۰۰ ریال تعیین کرد و گفت: این افزایش قیمت بر درآمد 
جایگاه داران سوخت تاثیر خواهد داشت، اما به هیچ وجه منجر به افزایش قیمت بنزین و گازوییل 

نخواهد شد.
افزایش ۴۵ درصدی تولید در ایران خودرو

گروه صنعتی ایران خودرو از ابتدای امسال تا روز بیستم شهریورماه موفق به تولید بیش از 
۲۲۰ هزار دستگاه خودرو شده که حکایت از افزایش ۴۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته دارد.

خارجی

9۵ درصد شرکت  های آمریکایی چین را ترک نمی کنند
بر اساس تحقیق انجام شده توسط اتاق بازرگانی آمریکا ۹۵ درصد از شرکت های آمریکایی 
حاضر در اقتصاد چین علیرغم تهدید ترامپ نمی خواهند این کشور را ترک کنند و آنها بازار 

چین را جذاب و رو به رشد می دانند.

هند احتمال دامپینگ واردات آلومینیوم از چین را بررسی می کند
دولت هند بررسی های گسترده ای را درباره اینکه آیا واردات کالف آلومینیوم از چین در جهت 
کاهش قیمت داخلی بوده است یا نه را در یک دوره از سال ۲۰۱۷ تا دسامبر ۲۰۱۹ را بررسی 
می کند. شرکت های هندی در اظهارات خود ضمن بیان اینکه واردات بی رویه از چین باعث 
کاهش قیمت داخلی آلومینیوم در این کشور شده، تاکید کرده اند که این گونه واردات بر عملکرد 

و فعالیت آنها تاثیر جدی گذاشته است.

از کرونا  به دوران پیش  این زودی  ها  به  اقتصاد جهانی  آلمان:  بانک  دویچه 
بازنمی گردد

مدیرعامل دویچه بانک آلمان هشدار داد که ممکن است روند بهبود اوضاع اقتصاد جهانی و 
بازگشت آن به شرایط پیش از کرونا بیشتر از چیزی که قبال تصور می شد طول بکشد. وی 
گفت: رسیدن اقتصاد جهانی به شرایط پیش از شیوع کرونا سخت است و خیلی زمان خواهد 

برد. این اتفاق نه امسال رخ خواهد داد نه سال آینده.

عربستان قیمت نفت خود برای بازارهای آسیایی و آمریکا را کاهش داد
شرکت نفت دولتی عربستان، آرامکو، قیمت  نفت خود در تمام گریدها در بازارهای آسیایی و 
آمریکا را برای تحویل در ماه اکتبر کاهش داد. این دومین ماه متوالی است که عربستان قیمت 
نفت خود در آسیا را کاهش داده و نخستین بار است که پاالیشگاه های آمریکا در ۶ ماه گذشته 

شاهد کاهش قیمت نفت عربستان هستند.

قیمت واکسن کرونا زیر ۱0 یورو 
مدیرعامل شرکت سانوفی فرانسه، اعالم کرد که به احتمال زیاد هر دوز واکسن کرونا این 

شرکت در آینده قیمتی کمتر از ۱۰ یورو خواهد داشت.

پیش بینی روسیه از قیمت نفت در سال آینده
وزیر انرژی روسیه گفت تقاضا برای نفت در جهان ۹ تا ۱۰ میلیون بشکه در روز در سال جاری 
به علت تاثیرات شیوع کرونا کاهش می یابد و قیمت نفت در سال بعد به ۵۰ تا ۵۵ دالر در 

هر بشکه خواهد رسید.

سـرخـط خبــرهـای اقتصـادی در هفته منتهی به 19 شهریور، قیمت میانگین بیلت صادراتی ایران، با رشد حدوداً 1.۸ درصدی به 40۷.5 دالر 
به ازای هر تن رسید. قیمت اسلب صادراتی ایران نیز با رشد قابل توجه حدوداً ۲.9 درصدی به 4۳۲ دالر به 
ازای هر تن رسید.قیمت های منتشرشده توسط متال بولتن نشان می دهد که قیمت فوِب اسلب صادراتی ایران 
در هفته منتهی به 19 شهریور، نسبت به هفته گذشته حدوداً ۲.9 درصد افزایش یافته و به 4۳۲ دالر به ازای 
هر تن رسیده است. در هفته مورد اشاره، قیمت فوِب بیلت صادراتی ایران در بنادر کشور به محدوده 405 تا 
410 دالر به ازای هر تن رسید که میانگین این قیمت ها، 40۷.5 دالر به ازای هر تن، رشد حدوداً 1.۸ درصدی 
را نسبت به قیمت های 1۲ شهریور نشان می دهد.فوالد صادراتی ایران با رکوردشكنی های پی در پی، روزهای 
رویایی را سپری می کند و در حال حاضر در قیمت هایی معامله می شود که حتی در ماه های پیش از آغاز شیوع 
کرونا در سطح جهان نیز سابقه نداشته است.به عنوان یك نشانه مثبت دیگر برای فوالد صادراتی ایران، قیمت 
بیلت و اسلب صادراتی در منطقه CIS در هفته منتهی به 19 شهریور صعودی بوده است. قیمت فوب اسلب 
صادراتی CIS در بنادر دریای سیاه در هفته مورد اشاره، افزایش قابل مالحظه ۲.۳ درصدی را ثبت کرد و به 
محدوده 440 تا 445 دالر به ازای هر تن رسید. قیمت فوب بیلت صادراتی CIS نیز با رشد ۳.۷ درصدی به 
41۷ دالر به ازای هر تن رسید.متال بولتن گزارش داده که فوالد خوزستان، اخیرا موفق به فروش ۳0 هزار تن 
اسلب صادراتی با نرخ 4۳۲ دالر به ازای هر تن در فوب بنادر جنوبی کشور گردیده است. افزایش قیمت محصوالت فوالدی نهایی در بازار شرق آسیا به علت کاهش 

عرضه، مهمترین عاملی است که سبب شده خریداران اسلب ایران، حاضر به خرید این محصول به قیمت های باالتر شوند.

وزارت بازرگانی آمریكا اعالم کرد که قصد دارد از ماه اکتبر سیستم ارزیابی و نظارت بر واردات فوالد را به روز کند. بر اساس اعالم وزارت بازرگانی آمریكا، 
به روزرسانی این سیستم با هدف تقویت نظارت بر واردات فوالد و جلوگیری از دور زدن محدودیت ها و ممنوعیت وارداتی فوالد اعمال می شود. ویلبر 
راس، وزیر بازرگانی آمریكا در این باره عنوان کرد: این اقدام، از جمله کارهایی است که دونالد ترامپ با هدف حمایت از صنعت فوالد آمریكا و کارگران 
و خانواده های آنان انجام می دهد.بر اساس تغییرات اعمال شده در سیستم ارزیابی و نظارت بر واردات فوالد آمریكا از این پس، متقاضیان واردات فوالد نه 
تنها باید کشور مبدأ محصول فوالدی را مشخص کنند بلكه باید کشوری را هم که فوالد در کارخانه های آن کشور از طریق ذوب یا قالب گیری تبدیل به 
محصوالت دیگری شده را نیز مشخص سازند. تا پیش از این، واردکنندگان فوالد به آمریكا فقط باید کشور مبدأ واردات فوالد یا محصول فوالدی نهایی 
را مشخص می کردند اما از این پس، باید کشورهایی که احتماالً محصول فوالدی ابتدا در آنها بخشی از فرآیند تولید صورت گرفته را هم مشخص کند.

وزارت بازرگانی آمریكا اعالم کرده که سیستم جدید ارزیابی و نظارت بر واردات فوالد از 1۳ اکتبر ۲0۲0 اجرایی خواهد شد که اولین گام از برنامه تحول 
اساسی در این زمینه است. سیستم ارزیابی و نظارت بر واردات فوالد به آمریكا از سال ۲005 تاکنون تغییر نكرده بود. در سیستم جدید، افزایش روند 

واردات محصوالت فوالدی به آمریكا و احتمال دور زدن محدودیت های وارداتی، سریع تر و راحت تر افشا خواهد شد.
آمریكایی ها می خواهند در واردات محصول نهایی، اطالعات کامل زنجیره تولید محصول فوالدی را به دست آورند تا اگر این محصول در چرخه تولید، 

از کشوری که وارداتش به آمریكا ممنوع است، عبور کرده باشد، مانع واردات آن شوند.

صنعت فوالد چین بیش از سایر صنایع از رشد اقتصاد این کشور پس از شیوع موج اول کرونا، بهره برده است. بر اساس گزارش بلومبرگ، رشد تقاضای 
فوالد در چین سبب فشار برای افزایش تولید در این کشور شده است. با افزایش تولید فوالد، اکنون انتظار می رود که سهام شرکت های فوالدی چین هم 

افزایش پیدا کند.
در سه ماه اخیر تولید فوالد چین به طور متوسط بیش از 90 میلیون تن بوده است. چین تقریباً نصف فوالد جهان را تولید می کرد اما در آوریل امسال این 

سهم به ۶۲ درصد افزایش یافت. در ماه ژوئن هم چین به واردکننده خالص فوالد برای اولین بار در یك دهه اخیر تبدیل شد.
از سوی دیگر برنامه دولت چین برای ادغام شرکت های بزرگ فوالدی با یكدیگر می تواند منجر به تقویت سهام این شرکت ها شود. اما مهمترین عامل عدم 
رشد مورد انتظار سهام شرکت های فوالدی چین با وجود رونق گسترده در بازار فوالد این کشور، قیمت باالی سنگ آهن است که سبب کاهش حاشیه 

سود فوالدسازان شده است.
در بین 5 فوالدساز بزرگ جهان، دو فوالدساز چینی Baosteel و Hesteel در سه ماهه دوم ۲0۲0 با کاهش درآمد خالص به سبب شیوع کرونا مواجه 
شدند اما همچنان سودده ماندند؛ اما ArcelorMittal که بزرگترین شرکت فوالدسازی جهان است و همینطور Nippon Steel در این مدت، دچار 

زیان شدند.

اولین کارخانه فوالد سبز جهان در سوئد افتتاح شد. در فرآیند تولید فوالد سبز در 
سوئد که توسط یك کنسرسیوم دولتی- خصوصی به نام Hybrit ایجاد شده، از 
هیدروژن برای گرمایش کوره های بلند استفاده می شود و با بهره گیری بیشتر از 
فوالد متالورژیكی به عنوان خوراک، به جای سنگ آهن، آالیندگی زیست محیطی 
کمتری نیز ایجاد می شود.به گفته مقامات سوئدی، با توسعه این روش تولید فوالد، 
این کشور طی ۲0 ســال آینده به کشوری تبدیل خواهد شد که صنعت فوالد 
آن کامالً عاری از سوخت فسیلی و بدون ایجاد دی اکسید کربن فعالیت خواهد 
کرد.ســوخت هیدروژن از طریق فرآیند الكترولیز از آب ایجاد می شود و با انرژی 
آزادشده آن می توان نیروگاه ها و صنایع را تغذیه کرد و برخالف سوخت فسیلی، 
آالیندگی ایجاد نمی کند. شــیوه نوآورانه تولید فوالد با سوخت هیدروژن که به 
اصطالح به آن »فوالد سبز« گفته می شود، راهی برای خالصی از آلودگی محیط 

زیست در فرآیند تولید فوالد، محسوب می شود.

فوالدســازان آلمان ابراز امیدواری کرده اند که از اواخر تابستان و اوایل پاییز رشد 
تولید خود را شروع کنند. تولید فوالد آلمان، به دلیل بحران کرونا کاهش شدیدی 

را در ماه های اخیر تجربه کرده بود.
همچنین بر اســاس نظرسنجی ماهانه پلتس از تولیدکنندگان، توزیع کنندگان، 
تجار و مصرف کنندگان فوالد در آلمان که اوایل سپتامبر انجام شده، شاخص رشد 
قیمت فوالد به ۷۷ واحد رسید که نشانگر افزایش انتظارات برای رشد قیمت فوالد 
در این کشور است. شــاخص 50 بیانگر تثبیت قیمت و شاخص های باالی 50 

بیانگر انتظارات رشد قیمت است.

روند قیمت  فوالد صادراتی ایران

مقررات سختگیرانه آمریکا برای واردات فوالد

صنعت فوالد چین از شرایط پساکرونا در این کشور سود می برد

افتتاح اولین کارخانه »فوالد سبز« جهان در 
سوئد

تولید فوالد آلمان افزایش می یابد



قیمت های داخلی

بورسکاال

 تهيه و تنظيم: مريم رحيمی
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: ريال/کيلوگرم(

ميلگرد ساده

ميلگرد آجدار

ميلگرد آجدار

قیمت ورق سیاه در بازار تهران

هفته سوم شهريورهفته دوم شهريورسايز

0.4245,000248,000

0.5245,000260,000

0.6217,000230,000

0.7217,000245,000

0.8215,000235,000

0.9222,000235,000

1230,000240,000

1.25215,000230,000

1.5215,000235,000

2245,000240,000

2.5223,000235,000

هفته سوم شهريورهفته دوم شهريورسايز

6.5115,000119,000

8******

10******

12******

14******

هفته سوم شهريورهفته دوم شهريورسايز

3122,000125,000

4122,000125,000

5122,000125,000

6122,000125,000

8122,000125,000

10122,000125,000

هفته سوم شهريورهفته دوم شهريورسايز

6122,000125,000

8122,000125,000

10122,000125,000

12122,000125,000

14122,000125,000

16125,000133,500

هفته سوم شهريورهفته دوم شهريورسايز

8110,000119,000

10102,000112,000

12102,000112,000

14104,000112,000

16104,000112,000

18104,000112,000

20104,000112,000

22104,000112,000

25104,000112,000

28103,000113,000

30******

32103,000113,000

هفته سوم شهريورهفته دوم شهريورسايز

2170,000185,000

3152,000164,000

4140,000152,000

5140,000151,000

6142,500154,000

8142,500148,000

10142,500146,000

12145,000149,000

15142,000145,000

20132,000137,000

25129,000137,000

روند تغییرات
قیمت محصوالت فوالدی 

در بازار تهران

قيمت پايانی ميانگين نام کاالتوليد کننده
موزون )ريال(

حجم معامله 
تاريخ تحويلتاريخ معامله)تن(

140,0۳۳۸,1451399/06/171399/08/30ورق سرد Bفوالد مبارکه اصفهان

109,46665,0101399/06/171399/08/30ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

154,6436,0901399/06/171399/08/30ورق قلع اندودفوالد مبارکه اصفهان

115,03435,0901399/06/171399/08/30ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

95,55034,0001399/06/181399/07/17تختال SMفوالد مبارکه اصفهان

140,03363,3961399/06/241399/08/30ورق سرد Bفوالد مبارکه اصفهان

165,9063,3011399/06/241399/08/30ورق گالوانیزه Gفوالد مبارکه اصفهان

109,4666,2221399/06/241399/08/30ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

115,0345811399/06/241399/08/30ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

116,6765,5001399/06/191399/09/16سبد تیرآهن مخلوطذوب آهن اصفهان

فوالد خوزستان
شمش بلوم 

5SP)150*150(
89,38328,0001399/06/181399/07/17

مجتمع فوالد خراسان
شمش بلوم 

5SP)150*150(
91,4466,0001399/06/181399/07/15

مجتمع فوالد خراسان
سبد میلگرد 
A3-14۲۸تا

98,31110,0321399/06/191399/07/02

شرکت معدنی وصنعتی 
چادرملو

شمش بلوم 
5SP)150*150(

90,64510,0001399/06/181399/07/17

آهن و فوالد ارفع
شمش بلوم 

5SP)150*150(
92,3736,0001399/06/181399/06/23

اخبار فوالد
بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

صاحب امتياز: انجمن توليدکنندگان فوالد ايران 
مدير مسئول: سيدرسول خليفه سلطانی

سردبير: سيد احمد عسکری
گرافيک و صفحه آرايی: زهرا رضادوست

همکاران اين شماره: مريم رحيمی،   محسن احمدی ، آيسل شيرانی، مژگان منصوری، حسن عليزاده
آدرس: تهران، خيابان وليعصر، باالتر از خيابان شهيد بهشتی،کوچه پرديس، پالک3/۱

تلفن: ۸۸۵۵۱۷۰۱-4
mag@chilanonline.com :ايميل
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قيمت پايانی ميانگين نام کاالتوليد کننده
موزون )ريال(

حجم معامله 
تاريخ تحويلتاريخ معامله)تن(

95,5508,5001399/06/181399/07/17تختال Cفوالد هرمزگان جنوب

فوالد روهینا جنوب
سبد میلگرد 14 تا ۳۲ 

A3 -
93,0913,3001399/06/191399/07/16

94,6572,0021399/06/191399/07/17سبد میلگرد 14 تا ۲5صبا فوالد زاگرس

تولیدی فوالد سپید فراب 

کویر
97,2823,3001399/06/191399/06/24سبد میلگرد مخلوط

صنایع فوالد کاوه تیكمه 

داش

سبد میلگرد 14 تا ۳۲ 

A3 -
98,5581,0121399/06/191399/06/24

مجتمع صنعتی ذوب آهن 
پاسارگاد

شمش بلوم 
5SP)150*150(

91,4318,0001399/06/181399/06/26

95,0582,9701399/06/191399/06/24سبد میلگرد مخلوطگروه ملی صنعتی فوالد ایران

102,6301,1001399/06/191399/06/29سبد تیرآهن مخلوطمجتمع فوالد ظفر بناب

156,8372001399/06/171399/07/15ورق گالوانیزه Gصنایع فوالد شهریار تبریز

سبد میلگرد 14 تا ۳۲ آذر فوالد امین
A3 -

97,9671,0121399/06/191399/06/24

صنایع آهن و فوالد سرمد 
ابرکوه

سبد میلگرد 14 تا ۳۲ 
A3 -

94,1453,3001399/06/191399/07/15

91,0877261399/06/191399/07/16سبد میلگرد مخلوطمجتمع فوالد آتیه خاورمیانه

93,2103,3001399/06/191399/07/15سبد میلگرد 14 تا ۲5فوالد البرز ایرانیان
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تغييرات قيمت محصوالت فوالدي در بازار تهران 
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