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دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

یک اقدام اساسی طی ماه های اخیر در وزارت صنعت، 
معدن و تجارت انجام شده که نتایج مثبت آن در بازار 
ورق های فوالدی در حال نمایان شدن است و باعث 
کاهش 30 درصدی قیمت ورق در کف بازار شده و آن 
هم اصالح سهمیه های بهین یاب مصرف کنندگان 
ورق و ســاماندهی طــرف تقاضای ایــن محصول با 
محوریت معاونت امور صنایع آن وزارتخانه و همکاری 
همه جانبه شرکت فوالد مبارکه اصفهان و مشارکت 
انجمن فوالد در کنار ســایر بخش های وزارتخانه و 
بورس کاال است که البته با اصالح چند مورد جزئی و 
تکمیل این اقدام حرفه ای و شجاعانه می توان شاهد 
حــذف دالالن از این بازار و کاهش قابل توجه قیمت 
ورق فوالدی و مصنوعات حاصله از آن در کف بازار بود.

نکته قابل توجه این اســت که چنین کار بزرگی هم 
اخیرا و با محوریت همین معاونت و کارگروهی مشابه 
در پتروشــیمی انجام شــده و این تجربه موفق، در 

خصوص ورق های فوالدی هم امید به موفقیت دارد.
بنابرایــن با توجه به نتایج مثبت ســاماندهی این دو 
بازار الزم اســت تنظیم بازار مقاطع طویل فوالدی به 
نفــع مصرف کنندگان نهایی نیز با همین فرآیند و از 
طریق ســاماندهی حرفه ای عرضــه و تقاضا و بدون 
دخالت در قیمت گذاری و بدون نیاز به شــیوه نامه 
ها و دســتورالعمل های جدید و تجربه نشده صورت 
پذیرد چرا که به نظر می رسد به مراتب امکان پذیرتر 

و مثمرثمرتر خواهد بود.
عرضه حداکثری محصوالت فــوالدی در بورس کاال 
یکی از استراتژی های مهم و مثبت مورد توجه همه 
قوا  است لیکن الزم است همچون نظام حاکم بر عرضه 
محصوالت پتروشیمی، مقررات حاکم بر بورس کاال در 
عرضه فوالد نیز جاری گردد و سایر سازمان ها و نهادها 

مجاز به دخالت در مقررات بورس کاال نباشند.
بازار محصوالت پتروشیمی نیز با همین استراتژی و 
تعامل موثر بورس کاال با همه ذینفعان به خوبی تنظیم 
شده و مدت ها است از آرامش و ثبات الزم برخوردار 
است و لذا پیشنهاد می کنیم همین الگو برای فوالد 

نیز مدنظر سیاستگذاران و تصمیم گیران قرار گیرد. 
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انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با ارسال نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، درخواست اصالح شیوه نامه اخیر دولت برای تنظیم بازار فوالد را ارائه کرد.
در این نامه ، دکتر بهرام سبحانی رئیس انجمن فوالد با اعالم ایرادات محتوایی، اجرایی و ساختاری این شیوه نامه در 26 بند،  از دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور 

خواسته قبل از اجرای شیوه نامه، آن را مورد اصالح قرار دهند.

شیوه نامه ای پر ابهام
در این نامه، رئیس انجمن فوالد بیان داشته است: » التهاب ایجاد شده اخیر در بازار آهن آالت مسئولین را بر آن داشت تا به جای 
بررسی و شناسایی ریشه اصلی نابسامانی ها و اعمال نظارت و کنترل بر شبکه توزیع، شیوه نامه و دستورالعمل هایی را تنظیم و صادر 
نمایند که اگر چه حاوی نکات مثبت و تاثیرگذاری است اما به نظر این انجمن اشکاالت جدی و ابهامات و تناقضات قانونی و اجرایی 
متعدد دارد که اجرای آن بدون انجام اصالحات الزم، موجب ایجاد امضاهای طالیی، توزیع رانت، کاهش صادرات و ارزآوری فوالد و 

همچنین ریزش بازار سرمایه خواهد شد.«
تک روی در تدوین شیوه نامه

دکتر سبحانی در این نامه همچنین از عدم دریافت نظرات بخش خصوصی و مشارکت انجمن فوالد به عنوان بزرگترین تشکل صنفی 
زنجیره فوالد کشور با بیش از 260 عضو در تدوین این شیوه نامه گالیه کرده و آن را مغایر مفاد قانون بهبود مستمر محیط کسب و 

کار دانسته است.
لزوم هموار سازی مسیر صادرات فوالد

عالوه بر این در نامه انجمن فوالد به معاون اول رئیس جمهور ضمن تشریح مازاد تولید فوالد نسبت به مصرف و لزوم هموار سازی 
مسیر صادرات، آمده است: » صادرات قریب 20 میلیون تن فوالد مازاد بر نیاز در چهار پنج سال آینده محقق نخواهد شد و سیاست 
غلط ایجاد محدودیت برای صادرات شمش با هدف افزایش صادرات محصوالت نهایی حاصلی جز ورشکستگی و به تعطیلی کشاندن 

واحدهای فوالدسازی جدیدالتاسیس که بایستی سرمایه گذاری انجام شده را به نرخ روز بازپرداخت کنند، در پی نخواهد داشت.«
شعار غیر واقعی اما جذاب!

دکتر سبحانی در این نامه حداکثر پتانسیل صادرات محصوالت نوردی ساختمانی را سه تا پنج میلیون اعالم کرده و با تشریح مولفه 
های موثر بر بازارهای صادراتی شــمش و مقاطع طویل، شــعار ایجاد محدودیت برای صادرات شــمش و اسلب به منظور صادرات 
محصوالت تکمیلی را در ظاهر شعاری بسیار منطقی، جذاب و قابل پذیرش اما خالف واقعیت اعالم کرده و دالیل این ادعا را برشمرده 

است.
مهمترین ایرادات و پیشنهادات اصالحی

پیوست 4 صفحه ای این نامه شامل 26 بند اصالحی است که از مهم ترین آنها می توان موارد زیر را نام برد:
y  مالک قرار دادن قیمت هفته آخر هر ماه برای تعیین قیمت کل ماه آتی با توجه به نوسانات جهانی فوالد منطقی نمی باشد زیرا

با افزایشی شدن روند قیمت های جهانی تقاضا افزایش می یابد و با کاهشی شدن روند، رکود بر بازار حاکم می شود. لذا تعیین 
قیمت پایه بر مبنای قیمت های هفته قبل از عرضه منطقی و قابل اجرا می باشد.

y  برای کارخانجاتی همچون فوالدسازان القایی که مواد اولیه خود را از بازار آزاد و به نرخ های روز تهیه می نمایند، عرضه محصوالت
تولیدی در بورس کاال آن هم با 20 درصد کمتر از نرخ های جهانی مطابق ماده 8  و جدول پیوست چه توجیهی دارد؟

y  بیش از 85 درصد مواد اولیه معدنی )سنگ آهن، کنسانتره و گندله( در اختیار 4 شرکت است که برای 4 یا 5 خریدار عرضه می
گردد و لذا مفاهیم بورس در خصوص این مواد اولیه صدق نمی کند. عالوه بر این ساختار مقرراتی حاکم بر شرکت ها )کمیسیون 
معامالت و امثالهم( امکان اجرای ماده 9 را میسر نمی سازد. ضمنا به دلیل کمبود جدی سنگ آهن، کنسانتره و گندله در کشور، 

عرضه این مواد اولیه در بورس کاال باعث تزریق تورم به بازار فوالد خواهد شد. 
در جدول پیوست تعیین قیمت پایه، اساسا مبنای کارشناسی کاهش 20 درصدی قیمت پایه عرضه محصوالت فوالدی در بورس کاال 

نسبت به نرخ های جهانی مشخص نشده است.

گفتنی است پیش از ابالغ شیوه نامه نیز، انجمن فوالد 
در نامه هایی جداگانه به معاون اول رئیس جمهور و 
همچنین وزیر صمت، درخواســت تامل در ابالغ این 
شیوه نامه و بازنگری آن بر اساس مطالعات کارشناسی 

را ارائه داده بود.

مشــروح این نامه و ســایر تحوالت مربوط به شیوه 
نامــه تنظیم بازار فوالد از جملــه اقدامات و مواضع 
 انجمن فوالد را در ســایت چیالن آنالین به نشانی

 www.chilanonline.com بخوانید.

 محمد نهاوندیان
معاون اقتصادی رئیس جمهور

شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فوالد به هیچ عنوان به دنبال 
ایجاد رانت و امضای طالیی نیست و چنانچه در جلسات همفکری با بخش 
خصوصی به این نقطه برسیم که برخی مواد در این خصوص ابهام دارد، آن 

را اصالح می کنیم. عالوه بر این نگرانی ها بابت محدودیت در صادرات فوالد 
نیز در دستورالعمل اجرایی شیوه نامه رفع خواهد شد.

ابهامات شیوه نامه رفع می شود
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ایران پیشتاز رشد تولید فوالد در دنیا

به گزارش چیالن، تازه ترین گزارش انجمن جهانی فوالد حاکی از رشد ۱2.6 درصدی تولید فوالد خام ایران در         
ده ماهه نخست سال جاری میالدی نسبت به دوره مشابه سال قبل و رشد 2۷.9 درصدی تولید فوالد خام ایران در 
ماه اکتبر سال 2020 نسبت به ماه اکتبر سال گذشته میالدی است. از بین کشورهای عمده تولیدکننده فوالد، تنها 
تولید فوالد خام ایران، چین و ترکیه در میانه بحران کرونا، صعودی بوده است که از میان این سه کشور نیز در ده 

ماهه نخست سال 2020، بیشترین رشد تولید فوالد میانی متعلق به ایران بوده است.

معاون جدید برنامه ریزی و فناوری فوالد خراسان معرفی شد

چادرملو رکورد تولید کنسانتره و شمش فوالدی را شکست

بومی سازی سیستم مرکزی مشعل کوره های گندله سازی گل گهر

ثبت رکورد تولید ماهیانه آهن 
اسفنجی در فوالد سفیددشت

۸ رکورد فوالد هرمزگان در آبان 
ماه

رکورد تولید ماهیانه تختال در فوالد مبارکه شکسته شد

منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان اظهار داشــت: در روز 23 دی ماه که 
ســالروز تاسیس ذوب آهن اصفهان است، کوره بلند شماره یک این شرکت با حضور 
مســئولین کشور راه اندازی می شــود. با راه اندازی کوره شماره یک 800 هزار تن به 
تولید این شــرکت افزوده می شود و ذوب آهن اصفهان می تواند اهداف تولیدی خود 

را محقق سازد.
مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان با بیان این مطلب که این شــرکت به ســمت تولید 
محصوالت صنعتی رفته اســت، افزود: این مجتمع عظیم صنعتی به دنبال این است 
که در سال جاری با وجود محدودیت ها، صادرات خود را حفظ کند ، چرا که در شرایط 

کنونی ، کشور نیاز بسیار مبرم به ارز دارد.
مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان همچنین در خصوص اثرات شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فوالد بر این شرکت 
گفت: با عنایت به اینکه محصوالت این شرکت به صورت سلف تا سه ماهه در بورس کاالی ایران تا پایان بهمن ماه سال جاری عرضه 
شده است، کاهش قیمت پایه عرضه شمش در بورس کاالی ایران از 95 درصد قیمت فوب صادراتی ایران به 80 درصد قیمت فوب 
منطقه CIS )در صورت سرکوب قیمت ها و پیشگیری از رقابت در تابلوی بورس کاال(، منجر به کاهش درآمد حاصل از فروش اسفندماه 

خواهد شد.

مراســم تکریم و معارفه معاونان »برنامه ریزی و فناوری« پیشین و کنونی فوالد خراسان 
برگزار شد. محمدرضا شفیعیان با حکم کسری غفوری مدیر عامل فوالد خراسان، جایگزین 
بهروز اسماعیلی در این سمت شد. مهندس اسماعیلی بیش از سه دهه در فوالد خراسان 
مشغول خدمت بود و محمدرضا شفیعیان سابقه ریاست واحد ذوب و مدیریت فوالدسازی 

فوالد خراسان را در کارنامه دارد.
گفتنی اســت مهندس اسماعیلی در دوران خدمت خود از ســال ۱369 در پست هایی 
همچون مدیر نیروی انســانی، مدیر ممیزی داخلی و تضمین کیفیت، مدیر برنامه ریزی 
راهبردی و تعالی سازمانی فوالد خراسان خدمت کرده و آخرین سمت وی معاون برنامه ریزی 
و فناوری فوالد خراسان بوده است که امسال به افتخار بازنشستگی نائل شد. محمدرضا شفیعیان که از این پس با حکم کسری غفوری در 

سمت معاون برنامه ریزی و فناوری انجام وظیفه خواهد نمود، از سال ۱3۷9در فوالد خراسان مشغول به خدمت است.

با تولید بیش از ۱ میلیون و ۱04 هزار و 500 تن کنسانتره در مجتمع معدنی و صنعتی 
چادرملو در آبان ماه سال جاری، رکورد جدیدی در تولید ماهیانه این محصول به ثبت 
رسید. همچنین فوالدسازی چادرملو در آبان ماه امسال با تولید بیش از 94 هزار 386 
تن شمش فوالدی رکوردشکنی کرد. تولید شمش فوالدی در آبان ماه، ۱0 هزار و 386 

تن بیش از برنامه پیش بینی شده چادرملو بود.
چادرملو در آبان ماه 26,296 میلیارد ریال فروش داشته است و در مجموع هشت ماهه 
سال مالی خود به فروش ۱26,296,5 میلیارد ریالی رسیده است. فروش آبان ماه این 
شرکت نسبت به ماه قبل 3 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 245 درصد 

افزایش داشته است. مجموع فروش هشت ماهه این شرکت نسبت به مشابه سال گذشته 
99 درصد افزایش است.

با گذراندن مراحل دیتابرداری پیشرفته و تست های عملیاتی موفقیت آمیز طی یکسال، 
بوردهای مرکزی کنترل مشعل های کوره کارخانه گندله سازی شرکت معدنی و صنعتی 

گل گهر، بومی سازی و به مرحله تولید انبوه رسید.
این محصول تکنولوژی و ساخت کشورهای اروپایی بوده و با توجه به مشکالت تحریم 
و عدم تامین آن و اخالل در مشعل های کوره کارخانه گندله سازی، مهندسی معکوس 
آن با همکاری شــرکت دانش بنیان مپسام از سال قبل آغاز گردید و طی این پروسه، 
برد کنترلی طبق الگوریتم پیچیده دوازده گانه فرایندهای ایمنی استانداردهای اروپایی 

طراحی گردید.
هر یک از بردهای کنترلی ساخت داخل نسبت به مشابه خارجی دارای این مزیت بوده که 

از دو پردازنده مجزا با برنامه های منحصر بفرد دقیق و تکرارپذیر طراحی شده که امکان اضافه کردن سنسورهای مختلف، عیب یابی 
خودکار و شبکه سازی بردها می باشد. با کسب این دانش، طراحی مجزا برای استفاده مداوم واحدهای کنترلی کوره های حرارتی سایر 

صنایع نیز امکان پذیر گردید.

فوالد سفیددشت در آبان ماه سال جاری با تولید ۷5۱۷3 تن آهن 
اسفنجی، رکورد جدیدی در تولید ماهیانه این محصول در واحد 

احیاء مستقیم این شرکت به ثبت رساند.
مدیر عملیات شرکت فوالد سفیددشت با اشاره به تولید 5452۷3 
آهن اســفنجی در این شــرکت تا پایان آبان ماه از رشــد ۱2.2 
درصدی تولید نسبت به مدت مشــابه سال قبل خبر داد و ابراز 
امیدواری نمود که تا پایان سال جاری برنامه تولید 800 هزار تن 

تحقق یابد.
با تولید این میزان محصول در آبان ماه، عالوه بر ثبت رکورد تولید 
ماهیانه، هدف گذاری تولید هشت ماهه فوالد سفیددشت نیز به 

طور کامل محقق گردید.

ســید اصغر مدنی معاون بهره برداری شــرکت فوالد هرمزگان 
اظهار داشت: شرکت فوالد هرمزگان توانست در آبان ماه با تولید 
۱38226 تن تختال و پس از تنها دو ماه رکورد جدیدی را ثبت 
نماید. در آبان ماه 8 رکورد جدید شــامل رکورد تولید ماهیانه و 
روزانه تولید تختال، رکورد تعداد ذوب تخلیه شده روزانه و ماهیانه، 
رکورد تعداد ذوب ریخته گری شــده روزانه و ماهیانه و دو رکورد 
تعــداد ذوب تخلیه شــده در کوره های شــماره ۱ و 2 در فوالد 
هرمزگان به ثبت رسید که ثبت همزمان این رکوردها برای فوالد 

هرمزگان غرورآفرین است.
مدنی میزان تولید اسب از ابتدای سال تا پایان آبان را 95۷۷94 
تن عنوان و ابراز امیدواری کرد نمودار تولید همچون ســال های 
گذشته امســال نیز صعودی باشد و رکورد تولید سالیانه محقق 

گردد.

رکورد تولید ماهانه تختال و تولید فوالد با سیکل گاززدایی تحت خأل در شرکت فوالد 
مبارکه شکسته شد. غالمرضا سلیمی، مدیر ناحیــۀ فوالدسازی و ریخته گری مداوم، با 
اعالم این خبر گفت: ناحیۀ فوالدسازی و ریخته گری مداوم در آبان ماه با تولید بیش از 
625 هزار تن تختال و کمترین میزان ضایعات، برگ زرین دیگری بر افتخارات شرکت 

فوالد مبارکه افزود.
تولیـــد تختـــال در این ناحیـــه در مهرماه نیز از 6۱۷ هزار تن فراتر رفته بود و به 
این ترتیب رکورد تولید در ماه های ســی روزه در دو ماه متوالی جابه جا گردید. این در 

حالی است که بیشترین میزان تولید در ماه های سی روزه نیمۀ دوم سال مربوط به آذرماه سال 96 و به میزان 58۱ هزار تن بوده است 
که ۷.6 درصد رشد داشته است. این موفقیت در ادامۀ موفقیت ماه های قبل و ثبت رکورد 639 هزار تن تختال در شهریورماه )طی 3۱ 

روز( حاصل شده است.
همچنین در آبان ماه رکورد تولید فوالد با سیکل گاززدایی تحت خأل در واحد RH با تولید ۷8 هزار و 800 تن تختال شکسته شد که با 
توجه به اهمیت محصوالت تولیدی در این واحد که عموما در صنایع نفت و گاز و خودروسازی استفاده می شود، بسیار درخور توجه است.
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تن تولید فوالد میانی کشور

تن تولید محصوالت فوالدی کشور

تن تولید آهن اسفنجی

درصد کاهش صادرات فوالد کشور

درصد رشد مصرف ظاهری مقاطع طویل فوالدی

درصد رشد فروش فوالد امیرکبیر کاشان 

انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، آمار تولید فوالد کشور در 
دوره هفت ماهه نخست سال جاری را منتشر کرد. طبق آمار 
منتشرشده، مجموع تولید فوالد کشور با رشد 6 درصدی نسبت 
به دوره هفت ماهه نخست سال گذشته به ۱6 میلیون و 98۱ 
هزار تن رسیده است. یک نکته کلیدی در آمار منتشر شده، 
کاهش نرخ رشد تولید فوالد کشور در دوره هفت ماهه نخست 
امسال نسبت به نرخ رشد تولید فوالد در دوره های شش ماهه، 
پنج ماهه و چهارماهه سال جاری است. نرخ رشد تولید فوالد در 

شش ماهه نخست امسال، ۱0 درصد بوده است.

در هفت ماهه نخست سال جاری، در مجموع تولید محصوالت 
فوالدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته، رشد 9 درصدی 
ماه  تولید محصوالت فوالدی در هفت  داشته است. مجموع 
نخست امسال، ۱2 میلیون و ۷93 هزار تن بوده است. تولید 
مقاطع طویل فوالدی با رشد ۱4 درصدی نسبت به هفت ماه 
نخست سال گذشته، به 6 میلیون و 495 هزار تن رسیده است. 
مجموع تولید مقاطع تخت فوالدی نیز با رشد 4 درصدی به 6 

میلیون و 298 هزار تن رسیده است.

تولید آهن اسفنجی کشور در دوره هفت ماهه نخست سال 
جاری با رشد ۱۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
به ۱8 میلیون و ۱05 هزار تن رسیده است. رشد تولید آهن 
اسفنجی در هفت ماهه ماه نخست امسال، 5 درصد بیش از 
رشد تولید فوالد میانی بوده است که خبر خوبی برای واحدهای 

فوالدسازی مصرف کننده آهن اسفنجی است.

بنا به تازه ترین گزارش آماری انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، 
مجموع صادرات فوالد ایران )فوالد میانی و محصوالت فوالدی( 
در دوره هفت ماهه ماه نخست سال جاری، 4 میلیون و 536 
هزار تن بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل، کاهش قابل 
کاهش  نرخ  از  گرچه  می دهد.  نشان  را  درصدی  توجه 23.5 
صادرات فوالد نسبت به دوره شش ماهه و پنج ماهه سال 99 
کاسته شده است اما همچنان صادرات فوالد فاصله چشمگیری با 
حجم صادرات سال گذشته دارد که نشان دهنده درآمدهای ارزی 
دست رفته در ماه های گذشته تحت تأثیر محدودیت های دولتی 

اعمال شده بر صادرات فوالد است.

انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران آمار مصرف ظاهری فوالد در 
دوره هفت ماهه نخست سال جاری را منتشر کرد که نکته مهم 
آن افزایش قابل تأمِل مصرف ظاهری مقاطع طویل فوالدی است. 
افزایش 34 درصدی مصرف ظاهری کل مقاطع طویل فوالدی 
و افزایش 39 درصدی مصرف ظاهری میلگرد، در حالی صورت 
گرفته که ساخت وساز در کشور در رکود به سر می برد. در هفت 
ماهه نخست امسال، مصرف ظاهری فوالد میانی )بیلت و بلوم و 
اسلب( با ۱3 درصد رشد به ۱3 میلیون و ۷94 هزار تن رسید و 
مصرف ظاهری کل محصوالت فوالدی با 20 درصد رشد نسبت 

به مدت مشابه سال قبل به ۱۱ میلیون و 930 هزار تن رسید.

شرکت فوالد امیرکبیر کاشان طی عملکرد 8 ماهه نخست سال 
99 مبلغ ۱5۷5 میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت 
به مدت مشابه سال قبل ۱45 درصد رشد داشته است. فوالد 
امیرکبیر کاشان در آبان ماه سال جاری معادل 2۷0 میلیارد 
تومان از محصوالت خود را به فروش رساند که نسبت به دوره 
۱ ماهه مشابه سال قبل افزایش ۱6۱ درصدی را نشان می دهد.

عـــدد خبــــرکوره بلند شماره یک ذوب آهن راه اندازی می شود
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محصوالت شــرکت فــوالد مبارکه به 
هیچ عنوان به تجار فروخته نمی شود و 
این شــرکت محصوالت خود را تنها به 
بنگاه های اقتصادی که فعالیت صنعتی 
دارند به فروش می رساند. اگر مشکلی در 
بخش توزیع به وجود آمده و نیاز تامین 
کنندگان رفع نمی شود و همچنین اگر 
تفاوت قیمت بین درب کارخانه و بازار 
به وجود آمده، هیــچ گونه ارتباطی به 
فوالد مبارکه ندارد؛ پیگری این مشکل 
بر عهده دســتگاه های نظارتی اســت. فوالد مبارکه راهکارهای 
مختلفی برای برون رفت از شرایط فعلی بازار ارائه داده است تا هر 

چه سریع تر مشکالت برطرف شود.

در اقتصــاد ســالم و آزاد، عرضه و تقاضا 
یکدیگــر را در بازار پیــدا می کنند و بر 
اساس مکانیزم عرضه و تقاضا، فعالیت های 
اقتصادی هدایت می شود. دولت می تواند 
با یک ســری از ابزارها، نظیر تعرفه های 
و  مالیاتــی  مشــوق های  و  گمرکــی 
سرمایه گذاری، سمت و سوی اقتصاد را 
در جهت دستیابی به اهداف کالن تنظیم 
کند، اما حق ندارد با شیوه نامه یا ماده و 
تبصره هایی سازوکار عرضه و تقاضا را بر هم بزند. چون برهم زدن 
این سازوکار، باعث ایجاد فرصت های غیرمتعارف و رانت می شود. 
شــیوه نامه تنظیم بازار فوالد با عنوان »شـیوه نامـــه ساماندهی 
عرضه و تقاضای زنجیـره فـوالد«، دارای ایرادهای اساسی است و 

سازوکار عرضه و تقاضا در بازار فوالد را مختل می کند.

اگر نسبت به شرایط بازار فوالد نگرانی هایی 
وجود دارد، بهتر اســت که نظارت بر این 
بازار به یک نهاد فرادولتی سپرده شود. در 
این نهاد، نمایندگانی از تشکل های صنفی، 
نهادهای حاکمیتی، تولیدکنندگان، بازار 
ســرمایه و مصرف کنندگان باید گردهم 
بیایند و نقش متولی بــازار فوالد را ایفاء 
کنند. به عقیــده بنده، شــورای رقابت 
به عنوان یــک نهاد فرادولتــی، بهتر از 
مجموعه های دولتی می تواند این نقش را 
ایفاء کند. یک ایراد اصلی شــیوه نامه ابالغ شده توسط دولت این 
اســت که مدیریت بازار فوالد را بــه یک مدیریت دولتی تبدیل 
می کند. با اجرای این شــیوه نامه دولت از نقش سیاست گذاری و 
نظارت بر بازار فوالد خارج می شود و مستقیماً به مداخله در این 
بازار و مداخله در کشــف قیمت، قیمت گذاری، تعیین سهمیه و 

شیوه عرضه انجام معامالت می پردازد. 

با توجه به مقدار تولید فوالد کشور که در 
زمره ۱0 کشور نخست تولیدکننده فوالد 
جهان قرار دارد، نباید احســاس کمبود 
فوالد را شاهد باشیم و با توجه به سال ها 
تجربه کســب شــده در وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران و فوالدســازان بزرگ کشور، 
انتظار می رود با همدلی و همکاری، هم 
مقدار تولیــد همه زنجیره بیش از پیش 
افزایش یابــد و هم صادرات و کســب 
درآمد ارزی بیشتر برای کشور محقق شود. صادرات فوالد نیازمند 
اقدامات بازاریابی مداوم و حضور مستمر در بازار بوده و به ویژه با 
محدودیت های ایجاد شده توسط استکبار جهانی، فرآیند صادرات 
را نمی توان به صورت منقطع و مشروط به هیچ شرطی انجام داد.

قیمت پایه عرضه محصــوالت فوالدی 
در بورس کاال نباید به صورت دستوری 
تعیین شود. تعیین قیمت پایه بر اساس 
80 درصد قیمت های جهانی در شیوه نامه 
موسوم به »شـیوه نامـه ساماندهی عرضه 
و تقاضای زنجیـره فـوالد«، هیچ مبنای 
کارشناسی ندارد. بورس با قیمت گذاری 
دستوری منافات دارد و مکانیزم بورس 
باید بر اساس عرضه و تقاضا باشد. بورس 
ابزار آزادسازی قیمت ها است و نمی توان 
از آن برای اعمال قیمت های دستوری استفاده کرد. هیچ دلیلی 
ندارد شرکت های بخش خصوصی که با سرمایه خود، مواد اولیه 
را از بازار آزاد خریداری می کنند، ملزم به این شوند که تولیدات 

خود را با قیمت های دستوری در بورس کاال به فروش برسانند.

فوالد  بازار  ساماندهی  برای  راهکارهایی 
ارائه شده است

خطر مختل کردن سازوکار عرضه و تقاضا با 
شیوه نامه ای جدید

نظارت بر بازار فــوالد از طریق یک نهاد 
فرادولتی

صادرات فوالد نباید مشروط شود

بورس با قیمت گذاری دستوری منافات دارد

حمیدرضا عظیمیان

مدیرعامل فوالد مبارکه 
اصفهان

سیدرضا شهرستانی

عضو هیات مدیره انجمن 
تولیدکنندگان فوالد 

ایران

حجت اهلل شهپری فرد

مدیر فروش شرکت 
غلتک سازان سپاهان

علی محمدی

مدیرعامل فوالد 
خوزستان

جهاندار شکری

مدیرعامل شرکت ذوب 
آهن بیستون
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کاهش تولید فوالد خام در جهان
به گزارش انجمن جهانی فوالد، 64 کشور تولیدکننده فوالد، از ابتدای ماه ژانویه تا پایان ماه اکتبر سال جاری )۱0 ماهه نخست امسال(، یک 
میلیارد و 5۱۱ میلیون و 43 هزار تن فوالد خام تولید کردند که نسبت به فوالد خام تولیدشده در مدت مشابه سال گذشته میالدی )یک 
میلیارد و 542 میلیون و 339 هزار تن(، 2 درصد کاهش نشان می دهد. از نکات مهم گزارش انجمن جهانی فوالد این است که تولید فوالد 
خام چین )بزرگ ترین تولیدکننده فوالد دنیا( در ماه اکتبر امسال با رشد ۱2.۷ درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته به 92.2 میلیون 
تن رسیده است. میزان رشد تولید فوالد خام چین در ۱0 ماه نخست امسال، 5.5 درصد بوده است. تولید فوالد خام اتحادیه اروپا در ماه 

اکتبر 5.6 درصد و تولید فوالد خام آمریکا ۱5.3 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش یافته است.

داخلی

 شارژ بورس با پول صندوق توسعه ملی
رئیس هیئت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: مبلغ یک هزار میلیارد تومان از صندوق 
توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شده است. منابع اختصاص داده شده به 
صندوق تثبیت بازار سرمایه به نوعی تسهیالت است که بازپرداخت آن به صورت ساالنه و با 

نرخ بهره ۱۲ درصد است.
۴۰۰ هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی در کشور وجود دارد

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: به طور متوسط فرار مالیاتی در جهان 
حدود ۱۵ درصد است اما فرار مالیاتی در ایران بسیار بیشتر و بین ۲۵ تا ۳۰ درصد برآورد شده که 
براساس برآوردهای ریالی می توان گفت حدود ۴۰۰ هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی در ایران وجود دارد.

کاهش ۱۵ درصدی ساخت مسکن در بهار ۹۹
براساس اطالعات گردآوری شده توسط مرکز آمار، بهار امسال در شهر تهران تعداد ۱۲ هزار 
و ۸۱۸ واحد مسکونی در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری  تهران، 
پیش بینی شده بود که نسبت به فصل گذشته )زمستان ۹۸( حدود ۲۶.۹ درصد و نسبت به 
فصل مشابه سال گذشته حدود ۱۵.۳ درصد کاهش نشان می دهد. براساس این گزارش بهار 
۹۹ در کل نقاط شهری کشور تعداد ۱۰۲ هزار و ۱۶۰ واحد مسکونی در پروانه های صادرشده 
برای احداث ساختمان از سوی شهرداری های کشور پیش بینی شد که نسبت به فصل گذشته 
حدود ۱۵ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۶.۸ درصد افزایش داشته 

است.
میزان جذب سرمایه گذاری خارجی

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در ۷ ماهه نخست سال جاری ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون 
دالر از منابع خارجی برای سرمایه گذاری در کشور جذب شده است. انتظار داریم که این 
سرمایه گذاری ها تا پایان امسال و تا پایان دو سال آینده بتواند در کشور به طور کامل استفاده 

شود.
فرصت ارسال اظهارنامه مالیاتی یک ماه تمدید شد

معاون سازمان امورمالیاتی کشور گفت: فرصت ارسال اظهار نامه مالیاتی ارزش افزوده به مدت 
یک ماه تمدید شده است. این اظهارنامه قرار بود ۱۵ دی ماه سال جاری به حوزه های مالیاتی 

ارائه شود که تا ۱۵ بهمن ماه سال جاری تمدید شده است.
نرخ ارز و نفت در بودجه ۱۴۰۰

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه نرخ ارز را در الیحه بودجه سال آینده ۱۱ تا ۱۱ 
هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفتیم، گفت: قیمت نفت را هنوز قطعی نکردیم، اما برآوردهای 
اولیه برای نفت بشکه ای ۴۰ دالر است. نوبخت گفت: منابع بودجه ۱۴۰۰ از سه محل نفت، 
مالیات و انتشار اوراق مالی خواهد بود که در زمینه نفت، با توجه به میزان صادرات امسال تا 
مقداری که در شرایط مطلوب قادر به صادرات خواهیم بود، برنامه ریزی شده است. در سال 
۱۴۰۰ میزان واگذاری و انتشار اوراق مالی به مراتب کمتر از امسال و در حد مصوبه  قانون 

برنامه ششم توسعه خواهد بود.

خارجی

کاهش فعالیت اقتصادی فرانسه با موج دوم کرونا
وزیر امور دارایی فرانسه در مصاحبه با خبرگزاری اینتر فرانسه گفت فعالیت های اقتصادی این 
کشور با قرنطینه سراسری یک ماهه برای مقابله با موج دوم کرونا ۱۰ درصد آب رفته است. 
وی گفت: ما این بار آسیب های اقتصادی را محدود کردیم و فعالیت های اقتصادی ۱۰ درصد 
سقوط کرد، در حالی که در قرنطینه اول که در بهار وضع شد فعالیت های اقتصادی ۳۰ درصد 

سقوط کرده بود.
کاهش ۳۰ درصدی سرمایه گذاری در صنعت نفت -حم. 

دبیرکل اوپک گفت: سرمایه گذاری در صنعت نفت در سال جاری تا ۳۰ درصد کاهش یافت، 
این رقم بیشتر از زمان رکود اقتصادی در سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ است. صنعت نفت حتی 
پیش از همه گیری کرونا همچنان درگیر کاهش سرمایه گذاری بود. صنعت نفت به ۱۲ تریلیون 
و ۶۰۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز دارد تا بتواند نوسان ها را کاهش دهد و از بحران احتمالی 

انرژی در آینده جلوگیری کند.

اقتصاد روسیه ۴.۵ درصد کوچک می شود
الکسی کوردین، رئیس تاالر حسابرسی روسیه در گفتگو با اسپوتنیک گفت: سقوط اقتصادی 
روسیه بیش از ۴ درصد خواهد بود و حتی به ۴.۵ درصد خواهد رسید. کوردین همچنین اشاره 
کرد که کشورش در سال جاری ۱ میلیون فقیر بیشتر خواهد داشت و گفت: ما باید بر روی 

افرادی که نیازمند حمایت مالی هستند تمرکز داشته باشیم.
تأثیر کرونا بر اقتصاد انگلیس

انگلستان اعالم کرد که پاندمی کرونا باعث خواهد شد امسال بزرگترین سقوط تولید اقتصادی 
این کشور در ۳۰۰ سال گذشته به وقوع بپیوندند. دفتر مسئول بودجه انگلیس )اوبی آر( پیش بینی 
کرد اقتصاد انگلیس ۱۱.۳ درصد در سال ۲۰۲۰ سقوط کند. البته پیش بینی شده است اقتصاد 
انگلیس در سال آینده ۵.۵ درصد ریکاوری شود و در ۶.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ رشد کرده و 

در سال های بعد از آن هم به ترتیب ۲.۳ درصد، ۱.۷ درصد و ۱.۸ درصد رشد کند.

ایالن ماسک دومین ثروتمند جهان شد
طبق جدیدترین فهرست میلیاردرهای بلومبرگ، ایالن ماسک به دومین مرد ثروتمند جهان 
تبدیل شده و این عنوان را از بیل گیتس ربوده است. ارزش خالص دارایی های او ۷.۲ میلیارد 
دالر افزایش یافته و به ۱۲۷.۹ میلیارد دالر رسیده است. علت این جهش رتبه افزایش قیمت 
سهام شرکت تسال بوده است. با افزایش ۵۰۰ میلیارد دالری ارزش بازار تسال، ثروت ماسک 
به طور قابل توجهی افزایش یافت. سهام تسال حدود سه چهارم از دارایی ایالن ماسک را 

تشکیل می دهد.

سـرخـط خبــرهـای اقتصـادی در هفته منتهی به 5 آذر، قیمت میانگین بیلت صادراتی ایران، 442.5 دالر به ازای هر تن بود که نسبت به هفته پیش از 
آن، رشد قابل توجه 2 درصدی را نشان می دهد. قیمت میانگین اسلب صادراتی ایران نیز با رشد هفتگی 0.6 درصدی به 

44۷.5 دالر به ازای هر تن رسید.
قیمت های منتشرشده توسط متال بولتن نشان می دهد که قیمت میانگین فوِب اسلب صادراتی ایران در هفته منتهی به 5 
آذر، نسبت به هفته پیش از آن، 0.6 درصد رشد داشت و اسلب در محدوده 445 تا 450 دالر به ازای هر تن معامله شد. در 
هفته مذکور، قیمت فوِب بیلت صادراتی ایران در بنادر کشور در محدوده 440 تا 445 دالر به ازای هر تن بود که میانگین 

این قیمت ها، 442.5 دالر به ازای هر تن، رشد 2 درصدی را نسبت به قیمت های 28 آبان نشان می دهد.
شمش فوالدی ایران در هفته منتهی به 5 آذر با رشد قیمت 8.5 دالری به ازای هر تن نسبت به هفته پیش از آن، رکورد 
جدیدی را از خود برجای گذاشت و اسلب نیز در باالترین قیمت سال جاری در حال معامله است. قیمت شمش فوالدی 

ایران به باالترین میزان در دو سال گذشته رسیده است.
بی شــک این روزها را می توان یک فرصت طالیی برای افزایش قابل توجه صادرات فوالد ایران ارزیابی کرد. با وجود این، 
محدودیت های صادراتی اعمال شــده از طرف وزارت صمت تاکنون اجازه نداده که از این فرصت اســتثنایی در بازارهای 
صادراتی، بهره برداری خوبی صورت گیرد. در دوره هفت ماهه ماه نخست سال جاری، صادرات فوالد ایران 4 میلیون و 536 

هزار تن بوده که علی رغم افزایش تولید، نسبت به دوره مشابه سال قبل، کاهش قابل توجه 23.5 درصدی را نشان می دهد.
گفتنی است که در هفته منتهی به 5 آذر بیلت صادراتی CIS با رشد قیمت ۷ درصدی به 4۷5 دالر در بنادر دریای سیاه رسید.

تازه ترین گزارش انجمن جهانی فوالد حاکی از رشد ۱2.6 درصدی تولید فوالد خام ایران در ده ماهه نخست سال جاری میالدی نسبت به دور مشابه سال قبل و رشد 2۷.9 درصدی 
تولید فوالد خام ایران در ماه اکتبر سال 2020 نسبت به ماه اکتبر سال گذشته میالدی است.

آمارهای »ُورلد استیل« نشان می دهد که میزان تولید فوالد خام ایران در ماه اکتبر سال جاری میالدی، 2۷.9 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش یافت و به 2 میلیون و 660 
هزار تن رسید. افزایش چشمگیر تولید فوالد خام ایران در ماه اکتبر همزمان با افزایش ۷ درصدی تولید فوالد خام جهان در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل صورت گرفته است.

همچنین، ایران طی دوره ۱0 ماهه نخست سال 2020، 23 میلیون و ۷94 هزار تن فوالد خام تولید کرده که در مقایسه به رقم مدت مشابه سال گذشته میالدی )2۱ میلیون و ۱29 
هزار تن(، رشد ۱2.6 درصدی را نشان می دهد.

از بین کشورهای عمده تولیدکننده فوالد، تنها تولید فوالد خام ایران، چین و ترکیه در میانه بحران کرونا، صعودی بوده است که از میان این سه کشور نیز در ده ماهه نخست سال 
2020، بیشترین رشد تولید فوالد خام متعلق به ایران بوده است.

گفتنی است تولید فوالد خام ترکیه در ماه اکتبر ۱9.4 درصد افزایش یافته و در مجموع ده ماهه نخست امسال، تولید فوالد خام این کشور نسبت به دوره مشابه سال قبل میالدی، 4.2 
درصد افزایش یافته است. همچنین تولید فوالد خام ژاپن در ماه اکتبر کاهش ۱۱.۷ درصدی و تولید فوالد خام کره جنوبی کاهش ۱.8 درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل تجربه 

کرده است. تولید فوالد خام هند نیز در ماه اکتبر، 0.9 درصد افزایش یافته است.

کوین دمپسی رئیس انجمن آهن و فوالد آمریکا سیاست های ترامپ در وضع تعرفه بر واردات فوالد را موفق خواند و از آن حمایت کرد. وی در پاسخ به انتقاداتی که از سیاست های 
تعرفه ای ترامپ برای حمایت از صنعت فوالد آمریکا از سال 20۱8 مطرح شده است، گفت: »حقیقت این است که تعرفه های وضع شده بر واردات فوالد جواب داده است«.رئیس انجمن 
آهن و فوالد آمریکا اظهار داشت: واردات فوالد خارجی به آمریکا که تقریبا 2۷درصد از سهم بازار سال 20۱۷ را به خود اختصاص داده بود، در سال 20۱9 به ۱9 درصد کاهش یافت. 
نرخ بهره برداری از ظرفیت تولیدی فوالد آمریکا در این دو سال نیز از ۷4 درصد به نزدیک 80 درصد افزایش یافته است. همچنین کارخانه های تولید فوالد که به دلیل افزایش واردات 
غیرعادالنه تعطیل شده بودند، در این دو سال توانسته اند مجددا کارگران اخراجی خود را استخدام کنند و فعاالن صنعت فوالد شروع به سرمایه گذاری میلیاردها دالری در کارخانه های 

جدید و پیشرفته کرده اند.
کارشناسان صنعت فوالد آمریکا معتقدند تعرفه های وضع شده در دوران ترامپ به ثبات یک صنعت حیاتی آسیب دیده بر اثر واردات سنگین فوالد از سایر کشورها کمک کرده و اکنون 

بیش از هر زمان دیگری به این تعرفه ها نیاز است.
رئیس انجمن آهن و فوالد آمریکا گفته است: رکودهای بزرگ قبلی اقتصاد جهان، مانند بحران مالی آسیا در دهه ۱990 و رکود بزرگ سال 2008، منجر به بحران واردات فوالد در 
ایاالت متحده شد، زیرا صنایع فوالد خارجی با کاهش تقاضا در بازارهای داخلی، تولید اضافی خود را به بازار ایاالت متحده سرازیر کردند. حاال هم در شرایط همه گیری ویروس کرونا به 

نظر می رسد بدون تعرفه های فوالد، تاریخ احتماال تکرار خواهد شد.

حاشــیه ســود کویل نورد گرم در شمال اروپا به باالترین سطح خود در سال های اخیر رسید که به علت افزایش سریع قیمت معامالت نقدی این 
محصول پرمصرف فوالدی طی ماه های اخیر بوده است. هم اکنون قیمت کویل نورد گرم در شمال غرب اتحادیه اروپا 328 دالر به ازای هر تن باالتر 

از هزینه مواد اولیه اصلی برای تولیدکنندگان مبتنی بر کوره بلند است.
پیشنهادات فروش کویل نورد گرم به مراکز خدمات فوالد اروپا برای ژانویه تا ژوئن سال آینده میالدی نسبت به قیمت های امسال بیش از ۱00 یورو 
در هر تن افزایش یافته و به حدود 550 یورو در هر تن رسیده است و انتظار می رود پیشنهادات فروش کویل نورد گرم برای سه ماهه دوم 202۱ 

بتواند به مرز 600 یورو در هر تن افزایش یابد.
همچنین آرگوس گزارش داد که بزرگترین تولیدکننده فوالد اروپا یعنی آرسلورمیتال در حال افزایش قیمت نورد گرم فوالدی خود به 600 یورو 
در هر تن بصورت فوری است که این موضوع اعتبار پیشنهادات قبلی آنرا در سایر نقاط جهان و همچنین بازار داخلی کاهش می دهد. بر این اساس 

قیمت پیشنهادی ورق گالوانیزه به ۷00 یورو در هر تن افزایش خواهد یافت.
در کل چشم انداز قیمت ها در بازار فوالد صعودی است و موسسه اعتبارسنجی فیچ پیش بینی کرده است که شاخص قیمت فوالد )متوسط قیمت محصوالت فوالدی تخت و طویل( 

در سال 202۱ با رشد 40 دالری نسبت به سال جاری میالدی به نرخ 600 دالر به ازای هر تن افزایش می یابد.

روند قیمت  فوالد صادراتی ایران

رشد ۲۸ درصدی تولید فوالد ایران در ماه اکتبر

موضع فوالدسازان آمریکایی در قبال تعرفه های دولت ترامپ

رونق بازار ورق نورد گرم در 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 چهارم آبانهفته سوم آبانسایز

0.4320,000320,000

0.5315,000280,000

0.6285,000272,000

0.7280,000258,000

0.8280,000255,000

0.9280,000257,000

1283,000265,000

1.25275,000252,000

1.5275,000252,000

2285,000262,000

2.5285,000***

هفته چهارم آبانهفته سوم آبانسایز

6.5135,000128,000

8******

10122,000119,000

12******

14******

هفته چهارم آبانهفته سوم آبانسایز

3135,000124,000

4135,000124,000

5135,000124,000

6135,000124,000

8135,000124,000

10135,000124,000

هفته چهارم آبانهفته سوم آبانسایز

6135,000124,000

8135,000124,000

10135,000124,000

12135,000124,000

14135,000124,000

16164,000155,000

هفته چهارم آبانهفته سوم آبانسایز

8129,000118,000

10122,500111,000

12122,500111,000

14123,500113,500

16123,500113,500

18123,500113,500

20123,500113,500

22123,500113,500

25123,000113,500

28120,000108,000

30122,000117,000

32120,500109,000

هفته چهارم آبانهفته سوم آبانسایز

2215,000190,000

3205,000190,000

4******

5153,000146,000

6******

8155,000146,000

10152,000147,000

12155,000152,000

15151,000147,000

20154,000152,000

25149,000148,000

روند تغییرات
قیمت محصوالت فوالدی 

قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون )ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

۱28,5۱056,4301399/08/261399/11/25ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

209,2314,0001399/08/261399/11/25ورق گالوانیزه Gفوالد مبارکه اصفهان

214,3851,0001399/08/261399/11/25ورق قلع اندودفوالد مبارکه اصفهان

156,03913,5001399/08/261399/11/25ورق سرد Bفوالد مبارکه اصفهان

128,5108,8001399/08/261399/11/25ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

102,65932,0001399/08/271399/10/27تختال SMفوالد مبارکه اصفهان

118,2981981399/08/211399/11/19تیرآهن ۱4 تا ۱8ذوب آهن اصفهان

110,5596601399/08/211399/11/19سبد میلگرد مخلوطذوب آهن اصفهان

99,7451761399/08/281399/11/26سبد میلگرد مخلوطذوب آهن اصفهان

269,0004181399/08/281399/09/11ریل آهن R18ذوب آهن اصفهان

108,35919,0001399/08/201399/09/19تختال Cفوالد خوزستان

فوالد خوزستان
شمش بلوم 

5SP)۱50*۱50(
97,77016,9001399/08/201399/09/19

فوالد خوزستان
شمش بلوم 

5SP)۱50*۱50(
93,39517,5001399/08/271399/09/26

102,65910,0001399/08/271399/09/26تختال Cفوالد خوزستان

مجتمع فوالد خراسان
شمش بلوم 

5SP)۱50*۱50(
97,7707001399/08/201399/09/19

مجتمع فوالد خراسان
سبد میلگرد 

A3-۱428تا
110,5597261399/08/211399/09/09

مجتمع فوالد خراسان
شمش بلوم 

5SP)۱50*۱50(
93,3951,0001399/08/271399/09/26

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(

مجتمع فوالد خراسان
سبد میلگرد 

A3-۱428تا
99,7454,4001399/08/281399/09/19

شرکت معدنی وصنعتی 

چادرملو

شمش بلوم 

5SP)۱50*۱50(
93,3957001399/08/271399/09/27

شرکت معدنی وصنعتی 

چادرملو

شمش بلوم 
5SP)۱50*۱50(

97,7703,5001399/08/201399/09/20

آهن و فوالد ارفع
شمش بلوم 

5SP)۱50*۱50(
98,1318,0001399/08/201399/08/25

آهن و فوالد ارفع
شمش بلوم 

5SP)۱50*۱50(
93,3956,6001399/08/271399/09/02

102,6591,5001399/08/271399/09/27تختال Cفوالد هرمزگان جنوب

171,3681,2601399/08/191399/08/24ورق سرد Bفوالد غرب آسیا

فوالد کاوه جنوب کیش
شمش بلوم 

5SP)۱50*۱50(
97,7705,5001399/08/201399/09/18

فوالد کاوه جنوب کیش
شمش بلوم 

5SS)۱50*۱50(
93,3954,0001399/08/271399/09/25

110,559441399/08/211399/08/26سبد میلگرد ۱4 تا 25مجتمع فوالد صنعت بناب

99,7451541399/08/281399/09/03سبد میلگرد ۱4 تا 25مجتمع فوالد صنعت بناب

173,91530026/08/139920/09/1399ورق گالوانیزه Gفوالد امیرکبیر کاشان

99,74522028/08/139903/09/1399سبد میلگرد مخلوطجهان فوالد سیرجان

مجتمع صنعتی ذوب آهن 
پاسارگاد

شمش بلوم 
5SP)۱50*۱50(

97,7702,95020/08/139920/09/1399

5000

55000

105000

155000

205000

255000

305000

355000
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تغییرات قیمت محصوالت فوالدي در بازار تهران 

 ناودا��  ن���  م�ل�رد آجدار م�ل�رد سادە ورق س�اە ورق روغ�� 


