
به فوالدسازان اجازه سرمایه گذاری 
در تولید گاز داده شود

بهادر احرامیان 

نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

در هفته های اخیر صنعت فوالد ایران در کنار صنایع 
دیگری همچون صنعت سیمان و نیروگاه ها با مشکل 
کمبود گاز دست و پنجه نرم می کند و کمبود گاز به 
قطعی برق صنایع فوالد در کشور نیز منجر شده است. 
از شرکت های فوالدی خواسته شده که مصرف گاز و 
برق خود را به شدت کاهش دهند و ضعف در تأمین 
این خدمات جانبی، به کاهش تولید فوالد و در برخی 
شرکت ها، متاسفانه به توقف تولید منجر شده است. 
عالوه بر این قطعی یکباره برق وچندین هفته ای گاز 
خساراتی را به واحدهای فوالدی وارد کرده که مطابق 
قانون رفع موانع تولید، خسارت ایجادشده باید توسط 

نهادهای مربوطه پرداخت شود.
راهکار حل مشــکل کمبــود گاز اما به نظر ســاده 
می رســد. در دنیا بیش از 100 کشور تولید گاز دارند 
و استخراج گاز از مخازن در مقایسه با استخراج نفت، 
پیچیدگی کمتری دارد و تکنولوژی آن نیز ســاده تر 
و قابل دســترس تر اســت. برای مقایسه کمتر از 25 
کشور دنیا، تولید نفت دارند و افزایش عمق مخازن و 
تکنولوژی هایی مثل حفاری افقی باعث شده تا به طور 

کلی استخراج نفت پیچیده تر از استخراج گاز باشد.
مــا در ایران بزرگ ترین ذخایر گازی دنیا را در اختیار 
داریم و برای حل مشــکل کمبود تولید گاز طبیعی، 
بایــد اجازه داد تا بخش خصوصی با ورود خود به این 
حوزه، تولید گاز را افزایش دهد. در ســال های دورتر 
گفته می شد که بخش خصوصی نمی تواند در تولید 
فوالد موفقیتی داشته باشد، چون تولید فوالد نیازمند 
تکنولوژی پیشرفته و ســرمایه گذاری سنگین است 
اما مشــاهده شد که شــرکت های خصوصی خیلی 
بهتر از بخش دولتی می توانند صنعت فوالد کشور را       

توسعه دهند. 
دولت می تواند برای ورود شرکت های بخش خصوصی 
به حوزه استخراج و تولید گاز از قانون معادن استفاده 
کند بدین ترتیب که مخازن گازی را در اختیار بخش 
خصوصی قرار دهد و در عوض، بهره مالکانه و حقوق 
دولتــی دریافت کند. با اســتفاده از قانــون معادن، 
شــرکت های خصوصی می توانند در زمینه تولید گاز 
ســرمایه گذاری کنند و بدین ترتیب مشکل کمبود 
گاز در کشــور حل خواهد شد و از طریق تحویل گاز 
بیشــتر به نیروگاه ها، مشــکل قطعی برق کشور هم               

حل می شود.
با این فرمول و با سرمایه گذاری فوالدسازان در توسعه 
میادین گازی، هم مشــکل کمبود گاز در کشور حل 
می شود و هم فوالدسازان از اینکه دسترسی پایداری 
به گاز دارند، اطمینــان حاصل خواهند کرد. کمبود 
برخی زیرساخت ها و خدمات مربوط به آن مثل برق و 
گاز در حال حاضر تولید فوالد کشور را تهدید می کند 
و با ورود بخش خصوصی به حوزه اســتخراج و تولید 
گاز، این تهدید از ســر صنعت فوالد کشور برداشته       

خواهد شد.
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محدودیت های صادراتی، مهم ترین ایراد طرح فوالدی مجلس
به گزارش  چیالن ، انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در نامه خود تأکید کرده است که منوط کردن صادرات به عرضه کل 
تولید در بورس کاال، وضع عوارض صادراتی و حذف معافیت مالیاتی، صادرات و ارزآوری فوالد کشور را به شدت محدود 
خواهد کرد. این اقدام در شرایطی که بیش از 2 برابر نیاز داخل،تولید فوالد داریم و کشور نیازمند ارز صادرات غیر نفتی 

است، به هیچ عنوان قابل توجیه نیست.
    انجمن فوالد خاطر نشان ساخته است که شرکت های اصلی تولیدکننده فوالد بورسی هستند و الزام دارند در بودجه 
سالیانه خود، سهم صادرات را تعیین و برای تحقق آن بازاریابی و برنامه ریزی نمایند؛ لذا منوط کردن صادرات آنان به مازاد 
عرضه بر تقاضا در بورس کاال و اینکه درصورت نداشتن مشتری داخلی مجاز به صادرات باشند، مشکالتی اساسی در بازار 

فوالد ایجاد خواهد کرد از جمله اینکه:
    باتوجه به تولید شمش بیش از دو برابر نیاز داخل در ظرفیت فعلی که با راه اندازی واحد جدید این مازاد تولید روند 
افزایشی نیز خواهد داشت، عرضه کل تولیدات در بورس کاال به معنای عرضه بیش از دو برابر تقاضا می باشد و در چنین 
شرایطی نباید انتظار داشت که روی قیمت پایه رقابت صورت پذیرد و نهایتا قیمت معامله در سطح قیمت پایه بسته می 

شود که مغایر با فلسفه ایجاد بورس و مکانیزم کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا و رقابت می باشد.
    شرکت ها نمی توانند برای صادرات برنامه ریزی نمایند چرا که با توجه به تغییر مولفه های اقتصادی، وضعیت تقاضا 

ثابت و دارای روند مشخص نیست.
    مشتریان صادراتی را نمی توان منتظر نتیجه عرضه در بورس کاال نگه داشت. خریداران صادراتی معموال بین دو تا سه 
ماه قبل از زمان تحویل، قرارداد می بندند و پیش پرداخت می پردازند تا از زمان تحویل مطمئن باشــند و بتوانند برای 
حمل دریایی و رزرو کشت برنامه ریزی نمایند. لذا در صورت مشخص نبودن برنامه صادرات شرکت ها، این مشتریان نیز 

امکان برنامه ریزی و خرید نخواهند داشت.
عرضه سنگ آهن در بورس کاال بر مشکالت موجود می افزاید

انجمن فوالد در نامه خود اســتدالل کرده که عرضه سنگ آهن در بورس کاال فاقد توجیه است. زیرا بیش از ۹0 درصد 
سنگ آهن مصرفی در کارخانجات فوالدسازی توسط ۴ شرکت معدنی )گل گهر، چادرملو، سنگ آهن مرکزی و سنگ 
آهن سنگان( تامین می گردد و تعداد فوالد سازان خریدار سنگ آهن نیز از همین تعداد تجاوز نمی کند. این شرکت ها 
می توانند مشابه تمام فوالدسازان دنیا سنگ آهن مورد نیاز را در قالب قراردادهای بلند مدت یک ساله یا بیشتر از طریق 
مذاکره و توافق قیمت که با فرمولی متناسب با قیمت فوالد تعیین می گردد، تامین نمایند. لذا با عنایت به این توضیحات، 

عرضه سنگ آهن در بورس، اگر به مشکالت نیفزاید مشکلی را حل نخواهد کرد.
تمرکز بر عرضه حداکثری محصوالت نهایی در بورس کاال

انجمن فوالد همچنین مستثنی کردن صنعت لوله و پروفیل از مفاد این طرح )عرضه در بورس کاال( را موجب دریافت ورق 
فوالدی به اسم تولید و فروش آن در بازار آزاد دانسته است. انجمن فوالد در این نامه عنوان کرده که برای تنظیم بازار به نفع مردم بایستی بر عرضه حداکثری محصوالت 

نهایی همچون لوله و پروفیل که به دست مصرف کنندگان نهایی می رسد، تمرکز نمود.
برای تشکل های تخصصی حق رای در نظر گرفته شود

انجمن فوالد در بخش دیگری از نامه خود آورده است: در ماد ۴ طرح فوق الذکر، حضور انجمن های تخصصی و همچنین بورس کاال در کمیته رصد و پایش بازار فوالد، 
بدون حق رای تعیین شده حال آنکه با توجه به وظایف کلیدی و تخصصی که برای این کمیته در نظر گرفته شده، عدم حق رای تشکل ها آن هم در حالی که فقط یک 
رای این کمیته متعلق به بخش خصوصی است، زمینه بی توجهی به نظرات بخش خصوصی در اقتصاد فوالد کشور را فراهم می نماید که ممکن است به اتخاذ تصمیمات 

غیر کارشناسی و غیر اجرایی بیانجامد.

       پذیرش این مسئولیت خطیر در شرایط فعلی اقتصاد کشور نشان دهنده 
روحیه ایثار، مسئولیت پذیری، شجاعت و وجدان ملی جنابعالی است.

       زنجیره فوالد کشور در شرایط کنونی، بیش از هر چیز به پیگیری مجدانه 
و مستمر مسائل واحدهای تولیدی در ارتباط با تامین مواد اولیه، پایداری 
تولید، توسعه صادرات و تامین نیاز داخلی در تعامل با سایر بازیگران تولید 

و تجارت محصوالت زنجیره فوالد نیاز دارد.

پیام تبریک متفاوت انجمن تولیدکنندگان فوالد به 
دکتر سعد محمدی

پایدار زنجیره فوالد«،  تولید  ایرادات طرح »توسعه و  به رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضمن تشریح  نامه ای تفصیلی  ایران طی  تولیدکنندگان فوالد  انجمن 
پیشنهادات اصالحی خود برای رفع نواقص این طرح و اجرای اثربخش آن را ارائه کرد. گفتنی است کلیات این طرح اخیراً به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است.

در نامه تفصیلی به کمیسیون صنایع مجلس ارائه شد:

پیشنهادات اصالحی انجمن فوالد برای طرح مجلس
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15 هزار میلیارد تومان طرح توسعه در فوالد هرمزگان
فرزاد ارزانی

مدیرعامل فوالد هرمزگان

از طرح های توسعه فوالد هرمزگان می توان به پروژه های افزایش ظرفیت فوالدسازی به 2 میلیون تن در سال، ایجاد واحد 
ورق عریض به ظرفیت 1.2 میلیون تن در سال، ایجاد واحد اکسیژن به ظرفیت 10 هزار نرمال متر مکعب در ساعت، ایجاد 
یک مدول احیا به ظرفیت ۹00 هزار تن در سال، احداث ۴ عدد سیلو ی ذخیره آهن اسفنجی به ظرفیت ۳0 هزار تن،  ایجاد 
واحد سولفورزدایی جهت مدول های احیای مستقیم جمعاً با ارزش سرمایه گذاری بیش از 15 هزار میلیارد تومان اشاره کرد.

ریل ملی، بین المللی شد

مدیرعامل جدید گل گهر معرفی شد

رشد ۲۲۹ درصدی خالص فوالد آلیاژی ایران

زمان بهره برداری از طرح فوالدسازی فوالد سفیددشت مشخص شد

افزایش 1۶۲ درصدی سود فوالد سنگان در ۹ ماهه نخست امسال

ضخیم ترین تختال فوالدی کشور در شرکت فوالد مبارکه با طراحی صد درصد بومی و با تکیه 
بر دانش داخلی تولید شد. تولید تختال با ضخامت ۳00 میلی متر که نخستین بار در کشور 
توسط فوالد مبارکه صورت گرفت، یک دســتاورد بسیار بزرگ است که می تواند به اجرای 

پروژه های بزرگ انتقال نفت و گاز در کشور کمک کند.
حمیدرضــا عظیمیان مدیرعامل فوالد مبارکــه در این خصوص گفت: فوالد مبارکه یکی از 
شــاهکارهای خود را به بــازار عرضه کرد و برای اولین بار در ایران اســلب با ضخامت ۳00 
میلی متر در فوالد مبارکه تولید شد. این کار با طراحی قالب خاص و تغییرات و ابداعاتی در 

بخش خنک کن و دیگر بخش ها توسط کارکنان این مجتمع صورت گرفت.
وی افــزود: نکته مهم دیگر درخصوص تولید این اســلب این بود کــه ما قبل از تحریم ها با 
شــرکت های خارجی قرارداد بســته بودیم که روی ماشین های ریخته گری 1 تا ۴ فوالد مبارکه اصالحاتی انجام شود تا بتوانیم فوالد با 
ضخامت های بیشتر تولید کنیم؛ بنابراین با این رخداد ما دیگر برای اصالح ماشین ها به منظور افزایش ضخامت اسلب، نیازی به شرکت های 

خارجی نخواهیم داشت و دانش آن را کامال بومی کرده ایم.

اولین قرارداد صادرات ریل ذوب آهن به افغانستان به ارزش ۴ میلیون و ۳۳2 هزار دالر امضا 
شــد. منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در خصوص اولین قرارداد صادراتی ریل 
ملی اظهار داشت: ذوب آهن اصفهان به عنوان نخستین و تنها تولیدکننده ریل در ایران و غرب 
آسیا و هفدهمین تولیدکننده ریل در جهان، قراردادی را برای تأمین و صادرات ریل به کشور 

دوست و همسایه افغانستان منعقد کرد.
وی افــزود: قرارداد صادرات ریل ذوب آهن اصفهان، جهت تکمیل محوری اســت که اتصال 
افغانستان از طریق ایران به دریای عمان و خلیج فارس و از سمت غرب به اروپا را نهایی می کند 
و شــاهد افزایش حجم مبادالت تجاری و ترانزیت به افغانستان و همچنین افزایش مراودات 

تجاری طرفین خواهیم بود.
مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان با اشــاره به اینکه ریل تولیدی این شــرکت مطابق آخرین 
استانداردهای جهانی است و کیفیت آن توسط شرکت های معتبر تأیید شده است، ادامه داد: مذاکراتی برای تأمین ریل مورد نیاز سایر 

کشورهای منطقه در حال انجام است و چشم انداز خوبی برای صادرات این محصول استراتژیک وجود دارد.

روز 2۴ دی ماه در جلسه هیئت مدیره شرکت معدنی و  صنعتی گل گهر، ضمن تقدیر ازخدمات 
جمشید مالرحمان، مهندس ایمان عتیقی به عنوان مدیر عامل جدید شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر منصوب شد.مهندس ایمان عتیقی دانش آموخته مهندسی معدن است و پیش از این 
معاون مدیر عامل و مدیر مجتمع گل گهر بوده و سابقه حضور در هیئت مدیره این شرکت را 

نیز دارد.
 عتیقی همچنین عضویت در هیئت مدیره شرکت های جهان فوالد، گهرروش، هیات مدیره باشگاه 
گل گهر، معاون پشتیبانی مجتمع گل گهر، مدیر رفاه و خدمات اجتماعی شرکت گل گهر و رئیس 
نظارت بر تولید و فروش شــرکت گل گهر را در پیشینه  کاری  خود دارد.جمشید مالرحمان از 
اردیبهشت سال ۹8 تا 2۴ دی ماه سال ۹۹ سکان هدایت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر را برعهده داشت و در این دوره کارنامه موفقی 

را از خود برجای گذاشت. وی پیش از گل گهر، سال ها در ایمیدرو مشغول فعالیت بود.

شــرکت فوالد آلیاژی ایران در ۹ ماهه نخست سال جاری موفق به تحقق سود خالص 122۳ میلیارد 
تومانی شد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد خیره کننده 22۹ را نشان می دهد.

درآمد حاصل از فروش محصوالت شرکت فوالد آلیاژی ایران در دوره ۹ ماهه نخست سال جاری مبلغ 
۴2۶8 میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 11۴ درصد افزایش داشته است. حجم کل 
فروش این شرکت ۳5۶.8۷۷ تن بوده است.حاشیه سود ناخالص فوالژ در ۹ ماهه نخست امسال ۳5.۷ 

درصد و حاشیه سود خالص این شرکت 28.۶ درصد بوده است.

سجاد رستمی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری گفت: طرح توسعه 
فوالدسازی مجتمع فوالد سفیددشت شامل کوره قوس الکتریکی، کوره پاتیلی و ماشین ریخته گری اسلب 

در حال حاضر 8۶.۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و اوایل سال 1۴00 به بهره برداری می رسد.
وی گفت: با بهره برداری از طرح فوالدسازی مجتمع فوالد سفیددشت و تکمیل زنجیره تولید فوالد، ساالنه 

بیش از یک میلیون تن آهن اسفنجی و تختال در این شرکت تولید می شود.

علی امرایی مدیرعامل فوالد ســنگان اعالم کرد: در سال جهش تولید موفق به افزایش 1۶2 درصدی 
سود در ۹ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال قبل شدیم و همچنین با تدوین برنامه های 
تولیدی و مدیریت هزینه ها، ارزش فروش شرکت در ۹ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته، رشد 205 درصدی را تجربه کرد.
مدیر عامل فوالد سنگان گفت: تولید ۹ ماهه شرکت در سال ۹8 به میزان 15811۶1 تن و تولید ۹ ماهه 
در سال ۹۹ معادل 2۳۶۳18۳ تن بوده که افزایش ۴۹.5 درصدی را برای شرکت رقم زده است. بعالوه 
اینکه ارسال محصول در ۹ ماهه نخست سال ۹8 معادل 1۶۹۳۶12 و ارسال محصول در مدت مشابه 
امسال 2۳۴۶۳5۶ بوده که در نهایت رشد ۳8.5 درصدی در ارسال گندله تولیدی را رقم زده است.وی 
افزود: حمل کنسانتره به سایت افزایش 52.۳ درصدی داشته به طوری که در ۹ ماهه سال ۹8 معادل 1۷2۷۹۴۴ تن و در ۹ ماهه سال 

۹۹ به میزان 2۶۳2۳۷۳ تن بوده 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 شمش فوالدی

درصدسهم تولید مقاطع تخت و طویل فوالدی

انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، آمار تولید فوالد کشور در 
دوره ۹ ماهه نخست سال جاری را منتشر کرد طبق آمارهای 
انجمن فوالد، تولید فوالد میانی کشور در دوره ۹ ماهه نخست 
سال ۹۹، 2۳ میلیون و 2۶ هزار تن بوده است که از این میان، 
سهم بیلت و بلوم، 1۴ میلیون و 2۷0 هزار تن و سهم اسلب، 
8 میلیون و ۷5۶ هزار تن بوده است. تولید بیلت و بلوم در ۹ 
ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد 15 

درصدی و تولید اسلب، رشد ۹ درصدی را تجربه کرده است.

در ۹ ماهه نخست سال جاری، در مجموع تولید محصوالت 
فوالدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته، رشد 10 درصدی 
داشته است. مجموع تولید محصوالت فوالدی در ۹ ماه نخست 
امسال، 1۶ میلیون و ۶1۳ هزار تن بوده است. در ۹ ماهه سال 
۹۹، سهم محصوالت تخت و طویل فوالدی تولید شده در کشور 
تقریبا برابر و حدود 50 درصد کل محصول تولیدی است، هر 
چند سهم محصوالت طویل اندکی بیش از این میزان ثبت 
شده است؛ به طوری که از 1۶.۶ میلیون تن محصول فوالدی 
تولیدی، 8.۷ میلیون تن متعلق به محصوالت طویل و ۷.۹ 

مربوط به محصوالت تخت است.

طبق گزارش آماری انجمن فوالد، تولیدکنندگان آهن اسفنجی 
نیز در ۹ ماهه نخست سال جاری موفق به تولید بیش از 2۳.۳ 
میلیون تن از این محصول شده اند که نسبت به مدت مشابه 
سال ۹8، حدود 2 میلیون تن معادل ۹ درصد افزایش داشته 
است. پیشی گرفتن میزان رشد تولید فوالد از آهن اسفنجی یکی 
از دالیل کمبود این ماده اولیه در زنجیره فوالد و تغییر تعادل 
عرضه و تقاضای آن و در نتیجه افزایش قیمت آهن اسفنجی 

ارزیابی می شود.

بنا به تازه ترین گزارش آماری انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، 
مجموع صادرات فوالد ایران )فوالد میانی و محصوالت فوالدی( 
در دوره ۹ ماهه ماه نخست سال جاری، ۶ میلیون و ۴5۷ هزار 
تن بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل، کاهش قابل توجه 
1۷.2 درصدی را نشان می دهد. گرچه از نرخ کاهش صادرات 
فوالد نسبت به دوره شش و هفت و هشت  ماهه سال ۹۹ کاسته 
شده است اما همچنان صادرات فوالد فاصله چشمگیری با حجم 
ارزی  درآمدهای  نشان دهنده  که  دارد  گذشته  سال  صادرات 
دست رفته در ماه های گذشته تحت تأثیر محدودیت های دولتی 
اعمال شده بر صادرات فوالد است. کاهش صادرات فوالد در دوره 
۹ ماهه نخست سال جاری، به لحاظ حجمی 1 میلیون و ۳۴0 

هزار تن و به لحاظ ارزشی حدود ۶00 میلیون دالر است!

بر اساس گزارش آماری انجمن فوالد، مصرف ظاهری بیلت و 
بلوم در ۹ ماهه نخست سال جاری 10 میلیون و 825 هزار تن و 
مصرف ظاهری اسلب ۷ میلیون و ۷۳0 هزار تن بوده است. رشد 
مصرف ظاهری بیلت و بلوم در ۹ ماهه نخست امسال نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته 22 درصد بود و رشد مصرف ظاهری 
محصوالت  کل  ظاهری  مصرف  است.  بوده  درصد  اسلب 1۹ 
فوالدی با 21 درصد رشد در ۹ ماهه نخست سال جاری به 1۳ 
میلیون و ۹۹8 هزار تن رسید. رشد مصرف مقاطع تخت فوالدی 

1۳ درصد و مقاطع طویل فوالدی ۳0 درصد اعالم شده است.

در ۹ ماهه سال ۹۹، سهم محصوالت تخت و طویل فوالدی 
تولید شده در کشور تقریبا برابر و حدود 50 درصد است هر 
چند سهم محصوالت طویل اندکی بیش از این میزان ثبت شده 
است به طوری که از 1۶.۶ میلیون تن محصول فوالدی تولیدی، 
8.۷ میلیون تن متعلق به محصوالت طویل و ۷.۹ مربوط به 

محصوالت تخت است.

عـــدد خبــــرتولید ضخیم ترین تختال فوالدی کشور توسط فوالد مبارکه
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تحریم های جدیــد خزانه داری آمریکا 
علیه چند شرکت فوالدی ایران نشانه 
استیصال و درماندگی ترامپ و شکست 
سیاست های غلط و بی ثمر تحریم فوالد 
ایران است. دولت آمریکا یک بار صنعت 
فوالد ایــران را بطور عام تحریم کرد و 
چند بار هم نام شــرکت فوالد مبارکه 
را بطــور خاص در لیســت تحریم ها 
قــرار داد و برای معامــالت فوالدی با 
ایران محدودیت گذاشــت. اما علیرغم 
همه ایــن محدودیت ها صنعت فوالد ما 
با ســربلندی در حال توسعه است و درست در همین سال های 
تحریمی فوالدمردان با غیرت توانستند با افزایش تولید، جایگاه 
ایران را ارتقا داده و ایران در میان ده کشور اول تولیدکننده فوالد 
جهان قرار گرفت و همچنان صنعت فوالد کشــور به صادرات و 
ارز آوری ادامه داد. اکنون آوردن نام چند شرکت فوالدی در لیست 
جدید تحریم ها در حالی که کل این صنعت از قبل تحریم بوده 
نشان از درماندگی ترامپ و همفکرانش در زمین گیر کردن فوالد 
ایران دارد و هیچ تاثیری بر عملکرد این شرکت ها نخواهد داشت 
و انشااهلل بیش از پیش در جهت تولید، توسعه و تجارت بین الملل 

اقدام خواهد شد.

ما در انجمن فــوالد معتقدیم با مدیریت 
صحیح عرضــه و تقاضا می توان قیمت را 
به نفع مصرف کنندگان نهایی کاهش داد 
و این همان اصلی است که مجلس و دولت 
و نهادهای نظارتی باید به دنبال آن باشند 
نه اینکه فــارغ از بحث های مهم اجرایی 
در عرضــه و تقاضا، به دنبال فرمول های 
قیمتی بروند. ما همواره بر دو اصل اساسی 
تاکید کرده ایم: اول رســیدن محصوالت 
فوالدی با قیمــت منصفانه به مردم که 
یکــی از راهکارهای آن عرضــه حداکثری محصوالت نهایی در 
بورس کاال اســت که البته شــرایط بورس کاال نیز باید به طور 
جدی تسهیل شود. دوم صادرات هدفمند در طول زنجیره فوالد 
است که ارزآوری بیشتر برای کشور و پتانسیل های صادراتی هر 
حلقه و حتی هر شرکت باید مورد توجه جدی قرار گیرد که در 
این خصوص هم مطالعه کارشناسی مفصل انجام شده و به وزارت 
صمت هم پیشنهاد داده ایم. برای تحقق این دو هدف مهم الزم 
اســت حتما سیاستگذاری برای بازار داخلی و صادراتی فوالد به 

طور جداگانه و با مقررات خاص خود انجام شود.

یکســری از نظرات غیرکارشناســی که 
بر طبــل قیمت گذاری دســتوری فوالد 
می کوبند، علــت رکود بازار مســکن را 
قیمت فوالد عنوان می کنند در حالی که 
در بهای تمام شده یک ساختمان کمتر 
از ۶ درصد قیمت فوالد اثرگذار اســت و 
جای سئوال باقی است که آیا قیمت سایر 
مصالح و نرخ زمین گران نشده است، چه 
اتفاقی رخ داده که همه به فکر بازار فوالد 
افتادند؟ با قیمت گذاری دستوری فوالد، 
رانتی که ایجاد می شود رانت چندین هزارمیلیاردی در ماه است 
و قطعا جلوی قیمت گذاری دســتوری باید گرفته شود. عالوه بر 
ایــن، افزایش قیمت مواد اولیه نیز باید لحاظ شــود. ما ناچاریم 
یا از آهن اســفنجی اســتفاده کنیم یا قراضه یا ترکیب قراضه و 
اسفنجی، در حالی که قیمت اسفنجی به 8200 تومان و قیمت 
قراضه به 10 هزار تومان رسیده است، قیمت مواد اولیه فروآلیاژ، 
فرومنگنز و ســایر مواد وارداتی بیش از 1۷0 درصد رشد داشته 
اســت. فرومنگنزی که سال گذشــته 1۳ هزار تومان بود به ۳2 
هزار تومان رسیده است، اما متأسفانه هیچکدام از این مسائل در 

تصمیم گیری ها دیده نمی شود.

در حال حاضر فرصت بســیار مناسبی 
برای صادرات ایجاد شده است و ما شاهد 
افزایش جهانی قیمت محصوالت فوالدی 
هستیم، اما مشخص نیست این قیمت ها 
تا چه زمانی پابرجاست و ما باید از این 
فرصت استفاده کنیم و حداکثر صادرات 
را داشــته باشیم. بیشــترین مشکل و 
نگرانــی ما در حوزه صادرات ناشــی از 
سیاست های داخلی است. مشکل اصلی 
ما مقررات محدودکننده داخلی مربوط 
به صادرات محصوالت فوالدی اســت. افزایش قیمت فعلی در 
بازارهای صادراتی نشان دهنده این است که برخی شرکت های 
خارجی به خاطر موضوعاتی مثل کرونا در تولید مشکل دارند ولی 
ممکن اســت هرچه زودتر به مدار تولید برگردند. این فرصت ها 
محدود است و مثل ابرهای گذران می گذرند و اگر از آن استفاده 

نکنیم ممکن است دفعه بعدی در کار نباشد.

اســتیصال دولت آمریکا در مقابل صنعت 
فوالد ایران

مدل انجمن فوالد برای تنظیم بازار داخلی 
و صادراتی فوالد

قیمت                      از  ناشــی  بازار مســکن  رکود 
فوالد  نیست

فرصت صادرات فوالد از دست نرود

دکتر بهرام سبحانی

دبیر انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران

سیدرسول خلیفه 
سلطانی

دبیر انجمن 
تولیدکنندگان فوالد 

ایران

کسری غفوری

مدیرعامل مجتمع فوالد 
خراسان

سیدرضا شهرستانی

عضو هیئت مدیره انجمن 
تولیدکنندگان فوالد 

ایران
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استراتژی توسعه صادرات ترکیه در بخش فوالد

ترکیه برای سال جاری میالدی ) سال 2021( صادارت 2۳ میلیون تن فوالد را هدف گذاری کرده است که حاکی از استراتژی توسعه 
صادرات این کشور در بخش فوالد است. در صورتی که ترکیه به این هدف برسد، میزان صادرات 2021 در مقایسه با صادرات فوالد این 
کشور در سال 2020 میالدی، 10 درصد رشد خواهد داشت. برهمین اساس اگر این مر محقق شود ارزش صادارت فوالد ترکیه در پایان 

سال 2021 به 15 میلیارد دالر خواهد رسید که 15 درصد بیشتر از ارزش صادرات فوالد این کشور در سال 2020 است.

داخلی

تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر 
ارزش افزوده دوره سوم )پاییز ۹۹( تا پانزدهم بهمن ماه تمدید شد. وی افزود: مهلت ارائه و 
تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون ۱۵ روز پس از پایان هر فصل می باشد 
لیکن بر اساس مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مهلت تکمیل و ارسال 
اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم سال ۱۳۹۹ )فصل پاییز( و سررسید پرداخت 

مالیات آن، یک ماه تمدید گردیده است.
نرخ بیکاری پاییز ۱.۲ درصد کاهش یافت

مرکز آمار ایران اعالم کرد: نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیش تر نشان می دهد که ۹.۴ درصد 
از جمعیت فعال )شاغل و بیکار(، بیکار بوده اند که نسبت به فصل مشابه در سال گذشته ۱.۲ 

درصد کاهش یافته است.
رشد ۱۸ درصدی عرضه گوشت

مرکز آمار ایران اعالم کرد که مقدار عرضه گوشت در آذر ۱۳۹۹ نسبت به ماه مشابه سال 
۱۳۹٨ برای گوسفند و بره ۱٨ درصد و برای بز و بزغاله ۲۳ درصد افزایش داشته است. بر 
اساس نتایج آمارگیری از کشتار دام کشتارگاه های رسمی کشور در آذر ماه سال جاری، وزن 
گوشت قرمز عرضه شده انواع دام های ذبح شده در کشتارگاه های رسمی کشور در ماه آذر 
۱۳۹۹ جمعاً ۳۶.۲ هزار تن گزارش شده که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام 

بوده است.
افزایش ۳۹ درصدی احداث ساختمان در تابستان ۹۹

مرکز آمار نتایج طرح گردآوری اطالعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های 
کشور در تابستان سال ۱۳۹۹ را منتشر کرد. براساس این نتایج، برای ساخت تعداد ۱۳۷ هزار 
و ۴۳۱ واحد مسکونی پروانه  صادرشده که نسبت به فصل گذشته حدود ۳۴.۵ درصد و نسبت 

به فصل مشابه سال گذشته حدود ۳۹.۳ درصد افزایش داشته است.
سهم مالیات در بودجه ۱۴۰۰

سید احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: عملکرد 
دو سال اخیر پیام خوبی در حوزه مالیات به ما نمی دهد، به طوری که سهم مالیات در بودجه 

سال آینده کاهش یافته و به زیر ۳۰ درصد رسیده است.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس از درآمد نفتی دولت

مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد در حالی که درآمدهای نفتی دولت در هفت ماهه اول 
امسال کمتر از ۲ میلیارد دالر بوده، در حدود ۷ میلیارد دالر ارز با نرخ ترجیحی برای کاالهای 
اساسی اختصاص داده شد. مابه التفاوت این دو رقم از صندوق توسعه ملی و ذخایر بانک مرکزی 
تهیه شده که بخش زیادی از آن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم منجربه افزایش پایه پولی 

شده است.
ظرفیت ۱۰۰۰ میلیارد دالری تجارت ایران با کشورهای منطقه

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با اشاره به موقعیت ژئوپلتیک ایران و داشتن مرز مشترک با 
۱۵ کشور منطقه گفت: ایران ظرفیت تجاری باالی ۱۰۰۰ میلیارد دالری با کشورهای منطقه 
دارد. یحی آل اسحاق گفت: اگر از ظرفیت تجاری خود استفاده کنیم به همه اهداف از جمله 
توسعه، امنیت و روابط جهانی می توانیم برسیم. در کشور ما قانونی که بخواهد تجارت را سامان 
دهد مربوط به سال ۱۳۳۳ است و قانونی که قرار بوده در مجلس تصویب شود، ۱۰ سال است 

که معطل مانده است.

خارجی

خروج بانک مرکزی فرانسه از سرمایه گذاری در حوزه سوخت های فسیلی
به سوی  از چرخش خود  بخشی  عنوان  به  کرد:  اعالم  بیانیه ای  در  فرانسه  بانک مرکزی 
سرمایه های دوست دار محیط زیست، تا سال ۲۰۲۴ از سرمایه گذاری در حوزه زغال سنگ خارج 
می شود. بسیاری از بانک های مرکزی جهان در تالش برای تشویق سیستم مالی کشورهای خود 
برای اینکه کمتر از اقتصادهای مضر برای محیط زیست پشتیبانی کنند، ترکیب سرمایه گذاری 

خود را سبز کرده اند. 
عملکرد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۰  

داده های رسمی اداره ملی آمار چین نشان داد که در سال ۲۰۲۰ تولید ناخالص داخلی چین 
از رکورد ۱۰۰ تریلیون یوآن )معادل ۱۵.۴۲ تریلیون دالر( فراتر رفته است. در سال ۲۰۲۰ 
سرآنه درآمد چینی ها ۲.۱ درصد جهش کرد و به ۳۲,۱٨۹ یوآن رسید و ۱۱.٨۶ میلیون شغل 
جدید در این کشور ایجاد شد. طبق این گزارش اقتصاد چین در سال گذشته تنها اقتصادی بوده 
است که با رشد مثبت همراه شده و تولید ناخالص داخلی آن به ۱۰۱.۵۹٨۶ تریلیون یوآن 

رسیده است.

رکود در بازار تلفن همراه هوشمند
تحقیقات شرکت دیجیتایمز ریسرچ نشان می دهد که در سال ۲۰۲۰ با فشار پاندمی کرونا بر 
اقتصاد جهان بازار گوشی هوشمند ۹ درصد آب رفته است. شدیدترین سقوط بازار موبایل در 
سه ماهه اول ۲۰۲۰ اتفاق افتاده و در آن فروش گوشی هوشمند در جهان با سقوط سنگین ۲۰ 

درصدی روبرو شده است.
ضربه کرونا به اقتصاد آلمان

اداره آمار فدرال آلمان در گزارش جدید خود اعالم کرد که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۰ 
تحت فشار شیوع ویروس کرونا ۵ درصد کوچک شده است. صنعت آلمان که یک چهارم 

اقتصاد این کشور را تشکیل می دهد در سال گذشته شاهد سقوط ۹.۷ درصدی بود.
ذخایر ارزی روسیه به حدود ۶۰۰ میلیارد دالر رسید

طبق داده های جدید بانک مرکزی روسیه، ذخایر ارزی و طالی روسیه تا ٨ ژانویه امسال به 
۵۹۷.۴ میلیارد دالر افزایش یافته است. علت اصلی این رشد، افزایش قیمت جهانی طال و رشد 

مثبت ارزش ارزهای ذخیره شده است.

سـرخـط خبــرهـای اقتصـادی در هفته منتهی به 2۴ دی ماه، قیمت میانگین بیلت صادراتی ایران، 5۷2.5 دالر به ازای هر تن بود که نسبت به هفته پیش 
از آن، تغییری نشان نمی دهد. قیمت میانگین اسلب صادراتی ایران نیز ۶۴1 دالر به ازای هر تن بود که نشان دهنده عدم 
تغییر قیمت ها است. قیمت فوالد صادراتی ایران فعالً به ثبات در سقف قیمتی رسیده است.قیمت های منتشرشده توسط 
متال بولتن نشان می دهد که قیمت میانگین فوِب اسلب صادراتی ایران در هفته منتهی به 2۴ دی، نسبت به هفته پیش از 
آن تغییری نداشت و اسلب در محدوده ۶۳2 تا ۶50 دالر به ازای هر تن معامله شد. در هفته مورد اشاره، قیمت فوِب بیلت 
صادراتی ایران در بنادر کشور 5۷0 تا 5۷5 دالر به ازای هر تن بود که نسبت به قیمت های 1۷ دی تغییری نشان نمی دهد.

در بازار شمش فوالدی در شرق و جنوب شرق آسیا فعالً این تصور حاکم است که قیمت ها به سقف کوتاه مدت خود رسیده 
است. در جنوب شرق آسیا در هفته منتهی به 2۴ دی شاهد کاهش جزئی قیمت ها بودیم و عرضه بیلت به این بازار افزایش 
محسوسی یافت. در بازار داخلی چین شاهد کاهش تقاضای فصلی برای بیلت و میلگرد هستیم و و این کاهش تقاضا، ثبات 
قیمت ها در برخی بازارها را درپی داشته است. در منطقه CIS نیز خریداران در این هفته در مقابل افزایش قابل توجه قیمت 
شمش فوالدی مقاومت کردند و قیمت های باالتر پیشنهادشده از طرف صادرکنندگان این منطقه را نپذیرفتند )در این منطقه 

قیمت شمش فوالدی در هفته منتهی به 2۴ دی تنها 0.۳ درصد افزایش یافت(.
در برخی بازارها اما همچنان شاهد افزایش قابل توجه قیمت محصوالت فوالدی هستیم: قیمت میلگرد در جنوب اروپا به ۶10 
تا ۶20 یورو به ازای هر تن )۷۴2 تا ۷5۴ دالر به ازای هر تن( رسیده که باالترین قیمت از ماه اوت سال 2008 تاکنون است. قیمت میلگرد در شمال اروپا نیز در این هفته به ۶۶0 تا ۶۷0 
یورو به ازای هر تن رسید.قیمت فوالد در منطقه CIS که طبق شیوه نامه تنظیم بازار فوالد مبنای قیمت های فوالد در بورس کاالی ایران است به شرح زیر است: قیمت اسلب صادراتی 
CIS در بنادر دریای سیاه، در هفته منتهی به 2۴ دی، ۶85 تا ۷00 دالر به ازای هر تن بوده است که رشد 2.2 درصدی را نسبت به قیمت های هفته پیش از آن نشان می دهد. قیمت 
بیلت صادراتی CIS نیز به ۶0۷ دالر به ازای هر تن رسید که افزایش جزئی 0.۳ درصدی را نشان می دهد. آخرین قیمت میلگرد صادراتی CIS نیز در این هفته ۶50 تا ۶۷0 دالر به ازای 

هر تن بود که تغییری را نشان نمی دهد. قیمت ورق گرم CIS نیز به ۷85 تا ۷۹0 دالر به ازای تن رسید که رشد ۴ درصدی را نسبت به نرخ های پیشین نشان می دهد.

اتحادیه اروپا بر اساس تحقیقات در جریان درباره شکایات از صادرکنندگان فوالد ترکیه به علت قیمت های بسیار پایین آنها، از روز 8 ژانویه 
تعرفه هایی را برای واردات محصوالت فوالدی نورد گرم از ترکیه وضع کرد.

نشریه رسمی اتحادیه اروپا اعالم کرد تعرفه های جدید بین 5.۹ تا ۷.۶ درصد برای فوالدسازان ترکیه به مدت شش ماه اعمال خواهد شد و 
تا آن زمان باید تحقیقات به پایان برسد. تحقیقات درباره صادرات فوالد ترکیه به اروپا در ماه مه به دنبال شکایت یوروفر آغاز شد.بر اساس 
اعالم نشــریه رسمی اتحادیه اروپا، این عوارض شامل شــرکت های ترکیه ای همچون Erdemir، Isdemir، Colakoglu Metalurji و 
Habas شده است.در شکایت یوروفر اعالم شده است در حالی که مصرف فوالد اتحادیه اروپا در سال 201۹ نسبت به سال 201۶ بالغ بر ۴ 
درصد کمتر شد، اما صادرکنندگان ترک سهم بازار خود را از 2.8 درصد به 8.1 درصد افزایش دادند که نتیجه اقدامات اتحادیه اروپا علیه سایر 
صادرکنندگان فوالد از کشورهایی نظیر چین و برزیل بوده است.در تحولی دیگر، درست یک روز پس از آن که اتحادیه اروپا با وضع تعرفه های 

موقت ضددامپینگ، واردات فوالد از ترکیه را مورد هدف قرار داد، ترکیه نیز تحقیقات ضددامپینگ علیه واردات فوالد از اروپا را کلید زد.
بر اساس اعالم نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان فوالد ترکیه، این کشور در سال 2020 حدود ۳ میلیارد دالر نورد گرم فوالدی به اتحادیه اروپا صادر کرده است.در ماه مه 

گذشته، ترکیه به سازمان تجارت جهانی اطالع داد که می تواند به عنوان اقدام تالفی جویانه، بر واردات فوالد از اتحادیه اروپا تعرفه های گمرکی اعمال کند.

صادرات فوالد چین در ماه دســامبر نســبت به ماه 
نوامبر 10.2 درصد افزایش یافت و به ۴.85 میلیون 
تن رسید چراکه کارخانه های چینی از سود جهش 
قیمتی در بازارهای بین المللی ناشی از احیا مجدد 

تقاضای فوالد جهانی بهره برده اند.
بر اساس اطالعات مقدماتی گمرک چین، صادرات 
ماه دسامبر نسبت به دسامبر سال قبل ۳.۶ افزایش 
داشت. این درحالی است که کل صادرات فوالد چین 
در سال 2020 با 1۶.5 درصد کاهش نسبت به سال 
201۹ به 5۳.۶8 میلیون تن رسیده است.بیشتر محموله های صادراتی فوالد چین در ماه 
دســامبر، در واقع سفارشات لحظه ای گرفته شده در ماه های اکتبر و نوامبر بودند یعنی 
زمانی که قیمت ها در چین و بازارهای خارج از این کشــور در طول بهبود ناشی از مهار 
ویروس کرونا، افزایش یافت.قیمت نورد گرم )HRC( درب انبار کارخانه های شــانگهای 
که توســط آرگوس ارزیابی شده در اول اکتبر تا ۳0 نوامبر با حدود ۴00 یوان در هر تن 
معادل ۶2 دالر افزایش به ۴2۳0 یوان در هر تن رســید. اما افزایش قیمت در بازار چین 
از دیگر کشورهای بزرگ صادرکننده فوالد عقب افتاد و به فوالدسازان چینی این امکان 
 HRC را داد تا ســهم خود را از بازار صادراتی گسترش دهند.شاخص نورد گرم فوالدی
فوب تیانجین که توسط آرگوس ارزیابی شده طی دوره اول اکتبر تا ۳0 نوامبر با حدود ۷۷ 
دالر در هر تن یا 15.۴ درصد افزایش به 5۷۷ دالر در هر تن رســید و نورد گرم فوالدی 
HRC فوب دریای سیاه  با افزایش حدود 110 دالر در هر تنی یا 22.2 درصدی، ۶05 
دالر در هر تن فوب ارزیابی گردید.صادرات فوالد چین ممکن است در ماه ژانویه و فوریه 
2021 نیز بیشتر شود، در حالی که شنیده می شود بسیاری از کارخانه ها در ماه دسامبر 
از کره جنوبی، هنگ کنگ، سنگاپور، ویتنام، پاکستان و آمریکای جنوبی سفارشات کافی 
برای میلگرد، مفتول و HRC دریافت کرده اند. بیشتر این سفارشات طی ماه های ژانویه 
تا فوریه حمل خواهند شد و در افزایش صادرات فوالد چین در سه ماهه اول سال 2021 

نقش خواهند داشت.

صنایع فوالد و انجمن های صنفی آمریکا از جو بایدن رئیس جمهور جدید این کشــور 
خواستند تا تعرفه های 25 درصدی تضمینی ملی بر روی واردات فوالد که در سال 2018 
توســط رئیس جمهور پیشین وضع شده بود را حفظ کند، با این استدالل که این اقدام 

برای اطمینان از دوام تولید داخلی فوالد این کشور ضروری است.
موسسه آهن و فوالد آمریکا، انجمن تولیدکنندگان فوالد، اتحادیه کارگران فوالد ایاالت 
متحده، کمیته واردات لوله و پروفیل و همچنین موسسه ساخت فوالد آمریکا در نامه ای 
به جو بایدن اعالم کردند که این صنعت روند بهبودی ناشی از تعطیلی های کرونا را آغاز 

کرده اما در برابر موج جدید واردات بسیار آسیب پذیر است.
این تشکل ها اظهار داشتند که ظرفیت مازاد تولید فوالد جهانی که در حال حاضر ۷00 
میلیون تن باالتر از تقاضاست، انتظار می رود با افزوده شدن تولید چین، ویتنام، ترکیه و 
سایر کشورها، رشد بیشتری نماید. آن ها همچنین گفتند که صادرات فوالد از کره جنوبی، 

روسیه، اوکراین و اندونزی نیز همچنان به روند افزایشی خود ادامه می دهد.
این تشــکل ها در نامه خود به جو بایدن اعالم کردند: ادامه تعرفه ها و ســهمیه بندی ها 
برای اطمینان از دوام صنعت فوالد داخلی آمریکا در برابر این ظرفیت مازاد و رو به رشد 
فوالد ضروری اســت و حذف یا تضعیف این اقدامات قبل از اینکه کشــورهای اصلی و 
بزرگ تولیدکننده فوالد ظرفیت مازاد خود را از بین ببرند و همینطور سوبسیدها و سایر 
سیاست های مخدوش کننده تجارت که به بحران فوالد دامن زده اند از بین بروند، فقط 
موج جدیدی برای واردات با تأثیرات مخرب برای تولیدکنندگان داخلی فوالد و کارگران 

آنها ایجاد می کند.

روند قیمت  فوالد صادراتی ایران

تعرفه های جدید اتحادیه اروپا بر واردات محصوالت فوالدی از ترکیه

فشار فوالدسازان آمریکایی برای حفظ تعرفه هاافزایش صادرات فوالد چین



قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون )ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

208.18۹1.۹501399/10/221400/01/21ورق قلع اندودفوالد مبارکه اصفهان

239,6932,0001399/10/221399/12/24ورق رنگیفوالد مبارکه اصفهان

177,61424,9701399/10/221399/12/24ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

138,1165,0001399/10/231399/12/24تختال SMفوالد مبارکه اصفهان

207,67312,0001399/10/241400/01/23ورق سرد Bفوالد مبارکه اصفهان

169,54920,1301399/10/241399/12/24ورق گرم خودروفوالد مبارکه اصفهان

207,67311,8001399/10/291400/01/27ورق سرد خودروفوالد مبارکه اصفهان

207,6739,6501399/10/291400/01/27ورق سرد لوازم خانگیفوالد مبارکه اصفهان

160,11399,9901399/10/291400/01/27ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

مجتمع فوالد خراسان
شمش بلوم 

4SP)150*150(
117,1666001399/10/161399/10/23

مجتمع فوالد خراسان
سبد میلگرد 
A3-1۴28تا

129,1982421399/10/171399/10/27

مجتمع فوالد خراسان
شمش بلوم 

5SP)150*150(
123,2131,7001399/10/231399/11/22

فوالد خوزستان
شمش بلوم 

5SP)150*150(
117,1669,0001399/10/161399/11/15

127,11010,0001399/10/161399/11/15تختال Cفوالد خوزستان

138,1161,0001399/10/231399/11/22تختال Cفوالد خوزستان

فوالد خوزستان
شمش بلوم 

5SP)150*150(
123,2137,5001399/10/231399/11/22

138,58322,0001399/10/301399/11/29تختال Cفوالد خوزستان

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(

آهن و فوالد ارفع
شمش بلوم 

5SP)150*150(
117,1664,4001399/10/161399/10/21

شمش بلوم آهن و فوالد ارفع
5SP)150*150(

123,2131,5751399/10/231399/10/29

شمش بلوم آهن و فوالد ارفع
5SP)150*150(

121,5996001399/10/301399/11/05

شرکت معدنی وصنعتی 
چادرملو

شمش بلوم 
5SP)150*150(

117,16615,0001399/10/161399/11/06

127,1101,0001399/10/161399/11/15تختال Cفوالد هرمزگان جنوب

138,58330,0001399/10/301399/11/29تختال Cفوالد هرمزگان جنوب

شمش بلوم فوالد کاوه جنوب کیش
5SP)150*150(

123,2132,5001399/10/231399/11/21

225,0831,0001399/10/151399/10/21ورق سرد Bفوالد غرب آسیا

231,0851,0001399/10/221399/11/10ورق سرد Bفوالد غرب آسیا

209,1121,0001399/10/231399/11/01ورق گالوانیزه Gصنایع هفت الماس

210,9761,0001399/10/241399/11/02ورق سرد Bصنایع هفت الماس

188,5671,0001399/10/301399/11/07ورق سرد Bصنایع هفت الماس

241,9272,0001399/10/151399/11/10ورق گالوانیزه Gفوالد امیرکبیر کاشان

198,0281,5001399/10/231399/11/20ورق گالوانیزه Gفوالد امیرکبیر کاشان

235,5941,2001399/11/291399/11/25ورق گالوانیزه G فوالد امیرکبیر کاشان  

اال
سک

ور
ب

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

0.4333,000332,000

0.5310,000310,000

0.6282,000280,000

0.7270,000270,000

0.8273,000268,000

0.9282,000285,000

1280,000282,000

1.25***265,000

1.5268,000262,000

2278,000275,000

2.5293,000293,000

هفته چهارم آبانهفته سوم آبانسایز

6.5148,000145,000

8******

10129,000129,000

12******

14******

هفته چهارم آبانهفته سوم آبانسایز

3148,000142,000

4148,000142,000

5148,000142,000

6148,000142,000

8148,000142,000

10148,000142,000

هفته چهارم آبانهفته سوم آبانسایز

6148,000142,000

8148,000142,000

10148,000142,000

12148,000142,000

14148,000142,000

16168,000164,000

هفته چهارم آبانهفته سوم آبانسایز

8137,000136,000

10129,000129,000

12129,000129,000

14132,000132,500

16132,000132,500

18132,000132,500

20132,000132,500

22132,000132,500

25132,000132,500

28131,000132,000

30******

32131,000132,000

هفته چهارم آبانهفته سوم آبانسایز

2230,000225,000

3233,000226,500

4228,000222,000

5178,000174,000

6175,000171,000

8171,000171,000

10176,000179,000

12180,000179,000

15180,000179,000

20186,000194,000

25174,000185,000

روند تغییرات
قیمت محصوالت فوالدی 

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�� 


