
مسیر درآمد 8 میلیارد دالری با 
صادرات فوالد

نادر سلیمانی

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

وظایــف وزارت صمت در قبال صنعت فوالد را در دو 
بخش زیر می توان خالصه کرد:

 1( توســعه زنجیره فوالد و رشد تولید در حلقه های 
مختلف آن

 2( بخــش بازرگانی و تنظیم بازار داخلی و صادراتی 
فوالد

 در بخش نخست، وزارت صمت عملکرد موفقی داشته 
است و دستیابی به ظرفیت تولید 55 میلیون تنی در 
افق 1404 کامالً دست یافتنی است. سند چشم انداز 
1404 بر مبنای رشــد اقتصادی ساالنه 8 درصدی و 
مصرف سرانه فوالد 350 کیلوگرم در سال تدوین شده 
است. در شرایط فعلی به  خاطر رکود اقتصادی، مصرف 
سرانه فوالد به حدود 200 کیلوگرم در سال رسیده و 
این یعنی کل مصرف فوالد کشور، چیزی در حدود 15 

تا 16 میلیون تن در سال است.
تا پایان سال 99، تولید فوالد ایران به 30 تا 31 میلیون 
تن می رسد و ما حدود 15 تا 16 میلیون تن فوالد مازاد 
بر مصرف داخلی داریم که باید صادر شود اما متأسفانه 
در حوزه صادرات از برنامه عقب هستیم. لذا در بخش 
دوم یعنی بخش بازرگانی و تنظیم بازار فوالد، فشــار 
گروه های غیرتخصصی بر دستگاه های سیاست گذار 
باعث التهاب در بازار و ایجاد رانت شده است. بنابراین 
ضروری است که در تنظیم بازار فوالد، کار تخصصی 
و کارشناسی صورت گیرد تا قیمت ها در بازار متعادل 
شود و مصرف کننده نهایی از قیمت های تعادلی بهره 
ببرد.با حاکم شدن کار تخصصی و کارشناسی در حوزه 
تنظیم بازار فوالد، فضا مهیا خواهد شد تا سیاست های 
توسعه صادرات در بخش فوالد با جدیت دنبال شود. 
صادرات فوالد مازاد بر نیاز داخل، با توجه به کمترین 
قیمت های فعلی در بازارهای صادراتی، در حال حاضر 
می تواند برای کشور درآمد ارزی 7 تا 8 میلیارد دالری 
به همراه داشته باشــد. برای جذب این میزان درآمد 
ارزی، باید تمام دســتگاه ها از بانک مرکزی و وزارت 
صمت گرفته تــا وزارت اقتصاد و گمرکات کشــور، 
سیاست های توسعه صادرات فوالد را به  صورت جدی 
پیگیری و دنبال کنند و مسیر صادرات فوالد را تسهیل 
نمایند.اگر اراده حاکمیت جذب این میزان درآمد ارزی 
از طریق صادرات فوالد اســت، کل حاکمیت باید به 
کمــک تولیدکنندگانی بیاید کــه در حال حاضر با 
چالش های متنوعی در حوزه صادرات روبرو هستند. 
یک راه تحقق این میزان درآمد ارزی، درنظر گرفتن 
سهمیه صادرات برای فوالدسازان بزرگ کشور است 
که به تمام تعهدات خود در قبال عرضه در بورس کاال 
و اشباع بازار داخلی پایبند بوده اند و به آن ها باید اجازه 
داد تا سهم ایران در بازارهای صادراتی فوالد را افزایش 
دهند. کل اقتصاد ایران قطعاً از نتیجه این راهکار سود 
خواهد برد و با این الگو اســت که صنعت فوالد ایران 
می توانــد به هدف تولید 55 میلیون تن فوالد در افق 

سال 1404 دست یابد.
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به گزارش چیالن، تولیدکنندگان زنجیره فوالد ایران در این نامه خواســتار تعویق 
بررسی طرح فوالدی مجلس شده اند تا برنامه ها و راهکارهای مسئولین در تعامل با 
مجلس به نحو مطلوب تهیه شــود و نسخه اصالح شده طرح مجلس نیز در اختیار 
تولیدکنندگان فوالد قرار گیرد تا نقطه نظرات تولیدکندگان به کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس ارائه شــود.این درخواست فوالدسازان و سنگ آهنی ها از محمدباقر 
قالیباف رئیس مجلس با توجه به ضرورت درنظر گرفتن مسائل متعدد اجرایی و فنی 
برای تنظیم بازار بیش از 200 نوع محصول فوالدی و در نظر گرفتن مالحظات بازار 
فوالد و بازار سرمایه، توســعه صادرات فوالد و ارزآوری، حقوق و منافع سهامداران، 
تامین مالی پروژه های فوالدی و توسعه زنجیره فوالد، برنامه ریزی جهت تامین مواد 
اولیه واحدهای فوالدی و همچنین با توجه »به انتصاب مدیران جدید کارآزموده و با 
سابقه در راس معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و همچنین سازمان 

بورس و اوراق بهادار« مطرح شده است.
انتظار حمایت مجلس از تولیدکنندگان تحریم شده فوالدی

در نامه جمعی تولیدکنندگان زنجیره فوالد کشور که با امضای دکتر بهرام سبحانی 
رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد و جمعی از شرکت های بزرگ فوالدی و معدنی به 
نمایندگی از قاطبه تولیدکنندگان زنجیره فوالد برای رئیس مجلس ارسال شده است 
عنوان شــده که  صنعت فوالد به عنوان یکی از دستاوردهای ارزشمند نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران محسوب می گردد به طوری که پس از پیروزی شکوهمند 
انقالب اســالمی، رشــد تولید آن از کمتر از یک میلیون تن در سال به بیش از 32 
میلیون تن رسیده است و در حال حاضر ایران با بیشترین نرخ رشد تولید فوالد در 
سطح دنیا، به عنوان دهمین کشور برتر فوالدساز جهان شناخته می شود. به همین 

دلیل همواره و به ویژه در سالیان اخیر مورد تهاجم و تحریم دشمنان این مرز و بوم 
واقع شده اســت به طوری که تقریبا تمامی کارخانجات بزرگ فوالدی کشور مورد 

تحریم های ظالمانه آمریکا قرار گرفته اند.
فوالدسازان در نامه خود آورده اند: »صنعت فوالد در حال حاضر با بیش از 200 هزار 
نفر اشتغال مستقیم و بیش از 3 میلیون نفر اشتغال غیر مستقیم، پتانسیل صادرات 
و ارزآوری بیش از 6 میلیارد یورو برای کشــور را دارد و همچنین در توسعه صنایع 
پایین دستی نقش مهم و استراتژیک داشته و در بازار سرمایه نیز 23 درصد از ارزش 
بورس اوراق بهادار و بیش از 30 درصد سود این بازار را به خود اختصاص داده است و 
لذا مردم و خصوصاً سهامداران عدالت، به عنوان ذینفعان اصلی این شرکت ها انتظار 

حمایت از این صنعت از سوی نمایندگان محترم مجلس را دارند.«
تدوین مقررات برای بازار فوالد باید شناور باشد

تولیدکنندگان فوالد کشور در نامه خود خطاب به رئیس مجلس شورای اسالمی از 
لزوم تامل مجلس برای قانون نویسی در حوزه تنظیم بازار فوالد گفته اند و اعالم کرده 
اند: نوســانات و هیجانات مخرب ارزی پیش آمده در سال جاری که بالتبع افزایش 
مقطعی تقاضا در صنایع پایین دســتی و برهم خوردن تعــادل در بازار محصوالت 
فوالدی را به دنبال داشــت، موجــب نگرانی نمایندگان محترم مجلس و ارائه طرح 
»توســعه و تولید پایدار زنجیره فوالد با رویکرد اصالح سیاســت های تنظیم بازار« 
گردید حال آنکه روند میان مدت و بلند مدت قیمت فوالد نشان می دهد که قیمت 
محصوالت فوالدی در داخل کشــور در همه بازه های زمانی کمتر از سطوح جهانی 
بوده و اساسا تدوین مقررات برای بازار فوالد بایستی به صورت شناور و خارج از فضای 

التهابی موقت باشد.

دکتر دهقان دهنوی، رئیس ســازمان بورس اوراق بهادار در 

جلسه با مدیران شرکت های فوالدی بورسی :

به رئیس  نامه  مهِم جمعی  ایران طی یک  تولیدکنندگان فوالد 
طرح  بررسی  که  کردند  درخواست  اسالمی  شورای  مجلس 
فوالدی مجلس، موسوم به طرح »توسعه و تولید پایدار زنجیره 
فوالد با رویکرد اصالح سیاست های تنظیم بازار« در کمیسیون 

صنایع و معادن و صحن علنی مجلس به تعویق بیفتد.

درخواست جمعی فوالدسازان و سنگ آهنی ها از رئیس مجلس شورای اسالمی:

تعویق بررسی طرح فوالدی مجلس 

از شما تولیدکنندگان می خواهیم افق های پیش روی تولید و توسعه شرکت خود را برای 
 سهامداران شفاف سازی کنید تا ارزندگی شرکت های فوالدی برای سهامداران نمایان شود.

خوشبختانه تعامل بسیار مطلوبی با وزارت صمت ایجاد شده و قیمت گذاری دستوری 
فوالد کامال منتفی است

سیدرســول خلیفه ســلطانی دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در جلسه 
ویدیوکنفرانسی با مدیران فنی و بومی ســازی شرکت های زنجیره آهن و فوالد 
گفت: راه اندازی ســامانه بومی ســازی زنجیره آهن و فوالد، کار عظیمی در این 
صنعت به شمار می رود که طی 2 سال انجام شد و نقش ایمیدرو به عنوان یک 
سازمان توسعه ای در شکل گیری و ایجاد تفاهم میان شرکت ها بسیار برجسته 
اســت. وی بومی سازی زنجیره آهن و فوالد را عاملی برای رشد تولید فوالدهای 
کیفی دانســت و افزود: میزان تولید فوالد کیفی در کشــور ما به عنوان دهمین 
تولیدکننده فوالد، حدود 3 درصد و کشورهای در رتبه های قبل از ما، حدود 15 
درصد است. طی یک دهه آینده این میزان باید به 7 تا 10 درصد برسد که خیز 
بزرگی برای توسعه فوالد کیفی در کشور به شمار می رود و الزمه آن توسعه بومی 
ســازی در این زنجیره است. مهندس حسن یونسیان مشاور رئیس هیات عامل 
ایمیدرو نیز در این جلسه اعالم کرد: تاکنون اطالعات حدود 23 هزار قطعه و تجهیز 

در سامانه بومی سازی زنجیره آهن و فوالد ثبت شده و فراخوان اعالم نیاز به 16 
هزار تامین کننده در این حوزه داده شده و از یک ماه گذشته، اطالعات مربوط به 
توانمندی های فنی شرکت های تامین کننده و مصرف کننده قطعات و تجهیزات 
در حال ثبت است.وی افزود: تالش ما، ثبت قطعات و تجهیزات فوالدی با کیفیت 
در سامانه بومی سازی زنجیره آهن و فوالد است تا مصرف کنندگان ضرر نکنند 
و تولید متوقف نشــود. ضمن اینکه فرصت ایجاد شده در سامانه مذکور، از دوباره 
کاری ها در زمینه ساخت قطعات و تجهیزات جلوگیری می کند و دانش فنی شکل 
گرفته برای هر قطعه یا تجهیز، در همه کارخانه ها استفاده خواهد شد.در این جلسه 
مجازی، نمایندگان شرکت های ایریسا )مجری سامانه بومی سازی زنجیره آهن و 
فوالد(، فوالد مبارکه، ذوب آهن اصفهان، چادرملو، فوالد هرمزگان، فوالد اکسین، 
گل گهر، میدکو، مجتمع سنگان، فوالد سنگان و نیز شرکت ملی فوالد چالش ها 

و ابهامات مربوط به این سامانه را مطرح کردند.

دبیر انجمن فوالد در جلسه هم اندیشی مدیران فنی و بومی سازی شرکت های بزرگ فوالدی مطرح کرد:

رشد تولید فوالدهای کیفی با توسعه بومی سازی در زنجیره فوالد
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ذوب آهن توانایی صادرات کل محصوالت خود را دارد
منصور یزدی زاده

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان

با وجود تمامی چالش ها، از کمبود مواد اولیه گرفته تا جدا کردن طرح صبا، فوالد خراسان و معادن از ذوب آهن اصفهان، امروز 
این شرکت در مسیر خوبی قرار گرفته است. ذوب آهن اصفهان توانایی صادرات کل محصوالت خود را دارد و اگر مسئولین 
کمتر می توانند به این صنعت کمک کنند انتظار است حداقل بگذارند که ذوب آهن تولید و صادرات خودش را داشته باشد. 
ذوب آهن اصفهان در سال جاری تنها تولیدکننده فوالد بود که بدون یارانه انرژی موفقیت های مهمی حاصل کرد و این 

شرکت هم اکنون نیز تنها تولیدکننده ریل در غرب آسیا به شمار می رود.

تولید فوالد زنگ نزن کم کربن در شرکت فوالد آلیاژی ایران

مدیر روابط عمومی جدید شرکت فوالد مبارکه معرفی شد

تولید فوالد اکسین امسال به ۸۰۰ هزار تن خواهد رسید

کوردزنی فوالد هرمزگان در تولید روزانه آهن اسفنجی 

سه شرکت فوالدی به عنوان واحدهای نمونه صنعتی استان چهارمحال و 
بختیاری معرفی شدند

شرکت های زنجیره فوالد در میان واحدهای نمونه صنعتی استان یزد

هیچ مشکلی در تأمین ورق حلب وجود ندارد

دکتر ســیدابوتراب فاضل طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت ســرمایه گذاری غدیر، به عنوان 
مدیرعامل شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر منصوب شد. هلدینگ توسعه صنایع و معادن 
غدیر یکی از هلدینگ های زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری غدیر است که شرکت های متعددی در 

حوزه آهن و فوالد، آلومینیوم، اکتشاف و تولیدات صنعتی، زیرمجموعه آن محسوب می شوند.
به گزاش چیالن، از شــرکت های زیرمجموعه هلدینگ توسعه صنایع و معادن غدیر می توان به موارد 
زیر اشاره کرد: فوالد آلیاژی ایران، آهن و فوالد غدیر ایرانیان، سنگ آهن گهر زمین، فوالد غدیر نی ریز، 

توسعه آهن و فوالد گل گهر، توسعه فوالد قشم، آلومینیوم جنوب، موتوژن و ...

در ســال جهش تولید و در راستای تولید فوالد های پر آلیاژ؛ فوالد زنگ نزن کم کربن 304L )گرید 
4306A( با موفقیت در کارخانه فوالدسازی تولید شد.

تولید این فوالد با حداقل هزینه و از طریق فرآیند »کوره قوس الکتریکی، کوره پاتیلی، کربن زدایی در 
خأل )VOD( و ریخته گری تک باری ic« صورت گرفت.

در فرآیند تولید این گرید با توجه به درصد کربن حداکثر 0.03 آن، نیاز به کربن زدایی بیشتر نسبت 
به گریدهای زنگ نزن معمولی اســت که این موضوع اثر مســتقیم بــر روی راندمان کروم در فرایند 
VOD دارد، لذا با استفاده از دانش کارشناسان واحد فوالدسازی این شرکت، تولید این گرید با عملیات 
کربن زدایی در خأل طی یک مرحله انجام شد به گونه ایی که کربن در انتهای مرحله VOD، تا مقدار 

بسیار پایین C%  0.0036 همراه با بازدهی باالی کروم کاهش یافت.

طی حکمی از سوی حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل فوالد مبارکه، هادی نباتی نژاد جای ایرج ترابی را گرفت و 
به عنوان مدیر روابط عمومی جدید این شرکت منصوب شد.

در متن حکم انتصاب هادی نباتی نژاد آمده اســت: به موجب این حکم از تاریخ 20 بهمن 99 به عنوان مدیر 
روابط عمومی فوالد مبارکه منصوب می شوید تا با حفظ ارزش های اسالمی، احترام به کرامت انسانی، ایجاد 
نظم و انضباط اجتماعی و اقتصادی و رعایت وجدان کاری که از اصول مدیریت در فوالد مبارکه اســت انجام 

وظیفه نمایید.

ابوالفضل جنتی، عضو هیئت مدیره شرکت فوالد اکسین گفت: شرکت فوالد اکسین در تحریم و در حالی که 
تامین کنندگان خارجی ورق های مورد نیاز صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در اختیار ایران قرار نمی دادند، موفق 
شد با همراهی فوالدسازان و تکیه بر توانایی متخصصان داخلی، بخش عظیمی از نیازهای صنعت نفت و گاز 
را برآورده سازد.وی افزود: شرکت فوالد اکسین در سال جاری توانست رکوردهای متعددی در زمینه تولید به 
ثبت برساند. با توجه به روند کنونی، به نظر می رسد تولید امسال به حدود 800 هزار تن خواهد رسید و به 

این ترتیب رکورد جدیدی در عملکرد ساالنه شرکت فوالد اکسین به ثبت خواهد رسید.

به گزارش چیالن، پس از رکوردهای متوالی فوالد هرمزگان در تولید ماهیانه تختال، تعداد ذوب های ریخته گری 
شده، تعداد ذوب های تخلیه شده و غیره . احیا مستقیم فوالد هرمزگان رکورد جدیدی به ثبت رساند و پس از 
رکورد  تولید روزانه 16 بهمن ماه در واحد احیا مستقیم، اکنون پس از گذشت تنها 7 روز بار دیگر رکورد تولید 
روزانه در واحد احیا مستقیم فوالد هرمزگان  شکسته شد و تالشگران این واحد توانستند با تولید 5741 تن 

آهن اسفنجی، رکورد جدیدی در تولید روزانه آهن اسفنجی ثبت نمایند.

آیین تجلیل از صنعت گران و معدن کاران استان چهارمحال و بختیاری در محل اتاق بازرگانی شهرکرد 
برگزار شد. در این مراسم، شرکت فوالد تاراز، شرکت فوالد سفیددشت و شرکت ورق خودرو به عنوان 

واحدهای نمونه صنعتی این استان معرفی شدند.
در نشستی که با حضور اســتاندار چهارمحال و بختیاری، رئیس خانه صنعت، معدن وتجارت ایران، 
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت این استان، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و 
بختیاری ومسئولین اتاق بازرگانی و نیز جمعی از فعالین در عرصه صنعت ومعدن و تجارت این استان 
برگزار گردید، از این ســه شرکت فوالدی با اهدای لوح و تندیس تقدیر شد و این شرکت ها به عنوان 

واحدهای نمونه صنعتی استان چهارمحال و بختیاری معرفی شدند.

آیین تجلیل از برگزیدگان صنعت و معدن استان یزد در سال جهش تولید برگزار شد و از شرکت معدنی 
و صنعتی چادرملو، شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان، شرکت فوالد آلیاژی ایران و گروه پاترون به عنوان 

واحدهای نمونه صنعتی این استان با اهدای تندیس تقدیر به عمل آمد.
در این مراسم از طرح ها و واحدهای نمونه صنعتی استان یزد، پیشکسوتان عرصه صنعت و معدن این 
اســتان، واحدهای برتر دانش بنیان و نوآور، بانوان کارآفرین، ایثارگران خط مقدم مبارزه در برابر ویروس 
کرونا مشتمل بر کادر درمان و صنعتگرانی که در این حوزه نسبت به ایفای مسئولیت اجتماعی خود اقدام 

کرده اند، با اهدای تندیس و لوح تقدیر، تجلیل به عمل آمد.

شــرکت فوالد توان آور آسیا، با رد این شایعه که تولیدکنندگان روغن در تامین حلب های بسته بندی 
روغن با مشــکل مواجه شــده اند و دلیل کمبود روغن جامد در بازار، کمبود حلب است، اعالم کرد که 
نه تنها مشکلی در زمینه تأمین ورق حلب وجود ندارد بلکه این شرکت با »رسوب انبوه ورق قلع اندود 
حلب مواجه شــده و با تولیدکنندگان صاحب نام روغن خوراکی مذاکره و در خصوص موجودی حلب 

اطالع رسانی و آمادگی تامین ورق حلب مورد نیاز آن مجموعه ها را اعالم نموده است«.
شــرکت توان آور آسیا که ظرفیت تولید آن 150 هزار تن در سال است، »آمادگی خود را جهت تامین 
بدون محدودیت ورق حلب مورد نیاز شرکت های تولید روغن خوراکی کشور با قیمت پایین تر از قیمت 

جهانی و با کیفیت ممتاز« اعالم کرده است.
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درصد کاهش صادرات فوالد کشور

درصد رشد مصرف ظاهری شمش فوالدی

درصد رشد تولید ورق گرم

انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، آمار تولید فوالد کشور در 
دوره 10 ماهه نخست سال جاری را منتشر کرد طبق آمارهای 
انجمن فوالد، تولید فوالد میانی کشور در دوره 10 ماهه نخست 
سال 99، با رشد 11 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
به 25 میلیون و 362 هزار تن رسیده است که از این میان، سهم 
بیلت و بلوم، 15 میلیون و 799 هزار تن و سهم اسلب، 9 میلیون 
و 563 هزار تن بوده است. تولید بیلت و بلوم در 9 ماه نخست 
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد 13 درصدی و 

تولید اسلب، رشد 7 درصدی را تجربه کرده است.

در 10 ماهه نخست سال جاری، در مجموع تولید محصوالت 
فوالدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته، رشد 11 درصدی 
داشته است. مجموع تولید محصوالت فوالدی در 10 ماه نخست 
امسال، 18 میلیون و 354 هزار تن بوده است. در 10 ماهه 
میلیون  و 8.7  تن محصوالت طویل  میلیون  سال 99، 9.6 
تن محصوالت تخت در کشور تولید شده است. رشد تولید 
محصوالت طویل 14 درصد و رشد تولید محصوالت تخت 7 

درصد بوده است.

طبق گزارش آماری انجمن فوالد، تولیدکنندگان آهن اسفنجی 
در 10 ماهه نخست سال جاری موفق به تولید بیش از 25.5 
میلیون تن از این محصول شده اند که نسبت به مدت مشابه سال 
98، حدود 1.9 میلیون تن معادل 8 درصد افزایش داشته است. 
پیشی گرفتن میزان رشد تولید فوالد میانی از آهن اسفنجی یکی 
از دالیل کمبود این ماده اولیه در زنجیره فوالد و تغییر تعادل 
عرضه و تقاضای آن، ارزیابی می شود. کمبود گاز، دلیل اصلی افت 

تولید آهن اسفنجی در دی ماه است

بنا به تازه ترین گزارش آماری انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، 
مجموع صادرات فوالد ایران )فوالد میانی و محصوالت فوالدی( 
در دوره 10 ماهه ماه نخست سال جاری، 7 میلیون و 509 
هزار تن بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل، کاهش 14.7 
درصدی را نشان می دهد. گرچه از نرخ کاهش صادرات فوالد 
نسبت به دور هفت، هشت و نه  ماهه سال 99 کاسته شده است 
اما همچنان صادرات فوالد فاصله قابل توجهی 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. کاهش صادرات فوالد در دوره 10 ماهه 
نخست سال جاری، به لحاظ حجمی 1 میلیون و 296 هزار 

تن است!

بر اساس گزارش آماری انجمن فوالد، مصرف ظاهری بیلت و 
بلوم در 10 ماهه نخست سال جاری 11 میلیون و 876 هزار 
تن و مصرف ظاهری اسلب 8 میلیون و 355 هزار تن بوده 
است. رشد مصرف ظاهری بیلت و بلوم در 10 ماهه نخست 
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20 درصد بود و رشد 
مصرف ظاهری اسلب 16 درصد بوده است. مصرف ظاهری کل 
محصوالت فوالدی با 20 درصد رشد در 10 ماهه نخست سال 
جاری به 15 میلیون و 322 هزار تن رسید. رشد مصرف مقاطع 
تخت فوالدی 13 درصد و مقاطع طویل فوالدی 27 درصد اعالم 

شده است.

بر اساس گزارش آماری انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، میزان 
تولید ورق گرم کشور در 10 ماهه نخست سال جاری، 7 میلیون 
و 279 هزار تن بوده که رشد 5 درصدی را نسبت به مدت مشابه 
سال قبل نشان می دهد. ورق سرد در 10 ماهه نخست امسال 
رشد 3 درصدی و ورق پوششدار، کاهش تولید 8 درصدی را 

تجربه کرده است.

عـــدد خبــــرمدیرعامل جدید هلدینگ توسعه صنایع و معادن غدیر معرفی شد
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تاکنون سابقه نداشته است که مجلس 
شورای اســالمی به معامالت تجاری 
ورود کنــد. فــوالد هم ماننــد تمام 
کاالهای تجاری یک بــازار ویژه خود 
دارد و عــالوه بر این، تمام محصوالت 
فوالدی هم اکنون از طریق بورس عرضه 
می شود و تولیدکنندگان محصوالتشان 
را به بورس می آورند و خرید و فروش 
معامالت کامال شــفاف و روشن است. 
در اوضــاع فعلی بازار فوالد، مجلس به 
این حوزه ورود کرده اســت و تالش می کند برای این بازار قانون 
تدوین کند. اما همه فوالدسازان از این موضوع نگرانند و باالخره 
ایــن قوانین تبعات و اثراتی روی بورس و بازار خواهد داشــت و 
درخواست فوالدســازان این است که فعال بررسی طرح مجلس 
به تعویق بیفتد و انجمــن تولیدکنندگان فوالد به نمایندگی از 
شــرکت های فوالدســاز این درخواســت را مطرح کرده است. 
ضرورتی جهت تدوین قانون برای زنجیره فوالد کشور وجود ندارد 
و بهتر اســت نمایندگان مجلس به مشکالت و کاالهای اساسی 

مردم بپردازند.

اگر قرار اســت تولید فوالد کشور افزایش 
یابد، این امر باید بــا رصد وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت و انجمن تولیدکنندگان 
فوالد صورت گیرد. امســال تولید فوالد به 
بیش از 30 میلیون تن خواهد رسید که این 
موضوع می طلبد نگاهی دقیق تر به بازارهای 
صادراتی داشته باشیم. امروز باید بازارهای 
صادراتی و کشورهای منطقه را با همکاری 
وزارت صمت و انجمن فوالد به دقت رصد 
کرد، چراکه در رقابت صادراتی باید با برنامه 

که هر روز یک تصمیم گرفت، زیرا اگر از بازار وارد شد و نمی شود 
صادراتی خارج شویم، بازگشت راحتی نخواهیم داشت. ضروری 
اســت به سمت تولیدات باکیفیت برویم و این امر نیازمند تداوم 
در آموزش برای دستیابی به بازارهای بین المللی است. همچنین 
به سرمایه گذاری در حوزه اکتشاف سنگ آهن، نیاز جدی داریم. 
امسال به تولید  63 میلیون تن کنسانتره خواهیم رسید که این 
امر نیاز به تولید 160 میلیون تن سنگ آهن دارد اما تولید کنونی 
تنها 100 میلیون تن است. برای رسیدن به اهداف افق 1404 باید 
60 میلیون تن به تولید سنگ آهن کشور اضافه شود که این امر به 

برنامه ریزی و سرمایه گذاری نیاز دارد. 

و  نوظهــور  پدیده هــای  بــا  امــروزه 
شــگفت انگیزی روبــه رو هســتیم که 
در تمامی ابعــاد زندگی مــردم جهان 
تأثیرقابل توجهی گذاشته است. ما امروز 
با تحول دیجیتــال، در جهان با انقالب 
صنعتی چهارم روبه روییم و باشگاه فانوس 
دریایی نیز برای این موضوع ایجاد شده 
اســت. اکنون بیش از بیســت شرکت 
بزرگ به عضویت این باشگاه درآمده اند 
و در حوزه فوالد نیز شرکت پوسکو کره 
جنوبی، تاتای هند و یک شرکت اروپایی در آن عضو شده اند. این 
امر نشــان می دهد که ما نیز باید هوشیار باشیم و برای عضویت 
در این باشــگاه تالش کنیم. فوالد مبارکــه، در این زمینه طرح 
تحول دیجیتال را در دســتور کار قرار داده که از نســل چهارم 
تکنولوژی اســت. به کارگیری نسل چهارم تکنولوژی در صنعت 
فوالد، ضرورت دارد. با کمک نسل چهارم تکنولوژی، هزینه مالی 
و یا تسهیالت بانکی به یک ششــم خواهد رسید. اگر بتوانیم به 
هدف هوشمندسازی فوالد مبارکه دست یابیم، سود فوق العاده ای 
به دســت خواهیم آورد؛ اما اگر به نسل چهارم مجهز نشویم، در 

سال های آینده بازار ورق خود را از دست خواهیم داد.

پهنه های معدنی زیادی در کشور واگذار 
شــده، بدون این که بر روی این پهنه ها 
عملیات خاصی صورت گیرد. مجوزهای 
اکتشــاف و پروانه هــای بهره بــرداری 
متعددی در کشور، در حال خاک خوردن 
است و این امر به محبوس شدن معادن 
منجر شده اســت. دستور وزیر صمت 
برای آزادسازی معادن محبوس، نکته 
بسیار مثبتی است که می تواند آغازگر 
تحولی جدید یا حتی انقالبی در بخش معدن باشد. صرف داشتن 
یک کاغذ برای اکتشاف یا بهره برداری از معدن، حقی برای کسی 
ایجاد نمی کند و دارنده باید تخصص و سرمایه موردنیاز در بخش 
معدن را داشــته باشد. برای ایجاد تحول بزرگ در بخش معدن، 
باید بروکراســی اداری موجود رفع شود تا مجوزهای اکتشاف و 
پروانه های بهره برداری در اختیاری شرکت هایی قرار گیرد که در 

این زمینه از تخصص و سرمایه الزم برخودارند.

فوالد ضرورت  زنجیره  برای  قانون  تدوین 
ندارد

بازارهای صادراتی با همکاری وزارت صمت 
و انجمن فوالد رصد شوند

لزوم به کارگیری نسل چهارم تکنولوژی در 
صنعت فوالد

معادن محبوس، آزاد شوند

دکتر بهرام سبحانی

رئیس  انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران

دکتر اردشیر 
سعدمحمدی

سرپرست معاونت امور 
معادن و صنایع معدنی 

وزارت صمت

حمیدرضا عظیمیان

مدیرعامل فوالد مبارکه 
اصفهان

ناصر تقی زاده

مدیرعامل شرکت معدنی 
و صنعتی چادرملو
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CFR120/5 – 121132 - 132/5140 - 141/5127 - 127/5130 - 130/5140/5 – 141175 - 175/5193/5 – 194190 - 190/5 شمال چین

سنگ 
166 – 170/5165/5 - 164/5170 -129/5164 - 118129 - 116117/5 – 115/5 129/5 – 124/5128/5 - 111/5124 - 62111 درصد CFR چینآهن

صادراتی- FOB دریای شمش
625 - 445450565570615 - 455433 - 450445 - 431435 - 390425-380سیاه

652 478508515504520565653661صادراتی چینورق گرم

ورق گرم 
صادراتی دریای سیاه-

FOB420-430470 - 480490 - 500490 - 495480 - 485545-560690-700745 - 760695 - 705

825 - 850813 - 802838 - 615789 - 582603 - 576570 - 586/5558 –  541562/5-504517-481وارداتی اروپا-CIF ورق گرم

830 - 875820 - 790865 - 625780 - 540615 - 550535 - 552545 - 535548- 485525-475صادراتی دریای سیاهورق سرد

601 - 636599 - 621634 - 501619 - 461499 - 453459 - 461452 -438459 - 434436-432صادراتی ترکیه -FOBمیلگرد

632 - 648630 - 601646 - 513595 - 469480511 - 477467 - 463475 - 445461-437صادراتی چین-FOBمیلگرد 
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کاهش یک درصدی تولید فوالد خام جهان

به گزارش انجمن جهانی فوالد، تولید فوالد خام جهان در سال 2020، یک میلیارد و 864 میلیون تن بوده که نسبت به سال 2019، 
کاهش 0.9 درصدی را نشان می دهد. همچنین میزان تولید فوالد خام در دنیا طی ماه دسامبر 2020 با 5.8 درصد افزایش نسبت به 

مدت مشابه سال 2019 به 160 میلیون و 858 هزار تن رسید.

داخلی

اداره کشور بدون استقراض از بانک مرکزی
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعالم این که تحریم های ظالمانه و شیوع کرونا درآمدهای سنتی 
کشور را به پایین ترین سطح کاهش داد ، گفت : این بزرگ ترین افتخار دولت است که کشور 
را بدون استقراض از بانک مرکزی اداره کرد. فرهاد دژپسند گفت: دولت قبلی آمریکا از سه 
سال پیش سودای نابودی سه ماهه اقتصاد ایران را در سر داشت و بسیاری از کشورها نیز در 
این مسیر او را همراهی کردند، اما خوشبختانه توطئه فشار حداکثری آن هیچگاه به ثمر نرسید و 

دیدیم حتی در سال جاری رشد اقتصادی در حوزه نفتی و غیرنفتی مثبت بود.
۵۵ درصد از مالیات کشور در تهران وصول می شود

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: ۵۵ درصد از منابع مالیاتی وصول شده در کشور به دلیل قرار 
داشتن دفتر مرکزی شرکت ها در تهران وصول می شود. ۱۵ استان کمتر توسعه یافته کشور 
تنها ۶ درصد از مالیات کشور را پرداخت می کنند به عنوان مثال میزان پرداخت مالیات در 

استان کهگیلویه و بویراحمد کمتر از نیم درصد است.
صادرات غیرنفتی ایران به ۸۰ درصد واردات رسید

عباس معمارنژاد معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی 
گفت: نسبت صادرات غیرنفتی به واردات ایران از پنج درصد در سال ۱۳۵۷ به ۸۰ درصد در 

برهه کنونی رسید که این مهم مرهون تالش فعاالن اقتصادی است.
تأمین ارز کاالهای اساسی توسط بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی گفت: سال ۹۸ از مجموع حدود ۱۵ میلیارد دالر کاالی اساسی که 
وارد کشور شد، هفت میلیارد دالر آن از ذخایر و منابع بانک مرکزی تامین ارز شد و امسال نیز 
از هشت میلیارد دالر ارز در نظر گرفته شده برای واردات کاالی اساسی، پنج میلیارد دالر آن 

توسط بانک مرکزی تامین شده است.
۷۰ درصد خوداظهاری مالیاتی با هوشمندسازی پذیرفته می شود 

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: برای نخستین بار افزون بر ۷۰ درصد 
اظهارات مردم و فعاالن اقتصادی با تحقق هوشمندسازی نظام مالیاتی پذیرفته می شود.

آغاز پرداخت وام به دارندگان سهام عدالت
معاون وزیر اقتصاد گفت: بانک های ملی و تجارت از امروز 2۵ بهمن آمادگی دارند به شکل 
الکترونیکی و بدون مراجعه به دارندگان سهام عدالت ۵۰ درصد ارزش این سهام را توسط 
کارت اعتباری به مردم ارائه دهند که مدت زمان بازپرداخت این تسهیالت سه ساله است 
و هیچگونه مدرک یا ضامنی غیر از مدارک هویتی نیاز نیست و سهام عدالت ضامن این وام 

خواهد شد.
راه اندازی فاز نخست خط لوله گوره – جاسک تا پایان امسال

قائم مقام طرح انتقال نفت خام گوره به جاسک گفت: پروژه گوره-جاسک تقریبا با تامین بیش 
از ۹۶ درصد تجهیزات و کاالهای ایرانی در شرایطی است که تا انتهای سال به نقطه روشن و 

احتماال راه اندازی فاز نخست می رسد

خارجی

پیش بینی وضعیت اقتصاد اروپا در سال 2۰21
با توجه به باقی ماندن شرایط کرونایی و وادار شدن دولت های اروپایی به اعمال محدودیت های 
جدید، اتحادیه اروپا برآورد خود از رشد کشورهای عضو اتحادیه را در سال 2۰2۱ کاهش داد. 
طبق گزارش جدید کمیسیون اروپا، متوسط رشد اقتصادی ۱۹ کشور عضو منطقه یورو ۳.۸ 
درصد خواهد بود که نسبت به برآورد قبلی ۰.۸ درصد بیشتر است اما رشد اقتصادی اتحادیه 

اروپا به جای ۳.۹ درصد قبلی، ۳.۷ درصد پیش بینی شده است.
کاهش ۹.۳ درصدی صادرات آلمان  

سالی که اروپایی ها با پیامدهای منفی اقتصادی کرونا دست به گریبان  بودند، تجارت خارجی 
آلمان بیشترین رکود را از زمان بحران مالی سال 2۰۰۹میالدی تا کنون شاهد بود. در سال 
گذشته میالدی صادرات این کشور ۹.۳ درصد و واردات آن ۷.۱ درصد نسبت به سال 2۰۱۹ 

کاهش یافت. 
فیس بوک ساعت هوشمند می سازد

شرکت فیس بوک در حال ساخت ساعت هوشمندی است که به کاربران اجازه می دهد پیام 
ارسال کنند و قابلیتهای سالمت و فیتنس دارد. این غول شبکه اجتماعی قصد دارد از سال آینده 
فروش این دستگاه را آغاز کند و به این ترتیب وارد بازاری شود که در قبضه شرکتهایی نظیر 

اپل و هواوی است.
اقتصاد انگلیس در بدترین وضعیت سه قرن اخیر!

مرکز آمار انگلیس در گزارشی اعالم کرد اقتصاد این کشور در سال 2۰2۰ به میزان ۹.۹ درصد 
کوچک شده است که این عملکرد از سال ۱۷۰۹ میالدی بدین سو سابقه نداشته است. رشد 
اقتصادی انگلیس در بسیاری از بخش های مهم اقتصادی این کشور در سال گذشته در سطح 
منفی قرار داشته است. این رشد بیش از همه تحت تاثیر رشد منفی  2۴.۷ درصدی  مصارف 

خانوار قرار گرفته است.
تورم بزرگ ترین اقتصاد اروپا باالخره مثبت شد!

پس از شش ماه تورم منفی، شیب قیمتها در بزرگترین اقتصاد اروپا مثبت شد. نرخ تورم 
آلمان در ماه ژانویه بازهم نسبت به نرخ هدف گذاری شده دو درصدی فاصله زیادی داشته 
است، با این حال، این نرخ باالخره مثبت شد. طبق اعالم مرکز آمار این کشور، متوسط بهای 
مصرف کننده مثبت یک درصد بوده که ۱.۱ درصد بیشتر از رقم ثبت شده ماه قبل و ۰.2 

درصد بیشتر از انتظارات فعاالن اقتصادی بوده است.

سـرخـط خبــرهـای اقتصـادی در هفته منتهی به 24 دی ماه، قیمت میانگین بیلت صادراتی ایران، 572.5 دالر به ازای هر تن بود که نسبت به هفته پیش 
از آن، تغییری نشان نمی دهد. قیمت میانگین اسلب صادراتی ایران نیز 641 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 24 دی، نسبت به هفته پیش از 
آن تغییری نداشت و اسلب در محدوده 632 تا 650 دالر به ازای هر تن معامله شد. در هفته مورد اشاره، قیمت فوِب بیلت 
صادراتی ایران در بنادر کشور 570 تا 575 دالر به ازای هر تن بود که نسبت به قیمت های 17 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 24 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 24 دی تنها 0.3 درصد افزایش یافت(.
در برخی بازارها اما همچنان شاهد افزایش قابل توجه قیمت محصوالت فوالدی هستیم: قیمت میلگرد در جنوب اروپا به 610 
تا 620 یورو به ازای هر تن )742 تا 754 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 660 تا 
670 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 24 دی، 685 تا 700 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 607 دالر به ازای هر تن رسید که افزایش جزئی 0.3 درصدی را نشان می دهد. آخرین قیمت میلگرد صادراتی CIS نیز در این هفته 650 تا 670 

دالر به ازای هر تن بود که تغییری را نشان نمی دهد. قیمت ورق گرم CIS نیز به 785 تا 790 دالر به ازای تن رسید که رشد 4 درصدی را نسبت به نرخ های پیشین نشان می دهد.

تازه ترین گزارش انجمن جهانی فوالد حاکی از رشد 13.4 درصدی تولید فوالد خام ایران در سال 2020 نسبت به سال 2019 
است. همچنین تولید فوالد خام ایران در ماه دسامبر سال 2020 رشد 19.6 درصدی را نسبت به ماه دسامبر سال 2019 

تجربه کرد.
آمارهای »ُورلد استیل« نشان می دهد که ایران در سال 2020، 29 میلیون و 30 هزار تن فوالد خام تولید کرده که در مقایسه 

به رقم سال 2019 )25 میلیون و 609 هزار تن(، رشد 13.4 درصدی را نشان می دهد.
از نکات مهم گزارش انجمن جهانی فوالد این اســت که تولید فوالد خام چین )بزرگ ترین تولیدکننده فوالد دنیا( در سال 
2020، باالی یک میلیارد تن تثبیت شده است. علی رغم شیوع ویروس کرونا، تولید فوالد خام چین با رشد 5.2 درصدی به 
یک میلیارد و 53 میلیون تن در ســال 2020 رسید. سهم چین از تولید فوالد خام جهان که در سال 2019، 53.3 درصد 

بود، در سال 2020 به 56.5 درصد رسید.
شیوع کرونا باعث شده تا ترکیب 10 تولیدکننده برتر فوالد دنیا در سال 2020 عوض شود. رشد تولید فوالد خام روسیه در 
سال 2020، 2.6 درصد بود و این کشور با تصاحب جایگاه آمریکا، به تولیدکننده چهارم فوالد در دنیا تبدیل شد. تولید فوالد 

خام آمریکا در سال 2020، 17.2 درصد کاهش یافت.
رشد تولید فوالد خام ترکیه نیز در سال 2020، 6 درصد بود و ترکیه نیز موفق به تصاحب جایگاه آلمان )جایگاه هفتم( شد. تولید فوالد خام آلمان در سال 2020، 10 درصد کاهش 
یافت. تولید فوالد خام ایران، چین، ترکیه و روسیه در میانه بحران کرونا، صعودی بوده است که از میان این چهار کشور نیز در سال 2020، بیشترین رشد تولید فوالد خام متعلق به 

ایران بوده است.

دادگاه تجارت بین الملل ایاالت متحده، تعرفه های امنیت ملی که توسط رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ در مورد واردات فوالد وضع شده بود را تایید و شکوائیه واردکنندگان فوالد در 
این زمینه را رد کرد.

سه قاضی دادگاه فدرال در نیویورک تاکید کردند که وزارت بازرگانی و دولت ترامپ به طور صحیح قانون تجارت دوران جنگ سرد را در وضع تعرفه های فوالد اعمال کردند.
دولت دونالد ترامپ در سال 2018 تعرفه 25 درصدی برای فوالد وارداتی از اکثر کشورها وضع کرد، با این استدالل که این حمایت ها برای امنیت ملی و تولید داخلی آمریکا ضروری است. 

دولت ترامپ به بخش 232 قانون تجارت 1962 استناد کرد که به رئیس جمهور اجازه می دهد واردات کاالهای مضر برای امنیت ملی را محدود کند.
شرکت Universal Steel Products Inc که واردکننده فوالد در نیوجرسی است، در دادگاه شکایت کرده بود که روند قانونی اعمال شده برای اعمال تعرفه ها »از نظر رویه ای« ناکافی 

است و تاریخ انقضا را مشخص نمی کند و ترامپ در اعمال تعرفه ها روی فوالد و آلومینیوم که محصوالت کاالیی هستند، از اختیارات خود فراتر رفته است.
اما قضات با این شکایت مخالفت و اعالم کردند که در بخش 232 به رئیس جمهور اجازه داده شده تا ارزیابی کند که آیا واردات امنیت ملی را تهدید می کند. موسسه آهن و فوالد آمریکا 
که نماینده فوالدسازان است و گروه های صنعتی از این تصمیم استقبال کردند. این گروه ها از جو بایدن، رئیس جمهور فعلی ایاالت متحده هم خواسته اند تا تعرفه واردات فوالد را حفظ 

کند تا از این صنعت در برابر سیل تولید بیش از حد جهانی که بیشتر در چین قرار دارد محافظت کند.

تولید کنندگان فوالد در انگلیس به دنبال آن هستند تا با عقد قراردادی جدید در خصوص تامین برق، هزینه های تولید را کاهش بدهند.
در انگلیس مشکل تولیدکنندگان فوالد با تامین کنندگان انرژی )برق( همچنان ادامه دارد و فوالدسازان این کشور به دنبال راه حلی برای قیمت باالی انرژی هستند. قیمت برق در 
انگلیس در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی باالتر است، بطوری که در 5 سال گذشته تولید کنندگان فوالد در این کشور در مقایسه با تولیدکنندگان فوالد در سایر کشورهای اروپایی، 

25 درصد بیشتر پول برق داده اند.
این امر موجب شده تا قیمت تمام شده فوالد در انگلیس باالتر از سایر کشورهای اروپایی باشد و همین امر رقابت را برای تولیدکنندگان انگلیسی مشکل کرده است.

از همین رو برای حل این مشــکل، تولیدکنندگان فوالد در انگلیس به دنبال آن هســتند تا قرارداد جدیدی را با تامین کنندگان انرژی به امضا برسانند تا شاید بتوانند در قیمت برق 
تخفیف هایی را گرفته و هزینه های تولید را کاهش بدهند.

روند قیمت  فوالد صادراتی ایران

رشد 13.4 درصدی تولید فوالد ایران در سال 2۰2۰

تایید تعرفه های فوالدی ترامپ در دادگاه تجارت بین الملل آمریکا

فوالدسازان انگلیسی به دنبال کاهش هزینه های تولید



قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون )ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

208.58745.0001399/11/191400/01/31ورق سرد خودروفوالد مبارکه اصفهان

173,0327,8101399/11/191400/01/31ورق گرم خودروفوالد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه لوازم فوالد مبارکه اصفهان
خانگی

212,5642,7001399/11/201400/01/31

184,40114,0001399/11/201400/02/19ورق سرد Bفوالد مبارکه اصفهان

100,9672,1001399/11/201399/12/09سبد شمش بلومذوب آهن اصفهان

149,1503451399/11/211399/12/06سبد تیرآهن مخلوطذوب آهن اصفهان

107,6883,3251399/11/211400/01/31سبد میلگرد مخلوطذوب آهن اصفهان

154,6801,0121399/11/211400/01/31تیرآهن بال پهن 20ذوب آهن اصفهان

111,9954,9911399/11/211399/12/06سبد تیرآهن 14 تا 18ذوب آهن اصفهان

111,9956,3941399/11/211400/01/31تیرآهن 14و16ذوب آهن اصفهان

127,2162,0001399/11/211399/12/29سبد میلگرد کالفذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان
تیرآهن طول کوتاه 

27.24
115,8055981399/11/211399/12/06

فوالد خوزستان
شمش بلوم 

5SP)150*150(
101,34720,0001399/11/201399/12/19

125,65918,0001399/11/201399/12/19تختال Cفوالد خوزستان

مجتمع فوالد خراسان
شمش بلوم 

5SP)150*150(
100,9671,0001399/11/201399/12/19

مجتمع فوالد خراسان
سبد میلگرد 

A3-1428تا
111,42510,0321399/11/211399/11/29

آهن و فوالد ارفع
شمش بلوم 

5SP)150*150(
102,8438,0001399/11/201399/11/26

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

4

قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون )ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

111,9251,0001399/11/211399/11/27سبد میلگرد مخلوطگروه ملی صنعتی فوالد ایران

111,9955751399/11/211399/11/27تیرآهن 14گروه ملی صنعتی فوالد ایران

125,97460,0001399/11/201399/12/19تختال Cفوالد هرمزگان جنوب

سبد میلگرد 14 تا 32 فوالد روهینا جنوب
A3 -

110,3193,3001399/11/211399/12/20

شمش بلوم جهان فوالد سیرجان
5SP)150*150(

102,20310,0001399/11/201399/11/26

110,6756,9961399/11/211399/11/27سبد میلگرد مخلوطجهان فوالد سیرجان

110,9794,0041399/11/211399/11/27سبد میلگرد 14 تا 25مجتمع فوالد صنعت بناب

فوالد کاوه جنوب کیش
شمش بلوم 

5SP)150*150(
100,9677,5001399/11/201399/12/18

206,5292,7501399/11/211399/12/15ورق گالوانیزه Gفوالد تاراز چهارمحال

209,3043,0001399/11/211399/12/15ورق گالوانیزه Gفوالد امیرکبیر کاشان

شمش بلوم پاسارگاد فوالد نوید
5SP)125*125(

100,9675201399/11/201399/11/27

206,5291501399/11/211399/12/27ورق گالوانیزه Gصنایع هفت الماس

تولیدی فوالد سپید فراب 
108,4742,2001399/11/211399/12/19سبد میلگرد مخلوطکویر

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
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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 سوم بهمنهفته دوم بهمنسایز

0.4320,000320,000

0.5290,000290,000

0.6265,000265,000

0.7260,000260,000

0.8256,000265,000

0.9265,000270,000

1260,000260,000

1.25247,000252,000

1.5243,000247,000

2262,000265,000

2.5285,000285,000

هفته سوم بهمنهفته دوم بهمنسایز

6.5141,000141,000

8******

10******

12******

14******

هفته سوم بهمنهفته دوم بهمنسایز

3135,000133,000

4135,000133,000

5135,000133,000

6135,000133,000

8135,000133,000

10135,000133,000

هفته سوم بهمنهفته دوم بهمنسایز

6135,000133,000

8135,000133,000

10135,000133,000

12135,000133,000

14135,000133,000

16***157,000

هفته سوم بهمنهفته دوم بهمنسایز

8126,800127,500

10124,800124,000

12124,800124,000

14128,500126,500

16128,500126,500

18128,500126,500

20128,500126,500

22128,500126,500

25128,500126,500

28126,700125,500

30******

32129,000128,000

هفته سوم بهمنهفته دوم بهمنسایز

2207,000206,000

3212,000210,000

4212,000213,000

5175,000179,000

6165,000169,000

8163,000170,000

10174,000179,000

12177,000182,000

15179,000182,000

20198,000205,000

25186,000203,000

روند تغییرات
قیمت محصوالت فوالدی 
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55000
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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�� 


