
 

دستور کار انجمن فوالد در 
سال 1400
بهرام سبحانی

رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
فوالد ایران سال 99 را با حدود 11 درصد رشد تولید 
و 13 درصد افت در صادرات به اتمام رســاند که این 
افزایش تولید هم زمــان با کاهش صادرات می تواند 
ناشی از افزایش مصرف داخل باشد. در این سال شاهد 
جلســات متعدد تنظیم بازار  و صدور انواع بخشنامه 
ها و دســتور العمل ها برای تنظیم بازار فوالد بودیم 
که در برخی موارد این بخشــنامه ها  یا از شــفافیت 
الزم برخوردار نبودند و یا با یکدیگر در تناقض بودند 
و موجب ســر در گمی تولید کننده، مصرف کننده، 
دولتمردان و حتی نهادهای نظارتی شــد و صادرات 
محصوالت میانی و نهایی را بیش از هر زمان دیگر به 
چالش کشید و متاسفانه بعضا فرصت طالیی صادرات 
 در اوج قیمت های جهانی را از تولیدکنندگان گرفت. 
ســال 1400 هم در حالی اولین ماه خود را به اتمام 
رســاند که قیمت های جهانی در یک روند صعودی 
ادامه مسیر می دهد و همچنان فرصت طالیی برای 
توسعه صادرات فوالد کشــور و افزایش ارزآوری این 
صنعت مهیا اســت اما به نظر می رســد دولت هنوز 
اراده قوی برای اصالح سیاســت های محدودکننده 
صادرات ندارد و همچنان به دنبال تعیین کف عرضه 
و تیک صادراتی است. مجلس نیز علی رغم مخالفت 
کارشناســان و تشــکل ها، بر تصویب طرح مدنظر 
خود اصرار مــی ورزد و برخــی نمایندگان مجلس 
به غلط بر ایــن باورند که این طرح مــی تواند بازار 
 فوالد را تنظیم و از التهابات مقطعی جلوگیری کند!

در چنین فضایی، انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
به عنوان تشکل فراگیر زنجیره فوالد در تالش است 
با اقناع دولتمردان و مســئولین ذی نفوذ در مجلس، 
توســعه صادرات را با توجه به مــازاد تولید به عنوان 
جدی ترین اولویت صنعت فوالد در سال 1400 مورد 
پیگیری قرار دهد. تولید فوالد کشــور در سال جاری 
احتماال به مرز 35 میلیون تن خواهد رسید که مصرف 
داخلی آن در حد 1۶ تا 1۸ میلیون تن برآورد می شود 
و لذا تشویق صادرات، بیش از پیش ضرورت یافته است 
چرا که در غیر این صورت و با توجه به رکود حاکم بر 
بازارهای مصرف فوالد، مواجهه با تبعات ناشی از کاهش 
تولید فوالد در کشور بعید به نظر نمی رسد. به بیان 
ژورنالیستی می توان با جدیت گفت که پشتیبانی و مانع 
 زدایی از تولید فوالد از مسیر توسعه صادرات می گذرد.

صنعت فوالد اولویت هــای دیگری هم دارد که الزم 
است در سال 1400 در دستور کار انجمن قرار گیرد. 
بومی سازی و استفاده حداکثری از توان ساخت داخل 
که بحمداهلل در چند ســال گذشته رونق خوبی یافته 
است، همچنان باید محور اصلی تامین در صنعت فوالد 
باشــد و البته از قطعه و تجهیز به سمت دانش فنی 
حرکت کند. این موضوع در شرایط فعلی که امیدواری 
ها به احیای برجام  قوت گرفته است، اهمیت مضاعف 
می یابد به ویژه آنکه عدم یک جانبه نگری در محدود 
کردن واردات برخی تجهیزات و اقالم مورد نیاز صنعت 

فوالد یک چالش عملیاتی خواهد بود.

 شماره 177 نیمه دوم فروردین ماه 1400 

از طریق سامانه جلسات مجازی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران برگزار شد:

هم اندیشی مدیران روابط عمومی و بومی سازی زنجیره فوالد
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در اولین ماه سال 1400 میزبان دو جلسه هم اندیشی مدیران روابط عمومی و بومی سازی زنجیره آهن و فوالد از طریق سامانه جلسات 
مجازی خود بود. جلسات این دو کمیته به طور جداگانه و با حضور مدیران شرکت های بزرگ فوالدی و معدنی و با محوریت دستور کار هر کیمته در سال 1400 برگزار شد.

هم افزایی فوالدی ها در حوزه روابط عمومی

پنجمین جلســه کمیته روابط عمومی زنجیره فوالد با حضور بیش از ۲0 شــرکت بزرگ 
فوالدی و معدنی 30  فروردین ماه به طور مجازی و با حضور مدیران روابط عمومی شرکت 
های بزرگ زنجیره آهن و فوالد کشور و همچنین حضور افتخاری مهندس سلیمانی عضو 
هیئت مدیره انجمن و دکتر ترابی رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت صنعت، 

معدن و تجارت برگزار شد.
دکتر ترابی در این نشست تخصصی با تاکید بر استفاده از روابط عمومی هوشمند برای گذار 
از شرایط پیچیده کنونی گفت: روابط عمومی هوشمند باید با تولید محتوا و تکیه بر روش های 
نوین اطالع یابی و اطالع رسانی و مجهز شدن به دانش روز؛ سازمان خود را به صورت هدفمند 
معرفی کند و از منافع ســازمان خود در بازار صیانت نماید. وی همچنین پیشنهاد تشکیل 
انجمن روابط عمومی های صنعت، و معدن و تجارت را با حضور روابط عمومی های تخصصی 

این بخش ارائه داد.
مدیران روابط عمومی شــرکت های بزرگ زنجیره آهن و فوالد اعم از فوالد مبارکه، ذوب 
آهن اصفهان، فوالد خوزستان، فوالد خراسان، معدنی و صنعتی چادرملو، معدنی و صنعتی 
گل گهر، هلدینگ میدکو، هلدینگ کاوه پارس، فوالد هرمزگان، هلدینگ غدیر، گروه ملی 
صنعتی فوالد ایران، فوالد آلیاژی ایران، فوالد غرب آســیا، شــرکت ملی فوالد ایران، فوالد 
صنعت بناب، جهان فوالد ســیرجان، آهن و فوالد ارفع، فوالد غدیر نی ریز و توسعه آهن و 
فوالد گل گهر  نیز در این نشست به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند که گزارش مشروح آن 
در سایت چیالن آنالین قابل مطالعه است و لذا در این نوشتار به مهمترین تیتر مطالب ارائه 

شده از سوی این مدیران اشاره می شود:
   شرکت ها پیوست رسانه ای داشته باشند

   هم افزایی در حوزه روابط عمومی فوالد
   تسریع در سازماندهی برای برگزاری سومین جشنواره ملی فوالد 

   بهبود عملکرد تخصصی روابط عمومی ها
   برگزاری منظم جلسات کمیته روابط عمومی

   برنامه های مشارکتی زنجیره فوالد در بستر صداوسیما
   ضرورت استفاده از نیروهای تخصصی در روابط عمومی ها
   حمایت مدیران عامل  از برنامه های کمیته روابط عمومی

   برگزاری جلسات با نمایندگان مجلس
   ضرورت حضور قدرتمند در سومین جشنواره ملی فوالد 

   نگاه ویژه به شرکت های کوچک و دانش بنیان
   سختی کار در صنعت فوالد به جامعه نمایش داده شود

   برگزاری دوره های آموزشی روابط عمومی برنامه ریزی شود
   یکپارچه سازی چارت سازمانی روابط عمومی در شرکت های فوالدی 

آماده باش مردان بومی سازی برای جشنواره ملی فوالد

در جلسه کمیته بومی سازی و توسعه تکنولوژی انجمن که روز ۲1 فروردین ماه سال جاری 
با حضور مدیران بومی ســازی و مهندسی معکوس واحدهای بزرگ زنجیره فوالد و مشاور 
رئیس هیئت عامل ایمیدرو در امور بومی سازی و ساخت داخل و به صورت مجازی برگزار 
شد، هر یک از شرکت ها گزارشی از عملکرد خود در سال 99 را ارائه دادند و بر آمادگی خود 

برای حضور پرقدرت در سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران تاکید کردند.
مهندس یونســیان، مشــاور رئیس هیات عامل ایمیدرو در امور بومی سازی در این جلسه 
گفت: تاکنون ۲۲ هزار قلم تجهیز و قطعه در ســامانه بومی ســازی فوالد ثبت شده است. 
اطالعات فعلی ســامانه مذکور به صورت خام است و در مراحل بعدی، با ایجاد هماهنگی 
بیشتر میان شرکت ها و سازندگان برای افزایش سرعت انتقال اطالعات، سامانه کاراتر خواهد 
شــد. تجهیزات و قطعات ثبت شده در ســامانه بومی سازی زنجیره آهن و فوالد، تحت نظر 
کمیته تخصصی "تاییدیه فنی" می گیرند. مشاور رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه 
بومی سازی در صنعت فوالد به صورت متمرکز از سال 97 و با توجه به کمبود ارز و شرایط 
تشدید تحریم شروع شد، تصریح کرد: سامانه بومی سازی زنجیره فوالد با همکاری انجمن 
تولیدکنندگان فوالد و ایمیدرو، پشتیبانی شرکت های بزرگ فوالدی و معدنی و حمایت ویژه 

فوالد مبارکه و توسط شرکت ایریسا راه اندازی شده است.
رسول خلیفه سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندان فوالد ایران نیز در این جلسه با بیان اینکه  
مهمترین هدف از ایجاد این ســامانه، خودگردان شدن بومی سازی در زنجیره فوالد کشور 
است، گفت: سامانه بومی سازی فوالدی ایران در صورت موفقیت، یک معیاری )بنچ مارک( 
برای صنعت ایران خواهد بود و با توجه به گستردگی و اهمیت آن، بدون شک می تواند به 

عنوان یک ضرورت در صنایع دیگر نیز عملیاتی شود.
مدیران بومی سازی و مهندسی معکوس شرکت های بزرگ زنجیره آهن و فوالد نیز در این 
جلسه، عالوه بر ارائه گزارشی از صرفه جویی ارزی انجام شده در هر واحد، نقطه نظراتی بیان 

کردند که مهمترین آنها به صورت تیتروار در زیر آمده است:
   نگاه ملی به معیارهای محاسبه صرفه جویی ارزی 

   میز تعمیق ساخت داخل در جشنواره ملی فوالد برگزار شود
   لزوم تعیین سطح ملی و بنگاهی در معیارهای بومی سازی

   ارائه فرصت های ساخت داخل در جشنواره ملی فوالد
   به اشتراک گذاری تجربیات واحدها در استفاده از توان داخلی

   نگاه به ساخت داخل در حوزه محیط زیست و فوالد
   ضرورت نگاه تخصصی در کنترل واردات قطعات یدکی

   تعریف پروژه های مشترک در بهره برداری از تامین داخلی
   یکپارچگی غرفه شرکت ها در نمایشگاه ملی فوالد

   تجمیع و به روز رسانی فرصت های ساخت داخل فوالدسازان
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هدف گذاری »فخوز« برای تولید 13.5 میلیون تن فوالد 

امین ابراهیمی
مدیرعامل فوالد خوزستان

دستیابی به تولید سیزده و نیم میلیون تنی زیرسقفی در افق 1404، اصلی ترین هدف مجموعه فوالد خوزستان در بخش تولید است. افق تولید 
فوالد کشور در سال 1404، 55 میلیون تن است و با تولید 13.5 میلیون تن، می توانیم ۲5 درصد  تولید فوالد کشور را به نام شرکت فوالد 

خوزستان رقم بزنیم. 

در پایان فروردین 1400 محقق شد:

ثبت ۷ رکورد جدید در فوالد هرمزگان

افتتاح دو طرح زنجیره فوالد در فروردین 1400

افزایش تولید چادرملو در فروردین 1400

رکوردشکنی تولید ماهیانه آهن 
اسفنجی در شرکت فوالد سفیددشت 

چهارمحال و بختیاری

ركوردشكني توليد آهن اسفنجي 
در شركت آهن و فوالد غدير ايرانيان  

تولید تختال با عرض ۲ متر برای نخستین بار در شرکت فوالد مبارکه

ســید اصغر مدنی معاون بهره برداری فوالد هرمزگان با اعالم این خبر مهترین رکورد کســب شده در 
فروردین ماه را تولید 145150 تن تختال عنوان کرد. رکورد قبلی تولید این محصول در بهمن ماه گذشته 
و به میزان 14۲۲73 تن به دست آمده بود. شایان ذکر است، در هشت ماه گذشته این ششمین رکورد 

تولید ماهیانه تختال است که در این شرکت به دست آمده است.
مدنی با اعالم سه رکورد دیگر در ناحیه فوالد سازی گفت:  در ناحیه فوالد سازی سه رکورد جدید در تعداد 

ذوب ماهیانه تخلیه شده و تعداد ذوب ماهیانه ریخته گری شده به ثبت رسید.

در فروردین امســال بزرگ ترین واحد پیش فرآوری و خردایش ســنگ آهن خاورمیانه در شرکت معدنی             
و صنعتی گل گهر و واحد گندله سازی مجتمع صنایع فوالد آروند نوین رشتخوار افتتاح شدند.

ایمان عتیقی مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در آیین بهره برداری از واحد خردایش شماره 
 ۲ شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به عنوان  بزرگ ترین مدار خردایش سنگ شکنی در خاورمیانه گفت: 
ظرفیت این پروژه 4۲00 تن در ساعت معادل 15 میلیون تن در سال بوده که البته انتظار می رود تولید 

سنگ خرد شده توسط این سنگ شکن به مراتب بیشتر از 15 میلیون تن در سال باشد.
واحد گندله سازی مجتمع صنایع فوالد آروند نوین رشتخوار نیز روز 14 فروردین به بهره برداری رسید. این 
واحد گندله سازی در شهرستان رشتخوار با ظرفیت تولید 590 هزار تن در سال با سرمایه گذاری ریالی 

معادل ۶0۲ میلیارد تومان و سرمایه گذاری ارزی معادل 7 میلیون یورو به بهره برداری رسید.

در فروردین ماه 1400 واحدهای احیا و فوالد چادرملو با تالش  مضاعف کارکنان خود موفق به افزایش 
ظرفیت تولید ماهانه شدند.

به گزارش چیالن، تولید آهن اسفنجی در واحد احیا، از مرز 150 هزار تن  در ماه عبور کرد و تولید شمش 
فوالدی نیز  به میزان تولید ) 105 هزارتن( به عددی باالتر از ظرفیت اسمی رسید.

گفتنی است این دو واحد مستقر در مجتمع صنعتی چادرملو همچون سایر واحدهای معدنی و فوالدی این 
شرکت در سال گذشته نیز باالترین رکورد تولید خود را شکستند، به طوری که آهن اسفنجی  با 1 میلیون 
و ۶0۲ هزارو ۸43 تن و شمش فوالدی با 1 میلیون و ۲5 هزارو 500 تن  تولید، سال را به پایان رساندند.

در نخستین ماه سال جاری، 
تولید ماهیانه آهن اسفنجی 
در واحــد احیاء مســتقیم 
شــرکت فوالد سفیددشت 
بــه ۸0۲11 تن رســید و 
با ارتقــای 400۲ تنی در 
با آخرین رکورد  مقایســه 
ماهیانــه کــه در آذر ماه 
1399 به ثبت رسیده بود، 

رکورد تولید جدیدی توسط این شرکت محقق گردید.

بــه گــزارش چیــالن، در 
نخستین ماه سال جاری در 
واحد احیاء مستقیم شرکت 
آهن و فــوالد غدیر ایرانیان 
تولید ماهیانــه ای به میزان 
۸۸۶01 تن حاصل گردید که 
بیانگر موفقیت اجرای پروژه 
های  مدول  ظرفیت  افزایش 

میدرکس ۸00 هزار تنی در ایران است.
شایان ذکر است،آخرین رکورد تولید ماهیانه در بهمن ماه 1399 
به میزان ۸7۸۸1 تن به ثبت رسیده بود. این رکورد باالترین تولید 

ماهیانه ده ساله اخیر است.

حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه از تولید عریض ترین تختال در این شرکت خبر داد و گفت: در روزهای ابتدایی سال 
1400 به تولید اسلب با عرض ۲000 میلیمتر و ضخامت ۲50 میلیمتر دست پیدا کردیم.

مهندس عظیمیان گفت: این اسلب برای نخستین بار در شرکت فوالد مبارکه تولید شده که برای صنایع نفت و گاز و کشتی سازی کاربرد 
داشته و همچنین یک محصول صادراتی است. 

روز یکشــنبه ۲۲ فروردین، طی حکمی از 
ســوی مدیرعامل شرکت توسعه اقتصادی 
پایندگان به عنوان سهامدار اصلی، مهندس 
امین ابراهیمی به عنوان مدیرعامل و عضو 
هیــات مدیره شــرکت فوالد خوزســتان 

منصوب و جایگزین علی قلعه نوی شد.
امین ابراهیمی پیش از این مدیرعامل فوالد 
اکسین خوزستان بوده و در دوره مدیرعاملی 
مهندس کشانی در فوالد خوزستان، عضو 
هیئــت مدیره و قائم مقــام مدیرعامل در 

»فخوز« بوده است. 
در تغییر مدیریتی دیگــری، هیأت مدیره 
فوالد اکســین خوزستان با تکریم خدمات 
ابراهیمــی، مهندس امین  مهندس امین 
آسیابان را به عنوان سرپرست این شرکت 

انتخاب کرد.

با صدور حکمی از طرف گروه مالی گردشگری، 
ســورنا زمانیان به عنــوان مدیرعامل جدید 
شرکت فوالد صنعت بناب معرفی شد و جای 
بابک علیزاد شــهیر را گرفت.ســورنا زمانیان 
مدیرعاملی شــرکت احیا اســتیل بافت را در 
کارنامه دارد. علیزاد شهیر عملکرد موفقی در 
مجتمع فوالد صنعت بناب داشت و این شرکت 
در دوره مدیریت وی، جهش تولید و رشد سه 
برابری صادرات را تجربه کرد.سورنا زمانیان در 
مراسم معارفه خود به عنوان مدیرعامل جدید 
این شرکت گفت: فوالد صنعت بناب شرکت 
بزرگي است و براي خودش یک مکتب فوالدي 
دارد. لذا، تحقیق و پژوهش و نقش آفریني در 
حوزه فوالد کشور در سطحي باال باید در این 
مجتمع در دســتور کار قرار گیرد و همگام با 

آخرین دستاوردهاي روز دنیا حرکت کند.

علی محمدی که ســابقه مدیرعاملی 
فوالد خوزستان را در کارنامه خود دارد 
به عنوان مدیرعامل جدید شرکت آهن 
و فوالد ارفع معرفی و جایگزین علیرضا 

خیاط شد.
علی محمدی در مراســم معارفه خود 
به عنوان مدیرعامل جدید شرکت آهن و 
فوالد ارفع گفت: با توجه به شرایط فعلی 
صنعت فوالد کشــور و شرایط مساعد 
منطقه به لحــاظ وجود منابع و معادن 
غنی خــدادادی، از مهمترین اهداف ما 
افزایش و ارتقای جایگاه شــرکت فوالد 
ارفع و استان یزد در صنعت فوالد کشور 
خواهــد بود. در همین راســتا هم یک 
برنامه جامع در 3 فاز )کوتاه مدت، میان 

مدت و بلند مدت( آماده شده است.

77,404

30,646

20,038

153

119

102

میلیارد تومان درآمد فروش فوالد مبارکه

میلیارد تومان درآمد فروش فوالد خوزستان

میلیارد تومان درآمد فروش ذوب آهن اصفهان

درصد رشد فروش فوالد کاوه جنوب کیش

درصد رشد فروش فوالد هرمزگان

درصد رشد فروش آهن و فوالد ارفع

درآمد فروش شرکت فوالد مبارکه اصفهان در اسفند ماه سال 
99 به 11111 میلیارد تومان رسید که نسبت به دوره 1 
ماهه مشابه سال 9۸، افزایش 33۶ درصدی را نشان می دهد. 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان طی عملکرد 1۲ ماهه سال 99 
مبلغ 77404 میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت به 

سال 9۸، 9۸ درصد رشد داشته است.

درآمد فروش شرکت فوالد خوزستان در اسفند ماه سال 99 
به 37۸0 میلیارد تومان رسید که نسبت به دوره 1 ماهه 
می دهد.  نشان  را  درصدی   114 افزایش   ،9۸ سال  مشابه 
شرکت فوالد خوزستان طی عملکرد 1۲ ماهه سال 99 مبلغ 
30۶4۶ میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت به سال 
9۸، 93 درصد رشد داشته است. درآمد اسفند ماه این شرکت 

4۸ درصد بیشتر از متوسط فروش سال 99 بوده است.

درآمد فروش شرکت ذوب آهن اصفهان در اسفند ماه سال 99 
به ۲4۶3 میلیارد تومان رسید که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه 
سال 9۸، افزایش 11۶ درصدی را نشان می دهد. شرکت ذوب 
آهن اصفهان طی عملکرد 1۲ ماهه سال 99 مبلغ ۲003۸ 
میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت به سال 9۸، ۸4 
درصد رشد داشته است. درآمد اسفند ماه این شرکت 47 

درصد بیشتر از متوسط فروش سال 99 بوده است.

درآمد فروش شرکت فوالد کاوه جنوب کیش در اسفند ماه 
سال 99 به 1۶۲3 میلیارد تومان رسید که نسبت به دوره 1 
ماهه مشابه سال 9۸، افزایش ۲41 درصدی را نشان می دهد. 
شرکت فوالد کاوه جنوب کیش طی عملکرد 1۲ ماهه سال 99 
مبلغ 1341۸ میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت به 
سال 9۸، 153 درصد رشد داشته است. درآمد اسفند ماه این 
شرکت 45 درصد بیشتر از متوسط فروش سال 99 بوده است.

درآمد فروش شرکت فوالد کاوه جنوب کیش در اسفند ماه 
سال 99 به 1۶۲3 میلیارد تومان رسید که نسبت به دوره 1 
ماهه مشابه سال 9۸، افزایش ۲41 درصدی را نشان می دهد. 
شرکت فوالد کاوه جنوب کیش طی عملکرد 1۲ ماهه سال 99 
مبلغ 1341۸ میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت به 
سال 9۸، 153 درصد رشد داشته است. درآمد اسفند ماه این 
شرکت 45 درصد بیشتر از متوسط فروش سال 99 بوده است.

درآمد فروش شرکت آهن و فوالد ارفع در اسفند ماه سال 99 
به 11۲5 میلیارد تومان رسید که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه 
سال 9۸، افزایش 19۸ درصدی را نشان می دهد. شرکت آهن 
مبلغ ۶919  ماهه سال 99  ارفع طی عملکرد 1۲  فوالد  و 
میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت به سال 9۸، 
10۲ درصد رشد داشته است. درآمد اسفند ماه این شرکت 

95 درصد بیشتر از متوسط فروش سال 99 بوده است

عـــدد خبــــرتغییرات مدیریتی
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باتوجه به شرایط سیاسی و موضوع مذاکرات 
برجامــی که مطرح اســت، احتمال کاهش 
قیمت ها در بازار فوالد وجــود دارد. ممکن 
است که روند کاهشی در نرخ ارز ایجاد شود 
و به تبع آن، قیمت فوالد نیز کاهشــی شود. 
حتی اگر افزایــش قیمت فوالد در بازارهای 
جهانی وجود داشــته باشد، این عامل با آن 
مقابله خواهــد کــرد و در نتیجه تحوالت 
سیاست  خارجی، ممکن است قیمت فوالد 
به سمت و ســوی کاهشی هدایت شود. لذا 
گمانه زنی ها برای افزایش قیمت فوالد در بازار بیشتر تبلیغ گونه و 
ناشی از جو روانی است. در آغاز هر سال جدید، بسیاری خرید مازاد 
انجام می دهند و انبارهای خود را پر می کنند، سپس منتظر این 
هستند که با ایجاد یک جو روانی، قیمت ها افزایشی شده و بتوانند 
با قیمت باالتر، کاالی خود را بفروشند اما در حقیقت نه تنها افزایش 
قیمت فوالد در بازار پیش بینی نمی شود، بلکه همانطور که اشاره 
شــد امکان کاهش قیمت ها با توجه به کاهش نرخ ارز نیز وجود 
دارد. طبق آمار به تناسب نیاز داخل که بیش از 14 الی 15 میلیون 
تن هم نیســت، تولیدکنندگان فوالد بعضا تا دو برابر نیاز داخلی، 
تولید فوالد دارند. بنابراین مشکلی از بابت کمبود عرضه و تامین 

نیاز بازارهای داخل وجود ندارد.

چین در بخش فوالدهای معمولی کاهش تولید 
داشــته و بر تولید فوالد با کیفیت باال تمرکز 
کرده و نرخ فوالد معمولی در جهان افزایشی 
است و  این فرصت خوبی است برای ایران که 
بخشی از این بازار را تامین کند. به نظر می رسد 
شمشی که االن قیمت آن 5۸0 دالر است 
به ۸00 دالر هم برسد و بنابراین این فرصتی 
است برای افزایش صادرات ایران. نکته دیگر 
در مورد بازار داخلی اســت. عرضه و تقاضا 
باید آزاد شــود تا بازار تعیین کننده قیمت 
نهایی محصول باشد. در این صورت تولیدکننده ملزم می شود یا 
از طریق بورس فروش داشــته باشد و یا صادرات انجام دهد؛ اما با 
تعیین حجم عرضه بیش از حد نیاز برای پایین نگه داشتن قیمت، 
دولت متضرر خواهد شد، چرا که سوددهی شرکت ها کم می شود و 

قاچاق کاال افزایش می یابد.

روند افزایشــی اخیر فوالد یک رشد سریع 
بوده که در مدت زمان کوتاهی اتفاق افتاده 
است و با توجه به دورنمای واکسیناسیون 
علیه ویروس کرونــا و جبران فعالیت های 
اقتصادی تعلیق شــده در یک سال اخیر، 
پیش بینی می شود که فشاری بر بازار مواد 
اولیه وارد شــود که به تبع آن، قیمت ها 
افزایشــی خواهند بود. نمونــه این گونه 
افزایش قیمت را در بازارهای نفت، مس و 
دیگر کامودیتی ها دیده ایم و این روند ادامه دار خواهد بود، اما برای 
سال ۲0۲۲، پیش بینی می شود که قیمت ها با همان سرعتی که 
رو به باال در حال حرکت بودند، روند معکوسی به خود بگیرند. آمار 
ما نشان می دهد که مصرف ظاهری فوالد به خصوص در قسمت 
مقاطع طویل در سال 99 همانند سال های گذشته در حال افزایش 
اســت که البته، این افزایش برای ما کــه فعاالن این صنعت هم 
هســتیم جای سؤال دارد چراکه جوازهای صادر شده، متراژ بناها 
و بســیاری از فاکتورهای دیگر در حال کاهش است، ولی مصرف 
ظاهری فوالد از لحاظ آماری رو به افزایش است. در هر صورت، با 
هر ســناریویی که از نظر سیاسی و اقتصادی برای سال 1400 در 
نظر گرفته شــده است، به نظر نمی رسد که مصرف فوالد باالتر از 

سال 1399 باشد و احتماالً، در همین حدود باقی خواهد ماند.

با رقابت ۲0 درصــدی در روز ۲۲ فروردین 
برای خرید ســنگ آهن دانه بندی، این ماده 
اولیه ۲۲3 تومان بــه ازای هر کیلو باالتر از 
قیمت پایه معامله شد. این امر باعث می شود 
که سهم سنگ آهن در تولید چدن به تنهایی 
با معامالت دیــروز 379 تومان به ازای هر 
کیلو افزایش یابد؛ چرا که برای تولید هر تن 
چدن به 1.7 تن سنگ آهن دانه بندی نیاز 
است. این مورد تأثیر معامله دیروز بر تولید 
چدن اســت و تأثیر آن بر هزینه تولید محصوالت نهایی فوالدی 
نیز 700 تا ۸00 تومان به ازای هر کیلو است. با این رقابت مخرب 
هزینه تولید فوالد در کشور باال می رود و تولیدکنندگان فوالد که 
هم اکنون نیز با معضل کنترل قیمت ها دســت و پنجه می کنند، 
آسیب می بینند. سنگ آهن دانه بندی که باید قیمت آن ۸ درصد 
شمش فوالدی باشــد، روز ۲۲ فروردین، 1۲ تا 13 درصد قیمت 
شمش فوالدی در بورس کاال معامله شد. این امر قیمت کنسانتره 
که باید 1۶ درصد نرخ شــمش فوالدی باشــد را باال می برد و به 
تورم قیمت ها در ابتدای زنجیره فوالد و افزایش هزینه تولید منجر 

می شود.

تأثیر مذاکرات برجامی بر قیمت فوالد در 
بازار داخلی

مدیرعامل جدید فوالد خوزستان 
معرفی شد

بناب  صنعت  فوالد  مدیرعامل 
تغییر کرد

محمدی جایگزین خیاط در آهن 
و فوالد ارفع شد

و فرصت  چشم انداز شــمش 800 دالری 
افزایش صادرات فوالد

چشم انداز قیمت فوالد در سال های 2021 و 
2022 میالدی

تبعات جهش قیمت سنگ آهن

بهادر احرامیان

نایب رئیس انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران

سیدرضا شهرستانی

عضو هیئت مدیره انجمن 
تولیدکنندگان فوالد 

ایران

سیدرسول خلیفه سلطانی

دبیر انجمن 
تولیدکنندگان فوالد 

ایران

محمدجعفر صالحی

معاون خرید شرکت ذوب 
آهن اصفهان



مشخصاتمحصول
هفته منتهی به 
11سپتامبر۲0۲0

هفته منتهی به 
۲۶سپتامبر۲0۲0

هفته منتهی به 4 
نوامبر۲0۲0

هفته منتهی به 
۲1نوامبر۲0۲0

هفته منتهی به 
۲1دسامبر۲0۲0

هفته منتهی به 
۲0ژانویه ۲0۲1

هفته منتهی به 13 
فوریه 

هفته منتهی به ۶ 
مارس ۲0۲1

هفته منتهی به 
۲4آوریل۲0۲1

سنگ 
آهن

5۸ درصد وارداتی- 
CFR110 - 110/5104 - 104/5105/05 – 105/5 – 113/80 شمال چین

113/30141/5 -142144-144/5137/5 – 138/5147/50 – 147/90146 - 146/5

سنگ 
آهن

۶5 درصد وارداتی-
CFR140 - 141/5127 - 127/5130 - 130/5140/5 – 141175 - 175/5193/5 – 194190 - 190/5199 - 199/5220 - 220/5 شمال چین

سنگ 
185 – 175184/5 – 166174/5 – 170/5165/5 - 164/5170 -129/5164 - 118129 - 116117/5 – 115/5 129/5 – ۶۲128/5 درصد CFR چینآهن

صادراتی- FOB دریای شمش
850 -670840 - 625665 - 445450565570615 - 455433 - 450445 - 435سیاه

652720900 515504520565653661صادراتی چینورق گرم

ورق گرم 
صادراتی دریای سیاه-

FOB490 - 500490 - 495480 - 485545-560690-700745 - 760695 - 705745 - 750945 - 955

586/5 –  وارداتی اروپا -CIF ورق گرم
562/5558 - 576570 - 582603 - 615789 - 802838 - 850813 - 825852 - 8611030 - 1042

1070 - 8801065 - 830870 - 875820 - 790865 - 625780 - 540615 - 550535 - 552545 - 548صادراتی دریای سیاهورق سرد

643 - 643642 - 601642 - 636599 - 621634 - 501619 - 461499 - 453459 - 461452 -459صادراتی ترکیه -FOBمیلگرد

701 - 674699 - 632672 - 648630 - 601646 - 513595 - 469480511 - 477467 - 475صادراتی چین-FOBمیلگرد 

می
حی

م ر
مری

م: 
ظی

 تن
ه و

هی
 ت

3

ی
رج

خا
ار 

خب
ا

رشد 6 درصدی تقاضای جهانی برای فوالد

انجمن جهانی فوالد پیش بینی کرد تقاضای جهانی برای فوالد در سال ۲0۲1 میالدی، 5.۸ درصد افزایش خواهد یافت و میزان تقاضای 
جهانی به یک میلیارد و ۸74 میلیون تن خواهد رسید. انجمن جهانی فوالد همچنین انتظار دارد که تقاضا برای فوالد در سال ۲0۲۲، 

باز هم افزایش یابد و با رشد ۲.7 درصدی نسبت به سال ۲0۲1، به یک میلیارد و 9۲5 میلیون تن برسد.

داخلی

 پرداخت ۳۰ میلیون دالر از پول ایران در کره جنوبی برای خرید واکسن
رییس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی گفت: ۳۰ میلیون دالر از پول های بلوکه شده ایران در 
کره جنوبی بابت خرید واکسن ویروس کرونا پرداخت شده است. وی گفت: به اجرایی شدن 
تفاهمنامه های میان دو کشور بسیار امیدوار بودیم اما تاکنون درصد اندکی از آنها انجام شده 

است.
تجارت ۳۶.۵ میلیارد دالری ایران با همسایگان در سال ۹۹

سخنگوی گمرک گفت: میزان تجارت خارجی ایران با کشورهای همسایه در سال گذشته 
۸۲ میلیون و ۵۳۵ هزار و ۳۸۹ تن انواع کاال برابر با ۳۶ میلیارد و ۵۰۲ میلیون و ۳۱۵ هزارو 
۸۶۹ دالر بوده است که ۵۶ درصد وزن و حدود ۵۰ درصد کل تجارت کشور با دنیا را شامل 

می شود.
بحران آب به تهران نزدیک شد

مدیر دفتر بهره برداری از تاسیسات آبی و برقابی شرکت آب منطقه ای تهران گفت: از ابتدای 
سال آبی جاری تاکنون ۲۳۵ میلی متر بارندگی در حوزه عملکرد استان تهران به ثبت رسیده 
که این میزان بارش در مدت مشابه سال آبی گذشته ۴۰۱ میلی متر بوده و اکنون استان تهران 

با کاهش ۴۱ درصدی بارش ها مواجه است.
 تخصیص ارز برای واردات نهاده های دامی از اسفند متوقف است

اتحادیه واردکنندگان نهاده های دامی در نامه ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس 
جمهوری با اشاره به عدم تخصیص ارز برای واردات نهاده های دامی از هفته های پایانی اسفند 
سال ۱۳۹۹ اعالم کرد که وقفه در پرداخت ارز حتی برای کوتاه مدت آثار زیان بار و غیرقابل 

جبرانی دارد.
 ۲۱۰۰ خودرو در گمرک های کشور خاک می خورند

به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، چهار سال از دپوی ۲۱۰۰ دستگاه خودرو در گمرک 
های داخلی به دلیل مشکالت قضایی یا عدم ثبت  سفارش می گذرد و چهار نوبت هم برای 
ترخیص ارائه شده اما همچنان در گمرک ها باقی مانده اند، به نظر می رسد دیگر امیدی به 
ترخیص وجود ندارد. همچنین صحبت از واگذاری ۱۵۰۰ دستگاه از این خودروهای متروکه به 

مناطق آزاد نیز درمیان است.
وزیر نفت: ظرفیت تولید پتروشیمی در سال ۱۴۰۶ به ۴۰ میلیارد دالر می رسد

وزیر نفت با اشاره به اجرای طرح های جهش سوم در تولید پتروشیمی کشور گفت: ظرفیت 
تولید از ۳۴ میلیارد دالری که پیشتر برای سال ۱۴۰۴ اعالم شده بود به ۴۰ میلیارد دالر در 

سال ۱۴۰۶ خواهد رسید.
 تولید نفت ایران ۱۳۷ هزار بشکه در روز افزایش یافت

سازمان کشور های صادرکننده نفت )اوپک( در گزارش ماهانه جدید خود به نقل از منابع ثانویه 
میزان تولید نفت ایران طی ماه مارس را ۲ میلیون و ۳۰۴ هزار بشکه در روز اعالم کرده که 

نسبت به ماه فوریه ۱۳۷ هزار بشکه در روز افزایش نشان می دهد.
ربیعی: حقوق حداقل بگیران تامین اجتماعی ۳۹ درصد افزایش یافت

علی ربیعی سخنگوی دولت گفت: سیاست دولت وهمراهی مجلس شورای اسالمی از سال 
۱۳۹۹ تا به امروز توجه به قدرت خرید کارگران و بازنشستگان بوده است. با اجرای همسان 
سازی در کنار افزایش ۳۹ درصدی حقوق ها به یاری خدا بخشی از دغدغه بازنشستگان تامین 

اجتماعی رفع خواهد شد.
پول های بلوکه شده ایران در عراق امکان جابجایی پیدا کردند

علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران مصوبه ستاد تنظیم بازار و بخشنامه دفتر 
مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت را به کلیه گمرکات اجرایی کشور 

ابالغ کرد. بر اساس این ابالغیه، صادرات گوشت مرغ از ۲۰ اسفند ماه ممنوع شده است.
تسویه بدهی بدهکاران بانکی به مدت شش ماه تمدید شد

معاون اقتصادی رئیس جمهور اعالم کرد؛ با توجه به تداوم شیوع بیماری کرونا و آثار اقتصادی 
آن، ستاد ملی کرونا با هدف مانع زدایی و پشتیبانی از تولید، با تمدید مهلت های تعیین شده 
در قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی موافقت کرد. وی افزود: موضوع در جلسه 
ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح و با موافقت اعضا، تاریخ های تعیین شده در مصوبه قبلی ستاد 
به مدت شش ماه تمدید شد تا واحدهای تولیدی با شرایط مطلوبتری نسبت به تسویه بدهی 

اقدام کنند.
خارجی

 روسیه برای دهمین ماه متوالی دومین تولیدکننده بزرگ نفت جهان شد
گزارش جدید مؤسسه آمار مشترک سوخت )جودی( نشان می دهد در ماه فوریه روسیه 
دومین تولیدکننده بزرگ نفت در جهان باقی مانده و تولید روزانه آن به ۹.۳۹۸ میلیون بشکه 
رسیده است. طبق این گزارش در ماه فوریه آمریکا بزرگترین تولیدکننده نفت خام جهان بوده 

و عربستان سعودی هم در رتبه سوم قرار داشته است. 
  صادرات نفت عربستان کاهش یافت

ماه  در  عربستان  خام  نفت  صادرات  داد  نشان  جودی  مؤسسه  توسط  منتشرشده  اده های 
فوریه )بهمن - اسفند ۹۹( کاهش یافت و به کمترین مقدار در هشت ماه گذشته رسید زیرا 
بزرگ ترین صادرکننده نفت جهان برای حمایت از قیمت نفت به طور داوطلبانه تولید را محدود 
کرد. صادرات نفت خام ریاض در ماه فوریه به ۵ میلیون و ۶۲۵ هزار بشکه در روز رسید که 

کمترین مقدار از ژوئن ۲۰۲۰ بود.
 چین ارز دیجیتال خود را در المپیک زمستانی آزمایش می کند

یک مقام ارشد بانک مرکزی چین اعالم کرد که پکن در تالش است در المپیک زمستانی 
۲۰۲۲ ارز دیجیتال خود را توسط ورزشکاران و بازدیدکنندگان خارجی مورد استفاده قرار دهد.

جهش ۱۸.۳ درصدی اقتصاد چین در ۳ ماهه اول ۲۰۲۱ 
اداره ملی آمار چین اعالم کرد اقتصاد این کشور در ۳ ماهه اول امسال با رشد قدرتمند ۱۸.۳ 

درصدی روبرو شده است.

سـرخـط خبــرهـای اقتصـادی در هفته منتهی به ۲5 فروردین، قیمت میانگین بیلت صادراتی ایران، 577.5 دالر به ازای هر تن بود که نسبت به هفته پیش 
از آن، رشــد 1.۲ درصدی را نشان می دهد. قیمت اسلب صادراتی ایران نیز در هفته مورد اشاره تغییری نداشت و متوسط 

قیمت فوب اسلب صادراتی، ۶4۲.5 دالر به ازای هر تن بود.
قیمت های منتشرشده توسط متال بولتن نشان می دهد که قیمت فوِب اسلب صادراتی ایران در هفته منتهی به ۲5 فروردین، 
نسبت به هفته پیش از آن تغییری نداشت و اسلب در قیمت ۶35 تا ۶50 دالر به ازای هر تن معامله شد. در هفته مورد اشاره، 
قیمت فوِب بیلت صادراتی ایران در بنادر کشور 57۶ تا 579 دالر به ازای هر تن بود که میانگین آن نسبت به قیمت های 1۸ 

فروردین، رشد 1.۲ درصدی را نشان می دهد.
افزایش تقاضا برای شمش فوالدی صادراتی ایران از طرف مشتریان آسیایی باعث شده تا فوالدسازان ایرانی قیمت ها را باز هم 
باالتر ببرند. یک محموله ۲0 هزار تنی شمش فوالدی ایران در هفته گذشته با قیمت 57۶ دالر به ازای هر تن به مشتریان 
خارجی فروخته شد و محموله 30 هزار تنی دیگری نیز با نرخ 579 دالر به ازای هر تن به فروش رسید. متال بولتن گزارش 

داده که یک فوالدساز ایرانی قیمت 5۸0 دالر به ازای هر تن را برای یک مزایده خود مدنظر دارد.
با توجه به افزایش قیمت اسلب در بازارهای مختلف و عقب ماندگی قیمت اسلب صادراتی ایران از رشد قیمت ها در هفته 
گذشــته، انتظار می رود که در هفته های پیش رو قیمت اســلب صادراتی ایران نیز رشد قابل توجهی را تجربه کند. قیمت اسلب صادراتی CIS به ۸00 تا ۸05 دالر به ازای هر تن 

رسیده است.
بازار فوالد در حال حاضر در یک سوپرسایکل صعودی قرار دارد. قیمت بیلت صادراتی CIS به ۶00 دالر به ازای هر تن رسیده که باالترین قیمت در 9 سال گذشته است. در بازارهای 
مختلف قیمت ورق فوالدی نیز به باالترین میزان از سال ۲00۸ تاکنون رسیده است. افزایش قیمت فوالد، فرصتی طالیی را در اختیار فوالدسازان ایرانی نظیر فوالد خوزستان، فوالد 

مبارکه، فوالد کاوه جنوب کیش، ذوب آهن اصفهان، فوالد هرمزگان و غیره قرار داده است.

گزارش پلتس از بازارهای جهانی فوالد نشان می دهد که کمبود حاد ورق فوالدی در اروپا و ایاالت متحده منجر به افزایش قیمت فوالد به باالترین سطح خود از سال ۲00۸ و افزایش 
صادرات از کارخانه های آسیایی به این مناطق شده است و به نظر می رسد تا زمانی که تولید فوالد از نیمه دوم سال افزایش نیابد، وضعیت تغییر نخواهد کرد.

بر اساس این داده ها، از ابتدای سال تاکنون قیمت کویل نورد گرم در منطقه غرب میانه آمریکا 33 درصد و در شمال اروپا 3۶.5 درصد افزایش یافته است و در این میان، ایاالت متحده 
انتظار دارد که واردات فوالد از تابستان افزایش یابد که می تواند به کاهش تنش در عرضه کمک کند.

پلتس همچنان پیش بینی می کند که صادرات محصوالت فوالدی نهایی چین در سال جاری به ۶5 میلیون تن برسد که نسبت به سال قبل 11 میلیون تن یا ۲1 درصد افزایش خواهد 
داشت.

هند همچنان نقش بیشتری در تجارت بین المللی فوالد دارد. صادرات فوالد آن طی آوریل تا فوریه 49.5 درصد افزایش یافته و به 15.5 میلیون تن رسیده است و امسال، هند تا حد 
زیادی تمرکز خود را به اروپا تغییر داده است. قیمت کویل نورد گرم در شمال اروپا در حدود ۶5 دالر در هر تن باالتر از قیمت کویل نورد گرم داخلی هند در اوایل ژانویه بود و از 1۲ 
آوریل این تفاوت قیمت به 300 دالر در هر تن رسید. هند در حال حاضر حدود 40،000 تن از سهمیه خود در اتحادیه اروپا فراتر رفته است اما امیدوار است با توجه به کمبود کویل در 

اروپا، صادرات فوالد ادامه پیدا کند.
تولید فوالد دنیا از اواسط سال جاری میالدی به تدریج بهبود می یابد. تقاضا در اکثر کشورها هم به پشتوانه برنامه های محرک اقتصادی دولت ها تقویت می شود؛ اما تا زمانی که برنامه های 

واکسیناسیون به طور گسترده اجرا نشود، همچنان کرونا یک عامل منفی است.

براساس اعالم دفتر ملی آمار چین، این کشور در ماه مارس 74.75 میلیون تن چدن و 94.0۲ میلیون تن فوالد خام تولید کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 9 درصد و 
19 درصد افزایش داشته است.

تولید ماهانه در میان محدودیت های تولید مداوم در تانگشان به باالترین سطح ۶ ماه اخیر رسیده است زیرا حاشیه سود باالی فوالد باعث افزایش تولید در سایر نقاط این کشور شده است.
با این حال مقامات چینی ممکن است محدودیت های تولید را به مناطق بیشتری خارج از تانگشان توسعه دهند، در حالی که نگرانی هایی در بازار در مورد کاهش رشد بخش های تولید 

و امالک چین وجود دارد که ممکن است تقاضای فوالد را نزولی کند.
افزایش حاشیه سود فوالدسازان چینی با وجود محدودیت های تولید در منطقه تانگشان، باعث افزایش تولید فوالد چین به بیش از 3.1 میلیون تن در روز شد.

قیمت سنگ آهن نیز تحت تأثیر ادامه افزایش مصرف و بهبود سودآوری کارخانه های فوالدی چین، بزرگ ترین بازار فوالد جهان، باال رفته است.
لیندون فاگان، تحلیلگر موسسه جی پی مورگان در این باره عنوان کرد: علی رغم صحبت در مورد بازرسی های سراسری در تانگشان، ما معتقدیم مناطق دیگر به ویژه با توجه به افزایش 

حاشیه های سود فوالد، تولید خود را افزایش می دهند.

مجله »بارونز« در گزارشی نوشت: تردیدی وجود ندارد که تقاضا برای فوالد و سایر کاالها با اجرای بسته پیشنهادی ۲.3 تریلیون دالری جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای توسعه 
زیرساخت های این کشور افزایش خواهد یافت.

البته قیمت برخی از مصالح ساختمانی در آمریکا قبالً در سه ماهه اول سال ۲0۲1 رشدهای خارق العاده ای را به ثبت رسانده و به طور بالقوه افزایش قیمت مجدد آنها را محدود ساخته 
است.برنامه زیربنایی دولت بایدن شامل تعمیرات جاده ها و پل ها و سرمایه گذاری و بهبود در فرودگاه ها و سیستم های ترانزیت برای یک دوره هشت ساله است.

در سال جاری قیمت ها در معامالت آتی فوالد 40 درصد جهش کرده است و قیمت سنگ آهن و فوالد به پیشروی خود ادامه می دهند. قیمت سنگ آهن تقریباً دو برابر نسبت به یک 
سال قبل افزایش یافته است.این مجله تخمین زده که در قالب این طرح، حدود ۶۲1 میلیارد دالر برای زیرساخت های حمل ونقل در آمریکا هزینه شود، در حالی که فلزات فقط بخشی 

از آن را تشکیل می دهند. بسته محرک اخیر به بهبود تقاضای فوالد خواهد انجامید.
اتحادیه های فوالد و آلومینیوم ایاالت متحده نیز از برنامه زیربنایی جو بایدن رئیس جمهور این کشور حمایت کردند زیرا معتقدند سرمایه گذاری در زیرساخت ها، همراه با مقررات خرید 

کاالی آمریکایی موسوم به Buy America، تقاضا را برای فلزات افزایش می دهد.

روند قیمت  فوالد صادراتی ایران

کمبود ورق فوالدی در بازارهای اروپا و آمریکا

افزایش تولید فوالد چین در ماه مارس

تأثیر طرح 2 تریلیون دالری دولت بایدن بر صنعت فوالد



قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون )ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

۲۲5.۸9541.1001400/01/311400/04/31ورق سرد خودروفوالد مبارکه اصفهان

279,0374,0001400/01/311400/04/31ورق قلع اندودفوالد مبارکه اصفهان

127,9483,9791400/02/011400/03/31تیرآهن 14 تا 1۸ذوب آهن اصفهان

سبد تیرآهن ۲0 و ذوب آهن اصفهان
۲۲ و ۲4

143,1153,0131400/02/011400/04/15

127,9484,9911400/02/011400/03/02تیرآهن متوسط 1۶ذوب آهن اصفهان

128,2535,0141400/02/011400/02/31تیرآهن 1۸ذوب آهن اصفهان

تیرآهن بالذوب آهن اصفهان
 پهن 14

183,0321,0121400/02/011400/03/31

140,0002531400/02/011400/02/08سبد تیرآهن مخلوطذوب آهن اصفهان

123,1263,0001400/02/011400/03/31سبد میلگرد مخلوطذوب آهن اصفهان

122,3991,3751400/02/011400/02/08سبد میلگرد مخلوطذوب آهن اصفهان

فوالد خوزستان
شمش بلوم 

5SP)150*150(
119,99915,0001400/01/311400/02/30

مجتمع فوالد خراسان
شمش بلوم 

3SP)150*150(
117,8838,0001400/01/311400/02/28

مجتمع فوالد خراسان
سبد میلگرد 
A3-14۲۸تا

123,02713,2001400/02/011400/02/20

شرکت معدنی وصنعتی 
چادرملو

شمش بلوم 
5SP)150*150(

117,97015,0001400/01/311400/02/30

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 ، 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(
118,71210,0001400/01/311400/02/05

فوالد کاوه جنوب کیش
شمش بلوم 

5SP)150*150(
116,85912,5001400/01/311400/02/28

123,0654,2241400/02/011400/02/07سبد میلگرد 14 تا ۲5مجتمع فوالد صنعت بناب

127,9481,0121400/02/011400/02/29تیرآهن 14مجتمع جهان فوالد غرب

263,3963,0001400/01/311400/02/22ورق گالوانیزه Gفوالد امیرکبیر کاشان

183,6724001400/01/311400/02/05ورق گرمنورد و تولید قطعات فوالدی

جهان فوالد سیرجان
شمش بلوم 

5SP)150*150(
117,1895,0001400/01/311400/02/20

123,0275721400/02/011400/02/29سبد میلگرد14تاA3-۲۲سیما فوالد جهان

123,4085,5001400/02/011400/02/11سبد میلگرد مخلوطصبا فوالد زاگرس

سبد میلگرد 14 تا 3۲ فوالد آذربایجان
A3 -

123,3683,3001400/02/011400/02/11

صنایع آهن و فوالد سرمد 
ابرکوه

سبد میلگرد 14 تا 3۲ 
A3 -

123,24110,0101400/02/011400/02/30

127,9483251400/02/011400/02/06تیرآهن 14و1۶گروه ملی صنعتی فوالد ایران

123,0274501400/02/011400/02/06سبد میلگرد مخلوطگروه ملی صنعتی فوالد ایران

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 فروردینهفته سوم فروردینسایز

0.4310,000310,000

0.5282,000290,000

0.6265,000285,000

0.7257,000267,000

0.8255,000265,000

0.9265,000274,000

1267,000275,000

1.25257,000273,000

1.5256,000272,000

2265,000275,000

2.5280,000295,000

هفته چهارم فروردینهفته سوم فروردینسایز

6.5150,000156,500

8******

10******

12******

14***

هفته چهارم فروردینهفته سوم فروردینسایز

3142,000149,000

4142,000149,000

5142,000149,000

6142,000149,000

8142,000149,000

10142,000149,000

هفته چهارم فروردینهفته سوم فروردینسایز

6142,000149,000

8142,000149,000

10142,000149,000

12142,000149,000

14142,000149,000

16380,000***

هفته چهارم فروردینهفته سوم فروردینسایز

8140,000144,000

10132,000138,000

12132,000138,000

14133,000138,000

16133,000138,000

18133,000138,000

20133,000138,000

22133,000138,000

25133,000138,000

28132,000136,500

30******

32******

هفته چهارم فروردینهفته سوم فروردینسایز

2215,000225,000

3204,000210,000

4214,000220,000

5216,000230,000

6216,000230,000

8216,000232,000

10216,000232,000

12216,000232,000

15216,000232,000

20260,000260,000

25265,000280,000

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�� 


