
 

مانع زدایی برای قدرت نمایی جهانی 
فوالد ایران

تعویق سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران
 ستاد ملی مقابله با کرونا با زمان برگزاری موافقت نکرد

امین ابراهیمی
 مدیرعامل فوالد خوزستان 

در چهــار دهه اخیر در ایران بالغ بر ۱۵۰ میلیون تن 
فوالد خام تولید و ۲۰۰ میلیون تن هم مصرف شــده 
اســت. فوالد تولیدی در دو بخــش مصرف داخل و 
صادرات مورد استفاده قرار می گیرد. توجه به مصرف 
داخل اولویت اول فوالدسازان است اما به لحاظ توجه 
به صادرات و با نگاه ارزآوری، شــرکت های فوالدی را 
باید به سرمایه گذاری به منظور حضوری قدرتمند در 

بازارهای بین المللی ترغیب کرد.
یکــی از موانعی که در ســال های اخیــر بر صادرات 
محصــوالت فــوالدی ســایه انداخته، مقــررات و 
دستور العمل های پی در پی و بعضا متناقض با یکدیگر 
است. این شرایط باعث سردرگمی و ایجاد مشکالت 
در بحــث صادرات شــده و انتظار صنعــت فوالد از 
دولتمردان، حمایت در جهت توسعه و حضور مقتدرانه 
در بازاهای جهانی است. قطعا با تکیه بر خرد جمعی و 
استفاده از خبرگان بخش فوالد، به راحتی می توان نیاز 
ساالنه  داخلی را برآورد کرد و مازاد آن را برای صادرات 
برنامه ریزی کرد. لذا با ایجاد موانع داخلی نباید فرصت 

طالیی صادرات فوالد را بی اثر کرد.
بر این اســاس به نظر می رسد مهم ترین نیاز صنعت 
فوالد، بازگشت نهادهای نظارتی به اصل خویش است. 
ســپردن اداره  بازار به فعالن این حوزه و به کارگیری 
نخبگان هر صنعت در تعریف سیاست گذاری و پیشبرد 
اهداف، موثرترین روش به حساب می آید. نقش دولت 
و مجلس می تواند نظارتی و تعیین کننده سیاست های 
کلی و تسهیل کننده امور باشد. از طرف دیگر، دولت 
می توانــد در ایجاد زمینه حضور موفق شــرکت های 
فــوالدی و دیگر صنایع در بازارهای بین الملل رایزنی 
کند. ایجاد فرصت های سرمایه گذاری، ترغیب بخش 
خصوصی، بکارگیری معافیت های صادراتی و مواردی 
از این دســت می تواند به شــکوفایی صنعت کمک 
شــایانی کند. از ســوی دیگر  و بــا توجه به کاهش 
درآمدهای نفتی، توجه به صنعت فوالد با نگاه ارزآوری 
بــه جایگزینی این بخش بــا درآمدهای نفتی منجر 
می شود. دقت داشته باشیم که صنعت فوالد ایران از 
پتانســیل بالقوه ای برای رشد برخوردار است و مزیت 
های نسبی کشــور در ذخایر معدنی، منابع انرژی و 
نیروی کار اقتصادی، سرمایه گذاری در صنعت فوالد 
ایران را می تواند جذاب و عرضه رقابتی فوالد ایران در 

بازار جهانی را تسهیل کند.
حضور در بازارهای بین المللی می تواند به ارتقاء جایگاه 
صنعت فوالد کشور در بازارهای جهانی منتج شود و 
لذا هرگونه تنش داخلی باعث به خطر افتادن و حتی 
حذف از این بازار می شــود. در سال های اخیر تشدید 
تحریم ها و محدودیت های مبــادالت بانکی حضور 
صنایع ایران در بازار جهانی را سخت تر کرده است اما 
باید بپذیریم محدودیت های داخلی به مراتب مشکالت 
بیشتری را به وجود آورده و این محدودیت ها در واقع 

نوعی خودتحریمی است که الزم است مرتفع شود.
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با حضور 89 درصدی تولیدکنندگان محصوالت مختلف زنجیره فوالد نمایان شد:

انسجام زنجیره فوالد در مجمع عمومی فوق العاده انجمن فوالد
مجمع عمومی فوق العاده انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با دستور کار بررسی و تصویب اساسنامه جدید بر اساس الگوی اتاق ایران با حضور 89 درصدی  شرکت های 
عضو انجمن از تمام رسته های پنج گانه در زنجیره فوالد به صورت مجازی برگزار شد. نکته قابل توجه در این مجمع، حضور شرکت های نوردی در کنار فوالدسازان و                      

آهن سازان بود که اتحاد و انسجام زنجیره فوالد در این انجمن را نمایان کرد.

هیئت رئیسه مجمع فوق العاده
به گزارش  چیالن ، ریاست این دوره از مجمع عمومی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران را 
دکتر کســری غفوری، مدیرعامل فوالد خراسان بر عهده داشت و آقایان بهمن تجلی زاده، 
معاون فروش و بازاریابی فوالد خوزستان و بهادر احرامیان، مدیر عامل فوالد یزد نیز به عنوان 
ناظر هیئت رئیسه انتخاب شدند. همچنین وحید یعقوبی، معاون اجرایی انجمن فوالد نیز دبیر 
هیئت رئیسه این مجمع فوق العاده بود. مهندس یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نیز 

به صورت حضوری در مجمع انجمن فوالد حضور داشتند.
شرایط عضویت در انجمن فوالد تغییر نکرد

دکتر سبحانی، رئیس انجمن فوالد در جلسه مجمع عمومی این انجمن گفت: بیش از یک 
سال بود که به دلیل اصرار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر اصالح اساسنامه 
انجمن و تطابق نسبی آن با الگوی اتاق، منتظر فرصتی برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده 
بودیم که با توجه به شرایط کرونایی کشور، امکان برگزاری حضوری مجمع مهیا نبود و اساسا 
شــرایط الزم برای برگزاری مجامع تشکل ها به صورت مجازی نیز دیده نشده بود تا اینکه 

باالخره اتاق ایران با برگزاری مجمع انجمن به طور مجازی موافقت کرد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران اضافه کرد: در این جلسه سعی خواهیم کرد که با 

حضور اعضای حاضر در مجمع، اساسنامه ای را به تصویب برسانیم که تسهیل گر باشد.
در این جلسه شرایط عضویت در انجمن فوالد نیز بدون تغییر نسبت به اساسنامه فعلی به 
تصویب رسید و مقرر شد کلیه واحدهای تولیدی که در زنجیره تولید فوالد از گندله سازی 
و بعد از آن فعالیت می نمایند و دارای ظرفیت تولید حداقل ۳۰ هزار تن در سال هستند، به 
شرط دارا بودن شرایط الزم، پس از بررسی و تأیید هیئت مدیره انجمن می توانند به عضویت 

انجمن درآیند.
دکتر ســبحانی رئیس انجمن فوالد در ادامه گفت: در صنعت فوالد بیش از ۴ هزار شرکت 
)نســوز، کاتالیست، فنی و مهندســی و…( در حال ارائه خدمات هستند که اگرچه امکان 
عضویت این شرکت ها در ارکان انجمن فوالد مقدور نیست اما امکان حضور آنها در قالب عضو 

افتخاری و عضو وابسته وجود دارد.

تغییرات در رسته نورد انجمن
بر اســاس این گزارش، رســته های انجمن فوالد تا قبل از اصالح اساســنامه، شامل رسته 
واحدهــای ذوب به روش قوس الکتریکی، رســته واحدهای ذوب به روش القایی، رســته 
واحدهای نوردی )مقاطع تخت و طویل(، رسته واحدهای تولیدکننده گندله و آهن اسفنجی 
و رسته فوالد سازان بزرگ بود که پس از برگزاری این مجمع عمومی و با رای اکثریت اعضای 
انجمن، رسته نورد انجمن تولیدکنندگان فوالد به دو رسته نورد ورق و پوششدار و رسته نورد 
مقاطع طویل تقسیم شد. با تصویب اعضای حاضر در مجمع انجمن فوالد به تفکیک رسته 
نورد، در آینده هر یک از این دو رسته در انتخابات بعدی انجمن از یک نماینده در ترکیب 

هیئت مدیره انجمن برخوردار خواهند بود.
شرایط عضویت در هیئت مدیره انجمن مشخص شد

یکــی از مواردی که وقت زیادی از این مجمع عمومــی فوق العاده را به خود اختصاص داد، 
بررسی پیشنهادات پیرامون شرایط عضویت در هیئت مدیره انجمن بود. بر طبق اساسنامه 
الگوی اتاق بازرگانی ایران، صرفا اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت های عضو می 
توانند به عنوان هیئت مدیره انجمن انتخاب شوند اما اعضای انجمن معتقد بودند با توجه به 
تغییرات متعدد در ترکیب هیئت مدیره اعضای انجمن به ویژه در رسته شرکت های بزرگ، 
چنین شرایطی موجب بی ثباتی در انجمن خواهد شد و لذا شرکت های عضو می بایست 

امکان معرفی نماینده جهت حضور در هیئت مدیره انجمن را داشته باشند.
بر این اساس و پس از بحث و تبادل نظر مفصل، اکثریت اعضای انجمن به پیشنهاد هیئت 
مدیره انجمن در این ماده رای دادند و حضور نماینده شرکت ها در هیئت مدیره انجمن را 
مجاز شناختند هر چند که این نماینده عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل یکی از شرکت های 

عضو انجمن نباشد.
افزایش اعضای علی البدل هیئت مدیره

در این مجمع عمومــی و با رای اکثریت اعضای انجمن فوالد، تعداد اعضای علی البدل هر 
رسته از زنجیره فوالد در هیئت مدیره انجمن افزایش یافت و از یک عضو به ۳ عضو رسید. 

 جناب آقای مهندس دنیانور
 مدیر عامل محترم مجتمع فوالد جنوب

 با تألم و تأسف فراوان درگذشت برادر گرامیتان که از یادگاران دفاع مقدس بودند را به جنابعالی و خانواده
 محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند رحمان ، غفران الهی برای آن مرحوم و صبر و اجر برای جنابعالی

و سایر بازماندگان را خواستاریم.
هیئت مدیره و دبیرخانه انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
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ذوب آهن جریان تحریم را درهم شکست 

منصور یزدی زاده
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان با تولید ریل، جریان تحریم را در هم شکست. تولید ریل، آرزوی دیرینه مردم ایران بود که تالشگران ذوب آهن اصفهان با 
کوشش شبانه روزی خود بر این خواسته جامه عمل پوشاندند و ایران را با تولید ریل استاندارد در بین کشورهای تولید کننده این محصول قرار 

دادند.

ثبت ۳ رکورد تولید توسط فوالد 
خراسان در اردیبهشت ماه

ثبت رکورد تولید ماهانه توسط 
فوالد تاراز در اردیبهشت ماه

شرکت فوالد تاراز در اردیبهشــت امسال با تولید ۱۸ هزار و 
۹۳۷ تن موفق به رکوردشــکنی در تولید ورق گالوانیزه شد. 
سعید رشــیدی مدیرعامل فوالد تاراز در این خصوص گفت: 
افزایــش میزان تولید و رکوردزنی در فوالد تاراز، نقش مثبتی 
در بازار خواهد داشت؛ چرا که هر اندازه تولید و عرضه در بازار 

افزایش یابد، قیمت محصوالت متعادل تر خواهد شد.
رشیدی گفت: در ادامه روند خوب و عملکرد درخشان شرکت 
فوالد تاراز در سال ۹۹ که با رشد تولید ۱۵.۴درصدی نسبت 
به سال ۹۸ همراه شــده بود، خوشبختانه با تالش و همدلی 
کارکنان پر تالش شــرکت فوالد تاراز در اردیبهشت ۱۴۰۰ 
موفق شــدیم رکورد تولید ماهانه را به مقدار ۱۸ هزار و ۹۳۷ 
تن محصول با کیفیت و ابعاد متنوع به خصوص ضخامت پایین 

به ثبت برسانیم.
به گفته وی، محدودیت ها و موانع تولید در فوالد تاراز بســیار 
زیاد است و بزرگ ترین مشکل این شرکت، تامین مواداولیه و 
کالف ســرد است؛ این درحالیست که با توجه به رکورد ثبت 
شده انتظارات از تاراز در ماه های آتی بیشتر از قبل خواهد شد.

»مجتمع فوالد خراســان« در اردیبهشت ماه موفق به ثبت سه 
رکورد تناژ و تعداد ذوب در »یک شــیفت«، »یک شبانه روز« و 

»تولید ماهانه« شد.
معــاون بهره برداری مجتمــع فوالد خراســان، از ارتقای رکورد 
۵۲۵۸۹ تنی فروردین ماه، به تناژ ۵۴۰۷۹ تن خبر داد که حاکی 
از ۱۴۹۰ تن ارتقای تولید شمش فوالدی در بزرگ ترین مجتمع 

صنعتی شرق کشور است.
همچنین کارکنان ناحیه فوالدســازی شــماره ۲ این شرکت در 
زمینه تناژ شمش کنترل کیفی شده، در روز ۲۶ اردیبهشت ماه 
توانســتند در مدت زمان مشــابه با ریخته گرِی ۸ و ۲۱ ذوب به 
ترتیب رکورد تعداد ذوب در یک شیفت و یک شبانه روز را جابجا 
کنند. رکورد پیشین این ناحیه با ریخته گری ۲۱۱۷ تن ذوب در 

۲۸ فروردین ماه امسال ثبت شده بود.
کارکنان واحد فوالدســازی شماره ۲ در حالی رکورد های جدید 
تعداد ذوب درشیفت و شبانه روز را خلق کرده اند که رکورد پیشین 
ذوب گیری در این شــرکت، در شیفت و شبانه روز به ترتیب ۷ و 

۲۰ ذوب بوده است.

حسین تقی کهزاد به عنوان مدیرعامل جدید شرکت صنعت فوالد شادگان معرفی و جایگزین سعید 
قاسم زاده شد.

آیین تکریم سعید قاسم زاده مدیرعامل پیشین و حسین تقی کهزاد مدیرعامل جدید شرکت صنعت 
فوالد شادگان با حضور محمد نیکوکار قائم مقام مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان در امور بهره برداری 
و توسعه و مهران خرم نیا مدیرعامل شرکت گروه توسعه فراگیر فوالد خوزستان در سالن کنفرانس 

شرکت صنعت فوالد شادگان برگزار شد.
همچنین با حکم امین ابراهیمی مدیرعامل خوزستان، سعید قاسم زاده به عنوان معاون منابع انسانی و 
امور اجتماعی شرکت فوالد خوزستان منصوب شد. طی حکم دیگری، مهران عباس زاده به عنوان قائم 

مقام مدیرعامل فوالد خوزستان در امور شرکت ها، مجامع و مسئولیت های اجتماعی منصوب شد.

معاون خرید شــرکت فوالد مبارکه از شکست انحصار ساخت صفحات مسی قالب های ریخته گری 
مداوم شرکت فوالد مبارکه خبر داد و گفت: فعالیت های بومی سازی این صفحات به عنوان مهم ترین 
قطعه در فرایند انجماد و تبدیل مذاب به تختال فوالدی در خطوط ریخته گری مداوم با موفقیت انجام 
شد و عالوه بر ایجاد تکنولوژی ساخت در داخل و پشتیبانی مؤثر از خطوط تولید، از خروج سالیانه 
۳.۵ میلیون یورو ارز از کشــور بابت خرید این صفحات برای واحدهای ریخته گری فوالد مبارکه و 

مجتمع فوالد سبا جلوگیری شد.
رضا یزدخواســتی تصریح کرد: با توجه به نقش صفحات مسی قالب ریخته گری در میزان تولید و 
کیفیت تختال )به ویژه عیوب سطحی آن(، همواره نگاه ویژه ای به این قطعه شده و تاکنون از منابع 

معتبر اروپایی ازجمله KME آلمان تأمین می شد.
وی با اشاره به فرایند بومی سازی صفحات مسی قالب ریخته گری، تصریح کرد: این فرایند برای نخستین بار با مشارکت جهاد دانشگاهی 
تهران و با سفارش سه ِست از این قالب ها آغاز شد و در ادامه، با توجه به مصرف زیاد این صفحات در خطوط ریخته گری و حساسیت 

پروژه، به منظور اطمینان از انجام این فرایند، بومی سازی این قطعات با سه شرکت دانش بنیان دیگر نیز شروع شد.

دکتر امیرحســین نادری به عنوان مدیرعامل جدید شرکت توسعه ســرمایه گذاری معادن و فلزات 
)ومعادن( معرفی و جایگزین یونس الستی شد.

دکتر نادری مدیرعامل سابق شرکت ملی فوالد ایران بوده و به مدت ۲۳ سال در بخش های مختلف 
صنایع معدنی و فوالد کشورفعال بوده و یک دهه معاونت اقتصادی و مالی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
را نیز برعهده داشته است. از دیگر سوابق نادری می توان به ریاست و عضویت هیأت مدیره شرکتهای 
فوالد مبارکه اصفهان، فوالد خراســان، ذوب آهن اصفهان، فوالد تاراز، فوالد متیل، شرکت معدنی و 

صنعتی گل گهر و فوالد هرمزگان اشاره کرد.

شرکت فوالدسفیدشــت با استفاده از توان تولیدکنندگان و صنعتگران داخلی موفق به بومی سازی 
بخشی از تجهیزات و قطعات موردنیاز خود با ارزش بیش از ۲ میلیون دالر شد.

مدیر عملیات و مسئول کمیته بومی سازی شرکت فوالد سفیددشت گفت: با تشکیل کمیته بومی 
سازی فوالد سفیددشت در سال ۱۳۹۷، شناسایی و سازماندهی قطعات و تجهیزات با قابلیت تأمین 
از داخل در دســتور کار قرار گرفت که حاصل این فرایند، بومی ســازی بیش از ۱۶۰ قطعه و تجهیز 

موردنیاز صنعت فوالد بوده است.
وی از طراحی و ســاخت الکتروموتور های MV، گلوب ولوها، دمپر های الکتریکی دمنده ها، عملگر 
والوها، گیربکس های واحد کالریفایر، کالسیفایر و سیستم حمل مواد، روتور دمنده های سنگین، بدنه 
فن Stack، پمپ های دور باال، تیغه های فن بر ج های خنک کن و نمونه گیر اتوماتیک کوره به عنوان 

مهم ترین تجهیزات و قطعات بومی سازی شده این شرکت در سال ۱۳۹۹ یاد کرد.
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میلیارد تومان درآمد فروش فوالد مبارکه

میلیارد تومان درآمد فروش فوالد خوزستان

درصد رشد سود خالص فوالد امیرکبیر کاشان

تومان سود تقسیمی در مجمع آهن و فوالد ارفع

درصد رشد تولید فوالد ایران

درصد رشد صادرات فوالد ایران

درآمد ماهیانه شرکت فوالد مبارکه در اردیبهشت ماه امسال 
۱۲۴۵۰ میلیارد تومان بوده است که نسبت به فروردین ماه 
سال جاری ۳۷ درصد رشد داشته است. مقایسه فروش این 
شرکت در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ با ماه مشابه در سال ۹۹ 
نشان می دهد میزان درآمد آن ۱۴۱ درصد افزایش یافته است. 
فوالد مبارکه از ابتدای سال جاری تا انتهای اردیبهشت ماه 
۱۴۰۰ در مجموع مبلغ ۲۱۵۳۵ میلیارد فروش داشته است 
که نسبت به فروش آن در مدت مشابه سال ۹۹ رشد ۱۷۸ 

درصدی داشته است.

ماه  اردیبهشت  در  خوزستان  فوالد  شرکت  ماهیانه  درآمد 
امسال ۳۹۳۷ میلیارد تومان بوده است که نسبت به فروردین 
ماه سال جاری ۱۶ درصد رشد داشته است. مقایسه فروش 
این شرکت در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ با ماه مشابه در سال 
افزایش  درصد  آن ۲۰۴  درآمد  میزان  دهد  می  نشان   ۹۹
یافته است. فوالد خوزستان از ابتدای سال جاری تا انتهای 
اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در مجموع مبلغ ۷۳۳۱ میلیارد فروش 
داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال 

۹۹ رشد ۱۴۱ درصدی داشته است.

شرکت فوالد امیرکبیر کاشان در سال ۹۹، موفق به تحقق 
سود خالص ۱۱۶۴ میلیارد تومانی شد که نسبت به سال ۹۸، 
رشد خیره کننده ۵۴۳ درصدی را نشان می دهد. در سال ۹۹، 
نماد بورسی فجر با سرمایه ثبت شده ۸۵.۸ میلیارد تومانی، به 
ازای هر سهم ۱۳۵۷ تومان سود ساخت. درآمدهای عملیاتی 
فجر در سال ۹۹، ۲۷۵۵ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال 
۹۸، رشد ۱۳۱ درصدی را نشان می دهد. بهای تمام شده 
درآمدهای عملیاتی فوالد امیرکبیر کاشان هم در سال ۹۹، 
رشد ۶۰ درصدی داشته است. این ترکیب درآمد و هزینه، 
باعث شد تا سود ناخالص این شرکت فوالدی در سال ۹۹، 

رشد ۴۰۰ درصدی را نسبت به سال ۹۸ ثبت کند.

مجمع عمومی سهامداران شرکت آهن و فوالد ارفع برگزار 
شد و تقسیم سود ۲۲۰ تومانی به ازای هر سهم به تصویب 
را در  انباشته خود  ارفع ۹۰ درصد سود  سهامداران رسید. 
مجمع تقسیم کرد. در سال ۹۹، نماد فرابورسی ارفع با سرمایه 
ثبت شده ۱۲۰۰ میلیارد تومانی، به ازای هر سهم ۲۱۶ تومان 
سود ساخته بود و میزان سود تقسیمی این شرکت بیش از 
سود خالص ایجادشده در سال گذشته است. شرکت آهن و 
فوالد ارفع در سال ۹۹، موفق به تحقق سود خالص ۲۵۹۵ 
میلیارد تومانی شده بود که نسبت به سال ۹۸، رشد قابل توجه 

۲۳۰ درصدی را نشان می دهد.

انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، آمار تولید فوالد کشور در 
دوره ۱ ماهه نخست سال جاری را منتشر کرد. طبق آمار 
منتشرشده، تولید فوالد میانی کشور در دوره ۱ ماه نخست 
سال جاری )فروردین ۱۴۰۰(، بیش از ۲.۸ میلیون تن بوده 
است که نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد قابل توجه ۲۰ 

درصدی را نشان می دهد.

تولیدکنندگان فوالد  انجمن  آماری  تازه ترین گزارش  به  بنا 
ایران، مجموع صادرات فوالد ایران )فوالد میانی و محصوالت 
فوالدی( در دوره ۱ ماهه نخست سال جاری، ۸۳۱ هزار تن 
بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد قابل توجه ۱۵۶ 

درصدی را نشان می دهد.
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بــورس کاال باید مســتقل و بــا توجه به 
پارامترهــای بازار و عرضــه و تقاضا، قیمت 
محصوالت زنجیره فــوالد را مدیریت کند. 
تعیین قیمت های تصنعی دربورس جوابگو 
نیســت و موجب عدم توازن در بازار خواهد 
شد. باید دانست دستور تعیین قیمت بورس 
گاه از جاهای دیگر و با فشارهای چند جانبه 
صــورت می گیرد. افرادی در خارج از بورس 
هستند که می نشیند و برای بورس تصمیم 
می گیرند و تعیین تکلیف می کنند که بازار 
به چه سمتی برود و بورس چکار کند یا چکار نکند. این افراد باید 
بدانند بورس تعریف و ضوابطی دارد و هر نوع دستکاری و دستور 
فالن مقام و نهاد موجب تغییر در فرایند طبیعی بورس خواهد شد 
و ممکن اســت از جای دیگری مشکالتی را  ایجاد کند. اگر بنا بر 
این باشد که بورس محل عرضه کاالها باشد باید محلی هم برای 
تعیین قیمت پایه بر اســاس کشش بازار هم در نظر گرفت که با 
سنجش حجم عرضه و تقاضا قیمت پایه را تعیین و کشف قیمت 
کند، البته حجم تولید محصوالت فوالدی از عوامل اثرگذار در این 
بخش است. بورس کاال باید مستقل و با توجه به پارامترهای بازار و 

عرضه و تقاضا ، قیمت را مدیریت کند.

آنچه تمام زنجیره فوالد بر آن پیمان بستند تا 
بتوانند به تولید ۵۵ میلیون تن فوالد در افق 
۱۴۰۴ برســند، کماکان پابرجاست. در سال 
گذشــته نیز علیرغم تمام مشــکالتی که در 
بخش صادرات و تحریم ها وجود داشت، تولید 

بیش از ۳۰ میلیون تن فوالد محقق شد.
از ســوی دیگــر، بومی ســازی قطعــات 
و تجهیــزات صنعــت فوالد نیز توســط 
شرکت های تولیدکننده و با حمایت انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران از سال ۹۷ آغاز 
شد و در نتیجه آن توانستیم هزینه های تولید را از ۱۲۰ دالر به ۸۰ 
دالر برای هرتن تولید فوالد برسانیم؛ بنابراین با توجه به کم شدن 
هزینه تولید، در صورتی که روند صادرات تسریع شود، انگیزه برای 
تولید بیشــتر و محصول با ارزش افزوده نیز بیشتر خواهد شد. در 
حال حاضر بومی سازی و کاهش قیمت تمام شده، یک روند بسیار 
مناســب و روبه جلویی را در بخش تولید ایجاد کرده است و این 

موارد نقاط قوت صنعت فوالد ایران هستند.

براســاس آمار، ۳ کشــور برتر در حوزه 
حمل ونقل ریلی بیش از ۸۴ درصد خطوط 
ریلی جهان را در اختیار دارند و ایران نیز 
با داشــتن حدود ۱۵ هزار کیلومتر خط 
ریلی، رتبه بیست ویکم را در جهان به خود 

اختصاص داده است.
حمل ونقل ریلی شیوه ای موثرتر و ارزان تر 
نســبت به حمل ونقل جاده ای است که 
می تواند بازدهی و بهره وری یک مجموعه 
را تا حد قابل قبولی افزایش دهد  اما بررسی ها نشان می دهد توسعه 
خطوط ریلی کشــور متناسب با توسعه معادن و صنایع معدنی و 
فلزی انجام نشده است. بر همین اساس نیز اغلب واحدهای فوالدی 
کشور، بخش قابل توجهی از حمل ونقل خود را از طریق جاده انجام 
می دهند. این اقدام از یک سو بر هزینه های جابه جایی و به دنبال آن 
هزینه تمام شده تولید می افزاید و از سوی دیگر، به افزایش سفرهای 

جاده ای حتی بیشتر از ظرفیت راه های کشور منجر خواهد شد.
باتوجه به روند توسعه واحدهای معدنی و همچنین افزایش میزان 
حمل ونقل مواد معدنی و سنگ آهن و محصول در آینده نزدیک 
به ویژه در چشــم انداز ۱۴۰۴ توسعه، الزم است توجه ویژه و نگاه 
کلی برای توسعه حمل ونقل ریلی در کشور به وجود آید. بنابراین از 
مسئوالن و سیاست گذاران انتظار می رود تدابیر الزم را برای رفع 

چالش های این حوزه اتخاذ کنند.

در ماه های گذشته شاهد رقابت شدیدی 
برای خرید ورق گرم در بورس کاال بودیم 
و بنا به خالی بودن بخش قابل توجهی از 
ظرفیت تولیدکنندگان ورق ســرد، برخی 
شــرکت ها ورق گــرم را با رقابــت باال از 
بورس کاال خریداری و به صورت کارمزدی 
در اختیار تولیدکنندگان ورق ســرد قرار 
می دادند. با عرضــه اختصاصی ورق گرم 
برای تولیدکنندگان ورق سرد، این مشکل 
تا حد زیادی رفع خواهد شــد و دیگر شاهد رقابت مخرب بر سر 
خرید ورق گرم در بورس کاال نخواهیم بود. عرضه اختصاصی ورق 
گرم کمک می کند تا بازار ورق فوالدی در کشــور به ثبات برسد 
و تولیدکنندگان ورق سرد نیز دسترسی پایدارتری به ماده اولیه 
موردنیاز خود خواهند داشت. با عرضه اختصاصی ورق گرم برای 
تولیدکنندگان ورق سرد، این تولیدکنندگان عرضه خود در بورس 
کاال را افزایش خواهند داد و شاهد شکل گیری قیمت های تعادلی 

و ثبات در بازار ورق خواهیم بود.

تعیین قیمت پایــه عرضه در بورس کاال بر 
اساس کشش بازار

مدیرعامل جدید فوالد شادگان معرفی شد

بومی سازی صفحات مسی قالب ریخته گری شرکت فوالد مبارکه

نادری مدیرعامل »ومعادن« شد

بومی سازی 2 میلیون دالری در فوالد سفیددشت

نقاط قوت صنعت فوالد ایران

اولویت رفــع چالش های حمل و نقل در 
صنعت فوالد

برای  گرم  ورق  اختصاصی  عرضه  ضرورت 
تولیدکنندگان ورق سرد 

علی محمدی

مدیرعامل شرکت آهن و 
فوالد ارفع

نادر سلیمانی

عضو هیئت مدیره انجمن 
تولیدکنندگان فوالد 

ایران

دکتر بهرام سبحانی

رئیس انجمن 
تولیدکنندگان فوالد 

ایران

نوید ایزدپناه

عضو هیئت مدیره شرکت 
صنایع هفت الماس

بومی سازی

تغییرات مدیریتی

تولید رکورد  
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رشد ۱۳.۷ درصدی تولید فوالد خام در جهان

به گزارش انجمن جهانی فوالد، تولید فوالد خام جهان در ۴ ماهه نخست سال ۲۰۲۱، ۶۶۲.۸ میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه 
سال قبل، رشد ۱۳.۷ درصدی را نشان می دهد. همچنین بنا به گزارش انجمن جهانی فوالد، میزان رشد تولید فوالد دنیا در ماه آوریل 

امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۲۳.۳ درصد بوده است.

داخلی

 زمان صدور مجوز کسب و کار از ۴۰ روز به کمتر از ۵ روز رسیده است
سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس گفت: زمان صدور مجوز کسب و کار از ۴۰ 
روز در سال گذشته به کمتر از ۵ روز در سال جاری رسیده است. ۶۰ اقدام اجرایی برای تسهیل 
اوضاع کسب و کار توسط وزارت اقتصاد و دارایی آماده شده است که بخشی از این اقدامات 
اجرا شده و بخشی دیگر برای دریافت مجوز قانونی از دستگاه های مربوطه در حال پیگیری است.

حقوق کارمندان در سال گذشته بین ۲۳ تا ۵۳ درصد افزایش یافت
معاون سازمان برنامه بودجه گفت: دولت سال گذشته به دلیل مشکالت اقتصادی ناشی از 
تحریم، کرونا و افزایش تورم با هدف حمایت از کارمندان حقوق آنها را بین ۲۳ تا ۵۳ درصد 
افزایش داد. سال گذشته حقوق کارمندانی که کمتر از چهار میلیون تومان دریافت می کردند 
۵۳ درصد افزایش یافت. همچنین کارمندانی با دریافتی ۴ تا ۶ میلیون تومان شاهد افزایش ۴۵ 
درصدی حقوق خود بودند. به طور متوسط حدود ۳۴ درصد به حقوق کل کارمندان اضافه شد.

نرخ تورم اردیبهشت ماه ۴۱ درصد شد
به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم ساالنه اردیبهشت ماه ١۴۰۰ برای خانوارهای کشور 
به ۴١,۰ درصد رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه قبل، ۲.١ واحد درصد افزایش نشان 
می دهد. نرخ تورم نقطه ای در اردیبهشت ماه ١۴۰۰ به عدد ۴۶.٩ درصد رسید؛ یعنی خانوارهای 
کشور به طور میانگین ۴۶.٩ درصد بیشتر از اردیبهشت ١۳٩٩ برای خرید یک »مجموعه کاالها 

و خدمات یکسان« هزینه کرده اند.
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 ١۳٩٩ اعالم کرد که وقفه در پرداخت ارز حتی برای کوتاه مدت آثار زیان بار و غیرقابل 

جبرانی دارد.
 خردادماه؛ موعد ارایه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اشخاص حقیقی )صاحبان مشاغل( 
مطابق قانون باید اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ١۳٩٩ خود را خردادماه سال جاری به صورت 
الکترونیکی از طریق درگاه ملی مالیات به آدرس  WWW.INTAMEDIA.IR  ارسال و 

مالیات خود را پرداخت کنند.
انتشار اوراق در سال گذشته تأثیری بر بازار سرمایه نداشته است

وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطالعیه ای ضمن ارائه توضیحاتی مرتبط با مصاحبه وزیر 
اقتصاد در حاشیه همایش اقتصاد هوشمند در خصوص استقراض از مردم اعالم کرد طبق 
قوانین باالدستی در سال گذشته ۲۰۲ هزار میلیاردتومان اوراق عرضه شد اما اثری جدی بر 

بازار سرمایه نداشته است.
 سازمان تامین اجتماعی به صاحبان اصلی خود بازگردد

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: دولت پذیرفته است که صاحبان 
سازمان تامین اجتماعی فعاالن بخش خصوصی و کارگران هستند و امیدواریم قبل از پایان این 

دولت این سازمان به صاحبان اصلی خود بازگردد..
امهال اقساط دریافت کنندگان تسهیالت آسیب دیده از کرونا و تحریم

در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی به ریاست رییس جمهوری، امهال اقساط دریافت 
کنندگان تسهیالت ارزی و ریالی آسیب دیده از کرونا و تحریم ها و صدور مجوز استفاده از 
تسهیالت صندوق برای تبدیل نفت به فرآورده در راستای تحقق شعار سال به تصویب رسید.

انتشار اوراق مالی اسالمی قانون بودجه ۱۴۰۰ از هفته اول خرداد
وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطالعیه ای، از انتشار و عرضه اوراق مالی اسالمی از هفته اول 

خرداد ماه و با استفاده از ظرفیت قانون بودجه سال ١۴۰۰ کل کشور خبر داد.
تحقق ۹۸.۶ درصدی بودجه سال ۹۹

بر اساس اعالم سازمان برنامه و بودجه، عملکرد منابع عمومی دولت در سال ١۳٩٩ نسبت 
به مصوب آن، ٩۸.۶ درصد تحقق پیدا کرده که در مقایسه با سال ١۳٩۸ حدود ۳۷.۲ درصد 

افزایش یافته است.
خارجی

 رویترز: شرکت های پاالیشی آسیایی و اروپایی آماده خرید نفت ایران هستند
در حالی که مذاکرات وین برای احیای برجام و لغو تحریم های غیرقانونی آمریکا علیه ایران به 
روزهای حساس نزدیک می شود، خبرگزاری رویترز گزارش داد که بسیاری از شرکت های 

پاالیشی در آسیا و اروپا با پیش بینی لغو تحریم ها برای خرید نفت ایران آماده می شوند. 
  روسیه ساخت یک مجتمع بزرگ گازی را کلید زد

شرکت گازپروم روسیه ساخت یک مجتمع بزرگ جدید گاز، گاز طبیعی مایع شده )ال ان جی( 
و مواد شیمیایی شامل تأسیسات ال ان جی بالتیک با ظرفیت تولید ساالنه ١۳ میلیون تن را در 

آست لوگا واقع در شمال غربی روسیه آغاز کرد.
 فعالیت های تولیدی آمریکا تقویت شد

واکسیناسیون گسترده کرونا و برداشتن محدودیت های قرنطینه ای باعث شده است تا در ماه می 
فعالیت های تولیدی آمریکا تقویت شود. شاخص آی اچ اس مارکیت مدیران خرید شرکت های 

تولیدی آمریکا )پی ام آی( از ۶۰.۵ واحد در ماه آوریل، به ۶١.۵ واحد در ماه می جهش کرد.
چین تجارت ارز دیجیتال را برای موسسات مالی ممنوع کرد 

چین ارائه خدمات برای تجارت ارزهای دیجیتال از سوی موسسات مالی و پرداختی را ممنوع 
اعالم کرد و به سرمایه گذاران در مورد خرید این ارزها هشدار داد. سه سازمان مربوط به 
بازارهای مالی چین در بیانیه مشترکی اعالم کردند: تحت این ممنوعیت هیچ مؤسسه مالی و 
اعتباری نباید هیچ خدماتی در ارتباط با ارزهای دیجیتال ارائه کنند که این شامل ثبت، پرداخت 

و انتقال وجه است.

سـرخـط خبــرهـای اقتصـادی در هفته منتهی به ۲۹ اردیبهشت، میانگین قیمت بیلت صادراتی ایران، ۶۷۵ دالر به ازای هر تن بود که نسبت به هفته پیش از 
آن، کاهش جزئی ۰.۱ درصدی را نشان می دهد. قیمت اسلب صادراتی ایران نیز در هفته منتهی به ۲۹ اردیبهشت تغییری نداشت 
و همچنان ۸۵۰ 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 ۲۹ اردیبهشت، نسبت به هفته پیش از آن تغییری نداشت و اسلب در قیمت ۸۵۰ دالر به ازای هر تن 
معامله شد. در هفته گذشته، قیمت فوِب بیلت صادراتی ایران در بنادر کشور ۶۳۰ تا ۷۲۰ دالر به ازای هر تن بود که نسبت به 

قیمت های ۲۲ اردیبهشت، کاهش بسیار جزئی ۰.۱ درصدی را نشان می دهد.
متال بولتن گزارش داده است که کاهش تقاضا از طرف مشتریان چینی برای بیلت در روزهای گذشته باعث شده است تا در 
مزایده هایی که اخیراً توسط فوالدسازان ایرانی برگزار شده، شرکت کنندگان قیمت های پایین تری پیشنهاد دهند. شرکت آهن و 
فوالد ارفع پیش از این توانسته بود یک محموله بیلت صادراتی را با قیمت ۶۹۵ دالر به ازای هر تن به فروش برساند. بر همین 
اساس، مجتمع جهان فوالد سیرجان برای مزایده شمش صادراتی خود قیمت ۶۹۰ تا ۷۰۰ دالر به ازای هر تن را نظر گرفته بود 
اما منابع مطلع به متال بولتن گفته اند که شرکت کنندگان در مزایده حاضر به پیشنهاد قیمت باالتر از ۶۳۰ دالر به ازای هر تن 
نشده اند. با این وجود، متال بولتن قیمت شمش صادراتی ایران را در بازه ۶۳۰ تا ۷۲۰ دالر به ازای هر تن اعالم کرده که میانگین این قیمت ها نسبت به قیمت های ۲۲ اردیبهشت، تغییر 

چندانی را نشان نمی دهد.متال بولتن گزارش داده است که قیمت شمش فوالدی صادراتی CIS با کاهش ۴.۳ درصدی به ۶۹۴ دالر به ازای هر تن رسیده است.
علی رغم اصالح قیمت ها خصوصاً در بازار چین، بازار فوالد همچنان در یک سوپرسایکل صعودی قرار دارد. در بازارهای مختلف فوالد میانی و محصوالت فوالدی در قیمت های نزدیک به 
سقف تاریخی معامله می شود. 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.

تازه ترین گزارش انجمن جهانی فوالد حاکی از رشد ۹.۶ درصدی تولید فوالد خام ایران در دوره ۴ ماهه نخست سال ۲۰۲۱ میالدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است. همچنین تولید 
فوالد خام ایران در ماه آوریل سال ۲۰۲۱ رشد ۶.۴ درصدی را نسبت به ماه مشابه سال گذشته تجربه کرد.میزان تولید فوالد خام ایران در ماه آوریل سال ۲۰۲۱، ۶.۴ درصد نسبت به 
ماه مشابه سال قبل افزایش یافت و به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسید.همچنین، ایران در ۴ ماهه نخست سال ۲۰۲۱، ۱۰ میلیون تن فوالد خام تولید کرده که در مقایسه به رقم سال 
قبل، رشد ۹.۶ درصدی را نشان می دهد.آمارهای »ُورلد استیل« نشان می دهد که بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ فوالد جهان، تبعات بحران کرونا در صنعت فوالد را پشت سر گذاشته اند 
و تولید فوالدشان جهش خیره کننده ای را در ماه آوریل نسبت به ماه مشابه سال گذشته ثبت کرده است.از نکات مهم گزارش انجمن جهانی فوالد این است که تولید فوالد خام چین 
)بزرگ ترین تولیدکننده فوالد دنیا( در ۴ ماهه نخست سال ۲۰۲۱، ۳۷۴.۶ میلیون تن بوده است. تولید فوالد چین در ۴ ماهه نخست امسال ۱۵.۸ درصد افزایش داشته است. در این 

دوره، ۵۶.۵ درصد فوالد جهان در چین تولید شده است.
همچنین تولید فوالد چین در ماه آوریل سال ۲۰۲۱ با رشد ۱۳.۴ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۹۷.۹ میلیون 
تن رســیده و رکورد جدیدی را ثبت کرده است. دولت چین در سال جاری قصد دارد تولید فوالد این کشور را با مقررات 
سخت گیرانه محیط زیستی کاهش دهد. تا ماه آوریل که دولت چین در این امر توفیقی نداشته و نشانه  ای مبنی بر کاهش 
تولید فوالد این کشور هنوز در دست نیست.در ماه آوریل ۲۰۲۱، نسبت به ماه مشابه سال گذشته، رشد تولید فوالد هند 
۱۵۲.۱ درصد، رشد تولید فوالد برزیل ۵۹.۳ درصد، رشد تولید فوالد ترکیه ۴۶.۶ درصد، رشد تولید فوالد آمریکا ۴۳ درصد، 
رشد تولید فوالد آلمان۳۱.۵ درصد، رشد تولید فوالد ژاپن ۱۸.۹ درصد، رشد تولید فوالد کره جنوبی ۱۵.۴ درصد و رشد 
تولید فوالد روسیه ۱۵.۱ درصد بوده است.این میزان رشد تولید، نشان می دهد که تمام تولیدکنندگان بزرگ فوالد دنیا تا 
ماه آوریل ۲۰۲۱، تبعات ناشی از شیوع کرونا را پشت سر گذاشته اند و تولید فوالدشان با جهش خیره کننده نسبت به آوریل 

سال ۲۰۲۰، به وضعیت عادی بازگشته است.
نمودار روبرو تولید فوالد خام ۱۰ تولیدکننده برتر فوالد دنیا در ۴ ماهه نخست سال ۲۰۲۱ را نشان می دهد.

تالش های دولت چین برای مهار رشد قیمت سنگ آهن، عاملی است که تاکنون سبب 
کاهش قیمت ســنگ آهن در حدود ۱۵ درصد از زمــان ثبت باالترین قیمت ۲۳۵.۵۵ 
دالر در هر تن در تاریخ ۱۲ مه شده است.سیاست گذاران پکن از تقویت کنترل قیمت 
کامودیتی های کلیدی و اصلی به عنوان بخشی از برنامه چهاردهم ۵ ساله در دوره سال 
های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ خبر دادند که سنگ آهن را برای مقابله با نوسانات غیر عادی قیمت 
پوشش داده و شامل می شود.۵ نهاد عالی حاکم بر چین ازجمله کمیسیون اصالحات و 
توســعه ملی )NDRC( که اولین برنامه ریز اقتصادی این کشور است، جلسه ای را در 
صبح روز ۲۳ می )یکشنبه( با بنگاه های اصلی داخلی فعال در صنایع سنگ آهن، فوالد، 
مس و آلومینیوم در رابطه با علت افزایش موج قیمت های کامودیتی برگزار کردند.دست 
اندرکاران دولتی در این  نشســت به روایتی به کلیه صنایع فوق هشــدار دادند تا از این 
طریق جلوی موج افزایش قیمت ها را بگیرند.به غیر از NDRC، وزارت صنایع و فناوری 
اطالعات، اداره امور تنظیم مقررات بازار، کمیسیون نظارت و مدیریت دارایی های دولتی 
وابسته به شورای دولتی و کمیسیون تنظیم گری و رگوالتوری اوراق بهادار چین که به 
ترتیب نهادهای حاکم بر بنگاه های غیرآهنی و آهنی و قیمت کاالهای ملی و بنگاه های 
دولتی و بازارهای آتی و اوراق بهادار هستند نیز در نشست فوق حضور داشتند.دولت چین 
سیاست کنترل رشد قیمت  کاالها و مهار قیمت مواد اولیه را دنبال می کند. در تانگشان 
چین، مســئوالن دولتی در حال رایزنی با فوالدسازان جهت کاهش قیمت ها هستند و 
نسبت به رفتارهای سوداگرانه در بازار فوالد و سنگ آهن و همچنین احتکار محصوالت 

فوالدی و دستکاری در روند قیمت ها هشدار داده اند.

تشــکل های صنعت فــوالد و اتحادیه کارگران فــوالد ایاالت متحده آمریــکا از جو بایدن 
رئیس جمهور این کشــور خواســتند که تعرفه های فوالد را که از سه سال پیش وضع شده 

است، حفظ کند چراکه لغو آنها باعث ناپایداری صنعت فوالد این کشور می شود.
به گزارش رویترز، چند روز پس از آنکه نماینده تجاری دولت آمریکا توافق تعرفه ای موقت 
با اتحادیه اروپا را منعقد کرد، گروه های صنعت فوالد استدالل کردند که تعرفه های امنیت 
ملی بخش ۲۳۲ اعمال شده توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق، با موفقیت همراه بوده 

و به ۱۵.۷ میلیارد دالر سرمایه گذاری های جدید در صنعت فوالد آمریکا منجر شده است.
روسای موسسه آهن و فوالد آمریکا، انجمن تولیدکنندگان فوالد، اتحادیه کارگران فوالد و 
سایر گروه ها نوشــته اند: حفظ تعرفه های فوالد در حال حاضر باعث زنده ماندن صنعت ما 
می شــود. ظرفیت مازاد فوالد جهانی طی همه گیر شدن بیماری کرونا افزایش یافته و سایر 
کشورها فوالد اضافی خود را به بازار آمریکا ریخته اند.کاترین تای نماینده تجاری ایاالت متحده 
از توافق با اتحادیه اروپا برای کاهش اختالفات در مورد تعرفه های ایاالت متحده بر روی فوالد 
و آلومینیوم در ماه ژوئن خبر داد. دو طرف توافق کردند که مذاکرات مربوط به ظرفیت تولید 
بیش از حد جهانی فوالد و آلومینیوم را که عمدتاً در چین قرار دارد، آغاز کنند.توافق تعرفه ای 
موقت، تعرفه های فلزات ایاالت متحده و تعرفه های تالفی جویانه اتحادیه اروپا را که قبالً وجود 
داشته است، باقی می گذارد. اما مقامات اروپایی گفتند که آنها به دنبال حذف تعرفه های فلزات 

تولیدی اتحادیه اروپا قبل از این مدت شش ماهه هستند.
از سوی دیگر، گروه های مصرف کننده فوالد بحث می کنند که حذف تعرفه های بخش ۲۳۲ 
باعث کاهش قیمت فوالد می شود که تا حدی ناشی از کاهش عرضه در طی شیوع ویروس 
کرونا، همراه با تقاضای زیاد است. قیمت کویل نورد گرم در آمریکا نسبت به پایان سال ۲۰۱۹ 

تقریباً سه برابر شده است.

روند قیمت  فوالد صادراتی ایران

آمار تولید فوالد ایران در 4 ماه نخست 202۱

تالش چین برای مهار قیمت سنگ 
آهن و فوالد

تقاضای فوالدسازان آمریکایی برای تداوم 
تعرفه های تجاری



قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون )ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

۳۰۷.۷۱۵۵.۰۰۰1400/02/201400/05/19ورق رنگیفوالد مبارکه اصفهان

266,8172,0001400/02/201400/05/19ورق گالوانیزه Gفوالد مبارکه اصفهان

239,55320,0001400/02/201400/05/19ورق سرد Bفوالد مبارکه اصفهان

164,50016,8001400/02/211400/03/31تختال SMفوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد لوازم فوالد مبارکه اصفهان
خانگی

239,5531,3001400/02/251400/05/25

201,74325,9601400/02/251400/04/31ورق گرم خودروفوالد مبارکه اصفهان

239,55326,2001400/02/251400/05/25ورق سرد خودروفوالد مبارکه اصفهان

304,8004,0501400/02/271400/05/27ورق رنگیفوالد مبارکه اصفهان

202,170120,0101400/02/271400/05/27ورق گرم HRفوالد مبارکه اصفهان

231,30618,0001400/02/271400/05/27ورق سرد Bفوالد مبارکه اصفهان

140,0983,9101400/02/291400/03/06سبد تیرآهن مخلوطذوب آهن اصفهان

135,3974,9911400/02/291400/03/31تیرآهن ۱۴ تا ۱۸ذوب آهن اصفهان

128,8962,0001400/02/291400/03/06سبد میلگرد مخلوطذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان
تیرآهن طول کوتاه 

۲۷.۲۴
138,6041,0811400/02/221400/02/30

142,0404,6001400/02/221400/02/30سبد تیرآهن مخلوطذوب آهن اصفهان

125,5131,0001400/02/221400/04/31سبد میلگرد مخلوطذوب آهن اصفهان

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(

169,5002,0001400/02/211400/03/20تختال Cفوالد خوزستان

فوالد خوزستان
شمش بلوم 

5SP)۱۵۰*۱۵۰(
117,33520,0001400/02/211400/03/20

فوالد خوزستان
شمش بلوم 

5SP)۱۵۰*۱۵۰(
123,39920,0001400/02/281400/03/27

شمش بلوم مجتمع فوالد خراسان
3SP)۱۵۰*۱۵۰(117,3352,0001400/02/211400/03/18

سبد میلگرد مجتمع فوالد خراسان
A۳-۱۴۲۸127,4281,6941400/02/221400/03/11تا

مجتمع فوالد خراسان
شمش 

بلوم)۱۵۰*۱۵۰( 
۲-st60

117,3353,0001400/02/251400/03/22

شمش بلوم مجتمع فوالد خراسان
4SP)۱۵۰*۱۵۰(121,2963,0001400/02/281400/03/25

سبد میلگرد مجتمع فوالد خراسان
A3-۱۴۲۸130,5675,0161400/02/291400/03/18تا

فوالد کاوه جنوب کیش
شمش بلوم 

5SP)۱۵۰*۱۵۰(
117,3351,0001400/02/211400/03/18

شرکت معدنی وصنعتی 
چادرملو

شمش بلوم 
5SP)۱۵۰*۱۵۰(

118,30310,0001400/02/211400/03/20

نورد و تولید قطعات 
187,0732501400/02/211400/02/26ورق گرمفوالدی

شمش بلوم آهن و فوالد ارفع
5SP)۱۵۰*۱۵۰(118,47010,00021/02/140026/02/1400

255,74980021/02/140029/02/1400ورق سرد Bفوالد غرب آسیا

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 اردیبهشتهفته سوم اردیبهشتسایز

0.4308,000300,000

0.5280,000285,000

0.6278,000278,000

0.7270,000268,000

0.8275,000273,000

0.9272,000270,000

1273,000273,000

1.25275,000273,000

1.5273,000273,000

2277,000276,000

2.5315,000305,000

هفته چهارم اردیبهشتهفته سوم اردیبهشتسایز

6.5156,000165,000

8******

10******

12******

14***

هفته چهارم اردیبهشتهفته سوم اردیبهشتسایز

3145,000155,000

4145,000155,000

5145,000152,000

6145,000152,000

8145,000152,000

10145,000152,000

هفته چهارم اردیبهشتهفته سوم اردیبهشتسایز

6147,000155,000

8146,000155,000

10145,000153,000

12145,000153,000

14147,000157,000

16147,000157,000

هفته چهارم اردیبهشتهفته سوم اردیبهشتسایز

8144,000152,000

10140,500146,000

12140,500146,000

14140,500146,000

16140,500146,000

18140,500146,000

20140,500146,000

22140,500146,000

25140,500146,000

28137,500142,500

30******

32******

هفته چهارم اردیبهشتهفته سوم اردیبهشتسایز

2218,000220,000

3220,000223,000

4225,000226,000

5236,000240,000

6240,000245,000

8240,000245,000

10247,000251,000

12241,000245,000

15241,000245,000

20258,000260,000

25266,000285,000

روند تغییرات
قیمت محصوالت فوالدی 

5000

55000

105000
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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�� 


