
 

ضرورت اصالح فاصله قیمتی 
شمش و میلگرد

جهاندار شکری
مدیرعامل ذوب آهن بیستون

صنعت نورد مقاطع طویل فوالدی کشور در حال حاضر 
با بحرانی روبرو اســت که می توان آن را به یک زلزله 
10 ریشــتری تشبیه کرد. اگر عالجی برای این زلزله 
اندیشــیده نشود، به سایر حلقه های زنجیره فوالد نیز 
سرایت خواهد کرد و حتی تبعات آن دامن سایر صنایع 
از جمله صنعت ساختمان را خواهد گرفت. زلزله ای که 
از آن حرف می زنیم کاهش بسیار شدید فاصله قیمتی 
میلگرد و شــمش و رسیدن آن به 2 تا 3 درصد است 
که این فاصله حتی جبران هزینه های حمل مواد اولیه 

در صنعت نورد را نمی کند.
در کشور ما سرمایه گذاری زیادی در بخش نورد صورت 
گرفته و اشــتغال زیادی نیز در این بخش ایجاد شده 
است. متأسفانه کاهش شدید فاصله قیمتی میلگرد و 
شمش باعث زیان ده شدن صنعت نورد کشور شده و 
این بحران در فاز نخست، نیروی کار شاغل در صنعت 

نورد را تهدید می کند.
در نتیجه این زلزله شدید، حلقه نورد زنجیره فوالد در 
یک »وضعیت اورژانســی« قرار گرفته و نیاز به کمک 
و حمایت دارد. کاهش شدید فاصله قیمتی میلگرد و 
شمش، در حالی که قیمت حامل های انرژی صنعت 
فوالد افزایش چشمگیری داشته است، فشار بی سابقه ای 
به نوردکاران وارد کرده و امروز باید به مسائل صنعت 

نورد، از منظر ملی نگریسته شود.
متأسفانه همزمان با زیان ده شدن صنعت نورد کشور، 
کشورهای همسایه ما نیز تعرفه های بسیار سنگینی بر 
صــادرات مقاطع طویل فوالدی وضع کرده اند که این 
تعرفــه برای عراق بیــش از 100 دالر به ازای هر تن 
اســت. این وضعیت، حمایــت از صنعت نورد مقاطع 

طویل فوالدی را بیش از پیش ضروری ساخته است.
 در بــازار داخلی نیز باید توجه داشــت وقتی قیمت 
محصوالت فوالدی در بازارهــای بین المللی افزایش 
می یابد، نمی توان توقع کاهش قیمت ها در بازار داخلی 
را داشت. از سوی دیگر، مسئله تقاضای واقعی مصرفی 
برای میلگرد در بازار داخلی چندان به قیمت آن ربط 
نــدارد و حتی با کاهش قیمت نیــز نمی توان انتظار 
بهبود قابل توجه تقاضا را داشــت. در واقع، تحت هر 
شرایطی باید مکانیزم عرضه و تقاضا را محترم شمرد و 

به سازوکار بازار اجازه فعالیت داد.
یکــی از راه های حمایت از صنعت نورد مقاطع طویل 
فوالدی این اســت که به نــوردکاران به اندازه ای که 
محصوالت طویل فوالدی صادر می کنند، شــمش با 
قیمت یارانــه ای تعلق گیرد. مبنای این کار، تعرفه ای 
اســت که کشورهای همســایه به صورت ناعادالنه بر 
مقاطع طویل ایــران وضع کرده انــد. حتی می توان 
یک تابلوی معامالتی برای ارائه این شــمش یارانه ای 
راه اندازی کرد. در مقابل، واحدهای ذوب فوالد که در 
این تابلو مشارکت می کنند نیز می توانند از قیمت های 
یارانه ای برای مواد اولیه باالدسِت خود بهره مند شوند. با 
این راه حل، شاهد فعالیت مولد و سازنده تمام حلقه های 

زنجیره فوالد خواهیم بود.

 شماره 179 نیمه دوم خرداد ماه 1400 

پس از توقف یک ساله برگزار شد:

هم اندیشی رسته های ذوب و نورد انجمن فوالد

با حضور 32 شرکت تولیدکننده مقاطع طویل فوالدی برگزار شد:

هم اندیشی نوردکاران در فضای انجمن فوالد 

نشست هم اندیشی نمایندگان رسته ذوب و نورد مقاطع طویل فوالدِی انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران در روز پنج شــنبه 27 خرداد برگزار شد. در این نشست مشترک که پس از یک 
ســال توقف برگزار شد، مدیران شرکت های ذوب آهن اصفهان، فوالد خوزستان، گروه ملی 
صنعتی فوالد، نورد فوالد یزد، آهن و فوالد ارفع، جهان فوالد غرب، غلتک ســازان سپاهان، 
سیما فوالد جهان، ذوب آهن پاسارگاد و اعضای هیئت مدیره، دبیر و معاون اجرایی انجمن 

فوالد حضور داشتند.
در این نشست، بر تعامل شرکت های تولیدکننده شمش و واحدهای تولیدکننده مقاطع طویل 
فوالدی تأکید شــد و در فضایی سازنده، در خصوص مشکالتی که واحدهای نورد به واسطه 

کاهش فاصله قیمتی میلگرد و شمش با آن روبرو هستند، بحث و تبادل نظر شد.
تبعات کاهش فاصله قیمتی میلگرد و شمش

بهادر احرامیان مدیرعامل شرکت نورد فوالد یزد و نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران در این نشست اظهار داشــت: اخیراً به صورت نگران کننده ای فاصله قیمت میلگرد با 
شمش به حدود 5 درصد رسیده است که در یک دهه گذشته کم سابقه است. فاصله قیمتی 
فعلی، حتی کفاف کرایه حمل واحدهای نورد را هم نمی دهد و تداوم این روند، به تولید مقاطع 

طویل در کشور و اشتغال بخش نورد، آسیب جدی وارد خواهد کرد.
ضرورت جامع نگری و عدالت محوری در زنجیره فوالد

دکتر نادر جعفر یوسفی، مدیرعامل گروه ملی صنعتی فوالد نیز در این نشست بر ضرورت 
جامع نگری در مســائل زنجیره فوالد تأکید کرد و گفت: در مباحث کالن مربوط به زنجیره 
فوالد، نباید نگاه بخشی و بنگاهی داشت و باید به مسائل و مشکالت با دیده جامع نگری و 

عدالت محوری نگریســت. وی افزود: حل مشکل واحدهای نورد نیز از طریق تعامل سازنده 
واحدهای تولیدکننده شمش فوالدی و نوردکاران میسر خواهد بود.
تداوم گفت وگوهای سازنده بین رسته ذوب و نورد

سیدرسول خلیفه سلطانی دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، منصور یزدی زاده مدیرعامل 
ذوب آهن اصفهان، بهمن تجلی زاده معاون بازاریابی و فروش فوالد خوزستان، محسن ابویی 
نایب رئیس هیئت مدیره شــرکت آهن و فوالد ارفع، جهاندار شکری مدیرعامل ذوب آهن 
بیستون، دکتر محمدی معاون مالی و اقتصادی ذوب آهن پاسارگاد و سایر حاضرین در این 
نشست هم بر ضرورت گفت وگوی مستمر بین تولیدکنندگان شمش و مقاطع طویل فوالدی 

به عنوان دو حلقه مهم از زنجیره فوالد تأکید کردند.
حاضران در این نشست تأکید کردند که فاصله قیمتِی اندِک فعلی بین میلگرد و شمش باید 
مطابق با روندهای بلندمدت آن و با توجه به هزینه های تبدیل شمش افزایش یابد تا با حفظ 
حاشیه سود منطقی تولیدکنندگان مقاطع طویل، اشتغال مولد این بخش از زنجیره فوالد 

حفظ شود و به تولید محصوالت فوالدی در کشور آسیب وارد نشود.
در این نشست مقرر شد روند جهانی طوالنی مدت حاکم بر فاصله قیمتی میلگرد با شمش 
توسط انجمن فوالد مورد بررسی قرار گیرد و به منظور بهبود فاصله قیمتی فعلی و حمایت 
از حلقه نورد زنجیره فوالد که ســهمی مهم در تولید و اشــتغال صنعت فوالد کشور دارد، 
نشست های هم اندیشی و گفت وگوهای بین دو رسته ذوب و نورد تا زمان رسیدن به راهکارهای 
عملی ادامه یابد. تولیدکنندگان شمش و نوردکاران همچنین بر برگزاری نشست های مشترک 

به  صورت منظم و دوره ای تأکید کردند.      

18 خردادماه جلسه هم اندیشی شرکت های تولیدکننده مقاطع طویل فوالدی با حضور 32 
شــرکت رسته نورد انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران از طریق سامانه جلسات مجازی این 
انجمن برگزار شد. در این نشست، نوردکاران در مورد موضوعات مهمی همچون کاهش فاصله 
قیمتی میلگرد و شــمش در بازار داخلی، مشکالت مربوط به ارزش پایه صادراتِی غیرواقعی 
برای مقاطع طویل فوالدی توسط گمرک، تعرفه های سنگین کشورهای همسایه بر واردات 

میلگرد از ایران  و غیره بحث و تبادل نظر کردند.
مشکل ثبت قیمت های غیرواقعی توسط گمرک

بهادر احرامیان نماینده رسته نورد انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران گفت: گمرک ارزش پایه 
صادراتی را برای میلگرد بر اساس نرخ های اعالم شده توسط متال بولتن ثبت می کند در حالی 
که قیمت های صادراتی به مراتب پایین تر از نرخ های جهانی است و این امر باعث خواهد شد 

تا بعداً صادرکنندگان در رفع تعهدات ارزی خود با مشکل مواجه شوند. 
لزوم تعامل رسته های ذوب و نورد

محمد جابریان مدیرعامل شــرکت فوالد روهینا جنوب در این نشست گفت:حل مشکالت 
گمرکی مبنی بر ثبت قیمت های غیرواقعی توسط گمرک برای محموله های صادراتی مقاطع 

طویل اهمیت حیاتی دارد. عالوه بر این، فاصله قیمت میلگرد و شمش به شدت کاهش یافته 
و این روند نوردکاران را با مشکل مواجه کرده است و باید در این زمینه راهکارهای عملی با 

تعامل رسته های ذوب و نورد به کار گرفته شود.
رایزنی برای حذف تعرفه های کشورهای همسایه

محسن ابویی مدیرعامل شرکت آهن و فوالد بافق نیز در این نشست اظهار داشت: کشورهای 
همســایه بر میلگرد ایران عوارض ورودی حدوداً 100 دالری وضع کرده اند و این عوارض به 
مانعی بر سر راه توســعه صادرات محصوالت فوالدی تبدیل شده است. ضرورت دارد که با 
معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه رایزنی صورت گیرد تا با مذاکره با این کشورها، عوارض 

واردات میلگرد حذف شود یا کاهش یابد.
همچنین در این نشســت حســین بختیاری معاون فروش فوالد خراسان، جهاندار شکری 
مدیرعامل ذوب آهن بیستون، مهندس باقرزاده مدیرعامل شرکت نوردکاران افق، مهندس 
صادقی و جنتی از گروه ملی صنعتی فوالد، مهندس وطن دوست از آریان فوالد و مهندس 
حسین زاده از مجتمع فوالد کویر به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و ضمن تشریح مشکالت 

صنعت نورد، راهکارهای رفع مشکالت را ارئه دادند.

حمایت از تولید با سخن نمی شود، اراده جدی می خواهد. باید یک تیم اقتصادی 
قوی و هماهنگ با مشورت با اندیشه های اقتصادی بتوانند کار اقتصادی با محوریت 
تولید را به پیش ببرند. بنابراین ما معتقد هســتیم نمی شــود بازار را دستوری              

اداره کرد. 
در دولت آینده تاکید بر حمایت از تولید خواهد بود، آن هم تولید صادرات محور و 

لذا ایجاد بازار برای تولید داخلی، یکی از وظایف مهم نظام دیپلماسی است.

آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی
رئیس جمهور منتخب در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
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فوالد خوزستان به دنبال تملک سهام اکسین 

امین ابراهیمی
مدیرعامل فوالد خوزستان

تثبیت تولید و تکمیل زنجیره فوالد دو گام اساسی سهامدار عمده در توسعه شرکت فوالد خوزستان است. تملک سهام شرکت فوالد اکسین و 
الحاق آن به فوالد خوزستان بخشی از برنامه تکمیل زنجیره ارزش این شرکت است. راه اندازی فوالدسازی فوالد شادگان و فوالد اندیمشک نیز 

از دیگر برنامه  های فوالد خوزستان است.

افتتاح پروژه احداث و بهبود 
غبارگیرهای شرکت توسعه آهن و 

فوالد گل گهر

تقسیم سود 450 تومانی به ازای هر 
سهم در مجمع »فجر«

جلسه مجمع عمومی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان )نماد بورسی 
»فجر«( با حضور صاحبان و نمایندگان اکثریت ســهام، نماینده 
حســابرس و بازرس قانونی برگزار شد. دراین جلسه تقسیم سود 
450 تومانی به ازای هر به تصویب رسید.شهرام عالی وند مدیرعامل 
شرکت فوالد امیرکبیر کاشان در جلسه مجمع عمومی در سخنانی 
با اشــاره به ثبت رکوردهای تولید روزانه، ماهیانه و ســالیانه در 
خطوط مختلف تولیدی این شــرکت گفت: خوشبختانه علیرغم 
بحران شیوع کرونا، با همت پرسنل و مدیران شرکت شاهد ثبت 
رکوردهای تولید در واحدهای مختلف این شرکت بودیم.عالی وند 
با اشاره به سهم 15 درصدی تولید گالوانیزه کشور توسط شرکت 
فوالد امیرکبیر کاشان گفت: این شرکت جامع ترین خطوط تولید 
گالوانیزه، نورد سرد، اسید شویی و آنیلنگ را دارد. در سال گذشته 
بیش از 155 هزار تن گالوانیزه در این شــرکت تولید شــد که به 
لحاظ کمی و کیفی از مزیت دار ترین گالوانیزه تولیدی در کشور 
و خاورمیانه می باشد.مدیرعامل شرکت فوالد امیرکبیر کاشان از 
تسویه قطعی کلیه صورت های مالیاتی ارزش افزوده تا پایان سال 
۹8 اشاره کرد و ذکر نمود این شرکت با رشد 543 درصد نسبت 
به ســال گذشته مبلغ 1164 میلیارد تومان سود خالص در سال 

13۹۹ داشته است.

پروژه احداث، توسعه و بهبود غبارگیرهای شرکت توسعه آهن و 
فوالد گل گهر امروز به مناســبت هفته محیط زیست و با حضور 
مدیران اســتان کرمان، مدیرعامل و معاونین شــرکت گل گهر 
و مدیرعامل و مدیران شــرکت توســعه آهن و فوالد گل گهر به 

بهره برداری رسید.
مدیرعامل شرکت توســعه آهن و فوالد گل گهر در آیین افتتاح 
این پروژه گفت: پروژه احداث، توسعه و بهبود غبارگیرهای شرکت 
توسعه آهن و فوالد گل گهر، پروژه ای زیست محیطی است که در 
راستای حفظ سالمت پرسنل آن مجموعه و محیط زیست منطقه 
با برآورد 50 تن در ساعت جمع آوری غبار نرمه گندله از محیط 
و بازگرداندن آن به چرخه تولید با 12726۹ نفر ساعت کار انجام 
شــده در حوزه نصب و راه اندازی، بهینه سازی و بهره برداری و 
7655 نفر ســاعت کار انجام شده در حوزه مهندسی آغاز به کار 

می کند.
مهندس محمــد محیاپور افزود: با انجام این پــروژه میزان غبار 
محیطی به کمتر از 10 میلی گرم بر متر مکعب و غبار خروجی 

استک به کمتر از 50 میلی گرم در متر مکعب می رسد.

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه شرکت توانیر با اعمال برنامه 
مدیریت بار، حدود 40 درصد نیاز برق فوالد مبارکه را محدود می کند، گفت: تولید محصول و تأمین 

نیاز بازار حتی با کاهش سهمیه برق در فوالد مبارکه انجام می شود.
جواد نیلی احمدآبادی ، در خصوص تأثیر و اجرای طرح مدیریت بار در مجموعه بزرگ فوالد مبارکه، 
اظهار کرد: در واقع از اواخر اردیبهشت ماه فوالد مبارکه مشمول محدودیت های مدیریت بار شده است. 
وی افزود: سال های گذشته برنامه مدیریت بار از نیمه خردادماه و بعضا از ابتدای تیرماه آغاز می شد، 
اما امسال این محدودیت ها بسیار زودتر اعمال گردید و سهمیه برق فوالد مبارکه کاهش یافت. مدیر 
ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه تأکید کرد: به طور قطع هرچه به روزهای گرم تر 
و تیرماه نزدیک  می شویم، شدت محدودیت های مدیریت بار بیشتر می شود و این امر محدودیت هایی 

را برای خطوط تولید فوالد مبارکه به همراه دارد.
وی با بیان اینکه در زمینه برق همانند سال های گذشته، برنامه مدیریت بار به فوالد مبارکه اعالم شد، توضیح داد: به طور معمول برخی 
توقفات و تعمیرات اساسی خط تولید را برای فصل گرم تابستان پیش بینی کرده ایم، اما امسال با توجه به شدت قطعی ها، جدا از توقفات 
برنامه ریزی شــده، برخی توقفات اضطراری برق هم خواهیم داشت که موجب کاهش تولید می شود. نیلی تأکید کرد: البته با توجه به 
انعطاف پذیر بودن مجموعه فوالد مبارکه در خصوص محصوالت میانی، امروز توانسته ایم اثرات این محدودیت ها را به حداقل برسانیم. 
شاید میزان تولید محصول نهایی فوالد مبارکه از محدودیت برق آن چنان کاهش نیابد، اما به طورقطع با افزایش هزینه های تولید مواجه 

می شویم، با وجود این، تأثیر قطعی برق در حدی نخواهد بود که خللی در تأمین نیازهای مشتریان ایجاد شود.

همزمان با تعمیرات اساســی ایستگاه ریخته گری شماره 5 ، نصب برجهای خنک کننده هیبریدی ایستگاه 
ریخته گری شماره 5، تعمیرات اساسی آگلوماشین شماره 4 و تعمیرات اساسی تعویض لوله های اکران دیگ 
کنورتور شــماره 2، تعمیرات اساسی درجه 3 کوره بلند شماره 2 شرکت ذوب آهن اصفهان نیز با موفقیت 

انجام شد.
محمدرضا یزدان پناه مدیر برنامه ریزی ونظارت بر نگهداری وتعمیرات شــرکت ذوب آهن اصفهان با اعالم 
این خبر گفت: بر اساس سیاست های کالن کارخانه مبنی بر استفاده حداکثری از ظرفیت های فنی داخل و 
همزمانی پنج تعمیرات اساسی، با برنامه ریزی منظم و برگزاری جلسات متعدد در رابطه با انجام کیفی تعمیرات اساسی به صورت همزمان 
در پنج ناحیه از خط تولید، شامل ایستگاه ریخته گری شماره پنج، ساخت و اجرای لوله های اکران دیگ کنورتور شماره دو، تعویض کامل 
برج های خنک کننده ایستگاه ریخته گری شماره پنج، تعمیرات اساسی آگلوماشین شماره چهار، تعمیرات اساسی درجه سه کوره بلند 

شماره دو که هرکدام مستلزم به کارگیری توان فنی و زمان باالیی در هنگام اجرا بودند، با موفقیت اجرایی گردیدند.
الزم به ذکر است که کوره بلند شماره دو از بدو راه اندازی در آذرماه 1362 تاکنون، تعداد سیزده تعمیرات اساسی درجه یک و درجه 

دو و درجه سه داشته است .

با حضور استاندار قزوین و جمعی از مسئوالن خط تولید ورق استنلس استیل430 
در واحد صنعتی هفت الماس برای اولین بار در کشــور به بهره برداری رســید. 
این نوع ورق فوالدی برای نخســتین بار در کشور تولید می شود. ظرفیت تولید 
این خط 10 هزار تن در ماه اســت و قابلیت تولید گریدهای CK و فوالدهای 

الکتریکی غیرجهت دار را نیز دارا است.
شرکت صنایع هفت الماس تولیدکننده انواع ورق گالوانیزه، ورق سرد، استنلس 
استیل )فوالد زنگ نزن( و سایر مقاطع فوالدی با ظرفیت 800 هزار تن در سال 

است.
یکی از کاربردهای اصلی ورقهای فوالدی ضد زنگ گرید 400 با 13 تا 16 درصد کروم مقاومت در مقابل اکسیداسیون و شکل پذیری 

خوب آن است که کاربردهای زیادی در تولید قطعات خودرو، قطعات کامپیوتر و لوازم خانگی دارد.

مدیر تکنولوژی و اجرای پروژه های فوالد سبا درخصوص تعمیرات اساسی برنامه ریزی شده 
در مجتمع فوالد سبا گفت: با اقدامات صورت گرفته در زمینه تعمیرات اساسی برنامه ریزی شده 
در مجتمع فوالد ســبا، امکان تولید ورق با ضخامت 1.5 و حتی 1.2 میلی متر در این مجتمع 

وجود خواهد داشت.
مصطفــی شــکرچی زاده اظهار داشــت: عمده تریــن فعالیت هایی که در تعمیرات اساســی 
برنامه ریزی شده فوالد سبا انجام می شود نصب قفسه 7 نورد گرم، نوسازی و تعویض اتوماسیون 

نورد گرم و ریومپ کلی خط ریخته گری شماره یک است.
به گفته وی، مجتمع فوالد سبا با انجام ریومپ ریخته گری خط شماره یک و با افزایش ضخامت تختال از 62 به 75 میلی متر و تختال 

ورودی به نورد از ضخامت 50 به 55 تا 60 میلی متر، می تواند تا 20 درصد افزایش ظرفیت تولید داشته باشد.
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تن تولید فوالد کشور در 2 ماهه نخست 1400

تن تولید محصوالت فوالدی کشور

درصد رشد تولید میلگرد در کشور

درصد رشد تولید بیلت و بلوم ایران

تن تولید آهن اسفنجی در ایران

میلیارد تومان سود خالص فوالد مبارکه

انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، آمار تولید فوالد کشور در 
دوره 2 ماهه نخست سال جاری را منتشر کرد. طبق آمار 
منتشرشده، تولید فوالد میانی کشور در 2 ماهه نخست سال 
جاری )فروردین و اردیبهشت 1400(، بیش از 5.6 میلیون تن 
بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد قابل توجه 
16 درصدی را نشان می دهد. عملکرد تولید فوالد ایران در 2 
ماهه نخست سال جاری بسیار خوب بوده و اگر قطعی برق و 
گاز اختالل زیادی در تولید فوالد کشور ایجاد نکند، به راحتی 
تولید فوالد کشور در سال جاری به حداقل 33.6 میلیون تن 

خواهد رسید.

در 2 ماهه نخست سال جاری، در مجموع تولید محصوالت 
فوالدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته، رشد 10 درصدی 
تولید محصوالت فوالدی در 2 ماهه  داشته است. مجموع 
در  است.  بوده  تن  هزار  و 576  میلیون  امسال، 3  نخست 
تن  هزار  و ۹40  میلیون   1 سال 1400،  نخست  ماهه   2
محصوالت طویل و 1 میلیون و 636 هزار تن محصوالت تخت 
در کشور تولید شده است. رشد تولید محصوالت طویل 16 

درصد و رشد تولید محصوالت تخت 2 درصد بوده است.

تولید میلگرد کشور  در 2 ماهه نخست سال جاری، رشد 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 18 درصد بوده و حجم تولید 
1 میلیون و 582 هزار تن رسیده است. سهم میلگرد از کل 
تولید مقاطع طویل فوالدی در کشور در دوره 2 ماهه نخست 
سال جاری 81.5 درصد بوده است. تولید تیرآهن در کشور 
نیز با رشد 2 درصدی در 2 ماهه نخست امسال به 205 هزار 

تن رسیده است.

طبق آمارهای انجمن فوالد، تولید فوالد میانی کشور در دوره 
2 ماهه نخست سال 1400، با رشد 16 درصدی نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته به 5 میلیون و 605 هزار تن رسیده 
است که از این میان، سهم بیلت و بلوم، 3 میلیون و 341 
هزار تن و سهم اسلب، 2 میلیون و 264 هزار تن بوده است. 
تولید بیلت و بلوم در 2 ماهه نخست امسال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته، رشد 17 درصدی و تولید اسلب، رشد 13 

درصدی را تجربه کرده است.

آهن  تولیدکنندگان  فوالد،  انجمن  آماری  گزارش  طبق 
اسفنجی در 2 ماهه نخست سال جاری موفق به تولید حدود 
5.6 میلیون تن از این محصول شده اند که نسبت به مدت 
مشابه سال ۹۹، 1 درصد افزایش داشته است. به نظر می رسد 
با توجه به نرخ رشد فوالدسازی در کشور، سرمایه گذاری های 

جدید در تولید آهن اسفنجی همچنان ضرورت دارد.

سود خالص شرکت فوالد مبارکه اصفهان در سال ۹۹ با رشد 
122 درصدی نسبت به سال ۹8 به 32.8 هزار میلیارد تومان 
سال  در  اصفهان  مبارکه  فوالد  عملیاتی  درآمدهای  رسید. 
گذشته بیش از 77.4 هزار میلیارد هزار میلیارد تومان بوده 
است. حاشیه سود خالص فوالد مبارکه در سال گذشته 42.3 
درصد بود. فوالد مبارکه در سال گذشته سودسازترین بنگاه 
صنعتی ایران بود و باالترین درآمد فروش از بین تمام بنگاه های 

تولیدی را به خود اختصاص داد.
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افزایــش تعرفه های بــرق وگاز و حقوق و 
دستمزد کارگران رابطه مستقیمی با قیمت 
تمام شــده فوالد دارد. طبق یک مطالعه 
میدانی از ابتدای امســال 40 تا 50 درصد 
تعرفه های مربوط به تولید افزایش داشته 
است. بخش اعظم مســاله افزایش قیمت 
شــمش فوالدی به افزایش شــش تا هفت 
برابــری قیمت انرژی، افزایــش قیمت گاز 
و افزایش حقوق و دســتمزد برمی گردد . با 
افزایش قیمت برق در بخش فوالد به میزان 
هفت برابر باید هم انتظار داشــت قیمت شمش از ۹500 تومان 
به 13 هزار تومان افزایش پیدا کند، خطری که پارســال انجمن 
تولیدکنندگان فوالد آن را بارها گوشزد کرد.عالوه بر این، قیمت تمام 
محصوالت زنجیره فوالد از سنگ آهن، کنسانتره، آهن اسفنجی و 
خود شمش از آغاز سال 1400 روند افزایشی داشته است. قیمت ها 
هنوز در منطقه CIS در برابر کاهش مقاومت می کنند ولی آشکار 
اســت روند کاهشی قیمت ها در شمش همانند سیر صعودی آن 
نخواهد بود و کاهش قیمت تدریجی است. زمانی که شمش 470 
دالری به سقف 720 دالر می رسد و پس از آن وارد مرحله کاهش 
می شود، اثر افزایش قیمت قبلی، تمام محصوالت فوالدی را با خود 
همراه می کند ولی مدتی طول می کشد تا خریدار و فروشنده از نظر 
روانی خودشان را با بازار تطبیق دهند و این تطبیق و تنظیم هم 

اکنون در بازار قابل مشاهده است.

هرچند که ظرفیت فوالدســازان کشــور 
بیش از 36 میلیون تن است اما پیش بینی 
می شــود در ســال جــاری بــا توجه به 
برنامه ریزی های انجام شده، حداقل تولید 
فوالد کشــور به 32 میلیــون تن افزایش 
خواهد یافت. در سال گذشته بیش از 30 
میلیون تن فوالد در کشور تولید  شد که 
اگر سیاســت های حمایتی ادامــه یابد و از 
صادرات مواد اولیه زنجیره جلوگیری شود، 
ممکن اســت که میزان تولید فوالد کشور 
در سال جاری به حدود 35 میلیون تن نیز 

افزایش یابد.
خوشبختانه با حذف مجوز صادرات فوالد، تولیدکنندگان و تجار 
می توانند در عرصه صادرات فوالد فعال شــوند. کاهش صادرات 
فوالد کشور در سال گذشته زنگ خطر بزرگی بود که مراتب بارها 
به وزارت صمت اعالم شــد و خوشبختانه با تغییراتی که در این 
وزارتخانه شاهد بودیم ، باید بر صادرات فوالد تمرکز بیشتری شود.

بر اساس برنامه ریزی و تنظیماتی که 
در جهان وجــود دارد، هر بخش باید 
در فعالیت های مرتبط و تخصصی خود 
مشغول باشــد؛ برای مثال فوالدسازان 
باید فوالدساز باقی بمانند و معدنی ها 
هم در زمینه کاری خود به معدنکاری 
بپردازند. اما متاسفانه این چارچوب از 
دوره ریاست جمهوری قبلی تغییر کرد و 
معدنکاران نیز به سمت فوالدسازی رفتند 
و ما نیز به ناچار به حوزه معدنکاری ورود 
کردیــم. اگر معدنکاران در حوزه فعالیــت خود باقی می ماندند و 
فوالدسازان نیز مجبور به ورود به بخش معدن نمی شدند، به طبع 
نتایج بهتری برای کشور به همراه داشت. اکنون یک سری از مسائل 
همچون تامین سنگ آهن و منابع انرژی برای فوالدسازان سخت 
شده اســت. موضوع معدن و تامین مواد اولیه برای شرکت فوالد 
مبارکه بسیار مهم بوده و بهتر است که کارهای علمی و کارشناسی 
دقیق در حوزه معدن با همکاری سازمان زمین شناسی به عنوان 

یک سازمان تخصصی انجام شود.

یک مسئله مهم  برای تولیدکنندگان، 
دسترسی پایدار به خدمات جانبی و 
منابع انرژی است. قطعی برق و گاز در 
سال گذشته باعث شد که فوالد غرب 
آسیا چیزی حدود 25 هزار تن تولید 
خود را از دســت بدهد. جیره بندی 
مصرف برق یا خاموشی اجباری قطعاً 

کاهش تولید را به همراه خواهد داشت.
یک مانع دیگر در مسیر تولید، مربوط به 
وارد کردن قطعات یدکی و طوالنی شدن 
پروسه تخصیص ارز است. با وجود این که 
ما ارز نیمایی دریافت می کنیم، اما تخصیص این ارز گاهاً یک ماه تا 
چهل روز از زمان ثبت سفارش طول می کشد و مشکالتی نیز در 

خصوص انتقال ارز وجود دارد.
اما مهم ترین مانع تولید برای تولیدکنندگان ورق ســرد در حال 
حاضر تأمین مواد اولیه و نقدینگی سنگین موردنیاز برای خرید 
مواد اولیه است و  لذا ضرورت دارد که برای تولیدکنندگان بزرگ 

ورق سرد، سهمیه اختصاصی مواد اولیه درنظر گرفته شود.

تأثیر افزایــش قیمت حامل های انرژی بر 
قیمت فوالد

کاهش 40 درصدی سهمیه برق مصرفی توسط فوالد مبارکه

انجام موفقیت آمیز تعمیرات اساسی کوره بلند شماره 2 ذوب آهن اصفهان

خط تولید ورق استنلس استیل شرکت هفت الماس افتتاح شد

قابلیت تولید ورق با ضخامت 1.5 تا 1.2 میلی متر در مجتمع فوالد سبا فراهم شد

چشم انداز بازار و صنعت فوالد در سال جاری

چالش تداخل وظایف بخش های معدن و 
فوالدسازی

اختالل در جهش تولید با اختالالت برق

حمیدرضا عظیمیان

مدیرعامل فوالد مبارکه

سیدرضا شهرستانی

عضو هیئت مدیره انجمن 
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تولید فوالد ایران به اندازه مجموع فرانسه، اسپانیا و انگلیس

آمارهای انجمن جهانی فوالد نشــان می دهد که ایران در سال های 201۹ و 2020 دهمین تولیدکننده بزرگ فوالد جهان بوده است. 
میزان تولید فوالد خام ایران از 25.6 میلیون تن در سال 201۹ به 2۹ میلیون تن در سال 2020 رسیده است. تولید فوالد ایران در سال 

2020 تقریباً به اندازه مجموع تولید فوالد فرانسه، اسپانیا و انگلیس بوده است!

داخلی

ساالنه۷۰میلیارددالریارانهسوختمایعوگازپرداختمیشود
وزیر نفت گفت: ساالنه ۷۰ میلیارد دالر یارانه انرژی در بخش سوخت مایع و گاز در کشور 
پرداخت می شود. روزانه ۱.۵ میلیون بشکه مصرف داخلی سوخت مایع است که ساالنه ۵۴۰ 
میلیون بشکه در سال می شود. با احتساب قیمت حدود ۶۵ دالر در هر بشکه، معادل  ۳۵ 
میلیارد دالر می شود. مصرف گاز نیز  ساالنه ۳۰۰ میلیارد متر مکعب است که با قیمت هر 
متر مکعب ۱۶ سنت حدود ۳۷ میلیارد دالر برآورد می شود. بنابراین به جز برق ۷۰ میلیارد 

دالر یارانه انرژی می دهیم.
۷5۰هزارشغلخدماتیازبینرفت

آمارهای رسمی مرکز آمار از اشتغال در سال 99 نشان می دهد بیش از 2 میلیون نفر از جمعیت 
جویای کار و شاغل، غیرفعال شدند که سهم زنان یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بوده و در این 
بین ۷۵۰ هزار شغل خدماتی نیز از بین رفت. بیشترین سهم اشتغال در بخش خدمات است که 

رکود و شیوع بیماری کرونا موجب بیکاری حدود ۷۴۰ هزار نفر در سال ۱۳99 شد.
هشداردربارهتداومنابسامانیبازارمرغ

نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی با اشاره به ادامه روند نابسامان بازار جوجه 
یکروزه، گفت: این مساله مربوط به عدم نظارت و سود جویی در بازار است که متأسفانه دولت 
نسبت به آن بی تفاوت است. وی گفت: افزایش قیمت مؤلفه های تولید، افزایش قیمت تمام شده 
را به دنبال دارد و به دلیل سرکوب قیمتی که از سوی دولت برای محصول نهایی اتفاق می افتد، 

گاهاً تولیدکنندگان به شدت زیان می کنند.
آمادگی۹۰۰مولداضطراریبرایتامینبرقپایتخت

بر اساس تفاهم نامه های همکاری با شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، بیش از 9۰۰ مولد 
اضطراری آماده تزریق برق تولیدی به شبکه تهران در شرایط بحرانی هستند.
۳.5میلیاردیوروسرمایهالزمبرایتولید۴هزارمگاواتبرق

مدیرعامل شرکت برق حرارتی گفت: برای احداث نزدیک به ۴ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی 
جدید در هر سال، منابعی بالغ بر ۳.۵ میلیارد یورو صرفا در حوزه تولید برق مورد نیاز است. 
براساس برنامه ششم توسعه باید 2۵ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاه های کشور افزوده شود 
که ساالنه سه هزار و ۷۰۰ مگاوات و مجموعاً ۱۸ هزار و ۵۰۰ مگاوات از این رقم مربوط به 

نیروگاه های حرارتی است.
تجارت۷میلیارددالریغیرنفتیدراردیبهشتماه

سخنگوی گمرک ایران گفت: تجارت خارجی غیرنفتی کشور در اردیبهشت ماه به ۱۱ میلیون 
و 9۰۰ هزار تن  و به ارزش هفت میلیارد و ۸۳ میلیون دالر رسید. تجارت خارجی غیرنفتی دو 

ماهه کشور نیز به 22.2 میلیون تن کاال و به ارزش ۱2.۸ میلیارد دالر رسید.
کارخانجاتمجازبهفروشمستقیمسیمانفلهبهپروژههایعمرانیشدند

عبدالرضا شیخان دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در بخشنامه ای به شرکت های 
سیمانی اعالم کرد که کارخانجات سیمان مجاز هستند در صورت درخواست برای خرید 
مستقیم سیمان فله توسط مصرف کنندگان نهایی ضمن راه اندازی مکانیزم توزیع مستقیم، 

نسبت به فروش و تحویل سیمان فله با قیمت مصوب مصرف کننده اقدام کنند.
وارداتبرقازجمهوریآذربایجانآغازشد

مصطفی رجبی مشهدی، با بیان اینکه با سنکرون شدن خطوط انتقال برق مغان به شبکه برق 
جمهوری آذربایجان واردات برق از این کشور آغاز شد، گفت: هم اکنون ۷۳ مگاوات برق از این 
خط انتقال به شبکه داخلی ایران تزریق می شود. میزان برق وارداتی از این خط انتقال تا ۱۳۰ 

مگاوات در ساعات پیک مصرف قابل افزایش است.
حقعضویتدولتایراندرسازمانمللپرداختشد

سهم مشارکت و حق عضویت دولت ایران در سازمان ملل متحد به مبلغ بیش از ۱۶ میلیون 
دالر توسط بانک مرکزی پرداخت شد. این بانک مبلغ مذکور را برای سهم مشارکت و حق 
عضویت دولت ایران در سازمان ملل متحد از محل منابع مسدودی ایران در کره جنوبی 

پرداخت کرد.
بندرآستارارسمامنطقهویژهاقتصادیشد

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: تمام تشریفات قانونی تبدیل بندر آستارا به منطقه 
ویژه اقتصادی انجام شده و این بندر هیچ محدودیتی در بهره گیری از مزایا و تسهیالت قانونی 

ندارد.
خارجی

چینساختبزرگترینسایتذخیرهالانجیجهانراآغازکرد
شرکت ملی نفت دریایی چین )سی نوک( عملیات ساخت بزرگترین سایت ذخیره ال ان جی جهان 
را در پارک صنعتی بندر یانگ چنگ در استان جیانگسو گسترش داد. این منابع ذخیره سازی در 

کل ظرفیتی بالغ بر 2۷۰ هزار متر مکعب خواهند داشت. 
نفت۷5دالریدرنیمهدومسالجاری  

احسان عبدالجبار وزیر نفت عراق اعالم کرد که اگر سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( 
برای حمایت از بازار به برنامه محدودیت تولید نفت خود ادامه دهد، قیمت نفت در نیمه دوم 

سال جاری میالدی ۶۸ تا ۷۵ دالر برای هر بشکه خواهد بود.
5میلیارددالردرآمدنفتیروسیهبهیوآنویوروتبدیلشد

وزارت مالی روسیه اعالم کرد این کشور ۵ میلیارد دالر از دالرهای صندوق نفتی خود را در 
ماه می به یوآن و یورو تبدیل کرده است. وزارت مالی در بیانیه خود علت این اقدام را کاهش 
وابستگی روسیه به سیستم دالری و کاهش ریسک تحریم شدن توسط غرب اعالم کرده است.

توافقتاریخیگروهجی۷برایدریافتمالیاتازشرکتهایچندملیتی
وزیر مالی انگلیس، ریشی سوناک، گفت اعضای گروه جی ۷ بر سر دریافت مالیات حداقل ۱۵ 
درصد از شرکت های چندملیتی توافق کرده اند. طی این توافق از شرکت های بزرگ چندملیتی 
جهان که حاشیه سود باالی ۱۰ درصد دارند، در کشورهایی که در آنها فعالیت می کنند، مالیات 

دریافت خواهد شد.

سـرخـط خبــرهـای اقتصـادی در هفته منتهی به 1۹ خرداد، میانگین قیمت بیلت صادراتی ایران، 642.5 دالر به ازای هر تن بود که نسبت به هفته 
پیش از آن، افزایش قیمت حدوداً 2 درصدی را نشان می دهد. قیمت میانگین اسلب صادراتی ایران نیز در هفته مورد 

اشاره با کاهش 4.8 درصدی به 756.5 دالر به ازای هر تن رسید.
قیمت های منتشرشــده توسط متال بولتن نشان می دهد که قیمت فوِب اسلب صادراتی ایران در هفته منتهی به 1۹ 
خرداد، نسبت به هفته پیش از آن 4.8 درصد کاهش یافت و اسلب در قیمت 748 تا 765 دالر به ازای هر تن معامله 
شد. در هفته منتهی به 1۹ خرداد، قیمت فوِب بیلت صادراتی ایران در بنادر کشور 633 تا 652 دالر به ازای هر تن بود 

که میانگین این قیمت ها نسبت به قیمت های 12 خرداد، رشد 2 درصدی را نشان می دهد.
متال بولتن گزارش داده اســت که در هفته منتهی به 1۹ خرداد، 70 هزار تن شمش فوالدی صادراتی ایران در قیمت 
640 دالر به ازای هر تن معامله شده است. همچنین یک محموله شمش صادراتی به قیمت 652 دالر و محموله دیگری 
به قیمت 633 دالر به فروش رســیده اند. برخی شــرکت های فوالدی ایران، قیمت 660 دالری را برای بیلت صادراتی 

هدف گذاری کرده اند.
متال بولتن همچنین گزارش داده که یک محموله 30 هزار تنی اسلب صادراتی ایران به قیمت 748 دالر به ازای هر تن 
در هفته گذشته به فروش رسیده است. در هفته های اخیر، روند قیمتی اسلب و شمش فوالدی صادراتی ایران تحت تأثیر 
قیمت ها در بازار چین قرار داشته است.علی رغم اصالح نسبی قیمت ها خصوصاً در برخی بازارها نظیر چین، خاور میانه و منطقه CIS، بازار فوالد همچنان در یک سوپرسایکل صعودی 
قرار دارد و به نظر نمی رسد شاهد اصالح شدید قیمت های فوالد صادراتی باشیم. 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.

کمیسیون تجارت بین المللی ایاالت متحده )ITC( به تمدید عوارض ضد دامپینگ بر واردات ورق فوالدی از چین، روسیه و اوکراین رأی مثبت داد.
کمیسیون تجارت بین المللی ایاالت متحده روز 7 ژوئن اعالم کرد: لغو عوارض موجود در زمینه دامپینگ احتماالً منجر به ادامه یا تکرار صدمات مادی بر صنعت فوالد آمریکا در یک زمان 

قابل پیش بینی خواهد شد بنابراین تمدید این عوارض به تصویب رسید.
با توجه به این که مهلت بازنگری در این عوارض ضد دامپینگ فرا رسیده بود در ماه مارس هم وزارت بازرگانی ایاالت متحده بر حفظ عوارض ضد دامپینگ بر واردات ورق های فوالدی 
از چین، روسیه و اوکراین تاکید کرده بود.عالوه بر تمدید تعرفه های ضددامپینگ آمریکا بر علیه واردات ورق فوالدی از چین، روسیه و اوکراین، بحث بزرگ تر در صنعت فوالد آمریکا، 
تعرفه های گمرکی وضع شده علیه واردات فوالد در دولت ترامپ است. تشکل های صنعت فوالد و اتحادیه کارگری صنعت فوالد آمریکا از جو بایدن رئیس جمهور این کشور خواسته اند که 

تعرفه های فوالد را که از سال 2018 وضع شده است، حفظ کند چراکه لغو آنها باعث آسیب جدی به صنعت فوالد این کشور می شود.
قیمت محصوالت فوالدی در آمریکا پی در پی در حال رکوردشکنی است و خصوصاً قیمت ورق گرم در این کشور، سقف های تاریخی جدیدی را ثبت کرده است. با این حال، دولت آمریکا 

هنوز حتی در راستای کاهش قیمت ها در بازار داخلی اقدام به حذف یا کاهش تعرفه های اعمالی نکرده است.
روسای موسسه آهن و فوالد آمریکا، انجمن تولیدکنندگان فوالد این کشور و اتحادیه کارگری صنعت فوالد آمریکا اخیراً اعالم کرده اند: حفظ تعرفه های فوالد در حال حاضر باعث زنده 

ماندن صنعت ما می شود. ظرفیت مازاد فوالد جهانی طی همه گیر شدن بیماری کرونا افزایش یافته و سایر کشورها فوالد اضافی خود را به بازار آمریکا ریخته اند.
از سوی دیگر، صنایع پایین دستی مصرف کننده فوالد از دولت بایدن درخواست کرده اند که تعرفه های گمرکی را حذف کند.

برخــی منابع خبر داده اند که دولت چین احتماالً برای کنترل قیمت فوالد، بر صادرات 
فوالد این کشور، عوارض جدید وضع کند. چین پیش از برنامه بازگشت مالیات بر ارزش 
افزوده به صادرکنندگان فــوالد را حذف کرده و حاال زمزمه های وضع عوارض صادراتی 

توسط پکن به گوش می رسد.
سیاســت های جدید دولت چین باعث شد تا صادرات محصوالت فوالدی این کشور در 

ماه می 2021 با کاهش 33.۹ درصدی نسبت به ماه آوریل به 5.27 میلیون تن برسد.
چینی ها پس از کسب رکورد تاریخی قیمت سنگ آهن با خلوص 62 درصد به نزدیکی 
240 دالر، تنها راه کنترل قیمت های صعودی را در کشور خود یافته و عطش سیری ناپذیر 
کارخانجات چینی را با دستور توقف روند صعودی محصوالت فوالدی کنترل  نمودند و در 
حدود 60 دالر در تن قیمت سنگ آهن را که سود اصلی آن به معادن استرالیا و برزیل 

می رسید کاهش دادند.
به دلیل مصرف باالی چین، عمال حدود ۹0 درصد از فوالد تولیدی در ایران کشــور به 
مصرف داخلی می رسد ولی ده درصد هدف صادراتی نیز که عمدتا محصوالت نهایی است 
نیاز به بازی هوشمندانه چینی ها دارد زیرا این عدد باالی یکصد میلیون تنی برابر است با 

کل تولید CIS و حتی ایران.
ســنگ آهن 180 دالری و شمش 700 دالری در طوالنی مدت می تواند چینی ها را که 
برای تبدیل شدن به صادرکننده فوالد خاص و با ارزش افزوده باال آماده نموده و واردات 

محصوالت میانی برای مصارف تجاری را گام به گام تسهیل نماید.
کارشناســان معتقدند ســطوح فعلی 650 تا 700 دالر برای شمش نقطه بهینه برای 

چینی هاست و به احتمال زیاد برای مدتی این سطح قیمتی حفظ خواهد شد.
در کل، پیرو جلســه کمیته دائمی ملی چین در تاریخ 26 می، مبنی بر تقویت قوانینی 
جهت مقابله با انحصارطلبی و رقابتهای ناعادالنه و بررسی وضعیت یارانه های مخرب و 
دامپینگ، انجمن آهن و فوالد چین نیز پیشــنهادهای انضباطی برای صنعت فوالد این 
کشور صادر کرده است که بر اساس آن از افزایش بی رویه قیمت ها و کاهش قیمت ها به 

زیر هزینه تولید جلوگیری می شود.

 Metinvest یک کارخانه با ظرفیت تولید 1.2 میلیون تن نورد سرد، توسط شرکت فوالد
)متین وست( و با اجرای شرکت »دانیلی« ایتالیا به عنوان پیشرو در فناوری تولید فوالد 

جهان در اوکراین ساخته خواهد شد.
شــرکت اوکراینی Metinvest، ساخت پروژه نورد ســرد، گالوانیزه و ورق های رنگی 

پوششدار جدید در Ilyich Steel واقع در Mariupol اوکراین را رسمی کرده است.
کل ســرمایه گذاری در این طرح بیش از یک میلیارد دالر برآورد شده و این گروه اخیرا 
اعالم کرده با دانیلی به عنوان برترین عرضه کننده فناوری در صنعت فوالد، قراردادی را 

امضا کرده است.
یوری ریژنکوف مدیرعامل شرکت Metinvest گفت: این بزرگترین پروژه این شرکت در 
5 سال آینده است و با این تکنولوژی کامال جدید، Metinvest قادر خواهد بود در همه 
مراحل تولید از محصوالت میانی گرفته تا محصوالت نوردی پوششدار که به کشورهای 

CIS و اروپا صادر می شود به کیفیت جهانی برسد.
این پروژه شــامل ســاخت یک واحد نورد سرد پیوسته همراه با یک خط اسیدشویی و 

همچنین سه خط تیغه برش برای روی، روی-آلومینیوم و پوشش های پلیمری است.
در سال 2025 و پس از اتمام فاز نخست این پروژه، دستگاه نورد قادر به تولید تقریبا 1.2 
میلیون تن نورد سرد و ورق گالوانیزه فوالدی و همینطور فوالد روکشدار پلیمری با کیفیت 
باال به صورت ســاالنه خواهد بود. ظرفیت تولید شامل بیش از 400 هزار تن ورق سرد، 
بیش از 600 هزار تن ورق گالوانیزه و بیش از 140 هزار تن نورد پوششدار پلیمری است.

مدیر ارشد اجرایی گروه دانیلی نیز گفت: این فناوری که در Mariupol در حال پیاده 
سازی و اجرای آن هستیم پیشرفتهء ترین و سازگارترین تکنولوژی سازگار با محیط زیست 
در بازار امروز است. این مجتمع یکی از معدود موارد در جهان خواهد بود که کیفیت باالی 

محصول، هزینه تولید پایین و میزان آالیندگی کم را با یکدیگر ترکیب می کند.

روند قیمت  فوالد صادراتی ایران

آمریکا عوارض ضد دامپینگ بر ورق های  فوالدی را تمدید کرد

دولت چین همچنان به کنترل قیمت
 فوالد اصرار دارد

قرارداد بزرگ شرکت اوکراینی
 با گروه دانیلی ایتالیا



قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون )ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

211.74227.5001400/03/221400/06/22ورق گرم خودروفوالد مبارکه اصفهان

243,16644,4001400/03/221400/06/22ورق سرد خودروفوالد مبارکه اصفهان

289,9213,0001400/03/241400/06/24ورق قلع اندودفوالد مبارکه اصفهان

314,5554,0001400/03/241400/06/24ورق رنگیفوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد لوازم فوالد مبارکه اصفهان
خانگی

243,1667,3001400/03/291400/06/29

159,8198251400/03/171400/03/25سبد میلگرد کالفذوب آهن اصفهان

137,3535,0001400/03/191400/04/31سبد میلگرد مخلوطذوب آهن اصفهان

141,2488,0501400/03/191400/04/31تیرآهن 14 تا 18ذوب آهن اصفهان

144,8078,0501400/03/191400/04/31سبد تیرآهن مخلوطذوب آهن اصفهان

295,000901400/03/221400/04/31ریل آهن 49E1ذوب آهن اصفهان

169,0001,0121400/03/221400/05/31تیرآهن بال شیب دارذوب آهن اصفهان

146,9464,4851400/03/261400/04/31سبد تیرآهن مخلوطذوب آهن اصفهان

142,8454,4851400/03/261400/04/31تیرآهن 14 تا 18ذوب آهن اصفهان

139,8852,0001400/03/261400/05/31سبد میلگرد مخلوطذوب آهن اصفهان

فوالد خوزستان
شمش بلوم 

5SP)150*150(
132,9905,0001400/03/181400/04/17

169,5002,0001400/03/181400/04/17تختال Cفوالد خوزستان

فوالد خوزستان
شمش بلوم 

5SP)150*150(
131,7977,0001400/03/251400/04/24

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

4

قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون )ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

سبد میلگرد مجتمع فوالد خراسان
A3-1428139,6154,1361400/03/191400/04/09تا

شمش بلوم مجتمع فوالد خراسان
5SP)150*150(131,7972,0001400/03/251400/04/22

سبد میلگرد مجتمع فوالد خراسان
A3-1428142,1463301400/03/261400/04/16تا

شمش بلوم آهن و فوالد ارفع
5SP)150*150(133,85010,0001400/03/181400/03/23

شمش بلوم آهن و فوالد ارفع
5SP)150*150(131,7977,0001400/03/251400/03/30

شرکت معدنی وصنعتی 
چادرملو

شمش بلوم 
5SP)150*150(133,77710,0001400/03/181400/04/17

شرکت معدنی وصنعتی 
چادرملو

شمش بلوم 
5SP)150*150(131,79720,0001400/03/251400/04/24

شمش بلوم فوالد کاوه جنوب کیش
5SP)150*150(132,9905,0001400/03/181400/04/15

جهان فوالد سیرجان
شمش بلوم 

5SP)150*150(
132,9904,0001400/03/181400/03/23

139,6146751400/03/191400/03/24سبد میلگرد مخلوطجهان فوالد سیرجان

164,33840,0001400/03/181400/04/17تختال Cفوالد هرمزگان جنوب

شمش بلوم فوالد سیرجان ایرانیان
3SP)150*150(133,4903,0001400/03/181400/03/23

شمش بلوم فوالد سیرجان ایرانیان
5SP)150*150(129,7514,0001400/03/171400/03/19

238,7091,0001400/03/041400/03/12ورق سرد Bفوالد غرب آسیا

شمش بلوم فوالد کاوه جنوب کیش
5SP)150*150(125,9795,0001400/03/041400/04/10

133,5234621400/03/051400/03/12سبد میلگرد مخلوطصبا فوالد زاگرس

اال
سک

ور
ب

قیمت های داخلی
 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 خردادهفته سوم خردادسایز

0.4300,000298,000

0.5272,000275,000

0.6278,000277,000

0.7272,000272,000

0.8275,000273,000

0.9272,000271,000

1275,000274,000

1.25277,000275,000

1.5277,000274,000

2280,000282,000

2.5325,000330,000

هفته چهارم خردادهفته سوم خردادسایز

6.5171,000169,000

8******

10******

12******

14***

هفته چهارم خردادهفته سوم خردادسایز

3168,000167,000

4168,000167,000

5168,000167,000

6168,000167,000

8168,000167,000

10168,000167,000

هفته چهارم خردادهفته سوم خردادسایز

6168,000167,000

8168,000167,000

10168,000167,000

12168,000167,000

14168,000167,000

16******

هفته چهارم خردادهفته سوم خردادسایز

8158,000156,500

10155,000153,000

12155,000153,000

14156,000156,000

16156,000156,000

18156,000156,000

20156,000156,000

22156,000156,000

25156,000156,000

28153,000153,000

30******

32******

هفته چهارم خردادهفته سوم خردادسایز

2234,000234,000

3230,000227,000

4230,000227,500

5248,000248,000

6253,000256,000

8253,500254,500

10265,000269,000

12252,800253,500

15252,000253,500

20257,000252,500

25277,000267,000

روند تغییرات
قیمت محصوالت فوالدی 
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تغییرات قیمت محصوالت فوالدي در بازار تهران 
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