
 

مشکل دوگانه تولید یک 
محصول استراتژیک در ایران

 چالش عدم ایفای تعهدات داخلی و صادراتی با قطع برق فوالدی ها

شاهین حیدری
 مدیرعامل شرکت صنایع فوالد توان آور آسیا

متأسفانه آن دسته از تولیدکنندگان زنجیره فوالد که 
در پایین دست حلقه تولید محصوالت تخت فوالدی 
قرار دارند، به شدت با مشکل تأمین مواد اولیه دست و 
پنجه نرم می کنند. در کنار این مشکل حاد، عدم توازن 
قیمتی در تعیین قیمت های پایه عرضه در بورس کاال 
نیز برخی تولیدکنندگان را به شدت تحت فشار قرار 

داده است.
مشــکل تأمین مواد اولیه تا اندازه ای حاد شــده که 
شرکت صنایع فوالد توان آور آسیا به عنوان بزرگ ترین 
تولیدکننــده ورق قلع اندود در ایــران و خاورمیانه در 
بخــش خصوصی با ظرفیت تولیــد 150 هزار تن در 
ســال به دلیل عدم دسترسی به مواد اولیه در آستانه 
تعطیلی قرار گرفته است. خصوصاً بعد از ابالغ شیوه نامه 
فوالدی از پاییز سال 99 به بعد، دسترسی این شرکت 
به مواد اولیه کمتر و کمتر شده است. به عبارت دیگر، 
شرکتی که یک محصول استراتژیک موردنیاز صنایع 
مهمی همچون نفت و صنایع غذایی را تولید می کند، 
به دلیل این که ســهمیه مواد اولیــه آن گرفتار موانع 
بروکراتیک شده، در حال حاضر زمین گیر شده است. 
لذا مانع زدایی و پشتیبانی از تولید، برای این شرکت و 
شــرکت های مشابه به این معنا است که با رفع موانع 
اداری، ترتیبی اتخاذ شود تا این شرکت بتواند از طریق 
عرضه اختصاصی و به صورت مستقیم از فوالد مبارکه، 

ماده اولیه موردنیاز خود را تأمین کند.
تا پیش از ابالغ شــیوه نامه تنظیم بازار فوالد، شرکت 
صنایع فوالد توان آور آسیا با زحمات زیاد می توانست 
حــدود 30 درصد ظرفیت مورد نیــاز کارخانه، ورق 
Black Plate یا ورق گرم مورد نیاز خطوط قلع اندود 
را تهیه کند اما مدتی است که سهمیه های این شرکت 
در هاله ای از ابهام قرار گرفته و گره های اداری مانع از 
تأمین مواد اولیه شده است. مشکل تا جایی حاد شده 
که این شــرکت که ظرفیت تولید ماهانه 13 هزار تن 
ورق قلع اندود دارد، در سه ماه نخست سال با مصرف 
تمام اندوخته مواد اولیه خود در مجموع تنها 5 هزار تن 

محصول تولید کرده است!
مشــکل دیگر عدم توازن و تناســب قیمتــی در در 
محصوالت تخت اســت. عرضه در بورس کاال الزامی 
اســت و اجازه صادرات هم داده نمی شــود. در چنین 
شرایطی، شــرط انصاف و عدالت و الزمه توسعه این 
است که بین قیمت محصوالت تخت فوالدی، توازن 
اصولی موجود در بازارهای جهانی وجود داشته باشد. 
متأســفانه قیمت پایه عرضه ورق قلع اندود در بورس 
کاال پایین تر از ورق رنگی اســت، در حالی که در دنیا، 
قیمت ورق قلع اندود 250 تا 300 دالر به ازای هر تن 
باالتر از ورق رنگی اســت! قیمت پایه ورق قلع اندود از 
قیمت مواد اولیه مــورد نیاز برای تولید این محصول 
هم پایین تر است! این عدم تناسب قیمتی باعث فشار 
به شرکت های پایین دسِت زنجیره فوالد شده و تولید 
داخلی محصوالت استراتژیکی مثل ورق قلع اندود را به 

خطر انداخته است.
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با هدف بررسی چالش های تولید و بازار 

نشست هم اندیشی تولیدکنندگان ورق فوالدی برگزارشد

با برگزاری پنجمین نشست انجمن های فوالد و سنگ آهن محقق شد:

گام دوم در مسیر تاسیس شورای زنجیره آهن و فوالد

نشســت هم اندیشــی تولیدکنندگان ورق فوالدی در روز 7 تیرماه سال جاری در انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران برگزار شد. در این نشست، تولیدکنندگان محصوالت تخت فوالدی 
در مورد مشکالت تأمین مواد اولیه، تنظیم بازار ورق فوالدی و راه کارهای ایجاد ثبات در بازار، 
عرضه محصوالت تخت در بورس کاال، وضعیت بازارهای جهانی و چالش های تولید مقاطع 

تخت به گفت وگو و رایزنی پرداختند.
در این نشســت هم اندیشی مدیران شرکت های فوالد مبارکه، فوالد امیرکبیر کاشان، فوالد 
تاراز چهارمحال، فوالد اصفهان، فوالد توان آور آســیا، صنایع هفت الماس، فوالد غرب آسیا، 
فوالد کاویان، فوالد شهریار تبریز، فوالد گیالن، نورد گالوانیزه سمنان، ورق خودرو چهارمحال 
و بختیاری، فوالد دشتستان و اعضای هیئت مدیره، دبیر و معاون اجرایی انجمن فوالد حضور 

داشتند.
ضرورت تأمین پایدار مواد اولیه نوردکاران ورق

حاضران در این نشســت هم اندیشی تأکید کردند که به منظور توسعه و رشد تولید و ثبات 
در بازار ورق، باید مواد اولیه نوردکاران مقاطع تخت به صورت پایدار تأمین شــود. بسیاری از 
تولیدکنندگان ورق های سرد و پوشش دار پایین تر از ظرفیت اسمی کار می کنند در حالی که 

کشور در بخش تولیدات صنعتی به شدت به این نوع ورق ها نیاز جدی دارد.
عرضه اختصاصی، راهکاری برای افزایش تولید و ثبات در بازار

اعضای رســته نورد مقاطع تخت انجمن فوالد تصریح کردند که برای افزایش تولید و ثبات 
در بازار، ضرورت دارد که از ســازوکار عرضه اختصاصی در بورس کاال استفاده شود. عرضه 

اختصاصی باعث می شــود تا مواد اولیه به تولیدکنندگان واقعی برســد و با حذف داللی و 
واســطه گری، تولید انواع ورق های فوالدی افزایش یابد. البته در این خصوص می بایست به 

سرمایه گذاری شرکت ها در واحدهای پایین دست هم توجه کرد. 
تولیدکنندگان محصوالت تخت فوالدی همچنین استدالل کردند که عرضه اختصاصی در 
بــورس کاال، رقابت های مخرب بر روی تابلــوی اصلی خصوصاً برای خرید ورق گرم را مهار 
می کند و به این ترتیب با شکل گیری قیمت های منصفانه، ثبات در بازار ورق ایجاد می شود.

حاضرین در این نشســت عنوان کردند که بــازار ورق از طریق عرضه اختصاصی مواد اولیه 
به آســانی به ثبات می رسد، چرا که ســهمیه های بهین یاب ایراد دارد و مالک سهمیه های 
بهین یاب، خرید سنوات گذشته و نه میزان واقعی تولید است. در عرضه های اختصاصی، تولید 
شرکت ها مالک خواهد بود و از این طریق، هم تولید تقویت خواهد شد و هم بازار به تعادل 

خواهد رسید.
نگرانی نسبت به دامپینگ چین

در نشســت هم اندیشی تولیدکنندگان محصوالت تخت عنوان شد که چین اخیراً در حوزه 
ورق سرد دست به دامپینگ زده که اگر واردات ورق سرد به کشور آزاد باشد، این دامپینگ 
تولیدکنندگان چینی، آسیب جدی به تولید ورق سرد کشور وارد خواهد کرد. عالوه بر این، 
بخش بزرگی از ظرفیت تولید ورق سرد کشور خالی است و راهکار توسعه صنعتی، پُر کردن 

این ظرفیت های خالی و نه واردات است.

پنجمین نشست مشترک بین انجمن های تولیدکنندگان فوالد و سنگ آهن با هدف تدوین 
اساسنامه شورای زنجیره آهن و فوالد، روز یکشنبه 6 تیرماه سال جاری به میزبانی انجمن 

فوالد برگزار شد.
سید رسول خلیفه سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در خصوص این جلسات 
و روند پیشرفت آن به چیالن گفت:  تاسیس شورای زنجیره آهن و فوالد که پس از سال 
ها، مجددا در دســتور کار فوالدســازان و سنگ آهنی ها قرار گرفته و کل زنجیره فوالد را 
در بر خواهد گرفت، موضوع چند جلسه اخیر بین فوالدسازان و سنگ آهنی ها بوده است. 
در چهار جلسه گذشته در این خصوص که با حضور تعدادی از مدیران شرکت های بزرگ 
فوالدی و سنگ آهنی برگزار شد، کلیات اساسنامه و اهداف فعالیت این شورا مورد توافق 
قرار گرفت و قرار شد جزئیات در جلساتی با تعداد نفرات محدودتر متشکل از اعضای هیئت 

مدیره انجمن ها مورد بررسی و جمع بندی قرار گیرد.

خلیفه ســلطانی افزود: در همین راستا در پنجمین جلسه، ارکان این شورا مورد بررسی و 
تبادل نظر قرار گرفت که خوشــبختانه بخشــی از آن به توافق و جمع بندی رسید اما در 
خصوص بخشی دیگر که اجماع روی آن وجود نداشت، قرار شد هر انجمن موضوع را مجددا 

بررسی کرده و در جلسه بعدی مطرح شود.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد تصریح کرد: شــورای زنجیــره آهن و فوالد قصد دارد با 
کمک به دولت، مسائل زنجیره را به صورت تخصصی مورد واکاوی کارشناسی قرار دهد و 
ســپس نتایج و راهکارهای حل چالش ها و مدیریت زنجیره را به دولت ارائه کند تا دولت 
هم نقش حاکمیتی خود را ایفا کند و هم مداخالت غیر کارشناسی و بی مورد به زنجیره 

فوالد نداشته باشد.

توقــف فعالیت واحدهای تولیدکننده فوالد به دلیل قطع برق آنها برای مدیریت 
کمبود برق، این بنگاه های تولیدی را برای ایفای تعهداتشان در بازارهای داخلی و 
صادراتی با مشکل مواجه کرده و احتماالً آنها نتوانند تعهدات خود را به موقع به 
انجام برسانند. لذا هفته های چالشی پیش روی تولیدکنندگان و مسئولین فوالد 
کشور قرار دارد که اگر هماهنگی قبلی صورت می گرفت، شاهد این مسئله نبودیم

 بهادر احرامیان
نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد
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مشکالت تأمین آب و مواد اولیه برای ذوب آهن اصفهان 

محمدجعفر صالحی
معاون خرید ذوب آهن اصفهان

اگر برای خشکسالی و بی آبی فکری نشود، مصیبت به بار خواهد آورد. امسال یکی از بزرگ ترین مشکالت صنعت فوالد کشور، مسئله آب است. 
در کنار این، تاکنون هیچ فکری برای زغال سنگ و تولید فرومنگنز نشده و کارخانجات فرومنگنز کشور تعطیل اند. معاونت معدنی وزارت صمت 
بین 75 تا ۸0 درصد نیاز معدنی مواد اولیه فوالدسازان را تامین می کند، اما این مسئله برای ذوب آهن هیچ وقت به 10 درصد هم نرسیده است.

ثبت رکوردهای تولید در چند شرکت زنجیره فوالد

تولید کنســانتره در مجتمع معدنی چادرملو در خردادماه رکورد بی سابقه 1 میلیون و 
139 هزار و ۴06 تنی را ثبت کرد. همچنین در 3 ماهه اول امسال عالوه بر ثبت رکورد 
تولید 3 میلیون و 107 هزار و 372 تن کنسانتره در مجتمع معدنی چادرملو که ۸ ،17 
درصد نسبت به تولید مدت مشابه سال قبل و 2۸،9۴ درصد نسبت به برنامه پیش بینی 
شده افزایش داشته است، این مجتمع موفق شد مصرف آب را نیز 21،29 درصد نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته کاهش دهد.فوالد خراسان نیز در خرداد ماه موفق به ثبت 
ســه رکورد جدید تولید شد. کارکنان مجتمع فوالد خراسان، در پایان خردادماه موفق 
شدند باالترین رکورد تولید گندله را از ابتدای راه اندازی این واحد تاکنون، ثبت کنند و 
با تولید 195هزار و 762 تن گندله سنگ آهن، رکورد پیشین تولید در این کارخانه را 
11۸7 تن ارتقا دهند. کارکنان ناحیه گندله سازی همچنین در خردادماه امسال رکورد 
انبارش و مدیریت تخلیه ماشینی کنسانتره را جا به جا کردند و با تخلیه و انبارش 9۸33 
تن کنسانتره در تاریخ 3 خردادماه، باالترین رقم ثبت شده روزانه را در این واحد ثبت کردند. سومین رکورد فوالد خراسان نیز در ناحیه 
فوالدسازی رقم خورد که با تخلیه ۴0 ذوب در تاریخ 21 خردادماه 1۴00، رکورد روزانه جدیدی ثبت شد.همچنین واحد احیاء مستقیم 
فوالد سفیددشــت با ثبت سومین رکورد متوالی تولید ماهیانه، بهار 1۴00 را پشت سر گذاشت. با تولید ۸21۴5 تن آهن اسفنجی در 
خردادماه، رکورد تولید این محصول در واحد احیاء مستقیم فوالد سفیددشت نسبت به آخرین رکورد ثبت شده در اردیبهشت ماه همین 
سال، به میزان 10۴5 تن ارتقا یافت. با تولید این میزان محصول در خرداد ماه، عالوه بر ثبت سومین رکورد متوالی در تولید ماهیانه، تولید 

تجمعی سه ماهه نخست سال 1۴00 این شرکت نیز به میزان 12 درصد مازاد بر برنامه محقق گردید.
همچنین کارکنان شرکت فوالد هرمزگان با تالش خود توانستند در فصل بهار 22 درصد تولید این شرکت را نسبت به سال قبل افزایش 
داده و رکورد تولید 3۸9۴6۸ تن تختال را در فصل بهار ثبت نمایند که بیشترین مقدار تولید در فصل بهار از ابتدای تاسیس این کارخانه 
است. کارکنان فوالد هرمزگان در واحد احیاء مستقیم نیز توانستند ۴675۸5 تن آهن اسفنجی تولید کنند که رشد 16 درصدی نسبت 
به فصل بهار سال 99 را نشان می دهد. این رکوردها در حالی ثبت شده است که فوالد هرمزگان با مشکل تامین برق در بهار و تابستان 

روبرو است.

شــرکت برق منطقه ای تهران در نامه ای عجیب در تاریخ ۸ تیرماه از تعدادی از شــرکت های 
فوالدی، سیمانی و خودرویی  خواست تا مصرف برق خود را ۸0 درصد کاهش دهند! در این نامه 
شرکت ها تهدید شده اند که در صورت عدم کاهش ۸0 درصدی بار مصرفی، شرکت برق مجاز 

به قطع برق آن ها خواهد بود و کلیه تبعات قطع برق بر عهده شرکت های تولیدی خواهد بود.
کمبود برق به یکی از مشــکالت اساسی شرکت های فوالدی در سال جاری تبدیل شده است. 
شــرکت برق پیش از این از شــرکت ها خواسته بود که مصرف برق خود را تا حدود ۴0 درصد 

کاهش دهند و حاال »دستور« کاهش ۸0 درصدی مصرف برق را صادر کرده است.
مدیر یکی از شــرکت های فوالدی بورســی پیش از این به چیالن گفته بود: سال گذشته در 
زمستان، 11 روز مجبور شدیم به خاطر قطعی برق، تولید را به صورت کامل متوقف کنیم و امسال نیز علی رغم این که قبالً به ما اعالم 
کرده بودند در مردادماه باید به تعطیالت اجباری برویم، حاال اعالم شــده که باید مصرف برق خود را به شــدت کاهش دهیم که این 

به معنای خاموش کردن تعدادی از کوره ها و تولید حداقلی است.
تولید فوالد یک فعالیت انرژی بر است و کمبود برق، هزینه های تولید را به شدت باال می برد و قطعی برق نیز به تجهیزات آسیب وارد 

می کند. در حال حاضر، این نگرانی وجود دارد که کمبود برق کاهش قابل توجه تولید محصوالت فوالدی را درپی داشته باشد.

گروه صنعتی فوالد دشتستان در ابتدا با تاسیس شرکت فوالدسازان ناصحی در استان بوشهر فعالیت خود 
را در بخش تولیدی و بازرگانی آغاز کرد و پس از چندســال در جهت تکمیل زنجیره تولید انواع ورق های 
فوالدی اقدام به تاسیس و ثبت شرکت های جدید نمود. این گروه قصد دارد در آینده نزدیک تمامی حلقه 
زنجیره تولید ورق های فوالدی از نورد سرد و نورد گرم و گالوانیزه، رنگی و قلع اندود را ایجاد نماید. مدیرعامل 

فوالد دشتستان، عباسعلی ناصحی است.
از میان شرکت های این گروه، شرکت نورد گالوانیزه دشتستان راد با ظرفیت تولید 3۸۴000 تن ورق گالوانیزه و رنگی در سال در بهمن 
1399 به بهره برداری رسیده و 350 نفر در این شرکت مشغول به کار هستند. این شرکت در زمینی به مساحت 5 هکتار در شهرک 
صنعتی زاویه استان مرکزی قرار دارد. واحد نورد سرد و اسیدشویی این شرکت با ظرفیت تولید 200 هزار تن در سال و محصوالت ورق 
نورد سرد و اسیدشوئی و آنیل در زمینی به مساحت 5 هکتار در شهرک صنعتی زاویه در مرحله ساخت و تکمیل و نصب ماشین آالت 

قرار دارد که قابلیت افزایش ظرفیت تولید به 350 هزار تن در سال را نیز دارد.
سایر شرکت های این گروه صنعتی عبارتند از: شرکت بام گستر دشتستان )طرح تولید انواع اسکلت فوالدی ساختمانی و سوله و تجهیزات 
صنایع(، شرکت پرهام پژواک مهر )طرح تولید پروفیل و لوله و قوطی فوالدی(، شرکت فوالدی دشتستان بام و شرکت زرنگار فوالدین 

جنوب )طرح تولید پروفیل و لوله و قوطی فوالدی(.

در مجمع عمومی عادی ســالیانه بورس کاال که روز 13 تیرماه 1۴00 برگزار شد، با مشارکت 
بیش از 75 درصد ســهامداران حقیقی و حقوقی، شــرکت های فوالد مبارکه اصفهان، فوالد 

خوزستان و ذوب آهن اصفهان در هیئت مدیره بورس کاال ابقا شدند.
در این دوره از انتخابات هیئت مدیره بورس کاال، فوالد مبارکه اصفهان موفق به کسب بیشترین 
آراء معادل 10.2 درصد شد و پس از آن شرکت های کارگزاری سی ولکس کاال با 10.1 درصد، 

فوالد خوزستان با 9.7 درصد و ذوب آهن اصفهان با 9.5 درصد آراء قرار گرفتند.
همچنین شرکت های کارگزاری بانک کشاورزی، تامین سرمایه تمدن و تاپیکو به عنوان اعضای دیگر هیئت مدیره بورس کاال برای 2 

سال آینده انتخاب شدند.

واحد شمش فوالدی شرکت پارس بوتیل اشکذر و طرح گندله سازی شرکت آهن اسفنجی 
اردکان در استان یزد با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور به بهره برداری رسیدند.

واحد شمش فوالدی شرکت پارس بوتیل اشکذر در روز 10 تیرماه با سرمایه گذاری 12 هزار 
میلیارد ریالی افتتاح شد. این واحد فوالدی ظرفیت تولید ساالنه ۴00 هزار تن شمش فوالدی 

را دارد که زمینه اشتغال 2۴0 نفر را فراهم کرد.
همچنین طرح گندله سازی شــرکت آهن اسفنجی اردکان با زیربنای 22 هزار مترمربع و با 
ســرمایه گذاری سه هزار و 332 میلیارد ریال و با ظرفیت تولید ساالنه 600  هزار تن گندله  

افتتاح شد و زمینه اشتغال 130 نفر را فراهم کرد.
وزیر صنعت در مراسم افتتاح این طرح های گفت: در دوران شیوع پاندمی کرونا، ایران با رشد 13.3 درصدی در تولید فوالد، باالترین نرخ 

رشد را در بین کشورهای دنیا در سال 2020 به خود اختصاص داد.

33,665

10,907

7,585

 214

 223

215

میلیارد تومان درآمد فروش فوالد مبارکه

میلیارد تومان درآمد فروش فوالد خوزستان

میلیارد تومان درآمد فروش ذوب آهن اصفهان

درصد رشد درآمد فروش فوالد هرمزگان

درصد رشد درآمد فروش 
فوالد کاوه جنوب کیش

درصد رشد درآمد فروش فوالد خراسان

 محصوالت:  ورق گالوانیزه
 ظرفیت:  200 هزار تن

ماه  خرداد  در  اصفهان  مبارکه  فوالد  شرکت  فروش  درآمد 
به  نسبت  که  است  بوده  تومان  میلیارد   12129.۸ امسال 
مقایسه  است.  داشته  درصدی  کاهش 2.5  ماه  اردیبهشت 
فروش این شرکت در خرداد ماه 1۴00 با ماه مشابه در سال 
99 نشان می دهد میزان درآمد شرکت 1۴7 درصد افزایش 
یافته است. شرکت فوالد مبارکه از ابتدای سال جاری تا انتهای 
خرداد ماه 1۴00 در مجموع مبلغ 33665 میلیارد فروش 
داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال 

99 رشد 166درصدی داشته است.

درآمد فروش شرکت فوالد خوزستان در خرداد ماه امسال 
3575.5 میلیارد تومان بوده است که نسبت به اردیبهشت 
ماه کاهش 9 درصدی داشته است. مقایسه فروش این شرکت 
در خرداد ماه 1۴00 با ماه مشابه در سال 99 نشان می دهد 
میزان درآمد شرکت 102 درصد افزایش یافته است. شرکت 
فوالد خوزستان از ابتدای سال جاری تا انتهای خرداد ماه 
1۴00 در مجموع مبلغ 10907 میلیارد فروش داشته است 
که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال 99 رشد 

127 درصدی داشته است.

درآمد فروش شرکت ذوب آهن اصفهان در خرداد ماه امسال 
2675 میلیارد تومان بوده است که نسبت به ماه مشابه در 
سال 99، 117 درصد افزایش داشته است. شرکت ذوب آهن 
اصفهان از ابتدای سال جاری تا انتهای خرداد ماه 1۴00 در 
مجموع مبلغ 75۸5 میلیارد فروش داشته است که نسبت به 
فروش شرکت در مدت مشابه سال 99 رشد 130 درصدی 

داشته است.

امسال  ماه  درآمد فروش شرکت فوالد هرمزگان در خرداد 
193۴ میلیارد تومان بوده است که نسبت به ماه مشابه در 
فوالد  شرکت  است.  داشته  افزایش  درصد   1۴9 ،99 سال 
هرمزگان از ابتدای سال جاری تا انتهای خرداد ماه 1۴00 در 
مجموع مبلغ 52۴2 میلیارد فروش داشته است که نسبت به 
فروش شرکت در مدت مشابه سال 99 رشد 21۴ درصدی 

داشته است.

درآمد فروش شرکت فوالد کاوه جنوب کیش در خرداد ماه 
امسال 1736 میلیارد تومان بوده است که نسبت به ماه مشابه 
در سال 99، 257 درصد افزایش داشته است. شرکت فوالد کاوه 
جنوب کیش از ابتدای سال جاری تا انتهای خرداد ماه 1۴00 
در مجموع مبلغ ۴995 میلیارد فروش داشته است که نسبت 
به فروش شرکت در مدت مشابه سال 99 رشد 223 درصدی 

داشته است.

امسال  ماه  خرداد  در  خراسان  فوالد  مجتمع  فروش  درآمد 
1356 میلیارد تومان بوده است که نسبت به ماه مشابه در سال 
99، 171 درصد افزایش داشته است. مجتمع فوالد خراسان از 
ابتدای سال جاری تا انتهای خرداد ماه 1۴00 در مجموع مبلغ 
3157 میلیارد فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت 

در مدت مشابه سال 99 رشد 215 درصدی داشته است. 
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کمبود و قطعی برق به یکی از مشکالت 
بزرگ تولیدکنندگان فوالد کشور تبدیل 
شده است. شرکت توانیر موظف به تأمین 
میزان برقی اســت که طی قراردادهای 
سنوات گذشته منعقد شــده است. در 
مدت اخیــر دیده ایم کــه گاهی اوقات 
خاموشــی اتفاق می افتد و همچنین از 
صنایع فوالدی خواسته شده که بار مصرفی 
خود را به شدت کاهش دهند. نکته کلیدی 
این است که زمانی که شرکت توانیر نتواند 
میزان برق مصرفی کارخانه ها را تأمین کند، 

موظف است که ضرر توقف تولید در کارخانجات را بدهد.
امسال متأسفانه به دلیل کمبود برق در کشور، خاموشی ها خیلی 
زود آغاز شــد و شرکت توانیر اجازه تولید به کارخانه ها نمی دهد. 
جیره بندی برق کاهش تولید شــرکت ها را در پی دارد و عالوه بر 
این قطعی های از پیش اعالم نشــده، باعث آسیب به تجهیزات و 
خط تولید می شــود. پیش از این افزایش نرخ برق در سال جاری 
هزینه تولید محصوالت فوالدی در کشور را باال برده بود و در مدت 
اخیر، کمبود برق به یکی از مشکالت بزرگ تولیدکنندگان تبدیل 

شده است.

متأســفانه پیش از ایــن، ارزش پایه 
صادراتی مقاطع طویــل فوالدی در 
گمرک بر اساس قیمت های جهانی 
درج شده در متال بولتن ثبت می شد 
کــه این امر با توجــه پایین تر بودن 
قیمت مقاطع طویل صادراتی ایران، 
مشکالت عدیده ای را برای واحد های 
نــوردی ایجاد کرده بــود. درج ارزش پایه 
صادراتــی غیرواقعی، روند بازگشــت ارز 
حاصل از صــادرات محصوالت طویل را با 
اختالالتی مواجه ســاخته بود و تعهدات 
غیرواقعی بــرای صادرکننــدگان مقاطع 

فوالدی ایجاد می کرد.
خوشبختانه در جلسه اخیر کمیته تخصصی فوالد، وزارت صمت با 
پیشنهاد مشترک انجمن فوالد و نوردکاران برای حل مشکل ارزش 
پایه صادراتی غیرواقعی مقاطع طویل فوالدی موافقت کرد و مقرر 
شــد که با رایزنی با گمرک، ترتیبی اتخاذ شود تا آخرین قیمت 
صادراتی مندرج در اظهارنامه شــرکت های بورســی تولیدکننده 
مقاطع طویل فوالدی، مبنای ارزش پایه صادراتی مابقی شرکت ها 

در ماه های اخیر شــاهد این پدیده 
بوده ایم کــه از عرضه مــواد اولیه 
زنجیره فــوالد در بورس کاال مثل 
کنســانتره، گندله و آهن اسفنجی 
استقبالی صورت نمی گیرد. احتماالً 
خریدار نداشــتن مواد اولیه زنجیره 
فوالد در بــورس کاال به خاطر باال 
بودن قیمت های پایه عرضه این مواد 
باشد. میانگین قیمت مواد اولیه عرضه 
شده در بورس کاال بیش از ده درصد 
باالتر از قیمت بازار فوالد اســت. مثال 
کنســانتره با قیمت پایه 2۴00 تومان در بورس کاال عرضه شده 
است، ولی قیمت کنسانتره حداکثر 2100 تومان در بازار است و 
همین شکل تعیین قیمت پایه، موجب نبود تقاضا در بورس کاال 

شده است.
وقتی تولیدکنندگان بعدی زنجیره فوالد، کنســانتره را با قیمت 
پایه تعیین شــده در بورس کاال می خرد، در مسیر تبدیل آن به 
گندله و آهن اســفنجی، قیمت فوالد در طی این زنجیره خیلی 
باالتر می رود و به نظر می رسد دلیل عدم استقبال فوالدسازان از 
عرضه مواد اولیه در بورس کاال، باالبودن قیمت پایه عرضه باشد. 
تناژهــای عرضه مواد اولیه در بــورس کاال از دیگر علل تقاضای 
کم در این بازار اســت. عرضه های 50 هزار تنی برای کنسانتره و 
گندله ارقام بسیار پایینی محسوب می شود که برای فوالدسازان و 

تولیدکنندگان صنعت فوالد جذابیتی ندارد.

تولیدکنندگان  ظرفیت  درصد   ۴0
ورق سرد کشــور خالی است و در 
چنین شرایطی که ظرفیت بسیاری 
بــرای افزایش تولید ورق ســرد در 
کشــور وجود دارد، حــذف تعرفه 
واردات ورق ســرد، خیانت به تولید 
داخلی محسوب می شود. در راستای 
تقویت تولید داخلی، باید از واردات 
ورق سرد جلوگیری شود و در عوض با 
تأمین پایدار ورق گرم واحدهای فعال 
در این حوزه کاری کرد که تولید واقعی 
در این بخش از پایین دســِت زنجیره 
فوالد افزایش یابد. ظرفیت نصب شده 
بزرگی در بخش نورد ورق ســرد وجود دارد و با مدیریت صحیح 
بازار ورق گرم، به راحتی می توان این ظرفیت را در راستای توسعه 

تولید صنعتی در کشور به کار گرفت.

»دستور« وزارت نیرو برای کاهش مصرف برق صنایع فوالدکمبود برق، مانع تولید فوالد در کشور

ابقای سه شرکت فوالدی در هیئت مدیره بورس کاال

افتتاح دو واحد زنجیره فوالد در استان یزد

حل مشکل صادرکنندگان مقاطع طویل با یک 
راهکار سازنده

ضرورت جلوگیری از واردات ورق سرد

دلیل عدم اســتقبال از عرضه  مواد اولیه 
زنجیره فوالد در بورس کاال 

علی امرایی 

مدیرعامل شرکت صنایع 
معدنی فوالد سنگان

سیدرسول خلیفه سلطانی

 دبیر انجمن 
تولیدکنندگان فوالد 

ایران

بهادر احرامیان

نایب رئیس انجمن 
تولیدکنندگان فوالد 

ایران

غالمرضا خلیقی

مدیرعامل شرکت فوالد 
غرب آسیا

عباسعلی ناصحی

مدیرعامل شرکت 

فوالد دشتستان

گروه صنعتی فوالد دشتستانمعرفی اعضای انجمن
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خبرهای خوش تولید فوالد مبارکه در بهار ۱۴00

طی 3 ماه نخست امسال علی رغم محدودیت های مختلف به ویژه در تأمین مواد اولیه و همچنین محدودیت هایی که به تازگی در زمینه 
تأمین آب و برق به وجود آمده، تولید تختال در شرکت فوالد مبارکه به 2 میلیون و 33 هزار تن رسید. میزان تولید تختال این شرکت 
در سه ماهه نخست 99، یک میلیون و ۸96 هزار تن تختال بوده و رشد تولید بهار امسال می تواند نویدبخش خبرهای خوش در زمینه 

تولید فوالد مبارکه در سال 1۴00 باشد.

داخلی

 صادرات غیرنفتی در سه ماهه امسال ۷۰ درصد رشد کرد
سخنگوی گمرک گفت: تجارت خارجی غیر نفتی کشور در خرداد ماه با رشد چهار میلیون و 
۲۳۶ هزار تنی نسبت به اردیبهشت ماه به ۱۶ میلیون و۱۳۶ هزار تن و به ارزش هشت میلیارد 
و ۵۷ میلیون دالر رسید ، تجارت خارجی غیر نفتی در فصل بهار ماهه به ۳۸ میلیون و ۳۷۹ 
هزار تن کاال و به ارزش ۲۰ میلیارد و ۹۰۲ میلیون دالر دالر رسید که ۱۶ میلیون و ۱۳۶ هزار 

تن، به ارزش هشت میلیارد و ۵۷ میلیون دالر آن مربوط به خرداد ماه است.
فاصله تورمی دهک ها به ۶.۸ درصد رسید

طبق اعالم مرکز آمار ایران، فاصله تورمی دهک ها در خرداد ماه ۱۴۰۰ به ۶.۸ درصد رسید که 
نسبت به ماه قبل ۰.۶ واحد درصد کاهش داشته است،بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان 
دهک های مختلف هزینه ای، فاصله تورمی دهک ها در این ماه به ۶.۸ درصد رسید که نسبت 

به ماه قبل )۷.۴ درصد( ۰.۶ واحد درصد کاهش داشته است.
۹۲ درصد موبایل واره های وارداتی قاچاق است

رجیستری تبلت که مقرر بود پس از موبایل اجرایی شود، در حالی تا کنون به تعویق افتاده 
که انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اعالم کرد از ابتدای سال ۱۴۰۰، تعداد 
۹۰۰هزار موبایل واره به ارزش ۱۲۰ میلیون دالر در شبکه ارتباطی کشور فعال شده که ۹۲ 

درصد آن به صورت قاچاق وارد کشور شده است.
کردستان باالترین و قم کمترین نرخ تورم سالیانه را ثبت کردند

تازه ترین اطالعات مرکز آمار حاکی از این است که نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد۱۴۰۰ 
برای خانوارهای کشور به عدد ۴۳.۰ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به 
استان کردستان )۴۸.۶ درصد( و کمترین آن مربوط به استان قم )۳۹.۲ درصد( است، در 
خرداد ماه ۱۴۰۰ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور )۱۰۰=۱۳۹۵( به ۳۱۶.۲ رسید که 

نسبت به ماه قبل ۲.۵ درصد افزایش نشان می  دهد.
 بانک صنعت و معدن۱۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر تسهیالت پرداخت کرد

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره بانک صنعت معدن گفت: حدود ۱۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون 
دالر تسهیالت توسط این بانک در بخش صنعت و معدن کشور در دولت تدبیر و امید پرداخت 
شد، این بانک ۱۱۳ هزار میلیارد ریال تسهیالت از ابتدای دولت تدبیر و امید تا کنون به ۳۶ 
طرح در هرمزگان پرداخت کرده که از این تعداد ۳۱ طرح به بهره برداری رسیده است و پنج 

طرح هم در دست اجرا قرار دارد.
بازار بدهی در سال گذشته ۵.۵ برابر رشد کرد

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بازار بدهی یکی از مهمترین منابع برای تامین مالی بخش 
خصوصی در سال ۱۳۹۹ بود که نسبت به سال قبل از آن ۵.۵ برابر شد،وی با بیان اینکه ریل 
گذاری، سیاست گذاری و هدف گذاری کار بازار سرمایه است، خاطرنشان کرد: بازار سرمایه 
در اقتصاد کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرده است و برای برون رفت از شرایط فعلی اقتصاد باید 

به بازار سرمایه تکیه کنیم.
 بخشودگی جرائم مالیاتی تا سقف ۶ میلیارد تومان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با صدور یک دستورالعمل جدید، از بخشودگی جرایم قابل 
بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده تا سقف ۶ میلیارد 
تومان برای هر دوره یا سال مالیاتی خبر داد،طبق دستورالعمل رئیس سازمان امور مالیاتی کشور 
و بر اساس مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا سازمان امورمالیاتی کشور مجاز است تمام یا قسمتی 
از جرائم مقرر در قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده را مطابق دستورالعملی 

که به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، در سال ۱۴۰۰ مورد بخشودگی قرار دهد..

خارجی

 استخراج رمزارزها پس از ممنوعیت در چین آسان تر شد
گزارشات حاکی از آن است که پس از وضع محدودیت های جدید چین بر ضد رمزارزها، 
استخراج آنها به شدت آسان تر و سودآورتر شده است. در چند ماه اخیر بیش از ۵۴ درصد از 
استخراج کنندگان بیت کوین جهان که در چین قرار داشتند به علت ممنوعیت های جدیدی که 

از سوی دولت چین اعمال شده است از مدار خارج شده اند.
شمار دکل های نفت و گاز آمریکا افزایش یافت  

شرکت خدمات حفاری بیکرهیوز اعالم کرد که شمار دکل های نفت و گاز آمریکا برای سومین 
هفته پیاپی با افزایش روبه رو بوده است، مجموع دکل های آمریکا نسبت به مدت مشابه پارسال 
۲۱۲ دستگاه یعنی ۸۱ درصد افزایش یافته، تعداد دکل های حفاری همچنین ۹۳ درصد نسبت 

به ماه اوت ۲۰۲۰ - کاهش بی سابقه دکل ها - افزایش داشته است.
 رشد اقتصادی روسیه به ۱۱ درصد رسید

وزارت اقتصاد روسیه در گزارش جدید خود اعالم کرد که رشد اقتصادی این کشور در ماه 
می با تداوم روند ریکاوری اقتصادی از بحران کرونا به ۱۰.۹ درصد افزایش یافته است، طبق 
گزارش وزارت اقتصاد روسیه، نرخ باالی رشد اقتصادی ای که در ماه می به ثبت رسیده است 
بیشتر به علت افت اقتصاد در بازه مشابه سال گذشته و مقایسه وضعیت کنونی با وضعیت سال 

گذشته می باشد. .
آخرین وضعیت بازار کار در آمریکا

وزارت کار آمریکا گزارش اشتغال ماه ژوئن را که بازارها به شدت در انتظار آن بودند منتشر 
کرد که نشان داد اقتصاد آمریکا عملکردی فراتر از انتظار داشته است. طبق این گزارش تعداد 
مشاغل جدیدی که در این ماه در بخش غیرکشاورزی ایجاد شده به ۸۵۰ هزار نفر رسیده است.

بروزرسانی بدهکارترین کشورهای جهان
چین کمترین نسبت بدهی به اندازه اقتصاد خود را در بین اقتصادهای بزرگ جهان دارد، طبق 
اعالم سایت بدهی آمریکا، تا پایان ماه ژوئن، ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید 
ناخالص داخلی را در جهان داشته است؛ به گونه ای که این کشور اکنون بیشتر از هفت برابر 

اندازه اقتصاد خود بدهی خارجی دارد.

سـرخـط خبــرهـای اقتصـادی تازه ترین گزارش انجمن جهانی فوالد حاکی از رشــد 9.2 درصدی تولید فوالد خام ایران در دوره 5 ماهه نخست سال 
2021 میالدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است. همچنین تولید فوالد خام ایران در ماه می سال 2021 رشد 7.7 

درصدی را نسبت به ماه مشابه سال گذشته تجربه کرد.
بنا به تازه ترین گزارش انجمن جهانی فوالد، میزان تولید فوالد خام ایران در ماه می سال 2021، 7.7 درصد نسبت به 
ماه مشابه سال قبل افزایش یافت و به 2 میلیون و 600 هزار تن رسید. همچنین، ایران در 5 ماهه نخست سال 2021، 
12.5 میلیون تن فوالد خام تولید کرده که در مقایسه به رقم مدت مشابه سال قبل، رشد 9.2 درصدی را نشان می دهد.

آمارهای »ُورلد استیل« نشان می دهد که بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ فوالد جهان در ماه می سال 2021، تبعات 
بحران کرونا در صنعت فوالد را پشت سر گذاشته اند و تولید فوالدشان جهش خیره کننده ای را در ماه می نسبت به ماه 
مشابه سال گذشته ثبت کرده است.به گزارش انجمن جهانی فوالد، تولید فوالد خام جهان در 5 ماهه نخست سال 2021، 

۸37.5 میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۴.5 درصدی را نشان می دهد.
از نکات مهم گزارش انجمن جهانی فوالد این است که تولید فوالد خام چین )بزرگ ترین تولیدکننده فوالد دنیا( در 5 
ماهه نخست سال 2021، ۴73.1 میلیون تن بوده است. تولید فوالد چین در 5 ماهه نخست امسال 13.9 درصد افزایش 
داشته است. در این دوره، 56.5 درصد فوالد جهان در چین تولید شده است.همچنین تولید فوالد چین در ماه می سال 2021 با رشد 6.6 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل به 99.5 
میلیون تن رسیده و رکورد تولید ماهانه 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 می که دولت چین در این امر توفیقی نداشته و نشانه  ای مبنی بر کاهش تولید فوالد این کشور هنوز در دست نیست.
در ماه می 2021، نسبت به ماه مشابه سال گذشته، رشد تولید فوالد آمریکا ۴7.6 درصد، رشد تولید فوالد هند ۴6.9 درصد، رشد تولید فوالد ترکیه ۴2.۴ درصد، رشد تولید فوالد ژاپن 

۴2.2 درصد، رشد تولید فوالد برزیل ۴0.1 درصد و رشد تولید فوالد آلمان 35.5 درصد بوده است.
این میزان رشد تولید، نشان می دهد که تمام تولیدکنندگان بزرگ فوالد دنیا تا ماه می 2021، تبعات ناشی از شیوع کرونا را پشت سر گذاشته اند و تولید فوالدشان با جهش خیره کننده 
نسبت به می سال 2020، به وضعیت عادی بازگشته است. بنا به گزارش انجمن جهانی فوالد، تولید فوالد دنیا در ماه می امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته 16.5 درصد رشد داشته 

و به 17۴.۴ میلیون تن رسیده است.

در هفته منتهی به 9 تیرماه، میانگین قیمت بیلت صادراتی ایران، 606 دالر به ازای هر تن بود که نسبت به هفته پیش از آن، 
کاهش قیمت 12.5 دالری یا 2 درصدی را نشان می دهد. قیمت میانگین اسلب صادراتی ایران نیز در هفته منتهی به 9 تیرماه، 

730 دالر به ازای هر تن بود که کاهش قیمت 2۴ دالری یا 3.1 درصدی را نشان می دهد.
قیمت های منتشرشده توسط متال بولتن نشان می دهد که قیمت فوِب اسلب صادراتی ایران در هفته منتهی به 9 تیرماه، نسبت 
به هفته پیش از آن کاهش 3.1 درصدی را تجربه کرد و اسلب در قیمت 730 تا 770 دالر به ازای هر تن معامله شد. در هفته 
مورد اشاره، قیمت فوِب بیلت صادراتی ایران در بنادر کشور 600 تا 612 دالر به ازای هر تن بود که میانگین این قیمت ها نسبت 

به قیمت های 2 تیر، کاهش 2 درصدی را نشان می دهد..
در هفته منتهی به 9 تیرماه، برای سومین هفته متوالی به دلیل کاهش تقاضای مشتریان عمده شمش فوالدی ایران در آسیا و 
خاورمیانه، قیمت بیلت صادراتی ایران کاهش یافت. به دلیل افت قیمت ها، برخی فوالدسازان ایرانی مزایده های خود را متوقف 
کرده اند و مترصد این هستند که در قیمت ها باالتر محموله های خود را بفروشند. فوالدسازان ایرانی قیمت های 620 تا 630 دالری 

را برای صادرات شمش هدف گذاری کرده اند.
در هفته های اخیر در مجموع قیمت  شمش در مناطق مختلف نزولی بوده و قیمت فوب شمش صادراتی CIS در هفته منتهی 

به 9 تیرماه به 625 دالر به ازای هر تن رسید.
در یک تحول مهم در بازار فوالد، بعد از چین، روسیه نیز استراتژی مهار قیمت محصوالت فوالدی را دنبال می کند. روسیه اعالم کرده است که با هدف کاهش قیمت محصوالت فوالدی 
در بازار این کشور، بر صادرات فوالد از این کشور به مقاصدی غیر اتحادیه اوراسیا، تعرفه 15 درصدی وضع می کند. خبرها حاکی از این است که این تعرفه 15 درصدی از اول ماه آگوست 
وضع می شود. با سیاست جدید دولت روسیه، کشورهای صادرکننده فوالد، فرصت این را خواهند یافت تا جای خالی فوالدسازان روسی را در بازارهای جهانی پر کنند و در این میان 

فرصت خوبی نیز برای صادرکنندگان فوالد میانی و محصوالت فوالدی ایران وجود دارد.

پلتس گزارش داد که ماه جوالی می تواند یکی از ضعیف ترین ماه های سال برای تقاضای 
فوالد در چین باشــد زیرا هوای گرم و باران های فصلی، فعالیت های پایین دست، مانند 
ساخت وساز را محدود می کند.در واقع، انتظار می رود سفارشات، تولید و قیمت فوالد در 
چین در ماه جوالی متعادل شوند که ناشی از کاهش تقاضای فصلی و افزایش موجودی  
انبارها است.شــرایط سخت تر اعتباری و وخیم تر شدن فضای روانی بازار که قبالً روی 
تقاضای فوالد و قیمت ها تأثیر می گذاشتند نیز به این مسئله دامن زده است. حاشیه سود 
تولید میلگرد در چین در ژوئن به طور متوسط 30 دالر در هر تن در مقایسه با 1۴9 دالر 

در هر ماه در ماه مه بود و در هفته آخر مه به زیر نقطه سربه سر رسید.
حاشــیه سود تولید ورق گرم هم در ژوئن به طور متوســط 62 دالر در هر تن بود، در 
حالی که در ماه مه 155 دالر در هر تن بود. علت کاهش حاشیه سود تولید فوالد، افت 
قیمت آن و باال بودن قیمت مواد اولیه تولید است.تولید فوالد چین ممکن است در ماه 
جوالی اندکی کاهش یابد اما انتظار می رود که با کاهش تقاضای پایین دست و افزایش 
موجودی فوالد، همچنان قوی باقی بماند.بر اساس اطالعات انجمن آهن و فوالد چین، 
موجودی کویل نورد گرم در 2۴ ژوئن به 3.7۸ میلیون تن افزایش یافت، در حالی که 
یک ماه قبل 3.5 میلیون تن بود. بر اساس اطالعات انجمن آهن و فوالد چین، موجودی 
کویل نورد گــرم در 2۴ ژوئن به 3.7۸ میلیون تن افزایش یافت، در حالی که یک ماه 

قبل 3.5 میلیون تن بود.

رویترز گزارش داد که صنعت فوالد جهان ممکن است مجبور به گزارش 70 میلیارد دالر 
دارایی سرگردان در سال های آینده باشد زیرا هنوز در حال ساخت کوره های بلند جدید 

با استفاده از زغال سنگ هستند که با کاهش انتشار کربن در جهان منسوخ می شوند.
 GEM که به اختصــار به آن Global Energy Monitor موسســه تحقیقاتــی
می گویند و مستقر در آمریکاســت در گزارش خود اعالم کرده، حدود 50 میلیون تن 
ظرفیت تولید فوالد با استفاده از فناوری کوره بلند در دست توسعه است که بیشتر در 

چین به عنوان تولیدکننده نخست فوالد جهان قرار دارد.
به اعتقاد این موسســه، ســاخت کوره های بلند جدید مبتنی بر زغال ســنگ توسط 
شرکت های تولیدکننده فوالد یک شرط بندی بد محسوب می شود. در این گزارش آمده 
است که کوره های بلند با استفاده از زغال سنگ بزودی غیرضروری یا غیر قابل استفاده 
می شــوند و در نتیجه »دارایی های ســرگردان و معطل« به ارزش ۴7 تا 70 میلیارد 
دالر ایجاد می شود. بر اساس پیش بینی های آژانس بین المللی انرژی و سایر گروه ها این 
کارخانه ها احتماالً تا سال 20۴0-2030 کامالً متروک و محو خواهند شد. اگر مالیات یا 

محدودیت های شدیدتر کربن اعمال شود، این زمان زودتر نیز خواهد بود.
براســاس اعالم آژانس بین المللی انرژی، کل آالیندگی مســتقیم بخش آهن و فوالد 
جهان باید تا سال 2050 بیش از 50 درصد نسبت به سال 2019 کاهش یابد تا اهداف 

توافق نامه پاریس در مورد تغییرات آب و هوایی محقق شود.

رشد ۹.2 درصدی تولید فوالد ایران

روند قیمت  فوالد صادراتی ایران

وضعیت تقاضای چین برای فوالد در ماه 
جوالی 202۱

انبوه »دارایی های سرگردان« 
صنعت فوالد جهان



قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون )ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

232.32۸20.0001400/04/071400/07/07ورق سرد Bفوالد مبارکه اصفهان

294,3974,0001400/04/071400/07/07ورق قلع اندودفوالد مبارکه اصفهان

301,8207,0001400/04/071400/07/07ورق رنگیفوالد مبارکه اصفهان

140,0145061400/04/051400/04/13تیرآهن بال پهن 16ذوب آهن اصفهان

143,5085061400/04/051400/04/13تیرآهن بال پهن 20ذوب آهن اصفهان

تیرآهن بال پهن 16 ذوب آهن اصفهان
و 1۸

140,0025061400/04/051400/04/13

152,000691400/04/051400/04/13سبد تیرآهن مخلوطذوب آهن اصفهان

151,9572501400/04/051400/05/20سبد میلگرد کالفذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد ساده ذوب آهن اصفهان
صنعتی

160,00011,0001400/04/061400/10/30

ذوب آهن اصفهان
سبد 

A3-22میلگرد1۴تا
141,4941,3751400/04/091400/04/17

139,4622,0001400/04/091400/06/31سبد میلگرد مخلوطذوب آهن اصفهان

144,8883,3121400/04/091400/06/31سبد تیرآهن مخلوطذوب آهن اصفهان

141,4292,1851400/04/091400/04/17تیرآهن 1۴ذوب آهن اصفهان

151,9571751400/04/121400/05/20سبد میلگرد کالفذوب آهن اصفهان

شمش بلوم فوالد خوزستان
5SP)150*150(

132,01612,0001400/04/081400/05/07

سبد میلگرد مجتمع فوالد خراسان
A3-1۴2۸تا

140,44115,0041400/04/091400/04/23

شرکت معدنی وصنعتی 
چادرملو

شمش بلوم 
5SP)150*150(

132,62910,0001400/04/081400/05/07

اخبار فوالد
بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
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مدیر مسئول: سیدرسول خلیفه سلطانی
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قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون )ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

شمش بلوم آهن و فوالد ارفع
5SP)150*150(132,12810,0001400/04/081400/04/13

ورق خودروی چهارمحال 
268,0006,0001400/04/051400/04/27ورق گالوانیزه خودروو بختیاری

ورق خودروی چهارمحال 
260,2006501400/04/081400/05/03ورق گالوانیزه Gو بختیاری

ورق خودروی چهارمحال 
و بختیاری

ورق گالوانیزه لوازم 
265,9301,0001400/04/121400/05/08خانگی

ورق خودروی چهارمحال 
260,2006,0501400/04/121400/05/08ورق گالوانیزه خودروو بختیاری

ورق گالوانیزه لوازم فوالد تاراز چهارمحال
268,0001501400/04/051400/04/13خانگی

260,2001,0501400/04/081400/04/20ورق گالوانیزه Gفوالد تاراز چهارمحال

261,3702,5001400/04/081400/04/27ورق گالوانیزه Gفوالد امیرکبیر کاشان

139,9593,6081400/04/091400/04/14سبد میلگرد 1۴ تا 25مجتمع فوالد صنعت بناب

نورد فوالد صنعتی و 
140,3991,0121400/04/091400/04/14سبد میلگرد 1۴ تا 25ساختمانی یزد

تولیدی فوالد سپید فراب 
137,5432861400/04/091400/05/06میلگرد A2-12کویر

تولیدی فوالد سپید فراب 
137,5436381400/04/091400/05/06سبد میلگرد مخلوطکویر

شمش بلوم فوالد سیرجان ایرانیان
5SP)150*150(131,5235,0001400/04/081400/04/13

شمش بلوم جهان فوالد سیرجان
5SP)150*150(132,0169,0001400/04/081400/04/13

139,4496,3001400/04/091400/04/14سبد میلگرد مخلوطجهان فوالد سیرجان

141,0522641400/04/091400/04/16سبد 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 دوم تیرهفته اول تیرسایز

0.4294,000294,000

0.5270,000271,000

0.6270,000267,000

0.7269,000270,000

0.8272,000271,000

0.9269,000267,000

1270,000269,000

1.25271,000272,000

1.5272,000272,000

2283,000285,000

2.5327,000330,000

هفته دوم تیرهفته اول تیرسایز

6.5167,500170,000

8******

10******

12******

14***

هفته دوم تیرهفته اول تیرسایز

3163,000163,000

4163,000163,000

5163,000163,000

6163,000163,000

8163,000163,000

10163,000163,000

هفته دوم تیرهفته اول تیرسایز

6163,000163,000

8163,000163,000

10163,000163,000

12163,000163,000

14163,000163,000

16******

هفته دوم تیرهفته اول تیرسایز

8155,000159,000

10151,500155,000

12151,500155,000

14155,500158,700

16155,500158,700

18155,500158,700

20155,500158,700

22155,500158,700

25155,500158,700

28152,500***

30******

32******

هفته دوم تیرهفته اول تیرسایز

2232,000234,000

3223,000223,000

4223,000222,000

5245,000245,500

6254,000255,000

8254,000254,000

10266,000267,500

12252,000251,500

15252,000251,500

20250,000251,000

25264,500260,000

روند تغییرات
5000قیمت محصوالت فوالدی 

55000

105000

155000

205000

255000

305000

355000
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تغییرات قیمت محصوالت فوالدي در بازار تهران 
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