
 

ضرورت ایجاد ائتالف های بزرگ 
صنعتی در حوزه فوالد

 معدنی ها از توانمندیهای تخصصی خود خارج نشوند

سیدابوتراب فاضل
 مدیرعامل هلدینگ توسعه صنایع و معادن غدیر

یکی از اشــکاالت سیاســت گذاری در صنعت فوالد، 
پدیده ای به نام »خرده مالکی« در این صنعت اســت 
که در نتیجه پراکندگی جغرافیایی و ســرمایه گذاری 
در زنجیــره فــوالد به وجود آمده اســت. در مســیر 
توســعه صنعت فوالد، گریزی جز این نیست که این 
»خرده مالکی« کنار گذاشته شــود و سرمایه گذاران 
زنجیره فوالد کشور به سمت شکل گیری ائتالف های 

بزرگ صنعتی حرکت کنند.
اصوالً مسیر توسعه در تمام صنایع دنیا از شکل گیری 
ائتالف های بــزرگ صنعتی می گذرد. بــا وجود این 
ائتالف ها کار سیاســت گذاری در صنعت فوالد بسیار 
آســان تر می شود، مدیریت بازار راحت تر خواهد بود و 
عالوه بر این، آسیب ها در مواجهه با بحران ها نیز کمتر 
خواهد بود. به عنوان مثال، آسیبی که بحران کرونا به 
شرکتی مثل فوالد مبارکه می تواند وارد کند، به مراتب 
کمتر از آسیب هایی است که این بحران به یک شرکت 

فوالدساز 500 هزار تنی وارد می کند.
چون در گذشــته طرح آمایش ملّی وجود نداشــته و 
تقاضاهای سرمایه گذاری در زنجیره فوالد با پاره ای از 
عوامل سیاسی یا درخواست های منطقه ای و استانی 
عجین شــده بود، شــاهد پراکندگی جغرافیایی زیاد 
سرمایه گذاری در صنعت فوالد هستیم. اما به تدریج با 
توانمندی های بخش خصوصی و نیمه دولتی در مسیر 
توسعه صنعت فوالد، حرکت به سمت ایجاد ائتالف های 
بزرگ سرمایه گذاری شکل خواهد گرفت. برای مثال، 
شــرکت ســرمایه گذاری غدیر تا پنج سال پیش در 
صنعت فوالد حضور نداشــته است اما هم اکنون سهم 
آن در زنجیره فوالد قابل تأمل است و در شرکت هایی 
نظیر ســنگ آهن گهر زمین، توسعه آهن و فوالد 
گل گهر، فوالد آلیاژی ایران، آهن و فوالد غدیر ایرانیان 

و فوالد غدیر نی ریز سهم دارد.
شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر برای 
حضور جدی در حوزه فلزات آهنی و غیرآهنی، خصوصاً 
فوالد و مس برنامه دارد. اساس حکمرانی شرکتی در 
این هلدینگ، تالش برای ســودآوری بیشتر از طریق 
ایجاد یا ورود به کســب و کارهای پربازده در یک دهه 
آینده و انضباط مالی و شفافیت است. برای تحقق مورد 
اول، این شــرکت ســهم خود از حوزه فلزات آهنی و 
غیرآهنی را افزایش خواهد داد و با شرکای استراتژیک 
و قدرتمند همکاری خواهد کرد. برای انضباط مالی و 
شفافیت نیز این شرکت وارد بازار بورس خواهد شد و 
شرکت های زیرمجموعه خود نظیر آهن و فوالد غدیر 
ایرانیان و فوالد غدیر نی ریز را نیز وارد بازار ســرمایه 

خواهد کرد. 
بورس عالوه بر این که مکانی برای تأمین مالی است، 
باعث می شــود تا انضباط مالی و شفافیت شرکت ها 
افزایش یابد و از این طریق شرکت ها می توانند گام های 

بزرگ تری در مسیر توسعه بردارند.

 شماره 181 نیمه دوم تیر ماه 1400 

در نامه مهم انجمن فوالد به وزیر صمت درخواست شد:

 حلقه های زنجیره فوالد در محدودیت های اخیر کمبود برق تفکیک شوند

آخرین اقدامات انجمن فوالد برای تامین برق زنجیره فوالد

اخالل در روند صادرات و تنظیم بازار فوالد با قطعی برق
به گزارش چیالن، انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در نامه خود به وزیر صمت تأکید کرده که محدودیت های اخیر ابالغی برای کارخانجات زنجیره فوالد کشور آن هم در سال پشتیبانی 
و مانع زدایی از تولید که حداکثر ۱0 درصد از دیماند مصرفی آنان را مجاز شمرده است، عمالً موجب تعطیلی واحد های تولیدی این زنجیره شده که قطعاً تبعات نامطلوبی برای تنظیم بازار 

داخلی محصوالت فوالدی خواهد داشت و همچنین موجب اخالل در روند صادرات و ارزآوری فوالد کشور خواهد شد.
تعطیلی اجباری بدون حمایت!

  این انجمن همچنین اعالم کرده این محدودیت ها  در حالی برقرار شده که واحدهای تولیدی که به تعطیلی اجباری مکلف شده اند، از هیچگونه حمایتی جهت جبران  هزینه های مالی، 
بیمه ای و کارگری خود برخوردار نمی شوند!

انجمن فوالد در این نامه درخواست کرده که به جای دستور تعطیلی به کلیه کارخانجات زنجیره فوالد، به این انجمن اجازه داده شود تا با همکاری شرکت های تولیدی، با مدیریت تولید در 
این زنجیره، کاهش برق مصرفی مورد انتظار از صنعت فوالد را برنامه ریزی و مدیریت نماید.

مصرف برق در اکثر حلقه های زنجیره فوالد مشابه سایر صنایع است
 این انجمن همچنین با ارائه جدولی از مصرف برق در حلقه های مختلف زنجیره فوالد درخواست کرده که با بازنگری  فوری در ابالغیه اخیر، حداقل امکان فعالیت و تولید برخی خطوط 

تولیدی در این زنجیره فراهم آید. جدول اعالمی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در خصوص مصرف برق در زنجیره فوالد به شرح زیر است:

انجمن فوالد با استناد به اطالعات کارشناسی و دقیق جدول فوق اعالم کرده که میزان مصرف برق زنجیره فوالد صرفاً در حلقه ذوب و فوالد سازی بیشتر از سایر صنایع می باشد و سایر 
حلقه های زنجیره فوالد مصرفی مشابه سایر صنایعی دارند که در حال حاضر مجاز به فعالیت می باشند!
پیشنهادات انجمن فوالد برای مدیریت تولید زنجیره فوالد در شرایط کمبود برق

به گزارش چیالن، انجمن تولیدکنندگان فوالد در نامه خود به وزیر صمت به منظور مدیریت تولید و بازار داخلی و صادراتی زنجیره فوالد در شرایط بحرانی فعلی ناشی از کمبود برق
) ۳ هفته اعالمی (، پیشنهادات زیر را ارائه کرده است:

۱.  حلقه های مختلف زنجیره فوالد ) به جز ذوب و فوالد سازی ( مشابه سایر صنایع از جمله کاشی و سرامیک، آلومینیوم ،…( امکان فعالیت و تولید داشته باشند.
2.کارخانجات فعال در حلقه ذوب و فوالد سازی به منظور مشارکت در تنظیم بازار داخلی و جلوگیری از توقف صادرات و ارزآوری بتوانند حداقل در زمان غیر از اوج بار مثل ساعات شب 

فعالیت و تولید نمایند.

پس از مصوبه شورای امنیت ملی برای ایجاد محدودیت شدید مصرف برق در صنایع فوالد 
و سیمان، انجمن فوالد فعاالنه و مسئوالنه و با در نظر گرفتن محدودیت های کشور با این 
موضوع برخــورد کرد که عالوه بر انجام مکاتبات و مذاکرات متعدد که نمونه ای از آن در 

گزارش فوق آمده است، سایر اقدامات انجام شده به صورت تیتروار در زیر آمده است:
     پیگیری موضوع از طریق برگزاری جلسات با معاونت های معدن و صنایع معدنی و طرح 
و برنامه وزارت صمت و همچنین معاونین وزارت نیرو در جهت تحقق پیشنهادات ارائه شده 

و همچنین برنامه ریزی عادالنه و متوازن تولید در همه صنایع انرژی بر
     طرح موضوع و پیگیری آن در کارگروه اصلی تنظیم بازار کشور با حضور وزیر صمت 

     جمع آوری اطالعات دیماند مصرفی و اسمی واحدهای تولیدی زنجیره فوالد در جهت 
ارائه برنامه پیشنهادی به دولت

شایان ذکر است پیگیری های انجمن منتج به جلسه ای با حضور وزرای نیرو و صمت شده 
که این جلسه در اوایل مردادماه برگزار خواهد شد. قرار است در جلسه مذکور، محدودیت 
های فعلی اعمال شده بر صنایع فوالد و سیمان مورد بازنگری قرار گرفته و برنامه ای جهت 
فعالیت حداقلی واحدهای زنجیره فوالد تدوین گردد. گزارش این جلســه و سایر اقدامات 
انجمــن فوالد در خصوص تامین برق مورد نیاز صنعت فوالد در شــماره های آتی همین 

نشریه به اطالع خواهد رسید.

در حال حاضر، بزرگترین معضل کشور کمبود سنگ آهن است زیرا درچند سال 
اخیر اکتشاف قابل توجهی انجام نشده است. مهم ترین کسانی هم که می توانستند 
چنین کاری را انجام دهند، شــرکت های بزرگ سنگ آهن بودند اما متأسفانه از 
مأموریت اصلی خود غافل شــدند و به سمت تکمیل کردن زنجیره خود حرکت 
کردند و این اشــتباه همچنان ادامه دارد  که نشــان دهنده خروج شرکت ها از 

توانمندی های تخصصی خودشان است.

 محمد کشانی
عضو هیئت مدیره انجمن 
 تولیدکنندگان فوالد ایران

انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران طی نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن تشریح تبعات توقف فعالیت های تولیدی شرکت های زنجیره فوالد، پیشنهادات خود 
برای مدیریت تولید در صنعت فوالد در شرایط کمبود برق را ارائه داد. انجمن فوالد در این نامه با ارائه اطالعات دقیق نشان داده که میزان مصرف برق زنجیره فوالد صرفًا 

در حلقه ذوب و فوالدسازی بیشتر از سایر صنایع است.

احیا مستقیمگندله سازیکنسانتره سازیخط تولید
(آهن اسفنجی)

ذوب و فوالد سازی
(انواع شمش و تختال)

نورد مقاطع تختنورد مقاطع طویل

 مصرف میانگین برق
 بر اساس تولید فعلی

کشور
(مگاوات ساعت )
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مشکل ذوب آهن اصفهان آب است 

منصور یزدی زاده
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان

شرکت ذوب آهن اصفهان در زمینه تامین برق مشکلی ندارد و نیاز خود به این انرژی را از طریق نیروگاه برق خود تامین می کند. اگر آب به 
نیروگاه های ذوب آهن اصفهان نرسد، تولید برق این شرکت متوقف می شود و ذوب آهن اصفهان که در حالت عادی به شبکه، برق هم می دهد، 
مجبور است برای تامین برق مورد نیاز خود به شبکه فشار بیاورد. مشکل آب ما را مسئوالن حل کنند و مشکل برق را ما خودمان حل می کنیم.

اجرای تعمیرات سالیانه واحدهای تولیدی شرکت فوالد خوزستان

محمود لندی معاون  بهره برداری شرکت فوالد خوزستان با اشاره به محدودیت های برق صنایع، 
از تعمیرات اساسی واحدهای مختلف تولیدی خبر داد.

وی گفت: به دنبال محدودیت های گسترده برق و به منظور استفاده بهینه از فرصت پیش آمده، 
با تشــکیل کارگروهی متشکل از تمامی خبرگان فوالد خوزستان در فاز اول، محاسبات الزم 
جهت حداقل برق مورد نیاز برای حفظ شــرایط ایمن برای نیروی انسانی و تجهیزات صورت 

گرفت تا از خسارات جبران ناپذیر به شرکت جلوگیری به عمل آید.
محمود لندی افزود: در فاز بعدی به بررسی منابع موجود و در دسترس شامل قطعات یدکی و 
عمومی، نیروی انسانی موجود و پیمانکاران، ماشین  آالت و ابزارآالت الزم و نیز با سرعت و دقت 
اطالعات فعالیت های باقی مانده که نیاز به توقف و خاموشی بخش هایی و یا کل شرکت دارند و همچنین تعمیرات سالیانه برنامه ریزی شده 

برای ماه های بعد مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت برنامه تعمیراتی تدوین و نحوه پایش مصوب گردید.
معاون  بهره برداری شرکت فوالد خوزستان ادامه داد: از طرفی با توجه به احتمال تغییر در شرایط محدودیت برق سناریوی دیگری که توازن 

تولید در آن لحاظ شده بود مدنظر قرار گرفته شد تا شرایط تولید نیز در صورت تامین برق دچار نوسان یا چالش نگردد.

علیرضا مولوی زاده مدیر متالورژی و روش های تولید شرکت فوالد مبارکه گفت: در راستای 
تکمیل ســبد محصوالت شرکت و قطع وابستگی به شرکت های خارجی، طراحی و تولید 
گرید C590-DC04 نیم سخت )Semi Hard( با تکیه بر توانمندی متخصصان داخلی 
در شــرکت فوالد مبارکه محقق گردید. وی افزود: فوالدهای نیم سخت در صنایعی مثل 
خودروســازی و صنایع الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرند که اخیراً با توجه به شرایط 
تحریمی به وجود آمده، تقاضاهای مختلفی از چند شرکت قطعه ساز به شرکت واصل گردید. 
مدیر متالوژی و روش های تولید شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: بر اساس این تقاضاها، 
واحد متالورژی و روش های تولید با همکاری نواحی تولیدی به ویژه واحد نورد سرد، نسبت به بومی سازی این محصول اقدام و موفق به 
تولید این محصول با عنوان گرید C590-DC04 و با مشخصات مندرج در استاندارد گردید. وی با بیان این که در تولید این گرید از 
عملیات آنیل با سیکل ویژه استفاده می شود، گفت: این گرید دارای استحکام نهایی 590 تا ۶90 مگاپاسکال بوده و دارای سختی ۱۸5تا 
2۱5 ویکرز است و کلیه تست های آزمایشگاهی را با موفقیت گذرانده است.این گرید به دلیل پانچ پذیری مناسب در ساخت قطعات ریز 
با فرم پیچیده به کار می رود و بدون مشکل ایجاد پلیسه و پارگی قابلیت ویژه ای را داراست که این فوالد در غالف هایی پالستیکی جهت 

جلوگیری از ورود خاک، آب، هوا و صدا به داخل خودرو، در صنعت خودروسازی استفاده می شود.

شــرکت ماشین آالت سنگین پارس زاگرس در شهرک صنعتی سه راهي مبارکه در 25 کیلومتری جنوب 
غربی اصفهان واقع شــده و به لحاظ دارا بودن توانمندی ها و قابلیت های فنی، مهندسی و طراحی از سال 
گذشــته در زمره شرکت های دانش بنیان کشور در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات پیچیده صنعتی قرار 

گرفته است.
استفاده از آخرین نرم افزارهای روز دنیا به همراه تجربیات سال ها فعالیت علمی و صنعتی توسط پرسنل مجرب و متخصص، این شرکت 
را قادر به ارائه خدمات طراحی و ساخت تجهیزات بر اساس استانداردهای جهانی در حوزه های گوناگون صنعت نموده است که از آن 

جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:
 )۱( صنایع فوالدی: تجهیزات و ماشین آالت خطوط ریخته گری مداوم بیلت/ اسلب، تجهیزات خطوط فوالدسازی، تجهیزات خطوط 
نورد گرم، تجهیزات و خطوط نورد سرد، تجهیزات و خطوط فرآیند و ماشین کاری نهایی. )2( خطوط تولید لوله های فوالدی: خطوط 
قیچی نواربری تا حداکثر ضخامت 20 میلیمتر، خطوط نورد لوله های درز جوش تا حداکثر قطر 24 اینچ، ماشین پلیسه گیر انواع لوله های 
فلزی تا حداکثر قطر ۱20 اینچ، تجهیزات تست انواع لوله های فلزی تا حداکثر قطر ۱20 اینچ، ماشین دنده زنی لوله تا حداکثر قطر ۸ 
اینچ. )۳( اقالم عمومی صنعتی و معدنی: انواع گیربکس های سنگین صنایع معدنی، فوالد و سیمان، انواع میل گاردان سنگین خطوط 

نورد، یونیت های هیدرولیک، سیستم های خنک کاری روغن روانکاری توربین ها.

روز پنجشــنبه ۱۷ تیرماه ۱400 آیین بهره برداری از 5 پروژه بزرگ هلدینگ میدکو شــامل مجتمع 
فوالدسازی و واحد خنک سازی کک به روش خشک )CDQ( شرکت فوالد زرند ایرانیان، مجتمع تولید 
کاتد مس شرکت بابک مس ایرانیان، تجهیز ناوگان عملیات معدنی شرکت کاراوران صنعت خاورمیانه و 
مجتمع پخت آهک و دولومیت شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه )ممرادکو( با دستور ویدئو 

کنفرانسی رئیس جمهور برگزار شد.
عملیات اجرایی مجتمع فوالدســازی زرند ایرانیان با هدف تولید فوالد به روش کوره بلند با توجه به 
مزیت های معدنی از جمله معادن زغال ســنگ اســتان کرمان با ظرفیت ۱.۷ میلیون تن شمش فوالدی در سال 92  آغاز شده بود. این 
مجتمع با سرمایه گذاری 240 هزار میلیارد ریال و اشتغال مستقیم 2۳00 نفر توسط شرکت فوالد زرند ایرانیان از شرکت های زیرمجموعه 

هلدینگ میدکو )شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه( احداث شده است.

وزارت نیــرو با طرح شــرکت های بخــش معدن و صنایــع معدنی خصوصاً 
شرکت های زنجیره فوالد برای ساخت بیش از ۱0 هزار مگاوات نیروگاه موافقت کرد.

محسن طرزطلب مدیر عامل شرکت برق حرارتی در این خصوص اظهار داشت: در 
خصوص ساخت نیروگاه توسط صنایع، جلساتی با حضور این صنایع و وزارت صمت 
برگزار شد طبق درخواست این صنایع ۱۳ پروژه در ۱2 استان اجرایی می شود که 
از این مســیر ۱0 هزار و 5۳۶ مگاوات نیروگاه آماده سرمایه گذاری خواهد بود.وی 
تصریح کرد:  این پروژه ها توسط فوالد مبارکه به میزان ۱500 مگاوات، فاز 2 گل گهر 
۱۳00 مگاوات، فاز 2 چادر ملو هزار مگاوات، فوالد خوزستان 500 مگاوات، توسعه 
معادن و فلزات ۷9۶ مگاوات، ایمیدرو 500 مگاوات، آلومینیوم المهدی 500 مگاوات، صنایع مس ۸00 مگاوات، آلومینیوم جنوب 500 
مگاوات، آلومینیوم ایالم 500 مگاوات، آلومینیوم ایران ۱40 مگاوات و خط انتقال آب از خلیج فارس هزار مگاوات است که در استان های 
اصفهان، هرمزگان، یزد، کرمان، فارس، مرکزی، خراسان شمالی و جنوبی، سمنان، آذربایجان شرقی، بوشهر و منطقه ویژه پارسیان به اجرا 
خواهد رسید.مدیر عامل شرکت برق حرارتی گفت: ما موافقتنامه اصولی را صادر کردیم و به عالقمندان اعالم کردیم که مساعدت های الزم 
جهت تسریع در کار انجام خواهد شد. ما واحدهای گازی در اختیار خود داریم که می توانیم آنها را در اختیار شرکت های فوالدی و معدنی 
قرار دهیم تا تبدیل به سیکل ترکیبی شود این نیروگاه ها در حال بهره برداری بوده و به لحاظ سوخت نیز مشکلی ندارند. هر متقاضی بخش 
صنعت که از این مسیر ورود کند هم به توان تولید برق کشور اضافه کرده و هم سوخت جدید مصرف نمی شود. عالوه بر این ساختگاه الزم 
برای سرمایه گذاری و احداث نیروگاه جدید نیز داریم که می توانیم به متقاضیان بخش صنعت واگذار کنیم.وی حجم سرمایه گذاری توسط 
صنایع یاد شده را شش میلیارد یورو برای تولید ۱0 هزار و 5۳۶ مگاوات برق عنوان کرد. وی گفت: مدت اجرای پروژه ها برای اجرای سیکل 

ترکیبی سه سال و در بخش گاز ۱5 تا ۱۸ ماه خواهد بود و عمده تجهیزات نیز از داخل کشور قابل تامین است.

 8,074,000

5,396,000

7

8

  2,491,000

 6,457,000

ُتن تولید فوالد میانی کشور

ُتن تولید محصوالت فوالدی کشور

درصد رشد تولید بیلت و بلوم ایران

درصد رشد تولید آهن اسفنجی در ایران

ُتن صادرات فوالد ایران

ُتن مصرف ظاهری فوالد میانی

 محصوالت: 
تجهیزات و ماشین آالت خطوط ریخته گری، فوالدسازی و نورد

انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، آمار تولید فوالد کشور در 
آمار  منتشر کرد. طبق  را  نخست سال جاری  ماهه  دوره ۳ 
منتشرشده، تولید فوالد میانی کشور در ۳ ماهه نخست سال 
جاری، حدود ۸ میلیون و ۷4 هزار تن تن بوده است که نسبت 
به دوره مشابه سال قبل، رشد ۶ درصدی را نشان می دهد. از 
نرخ رشد تولید فوالد کشور کاسته شده و اگر محدودیت های 
باشد،  ادامه دار  زنجیره فوالد  برق توسط شرکت های  مصرف 
شاهد کاهش تولید فوالد کشور در ماه های پیش رو خواهیم بود.

در ۳ ماهه نخست سال جاری، در مجموع تولید محصوالت 
فوالدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته، رشد ۷ درصدی 
تولید محصوالت فوالدی در ۳ ماهه  داشته است. مجموع 
نخست امسال، 5 میلیون و ۳9۶ هزار تن بوده است. در ۳ 
ماهه نخست سال ۱400، ۳ میلیون و 9۸ هزار تن محصوالت 
طویل و 2 میلیون و 29۸ هزار تن محصوالت تخت در کشور 
تولید شده است. رشد تولید محصوالت طویل ۱۶ درصد و 

رشد تولید محصوالت تخت منفی ۳ درصد بوده است.

طبق آمارهای انجمن فوالد، تولید فوالد میانی کشور در دوره 
۳ ماهه نخست سال ۱400، با رشد ۶ درصدی نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته به ۸5 میلیون و ۷4 هزار تن رسیده است 
که از این میان، سهم بیلت و بلوم، 4 میلیون و ۸۸4 هزار تن و 
سهم اسلب، ۳ میلیون و ۱90 هزار تن بوده است. تولید بیلت 
و بلوم در ۳ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته، رشد ۷ درصدی و تولید اسلب، رشد ۶ درصدی را 

تجربه کرده است.

آهن  تولیدکنندگان  فوالد،  انجمن  آماری  گزارش  طبق 
اسفنجی در ۳ ماهه نخست سال جاری موفق به تولید حدود 
۸.۸ میلیون تن از این محصول شده اند که نسبت به مدت 
مشابه سال 99، ۸ درصد افزایش داشته است. نرخ رشد تولید 
آهن اسفنجی در ۳ ماهه نخست امسال بیش از نرخ رشد 
تولید فوالد میانی بوده که نکته مثبتی در جهت ایجاد توازن 

در زنجیره فوالد است.

بنا به تازه ترین گزارش آماری انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، 
مجموع صادرات فوالد ایران )فوالد میانی و محصوالت فوالدی( 
در دوره ۳ ماهه نخست سال جاری، 2 میلیون و 49۱ هزار تن 
بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد قابل توجه ۷4 
درصدی را نشان می دهد. رشد صادرات اسلب ۱۷۶ درصد، رشد 
صادرات بیلت و بلوم 2۶ درصد، رشد صادرات کل محصوالت 
فوالدی ۱25 درصد و رشد صادرات آهن اسفنجی ۱505 درصد 

بوده است.

انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران آمار مصرف ظاهری فوالد در 
دوره ۳ ماهه نخست سال جاری را منتشر کرد. در این دوره، 
مصرف ظاهری فوالد میانی )بیلت و بلوم و اسلب( با ۱ درصد 
کاهش به ۶ میلیون و 45۷ هزار تن رسید. همچنین مصرف 
ظاهری محصوالت فوالدی در ۳ ماهه نخست امسال نسبت به 
دوره مشابه سال قبل کاهش 2 درصدی و مصرف ظاهری آهن 

اسفنجی افزایش 4 درصدی داشته است.

عـــدد خبــــر

ان
دیر

ه م
گا

اش
برق شــرکت های ب قطعی  خســارات 

فــوالدی تنها متوجه این شــرکت ها 
نیســت، بلکه عمده ضــرر و زیان آن 
در ماه های آتی با نبود مواد اولیه برای 
صنایع پایین دســتی به چشم خواهد 
آمد و متضرر اصلی این قطعی و کاهش 
تولید، مردم خواهند بود. اثرات کاهش 
تولید محصوالت فــوالدی در بازار را 
خیلی ســریع خود را نشان می دهد. قیمت 
محصوالت فوالدی در بــازار داخل بیش از 
۱0 درصــد افزایش یافته و اگر به همین منوال پیش برویم اثرات 
جبران ناپذیری بر بازار این محصوالت گذاشته خواهد شد. با روند 
فعلی، افزایش قیمت محصوالت صنایع پایین دستی مانند خودرو و 

ساختمان دور از انتظار نیست.
برای کاهش ضرر و زیان و جلوگیری از کمبود عرضه محصوالت 
فوالدی، بهتر است شــرکت های زنجیره فوالد بتوانند در ساعات 
غیرپیک مانند شب تا صبح به تولید ادامه دهند. عالوه بر این، باید 
توجه داشت که در صنایع بزرگ قطع ناگهانی و بدون اعالم قبلی 
برق نه تنها باعث افزایش ضرر و زیان و خسارت های مالی مضاعف 
می شود بلکه با جان بسیاری از کارکنان این شرکت ها بازی می کند 

و به تجهیزات نیز آسیب می رساند.

مطالبه تولیدکنندگان و صنعت گران 
از دولت جدید این است که وزیری 
در وزارت صمت به کار گمارده شود 
که از جنس صنعت باشد. باید دقت 
داشــت که در این شرایط حساس، 
وزیر صمت باید فــردی کارآزموده 
در حوزه تولید و صنعت باشــد و به 
مشــکالت تولیدکنندگان از حوزه 
رفع موانــع تولید تا ســاماندهی زنجیره 
تولید اشراف کامل داشته باشد. مسلما یک 
چهره سیاسی از عهده رفع موانع تولید و 
رونق تولید و تجارت در این برهه حساس 
برنمی آید. زنجیره فوالد کشور با مشکالت زیادی در حوزه تامین 
برق، آب و مواد اولیه مواجه است و انتظار تولیدکنندگان صنعت 
فوالد ایران این اســت که در دولت جدید، وزیر صنعت، معدن و 
تجارت و معاونین وی با نگاه تخصصی به تســهیل فضای تولید و 
کسب و کار فوالد بپردازند و در قبال صنعت و بازار فوالد، رویکرد 

کارشناسی و تخصصی داشته باشند.

مســئولیت بــورس کاال در بــازار 
کشــف  فــوالدی  محصــوالت 
قیمت اســت و نه تعیین قیمت و 
این اساس، وجود  بر  قیمت گذاری. 
بورس کاال در مرکزیت تهران برای 
پوشش معامالت محصوالت فوالدی 
و تولیــدات دیگر صنایــع کفایت 
می کند و تعدد بورس های منطقه ای 
جز اتــالف وقت و انــرژی، ماحصلی 
نخواهد داشــت. بورس کاال فعالیت 
بورسی دارد و ربطی به منطقه و محله 
ندارد؛ تعدد بورس کاال مثل ایجاد میادین میوه و تره بار نیست که 
هر محله و منطقه یک میدان و یا یک بورس کاال داشــته باشد. 
در حال حاضر در بورس کاالی نیویورک، کاکائوی آفریقا معامله 
می شود و ماهیت بورس کاال، کشف قیمت است و نمی توان آن را 

مثل فروشگاه های زنجیره ای گسترش داد.  

چندی اســت به خاطر رفــاه عمومی، 
صنعت فــوالد و برخی صنایع دیگر را 
ملزم به خاموشــی کرده اند تا جبران 
کســری تولید در زمینه برق را داشته 
باشند. از آثار تورمی این تعطیلی ها اگر 
بگذریم امــا از آثار کمبود نیروی برق 
نمی توان گذشــت، جایی که نیاز به 
برنامه ریزی های بلندمدت داشته است. 
در بهترین حالت احداث یک نیروگاه 
به همراه پســت انتقال نیرو و خطوط 
انتقال نیرو اگر از همین امروز استارت 

زده شود، پنج سالی به طول خواهد انجامید.
این در حالی است که کسری تولید ۱2 هزار مگاوات اعالم شده، 
یعنی 20 درصد ظرفیت تولید کنونی. بنابراین برای جهش تولید 
در پنج ســال آینده عالوه بر رفع کسری تولید کنونی، نیاز است 
که بار مصرفی صنایع تعطیل و نیمه تعطیل و صنایع جهش یافته 
را تامین کرد. انجام این مهم به ترغیب ســرمایه گذاران و تقویت 

سرمایه گذاری مردمی و بخش خصوصی در تولید برق نیاز دارد.

بومی سازی گرید C590-DC04 نیم سخت در فوالد مبارکه اصفهاناثرات جبران نا پذیر توقف تولید فوالدی ها

بهره برداری از 5 پروژه بزرگ میدکو

موافقت وزارت نیرو با احداث نیروگاه توسط شرکت های زنجیره فوالد

مطالبه تولیدکنندگان از دولت جدید برای 
وزارت صمت

ضرورت ترغیب به سرمایه گذاری 
در صنعت برق

یا  فلسفه بورس کاال کشــف قیمت است 
قیمت گذاری؟

بهادر احرامیان 

نایب رئیس انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران

نادر سلیمانی

عضو هیئت مدیره انجمن 
تولیدکنندگان فوالد 

ایران

عطااهلل معروفخانی

مدیرعامل فوالد هرمزگان

سیدرضا شهرستانی

عضو هیئت مدیره انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران

مدیرعامل:  

غالمحسین اردالن 

شرکت ماشین آالت سنگین پارس زاگرس معرفی اعضای انجمن
)دانش بنیان(
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رتبه نخست فوالد خوزستان در بسیاری از شاخص های بازار سرمایه

به گفته محمدمهدی مومن  زاده عضو هیئت مدیره شرکت فوالد خوزستان، این شرکت در حال حاضر در اکثر نسبت های مالی، عملیاتی و 
عملکردی، همچون بازدهی دارایی ها، بازدهی حقوق صاحبان سهام، کیفیت سود، کیفیت فروش، نسبت های نقدینگی مربوط به پرداخت 
سود، حاشیه های سودآوری و سایر نسبت هایی که بر اساس اطالعات سایت کدال در دسترس هستند، رتبه اول در صنعت فلزات اساسی 

را دارد.

داخلی

خیزکارخانجاتروغنموتوربرایافزایشقیمتها
در حال حاضر بازار خرید و فروش روغن موتور با آشفتگی روبه رو شده و کارخانجات هم تا حد 
قابل توجهی عرضه محصوالت خود را به بازار محدود کرده اند، البته فعاالن بازار احتمال افزایش 
40 درصدی قیمت ها را مطرح کرده اند و معتقدند کارخانجات هم به همین دلیل عرضه 
محصوالت را به بازار کاهش داده اند تا تغییرات قیمتی را اعمال و سپس عرضه محصوالن به 

بازار را انجام دهند.
فرشقرمزطرحمالیاتیمجلسبرایدولتجدید

کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حالی از سوی مجلس نشینان تصویب شده که به نظر 
می رسد به دلیل برخی مخالفت های دولت مجال اجرای آن به دولت دوازدهم قد نخواهد داد، 
بر اساس طرح مالیات بر عایدی سرمایه که کلیات آن در خردادماه امسال به تصویب رسیده 
اگر فردی طال، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل 

سود این معامله طبق مدت نگهداری آن سرمایه، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند.
دولتبرنامهایبرایوارداتلوازمخانگیندارد

معاون وزیر صمت با بیان اینکه دولت برنامه ای برای واردات لوازم خانگی خارجی از محل منابع 
بلوکه شده ایران ندارد، گفت: برای کاهش قیمت تمام شده تولیدات داخلی می توانیم با خارجی ها 
مذاکره کنیم،عباس تابش درباره نگرانی تولیدکنندگان لوازم خانگی از احتمال آزادسازی منابع 
بلوکه شده ایران در کره و احتمال واردات لوازم خانگی تاکید کرد: واردات لوازم خانگی در 

دستور کار نیست.
تغییرجنسمعامالتدربازارمسکن

به دلیل افت شدید معامالت، دالالن بازار را ترک کرده و عمده خرید و فروشها از سوی 
متقاضیان مصرفی انجام می شود؛ اما با آنکه ثبات نسبی بر بازار مسکن شهر تهران حاکم 
شده تقاضا برای واحدهای نوساز همچنان وجود دارد و این موضوع به ایجاد فاصله قیمتی بین 

آپارتمانهای ارزنده با خانه های قدیمی منجر شده است.
خبریمهمدرموردسهمیهخبرنگارانازطرحملیمسکن

محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی درباره مسکن خبرنگاران گفت: با وزیر ارشاد تفاهمنامه 
تنظیم کرده ایم و خیلی هم پیگیری شد که طبق چارچوب تعریف شده اصحاب فرهنگ و هنر و 
رسانه صاحب خانه شوند. هم اکنون مقدمات کار فراهم است و به زودی سهمیه ای را در قالب 

طرح اقدام ملی مسکن برای اصحاب رسانه ای که ثبت نام شده هستند، اعالم خواهیم کرد..
مهلتتسلیماظهارنامهمالیاتیتمدیدشد

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: با تصویب ستاد ملی مبارزه با کرونا مهلت تسلیم اظهارنامه 
مالیاتی یک ماه تمدید شد، باتوجه به اینکه بسیاری از شهرهای ما در حالت قرمز کرونایی 
قرار دارند، شرکت ها و موسسات در موعد اظهارنامه مالیاتی دچار کندی شده اند. سال گذشته 
مهلت اظهار نامه مالیاتی را ۲ ماه تمدید کردیم، امسال هم این درخواست داده شد، یک ماه 
موعد مقرر مالیات های مستقیم تمدید شد و مهلت های رسیدگی سنوات قبل نیز یک ماه دیگر 

فرصت دارند.
رشد۵۶درصدیاشتغالصنعتیدربهار۱۴۰۰

معاون طرح و برنامه وزارت صمت با تاکید بر تداوم رشد تولید در حوزه های مختلف صنعتی و 
معدنی در سه ماهه نخست ۱400، از افزایش صدور پروانه های بهره برداری در حوزه صنعت و 

رشد ۵۶ درصدی اشتغال در این حوزه خبر داد.

خارجی

تورمقطرحدوددودرصد،لبنانحدود۱۲۰درصد!
نرخ تورم لبنان در دوره ۱۲ ماه منتهی به می به ۱۱۹.۸ درصد رسید که این نرخ تورم در 
مقایسه با دوره زمانی مشابه منتهی به ماه قبل ۱.۹ درصد کمتر شده است، از طرف دیگر نرخ 
تورم قطر در دوازده ماه منتهی به ژوئن با 0.4۹ درصد کاهش نسبت به بازه زمانی مشابه 
منتهی به ماه قبل به ۱.۹۸ درصد رسید که کمترین تورم ثبت شده در این کشور در سه ماه 

اخیر محسوب می شود.
تورمانگلیسدرباالترینسطحسهسالاخیر  

همزمان با شیوع گسترده ویروس کرونا در اروپا و انگلیس که منجر به توقف بخش بزرگی 
از فعالیتهای اقتصادی در این کشور شده، نرخ تورم ساالنه این کشور تا پایان ماه ژوئن با 0.4 

درصد افزایش نسبت به مدت مشابه منتهی به ماه قبل به ۲.۵ درصد رسیده است.
افتتولیدآمریکاتحتفشارکمبودتراشهکامپیوتری

تولید کارخانجات آمریکا در ماه گذشته در حالی افت کرد که تولید خودرو تحت تأثیر کمبود 
تراشه کامپیوتری کاهش یافت، فدرال رزرو گزارش داد که تولید کارخانجات آمریکا 0.۱ درصد 

در ماه ژوئن افت کرده که این سومین افت ماهانه تولید در ۵ ماه اخیر است.
مسافرانخارجیدرچینمیتوانندازیوآندیجیتالاستفادهکنند

بانک مرکزی چین اعالم کرد مسافران خارجی از این پس می توانند از یوآن دیجیتال در این 
کشور استفاده کنند،بانک مرکزی در این بیانیه گفته است جهانگردانی که از چین بازدید می کنند 
نیازی به باز کردن یک حساب بانکی برای انجام پرداخت های الکترونیک خود نخواهند داشت. 
بلکه می توانند با ایجاد یک کیف پول دیجیتال و یوآن دیجیتال که ارز دیجیتال رسمی بانک 

مرکزی این کشور است، پرداخت های روزانه خود را انجام دهند.
صادراتژاپندرماهژوئنجهشمیکند .

اقتصاددانان شرکت کننده در نظرسنجی رویترز پیش بینی کردند صادرات ژاپن در ماه ژوئن 
جهش کرده باشد و تورم با رشد اندکی روبرو شده باشد،اقتصاددانان پیش بینی کردند صادرات 
ژاپن تحت تأثیر رشد تقاضای جهانی برای کاالهای بخش ماشین آالت و تکنولوژی، در ماه ژوئن 
4۶.۲ درصد نسبت به سال قبل جهش کرده باشد که این چهارمین رشد ماهانه متوالی دو 

رقمی آن خواهد بود.

سـرخـط خبــرهـای اقتصـادی در هفته منتهی به 2۳ تیرماه، میانگین قیمت بیلت صادراتی ایران، ۶20 دالر به ازای هر تن بود که نسبت به هفته پیش از 
آن، افزایش قیمت ۱۸ دالری یا ۳ درصدی را نشان می دهد. قیمت میانگین اسلب صادراتی ایران نیز در هفته منتهی به 2۳ 

تیر، ۷50 دالر به ازای هر تن بود که کاهش قیمت 5 دالری یا 0.۷ درصدی را نشان می دهد.
قیمت های منتشرشده توسط متال بولتن نشان می دهد که قیمت فوِب اسلب صادراتی ایران در هفته منتهی به 2۳ تیرماه، 
نسبت به هفته پیش از آن کاهش 0.۷ درصدی را تجربه کرد و اسلب در قیمت ۷40 تا ۷۶0 دالر به ازای هر تن معامله شد. 
در هفته مورد اشاره، قیمت فوِب بیلت صادراتی ایران در بنادر کشور ۶20 دالر به ازای هر تن بود که میانگین این قیمت ها 

نسبت به قیمت های ۱۶ تیر، افزایش ۳ درصدی را نشان می دهد.
محدودیت اعمال شــده توسط وزارت نیرو برای مصرف برق شرکت های فوالد، بازار صادرات فوالد ایران را تقریباً به تعطیلی 
کشــانده اســت. بعضی از فوالدسازان ممکن است نتوانند تعهدات صادراتی پیشین خود را انجام دهند و به دلیل مازاد آهن 
اسفنجی برخی نیز در پی صادرات خوراک آهن اسفنجی خود هستند. در هفته های اخیر، شاهد نخستین عرضه های آهن 
اسفنجی توسط برخی فوالدسازان در بورس کاال بوده ایم. دلیل این عرضه ها آن است که شرایط نگهداری آهن اسفنجی توسط 
فوالدسازان به دلیل احتمال اکسیداسیون یا اشتعال آن بسیار دشوار است و این شرکت ها آهن اسفنجی موجودی خود را در 
بورس کاال عرضه می کنند و در صورت عدم وجود مشتری در بورس کاال، این شرکت ها نسبت به صادرات آهن اسفنجی اقدام 
خواهند کرد.متال بولتن به نقل از یک منبع تجاری گزارش داده که یک فوالدساز ایرانی در هفته منتهی به 2۳ تیر، یک محموله ۳0 هزار تنی شمش را به قیمت ۶20 دالر به ازای هر تن 
به چین فروخته است. بررسی های چیالن به تأیید این معامله منجر نشد و بسیاری از فوالدسازان ایرانی به دلیل توقف فعالیت های خود با قطع برق، فعالیت های صادراتی خود را متوقف 
کرده اند.هفته گذشته توانیر اعالم کرد که پیرو توافقات وزارت صمت و وزارت نیرو، صنایع فوالدی و سیمانی مجازند از ساعت 24 تا ۸ صبح تا سقف 50 درصد دیماند مصرفی نسبت به 
تولید محصول اقدام نمایند. پیگیری چیالن نشان می دهد که از طرف استان های مختلف و شرکت های برق منطقه ای هنوز چیزی در این خصوص به شرکت های فوالدی ابالغ نشده و 

فعالیت بسیاری از شرکت ها کماکان متوقف است.

شرکت Baowu Steel Group بزرگ ترین شرکت فوالدی دنیا برای پیگیری مهار انتشار دی اکسید کربن و کمک به چین در کاهش انتشار گازهای گلخانه  ای، صندوق سرمایه گذاری 
با تمرکز بر پروژه های انرژی پاک تأسیس کرده است. این صندوق فرصت های سرمایه گذاری در زمینه انرژی های پاک، فناوری سبز، حفاظت از محیط زیست و کنترل آلودگی را دنبال 
خواهد کرد.شرکت دولتی »بائوُو استیل« در بیانیه ای اعالم کرد که هدف آن در نهایت جمع آوری 50 میلیارد یوان )۷.۷۳ میلیارد دالر( همراه با شرکایش است. هدف مرحله اول جمع آوری 
سرمایه گذاری محیط زیستی به ارزش ۱0 میلیارد یوان است. این صندوق به بزرگترین نوع خود در چین تبدیل خواهد شد، زیرا انتشاردهنده بزرگ دی اکسید کربن در جهان تالش های 
خود را برای ایجاد صنایع سبز را افزایش می دهد.شرکت بائوُو استیل چین احتماال در سال 202۱ به ۱50 میلیون تن معادل ۳0 درصد افزایش تولید خواهد رسید. این امر در صورت 

ادغام این شرکت با تولیدکننده بزرگ دولتی شانگانگ محقق خواهد شد.
طبق گزارش انجمن جهانی فوالد، بائو استیل در سال 2020 ، ۱۱5.29 میلیون تن فوالد تولید کرد که 2۱ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشت. با در نظر گرفتن میزان تولید 

شانگانگ در سال 2020 که  حدود ۳۱،۱۱ میلیون تن بود، تولید فوالد ساالنه بائوُو استیل در سال 202۱  حدودا به ۱50 میلیون تن خواهد رسید.
شرکت Baowu با تولید 9۶ میلیون تن فوالد بزرگترین فوالدساز جهان در سال 20۱9 شد و در آن سال آرسلورمیتال ArcelorMittal مستقر در لوکزامبورگ را با 92.5 میلیون 
تن تولید فوالد پشت سر گذاشت.این شرکت که قدمتی 4۳ ساله دارد و دفتر مرکزی آن در منطقه پودونِگ شانگهای است، در نتیجه چندین ادغام و مالکیت شرکت های دیگر، به یک 
»اَبَرغول فوالدی« تبدیل شده است و حاال قصد سرمایه گذاری سنگین در صنعت فوالد سبز را دارد.تاکنون بسیاری از کشورها و شرکت های فوالدی متعهد شده اند که تا سال 2050 
»کربن خنثی« را محقق نمایند که این امر منجر به حدود ۷ تریلیون دالر سرمایه گذاری جهانی در طول سال های 20۱5 تا 2040 خواهد شد تا فرآیند انتقاِل سبز در این صنعت سنگین 
را عملی سازد.چین در چند سال اخیر تمرکز ویژه ای بر برنامه های زیست محیطی داشته است و در سال جاری، سعی دارد تولید فوالد خام خود را نسبت به سال گذشته کاهش دهد. 
آمارهای انجمن جهانی فوالد نشان می دهد که در سال گذشته میالدی، 5۶.۷ درصد تولید فوالد خام جهان و 5۶.2 درصد مصرف ظاهری محصوالت فوالدی دنیا، سهم چین بوده است. 

چین بزرگ ترین تولیدکننده و مصرف کننده فوالد و بزرگ ترین بازیگر بازار سنگ آهن تا محصوالت نهایی فوالدی است.

آرسلورمیتال یک میلیارد یوو معادل ۱.۱۸ میلیارد دالر برای تکنولوژی کربن زدایی در واحد اسپانیای خود در »گیخون« سرمایه گذاری خواهد کرد. این شرکت متعهد شده که طی 5 
سال آینده انتشار دی اکسید کربن را در کارخانه های محلی تقریبا 50 درصد یا بیش از 4.۸ میلیون تن کاهش دهد.

آرسلورمیتال اعالم کرده این شرکت با دولت اسپانیا تفاهم نامه ای را در زمینه حرکت به سمت صنعت فوالد بدون کربن و تعهد انتقال به این سمت امضا کرده است.این تفاهم نامه در 
مراسمی در کارخانه آستوریاس آرسلورمیتال در »گیخون« به امضا رسیده که در آن پدرو سانچز رئیس جمهور اسپانیا و الکشمی میتال رئیس هیئت مدیره آرسلورمیتال، و همینطور 
آدیتا میتال مدیرعامل شرکت مربوطه حضور داشتند.این طرح شامل ساخت یک واحد 2.۳ میلیون تنی در سال هیدروژن سبز برای فرآیند احیا مستقیم است که با یک کوره قوس 
الکتریکی هیبریدی )ترکیبی( به ظرفیت ۱.۱ میلیون تنی در سال، تکمیل می شود.پیش بینی می شود واحد جدید آهن اسفنجی که اولین نمونه از آن در اسپانیا خواهد بود و همینطور 
واحد کوره قوس الکتریکی، قبل از اتمام سال 2025 به بهره برداری برسند. واحد احیا مستقیم »گیخون« همچنین واحد Sestao این کارخانه را تغذیه خواهد کرد.آدیتا میتال تاکید 
کرد: ساخت کارخانه جدید هیدروژن سبز نه تنها ما را قادر می سازد انتشار گازهای حاصل از فعالیت واحد اسپانیا را به نصف کاهش دهیم بلکه منجر به ایجاد اولین کارخانه فوالد با 
انتشار کربن صفر در مقیاس صنعتی و کامل در Sestao نیز خواهد شد.حمایت مقامات ملی و منطقه ای، آرسلورمیتال را قادر می سازد تا از طریق خطوط لوله به هیدروژن سبز تامین 
شده از طریق کنسرسیوم مشترکی که در ایجاد زیرساخت های مورد نیاز برای تولید هیدروژن در شبه جزیره Iberian همکاری می کنند، دسترسی پیدا کنند.این طرح شامل ساخت 
چندین مزارع خورشیدی در مقیاس بزرگ بوده و آرسلورمیتال فعالیت واحدهای تحقیق و توسعه خود را برای حمایت از پروژه جدید و نیازهای نوآورانه در این کشور را بکار گرفته و 

تشدید می کند.

مؤسسه آهن و فوالد آمریکا )AISI( اعالم کرد ضریب بهره برداری تولید در کارخانه های فوالد آمریکا در هفته منتهی به ۱0 ژانویه به ۸۳.۶ درصد افزایش یافته است که باالترین سطح 
از هفته منتهی به 22 سپتامبر 200۸ است.ضریب بهره برداری از ظرفیت نصب شده تولید فوالد در ۱0 ژوئیه بیش از 2۳ واحد درصد باالتر از ۶0.۳ درصد ثبت شده در مدت مشابه سال 
2020 است، زمانی که اقتصاد ایاالت متحده در تعطیالت اقتصادی مربوط به کرونا بود که باعث رکود اقتصادی شد.پایین ترین سطح ضریب بهره برداری تولید فوالد در آمریکا در سال 
گذشته به هفته منتهی به 2 مه 2020 مربوط می شود که این عدد به 5۱.۱ درصد رسید.تولید فوالد خام آمریکا در هفته منتهی به ۱0 ژوئیه به ۱.۸5 میلیون تن رسید که در مقایسه 
با مدت مشابه سال قبل ۳۷ درصد افزایش یافته است.تولید هفتگی فوالد در جنوب آمریکا با ۳2 هزار تن افزایش به ۸04 هزار تن رسید. این اولین باری است که داده های موسسه آهن 
و فوالد آمریکا نشان می دهد تولید هفتگی فوالد جنوب آمریکا از مرز ۸00 هزار تن پیشی گرفته است.ضریب بهره برداری تولید فوالد در آمریکا در سال 202۱ تاکنون ۷9.2 درصد بوده 

که نسبت به ۶۷.۷ درصد ثبت شده در مدت مشابه سال 2020 به میزان قابل توجهی افزایش داشته است.

روند قیمت  فوالد صادراتی ایران

سرمایه گذاری محیط زیستی 7.7 میلیارد دالری بزرگترین شرکت فوالدی دنیا

سرمایه گذاری جدید آرسلورمیتال در اسپانیا

ضریب بهره برداری تولید فوالد آمریکا در باالترین سطح 13 ساله



قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون (ریال)

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله(تن)

۱55.0005۷.0001400/04/151400/05/31تختال SMفوالد مبارکه اصفهان

200,92625,0801400/04/191400/06/31ورق گرم خودروفوالد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه لوازم فوالد مبارکه اصفهان
خانگی

259,9172,0001400/04/191400/07/19

ورق سرد لوازم فوالد مبارکه اصفهان
خانگی

232,32810,8001400/04/191400/07/19

232,32842,8001400/04/191400/07/19ورق سرد خودروفوالد مبارکه اصفهان

270,0002,5001400/04/211400/07/21ورق قلع اندودفوالد مبارکه اصفهان

309,0982,0001400/04/211400/07/21ورق رنگیفوالد مبارکه اصفهان

145,4184,6921400/04/161400/05/31سبد تیرآهن مخلوطذوب آهن اصفهان

142,3503,7031400/04/161400/06/31تیرآهن ۱4 تا ۱۸ذوب آهن اصفهان

140,0542,0001400/04/161400/06/31سبد میلگرد مخلوطذوب آهن اصفهان

170,9725061400/04/191400/04/26تیرآهن بال پهن 20ذوب آهن اصفهان

161,0991,0001400/04/191400/04/26سبد میلگرد کالفذوب آهن اصفهان

150,0002301400/04/191400/04/26سبد تیرآهن مخلوطذوب آهن اصفهان

157,0001,8631400/04/191400/04/26تیرآهن بال شیب دارذوب آهن اصفهان

141,0001611400/04/191400/04/26تیرآهن بال پهن ۱۶ذوب آهن اصفهان

144,3887,0151400/04/231400/07/23سبد تیرآهن مخلوطذوب آهن اصفهان

146,9677,9351400/04/231400/06/31تیرآهن ۱4 تا ۱۸ذوب 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، پالک۳/1

تلفن: 88۵۵1701-4
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)

152,2193,2201400/04/231400/06/31تیرآهن ۱۶ و ۱۸ذوب آهن اصفهان

147,2667,0001400/04/231400/07/23سبد میلگرد مخلوطذوب آهن اصفهان

299,0001301400/04/231400/05/28ریل آهن 49E۱ذوب آهن اصفهان

165,0003221400/04/261400/05/02سبد تیرآهن مخلوطذوب آهن اصفهان

161,3135001400/04/261400/05/02سبد میلگرد کالفذوب آهن اصفهان

169,50010,8001400/04/151400/05/14تختال Cفوالد خوزستان

شمش بلوم فوالد خوزستان
5SP)۱50*۱50(132,3169,0001400/04/151400/05/14

شمش بلوم مجتمع فوالد خراسان
5SP)۱50*۱50(131,3995,0001400/04/151400/05/12

مجتمع فوالد خراسان
سبد میلگرد 
A۳-۱42۸تا

141,36110,0321400/04/161400/04/31

سبد میلگرد مجتمع فوالد خراسان
A3-۱42۸154,27910,0321400/04/231400/05/10تا

شمش بلوم آهن و فوالد ارفع
5SP)۱50*۱50(134,21910,0001400/04/151400/04/20

شمش بلوم فوالد کاوه جنوب کیش
5SP)۱50*۱50(130,97810,0001400/04/151400/05/12

159,25511,2001400/04/151400/05/14تختال Cفوالد هرمزگان جنوب

شمش بلوم جهان فوالد سیرجان
5SP)۱50*۱50(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 چهارم تیرهفته سوم تیرسایز

0.4290,000295,000

0.5270,000280,000

0.6271,000272,000

0.7270,000275,000

0.8268,000271,000

0.9268,000270,000

1273,000275,000

1.25272,000275,000

1.5275,000277,000

2288,000295,000

2.5324,000325,000

هفته چهارم تیرهفته سوم تیرسایز

6.5171,000185,000

8******

10******

12******

14***

هفته چهارم تیرهفته سوم تیرسایز

3170,000180,000

4170,000180,000

5170,000180,000

6170,000180,000

8170,000180,000

10170,000180,000

هفته چهارم تیرهفته سوم تیرسایز

6170,000180,000

8170,000180,000

10170,000180,000

12170,000180,000

14170,000180,000

16******

هفته چهارم تیرهفته سوم تیرسایز

8158,000181,000

10156,000176,000

12156,000176,000

14161,500174,500

16161,500174,500

18161,500174,500

20161,500174,500

22161,500174,500

25161,500174,500

28155,500169,000

30******

32157,000***

هفته چهارم تیرهفته سوم تیرسایز

2233,000244,000

3226,000234,000

4226,000234,000

5246,000251,500

6256,000262,000

8256,000262,000

10268,000272,500

12254,000259,000

15250,000258,000

20260,000260,000

25265,000240,000

روند تغییرات
قیمت محصوالت فوالدی 
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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�� 


