
 

مانع زدایی از تولید فوالد با 
اصالح نظام بانکی و مالیاتی

علی تشکری
 مدیرعامل شرکت فوالد کیان ماهان ایرانیان

چالش هــای کنونی صنعــت فوالد، بخشــنامه های 
دست وپاگیر دولت برای بخش تولید و عملکرد ضعیف 
بانک ها در رفع مشکالت تولیدکنندگان است و البته 
معضل اصلی دیگر، قطعی برق صنایع اســت. بحث 
پرداخت مالیــات نیز یکی از چالش های مهم صنعت 
فوالد به شمار می آید. اخذ مالیات می بایست براساس 
درآمد و هزینه ها باشد ولی متاسفانه این گونه نیست 
بلکه براساس تراکنش های مالی صورت گرفته در سال 
از ما مالیات دریافت می کنند. اداره مالیات باید به کمک 
تولیدکننده بیاید ولی با رویــه ای که در اخذ مالیات 
دارد نه تنها کمکی به تولید نمی کند بلکه زمینه ساز 

ورشکستگی آن را نیز به وجود می آورد.
بخشــنامه های غیراصولی دولت یکــی دیگر از موانع 
تولید است. در کشورهای اروپایی بخشنامه ها بر اساس 
پروسه های ده ساله و بیست ســاله تدوین می شوند 
و کمترین تغییرات در طی این ســال ها در بخشنامه 
اعمال می شود ولی متاسفانه در کشور ما بخشنامه ها 
بعضا ماهانه و گاهی روزانه تغییر می کند که این به ضرر 

تولیدکننده است.
یک صنعت هر چقدر که ســودآور باشد، سود سالیانه 
اش بین 15 تا 20 درصد است. یعنی صنعتی می تواند 
ادعا کند موفق است که سود سالیانه اش بین 15 الی 
20 درصد باشد. با این توضیح بانک ها به تولیدکنندگان 
وام با بهــره 18 یا 19 درصدی می دهند اما این وامی 
که به تولیدکننده می رسد با پشت پرده ها و تبصره هایی 
که در بانک ها اتفاق می افتد، بهره اش به رقمی معادل 
44 درصد می رسد. کدام کارخانه ای در دنیا وجود دارد 
که بتواند ادعا کند سالیانه 44 درصد سوددهی دارد؟! 
بنابراین کارخانه ای که نیاز به خرید ماشین آالت جدید 
و تامین مواد اولیه مورد نیازش دارد، اگر دچار پروسه 
اخذ وام و تسهیالت از بانک شود در نهایت ورشکسته 

می شود.
بانک ها در توسعه صنعت نقش بسزایی می توانند ایفا 
کنند. آن ها می توانند اقدامات گســترده ای برای احیا 
و ایجــاد واحدهای صنعتی، افزایش اشــتغال زایی و 
حمایت از تولید داخل داشته باشند ولی متاسفانه در 
عمل شاهد عملکرد بسیار ضعیف بانک ها در این حوزه 
هستیم و عملکرد فعلی بانک ها خود به مانعی بر سر 
راه تولید تبدیل شده است. نظام بانکداری کشور نیاز به 
اصالحات جدی دارد و بانک ها باید پشتیبان و حامی 
تولید باشــند نه به مانعی بر سر راه رشد تولید تبدیل 

شوند.
تولیدکنندگان از دولت و وزارت صمت درخواست دارند 
که قوانین و بخشــنامه های خلق الساعه و دست و پا 
گیر در صنعت فوالد حذف شــوند. الزمه رشد تولید 
در صنعت فوالد این اســت که فضای کسب وکار یک 
فضای همدالنه و حمایت گرایانه باشد و در این راستا 
مقرراتی که مانع تولید هستند باید در جهت حمایت از 

تولیدکنندگان حذف شوند.

 شماره 182 نیمه اول مرداد ماه 1400 

تولید ۴۰ درصدی متوازن فوالد 
فقط با ۲ هزار مگاوات ساعت برق 

به گزارش چیالن ، پس از آنکه درخواست های انجمن فوالد از وزارتخانه های صمت و نیرو برای تامین برق تولیدکنندگان فوالد به نتیجه ای نرسید و حتی درخواست تقسیم محدودیت 
های تامین برق بین صنایع مختلف هم بدون پاسخ روشن باقی ماند، این انجمن با ارائه برنامه ای کارشناسی و دقیق، خواستار تامین فوری برق به میزان 2 هزار مگاوات وعده داده شده برای 
صنعت فوالد در جهت تولید حداقلی در این زنجیره شد.  برنامه پیشنهادی انجمن فوالد به  صورت تفصیلی برای تمام شرکت های زنجیره فوالد و کلیه استان ها تدوین شده و این برنامه به 
نحوی است که در شرایط اضطراری کمبود برق، خسارات وارده به واحدهای تولیدی و اقتصاد ملی را کاهش می دهد، فضا برای ایفای تعهدات ضروری صادراتی شرکت ها را فراهم می سازد 

و به تنظیم بازار داخلی فوالد کمک می کند.
برنامه پیشنهادی بر اساس محدودیت های فنی تولید و شرایط بازار

در برنامه پیشنهادی انجمن فوالد برای تولید زنجیره فوالد در شرایط اضطراری کمبود برق، محدودیت های فنی تولید و همچنین شرایط بازار در هر حلقه از زنجیره فوالد درنظر گرفته شده 
و این برنامه بر اساس این دو مولفه تدوین شده است. حتی در کنار شرایط خاص هر شرکت ، شرایط استان های مختلف درنظر گرفته شده و در برخی رسته ها با تقسیم شرکت ها به دو گروه 

A و B، به گونه ای این برنامه تنظیم شده که در استان های مختلف مشکلی در تأمین نیازهای بازار صورت نگیرد.
عالوه بر این، میزان نیاز کشور به تولیدات هر حلقه از زنجیره فوالد، مبنای برنامه پیشنهادی انجمن فوالد بوده است و در محصوالتی که کشور به آن ها نیاز بیشتری دارد، تولید با توان مصرف 

برق بیشتری پیشنهاد شده است.
برنامه تولید برای رسته های مختلف زنجیره فوالد

انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران جهت تولید حداقلی و متوازن در زنجیره فوالد، برای رسته های مختلف این زنجیره به شرح زیر برنامه تولیدی ارائه داده است:
 کنسانتره: تولید مستمر با 50 درصد توان مصرفی

     گندله: تولید مستمر با 50 درصد توان مصرفی
      آهن اسفنجی: تولید مستمر با ۶0 درصد توان مصرفی

      اسلب: تولید مستمر با 50 درصد توان مصرفی
      شمش به روش قوس الکتریکی:

 گروه A  از بامداد روز جمعه تا ساعت 11 روز دوشنبه
 گروه B از ساعت 11 روز دوشنبه تا ساعت 12 شب پنجشنبه

     شمش به روش القایی:
 گروه A از بامداد روز جمعه تا ساعت 11 روز دوشنبه

 گروه B  از ساعت 11 روز دوشنبه تا ساعت 12 شب پنجشنبه
     مقاطع تخت فوالدی:  تولید مستمر با  توان مصرفی

     مقاطع طویل فوالدی:
 تولید با توان مصرفی از ساعت 11 شب تا 11 صبح )روزهای شنبه تا چهارشنبه(

تولید مستمر با توان مصرفی در تمام ساعت شبانه روز )روزهای پنجشنبه و جمعه(

گفتنی است که به پیوست نامه ارسالی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران به وزیر صمت، برنامه اختصاصی برای تولید هر شرکت در زنجیره فوالد در شرایط اضطراری کمبود برق ارائه شده 
است و این انجمن به ارائه برنامه کلی برای هر رسته زنجیره فوالد اکتفاء نکرده است.

انجمن فوالد در نامه خود آورده است: بر اساس اسن برنامه، میزان مصرف برق زنجیره فوالد در شرایط اضطراری کنونی بر اساس جدول زیر خواهد بود.

انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران طی نامه ای به وزیر صمت برنامه پیشنهادی خود برای تولید زنجیره فوالد در 
شرایط اضطراری کمبود برق را ارائه داد. طبق این برنامه با اختصاص ۲ هزار مگاوات ساعتی که وزارتخانه های نیرو 
و صمت وعده تأمین آن را داده اند، تولید ۴۰ درصدی و متوازن با اشتغال حدود ۹۰ درصدی در زنجیره فوالد برقرار 

خواهد شد.

برنامه انجمن تولیدکنندگان فوالد برای شرایط اضطراری کمبود برق
به وزرای صمت و نیرو پیشنهاد شد:

 توضیح: در جدول فوق، میزان مصرف برق مجتمع فوالد مبارکه با توجه به اهمیت استراتژیک این کارخانه در تولید، اقتصاد و امنیت کشور و تامین نیاز بیش از
1000 کارخانه پایین دستی در نظر گرفته نشده است

درگذشــت ناباورانه  مهندس سید حسین احمدی سلیمانی، 
از مدیران خوشــنام، با اخالق و دلسوز صنعت و معدن کشور 
و عضو هیئــت مدیره انجمن تولیدکنندگان فــوالد ایران را 
به خانــواده داغدار آن مرحوم و جامعه آهن و فوالد کشــور 
تســلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن عزیز سفر 
 کرده مغفرت واسعه و برای بازماندگان صبر و اجر خواستاریم.

گروه رسانه ای چیالن



۲

درج نماد آهن و فوالد غدیر ایرانیان و فوالد شاهرود در بازار سهام 

شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان پس از احراز کلیه شرایط پذیرش از تاریخ 17 مرداد 1400 به عنوان دویست و پنجاه و چهارمین نماد 
معامالتی با نماد »فغدیر« در فهرست نرخ های فرابورس ایران درج گردید. همچنین شرکت فوالد شاهرود پس از احراز کلیه شرایط پذیرش 

از تاریخ 17 مرداد 1400 به عنوان دویست و پنجاه و سومین نماد معامالتی با نماد »فرود« در فهرست نرخ های فرابورس ایران درج گردید.

حضور گروه ملی صنعتی فوالد در صنعت نفت کلید خورد

اخذ استاندارد شمش فوالدی توسط غلتک سازان سپاهان

مدیر عامل شرکت گروه ملی صنعتی فوالد ایران از انعقاد اولین قرارداد تولید لوله های جریانی بدون 
درز 4 اینچ با پیمانکار صنعت نفت که در پروژه انتقال نفت اللی فعال است، خبر داد.

نادر جعفر یوســفی گفت: لوله های جریانی به عنوان یکی از ده قلم کاالی اســتراتژیک صنعت نفت 
محســوب می شود. اولین نمونه این محصول در سال 1۳99 و تحت نظارت شرکت مناطق نفت خیز 
جنوب تولید و بعد از تســت هایی که این شرکت بر روی محصول تولیدی انجام داد مورد تایید این 
شــرکت و صنعت نفت قرار گرفت. ما برای تولید انبوه این محصول نیاز به دو تجهیز داشــتیم. یکی 
از این تجهیزات دســتگاه هیدرواستاتیک بود که این تجهیز حدود 8 سال پیش خریداری شده بود 
و ما با همت نیروهای درون سازمانی موفق شدیم آن را نصب و راه اندازی نماییم. دیگر تجهیز مورد نیاز ما دستگاه تست ضخامت لوله یا 
اولتراسونیک بود و با قراردادی که با یک شرکت دانش بنیان منعقد کردیم توانستیم این تجیهز را راه اندازی نماییم. با نصب و راه اندازی 
این دو دستگاه ما می توانیم هم تست فشار تا 700 بار و هم تست ضخامت لوله های تولیدی را در گروه ملی فوالد انجام و به سمت تولید 

انبوه پیش برویم.
وی گفت: روز 1۳ مرداد قراردادی با شــرکت پترو گوهر فراساحل کیش منعقد نمودیم که اولین قرارداد فروش لوله 4 اینچ توسط یک 
شــرکت تولیدی داخلی در تاریخ صنعت نفت محسوب می شود و امیدواریم با تالش و کوشش مجموعه گروه ملی فوالد شاهد اتفاقات 

بیشتری در آینده باشیم.

شرکت غلتک سازان سپاهان )نماد بورسی »فسازان«( به عنوان اولین شرکت در کشور، موفق به اخذ 
استاندارد شمش فوالدی از سازمان ملی استاندارد ایران شد.

سال گذشته، استاندارد شمش فوالدی تحت عنوان »استاندارد شمشه و شمشال تولید شده به روش 
ریخته گری پیوسته مورد مصرف در فوالدهای سازه ای« به تصویب سازمان ملی استاندارد رسید و با 
شماره 20۳00 در سایت این سازمان منتشر شد. حاال غلتک سازان سپاهان به عنوان نخستین شرکت 

فوالدی موفق به اخذ این استاندارد شده است.
استاندارد شمش فوالدی در حال حاضر به عنوان یک استاندارد تشویقی توسط سازمان ملی استانداد 
منتشــر شده است و با توجه به مســائل مربوط به تولید و مصرف شمش فوالدی، ممکن است در آینده به یک استاندارد اجباری برای 
تولیدکنندگان شمش فوالدی تبدیل شود. تولیدکنندگان شمش فوالدی می توانند از سازمان ملی استاندارد، پروانه این استاندارد تشویقی 

را دریافت کنند و به عنوان اولین شرکت، غلتک سازان سپاهان این پروانه را اخذ کرده است.
بسیاری از استانداردهای موجود در کشور، ترجمه استانداردهای کشورهای خارجی یا استانداردهای بین المللی هستند اما در استاندارد 

شمش فوالدی، یک استاندارد کامالً بومی محسوب می شود.

طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره به جاسک و پایانه صادراتی مکران با حضور ویدئوکنفرانسی رئیس 
جمهور افتتاح شد. چیزی که احداث این خط لوله  استراتژیِک 1000 کیلومتری و رویای ایران در دور 
زدن تنگه هرمز را محقق ساخت، همکاری شرکت های زنجیره فوالد، یعنی فوالد مبارکه اصفهان، فوالد 
اکسین خوزستان و لوله سازی اهواز برای ساخت تختال، ورق فوالدی و لوله مقاوم به نفت و گاز ترش بود 

که بدون ساخت داخل این محصوالت، اجرای این پروژه در دوره تحریم غیرممکن بود.
خط انتقال نفت خام از گوره به جاسک برای اولین بار در تاریخ، صادرات نفت ایران را بدون نیاز به عبور از 
تنگه هرمز مقدور می سازد و در فاز نخست ظرفیت انتقال روزانه ۳00 هزار بشکه نفت را دارد. برای احداث 
این خط لوله با توجه به اعمال تحریم ها، برای اولین بار هزار کیلومتر لوله مقاوم در برابر خوردگی توسط شرکت های زنجیره فوالد ساخته 

شده است. برای احداث این خط لوله تاکنون حدود یک میلیارد و 200 میلیون دالر هزینه شده است.
وزیر نفت در آیین بهره برداری از این خط لوله استراتژیک گفت: در همه بخش های خط لوله گوره به جاسک و همه تاسیسات مرتبط، 
تمامی الزامات و استانداردهای ملی و بین المللی از جمله استاندارد IPS و API رعایت شده است. در این راستا یک کار یک ساله مشترک 
بین شرکت ملی نفت ایران، شرکت فوالد مبارکه و شرکت فوالد اکسین تعریف شد تا بتوانند به استاندارد تولید تختال مقاوم به نفت و گاز 
ترش توسط فوالد مبارکه و استاندارد تولید ورق توسط فوالد اکسین برسند و پس از آن استانداردها در اختیار شرکت های لوله ساز قرار 

گرفت. بخش اصلی ورق مورد نیاز این طرح که یک ورق مقاوم به نفت و گاز ترش است برای اولین بار در ایران ساخته شد.
با تولید 400 هزار تن تختال API در فوالد مبارکه برای انتقال 1000 کیلومتری نفت کشور، پروژه مهم و استراتژیک انتقال نفت خام 
گوره به جاسک عملیاتی شد و عالوه بر صرفه جویی ارزی 500 میلیون یورویی، برای 10 هزار نفر به صورت مستقیم و ۳0 هزار نفر به 
صورت غیرمستقیم اشتغال زایی شد. همچنین اجرای پروژه انتقال نفت گوره به جاسک حاصل توانمندی فوالد اکسین خوزستان در تولید 

ورق های API محیط ترش مورد نیاز این پروژه بود که با تالش و توان متخصصان این شرکت تولید شد.

شرکت اطمینان فوالد اسپادان فعالیت خود را در سال 1۳95 در زمینی به مساحت 1۳000 متر در شهرک صنعتی سجزی واقع در ۳0 
کیلومتری شرق اصفهان با هدف تولید انواع شمش های فوالدی با رعایت استانداردهای ملی و بین المللی آغاز کرد.

با شروع فعالیت، این شرکت اقدام به خرید به روزترین تکنولوژی این صنعت اعم از کوره های10 تن، 15 تن و 20 تن و 2 خط دستگاه 
ریخته گری مداوم )CCM( در ابعاد مختلف و تجهیزات به روز فرآوری قراضه و شریدر و سایر تجهیزات مربوطه نمود. 

با توجه به هدف شرکت اطمینان فوالد اسپادان مبنی بر افزایش سهم تولید در بازارهای داخلی و حضور در بازارهای جهانی، طرح توسعه 
این شرکت با خرید زمین های مجاور و تجهیزات مورد نیاز در جریان می باشد.

ریل 54E1 به سبد تولیدات ریلی شرکت ذوب آهن اصفهان برای بهره برداری در متروی تهران اضافه 
شد. مهرداد توالئیان معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان در خصوص تولید این محصول ریلی جدید 
در کشور گفت: پیرو تولیدات ریلی ذوب آهن، از جمله ریل های 60E1 و U33 برای خطوط راه آهن، 
 54E1 برای معادن و ریل زبانه سوزن، 12 مردادماه ریل R18 برای متروی بهارستان، ریل S49 ریل

نیز برای مترو کالن شهر تهران تولید شد تا کشور از واردات این نوع ریل بی نیاز شود.
علی عبداهلل پور مدیرعامل شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه نیز در این خصوص گفت: 
در گذشــته از ریل 60E1 ذوب آهن اصفهان اســتفاده کرده ایم که از کیفیت باالیی برخوردار است و قطعاً با توجه به اینکه تولید ریل 

54E1 نیز بر اساس استانداردهای بین المللی است، کیفیت بسیار مطلوبی دارد.
مدیرعامل شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه، این مترو را اولین متقاضی ریل 54E1 تولیدی ذوب آهن اصفهان معرفی 
کرد و افزود: سایر متروهای کشور از جمله قطار شهری مشهد، متروی اسالمشهر و سایر شهرها نیز به زودی متقاضی این ریل خواهند بود.

محمد امین یوسف زاده مدیر مهندسی نورد ذوب آهن نیز گفت: در ادامه برنامه تولید ریل در نورد ۶50 و تکمیل سبد ریل کشور، هدف 
ما در این ماه تولید ریل 54E1 بود که روز 12 مردادماه تست شد و مطابق استاندارد EN13674 به هدف رسیدیم.
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میلیاردتومان درآمد فروش فوالد مبارکه

میلیاردتومان درآمد فروش فوالد خوزستان

میلیاردتومان درآمد فروش ذوب آهن اصفهان

درصد رشد درآمد فروش فوالد هرمزگان

میلیاردتومان درآمد فروش فوالد کاوه

درصد رشد درآمد فروش فوالد خراسان  محصوالت: شمش فوالدی

فوالد مبارکه اصفهان در دوره یک ماهه منتهی به ۳1 تیر ماه 
داشته  فروش  درآمد  تومان  میلیارد  مبلغ 11,421,2   ،1400
است. درآمد این شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 5,84 
درصد کاهش داشته است. این شرکت نسبت به دوره 1 ماهه 
مشابه سال قبل 1۳4 درصد افزایش درآمد فروش داشته است. 
جمع درآمد فروش محصوالت این شرکت در دوره چهارماهه 
نخست امسال 45,08۶,۶ میلیارد تومان بوده و این در حالی 
است که جمع درآمد در دوره مشابه سال قبل برابر با 17,552,9 

میلیارد تومان بوده که 157 درصد افزایش یافته است.

درآمد ماهیانه شرکت فوالد خوزستان در تیرماه امسال ۳9۶1 
رشد 11  ماه  خرداد  به  نسبت  که  است  بوده  تومان  میلیارد 
ماه  تیر  این شرکت در  مقایسه فروش  است.  درصدی داشته 
با ماه مشابه در سال 99 نشان می دهد میزان درآمد   1400
شرکت 109 درصد افزایش یافته است. درامد تیرماه این شرکت 
است.  بوده  فروش سال 1400  متوسط  از  بیشتر  درصد   ۶,۶
فوالد خوزستان از ابتدای سال جاری تا انتهای تیر ماه 1400 
در مجموع مبلغ 148۶7,8 میلیارد فروش داشته است که نسبت 
به فروش شرکت در مدت مشابه سال 99 رشد 122 درصدی 

داشته است.

به فروش  تیرماه 1400 موفق  اصفهان در  شرکت ذوب آهن 
ماه  به  نسبت  که  است  تومان محصول شده  میلیارد   2,۶۳4
گذشته کاهش 2 درصدی داشته است. میانگین فروش ماهانه 
این شرکت تا پایان تیرماه مبلغ 2,555 میلیارد تومان بوده که 
فروش تیر نسبت به میانگین فروش ماهانه  ۳ درصد بیشتر بوده 
است. فروش تیرماه ذوب آهن نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال 
قبل 8۶ درصد افزایش داشته است. درآمد فروش ذوب آهن در 
4 ماه نخست امسال، 10,219 میلیارد تومان بوده که رشد 117 

درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.

شرکت فوالد هرمزگان جنوب طی عملکرد 1 ماهه منتهی به ۳1 
تیر سال جاری معادل 1715 میلیارد تومان از محصوالت خود را 
به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 1۶9 
درصد افزایش داشته است. فوالد هرمزگان طی عملکرد 4 ماهه 
سال جاری مبلغ 702۶ میلیارد تومان درآمد فروش داشته که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 204 درصد رشد داشته است. 
مجموع فروش مقداری »هرمز« در 4 ماه نخست سال جاری برابر 
499،۳۳8 تن محصول بوده که افزایش 1۳ درصدی را در قیاس 

با مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.

فوالد کاوه جنوب کیش در دوره یک ماهه منتهی به ۳1 تیر ماه 
1400، مبلغ 481,۶ میلیارد تومان درآمد فروش داشته است 
که درآمد این شرکت در این تیرماه نسبت به ماه قبل 72 درصد 
کاهش یافته است. همچنین درآمد این شرکت در تیرماه نسبت 
به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل ۳5 درصد کاهش نشان می دهد. 
جمع درآمد فروش محصوالت فوالد کاوه جنوب کیش در 4 
ماه نخست امسال 5,47۶,7 میلیارد تومان بوده که رشد 1۳9 

درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می دهد.

درآمد ماهیانه مجتمع فوالد خراسان در تیرماه امسال 911,7 
بوده است که نسبت به خردادماه کاهش ۳۳  میلیارد تومان 
تیرماه  در  شرکت  این  فروش  مقایسه  است.  داشته  درصدی 
1400 با ماه مشابه در سال 99 نشان می دهد میزان درآمد 
آن 41 درصد افزایش یافته است. فوالد خراسان از ابتدای سال 
جاری تا انتهای تیرماه در مجموع مبلغ 40۶9 میلیارد فروش 
داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال 99 

رشد 147 درصدی داشته است.

عـــدد خبــــر

ان
دیر

ه م
گا

اش
تداخــل فعالیت حلقه هــای مختلف ب

زنجیره فوالد، نشــانه ضعف راهبری و 
مدیریت در این زنجیره است و خروج 
شرکت ها از حوزه تخصصی خودشان 
به ضرر زنجیره اســت. در حال حاضر، 
بزرگترین معضل کشور کمبود سنگ 
آهن اســت زیــرا درچند ســال اخیر 
اکتشافی انجام نشــده است. مهم ترین 
شرکت هایی هم که می توانستند چنین 
کاری را انجام دهند، شرکت های بزرگ 
ســنگ آهن بودند، اما متأسفانه این شرکت ها از مأموریت اصلی 
خود غافل شــدند و به سمت فوالدسازی و تکمیل کردن زنجیره 
خود حرکت کردند. با این حرکت، عرضه سنگ آهن و کنسانتره به 
شرکت های فوالدی کاهش پیدا کرده است و تهدید بزرگی برای 
شرکت های فوالدی ایجاد شده است. بنابراین، شرکت های فوالدی 
نیز مجبور شدند به سمت معدن بروند و از مأموریت و هدف خود 
که تأمین فوالد در راســتای افزایش تولید تا سال 1404 بود، دور 
شوند. اگر شــرکت های معدنی به جای اینکه به سمت فوالدساز 
شــدن پیش می رفتند، سرمایه را صرف توســعه زیرساخت ها و 
اکتشاف می کردند، به طور حتم هر دو بخش معدن و فوالد کشور 

منتفع می شدند.

علی رغــم مخالفت هــای گســترده و 
نارضایتی فعــاالن عرصه  صنعت، طرح 
افزایــش 5 برابری بهای بــرق صنایع 
فوالدی و معدنی از ابتدای ســال جاری 
به تصویب رســید و شــکل اجرایی به 
خود گرفت و باعث افزایش 20 درصدی 
هزینه های تولید شــمش فوالدی شد. 
در چنین شــرایطی انتظــار بر این بود 
که برق رسانی به صنایع، روندی مستمر 
و پایــدار به خود بگیرد که عمالً نه تنها 
این اتفاق رخ نداد، بلکه محدودیت های برقی به اوج خود رســید. 
فوالدسازی صنعتی مادر است و توقف تولید در این بخش می تواند 
تبعات بسیاری به دنبال داشته باشد. افت تولید محصول و جا ماندن 
از برنامه ریزی های تولید، اولین معضلی است که قطعی برق برای 
واحدهای فوالدی کشور رقم زده است. افت تولید شمش فوالدی، 
عرضه این محصول به بازار را دچار اخالل می کند. شــمش فوالد 
حلقه میانی زنجیره آهن و فوالد بوده و تعیین قیمت در حلقه های 
ابتدایی و انتهایی زنجیره به نوعی وابسته به قیمت شمش فوالدی 
است. زمانی که اخاللی در این بخش میانی به وجود  آید، حلقه های 

باالدست و پایین دست نیز با چالش روبه رو می شوند.  

در جلســه مشــترک انجمن فوالد با 
وزارت نیرو، دغدغه تأمین برق اعضای 
انجمــن را طرح کردیــم که با تفاهم 
انجام شده، قرار است از اواخر مردادماه، 
تامین برق کارخانجات زنجیره فوالد 
به تدریج به حالــت عادی بازگردد.به 
پیشــنهاد معاون وزیر نیرو و با توجه 
به احتمال بازگشت مجدد محدودیت ها 
تا چند سال آینده، قرار شد کارگروهی 
متشــکل از وزارت نیرو و انجمن فوالد 
و وزارت صمت برای پیگیری مشــکل برق تولیدکنندگان فوالد 
کشــور تشکیل شود و این کارگروه به صورت مستمر برنامه های 
کارشناسی و دغدغه های مشترک صنایع فوالد و برق را دنبال کند.

در این جلســه مشــترک، برنامه تفصیلی و کارشناسی انجمن 
فوالد در رابطه با چگونگی مدیریت تولید در شرایط کمبود برق 
به معاونین وزیر نیرو تقدیم شــد و این برنامه مورد استقبال آن 
وزارتخانه قرار گرفت. این برنامه برای تمام شــرکت های زنجیره 
فوالد و کلیه اســتان ها به گونه ای تدوین شــده که در شــرایط 

اضطراری، کمترین خسارات به واحدهای تولیدی وارد شود.

صنایــع تولیــدی و کارخانه هــا از 
قطعی هــای مکــرر بــرق ضررهای 
هنگفتی متحمل شــده اند. تعطیلی 
واحدهای تولیــدی صنعت فوالد در 
نتیجه محدودیت هــای مصرف برق، 
ضمن برهم زدن تعادل بازار باعث بروز 
مشــکالتی متعددی در این صنعت و 
صنایع وابسته به فوالد می شود. عالوه 
بر کمبود برق، قیمت آن نیز در سال 
جاری برای واحدهای تولیدی زنجیره 

فوالد به شدت افزایش یافته است.
قطعی برق تعادل بازار فوالد را برهم زده اســت و در حال حاضر 
تقاضا برای شــمش فوالدی رو به افزایش اســت و ما با کمبود 
شمش و افزایش قیمت آن در بازار مواجه هستیم. شرکت توانیر 
باید با شرکت های تولیدی همکاری کند. برای حل مشکل کمبود 
برق، نباید نخســت به سراغ تولید و تعطیلی واحدهای تولیدی 
رفت؛ چرا که این موضوع باعث کاهش تولید واحدهای صنعتی 
شده و در نهایت ممکن است کمبود و گرانی برخی محصوالت را 

در بازار به همراه داشته باشد.

با همت فوالد مبارکه و فوالد اکسینتبعات تداخل فعالیت معدنی ها و فوالدی ها

خط لوله  انتقال نفت گوره به جاسک افتتاح شد

بومی سازی ریل 54E1 توسط ذوب آهن اصفهان
پیامدهای کاهش تولید در بخش فوالدسازی

ضرورت همکاری توانیر با تولیدکنندگان

جلسه مشترک انجمن فوالد و وزارت نیرو

بهادر احرامیان 

نایب رئیس انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران

امین ابراهیمی

مدیرعامل فوالد خوزستان

محمد کشانی

عضو هیئت مدیره انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران

بهزاد بخشی

مدیرعامل اطمینان فوالد 
مدیرعامل:  اسپادان

بهزاد بخشی

شرکت اطمینان فوالد اسپادانمعرفی اعضای انجمن
)سهامی خاص(
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752 - 758750 - 751756 - 761749 - 762759 - 760760 - 701758 - 674699 - 632672 - 630صادراتی چین-FOBمیلگرد 
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قزاقستان، بازار جدید محصوالت فوالد خراسان

کسری غفوری مدیرعامل فوالد خراسان گفت: برای نخستین بار محصول نهایی این مجتمع، شامل 500 تن مقاطع فوالدی ساختمانی 
در تیرماه امسال از طریق بندر امیرآباد و از مسیر دریای مازندران به قزاقستان صادر شد. این بسته صادراتی شامل 500 تن میلگرد 
سایز 14 و 20 است. قابل ذکر است که حجم و ارزش صادرات مجتمع فوالد خراسان در چهارماه نخست امسال نسبت مدت مشابه 

سال 1۳99 حدود دو برابر شده است.

داخلی

تولید حدود ۳۲۳ هزار خودرو در ۴ ماه نخست ۱۴۰۰
بررسی آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی است از ابتدای امسال تا پایان 
تیرماه ۳۲۲ هزار و ۹۱۹ دستگاه خودرو در کشور از سوی خودروسازان داخلی شد، این میزان 
تولید در مقایسه با مدت مشابه پارسال )تولید ۳۲۰ هزار و ۲۲۸ دستگاه خودرو( رشد ناچیز 

هشت دهم درصدی نشان می دهد.
۸۵۰۰ واحد تولیدی کشور غیرفعال است

معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: از مجموع ۴۷ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی صنعتی مستقر در 
شهرک ها و نواحی صنعتی کشور هشت هزار و ۵۰۰ واحد غیرفعال است، درحال حاضر یکهزار 

و ۱۱ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور وجود دارد که از این تعداد ۷۲۸ مورد فعال می باشد.
افزایش مصرف برق در هفته پیش رو

مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق کشور ، با اشاره به میزان مصرف برق در 
هفته پیش رو گفت: این هفته روزهای پرمصرفی را داریم و با توجه به پیش بینی های سازمان 
هواشناسی مبنی بر افزایش دمای هوا در هفته پیش رو در سراسر کشور و رسیدن به میانگین 

دمای ۳۸ درجه، صنعت برق با افزایش نیاز مصرف از سوی مشترکان روبه رو خواهد شد.
صادرات حدود ۲ میلیون تن انواع کاال های نفتی و غیرنفتی

یک مقام مسئول از صادرات حدود ۲ میلیون تن انواع کاال های نفتی و غیر نفتی و رشد ۳۰ 
درصدی کابوتاژ طی چهار ماه نخست امسال خبر داد، عمده این محموله های صادراتی شامل 
میوه و تره بار، خشکبار، مواد معدنی و مصالح ساختمانی است که این میزان صادرات بیانگر رشد 

۲۹۰ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل است.
وام ۲۵ میلیون تومانی فرزندان بازنشستگان

ثبت نام وام ازدواج ۲۵ میلیون تومانی فرزندان بازنشستگان کشوری از ۱۴ مرداد آغاز شده و 
تا ۳۱ مرداد ماه ادامه دارد. این پنجمین مرحله پرداخت وام ازدواج است و فقط به ۱۵۰۰ نفر 
پرداخت می شود، کسانی مشمول دریافت وام ازدواج هستند که دریافتی خالص آنها در تیر ماه 

۱۴۰۰ حداقل یک میلیون تومان باشد.
موافقت بانک مرکزی با عرضه امالک بانک  ها در بورس کاال

مدیرعامل بورس کاال در نامه ای به مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی از موافقت بانک 
مرکزی برای عرضه امالک و مستغالت مازاد بانک ها در بورس خبر داد، حامد سلطانی نژاد 
طی نامه ای به شرح زیر از موافقت بانک مرکزی با »بهره گیری از سازوکار بورس کاالی ایران 
جهت واگذاری اموال مازاد بانک ها با توجه به به اعالم حمایت قانونی نهادهای ناظر« خبر داد.

بنزین سوپر از برخی جایگاه ها حذف شد
عضو هیئت مدیره کانون جایگاه داران سوخت کشور گفت: قیمت باالی بنزین سوپر نسبت به 
بنزین معمولی و سهمیه ای نبودن آن و استقبال نکردن مردم، اصلی ترین عامل عرضه نشدن این 
فرآورده است،ابراهیم الباجی در خصوص کمبود بنزین سوپر در جایگاه و حذف این فرآورده از 
برخی جایگاه ها افزود: تا پیش از سهمیه بندی بنزین و شیوع کرونا، سهم بنزین سوپر از مصرف 

حدود ۳۰ درصد بود که در یک سال گذشته، این عدد به حدود ۴ درصد رسیده است.

خارجی

ونزوئال ۶ صفر از اسکناس هایش را حذف می کند
این برای سومین بار در ۱۳ سال اخیر است که ونزوئال اقدام به حذف صفر از پول ملی خود می 
کند اما تمام دفعات قبلی به دلیل انجام نشدن اصالحات ساختاری نتیجه ای در بر نداشته است. 
نیکالس مادورو- رییس جمهور ونزوئال- پیشتر گفته بود مردم این کشور برای بیان قیمت ها، 

اعداد را تقسیم بر میلیون می کنند.
تیشه اردوغان به ریشه لیر!  

پس از سخنان رییس جمهور ترکیه در خصوص ضرورت کاهش نرخ بهره، ارزش لیر مجددا 
ریزش کرد. نگرانی از وضعیت روابط ترکیه و آمریکا، کماکان یکی از اصلی ترین نگرانی های 
معامله گران بازارهای ارز در این کشور است. رجب طیب اردوغان- رییس جمهور ترکیه- با 
وجود دیدار با جو بایدن گفته ترکیه کماکان مصمم به تکمیل خرید سامانه دفاع موشکی اس 
۴۰۰ از روسیه است که به یکی از مهم ترین مناقشات واشنگتن- آنکارا تبدیل شده و آمریکا 

نیز به همین دلیل تحریم هایی علیه ترکیه اعمال کرده است.  
تورم سوئیس همچنان صعودی

نرخ تورم سوئیس به اوج ۲۶ ماهه خود رسیده است. متوسط نرخ تورم سوئیس در دوازده 
ماه منتهی به جوالی به مثبت ۰.۷ درصد رسیده است که ۰.۱ درصد بیشتر از نرخ تورم ثبت 
شده برای دوره منتهی به ماه قبل و ۰.۰۵ درصد بیشتر از نرخ تورم پیش بینی شده قبلی برای 

این کشور محسوب می شود.
وضع اقتصاد جهان در آینده از دید کمیسیون اروپا

تا سال ۲۰۴۰ قدرت اقتصادی هفت کشور نوظهور )چین، هند، اندونزی، برزیل، روسیه، مکزیک 
و ترکیه( می تواند به دو برابر قدرت اقتصادی هفت کشور صنعتی )آمریکا، انگلیس، فرانسه، 
آلمان، ایتالیا، کانادا و ژاپن( برسد، کمیسیون اروپا در گزارشی به برآورد وضعیت اقتصاد جهان 
در سال های آینده پرداخت که طبق این پیشبینی ها، اقتصادهای نوظهور به ویژه کشورهای 

جنوب شرق آسیا به تدریج سهم بیشتری از اقتصاد جهانی را تصاحب خواهند کرد
اقتصاد روسیه امسال ۴ درصد رشد می کند .

روزنامه ودوموستی روسیه به نقل از وزارت مالی این کشور اعالم کرد اقتصاد روسیه ۴ درصد 
در سال ۲۰۲۱ رشد خواهد کرد، طبق این گزارش وزارت مالی چشم انداز تورم روسیه را بیش 
از ۵ درصد اعالم کرده است. داده های ماه های اخیر نشان می دهد دینامیک ریکاوری بسیار 
امیدوارکننده تر شده و انتظار می رود رشد اقتصادی امسال شتاب گرفته و باالی ۴ درصد جهش کند

رشد بخش خدمات چین سرعت گرفت
رشد بخش خدمات چین در ماه جوالی در حالی شتاب گرفت که ریکاوری اقتصادی دومین 
اقتصاد بزرگ جهان با افزایش تعداد مبتالیان به کرونای دلتا به مخاطره افتاده است. رشد بخش 
خدمات چین در ماه جوالی در حالی شتاب گرفت که ریکاوری اقتصادی دومین اقتصاد بزرگ 

جهان با افزایش تعداد مبتالیان به کرونای دلتا به مخاطره افتاده است.

سـرخـط خبــرهـای اقتصـادی در هفته منتهی به 1۳ مرداد، میانگین قیمت بیلت صادراتی ایران، ۶15 دالر به ازای هر تن بود که نسبت به هفته پیش از آن، کاهش 
2۶.5 دالری یا 4.1 درصدی را نشان می دهد. قیمت میانگین اسلب صادراتی ایران نیز در هفته منتهی به 1۳ مرداد با کاهش ۳2.5 

دالری یا 4.2 درصدی به 7۳2.5 دالر به ازای هر تن رسید.
قیمت های منتشرشده توسط متال بولتن نشان می دهد که قیمت فوِب اسلب صادراتی ایران در هفته منتهی به 1۳ مرداد 4.2 درصد 
کاهش یافت و اسلب در قیمت 725 تا 740 دالر به ازای هر تن معامله شد. در هفته مورد اشاره، قیمت فوِب بیلت صادراتی ایران در 
بنادر کشور ۶10 تا ۶20 دالر به ازای هر تن بود که میانگین این قیمت ها نسبت به قیمت های ۶ مرداد، کاهش 4.1 درصدی را نشان 
می دهدچین همچنان به دنبال کردن سیاست مهار قیمت سنگ آهن و فوالد اصرار دارد و این سیاست همزمان با کاهش تقاضا در 
شرق آسیا و افزایش موارد ابتال به ویروس کرونا در برخی از کشورهای مصرف کننده فوالد، کاهش قیمت ها در بازارهای جهانی فوالد 
را درپی داشته است.متال بولتن گزارش داده است که فوالد مبارکه در هفته منتهی به 1۳ مرداد یک محموله ۳0 هزار تنی اسلب را 

با قیمت 740 دالر به ازای هر تن به فروش رسانده است.
محدودیت های اعمال شــده توسط وزارت نیرو برای مصرف برق توسط فوالدسازان ایرانی، باعث کاهش شدید تولید شمش فوالدی 
شده و شمش ایران تقریباً در هفته های اخیر از بازارهای صادراتی حذف شده است. متال بولتن گزارش داده است که یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان شمش ایران )فوالد خوزستان( 
تحت محدودیت های مصرف برق مجبور شده به صادرات آهن اسفنجی تغییر ریل دهد و یک محموله ۳0 هزار تنی آهن اسفنجی به قیمت ۳95 تا 400 دالر به ازای هر تن به چین 

فروخته است.

تازه ترین گزارش انجمن جهانی فوالد حاکی از رشد 8 درصدی تولید فوالد خام ایران در دوره ۶ ماهه نخست سال 2021 میالدی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل است. همچنین تولید فوالد خام ایران در ماه ژوئن سال 2021 رشد 1.9 درصدی را نسبت به ماه مشابه 
سال گذشته تجربه کرد. از نرخ رشد تولید فوالد خام ایران کاسته شده و انتظار می رود در ماه ژوئیه به دلیل قطع برق فوالدسازان 

ایرانی، تولید فوالد خام کشور به شدت کاهش یابد.
آمارهای »ُورلد استیل« نشان می دهد که بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ فوالد جهان در ماه ژوئن سال 2021، تبعات بحران کرونا 
در صنعت فوالد را پشت سر گذاشته اند و تولید فوالدشان جهش خیره کننده ای را در ماه ژوئن نسبت به ماه مشابه سال گذشته ثبت 

کرده است.
میزان تولید فوالد خام ایران در ماه ژوئن سال 2021، 1.9 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافت و به 2 میلیون و 500 

هزار تن رسید. در ماه می سال جاری میالدی، تولید فوالد خام ایران 2 میلیون و ۶00 هزار تن بود.
همچنین، ایران در ۶ ماهه نخست سال 2021، 15 میلیون تن فوالد خام تولید کرده که در مقایسه به رقم مدت مشابه سال قبل، رشد 8 درصدی را نشان می دهد.

به گزارش انجمن جهانی فوالد، تولید فوالد خام جهان در ۶ ماهه نخست سال 2021، حدود 1 میلیارد و 4 میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد 14.4 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 ۶ ماهه نخست سال 2021، 5۶۳.۳ میلیون تن بوده است. تولید 
فوالد چین در ۶ ماهه نخست امسال 11.8 درصد افزایش داشته است. در این دوره، 5۶.1 درصد فوالد جهان در چین تولید شده است.

همچنین تولید فوالد چین در ماه ژوئن سال 2021 با رشد 1.5 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل به 9۳.9 میلیون تن رسیده است. تولید فوالد چین در ماه ژوئن نسبت به ماه قبل 
از آن )ماه می( 5.۶ میلیون تن کاهش یافته است. دولت چین در سال جاری قصد دارد تولید فوالد این کشور را با مقررات سخت گیرانه محیط زیستی کاهش دهد.

در ماه ژوئن 2021، نسبت به ماه مشابه سال گذشته، رشد تولید فوالد برزیل 45.2 درصد، رشد تولید فوالد آمریکا 44.4 درصد، رشد تولید فوالد ژاپن 44.4 درصد، رشد تولید فوالد 
آلمان ۳8.2 درصد، رشد تولید فوالد هند 21.4 درصد و رشد تولید فوالد ترکیه 17.9 درصد بوده است.

این میزان رشد تولید، نشان می دهد که تمام تولیدکنندگان بزرگ فوالد دنیا تا ماه ژوئن 2021، تبعات ناشی از شیوع کرونا را پشت سر گذاشته اند و تولید فوالدشان با جهش خیره کننده 
نسبت به ژوئن سال 2020، به وضعیت عادی بازگشته است.

بنا به گزارش انجمن جهانی فوالد، تولید فوالد دنیا در ماه ژوئن امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته 11.۶ درصد رشد داشته و به 1۶7.9 میلیون تن رسیده است.

بخش فوالد یکی از بزرگترین آالینده ها در چین است که حدود 10 تا 20 درصد از انتشار کربن را در این کشور به خود اختصاص داده 
است. پکن این صنعت را به عنوان بخشی از تالش خود برای کاهش انتشار کربن و رسیدن به انتشار صفر کربن تا سال 20۶0 هدف قرار 
داده است. به گزارش سی ان بی سی، تولید فوالد چین در نیمه دوم امسال کمتر خواهد شد، اما پایین آوردن آن به زیر سطح سال 2020 

ممکن است یک چالش باشد و برای پایین آمدن آن، دولت چین باید یک ترمز واقعی را به صدا در آورد.
چین امسال می خواهد تولید فوالد خود را کاهش دهد، اما این کار دشواری است. بر اساس اطالعات وود مکنزی، در نیمه اول سال 2021، 
کارخانه های فوالدسازی چین نسبت به مدت مشابه سال 2020 تقریبا 12 درصد بیشتر فوالد خام تولید کرده اند. به گزارش رویترز، چین 

99,45 میلیون تن فوالد در ماه مه تولید کرد، اگرچه این رقم در ماه ژوئن به 9۳,88 میلیون تن کاهش یافت.
نظرات در مورد روند تولید فوالد چین متفاوت است. با این حال، یکی از مدیران فوالدسازی چینی گفت کارخانه های فوالد باید بیشتر 
به کاهش تولید خود توجه کنند تا از سیاست های دولت پیروی کنند. مو گوچیانگ، رئیس واردات و صادرات فوالد چین گفت: »ما هیچ 

راهی جز پیروی از قوانین دولت نداریم«.
ژوانگ بین جون، مدیر سابق گروه توسعه کسب و کار در Fortescue Metals می گوید: کنترل مقامات برای تولید بسیار دشوار است. تقاضای فوالد در این کشور بسیار قوی است و 

اگر سودآوری تولید فوالد به همان خوبی که در نیمه اول سال بود، باشد، احتماالً تولید آن در ماه های آینده کاهش نمی یابد.
بارتولومه از موسسه پلتس گفت که تالش برای محدود کردن تولید فوالد باعث افزایش قیمت ها می شود و کارخانه هایی که تحت تأثیر محدودیت های دولتی قرار نمی گیرند به تولید بیشتر 

تشویق می شوند. وی گفت: »نکته مهم این است که کارخانه ها تقریباً در سال جاری پول مناسبی به دست آورده اند و این صنعت می خواهد با تولید فوالد زیاد به سودآوری ادامه دهد«.
آمارها نشان می دهد که در اواخر ماه جوالی، تولید فوالد چین کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است. در ادامه اعمال محدودیت ها بر تولید فوالد در سراسر چین، تولید فوالدسازان این 
کشور در اواخر ماه جوالی به پائین ترین سطح 9 ماه اخیر رسید. تولید روزانه فوالدسازان در 21 تا ۳1 جوالی با کاهش 4 درصدی به 2,11 میلیون تن رسیده و موجودی فوالدسازان این 

کشور کاهش چشمگیری در حدود 1۳,81 میلیون تن داشته که البته باید فصل رکود تقاضا در شرق آسیا را هم در نظر گرفت.
براساس نظر فعاالن بازار چین، دو هدف اصلی پکن در زمینه فوالد؛ پایین نگه داشتن بهای سنگ آهن و درعین حال تعریف پروژه های جدید محرک تقاضای کمودیتی به منظور دستیابی 

به اهداف اقتصادی خود است.

روند قیمت  فوالد صادراتی ایران

آمار تولید فوالد ایران و جهان در نیمه نخست 2021

تولید فوالد چین کاهش می یابد؟



قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون )ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

244,2۶020,0001400/05/111400/08/11ورق سرد Bفوالد مبارکه اصفهان

265,8772,8501400/05/111400/08/11ورق گالوانیزه Gفوالد مبارکه اصفهان

310,8324,0001400/05/111400/08/11ورق قلع اندودفوالد مبارکه اصفهان

333,0435,0001400/05/111400/08/11ورق رنگیفوالد مبارکه اصفهان

233,243139,9201400/05/131400/07/30ورق گرم HRفوالد مبارکه اصفهان

169,0005061400/05/091400/05/14سبد تیرآهن مخلوطذوب آهن اصفهان

143,0004141400/05/091400/05/14تیرآهن بال پهن 1۶ذوب آهن اصفهان

145,3007,0381400/05/131400/07/29سبد تیرآهن مخلوطذوب آهن اصفهان

150,5272,1001400/05/131400/07/29سبد میلگرد مخلوطذوب آهن اصفهان

145,2793,0131400/05/131400/07/29تیرآهن 14 تا 18ذوب آهن اصفهان

149,000921400/05/161400/05/23سبد تیرآهن مخلوطذوب آهن اصفهان

269,000801400/05/161400/05/23ریل آهن R18ذوب آهن اصفهان

167,00019,0001400/05/121400/06/25تختال Cفوالد خوزستان

فوالد خوزستان
شمش بلوم 

5SP)150*150(
142,60915,0001400/05/121400/06/25

سبد میلگرد مجتمع فوالد خراسان
A3-1428تا

159,8381541400/05/131400/05/30

224,8215001400/05/091400/07/07ورق سرد Bصنایع هفت الماس

300,2071501400/05/091400/07/07ورق رنگیصنایع هفت الماس

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: 885517۰1-۴
mag@chilanonline.com :ایمیل
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قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون )ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

252,5001001400/05/091400/07/07ورق گالوانیزه Gصنایع هفت الماس

300,2075001400/05/111400/07/07ورق رنگیصنایع هفت الماس

313,5712001400/05/121400/07/10ورق رنگیصنایع هفت الماس

159,25520,0001400/05/121400/06/11تختال Cفوالد هرمزگان جنوب

شمش بلوم فوالد کاوه جنوب کیش
5SP)150*150(135,65312,0001400/05/121400/07/11

273,5701,8501400/05/121400/05/30ورق گالوانیزه Gفوالد امیرکبیر کاشان

نورد فوالد صنعتی و 
ساختمانی یزد

سبد 
A3-22156,7085061400/05/131400/05/18میلگرد14تا

158,9921,5181400/05/161400/06/14تیرآهن 14مجتمع جهان فوالد غرب

154,6651,5401400/05/131400/06/10سبد میلگرد مخلوطفوالد کویر کاشان

155,0835501400/05/131400/06/10میلگرد A2-12فوالد کویر کاشان

273,5701,0501400/05/121400/05/30ورق گالوانیزه Gفوالد تاراز چهارمحال

شمش بلوم آهن و فوالد ارفع
5SP)150*150(144,89515,0001400/05/121400/07/12

159,9241,1001400/05/131400/06/11سبد میلگرد مخلوطصبا فوالد زاگرس

ورق خودروی چهارمحال 
275,0361,0001400/05/131400/05/25ورق گالوانیزه Gو بختیاری

ورق خودروی چهارمحال 
275,0364,0001400/05/161400/05/28ورق گالوانیزه خودروو بختیاری

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 مردادهفته اول مردادسایز

0.4302,000312,000

0.5280,000290,000

0.6303,000287,000

0.7296,000292,000

0.8294,000285,000

0.9292,000284,000

1305,000288,000

1.25291,000292,000

1.5282,000293,000

2284,000315,000

2.5***330,000

هفته دوم مردادهفته اول مردادسایز

6.5183,000179,000

8******

10******

12******

14***

هفته دوم مردادهفته اول مردادسایز

3186,000190,000

4186,000190,000

5186,000190,000

6186,000190,000

8186,000190,000

10186,000190,000

هفته دوم مردادهفته اول مردادسایز

6186,000190,000

8186,000190,000

10186,000190,000

12186,000190,000

14186,000190,000

16******

هفته دوم مردادهفته اول مردادسایز

8177,000177,000

10175,000173,000

12175,000173,000

14174,000173,000

16174,000173,000

18174,000173,000

20174,000173,000

22174,000173,000

25174,000173,000

28175,000172,500

30******

32***172,500

هفته دوم مردادهفته اول مردادسایز

2253,000271,000

3245,000255,000

4245,000256,000

5265,000***

6270,000282,000

8270,000282,000

10282,000292,000

12270,000282,000

15270,000282,000

20269,000280,000

25266,000267,000

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�� 


