
 

راهکارهایی برای رفع 
چالش های صنعت فوالد

جهاندار شکری
مدیرعامل ذوب آهن بیستون

با عنایت به شعارســال مبنی بر »تولید پشتیبانی و 
مانع زدایی ها«، اصلی ترین الزمه تحقق این شعار فراهم 
کردن زیرساخت ها و رفع موانع بر سر راه تولیدکنندگان 
است. در حال حاضر تأمین زیرساخت های اولیه و اساسی 
نظیر آب، برق و گاز دغدغه اصلی تولیدکنندگان شده 
است در حالی که تولیدکننده بایستی درگیر توسعه و 
ایجاد روش های جدید تولید بوده و این زیرساخت ها 

توسط دولت تأمین گردد.
برای حل چالش تأمین برق، پیشنهاد می شود دولت 
با ارائه تســهیالت ویژه به بخش خصوصی تأســیس 
نیروگاه های برق را در دستور کار قرار دهد. درخصوص 
تأمین آب نیز بایســتی تصفیه آب فاضالب شــهرها 
جهت استفاده صنایع فوالد در تمام شهرها مدنظر قرار 
گیرد. به این ترتیب کاهش قابل توجهی در استفاده از 

آب های زیرزمینی را شاهد خواهیم بود.
چالش دیگر دسترســی پایدار به مواد اولیه است. در 
حال حاضر اغلب شرکت های فوالدی در زمینه ورودی 
مواد اولیه نیازمند حمایت هستند چرا که تأمین مواد 
اولیه همچون ســنگ آهن و کنسانتره با محدودیت 

جدی مواجه است.
باتوجه به اینکه در کشور عزیزمان ایران معادن سنگ 
آهن غیرفعال و نیمه فعال موجود است، دولت می تواند 
بــرای برنامه ریزی و ســرمایه گذاری در جهت احیاء 
و توســعه این معادن گام بزرگی بردارد. این موضوع 
باعث تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی شده و 
اکتشاف، استخراج و فرآوری سنگ آهن با تکنولوژی 
روز را به ارمغان می آورد. نوسانات حجم و قیمت مواد 
اولیه در واقع موجب عدم توازن شده است که بالشک 
ورود معادن به چرخه تولید می تواند مرهمی بر این درد 

باشد و باعث تأمین پایدار مواد اولیه گردد.
موضوع مهم دیگر حمایــت از صادرات فوالد و ایجاد 
مشــوق برای صادرات محصوالت فوالدی اســت. در 
چشــم انداز صنعت فوالد در افق 1404، جایگاه ایران 
کسب جایگاه هفتم دنیا اســت. برای رسیدن به این 
مهم، در بخش خارجی بحث صادرات فوالد بسیار مهم 
و اثرگذار بوده و بزرگ ترین مانع در این مسیر، مبادالت 

بین المللی و حمل و نقل است.
در خصــوص مشــکالت و چالش های بوجــود آمده 
خصوصاً در سال های گذشته مباحث متعددی توسط 
صاحب نظران اقتصادی و فعاالن حوزه فوالد به کرات 
مطرح شــده است و راه حل های خروج از موانع مطرح 
گردیده است. مهمترین خواســته صنعت فوالد این 
است که دولت جدید در تصمیم گیری های خود تفکر 
تک بُعدی را کنار گذاشته و هنگام ابالغ قوانین خصوصاً 
در حوزه هایی همانند بورس، تامین انرژی، تامین مواد 
اولیه و قوانین بانکی و تسهیالتی، جمیع جهات را در 

نظر بگیرد.

 شماره 184 نیمه اول مهرماه 1400 

به گزارش  چیالن ، انجمن فوالد در این نامه استدالل کرده که تعدد بیش از حد بخشنامه ها و شیوه نامه ها و دستورالعمل ها در بازار 
فوالد در چند سال گذشته که گاهاً با یکدیگر متناقض هم بوده اند، موجب سردرگمی واحدهای تولیدی شده است.

این انجمن همچنین عنوان کرده که عدم معامله بیش از 4۵ درصد شمش و ۶۷ درصد مقاطع طویل عرضه شده در بورس کاال طی 
نیمه نخست سال جاری، گواه تعیین غیرکارشناسی کف عرضه ها می باشد و این مسئله موجب شده تا برخی واحدهای خوشنام 
فوالدی برای نخستین بار درگیر پرونده های تعزیراتی شوند که این امر موجب مختل شدن روند تولید در کارخانجات تولیدکننده 

فوالد شده و ممکن است به تعطیلی، کاهش تولید و صادرات و ارزآوری فوالد کشور بیانجامد.

انجمن فوالد در این نامه ها در خواست کرده با رویکرد پشتیبانی و مانع زدایی از تولید، پرونده های تعزیراتی شرکت های فوالدی 
مورد بازنگری قرار گرفته و ضمن مســاعدت در حل مسائل احتمالی، زمینه افزایش تولید وعرضه شمش و محصوالت فوالدی در 

راستای تنظیم بازار داخلی فراهم گردد.

سه شنبه ششم مهرماه برای نخستین بار عرضه ای تحت عنوان »ورق گرم نوردکاران« از سوی شرکت فوالد مبارکه در بورس کاال صورت 
گرفت. این عرضه، در واقع همان عرضه اختصاصی ورق گرم برای تولیدکنندگان ورق سرد است که مدت ها درخواست نوردکاران ورق 
سرد و همچنین انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران بود و باالخره به این درخواست ها پاسخ مثبت داده شد و عرضه »ورق گرم نوردکاران« 
توسط شرکت فوالد مبارکه در این راستا انجام شد.پیش از این، انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در تاریخ ۲0 شهریورماه طی نامه ای 
به دکتر سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت، اجرایی شدن فوری مصوبات مربوط به عرضه اختصاصی ورق گرم برای تولیدکنندگان ورق 
سرد را خواستار شده بود. پیگیری انجمن فوالد برای عرضه اختصاصی ورق گرم به بیش از یک سال پیش بازمی گردد.انجمن فوالد در 
نامه خود عنوان کرده بود که عرضه اختصاصی ورق گرم، با جلوگیری از ایجاد تقاضای کاذب و برقراری تناسب بین عرضه و تقاضا، منجر 
به عدم افزایش بی مورد قیمت در معامالت عمومی ورق گرم در بورس کاال می شود و به طور سیستماتیک افزایش عرضه ورق سرد و 
کاهش قیمت آن در بازار را در پی خواهد داشت.انجمن فوالد در نامه خود به وزیر صمت یادآور شده بود که علی رغم اهمیت عرضه 
اختصاصی ورق گرم برای تولیدکنندگان ورق ســرد در تنظیم بازار فوالد و افزایش توان تولید داخلی آن هم در ورق سرد که گلوگاه 
فعلی بازار فوالد کشور است، تاکنون مصوبات مربوطه اجرایی نشده و در صورت تداوم روند فعلی، در عرضه های بعدی ورق گرم احتمال 

افزایش تقاضا و به تبع آن افزایش قیمت وجود دارد.
منابع موثق در این مورد به چیالن  گفتند که طبق دستور وزیر صمت، از این به بعد تا ۶0 درصد ظرفیت تولیدکنندگان ورق سرد که 
پیش از این در بورس کاال عرضه داشــته اند، ورق گرم از سوی فوالد مبارکه به صورت اختصاصی عرضه خواهد شد و این عرضه ها در 
راستای فعال سازی ظرفیت های خالی ورق سرد و ایجاد ثبات در بازار ورق ادامه خواهد داشت.همچنین نوردکارانی که با استفاده از این 
عرضه های اختصاصی، مواد اولیه خود را خریداری می کنند، مکلف اند که 93 درصد ورق گرم خریداری شده را به صورت ورق سرد در 

بورس کاال عرضه کنند تا با تکمیل این زنجیره، تقاضای ورق سرد فروکش کرده و در نهایت قیمت ورق سرد و به دنبال آن ورق گرم به نفع مصرف کنندگان نهایی تعدیل گردد.

وحید یعقوبی، معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با اشــاره به  بروز رســانی اطلس ملی فوالد ایران اظهار داشــت: اطالعات اطلس ملی فوالد ایران در اپلیکیشــن انجمن 
تولیدکنندگان فوالد )ISPA APP ( دائماً توسط تیم پشتیبانی اطلس و همچنین مدیران شرکت های تولیدکننده و تامین کننده در حال به روزرسانی است و در حال حاضر اطالعات 3۲0  

شرکت تولید کننده زنجیره فوالد و بالغ بر ۷10 شرکت اصلی تأمین کننده این صنعت در این بانک اطالعاتی به روز رسانی و ثبت گردیده است. 
مهم ترین به روز رسانی های انجام شده در نیمه نخست 1400

معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران اضافه کرد: در این نرم افزار، عالوه بر جزئیات خطوط تولید کارخانجات فعال و طرح های در حال احداث که قابل جستجو بر اساس محصول 
تولیدی یا استان محل استقرار نیز می باشد، آمار و اطالعات کاربردی برای فعاالن زنجیره فوالد اعم از روندهای تولید، صادرات، واردات و مصرف ظاهری هر یک از محصوالت به همراه 
جداول و نمودارهایی از فوالد ایران و جهان نیز برای استفاده کاربران ارائه شده است. همچنین در نسخه اخیر، سایر بخش های کاربردی نرم افزار از قبیل بخشنامه ها و مقررات، دوره های 

آموزشی، گروه رسانه ای چیالن، فرصت های ساخت داخل و ... نیز به روز رسانی گردیده اند.
یعقوبی ادامه داد: عالوه بر این و با توجه به بازخوردهای اخذ شده از مدیران فوالدی و کاربران اطلس، رابط کاربری اپلیکیشن نیز به روزرسانی شده و بهبود یافته است. به گفته وی، تعداد 
حســاب های کاربری فعال در اپلیکیشــن ISPA APP  بیش از 3۵00 کاربر و اســتفاده روزانه و مستمر بیش از ۷00 کاربر از این نرم افزار می باشد که عالوه بر تولیدکنندگان، تأمین 
کنندگان صنعت فوالد نیز می توانند با تهیه پکیج اطلس ملی فوالد ایران و ارسال رزومه خود، پس از بررسی و تأیید تیم پشتیبانی به وندور لیست این نرم افزار اضافه شده و  مورد بازدید 

تمام کاربران قرار گیرند.
کاربران از نسخه جدید اطلس ملی فوالد استفاده کنند

معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران خاطر نشان کرد: کاربران برای دریافت و بهره برداری از اطالعات جدید بارگذاری شده در نرم افزار ISPA APP  الزم است نسخه جدید 
اپلیکیشن را از سایت انجمن تولیدکنندگان فوالد به نشانی www.steeliran.org دانلود و نصب یا نرم افزار نصب شده قبلی در تلفن همراه خود را به روزرسانی کنند.

 تنظیم بازار فوالد در سه مرحله
برای بازار فوالد یک برنامه سه مرحله ای تعریف شده که طی سه ماه عملیاتی خواهد 
شد. در مرحله اول در مهرماه رصد کامل اطالعاتی زنجیره فوالد را دنبال می کنیم 
تا تمام تولیدات فوالدی در بورس کاال و سامانه جامع تجارت وارد شود و رانت ها از 
بین برود. در مرحله دوم ساختار بازار را اصالح خواهیم کرد و امضاهای طالیی از بین 
خواهد رفت. در مرحله سوم در صنعت فوالد اصالح ساختاری خواهیم داشت و به 

سمت کاهش قیمت تمام شده حرکت می کنیم.
سیدرضا فاطمی امین

  وزیر صنعت، معدن و تجارت

پرونده های تعزیراتی فوالدسازان بازنگری شود
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران طی نامه ای به معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و همچنین مدیرعامل 

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، خواستار بازنگری در پرونده های تعزیراتی شرکت های فوالدی شد.

درخواست مستدل انجمن فوالد از وزارت صمت:

عرضه اختصاصی ورق گرم برای تولیدکنندگان ورق سرد آغاز شد

اطلس ملی فوالد ایران به روز شد/ دریافت بانک اطالعاتی صنعت فوالد 
در نرم افزار تلفن همراه

درخواست انجمن فوالد از وزیر صمت عملیاتی شد:

معاون اجرایی انجمن فوالد خبر داد:
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رکوردشکنی در خط نورد سرد فوالد امیرکبیر کاشان 

یک رکورد جدید تولید ماهانه در خط نورد سرد شرکت فوالد امیرکبیر کاشان به میزان ۲1 هزار و 90 تن در شهریورماه 1400 ثبت شد. 
با ثبت این رکورد جدید، رکورد قبلی در خط نورد سرد این شرکت که به میزان ۲1 هزار و ۷۶ تن در خرداد ماه سال جاری بود، پشت سر 

گذاشته شد. کارکنان این شرکت در روز 14 شهریور همچنین رکورد باالترین تولید روزانه ورق اسیدشویی شده را ثبت کردند.

رکوردشکنی تولید کالف توسط ذوب آهن اصفهان

کلنگ زنی ۳ طرح عظیم توسعه ای فوالد خوزستان

رکورد تولید ۲۵ ســاله کالف در شــرکت ذوب آهن اصفهان شکســته شــد. کارکنان این شرکت، در 
شهریورماه موفق شدند رکورد جدیدی در تولید ۲۵ ساله کالف در این مجتمع عظیم صنعتی ثبت کنند. 
در شهریورماه سال جاری 19۲00 تن انواع محصوالت کالف در شرکت ذوب آهن اصفهان تولید شد که 
در تاریخ خط منو بلوک این شرکت بی سابقه است.محمدامین یوسف زاده مدیر مهندسی نورد ذوب آهن 
اصفهان در این باره گفت: با توجه به توســعه بازار محصوالت مونوبلوک و ارزش افزوده باالیی که دارند، 
مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان با تدارک مقدمات تولید جهت تولید کالف های صنعتی گام بزرگی را 
برای افزایش تولید انواع این محصول از ۵.۵ الی 1۲ میلیمتر برداشت.محصول کالف جز فوالدهای کیفی 
است که دارای ارزش افزوده باالتری نسبت به سایر محصوالت ساختمانی بوده و ارزآوری مناسبی برای 
ذوب آهــن اصفهــان دارد. افزایش تولید و بازاریابی محصول منجر به افزایش حدودا 1۵ برابری صادرات کالف ذوب آهن در ۶ ماهه اول 
سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته شد. قابل ذکر است که صادرات کالف ذوب آهن در نیمه نخست امسال به ۸ بازار صادراتی 
صورت گرفت.گفتنی است محصوالت کالف در صنایع الستیک سازی و الکترود و پیچ و پرچ و… استفاده می شوند. با توجه به کم شدن 

سطح مقطع فلز در پروسه کشش و حساس بودن، کالف های تولیدی باید از نظر آنالیز شیمیایی و دقت ابعادی بسیار دقیق باشند.

آیین کلنگ زنی ســه طرح عظیم توسعه ای شرکت فوالد خوزستان، شامل احداث ماشین ریخته گری اسلب 
عریض، کارخانه اکسیژن 4 و نیروگاه ۵۲0 مگاواتی برق با حضور مسئوالن کشوری و استانی برگزار شد.

امین ابراهیمی مدیرعامل فوالد خوزستان در این آیین، طرح ماشین ریخته گری اسلب عریض را نقطه ی عطف 
توســعه این شرکت دانست و گفت: تامین شمش شــرکت های نوردی یکی از اهداف اصلی فوالد خوزستان 
است. مجاورت شرکت فوالد اکسین و لزوم تامین اسلب مورد نیاز این شرکت، باعث شد طرح احداث ماشین 
ریخته گری اسلب عریض در دستور کار قرار گیرد. پس از اجرای کامل طرح عالوه بر میزان تولید فعلی شمش،  
ساالنه یک میلیون و ۲00  هزار تن شمش اسلب عریض با گریدهای فوالد آلیاژی و ساختمانی در شرکت فوالد 
خوزستان تولید می شود.مدیرعامل فوالد خوزستان هچنین گفت: تزریق اکسیژن کیفیت و کمیت آهن اسفنجی را افزایش می دهد. به 
منظور تامین گازهای صنعتی مورد نیاز طرح های توسعه ای، احداث کارخانه اکسیژن 4 در اولویت قرار گرفته و شاهد آغاز این طرح هستیم. 
هزینه اجرای طرح ۲۶ میلیون یورو و مدت زمان اجرای آن 3۶ ماه پیش بینی شده است. هدف از اجرای کارخانه اکسیژن 4 بهینه سازی 

کیفیت، پایداری سیستم و افزایش ظرفیت تولید است.
وی ادامه داد: احداث نیروگاه اختصاصی ۵۲0 مگاواتی دیگر طرحی است که کلنگ زنی می شود، با اجرای این طرح و در مدار قرار گرفتن 
آن عالوه بر برداشته شدن محدودیت های برقی، پایداری تولید تضمین می شود. در حال حاضر با توجه به کاهش تولید فوالد ناشی از 

محدودیت های برقی، احداث نیروگاه ۵۲0 مگاواتی با امکان توسعه تا هزار مگاوات در دستور کار قرار گرفته است.

با تصویب هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه، محمدیاسر طیب نیا به عنوان مدیرعامل جدید این 
شرکت منصوب و جایگزین حمیدرضا عظیمیان شد. طیب نیا پیش از این در اسفند سال 1399 
به نمایندگی از ســازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( به عنوان عضو 
جدید هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه معرفی شده بود.عضویت در هیئت مدیره شرکت های فوالد 
مبارکه، ذوب آهن، گل گهر و چادرملو و همچنین معاون خرید و امور معدنی شرکت فوالد مبارکه 
و قائم مقام مدیرعامل ذوب آهن از جمله سوابق محمدیاسر طیب نیا به شمار می رود. وی سابقه ۲0 
سال خدمت در صنعت فوالد داشته است و از مدیران خوشنام این حوزه به شمار می رود.در یک 
جابجایی مدیریتی دیگر، کریم سلمان پور به عنوان مدیرعامل جدید شرکت فوالد آتیه خاورمیانه 
معرفی و جایگزین عزیز قنواتی شد. کریم سلمان پور مدیریت فروش داخلی شرکت فوالد خوزستان را در کارنامه دارد و سال های طوالنی 
در این شرکت فوالدساز مشغول به خدمت بوده است. وی که همچنین عضویت در هیئت مدیره شرکت فوالد اکسین را در سوابق کاری 
خود دارد، هم اکنون به عنوان مدیرعامل یک شرکت حوزه نورد، یعنی شرکت فوالد آتیه خاورمیانه، منصوب شده است.همچنین محسن 
مصطفی پور به عنوان مدیرعامل جدید مجتمع فوالد غدیر نی ریز معرفی و جایگزین محمدمهدی مستقیمی شد. مصطفی پور از مدیران 
جوان و خوشنام صنعتی است و سوابقی همچون معاون بازرگانی سنگ آهن گهر زمین، ریاست هیات مدیره هلدینگ نفتی پترو امید، 
مدیرعاملی گروه شرکت های تیـام، عضویت هیات مدیره ذوب و احیا روی و هلدینگ توسعه صنایع و معادن بانک شهر را در کارنامه خود 
دارد.تغییرات مدیریتی به شرکت ملی فوالد ایران نیز رسید و با حکم رئیس هیات عامل ایمیدرو، مهندس محمد آقاجانلو به عنوان مدیرعامل 

جدید این شرکت منصوب شد. آقاجانلو معاونت طرح های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو را در کارنامه دارد.

مجتمع فوالد خراسان با عرضه ۲0۵ هزار و 4۸0 تن میلگرد، بیشترین حجم فروش میلگرد را در رینگ 
صنعتی بازار بورس کاال در شش ماه اول سال جاری به خود اختصاص داد.

کسری غفوری مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان گفت: بر اساس داده های اعالم شده در سایت بورس کاالی 
ایران، تناژ محصوالت فروخته شده ی شرکت در بورس کاال در شش ماه نخست سال جاری بالغ بر   1۵3 
هزار ۸۲4  تن بوده که  ارزش آن بیش از  ۲0.۷ هزار میلیارد ریال  است و این مجتمع بزرگ صنعتی موفق 

به عرضه و فروش  ۷۵درصد از محصوالت خود در بورس کاال شده است.
کسری غفوری افزود: رقابت برای خرید محصوالت عرضه شده فوالد خراسان در رینگ معامالتی بورس کاال در شش ماه نخست سال 

جاری باعث شد تا رکورددار بیشترین فروش میلگرد در این رینگ صنعتی باشیم.
همچنین معاون بازاریابی و فروش فوالد خراسان در این باره گفت: این شرکت در راستای شفاف سازی هرچه بیشتر، فروش محصوالت 
خود را در بازارهای داخلی، از طریق بورس کاال انجام می دهد و این شفاف ترین شیوه فروش است. به گفته حسین بختیاری همه افرادی 
که متقاضی خرید محصوالت فوالد خراسان هستند، می توانند از طریق بورس کاال به این محصوالت دست یابند و این شیوه عرضه به 

منزله اعتقاد به شفافیت معامالتی بنگاه اقتصادی است.
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درصد کاهش تولید فوالد کشور

تن تولید بیلت و بلوم

تن تولید محصوالت فوالدی

درصد رشد صادرات فوالد ایران

درصد کاهش مصرف ظاهری فوالد کشور

تن تولید آهن اسفنجی

تولیدکنندگان  انجمن  آماری منتشرشده توسط  طبق گزارش 
فوالد ایران، مجموع تولید فوالد میانی کشور در ۵ ماهه نخست 
سال جاری 10 میلیون و ۸۲۸ هزار تن بوده است که کاهش 
1۲ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می  دهد. 
قطعی برق باعث شد تا در مردادماه نسبت به خرداد سال جاری، 
تولید فوالد میانی کاهش 49 درصدی، تولید میلگرد کاهش 4۷ 
درصدی و تولید آهن اسفنجی کاهش 44 درصدی داشته است. 
نرخ رشد تولید فوالد میانی کشور که در دوره 3 ماهه نخست سال 
جاری، ۶ درصد بود، با قطعی های برق در ۵ ماهه نخست سال 

جاری به منفی 1۲ درصد رسید.

طبق آمارهای انجمن فوالد، در دوره ۵ ماهه نخست سال 1400، 
تولید بیلت و بلوم در ایران با کاهش 1۵ درصدی نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته به ۶ میلیون و 49۵ هزار تن رسیده است. 
همچنین تولید اسلب در ۵ ماهه نخست سال جاری با کاهش 
9 درصدی به 4 میلیون و 333 هزار تن رسیده است. به دلیل 
محدودیت های شدید مصرف برق، در مرداد ماه سال جاری نسبت 
به خرداد، میزان تولید بیلت و بلوم ۵4 درصد و میزان تولید اسلب 
4۲ درصد کاهش یافت. کاهش تولید فوالد در کوره های قوس 
تولید  و  است  بوده  القایی  ذوب  کوره های  از  الکتریکی شدیدتر 
شمش کوره های قوس الکتریکی در مردادماه نسبت به خرداد سال 

جاری، ۶۵ درصد کاهش یافت.

محصوالت  تولید  مجموع  در  جاری،  سال  نخست  ماهه  در ۵ 
فوالدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته، کاهش 11 درصدی 
داشته است. مجموع تولید محصوالت فوالدی ایران در ۵ ماهه 
نخست امسال، ۷ میلیون و ۵۷3 هزار تن بوده است. در ۵ ماهه 
نخست سال 1400، 4 میلیون و ۲9۶ هزار تن محصوالت طویل 
و 3 میلیون و ۲۷۷ هزار تن محصوالت تخت در کشور تولید شده 
است. رشد تولید محصوالت طویل در ۵ ماهه نخست امسال، 
منفی ۷ درصد و رشد تولید محصوالت تخت منفی 1۷ درصد 

بوده است.

بنا به گزارش آماری انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، مجموع 
صادرات فوالد ایران )فوالد میانی و محصوالت فوالدی( در دوره ۵ 
ماهه نخست سال جاری، 4 میلیون و 4۷۸ هزار تن بوده که نسبت 
به دوره مشابه سال قبل، رشد ۵1 درصدی را نشان می دهد. در 
دوره ۵ ماهه نخست سال جاری، صادرات فوالد میانی کشور، 3 
میلیون و ۷9 هزار تن بوده که رشد 39 درصدی را نسبت به دوره 
مشابه سال قبل نشان می دهد. کل صادرات محصوالت فوالدی 
کشور در دوره ۵ ماهه نخست سال 1400، 1 میلیون و 399 هزار 
تن بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد قابل توجه ۸۸ 

درصدی را نشان می دهد.

طبق آمارهای انجمن فوالد، در دوره ۵ ماهه نخست سال جاری، 
مصرف ظاهری فوالد میانی )بیلت و بلوم و اسلب( با ۲4 درصد 
نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش به ۷ میلیون و ۷۵1 
هزار تن رسید. در بخش فوالد میانی، 4 میلیون و 44۶ هزار تن 
سهم مصرف ظاهری بیلت و بلوم و 3 میلیون و 30۵ هزار تن 
سهم مصرف ظاهری اسلب بوده است. مصرف ظاهری بیلت و 
بلوم کاهش ۲4 درصدی داشته و مصرف ظاهری اسلب هم ۲3 
درصد کاهش داشته است. همچنین در دوره ۵ ماهه نخست سال 
جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، مصرف ظاهری کل 
محصوالت فوالدی کاهش 19 درصدی و مصرف ظاهری آهن 

اسفنجی کاهش ۷ درصدی داشته است.

طبق گزارش آماری انجمن فوالد، تولیدکنندگان آهن اسفنجی در 
۵ ماهه نخست سال جاری حدود 1۲.4 میلیون تن از این محصول 
را تولید کرده اند که نسبت به مدت مشابه سال 99، کاهش 4 
در  مصرفی  اصلی  انرژی  که  این  با  می دهد.  نشان  را  درصدی 
واحدهای احیاء مستقیم گاز است، اما محدودیت های تحمیل شده 
به شرکت های زنجیره فوالد باعث شده تا تولید آهن اسفنجی در 

مرداد ماه نسبت به خرداد 44 درصد کاهش یابد.
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به فرض اینکه ظرفیت تولید ۵۵ میلیون 
تن فوالد در کشــور تا افــق 1404 هم 
محقق شود، بهره برداری از آن یک گلوگاه 
مهم است. در حال حاضر 40 میلیون تن 
ظرفیت نصب شده و 30 میلیون تن هم 
تولید داریم. قطعی برق در تابستان سال 
جاری، حجــم باالیی از تولید را گرفت و 
کشــورمان را از ارزش افزوده آن محروم 
کرد. در زمستان هم اخطار می دهند که با 
کمبود گاز مواجه می شویم. با این شرایط 
ممکن است تولید 30 میلیون تن سال گذشته هم محقق نشود. 
حال با این چالش ها و محدودیت ها چگونه قرار است تا حدود چهار 

سال آینده تولید ۵۵ میلیون تن فوالد محقق شود.
برای تولید ۵۵ میلیون تن فوالد باید نیروگاه های بسیاری ساخته 
شــود، سرمایه گذاری برای تولید گاز و توزیع آن، محدودیت مواد 
اولیه و … از جمله چالش هایی هستند که تولید ۵۵ میلیون تن 
فــوالد را در افق 1404 با اما و اگرهایی همراه می ســازند، زیرا از 
معدن تا محصول باید در نظر گرفته شود. برای تولید ۵۵ میلیون 
تن فوالد به حدود ۸0 میلیون تن ســنگ آهن فرآوری شده نیاز 
داریم و همچنین نزدیک به ۲00 میلیون تن بسته به عیار معدن 
باید استخراج داشته باشیم. بنابراین شناسایی معادن و اکتشاف به 

عنوان یک استراتژی مهم باید مورد توجه قرار گیرد.

مبحــث کمبود مــواد اولیه در صنعت 
فوالد، به ویژه سنگ آهن در سال های 
اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. 
ایران کشوری است که در زمینه فوالد با 
توجه به سرمایه گذاری های انجام گرفته 
پیشــرفت های خوبی را در بخش های 
مختلــف رقم زده اســت. معادن فعلی 
کشور تا حدود 1۵ سال آینده پاسخگوی 
نیازهای تولیدکننــدگان فوالد خواهند 
بود و لذا این موضوع نشــان می دهد در حوزه اکتشــاف، اقدامات 
اثربخشی انجام نگرفته و در کل دو بخش صنعت و معدن به صورت 

متوازن حرکت نکردند.
صنایع فوالدی پیشتر به دلیل اینکه برای تامین مواد اولیه، روی 
معادن حساب باز کرده بودند که اقدام به جایی هم بود، وارد عرصه 
معدن نشدند، اما مدتی است که به اجبار برای تامین مواد اولیه در 
بخش معدن سرمایه گذاری کردند که عملکرد خوبی داشتند اما 
صنایع به حمایت دولت در بخش اکتشاف نیازمند هستند و باید 
حاکمیت بســتر الزم را در اختیار آن ها قرار بدهد. وزیر صمت در 
برنامه هایی که اعالم کردند، توجه خوبی به بخش معدن داشتند 
و امیدوار هستیم در این دولت بتوانیم کارهای بزرگی انجام دهیم.

نکته مهم دیگر، همکاری فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان است. 
ذوب آهن اصفهان و فوالد مبارکه دو صنعت بزرگ و پیشــتاز در 
سطح منطقه هستند، بنده از پتانسیل های ذوب آهن اصفهان به 
خوبی آگاه هستم و توانایی های فوالد مبارکه هم مشخص است و 
لذا همکاری های این دو قطب صنعتی با تدوین یک برنامه جامع 
می تواند سودآوری بیشــتر را برای دو شرکت که متعلق به ایران 
اسالمی هســتند فراهم نماید. این مهم با حمایت سهامداران دو 

شرکت و مدیران عالی آن ها در آینده نزدیک عملیاتی می شود.

برای تولید هر تن فوالد در کشور، حدود ۲۵ 
درصد وابســتگی خارجی وجود دارد و هر 
قیمتی که در داخل کشور برای فوالد تعیین 
شود، حدود یک چهارم وابستگی خارجی 
خواهد داشت. لذا برای بومی کردن فرآیند 
مکانیزم قیمت گذاری باید به این اصل توجه 
داشت. اینکه گفته شــود برای تعیین 
قیمت فوالد در داخــل، با قیمت های 
جهانی هیچ کاری نداریم واقعا شــدنی 
نیســت چون این موضوع زمینه ســاز 
پاراداکس قیمتی در محصوالت تولید داخل خواهد شد. محصوالت 
تولیدی فوالدی در کشــور هم مــازاد تولید دارد که بیش از نیاز 
داخلی است و هم وابستگی قیمت تمام شده به خارج از کشور دارد 
 که هر دو عامل در تعیین قیمت محصوالت فوالدی اثرگذار است.

حدود نیمی از تولید فوالد کشور، امکان صادرات دارد و نمی توان 
زنجیره فوالد را از بازار خارج از کشــور مســتثنی کرد. نمی توان 
محصولی در داخل کشور تولید کرد که ده برابر قیمت به بازارهای 
خارجی فروخته شــود و همزمان با یک دهم قیمت در داخل به 
فروش برسد. این مکانیزم دادوستد واقعاً غیرممکن بنظر می رسد 
و باید شرایط یکسان و همگن برای محصوالت داخلی و خارجی 
فراهم شــود. در واقع، فاصله گیری نرخ های داخلی بازار فوالد از 
نرخ های جهانی همواره مضر است و هر بار که این شکاف قیمتی 
وجود داشته با مشکالت بزرگی در بازار داخلی روبرو شده ایم که 
یکی از ســویه های آن، رواج ســوداگری و ایجاد رانت های بزرگ 
بوده اســت. برای توسعه پایدار صنعت فوالد به این نیاز داریم که 

رویه های دستوری در بازار فوالد وجود نداشته باشد.

چالش های تولید 55 میلیون تن فوالد تا افق 
تغییرات جدید مدیریتی در چند شرکت فوالدی1404

فوالد خراسان رکورددار بیشترین فروش میلگرد در بورس کاال

و  صنعت  بخش  دو  نامتوازن  حرکت  تبعات 
معدن 

بازار داخلی فــوالد را نمی توان از بازار 
خارجی تفکیک کرد

امین ابراهیمی

مدیرعامل فوالد خوزستان

محمدیاسر طیب نیا

مدیرعامل فوالد مبارکه

دکتر بهرام سبحانی

رئیس انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران

گروه پاترونمعرفی اعضای انجمن

گروه پاترون، شرکتی دانش بنیان است که در سال 139۲ تاسیس گردیده و کارخانه آن در یزد و دفتر مرکزی 
آن در تهران واقع شده است. این شرکت را گروهی از جوانان متخصص، با سابقه فعالیت و مدیریت در صنعت 

فوالد پیش می برند.
پاترون 1۵ گروه محصول تولید می کند که بســیاری از آنها، از جمله پودر ریخته گری، پوشش الکترود گرافیتی، مالت سفید دریچه 
کشویی، روانکار صفحات اسالید گیت، پودر ریخته گری گرانوله، مالت سبز پایه فسفات پودری و نیز جرم های نسوز و قطعات ریختنی 

نانو باند، برای اولین بار در کشور تولید یا بومی سازی شده اند.
این شــرکت دارای گواهی ثبت اختراع، گواهی نانو مقیاس و دارنده جایزه ملی فوالد اســت و نیز در سال 1399 به عنوان یکی از ۲0 
شرکت برتر تولیدکننده استان یزد انتخاب گردید. برنامه این شرکت به طور کلی، تولید محصوالت خاص و جدید در صنعت نسوز و 

فوالد است.

 محصوالت: 
    انواع ورق های رویه فوالدی بهبود یافته

مدیرعامل:  
عباس کالنتر
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رکوردشکنی تولید ماهانه گندله توسط فوالد سنگان

شرکت فوالد سنگان توانست باالترین رکورد تولید ماهیانه گندله را با تولید 4۶۵ هزار تن در شهریور ماه ثبت کند. علی امرایی مدیرعامل 
فوالد سنگان با اعالم این خبر گفت: تولید 4۶۵ هزار تن گندله درشهریور ماه در حالی به دست آمد که در شش ماهه نخست سال 
جاری، توانستیم با غلبه بر موانع تولید، پشتیبانی مطمئن در تولید مستمر مواد اولیه کارخانجات فوالدی کشور با گذر از تولید بیش از 

۲ میلیون تن گندله باشیم.

داخلی

نقدینگی به ۴۰۰۰ هزار میلیارد نزدیک شد
بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان مردادماه سال جاری را بیش از ۳۹۲۱ هزار و ۴۰۰ 
میلیارد تومان اعالم کرد که حاکی از رشد ۳۹.۱ درصدی نسبت به مردادماه سال گذشته است.

بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در پایان مردادماه ۱۴۰۰، حجم نقدینگی را 
۳۹۲۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعالم کرد که حاکی از رشد ۳۹.۱ درصدی نقدینگی نسبت 

به پایان مرداد سال گذشته است.
میزان بدهی های خارجی ایران اعالم شد

گزارش جدید بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی نشان می دهد که میزان بدهی های 
خارجی کشور در پایان مرداد ماه سال جاری به رقم هشت میلیارد و ۸۴۰ میلیون دالر رسیده 
است.میزان بدهی های کوتاه مدت کشور دو میلیارد و ۴۸۰ میلیون دالر و بدهی های بلند مدت 

ایران نیز شش میلیارد و ۳۶۰ میلیون دالر اعالم شده است.
اوضعیت اقتصاد ایران از نگاه بانک جهانی

بانک جهانی گزارش بازبینی شده خود از وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف را بروزرسانی 
کرد که قسمت مربوط به ایران، تغییرات اندکی داشته است.در گزارش جدید این نهاد پیش 
بینی شده است در سال جاری رشد اقتصادی ایران کمتر از سال قبل خواهد بود، بانک جهانی 
میزان صادرات ایران در سال گذشته را ۱۷.۶ میلیارد دالر و میزان واردات را  ۱۶.۶ میلیارد 

دالر اعالم کرده است..
اجاره خانه چقدر گران شده است؟

اجاره بهای خانه در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴.۷ درصد گران شده 
است و خانوارهایی که اجاره را تمدید کرده اند حدود ۴۶.۹ درصد افزایش هزینه داشته اند. در 
تابستان ۱۴۰۰، شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد ۲۴۴,۱ 

رسید که نسبت به فصل قبل هشت درصد افزایش داشته است.
آیین نامه اجرایی مالیات برخانه های لوکس ابالغ شد

اخذ مالیات از خانه های لوکس در قانون بودجه سال ۹۹ و ۱۴۰۰ پیش بینی شده بود و مسئوالن 
وقت در دولت دوازدهم بارها وعده دادن ایین نامه اجرایی آن را تدوین و ابالغ خواهند کرد اما 
عمر دولت دوازدهم به پایان رسید و این آئین نامه ابالغ نشد.اینک معاون اول دولت سیزدهم 

ایین نامه اجرایی قانون مذکور را ابالغ کرده است.
پازل حذف قرعه  کشی خودرو

حذف قرعه کشی خودرو رسما در دستور کار وزارت صمت قرار گرفت. برخی اخبار غیررسمی 
از وزارت صمت حاکی از آن است که مسووالن صنعتی در کنار بررسی مسیرهای پیشنهادی 
برای جایگزینی قرعه کشی، طرح آزادسازی همزمان قیمت و واردات را به صورت کارشناسی 
در دستور کار دارند. پیش از این سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت در مصاحبه ای عنوان کرده 
بود که با قرعه کشی خودرو مخالف است و در عین حال برای مدیریت بازار خودرو طرحی 

در دست تدوین دارد.
برنج ایرانی ارزان شد

عضو هیئت مدیره انجمن برنج ایران با اعتقاد بر اینکه افزایش قیمت بر اثر هجمه رسانه ای 
بوده است، تاکید کرد که بازار در ۱۵ روز گذشته خوابیده و هم اینک رو به کاهش است.علی 
اکبریان با بیان اینکه واردات برنج باید در زمان برداشت، ممنوع شود، گفت: مقدار مصرف 
برنج ۸۰ میلیون ایرانی مشخص است و تولیدات نیز معلوم است و واردات، جزئی اجتناب 

ناپذیر در بازار است.
خارجی

بحران برق در هند به دنبال کاهش ذخایر زغال سنگ
کمبود زغال سنگ در هند که ۷۰ درصد برق در آن توسط نیروگاه های با سوخت زغال سنگ 
تولید می شود، احتمال خاموشی در پایتخت را باال برده است. مقامات هند هشدار داده اند بحران 
برق در این کشور که باعث خاموشی در برخی ایالت های شرقی و شمالی شده، پایتخت هند و 

۲۰ میلیون شهروند آن را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد.
ارزش روبل در برابر یورو به باالترین سطح ۱۴ ماهه رسید  

رشد قیمت های انرژی باعث شده است ارزش روبل روسیه در مقابل یورو به باالترین سطح 
خود در بیش از ۱ سال اخیر برسد و سهام روسیه رکورد تاریخی ثبت کنند. ارزش هر روبل 
روسیه در مقابل یورو به ۸۴ واحد رسید که این باالترین نرخ از جوالی ۲۰۲۰ تا کنون است. 

نرخ برابری روبل با دالر هم به ۷۲.۵۹ واحد رسید و به باالترین نرخ ۳ هفته ای نزدیک شد.
نرخ بیکاری سوئیس فقط ۲.۶ درصد!

نرخ بیکاری سوئیس در ادامه روند نزولی خود به ۲.۶ درصد رسید تا پایان ماه سپتامبر نرخ 
بیکاری در سوئیس به ۲.۶ درصد کاهش پیدا کرده که نسبت به ماه قبل آن ۰.۱ درصد کمتر 
شده است و کمترین نرخ بیکاری ثبت شده در این کشور طی ۲۱ ماه اخیر محسوب می شود.

در این مدت، شمار افراد فاقد شغل در مقایسه با ماه قبل ۶۰۶۱ نفر کمتر شده و به ۱۲۰ هزار 
و ۲۹۴ نفر رسیده است.

افزایش قیمت مسکن در اروپا
کشورهای اروپای مرکزی و شرقی در میان مدت شاهد بیشترین افزایش قیمت و کشورهای 
جنوبی اروپا شاهد بیشترین کاهش در قیمت مسکن بوده اند. داده های منتشر شده توسط مرکز 
آمار اتحادیه اروپا نشان می دهد که در بازه زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱، متوسط قیمت مسکن در 
سطح اتحادیه اروپا ۳۴.۱ درصد و متوسط اجاره بها ۱۶.۱ درصد افزایش داشته است.با این حال، 
در سه ماهه دوم امسال در مقایسه با سه ماهه قبل، قیمت خانه در اتحادیه اروپا ۱.۳ درصد و 

متوسط اجاره طی همین مدت ۷.۳ درصد افزایش داشته است.
قیمت نفت خام آمریکا از ۸۰ دالر فراتر رفت

قیمت جهانی نفت خام در پایان معامالت به رشد خود ادامه داد و قیمت نفت خام آمریکا برای 
اولین بار از ۲۰۱۴ تا کنون از ۸۰ دالر فراتر رفت. افزایش تقاضای نفت با ریکاوری اقتصادی 
جهان در شرایطی که عرضه افزایش قابل توجهی نداشته باعث افزایش قیمت های نفت خام 
شده است. قیمت پیش خرید هر بشکه نفت خام برنت، بنچ مارک جهانی قیمت نفت، ۱.۷ درصد 

جهش کرد و به ۸۳.۳۲ دالر رسید.

سـرخـط خبــرهـای اقتصـادی هفته منتهی به 14 مهرماه، میانگین قیمت بیلت صادراتی ایران، ۶3۷.۵ دالر به ازای هر تن بود که نسبت در 
به هفته پیش از آن، رشد 1 دالری یا 0.۲ درصدی را نشان می دهد. قیمت میانگین اسلب صادراتی ایران نیز 
در هفته منتهی به 14 مهرماه، ۶۵۸.۵ دالر به ازای هر تن بود که نسبت به هفته پیش از آن کاهش 1۸.۵ 

دالری یا ۲.۷ درصدی را نشان می دهد.
قیمت های منتشرشده توسط متال بولتن نشان می دهد که قیمت فوِب اسلب صادراتی ایران در هفته منتهی 
به 14 مهرماه ۲.۷ درصد کاهش یافت و اسلب در قیمت ۶۵۵ تا ۶۶۲ دالر به ازای هر تن معامله شد. در هفته 
مورد اشاره، قیمت فوِب بیلت صادراتی ایران در بنادر کشور ۶3۵ تا ۶40 دالر به ازای هر تن بود که میانگین 

این قیمت  نسبت به قیمت های ۷ مهر، افزایش 0.۲ درصدی را نشان می دهد.
متال بولتن گزارش داده است که فوالدسازان ایرانی با برطرف شدن مشکل قطعی برق شان، مزایده هایی را 

برای تحویل اسلب و بیلت در حجم های بزرگ و قابل توجه به خریداران خارجی، باز کرده اند.
هفته منتهی به 14 مهرماه، قیمت اسلب صادراتی ایران برای سومین هفته متوالی کاهش یافت. قیمت اسلب در 

صادراتی ایران نســبت به سقف آن در اواخر اردیبهشت سال جاری، 191.۵ دالر به ازای هر تن، معادل ۲۲ 
درصد کاهش یافته است.

چند هفته اخیر، قیمت محصوالت تخت فوالدی در بازارهای مختلف نزولی بوده و این امر فروشندگان اسلب در 
را مجبور کرده تا قیمت های خود را کاهش دهند. از ســوی دیگر، تقاضای خوب از طرف مشتریان آسیایی 
مانع از این شده تا قیمت شمش فوالدی صادراتی ایران در هفته های اخیر کاهش یابد. در کل در یک ماه گذشته، قیمت بیلت صادراتی ایران تحت تأثیر روند نزولی قیمت ها در بازار 

جهانی فوالد قرار نگرفت.

گزارش انجمن جهانی فوالد در مورد آمار تولید فوالد خام جهان در ماه اوت و دوره ۸ ماهه نخست سال ۲0۲1 منتشر شد.
به گزارش انجمن جهانی فوالد، تولید فوالد خام جهان در ۸ ماهه نخست سال ۲0۲1، 1 میلیارد و 3۲۲ میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد 10.۶ 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 ۸ ماهه نخست سال ۲0۲1، ۷33 میلیون تن بوده است. تولید فوالد 
چین در ۸ ماهه نخست امسال ۵.3 درصد افزایش داشته است. تولید فوالد خام چین در ماه اوت ۸3.۲ میلیون تن بوده که کاهش 13.۲ درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان 

می دهد. چین در قالب سیاست های محیط زیستی سخت گیرانه، کاهش تولید فوالد را در سال ۲0۲1 دنبال می کند. در ماه اوت برای سومین ماه پیاپی تولید فوالد چین کاهش یافت.
در ماه اوت ۲0۲1، نسبت به ماه مشابه سال گذشته، رشد تولید فوالد آمریکا ۲۶.۸ درصد، رشد تولید فوالد ژاپن ۲۲.9 درصد و رشد تولید فوالد برزیل 14.1 درصد بوده است.

بنا به گزارش انجمن جهانی فوالد، تولید فوالد دنیا در ماه اوت امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته 1.4 درصد کاهش یافت و به 1۵۶.۸ میلیون تن رسیده است.
گفتنی است انجمن جهانی فوالد در این گزارش برای دومین ماه متوالی، در اشتباهی عجیب میزان تولید ماهانه فوالد خام ایران را بسیار بیشتر از میزان واقعی برآورد کرد. »ورلد استیل« 
میزان تولید فوالد خام ایران را در ماه اوت ۲0۲1 )10 مرداد تا 9 شهریور( را ۲.۵ میلیون تن اعالم کرد، در حالی که در کل این دوره صنعت فوالد ایران گرفتار محدودیت های شدید 

ناشی از قطع برق بوده است..
انجمن جهانی فوالد پیشتر در گزارشی اشتباه تولید فوالد خام ایران در ماه ژوئیه را نیز ۲.۶ میلیون تن اعالم کرده بود! گزارش های انجمن جهانی فوالد در مورد میزان تولید فوالد خام 
ایران، تأثیر قطعی برق بر میزان تولید فوالدسازان ایرانی را درنظر نگرفته و این انجمن باید در مورد شیوه تخمین خود از میزان تولید فوالد ایران تجدیدنظر کند. فوالدسازان ایرانی از نیمه 

تیرماه تا اواخر شهریور با محدودیت های شدید مصرف برق روبرو بودند.
گزارش اشتباه »ورلد استیل« در حالی منتشر شده که آمارهای دقیق انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران حاکی از این است که میزان تولید فوالد میانی ایران در مردادماه 1 میلیون و ۲۵3 

تن بوده که این رقم تقریباً نصف تولید فوالد میانی ایران در خردادماه سال جاری است.
انجمن جهانی فوالد گزارش داده که تولید فوالد خام ایران در دوره ۸ ماهه نخست سال ۲0۲1 میالدی با رشد 9.۷ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ۲0.4 میلیون تن رسیده 
است. همچنین توسط »ورلد استیل«، تولید فوالد خام ایران در ماه اوت سال ۲0۲1، ۲.۵ میلیون تن برآورد شده رشد ۸.۷ درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می دهد. اما 
همان طور که گفتیم تخمین انجمن جهانی فوالد از تولید فوالد ایران در ماه اوت )و همچنین ماه ژوئیه( اشتباه است و قطعی برق باعث کاهش شدید تولید فوالد ایران در این دو ماه شد.

برخی فوالدسازان اروپایی در پی افزایش هزینه های انرژی، اقدام به افزایش قیمت محصوالت خود کردند. سازندگان و خودروسازان اروپایی با هزینه های اضطراری توسط شرکت »بریتیش 
استیل« مواجه شده اند. این شرکت برای جبران هزینه های گزاف انرژی و حمل و نقل براساس آخرین سیگنالی که نشان می دهد انگلستان در یک مارپیچ تورمی گرفتار شده، اقدام به 

افزایش قیمت کرده است. آرسلومیتال هم قیمت محصوالت خود را افزایش داده است.
بریتیش استیل می گوید هزینه اضافی ۲۵ پوندی را در هر تن فوالد برای پوشش قیمت های رو به رشد برق و ۵ پوند در هر تن را برای هزینه های اضافی حمل به مشتریان اعالم کرده است.

تولید فوالد یک فعالیت با مصرف انرژی باالست و این شرکت گفته متوسط قیمت برق عمده فروشی 300 درصد باالتر از ابتدای سال است و قیمت های گاز نیز 400 درصد باالتر از اول 
سال می باشد.

بریتیش استیل یک تولیدکننده اصلی برای مصرف کنندگان ازجمله راه آهن، صنایع ساختمانی و بخش هایی مانند خودروسازی و کاالهای مصرفی است.
مقاطع فوالدی که معموال در ساختمان مورد استفاده قرار می گیرند حدود ۶00 پوند در هر تن به فروش می رسند.

این شرکت گفته هزینه های مازاد، موقتی است با این حال اعالم داشته این هزینه های اضافه تنها بخشی از هزینه هایی که شرکت با آن مواجه است را پوشش می دهد.
عالوه بر هزینه های باالی برق، کمبود راننده کامیون هم منجر به افزایش هزینه های این شرکت شده و بر این شرکت که سال گذشته توسط شرکت »جینگجی« چین خریداری شد، 

تاثیر گذاشته است.
بریتیش اســتیل اظهار داشــت قیمت انرژی و حمل و نقل در طول سال به میزان قابل توجهی افزایش یافته است و همچنان نیز این رشد قیمت ادامه دارد و به سطوحی رسیده که 

شرکت های فوالدی دیگر نمی توانند به تنهایی پاسخگوی آن بوده و آنرا جذب نمایند.
این شرکت در بیانیه ای اعالم کرده با توجه به شرایط استثنایی و برای تامین بخش کوچکی از این هزینه های مازاد، این شرکت از اول اکتبر ۲0۲1 چاره ای جز این ندارد که برای تمام 

سفارشات جدید هزینه های اضافه انرژی و حمل و نقل را اعمال کند.

روند قیمت  فوالد صادراتی ایران

جزئیات تولید فوالد جهان در 8 ماهه نخست سال ۲0۲1

افزایش قیمت فوالد در اروپا در پی افزایش هزینه های انرژی



قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون )ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

30۸,۲39۶,0001400/07/111400/10/11ورق رنگیفوالد مبارکه اصفهان

235,65124,0001400/07/111400/10/11ورق سرد Bفوالد مبارکه اصفهان

308,7784,0001400/07/111400/10/11ورق قلع اندودفوالد مبارکه اصفهان

209,23014,6301400/07/171400/09/30ورق گرم خودروفوالد مبارکه اصفهان

265,9773,0001400/07/191400/10/19ورق گالوانیزه Gفوالد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه لوازم فوالد مبارکه اصفهان
خانگی

265,9773,2001400/07/241400/10/24

235,65125,4501400/07/241400/10/24ورق سرد خودروفوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد لوازم فوالد مبارکه اصفهان
خانگی

235,65111,9501400/07/241400/10/24

163,0004831400/07/101400/07/19سبد تیرآهن مخلوطذوب آهن اصفهان

152,6889751400/07/101400/07/19سبد میلگرد کالفذوب آهن اصفهان

138,3162,7251400/07/141400/07/24سبد میلگرد مخلوطذوب آهن اصفهان

145,6763,4501400/07/141400/07/24سبد تیرآهن مخلوطذوب آهن اصفهان

142,7383,3121400/07/141400/08/15تیرآهن 14و1۶ذوب آهن اصفهان

156,0001841400/07/171400/07/25سبد تیرآهن مخلوطذوب آهن اصفهان

153,0541,2251400/07/171400/07/25سبد میلگرد کالفذوب آهن اصفهان

138,3165,2251400/07/211400/08/01سبد میلگرد مخلوطذوب آهن اصفهان

142,1795251400/07/211400/08/01میلگرد ۲0ذوب آهن اصفهان

147,2304,0251400/07/211400/08/30سبد تیرآهن مخلوطذوب آهن اصفهان

اخبار فوالد
بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

صاحب امتیاز: انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
مدیر مسئول: سیدرسول خلیفه سلطانی

سردبیر: سید احمد عسکری
گرافیک و صفحه آرایی: زهرا رضادوست

همکاران این شماره: مریم رحیمی،   محسن احمدی ، مژگان منصوری، حسن علیزاده
آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از خیابان شهید بهشتی،کوچه پردیس، پالک3/1

تلفن: 88551701-4
mag@chilanonline.com :ایمیل
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قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون )ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

165,0001151400/07/241400/08/03سبد تیرآهن مخلوطذوب آهن اصفهان

149,0451,2751400/07/241400/08/03سبد میلگرد کالفذوب آهن اصفهان

فوالد خوزستان
شمش بلوم 

5SP)1۵0*1۵0(
128,74015,0001400/07/121400/08/11

155,0001,2001400/07/121400/08/11تختال Cفوالد خوزستان

فوالد خوزستان
شمش بلوم 

5SP)1۵0*1۵0(
132,4685,0001400/07/201400/08/19

155,00024,0001400/07/201400/08/19تختال Cفوالد خوزستان

مجتمع فوالد خراسان
شمش بلوم 

5SP)1۵0*1۵0(
129,0662,0001400/07/121400/08/08

مجتمع فوالد خراسان
سبد میلگرد 
A3-14۲۸تا

140,90910,0321400/07/141400/08/01

مجتمع فوالد خراسان
شمش بلوم 

5SP)1۵0*1۵0(
129,6707,0001400/07/201400/08/15

مجتمع فوالد خراسان
سبد میلگرد 
A3-14۲۸تا

140,0008581400/07/211400/08/08

مجتمع فوالد خراسان
سبد میلگرد 
A3-14۲۸تا

140,0009,1521400/07/241400/08/08

شرکت معدنی وصنعتی 
چادرملو

شمش بلوم 
5SP)1۵0*1۵0(

128,7695,0001400/07/201400/08/19

256,4352,4001400/07/101400/09/30ورق سرد Bفوالد غرب آسیا

254,0954,0001400/07/201400/10/10ورق سرد Bفوالد غرب آسیا

151,00050,0001400/07/121400/08/11تختال Cفوالد هرمزگان جنوب

271,5962,0001400/07/121400/07/30ورق گالوانیزه Gفوالد امیرکبیر کاشان

اال
سک
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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 سوم مهرهفته اول مهر سایز

0.4***322,000

0.5287,000288,000

0.6283,000288,000

0.7280,000282,000

0.8290,000288,000

0.9280,000283,000

1293,000285,000

1.25290,000286,000

1.5288,000288,000

2300,000295,000

2.5305,000295,000

هفته سوم مهرهفته اول مهر سایز

6.5167,000164,000

8******

10******

12******

14***

هفته سوم مهرهفته اول مهر سایز

3168,000174,000

4168,000174,000

5168,000174,000

6168,000174,000

8168,000174,000

10168,000174,000

هفته سوم مهرهفته اول مهر سایز

6168,000174,000

8168,000174,000

10168,000174,000

12168,000174,000

14168,000174,000

16176,000***

هفته سوم مهرهفته اول مهر سایز

8159,000159,000

10154,000154,000

12154,000154,000

14159,000158,000

16159,000158,000

18159,000158,000

20159,000158,000

22159,000158,000

25159,000158,000

28154,000152,000

30******

32***152,000

هفته سوم مهرهفته اول مهر سایز

2251,000250,000

3243,000238,000

4243,000238,000

5246,000238,000

6251,000243,000

8255,000246,000

10255,000245,000

12255,000249,000

15255,000250,000

20264,000261,000

25264,000261,000

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

Series6 ناودا��  م�ل�رد آجدار م�ل�رد سادە ورق س�اە ورق روغ�� 


