
امید به مسیر روشن فوالد 
در سال 1400

سید رسول خلیفه سلطانی 
دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

شــاید بتوان ســال 99 را یکی از سا ل  های سخت 
برای تولید و بازار فوالد کشــور نام نهاد و حتی شاید 
اگر ســخت ترین سال سیاســتگذاری برای صنعت 
فوالد از آن نام ببریم، ســخنی بــه گزاف نگفته ایم. 
ســخت برای تولیدکنندگان فوالد از آن جهت که با 
تعدد مقررات در حوزه کسب و کار خود روبرو بودند. 
سخت برای صادرکنندگان که با نگرانی از تیک های 
صادراتی و نوسانات روزانه تصمیم گیری ها به حفظ 
بازارهــای صادراتی فوالد کشــور آن هم در رقابت با 
رقبای مطرح جهانی اهتمام ورزیدند. و البته ســخت 
برای سیاستگذاران از آن جهت که یا بعضا تسلط به 
جوانب متعدد بازار فوالد نداشتند و یا به مشاوره های 
دلسوزان صنعت توجه نکردند و کار را برای خودشان 

و تولیدکنندگان و تجار و فعاالن فوالد سخت کردند!
فوالد کشــور در ســالی کــه روزهای پایانــی آن را           
می گذرانیم، به جای مقررات زدایی با چالش مقررات 
گذاری مواجه شد تا جایی که برای اولین بار، فراتر از 
وزارت صمت، ستاد اقتصادی دولت هم به این حوزه 
ورود کــرد. حتی مجلس هم قصــد دارد برای فوالد 
قانونگذاری کند، آن هم در شرایطی که فوالد با مازاد 
2 برابری تولید نسبت به مصرف قطعا نیازمند مقررات 

زدایی و تسهیل رویه ها و دستورالعمل ها است.
 ســال 99 قطعا در ذهن فعاالن فوالد به عنوان یک 
سال پر فراز و نشیب و با نوسانات شدید باقی خواهد 
ماند. سالی که با ابطال معامالت در بورس کاال و تعیین 
سقف های قیمتی غیرشفاف آغاز شد و با کف عرضه 
های غیر واقعی و برخوردهای سلیقه ای و تیک های 
صادراتی و مناظره های عجیب و غریب و البته با چهار 
سرپرســت و وزیر در وزارت صمت ادامه یافت اما بر 
خالف هر ســال، روزهای پایانی آرامی را می گذارند، 

گویا آرامش بعد از طوفان است!
اما همیشه امید زنده است. فوالدسازان به مسیر روشنی 
که در انتظار این صنعت است، امید دارند. فوالد ایران 
اکنون رتبه دهم دنیا را در اختیار گرفته و ایران تبدیل 
به پانزدهمین صادرکننده فوالد جهان شــده است. 
ارزآوری ساالنه فوالد ایران به بیش از 5 میلیارد دالر 
رسیده و فوالد شانه به شانه پتروشیمی در مسیر تامین 
ارز مورد نیاز کشــور به پیش می رود. هدفگذاری 10 
میلیــارد دالری برای صادرات فوالد ایران دیگر دور از 
ذهن نیست و ظرفیت 55 میلیون تن در افق 1404 
هم احتماال محقق خواهد شد. سهم بخش خصوصی 
در ســبد تولید و تجارت فوالد کشور در حال افزایش 
است و به مدد تدابیر فنی و مهندسی و نهضت بومی 
سازی و ساخت داخل، هزینه تمام شده تولید فوالد رو 
به کاهش گذاشته است. اینها همه نشانه هایی از آینده 
درخشان فوالد در ایران است و تولیدکنندگان فوالد 
کشور هم با این چشم اندازها و البته با نگاه مثبت به 
تغییرات مدیریتی جدید در وزارت صمت امیدوارانه در 

انتظار سال 1400 و قرن جدید شمسی هستند.
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متشکل شدن روابط عمومی های آهن و فوالد
مهندس سید رسول خلیفه سلطانی دبیر انجمن فوالد، در نشست تخصصی با مدیران 
و کارشناسان روابط عمومی شرکت های بزرگ زنجیره آهن و فوالد کشورگفت: روابط 
عمومی های زنجیره آهن و فوالد کشور یک رسالت جمعی دارند و بر اساس همین 
رسالت نیازمند آن هستیم که به صورت هماهنگ تر و متشکل تر در توسعه سیاست 

های ترویجی، فرهنگ سازی و آموزشی حوزه معدن و فوالد تمرکز کنیم.
دبیر انجمن فوالد در ادامه خاطرنشان کرد: صنعت فوالد باید رسانه ای قوی و متشکل 
داشته باشد و در همین راستا نیازمند یک ارتباطات متشکل برای روابط عمومی فوالد 
هســتیم. وی در ادامه خواستار یک ساماندهی و هماهنگی در حوزه روابط عمومی  

زنجیره آهن و فوالد شد تا مسائل این حوزه به صورت هماهنگ تری دنبال شود.
نقش ویژه روابط عمومی در مدیریت چالش های مشترک معدن و فوالد

محمد سپهر، مدیر روابط عمومی ایمیدرو در این نشست خواستار هم افزایی روابط 
عمومی ها برای مدیریت چالش های مشترک شرکت های معدنی و فوالدی شد و 
گفت: این شرکت ها در حوزه مسئولیت اجتماعی مثل ابرپروژه های انتقال آب، نقش 
بسیار برجسته ای برعهده داشته اند و روابط عمومی ها هم باید تسهیل گر باشند و 
ظرفیت بسیار خوبی که از آن برخوردارند را در جهت اطالع رسانی اثربخش و ایجاد 

آرامش در بازار فوالد بکار گیرند.
وی با اشــاره به برگزاری جشنواره ملی فوالد تأکید کرد: نمایشگاه بومی سازی که 
توسط انجمن فوالد و با حمایت ایمیدرو در برج میالد راه اندازی شد، یکی از بهترین 
نمایشگاه ها و رویدادهایی بود که منجر به نتیجه شد و حدود 900 میلیون دالر تفاهم 
نامه و قرارداد در این جشنواره فوالد رقم خورد و الزم است این حرکت مثبت که در 
راستای بومی سازی، تاب آوری و افزایش توان تأمین داخلی است، تداوم داشته باشد

مدیران روابط عمومی شــرکت های بزرگ زنجیره آهن و فوالد در این نشست هم 
اندیشــی به موضوعات مهمی پرداختند که در ادامــه و به دلیل محدودیت فضای 
نوشتاری به صورت تیتروار آمده است. مخاطبان محترم برای مطالعه گزارش مشروح 
  www.chilanonline.com این نشست می توانند به سایت چیالن آنالین به نشانی

مراجعه فرمایند.

هادی نباتی نژاد، مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه اصفهان: هم افزایی در حوزه روابط      
عمومی فوالد

غالمرضا فروغی نیا، مدیر روابط عمومی فوالد خوزستان: خط مشی واحد در ساختار      
روابط عمومی

ابوذر حلوایی پور، مدیر روابط عمومی گل گهر: تدوین سیاست مشترک با محوریت      
انجمن فوالد

سرقینی، مدیر روابط عمومی هلدینگ کاوه پارس: بکارگیری اطالع رسانی شفاف     
و راه اندازی مناظره ها

سعید فیلسوفیان، مدیر روابط عمومی هلدینگ میدکو: نگاه همزمان استانی و ملی      
در روابط عمومی

نورالــه خیری، مدیــر روابط عمومی فوالد صنعت بناب: عبــور از تحریم با ابتکار      
بومی سازی

مسعود میرمحمدی، مدیر روابط عمومی جهان فوالد سیرجان: نقش برجسته فوالد       
در حوزه بهداشت و درمان کشور

علی حسین غریبی، مدیر ارتباط با رسانه های ذوب آهن اصفهان: اقدامات یکپارچه      
در روابط عمومی صنعت فوالد

حســن ولی زاده، مدیر روابط عمومی آهن و فوالد ارفع: پایش و استانداردســازی       
موضوعات روابط عمومی

رضــا صفریان، مدیر روابط عمومی فوالد هرمزگان: تعریف پروژه های عملیاتی در       
روابط عمومی

هومن خورشــید، مدیر روابط عمومی فوالد اکسین خوزستان: رسالت آگاه سازی      
جامعه نسبت به مشکالت تولید 

تأکید معماریان مدیر روابط عمومی فوالد غرب آســیا، علیرضا عرب مدیر روابط      
عمومی فوالد سنگان خراسان و یاوری مدیر روابط عمومی گروه ملی صنعتی فوالد        

بر تقویت زبان مشترک روابط عمومی

انجمن  از طریق سامانه جلسات مجازی  بزرگ فوالدی و معدنی ۵ اسفندماه سال جاری  از ۲۰ شرکت  با حضور بیش  جلسه کمیته روابط عمومی زنجیره فوالد 
تولیدکنندگان فوالد ایران و با حضور دبیر و مدیر اجرایی این انجمن و همچنین حضور افتخاری مدیر روابط عمومی ایمیدرو برگزار شد.

گزارش چیالن از جلسه کمیته روابط عمومی زنجیره فوالد:

ارتباطات متشکل و هم افزایی در
 روابط عمومی های آهن و فوالد

گزارش تصویری
حضور انجمن 

در هفدهمین نمایشگاه 
ایران متافو

برای مشاهده عکس های بیشتر به سایت چیالن آنالین مراجعه کنید.



۲

تولید ضخیم ترین ورق گالوانیزه خاورمیانه 

جلیل نواده اباذر
مدیرعامل گروه صنعتی پارس ساختار

با تالش متخصصان شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز توانستیم برای اولین بار در خاورمیانه ضخیم ترین ورق گالوانیزه را تولید کنیم و با تامین 
این کاالی استراتژیک، عالوه بر جلوگیری از خروج ارز از کشور برای واردات این کاال، قیمت آن را نیز در داخل کشور نسبت به سال گذشته 

کاهش دهیم.

افتتاح دو طرح بزرگ گندله سازی در سیرجان و بندرعباس

ثبت یک رکورد جدید در خطوط نورد مجتمع فوالد صنعت بناب

مدیرعامل جدید مجتمع فوالد غدیر نی ریز معرفی شد

دو عضو جدید هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه معرفی شدند

سرمایه گذاری فوالد خراسان در فاضالب شهری نیشابور

پنجمین جشــنواره محصول برتر ایرانی در روز 13 اســفندماه در دانشگاه صنعتی شریف 
برگزار شد. در این جشنواره محصوالتی از 22 شرکت به عنوان برترین های نوآوری از میان 
200 شــرکتی که مورد ارزیابی قرار گرفته بودند، انتخاب شــد. در میان برترین شرکت ها 
با محصوالت نوآورانه، شــش شــرکت فوالدی ذوب آهن اصفهان، فوالد خوزستان، فوالد 
هرمزگان، فوالد آلیاژی ایران، فوالد تاراز چهارمحال و فوالد اکسین خوزستان قرار داشتند و 

به این شرکت ها گواهی نامه و لوح زرین نوآوری محصول برتر ایرانی اعطاء شد.
محصوالت نوآورانه این شرکت های فوالدی به شرح زیر بود:

   ریل “زبانه سوزن ۶0E1A1”  ذوب آهن اصفهان گواهی نامه و لوح زرین نوآوری محصول 
برتر ایرانی در ســال 1399 را دریافت کرد. محصول جدید ریل زبانه سوزن به عنوان یک 
محصول استراتژیک و مهم در زمینه حمل و نقل ریلی محسوب می شود. این محصول قبال از 
دو شرکت اروپایی در فرانسه و اتریش خریداری می شد و با توجه به تحریم های موجود، شرکت راه آهن جمهوری اسالمی برای تهیه این 
محصول با مشکل مواجه شده بود، در همین راستا درخواست تولید آن به ذوب آهن اصفهان ابالغ گردید و با همت کارکنان این شرکت 

با موفقیت به تولید رسید.
    در پنجمین جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی، محصول گرید فوالدی S90Q فوالد هرمزگان به عنوان محصول برتر ایرانی 
برگزیده و از این شرکت با اهدای تندیس و تقدیرنامه تجلیل شد. شاهین زارع مدیر تحقیق و توسعه شرکت فوالد هرمزگان در این رابطه 
گفت: این محصول ، فوالد با استحکام باالست و جهت مصارف صنعتی و سازه ای تولید شده است. وی کار تیمی واحدهای متالوژی، طراحی 

و توسعه محصوالت، کنترل کیفی، فوالدسازی، فروش و مهندسی صنایع را در تولید این محصول جدید موثر دانست.
    شرکت فوالد تاراز چهارمحال با محصول نوآورانه کالف گالواتاراز )کالف گالوانیزه با پوشش TOC( با اهدا لوح زرین مورد تقدیر قرار 
گرفت. مدیرعامل فوالد تاراز در این باره گفت: در راستای افزایش تنوع محصوالت و خلق ارزش بیشتر برای مشتریان، محصول نوآورانه فوالد 
تاراز، کالف گالواتاراز با پوشش TOC رنگی برای اولین بار در کشور تولید و به بازار مصرف ارائه شده است و در آینده نزدیک با اجرای 

فرایند بازارسازی، تولید آن افزایش و با تنوع رنگ های بیشتری به بازار عرضه خواهد شد.
     فوالد اکسین در این جشنواره محصول جدید و منحصر بفرد »MS API5LX60« خود را که توانسته بود صنعت نفت و گاز را از 
واردات نجات داده و پروژه انتقال نفت گوره به جاسک را به پیش ببرد، معرفی کرد، که این محصول با توجه به ارزیابی صورت گرفته و 

کسب امتیاز الزم به عنوان نوآوری محصول برتر ایرانی در سال 1399 انتخاب شد.
    همچنین در این جشنواره، دستگاه جمع آوری گازهای مبرد شرکت فوالد خوزستان که بر اساس نظام نوآوری در سازمان ارائه شده 

بود، موفق به دریافت تندیس زرین شد.

با افتتاح واحد گندله سازی شماره یک شرکت گهر زمین در سیرجان و افتتاح فاز اول مجتمع گندله سازی 
مادکوش در بندرعباس با دســتور ویدئوکنفرانسی رئیس جمهور، ظرفیت تولید گندله سنگ آهن کشور 

حدود 14 درصد )معادل ۷.5 میلیون تن در سال( افزایش یافت.
بهره برداری از واحد گندله سازی شماره یک شرکت گهر زمین با ظرفیت 5 میلیون تن در سال و فاز اول 
مجتمع گندله ســازی مادکوش با ظرفیت 2.5 میلیون تن در سال، عدم توازن در زنجیره فوالد را کاهش 
می دهد و بخشی از دغدغه های فوالدسازان در مورد تأمین مواد اولیه آن ها را رفع می کند. تولید این حجم 
از گندله در شرکت گهر زمین و مجتمع مادکوش، ظرفیت های خالی آهن اسفنجی را فعال خواهد کرد و 

در کل با افتتاح طرح های هفته گذشته، زنجیره فوالد به تعادل بهتری دست خواهد یافت.
فاز اول مجتمع گندله سازی مادکوش در بندرعباس )منطقه ویژه خلیج فارس( با سرمایه گذاری بیش از 2 هزار و 320 میلیارد تومانی 
بخش خصوصی مورد افتتاح قرار گرفت. با راه اندازی این طرح که ظرفیت تولید گندله سنگ آهن به میزان 2.5 میلیون تن در سال را 
دارد زمینه اشتغال برای 3۶0 نفر فراهم گردید. واحد گندله سازی شماره یک شرکت گهر زمین نیز با سرمایه گذاری 3۸30 میلیارد تومانی 

صورت گرفت و ۶00 شغل مستقیم و 1300 شغل غیرمستقیم، حاصل راه اندازی این کارخانه است.

رکورد جدیدی در خطوط نورد مجتمع فوالد صنعت بناب به ثبت رسید. مجموع تولید روزانه خطوط نورد این 
شرکت در روز یکشنبه 1۷ اسفندماه به 2۶20 تن بدون ضایعات و توقفات رسید و این رکورد، از بدو تاسیس 
مجتمع تاکنون تحقق نیافته بود و رکورد قبلی روزانه 2500 تن بود که در 30 شهریور ماه امسال ثبت شده بود.

مجتمع فوالد صنعت بناب امسال با تولید بیش از ۸00 هزارتن محصوالت فوالدی، افزایش ۶۸ درصدی تولید 
و افزایش 300 درصدی صادرات را تجربه کرده است.

شایان ذکر است که مجتمع فوالد صنعت بناب با برخورداری از دو واحد فوالدسازی توان تولید شمش به میزان 
۶00 هزارتن در سال و در خطوط متعدد نورد قابلیت تولید میلگرد از سایز ۸ الی 32 در گرید های مختلف با 

ظرفیت یک میلیون و 950 هزار تن در سال را داراست.

دکتر محمدمهدی مستقیمی به عنوان مدیرعامل جدید مجتمع فوالد غدیر نی ریز معرفی و جایگزین مهندس 
علیرضا زاهدیان شد.

مهندس زاهدیان عملکرد موفقی در فوالد غدیر نی ریز داشت و دستیابی به رکوردهای تولید آهن اسفنجی و 
پیشرفت مناسب طرح فوالدسازی این مجتمع، بخشی از کارنامه موفق وی در این شرکت بود. دکتر مستقیمی 
در مراسم معارفه خود به عنوان مدیرعامل جدید فوالد غدیر نی ریز گفت: احداث خطوط تولیدی احیاء و طرح 
توسعه فوالدسازی که از پیشرفت مناسبی نیز برخوردار است، مرهون تالشهای صورت گرفته از سوی مدیران 
عامل سابق مهندس خادمی، مهندس نظری و مهندس زاهدیان و همچنین کارکنان، کارگران و تکنسین های 
زحمتکش این مجتمع بوده و می بایستی در ادامه این راه تالش های مضاعفی برای تکمیل طرح های توسعه 

بعمل آید.

طی احکام جداگانه ای از سوی وجیه اله جعفری، معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو، دکتر امیرحسین نادری به نمایندگی 
از شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی و محمدیاسر طیب نیا به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 

ایران )ایمیدرو( به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه معرفی شدند.

کسری غفوری مدیرعامل فوالد خراسان در مورد سرمایه گذاری این شرکت در توسعه سیستم فاضالب 
شهری نیشابور گفت: با موافقت شرکت آبفای کشور، پسآب شهر نیشابور را به مدت 25 سال در فوالد 
خراسان به کار خواهیم گرفت و مازاد آن را در صنعت و کشاورزی در اختیار متقاضیان قرار خواهیم داد. 
1100 میلیارد تومان سرمایه گذاری در این زمینه نیاز داریم که عملیات اجرایی آن به زودی آغاز می شود 

و اجرای آن اشتغال مستقیم 1000 نفر را تامین می کند.
غفوری گفت: اعتقاد من این است که آب نیاز اساسی فوالد است و ما نباید در شرایط کنونی با بحران 

فراگیر آن، آب پاکیزه را در تولید فوالد استفاده کنیم.
مدیرعامل فوالد خراســان همچنین در مورد مهم ترین طرح توسعه این شرکت گفت: مهم ترین طرح 
توســعه ما که زنجیره تولید ما را از نظر سودســازی ارزنده تر می کند، کنسانتره سازی دو و نیم میلیون 
تنی »سنگان« خواف است. از روز حضورم در مجتمع فوالد خراسان قول دادم که آن را به ثمر برسانم. بعد از هفت سال وقفه مشکالت 
پیمانکاری و اداری آن حل شده و کار اجرایی در آن مجموعه هم آغاز شده است. پیش بینی ما این است که 24 ماه دیگر بهره برداری 

طرح دو و نیم میلیون تنی کنسانتره سازی سنگان آغاز می شود.
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میلیارد تومان درآمد فروش فوالد مبارکه

میلیارد تومان درآمد فروش فوالد خوزستان

میلیارد تومان درآمد فروش ذوب آهن اصفهان

درصد رشد فروش فوالد کاوه جنوب کیش

درصد رشد فروش فوالد هرمزگان

درصد رشد فروش آهن و فوالد ارفع

درآمد فروش شرکت فوالد مبارکه اصفهان در بهمن ماه سال 
جاری به ۸3۶5 میلیارد تومان رسید که نسبت به دوره 1 ماهه 
مشابه سال قبل افزایش 120 درصدی را نشان می دهد. شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان طی عملکرد 11 ماهه نخست سال 99 
مبلغ ۶۶293 میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل ۸1 درصد رشد داشته است. درآمد بهمن 
ماه این شرکت 3۸ درصد بیشتر از متوسط فروش سال 99 

بوده است.

در 10 ماهه نخست سال جاری، در مجموع تولید محصوالت 
فوالدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته، رشد 11 درصدی 
داشته است. مجموع تولید محصوالت فوالدی در 10 ماه نخست 
امسال، 1۸ میلیون و 354 هزار تن بوده است. در 10 ماهه 
میلیون  و ۸.۷  تن محصوالت طویل  میلیون  سال 99، 9.۶ 
تن محصوالت تخت در کشور تولید شده است. رشد تولید 
محصوالت طویل 14 درصد و رشد تولید محصوالت تخت ۷ 

درصد بوده است.

سال  ماه  بهمن  در  اصفهان  آهن  ذوب  فروش شرکت  درآمد 
جاری به 2390 میلیارد تومان رسید که نسبت به دوره 1 ماهه 
مشابه سال قبل افزایش 115 درصدی را نشان می دهد. شرکت 
ذوب آهن اصفهان طی عملکرد 11 ماهه نخست سال 99 مبلغ 
1۷5۷5 میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت به مدت 
مشابه سال قبل ۸0 درصد رشد داشته است. درآمد بهمن ماه 
این شرکت 49 درصد بیشتر از متوسط فروش سال 99 بوده 

است.

درآمد فروش شرکت فوالد کاوه جنوب کیش در بهمن ماه سال 
جاری به 1۸4۷ میلیارد تومان رسید که نسبت به دوره 1 ماهه 
مشابه سال قبل افزایش 31۸ درصدی را نشان می دهد. شرکت 
فوالد کاوه جنوب کیش طی عملکرد 11 ماهه نخست سال 
99 مبلغ 11۷94 میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت 
به مدت مشابه سال قبل 144 درصد رشد داشته است. درآمد 
بهمن ماه این شرکت ۷2 درصد بیشتر از متوسط فروش سال 

99 بوده است.

درآمد فروش شرکت فوالد هرمزگان در بهمن ماه سال جاری 
به 1۶05 میلیارد تومان رسید که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه 
سال قبل افزایش 1۷3 درصدی را نشان می دهد. شرکت فوالد 
هرمزگان طی عملکرد 11 ماهه نخست سال 99 مبلغ 10۸۷9 
میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل 9۸ درصد رشد داشته است. درآمد بهمن ماه این شرکت ۶2 

درصد بیشتر از متوسط فروش سال 99 بوده است.

درآمد فروش شرکت آهن و فوالد ارفع در بهمن ماه سال جاری 
به 491 میلیارد تومان رسید که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه 
سال قبل افزایش 19 درصدی را نشان می دهد. شرکت آهن و 
فوالد ارفع طی عملکرد 11 ماهه نخست سال 99 مبلغ 5۷94 
میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل 91 درصد رشد داشته است. درآمد بهمن ماه این شرکت ۶ 

درصد کمتر از متوسط فروش سال 99 بوده است.

عـــدد خبــــرمحصول برتر شش شرکت فوالدی اعالم شد
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عراق و افغانستان به ناحق روی واردات 
محصوالت فــوالدی از ایــران، تعرفه 
ســنگین 100 دالری و حتی بیشــتر 
وضــع کرده اند و اگــر تولیدکنندگان 
ایرانی قصد داشته باشند که محصوالت 
فــوالدی خــود را به این دو کشــور 
بفروشــند، باید 100 دالر به ازای هر 
تن ارزان تــر از تولیدکنندگان چینی، 
اوکراینی و همچنین روسیه ای بفروشند 
تا بتوانند رقابــت کند. ما هم در عراق 
و هم در افغانســتان اهرم های فشار زیادی داریم و وظیفه دولت 
این اســت که به مذاکره با این کشورها بپردازد و این تعرفه ها را 
در کشورهای مقصد بردارد تا اجازه دهند که جریان عادی تولید 
در کشور محقق شود. اگر دولت بتواند از اهرم های فشاری که در 
زمینه صادرات گاز یا برق به کشــورهای عراق یا افغانستان وجود 
دارد، اســتفاده کند تا دولت های آن ها در جهت کاهش عوارض 
وارداتی محصوالت نهایی زنجیره فوالد ایران گام بردارند، ممکن 

است شرایط صادراتی مقاطع فوالدی ایران بهبود پیدا کند.

تا افق 1404، مصرف داخلی فوالد 20 تا 
25 میلیون تن خواهد بود و ضرورت دارد 
که صادرات فوالد کشور به 30 میلیون تن 
در افق سال 1404 برسد. برای تحقق این 
امر باید به خطوط ریلی کشور که در حال 
حاضر 12 هزار کیلومتر اســت، 13 هزار 
کیلومتــر خطوط جدید اضافه شــود که 
این امر نیازمند سرمایه گذاری ۷ میلیارد 
دالری است. همچنین باید در بنادر کشور 
سرمایه گذاری شود تا کشتی های با تناژ باال 
بتوانند در این بنادر لنگر بیاندازند و بارگیری کنند. در کشورهای 
پیشرفته سرمایه گذاری های وسیعی در حوزه حمل و نقل دریایی 
صورت گرفته و اخیراً 4 کشتی ۶00 هزار تنی توسط استرالیا به 
کار گرفته شده که هزینه حمل از استرالیا تا چین را به هر تن 4 
دالر کاهش داده است. این در حالی است که هزینه حمل و نقل 
ما در حال حاضر باالتر از 1۷ دالر است. همچنین برای دستیابی 
به اهداف ســند چشم انداز 1404، به استخراج سنگ آهن که در 
حال حاضر 100 میلیون تن در سال است نیز باید ۶0 میلیون تن 

در سال اضافه شود.

چرخش سیاســت های بین المللی و عدم 
ثبات رفتاری قدرت های جهانی به ویژه در 
دهه اخیر یک بایسته اساسی را اثبات کرده 
و آن لزوم وجود ثبات سیاست گذاری های 
داخلی به عنوان عامل خنثی کننده تحرکات 
خصمانــه و منفعت طلبانــه بین المللــی 
است. این مســاله را باید در کانون تعامل 
بنگاه های اقتصادی، کارشناسان و متولیان 
سیاست های حاکمیتی در عرصه اقتصاد 
و خصوصاً صنعت فــوالد قرار داد. وحدت 
و ثبات رویــه در داخــل می تواند بخش 
عمده ای از بدنه تولید و اقتصاد را در برابر نوســانات سیاست های 
بین المللی بیمه کند و پارامترهای ریسک تولید را در داخل کشور، 
کاهش دهد. استقرار ابربنگاه های تولیدی که صنعت فوالد یکی از 
استراتژیک ترین وجوه  آن با توجه به شرایط کشور ما است، می تواند 
قدرت و توانمندی نرم افزاری قابل انتظار و حتی پیش بینی نشده ای 
را بــرای جامعه ما به ارمغان بیــاورد. از همین رو این مهم ایجاب 
می کند که هم اندیشی و گفت وگوها برای اتصال حلقه های مختلف، 
اعم از سیاست گذاری، سرمایه، پرورش نیروی انسانی، تولید دانش 
و فناوری و تجهیزات بیش از پیش گســترش یابد تا توسعه ملی 

کشور در منظومه ای با مشارکت همه بخش ها تحقق یابد.

اخیراً بخشــنامه مدیــرکل دفتر مقررات 
صادرات و واردات وزارت صمت به گمرک 
این شــائبه را به اشــتباه ایجاد کرده که 
صادرات ســنگ آهن آزاد شــده و دیگر 
محدودیتــی برای صادرات ســنگ آهن 
وجود ندارد. این شائبه ارسال سنگ آهن 
از معادن کشــور به بندر را در دو، ســه 
ماه اخیر افزایــش داده اما عوارض خروج 
ســنگ آهن از بندر مثل ســابق است و 
هنوز افزایش نیافته اســت. الزم است که 
در خصوص این بخشنامه شفاف ســازی صورت گیرد و صراحتاً 
گفته شــود که در مورد صادرات سنگ آهن، آنچه که در گذشته 
بوده تغییری نکرده و صادرات سنگ آهن همچنان نیازمند تیک 
صادراتی وزارت صمت است. فراموش نباید کرد که در حال حاضر 
حوزه تأمین و تدارک خصوصاً تأمین مواد اولیه، پاشــنه آشــیل 
صنعت فوالد در ایران اســت  در حالی که کنترل قیمتی که در 
انتهای زنجیره فوالد اعمال می شــود، انگیــزه اقتصادی صادرات 

سنگ آهن را بیشتر کرده است.

ضرورت مذاکره با افغانستان و عراق بر سر 
تعرفه واردات محصوالت فوالدی

پیش شرط های صادرات 30 میلیون تنی فوالد 

راه حل بیمه شدن اقتصاد ایران در مقابل 
نوسانات بین المللی

در مورد بخشــنامه صادرات سنگ آهن 
شفاف سازی شود

بهادر احرامیان

نایب رئیس انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران

سیدرضا شهرستانی

عضو هیئت مدیره انجمن 
تولیدکنندگان فوالد 

ایران

کسری غفوری

مدیرعامل مجتمع فوالد 
خراسان

محمدجعفر صالحی

معاون خرید شرکت ذوب 
آهن اصفهان
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آمار رشد جهانی تولید فوالد 

به گزارش انجمن جهانی فوالد، تولید فوالد خام دنیا در نخستین ماه سال 2021، 1۶2.9 میلیون تن بوده که نسبت به ماه ژانویه 2020، 
رشد قابل توجه 4.۸ درصدی را نشان می دهد. رشد تولید فوالد خام دنیا در ماه ژانویه امسال نشان می دهد که بسیاری از کشورهای 

دنیا، رکود ناشی از شیوع کرونا را پشت سر گذاشته اند و دوره احیای اقتصادی آغاز شده است.

داخلی

بودجهمصوبمجلسباعثرشدنقدینگیمیشود
رئیس کل بانک مرکزی گفت: اعداد و ارقام بودجه مصوب وتبصره های متعدد آن دربرگیرنده 
احکامی برای تکلیف به بانک مرکزی و سیستم بانکی است که نتیجه آن می تواند انتشار پول 
پرقدرت و رشد نقدینگی باشد. کنترل نقدینگی و تورم مهم ترین هدف بانک مرکزی است. با 
توجه به امکان تشدید رشد نقدینگی از ناحیه بودجه کشور، یکی از راه های کنترل رشد نقدینگی 
نیز تشدید کنترل ترازنامه بانک ها است و این شاید در تناقض با تکالیف بودجه و همچنین برنامه 

خروج از رکود قرار گیرد.
پرداخت۱۴۰۰هزارمیلیاردتومانتسهیالتدر۱۰ماههسالجاری

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در ۱۰ ماهه سال جاری ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت 
پرداخت شده که ۶۰ درصد از آن برای تامین سرمایه در گردش بود.

درآمدنفتیکشور9هزارمیلیاردتومانبودهاست
معاون اول رئیس جمهور گفت: امسال و تا اوایل اسفند ۵۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه کشور 
بوده که هزینه شده است و کمتر از ۹ هزار میلیارد تومان آن از درآمد نفت بدست آمده 
است. کشور در این شرایط اداره شده است. تا این مقطع ۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی 

پرداخت شده و نگذاشتیم که طرح های عمرانی متوقف شود.
پروانههایمعدنفاقداکتشافتااسفند99لغومیشوند

نمایندگان مجلس وزارت صنعت و معدن را مکلف کردند کلیه پروانه های صادر شده بخش 
خصوصی در حوزه معدن که تا اسفند ماه سال ۹۹ موفق به کشف و استخراج نشده اند را لغو 
کند. همچنین چنانچه معادن واگذار شده در سال ۱۴۰۰ ظرف مدت ده ماه از تاریخ واگذاری 
منجر به اکتشاف نشود پروانه صادره لغو و از طریق مزایده به متقاضیان جدید واگذار می شود..

سرپرستسازمانمنطقهآزادکیشمنصوبشد
با حکم دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، »جعفر آهنگران« به عنوان سرپرست 

سازمان منطقه آزاد کیش منصوب شد.
مجلسباوارداتخودروازمناطقآزادمخالفتکرد

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با رای به حذف بند الحاقی تبصره ۶ ماده واحده الیحه بودجه 
۱۴۰۰ با واردات خودروهای خارجی از مناطق آزاد به داخل کشور مخالفت کردند.
کارفرمایانملزمبهپرداختمالیاتارزشافزودهبهپیمانکارشدند

نمایندگان مجلس کارفرمایان را موظف کردند که همزمان با هر پرداخت، مالیات بر ارزش 
افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده 

را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه از پیمانکار را ندارد.
امسالدولتیکهزارو۸۵۰میلیاردتوماندرمتروتهرانهزینهکرد

محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در آیین 
امضای تفاهم نامه در مورد مترو، نوسازی تاکسی های فرسوده و خرید واگن مترو با اشاره به 
توسعه حمل و نقلی ریلی در کالنشهر تهران اعالم کرد: دولت در سال جاری یک هزار و ۸۵۰ 

میلیارد تومان در این بخش هزینه کرده است.
ممنوعیتصادراتمرغبهکلیهگمرکاتاجراییکشورابالغشد

علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران مصوبه ستاد تنظیم بازار و بخشنامه دفتر 
مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت را به کلیه گمرکات اجرایی کشور 

ابالغ کرد. بر اساس این ابالغیه، صادرات گوشت مرغ از ۲۰ اسفند ماه ممنوع شده است.
سندملیآمایشسرزمینبهتصویبرسید

پس از صرف بیش از ۷۵ هزار ساعت کار کارشناسی و تولید ۳۴ عنوان گزارش در ۵۱ مجلد 
طی سه سال گذشته برای بررسی مطالعات و سند ملی آمایش سرزمین، این سند در شورایعالی 

آمایش سرزمین تصویب شد.

خارجی

افزایششدیدقیمتموادغذاییدرجهان
سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل اعالم کرد در کاه فوریه و برای نهمین ماه متوالی قیمت 
مواد غذایی در جهان افزایش یافت. بر همین اساس قیمت مواد غذایی به باالترین میزان در 
۶ سال گذشته رسیده  و بیشترین رشد قیمت نیز در ماه گذشته مربوط به شکر و روغن های 

گیاهی بوده است. 
پکننرخرشداقتصادیشدرسال2۰2۱رابیشاز6درصدتعیینکرد  

چین در نشست کنگره ملی خلق چین در پکن، رشد تولید ناخالص داخلی بیش از ۶ درصدی را 
برای سال ۲۰۲۱ تعیین و هدف گذاری کرد. پیش از این، این کشور رشد ۲.۳ درصدی تولید 
ناخالص داخلی را در سال همه گیری کرونا یعنی ۲۰۲۰ ثبت کرده و به عنوان تنها اقتصاد بزرگ 

جهان با رشد مثبت اقتصادی، سال ۲۰۲۰ را به پایان رساند.
اعتراضهندبهتوافقنفتیاوپکپالس

هند، اعالم کرد تصمیم تولیدکنندگان بزرگ نفت برای ادامه کاهش تولید درحالی که قیمت ها 
افزایش یافته است، می تواند بهبود ناشی از مصرف در برخی از کشورها را تهدید کند.

لوفتهانزا۱۰میلیاردیوروبدهیبهبارآورد
رئیس شرکت لوفت هانزا اعالم کرد: فشار کرونا بر کاهش پروازها باعث بدهی ۱۰ میلیارد 
یورویی شرکت لوفت هانزا شده و این شرکت مجبور است به هواپیماهای بیشتری اجازه پرواز 

ندهد.
آمریکابروارداتآلومینیوم۱۸کشورتعرفهاعمالکرد

وزارت بازرگانی آمریکا به بهانه مقابله با دامپینگ و تخصیص یارانه بر تولید آلومینیوم در برخی 
کشورها بر واردات این فلز از ۱۸ کشور به آمریکا تعرفه گمرکی اعمال کرد.

سـرخـط خبــرهـای اقتصـادی در هفته منتهی به 13 اسفندماه، قیمت میانگین بیلت صادراتی ایران، 555.5 دالر به ازای هر تن بود که نسبت به هفته پیش 
از آن، رشد قابل توجه 2.4 درصدی )معادل 13 دالر به ازای هر تن( را نشان می دهد. قیمت میانگین اسلب صادراتی ایران 

نیز ۶00 دالر به ازای هر تن بود که تغییری نسبت به قیمت های هفته پیش از آن نشان نمی دهد.
قیمت های منتشرشده توسط متال بولتن نشان می دهد که قیمت فوِب اسلب صادراتی ایران در هفته منتهی به 13 اسفند، 
نسبت به هفته پیش از آن تغییری نداشت و اسلب در قیمت ۶00 دالر به ازای هر تن معامله شد. در هفته مورد اشاره، قیمت 
فوِب بیلت صادراتی ایران در بنادر کشور 551 تا 5۶0 دالر به ازای هر تن بود که میانگین آن نسبت به قیمت های ۶ اسفند، 

رشد 2.4 درصدی را نشان می دهد.
برای سومین هفته متوالی، فوالدسازان ایرانی در هفته گذشته توانستند شمش فوالدی تولیدی خود را با قیمت های باالتری 
به مشتریان خارجی بفروشند. تحت تأثیر جو مثبت در بازار شمش فوالدی که در نتیجه تقویت تقاضا از سوی خریداران 
چینی پس از پایان تعطیالت سال نوی این کشور و افزایش قیمت مواد اولیه )خصوصاً قراضه( صورت گرفته، شمش فوالدی 

صادراتی ایران نیز در یک روند صعودی به سر می برد.
متال بولتن گزارش داده که یک صادرکننده بزرگ ایرانی، یک محموله 30 هزار تنی بیلت را با قیمت فوب 5۶0 دالر به ازای 
هر تن به جنوب شرق آسیا صادر کرده است. چند فوالدساز دیگر ایرانی نیز محموله هایی از شمش فوالدی را با قیمت های 

551 تا 555 دالر به ازای هر تن صادر کرده اند که بخشی از این محموله ها راهی بازار آفریقا شده است.
قیمت فوالد در منطقه CIS که طبق شیوه نامه تنظیم بازار فوالد مبنای قیمت های فوالد در بورس کاالی ایران است به شرح زیر است: آخرین قیمت اسلب صادراتی CIS در بنادر 
 CIS دریای سیاه، در هفته منتهی به 13 اسفند، ۶۷0 تا ۶۷5 دالر به ازای هر تن بوده است که رشد 2.۷ درصدی را نسبت به قیمت های پیش از آن نشان می دهد. قیمت بیلت صادراتی
نیز به 5۸۷ دالر به ازای هر تن رسید که رشد 1.2 درصدی را نشان می دهد. آخرین قیمت میلگرد صادراتی CIS نیز ۶40 تا ۶45 دالر به ازای هر تن بود که حاکی از رشد قیمت 5.3 

درصدی است. قیمت ورق گرم CIS نیز به ۷25 تا ۷35 دالر به ازای تن رسید که رشد 2.1 درصدی درصدی را نشان می دهد.

تازه ترین گزارش انجمن جهانی فوالد حاکی از رشد 10.2 درصدی تولید فوالد خام ایران در نخستین ماه سال 2021 نسبت به مدت مشابه سال گذشته میالدی است.
آمارهای »ُورلد استیل« نشان می دهد که ایران در ماه ژانویه سال 2021، 2.۶ میلیون بوده که رشد 10.2 درصدی را نسبت به ژانویه 2020 نشان می دهد.

از نکات مهم گزارش انجمن جهانی فوالد این است که تولید فوالد خام چین )بزرگ ترین تولیدکننده فوالد دنیا( در ماه ژانویه 2021، 90.2 میلیون تن بوده که رشد ۶.۸ درصدی را 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد.

از میان فوالدسازان بزرگ دنیا، در ماه ژانویه سال 2021 نسبت ماه مشابه سال قبل، رشد تولید فوالد خام ترکیه 12.۸ درصد، برزیل 10.۸ درصد، هند ۷.۶ درصد، روسیه ۶.5 درصد، 
آلمان ۶ درصد و کره جنوبی 4.9 درصد بوده است. این کشورها شوک ناشی از شیوع کرونا را پشت سر گذاشته اند و تولید فوالد آن ها روند صعودی داشته است.

تولید فوالد خام آمریکا در ماه ژانویه سال 2021 نسبت به ماه مشابه سال گذشته، کاهش 9.9 درصدی و تولید فوالد خام ژاپن کاهش 3.9 درصدی داشته است. از 10 فوالدساز برتر دنیا 
تنها تولید فوالد خام این دو کشور در ماه ژانویه 2021 کمتر از ماه ژانویه 2020 بوده است.

وزیر بازرگانی دولت جو بایدن اعالم کرد تعرفه هایی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق این کشور بر واردات فوالد و آلومینیوم وضع کرده، مؤثر و مفید است. این موضع گیری مقام 
ارشد تجاری دولت بایدن، نشان می دهد که آمریکا به زودی تعرفه های بسیار بحث برانگیز بر واردات فوالد را لغو نخواهد کرد.

وزیر بازرگانی در کابینه بایدن در مصاحبه با MSNBC گفت: داده ها نشان می دهد که این تعرفه ها مؤثر بوده اند. آنچه که رئیس جمهور بایدن گفته، بررسی کل سیاست های دولت 
است و دولت تصمیم می گیرد آنچه منطقی است حفظ شود.

ترامپ سه سال پیش به بهانه حفظ امنیت ملی، 25 درصد عوارض بر واردات فوالد و 10 درصد بر واردات آلومینیوم وضع کرد و گفت که این تعرفه ها برای حمایت از زیرساخت های 
صنعت داخلی مورد نیاز است.

گروه های صنعتی به نمایندگی از تولیدکنندگان برتر فوالد ایاالت متحده و اتحادیه کارگران فوالد در ژانویه از بایدن خواسته اند که تعرفه های فوالد را حفظ کند و این تعرفه ها را برای 
بقای صنعت داخلی آمریکا ضروری دانسته اند؛ اما صنایع مصرف کننده فوالد از دولت بایدن خواسته اند که به این تعرفه ها خاتمه دهد. آن ها معتقدند که تعرفه های واردات فوالد به مشاغل 
آسیب می رسانند. مصرف کنندگان نهایی محصوالت فوالدی - از شرکت های کاترپیالر و ویرل پول تا هارلی دیویدسون و شرکت نوشیدنی مولسن کورز - شکایت کرده اند که این تعرفه ها 

هزینه مواد اولیه آنها را افزایش داده و باعث کاهش سودشان شده است.

صادرات فوالد چین در ماه های ژانویه تا فوریه با توجه به بهبود تقاضای جهانی فوالد، با 29.۸ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به 10.14 میلیون تن رسید.
اداره کل گمرک چین داده های ترکیبی ژانویه و فوریه را منتشر کرد که براساس آن تاثیر تعطیالت سال نو چین که به طور معمول در طول دوره مذکور روند صادرات فوالد را کاهشی 

می کند، کم شده است.متوسط صادرات ماهانه چین در ژانویه و فوریه 5.0۷ میلیون تن است درحالی که متوسط صادرات ماه دسامبر سال قبل 4.۸5 میلیون تن گزارش شده بود.
یک خریدار سنگاپوری اعالم کرد: قیمت های فعلی صادرات میلگرد چین 25 تا 30 دالر باالتر از قیمت های ترکیه است و فوالدسازان چینی به علت قیمت های باالی داخلی حتی با 

این افزایش قیمت نیز تمایل چندانی به صادرات ندارند.
واردات فوالد چین نیز در طول دو ماه اول سال 2021 با 1۷.2 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 2.39 میلیون تن رسیده است.

مجموع واردات فوالد چین در سال 2020 با ۶4.4 درصد رشد نسبت به سال 2019 به 20.23 میلیون تن رسید.

روند قیمت  فوالد صادراتی ایران

رشد 10.2 درصدی تولید فوالد ایران در نخستین ماه 2021

حمایت دولت بایدن از تعرفه های فوالدی ترامپ

وضعیت واردات و صادرات فوالد چین در دو ماه ابتدایی 2021



قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون )ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

1۸۸.20120.0001399/12/111400/02/31ورق سرد Bفوالد مبارکه اصفهان

262,39710,0001399/12/111400/03/09ورق رنگیفوالد مبارکه اصفهان

160,239119,9001399/12/111400/02/31ورق گرم HRفوالد مبارکه اصفهان

206,5294,2501399/12/111400/03/09ورق گالوانیزه Gفوالد مبارکه اصفهان

208,1892,7501399/12/111400/03/09ورق قلع اندودفوالد مبارکه اصفهان

131,42030,0001399/12/121400/02/11تختال SMفوالد مبارکه اصفهان

190,78012,0001399/12/121400/02/31ورق سرد لوازم خانگیفوالد مبارکه اصفهان

114,5214,0001399/12/101399/12/20سبد میلگرد مخلوطذوب آهن اصفهان

116,3152991399/12/101400/01/31تیرآهن 14 تا 1۸ذوب آهن اصفهان

112,826231399/12/101399/12/20سبد تیرآهن مخلوطذوب آهن اصفهان

113,4595061399/12/101399/12/20تیرآهن طول کوتاه 30ذوب آهن اصفهان

103,0211,2001399/12/121399/12/20سبد شمش بلومذوب آهن اصفهان

112,826461399/12/131399/12/18تیرآهن طول کوتاه 30ذوب آهن اصفهان

112,0485,9251399/12/131399/12/18سبد میلگرد مخلوطذوب آهن اصفهان

133,0251,0001399/12/131400/01/31سبد میلگرد کالفذوب آهن اصفهان

144,0002,0011399/12/131400/02/31تیرآهن بال شیب دارذوب آهن اصفهان

116,3151,9321399/12/131400/01/31سبد تیرآهن مخلوطذوب آهن اصفهان

فوالد خوزستان
شمش بلوم 

5SP)150*150(
103,98220,0001399/12/121400/01/14

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: 88۵۵17۰1-4
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(

131,42015,8401399/12/121400/01/14تختال Cفوالد خوزستان

شمش بلوم مجتمع فوالد خراسان
5SP)150*150(

103,0213,0001399/12/121400/01/14

سبد میلگرد مجتمع فوالد خراسان
A3-142۸تا

112,17815,0041399/12/131399/12/20

شمش بلوم آهن و فوالد ارفع
5SP)150*150(

107,49520,0001399/12/121399/12/17

شرکت معدنی وصنعتی 
چادرملو

شمش بلوم 
5SP)150*150(

105,70610,0001399/12/121400/01/14

131,43660,0001399/12/121400/01/21تختال Cفوالد هرمزگان جنوب

208,6772,0001399/12/121399/12/20ورق گالوانیزه Gفوالد تاراز چهارمحال

فوالد کاوه جنوب کیش
شمش بلوم 

5SP)150*150(
103,02111,0001399/12/121400/01/14

113,0842,0021399/12/131399/12/18سبد میلگرد 14 تا 25مجتمع فوالد صنعت بناب

210,7857501399/12/121400/01/14ورق گالوانیزه Gصنایع هفت الماس

مجتمع صنعتی ذوب آهن 
پاسارگاد

شمش بلوم 
5SP)150*150(

103,02112,0001399/12/121400/01/14

234,3093,0001399/12/121400/01/14ورق گالوانیزه Gفوالد امیرکبیر کاشان

ورق خودروی چهارمحال و 
بختیاری

ورق گالوانیزه لوازم 
خانگی

216,3497501399/12/131399/12/26

112,2565,5001399/12/131399/12/23سبد میلگرد مخلوطصبا فوالد زاگرس

111,8416501399/12/131399/12/18سبد میلگرد مخلوطگروه ملی صنعتی فوالد ایران

اال
سک

ور
ب

قیمت های داخلی

بورسکاال

 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 اسفندهفته اول اسفندسایز

0.4310,000310,000

0.5290,000290,000

0.6264,000264,000

0.7253,000257,000

0.8255,000252,000

0.9265,000260,000

1265,000265,000

1.25265,000252,000

1.5255,000248,000

2257,000253,000

2.5295,000295,000

هفته دوم اسفندهفته اول اسفندسایز

6.5143,500146,000

8******

10******

12******

14******

هفته دوم اسفندهفته اول اسفندسایز

3133,000133,000

4133,000133,000

5133,000133,000

6133,000133,000

8133,000133,000

10133,000133,000

هفته دوم اسفندهفته اول اسفندسایز

6133,000133,000

8133,000133,000

10133,000133,000

12133,000133,000

14133,000133,000

16***159,000

هفته دوم اسفندهفته اول اسفندسایز

8129,000130,500

10125,000125,500

12125,000125,500

14127,000128,000

16127,000128,000

18127,000128,000

20127,000128,000

22127,000128,000

25127,000128,000

28126,000124,000

30******

32128,000126,000

هفته دوم اسفندهفته اول اسفندسایز

2208,000207,000

3209,000206,000

4221,000221,500

5187,000188,000

6177,000180,500

8177,000180,500

10187,000191,000

12188,000192,500

15189,000192,500

20240,000230,000

25245,000183,000

روند تغییرات
قیمت محصوالت فوالدی 

5000

55000

105000

155000

205000

255000

305000

355000
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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�� 


