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بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایراندنبال کنید.

نشســت توســعه صادرات مقاطع طویل 
فوالدی که در محل انجمن تولیدکنندگان 
فوالد و با حضور مدیران و نمایندگان بیش 
از ۴۰ شرکت مختلف نوردی برگزار شد، 
رکورد حضور شرکت های عضو انجمن در 
جلسات رسته ها را شکست و چند نتیجه 

مهم داشت.
 بهــادر احرامیان، نایــب رئیس انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران در خصوص این 
جلسه به چیالن گفت: این حضور گسترده 
نشان دهنده این مسئله است که تمامی 
شرکت ها به اهمیت صادرات پی برده اند 
و رفته رفته سهم صادرات در سبد فروش 
شرکت های تولیدکننده مقاطع طویل در 

حال رشد است.
احرامیان خاطرنشــان کرد: روند صادرات 
مقاطع طویل به ویژه طی دو ســال اخیر 

جهشی بوده و این امر گویای اهمیت صادرات برای شرکت هاست و به احتمال قوی 
با به مدار آمدن ظرفیت های جدیدی که ایجاد می شوند، این روند افزایشی خواهد 
بود و ادامه خواهد یافت.نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران تاکید کرد: 
در این جلسه مشخص شد که بخشنامه بانک مرکزی درخصوص بازگرداندن ارز 
حاصل از صادرات و الزامات، تضامین و تعهدات صادراتی برای اعضا هنوز هم گنگ 
و مبهم است لذا قرار شد تا انجمن در این باره و اطالع رسانی به اعضا فعال تر شود.

وی ادامه داد: موضوع دیگر قیمت های پایه صادراتی گمرک بود که گزارشــی از 
اقدامات انجمن به اعضا ارائه گردید و توضیح داده شــد که قرار است در آینده نیز 
قیمت های جهانی رصد و پایش شــود و با گمرک در این باره هماهنگ باشــیم.

احرامیان گفت: در این جلســه همچنین در مــورد راهکارهای نظام مند کردن و 
ســاماندهی صادرات نیز صحبت شد و راهکارها در قالب راهکارهای کوتاه مدت و 
بلند مدت ارائه شد. در زمینه راهکارهای کوتاه مدت قرار شد با توجه به گستردگی 
مباحث صادراتی، کارگروهی متمرکز از میان اعضا حاضر در جلسه تشکیل شود تا 
مسائلی مانند وحدت رویه در قیمت های صادراتی، رصد و پایش مرزهای گمرکی 
و تحوالت فروش های صادراتی کارخانجات مختلف با فوریت بررسی شود و مشاوره 

و توصیه های الزم در این موارد به اعضا و دولت داده شود.
وی درخصوص راهکارهای بلند مدت جهت ســاماندهی و بهبود صادرات نیز به  
چیالن  گفت: پیشنهاد اعضای حاضر در جلسه لزوم ایجاد یک شرکت تخصصی 
مدیریت صادرات در جهت توســعه صادرات مقاطع طویل است و اگرچه بر روی 
شکل کلی شرکت تخصصی توافق نشده اما بر لزوم ایجاد یک شخصیت حقوقی 
متشکل از کارخانجات صادرکننده با رسالت صادرات و زیر نظر انجمن بحث شد 
و مورد موافقت قرار گرفت. این ایده از روی کشورهای که تجربه صادراتی موفقی 
دارند الگو برداری شده است. لذا این مورد در انجمن بررسی بیشتری خواهد شد و 

در جلسه ای مجزا درباره آن تصمیم گیری خواهد شد.
احرامیان موضوع مطرح شده دیگر در این جلسه را اطالع رسانی درباره قیمت های 

صادراتی عنوان کرد و گفت: با توافق اعضا مقرر شد از طریق ابزارهای اطالع رسانی 
انجمن ضمن رصد قیمت های کشورهای منطقه، آن را به اطالع اعضا برسانیم که 
این مســئله در بحث چانه زنی و مذاکرات تجاری شرکت ها بسیار کمک کننده 

خواهد بود.
وی تصریح کرد: در شرایط فعلی تفاوت قیمت کشورهای همسایه با قیمت های 
داخلی ما بسیار زیاد است و برخی تجار با اطالع از قیمت های داخلی ایران سعی 
در قیمت شکنی دارند و نرخ های پایینی را به تولیدکننده ایرانی پیشنهاد می دهند 

درحالی که الزم است تا این اختالف قیمت بسیار کمتر شود.
نایــب رئیس انجمن فوالد خاطر نشــان کرد: نکته دیگری که توســط مباحث 
کارشناسی مشخص گردید، آسیب های وارده به منافع ملی کشور از تفاوت ۱۵۰ 
دالری قیمت های داخلی و نرخ های جهانی اســت. طبیعتا این اختالف قیمت، 
در بازارهــای صادراتی قدرت مانور کمتری برای افزایش بهای فروش صادراتی در 
مقایســه با فروش داخلی برایمان فراهم می کند. در این ســطح قیمت، با فرض 
صادرات ۱۵ میلیون تن محصول فــوالدی فرصت ارزآوری حدود ۲ میلیارد دالر 
از صادرات فوالد کشــور از دست می رود. از این رو تا زمانی که قیمت ها در بازار 
داخل در همین پایه قیمت بماند، این اختالفات وجود خواهد داشت و لذا باید این 
اختالف قیمت تعدیل مثبت شود و به حد معقول برسد. در حال حاضر که قیمت 
فوالد ما در بازار داخل هم قیمت قراضه جهانی اســت، طبیعتا این قیمت در نرخ 
های صادراتی منعکس شده و فرصت افزایش درآمد ارزی کشور از صنعت فوالد، 
به واسطه صادرات ارزان قیمت،از دست می رود درحالی که این فرصتی است که 
بیشتر از صنعت فوالد، به نفع منافع ملی کشور می باشد و در صورت عدم توجه، 

کشور متضرر می گردد.
وی در خاتمه اظهار داشــت: پیشنهاد انجمن به وزارت صمت، درنظر گرفتن ۹۵ 
درصد قیمت های جهانی ضربدر ارز سامانه نیما برای نرخ های داخلی است که در 

کمیته تخصصی تنظیم بازار فوالد نیز مطرح شده است.

رفــع موانع صادرات به عوامل زیادی بســتگی دارد که 
برخی از این عوامل مربوط به قوانین و مقررات وضع شده 
توسط دولت بوده و برخی دیگر مربوط به تولیدکنندگان 
می شــود. عوامل موثر بر صادرات صرفا داخلی نبوده و 
عوامل خارجی نیز بر آن موثر اســت. بنابراین بایستی 
تمامی این عوامل شناسایی شــده و بررسی گردد که 
تولیدکنندگان در امر صادرات با چه مشــکالتی مواجه 
هســتند، چرا دولت به دنبال وضــع تعرفه و قوانین و 
مقررات است و رقبای ایران در بازارهای صادراتی چگونه 
هستند و در یک کالم تهدیدها و فرصت ها بررسی گردد 

و راهکارهایی برای رفع آن در نظر گرفته شود. 
به اعتقاد من نیازمند همفکری و همبستگی مسئولین 
دولتی، واحدهای تولیدی و انجمن تولیدکنندگان فوالد 
برای عبور از چالش های صادراتی و ارائه راهکار برای رفع 

موانع آن هستیم.
یکــی از این موانع، نحوه انتقــال ارز حاصل از صادرات 
در دوران تحریم اســت. موارد بعدی، تعیین نرخ ارز و 
نحوه قیمت گذاری محصوالت در بازار داخلی می باشد. 
در واقع چنانچه نرخ داخلی به درســتی تعیین نگردد 
و براســاس مبنای خاصی نباشد، صادرات هم با نرخی 
صــورت می گیرد که تداوم روند صــادرات را با چالش 

مواجه خواهد کرد و صادرات پایداری نخواهیم داشت.
مورد دیگــری که در امر صادرات باید به آن توجه ویژه 
داشت، استفاده از فرصت هاست. برای مثال بازار همسایه 
برای تولیدکننده یا صادرکننده ایرانی یک فرصت است 
درحالی که تعرفه ها و قوانین و مقررات به گونه ای است 

که نمی توان به این بازارها به صورت پایدار نگاه کرد.
بنابراین الزم است با مشــورت دولت و تولیدکنندگان 
قوانین تدوین و وضع گردد. سپس چاره ای برای انتقال 
ارز و نحوه تعیین نرخ ارز اندیشیده شود و در وهله بعدی 

نحوه قیمت گذاری محصوالت در بازار تعیین گردد.
همچنیــن باید مکانیزم ها به گونه ای باشــد که یک 
صادرکننده به دلیل مشکالت خود مجبور به عرضه زیر 
قیمت بازار نباشد. لذا اگر این اتفاق بیفتد قطعا می توان 
صادرات را افزایش داد. مانع تراشــی بر سر راه صادرات 
همچون  مشــروط کردن صادرات شرکت ها، سبب از 
دست رفتن بازارها می شود درحالی که بازارها به سختی 
بدست می آیند و به راحتی از دست می روند و رقبا به 
واسطه رصد مداوم، جایگزین ما در آن بازارها می شوند.

به هر حال ســخن اصلی این اســت که دولت باید به 
تولیدکننده اعتماد کند و به صورت آنی قوانین خود را 
تغییر ندهد که این نوعی آفت برای اقتصاد است و عامل از 
دست رفتن بسیاری از بازارهای صادراتی فوالدی ها می 
شود و تولیدکننده را با مشکل مواجه می نماید درحالی 
که در شرایط تحریم بهتر است موانع صادرکنندگان با 
همفکری بین دولت و تشــکل ها و واحدهای تولیدی 

تسهیل شود و منطقی به نظر نمی رسد.

جلسه هم افزایی هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران و انجمن 
سازندگان تجهیزات صنعتی ایران )ستصا( در محل انجمن فوالد و با حضور 
رئیس و اعضای هیئت مدیره و دبیر دو انجمن برگزار شــد که مهم ترین 
محور این نشست، مشارکت اعضای انجمن "ستصا" در مجموعه اقدامات 
انجمن تولیدکنندگان فوالد برای بومی ســازی زنجیره آهن و فوالد بود.

دکتر بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در خصوص 
این جلســه به چیالن گفت: انجمن ســازندگان تجهیزات صنعتی ایران 
درخواست جلسه مشترک با انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران را داشتند 
و در همین راستا جلسه مذکور برگزار شد.وی افزود: در این جلسه، انجمن 
سازندگان تجهیزات صنعتی در ابتدا پتانسیل ها و توانمندی های خود را 
برای پشتیبانی از صنعت فوالد در قالب راهبرد بومی سازی انجمن فوالد 
مطرح نمودند.سبحانی خاطرنشان کرد: در زمینه تامین تجهیزات مورد نیاز 
صنعت فوالد بحث و تبادل نظر صورت گرفت تا شاهد ارتباط دو سویه این 
دو انجمن و افزایش سطح بومی سازی و استفاده از توان داخلی در زنجیره 
فوالد کشور باشیم.رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران ادامه داد: این 
ارتباط قرار اســت از طریق کارگروه مشترک دو انجمن و جلسات مستمر 
میان اعضای انجمن ها و کمیته بومی سازی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران برقرار گردد. همچنین تبادل لینک در وب سایت ها، معرفی اعضاء انجمن ستصا به واحدهای 

فوالدی و مشارکت این انجمن در سامانه بومی سازی از دیگر برنامه های توسعه همکاری میان دو انجمن می باشد.

سودآوری ۳۳۴ درصدی فوالد 
هرمزگان در سال ۹۷ 
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فوالد خراسان واحد صنعتی نمونه 
استانی شد

فوالد سفیددشت برای سومین سال 
متوالی واحد نمونه صنعتی استان شد

مدیرعامل هلدینگ ماهان از فوالد انتخاب شد

خام فروشی صنایع فوالد کشور را با مشکل مواجه کرده است

معاون وزیر صمت :

عدم تامين مواد اوليه مورد نياز واحدهاي فوالدی  قابل قبول نيست

هشدار مدیرعامل فوالد خوزستان:

از وضعیت شرکت ملی فوالد درس بگیریم

تفاهم ۱۰ میلیون تنی فوالدی های هرمزگان 
تفاهم نامه ایجاد کنسرسیوم با هدف توسعه و افزایش ظرفیت فوالد تا ۱۰ میلیون تن در منطقه اقتصادی خلیج فارس و تامین زیرساخت های این طرح توسط ایمیدرو به امضای 
ایمیدرو و شرکت های ملی فوالد ایران، فوالد هرمزگان، فوالد کاوه جنوب کیش، مادکوش، صبا فوالد خلیج فارس و گل گهر رسید. خداداد غریب پور در نشست توسعه و افزایش 
ظرفیت تولید فوالد تا سقف ۱۰ میلیون تن در منطقه اقتصادی صنایع انرژی بر خلیج فارس گفت: پس از سال ها این طرح با مشارکت بخش خصوصی به سرانجام رسید و 

امیدواریم، رویه تشکیل کنسرسیوم در سرعت بخشیدن به دیگر طرح ها تعمیم داده شود. 
سرمایه گذاری در قالب طرح های بزرگ سیاستی است که امروز باید در الویت های برنامه های معدن وصنایع معدنی قرار گیرد. به طور حتم این دیدگاه منجر به ایجاد ارزش افزوده 

در بخش معدن وصنایع معدنی خواهد شد و ایمیدرو عاله بر فوالد، به دنبال تدوین برنامه جامع و راهبردی دیگر محصوالت همچون مس و سرب و روی است.

مهندس ارزانی در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فوالد 
هرمزگان با اشــاره به سیاست های کاهش بهای تمام شده در 
فوالد هرمزگان گفت: شــرکت در سال قبل، مدیریت کاهش 
مصرف الکترود، نسوز و رفع عیوب تختال را در دستور کار قرار 
داد و هزینــه های تولید در مجموعه کاهش یافت به گونه ای 
که بهای تمام شده هر کیلوگرم تختال شرکت به ۱۹۸۷ تومان 

رسید. 
مدیرعامل فوالد هرمزگان در این مراسم اعالم کرد: روند قیمت 
سهم در سال گذشته مثبت بوده به گونه ای که قیمت هر سهم 
از ۱۹۱۸ ریــال در فروردین ماه به ۵۴۳۵ ریال در اســفند ماه 
رســید. این ارقام گویای رشد چشمگیر ارزش سهم نسبت به 
ســال ۹۶ نیز بوده است چراکه هر سهم فوالد هرمزگان که در 
اسفند ۹۶ به ۲۰۲۲ ریال رسیده بود در انتهای سال گذشته به 

۵۴۳۵ ریال رسید.
ارزانی در ادامه اعالم کرد: سود عملیاتی شرکت در سال گذشته 
۱۸۶۷ میلیارد تومانی و سود خالص ۱۶۴۳ میلیارد تومانی ثبت 
شد. سودآوری فوالد هرمزگان نیز در سال گذشته نسبت به ۹۶ 

بالغ بر ۳۳۴ درصد می باشد.

مهندس منصور یزدی زاده در مجمع عمومي عادي سالیانه ذوب 
آهن اصفهان طی سخنانی، سود ناخالص این شرکت در سال 
۹۷ را یک رکورد ذکر کرد و گفت: بازدهی ســهام این شرکت 
در ســال گذشته ۲۲۴ درصد است.وی تصریح کرد: ذوب آهن 
اصفهان علی رغم تحریم ها، در ســه ماهه اول امسال صادرات 
خوبی داشته و در اردیبهشت ماه رکورد صادرات ماهانه جدیدی 

را به ثبت رسانده است.
یزدی زاده مهمترین دستاورد این شرکت بزرگ فوالدی در سال 
۹۷ را چنین تشــریح کرد: کسب باالترین سود خالص از زمان 
تاسیس شرکت، خروج از ماده ۱۴۱، تهاتر بدهی های بانکی با 
مطالبات تامین اجتماعی، اصالح ساختار مالی شرکت )افزایش 
سرمایه(، بهبود تامین پایدار مواد اولیه، افزایش اعتبار مالی نزد 
بانــک ها، رکورد تولید روزانه بــا دو کوره بلند، کاهش نیروی 
انسانی از طریق بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور، مدیریت 
و کاهش هزینه ها، تهاتر امالک مازاد غیر مولد به ارزش تقریبی 
۱۶۰۰ میلیارد ریال با بدهی های مالیاتی، تولید انواع ریل، راه 
اندازی پروژه VD، تولید تیر آهن H۳۰۰، تولید انبوه شمش 
Beam Blank، کاهش میزان آب مصرفی از ۱۷،۱۰۰،۰۰۰ 
مترمکعب در ســال ۹۶ به ۱۳،۶۸۰،۰۰۰ مترمکعب در سال 
۹۷، کســب تندیس صرفه جویی در مصرف انرژی در شرکت، 
کسب عنوان صادر کننده نمونه کشور برای هشتمین بار، کسب 
تندیس طالیی و لوح سپاس رعایت حقوق مصرف کننده گان.

فوالد خراســان در مراسمی 
که با حضور مقامات استانی 
و معــاون وزیــر صمت به 
مناســبت بزرگداشــت روز 
ملی صنعت و معدن برگزار 
گردید، به عنوان واحد نمونه 
صنعتی معرفی و مورد تقدیر 

قرار گرفت.
عمومی  روابــط  گزارش  به 
فوالد خراســان، این شرکت 
واحد صنعتی نمونه اســتان 
خراســان رضوی در ســال 

جاری بر اساس عملکرد سال ۱۳۹۷ شده است.

همزمان با ایام بزرگداشــت 
روز ملــی صنعــت و معدن 
برای سومین سال پیاپی از 
شرکت فوالد سفیددشت به 
عنــوان واحد نمونه صنعتی 
استان چهارمحال و بختیاری 
در ســال رونق تولید تقدیر 

شد.
گفتنی اســت شرکت فوالد 
سفیددشت با مشارکت ۶۵ 
درصدی فوالد مبارکه و ۳۵ 
درصدی سازمان ایمیدرو در 
حال فعالیت و تولید آهن اسفنجی و آماده سازی جهت به بهره 

برداری رسیدن قسمت فوالد سازی است.

صادق جاهد خطیبی، معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی فوالد ایران به سمت مدیرعاملی 
هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان منصوب شد.

به گزارش چیالن، هلدینگ گســترش صنایع و معادن ماهان که به  عنوان یکی از بزرگ ترین 
شرکت های سرمایه گذاری گروه مالی گردشگری با هدف سرمایه گذاری در طرح  ها و پروژه  های 
تخصصی حوزه صنعت و معدن کشور به ویژه صنعت فوالد تاسیس شده است و کارخانه احیا 

استیل بافت، معدن ۵ گل گهر و فوالد صنعت بناب را در اختیار دارد.

سید محمد مهدی طباطبایی مهریزی بازرس کل استان اصفهان در 
بازدید از ذوب آهن اصفهان گفت: مسئولین و تالشگران این شرکت 
به جز فعالیت صنعتی و تولید نباید دغدغه دیگری داشته باشند لذا 
مشــکالت آنها مانند کمبود مواد اولیه، کمبــود نقدینگی و... باید با 
مساعدت مســئولین ذی ربط حل شود تا این شرکت بتواند با تمام 

ظرفیت کار کند.
بازرس کل استان اصفهان، آمادگی این سازمان برای حمایت از ذوب 
آهن اصفهان را اعالم نمود و گفت: همان طور که مقام معظم رهبری 
فرمودنــد، باید مشــکالت را در درون و با اســتفاده از ظرفیت های 

خودمان حل کنیم.
سید محمد مهدی طباطبایی، خام فروشی را یک معضل برای کشور 

دانست و افزود: در شرایط عادی هم خام فروشی، یک اشتباه نابخشودنی است و حداقل باید ابتدا نیاز صنایع کشور به مواد اولیه را تامین 
نمود و مازاد آن را صادر کرد اما متاسفانه گوش شنوایی وجود ندارد و حاصل آن مشکالت کنونی صنایع بزرگی ما نند ذوب آهن است 

که نمی توانند با تمام ظرفیت تولید کنند.
وی، شرایط ذوب آهن اصفهان طی دو سال گذشته را خوب و رو به رشد توصیف نمود و گفت: بررسی ها و بازخوردها نشان می دهد که 
مشکالت داخلی این شرکت برای تولید به حداقل رسیده و تنها مشکالت بیرونی مانند تامین مواد اولیه، مانع به کارگیری تمام ظرفیت 

این شرکت است.

دکتر حســین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت در امور بازرگاني که در 
حاشیه بازدید از فوالد هرمزگان اظهار داشت: صادرات بایستي در راس امور باشد و ما براي رفع 
موانع صادرات تالش مي کنیم.وي با اشاره به مشکالت واحدهاي تولیدي در تهیه مواد اولیه 
گفت: عدم تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهاي تولیدي  قابل قبول نیست و تامین مواد مورد 
نیاز باید در اولویت باشد و در صورت عدم تامین به موقع این مواد اولیه، خسارات اقتصادي و 
اجتماعي خاصي را به بار خواهد آورد.دکتر فریدون همتي استاندار هرمزگان نیز در بازید از خط 
تولید فوالد هرمزگان گفت: همه ما باید از ظرفیت هاي تولید در استان استفاده کنیم و تالش 
کنیم مشکالت واحدهاي تولیدي را برطرف نماییم. وي گفت: نزدیکي به دریا و انرژي دو مورد 
از مزیت هاي استراتژیک منطقه می باشد تا طرح هاي توسعه اینجا اتفاق بیافتد و با کمک همه 

صنایع و مسئولین این امر اتفاق خواهد افتاد.

محمد کشانی مدیرعامل فوالد خوزستان در جلسه با رئیس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان و هیئت همراه گفت: شرکت 
های معدنی باال دستی در سال های گذشته، تامین کننده کنسانتره 
فوالد خوزستان بوده اند لیکن با راه  اندازی بخش های گندله سازی در 
این شرکت، طبیعی است که فروش مواد اولیه در آینده کاهش یابد. 
وی افزود: کاهش تامین مواد اولیه، یک تهدید برای صنعت است این 
بدان معنی  اســت که اگر فوالد خوزستان در سال های آینده فکری 
برای تامین مواد اولیه خود ننماید، با سابقه چهل ساله و قابلیت هایی 
همچون دسترسی به آبهای آزاد، نزدیکی به بنادر و موقعیت مناسب 

جهت صادرات محصوالت خود، با مشکالت جدی روبرو خواهد شد. 
وی ادامــه داد: اگر به وضعیت کنونی شــرکت گروه ملی خوب دقت 
کنیم، درمی یابیم که این اتفاق مربوط به امروز و دیروز و سال گذشته نیست، این امر نتیجه عملکرد ۵ سال گذشته در این شرکت است؛ 
امیدواریم با حمایت ســازمان ها و نهادهای مربوطه و تالش کارکنان، تدبیری برای فوالد خوزســتان با داشتن بیش از  ۱۱ هزار و ۵۰۰ 
نیروی کار مستقیم و ۱۰۰ هزار نیرو که به صورت غیر مستقیم با این شرکت در ارتباط هستند، اندیشیده شود که در سال های آینده با 

چنین مشکلی روبرو نشود.
مدیرعامل فوالد خوزستان در پایان سخنان خود گفت: جهت تامین مواد اولیه در سال گذشته اقدام به تملک ۶۷ درصد از سهام شرکت 
صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد شد و در صدد هستیم سهام معادن دیگر را خریداری نموده و همچنین با تالش جهت تملک سهام 

شرکت فوالد اکسین در پایین دست، زنجیره ارزش گروه فوالد خوزستان تکمیل خواهد شد.

شرکت فوالد کاوه جنوب کیش آگهی دعوت به مجمع عمومی 
عادی سالیانه منتشر کرد و از سهامداران خود خواست در روز 

۳۰ تیرماه گرد هم آیند.
گفتنی اســت، فوالد کاوه جنــوب کیش براســاس گزارش 
حسابرسی نشــده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ به 
ازای هر ســهم ۹۲۹ ریال سود محقق کرده است که نسبت به 
مدت مشابه ســال قبل ۳۰۷ درصد رشد داشته که عمدتا به 

خاطر افزایش ۷۸ درصدی فروش است.
این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه برای سال مالی منتهی 
به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ مبلغ ۶,۵۰۴ میلیارد ریال سود خالص محقق 

کرده است.
فوالد کاوه جنوب کیش )کاوه( از شــرکت های زیر مجموعه 
هلدینگ گســترش صنایع معدنی کاوه پارس متعلق به بنیاد 

مستضعفان انقالب اسالمی است.

یزدی زاده در مجمع عمومی ذوب آهن اصفهان اعالم کرد:
باالترین سود خالص و تهاتر بدهی های بانکی

گزارش اختصاصی چیالن از مجمع فوالد هرمزگان
سودآوری 33۴ درصدی فوالد هرمزگان در سال ۹۷ 

فوالد کاوه جنوب سهامداران خود را فراخواند
سود ۶,۵۰۴ میلیارد ریالی کاوه جنوب کیش

حاشیه سود 

رشد

پیشنهاد ضریب 

پیشنهاد افزایش 

معامله

23

99

11

100

 17.5 و 27 

درصدی فوالدسازان 

هزار تن شمش در بورس کاال 

درصدی سود هر سهم فوالد مبارکه 

درصدی سرمایه آهن و فوالد ارفع

درصدی قیمت کنسانتره و گندله

میانگین حاشیه سود خالص فوالدسازان بزرگ در سال گذشته ۲۳ 
درصد بود و همین امر سبب جذابیت سهام فوالدی ها در بازار سرمایه 
شده است. بررسی ها نشان می دهد حاشیه سود خالص فوالد مبارکه 
۴۷ درصد و فوالد هرمزگان در سال گذشته ۴۴ درصد بوده است و 
این دو فوالدساز عملکرد درخشان تری نسبت به سایرین داشتند. 
البته حاشیه سود سایر فوالدی ها نیز در سال قبل باال بوده است. 
حاشیه سود خالص فوالد خوزستان ۲۸ درصد، آهن و فوالد ارفع ۲۵ 
درصد، فوالد آلیاژی ایران و فوالد امیرکبیر کاشان هر یک ۲۰ درصد، 
فوالد کاوه جنوب کیش ۱۹ درصد، مجتمع فوالد خراسان ۱۴ درصد 

و ذوب آهن اصفهان ۱۰ درصد بوده است.

از ابتدای تیر تا اواسط ماه مذکور بالغ بر ۹۹ هزار تن شمش در بورس 
کاالی ایران عرضه و همین میزان مورد معامله قرار گرفت. به واسطه 
تقاضای ۲۵۰ هزار تنی، هر کیلوگرم شمش در این مدت به طور 

میانگین ۳۴۰۰ تومان مورد معامله قرار گرفته است. 

فوالد مبارکه در حالی سود هر سهم خود برای سال ۹۷ را در سطوح 
۸۴۷ ریالی اعالم کرده بود که این رقم را در گزارش تلفیقی با رشد 
۱۱ درصدی تا ۹۴۱ ریال افزایش داده است. شرکت در گزارش 
جدیدی که منتشر نموده، درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها را از 
۵۱۲۸ میلیارد ریال به ۱۷۰۱۷ میلیارد ریال )تقسیم سود شرکت 
های زیر مجموعه( افزایش داده است. فوالد مبارکه در سال ۹۷ به 
ازای هر سهم ۱۱۳۳ ریال سود تلفیقی محقق نموده که نسبت به 

سود سال ۹۶ رشد  ۱۲۷درصدی را  نشان می دهد. 

هیئت مدیره شرکت آهن و فوالد ارفع پیشنهاد افزایش ۱۰۰ 
درصدی سرمایه را به مجمع عمومی فوق العاده پیشنهاد داد. در 
صورت موافقت مجمع سرمایه شرکت از ۶ هزار میلیارد ریال به ۱۲ 
هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت. این افزایش سرمایه از محل 
مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران خواهد بود و به منظور 
اجرای طرح توسعه ای شامل افزایش ظرفیت اسمی واحد احیا و 

فوالدسازی صرف خواهد شد.

محمود نوریان، مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو  گفت: 
به زودی صورت جلسه ای مشترک بین تولید کنندگان گندله و 
کنسانتره سنگ آهن کشور برای افزایش قیمت کنسانتره و گندله 
امضا و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال می شود. پیشنهاد 
ما در این صورتجلسه برای قیمت کنسانتره ۱۷.۵ درصد و گندله ۲۷ 

درصد شمش فوالد خوزستان خواهد بود.

عـــدد خبــــر مجـامع فـوالدی
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داخلی
 تشکیل هلدینگ های استانی در برنامه وزارت صمت

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بسترسازی وحمایت از راه 
انداری هلدینگ های استانی با هدف جذب سرمایه های مردمی را حداقل در3 استان دنبال 
می کنیم. هدف این طرح، هدایت و جذب سرمایه های سرگردان به سوی بخش صنعت و 

تولید کشور است.
  اختصاص ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برای واحدهای کوچک و متوسط 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: در سه ماه نخست امسال با بازگشت 130 
واحد صنعتی به چرخه تولید 9 هزار فرصت شغلی پایدار شده است همچنین در قالب تبصره 18 
الیحه بودجه برای رونق تولید 100 هزار میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی و 100 هزار 
میلیارد ریال از منابع داخلی بانک ها به واحدهای کوچک و متوسط تولیدی پرداخت می شود.

 اختصاص ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به »SME« ها در سال جاری
رئیس بانک مرکزی با اشاره به اینکه نظام بانکی علیرغم محدودیت های موجود همواره 
پشتیبان بخش تولید کشور بوده است، تاکید کرد: در سال جاری میزان پرداخت تسهیالت به 
 »SME« بخش های تولیدی افزایش خواهد یافت و تا سقف 30 هزار میلیارد تومان اعتبار به

ها اختصاص خواهد یافت.
بازاریابی محصوالت ایرانی را به عهده می گیریم

ماجد عبداهلل رییس اتاق صنعت و بازرگانی بصره عراق گفت: تاکنون بیش از 500 شرکت 
ترکیه ای در عراق به ثبت رسیده و اخیرا عربستان، امارات و اردن نیز در حال افزایش تعداد 
شرکت های عراقی خود هستند. درست است که اکنون ایران دومین تامین کننده عراق پس 
از چین است اما با توجه به تحرکات و سرمایه گذاری های صورت گرفته شاید دو سال دیگر 

رتبه ایران چند پله سقوط کند.
 آدرس دقیقی از دالل ها برای اخذ مالیات وجود ندارد

رییس مجلس شورای اسالمی گفت: برخی زیر تیغ مالیات هستند و برخی از پرداخت آن 
فرار می کنند و در این راستا از تولیدکننده مالیات اخذ می شود اما از دالل آدرس دقیقی وجود 

ندارد و باید نظامات جدیدی در حوزه مالیاتی کشور ایجاد شود..
آمار ارز صادراتی در سال ۹8

طبق آمار بانک مرکزی از اول سال تاکنون بالغ بر  5 میلیارد دالر ارز صادراتی به کشور 
بازگشته است.

  دولت ها؛ بزرگترین مانع سهولت کسب و کار
مدیرکل توسعه کارآفرینی وزارت کار با بیان اینکه کشورهای همسایه در سهولت کسب 
و کار از ایران پیشی گرفته اند، بروکراسی شدید دولتی را اساسی ترین موانع در این حوزه 

عنوان کرد.
تامین وجوه مورد نیاز برای تسویه اوراق بهادار اسالمی

معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در اطالعیه ای، از تامین اعتبار پرداخت به 
موقع اصل و سود برخی نمادهای اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسالمی خبر داد.

بیشترین واردات ایران از چین
بیشترین واردات کشور از چین و به حجم ۲8۲ هزار و 9۶۷ کیلوگرم و به ارزش ۷88 هزار 

و ۶9۴ دالر ثبت شده است.
   ارزآوری ۲۰ میلیارد دالری بخش معدن در سال ۹۷

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سال گذشته بخش 
معدن و صنایع معدنی ۲0 میلیارد دالر ارزآوری داشته است.

نباید بر روی صنعتگر فشار وارد شود اما...
جعفر سرقینی: اعتقاد دولت بر این است که نباید بر روی صنعتگر فشار وارد شود ولی باید 
توجه داشت که کشور حال مبارزه با بزرگترین قدرت اقتصادی جهان است و پیروزی در این 

میدان مستلزم تحمل برخی شرایط سخت است.
 بازگشت ۲ هزار واحد صنعتی راکد به چرخه تولید 

صالحی نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۲ هزار واحد صنعتی راکد کشور در 
سال جاری با تزریق نقدینگی و نوسازی ماشین آالت به خط تولید باز می گردند.

خارجی
بنزین در عربستان گران شد

قیمت هر لیتر بنزین در عربستان از 1.۴۴ ریال به 1.53 ریال افزایش یافت.
پاناما پرچم خود را از برخی کشتی ها پس می گیرد

دولت پاناما تحت فشار آمریکا قصد دارد مجوز دریانوردی با پرچم این کشور را از کشتی 
هایی که تحریم های آمریکا را دور می زنند پس بگیرد.

 افت ۷۳ درصدی صادرات پسته ایران به اروپا
صادرات پسته ایران به اروپا در ۴ ماهه نخست ۲019 با افت ۷3 درصدی نسبت به مدت 

مشابه سال قبل به ۲5.۴ میلیون یورو رسید.
 امضای ۱8 میلیارد دالر قرارداد نفتی عربستان

آرامکو قراردادهایی به ارزش 18 میلیارد دالر برای توسعه ۲ میدان نفتی خود امضا می کند.
 تدابیر چین برای مقابله با کم آبی

استفاده بهینه و مناسب از منابع آب در چین به عنوان پرجمعیت ترین کشور دنیا با یک 
میلیارد و ۴00 میلیون نفر، باعث شده است این کشور با وجود کمبود جدی آب به ندرت 

با معضل کم آبی مواجه شود.
 اختالفات تجاری فرانسه و آمریکا تشدید می شود

فرانسه اخیرا طرح افزایش مالیات بر شرکت های بزرگ دیجیتال را تصویب کرده است.
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تعرفه نورد گرم به اتحادیه اوراسیا رسید

کمیته اقتصادی ارگان نظارتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا )EAEU( در ماه آگوست تصمیم خود مبنی بر سهمیه ساالنه برای واردات نورد گرم 
مقاطع تخت را اعالم خواهد کرد.

به گزارش چیالن، EAEU توسط کشورهای روسیه، قزاقستان، بالروس، ارمنستان و قرقیزستان سازماندهی می شود و اکنون در نظر دارد 
سهمیه ساالنه واردات را ۹۹۶ هزار و ۵۹۶ تن در نظر گرفته و عالوه بر این، تعرفه ۲۵ درصدی نیز بر روی محصوالت نورد گرم به منظور محدود 
کردن واردات در نظر بگیرد. تجار فعال در بازار اظهار داشته اند که اوکراین، اتحادیه اروپا و کره جنوبی از این اقدام و سیاست جدید تجاری بیشترین 

تاثیر  را خواهند پذیرفت.

واردات محصوالت نهایی فوالد هند در سال مالی ۲۰۱۸-۲۰۱۹ رشد ۴,۷ درصدی داشته و به ۷,۸۳ میلیون تن رسیده بود. به گزارش 
چیالن، وزیر فوالد هند اعالم کرد که فوالدهای ضد زنگ، محصوالت تخت نظیر نورد گرم، سرد و ورق های گالوانیزه ازجمله اقالمی 
بودند که از سایر کشورها به هند وارد شده اند. وی برخی دالیل این توسعه صادرات و نبود تولید داخلی برخی اقالم وارداتی را عدم 

دسترسی به فناوری و تقاضای ناچیز آنها در بازار داخل که تولید را از توجیه اقتصادی خارج می کند عنوان کرده است.

روسیه از آمریکا به جهت وضع تعرفه های آنتی دامپینگ بر روی ورق گرم شکایت کرد. به گزارش چیالن، سازمان تجارت جهانی 
WTO اعالم کرد که روسیه درخواست کرده این سازمان در زمینه تعرفه های آنتی دامپینگ آمریکا بر روی نورد گرم روسیه ورود 
نماید. روسیه گفته تعرفه وضع شده از توافقنامه های سازمان تجارت جهانی متفاوت است.در حال حاضر آمریکا تعرفه واردات نورد گرم 
از روسیه را در محدوده ۷۳,۵۹ درصد تا ۱۸۴,۵۶ درصد تنظیم کرده است. چنانچه این مسئله ظرف ۶۰ روز به نتیجه نرسد و اختالفات 
حل نشود روسیه می تواند درخواست مجددی را ثبت نماید. دفتر نمایندگی تجارت آمریکا در این مورد هیچ اظهار نظری نکرده است.

دولت مصر به تازگی و برای تقویت و بهبود اقتصاد کشور و دریافت کمک مالی از صندوق بین المللی پول، بهای گاز را افزایش داده 
است. این اتفاق هزینه های حمل و نقل را افزایش خواهد داد و منجر به افزایش بهای تمام شده فوالد در بازارهای داخلی مصر نیز 
خواهد شد. عالوه بر این دادگاه اداری مصر تعرفه های موقت بر روی واردات شمش را که به تازگی وضع شده بود اما موعد مقرر آن 

به اتمام رسیده را به حالت تعلیق درآورده و همین امر واردات بیلت را افزایش داده است.   

قیمت قراضه وارداتی در ترکیه کاهشی است و با افت قیمت میلگرد، نوردکاران فشار بیشتری بر عرضه کنندگان قراضه وارد 
کرده اند. با این حال فعالیت بازار کم است و علی رغم پیشنهادهای قراضه اروپا و دریای بالتیک، اغلب خریداران فعال عقب 
نشینی کرده اند. اگرچه طی هفته های اخیر انتظار می رفت قراضه به راحتی به بیش از ۳۰۰ دالر هر تن CFR ترکیه 

شود ولی رکود بازار میلگرد موجب افت قیمت شد.

پیش بینی می شود با توجه به افزایش تقاضای محصوالت فوالدی در بازار داخل و صادراتی، تولید فوالد خام ژاپن در سه 
ماهه سوم سال جاری میالدی یعنی جوالی تا سپتامبر با ۰,۹ درصد رشد به ۲۵,۸۹ میلیون تن افزایش یابد اما پیش بینی 
وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن این است که تقاضای محصوالت فوالدی و صادرات در ماه های مذکور با رشد ۰,۸ 

درصد به ۲۳,۰۱ میلیون تن افزایش یابد.

تولید فوالد ضد زنگ چین در ژوئن افزایشی است

روسیه به خاطر تعرفه ورق گرم به سازمان تجارت جهانی شکایت کرد

واردات محصوالت نهایی فوالد هند در سال مالی 2۰۱9 افزایشی بود

بهای قراضه در ترکیه کاهشی است

پیش بینی وزارت صنعت ژاپن از افزایش تقاضای فوالد 

فشار به بازار داخلی فوالد مصر با افزایش بهای سوخت

تولید فوالد ضد زنگ چین در ماه ژوئن حدود ۲,۳۴ میلیون تن گزارش شده که اگرچه در مقایسه با ماه مارس افت ۲,۳۴ 
درصدی داشت اما رشد ۲۳,۷۳ درصدی را نسبت به ژوئن سال قبل داشت. دلیل این افت تولید نسبت به ماه قبل، هزینه های 
تولید و کاهش سفارشات عنوان شده است. البته تعمیر و نگهداری واحدهای فوالدی در جنوب چین که هر ساله صورت می 
گیرد نیز عامل دیگر تولید فوالد ضد زنگ در کارخانه های چین است. انتظار می رود چین در ماه جوالی نیز ۲,۵ میلیون تن 

فوالد ضد زنگ تولید نماید که نسبت به ماه ژوئن رشد خواهد داشت.



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 سوم تیرهفته دوم نیرسایز

0.495,00095,000

0.579,00078,500

0.679,50080,500

0.771,50072,500

0.872,00072,500

0.972,50072,500

172,50072,500

1.2572,50072,500

1.572,50072,500

2***73,000

2.5******

هفته سوم تیرهفته دوم نیرسایز

6.547,00046,500

8******

10******

1261,00061,000

1461,00061,000

هفته سوم تیرهفته دوم نیرسایز

346,00047,500

446,00047,500

546,00047,500

646,00047,500

846,00047,500

1046,00047,500

هفته سوم تیرهفته دوم نیرسایز

646,00047,500

846,00047,500

1046,00047,500

1246,00047,500

1446,00047,500

1646,00047,500

هفته سوم تیرهفته دوم نیرسایز

844,00042,800

1042,00041,800

1242,00041,800

1442,00042,200

1642,00042,200

1842,00042,200

2042,0004,200

2242,00042,200

2542,00042,200

2842,00042,200

3042,000***

3242,80043,100

هفته سوم تیرهفته دوم نیرسایز

2***56,800

351,50053,000

451,500***

559,50059,000

657,00058,500

857,00058,500

1056,00057,400

1256,00057,400

1556,00057,400

2053,30053,700

2553,30053,700

روند تغییرات
قیمت محصوالت فوالدی 

در بازار تهران

قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون )ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون

حجم معامله 
)تن(

تاریخ تحویلتاریخ معامله

56,99620,0001398/04/241398/07/21ورق سردBفوالد مبارکه اصفهان

50,05723,1001398/04/241398/06/31ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

169,1102,7001398/04/241398/07/21ورق قلع اندودفوالد مبارکه اصفهان

95,0692,6001398/04/241398/07/21ورق گالوانیزه Gفوالد مبارکه اصفهان

49,59865,4501398/04/241398/06/31ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

40,3683,3001398/04/181398/05/10سبد تیرآهن مخلوطذوب آهن اصفهان

37,8346,6001398/04/191398/05/17تیرآهن ۱۴ تا ۱۸ذوب آهن اصفهان

36,8614,4001398/04/191398/05/17سبد میلگرد مخلوطذوب آهن اصفهان

37,4886,6001398/04/231398/05/21تیرآهن ۱۴ تا ۱۸ذوب آهن اصفهان

36,6534,4001398/04/231398/05/21سبد میلگرد مخلوطذوب آهن اصفهان

39,8933,3001398/04/241398/05/22سبد تیرآهن ۲۲ تا ۲۷ذوب 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، مائده صالح،   محسن احمدی
آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از خیابان شهید بهشتی،کوچه پردیس، پالک3/1

تلفن: 88551701-4
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(

فوالد خوزستان
شمش بلوم 

۵SP)۱۵۰*۱۵۰(
36,29230,0001398/04/231398/05/20

آهن و فوالد ارفع
شمش بلوم 

۵SP)۱۵۰*۱۵۰(
34,8248,0001398/04/221398/04/29

فوالد کاوه جنوب کیش
شمش بلوم 

۵SP)۱۵۰*۱۵۰(
34,55410,0001398/04/231398/04/26

فوالد آذربایجان
سبد میلگرد ۱۴ تا ۳۲ 

A۳ -
37,5414,4001398/04/231398/04/26

مجتمع ذوب آهن فوالد خزر
شمش بلوم 

۵SP)۱۵۰*۱۵۰(
35,4665,0001398/04/181398/04/23

37,2682,2001398/04/241398/04/29میلگرد ۱۴تاA۳-۲۰پرشین فوالد آریا

37,9721,1001398/04/241398/04/29سبد میلگرد۱۲تاA۳-۳۲آذر فوالد امین

فوالد کویر کاشان
سبد میلگرد ۱۴ تا ۳۲ 

A۳ -
37,3173,3001398/04/191398/04/24

فوالد کویر کاشان
سبد میلگرد ۱۴ تا ۳۲ 

A۳ -
37,8493,3001398/04/231398/04/26

5000

15000

25000

35000

45000

55000

65000

75000

85000

95000

ال
ری

/
رم

وگ
کیل

تغییرات قیمت محصوالت فوالدي در بازار تهران 

ورق روغنی ورق سیاه میلگرد ساده میلگرد آجدار نبشی ناودانی


