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بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایراندنبال کنید.

اکنون با تولید حدود ۲۷ میلیون تن فوالد، ایران جایگاه دهم 
جهان را به خود اختصاص داده است. در سال ۸۸ که شروع 
دوره اول تحریم ها بود، ۱۰ میلیون تن واردات فوالد داشتیم 
و سال ۹۸، بیش از ۱۰ میلیون تن صادرات فوالد داشته ایم. 
این رشد صنعت فوالد ایران را نشان می دهد. صنعت فوالد 
کشور در جایگاه خوبی قرار دارد و اگر این پیشرفت ها نبود، 
اکنون و در میانه بحران کرونا و تحریم، همچنان دومین کشور 
واردکننده خالص فوالد دنیا بودیم.صنعت فوالد ایران، علی رغم 
رشد خیره کننده اش با دست اندازهای عجیب داخلی روبرو 
است. قبل از اینکه مداخالت در بازار فوالد صورت گیرد، فوالد 
ایران ارزان ترین فوالد دنیا بود. از وقتی بازار فوالد ملتهب شد 
که قیمت دستوری ارز ۴۲۰۰ تومانی به فوالدسازان تحمیل 
شــد. و امروز که ابطال معامالت در بورس کاال مخل تولید 
شده است.متاسفانه ستاد تنظیم بازار در خصوص سازوکار 
ابطال معامالت فوالد، هیچ مشورتی با انجمن فوالد نمی کند 
و بارها در جلسات مختلف درخواست کردیم که سطح قیمتی 
موردنظر وزارت صمت در خصوص محصوالت فوالدی اعالم 
شود. اما معلوم نیست چه مبنا و سطح قیمتی از سوی این 
وزارتخانه مورد پذیرش است و این موضوع برای همه فعاالن 
بازار فوالد و انجمن این صنعت یک معماست.فلسفه مداخله 
در قیمت های فوالد آن هم در این سطح، قابل درک نیست؛ 
چرا که در معامله یک کاال در بورس یا حتی بازار، فروشنده 
کاالی خــود را عرضه می کند و خریدار نیز اقدام به هدایت 
سرمایه خود برای خرید کاال می کند و در نهایت معامله انجام 
می شود. اما در حال حاضر مرحله دیگری نیز به این مراحل 
اضافه شده و پس از انجام یک معامله، دو طرف معامله اعم 
از خریدار و فروشنده، منتظر تایید معامالت هستند و نهادی 
همچون ستاد تنظیم بازار بخشی از معامالت را ابطال می کند.

اســتفاده مکرر و بیش از حد از ابزار ابطال معامالت، اقدامی 
نادرست است و می تواند زیان و خسارت زیادی هم به خریدار 
و فروشــنده وارد کند و مهم تر اینکه به اعتبار بورس ما که 
در قانون محلی برای فاصله گرفتن از قیمت گذاری دولتی و 
کشف قیمت براساس عرضه و تقاضاست، آسیب بزند.  با تکرار 
این گونه سیاست های مداخله جویانه و دستوری، قیمتی که با 
این هجمه از مداخالت تعیین شود منافع هر دو طرف معامله 
را به خطر می اندازد و این به معنای دخالت مستقیم دولت در 
اقتصاد و بازار است.در ستاد تنظیم بازار وزارت صمت یکسری 
مواضع وجود دارد که معلوم نیست چرا این سیاست ها را اتخاذ 
می کنند. در واقع، نمی دانیم این تصمیمات و مداخله ها بر 
چه اساسی گرفته می شود و مبنای آن چیست. برای مثال 
وقتی ورق فوالدی به قیمت بین ۷ تا ۱۰ هزار تومان معامله 
می شود، معلوم نیست چرا معامله میلگرد آجدار به قیمت 
حــدود ۵ هزار تومان را باطل می کنند و بر چه مبنایی این 
دو محصول را با دید متفاوتی از هم می نگرند؛ در حالی که 
در دنیا تفاوت قیمت بین ایــن دو محصول معادل ۱۰۰ تا 
۲۰۰ تومان است.در گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس 
در خصوص سناریوهای موجود برای تنظیم بازار محصوالت 
فوالدی، سیاســت قیمت گذاری دســتوری و مداخله در 
سازوکار بازار مورد نقد قرار گرفته و عنوان شده که بهترین 
سناریو، آزادسازی قیمت به کمک نظام عرضه و تقاضا است. 
چنانکه در سال های نه چند دور که وزارت صمت چندان در 
معامالت و نظام قیمت ها دخالت نمی کرد و مکانیسم بازار 
تعیین کننده قیمت بود، قیمت میلگرد در بازار داخلی حتی 
به سطحی پایین تر از نرخ های جهانی نیز رسید و این تجربه 
نشان می دهد که بازار در صورت عدم مداخله سیاست های 
دستوری به راحتی تعادل خود را باز می یابد و حتی می توان 

شاهد کاهش قیمت ها نیز بود.

بررسی مواضع انجمن تولیدکنندگان فوالد در قبال دخالت های حداکثری دولت در بازار فوالد:

جهش تولید با "دستور" صمت محقق نمی شود

ســال ۹۹ برای فوالد کشور در حالی آغاز شد که بحران کرونا تمامی پیش بینی ها در 
خصوص صادرات و فروش داخلی فوالدســازان را دگرگون گرد. اما با وجود کاهش نرخ 
های فوالد جهانی در کنار تعطیلی صنف آهن فروشان در اولین ماه سال جدید، چشم 
امید تولیدکنندگان و فعاالن بازار فوالد به سیاست های دولت در راستای جهش تولید 
مورد تاکید مقام معظم رهبری بود که متاسفانه با سیاست های عجیب و غریب و شاید 

تاریخی ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت، این امیدواری در حال رنگ باختن است.
در حالی که فوالدســازان در ماه های پایانی ســال ۹۸ همراهی کاملی با سیاست های 
معاون جدید معدن و صنایع معدنی وزارت صمت داشــتند و با رکوردشکنی عرضه در 
بورس کاال، از جهش قیمت ها جلوگیری کردند و حتی نسبت به قیمت های دستوری 
و محدودیت های صادراتی ایجاد شده هم مخالفت شدیدی از خود بروز ندادند، انتظار 
این بود که معاون جدید وزارت صمت به وعده خود مبنی بر اجرایی کردن مشاوره های 
انجمن فوالد در جهت ایجاد شرایط مساعد برای صنعت فوالد کشور در سال ۹۹  عمل 
نماید اما نه تنها این وعده محقق نشد بلکه سیاست های دستوری وزارت صمت تشدید 
هم شــد و تصمیماتی باورنکردنی اتخاذ و اجرا شد که ابطال معامالت فوالدی و حذف 

مستقیم سفارش های خرید مشتریان نمونه بارز آن است.
آشی که وزارت صمت برای فوالد کشور پخته، چنان شور است که تقریبا صدای تمامی 
ذینفعان این صنعت استراتژیک را درآورده است. در نوشتار زیر مروری داریم بر اعتراضات 

انجمن فوالد به داستان دستور:

 فرصت از دســت رفته برای افزایش 1.5 میلیارد دالری درآمد ارزی فوالد در 
سال 98

 دکتر بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران طی نامه ای به رحمانی، 
وزیر صمت نسبت به کاهش صادرات فوالد کشور اعالم خطر کرده و با نقد سیاست های 
تنظیم بازار، فرصت از دســت رفته برای افزایش ۱.۵ میلیارد دالری درآمد ارزی فوالد 

کشور را از نتایج این سیاست های غلط دانسته است.
 رئیس انجمن فوالد در نامه خود آورده اســت: حال در ســال جدید که قیمت نفت به 
کمترین میزان خود در 6 ســال اخیر رســیده و صادرات نفت و مشتقات نفتی کشور 
به دلیل تشــدید تحریم های ظالمانه کاهش شدیدی داشته است، چشم امید مردم و 
مسئولین برای ورود ارز به کشور و تنظیم بازار آن، به صنایع معدنی و در صدر آن، آهن 
و فوالد دوخته شــده اســت. این در حالی است که عالوه بر تحریم ها، بحران کرونا نیز 
محدودیت های خارجی پیش روی صادرات فوالد ایران را به حداکثر رســانده اســت و 
انتظار می رود نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی داخلی کشور با درک و توجه به این 
مولفه ها، تسهیل فرآیندها و حذف مقررات محدودکننده توسعه صادرات را در دستور کار 
عملیاتی جدی قرار دهد حال آنکه برعکس، صادرات فوالد و گذر از فرآیندهای محدود 
کننده متعدد آن از جمله دریافت مجوزهای محموله به محوله و همچنین الزام به عرضه 

های سنگین در بورس کاال، از سخت ترین امور واحدهای تولیدی شده است!
دکتر سبحانی در جایگاه ریاست تشکل صنفی فوالد کشور، سه درخواست جدی را از 

وزیر صمت مطرح کرده است:

تمامی محدودیت های صادراتی آهن و فوالد کشور از جمله موارد فوق الذکر  ½
به فوریت مرتفع گردد.

توسعه صادرات به عنوان یکی از اهداف اصلی کارگروه تنظیم بازار )حداقل در  ½
خصوص فوالد( در اولویت قرار گیرد.

همانند سایر کشورهای فوالدساز دنیا، مشوق هاي صادراتي وضع و به سرعت  ½
اجرایي گردد.

  وزارت صمت در بازار فوالد بدعت گذاری نکند
سید رضا شهرســتانی عضو هیئت مدیره انجمن فوالد نیز در گفتگو با چیالن بدعت 
ناروای وزارت صمت در بورس کاال از طریق ابطال معامالت را حیرت انگیز و تاسف آور 
دانست و گفت: وقتی خریدار و فروشنده با عقل و درایت و براساس نیاز و دارایی اقدام به 
انجام معامله می کنند، ابطال معامالت در بورس کاال چه معنای اقتصادی دارد که وزارت 
صمت در ســال جهش تولید و اوضاع سخت کرونا به جای حمایت از تولید، چوب الی 

چرخ تولید می گذارد.
عضو هیئت مدیره انجمن فوالد خاطر نشان کرد: ابطال معامالت، نگاه و تفکر معامله در 
بورس به عنوان شفاف ترین نهاد اقتصادی کشور را خدشه دار کرده و این موضوع باعث 

تأسف برای نظام اقتصادی کشور است.
شهرستانی با اشــاره به اینکه نظام تولید کشور از این ابطال ها صدمه دیده، افزود: تمام 
تولیدکنندگان نسبت به تحمیل چنین ابطال هایی به بازار ناراحت بوده و اعتراض دارند 
چراکه با چنین وضعی باید فعالیت خود را متوقف کنند زیرا نمی دانند که با چه نرخی 
اقدام به خرید و فروش می کنند و هزینه تولید برای آن ها در هاله ای از ابهام قرار گرفته 

است.
 راهکار اصلی تنظیم بازار فوالد مقررات زدایی و توسعه صادرات است

ســید رسول خلیفه ســلطانی دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد هم با اشاره به تشدید 
دخالت های دولت در بازار فوالد به چیالن گفت: متاســفانه از ســال ۹۷ به بعد شاهد 
دخالت های دولت در تمامی مولفه های بازار فوالد هستیم که منجر به صدور بخشنامه 
های متعدد و بعضا متناقض هم شــده که در نوع خود باعث کاهش اعتبار تصمیمات 

دولتی نزد فعاالن اقتصادی هم شده است.
خلیفه ســلطانی اضافه کرد: از اسفند ماه ســال گذشته و به ویژه در سال جدید شاهد 
تشدید این دخالت ها و البته ابداع روش های جدید آن همچون ابطال معامالت هستیم 
در حالــی که انتظار می رفت معاون جدید معدن و صنایع معدنی وزارت صمت مطابق 
وعده ای که داده بود، مشورت با تشکل ها را در دستور کار قرار دهد و از حجم مقررات 

در بازار فوالد بکاهد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد با بیان اینکه فوالد یک صنعت رقابتی اســت و نظام 
دستوری در هر یک از مولفه های آن از قیمت گرفته تا عرضه و تقاضا محکوم به شکست 
است، به چیالن گفت:  راهکار اصلی تنظیم بازار فوالد، مقررات زدایی و توسعه صادرات 
اســت و وزارت صمت هم بهتر اســت به جای اصرار بر دخالت حداکثری در این بازار، 
حداقل برای چند ماه به سایر رسالت های خود از جمله توسعه بخش معدن بپردازد و 
عنان تنظیم بازار فوالد را به اهالی این صنعت یعنی تولیدکنندگان، بورس کاال و سازمان 

حمایت بسپارد.

در سال 1399 با خدمات رسانه ای 
جدید چیالن همراه باشید.

#چیالن - موشن
 #چیالن -گراف 

 #چیالن -فتو
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عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد در گفتگو با چیالن:
سودسرکوبقیمتفوالدبهجیبمصرفکنندهنهایینمیرود
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عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در مورد معامالت محصوالت فوالدی در بورس کاال به خبرنگار چیالن گفت: در حال حاضر شکاف قیمتی 
بزرگی بین قیمت فوالد در بورس کاال و بازار آزاد شکل گرفته است. واضح است که سود ناشی از اختالف قیمت محصوالت فوالدی در بورس کاال و بازار آزاد به 
جیب مصرف کننده نهایی نمی رود و این سود نصیب واسطه ها می شود. هم تولیدکننده و هم مصرف کننده از رویه فعلی کنترل قیمت ها در بورس کاال متضرر 

می شوند و برای ایجاد تعادل در بازار فوالد، رانت شکاف قیمتی در معامالت فوالد باید حذف شود.

رشد24درصدیفروشفوالدساز
بخشخصوصیدردورهکرونا

هزینههایجابجاییارزذوبآهن
اصفهاندردورانتحریم

رشد۱4درصدیفروشفوالد
هرمزگاندرفروردین99

میزانفروششرکتهایبزرگفوالدیدرسال98

دکتر بهرام ســبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد درباره مباحث مطرح 
شده درباره تغییر ضرایب قیمتی کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی گفت: انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران قبول دارد که همه زنجیره فوالد از باالدســت تا پایین 
دســت، باید از »سود عادالنه به نسبت سرمایه گذاری« برخوردار باشند. به گفته 
رئیس انجمن فوالد، وزارت صنعت، معدن و تجارت سال قبل نیز بدون مشورت 
با صنایع پایین دستی )فوالدسازان(، ضریب ۱۲ درصد کنسانتره را به ۱6 درصد 

افزایش داد و یک توافق چندساله رو برهم زد.
رئیــس انجمن تولیدکنندگان فوالد در مورد اجزای مختلف زنجیره فوالد گفت: 
در صنعت فوالد که ســنگ آهن به عنوان مواد اولیه وارد کارخانجاتی می شود و 
در طول زنجیره، طی فرآیندهای مختلف به محصول نهایی که شــمش اســت، 
تبدیل می شود، هر کدام از واحدها در زنجیره ترجیح می دهند که مواد اولیه را از 
واحد باالدستی خود ارزان تر بخرند و محصول خود را به واحد پایین دستی خود گران تر بفروشند. این طبیعی است که هر شرکتی و 

سهامداران آن انتظار دارند که بیشترین سود را ببرند.
وی در مورد سابقه اختالفات بین شرکت های معدنی و فوالدسازان یادآور شد: پیش از ابتکاری که انجمن تولیدکنندگان فوالد در زمان 
وزارت آقای نعمت زاده به خرج داد، هرساله در ابتدای سال یک دعوا و مشاجره سنگین و طوالنی بین واحدهای فوالدسازی به عنوان 

مصرف کننده سنگ آهن و معادن بر سر قیمت سنگ آهن وجود داشت.
سود عادالنه به نسبت سرمایه گذاری

دکتر سبحانی اضافه کرد: همه می دانیم که از تولیدکنندگان سنگ آهن گرفته تا واحدهای گندله سازی، واحدهای احیاء مستقیم و 
فوالدسازان، همه حلقه های یک زنجیره تولید هستند و نمی توان آن ها را از هم جدا کرد. همه این حلقه ها باید سود عادالنه ای به نسبت 

سرمایه گذاری که انجام داده اند، ببرند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد با طرح یک پرسش گفت: اما نکته اینجاست که چه سودی عادالنه است؟ اگر به عنوان مثال، یک 
کارخانه یک میلیون تنی  در زنجیره فوالد، برای فرآوری مواد اولیه دریافت شده از واحدهای باالدستی، ۵۰ میلیون دالر سرمایه گذاری 
می کند و کارخانه یک میلیون تنی دیگری در بخش پایین دست تر زنجیره، ۳۰۰ میلیون دالر سرمایه گذاری می کند، آیا سود هر دوی 

این کارخانه ها به ازای هر تن باید برابر باشد؟ منطقاً جواب خیر است و این کارخانه ها باید بنا به سرمایه گذاری خود سود ببرند.
فرمول قیمتی انجمن تولیدکنندگان فوالد گره گشا بود

بهرام سبحانی در مورد ابتکار انجمن تولیدکنندگان فوالد برای حل مشکل قیمت گذاری در زنجیره فوالد گفت: برای حل این مشاجرات 
سنگین و طوالنی، انجمن تولیدکنندگان فوالد در زمانی که آقای نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت بودند، فرمولی را برای قیمت 
اجزای مختلف زنجیره فوالد تعیین کرد؛ بدین ترتیب که هرکدام از اجزا بر اساس قیمت شمش فوالدی، و با درنظر گرفتن ضریبی، 

قیمت گذاری شود و با تغییر قیمت شمش نیز قیمت محصوالت مختلف در زنجیره تغییر کند.
وی افزود: انجمن تولیدکنندگان فوالد، به وزارت صمت پیشنهاد داد که قیمت کنسانتره ۱۲ درصد قیمت شمش فوالدی، قیمت گندله 
۲۱ تا ۲۱.۵ درصد شمش فوالدی و قیمت آهن اسفنجی ۵۰ درصد قیمت شمش باشد. وزارت صمت از ابتکار انجمن فوالد استقبال 
کرد و به یک شرکت حسابرسی مسئولیت داد تا این فرمول قیمتی را بر اساس صورت های مالی شرکت ها، سود و زیان اعالمی در 

کدال و غیره ارزیابی کند. در نهایت پس از حسابرسی، این فرمول با اصالحات جزئی پذیرفته شد.
هر تغییری در فرمول موجود باعث اعتراض فوالدسازان می شود

رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد در مورد تغییر این فرمول در سال گذشته توسط وزارت صمت گفت: فرمول پیشنهادی انجمن تا ۵ 
سال نیز پیاده سازی شد و به خوبی نیز جواب داد. با این حال، در سال گذشته وزارت صمت بدون این که نظر فوالدسازان را جویا شود 
و بدون مشورت با شرکت هایی که در پایین دست زنجیره فوالد قرار دارند، ضریب کنسانتره را از ۱۲ درصد قیمت شمش به ۱6 درصد 

افزایش داد. این تغییر ضرایب بدون هماهنگی با مصرف کنندگان این مواد در پایین دست زنجیره فوالد صورت گرفت.
دکتر سبحانی تأکید کرد: برای سال جاری هر تغییری در فرمول موجود باعث اعتراض فوالدسازان می شود. طبیعی است که در حال 
حاضر، قیمت محصوالت ســنگ آهن همبستگی مستقیم با قیمت شمش فوالدی دارد و آن ها از افزایش قیمت شمش، مستقیماً 
منتفع می شوند. سال گذشته نیز که قیمت شمش افزایش یافت، قیمت اجزای باالدستی زنجیره افزایش یافت و دلیلی برای تغییر 

این فرمول نبود.
وی اضافه کرد: من نمی دانم چرا فرمولی که جاافتاده بود و سال ها هم درست عمل می کرد، چرا تغییر کرد؟ تغییر مجدد این فرمول 
باز هم مثل گذشته به دعوای هرساله بین معدنی ها و فوالدسازان منجر می شود. توصیه می کنم سود بنگاه ها را مسئوالن امر ببینند. 

 دکتر خداداد غریب پور 
رئیــس هیــات عامل 
کرد:  عنــوان  ایمیدرو 
اعتبــارات  میــزان 
سرمایه گذاری از محل 
ایمیدرو  داخلی  منابع 
در بودجــه ســال ۹۹ 
معادل ۱۸ هزارمیلیارد 
ریال مصوب شده است 
که در مقایسه با بودجه 
مصوب سال گذشــته، معادل ۲.۴ برابر افزایش یافته است. به 
گفته غریب پور بخش قابل توجهی از این اعتبار به اکتشــاف، 

تامین مواد معدنی و زیرساخت اختصاص خواهد یافت.
خداداد غریب پور با اشاره به اهمیت اقدامات توسعه ای ایمیدرو 
که بُعد هزینه ای دارد، گفت: برنامه ها و سیاست های ایمیدرو در 
ســال ۹۹ به این امر معطوف شده است که با اجرای طرح های 
نیمه تمام، میزان تولیدات کشور در حوزه های مختلف )فوالد، 
آلومینیوم، مس، سرب و روی و…( افزایش یابد. این اقدام در 

راستای ایفای نقش توسعه ای ایمیدرو خواهد بود.
وی با بیان اینکه بودجه این ســازمان در سال جهش تولید، از 
رشد ۲.۴ برابری برخوردار خواهد بود، گفت: توسعه بخش معدن 
و صنایع معدنی می تواند بــرای دولت درآمد پایدار ایجاد کند 
و ضمن اشتغالزایی، اقتصاد کشور را برای رسیدن به استقالل 

اقتصادی و خودکفایی و توسعه اقتصاد غیرنفتی متحول سازد.
معــاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بخشــی از بودجه 
ایمیدرو برای توســعه زیرساخت های معدن و صنایع معدنی و 
تکمیل اکتشافات اختصاص می یابد. غریب پور افزود: با توجه به 
اینکه، معدن و صنایع معدنی نقش پیشــران در اقتصاد دارد، 
اولویت دیگر ایمیدرو، تامین مــواد معدنی صنایع تولیدی در 
داخل کشور خواهد بود.وی اعالم کرد: براین اساس، به منظور 
تامین و افزایش تولید مواد معدنی برای ســال ۹۹ جلســات 
کارشناســی برنامه تولید با حضور مدیران عامل شرکت های 
تولیدی تحت پوشــش، مدیران مجتمع ها و همچنین مدیران 

تخصصی سازمان، برگزار شد.
افزایش بودجه تولید مواد معدنی

رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: با توجه به عملکرد تولید سال 
۹۸ و با درنظر گرفتن ظرفیت های بالقوه، برنامه تولید سال ۹۹ 
افزایش یافته است تا صنایع بزرگ تولیدی با کمبود مواد معدنی 
مواجه نباشــند. این برنامه ریزی در راستای »جهش تولید« و 
»رشد اقتصادی« است.غریب پور افزود: براین اساس، در بودجه 
امســال ایمیدرو، بودجه حوزه تولید مواد معدنی در سال ۹۹ 
نسبت به بودجه مصوب سال ۹۸ به طور میانگین به میزان ۲۵ 
درصد افزایش یافته اســت. وی گفت: این اقدام موجب خواهد 
شد تا پروژه هایی همچون آلومینای ایران )جاجرم( و آلومینیوم 

جنوب )سالکو( با ظرفیت کامل در مدار تولید قرار بگیرند.
افزایش سرمایه 25 هزار میلیارد تومانی بنگاه های بزرگ 
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غریب پور گفت: امسال افزایش سرمایه بنگاه های بزرگ معدن و 
صنایع معدنی، به ۲۵ هزار میلیارد تومان می رسد. مدیریت سود 
شرکت ها و سرمایه گذاری آن ها در طرح های توسعه، رویکردی 

توسعه ای است که در ایمیدرو عملیاتی شد.

رضا شهرستانی، عضو 
انجمن  مدیره  هیئت 
فوالد  تولیدکنندگان 
ایران از رانت ۴۰ هزار 
در  تومانی  میلیــارد 
معامالت ورق فوالدی 
در بورس کاال خبر داد 
و گفت: ورق فوالدی 
که در بــورس کاال با 
قیمت هر کیلو 6۰۰۰ 
تا 6۵۰۰ تومان معامله 
می شــود در کف بازار با قیمت های باالتر از ۱۱۰۰۰ تومانی به 
فروش می رسد و این بدان معناست که در معامالت ۸ میلیون 
تــن ورق فوالدی، در مجموع رانــت هنگفت ۴۰ هزار میلیارد 
تومانی وجود دارد.رضا شهرستانی در خصوص ابطال معامالت 
فوالد گفت: وقتی خریدار و فروشنده با عقل و درایت و براساس 
نیاز و دارایی اقدام به انجام معامله می کنند، ابطال معامالت در 
بورس کاال چه معنای اقتصادی دارد که وزارت صمت در سال 
جهش تولید و اوضاع ســخت کرونا به جای حمایت از تولید، 

چوب الی چرخ تولید می گذارد.
پیامدهای ابطال معامالت فوالد در بورس کاال

عضــو هیات مدیره انجمن تولیدکننــدگان فوالد در خصوص 
پیامدهای باطل شــدن معامــالت تصریح کــرد: افرادی که 
در دو ســوی معامالت فــوالد قرار دارند، بر اســاس دارایی و 
داشته های خود برنامه ریزی کرده و با چنین محاسبه ای اقدام 
به خرید و فروش می کنند ضمن آنکه برهم زدن پروسه معامله 
تولیدکنندگان به صورت دومینو، عواقب بدتری را به کل صنعت 
کشــور تزریق و تحمیل می کند.وی در ادامه با انتقاد از ایجاد 
محدودیت های ایجادشده توسط وزارت صمت گفت: محدودیت 
در یک پنجــره چه معنایی در نظام شــفاف اقتصادی دارد و 
نهادهای تصمیم گیر با چنین عملکردی تنها معنای نظام بازار را 
از بین می برند؛ وزارت صمت بیرون از گود نشسته و نرخ گذاری 
می کند که با این روال دیگر اسم معامله را بر عرضه و تقاضای 

تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نمی توان گذاشت.
تولیدکنندگان آسیب دیده اند

شهرســتانی با اشاره به اینکه نظام تولید کشور از این ابطال ها 
صدمه دیده، افزود: تمام تولیدکنندگان نسبت به تحمیل چنین 
ابطال هایی به بازار ناراحت بوده و اعتراض دارند چراکه با چنین 
وضعی باید فعالیت خود را متوقف کنند زیرا نمی دانند که با چه 
نرخی اقدام به خرید و فروش می کنند و هزینه تولید برای آن ها 
در هاله ای از ابهام قرار گرفته اســت. امسال با عنوان »جهش 
تولید« نامگذاری شده است و با وضعیت کرونا، دو ماه است که 
اغلــب واحدهای تولیدی به صورت تعطیل درآمده اند و به جای 
آنکه مقام های ناظر از تولید کشور حمایت کنند تا بازار گام های 

خــوروش،  احمــد 
مجتمع  مدیرعامــل 
تولیدی فوالد ســپید 
خبر  کویــر،  فــراب 
علی رغــم  کــه  داد 
ناشی  محدودیت های 
از شیوع کرونا، فروش 
مقداری این شــرکت 
فــوالدی در فروردین 
ماه امســال نسبت به 
مدت مشــابه سال گذشته، رشــد ۲۴.۵ درصدی را تجربه کرده 
و فروش ریالی این شــرکت نیز )ارزش فروش(، رشد قابل توجه 

۵۸.۷ درصدی را نسبت به فروردین سال ۹۸ تجربه کرده است.
مدیرعامل مجتمع فوالد کویر تصریح کرد: با وجود این که در فوالد 
کویر، حداکثر مراقبت ها صورت گرفت تا از شیوع کرونا پیشگیری 
شود و تمام محدودیت ها و پروتکل ها رعایت شد، اما خوشبختانه 
کرونا نتوانست خللی در فعالیت های تولیدی مجتمع فوالد کویر 
ایجــاد کند و هم به لحاظ تناژ فروش و هم ارزش فروش، رشــد 
قابل توجهی را در نخستین ماه سال جهش تولید، تجربه کردیم.

احمد خوروش در مورد آمار فروش مجتمع فوالد کویر در فروردین 
امسال بیان کرد: در فروردین ۹۹، میزان فروش فوالد کویر به ۴۲ 
هزار ۷۷۰ تن رســید که این رقم در فروردین سال ۹۸، ۳۴ هزار 
و ۳۵۱ تن بوده است. ارزش فروش محصوالت فوالد کویر نیز در 
فروردین امســال به بیش از ۲6۷.۵ میلیارد تومان رسید که این 
رقم در مدت مشابه ســال گذشته، ۱6۸.6 میلیارد تومان بوده و 
لذا در ارزش فروش، فوالد کویر رشد ۵۸.۷ درصدی را تجربه کرد.

مدیرعامل مجتمع فوالد کویر همچنین عنوان کرد که این شرکت 
عزم خود را جزم کرده تا در سال جاری، ظرفیت تولید را به میزان 

۳۰۰ هزار تن افزایش دهد.

شــرکت ذوب آهن اصفهان در مــورد هزینه های انتقال ارز این 
شرکت در شــرایط تحریم اعالم کرده است که تنها در بخشی 
از خریدهــای خارجی )عمدتا کک که شــامل ۲۵ تا ۳۰ درصد 
کل مصارف ارزی این شرکت است( نرخ انتقال ارز حداکثر تا ۵ 
درصد افزایش یافته اســت که نرخ آن برای دوران قبل از تحریم 

یک درصد بوده است.
ذوب آهن اصفهان اعالم کرده اســت که طی چند سال اخیر به 
منظور نقل و انتقال ارزی خود با چند شرکت قرارداد کارگزاری 
داشته که نرخ آن بطور میانگین حدود ۱.۳ درصد )برای دریافت 
و پرداخت( بوده و طی ســنوات اخیر، این نرخ تغییری نداشته 
است. بنا به اعالم ذوب آهن، تنها در بخشی از خریدهای خارجی 

)عمدتا کک( هزینه های انتقال ارز افزایش یافته است.
ذوب آهن همچنین در مورد قیمت فوالد صادراتی در حال حاضر 
گفته اســت: قیمت فروش تیرآهن با توجه به ســایزبندی، نوع 
استاندارد و بازارهای صادراتی مشخص می گردد که این قیمت در 
حال حاضر حدود ۴۱۰ تا ۴۴۰ دالر است. قیمت فروش میلگرد 
صادراتی حدود ۳۸۵ تا ۲۹۵ دالر )تحویل مرزها( اســت. قیمت 
فروش شــمش نیز بر پایه قیمت جهانی صورت می گیرد که در 

حال حاضر حدود ۳۴۰ دالر است.

فوالد هرمزگان در فروردین ســال ۹۹، موفق به فروش ۵۳6.۲ 
میلیارد تومان از محصوالت خود شد که نسبت به فروردین سال 
۹۸، رشد ۱۴ درصدی را نشان می دهد. شرکت فوالد هرمزگان 
جنوب در فروردین ســال ۹۹، ۱۰6 هزار و ۵۹۴ تن اســلب به 
فروش رسانده و نرخ فروش اسلب این شرکت نیز ۵۰۳۰ تومان به 
ازای هر کیلو بوده است. فوالد هرمزگان رشد فروش ۱۴ درصدی 
را در فروردین سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه 
کرده که نشان می دهد بحران کرونا خللی در فعالیت های تولیدی 
این شــرکت ایجاد نکرده است. میزان تولید اسلب در فروردین 
سال جاری در فوالد هرمزگان، بیش از ۱۳۲ هزار تن بوده است. 
تولید اسلب این شرکت در فروردین ۹۸، ۱۲۵ هزار تن بوده و از 

نظر تناژ تولید نیز هرمز عملکرد خوبی داشته است.

رئیس هیات عامل ایمیدرو مطرح کرد:

برنامه های ایمیدرو در سال 99

عضو هیئت مدیره انجمن فوالد عنوان کرد:

مداخله در بورس کاال موجب رانت شده است

رئیسانجمنتولیدکنندگانفوالدمطرحکرد:

افزایشضرایبقیمتیموردقبولفوالدسازاننیست

فوالد مبارکه
 شرکت فوالد مبارکه اصفهان در سال ۹۸، موفق به تحقق فروش ۳۹ هزار و ۱۴۴ میلیارد تومانی 

شد که نسبت به سال ۹۷، حاکی از رشد قابل توجه 6۷ درصدی است. 

ذوب آهن اصفهان
شرکت ذوب آهن اصفهان در سال ۹۸، موفق به تحقق فروش ۱۰ هزار و ۸6۰ میلیارد تومانی شد 

که نسبت به سال ۹۷، رشد ۵۱ درصدی را نشان می دهد.

فوالد خراسان
 مجتمع فوالد خراســان در سال ۹۸، موفق به تحقق فروش ۴ هزار و ۴۴6 میلیارد تومانی شد که 

نسبت به سال ۹۷، رشد ۴۹ درصدی را نشان می دهد.

فوالد کاوه
شرکت فوالد کاوه جنوب کیش در سال ۹۸، موفق به تحقق فروش ۵ هزار و ۳۰۴ میلیارد تومانی 

شد که نسبت به سال ۹۷، رشد ۵۷ درصدی را نشان می دهد.

فوالد آلیاژی ایران
 شرکت فوالد آلیاژی ایران در سال ۹۸، موفق به تحقق فروش ۲ هزار و ۸۰۱ میلیارد تومانی شد که 

نسبت به سال ۹۷، رشد ۵۳ درصدی را نشان می دهد.

فوالد خوزســتان: شرکت فوالد خوزستان در ســال ۹۸، موفق به تحقق فروش ۱۵ هزار و ۸۴۰ 
میلیارد تومانی شــد که نسبت به سال ۹۷، رشد ۴۰ درصدی را نشان می دهد. فوالد خوزستان در 

اسفند ۹۸، باالترین فروش ماهانه خود در تاریخ این شرکت را ثبت کرد.

فوالد هرمزگان
شرکت فوالد هرمزگان در سال ۹۸، موفق به تحقق فروش 6 هزار و ۱۱۰ میلیارد تومانی شد که نسبت 

به سال ۹۷، رشد چشمگیر 6۴ درصدی را نشان می دهد.

آهن و فوالدارفع
شرکت آهن و فوالد ارفع در سال ۹۸ موفق به تحقق فروش ۳۴۱۰ میلیارد تومانی شد. فروش ارفع در 

سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ رشد ۳۰ درصدی را تجربه کرد.

مجتمع فوالد کویر  
شرکت فوالد کویر در سال ۹۸، موفق به تحقق فروش ۴ هزار و ۲۴۹ میلیارد تومانی شد که نسبت به 

سال ۹۷، رشد چشمگیر ۷۹ درصدی را نشان می دهد.

فوالد امیرکبیر کاشان
 شرکت فوالد امیرکبیر کاشان در سال ۹۸، موفق به تحقق فروش ۱۲۰۸ میلیارد تومانی شد که نسبت 

به سال ۹۷، رشد ۳۷ درصدی را نشان می دهد.
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تحوالتجهانیوروندقیمتفوالدصادراتیایران

در دو هفته اخیر، روند احیای قیمت های بیلت صادراتی ایران متوقف شده و قیمت اسلب نیز در پایین ترین میزان از زمان آغاز بحران کرونا، تثبیت 
شده است. عالوه بر کرونا، در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، فعالیت های تجاری مثل هر سال در ماه رمضان کاهش یافته و این امر فشار بر 
قیمت های فوالد صادراتی ایران را افزایش داده است. با این وجود، در بازار فوالد نشانه های مثبتی در حال آشکار شدن است. در این هفته، تمامی 
شرکت های فوالدی در ایتالیا، فعالیت خود را از سر گرفتند و ساخت و ساز نیز در این کشور اروپایی کرونازده باالخره از سر گرفته شد. موجودی 

انبارهای محصوالت فوالدی نظیر میلگرد در چین همچنان در حال کاهش است. این موارد نشانه های مثبت بازار فوالد هستند.

براســاس گــزارش انجمــن 
جهانی فــوالد، تولید جهانی 
فــوالد خام 6۴ کشــور عضو، 
در ماه مارس با  6 درصد افت 
نسبت به مارس سال گذشته 
به ۱۴۷.۱ میلیون تن رســید.

در طول ســه ماهه اول سال 
۲۰۲۰ نیز worldsteel تولید 
کل فوالد این کشورها را ۴۴۳ 
میلیون تن گــزارش کرده که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 
۱.۴ درصد کاهش داشته است. 

کاهش تولید ناشــی از کاهش تقاضــای فوالد در پی اعمــال محدودیت های منع 
آمد و شــد در کشــورهای مختلف به دلیل همه گیر شــدن کروناویروس می باشد.

براساس گزارش انجمن جهانی فوالد، چین در ماه مارس ۲۰۲۰ حدود ۷۹ میلیون تن 
فوالد خام تولید کرد که نسبت به مارس ۲۰۱۹ کاهش ۱.۷ درصدی را نشان می دهد.

در حالــی کــه تولیــد فــوالد جهان افــت منفــی 6 درصــدی را تجربــه کرده؛ 
کشــوری مثــل ایتالیــا افت منفــی ۴۰ درصــدی تولید داشتهاســت اما رشــد 
تولیــد فــوالد ایــران در ایــن دوره بــا ۱۴ درصــد رشــد همــراه بوده اســت.

تولیدکننــدگان فــوالد در ایران از آغاز شــیوع ویــروس کرونــا، امکانات صنعتی 
و منابــع مالی خــود را در خدمت مبــارزه با کرونا قــرار داده اند. به نظر می رســد 
اکنــون که بــازار جهانی فــوالد وارد رکود شــده، این تولیدکننــدگان بیش از هر 
زمان دیگری، در رقابِت دشــوار بــا تولیدکنندگان خارجی، نیاز بــه حمایت دارند. 
صنعت فوالد ایران اساســاً یک صنعت صادرات محور و بین المللی است و از تکانه های 
اقتصاد جهانی تأثیر می پذیرد. مجموع صادرات فوالد ایران )فوالد میانی و محصوالت 
فوالدی( در ســال ۹۸، به ۱۰ میلیون و ۳6۳ هزار تن رســید. صادرات فوالد ایران در 
ســال ۹۷، ۸ میلیون ۴۸۰ هزار تن بوده و در ســال ۹۸، صادرات فوالد کشــور رشد 
بیش از ۲۲ درصدی را تجربه کرد. تولید فوالد ایران در سال ۹۸، ۲۷ میلیون و ۲۴۰ 
هــزار بوده و این آمارها، اهمیت صادرات برای صنعت فوالد ایران را نشــان می دهد.

کرونا باعث کاهش قیمت فوالد صادراتی ایران شده است. به عنوان مثال، بیلت صادراتی 
ایران که در آغاز سال ۲۰۲۰ با قیمت های فوب حدوداً ۴۰۰ دالر به ازای هر تن صادر می شد، 
اکنون با قیمت های حدود ۳۴۰ دالر به ازای هر تن صادر می شود. در واقع، کرونا تقاضای 
جهانی برای فوالد را کاهش داده و کاهش تقاضا، قیمت ها را تحت فشار قرار داده است.

بــا وجود این که بخش مهمی از نیازهای ارزی کشــور از طریق صادرات فوالد تأمین 
می شــود، اما هنوز تولیدکنندگان فــوالد باید برای صــادرات، محموله به محموله 
از معاونــت امور معادن و صنایــع معدنی وزارت صنعت مجوز دریافت کنند! رشــد 
صادرات فوالد ایران علی رغم این محدودیت های داخلی و تحریم های خصمانه دولت 
آمریکا صورت گرفته اســت. اکنون بحران کرونا وضعیت را دشــوارتر از پیش کرده و 
شــاید زمان حمایت از صنعت فوالد در برابر تالطمات بازار جهانی فرا رســیده باشد.

در شــرایطی که تقاضا برای محصوالت فوالدی در اروپا به شــدت افت کرده و خصوصاً 
حاشــیه سود تولید ورق های فوالدی افت شدیدی را تجربه کرده، انجمن فوالد اتحادیه 
اروپا، یوروفر، که اعضای آن شرکت های فوالدی اروپایی و فدراسیون های ملی فوالدی در 
اروپا هستند، وارد گود شده و افزایش محدودیت های واردات فوالد را خواستار شده است.

متــال بولتن گزارش داده که یوروفر از اتحادیه اروپا درخواســت کرده ســهمیه واردات 
فــوالد در ایــن اتحادیه برای یک دوره شــش ماهه به میــزان ۷۵ درصد کاهش یابد! 
تعیین ســهمیه بــرای واردات یک اقدام حمایت گرایانه اســت که در ســال های اخیر 
اتحادیــه اروپا بــه قصد حمایت از صنعت فوالد در این اتحادیه به آن متوســل شــده 
اســت. حجم وارداتی که بیش از این ســهمیه صورت گیرد مشــمول عوارض سنگین 
گمرکی )عوارض ۲۵ درصدی( می شــود. یوروفر پیشــنهاد داده که همزمان با کاهش 
۷۵ درصدی ســهمیه واردات، نرخ عــوارض واردات فوالد می تواند تا حدی کاهش یابد.

یوروفر در نامه خود به رئیس کمیســیون اروپا، گفته اســت که تبعات کووید ۱۹ باعث 
»خالی شدن دفتر سفارشات، اجبار به کاهش گسترده تولید، توقف فعالیت مجتمع ها، 
کوتاه کردن ساعات کار و اخراج موقت کارگراِن« صنعت فوالد در اتحادیه اروپا شده است.

تحت تأثیر کاهش تقاضا، در ۲۸ کشور عضو اتحادیه، شرکت های فوالدی یا تولید خود 
را کاهــش داده اند یا تولید در برخی پلنت های خود را به کلی متوقف کرده اند. پلتس به 
نقل از برخی از منابع نزدیک به فوالدسازان اروپایی گفته است که بحران کرونا می تواند 
باعث شــود تا تولید فــوالد در کارخانه های کلیدی اروپایی تــا ۵۰ درصد کاهش یابد.

تحت تأثیر رکود ناشــی از شــیوع کرونا، قیمت تعدادی از محصــوالت فوالدی در 
کشــورهای اروپایی به ســطوح سال ۲۰۰۹ رســیده اســت. انجمن فوالد اتحادیه 
اروپا، یوروفر، از »فروپاشــی بی ســابقه بــازار فوالد در اروپا« حــرف زده، وضعیت را 
»ویران کننده« توصیف کرده و از اتحادیه اروپا خواســته اســت تا با تشدید اقدامات 
حمایت گرایانه، ســهمیه واردات فوالد را ۷۵ درصد کاهش داد. این بدان معناست که 
یوروفر رســماً آغاز دور تازه ای از جنگ تجاری با تولیدکنندگان فوالد در ســایر نقاط 
دنیا را خواســتار شده است. گزارش های منابع مختلف حاکی از این است که اتحادیه 
اروپــا در حال تصمیم گیری در مورد تشــدید محدودیت های تجــاری برای واردات 
فوالد اســت و کاهش ســهمیه واردات فوالد به این اتحادیه تقریباً قطعی شده است. 
پلتس خبر داده که تحت تأثیر کاهش تقاضای ناشــی از شیوع ویروس کرونا، قیمت 
برخی محصوالت کلیدی فوالدی در اروپا به ســطوح سال ۲۰۰۹، یعنی سالی که در 
آن دنیا درگیر تبعات ناشی از بحران مالی بود، تنه می زند. در اروپا، رکود شدید صنعت 
خودروسازی مستقیماً تبعات خود را بر سر صنعت فوالد و آلومینیوم آوار کرده است!

صنعت خودروســازی، بعد از صنعت ساخت وســاز، بزرگ ترین بخش مصرف کننده 
فــوالد در اتحادیــه اروپا اســت و ۲۰ درصــد کل  مصرف محصوالت فــوالدی در 
بخش خودروســازی صورت می گیرد. در اتحادیه اروپا، تقریباً تمام خودروســازهای 
مطــرح، تولیــد خود را متوقــف کرده اند و به گــزارش پلتس، این بدان معناســت 
کــه روزانه تولید 6۱ هزار دســتگاه خودرو از چرخه اقتصادی خارج شــده اســت.

توقف فعالیت های خودروسازان در اتحادیه اروپا، بدان معناست که روزانه مصرف حدود 
۵۵ هزار تن محصوالت فوالدی از دســت می رود. بدین ترتیب، تعطیلی ۱۰۰ کارخانه 
تولید خودرو در نقاط مختلف اروپا، فشار زیادی به بازار فوالد در قاره سبز وارد کرده است.

یوروفرخواستارافزایششدیدمحدودیتهای
وارداتیشد

انجمن جهانی فوالد گزارش داد:

رشددورقمیتولیدفوالدایراندربرابررشدمنفی
فوالدجهان

وضعیتبازارهایجهانیوصنعتفوالدایران

تبعاتویرانگرکرونابرایبازارجهانیفوالد

ادامه اخبار داخلی

فوالدمبارکهحداقلبرایمصرف48ماهالکترود
گرافیتیذخیرهکردهاست

رشد۱8درصدیسودخالصارفعدرسال98

برنامههایچادرملودرسال99

شــرکت فوالد مبارکه خبر داد که موجودی الکترود گرافیتی این شرکت، برای تولید 
کــوره قوس تا ۴۸ مــاه و کوره پاتیلی تا ۵۷ ماه، کفایت می کند و در این مدت، فوالد 
مبارکه بدون نیاز به واردات و با اتکا به الکترود گرافیتی موجود در انبارهای خود می تواند 

به تولید ادامه دهد.
فوالد مبارکه همچنین اعالم کرد که طرح توســعه واحد نورد گرم ۲ در مرحله اولیه 
انعقاد قرارداد با پیمانکاران داخلی و خارجی است و اجرای این طرح توسعه، در قالب 

برنامه تکمیل ظرفیت زنجیره تولید ۷.۲ میلیون تنی در شرکت فوالد مبارکه است.
فوالد مبارکه همچنین در کنفرانس اطالع رســانی خود گفته است که برنامه دارد در 
ســال جاری، ۱.۵ میلیون تن محصول فــوالدی صادر کند. فوالد مبارکه خبر داد که 
میزان پیشرفت طرح کنسانتره سازی فوالد سنگان تا پایان سال ۹۸، ۹۳ درصد بوده و 
این طرح در سال جاری به بهره برداری می رسد. ظرفیت تولید کنسانتره سازی فوالد 
سنگان، ۵ میلیون تن در سال است. همچنین این شرکت اعالم کرد که برنامه تولید 
گندله در شرکت فوالد سنگان خراسان در سال ۹۹، ۲.۵ میلیون تن است. بزرگ ترین 
فوالدساز ایران عنوان کرد که عملیات نصب و راه اندازی بخش فوالدسازی و ریخته گری 
تختال شرکت فوالد سفیددشت در دست اقدام است و درصد پیشرفت پروژه تا پایان 

سال ۹۸، ۸۱ درصد بوده است.

شــرکت آهن و فوالد ارفع در ســال ۹۸، موفق به تحقق سود خالص ۷۸۷.۴  میلیارد 
تومانی شــد که نسبت به سال ۹۷، رشد ۱۸ درصدی را نشان می دهد. ارفع نخستین 
شرکت فوالدی است که صورت  مالی حسابرسی نشده خود در سال ۹۸ را منتشر کرده 
است. در سال ۱۳۹۹ شرکت آهن و فوالد ارفع، تولید ۸۳۰ هزار تن شمش فوالدی را 

در برنامه دارد.
ارفع با سرمایه ثبت شده ۹۰۰ میلیارد تومانی، به ازای هر سهم ۸۷.۵ تومان سود ساخت. 
درآمدهای عملیاتی ارفع در ســال ۹۸، ۳۴۱۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال 
۹۷، رشــد ۳۰ درصدی را نشان می دهد. بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی ارفع در 
سال ۹۸، رشد ۴۲ درصدی داشته است. این ترکیب درآمد و هزینه، باعث شد تا سود 
ناخالص ارفع در ســال ۹۸، رشد ۲ درصدی را نسبت به سال ۹۷ تجربه کند. حاشیه 
ســود ناخالص شرکت آهن و فوالد ارفع در سال ۹۸، ۲۳ درصد و حاشیه سود خالص 

این شرکت نیز ۲۳ درصد بوده است.

چادرملو در ســال ۹۹ قصد دارد عالوه بر ثبت افزایش سرمایه در دست اقدام خود، بر 
اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده خود، سرمایه اش را از مبلغ ۵۵۵۰ میلیارد تومان 

به مبلغ 6۷۰۰ میلیارد تومان افزایش دهد.
همچنین در سال ۱۳۹۹ شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، برنامه تولید کنسانتره تر به 
میزان  ۹ میلیون و ۵۰۰ هزارتن، تولید ۵۰۰ هزار تن محصول سنگ آهن دانه بندی، 
تولید ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندله، تولید ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن آهن اسفنجی 

و تولید ۱ میلیون تن شمش فوالد را پیش بینی نموده است.
این شرکت در سال  ۱۳۹۹ فروش ۵ میلیون و ۴۳۰ هزار تن کنسـانترۀ تر )معادل ۴ 
میلیون و ۹۱۴ هزار تن کنسانتره خشک( فـروش ۳۷۵ هزار تن سنگ آهن دانه بندی، 
فروش ۱ میلیون و ۴۵۰ هزار تن گندله، فروش ۲۳۰ هزار تن آهن اسفنجی و فروش ۱ 
میلیون تن شمش فوالد )مشتمل بر فروش ۵۰۰ هزار تن شمش به صورت صادراتی( 

را هدف گذاری کرده است.
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قیمت ورق سیاه در بازار تهران

هفته دوم اردیبهشتهفته اول اردیبهشتسایز

0.4147,000***

0.5138,000141,000

0.6132,000134,000

0.7124,000***

0.8127,000133,000

0.9126,000***

1131,000140,000

1.25129,000137,000

1.5130,000140,000

2129,000137,000

2.5129,000138,000

هفته دوم اردیبهشتهفته اول اردیبهشتسایز

6.567,00067,000

8******

10******

12******

14******

هفته دوم اردیبهشتهفته اول اردیبهشتسایز

366,00066,500

466,00066,500

566,00066,500

666,00066,500

866,00066,500

1066,00066,500

هفته دوم اردیبهشتهفته اول اردیبهشتسایز

666,00066,500

866,00066,500

1066,00066,500

1266,00066,500

1466,00066,500

1666,00066,500

هفته دوم اردیبهشتهفته اول اردیبهشتسایز

863,00061,000

1060,00059,500

1260,00059,500

1462,00061,000

1662,00061,000

1862,00061,000

2062,00061,000

2262,00061,000

2562,00061,000

2858,80059,500

30******

3258,80060,000

هفته دوم اردیبهشتهفته اول اردیبهشتسایز

280,00080,500

374,00082,500

490,50082,500

592,00088,500

693,00088,500

8100,00097,000

1093,00088,500

1293,00088,500

1593,00091,000

2099,00097,000

25104,00099,000

روند تغییرات
قیمت محصوالت فوالدی 

در بازار تهران

قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون )ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

۵۱.۸۱۵۱۲.۰۲۰1399/02/151399/03/31ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

52,5002,2001399/02/131399/04/11سبد میلگرد مخلوطذوب آهن اصفهان

55,0002,2001399/02/131399/04/11سبد تیرآهن ۱۴ تا ۱۸ذوب آهن اصفهان

55,0006,6001399/02/161399/04/14سبد تیرآهن ۱۴ تا ۱۸ذوب آهن اصفهان

52,3213,3001399/02/161399/04/14سبد میلگرد مخلوطذوب آهن اصفهان

میلگرد۲۲،۲۸،۳۲ ذوب آهن اصفهان
A3 -

52,3633,3001399/02/161399/05/14

شمش بلوم فوالد خوزستان
5SP)۱۵۰*۱۵۰(

47,95740,0001399/02/141399/03/13

سبد میلگرد مجتمع فوالد خراسان
A3-۱۴۲۸تا

53,7152,2001399/02/161399/02/21

شمش بلوم مجتمع فوالد خراسان
5SP)۱۵۰*۱۵۰(

48,5056,0001399/02/171399/02/24

شرکت معدنی وصنعتی 

چادرملو

شمش بلوم 
5SP)۱۵۰*۱۵۰(

45,91710,0001399/02/101399/02/15

فوالد سیرجان ایرانیان
شمش بلوم 

5SP)۱۵۰*۱۵۰(
48,5416,0001399/02/171399/02/22

فوالد کاوه جنوب کیش
شمش بلوم 

5SP)۱۵۰*۱۵۰(
45,81710,0001399/02/101399/02/20

فوالد کاوه جنوب کیش
شمش بلوم 

5SP)۱۵۰*۱۵۰(
47,53510,0001399/02/141399/02/22

آهن و فوالد ارفع
شمش بلوم 

5SP)۱۵۰*۱۵۰(
48,0029,0001399/02/141399/02/17

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،   کاظم رضایی، محسن احمدی ، آیسل شیرانی
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(

صنایع آهن و فوالد سرمد 

ابرکوه

سبد میلگرد ۱۴ تا ۳۲ 

A3 -
53,6054,4001399/02/161399/03/01

مجتمع صنعتی ذوب آهن 

پاسارگاد

شمش بلوم 

5SP)۱۵۰*۱۵۰(
45,47815,0001399/02/101399/03/09

مجتمع صنعتی ذوب آهن 

پاسارگاد

شمش بلوم 

5SP)۱۵۰*۱۵۰(
48,5995,0001399/02/171399/03/16

53,2556,6001399/02/131399/02/16سبد میلگرد مخلوطمجتمع فوالد کویر کاشان

نورد فوالد صنعتی و 

ساختمانی یزد

سبد میلگرد 

A3-۱۴۲۸تا
52,6751,1001399/02/131399/03/07

53,0853,1461399/02/161399/03/13سبد میلگرد مخلوطفوالد روهینا جنوب

صبا فوالد زاگرس
سبد میلگرد ۱۴ تا ۳۲ 

A3 -
52,9882,2001399/02/161399/02/24

آذر فوالد امین
سبد میلگرد ۱۴ تا ۳۲ 

A3 -
53,7151,0121399/02/161399/02/21

صنایع فوالد کاوه تیکمه 
داش

سبد میلگرد 14 تا 
A3 - 3253,3061,2101399/02/131399/03/08

صنعت تجارت پردیس 
آذربایجان

شمش بلوم 
5SP)125*125(48,0051,2001399/02/171399/02/22

52,8222,2001399/02/131399/03/12سبد میلگرد مخلوطمجتمع فوالد آتیه خاورمیانه

53,5351,1001399/02/131399/02/20سبد میلگرد مخلوطفوالد امیرکبیرخزر

مجتمع ذوب آهن فوالد خزر
شمش بلوم 

5SP)150*150(48,0106,0001399/02/141399/02/21

گسترش فوالد فجر 
آذربایجان

57,4792201399/02/101399/02/17ناودانی 8

5000

25000

45000

65000

85000

105000

125000

145000

ال
ر�

/
رم
وگ
ک�ل

 

تغییرات قیمت محصوالت فوالدي در بازار تهران 

ورق روغنی ورق سیاه میلگرد ساده میلگرد آجدار نبشی ناودانی


