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بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایراندنبال کنید.

فوالد کشــور این روزها از یک مسئله اصلی و ریشه ای رنج 
می برد و آن هم اخذ تصمیمات بدون پشتوانه کارشناسی 
الزم اســت. تصمیماتی کــه از صدر تا ذیل بــازار فوالد را 
دگرگــون کرده و همه مولفه ها از قیمت های بازار و بورس 
کاال گرفته تا عرضه و تقاضا را تحت تاثیر قرار داده اســت. 
انجمن تولیدکننــدگان فوالد ایران بارهــا تاکید کرده که 
هرگونه تصمیم در خصوص بــازار داخلی و صادراتی فوالد 
برای اینکه با پختگی الزم و در نظر گرفتن جوانب حداکثری 
اتخاذ شــود، می بایست با مشــورت تولیدکنندگان و در 
چارچوب مطالعات کارشناســی از جمله کمیته تخصصی 
فوالد باشد. اما متاسفانه شاهدیم هنوز بخشنامه های خلق 
الساعه و دستورالعمل های ناگهانی تمامی فعاالن بازار فوالد 
را شــوکه می کند و آرامش تولیدکنندگان و تجار را مختل 
می نماید.رانت ناخواسته حاصل از تصمیمات ناگهانی و بدون 
پشتوانه قوی کارشناســی، در جیب افرادی می رود که به 
منابع دسترسی دارند و جای تاسف است که نه تولیدکننده 
واقعی و نه مصرف کننده نهایی از این تصمیمات نفعی نمی 
برند. تصمیمات و مصوبات وقتی موثر محســوب می شوند 
که مصرف کنندگان نهایی یعنی همانا مردم کوچه و بازار از 
آن منتفع شوند که متاسفانه در خصوص فوالد، در جریان 
تصمیمات دو سال اخیر چنین اتفاقی نیفتاده و تنها فاصله 
قیمتی بین بورس و بازار زیاد شده و عده ای از این فرصت 
نهایت سوء اســتفاده را کرده اند.فرصت رایگان بهره گیری 
از توان کارشناسی تشکل های صنفی، فرصتی بس مغتنم 
است که الزم است دولتمردان از آن نهایت استفاده را ببرند 
و نه فقط در شعار بلکه در عمل به کوچک سازی و چابکی 
دولت جامه عمل بپوشــانند اما بسیار عجیب است که این 
فرصت آن چنان که باید مورد بهره برداری قرار نمی گیرد و 
تشکل های صنفی آن هم تشکلی همچون انجمن فوالد به 
عنوان تشکل برتر کشور در دو دوره ارزیابی، مورد بی مهری 
برخی مسئولین قرار گرفته است. نتیجه آن شده که تولید 
فوالد کشور پس از 10 سال کاهش می یابد و صادرات فوالد 
هم روند کاهشی به خود گرفته و حتی برآورد می شود این 
روند کاهشی تشدید شود حال آنکه تاکید تمامی مسئولین 

کشور بر توسعه صادرات و افزایش ارزآوری است! 
رویکرد تشــکل گرایی و اتخاذ تصمیم مبتنی بر مشــورت 
حداکثری با تشکل های صنفی موثر، رویکردی است که با 
برگزاری جلسات صرف تحقق پیدا نمی کند بلکه می بایست 
از صمیم قلب به توان کارشناســی تشکل ها و بی طرفی و 
جامع نگری آنها اعتماد داشت و اختیارات ممکن را به آنها 
واگذار نمود. به طور خاص در حوزه تنظیم بازار فوالد، برای 
کمک به تصمیم گیران در اتخاذ تصمیمات کارشناسی شده، 
مسیر کمیته تخصصی فوالد پیش بینی شده همان طور که 
در پتروشــیمی هم همین مسیر بوده که موفق عمل کرده 
است. نکته قابل توجه این است که پذیرفتن ظاهری کمیته 
تخصصی و نفی عملی آن، دردی از مشکالت تصمیم گیری 
در حوزه فوالد را دوا نمی کند بلکه الزم است به این مسیر 
با تمامی مصائب آن باور داشته باشیم چرا که یک تصمیم 
خوب و موثر از دل مطالعات کارشناسی و اعمال تضارب آرا 
در یک کمیته متشــکل از صاحب نظران بیرون می آید نه 
با بخشنامه و دســتورالعمل ناگهانی با مشورت عده ای که 
شایسته مشاوره های صنفی در جهت منافع ملی نیستند.  

تعدد بخشــنامه های صادر شده توســط دولت در حوزه تنظیم بازار و تداوم 
چالش ها بین فوالدسازان و دولت در این خصوص، انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران را بر آن داشت تا با تدوین بسته ای جامع و پیشنهاد آن به وزارت صمت، 
مواضع خود برای تامین نیاز داخلی و توسعه صادرات را تبیین و یکپارچه کند.

این بسته عالوه بر مسائل قیمتی، برای طرف عرضه، طرف تقاضا و ابعاد نظارتی 
و اجرایی نیز پیشــنهاداتی دربردارد و همان طــور که در نامه انجمن به دکتر 
مدرس خیابانی، سرپرســت جدید وزارت صمت هم تاکید شــده، با انتظارات 
حداقلی و امکان اجرا برای دولت در شرایط فعلی و با مشارکت تولیدکنندگان 

و مصرف کنندگان رسته های مختلف فوالدی تدوین شده است.
اهداف 5 گانه انجمن فوالد

اهدافی که انجمن تولیدکنندگان فوالد معتقد است با اجرای این بسته برآورده 
خواهد شد، عبارتند از:

1- تداوم و افزایش ارزآوری صادرات فوالد تا سطح 5 میلیارد دالر 
2- تثبیت شــرایط تعادلی در بورس کاال و بازار داخلی فوالد با نگاه به قیمت 

های جهانی 
3- تامین عادالنه مواد اولیه واحدهای زنجیره فوالد اعم از ذوب و نورد 

4- شفافیت در مقررات و مولفه های تاثیرگذار بر بازار فوالد 
5- کاهش احتمال توزیع رانت به واسطه اختالف قیمت بورس و بازار

مبنای اطالعاتی بسته پیشنهادی
انجمن تولیدکنندگان فوالد برای تدوین این بســته برخی از اطالعات را مبنا 

قرار داده که عبارتند از:
•  برآورد تولید فوالد در سال 1399، حدود 30 میلیون تن شامل 11/5 میلیون 

تن اسلب و 18/5 میلیون تن بیلت و بلوم می باشد.
•   بــرآورد مصرف داخلی بیلت و بلوم )با فرض عدم کاهش مصرف ( حدود 6 

میلیون تن می باشد.
•   با توجه به آمار 4.5  میلیون تنی شمش خود مصرفی در واحدهای تولیدی، 
در ســال 99 حدود 9 میلیون تن شمش فوالدی مازاد بر نیاز داخل باید صادر 

شود.
•   ســهم بورس کاال از عرضه شمش داخلی در سال 98 در حدود 30 درصد 
بوده که برآورد می گردد با اجرای این بســته در سال 99 به حدود 60 درصد 

افزایش یابد.
مهم ترین نکات قابل توجه در بسته پیشنهادی انجمن تولیدکنندگان 

فوالد ایران:
•  هر یک از واحدهای تولیدکننده شــمش مکلف به عرضه مستمر در بورس 
کاال و رعایت کف عرضه مطابق جدول پیوست می باشند. )میزان نیاز به عرضه 

داخلی سالیانه 6 میلیون تن(
•  واحدهــای تولیدکننده میلگرد و تیرآهن مکلفنــد معادل وزنی 60 درصد 
شمش خریداری شده در بورس کاال را حداکثر ظرف یک هفته پس از تحویل 

شمش، در بورس کاال عرضه کنند.

•  ورق گــرم: فوالد مبارکه ماهیانه 270 هــزار تن )به صورت 40 درصد تاالر 
اصلی و 60 درصد مچینگ(. سایر واحدهایی که راسا یا از طریق نماینده اسلب 
دریافت می کنند مکلف به عرضه ورق تولیدی در بورس کاال معادل وزنی 80 

درصد اسلب دریافتی حداکثر یک ماه پس از تحویل اسلب می باشند. 
•  ورق سرد: فوالد مبارکه ماهیانه 65 هزار تن ) به صورت 20 درصد در تاالر 
اصلی و 80 درصد مچینگ(. ســایر واحدهای تولیدکننده ورق سرد مکلف به 
عرضه در بورس کاال معادل وزنی 60 درصد ورق گرم دریافتی حداکثر یک ماه 

پس از تحویل می باشند.
•  طرف تقاضای ورق گرم کلیه واحدهای دارای ســهمیه بازنگری شــده می 

باشند
 ) بازنگری سهمیه ها توسط کمیته ای متشکل از فوالد مبارکه، سندیکای لوله 
و پروفیل، انجمن فوالد و معاونت های معدنی و صنایع وزارت صمت با همکاری 
سازمان های صنایع و معادن استان ها می بایست حداکثر ظرف مدت سه ماه 
به پایان رســیده و این سهمیه ها مبنای عمل قرار گیرد. در این بازه، میانگین 

سهمیه های بهین یاب و فوالد مبارکه لحاظ می شود( 
•  حداکثر قیمت پایه: قیمتی که عرضه کننده می تواند قیمت پایه پیشنهادی 
خود را تا سقف این نرخ به بورس کاال ارائه نماید. این قیمت معادل 95 درصد 
قیمت جهانی بر مبنای نرخ ارز نیمایی برای شمش و سایر محصوالت فوالدی 

)به جز نبشی و ناودانی و ورق سرد( می باشد.
•  مبنای تعیین هفتگی قیمت جهانی، نرخ فوب صادراتی ایران برای شــمش 
و نرخ CIS برای ســایر محصوالت فوالدی )برای ورق گرم نرخ فوب صادراتی 

چین( مندرج در مجله متال بولتن می باشد.
•  سقف رقابت باز می باشد.

•  حداکثر قیمت پایه ورق ســرد معادل با قیمت ورق گرم دریافتی با ضریب 
افزایش 22 درصد می باشد.

•  در صورت عدم رعایت کف عرضه:
-در مرحله اول، ضمن اخطار کتبی به شرکت متخلف تا دو هفته برای جبران 

کسری عرضه فرصت داده می شود.
- در مرحله دوم پس از بررسی دالیل عدم عرضه واحد تولیدی،تخصیص مواد 

اولیه به واحد متخلف به حالت تعلیق در می آید.
- در مرحله ســوم، پس از تصویب کمیته تخصصی فوالد، شــرکت متخلف به 
گمــرک برای تعلیق موقت مجوز صادرات تا زمــان انجام تعهدات معرفی می 
گــردد. همچنین در همین مرحله و پس از تصویــب کمیته تخصصی فوالد، 

پرونده واحد متخلف به سازمان حمایت ارجاع می گردد.
•  عرضه کنندگان شمش می توانند حداکثر تا سقف 30 درصد از کف عرضه 
خود را در قالب قراردادهای بلند مدت با واحدهای نوردی باالی 400 هزار تن 
و به قیمت کشــف شده در بورس کاال به انجام رسانند. بدیهی است به میزان 
قراردادهــای بلند مدت منعقده از کف عرضه واحد های تولید کننده شــمش 

فوالدی کسر خواهد گردید.

انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران مواضع خود در خصوص تنظیم بازار فوالد را تبیین کرد:

توسعه صادرات

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

#چیالن - موشن
 #چیالن -گراف 

 #چیالن -فوتو
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عليزاد شهير، مجددا مدیرعامل فوالد بناب شد
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بابک علیزاد شهیر که پیش از این مدیرعامل فوالد صنعت بناب بود، مجدد به عنوان مدیرعامل این شرکت فوالدی انتخاب شد.
به گفته مدیرعامل جدید فوالد بناب، افزایش تولید، حضور پررنگ در بازارهای داخلی و خارجی و اجرای طرح های توسعه ای در دستور کار وی قرار خواهد 

گرفت.
علیزاد شهیر طی حکمی از سوی جهانگیری رییس گروه مالی گردشگری به عنوان مدیرعامل جدید مجتمع فوالد صنعت بناب انتخاب شد.

خليقی از اجرای طرح توسعه فوالد غرب آسيا خبر داد:
خط نورد ۲۰۰ هزار تنی فوالد غرب آسيا 

مجمع عمومی عادی ساليانه آهن و فوالد ارفع برگزار شد:
تقسيم سود ۵۰۰ ریالی آهن و فوالد ارفع

خليقی از اجرای طرح توسعه فوالد غرب آسيا خبر داد:
خط نورد ۲۰۰ هزار تنی فوالد غرب آسيا 

به گواهينامه مدیریت  فوالد سفيددشــت 
کيفيت دست یافت

برنامــه صبا فــوالد خليج فــارس برای 
پایداری و افزایش ظرفيت توليد

خبرهای خوبی از طرح کنسانتره سازی فوالد سنگان در راه است

چیــالن به نقل از منابــع موثق گزارش داد که کارگروه تنظیم بازار در جلســه 29 
اردیبهشــت خود تصویب کرد که تا اطالع ثانوی، قیمت پایه عرضه شمش فوالدی 
در بورس کاال، معادل 88 درصد قیمت فوب شمش صادراتی ایران در خلیج فارس، 
ضربدر در نرخ ارز نیمایی باشد. همچنین در جلسه کارگروه تنظیم بازار مقرر شد که 
سقف رقابت در معامالت شمش فوالدی در بورس کاال، 12 درصد باشد. پیش از این، 
قیمت پایه شمش فوالدی، معادل 83 درصد قیمت فوب شمش صادراتی ایران بود.

در مورد قیمت میلگرد نیز در جلســه کارگروه تنظیم بازار تصمیم گیری شد. بر این 
اســاس، قیمت پایه عرضه میلگرد در بورس کاال، 9 درصد باالتر از میانگین قیمت 
هفتگی شمش فوالدی خواهد بود و سقف رقابت در معامالت میلگرد نیز 10 درصد 

خواهد بود.
در جلسه کارگروه تنظیم بازار، قیمت پایه ورق گرم در معامالت بورس کاال، 90 درصد 
قیمت جهانی تصویب شد و سقف رقابت در معامالت ورق گرم نیز 10 درصد خواهد بود.قیمت پایه ورق سرد در معامالت بورس کاال، 
تا اطالع ثانوی، 20 درصد باالتر از قیمت میانگین کشف شــده ورق گرم تحویلی به مشتریان خواهد بود و سقف رقابت در معامالت 
ورق سرد، 5 درصد خواهد بود.در جلسه کارگروه تنظیم بازار، قیمت پایه ورق گرم در معامالت بورس کاال، 90 درصد قیمت جهانی 
تصویب شــد و ســقف رقابت در معامالت ورق گرم نیز 10 درصد خواهد بود.قیمت پایه ورق سرد در معامالت بورس کاال، تا اطالع 
ثانوی، 20 درصد باالتر از قیمت میانگین کشف شده ورق گرم تحویلی به مشتریان خواهد بود و سقف رقابت در معامالت ورق سرد، 

5 درصد خواهد بود.
این تصمیمات موقتی است

نکته مهم در مصوبات امروز کارگروه تنظیم بازار این است که فرمول های اعالم شده برای قیمت شمش و محصوالت فوالدی موقتی 
خواهد بود. قرار است بسته پیشنهادی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در کمیته تخصصی فوالِد کارگروه تنظیم بازار بررسی شود. 
پس از بررسی های کمیته تخصصی فوالد، نتیجه کار در کارگروه تنظیم بازار، بررسی و تصویب خواهد شد و چیزی که نهایتاً به تصویب 

کارگروه تنظیم بازار می رسد، جای مصوبات امروز این کارگروه را خواهد گرفت.

شــاخص های بومی ســازی در معدن 
و صنایــع معدنــی تعیین شــده و به 
زودی این شــاخص ها اعالم می شود. 
بومی ســازی مورد تاکیــد مقام معظم 
رهبــری، رییــس جمهــور محترم و 
سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت 
قرار دارد. پس از بررســی های اولیه و 
پایش شاخص ها، در نهایت حدود 25 
شــاخص تعیین شــد که به زودی در 

ارایه خواهد شد. ایمیدرو طی 1.5 سال پورتــال بومی ســازی 
گذشته با تشکیل کمیته های پایش و پیگیری طرح ها، از چالش 

نیمه کاره ماندن برنامه ها، عبور کرده است.

دو شاخص کیفیت و سرعت، مهمترین 
مولفه های اجرای خط نورد شــماره 2 
فوالد مبارکه هستند. برای کشور ما که 
در حــال حاضر بخش قابل توجهی از 
ورق های خاص و با کیفیت مورد نیاز 
خطوط تولیــد صنایع مختلف خود را 
از محل واردات تامین می کند، به بهره 
برداری رسیدن هرچه سریعتر خط نورد 
گرم شــماره 2 فوالد مبارکه از اهمیت 
خاصی برخوردار است. با اجرای این خط 
جدید، ظرفیت تولید انواع ورق به ویژه ورق های فوالدی خاص به 
8 میلیون تن افزایش خواهد یافت و در کنار این پروژه، 52 پروژه 
جانبی دیگر نیز آغاز خواهد شد و حجم عظیمی از فعالیت مرتبط، 

اشتغال و رونق اقتصادی برای کشور ایجاد خواهد شد.

برنامه تولید برای ســال جاری ســه 
میلیون و هشــت صد هزار تُن در نظر 
گرفته شــده اســت. در این راستا، در 
ایام لیالی قدر برای دومین بار در سالی 
که به  نام جهش تولید مزین اســت، 
رکورد تولید روزانه فوالد خوزستان با 
81 ذوب و تولید 13521 تن شــمش 
فوالدی شکسته شــد. این دومین بار 
است که در ســال جاری رکورد تولید 
روزانه در فوالد خوزســتان شکســته 
می شود. در چهاردهمین روز از فروردین ماه 1399 موفق شدیم، 
با عبور از مرز تولید سیزده هزار تُن شمش فوالد برای اولین بار در 
تاریخ شرکت، رکورد تولید روزانه را ارتقا دهیم، و در ادامه، رکورد 
ماهیانه را پس از دو سال در فروردین ماه به میزان بیش از 345 

هزار تُن رساندیم. 

متاسفانه سیاست قیمت گذاری دستوری 
که در گذشته با شکســت مواجه شد، 
مجدداً در حال اعمال است که نتیجه ای 
جز فشار بر تولیدکننده و ایجاد رانت در 
بازار نخواهد داشت و عمالً مصرف کننده 
نیز سودی از این کنترل قیمت نمی برد. 
در سال 1397 نیز سیاست قیمت گذاری 
دستوری اعمال شــد اما در پایان سال 
به بورس کاال بخش نامه ای صادر شــد 
که بر آن اســاس خریــداران باید مابه 
التفاوت قیمت های کاهش یافته ناشی از 
قیمت گذاری دستوری را به فروشنده پرداخت می کردند که این 

امر در عمل هیچ گاه رخ نداد.

ابطال معامالت فــوالد در بورس کاال 
خــالف قانون اســت و می تواند مورد 
پیگرد قانونی قرار گیرد. وقتی معامله ای 
انجام می شود و خریدار کاال را با قیمتی 
می خرد، این بدان معناســت که آن 
قیمت برای خریدار جذابیت داشــته 
اســت. چرا باید چنین معامله ابطال 
شود؟ این  چه بورسی است که در آن، 
معامالت انجام شده با دستورالعمل های 
غیرکارشناسی ابطال می شود؟ انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران، نماینده بخش خصوصی است و باید 
نظرات انجمن و کمیته های تخصصی فوالد در تصمیمات مربوط 
به تنظیم بازار لحاظ شــود. وزارت صمــت باید از قیمت گذاری 
دستوری و ابطال معامالت در بازار فوالد دست بردارد و با همکاری 

با فعاالن بازار به آرامش بازار کمک کند.

سه طرح در مجتمع فوالد خراسان 
به ارزش 30 میلیارد تومان در روز 
21 اردیبهشــت به طور همزمان 
واحد  آزمایشــگاه  افتتاح شــد. 
گندله سازی، با ســرمایه گذاری 
1.5 میلیون یــورو، از جمله این 
طرح ها بود که باحضور مسئوالن 
استانی و مدیرعامل فوالد خراسان به بهره برداری رسید.کسری 
غفوری، مدیر عامل فوالد خراسان در مراسم افتتاح این طرح ها 
گفت: کارخانه گندله سازی، اولین حلقه از زنجیره فوالد خراسان 
است و کیفیت داده ها و خروجی این بخش، تاثیر مستقیمی بر 

کیفیت نهایی محصول و راندمان تولید شرکت خواهد گذاشت.
مدیر عامل فوالد خراســان همچنین گفت: بــرای رفاه حال و 
آرامش کارکنان در محیط صنعتی با توجه به شــیوع ویروس 
کرونا، در جهت آماده سازی دوش و رختکن با استاندارد مناسب 
به تعداد 340 نفر ظرفیت جدید با توحه به مالحظات بهداشتی 
اقدام شــد. یکی دیگر از پروژه هایی که فوالد خراســان به بهره 

برداری رسید »پارک کیفیت« بود.

سفیددشــت  فــوالد  شــرکت 
چهارمحــال و بختیاری موفق به 
اخذ گواهینامه سیستم مدیریت 
کیفیت براساس اســتاندارد ایزو 
 SGS 9001:2015 از شــرکت

گردید. 
مدیرعامل شرکت، مهندس ارباب 
زاده، در این خصوص گفت: نگاه ســازمان در این حوزه نه صرفاً 
کسب گواهینامه، بلکه اصالح فرآیندها و ساختارها و کمک به 
بهبود مســتمر و رشد و تعالی ســازمان است و این گواهینامه 
ابتدای راه برای مدیریت کیفیت شرکت است و همکاری تمامی 
واحدها و پرســنل را در جهت اجــرای هرچه بهتر فرآیندهای 

سازمان می طلبد.

مجمع عمومی عادی ســالیانه 
شرکت صبا فوالد خلیج فارس 
در 28 اردیبهشــت ماه ســال 

جاری برگزار شد.
مرتضی یزدخواستی، مدیرعامل 
شرکت صبا فوالد خلیج فارس 
در ایــن مجمع بیان داشــت: 

افزایش ظرفیت تولید از جمله مهمترین برنامه شــرکت برای 
ســال جدید است که با توجه به چالش های پیش رو از جمله 
تامین مواد اولیه امیدواریم از این مرحله با موفقیت عبور کنیم.

دکتر علی امرایی، مدیرعامل فوالد سنگان، با بیان اینکه کارخانه کنسانتره فوالد سنگن فرزند 
تحریم است، اظهار داشت: پروژه ساخت کارخانه کنسانتره علیرغم تحریم ها با سرعت خوبی 
پیش رفت و تمام تجهیزات مورد نیاز نیز به کشــور منتقل شــد. وی افزود: در زمانی که دنیا 
با تعدیل نیرو و افزایش نرخ بیکاری مواجه اســت، افتتاح این کارخانه باعث ایجاد 400 شغل 

مستقیم خواهد شد.
وی از ثبت رکورد جدید در فوالد ســنگان در ســال جهش تولید خبر داد و گفت: با توجه به 
برنامه ریزی مدون و عملیاتی کردن برنامه های استراتژیک شرکت، موفق به ثبت رکورد تولید 
ماهیانه گندله به میزان  381 هزار و 93 تن شــدیم. کمبود کنســانتره مانع از تولید نشده و 

توانستیم در ابتدای سال 99 رکود ماهیانه را به ثبت برسانیم.

غالمرضا خلیقی، مدیرعامل فوالد غرب آسیا خبر داد که این شرکت در راستای اجرای طرح های 
توسعه ای خود، ایجاد یک خط نورد با ظرفیت تولید ساالنه 200 هزار تن را در برنامه دارد.

خلیقــی گفت: یکی از محصوالت عمده مورد تقاضای بازار مصرف داخلی که از موقعیت بســیار 
مناســب صادراتی نیز برخوردار است، ورق های تولید شده در نورد سرد است که این نوع ورق در 
صنایع زیر بنایی کاربردهای فراوان دارد. پیش بینی می شــود فروردین سال آینده این خط نورد با 

سرمایه گذاری حدود 16 تا 20 میلیون دالر راه اندازی شود.
وی خبر داد: برنامه تولید 40 هزار تن ورق موردنیاز برای صنایع غذایی از دیگر اهداف این شرکت 

در سال 99 است.

مجمع عمومی عادی ســالیانه 
ارفع  شــرکت آهن و فــوالد 
با حضــور بــاالی 84 درصد 
سهامداران برگزار شد. در این 
مجمع، به ازای هر سهم  500 

ریال تعیین شد. 
علیرضا خیاط، مدیر عامل فوالد 

ارفع طی گزارشــی اظهار کرد: در دو ماهه ابتدای سال جدید، 
باالی 130 هزار تن تولید داشتیم. وی به مسائل مربوط به بازار 
و فروش شرکت نیز اشاره کرد و گفت: فشار تنظیم قیمت روی 
شمش هست و در این شرایط که مواد اولیه با دشواری و با قیمت 
بازار آزاد خریده می شود، چالش برای عرضه در بورس داریم زیرا 

قیمت های تمام شده ما را رد می کنند.

تولید

تولید

49

8

2,321,000

13

874,000

درصدی صادرات شرکت های بزرگ فوالدی

درصدی توليد محصوالت فوالدی ایران

تن فوالد ميانی در فروردین 99

درصدی توليد مقاطع طویل فوالدی در 
فروردین امسال

تن مقاطع تخت فوالدی در فروردین امسال

حجم صادرات شرکت های بزرگ فوالدساز کشور در نخستین 
ماه امسال )فروردین( 221 هزار و 592 تن بوده که از حیث 
وزنی، نسبت به فروردین سال گذشته، کاهش 49 درصدی را 
نشان می دهد. این کاهش صادرات، تأثیر بحران کرونا بر صادرات 

فوالد ایران را نشان می دهد.

انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، آمار تولید فوالد کشور در 
فروردین سال جاری را منتشر کرد. آمار منتشر شده نشان 
می دهد که تولید محصوالت فوالدی ایران برای نخستین بار 
در یک دهه گذشته در فروردین سال 99، کاهش یافته است. 
تولید محصوالت فوالدی کشور در فروردین امسال، با کاهش 
8 درصدی نسبت به فروردین سال گذشته، به یک میلیون و 

534 هزار تن رسیده است.

بنا به آمارهای انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، از  2 میلیون 
و 321 هزار تن فوالد میانی تولیدشده در فروردین سال جاری، 
یک  و  بلوم  و  بیلت  به  مربوط  تن  هزار  و 284  میلیون  یک 
میلیون و 37 هزار تن مربوط به اسلب بوده است. تولید اسلب 
در فروردین ماه امسال رشد 12 درصدی و تولید بیلت و بلوم، 

کاهش 4 درصدی را تجربه کرده است.

به گزارش چیالن و بر اساس آمارهای انجمن تولیدکنندگان 
کاهش 22  با  تیرآهن  تولید  فروردین 99،  در  ایران،  فوالد 
درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به 85 هزار تن، 
تولید میلگرد با کاهش 12 درصدی به 520 هزار تن و تولید 
نبشی، ناودانی و سایر مقاطع طویل با کاهش 13 درصدی 
به 55 هزار تن رسیده است. در مجموع، تولید مقاطع طویل 
فوالدی در فروردین امسال با کاهش 13 درصدی نسبت به 

مدت مشابه سال قبل به 660 هزار تن رسیده است.

میزان تولید ورق گرم در فروردین ماه امسال نسبت به فروردین 
سال گذشته تغییری نداشته و 786 هزار تن بوده است. تولید 
ورق سرد با کاهش 5 درصدی به 197 هزار تن و تولید ورق 
پوششدار با کاهش قابل توجه 47 درصدی به 73 هزار تن در 
فروردین سال جاری رسیده است. مجموع تولید مقاطع تخت 
فوالدی نیز با کاهش 3 درصدی به 874 هزار تن رسیده است.

فرمول جدید قیمت شمش و محصوالت فوالدی در بورس کاال تعیین شد عبور ایمیدرو از چالش برنامه های نیمه کاره

شاخص های مهم اجرای پروژه نورد گرم شماره ۲ 

رکوردهای جدیــد روزانه و ماهانه تولید در 
فوالد خوزستان  

نتیجه قیمت گذاری دستوری شکست است

حاصل  فوالد  معامالت  ابطال  با  بازار  آرامش 
نمی شود

عـــدد خبــــر

خداداد غریب پور

رئيس هيات عامل ایميدرو

حميدرضا عظيميان

مدیرعامل فوالد مبارکه

علی  محمدی

مدیرعامل فوالد خوزستان

منصور یزدی زاده

مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان

جهاندار شکری

مدیرعامل ذوب آهن بيستون

کاهش

کاهش

کاهش
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 تأکید رئیس جمهور بر سیاست های تشویق صادرات

حسن روحانی، رئیس جمهور، در یکصدوسی و چهارمین جلسه ستاد اقتصادی دولت بر اجرای 
سیاست تشویق صادرات و همچنین ضرورت بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد 

کشور و استفاده از آن برای تأمین نیازهای وارداتی و تولیدی تأکید کرد.
آخرین فرصت رفع تعهدات ارزی صادرات 9۸ اعالم شد

دارند  فرصت   ۱۳۹۹ سال  ماه  تیر  پایان  تا  صادرکنندگان  کرد:  اعالم  مرکزی  بانک 
این  غیر  در  کنند،  اقدام   خود  سال ۱۳۹۸  ارزی صادراتی  تعهدات  ایفای  به  نسبت  تا 
صادرات  از  حاصل  ارز  بازگشت  سیاستی  بسته  در  مندرج  محدودیت های  صورت 
شد. خواهد  اجرا  صادرکنندگان  از  دسته  این  برای  آن،  ارزی  تعهد  رفع  نحوه  و 

اعالم جزییات تورم سال 9۸
مرکز آمار کشور اعالم کرد: نرخ تورم کل کشور در سال گذشته ۳٤.۸ درصد، مناطق شهری 
۳٤.٤ درصد و مناطق روستایی ۳٧.۳ درصد بوده است. نرخ تورم گروه عمده »خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات« در سال گذشته برای کل کشور ٤٢.۶ درصد، مناطق شهری ٤٢.٧ 

درصد و مناطق روستایی ٤٢.٢ درصد بوده است.
ثبات به بازار ارز بر می گردد

این روزها به علت تداوم فشار حداکثری، شیوع کرونا  بانک مرکزی گفت:  رییس کل 
و تعطیلی سه ماهه بسیاری از فعالیت ها و کاهش قیمت نفت و سایر فرآورده های نفتی، 
تهدیدات جدید آمریکا و... انتظارات تورمی باال رفته است اما وضعیت امروز بازارها سخت تر 

از تابستان ۱۳۹٧ نیست و ثبات الزم به بازار ارز بر می گردد.
آخرین آمار متقاضیان بیمه بیکاری کرونا

ثبت  از  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  بیکاری  بیمه  و  از مشاغل  مدیرکل حمایت 
درخواست ۸٢٢ هزار و ۸۶۸ نفر در سامانه بیمه بیکاری خبر داد و گفت: از این تعداد ۶۸۹ 

هزار و ۹٢ نفر مشمول دریافت بیمه بیکاری کرونا شناخته شدند..
واریز بیش از ۴ هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت برای مقابله با کرونا

وزارت امور اقتصادی و دارایی اعالم کرد: مبلغ ٤ هزار و ۱۸۰ میلیارد تومان در وجه وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف پشتیبانی مالی و تداوم ارائه خدمات پایدار درمانی 

به بیماران کرونا واریز شده است.
 یکم خرداد آغاز استرداد مالیات بر ارزش افزوده سال 9۸

کنفدراسیون صادرات ایران در اطالعیه ای اعالم کرد: بنا بر پیگیری های به عمل آمده از 
سوی این کنفدراسیون از بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، سازمان یادشده استرداد 

مالیات بر ارزش افزوده صادرات سال ۹۸ را از ابتدای خردا ماه آغاز خواهد کرد.
تمامی خودروهای ایران خودرو و سایپا مشمول قیمت گذاری شد

رئیس شورای رقابت در رابطه با تعیین فرمول قیمت گذاری خودروها گفت که از این پس 
تمامی خودروهای ایران خودرو و سایپا مشمول قیمت گذاری خواهد شد؛ چراکه اکنون واردات 

ممنوع و بازار تمامی خودروها انحصاری است..
کاهش سود بانکی به کمتر از 1۵ درصد در دستور کار نیست

عباس معمارنژاد، معاون وزیر اقتصاد گفت: در شورای پول و اعتبار هیچ بحثی برای برای 
کاهش سود سپرده های بانکی به کمتر از ۱۵ درصد وجود ندارد.

خارجی
اقتصاد ژاپن وارد رکود شد

داده های رسمی دولت ژاپن نشان داد که اقتصاد این کشور پس از بیش از ٤ سال، وارد 
رکود اقتصادی شده است. در بازه ژانویه تا مارس، با سقوط میزان مصرف بخش خصوصی، 
سرمایه گذاری ها و صادرات، تولید ناخالص داخلی ژاپن ۳.٤ درصد افت کرد. داده های مربوط 
به سه ماهه قبلی هم اصالح و مشخص شد در سه ماهه منتهی به دسامبر اقتصاد ژاپن 
٧.۳ درصد کوچک تر است. از لحاظ فنی رکود اقتصادی به معنای دو ۳ ماهه متوالی رشد 

اقتصادی منفی است.
کرونا آلمان را وارد رکود کرد  

آمارهای اولیه رسمی نشان دادند که در سه ماهه اول امسال در پی بحران کرونا، اقتصاد 
آلمان ٢.٢ درصد نسبت به سال گذشته کوچک تر شده و این بزرگترین افت در قدرتمندترین 
اقتصاد اروپا در ۱۰ ساله اخیر است. اداره آمار آلمان پیش بینی کرد که تولید ناخالص داخلی 

آلمان در سه ماهه دوم امسال ۱۰ درصد سقوط کند.
برای ریکاوری اقتصاد آمریکا باید واکسن کرونا کشف شود

رئیس فدرال رزرو آمریکا گفت: بازگشت اقتصاد آمریکا در نیمه دوم سال جاری میالدی 
آغاز می شود اما ریکاوری کامل آن نیازمند کشف واکسنی برای بیماری کرونا است. به گفته 
وی، اقتصاد آمریکا از سقوطی که به ناامیدی اقتصادی بیانجامد جلوگیری خواهد کرد اما نرخ 

بیکاری به راحتی به بیش از ۳۰ درصد خواهد رسید.
کره جنوبی دچار کسری تجاری شد 

داده های رسمی دولت کره جنوبی نشان داد که این کشور در ماه آوریل برای اولین بار پس 
از ۹۹ ماه با کسری تجاری روبرو شده است، چرا که صادرات این کشور با شتابی بیشتر از 
واردات آن سقوط کرده است. صادرات که حدود نیمی از اقتصاد این کشور صادرات محور 
را تشکیل می دهد، در ماه آوریل ٢۵.۱ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل سقوط کرد و به 

۳۶.۵۵ میلیارد دالر رسید.
اعطای وام یک میلیارد دالری به هند

بانک توسعه جدید بریکس )ان دی بی( به هندوستان ۱ میلیارد دالر وام اضطراری داد تا با 
شیوع ویروس کرونا مقابله کند. این وام برای تقویت سیستم بهداشتی هند و همچنین کمک 
اقتصادی به گروه هایی که از شیوع ویروس کرونا به شدت آسیب دیده اند، هزینه می شود.  

کاهش ۲۵ درصدی سود آرامکو
سقوط قیمت های نفت و افت بی سابقه تقاضای جهانی برای نفت، بخش بزرگی از سود خالص 
آرامکو، شرکت نفت عربستان، در ۳ ماه اول سال جاری میالدی را از بین برد. سود خالص 
آرامکو در ۳ ماهه اول سال ٢۰٢۰ با ٢۵ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 

به ۶٢.۵ میلیارد ریال سعودی )معادل ۱۶.۶ میلیارد دالر( کاهش یافت. 
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گزارش متال بولتن و متال اکسپرت درباره نارضایتی انجمن فوالد از موانع صادراتی فوالد در ایران

متال بولتن در گزارشی به محدودیت های جدید صادرات فوالد ایران پرداخته و نوشته است که انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با ابزار نگرانی 
از آسیب به صادرات فوالد ایران از دولت خواسته است تا در مقررات جدید بازنگری کند. متال اکسِپرت نیز در گزارشی به اعمال محدودیت های 
جدید داخلی بر صادرات فوالد ایران پرداخته اســت. متال اکسپرت با اشاره به موضع انجمن تولیدکنندگان فوالد در این باره نوشته است: انجمن 

تولیدکنندگان فوالد ایران از دولت خواسته است که در مقررات جدید تجدیدنظر کند. 

در میان کشورهای شمال شــرق آسیا، فوالد ژاپن بیش از هر کشور دیگری 
درگیــر اپیدمی کرونا شــد و شــرکت های فوالدی، مانند نیپون  اســتیل و 
جی اف ای در جایگاه اولین و دومین فوالدســازان بزرگ این کشــور، شماری 
از واحدهای تولیدی خود را در شهرهای مختلف به طور کامل تعطیل کردند.

در کره جنوبی شــرکت پوســکو با کاهش تولید رو به رو شد، با این حال کره 
جنوبی هیــچ یک از واحدهای تولیــدی را به طور کامــل تعطیل نکرد اما 
بــه دلیل کاهش تقاضــا، ظرفیت تولیــد را کاهش داد. تحــت تاثیر کرونا، 
تولیدکنندگان فوالد اروپا مانند تیســن کروپ آلمان، وســت آلپاین اتریش و 
آرسلورمیتال فرانسه با کمتر از 70 تا 50 درصد از ظرفیت تولید، کار می کنند.

فوالدســازان چین در حال حاضر مشــغول به کار هســتند و با بیش از 80 
درصد ظرفیــت خود تولید می کنند. اما با ادامه همه گیــری کرونا، جهان با 
مازاد عرضه فوالد رو بــه رو خواهد بود و این مازاد عرضه، بهای فوالد را پایین 
خواهد آورد. اتفاقی که خطرناک است و می تواند به دامپینگ فوالد منجر شود.

یوروفــر در گزارشــی کــه سه شــنبه 21 مه منتشــر کرد، آورده اســت: 
هرچند نااطمینانی گســترده و ماهیــت غیرقابل پیش بینی بحــران کرونا 
امکان ارائــه یک پیش بینی قابل اعتنــا درباره بازار فوالد را دشــوار کرده، 
اما بعید اســت شــرایط بازار تا قبل از سه ماهه چهارم ســال 2020 یا اوایل 
2021 بهبــود پیدا کند. ســرعت بهبود بازار فوالد به طــول دوره تعطیلی 
صنایــع مصرف کننــده فــوالد در اثر کرونــا بســتگی دارد.  تعطیلی این 
صنایع، موجب توقف پیشــنهادات خرید فوالد شــده است اما نشانه هایی از 
آغــاز به کار صنایع خودروســازی و برخی بخش های دیگر دیده می شــود.

در روز 4 می تمامی شرکت های فوالدی در ایتالیا، فعالیت خود را از سر گرفتند 
و کار ساخت و ساز نیز در این کشور اروپایی کرونازده باالخره از سر گرفته شد. 
ساخت و ساز و مصرف مقاطع طویل فوالدی در آلمان نیز بهبود یافته است.

علیرغم رشد 15 درصدی تولید میلگرد در چین نسبت به مقدار برنامه ریزی 
شده ماه می، موجودی انبارهای چین در هفته منتهی به 14 می سرعت افت 
بیشتری به خود گرفته است. تقاضای مناسب صنایع پایین دستی و افزایش 
قیمت در بازار آتی شانگهای از مهمترین عوامل کاهش موجودی انبارها بوده اند .

موجودی انبارهــای تجاری 7.6 درصــد و موجودی انبارهای فوالدســازان 
11.3 درصد نســبت به هفته قبل افت داشــته و موجودی انبارهای میلگرد 
در مجمــوع با 8.7 درصــد کاهش به 11.9 میلیون تن در 14 می رســیده 
اســت. این عدد نسبت به مدت مشابه ســال قبل 46.4 باالتر است اما روند 
 کاهشــی انبارها، با توجه به شــرایط کرونــا مورد قبول فعاالن بازار اســت.

دو بــازار اصلــی مواد اولیــه صنعت فوالد یعنــی بازار ســنگ آهن چین و 
بازار قراضــه ترکیه هر دو در ثبات قرار دارنــد. آخرین قیمت قراضه وارداتی 
ســنگین کالس 1 و 2 در ترکیه 239 دالر در هر تن سی اف آر ثبت شد که 
تغییری نداشــت. خریداران قراضه در ترکیه اظهار کردند ظاهرا امکان خرید 
قراضه ســنگین آمریکا در کمتر از 240 دالر در هر تن ســی اف آر نیســت. 
به گزارش پلتس، عرضه کنندگان آمریکایی به رشــد قیمت های داخلی خود 
امیدوارند از این رو حاضر به فروش قراضه به ترکیه در قیمت های پایین نیستند.

در روز 24 اردیبهشت، قیمت بیلت صادراتی ایران کاهش جزئی را تجربه کرد و قیمت اسلب صادراتی 
کشور نیز باالخره صعودی شد و به باالترین میزان در یک ماه گذشته رسید. قیمت های منتشرشده در 
متال بولتن نشان می دهد که قیمت اسلب صادراتی ایران در 24 اردیبهشت، نسبت به هفته پیش از آن، 
افزایش 3.1 درصدی را تجربه کرده و قیمت آن به محدوده 325 تا 335 دالر به ازای هر تن رسیده است.

قیمت فوِب بیلت صادراتی ایران نیز به محدوده 335 تا 340 دالر به ازای هر تن رسید که میانگین این 
قیمت ها، 337.5 دالر به ازای هر تن، کاهش جزئی را نسبت به قیمت های 17 اردیبهشت نشان می دهد.

در کشــورهای حاشــیه جنوبی خلیج فارس، فعالیت هــای تجاری در ماه رمضان مثل هر ســال 
کاهــش یافت و ایــن امر، در کنــار تبعات بحران کرونا، فشــار بــر قیمت های فــوالد صادراتی 
ایــران را افزایش داد. کاهش قیمت نفت نیز دســت کشــورهای نفت خیز بــرای اجرای پرقدرت 
پروژه هــای عمرانی را بســته و این امر نیز فشــار بیشــتری بر مصــرف فوالد وارد کرده اســت.

تأثير کرونا بر توليد فوالد در ژاپن، کره جنوبی، 
چين و اروپا

احيای بازار فوالد اروپا در اواخر ۲۰۲۰

بازار قراضه ترکيه در آرامشکاهش موجودی انبارهای ميلگرد چين

روند قيمت  فوالد صادراتی ایران
سـرخـط خبــرهـای اقتصـادی



قيمت 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  چهارم اردیبهشتهفته سوم اردیبهشتسایز

0.4147,000***

0.5142,000***

0.6142,000***

0.7138,000***

0.8138,000***

0.9138,000***

1150,000***

1.25******

1.5******

2******

2.5142,000***

هفته  چهارم اردیبهشتهفته سوم اردیبهشتسایز

6.566,00067,000

8******

10******

12******

14******

هفته  چهارم اردیبهشتهفته سوم اردیبهشتسایز

369,00073,500

469,00073,500

569,00073,500

669,00073,500

869,00073,500

1069,00073,500

هفته  چهارم اردیبهشتهفته سوم اردیبهشتسایز

669,00073,500

869,00073,500

1069,00073,500

1269,00073,500

1469,00073,500

1669,00086,000

هفته  چهارم اردیبهشتهفته سوم اردیبهشتسایز

864,00067,500

1062,00064,500

1262,00064,500

1464,00066,000

1664,00066,000

1864,00066,000

2064,00066,000

2264,00066,000

2564,00066,000

2861,00064,500

30******

3262,20065,000

هفته  چهارم اردیبهشتهفته سوم اردیبهشتسایز

287,00097,500

384,50090,000

484,50090,000

588,70094,500

689,00094,500

899,500105,000

1089,50096,000

1291,00097,500

1592,50098,500

20107,500121,000

25107,500121,000

روند تغییرات
قیمت محصوالت فوالدی 

در بازار تهران

قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون )ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

130.4551.9001399/02/241399/05/21ورق قلع اندودفوالد مبارکه اصفهان

100,8996,0001399/02/241399/05/21ورق گالوانیزه Gفوالد مبارکه اصفهان

میلگرد22،28،32 ذوب آهن اصفهان
A3 -

53,2713,3001399/02/201399/05/18

58,4336,6001399/02/201399/05/18سبد تیرآهن مخلوطذوب آهن اصفهان

58,78716,5001399/02/231399/05/21سبد تیرآهن مخلوطذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد مجتمع فوالد خراسان
A3-1428تا

56,3602,2001399/02/201399/02/24

سبد میلگرد مجتمع فوالد خراسان
A3-1428تا

57,4813,0141399/02/231399/02/28

55,3686,6001399/02/201399/03/17سبد میلگرد مخلوطفوالد کویر کاشان

56,3956,6001399/02/231399/02/28سبد میلگرد مخلوطفوالد کویر کاشان

55,9786,6001399/02/231399/03/20سبد میلگرد مخلوطفوالد روهینا جنوب

60,1781,3201399/02/201399/02/27سبد تیرآهن 16 و 18فوالد البرز ایرانیان

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 ، آیسل شیرانی، مژگان منصوری، حسن علیزاده
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

4

قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون )ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

صنایع آهن و فوالد سرمد 

ابرکوه

سبد میلگرد 14 تا 
A3 - 32

56,8572,0241399/02/231399/03/13

57,3921,0121399/02/231399/02/31سبد میلگرد 14 تا 25صنایع نورد فوالد گلستان

54,7972,2001399/02/201399/03/19سبد میلگرد مخلوطمجتمع فوالد آتیه خاورمیانه

صنایع فوالد کاوه تیکمه 

داش

سبد میلگرد 14 تا 32 

A3 -
56,5374,0041399/02/231399/03/11

55,0381,1001399/02/201399/02/23سبد میلگرد 14 تا 25فوالد عتیق آذر سهند

مجتمع معدنی و صنعت آهن 

و فوالد بافق
56,5761,1001399/02/231399/02/29سبد میلگرد مخلوط

54,3121,1001399/02/201399/02/23سبد میلگرد 14 تا 25فوالد ارگ تبریز

54,7591,1001399/02/201399/02/24سبد میلگرد مخلوطپرشین فوالد آریا

55,3442,2001399/02/201399/03/03سبد میلگرد مخلوطمجتمع فوالد ظفر بناب
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تغییرات قیمت محصوالت فوالدي در بازار تهران 

Series1 Series2 Series3 Series4 Series5 Series6 Series7 Series8 Series9 Series10


