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بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایراندنبال کنید.

گره زدن صادرات و توســعه آن به بازار داخلی فوالد یکی از 
مــواردی بوده که انجمن تولیدکنندگان فوالد همواره با آن 
مخالفت کرده و این اشتباه استراتژیک را یک انحراف مهم در 

سیاست های تنظیم بازار داخلی عنوان کرده است.
صدور مجوز برای صادرات فوالد و بروکراســی آن، صادرات 
میلگرد پایین تر از قیمت مواد اولیه اش )شمش( و تعیین 
ســقف رسمی یا غیر رســمی برای معامالت بورس کاال بر 
اســاس قیمت های صادراتی مصداق هایی از این سیاست 
اشتباه هستند که الزم است مورد بازنگری جدی قرار گیرند. 
البته با تغییرات اخیر مدیریتی در وزارت صمت و سیاست 
های دکتر مدرس خیابانی ، خوشبختانه این اصالحات شروع 

شده و امیدواریم به سرعت ادامه پیدا کند. 
 به طور کلی در  خصوص صادرات،  همیشه باید دقت کرد 
که تا حد امکان صادرات به سمت محصوالت با ارزش افزوده 
بیشــتر ســوق پیدا کند تا ضمن افزایش تولید و اشتغال، 
ارزآوری نیز افزایش یابــد.  این اصل مهم در زنجیره فوالد 
نیز برقرار اســت که البته باید در اجرای آن مداقه بیشتری 
داشــت چرا که اوال پتانسیل صادراتی ایران در صادرات هر 
یک از حلقه های زنجیره فوالد یکسان نیست و به طور مثال 
بر اســاس مطالعات تکمیلی طرح جامع فوالد، در شمش 
فــوالدی بیش از 3 برابر مقاطع طویل اســت. بنابراین حد 
تشویق صادرات فوالد به ســمت محصوالت نهایی را باید 

شناخت و بر آن اساس عمل کرد.
و ثانیا ارزآوری هر تن صادرات در محصوالت این زنجیره هم 
باید مورد توجه ویژه باشد چرا که اصوال نرخ های صادراتی 
محصوالت فــوالدی باید با یک فاصله منطقی بیش از نرخ 
صادراتی مواد اولیه خود باشد. به طور مثال در یک بازه بلند 
مدت، باید نرخ های صادراتی میلگرد با فاصله ای نزدیک به 
11 درصد بیشتر از شــمش فوالدی باشد تا با سوق دادن 
صادرات به ســمت این محصوالت، هم ورود ارز به کشــور 

افزایش یابد و هم صنایع تکمیلی فعال شوند.
بسته پیشنهادی انجمن برای تنظیم بازار داخلی و توسعه 
صادرات هم بر همین اســاس تدوین شــده است و انجمن 
تولیدکنندگان فوالد به عنوان تنها تشــکل صنفی آهن و 
فوالد کشور، این جامع نگری را در برنامه های خود داشته و 
حرکت به سمت صادرات محصوالت نهایی با ارزش افزوده 
باالتر را مبنا قرار داده است اما مشکل آنجاست که در سال 
97 و 98 نــرخ های صادراتی واقعی میلگرد کمتر از قیمت 
صادراتی شمش فوالدی بوده که این مسئله بر خالف منافع 
ملی کشــور اســت. این اتفاق در حالی رخ داده که ارزش 
صادراتی گمرکی میلگرد برابر با شمش فوالدی بوده است 
و در واقع سرکوب قیمتی شمش فوالدی در بازار داخلی و 
به ویژه بورس کاال، باعث شده تا شمش با نرخی بسیار کمتر 
از قیمت صادراتی در اختیار نوردکاران قرار گیرد و تعدادی 
از ایــن کارخانجات بتوانند محصول خود را کمتر از قیمت 
شــمش صادر کنند! این فرآیند غلط نه تنها موجب شده 
ارزآوری صادراتی فوالد کشور کمتر از پتانسیل عملیاتی آن 
باشد بلکه اعمال عوارض آنتی دامپینگ روی میلگرد ایران در 
کشورهایی چون عراق و افغانستان و ترکیه را به همراه داشته 
اســت. البته در ماه های اخیر و با شفاف سازی های صورت 
گرفته، این رویه در حال اصالح است که امیدواریم در جهت 

منافع ملی کشور تداوم یابد.

حجم صادرات فوالدسازان بزرگ کشور در دوره دوماهه نخست سال 99، با کاهش 
بی سابقه 61درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل، به 410هزار و 993 تن رسید. 
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در اوایل اردیبهشت ماه در نامه ای به وزارت 
صمت، نسبت به کاهش صادرات فوالد و کاهش درآمدهای ارزی این صنعت اعالم 
 خطر کرده بود و حاال آمارها حاکی از کاهش بی سابقه صادرات فوالد کشور است.

به گــزارش چیالن، آخرین آمار منتشــر شــده از صــادرات تولیدکنندگان 
بزرگ فوالد کشــور حاکی از این اســت که میزان صادرات آن ها در فروردین 
ســال جاری، 210هزار و 576 تن و در اردیبهشــت ســال جاری، 200 هزار 
و 357 تــن بوده اســت. جمع صادرات فوالدســازان بزرگ کشــور در حالی 
در دو ماه نخســت امســال بــه 410 هزار و 933 تن رســید کــه این رقم 
 در دوره مشــابه ســال گذشــته، بیش از یکمیلیون و 56 هزار تن بوده است!

همچنین آمارهای تفصیلی نشان می دهد که صادرات شرکت های بزرگ فوالدی 
در دو ماه نخست امسال نسبت به دو ماه پایانی سال گذشته، 64 درصد کاهش 
یافته است. این میزان از کاهش صادرات فوالد، در سالی که کشور به درامدهای 

ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی نیاز مبرم دارد، نگران کننده است.
تهدید کاهش صادرات فوالد

میزان کاهش صادرات فوالد کشــور در دو ماه نخســت ســال جاری، بسیار 
نگران کننده است. نکته دیگری که بر این نگرانی می افزاید این است که حجم 
صادرات تولیدکنندگان بزرگ فوالد کشور در اردیبهشت ماه امسال حتی کمتر 
از ماه پیش از آن، یعنی فروردین، بوده اســت. در واقع، علی رغم تطیالت نوروز 
و اوج شیوع کرونا در کشور در فروردین و مقررات مربوط به طرح فاصله گذاری 
اجتماعی در این ماه، صادرات فوالد کشور در اردیبهشت کمتر از فروردین بوده 

است!
هشدار انجمن فوالد در مورد کاهش صادرات

انجمن تولیدکننــدگان فوالد ایران در اوایل اردیبهشــت طی نامه ای به وزیر 
صنعت، معدن و تجارت با توجه به شــرایط ایجادشــده توسط بحران کرونا و 
همچنین محدودیت های شــدید داخلی مرتبط با ستاد تنظیم بازار، نسبت به 
کاهش صادرات فوالد کشور و کاهش درآمدهای ارزی صنعت فوالد اعالم خطر 

کرده بود.
انجمن تولیدکننــدگان فوالد در نامه خود عنوان کــرده بود که در حالی که 

عــالوه بر تحریم ها، بحران کرونا محدودیت هــای خارجی پیش روی صادرات 
فوالد ایران را به حداکثر رســانده، »فرآیندهای محدودکننده متعدد داخلی از 
جمله دریافت مجوزهای محموله به محوله از وزارت صمت و همچنین الزام به 
عرضه های ســنگین فوالد در بورس کاال، باعث شده تا صادرات به سخت ترین 

امور واحدهای تولیدی فوالد کشور تبدیل شود«.
آمارها نشــان می دهد که تحلیل و پیش بینی انجمن فوالد درست بوده و حاال 
مشخص شــده که حجم صادرات فوالدسازان بزرگ کشــور در دوره دو ماهه 

نخست سال 99، به طور بی سابقه ای کاهش یافته است.
انجمن فوالد در نامه هشدارآمیز سه درخواست را از وزارت صمت مطرح کرده 
بود. این انجمن درخواســت کرده بود کــه 1( تمامی محدودیت های صادراتی 
آهن و فوالد کشــور به فوریت مرتفع گردد؛ 2( توسعه صادرات به عنوان یکی 
از اهداف اصلی کارگروه تنظیم بازار )حداقل در خصوص فوالد( در اولویت قرار 
گیرد؛ و 3( همانند سایر کشورهای فوالدساز دنیا، مشوق های صادراتی وضع و 

به سرعت اجرایی گردد.
زمانی برای حمایت از صادرات فوالد

محدودیت های صادرات فوالد کشــور همچنان پابرجاست و با توجه وضعیت 
صادرات فوالد در دو ماه ابتدایی سال و همچنین نیاز کشور به درآمدهای ارزی 
حاصل از صادرات غیرنفتی، به نظر می رســد زمان تسهیل صادرات فوالد فرا 

رسیده است.
نگاه کارشناسانه به موضوع نشان می دهد که در شرایط جاری شاید راه حل این 
باشد که درخواست  سه گانه انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در حوزه صادرات 
فوالد عملیاتی شود تا کشور بیش از این از کاهش صادرات فوالد متضرر نشود.

کاهــش صادرات فوالد و محدودیت های صادراتی، تهدیدی برای صنعت فوالد 
در سال جهش تولید است و در شرایطی که در داخل کشور رکود وجود دارد، 
این احتمال وجود دارد که با تداوم کاهش صادرات فوالد، تولید فوالد در کشور 
نیز نزولی شود. فراموش نکنیم که بنا به آمارهای انجمن فوالد، تولید محصوالت 
فوالدی کشــور در فروردین ماه امسال نسبت به فروردین سال 98، کاهش 8 
درصدی را تجربه کرده اســت و ادامه این روند، می تواند به ضرر اقتصاد کشور 
باشــد. صنعت فوالد کشور بیش از هر زمانی دیگر به سیاست های صادرات گرا 

نیاز دارد.

زمان عملیاتی کردن سه درخواست  صادراتی انجمن فوالد فرا رسیده است

در این شماره بخوانید:

عدد خبر فوالدی

باشگاه مدیران فوالدی
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سرپرست شرکت ورق های پوشش دار تاراز معرفی شد
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علیرضا ملکی جای سعید بزرگی در شرکت ورق های پوشش دار تاراز را گرفت و به عنوان سرپرست این شرکت شروع به کار کرد. 
ملکی سابقه مدیرعاملی شرکت آتیه فوالد نقش جهان از سال 92 تا 97 را در کارنامه خود دارد. سعید بزرگی مدیرعامل پیشین 

ورق های پوشش دار تاراز چندی پیش به عنوان مدیرعامل شرکت صبا فوالد خلیج فارس انتخاب شد.

دیدگاه دبیر انجمن فوالد در مورد نگرانی ها نسبت به بازار فوالد

برنامه های فوالد اکسین در سال جاری

با اصالح روش های تنظیم بازار، قیمت شمش فوالدی کاهش یافت

مخالفت فوالد مبارکه با مورد تغییر ضرایب قیمتی در زنجیره فوالد

ذوب آهن کاهش قیمت محصوالت فوالدی را عملیاتی کرد

دو کارخانه کنسانتره  فوالد سنگان با ظرفیت 5 میلیون تن در سال و گندله سازی 
ســناباد )ســیمیدکو( با ظرفیت 2.5 میلیون تن در سال، پنج شنبه 22 خرداد 
ماه سال جاری با فرمان رئیس جمهوری افتتاح شدند. این دو طرح، بزرگ ترین 
طرح های زنجیره فوالد هســتند که از ابتدای سال 99 تاکنون به بهره برداری 

می رسند.
به گزارش  چیالن، مدرس خیابانی، سرپرســت وزارت صمت در آیین افتتاح و 
بهره برداری کارخانه کنسانتره سازی فوالد سنگان اظهار داشت: کنسانتره سازی 
فوالد سنگان در فاز اول 2.5 میلیون تن افتتاح شد و کمتر از 50 روز دیگر فاز 
دوم این کارخانه به بهره برداری می رسد و با راه اندازی کنسانتره سنگان ظرفیت 

تولید کنسانتره کشور از 57 میلیون تن به 62 میلیون تن افزایش می یابد.
خداداد غریب پور، رئیس هیات عامل ایمیدرو در آیین افتتاح گندله سازی توسعه فراگیر سناباد و ارایه گزارشی به رئیس جمهور گفت: 
با راه اندازی این کارخانه، مجموع سرمایه گذاری ها در عسلویه شرق کشور )سنگان( به بیش از 1.4 میلیارد دالر رسید. با راه اندازی 

مابقی کارخانه های فراوری سنگ آهن، در مجموع 1.9 میلیارد دالر سرمایه جذب سنگان می کند.
علی امرائی مدیرعامل فوالد سنگان اظهار داشت: این کارخانه با سرمایه گذاری شرکت فوالد مبارکه و به منظور تامین مواد اولیه 
بزرگ ترین فوالدساز خاورمیانه راه اندازی شد. وی افزود: فوالد سنگان فرزند تحریم است، در تحریم ساخته و در اوج آن به بهره 

برداری رسیده و به دست متخصصان داخلی این کار انجام شده است. 
محمد مدنی فر مدیرعامل شرکت توسعه فراگیر سناباد نیز در خصوص کارخانه 2.5 میلیون تنی گندله این شرکت گفت: طراحی، 
مهندســی و اجرای پروژه فوق توســط متخصصان ایرانی انجام شده است. بیش از 50 درصد تجهیزات کارخانه فوق به لحاظ وزنی، 

ساخت داخل است.

در صورتــی کــه از مداخلــه در بازار 
فوالد خودداری شــود و اجازه دهیم 
که بــورس کاال کار خود را انجام دهد 
و تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به 
صورت آزاد در بورس فعالیت کنند و 
روند عرضه و تقاضا حاکم باشــد بازار 
به ثبات می رسد. با تغییر وزیر صمت، 
فضای مثبت تر و کارشناسی تری در بازار 
فوالد حاکم شده اســت و این روند به 
این دلیل است که دولت تصمیم گرفته تا 
دخالت ها در بازار را کاهش دهد زیرا با ابطال معامالت بورس کاال، 
روند بازار مختل می شــود و در شرایطی که عرضه دوبرابر تقاضا 
برای محصوالت است، احتیاجی به ابطال معامالت نیست. در حال 

حاضر، بازار فوالد در حال رسیدن به ثبات است.

حلقه هــای تامیــن برای تولیــد فوالد 
باکیفیــت و با تکیه بــر توانمندی های 
داخلی و پتانسیل های سرزمینی بایستی 
تکمیل شود و مشکالت موجود نباید مانع 
پیشرفت پروژه های صنعت فوالد شود. با 
راه اندازی کارخانه آهک شرکت فوالدیار، 
نیاز فوالد خراسان به آهک در منطقه و با 
استفاده از منابع خود شهرستان نیشابور 
مرتفع می شــود. امروز بیش از همیشه 
فوالد خراسان در کنار توسعه و پایداری 
خود و به عنوان معین اقتصادی، به دنبال ایفای »مسئولیت های 
اجتماعی« و »اشــتغال زایی پایدار« در منطقه است و حمایت از 
شرکت فوالدیار و ایجاد حلقه های تامین مواد اولیه در حوزه بومی 

را با این نگاه دنبال می کنیم.

ظرفیت تولید میلگرد در شرکت کیهان 
نورد مهام ایرانیان، 150 هزار تن در سال 
است. در حال حاضر، مشکل تأمین مواد 
اولیه، بزرگ ترین مشکل ما و همچنین 
سایر شــرکت ها در صنعت فوالد است. 
کمبود مواد اولیه باعث شــده تا بسیاری 
از شرکت ها ظرفیت خالی داشته باشند 
و برای ایجاد اشتغال، کاهش خام فروشی 
و تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر، 
این مشکل باید رفع شود. مسأله دیگر که 
به بازار فوالد برمی گردد، اهمیت ثبات قیمت ها اســت. در تورم 
همه زیان می بینند و ما به عنوان تولیدکننده، منافع مان در ثبات 
قیمت ها است تا با این ثبات، بتوانیم برای تولید و توسعه تولید، 

برنامه ریزی کنیم.

در ســال 99 برنامه ریــزی الزم بــرای 
بهره برداری از 13 طــرح و پروژه بزرگ 
در منطقه گل گهر انجام شــده است که 
بهره برداری از هر کــدام از این طرح ها 
می تواند به رونق اقتصاد و صنعت کشور 
و تحقق اهداف نقشــه راه توسعه کشور 
کمک شایانی کند. مجموع سرمایه گذاری 
گل گهر در ســال گذشــته معادل 60 
درصــد ارزش تجمعی ســرمایه گذاری 
سال های گذشته این شرکت بوده است. 
شــرکت گل گهر در سال گذشته به طور 
عملی جهش تولید داشــت به طوری کــه 4 درصد در گندله و 
3 درصد در کنسانتره افزایش تولید داشتیم. گل  گهر 34 درصد 
تولید کنسانتره و 29 درصد تولید گندله کشور در سال گذشته را 

به خود اختصاص داد.

دو سال گذشته علی رغم کلیه مشکالت در 
مالی نوردکاران داخلی، شرکت فوالد 
هرمزگان، نقشه استراتژی فروش خود 
را معطوف به تامیــن پایدار محصول 
اســلب و پاســخگویی حداکثری به 
نیاز نوردکاران داخلی نموده و بســتر 
مناســبی را جهــت افزایش ظرفیت 
تولید آن ها و اســتفاده از ظرفیت های 
خالی نوردکاران بوجود آورده اســت. 
معتقدم تنها راهکار موجود برای عبور از 
بحران ایجاد شده هم افزایی و مشارکت فوالدساز با نوردکار جهت 
اســتفاده حداکثری از ظرفیت خالی آن ها و ایجاد ارزش افزوده 

بیشتر برای طرفین است.

مهندس رضا یزدخواستی، معاون خرید شرکت فوالد مبارکه، در مورد مباحث صورت گرفته در 
مورد تغییر ضرایب قیمتی در زنجیره فوالد گفت: بررسی کارشناسان نشان می دهد که افزایش 
قیمت کنســانتره، گندله و آهن اسفنجی در سال 99 هیچ گونه توجیهی ندارد و از این رو فوالد 

مبارکه با هرگونه افزایش قیمت این مواد اولیه مخالف است. 
وی اظهار داشت: کسری کنسانتره و گندله برای فوالدسازان در سال 99 قطعی است. در جدول 
توزیع مواد سال 99، 3 میلیون کسری کنسانتره وجود دارد که تا 6 میلیون قابل  افزایش است و 
تأمین گندلۀ فوالدســازان هم با توجه به عدم راه اندازی واحدهای جدید گندله سازی با اما و اگر 

همراه است. 

محمدرضا کجباف، مدیر بازاریابی و فروش داخلی ذوب آهن اصفهان گفت: ذوب آهن اصفهان در 
اقدامی بی سابقه، داوطلبانه قیمت پایه میلگرد در بورس کاال را حدود 420 تومان کاهش داد و با 
وجود همه سنگ  اندازی ها و مخالفت های واسطه گران این اقدام، عملیاتی شد. اقدام هایی از این 
قبیل مانع سوء استفاده دالالن از فروش محصوالت با قیمت های سرسام آور می شود و امیدواریم 

همه مصرف کنندگان نهایی از این اقدام بهره مند شوند.
وی افزود: تا کنون اجماع خوبی میان تولیدکنندگان بزرگ کشور برای ایجاد ثبات در بازار فوالد 
حاصل شــده اســت، از این رو انتظار داریم با مشارکت دیگر شرکت  ها، اقدام کاهش قیمت پایه 
محصوالت فوالد، ثمربخش باشد. کاهش منطقی و اصولی قیمت از رشد بی رویه و افسارگسیخته 
قیمت ها جلوگیری می کند.گفتنی است دو شرکت ذوب آهن اصفهان و فوالد خراسان طی اقدامی 
داوطلبانه نرخ پایه میلگرد تولیدی خود را در عرضه های بورس کاال کاهش دادند که شاهد تأثیر 

مثبت اقدام این دو شرکت در معامالت فوالد در بورس کاال بوده ایم.

سیدرســول خلیفه ســلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، نگرانی هــا در مورد افزایش 
افسارگسیخته قیمت فوالد را غیرقابل اعتنا دانست و در این مورد اظهار داشت: میزان تولید فوالد در 
کشور مناسب است، به طوری که مصرف ساالنه فوالد در کشور نزدیک به 15 میلیون تن است، این 
در حالی است که هدف صنایع فوالد برای تولید سال جاری نزدیک به 30 میلیون تن خواهد بود. 
آزادسازی نرخ منجر به عرضه حداکثری مقاطع تولیدی در بازار می شود و به تدریج تعدیل قیمت ها 

را درپی دارد.
خلیفه سلطانی، در گفت و گو با خبرگزاری مهر عنوان کرد: برخی از مسئوالن تصور می کنند که 
با تعیین سقف و کف قیمت ها می توانند نرخ فوالد را تعدیل کنند؛ اما برخالف این سیاست گذاری 

اشتباه، اگر قیمت را بازار تعیین کند، دیگر با افزایش غیرمنطقی مواجه نخواهیم بود.
به گفته دبیر انجمن فوالد، تا قبل از سال 1396 یعنی زمانی که هنوز قیمت گذاری فوالد دستوری 

نشده بود، تولیدکنندگان ایرانی ارزان ترین فوالد جهان را در اختیار مشتریان داخلی قرار می دادند.

مهندس امین ابراهیمی، مدیرعامل فوالد اکســین جزئیات برنامه های این شرکت در سال 99 را 
تشریح کرد. وی اظهار داشت: مهم ترین برنامه فوالد اکسین در سال جاری، شروع و پیشرفت پروژه 
فوالدسازی است. در بستری که امسال برای صنعت فوالد ایجاد شده، فرصت مناسبی پدید آمده که 
این پروژه را کلید بزنیم به عبارت دیگر راه اندازی طرح فوالدسازی با هدف جهش تولید و اشتغال 

کمک کننده به استان خوزستان است و می تواند بیش از 23 هزار شغل غیرمستقیم ایجاد کند.
مدیرعامل فوالد اکسین با اشاره به برنامه تولید این شرکت تا پایان شهریور گفت: ما باید برنامه تولید 
ورق های محیط ترش را طبق تعهدمان برای تکمیل پروژه های راهبردی ملی انجام داده و در نیمه 

دوم سال پروژه های نفت و گاز محیط شیرین را با حداکثر ظرفیت به پیش ببریم.

از اواخر ســال 98 تا اواخر اردیبهشت ســال جاری، در بازار فوالد، سیاست سرکوب قیمت ها و 
قیمت گذاری دستوری دنبال شد که نتیجه آن چیزی جز ابطال مکرر معامالت فوالد در بورس 
کاال نبود. با این حال از اوایل خرداد که سیاست قیمت گذاری دستوری کنار گذاشته شد و شاهد 
اصالح روش های تنظیم بازار فوالد توسط مدیریت جدید وزارت صمت بودیم، به سرعت نشانه های 
مثبت در بازار فوالد آشکار شد و حتی قیمت شمش فوالدی در معامالت یازدهم خرداد در بورس 

کاال کاهش یافت.
در روز چهارشنبه هفتم خرداد، 145 هزار و 85 تن و در روز یازدهم خرداد 124 هزار تن شمش 
فوالدی در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاال عرضه شد که این عرضه ها، سنگین ترین 

عرضه شمش در تاریخ فعالیت بورس کاال در کشور است.
آرامش فعلی در بازار فوالد، نتیجه اصالح روش های تنظیم بازار فوالد و همکاری فوالدسازان است.
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درصد رشد سود فوالد خراسان

درصد رشد سودخالص فوالد آلیاژی ایران

درصدی کاهش تولید فوالد خام ایران در ماه 
آوریل

شماره جدید چیالن منتشر شد

شرکت فوالد مبارکه اصفهان در سال 98، موفق به تحقق سود 
خالص 12387 میلیارد تومانی شد که نسبت به سال 97، رشد 
یک درصدی را نشان می دهد. فوالد مبارکه در سال 98 به ازای 

هر سهم 59.3 تومان سود ساخت.

سود  تحقق  به  موفق  سال 98،  در  خوزستان  فوالد  شرکت 
خالص 3334 میلیارد تومانی شد که نسبت به سال 97، رشد 
6 درصدی را نشان می دهد. طبق گزارش حسابرسی نشده، نماد 
بورسی فخوز، در سال 98 به ازای هر سهم 175 تومان سود 

ساخت.

مجتمع فوالد خراسان در سال 98، موفق به تحقق سود خالص 
758.9 میلیارد تومانی شد که نسبت به سال 97، رشد 79 
درصدی را نشان می دهد. طبق گزارش حسابرسی نشده، نماد 
بورسی فخاس با سرمایه ثبت شده 900 میلیارد تومانی، در سال 

98 به ازای هر سهم 84.3 تومان سود ساخت.

شرکت فوالد آلیاژی ایران در سال 98، موفق به تحقق سود 
خالص 564.7 میلیارد تومانی شد که نسبت به سال 97، رشد 
53 درصدی را نشان می دهد. طبق گزارش حسابرسی نشده، 
نماد بورسی فوالژ با سرمایه ثبت شده 550 میلیارد تومانی، در 

سال 98 به ازای هر سهم 102.7 تومان سود ساخت.

انجمن جهانی فوالد گزارش داد که تولید فوالد خام ایران در 
ماه آوریل سال 2020 به یک میلیون و 790 هزار تن رسید که 
17.8 درصد کمتر از آوریل سال 2019 است. تولید فوالد خام 
ایران بنا به گزارش انجمن جهانی فوالد، در ماه آوریل سال جاری 

میالدی 17.8 درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است.

افتتاح  دو کارخانه فرآوری سنگ آهن در پایتخت سنگ آهن ایران بازار فوالد در مسیر ثبات قرار گرفته است

مشکالت نباید مانع پیشرفت پروژه های
 فوالدی شود

تأمین مواد اولیه، مشکل بزرگ نوردکاران

در  بزرگ  پروژه  و  طرح  از 13  بهره برداری 
منطقه گل گهر

نوردکاران  نیاز  مورد  اسلب  حداکثری  تأمین 
داخلی توسط فوالد هرمزگان
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نورد مهام ایرانیان
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مدیرعامل شرکت معدنی 
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فرزاد ارزانی

مدیرعامل فوالد هرمزگان
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داخلی
 کرونا ۱۵ درصد به تولید ناخالص داخلی کشور آسیب زد

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بیماری کرونا ۱۵درصد به تولید ناخالص داخلی 
کشور آسیب زد، گفت: رشد اقتصادی کشور در سال گذشته با احتساب نفت، منفی بوده که 

برای بهبود شرایط اقتصادی باید به سیاست های تحریک تقاضا روی آورد.
تحقق بیش از ۱۰۰ درصد درآمدهای مالیاتی

مالیاتی،  فرار  با  مقابله  تداوم  بر  تاکید  با  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  کل  رئیس 
مالیاتی  درآمدهای  تحقق  مشکالت،  و  تحریم ها  تمامی  وجود  با  گذشته  سال  گفت: 
که  کرده ایم  تالش  داشت:  اظهار  پارسا  امیدعلی  بود.  درصد   ۱۰۰ از  بیش  کشور 
همه  در  اطالعات  همه  باید  اساس،  این  بر  و  شود  هوشمندسازی  مالیات،  اخذ 
گیرد. قرار  مالیاتی  امور  سازمان  اختیار  در  آنالین  صورت  به  کشور  دستگاه های 

ارفع انسداد منابع ارزی در بانک های خارجی با جدیت پیگیری شود
حسن روحانی، رئیس جمهور کشور، با قدردانی از اقدامات بانک مرکزی برای آزادسازی 
بخشی از منابع ارزی مسدودشده کشور در بانک های خارجی، بر تداوم این پیگیری ها تاکید 
کرد و همراهی بیشتر صادرکنندگان را با بانک مرکزی برای تامین ارز واردات مورد نیاز 

کشور، ضروری دانست.
آغاز ساماندهی بانک های نظامی با ادغام بانک حکمت در بانک سپه

بانک حکمت ایرانیان با هدف ساماندهی نظام بانکی به عنوان نخستین بانک نظامی در بانک 
سپه ادغام شد. در گام بعدی قرار است چهار بانک انصار، قوامین، مهر اقتصاد و مؤسسه 

اعتباری کوثر نیز فرایند ادغام را طی کنند.
نیاز به هزار هزار میلیارد تومان منابع مالی برای تحقق رشد اقتصادی

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای تحقق رشد اقتصادی مطلوب به هزار هزار میلیارد 
تومان منابع مالی نیاز است. فرهاد دژپسند،  با بیان اینکه امروز سرمایه گذاری مانند نان شب 
برای ما واجب است، گفت: برای کاهش نرخ بیکاری، باال بردن جایگاه کشور در اقتصاد جهانی 

و تحقق رونق تولید، باید شرایط را برای سرمایه گذاری و تولید فراهم کنیم.
افرایش ضریب نفوذ سهام در کشور به ۷۰ درصد

علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: پس از آزادسازی سهام عدالت 
ضریب نفوذ سهام در کشور به ۷۰ درصد افزایش یافت. به گفته وی، بیش از ۳.۵ میلیون نفر 

وارد سایت شده و کنترل سهام عدالت خود را برعهده گرفتند.
 زمان اخذ مجوزهای کسب وکار از ۷۲ روز به ۳ روز کاهش می یابد

محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با راه اندازی پنجره واحد 
فیزیکی شروع کسب و کار، زمان اخذ مجوزهای کسب و کار از ۷۲.۵ روز به سه روز کاهش 

می یابد. در بهترین کشور دنیا اخذ این مجوزها تنها نیم روز طول می کشد!
نرخ تورم در رقم ۲۲ درصد کنترل خواهد شد

عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی با بین اینکه نرخ تورم در رقم ۲۲ درصد کنترل خواهد 
شد، گفت: پیش بینی نزدیک به واقعیت دولت، کاهش حجم نقدینگی تا یکسال آینده است. 
وی افزود: ما مقید هستیم با ابزارهایی که در اختیار داریم و اقداماتی که بانک مرکزی در بازار 

پول خواهد داشت، از طریق کنترل نرخ سود بانکی، نرخ تورم را کنترل کنیم.

خارجی

سقوط تاریخی تولیدات صنعتی آلمان
در ماه آوریل شیوع ویروس کرونا باعث شد بزرگترین اقتصاد اروپا وارد رکود شود و تولیدات 
صنعتی آلمان با بیشترین سقوط در تاریخ خود روبرو شد. داده های منتشر شده توسط اداره 
آمار آلمان نشان داد که تولیدات صنعتی این کشور در ماه آوریل ۱۷.۹ درصد سقوط کرده 
است. تولید کاالهای پایه )کاالهایی که برای تولید کاالهای دیگر به کار می روند( بیشتر از 

همه کاهش یافت و ۳۵.۳ درصد سقوط کرد.
اوپک پالس کاهش تولید تاریخی خود را تمدید کرد 

تولیدکنندگان بزرگ نفت عضو گروه اوپک پالس، توافق کردند کاهش تولید نفت خود را 
که ابتدا برای دو ماه برنامه ریزی شده بود، برای یک ماه دیگر تمدید کنند. ۱۳ کشور عضو 
گروه اوپک و ۱۰ متحد غیر اوپکی آن ها )شامل روسیه( در یک اجالس آنالین، کاهش تولید 

روزانه ۹.۷ میلیون بشکه ای را تا ماه ژوئیه تمدید کردند.
رنو بسته نجات ۵ میلیارد یورویی دریافت می کند

دولت فرانسه اعالم کرد یک وام ۵ میلیارد یورویی برای نجات شرکت رنو از بحران کرونا 
تصویب کرده است؛ بحرانی که باعث شد این شرکت حدود ۱۵ هزار نفر از کارکنان خود 
را اخراج کند. این وام به دنبال دیدار وزیر مالی فرانسه، برونو لومیر، با مدیران اجرایی و 

نمایندگان کارگری شرکت و مقامات محلی به تصویب رسید.
صادرات نفت ونزوئال به پایین ترین سطح ۱۷ ساله رسید 

در ماه می صادرات نفت ونزوئال با سقوط سنگینی روبرو شد و به پایین ترین سطح خود از 
۲۰۰۳ تاکنون رسید. این اتفاق پس از آن افتاد که دو شرکت مکزیکی که به عنوان واسطه ای 
برای فروش نفت ونزوئال فعالیت می کردند، توسط آمریکا در لیست سیاه قرار گرفتند و دیگر 

قادر به دریافت نفت از این کشور نیستند.
کرونا برای اقتصاد آمریکا ۸ تریلیون دالر خرج خواهد داشت 

دفتر بودجه کنگره آمریکا )سی بی او( تخمین زد که ویروس کرونا در ۱۰ سال آینده ۷.۹ 
تریلیون دالر به فعالیت های اقتصادی این کشور آسیب خواهد زد. تا کنون چندین تریلیون 
دالر بسته نجات مالی به اقتصاد آمریکا تزریق شده تا تأثیرات منفی همه گیری کرونا را 

خنثی کند. 
قرنطینه کرونا در هند ۱۲۲ میلیون نفر را بیکار کرد

مرکز نظارت بر اقتصاد هند اعالم کرد که به علت پاندمی کرونا نرخ بیکاری هند به ۲۳.۴۸ 
درصد رسیده است. طبق تخمین مرکز نظارت بر اقتصاد هند تنها در ماه گذشته ۱۲۲ میلیون 
نفر در هند مجبور به ترک کار خود شده اند. کارگران روزمزد و کارکنانی که در استخدام 

شرکت های کوچک بودند بیشترین آسیب را دیده اند. 
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رودرویی ترکیه و اتحادیه اروپا در حوزه تجارت فوالد

کمیسیون اروپا در اواسط ماه می تحقیقات ضددامپینگ علیه واردات کویل نورد گرم فوالدی از ترکیه را آغاز کرد. انجمن 
فوالد اروپا، یوروفر، شکوائیه ای را در این زمینه در کمیسیون اروپا طرح کرده است. صادرات محصوالت فوالدی ترکیه به 
اتحادیه اروپا در سال 2018 با رشد 65 درصدی به 6.17 میلیون تن رسید. ترکیه نیز در اقدامی تالفی جویانه به سازمان 
تجارت جهانی اعالم کرد که قصد دارد تعرفه های جدید بر واردات محصوالت فوالدی از اتحادیه اروپا وضع کند. دولت ترکیه 
به سازمان تجارت جهانی اعالم کرده که نرخ تعرفه های جدید بر فوالد وارداتی از اتحادیه اروپا، 9 تا 17 درصد خواهد بود. 

قیمت های منتشرشده توسط متال بولتن نشان می دهد که قیمت اسلب صادراتی ایران در هفته منتهی به 
14 خرداد، در محدوده 350 تا 352 دالر به ازای هر تن بوده است که نسبت به هفته پیش ا آن، تغییری 

را نشان نمی دهد.
 اســلب صادراتی ایران، علی رغم ثبات قیمت آن، همچنان در ســقف قیمت سال 99، معامله می شود.در 
هفتــه منتهی به 14 خرداد، قیمت فوِب بیلت صادراتی ایران به محدوده 356 تا 364 دالر به ازای هر تن 
رسیده که میانگین این قیمت ها، 360دالر به ازای هر تن، افزایش 0.8 درصدی را نسبت به قیمت های 7 
خرداد نشان می دهد.با کاهش محدودیت های اعمال شده برای مهار کرونا در کشورهای مختلف دنیا، قیمت 
فوالد در بازارهای جهانی رو به افزایش گذشته که این خبر خوبی برای اقتصاد ایران است که به درآمدهای 
ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی نیاز مبرم دارد. چین مصرف و واردات شمش فوالدی را افزایش داده و در 
کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس نیر بعد از عید فطر، فعالیت های اقتصادی در حال بازگشت به روال 
عادی است.قیمت فوب بلیت صادراتی CIS در بنادر دریای سیاه، در هفته منتهی به 14 خرداد با افزایش 

2.8 درصدی به 366 دالر به ازای هر تن رسیده است. 
با افزایش فعالیت های اقتصادی در مناطق مختلف جهان می توان امیدوار بود که روند افزایش قیمت فوالد 
صادراتی ایران همچنان ادامه داشته باشد. فراموش نکنیم که بلیت صادراتی ایران در اوایل سال جاری میالدی در محدوده قیمتی 400 دالر به ازای هر تن معامله 

می شد و قیمت ها فعلی همچنان فاصله قابل توجهی با قیمت های فوالد، قبل از آغاز بحران کرونا دارد.

بنا به آخرین گزارش انجمن جهانی فوالد، میزان تولید فوالد خام دنیا در ماه آوریل سال 2020 میالدی، 
137.1 میلیون تن بوده که نســبت به ماه مشابه ســال گذشته، کاهش قابل توجه 13 درصدی را نشان 
می دهد.تولید فوالد خام در چین در ماه آوریل سال جاری 85 میلیون تن بوده که 0.2 درصد باالتر از تولید 
فوالد این کشــور در ماه آوریل سال 2019 است. در ماه آوریل تولید فوالد هند شدیداً تحت تأثیر بحران 

کرونا قرار گرفته و 65.2 درصد کاهش یافته است.
تولید فوالد خام در اتحادیه اروپا نیز در ماه آوریل کاهش 22.9 درصدی را تجربه کرده است. در واقع، از 
میان فوالدسازان بزرگ دنیا، تنها تولید فوالد چین در ماه آوریل افزایش یافته است. کاهش تولید فوالد خام 
ژاپــن در ماه آوریل، 23.5 درصد، کاهش تولید فوالد خام آمریکا، 32.5 درصد و کاهش تولید فوالد خام 

ترکیه در ماه مورد اشاره، 26.3 درصد بوده است.
تولید فوالد خام ایران نیز در ماه آوریل سال جاری میالدی، 17.8 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته 

کاهش یافته است و به یک میلیون و 790 هزار تن رسیده است.
در چهار ماه نخســت سال جاری میالدی، تولید فوالد خام دنیا نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 4.1 
درصد کاهش یافته و به 581 میلیون تن رسیده است. تولید فوالد خام ایران علی رغم کاهش در ماه آوریل، 

در مجموع چهار ماه نخست سال جاری میالدی، رشد 4.3 درصدی را تجربه کرده است.  

انجمن جهانی فوالد در گزارش »چشم انداز کوتاه مدت« خود اعالم کرد: تقاضای جهانی برای فوالد در سال 
میالدی جاری به دلیل تاثیر بحران کرونا، 6.4 درصد ســقوط خواهد کرد. این انجمن پیش بینی کرد که 
در ســال آینده )ســال 2021( این روند معکوس خواهد شد و تقاضا برای فوالد، صعودی خواهد شد.بنا به 
پیش بینی انجمن جهانی فوالد، پس از سقوط تقاضا برای فوالد در سال جاری به یک میلیارد و 650 میلیون 
تن، پیش بینی می شود که تقاضا برای فوالد در سال 2021 با 3.8 درصد رشد به یک میلیارد و 720 میلیون 

تن برسد. 
تاثیر ویروس کرونا در بخش های مختلف اقتصادی و کشورهای مختلف جهان یکسان نیست؛ به طوری که 
انتظار می رود تقاضا برای فوالد در بزرگترین تولیدکننده و مصرف کننده جهان یعنی چین در سال جاری 
یک درصد افزایش یابد، درحالی که در کشــورهای توسعه یافته، افت حدود 17 درصدی تقاضا برای فوالد، 

مورد انتظار است.
انجمن جهانی فوالد پیش بینی کرده که تقاضای فوالد در بســیاری از کشورها خصوصاً در نیمه دوم سال 
2020 به شــدت کاهش خواهد یافت زیرا شیوع بیماری کرونا موجب اختالل در زنجیره عرضه و مصرف 
فوالد شده است. در حالی که محدودیت های اعمال شده برای مقابله با کرونا به تمامی صنایع مصرف کننده 
فوالد آسیب وارد کرده اما دو صنعت خودروسازی و ساخت ماشین آالت آسیب بیشتری از این وضعیت خواهند دید و با شوک طوالنی مدت تقاضا مواجه خواهند شد.

بنا به آمارهای گمرک چین، صادرات فوالد این کشــور در 5 ماه نخســت سال جاری میالدی به 25 
میلیون تن رسید که 14 درصد کمتر از دوره مشابه سال گذشته است.

در ماه می، حجم صادرات محصوالت فوالدی چین 4.4 میلیون تن بوده که 23.3 درصد کمتر از مدت 
مشابه سال قبل است.

واردات محصوالت فوالدی تمام شده توسط چین در ماه می سال میالدی جاری نسبت به ماه پیش از 
آن، افزایش 27 درصدی و نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد حدود 31 درصدی  را نشان می دهد. 
حجم این واردات در ماه می، 1.3 میلیون تن بوده است. واردات محصوالت فوالدی چین در مجموع 5 
ماهه به 5.5 میلیون تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 12 درصدی را نشان می دهد.

روند قیمت  فوالد صادراتی ایران

آخرین وضعیت تولید فوالد در دنیا

تقاضا برای فوالد چه وضعی خواهد داشت؟

کاهش 14 درصدی صادرات فوالد چین

سـرخـط خبــرهـای اقتصـادی



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 خردادهفته دوم خردادسایز

0.4170,000165,000

0.5167,000167,000

0.6165,000168,000

0.7158,000160,000

0.8160,000160,000

0.9171,000170,000

1177,000172,000

1.25168,000169,000

1.5176,000177,000

2172,000177,000

2.5169,000172,000

هفته سوم خردادهفته دوم خردادسایز

6.574,50074,000

8******

10******

12******

14******

هفته سوم خردادهفته دوم خردادسایز

379,50080,000

479,50080,000

579,50080,000

679,50080,000

879,50080,000

1079,50080,000

هفته سوم خردادهفته دوم خردادسایز

679,50080,000

879,50080,000

1079,50080,000

1279,50080,000

1479,50080,000

1692,00080,000

هفته سوم خردادهفته دوم خردادسایز

874,50074,000

1072,00069,000

1272,00069,000

1472,50070,000

1672,50070,000

1872,50070,000

2072,50070,000

2272,50070,000

2572,50070,000

2868,50066,500

30******

3270,00069,200

هفته سوم خردادهفته دوم خردادسایز

2100,00097,000

395,00092,000

495,00092,000

595,00092,000

695,00092,000

8105,000102,500

1098,00096,000

12103,00096,000

15100,00096,000

20123,000119,000

25122,000117,500

روند تغییرات
قیمت محصوالت فوالدی 

در بازار تهران

قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون )ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

65.08016.2001399/03/121399/04/31ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

70,5362,0381399/03/121399/04/31ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

92,52322,0001399/03/121399/05/31ورق سرد Bفوالد مبارکه اصفهان

70,5369,5851399/03/191399/04/31ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

65,08019,2201399/03/191399/04/31ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

92,52355,4261399/03/191399/05/31ورق سرد Bفوالد مبارکه اصفهان

68,9273,3001399/03/131399/05/11تیرآهن 14 تا 18ذوب آهن اصفهان

60,1763,2121399/03/131399/05/11سبد میلگرد مخلوطذوب آهن اصفهان

70,1954,8401399/03/171399/03/27سبد تیرآهن مخلوطذوب آهن اصفهان

68,1883,3001399/03/171399/05/15سبد تیرآهنذوب آهن اصفهان

69,0043,3001399/03/171399/05/15تیرآهن 14 تا 18ذوب آهن اصفهان

فوالد خوزستان
شمش بلوم 

5SP)150*150(
55,58050,0001399/03/111399/04/10

مجتمع فوالد خراسان
سبد میلگرد 
A3-1428تا

62,7531,2101399/03/131399/03/19

مجتمع فوالد خراسان
سبد میلگرد 
A3-1428تا

62,3372,2001399/03/171399/03/21

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(

61,6581,5621399/03/171399/03/20سبد میلگرد مخلوطجهان فوالد سیرجان

63,000441399/03/131399/03/20سبد میلگرد مخلوطپرشین فوالد آریا

61,6581,1001399/03/171399/03/25سبد میلگرد مخلوطپرشین فوالد آریا

63,0002,2001399/03/131399/03/25سبد میلگرد مخلوطفوالد روهینا جنوب

61,6582,4201399/03/171399/03/27سبد میلگرد مخلوطفوالد روهینا جنوب

61,6581,0341399/03/131399/03/20سبد میلگرد 14 تا 25صبا فوالد زاگرس

63,6263,4321399/03/171399/03/25سبد میلگرد 14 تا 25صبا فوالد زاگرس

صنایع آهن و فوالد سرمد 
ابرکوه

سبد میلگرد 14 تا 32 
A3 -

61,6583,0141399/03/171399/04/08

65,32961613/03/13991399/03/19سبد میلگرد مخلوطفوالد کویر کاشان

سبد میلگرد 14 تا 32 آذر فوالد امین
A3 -

63,2721,0121399/03/171399/03/20

61,6581,5181399/03/171399/04/01سبد میلگرد مخلوطمجتمع فوالد ظفر بناب

67,9947701399/03/131399/03/21سبد تیرآهن مخلوطفوالد البرز ایرانیان

67,3011,1001399/03/171399/03/20سبد تیرآهن مخلوطفوالد البرز ایرانیان

گسترش فوالد فجر 
69,7882201399/03/171399/03/22ناودانی 10آذربایجان
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تغییرات قیمت محصوالت فوالدي در بازار تهران 

ورق روغنی ورق سیاه میلگرد ساده میلگرد آجدار نبشی ناودانی


