
راه حل های ترکیبی برای حل 
مشکالت عرضه در بورس کاال

غالمرضا خلیقی

مدیرعامل شرکت فوالد غرب آسیا

در حال حاضر، مهم ترین چالش صنعت فوالد، تکمیل 
زنجیره ارزش و فعال سازی بخش هایی از زنجیره است 
که ظرفیت خالی دارد. مثال در حوزه کاری ما با کمبود 

ورق گرم به عنوان مواد اولیه روبرو هستیم، 
در حالی که در بخش نورد ســرد ظرفیت وجود دارد. 
بنابراین بایســتی در زنجیره فوالد جاهایی که کسری 
وجود دارد، ظرفیت جدید ایجاد کرد که زنجیره کامل 

شود.
فرمول هایــی که نهادهای دولتی برای این منطور ارائه 
می دهند زیاد نتیجه بخش نیســت، چــرا که در واقع 

سازوکار عرضه و تقاضا رعایت نمی شود.
 بنابراین امیدواریم که نورد گرم شماره 2 فوالد مبارکه 
هر چه سریع تر به نتیجه برسد که گشایشی اساسی در 

این زمینه حاصل شود.
یکی دیگر از موضوعات روز، مشکالت عرضه در بورس 
است که نیازمند تمهیدات فوری است. در موضوع عرضه 
در بورس کاال همین که قیمت ها دستوری نباشد کمک 
می کند که تقاضای کاذب از بورس کاال خارج شــود. 
همچنین ابطال معامالت باعث التهاب در بازار می شود. 
خیلی کم اتفاق افتاده که معامله ای ابطال شود و پس 
از آن، محصوالت فوالدی با قیمت ارزان تر معامله شود. 

ابطال معامالت باعث به هم ریختگی بازار خواهد شد.
ما مشکالتی در زمینه عرضه محصوالت خود در بورس 
کاال داشــتیم که مهمترین آن بحث قیمت پایه ورق 
فوالدی بود. طی جلسات مختلف با وزارت صمت که با 
حضور انجمن فوالد و بورس کاال برگزار شد در نهایت 
قرار شــد که تعیین قیمت پایه ورق فوالدی توســط 
بورس کاال انجام شــود که خوشبختانه از شهریور ماه 

قیمت های پایه اصالح شد.
 در حال حاضر ما برای عرضه محصوالت مان در بوس 

کاال مشکلی در رابطه با قیمت پایه نداریم.
پیش از این در بورس کاال، قیمت پایه کالف ســرد از 
کالف گــرم پایین تر بود ولــی در حال حاضر می توان 
گفت که این مشکل حل شــده است، ولی مشکالت 

دیگر همچنان وجود دارد.
یکی از مشکالت عرضه در بورس کاال، بحث ضمانت نامه 
است که اگر مقدار عرضه زیاد باشد ضمانت نامه سنگین 
می خواهد، اگر عرضه به صورت ســلف باشد 20 درصد 
ارزش عرضه، ضمانت نامه می خواهد که در رابطه با این 
مسائل در حال مذاکراتی هستیم و راه حل های ترکیبی 

نیز ارائه شده است. 
به هر حال تهیــه ضمانت نامه در ارقام باال، هزینه های 
سنگینی را به شرکت ها تحمیل می کند. امیدواریم که 

بورس کاال این مسئله را حل کند.

 »فوالد« در انتظار گره گشایی »رزم حسینی«

علیرضا رزم حســینی در ماه های آخر دولت دوم روحانی، سکان دار وزارت 
صمت شد و فعاالن فوالد از وضعیت »بی وزیری« خارج شدند. رزم حسینی 
روزهای شلوغی برای ســامان دادن به مطالبات جامعه فوالد، ساماندهی و 
تنظیم بازار فوالد، تأمین مواد اولیه فوالدسازان، ساماندهی عرضه ها در بورس 
کاال و حل گره های صادراتی تجارت فوالد کشــور دارد. همچنین توازن در 
زنجیره فوالد که رضایت تمامی ذی نفعان را به دنبال داشــته باشد انتظاری   

است که از وزیر جدید صمت برای بازگشت آرامش به بازار فوالد می رود.
بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
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تأسیس یک شرکت اکتشافی-حفاری پیشرفته توسط چادرملو

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به دنبال تأسیس یک شرکت جدید با تجهیزات مدرن و به روز اکتشافی و حفاری است. با تأسیس این شرکت 
جدید، چادرملو نه تنها توسعه پهنه جغرافیایی را در دستور کار دارد، بلکه به صورت حرفه ای در اکتشافات عمیق و نیمه عمیق فعال تر خواهد شد تا 

بهره برداری از ظرفیت ذخایر قطعی و احتمالی با سهولت بیشتر، با قیمت تمام شده پایین تر و در یک مقیاس اقتصادی صورت گیرد.

آب خلیج فارس به گل گهر رسید

فرصت تحریم ها برای فوالد اکسین

آغاز راه اندازی سرد واحد احیای مستقیم 
فوالد قائنات توسط مهندسان داخلی 

کنیا خواستار همکاری با ذوب آهن 
اصفهان

تولید شمش فوق سنگین 110 تنی در مجتمع صنعتی اسفراین

افتتاح فاز دوم شرکت فوالد کاوه جنوب کیش

تولید شــمش فوالدی در شــرکت فوالد خوزستان در شــش ماهه نخست امسال 
رکوردشــکنی کرد و از یک میلیون و ۹۷۶ هزار تــن فراتر رفت. رکورد جدید فوالد 
خوزستان، ۶۷ هزار تن بیش از رکورد پیشین شش ماهه این شرکت در سال ۹۷ است. 

فوالد خوزستان پس از دو سال توانست رکورد تولید شش ماهه خود را ارتقا دهد.
فوالد مبارکه نیز در شــهریورماه امسال موفق به شکستن رکورد تولید ماهانه تختال 
شد. کارکنان ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم این شرکت در شهریورماه موفق 
به تولید ۶3۹ هزار تن تختال شــدند. همچنین در روز سی ام شهریور با تولید روزانه 
۱33 ذوب، رکورد پیشین تولید روزانه در این ناحیه از شرکت فوالد مبارکه شکسته 
شد. )رکورد قبلی تولید روزانه با ۱3۱ ذوب مربوط به پنجم اردیبهشت ماه ۹۹ بود(.

شرکت فوالد هرمزگان نیز در شهریور ماه موفق به ثبت رکورد تولید ماهیانه به میزان 
۱3۷،3۹۱ تن شــد. رکورد ماهیانه قبلی این شــرکت در خرداد ماه ۹۷ و به میزان ۱3۵،۶۹۹ تن محقق شده بود. سید اصغر مدنی، 
معاون بهره برداری شرکت فوالد هرمزگان گفت: رکورد یاد شده در حالی ثبت شد که با توجه به شیوع بیماری کرونا محدودیت هایی 
در سطح شرکت وضع شده بود اما با این حال توانستیم رکورد تولید قبلی در ناحیه فوالدسازی را بهبود ببخشیم.همچنین رکورد تولید 
در مجتمع فوالد صنعت بناب در نیمه نخست سال جاری شکسته شد و حجم تولید در این مجتمع به 3۶۷۷۸۴ تن رسید که باالترین 
میزان تولید شش ماهه در تاریخ تاسیس این شرکت است.علیرضا زاهدیان مدیرعامل شرکت فوالد غدیر نی ریز نیز خبر داد که این 
شرکت موفق به ثبت رکورد تولید ماهیانه ۸۴۱۸۸  تن آهن اسفنجی در شهریور ماه سال ۱3۹۹ شد که باالترین میزان تولید ماهانه 

فاز نخست طرح انتقال آب خلیج فارس به صنایع مهم معدنی کشور در دو استان کرمان 
و یزد افتتاح شد. در گام نخست، آب شیرین شده خلیج فارس به تأسیسات شرکت معدنی 

و صنعتی گل گهر در سیرجان رسید.
جمشید مالرحمان، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در پیامی به مناسبت 
افتتاح فاز نخست این طرح نوشت: »طرح انتقال آب خلیج فارس به صنایع جنوب شرق 
کشور از پروژه های بزرگ آبرسانی کشور محسوب می شود که از سال ۹۵ در سه قطعه در 
مرحله اجرا قرار گرفته و آب گل گهر در سیرجان، مس در سرچشمه رفسنجان و چادرملو 
در یزد را تامین می کند و با اجرای این طرح، شیرین سازی آب دریا در کنار خلیج فارس 
انجام می شود و آب برای مصرف صنایع استان های یزد و کرمان تأمین می شود که اجرایی 
شدن تامین آب از دریاهای آزاد توسط شرکت های معدنی و صنایع معدنی، گامی نو و عملی برای استقالل آبی بخش معدن از منابع 
زیرزمینی و حفظ محیط زیست می باشد«.مدیرعامل گل گهر در ادامه نوشته است: »ابرپروژه انتقال آب خلیج فارس به نواحی مرکزی 
ایران و به ویژه منطقه عظیم معدنی و صنعتی گل گهر، آرزویی چند ساله بود که در دولت تدبیر و امید به همت مسئوالن و همراهی 
بخش خصوصی اجرایی شد و به یاری خداوند سرانجام در سال جهش تولید و همزمان با هفته دفاع مقدس شاهد ورود اولین پمپاژ آب 

خلیج فارس به مخزن ۴۵ هزار مترمکعبی گل گهر به عنوان مقصد نخست پروژه انتقال آب هستیم«.

مهندس ابراهیمی مدیرعامل فوالد اکسین در حاشیه بازدید از شرکت لوله سازی ماهشهر 
گفت: در سال گذشته بیش از ۷0 درصد محصوالت اکسین در صنایع استان خوزستان 
مورد اســتفاده قرار گرفت.مدیرعامل فوالد اکســین اظهار داشت: در سال های گذشته 
بیشترین تولید فوالد اکسین در حوزه محصوالت تجاری بود و لوله سازها ورق موردنیاز 
خود را از خارج از کشور تامین می کردند، اما تحریم ها فرصتی مناسب برای برگشت اکسین 
به ریل اصلی خود و تولید محصوالت مرتبط با نفت و گاز بود.وی تاییدیه های اخذ شده 
برای استفاده ورق های تولیدی اکسین در پروژه های نفت و گاز کشور را بسیار سختگیرانه 
عنوان کرد و گفت: ما در سال گذشته با راه اندازی بزرگترین آزمایشگاه خوردگی فلزات 
در محیط اسیدی و تست های مختلف و بعضا بسیار سختگیرانه شرکت ملی نفت ایران، 

ورق هایی تولید کردیم که با باالترین کیفیت و در حد بهترین استانداردهای دنیا است.

عباس نعیمی قائم مقام ایمیدرو از آغاز راه اندازی )تســت( سرد 
طرح احیای مســتقیم فوالد قائنات توسط مهندسان داخلی از 
ابتــدای مهر خبر داد. وی با اعالم ایــن خبر گفت: واحد احیای 
مستقیم طرح فوالد قائنات، ۸۴.۷۱ درصد پیشرفت دارد. راه اندازی 
مشــعل این واحد پس از اتمام مرحله راه اندازی تست سرد طی 
3 ماه، از نیمه نخســت دی آغاز و طبــق برنامه ریزی، در بهمن 
امسال به صورت رســمی راه اندازی می شود.وی ادامه داد: واحد 
فوالدســازی قائنات نیز اکنون ۵۹.۱۶ درصد پیشرفت دارد و در 
نیمه دوم ۱۴00 به بهره برداری می رسد.قائم مقام ایمیدرو با بیان 
اینکه هر جا در کشــور به جوانان اعتمــاد کردیم و کار را به آنها 
سپردیم، موفق بودیم، تصریح کرد: در طرح فوالد قائنات، پیمانکار 
خارجی حضــور نیافت و درنتیجه، به مهندســان جوان داخلی 
تکیه شد. آنها توانستند عالوه بر احداث کارخانه، در بومی سازی 

تجهیزات و قطعات نیز گام های مهمی بردارند.

بندیکت واتمبا سفیر کشــور کنیا در جمهوری اسالمی ایران با 
حضور در غرفه ذوب آهن اصفهان در نهمین نمایشگاه بین المللی 
فرصت های ســرمایه گذاری معدن و صنایــع معدنی، همکاری 
با ذوب آهن اصفهان را خواســتار شــد. واتمبا، ایران را کشــور 
صنعتی و توســعه یافته دانســت و گفت: باتوجه به قابلیت های 
صنعتی جمهوری اســالمی ایران و معادن غنی در کشور کنیا، 
این دو کشور می توانند همکاری های خود را افزایش دهند. سفیر 
کشور کنیا افزود: این کشور دارای معادن غنی سنگ آهن است 
و امیدواریم از تجربه ایرانیــان برای احداث کارخانه های فوالدی 
و اســتخراج معادن بهره مند شویم.واتمبا در خصوص محصوالت 
فوالدی ایران نیز گفت: بر اســاس اطالعاتی که کســب کردم، 
تولیــدات فوالدی کارخانه های ایرانی به ویژه ذوب آهن اصفهان، 
محصوالت باکیفیتی اســت و ما امیدواریم از این محصوالت در 

صنایع ساختمان، سدسازی و... استفاده کنیم.

مهندس محمود نظام دوست مدیر تولید ذوب مجتمع صنعتی اسفراین گفت: به همت مهندسین و کارشناسان مجرب داخلی برای اولین 
بار در مجتمع صنعتی اسفراین، شمش فوق سنگین ۱۱0 تنی تولید شد.وی اظهار داشت: با توجه به وزن باالی محصول نهایی، شمش 
اولیه برای تولید این محصول شــمش ۱۱0 تن انتخاب شده و از لحاظ وزنی این شمش، بزرگترین شمش آلیاژی تولید شده در تاریخ 
فوالدسازی کشور است. با توجه به اینکه ظرفیت کوره و پاتیل های مجتمع ۵0 تنی است در این روش از دو پاتیل استفاده کردیم که کاری 
بسیار ارزشمند می باشد و کلیه مراحل ساخت و طراحی قالب چدنی توسط کارشناسان و مهندسین توانمند این مجتمع انجام  شده است.

فاز دوم فوالدسازی شرکت فوالد کاوه جنوب کیش روز پنجم مهرماه با حضور اسحاق 
جهانگیری معــاون اول رئیس جمهوری در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در غرب 
بندرعباس به بهره برداری رســید.علی دهاقین، مدیرعامل شرکت فوالد کاوه جنوب در 
مراســم بهره برداری از این طرح گفت: فاز دوم فوالدســازی شرکت فوالد کاوه جنوب 
کیش با سرمایه گذاری 3۱۱ میلیون یورو از سوی بنیاد مستضعفان در مدار تولید قرار 
گرفته است. با بهره برداری از فاز دوم این مجموعه فوالدی یک میلیون و 200 هزار تن 
به ظرفیت تولید شمش در کشور اضافه شده و ظرفیت تولید در این شرکت به ساالنه 
2 میلیون و ۴00 هزار تن شمش فوالدی خواهد رسید. این میزان تولید باعث می شود 
تا رتبه فوالد کاوه جنوب کیش در میان تولیدکنندگان فوالد کشور از جایگاه هفتم به 

چهارم ارتقا یابد.دهاقین با اشــاره به نقش احداث فاز دوم فوالدسازی شرکت فوالد کاوه جنوب کیش در اشتغال زایی نیروهای بومی 
استان هرمزگان اضافه کرد: با راه اندازی این فاز برای ۸00 نفر به صورت مستقیم و ۶ هزار و ۴00 نفر بصورت غیرمستقیم اشتغال زایی 
شده است. وی یادآور شد: سرمایه گذاری برای احداث فاز دوم فوالد کاوه جنوب کیش بزرگترین سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان بوده و 

در آینده با راه اندازی کارخانه های کنسانتره و گندله به تکمیل زنجیره تولید فوالد منجر می شود.
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درصد رشد فروش ذوب آهن اصفهان 

تومان درآمد فروش فوالد هرمزگان

درصد رشد فروش فوالد کاوه جنوب کیش 

درصد رشد فروش فوالد امیرکبیر کاشان 

درصد رشد فروش شرکت آهن و فوالد ارفع 

شرکت فوالد مبارکه اصفهان طی عملکرد ۶ ماهه نخست سال 
۹۹ مبلغ 2۷3۵۴ میلیارد تومان درآمد فروش داشته که حاکی 

از رشد 3۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

شرکت فوالد خوزستان طی عملکرد ۶ ماهه نخست سال ۹۹ 
مبلغ ۱۱2۱2 میلیارد تومان درآمد فروش داشته که حاکی از 

رشد ۴۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

شرکت فوالد خراسان طی عملکرد ۶ ماهه نخست سال ۹۹ مبلغ 
2۷۶۶ میلیارد تومان درآمد فروش داشته که حاکی از رشد 2۷ 

درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

شرکت ذوب آهن اصفهان طی عملکرد ۶ ماهه نخست سال 
جاری مبلغ ۷۵۶۶ میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت 

به مدت مشابه سال قبل رشد ۴۶ درصدی را نشان می دهد.

شرکت فوالد هرمزگان طی عملکرد ۵ ماهه نخست سال جاری 
مبلغ ۴2۸۵ میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت به 

مدت مشابه سال قبل رشد ۵۸ درصدی را نشان می دهد.

شرکت فوالد کاوه جنوب کیش طی عملکرد ۶ ماهه نخست سال 
جاری مبلغ ۴32۹ میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت 

به مدت مشابه سال قبل رشد ۶۵ درصدی را نشان می دهد.

شرکت فوالد امیرکبیر کاشان طی عملکرد ۶ ماهه نخست سال 
جاری مبلغ ۹۹۶ میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت 

به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۱۴ درصدی را نشان می دهد.

شرکت آهن و فوالد ارفع طی عملکرد ۶ ماهه نخست سال جاری 
مبلغ 2۵۶۷ میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت به 

مدت مشابه سال قبل رشد ۷۸ درصدی را نشان می دهد.

نگاهی به رکوردهای تولید ثبت شده توسط شرکت  های فوالدی:
عـــدد خبــــرفوالدسازان رکوردشکن

ان
دیر

ه م
گا

اش
ب

در حال حاضر که وزارت صمت وظایف 
هماهنگی و مدیریت بخش های مهم 
اقتصادی کشور از جمله معادن، صنایع 
معدنی، صنعت و بازرگانی را به عهده 
دارد، نــگاه علمی به هر یــک از این 
بخش ها بیش از پیش بایســتی مورد 
توجه قــرار گیرد. وزیر صمت باید بین 
دو بخش کاالیی تفکیک قائل شــود. 
قطعا مسائل بازرگانی کاالهای عمومی، 
اساســی و مورد نیاز مردم )مثل ارزاق 
عمومی، پوشاک، دارو و امثالهم( را نمی شود با تجارت کاالهای 
صنعتی که تولید و تجارت آن در هم آمیخته و کامال تخصصی 
اســت )مثل فوالد، مس، آلومینیوم و خودرو( با یک نگاه واحد 
مدیریت کــرد و لذا تفکیک مدیریت این دو قســم تجارت از 

یکدیگر می تواند در کاهش مشکالت فعلی موثر باشد.

شاهدیم که به دلیل دخالت های برخی 
نهادها و دستگاه ها در بازار فوالد، شرایط 
نامساعد شده است. فوالد مبارکه برای 
رفع این مشــکل، طرح های خود را به 
دولت و مجلس پیشــنهاد داده و حتی 
دستگاه قضایی را در این زمینه توجیه 
کرده تــا مدیریت واحد بــر توزیع بازار 
توسط این شــرکت انجام شود، هرچند 
که فوالد مبارکه به طور مشــخص هیچ 
مسئولیت قانونی در توزیع و قیمت گذاری ندارد. این مسئولیت 
با ایــن تعهد که نیاز عمده همه واحدها تأمین شــود و بازار به 
ثبات حداکثری برسد، از سوی فوالد مبارکه اعالم شده است. ما 
بر این باوریم که اگر فوالد مبارکه به تنهایی مســئول توزیع بازار 
باشد و نیازها را تأمین کند، این التهاب قیمتی از بین می رود زیرا 
می بینیم سامانه بهین یاب ناکارآمد است و عده ای بیش از سهمیه 
خود محصوالت دریافت می کنند و در بازار آزاد با قیمت بیشــتر 
می فروشند. حال اگر بتوانیم نیاز را حداکثری کنترل و آن را تأمین 
کنیم، از التهابات بازار کاسته می شود و کمتر با افزایش قیمت و 

نبود محصول در بازار مواجه خواهیم شد.

شرایط کشور ما عادی نیست و در شرایط 
تحریم و جنگ اقتصادی به سر می بریم و 
طبیعی است که در حوزه نقل و انتقال ارز 
با تاخیر و مشکالتی مواجه خواهیم شد. 
انتظار ما تولیدکنندگان فوالد این است 
که بانک مرکــزی محدودیت ها را کمتر 
کند و به تولیدکننده اجازه بدهد قطعات 
و مــواد اولیه ضروری تولید را راحت تر از 

صادرات خــود وارد کند. به طور طبیعی محــل ارز حاصل از 
زمانی که یک کارخانه و یا یک گروه فعالیت تولیدی در کشــور 
انجــام می دهد، امکان ندارد که ارز حاصل از صادرات را به داخل 

کشور بازنگرداند و بدون بازگشت ارز بتواند ادامه حیات بدهد.

در معامالت فوالدی بورس کاال حبابی 
وجود نــدارد، چرا کــه اوال عرضه به 
اندازه کافی صورت می گیرد و ثانیا در 
خصوص حباب قیمتی هم نگرانی از 
امکان جایگزینی کاال نقش مهمی در 
ایجاد حباب در بازار دارد که این اثر را با 
عرضه زیادتر می توان مهار کرد. در واقع 
آن قدر تولید و عرضه باید صورت بگیرد 
که این نگرانــی را از بازار بتوان برطرف 

در بازار آزاد فوالد حباب داشــته باشیم کرد. در مجموع شاید 
ولــی در معامالت محصوالت فــوالدی در بورس کاال اگر حباب 

منفی نداشته باشیم، حباب مثبت هم نداریم.

در سال جاری میزان عرضه ها در بورس 
کاال بر اســاس جدول کارشناسی شده 
افزایش یافته اما همچنان شاهدیم که 
قیمت ورق گرم فوالدی در بازار آزاد 2 
برابر قیمت این محصول در بورس کاال 
اســت. لذا کنترل قیمت زنجیره فوالد 
از تولید تا مصرف کننده نهایی اهمیت 
دارد. باید کل زنجیره فوالد در یک قالب 
دیده شود. میزان صادرات فوالد کشور 
نسبت به سال پیش کاهش یافته است و 
این نشان می دهد اولویت اول تامین نیاز داخلی است. برای حل 
مشکالت مربوط به بازار فوالد اگر تمام بخش های صنعت فوالد و 
منافع همه زنجیره با هم دیده شود و سیستم نظارتی به درستی 
تمــام زنجیره را رصد کند، هیچ کمبــود و یا افزایش قیمتی در 

محصوالت نهایی نخواهیم داشت.

وزیر صمت باید بین دو بخش کاالیی، تفکیک 
مدیریتی قائل شود

سامانه بهین یاب ناکارآمد است

سخت گیری ارزی با تولیدکنندگان خاتمه یابد

قیمت فوالد در بورس کاال حباب ندارد

راهکار ایجاد ثبات در بازار فوالد

دکتر بهرام سبحانی

رئیس انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران

حمیدرضا عظیمیان

مدیرعامل فوالد مبارکه 
اصفهان

احمد سعدی

مدیرعامل گروه فوالدی 
البرز غرب

منصور یزدی زاده

مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان

محمد کشانی

عضو هیئت مدیره انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران

دکتر محمد فاطمیان
رئیس هیئت مدیره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو



مشخصاتمحصول
هفته منتهی به 
۵دسامبر20۱۹

هفته منتهی به 
۶ مه 2020

هفته منتهی به 
۱۸مه2020

هفته منتهی به 
2۹ مه 2020

هفته منتهی به 
۱0 ژوئیه 2020

هفته منتهی به 
3 اوت 2020

هفته منتهی به 2۵ 
اوت 2020

هفته منتهی به 
۱۱سپتامبر2020

هفته منتهی 
به 2۶سپامتبر 

2020

سنگ 
آهن

۵۸ درصد وارداتی- 
CFR66/5-67/568/35—68/8577-77/584/5 – 85/589/75 – 9093/5 – 94105 - 105/5110 - 110/5104 - 104/5 شمال چین

سنگ 
آهن

۶۵ درصد وارداتی-
CFR100-101101-102110/5-111115/5 -116117/50 – 118120/5 – 121132 - 132/5140 - 141/5127 - 127/5 شمال چین

سنگ 
116 – 115/5 129/5 – 124/5128/5 - 111/5124 - 107111 – 101106/80- 93/5100/70-8493-89/583/70-۶288/5 درصد CFR چینآهن

صادراتی- FOB دریای شمش
455 - 450445 - 431435 - 390425-365380-355360-325345345-385315-370سیاه

461397408434444478508515504صادراتی چینورق گرم

ورق گرم 
صادراتی دریای سیاه-

FOB415-425355-365350-360390-400405-415420-430470 - 480490 - 500490 - 495

576 - 586/5558 –  541562/5-504517-468481- 433445-420416-437404-476415-459وارداتی اروپاFIC  ورق گرم

550 - 552545 - 535548- 485525-470475 - 460460-415450-420410-485415-475صادراتی دریای سیاهورق سرد

453 - 461452 -438459 - 434436-408432 - 413407-396398411-426394-424صادراتی ترکیه -FOBمیلگرد

469 - 477467 - 463475 - 445461-426431437-409424-398405-435394-432صادراتی چین-FOBمیلگرد 

می
حی

م ر
مری

م: 
ظی

 تن
ه و

هی
 ت

3

ی
رج

خا
ار 

خب
ا

 رویترز گزارش داد:
برنامه های بزرگ ترین فوالدساز جهان برای تولید فوالد سبز

آرسلورمیتال بزرگترین فوالدساز جهان که حدود ۵ درصد از فوالد جهان را تولید می کند متعهد شد تا سال 20۵0 تبدیل به یک تولید کننده 
 کربن خنثی شود، اگرچه این شرکت اظهار داشته که برای رسیدن به این سطح، به یک اصالحات مرز سبز و انرژی تمیز و مقرون به صرفه نیاز است.

آرسلومیتال دو پروژه آزمایشی شامل استفاده از هیدروژن برای تبدیل سنگ آهن به فوالد و راهکارهای خنثی سازی کربن با استفاده از زیست 
توده )Biomass( پایدار از طریق جذب و ذخیره سازی کربن را در دست اجرا دارد.

داخلی

 میزان رشد پایه پولی در ۶ ماهه نخست امسال
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد: گزارش های اولیه اداره آمار اقتصادی 
حاکی از رشد ۵.۴ درصدی پایه پولی و رشد ۱۵.۵ درصدی نقدینگی در پایان شش ماهه اول 

امسال نسبت به پایان سال ۹۸ است.

تجارت خارجی ۳۰ میلیارد دالری کشور در نیمه اول سال
رئیس کل گمرک گفت: مبادالت تجاری کشوری در نیمه اول سال به ۳۰ میلیارد دالر رسید. نگاهی 
به جزئیات عملکرد تجارت خارجی کشورمان نشان می دهد در نیمه اول سال ۱۳.۵ میلیارد دالر 
صادرات انجام شده است. همچنین کل واردات کشور نیز نزدیک به ۱6.۵میلیارد دالر بوده است.

وضع عوارض جدید صادرات تخم مرغ
بر اساس بخشنامه مدیرکل دفتر صادرات گمرک، صادرات تخم مرغ مشمول اخذ عوارض 
صادراتی به میران 2۵۰۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم در مهر ماه است و میزان عوارض صادراتی 

برای ماه های بعد نیز متعاقباً اعالم خواهد شد.

واگذاری ۳۳ هزار میلیارد تومان سهام در ۶ ماه نخست سال جاری
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در نیمه نخست سال جاری ۳۳ هزار میلیارد تومان سهام 
شرکت های دولتی واگذار و ۹۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه و اوراق منتشر شده است. با 
وجود تمام سختی ها در ۷ سال گذشته دولت از بانک مرکزی اسقراض نکرده و در سال جاری 

نیز برنامه ای برای این کار ندارد.

هدفگذاری تورم ۲۲ درصدی برای سال آینده
هدفگذاری  اجرایی،  دستگاه های  به  سال ۱۴۰۰  بودجه  بخشنامه  ابالغ  با  جمهوری  رئیس 

پیش بینی تورمی سال ۱۴۰۰ را 22 درصد با پشتوانه عملیات بازار باز اعالم کرد.

 برنامه دولت برای عرضه بنگاه های بزرگ در بورس
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر حمایت های بنیادی دولت از بازار سرمایه از ورود 
بنگاه های بزرگ مقیاس همچون ستاره خلیج فارس و همچنین عرضه باقی مانده سهام دولت در 

بانک های ملت، تجارت و صادرات به بازار سرمایه خبر داد.

تامین ۵.۳ میلیارد دالر ارز کاالهای اساسی
مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی، از تأمین نزدیک به ۵.۳ میلیارد دالر ارز 
کاالهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی توسط بانک مرکزی در 6 ماهه ابتدایی سال جاری 

خبر داد.
فرصت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تابستان تا نیمه مهرماه

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خبرداد: ۱۵ مهرماه آخرین مهلت ارائه 
اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل تابستان ۱۳۹۹ است.

خارجی

آخرین آمار رشد اقتصادی آمریکا
وزارت تجارت آمریکا در گزارش نهایی خود اعالم کرد که اقتصاد این کشور در سه ماهه دوم 
سال جاری میالدی تحت تأثیر پاندمی کرونا ۳۱.۴ درصد نسبت به سال گذشته کوچک تر شده 
است. پیش از این، بدترین سقوط اقتصادی آمریکا مربوط به ۳ ماهه اول سال ۱۹۵۸ بود که 

اقتصاد این کشور ۱۰ درصد آب رفته بود.
افزایش بدهی ملی برزیل

بدهی ملی برزیل در ماه آگوست با جهشی 2.۴ درصد نسبت به ماه پیش از آن به ۸۸.۸ درصد 
تولید ناخالص داخلی این کشور رسید و رکوردی بی سابقه را ثبت کرد.

هند به دنبال ذخیره نفت خام در آمریکا است
هند، سومین واردکننده بزرگ نفت جهان در نظر دارد برای کاهش ریسک عرضه نفت، نفت 
خام خود را در انبارهای آمریکا ذخیره کند. وزیر نفت هند، دارمندرا پرادان گفت: ما به دنبال 
استفاده از تأسیسات ذخیره سازی نفتی خارجی در آمریکا و سایر مناطقی هستیم که از لحاظ 
تجاری ممکن باشد. هند به تازگی قراردادهایی برای تأمین بلندمدت نفت خام با آمریکا، روسیه 

و آنگوال امضا کرده است تا به منابع تأمین نفت خود تنوع دهد.

اقتصاد چین در سال جاری میالدی دو درصد رشد می کند
بانک جهانی در گزارش جدید پیش بینی رشد اقتصادی منطقه آسیا-اقیانوسیه تخمین زده است 
که اقتصاد چین 2 درصد در سال 2۰2۰ رشد کند و در سال 2۰2۱ هم با ۷.۹ درصدی به 

رشد خود ادامه دهد

سرمایه گذاری ۱۵ میلیارد یورویی فولکس واگن چین در خودروی الکتریکی
گروه خودروسازی فولکس واگن چین اعالم کرد در حال برنامه ریزی برای سرمایه گذاری ۱۵ 
میلیارد یورویی به همراه شرکای چینی خود در خودروهای الکتریکی، طی سال های 2۰2۰ تا 

2۰2۴ است.

بدهی ملی هند از ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفت
مؤسسه اعتبارسنجی اس اندپی گلوبال هشدار داد هندوستان در سال مالی 2۰2۱ به دنبال بحران 
کرونا با انبوهی از بدهی و کسری بودجه روبرو خواهد شد. در پیش بینی اس اندپی گلوبال آمده 
است که نسبت بدهی به جی دی پی هند در سال مالی 2۰2۱ با جهشی ۱۷ درصدی نسبت به 

سال گذشته به ۹۰.6 درصد خواهد رسید.

سـرخـط خبــرهـای اقتصـادی در هفته منتهی به ۹ مهرماه سال ۱3۹۹، قیمت میانگین بیلت صادراتی ایران، ۴0۸ دالر به ازای هر تن بود که 
نسبت به هفته پیش از آن، افزایش 0.۵ درصدی را نشان می دهد. میانگین قیمت اسلب صادراتی ایران نیز در 

هفته مذکور با افزایش ۱.2 درصدی به ۴3۷.۵ دالر به ازای هر تن رسید.
قیمت های منتشرشده توسط متال بولتن نشان می دهد که قیمت فوب اسلب صادراتی ایران در هفته منتهی 
به ۹ مهرماه، نســبت به هفته پیش از آن حدوداً ۱.2 درصد افزایش یافت و در محدوده ۴3۵ تا ۴۴0 دالر به 
ازای معامله شد. در هفته مورد اشاره، قیمت فوِب بیلت صادراتی ایران در بنادر کشور در محدوده ۴0۵ تا ۴۱۱ 
دالر به ازای هر تن بود که میانگین این قیمت ها، ۴0۸ دالر به ازای هر تن، رشد حدوداً 0.۵ درصدی را نسبت 

به قیمت های 2 مهر نشان می دهد.
در هفته های اخیر خصوصاً رشد قیمت اسلب صادراتی ایران خیره کننده بوده است. قیمت اسلب صادراتی ایران 
در هفته منتهی به ۹ مهرماه نسبت به کف قیمتی آن در سال جاری، ۱۱۷.۵ دالر به ازای هر تن باالتر بوده 

است که رشد بسیار خوبی محسوب می شود.
گرچه در حال حاضر فوالد صادراتی ایران در قیمت هایی معامله می شود که حتی در ماه های پیش از آغاز شیوع 
کرونا در سطح جهان نیز سابقه نداشته است، اما با این وجود باید گفت که میزان صادرات فوالد در سال جاری 

در مقایسه با سال گذشته کاهش شدیدی را تجربه کرده است.

کمیته فوالد سازمان همکاری اقتصادی و توسعه )OECD( گزارش داد که ظرفیت تولید فوالد جهان تا پایان سال 2020 به 
2.۴۵ میلیارد تن افزایش خواهد یافت. با احتساب میزان کاهش تولید به علت شیوع کرونا، باز هم در سال جاری میالدی 

۷00 میلیون تن مازاد تولید فوالد در جهان ایجاد خواهد شد.
این کمیته اعالم کرده که پروژه های ســرمایه گذاری جدید خاورمیانه و آســیا در سال جاری میالدی به بهره برداری 
می رسد که سبب اضافه شدن به ترتیب ۱۶ و ۱۶.۴ میلیون تن در سال به ظرفیت تولید فوالد جهان شده است. با توجه 
به عدم افزایش تقاضای برای فوالد، متناسب با رشد تولید، نگرانی نسبت به شرایط بازار جهانی فوالد بیشتر شده است.

افزایش تولید فوالد چین و فاصله گرفتن صنعت فوالد این کشور از سایر کشورهای جهان هم بر مشکل مازاد تولید 
فوالد افزوده است. در حالی که امسال اکثر تولیدکنندگان بزرگ فوالد جهان به علت شیوع کرونا با کاهش تولید مواجه 
هستند، تولید چین با سرعت بیشتری در حال رشد است.تولید فوالد خام چین در ۸ ماه نخست سال جاری میالدی 
به ۶۸۸ میلیون تن رسیده که 3.۷ درصد بیشتر از دوره مشابه سال 20۱۹ بوده است. ذخایر انبارهای فوالد چین هم در 
ســال گذشته به رکوردهای جدیدی دست یافت که این خطر را ایجاد کرده که تقاضای فوالد در سطح جهان از تولید آن 

عقب بیفتد.

به گزارش متال بولتن، در ماه سپتامبر سال 2020 میالدی، سودآوری فوالدسازان چین تضعیف شد و هزینه در برابر سود برای مقاطع طویل فوالدی سر به سر شد. 
به همین دلیل برخی منابع صنعتی این دوره را بدترین زمان سودآوری شرکت های فوالدی چینی طی سال های اخیر نامیدند.

مقاطع تخت فوالدی که از جوالی عملکرد بهتری نسبت به مقاطع طویل داشته اند، در سپتامبر سودآوری بین ۵0 تا 2۵0 یوآن )معادل ۷ تا 3۶ دالر( در هر تن 
داشتند. با این حال، به گفته فعاالن بازار، این محدوده سودآوری ۵0 یوآن کمتر از ماه قبل از آن بوده است.گزارش متال بولتن موید کاهش 3.۵ درصد ماهانه در 
سپتامبر برای قیمت داخلی نورق گرم در شرق چین بوده که به 3 هزار و ۹۱۵ یوآن در هر تن رسید. این در حالی است که قیمت داخلی میلگرد در همین بازار به 

طور متوسط 3 هزار و ۶۷3 یوآن )۵3۹ دالر( در سپتامبر بوده که 0.۷ درصد نسبت به آگوست باالتر است.
همچنین اختالف قیمت سنگ آهن با عیار ۶2 و ۶۵ درصد در سپتامبر بیش از  پیش افزایش یافت که منعکس کننده تصمیم فوالدسازان چینی برای مخلوط کردن 

عیارهای باکیفیت و کم کیفیت سنگ آهن برای رسیدن به سنگ آهن عیار شاخص ۶2 درصد به عنوان راهی به صرفه تر و کاهش هزینه های تولید است.

صادرات ســنگ آهن برزیل در ماه سپتامبر 2020 به باالترین سطح خود از سال 
20۱۵ افزایش یافت. وزارت صنعت برزیل گزارش داد که صادرات سنگ آهن این 
کشور در ماه سپتامبر نسبت به ماه مشابه سال 20۱۹، بالغ بر ۱۸٫۵ درصد رشد 
کرد و به ۳۷٫۸۶ میلیون تن رســید.صادرات سنگ آهن برزیل در ماه سپتامبر 
نســبت به ماه آگوست هم 2۱ درصد رشد نشان می دهد.افزایش صادرات سنگ 
آهن در حالی صورت می گیرد که در نیمه اول سال 2020 به علت مشکالت ناشی 
از شیوع کرونا در برزیل، صادرات سنگ آهن این کشور روند نزولی داشت. در ماه 
آگوست صادرات این کشور نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷٫۴ درصد کاهش یافته 
بود. کاهش صادرات ســنگ آهن برزیل در نیمه اول 2020، یکی از عوامل گرانی 
این ماده معدنی در بازارهای جهانی در سال جاری محسوب می شود چرا که برزیل 
دومین صادرکننده بزرگ سنگ آهن جهان است.۵۹ درصد کل سنگ آهن تولیدی 
برزیل صادر می شود و در سه ماهه دوم 2020 ارزش آن به ۵ میلیارد دالر رسید 
که ۶ درصد بیشتر از سه ماهه اول 2020 بود اما نسبت به فصل مشابه سال 20۱۹ 

حدود ۵ درصد کمتر بود.

مرکز آمار آمریکا از کاهش چشــمگیر واردات فوالد این کشور خبر داد. گزارش 
مرکز آمار آمریکا خبر می دهد که واردات فوالد به این کشــور در ماه آگوست با 
۵۱٫۹ درصد کاهش نســبت به ماه جوالی به ۱٫۲ میلیون تن رسید. آمریکا در 

ماه جوالی ۲٫۵ میلیون تن فوالد وارد کرده بود.
در ماه آگوســت، واردات ۱۷ درصد از بازار فوالد آمریکا را تأمین کرده است. در 
هشت ماه نخست ســال 2020 هم سهم واردات از بازار فوالد آمریکا ۱۹ درصد 
بود در حالی که آمریکا تعرفه 2۵ درصدی برای واردات فوالد به این کشور وضع 

کرده است.
در هشت ماه نخست سال 2020، واردات فوالد به آمریکا ۱۶٫۴ میلیون تن بوده 
که ۲۰٫۷ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است. واردات محصوالت فوالدی 

نهایی هم با ۲۶٫۹ درصد در این مدت به ۱۱٫۲۱ میلیون تن رسیده است.

روند قیمت  فوالد صادراتی ایران

مازاد تولید فوالد جهان در سال 2020

وضعیت سودسازی شرکت های فوالدی چینی

کاهش واردات فوالد آمریکاصادرات سنگ آهن برزیل افزایش یافت
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قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران 
)واحد: ریال/کیلوگرم(

میلگرد ساده

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار

قیمت ورق سیاه در بازار تهران

هفته اول مهر هفته چهارم  شهریورسایز

0.4280,000300,000

0.5280,000300,000

0.6254,000270,000

0.7252,000270,000

0.8248,000270,000

0.9***270,000

1257,000275,000

1.25245,000265,000

1.5240,000265,000

2250,000268,000

2.5245,000260,000

هفته اول مهر هفته چهارم  شهریورسایز

6.5125,000130,000

8******

10******

12******

14******

هفته اول مهر هفته چهارم  شهریورسایز

3135,000137,000

4135,000137,000

5135,000137,000

6135,000137,000

8135,000137,000

10135,000137,000

هفته اول مهر هفته چهارم  شهریورسایز

6135,000137,000

8135,000137,000

10135,000137,000

12135,000137,000

14135,000137,000

16144,000***

هفته اول مهر هفته چهارم  شهریورسایز

8124,000127,500

10120,000123,500

12118,000123,500

14120,000121,500

16120,000121,500

18120,000121,500

20120,000121,500

22120,000121,500

25120,000121,500

28118,000120,000

30******

32118,000120,000

هفته اول مهر هفته چهارم  شهریورسایز

2195,000198,000

3***176,000

4***163,500

5***162,000

6***163,500

8***151,000

10180,000151,000

12178,000152,500

15168,000150,500

20144,000144,000

25142,000142,000

روند تغییرات
قیمت محصوالت فوالدی 

در بازار تهران

قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون )ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

۱۷3.000۱۵01399/07/021399/08/30ریل آهن U۳۳ذوب آهن اصفهان

121,3244,4001399/07/021399/09/30سبد تیرآهن مخلوطذوب آهن اصفهان

شمش بلوم مجتمع فوالد خراسان
5SP)۱۵0*۱۵0(

99,4135,6001399/07/011399/07/30

سبد میلگرد مجتمع فوالد خراسان
A۳-۱۴2۸تا

105,32410,0321399/07/021399/07/27

شمش بلوم فوالد خوزستان
5SP)۱۵0*۱۵0(

101,43528,5001399/07/011399/07/29

111,99922,0001399/07/011399/07/29تختال Cفوالد خوزستان

شمش بلوم آهن و فوالد ارفع
5SP)۱۵0*۱۵0(

103,2986,0001399/07/011399/07/06

105,92212,0001399/07/011399/07/30تختال Cفوالد هرمزگان جنوب

شرکت معدنی وصنعتی 
چادرملو

-۳SP شمش فوالدی
۱۵0*۱۵0

100,04210,0001399/07/011399/07/16

104,9942,9701399/07/021399/07/07سبد میلگرد مخلوطگروه ملی صنعتی فوالد ایران

102,7535,8961399/07/021399/07/07سبد میلگرد مخلوطجهان فوالد سیرجان

جهان فوالد سیرجان
شمش بلوم 

5SP)۱۵0*۱۵0(
101,92710,0001399/07/011399/07/06

تولیدی فوالد سپید فراب 
106,1913,3001399/07/021399/07/07سبد میلگرد مخلوطکویر

تولیدی فوالد سپید فراب 
105,2222,2881399/07/021399/07/30سبد میلگرد مخلوطکویر

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(

فوالد روهینا جنوب
سبد میلگرد ۱۴ تا 32 

A۳ -
104,0623,3001399/07/021399/07/30

105,5501,2101399/07/021399/07/17سبد میلگرد مخلوطمجتمع فوالد ظفر بناب

102,8631,3201399/07/021399/07/29سبد میلگرد ۱۴ تا 2۵فوالد البرز ایرانیان

فوالد کاوه جنوب کیش
شمش بلوم 

5SP)۱۵0*۱۵0(
99,2779,4001399/07/011399/07/29

110,9573301399/07/021399/07/09ناودانی ۱0صنایع تولیدی نورد گرم فلز

صنایع فوالد کاوه تیکمه 

داش

سبد میلگرد ۱۴ تا 32 

A۳ -
105,0801,0121399/07/021399/07/16

107,0501,1881399/07/021399/07/09سبد تیرآهن مخلوطمجتمع فوالد ظفر بناب

صنایع آهن و فوالد سرمد 
ابرکوه

سبد میلگرد ۱۴ تا 32 
A۳ -

105,6334,4001399/07/021399/08/27

106,3041,3201399/07/021399/07/07سبد میلگرد ۱۴ تا 2۵مجتمع فوالد صنعت بناب

سبد میلگرد ۱۴ تا 32 فوالد آذربایجان
A۳ -

104,9843,3001399/07/021399/08/01

مجتمع صنعتی ذوب آهن 
پاسارگاد

شمش بلوم 
5SP)۱۵0*۱۵0(

99,99810,0001399/07/011399/07/30

103,3722,6181399/07/021399/08/01سبد میلگرد مخلوطپرشین فوالد آریا

105,2021,0341399/07/021399/08/01سبد میلگرد ۱۴ تا 2۵صبا فوالد زاگرس
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تغییرات قیمت محصوالت فوالدي در بازار تهران 
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