
سیاست های تنظیم بازار فوالد 
بر محصول نهایی متمرکز شود

سید رسول خلیفه سلطانی

دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

چند ماهی اســت که به واسطه افزایش قیمت فوالد در 
بازار داخلی کشور، ســازمان ها و نهادهای مختلف در 
دولت و مجلس و قوه قضائیه به قصد حمایت از مصرف 
کنندگان نهایی فعال شــده اند و طرح و شــیوه نامه و 
دستورالعمل  تدوین می کنند و تالش می کنند قیمت 
فوالد در کف بازار را به نفع مردم پایین بیاورند. اما مشکل 

کجاست که موفق نشده اند؟
به نظر می رسد پاسخ این سوال را باید در نقطه تمرکز 
حاکم بر این دستورالعمل ها و مقررات جستجو کرد چرا 
که به جای تمرکز بر محصول نهایی و رگوالتوری عرضه 
و تقاضا در این بخش تا رســیدن آن به دســت مصرف 
کننده نهایی، بر قسمت میانی زنجیره فوالد یعنی شمش 
تمرکز کرده اند و قصد دارند با انواع و اقسام محدودیت 
ها حتی به قیمت برهم خوردن تعادل معامالت در کل 
زنجیره، قیمت شمش را به نفع نوردکاران پایین بیاورند و 
تصور می کنند که منفعت این ارزان فروشی در شمش، 
تــا نقطه پایانی یعنی عموم مردم ادامه خواهد داشــت 
اما متاســفانه واقعیت عرضه ها در بورس کاال و قیمت 
محصوالت نوردی در کف بازار چیز دیگری را نشان می 

دهد.
 بررسی آمار معامالت در بورس کاال نشان می دهد که 
اساس مشکالت عرضه فوالد از جانب آن هایی است که 
شمش را از بورس کاال به صورت ۱۰۰ درصدی دریافت 
کرده اما نهایتا تنها ۳۵ درصد محصول نهایی همچون 
میلگــرد را در بورس عرضه و الباقــی را در بازار آزاد به 
 فروش می رسانند و لذا علی رغم همه این دستورالعمل 

ها، در حقیقت مصرف کننده نهایی رها شده است. 
واقعیت آن است که اگر به دنبال کاهش قیمت به نفع 
مردم هســتیم، باید تمرکز سیاســت ها و نظارت ها بر 
عرضه کننده محصول نهایی گذاشته شود تا عرضه آن در 
بورس کاال به حداکثر ممکن برسد. چنانچه عرضه کننده 
محصول نهایی مثل میلگرد به درســتی و کامل عرضه 
کند، عرضه کننده شمش نیز دیگر بهانه ای نخواهد داشت 
و تمام شمش خود را عرضه می کند. اما زمانی که فقط 
۳۵ درصد شــمش معامله شده عرضه می شود، چگونه 

می توان انتظار داشت که عرضه شمش را بیشتر کرد؟
دولت و مجلس و قوه قضائیه باید بدانند که اشکال کار 
در آنجاست که مصرف کننده نهایی رها شده است. این 
میلگرد و پروفیل اســت که باید به دست مصرف کننده 
نهایی برســد و لذا بایستی عرضه این محصوالت نهایی 
در بورس کاال فراوان شود تا قیمت محصول در کف بازار 
کاهش یابد. اما متاسفانه در حال حاضر به جای آنکه بر 
روی شــرکت هایی که باید محصول نهایی را در بورس 
کاال عرضه کنند، متمرکز شــوند، موضوع وارونه مطرح 

شده و به عرضه کنندگان شمش فشار وارد می شود!
متاسفانه این سیاســت که ابتدا شمش در بورس کاال 
عرضه شود و ســپس نوردکارانی که شمش می خرند، 
محصول تولیدی را عرضه کننــد، در تمامی بازه های 

زمانی در 2 سال گذشته نتیجه بخش نبوده است. 

دکتر حسن قالیباف اصل
 رئیس سازمان بورس و اوراق بهادر

تصمیم اخیر در مورد فرآیند قیمت گذاری برای محصوالت فوالدی در بورس 
کاال، نتیجه ای جز توزیع رانت و تضییع حقوق پنجاه میلیون سهامداران نخواهد 
داشت. برخی از تصمیمات احتمالی آتی در حوزه قیمت گذاری و تعیین کف و 
ســقف قیمت برای محصوالت فوالدی در بورس کاال حاکی از تکرار اقدامات 
اشتباه سال ۹۷ و دخالت در فرآیند ذاتی اقتصاد است. بر اساس تجربه قبلی 
این اقدام هیچ نتیجه مفیدی در بر نخواهد داشت و تنها به توزیع رانت در میان 

عده ای خاص منجر می شود

بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
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پس از آنکه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی از طرح خود برای تنظیم بازار فوالد رونمایی کرد، تولیدکنندگان و فعاالن بازار فوالد نسبت به مفاد این 
طرح واکنش نشان دادند. برخی از عرضه کل محصوالت در بورس کاال استقبال کردند و برخی از لزوم کار کارشناسی بیشتر سخن گفتند اما یک وجه اشتراک بین همه 

اظهارنظرها پیرامون این طرح وجود دارد و آن هم رویکرد ضد صادراتی آن است.

به گزارش چیالن، شاید بتوان تقابل مشهود این طرح با توسعه صادرات زنجیره فوالد را مهم ترین ویژگی و البته نقص 
عمده طرح "توسعه و تولید پایدار زنجیره فوالد" دانست چرا که هم معافیت مالیاتی را از صادرات همه محصوالت زنجیره 
فوالد حذف کرده و هم تیر خالص دیگری بر پیکره صنعت فوالد کشور نشانه گرفته و آن وضع عوارض صادراتی آن هم 

برای کل محصوالت این زنجیره است!
عالوه بر این الزام عرضه همه محصوالت این زنجیره در بورس کاال و اجازه صادرات آن هم به میزان محصول فروش نرفته، 
صادرات فوالد را در عمل با چالش های اساسی روبرو می کند چرا که صادرکنندگان فوالد نیازمند یک برنامه زمانی مدون 
برای صادرات خود هستند و قطعا نمی توانند با توجه به مازاد عرضه خود در بورس کاال برنامه ریزی صادرات کنند.به 
نظر می رسد طرح عجیب کمیسیون صنایع مجلس نه تنها تولید پایدار در زنجیره فوالد را موجب نمی شود بلکه موجب 
کاهش صادرات و متعاقب آن کاهش تولید در این زنجیره خواهد شد. این برداشتی است که این روزها فعاالن فوالدی در 
گفتگوهای غیر رسمی با چیالن مطرح کرده اند. فوالدی ها معتقدند اصال لزومی به دخالت مجلس در بازار فوالد نیست 
و این وظیفه ذاتی دولت است. عالوه بر این ایرادات اساسی این طرح، تصویب آن در صحن علنی و اجرایی شدن آن را 
بعید می سازد.برهمین اساس دکتر بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد نیز در نامه ای 4 صفحه ای، 6 ایراد 
مهم این طرح را تشریح کرده و برای اصالح هر یک از آن ها پیشنهاداتی ارائه کرده است. در این گزارش مروری داریم 

بر این نامه مهم:
عرضه مواد اولیه معدنی در بورس کاال زنجیره فوالد را به هم می ریزد 

انجمن در بند اول نامه خود، ورود مجلس به مسائل معامالتی در باالدست زنجیره فوالد را ضروری ندانسته و آورده است: 
طی سال های گذشته تاکنون در هیچ مقطعی مشکل تنظیم بازار آهن و فوالد در بخش تولید تا فوالد میانی )بیلت و 
اســلب( وجود نداشــته و آن چه که موجب شد تا مجلس محترم این موضوع ورود کند وجود مشکل در شیوه توزیع و 
فروش از مرحله شمش به بعد بوده و صدور دستورالعمل برای کل زنجیره از سنگ آهن تا محصول نهایی نه فقط ضرورت 
نداشته بلکه تبعات آن می تواند به هم ریختگی در زنجیره و ایجاد عدم تعادل در بازار سرمایه و سایر بخش های اقتصادی 

مربوط به این صنعت را باعث شود.
تبصره های ضد صادراتی حذف شود

رویکرد ضد صادراتی این طرح نیز مورد انتقاد انجمن فوالد قرار گرفته و انجمن با اشاره به مازاد ۵۰ درصدی تولید فوالد 
کشور نسبت به نیاز داخل، توسعه صادرات را یکی از الزامات صنعت فوالد کشور دانسته است. در این نامه آمده است: در 
شرایطی که کشور به تامین ارز حاصل از صادرات غیر نفتی نیاز مبرم دارد و صادرات فوالد با پتانسیل بیش از 6 میلیارد 
دالر ارز آوری ساالنه، پس از نفت و پتروشیمی مهمترین منبع تامین ارز کشور به شمار می رود، طرح مواردی همچون 
حذف معافیت مالیاتی صادرات فوالد ) تبصره 2  ماده ۳ طرح مذکور( و وضع عوارض صادراتی بر این زنجیره ) تبصره۳ 
ماده ۳ طرح( بسیار عجیب و فاقد توجیه بوده و مغایر با اهداف برنامه ششم توسعه و تاکیدات مقام معظم رهبری ) مدظله 

العالی( بر جهش تولید و کاهش وابستگی اقتصاد به نفت می باشد.
عرضه اختصاصی فوالد برای صنایع پایین دستی

انجمن فوالد در بند سوم نامه خود عرضه همه محصوالت زنجیره فوالد در بورس کاال را باعث خدشه دار شدن روند تولید 
در صنایع مصرف کننده فوالد از جمله پروژه های نفت و گاز، صنایع خودرو و لوازم خانگی ارزیابی کرده و با اشاره به عدم 
امکان عرضه محصوالت خارج از استاندارد در بورس کاال پیشنهاد داده است محصوالت صنعتی خاص )سفارشی( و خارج 
از درجه بندی کیفی استاندارد از شمول ماده 2 طرح مذکور خارج گردد و این محصوالت بر با مبنای قیمت های مکشوفه 

در بورس صرفا به کارخانجات تولیدی به صورت عرضه اختصاصی فروخته شود.
سهمیه های سامانه بهین یاب غیرواقعی است

مالک قراردادن ســهمیه های مندرج در سامانه بهین یاب مورد دیگری است که مورد انتقاد انجمن فوالد قرار گرفته و 
ســهمیه های غیر واقعی و نادرست همین سامانه یکی از عوامل التهاب آفرین بازار فوالد در ماه های اخیر عنوان شده 
است. بر این اساس انجمن فوالد پیشنهاد داده که یک بازه زمانی 6 ماهه برای اصالح و به روز رسانی سهمیه های مندرج 
در ســامانه بهین یاب در نظر گرفته شود و در این زمان بر اساس تجربه 2۵ ساله فوالد مبارکه تخصیص سهمیه ها به 
صورت ظرفیت سنجی تولید واقعی تولیدکنندگان انجام پذیرد. همچنین در این بند با توجه به لزوم تمرکز تنظیم بازار بر 

محصوالت نهایی که به دست مردم می رسد، پیشنهاد شده که لوله و پروفیل نیز در بورس کاال عرضه شود.
صادرات فوالد برنامه ریزی قبلی الزم دارد

دکتر سبحانی در بند پنجم از نامه خود به رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مشروط نمودن صادرات به مازاد 
عرضه هفتگی در بورس کاال را در تضاد با فرآیند صادرات آن هم در شرایط تحریم اعالم کرده و با بیان اینکه صادرات 
فوالد نیازمند برنامه ریزی قبلی و هماهنگی های متعدد با مشتریان و سایر ذینفعان به منظور دور زدن تحریم ها است، 
پیشنهاد داده در راستای تحقق هم زمان تامین نیاز داخلی و توسعه صادرات فوالد، بر رعایت کف عرضه هفتگی در بورس 
کاال تمرکز شده و صادرات کلیه محصوالت زنجیره فوالد به میزان مازاد کف عرضه )اعم از این که فروش رفته یا نرفته 

باشد( مجاز شناخته شود.
بخش خصوصی را به رسمیت بشناسید!

بند پایانی نامه انجمن فوالد هم به ساختار کمیته رصد و پایش بازار فوالد که در طرح مجلس آمده اشاره دارد. انجمن 
با تاکید بر لزوم بهره گیری حداکثری از نظرات تشکل ها و بخش خصوصی برای اتخاذ تصمیمات کارشناسی و اجرایی، 

درخواست کرده که هر 7 عضو تعیین شده برای این کمیته دارای حق رای باشند. 

در نامه انجمن فوالد به کمیسیون صنایع مجلس مطرح شد:

ایرادات 6 گانه طرح مجلس برای بازار فوالد

قیمت گذاری و توزیع رانت!
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فوالد ایران سند افتخار کشور است

در سال ۵7 میزان تولید فوالد زیر یک میلیون تن بود و این میزان در سال ۸4 )شروع فشار تحریم ها( به ۱۰ میلیون تن رسید و هم اکنون میزان 
ظرفیت تولید کشور 4۰ میلیون تن و میزان تولید کشور نیز ۳۰ میلیون تن است. رشد صنعت تولید فوالد نشان از توسعه یافتگی هر کشوری است. 

ایران جزو باشگاه تولیدکنندگان برتر دنیا است و فوالد ایران سند افتخار کشور است.

صرفه جویی و افزایش بهره وری با اصالح تجهیزات فوالدسازی در فوالد خراسان

مقررات محدودکننده، مانع صادرات فوالد اکسین

برنامه ریزی برای جهش تولید در تنها 
مجموعه تولیدکننده بریکت گرم در کشور

گل گهر مشکلی در تامین قطعات تولیدی 
ندارد

دفاع از صادرات فوالد در صحن علنی مجلس

افزایش ۵۰ درصدی تولید گندله فوالد سنگان

ذوب آهن اصفهان و قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء تفاهم نامه فروش ۹۰ هزار تن ریل 
را امضا کردند. طبق این تفاهم نامه   ۹۰ هزار تن ریل  E۱6۰ با گرید R26۰ مطابق 
آخرین ویرایش استاندارد EN۱۳674-۱ از تولیدات ذوب آهن اصفهان، توسط قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیاء برای راه آهن چابهار-زاهدان به صورت چند مرحله ای و با توافق 
طرفین در خصوص تناژ، زمان عرضه و کشف قیمت در بورس کاال خریداری می شود.

شــایان ذکر اســت عملیات ریل گذاری راه آهن چابهار-زاهدان  با اســتفاده از ریل 
تولیدشــده در ذوب آهن اصفهان طی مراسمی تیر ماه سال جاری با حضور محمد 
اســالمی وزیر راه و شهرســازی آغاز به کار کرد. طول راه آهــن زاهدان-چابهار 62۸ 
کیلومتر اســت و طبق برنامه ریزی ها، ریل گذاری ۱۵۰ کیلومتر از این محور تا پایان 
امســال انجام خواهد شــد. ذوب آهن اصفهان تنها تولیدکننده ریل در منطقه منا ) 

خاورمیانه و شمال آفریقا ( است و انواع ریل برای خطوط پرسرعت، ریل مترو و معدن مطابق استانداردهای جهانی را تولید می کند.

اصالح صورت گرفته در کوره قوس الکتریک مجتمع فوالد خراسان، افزایش بهره وری این کوره 
و صرفه جویی چشم گیر مواد مصرفی را به دنبال داشت.

فوالد خراســان توانست ضمن برون سپاری فرآیند آماده ســازی تجهیز »دلتازون کوره قوس 
الکتریک« کارخانه فوالدســازی شماره ۱، تعداد ذوب گیری بدون تعویض مواد نسوز این کوره 
را به حدود دو برابر میزان قبلی افزایش دهد. این اقدام، عالوه بر صرفه جویی مستقیم ناشی از 
کاهش مصرف مواد نسوز، به میزان حدود ده میلیارد ریال در سال، کاهش توقف برای تعویض 

تجهیزات را به دنبال داشت.
رئیس واحد ذوب  فوالدسازی مجتمع فوالد خراسان در این باره گفت: قبل از این اقدام، استحکام 
دلتازون برای حدود  6۵۰ ذوب کافی بود، که با اقدام اصالحی صورت گرفته بر روی این تجهیز هم اکنون تعداد ذوب را به حدود  ۱۰۵۰ 

عدد یعنی به حدود دو برابر رساندیم که این اقدام موجب شد تا توقفات خط تولید برای تعویض دلتازون کاهش یابد.

غالمحسین انصاریان، رئیس هیات مدیره شرکت فوالد اکسین، گفت: قراردادهای مطمئنی 
در زمینه فرآیند تولید ورق های فوالدی مورد نیاز صنعت نفت و گاز تا ســال های آینده 
داریم و در حال مذاکره برای قرارداهای جدید هستیم و به نظر می رسد تا سال ۱4۰۰ و 

پس از آن نیز مشکلی در زمینه قراردادهای لوله های نفت و گاز نداشته باشیم.
انصاریــان گفت: در بحــث صادرات با توجه به قوانین دســت و پاگیــری که در حوزه 
صادرات وجود دارد، نتوانسته ایم کارهای مورد نظر را عملیاتی کنیم و اکنون نیز به دلیل 
محدودیت هایــی که وجود دارد، امکان صادرات نداریم. یکی از آیتم های مهم شــرکت، 

توسعه صادرات است اما بخشنامه وزارت صمت دست ما را بسته است.
وی گفت: در سال ۹7 شرکت با چالش های بسیار از جمله تأمین اسلب مورد نیاز و منابع 

مالی کافی مواجه بود که با تالش های انجام شده و با حمایت سهامداران شرکت فوالد اکسین، توانستیم برنامه ریزی دقیق و حساب شده ای 
طراحی کنیم و اکنون شرکت در حال نزدیک شدن به اوج اهداف است.

سعید بزرگی، مدیرعامل شــرکت صبا فوالد خلیج فارس اظهار 
داشــت: در شرایط تحریم، جهش تولید نیاز اصلی کشور است و 
تمامی ارکان شــرکت صبا فوالد خلیج فارس به عنوان سربازان 
خط مقدم جنگ اقتصادی با هماهنگی کامل، برای افزایش تولید 
و ثبت رکودهای ویژه کمر همت بسته اند و با عنایت خداوند متعال 
به زودی در سال جاری شاهد اتفاقات ویژه ای در تولید محصوالت 

این شرکت خواهیم بود.
مدیر عامل شــرکت صبا فوالد خلیج فارس گفت: از آن جایی که 
شرکت صبا فوالد خلیج فارس تنها مجموعه تولیدکننده بریکت 
گرم )HBI( در کشور می باشــد و این محصول منحصر به فرد 
صادراتی را تولید می کند، قطعا با افزایش و جهش تولید در شرکت 
صبا فوالد خلیج فارس، این شرکت سهم خود را در اقتصاد کشور 

به خوبی ایفا خواهد نمود.

محمدجواد فریدونی پور معاون پشتیبانی مجتمع معدنی و صنعتی 
گل گهر اظهار داشت: برای تامین پایدار قطعات، با توجه به اینکه از 
دو سه سال قبل احتمال تحریم مجدد وجود داشت، به اندازه کافی 
در انبارها حتی برای چند ســال آینده، قطعات مهم را خریداری 
کردیم و خوشبختانه تاکنون در تامین قطعات مشکلی نداشته ایم. 
برای اطمینان از تامین پایدار قطعات در شرکت گل گهر، مدیریت 
معکوس و بومی ســازی نیز فعال شده و شرکت های بسیار خوب 

سازنده قطعات، نیازهای گل گهر را بومی سازی می کنند.
معاون پشتیبانی مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر همچنین گفت: 
چالش بیماری کرونا به ویژه در ابتدای ســال جاری مانع از انجام 
امور پشتیبانی و حمل ونقل در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
نشد و توانستیم حمل مواد اولیه و محصوالت را بدون کوچک  ترین 

مشکلی طبق برنامه به انجام برسانیم.

خــداداد غریب پور، رئیس هیأت عامل ایمیدرو به عنوان نماینده دولت و وزارت صنعت 
در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی در خصوص بازار فوالد گفت: خوشبختانه یکی 
از بخش های درخشــان کشور در سند چشم انداز ۱4۰4 فوالد کشور است که توانسته 
تاکنون ۱۰۰ درصد اهداف را پوشش بدهد و قبل از ۱4۰4 به ظرفیت ۵۵ میلیون تن 

خواهیم رسید.
غریب پور گفت: ســرانه مصرف فوالد در کشور 2۰۰ کیلو کیلوگرم است، یعنی با ۸۰ 
میلیون نفر جمعیت ۱6 میلیون تن مصرف فوالد کشور است؛ سال گذشته با 27 میلیون 
تن تولید فوالد حدود ۱۱ تن صادرات داشــتیم و بیش از 4 میلیارد دالر ارز ناشــی از 

صادرات فوالد، نقش بسیار مهمی در تامین مواد اولیه موردنیاز صنعت داشته است.

علی امرایی، مدیرعامل فوالد ســنگان، اظهار داشــت: حجم فروش فوالد سنگان در 6 ماهه 
نخست امسال نسبت به 6 ماهه مشابه سال قبل ۸۰ درصد افزایش یافته است.

امرایی همچنین گفت: فوالد ســنگان در شش ماهه نخســت سال به دستاوردهای قابل 
توجهی دســت یافته و گزارش های مالی 6 ماهه فوالد سنگان از جمله گزارش های بسیار 
مطلوب در میان شرکت هاست. میزان تولید گندله این مجموعه در 6 ماهه نخست امسال 

نسبت به 6 ماهه مشابه سال گذشته، بیش از ۵۰ درصد رشد داشته است.
مدیرعامل فوالد ســنگان با اشاره به حاشیه سود ایجاد شده ناشی از تولید در سال جهش 
تولید گفت: فروش ریالی فوالد سنگان 22۳ درصد رشد داشته و همچنین حاشیه سود فوالد 

سنگان با اجرای مدیریت هزینه ها و افزایش حجم تولید نسبت به 6 ماهه سال گذشته بیش 
از 4.2 درصد افزایش داشته است.

وی خاطر نشــان کرد: توجه به بومی ســازی و ســاخت داخل یکی از مولفه های محرک در بخش تولید بوده و فوالد سنگان در حوزه 
بومی ســازی برنامه های اثربخشی را در دست اقدام دارد که انشاهلل با اجرایی شدن برنامه های مذکور، در شش ماهه پایانی سال، شاهد 

کاهش هزینه ها باشیم.
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تومان درآمد فروش ذوب آهن اصفهان

تومان درآمد فروش فوالد مبارکه

درصد رشد درآمد فروش فوالد آلیاژی ایران

تومان درآمد فروش فوالد خوزستان

تومان درآمد فروش فوالد خراسان

درصد رشد فروش فوالد هرمزگان 

تومان درآمد فروش فوالد کویر

ذوب آهن اصفهان طی عملکرد 7 ماهه نخست سال ۹۹ مبلغ 
۹42۰ میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت به مدت 
مشابه سال قبل ۵7 درصد رشد داشته است. شرکت ذوب آهن 
اصفهان در مهرماه سال جاری معادل ۱۸۵۵ میلیارد تومان از 
محصوالت خود را به فروش رساند که نسبت به دوره ۱ ماهه 

مشابه سال قبل افزایش ۱27 درصدی را نشان می دهد.

شرکت فوالد مبارکه اصفهان طی عملکرد 7 ماهه نخست سال 
۹۹ مبلغ ۳4۰۹7 میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت 
به مدت مشابه سال قبل 4۵ درصد رشد داشته است. فوالد 
مبارکه در مهرماه سال جاری معادل 67۳۵ میلیارد تومان از 
محصوالت خود را به فروش رساند که نسبت به دوره ۱ ماهه 

مشابه سال قبل افزایش ۹۸ درصدی را نشان می دهد.

شرکت فوالد آلیاژی ایران طی عملکرد 7 ماهه نخست سال ۹۹ 
مبلغ 2۹۹7 میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل ۹۰ درصد رشد داشته است. شرکت فوالد 
آلیاژی ایران در مهرماه سال جاری معادل ۵۹2 میلیارد تومان 
از محصوالت خود را به فروش رساند که نسبت به دوره ۱ ماهه 

مشابه سال قبل افزایش ۱76 درصدی را نشان می دهد.

مجموع فروش فوالد خوزستان در هفت ماه نخست سال جاری  
با رشد 7۰ درصدی نسبت به مشابه سال گذشته به ۱۵ هزار و 
7۳ میلیارد تومان رسید. درآمد فروش شرکت فوالد خورستان 
در مهرماه امسال به ۳۸6۱ میلیارد تومان رسید. درآمد فروش 
مهرماه این شرکت نسبت به شهریور امسال، رشد ۱۱۳ درصدی 
و نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد ۳2۹ درصدی را نشان 

می دهد.

مجتمع فوالد خراسان طی عملکرد 7 ماهه نخست سال ۹۹ 
نسبت  که  داشته  فروش  درآمد  تومان  میلیارد   ۳7۵۵ مبلغ 
به مدت مشابه سال قبل 42 درصد رشد داشته است. فوالد 
خراسان در مهرماه سال جاری معادل ۹۸۹ میلیارد تومان از 
محصوالت خود را به فروش رساند که نسبت به دوره ۱ ماهه 

مشابه سال قبل افزایش ۱۱۳ درصدی را نشان می دهد.

شرکت فوالد هرمزگان طی عملکرد 7 ماهه نخست سال ۹۹ 
نسبت  که  داشته  فروش  درآمد  تومان  میلیارد   ۵۳76 مبلغ 
به مدت مشابه سال قبل 6۵ درصد رشد داشته است. فوالد 
هرمزگان در مهرماه سال جاری معادل ۱۰۹۰ میلیارد تومان 
از محصوالت خود را به فروش رساند که نسبت به دوره ۱ ماهه 

مشابه سال قبل افزایش ۱۰۵ درصدی را نشان می دهد.

مجتمع فوالد کویر در 7 ماهه نخست سال جاری بیش از 4۹۰ 
هزار تن انواع میلگرد شاخه و کالف تولید کرده که ببیش از 
4۱ درصد آن را صادر کرده که از این بابت ۹۱77 میلیارد ریال 
درآمد به ثبت رسانده است. مجموع درآمد فوالد کویر از فروش 
داخلی و صادراتی محصوالت خود در 7 ماهه نخست سال ۹۹ 

بیش از 2۳ هزار میلیارد ریال بوده است.

عـــدد خبــــرتفاهم نامه فروش ۹۰ هزار تن ریل ذوب آهن اصفهان امضا شد

ان
دیر

ه م
گا

اش
امروز واسطه ها در بازار فوالد به تشدید ب

قیمت ها دامن می زنند و دستگاه های 
نظارتی می تواننــد در این ارتباط وارد 
عمــل شــده و مانع از شــکل گیری 
نرخ های غیرواقعی و بازار ســیاه شوند. 
تولیدکنندگان محصــوالت نهایی نیز 
برای ایجاد ثبات در بازار باید متناسب 
با خرید در بورس کاال نسبت به عرضه 
محصوالت تولیــدی اقدام کنند و این 
امر باید به شــکل جدی به مورد اجرا 
گذاشــته شود و نظارت بر عملکرد هم انجام گیرد. در مجموع، 
امــروز بیش از هر زمان دیگــر وزارت صنعت، معدن و تجارت 
برای هرگونه تصمیم گیری در مورد بازار فوالد، نیازمند رایزنی 
با تشکل های ذیربط و خبرگان است، زیرا تعامل و همپوشانی 
در این حوزه ســبب پایان بخشیدن به التهاب و برقراری توازن 

می شود.

صــادرات محصوالت فــوالدی عالوه بر 
امکان تأمیــن نیــاز ارزی جهت خرید 
بخشی از تجهیزات و مواد اولیه غیرقابل 
تأمیــن در داخــل و پرداخت اقســاط 
تسهیالت ارزی، به شرکت ها این امکان را 
می دهد که در بازارهای جهانی، در مقام 
رقابت با شرکت های معظم جهانی قرار 
گیرنــد و نهایتا این امر منجر به افزایش 
تــوان رقابت پذیری، ارتقــای بهره وری، 
بهبود کیفیت و کاهش هزینه تمام شــده محصوالت می گردد، 
چراکه الزمه حضــور در بازارهای جهانی اخــذ گواهینامه های 
معتبر بین المللی و گذر از انواع ممیزی ها و بازرسی های مدیریتی 
و کیفیتی اســت و از این نظر بازار صــادرات را می توان آزمونی 
برای حضور شرکت های ایرانی در فضای رقابتی دانست و این امر 
به نوعی شبیه سازی آینده شرکت های ایرانی در هنگام پیوستن به 
سازمان تجارت جهانی است. با این وجود، فوالد مبارکه به دلیل 
نیاز بازار داخل و در راســتای تأمین حداکثری و پاسخ مثبت به 
تصمیمات وزارت صمت، فروش صادراتی را در شــش ماهه اول 
سال جاری 6۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داد 
و این روند در شش ماهه دوم نیز کنترل خواهد شد تا مشکلی در 

تأمین نیاز بازار داخلی به وجود نیاید.

هدف اصلی ما تامین نیاز تولیدکنندگان 
داخلی اســت و با توجه به سیاست های 
جدید وزارت صنعــت، معدن و تجارت 
بــه دنبال مدیریت بــازار، حذف دالالن 
و واســطه ها هستیم تا محصول نهایی با 
قیمت مناســب در اختیار مصرف کننده 
نهایی قرار گیرد. اولویت فوالد خوزستان 
در حال حاضر، تأمین نیاز شــرکت  های 
نــورد داخلی اســت  و در ســال جاری 
بیش از 6۰ درصد محصوالت شرکت فوالد خوزستان در اختیار 
کارخانه های نوردی استان قرار گرفته است تا چرخه ی تولید در 
شــرکت های داخلی و پایین دستی متوقف نگردد. در عین حال 
صادرات محصوالت شــرکت فوالد خوزستان، به نقاط مختلف 
جهان انجام پذیرفته که این صادرات باعث ارزآوری شده و تزریق 
این ارز به کشــور در شــرایط تحریم در کنترل نوسانات نرخ ارز 

موثر بوده است. 
شعار محوری سال ۱۳۹۹ شرکت فوالد خوزستان تکمیل زنجیره 
ارزش و تحــول در تولید محصوالت خاص با تمرکز بر طرح های 
توسعه و برنامه ســاالنه تولید ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن شمش 
فوالد است که همانند ســال های گذشته، با اولویت تامین نیاز 
داخل درصدی از این  تولید به صادرات اختصاص دارد. شــرکت 
فوالد خوزســتان با اولویت دادن به تامین نیــاز داخل در 6 ماه 
نخست سال جاری با عبور از تولید یک میلیون تن شمش در یک 
فصــل و همچنین رکورد تولید 6 ماهه فوالد، اتفاقات تاریخی را 

برای این شرکت رقم زده است. 

با توجه به افزایش قیمــت ارز و بی اثر 
شــدن تعرفه 2۵ درصــدی صادرات 
مواد اولیه، مدیریــت دقیق و پیگیری 
توزیــع کنســانتره و گندلــه از طریق 
دریافت مستمر گزارش از میزان تولید 
و توزیع شــرکت های معدنی به منظور 
انجام تعهدات سهمیه ای وزارت صمت 
و قراردادهــای تأمین با شــرکت های 
فوالدی و همچنین حذف واســطه ها 

در تنظیم بازار فوالد به شمار می رود. در ضرورتی اجتناب ناپذیر 
طول سال های گذشته، با توجه به سرمایه گذاری های شرکت های 
معدنی در حوزه تولید فوالد خام و نادرست بودن مدیریت توزیع 
مواد اولیه در صنعت فوالد کشــور، بخشی از ظرفیت واحدهای 
فوالدسازی به دلیل کمبــود مواد اولیه کاهش یافته و متأسفانه 
صادرات بی رویه سنگ آهن، کنسانتره و گندله نیز این مسئله را 

تشدید کرده است.

جلوی بازار سیاه فوالد گرفته شود

صادرات، آزمون حضور شــرکت ها در بازار 
رقابتی

سخت گیری ارزی با تولیدکنندگان خاتمه یابد

بی اثر شدن تعرفه صادرات سنگ آهن

دکتر بهرام سبحانی

رئیس انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران

حمیدرضا عظیمیان

مدیرعامل فوالد مبارکه 
اصفهان

علی محمدی

مدیرعامل فوالد خوزستان

رضا یزدخواستی

معاون خرید فوالد مبارکه 
اصفهان

احمد دنیانور
مدیر عامل مجتمع فوالد جنوب
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کاهش ۳.۲ درصدی تولید فوالد خام در جهان

به گزارش انجمن جهانی فوالد، 64 کشور تولیدکننده فوالد، از ابتدای ماه ژانویه تا پایان ماه سپتامبر سال جاری )نه ماهه نخست 2۰2۰(، یک 
میلیارد و ۳47 میلیون و 444 هزار تن فوالد خام تولید کردند که نسبت به فوالد خام تولیدشده در مدت مشابه سال گذشته میالدی )یک میلیارد 
و ۳۹2 میلیون و 2۵2 هزار تن(، ۳.2 درصد کاهش نشان می دهد.از نکات مهم گزارش انجمن جهانی فوالد این است که تولید فوالد خام چین 
)بزرگ ترین تولیدکننده فوالد دنیا( در ماه سپتامبر امسال با رشد ۱۰.۹ درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته به ۹2.۵ میلیون تن رسیده 

است. میزان رشد تولید فوالد خام چین در ۹ ماه نخست امسال، 4.۵ درصد بوده است..

داخلی

 نرخ تورم نقطه ای مهرماه ۴۱.۴ درصد شد
نرخ تورم نقطه ای در مهر ماه ١٣٩٩ به عدد ٤١,٤ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور 
به طور میانگین ٤١.٤ درصد بیشتر از مهر ١٣٩٨ برای خرید یک »مجموعه کاالها و خدمات 
یکسان« هزینه کرده  اند. بنا به گزارش مرکز آمار، نرخ تورم ساالنه نیز در مهرماه ١٣٩٩ برای 
خانوارهای کشور به ٢٧,٢ درصد رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه قبل، ١,٢ واحد درصد 

افزایش نشان می دهد.
ترخیص ۳ میلیون تن کاالی مورد نیاز بخش تولید از گمرک

مرغ  و  قرمز  گوشت  روغن،  بازار  اینکه  بیان  با  بازار  تنظیم  ستاد  رییس  قبادی  عباس 
تولید  بخش  نیاز  مورد  و  اساسی  کاالی  میلیون  سه  حدود  گفت:  است،  رسیده  ثبات  به 
می شود.. ترخیص  بیشتری  سرعت  با  آبان ماه  پایان  تا  شده  رسوب  گمرک  در  که 

واریز 5500 میلیارد تومان از صندوق توسعه برای تسویه کارانه کادر درمان
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از اختصاص 5 هزار و 500 میلیارد 
تومان از منابع صندوق توسعه ملی برای تسویه معوقات کارانه کادر درمان خبر داد. براین 
اساس با واریز این مبلغ از محل منابع یک میلیارد یورویی صندوق توسعه ملی، کارانه کادر 

درمان تا اول آبان ماه تسویه خواهد شد.

تجارت     ایران با کشورهای اکو به ۴.5 میلیارد دالر رسید
سید روح اله لطیفی سخنگوی گمرک در تشریح وضعیت تجارت خارجی کشورمان با کشورهای 
عضو سازمان  همکاری اقتصادی اکو گفت: در این سازمان ١0 کشور ایران، ترکیه، افغانستان، 
آذربایجان، قرقیزستان، قزاقستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان وازبکستان عضو هستند که 
طی 6 ماه اول سال جاری میزان تجارت خارجی کشورمان با اعضای این سازمان به بیش از ٩ 
میلیون و ١٩٩ هزار تن برابر با ٤ میلیارد و 5٤٢ میلیون و 5٣0 هزار و ٩٢0 دالر رسیده است.

تجارت خارجی 7 ماهه ۳8.2 میلیارد دالر شد
مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران در مورد حجم تجارت خارجی ٧ ماهه سال ٩٩ اظهار 
داشت: ارزش تجارت خارجی در این مدت به ٣٨,٢ میلیارد دالر رسید. سهم صادرات 65.5 
میلیون تن به ارزش ١٨.٢ میلیارد دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال ٩٨ به لحاظ وزنی 
١٧.5 درصد و به لحاظ ارزشی ٢٣ درصد کاهش دارد. سهم واردات ١٩.٣ میلیون تن کاال 
بوده که ارزش آن ٢0 میلیارد دالر است. از این میزان سهم کاالهای اساسی ١٣.٨ میلیون تن 

بوده است.

 آزادسازی ۳8 هزار مترمربع از سواحل کیش
مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش از آزادسازی ٣٨ هزار و ٨00 مترمربع از 
سواحل این جزیره خبر داد و گفت: این سواحل بیش از ٢0 سال تحت اختیار و بهره برداری 
پروژه های بخش خصوصی بود و از این پس قرار است برای احداث طرح های گردشگری که 

افزایش درآمد و اشتغالزایی برای جزیره را به همراه دارند، مورد استفاده قرار گیرد.

ممنوعیت واردات برنج برداشته شد
معاون فنی گمرک با بیان اینکه از اول آبان ماه ممنوعیت واردات برنج برداشته می شود، گفت:  

٢00 هزار تن برنج در صف تخصیص ارز برای ترخیص قرار گرفت.

خارجی

شیائومی چین اپل آمریکا را جا گذاشت
وزارت تجارت آمریکا در گزارش نهایی خود اعالم کرد که اقتصاد این کشور در سه ماهه دوم 
سال جاری میالدی تحت تأثیر پاندمی کرونا ٣١.٤ درصد نسبت به سال گذشته کوچک تر شده 
است. پیش از این، بدترین سقوط اقتصادی آمریکا مربوط به ٣ ماهه اول سال ١٩5٨ بود که 

اقتصاد این کشور ١0 درصد آب رفته بود.
افزایش 2۱0 هزار بشکه ای تولید نفت اوپک

به دنبال از سرگیری تولید نفت لیبی و افزایش صادرات نفت عراق که تالش اعضای دیگر اوپک 
برای کاهش تولید را خنثی کرد، تولید نفت اوپک برای چهارمین ماه در ماه اکتبر افزایش یافت. 
سیزده عضو اوپک به طور متوسط در ماه اکتبر روزانه ٢٤,5٩ میلیون بشکه در روز نفت تولید 

کردند که ٢١0 هزار بشکه در روز از ماه سپتامبر بیشتر است.
تهدید کرونا برای صنعت هواپیمایی اروپا

انجمن فرودگاه های اروپا موسوم به شورای بین المللی فرودگاه های اروپا هشدار داد اگر طی 
ماه های آینده تقاضا برای مسافرت های هوایی که به خاطر شوک کرونا سقوط کرده است بهبود 
نیابد ١٩٣ فرودگاه در سطح این قاره در معرض تعطیلی و انحالل قرار خواهند گرفت. این 
فرودگاه ها مجموعا ٢٧٧ هزار کارمند دارد و حدود ١5 میلیارد دالر از تولید ناخالص داخلی اروپا 

از محل فعالیت همین فرودگاه هاست.
بهبود اوضاع اقتصادی در خاورمیانه و آسیای مرکزی احتماال ۱0 سال طول بکشد

صندوق بین المللی پول هشدار داد تبعات منفی اقتصادی به خاطر شیوع ویروس کرونا برای 
اقتصاد کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی ممکن است بسیار شدیدتر از آن چیزی باشد که 
پیشتر انتظار می رفت. بر اساس اطالعات جدید رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و آسیای 
مرکزی برای سال جاری منفی ٤,١ درصد خواهد بود که نسبت به پیش بینی قبلی در ماه آوریل 
١,٣ درصد منفی بیشتر شده است. این مؤسسه بین المللی تاکید کرده با توجه به آنچه شاهد 
هستیم تولید ناخالص داخلی کشورها ممکن است حداقل تا ١0 سال آینده به سطح پیش بینی ها 

قبل از شیوع ویروس کرونا نرسد.

سـرخـط خبــرهـای اقتصـادی در هفته منتهی به 7 آبان، قیمت میانگین بیلت صادراتی ایران، 4۰7.۵ دالر به ازای هر تن بود که نسبت به هفته پیش 
از آن، رشــد ۰.6 درصدی را نشــان می دهد. قیمت میانگین اسلب صادراتی ایران نیز با کاهش حدوداً ۱.۱ درصدی به 
4۳2.۵ دالر به ازای هر تن رسید. در هفته منتهی به 7 آبان، دومین کاهش هفتگی متوالی قبل اسلب صادراتی ایران 

رقم از اواسط مردادماه خورد.
قیمت های منتشرشده توسط متال بولتن نشان می دهد که قیمت میانگین فوِب اسلب صادراتی ایران در هفته منتهی 
به 7 آبان، نسبت به هفته پیش از آن، کاهش حدوداً ۱.۱ درصدی را تجربه کرد و در محدوده 4۳۰ تا 4۳۵ دالر به ازای 
هر تن معامله شد. در هفته مورد اشاره، قیمت فوِب بیلت صادراتی ایران در بنادر کشور در محدوده 4۰۵ تا 4۱۰ دالر 
به ازای هر تن بود که میانگین این قیمت ها، 4۰7.۵ دالر به ازای هر تن، رشد ۰.6 درصدی را نسبت به قیمت های ۳۰ 

مهر نشان می دهد.
متال بولتن گزارش داده است که با توجه معامله حجم باالیی از شمش فوالدی ایران در هفته های گذشته، بازار فروش 
بیلت صادراتی ایران عمدتاً آرام اســت. با این حال، یک محموله 4۰ هزار تنی شمش فوالدی صادراتی ایران با قیمت 
سی اف آر 44۰ دالر به ازای هر تن، معادل با قیمت فوب 4۰۵ تا 4۱۰ دالر در بنادر جنوبی ایران، در هفته منتهی به 7 
آبان به اندونزی فروخته شده است. از طرف مشتریان تایلندی نیز تقاضای مشابهی برای شمش فوالدی صادراتی ایران در 

همین محدوده قیمتی وجود دارد. در هفته مورد اشاره، تقاضا برای بیلت صادراتی ایران عمدتاً از طرف کشورهای جنوب شرق آسیا بوده است.
قیمت اســلب صادراتی ایران در هفته منتهی به 7 آبان همچنان نســبت به کف قیمتی آن در سال جاری، ۱۱2.۵ دالر به ازای هر تن باالتر بوده است. 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.

تازه ترین گزارش انجمن جهانی فوالد حاکی از رشد ۹.۳ درصدی تولید فوالد میانی ایران در دوره ۹ ماهه نخست سال جاری میالدی نسبت به دور مشابه سال قبل است. تولید فوالد 
میانی ایران از آغاز ماه ژانویه تا پایان سپتامبر 2۰2۰، 2۰.۸ میلیون تن بوده است.

آمارهای »ُورلد استیل« نشان می دهد که میزان تولید فوالد میانی ایران، علی رغم افزایش در دوره ۹ ماهه، در ماه سپتامبر سال جاری میالدی، 2.2 درصد نسبت به ماه مشابه سال 
گذشته کاهش یافته و به 2 میلیون و 26۰ هزار تن رسیده است. گفتنی است تولید فوالد میانی جهانی در ماه سپتامبر رشد 2.۹ درصدی را تجربه کرده است.

ایران طی دوره ۹ ماهه نخست سال 2۰2۰، 2۰ میلیون و ۸22 هزار تن فوالد میانی تولید کرده که در مقایسه به رقم مدت مشابه سال گذشته میالدی )۱۹ میلیون و ۵۰ هزار تن(، 
رشد ۹.۳ درصدی را نشان می دهد.

از بین کشورهای عمده تولیدکننده فوالد، تنها تولید فوالد میانی ایران، چین و ترکیه در میانه بحران کرونا، صعودی بوده است که از میان این سه کشور نیز در نُه ماهه نخست سال 
2۰2۰، بیشترین رشد تولید فوالد میانی متعلق به ایران بوده است.

بررسی آمار منابع چینی نشان می دهد که حجم واردات سنگ آهن این کشور از استرالیا تقریبا به نصف رسیده است و احتمال دارد چین در پی نتیجه بخش بودن مذاکرات تجاری 
با آمریکا بخش اعظم سنگ آهن مورد نیاز خود را از این کشور خریداری کند . مساله ای که به نظر می رسد روی قیمت سنگ آهن اثر کاهشی داشته باشد، چرا که چین نیاز منطقه 

شرق آسیا را نیز از این طریق تامین خواهد کرد.
برخی تجار چینی به نشریه متال بولتن گفته اند که به طور نامحسوس از طرف دولت چین به آنها گفته شده است که حجم واردات سنگ آهن را از استرالیا طی یک روند کوتاه مدت 
کاهش دهند که این مساله نشان از تصمیمات جدیدی از سوی دولت این کشور درباره تامین مواد اولیه داشته است و همین امر نشان می دهد احتماال پیش بینی وزارت صنعت 

استرالیا درباره شروع روند کاهشی قیمت سنگ آهن در سه ماه پایانی سال جاری میالدی و ادامه آن در سال 2۰2۱ به وقوع خواهد پیوست.
چین به عنوان خریدار عمده سنگ آهن در جهان در راستای سیاست های اقتصادی و فوالدی اخیر خود که از یک سو به انباشت حجم زیادی سنگ آهن در بنادر و از سوی دیگر 
به ادغام های بزرگ فوالدی های این کشور مربوط می شود، در پی آن است که با استفاده از قدرت چانه زنی در مذاکرات تجاری با ایاالت متحده آمریکا و تامین بیشتر نیاز خود و 
کشورهای شرق آسیا از این کشور و کاهش واردات از استرالیا بتواند روی قیمت جهانی این محصول پراهمیت فوالدی در جهان اثر بگذارد و آن را تا حدود ۳۰ دالر نیز کاهش دهد 

و به نزدیک 7۸ دالر در هر تن برساند.

قیمت کویل نورد گرم در بازار اروپا روند صعودی به خود گرفته است. رشد تقاضای فوالدسازان برای کویل نورد گرم و کمبود واردات این محصول فوالدی، دلیل رشد قیمت آن در 
بازار اروپا است.

به گزارش متال بولتن، قیمت کویل نورد گرم در بازار شمال اروپا، تحویل درب کارخانه، با 7.۵ یورو رشد نسبت به هفته قبل به هر تن 4۹۸.۳۳ یورو رسید. البته در بازار معامالتی با 
قیمت ۵۰۰ تا ۵2۰ یورو هم انجام گرفته است و پیشنهاد نوردکاران هم بین ۵2۰ تا ۵۵۰ یورو بوده است.

ادعای نوردکاران اروپایی این است که کل تولیدات خود تا مارس سال آینده میالدی را هم به طور کامل پیش فروش کرده اند که سبب کاهش عرضه این محصول در بازار شده است. 
فعاالن بازار فوالد هم می گویند منتظر نتیجه چانه زنی ها با نوردسازان هستند اما به نظر می رسد سفارش های کارخانجات تا پایان سال جاری میالدی اشباع شده است به جز چند 

کارخانه کوچک که آنها هم قیمت فروش خود را ۵۳۰ تا ۵۵۰ یورو در تن، تحویل درب کارخانه، قرار داده اند.
بر اساس برخی گزارش ها موجودی انبارها از کویل نورد گرم هم در اروپا کمتر از حد معمول است که می تواند عاملی برای افزایش قیمت ها باشد.

یک دلیل کاهش عرضه محصوالت فوالدی در اروپا این است که پس از فروکش کردن کرونا و بازگشایی کارخانجات در سپتامبر، آنها هنوز با تمام ظرفیت خود کار نمی کنند ضمن 
آن که تولیدات خود را به طور پیش فروش عرضه کرده اند و به همین دلیل در بازار نقدی و فیزیکی عرضه کم شده است.

از سوی دیگر تقاضای فوالد از سوی بخش خودروسازی در حال افزایش است. اما برخالف خودروسازی، تقاضای فوالد از سوی بخش ساخت وساز همچنان پایین است.

روند قیمت  فوالد صادراتی ایران

رشد ۹.۳ درصدی تولید فوالد میانی ایران

قیمت سنگ آهن نزولی خواهد بود

قیمت فوالد در اروپا افزایش یافت
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 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 دوم آبانهفته اول آبانسایز

0.4340,000340,000

0.5322,000318,000

0.6297,000288,000

0.7297,000297,000

0.8294,000285,000

0.9305,000300,000

1297,000293,000

1.25286,000280,000

1.5285,000280,000

2295,000293,000

2.5300,000295,000

هفته دوم آبانهفته اول آبانسایز

6.5135,000134,000

8******

10128,000128,000

12******

14******

هفته دوم آبانهفته اول آبانسایز

3141,000141,000

4141,000141,000

5141,000141,000

6141,000141,000

8141,000141,000

10141,000141,000

هفته دوم آبانهفته اول آبانسایز

6141,000141,000

8141,000141,000

10141,000141,000

12141,000141,000

14141,000141,000

16143,000143,000

هفته دوم آبانهفته اول آبانسایز

8135,000135,000

10126,000126,000

12126,000126,000

14125,000125,500

16125,000125,500

18125,000125,500

20125,000125,500

22125,000125,500

25125,000125,500

28122,000122,000

30******

32122,500123,000

هفته دوم آبانهفته اول آبانسایز

2220,000210,000

3***208,000

4190,000190,500

5158,000157,000

6157,000157,000

8145,500146,000

10145,500146,000

12145,500148,500

15145,500146,000

20159,500159,500

25155,000150,000

روند تغییرات
قیمت محصوالت فوالدی 

در بازار تهران

قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون )ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

۱۰۱.۱2۱4۰.۰۰۰1399/08/061399/10/06تختال SMفوالد مبارکه اصفهان

133,47520,0201399/08/121399/10/30ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

133,47568,7501399/08/121399/10/30ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

100,7671,0001399/08/061399/08/22سبد شمش بلومذوب آهن اصفهان

126,1063,1681399/08/071399/11/05سبد تیرآهن مخلوطذوب آهن اصفهان

108,0191,1001399/08/071399/11/05سبد میلگرد مخلوطذوب آهن اصفهان

104,0001,6501399/08/141399/11/12سبد میلگرد مخلوطذوب آهن اصفهان

118,2507,0401399/08/141399/11/12سبد تیرآهن مخلوطذوب آهن اصفهان

214,00010,0001399/08/141399/10/30سبد ریل آهن مخلوطذوب آهن اصفهان

مجتمع فوالد خراسان
شمش بلوم 

5SP)۱۵۰*۱۵۰(
100,7672,7001399/08/061399/09/05

مجتمع فوالد خراسان
سبد میلگرد 
A3-۱42۸تا

113,9629,4601399/08/141399/09/08

105,77015,0001399/08/061399/09/05تختال Cفوالد خوزستان

فوالد خوزستان
شمش بلوم 

5SP)۱۵۰*۱۵۰(
101,01515,0001399/08/061399/09/05

106,12015,0001399/08/111399/09/10تختال Cفوالد خوزستان

فوالد خوزستان
شمش بلوم 

5SP)۱۵۰*۱۵۰(
103,1993,8501399/08/111399/09/10

اخبار فوالد
بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
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سردبیر: سید احمد عسکری
گرافیک و صفحه آرایی: زهرا رضادوست

همکاران این شماره: مریم رحیمی،   محسن احمدی ، آیسل شیرانی، مژگان منصوری
آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از خیابان شهید بهشتی،کوچه پردیس، پالک3/1

تلفن: 88551۷01-4
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قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون )ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

شرکت معدنی وصنعتی 

چادرملو

شمش بلوم 

5SP)۱۵۰*۱۵۰(
101,06410,0001399/08/061399/09/06

آهن و فوالد ارفع
شمش بلوم 

5SP)۱۵۰*۱۵۰(
103,6534,0001399/08/061399/08/11

آهن و فوالد ارفع
شمش بلوم 

5SP)۱۵۰*۱۵۰(
103,1993,0001399/08/111399/08/17

103,67320,0001399/08/061399/09/06تختال Cفوالد هرمزگان جنوب

106,06630,0001399/08/111399/09/11تختال Cفوالد هرمزگان جنوب

شمش بلوم فوالد کاوه جنوب کیش
5SP)۱۵۰*۱۵۰(

100,87110,0001399/08/061399/08/25

تولیدی فوالد سپید فراب 
113,9625,4781399/08/141399/08/19سبد میلگرد مخلوطکویر

113,962441399/08/141399/08/19سبد میلگرد ۱4 تا 2۵مجتمع فوالد صنعت بناب

113,9622421399/08/141399/08/19سبد میلگرد ۱4 تا 2۵مجتمع فوالد صنعت بناب

113,9622,2001399/08/141399/09/13سبد میلگرد ۱4 تا 2۵صبا فوالد زاگرس

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

105,2021,0341399/07/021399/08/01سبد میلگرد ۱4 تا 2۵صبا فوالد زاگرس

5000

55000
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تغییرات قیمت محصوالت فوالدي در بازار تهران 
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