
سازوکار عرضه و تقاضا 
محترم شمرده شود

سعید رشیدی

مدیرعامل شرکت فوالد تاراز چهارمحال

در آذرمــاه ســال جاری برای نخســتین بــار ورق 
گالوانیزه تولیدی شــرکت فوالد تــاراز در بورس کاال 
عرضه و معامله شــد. این عرضه در کنار عرضه سایر                     
شرکت های تولیدکننده ورق های فوالدی نشان داد 
که تولیدکنندگان فوالد کشــور نه تنها مخالفتی با 
عرضه محصوالت خــود در بورس کاال ندارند بلکه از 
این رویه استقبال می کنند اما نکته مهم این است که 
مکانیزم عرضه و تقاضا در بورس کاال نباید مختل شود 
و به طور مثال باید مصرف کنندگان محصوالت تولیدی 
فوالد تاراز که عمدتاً تولیدکنندگان کوچک هستند، 
بتوانند محصوالت ما را به صورت مستقیم در بورس 

کاال خریداری کنند.
عرضه در بورس کاال روش مناســبی بــرای فروش 
محصوالت یک شــرکت اســت و ما نیز از عرضه در 
بورس کاال اســتقبال می کنیم. اما بورس هم زمانی    
می تواند به اهداف مد نظر خود دســت یابد که ساز 

وکار عرضه و تقاضا در آن رعایت شود.
 عمده مصرف کنندگان ورق تولیدشده در شرکت فوالد 
تاراز، تولیدکنندگان کوچک هستند. این شرکت ها باید 
بتوانند محصوالت ما را به صورت مستقیم در بورس 
کاال خریــداری کنند تا با رعایت ســازوکار عرضه و 
تقاضا، تولیدکنندگان متضرر نشــوند. همان گونه که 
شاهد هســتیم علی رغم تالش همه مسئوالن برای 
تنظیم بازار فوالد از طریق بورس کاال، اهداف سیستم 
بهین یاب برای نظم بخشــیدن بــه عرضه و تقاضای 
فوالد کشــور محقق نگردیده است. لذا حتما سامانه 
بهین یاب باید اصالح شود تا تمام مشتریان ما بتوانند 
خرید خود را از بورس کاال انجام دهند. در این مسیر 
اعتماد و استفاده از تجربیات و شیوه های موفق شرکت 
فوالدمبارکه به عنوان بزرگ  ترین تولیدکننده فوالد در 
کشور و خاورمیانه می تواند توزیع مناسب محصوالت 
ورق فوالدی وتامین نیــاز مصرف کنندگان واقعی را 
به دنبال داشته باشد که درنهایت موجب کاهش التهاب 

بازار فوالد در شرایط فعلی می گردد.
نباید شــرایط به گونه ای باشــد که مصرف کنندگان 
محصــوالت فوالد تاراز، مواد اولیــه خود را به صورت 
غیرمســتقیم و از طریق واســطه ها خریداری کنند؛ 
چرا که این موضوع هم به ضرر مصرف کننده است و 
موجب ایجاد رانت می شود و هم تولیدکننده اصلی که 
محصــول خود را در بورس کاال عرضه کرده، به دلیل 

محدود شدن تقاضا متضرر خواهد شد.
به هر حال امیدوارم با پیگیری انجمن و اقدام مناسب 
وزارت صمت  و بورس کاال شرایط به گونه ای باشد که 
مــا بتوانیم با قدرت در ادامه نیز محصوالت خود را از 

طریق بورس کاال به فروش برسانیم.
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هم اندیشی فوالدسازان القایی و صدور یک بیانیه
به گــزارش چیالن ، فوالدســازان القایی که عصر چهارم آذرماه در یک جلســه              
هم اندیشــی پیرامون شیوه نامه جدید دولت برای تنظیم بازار فوالد شرکت کرده 
بودند، با صدور بیانیه ای خطاب به دکتر نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور و 
دکتر رزم حسینی وزیر صمت بر آمادگی این رسته برای همکاری با دولت در جهت 
تنظیم بــازار فوالد به نفع مصرف کنندگان نهایی تاکید کردند و همزمان ۶ مورد 

اصالحی را برای اجرای موثر شیوه نامه جنجالی اخیر پیشنهاد دادند.
بیش از ۱۱۰ کارخانه تولیدکننده شمش القایی در این بیانیه، تامین مواد اولیه مورد 
نیاز خود را از موارد مغفول مانده در این شــیوه نامه برشــمرده اند و بر ساماندهی 
تامین قراضه مصرفی این کارخانجات و همچنین  لزوم تامین آهن اسفنجی مورد 
نیاز خود با قیمت ۵۰ درصد میانگین موزون هفتگی معامالت شــمش در بورس 
کاال اصرار کرده اند. این کارخانجات بخش خصوصی همچنین اصالح قیمت پایه 
شــمش معادل ۹۵ درصد قیمت جهانی را خواستار شده اند و تاکید کرده اند کف 
عرضه ای که برایشان تعیین می شود، باید متناسب با آهن اسفنجی دریافتی آنان 
باشد.فوالدسازان القایی همچنین مقررات سخت گیرانه بورس کاال را از موانع عرضه 
شمش خود اعالم کرده اند.  کارخانجات ذوب القایی در این بیانیه که در واقع نتیجه 

جلسه هم اندیشی آنان بوده است، چند سوال را نیز مطرح کرده اند: 

در شرایطی که مواد اولیه کارخانجات ذوب القایی )قراضه، آهن اسفنجی و فرو  ½
آلیاژها( از بازار و با قیمت های آزاد تامین می شود، بر چه اساسی باید محصول 

تولیدی خود را با قیمت های دستوری در بورس کاال عرضه کنند؟
نظر به تجربه عرضه شمش در هفته های گذشته در بورس کاال و عدم وجود  ½

تقاضا برای آن و با توجه به اینکه بازار هدف اکثر تولیدکنندگان شمش القایی، 
بازار داخلی می باشــد و همچنین با در نظــر گرفتن توان مالی محدود این 
کارخانجات بخش خصوصی واقعی، تکلیف این کارخانجات در صورت عرضه 

شمش تولیدی در بورس کاال و عدم استقبال خریداران چیست؟
یــک کارخانه بخش خصوصی که مطابق قانون تجارت و با ســرمایه گذاری  ½

غیردولتی و به صورت انتفاعی احداث و مواد اولیه خود )قراضه، آهن اسفنجی و 
فروآلیاژها( را از بازار آزاد و نزدیک به قیمت های جهانی تامین و با حاشیه سود 
کمتر از ۱۰ درصد فعالیت می نماید، بر چه اساسی می بایست با دستور دولت 
محصول تولیدی خود را حدود ۳۵ درصد ارزان تر از نرخ های جهانی بفروشد؟

حضور ۷۰ درصدی نوردکاران در جلسه هم اندیشی انجمن فوالد
بهــادر احرامیان، نایب رئیس انجمن فوالد در گفت وگو با  چیالن  در مورد نتیجه 
جلسه رسته نورد این انجمن که ۱۱ آذرماه برگزار شد، اظهار داشت: در این جلسه 
که ۳۶ شرکت تولیدکننده مقاطع طویل فوالدی با بیش از ۱۶ میلیون تن ظرفیت 

تولید محصوالت نوردی کشور حضور داشتند، همه متفق القول بودند که هر شیوه نامه  
یا دستورالعمل یا طرحی از طرف دولت یا مجلس که به قصد کنترل دستوری بازار 
فوالد تدوین شود و مسائل تولیدکنندگان فوالد کشور چه در ذوب و چه نورد و سایر 
حلقه ها که همگی متعلق به بخش خصوصی هستند را نادیده بگیرد، مصداق به 
بیراهه رفتن است و لذا شرکت های حاضر در جلسه که نماینده بیش از ۷۰ درصد 

ظرفیت نورد کشور بودند، با این رویه مخالفت کردند..
وی گفت: در این جلســه تمام شرکت های رسته نورد مقاطع طویل انجمن تأکید 
کردند که شــرکت های فوالدی همگی خصوصی هستند و با حضور نهاد صنفی 
فراگیری همچون انجمن فوالد، این شــرکت ها توانایی این را دارند که هم منافع 
بازار و مصرف کننده و مردم را درنظر بگیرند و هم در راستای منافع دولت، صنعت 
فوالد و توسعه آن گام بردارند. شرکت ها با این موضوع که دولت و مجلس، بخش 
خصوصی را نادیده بگیرند و بخواهند شیوه نامه یا طرح های دستوری را به صنعت 
فوالد تحمیل کنند، مخالفت کردند و متفق القول تصریح شد که این رویه مخرب 

است و به صنعت فوالد آسیب می زند.
احرامیان اضافه کرد: در این جلسه همچنین ایرادات مهم شیوه نامه اخیر دولت برای 
تنظیم بازار فوالد مطرح و مورد تبادل نظر قرار گرفت که از آن جمله عدم توجه به 
تناسب عرضه و تقاضای مقاطع طویل، مشکالت الزام همه نوردکاران به عرضه در 

بورس کاال و مسائل پیرامون مبنا قراردادن نرخ های CIS را نام برد.

عرضه در بورس کاال، محور هم اندیشی تولیدکنندگان ورق 
بــه گزارش چیالن، تولیدکنندگان ورق های فــوالدی نیز که 2۶ آذرماه از طریق 
ســامانه جلسات مجازی انجمن تولیدکنندگان فوالد گردهم آمده بودند، پیرامون 
مسائل و مشــکالت مرتبط با شیوه نامه دولت برای ســاماندهی زنجیره فوالد و 

همچنین دستورالعمل اجرایی آن به تبادل نظر پرداختند.
در این جلســه که اکثریت قریب به اتفاق تولیدکنندگان ورق های گرم، ســرد و 
پوشش دار کشور در آن حضور داشتند، تمرکز موضوعات مطرح شده بر عرضه در 
بورس کاال و موانع و مســائل مرتبط با آن بود. ورق سازان در این جلسه، تضامین 
بسیار باالی مورد نیاز برای عرضه در بورس کاال را یکی از مهم ترین موانع در این 
مســیر ارزیابی کردند و بر لزوم حل این مســئله توسط دولت و بورس کاال تاکید 
کردند. تولیدکنندگان ورق همچنین اصالح قیمت پایه انواع ورق به تفکیک هر واحد 
تولیدی و همچنین اصالح الزام عرضه ورق های پوشش دار در بورس کاال با توجه به 

مازاد تولید این محصوالت را خواستار شدند.
شایان ذکر است در این جلسه مقرر شد هر یک از واحدهای تولیدکننده ورق های 
فوالدی، نظرات و پیشــنهادات خود برای اجرای بهتر و موثرتر شیوه نامه دولت را 
به طور مکتوب به انجمن منعکس کنند تا در مذاکرات و مکاتبات انجمن مد نظر 

قرار گیرد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد با اشاره به برگزاری جلسه این 
انجمن با وزیر صمت به چیالن گفت: مواضع وزیر صمت به ویژه 
در خصوص توســعه صادرات و حذف رانــت و امضاهای طالیی 
امیدوارکننده بود. ایشان نقدها و راهکارهای انجمن در خصوص 
تنظیم بازار فوالد را با حوصله شــنیدند و نهایتا قرار شد ضمن 
بررسی بیشتر مسائل در کمیته مشترک، برگزاری چنین جلساتی 

به میزبانی وزیر صمت تداوم داشته باشد.

دستور وزیر صمت در جلسه با انجمن فوالد:

کمیته مشــترک بیــن وزارت صمت و                       
تشکل های فوالدی ایجاد شود

جلسات هم اندیشی رسته های مختلف فوالدی که چند سالی است در انجمن فوالد برگزار می شود، در سال جاری به دلیل مقابله با شیوع 
ویروس کرونا متوقف مانده بود تا اینکه باالخره در آذرماه با بهره گیری از سامانه های داخلی، برگزاری این نشست های موثر نیز به صورت 

مجازی  از سر گرفته شده است.
به گفته روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، برای برقراری ارتباط موثر میان تولیدکنندگان زنجیره فوالد در حلقه های مختلف و 
همچنین برگزاری جلسات کمیته های تخصصی انجمن، بیش از 4 ماه، سامانه های مختلف داخلی و خارجی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته 

و در نهایت یک سامانه داخلی با چند تغییر مختص فضای انجمن مورد بهره برداری قرار گرفته است. 
در این نوشتار مروری کوتاه داریم بر جلسات مجازی برگزار شده انجمن تولیدکنندگان فوالد در آذرماه 99. گزارش مشروح این جلسات در 

سایت چیالن آنالین آمده است.

با بهره گیری از سامانه های مجازی داخلی انجام شد:

هم اندیشی پاییزی زنجیره فوالد در فضای انجمن
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ایران به جمع چهار تولیدکننده ریل زبانه سوزن در جهان پیوست
منصور یزدی زاده

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان در راستای خودکفایی و بومی سازی و به دنبال تولید ریل های مورد نیاز راه آهن و مترو، موفق به تولید 
انبوه ریل زبانه سوزن گردید و با این موفقیت چشمگیر، ایران به جمع چهار تولیدکننده ریل زبانه سوزن در جهان پیوست. 
ریل زبانه سوزن به صورت عمده جهت تغییر مسیر قطار استفاده می شود و تاکنون تامین آن کامالً متکی به واردات بود و 

لذا تولید آن یک موفقیت بزرگ برای کشور است و توسعه حمل ونقل ریلی کشور را تسهیل می کند.

تقسیم سود برای نخستین بار توسط فوالد اکسین

مدیرعامل جدید فوالد خوزستان معرفی شد

دریافت لوح رضایت مندی مشتری توسط سه شرکت فوالدی

در جریان بازدید علیرضا رزم حسینی وزیر صمت از شرکت ذوب 
آهن اصفهان، عملیات پیش گرم کوره بلند شماره یک ذوب آهن 
اصفهان آغاز شــد. همچنین وزیر صمت در جریان بازدید خود از 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان دستور داد که پروژه نورد گرم شماره 

2 فوالد مبارکه در کمترین زمان اجرا شود.
رزم حســینی وزیر صمت در جریان بازدید از ذوب آهن اصفهان 
گفت: کوره بلند شــماره یک ذوب آهن پس از مدت ها تعطیلی و 
با ظرفیت ساالنه ۸۰۰ هزار تن چدن مذاب فعالیت خود را مجدد 
آغاز کرده اســت. وی همچنین خبر داد که مشکالت ذوب آهن 
با تشکیل کمیته ای مشخص در سازمان ایمیدرو به زودی مرتفع 
خواهد شد.کوره بلند شماره یک شرکت ذوب آهن از سال ۱۳۹۴ 
تاکنون به دلیل مشکل کمبود مواد اولیه تعطیل بوده است. راه اندازی مجدد کوره بلند شماره یک، میزان تولید ذوب آهن اصفهان را باال 
می برد و افزایش سودآوری این شرکت فوالدی را در پی خواهد داشت. سفر وزیر صمت به اصفهان این امیدواری را ایجاد کرده که مشکل 
دسترســی پایدار ذوب آهن به مواد اولیه، خصوصاً سنگ آهن، برای همیشه حل شود تا این شرکت بتواند به جایگاهی که شایسته آن 

است، بازگردد.
وزیر صمت در جریان بازدید از ذوب آهن اصفهان گفت: این مجتمع عظیم صنعتی ارزش بسیاری برای کشور دارد و لذا چراغ آن باید 
روز به روز پرفروغ تر باشد و به هر شکلی که می توان باید بر کمیت و کیفیت محصوالت آن افزود تا جایگاهی جهانی کسب کند. وی پس 
از بازدید از کوره بلند شماره یک این شرکت که مراحل پیش گرم خود را طی می کند، در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به نقش مهم ذوب 
آهن در شکل گیری صنایع فوالدی کشور و تربیت متخصصین در این حوزه صنعت گفت: به برکت پیروزی انقالب اسالمی، تولید فوالد 
کشور از ۵۰۰ هزار تن به 2۸ میلیون تن رسید و در افق ۱۴۰۴ تولید ۵۵ میلیون تن مد نظر است که بانی همه این توفیقات ذوب آهن 
است و این امر جای سپاس و قدردانی از همه کارگران، متخصصان و مسئولین ذوب آهن دارد.وی با اشاره به توفیقات دولت با وجود فشار 
تحریم ومواجهه با کرونا ، افزود: با توجه به محدودیت های فروش نفت، اگر توان صنعت فوالد کشور و پتروشیمی نبود، اداره کشور در ۳ 
سال اخیر میسر نمی شد.علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در جریان بازدید از خطوط تولید فوالد مبارکه طی 
سخنانی از وجیه اهلل جعفری رئیس هیئت عامل ایمیدرو خواست تا پروژه نورد گرم شماره 2 فوالد مبارکه را با همکاری مدیران این شرکت 

در کوتاه ترین زمان ممکن عملیاتی نماید.
رزم حسینی یکی از اهداف بازدید خود و هیئت همراه از فوالد مبارکه را راه اندازی و آغاز جدی فعالیت های مربوط به طرح توسعه خط 
نورد گرم شماره 2 فوالد مبارکه خواند و ادامه داد: طرح های توسعه ای این شرکت با سرمایه گذاری نزدیک به یک میلیارد یورو و ۳۰ هزار 
میلیارد تومان در دست اجراست که یک سرمایه گذاری بسیار خوب است.پروژه نورد گرم شمارۀ 2 فوالد مبارکه کشور را از واردات ورق 

بی نیاز خواهد کرد. همچنین با بهره برداری از این ابرپروژه، یک میلیون تن ورق مازاد بر مصرف داخلی تولید خواهد شد.
وزیر صمت وی ثبات مدیریتی فوالد مبارکه را یکی از توفیقات این مجموعه دانست و با بیان اینکه هر بنگاهی که از مدیران کارآمد و باثبات 
برخوردار بوده از توفیقات خوبی هم بهره مند شده است، تصریح کرد: فوالد مبارکه ازجمله سازمان هایی است که با مدیران شایسته پیشین و 
فعلی خود، ازجمله مهندس عظیمیان که سکان دار این مجموعه است، با برنامه هایی کارآمد به ارتقای سطح دانش، فناوری، تولید، کارایی، 
بهره وری و گسترش این سازمان کمک و طرح های توسعه خود را به خوبی دنبال کرده اند.رزم حسینی همچنین گفت: فوالد مبارکه می تواند 
محور توسعه استان اصفهان قرار بگیرد. با برنامه ای که مدیران در نظر دارند و برنامه پیوست اجتماعی برای شرکت های نامدار و بزرگ که 
تقویت کنندۀ شرکت های کوچک به شمار می آیند، به راحتی کسب وکار ها و وضعیت فرصت های شغلی خرد و شاخص های امنیتی بهبود 
پیدا خواهد کرد و بدین ترتیب دیگر شاهد مهاجرت روستاییان به شهر های بزرگ نخواهیم بود. به خاطر داشته باشیم مهاجرت ساالنه 

2۵۰ هزار نفر به شهر های بزرگ و حاشیه نشینی 2۵ میلیون نفر از جمعیت کشور اصال زیبنده ایران نیست.
حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل فوالد مبارکه نیز در جریان بازدید وزیر صمت اظهار داشــت: گروه فوالد مبارکه حدود ۱2 طرح توسعه 
با ارزش بیش از یک میلیارد یورو در دســت اجرا دارد که به اشــتغال حدود 2۰ هزار نفر و تزریق 2۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید به 

پیمانکاران ایرانی منجر می شود.

امین ابراهیمی مدیرعامل فوالد اکسین اظهار داشت: در هشت ماهه اول امسال فوالد اکسین 
به سود ۱۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریالی رسیده است این در حالی است که شرکت یادشده در 
پایان سال ۹۷ یک شرکت زیان ده بوده است. برای اولین بار فوالد اکسین سود شرکت های 
ســهامدار خود را بر اساس مصوبه مجمع عمومی ساالنه ۱۳۹۸ پرداخت کرد و میلیون ها 
تحت پوشش تامین اجتماعی و بازنشسته و مستمری بگیر و کارگر که ذینفع شرکت فوالد 

اکسین و سهامداران آن هستند از سودآوری این شرکت بهره مند شدند.
وی به مقایسه تولیدات 2 ساله اخیر این شرکت  اشاره کرد و گفت: میزان تولیدات هشت 
ماهه اول امسال  در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  ۱2 درصد و نسبت به هشت ماهه اول 
سال ۹۷،   ۳۵ درصد رشد داشته است که نشان از جهش تولید در این شرکت دارد. مدیر 

عامل شرکت اکسین افزود: همچنین عملکرد هشت ماهه امسال این شرکت در خصوص تولید فوالد API در مقایسه با سال قبل ۱۳2 
درصد و در مقایسه با سال ۹۷ هزار و ۳۷ درصد رشد داشته است.

وی گفت: در حال حاضر ۹۹۰ نفر در این شرکت مشغول به فعالیت هستند که از این تعداد ۶2۴ نفر در خط تولید و عملیات مشغول به 
خدمت هستند و در صورت  اجرای طرح توسعه آن بیش از یک هزار نفر از بیکاران استان خوزستان اشتغال پایدار خواهند یافت.

علی قلعه  نوی به عنوان مدیرعامل شــرکت فوالد خوزستان جایگزین علی محمدی شد. 
علی محمدی از مردادماه سال ۱۳۹۸ به عنوان مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان مشغول 

بکار شده بود.
در حکمی که از سوی رضا طاهری رئیس هیات مدیره فوالد خوزستان خطاب به قلعه نوی 
به امضاء رســیده، چنین آمده است: »بدین وسیله جنابعالی را به عنوان مدیرعامل شرکت 
فوالد خوزستان منصوب می نمایم. امید است با اتکال به ایزد متعال، رهنمودهای رهبر کبیر 
انقالب و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیت های موجود در انجام وظایف محوله کوشا 
باشید. ضروری است با سر لوحه قرار دادن راهبرد تفکر، توکل و تالش در انجام امور محوله و 

با بکارگیری نیروهای کاردان، متعهد و کارآمد و با سازماندهی متفکرانه و هوشمندانه ای تمام امکانات و منابع در اختیار به همراه برنامه ریزی 
اصولی و هدفمند نسبت به انجام وظایفی که بعهده گرفته اید، مجدانه کوشش نمایید«.

دهمین دوره همایش سراســری رضایت مندی مشتری با رویکرد جهش تولید و با حضور میر 
محمد صادقی رئیس موسســه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران، محمد حسین فرهنگی عضو و 
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی و سیدحمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی 
و هماهنگی برنامه و بودجه ســازمان برنامه و بودجه کشور 2۶ آذر ماه در مرکز همایش های 
رایزن تهران برگزار شد. در این همایش به ذوب آهن اصفهان، فوالد هرمزگان و مجتمع فوالد 
صنعت بناب لوح رضایت مندی مشتری اهدا شد که نشان دهنده رویکرد این شرکت ها نسبت 
به ارائه محصوالت کیفی و کســب رضایت مشتریان است.فوالد هرمزگان که در سال جهش 
تولید موفق شد استاندارد ایزو ۱۰۰۰۴ را در خصوص رضایت مندی مشتریان کسب نماید، لوح 
رضایت مندی مشتری را دریافت کرد.همچنین ذوب آهن اصفهان توانست در این همایش لوح رضایت مندی مشتری را کسب کند. مدیر 
مهندسی فروش و توسعه بازار شرکت ذوب آهن در این باره گفت: در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان سنجش رضایت مشتریان مورد 
توجه ویژه قرار دارد و  با نظرسنجی های دوره ای و دریافت بازخورد و تحلیل آن نظرات اخذ شده به قسمت های مربوطه ارسال می گردد 
تا اقدامات اصالحی در تولید لحاظ گردد و این روند به منظور مشتری مداری و رعایت حقوق مصرف کننده می باشد.مجتمع فوالد صنعت 
بناب نیز توانست در این همایش لوح و نشان رضایت مندی مشتری را کسب کند. افزایش تولید، افزایش صادرات و عمل به تعهدات در 

قبال مشتریان با ارائه محصولی کیفی در سال جاری، این مجتمع را در مسیر رشد و تعالی بیشتر قرار داده است.
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تن تولید فوالد میانی کشور

تن تولید محصوالت فوالدی کشور

تن تولید آهن اسفنجی

درصد کاهش صادرات فوالد کشور

درصد رشد مصرف ظاهری مقاطع طویل فوالدی

درصد افزایش سرمایه فوالد خوزستان

انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، آمار تولید فوالد کشور در 
دوره هشت ماهه نخست سال جاری را منتشر کرد. طبق آمار 
منتشرشده، مجموع تولید فوالد میانی کشور با رشد قابل توجه 
۱۳ درصدی نسبت به دوره هشت ماهه نخست سال گذشته به 
2۰ میلیون و ۵۹۷ هزار تن رسیده است. از این میان، سهم بیلت 
و بلوم، ۱2 میلیون و ۸۴۸ هزار تن و سهم اسلب، ۷ میلیون و 
۷۴۹ هزار تن بوده است. تولید بیلت و بلوم در هشت ماه نخست 
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۶ درصدی و 

تولید اسلب، رشد ۸ درصدی را تجربه کرده است.

در هشت ماهه نخست سال جاری، در مجموع تولید محصوالت 
فوالدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته، رشد ۸ درصدی 
داشته است. مجموع تولید محصوالت فوالدی در هشت ماه 
نخست امسال، ۱۴ میلیون و ۶۵۳ هزار تن بوده است. تولید 
مقاطع طویل فوالدی با رشد ۱۰ درصدی نسبت به هشت ماه 
نخست سال گذشته، به ۷ میلیون و ۴۴۸ هزار تن رسیده است. 
مجموع تولید مقاطع تخت فوالدی نیز با رشد ۶ درصدی به ۷ 

میلیون و ۱۸۷ هزار تن رسیده است.

تولید آهن اسفنجی در دوره هشت ماهه نخست سال جاری 
با رشد ۱2 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 2۰ 
میلیون و ۷۰۴ هزار تن رسیده است. رشد تولید آهن اسفنجی 
در هشت ماهه ماه نخست امسال، تنها یک درصد کمتر از رشد 

تولید فوالد میانی بوده است.

بنا به تازه ترین گزارش آماری انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، 
مجموع صادرات فوالد ایران )فوالد میانی و محصوالت فوالدی( 
در دوره هشت ماهه ماه نخست سال جاری، ۵ میلیون و ۴۶۶ 
هزار تن بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل، کاهش قابل 
توجه ۱۹.۴ درصدی را نشان می دهد. میزان کاهش صادرات 
محصوالت فوالدی در هشت ماهه نخست امسال بسیار بیشتر از 
میزان کاهش صادرات شمش فوالدی بوده است. صادرات اسلب 
در هشت ماه نخست امسال، کاهش شدید ۳۶ درصدی را تجربه 
کرده است و صادرات بیلت و بلوم، تنها ۳ درصد کاهش یافته 
است. کل صادرات محصوالت فوالدی کشور در دوره هشت ماهه 
نخست سال ۹۹، ۱ میلیون و ۶۷۹ هزار تن بوده که نسبت به 

دوره مشابه سال قبل، کاهش ۳۰ درصدی را نشان می دهد.

انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران آمار مصرف ظاهری فوالد در 
دوره هشت ماهه نخست سال جاری را منتشر کرد. بر اساس 
آمار منتشرشده، بیشترین رشد مصرف ظاهری در هشت ماهه 
نخست امسال، با 2۶ درصد، مربوط به مقاطع طویل فوالدی 
بوده است. رشد مصرف ظاهری فوالد میانی و آهن اسفنجی نیز 
به ترتیب، 2۱ و ۱۴ درصد بوده است. در آبان ماه تقاضا برای 
مقاطع طویل فوالدی در بورس کاال به شدت افت کرد که این امر 
کاهش نرخ رشد مصرف ظاهری این محصوالت فوالدی را در پی 
داشته است. نرخ رشد مصرف ظاهری مقاطع طویل فوالدی در 
دوره ۷ ماهه نخست امسال ۳۴ درصد بوده که همزمان با کاهش 
تقاضاهای سوداگرانه برای این مقاطع، این نرخ رشد به 2۶ درصد 

در دوره هشت ماهه نخست امسال رسیده است.

مجمع عمومی فوق العاده سهامداران شرکت فوالد خوزستان 
)نماد بورسی فخوز( روز یکشنبه 2۳ آذر برگزار شد و افزایش 
به  انباشته  سود  محل  از  شرکت  این  درصدی  سرمایه ۱۶2 

تصویب سهامداران آن رسید.

عـــدد خبــــرنتایج مثبت بازدید وزیر صمت از دو شرکت ذوب آهن اصفهان و فوالد مبارکه 

ان
دیر
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و  دســتورالعمل ها  متأســفانه 
بخشــنامه های متفاوت و متعددی از 
طرف نهادهای مختلــف دولتی برای 
تنظیم بازار فوالد صادر شــده اســت 
که این بخشــنامه ها عــالوه بر ایجاد 
محدودیت ها برای تولیدکنندگان، بعضاً 
متناقض نیز هستند. دستورالعمل های 
متعدد و ضدونقیض، باعث آشــفتگی 
در بازار فوالد شده است. کسانی که در 
این کشور تولیدکننده واقعی هستند، 
انتظار دارند که از آن ها حمایت واقعی صورت گیرد. نباید به دلیل 
محدودیت های ایجادشــده، یک تولیدکننده مجبور شود اسلب 
موردنیــاز خود را با قیمت باالتر از بــورس کاال خریداری کند و 
ســپس موظف باشد محصول خود را با قیمت مصوب در بورس 
کاال عرضه نماید. دستورالعمل های تنظیم بازاری بر دشواری ها 
پیش روی تأمین مواد اولیه افزوده اســت و این معضل در جهت 

حمایت از تولید باید رفع شود. 

با کاهش روز افزون تمرکز در بخش های 
مختلــف زنجیره تولید فــوالد، همکاری 
تمامی حلقه هــا اعم از نظام توزیع، نورد، 
فوالد سازی و معادن باالدستی در تدوین 
و اجرای هر رویکرد تنظیــم بازار الزامی 
است. اگرچه یافتن نســخه ای که در آن 
صد در صــد نظرات و منافــع اقتصادی 
متضاد همه حلقــه های مختلف زنجیره 
تامین گردد عمال امری غیر ممکن است 

همین  قبول  با  مطلب می توان نتیجه گرفت که تنها راه اما 
پیــش رو همکاری و همفکری در یک فضا و گفتمان با احترام 
متقابــل و درون خانوادگی و ارائه راهکارهای مشــترک در کنار 
دولت و سیاســتگذاران محترم می باشد. تجربه نشان داده است 
که در رشــته های اقتصادی با اکثریت بخش خصوصی یافتن 
راهکارهای مرضی الطرفین و حتی المقدور رقابت محور و به دور 
از قیمت گذاری مستقیم با مضرات کمتری روبرو بوده و انجمن 
فوالد هم با این رویکرد به طور رسمی همواره تالش برای سوق 
دادن سیاست های دولت به ســمت واگذاری امور بازار فوالد به 
تولیدکنندگان و نظام توزیع در همه بخش ها تا محصول نهایی 

داشته است.

مدتی اســت شــائبه های بســیاری در 
خصوص فروش محصوالت فوالد مبارکه از 
طریق سامانه مچینگ مطرح است. گفته 
می شود این کار برخالف قانون است؛ این 
در حالی است که بر اساس آخرین مصوبه 
اعالم شــده از سوی ســتاد تنظیم بازار، 
میزان فروش محصوالت فوالد مبارکه در 
بورس و مچینگ مشخص  شده و تا ابالغ 
شــیوه نامه جدید دولت نیز از سوی هیچ 
ارگانی از جمله وزارت صمت اعالم نشده 
است که فوالد مبارکه حق فروش در مچینگ را ندارد؛ بلکه عکس 
این قضیه بوده و تا قبل از شــیوه نامه براساس دستورالعمل های 
وزارت صمــت، فوالد مبارکه ملزم بوده روال جاری را ادامه دهد. 
فوالد مبارکه همواره خود را مجری مصوبات دولت و ستاد تنظیم 
بازار دانســته و مصوبات این ســتاد را نیز ۱۰۰ درصد اجرا کرده 
است؛ چراکه بر اساس این مصوبات، فوالد مبارکه توزیع خود را 
بر اساس سیستم عرضه مستقیم در بورس و مچینگ تنظیم و 

اجرایی کرده است.

اگرچه مشکالت ناشــی از تحریم های 
ظالمانــه وضــع شــده علیه کشــور، 
فرایندهای واردات و صادرات و در نتیجه 
ارزآوری را دچار مشکل کرده است و از 
آن ســو، تأمین نیازمندی های وارداتی 
تولید را با مشــکلی دوچنــدان روبرو 
می کند اما »مشکالت و محدودیت های 
داخلی مربوط به تأمین و قوانین دست 
و پاگیــر ارزی و گمرکــی که متغیر و 
غیریکنواخت نیز است«، صادرکنندگان 
و مشتریان که در این شرایط با پذیرش ریسک های بین المللی، 
اقــدام به خرید از ایران می کنند را دچار مشــکل می کند. این 
موضــوع روند صــادرات فوالد در میان مــدت و بلندمدت را با 

محدودیت های جدی مواجه خواهد ساخت. 

آشــفتگی در بــازار فوالد بــا تعدد 
دستورالعمل ها

رویکرد انجمن فوالد به تنظیم بازار فوالد

عرضه محصوالت به صورت مچینگ بر اساس 
مصوبات دولت است

برای  مضرات مقررات دست وپاگیر داخلی 
صادرات فوالد

سیدصادق شهرستانی

مدیرعامل شرکت نورد و 
تولید قطعات فوالدی

بهادر احرامیان

نایب رئیس انجمن 
تولیدکنندگان فوالد 

ایران

طهمورث جوانبخت

معاون فروش و بازاریابی 
فوالد مبارکه

علیرضا چایچی یزدی

مدیرعامل فوالد آلیاژی 
ایران
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کاهش تولید فوالد خام در جهان

به گزارش انجمن جهانی فوالد، ۶۴ کشــور تولیدکننده فوالد، از ابتدای ماه ژانویه تا پایان ماه نوامبر ســال جاری، یک میلیارد و ۶۷۰ 
میلیون و ۳۹۶ هزار تن فوالد خام تولید کردند که نسبت به فوالد خام تولیدشده در مدت مشابه سال گذشته میالدی )یک میلیارد و 
۶۹۱ میلیون و ۸۵۱ هزار تن(، ۱.۳ درصد کاهش نشان می دهد. همچنین میزان تولید فوالد خام در دنیا طی ماه نوامبر با ۶.۶ درصد 

افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۱۵۸ میلیون و 2۶۱ هزار تن رسید.

داخلی

 بهره برداری از ۵۱ هزار میلیارد تومان پروژه آب و برق در سال ۹۹
وزیر نیرو گفت: پویش هر هفته الف_ب_ایران از ابتدای امسال تا کنون ۱۷۶ پروژه مهم صنعت 
آب و برق با سرمایه گذاری ۵۱ هزار میلیارد تومانی را برای کشورمان به ارمغان آورده است. 

گفتنی است روند افتتاح طرح ها تا پایان سال تداوم خواهد یافت.
نرخ تورم سالیانه آذرماه ۳۰ درصد شد

مرکز آمار نرخ تورم آذرماه را اعالم کرد که بر اساس آن نرخ تورم سالیانه نهمین ماه سال 
خانوارهای کشور به ۳۰.۵ درصد رسید که نسبت به همین اطالع در ماه قبل، ۱.۵ واحد درصد 
افزایش داشت. نرخ تورم نقطه ای نیز در آذر ماه ۱۳٩٩ به عدد ۴۴.۸ درصد رسیده است؛ 
یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۴.۸ درصد بیشتر از آذر ٩۸ برای خرید یک »مجموعه 

کاالها و خدمات یکسان« هزینه کرده اند.
رشد بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت زمین در تابستان ۹۹

براساس اطالعات جمع آوری شده از بنگاه های معامالت ملکی کشور، متوسط قیمت فروش 
هر مترمربع زمین در تابستان ٩٩ برابر هفت میلیون و ۳۳۴ هزار تومان و حداکثر قیمت ۱۵۵ 
میلیون تومان است. قیمت زمین مسکونی در تابستان امسال نسبت به فصل قبل ۲۸.۴ درصد و 
نسبت به تابستان پارسال ۱۰۱.۸ درصد رشد داشته است. بررسی جداول آماری نشان می دهد 
که با وجود رشد قیمت، تعداد معامالت در تابستان نسبت به بهار امسال ۸۶.۷ درصد و نسبت 

به تابستان سال گذشته ۱۵۱.۲ درصد افزایش یافته است.
۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کارانه پرستاران پرداخت شد

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از پرداخت کارانه ماه گذشته پرستاران که بیش از ۵ 
هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود به صورت یکجا خبر داد. امسال اجازه استخدام ۲۳ هزار پرستار 
در ابتدای سال و همچنین ۳۰ هزار پرستار دیگر در میانه سال به وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی داده شد.د.
افزایش ۲۰ درصدی سهم بخش حمل و نقل در بودجه سال ۱۴۰۰

در الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در فصل حمل و نقل 
۲۰ درصد افزایش و بر این اساس برنامه های مختلفی برای توسعه بخش حمل و نقل کشور 

در نظر گرفته شده است.
افزایش ۳۱ درصدی تخصیص اعتبارات عمرانی

سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد: در هشت ماهه ابتدای سال جاری، به رغم عدم تحقق بخشی 
از منابع عمومی، بالغ بر ۵۲ هزار میلیارد تومان تخصیص اعتبار عمرانی انجام شده که حدود ۳۱ 
درصد بیشتر از رقم مشابه سال گذشته است. از این رقم بالغ بر ۳۰ درصد آن به صورت نقد 
بوده، برخالف سنوات گذشته که اغلب تخصیص های عمرانی به صورت اسناد خزانه اسالمی 

بوده است.
جزییات رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست سال ۹۹

به گفته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی رشد اقتصادی بدون نفت در ۶ ماه نخست 
٩٩ نسبت به دوره مشابه سال گذشته مثبت ۱.۴ درصد و رشد اقتصادی با نفت در ۶ ماه 
نخست سال نسبت به دوره مشابه سال گذشته مثبت ۱.۳ درصد است. رئیس بانک مرکزی 
اعالم کرد که رشد اقتصادی با نفت فصل اول و دوم سال ٩٩ به ترتیب منفی ۲.٩ و مثبت ۵.۱ 
درصد و رشد اقتصادی بدون نفت به ترتیب منفی ۰.۶ درصد و مثبت ۳.۲ درصد بوده است.

خارجی

روند بهبود بازار نفت کندتر از سطح انتظار است
معاون نخست وزیر روسیه اعالم کرد که روند بهبود بازارهای جهانی نفت خام کندتر از سطح 
انتظار است و امکان دارد دو تا سه سال زمان بر باشد. الکساندر نواک اعالم کرد که عرضه نفت 
باید متناسب با افزایش تقاضا احیا شود و افزایش تولید نباید به مازاد عرضه بینجامد. معاون 
نخست وزیر روسیه افزود: شناسایی نوعی جدید از ویروس کرونا در انگلیس و به دنبال آن 

مجموعه ای از محدودیت های سفر به این کشور بر قیمت نفت تأثیرگذار بود. 
کنگره آمریکا بسته کمک مالی جدید ۹۰۰ میلیارد دالری را تصویب کرد  

کنگره آمریکا در مورد بسته کمک مالی جدید ٩۰۰ میلیارد دالری برای دوران کرونا به توافق 
رسید. نمایندگان آمریکا ۲۵ میلیارد دالر برای کمک به مستأجران تخصیص داده و برنامه 
جلوگیری از اخراج مستأجر را تمدید کردند. در این بسته ۲۰ میلیارد دالر برای کمک به 
شرکت های کوچک و ۳۰ میلیارد دالر مستقیماً به آماده سازی و توزیع واکسن کرونا تخصیص 
داده شده است. نمایندگان کنگره آمریکا پس از ماه ها مذاکرات بی نتیجه، باالخره بسته کمک 

مالی جدید این کشور را تصویب کردند.

صادرات ژاپن برای بیست و چهارمین ماه متوالی افت کرد
طبق گزارش جدید دولت ژاپن صادرات این کشور تحت تأثیر تقاضای بین المللی ضعیف با 
وجود بحران کرونا، برای بیست و چهارمین ماه متوالی در ماه نوامبر ۲۰۲۰ افت کرده است که 

این طوالنی ترین توالی افت صادرات در تاریخ این کشور است.
وام صندوق بین المللی پول به مصر

هیأت اجرایی صندوق بین المللی پول مجوز پرداخت ۱.۶۷ میلیارد دالر به مقامات مصری طی 
یک برنامه کمک ۱۲ ماهه را تأیید کرد. طبق اعالم صندوق بین المللی پول، این اقدام که در 
نتیجه بررسی برنامه اصالحات اقتصادی مصر صورت می گیرد میزان کل کمک مالی پرداخت 

شده از بسته کمک مالی به این کشور را به ۳.۶ میلیارد دالر رساند.
بانک کردیت سوئیس متهم به پول شویی شد

دادستانی سوئیس شکایتی بر ضد دومین بانک بزرگ این کشور، کردیت سوئیس صادر کرد 
و این بانک را متهم کرد جلوی اقدامات پول شویی سندیکای قاچاق مواد مخدر بلغارستان را 
نگرفته است. طبق بیانیه دفتر دادستانی کل، درآمدهای این گروه از فروش مواد مخدر در 
حساب های بانکی آن در سوئیس در بین سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ گردش داشته است و 
در فرایند بازگشایی این حساب ها کارکنان کردیت سوئیس مقررات الزم االجرای مبارزه با 

پول شویی را نقض کرده اند.

سـرخـط خبــرهـای اقتصـادی در هفته منتهی به 2۶ آذر، قیمت میانگین بیلت صادراتی ایران، ۴۹۵ دالر به ازای هر تن بود که نسبت به هفته پیش از آن، 
تغییری را نشان نمی دهد. قیمت میانگین اسلب صادراتی ایران اما با جهش ۶.۴ درصدی به ۵۳۷.۵ دالر به ازای هر تن رسید.

قیمت های منتشرشده توسط متال بولتن نشان می دهد که قیمت میانگین فوِب اسلب صادراتی ایران در هفته منتهی به 2۶ 
آذر، نسبت به هفته پیش از آن، ۶.۴ درصد رشد داشت و اسلب در محدوده ۵۳۷ تا ۵۳۸ دالر به ازای هر تن معامله شد. در 
هفته مورد اشاره، قیمت فوِب بیلت صادراتی ایران در بنادر کشور در محدوده ۴۹۰ تا ۵۰۰ دالر به ازای هر تن بود که میانگین 

این قیمت ها، ۴۹۵ دالر به ازای هر تن، تغییری را نسبت به قیمت های ۱۹ آذر نشان نمی دهد.
قیمت شمش فوالدی صادراتی ایران در حال حاضر ۱۶۸ دالر باالتر از کف قیمتی آن در سال جاری و قیمت اسلب صادراتی، 
2۱۷.۵ دالر به ازای هر تن باالتر از کف قیمتی آن در سال جاری قرار دارد. این بدان معناست که در حال حاضر یک فرصت 
اســتثنایی، یا یک »ابرفرصت«، در مقابل شرکت هایی نظیر فوالد خوزستان، فوالد کاوه جنوب کیش، فوالد مبارکه، فوالد 

هرمزگان، ذوب آهن اصفهان و غیره وجود دارد.
تحت تأثیر جهش بی امان قیمت قراضه، قیمت فوالد در منطقه CIS که طبق شــیوه نامه جدید تنظیم بازار فوالد مبنای 
قیمت های فوالد در بورس کاالی ایران است، در حال افزایش است. آخرین قیمت اسلب صادراتی CIS در بنادر دریای سیاه، 
در هفته جاری ۶2۰ تا ۶2۵ دالر به ازای هر تن بوده و قیمت بیلت صادراتی CIS نیز به ۵۴۵ دالر به ازای هر تن رسیده است. 
آخرین قیمت میلگرد صادراتی CIS نیز ۶۰۰ تا ۶۱۰ دالر به ازای هر تن است. این قیمت ها در منطقه CIS نشان می دهد که احتماالً قیمت فوالد صادراتی ایران همچنان روند صعودی 

را در هفته های آتی تجربه کند.

تازه ترین گزارش انجمن جهانی فوالد حاکی از رشد ۱2.۸ درصدی تولید فوالد خام ایران در ۱۱ ماهه نخست سال جاری 
میالدی نسبت به دور مشابه سال قبل و رشد ۱۴.۱ درصدی تولید فوالد خام ایران در ماه نوامبر سال 2۰2۰ نسبت به ماه 

نوامبر سال گذشته میالدی است.
آمارهای »ُورلد استیل« نشان می دهد که میزان تولید فوالد خام ایران در ماه نوامبر سال جاری میالدی، ۱۴.۱ درصد نسبت 
به ماه مشابه سال گذشته افزایش یافت و به 2 میلیون و ۵۷۵ هزار تن رسید. همچنین، ایران طی دوره ۱۱ ماهه نخست 
سال 2۰2۰، 2۶ میلیون و ۳۶۹ هزار تن فوالد خام تولید کرده که در مقایسه به رقم مدت مشابه سال گذشته میالدی )2۳ 

میلیون و ۳۸۵ هزار تن(، رشد ۱2.۸ درصدی را نشان می دهد.
گفتنی است که تولید فوالد خام چین )بزرگ ترین تولیدکننده فوالد دنیا( در ماه نوامبر امسال با رشد ۸ درصدی نسبت به 
ماه مشابه سال گذشته به ۸۷.۷ میلیون تن رسیده است. میزان رشد تولید فوالد خام چین در ۱۱ ماه نخست امسال، ۵.۵ 
درصد بوده است.تولید فوالد خام ژاپن در ماه نوامبر کاهش ۵.۹ درصدی و تولید فوالد خام کره جنوبی کاهش 2.۴ درصدی 
را نسبت به ماه مشابه سال قبل تجربه کرده است. تولید فوالد خام هند در ماه نوامبر، ۳.۵ درصد افزایش یافته است.تولید 
فوالد خام اتحادیه اروپا در ماه نوامبر ۵.۵ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته است. تولید فوالد خام آمریکا در 
ماه نوامبر کاهش ۱۳.۷ درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل تجربه کرده است.تولید فوالد خام ترکیه در ماه نوامبر ۱۱.۶ 

درصد افزایش یافته و در مجموع ۱۱ ماهه نخست امسال، تولید فوالد خام این کشور نسبت به دوره مشابه سال قبل میالدی، ۴.۹ درصد افزایش یافته است.

قیمت ســنگ آهن در هفته های پایانی سال 2۰2۰ 
روند رو به رشد بی ســابقه ای را طی کرد که برآورد 
می شــود تا اواخــر ژانویه و حتی روزهــای ابتدایی 
فوریــه این روند رشــد قیمتی ادامــه یابد.به گفته 
جعفری طهرانــی، تحلیلگر و کارشناس ارشــد بازار 
کامودیتی ها، برآوردهای قبلی از بازار سنگ آهن در 
دنیا براساس سردشدن هوا در چین در اواخر پاییز و 
زمستان امسال و کاهش تولید فوالد در این کشور و 
کاهش پروژه های ساخت و ساز استوار بود اما برخالف 
برآوردهای اولیه و روال سال های گذشته، تا به حال چین زمستان سردی نداشته و به این 
ترتیب روند فعالیت ســاخت و ساز در این کشور ادامه داشته و تقاضا برای فوالد در این 
کشور کاهش چندانی نداشته است. در واقع عدم کاهش جدی تولید فوالد چین، سیگنالی 
افزایشی برای بازارهای سنگ آهن دنیا بود.در کنار استمرار تقاضا برای سنگ آهن از سوی 
فوالدســازان چینی، کاهش عرضه این محصول نیز به رشد قیمت ها در بازار دامن زد. از 
ســویی در هفته گذشته توفانی شدید در اســترالیا ایجاد شد که این موضوع عاملی در 
جهت محدودیت عرضه سنگ آهن به شمار می رود. همچنین ظرف هفته  گذشته شرکت 
برزیلی واله اعالم کرد که میزان تولید ســنگ آهن این شــرکت در ســال 2۰2۰ حدود 
۱۰ درصد کمتر از برآوردهای قبلی این شــرکت خواهد بــود، افت ۱۰  درصدی عرضه 
سنگ آهن از سوی واله پارامتری مهم برای رشد قیمت این محصول در بازارهای دنیا بود.

جعفری طهرانی گفت: بازار سنگ آهن برخالف برآوردهای قبلی کاهشی نشد و آخرین 
پیش بینی ها از استمرار روند مطلوب این بازار در ماه ژانویه حکایت دارد. سال نوی چینی 
که عید شــکوفه ها نام دارد، در سال 2۰2۱ در تاریخ ۱۱ تا ۱۷ فوریه )2۳ تا 2۹ بهمن( 
برگزار می شــود و برآوردهای فعلی از استمرار روند افزایشی قیمت سنگ آهن تا نزدیکی 

تعطیالت سال نوی چینی خبر می دهد.

انگلیس برای تالفی تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در وضع مالیات بر واردات 
فــوالد از اروپا، قصد دارد پس از خــروج از اتحادیه اروپا بر واردات فوالد از آمریکا تعرفه 

تالفی جویانه وضع کند.
دولت انگلیس هفته گذشــته اعالم کرد که در اول ژانویــه 2۰2۱ از اتحادیه اروپا جدا 

می شود و آنگاه بر واردات فوالد از آمریکا تعرفه های تالفی جویانه اعمال می کند.
این تصمیم از آن جهت از سوی انگلیس اتخاذ می شود که این کشور با خروج از اتحادیه 
اروپا اختیار خواهد داشــت تا سیاست تجاری خود را رأسا مدیریت کند. دولت انگلیس 
اعالم کرده که غیر از تعرفه فوالد، سایر تعرفه هایی را که به پیروی از اتحادیه اروپا بر آمریکا 
وضــع کرده بود، لغو می کند، اما تعرفه فوالد را برای حمایت از صنعت فوالد خود حفظ 
خواهد کرد. انگلیس گفته است که این اقدامات تالشی برای آرام کردن تنش های تجاری 

با ایاالت متحده و زمینه سازی برای روابط تجاری آینده آن ها است.
وضع تعرفه بر واردات آلومینیوم و فوالد از آمریکا به تالفی تصمیم ترامپ در سال 2۰۱۸ 
برای وضع عوارض بر واردات فوالد از اروپا و کشورهای دیگر اعمال می شود. اتحادیه اروپا 
قبال برای کاالهای آمریکایی مانند آهن آالت و آب پرتقال تعرفه های تالفی جویانه ای وضع 
کرده است، اما با جدا شدن انگلیس از اتحادیه اروپا، این کشور می خواهد تعرفه های خود 

را وضع کند.

روند قیمت  فوالد صادراتی ایران

رشد ۲۸ درصدی تولید فوالد ایران در ماه اکتبر

انگلیس بر واردات فوالد از آمریکا تعرفه وضع آخرین وضعیت بازار سنگ آهن
می کند



 تهیه و تنظیم: مریم رحیمی

قیمت نبشی در بازار تهران 

قیمت ناودانی در بازار تهران 

قیمت ورق روغنی در بازار تهران

قیمت میلگرد ساده در بازار تهران

قیمت میلگرد آجدار در بازار تهران قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران 
)واحد: ریال/کیلوگرم(

قیمت ورق سیاه در بازار تهران

هفته چهارم آذرهفته سوم آذرسایز

0.4285,000310,000

0.5280,000285,000

0.6270,000275,000

0.7270,000265,000

0.8260,000262,000

0.9265,000273,000

1275,000273,000

1.25255,000255,000

1.5255,000252,000

2275,000268,000

2.5285,000285,000

هفته چهارم آذرهفته سوم آذرسایز

6.5128,000124,000

8******

10120,000117,000

12******

14******

هفته چهارم آذرهفته سوم آذرسایز

3130,000128,000

4130,000128,000

5130,000128,000

6130,000128,000

8130,000128,000

10130,000128,000

هفته چهارم آذرهفته سوم آذرسایز

6130,000128,000

8130,000128,000

10130,000128,000

12130,000128,000

14130,000128,000

16150,000143,000

هفته چهارم آذرهفته سوم آذرسایز

8125,000124,500

10119,000116,000

12119,000116,000

14122,000120,000

16122,000120,000

18122,000120,000

20122,000120,000

22122,000120,000

25122,000120,000

28121,000121,000

30******

32122,700117,000

هفته چهارم آذرهفته سوم آذرسایز

2217,000216,000

3205,000215,000

4194,000208,000

5160,000162,500

6160,000162,500

8160,000162,500

10163,000167,500

12166,000176,000

15163,000170,000

20158,000170,000

25155,000161,000

روند تغییرات
قیمت محصوالت فوالدی 

قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون )ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

۱۷۳.۴۹۱۵۵.۰۰۰1399/09/291399/12/29ورق سرد خودروفوالد مبارکه اصفهان

173,4917,1501399/09/291399/12/29ورق سرد لوازم خانگیفوالد مبارکه اصفهان

100,16732,0001399/09/251399/12/05تختال SMفوالد مبارکه اصفهان

158,823100,1001399/09/241399/12/29ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

156,40020,0201399/09/241399/12/29ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

173,49111,2001399/09/191399/12/20ورق سرد Bفوالد مبارکه اصفهان

213,0297,0001399/09/191399/12/20ورق گالوانیزه Gفوالد مبارکه اصفهان

218,8683,0001399/09/191399/12/20ورق قلع اندودفوالد مبارکه اصفهان

115,2665,0141399/09/261399/12/23تیرآهن ۱۴و۱۶ذوب آهن اصفهان

120,0531,9091399/09/261399/10/11سبد تیرآهن مخلوطذوب آهن اصفهان

135,7012,0011399/09/261399/12/23تیرآهن2۴و2۷ذوب آهن اصفهان

143,8121,3201399/09/221399/11/22سبد تیرآهن مخلوطذوب آهن اصفهان

117,5855,9841399/09/191399/12/16تیرآهن ۱۴و۱۶ذوب آهن اصفهان

103,8945,1481399/09/191399/10/04سبد تیرآهن مخلوطذوب آهن اصفهان

99,89810,9341399/09/191399/12/16سبد میلگرد مخلوطذوب آهن اصفهان

100,16715,0001399/09/251399/10/24تختال Cفوالد خوزستان

فوالد خوزستان
شمش بلوم 

5SP)۱۵۰*۱۵۰(
99,55515,0001399/09/251399/10/24

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
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قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون )ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

مجتمع فوالد خراسان
سبد میلگرد 

A۳-۱۴2۸تا
106,06812,0121399/09/261399/10/03

سبد میلگرد مجتمع فوالد خراسان
A3-۱۴2۸تا

108,38815,0041399/09/191399/09/26

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

96,85619,2061399/09/251399/10/23

100,17210,0001399/09/251399/10/25تختال Cفوالد هرمزگان جنوب

105,9073,1021399/09/261399/10/01سبد میلگرد ۱۴ تا 2۵مجتمع فوالد صنعت بناب

107,8653,1021399/09/191399/09/24سبد میلگرد ۱۴ تا 2۵مجتمع فوالد صنعت بناب

شمش بلوم آهن و فوالد ارفع
5SP)۱۵۰*۱۵۰(

98,22817,0061399/09/181399/09/23

شرکت معدنی وصنعتی 
چادرملو

شمش بلوم 
5SP)۱۵۰*۱۵۰(

96,96920,0001399/09/251399/10/15

سبد میلگرد ۱۴ تا ۳2 فوالد روهینا جنوب
A3 -

104,8893,3001399/09/261399/10/24

تولیدی فوالد سپید فراب 
101,73515,5101399/09/261399/10/24سبد میلگرد مخلوطکویر

تولیدی فوالد سپید فراب 
99,8987701399/09/191399/09/24سبد میلگرد مخلوطکویر

106,7946,6001399/09/261399/10/05سبد میلگرد مخلوطصبا فوالد زاگرس

107,2976,6001399/09/191399/10/18سبد میلگرد مخلوطصبا فوالد زاگرس

224,8361,0001399/10/241399/10/20ورق گالوانیزه Gفوالد امیرکبیر کاشان

5000

55000

105000
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205000

255000
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355000

ال
ر�

/
رم
وگ
ک�ل

 

تغییرات قیمت محصوالت فوالدي در بازار تهران 
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