
 

انتظارات فوالدسازان بخش 
خصوصی از دولت سیزدهم

احمد سعدی
 مدیرعامل گروه فوالدی البرز غرب

به عنــوان تولیدکننده، ضمــن آرزوی موفقیت برای 
دولت جدید و دست اندرکاران در وزارت صمت، تأکید 
می کنم که انتخاب و انتصاب مســئولین شایســته و 
کاردان در رده های مختلــف اداری و اجرایی، یکی از 
مسائل مهم و ضروری صنعت در حال حاضر است. در 
کنار توجه به شایسته ســاالری، یکی از وظایف دولت 
ثبات قوانین است. بخشنامه های متعدد و بعضاً متفاوت 
و حتی متضاد، یک مانع در برابر رشد تولید در کشور 
اســت. متاسفانه طی ســال های اخیر شاهد افزایش 
بخشنامه های خلق الساعه از سوی دولت بوده ایم و هم 
در بخش مدیریت و هم در قوانین وضع شده، مشکل و 
ضعف داریم که این موارد باید در جهت حمایت از تولید 
برطرف شوند. لذا انتظار داریم دولت در سیاست گذاری 
و اعمال بخشنامه های خود با انجمن ها و تشکل های 
تخصصی مربوطه، رایزنی و مشورت و سپس اقدام به 

صدور بخشنامه کند. 
همچنین اگر قرار اســت دولت جدید اقدامی اساسی 
در حوزه سیاســت گذاری زنجیره فــوالد انجام دهد، 
در وهله نخست می بایست کاری کند که رقابت بین 
بخــش خصوصی و دولتی عادالنه باشــد. دولت باید 
انحصار شکنی کند چرا که در حال حاضر رقابت دولت 

با بخش خصوصی عادالنه نیست.
 یکی از مهم ترین صنایع ارزآور کشور، صنعت فوالد 
است و می توان گفت صنعت فوالد، بعد از پتروشیمی،  
بزرگ ترین تامین کننده ارز کشــور از طریق صادرات 
غیرنفتی اســت. اما دولت کوچکترین اهمیتی به این 
موضوع نمی دهد و در حل مشــکالت نه تنها کمکی 
نمی کند بلکه مشکالت و موانع دیگری هم ایجاد می 

کند. 
 امســال تولیدکنندگان صنعت فــوالد هم به دلیل 
تحریم های ظالمانه و هم مشکالت ناشی از قطع برق، 
بسیار تحت فشار هســتند. نزدیک به 3 ماه است که 
برق صنایع فوالد قطع می شود و طی دوماه اخیر هم 
فقط به صورت شــبانه امکان فعالیت داشتیم. در این 
خصوص هم با وزارت صمت و هم با وزارت نیرو مکاتبه 
کرده ایم ولی هیچ پاســخی دریافت نکرده ایم. تأمین 
زیرســاخت های اساسی تولید، وظیفه دولت است که 
متأسفانه سرمایه گذاری کافی در زمینه تولید برق در 

سالیان گذشته صورت نگرفته است.
پیشــنهاد ما این است که وزارت نیرو به جای این که 
در شرایط اضطراری کمبود برق، فقط تمرکز خود را بر 
روی قطع برق شرکت های فوالدی بگذارد، برنامه قطعی 
برق را بین صنایع دیگری نظیر پتروشیمی، نساجی و 
دیگر صنایع به صورت هفته ای یک بار اعمال کند. در 
این خصوص هم الزم است با تشکل ها مشورت شود. 
این نکته بســیار حائز اهمیت است که پیش از صدور 
هر بخشنامه ای، نظر صنعتگران و ذی نفعانی که فضای 
کسب وکار آن ها تحت تأثیر بخشنامه ها قرار می گیرد، 
پرسیده شود و بخشنامه ها به صورت اصولی و در جهت 

حمایت از رشد تولید، تدوین شود.

 شماره 183 نیمه دوم مرداد ماه 1400 

اعتراض انجمن فوالد به محدودیت های صادراتی وزارت صمت جواب داد!

به گزارش  چیالن ، در اولین روز از شهریور ماه سال جاری، دفتر صنایع معدنی وزارت صمت 
در نامه ای به دفتر مقررات صادرات و واردات این وزارتخانه، لیست واحدهای مجاز به صادرات 
شمش و مقاطع طویل فوالدی که نیازی به گرفتن تیک صادراتی از آن دفتر ندارند را اعالم 
کرد تا در حالی که کابینه دولت جدید در حال اخذ رأی اعتماد از مجلس بود، برخی مدیران 
منصوب دولت روحانی، محدودیت های جدیدی برای صادرات فوالد ایجاد کنند و  در حالی 
که کشــور در این حوزه، مازاد تولید قابل توجهی دارد و عالوه بر این، اقتصاد کشــور به ارز 
حاصل از صادرات غیرنفتی نیاز مبرم دارد، نام بیش از 100 شرکت را  از فهرست شرکت های 

مجاز برای صادرات فوالد حذف کنند!
 جالب آنکه در میان حذف شدگان، نام شرکت های بزرگی همچون فوالد کاوه جنوب کیش، 
چادرملو، ذوب آهن اصفهان و آهن و فوالد ارفع  نیز به چشم می خورد. این شرکت ها در کنار 
84 شرکت دیگر تولید کننده مقاطع طویل و 20 تولیدکننده شمش فوالدی می بایست برای 
صادرات هر محموله خود از وزارت صمت تیک صادراتی می گرفتند که عالوه بر بورکراسی 
شدید اداری، احتمال تاخیر در صدور مجوزها و در نتیجه وارد آمدن خسارات تاخیر صادراتی  

)دموراژ( را برای واحدهای تولیدی افزایش می یافت.

مکاتبه اعتراضی انجمن فوالد
در پی این اقدام عجیب، انجمن تولیدکنندگان فوالد طی نامه ای با اعالم اعتراض شــدید 
خود نســبت به ایجاد محدودیت های صادراتی برای تولیدکنندگان فوالد، قطعی 45 روزه 
برق و تعیین کف عرضه های غیر کارشناسی را دلیل اصلی عدم رعایت تعهدات شرکت های 

فوالدی دانست.
انجمن تولیدکنندگان فوالد در این نامه به آمار معامالت و عرضه های شمش و مقاطع طویل 
در بورس کاال اشــاره کرده و عدم معامله 45 درصد از شمش های عرضه شده و ۶4 درصد 
مقاطع طویل عرضه شده در بورس کاال طی 4 ماهه نخست سال جاری را گواه تعیین کف 
عرضه های غیرکارشناسی و باالتر از نیاز داخلی عنوان کرد و اعالم داشت: » استناد به عدم 
رعایت این کف عرضه غیر کارشناســی برای ایجاد محدودیت در صادرات شرکت ها، اساساً 

رویکردی اشتباه است.«

انجمن فوالد همچنین به همکاری حداکثری تولیدکنندگان فوالد کشور در بحران اخیر برق 
اشاره کرد و ضمن اعالم وارد آمدن خسارات هنگفت به فوالدسازان، مطالبه عجیب رعایت 
کف عرضه ابالغی آن هم در شرایطی که تولید بسیاری از کارخانجات فوالدی به دلیل قطعی 
برق متوقف بوده را زیر سوال برد و پرسید: درحالی که در 45 روز اخیر به دلیل محدودیت 
های حداکثری تامین برق، تولید کارخانجات متوقف بوده و یا در بهترین حالت، حدود 10 
درصد تولید داشته اند، چگونه انتظار عرضه محصوالت مطابق کف عرضه ابالغی می رود؟ 
این در شــرایطی اســت که حدود یکماه از ارسال برنامه پیشنهادی این انجمن برای حفظ 
تولید حداقلی فوالد در شرایط اضطراری برق می گذرد و هنوز هیچ اقدام موثری از سوی آن 

وزارتخانه در ارتباط با این برنامه کارشناسی صورت نپذیرفته است!
انجمن تولیدکنندگان فوالد همچنین بررسی میزان رعایت کف عرضه ابالغی شرکت ها در 
مقایسه با تولید آن ها در این مدت را به لحاظ کارشناسی زیر سوال برد و در نامه خود نوشت: 
متاسفانه در این بررسی، به زمان تولید و فرصت الزم برای عرضه محصوالت توجهی نشده 
است در حالی که الزم است حداقل یک ماه به تولیدکنندگان برای عرضه محصوالت خود 

فرصت داده شود.
  انجمن فوالد در نامه خود همچنین با اشاره به فشارهای تحریمی وارده بر تولیدکنندگان 
فوالد، درخواست کرد که بررسی میزان عرضه شرکت های تولیدکننده فوالد )اعم از ذوب و 

نورد( به مدت 3 ماه تمدید شود.

ملغی شدن محدودیت های جدید صادراتی
به دنبال این اعتراض انجمن فوالد، دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در نامه  جدیدی به دفتر 
مقررات صادرات و واردات این وزارتخانه، محدودیت های وضع شــده در نامه پیشین خود را 
ملغی و اعالم کرد که تا اول مهرماه سال جاری، مجوزهای صادرات فوالد به قوت خود باقی 

خواهد ماند.
در نامه جدید دفتر صنایع معدنی وزارت صمت اعالم شده که »با توجه به شرایط حاکم بر 
واحدهای تولیدکننده محصوالت فوالدی مبنی بر اعمال محدودیت برق در تیرماه و مرداد ماه 
سال جاری و همچنین وجود بیماری کرونا و تعطیالت کرونایی«، مجوزهای پیشین صادرات 

فوالد تا یکم مهرماه 1400 تمدید می شود.

در پی حذف نام بیش از 100 شرکت تولیدکننده شمش و محصوالت نوردی از لیست شرکت های مجاز صادراتی )بدون نیاز به تیک( به دلیل عدم رعایت کف عرضه 
تکلیفی توسط دفتر صنایع معدنی وزارت صمت ، انجمن تولیدکنندگان فوالد طی نامه ای با اعالم اعتراض شدید خود نسبت به ایجاد این محدودیت های صادراتی، قطعی 
برق و تعیین کف عرضه های غیر کارشناسی را دلیل اصلی عدم رعایت تعهدات شرکت های فوالدی دانست و درخواست کرد که به دالیل فوق، بررسی میزان عرضه 

شرکت های تولیدکننده فوالد )اعم از ذوب و نورد( به مدت 3 ماه تمدید شود.
 در پی این اعتراض، دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در نامه  جدیدی به دفتر مقررات صادرات و واردات این وزارتخانه، محدودیت های وضع شده در نامه پیشین خود را 

ملغی و اعالم کرد که تا اول مهرماه سال جاری، مجوزهای صادرات فوالد به قوت خود باقی خواهد ماند.

با ملغی اعالم شدن نامه اخیر دفتر صنایع معدنی

تعیین ضوابط قیمت گذاری به جای قیمت گذاری دستوری
قیمت گذاری دستوری اشتباه اســت چرا که با تغییر اطالعات و مقادیر قیمت ها 
عوض می شود و اگر مقادیر قیمتها تثبیت شده باشد یک بخش تولید دچار مشکل 
می شود و بخش دیگری سودهای هنگفت حاصل می کند. لذا برای برخی از کاالها 
باید قیمت تضمینی باشد، در برخی اقالم مصرفی باید قیمت تثبیتی باشد اما در 
عمده بخش ها ضوابط قیمت گذاری تعیین کنیم و در کنار آن ابزارهای اعمال این 

ضوابط را داشته باشیم.
دکتر رضا  فاطمی امین

وزیر جدید صمت
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عقب افتادگی فوالد اکسین از برنامه به دلیل قطعی برق 

بهرنگ اهدایی مدیر تولید شرکت فوالد اکسین خوزستان گفت: به دلیل قطع شدن برق کارخانه، 40 هزار تن از برنامه تولید عقب مانده ایم. 
توقف تولید در کارخانه، تاکنون باعث ضرر 135 میلیارد تومانی شده است. عملیات نورد میزان برق زیادی نیاز دارد. کارخانه به موتورهای برق و 
دیزل ژنراتور مجهز است، اما این ها برای استفاده های اضطراری در کارخانه طراحی شده اند و جوابگوی برق مصرفی موردنیاز برای تولید نیستند.

رکوردشکنی فوالد خراسان در اهدای اکسیژن به بیمارستان ها

تولید آرک معدن TH36 در شرکت ذوب آهن اصفهان

کارکنان واحد تولید اکســیژن »مجتمع فوالد خراســان« که تمام توان خود را برای تامین به موقع 
اکسیژن مورد نیاز بیماران مبتال به »کووید19« به کار گرفته اند، رکورد ارسال اکسیژن از این واحد را 

ارتقا بخشیده و 52.5 تن حمل اکسیژن را در روز 24 مرداد 1400 به ثبت رساندند.
معاون بهره برداری این شــرکت با اعالم این خبر گفت: همکاران پرتالش ما در واحد تولید اکسیژن 
در حالی موفق به ارســال 52.5 تن اکســیژن از سایت شدند که یک روز پیش از آن هم با ارسال 32 
تن اکسیژن مایع توانسته بودند به باالترین رکورد حمل و ارسال روزانه اکسیژن از ابتدای راه اندازی 

کارخانه دست یابند.
فرشید فضیلتی افزود: با توجه به نیاز مبرم بیمارستان های استان، به ویژه شهرستان نیشابور به اکسیژن مایع، با موافقت مدیرعامل شرکت، 
ضمن افزایش تولید اکسیژن، تولید آرگون مایع را قطع کرده ایم تا بتوانیم میزان بیشتری اکسیژن تولید و در اختیار مراکز درمانی قرار 

دهیم.
وی با بیان این که واحد اکسیژن و گازرسانی فوالد خراسان پیش از این آرگون مایع مورد نیاز شرکت را نیز تولید می کرده، افزود: با توجه 

به نیاز مبرم فعلی مراکز درمانی، در حال حاضر تمام ظرفیت خود را به تولید اکسیژن اختصاص داده ایم.

به همت متخصصان ذوب آهن اصفهان پروفیل آرک معدن TH36 با استاندارد اروپایی در این کارخانه تولید 
و ایران بی نیاز از واردات این محصول شد.

مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان با اشاره به مقاومت باالی آرک معدن TH36، این محصول را موجب 
تامین یکی از نیاز های بخش معادن با عمق و فشار زیاد دانست و گفت: در گذشته عمده آرک های معادن 

وارداتی بود، اما با همت و تالش در ذوب آهن اصفهان از واردات این پروفیل بی نیاز شدیم.
محمد امین یوسف زاده افزود : آرک هایی که در داخل تولید می شد نیز با روش های غیر ایمن بود که با 
توجه به خطرات کار در معدن و زلزله خیز بودن کشور ، تولید استاندارد این محصول ضرورت بسیار داشت.

 TH36 در ذوب آهن اصفهان تولید شده است، افزود: حدود هفت ماه طراحی آرک معدن V21 وی با اشاره به اینکه در گذشته نیز آرک
طول کشید که در نهایت بر اساس استاندارد اروپایی و درخواست مشتری به تولید انبوه رسید.

اجرای طرح عظیم احداث متالورژی ثانویه و ماشــین ریخته گری اسلب عریض در فوالد خوزستان 
عملیاتی شد.

نشست هماهنگی اجرای طرح احداث ماشین ریخته گری اسلب عریض با حضور محمد نیکوکار قائم 
مقام مدیرعامل در امور بهره برداری و توســعه، میثم شهنیانی معاون برنامه ریزی و اجرای پروژه ها، 

محمود لندی معاون بهره برداری و جمعی از مدیران شرکت، هفتم شهریورماه 1400 برگزار شد.
در این نشست که با هدف نهایی نمودن طرح انجام شد،  محمد نیکوکار قائم مقام مدیرعامل در امور 
بهره برداری و توسعه اظهار داشت: همواره تامین شمش شرکت های نوردی یکی از اهداف اصلی فوالد 
خوزســتان است. مجاورت شرکت فوالد اکسین و لزوم تامین اسلب مورد نیاز این شرکت، باعث شد 

طرح احداث ماشین ریخته گری اسلب عریض در دستور کار قرار گیرد.
در ادامه نشست میثم شهنیانی معاون برنامه ریزی و اجرای پروژه ها از شروع تهیه اسناد احداث نیروگاه حرارتی 520 مگاواتی اختصاصی 
خبر داد و افزود: با اجرای طرح احداث نیروگاه و در مدار قرار گرفتن آن عالوه بر برداشته شدن محدودیت های برقی، پایداری تولید تضمین 
می شود. همچنین با افتخار شروع طرح احداث متالورژی ثانویه و ماشین ریخته گری اسلب عریض را به اطالع همگان می رسانیم. وی افزود: 
به   روزرسانی، بهبود و توسعه سیستم ها و ماشین آالت، کوتاه ترین مسیر برای رسیدن به ارتقاء کیفی و کمی تولید است. پس از اجرای کامل 
طرح عالوه بر میزان تولید فعلی شمش،  ساالنه یک میلیون و 200  هزار تن شمش اسلب عریض با گریدهای فوالد آلیاژی و ساختمانی 

در شرکت فوالد خوزستان تولید می شود.

شرکت فوالد سنگان یکی از تامین کنندگان مواد اولیه فوالد مبارکه به شماره می رود که نقش به سزایی 
در تامین مواد اولیه این شرکت دارد. اما مشکل اصلی این شرکت در حال حاضر حمل ونقل محصول و 
تامین انرژی به خصوص برق است. درحال حاضر قطعی و محدودیت برق باعث ایجاد چالش در تولید 
این شرکت شده است؛ به طوری که به گفته مدیرعامل شرکت فوالد سنگان، به ازای یک روز قطعی 

برق، مبلغ 25 تا 30 میلیارد تومان برای کارخانه عدم النفع تولید به همراه دارد.
علی امرایی مدیرعامل فوالد سنگان گفت: با وجود اینکه از ابتدای سال تا هم اکنون در کارخانه گندله 
سازی )40 روز توقف کامل تولید و 1۷ روز محدودیت تولیدی و درکنسانتره سازی )31 روز توقف کامل 
تولید و 38 روز محدودیت تولیدی( را داشتیم، برنامه تولیدی محقق و تمامی این موفقیت ها مرهون 

تالش کارکـنانی است که در هنگام اتصال مجدد برق با تمامی توان به کار مشغول بودند.
امرایی اظهار داشت: به ازای یک روز قطعی برق، مبلغ 25 تا 30 میلیارد تومان عدم النفع تولید برای کارخانه فوالد سنگان به همراه دارد 
و همچنان با وجود محدودیت ها، این خسارت ها ادامه دارد. در حال حاضر اصلی ترین موانع تولید برای  فوالد سنگان، قطعی و محدودیت 
برق است. اگر برق قطع نشود، افت تولید به خصوص در بخش کنسانتره سازی  با برنامه ریزی تا پایان سال قابل جبران است. خوشبختانه 

در چند روزی که محدودیت برق کاهش پیدا کرد، رکورد تولید  18  هزار و سیصدتن در بخش گندله سازی زده شده است.
وی افزود: سال گذشته با کاهش دمای هوا با مشکل قطعی گاز همراه بودیم، شاید در سال جاری دولت تدابیری برای این امر اتخاذ کند، 

اما با این وجود برای قطعی احتمالی گاز، در حال برنامه ریزی هستیم. در سال گذشته به دلیل کمبود گاز، تولید متوقف شد.

 54,027

 17,828

13,091

 187

 95

 118

میلیارد تومان درآمد فروش فوالد مبارکه

تومان درآمد فروش فوالد خوزستان

 تومان درآمد فروش ذوب آهن اصفهان

درصد رشد درآمد فروش فوالد هرمزگان

درصد رشد درآمد فروش آهن و فوالد ارفع

درصد رشد درآمد فروش فوالد خراسان

درآمد ماهیانه شرکت فوالد مبارکه اصفهان در مرداد ماه امسال 
8940.2 میلیارد تومان بوده است که نسبت به تیر ماه کاهش 
22 درصدی داشته است. مقایسه فروش این شرکت در مرداد ماه 
1400 با ماه مشابه در سال 99 نشان می دهد میزان درآمد فروش 
آن 108 درصد افزایش یافته است. درآمد فروش مردادماه شرکت 
فوالد مبارکه 1۷ درصد کمتر از متوسط فروش سال 1400 بوده 
است. فوالد مبارکه از ابتدای سال مالی تا انتهای مرداد ماه 1400 
در مجموع مبلغ 5402۶.9 میلیارد تومان درآمد فروش داشته 
است که نسبت به فروش آن در مدت مشابه سال 99 رشد 14۷ 

درصدی داشته است.

درآمد فروش ماهیانه شرکت فوالد خوزستان در مردادماه امسال 
29۶0 میلیارد تومان بوده است که نسبت به ماه مشابه سال 
قبل 10 درصد افزایش داشته است. فوالد خوزستان در پنج ماه 
درآمد 1۷828  فروش محصوالت خود  از  نخست سال جاری 
میلیارد تومانی داشته که رشد 90 درصدی را نسبت به مدت 
در  »فخوز«  فروش  درآمد  می دهد.  نشان  گذشته  سال  مشابه 
مردادماه نسبت به تیرماه سال جاری افت 25 درصدی داشته 
است که عمده این کاهش به دلیل افت تناژ فروش محصوالت 
صادراتی بوده است. مجموع مقدار فروش صادراتی اسلب و بیلت 

این شرکت در مرداد 50 درصد کاهش داشته است.

تن  هزار   9۶ امسال  مردادماه  در  اصفهان  آهن  ذوب  شرکت 
بازارهای  در  محصول  تن  هزار  و ۷۶  داخلی  بازار  در  محصول 
صادراتی فروخته است که منجر به درآمد فروش 28۷2 میلیارد 
تومانی شده است. این درآمد فروش، نسبت به تیرماه سال جاری 
9 درصد و نسبت به مردادماه سال گذشته 12۶ درصد رشد داشته 
است. شرکت ذوب آهن اصفهان در پنج ماهه سال جاری مجموعا 
13091 میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به پنج ماهه 
سال گذشته 119 درصد بیشتر بوده است. مجموع فروش 5 ماهه 
این شرکت ۶5 درصد از کل فروش سال گذشته را پوشش داده 

است.

درآمد فروش شرکت فوالد هرمزگان در مردادماه امسال 1491.5 
میلیارد تومان بوده است که نسبت به تیر ماه کاهش 13 درصدی 
داشته است. مقایسه فروش این شرکت در مرداد ماه 1400 با ماه 
مشابه در سال 99 نشان می دهد میزان درآمد شرکت 12۶ درصد 
افزایش یافته است. درآمد مردادماه این شرکت 12 درصد کمتر از 
متوسط فروش سال 1400 بوده است. این شرکت از ابتدای سال 
مالی تا انتهای مرداد ماه 1400 در مجموع مبلغ 851۷.4 میلیارد 
فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه 

سال 99 رشد 18۷ درصدی داشته است.

شرکت آهن و فوالد ارفع در دوره یک ماهه منتهی به 31 مرداد 
ماه 1400، مبلغ 840 میلیارد تومان درآمد فروش داشته است 
که درآمد این شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل ۶9 
درصد افزایش نشان می دهد. جمع درآمد فروش محصوالت آهن 
و فوالد ارفع در 4 ماه نخست امسال 3921 میلیارد تومان بوده 
که رشد 95 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان 
می دهد. درآمد فروش ارفع در ماه تیر امسال رقم قابل توجه 

1408 میلیارد تومانی بوده است.

درآمد ماهیانه مجتمع فوالد خراسان در مردادماه امسال 5۷2 
میلیارد تومان بوده است که نسبت به تیرماه کاهش 3۷ درصدی 
داشته است. مقایسه فروش این شرکت در مردادماه 1400 با 
ماه مشابه در سال 99 نشان می دهد میزان درآمد آن 19 درصد 
افزایش یافته است. فوالد خراسان از ابتدای سال جاری تا انتهای 
مردادماه در مجموع مبلغ 4۶41 میلیارد فروش داشته است که 
نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال 99 رشد 118 

درصدی داشته است.

عـــدد خبــــر
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مهمترین و فوری تریــن انتظار از وزیر 
صمــت در دولت ســیزدهم،  تکمیل 
ســامانه جامع تجــارت اســت. امروز 
یکــی از مهمتریــن و در عیــن حال 
پیچیده ترین مباحث در وزارت عریض 
و طویل صنعــت، معــدن و تجارت، 
موضوع بازرگانــی و تنظیم بازار، نظام 
کسب و کار و نظام توزیع است. انتظار 
نظیر  ســامانه هایی  مشکالت  می رود 
سامانه جامع تجارت، سامانه گمرک و 
سایر ســامانه های مرتبط با نظام توزیع به فوریت برطرف شود تا 
به طور کامل بتوانند خدمات رسانی کنند. راه اندازی کامل سامانه 
جامع تجارت منجر به کاهش حجم دخالت ها شــده و به دولت 
اجازه تنفس می دهد تا بیشــتر بیاندیشــد و به تعریف ساز و کار 
بپردازد. مهمترین دغدغه دولت در ســامانه جامع تجارت، فروش 
عادالنه کاالی خریداری شده از سوی افراد است که فقط از مسیر 
همین سامانه می گذرد و در صورت اجرایی شدن کامل، می توان 
رانت خواری را به صورت سیستماتیک رصد کرد. امروز بار سنگینی 
بر دوش بورس کاال گذاشته و فکر می کنیم می تواند معجزه کند، 
این در حالی است که بورس کاال نمی تواند این حجم از ماموریت ها 
را عهده دار باشد و باید بخشی از این وظایف و ماموریت ها در سامانه 

جامع تجارت دنبال شود.

عرضه کاال و محصوالت باکیفیت ایرانی 
جهت رفاه حــال مردم باید ســرلوحه 
کار تمامــی تولیدکنندگان، صنعتگران 
و ارائه دهنــدگان خدمات قــرار گیرد تا 
مردم بــا اطمینان و رغبت به ســمت 
انتخاب و مصرف کاالهای ایرانی ســوق 
یابند. در همین راستا باید گفت که روند 
کیفی سازی محصوالت در شرکت فوالد 
مبارکــه در ابتدای ســال 1400 تداوم 
داشت و در اردیبهشت ماه باالترین رکورد کیفی سازی محصوالت 
از تاریخ شکل گیری شرکت فوالد مبارکه ثبت شد و بازده کیفی 
محصوالت شرکت فوالد مبارکه به 91 درصد رسید. همچنین در 
سال گذشته نسبت به ســال 98، تمام پارامترهای کیفی شامل 
ذوب های خارج از استاندارد و کاهش عیوب محصوالت تولیدی در 
فوالد مبارکه با بهبود نیم تا 2.5 درصدی همراه بود که باید نسبت 
به مقیاس تولید ۷میلیون تن فوالد خام ســنجیده شــود.ارتقای 
کیفیت کاالها و محصوالت داخلی از مهم ترین ضروریات در ایجاد 
جایگاه مناسب برای محصوالت ایرانی در بازارهای داخلی و جهانی 
و نیز در اذهان مصرف کنندگان و در واقع به اعتماد و انتخاب آنها 
است. در راستای تحقق شعار سال، شرکت فوالد مبارکه به عنوان 
ســازمانی متعالی و پیشــرو، همگام با رکورد کمــی در تولید به 
کیفی ســازی محصوالت اهتمام ویژه ای دارد. اگرچه هدف گذاری 
در بنگاه های اقتصادی بزرگ بر افزایش کمی محصوالت تولیدی 
است، اما در شرکت فوالد مبارکه و ناحیه فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم، شــاخص کیفیت محصوالت هم هدف گذاری شده است؛ 
چنانچــه محدودیت های تامین انرژی به ویژه برق برطرف شــود 
متناسب با ارتقای کمی تولید فوالد خام کیفی سازی محصوالت 

شرکت فوالد مبارکه محقق می شود.

تولید محصوالت فوالدی در مجتمع های 
فوالدسازی و نورد فوالد با توجه به تداوم 
قطعی برق همچنان با محدودیت مواجه 
اســت و این وضعیت ســبب شده که 
فوالدسازان در کشور با حداقل ظرفیت 
به کار خود ادامه دهند. متأسفانه، شوک 
جدیدی که به واسطه قطعی یک شبه 
برق بــه بدنه فوالد وارد شــد، در کنار 
کاهش تولید، باعث شد که به بسیاری 
از تعهدات صادراتی شرکت های فوالدی 
لطمه وارد شود و بخش صادرات برای ایران کمرنگ تر از گذشته 
شود.همچنین به علت نابسامانی ها در تولید فوالد، در زمینه مقاطع 
فوالدی سبد کارخانه های تولیدی جور نیست چون تولید شمش 
به اندازه کافی نیست و به همین علت برخی از سایزهای مقاطع 
فوالدی با توافق با مشتریان تولید می شود. در این شرایط که تولید 
با محدودیت مواجه شــده، تولیدکنندگان فقط برخی از سایزها 
را در مقاطع فوالدی تولید می کنند تا به مشــتریان خود تحویل 
دهند.در کل، مشــکل قطعی برق باعث ایجاد اختالل در تولید، 
عدم تعادل در بازار و همچنین از دست رفتن فرصت های صادراتی 
شده است. سال ها طول کشید تا بازار عراق به تسخیر شرکت های 
فوالدی ایرانی درآمد و این شــرکت ها توانستند با صادرات خود 
ضرر و زیان انباشــته خود را جبران و سهم عمده ای از نیاز ارزی 
کشــور را تأمین کنند. اما متأسفانه تمام اندوخته سال ها زحمت 
و مــرارت صنایع فوالدی در یک ماه اخیــر به دلیل قطع برق و 
تعطیلی واحدهای تولیدی و عدم توان کارخانجات در تأمین نیاز 
مشتری دود شد و به هوا رفت. متأسفانه بازار فوالد ایران در عراق 
و اربیل دودستی تقدیم رقیب تشنه یعنی ترکیه شد و این یکی 
از تبعات قطعی برق صنایع فوالد است. لطمه وارده به صنایع به 
دلیل محدودیت های مصرف برق جبران ناپذیر است و متأسفانه بر 

زندگی تک تک مردم تأثیر منفی خواهد داشت.

 مهم تریــن وظیفــه وزیــر صمت در
آغاز اجرای طرح ماشین ریخته گری اسلب عریض در فوالد خوزستان دولت سیزدهم

به ازای یک روز قطعی برق چقدر به فوالد سنگان خسارت وارد می شود؟

ضرورت افزایش بــازده کیفی محصوالت 
فوالدی

تبعات شوک برق برای بازار فوالد 

سیدرضا شهرستانی

عضو هیئت مدیره انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران

حمیدرضا عظیمیان

مدیرعامل فوالد مبارکه

سیدرسول خلیفه سلطانی

دبیر انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران

شرکت صنعت ورق آرین پاژمعرفی اعضای انجمن

شرکت صنعت ورق آرین پاژ تولیدکننده تخصصی انواع ورق های رویه فوالدی فوق کیفی و بهبودیافته با پایه 
نورد ســرد و گالوانیزه واقع در استان قم می باشد. این شرکت با راه اندازی خط استراتژیک تولید ملی ورق 
های رویه فوالدی )OPEQ-MB(  با ظرفیت تولید ساالنه 210 هزار تن انواع این محصوالت دارای ارزش 

افزوده، توان پوشش نیاز ملی و صادرات خصوصا در صنایع لوازم خانگی و خودرو را دارا می باشد.
در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدائی ها، این شرکت درصدد اجرای خطوط باالدستی و پائین دستی نوعی از ورق های فوالدی با 
سرمایه گذاری بالغ بر4500 میلیارد ریالی با ایجاد فرصت اشتغال تا 500 نفر به صورت مستقیم و 2000 نفر به صورت غیر مستقیم 
بوده که می تواند ضمن خودکفایی کشور با صادرات و ارزآوری درخور توجه به بهبود کیفیت و ثبات قیمت کاالهای تولید داخل کمک 

شایانی نماید.

 محصوالت: 
    انواع ورق های رویه فوالدی بهبود یافته

مدیرعامل:  
محمدمهدی یارجانلی
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ثبت رکورد تولید در کارخانه گندله سازی چادرملو

کارخانه گندله ســازی اردکان توانســت با تولید 3۶۷954 تن گندله در مرداد ماه 1400، باالترین میزان تولید ماهیانه، از ابتدای راه 
اندازی این کارخانه را ثبت نماید. مهندس کمالی مدیر گندله سازی چادرملو با اعالم این خبر گفت: با توجه به سوابق تولید ثبت شده 
و همچنین محدودیت های موجود در ظرفیت طراحی کارخانه، ثبت این میزان تولید دور از دسترس به نظر می رسید که خوشبختانه 

با تالش کارکنان و مدیریت صحیح، این مهم صورت پذیرفت.

داخلی

سهم ۸۵ درصدی تهران از صادرات فرش
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت( استان تهران گفت که صادرات ۸۵ درصد 
فرش تولید شده کشور از گمرکات این استان صورت می گیرد و بیش از ۴۵ هزار بافنده در 
سطح استان اشتغال مستقیم دارند.یداله صادقی ،  از تولید بالغ بر ۱۵۷ هزارو ۶۰۰ متر مربع 
انواع فرش در تهران و شهرستان های استان اعم از ورامین، فیروزکوه، ری و اسالمشهر، مالرد 

و بهارستان در سال گذشته خبر داد.
عرضه ۳۶۰ میلیون دالر در سامانه نیما

سامانه نیما شاهد عرضه حدود ۳۶۰ میلیون دالر به صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز 
واردات کشور بوده است. از عرضه های مذکور حدود ۱۲۳ میلیون دالر معامله شده است.

براساس معامالت انجام شده، میانگین موزون نرخ دالری معامالت ۲۳ هزار و ۳۰ تومان بوده 
است.این امر حاکی از این است که نرخ ارز موثر در واردات کشور نرخ مذکور بوده است.

اشناسایی بیش از ۲۱۴ هزار دستگاه  غیرمجاز استخراج رمز ارز
شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران )توانیر( اعالم کرد: مجموع کشف و شناسایی 
دستگاه های غیرمجاز استخراج رمزارز به ۲۱۴ هزار و ۸۵۰ دستگاه رسیده است. انتقال و توزیع 
نیروی برق)توانیر( مجموع مرکزهای کشف شده استخراج غیرمجاز رمزارز از ابتدای شروع 
طرح برخورد با این نوع مرکزها در سال گذشته تاکنون به پنج هزار و ۲۱۶ مرکز رسیده است.

این مرکزهای کشف شده،  مصرف برقی معادل ۶۰۸ هزار و ۵۵۸ کیلو وات به خود اختصاص 
داده بودند.تعداد مرکزهای کشف شده از سی مردادماه تا پنجم شهریور ۱۵۲ مرکز بوده است.

دلیل اصلی گرانی شدید برنج در بازار
علی اکبریان عضو هیات مدیره انجمن برنج ایران گفت: امسال کشاورزان به کشت ارقام 
پر محصول روی آوردند و به تناسب آن از میزان کشت برنج های کیفی کاسته شد. عضو 
هیأت مدیره انجمن برنج کشور همچنین با اشاره به افزایش سرسام آور هزینه های تولید گفت: 
هزینه های تولید برای کشاورزان بسیار باال رفته است، دولت باید به کشاورزان در تأمین نهاده 
از جمله سم و کود کمک کند اما متأسفانه امسال این اتفاق نیفتاد و کشاورزان مجبور شدند این 

نهاده ها را از بازار آزاد با قیمت های بسیار باال تأمین کنند.
پیش بینی بازار کاال در ماه های آینده

یک کارشناس اقتصادی پیش بینی کرد: در ماه های آینده نه تنها قیمت مسکن بلکه قیمت ها 
در بازار کاال و خدمات نیز افزایش پیدا خواهد کرد. وحید شقاقی شهری اظهار داشت: با توجه 
به اینکه در حال حاضر وضعیت برجام و اف ای تی اف نامشخص است، به انتظارات تورمی 
دامن زده شده است و اگر دولت سیزدهم نتواند بحث برجام را به یک سرانجامی برساند، این 

انتظارات تورمی همه بازارهای دارایی، کاال و خدمات ما را برهم خواهد زد.
۱۴۳ تن سرم دارویی وارد کشور شد

مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران از ورود محموله ۱۴۳ تنی سرم 
دارویی از کشور ترکیه به گمرگ فرودگاه بین المللی امام خمینی خبر داد.  تاکنون ۱۸۲ کامیون 
سرم انسانی وارد کشور شده است و یک برند دیگر از سرم دارویی در گمرک شهریار قرار 
دارد که استعالم آن از وزارت بهداشت کشور ترکیه گرفته شده است و فردا اجازه ترخیص و 

ورود آن محموله نیز داده می شود.  
ابالغ مهلت ثبت نام و سقف تسهیالت ودیعه اجاره مسکن

بانک مرکزی، مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا را در خصوص تسهیالت ودیعه اجاره مسکن، به 
بانک های عامل ابالغ کرد. مهلت ثبت نام اشخاص واجد شرایط برای دریافت تسهیالت کمک 
ودیعه اجاره مسکن تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ تمدید می شود. بانک ها و مؤسسات اعتباری 
موظفند حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری تسهیالت مذکور را پرداخت کنند.سقف مبلغ این 
تسهیالت برای کالن شهر تهران ۷۰ میلیون تومان، سایر کالن شهر ها ۴۰ میلیون تومان و سایر 

شهر ها ۲۵ میلیون تومان تعیین می شود.

خارجی

یک کشور دیگر هم ارزهای دیجیتالی را به رسمیت شناخت
دولت کوبا تصمیم گرفته تا به دلیل آنچه که منافع اقتصادی ملی خوانده است، ارزهای دیجیتالی 
را به رسمیت بشناسد. دولت در روزنامه رسمی این کشور با اشاره به اینکه طبق قانون شماره 
۲۱۵، بانک مرکزی قوانین جدید در خصوص نحوه قانونمندی ارزهای دیجیتالی را طراحی 
خواهد کرد افزوده است از این پس ارایه کنندگان خدمات مرتبط با رمزارزها در این کشور باید 

از بانک مرکزی مجوز فعالیت بگیرند.  
رشد اقتصادی آمریکا باال ماند  

وزارت بازرگانی آمریکا آمار نهایی سه ماهه دوم امسال را اعالم کرد که بر این اساس نرخ 
رشد اقتصادی این کشور مثبت ۶.۵ درصد اندازه گیری شده که این رقم ۲.۲درصد بیشتر از 
رشد سه ماهه قبل و ۰.۴ درصد بیشتر از نرخ رشد پیش بینی شده قبلی بوده است. این رشد 
اقتصادی که سومین رشد فصلی متوالی ثبت شده این کشور بوده است، بیش از همه تحت 
تاثیر رشد نیرومند بخش سرمایه گذاری ثابت قرار گرفته که رشد آن ۹.۳ درصد اندازه گیری 

شده است. 
ترکیه چقدر ذخایر ارزی دارد؟

بانک مرکزی ترکیه در بیانیه ای اعالم کرد حجم ذخایر طال و ارز این کشور تا پایان ماه جوالی 
به ۱۰۵.۸ میلیارد دالر رسیده که در مقایسه با میزان ذخایر ارزی این کشور در ماه قبل ۸.۱ 
میلیارد دالر افزایش یافته است.طبق اعالم بانک مرکزی ترکیه، ۶۲.۶ میلیارد دالر از ذخایر 
ارزی این کشور به شکل اسکناس بوده که نسبت به ماه قبل ۱۲.۶ میلیارد دالر بیشتر شده 

است. ذخیره طال نیز با ۲.۴ میلیارد دالر افزایش به ۶۲.۶ میلیارد دالر رسیده است.  
هند استفاده آزمایشی از روپیه دیجیتال را آغاز می کند

شاکتیکانتا داس، رئیس بانک مرکزی هند در مصاحبه با سی ان بی سی گفت بانک مرکزی هند 
برنامه آزمایشی رمزارز خود را تا ماه دسامبر آغاز می کند.بانک مرکزی هند در حال مطالعه 
جنبه های مختلف رمزارزها، شامل امنیت آن، تأثیر آن بر بخش مالی هند و همچنین نحوه 

تأثیرگذاری آن بر سیاست گذاری پولی و گردش نقدینگی می باشد.

سـرخـط خبــرهـای اقتصـادی در هفته منتهی به 3 شــهریور، میانگین قیمت بیلت صادراتی ایران، ۶0۷ دالر به ازای هر تن بود که نســبت به هفته پیش از 
آن، کاهش 5.5 دالری یا 0.9 درصدی را نشان می دهد. قیمت میانگین اسلب صادراتی ایران نیز در هفته منتهی به 3 شهریور 

تغییری نداشت و ۷10 دالر به ازای هر تن بود.
قیمت های منتشرشده توســط متال بولتن نشان می دهد که قیمت فوِب اسلب صادراتی ایران در هفته منتهی به 3 شهریور 
تغییری نداشت و اسلب در قیمت ۷00 تا ۷20 دالر به ازای هر تن معامله شد. در هفته مورد اشاره، قیمت فوِب بیلت صادراتی 
ایران در بنادر کشور ۶0۷ دالر به ازای هر تن بود که میانگین این قیمت ها نسبت به قیمت های 2۷ مرداد، کاهش 0.9 درصدی 

را نشان می دهد.
اگرچه به دلیل محدودیت های شدید مصرف برق، عرضه فوالد صادراتی ایران به شدت پایین آمده است، اما با وجود این کاهش 
عرضه، قیمت فوالد صادراتی ایران تحت تأثیر روند نزولی بازار جهانی فوالد، کاهش یافته اســت. قیمت اسلب صادراتی ایران 
نسبت به سقف آن در اردیبهشت سال جاری، 140 دالر به ازای هر تن، معادل 1۶ درصد، و قیمت بیلت صادراتی ایران نسبت به 
سقف آن در اردیبهشت ۶9 دالر به ازای هر تن، معادل 10 درصد کاهش یافته است.دولت چین همچنان مهار قیمت های فوالد 
و سنگ آهن را دنبال می کند که این عامل باعث شده تا قیمت فوالد نسبت به سقف آن در اردیبهشت سال جاری، عقب نشینی 

کند.همچنین موج جدید همه گیری ویروس کرونا در برخی مناطق جهان خصوصاً جنوب شرق آسیا، کاهش تقاضا برای محصوالت فوالدی را درپی داشته است.

گزارش انجمن جهانی فوالد در مورد آمار تولید فوالد خام جهان در ماه ژوئیه و دوره ۷ ماهه نخست سال 2021 منتشر شد.
انجمن جهانی فوالد در این گزارش در اشتباهی عجیب میزان تولید فوالد خام ایران در ماه ژوئیه )10 تیر تا 9 مرداد( را 2.۶ میلیون تن برآورد کرده است. این برآورد در حالی صورت 
گرفته که در 2۶ روز از ماه ژوئیه )از 15 تیرماه به بعد( فوالدسازان ایرانی با محدودیت شدید مصرف برق روبرو بوده اند و مقدار تولید فوالد خام ایران در این ماه بسیار کمتر از برآورد انجمن 

جهانی فوالد است.انجمن جهانی فوالد حتی میزان تولید فوالد خام ایران در ماه ژوئیه را بیش از میزان تولید در ماه ژوئن )2.5 میلیون تن( برآورد کرده است!
انجمن جهانی فوالد گزارش داده که تولید فوالد خام ایران در دوره ۷ ماهه نخست سال 2021 میالدی با رشد 9.9 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 1۷.8 میلیون تن 
رسیده است. همچنین توسط »ورلد استیل«، تولید فوالد خام ایران در ماه ژوئیه سال 2021، 2.۶ میلیون تن برآورد شده که رشد 9 درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان 
می دهد. اما همان طور که گفتیم تخمین انجمن جهانی فوالد از تولید فوالد ایران در این ماه اشتباه است و قطعی برق باعث کاهش شدید تولید فوالد ایران در ماه ژوئیه شد.به گزارش 
انجمن جهانی فوالد، تولید فوالد خام جهان در ۷ ماهه نخست سال 2021، 1 میلیارد و 1۶5 میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد 12.4 درصدی را نشان می دهد.

از نکات مهم گزارش انجمن جهانی فوالد این است که تولید فوالد خام چین )بزرگ ترین تولیدکننده فوالد دنیا( در ۷ ماهه نخست سال 2021، ۶49.3 میلیون تن بوده است. تولید فوالد 
چین در ۷ ماهه نخست امسال 8 درصد افزایش داشته است. تولید فوالد خام چین در ماه ژوئیه 8۶.8 میلیون تن بوده که کاهش 8.4 درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان 
می دهد. چین در قالب سیاست های محیط زیستی سخت گیرانه، کاهش تولید فوالد را در سال 2021 دنبال می کند. در ماه ژوئیه برای دومین ماه پیاپی تولید فوالد چین کاهش یافت.

در ماه ژوئیه 2021، نسبت به ماه مشابه سال گذشته، رشد تولید فوالد آمریکا 3۷.9 درصد، رشد تولید فوالد ژاپن 32.5 درصد، رشد تولید فوالد آلمان 24.۷ درصد، رشد تولید فوالد 
برزیل 14.5 درصد و رشد تولید فوالد روسیه 13.4 درصد بوده است.این میزان رشد تولید، نشان می دهد که اکثر تولیدکنندگان بزرگ فوالد دنیا تا ماه ژوئیه 2021، تبعات ناشی از شیوع 
کرونا را پشت سر گذاشته اند و تولید فوالدشان با جهش قابل توجه نسبت به ژوئیه سال 2020، به وضعیت عادی بازگشته است.بنا به گزارش انجمن جهانی فوالد، تولید فوالد دنیا در 

ماه ژوئیه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته 3.3 درصد رشد داشته و به 1۶1.۷ میلیون تن رسیده است.

موسسه »فیچ سلوشنز« پیش بینی کرد که رشد جهانی تولید سنگ آهن در سال های 
آتی تسریع می شود. فیچ پیش بینی می کند رشد جهانی تولید معدنی سنگ آهن در 
دوره 2021 تا 2025 به طور متوسط 3.۶ درصد برسد درحالی که این میزان در 5 سال 

اخیر منفی 2.3 درصد بوده است.
به گفته این موسسه تحقیقاتی، این موضوع تولید ساالنه را به حدود 5۷1 میلیون تن تا 
ســال 2025 در مقایسه با سطح تولید سال 2020 افزایش می دهد. در حالی که رشد 
عرضه عمدتا از ســوی برزیل و اســترالیا انجام می شود و این دو کشور پیشرو در تولید 

سنگ آهن هستند.
فیچ می گوید: واله معدنکار برزیلی برنامه های توسعه تهاجمی دارد درحالی که معدنکاران 
استرالیایی از جمله بی اچ پی و فورتسکیو سودهای فعلی خود را مجددا در تولید اضافی 

سرمایه گذاری می کنند.
این امر به رکودی که سنگ آهن در دهه گذشته اسیر آن بود یعنی زمانی که بهای آن به 

پایین تر از 55 دالر در هر تن در سال 2015 رسید پایان می دهد.
فیچ پیش بینی می کند که تولید ســنگ آهن در اســترالیا در بین سال های 2021 تا 

2025 به طور متوسط 1.8 درصد افزایش یابد.
این شرکت انتظار دارد تولید سنگ آهن چین نیز در 3 تا 4 سال آینده افزایش یابد چراکه 

این کشور در تالش برای افزایش خودکفایی و کاهش واردات از استرالیا است.
این موسسه پیش بینی کرده تولید قبل از اینکه بار دیگر کاهش یابد تا سال 2025 به 

یک میلیارد و ۷ میلیون تن برسد.
فیچ می گوید: تولید سنگ آهن برزیل در طول مدت مذکور به طور متوسط ساالنه از سال 
2021 به بعد 10.۶ درصد افزایش یابد و تولید آن از 39۷ میلیون تن در سال 2020 به 

542 میلیون تن در سال 2025 برسد.
فیچ معتقد اســت: رشد تولید در بلند مدت کند می شود و ما متوسط رشد ساالنه 1.8 
درصد را در طول سال های 202۶ تا 2030 پیش بینی می کنیم که تولید ساالنه آنرا تا 

سال 2030 به 592 میلیون تن می رساند.

ایاالت متحده آمریکا و اتحادیه اروپا توافق کرده اند که در حل اختالف تجاری تعرفه واردات 
فلزات با هم همکاری کنند. حل احتمالی اختالفات تعرفه فوالد بین اروپا و آمریکا از اول ماه 
نوامبر، مصرف کنندگان محصوالت فوالدی اروپا را ترسانده که شاهد افزایش قیمت ها باشند.

بر اساس گزارش پلتس،  در صورت لغو تعرفه صادرات فوالد اروپا به آمریکا، خریداران فوالد 
در اروپا از افزایش مجدد قیمت فوالد نگرانند.

علی رغم نگرانی مصرف کنندگان فوالد در اروپا، دستیابی به یک توافق می تواند دشوار باشد 
زیرا تعرفه های فوالد به ویژه در ایالت های مهم تولیدکننده مانند اوهایو، پنسیلوانیا و ایندیانا 

جزء الینفک صنعت فوالد ایاالت متحده است.
در حال حاضر هیچ سیستم سهمیه بندی فوالد در ایاالت متحده وجود ندارد، در حالی که 
اقدامات حمایتی فوالد به طور محکم در بازار داخلی اروپا تثبیت شده است. از اول جوالی، 
سیاست های حمایت تعرفه ای از صنعت فوالد اروپا تا سه سال دیگر تمدید شد و تنها شامل 

افزایش 3 درصدی در سهمیه موجود بود.
واکنش ها به حذف احتمالی تعرفه های واردات فوالد به آمریکا از منابع متفاوت بوده است، 
فروشندگان فوالد در اروپا تمایل دارند از صادرات فوالد به ایاالت متحده آمریکا سود ببرند، 
در حالی که افزایش قیمت فوالد در اروپا می تواند مشــکالت مالی را برای خریداران ایجاد 

کند.
در همین حال، موسسه آهن و فوالد آمریکا بر اساس اطالعات اولیه اداره آمار آمریکا، گزارش 
داد که ایاالت متحده درمجموع 3،010،000 تن فوالد در جوالی 2021 وارد کرده است که 
2،0۶0،000 تن آن محصوالت فوالدی نهایی است که به ترتیب 2.8 درصد و 0.5 درصد 

در مقایسه با ماه ژوئن افزایش نشان می دهد.
در ماه جوالی، بیشترین حجم واردات فوالد آمریکا از کره جنوبی، ویتنام، تایوان، آلمان و 

ژاپن بوده است.
باید دید آیا دولت بایدن حاضر خواهد شد تعرفه های وضع شده در دولت ترامپ بر واردات 

فوالد از اتحادیه اروپا را حذف کند یا خیر.

روند قیمت  فوالد صادراتی ایران

جزئیات تولید فوالد جهان در ۷ ماهه نخست سال ۲۰۲۱

آمریکا و اروپا به دنبال حل مسئله تعرفه چشم انداز تولید جهانی سنگ آهن
واردات فوالد



قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون )ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

ورق گالوانیزه لوازم فوالد مبارکه اصفهان
خانگی

2۶5.8۷۷2.9501400/05/231400/08/23

244,26043,7001400/05/231400/08/23ورق سرد خودروفوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد لوازم فوالد مبارکه اصفهان
خانگی

244,26010,4001400/05/231400/08/23

245,62025,0801400/05/231400/07/30ورق گرم خودروفوالد مبارکه اصفهان

167,0002071400/05/311400/06/08سبد تیرآهن مخلوطذوب آهن اصفهان

173,2495001400/05/311400/06/08سبد میلگرد کالفذوب آهن اصفهان

تیرآهن بال پهن ذوب آهن اصفهان
14.1۶

175,0005061400/05/311400/06/08

150,5007,8431400/06/031400/08/30سبد تیرآهن مخلوطذوب آهن اصفهان

345,0005001400/06/031400/06/13ریل آهن R18ذوب آهن اصفهان

159,0601,7941400/06/031400/06/13سبد تیرآهن مخلوطذوب آهن اصفهان

149,2003,0361400/06/031400/08/30تیرآهن 14و1۶ذوب آهن اصفهان

153,0067,5001400/06/031400/07/30سبد میلگرد مخلوطذوب آهن اصفهان

169,00015,0001400/06/021400/07/14تختال Cفوالد خوزستان

شمش بلوم فوالد خوزستان
5SP)150*150(149,22315,0001400/06/021400/07/14

سبد میلگرد مجتمع فوالد خراسان
A3-1428158,35314,0361400/06/031400/06/20تا

264,5006501400/06/021400/08/01ورق گالوانیزه Gصنایع هفت الماس

ورق خودروی چهارمحال 
280,5081,0001400/06/021400/06/16ورق گالوانیزه Gو بختیاری

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 ، 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
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قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون )ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

فوالد کاوه جنوب کیش
شمش بلوم 

5SP)150*150(
146,51520,0001400/06/021400/07/01

شرکت فوالد زرند ایرانیان
شمش بلوم 

5SP)150*150(
148,48710,0001400/06/021400/06/07

شرکت معدنی وصنعتی 
چادرملو

شمش بلوم 
5SP)150*150(

150,26410,0001400/06/021400/07/14

آهن و فوالد ارفع
شمش بلوم 

5SP)150*150(
150,60510,0001400/06/021400/06/07

158,3531,8921400/06/031400/07/01سبد میلگرد مخلوطپرشین فوالد آریا

145,6203,3001400/06/031400/06/31سبد میلگرد مخلوطفوالد روهینا جنوب

158,3531,0081400/06/031400/07/01سبد میلگرد مخلوطسیما فوالد جهان

157,6371,5181400/06/031400/07/01تیرآهن 14مجتمع جهان فوالد غرب

159,9821,8041400/06/031400/06/08سبد میلگرد 14 تا 25مجتمع فوالد صنعت بناب

159,7222,2001400/06/031400/06/08سبد میلگرد مخلوطصبا فوالد زاگرس

نورد فوالد صنعتی و 
161,1345061400/06/031400/06/08سبد میلگرد 14 تا 25ساختمانی یزد

آهن و فوالد ارفع
شمش بلوم 

5SP)150*150(
144,89515,0001400/05/121400/07/12

159,9241,1001400/05/131400/06/11سبد میلگرد مخلوطصبا فوالد زاگرس

ورق خودروی چهارمحال 
275,0361,0001400/05/131400/05/25ورق گالوانیزه Gو بختیاری

ورق خودروی چهارمحال 
275,0364,0001400/05/161400/05/28ورق گالوانیزه خودروو بختیاری
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سک
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ب

قیمت های داخلی
 تهیه و تنظیم: مریم رحیمی

قیمت نبشی و ناودانی در بازار تهران  قیمت ورق روغنی در بازار تهران

ناودانی

نبشی

قیمت میلگرد ساده و آجدار در بازار تهران

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

میلگرد ساده

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار

قیمت ورق سیاه در بازار تهران

هفته چهارم مردادهفته سوم  مردادسایز

0.4312,000328,000

0.5290,000303,000

0.6287,000301,000

0.7292,000305,000

0.8285,000307,000

0.9284,000305,000

1288,000310,000

1.25292,000305,000

1.5293,000310,000

2315,000325,000

2.5330,000335,000

هفته چهارم مردادهفته سوم  مردادسایز

6.5179,000188,000

8******

10******

12******

14***

هفته چهارم مردادهفته سوم  مردادسایز

3190,000193,000

4190,000193,000

5190,000193,000

6190,000193,000

8190,000193,000

10190,000193,000

هفته چهارم مردادهفته سوم  مردادسایز

6190,000193,000

8190,000193,000

10190,000193,000

12190,000193,000

14190,000193,000

16******

هفته چهارم مردادهفته سوم  مردادسایز

8177,000181,700

10173,000178,700

12173,000187,700

14173,000178,000

16173,000178,000

18173,000178,000

20173,000178,000

22173,000178,000

25173,000178,000

28172,500173,000

30******

32172,500173,000

هفته چهارم مردادهفته سوم  مردادسایز

2271,000290,000

3255,000263,000

4256,000269,000

5***287,000

6282,000287,000

8282,000287,000

10292,000296,000

12282,000287,000

15282,000287,000

20280,000298,000

25267,000287,000

روند تغییرات
قیمت محصوالت فوالدی 

5000

55000

105000

155000

205000

255000

305000

355000

ال
ر�

/
رم
وگ
ک�ل

 

تغییرات قیمت محصوالت فوالدي در بازار تهران 
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