
تسهیل صادرات فوالد ایران 
با حـذف تعرفه کشــورهای 

همسایه 
دکتر کسری غفوری

مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان

بزرگ  پتروشیمی های  و  فوالدی  مدیران  اخیر  جلسه  در 
صنعت  که  کردند  عنوان  ایشان  جمهور،  رئیس  با  کشور 
جلوتر  پتروشیمی  صنعت  از  گام  یک  ارزآوری  در  فوالد 
در  و  جلسه  این  در  محترم  جمهور  رئیس  است.  افتاده 
تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت  وقت  سرپرست  حضور 
توسعه صادرات غیرنفتی و ارزآوری را اولویت نخست برای 
مسئولین این وزارتخانه و تولیدکنندگان کشور اعالم کردند 
که امیدواریم در دوره سرپرستی جناب دکتر سرقینی هم 

این اولویت با جدیت دنبال شود.
رتبه  کسب  در  فوالد  صنعت  موفقیت  از  بخشی  هرچند 
نخست صادرات غیر نفتی ناشی از کاهش صادرات صنایع 
پتروشیمی به دلیل تحریم های ظالمانه است اما نمی توان 
شرایط  در  فوالدی  های  وافر شرکت  تالش  و  عمل  ابتکار 
سخت اقتصادی کشور در این مسیر را نادیده گرفت. علی 
وزارت  توسط  صادرات  کننده  محدود  مقررات  وضع  رغم 
بازار، خوشبختانه  تنظیم  و ستاد  تجارت  و  معدن  صنعت، 
با همت و تدبیر فوالدسازان، صادرات فوالد کشور متوقف 
نشده اما در اوج بحران کرونا و به واسطه همین مقررات و 
فوالد  ها شاهد کاهش 32 درصدی صادرات  دستورالعمل 
در   و  اساس  این  بر  هستیم.   امسال  ابتدایی  چهارماه  در 
از صادرات  ارزی حاصل  درآمدهای  به  که کشور  شرایطی 
غیرنفتی نیاز دارد، باید شرایط صادرات فوالد تسهیل شود 
تا از این طریق ارز وارد کشور شود و بازار ارز به ثبات برسد. 
 50 صادرات  برای  خراسان  فوالد  مجتمع  جاری  سال  در 
بر  برنامه ریزی کرده است. عالوه  مازاد خود  درصد شمش 
نزدیکی  دلیل  به  خراسان  فوالد  مجتمع  شمش،  صادرات 
خوبی  مزیت  از  میانه  آسیانه  کشورهای  و  افغانستان  به 
این  در  ما  که  است  برخوردار  میلگرد  صادرات  حوزه  در 
خصوص باب خوبی را باز کرده ایم. البته متاسفانه به دلیل 
سیاستگذاری های ناصحیح قبلی، کشورهایی نظیر افغانستان 
و عراق بر واردات میلگرد از ایران تعرفه وضع کرده اند که 
توسعه  سازمان  است.  سنگین  بسیار  بعضا  تعرفه ها  این 
وارد مذاکره  این کشورها  با  باید  تجارت و مجموعه دولت 
شود تا این تعرفه ها را حذف کنند. همان طور که ما با این 
کشورهای دوست و همسایه ارتباط خوبی داریم و نیازهای 
آن ها را در حوزه انرژی تأمین می کنیم در حوزه صادرات 
منصفانه  امتیازات  از  بتوانیم  باید  نیز  فوالدی  محصوالت 
شود. لغو  تعرفه ها  این  مذاکره،  با  باید  و  باشیم  برخوردار 

به گزارش چیالن، انجمن در این نامه با تشریح ایرادات محتوایی و روند قانونی نامه مورخ 20/ 02/ 
99 معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت مبنی بر عرضه 60 درصد از تولید واحدهای 
فوالدی در بورس کاال، به مصوبات جلسه 97 کارگروه تنظیم بازار استناد کرده و خواستار تسریع 
در ابالغ کف عرضه های جدید شمش شده است. برخی ایرادات مدنظر انجمن در خصوص نامه 

فوق که مبنای اقدامات نهادهای نظارتی قرار گرفته به صورت زیر اعالم گردیده است:
مزیت های نسبی و توجیهی هر یک از واحد های فوالدی را نادیده گرفته است . 	
به میزان خود مصرفی هر یک از واحد های تولیدی توجهی نشده است. 	
توسعه صادرات هر یک از واحد های فوالدی علی رغم تاکیدات رئیس جمهور، سرپرست  	

وزارت صمت و سایر مقامات عالیه کشور در نظر گرفته نشده است.
تولیدات خاص شرکت ها ) به طور مثال برای صنایع دفاعی و مراکز حساس کشور( لحاظ نشده است. 	
نحوه تامین مواد اولیه کارخانجات فوالدی به ویژه واحد های ذوب القایی مدنظر قرار  	

نگرفته است.
تناسب عرضه و تقاضا در بورس کاال با تمرکز بر نیاز واقعی صنایع پایین دستی و حذف  	

واسطه گری در بورس کاال مورد توجه نبوده است.
سید رسول خلیفه سلطانی دبیر انجمن فوالد در این نامه با اشاره خاص به واحدهای ذوب القایی 
که مراجعات نظارتی بیشتری به آنها صورت گرفته است، بیان داشته که الزامات و مقدمات عرضه 
شمش تولیدی این واحدها فراهم نشده است و لذا برای افزایش عرضه می بایست این پیش 
نیازها را رفع کرد. انجمن در نامه خود آورده است: » با توجه به عدم دریافت سهمیه مصوب آهن 

اسفنجی این کارخانجات و تامین قراضه مورد نیاز از بازار آزاد و همچنین در نظر گرفتن میزان 
پرت و ضایعات و ضرایب تبدیل و هزینه های تولید و با توجه به کنترل قیمت شمش در بورس 
کاال، عرضه شمش تولیدی این واحد ها در بورس کاال به معنی زیان واحد های تولیدی از فروش 
محصول خود است که طبیعتاً چنین هدفی مدنظر مسئولین محترم وزارت صنعت، معدن و 

تجارت آن هم در سال جهش تولید نمی باشد. «
انجمن در قسمت پایانی نامه خود ضمن درخواست برای توقف فشارها بر واحدهای فوالدی، 

پیشنهادات زیر را هم ارائه کرده است:
بازرسی های وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان های صمت استان ها و سایر . 	

نهادهای نظارتی به جای تمرکز بر عرضه شمش در بورس کاال بدون در نظر گرفتن الزامات 
و مقدمات آن، برتخصیص آهن اسفنجی این واحد ها با قیمت های مصوب معطوف گردد. 
بدیهی است در همین راستا، تثبیت ضرایب قیمتی زنجیره فوالد و رعایت مصوبات پیشین 

الزم االجرا می باشد.
با نظارت حداکثری بر بازار آهن قراضه که در حال حاضر آشفته ترین و در عین حال . 2

کلیدی ترین بازار مواد اولیه فوالد کشور است، امکان تامین مواد اولیه واحد های فوالدی 
با قیمت مناسب فراهم گردد.

اصالح قیمت پایه شمش فوالدی در بورس کاال به نحوی صورت پذیرد که مطابق روال . 3
سالیان قبل از 97، هریک از عرضه کنندگان بتوانند بر اساس بهای تمام شده خود و در نظر 
گرفتن تقاضای موثر، مطابق با مقررات بورس کاال نسبت به اعالم قیمت پایه قدام نمایند. 

22 مرداد ماه امسال جلسه انجمن های گروه صنایع فلزی با رئیس سازمان ملی استاندارد 
به صورت مجازی برگزار شد. در این جلسه موارد مهمی از جمله وضعیت استاندارد شمش 
فوالدی، نظام ارزیابی انطباق CI-MARKING،  اولویت تجدید نظر در استاندارد 9653  در 
خصوص تعیین معیار مصرف انرژی در واحدهای تولیدکننده فوالد، حضور انجمن در کمیته 
عالئم استاندارد و همچنین ساز و کار تدوین و ثبت استانداردهای کارخانه ای مطرح و مورد 

تبادل نظر قرار گرفت.
خانم مهندس پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد نیز در این جلسه با اشاره به تغییرات 
اساسی ایجاد شده از جمله تصویب قانون تقویت و توسعه نظام استانداردسازی، بر نقش ویژه 

انجمن ها در نظام نوین استاندارد در کشور تاکید کرد. 
انجمن  از جمله  انجمن های مختلف  با  انجام شده  از همکاری های  بردن  نام  وی ضمن 
تولیدکنندگان فوالد، از انجمن خواست در به روزرسانی استانداردهای حوزه فوالد که امسال 

در دستور کار سازمان ملی استاندارد قرار دارد، همکاری ویژه ای داشته باشد.
گفتنی است در این جلسه مقرر شد موارد مورد درخواست انجمن از طریق معاونت ها و 
مدیریت های زیرمجموعه مورد پیگیری قرار گرفته و نتیجه به انجمن و ریاست سازمان 

ملی استاندارد اعالم گردد. یکی از مهم ترین این موارد استاندارد تعیین معیار مصرف انرژی 
در واحدهای فوالدی است که در صورت عدم تجدیدنظر و اجرایی شدن با وضع موجود، 
کارخانجات تولیدکننده فوالد را با مشکالت عدیده مواجه خواهد ساخت. یکی دیگر از موارد 
به رغم  بود که   CI-MARKING انطباق ارزیابی  پیوست  انجمن، موضوع  مطرح شده توسط 
تعامالت و فعالیت های خوب دو سال گذشته، متاسفانه مدتی است که مسکوت مانده و الزم 

است مجددا پیگیری شود تا به مرحله الزام اجرایی برسد. 
موضوع توسعه همکاری های انجمن و سازمان ملی استاندارد نیز در این جلسه مطرح و مقرر 
شد عالوه بر کمیته برنامه ریزی تدوین استاندارد، در تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل 
ها در همه حوزه های تدوین و ترویج و نظارت بر استاندارد، همفکری حداکثری با انجمن 

انجام شود. 
تصویـب و ابـالغ اسـتاندارد شـمش نیز از درخواسـت های دیگـر انجمن در این جلسـه بود 
کـه بـا توجـه بـه اینکـه کار تدوین آن به اتمام رسـیده و به سـازمان ارسـال شـده و اکنون 
در صف تصویب قرار دارد، مقرر شـد تسـریع الزم از سـوی سـازمان ملی اسـتاندارد در این 

خصوص انجام شـود.

به دنبال اقدامات اخیر برخی سازمان های نظارتی در احضار مدیران واحدهای فوالدی و الزام آن ها به عرضه 60 درصد از تولید در بورس کاال، انجمن تولیدکنندگان فوالد طی نامه ای به مدیرعامل سازمان 
حمایت ضمن درخواست توقف فشارهای اخیر وارده به فوالدسازان برای عرضه های مازاد بر نیاز داخلی، سه پیشنهاد برای افزایش عرضه شمش در بورس کاال را ارائه کرد.

اعتماد به تولیدکنندگان بخش خصوصی
رهبر معظم انقالب اسالمی به مناسبت هفته  دولت:

باید با جدیت کامل، موانع تولید را رفع و برای حل مشکالت، همت بیشتر گماشت و روش های هدایت 
نقدینگی به سمت تولید را در پیش گرفت. چندی پیش، پیشنهادی برای تشکیل کارگروهی از جانب 
رؤسای سه قوه جهت شناسایی و برطرف کردن موانع تولید مطرح کردم و با استقبال سه قوه هم مواجه 
شــد که باید هرچه زودتر تشکیل شود و کار خود را با جدیت آغاز کند. بخش خصوصی دارای امکانات 
فراوان و نقدینگی الزم اســت و باید از طریق برطرف کردن مشــکالت مالیاتی و مجوزها و همچنین 

تسهیالت بانکی، بخش خصوصی را به سرمایه گذاری ترغیب کرد.

مکاتبه مستدل انجمن فوالد با سازمان حمایت در دفاع از فوالدی ها:

فشـار بر فوالدســازان را متـوقف کنید

در جلسه انجمن فوالد با رئیس سازمان ملی استاندارد چه گذشت؟
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التهاب در بازار فوالد از چه زمانی آغاز شد؟

متأسفانه التهاب در بازار فوالد از زمانی آغاز شد که بعضی از سازمان ها، برای یک سری کنترل ها به معامالت فوالد در بورس کاال ورود کردند و مکانیزم 
عرضه و تقاضا در بورس کاال مختل شد. برهم خوردن مکانیزم عرضه و تقاضا در بورس کاال، باعث دونرخی شدن قیمت ها و ایجاد بازار سیاه شد و در 
مواردی حتی دیده می شود که قیمت برخی محصوالت فوالدی در بازار آزاد، حتی 30 درصد بیش از قیمت ها در بورس کاال است. راه حل ایجاد ثبات 
در بازار فوالد این است که معامالت فوالد در بورس کاال به روال پیشین آن ، یعنی روالی که از سال 82 تا همین دو سال پیش برقرار بود، بازگردد. اگر 

به  سازوکار عرضه و تقاضا، اجازه فعالیت داده شود، ثبات در بازار فوالد حکمفرما می شود.

بهادر احرامیان، نایب رئیس انجمن فوالد ایران در مورد انتخاب دکتر 
سرقینی به عنوان سرپرست جدید وزارت صمت گفت: انتخاب آقای 
سرقینی به عنوان سرپرست وزارت صمت با توجه به سابقه ای که در 
حوزه معاونت معدنی دارد بسیار هوشمندانه بود. وی افزود: بسیاری 
از فعاالن اقتصادی و معدنی طی ماه های گذشته از عدم ثبات قوانین 
آسیب دیدند و امیدواریم با حضور آقای سرقینی به عنوان سرپرست این 

مشکالت حل شود.
نایب رئیس انجمن فوالد با اشاره به تعهد شرکت های فوالدی برای 
بازگشت ارز حاصل صادرات به کشور گفت: نباید با تصمیمات غلط 

بازارهای صادراتی که در این سال ها و با وجود مشکالت تحریمی ایجاد شده است از دست بدهیم. احرامیان معتقد است، تصمیمات متعدد 
و یکشبه و البته دخالت های مستقیم دولت در قیمت گذاری بیشترین آسیب را به صنعت فوالد زده و برای توسعه این صنعت حتما باید 
جلوی این رویه گرفته شود. نایب رئیس انجمن فوالد ایران تصریح کرد: تنها خواسته فعاالن اقتصادی اجرا و ثبات قوانین است تا بتوانند 

چشم انداز مشخصی از آینده داشته باشند.
همچنین، رضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن فوالد ضمن ابراز خرسندی از انتخاب دکتر جعفر سرقینی به عنوان سرپرست وزارت 
صمت، اظهار داشت: انتخاب آقای سرقینی برای سرپرستی وزارت صنعت، معدن و تجارت انتخاب به جایی است چرا که ایشان فردی دقیق 
و سخت گیر هستند و نیازی به درخواست ما از ایشان وجود ندارد. در شرایط فعلی، مشکل ما در بازار فوالد افراط و تفریط است و تجربه 
آقای سرقینی در سمت معاونت حوزه معدنی وزارت صمت و بازگشت دوباره ایشان پس از بازنشستگی، نشان دهنده این است که وی فرد 
قابل اعتمادی است که توانایی دارد بازار فوالد را سامان دهی کند. لذا، تمام جنبه ها توسط ایشان دیده خواهد شد و بر اساس جنبه های 

متفاوت یک مسئله، تصمیم گیری می شود.
شهرستانی افزود: در بورس کاال ایراداتی مانند ابطال شدن معامالت بورس کاال، تعیین میزان فروش مواد اولیه در بورس کاال توسط صنایع 
باالدستی مشاهده می شود که وزارت صمت با برنامه ریزی مدون می تواند هم نیاز داخلی را مرتفع و هم صادرات را به بهترین قیمت و در 

شرایط مطلوب مدیریت کند و به صورت مستقیم روی بازار نظارت داشته باشد.
شهرستانی بر این عقیده است که  مهم ترین مسئله در بازار فوالد، ارائه نکردن قیمت های داخلی باال نسبت به قیمت های صادراتی 
محصوالت داخلی است و از طرفی، قیمت های داخلی نباید به قدری پایین تر باشد که باعث ایجاد رانت شود و حضور آقای سرقینی باعث 

خواهد شد که روزهای خوشی را در بازار فوالد مشاهده کنیم.
نادر سلیمانی، عضو هیات مدیره انجمن فوالد ایران درباره مطالبات این انجمن از سرپرست جدید وزارت صمت، جعفر سرقینی تصریح 
کرد: مطالبات انجمن فوالد کشور از سرپرست جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که مشکالت تنظیم بازار حل شود و سقف 

قیمت ها و ابطال معامالت در بورس کاال برداشته شود.
سلیمانی با اشاره به نظارت بر بازار فوالد، در زمینه عرضه و تقاضا تأکید کرد: باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا شرکت ها تولید کننده 
فوالد بتوانند همه محصوالت خود را در بازار عرضه کنند و از طرفی، روی مصرف کنندگان هم نظارتی وجود داشته باشد که اطمینان حاصل 

شود همه این محصوالت مورد استفاده قرار می گیرند.

روز سه شنبه چهارم شهریور، کارخانه احیای مستقیم مجتمع فوالد اردکان، به عنوان بزرگ ترین کارخانه تولیدکننده آهن اسفنجی بخش 
خصوصی در کشور، با دستور رئیس جمهوری به صورت ویدئو کنفرانس و با حضور خداداد غریب پور، رئیس هیات عامل ایمیدرو، افتتاح شد.

خداداد غریب پور در آیین افتتاح کارخانه تولید آهن اسفنجی فوالد اردکان گفت: با افتتاح کارخانه احیای مستقیم اردکان، ظرفیت تولید 
آهن اسفنجی در کشور به 36.3 میلیون تن رسید. وی افزود: سال گذشته 27.9 میلیون تن آهن اسفنجی تولید شد که حاصل آن تولید 

27 میلیون تن فوالد خام بود.
مدیرعامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران گفت: سال گذشته 2	 میلیون تن فوالد به خارج کشور صادر شد. صادرات 

فوالد یکی از اقداماتی است که دغدغه مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت جلوگیری از خام فروشی را برطرف می کند.
وی درباره ویژگی های کارخانه تولید آهن اسفنجی فوالد اردکان گفت: تکنولوژی تولید آهن اسفنجی این واحد میدرکس است که با 
سرمایه گذاری 75 میلیون دالر و 850 میلیارد تومان و توسط شرکت های داخلی راه اندازی شده است. به گفته غریب پور، اشتغال مستقیم 

این کارخانه 500 نفر و اشتغال غیرمستقیم آن 2 هزار نفر است.

مراسم معارفه مدیرعامل جدید مجتمع فوالد ظفر بناب برگزار 
گردید. این مراسم با حضور اعضای هیئت مدیره و مدیران این 
مجتمع برگزار شد و در آن، دکتر مردم خواه به عنوان مدیرعامل 
از سوی هیئت مدیره مجتمع  بناب  جدید مجتمع فوالد ظفر 

معرفی گردید.

در مرداد ماه امسال، شرکت فوالد مبارکه موفق به ثبت دو رکورد 
جدید شد. این دو رکورد جدید، در واحد گندله سازی و واحد نورد 

سرد شرکت فوالد مبارکه اصفهان ثبت شد.
واحد گندله سازی شرکت فوالد مبارکه پس از چهار سال موفق به 
ثبت رکورد تولید ماهانه 700 هزار و 65	 تن گندله و عبور از سقف 
تولید 700 هزار تن برای نخستین بار در مردادماه 99 شد. رکورد 
قبلی در شهریور ماه 395	 به مقدار 	69 هزار و 6۴0 تن بوده است.

همچنین، ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه در مرداد ماه 99 
موفق به ثبت رکورد تولید ماهانه در خط تاندم پنج قفسه ای به 
میزان 27	 هزار و 573 تن گردید. رکورد قبلی به میزان 26200	 

تن در خرداد ماه 98 به ثبت رسیده بود.

شرکت پیشران زمهریر آسمان موفق به ساخت بزرگترین مخزن 
و  فنی  دانش  بر  تکیه  با  این شرکت  ایران شد.  در  کرایوژنیک 
بومی تماماً ایران توانست مخازنی با ظرفیت 200 متر مکعب و 
220 متر مکعب را در مدت 8 ماه به صورت دو شیفت طراحی، 
ساخت، تست و ارسال نماید. این مخازن مادون سرد که در صنایع 
گوناگونی مورد استفاده قرار می گیرند اکنون برای صنعت فوالد 

کشور ساخته شده است.
الزم به ذکر است بزرگترین نمونه ساخته شده پیشیِن این مخازن، با 
ظرفیت 75 متر مکعب بوده که توسط همین شرکت از سال 96 در 
پاالیشگاه نفت تهران نصب، راه اندازی و به بهره برداری رسیده است.

شرکت فوالد آلیاژی ایران در مرداد ماه امسال موفق به ثبت دو رکورد جدید تولید در واحد فوالدسازی خود شد. فوالد آلیاژی ایران رکورد 
ماهانه تولید 50279 تن مذاب در مرداد ماه 99 را ثبت کرد.

همچنین با تولید 52 ذوب به وزن 0	2۴ تن در کارخانه فوالدسازی، رکورد تولید روزانه در این واحد ارتقا یافت. فوالد آلیاژی ایران عالوه 
بر حوزه تولید، در حوزه فروش نیز در سال جاری، رکوردهای جدیدی ثبت کرده است.

تولیدی  ماهیانه کنسانتره سنگ آهن در خطوط  تولید  میزان 
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از مرز 	 میلیون و 53 هزار تن 
گذشت و این شرکت موفق به ثبت رکورد تازه ای در این حوزه شد. 
پیش از این، باالترین رکورد تولید کنسانتره در چادرملو مربوط به 
تیرماه سال 	39	 به میزان 	 میلیون و ۴2 هزار تن بوده است.

فراطرح،  فوالد  شرکت  مدیره  هیات  رئیس  شفیع ها،  مهندس 
هزار   300 بر  بالغ   98 سال  در  فراطرح  فوالد  داشت:  اظهار 
جاری  سال  در  کرد.  توزیع  کشور  در  فوالدی  محصوالت  تن 
تن  هزار   800 بر  بالغ  عرضه  شرکت،  برنامه  با  مطابق  نیز 
است. شده  هدف گذاری  کشور  در  فوالدی  محصوالت 

وی افزود: در سال جاری، از برنامه شرکت فوالد فراطرح، 600 
هزار تن به توزیع محصوالت فایکو اختصاص داده شده که شامل 
حدود 350 هزار تن میلگرد و حدود 250 هزار تن سایر انواع 
است. عالوه  ناودانی  و  نبشی  تیرآهن،  از جمله  فوالدی  مقاطع 
بر این، صادرات 00	 هزار تن از این محصوالت تولیدی فایکو 
در برنامه  سال 99 شرکت فوالد فراطرح پیش بینی شده است.

پروژه حمل ریلی محصوالت شرکت سیمیدکو به مقاصد هدف 
با حضور علی محمدی، مدیرعامل فوالد خوزستان و اعضاء هیات 
مدیره این شرکت افتتاح شد. با افتتاح این پروژه، کلیه محصوالت 
در  استفاده  جهت  ریلي   واگن  صورت  به  سیمیدکو  شرکت 

کارخانجات فوالدسازی با امنیت و سرعت بیشتر ارسال می شود.
محمد مدنی فر، مدیرعامل سیمیدکو پیش از این در آیین راه اندازی 
نوار انتقال محصول گندله این شرکت، گفته بود: تا پایان سال بیش 
از دو ملیون تن گندله توسط سیمیدکو از طریق خطوط ریلي 
بارگیری ساالنه 5  این خط ظرفیت حمل و  حمل خواهد شد. 

میلیون تن محصول را دارد.
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درصدی فروش فوالد آلیاژی ایران

تن فوالد در ایران 

تن محصول فوالدی در ایران 

درصدی صادرات فوالد ایران

شرکت فوالد خوزستان در مرداد ماه امسال معادل 2695.8 
میلیارد تومان از محصوالت خود را به فروش رساند که نسبت 
به دوره 	 ماهه مشابه سال قبل 87 درصد رشد نشان می دهد. 
فوالد خوزستان طی عملکرد 5 ماهه نخست سال جاری مبلغ 
9398.9 میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت به مدت 

مشابه سال قبل 	۴ درصد رشد داشته است.

شرکت فوالد مبارکه اصفهان در مرداد ماه امسال با درآمد فروش 
3.	۴29 میلیارد تومانی مجموع مبلغ فروش 5 ماهه نخست سال 
جاری خود را به 8۴۴.3	2 میلیارد تومان رساند که در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته رشد 33 درصدی را نشان می دهد.

مجتمع فوالد خراسان طی عملکرد 5 ماهه نخست سال جاری 
مبلغ 30	2 میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت به 

مدت مشابه سال قبل رشد 22 درصدی را نشان می دهد.

به  منتهی  ماهه   	 عملکرد  طی  ایران  آلیاژی  فوالد  شرکت 
مرداد 399	 معادل ۴65.8 میلیارد تومان از محصوالت خود 
را به فروش رسانده که نسبت به دوره 	 ماهه مشابه سال قبل 

7		 درصد افزایش یافته است.

انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، آمار تولید فوالد کشور در دوره 
چهار ماهه نخست سال جاری را منتشر کرد. طبق آمار منتشرشده، 
مجموع تولید فوالد ایران با رشد 9 درصدی نسبت به دوره چهار 
ماهه نخست سال گذشته به 9 میلیون و ۴83 هزار تن رسید.

بنا به آمارهای انجمن فوالد، در چهار ماهه نخست سال جاری، 
مجموع تولید محصوالت فوالدی کشور، با رشد 5 درصدی نسبت 
به دوره مشابه سال گذشته به 7 میلیون و 257 هزار تن بوده است.

فوالد  تولیدکنندگان  انجمن  آماری  گزارش  تازه ترین  به  بنا 
ایران، مجموع صادرات فوالد ایران )فوالد میانی و محصوالت 
فوالدی( در دوره چهار ماهه ماه نخست سال جاری، 2 میلیون 
قبل،  سال  مشابه  دوره  به  نسبت  که  بوده  تن  هزار   236 و 

کاهش شدید 8.	3 درصدی را نشان می دهد.

مطالبات فوالدی ها از سکاندار جدید وزارت صمت

ظرفیت تولید آهن اسفنجی کشور به ۳۶.۳ میلیون تن رسید

مدیرعامل جدید مجتمع 
فوالد ظفر بناب معرفی شد

در  مبارکه  فوالد  تولیدی  رکوردهای 
مردادماه

بزرگترین مخزن کرایوژنیک در  ساخت 
ایران

دو رکورد شرکت فوالد آلیاژی ایران در مرداد 

در  آهن  سنگ  کنسانتره  تولید  رکورد 
چادرملو شکسته شد

تن  هزار   ۸۰۰ امسال  فراطرح  فوالد 
محصول فوالدی در کشور توزیع می کند

افتتاح بارگیرخانه حمل محصوالت  شرکت 
سیمیدکو

شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز
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خرید  معاون  صالحی،  محمدجعفر 
ذوب آهن اصفهان با توجه به مصاحبه 
مهندس صمدی، دبیر محترم انجمن 
در  ایران  سنگ  زغال  تولید کنندگان 
خصوص ذوب آهن اصفهان ، به منظور 
تنویر افکار عمومی توضیحاتی ارائه داده 
است که متن کامل آن در ادامه می آید. 
عنوان  به  اصفهان  آهن  ذوب 
روش  به  فوالد  تولید کننده  تنها 
مصرف کننده  تنها  نوعی  به  تاکنون  کشور،  در  بلند  کوره 
است.  بوده  نیز  کشور  تولیدی  سنگ  زغال  نهایی 
زغال سنگ در معامالت جهانی با پنج فاکتور اساسی شناخته 
می شود: خاکستر، مواد فرار ، گوگرد ، رطوبت و CSR. در هیچ 
یک از پارامتر های باال، زغال سنگ تولید داخل، به جز رطوبت ، 
قادر به رسیدن به حد مردودی زغال سنگ وارداتی نیست چه 
در  وارداتی  زغال سنگ  پذیرش. حد مردودی  به حد  برسد 
گوگرد ، هشت دهم درصد است. بفرمایند کدام زغال سنگ با 
این عدد در ایران تولید می شود. حد پایین CSR در زغال سنگ 
وارداتی 62 است. کدام زغال سنگ داخلی را سراغ دارید که 

در این محدوده باشد. خاکستر هم به همین شکل است. 
اما در مورد موضوع، پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت ، هرگز 
چنین نبوده است. ذوب آهن اصفهان همیشه گالیه مند بوده 
است که قیمت و کیفیت زغال سنگ داخلی ، با قیمت و کیفیت 
زغال سنگ وارداتی به هیچ وجه متناسب نیست. زمانی زغال 
وارداتی  تومان می خریدیم که زغال  را کیلویی 360  داخلی 
کمتر از 300تومان ) صرفا مقایسه عددی( دریافت می شد. 
ذوب آهن اصفهان همیشه و همواره خود را مکلف به حمایت از 
صنعت زغال سنگ داخلی دانسته و علی رغم همه بی مهری ها 

باز هم دست از حمایت برنداشته است. 
قیمت در حال حاضر بیش از سه برابر زمانی است که مصوبه 
اتصال به قیمت شمش با ضریب 26.5 درصد صادر شده است. 
قیمت زغال داخلی ، با کیفیت آن هیچ سنخیتی ندارد. اگر شرایط 
برای صادرات مهیا میبود شک نداریم که مانند سنگ آهن 
برای آن سر و دست میشکستند و به هر شکلی انجام می دادند. 
نظر  اعالم  بدون  و  مجوز  بدون  کردند  اعالم  اینکه  نه  مگر 
مصرف کنندگان داخل، صادرات سنگ آهن انجام نمی شود، 
چرا هر روز کشتی، کشتی از بندر عباس سنگ آهن دانه بندی 

با عیار باالی 62 صادر می شود؟
ما هم اعتقاد داریم تولید و استخراج زغال سنگ کاری است پر 
دردسر، خصوصا اگر به روش سنتی باشد. اما آیا انتظار دارید 
قیمت به قدری باال برود که در حاشیه امن و با نرخ بازگشت 
سرمایه فوق العاده سریع از جیب مصرف کننده، بدون اعمال 
پارامترهای رقابتی بازار اتفاق بیفتد؟ شما هم یقین دارید که 
قیمت  همیشه  است.  پذیرش  غیرقابل  اقتصادی  بنگاه  برای 
زغال سنگ را به صورت دستوری به ذوب آهن دیکته کردند 
و ذوب آهن اصفهان هم علی رغم آگاهی از کیفیت آن ، به 
دلیل رسالتی که بر دوش داشته انجام داده است. االن انصاف 
نیست که بفرمایید بابت کمک به ذوب آهن اصفهان به صورت 

مصنوعی قیمت پایین نگاه داشته شده بود. 
فرمودید قیمت گذاری بر مبنای قیمت تمام شده زغال وارداتی در 
بندرعباس محاسبه شود. استحضار دارید و قبال هم به استحضار 
رسانده شده است اگر با فرمول زغال سنگ وارداتی محاسبه 
متاسفانه  پارامتر ها ،  همه  در  داخل  تولید  زغال سنگ  کنیم 
مردود است. برای کارنامه مردود که قیمت تعیین نمی کنند. 
الحمدهلل ذوب آهن اصفهان با تدابیری که در پیش گرفته و به 
مرحله اجرا رسانده است و با هدفی که برای همراهی و حمایت 
از زغال سنگ داخلی تعریف کرده، مطالبات زغال سنگ را به 
روز کرده و همه طرف های تجاری تامین کننده زغال بر این 

موضوع اذعان داشته و صحه گذاری می کنند. 
جناب آقای مهندس صمدی، دبیر محترم و بزرگوار انجمن 
تولید کنندگان زغال سنگ ایران اگر با قیمت های امروز، زغال 
سنگ نتواند تحرک مثبتی در جهت توسعه کمی و کیفی خود 

به عمل آورد دیگر هیچ وقت نخواهد توانست. 
ذوب آهن اصفهان هم در این راستا آماده هرگونه همکاری در 
چارچوب اهداف و استراتژی های تعریف شده خود برای دستیابی 
می باشد. داخل  تولید  زغال سنگ  کیفی  و  توسعه کمی  به 

معادن زغال سنگ با قیمت های کنونی ، 
فرصت جهش تولید دارند

عـدد خبـر

محمدجعفر صالحی
معاون خرید ذوب آهن 

اصفهان

با مشکالت زیادی دست  تولید فوالد 
به گریبان است و قطعا باید فردی به 
عنوان وزیر صمت پاسخگوی مشکالت 
بخش  برای  بتواند  نهایت  در  و  باشد 
حل  درصدد  دلسوزانه  کشور  تولید 
با اهمال کاری ها  نباید  باشد.  چالش ها 
کشور  فوالد  صنعت  از  را  تولید  توان 
گرفت. فوالدی ها در غیاب وزیر صمت 
به شدت نگران آینده این صنعت به ویژه 
در تامین مواد اولیه خود هستند از این رو باید بدون فرافکنی 
فکری به حال این صنعت شود. در حال حاضر بیشترین نگرانی 
ما از عدم حمایت الزم داخلی است و انتظار می رود با توجه 
شود. حمایت  ویژه  بطور  فوالد  کشور  اقتصادی  وضعیت  به 

نگران تأمین مواد اولیه صنعت فوالد هستیم

بهادر احرامیان
نایب رئیس انجمن 

تولیدکنندگان فوالد 
ایران

دکتر بهرام سبحانی
رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز در سال 	39	 
در اداره ثبت شرکت های استان آذربایجان شرقی، 
به عنوان شرکت سهامی خاص به شماره 3۴9۴3 
این  از همان سال، عملیات عمرانی  به ثبت رسیده و 
شهرک  در  مربع  متر   50.000 مساحت  به  زمینی  در  مجموعه 
است. گردیده  آغاز  تبریز  شهر  کیلومتری  در 30  آخوال  صنعتی 

جواز تأسیس کارخانه تولید ورق گالوانیزه گرم با ظرفیت ۴0.000	 
تن در سال اخذ و پس از انجام مطالعات مورد نیاز، جدیدترین دانش 
فنی حرفه فوق درخصوص تولید ورق های گالوانیزه ضخیم انتخاب 
و اقدام به تهیه و مونتاژ و نصب ماشین آالت مربوطه گردیده است.

عملیات  انجام  امکان  فوق،  تولید  خط  ماشین آالت  ویژگی 
گالوانیزاسیون پیوسته به روش غوطه وری گرم بر روی انواع ورق به 

ضخامت 0.۴ تا 3.5 میلی متر را میسر می سازد.
شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز با هدف تأمین بخشی از نیاز صنایع 
منطقه و کشور، در زمینه تولید انواع ورق های پوششدار آغاز بکار 
نموده است. چشم انداز و برنامه کاری این شرکت، توسعه مجموعه 
جهت آماده سازی و تولید مواد اولیه و انجام فرآیندهای مختلف برای 
تولید انواع متنوع ورق و محصوالت نهایی مورد استفاده در صنایع 
موقعیت جغرافیایی  به  توجه  با  می باشد. همچنین  پایین دستی 
کارخانه و مسقر شدن در شمال غرب کشور و با فاصله نزدیک به 
کشورهای همسایه شمال غرب کشور، چشم انداز صادرات محصوالت 
با بهترین کیفیت به مشتریان خارجی نیز از اولویت های کاری این 
مجموعه می باشد. امید است با تالش و همتی مضاعف، گامی در 
پیشبرد صنعت و اشتغال زایی منطقه و میهن عزیزمان برداشته شود.
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کاهش صادرات فوالد ترکیه
عدنان اصالن، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فوالد ترکیه، گفت: اضافه شدن مقررات جدید رگوالتوری و محدودیت سهمیه ها در 
اروپا، باعث شده صنایع فوالدی ترکیه با کاهش 58 درصدی صادرات مقاطع مختلف فوالدی به منطقه اتحادیه اروپا رو به رو شوند.

اقتصادی  پیامدهای  و  گسترده  تجاری  موانع  دلیل  به   2020 سال  اول  نیمه  در  ترکیه  تولیدی  کارخانه های  فوالد  صادرات 
همه گیری بیماری کووید 9	، تقریبا با 0	 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به 9.7 میلیون تن رسید. اصالن 
می گوید: با کاهش سهمیه فوالد ترکیه و اعمال محدودیت های وارداتی از طرف اتحادیه اروپا، صادرات فوالد شرکت های تُرک به 
منطقه اتحادیه اروپا 52 درصد کاهش می یابد و این در حالی است که اقدامات حفاظتی و محدودیت ها در ایاالت متحده آمریکا، 

مراکش، مصر و امارات متحده عربی نیز صادرات به این کشورها را محدود کرده است.

در هفته منتهی به 29 مرداد، قیمت بیلت صادراتی ایران، 0.3 درصد افزایش یافت و میانگین آن 
به 392.5 دالر به ازای هر تن رسید. قیمت اسلب صادراتی ایران در هفته مذکور تغییری نداشت 

و نسبت به هفته پیش از آن، ثابت ماند.
قیمت های منتشرشده توسط متال بولتن نشان می دهد که قیمت فوِب اسلب صادراتی ایران در 
هفته منتهی به 29 مرداد، در محدوده 390 تا 395 دالر به ازای هر تن بوده است. در هفته مورد 
اشاره، قیمت فوِب بیلت صادراتی ایران در بنادر کشور به محدوده 390 تا 395 دالر به ازای هر 
تن رسید که میانگین این قیمت ها، 392.5 دالر به ازای هر تن، رشد 0.3 درصدی را نسبت به 

قیمت های 22 مرداد نشان می دهد.
متال بولتن گزارش داده است که با افزایش قیمت سنگ آهن، تولیدکنندگان ایرانی، قیمت های 
باالتر برای بیلت صادراتی را هدف گذاری کرده اند و قیمت های فوِب بین ۴00 تا 0	۴ دالر را به 
مشتریان پیشنهاد می دهند. یک تولیدکننده ایرانی به متال بولتن گفته است که بعد از جهش 
تا  با مشتریان خارجی هستیم  ما در »مذاکرات سختی  بازارهای جهانی،  قیمت سنگ آهن در 

قیمت فوِب 0	۴ دالر به ازای هر تن را به آن ها بقبوالنیم«. 
فوالدی،  نهایی  برای محصوالت  تقاضا  به دلیل ضعف  بولتن در عین حال گفته است که  متال 
مشتریان فعاًل برای پذیرش قیمت های باالتر عجله ای ندارند و در واقع آن ها فعاًل رویه »صبر و 

انتظار« را پیش گرفته اند تا سیر قیمت ها در بازار روشن تر شود.

بنا بر تازه ترین گزارش انجمن جهانی فوالد، میزان تولید فوالد خام ایران در ماه ژوئیه سال جاری میالدی، ۴.۴	 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش یافته و به 2 
میلیون و 339 هزار تن رسیده است. افزایش تولید فوالد خام ایران در حالی در ماه گذشته میالدی صورت گرفت که تولید فوالد خام جهانی در این ماه، 2.5 درصد کاهش یافت. 

میزان تولید فوالد خام ایران در ماه ژوئیه سال گذشته میالدی، 2 میلیون و ۴5 هزار تن بوده است.
همچنین ایران طی دوره 7 ماهه نخست سال 2020، 6	 میلیون و 225 هزار تن فوالد خام تولید کرده که در مقایسه به رقم مدت مشابه سال گذشته میالدی )۴	 میلیون و 

6۴۴ هزار تن(، رشد 0.8	 درصدی را نشان می دهد.
به گزارش انجمن جهانی فوالد، 6۴ کشور تولیدکننده فوالد، از ابتدای ماه ژانویه تا پایان ماه ژوئیه سال جاری، یک میلیارد و 27 میلیون و ۴09 هزار تن فوالد خام تولید کردند 

که نسبت به فوالد خام تولیدشده در مدت مشابه سال گذشته میالدی )یک میلیارد و 8۴ میلیون و 606 هزار تن(، 5.3 درصد کاهش نشان می دهد.
میزان تولید فوالد خام در دنیا طی ماه ژوئیه )ماه گذشته میالدی( با 2.5 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته )56	 میلیون و 679 هزار تن(، به 52	 میلیون و 69۴ هزار تن رسید.

از نکات مهم گزارش انجمن جهانی فوالد این است که تولید فوالد خام چین )بزرگ ترین تولیدکننده فوالد دنیا( در ماه ژوئیه امسال با رشد 	.9 درصدی نسبت به ماه مشابه سال 
گذشته به 93.۴ میلیون تن رسیده است.

تولید فوالد خام ژاپن در ماه ژوئیه کاهش 27.9 درصدی و تولید فوالد خام کره جنوبی کاهش 8.3 درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل تجربه کرده است. تولید فوالد خام 
هند نیز در ماه ژوئیه، 2۴.6 درصد کاهش یافته است.

تولید فوالد خام اتحادیه اروپا در ماه ژوئیه 2۴.۴ درصد و تولید فوالد خام آمریکا 29.۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. تولید فوالد خام ترکیه نیز در ماه 
ژوئیه 7.۴ درصد افزایش یافته با این حال در مجموع هفت ماهه نخست امسال، تولید فوالد خام این کشور نسبت به دوره مشابه سال قبل میالدی، 2.۴ درصد کاهش یافته است.

از بین کشورهای عمده تولیدکننده فوالد، تنها تولید فوالد خام ایران و چین در میانه بحران کرونا، صعودی بوده است.

جاری  ســال  مارس  ماه  از 
بزرگ  کشــورهای  میالدی، 
معدنــی جــهان همــچون 
کرونا  شیوع  علت  به  برزیل 
نتوانسته اند در سطح طبیعی 
را  معدنی خود  فعالیـت های 
انجام دهند و تولیدات آن ها 
از سوی  است؛  یافته  کاهش 
دیگر، تقاضا برای فلزات به علت پروژه های زیرساختی و عمرانی دولت چین، در حال 
افزایش است و همین مسئله برای سنگ آهن هم رخ داده است، آن هم در حالی که عرضه 
سنگ آهن کمتر از گذشته شده است. به این دلیل، قیمت سنگ آهن روند صعودی به 

خود گرفته است.
بر اساس گزارش مؤسسه »فیچ سلِوشنز«، افزایش اجرای پروژه های زیرساختی خصوصاً 
در چین، سبب رشد تقاضا برای سنگ آهن شده است. بزرگ ترین معادن سنگ آهن جهان 
در برزیل قرار دارند. هند، روسیه و چین هم معادن بزرگی دارند اما شیوع کرونا بر تولیدات 
معدنی هر چهار کشور تأثیر منفی گذاشته است. این مؤسسه اعالم کرده که تداوم نگرانی ها 
نسبت به عرضه سنگ آهن سبب رشد قیمت آن می شود. در گزارش »فیچ سلوشنز« آمده 
است:  ادامه نگرانی نسبت به عرضه سنگ آهن از سوی برزیل به علت شیوع کرونا در این 
کشور خصوصاً در مناطق معدنی، یکی از عوامل افزایش قیمت سنگ آهن است. همچنین 
تقاضای باالی چین برای محصوالت فوالدی هم بر تنور گرانی سنگ آهن دمیده است.

کمیسیون اروپا اعالم کرد: تعرفه های آنتی دامپینگ فوالد وارداتی از چین را در مورد طیف 
گسترده تری از فوالد ضدزنگ اعمال می کند. هدف از این اقدام جلوگیری از دور زدن 
تعرفه های کنونی توسط تولیدکنندگان چینی با استفاده از تغییر در مشخصات محصول 

تولیدی است.
اتحادیه اروپا در فوریه 8	20 برای واردات برخی از فوالدهای مقاوم در برابر خوردگی 
از چین، تعرفه ای مابین 7.2	 و 27.9 درصد اعمال کرد تا با آنچه به گفته این اتحادیه 

قیمت های ناعادالنه بود، مقابله کند.
کمیسیون اروپا اعالم کرده است تعرفه ضد دامپینگ باعث شده است که واردات محصوالت 
مرتبط تقریبا به صفر برسد اما در عین حال، واردات سایر محصوالت مقاوم در برابر خوردگی 
به حدود یک میلیون تن یا 650 میلیون یورو در سال  رسیده است. کمیسیون اتحادیه اروپا 
تحقیقات در مورد این مسئله را از نوامبر 9	20 آغاز کرده است. بر اساس این تحقیقات 
اکنون تایید شده است که اقدامات آنتی دامپینگ تنها دلیل این تغییر در ترکیب واردات 

بوده است.
تعرفه های آنتی دامپینگ جدید بر روی محصوالت فوالدی مقاوم در برابر خوردگی با 
پوشش منیزیوم، آلیاژهای دارای سیلیکون، محصوالت با سطوح تغییر یافته و یا با تغییرات 
جزیی در ترکیب عناصر اعمال می شود. کمیسیون اروپا در بیانیه خود اعالم کرده است: 
تعرفه های جدید ضد دامپینگ برای کلیه صادرکنندگان چینی بجز یک شرکت اعمال 

خواهد شد. در این بیانیه نام شرکتی که از این تعرفه های استثنا شده است، اعالم نشد.

روند قیمت  فوالد صادراتی ایران

افزایش تولید فوالد خام ایران همزمان با کاهش تولید فوالد در دنیا

گسترش تعرفه های آنتی دامپینگ اروپا علیه فوالد چینرشد تقاضا در چین قیمت سنگ آهن را صعودی کرد
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 پذیره نویسی صندوق دارا دوم تا دو هفته ادامه خواهد داشت
 ETF علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی سازی در خصوص عرضه صندوق
دارا دوم اظهار داشت: طبق اعالم دولت قرار است، از روز چهارشنبه پنجم شهریور 
عرضه صندوق  پاالیشی یکم با نماد پاالیش شامل سهام  »پاالیشگاه های تهران، بندر 
عباس، تبریز و اصفهان«، عرضه شود و پذیره نویسی این صندوق به مدت دو هفته 

ادامه خواهد داشت.

 انتشار ۸۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی در سال ۹۸
وزارت اقتصاد اعالم کرد: در سال ۹۸ مجموعاً ۸۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی 
اسالمی شامل ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق نقدی و ۴۲ هزار میلیارد تومان اوراق 
غیر نقدی منتشر شده است. همچنین در طول سال ۱۳۹۸، معادل ۱۳۱ هزار و 
۳۵۸ میلیارد ریال تهاتر بدهی ها و مطالبات دولت از طریق صدور اوراق تسویه نوع 

اول و دوم صورت گرفته است.

 صادرات یک میلیارد دالری بنزین تا مرداد ۹۹
رئیس کل گمرک ایران گفت: در ۵ ماه نخست امسال، بیش از یک میلیارد دالر 
بنزین از طریق گمرک به کشورهای دیگر صادر شده است. حجم تجارت خارجی، 
در پنج ماهه نخست امسال، بیش از ۵۳ میلیون تن به ارزش ۲۴.۶ میلیارد دالر 
است که از این میزان، سهم صادرات ۳۸ میلیون تن به ارزش ۱۰.۹ میلیارد دالر، 

و سهم واردات ۱۳.۸ میلیون تن به ارزش ۱۳.۷ میلیارد دالر است.

 تورم نقطه ای مرداد به ۳۰.۴ درصد رسید
به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه ای در مرداد ماه ۱۳۹۹ به عدد ۳۰.۴ 
درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۳۰.۴ درصد بیشتر از 
مرداد ۱۳۹۸ برای خرید یک »مجموعه کاالها و خدمات یکسان« هزینه کرده اند.

 امکان درآمدزایی ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی از سهام بورسی دولت
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: این امکان وجود دارد که از سهام واحدهای 
مربوط به دولت، ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان دارایی ایجاد شود. در بودجه ۹۹ 
پیش بینی شده بود که از محل واگذاری سهام شرکت های دولتی ۱۱ هزار و ۹۰۰ 
میلیارد تومان درآمد کسب شود که تا االن بیش از ۱۷ هزار میلیارد آن محقق 

شده و منجر به تقویت بورس شده است.

 بهره برداری از ۵ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال پروژه ریلی در هفته دولت
مدیر عامل راه آهن جمهوری اسالمی ایران گفت: همزمان با هفته دولت ۶۳ پروژه 
ریلی با اعتبار ۵ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری در سراسر کشور به 

بهره برداری می رسد.

خارجــی

 صادرات نفت خام عربستان به کمترین سطح تاریخ رسید
صادرات نفت برترین صادرکننده نفت خام جهان، عربستان سعودی، در ماه ژوئن 
به کمترین میزان در تاریخ این کشور سقوط کرد. رهبر اوپک با کاهش چشمگیر 
صادرات خود در این ماه میزان آن را کمتر از ۵ میلیون بشکه در روز نگاه داشت 
تا تالش های اوپک پالس برای حذف تولید مازاد از بازارهای جهانی نفت برای باال 

بردن قیمت ها، تقویت شود.

 اقتصاد آمریکا امسال 6.6 درصد کوچک تر می شود
اقتصاد آمریکا به دلیل شوک های ناشی از بیماری »کووید-۱۹« در سال جاری ۶.۶ 
درصد کوچک تر خواهد شد. روز جمعه »صندوق بین المللی پول« با اعالم این خبر 
مدعی شد افزایش مجدد تعداد مبتالیان کرونا و همچنین تشدید فقر سیستماتیک 

می تواند این چشم انداز را وخیم تر کند.

 بانک مرکزی ترکیه علی رغم سقوط لیر نرخ بهره را ثابت نگاه داشت
علی رغم سقوط لیر ترکیه در هفته های اخیر و رسیدن آن به پایین ترین نرخ تاریخ، 
بانک مرکزی این کشور در جدیدترین اجالس سیاست گذاری خود نرخ بهره را 
ثابت نگاه داشت. بانک مرکزی ترکیه با ثابت نگاه داشتن نرخ بهره در سطح ۸.۲۵ 

درصد اعالم کرد انتظار دارد نرخ تورم به زودی کاهش یابد.

 تیک تاک رسما از دولت آمریکا به علت ممنوعیت ترامپ شکایت کرد
تیک تاک، اپلیکیشن اشتراک ویدئوی کوتاه که تحت مالکیت بایت دنس چین قرار 
دارد، عصر دوشنبه رسماً از دولت آمریکا شکایت کرد تا دستور ترامپ برای 

ممنوعیت فعالیت های این شرکت در آمریکا را به چالش بکشد.

 قرارداد چارتری چین با نفتکش ها برای ۳۷ میلیون تن نفت خام آمریکا
بلومبرگ با اشاره به داده های اداره آمار و سرشماری چین گزارش داد که این 
کشور با تعدادی از نفتکش ها برای تحویل ۳۷ میلیون تن نفت خام آمریکا به 
چین، قرارداد چارتری بسته است. این میزان از صادرات نفت خام آمریکا به چین 
بی سابقه است و در حالی انجام می شود که تنش های بین دو کشور همچنان در 

حال افزایش است.

 ثروت ۱۲ ثروتمند برتر آمریکا روی هم یک تریلیون دالر شد
تحقیق جدید مؤسسه مطالعات سیاست گذاری آمریکا )آی پی اس( نشان داد که 
از آغاز پاندمی ثروت ۱۲ ثروتمند برتر آمریکا ۴۰ درصد یا ۲۸۳ میلیارد دالر 

افزایش یافته و به بیش از یک تریلیون دالر رسیده است.

سـرخـط خبــرهـای اقتصـادی



 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

0.4***225,000

0.5208,000237,000

0.6205,000210,000

0.7202,000212,000

0.8201,000212,000

0.9201,000216,000

1201,000213,000

1.25207,000207,000

1.5207,000208,000

2206,000219,000

2.5***222,000

هفته چهارم مردادهفته سوم مردادسایز

6.5108,000107,000

8******

10******

12******

14******

هفته چهارم مردادهفته سوم مردادسایز

3115,000108,000

4115,000108,000

5114,000108,000

6114,000108,000

8114,000108,000

10114,000108,000

هفته چهارم مردادهفته سوم مردادسایز

6114,000110,000

8114,000110,000

10114,000110,000

12114,000110,000

14114,000110,000

16127,000120,000

هفته چهارم مردادهفته سوم مردادسایز

8******

10******

12******

1495,00093,000

1695,00093,000

1895,00093,000

2095,00093,000

2295,00093,000

2595,00093,000

2895,00093,500

30******

3294,00093,500

هفته چهارم مردادهفته سوم مردادسایز

2160,000154,000

3150,000115,000

4133,000132,000

5133,000132,000

6133,000134,000

8140,000139,000

10140,000138,000

12145,000142,000

15139,000133,000

20132,000133,000

25132,000131,000

روند تغییرات
قیمت محصوالت فوالدی 

در بازار تهران

قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون )ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

399/06/27	399/05/28	8620.000	.80تختال SMفوالد مبارکه اصفهان

399/08/30	399/06/03	95.58۴۴9.060ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

399/08/30	399/06/03	700.	5۴.6۴3	ورق قلع اندودفوالد مبارکه اصفهان

399/08/30	399/06/03	0	7۴.9	97.88ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

399/07/03	399/06/0۴	20.000	9	.82تختال SMفوالد مبارکه اصفهان

399/08/27	399/05/29	980.	۴98.	9سبد تیرآهن مخلوطذوب آهن اصفهان

3	/399/06	399/05/29	97.۴6837۴میلگرد کالف 5.5ذوب آهن اصفهان

399/07/30	399/05/29	65.000500	ریل آهن UIC60ذوب آهن اصفهان

399/08/27	399/05/29	62.002	79.0سبد میلگرد مخلوطذوب آهن اصفهان

شمش بلوم فوالد خوزستان
5SP)	50*	50(78.27720.000	399/05/28	399/06/27

شمش بلوم فوالد خوزستان
5SP)	50*	50(80.23۴30.000	399/06/0۴	399/07/03

شمش بلوم مجتمع فوالد خراسان
5SP)	50*	50(7۴.2295.000	399/05/28	399/06/26

0	/399/06	399/05/29	8	82.7397.0سبد میلگرد 28تا۴	A3-مجتمع فوالد خراسان

شمش بلوم مجتمع فوالد خراسان
5SP)	50*	50(75.6565.000	399/06/0۴	399/07/02

399/06/27	399/05/28	865.000	.80تختال Cفوالد هرمزگان جنوب

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: مونا قهــاری
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قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کنندهب

موزون )ریال(
حجم معامله 

تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

399/06/27	399/05/29	۴.500	86	.80تختال Cفوالد هرمزگان جنوب

399/07/03	399/06/0۴	۴.500	9	.82تختال Cفوالد هرمزگان جنوب

شمش بلوم آهن و فوالد ارفع
5SP)	50*	50(76.909	0.000	399/05/28	399/06/02

شمش بلوم آهن و فوالد ارفع
5SP)	50*	50(78.687	5.000	399/06/0۴	399/06/		

399/06/03	399/05/29	2	0.	5	82.2سبد میلگرد ۴	 تا 25مجتمع فوالد صنعت بناب

شرکت معدنی وصنعتی 
چادرملو

شمش بلوم 
5SP)	50*	50(7۴.3	58.600	399/05/28	399/06/27

399/06/26	399/05/29	25۴.	۴59.	8سبد میلگرد مخلوطفوالد روهینا جنوب

جهان فوالد سیرجان
شمش بلوم 

5SP)	50*	50(77.329	0.000	399/06/0۴	399/06/		

مجتمع ذوب آهن فوالد خزر
شمش بلوم 

5SP)	50*	50(76.5936.000	399/06/0۴	399/07/0	

مجتمع صنعتی ذوب آهن 
پاسارگاد

شمش بلوم 
4SP)	50*	50(77.5892.000	399/06/0۴	399/06/		

فوالد سیرجان ایرانیان
شمش بلوم 

5SP)	50*	50(78.2	68.000	399/06/0۴	399/06/		

فوالد کاوه جنوب کیش
شمش بلوم 

5SP)	50*	50(75.۴586.000	399/06/0۴	399/06/25


