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قیمت های 
داخلی و خارجی 
محصوالت فوالدی

فهرست

بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 1

سخن اول

به.نظر.می.رسد.معنی.خصوصی.سازی.در.بین.اصحاب.دولت.این.است.که.

همه.حمایت.ها.را.از.بخش.خصوصی.قطع.کند.و.شخص.بدون.حمایت.به.

فعالیت.هایش.بپردازد..در.واقع.همه.راه.ها.و.مسیرها.به.محض.اینکه.بخش.

خصوصی.وارد.کار.می.شود.بسته.می.شود.و.این.تفکر.اشتباهی.است.که.

در.اقتصاد.دولتی.کشور.وجود.دارد.و.بخش.خصوصی.را.مورد.آسیب.قرار.

داده.است..آیا.معنی.خصوصی.سازی.این.است.که.یک.کارخانه.ورشکسته.

را.به.شخصی.واگذار.کنیم.و.با.عدم.حمایت.و.با.فشارهای.مختلف.او.را.هم.

به.مرز.ورشکستگی.برسانیم؟.بدیهی.است.که.اگر.واحد.یا.واحدهای.بخش.

خصوصی.کمکی.از.دولت.گرفته.باشند.و.بازهم.دچار.مشکل.شده..باشند،.

این.حمایت.ها.را.جای.دیگری.مورد.استفاده.قرار.داده.اند..بنابراین.دولت.نه.

تنها.باید.حمایت.را.انجام.دهد.بلکه.باید.بر.روی.آن.نیز.نظارت.کامل.داشته.

باشد.تا.تسهیالتی.که.ارائه.می.دهد.مقصد.دیگری.جز.تولید.نداشته.باشد..

رکود.موجود.در.صنعت.فوالد،.نمونه.دیگری.است.از.سیاست.های.غلط.

دولت.در.خصوص.بازار.که.نشات.گرفته.از.قوانین.ناصحیح.در.وضع.تعرفه.

و.واردات.و.امثالهم.است..در.شرایطی.که.در.بازار.جهانی.ورق.از.600.به.

زیر.300.دالر.رسیده،.دولت.برای.حمایت.تولیدکنندگان.چه.راهکاری.
اندیشیده.است؟

متاسفانه.وضعیت.کنونی.صنعت.و.بازار.نشان.دهنده.حمایت.از.تجار.است.

به.جای.حمایت.از.تولید..وضعیتی.که.از.سیستم.اشتباه.و.درک.نادرست.

شرایط.روز.توسط.دولت.حکایت.دارد..چرا.چین.می.تواند.سنگ.آهن.خام.

را.از.ایران.تهیه.کند،.آن.را.فرآوری.کند.و.با.وجود.هزینه.انتقال.آن.باز.هم.

قیمت.کم.تری.نسبت.به.داخل.کشور.داشته.باشد؟.کشوری.که.انرژی،.مواد.

اولیه.و.هم.نیروی.انسانی.مناسب.و.ارزانی.دارد.باید.توان.رقابتی.و.تولیدش.
بیش.از.اینها.باشد.

دولت.توانایی.تغییر.دارد.و..می.تواند.حمایت.های.خاصی.را.از.فعاالن.

زنجیره.فوالد.انجام.دهد..این.حمایت.می.تواند.از.قیمت.پایه.سنگ.آهن.

شروع.شود.تا.بهای.تمام.شده.در.گندله.و.آهن.اسفنجی.کاهش.یابد.و.بر.
قیمت.نهایی.محصول.نیز.تاثیر.گذارد.

به.نظرم.وزارتخانه.باید.یک.متصدی.مناسب.برای.این.موضوع.تعیین.کند.و.

مواد.اولیه.ارزان.تر.می.تواند.بهای.تولیدات.فوالدی.را.مقدار.زیادی.کاهش.

دهد..در.واقع.دولت.باید.از.بخش.خصوصی.حمایت.های.مناسب.تری.
انجام.دهد..

خصوصی سازی و حمایت از تولید را 
درست معنا کنیم
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.گزارش.اخیر.انجمن.تولیدکنندگان.فوالد.از.افزایش.10.برابری.دپوی.

گزارش. همین. اساس. بر. دارد.. حکایت. گذشته. سال. دو. طی. فوالدی. کارخانجات.

میزان.دپوی.تولیدکنندگان.فوالد.کشور.از.حدود.200.هزار.تن.در.سال.92.به.بیش.

از.2.میلیون.تن.در.آبان.ماه.سال.جاری.رسیده.است..هر.چند.که.بین.عدد.اعالمی.

دپوی.فوالد.در.کشور.بین.نهادهای.مسئول.اختالف.نظر.وجود.دارد.و.بازه.آن.از.1/6.

میلیون.تن.اعالم.شده.توسط.مدیرکل.دفتر.کاالهای.فلزی.و.معدنی.سازمان.حمایت.تا.3.

میلیون.تن.منتشر.شده.در.رسانه.ها.گسترده.شده.است.اما.اصل.ماجرا.این.است.که.دپوی.

کارخانجات.فوالد.به.واسطه.رکود.عمیق.حاکم.بر.بخش.های.مصرف.کننده.فوالد.افزایش.

قابل.توجهی.داشته.و.از.محدوده.خطر.و.هشدار.هم.گذشته.و.به.مرز.بحران.رسیده.است..
سوال.اصلی.این.است.که.با.این.دپو.چه.باید.کرد؟

رئیس.هیئت.مدیره.انجمن.تولیدکنندگان.فوالد.در.این.خصوص.می.گوید:.در.شرایطی.

که.تقاضای.مصرف.فوالد.به.حداقل.خود.رسیده.است.و.تولیدکنندگان.فوالد.نیز.برای.

جلوگیری.از.تعطیلی.واحدهای.تولیدی.و.حفظ.اشتغال.مجبور.به.تولید.و.انبار.کردن.

تولیدات.خود.آن.هم.تا.سقف.مشخصی.هستند،.دولت.باید.با.استفاده.از.ابزارهای.در.

دسترس.و.کارآمد.خود.به.کمک.این.بخش.مهم.اقتصاد.کشور.بیاید..دکتر.بهرام.سبحانی.

بر.فوریت.اقدام.دولت.تاکید.دارد.و.مکانیزم.افزایش.تعرفه.واردات.و.اعطای.مشوق.های.

صادراتی.از.محل.درآمد.حاصل.از.تعرفه.را.مناسب.ترین.و.عملیاتی.ترین.راهکار.برای.

کاهش.موجودی.کارخانجات.فوالد.تا.زمان.رونق.صنعت.می.داند..حمید.رضا.فوالدگر،.

رئیس.کمیسیون.حمایت.از.تولید.مجلس.شورای.اسالمی.نیز.معتقد.است.در.شرایط.

فعلی.که.رکود.داخلی.سبب.شده.پروژه.های.عمرانی.و.ساخت.و.سازهای.کمتری.در.

کشور.صورت.گیرد.و.به.تبع.آن.موجودی.کارخانجات.فوالدی.هم.افزایش.پیدا.کند،.

باید.با.اعطای.مشوق.های.موثر.صادرات.را.افزایش.داد..این.عضو.کمیسیون.صنایع.و.

معادن.مجلس.راهکار.دیگری.هم.دارد:.»زمانی.که.درآمدهای.دولت.اجازه.نمی.دهد.که.

پروژه.های.عمرانی.را.به.پایان.برساند،.باید.این.پروژه.ها.را.به.بخش.خصوصی.واگذار.کند.

که.با.تصویب.مجلس.در.خصوص.واگذاری.پروژه.های.نیمه.تمام.این.امکان.برای.دولت.
فراهم.شده.تا.موانع.تولید.را.بردارد.و.ساخت.و.سازها.در.بخش.خصوصی.نیز.فعال.شود.«
دبیر.انجمن.تولیدکنندگان.فوالد.هم.با.اشاره.به.رشد.86.درصدی.صادرات.فوالد.خام.و.
13.درصدی.محصوالت.فوالدی.طی.شش.ماهه.نخست.سال.جاری،.صادرات.را.بهترین.
راهکار.برای.کاهش.دپوی.کارخانجات.فوالدی.در.شرایط.رکودی.می.داند.و.می.گوید:.
رشد.صادرات.فوالد.از.روی.اجبار.تولیدکنندگان.و.بدون.هر.گونه.مشوق.صادراتی.صورت.
گرفته.است.در.حالی.که.در.کشورهای.رقیب.ایران،.انواع.روش.ها.برای.کاهش.بهای.تمام.
شده.صادرات.و.افزایش.توان.صادراتی.تولیدکنندگان.فوالد.اجرا.می.شود.و.حتی.بعضی.
کشورها.که.مزیت.تولید.فوالد.دارند،.در.شرایط.رکود.بازار.جهانی.نرخ.برابری.پول.ملی.
خود.به.ارز.بین.المللی.را.کاهش.و.قدرت.صادرات.خود.را.افزایش.دادند.اما.متاسفانه.
ما.برعکس.عمل.کردیم.یعنی.با.وجود.تورم.باال.در.چند.سال.گذشته،.نرخ.ارز.را.ثابت.
نگه.داشتیم.و.قدرت.پول.ملی.خود.را.افزایش.دادیم.که.این.امر.توان.صادرات.کشور.را.
کاهش.داده.است..سید.رسول.خلیفه.سلطانی.با.تاکید.بر.لزوم.عملیاتی.شدن.شعارهای.
دولت.برای.حمایت.از.صادرات.گفت:.در.شرایط.فعلی.که.هنوز.سیاست.های.خروج.از.
رکود.دولت.در.صنعت.فوالد.به.نتایج.مطلوب.نرسیده.است،.انتظار.ما.از.دولت.در.نظر.
گرفتن.مشوق.های.اساسی.و.پایدار.برای.صادرات.فوالد.است.تا.این.صنعت.از.رکودی.
که.گریبانگیر.آن.است.خالصی.یابد..وی.در.خصوص.اقدامات.سایر.کشورها.برای.تشویق.
صادرات.افزود:.به.طور.نمونه.چینی.ها.برای.صادرات.فوالد،.12.درصد.معافیت.مالیاتی.
کلی.و.4.درصد.معافیت.مالیاتی.برای.کاالهای.کیفی.در.نظر.گرفتند.ضمن.اینکه.نرخ.
سود.تسهیالت.را..تا.2.درصد.و.معادل.50.درصد.نرخ.تسهیالت.آن.کشور.کاهش.دادند.و.
به.واحد.های.تولیدی.که.از.سقف.معین.شده.صادرات.بیشتری.انجام.دهند.5.تا.20.درصد.

یارانه.اختصاص.می.دهند..

آب رفتن دپو از کانـال صادرات

منتخب خبرهای 
بازار فوالد ایران و 
جهان

 محمد  زمانی )صبا فوالد زاگرس(: اگر.به.خاطر.داشته.باشید.سه.سال.پیش.که.سنگ.آهن.

و.به.تبع.آن.فوالد.رشد.جهاني.قابل.مالحظه.اي.داشت.تعرفه.صادرات.سنگ.آهن.بسیار.پایین.

بود.و.از.هرکجاي.کشور.سنگ.آهن.با.هر.عیاري.براي.صادرات.به.بنادر.ارسال.مي.شد.و.یک.سال.

طول.کشید.تا.کمیسیون.ماده.یک.نسبت.به.تصویب.عوارض.صادرات.سنگ.آهن.عکس.العمل.

نشان.دهد.و.بعد.از.آن.با.سقوط.قیمت.جهاني.آن.معدن.کاران.و.صادرکنندگان.نتوانستند.آن.را.

به.حالت.قبل.برگردانند..امروز.نیز.کمسیون.ماده.یک.در.مورد.افزایش.تعرفه.واردات.محصوالت.

فوالد.دامپینگي.هنوز.حرکت.قابل.قبول.و.شایسته.اي.نداشته.است.و.زماني.تعرفه.واردات.را.باال.

مي.برد.که.تولیدکنندگان.داخلي.ورشکست.و.تعطیل.شده.و.با.کمبود.مواجه.شوند.و.واردات.با.
تعرفه.باال.نیز.باعث.تشدید.تورم.شود..

 مهربان )سندیکای لوله و پروفیل فوالدی(:.اختالف.بین.روسیه.و.ترکیه.فرصت.بسیار.مهم.

اقتصادی.است.که.باید.ایران.از.آن.استفاده.کند..چون.حجم.روابط.تجاری.بین.روسیه.و.ترکیه.بسیار.باال.

است..گر.کمی..زرنگ.باشیم،.از.بازار.فوق.می..شود.یک.لقمه.10.میلیارد.دالری.برای.کشور.درست.کرد..

البته.کار.به.این.سادگی..نیست،.اما.نیاز.است.که.از.همین.حاال.دولت.جهت.رسیدن.به.منافع.بالقوه.خود.
برنامه.ریزی.کند..حتی.برای.اجرای.برجام.هم.متنوع.کردن.بازار.مفید.است.

 امیدبخش )فوالد میبد(:.موضوع.اختالف.فعلی.در.منطقه.در.زمان.فروپاشی.شوروی.سابق.هم.پیش.
آمد.و.ما.نتوانستیم.از.آن.استفاده.کنیم.ولی.ترکیه.به.موقع.از.آن.استفاده.کرد.حاال.موقع.ماست!

 وردی نژاد )فوالد سپاهان ذوب(:.بانکها.هر.روز.بیش.از4.5.٪.تولید.داخلي.رو.با.بهره.مي.بلعند..بهره.بانکي.
برای.کسی.رمق.نگذاشته.است.

 آزاد )اتحادیه فروشندگان آهن وفوالد(:.جناب.آقای.مجتبی.خسروتاج،.قائم.مقام.محترم.وزیر.ومعاونت.توسعه.
بازرگانی.داخلی.وزارت.صنعت،.معدن.وتجارت،.درگذشت.خواهر.مکرمه.را.تسلیت.میگوییم..

 اکبری )فوالد مبارکه اصفهان( : اگر.مدیریت.صحیح.نبود.با.افزایش.نرخ.مواد.اولیه،.برق،.گازو....صنعت.

فوالد.کامال.متوقف.بود.و.تولیدی.نداشت..نرخ.محصوالت.آن.هم.برابر.نرخ.های.سال.91.نبود..امروزه.صنایع.

پایین.دستی.انتظار.خرید.محصول.ارزانتر.از.گذشته.را.از.فوالدسازان.دارند..آیا.این.انتظار.برای.فوالد.سازان.
هم.فراهم.است؟

 قنواتي )فوالد اکسین(:.جناب.سبحانی،.مدیر.عامل.محترم.شرکت.فوالد.مبارکه،.بي.شک.مدیریت.و.

تدبیر.علمي.حضرتعالي.و.سایر.همکاران.محترم.در.تولید.ورق.هاي.آجدار.که.باعث.قطع.وابستگي.کشور.
عزیزمان.در.راستاي.اقتصاد.مقاومتي.گردید.موجب.مباهات.خانواده.بزرگ.فوالد.کشور.گردیده.است.

chilan magazine
online

ما را در شبکه های اجتماعی همراهی کنید:
  و  

instagram.com/chilan magazine 
chilan magazine

 هاشمی )توکا فوالد(: مي.توان.عقالیي.کردن.هزینه.را.نوعي.تناسب.منطقي.بین.هزینه.

و.فایده.دانست..به.دیگر.بیان،.ما.هزینه.ها.را.نباید.بي.علت.کاهش.دهیم،.تا.به.نوع.دیگري.

به.کارایي.سازمان.فشار.آورد..بلکه.از.افزایش.هزینه.باید.در.مواردي.استقبال.هم.بکنیم،.

اگر.به.افزایش.درآمد.منجر.مي..شود..پس.مهم.این.است.که.در.تدوین.استراتژي.رشد.و.

نهایتا.استراتژي.رقابت،.بدانیم.که.چگونه.رقابت.کردن.مهم.تر.از.کجا.رقابت.کردن.است؟.
زیرا.هنگام.تدوین.استراتژي.رشد،.ما.بایستي.به.انتظارات.ذي.نفعان.متنوعي.پاسخ.دهیم.

دیدگاه شماره آینده چیالن: 
ارزیابی توانمندی های صادراتی فوالد ایران و لزوم 

تعریف بسته حمایتی ویژه صادرات
دیدگاه خود را در این خصوص برای دفتر نشریه چیالن 

ارسال نمایید.



فوالد خیلی زودتر از سنگ آهن 
از رکود خارج می شود

مصطفی.موذن.زاده،.مشــاور.اقتصادی.معاون.اول.رئیس.

جمهور،.در.خصوص.مزیت.های.صنعتی.در.ایران.اظهار.

داشــت:.ســرمایه.گذاری.در.صنایعی.مثل.خودروسازی.

مزیتی.ندارد..مزیت.اصلی.کشــور.حــوزه.های.معدن.و.

صنایع.معدنی،.نفت.و.گاز.است..موذن.زاده.با.اشاره.به.اینکه.فوالد.زودتر.از.سنگ.آهن.

از.حالت.رکود.خارج.خواهد.شــد،.عنوان.کرد:.فوالد.حداکثر.تا.دو.سال.دیگر.از.رکود.
خارج.می.شود.اما.سنگ.آهن.حداقل.تا.5.سال.آینده.همین.بازار.را.دارد.

مدیران فوالد مبارکه و ذوب آهن 
خواستار مشکل گشایی دولت از 

صنعت فوالد شدند
مدیرعامل.و.مسئولین.مجتمع.فوالد.مبارکه.با.حضور.در.
ذوب.آهــن.اصفهان.با.مهندس.احمد.صادقي.مدیرعامل.
این.شرکت.دیدار.کردند..مدیرعامل.جدید.ذوب.آهن.در.
این.دیدار.گفت:.هم.اکنون.صنعت.فوالد.با.مشــکالت.بســیاري.مواجه.است.و.براي.
حل.مشــکالت.صنعت.فوالد.باید.اقدامات.جمعي.و.هماهنگ.صورت.گیرد.و.از.دولت.
بخواهیم.که.براي.افزایش.تعرفه.محصوالت.فوالدي.و.حمایت.از.صنایع.فوالدي.اقدام.

فوري.انجام.دهد..
مدیرعامل.ذوب.آهن.اصفهان.تصریح.کرد:.بخش.عمده.اي.از.مشکالت.صنایع.فوالدي.
به.عوامل.بیروني.همچون.رکود.اقتصادي،.کاهش.قیمت.جهاني.محصوالت.فوالدي،.
واردات.بي.رویه.محصوالت.بي.کیفیت.فوالدي،.عدم.تعیین.تعرفه.مناسب.بر.واردات.این.
محصوالت،.عدم.اتخاذ.تدابیر.حمایتي.از.صنعت.فوالد.در.شرایط.رکود.فعلي.و.مواردي.

از.این.دست.مربوط.است..
دکتر.سبحاني.مدیرعامل.مجتمع.فوالد.مبارکه.نیز.با.اشاره.به.اینکه.عمده.تولیدات.این.
شرکت،.صادراتي.است.گفت:.مشکالت.ما.مربوط.به.کاهش.شدید.قیمت.هاي.جهاني.
محصوالت.فوالدي.به.دلیل.کاهش.قیمت.ســنگ.آهن.و.انرژي.اســت.در.حالي.که.

هزینه.هاي.فوالدسازان.ایراني.نه.تنها.کاهش.نیافته.بلکه.افزایش.یافته.است..
وي.ضمن.انتقــاد.از.ناکافي.بودن.تعرفه.محصوالت.فوالدي.و.اختصاص.ارز.مبادله.اي.
براي.واردات.برخي.از.این.محصوالت.گفت:.در.ایران.نیز.به.شدت.نیاز.به.افزایش.تعرفه.
ها.داریم.و.در.واقع.دولت.باید.مشــابه.آنچه.در.صنعــت.خودرو.انجام.داده.در.صنعت.

ساختمان.نیز.انجام.دهد.تا.شاهد.رونق.در.این.بخش.نیز.باشیم.

بانک صنعت و معدن بانک عامل 
خرید دین فوالد شد

براسـاس.تصمیـم.بانـک.مرکـزی.جمهـوری.اسـالمی.

ایـران،.بانـک.صنعـت.و.معـدن.بـه.عنـوان.بانـک.عامل.

خریـد.دین.فوالد.انتخاب.شـد..این.تصمیم.در.راسـتای.

تحقـق.اهـداف.دولـت.تدبیـر.و.امیـد.و.به.منظـور.ایجاد.

تحـرک.در.بخش.واقعـی.اقتصاد.و.فراهم.کردن.زمینه.های.رشـد.اقتصادی.و.حمایت.
از.تولیدکننـدگان.داخلی.اتخاذ.شـده.اسـت..

گفتنی.اسـت.مطابق.دسـتورالعمل.ابالغی،.معادل.خالص.مبلغ.اسـناد.تجاری.خرید.

دین.شـده.توسـط.بانـک.صنعت.و.معدن.خط.اعتبـاری.نزد.بانک.مرکزی.پادار.شـده.

و.متناسـب.بـا.اعالم.ایـن.بانک.و.ارائه.مسـتندات.منـدرج.در.دسـتورالعمل.موردنظر.
مبلـغ.خالـص.اسـناد.مذکور.به.حسـاب.مربوط.منظور.می.شـود.

حاشیه سود فوالدی ها و 
سنگ آهنی ها چقدر است؟

رسـول.خلیفـه.سـلطانی.در.همایش.سـنگ.آهـن.ایران.

اعـالم.کـرد:.حاشـیه.سـود.فـوالد.مبارکـه.از.32.بـه.18.

درصد.در.سـال.جاری.رسـیده.اسـت..حاشیه.سـود.ذوب.
آهـن.منفـی.34.درصد.شـده.اسـت..

حاشـیه.سـود.فوالد.خوزسـتان.هم.7.درصد.شـده.است..حاشیه.سـود.فوالد.خراسان.

هم.3.درصد.شـده.اسـت..متوسـط.حاشیه.سـود.فوالدسـازان.یک.درصد.است،.یعنی.

بازده.صنعت.فوالد.کشـور.در.نیمه.نخسـت.امسـال.یک.درصد.بوده.اسـت..اما.حاشیه.
سـود.گل.گهر.و.چادرملو.در.نیمه.نخسـت.امسـال.27.و.41.درصد.بوده.اسـت..

وی.بـا.اشـاره.بـه.رکـود.شـدید.در.بـازار.فـوالد.اطـالع.داد:.هـم.اکنون.یـک.میلیون.و.

150.هـزار.تـن.محصول.در.انبار.فـوالد.مبارکه،.700.هزار.تن.محصـول.در.ذوب.آهن.

اصفهـان.در.انبارها.دپو.شـده.اسـت..در.مجموع.2.7.میلیون.تن.محصـول.در.انبارهای.
فوالدسـازان.دپـو.شـده.که.ایـن.رقم.در.حالـت.عادی.تنهـا.200.هزار.تن.بوده.اسـت.

ماروبنی استیل برای 
سرمایه گذاری در بخش معدن و 

فوالد ایران اعالم تمایل کرد
ایمیـدرو،. از. نقـل. بـه. بـه.گـزارش.خبرنـگار.چیـالن.
یاسـوهیکو.کویکـه،.مدیـر.عامـل.و.عضـو.هیـات.مدیره.
شـرکت.ماروبنـی-.اسـتیل.)Marubeni Steel Inc(.بـا.هیـات.همـراه.در.دیدار.با.
مهـدی.کرباسـیان،.رئیـس.هیات.عامل.ایمیدرو.گفت:.این.شـرکت.فـوالدی.از.جمله.
شـرکت.هـای.زیر.مجموعه.شـرکت.بین.المللی.ماروبنی.اسـت.کـه.در.صنعت.فوالد.
)تولیـد.و.تامیـن.مـواد.اولیه،.شـمش،.محصـول،.بازاریابی.و.صـادرات(.و.نیز.سـرمایه.
گـذاری.در.صنایـع.مرتبـط.با.آن.فعالیت.می.کنـد.و.آمادگی.دارد.تجارب.خـود.را.در.

حـوزه.معـدن.و.صنایـع.معدنـی.و.از.جمله.فـوالد.در.اختیـار.ایـران.بگذارد..
مهـدی.کرباسـیان.گفـت:.از.جملـه.ایـن.فرصت.هـا،.اجرای.طـرح.های.فوالد.سـازی.
در.مناطـق.چابهـار،.عسـلویه.و.بندرعبـاس.اسـت.کـه.از.مزیـت.هـا.و.امتیـازات.ویژه.
ای.همچـون.انـرژی.ارزان،.معافیـت.مالیاتـی،.تخصیص.زمین،.وجود.معـادن.غنی.در.
اسـتان.هـای.مرکزی.و.شـرقی.ایـران.و.نیز.معـادن.افغانسـتان.برای.سـرمایه.گذاران.

عالقه.منـد.برخوردار.اسـت..

امکان بازاریابی بین المللی بورس 
کاالی ایران برای محصوالت 

فوالدی
طــی.دیدار.مدیران.عامل.بورس.کاالی.ایران.و.شــرکت.
ذوب.آهن.اصفهان،.مهمتریــن.طرح.های.بورس.کاالی.
ایران.برای.تامین.مالی.و.پوشــش.ریسک.صنعت.فوالد.
کشــور.ارائه.شــد..به.گزارش.چیالن.به.نقل.از.روابط.عمومی.بورس.کاالی.ایران،.در.
این.دیدار.که.در.محل.شرکت.ذوب.آهن.اصفهان.و.با.حضور.دکتر.حامد.سلطانی.نژاد.
مدیرعامل.بورس.کاالی.ایران،.مهندس.احمد.صادقی.مدیرعامل.شــرکت.ذوب.آهن،.
مهندس.منصور.یزدی.زاده.معاون.بازاریابی.و.فروش.شرکت.ذوب.آهن.و.رئیس.هیات.
مدیره.بورس.کاالی.ایران.برگزار.شد،.مدیرعامل.بورس.کاالی.ایران،.با.اشاره.به.امکان.
تامین.مالی.صنعت.فوالد.از.طریق.ابزارهای.مالی.جدید.در.بورس.کاال.گفت:.با.توجه.به.
توسعه.ابزارهای.مالی.نوین.در.بورس.کاالی.ایران،.این.دو.شرکت.می.توانند.در.تعریف.

ابزارهای.جدید.مالی.مبتنی.بر.محصوالت.فوالدی.مشارکت.کنند..
مدیرعامل.بورس.کاالی.ایران.در.ادامه.خاطرنشان.کرد:.گواهی.سپرده.کاالیی.به.عنوان.
یک.ابزار.مالی.می.تواند.زمینه.فروش.بیشتر.تولیدکنندگان.فوالدی.را.در.کشور.فراهم.
کند.بدین.ترتیب.که.با.تبدیل.موجودی.انبار.شرکت.ذوب.آهن.به.گواهی.سپرده.کاالیی.
و.اوراق.بهادار.سازی.آنها،.بستر.الزم.برای.فروش.بیشتر.محصوالت.این.شرکت.فراهم.
می.شود..وی.با.بیان.اینکه.مهمترین.روش.های.تأمین.مالی.و.پوشش.ریسک.صنعت.
فوالد.در.بورس.کاال.شــامل.قراردادهای.ســلف،.اوراق.سلف.موازی.استاندارد،.گواهی.
سپرده.کاالیی،.صندوق.های.کاالیی.و.ابزارهای.مشتقه.است،.گفت.:.عالوه.بر.قراردادهای.
ســلف.عادی.در.بورس.کاال.که.موجب.تأمین.مالی.صنعت.فوالد.با.کم.ترین.هزینه.و.
در.کوتاه.ترین.زمان.ممکن.می.شود،.قراردادهای.سلف.موازی.استاندارد.نیز.از.ابزارهای.
نوین.مالی.است.که.هم.اکنون.در.بورس.کاالی.ایران.بر.روی.پی.وی.سی.و.سنگ.آهن.
راه.اندازی.شده.و.با.انتشار.اوراق.مربوطه،.مجتمع.های.سنگ.آهن.گل.گهر.و.چادرملو.

به.ترتیب.بیش.از.830.و.800.میلیارد.ریال.از.این.طریق.تامین.مالی.داشته.اند.
وی.در.ادامه.گفت:.تشــکیل.بازار.ثانویه.برای.معامالت.قراردادهای.سلف،.استفاده.از.
نقدینگی.موجود.در.بازار.و.توان.سرمایه.گذاران.مالی،.تسهیل.تامین.مالي.بلند.مدت.
طرح.های.توسعه.ای،.تسهیل.تأمین.مالی.سرمایه.در.گردش،.معافیت.مالیاتی.و.امکان.
برنامه.ریزی.بلند.مدت.تولید.مناســب.تر،.از.مهمترین.ویژگی.های.قراردادهای.سلف.
موازی.استاندارد.برای.تولیدکنندگان.فوالدی.است..همچنین.با.وجود.موجودی.انبار.
ثابت.در.شرکت.های.تولیدی،.صندوق.های.کاالیی.)ETC(.از.مناسب.ترین.ابزارهای.

تامین.مالی.صنعت.فوالد.محسوب.می.شود.
مهندس.احمد.صادقی،.مدیرعامل.شرکت.ذوب.آهن.اصفهان.نیز.در.این.دیدار،.خواستار.
همکاری.بورس.کاالی.ایران.برای.تشکیل.بازار.خرده.فروشی.محصوالت.تولیدی.این.

شــرکت.و.همچنین.کمک.به.تشکیل.بازار.آتی.محصوالت.ذوب.آهن.شد..مدیرعامل.

شرکت.ذوب.آهن.اصفهان.در.پایان.با.بیان.نقش.بورس.ها.در.بازاریابی.بین.المللی.گفت:.

بورس.کاالی.ایران.می.تواند،.زمینه.بازاریابی.بین.المللی.برای.فروش.محصوالت.ذوب.
آهن.را.در.منطقه.و.جهان.فراهم.کند.

قرارداد رسمی فوالد بافق کسری 
با ساینو استیل چین برای احداث 

کارخانه 
به.گــزارش.بولتن.اخبار.فوالد،.مدیر.پــروژه.فوالد.بافق.
کســری.اعالم.کرد:.با.عقد.قرارداد.کنسرسیوم،.ساخت.
کارخانه.فوالد.کوره.بلند.با.ظرفیت.ســاالنه.یک.میلیون.تن.فوالد.خام.با.مشــارکت.
چینی.ها.آغاز.شد..رحمان.مظفری.در.حاشیه.مراسم.انعقاد.قرارداد.ساخت.کارخانه.فوالد.
اظهار.داشت:.با.برگزاری.تشریفات.مناقصه.و.گشایش.پاکت.های.مرتبط.با.آن،.شرکت.
»ساینو.اســتیل«.چین.و.نصب.قائم،.در.قالب.کنسرسیوم.به.عنوان.پیمانکار.انتخاب.
شــدند..وی.با.بیان.اینکه.تمامی.زیرساخت.های.این.طرح.از.قبیل.آب،.برق،.تلفن.و.
خطوط.دسترسی.ریلی.و.حصارکشی.و.فضای.سبز.انجام.شده.است،.بیان.کرد:.با.توجه.
به.فراهم.شــدن.زیرساخت.های.الزم.شرکت.های.پیمانکاری.می.توانند.از.هم.اکنون.

فعالیت.خود.را.برای.احداث.کارخانه.فوالد.بافق.کسری.آغاز.کنند..

کارخانه فوالد هفتکل همچنان به 
دنبال تامین گاز

مدیرعامل.کارخانه.فوالد.هفتکل.گفت:.در.صورت.تکمیل.

پروژه.گازرســانی،.این.کارخانه.تا.22.بهمن.ماه.امسال.به.

بهره.برداری.خواهد.رســید..سیدرضا.موسوی.با.اشاره.به.

بازدید.فرمانــدار.هفتکل.از.این.کارخانه.اظهارکرد:.پروژه.

گازرســانی.به.شــرکت.پس.از.اجرای.یک.کیلومتر.از.خط.لوله،.متوقف.شد.اما.طبق.

وعده.های.اداره.گاز.به.فرماندار،.به.زودی.اجرای.طرح.گازرسانی.ادامه.خواهد.یافت..وی.

افزود:.این.پروژه.به.علت.اجرای.طرح.گازرسانی.شرکت.گاز.به.یک.روستا.و.همچنین.

مشخص.نبودن.مسیر.صحیح.خط.لوله.گاز.متوقف.شده.است.که.با.پیگیری.انجام.شده.

و.نقشه.برداری.مجدد.شرکت.گاز.و.تعیین.مسیر.صحیح.لوله.گاز،.این.مشکل.حل.شده.
و.نقشه.مسیر.لوله.گاز.به.زودی.به.پیمانکار.داده.می.شود.

موسوی.خاطرنشان.کرد:.اعتبار.صرف.شده.برای.احداث.این.کارخانه.این.واحد.صنعتی.

13.میلیارد.و.500.میلیون.تومان.است.که.فقط.سه.میلیارد.و.500.میلیون.تومان.آن.
وام.بانکی.و.مابقی.هزینه.شخصی.بوده.است.

رییس جهاد دانشگاهی:
فوالد ایران می تواند به برند 

جهانی تبدیل شود
رییس.جهاد.دانشــگاهی.گفت:.دولت.برای.برندســازی.
محصوالت.باید.صنایع.پیشتاز.را.به.تولیدکنندگان.معرفی.
کند..به.گزارش.بولتن.اخبار.فوالد.به.نقل.از.ایسنا،.دکتر.
حمیدرضا.طیبی.بر.ضرورت.برندســازی.تاکید.کــرد.و.افزود:.برای.موفقیت.در.حوزه.
برندسازی.باید.چند.صنعت.را.به.عنوان.صنعت.پیشتاز.مورد.توجه.قرار.دهیم.و.سعی.

کنیم.در.آن.صنایع.صاحب.تکنولوژی.و.فناوری.شویم.
وی.اظهار.کرد:.برای.برندسازی.محصوالت،.معموال.دولت.ها.بر.اساس.مزیت.های.نیروی.
انســانی.و.منابع.طبیعی.چند.صنعت.را.به.عنــوان.مزیت.ملی.انتخاب.می.کنند.و.در.
صنایع.مذکور.صاحب.دانش.می.شوند..طیبی.خاطرنشان.کرد:.اگر.دولت.صنایع.پیشتاز.
را.انتخاب.کند،.تولیدکنندگان.نیز.بر.تولید.محصوالت.مورد.نظر.تمرکز.می.کنند.که.
این.مهم.به.برندســازی.محصوالت.کمک.می.کنــد..وی.ادامه.داد:.تا.زمانی.که.دولت.
به.این.مهم.بی.توجه.باشــد.و.متقاضی.برای.تولید.تکنولوژی.های.مختلف.در.کشــور.
وجود.داشته.باشد،.در.زمینه.برندسازی.محصوالت.نمی.توانیم.قوی.عمل.کنیم..رییس.
جهاد.دانشگاهی.یادآورشد:.به.عنوان.مثال.کشور.ما.در.صنایع.نفتی،.معادن.و.فوالد.از.
پتانسیل.های.ویژه.ای.برخوردار.است.که.توجه.به.این.قابلیت.ها.و.تمرکز.بر.ارتقای.دانش.
و.فناوری.این.حوزه.می.تواند.ما.را.به.برند.جهانی.تبدیل.کند..رییس.جهاد.دانشگاهی.
تامین.نیازهای.ملی.و.ورود.به.بازارهای.منطقه.ای.و.بین.المللی.را.هدف.این.برندسازی.
دانســت.و.گفت:.این.برندها.به.لحاظ.کیفیت.و.قیمت.با.محصوالت.معتبر.بین.المللی.

رقابت.می.کنند
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اخبار انجمن

ایفای نقش انجمن در ارزیابی توان تولید و 
صادرات فوالد کشور 

به.منظور.آگاهی.بیشتر.کارشناسان.و.مسئولین.وزارت.صنعت،.معدن.و.تجارت.و.سایر.

سازمان.های.تصمیم.گیر.و.تصمیم.ساز.نظیر.سازمان.مدیریت.و.برنامه.ریزی،.سازمان.

توسعه.تجارت،.سازمان.حمایت،.بانک.مرکزی.و.گمرک.از.توان.تولید.و.صادرات.شرکت.

های.بزرگ.فوالدی،.با.هماهنگی.و.همراهی.انجمن.گروهی.از.نمایندگان.نهادهای.فوق.

از.شرکت.های.فوالد.مبارکه،.ذوب.آهن.اصفهان.و.ورق.خودرو.چهارمحال.و.بختیاری.

بازدید.کرده.و.ضمن.آشنایی.با.وضعیت.تولید.در.این.کارخانجات،.از.موجودی.انبار.و.
توان.صادرات.آنها.مطلع.شدند.

بر.اســاس.هماهنگی.های.بعمل.آمده.قرار.شده.که.این.بازدید.ها.از.سایر.کارخانجات.

فوالدی.نیز.انجام.شود.تا.مسئولین.کشور.از.توانمندی.ها.و.شرایط.تولیدکنندگان.فوالد.
اطالعات.بیشتر.و.شفاف.تری.حاصل.کنند..

 هم اندیشی مدیران واحدهای بزرگ فوالدی 
در انجمن

بــا.توجه.به.عدم.اجرای.ابالغیه.وزیر.صنعت،.معدن.و.تجارت.در.خصوص.نســبتهای.

قیمتی.گندله.و.آهن.اسفنجی.توسط.واحدهای.معدنی.و.افزایش.ضرر.و.زیان.واحدهای.

فوالدی.به.واســطه.عدم.کاهش.قیمت.مواد.اولیه،.مدیران.عامل.و.ارشد.شرکت.های.

فوالد.مبارکه،.فوالد.خوزستان،.فوالد.خراسان،.ذوب.آهن.پاسارگاد.و.مجتمع.فوالد.ویان.
طی.جلسه.ای.به.هم.اندیشی.برای.اتخاذ.تصمیمات.مناسب.در.این.خصوص.پرداختند.
حاضرین.در.این.جلسه.بار.دیگر.بر.رعایت.تصمیمات.وزارت.صنعت،.معدن.و.تجارت.
و.حمایت.از.ابالغیه.یادشــده.تاکید.کردند.و.آن.را.حاصل.بیش.از.دو.ســال.مطالعات.
کارشناسی.و.حسابرسی.دانستند.و.پس.از.تبادل.نظر،.تصمیمات.الزم..در.خصوص.نحوه.
پیگیری.برای.ایجاد.نسبت.های.قیمتی.متوازن.در.زنجیره.فوالد.اتخاذ.شد..همچنین.در.
این.جلسه.موضوع.تفاوت.قیمت.فروش.شمش.فوالد.خوزستان.در.بورس.کاال.با.بهای.

واقعی.آن.در.بازار.مطرح.شد.و.مسائل.مرتبط.با.آن.مورد.بررسی.قرار.گرفت.

ششمین حضور انجمن در نمایشگاه ایران متافو
دوازدهمیــن.نمایشــگاه.ایران.متافو.امســال.از.25.تا.28.آبان.مــاه.در.محل.دائمی.
نمایشگاه.های.بین.المللی.تهران.برگزار.شد.و.انجمن.همچون.پنج.سال.گذشته.با.ایجاد.

جایگاه.ویژه.تولیدکنندگان.فوالد.ایران.در.آن.شرکت.کرد..
در.نمایشــگاه.امســال.شــرکتهای.مجتمع.فوالد.مبارکه.،.ذوب.آهن.اصفهان،.فوالد.
خوزستان،.کاوه.پارس.و.کاوه.جنوب،.صنایع.فوالد.کرمان،.فوالد.هرمزگان،.ورق.خودرو.
چهارمحال.و.بختیــاری،.هفت.الماس،.جهان.فوالد.غــرب،.ذوب.بریس.و.ایمن.تک.

طبرستان.از.فوالدی.های.حاضر.در.جایگاه.ویژه.انجمن.بودند.
شماره.64.نشریه.چیالن.و.ویژه.نامه.چیالن.برای.این.نمایشگاه.نیز.در.غرفه.انجمن.به.
متقاضیان.ارائه.شد.که.افزایش.غافلگیر.کننده.تعداد.متقاضیان.نشریه.چیالن.نسبت.
به.سال.های.قبل.و.درخواست.آنان.برای.اشتراک.نشریه.چیالن.و.بولتن.اخبار.فوالد،.
باعث.شد.که.توزیع.هدفمند.نشریات.در.نظر.گرفته.شده.برای.نمایشگاه.در.دستور.کار.

تیم.اجرایی.چیالن.قرار.گیرد...



فشار بازار بر روی خطوط تولید 
فوالد چین 

به.گــزارش.بولتن.اخبار.فوالد،.ســال.2016.و.2017.

حدود.16میلیون.تن.در.ســال.بر.ظرفیت.تولید.افزوده.

می.شــود.ولی.در.مقابل.طی.5.ســال.آینده.75.تا.85.

میلیون.تن.از.ظرفیت.تولید.با.تعطیلی.برخی.خطوط.

کاســته.می.شود..تعطیلی.های.خطوط.تولید.فوالد.چین.در.آینده،.بیش.تر.به.دلیل.

فشارهای.بازار.خواهد.بود.تا.قوانین.رسمی..همچنین.کارخانه.هایی.که.با.مازاد.عرضه.

و.افت.قیمت.ها.مواجه.شده.اند.باید.با.سرمایه.گذری.در.تحقیقات.و.توسعه.تجهیزات.
به.دنبال.تولید.فوالد.با.ارزش.افزوده.باشند.

احتمال لغو ممنوعیت صادرات 
سیمان و فوالد عربستان

عربستان.سعودی.قصد.دارد.بخشی.از.محدودیت.های.

مربوط.به.صادرات.سیمان.و.فوالد.این.کشور.را.به.دلیل.

مــازاد.عرضه.در.بازار.داخلی.لغــو.کند..در.حال.حاضر.

دولت.عربســتان.در.حال.بررسی.این.موضوع.است.که.

بخشــی.از.محدودیت.های.اعمال.شــده.روی.صادرات.فوالد.و.سیمان.این.کشور.را.

حذف.کند..این.در.حالی.است.که.تولید.سیمان.و.فوالد.عربستان.دو.برابر.شده.و.از.

ظرفیت.انبارهای.این.کشور.فراتر.رفته.است..البته.هنوز.هیچ.تصمیم.قطعی.درباره.

لغو.ممنوعیت.صادرات.سیمان.و.فوالد.عربستان.گرفته.نشده.است..براساس.آمارهای.

منتشر.شده.انبارهای.فوالد.عربستان.به.بیش.از.1.8.میلیون.تن.افزایش.یافته.است..

به.همین.دلیل.برخی.کارخانه.های.این.کشور.مجبور.به.کاهش.50.درصدی.تولید.

شــده.اند..برخی.از.واحدهای.ذوب.نیز.مجبور.به.تعطیلی.شده.اند..طبق.این.خبر،.

دولت.عربستان.در.سال.2008.به.منظور.تامین.نیاز.بازار.داخل.صادرات.سیمان.این.
کشور.را.ممنوع.اعالم.کرد.

بازار قراضه ترکیه در سکوت
بازار.قراضه.در.ترکیه.آرام.است،.قیمت.ها.ثبات.دارند.و.
معامله.ای.بسته.نشده.است..قراضه.وارداتی.از.امریکا.نیز.

10.روز.است.که.ثبات.داشته.است.
نیمه.اول.نوامبر.خریداران.ترک.قراضه.زیادی.خریده.اند.
از.این.رو.فعال.عقب.نشســته.اند..و.سعی.دارند.با.اینکار.
قیمت.را.پایین.بیاورند..سیاست.فعلی.آن.ها.خرید.در.صورت.کاهش.قیمت.است.چرا.

که.میلگرد.نیز.در.ترکیه.اخیرا.ارزان.تر.شده.است.
به.گزارش.ایفنــا،.از.طرفی.عرضه.کننده.های.قراضه.نیز.تخفیفی.نمی.دهند.چون.
معتقدند.با.رسیدن.زمستان.بازار.آن.ها.رونق.می.گیرد.چون.عرضه.کم.خواهد.شد..

قیمت.فعلی.قراضه.سنگین.کالس.1.و2.خلوص.80-20.به.ترکیه.200.دالر.هر.تن.
سی.اف.آر.است.

تولید فوالد در امریکا رو به کاهش
دو.ماه.متوالی.است.که.تولید.فوالد.خام.در.امریکا.رو.به.
پایین.است.چرا.که.بازار.شرایط.مساعدی.ندارد..هفته.
گذشته.میزان.تولید.به.پایین.ترین.سطح.خود.از.هفته.

اول.ژانویه.2010.تاکنون.رسیده.است.
میزان.تولید.آخرین.بار.هفته.گذشــته.2.4.درصد.افت.
داشته.به.یک.میلیون.و.562.هزار.شورت.تن.رسید.که.15.8.درصد.نسبت.به.مدت.
مشابه.سال.گذشته.پایین.تر.اســت..نرخ.بهره.وری.کارخانه.ها.نیز.1.7.درصد.افت.

داشته.65.3.درصد.ثبت.شد.

ورق تخت در آلمان ارزان تر شد
بازار.ورق.تخت.در.آلمان.نزولی.است..برخی.معتقدند.
قیمت.ارزان.تر.نمی.شود.و.برخی.دیگر.در.دسامبر.نیز.
بازار.را.نزولی.می.بینند..از.آنجایی.که.پایان.سال.است.
همه.در.تالشند.موجودی.انبارها.را.کم.کنند.از.طرفی.
تقاضا.کم.است.و.عرضه.باالست.در.نتیجه.قیمت.نزولی.
شــده.است..از.اوایل.نوامبر.تاکنون.قیمت.ورق.تخت.در.آلمان.20.یورو.افت.داشته.
380.تــا.390.یورو.هر.تن.درب.کارخانه.بــدون.19.درصد.مالیات.بر.ارزش.افزوده.

شده.است..
فعاالن.بازار.معتقدند.شرایط.بازار.شکننده.می.باشد.و.تنها.راه.نجات.آن.سرعت.دادن.

به.پرونده.های.آنتی.دامپینگ.است.

تولید فوالد منطقه منا در اکتبر 
۲۰۱۵ کاهش یافت

براساس.تازه.ترین.اطالعات.انجمن.جهانی.فوالد،.تولید.

فــوالد.خام.در.منطقه.منا.در.اکتبــر.2015.با.کاهش.

6.62.درصدی.نســبت.به.مدت.مشابه.در.سال.قبل.به.
5.میلیون.و.487.هزار.تن.رسید.

در.ایـن.ماه.تنها.دو.کشـور.امارات.و.ترکیه.توانسـتند.رشـد.مثبت.تولیـد.فوالد.خام.

را.تجربه.کنند.و.تولید.در.سـایر.کشـورها.با.افت.مواجه.شـد..ضعیف.شـدن.تقاضا.

در.برخـی.از.کشـورهای.منطقـه.منـا.و.رشـد.شـدید.صـادرات.فوالد.چیـن.به.این.

منطقـه.از.دالیـل.افـت.تولید.فـوالد.خام.منا.در.اکتبـر.2015.بوده.اسـت..در.برخی.

از.کشـورهای.منـا.نیـز.تعدادی.از.کارخانه.های.فوالدسـازی.یـا.رو.به.تعطیلی.رفتند.

و.یـا.بـا.توقف.موقتـی.تولید.مواجه.شـدند..ایران.بـه.عنوان.بزرگتریـن.تولیدکننده.

فـوالد.خـام.منطقه.خاورمیانه.بـا.کاهـش.4.43.درصدی.معـادل.1.38.میلیون.تن.
فـوالد.در.اکتبـر.2015.تولید.کرد.

خبر خارجی
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 تهیه و تنظیم: مریم رحیمی

داخلی
رئیس اتاق تهران :.صدور.آنی.ویزا.برای.تجار.خارجی.در.فرودگاه.امام. �
بانک مرکزی :.نرخ.تورم.تولید.7.8.درصد.اعالم.شد �
نعمـت زاده خبـر داد :.نامه.نـگاری.بـا.وزارت.اقتصـاد.بـرای.رفـع.مشـکالت. �

مالیاتـی.صنعتگـران
مهر :.عراق.مشتری.جدید.LNG.ایران/.خط.لوله.صلح.به.عمان.می.رود �
معـاون وزیرنفـت :.به.محـض.لغـو.تحریم.ها،.فـروش.نفت.از.طریق.شـرکت.ها. �

به.انگلیس.و.فرانسـه.از.سـرگرفته.خواهد.شـد.
وزارت.صنعت.به.موافقان.گرانی.دالر.پیوست.�
تسنیم:.حجم.مبادالت.ایران.و.ایتالیا.7.میلیارد.دالر.می.شود �
شورای عالی آب :.طرح.های.آبی.زاینده.رود.متوقف.شد �
نعمت زاده : آماده.تولید.مشترک.با.فیات.هستیم �
معـاون وزیر توسـعه ایتالیا :.ایـران.را.به.هشـتمین.سـازنده.جهانـی.خودرو. �

می.کنیم تبدیـل.
داوود دانش جعفری:.خالی.شدن.انبارها.با.افزایش.تورم.راه.حل.نیست �
معاون وزیر صنعت.:.ارز.ارزان،.واردات.کاال.از.خارج.را.توجیه.پذیر.می.کند. �
مهر.:.در.8.ماهه.اول.امسال.صادرات.غیرنفتی.10.درصد.کاهش.یافت �

خارجی
اچ اس بـی سـی.:.حجم.تجـارت.جهانی.تـا.سـال.2050.میـالدی.4.برابر.می. �

شود.
اینترفکـس.:.»ودالدیمیـر.پوتیـن«.رئیـس.جمهور.روسـیه.تحریم.هـای.جدید. �

اقتصـادی.علیـه.ترکیـه.وضـع.کـرد/.تحریـم.هـای.روسـیه.علیـه.ترکیه.شـامل.

مـوارد.زیـادی.از.جملـه.توقـف.فعالیـت.کمیسـیون.تجـاری.دو.جانبـه.و.اعمـال.
محدودیت.هایـی.بـر.شـرکت.های.حمـل.و.نقـل.ترکیـه.اسـت

نیوزنو.:.آهنگ.رشد.اقتصادی.انگلیس.با.کندی.پیش.می.رود. �
بیزینس.اینسایدر.:.فرانک.سوئیس.کاهش.یافت. �
رویترز.:.بدهی.شرکت.های.چینی.ساالنه.450.میلیارد.دالر.است. �
بیزینس ورلد.:.ایرلندی.ها.به.رشد.اقتصادی.این.کشور.خوشبین.هستند. �
عـرب نیوز.:.سـعودی.هـا.تا.پایان.سـال.جـاری.میـالدی.36.میلیـارد.دالر.در. �

حـوزه.فنـاوری.اطالعـات.و.مخابـرات.هزینه.مـی.کنند.
رویتـرز.:.کشـورهای.آفریقایـی.بـرای.بازپرداخت.بدهـی.خود.به.چیـن.مذاکره. �

جدیدی.خواهند.داشـت.
سـی ان بی سـی.:.بـه.احتمـال.زیـاد.در.جلسـه.صنـدوق.بیـن.المللـی.پول،. �

»یـوآن«.بـه.سـبد.ارزی.ایـن.نهـاد.بیـن.المللـی.ملحق.شـود.
بلومبرگ.:.»انس.الصالح«.وزیر.نفت.جدید.کویت.شد. �
پی تی آی.:.شاخص.شرایط.مالی.)فاینانس(.هند.رو.به.پیشرفت.است. �
آسوشـیتدپرس.:.نـرخ.بیـکاری.ژاپـن.در.مـاه.اکتبـر.بـه.پاییـن.تریـن.رقم.در. �

20.سـال.اخیر.رسـید.
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36-3835-4037-4039-43/539-4642/5-4945-4848-5147-5150-5250-4951-5848.درصد.وارداتی-.CFR.شمال.چینسنگ.آهن

47/5-4946/5-5248-5251-5451-5853-6157-6060-6359-6461-6563-6264-6561.درصد.وارداتی-.CFR.شمال.چینسنگ.آهن

27-2826-3127-3130-3430-3633-3935-3838-3937-4138-4240-4041-5239.درصد.وارداتی-.CFR.شمال.چینسنگ.آهن

757575757777777773737373صادراتی.برزیل-..FOBگندله

325-325310-325310-320310-320310-320310-320310-335310-335325-335325-335325-355325-335صادراتی.ترکیه-.FOBشمش

300290286380275270270263270273277270صادراتی-.FOB.دریای.سیاهشمش

235-235185-235185-235185-235185-235185-235185-215185-175165-165125-165115-165115-115سلف.سه.ماهه.بورس.فلزات.لندنشمش

175-175170-175170-173170-170170-185166-185180-200180-200190-210190-210200-228205-225دریای.سیاهشمش.چدن

315-315285-315285-325285-325295-325295-325295.-.345295-345315-345315-345315-365315-355وارداتی-.CFR.خلیج.فارسورق.گرم

310-310290-325290-325320-330320-340320-340330.-.345330-345335-350335-350340-360340-350صادراتی.ترکیه-.FOBورق.گرم

275-275270-275270-300270-300280-290280-300280.-.320280-320300-320300-320300-345300-335صادراتی.روسیه-.FOB.دریای.سیاهورق.گرم

335-335330-335330-375330-375365-375365-375365.-390365-390380-390380-390380-420380-400صادراتی.روسیه-.FOB.دریای.سیاهورق.سرد

290-292285-292285-292288-295288-310290-310305.-.310305-310305-320305-328315-337322-333صادراتی.چین-.FOBشانگهایورق.سرد

430-430400-430400-455400-455425-455425-455425.-.480425-480450-480450-480450-490450-480وارداتی-.CFR.خلیج.فارسورق.گالوانیزه
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قیمت های داخلی

بورس کاال

 تهیه و تنظیم: مریم رحیمی

قیمت نبشی و ناودانی در بازار تهران 
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 تغییرات قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران 

 ناودانی نبشی میلگرد آجدار میلگرد ساده ورق سیاه ورق روغنی

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

قیمت ورق سیاه در بازار تهران

 شماره 86  نیمه اول آذرماه  1394 

هفته اول آذرهفته چهارم آبانسایز

0.422,95023,000

0.519,55019,600

0.619,55019,600

0.719,55019,600

0.819,55019,600

0.919,40019,600

118,95019,000

1.2520,40020,500

1.519,30019,500

219,30019,500

2.519,95020,000

هفته اول آذرهفته چهارم آبانسایز

6.514,55014,500

816,30015,200

1012,30012,300

1218,30016,500

1418,30017,700

هفته اول آذرهفته چهارم آبانسایز

313,75013,650

413,75013,600

513,70013,600

613,70013,600

813,40013,400

1013,60013,550

1214,10014,000

1516,40016,400

هفته اول آذرهفته چهارم آبانسایز

614,75014,600

813,850***

1013,65013,500

1213,85013,900

1416,95016,900

1615,85015,500

1824,20023,300

2024,20023,300

2224,20024,000

هفته اول آذرهفته چهارم آبانسایز

812,85012,650

1012,20012,000

1212,20012,000

1413,22013,000

1613,22013,000

1813,22013,000

2013,30013,200

2213,22013,000

2513,22013,000

2813,30013,200

3012,95012,930

3213,50013,300

هفته اول آذرهفته چهارم آبانسایز

216,50016,210

315,76616,500

416,20016,400

515,60015,950

616,00016,000

816,00015,600

1015,50015,270

1216,45016,250

1516,42516,470

2015,40015,470

2514,60014,550

رونــد تغییرات هفتگی 
قیمت محصوالت فوالدی 

در بازار تهران

نام کاالتولید کننده
حجم 
معامله 

)تن(

قیمت پایانی 
میانگین موزون 

)ریال(
تاریخ تحویلتاریخ معامله

5,74714,1001394/08/251394/10/30ورق.گرم.Bفوالد.مبارکه.اصفهان

8,68114,3501394/08/251394/10/30ورق.گرم.Cفوالد.مبارکه.اصفهان

1,75517,5001394/08/251394/11/30ورق.سرد.Bفوالد.مبارکه.اصفهان

5,28119,7521394/08/251394/11/30ورق.گالوانیزه.Gفوالد.مبارکه.اصفهان

1,14426,3001394/08/251394/11/30ورق.قلع.اندودفوالد.مبارکه.اصفهان

4,33714,1001394/09/021394/10/30ورق.گرم.Bفوالد.مبارکه.اصفهان

3,12614,3501394/09/021394/10/30ورق.گرم.Cفوالد.مبارکه.اصفهان

2,89217,5001394/09/021394/11/30ورق.سرد.Bفوالد.مبارکه.اصفهان

9,01219,7521394/09/021394/11/30ورق.گالوانیزه.Gفوالد.مبارکه.اصفهان

1,08226,3001394/09/021394/11/30ورق.قلع.اندودفوالد.مبارکه.اصفهان

19,80114,1001394/09/091394/10/30ورق.گرم.Bفوالد.مبارکه.اصفهان

11,51814,3501394/09/091394/10/30ورق.گرم.Cفوالد.مبارکه.اصفهان

نام کاالتولید کننده
حجم 
معامله 

)تن(

قیمت پایانی 
میانگین موزون 

)ریال(
تاریخ تحویلتاریخ معامله

53017,5001394/09/091394/11/30ورق.سرد.Bفوالد.مبارکه.اصفهان

1,22326,3001394/09/091394/11/30ورق.قلع.اندودفوالد.مبارکه.اصفهان

25713,6001394/08/251394/08/30میلگرد.14.و.A3-16ذوب.آهن.اصفهان

33813,6001394/08/251394/08/30سبد.میلگرد.18تاA3-12ذوب.آهن.اصفهان

95713,4001394/08/271394/09/30سبد.میلگرد.مخلوطذوب.آهن.اصفهان

21716,2301394/09/011394/09/30سبد.میلگرد.و.تیرآهنذوب.آهن.اصفهان

15,00014,3001394/09/011394/09/04تیرآهن.18ذوب.آهن.اصفهان

29520,5001394/09/011394/09/30سبد.تیرآهن.20تا30ذوب.آهن.اصفهان

25213,0001394/09/081394/09/30میلگرد.14.و.A3-16ذوب.آهن.اصفهان

22013,0001394/09/081394/09/30سبد.میلگرد.مخلوطذوب.آهن.اصفهان

13,20012,2001394/08/251394/09/02سبد.میلگرد.مخلوطتولیدی.فوالد.سپید.فراب.کویر


