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قیمت های 
داخلی و خارجی 
محصوالت فوالدی

فهرست

بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 1

سخن اول

با.توجه.به.اینکه.واحدهایی.مثل.فوالد.شاهرود.به.تولید.محصوالت.نهایی.

فوالدی.یعنی.میلگرد.می.پردازند،.نیاز.به.استفاده.از.شمش.مرغوب.و.با.

کیفیت.برای.تولید.میلگرد.مناسب.الزامی.به.نظر.می.رسد.و.چه.بهتر.که.

شمش.مورد.استفاده.و.مورد.نیازمان.را.از.تولیدکنندگان.داخلی.بخریم..ما.در.

سال.گذشته.حدود.115.هزار.تن.تولید.میلگرد.داشتیم.که.تماما.از.شمش.های.

تولید.داخل.کشور.استفاده.کرده.بودیم.و.از.این.اتفاق.هم.خرسندیم.ولی.الزم.

به.ذکر.است.که.قبل.از.فعالیت.کارخانجات.تولیدکننده..شمش.جدیداالحداثی.

مانند.ارفع.و.با.توجه.به.اینکه.شمش.مکفی.در.داخل.وجود.نداشت،.ناچار.به.

واردات.شمش.فوالدی.از.کشورهای.خارجی.مثل.روسیه.و.قزاقستان.بودیم..

استفاده.از.محصوالت.و.مواد.اولیه.داخلی.باعث.شد.تا.بتوانیم.توان.رقابتی.خود.

و.قیمت.تمام.شده.را.تا.حدی.کاهش.دهیم..استفاده.از.شمش.مرغوب.برای.

افزایش.قدرت.رقابتی.تولیدکنندگان.نورد.بسیار.حیاتی.است.و.موجب.بهبود.
کیفیت.محصوالت.نوردی.خواهد.شد..

نکته.دیگری.که.درباره.وضعیت.کنونی.تولیدکنندگان.فوالدی.به.چشم.می.آید،.

رکود.و.تقاضای.پایین.بازار.است..در.حال.حاضر.و.با.توجه.به.وضعیت.رکودی.

موجود،.مجتمع.هایی.مانند.فوالد.شاهرود.تنها.با.50.درصد.ظرفیت.تولید.

-نسبت.به.سال.گذشته-.در.حال.فعالیت.هستند..نوسانات.قیمتی.کنونی.و.

مشکالت.تامین.نقدینگی.باعث.شده.است.تا.به.فعالیت.کارمزدی.و.دستمزدی.

رو.بیاوریم..اصلی.ترین.دلیل.این.رکود.و.افت.فروش،.کاهش.مصرف.و.تقاضای.
محصوالت.واحدهای.تولیدکننده.است.

در.خصوص.بازار.فروش.هم.مشخص.است.که.هزینه.های.حمل.و.نقل.فاکتور.

مهمی.در.فروش.محصوالت.نوردی.و.میلگرد.است.و.به.همین.خاطر.محدوده.

جغرافیایی.فروش.این.محصوالت،.بیشتر.بازارهایی.است.که.نزدیکی.و.قرابت.

بیشتری.با.کارخانه.داشته.باشند..بالطبع.مصرف.کننده.ای.که.در.منطقه.

غرب.نیاز.به.میلگرد.دارد،.از.واحدهای.همان.منطقه.محصول.مورد.نظر.خود.

تامین.می.کند..تنها.دلیلی.که.مشتری.را.از.تامین.نیاز.خود.از.واحدهای.

همجوار.منصرف.می.کند،.استاندارد.نبودن.محصوالت.و.پایین.بودن.کیفیت.

محصوالت.است..بنابراین.می.توان.نتیجه.گرفت.که.نباید.برای.کاهش.بهای.

تولید.محصوالت.فوالدی،.کیفیت.را.فدا.کرد..در.مقابل.باید.به.این.نکته.

دردناک.توجه.داشت.که.مصرف.کنندگانی.هستند.که.تنها.به.قیمت.پایین.

و.وزن.کمتر.میلگرد.توجه.دارند.و.همین.دلیلی.است.برای.واردات.بی.رویه.
محصوالت.چینی.به.کشور.

کاهش بهای تمام شده به واسطه مواد اولیه 
مرغوب داخلی
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این.روزها.موج.نگرانی.از.آینده.صنعت.فوالد.ایران.به.مجلس.و.دولت.هم.رسیده.است..

جلسات.ویژه.ای.که.برگزار.می.شود.حکایت.از.شرایط.حادی.دارد.که.تولیدکنندگان.

فوالد.در.حال.دست.و.پنجه.نرم.کردن.با.آن.ها.هستند..از.یک.سو.رکود.عمیق.و.طوالنی.

مدت.در.بازار.فوالد.حجم.تقاضا.برای.فوالدهای.ساختمانی.و.صنعتی.را.به.شدت.کاهش.

داده.است.و.از.سوی.دیگر.حضور.در.بازارهای.صادراتی.نیز.به.واسطه.دامپینگ.چین.و.

سیاست.های.این.کشور.برای.حمایت.تام.و.تمام.از.صادرات.با.مشکالت.عدیده.مواجه.

شده.است..عالوه.بر.این.نقایص.موجود.در.نظام.تعرفه.ای.کشور.نیز.باعث.شده.در.برخی.

محصوالت.مانند.ورق.های.فوالدی.و.میلگردهای.کالف،.واردات.نفس.تولید.داخلی.را.به.

شماره.بیندازد..جمع.شدن.این.عوامل.به.همراه.مولفه.های.دیگری.که.باعث.افزایش.بهای.

تمام.شده.تولید.فوالد.در.ایران.شده.اند،.دپوی.حدود.3.میلیون.تنی.فوالد.در.کارخانجات.

را.به.دنبال.داشته.حال.آنکه.موجودی.انبار.کارخانجات.فوالدی.در.حالت.عادی.حدود.

200.هزار.تن.بوده.است!.اهمیت.این.مسئله.آن.قدر.زیاد.هست.که.مسئولین.کشور.را.به.

تکاپو.برای.حل.این.مسئله.واداشته.است..آن.طور.که.از.گفته.ها.و.شنیده.ها.پیداست،.

در.جلسات.برگزار.شده.راهکارهای.مختلفی.مورد.بررسی.قرار.گرفته.که.در.چند.مورد.

نهادهای.مسئول.به.توافقاتی.هم.رسیده.اند..رئیس.هیئت.عامل.ایمیدرو.در.این.خصوص.

به.جلسه.ویژه.دولت.در.خصوص.صنعت.فوالد.اشاره.کرده.و.گفته.است:.با.توجه.به.شرایط.

نامطلوب.صنعت.فوالد،.جلسه.ای.با.معاون.اول.رئیس.جمهور.و.نمایندگان.بانک.مرکزی.و.

سازمان.مدیریت.و.برنامه.ریزی.به.همراه.معاونت.معدنی.وزارت.صنعت،.معدن.و.تجارت.

و.انجمن.فوالد.برگزار.شد.و.در.آن.اختصاص.وامی.همانند.خرید.خودرو.به.صنعت.فوالد.
برای.تحریک.تقاضا.پیشنهاد.دادیم.

دکتر.کرباسیان.از.راهکارهای.دیگر.هم.سخن.گفته.است:.در.این.بسته.پیشنهادی،.تعرفه.

فوالد،.مسائل.بانکی.و.تأمین.نقدینگی.واحدهای.فوالدی.مطرح.شده.و.حتی.سازمان.

مدیریت.و.برنامه.ریزی.پیشنهاد.کرده.در.بودجه.سال.آینده.حمایت.بیشتری.از.بخش.فوالد.

انجام.شود..در.بخش.حقوق.دولتی.و.حق.انتفاع.نیز.قرار.شده.دولت.حمایت.های.الزم.را.از.

صنعت.فوالد.داشته.باشد..همچنین.در.مورد.تثبیت.نرخ.گاز.نیز.پیشنهادهایی.ارائه.شده.

است..همچنین.یکی.از.پیشنهادات.به.روشن.شدن.مجدد.چراغ.های.حوزه.مسکن.باز.

می.گردد..معاون.وزیر.صنعت،.معدن.و.تجارت.در.خصوص.نتایج.این.جلسه.ویژه.نیز.اظهار.

داشت:.کل.مشکالت.واحدهای.فوالدی.کشور.در.این.جلسه.به.صورت.جدی.مورد.ارزیابی.

قرار.گرفت.و.پیشنهادات.رفع.مشکالت.واحدهای.فوالدی.با.جمع.بندی.تقدیم.معاون.

اول.شده.و.امیدواریم.در.هفته.آینده.روال.اداری.خود.را.طی.و.آن.بخشی.که.نیازمند.

مصوبه.دولت.نباشد.ابالغ.شود..دبیر.انجمن.تولیدکنندگان.فوالد.نیز.با.اشاره.به.جلسه.

چهارجانبه.دولت.و.همچنین.کمیسیون.صنایع.و.معادن.مجلس.در.خصوص.صنعت.فوالد.

اظهار.داشت:.در.این.زمینه.یک.هفته.زمان.تعیین.شد.تا.تمام.پیشنهادها.برای.نجات.

صنعت.فوالد.کشور.ارائه.شود.و.در.جلسه.بعدی.تمام.موارد.جمع.بندی.شده.و.بر.اساس.

آن.تصمیمات.نهایی.اتخاذ.شود..وی.درباره.تاثیرگذاری.این.جلسات.در.بهبود.وضعیت.

صنعت.فوالد.ایران.گفت:.به.طور.قطع.این.جلسات.و.پیشنهادهایی.که.قرار.است.در.جلسه.

بعدی.مطرح.شود.در.از.بین.رفتن.رکود.بازار.فوالد.و.بهتر.شدن.شرایط.تاثیرگذار.خواهد.

بود.زیرا.برای.برون.رفت.از.بحران.فعلی.فوالد.الزم.است.نظرهای.مختلف.جمع.آوری.شده.

و.براساس.مشورت.های.گروهی.تصمیم.نهایی.گرفته.شود..سید.رسول.خلیفه.سلطانی.

مهم.ترین.راهکارهای.موجود.برای.گذار.از.بحران.فعلی.فوالد.را.افزایش.موثر.و.پلکانی.

تعرفه.واردات،.اعطای.مشوق.های.اثربخش.صادراتی.و.تحریک.تقاضا.در.بخش.مسکن.و.

ساختمان.عنوان.کرد.و.گفت.تقریبا.در.خصوص.این.3.مورد.اساسی.بین.نهادهای.مسئول.

در.دولت.و.مجلس.تفاهم.نظر.وجود.دارد.و.در.مورد.نحوه.اجرای.این.بسته.های.حمایتی.

نیز.باید.هر.چه.زودتر.جمع.بندی.نهایی.صورت.پذیرد.چرا.که.اگر.بحران.صنعت.فوالد.

کشور.اندکی.دیگر.تداوم.یابد،.نجات.این.صنعت.مادر.به.مراتب.مشکل.تر.خواهد.شد.و.به.
جز.ابعاد.صنعتی.و.اقتصادی.فعلی،.ابعاد.دیگری.هم.خواهد.یافت.

تکاپوی مجلس و دولت برای وضعیت قرمز فوالد

منتخب خبرهای 
بازار فوالد ایران و 
جهان

 بابک علیزاد شهیر )فوالد بناب(: جناب.آقای.مهندس.صادقی.مدیر.عامل.محترم.شرکت.
ذوب.آهن.اصفهان.مصیبت.وارده.به.شما.و.خانواده.محترمتان.را.تسلیت.عرض.می.نمایم..

مدیریت و کارکنان مجتمع فوالد صنعت بناب

 محمدعلی نمایشی )ایمیدرو(: رئیس.هیات.عامل.ایمیدرو.از.پیشنهاد.اختصاص.بسته.
تشویقی.همچون.وام.4.دستگاه.دولتی.برای.خروج.از.رکود.فوالد.خبر.داد.

 مجتبی حاج شفیعی )فوالد ویان(:.انجمن.تولید.کنندگان.فوالد..با.سالم..براساس.

خبرهای.واصله.واحدهای.معدنی.در.صدد.تهیه.درخواست.افزایش.ضرایب.مندرج.در.ابالغیه.

وزارتخانه.در.چرخه.فوالد.هستند..لذا.ضروریست.آن.انجمن.نسبت.به.تثبیت.ضرایب.از.قبل.

تعیین.شده.که.بر.آن.اساس.برنامه.تولید.واحدهای.عضو.برنامه.ریزی.گردیده.و.کلیه.فروشها.در.

9.ماه.گذشته.براین.اساس.بوده.است.کمافی.السابق.پافشاری.نمایند.و.اجازه.ندهند.نرخ.%47.
برای.آهن.اسفنجی.هیچ.گونه.تغییری.نماید.

 محمد ناظمی هرندی )فوالد مبارکه(: امضا.و.تبادل.اولین.قرارداد.فروش.مستقیم.برق.بین.
بخش.خصوصي.تولید.و.مصرف.با.حضور.معاون.وزیر.نیرو.و.مدیر.عامل.توانیر.کشور،.مدیر.مدیریت.شبکه.
کشور،.مدیر.عامل.فوالد.مبارکه،.مدیر.عامل.برق.منطقه.اي.اصفهان،.مدیر.عامل.پرشین.فوالد.)مالک.

نیروگاه.شهید.منتظري.(

 بردیا احرامیان:  در.حالت..قیمت.گذارِی.درصدِی.مواد.اولیه،.هرچه.قیمت.شمش.خوزستان.کاهش.

یابد،..به.لحاظ.ریالی.هزینه.های.تبدیل.اسفنجی.به.شمش.نه.تنها.تغییری.نخواهد.کرد.بلکه.به.لحاظ.

افزایش.نرخ.ارز.و.عدم.اختصاص.ارز.دولتی.به..سایر.ملزومات.تولید،.ثابت.یا.افزایش.داشته.که.این.امروز.

بزرگترین.مشکل.واحدهای.ذوب.)عمدتاً.خصوصی(.می.باشد،.البته.این.در.حالی.مطرح.می.شود.که.

تولید.کنندگان.اهن.اسفنجی.با.توجه.به.صورت.های.مالی.شان.از.حاشیه.بسیار.خوبی.حتی.در.بازار.

امروز.برخوردار.می.باشند..یعنی.با.این.شرایط.با.کاهش.قیمت.خوزستان.به.جایی.می.رسیم.که.%53.

)47-100(.شمش.خوزستان.به.لحاظ.ریالی.هزینه.های.مستقیم.تبدیل.اسفنجی.به.شمش.را.هم.
نخواهد.داد.و.این.نکته.ای.است.که.از.آن.غافلیم.

 مهدی سرلک )ذوب آهن اصفهان(: جاي.تبریک.داره.به.دوستان.مبارکه؛.ظاهرا.دومین.قرارداد.
فروش.برق.به.شبکه.را.هم.چندسال.پیش.ذوب.آهن.اصفهان.عملیاتي.کرده.بود.

chilan magazine
online

ما را در شبکه های اجتماعی همراهی کنید:
  و  

instagram.com/chilan magazine 
chilan magazine

 بهرام سبحانی )فوالد مبارکه(: تصور.کنید.نرخ.ارز.واقعي.بشه.چي.مي.شود؟
-..صادرات.غیر.نفتي.رونق.میگیرد

-..واردات.محدود.مي.شود.و.نیاز.به.افزایش.تعرفه.واردات.فوالد.نیست.
-..اگرچه.هیچ.ایراني.با.غیرتي.از.اینکه.یک.صادر.کننده.ایراني.مشمول.قوانین.آنتي.
دامپینگ.اروپا.بشه.خوشحال.نخواهد.شد.ولي.با.واقعي.شدن.نرخ.ارز.این.تهدید.هم.از.صادر.

کنندگان.ایراني.رفع.مي.شود.

جناب آقای مهندس صادقی مدیر عامل محترم شرکت 
ذوب آهن اصفهان 

درگذشت مادر گرامیتان را خدمت شما و خانواده 
محترم تسلیت عرض نموده ، برای آن عزیز علو درجات 

الهی را مسئلت داریم.



کرباسیان، معاون وزیر صنعت: 
3 میلیون تن فوالد کف زمین 

مانده است 
معــاون.وزیــر.صنعــت.از.کاهش.۸0.درصــدی.ارزش.
شرکت.های.معدنی.در.بورس.خبر.داد.و.گفت:.هم.اکنون.
بالغ.بر.3.میلیون.تن.فوالد.کف.زمین.مانده.است..به.گزارش.بولتن.اخبار.فوالد،.مهدی.
کرباسیان.از.افت.شدید.ارزش.صنایع.معدنی.در.بورس.خبر.داد.و.گفت:.در.حوزه.فوالد.
و.سنگ.آهن.بیشتر.معادن.کشور.تعطیل.هستند،.چرا.که.به.دلیل.کاهش.ارزش.کاالها.
در.بازارهای.جهانی،.صادرات.آنها.به.شدت.افت.کرده.به.نحوی.که.در.سال.92.کمتر.
از.500.هزار.تن.فوالد.صادر.شده.که.البته.در.سال.93.اندکی.افزایش.داشته.است..به.
گفته.کرباسیان،.در.سال.2014.ارزش.زنجیره.معدن.و.صنایع.معدنی.در.دنیا.2.هزار.
میلیارد.دالر.بوده.که.متاســفانه.ایران.سهم.اندکی.از.آن.داشته،.این.در.شرایطی.است.
که.اگر.ایران.اراده.کند.که.سرمایه.گذاری.5.تا.10.ساله.در.حوزه.معدن.و.صنایع.معدنی.
داشته.باشد،.می.تواند.ضمن.ایجاد.ارزش.افزوده،.اشتغالزایی.کرده.و.سهم.آن.در.توسعه.

را.باال.برد..

تجهیزات جدید برای کارخانه 
فوالد قائن

بـه.گـزارش.بولتـن.اخبـار.فـوالد،.یـک.دسـتگاه.ترانس.

از.اجـزای.اصلـی.قـوس.الکتریکی.فـوالد.قایـن.وارد.این.

کارخانـه.شـد..رئیس.سـازمان.صنعت،.معـدن.و.تجارت.

خراسـان.جنوبـی.گفت:.این.دسـتگاه.با.7.میلیـون.یورو.

خریـداری.شـده.اسـت.و.ظرفیت.کـوره.قـوس.الکتریکی.وکـوره.پاتیلی.بـه.گونه.ای.

طراحی.شـده.اسـت.که.سـالیانه.قابلیت.تولید.یک.تن.فوالد.را.دارد..وی.ادامه.داد:.با.

اضافه.شـدن.این.دسـتگاه.بـه.تجهیزات.داخلی.کـوره.ها.که.درسـایت.کارخانه.فوالد.

موجـود.اسـت،.تجهیزات.کوره.قـوس.الکتریکی.وکوره.پاتیلی.تقریبا.کامل.می.شـود.

و.پـس.از.تکمیل.سـالن.فوالدسـازی.بالفاصله.نصـب.و.بهره.برداری.خواهد.شـد..وی.

بـا.بیـان.اینکه.کارخانه.فوالد.قاین.52.درصد.پیشـرفت.داشـته،.تاکنون.450.میلیارد.

تومـان.بـرای.این.طرح.هزینه.شـده.و.برای.تکمیـل.آن.به.600.میلیـارد.تومان.دیگر.

نیاز.اسـت؛.افزود:.براسـاس.برنامه.ریزی.های.انجام.شـده،.تسـت.واحد.احیاء.مسـتقیم.
مجتمـع.فـوالد.قاین.در.خـرداد.95.انجام.می.شـود..

قنواتی، مدیرعامل فوالد اکسین 
خوزستان: 

دولت واردات بی رویه فوالد را 
متوقف کند 

مدیرعامل.فوالد.اکسین.خوزستان.خواستار.برقراری.نظام.

تعرفه.ای.مناسب.شــد.و.گفت:.دولت.باید.برای.مقابله.با.

واردات.بی.رویه.فوالد.تعرفه.مناســب.وضــع.و.با.دامپینگ.مبارزه.کند..قنواتی.درباره.

وضعیت.سود.شرکت.با.توجه.به.شرایط.نامناسب.بازار.فوالد.کشور.اظهارداشت:.با.توجه.

به.شــرایط.بد.حاکم.بر.صنعت.فوالد.و.دامپینگ.کشور.چین.فوالد.اکسین.سودآوری.
نسبتا.خوبی.داشته.و.به.حاشیه.زیان.هم.نزدیک.نشده.است.

ورق آجدار در فوالد مبارکه 
تولید شد

خط.تولید.انبوه.ورق.آجدار.در.ناحیه.فوالدسازي.و.نورد.
پیوسه.سبا،.چهاردهم.آذر.ماه.رسماً.افتتاح.شد.

به.گــزارش.بولتن.اخبار.فوالد.به.نقل.از.روابط.عمومی.

فوالد.مبارکه،.در.این.مراسم.دکتر.سبحاني.خاطرنشان.

کــرد:.پیش.از.اینکه.فوالدمبارکه.در.ناحیه.ســبا.تولید.انبــوه.ورق.هاي..آجدار.را.

آغازکنــد.ما.در.کشورشــاهد.تولید.اندکي.از.این.محصول.بــه.صورت.پانچ.و.البته.

.DIN.غیراســتاندارد.بودیم.ولي.محصول.تولیدي.در.ناحیه.سبا.مطابق.با.استاندارد

اروپا.است.و.نه.تنها.قابل.صادرات.به.همه.بازارهاي.جهاني.است.بلکه.در.داخل.کشور.
هم.می.توان.بدون.نیاز.به.واردات.از.این.محصول.استفاده.کرد.

.مدیرعامـل.فـوالد.مبارکـه.تولیـد.انبـوه.ورقهـاي.آجـدار.در.ناحیـه.فوالدسـازي.و.

نـورد.پیوسـته.سـبا.را.یـک.موفقیـت.ملـي.خوانـد.و.افـزود:.در.همیـن.رابطه.سـه.

کار.نمونـه.و.شـاخص.اتفـاق.افتـاد.که.یکـي.از.آنها.راه.انـدازي.سیسـتم.گاززدایي.

درکـوره.RH-TOP.بـود.و.موفـق.شـدیم،.ورق.هـاي.نـورد.سـرد.بـا.کاربـرد.در.

صنایـع.خـودرو.سـازي.تولیـد.کنیم.کـه.امـروز.مفتخر.هسـتیم.اعـالم.کنیم،.کل.

نیـاز.خودروسـازي.هاي.ایـران.خـودرو.و.سـایپا.را.فوالدمبارکه.تأمیـن.مي.کند.این.

درحالـي..اسـت.که.قبـال.فوالد.مبارکـه.فقط.ورق.هـاي.داخلي.این.خودروسـازي.ها.

را.تأمیـن.مي.کـرد.و.ورق.هـاي.رویـي.را.از.خارج.کشـور.وارد.مي.کردیـم.ولي.امروز.
تمامـي.ایـن.ورق.هـا.از.محـل.فوالدمبارکـه.تأمیـن.مي.گردد.

رئیـس.انجمـن.تولیدکننـدگان.فـوالد.افـزود:.دومیـن.کاري.کـه.در.ایـن.راسـتا.

صـورت.گرفـت.ایـن.بـود.کـه.سیسـتم.گوگردزدایـي.از.فـوالد.مـذاب.را.راه.اندازي.

نمودیـم.و.ایـن.کار.مـا.را.قادر.کـرد.تا.ورق.هاي.مـورد.نیاز.تولیـد.لوله.هاي.صنعتی.

و.گاز.تـرش.بـا.اسـتاندارد.گریـد.X60-65-70..را.بـراي.اولیـن.بـار.در.کشـور.در.

فوالدمبارکـه.تولیـد.کنیـم.که.البته.ایـن.محصوالت.نیـز.وارداتي.بـود.و.در.مرحله.

سـوم.هـم.تولیـد.ورق.آجدار.را.در.دسـتور.کار.قرار.دادیم.که.از.سـال.92.اسـتارت.
ایـن.کار.زده.شـد.و.امـروز.بـه.بهره.برداري.رسـید.

نشان سبز برای مدیریت فوالد 
خراسان

شـرکت.مجتمع.فوالد.خراسـان.به.عنوان.عضو.حقوقی.

بـه.»انجمـن.مدیریـت.سـبز.ایـران«.پیوسـت..مدیـر.

ایمنـی،.بهداشـت.و.محیـط.زیسـت.شـرکت.اسـتقرار.

.،.)ISO.14001(.سیسـتم.مدیریـت.زیسـت.محیطـی

انـدازه.گیـری.و.پایش.مسـتمر.عوامل.زیسـت.محیطی.ماننـد.گرد.و.غبـار،.گازها،.

خروجـی.فاضالب.هـای.صنعتـی.و.انسـانی،.مدیریت.پسـماند،.شناسـایی.و.کنترل.

جنبـه.هـای.زیسـت.محیطـی.مشـارکت.در.فعالیت.هـای.آموزشـی.و.ترویجی.در.

رابطـه.بـا.حفظ.محیط.زیسـت.و.مدیریت.انـرژی.را.از.جمله.فعالیت.های.شـرکت.
در.ایـن.زمینه.برشـمرد.

ادامه مذاکره فوالد هرمزگان با 
گندله سازان برای افزایش سهمیه

مسـعود.هراتیـان.دربـاره.مذاکـرات.فوالد.هرمـزگان.با.

گندله.سـازان.داخلـی.بـرای.افزایـش.سـهمیه.گفـت:.

هنـوز.در.حـال.مذاکره.هسـتیم.و.هنوز.بـه.عدد.قطعی.

کـه.مدنظـر.ماسـت،.نرسـیده.ایم..وی.بـا.بیـان.این.که.

الویـت.مـا.نیـاز.گندلـه.از.بـازار.داخلی.اسـت،.گفـت:.تـالش.می.کنیم.در.راسـتای.
اقتصـادی.مقاومتـی.گندلـه.موردنیـاز.خـود.را.از.داخل.تامیـن.کنیم..

او.در.خصـوص.پیـش.بینـی.نیـاز.گندله.فـوالد.هرمزگان.برای.سـال.آینـده.عنوان.

کـرد:.در.ایـن.بـاره.در.حـال.ارزیابی.هسـتیم.اما.اگـر.تولیدمان.نزدیـک.به.ظرفیت.

شـود،.سـال.آینده.حـدود.2.5.میلیون.تن.گندلـه.نیاز.خواهیم.داشـت..مدیرعامل.

شـرکت.فـوالد.هرمـزگان.در.خصـوص.برگـزاری.مناقصـه.احـداث.گندله.سـازی.

فـوالد.هرمـزگان.نیـز.گفـت:.هنـوز.در.زمینـه.ارزیابی.شـرکت.ها.به.نتیجـه.کاملی.
نرسـیده.ایم.

اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهوری: 
ایران در حوزه فوالد دارای 

مزیت نسبی است 
اکبر.ترکان.با.بیان.اینکه.مزیت.بخش.فوالد.استفاده.از.گاز.
ارزان.در.تولید.است،.گفت:.تولید.فوالد.زمینه.ساز.صنعت.

روبه.رشد.ایران.است.
در. ایران. اسالمی. جمهوری. کرد:. اظهار. آلمان. اقتصادی. هیأت. با. دیدار. در. وی.
برخی.زمینه.ها.دارای.مزیت.اقتصادی.است.که.این.موضوع.می.تواند.باعث.سهولت.
سرمایه.گذاری.خارجی.در.ایران.شود..مشاور.رئیس.جمهوری.با.بیان.آن.که.ایران.در.5.
حوزه.خودروسازی،.پتروشیمی،.برق،.فوالد.و.سیمان.دارای.مزیت.نسبی.است،.افزود:.

امیدوارم.با.رفع.تحریم.ها.که.به.زودی.اتفاق.می.افتد.رابطه.دو.کشور.توسعه.یابد.و.اقتصاد.
ایران.از.گسترش.همکاری.میان.دو.کشور.استقبال.می.کند..

تعطیلی سه کارخانه آالینده 
ذوب فوالد در شهرک صنعتی 

چناران 
رئیـس.حفاظـت.محیـط.زیسـت.چنـاران.گفت:.سـه.
واحـد.ذوب.فلـزات.در.شـهرک.صنعتـی.چنـاران.بـه.
اسـتانداردهای. رعایـت. و.عـدم. بـاال. آلودگـی. دلیـل.

مصـوب.سـازمان.حفاظـت.محیـط.زیسـت.پلمـب.شـدند..
بـه.گـزارش.بولتـن.اخبار.فوالد.به.نقـل.از.روابط.عمومـی.اداره.کل.حفاظت.محیط.
زیسـت.خراسـان.رضـوی،.هـادی.موسـی.پـور.اظهـار.داشـت:.بـا.وجـود.اعطـای.
فرصت.هـای.مناسـب.بـرای.رفـع.مشـکل.و.اسـتفاده.از.تکنولـوژی.مطلـوب.بـرای.
کاهـش.بـار.آلودگـی.و.عـدم.رفـع.مشـکل،.واحدهـای.یاد.شـده.طبق.مـاده.11.و.
12.قانـون.حفاظـت.و.بهسـازی.محیط.زیسـت.تا.زمـان.رفع.آلودگـی.طی.صورت.

جلسـه.تنظیمـی.و.ابـالغ.بـه.کارخانه.تعطیل.شـدند.

فوالد نورد آنامیس در پایان سال 
آغاز بکار می کند 

عبدالکریـم. فـوالد،.سـید. اخبـار. بولتـن. گـزارش. بـه.

هاشـمی،.فـوالد.نـورد.آنامیـس.را.ظرفیتـی.بـزرگ.در.

منطقـه.دانسـت.و.گفـت:.همـه.تالش.هـا.بـر.این.اسـت.

کـه.اسـتارت.شـروع.کار.ایـن.مجتمـع.عظیـم.تـا.پایان.

سـال.جاری.زده.شـود..ایـن.مجتمـع.در.دو.بخش.ذوب.

.KOCH H&K.و.SMS.ریختـه.گـری.و.بخـش.نورد.مقاطع.زیر.نظر.شـرکت.هـای

آلمـان.سـاخته.خواهد.شـد...وی.با.بیان.اینکه.تسـریع.در.سـاخت.ایـن.مجتمع.باید.

شـدت.یابـد.تصریـح.کرد:.مـدت.زمان.اجـرای.این.پـروژه.30.ماه.از.تاریخ.بازگشـایی.

LC.در.نظـر.گرفتـه.شـده.اسـت..این.پـرژه.در.زمینی.به.مسـاحت.110.هکتـار.واقع.

در.4.کیلومتـری.مینـاب.و.در.فاصلـه.7.کیلومتـری.از.دریـا.قـرار.دارد...رئیس.مجمع.

نماینـدگان.اسـتان.هـدف.از.اجـرای.ایـن.پـروژه.را.تولیـد.سـالیانه.یک.میلیـون.تن.

مقاطـع.فـوالدی.عنـوان.کرد.و.افـزود:.این.مجتمع.به.سـاخت.انواع.ریـل.آهن.جهت.

تعمیرات.خطوط.موجود.داخلی.با.سـرعت.100.الی.400.کیلومتر.در.سـاعت.جهت.
توسـعه.خطـوط.راه.آهـن.و.صـادرات.اقدام.مـی.کند..

وی.گفـت:.در.ایـن.مجتمـع.انـواع.تیر.آهـن.)i.وH(.از.نـوع.بال.پهن.ونیـم.پهن.در.

سـایز.هـای.1۸.تـا.60.)در.حـال.حاضر.این.سـایزها.کامال.واردتی.هسـتند(.جهت.
مصارف.سـاختمانی.و.همچنین.پل.سـازی.سـاخته.می.شـود..

هاشـمی.گفـت:.منابع.اعتبـاری.این.پـروژه.از.محل.اعتبارات.صندوق.توسـعه.ملی.

در.نظر.گرفته.شـده.که.بیش.از220.میلیون.یورو.اسـت..وی.میزان.اشـتغال.زایی.

در.ایـن.پـروژه.بـه.صـورت.مسـتقیم.هزار.و.پنـج.نفر.و.بیـش.از.10.هزار.نفـر.را.به.
صورت.غیر.مسـتقیم.مطـرح.کرد.

صادرات ۱.۱ میلیون تنی فوالد 
خوزستان در ۲۰۱۵

مدیـر.صادرات.شـرکت.فـوالد.خوزسـتان.از.صـادرات.

200.هـزار.تنـی.ایـن.شـرکت.بـه.بـازار.عربسـتان.در.

و.گفـت:.مجمـوع.صـادرات. داد. سـال.جـاری.خبـر.

فـوالد.خوزسـتان.در.سـال.2015.تاکنـون.بالـغ.بـر.
اسـت. شـده. 1.1.میلیون.تـن.

بـه.گـزارش.بولتـن.اخبـار.فـوالد،.سیدمحمدحسـین.امـام.بـا.اشـاره.بـه.اینکه.در.

فضای.پسـاتحریم.شـرایط.برای.توسـعه.صـادرات.فوالد.ایـران.فراهم.خواهد.شـد،.

گفـت:.امـکان.پیش.بینـی.وضعیـت.بـازار.فـوالد.در.ماه.هـای.آینـده.بـا.توجـه.بـه.

تغییـرات.شـدید.در.بـازار.بـه.هیچ.عنـوان.وجـود.نـدارد..وی.در.عین.حـال.گفت:.

فـوالد.خوزسـتان.بـه.دنبـال.بازارهـای.صادراتـی.جدیـد.اسـت.و.در.همین.راسـتا.
نیـز.توانسـتیم.سـودان.و.مصر.را.امسـال.به.بازارهـای.صادراتی.خـود.اضافه.کنیم..
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اخبار انجمن
حضور فعال انجمن در جلسه ویژه فوالد در 

کمیسیون صنایع مجلس
پــس.از.ارائه.راهکارهای.25.گانه.انجمن.برای.خروج.صنعت.فــوالد.از.رکود.و.اعالم.
شواهد.وضعیت.دشوار.این.صنعت.در.نامه.های.انجمن.خطاب.به.مسئولین.مربوطه،.
بنا.به.درخواســت.و.پیگیری.انجمن.جلســه.ویژه.ای.در.کمیسیون.صنایع.و.معادن.
مجلس.شــورای.اسالمی.برای.بررســی.وضعیت.صنعت.فوالد.با.حضور.وزیر.صنعت،.
معدن.و.تجارت.و.معاونین.ایشان،.رئیس.و.دبیر.انجمن.و.مدیران.شرکت.های.بزرگ.
فوالدی.از.جمله.فوالد.مبارکه،.ذوب.آهن.اصفهان.و.ذوب.آهن.پاسارگاد.برگزار.شد..در.
این.جلسه.ضمن.بررسی.راهکارهای.پیشنهادی.انجمن،.مسائل.تولیدکنندگان.فوالد.
کشور.مورد.تبادل.نظر.قرار.گرفت.و.پس.از.گزارش.اقدامات.انجام.شده.و.در.حال.انجام.
وزارت.صنعت.توســط.مهندس.نعمت.زاده.و.دکتر.سرقینی،.راهکارهای.پیشنهادی.
وزارتخانه.مذکور.نیز.تشــریح.و.مقرر.شد.با.محوریت.دکتر.اسماعیلی،.رئیس.کمیته.
معدن.کمیسیون.صنایع.و.معادن.مجلس.جمع.بندی.راهکارها.برای.اعمال.در.بودجه.

سال.1395.و.همچنین.برنامه.ششم.توسعه.صورت.پذیرد.

جلسه ویژه دولت برای فوالد با حضور انجمن
پس.از.بازدید.کارشناسان.و.مدیران.وزارت.صنعت،.معدن.و.تجارت،.سازمان.مدیریت.
و.برنامه.ریزی،.سازمان.توسعه.تجارت،.سازمان.حمایت.و.گمرک.از.دپوی.محصوالت.
فــوالدی.در.کارخانجات.فوالد.مبارکه،.ذوب.آهن.اصفهان.و.ورق.خودرو.چهارمحال.و.
بختیاری.که.با.هماهنگی.انجمن.انجام.شــد.و.در.شماره.قبل.بولتن.»اخبار.فوالد«.به.
اطالع.مخاطبین.گرامی.رسید،.به.منظور.بررسی.راهکارهای.رفع.مشکالت.این.صنعت.
از.جمله.راهکارهای.پیشنهادی.انجمن،.جلسه.ای.با.دعوت.و.مدیریت.آقای.دکتر.ویسه.
معاون.هماهنگی.و.نظارت.و.با.حضور.آقایان.دکتر.کرباسیان.و.دکتر.سرقینی.معاونین.
وزیر.صنعت،.نمایندگان.بانک.مرکزی.و.سازمان.مدیریت.و.اعضا.هیئت.مدیره.و.دبیر.
انجمن.به.همراه.مدیران.شرکتهای.فوالد.مبارکه،.فوالد.خوزستان،.ذوب.آهن.اصفهان.

و.فوالد.خراسان.برگزار.شد..
در.این.جلســه.راهکارهایی.که.در.ســریع.ترین.زمان.قابلیت.اجرا.داشته.باشند.مورد.
بررســی.و.تبادل.نظر.قرار.گرفت.و.در.همین.راستا.مقرر.شد.نهادهای.مسئول.ظرف.
مدت.یک.هفته.پیشــنهادات.خود.را.با.توجه.به.موضوعات.توافق.شــده.در.جلسه.از.
جمله.افزایش.تعرفه.واردات.فوالد،.اختصاص.تســهیالت.سرمایه.در.گردش.کم.بهره.
به.تولیدکنندگان.فوالد،.اختصاص.مشوق.های.صادراتی.و.همچنین.تحریک.تقاضا.با.

استفاده.از.تسهیالت.خرید.دین.ارائه.نمایند.

درخواست انجمن برای حذف تعرفه و اختصاص 
ارز مبادالتی برای واردات زغال سنگ و کک

پس.از.اعتراض.شرکت.ذوب.آهن.اصفهان.به.افزایش.تعرفه.واردات.زغال.سنگ.و.کک.

و.تغییر.ارز.واردات.آن.از.مبادله.ای.به.متقاضی،.انجمن.نیز.در.نامه.ای.به.معاون.امور.

معادن.و.صنایع.معدنی.وزارت.صنعت،.معدن.و.تجارت.ضمن.تشریح.آمار.تولید.و.نیاز.

داخلی.این.مواد.اولیه.و.کمبود.آنها.در.کشــور.،.این.اقدام.را.فاقد.توجیه.کارشناســی.

دانســته.و.خواســتار.بازنگری.در.این.تصمیم.وزارتخانه.مذکور.شده.است..انجمن.در.

نامه.خود.در.خصوص.زغال.سنگ.آورده.است:».هم.اکنون.ظرفیت.تولید.ذغال.سنگ.

کک.شو.در.کشور.حدود.2.میلیون.تن.می.باشد.که.در.صورت.تولید.حداکثری،.حدود.

50.درصد.از.نیاز.کارخانجات.کک.سازی.کشور.را.تأمین.می.نماید.و.این.مسئله،.عامل.

اصلی.عدم.افزایش.تولید.کک.کارخانجاتی.نظیر.ذوب.آهن.اصفهان،.زرند.کرمان.و.زرند.

ایرانیان.می.باشــد.«.همچنین.در.بخش.دیگری.از.این.مکاتبه.به.ظرفیت.کارخانجات.

کک.سازی.و.نیاز.شرکت.ذوب.آهن.اصفهان.نیز.اشاره.شده.است:».ظرفیت.تولید.کک.

متالورژی.در.کشور.حدود.3/2.میلیون.تن.و.میزان.مصرف.این.ماده.اولیه.نیز.فقط.در.

شرکت.ذوب.آهن.اصفهان.بیش.از.2/1.میلیون.تن.میباشد.که.در.صورت.تأمین.زغال.

سنگ.مورد.نیاز.و.تولید.با.حداکثر.ظرفیت.در.کارخانجات.کک.سازی،.باز.هم.به.حدود.
600.000.تن.واردات.کک.متالورژی.نیاز.است.«



گزارشی از نگرانی تجار از 
افزایش قیمت ورق سرد 

صادراتی در چین
افزایش.قیمت.های.داخلی.ورق.ســرد.در.چین.اغلب.
صادرکنندگان.را.مردد.نگاه.داشــته.اســت..به.گزارش.
بولتن.اخبار.فوالد،.میزان.تقاضاهای.خارجی.آنقدر.زیاد.
نیســت.که.هرگونه.افزایش.قیمت.را.پوشــش.دهد.و.برخی.از.صادرکنندگان.هنوز.
اعتقاد.دارند.بیشتر.تولید.کنندگان.در.روزهای.آینده.قیمت.پیشنهادهایشان.را.افزایش.

خواهند.داد.صرف.نظر.از.اینکه.خریداران.خارجی.این.افزایش.را.بپذیرند.
ورق.سرد.گرید.SPCC.با.ضخامت.1.میلیمتر.2۸۸.تا.292.دالر.FOB.چین.بود.
که.5..2.دالر.افزایش.نسبت.به.اوایل.هفته.را.نشان.می.دهد..یک.کارخانه.مطرح.فوالد.
در.شمال.شرق.چین.در.تاریخ.14.دسامبر.قیمت.پیشنهادهایش.را.25.دالر.افزایش.
داد.و.به.320.تا.325.دالر.FOB.رســاند..یک.مقام.مســؤل.در.این.کارخانه.گفت:.
افزایش.قیمت.بیشــتر.بدلیل.تقویت.قیمت.ها.در.بازار.داخلی.بوده.است..به.هرحال.
هیچ.یک.از.صادرکنندگان.درباره.انعقاد.قرارداد.با.این.سطح.قیمت.خوشبین.نیستند..
افزایش.قیمت.های.ورق.ســرد.از.سوی.دیگر.کارخانه.ها.گزارشی.در.دست.نیست.و.
به.نظر.قیمت.های.آنها.از.هفته.گذشــته.تاکنون.در.290.تا.295.دالر.FOB..بدون.
تغییر.حفظ.شده.است..به.گفته.برخی.تجار.ممکن.است.قیمت.ها.چند.دالری.نسبت.
به.قیمت.های.فعلی.کاهش.یابد.اما.تضمینی.برای.رســیدن.قیمت.ها.به.2۸5.دالر.
FOB.در.هفته.جاری.وجود.ندارد..چندین.تاجر.تأکید.دارند.که.خریداران.خارجی.
در.حال.حاضر.آمادگی.پذیرش.هیچ.گونه.افزایش.قیمت.را.ندارند.اما.کارخانه.ها.در.اثر.
تقویت.قیمت.های.داخلی.بر.افزایش.قیمت.پیشنهادهای.صادراتی.خود.اصرار.دارند..
یک.تاجر.می.گوید:.اگر.خریــداران.خارجی.افزایش.قیمت.ها.را.نپذیرند.این.امکان.
وجود.دارد.که.تا.زمانی.که.بازار.داخلی.فعال.است.کارخانه.ها.تولیدات.خود.را.روانه.
بازار.داخلی.ســازند..ورق.سرد.در.بازار.شانگهای.400...2.تا.4۸0...2.یوآن.)372.تا.
3۸4.دالر(.بود.که.نسبت.به.اوایل.هفته.شاهد.145.یوآن.افزایش.قیمت.بود..قیمت.
ها.تقریباً.از.آغاز.ماه.دسامبر.220.یوآن.باال.رفته.است..یک.تاجر.محلی.گفت:.بدلیل.
کاهش.سطح.موجودی.ورق.سرد.در.بازار.خریداران.بزودی.تکمیل.موجودی.انبارهای.
خود.برای.زمســتان.را.آغاز.می.کنند.و.همین.امر.تقاضا.را.تشدید.می.کند.و.افزایش.
قیمت.ها.را.قابل.پذیرش.می.سازد..او.افزود:..بسیاری.از.تجار.سرعت.فروش.خود.را.باال.

بردند.زیرا.نگران.این.بودند.که.قیمت.ها.در.سطوح.فعلی.به.اوج.برسد.

اجرای تعرفه واردات 
۲3۶ درصدی فوالد امریکا از 

ژانویه ۲۰۱۶
وزارت.بازرگانی.ایاالت.متحده.موانعی.بر.سر.ورود.برخی.
از.تولیدات.فوالد.چین.ایجاد.کرد؛.بر.این.اســاس.قرار.

است.آمریکا.تعرفه.236.درصدی.را.برای.واردات.فوالد.های.مقاوم.از.چین.وضع.کند.
به.گزارش.وال.اســتریت.ژورنال،.این.اقدام.که.به.مدت.5.سال.تعیین.شده.براساس..
پیش.بینی.ها.می.تواند.به.سرعت.بر.بازار.تاثیر.بگذارد؛.قرار.است.تعرفه.جدید.از.ژانویه.
ســال.2016.یعنی.کمتر.از.یک.ماه.دیگر.به.اجرا.گذاشته.شود..پیش.تر.و.در.اوایل.
سال.جاری.میالدی.6.شــرکت.فوالدساز.آمریکایی.شکایت.هایی.را.مبنی.بر.ارزان.
فروشی.فوالد.های.چینی.به.وزارت.بازرگانی.اعالم.کرده.بودند.و.در.نهایت.هفته.اخیر.
حکم.اولیه.ای.مبنی.بر.ایجاد.تعرفه.236درصدی.بر.سر.راه.تولیدات.فوالدهای.مقاوم.
چین)ورق.گرم(،..صادر.شــد..یک.شرکت.فوالد.آمریکایی.که.مقر.آن.در.پیتزبورگ.
است.گزارش.داد.که.173.میلیون.دالر.از.میزان.درآمد.خالص.خود.را.نسبت.به.مدت.
سال.قبل.از.دست.داده.است..افت.شدید.قیمت.نورد.گرم.در.بازار.این.کشور.به.سبب.
فشاری.است.که.از.سیل.واردات.فوالد.چینی.ایجاد.شده.است..چین.در.مدت.9.ماه.
سال.جاری.میالدی،..توانست.بیش.از.71.میلیون.تن.فوالد.روانه.بازارهای.آمریکا.کند.
که.این.رقم.31درصد.بیش.از.حجم.واردات.مدت.مشابه.سال.قبل.به.شمار.می.آید.

به.گفته.»ماریو.لونگی«.مدیر.عامل.شرکت.فوالد.آمریکا،.سطح.باالی.واردات.فوالد.از.

چین.سبب.ضربه.به.قیمت.ها.و.افت.ناعادالنه.نرخ.های.فوالد.در.بازار.این.کشور.ایجاد.

کرده،.اگرچه.ایجاد.تعرفه.در.برابر.واردات.فوالد،..نخستین.گام.برای.حل.مشکل.پیش.

رو.است.که.سبب.بهبود.قیمت.ها.می.شود،.اما.بسیاری.از.شرکت.ها.همزمان.برای.
تولید.رقابتی.به.تغییر.در.ساختار.می.پردازند.

افزایش خرید بیلت کشورهای 
عربی

افت.قیمت.بیلت.موجب.شده.در.منطقه.جی.سی.سی.

معامالتی.صورت.گیرد.و.در.دو.هفته.اخیر.قیمت.بیلت.

در.کشــورهای.عرب.حوزه.خلیج.فارس.5.تا.15.دالر.

ارزان.تر.شــود..قیمت.رایج.260.تــا.265.دالر.هر.تن.

سی.اف.آر.است.که.شایعاتی.در.مورد.توقف.معافیت.مالیاتی.در.چین.شنیده.شده.ولی.

برخی.از.خریداران.هنوز.به.بیلت.چین.توجه.دارند.چون.قیمت.ها.رقابتی.است..هفته.

گذشته.عربستان،.بیلت.چین.را.260.تا.265.دالر.هر.تن.سی.اف.آر.خریداری.کرد..

بیلت.ایران.نیز.در.عمان.خریدار.دارد.و.در.265.دالر.هر.تن.سی.اف.آر.معامله.شده.

است..به.گزارش.چیالن.به.نقل.از.ایفنا،.در.این.بین.برخی.از.اکتبر.تاکنون.خرید.جدید.

نداشته.اند.چون.قیمت.تا.30.دالر.نزولی.بوده.و.از.طرفی.پیش.از.آن.خرید.کافی.کرده.
بودند..شاید.روزهای.آتی.حجم.خرید.ها.بیشتر.شود.

میلگرد ترکیه در ثبات 
فعاالن.بازار.افت.قیمت.بیشتر.میلگرد.صادراتی.ترکیه.
را.ممکن.نمی.بیننــد.از.این.رو.تولید.کننده.ها.قیمت.
را.ثابت.نگه.داشته.اند..در.حال.حاضر.میلگرد.صادراتی.
ترکیه.در.327.دالر.هر.تن.فوب.در.ثبات.اســت..برخی.
دیگر.قیمت.رایج.میلگرد.ترکیه.را.325.دالر.هر.تن.فوب.
دیدند.و.معتقدند.باز.هم.کاهش.خواهد.یافت.چون.بیلت.

ارزان.چینی.در.راه.ترکیه.است..

خبر خارجی
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سرخط خبرهای اقتصادی

قیمت هاي جهاني
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 تهیه و تنظیم: مریم رحیمی

داخلی
مهر: بی.پولی.صنعتگران.در.فصل.گشایش.اقتصادی �
رئیس اتاق تهران: چند.برابر.شدن.مالیات.ها.کمر.بنگاه.ها.را.شکست/.رکود.تشدید. �

شد
معاون طیب نیا: فعاالن.اقتصادی.ایرادهای.قوانین.بانکی.را.اعالم.کنند �
رئیس کل گمرک: انتشار.آنالین.آمار.تجارت.خارجی.از.دی.ماه �
وزیر کار: از.هر.هزار.فارغ.التحصیل.دانشگاهی،.۸00.نفر.مشاغل.پیشنهادی.را. �

متناسب.با.منزلت.خود.نمی.دانند
رئیـس اتـاق تعاون ایـران: سـند.توسـعه.تعـاون.بـه.زودی.در.دولـت.تصویب. �

می.شـود
معاون نعمت زاده: بازرگانی.نباید.از.تولید.جدا.شود �
معاون وزیر نفت: ایران.حتی.یک.محموله.بدون.مشتری.بر.روی.آب.ذخیره.سازی. �

نکرده.است
مهر: ایران.به.بسته.اقتصادی.شگفت.انگیز.جهانی.تبدیل.می.شود �
مدیرعامل منطقه آزاد ماکو: حضور.سرمایه.گذاران.هندی.و.چینی.در.منطقه. �

آزاد.ماکو
هیات.تجاری.سوئیس.به.ایران.می.آید.�
دبیر کل اوپک: اوپک.سقف.تولید.خود.را.کاهش.نمی.دهد �
سیف اعالم کرد: تدوین.نقشه.راه.بانکداری.اسالمی �
وزیر اسبق اقتصاد: مسئوالن.سرزده.به.ادارات.بروند.تا.متوجه.مشکالت.شوند �
رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی: به.دلیل.کمبود. �

واگن.در.ناوگان.ریلی.20درصد.صادرات.خراسان.رضوی.روی.زمین.ماند
تسنیم: 200.میلیارد.تومان.به.سازمان.توسعه.تجارت.ایران.اختصاص.پیدا.می.کند �
آفتاب: تخیله.و.بارگیری.کاال.در.بندر.امام.از.30.میلیون.تن.گذشت �
معاون طیب نیا : الیحه.ساماندهی.قوانین.مخل.کسب.و.کار.تهیه.می.شود �

خارجی
بلومبرگ : میزان.مشارکت.چینی.ها.در.بورس.آمریکا.به.شدت.کاهش.یافته.است. �
میان. � در. پولی. فوری. اصالحات. خواستار. پول. المللی. بین. :.صندوق. نیوز  یاهو 

کشورهای.عضو.شورای.همکاری.خلیج.فارس.شد.
نیوز نو :.کاهش.بی.سابقه.قیمت.جهانی.نفت.موجب.تاخیر.در.تحویل.نفت.از.سوی. �

فروشندگان.نفتی.به.خریداران.می.شود.
شینهوا : سازمان.همکاری.شانگهای،.مناسبات.تجاری.خود.را.با.کشورهای.منطقه. �

آسیا.گسترش.می.دهد.
اف ایکس استریت :.شکاف.کسری.بودجه.کانادا.به.بیشترین.میزان.در.11.سال. �

اخبر.رسیده.است.
البوابه :.سازمان.ملل.طی.تفاهم.نامه.ای.با.افغانستان.در.جهت.تامین.امنیت.غذایی.و. �

بهبود.سطح.زندگی.خانوارهای.روستایی.این.کشور.همکاری.می.کند.
فایننشال تریبون :.شرکت.نفت.»سالیپم«.ایتالیا.خواهان.همکاری.با.شرکت.های. �

پتروشیمی.ایران.است.
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31/5-32/530/5-3631/5-3۸35-4037-4039-43/539-4642/5-4945-4۸4۸-5147-5150-5۸50.درصد.وارداتی-.CFR.شمال.چینسنگ.آهن

41/5-4340/5-47/542-4946/5-524۸-5251-5451-5۸53-6157-6060-6359-6461-6563.درصد.وارداتی-.CFR.شمال.چینسنگ.آهن

23-2422-2723-2۸26-3127-3130-3430-3633-3935-3۸3۸-3937-413۸-5240.درصد.وارداتی-.CFR.شمال.چینسنگ.آهن

757577777777737373736969صادراتی.برزیل-..FOBگندله

305-325295-325310-325310-325310-320310-320310-320310-320310-335310-335325-335325-325صادراتی.ترکیه-.FOBشمش

2۸63۸0275270270263270273277270267255صادراتی-.FOB.دریای.سیاهشمش

235-2351۸5-2351۸5-2351۸5-2351۸5-2351۸5-2351۸5-2351۸5-2351۸5-2151۸5-175165-165125-115سلف.سه.ماهه.بورس.فلزات.لندنشمش

172-17216۸-17516۸-175170-175170-173170-170170-1۸5166-1۸51۸0-2001۸0-200190-210190-200دریای.سیاهشمش.چدن
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310-310290-310290-310290-325290-325320-330320-340320-340330.-.345330-345335-350335-340صادراتی.ترکیه-.FOBورق.گرم

270-275255-275270-275270-275270-300270-3002۸0-2902۸0-3002۸0.-.3202۸0-320300-320300-300صادراتی.روسیه-.FOB.دریای.سیاهورق.گرم

320-335310-335330-335330-335330-375330-375365-375365-375365.-390365-3903۸0-3903۸0-3۸0صادراتی.روسیه-.FOB.دریای.سیاهورق.سرد
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32۸-331326-336329-350330-350340-350340-340340-332330-340324-350330-355340-345345-355صادراتی.ترکیه-.FOBمیلگرد

2۸5-3002۸0-300290-300290-300290-325290-325315-325315-325315-335315-335330-345330-340صادراتی-.FOB.دریای.سیاهمیلگرد
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3۸5-400370-4003۸0-4003۸0-4003۸0-4103۸0-410390-410390-410390-435390-435425-435425-425صادراتی.ترکیه-.FOB.دریای.سیاهتیرآهن
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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 87  نیمه دوم آذرماه  1394 

هفته سوم آذرهفته دوم آذرسایز

0.420,10020,000

0.519,30019,200

0.619,10018,950

0.719,40018,950

0.819,40018,950

0.919,40018,950

118,85018,700

1.2520,25020,250

1.519,25019,000

219,25019,000

2.519,50019,500

هفته سوم آذرهفته دوم آذرسایز

6.514,55014,400

815,00014,900

1011,90011,900

1216,50016,500

1417,70017,700

هفته سوم آذرهفته دوم آذرسایز

313,40013,400

413,40013,200

513,40013,000

613,40013,400

813,10013,100

1013,35013,250

1213,90014,000

1516,40016,400

هفته سوم آذرهفته دوم آذرسایز

614,60014,400

8***13,800

1013,30013,300

1213,80013,800

1416,90016,500

1615,70015,300

1823,30023,300

2023,30023,300

2223,30023,300

هفته سوم آذرهفته دوم آذرسایز

812,50012,450

1011,80011,750

1211,80011,750

1412,90012,800

1612,90012,800

1812,90012,750

2013,12013,100

2212,90012,800

2512,90012,800

2813,12013,100

3012,90012,650

3213,12013,100

هفته اول آذرهفته دوم آذرسایز

216,40015,300

316,18316,233

416,00016,366

5***16,250

6***16,450

815,85015,850

1016,25016,275

1216,40016,275

1516,42516,275

2015,57515,450

2514,65014,500

رونــد تغییرات هفتگی 
قیمت محصوالت فوالدی 

در بازار تهران

قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون )ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

14.1004.3371394/09/021394/10/30ورق.گرم.Bفوالد.مبارکه.اصفهان

14.3503.1261394/09/021394/10/30ورق.گرم.Cفوالد.مبارکه.اصفهان

17.5002.۸921394/09/021394/11/30ورق.سرد.Bفوالد.مبارکه.اصفهان

19.7529.0121394/09/021394/11/30ورق.گالوانیزه.Gفوالد.مبارکه.اصفهان

26.3001.0۸21394/09/021394/11/30ورق.قلع.اندودفوالد.مبارکه.اصفهان

14.10019.۸011394/09/091394/10/30ورق.گرم.Bفوالد.مبارکه.اصفهان

14.35011.51۸1394/09/091394/10/30ورق.گرم.Cفوالد.مبارکه.اصفهان

17.5005301394/09/091394/11/30ورق.سرد.Bفوالد.مبارکه.اصفهان

26.3001.2231394/09/091394/11/30ورق.قلع.اندودفوالد.مبارکه.اصفهان

14.1005501394/09/161394/10/30ورق.گرم.Bفوالد.مبارکه.اصفهان

14.3506601394/09/161394/10/30ورق.گرم.Cفوالد.مبارکه.اصفهان

17.5005001394/09/161394/11/30ورق.سرد.Bفوالد.مبارکه.اصفهان

14.35015.4491394/09/161394/10/30ورق.گرم.Cفوالد.مبارکه.اصفهان

17.50017.5671394/09/161394/11/30ورق.سرد.Bفوالد.مبارکه.اصفهان

قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون )ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

26.3001.5271394/09/161394/11/30ورق.قلع.اندودفوالد.مبارکه.اصفهان

14.10017.6051394/09/231394/10/30ورق.گرم.Bفوالد.مبارکه.اصفهان

14.3509.7101394/09/231394/10/30ورق.گرم.Cفوالد.مبارکه.اصفهان

17.5003.4351394/09/231394/11/30ورق.سرد.Bفوالد.مبارکه.اصفهان

16.2302171394/09/011394/09/30سبد.میلگرد.و.تیرآهنذوب.آهن.اصفهان

14.30015.0001394/09/011394/09/04تیرآهن.1۸ذوب.آهن.اصفهان

20.5002951394/09/011394/09/30سبد.تیرآهن.20تا30ذوب.آهن.اصفهان

13.0002521394/09/0۸1394/09/30میلگرد.14.و.A3-16ذوب.آهن.اصفهان

13.0002201394/09/0۸1394/09/30سبد.میلگرد.مخلوطذوب.آهن.اصفهان

13.0001771394/09/0۸1394/09/30میلگرد.14.و.A3-16ذوب.آهن.اصفهان

13.0003221394/09/151394/09/30سبد.میلگرد.12.تا.A3.-.25ذوب.آهن.اصفهان

13.0001061394/09/151394/09/30میلگرد.14.و.A3-16ذوب.آهن.اصفهان

11.50064.۸501394/09/171394/09/30شمش.بلوم.)5SP)150*150فوالد.خوزستان

12.02036.9501394/09/171394/09/30تختال.Cفوالد.خوزستان


