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در.چشم.انداز.بازار.فوالد.جهان.و.ایران،.پیش.بینی.ها.به.گونه.ای.است.که.

تا.2025.تولید.و.مصرف.فوالد.از.1.6.میلیارد.تن.به.2.میلیارد.تن.برسد.که.

اگرچه.تا.حدودی.خوش.بینانه.است.اما.با.توجه.به.اینکه.فوالد.هیچگونه.
جایگزینی.ندارد،.یکی.از.کشورهایی.که.مزیت.تولید.دارد.ایران.است.

.امروزه.بهترین.زمان.برای.سرمایه.گذاری.در.صنعت.فوالد.است.و.با.توجه.

به.دیربازده.بودن.این.صنعت.می.توان.امیدوار.بود.که.تا.3.سال.آینده.شرایط.

فوالد. بازار. آینده. به. به.شخصه.نسبت. و.من. باشد. مناسبی.وجود.داشته.

خوشبین.هستم..در.این.شرایط،.تاکید.من.به.همه.فوالد.سازان.کشور.بر.انجام.

کار.با.کیفیت.و.کنترل.هزینه.های.تمام.شده.است،.سرمایه.گذاران.باید.برای.

رسیدن.به.چنین.هدفی.با.کاهش.هزینه.ها.و.ایجاد.یک.کنسرسیوم،.مبادرت.
به.ایجاد.شرکتی.با.ظرفیت.باال.نمایند.تا.این.سرمایه.گذاری.اقتصادی.باشد..

این.رکود. اما. دارد. بازار.وجود. نگرانی.هایی.درباره.رکود. اگرچه. همچنین.

مقطعی.بوده.و.هر.چند.سال.یکبار.رخ.داده.است.و.پس.از.رفع.بحران.های.
کشورهای.منطقه.اگر.وضعیت.بازار.این.کشورها.را.مدنظر.قراردهیم،.قطعاَ.
شاهد.بازار.مناسبی.برای.صادرات.محصوالت.فوالدی.خواهیم.بود..چراکه.
این.کشورها.بزرگترین.مصرف.کنندگان.فوالد.به.حساب.می.آیند..با.توجه.
به.اینکه.در.طول.چند.سال.آینده.به.دلیل.هزینه.های.حمل.و.نقل،.بسیاری.
از.واحدهای.تولیدی.کشورهای.مختلف.تعطیل.خواهند.شد.و.همچنین.روند.
افزایشی.مصرف.فوالد.در.جهان،.ایران.هم.باید.با.توجه.به.مزیت.هایی.از.جمله.
دارا.بودن.سنگ.آهن،.انرژی.و....،.بخشی.از.بازار.را.در.اختیار.بگیرد..ما.نیز.در.
افزایش.ظرفیت.فوالدمبارکه،.سهم.30.درصدی.در.صادرات.را.حفظ.خواهیم.
کرد.و.بازار.هدف.ما.بیشتر.اروپا.خواهد.بود،.اگر.چه.اکنون.بازار.گسترده..
صادراتی.در.ارمنستان،.عراق،.افغانستان،.امارات،.قطر.و.کشورهای.جنوب.
شرقی.آسیا.داریم.ولی.حضور.در.بازارهای.اروپایی.که.خود.قطب.تولید.فوالد.
دنیا.است،.رقابت.در.کیفیت.را.برای.ما.به.همراه.خواهد.داشت.و.همین.موضوع.
فوالد.مبارکه.را.به.عنوان.یک.الگو.درصنعت.فوالد.کشور.مطرح.نموده،.زیرا.
توانسته.ایم..خود.را.با.سیستم.های.نوین.مدیریت..و.بهره.برداری.روز.تطبیق.
دهیم..ضمن.اینکه.باید.در.نظر.داشت.بیشتر.طرح.های.توسعه.ما.بهینه.کردن.
تولید،.ایجاد.ارزش.افزوده..باالتر،.کاهش.قیمت.تمام.شده.و.افزایش.درآمد.در.

نظر.گرفته.شده.است.

ــه. ــا.نگاهــی.ب ــران.ب ــوالد.ای ــازار.ف ــداز.صنعــت.و.ب ششــمین.همایــش.»چشــم.ان

بــازار«.در.تاریــخ.27.و.28.بهمــن.مــاه.ســال.جــاری.توســط.روزنامه.دنیــای.اقتصاد.

ــا.حمایــت.ایمیــدرو،.انجمــن.تولیدکننــدگان.فــوالد،.انجمــن.تولیدکننــدگان. و.ب

ــران.و.شــرکت.هــای.فوالدســاز. ــورس.کاالی.ای و.صادرکننــدگان.ســنگ.آهــن،.ب

ــای. ــوالد.خوزســتان.و.شــرکت.ه ــه.و.ف ــوالد.مبارک ــه.مجتمــع.ف ــی.از.جمل داخل
خارجــی.مثــل.پوســکو،.دانیلــی،.SMS.و.ســارایه.اســپانیا.برگــزار.شــد.

مطابــق.روال.ســالیان.قبــل،.امســال.هــم.حضــور.بخــش.خصوصــی.واقعــی.در.ایــن.

همایــش.کمرنــگ.بــود.امــا.خبرهــای.خوبــی.از.تریبــون.آن.بــه.گــوش.فــوالدی.

ــور. ــس.جمه ــر.رئی ــس.دفت ــان،.رئی ــد.نهاوندی ــه.محم ــه.اینک ــا.رســید..از.جمل ه

ــر. ــاری.خب ــال.ج ــوالد.در.س ــه.واردات.ف ــش.تعرف ــرای.افزای ــت.ب ــم.دول از.تصمی

داد..دکتــر.ســرقینی،.معــاون.معــدن.و.صنایــع.معدنــی.وزارت.صنعــت،.معــدن.و.
ــه.گفــت..... تجــارت.هــم.از.کاهــش.تعرفــه.واردات.گندل

نهاوندیان: سیاست تعرفه ای الزم برای حمایت از تولید داخلی 
فوالد اعمال می شود

ــق. ــی.در.اف ــون.تن ــه.هــدف.55.میلی ــا.اشــاره.ب ــور.ب ــر.رئیــس.جمه رئیــس.دفت

1404.بــرای.فــوالد.گفــت:.در.سیاســت.گذاری.کشــور.بــرای.صنعــت.فــوالد،.ایــن.

نکتــه.بایــد.بــرای.همــگان.روشــن.باشــد.کــه.در.سیاســت.گذاری.تجــاری.و.صنعتی.

ــم. ــازه.نمی.دهی ــم.داد.و.اج ــه.خواهی ــی.را.ادام ــد.داخل ــه.تولی ــبت.ب ــح.نس ترجی

کــه.صنعــت.داخلــی.کشــور.بــه.دلیــل.تکانه.هــای.خارجــی.مــورد.آســیب.واقــع.

شــود..بــر.ایــن.اســاس.همچنــان.کــه.بســیاری.از.کشــورها.در.مــورد.اتفاقــات.اخیــر.

ــازار.جهانــی.فــوالد،.صنعــت.و.تولیــد.داخلــی.خــود.را.مــورد.حمایــت.قــرار. در.ب

داده.انــد،.در.ایــران.نیــز.سیاســت.تعرفــه.ای.الزم.بــرای.حمایــت.از.تولیــد.داخلــی.

فــوالد.اعمــال.شــده.و.می.شــود..نهاوندیــان.خاطرنشــان.کــرد:.در.کنــار.اســتفاده.

ــاش.جــدی.و. ــز.ت ــی،.هرگ ــد.داخل ــت.از.تولی ــرای.حمای ــه.ای.ب از.سیاســت.تعرف

پیگیــر.بــرای.افزایــش.بهــره.وری.را.نبایــد.فرامــوش.کــرد،.بلکــه.بایــد.بــرای.افــق.

پیــش.رو.بــه.ایــن.نکتــه.توجــه.کــرد.کــه.تولیــد.در.ســایر.نقــاط.دنیــا.بایــد.مــورد.

رقابــت.مــا.قــرار.گیــرد.و.الزمــه.ایــن.کار.هــم.تکمیــل.زنجیــره.تولیــد.و.اســتفاده.از.

معیــار.صرفــه.جویــی.نســبت.بــه.مقیــاس.اســت.و.همــه.این.هــا.بایــد.در.مدیریــت.

واحدهــا.مــورد.توجــه.قــرار.گیــرد..نهاوندیــان.بــا.اشــاره.بــه.اصــاح.در.رویه.هــای.

گمرکــی.گفــت:.در.ایــن.میــان.بایــد.دقت.هایــی.صــورت.گیــرد.کــه.سیاســت.های.

تعرفــه.ای.درســت.در.جایــی.اثــر.کنــد.کــه.مدنظــر.سیاســت.گذار.بــوده.اســت.تــا.

ــری.شــده.و. ــه.در.گذشــته.رخ.داده.اســت،.جلوگی از.برخــی.سوءاســتفاده.هایی.ک
تســهیل.تجــاری.مــا.در.گمــرک.بیــش.از.گذشــته.مــورد.توجــه.قــرار.گیــرد.

موذن زاده: ایمیدرو بازوی تخصصی دولت در صنعت فوالد 
باشد

مصطفــی.مــوذن.زاده،.مشــاور.معــاون.اول.رئیــس.جمهــور.بــه.اشــاره.بــه.دره.هــای.

مــرگ.در.تاریــخ.صنعــت.فــوالد.جهــان.اظهــار.داشــت:.تاریــخ.صنعــت.فــوالد.بارها.

ایــن.امــر.را.تجربــه.کــرده.و.ســابقه.نشــان.می.دهــد.همیشــه.در.شــرایط.بحــران،.

موقعیــت.مطلــوب.حاصــل.خواهــد.شــد.ولــی.بــرای.رفــع.ایــن.مشــکل.بــه.همــت.

باالیــی.نیــاز.اســت.بــه.طــوری.کــه.بســیاری.از.بــزرگان.فــوالد.جهــان.تقریبــا.و.

ــا. ــی.ب ــی.و.دولت ــش.خصوص ــای.بخ ــم.از.فوالدی.ه ــت.اندرکاران.اع ــی.دس تمام

همــکاری.و.تبــادل.اطاعــات.و.راهکارهــای.اجرایــی.در.ایــن.شــرایط.ســخت.در.

پــی.راه.حل.هــای.اساســی.بــرای.عبــور.از.ایــن.مشــکات.هســتند.و.انتظــار.مــا.از.

ــه. ــن.بخــش.ارائ ــرای.توســعه.ای ــی.ب ــای.عمل ــه.راهکاره ــن.اســت.ک ــا.ای بخش.ه

دهنــد..وی.افــزود:.از.دیــد.دولــت.ایــن.مــوارد.در.ســه.ســطح.مــورد.بررســی.قــرار.

ــا. ــطح.در.بنگاه.ه ــومین.س ــی.و.س ــطح.دوم.مل ــی،.س ــطح.اول.جهان ــرد:.س می.گی

ــفانه. ــت:.متاس ــت.گف ــن.صنع ــی.ای ــائل.مل ــریح.مس ــوذن.زاده.در.تش ــت..م اس

دســتاوردهای.طــرح.جامــع.فــوالد.کــه.ســال.گذشــته.تدویــن.شــد،.هنــوز.منتشــر.

نشــده.اســت..همچنیــن.دخالــت.دولــت.در.قیمــت.گــذاری.از.اقدامــات.نامناســبی.

بــود.کــه.در.ایــن.صنعــت.صــورت.گرفــت..وی.در.بررســی.چالــش.بنــگاه.هــا.نیــز.

عنــوان.کــرد:.تولیــد.مــازاد.کارخانــه.هــا.و.پــر.بــودن.انبــار.هــا.و.همچنیــن.عــدم.

تمایــل.مدیــران.فــوالدی.بــه.کاهــش.قیمــت.تمــام.شــده،.چالــش.هایــی.اســت.

کــه.در.ســطح.بنــگاه.هــا.بــا.آن.مواجــه.هســتیم..در.زمانــی.کــه.قیمــت.هــا.بــاال.

ــروز.در. ــا.ام ــد.ام ــش.دادن ــد.خــود.را.افزای ــه.تولی ــدی.هزین ــای.تولی ــود،.واحده ب

پــی.کاهــش.قیمــت.هــا.دیگــر.نمــی.تواننــد.هزینــه.هــای.خــود.را.کاهــش.دهنــد..

مــوذن.زاده.همچنیــن.تاکیــد.کــرد:.ایمیــدرو.بایــد.بــه.عنــوان.بــازوی.تخصصــی.
دولــت.در.صنعــت.فــوالد.جایــگاه.ویــژه.داشــته.باشــد.

کرباسیان: 4 واحد آهن اسفنجی طرح های 8 گانه به مدار تولید 
می آیند

دکتــر.مهــدی.کرباســیان،.رئیــس.هیــات.عامــل.ایمیــدرو..نیــز.در.ایــن.همایــش.

خبــری.خــوش.داشــت.و.گفــت:.واحــد.احیــای.مســتقیم.طــرح.سپیددشــت.تــا.

پایــان.امســال.بــا.همــکاری.شــرکت.فــوالد.مبارکــه.بــه.بهــره.بــرداری.مــی.رســد.و.

3.واحــد.دیگــر.در.نیمــه.نخســت.ســال.95.به.بهــره.بــرداری.خواهد.رســید..وی.در.

بخــش.دیگــری.از.ســخنان.خــود.فهرســتی.از.چالش.هــای.صنعــت.فــوالد.کشــور.

ارائــه.داد.و.از.فنــاوری.قدیمــی،.بهــره.وری.و.رقابت.پذیــری.پاییــن.نســبت.بــه.رقبــا،.

ارزش.افــزوده.پاییــن.و.عــدم.توســعه.صنایــع.پایین.دســتی،.مکان.یابــی.نامناســب.

ــاز.به.خصــوص.آب،. ــود.زیرســاخت.های.مورد.نی ــوالدی.و.کمب برخــی.واحدهــای.ف

ــازار،.محدودیــت. عــدم.تــوازن.در.زنجیــره.ارزش.و.ارائــه.مجــوز.مــازاد.تقاضــای.ب

ــن. ــی.تامی ــع.اصل ــوان.منب ــورس.به.عن ــاخص.ب ــش.ارزش.ش ــت،.کاه ــع.دول مناب

ــه. ــودن.هزین ــاال.ب ــوالد،.ب ــره.ارزش.ف ســرمایه.و.خصوصی.ســازی.نامناســب.زنجی

ــرد.. ــام.ب ــی.ن ــودی.و.افق ــام.عم ــه.ادغ ــی.ب ــوالت.و.بی.توجه ــده.محص ــام.ش تم

ــف. ــت.تعری ــن.صنع ــته.در.ای ــه.در.گذش ــی.ک ــاد.از.طرح.های ــا.انتق ــیان.ب کرباس

ــرای.ســرمایه.گذاري.در.صنعــت.فــوالد. شــده.از.برنامه.ریزی.هــای.ایــن.ســازمان.ب

ــاس،.جاســک. ــد،.بندرعب ــه.مناطــق.آزاد.ارون ــي.کشــور.از.جمل در.ســواحل.جنوب

ــس. ــر.داد..رئی ــي.خب ــي.و.خارج ــرمایه.گذاران.داخل ــارکت.س ــا.مش ــیان.ب و.پارس

هیــأت.عامــل.ایمیــدرو.افــزود:.همــگام.کــردن.تعرفه.هــا.بــا.حجــم.واردات،.اعطــای.

جوایــز.صادراتــی،.اســتمهال.بدهــی.بانکــی.و.مالیاتــی.و.منطقــی.کــردن.حقــوق.

دولتــی.و.بهــره.مالکانــه.متناســب.بــا.شــرایط.روز.و.مســائلی.از.ایــن.دســت.باعــث.

می.شــود.کــه.بــا.برطــرف.کــردن.موانــع.بخشــی.از.چالــش.هــا.بــه.فرصــت.تبدیــل.
شــود.

سرقینی: قیمت گذاری در چرخه فوالد را ادامه نخواهیم داد
دکتــر.جعفــر.ســرقینی،.معــاون.معــدن.و.صنایــع.معدنــی.وزارت.صنعــت،.معــدن.
ــه.ســواالت. ــت.و.ب ــش.حضــور.یاف ــن.همای ــل.تخصصــی.ای ــز.در.پن و.تجــارت.نی
حاضریــن.پاســخ.داد..دکتــر.ســرقینی.بــا.اشــاره.بــه.اســتراتژی.هــای.وزارت.صنعت.
ــه. ــواد.اولی ــع.گاز.و.م ــه.مناب ــا.ب ــه.دسترســی.م ــا.توجــه.ب ــت:.ب ــوالد.گف ــرای.ف ب
می.توانیــم.شــرایط.خوبــی.را.درخصــوص.تولیــد.در.قیــاس.بــا.دیگــر.کشــورها.رقــم.
بزنیــم..در.ایــن.راه.بایــد.چنــد.نکتــه.مــورد.توجــه.قــرار.بگیــرد..نکتــه.اول.حــذف.
واحدهــای.قدیمــی.اســت..دومیــن.نکتــه.درخصــوص.ادغــام.واحدهــای.موجــود.و.
حرکــت.بــه.ســمت.واحدهــای.بزرگ.تــر.اســت..ســومین.نکتــه.نیــز.مــورد.توجــه.
نیــز.موضــوعR&D..در.کشــور.و.توجــه.بــه.مســائل.زیســت.محیطــی.و.افزایــش.
ــدن.و. ــاون.مع ــرد..مع ــرار.گی ــورد.توجــه.ق ــد.بیشــتر.م ــه.بای ــره.وری.اســت.ک به
صنایــع.معدنــی.وزارت.صنعــت،.معــدن.و.تجــارت.همچنیــن.اظهــار.داشــت:.مــا.
بــرای.ســال.آینــده.بــه.هیــچ.عنــوان.وارد.چرخــه.قیمت.گــذاری.فــوالد.نخواهیــم.
ــه. ــه.را.از.15.درصــد.ب ــه.واردات.گندل ــه.تعرف ــن.اســت.ک ــه.ای ــا.برنام شــد.و.تنه

صفــر.برســانیم.

افزایش تعرفه 
واردات فوالد روی 
میز دولت

در ششمین همایش چشم انداز 
صنعت فوالد و معدن ایران مطرح شد: 
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جلوگیری از سقوط صنعت فوالد 
با افزایش تعرفه واردات

به.گزارش.خبرنگار.چیان،.عضوکمیسیون.صنایع.و.معادن.

مجلس.شورای.اسامی،.با.بیان.اینکه.فوالد.چینی.باعث.رکود.

و.تعطیلی.صنعت.فوالد.در.کشورها.شده.است،گفت:.ایران.

باید.به.منظور.جلوگیری.از.سقوط.صنعت.فوالد.تعرفه.را.باال.

برده،.کنترل.های.گمرکات.را.افزایش.و.ثبت.سفارشات.فوالد.

را.کاهش.دهد..علی.علی.لو،.با.اشاره.تغییر.قیمت.جهانی.فوالد.در.بازار.جهانی.و.داخلی.گفت:.

قیمت.محصوالت.فوالدی.در.بازار.طی.یک.سال.کاهش.یافته.و.این.صنعت.را.با.رکود.مواجه.

کرده.است.نماینده.مردم.شبستر.در.مجلس.شورای.اسامی.درخصوص.نقش.چین.در.ایجاد.

بحران.صنعت.فوالد.افزود:.در.سال.2015.صادرات.فوالد.چین.باالی.100.میلیون.تن.بوده.

که.این.امر.وضعیت.صنعت.فوالدسازی.را.در.دنیا.به.هم.ریخته.و.در.واقع.فوالد.وارداتی.چین.
باعث.رکود.و.تعطیلی.صنعت.فوالد.در.کشورها.شده.است..

فوالد خراسان به دنبال استراتژی 
بازاریابی و فروش محصوالت 

فوالدی 
به.گزارش.خبرنگار.چیان.به.نقــل.از.واحد.روابط.عمومی.
فوالد.خراسان،.سیدحسین.احمدی،.مدیرعامل.این.مجتمع.
خبر.داد:.فوالد.خراسان.توانست.رکورد.تولید.شمش.فوالدی.
را.در.سال.1392.با.تولید.80239.تن.در.مورخ.30.بهمن.ماه.سال.جاری.عبور.دهند.و.به.
میزان.91683.تن.برســاند..احمدی.با.بیان.اینکه.علیرغم.شرایط.رکود.حاکم.بر.بازارهای.
فوالد.کشــور.که.نقدینگی.شــرکت.های.فوالدی.و.از.جمله.فوالد.خراسان.را.تحت.تاثیر.
قرارداده.است.افزود:.در.شرایط.حاضر،.یکی.از.استراتژی.های.اصلی.در.برون.رفت.از.فضای.
فعلی،.بازاریابی.و.فروش.محصوالت.فوالدی.می.باشــد..وی.عنوان.کرد:.در.راستای.کاهش.
فشارهای.ناشی.از.رکود.حاکم.بر.این.مجتمع،.تاش.کارکنان.که..منجر.به.ارسال.شمش.
بــه.بازارهای.مصرف.گردید،..موثر.بود.که.امیدوارم.این.تاش.جمعی.همچنان.ادامه.یابد..
این.گزارش.می.افزاید:.فوالد.خراسان.بزرگترین.تولید.کننده.فوالد.در.شمال.شرق.کشور.
است.که.دارای.محصوالتی.ازقبیل.آهن.اسفنجی،.بریکت،.شمش.فوالدی.و.میلگرد.آجدار.

سایر.10-32.می.باشد.

مدیرعامل فوالد آلیاژی ایران:
تولید و صادرات فوالدهای خاص 

در اولویت است 
مدیرعامــل.فوالد.آلیاژی.ایران.اظهار.داشــت:.اهمیت.و.
کاربرد.وســیع.فوالدهای.زنگ.نزن.در.صنایع.نفت،.گاز.و.

پتروشیمی،.صنایع.غذایی،.دارویی،.مهندســی.پزشکی،.موجب.ایجاد.رونق.و.رقابت.
جدی.در.بازار.جهانی.تولید.این.دسته.از.فوالدها.شده.است..

قدیریان.تاکید.کرد:.با.گســترش.این.تکنولوژی،.امکان.تولید.گریدهای.خاص.پرآلیاژ.

که.عموما.کاربردهای.حساس.دارند.نیز.فراهم.شده.است..وی.افزود:.ساالنه.به.صورت.

مداوم.حدود.3.الی.5.هزار.تن.انواع.مقاطع.فوالدهای.زنگ.نزن.وارد.کشــور.می.شود.

که.به.تدریج.و.با.شرایط.توسعه.یافته.تولید.داخل،.می.توان.ساالنه.از.خروج.10.الی.15.
میلیون.دالر.ارز.از.کشور.جلوگیری.کرد..

مدیرعامل.فــوالد.آلیاژی.ایران.در.مورد.بازاریابی.های.انجام.شــده.برای.صادرات.این.

نوع.فوالد.گفت:.همچنین.با.رایزنی.ها.و.مطالعاتی.که.در.بازار.صورت.گرفته،.صادرات.

فوالدهای.مذکور.می.تواند.در.برنامه.بازارهای.هدف.صادراتی.نیز.قرار.گیرد..وی.تصریح.

کرد:.با.توجه.به.تولید.فوالد.فوق.الذکر،.شــرکت.فوالد.آلیاژی.ایران.موفق.شد،.لیست.
گریدهای.تولیدی.خود.را.به.352.گرید.فوالدی.ارتقاء.بخشد..

دولت از مسئولیت خود در قبال 
صنعت فوالد شانه خالی نکند

رضا.شهرستانی،.عضو.انجمن.تولیدکنندگان.فوالد،.با.بیان.

اینکه.نامه.انجمن.در.خصوص.25.راهکار.خروج.از.رکود.

فوالد.بی.پاســخ.مانده،.اظهار.کرد:.تمام.تولید.کنندگان.

فوالد.مسیر.کاهش.هزینه.تولید.فوالد.را.به.خوبی.می.دانند.
و.بهتر.بود.دولت.حمایتی.که.ما.خواستار.آن.بودیم.را.برآورده.می.کرد.

وی.تصریــح.کرد:.آمریکا.تعرفه.فوالد.را.برای.ورق.های.وارداتی.از.چین.را.افزایش.داده.

و.اروپایی.ها.به.تازگی.از.دولت.خواستار.وضع.تعرفه.سنگین.برای.جلوگیری.از.واردات.

شده.اند..در.جریان.دامپینگ.غفلت.مسئوالن.باعث.شد.نزدیک.به.3.میلیون.تن.فوالد.

وارد.بازارهای.داخلی.شــود.و.همین.موضوع.ســبب.شــد.تا.به.همان.اندازه.فوالد.در.
کارخانه.های.بزرگ.کشور.دپو.شود.

به.گزارش.چیان،.این.تولید.کننده.بخش.خصوصی.گفت:.در.شــرایط.فعلی.حمایت.

دولت.از.صنعت.فوالد.ضرورت.دارد..االن.بسیاری.از.صنایع.به.دلیل.کاهش.بهای.نفت.

که.باعث.شــده.درآمدهای.مالیاتی.به.جای.درآمدهای.نفتی.در.بودجه.باشــد،.ادامه.

فعالیت.اقتصادی.برایشان.سخت.شــده.زیرا.درآمدی.نیست.که.بر.اساس.آن.مالیات.
پرداخت.شود.واحدهای.تولیدی.نباید.به.دلیل.مالیات.تعطیل.شوند.

طرحی برای کاهش قیمت 
تمام شده تولید آهن اسفنجی

به.گزارش.بولتن.اخبار.فوالد،.مدیر.واحد.احیای.مســتقیم.

فوالد.هرمزگان.اعام.کرد:.با.توجه.به.اینکه.روند.رو.به.رشد.

احداث.واحدهای.احیــا.و.عدم.توازن.بین.عرضه.و.تقاضای.

گندله.موجب.شده.واحدهای.فوالدساز.نتوانند.برای.تامین.

گندله.مورد.نیاز.خود.صرفــا.بر.منابع.داخلی.تکیه.کنند.و.

تامین.گندله.از.منابع.خارجی.با.کیفیت.مناسب.نیز.منجر.به.افزایش.هزینه.های.اقتصادی.

و.بهای.تمام.شده.تولید.آهن.اسفنجی.و.نهایتا.محصوالت.نهایی.می.شود،.از.این.رو.با.توجه.

به.محدودیت.تولید.گندله.در.کشور.موضوع.تامین.آن.به.یک.بحران.جدی.در.صنعت.فوالد.

تبدیل.شــده.است..یاسرکیانی.ادامه.داد:.به..منظور.رفع.این.محدودیت.ها.و.کاهش.هزینه.

تولید.شــارژ.آهنی.مورد.نیاز.کوره.های.قوس.الکتریکی.طرحی.برای.تولید.آهن.اسفنجی.

با.اســتفاده.از.کلوخه.ســنگ.آهن.به.همراه.گندله.در.خوراک.کوره.های.احیا.تعریف.شد...

مدیر.واحد.احیای.مستقیم.فوالد.هرمزگان.با.تاکید.بر.موفقیت.آمیز.بودن.این.طرح.گفت:.

براساس.آنالیزهای.انجام.شده.از.سوی.آزمایشگاه.متالیزاسیون.میانگین.ارسال.آهن.اسفنجی.

و.سنگ.آهن.ارسالی.به.کوره.های.ذوب.به.94درصد.و.متالیزاسیون.خود.سنگ.آهن.احیا.شده.

به.90.درصد.رســید.به.نحوی.که.به.کارگیری.این.روش.منجر.به.کاهش.قیمت.تمام.شده.
تولید.آهن.اسفنجی.و.متعاقب.آن.شارژ.فلزی.کوره.های.ذوب.می.شود.

بازدید مقامات ایران و عراق از غرفه 
فوالد مبارکه در بغداد

تالش فوالد مبارکه برای حضور 
در بازارهای منطقه ای

به.گزارش.بولتن.اخبار.فــوالد.به.نقل.از.خبرنگار.فوالد،.در.

افتتاح.دومین.نمایشگاه.بهمن.ماه.جمهوري.اسامي.ایران.در.بغداد،.محمدرضا.نعمت.زاده.

وزیر.صنعت.ایران،.ولید.الحلو.معاون.وزیر.بازرگاني.عراق،.ســفیر.جمهوري.اسامي.ایران.

در.عراق،.جمعي.از.مقامات.محلي.بغداد.و.سایر.بازدیدکنندگان.استان.هاي.عراق.و.اقلیم.

کردستان.از.غرفه.شــرکت.فوالد.مبارکه.اصفهان.بازدید.نمودند..این.گزارش.حاکي.است.

بازدیدکنندگان.از.غرفه.شــرکت.فوالد.مبارکه.پس.از.آشنایي.با.آخرین.دستاوردهاي.این.

شرکت،.بر.توسعه.روابط.في.مابین.دو.کشور.تأکید.و.نسبت.به.استفاده.از.محصوالت.شرکت.

فوالد.مبارکه.اصفهان.در.ایجاد.زیر.ساخت.ها.و.بازسازي.این.کشور.ابراز.تمایل.نمودند.که.
این.مهم.از.سوي.نمایندگان.فوالد.مبارکه.و.بازدیدکنندگان.مورد.تبادل.نظر.قرار.گرفت.

معاون بازاریابي و فروش ذوب 
آهن اصفهان تغییر کرد

آیین.تودیع.مهندس.محســني.معاون.پیشین.بازاریابي.

و.فروش.ذوب.آهن.اصفهان..و.معارفه.مهندس.احســان.

دشتیانه.به.عنوان.معاون.جدید.این.حوزه.یک.شنبه.25.

بهمن.با.حضور.مهنــدس.صادقي.مدیرعامل،.جمعي.از.
معاونین،..مدیران.و.مشاورین.مدیرعامل.و.کارکنان.حوزه.فروش.این.شرکت.برگزارشد.
مهندس.صادقي.در.این.آیین.طي.ســخناني.از.مهندس.محســني.به.عنوان.مدیري.
توانمند.و.شخصیتي.واال.که.سالیان.بسیار.در.حوزه.فروش.و.سایر.قسمت.هاي.شرکت.
خدمــات.ارزنده.و.مهمي.را.ارائه.نموده.اســت،.یاد.کرد.و.گفت:.همچنان.از.تجربیات.
ایشان.به.عنوان.مشاور.عالي.مدیرعامل.در.امر.بازاریابي.و.فروش.بهره.گرفته.مي.شود.
و.امیدوارم.با.همکاري.تمام.مســئولین.و.کارکنان.شرکت.بتوانیم.از.این.شرایط.رکود.

اقتصادي.به.سامت.گذر.کنیم.
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سبحانی: نمی توان قیمت مواد اولیه زنجیره فوالد را با مکانیزم 
بازار تعیین کرد

ــران.هــم.در. ــوالد.ای ــدگان.ف ــر.بهــرام.ســبحاني،.رئیــس.انجمــن.تولیدکنن دکت

ســخنان.خــود.لــزوم.توجــه.بــه.شــرایط.فعلــي.فوالدســازان.را.ضــروري.دانســت.

و.اظهــار.کــرد:.مــواردي.کــه.مطــرح.شــد.نویــد.بخــش.آینــده.و.ســرمایه.گــذاري.

بــراي.افــق.1404.بــود.امــا.وضعیــت.امــروز.فوالدســازها.نیــز.از.اهمیــت.ویــژه.اي.

ــا.چــه.امیــدي.بــه.ســمت. برخــوردار.اســت..اگــر.مشــکل.امــروز.حــل.نشــود.ب

ــت.وارد. ــون.دول ــق.قان ــه.طب ــه.خصــوص.ک ــم؟.ب ــذاري.کنی ــرمایه.گ ــده.س آین

عرصــه.ســرمایه.گــذاري.نشــده.و.بخــش.خصوصــي.بایــد.در.ایــن.عرصــه.قــدم.

بگــذارد..آیــا.بخــش.خصوصــي.شــرایطي.دارد.کــه.وارد.عرصــه.ســرمایه.گــذاري.
شود؟.

ــه.در. ــوال.ک ــن.س ــرح.ای ــا.ط ــران.ب ــوالد.ای ــدگان.ف ــن.تولیدکنن ــس.انجم رئی

ــه. ــت.ک ــد.اس ــا.بعی ــاس.پیش.بینی.ه ــر.اس ــت:.ب ــرد؟.گف ــه.بایدک ــال.95.چ س

کاهــش.یــا.افزایــش.قیمت.هــا.در.ســال.95.بــا.توجــه.بــه.قیمــت.نفــت.از.دامنــه.

ــت. ــرایطی.صنع ــن.ش ــه.در.چنی ــرای.اینک ــن.ب ــرود.بنابرای ــر.ب ــد.فرات 10.درص

فــوالد.را.زنــده.نگــه.داریــم.و.طــرح.هــای.توســعه.را.بــه.پیــش.ببریــم.نیــاز.بــه.

اقداماتــی.درون.بنگاهــی.و.همچنیــن.دولتــی.داریــم.کــه.اقدامــات.درون.بنگاهــی.

شــامل.مدیریــت.کاهــش.هزینه.هــا.بــرای.واحدهــای.موجــود،.مدیریــت.منابــع.

ــترش. ــی،.گس ــد.محصــوالت.صادرات ــی،.تولی ــد.محصــوالت.کیف ــا،.تولی بنگاه.ه
ــی.و.ادغــام.واحدهــای.فــوالدی.کوچــک.اســت.. بازارهــای.صادرات

دکترســبحانی.بــه.اقدامــات.دولــت.نیــز.اشــاره.کــرد.و.گفــت:.دولــت.می.توانــد.

بــا.ارائــه.تســهیات.ارزان.قیمــت.بــرای.ســرمایه.در.گــردش،.تثبیــت.نــرخ.انــرژی،.

ارائــه.یارانــه.انــرژی،.حمایــت.تعرفــه.ای.از.فوالدســازان.داخلــی،.توجــه.بــه.جوایــز.

ــازان. ــک.فوالدس ــه.کم ــده.ب ــال.آین ــی.در.س ــای.مالیات ــی.و.بازنگری.ه صادرات
بشــتابد.

دکتــر.ســبحانی.در.پنــل.تخصصــی.ایــن.همایــش.نیــز.اظهــار.داشــت:.هیچکــس.

موافــق.قیمــت.گــذاري.مــواد.اولیــه.زنجیــره.فــوالد.توســط.یک.شــخص.ثالــث.از.

جملــه.دولــت.نیســت.امــا.تــا.زمانــي.کــه.تعادلــي.میــان.عرضــه.و.تقاضــا.وجــود.
نداشــته.باشــد،.نمــي.تــوان.قیمــت.را.بــا.مکانیــزم.بــازار.تعییــن.کــرد.

ــا. ــدارد؛.ام ــود.ن ــت.وج ــوي.دول ــذاري.ازس ــت.گ ــز.قیم ــاره.اي.ج ــن.چ بنابرای

انتظــار.مــي.رود.در.ســال.هــاي.آینــده.بــا.بــه.تعــادل.رســیدن.عرضــه.و.تقاضــا.
ــود.. ــن.ش ــازار.تعیی ــزم.ب ــط.مکانی ــوالدي.توس ــوالت.ف ــذاري.محص قیمت.گ

سلطانی نژاد: ابزارهای متنوع بورس کاال آماده تامین مالی 
صنعت فوالد است

ــران.هــم.در.ایــن. ــورس.کاالی.ای ــر.عامــل.ب ــژاد،.مدی .دکتــر.حامــد.ســلطانی.ن

همایــش.بــا.معرفــی.ابزارهــای.بــورس.کاال.بــرای.تامیــن.مالــی.صنعــت.فــوالد.

ــپرده. ــی.س ــتاندارد،.گواه ــوازی.اس ــلف.م ــلف،.اوراق.س ــای.س ــت:.قرارداده گف

ــورس. ــی.در.ب ــای.مال ــه.ابزاره ــی.و.ارزی.از.جمل ــای.کاالی ــی.و.صندوق.ه کاالی

کاالی.ایــران.هســتند.کــه.مــی.تــوان.بــا.اســتفاده.از.آن.هــا.نســبت.بــه.تامیــن.

مالــی.صنعــت.فــوالد.ایــران.در.پســاتحریم.اســتفاده.کــرد..وی.در.ادامــه.اضافــه.

ــن. ــون.ت ــه.گذشــته.5/4.میلی ــای.هفت ــا.انته ــدای.ســال.جــاری.ت ــرد:.از..ابت ک

ــورس. ــال.در.ب ــارد.ری ــزار.میلی ــش.از.77.ه ــه.ارزش.بی ــوالدی.ب ــوالت.ف محص

معاملــه.شــده.اســت.کــه.از.ایــن.میــزان.69.هــزار.میلیــارد.ریــال.آن.در.قالــب.

قراردادهــای.ســلف.)تامیــن.مالــی.تولیدکننــده(.صــورت.گرفتــه.اســت..همچنین.

درایــن.مــدت.2/6.میلیــون.تــن.ســنگ.آهــن.بــه.ارزش.1/5.هــزار.میلیــارد.ریــال.

در.بــورس.معاملــه.شــده.اســت..مدیرعامــل.بــورس.کاالی.ایــران.پــس.از.تشــریح.

معامــات.ســلف.در.ایــن.بــورس.گفــت:.تأمیــن.مالــی.بــا.کم.تریــن.هزینــه،.در.

کوتاه.تریــن.زمــان،.بــدون.بروکراســی.اداری.و.بــر.اســاس.قراردادهــای.اســامی.

ــورس.کاال. ــرارداد.ســلف.در.ب ــه.ویژگــی.هــای.ق ــوان.عرضــه.کننــده.از.جمل و.ت

اســت..همچنیــن.در.ایــن.همایــش،.قائــم.مقــام.انجمــن.آهــن.و.فــوالد.چیــن،.

ــان.و.. ــل.شــرکت.SMS.آلم ــر.عام ــا،.مدی ــی.ایتالی ــل.شــرکت.دانیل ــر.عام مدی

ــد.. ــخنرانی.پرداختن ــراد.س ــه.ای ــز.ب ــپانیا.نی ــارایه.اس ــرکت.س ــل.ش ــر.عام مدی

.World Steel.ــرکت ــس.ش ــر.و.موس ــوس.تحلیلگ ــر.مارک ــه.پیت ــن.اینک ضم

Dynamics هــم.تحلیلــی.از.وضعیــت.حــال.و.آینــده.صنعــت.فــوالد.جهــان.و.
ــه.داد. ایــران.ارائ
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ورق تخت اوکراین به دنبال 
افزایش سهم خود در بازار اروپا

به.گـزارش.بولتن.اخبـار.فوالد،.صادرکننـده.های.ورق.

تخـت.اوکرایـن.سـعی.دارند.موقعیـت.خـود.را.در.بازار.

اروپـا.بهبـود.بدهند.چرا.کـه.اروپا.بر.علیـه.واردات.ورق.

تخـت.چیـن.پرونده.آنتـی.دامپینگ.باز.کرده.اسـت..از.

طرفـی.شـرایط.در.بازار.خاور.میانه.هم.برای.فوالدسـازان.اوکراینی.مسـاعد.نیسـت.
و.نمـی.توانند.قیمت.را.بـاال.ببرند.

اوایـل.مـاه.جـاری.ورق.تخـت.اوکرایـن.در.مرکـز.اروپـا.300.تـا.305.یـورو.هـر.تن.

تحویـل.در.محـل.بـوده.و.در.حـال.حاضـر.تقاضـا.و.همچنیـن.قیمت.درخواسـتی.
خریدارهـا.باالتـر.رفته.اسـت..

خریـدارن.اروپایـی.حاضرنـد.5.یـورو.افزایـش.قیمـت.را.بپذیرنـد.ولـی.عرضـه.

کننده.هـای.اوکرایـن.بـه.دنبال.10.تا.15.یورو.افزایش.قیمت.هسـتند..فعـاالن.بازار.

در.اروپـا.بعیـد.مـی.داننـد.اوکرایـن.میزان.عرضـه.ورق.تخت.وهمچنیـن.قیمت.آن.

را.بـه.میـزان.چشـمگیری.افزایش.دهـد..ورق.تخت.اوکراین.و.روسـیه.در.خاورمیانه.

275.دالر.هـر.تـن.فـوب.اسـت.و.در.امـارات.هـم.در.305.تا.310.دالر.هر.تن.سـی.
اف.آر.شـنیده.شـده.که.خریـدار.ندارد.

ثبات قیمت قراضه در ترکیه
معاملـه. همچنـان. ترکیـه. قراضـه. واردات. بـازار. در.
جدیدی.نهایی.نشـده.و.قیمت.قراضه.سـنگین.کاس.
1.و2.خلـوص.20-80..امریـکا.175..دالر.هر.تن.سـی.
اف.آر.و.در.ثبـات.اسـت..بـه.گزارش.بولتـن.اخبار.فوالد.
بـه.نقل.از.ایفنـا،..قراضه.دریای.بالتیک.نیـز.آخرین.بار.
در.170.دالر.هـر.تـن.سـی.اف.آر.معاملـه.شـد..قراضه.

اروپایـی.نیـز.175.دالر.هـر.تن.سـی.اف.آر.اسـت.

افت قیمت قراضه در ایتالیا
ــا. ــا.ب ــازار.داخلــی.و.واردات.ایتالی قیمــت.قراضــه.در.ب
توجــه.بــه.افــت.مصــرف.در.فوریــه.10.تــا.15.یــورو.
ــازان. ــاری.فوالدس ــاه.ج ــت..در.م ــه.اس ــش.یافت کاه
ــری. ــد.کمت ــود.تقاضــا.تولی ــل.رک ــه.دلی ــی.ب ایتالیای
داشــته.انــد.ازایــن.رو.خریــد.قراضــه.آن.هــا.نیــز.افــت.
ــی.کاهــش. داشــته.اســت..تقاضــای.میلگــرد.صادرات
یافتــه.و.تقاضــای.داخلــی.هــم.ضعیــف.و.موجــودی.کارخانــه.هــا.نیــز.باالســت.
بــه.گــزارش.بولتــن.اخبــار.فــوالد،.اواســط.فوریــه.قراضــه.در.بــازار.داخلــی.ایتالیا.5.
تــا.10.یــورو.ارزان.تــر.شــد.و.قیمــت.وارداتــی.نیــز.10.تــا.15.یــورو.در.ســه.هفتــه.
اخیــر.افــت.داشــته.اســت..در.مــواردی.تــا.20.یــورو.کاهــش.قیمــت.نیــز.مشــاهده.
شــده.اســت..قراضــه.خــرد.شــده.در.بــازار.داخلــی.شــمال.اروپــا.150.تــا.160.یورو.
هــر.تــن.شــده.اســت..ایــن.در.حالــی.اســت.کــه.تقاضــای.فــوالد.ضعیــف.بــوده.و.

رو.بــه.بهبــودی.نیســت..بســیاری.معتقدنــد.قیمــت.قراضــه.دیگــر.به.کف.رســیده.
ولــی.شــرایط.بــازار.می.توانــد.هــر.اتفاقــی.را.ممکــن.ســازد.

افزایش قیمت های میلگرد و 
ورق در چین

قیمـت.هـای.میلگرد.در.شـمال.چین.مجـددا.افزایش.

یافتـه.و.گرچـه.میـزان.خریدها.هنوز.پائین.اسـت.ولی.

پیـش.بینی.شـده.اغلـب.خریـداران.تا.دوهفتـه.آینده.
بـه.بـازار.باز.نخواهند.گشـت.

بـه.گـزارش.بولتـن.اخبار.فوالد.به.نقل.از.اسـتیل.پدیا،.در.بازار.خرده.فروشـی.پکن.

قیمـت.میلگـرد.با.قطر.18.تا.25.میلیمتر.گریـد.HRB400.در.حدود.905...1.تا.

915...1.یـوآن.)292.دالر(.تحویـل.درب.انبـار.و.17.درصد.مالیات.بر.ارزش.افزوده.

بود.و.نسـبت.به.روز.قبل.30.یوآن.)5.دالر(.افزایش.داشـت..بیشـتر.تجار.در.پکن.

پیشنهادهایشـان.را.از.ایـن.قیمـت.شـروع.کردنـد.امـا.فعالیت.های.تجاری.بسـیار.

محـدود.بود.زیرا.کارها.در.کارگاه.های.سـاختمانی.از.شـروع.سـال.نو.متوقف.شـده.

اسـت..یـک.شـرکت.مطـرح.در.پکن.دلیـل.عمـده.ایـن.افزایـش.را.افزایش.قیمت.

هـای.شـمش.و.مواد.اولیه.عنوان.کرده.اسـت.اما.هنوز.روشـن.نیسـت.بـازار.چگونه.

ایـن.رونـد.را.در.مـدت.کوتاهی.مدیریـت.کند.زیرا.میـزان.تقاضـا.در.فوریه.به.طور.
آرامی.بهبـود.می.یابد.

همچنیـن.قیمـت.ورق.گـرم.صادراتـی.چین.با.رشـد.بـازار.داخلی.کمی.بـاال.رفته.

اسـت..قیمـت.پیشـنهادی.فعلـی.280.تـا.290.دالر.هر.تـن.فوب.اسـت؛.در.حالی.

کـه.چهـار.هفته.قبـل.280.تـا.285.دالر.هر.تن.فوب.بود..عرضـه.کننده.ها.قیمت.

را.خیلـی.بـاال.نبـرده.اند.تا.بتوانند.فروش.بهتری.داشـته.باشـند..از.طرفـی.در.بازار.
داخلـی.قیمـت.ورق.گرم.تـا.10.دالر.باال.رفته.اسـت..

تحلیل موسسه جی پی مورگان 
از بازار جهانی فوالد 

بـه.گـزارش.چیـان.بـه.نقـل.از.ایفنـا،.موسسـه.جـی.

پـی.مـورگان،.اخیـرا.چشـم.انـداز.روشـنی.برای.بـازار.

جهانـی.فوالد.پیش.بینی.نکرده.اسـت.چـرا.که.معتقد.

اسـت.مـازاد.عرضـه.و.تـداوم.رکـود.تقاضـا.در.چیـن.و.
پرونده.هـای.تخلفـات.تجـاری.بـر.صنعـت.فوالد.اثـر.منفـی.دارد.

موسسـه.جـی.پـی.مـورگان.بـرآورد.نموده.که.چیـن.سـال.2016.تـا.4.درصد.افت.
در.مصـرف.فوالد.خواهد.داشـت..

در.امریـکا.نیـز.بهبـود.قیمـت.ورق.موقتی.اعـام.شـده.و.در.اروپا.نیز.بـازار.وضعیت.

بدتـری.دارد.و.از.قیمـت.هـای.بـازار.امریـکا.پاییـن.تـر.خواهد.بـود..در.امریـکا.این.

امیـدواری.وجـود.دارد.کـه.تعرفـه.هـای.آنتی.دامپینـگ.برعلیـه.واردات.ورق.گرم.و.

سـرد.مـی.توانـد.تاثیرات.مثبتی.داشـته.باشـد..با.این.حـال.این.نگرانی.وجـود.دارد.
کـه.فشـارها.را.به.بـازار.اروپا.منتقل.سـازد.
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قیمت هاي جهاني

 شماره 91  نیمه دوم بهمن  ماه  1394 

 تهیه و تنظیم: مریم رحیمی

داخلی
نعمت زاده.:.رونق.از.فروردین.به.بخش.صنعت.بازمی.گردد �
مرکز آمار ایران.:.نرخ.تورم.در.بهمن..11.8.درصد.شد/.تورم.نقطه.ای.8.9.درصد �
رئیس کل سازمان امور مالیاتی:.از.ابتدای.سال.95.به.واحدهای.تولیدی.و.خدماتی. �

تسهیات.مالیاتی.باهدف.افزایش.اشتغال.داده.می.شود.
ان پی آر.:.آمریکا.تعرفه.300.درصدی.بر.پسته.ایرانی.وضع.کرد �
مهر:.مشوق.صادراتی.1200.میلیارد.تومانی/.خروج.موادخام.معدنی.از.چتر.حمایتی �
استاندار بصره.:.ایران.می.تواند.در.200.فرصت.سرمایه.گذاری.عراق.سهیم.باشد �
مهر.:.جزئیات.بخشنامه.جدید.بانک.مرکزی/.یوزانس.هم.سهمیه.بندی.شد �
وزیر صنعت.:.روابط.تجاری.و.صنعتی.تهران.-.بغداد.توسعه.می.یابد �
وزیر انرژی روسیه.:.ایران.تولید.نفت.خود.را.کاهش.نمی.دهد �
ایسنا.:.رشد.معدنی.امسال.منفی.نیست/.سال.95.رشد.12.درصدی.خواهیم.داشت. �
رویترز.:.صادرات.نفت.ایران.به.کره.جنوبی.در.ماه.گذشته.میادی.به.203.هزار.و. �

165.بشکه.در.روز.رسید.که.نسبت.به.مدت.مشابه.سال.قبل.از.رشد.تقریبا.3.برابری.
برخوردار.بود.

مهر.:.دو.هزار.خودروی.بنز.سال.آینده.به.ایران.صادر.می.شود �
عضو اتاق بازرگانی اهواز.:.رایزنی.برای.فعالیت.خطوط.کشتیرانی.خوزستان.به. �

عمان.انجام.شده.است

خارجی
وادسام.:.سپرده.افغان.ها.در.بانک.های.این.کشور.به.بیش.از.4.میلیارد.دالر.می.رسد. �
رویترز.:.رئیس.بورس.چین.به.دلیل.عملکرد.ضعیف.شاخص.بورس.این.کشور. �

برکنار.شد.
رویترز:.برزیل.هزینه.های.خود.را.در.سال.جاری.میادی.یک.سوم.کاهش.می.دهد. �
عربین بیزینس.:.سود.بانک.های.کوچک.خاورمیانه.در.بحران.فعلی.اقتصاد.جهانی.به. �

شدت.کاهش.یافته.است.
نیوز نو.:.اقتصاد.جهانی.در.سال.جاری.میادی.به.دلیل.کاهش.تقاضا.با.تورم.نزولی.و. �

احتماال.دستمزد.ناکافی.و.افزایش.بیکاری.روبرو.می.شود.
داچ ول.:.آلمان.وام.500.میلیون.یورویی.به.عراق.اعطا.می.کند. �
نیوزنو.:.انگلیسی.ها.در.صورتی.که.واحد.پول.آنها.یورو.نباشد،.حاضر.به.ماندن.در.اتحادیه. �

اروپا.هستند.
دویچ وله.:.»کریستین.الگارد«.برای.دومین.بار.به.عنوان.رئیس.صندوق.بین.المللی. �

پول.انتخاب.شد.
رویترز.:.آمریکا.به.عنوان.بزرگترین.شریک.تجاری.آلمان.در.سال.گذشته.میادی. �

شناخته.و.حجم.صادرات.آلمان.به.این.کشور.127.میلیارد.دالر.اعام.شد.
راشاتودی.:.روسیه.و.لهستان.توافق.کردند.که.از.مرز.این.کشورها.عملیات.ترانزیک.کاال. �

تا.پنجم.ماه.آینده.میادی.ادامه.پیدا.کند.
سی ان ای.:.بانک.های.تایوانی.سود.خود.را.در.سال.جاری.میادی.با.کاهش.پیش.بینی. �

می.کنند.
عربین بیزینس.:.اعمال.اصاحات.در.یارانه.سوخت.کشورهای.عضو.شورای.همکاری. �

خلیج.فارس.به.تنهایی.نمی.تواند.مشکل.کسری.بودجه.این.کشورها.را.بر.طرف.کند.

مشخصاتمحصول

میانگین.قیمت.
در.هفته.منتهی.

به22نوامبر
2015

میانگین.قیمت.
در.هفته.منتهی.

به29نوامبر

میانگین.قیمت.
در.هفته.
منتهی.به.

6دسامبر2015

میانگین.قیمت.در.
هفته.منتهی.به.

14دسامبر
.2015

میانگین.قیمت.
در.هفته.منتهی.
به3.ژانویه2016

میانگین.قیمت.
در.هفته.منتهی.
به9.ژانویه2016

میانگین.قیمت.
در.هفته.منتهی.

به
10ژانویه

میانگین.قیمت.
در.هفته.منتهی.

به
16ژانویه

میانگین.قیمت.
در.هفته.منتهی.

به
24ژانویه

میانگین.قیمت.
در.هفته.منتهی.

به
31ژانویه

میانگین.قیمت.
در.هفته.منتهی.

به
14فوریه

میانگین.قیمت.
در.هفته.منتهی.

به
21فوریه

40/5-3539/5-34/534-33/533/5-3332/5-33/532-33/532/5-3632/5-31/535-32/530/5-3631/5-3835-5837.درصد.وارداتی-.CFR.شمال.چینسنگ.آهن

52/5-45/551/5-4544/5-4444-43/543-44/542/5-44/543/5-46/543/5-41/545/5-4340/5-47/542-4946/5-6548.درصد.وارداتی-.CFR.شمال.چینسنگ.آهن

31/5-26/530/5-2625/5-2525-24/524-2523/5-2524-27/524-2326/5-2422-2723-2826-5227.درصد.وارداتی-.CFR.شمال.چینسنگ.آهن

737369696959/559/559/559/559/56666صادراتی.برزیل-..FOBگندله

290-290275-305275-305290-305290-305290-305295-305295-305295-325295-325310-325310-310صادراتی.ترکیه-.FOBشمش

277270267255247/5250250253245242/5242/5247/5صادراتی-.FOB.دریای.سیاهشمش

235-235185-235185-235185-235185-235185-235185-235185-235185-235185-235185-235185-185سلف.سه.ماهه.بورس.فلزات.لندنشمش

178-176175-174172-176172-177172-172173-172168-172168-172168-172168-175168-175170-170دریای.سیاهشمش.چدن

290-290280-290285-290280-290280-280280-280270-280270-280270-315270-315285-315285-285وارداتی-.CFR.خلیج.فارسورق.گرم

310-300290-310290-310290-310290-310290-310290-310290-310290-310290-310290-310290-290صادراتی.ترکیه-.FOBورق.گرم

252-252248-260248-260255-260255-270255-270265-270265-270265-275255-275270-275270-270صادراتی.روسیه-.FOB.دریای.سیاهورق.گرم

310-310300-315300-315310-315310-320310-320310-320310-320310-335310-335330-335330-330صادراتی.روسیه-.FOB.دریای.سیاهورق.سرد

355-355350-355350-350350-330340-330320-330320-315320-290310-290285-290285-292285-285صادراتی.چین-.FOBشانگهایورق.سرد

405-405395-405395-405395-405395-400395-400390-400390-400390-430390-430400-430400-400وارداتی-.CFR.خلیج.فارسورق.گالوانیزه

390-390385-365380-365360-365360-365360-365360-365360-355360-355350-365350-365360-360صادراتی.چین-.FOB.شانگهایورق.گالوانیزه

345-355335-355345-355345-355345-355345-355345-355345-355345-350345-350340-350340-340وارداتی-.CFR.خلیج.فارسمیلگرد

316-318314-323317-324319-330319-326325-326322-327322-328323-331326-336329-350330-340صادراتی.ترکیه-.FOBمیلگرد

275-275270-275270-275265-285265-285280-285280-285280-300280-300290-300290-300290-290صادراتی-.FOB.دریای.سیاهمیلگرد

259-255254-252250-248248-248245-248245-247245-254243-254248-255250-255252-255252-252صادراتی.چین-.FOBمیلگرد

365-365350-385350-385375-385375-385370-385370-385370-400370-400380-400380-400380-380صادراتی.ترکیه-.FOB.دریای.سیاهتیرآهن

290-290280-285280-285280-295280-295290-295290-295290-310290-310300-310300-310300-300صادراتی-.FOB.دریای.سیاهمفتول
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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 91  نیمه دوم بهمن  ماه  1394 

هفته چهارم بهمنهفته سوم بهمنسایز

0.418,30018,300

0.517,50017,500

0.617,30017,300

0.717,30017,300

0.817,30017,300

0.917,30017,300

117,30017,300

1.2517,50017,500

1.517,50017,500

217,50017,500

2.518,50018,500

هفته چهارم بهمنهفته سوم بهمنسایز

212,76012,550

315,91015,880

416,20016,150

516,80016,850

616,75016,750

815,50015,750

1015,10015,150

1215,10015,170

1515,10015,100

2013,75013,600

2513,45013,550

هفته چهارم بهمنهفته سوم بهمنسایز

6.513,30013,200

8******

1010,80010,900

1216,250***

1416,85016,850

هفته چهارم بهمنهفته سوم بهمنسایز

311,70011,700

411,70011,700

511,70011,700

611,70011,700

811,70011,700

1011,90011,900

1212,40012,400

1516,30016,300

هفته چهارم بهمنهفته سوم بهمنسایز

612,20012,200

812,05012,050

1012,05012,050

1212,05012,050

1412,05012,050

1613,10013,100

1822,70022,700

2022,70022,700

2222,20022,200

هفته چهارم بهمنهفته سوم بهمنسایز

811,90011,700

1011,00010,800

1211,00010,800

1411,70011,500

1611,80011,500

1811,80011,600

2011,90011,750

2211,88011,600

2511,90011,650

2812,00011,800

3011,550***

3212,00011,800

رونــد تغییرات هفتگی 
قیمت محصوالت فوالدی 

در بازار تهران

نام.کاالتولید.کننده
قیمت.پایانی.

میانگین.موزون.
)ریال(

حجم.معامله.
تاریخ.تحویلتاریخ.معامله)تن(

19.75210026/11/139431/02/1395ورق.گالوانیزه.Gفوالد.مبارکه.اصفهان

14.1009.00126/11/139429/12/1394ورق.گرم.Bفوالد.مبارکه.اصفهان

14.35023.55726/11/139429/12/1394ورق.گرم.Cفوالد.مبارکه.اصفهان

17.5003.37426/11/139431/01/1395ورق.سرد.Bفوالد.مبارکه.اصفهان

26.3001.79526/11/139431/01/1395ورق.قلع.اندودفوالد.مبارکه.اصفهان

14.0006607/11/139414/11/1394تیرآهن.12ذوب.آهن.اصفهان

17.01020.00011/11/139431/03/1395سبد.تیرآهن20و24ذوب.آهن.اصفهان

17.01020.00011/11/139431/03/1395سبد.تیرآهن22و27ذوب.آهن.اصفهان

12.50042.00013/11/139429/12/1394تیرآهن.14و16ذوب.آهن.اصفهان

سبد.میلگرد.ذوب.آهن.اصفهان
A3-181211.2303.53027/11/139402/12/1394تا

نام.کاالتولید.کننده
قیمت.پایانی.

میانگین.موزون.
)ریال(

حجم.معامله.
تاریخ.تحویلتاریخ.معامله)تن(

12.00050027/11/139402/12/1394سبد.میلگرد.مخلوطذوب.آهن.اصفهان

13.50028902/12/139405/12/1394تیرآهن.16ذوب.آهن.اصفهان

12.50018.12802/12/139405/12/1394تیرآهن.14.16ذوب.آهن.اصفهان

12.50054.38402/12/139405/12/1394تیرآهن.14.16ذوب.آهن.اصفهان

شمش.بلوم.فوالد.خوزستان
5SP)150*150(10.50018.90019/11/139429/12/1394

11.50040.40019/11/139429/12/1394تختال.Cفوالد.خوزستان

شمش.بلوم.فوالد.خوزستان
5SP)150*150(10.5006.90020/11/139429/12/1394

11.5009.60020/11/139429/12/1394تختال.Cفوالد.خوزستان

نورد.و.تولید.قطعات.
فوالدی

12.40040021/11/139426/11/1394ورق.گرم


