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سخن اول

ضرورت پشتیبانی اعضاء از انجمن برای 
پیگیری مطالبات

 شماره ۹7  نیمه دوم خردادماه  ۱۳۹۵ 

منتخب خبرهای 
 بازار فوالد 
ایران و جهان

گرچه.فعالیت.صنفی.در.ســال.های.اخیِر.»رکود.عمیق.بازار.فوالد«.دشوار.

و.طاقت.فرســا.بود.اما.برای.صیانت.از.صنعت.و.بازار.فوالد.کشــور،.ضرورتی.
اجتناب.ناپذیر.بود..

فلسفه.ایجاد.انجمن.تولیدکنندگان.فوالد.ایران،.تقویت.انسجام.تشکلی.و.حفظ.

مصالح.تولید.و.تولیدکنندگان.فوالد.کشور.و.مطالبه.خواسته.های.آنها.از.دولت.

بوده.است..برای.نیل.به.این.منظور.مشارکت.اعضای.تولیدکننده.انجمن.امری.

حیاتی.است.و.این.مشارکت.اعضاء.در.دوره.سخت.بازار.و.مشکالتی.که.برای.
واحدهای.تولیدی.به.وجود.آمده.مهمتر.از.زمان.رونق.بازار.است.

اگرچــه.االن.طبق.اطالعاتی.که.در.انجمــن.تولیدکنندگان.فوالد.در.اختیار.

داریم،.متاسفانه.واحدهای.فوالدی.و.نوردی.بسیاری.تعطیل.و.یا.در.وضعیت.

نیمه.تعطیل.هستند.اما.در.این.چند.سال.سعی.کردیم.با.هم.اندیشی.و.جلب.

مشارکِت.اعضای.محترم.و.صاحبنظران.به.راهکارها.و.پیشنهاداتی.برای.خروج.
از.بن.بست.و.بحران.در.صنعت.فوالد.برسیم.

جلسات.هم.اندیشی.اعضای.هیئت.مدیره.انجمن.با.مدیران.واحدهای.عضو.با.

هدف.بهبود.وضعیت.بازار.و.در.موضوعاتی.از.این.قبیل.برگزار.شد..جلساتی.با.

موضوع:.اتخاذ.راهکارهای.الزم.برای.ایجاد.تناسب.قیمتی.بین.شمش.و.میلگرد؛.

آهن.اسفنجی.و.ذوب؛.گندله.و.آهن.اسفنجی،.هم.اندیشی.برای.اتخاذ.راهکارهای.

الزم.جهت.تحریک.بازار.و.بســته.پیشــنهادی.انجمن.به.دولت.برای.خروج.

صنعت.فوالد.از.رکود،.تالش.برای.ساماندهی.بازار.قراضه،.گردهمایی.مسائل.

مالیاتی.اعضای.انجمن.با.حضور.مدیر.کل.مالیات.بر.ارزش.افزوده،.گردهمایی.

اعضای.انجمن.با.موضوع.پیگیری.مسائل.بانکی.و.چگونگی.بازپرداخت.بدهی.

ها،.جلسات.هیئت.مدیره.انجمن.با.موضوع.تامین.شمش.مورد.نیاز.نوردکاران.

کشــور.با.قیمت.اقتصادی،.جلساتی.با.موضوع.اصالح.مبنای.محاسبه.قیمت.

ها،.جلسات.تقویت.صادرات.محصوالت.فوالدی.و.پیشنهاداتی.همانند.معافیت.

مالیاتی.صادرکنندگان.فوالد،.جلساتی.با.هدف.بررسی.مشکالت.تولیدکنندگان.
فوالد.با.کمیسیون.صنایع.و.معادن.مجلس،.اتاق.بازرگانی.و.مسئولین.دولتی.

در.طول.این.ســال.ها.اگرچه.همه.زنجیره.های.فوالد.دچار.چالش.شدند.اما.

یکی.از.بخش.هایی.که.در.صنعت.بزرگ.فوالد.دچار.مشکالت.عدیده.ای.شد.و.

حیات.و.بقاء.آنها.در.معرض.خطر.جدی.است.و.انجمن.در.طول.سال.های.آینده.

باید.توجه.بیشتری.به.آنها.داشته.باشد،.شرکت.های.نوردی.هستند.که.بنده.به.

عنوان.یکی.از.اعضای.هیئت.مدیره،.شاهد.تعدد.مشکالت.آنها.و.مراجعات.آنها.

بودم.و.بهتر.است،.تالش.برای.تامین.شمش.مورد.نیاز.شرکت.های.نوردی.با.

قیمت.مناسب.به.خصوص.از.طریق.شرکت.های.عضو.و.ایجاد.تناسب.قیمتی.
بین.شمش.و.میلگرد.یکی.از.سرفصل.های.انجمن.در.دوره.جدید.باشد.

خدا.را.شــکر.با.تقویت.جایگاه.انجمن.در.بیــن.نهادهای.حاکمیتی،.اصالح.

ساختار.سازمانی.به.هدف.اثرگذاری.بیشتر،.فراگیری.و.افزایش.4برابری.اعضای.

آن.و.جلب.پشتبانی.اعضاء،.دلگرمی.تولیدکنندگان.برای.پیگیری.مطالبات.از.

کانال.این.نهاد.صنفی.بیشتر.شده.است.و.امیدواریم.انجمن.با.حفظ.این.افتخار.

و.جلب.اعتماد.اعضاء.و.جذب.هر.چه.بیشتر.مشارکت.آنها.هم.چنان.در.رده.

شاخص.ترین.و.موفق.ترین.تشکل.های.صنفی.کشور.باقی.بماند.و.افتخار.این.

را.داشته.باشد.که.به.گره.گشایی.از.مشکالت.تولیدکنندگان.و.ارائه.راهکارهای.
مفید.برای.بهبود.فضای.کسب.و.کار.فعاالن.فوالدی.بپردازد..انشاءاهلل

تولید بیلت و بلوم در فوالد مبارکه با هدف تأمین نیاز نوردکاران کشور
درجلســه کميته مديريت فوالد مبارکه با حضور مديرعامل و اعضاء اين کميته، توليد بيلت و بلوم در فوالد 

مبارکه با هدف تأمين نياز نوردکاران داخلي مطرح و مورد بررسي قرار گرفت.

مهندس خليفه ســلطانی، در آســتانه برگزاری مجمــع عمومی انجمن 
توليدکنندگان فوالد ايران، گزارشــی از عملکرد انجمن و خالصه ای از مهم 
ترين اقدامات در پنجمين دوره هيئت مديره، بويژه در يک ســال اخير را در 

اختيار بولتن اخبار فوالد قرار داد که به شرح ذيل است:
انجمن.در.طول.این.چند.ســال.اخیر.به.سبب.مواجه.شدن.با.دشواری.های.بسیار.زیاد.
برای.صنعت.فوالد.و.رکود.حاکم.بر.کشور،.مازاد.عرضه.جهانی.فوالد،.دامپینگ.فوالد،.عدم.
توازن.در.زنجیره.فوالد،.فضای.نامساعد.سرمایه.گذاری.و.کسب.و.کار.برای.تولیدکنندگان.
فوالد.و..ده.ها.علت.دیگر.با.سختی.های.زیادی.روبرو.شد.که.در.حد.توان.سعی.در.گره.
گشایی.از.مشکالت.تولیدکنندگان.عضو.این.تشکل.داشت..در.این.گزارش.به.صورت.کوتاه.

به.برخی.اقدامات.اشاره.می.شود:
صرف وقت بيشتر توسط هيئت مديره: تعداد.جلسات.اعضای.هیئت.مدیره.در.بین.
ســال.های.89.تا.94.از.46.جلسه.به.135.جلسه.افزایش.یافت.و.نیز.مکاتبات.صورت.

گرفته.در.این.سال.ها.از.55.مورد.به.106.مورد.رسید.
حضور فعال در جلسات به منظور دفاع از اعضاء:.از.جمله.مهمترین.جلساتی.که.
انجمن.در.ســال.94.برگزار.کرده.یا.در.آن.ها.حضور.داشته.است.می.توان.به.موارد.ذیل.
اشــاره.کرد:.هم.اندیشی.در.خصوص.تشکیل.شورای.تأمین.قراضه.مورد.نیاز.واحدهای.
فوالدی.با.اتحادیه.صنایع.بازیافت.ایران،.ایجاد.ســاختار.مناسب.قیمت.گذاری.در.حلقه.
های.مختلف.زنجیره.فوالد.با.ستاد.تنظیم.بازار.دولت،.جلسات.کارگروه.سیاستگذاری.و.
تعیین.خط.مشی.در.راستای.ساماندهی.بازار.آهن.قراضه.در.بورس.کاالی.ایران،.جلسه.
اتــاق.فکر.به.منظــور.بهره.گیری.از.تجارب.و.نظرات.خبرگان.صنعت.فوالد.کشــور.در.
تدوین.برنامه.راهبردی.صنعت،.معدن.و.تجارت،.نشست.اختصاصی.با.ریاست.هیئت.عامل.
ایمیدرو.در.خصوص.یافتن.راهکارهای.چالش.هــای.بازارهای.داخلی.و.خارجی.فوالد،.
اتخاذ.راهکارهای.الزم.جهت.تحریک.تقاضای.شــمش.و.محصوالت.فوالدی.با.همکاری.
شــرکت.های.بزرگ.فوالدی،.جمع.بندی.برنامه.راهبــردی.صنعت.فوالد.در.دفتر.امور.
صنایع.معدنی.وزارت.صمت،.بررسی.پیشنهاد.وزارت.نیرو.در.خصوص.»تعیین.بهای.برق.
مصرفی.واحدهای.تولیدی.که.محصول.آنها.به.خارج.از.کشور.صادر.و.یا.در.بورس.عرضه.
میگردد«.از.طریق.نهاد.ریاست.جمهوری.و.سازمان.مدیریت.و.برنامه.ریزی.کشور،.جلسات.
تخصصی.کمیسیون.اقتصاد.در.خصوص.پیشنهادات.وزارت.صنعت.برای.رفع.مشکالت.
صنعت.فوالد.کشور.با.کمیسیون.اقتصاد.هیئت.دولت،.بررسی.کارشناسی.اصالح.تعرفه.
های.واردات.فوالد.و.اعمال.تعرفه.های.پلکانی.در.صنعت.فوالد.از.طریق.دفتر.امور.صنایع.
معدنی.وزارت.صمت،.پایش.طرح.های.مصوب.در.طرح.جامع.فوالد.کشور.با.کمک.شرکت.
ملی.فوالد.ایران،.راهکارهای.الزم.جهت.رفع.مشــکالت.مالیاتی.و.بانکی.اعضاء.انجمن.با.
دفتر.تحقیقات.و.سیاست.های.مالی.وزارت.امور.اقتصاد،.بررسی.شرایط.بازار.محصوالت.
فوالدی.و.هم.اندیشــی.در.خصوص.بهبود.شرایط.موجود.و.تعریف.بازارهای.مالی.جدید.
از.طریق.بورس.کاالی.ایران،.بررسی.مسائل.و.مشکالت.فرآوری.صادرات.لوله.و.پروفیل.
با.حضور.وزیر.صنعت،.تدوین.استراتژی.توسعه.زیرساخت.های.صنعتی.و.معدنی.با.مدیر.
کل.دفتر.امور.خدمات.بازرگانی.وزارت.صمت،.جلساتی.با.انجمن.های.فوالد.کره.جنوبی.
و.ترکیه.پیرامون.گسترش.همکاری.های.فیمابین.و.شناخت.صنعت.و.بازار.فوالد.هر.دو.
کشور،.بررسی.مسائل.و.مشــکالت.تولیدکنندگان.فوالد.کشور.با.حضور.وزیر.صمت.و.
معاونین.وزارت.خانه.در.کمیسیون.صنایع.و.معادن.مجلس.شورای.اسالمی،.بررسی.25.

راهکار.ارائه.شده.انجمن.جهت.خروج.صنعت.فوالد.از.رکود.با.معاون.اول.رییس.جمهور،.

تشکیل.شرکت.بزرگ.مقیاس.جهت.صادرات.متمرکز.محصوالت.فوالدی.در.شرکت.ملی.

فوالد.ایران،.بررسی.درجه.رقابتی.زنجیره.فوالد.از.طریق.شورای.رقابت،.جلسه.هم.اندیشی.

مدیران.و.مسئولین.صنعت.فوالد.کشور.با.سازمان.ایمیدرو.و.شرکت.ملی.فوالد.ایران.و.

شــرکت.های.بزرگ.فوالدی،.بررسی.تفاهم.نامه..وزارت.راه.و.شهرسازی.با.انجمن.برای.
تأمین.فوالد.مورد.نیاز.به.صورت.خرید.اعتباری.برای.اجرای.طرح.ها.و.پروژه.های.عمرانی.
مکاتبات اثرگذار: همچنین.انجمن.تولیدکنندگان.فوالد.ایران.در.مکاتباتی.که.طی.
یک.ســال.اخیر.با.ســازمان.و.ارگان.های.مختلف.انجام.داد.بــه.مواردی.همچون.ارائه.
پیشنهاداتی.در.جهت.خروج.از.رکود.صنعت.فوالد.و.برخی.مسائل.دیگر.پرداخته.است.

که.مهمترین.آن.به.شرح.ذیل.است:
درخواســت.اتخاذ.تدابیر.الزم.نسبت.به.اصالح.و.افزایش.مجموع.حقوق.گمرکی.و.سود.
بازرگانی.سایر.ردیف.تعرفه.های.محصوالت.تخت.فوالدی،.اعالم.میزان.نیاز.کارخانجات.
تولیدکننده.فوالد.به.آهن.اسفنجی،.اعالم.محدوده.مناسب.قیمت.گذاری.در.حلقه.های.
زنجیره.فوالد،.نتایج.بررسی.طرح.فروش.برق.در.بورس.انرژی.برای.طرح.در.جلسه.هیئت.
وزیران،.درخواســت.حذف.ارز.مبادالتی.از.واردات.ورق.های.ممزوج.به.منظور.مقابله.با.
ســوء.اســتفاده.های.احتمالی،.رونمایی.از.اطلس.ملی.فوالد،.اصالح.تعرفه.های.واردات.
محصوالت.فوالدی.بر.اساس.قاعده.پلکانی،.ارسال.لیست.میزان.بدهی.بانکی.واحدهای.
تولیدکننده.فوالد.جهت.درخواست.استمهال.بانکی،.اعالم.مسائل.تولیدکنندگان.فوالد.
ایران.در.خصوص.آیین.نامه.اجرایی.ماده.20.قانون.رفع.موانع.تولید،.درخواســت.تمدید.
مهلت.اســتفاده.از.آیین.نامه.اجرایی.ماده.20.قانون.رفع.موانع.تولید.با.توجه.به.مسائل.
متعدد.اجرای.آن،.تقاضای.کاهش.مبلغ.الزم.جهت.تمدید.کارت.بازرگانی.و.تغییر.مبنای.
آن.در.برنامه.ششم.توســعه،.اعالم.میزان.دپوی.محصوالت.کارخانجات.فوالدی،.میزان.
تقریبی.سرمایه.در.گردش.ارزی.مورد.نیاز.واحدهای.تولیدکننده.فوالد،.تقاضای.اختصاص.
ارز.مبادله.ای.و.کاهش.تعرفه.واردات.کک.متالورژی.و.زغال.سنگ،.10.مورد.پیشنهادات.
انجمن.جهت.نجات.صنعت.فوالد.کشــور.از.بحران.کنونی،.اعالم.وضع.اضطراری.برای.

مدیریت.واردات.فوالد.به.کشور.
پیگيری های مفيد: هرچند.که.پیگیری.مسائل.بانکی.و.مالیاتی.شرکت.های.عضو،.ارائه.
راهکارهای.پیشنهادی.برای.خروج.صنعت.فوالد.از.رکود،.همکاری.با.وزارت.راه.و.شهرسازی.
بــرای.تامین.فوالد.مورد.نیاز.پروژه.های.عمرانی،.جلوگیــری.از.افزایش.نرخ.حامل.های.
انرژی،.حضور.موثر.در.تدوین.برنامه.راهبردی.صنعت.فوالد،.پیگیری.برای.کاهش.تعرفه.
های.فروسیلیس،.اعالم.مشکالت.مربوط.به.حمل.و.نقل.در.صنعت.فوالد.توسط.انجمن،.
درخواست.در.راســتای.حذف.تعرفه.و.اختصاص.ارز.مبادالتی.برای.زغال.سنگ.و.کک،.
اعتراض.نســبت.به.طرح.فروش.برق.در.بورس.انرژی.نیز.قابل.ذکر.است.حضور.در.جمع.
فعاالن.بازار:.انجمن.در.سال.گذشته.در.همایش.ها.و.نمایشگاه.های.مختلفی.شرکت.داشت.
که.از.آن.جمله.می.توان.به.دوازدهمین.نمایشگاه.بین.المللی.متالورژی.تهران،.کنفرانس.
متال.بولتن،.ششمین.همایش.چشم.انداز.صنعت.فوالد.و.معدن.ایران،.همایش.نقشه.راه.

نسل.سوم.سنگ.آهن.ایران.و.سمپوزیوم.و.نمایشگاه.های.تخصصی.فوالد.اشاره.کرد.
راه اندازی کميته های تخصصی: در.دو.ســال.پایانی.دوره.پنجم.انجمن.همچنین.
شاهد.تشکیل.کمیته.های.تخصصی.مختلفی.ازجمله.کمیته.استاندارد.و.سیستم.های.

مدیریتی،.کمیته.توسعه.صادرات.و.کمیته.بررسی.های.اقتصادی.بودیم.

کارنامه پربار انجمن تولیدکنندگان فوالد در سال94 
 سيد رسول خليفه سلطانی

دبير انجمن توليدکنندگان فوالد ايران

به.گزارش.خبرنگار.چیالن،.دکتر.بهرام.سبحانی،.مدیرعامل.

مبارکه.اصفهان.در.این.خصوص.اظهار.داشت:.در.فوالدسازي.

دو.میلیون.تن.افزایش.ظرفیت.ایجاد.کرده.ایم.که.با.راه.اندازي.ماشین.ریخته.گري.جدید.تا.

پایان.تابستان.به.ظرفیت.اسلب.اضافه.مي.شود.ولي.با.توجه.به.نبود.تقاضا.براي.اسلب.نصب.

ریخته.گري.بیلت.هم.در.دستور.کار.است..وی.توضیح.داد:.فعال.از.طریق.نورد.و.برش.اسلب.

امکان.تولید.در.هر.سایزي.هست.چراکه.تنوع.سایز.فقط.خرید.قالب.مي.خواهد.و.اصل.سرمایه.

گذاري.مربوط.به.احداث.خط.ریخته.گري.بیلت.است..محمود.ارباب.زاده،.معاون.بهره.برداري.

شرکت.فوالد.مبارکه.در.توضیح.این.اقدام.جدید.مبارکه.گفت:.با.توجه.به.ضرورت.تأمین.شمش.

فوالدي.بیلت.و.بلوم.جهت.واحدهاي.نورد.با.هدف.کاهش.چالش.هاي.موجود.در.فعال.سازي.

زنجیره.تولید.محصوالت.فوالدي.و.بنابر.تأکید.دکتر.سبحاني.مدیرعامل.فوالدمبارکه.و.رئیس.

انجمن.تولیدکنند.گان.فوالد.ایران،.کارشناســان.شرکت.فوالد.مبارکه.اقدام.به.بررسي.امکان.

تولید.بیلت.و.بلوم.مورد.نیاز.این.واحدها.نمودند..وی.افزود:.بدین.منظور.تیم.فني.متشکل.از.

مدیران.و.کارشناسان.واحدهاي.فوالدسازي،.ریخته.گري.مداوم،.تعمیرگاه.مرکزي،.متالورژي.

و.روشهاي.تولید،.تکنولوژي.و.فروش.و.بازاریابي.با.بررسي.دقیق.موضوع،.راهکارهاي.اصلي.را.

به.عنوان.اقدامات.کوتاه.مدت.و.میان.مدت.تعیین.و.درجلسه..با.حضور.مدیرعامل.شرکت.مورد.

بررسي.و.تصمیم.گیري.قرار.دادند..معاون.بهره.برداري.شرکت.فوالدمبارکه.در.ادامه.با.اشاره.به.

راهکار.میان.مدت.که.بررسي.فني.آن.صورت.گرفته.و.درحال.حاضر.جانمایي.آن.درحال.انجام.

مي.باشد،.گفت:.در.این.خصوص.نصب.یک.واحد.بیلت.ریزي.در.کنار.خطوط.ریخته.گري.موجود.

پیش.بیني.تا.با.بهره.گیري.از.مذاب.تولیدي.ناشي.از.ظرفیت.افزوده.شده.به.واحد.فوالدسازي،.
جهت.تولید.شمش.هاي.بیلت.استفاده.گردد.

اربــاب.زاده.در.خصــوص.چگونگي.اجراي.این.طرح.افزود:.مذاکرات.اولیه.با.ســازندگان.این.

ماشــین.ها.در.حال.انجام.مي.باشــد.و.پیش.بیني.مي.شود.با.توجه.به.توان.باالي.مهندسین.

داخلي.و.مشاوره.شرکت.هاي.مطرح.بین.المللي،..درکوتاه.ترین.زمان.این.ماشین.ها.نصب.و.تولید.
انواع.بیلت.مورد.نیاز.در.فوالد.مبارکه.آغازگردد.

ارباب.زاده.در.گروه.تلگرامی.چیالن،.در.خصوص.تولید.بلوم.و.بیلت.در.فوالد.مبارکه.توضیح.

داد:.راهکار.میان.مدت.نصب.ماشین.در.کنار.خطوط.فعلي.مبارکه.یا.هرمزگان.مي.باشد.البته.

در.فوالد.مبارکه.با.توجه.به.وجود.تجهیزات.گاززدایي.و.سولفور.زدایي.و...مي.توان.فوالد.مذاب.

براي.محصوالت.خاص.را.تولید..و.براي.تبدیل.به.شمش.از.راه.هاي.فوق.استفاده.نمود.و.در..

شــرایطي.که.کشش.بازار.وجودداشته.باشد.مي.توان.سهمي.از.ظرفیت.7.2.میلیون.تن.

شمش.تختال.را.به.تولید.بیلت.و.بلوم.اختصاص.دهیم.ولي.براي.تامین.در.شرایط.فعلي.

و.نیاز.به.بیلت.و.بلوم.از.امکانات..موجود.برنامه.هاي.در.فوالدمبارکه.در.حال.پیگیري.مي.
باشد.که.آماده.استفاده.از.تجربیات.مصرف.کنندگان.در.تولید.این.محصوالت.هستیم..



وزير صنعت:
دولت از ابتدای امسال از قیمت 

گذاری فوالد خارج شد
وزیــر.صنعت،.معدن.و.تجارت.اظهار.داشــت:.دولت.از.
ابتدای.امســال.دیگر.هیچ.دخالتــی.در.قیمت.گذاری.

زنجیره.فوالد.ندارد.
بــه.گزارش.بولتن.اخبار.فوالد.به.نقل.از.تریبــون.فوالد،.محمدرضا.نعمت.زاده.اظهار.
داشت:.ســال.قبل.تنها.در.یک.مورد.آن.هم.به.دالیل.خاص.مجبور.به.قیمت.گذاری.
در.زنجیره.فوالد.شدیم.تا.سود.در.زنجیره.تولید.فوالد.به.شکل.عادالنه.ای.توزیع.شود.
اما.دولت.تصمیم.دارد.که.هیچ.دخالتی.در.قیمت.گذاری.زنجیره.فوالد.نداشته.باشد..

سهم 38 درصدی صادرات 
محصوالت زنجیره فوالد در 

سال 94
محصوالت.زنجیره.فوالد.بیشترین.حجم.صادرات.را.در.
بین.صدور.کاالهای.معدنی.و.صنایع.معدنی.در.سال.94.
داشته.است..به.گزارش.بولتن.اخبار.فوالد،.ایمیدرو.طی.
گزارشی.اعالم.داشته.ارزش.صادرات.بخش.معدن.و.صنایع.معدنی.در.سال.گذشته.7.
میلیارد.دالر.بوده.که.16.5.درصد.از.کل.صادرات.غیر.نفتی.را.به.خود.اختصاص.داده.

است..
در.این.بین.سهم.فوالد.38.درصد.بود.و.سپس.سیمان.با.10.4.درصد،.سنگ.آهن.7.4.
درصد،.مس.و.محصوالت.پایین.دســتی.4.1.درصد،.آلومینیوم.3.2.درصد.و.سرب.و.

روی.3.1.درصد.قرار.داشتند.
محصوالت.زنجیره.فوالد.اگرچه.در.بخش.صادرات.محصوالت.معدنی.و.صنایع.معدنی.
در.رتبه.اول.قرار.دارند.اما.در.بخش.واردات.نیز.ســهم.باالیی.را.به.خود.اختصاص.داده.
اند..واردات.تولیدات.زنجیره.فوالد.در.ســال.94.سهم.68.درصدی.داشته.است..عمده.
مقصد.صادرات.محصوالت.معدن.و.صنایع.معدنی.ایران.کشورهای.عراق،.چین.و.هند.
بودند..عالوه.براین،.چین،.امارات.و.کره.جنوبی.از.جمله.کشورهایی.بودند.که.محصوالت.

معدن.و.صنایع.معدنی.خود.را.روانه.ایران.کرده.اند.

70درصد ظرفیت تولید فوالد سبا 
ورق با ضخامت 2 میلیمتر است

احمد.احمدیان،.مدیر.مجتمع.فوالد.ســبا.با.بیان.اینکه.

70.درصــد.ظرفیت.تولید.فوالد.ســبا،.ورق.با.ضخامت.

2.میلیمتر.اســت،.گفت:.این.درحالی.است.که.در.سال.

گذشــته.تنها.5.درصد.از.تولیدات.شــرکت،.ورق.با.این.

ضخامت.بوده.است..وی.افزود:.این.مجتمع.از.سال.94.براساس.نیاز.مشتریان.خود.تولید.

ورق.بــا.ضخامت.های.1250،.1000.و.2.میلیمتر.را.برنامه.ریزی.کرده.بود..این.اقدام.

عالوه.بر.تامین.نیاز.بازار.و.توسعه.سبد.محصوالت.شرکت،.سبب.جلوگیری.از.واردات.
این.نوع.محصول.و.خروج.ارز.از.کشور.خواهد.شد..

بدهی های ذوب آهن اصفهان 
به بانک با نرخ سود مناسب تعیین 

می شود
مجید.ابراهیمي،.مدیر.امور.اعتباري.و.حقوقي.بانک.ملت.
در.بازدیــد.از.خط.تولید.شــرکت.ذوب.آهن.اصفهان.با.
بیان.اینکه.طبق.فرمایشات.مقام.معظم.رهبری،.بانک.ها.

موظفند.در.قالب.اقتصاد.مقاومتي.با.بخش.تولید.همکاري.الزم.را.داشته.باشند.گفت:.

حفظ.اشتغال،.افزایش.و.توسعه.در.بخش.تولید.و.صنعت.وظیفه.همه.ما.است..وی.در.

این.بازدید.و.در.گفت.و.گو.با.مدیرعامل.ذوب.آهن.افزود:.امید.است.که.همکاري.هاي.

دو.جانبه.در.جهت.رفع.مشکالت،.زمینه.رشد.و.شکوفایي.بیشتر.اشتغال.و.تولید.را.به.

همراه.آورد..در.این.راستا.قرار.شده.بدهی.های.ذوب.آهن.اصفهان.به.بانک.ملت.با.نرخ.

سود.مناسب.تعیین.می.شود..احمد.صادقي.نیز.در.این.بازدید.با.بیان.بخشي.از.سیاست.

ها.و.برنامه.هاي.کار.خود.طي.ماه.هاي.گذشته.گفت:.خوشبختانه.با.برنامه.ریزي.هاي.
صورت.گرفته.حل.مشکالت.ذوب.آهن.از.نظر.اقتصادي.امکان.پذیر.است..

تولید آهن اسفنجی در فوالد 
خراسان به 71 هزار تن رسید

حمیدرضا.اسحاقیان،.معاون.طرح.توسعه.مجتمع.فوالد.

خراسان.با.بیان.اینکه.در.اردیبهشت.ماه.امسال.با.افزایش.

300.تنی.تولید.آهن.اسنفجی،.توانستیم.رکود.قبلی.را.

ارتقــا.دهیم.گفت:.تولید.در.مــاه.مذکور.به.71.هزار.تن.

رسید..معاون.بهره.برداری.این.مجتمع.نیز.اظهار.داشت:.افزایش.تولید.آهن.اسفنجی.به.

معنای.ارتقای.توان.تولید.واحدهای.فوالدسازی.است.و.از.خام.فروشی.در.صنعت.فوالد.
جلوگیری.به.عمل.خواهد.آمد.

گفتنی.اســت،.این.مجتمع.با.انجام.اصالحاتی.در.سیستم.های.بهره.برداری،.کاهش.
توقفات.اضطراری.موفق.به.کسب.این.رکورد.شده.است.

شرکت لیبرتی تمایل به خرید سهام 
فوالد هرمزگان دارد

بولتن.اخبار.فوالد.به.نقل.از.ماین.نیوز،.شرکت.کامودیتی.

لیبرتــی.در.نظر.دارد.به.منظور.تامین.مواد.اولیه.کارخانه.

نورد.گرم.خود.بخشی.از.سهام.یک.شرکت.تامین.کننده.

تختال.ایرانی.را.خریداری.کند.که.خرید.ســهام.شرکت.

فوالد.هرمزگان.مد.نظر.مدیران.این.مجموعه.است..علیرغم.تمایل.شرکت.لیبرتی.برای.

عقد.قرارداد،.برخی.مشکالت.نظیر.عدم.رفع.مشکالت.نقل.و.انتقاالت.بانکی.سبب.شده.
این.خرید.تاکنون.نهایی.نشود.

کمبود منابع مالی و رشد صدور 
مجوز دو چالش اصلی طرح جامع 

فوالد است
کمبود.منابع.مالی.و.رشد.صدور.مجوز.احداث.واحدهای.

زنجیره.فوالد.چالش.اصلی.طرح.جامع.فوالد.است.
به.گزارش.بولتن.اخبار.فوالد،.شرکت.فوالدتکنیک.مشاور.
پایش.طرح.جامع.فوالد.کشور.در.گزارشی.از.عملکرد.اجرای.این.طرح،.ظرفیت.تولید.
فوالد.کشور.در.پایان.سال.94.را.معادل.23.4.میلیون.تن.فوالد.خام.و.34.1.میلیو.تن.

محصوالت.فوالدی.اعالم.کرد..
مشاور.پایش.طرح.جامع.فوالد.مهمترین.چالش.اجرای.این.طرح.را.کمبود.منابع.مالی.
دانســت.و.ادامه.داد،..چالش.مهم.دیگر،.تداوم.و.رشــد.صدور.مجوز.احداث.واحدهای.
زنجیره.فوالد.از.طرف.سازمان.های.صنعت،.معدن.و.تجارت.در.استان.ها.است..در.سال.
94.در.مجموع.با.اعطای.179میلیون.تن.مجوز.در.بخش.فوالد.خام،.147.میلیون.تن.
در.بخش.گندله.و.131.میلیون.تن.در.بخش.کنسانتره.به.ترتیب.رشد.23.درصدی،.
30.و.25.درصدی.در.هر.یک.از.این.حوزه.ها.بودیم..این.رشد.چشمگیر.صدور.مجوزها،..
باعث.تشــدید.عدم.توازن.زنجیره.ارزش.فوالد.شده.است..عالوه.براین.کشور.به.دلیل.
ضعف.اکتشافات.فاقد.ذخایر.معدنی.کافی.به.منظور.تامین.خوراک.واحدهای.کنسانتره.

به.عنوان.اولین.حلقه.این.زنجیره.است.

.

فوالد خوزستان به دنبال تحکیم 
موقعیت صادراتی است

به.گزارش.چیالن،.موسســه.تحقیقاتی.روســی.متال.

اکسپرت.در.گزارشی.اعالم.کرد،.شرکت.فوالد.خوزستان.

به.عنوان.بزرگترین.تولیدکننده.محصوالت.نیمه.نهایی.

در.ایران.به.دنبال.تحکیم.موقعیت.های.صادراتی.خود.در.

منطقه.منا،.خاورمیانه.و.شمال.آفریقا.در.سال.2016.است..این.موسسه.فوالد.خوزستان.

را.رقیب.چین.در.تولید.بیلت.در.منطقه.برشمرد.و.گفت،.میزان.تولید.محصول.نیمه.

نهایی.این.شرکت.در.سال.2015.حدود.3.میلیون.و.450.هزار.تن.بود.که.یک.میلیون.

و.70.هزار.تن.بیلت.صادر.شد..متال.اکسپرت.در.این.گزارش.به.نقل.از.یکی.از.مسئوالن.

شرکت.فوالد.خوزستان.اظهار.داشت،.ما.آمادگی.افزایش.حجم.صادرات.اسلب.را.بنا.بر.
تقاضای.دریافتی.داریم.

جوابيه مجتمع فوالد بناب:
خطوط ذوب و نورد فوالد بناب 

فعال است
به.دنبال.انتشار.خبری.مبنی.بر.اخراج.بیش.از.450.نفر.از.
کارگران.مجتمع.فوالد.بناب.و.احتمال.تعطیلی.این.قطب.
فوالدی.کشور،.مســئوالن.این.شرکت.در.جوابیه.ای.به.
نشریه.چیالن،.اعالم.داشتند.این.مجتمع.تاکنون.اقدام.به.اخراج.هیچ.یک.از.کارگران.

خود.نکرده.است.و.تنها.معوقه.پرداخت.نشده.نیز،.حقوق.اردیبشهت.ماه.بوده.است.
در.این.جوابیه.همچنین.آمده.است،.نظر.به.اینکه.تمامي.کارگران.این.مجتمع.داراي.
قرارداد.کار.معین.بوده.اند.و.این.قرارداد.در.تاریخ.مشخص.به.اتمام.رسیده،.رابطه.کاري.

کارگران.فوق.الذکر.از.تاریخ.مشخص.با.این.مجتمع..خاتمه.یافته.است.
در.پایان.این.جوابیه.نیز.آمده.اســت،.خطــوط.ذوب.و.نورد.این.مجتمع.فعال.بوده.و..

مجتمع.فوالد.صنعت.بناب.هرگز.تعطیل.نخواهد.شد.

رصد چیالن از نمادهای فوالدی 
در بورس و فرابورس

در.هفته.جاری.شاهد.بسته.شدن.و.بعضا.بازگشایی.برخی.
نمادهای.فوالدی.در.فرابورس.تهران.بودیم.

در.پایان.معامالت.روز.شــنبه.29.خــرداد.1395.نماد.

شــرکت.توســعه.معدني.و.صنعتي.صبانــور.به.جهت.

برگزاري.مجمع.عمومي.عادي.سالیانه.در.روز.30.خرداد.و.نیز.به.منظور.تصویب.صورت.
هاي.مالي.متوقف.شد.

همچنین.در.اطالعیه.شرکت.مدیریت.فناوري.بورس.تهران.آمده.است،.نماد.شرکت.

آهن.و.فوالد.ارفع.)ارفع1(.جهت.برگزاري.مجمع.عمومي.فوق.العاده.صاحبان.ســهام.

که.در.روز.دوشنبه.31.خرداد.ماه.برگزار.شد،.در.پایان.معامالت.29.خرداد.ماه.متوقف.
مي.گردد.

گفتنی.است،.نماد.شــرکت.فوالد.هرمزگان.)هرمز(.نیز.در.روز.چهارشنبه.2.تیر.95.

به.جهت.برگزاری.مجمع.عمومی.عادی.ســالیانه.به.منظور.بررسی.و.تصویب.صورت.

های.مالی.و.عملکرد.سال.مالی.منتهی.به.29.اسفند.94.بسته.خواهد.شد..البته.نماد.

این.شرکت.به.تازگی.و.در.تاریخ.26.خرداد.ماه.و.پس.از.ارائه.اطالعات.پیش.بینی،.با.

محدودیت.دامنه.نوسان.قیمت.تا.سقف.50.درصد،.برای.انجام.معامله.بازگشایی.شده.
بود.

عالوه.براین،.در.روز.شنبه.29.خرداد.نماد.معامالتي.شرکت.سهامي.ذوب.آهن.اصفهان.

)ذوب1(.پس.از.ارائه.اطالعات.واقعي،.با.محدودیت.دامنه.نوســان.قیمت.تا.سقف.50.

درصد،.به.منظور.انجام.معامالت.بازگشایی.شد.و.عرضه.عمده.ذوب.آهن.اصفهان.شامل.

5.میلیارد.و.743.میلیون.و.936.هزار.و.88.سهم.در.30.خرداد،.به.دلیل.عدم.مراجعه.
متقاضی.مورد.معامله.قرار.نگرفت.
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خبر داخلی

سایت چیالن آنالین؛ فضایی برای تحلیل صنعت و پیش بینی بازار فوالد

.وب.ســایت.نشــریه.چیالن.)نشــریه.انجمــن.تولیدکننــدگان.فــوالد.ایران(.
بــا.آدرس.www.chilanonline.com..شــروع.بــکار.کرد.

در.سایت.تخصصی.»چیالن.آنالین«.می.توانید؛
اخبار.روز.بازار.فوالد.ایران.و.جهان.�
تحلیل.آماری.و.تکنیکال.بازار.فوالد.�
گزارش.های.کاربردی.از.مسائل.روز.بازار.فوالد.�
آمار.تولید،.واردات.و.صادرات.فوالد.کشور.�
روند.قیمتی.محصوالت.فوالدی.در.بازار.داخلی.و.خارجی.�
مصاحبــه.و.انتشــار.دیــدگاه.مدیــران.فــوالدی.در.خصــوص.مســائل..�

ــازار روز.ب
تحلیل.و.مقاالت.تحلیلی.از.صنعت.فوالد.ایران.و.جهان.�
معرفــی.توانمنــدی.هــای.شــرکت.هــای.فــوالدی.و.مدیــران.فــوالدی..�

فق مو

معرفــی.و.بیــان.مشــکالت.اعضــای.انجمــن.تولیــد.کننــدگان.فــوالد..�
ایــران

پرونــده.هایــی.از.صنایــع.ســنگ.آهــن،.نســوز،.فروســلیس،.لولــه.و..�
پرفیــل.و.ســایر.صنایــع.معدنــی.و.فلــزی

فراخــوان.و.اطالعیــه.هــای.مفیــد.و.معرفــی.نیازمنــدی.هــای.بــازار.و..�
مطالــب.کاربــردی.دیگــر.را.مطالعــه.بفرمایید.

ــته. ــار.داش ــن.اظه ــالن.آنالی ــایت.چی ــالن.در.خصــوص.س ــردبیر.چی س

اســت:.مــا.در..نشــریه.و.ســایت.چیالن.ســعی.داریــم.بــا.همراهــی.شــما،.

صــدای.رســانه.ای.همــه.فعــاالن.باالدســتی.و.پاییــن.دســتی.در.زنجیــره.

فــوالد.باشــیم.و.نبــض.بــازار.و.تحلیــل.هــای.کاربــردی.و.مطالــب.مفیــد.

ارائــه.دهیــم،.صــدای.بحــق.تولیدکننــده.را.انعــکاس.دهیم.و.شــرکت.های.

فعــال.در.زنجیــره.فــوالد.کــه.در.بدتریــن.شــرایط.بازار.بــه.تولید.و.اشــتغال.
مــی.پردازنــد.را.حرمــت.نهیــم.و.بــه.صــورت.حرفــه.ای.بــه.آنهــا.بپردازیــم.



احتمال تضعیف قیمت فوالد در 
ماه آینده

بـه.گـزارش.بولتن.اخبار.فوالد.به.نقـل.از.ABC.آنالین،.

قیمـت.فـوالد.از.آغـاز.مـاه.می.در.چین.کاهشـی.شـده.

و.حتـی.در.برهـه.بـه.کمتریـن.سـطح.از.فوریـه.سـال.

گذشـته.رسـیده.اسـت..پیشـنهاد.خرید.کاهش.داشـته.

و.ایـن.احتمـال.وجـود.دارد.کـه.در.مـاه.هـای.آینـده.قیمت.ها.بیشـتر.از.ایـن.میزان.

تضعیف.شـود..بسـیاری.از.خریداران.در.انتظار.شـفاف.شـدن.قیمت.ها.هسـتند..بعد.

از.نوسـانات.قیمت.در.ماه.های.اخیر.بسـیاری.از.تولیدکنندگان.فوالد.به.فکر.سـامان.

دادن.بـه.تولیـدات.خـود.به.منظور.کاهش.قیمت.های.تمام.شـده.فوالد.هسـتند.که.
ایـن.موضـوع.مـی.تواند.سـبب.تقویت.و.حمایـت.از.قیمت.ها.شـود.

صادرات فوالد چین 6.4 درصد 
رشد کرد

صـادرات. می.دهـد،. نشـان. چیـن. گمـرک. امارهـای.

از.میانگیـن. ایـن.کشـور.در.مـاه.مـی.بیشـتر. فـوالد.
اسـت. بـوده. میـالدی. جـاری. سـال. در. .ماهیانـه.
بـه.گـزارش.بولتـن.اخبـار.فـوالد،.صـادرات.فـوالد.ایـن.
کشـور.در.مـی.حـدود.9.4.میلیـون.تـن.ثبت.شـده.کـه.رشـدی.بالغ.بـر.3.7.درصد.
نسـبت.بـه.آوریـل.داشـته.اسـت..همچنیـن.چیـن.در.5.ماهه.نخسـت.امسـال،.64.
میلیپـن.و.280.هـزار.تـن.صادرات.فوالد.داشـته.که.6.4.درصد.باالتر.از.مدت.مشـابه.
سـال.قبـل.اسـت..ایـن.افزایش.صادرات.فوالد.توسـط.چیـن.که.در.دو.سـال.اخیر.به.
اوج.خود.نیز.رسـیده،.سـبب.شـده.بسـیاری.از.کشـورها.آن.را.متهم.به.دامپینگ.در.
عرضـه.فـوالد.کننـد..همچنیـن.این.شـرایط.منجر.به.اجـرای.قوانین.ضـد.دامپینگ.
علیـه.چین.از.سـوی.بسـیاری.از.کشـورها.همچون.اسـترالیا،.اتحادیه.اروپـا.و.آمریکا.

شـده.است.

موجودی فوالد شیلی در ماه 
آوریل 21 درصد کاهش داشت

موسسـه.ملـی.آمـار.شـیلی.در.گزارشـی.اعـالم.کـرده.

موجـودی.انبارهـای.فـوالد.ایـن.کشـور.که.شـامل.مواد.

اولیـه،.محصوالت.نیمه.نهایی،.نـورد.و.محصوالت.نهایی.
اسـت،.در.ماه.آوریل.21.درصد.افت.نسـبت.به.مدت.مشـابه.سـال.قبل.داشـته.است.
بـه.گـزارش.بولتـن.اخبـار.فـوالد.به.نقـل.از.پالتـس،.این.شـاخص.در.مقایسـه.با.ماه.

مـارس.نیـز.افـت.6.1.درصدی.را.نشـان.مـی.دهد..

 تولید فوالد آلمان به بیش از 
18 میلیون تن رسید

بـه.گزارش.بولتـن.اخبار.فوالد.بـه.نقل.از.ایفنـا،.اتحادیه.

آهـن.و.فـوالد.آلمـان.در.گزارشـی.اعالم.کـرد.در.ماه.می.

سـال.جاری.3.85.میلیون.تن.فوالد.خام.در.این.کشـور.

تولید.شـده.که.8.5.درصد.رشـد.ماهانه.داشـته.و.نسبت.
به.ماه.می.سـال.گذشـته.نیـز.4.درصد.افزایش.یافته.اسـت..

در.5.مـاه.نخسـت.سـال.جـاری.نیـز.تولید.فـوالد.خام.آلمـان.به.18.میلیـون.و.200.
هـزار.تـن.رسـیده.کـه.یک.درصد.نسـبت.به.سـال.قبل.کاهش.داشـته.اسـت.

در.ایـن.بیـن.میـزان.تولیـد.ورق.تخـت.آلمان.در.5.ماه.نخسـت.سـال.بـا.3.4.درصد.

افـت.نسـبت.بـه.سـال.گذشـته.8.میلیون.و.50.هـزار.تن.بـود.و.تولید.مقاطـع.نیز.4.
میلیـون.و.260.هـزار.تـن.ثبت.شـد.کـه.5.7.درصد.کاهش.سـاالنه.داشـت.

توقف روند نزولی قیمت بیلت 
CIS

هفتـه.گذشـته.رونـد.نزولـی.قمت.بیلـت.سـی.آی.اس.
متوقـف.شـد.و.ثبـات.بـر.بـازار.حاکم.شـد.

بـه.گـزارش.بولتـن.اخبـار.فـوالد،.پالتـس.اعـالم.کـرده.

اسـت.اگرچـه.هنـوز.رکـود.در.بـازار.بیلت.به.چشـم.می.

خـورد.امـا.بعـد.از.هفتـه.هـا.نزول.قیمـت.کـه.از.ابتدای.ماه.می.شـاهد.آن.هسـتیم،.
نـرخ.ها.بـه.ثبات.رسـیده.اسـت.

وزیر خزانه داری آمریکا از چین 
خواست مازاد تولید فوالد خود را 

کاهش دهد
جاکـوب.لـو.وزیـر.خزانـه.داری.آمریکا.در.پکـن.از.چین.
خواسـت.مـازاد.ظرفیـت.تولیـد.فـوالد.خـود.را.کـه.اثـر.
مخـرب.و.منحـرف.کننده.بـر.بـازار.جهانی.فـوالد.دارد،.

دهد.. کاهـش.
بـه.گـزارش.بولتن.اخبار.فوالد.به.نقل.از.خبرگزاری.فرانسـه.از.پکن،.لو.که.در.جلسـه.
گفتگـوی.راهبـردی.و.اقتصـادی.سـاالنه.چیـن.و.آمریـکا.سـخن.می.گفـت.از.پکن.
خواسـت.شـفافیت.بیشـتری.در.قوانین.و.مقررات.نشـان.دهد.و.موانع.بر.سـر.تجارت.

و.سـرمایه.گـذاری.را.کاهش.دهد..
وی.همچنین.کاهش.مازاد.تولید.آلومینیوم.چین.را.نیز.خواستار.شد.

خبرخارجی
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قیمت هاي جهاني
 تهيه و تنظيم: مريم رحيمی

سرخط خبرهای اقتصادی

داخلی
ايسـنا:.بانـک.هـا.توافـق.کردنـد.کاهش.سـود.بانکی.بـه.15.درصـد.از.اول.تیـر.ماه/. �

کاهـش.سـود.بانکـی.در.راسـتای.مصوبه.شـورای.پـول.و.اعتبار.اسـت.
چيالن:.اعضای.کمیسیون.صنایع.و.معادن.مجلس.دهم.مشخص.شدند. �
تسنيم:.رشد.صدور.تمام.مجوزهای.صنعتی.و.معدنی.در.سال.94.منفی.شد. �
طيب نيا:.بخش.خصوصی.به.جای.انتقاد.کردن،.برنامه.ایجابی.بدهد. �
ايرنا: ضوابط.اجرایی.قانون.بودجه.95.اعالم.شد. �
ايرنـا:.امضای.نخسـتین.قرارداد.خارجی.صنعت.پتروشـیمی.در.پسـاتحریم./.ایران.و. �

سـوئیس.با.مشـارکت.یکدیگـر.محصول.جدید.تولیـد.می.کنند.
مهـر:.اختـالف.2.کشـور.عربـی.بـر.سـر.گاز.ایـران/.صـادرات.گاز.عمان.به.بن.بسـت. �

خورد.
رييـس اتـاق بازرگانی:.مجلس.توسـعه.بخـش.خصوصی.بـرای.جایگزیـن.کردن. �

درآمـد.نفتـی.را.مدنظر.قـرار.دهد..
مديرعامـل شـرکت ملی مناطـق نفت خيز جنـوب:.مدیرعامل.شـرکت.ملی. �

مناطـق.نفت.خیـز.جنوب
آخوندی در صحن علنی مجلس:.مسکن.مهر.طرح.فاجعه..آمیزی.بود. �
رئيـس کل سـازمان سـرمايه گـذاری:.35.میلیـارد.دالر.توافـق.بـا.بانـک.های. �

خارجـی.درپسـابرجام.اسـت.
کيهان:.حسـین.قضاوی،.معـاون.وزیر.اقتصاد:.بانـک..های.ایرانی.هنـوز.نمی.توانند.با. �

بانک..هـای.اروپایی.کار.کنند..

خارجی
آسوشـيتدپرس:.التهـاب.بورس..های.آسـیایی.در.آسـتانه.نشسـت.بانـک.مرکزی. �

آمریکا
وال اسـتريت ژورنال:.دسـتور.العمل.جدید.وزارت.خزانه.داری.آمریکا.و.ابهام.زدایی. �

درباره.تجـارت.با.ایران
هانسـيورگ هابر:.فرسـتاده.ویژه.اتحادیـه.اروپا.به.ترکیه.به.دلیل.وجـود.اختالف.با. �

آنکارا.از.سـمت.خود.استعفا.داد.
رويترز:.اتحادیه.اروپا.تمدید.6.ماهه.تحریم.های.روسیه.را.بررسی.می.کند. �
اکسـپرس:.رییـس.پارلمـان.اروپا:.خـروج.انگلیس.از.اتحادیـه.اروپا.به.فروپاشـی.این. �

اتحادیه.مـی.انجامد.
ايرنـا:.در.پـی.کاهـش.قیمت.نفت.و.درگیری.سـعودی.ها.در.منطقه،.رکود.شـدیدی. �

در.بخـش.های.اقتصادی.این.کشـور.بویژه.مسـکن.به.وجـود.آمد.
مهر:.چشم.اندازهای.جدید.در.گفتگو.با.ایران.در.آلمان.بررسی.شد. �
پيـش بينـی HSBC از طـال:.پاییـن.بودن.نـرخ.بهـره.بانک.هـای.مرکـزی.بزرگ. �

جهـان.در.کوتـاه.مـدت.بـه.نفـع.قیمت.طال.اسـت.
بلومبرگ:.تهدید.نفت.شیل.برای.بازار.نفت �

مشخصاتمحصول

ميانگين قيمت 
در هفته منتهی 

به
21فوريه

ميانگين قيمت 
در هفته منتهی 

به
29فوريه2016

ميانگين قيمت 
در هفته منتهی 

به
7مارس 2016

ميانگين قيمت 
در هفته منتهی 

به
3آوريل2016

ميانگين قيمت 
در هفته منتهی 

به
10آوريل2016

ميانگين قيمت 
در هفته منتهی 

به
16آوريل2016

ميانگين قيمت 
در هفته منتهی 

به 
24آوريل2016

ميانگين قيمت 
در هفته منتهی 

به
1می2016

ميانگين قيمت 
در هفته منتهی 

به
15می 2016

ميانگين قيمت 
در هفته منتهی 

به
23می2016

ميانگين قيمت 
در هفته منتهی 

به
6ژوئن2016

ميانگين قيمت 
در هفته منتهی 

به
12ژوئن2016

41-3940-4138-4140-5240-5351-4952-4548-45/544-44/544/5-4143/5-40/540-5839/5 درصد وارداتی- CFR شمال چينسنگ آهن

57-5556-5954-5958-7358-7172-63/570-5862/5-60/557-5759/5-5356-52/552-6551/5 درصد وارداتی- CFR شمال چينسنگ آهن

27/5-2726/5-2926-2928-4028-4339-3942-3538-36/534-3635/5-32/535-31/531/5-5230/5 درصد وارداتی- CFR شمال چينسنگ آهن

6666667272/583838385858382صادراتی برزيل-  FOBگندله

447-443442-450448-450430-390430-390380-390380-340380-340330-290330-290275-290275-275صادراتی ترکيه- FOBشمش

247/5257267/5327350372405422/5390360312/5312صادراتی- FOB دريای سياهشمش

115-11565-11565-11565-11565-11565-11565-11565-11565-23565-235185-235185-185سلف سه ماهه بورس فلزات لندنشمش

283-284278-285279-290280-290280-285280-260280-250255-245245-186242-182182-178178-175دريای سياهشمش چدن

493-495484-500485-500490-420490-420400-420400-350400-350330-290330-290280-290280-280وارداتی- CFR خليج فارسورق گرم

535-536516-540517-550520-500530-460480-460440-460440-430440-330410-320310-310300-290صادراتی ترکيه- FOBورق گرم

487-488473-490475-490480-395480-395385-395385-310385-310300-252300-252248-252248-248صادراتی روسيه- FOB دريای سياهورق گرم

551-552540-555541-555545-450545-450440-450440-360440-360355-310355-310300-310300-300صادراتی روسيه- FOB دريای سياهورق سرد

440-441438-445439-465440-507460-490503-455485-427450-427423-365423-365360-355360-350صادراتی چين- FOBشانگهایورق سرد

638-638617-640618-640620-560620-560540-560540-500540-500480-405480-405395-405395-395وارداتی- CFR خليج فارسورق گالوانيزه

590-592556-592558-592588-510588-510505-510505-510505-510505-404505-390400-390385-385صادراتی چين- FOB شانگهایورق گالوانيزه

553-522513-520512-520510-450510-450440-450440-375440-375365-345365-345335-345335-335وارداتی- CFR خليج فارسميلگرد

473-473464-470463-490460-495486-480490-452476-437448-405427-337395-328335-316322-314صادراتی ترکيه- FOBميلگرد

443-442436-440437-440435-395435-395385-395385-330385-330325-275325-275270-275270-270صادراتی- FOB دريای سياهميلگرد

300-300298-343298-353340-416349-434410-385430-346380-335342-290334-269282-259266-254صادراتی چين- FOBميلگرد

550-550536-550535-550535-500535-500480-500480-420480-420400-365400-365350-365360-350صادراتی ترکيه- FOB دريای سياهتيرآهن

450-450445-450445-450445-405445-405395-405395-340395-340330-290330-290280-290280-280صادراتی- FOB دريای سياهمفتول
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قیمت های داخلی

بورس کاال

 تهيه و تنظيم: مريم رحيمی

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

ورق روغنی ورق سیاه میلگرد ساده میلگرد آجدار نبشی ناودانی

قیمت ورق روغنی در بازار تهران

ناودانی

نبشی
قیمت میلگرد ساده و آجدار در بازار تهران

قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران 
)واحد: ريال/کيلوگرم(

ميلگرد ساده

ميلگرد آجدار

قیمت ورق سیاه در بازار تهران

 شماره ۹7  نیمه دوم خردادماه  ۱۳۹۵ 

هفته سوم خردادهفته دوم خردادسايز

0.422,00022,000

0.523,00022,800

0.622,50022,000

0.721,80020,900

0.821,80020,900

0.921,80020,900

121,80020,900

1.2521,80020,900

1.521,80020,900

221,80021,300

2.523,00022,500

هفته سوم خردادهفته دوم خردادسايز

218,26018,000

318,65018,450

418,70018,600

518,25018,300

618,10018,000

818,40018,300

1018,40018,300

1218,45017,800

1518,60018,375

2016,00016,000

2516,00016,000

هفته سوم خردادهفته دوم خردادسايز

6.517,10017,600

8******

1014,20014,300

1218,20018,200

1418,20018,200

هفته سوم خردادهفته دوم خردادسايز

316,60016,450

416,60016,450

516,60016,450

616,60016,450

817,00016,900

1017,00016,900

1217,00016,900

1520,90021,000

هفته سوم خردادهفته دوم خردادسايز

617,50017,400

817,00016,900

1017,00016,700

1217,00016,700

1417,00016,700

1617,00016,700

1824,50024,500

2024,50024,500

2224,50024,500

هفته سوم خردادهفته دوم خردادسايز

815,80016,100

1015,10015,300

1215,10015,300

1415,50015,500

1615,50015,500

1815,70015,450

2015,50015,600

2215,70015,500

2515,50015,500

2815,70015,500

30******

3215,30015,300

رونــد تغییرات هفتگی 
قیمت محصوالت فوالدی 

در بازار تهران

قيمت پايانی ميانگين توليد کنندهنام کاال
موزون )ريال(

حجم معامله 
)تن(

تاريخ تحويلتاريخ معامله

B.15.75388001395/03/101395/05/31فوالد.مبارکه.اصفهانورق.گرم

C.15.99539601395/03/101395/05/31فوالد.مبارکه.اصفهانورق.گرم

B.19.3808001395/03/101395/06/10فوالد.مبارکه.اصفهانورق.سرد

27.2668501395/03/101395/06/10فوالد.مبارکه.اصفهانورق.قلع.اندود

G.21.8862501395/03/101395/06/10فوالد.مبارکه.اصفهانورق.گالوانیزه

B.15.753177221395/03/171395/05/31فوالد.مبارکه.اصفهانورق.گرم

C.15.99572921395/03/171395/05/31فوالد.مبارکه.اصفهانورق.گرم

B.19.38061871395/03/171395/06/31فوالد.مبارکه.اصفهانورق.سرد

G.21.88648271395/03/171395/06/31فوالد.مبارکه.اصفهانورق.گالوانیزه

27.26639151395/03/171395/06/31فوالد.مبارکه.اصفهانورق.قلع.اندود

B.15.45072601395/03/241395/05/31فوالد.مبارکه.اصفهانورق.گرم

C.15.65035201395/03/241395/05/31فوالد.مبارکه.اصفهانورق.گرم

B.18.98019001395/03/241395/06/24فوالد.مبارکه.اصفهانورق.سرد

قيمت پايانی ميانگين توليد کنندهنام کاال
موزون )ريال(

حجم معامله 
)تن(

تاريخ تحويلتاريخ معامله

G.21.4803501395/03/241395/06/24فوالد.مبارکه.اصفهانورق.گالوانیزه

27.26615621395/03/241395/06/31فوالد.مبارکه.اصفهانورق.قلع.اندود

14.7006251395/03/221395/03/25ذوب.آهن.اصفهانسبد.میلگرد.مخلوط
14.315500001395/03/221395/05/31ذوب.آهن.اصفهانسبد.میلگرد.و.تیرآهن.نبشی.و.ناودانی

15.2002201395/03/241395/03/29ذوب.آهن.اصفهانتیرآهن.12

شمش.بلوم.
5SP)150*150(

12.500850001395/03/181395/04/31فوالد.خوزستان

C.13.000270001395/03/181395/04/31فوالد.خوزستانتختال

C.13.00038401395/03/181395/04/31فوالد.خوزستانتختال

C.13.00066001395/03/221395/04/31فوالد.خوزستانتختال

A3-1414.0002201395/03/091395/03/15مجتمع.فوالد.خراسانسبد.میلگرد.28تا

C.12.250140001395/03/251395/04/30فوالد.هرمزگان.جنوبتختال

C.12.250100001395/03/261395/04/30فوالد.هرمزگان.جنوبتختال


