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سخن اول
رونق مسکن شرط خروج بازار فوالد از 

رکود 

بازار.فوالد.ایران.این.روزها.دچار.رکود.عمیقی.شــده.است.که.آینده.

تولیدکنندگان.و.مشتریان.و.مصرف.کنندگان.این.کاالی.استراتژیک.
را.در.هاله.ای.از.ابهام.فرو.برده.است.

آمار.های.ارائه.شده.از.سوی.گمرک.جمهوری.اسالمی.ایران.حاکی.از.

کاهش.350.درصدی.واردات.محصوالت.ساختمانی.طی.چهار.سال.

اخیر.می.باشد.که.با.توجه.به.افزایش.حدود.چند.میلیونی.جمعیت.

کشور.طی.این.سال.ها،.علیرغم.پیوستن.واحدهای.تازه.تاسیس.شده.

و.افزایش.ظرفیت.تولید.کشور،.سرانه.مصرف.محصوالت.فوالدی.در.

ایران.بر.اساس.گزارش.انجمن.جهانی.فوالد.از.280.به.219.کیلوگرم..

به.ازای.هر.نفر.رسیده.است.که.خود.بر.وجود.رکود.و.عدم.وجود.تقاضا.
در.بازار.فوالد.ایران.صحه.می.گذارد.

عوامل.بســیار.زیادی.در.به.وجود.آمدن.و.تشدید.این.شرایط.دخیل.

بوده.است.اما.به.نظر.می.رسد.سیاست.های.انقباضی.در.چند.سال.

گذشته.همراه.با.نوسانات.شــدید.نرخ.ارز،.سبب.گردید.که.فعاالن.

اقتصادی.برای.تقلیل.ریسک.های.احتمالی،.منتظر.شرایط.بهبود.و.

ثبات.بمانند.و.همین.مسئله.سبب.کاهش.فعالیت.بازار.و.نهایتا.رکود.

گردید..سیاست.های.ضد.تورمی.دولت.یازدهم.نیز.بر.عمق.این.رکود.

افزوده.است.و.از.آنجا.که.دولت.به.شدت.مقروض.می.باشد.و.تصمیم.

به.اجرای.طرح.های.عمرانی.جدید.نیز.ندارد،.به.نظر...نمی.رسد.رونق.
بازار.به.زودی.رخ.دهد...

این.در.شرایطی.است.که.تولید.کنندگان.داخلی.با.مشکالت.عدیده.

ای.از.جمله.هزینه.های.سنگین.مواد.اولیه،.دستمزد.کارگران،.نرخ.

باالی.بهره.بانکی،.عدم.وجود.نقدینگی.و.تحریم.های.سخت،.در.حال.

دست.و.پنجه.نرم.کردن.هستند.و.وعده.های.دولت.نیز.در.خصوص.

پرداخت.سهم.تولید.از.هدفمندی.یارانه.ها.تا.این.زمان.که.نیمی.از.

سال،.گذشته.است.هنوز.پرداخت.نشده.و.افزایش.هزینه.های.تولید.
بار.سنگین.روی.دوش.صنعتگران.را.سنگین.تر.نموده.است..

از.سوی.دیگر.طی.چند.سال.گذشته.تولیدکنندگان.که.برای.واردات.

.LC.مواد.اولیه.خود.از.خارج.با.مشکالت.زیادی.از.جمله.عدم.قبول

ایرانی.از.سوی.کشورهای.خارجی.و.سپس.تحریم.های.همه.جانبه.

مواجه.بودند،.برای.رفع.نیاز.خود.روی.به.طرح.های.توسعه.ای.آوردند.

و.سرمایه.های.بی.شماری.به.این.سو.برده.شده.است.که.بسیاری.از.

این.منابع.تسهیالت.بانکی.بوده.است.و.اکنون.با.وجود.رکود.و.کاهش.

شدید.نقدینگی.و.باال.بودن.نرخ.سود.بهره.این.تسهیالت،.دیون.این.

شــرکت.ها.روز.به.روز.بیشتر.شده.و.بسیاری.از.این.تولیدکنندگان.

که.با.وجود.این.شــرایط.باید.به.آنها.قهرمانان.ملی.گفت،.در.آستانه.
ورشکستگی.و.ضبط.اموال.هستند.

تنها.بارقه.امیدی.که.این.روزها.شــاید.بتواند.قسمتی.از.این.شرایط.

سخت.را.از.بین.ببرد،.توجه.ویژه.تیم.اقتصادی.دولت.در.ایجاد.رونق.

در.بازار.مســکن.می.باشد.که.در.صورت.موفقیت.دولت.در.این.مهم.

شاهد.کاهش.تدریجی.رکود.و.بازگشت.خریداران.به.بازار.مسکن.و.

به.تبع.آن.40.صنعت.وابسته.به.صنایع.ساختمانی.از.جمله.صنعت..
فوالد.خواهد.شد.

.دولت.در.روز.23.تیرماه.بسته.خروج.از.رکود.خود.را.منتشر.کرد.

که.این.بسته.به.چهار.بخش.عمده.تقسیم.شده.است:.در.فصل.ابتدایی.این.

گزارش،.به.عملکرد.دولت.نهم.و.دهم.از.سال.های.85.تا.89.در.زمینه.اقتصادی.و.

برخی.سیاست.های.نادرست.اتخاذ.شده.ی.عامل.افزایش.تورم.و.رکود.اشاره.شده.

است..در.بخش.دوم.نیز.مهم.ترین.دوره.در.شکل.گیری.رکود.و.تورم.از.زمستان.

89.تا.مرداد.92.آمده.است..همچنین.در.فصل.سوم.به.عملکرد.دولت.یازدهم.

تاکنون.اشاره.شده.است.و.درنهایت.مهم.ترین.بخش.این.گزارش،.راهکارهای.
پیش.روی.دولت.برای.حل.این.مشکالت.است.

بر.اساس.بسته.پیشنهادی.دولت،.اقتصاد.کشور.پس.از.گذر.از.مرحله.اول.یعنی.

خروج.اولیه.از.رکود.نیاز.دارد.که.این.رونق.را.به.بخش.های.دیگر.نیز.منتقل.سازد..

از.منظر.دولت.بازار.سرمایه.)بورس(،.بازار.پولی.)بانک.ها(،.بودجه.دولت.و.صنایعی.

که.در.دنباله.صنایع.پیشرو.هستند،.می.توانند.نقش.موثری.در.انتقال.این.رونق.

به.سایر.بخش.های.کشور.داشته.باشند..به.این.صورت.که.بازار.سرمایه.و.بانک.ها.

می.توانند.از.طریق.انتقال.منابع.ایجاد.شده.توسط.بخش.های.پیشرو.به.سمت.
سایر.بخش.ها.باعث.انتقال.رونق.شوند.

مهدی.کرباسیان.معاون.وزیر.صنعت،.معدن.و.تجارت.با.تاکید.بر.اینکه.خروج.از.

رکود.معدن.و.صنایع.معدنی.باید.در.صدر.برنامه.های.خروج.از.رکود.دولت.قرار.

گیرد.گفت:.در.رابطه.با.صنایع.معدنی.باید.پذیرفت.هر.صنعت.معدنی.همچون.

فوالد،.مس،.آلومینیوم،.تامین.کنندگان.صنایع.پایین.دستی.خود.است.و.می.

تواند.محرک.خوبی.برای.آنها.باشد؛.همانطور.که.حدود.صد.صنعت.وابسته.به.

تولیدات.فوالدی.هستند..بنابراین.حل.مشکل.خروج.از.رکود.صنایع.معدنی.باید.
در.اولویت.قرار.گیرد.

معاون.وزیر.صنعت،.معدن.و.تجارت.افزود:.متاسفانه.در.آخرین.پیش.نویسی.

که.از.طرح.خروج.از.رکود.در.وزارت.صنعت،.معدن.و.تجارت.مشاهده.می.شود،.

صنایع.معدنی.مورد.عنایت.کامل.واقع.نشده،.چرا.که.اگر.چرخه.فوالد.به.خوبی.
در.حرکت.باشد،.صنایع.دیگر.نیز.می.توانند.به.راحتی.به.حرکت.درآیند.

وی.دو.مشکل.اصلی.را.هم.اکنون.پیش.روی.صنایع.معدنی.دانست.و.تصریح.

کرد:.صادرات.و.تامین.نقدینگی.برای.صنایع.معدنی.متاسفانه.با.مشکالت.جدی.

مواجه.است،.این.در.حالی.است.که.امکان.جابجایی.ارز.و.مسائل.تحریم.ها،.فشار.

زیادی.را.بر.صادرات.محصوالت.معدنی.وارد.کرده.است؛.ضمن.اینکه.در.مشکل.

تامین.اعتبار.مورد.نیاز.برای.تداوم.کار.صنایع.معدنی.نیز،.به.دلیل.اینکه.این.

صنایع،.طرح.های.توسعه.ای.مهم.و.اساسی.در.دست.اجرا.دارند،.مسئله.تامین.
نقدینگی.آن.ها.باید.به.سرعت.حل.شود.

به.گفته.کرباسیان،.بر.این.اساس.مدیریت.پروژه.های.بزرگی.همچون.فوالد.مبارکه.

تصمیم.گرفته.است.بخشی.از.سهام.فوالد.هرمزگان.را.در.فرابورس.به.فروش.

برساند،.ضمن.اینکه.صنایع.ملی.مس.نیز.تصمیم.گرفته.تا.برخی.پروژه.های.نیمه.

تمام.خود.را.با.مشارکت.بخش.غیردولتی.به.اتمام.رساند؛.اما.به.هرحال.نیاز.است.

که.برای.صنایع.معدنی،.وضعیت.به.نحو.دیگری.از.سوی.دولت.تغییر.یابد.و.این.
صنایع.در.اولویت.قرار.گیرد.

وی.اظهار.داشت:.در.رابطه.با.معادن.نیز،.بیشتر.معادن.کشور.هم.اکنون.فعال.

هستند؛.اما.باید.پذیرفت.که.بزرگترین.مشکل.معادن.کشور.در.معادن.سنگ.آهن.

متمرکز.شده،.چراکه.در.سال.جدید.قیمت.ها.به.شدت.در.بازارهای.جهانی.افت.

کرده.و.بعضا.معامالت.تا.40.درصد.ارزانتر.از.سال.قبل.صورت.می.گیرد..ضمن.

اینکه.در.برخی.از.فروش.ها.در.بازارهای.جهانی.رقبای.جدی.برای.فروشندگان.

را.پیش.روی. رقابت.سنگینی. ایرانی.وجود.دارد.که.در.فروش.های.جدید،.
صادرکنندگان.ایرانی.قرار.داده.است.

به.عنوان. اعتقاد.من. تجارت.خاطرنشان.کرد:. و. وزیر.صنعت،.معدن. معاون.

مدیرعامل.ایمیدرو.که.بیشتر.پروژه.های.بزرگ.معدن.و.صنایع.معدنی.کشور.

را.در.اختیار.دارد.این.است.که.بسته.خروج.از.رکود.دولت.برای.صنایع.معدنی.

ناقص.است.و.متاسفانه.شرکت.های.بزرگ.معدنی.و.صنایع.معدنی.آن.طور.که.
باید.طرف.مشورت.قرار.نمی.گیرند.

وی.اظهار.داشت:.ایمیدرو.به.عنوان.محوری.ترین.بخش.معدن.و.صنایع.معدنی.

کشور.که.دارای.بزرگترین.معادن.کشور.و.ناظر.بر.صنایع.معدنی.است.باید.طرف.
مشورت.در.تصمیم.گیری.ها.قرار.گیرد.

نوبخت.معاون.برنامه.ریزی.رییس.جمهور.نیز.در.همایش.تبیین.بسته.خروج.از.

رکود.دولت.گفت:.فعال.شدن.طرح.های.عمرانی.نیمه.تمام.می.تواند.باعث.شود.
تا.کاالهای.دپو.شده.در.کارخانه.های.فوالد.و.سیمان.مورد.استفاده.قرار.گیرد.

رئیس.خانه.معدن.درباره.بی.توجهی.دولت.به.بخش.معدن.در.تدوین.بسته.

خروج.از.رکود.اظهار.کرد:.از.گذشته.تا.به.امروز.بخش.معدن.در.اقتصاد.کشور.

مظلوم.واقع.شده.است..اگرچه.در.سال.های.اخیر.توجه.دولت.به.این.بخش.

نسبت.به.گذشته.بیش.از.پیش.شده.است.اما.همچنان.در.قبال.بخش.معدن.
بی.توجهی.های.زیادی.صورت.می.گیرد.

عالءالدین.میرمحمد.صادقی.با.اشاره.به.بسته.خروج.از.رکود.دولت،.تصریح.کرد:.

در.بسته.خروج.از.رکود.دولت.توجه.کافی.نسبت.به.بخش.معدن.نشده.است،.
البته.این.کم.توجهی.نسبت.به.بخش.های.دیگر.اقتصادی.نیز.گاه.دیده.می.شود.
به.گفته.میرمحمد.صادقی.طبیعی.است.در.یک.بسته.پیشنهادی.که.تمام.بخش.

ها.در.آن.حضور.دارند.کمی.و.کاستی.وجود.داشته.باشد.
محمد.عبدی.مدیر.عامل.یکی.از.شرکت.های.تولیدکننده.فوالد.نیز.در.گفت.و.گو.
با.خبرنگار.چیالن.گفت:.در.بسته.اعالمی.از.سوی.دولت.به.طور.کلی.اشاره.هایی.
به.پیشرانه.های.اقتصادی.جهت.خروج.از.رکود.شده.است.که.یکی.از.مهمترین.
این.محور.ها.مسکن.است.،دولت.در.صورتی.که.بتواند.تقاضای.موثر.مسکن.را.
تحریک.نموده.و.زمینه.رونق.غیر.تورمی.در.حوزه.ساخت.و.ساز.را.فراهم.نماید.

آیا بسته خروج از رکود می تواند ناجی بازار 
فوالد شود؟

  زهرا درياافزون

تسلیت واژه کوچکی است در برابر این غم بزرگ؛ ما را در غم خود شریک بدانید.

جناب آقای مهندس طالوری
مدیرعامل محترم شرکت تعاونی حمایت فوالدسازان معین

انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران - نشریه چیالن

 شماره پنجاه و هشتم  نیمه اول شهریورماه 1393 



قراضه موجود پاسخگوی نیاز 
تولیدکنندگان فوالد نیست

نیاز فعلی کشور به قراضه با توجه به تولید حدود 15.5 
میلیون فوالد خام در ســال 2013 بر اساس برآوردها 
تقریباً 4 میلیون تن در سال است؛ در حالی که قراضه 
تولید شده در داخل، حدود 2 میلیون تن در سال است و 

در واقع کشور  کمبود 50 درصدی در این خصوص مواجه است.
به گزارش اخبار فوالد، افزایش ســریع ظرفیت تولید فوالد کشور و همچنین فراهم 
نبودن بسترها و زیرساخت های الزم جهت این افزایش تولید و ظرفیت، کارخانجات 
فوالد سازی کشور را با چالش ها و مشکالت متعددی در اکثر بخش ها، مخصوصاً در 

بخش تأمین مواد اولیه از جمله آهن قراضه مواجه کرده است.
کمبود.50.درصدی.قراضه.باعث.شده.تأمین.این.ماده.اولیه.برای.صنایع.فوالد.
ساز.به.یک.مشکل.بسیار.اساسی.و.حتی.بحرانی.تبدیل.شود.و.همچنین.نظر.
به.ورود.مصرف.کنندگان.جدید.به.عرصه.تولید،.نیاز.به.قراضه.رشدی.به.مراتب.

سریعتر.به.خود.گرفته.است..

مدير عامل فوالد مبارکه اصفهان:
کاهش تولید فوالد مبارکه به 

اقتصاد کشور آسیب می زند
مدیر.عامل.فوالد.مبارکه.اصفهان.با.اشاره.به.این.
موضوع.که.بیش.از.یک.هزار.کارخانه.از.محصوالت.
این.شرکت.تغذیه.می.کنند؛.کاهش.تولید.در.این.شرکت.را.باعث.ورود.آسیب.
جبران.ناپذیری.به.اقتصاد.کشور.دانست.و.گفت:.محدودیت.های.آب،.برق.و.

گاز.در.میزان.تولید.فوالد.تاثیرگذار.است.
بــه.گزارش.اخبار.فوالد.به.نقل.از.ایرنا،.ســبحانی.افــزود:.در.صورت.کاهش.
تولید.این.کارخانه،.ورق.مورد.نیاز.خودروسازان.تامین.نمی.شود..بیش.از.50.
درصد.از.ورق.فوالدی.مورد.نیاز.کشــور.برای.استفاده.در.صنایع.خودروسازی.
و.قطعه.سازی،.فلزی.سبک،.فلزی.سنگین.و.لوله.های.انتقال.سیاالت،.صنایع.
بســته.بندی.و.لوازم.خانگی.و.الکتریکی.و.لوله.و.پروفایل.توسط.شرکت.فوالد.

مبارکه.تامین.می.شود..

صادرات فوالد ترکیه به عراق 
از مسیر ایران

انجمن.صادرکنندگان.فوالد.ترکیه.در.نشستی.که.

در.اسکندرون.به.میزبانی.اتاق.بازرگانی.و.صنعت.

این.منطقه.برگزار.شد،.اعالم.کرد.صادرکنندگان.

ترکیه.ای.در.حال.بررســی.اســتفاده.از.ایران.به.

عنوان.مسیر.جایگزین.برای.دسترسی.به.بازار.عراق.هستند.
به.گزارش.اخبار.فوالد.به.نقل.از.ایسنا،.رییس.این.انجمن.در.این.نشست.اظهار.
کرد:.صادرات.ترکیه.به.عراق.که.بزرگ..ترین.بازار.صادراتی.این.کشور.است.به.
دلیل.تحوالت.اخیر.مربوط.به.حضور.داعش.در.عراق.شاهد.کاهش.چشمگیری.

بوده.است.
ارزش.صادرات.فوالد.ترکیه.به.عراق.در.فاصله.ژانویه.تا.ژوییه.امسال.به.میزان.
20.درصد.نسبت.به.مدت.مشابه.سال.گذشته.کاهش.یافت.و.به.891.میلیون.

دالر.رسید.
طبق.اعالم.رییس.انجمن.صادرکنندگان.فوالد.ترکیه،.صادرکنندگان.این.کشور.
در.حال.بررســی.ایجاد.انبارهایی.در.بصره.و.کویت.و.ارسال.صادرات.به.عراق.
از.طریق.این.انبارها.هستند..گشایش.مسیر.حمل.و.نقل.از.طریق.بزرگراه.های.
ایران.با.فراهم.کردن.مسیرهای.جایگزین.برای.صادرات.به.عراق،.مزیتی.برای.

صادرکنندگان.ترکیه.خواهد.بود.

معاون اول رييس جمهوري
صنایع پایین دستي فوالد 

جدي گرفته شود 
معــاون.اول.رییس.جمهوري.در.مراســم.افتتاح.
پروژه.های.توسعه.شرکت.فوالد.مبارکه.گفت:.در.
کشوري.زندگي.مي.کنیم.که.نیازمند.توسعه.ي.صنعت.فوالد.است.و.این.یکي.

از.فرصت.هاي.طالیي.است.که.در.اختیار.ما.قرار.دارد.
اسحاق.جهانگیري.با.اشاره.به.موضوع.خروج.از.رکود.افزود:.بسیاري.از.واحدهاي.
تولیدي.و.کارخانه.ها.در.سال.هاي.گذشته.به.دلیل.مشکالت.اقتصادي،.مدیریتی.

و.تحریم.ها.با.کاهش.تولید.و.از.دست.رفتن.نیروي.انساني.مواجه.شدند..
وي.تحرک.بخش.مســکن.و.صنایع.معدني.را.براي.توســعه.ي.صنعت.فوالد.
ضروري.دانست..سنگ.آهن،.منابع.انرژي.و.نیروي.انساني.متخصص.موجب.مي.

شود.که.این.صنعت.یکي.از.بهترین.رشته.ها.براي.سرمایه.گذاري.باشد..
جهانگیري.گفت:.در.زمینه.تولید.فوالد.با.گلوگاهي.مانند.تامین.کنستانتره.و.

گندله.مواجه.شده.ایم.
وي.با.بیان.اینکه.صنایع.پایین.دستي.فوالد.باید.جدي.گرفته.شود.خاطرنشان.
کرد:.براي.توسعه.ي.صنعت.فوالد.باید.یک.توازن.از.ابتدا.تا.انتهاي.خط.تولید.

طراحي.شود..

کف قیمت ها در بازار فوالد
عضو.هیئت.مدیره.اتحادیــه.فوالد.و.آهن.گفت:.
می.توان.همه.نیازهای.داخلی.بازار.آهن.را.با.قیمت.

مناسب.تامین.کرد.
به.گزارش.اخبار.فوالد،.چیت.ســاز.خواستار.ارائه.
به.موقع.تسهیالت.حمایت.از.تولید.و.کاهش.نرخ.

سود.بانکی.شد.و.گفت:.قیمت.ها.در.این.بازار.به.کف.رسیده.است.
وی.در.این.باره.خاطر.نشان.کرد:.اگر.هزینه.تمام.شده.تولید.کاهش.یابد،.توان.

صادراتی.ما.هم.بیشتر.خواهد.شد.
چیت.ساز.هم.چنین.اشاره.کرد:.قیمت.این.محصوالت.تحت.تاثیر.سه.عامل.
واردات،.نرخ.ارز.و.عرضه.و.تقاضاست.و.البته.بر.این.نرخ.ها.نظارت.هم.می.شود.

کارخانه فوالد آناهیتا به جمع 
نوردی ها پیوست

کارخانه.نورد.فوالد.آناهیتا.در.سومین.روز.از.هفته.

دولت.با.حضور.اســتاندار.گیالن.و.وزیر.صنعت،.

معدن.و.تجارت.با.ســرمایه.گــذاری.45.میلیارد.

تومانی.بخش.خصوصی.در.شهر.صنعتی.رشت.به.
بهره.برداری.رسید.

به.گزارش.اخبار.فوالد،.از.این.کارخانه.با.ظرفیت.تولید.ســاالنه.320.هزار.تن.
انواع.محصوالت.فوالدی.و.میلگرد.ظرفیت.اشتغال.زایی.120.نفر.را.دارد.

استاندار.گیالن.و.وزیر.صنعت،.معدن.و.تجارت.در.حاشیه.این.افتتاح.همچنین.
از.مجتمع.بزرگ.فوالد.گیالن.بازدید.کردند....

انتظار برای احداث 
واحدهای گندله سازی 

رضا.اشــرف.ســمنانی.اظهــار.داشــت:.طبق.

پیش.بینی.های.مســئوالن.،.واحدهای.فوالدی.تا.

سال.آینده.احداث.خواهند.شد.و.با.تولید.گندله.

زنجیره.فوالدسازی.کشور.را.تکمیل.خواهند.کرد..

وی.افزود:.اما.توسعه.این.واحدها.دو.سه.سالی.طول.خواهد.کشید.و.ناچاریم.تا.
آن.زمان.این.محصول.را.وارد.کنیم.

گشایش اعتبار 6 طرح 
فوالدی

علی.اشــرف.افخمی.مدیرعامــل.بانک.صنعت.و.

معدن.گفت:.هفت.طرح.فوالدی.استانی.که.از.سال.

1385.آغاز.شده.و.به.لحاظ.مشکالت.مالی.معطل.

مانده.بود،.اکنون.با.پشتیبانی.این.بانک.گشایش.
اعتبار.6.طرح.آن.صورت.گرفت.

به.گزارش.اخبار.فــوالد.به.نقل.از.فوالد.نیوز،.وی.در.خصوص.آخرین.وضعیت.

هفت.طرح.فوالدی.استانی.توضیح.داد:.مجموع.تامین.مالی.هفت.طرح.یادشده.

بیش.از.1.7.میلیارد.یورو.بود.که.برای.6.طرح.گشایش.اعتبار.شده.و.طرح.سبزوار.
)خراسان.رضوی(.نیز.ظرف.یک.تا.دو.ماه.آینده.گشایش.اعتبار.خواهد.شد.

طرحهای.هفتگانه.فوالدی.دارای.ظرفیت.800.هزار.تن.هســتند.که.امکان.
افزایش.به.یک.میلیون.تن.را.دارند.
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خبر داخلی

اخبار انجمن

مدیر.عامل.مجتمع.فوالد.کیمیا.ضمن.استقبال.از.بسته.خروج.از.رکود.دولت.

گفت:.این.بســته.ممکن.است.ایرادات.زیادی.داشته.باشد.،.ولی.در.زمان.اجرا.

مشخص.خواهد.شد.و.مطمئن.هستیم.اشکاالت.آن.توسط.اقتصاددانان.دولت.
رصد.و.تجزیه.و.تحلیل.می.شود.

مجیـد.نـور.شـرق.بـا.اشـاره.بـه.نقش.موثـر.طـرف.تقاضـا.در.رکود.یـا.رونق.

صنعـت.فـوالد.اضافـه.کـرد:.راه.حـل.متعـارف.ابتدایـی.بـرون.رفـت.از.رکود.

تحریـک.تقاضـا.اسـت.کـه.به.محـض.افزایـش.تقاضـا.قیمت.ها.نیـز.افزایش.

یافتـه.و.تورم.موضعی.پدیـد.می.آورد؛.تقاضای.خرید،.قیمـت.روزانه.تولیدات.

فـوالدی.در.بخش.هـای.خصوصـی.را.رقـم.می.زننـد،.نـه.بهای.تمام.شـده.یا.
جهانی! قیمت.هـای.

وی.افــزود:.افزایش.هزینه.های.تولید،.تولیدکننــدگان.را.مجبور.به.افزایش.

قیمت.تولیدات.می.کند.که.در.بســته.حمایتی.دولــت.باید.برخی.از.مخارج.

تولیدکنندگان.که.به.دولت.پرداخت.می.شود.ازجمله.بیمه،.مالیات،.مالیات.بر.
ارزش.افزوده.و.هزینه.های.هنگفت.محیط.زیست.کاهش.یابد.

مدیر.عامل.مجتمع.فوالد.کیمیا.خاطر.نشان.کرد:.در.بسته.خروج.از.رکود.باید.

اعتماد.بیشتری.به.بخش.خصوصی.به.ویژه.انجمن.ها.و.اتحادیه.ها.شود..در.حال.

حاضر.بخش.خصوصی.کمترین.دخالت.را.در.تصمیم.گیری.های.دولت.دارد.و.

یکی.از.چالش.های.اصلی.محیط.کسب.و.کار.مداخالت.زیاد.و.غیر.قاعده.مند.
دولت.در.بازارها.است.

این.عضو.انجمن.تولیدکنندگان.فوالد.در.این.باره.اظهار.داشت:..چرا.دولت.های.

یازده.گانه.هرگز.به.این.نتیجه.نرســیده.اند.که.بهترین.حمایت.از.تولید.عدم.

دخالت.در.کار.و.اقتصاد.تولیدکنندگان.اســت؟.چرا.قیمت.گذاری،.تشــریک.

مساعی.و.حل.معضالت.حرفه.ای.به.انجمن.ها.محول.نمی.شود؟.نقش.واقعی.

اتحادیه.ها.در.بسته.سیاست.اقتصادی.و.حمایتی.دولت.چیست؟.باید.دید.که.

دولت.در.اجرای.بســته.خروج.از.رکود.منافع.شرکت.های.دولتی.و.شبه.دولتی.

را.به.منافع.تولید.کنندگان.بخش.خصوصی.واقعی.ترجیح.نمی.دهد؟.آیا.برای.

تعیین.قیمت.گندله،.آهن.اســفنجی،.شــمش.و.محصول.فوالدی.با.انجمن.

تولیدکنندگان.فوالد.مشورت.می.کند؟.منافع.ایشان.را.لحاظ.می.کند؟.یا.فقط.

مصالح.)ونه.منافع(.شرکت.های.نیمه.دولتی.نیمه.خصوصی.بر.تمامی..عوامل.
تولید.و.قیمت.گذاری.فوالد.ارجح.است؟

به.اعتقاد.وی.عدم.واگذاری.سیاستگذاری.های.اقتصادی.هر.بخش.و.حرفه.به.

انجمن.های.مربوطه.باعث.می.شود.برنامه.ریزی.جامع.و.چتر.حمایتی.آن.هرگز.

قادر.نباشد.همه.اقشار.و.بخش.های.اقتصادی،.مثال.همه.صنایع.را.به.طور.یکسان.

شامل.شود..به.عنوان.مثال.تغییر.قیمت.حامل.های.انرژی.تاثیر.یکسان.بر.صنایع.

مختلف.نداشــته.است.و.آسیبی.را.که.به.صنایع.فوالد.رسانده.قابل.مقایسه.با.
بسیاری.از.صنایع.دیگر.نیست.

مدير عامل مجتمع فوالد کيميا:
دولت به انجمن ها و اتحادیه ها اعتماد کند
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اقدامات انجمن برای اختصاص ارز مبادالتی 
به مواد اولیه به جای محصوالت فوالدی

پس از انجام مکاتبات متعدد و برگزاری جلسات با مسئولین مختلف وزارت صنعت، 
معدن و تجارت که گزارش آن از طریق نشریه چیالن و بولتن اخبار فوالد به اطالع 
اعضا محترم رسید، خوشبختانه مطابق دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، واردات 
شمش و محصوالت فوالدی با ارز متقاضی و واردات قراضه و گندله با ارز مبادالتی 
صورت خواهد پذیرفت اما با توجه بــه ابهامات موجود در خصوص تولید انواع ورق 
فوالدی و میلگردهای کالف، کارگروهی با حضور تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
این محصوالت، ســازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و دفتر 

صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای امکان ســنجی فنی و اقتصادی 
موضوع تشکیل و جلسات مربوطه برگزار شد که نتایج زیر را به دنبال داشته است:

در.خصوص.انواع.ورق.های.فوالدی.با.توجه.به.اتفاق.نظر.حاضرین،..�
طــی.نامه.ای.به.معاونت.امور.معادن.و.صنایع.معدنی.وزیر.صنعت،.
معدن.و.تجارت.پیشنهاد.شد.ردیف.تعرفه.های.72083900.)ورق.
کالف.گرم.زیر.3.میلیمتر(.و.7219،7220،7225،7226.)ورقهای.

آلیاژی.و.زنگ.نزن(.از.دستور.وزیر.مستثنی.گردند.
در.خصوص.میلگردهای.کالف.قابل.تولید.در.داخل.کشور.با.توجه.به..�

پیچیدگی.های.فنی.و.اقتصادی.تولید.و.مصرف.این.محصوالت،.مقرر.
گردید.جلسات.تا.حصول.نتیجه.مشخص.ادامه.یابد.

شایان.ذکر.است.پیگیری.های.مستمر.برای.اجرایی.شدن.پیشنهادات.کارگروه.
مذکور.از.طرف.انجمن.ادامه.دارد.

تدوین استاندارد شمش در مراحل پایانی
هشتمین جلسه کمیســیون تدوین استاندارد شــمش فوالدی ، 28 مرداد ماه سال 
جاری در انجمن برگزار شد. در این جلسه که نمایندگانی از شرکت های تولیدکننده و 
مصرف کننده شمش به ویژه بیلت و بلوم حضور داشتند، هریک از حاضرین به بیان 
نقطه نظرات خود پرداختند و نکات اصالحی مورد نظر خود برای اعمال در پیش نویس 
استاندارد را تشریح نمودند. در جلسه مذکور نسخه اصالح شده پیش نویس استاندارد 
شــمش تنظیم و تکمیل گردید و بنابراین فقط یک جلسه دیگر کافی است تا پیش 
نویس استاندارد بیلت و بلوم نهایی شده و برای تایید به سازمان استاندارد ارائه شود. 
شــایان ذکر است کار تدوین استاندارد شمش با پیشنهاد انجمن و به دبیری شرکت 
فوالد خوزستان بیش از یک سال پیش آغاز شده که با تدوین استاندارد بیلت و بلوم، 

گام مهمی در ترویج استاندارد در کشور برداشته خواهد شد.



اشغال کریمه صادرات فوالد 
اوکراین را در سراشیبی 

انداخت
درگیـری.ها.و.ناآرامی.هـا.در.اوکراین.همچنان.
ادامـه.دارد.و.در.ماه.آگوسـت.6.فوالدسـاز.لیدر.
به.ویژه.در.جنوب.شـرق،.این.کشـور.را.واداشت.
تولیـد.را.بـه.طـور.کامـل.یـا.در.برخی.خطـوط.متوقف.کننـد..قطعی.های.
بـرق.بـه.دلیـل.آسـیب.وارده.بـه.خطـوط.انتقال.بـرق.و.همچنیـن.کمبود.
مـواد.اولیـه.بـه.دلیـل.اختالل.در.حمـل.آن.باعث.شـده.کارخانـه.ها.دچار.

مشـکل.در.تولید.شوند.
بـه.گـزارش.اخبـار.فـوالد،.اوکرایـن.کـه.سـال.گذشـته.میـالدی.دهمین.
فوالدسـاز.بـزرگ.دنیـا.عنـوان.گرفـت.از.ماه.مارس.سـال.جاری.با.اشـغال.
شـبه.جزیـره.کریمـه.توسـط.روسـیه.در.ناآرامی.به.سـر.می.بـرد..افزایش.
مشـکالت.فوالدسـازان.اوکراینی.تاثیر.رو.به.افزایشـی.بـر.بازارهای.جهانی.

است.. نیز.گذاشـته.
اوکرایـن.کمتـر.از.20.درصـد.از.فـوالد.تولیـدی.خـود.را.مصـرف.می.کند.
و.پنجمیـن.صـادر.کننده.فوالد.جهان.بوده.اسـت..سـال.گذشـته.اوکراین.
24.میلیـون.و.700.هـزار.تـن.فـوالد.صادر.کـرد..بین.ژانویه.تا.ژوئن.سـال.
جـاری.صـادرات.فـوالد.این.کشـور.2.درصد.افت.داشـته.بـه.11.میلیون.و.
550.هـزار.تـن.رسـید.و.صادرات.محصـوالت.نیمه.تمـام.و.ورق.به.ترتیب.
یـک.و.4.درصـد.رشـد.داشـت.ولی.مقاطع.افـت.16.درصدی.را.نسـبت.به.
سـال.قبـل.تجربـه.کـرد..از.طرفی.صـادرات.فـوالد.اوکراین.به.کشـورهای.

همسـایه.کاهش.چشـمگیری.داشت.

 بازار بیلت سی آی اس 
راکد است

اغلـب.خریـداران.بیلـت.سـی.آی.اس.روزهـای.

اخیـر.سیاسـت.انتظـار.در.پیـش.گرفتـه.انـد..با.

ایـن.کـه.عرضـه.بـه.شـدت.کاهـش.یافتـه.ولی.

خریـداران.بـا.توجـه.بـه.رکـود.بازارهـای.فـوالد.

عالقـه.ای.بـه.معاملـه.نشـان.نمی.دهنـد..به.گـزارش.اخبـار.فـوالد.به.نقل.

از.ایفنـا،.قیمـت.مـورد.نظـر.فروشـنده.هـا.520.تـا.530.دالر.هـر.تن.فوب.

دریـای.سـیاه.اسـت.ولی.معاملـه.ای.باالتـر.از.515.دالر.هر.تـن.فوب.نهایی.
است.. نشـده.

در.حـال.حاضـر.مصر،.تونس،.الجزایر.و.ترکیه.درخواسـت.خریـد.دارند.ولی.

کسـی.باالتـر.از.515.دالر.هـر.تـن.فـوب.نمـی.دهـد..حتی.مصـری.ها.که.
اخیـرا.فعالیـت.خوبی.داشـته.اند.فعـال.خیلی.خریـد.نمی.کنند.

قدرت نمایی مجدد غرب در 
بازار فوالد

افزایش.محدود.حجــم.تولید.فوالد.خام.در.کنار.

تضعیف.نســبی.بازار.فوالد.چین.و.کاهش.رشد.

اقتصادی.در.بســیاری.از.کشورهای.مهم.جهان.

مواردی.اســت.که.نشــان.می.دهد.بازار.فوالد.از.
تحرک.مطلوبی.برخوردار.نیست.

به.گزارش.اخبار.فوالد.به.نقل.از.دنیای.اقتصاد،.تاکنون.کاهش.تقاضا،.کاهش.

قیمت.مواد.اولیه.مخصوصا.سنگ.آهن.و.زغال.سنگ.و.کاهش.هزینه.تولید.به.

افــت.قیمت.فوالد.در.بازارهای.جهانی.با.محوریت.تولیدات.فوالد.چین.منجر.

شده.است..هم.اکنون.تقاضا.در.بازارهای.شرقی.کاهش.یافته.که.باعث.شده.است.

جهت.گیری.محموله.های.صادراتی.به.ســمت.بازارهای.غربی.باشد..به.عبارت.

دیگر.غرب.مجددا.در.بازار.فوالد.در.حال.قدرت.نمایی.است.و.می.تواند.جایگاه.

قبلی.خود.را.به.دســت.آورد..به.نظر.می.رســد.بازار.فوالد.از.سمت.اقتصادهای.
نوظهور.به.سمت.کشورهای.قدرتمند.غربی.در.حال.تغییر.جهت.است.

میلگرد؛ اصلی ترین محصول 
صادراتی فوالد ترکیه

صادرکنندگان.فوالد.ترکیه.اخیرا.هدف.صادراتی.

ســال.جاری.میالدی.را.با.توجه.به.ناآرامی.های.

عــراق.و.برخی.بررســی.های.آنتــی.دامپینگ.

محصوالت.ترکیه.در.سایر.کشورها.6.درصد.پایین.

آورده.و.به.17.میلیون.و.500.هزار.تن.رسانده.اند..صادرات.فوالد.ترکیه.بین.

ژانویه.تا.جوالی.ســال.جاری.6.7.درصد.افت.داشت.و.به.10.میلیون.و.600.
هزار.تن.رسید..

طبق.این.خبر،.میلگرد.اصلی.ترین.محصول.فوالدی.صادراتی.ترکیه.بوده.4.

میلیون.و.560.هزار.تن.صادر.شــد.پس.از.آن.لوله،.پروفیل.و.ورق.گرم.قرار.
داشتند.

علـی.رغـم.کاهـش.کمتـر.از.22.درصـدی.صـادرات.بـه.خاورمیانـه.کـه.3.

میلیـون.و.700.هـزار.تن.ثبت.شـد.ایـن.منطقه.همچنان.در.7.ماه.نخسـت.

سـال.مقصـد.اصلی.صـادرات.فوالد.ترکیه.بوده.اسـت..پـس.از.آن.حوزه.یورو.

بـا.یـک.میلیـون.و.920.هزار.تـن.و.افریقای.شـمالی.با.یک.میلیـون.و.300.
هـزار.تن.قرار.داشـتند.

 بازگشت رونق به بازار 
جهانی سنگ آهن دور از 

انتظار است 
گروهی.از.تحلیلگران.معتقدند.این.احتمال.وجود.
دارد.که.قیمت.سنگ.آهن.به.80.دالر.در.هر.تن.
یعنی.پایین.ترین.میزان.از.سال.2009.میالدی.
کاهش.یابد.زیرا.افزایش.عرضه.از.سوی.تولیدکنندگان.بزرگ.این.ماده.خام.در.
استرالیا.و.برزیل.سبب.شده.بازار.با.مازاد.عرضه.نسبت.به.تقاضا.مواجه.شود..

به.گزارش.اخبار.فوالد،.بازگشــت.رونق.به.بازار.سنگ.آهن.تقریبا.غیر.ممکن.

اســت..زیرا.برای.این.کار.ضروری.است.اقتصاد.چین.مورد.حمایت.گسترده.

دولت.قرار.گیرد.و.نیز.تولید.ســنگ.آهن.در.استرالیا.و.برزیل.کاهش.یابد.که.

تحقق.این.دو.شــرط.تقریبا.غیرممکن.است..نکته.دیگر.اینکه.کاهش.تولید.

ســنگ.آهن.در.چین.خیلی.بر.قیمت.ها.موثر.نخواهد.بود.زیرا.این.کاهش.با.
رشد.عرضه.سنگ.آهن.وارداتی.به.راحتی.قابل.جبران.است.

آمریکا قیمت قراضه را در 
بازار آسیا افزایش داده است

طبق.گزارش.ها،.آخرین.قیمت.قراضه.کانتینری.

امریــکا.در.تایوان.باال.رفته.و.کره.نیز.اخیرا.خرید.

هایی.داشته.است..کارخانه.ها.در.شرق.آسیا.پس.

از.رکود.فصلی.جوالی.و.آگوست.به.فکر.افزایش.

تولید.ماه.ســپتامبر.هستند؛.از.این.رو.تقاضای.قراضه.بهتر.شده.است..عرضه.

محدود.قراضه.امریکا.به.تایوان.قیمت.را.4.دالر.باال.برد.و.قراضه.سنگین.کالس.

1.و2.خلوص.20-80.را.به.354.دالر.هر.تن.ســی.اف.آر.و.قراضه.خرد.شده.

را.به.365.تا.367.دالر.هر.تن.سی.اف.آر.رساند..کره.جنوبی.نیز.اخیرا.قراضه.
آمریکا.را.در.381.تا.382.دالر.هر.تن.سی.اف.آر.خریداری.نموده.است.

خبر خارجی
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                                       روند تغییرات قیمت شمش و محصوالت فوالدی در بازار جهانی 

َفتٍ مىتُی بٍ شرایط حمل/ مشخصات بازارعىًان
 شيئه20

َفتٍ مىتُی بٍ 
 شيئه27

َفتٍ مىتُی بٍ 
 جًالی4

َفتٍ مىتُی بٍ 
جًالی14

َفتٍ مىتُی بٍ 
جًالی25

َفتٍ مىتُی بٍ 
 آگًست1

َفتٍ مىتُی بٍ 
 آگًست8

َفتٍ مىتُی بٍ 
 آگًست15

َفتٍ مىتُی بٍ 
 آگًست22

َفتٍ مىتُی بٍ 
 آگًست29

493492491491500500509515515515دریای بالتیک- صادرات ريسیٍ، فًب دریای سیاٌبیلت

488488488488490490503503503505صادرات قساقستان، فًب دریای خسربیلت

523518517518533532538538538537فًب- صادرات ترکیٍ بیلت

C&F *513513513517517518523523520- بىذر اوسلی -  CISياردات ایران از بیلت

********** بىذرعباسCFR-ياردات ایران بیلت

490492492492500510509515515515فًب دریای سیاٌ- صادرات اکرایهبیلت

563559559556565562572572572573فًب- صادرات ترکیٍ میلگرد

570558558560573572571580581582*درب اوبار- بازار داخلی ترکیٍ میلگرد

651643635634*654650647*671درب اوبار- بازار داخلی ایران میلگرد

523523523523528528530530543540فًب دریای سیاٌ- اکرایهمیلگرد

453451451452450451451453445441فًب- صادرات چیه میلگرد

525525525530525527527525523523صادرات اکرایه، فًب دریای سیاٌ میلی متر8 تا 2- يرق گرم

560560560560555555555555555555فًب دریای خسر- ريسیٍيرق گرم

545545545552552553553553553552فًب دریای سیاٌ- صادرات ريسیٍ يرق گرم

675675675675675675680683683683ترکیٍ بازار داخلیکالف سرد
(vat & taxes)بذين احتساب مالیات بر ارزش افسيدٌ ي مالیات *

روند تغییرات قیمت شمش و محصوالت فوالدی در بازار جهانیقیمت هاي جهاني

*.قیمت.های.فوق.مربوط.به.معامالت.نقدی.بازار.می.باشد.
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  ادامه از صفحه 1
قطعا.به.خروج.صنعت.فوالد.از.رکود.کمک.خواهد.نمود

طبق.اظهارات.صورت.گرفته.به.نظر.می.رسد.این.بسته.هنوز.هم.توجه.خود.را.

به.سوی.منابع.زیرزمینی.مانند.نفت.و.گاز.منعطف.کرده.است..این.صنایع.نه.

تنها.به.شدت.نیاز.به.زمان.و.سرمایه.دارند.بلکه.اشتغال.بسیار.پایینی.نسبت.به.

سرمایه.گذاری.انجام.شده.ایجاد.خواهند.کرد..این.در.حالی.است.که.توجه.به.

صنایع.پایین.دستی.و.تکمیلی.در.حوزه.های.مختلف.نه.تنها.به.سرمایه.گذاری.

کمتری.نیاز.خواهد.داشت،.بلکه.در.زمان.کوتاه.تر.به.بهره.برداری.رسیده.و.

اشتغال.قابل.مالحظه.ای.نیز.ایجاد.خواهد.کرد..بنابراین.نگرانی.در.این.زمینه.

از.بابت.این.است.که.تدوین.کنندگان.بسته.خروج.از.رکود.چه.سیاست.هایی.

درباره.توسعه.صنایع.تکمیلی.در.بخش.های.مختلف.از.جمله.فوالد.طراحی.

کرده.اند؟.آیا.بسته.در.نظر.گرفته.شده.راهی.را.به.روی.تولید.کنندگان.فوالد.
باز.می.کند؟

CIS



تاریخ تحویلتاریخ هعاهله(ریال)قیوت پایانی (تن)حجن هعاهله نام کاالتولید کننده

B33,28016,7071393/05/201393/07/30يرق گرم فًالد مبارکٍ اصفُان
C14,59017,0771393/05/201393/07/30يرق گرم فًالد مبارکٍ اصفُان
B14,84020,2001393/05/201393/08/18يرق سرد فًالد مبارکٍ اصفُان
G1,81021,9521393/05/201393/08/18يرق گالًاویسٌ فًالد مبارکٍ اصفُان
B5,39016,7071393/05/271393/07/30يرق گرم فًالد مبارکٍ اصفُان
C5,72017,0771393/05/271393/07/30يرق گرم فًالد مبارکٍ اصفُان
B49,06016,7071393/05/271393/07/30يرق گرم فًالد مبارکٍ اصفُان
C31,48017,0771393/05/271393/07/30يرق گرم فًالد مبارکٍ اصفُان
B34,74020,2001393/05/271393/08/25يرق سرد فًالد مبارکٍ اصفُان
G7,04021,9521393/05/271393/08/25يرق گالًاویسٌ فًالد مبارکٍ اصفُان
B27,21016,7071393/06/031393/07/30يرق گرم فًالد مبارکٍ اصفُان
C17,50017,0771393/06/031393/07/30يرق گرم فًالد مبارکٍ اصفُان
1,19029,1501393/06/031393/08/30يرق قلع اوذيدفًالد مبارکٍ اصفُان

C16,00015,0201393/05/191393/06/31تختال فًالد خًزستان
5SP18,20015,5551393/06/011393/06/31(150*150)شمش بلًم فًالد خًزستان
C18,30015,0201393/06/011393/07/30تختال فًالد خًزستان
5SP20,00015,5601393/06/021393/07/30(150*150)شمش بلًم فًالد خًزستان
C12,50015,0201393/06/021393/07/30تختال فًالد خًزستان

1460,00016,4101393/05/291393/06/31تیرآَه ريب آَه اصفُان
273,00019,2001393/05/291393/06/31تیرآَه ريب آَه اصفُان
5SP6,00015,5501393/06/021393/06/31(150*150)شمش بلًم ريب آَه اصفُان
A315,00016,8501393/06/021393/06/31 -32تا 12سبذ میلگرد ريب آَه اصفُان
4,35517,0001393/06/021393/06/31سبذ میلگرد مخلًطريب آَه اصفُان
4,40015,1531393/06/021393/06/05سبذ میلگرد ي تیرآَه طًل کًتاٌريب آَه اصفُان
5SP6,00015,5501393/06/051393/06/31(150*150)شمش بلًم ريب آَه اصفُان
A35,41217,0001393/06/051393/06/31-32تا 12سبذ میلگرد ريب آَه اصفُان

C24,00014,3201393/05/271393/07/15تختال فًالد َرمسگان جىًب
A344017,0001393/06/041393/06/09-14تا 25سبذ میلگرد فًالد آرربایجان

A31,15016,8001393/06/051393/06/10-16تا25سبذ میلگرد فًالد آلیاشی ایران
1,32016,7501393/06/031393/06/10سبذ میلگرد مخلًطتًلیذی فًالد سپیذ فراب کًیر

تاریخ تحویلتاریخ هعاهله(ریال)قیوت پایانی (تن)حجن هعاهله نام کاالتولید کننده

B33,28016,7071393/05/201393/07/30يرق گرم فًالد مبارکٍ اصفُان
C14,59017,0771393/05/201393/07/30يرق گرم فًالد مبارکٍ اصفُان
B14,84020,2001393/05/201393/08/18يرق سرد فًالد مبارکٍ اصفُان
G1,81021,9521393/05/201393/08/18يرق گالًاویسٌ فًالد مبارکٍ اصفُان
B5,39016,7071393/05/271393/07/30يرق گرم فًالد مبارکٍ اصفُان
C5,72017,0771393/05/271393/07/30يرق گرم فًالد مبارکٍ اصفُان
B49,06016,7071393/05/271393/07/30يرق گرم فًالد مبارکٍ اصفُان
C31,48017,0771393/05/271393/07/30يرق گرم فًالد مبارکٍ اصفُان
B34,74020,2001393/05/271393/08/25يرق سرد فًالد مبارکٍ اصفُان
G7,04021,9521393/05/271393/08/25يرق گالًاویسٌ فًالد مبارکٍ اصفُان
B27,21016,7071393/06/031393/07/30يرق گرم فًالد مبارکٍ اصفُان
C17,50017,0771393/06/031393/07/30يرق گرم فًالد مبارکٍ اصفُان
1,19029,1501393/06/031393/08/30يرق قلع اوذيدفًالد مبارکٍ اصفُان

C16,00015,0201393/05/191393/06/31تختال فًالد خًزستان
5SP18,20015,5551393/06/011393/06/31(150*150)شمش بلًم فًالد خًزستان
C18,30015,0201393/06/011393/07/30تختال فًالد خًزستان
5SP20,00015,5601393/06/021393/07/30(150*150)شمش بلًم فًالد خًزستان
C12,50015,0201393/06/021393/07/30تختال فًالد خًزستان

1460,00016,4101393/05/291393/06/31تیرآَه ريب آَه اصفُان
273,00019,2001393/05/291393/06/31تیرآَه ريب آَه اصفُان
5SP6,00015,5501393/06/021393/06/31(150*150)شمش بلًم ريب آَه اصفُان
A315,00016,8501393/06/021393/06/31 -32تا 12سبذ میلگرد ريب آَه اصفُان
4,35517,0001393/06/021393/06/31سبذ میلگرد مخلًطريب آَه اصفُان
4,40015,1531393/06/021393/06/05سبذ میلگرد ي تیرآَه طًل کًتاٌريب آَه اصفُان
5SP6,00015,5501393/06/051393/06/31(150*150)شمش بلًم ريب آَه اصفُان
A35,41217,0001393/06/051393/06/31-32تا 12سبذ میلگرد ريب آَه اصفُان

C24,00014,3201393/05/271393/07/15تختال فًالد َرمسگان جىًب
A344017,0001393/06/041393/06/09-14تا 25سبذ میلگرد فًالد آرربایجان

A31,15016,8001393/06/051393/06/10-16تا25سبذ میلگرد فًالد آلیاشی ایران
1,32016,7501393/06/031393/06/10سبذ میلگرد مخلًطتًلیذی فًالد سپیذ فراب کًیر

هفته اول شهریورهفته چهارم  مردادسایس
0.423,90023,600
0.523,40324,033
0.623,90023,866
0.724,65024,900
0.824,80024,150
0.924,20024,866
126,05025,950

1.2525,43325,433
1.526,65026,333
226,97526,800
2.529,20029,500

قیمت ورق روغنی در بازار تهران 
قیمت محصوالت فوالدی در بازارهای تهران 

هفته اول شهریورهفته چهارم  مردادسایس
320,80021,400
420,00020,400
519,90020,400
619,80019,700
819,70019,800
1019,50019,700
1219,50019,700
1523,00023,000

هفته اول شهریورهفته چهارم  مردادسایس
620,40020,400
819,50019,600
1019,50019,600
1219,70019,600
1419,60019,600
1619,70019,800
1824,00024,000
2024,00026,300
2218,30018,300

نبشی

ناودانی

قیمت نبشی و ناودانی در بازار تهران 

قیمت های داخلی
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 تغییرات قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران 

 ناودانی نبشی میلگرد آجدار میلگرد ساده ورق سیاه ورق روغنی

روند تغییرات هفتگی قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران

قیمت میلگرد ساده و آجدار در بازار تهران قیمت ورق روغنی در بازار تهران

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

ناودانی

نبشی ميلگرد ساده

ميلگرد آجدار

بورس کاال

اخبار فوالد
بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

صاحب امتياز: انجمن توليدکنندگان فوالد ايران 
مدير مسئول: سيدرسول خليفه سلطانی

سياستگذاری: حميدرضا طاهری زاده – سعيد رئوفی
سردبير: سيد احمد عسکری

گرافيک و صفحه آرايی: نرگس پاينده داری نژاد
همکاران اين شماره: زهرا درياافزون،  هاجر شيرانی،  آسيه سيدعليان

آدرس: تهران، خيابان وليعصر، ضلع جنوبی پارک ساعی،کوچه اسعدی، پالک 34 
فکس: 88708065          تلفن: 88708064- 88708063

هفته اول شهریورهفته چهارم  مردادسایس
220,76621,000
320,30020,116
420,60020,800
520,80020,800
620,80020,800
819,95019,800
1019,85019,850
1220,65020,800
1519,80019,916
2018,51018,550
2518,55018,550

قیمت ورق سیاه در بازار تهران

هفته اول شهریورهفته چهارم  مردادسایز
6.520,10020,000
8**
1018,60018,500
1221,85021,850
1421,85021,850

هفته اول شهریورهفته چهارم  مردادسایز
818,90018,800
1018,35018,280
1218,35018,280
1418,55018,550
1618,55018,500
1818,55018,500
2018,55018,500
2218,55018,500
2518,55018,500
2818,55018,500
3018,12018,220
3218,65018,600

میلگرد آجدار

میلگرد ساده
قیمت محصوالت فوالدی در بازارهای تهران 

هفته اول شهریورهفته چهارم  مردادسایس
320,80021,400
420,00020,400
519,90020,400
619,80019,700
819,70019,800
1019,50019,700
1219,50019,700
1523,00023,000

هفته اول شهریورهفته چهارم  مردادسایس
620,40020,400
819,50019,600
1019,50019,600
1219,70019,600
1419,60019,600
1619,70019,800
1824,00024,000
2024,00026,300
2218,30018,300

نبشی

ناودانی

هفته اول شهریورهفته چهارم  مردادسایز
6.520,10020,000
8**
1018,60018,500
1221,85021,850
1421,85021,850

هفته اول شهریورهفته چهارم  مردادسایز
818,90018,800
1018,35018,280
1218,35018,280
1418,55018,550
1618,55018,500
1818,55018,500
2018,55018,500
2218,55018,500
2518,55018,500
2818,55018,500
3018,12018,220
3218,65018,600

میلگرد آجدار

میلگرد ساده

قیمت ورق سیاه در بازار تهران

*.به.دلیل.تعداد.زیاد.معامالت،.مهمترین.آنها.انتخاب.شده.است.

توليدکنندهتوليدکننده نام کاالنام کاال
قيمت پايانی ميانگين 

موزون )ريال(
قيمت پايانی ميانگين 

موزون )ريال(
حجم معامله 

)تن(
حجم معامله 

)تن(
تاريخ معاملهتاريخ معامله تاريخ تحويلتاريخ تحويل

 شماره پنجاه و هشتم  نیمه اول شهریورماه 1393 


