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سخن اول

لزوم تعامل بیشتر واحدهای ذوب و نورد

ایجــاد.توازن.در.زنجیره.فوالد.یکی.از.مواردی.بوده.که.در.مدت.

اخیر.از.ســوی.انجمن.و.نهادهای.مسئول.دیگر.همچون.وزارت.

صنعت،.معدن.و.تجارت.مورد.پیگیری.قرار.گرفته.است..ابعاد.این.

توازن.هم.قیمت.را.در.برگرفته.و.هم.حجم.تولید.را.که.البته.هر.
کدام.سیاستگذاری.های.متفاوتی.را.می.طلبد.

در.رابطــه.با.عدم.تــوازن.موجود.در.قیمــت.فروش.محصوالت.

بخش.های.مختلف.زنجیره.فوالد،.خوشــبختانه.با.پیگیری.های.

انجمن.و.مســاعدت.معاونت.محترم.امور.صنایع.معدنی.وزارت.

صنعت،.معدن.و.تجارت.درصدهای.مشخصی.برای.قیمت.فروش.

هر.کیلو.محصول.از.کنسانتره.تا.آهن.اسفنجی.تعیین.گردید.اما.

نکته.ای.که.در.این.میان.مغفول.ماند.و.کمتر.به.آن.پرداخته.شد،.

تناسب.قیمتی.بین.شــمش.و.میلگرد.است..به.عبارت.دیگر.به.

سبب.سهمیه.ای.نبودن.شمش).بر.خالف.گندله.و.کنسانتره(.و.

عرضه.آن.در.بورس.کاال،.ورود.دولت.به.بخش.ذوب.و.نورد.برای.

ایجاد.تناسب.قیمتی.در.این.بخش.ها.با.محدودیت.هایی.مواجه.

بود.که.باعث.شــد.ایجاد.توازن.قیمتی.در.این.دو.بخش.بیشتر.

از.طریق.تعامل.تولیدکنندگان.شــمش.و.مصرف.کنندگان.آن.
)نوردکاران(.صورت.پذیرد.

در.حال.حاضر.نســبت.بین.قیمت.فروش.شــمش.و.میلگرد.در.

بورس.کاال.حدود.92%.اســت.در.حالی.که.بر.اساس.محاسبات.

بعمل.آمده.توســط.انجمن.تولیدکنندگان.فــوالد.و.همچنین.

ایمیدرو.این.نســبت.می.بایست.در.حدود.85%.باشد..بنابراین.با.

توجه.به.تعیین.قیمت.شمش.و.میلگرد.بر.اساس.مکانیسم.عرضه.

و.تقاضا.می.بایســت.واحدهای.ذوب.کشور.انعطاف.بیشتری.در.

تعامل.با.واحدهای.نورد.از.خود.نشــان.دهند.تا.رابطه.حلقه.های.
پایانی.زنجیره.فوالد.نیز.متناسب.و.متوازن.گردد.

در.ایــن.صورت.عالوه.بر.ایجاد.تــوازن.در.زنجیره.فوالد.که.آثار.

مثبت.آن.به.کل.صنعت.مملکت.خواهد.رسید،.واحدهای.نوردی.

که.به.دلیل.مشــکالت.نقدینگی.جهت.تأمین.مواد.اولیه.مجبور.

به.تعطیلی.یا.کاهش.شــیفت.های.کاری.خود.شده.اند.نیز.جان.

تازهای.خواهند.گرفت.و.عالوه.بر.ایجاد.اشتغال.منطقه.ای،.رونق.
صنعتی.را.کلید.خواهند.زد.

البته.باید.توجه.داشت.که.این.انعطاف.و.تعامل.بیشتر.واحدهای.

ذوب.برای.حمایت.از.صنعت.فوالد.کشور.برای.حداکثر.یک.سال.

مورد.نیاز.است.چرا.که.با.افزایش.ظرفیت.تولید.شمش.در.کشور.

و.به.مدار.تولید.آمدن.طرح.های.ذوب.در.حال.احداث.و.همچنین.

حرکت.کشــور.به.ســمت.ارز.تک.نرخی،.بــازار.خرید.و.فروش.
شمش.خود.به.خود.متعادل.خواهد.شد.
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 مدتی اســت که اعضای هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد 
با توجه به تنوع تولیدات شرکت های عضو خود صحبت از تشکیل 
رسته های مختلف در این انجمن می کنند، از گندله و آهن اسفنجی 
تا ذوب و نورد. اما اخیرا تشــکیل این رسته ها با برگزاری جلساتی 
بین واحدهای ذوب و نوردی ها به طور جداگانه کلید خورده است. 
در چند هفته اخیر دومین و ســومین جلسه هم اندیشی واحدهای 
ذوب عضو انجمن تولید کنندگان فوالد ایران حول محور ساماندهی 
بازار آهن قراضه برگزار شد. موضوع اصلی این جلسات که مدیران 
عامل، خرید و بازرگانی شرکت های تولیدکننده شمش در آن حضور 

داشتند، تشکیل کنسرسیوم واردات قراضه بود.
در.نخستین.جلسه.سال.جدید.ذوبی.های.کشور.که.در.تاریخ.15.اردیبهشت.ماه.
در.ســالن.کنفرانس.انجمن.برگزار.شد،.با.توجه.به.افزایش.بی.رویه.قیمت.آهن.
قراضه.داخلی.و.عدم.تناســب.آن.با.قیمت.شمش،.شرکت.هاي.فوالد.مبارکه.و.
فوالد.خوزستان.و.برخي.شرکت.هاي.بزرگ.مصرف.کننده.قراضه.اقدامات.انجام.
شده.براي.خروج.تدریجي.از.قراضه.داخلي.و.واردات.آهن.قراضه.مورد.نیاز.خود.

را.تشریح.کردند.
دکتر بهرام سبحاني، رئیس هیئت مديره انجمن تولیدکنندگان فوالد و مديرعامل فوالد 
مبارکه اصفهان با بیان اينكه هم اکنون 35 درصد از قراضه بازار مصرفي داخل در اختیار 
فوالد مبارکه است گفت: براي حمايت از واحدهاي کوچك ذوب، فوالدسازان بزرگ بايد 
وارد عمل شوند و به اين منظور فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترين فوالدساز کشور که 
تولید نیمي از فوالد ايران را در اختیار دارد، تصمیم گرفت که مصرف قراضه را به شدت 

از محل بازار داخل کاهش و حتي به صفر برساند. 
محمــد.رضا.ممتاز،.مدیر.خرید.مواد.اولیه.و.انرژی.مجتمع.فوالد.مبارکه.نیز.در.
این.باره.به.خبرنگار.ما.گفت:.ما.برای.اینکه.بتوانیم.قیمت.قراضه.را.کنترل.کنیم.
یک.قرارداد.25.هزار.تنی.در.زمینه.واردات.از.شــمال.کشور.منعقد.کردیم.اما.به.
مشــکالت.حمل.ونقل.برخورده.ایم.و.در.حال.رفع.این.مشــکالت.هستیم..این.
مشکالت.مربوط.به.بنادر،.اسکله.ها.و.سیستم.های.تخلیه.است..وی.در.ادامه.با.
اعالم.خبر.پیگیری.مجوز.از.هیئت.مدیره.شرکت.برای.واردات.60.تا.100.هزار.
تنی.قراضه،.زمان.خروج.فوالد.مبارکه.از.بازار.قراضه.داخلی.را.نزدیک.دانســت.و.
اظهار.داشت:.مادامي.که.فوالدسازان.بزرگ.کشور.مي.توانند.قراضه.مورد.نیاز.خود.
را.با.قیمت.ها.پایین.تري.نسبت.به.بازار.داخل.تامین.کنند،.خرید.این.مواد.اولیه.از.
داخل.به.صرفه.نیست...ممتاز.تاکید.کرد:.با.راه.اندازي.طرح.هاي.هفتگانه.فوالد،.
طرح.هاي.توسعه.اي.مبارکه،.هرمزگان.و.دیگر.فوالدسازان.بزرگ.کشور.میزان.آهن.
اسفنجي.کشور.با.افزایش.تولید.رو.به.رو.شده.و.قطعا.نرخ.قراضه.در.آینده.کاهش.

خواهد.یافت.
در.این.جلســه.دبیر.انجمن.تولید.کنندگان.فوالد.با.اشــاره.به.تولید.حدود.16.
میلیون.تنی.فوالد.خام.در.کشور.در.سال.92.تصریح.کرد:.با.توجه.به.محاسبات.
انجام.شده.کسری.قراضه.ما.در.سال.های.آینده.به.حدود.4.میلیون.تن.خواهد.
رســید..خلیفه.سلطانی.در.ادامه.گفت:.اگر.تولید.قراضه.کشور.به.صورت.سرانه.
پایین.است.ولی.ما.جزء.کشورهایی.هستیم.که.تولید.شارژ.فلزی.مان.به.صورت.
سرانه.در.حال.پیشرفت.سریع.است..اگر.می.خواهیم.قیمت.قراضه.کنترل.شود،.
باید.مصرف.و.قیمت.آهن.اسفنجی.تغییر.کند.که.مطمئنا.موجب.کاهش.قیمت.
قراضه.نیز.می.شود..وی.با.اشاره.به.مشکالت.تولیدکنندگان.آهن.اسفنجی.به.ویژه.
در.تامین.گندله.مورد.نیاز.خود.اظهار.داشت:.در.سال.گذشته.به.طور.مشترک.با.

وزارت.صنعت،.معدن.و.تجارت.بر.این.موضوع.مطالعه.شد.که.نتیجه.آن.ابالغ.رقم.

25.درصد.و.50.درصد.برای.گندله.و.آهن.اسفنجی.بر.مبنای.قیمت.شمش.فوالد.
خوزستان.بود..

جهانگیر.سروری،.مدیر.بازرگانی.فوالد.خراسان.نیز.در.این.جلسه.با.تاکید.بر.لزوم.

هماهنگی.همه.فوالد.سازان.برای.کنترل.قیمت.قراضه.اظهار.داشت:.شرکت.ما.

تا.قبل.از.ســال88.که.تولید.آن.اســفنجی.آن.آغاز.شود،.هر.سال700.هزار.تن.

قراضه.نیاز.داشت.یعنی.تقریبا.به.اندازه.تمام.واحدهای.فوالد.سازی.آن.زمان.که.

شامل.مبارکه،.خوزستان.و.ذوب.آهن.بودند..زیرا.صد.در.صد.قراضه.در.کوره.شارژ.

می.شــد،.بنابراین.از.بسیاری.از.کشورهای.دنیا.از.جمله.آلمان،.هند،.قزاقستان،.

ارمنستان.و...آهن.قراضه.وارد.می.کردیم..سروری.ادامه.داد:.اولین.کشتی.که.وارد.

کردیم،.28.روز.اقامت.داشت.تا.تخلیه.شود.اما.بعد.کشتی3.هزار.و500تنی.را.48.

ساعته.تخلیه.کردیم..بنابراین.برخی.از.مشکالت.موجود.بر.سر.راه.واردات.قراضه.
قابل.رفع.شدن.است..

در.این.نشســت.سایر.واحدهاي.تولیدکننده.شمش.نیز.با.استقبال.از.این.اقدام،.

آن.را.در.جهت.ایجاد.تناسب.بین.عرضه.و.تقاضاي.این.ماده.اولیه.ارزیابي.کرده.و.

آمادگي.خود.را.براي.تامین.تدریجي.بخشي.از.قراضه.مورد.نیاز.از.خارج.و.کاهش.

تقاضا.براي.قراضه.داخلي.از.طریق.ایجاد.کنسرســیوم.براي.واردات.قراضه.اعالم.

کردند..همچنین.در.این.جلسه.مقرر.شد.کمیته.هماهنگي.براي.تعیین.قیمت.

خرید.قراضه.تشــکیل.شود.و.انجمن.تولیدکنندگان.فوالد.نیز.با.تعامل.با.دولت.
زمینه.رفع.موانع.ارزي.و.زیرساختي.واردات.قراضه.را.فراهم.کند.

در.سومین.جلسه.رسته.ذوب.انجمن.تولیدکنندگان.فوالد.نیز.که.در.تاریخ.31.

اردیبهشت.ماه.در.هتل.سیمرغ.تهران.برگزار.شد،.مدیران.شرکت.های.فوالد.ساز.

به.تبادل.نظر.پیرامون.نتایج.جلسه.قبل.و.همچنین.نحوه.تشکیل.کنسرسیوم.
واردات.قراضه.پرداختند..

حمید.رضا.طاهری.زاده،.نایب.رئیس.انجمن.با.ارائه.گزارشی.از.جلسه.انجمن.با.

معــاون.امور.معادن.و.صنایع.معدنی.وزارت.صنعت،.معدن.و.تجارت،.از.اقدامات.

انجمن.برای.اختصاص.ارز.مبادله.ای.برای.واردات.قراضه.خبر.داد.و.گفت:.پیشنهاد.

انجمن.به.دکتر.سرقینی.اختصاص.ارز.مبادله.ای.برای.واردات.قراضه.و.گندله.به.

عنوان.مواد.اولیه.صنعت.فوالد.به.جای.شمش.و.محصول.بود.که.مورد.استقبال.
ایشان.هم.واقع.شده.است.

جهانبخش.راکی،.معاون.مدیر.مواد.اولیه.و.لوازم.مصرفی.ذوب.آهن.اصفهان.نیز.با.

اشاره.به.جدی.بودن.بحران.قراضه.در.کشور.اظهار.داشت:.ذوب.آهن.اصفهان.در.

سال.92.به.دلیل.تعمیرات.کوره.بلند.خود.مشکل.کمتری.در.رابطه.با.تامین.قراضه.

داشت.و.از.ذخایر.خود.استفاده.کرد.اما.با.توجه.به.افزایش.تولید.این.شرکت.در.
سال.93.و.نیاز.بیشتر.به.قراضه،.واردات.قراضه.اجتناب.ناپذیر.خواهد.بود.

.سید.کمال.مدیحی،.معاون.خرید.فوالد.خوزستان.نیز.اقدامات.عملی.انجام.شده.

برای.واردات.قراضه.توســط.این.شرکت.را.تشریح.نمود.و.از.آمادگی.این.شرکت.
برای.مشارکت.در.کنسرسیوم.واردات.قراضه.خبر.داد..

احمد دنیانور مدير عامل مجتمع فوالد جنوب هم با اســتقبال از جلســات هماهنگی 
واحدهای ذوب و تشــكیل رسته های مختلف در انجمن، خروج فوالد مبارکه و فوالد 
خوزستان از بازار قراضه داخلی را نشانه ای از انسجام تولیدکنندگان فوالد دانست و گفت: 
نكته مهمی که از ذهن ها دور مانده اين است که در شرايطی که فوالدسازان به شدت 
دچار کمبود قراضه هستند، هنوز صادرات قراضه انجام می شود! خصوصا در مرزهای 
شرقی که حتی هنوز هم با عوارض 70 درصدی، صادرات قراضه برای تاجران افغانی 

تشکیل کنسرسیوم واردات قراضه
در جلسات واحدهای ذوب عضو انجمن مطرح شد:
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پیگیری انجمن برای کاهش مبلغ تمدید 
کارت بازرگانی

همان طور که در شماره های قبلی بولتن »اخبار فوالد« به اطالع مخاطبان گرامی 
رســید، از ماه های آغازين ســال 92 پیگیری های متعددی برای کاهش مبلغ يك 
در هزار فروش جهت تمديد کارت بازرگانی شــرکت های عضو صورت پذيرفت که 

خوشبختانه منتج به اخذ تخفیف و امكان تقسیط برای اعضاء محترم گرديد. 
در همین راستا طی جلسه ای با مدير کل امور تشكل های اتاق بازرگانی، صنايع، معادن 
و کشاورزی ايران موضوع مورد پیگیری قرار گرفت. همچنین پس از هماهنگی های 
بعمل آمده با تشكل های صنفی صنايع بزرگ، مكاتبه ای با رئیس مجلس شورای 
اسالمی برای اصالح ماده 77 قانون برنامه پنجم توسعه انجام شده و اقدامات الزم در 
اين زمینه در حال انجام می باشد که در صورت حصول نتیجه مطلوب به اعضاء محترم 

انجمن اطالع رسانی خواهد شد.

درخواست انجمن برای توجه بیشتر به تولید 
فوالد های آلیاژی

با توجه به آمار تفكیكی تولید فوالد در کشورهای مختلف دنیا مبنی بر سهم 15 درصدی 
فوالدهای کیفی از کل تولید فوالد کشورهای در حال توسعه و اختالف زياد ايران با اين 
کشورها در زمینه تولید فوالدهای آلیاژی و کیفی، انجمن طی مكاتبه ای با مدير کل دفتر 
امور صنايع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضمن اشاره به سهم 3 درصدی تولید 
فوالدهای آلیاژی نسبت به کل تولید فوالد کشور، بر بستر سازی برای افزايش تولید و 
صادرات فوالدهای کیفی و آلیاژی از جمله رفع مشــكالت مربوط به جوايز صادراتی و 
حمايتهای تعرفه ای و همچنین اختصاص تسهیالت سرمايه ثابت و در گردش تاکید نمود.

انجمن در اين نامه با اشــاره به مزيتهای صادراتی فوالدهای آلیاژی از جمله ارزش 
افزوده باالتر، سهم کمتر حمل و نقل در بهای تمام شده صادراتی، نیاز بیشتر بازارهای 
صادراتی به فوالدهای کیفی و غیره، برنامه ريزی برای افزايش تولید و صادرات آن 
و اختصاص حداقل 25 درصد سهم صادرات فوالد در سنـد چشم انداز )در حدود 3/5 

میلیون تن( به اين فوالدها را خواستار شد.

جلسه انجمن با نماینده ریاست سازمان ملی 
استاندارد

 در راستای پیگیری های انجمن برای ترويج فرهنگ استاندارد در صنعت فوالد که 
گزارش آن در شــماره های قبلی بولتن »اخبار فوالد« و »نشريه چیالن« به اطالع 
مخاطبان گرامی رسید، جلسه ای با حضور دبیر انجمن و نماينده رياست سازمان ملی 

استاندارد برگزار شد.
در اين جلسه آقای مهندس خلیفه سلطانی با اشاره به مصوبات هیئت مديره انجمن 
در خصوص الزام شــرکت های عضو به اخذ پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجباری، 
آمادگی انجمن برای همكاری با ســازمان استاندارد در دو بخش تداوم بازرسی ها و 

کمیته استاندارد سازی در صنعت فوالد را اعالم نمود.
دکتر ممدوحی نیز با استقبال از اين پیشنهاد، بر ضرورت همكاری تشكل های صنفی 
برای ترويج استاندارد در صنايع به ويژه صنعت فوالد تاکید و ابراز امیدواری کرد تدوين 

استاندارد شمش نیز هر چه زودتر به پايان برسد.

کارخانه فوالد بافت احداث 
می شود

فرماندار بافت خبــر از احداث فوالد بافت داد و گفت: 
تمام توان خود را برای احداث هرچه سريع تر کارخانه 

فوالد بافت به کار می بريم. 
به.گزارش.اخبار.فوالد.به.نقل.از.خبرگزاری.فارس،.
فتحعلی.حمزه..جواران.اظهار.داشــت:.تمام.توان.خود.را.برای.احداث.هرچه.
ســریع.تر.کارخانه.فوالد.بافت.به.کار.می.بریم..وی.افزود:.مدیران.این.کارخانه.
بزرگ.مشــکالت.خود.را.به.صورت.مکتــوب.در.اختیار.فرمانداری.بافت.قرار.
دهند.تا.مشکالت.را.در.تهران.پیگیری.کنیم..وی.تصریح.کرد:.مدیران.فوالد.
برای.تسریع.در.روند.انجام.کار.همه.مسئوالن.را.در.جریان.مشکالتشان.قرار.
دهند..وی.با.بیان.اینکه.ما.توانایی.این.را.داریم.که.مشکالت.را.رفع.کنیم،.بیان.
کرد:.برای.رفع.مشــکل.برق.و.جاده.کارخانه.فوالد.بافت.تا.وزارتخانه.پیگیری.

می.کنیم.

صادرات محصوالت فوالدی 
به عراق و افغانستان 

عضو.هیئت.مدیره.اتحادیه.فوالد.و.آهن.با.اشــاره.

به.تولید.مازاد.بر.نیاز.داخل.اعالم.کرد:.بخشــی.از.
این.محصوالت.به.عراق.و.افغانستان.صادر.می.شود.
به.گزارش.اخبار.فوالد،.احمدصادق.چیت.ســاز.
گفت.:.تقاضای.داخلی.به.حداقل.رسیده.و.نرخ.ها.را.هم.به.کف.رسانده.است..
وی.افزود.:.افزایش.قیمتی.در.آینده.نخواهیم.داشت.و.ثبات.نرخ.ها.ادامه.دارد..
چیت.ساز.گفت:.هنوز.وضع.اجرای.طرح.های.عمرانی.دولت.و.میزان.تقاضای.
ان.مشــخص.نیست.و.با.توجه.به.روند.طبیعی.تولید؛.مازاد.بر.تقاضا.در.انبارها.
نگهداری.می.شود.و.باید.برای.صادرات.پایدار.برنامه.ریزی.کنیم..عضو.هیئت.
مدیره.اتحادیه.فوالد.و.آهن.گفت:.هر.کیلوگرم.میلگرد.14.تا.25.حدود.1920.
تومان.فروخته.می.شود.و.قیمت.هر.شاخه.تیرآهن.شانزده.333.هزارتومان.است..
چیت.ساز.اظهار.داشت:.هر.کیلوگرم.ورق.8.تا.15.فوالد.مبارکه.2100تومان.
فروخته.می.شود.که.روند.ثابتی.نشان.می.دهد.و.انتظار.افزایش.قیمت.نداریم.

کیفیت فوالد خام در فوالد مبارکه 
اصفهان به 9/92 درصد رسید

کیفیت تختال هاي بدون عیب در اين ناحیه از فروردين 
ماه 1393 به 9/92 درصد رسید.

به گزارش اخبار فــوالد، محمد قناديان مهندس فرآيند 
فوالدسازي و ريخته گري فوالد مبارکه اعالم کرد و گفت: در ماشین هاي ريخته گري 
مداوم،  تختال ها بصورت يك رشته پیوسته تولید و به طول هاي حدود 10متر برش داده 
مي شود پس از آن در بازرسي هاي گرم، کارکنان کنترل کیفي، عیوب احتمالي تختال 

تولید شده را کنترل مي نمايند.
وی در همین رابطه افزود: تختال ها در صورت داشتن عیوب احتمالي که عمده  ترين 
آنها ترک هاي طولي،  جدايش خط مرکز در سر و ته ، ناخالص، معقري و ... مي باشند 
با کد مربوطه مشخص و در ادامه  برخي از اين عیوب در صورت سبك بودن در واحد 
اصالح تختال با عملیات اسكارف دســتي و برش رفع عیب مي گردند و در صورت 
سنگین بودن عیب، تختال معیوب قراضه مي شود ضمن اينكه کلیه عملیات اصالح 
باعث صرف زمان و هزينه و همچنین موجب تأخیر در تأمین سفارش مي گردد. وي 
با اشاره به اهمیت تولید تختال هاي کیفي در کارخانه های فوالدسازي تصريح کرد: 
عیوب تختال در فوالد مبارکه دراوايل بهره برداري از 50 درصد فراتر بود پس از آن 
با پیشرفت فرآيندها به حدود 20 درصد رسید و در ادامه طبق هدف نهايي در شرايط 
بهینه به کمتر از 10 درصد تعیین گرديد که اين رقم در ســال گذشته بطور متوسط 
10/3 درصد و در فروردين ماه ســال جاري عیوب تختــال در اين ناحیه به رکورد 

بي سابقه 7/1 درصد رسید. 

فعالیت فوالدی تام ایران 
خودرو در سال93 اعالم شد

مديرعامل شــرکت تام ايران خودرو ضمن تشــريح 
برنامه هاي اين شرکت در سال 93 اعالم کرد: صادرات 
خدمات فني و مهندســي، جذب پروژه هاي بزرگ و 

استفاده از فاينانس در پروژه ها از مهمترين فعالیت هاي تام در سال جاري است .
گزارش اخبار فوالد، علي شــیخ زاده اظهار داشت: در کسب و کار غیرخودرويي نیز 
امسال چند رويكرد جديد در نظر گرفتیم. در اين میان تجربه تام در پروژه هايي مثل 
مس سرچشــمه، فوالدسازي بردسیر و اتوماسیون کوره بلند ذوب آهن نشان داد که 
توانايي انجام پروژه هاي بزرگ و با بار فني باال را دارد که مسلما از اين تجربه در آينده 

استفاده خوبي خواهیم کرد.

بانک سامان از فعاالن فوالد 
حمایت می کند 

گزارش اخبار فوالد، مديرعامل بانك سامان به اهمیت 
بخش معدن، سنگ آهن و فوالد در اقتصاد ايران اشاره 
کرد و گفت: بانك ســامان آمادگی دارد که به عنوان 
شريكی مطمئن در جهت توسعه پروژه های معدنی و کمك به صادرات محصوالت 
مربوطه، سرمايه الزم برای فعاالن اين بخش را فراهم کند. وی با اشاره به چالش ها و  
راهكارهای سرمايه گذاری در ايران، استراتژی های بانك سامان در حوزه های معدنی، 
فوالد و ســنگ آهن را تشريح کرد. مديرعامل بانك سامان با بیان اينكه ۴3درصد 
تسهیالت بانك در سال 92 به بخش صنعت و معدن تخصیص يافته است، از آمادگی 
بانك برای ارائه خدمات اعتباری برای فعاالن اين حوزه خبر داد و گفت: بانك سامان 
در جهت اعتالی نام پر افتخار ايران، آمادگی دارد که به عنوان شريكی مطمئن در جهت 
توسعه پروژه های معدنی و کمك به صادرات محصوالت مربوطه، سرمايه الزم برای 

فعاالن اين بخش را فراهم کند.

در فروردین سال 93 رخ داد:
افزایش 15 درصدی تولید 

فوالد خام کشور
میزان تولید فوالد خام و محصوالت فوالدی کشــور 
طی فروردين سال 93 به ترتیب رشد 15درصدی و 11 

درصدی را تجربه کرد.
شرکت های فوالدساز داخلی )دولتی و خصوصی( در فروردين جاری، 1میلیون و ۴56 هزار 
و 302 تن فوالد خام تولید کردند. میزان تولید فوالد خام کشور در مدت مشابه سال گذشته، 
1 میلیون و 26۴ هزار و 923 تن بود. در اين میان، 3 شرکت بزرگ فوالد ساز کشور شامل 
»فوالد مبارکه« با تولید 505 هزار و 2۴8 تن، »فوالد خوزستان« 281 هزار و 256 تن و 
»ذوب آهن اصفهان« 25۴ هزار و 103 تن، به ترتیب رتبه های اول تا سوم را در تولید 
فوالد خام کسب کردند. همچنین، شرکت فوالد هرمزگان با تولید 110هزار و 695 تن، 
سبا 6۴ هزار و 881 تن، فوالد خراسان 61 هزار و 6۴9 تن و فوالد آلیاژی ايران 3۴ هزار و 

670 تن، به ترتیب در رديف شرکت های ديگر تولیدکننده فوالد خام بودند.
طبق اين گــزارش، در فروردين امســال، 1 میلیون و ۴99 هــزار و 693 تن انواع 
محصوالت فوالدی )تیرآهن، ورق عريض، ورق گرم، ورق گالوانیزه، میلگرد، کالف 
و لوله( توســط شرکت های فوالد ساز کشــور تولید شد. اين در حالیست که میزان 
تولید محصوالت فوالدی مدت مشابه سال 92، 1میلیون و 3۴7 هزار و 999 تن بود.
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خبر داخلی

اخبار انجمن

 مدير عامل ذوب آهن اصفهان خبر از نهايی شدن قرارداد تولید ريل 
ملی توسط ذوب آهن اصفهان، يكی از شرکت های عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ايران داد و گفت: قرارداد تولید ريلی ملی در اين شرکت نهايی و هم اکنون در مرحله 
اجرا قرار گرفته است. سعد محمدی اهمیت تولید اين کاالی استراتژی فوالدی را برای 
کشور و زيرساخت های موجود ياد آور شد و گفت: با توجه به توسعه زيربناهای کشور 
وتوســعه صنعتی با توانمندی های موجود، ذوب آهن اصفهان می تواند پاسخگوی 
نیاز داخلی وحتی صادرات در اين زمینه باشــد. وی اظهار امیدواری نمود که با توجه 
به اهمیت تولید اين کاالی صنعتی مهم و نقش آن در صرفه جويی ارزی واشــتغال 
زايی، مسئولین وزارت مسكن وشهرسازی حمايت جدی را در اين زمینه داشته باشند 
وذوب آهن اصفهان نیز تالش خواهد کرد، اين محصول را مطابق با استاندارد های 

بین المللی عملیاتی کند و سبد محصوالتی خود را با نگاه به تولید محصوالت جديد 
متنوع نمايد. وی با اشاره به تولید ريل u33 در ذوب آهن گفت: اين محصول که در 
سال های گذشته تولید شده است صرفا در مسیرهای کوتاه قابل کاربرد است اما در 
مسیرهای طوالنی وحجم حمل ونقل ريلی سنگین، نیاز به ريل UIC60 مي باشد 
 UIC60 که امید است با راه اندازی خط جديد تولید ريل در سال 9۴ اولین محصول

در  بازار عرضه می شود. 
ســعد.محمدی.مدت.زمان.اجرای.خط.جدید.جهت.تولید.ریل.را.14.ماه.واز.
شــهریور.94.ذکر.نمود.وگفت:.در.خط.جدید.برنامه.هایی.نیز.در.نظر.گرفته.
شده.است.تا.بتوان.انواع.ریل.تا.مقطع.UIC85.را.نیز.تولید.نمود..وی.ظرفیت.
تولید.این.نورد.را.400.تا.600.هزار.تن.در.سال.ذکر.نمود.و.گفت.:.بر.اساس.

برنامه.توسعه.پنجم.وچشم.انداز.1404.کشور،.هر.سال.باید.هزار.کیلومتر.خط.

ریل.ایجاد.شــود.که.معادل.170.الی.180.هزار.تن.می.باشد...بنابراین.ریل.

تولید.شده.در.ذوب.آهن.می.تواند.عالوه.بر.رفع.نیازهای.داخلی،.به.کشورهای.

منطقه.نیز.صادر.شود..مدیر.عامل.ذوب.آهن.اصفهان.تصریح.نمود:.پس.از.راه.

اندازی.وتولید.ریل.UIC60،.این.شرکت..می.تواند.ریل.های.پرسرعت.را.نیز.

تولید.نماید.وتولیدات.خود.را.با.نیازهای.جدید.صنعت.ریلی.همگام.سازد..وی.

یکی.دیگر.از.اهداف.ذوب.آهن.در.سال.جدید.را.ورود.جدی.در.بخش..معدن.

واکتشاف.معادن.ذکر.نمود.وگفت.:.هم.اکنون.این.شرکت.صد.در.صد.سهام.

ذغال.سنگ.شاهرود.را.خریداری.نمود.و.درصدد.گسترش.فعالیت.در.معادن.
دیگر.وحتی.انجام.عملیات.اکتشاف.در.معادن.می.باشد.

تولیدات ریل ملی ذوب آهن در سال 94 وارد بازار می شود

 شماره پنجاه و سه  نیمه دوم اردیبهشت ماه 1393 

يا پاکســتانی صرفه اقتصادی دارد. وی تالش برای ممنوعیت صادرات قراضه را از 
اولويت های انجمن دانست و از هیئت مديره انجمن خواست به جديت اين موضوع را 
پیگیری کند. مدير عامل فوالد جنوب با تاکید بر تشكیل هر چه سريعتر کنسرسیوم 
واردات قراضه، نقش آن در کنترل نوسانات قیمتی و همچنین ايجاد زير ساخت های 

الزم برای واردات قراضه را بسیار مهم ارزيابی کرد.
سید رضا شهرستاني، رئیس هیات مديره کالچ نیز در اين خصوص با بیان اينكه در 

شرايط کنوني واردات قراضه نیاز به بستر سازي مناسب از سوي دستگاه هاي مسئول 
دارد، گفت: سرمايه گذاري در بنادر کشور به  منظور فراهم آوردن تجهیرات الزم براي 
تخلیه، فرآوري و حمل و نقل از جمله اين الزامات اســت. وي همچنین تاکید کرد: 
بايد سیســتم نظارتي ايجاد شود تا مصرف کنندگان بتوانند قراضه مورد نیاز خود را از 
شرکت هاي فروشنده معتبر تامین کنند تا نسبت به کیفیت آن اطمینان حاصل کنند. 
رئیس هیات مديره کالچ گفت: همچنین عالوه  بر تضمین کیفیت، پرداخت مالیات بر 

ارزش افزوده نیز از سوي شرکت هاي فروشنده صورت گیرد، چراکه اين امر عالوه بر 
مصرف کنندگان به نفع دولت نیز خواهد بود.

بنابر اين گزارش، در اين جلسه مقرر شد کمیته ای متشكل از نمايندگان شرکت های 
فوالد مبارکه، فوالد خوزستان، ذوب آهن اصفهان، فوالد يزد، فوالد جنوب، کالچ و 
فوالد کیمیا به نمايندگی از ساير شرکت های ذوب مطالعات و تحقیقات الزم برای 

واردات قراضه را انجام و نتايج را در جلسه بعدی ارائه دهند. 

  ادامه از صفحه 1



بازار بیلت جنوب شرق آسیا 
راکد است

بازار.واردات.بیلت.جنوب.شــرق.آســیا.به.دلیل.
تقاضای.پایین.فوالد.در.سکوت.است.

بــه.گزارش.اخبــار.فوالد.به.نقل.از.فــوالد.نیوز،.

فصل.باران.های.موسمی.بازار.راکد.باشد..قیمت.

درخواســتی.خرید.بیلت.در.جنوب.شــرق.آســیا.525.تا.530.دالر.هر.تن.

سی.اف.آر.اســت،.در.حالی.که.هفته.آخر.آوریل.در.530.تا.535.دالر.معامله.

می.شد..اخیرا.در.530.دالر.هر.تن.سی.اف.آر.اندونزی.معامله.شده.در.تایلند.

نیز.همه.به.دنبال.525.دالر.هر.تن.سی.اف.آر.هستند.که.5.دالر.ارزان.شده.

است..از.طرفی.بیلت.ارزان.قیمت.چینی.همچنان.بر.بازار.فشار.می.آورد.و.در.
510.دالر.هر.تن.سی.اف.آر.فیلیپین.معامله.شده.است.

تولید جهانی فوالد ترکیه یک 
پله سقوط کرد 

روند.نزولی.تولید.فــوالد.خام.ترکیه.که.از.ژانویه.

سال.جاری.آغاز.شده.بود،.در.فصل.نخست.سال.

ادامه.داشــت..میزان.تولید.با.5.دهم.درصد.افت.

نســبت.به.مدت.مشابه.سال.قبل.به.8.میلیون.و.
440.هزار.تن.رسید..

بــه.گزارش.اخبار.فوالد.به.نقل.از.مرکز.خدمات.فوالد،.جو.منفی.سیاســی.و.

اقتصادی.در.سه.ماه.نخست.سال.در.کنار.افت.ارزش.لیر.ترکیه.نسبت.به.دالر.

موجب.شــد.تا.تولید.فوالد.خام.این.کشــور.نیز.نزولی.باشد..در.ماه.مارس.به.

تنهایی.تولید.فوالد.خام.ترکیه.3.و.4.دهم.درصد.افت.داشت.و..به.2.میلیون.

و.850.هزار.تن.رسید.و.موجب.شد.رتبه.ترکیه.در.آمار.جهانی.تولید.کنندگان.
فوالد.یک.پله.کاهش.یابد.و.به.نهم.برسد.

طبق.آمار.سه.ماه.نخست.سال،.تولید.ساالنه.فوالد.ترکیه.معادل.33.میلیون.و.

800.هزار.تن.خواهد.بود.که.2/5درصد.نسبت.به.سال.2013.افت.خواهد.داشت..

امیدواری فوالدسازان عراقی 
به رونق بازار

بازار میلگرد عراق پس از انتخابات اخیر امیدوارتر شده 
البته هنوز تاخیر در تصويب بودجه سال 201۴ بر تامین 
مالی پروژه های ساختمانی و در نتیجه تقاضای فوالد 

اثر منفی داشته است.
بــه.گزارش.اخبار.فوالد،.قیمت.درخواســتی.خریداران.5.دالر.نســبت.به.
دوهفته.قبل.پایین.آمده.و.معامله.ای.در.بازار.واردات.نهایی.نشــده.است..

قیمت.پیشنهادی.تجار.برای.میلگرد.ترکیه.نسبت.به.ماه.قبل.5.تا.10.دالر.
هر.تن.ارزان.تر.شده.است.

تولیدکننده.های.میلگرد.در.عراق.امیدوارند.تقاضا.به.زودی.بهتر.شود.چون.

قبل.از.ماه.رمضان.ســرعت.پروژه.های.ساختمانی.باالتر.می.رود.از.این.رو.
کارخانه.های.داخلی.به.فکر.باال.بردن.قیمت.ها.هستند.

بازار میلگرد روسیه بهبود 
می یابد

تولیدکنندگان میلگرد روسیه قیمت های ماه می را 21 
تا 2۴ دالر هر تن معادل ۴ درصد نسبت به آوريل باال 
برده اند و ظاهرا بازار نیز اين افزايش قیمت را پذيرفته و 

تولید ماه می نیز پیش فروش شده است.
به.گزارش.اخبار.فوالد،.قیمت.فعلی.میلگرد.در.بازار.داخلی.روسیه.بین.655.تا.

660.دالر.هر.تن.با.18.درصد.مالیات.بر.ارزش.افزوده.است.
همچنین.برای.عرضه.کننده.های.اوکراینی.نیز.دیگر.تفاوتی.ندارد.به.روسیه.
میلگرد.بفروشند.یا.جای.دیگر.زیرا.اختالف.قیمت.صادراتی.و.داخلی.آن.حذف.

شده.است.

افزایش هزینه های مالی 
کارخانه های فوالدسازی چین

انجمن.آهن.و.فوالد.چین.بر.این.باور.اســت.که.

تولید.فوالد.چین.سال.جاری.3.درصد.نسبت.به.

سال.2013.باال.خواهد.رفت..بدین.ترتیب.تولید.

فوالد.چین.امسال.802.میلیون.و.400.هزار.تن.
خواهد.شد..

به.گزارش.اخبار.فوالد،.این.انجمن.امیدوار.است.عملکرد.صنعت.فوالد.چین.در.

سه.ماه.دوم.سال.جاری.کمی.بهبود.داشته.باشد.که.رشد.صادرات.کمک.کننده.

خواهد.بود.ولی.محدودیت.بانک.ها.در.اعطای.اعتبار.به.بخش.فوالد.همچنان.

نگران.کننده.است..آمار.حاکی.از.آن.است.که.هزینه.های.مالی.کارخانه.های.

فوالدسازی.چین.در.فصل.نخست.سال.جاری.3.درصد.نسبت.به.مدت.مشابه.

سال.قبل.باال.رفت.در.حالی.که.سه.ماهه.اول.سال.گذشته.22.درصد.نسبت.
به.سال.2012.کاهش.داشت.

 مازاد عرضه 
در بازار فوالد آلمان 

انتظار.می.رود.بازار.فوالد.آلمان.تا.پایان.ماه.می.جو..

مطلوبی.داشته.باشد.ولی.خوش.بینی.ها.نسبت.به.
ماه.آوریل.کمتر.شده.است..

طبق.این.گزارش،.مشــکل.اصلی.بازار.فوالد.آلمان.مازاد.عرضه.است..برخی.

معتقدند.افزایش.قیمت.ورق.آرسلورمیتال.به.بازار.کمک.می.کند.و.قیمت.ها.

بهتر.خواهد.شد..احتماال.سایر.کارخانه.ها.نیز.از.این.روند.پیروی.کنند..تجار.

ورق.منتظر.رشد.قیمت.10.تا.20.یورویی.هستند.ولی.فعال.موجودی.انبارها.

باال.نمی.رود.مگر.این.که.روشن.شود.قیمت.ها.ثابت.می.ماند..اگر.تولید.باال.

برود.و.موجودی.انبار.کارخانه.ها.افزیش.نیابد.نشان.می.دهد.در.فروش.موفق.

بوده.اند.و.به.رشد.قیمت.کمک.خواهد.کرد..قابل.ذکر.است.در.آلمان.ماه.آوریل.

تولید.فوالد.خام.نسبت.به.سال.قبل.4.درصد.رشد.داشته.و.3.میلیون.و.700.
هزار.تن.ثبت.شد.

کند شدن صادرات میلگرد 
در ترکیه 

بازار.صادرات.میلگرد.ترکیه.در.ســکوت.است..

اخیرا.امــارات.در.577.تــا.585.دالر.هر.تن.

سی.اف.آر.از.ترکیه.میلگرد.خرید.که.در.حدود.
565.دالر.هر.تن.فوب.است.

همچنیــن.میلگرد.ترکیه.در.567.دالر.هر.تن.

فوب.به.انگلیس.فروخته.شــده.است..یمنی.ها.به.دنبال.580.دالر.هر.تن.

سی.اف.آر.معادل.560.دالر.هر.تن.فوب.هستند.که.هنوز.معامله.ای.بسته.

نشده.اســت..هنوز.ابهاماتی.در.مورد.آینده.بازار.میلگرد.وجود.دارد..قراضه.

امریکا.375.تا.380.دالر.هر.تن.ســی.اف.آر.ترکیه.اســت.ولی.مورد.قبول.

واقع.نشــده.و.خریداران.به.دنبال.360.دالر.هر.تن.ســی.اف.آر.هســتند..

متوســط.قیمت.میلگرد.صادراتی.ترکیه.با.2.دالر.کاهش.568.دالر.هر.تن.
فوب.ثبت.شده.است..

ثبات قیمت بیلت سی آی اس
قیمت.بیلت.صادراتی.دریای.سیاه.همچنان.در.
ثبات.است.و.معامالت.محدودی.در.492.تا.495.

دالر.هر.تن.فوب.نهایی..شده.است.
از.25.آوریل.تاکنون.قیمت.بیلت.سی.آی.اس.از.
493.تا.494.دالر.هر.تن.فوب.تغییری.نداشته.
در.حالی.که.قیمت.های.درخواســتی.پایین.بر.
بازار.فشار.می.آورد..از.طرفی.در.این.مدت.قیمت.قراضه.وارداتی.به.ترکیه.نیز.

بین.374.تا.377.دالر.هر.تن.سی.اف.آر.در.ثبات.بوده.است.
جو.بازار.منفی.است.ولی.کسی.انتظار.ندارد.قیمت.به.زودی.به.زیر.490.دالر.
هر.تن.فوب.کاهش.یابد.با.این.حال.دو.هفته.آینده.نیز.بازار.نزولی.برآورد.شده.
است..شاید.نتایج.انتخابات.اوکراین.روند.بازار.را.روشن.تر.کند..در.حال.حاضر.

محموله.های.حمل.فوری.نیز.کاهش.یافته.اند.

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

هفته منتهی به شرایط حمل/ مشخصات بازارعنوان
 فوریه28

هفته منتهی به 
 مارس7

 4هفته منتهی به 
می

هفته منتهی به 
 می11

هفته منتهی به 
 می25

 2هفته منتهی به 
آوریل

 9هفته منتهی به 
آوریل

هفته منتهی به 
 آوریل15

485485498503500497498495دریای بالتیک- صادرات روسیه، فوب دریای سیاهبیلت

490490490*450460490493صادرات قساقستان، فوب دریای خسربیلت

513513533528533530530530فوب- صادرات ترکیه بیلت

****C&F 478478*495- بندر انسلی -  CISواردات ایران از بیلت

******** بندرعباسCFR-واردات ایران بیلت

483488500505499495495493فوب دریای سیاه- صادرات اکراینبیلت

557557570580570570568566فوب- صادرات ترکیه میلگرد

560562588590588592590578*درب انبار- بازار داخلی ترکیه میلگرد

685717704679666*660687درب انبار- بازار داخلی ایران میلگرد

535530528533540540540540فوب دریای سیاه- اکراینمیلگرد

475485475475470470*480فوب- صادرات چین میلگرد

523523515515518518518525صادرات اکراین، فوب دریای سیاه میلی متر8 تا 2- ورق گرم

530530553555563***فوب دریای خسر- روسیهورق گرم

533532533533533545*538فوب دریای سیاه- صادرات روسیه ورق گرم
678675675683670670675680ترکیه بازار داخلیکالف سرد

(vat & taxes)بدون احتساب مالیات بر ارزش افسوده و مالیات *

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

*.قیمت.های.فوق.مربوط.به.معامالت.نقدی.بازار.می.باشد.

 شماره پنجاه و سه  نیمه دوم اردیبهشت ماه 1393 

CIS



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

B6,60016,7071393/02/151393/04/31ورق گرم فوالد مبارکه اصفهان
C8,47017,0771393/02/151393/04/31ورق گرم فوالد مبارکه اصفهان
B1,80016,7071393/02/151393/03/31ورق گرم فوالد مبارکه اصفهان
B55016,7071393/02/151393/04/31ورق گرم فوالد مبارکه اصفهان
C2,56017,0771393/02/151393/03/31ورق گرم فوالد مبارکه اصفهان
C55017,0771393/02/151393/04/31ورق گرم فوالد مبارکه اصفهان
B2,30020,2001393/02/151393/05/12ورق سرد فوالد مبارکه اصفهان
B31,97020,2001393/02/151393/04/31ورق سرد فوالد مبارکه اصفهان
B10020,2001393/02/151393/05/12ورق سرد فوالد مبارکه اصفهان
G3,65021,9521393/02/151393/05/12ورق گالواویسه فوالد مبارکه اصفهان
G25021,9521393/02/151393/05/12ورق گالواویسه فوالد مبارکه اصفهان
55031,8571393/02/151393/05/12ورق قلع اوذودفوالد مبارکه اصفهان
4,60031,8571393/02/151393/04/31ورق قلع اوذودفوالد مبارکه اصفهان
B48,69016,7071393/02/221393/04/31ورق گرم فوالد مبارکه اصفهان
C34,47017,0771393/02/221393/04/31ورق گرم فوالد مبارکه اصفهان
B1,13020,2001393/02/221393/05/19ورق سرد فوالد مبارکه اصفهان
G5,48021,9521393/02/221393/05/19ورق گالواویسه فوالد مبارکه اصفهان

C27,35015,0091393/02/161393/02/31تختال فوالد خوزستان
C20,00015,0201393/02/171393/03/31تختال فوالد خوزستان

5SP18,00016,0981393/02/101393/02/31(150*150)شمش بلوم روب آهه اصفهان
1821,12016,5001393/02/141393/02/31تا14تیرآهه روب آهه اصفهان
5SP3,00016,1001393/02/171393/03/31(150*150)شمش بلوم روب آهه اصفهان
A32,00017,5501393/02/171393/03/31-25,32میلگرد روب آهه اصفهان
2,20017,6131393/02/281393/03/31سبذ میلگرد مخلوطروب آهه اصفهان
9,90014,7961393/02/281393/02/31سبذ میلگرد و تیرآهه طول کوتاهروب آهه اصفهان
A388017,6001393/02/101393/03/11-14تا 25سبذ میلگرد فوالد آرربایجان
A322017,6001393/02/101393/03/11-14تا 25سبذ میلگرد فوالد آرربایجان

A366017,8501393/02/141393/02/22-14تا28سبذ میلگرد مجتمع فوالد خراسان
5,50016,9001393/02/101393/05/07سبذ میلگرد مخلوطمجتمع فوالد کویر
1,10017,9001393/02/101393/02/17سبذ میلگرد مخلوطمجتمع فوالد کویر

A31,10017,8001393/02/101393/02/15-14تا22سبذ میلگرد مجتمع فوالد آریا روب

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

B6,60016,7071393/02/151393/04/31ورق گرم فوالد مبارکه اصفهان
C8,47017,0771393/02/151393/04/31ورق گرم فوالد مبارکه اصفهان
B1,80016,7071393/02/151393/03/31ورق گرم فوالد مبارکه اصفهان
B55016,7071393/02/151393/04/31ورق گرم فوالد مبارکه اصفهان
C2,56017,0771393/02/151393/03/31ورق گرم فوالد مبارکه اصفهان
C55017,0771393/02/151393/04/31ورق گرم فوالد مبارکه اصفهان
B2,30020,2001393/02/151393/05/12ورق سرد فوالد مبارکه اصفهان
B31,97020,2001393/02/151393/04/31ورق سرد فوالد مبارکه اصفهان
B10020,2001393/02/151393/05/12ورق سرد فوالد مبارکه اصفهان
G3,65021,9521393/02/151393/05/12ورق گالواویسه فوالد مبارکه اصفهان
G25021,9521393/02/151393/05/12ورق گالواویسه فوالد مبارکه اصفهان
55031,8571393/02/151393/05/12ورق قلع اوذودفوالد مبارکه اصفهان
4,60031,8571393/02/151393/04/31ورق قلع اوذودفوالد مبارکه اصفهان
B48,69016,7071393/02/221393/04/31ورق گرم فوالد مبارکه اصفهان
C34,47017,0771393/02/221393/04/31ورق گرم فوالد مبارکه اصفهان
B1,13020,2001393/02/221393/05/19ورق سرد فوالد مبارکه اصفهان
G5,48021,9521393/02/221393/05/19ورق گالواویسه فوالد مبارکه اصفهان

C27,35015,0091393/02/161393/02/31تختال فوالد خوزستان
C20,00015,0201393/02/171393/03/31تختال فوالد خوزستان

5SP18,00016,0981393/02/101393/02/31(150*150)شمش بلوم روب آهه اصفهان
1821,12016,5001393/02/141393/02/31تا14تیرآهه روب آهه اصفهان
5SP3,00016,1001393/02/171393/03/31(150*150)شمش بلوم روب آهه اصفهان
A32,00017,5501393/02/171393/03/31-25,32میلگرد روب آهه اصفهان
2,20017,6131393/02/281393/03/31سبذ میلگرد مخلوطروب آهه اصفهان
9,90014,7961393/02/281393/02/31سبذ میلگرد و تیرآهه طول کوتاهروب آهه اصفهان
A388017,6001393/02/101393/03/11-14تا 25سبذ میلگرد فوالد آرربایجان
A322017,6001393/02/101393/03/11-14تا 25سبذ میلگرد فوالد آرربایجان

A366017,8501393/02/141393/02/22-14تا28سبذ میلگرد مجتمع فوالد خراسان
5,50016,9001393/02/101393/05/07سبذ میلگرد مخلوطمجتمع فوالد کویر
1,10017,9001393/02/101393/02/17سبذ میلگرد مخلوطمجتمع فوالد کویر

A31,10017,8001393/02/101393/02/15-14تا22سبذ میلگرد مجتمع فوالد آریا روب

هفته چهارم اردیبهشتهفته سوم اردیبهشتسایس
0.422,65022,650
0.523,67523,675
0.625,56625,566
0.724,90024,866
0.824,65024,650
0.924,60024,650
125,15025,800

1.2525,90026,033
1.526,63326,433
226,50026,650
2.5**

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

هفته چهارم اردیبهشتهفته سوم اردیبهشتسایس
322,10021,700
421,10021,500
521,10021,400
621,30021,300
820,30020,300
1020,30020,300
1220,30020,300
1527,50027,500

هفته چهارم اردیبهشتهفته سوم اردیبهشتسایس
621,50021,500
821,50021,500
1021,50021,500
1221,40021,400
1422,10022,100
1622,50022,500
1828,60027,600
2025,10023,800
2218,40018,300

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: ریال/کیلوگرم(

ناودانی

نبشی میلگرد ساده

میلگرد آجدار

بورس کاال

اخبار فوالد
بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

صاحب امتیاز: انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
مدیر مسئول: سیدرسول خلیفه سلطانی

سیاستگذاری: حمیدرضا طاهری زاده – سعید رئوفی
سردبیر: سید احمد عسکری

گرافیک و صفحه آرایی: نرگس پاینده داری نژاد
همکاران این شماره: هاجر شیرانی ،  مائده سادات زرگری،  آسیه سیدعلیان

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

هفته چهارم اردیبهشتهفته سوم اردیبهشتسایس
220,42520,500
320,05019,862
420,20019,866
520,10019,950
621,10020,950
821,30021,200
1020,85021,050
1220,70021,000
1520,70020,533
2018,55018,500
2518,45018,500

قیمت ورق سیاه در بازار تهران

هفته چهارم اردیبهشتهفته سوم اردیبهشتسایز
6.520,40020,600
8**
1020,10020,100
1222,10022,100
1421,60021,600

هفته چهارم اردیبهشتهفته سوم اردیبهشتسایز
819,80019,850
1019,15019,150
1219,20019,150
1419,40019,200
1618,90018,900
1818,90018,700
2018,90018,700
2218,90018,700
2518,90018,700
2819,00018,800
3019,00018,700
3219,20019,300

میلگرد آجدار

میلگرد ساده
قیمت محصوالت فوالدی در بازارهای تهران 

هفته چهارم اردیبهشتهفته سوم اردیبهشتسایس
322,10021,700
421,10021,500
521,10021,400
621,30021,300
820,30020,300
1020,30020,300
1220,30020,300
1527,50027,500

هفته چهارم اردیبهشتهفته سوم اردیبهشتسایس
621,50021,500
821,50021,500
1021,50021,500
1221,40021,400
1422,10022,100
1622,50022,500
1828,60027,600
2025,10023,800
2218,40018,300

نبشی

ناودانی

هفته چهارم اردیبهشتهفته سوم اردیبهشتسایز
6.520,40020,600
8**
1020,10020,100
1222,10022,100
1421,60021,600

هفته چهارم اردیبهشتهفته سوم اردیبهشتسایز
819,80019,850
1019,15019,150
1219,20019,150
1419,40019,200
1618,90018,900
1818,90018,700
2018,90018,700
2218,90018,700
2518,90018,700
2819,00018,800
3019,00018,700
3219,20019,300

میلگرد آجدار

میلگرد ساده

قیمت ورق سیاه در بازار تهران

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

تولیدکنندهتولیدکننده نام کاالنام کاال قیمت پایانی میانگین 
موزون )ریال(

قیمت پایانی میانگین 
موزون )ریال(

حجم معامله 
)تن(

حجم معامله 
)تن(

تاریخ معاملهتاریخ معامله تاریخ تحویلتاریخ تحویل
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