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حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب اسالمی در تاریخ 29 دی  در دیدار با  مسئوالن 
ش��ورای هماهنگی تبلیغات اسالمی و رؤسای ستادهای دهه فجر سراسر کشور، مهمترین 
ویژگی انقالب اسالمی ایران و مراسم سالگرد انقالب در سی سال گذشته را حضور انبوه و 
متحد مردم به عنوان عناصر اصلی شکل گیری انقالب اسالمی و دلبستگی آنان به شعارهای 
اساسی انقالب دانستند و تأکید کردند: در دوران فتنه و غبارآلود بودن فضا، وظیفه همه بویژه 

خواص، موضع گیری شفاف و پرهیز از سخنان و مواضع دو پهلو است.
رهبر انقالب اس��المی دهه فجر را یک پدیده منحصر بفرد برش��مردند و در تبیین این 
موضوع افزودند: علت منحصر بفرد بودن دهه فجر این است که در طول سی سال گذشته، 
س��الگرد انقالب اس��المی همواره با حضور انبوِه مردمی بوده که عناصر اصلی پدید آورنده 
انقالب هس��تند. حضرت آیت اهلل خامنه ای حضور میلیون ها نفر در 22 بهمن هر س��ال را 
نشانه متکی بودن انقالب به ایمان های مردم دانستند و خاطرنشان کردند: معنای این حضور 
انبوه و منسجِم هر ساله این است که انقالب اسالمی و نظام برخاسته از آن، متکی بر مردم 
و ایمان آنان اس��ت و علت اصلی ناتوانی دشمنان در متزلزل کردن نظام اسالمی نیز همین 

موضوع است.
ایشان با اشاره به وحشت مخالفان نظام اسالمی، از این حضور خالص و گسترده مردمی 
با گرایشها و سالیق مختلف، در مناسبتهای گوناگون انقالب به ویژه دهه فجر و 22 بهمن 
افزودند: دشمنان برای سرپوش گذاشتن بر این انسجام و وحدت تالش دارند، با کمک عوامل 
خود، و در تبلیغات اینگونه وانمود کنند که انسجام و جهت گیری واحد مردم دچار انشقاق و 

چند دستگی شده است.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: در همین چارچوب در روز قدس که پایه و اساس 

ازسخنان دو پهلو دست برداريد
اشاره:

بیانات رهبرانقالب در دی  ماه حاوی رهنمود های اساسی و راهبردی برای کلیه دلسوزان نظام و مردم ایران بود، در 
شرایطی که جنگ نرم به صورت خزنده  همچنان پیش می تازد  تا  شاید بتواند نیات خود را عملی سازد رهنمود های 
هوشیارانه رهبر فرزانه انقالب و حمایت به موقع سربازان همیشه در سنگر والیت  این نوع حرکات مرموز را نقش بر 
آب کرد. سخنان ایشان در ماه گذشته بر نفی قانون گریزی و دوری جستن از اقدامات خودسرانه افراد در مناقشات 
موجود حکایت دارد که ش��رعا و قانونا باید همه دلس��وزان نظام والیی به این رهنمود ها گوش جان بس��پارند تا خدای 

ناکرده از مسیر انقالب و اسالم خارج نشوند.
ایش��ان با تاکید بر مش��خص کردن و ش��فافیت سخنان خواص در موضع گیری ها اعالم داش��تند: در دوران فتنه و 
غبارآلود بودن فضا، وظیفه همه بویژه خواص، موضع گیری شفاف و پرهیز از سخنان و مواضع دو پهلو است   ،از این 
رو جا دارد افراد کلیدی و راهبران صنفی،فعاالن اجتماعی و سیاسیون ایران از مناقشات پرهیز کنند و در این میان با 
پیشبرد گفت و گو در فضایی آرام به رفع کدورت ها اقدام کنند.در زیر مشروح سخنان و رهنمود های حضرت آیت 

ال....خامنه ای آورده شده است که امید واریم مورد توجه شما قرار گیرد.

بیانات رهبر انقالب در ديدار با  مسئوالن شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی
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آن در ضدیت با رژیم صهیونیستی است، گروهی 
معدود و فریب خورده، بر ضد موضوع فلس��طین 
و به نفع رژیم صهیونیس��تی شعار دادند و در روز 
سیزده آبان نیز که روز برائت و نفرت ملت ایران از 
استکبار امریکایی است، بر ضد این حرکت و نظام 

اسالمی و اسالمیت شعار دادند.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه 
ملت ایران دلبسته به ش��عارهای اساسی انقالب 
اس��المی است و عظمت ملت ایران نیز به برکت 
حضور مردمی در صحنه است، افزودند: جمهوری 
اس��المی با خواست و ایمان مردم شکل گرفته و 
تاکنون براساس همین خواست و ایمان با کمال 
اقتدار و احساس عزت و بی نیازی پیش رفته و از 
این پس نیز با اقتدار و عزت کامل بر همه دشمنان 

پیروز خواهد شد.
ایش��ان تأکید کردند: انقالب اس��المی یک 
حقیقت برخاسته از سنت الهی است و تا هنگامی 
که متکی بر ایمان، عش��ق و عالقه مردم است، 
قدرتهای جهانی اگر با یکدیگر نیز متحد ش��وند 
نمی توانند صدمه ای به این انقالب و مردم وارد 

کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، 22 بهمن را متعلق 
به ملت ایران، امام بزرگوار )ره(، و شهدا دانستند و 
تأکید کردند: دشمن تالش دارد این ثروت عظیم 
مل��ی را متزلزل کند، بنابرای��ن باید با تمام قوا در 

صحنه بود و عاقالنه و مدبرانه حرکت کرد.
رهبر انقالب اسالمی شناخت »لحظه و نیاز« 
و اقدام متناسب با آن را یک خصوصیت و ویژگی 
بسیار مهم برشمردند و خاطرنشان کردند: برخی 
از اهالی کوفه که با عنوان »توابین« چند ماه بعد 
از حادثه عاشورا قیام کردند و به شهادت رسیدند، 
به امام حسین )ع( ایمان داشتند و انشاءاهلل در نزد 
خداوند هم مأجور هستند اما آن وظیفه ای را که 
باید عمل می کردند، انجام ندادند زیرا »لحظه« و 

عاشورا را نشناختند.
ایش��ان، نهم دی امس��ال را یکی از »لحظه 
ها« دانستند و تأکید کردند: راهپیمایی نهم دی، 
نیاز لحظه ها بود که ش��ورای هماهنگی تبلیغات 
اس��المی به درستی اقدام کرد و مردم نیز بخوبی 
این نیاز را تشخیص دادند و 9 دی به یکی از قله 

های تاریخ انقالب اسالمی تبدیل شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای 23 تیر س��ال 78 
را نی��ز یکی دیگ��ر از »لحظه ها« برش��مردند و 

خاطرنشان کردند: راهپیمایی مردم در 22 بهمن 
با همه عظمتی که دارد، یک کار متعارف و دارای 
روال مشخص است اما راهپیمایی 23 تیر سال 78 

و نهم دی امسال، یک کار متعارف نبود.
رهبر انقالب اس��المی تأکید کردند: شناخت 
موقعیت، و حضور در لحظه مناس��ب و مورد نیاز، 

اساس همه کارها است.
ایشان، موضع گیری شفاف و پرهیز از مواضع 
مبه��م و دو پهلو را یک��ی از نیازهای مهم دوران 
فتنه و غبارآلودگی فضا دانستند و افزودند: دشمنان 

همواره مخالف شفاف بودن فضا هستند زیرا آنها 
در فض��ای غبار آلود و فتن��ه می توانند به اهداف 
خود برس��ند. حضرت آی��ت اهلل خامنه ای تأکید 
کردند: در ش��رایط کنونی همه جریانها و گرایش 
های سیاسی داخل نظام باید خط و مرز خود را با 
دشمن به صورت شفاف مشخص کنند و در این 
میان وظیفه خواص بویژه خواصی که تأثیرگذاری 
باالیی دارند، بیش از دیگران است. رهبر انقالب 
اسالمی خاطرنشان کردند: موضع گیری دو پهلوی 
خواص مطلوب نیست و خواص باید مواضع خود 
را در قبال سخنان و اقدامات دشمن، شفاف بیان 

کنند.
ایش��ان افزودند: وقتی سران استکبار و ظلم، 
 و اش��غالگران کش��ورهای اس��المی وارد میدان
می شوند و موضع گیری می کنند، دو پهلو و مبهم 
سخن گفتن صحیح نیست زیرا باید مشخص شود، 
افرادی که داخل نظام جمهوری اسالمی هستند، 
چه موضعی دارند و آیا حاضر هس��تند از دش��من 

تبری بجویند؟

حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: 
هنگامی که عده ای در فضای فتنه و غبارآلودگی، 
با زبان، اس��الم را نفی و در عمل نیز جمهوریت 
نظام را نفی می کنند و انتخابات را زیر سؤال می 
برند، انتظار از خواص این اس��ت که مرز و موضع 

خود را شفاف مشخص کنند.
ایش��ان تأکید کردند: شفاف س��ازی، دشمِن 
دشمن و غبارآلودگی کمک به دشمن است و این، 
یک ش��اخص و معیار برای عملکرد همه افراد و 

جریانها و به ویژه خواص است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به توطئه 
هایی که در س��ی س��ال گذش��ته بر ضد انقالب 
اسالمی وجود داشته اس��ت، افزودند: ملت ایران 
تاکنون با لط��ف و عنایت خداوند از گذرگاههای 
بسیار س��ختی عبور کرده است و از این پس هم 

عبور خواهد کرد.
رهب��ر انقالب اس��المی با تأکید ب��ر اینکه 
دش��منی ها با نظام اسالمی همچون گذشته در 
آینده نیز ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کردند: 
اگ��ر ملتی بیدار، آگاه، با ع��زم و متکی بر ایمان 
و همراه با رویش باش��د بر همه توطئه ها غلبه 

خواهد کرد.
ایش��ان با اش��اره ب��ه رویش ه��ای انقالب 
افزودند: نس��ل جوان کنونی و جوانانی که حتی 
پیروزی انقالب اس��المی و مقاط��ع مهم آن را 
ندیده اند، نوخاس��ته ها و روی��ش های انقالب 
هستند که در مقایسه با نسل جوان اول انقالب، 
بسیار بهتر و هوشیارانه تر عمل می کند. حضرت 
آی��ت اهلل خامنه ای تأکی��د کردند: با وجود همه 
توطئه ها، برگ و بار درخت مس��تحکم انقالب 

روزافزون است.
ایشان همچنین با قدردانی از زحمات شورای 
هماهنگی تبلیغات اس��المی، این نهاد را یکی از 
کهن ترین و پرس��ابقه ترین نهادهای جمهوری 
اسالمی دانس��تند و افزودند: شورای هماهنگی 
تبلیغات اس��المی براس��اس یک نی��از واقعی و 
صادقانه ش��کل گرفت و این نهاد در طول سی 
سال گذشته نیز همواره براساس شناخت لحظه 
و نیاز عمل کرده اس��ت. رهبر انقالب اسالمی، 
حضور آیت اهلل جنتی در رأس شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی و اشراف وی بر کارها را یکی از 
عوامل اصلی حرکت این نهاد در مسیر صحیح و 

شناخت به موقع نیازها دانستند.

علت منحصر بف��رد بودن 
ده��ه فجر این اس��ت که در 
طول س��ی س��ال گذش��ته، 
اس��المی  انق��الب  س��الگرد 
همواره با حضور انبوِه مردمی 
بوده ک��ه عناصر اصلی پدید 

آورنده انقالب هستند
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همه بـايد از حرکت خودسرانه پرهيز کنند 
حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای رهبر معظم 
انقالب اس��المی در تاری��خ 19 دی  در دیدار 
ه��زاران نفر از مردم قم، حضور عظیم و تعیین 
کننده ملت مؤم��ن، بابصیرت و با غیرت ایران 
را در راهپیمایی سراسری نهم دی ماه امسال، 
تجلی دس��ت قدرت خ��دا و حرکتی ماندگار در 
تاری��خ انقالب خواندند و تأکید کردند: س��لطه 
گران و جریانهای ضد دین که امروز در شرایط 
غبارآلود فتنه در مقابل نظام و انقالب شعار می 
دهند همان کسانی هستند که سالها زیر پرچم 
مبارزه با امام و انقالب صف آرایی کرده بودند 
و مردم نیز با درک همین ش��اخص و حقیقت، 
حضور تعیی��ن کننده خ��ود را در حفظ نظام و 

انقالب، بار دیگر ثابت کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به ابعاد 
مختلف حادثه عظیم 19 دی س��ال 56 در قم 
تأکید کردند: قیام 19 دی مردم قم در 32 سال 
پیش ب��ا ویژگیهایی همچ��ون بصیرت، موقع 
شناس��ی، دش��من شناس��ی، و مجاهدت، مبدأ 

تحول و ایجاد جریانی عظیم در ملت ایران شد 
که همچنان درس آموز و تأثیرگذار است.

ایش��ان، اراده و مجاهدت انس��انها را زمینه 
ساز ش��اخص ش��دن برخی روزهای تاریخ، از 
جمله 19 دی 56 دانستند و خاطرنشان کردند: 

روز 9 دی امس��ال نیز از جمله روزهایی اس��ت 
که به واسطه حرکت عظیم و فوق العاده مردم، 

در تاریخ ماندگار شد.
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای با اش��اره به 
ش��رایط غبارآلود کنونی تأکید کردند: در چنین 
ش��رایطی، این حرکت مردم، اهمیت مضاعفی 
داش��ت و روح والیت، و روح حس��ین بن علی 
)ع( در آن دیده می ش��ود و همانگونه که امام 

راحل همواره می گفت بود.
رهب��ر انقالب اس��المی با تأکی��د بر اینکه 
در ش��رایط فتنه، کار، دش��وارتر و تش��خیص 
س��خت تر اس��ت، به تبیین فتنه انگیزی جبهه 
مقاب��ل امیرمومنان در جن��گ صفین پرداختند 
و افزودن��د: در آن ش��رایط س��خت و غبارآلود، 
جناب عمار یاس��ر که از یاران خاص و خالص 
و همیش��گی امام علی )ع( بود، به روش��نگری 
پرداخ��ت تا به افراد متزلزل ی��ادآوری کند که 
هی��چ تفاوتی بین جبه��ه مقابله کنن��دگان با 
رس��ول خدا )ص( و دشمنان امیرمؤمنان وجود 
ندارد جز اینک��ه جبهه مقابل حضرت علی )ع( 
در ظاهر ادعای اس��الم و طرفداری از قرآن و 

پیامبر را می کند.
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای خاطرنش��ان 
کردن��د: از ابتدای پیروزی انقالب اس��المی، و 
در تمام طول حیات ام��ام خمینی )ره( همواره 
امری��کا، انگلیس، دیگر قدرتهای اس��تکباری، 
مرتجعین وابس��ته به نظام س��لطه و منحرفان 
داخلی در زیر پرچم مبارزه با امام و انقالب قرار 
داش��تند، و اکنون هم شرایط به همین صورت 

است.
رهبر انقالب اس��المی افزودن��د: از قبل از 
انتخابات ریاس��ت جمهوری تاکن��ون، امریکا، 
انگلیس، و رس��انه های صهیونیس��تی در کجا 
ایس��تاده اند؟ جناحهای ضددین همچون توده 
ای ه��ا، س��لطنت طلب ها، و دیگ��ر مخالفان 
انقالب و امام در کجا قرار دارند؟ آیا جز در زیر 
همان پرچم مقابله با نظام اسالمی قرار گرفته 

در ديدار پرشور هزاران نفر از مردم قم عنوان شد

گ��ر صده��ا ب��ار برای 
نعم��ت هوش��یاری ای��ن 
ملت، س��جده ش��کر بجا 
آورده ش��ود، باز هم کم 

است.
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اند؟ بنابراین صف بندیها هیچ تغییری نکرده، و 
این یک عالمت و شاخص مهم است.

حضرت آیت اهلل خامنه ای حماس��ه بزرگ 
9 دی را نتیجه هوش��یاری م��ردم و درک این 
ش��اخص بس��یار مهم دانس��تند و افزودند: اگر 
صده��ا بار ب��رای نعمت هوش��یاری این ملت، 

سجده شکر بجا آورده شود، باز هم کم است.
ایشان بیداری و حضور مردم را عامل اصلی 
حفظ انقالب اس��المی و کشور، و علت وحشت 
سران اس��تکبار از حمله به ملت ایران دانستند 
و افزودند: برخالف برخی تبلیغات رس��انه ای، 
مشکل اصلی دش��منان این سرزمین، بصیرت 

ملت و غیرت دینی جوانان کشور است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: با وجود 
ای��ن غیرت دینی جوش��ان، جوان��ان در مقابل 
برخی مس��ائل صبر پیش��ه می کنن��د که باید 
هم چنین باش��د ولی هرگاه که زمان حضور در 

صحنه باشد، در میدان حاضر هستند.
ایش��ان، توج��ه ب��ه ناکام��ی اس��تکبار در 
محاس��بات جهانی و منطق��ه ای را در تحلیل 
صحیح حوادث ماههای اخیر کش��ور، ضروری 
دانس��تند و خاطرنش��ان کردند: بی��داری ملت 
ایران، محاسبات استکبار را بر هم زده و سلطه 
گ��ران با هیاهو و جنج��ال و توطئه تالش می 
کنن��د فریاد بصی��رت و آمادگی ای��ن ملت به 
گوش امت اس��المی نرس��د و موج��ب بیداری 

بیشتر ملتها نشود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای آزردگی وخش��م 
جوان��ان عزیز و فرزندان بس��یجی ای��ران را از 
ب��ی حرمتی عده ای به عاش��ورای حس��ینی و 
اباعبداهلل الحس��ین )ع(، امری طبیعی دانستند 
و افزودن��د: دلهای همه مردم از این بی حرمتی 
به درد آمده اس��ت اما همه باید مراقب باش��یم 
که با کارهای بی رویه، به فتنه انگیزی دشمن 

کمک نکنیم.
ایش��ان تالش همه جانبه دشمنان را برای 
طراح��ی فتنه ای پیچیده و یک بازی خطرناک 
خاطرنش��ان کردند و افزودند: در این ش��رایط 
غبارآل��ود باید خیلی با احتی��اط و تدبیر و البته 

در وقت خود با قاطعیت عمل کرد تا دشمن در 
فتنه انگیزی ناکام بماند.

حض��رت آیت اهلل خامنه ای دس��تگاههای 
مس��ئول را به اِعمال کامل و قاطع ُمّر قانون در 
برخورد با حوادث اخیر موظف کردند و در عین 
ح��ال افزودند: افرادی که مس��ئولیت و وظیفه 

قانونی ندارند نباید در این قضایا دخالت کنند.
رهبر انقالب اس��المی با اش��اره به دعوت 
قرآن کریم به رعایت عدالت و اعتدال افزودند: 
عده ای دش��منی و خباثت می کنند و عده ای 
نیز از خباثت کنندگان حمایت می کنند اما اگر 
در ای��ن قضایا بدون دق��ت و درک کافی عمل 
شود ممکن اس��ت بیگناهانی که از این خباثت 
ها بیزارند لطمه جدی ببینند بنابراین همه باید 
از حرکت خودس��رانه پرهیز کنند و همه چیز بر 

روال قانون انجام شود.
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای حرکت عظیم 
مل��ت در نه��م دی ماه را، اتم��ام حجتی برای 
همه دانس��تند و افزودند: مس��ئوالن قوای سه 
گانه دیدند که ملت چه می خواهد بنابراین باید 
وظایف خود را در مقابل مفسدان و اغتشاشگران 

به خوبی انجام دهند.
رهبر انقالب اس��المی همچنین با یادآوری 
وظای��ف مس��ئوالن و دس��تگاهها در مدیریت 
صحیح و اس��تمرار حرکت رو به جلوی کش��ور 
تأکید کردند دش��من درصدد اس��ت با حوادث 
ماهه��ای اخی��ر، چ��رخ پیش��رفت اقتص��ادی 
و علم��ی ای��ران و رون��د حض��ور قدرتمندانه 
جمهوری اس��المی در عرصه های بین المللی 
را تخریب کند و مسئوالن باید با انجام مدبرانه 
و قدرتمندان��ه وظای��ف خ��ود در عرصه های 
اقتصادی – اجتماع��ی – علمی – فرهنگی و 

سیاسی، این هدف را ناکام بگذارند.
ایش��ان حضور مردم در صحنه را بزرگترین 
ث��روت و پش��توانه نظام خواندند و با اش��اره به 
تبلیغات غل��ط و مغرضانه رس��انه های بیگانه 
درب��اره حکومتی ب��ودن راهپیمایی عظیم نهم 
دی افزودند: آنها با این گونه تبلیغات، ناخواسته 
به ق��درت مردمی جمهوری اس��المی اعتراف 

می کنن��د چرا که هیچ حکومتی در جهان قادر 
نیس��ت ظرف 2 روز چنین بسیج عظیم ملی را 
انجام ده��د و دهها میلیون نف��ر را به خیابانها 

بکشاند.
رهبر انقالب اسالمی در پایان سخنانشان با 
تجلیل دوب��اره از بصیرت و آمادگی ملت عزیز 
ای��ران افزودند: در پرتو نََفس گ��رم امام راحل 
عظیم الشأن و فداکاری شهیدان گرانقدر، مردم 
و حکوم��ت، در این کش��ور بزرگ یک حقیقت 
واح��د به ش��مار می روند و همه مس��ئوالن از 
جمل��ه اینجان��ب، فق��ط قطره ه��ای کوچکی 

هستیم در اقیانوس عظیم ملت.
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شوراي امر به معروف و نهي از منکر 
اتحادیه صنف آهن و فوالد شهرستان تهران. 

در سالهاي قبل از نهضت عاشورا چه وقایع و اتفاقاتي رخ داد و چه مشکالتي بر سر جامعه اسالمي پدید آمد که پس 
از 50 س��ال ش��خصي مفسد چون یزید بن معاویه بر جایگاه پیامبر اکرم )ص( تکیه زد و بر قتل حضرت اباعبداهلل الحسین 

سیدالشهداء علیه السالم فرمان داد. 
طرح ریزي این منازعه از جانب مدعیاني که سابقه مبارزه و جهاد داشتندو نام و نشاني براي خود دست و پا کرده بودند 
آغاز گردید و تا بدانجا ادامه یافت که با انباش��ت این جنگ و س��تیزها تمیز حق از باطل کاري بس دشوار شده بود و براي 

جامعه اسالمي نماي حق از باطل هم سخت مي نمود. 
جریان منازعه با اهرم تبلیغات وسیع نه جنگ اسالم و کفر بلکه جنگ »اسالم« با »اسالم« به راه انداخته شد و آنچنان 
جامعه اس��المي آنروز را بر علیه یکدیگر به جنگ و نزاع برانگیختند. تا نهایتًا به عاش��وراي سال 61 منجر شد و معمار این 
جنگ و ستیز کسي نبود جز معاویه بن ابي سفیان. در این میان فریبکاري معاویه به حدي بود که در نامه هایش به حضرت 
امیرالمومنین )ع( مي نوش��ت: اي جانش��ین پیامبر خدا علي ابن ابیطالب، بدانکه خداوند و قیامت و س��وال قبر و بهشت و 

دوزخ حقیقت دارد، ما همه باید از آتش دوزخ بترسیم و پارسایي پیشه کنیم. 
به این ترتیب شرایط به گونه اي رقم خورد که جریان نزاع گام به گام جلو آمد و آتش این نزاع آنچنان شعله کشید که 
در نهای��ت فرزند یکي از خواص چون )عمر بن س��عد( که در کرب��ال نمازهاي پنج نوبت را با جماعت برپا مي کرد و چهره 
اي به اصطالح متین و مذهبي کس��ب کرده بود در روز عاش��ورا فرماندهي س��پاه )ابن زیاد( ملعون را به عهده گرفت. از 
همین رو اتفاقاتي که منجر به حادثه بزرگ عاشورا شد این بود که بعضي از افراد جامعه آنروز گرفتار بي بصیرتي شدند و 
نتوانستند خود را از گرداب شبهات برهانند، اما در دورانهاي بعد نهضت هاي اسالمي با بهره گیري علمي و عیني از درس 
ها و عبرت هاي عاشورا کار را بر مخالفان اسالم سخت کردند و از ایجاد جنگ و منازعات مشابه جلوگیري بعمل آوردند 

تا همانند واقعه عاشورا تکرار نشود. 
 

درس ها و عبرت هاي عاشورا
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اجابت دعاي خلق 

امام صادق)ع( از رسول خدا)ص( نقل كرده كه آن حضرت فرمود: خداوند متعال فرمود: هر كس از من سوال كند در حالي كه 
متعقد است كه من مي توانم به وي سود و زيان برسانم، من دعاي او را اجابت مي كنم.

 مصلحت بندگان 

احمد ابن فهد در عّده الداعي از حضرت امير المومنين )ع( نقل كرده كه حضرت فرمود: خداوند از باالي عرش مي فرمايند: اي 
بندگان من! در آنچه كه به ش�ما امر كردم از من اطاعت كنيد و مصلحت خود را به من نياموزيد ، چون من خودم بهتر از ش�ما به 

مصلحت شما عالم هستم، و هرگز در عمل كردن به مصلحت شما خيانت نمي كنم.

 تنگي معیشت مومن

از حضرت امام صادق)ع( نقل شده كه خداوند متعال فرمود: اگر بنده مومنم را دچار تنگي معيشت كنم، او غمناك مي شود. در 
حالي كه نمي داند اين تنگي معيشت سبب نزديك تر شدن او به من مي گردد و وقتي كه بنده مومنم را وسعت رزق مي دهم، سبب 

دوري او از من مي گردد.

 دین خداوند

در جلد س�وم كنزالفوائد از حضرت رس�ول خدا)ص( نقل ش�ده كه فرمود: خداوند متعال مي فرمايد: اين دين را من براي خود 
انتخاب كردم و پيروان اين دين بايد كساني باشند كه داراي سخاوت و حسن خلق باشند پس اي امت اسالم مادامي كه پيرو دين 

اسالم هستيد، اين دو صفت را داشته باشيد.

اثر جنگ با خدا

از حضرت پيامبر اكرم )ص( نقل شده كه حضرت فرمود: خداوند مي فرمايد عظمت، رداي من است و كبريا پيراهن من، پس هر 
كس در اين دو صفت با من به جنگ برخيزد، من عظمت و بزرگي او را مي شكنم.

 ثواب زیارت کعبه

حضرت امام صادق)ع( مي فرمايد: خداوند به حضرت موسي)ع( فرمود: خانه هاي من در روي زمين مساجد هستند. پس خوشا 
به حال بنده اي كه در خانه خدا، خويش را پاك كند)وضو بگيرد و يا غسل كند(، بعد بيايد در مسجد مرا مالقات كند. و بدان كه ثواب 

اين زيارت به منزله ثواب زيارت كعبه مي باشد.

 ارزش گریه

از حضرت پيامبر اكرم)ص( نقل شده كه فرمود: خداوند به من خبر داد و فرمود: به عزت و جاللم سوگند، هيچكدام از اعمال در 
نزد من ارزششان بيشتر از گريه كردن از خوف من نمي باشد و من براي چنين اشخاصي در رفيع اعلي)بهشت( قصري بنا مي كنم 

كه هيچكدام غير از گريه كنندگان به آن قصر راه ندارند.

آنچه خـدا مي خواهد

بهمن 88- ص�فحه 7



اکن��ون بیش از چن��د روزي ب��ه انتخاب 
اعضاي هی��ات مدیره نمانده اس��ت. هر چند 
انتخابات تشکل هاي صنفي محدود به اعضاء 
محت��رم این صنف مي باش��د، اما ش��رکت در 
انتخابات بمنزله شرکت در سرنوشت اقتصادي 
و اجتماعي واحد هاي صنف��ي تحت مدیریت 

وابسته به اتحادیه  مي باشد.
ش��رایط اقتص��ادي کنوني و رک��ود حاکم 
بر بازار آهن آالت و کاهش س��اخت و س��از 
خصوصًا نوس��انات ناش��ي از بح��ران اقتصاد 
جهاني تاثی��رات نامطلوبي ب��ر معامالت بازار 
آهن و فوالد گذاش��ته و در این ش��رایط دامنه 
نوس��انات قیمت ها لطمات بزرگي را به صنف 
آهن و فوالد کشورمان وارد نموده است و لذا 

در ش��رایط حساس کنوني غفلت در همکاري 
و مدیری��ت کل صن��ف و اعض��اء اتحادیه و 
بي تفاوت��ي در تعیی��ن افراد واج��د صالحیت 
از بی��ن کاندید ه��اي محترم صن��ف مي تواند 

مشکالت را افزایش دهد.
اگ��ر چ��ه خوش��بختانه اکثری��ت اعضاي 
محت��رم صن��ف را افرادي با تجرب��ه، مطلع و 
آگاه تش��کیل مي دهن��د  و مطمئنًا نس��بت به 
ش��رکت در انتخابات و سپردن مسئولیت هاي 
خطیر صنفي خود با دقت نظر چون سال هاي 
گذش��ته به دس��ت افرادي الی��ق و کاردان و 
شناخته ش��ده داده ایم و بحمداهلل از نتایج این 
همدلي و همفکري ثمرات پربار آنرا سالهاست 

دیده ایم.

در جهان امروز كه مردم خواهان آزادي و دموكراسي هستند براي شركت در مسائل و امور جاري مرتبط با زندگي 
روزمره خويش سعي بر اين امر مهم دارند كه در گزينش نمايندگان و مسئولین خود دقت و اهتمام نمايند.

گروه ها و جوامع مختلف صنفي، صنعتي، علمي، هنري، مذهبي، سیاسي و اجتماعي نیاز به تشكیالت و سازمان هاي 
خ�اص ب�ه خ�ود مي باش�ند ك�ه هر ي�ك از آنه�ا ب�راي اداره امور و پیش�برد اه�داف خويش ب�ه انتخ�اب نمايندگان 

مي پردازند.
اصناف و پیش�ه وران نیز از س�ازمان هاي صنفي كش�ور بهره مي گیرند كه تحت نظارت عالیه و مستمر هیات عالي 
نظارت متش�كل از 11 وزير و با رياس�ت وزير محترم بازرگاني مي باش�د. در هر شهر مجامع امور صنفي ارتباط با 
اصناف را با كمیس�یون نظارت و ادارات تابعه بازرگاني برقرار مي نمايند. مجامع امور صنفي خود نیز متش�كل از 

نمايندگان منتخب اصناف مي باشد.
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در ح��ال حاضر گس��ترش  دامنه صنف و 
توس��عه صنف را هرگز نباید نادی��ده بگیریم. 
اداره و مسئولیت تشکل هاي صنفي و در راس 
آن اتحادیه صنف آهن و فوالد کش��ور نیز در 

توان هر شخصیت و مقامي نیست.
گستردگي تعداد واحد هاي صنفي مربوطه 
در رس��یدگي به ارتباطات بی��ن اعضاء و ارائه 
امکانات و اطالعات حرفه ایي و دفاع از حقوق 
اعضاء محترم صنف در ش��رایطي که کمک و 
امکانات ویژه اي به اصناف کش��ور ارائه نشده 
اس��ت ازجمله بررس��ي مس��ائل و مشکالت 
مالیات��ي، مس��ائل مرب��وط به بیم��ه و تامین 
اجتماع��ي، صدور پروانه هاي صنفي، مس��ائل 
مربوط به شهرداري، نیروي   انتظامي و اماکن 
و سایر مس��ائل و مشکالت عدیده ایي که در 
روند معض��الت حقوقي و اختالف بین اعضاء 
صن��ف و ارگانه��اي ذیربط باالخ��ص وجود 
نوسانات کمرشکن قیمت ها بدالئل ذکر شده 
امروز از جمله حادترین مسائل صنف ما بوده و 
رفع و تعدیل اینگونه مسائل از مسئولیت هاي 

آینده هیات مدیره مي باشد.
لذا از ب��رادران بزرگ��وار و اعضاي محترم 
صن��ف انتظ��ار دارد برخ��وردي هوش��مندانه 
و آگاهان��ه در ارتباط با ش��رکت گس��ترده در 
انتخابات اتحادیه و تعیی��ن کاندیداهاي مورد 

نظر داشته باشیم.
 شایان ذکر است افرادي داوطلب خدمت در 
این اتحادیه مي باشند که نیتي جز تعهد به نظام 
مقدس جمهوري اس��المي و عشق خدمت به 
اعضاي صنف آهن فروش و رضاي خداوند منان 
در س��ر ندارند و میبایست ضمن حفظ انسجام 
اعضاي صنف، تمامي دقت و اندیشه خود را به 
خدمت اعضاي محترم صنف بکارگیرند، افزون 
بر آن پیوس��تن به اتحادیه صنف آهن و فوالد 
کش��ور و حضور در جلسات و پي گیري مسائل 
بسیار مهم و اساسي کشور که طبق توافق هاي 
در  بازرگان��ي  محت��رم  وزارت  مجموعه ه��اي 
ارتب��اط ب��ا تنظی��م و کنت��رل و ع��دم واردات 
ب��ي رویه آه��ن و فوالد به کش��ور و انطباق با 
استانداردهاي ملي طبق نظریه هاي کارشناسي 
این تش��کل، وزارت محت��رم صنایع و معادن و 

همکاري گس��ترده در رابطه ب��ا صنایع تولیدي 
بخش دولت��ي و خصوصي، وزارت محترم امور 
اقتصادي و دارای��ي در ارتباط با تعیین ضرایب 
مالیات��ي و دفاع از حقوق فع��االن صنفي بازار 
آهن و فوالد سراس��ر کشور در ارتباط اساسي و 
اصولي با شوراي محترم اصناف و مجامع امور 
صنف��ي تهران و هماهنگي في ما بین و س��ایر 
استان هاي کشور، حضور و همکاري مستمر در 
س��ایر ارگان هاي مرتبط خصوصًا حضور جدي 
در جلس��ات ش��رکت ب��ورس کاالي ای��ران و 
دریافت اطالعات جامع در ارتباط با محدودیت 
و کنترل نوسانات قیمت ها از مجموعه وظایف 
و مس��ئولیت هاي سنگیني اس��ت که با لطف و 
عنایت خداوند  متعال میبایست به نتایج مثبتي 

بیانجامد.
بنابرای��ن از هم��کاران گرام��ي و برادران 
ارجمن��د دعوت مي ش��ود به مس��ئولیت هاي 
خطیري که ش��رح مختصري از آن از نظرتان 
گذشت و تعهدي که تشکیل اتحادیه کشوري 
صنف آهن و فوالد به آن پایبند است و امیدوار 
اس��ت که انشااهلل بتواند به نحو شایسته ایي در 
اج��راي تعهدات و مس��ئولیت هاي خود به آن 
توفی��ق یابد اف��رادي را از می��ان کاندیداهاي 
محترم صنف مد نظر قرار دهیم که احس��اس 
 نمائیم توان و شایس��تگي اینگونه مسئولیت ها 

را داشته باشند.
غفل��ت و بي تفاوتي در ای��ن مورد نه تنها 
به اعض��اي محترم صنف زیان ه��اي جبران 
ناپذی��ري را وارد خواه��د س��اخت ک��ه باعث 
جلوگیري از رشد و تعالي مجموعه صنف آهن 
و فوالد تهران و بي ثمر نمودن س��الها رنج و 
زحمت اتحادیه اي را خواهد ش��د که در میان 
بیش از 70 اتحادیه و تشکل صنفي در تهران 

و سایر آستان هاي کشور نمونه است.

با آرزوي سربلندي و اقتدار صنف محترم 
فروشندگان آهن و فوالد تهران

موفق و پيروز باشيد  
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ب��ازار فوالد در روزه��ا و هفته 
نوس��انات شدیدي  هاي گذش��ته 
را تجرب��ه کرد ک��ه برآیند کلي آن 

مثبت بود. 
ب��ا توجه به اینکه ب��ازار ماه ها 
است که در رکود، ضعف معامالت 
 و تضعی��ف قیم��ت ه��ا ب��ه س��ر 
مي برد و هیچ نقطه امیدي مبني بر 
افزایش قیم��ت ها خودنمایي نمي 
کرد شرایط فعلي از اهمیت بسزایي 
برخوردار ش��ده است. در این مدت 
میلگ��رد آجدار و تی��ر آهن نزدیک 
به 20 درص��د و ورق نورد گرم نیز 

افزایش قیمت را تجربه کردند. 
دلیل افزایش قیمت ها، افزایش 
قیمت ه��اي جهان��ي محصوالت 
نهایي و میاني ذکر ش��د که از این 
بین از افزای��ش قیمت هاي بیلت 
کشورهاي مشترک المنافع و ترکیه 
و قیمت ورق در چین یا اس��لب در 

نقاط دیگر سخن به میان آمد. 
قیمت بیلت در ب��ازار داخلي با 
توج��ه به کاهش خری��د از کاهش 
محدودي در قیمت برخوردار ش��د 
ک��ه این مطل��ب پتانس��یلي براي 

کاهش قیمت ها شد. 
ش��رایط و روند افزایش قیمت 
و مج��ددا کاه��ش و افزای��ش آن 

حکای��ت از وجود تردید و ترس در 
ب��ازار دارد؛ اما با توجه به طرز فکر 
غالب فع��االن ب��ازار برآیند مثبت 

قیمت ها ثبت شد. 
این در حالي اس��ت که اگر به 
بازاره��اي خ��رده فروش��ي فوالد 
س��ري بزنیم متوجه شروع فعالیت 
در معامالت واقعي خرده فروش��ي 
خواهی��م ش��د. هم اکن��ون غالب 
معامالت بزرگ بی��ن فعاالن بازار 
انجام شده نه مصرف کننده واقعي! 
نکته دیگري که از اهمیت بسزایي 
برخوردار است بازگشت بسیاري از 
فعاالن توانمند بازار بوده که خود به 
تنهاي پتانسیل بهبود واقعي بازار را 
باال برده؛ در این میان افزایش آرام 
حجم مجوزهاي ساخت و ساز نیز 
در ای��ن چارچوب ب��ي تاثیر نبوده 

است. 
ام��ا واقعی��ت این اس��ت که از 
سوي دیگر با توجه به ضعف شدید 
خریده��اي واقعي و حجم مصرف 
ترس و تهدیدهاي فراواني نسبت 
به کاهش مج��دد قیمت ها اما نه 
در سطوح بس��یار پایین گذشته به 

چشم مي خورد. 
اما در هفته هاي گذشته بورس 
ای��ران ش��اهد معام��الت  کاالي 

گس��ترده اي از انواع مختلف آهن 
آالت بوده که چند روزي است  که 
اولی��ن محموله هاي معامله ش��ده 

وارد بازار مصرف شده است.
از آنجا که این کاالها با قیمت 
هاي باالیي خریداري شده امکان 
کاهش قیمت ها بسیار کم است. 

نکت��ه دیگ��ر افزای��ش هزینه 
حمل و نقل فوالد در مس��یرهاي 
بین المللي به دلیل ش��رایط آب و 
هوایي و انس��داد رود ولگا و تغییر 
مس��یر حرکت از بنادر ش��مالي به 
بنادر جنوبي اس��ت که باعث شده 
تا کاالهاي واردات��ي اندکي گران 
تر تمام ش��ود و البته به دلیل قرار 

داش��تن در روزهاي س��رد سال در 
حمل و نق��ل داخلي نیز خودنمایي 
خواه��د کرد که نهایت��اً به افزایش 
ریسک معامالت درخصوص زمان 

و شرایط تحویل خواهد انجامید. 
در حقیقت مهمترین دلیل براي 
تثبیت و بهبود شرایط فعلي بودجه 

هاي عمراني دولتي است. 
جاري  س��ال  عمراني  بودج��ه 
رقمي نزدیک ب��ه 22 هزار میلیارد 
تومان بوده اس��ت ک��ه تا کنون به 
دلیل مش��کالت گوناگ��ون تامین 
این حجم بودجه با اخالل و موانع 
جدي مواجه ب��ود؛ اما هم اکنون و 
باالخ��ص پ��س از افزایش قیمت 
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نفت و واریز ش��دن مبالغ دریافتي 
به خزان��ه دولت ام��کان تحقق و 
تخصیص این حجم بودجه امکان 
پذیر ش��ده اس��ت که طبق اخبار و 
گزارش ها از مبلغ 22 هزار میلیارد 
تومان تاکنون نزدیک به 17 هزار 
میلیارد تومان تخصیص یافته است 
یعني نزدی��ک ب��ه 5000 میلیارد 
توم��ان بدهي دولت به پروژه هاي 
عمران��ي و زیر بنایي مي باش��د. با 
توجه به موارد ذکر شده و همچنین 
گفته هاي مع��اون بودجه معاونت 
مدیری��ت نهاد ریاس��ت جمهوري 
این حجم تا پایان سال به پروژه ها 
تخصی��ص یافته و پرداخت خواهد 

شد. 
ب��ا توجه ب��ه عرف پ��روژه ها، 
باالخ��ص در روزهاي پایان س��ال 
در خصوص اس��تفاده حداکثري از 
تمام توانمندي ه��اي مالي به هر 
ش��کل ممکن بهترین مسیر خرید 
مواد اولی��ه و لوازم مورد نیاز پروژه 
هاي فوق الذکر بوده که قطعا بازار 
فوالد یک��ي از جذابتری��ن بازارها 

براي جذب این منابع است. 
در صورت اجرایي شدن چنین 
رویدادي که وق��وع آن منطقي به 
نظ��ر مي رس��د بازار ف��والد آماده 
جذب حجم عظیمي از سرمایه ها 
و تقاضاهاي واقعي درون خود بوده 
که به تثبیت در وهله اول و تقویت 

در وهله دوم خواهد انجامید. 
ای��ن مطلب در ص��ورت وقوع 
مهمترین روی��داد براي بازار فوالد 
در روزه��ا و هفته هاي آتي خواهد 

بود. 
نکته دیگر عرفي تاریخي بازار 
فوالد بوده که به افزایش تقاضا در 

روزهاي پایاني سال مي انجامد. 
ای��ن مطلب در ص��ورت وقوع 
مهمترین روی��داد براي بازار فوالد 
در روزه��ا و هفته هاي آتي خواهد 

بود. 

نکته دیگ��ر عرف تاریخي بازار 
فوالد بوده که به افزایش تقاضا در 

روزهاي پایاني سال مي انجامد. 
موارد ذکر شده همگي دالیلي 
مبني بر تثبیت و نهایتا بهبود بازار 
فوالد بوده ک��ه در روزهاي پایاني 
س��ال و اوایل س��ال آینده بوده و 
ب��ه زودي تبع��ات ای��ن رویدادها 

خودنمایي خواهد کرد. 

روی��دادي که تا کن��ون در این 
بین مغفول مانده است این مطلب 
بوده که افزایش قیمت شامل انواع 
فوالدهاي خ��اص، آلیاژي، خوش 
ت��راش، فوالده��اي ابزار ی��ا انواع 
پیش��رفته ورق از جمله ورق هاي 
گالوانیزه باالخص انواع وارداتي آن 

نشده است. 
نکت��ه دیگر آنک��ه قیمت انواع 

پر مصرف ف��رو آلیاژها در داخل و 
خارج تا کنون افزایش چشمگیري 
پی��دا نکرده و با توج��ه به افزایش 
قیمت نفت به نس��بت م��اه هاي 
گذش��ت پتانس��یلي ج��دي براي 
فروآلیاژها  ان��واع  قیم��ت  افزایش 
باالخص انواع پرکاربرد آنها متصور 

است. 

توقف بازار بیلت در ايران 

در روز یکش��نبه 88/11/4 ، به 
دنب��ال افزایش قیم��ت تیرآهن و 
میلگ��رد بیلت ه��م افزایش قیمت 
داش��ت، سایز 100 میلیمتر تا 540 

 دالیل افزایش قیمت از 
قـرار زیـر است: 

1- تغیی�ر نح�وه ف�روش ذوب آه�ن از صددرص�د نقد 
ب�ه اعتبار اس�نادی ريالی، در اي�ن روش تنها خريداران 
بزرگ كه قدرت ايس�تادگی دارند وارد معامله میش�وند 
از آنج�ا ك�ه كل وج�ه كاال هم امروز پرداخت نمي ش�ود، 
عماًل عرضه كاال به بازار تحت كنترل و به آرامي خواهد 
بود چ�ون در قبال مقادي�ر آزاد ش�ده از كارخانه، بانك 
مطالب�ه پول خود را از تاج�ر مي نمايد با توجه به اينكه 
ماههای پیش رو ماههای ركود بازار است، اگر ذوب آهن 
همكاری كند و در تحويل كاال به آرامي عمل نمايد، بازار 
در ثب�ات خواه�د مان�د و امیدواری به تج�ار باز خواهد 

گشت.
2- اعتق�اد ب�ازار به اينكه قیمت ها به كف خود رس�یده 
اس�ت، در واقع از ش�هريور به بعد قیمت ها رو به تنزل 
ب�ود و هی�چ چش�م ان�داز مثبتی دي�ده نمیش�د ولی در 
آذر م�اه اعتق�اد عمومي اي�ن بود كه آه�ن آالت در ايران 
ارزانترين نوع در دنیا مي باش�د تنها ترس تجار از عدم 
وجود تقاضای مصرف كننده دس�ت آنها را برای خريد 

بسته بود.
3- افزاي�ش قیمت ها در خارج كه ناش�ی از رونق بازار 
در خاور دور و افزايش قیمت س�نگ آهن، قراضه، ورق 
و غیره بود. عده ای را به فكر خريد برای ماههای آينده 
انداخت بخصوص آنكه ش�رايط خري�د از منابع داخلی 

مشابه واردات بصورت اعتبار اسنادی بود.
4- امیدواری به باال رفتن قیمت ها ناشی از اليحه هدفمند 

كردن يارانه ها و ترس از گران شدن قیمت خريد.
5- كاه�ش حج�م عرض�ه بخص�وص در بس�یاری از 

كارخانه های بخش غیر دولتی

بهمن 88- ص�فحه 11



و سایز 150 میلیمتر تا 520 تومان 
در هر کیلو ترخیص شده با مالیات 
ارزش افزوده در انزلي معامله شد؛ 
ولي از روز س��ه ش��نبه 88/11/6 
بازار کامال س��اکت شد. قیمت ها 
تغییر چنداني نکرد، همه در انتظار 
هفته آینده و چش��م به راه مقاطع 
نشستند. بیلت سي آي اس تحویل 
انزلي 490 دالر هر تن گفته ش��د. 
ولي یک ماه قبل 450 و 460 دالر 
هم فروخته شده بود شاید در بازار 
ای��ران، بیل��ت ه��اي ارزان قیمت 
خری��د قبل اجازه مان��ور زیادي به 
قیمت هاي فعلي ندهد؛ ولي همه 
چیز به قیم��ت مقاطع و مهم تر از 

آن عملکرد ذوب آهن اصفهان در 
مورد قیمت ها بستگي دارد.

به دنب��ال انتظار ب��ازار، قیمت 

مقاط��ع روز 88/11/3 باال رفت با 
15 تا 20 تومان افزایش قیمت در 
هر کیلو به 650 تا 660 تومان در 

هر کیلو رس��ید. نبش��ي 20 تا 40 
توم��ان، ناوداني 10 ت��ا 15 تومان 
افزیش یافت و تیرآهن هم تقریبا 

ثابت بود. 
ای��ن  روز یکش��نبه 88/11/4 
روند ادامه پی��دا کرد، تیر آهن 15 
ت��ا 30 توم��ان در ه��ر کیلو گران 
ش��د و میلگرد 20 توم��ان؛ ولي از 
روز دوش��نبه 88/11/5 قیمت ها 
برگشت و روز سه شنبه 88/11/6 
بازار کامال س��اکت ش��د. نبشي تا 
15 تومان ت��ا آخر هفته پایین آمد 
تیرآهن 10 ت��ا 15 تومان، ناوداني 
هم 5 توم��ان هر کیلو افت قیمت 
داش��ت و تا آخر هفته بخش��ي از 
افزای��ش قیم��ت اول هفته تعدیل 
ش��د که طبیعي هم بود؛ ولي بازار 
کام��ال راکد و ب��دون معامله بود. 
واردات مقاطع در س��ه م��اه اخیر 
بس��یار مح��دود ب��وده و کارخانه 
هاي تولید کننده نبش��ي و ناوداني 
یا تعطیل ش��ده اند یا تولیدشان به 
حداقل رس��یده اس��ت. ذوب آهن 
هم با عرضه کاال به صورت اعتبار 
اسنادي، فشار نقدینگي از خرید را 
برداش��ته و عمال مقاطع در ایران 
توان جانش��یني معامالت��ي با نوع 
وارداتي را پیدا کرده است، این در 
حالي اس��ت که هنوز قیمت خرید 
مقاط��ع در ای��ران ارزان تر از نوع 
خارجي اس��ت، تیرآهن وارداتي در 
قیم��ت 620 دالر، میلگ��رد 530 
دالر، ناودان��ي 620 دالر ه��ر تن 
تحوی��ل بنادر ایران پیش��نهاد مي 
شود. اگر تعطیلي بازار چین و افت 
قیمت در آن کشور و بازارهاي سي 
آي اس را تح��ت تاثیر قرار ندهد، 
بازار با ثبات باقي مي ماند مشروط 
بر آنک��ه ذوب آهن ب��راي تامین 
نقدینگ��ي تع��ادل ب��ازار را به هم 
نزن��د. گفته مي ش��ود در دو هفته 
اخیر وزارت مسکن قراردادهایي را 
براي ساخت مسکن مهر به بعضي 

الف: عدم وجود تقاضای مصرف كننده نهائی كه ناش�ی 
ازتوقف بودجه های عمرانی است.

ب: ريس�ك بعضی تجار و خريد از ب�ازار با چكهای چند 
روزه، اي�ن دس�ته از بنك�داران ت�الش مي كنن�د تا كاالی 
خريداری ش�ده را با حداقل س�ود ولی س�ريع به فروش 

برسانند اين مساله باعث عرضه وسیع در بازار شد.
ج : عدم قبول افزايش قیمت ها توس�ط مصرف كنندگان 

نهائی.
 رون�د افزايش قیمت ها بس�یار س�ريع و با ش�یب زياد 
بود عماًل نزديك به 20 درصد افزايش قیمت در يك هفته 
اتف�اق افت�اد. مصرف كننده ها كه انتظ�ار اين افزايش را 
نداش�تند دس�ت از خريد كش�یدند، همین ام�ر باعث افت 

قیمت شد.
د : باال بودن سطح موجودی انبارها در خالل 6 ماه اخیر. 
اكث�ر تولی�دات كارخان�ه های داخل�ی به انباره�ا منتقل 
ش�ده و مصرف نش�ده است، در اين ش�رايط تجاری كه 
خريده�ای قبل را در انبار دارند آنه�ا را به بازار عرضه 
مي كنن�د ت�ا از افزاي�ش قیمت بهره ب�رده زي�ان خود را 
كاهش دهند نتیجه اين امر مواجهه بازاربا عرضه وسیع 
كاال خارج از بورس كاال بود البته اين شرايط تماماً قابل 

پیش بینی بود.
 اگر ذوب آهن اصفهان به روش فروش با اعتبار اسنادی 
تا پايان سال ادامه دهد و تحويل معامالت را طبقه بندی 
كن�د بازار قابل كنترل خواهد ب�ود در واقع اصفهان بايد 
تحوي�ل قراردادهای زير 2000 تن را س�ه ماهه با اعتبار 
اس�نادی ق�رار دهد و باالی 2000 ت�ن را دو ماهه، در اين 
حالت تا فروردين ماه آينده هم فروش خود را حفظ كرده 
هم حج�م عرضه را كنترل نموده ه�م تجار كوچك زمان 
الزم را برای بهم زدن تعادل بازار بدست نیاورده اند، از 
فروردي�ن ماه كه سوبس�یدها حذف میش�ود همه منتظر 
خواهند ماند تا ش�رايط جديد را درک كنند كه طبعاً پايه 

قیمت ها حداقل 20 درصد باال خواهد رفت.
 در آن حالت بايد اصفهان هر چه سريعتر حجم وسیعی 
از كاال را بفروشد ولی برنامه تحويل را نه فقط بر اساس 
تاريخ فروش بلكه بر اساس تناژ هر معامله و نرخ روز 

معامله جدول بندی و تنظیم نمايد.

 دالیل ثبات قیمت ها عبارتند از:
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ش��رکت هاي س��اختماني تحویل 
داده. ب��ا فعال ش��دن این بخش و 
افزایش مص��رف مقاطع مي توان 

به روزهاي بعد خوش بین بود.  
صنع��ت ف��والد در دو س��ال 
گذشته وضعي بحراني را پشت سر 
گذاش��ته، اما در حال حاضر وضع 
این صنعت با بهتر ش��دن شرایط 

اقتصادي رو به بهبودي است.
قیمت فوالد با باال رفتن قیمت 
نف��ت افزایش پیدا کرده بود، رکود 
اقتص��ادي در دو س��ال گذش��ته 
موجب ش��د به اندازه مقداري که 
افزایش یافته بود، کاهش پیدا کند 
و صنعت فوالد ب��ه وضع بحراني 

برسد.

حاضر  ح��ال  در  خوش��بختانه 
قیمت ها حال��ت متعادل را به خود 
گرفت��ه و وضع ای��ن صنعت بهتر 

شده است.
 صنع��ت ف��والد در کش��ور از 
جهت افزایش تولید در کارخانه ها 
تا حدودي پیش��رفت ک��رده و این 
پیشرفت بیش��تر در بخش دولتي 
صورت گرفته است، به علت اینکه 
بخش دولتي از لحاظ مالي توانسته 
اس��ت تا حدودي بر مشکالت این 

صنعت غلبه کند.
ب��ا وجود  بخ��ش خصوص��ي 
نداشتن تسهیالت بانکي نمي تواند 
آنط��ور ک��ه باید ب��ه وضعیت این 
صنعت رس��یدگي کند و مشکالت 
مال��ي فراواني که بر س��ر راه این 
صنعت اس��ت موجب مي شود که 
بخش خصوصي از تولید باز بماند.

با توجه به اینکه صنعت فوالد 
در کش��ور ی��ک صنعت ج��وان و 
س��رمایه گذاران  اس��ت  هزینه ب��ر 
بخ��ش س��رمایه گذاري  ای��ن  در 
نمي کنند و سرمایه گذاري هایي که 
بازپرداخت  تاکنون صورت گرفته، 

نشده است.
به علت اینکه در صنعت فوالد 
فرهنگ س��ازي نش��ده، بهره وري 

کاهش فراواني یافته است.
اگ��ر مش��کالت ای��ن صنعت 
برط��رف ش��ود و دول��ت بتوان��د 
تس��هیالت بانکي را افزایش دهد، 
آین��ده خوبي ب��راي صنعت فوالد 

پیش بیني مي شود.

توليد كارخانهمشخصات
»انباركارخانه«

قيمت به ريال 
88/11/20

6650اهوازمیلگرد 8 آجدارکالف
6800اردبیلمیلگرد 10آجدار شاخه
6800قزوینمیلگردA3 -12 آجدار

6800فوالد آذربایجانمیلگردA3 -14 آجدار

6800فوالد آذربایجانمیلگردA3 -16 آجدار

6750فوالد آذربایجانمیلگردA3 -18 آجدار

6750فوالد آذربایجانمیلگردA3 -20 آجدار

6750فوالد آذربایجانمیلگردA3 -22 آجدار

1/180/000ذوب آهن اصفهانتیرآهن شاخه 14

1/460/000ذوب آهن اصفهانتیرآهن شاخه 16

1/760/000ذوب آهن اصفهانتیرآهن شاخه 18

2/550/000ذوب آهن اصفهانتیرآهن شاخه 20

2/620/000ذوب آهن اصفهانتیرآهن شاخه 22 

3/400/000ذوب آهن اصفهانتیرآهن شاخه 24

3/510/000ذوب آهن اصفهانتیرآهن شاخه 27

قيمت به ر يالتوليد كارخانهمشخصات
88/11/20

6880فوالد اصفهاننبشي 6  دوازده متري

6530فوالد اصفهاننبشي 8  شش متري
6730فوالد اصفهاننبشي 8  دوازده متري
6730فوالد اصفهاننبشي 10  دوازده متري
6530فوالد اصفهاننبشي 12  شش متري
6930فوالد اصفهاننبشي 12 دوازده متري
6380فوالد پارسورق 20×500×6000
6380فوالد پارسورق 25×500×6000
6380فوالد پارسورق 20×400×6000

دلی�ل افزاي�ش قیم�ت ه�ا، افزاي�ش قیم�ت ه�اي جهان�ي 
محص�والت نهاي�ي و میان�ي ذكر ش�د ك�ه از اي�ن بین از 
افزاي�ش قیمت هاي بیلت كش�ورهاي مش�ترک المنافع و 
تركیه و قیمت ورق در چین يا اسلب در نقاط ديگر سخن 

به میان آمد

قیمت انواع آهن آالت داخلي
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در طول 30 س��ال گذش��ته این انقالب که 
به درس��تی بزرگترین و مردمی ترین دگرگونی  
دوران نام گرفته اس��ت ،با حرکتی اعجاز آفرین 
توانسته است یکی از مقتدر ترین حکومت های 
منطقه را با توجه به جنگ داخلی ، 8س��ال دفاع 
مق��دس در مقاب��ل رژیم بعثی 

ص��دام جنایتکار وهزاران توطئه ی آمریکا و هم 
پیمانانش که در طول این سال ها بر علیه نظام 
اسالمی شکل گرفته است ،خنثی و در مقابل به 

تثبیت آن بیانجامد.
انقالب اس��المی ای��ران نه تنها ب��ه خاطر 
محتوای مس��تقلش از س��وی جبهه ی استکبار 
جهانی مورد دش��منی واقع ش��د بلکه بیشتر از 
آن به خاطر ای��ن که نمونه ای 

موفق درالگوی مسلمانان جهان شد که این باور 
را تحقق بخشید  که می توان بر آمریکا و ایادی 
داخلی اش پیروز ش��د مورد هجمه س��رکردگان 
مافیایی نظام استکباری آمریکا و متحدان غربی 

آن قرار گرفت.
با این حال بعد از گذشت 31 سال از انقالب 
اسالمی پر شکوه بهمن 57 باز هم مالحظه می 
کنیم که هم چنان تالش دش��منان این انقالب 

ش�ايد برای كس�ی متصور نبود كه در س�ال 57  انقالب اس�المی ايران در مدت كوتاهی بتواند يكی از پايگاه های 
اس�تراتژيك آمريكا را كه در منطقه نقش ژاندارم را ايفا می كرد تس�خیر و اين منطقه از جهان كه به لحاظ موقعیت 
جغرافی�ای سیاس�ی ،نف�ت ،گاز ،معادن مختلف و نیروی جوان حرف اول را می زند ،از اس�اس اين س�نگر مس�تحكم 
استكباری را منهدم كند ،هرچند نیروهای گوش به فرمان آمريكا در همان اوايل انقالب خود را به انقالب نزديك كرده 
بودند تا در موقعیتی مناس�ب بتوانند ضربه زهر آگین خود را وارد كنند ولی رهبری بی بديل امام خمینی )ره( با 
پش�توانه مردمی آن از كش�ور ما رويین تنی س�اخت كه هیچ نقشه شومی نتوانسته است تا اين تاريخ بر كشور ما 

كار ساز افتد..

بهمن 88- ص�فحه 14



در همه زمینه های اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی 
در داخ��ل و خ��ارج مرز های ایران اس��المی در 

جریان است.
در ح��ال حاضر حتی دش��منان نظام نه تنها 
ت��وان کتمان موفقیت های ما را ندارند ،بلکه در 
سراسر جهان تاکید می کنند که پیشرفت های 
علمی ایران خطر ی بزرگ برای کشورهای آن 
ها اس��ت  ،برای این مدعا کافی اس��ت نگاهی 
ب��ه آن چه تا کنون در رابطه با موضوع  دس��ت 
یابی انرژی هس��ته ای ایران بیاندازیم تا بخوبی 

وضعیت حساس کنونی را درک کنیم.
در منطقه ای که پاکس��تان دارای کالهک 
های هسته ای اس��ت ،هندوستان نیز در همین 
وضعیت مشابه قرار دارد،در فاصله ای نه چندان 
دور رژیم تا دندان مس��لح صهیونیست ها که از 
هم��ان ابتدا حیات ننگین خ��ود  را با دالر های 
کشور های اس��تعماری رقم زده و اکنون نیز به 
عن��وان یک پای��گاه  نظامی 5میلی��ون نفری با 
دالر های آمریکایی س��رپا نگه اش داشته اند تا 
به مانند عوامل اس��تعمار نو با س��رکوب و خون 
ریزی مردم مبارز فلس��طین منافع اربابانشان را 
 در منطقه حفظ کند و اکنون در هیچ کجای دنیا 
 نم��ی توانید کس��ی را پی��دا کنید که  ش��اهد 
خ��وی درن��ده این نظام ضد بش��ری  نبوده و از 
خشونت هاي این رژیم غافل بماند ،پس چگونه 
اس��ت که این رژیم تروریس��تی حق دارد 140 
موشک و کالهک هسته ای را برای خود حفظ 
کرده و هر زمان که صالح بداند یک ش��هر 10 
میلیون نفری را از روی کره زمین حذف کند ولی 
ایران حق ندارد حتی با فن آوری بومی به انرژی 

هسته ای دست پیدا کند؟
پاس��خ این پرس��ش درهویت نظامی است 
ک��ه تا کنون با اهداي صدها ه��زار جانبازو ایثار 
گرزمین��ه اس��تقالل و آزادی را درچه��ار چوب 
قوانین اس��المی بنیان گذاشته است و به همین 
خاطر امروز دش��منان این انق��الب ناتوان تر از 
همیش��ه در مقابل مردم و رهبری انقالب عاجز 
و وامانده هس��تند. تالش های بی اثر جمعی از 
معترضان به نتیج��ه انتخابات که با حمایت بی 
دریغ رسانه های خارجی همراه شد عمال زمینه 
دخالت دیپلماتیک کشور های خارجی را در امور 
داخلی کشورمان بوجود آورد ، با این حال امروز 
حجت بر تمام معترضان به اتمام رسیده است و 

رهب��ری انقالب رهنمود آخر را در بیانات ش��ان 
ابراز کردن��د از این رو جا دارد که در ماه انقالب 
یک بار دیگر با یاد آوری حماس��ه های همیشه 
جاویدش خاطره آن رشادت ها را به یاد آوریم و 
به یاد داشته باشیم آن فرموده که گفت : نگذارید 

انقالب به دست نا اهالن بیافتد.

22 بهم��ن 57 روز اوج آرمان خواهي مردم 
ای��ران در کش��اکش تاریخ��ي با دوران س��یاه 
ستمش��اهي بود که همه غیرممکن ها را پشت 
س��ر گذاش��ت و با قدرت ایم��ان و رهبري امام 
خمیني )ره( به پیروزي رس��ید و خود »یوم اهلل« 
لقب گرفت؛ انقالبي براي حاکمیت اس��الم ناب 
محمدي)ص(؛ انقالبي براي برپایي جامعه نمونه 
اس��المي و »منتظر«؛ انقالبي براي دستیابي به 
عدالت، اس��تقالل و آزادي؛ انقالبي براي برهم 
زدن نظام سلطه و رهایي انسان ها از زنجیرهاي 
استعمار و اس��تبداد؛ انقالبي براي تشکیل امت 

اسالمي و…
امواج انقالب اسالمي مردم ایران و تحوالت 
مابع��د آن از هم��ان ابتدا تاکنون همه س��طوح 
و ح��وزه ه��ا را متاثر از خود س��اخته و تحوالت 
ش��گرفي را در همه امور ایجاد کرده اس��ت؛ از 
نح��وه حکمراني تا الگوي زندگي، از گفتمان ها 
ت��ا پارادایم ها، از ایدئول��وژي ها تا مکتب ها، از 
مرزهاي پیراموني تا محیط بین المللي، از ثبات 
تا فروپاش��ي، از فرهنگ تا سیاست و ... براستي، 
اکنون که سه دهه از آن روزهاي سرنوشت ساز 
را پشت سر گذاشته ایم، آیا تصور مي کردیم که 
»انقالب خمیني« چنان ابعاد و تاثیراتي بر جاي 
گذارد که تح��والت »دین و دنیا« را در دو قرن 
متوالي متاثر از خود س��ازد و عنان و اختیار را از 
اصحاب سلطه بازس��تاند و جبهه شیطاني را در 

گرداب خود اسیر نماید؟
انقالب اس��المي به واقع یک »تهاجم همه 
جانبه« نرم افزاري به قلب و هس��ته اس��تراتژي 
غرب و ش��رق عالم براي پای��ان دادن به دوران 
تک تازي مارکسیس��م و لیبرالیسم و اومانیسم 
و سکوالریس��م بود و نویدبخش صلح و امید و 
عدالت براي مس��تضعفان و انسان هاي انسان. 
به همین خاطر اس��ت که دش��مني حق و باطل 
همچنان ادامه دارد و با فروپاش��ي بلوک ها و یا 
چرخش دول��ت ها و حکومت ها، این ضدیت با 

انقالب اس��المي و ابواب و متعلقات آن تلطیف 
که نش��ده، بلکه تشدید نیز ش��ده است؛ چرا که 
انقالب اس��المي در اکثریت آرمان ها و اهداف 
خود در داخل و خارج مرزهاي جمهوري اسالمي 
ایران به پیروزي رسیده و دورنماي بسیار روشني 

هم براي آن وجود دارد.
* * *    

ما امسال 31 سالگي پیروزي انقالب اسالمي 
را جشن گرفتیم؛ در ش��رایطي که براي نابودي 
و اس��تحاله انقالب خمیني تالش هاي بسیاري 
شده است؛ از داخل و خارج. اکنون دیگر استفاده 
از واژه »جبهه مقاومت« براي نام بردن از حامیان 

و مدافعان اصیل انقالب غریب نیست.
به همین خاطر اس��ت که مردم، حساس تر 
از همیش��ه آماده دفاع جانانه از انقالب و ثمرات 
آن هستند و هرچه تهدیدها بیشتر مي شود، آنها 

ثابت قدم تر در صحنه امتحان، حضور دارند. 
این را »22 بهمن« هاي هر سال به رنگ و 
بوهاي متفاوت نش��ان مي دهد و البته در بزنگاه 
ه��اي دیگر همچون »23 تی��ر 78« و »9 دي 
88« صری��ح تر و مجاهدانه تر! و جالب این که 
»حماسه هاي حضور« قابل کتمان و انحراف در 
پیام نبوده اند؛ چ��را که همه 22 بهمن ها براي 
تجدید میثاق با آرمان هاي اصیل انقالب اسالمي 
و امام خمیني)ره( بوده و ملت ایران از هر سلیقه 
و ق��وم و نژادي در این یوم اهلل بر پش��تیباني از 
»اسالم، انقالب، نظام و والیت فقیه« پافشاري 
نم��وده و با آنه��ا به مثاب��ه ارکان اصیل حرکت 
پرش��تاب خود به سوي تعالي، پیشرفت، عدالت، 

استقالل و آزادي بیعت مجدد کرده است.
22 بهم��ن همچنین مجالي ب��راي نمایش 
»وحدت کلمه و اتحاد سراسري« ایرانیان است 
ت��ا دنیا بداند این ملت نه تس��لیم دش��منان مي 
شوند و نه فریب فتنه ها و دسیسه هاي رنگ به 
رنگ آنها را مي خورند و نه اهل سازش هستند؛ 
ایرانیان در طول تاریخ نشان داده اند به سوي نور 
اقدس الهي مي روند تا هس��تند… هر روز یوم 
اهلل دیگري اس��ت با رنگ و بویي بسیار خاص. 
باور داریم تاریخ ساز خواهیم شد. دوران جدیدي 
در آغازین س��ال هاي دهه چه��ارم انقالب رقم 

خواهد خورد.
 همه آمده ايم تا نقشي ماندگار زنيم…
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اصفهان، بلوار ارغوان، جنب ارغوان 27
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موضوع اصل گفت و شنودها در 
دوازدهمی��ن کنفرانس فوالد اروپاي 
مرکزي و ش��رقي مث��ال بولتن که 
در پراگ برگزار ش��د بحران کنوني 

اقتصاد جهاني بود.
بازار  رک��ود  اقتص��ادي،  بحران 
مصرف و فاجعه مالي از نکات مورد 

بررسي در این کنفرانس بود.
مدی��ر عامل دویچ��ه بانک مي 
گوید: در حال حاضر این گونه تداعي 
شده است که اگر یک بانکدار باشي 
آدم خیلي بیچاره اي هستي که مانند 
یک پلیس ترافیک س��ر گیجه اي 

گرفته اي.
وي اف��زود: ش��اید آن زمان وام 
دادن با وثیقه ریش��ه بح��ران نبوده 
است. شاید بعضي از این وام دهندگان 
حتي بخشي از کوشش هاي گسترده 
نجات اقتصادي هستند که بازارهاي 
مالي س��عي دارند که روي پاي خود 
بایس��تند. مدیر کل بان��ک اروپایي 
میتسوبي س��ومیتو مي گوید: ما در 
حال حاضر مي بینی��م که بانک ها 
به معامالتي با س��اختار درس��ت بر 
میگردند، هیچ ک��دام از اینان که ما 
دیدیم معامالت بانک هاي سرمایه 
گذاري را کپي نکردند. ما دیگر هیچ 
گونه منابع مالي نداریم تا مشکالت 

را حل کنیم.
به گزارش متال بولتن به نقل از 
معدن و توسعه، قبل از این که بحران 
مالي آغاز ش��ود. بح��ران وام هاي 
مس��کن وجود داش��ت یعني وام به 
کساني داده شد که توان بازپرداخت 

آن را نداشتند.
وي مي افزاید: همه چیز س��ر تا 
پا به گونه اي وحش��تناک غلط بود، 
این بحراني است که باعث آن دولت 
هاي آمریکا و انگلیس هستند. این 

اشتباه کاپیتالیس��م یا سرمایه داري 
نبود. این پیروزي سرمایه داري است 
که این دیوانگي کشف شد اما نگاه 
دیگري نی��ز وجود دارد. ش��اید این 
بح��ران مالي زماني ک��ه به صنعت 
فوالد مي رس��ید ی��ک موضوع کم 
اهمیت میشد. قائم مقام مدیر عامل 
Eurometal معتق��د اس��ت که 
مشکالت دیگري وجود داشته است. 
او مي گوید: بحران مالي عمدتاً یک 
بحث و جدل بي مورد است. بخشي 
از رک��ود جاري در ب��ازار فوالد یک 
جریان خودالقایي  بوده اس��ت. وي 
م��ي گوید: در س��ال 2008 کارخانه 
ها به ج��اي نبرد با عرضه کنندگان 
خ��ود هزینه هاي باالتر مواد اولیه را 
به مشتریان خود انتقال دادند. افزایش 
قیمت ها زیاد بود اما تقاضایي وجود 
نداشت و ما هنوز با عواقب آن دست 

به گریبان هستیم.
به دلیل موقعیت آنان در زنجیره 
عرضه فوالد، فروشندگان مواد اولیه 
باید ش��رکت هاي ساده اي باشند و 
حتي با توجه به عدم تنوع در بازارهاي 
مصرف کنندگان نهایي شان آنها باید 

داراي قدرت چانه زني نسبتاً اندکي 
باش��ند. اما به هر دلیل در چند سال 
گذشته دیده شده است که در انتهاي 
زنجیره باالدستي، دست اندر کاران 
آن هر چه بیش��تر از افزایش قیمت 

بهره مند شدند.
حتي ب��ا وجود بح��ران، کاهش 
قیمتي که تا کنون بین شرکت هاي 
معدني بر سر قیمت هاي پایه ساالنه 
س��نگ آهن با فوالد س��ازان مورد 
توافق ق��رار گرفته پایین تر از پیش 
بیني هاي قبلي بوده اس��ت. بحران 
در صنعت فوالد به دلیل بحران مالي 
نیس��ت بلکه این خود صنعت است 
که بح��ران را براي خود ایجاد کرده 
است. فروشندگان مواد اولیه قیمت 
هاي خود را هر چه بیشتر طي سال 
هاي اخیر باال برده و کارخانه ها نیز 
به جاي مبارزه با این افزایش قیمت 
آن را به مش��تریان خود انتقال داده 
اند. در مقابل تقاضا به همان نسبت 
قیمت ها افزایش نداشته است و در 

این میان چیزي باید تغییر میکرد.
اکث��راً پی��ش بین��ي میکنند که 
وضعی��ت قیمت فوالد ب��ه صورت 

منحني U بهبود خواهد یافت که تا 
سال 2011 تداوم خواهد داشت. یکي 
از شرکت کنندگان در کنفرانس مي 
گفت همه شاخص ها نشان میدهد 
که قیمت ها در این بحران به انتهاي 
خود رسیده و عالئم بهبود آغاز شده 

است.
آن زمان یک بحران نس��بتاً بي 
دردي بود و سال گذشته اکثراً قیمت 
هاي خود را افزایش داده و فکر مي 
کردند روز قیامت فرا رسیده است اما 
همه با آن موافق نبودند. متاس��فانه 
باید گفت اکثراً زیاد از حد خوشبین و 
راضي هستند. همیشه رضایت مندي 
زیاد از حد در گذشته و حال خطرناک 
 U بوده است. شاید پیش بیني بهبود
شکل زیاد از حد آن زمان خوشبینانه 
بوده اس��ت. یک��ي از کارشناس��ان 
شرکت کننده در کنفرانس مي گفت: 
من هیچ گون��ه بهبودي در تقاضاي 
واقعي نمي بینیم و تناژ داد و س��تد 
هنوز بس��یار پایین است. قیمت ها 
افزایش پیدا کرده است اما اگر نگاهي 
ب��ه رکود قبلي بیاندازیم حداقل یک 
اوج قیمت داش��تیم و قب��ل از آنکه 
بازار رو ب��ه بهبود کامل بگذارد چند 
کاهش داشتیم. بنابراین شاید پیش 
بیني منحني W بهبود یا روند بازار 
واقعي تر باشد اما منحني قیمت ها 
هر شکلي که باشد، این خطر واقعي 
وجود دارد که دس��ت اندر کاران بازار 
مسائل واقعي تر را نادیده بگیرند و در 
پیش بیني هاي بعدي قیمت ها در 
بازار از زبان پ��ر رمز و راز و مبهمي 
استفاده شود. به هر حال روند قیمت 
ها هر چه باشد باید به نحوي عمل 
کرد که فروش داش��ت چون در غیر 
این صورت ش��رایط وخیم تر خواهد 

شد.

قيمت فـوالد
 در سال 2010 افزايش مي يابد

متال بولتن
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 مب��ادالت رینگ فلزی ب��ورس کاالدر روز 
چهارشنبه 88/11/14 بدون حضور محصوالت 
ذوب آهن برگزار شد و در خالل آن عالوه بر دو 
محصول داخلی تنها یک محصول وارداتی که 

تولیدی شرکت آرسلورمیتال بود، عرضه شد.
 به دلیل حجم باالی عرضه های ذوب آهن 
در 3 هفت��ه قبل از نیمه بهمن ماه و با توجه به 
اینکه زمان تحویل کاالهای این شرکت که در 
این مدت با نرخ های��ی باالتر از قبل در بورس 
معامله ش��ده بود، فرارس��یده در روزهای 14 و 
15 بهم��ن ماه جاري  نگرانی زی��ادی از بابت 
کاهش مجدد قیمت ها در میان تجار ایجاد شد؛ 
به طوری که معام��الت بازار آهن به خصوص 
میلگرد در روز سه ش��نبه 88/11/13 با کندی 

انجام می شد. 
در اغلب موارد تجار از ارائه قیمت خودداری 
می کردند که گفته می شد در انتظار عرضه های 
چهارش��نبه )88/11/14( ب��ورس کاال بوده اند؛ 
ام��ا ذوب آهن 88/11/14 از عرضه کاال در روز 
چهارش��نبه خودداری کرد ک��ه این امر احتمال 

افت ن��رخ را ک��ه در روز های قب��ل پیش بینی 
می ش��د از بین برد. کارگ��زاران بورس معتقدند 
عموما این شرکت در زمان هایی که به سررسید 
تحویل کاالهای خود نزدیک می شود عموما از 
ارائ��ه کاال به صورت انبوه در بورس و خصوصا 
روزهای چهارشنبه که تقاضای کمتری در بازار 
وج��ود دارد خودداری می کند ت��ا از این طریق 
خریداران قبلی که در حال تحویل کاالی خود 
هستند از نوسانات احتمالی ناشی از توزیع کاال 
در بازار ضرر و زیان زیادی را متحمل نشوند و 

از ریزش قیمت در بازار جلوگیری کنند.

بازار كشش قیمت های
 باال را ندارد

هرچند بازار از سقوط قیمت ها هراس دارد؛ 
اما به همان اندازه رشد بیش از حد نرخ ها را نیز 
را نیز قبول ندارند. برخی از تجار بازار با اش��اره 
به اینکه اگر شرایط فعلی باعث شود تا برخی از 
عرضه کننده ها نرخ پایه کاالی خود را باال ببرند 
این مس��اله در نهایت با کوچک ترین شوکی به 

بازار های جهانی یا بازار داخلی با افت ش��دیدی 
روبه رو می شود که برای بازار خوب نیست.

از این رو ب��ا توجه به اینکه میانگین قیمت 
محصوالت ذوب آهن در روز یکشنبه 88/11/11 
و در مقایسه با هفته قبل از آن88/11/4 کاهش 
داشت و روند صعودی قیمت بیلت در بازارهای 
جهانی نیز آرام تر شده اس��ت، بنابراین فعاالن 
ب��ازار باالرفتن بیش از حد قیمت ه��ا را نیز به 
دور از منطق می دانن��د. به همین دلیل بود که 
روز چهارشنبه 88/11/14 قیمت پایه دو کاالی 
عرضه ش��ده در بورس که یک��ی میلگرد گروه 
ملی و دیگ��ری تیرآهن وارداتی بود از س��وی 
عرضه کننده ه��ا تجدی��د نظر ش��ده و کاهش 
یافت سپس معامله ش��د. به گفته فعاالن بازار 
اگرچه قیمت محصوالت بعید است به نرخ های 
قبلی بازگردد؛ اما رش��د بی��ش از حد قیمت ها 
نیز در کش��ش و ت��وان بازار نیس��ت خصوصا 
اینکه همیش��ه تجربه نشان داده که رشد ممتد 
قیمت ها در نهایت ن��ه تنها به ضرر بازار، بلکه 

به نفع تولید کننده ها نیز نخواهد بود.
ام��ا در همین ح��ال برخی از تج��اری که 
ع��الوه بر ب��ازار داخلی در ب��ازار وارداتی ها نیز 
فعالی��ت دارن��د پایین آمدن قیمت ها از س��طح 
فعلی را موجب کاهش واردات می دانند و برای 
این مطلب به کاهش قدرت رقابت محصوالت 
واردات��ی در چند هفته اخیر اش��اره می کنند که 
ب��ه دلیل قیمت  گران، بازار خ��ود را تا حدی از 

دست داده اند.
 از این رو با این تحلیل افت قیمت ها را دور 
از ذهن می دانند. در روز چهارشنبه 88/11/14 
س��بد میلگرد 8 تا A 32-3 گروه ملی در ابتدا 
قرار بود با نرخ 6700 ریال عرضه شود؛ اما بعد 
از کاهش ب��ه 6450 ریال با همین قیمت یک 

هزار و 690 تن فروخته شد.
تیرآه��ن 16 واردات��ی آرس��لورمیتال نی��ز 
درتاریخ چهارش��نبه 88/11/14 با قیمت 6500 
ریال عرضه ش��د که پ��س از کاهش قیمت به 

6250 ریال به میزان 440 تن معامله شد.
در چهارش��نبه 88/11/14 همچنین س��بد 
میلگ��رد 14ت��ا A3/28- فوالد خراس��ان نیز 
6200 ریال عرضه ش��د ک��ه در نهایت با نرخ 

6256 ریال به حجم 3300 تن معامله شد. 

شركت بورس كاالي ايران

تعـادل قيـمت آهـن
 در بـورس کـاال
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روز دوش��نبه 1 فوری��ه 2010 )12 بهمن 88( 
در معامالت بازارهای جهانی هم قیمت مواد اولیه 
تولید و هم نرخ محصوالت نهایی به جز ورق روند 
کاهشی داش��ت و هر چند تالش زیادی از سوی 
عرضه کننده ها صورت گرفت تا این اتفاق صورت 
نگیرد؛ اما ب��ه دلیل ضعف تقاضا و کاهش قیمت 

سنگ آهن این تالش ها بی ثمر ماند.
البته بازگشایی بازارهای چینی پس از تعطیالت 
سال نو)یکش��نبه 88/12/2( و بازگشت خریداران 
دیگری همچون ترک ها عمال فعاالن را در انتظار 
نگه داش��ته، در این میان بازار ای��ران نیز به آرامی 
ب��ه فعالیت خود ادامه می ده��د و فعاالن بازار این 
کشور نیز در انتظار تحوالت بازار آهن پس از اتمام 

تعطیالت این هفته هستند. 

 فشار بر بازار بیلت همچنان 
وجود دارد

در روز پنجشنبه 88/11/15 بازار بیلت زیر فشار 
عرضه کننده ها برای باال بردن قیمت و خریدارها 
برای کاهش آن قرار دارد. روس ها بیلت را تحویل 
خاوردور 510 دالر پیش��نهاد دادند؛ ولی خریدارها 
کمت��ر از 500 دالر نظر دارن��د. تعطیالت خاوردور 
فعال به نفع خریدارهاست، چهارشنبه 3 فوریه 2010 
)88/11/14(روس ها قیمت را تا 535 دالر هم باال 
بردن��د؛ ولی خریدار نبود؛ چون قیمت مقاطع ثابت 
مانده است. در چین قیمت بیلت به 485 دالر رسید؛ 
در حالی که یک ماه قبل تا 523 دالر هم افزایش 
یافته بود. روس ها هفته قبل بیلت را 450 تا 470 
دالر هر تن فوب دریای سیاه عرضه می کردند. در 
حالی که این هفته قیمت را تا 15 دالر هر تن پایین 

آوردند؛ ولی خریدار نیست.

 سردرگمی شمش در بازار ايران

بازار بیلت مثل بازار مقاطع سردرگم شده؛ ولی 
قیمت ها رکورد زده اس��ت. کارخانه ها فقط برای 
حف��ظ تولید خرید می کنند چ��ون تعطیالت آخر 
هفته)یکشنبه 88/11/18( و پس از آن رکود پایان 
سال چیني در پیش اس��ت. از سوی دیگر نوسان 

قیمت مقاطع به خصوص میلگرد همه را سرگردان 
کرده در این حالت کاهش تولید تا حد ممکن یک 
سیاست منطقی است. آخرین قیمت بیلت سایزهای 
150و 125 و 100 در انزل��ی روی تریل��ی پس از 
پرداخت مالیات ارزش افزوده 530 تا 540 تومان هر 
کیلو بوده است؛ ولی عرضه هم کم است و فروشنده 

ها محدود هستند.

 رشد قیمت مقاطع در
 بازارهای جهانی

از روز دوشنبه 88/11/12  به علت افزایش قیمت 
قراضه فروش��نده ها سعی می کنند قیمت فروش 
خود را باال ببرند؛ ولی تقاضای مقاطع پذیرای این 
افزایش قیمت نیست. بازار مقاطع در دنیا همچنان 
در رکود به س��ر می برد، ترک ها میلگرد صادراتی 
خود به خاور دور را به 570 دالر هر تن سی اف آر 

رساندند؛ ولی خریدار نیست.
در اروپا که 4 ماه اخیر رکود حاکم بوده اس��ت 
قیم��ت مقاطع در خالل یک هفته تا 60 یورو باال 
رف��ت. در ژاپ��ن قیمت میلگ��رد 33 دالر افزایش 

یافت.
همه امیدوارند ک��ه در چین قیمت ها افزایش 
یابد؛ چون دولت این کش��ور به دنبال اجرای طرح 
های توس��عه راه آهن است. در آمریکا هم قیمت 
مقاطع تا 5 دالر هر تن بهتر شد؛ ولی افزایش قیمت 

ها ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه است.

 تحركات نسبی بازار مقاطع 
در ايران

روز ش��نبه 88/11/10 ب��ه عل��ت رک��ود بازار 
 قیم��ت مقاط��ع رو ب��ه کاهش ب��ود؛ ام��ا در روز 
س��ه شنبه 88/11/13 شایعات مبنی بر تخصیص 
تتم��ه بودجه عمرانی، بازار را به حرک��ت درآورد و 
بسیاری از فروشندگان عمده دست از فروش کاال 
کش��یدند. بازار مقاطع در ایران بسیار حساس شده 
اس��ت تا آنجا که یک خب��ر آن را تحت تاثیر قرار 
داده است. روز چهارشنبه88/11/14 عرضه بسیار 
محدود تیرآهن اس��پانیایی ب��ازار تیرآهن را به هم 

زد. در حالی که حجم عرضه کمتر از هزار تن بود. 
سردرگمی بازار ناشی از عدم اطالع رسانی دستگاه 
های مربوطه می باشد. اگر تشکل های صنفی به 
خصوص اتحادیه ها با برگزاری نشست هایی، به 
شفاف سازی سیاست های حذف سوبسیدها کمک 

کنند عمال به ثبات بازار خدمت کرده اند.

 رشد آرام قیمت ورق در 
بازارهای جهانی

قیم��ت ورق به آرامی در حال افزایش اس��ت، 
اکثر دس��ت اندرکاران معتقدند که قیمت این کاال 
به سقف خود نزدیک شده است. شروع تعطیالت 
چی��ن )88/11/25( و ارائ��ه قیمت ه��ای ارزان از 
طرف فروش��ندگان چینی روند صع��ودی ورق را 
کند کرده اس��ت.  اما بعض��ی از تجار امیدوارند که 
بع��د از تعطیالت قیمت ورق دوب��اره افزایش یابد 
چون چینی ها بخشی از موجودی انبار خود را صادر 
کرده اند. بازار ورق روس ها در هفته قبل گرم بود، 
س��رما باعث شده تولید روس ها به شدت کاهش 
یابد از س��وی دیگر یخبندان هم تحویل کاالها را 
به تاخیر انداخته است.  در نتیجه حجم کل عرضه 
پایین آمده، روس ها ورق گرم فوب دریای سیاه را 
520 دالر هر تن تحویل آوریل 2010 پیشنهاد می 
دهند. احتمال کاهش قیمت ورق در سطح وسیع 
 نیست چون تولیدکننده ها با سود کمی کاال را تولید 
می کنند. این در حالی است که در خاور دور قیمت 
ورق گرم چین ضخام��ت 3 میلیمتر رول به 550 
دالر فوب رسیده است البته خریدارها دنبال قیمت 
530 دالر س��ی اف آر هستند. دیدگاه عمومی این 
است که قیمت ورق باید کاهش پیدا کند ولی میزان 
این کاهش زیاد نیست شاید قیمت ها حداکثر تا 5 
درصد تنزل کند. در این میان بازار ورق سرد جایگاه 
خود را دارد چون کارخانه ها یا تولید خود را کاهش 
داده اند یا آن را تا دو ماه بعد پیش فروش کرده اند.

 كاهش قیمت ورق 2 میلیمتر
 در ايران

قیمت ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر رول در روز 

نوسان در بـازار آهن
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یکش��نبه  88/11/11 ش��روع به کاهش کرد و روند 
کاهشی آن تا پنجش��نبه 88/11/15 ادامه پیدا کرد. 
قیمت ورق گرم در طول هفته ثابت ماند ولی بازار راکد 

بود و تقاضایی هم در بازار دیده نمی شد. 
ورق سرد به رغم محدودیت عرضه با افت قیمت 
10 تومانی هر کیلو روبرو شد که ناشی از ضعف تقاضا 
بود. عرضه های مبارکه عمال متوقف شده و یخبندان، 
تولید و بارگیری را از کشورهای سی آی اس به شدت 
محدود کرده اس��ت.  ب��ا این حال قیمت آن تغییری 
نداشته. بازار ورق هم مثل بازار مقاطع بسیار حساس 
است. تعطیالت طوالنی هفته آینده بازار پیش بینی ها 
را تحت تاثیر قرار داده است. انتظار آن می رود پس از 
تعطیالت هفته آینده قیمت بعضی از کاالها بخصوص 

ورق سرد افزایش یابد.

 تقاضای سنگ آهن چینی ها 
در راه است

پس از بحث و س��خن های ف��راوان، باالخره 
نمایندگان س��ه شرکت تولیدکننده سنگ آهن در 
س��نگاپور مقابل چینی ها نشستند. روز چهارشنبه 
این مالق��ات صورت گرفت، ولی ی��ک روز قبل، 
معدن داران به کره ای ها و ژاپنی ها اعالم کردند 
که قیمت سنگ آهن تا 40 درصد افزایش خواهد 
یافت. خریداران این دو کش��ور هیچ جوابی به این 
درخواست نداده اند. طرفین در اصل افزایش قیمت، 

اتفاق نظر دارند ولی درصد آن مورد بحث است.
از دو هفته قبل قیمت س��نگ آهن روند رو به 
نزول داش��ته و از 137 دالر هر تن سی اف آر بنادر 
چین برای خلوص 63/5 درصد به 122 دالر رسیده 
است. علت آن توقف خرید چینی ها به علت نزدیک 
شدن تعطیالت سال نو این کشور است. ولی همه 
م��ی دانند که بعد از تعطی��الت قیمت ها افزایش 
خواهد یافت چون کارخانه ها به بازار برمی گردند. با 
برطرف شدن سرمای شدید در شمال چین در ماه 
های آینده کارخانه های این منطقه وارد بازار تقاضا 

خواهند شد.

 چهارشنبه 88/11/14 قیمت  آهن 
افزايش يافت

 روزچهارشنبه 88/11/14 درحالی آغاز شد که 

ب��ازار آهن از ثبات قیمت برخوردار بود و روند رو به 
رش��د آهن آالت در آن به طور نسبی متوقف شده 
بود. از دو روز پایانی هفته گذشته مجددا رشد قیمت 
ها به ویژه تیرآهن آرام آرام آغاز شد و پایان هفته را 

با رشد نرخ آهن آالت پشت سر گذاشتیم.
فعاالن بازار معتقدند: ب��ازار آهن در بهمن ماه 
جاری به طور نسبی روند با ثباتی خواهد داشت؛ اما 
با آغاز پروژه های عمرانی از اسفندماه سال جاری 

شاهد رونق مبادالت در بازار آهن خواهیم بود.

 شنبه 88/11/10 و ثبات نرخ آهن در 
بازار طی مبادالت 

روز ش��نبه دهم بهم��ن ماه ج��اری نرخ آهن 
فوالدس��ازان خصوصی ثابت بود؛ به گونه ای که 
در این روز میلگرد تمامی شرکت های تولیدکننده 
نسبت به روز چهارشنبه 88/11/7 از ثبات برخوردار 
بود. در روز چهارش��نبه 7 بهمن ماه ، نبشی فوالد 
اصفه��ان نیز بدون تغییر قیم��ت بود و همچنین 
شمش فوالد تولید داخل بدون تغییر قیمت در بازار 
غیررسمی عرضه شد. در روز پنجشنبه 88/11/8 ، 
در بازار تهران قیمت آهن با کاهش قیمت مواجه 
شد؛ به گونه ای که سبد تیرآهن ریز )14، 16 و 14( 
با افت نرخ 25 ، 10 و 20 هزار ریالی مورد مبادله قرار 
گرفت. در روز مورد بررسی، تیرآهن شاخه 22،24 
و 20 با کاهش قیمت 50، 30 و 20 هزار ریالی در 
بازار تهران ثبت ش��د. طی روز شنبه 88/11/10 ، 
میلگرد اهواز، اردبیل و میلگرد س��ایز 18، 16 و 14 
فوالد آذربایجان با کاهش7 /0 درصدی در هر کیلو 

مواجه شد.

 ثبات قیمت آهن آالت در روز 
يكشنبه 88/11/11

ط��ی روز یکش��نبه88/11/11 میلگرد اغلب 
فوالدسازان خصوصی نس��بت به روز چهارشنبه  

88/11/7  از ثبات قیمت برخورداربود.
در مدت یاد ش��ده، نبش��ی ف��والد اصفهان با 
کاهش قیمت روبه رو ش��د و در این روز ش��مش 
فوالد تولید داخل نیز نسبت به روز قبل از آن بدون 

تغییر بود.
فعاالن بازار آهن معتقدند: با توجه به افزایش 
قیمت آهن طی هفته های اخیر و ایجاد تقاضای 

ف��راوان برای تمامی مقاطع آهن��ی، بازار در هفته 
گذشته به طور نسبی ایست کرد تا خریدارانی که 
کاالهای خود را با قیمت پایین خریداری کرده اند، 

عرضه کنند و مانع افزایش بیشتر قیمت ها شوند.
طب��ق پیش بینی این فعاالن، این روند در ماه 
بهمن ماه ثابت خواهد ماند و حتی قیمت ها روند 
کاهش��ی پیدا می کنند تا تقاضای واقعی جدید و 
تقاضا برای پروژه های دولتی افزایش یابد تا بازار 

دوباره راه بیفتد.

تداوم ثبات قیمت آهن از سوی 
فوالدسازان خصوصی در دوشنبه 

88/11/12

طی روز دوشنبه دوازدهم بهمن ماه جاری، 
نرخ میلگرد اغلب ش��رکت ه��ا ثابت بود و تنها 
میلگرد ف��والد البرز کاهش قیمت داش��ت. در 
مدت یاد ش��ده، نبشی فوالد اصفهان نسبت به 
روز قب��ل از آن ب��ا تغییر اندکی روبه رو ش��د و 
ش��مش فوالد در این روز نوسان قیمت داشت؛ 
به گونه ای که ش��مش البرز غرب با کاهش 5 
تومان��ی در هر کیلو در بازار غیررس��می عرضه 
شد. طی روز مورد بررسی، شمش فوالد جنوب 
رش��د 10 تومان��ی را در هر کیل��و تجربه کرد. 
دراین روز، میلگرد ثبات و تیرآهن کاهش نرخ 
داش��ت؛ به گونه ای که در مدت یاد شده سبد 
تیرآهن ریز با افت 15، 10 و 15 هزار ریالی در 
ب��ازار تهران مواجه ش��د. در این مدت، تیرآهن 
های شاخه 27، 24، 22 و 20 نیز کاهش قیمت 

40، 10، 20 و 60 هزار ریالی داشت.

سه شنبه 88/11/13 و رشد قیمت 
تیرآهن در بازار تهران

طی مبادالت روز سه شنبه 88/11/13 نرخ 
تیرآه��ن در بازار تهران با افزایش قیمت مواجه 
شد؛ به طوری که سبد تیرآهن ریز با رشد 40، 

30 و 20 هزار ریالی مورد مبادله قرارگرفت.
در این مدت، تیرآهن های س��ایز 27، 24، 
22 و 20 با رش��د ن��رخ 70، 20، 20 و 10 هزار 
ریال��ی را در بازار ته��ران تجربه کردند. در این 
روز، میلگرد عرضه ش��ده دربازار تهران از ثبات 

نرخ برخوردار بود.
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بح��ران اقتصادی جهان موجب ش��د تا 65 
میلیون تن از ظرفیت جدید تولید  س��نگ آهن 
در اس��ترالیا کاهش پیدا کند. اواخر سال 2008 
برآورد شده بود که 115 میلیون تن سنگ آهن  
ب��ا هزین��ه تخمینی 7/8 میلی��ارد دالر تا پایان 
س��ال 2009 تولید مي گردد. ولی چون بحران 
اقتصادی امنیت س��رمایه گذاری را به مخاطره 
انداخ��ت،  تنها 50 میلیون ت��ن از این ظرفیت 
تا پایان س��ال 2009 تولید ش��د که هزینه ای 
بال��غ بر 2/8 میلیارد دالر در بر داش��ته اس��ت. 
چراکه بس��یاری از پروژه های ب��ا هزینه تولید 

باال متوقف شده و یا به تعویق افتادند.  
هم اکن��ون پروژه ه��ای جدید اس��تخراج 
س��نگ آهن به س��رعت در حال اجراست. 1/5 
میلیارد تن از ظرفیت برای س��الهای 2011 به 
بعد برنامه ریزی شده است. در حالی که فصل 
اول سال 2008 قرار بوده این رقم 455 میلیون 
تن باشد. یعنی در طول 18 ماه یک میلیون تن 

بر ظرفیت جدید تولید افزوده شد. 
در س��ال 2009 افزایش هزین��ه تجهیزات 
نس��بت به قیمت س��نگ آهن سرعت بیشتری 
داشته است. پیش بینی ها حاکی از آن است که 
تا س��ال 2012 این هزین��ه ها به 100 دالر هر 

تن و در سال 2013 به 115 دالر هر تن برسد.  
هیچ راه چاره ای نیس��ت چراکه این هزینه ها 

سال به سال افزایش خواهد یافت.
پ��س از تحویل  س��ال نو می��الدی  اولین 
موضوعی که نظر هم��ه ی فعاالن اقتصادی را 
به خود جلب کرد افزایش قیمت سنگ آهن بود 
که هر چقدر این روند س��رعت بیشتری به خود 
مي گرفت حج��م معامالت هر دم محدود تر از 
قبل مي ش��د بخشی از تحلیل گران بازار اعتقاد 
دارند قیمت س��نگ آهن بازهم افزایش خواهد 

یافت، چرا که:

در اوایل فوریه 2010 عید ملی چین شروع 
ش��د و چینی ها تالش کردند تا قبل از ش��روع 
تعطی��الت طوالنی مدت موج��ودی مورد نیاز 
خود را از بازار جهانی این محصول تهیه کنند، 
از سویی دیگر طبق آمار منتشره در حال حاضر 
موجودی س��نگ آهن در بنادر چین نزدیک به 
5 میلی��ون تن  کاهش یافته و همین امر باعث 
شده تا بعضی از خریداران چینی به فکر ذخیره 
س��ازی بیافتند.در آن س��ویی آب ها نیز ش��به 
جزیره هندبه علت ش��رایط آب و هوای خاص 
در بعضی از معادن هند تولید  این سنگ معدنی 
پایین آمده اس��ت ودولت این کش��ور با اعمال 
5درص��د مالیات بر عوارض صادراتی س��رعت 
بیش��تری به افزایش قیمت ها بخش��یده است.
بخ��ش آخری که مي توان بر آن تاکید کرد باال 
رفت��ن  قیمت حمل کاال تا مرز 10 دالر هر تن 
در طول ماه ژانویه بوده اس��ت که تاثیر خود را 
برقیمت نهایی این کاال بر جا گذاش��ته اس��ت.
بعض��ی از فعاالن بازار اعتقاد دارند،افزایش نرخ 
یوان در برابر دالر تا سطح 10 درصد به معنای 
افزایش حدوداَ 15 دالر هر تن س��نگ آهن به 
حساب مي آید که این امر موجب حرکت خزنده 
قیمت س��نگ آهن بوده است، البته مي توان به 

 قيمت رو به افزايش حجم معامالت بسيار محدود
سنگ آهن

علیرغم آنکه 
قیمت سنگ آهن 

روند صعودی نشان 
مي دهد ولي حجم 
معامالت محدود 

گزارش شده است
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این مس��ئله نیز اش��اره کرد که تولید کنندگان 
جهانی با تمام قدرت س��عی دارند با نشان دادن 
رش��د قیمت ها، ش��وکی به بازار این کاال وارد 
کنن��د تا ب��ا توجه ب��ه عوامل روان��ی  در بازار، 
خرید و فروش را رون��ق دهند و اخبار دریافتی 
حکایت از آن دارد که سال نو میالدی توانسته 
اس��ت چنین تاکتیک هایی را به نتیجه ای امید 

وارکننده وادارد.
قیمت س��نگ آه��ن روند صعودی نش��ان 
مي دهد و حجم معامالت بس��یار خوب گزارش 
ش��ده اس��ت. با باال رفتن قیمت س��نگ آهن 
وارداتی قیمت س��نگ آهن تولیدی داخل چین 
ب��ه 140 دالر ه��ر تن همراه ب��ا مالیات ارزش 
افزوده رسیده اس��ت. چینی ها که مي خواستند 
بر اساس قرارداد جدید زمان شروع قراردادها را 
اول فوری��ه بگذارند هنوز تصمیم نگرفته اند در 
چه زمانی با عرضه کنندگان س��نگ آهن وارد 
مذاکره ش��وند فضای بسیار تاریک به جا مانده 
از مذاکرات س��ال 2009 و عهد ش��کنی های 
چینی ها در مقابل تولیدکنندگان س��نگ آهن 
باعث شده اس��ت تا معدن کاران نسبت به هر 
قراردادی بدبین باشند و محافظه کارانه برخورد 
کنند. از س��وی دیگر آنها مطمئن هس��تند که 
چینی ها به س��نگ آهن ش��ان نیاز دارند و این 

نیاز هر روز افزایش پیدا مي کند. 
کل تولید سنگ آهن در سال 2009  ، 2186 
میلیون تن بوده اس��ت. برزیلی ها 312 میلیون 
تن تولید کردند ،  شرکت ریو تینتو 168 میلیون 
تن و بی اچ بی بیلتون 144 میلیون تن. در واقع 
نزدیک به 30 درصد سنگ آهن دنیا توسط سه 
شرکت تامین شده است و الباقی سهم بیش از 

150 معدن کار دیگر در سراسر دنیا مي باشد.
 در ای��ن میان ادغام دو ش��رکت ریوتینتو و 
بی اچ بی بیلتون باعث ش��ده تا آنها بزرگترین 
عرضه کننده س��نگ آهن در دنیا باشند. دراین 
میان برآوردهای موسس��ات مس��تقل نش��ان 
مي دهد که قیمت سنگ آهن برای سال 2010 

حداقل 20 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. 
همین امر باعث ش��ده است تا چینی ها در 
هفته های اخیر دست از پافشاری روی شرایط 
خ��ود بردارند و بیش��تر بدنبال راهی باش��ند تا 
مذاکرات را برای قراردادهای س��االنه ش��روع 
نماین��د. یک عامل که آنه��ا را وادار به این امر 

مي کن��د وجوه نقدی عظیمي اس��ت که آنها در 
سال 2009 به معدن کاران پرداخت کرده اند و 
به دلیل عدم توافق در قرارداد سال 2010 این 

وجوه در نزد آنها باقی مانده است.
 اخیراً چینی ها رهبری مذاکرات سنگ آهن 
را به کارخانه بائو اس��تیل واگ��ذار کرده اند که 
جانشین انجمن آهن و فوالد چین شده است. 

ای��ن نش��انه ای از نرمش چینی ها اس��ت، 
چون این انجمن در ش��یوه مذاکرات خود بسیار 
تن��درو عمل مي کرد در حالی که کارخانه ها به 
دلی��ل ارتباط قبلی خود با معدن کاران و نیاز به 

سنگ آهن منطقی تر مذاکره مي کنند.
انتظ��ار م��ي رود از س��رعت افزایش قیمت 
س��نگ آهن بعد از ش��روع تعطیالت س��ال نو 
چینی)2 اسفند 88( کاس��ته شود. ولی در آنکه 
قیمت ها در طول سال 2010 باال خواهد رفت 
تردیدی نیس��ت همین امر زمینه سازی الزم را 
برای خوش��بینی و در نهای��ت باال رفتن قیمت 

انواع فوالد بوجود آورده است.
ام��ا از آخری��ن اخب��ار دریافت��ی در م��ورد  
س��نگ آهن حکای��ت از آن دارد که  همچنان  
قیمت ای��ن کاال  به روند صع��ودی خود ادامه 
مي ده��د و افزای��ش قیمت ادامه دارد، س��نگ 
آه��ن هن��دی خل��وص 63/5 درص��د تحویل 
بنادر چین به 135 دالر هر تن خش��ک رسید. 
فروش��نده های هندی در آخرین پیشنهادهای 
 خ��ود صحب��ت از قیم��ت 138 دالر ه��ر تن 
می کنن��د در حالیک��ه خری��داران در مقابل این 

افزایش قیمت مقاومت مي نمایند. 
افزایش قیمت س��نگ آهن در 88/11/14 
ناشی از محدودیت عرضه آن بوده است بعضی 
از تحلیلگران صحبت از قیمت 170 دالر هر تن 
را مي کنند. روز سه شنبه 88/11/13 فاینانشال 
تایمز اعالم نمود که س��ه معدن دار بزرگ دنیا 
تمایلی ب��ه مذاکره با چین ندارن��د، برنامه آنها 
مذاکره با ژاپن و عقد قرارداد با آنهاس��ت تا بر 

اساس مدل ژاپنی با چینی ها معامله کنند. 
در این میان ب��ازار تحلیل ها همچنان گرم 
اس��ت بخصوص که بر اس��اس آخرین آمارها، 
واردات سنگ آهن چین در سال 2009 نسبت 
به س��ال قبل 42 درص��د افزایش یافته و پیش 
بینی میشود این روند در سال 2010 ادامه یابد 
ش��رایط فعلی البته وضعیت خاصی است چون 

چینی ها بعلت نزدیکی ایام تعطیالت س��ال نو 
خودشان کمتر سنگ آهن خرید می کنند 

بهمین دلیل س��طح معامالت پائین اس��ت، 
ولی افزای��ش کرایه حمل در خ��الل دو هفته 
اخیر از یکس��و و احتمال تغییر ارزش یوان)پول 
چین( پس از تعطیالت هم از دالیل اصلی کند 

شدن روند معامالت سنگ آهن است. 
در این میان مدیرعامل ش��رکت بی اچ پی 
بیلتون هفته گذشته اعالم کرد که آنها تمایلی 
ب��ه انجام مذاکره با چینی ه��ا ندارند و احتمااًل 
در س��ال 2010 سبد قیمت س��نگ آهن وجود 
نخواهد داش��ت، اما جدا از س��نگ آهن قیمت 
کک هم در حال افزایش اس��ت کک متالوژی 
هفت��ه گذش��ته در چی��ن نزدیک ب��ه 40 دالر 
افزای��ش یاف��ت این در حالی اس��ت که قیمت 

مقاطع در بازار چین ثابت مانده. 
بان��ک  ی��ک   88/11/14 چهارش��نبه  روز 
استرالیائی پیش بینی کرد که قیمت سبد سنگ 
آهن 40 درصد نس��بت به س��ال قبل افزایش 
خواهد یافت این بانک اس��تدالل کرده بود که 
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قیم��ت س��نگ آهن نقدی در ح��ال حاضر 80 
درصد بیش��تر از قیمت پایه قرارداد سال 2009 
مي باش��د در دوپچ بانک آلم��ان افزایش قیمت 
سنگ آهن را35 درصد، بانک مک کواری 30 
درصد گلد من س��اچس و یو بی اس س��ویس 
و ج��ی پی مورگان آمری��کا 20 درصد افزایش 
را پیش بینی ک��رده اند. افزایش پیش بینی ها 
با توجه به قدرت گرفتن دالر اس��ترالیا در برابر 
یوان چین اس��ت اکثر دست اندرکاران معتقدند 
روابط س��رد بین معدن کاران و چینی ها باعث 
میشود تا قرارداد سنگ آهن هم مثل سال قبل 
اول با ژاپنی ها بس��ته شود و پس از آن الگوئی 
باش��د برای معامله با دیگر کشورها بخصوص 

چین.
قراضه پیش مي ت�ازد

قراضه در20 روز  گذش��ته علیرغم بس��ته 

بودن بازارها به علت س��ال نو میالدی 20 دالر 
افزای��ش پیدا ک��رد. در امری��کا قراضه مخلوط 
کالس ی��ک و دو با ترکی��ب 80-20 به 340 
دالر س��ی اف آربنادر ترکیه رسید که 20 دالر 

نسبت به هفته گذشته افزایش نشان می دهد.
 دست اندرکاران بازار فوالد جهان معتقدند 
که قراضه روند رو به رش��د خود را حفظ خواهد 
کرد به خصوص در امریکا که س��طح تقاضا از 
عرضه بیشتر اس��ت. بعضی از آگاهان معتقدند 
که قراضه 50 دالر هر النگ تن ممکن اس��ت 
ب��اال برود ولی بی تردی��د تا 30 دالر هر النگ 

تن افزایش خواهد یافت.
 ت��رک ها که یک��ی از بزرگترین خریداران 
قراضه هس��تند ترجیح مي دهند قراضه اروپایی 
را ک��ه از کیفی��ت پایین تری برخوردار اس��ت 
خری��داری کنن��د. اروپائی ها قراض��ه مخلوط 
س��نگین یک ودو با عی��ار 70-30 را با قیمت 
318 دالر سی اف آر بنادر ترکیه پیشنهاد دادند 
قیمت قراض��ه آ3 محصول س��ی آی اس هم 
5 دالر افزای��ش یافت و ب��ه 325 دالر هر تن 
تحویل بنادر ترکیه رس��ید. قراضه در چین هم 
باال رفت در ش��رق چین به 395 دالر هر تن با 

مالیات ارزش افزوده رسید.
پیش بینی نمي ش��ود که قراضه تا ش��روع 
تعطیالت س��ال ن��و چین کاه��ش قیمت یابد، 
بلکه همچن��ان به روند خود ادام��ه خواهد داد 
و احتم��ااَل در بازارچین از 450 دالر هر تن که 
شامل مالیات ارزش افزوده مي باشد هم خواهد 
گذشت. در آخرین معامله  چینی ها قراضه را از 
ژاپن 360 دالرخریدند درحالیکه ژاپنی ها امروز 
صحبت از 370 دالر مي کنند. سرمای شدید در 
اروپا و امریکا از یکس��و جمع آوری قراضه را به 
ش��دت محدود کرده و از طرف دیگر باال رفتن 
قیمت س��نگ آهن عرضه کنن��دگان قراضه را 
نسبت به افزایش قیمت این کاال تقریبًا مطمئن 
نموده اس��ت به همین دلیل آنه��ا اصراری در 

عرضه کاالی خود ندارند. 
در تحلیل نهای��ی مي توان گفت: قراضه در 
88/11/24 روند صعودی داشته است و سرمای 
س��خت در امریکا و اروپا جمع آوری قراضه را 
به ش��دت محدود کرده. ادامه این روند تا 2 ماه 
دیگر باعث باال رفتن قیمت قراضه خواهد شد، 
این در حالی اس��ت که موجودی قراضه در کل 

نس��بت به س��ال قبل بعلت بح��ران اقتصادی 
کاسته شده است. 

در ژاپن روز س��ه ش��نبه 88/11/20 قراضه 
ح��راج ش��ده ب��ه 336 دالر هر تن ک��ف بندر 
فروش��نده معامله ش��د که 51 دالر نس��بت به 

حراج قبلی افزایش قیمت داشته است.
البته فروش��نده ها انتظار داش��تند در قیمت 
باالتری معامله بس��ته ش��ود اکث��ر کارخانه ها 
تولی��د خود را کاهش داده اند ولی علیرغم افت 
تقاض��ای کل قراضه باز هم عرضه آن کمتر از 

تقاضا مي باشد.
 در مص��ر که در ش��مال افریق��ا حرف اول 
را میزن��د، قراضه داخل��ی کیفیت مخلوط 20-
80 درجه 1و2 تا 276 دالر هم معامله ش��د که 
نس��بت به ماه ژانوی��ه 18 دالر هر تن افزایش 

یافته است. 
بهمین دلیل کارخانه از اس��تیل که کارخانه 
مادر در مصر است قیمت میله گرد را هر تن 18 
دالر باال برد. ترک ها روز دوش��نبه88/11/19 
2 محموله قراضه مخلوط 20-80 کالس 1و2 
را در 347 دالر هر تن س��ی اف آر بنادر ترکیه 
خریدند، این نشان از افزایش 10 تا 15 دالری 
قراضه نس��بت به هفته قب��ل دارد در ترکیه با 
توجه به عدم افزایش قیمت مقاطع، بعید است 
قراض��ه باالتر از 360 دالر س��ی اف آر خریدار 

داشته باشد. 
در خ��اور دور قراضه مخلوط 1 و 2 کالس 
20-80 تا 375 دالر هر تن سی اف آر افزایش 
یافت��ه در حالیکه هفته قب��ل 355 دالر هر تن 
معامله میشد. هندیها که چند ماه از بازار قراضه 
دور بودند اخیراً خریدهائی را ش��روع کرده اند، 
قیمت قراضه سی اف آر بنادر شرقی هند 370 
دالر هر تن بوده البته هندیها خیلی آرام حرکت 
مي کنند چ��ون دولت این کش��ور بدنبال ثبات 
قیمت محصوالت فوالدی اس��ت و با افزایش 
قیمت قراض��ه هندیها نمي توانند خرید را ادامه 

دهند.
شمش يك بام و دو هوا

شمش هم چنان درگیر بین باال رفتن قیمت 
قراضه و پایین ماندن قیمت مقاطع است تا بحال 
قدرت قراضه بیشتر بوده است بهمین دلیل روند 
قیمت بیل��ت در 88/11/20 هم رو به باال بود. 

بهمن 88- ص�فحه 24



بیلت محصول سی آی اس کمي افزایش نشان 
داد و ب��ه 470 تا 480 دالر فوب دریای س��یاه 
رس��ید که 5 تا 10 دالر افزایش نش��ان میدهد 
البته معمواًل بیلت پس از پایان تعطیالت چین 
)2 اسفند 88( افزایش قیمت دارد بهمین دلیل 
انتظ��ار میرود تا هفته ه��ای آینده 5 تا 10 دالر 

دیگر قیمتها از طرف کارخانجات باال برود.
 بیل��ت س��ی آی اس تحوی��ل بن��ادر خاور 

دور ب��ا 5 دالر افزای��ش به 475 ت��ا 485 دالر 
رس��ید. بازار بیلت در خ��اور دور به خصوص در 
تایلند،  اندونزی و فیلیپین فعال اس��ت. علت آن 
این اس��ت که بازار مقاطع بخصوص میله گرد 
همچنان رو به باال اس��ت و سود تولیدکنندگان 

در این میان رو به رشد مي باشد.
ام��ا در چی��ن هم قیمت بیل��ت 7 دالر باال 
رف��ت عل��ت آن محدودی��ت عرض��ه از طرف 
تولیدکنندگانی است که در شمال چین هستند 
که آنهم ناشی از سرمای شدید و برف سنگین 
مي باش��د. معل��وم نیس��ت اگر قیم��ت مقاطع 
همچنان سیر صعودي طي کند سرنوشت بیلت 

در هفته های آینده چگونه خواهد بود ؟
ناگفت��ه نمان��د که مدت��ي اس��ت بیلت به 
بازارهاي LME وارد ش��ده و معامالت آتي آن 
نیز اجرایي شده است. باالخص در سال 2009 
 LME شاهد توسعه بازار بیلت در قراردادهاي
بودیم. در این س��ال قراردادها به وسیله معرفي 
انبارهاي بیش��تري باالخص در غ��رب اروپا و 
روتردام به LME توس��عه یافت که بیشتر در 

ماه دسامبرخودنمایي کرد. 
این توس��عه به دلیل تقاضاي تولیدکنندگان 
و تجار که تمایل به س��هولت ذخیره س��ازي ها 

باالخ��ص در غ��رب اروپ��ا داش��تند، ص��ورت 
گرفت. در نیمه اول سال میالدي 2010 اولین 
محموله هاي قراردادهاي آتي Future تحویل 
مشتري ها خواهد ش��د و پس از آن مي توان از 
ادغ��ام قراردادها و معامالت جهاني خاور دور و 

مدیترانه سخن گفت.
 ای��ن مطلب یک قیمت پای��ه جهاني براي 
بازار فوالد را خلق کرده و بازار سنتي را به یک 

بازار پیشرفته بدل خواهد ساخت. 
به عقیده برخي تحلیل گ��ران، این بهترین 
مس��یر براي حرکت به س��مت معامالتي است 
که همبس��تگي خوبي با قیمت ه��اي فیزیکي 
فوالد دارد. با توجه به موارد ذکر ش��ده نوسان 
و تف��اوت بین قیمت هاي ای��ن کاال در مناطق 
مختلف از بین رفت��ه و این بازار تبدیل به یک 
بازار منس��جم جهاني خواهد شد. این مطلب به 
افزایش سفته بازي ها نیز انجامیده و بازار فوالد 
را هر چه بیش��تر به س��مت این گونه معامالت 
سوق خواهد داد. پتانسیل این مطلب هم اکنون 
در بازار فوالد مش��اهده مي شود. پس از بحران 
مالي جهاني، مدیریت ریس��ک و دس��تیابي به 
فاینان��س نقش اساس��ي را در تقاضا و آن هم 
براي یک بستر شفاف در تجارت بازي مي کند. 
پیش بیني مي ش��ود این شرایط بحراني در سال 
2010 ادامه داشته باشد و پلي به سمت وضوح 
ش��رایط معامالت جهاني و بازرگاني در صنعت 
فوالد خواهد بود. روند ذکر شده باالخص قدرت 
گرفتن معامالت بیلت در بورس لندن همچنین 
رون��د رو به رش��د و بهب��ود اقتص��اد جهاني از 
افزای��ش قیمت ای��ن کاال براي س��ال جاري 
میالدي حکایت دارد. در مجموع مي توان امید 
وار ب��ود که: بیلت همچنان ب��ه حرکت خزنده  
وصع��ودی خود ادامه مي ده��د چرا که افزایش 
قیم��ت قراضه وامیدواری به ب��اال رفتن قیمت 

مقاطعادامه دارد.
در 88/11/25 قیمت بیلت محصول روسیه 
تحویل بنادر خ��اور دور به 520-500 دالر هر 
تن رسید این در حالی است که قبل ار تعطیالت 
ژانویه حداکثر قیمت 480 دالر هر تن بود ولی 
خریدارها بسیار محتاط عمل مي کنند اما با روند 
رو به باالی قراض��ه بیلت راه دیگری ندارد در 
این می��ان کارخانه های تبدیل بیلت به مقاطع 
ضمن کاهش تولید خود، قیمت کاالی س��اخته 

ش��ده را باال برده اند ای��ن افزایش قیمت برای 
میل��ه گرد بطور متوس��ط 15 دالر هر تن بوده 
اس��ت. در ترکیه، اردمیر که کارخانه پیشروست 
هفته گذشته قیمت مقاطع را 22 تا 35 دالر هر 

تن افزایش داد.
در بورس لندن هم قیمت بیلت باال رفت و 
تحویل سه ماهه فوب دریای مدیترانه به 450 
تا 470 دالر رس��ید حال آنک��ه هفته هاي قبل 
قبل 420 ت��ا 440 دالر بود قیمت نقدی بیلت 
هم به 400 تا 420 دالر رسید در حالیکه هفته 

آخر سال قبل 390 دالر معامله شده بود.
عرض��ه کنن��دگان س��ی ای اس معتقدند 
ک��ه قیمت بیلت باید باال ب��رود، آخرین قیمت 
پیش��نهادی آنها 440 دالر ف��وب بنادر دریای 
س��یاه اس��ت ولی خریدار زیادی نیس��ت، اکثر 
مشتریها در انتظار هستند تا با شروع تعطیالت 

چین قیمت بیلت کاهش پیدا کند.

خريداران نسبت به خريد مقاطع 
مقاومت مي كنند

ب��ازار اروپا عم��اًل تعطیالت س��ال نو  را تا 
10 ژانویه که کارخانه های روس��ی به تولید باز 
گشتند ادامه داد. اما در این میان در چین قیمت 
مقاطع و میله گرد  بهبود یافت. قیمت نبش��ی و 
ناودانی 5تا 7 دالر بهتر ش��د همینطور تیرآهن 
هم 8 تا 14دالر افزایش قیمت یافت. علت این 
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امر آن اس��ت که از یکس��و خوش��بینی در بازار 
وجود دارد که با طرح جدید دولت چین تقاضای 
مقاطع افزایش خواهد یافت، بهمین دلیل تجار 
عمده از عرضه کاالی خود عقب نش��ینی کرده 
اند. از س��وی دیگر تعطیالت س��ال نو چینی و 
افزای��ش قیمت قراضه ب��ه مصرف کننده های 
این کاال فش��ار آورده اس��ت تا نسبت به تامین 
موج��ودی انبار خود اقدام کنن��د. در تایوان هم 
کارخانج��ات این کش��ور قیم��ت مقاطع را باال 
بردن��د. در کره قیم��ت تیرآهن 35 دالر هر تن 
افزایش یافت. میله گرد هم حدوداً 40 دالر هر 

تن باال رفت.
 در ترکیه قیمت ها همچنان رو به باالست. 
عل��ت این امر اینس��ت که ک��ه تقاضا از طرف 
مشتریان بیش��تر ترک که اکثراً در خاورمیانه و 

شمال افریقا هستند باال رفته است.
قیمت میلگرد در بازار داخلي ترکیه از 620 

دالر به 650 دالر افزایش یافته است.
ت��رک ها انتظ��ار دارند که ب��ازار خریداران 

س��نتی آنها بهبود یابد تا صادرات خود را از سر 
بگیرن��د اما بعضی از خری��داران آنهابخصوص 
مصریه��ا در مقاب��ل واردات از ترکیه مقاومت 
مي کنند وبرای جلوگیری از واردات از ترکیه به 
دولتهای خودفش��ار مي آورند.طبق آخرین اخبار 
دریافت��ی مقاطع در بعضی نقاط دنیا روند رو به 
باالدارد، علت آن افزایش قیمت مواد اولیه بوده 

است. 

در ترکی��ه قیمت مقاطع 22 تا 35 دالر باال 
رفت در خاوردور میله گرد 15 دالر گران شد در 
انگلس��تان قیمت مقاطع بخصوص برای تولید 
مارچ و اپریل تا س��قف 70 ی��ورو باالتر عرضه 
ش��ده است میله گرد صادراتی ترکیه هم 20 تا 

30 دالر افزایش یافت.
در چی��ن قیمت میله گرد تا 25 دالر هر تن 
باال رفت، در ش��مال افریقا هم قیمت میله گرد 

20 دالر بیشتر خریداری شد. 
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه در خاورمیانه، 
خریداران نس��بت به خری��د مقاطع بخصوص 
میل��ه گ��رد مقاومت مي کنند عل��ت آن عرضه 

کافی تولیدات داخلی است.

خوشبینی در بازار ورق

ورق در خاوردور همچنان به روند صعودی 
خ��ود ادام��ه مي ده��د. تقاضای ورق س��رد به 
خصوص رو به باالست. ورق سرد ضخامت یک 
میلیمتر در چین تحویل فوریه به 700 دالر هر 

تن فوب رس��یده است. قیمت ورق سرد در کره 
تحوی��ل فوریه در همین پایه عرضه مي ش��ود. 
ورق گرم تولید چی��ن به 530 تا 550 دالر هر 
تن رس��ید که نس��بت به اواخر دسامبر حداقل 
30 دالر افزایش داشته اس��ت اما خریدارها به 
 علت تعطیالت س��ال نو چین ب��ا احتیاط عمل 

می کنند.  
در تعطی��الت اروپا بعضی از تجار روس��ی 
ورق گرم کویل را 550 تا 560 دالر فوب بنادر 
دریای س��یاه پیش��نهاد دادند. روس ها به علت 
آنک��ه تعطیل بودند هنوز سفارش��ات ماه فوریه 
را نبسته اند ولی خوش��بینی نسبت به افزایش 
قیمت وجود دارد. بعلت تعطیالت امریکا در این 

کشور هم بازار تغییری نداشته است. 
بازار ورق بسیار محکم است. در اوایل هفته 
های قبل خبری منتش��ر ش��د ک��ه محدودیت 
عرض��ه وام از ط��رف بانکهای چین��ی اعمال 
خواهد ش��د این خبر باع��ث کاهش 30 دالری 
قیمت ورق گرم در بورس ش��انگهای شد، ولی 
بان��ک ها خب��ر را تکذیب کردند چ��را که این 
سیاس��ت با برنامه 470 میلیارد دالری توس��عه 

راه آهن چین تطبیق نمي کرد. 
در هر حال بازار انواع ورق در دنیا گرم است 
گذش��ته از ورق گرم که تولید آن کاهش یافته 
دیگر اقالم ورق بر اس��اس دریافت س��فارش 
تولید میشود در نتیجه با افزایش تقاضا، افزایش 
عرض��ه صورت مي پذیرد ول��ی اول تقاضا وارد 
بازار میش��ود و دو ماه بعد عرضه بنابراین روند 
قیمت ها تا پایان فصل اول س��ال 2010 قوی 
خواهد ماند. قیمت ورق گرم کویل در خاوردور 
20 تا 30 دالر باال رفت در ترکیه هم قیمت ها 
بین 20 تا 30 دالر افزایش نش��ان داد در س��ی 
ای اس قیمت ها پس از بازگشت کارخانه ها تا 

10 دالر باالتر اعالم شد. 
ولی پیش بینی میش��ود تا آخر فوریه 2010 
)9 اس��فند 88(با دریافت سفارش ها قیمت ها تا 
بی��ش از 40 دالر هم افزایش یابد این در حالی 
اس��ت که تقاضای ورق در دنیا خوب اس��ت و 
امی��دواری ب��ه بخش اتومبیل و ل��وازم خانگی 
خیل��ی قوی اس��ت، احتمال اف��ت قیمت ورق 

بسیار ضعیف مي باشد.

 قرارداده�اي آت�ي ي�ك قیم�ت 
پاي�ه جهاني براي ب�ازار فوالد را 
خل�ق ك�رده و بازار س�نتي را به 
ي�ك بازار پیش�رفته ب�دل خواهد 

ساخت
ب�ه عقیده برخ�ي تحلیل گران، 
اي�ن بهترين مس�یر ب�راي حركت 
ب�ه س�مت معامالت�ي اس�ت ك�ه 
همبس�تگي خوب�ي ب�ا قیمت هاي 

فیزيكي فوالد دارد
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قیمت كاالمشخصاتمحصوالترديف
420 یورو- بندر انزليسایز 2 ورق گرم1
780 دالر - بندر عباسسایز 0/7ورق گالوانیزه2
855 دالر- بندرعباس سایز 0/5ورق گالوانیزه رنگي3
1050 دالر - بندرعباس0/22* 820 *712ورق تین پلیت4
510 دالر - بندر انزلي100*100  ،  150*150شمش فوالدي5
570 دالر - بندر انزليسایز 5/5 ، 6/5 ، 8میلگرد کالف6
580 دالر - بندر انزلياز سایز 10 الي 32میلگرد آجدار7
625 دالر- بندر اماماز سایز 10 الي 30تیرآهن8
630 دالر- بندر انزلياز سایز 4/5 الي 20نبشي9
630 دالر - بندر انزلياز سایز 6/5 الي 22ناوداني10

قیمت آهن آالت در بازار جهاني
بهمن ماه 1388

پیش بیني بازار جهاني فوالد
س��ال 2010 با چش��م ان��دازي مثبت در خص��وص افزایش قیمت فوالد آغاز ش��د، و با پای��ان رکود اقتصادي 
در کش��ورهاي امریکای��ي و اروپایي و همچنین مصرف باالي کش��ورهایي نظیر چین، هن��د و برزیل باعث افزایش 

درخواست براي آهن آالت در سال جدید میالدي شده است.
افزایش قیمت مواد اولیه مانند قراضه، سنگ آهن، کك و غیره باعث افزایش قیمت در محصوالت نهایي شده 
و از طرف دیگر س��رماي بس��یار زیاد و کمبود گاز در روسیه و قزاقستان باعث گردید که کارخانجات تا 30 درصد 
افت تولید داشته باشند که خود عاملي براي کاهش عرضه و افزایش قیمت است و اینگونه به نظر مي رسد که 
بدلیل رو به اتمام بودن زمس��تان و آغاز فصل بهار و ش��روع ساخت و سازها درخواست براي آهن آالت بخصوص 

محصوالت شاخه در سطح قابل قبولي قرار بگیرد.
چین از تاریخ 25 بهمن تا دوم اس��فند 88 در تعطیالت فس��تیوال بهاري بسر مي برد و این بدان معنا است که 
سفارشات آهن آالت از 21 بهمن 88 متوقف شده است و پس از بازگشت از تعطیالت به علت هزینه باالي مواد 

اولیه و تدارکات بنظر مي رسد قیمت ها در بازار ثابت  و منحني شاخص احتماالًرو به باال خواهد بود
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مصوبه ای در حمايت از تولیدكنندگان داخلی!

کارگروه حمایت از تولید با تصویب مصوبه ای، مصرف121 قلم کاال را 
برای دستگاه هاي دولتی ممنوع کرده است که دبیر انجمن تولیدکنندگان 
فوالد در مصاحبه ای به نبود مقاطع فوالدی در لیست فوق اظهار نارضایتی 

کردند،
حال اینکه نه تنها مقاطع فوالدی جزو این کاالهای ممنوعه نیس��ت، 
بلک��ه هزاران تن میلگردهای وارداتی به عنوان میلگرد ضایعاتی در بورس 
کاال عرضه شد که اکثر خریداران ضایعات میلگرد از طریق بورس کاال به 
عنوان کاالی معمولی در بازار خرده فروش��ی به قیمت چند درصد کمتر از 
کاالی استاندارد به خریدارانی فروخته شد که مهندس ناظر و دستگاه هاي 
کنترل در محل مصرف ندارند و برای ساختن یک یا چند اتاق برای سرپناه 
خانواده به مصرف رساندند. چنین عملی ضمن لطمه وارد کردن به صنعت 

ساختمان، بازار فوالد را به تنش کشاند.
 با مرور بازار فوالد در دو س��ال گذش��ته که قیمت جهانی از کمتر از 
400 دالر به بیش از 1200 دالر در نوسان بوده و اعمال تعرفه منطقی در 
زمان هاي مناس��ب ضروری به نظر مي رسید، متاسفانه مسووالن مربوطه 
توجهی به مش��کالت تولیدکنندگان نداش��ته و روز به روز بر مش��کالت 
تولیدکننده افزوده مي شود.مسووالن، عدم بهره وری کارآمد تولیدکنندگان 
داخلی را که محصوالتشان قابل رقابت با تولیدکنندگان خارجی در بازارهای 
جهانی نیست مورد توجه قرار مي دهند، ولی متاسفانه به عامل اصلی گران 

تمام شدن تولید داخلی توجه ندارند. 
صنعت فوالد سرمایه زیادی را مي طلبد، برای تولید 300 هزار تن فوالد 
در س��ال نیاز به مبلغ 100 میلیارد تومان سرمایه برای تامین سه ماه مواد 
اولیه و هزینه هاي تولید و هزینه هاي احداث است که خوشبینانه ترین هزینه 
ساالنه س��رمایه فوق، مبلغ بیش از 20 میلیارد تومان است. در صورتی که 
تولیدکنن��ده خارجی با مصرف انرژی گران یعن��ی 10 برابر قیمت ایران و 

حقوق پرداختی به پرسنل، پنجاه درصد چنین هزینه را ندارد.

نقش هوشمند كردن يارانه ها
 در صنعت فوالد ايران

این��ک که اقتصاد کش��ور مي رود تا با اقدامي ب��زرگ و اجتناب ناپذیر 
روزهاي سختي را تجربه کند، فعاالن در هر رشته و با هر تخصصي لب به 

سخن گشوده و اظهار نظر مي کنند.
از اس��اتید دانش��گاه تا فعاالن عرضه اقتصاد و تجارت چ��را که ادامه 
پرداخت یارانه از هر نوع به خصوص به حامل هاي انرژي اتالف س��رمایه 
ملي و ذخایر کش��ور است، لذا فکر اساسي و چاره کار، مدیریت و راهبري 
یارانه ها اس��ت که در دس��تور کار قواي مقننه و مجریه قرار گرفته است. 
براي صعود به کوهي که جز عبور از آن راهي نیس��ت، به وس��ایل و ابزار 
متناسب با وضعیت کوه و آب و هوا نیازمند است. ولیکن سوال اساسي این 

است که آیا بسترهاي الزم براي این تحول آماده و مهیا است؟
به جرات مي توان گفت در صنعت فوالد که به هیچ عنوان این آمادگي 
و پیش نیازها مهیا نیست، فرآیند ساخت و توسعه کارخانجات فوالدي اعم 
از بزرگترین آنها که دولتي ها هستند تا واحدهاي کوچک بخش خصوصي 
در فضاي مطمئن انرژي ارزان رخ داده است. به زبان دیگر مي توان گفت 
همه بر اس��اس سیس��تم ها و تکنولوژي هاي انرژي بر، طراحي و ساخته 

شود.
و اینک در صورتي که وضعیت قیمت س��وخت و انرژي تغییر یابد، بي 
ش��ک فعالیت و ادامه تولید این واحدها صرفه اقتصادي خود را از دس��ت 
میدهد. و ش��اید بتوان گفت تنها یک واحد از ده ها واحد فوالدي کش��ور 
قادر به ارائه مسیر خواهد بود، آن هم با هزار اما و اگر. پس از یک سو الزام 
اجراي طرح هدفمند کردن یارانه ها و از سوي دیگر عدم آمادگي واحدها 

براي اجراي آن، چالش بزرگ پیش روي دولت و مجریان خواهد بود.
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پیشنهاد این اس��ت که قبل از تصویب نهایي طرح در مجلس شوراي 
اس��المي، نمایندگان محترم مجلس نظر ب��ه صنعتگران و تولید کنندگان 
فوالد کشور، به عنوان استراتژیک ترین صنعت کشور توجه کنند و تصویب 
طرح و چگونگي اجراي آن را متناس��ب با وضع موجود واقعي مد نظر قرار 
دهند. صنعت فوالد کش��ور هنوز دست به گریبان بحران اقتصادي ناشي 
از س��قوط قیمت ها و بحران اقتصادي جهاني اس��ت. در داخل هر بحران 
دخالت نابجاي س��ازمان هاي دولتي غیر مس��ئول در عرضه کاالهاي بي 
کیفیت با قیمت بسیار پایین هر روز عرصه را بر تولید کنندگان فوالد تنگ 
ت��ر مي کند، پس آماده پذیرش تغییر و تحول عظیم طرح هدفمند کردن 
یارانه ها نیس��ت. ایجاد تغییر در ماش��ین آ الت و می��زان انرژي بر بودن 
تولید یک اصل پذیرفته ش��ده اس��ت؛ ولي باید دید آیا در ش��رایط بحران 
اقتصادي این تغییر که الزمه سرمایه گذاري کالن میباشد براي واحدهاي 
تولیدي امکان پذیر است. پیشنهاد ما به مجریان این است تا فراهم شدن 
بسترهاي الزم در واحدهاي تولیدي اجزا اجراي این طرح در صنعت فوالد 
خودداري نمایند و براي اجراي آن در س��الهاي آتي از هم اکنون با کمک 
هاي بالعوض از محل صرفه جویي هاي آتي به این تغییرات در واحدهاي 

تولیدي کمک کند. 

بازار ورق چین پس از تعطیالت سال نو  

در روز پنجش��نبه15 بهمن 88 تولید کنن��دگان چینی اظهار امیدواري 
کردند که قیمت ها در بازار ورق این کش��ور پس از تعطیالت س��ال نو )2 
اس��فند 88( روندی صعودی داش��ته باش��د و قیمت ورق گرم حدود 12 تا 
15 دالره��ر تن افزایش یابد. اخیرا قیمت ورق گرم حدود 29 دالر هر تن 
کاهش داش��ته که از 573 تا 574 دالر به 545 تا 547 دالرهر تن رس��یده 
است. جمعه 88/11/16 معامالت در قیمت 539 دالرهر تن انجام گرفت. 
قیم��ت ورق تخ��ت تا حدودی با ثبات اس��ت ولی ط��ی دو هفته 4 تا 12 

دالرهرتن افت داشته است. در بخش فروش نیز وضعیت بازار تغییر چندانی 
نداشته، اگر حجم درخواستی پایین باشد قیمت ها قابل مذاکره اند ولی اگر 
تناژ سفارش باال رود تجار نیز قیمت ها را باال می برند در نتیجه قیمت ها 

به طور مداوم در حال نوسان هستند. 
ب��ازار ورق گرم طبق انتظار قبل از تعطیالت س��ال نو)88/11/25( چین 
رون��دی نزول��ی را ادامه می دهد چراکه مصرف کنن��دگان نهایی و عرضه 
کنندگان نمی گویند چه در س��ر دارند و سیاس��ت انتظار در پیش گرفته اند 
و ش��اید بعضی از تجار قیمت ها را از این پایین تر آورند. بس��یاری معتقدند 
که این نوس��ان ها به به بهبود بازار پس از تعطیالت کمک بیشتری خواهد 
کرد. احتماال پس از تعطیالت)88/12/2( قیمت ها رشد 12 دالری را تجربه 
خواهند کرد. احتماال قیمت ورق گرم به 564  تا 571 دالرهرتن  بر می گردد 

و بعید نیست که امسال ورق گرم به 586 دالر هرتن نیز برسد. 
از جمل��ه دالیل این پیش بینی رش��د قیمت می توان به 

عوامل زیر اشاره نمود:
1- رشد مداوم هزینه های تولید از افزایش  قیمت درب 

کارخانه و در ادامه قیمت های بازار حمایت می کند.
2- تقاض��ا افزایش می یابد، گس��ترش منابع انرژی غیر 
آالین��ده از جمل��ه توربین ه��ای بادی و انرژی هس��ته ای 
مصرف ورق گرم مورد نیازاین بخش را باال می برد. رشد 
تولید در صنعت خودرو سازی و لوازم خانگی نیز مصرف 

ورق گرم و سرد را افزایش خواهد داد. 
3- تج��ار به بهب��ود بازار پ��س از تعطی��الت خوش بین 
هس��تند از ای��ن رو برخی در قیمت های نس��بتا باال نیز 

خرید کرده اند. 
بدین ترتیب احتمال بهبود اوضاع بازار حتمی است.  ولی با توجه اینکه 
در حال حاضر موجودی ها  بس��یار باالست میزان افزایش قیمت ها کمی 

محدودتر خواهد شد. 

بازار فوالد CIS رو به بهبود  

  از روز چهارش��نبه 88/11/14 بازار فوالد دریای س��یاه و به خصوص 
مقاطع آن روندی رو به رش��د را تجربه می نماید. اگرچه معامالت زیادی 
انجام نگرفته ولی قیمت پیش��نهادی بیلت تولید کننده های اصلی، حدود 
10 دالر هر تن افزایش یافته چراکه به دلیل ش��رایط بد جوی دسترس��ی 
به بیلت  محدود ش��ده اس��ت. همچینین کمیاب ش��دن قراضه نیز عامل 
دیگر این افزایش قیمت هاس��ت.  قیمت مقاطع نیز چنین شرایطی داشته 
است. قیمت میلگرد و مفتول رشد بیشتری داشت چون آرسلورمیتال قیمت 
صادرات خود را باال برده و کارخانه های کوچکتر نیز تا همین حدود قیمت 

ها را افزایش داده اند. 
اگرچه قیمت انواع ورق هفته گذشته رشد قابل توجه ای نداشته ولی در 
کوتاه مدت سطح قیمت ها افزایش خواهد یافت.  از آنجایی که رشد قیمت 
ها غالبا به دلیل افزایش هزینه هاست، فعاالن بازار اعتماد چندانی به تداوم 

این روند صعودی قیمت ها ندارند. 

اتحادیه كشوري تجلي نمایش وحدت آهن فروشان در سراسر كشور اسالمي مي باشد.
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شرکت در انتخابات
 تكليف است

از هم��کاران محت��رم صنفي و اعض��اي اتحادیه 
داراي پروان��ه کس��ب دعوت مي گردد از س��اعت 
سه ش��نبه روز  ازظه��ر  بع��د   3 ال��ي  صب��ح   9 

چهارم اس��فند ماه 88 جهت ش��رکت در انتخابات 
هی��ات مدیره اتحادیه با در دس��ت داش��تن اصل 
پروانه کس��ب ی��ا تصویر آن همراه با شناس��نامه 
ب��ه  رانندگ��ي  گواهینام��ه  ی��ا  و  مل��ي  کارت   ی��ا 
اتحادیه صنف فروشندگان آهن و فوالد شهرستان 
تهران  به نش��اني خیابان هدایت)برادران شهید 
قائ��دي( پالك 290 مراجعه نم��وده و کاندیداهاي 
مورد نظر خود را از بین افراد داوطلب در قالب 7 

نفر اعضاي اصلي انتخاب نمائید.
هم��کاران گرامي و اعضاي محت��رم صنف، ما با 
حضور گرم و صمیمي حتي پرش��ورتر از گذش��ته 
نش��ان خواهیم داد ک��ه عالقه مند به سرنوش��ت 
صنف خودمان هس��تیم و با حضور فعال و با نشاط 
خ��ود و با انتخ��اب اصلح اقتدار ش��غلي خویش را 

تضمین مي نمائیم.
عدم شرکت در انتخابات و یا دادن راي به کمتر 
از تع��داد مورد نیاز نمي تواند رافع مس��ئولیت ما 
باشد که همه ما درپیشگاه الهي مسئول و پاسخگو 
خواهیم بود. ما با شرکت در انتخابات به 7 نفر از 
کاندیداه��ا راي مي دهیم و با انتخاب افراد اصلح، 
امین، باتجربه و کاردان آینده اي مطمئن براي خود 

و فرزندانمان مي سازیم.
باش��د که این حرکت براي تقرب به خالق یکتا و 
در جهت رضایت او انجام پذیرد  که رهنمود الهي 

نیز نتیجه آن خواهد شد. 
امیدواری��م از انج��ام تکلی��ف و وظیفه خود باز 
نمانیم و بدانیم که به هر حال در پیشگاه خداوند 

متعال مسئول خواهیم بود.

 كساني را انتخاب نمايید كه كاردان، با تجربه، 
امین و خود س�اخته بوده و در آزمون هاي اجتماعي 

سربلند و پیروز شده باشند.
 داراي ابتكار، خالقیت و آينده نگر باشند.

 افراد با س�ابقه،  خوش�نام، روشنفكر و دلسوز 
به جامعه را برگزينید.

  مناف�ع انتخ�اب كنندگان خ�ودرا در پس پرده 
جاه طلبي و مقام دوستي پنهان ننمايند.

 وظايف خ�ود را در حد وكالت با رعايت امانت 
انجام دهند. به زخارف دنیوي دل نبندند

 روي مصالح و منافع موكالن خود با بیگانگان 
معامله نكنند.

 بهتري�ن صف�ت و خصل�ت اف�راد خدمتگ�زار 
خدا ترسي و تقواست
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