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سخن اول

بخش خصوصی فوالد زیر
فشار همه جانبه
سید محمد احرامیان

رئیس هیئت مدیره شرکت نورد فوالدیزد
در شــرایط کنونی تولید فوالد در بخش خصوصی با مشکالت مختلفی
روبرو است .محدودیت های وارداتی ناشی از تحریم ها و نیز سیاست های
انقباضی بانکی داخلی از یک ســو منجر به کاهش چشمگیر تقاضا و از
سوی دیگر به کاهش واردات شمش فوالدی منجر شده است .همچنین
کاهش عرضه قراضه که ظاهرا به دلیل کند شدن روند مصرف فوالد می
باشد ،نیز در افزایش قیمت قراضه خصوصا به نسبت قیمت شمش فوالدی
محسوس می باشد .همچنین اخیرا و مزید بر علت با لحاظ شدن نرخ جدید
ارز جهت بازپرداخت بدهی های بانکی فشار بر تولید کنندگانی که با استفاده
از تسهیالت بانکی نسبت به خرید ماشین آالت یا تامین سرمایه در گردش
خود اقدام کرده اند ،دو چندان شده است.
مجموعه این تحوالت بیش از هر بخش دیگری تولیدکنندگان خصوصی
را تحت فشار قرار داده و قربانی اصلی این ماجرا کرده است .چرا که ذاتا در
بخش دولتی (و شبه دولتی) نگرانی از هیچ کدام از عواملی که امروزه بخش
خصوصی را به چالش کشیده است مانند به وجود آمدن معوقه بانکی ،زیان
و هیچ مسئله دیگری به جز کاهش آمار تولید وجود ندارد .مضافا اینکه طبق
فرمول های قیمت گذاری در مجموعه های دولتی تا حد زیادی حاشیه سود
تضیمن شده می باشد چرا که قیمت هر یک از نهاده های تولید از سنگ
آهن گرفته تا شمش فوالدی به صورت درصدی مشخص و ثابت از قیمت
محصول نهایی و جدای از نوسانان بازار رقابتی تعیین و سهمیه بندی شده
است .در چنین شرایطی کلیه مجموعه های متصل به بخش دولتی تقریبا
امکان تحمل نوسانات و نیز هر سطح قیمتی را دارا می باشند در حالی که
بخش خصوصی به هیچ وجه از این امکانات و مزایا برخوردار نمی باشد و
باید بدون لحاظ کردن شرایط ویژه کشور پاسخگوی کلیه مطالبات بانکی،
مالیاتی و غیره باشد.
در چنین شرایطی اگرچه فشار تحریم ها بر تمامی بخش های تولید کشور
اعم از دولتی و غیر دولتی وارد اســت اما بدون شک بازنده اصلی ،بخش
خصوصی در حال شکل گیری در صنعت فوالد می باشد .تحوالت اخیر
در عرصه اقتصاد کشورمان مانند ممنوعیت صادرات محصوالت فوالدی،
تغییرات قوانین گمرکی و نوسانات شدید نرخ ارز همگی بخش خصوصی را
بیش از هر بخش دیگری تحت الشعاع قرار خواهند داد .همچنین دورنمای
پیش رو با توجه به استمرار سیاست های انقباضی در بودجه های عمرانی و
تحوالت مالیاتی شرایط مناسب توسعه فعالیت را نوید نمی دهد.
باید اذعان داشت که اگرچه در سال های گذشته تمایل به ورود و گسترش
بخش خصوصی در صنعت فوالد می توانست بسیار بیشتر به صورت عملی
از سوی دولت به نمایش گذاشته شود اما به هر تقدیر آنچنان که باید و شاید
دیده نشد و مطالبات اولیه ای مانند توقف قیمت گذاری دستوری و رقابتی
کردن قیمت ها به صورت نیمه جدی پیگری و اجرا شده است .شرایط ویژه
امروز شــاید بسیار حساس تر از گذشته باشد چرا که در گذشته مطالبات
مطرح شده توسط بخش خصوصی بیشتر در رابطه با ایجاد شرایط رشد و
گسترش بوده است اما ظاهرا با توجه به شرایط پیش رو در آینده نزدیک
بیشتر بایستی روی ایجاد شرایط جهت بقا و زنده ماندن بخش خصوصی
حدودا ده ساله فوالد کشور تمرکز کرد .امید است مسئولین با درک بهتر این
موقعیت ویژه یاری الزم را درعبور از این مقطع حساس بنمایند.

در نشست خبری انجمن مطرح شد:

مصوبه توقف صادرات فوالد در بوته نقد

مصوبه ای برخالف سیاست ارتقای صادرات غيرنفتي کشور

نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در نشست خبری آبان ماه انجمن
با اشــاره به این آمار که صادرات محصوالت فوالدي به طور متوسط  58درصد
رشــد داشته است ،مصوبه دولت در راســتای توقف صادرات فوالد را منطقي
ندانست و تصریح کرد :هم اکنون با توقف صادرات محصوالت فوالدی ،بايد به
اين موضوع فکر کرد که آمار صادرات فوالد ظرف ماه هاي آتي به صفر ميرسد،
در حالي که يکي از هدفگذاريهــاي وزارت صنعت ،معدن و تجارت ارتقای
صادرات غيرنفتي کشور و ارز آوري بوده است.
حمیدرضا طاهری زاده با اشاره به رشد  73درصدي صادرات تيرآهن طي نيمه
اول ســال جاري گفت :در اين مدت صادرات ميلگرد  27درصد ،ورق فوالدي
 55درصــد و برخي دیگر از محصوالت فوالدي تــا  100درصد افزايش يافته
است .وی در این خصوص به دغدغه صادراتی تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت:
تولیدکنندگان فوالد سال های زیادی برای به دست آوردن بازارهای صادراتی
زحمت کشیده اند ،از این رو اجرای بخشنامه ممنوعیت صادرات  50قلم کاال از
جمله فوالد با وجود شعار تشویق صادراتی در کشور چگونه عملی خواهد شد؟
در حالیکه براساس برنامه  12میلیارد دالری صادرات غیرنفتی ،چنین تصمیم
ناگهانی موجب سقوط آزاد میزان صادرات در کشور خواهد گردید.
طاهريزاده خاطر نشــان کرد :از مســئوالن وزارت صنعــت ،معدن و تجارت
ميخواهيم تا همان طور که صنعت فوالد به وعده خود عمل کرد ،آنها نيز در
تصميمگيري هاي اقتصادي نظرات ما را جویا شوند.
نایب رئیس انجمن همچنین با اشاره به روند کند اجراي طرح هاي دولتي فوالد
اظهارداشت :دولت براي اجراي هر کدام از  8طرح فوالدي برآورد  200ميليارد
توماني ســرمايهگذاري را داشت و در مجموع براي  7طرح فوالدي که هنوز به
بخش خصوصي واگذار نشدهاند 1400 ،ميليارد تومان سرمايه مورد نياز است.
وی اظهــار امیدواری کرد که با راهاندازي ايــن طرح ها دیگر نيازي به واردات
شمش فوالد و ارزبري نخواهيم داشت.
این ســرمایه گذار بخش خصوصی در ادامه نشست خبری انجمن به مسکوت
ماندن اسناد بانکی فوالدسازان پرداخت و گفت :اسنادی که با ارز  1226تومانی
خریداری شــده هم اکنون در بانک ها باقی مانده است و به خاطر نداشتن ارز
مرجع هیچ یک به واردات منتهی نشــد اما دولت به بهانه استفاده از ارز مرجع
صادرات برخی از کاالها را ممنوع کرده است.
طاهری زاده سپس با اشاره به سررسید معوقات بانکی تولیدکنندگان فوالد اظهار
داشت :با وجودی که معوقات بانکی باقی مانده از سال گذشته جهت خرید مواد
اولیه با ارز  900تا  1226تومانی بوده است اما امروزه بانک ها به علت کمبود ارز
خواستار پرداخت معوقات با نرخ آزاد هستند که این امر منصفانه نیست و بانک
ها می بایست در آن تجدید نظر کنند.

کشف قيمت در بورس کاال

دبير انجمن توليدکنندگان فوالد ايران با اشــاره به اینکه کار فوالد در کشور
متکی به صادرات و واردات به صورت همزمان است ،اظهار داشت :همان طور که
باید مواد اولیه را وارد کرد باید بخشی از تولیدات نهایی را نیز صادر کرد و همان
گونه که واردات را با سیاست های اشتباه نمی توان مدیریت کرد ،صادرات نیز
الزمه حیات برای تولیدکنندگان و کشور است.
خلیفه سلطانی در ادامه این نشست ،به صورت تفصیلی عملکرد بورس کاالي
ايران را مورد تحلیل قرار داد و با بيان اينکه نباید به يک موضوع اقتصادي و يا
نهاد اقتصادي صفر و  100نگاه کرد اظهار داشت :زماني که بورس کاال در کشور
نداشتيم ،هرج و مرج در بازار وجود داشت و سازوکار مشخص و منسجم براي
خريد و فروش فروش محصوالت فلزي نبود .اين ضعف در بازار زمينه ساز رانت

هاي کالني مي شد و هر کسي که رابطه و پول بيشتري داشت ،خريد بيشتري
را انجام مي داد.
وی افزود :اگرچه بورس کاال به دليل يکسري محدوديت هاي بيروني و برخی
ساز و کارهاي دروني ،هنوز نتوانسته به آن شرايط مطلوب برسد ،اما در ارزيابي
عملکرد بورس کاال بايد منصف بود و اذعان داشــت که بورس کاال تمام تالش
خود را براي عملکرد بهتر براي کشف قيمت انجام ميدهد.
وی معتقد اســت :شرايط براي بورس کاال بايد به شکلي ايجاد شود که بتواند
موقعيت رقابتي را بر بازار معامالت به وجود آورد .يعني دست بورس کاال بايد باز
باشد که بتواند طبق قوانين و مقررات در شرايط رکودي و غيررکودي ،سياست
هاي مقتضي و مناسب را اتخاذ کند و زمينه را براي معامالت راحت تر عرضه
کنندگان و تقاضا کنندگان ايجاد کند.
دبير انجمن توليدکنندگان فوالد ايران با تأکيد بر اينکه شايد بتوان گفت يکي
از اساســي ترين مشکالت که سد راه بورس کاال براي تحقق موقعيت مطلوب
مي شود ،نظارت هاي غيرهوشمند نسبت به بورس است ،تصريح کرد :دخالت
بي مورد در عملکرد بورس کاال جلوي خالقيت و عملکرد مناســب اين بورس
را گرفته است.
خليفه سلطانی در ادامه با بيان اينکه اگر اشکالي در بخشهايي از اقتصاد است،
بهتر اســت با واقع بيني و بيطرفانه تصحيح شود ،خاطرنشان کرد :اشکال يا
در قانون و مقررات است يا در بخش نظارت .بنابراین هر دو بعد را می بایست
تصحيح کرد تا بورس کاال بتواند زمينه يک اقتصاد رقابتي و معامالت منصفانه را
ايجاد کند .وی در این خصوص افزود :قوانين و مقررات بايد کار را براي عملکرد
بورس کاال تسهيل کند و از سوي ديگر دستگاه هاي نظارتي که خارج از بورس
کاال هستند ،شرايط بازار را براي عملکرد بهتر بورس فراهم کنند.
دبيــر انجمن پيشــنهاد داد :وزارت صنعت ،معدن و تجــارت مي تواند تقاضا
کنندگاني را که از بورس کاال مواد اوليه شان را تامين مي کنند ،ملزم کند که
محصوالت توليدي شان را نيز در بورس کاال عرضه کنند.

غیرممکن بودن بازپرداخت تسهيالت ارزي با نرخ مبادلهاي

جهانبخش شــکري ،رئیس هئیت مدیره جهان فوالد غرب در این نشست به
مشکالت توليدکنندگان فوالد کشور در حوزه صادرات و بازپرداخت تسهيالت
ارزي پرداخت و گفت :دولت در اين شرايط دشوار تولید ،هم صادرات محصوالت
فوالدي را ممنوع اعالم کرده و هم بازپرداخت تسهيالت ارزي که با دالر 700
توماني اخذ شده است را با نرخ مبادلهاي طلب ميکند .وی در این رابطه افزود:
ما تسهيالت را با دالر  780توماني دريافت کرده بوديم و بازپرداخت آن را نيز
هر  6ماه يکبار به صورت مرتبط با همان نرخ انجام ميداديم؛ حال که قســط
آخر را بايد پرداخت کنيم ،در بخشــنامهاي عنوان شده که بايد دالر را به نرخ
اتاق مبادلهاي که در حدود  2500تومان اســت بپردازيد .وي تصریح کرد :اين
کار از توانايي ما خارج اســت و به همين دليل ممکن است که به بدهي معوق
تبديل شود.
شکری تصریح کرد :وزارت صنعت ،معدن و تجارت از توليدکنندگان فوالد که در
سالهاي گذشته اقدام به راهاندازي واحدهای فوالدی خصوصا در مناطق مستعد
صادرات کردهاند ،به شــرطي مجوز بهرهبرداري و ساخت داده بود که توليدات
خــود را راهي بازارهاي صادراتي کنند و حال با يک مصوبه که چند روز پيش
ابالغ کرده است راه را بر صادرات محصوالت فوالدي بسته است.
این عضو انجمن تصريح کرد :ممنوعيت صادرات محصوالت فوالدي در شرايطي
تصويب شده است که بســياري از واحدهاي توليدکننده فوالد از ارز مرجع يا
دولتي براي واردات مواد اوليه خود استفاده نکردهاند و اصوال يکي از اعتراضات ما
همواره عدم دسترسي به نرخ ارز مرجع يا دالر اتاق مبادلهاي بوده است.
ادامه در صفحه 3
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خبر داخلی
كارخانه  1/5ميليون تني
آهن اسفنجي سبا آماده
افتتاح است

كارخانه جديد آهن اسفنجي شركت فوالد مباركه
اصفهان با ظرفيت توليد 1/5ميليون تن همراه با
دو طرح ديگر آماده افتتاح رسمي است.
به گزارش اخبار فوالد به نقل از ایمیدرو ،رئيس هيئت عامل سازمان توسعه و
نوسازي معادن و صنايع معدني ايران با اعالم خبر فوق اظهار داشت :عمليات
ساخت طرح جديد توليد آهن اسفنجي براي كارخانه سبا به اتمام رسيده و
تمامي مراحل آزمايش را نيز پشت سرگذاشته است.
فريــدون احمدي با بيان ويژگي هاي اين طرح گفت :اين كارخانه از معدود
توليدكنندگان آهن اسفنجي محسوب ميشود كه از ظرفيت توليد باالي يك 
ميليون تن در ســال برخوردار است .تا پيش از تابستان سال جاري ظرفيت
توليد ساالنه تمامي كارخانههاي آهن اسفنجي (احياي مستقيم) در كشور،
كمتر از يك ميليون تن بود اما هم اينك اين شركت در آستانه افتتاح رسمي
دومين واحد مگا مدول احياي مستقيم قرار دارد.
كارخانه نخست مگامدول در شركت فوالد مباركه ،تابستان امسال در طرح
شــهيد خرازي راهاندازي شده بود .وي همچنين درباره دو طرح ديگر آماده
راهاندازي رسمي اظهار داشت :همزمان با طرح مذكور ،دو واحد توليد اكسيژن
براي بخش فوالدسازي و نورد پيوسته فوالد سبا نيز افتتاح ميشود ،به طوري
كه مجموع سرمايهگذاري ها براي اجراي آنها به سه هزار و 136ميليارد ريال
رسيد.

 4کارخانه صنایع معدنی
تا پایان سال راه اندازی
میشود

مدیر عامل شرکت میدکو از راه اندازی  4کارخانه
صنایع معدنی تا پایان سال خبر داد.
بــه گزارش اخبار فوالد به نقل از مهر ،علی اصغر پورمند اعالم کرد :تا پایان
امسال  4کارخانه صنایع معدنی راه اندازی می شود .این کارخانه ها شامل کک
سازی زرند با  800هزار تن ظرفیت ،احیای مستقیم بردسیر با ظرفیت یک
میلیون تن ،فروسیلیسیم همدان با 12هزارتن ظرفیت و کارخانه فرآوری زغال
ســنگ پابدانا با  550هزار تن ظرفیت است .مدیرعامل شرکت میدکو ادامه
داد :میزان پیشرفت طرح های یاد شده به ترتیب بیش از  88/5درصد80/6 ،
درصد 59 ،درصد و  90/41درصد اســت .پورمند با اشاره به سرمایهگذاری
حدود پنج هزار و یکصد میلیارد ریالی برای  4طرح اخیر ،خاطرنشان کرد :با

اخبار انجمن
حضور موفق انجمن در جلسه کارگروه
اصلی فوالد

جلسه آبان ماه کارگروه اصلی فوالد با محوریت مسائل به وجود آمده برای صادرات
فوالد و محصوالت فوالدی برگزار شــد و نایب رئیس انجمن در آن شــرکت کرد.
در این جلســه که مدیر کل دفتر برنامه ریزی،تامین ،توزیع و تنظیم بازار ،مدیر کل
دفتر کاالهای فلزی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ،معاون فروش
مجتمع فوالد مبارکه و تعدادی از مدیران کل وزارت صنعت ،معدن و تجارت در آن
حضور داشتند ،نایب رئیس انجمن مشکالت صادراتی تولیدکنندگان فوالد را تشریح
کرد که مقرر شد انجمن ،واحدهای بخش خصوصی که محموله های صادراتی آنها به
دلیل ممنوعیت یا محدودیت صادرات متوقف شده است را شناسایی کرده و به وزارت
صنعت ،معدن و تجارت معرفی کند تا برای این شرکت ها در جهت رفع مشکالت
صادرات ،تسهیالتی در نظر گرفته شود.

گزارش خبری

راه اندازی این کارخانه ها ،حدود  10هزار نفر مشغول به کار خواهند شد .به
گفته وی ،محصوالت تولیدی این کارخانه ها ،از جمله کک کاربرد احیا کننده
در کوره بلند و چدن ،آهن اســفنجی به عنوان بار فلزی کوره فوالد ســازی
جهت تولید شــمش فوالد ،فروسیلیسم به عنوان آلیاژ فوالد سازی ،و زغال
سنگ برای تولید کک متالورژی کاربرد دارد.

پرداخت نیمی از سود
خالص هر سهم در سال  91به
سهامداران فوالد خوزستان

شــرکت فوالد خوزستان با ســرمایه ای معادل
 219میلیارد و  200میلیون تومان برای هر سهم
خود در سال مالی منتهی به اسفند  91بر اساس
عملکرد واقعی  6ماهه مبلغ  4728ریال عایدی خالص اعالم کرده که در دوره
مورد بررسی موفق به پوشش  42درصد از آن شده است.
بــه گزارش اخبــار فوالد به نقــل از فوالد نیوز ،فخوز (نماد شــرکت فوالد
خوزستان) که در پیش بینی های انجام شده در شهریور برای هر سهم مبلغ
 3016ریــال و در مهر ماه مبلغ  4661ریال عایدی خالص پیش بینی کرده
بــود علت تعدیالت مثبت را پیش بینی افزایش بیش از  23درصدی قیمت
محصوالت و نزدیک به  10درصدی بهای تمام شده اعالم کرده است.
شایان ذکر است این شرکت که تامین مواد اولیه و فروش محصوالت را تماما
در بازارهای داخلی انجام می دهد در نظر دارد نیمی از سود خالص هر سهم
در سال مالی  91را بین سهامدارانش تقسیم نماید و این در حالی است که
از اول مهر اقدام به پرداخت سود نقدی  110تومانی سال گذشته کرده است.

قیمت پایه و شرایط
واگذاری ذوب آهن اصفهان
اعالم شد

قیمت پایه و شرایط واگذاری چهار شرکت دولتی
از جمله ذوب آهن در جلسه هیئت واگذاری به

تصویب رسید.
در آخرین جلســه هیئت واگذاری ،قیمت پایه و شرایط واگذاری  17درصد
سهام شــرکت ذوب آهن اصفهان از شرکت های زیرمجموعه شرکت مادر
تخصصی سازمان توسعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران از طریق
فرابورس بابت رد دیون دولت به صورت نقد و اقساط تصویب شد.

عملیات اجرایی فوالد سبزوار
پس از دو سال تعطیلی دوباره
شروع می شود

مجتمع فوالد سبزوار یکی از هفت طرح فوالد ملی
کشور اســت که در سال  85مصوب شد و با 30
درصد پیشرفت کار ،از دو سال گذشته همچنان تعطیل است .نماینده مردم
شهرستان سبزوار در این رابطه گفت  :با پیگیری های مستمر ،شورای اقتصاد
اعتبارات الزم را تصویب کرده اســت .علی سبحانی فر اعتبار مجتمع فوالد
سبزوار را حدود  235میلیون یورو و ظرفیت آن را یک میلیون تن فوالد در
سال اعالم کرد و اظهار امیدواری کرد که مجتمع فوالد سبزوار از طریق منابع
داخلی و یا فاینانس با کشور چین که در حال انجام قرارداد است تا دو سال
آینده به بهره برداری برسد.

مدیرعامل شرکت صدر فوالد لرستان به
دلیل تامين نشدن منابع مالي اذعان کرد:

طرح انتقال صنعت ذوب
آهن خرم آباد به استانهای
همجوار

مدیر عامل شرکت صدر فوالد لرستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت :اگر
مسئوالن استان حمایت های الزم برای تامین منابع مالی و نقدینگی مورد
نیــاز کارخانه را انجام ندهند ،به طور یقین موضوع انتقال این واحد به دیگر
استانهای کشور مطرح خواهد شد.
غالمعلی صنایع پرور افزود :براساس امکانات و تجهیزات آماده شده ،با افزودن
یــک کوره و خط ریخته گری جدید ،قابلیت کارخانه ذوب آهن اســتان به
 800هــزار تن نیز افزایش خواهد یافــت .وی تصریح کرد :اعتبار مورد نیاز
بــرای راه اندازی کارخانه ذوب آهن  400هزار تنی دراین اســتان ،یک هزار
و  500میلیارد ریال برآورد شــده که  40درصد از این اعتبار ســهم آورده و
مابقی باید از محل تسهیالت بانکی تامین شود .وی گفت :با توجه به منابع
آبی موجود در لرستان ،همجواری شرکت صدر فوالد و خط  400کیلوواتی
غرب کشور و همچنین خط لوله گاز خرم آباد ،شرایط برای راه اندازی صنعت
ذوب در این استان بسیار مناسب است .صنایع پرور ،ذوب آهن را گام نخست
صنعتی شدن منطقه دانست و افزود :تاکنون مذاکراتی با بانک عامل در مورد
تامین تسهیالت انجام شده که متاسفانه نتیجهای نداشته و به همین دلیل
درخواست تغییر بانک عامل را داریم .وی گفت :چنانچه تسهیالت مورد نیاز
پرداخت نشود ،طرح انتقال صنعت ذوب آهن خرم آباد به یکی از استانهای
همجوار که متقاضی نیز هستند ،در دستور کار قرار خواهد گرفت.

نتایج مثبت در جلسه انجمن با مدیران گمرک استقبال اعضاء انجمن از جایگاه تولید کنندگان
در راستای پیگیری مشکالت گمرکی اعضاء محترم انجمن ،جلسه ای با حضور آقای
فوالد ایران در نمایشگاه متالورژی تهران

معمار نژاد ،معاون وزیر و رئیس کل گمرکات کشور و معاونین و مدیران کل بخشهای
مختلف گمرک جمهوری اسالمی ایران تشکیل شد که در این جلسه عالوه بر اعضای
هیئت مدیره انجمن ،تعدادی از مدیران شــرکت های عضو که مشکالت مربوط به
واردات و همچنین صادرات داشــتند ،مســائل موجود را مطرح نموده و درخواست
رسیدگی و حل مشکالت را داشتند.
جلســه مذکور نتایج مثبتی به همراه داشــت که از آن جمله می توان به قانع شدن
مسئولین گمرک برای بررسی و پذیرش پیشنهاد انجمن در خصوص تغییر رفرنس
قیمت گذاری در گمرک از متال بولتن به رفرنس های مد نظر انجمن اشــاره کرد.
همچنین در این نشســت مقرر شد با توجه به مســائل به وجود آمده برای صادرات
فوالد ،تمهیداتی اندیشیده شــود که تا مدتی بعد از  26آبان ماه برای محموله های
صادراتی تولیدکنندگان مشــکلی به وجود نیاید .امکان ورود موقت در ازای صادرات
برای تولیدکنندگان هم مورد پیگیری قرار گرفت که با نظر مساعد رئیس کل گمرک
همراه شد و قرار شد مسائل مطرح شده در این خصوص نیز مرتفع گردد.

همان طور که در شــماره های گذشته بولتن اخبار فوالد و نشریه چیالن به اطالع
اعضاء محترم رسید ،امسال نیز مطابق روال سال های اخیر ،جایگاه ویژه تولیدکنندگان
فوالد ایران در مناسب ترین سالن نمایشگاه متالورژی تهران ایجاد شد که خوشبختانه
با استقبال اعضاء محترم مواجه گردید .جایگاه ویژه تولیدکنندگان فوالد ایران ،امسال
بالغ بر  500متر از فضای نمایشگاه را به خود اختصاص داده که شرکت هایی همچون
فوالد آلیاژی ایران ،صبا فوالد زاگرس ،صنایع فوالد کرمان ،فوالدســازان جم ،صبا
فوالد منظومه و ایمن تک طبرستان در آن حضور دارند .بازدید اعضاء محترم از این
جایگاه ،انجمن را سرافراز خواهد کرد:
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گزارش مشروح این جلسه را در شماره آتی نشریه چیالن بخوانید.

از آرزوی وزیر برای صادرات فوالد تا مصوبه محدودیت صادراتی

در هفتــه اول آبان ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت از امکان و آرزوی صادرات
فــوالد گفت و آن گاه در نیمه آبان مصوبــه ممنوعیت صادرات فوالد ابالغ
گردید! اگر چه این سیاســت در جهت کنترل بــازار و کمبود نیاز داخلی
وضع شــد اما اعضای انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران به دلیل مغایرت با
سیاستهای صادراتی و ارز آوری با وضع یکباره این مصوبه مخالفت کردند.
دولت در ادامه فوالد را از لیست ممنوعه به فهرست تعدیلی انتقال داد .اگرچه
هنوز تولیدکنندگان معتقدند وضع عوارض صادراتی  40یا  50درصدی یعنی
خداحافظی با سیاست صادرات غیر نفتی در بخش فوالد.
برای درک انتقاد فوالدســازان از این سیاست بهتر است به این خبر رجوع
کنیــم .به گزارش اخبــار فوالد به نقل از پایگاه اطالع رســانی دولت ،وزیر

صنعت ،معدن و تجارت در بخشــی از سخنانش که در هفته اول آبان سال
جاری ایراد کرده بود با استناد به آمارهای جهانی و اینکه محصوالت فوالدی
داخلی ،بازار جهانی دارد ،ابراز امیدواری کرد که جمهوری اسالمی ایران در
حوزه فوالد به زودی به یکی از صادرکنندگان تبدیل شود زیرا که بخش ارز
آوری فوالد بســیار مهم است .وی گفت :در حلقه آخر که تهیه فوالد است
سرمایه گذاری خوبی انجام شده است ،اما در حلقه اول که تامین مواد اولیه
و فرآوری است نیاز به سرمایه گذاری بیشتری وجود دارد.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت در ادامه خاطر نشان کرد :آمارهای جهانی نشان
می دهد که رشــد خوبی در حوزه فــوالد داریم و می توانیم به صادرکننده
فوالد تبدیل شــویم؛ هم اکنون ظرفیت تولید فوالد  20میلیون تن است و

رتبه هفدهم جهانی را در این حوزه به دست آورده ایم.
اولویت ارزی فوالد
وزیر صنعت ،معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود به اولویتبندی
کاالهای وارداتی برای تخصیص ارز در مرکز مبادالت ارزی پرداخت و گفت:
طبق تقسیم بندی انجام شــده کاالهای اولویت  1و  2شامل اقالم اساسی
و اســتراتژیک و دارویی ارز مرجع را دریافت می کنند و فوالد و محصوالت
فــوالدی به عنوان اولویــت های بعد از آن در رده های ســوم و چهارم که
اولویتهای مهم پس از  1و  2محســوب می شــوند و درحوزه تولید است،
قرار گرفتهاند و اولویت های آخری نیز به کاالهای مصرفی اختصاص دارد.
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خبر خارجی
بازار جهانی قراضه در مسیر
بهبود

بازار قراضه در کشــور های توسعه یافته همانند
بازار جهانی قراضه با مازاد عرضه روبروســت .با
توجه به شــاخص قیمت های موسسه پالتس،
قیمت قراضه  CFRترکیه  30دالر هر تن از سال

قبل باالتر است.
برخی معتقدند بازار قراضه در فصل چهارم سال ،کمی بهبود می یابد .تا کنون
نیز  35دالرهر تن رشــد قیمت مشاهده شده است ولی برخی کارشناسان
معتقدند که حداقل تا اوایل بهار سال آینده بازار قراضه بهبود می یابد به ویژه
که در چین مازاد عرضه حدود  200میلیون تن می باشد.
به نظر می رسد بازار قراضه در فصل پایانی سال نسبت به  9ماهه قبلی اوضاع
بهتــری تجربه خواهد کرد .چرا که عرضه در امریــکا ،اروپا و  CISبه دلیل
زمستان و شرایط نامساعد جوی کاهش می یابد.

تعادل در وضعیت جهانی
تولید و مصرف فوالد

طبق آمار انجمن جهانی فوالد ،تولید فوالد خام
جهان در  9ماه نخســت ســال تنها  0/6درصد
نسبت به سال  2011باال رفت .این آمار نشانگر
آن است که کارخانه ها ســعی دارند تولید را با
میزان مصرف مطابقت دهند.
به گــزارش اخبار فوالد به نقل از مرکز خدمات فــوالد ایران ،از آنجایی که

موجودی انبارها اغلب پایین اســت شــاید بازار تا حدودی افزایش تولید را
بپذیرد .البته بسیاری از مصرف کننده ها سعی دارند موجودی ها را در سطح
پایین نگه دارند.
در سطح جهان حوزه یورو ضعیف ترین عملکرد را دارد و ورق گرم بین 460
تا  470یورو در هر تن درب کارخانه است و در کل تاکنون نشانه ای از رشد
قیمت جهانی در سال آینده به چشم نمی خورد.

كشــورهاي عربی حوزه خليج فارس نگران بازار
برخي محصوالت فــوالدي و کاهش تعرفه هاي
آنتي دامپينگ در اين بازارها هســتند .ميلگرد و
نبشي و ناوداني ارزان قيمت تركيه و چين به اين كشورها سرازير شده است و
توليدكنندگان هندي نيز همچنان به صادرات لوله به اين منطقه ميپردازند.
به گزارش اخبار فوالد به نقل از معدن و توســعه ،بيلت تركيه  580دالر هر
تن  CFRبنادر كشورهاي عربی حوزه خليج فارس است ،در حالي كه قيمت
ميلگرد اين كشــور نيز در همين حدود قيمت عرضه ميشود .البته انجمن
آهن و فوالد تركيه نيز قبول دارد كه هميشه بايد اختالف قيمت  50تا 100
دالري بين قيمت بيلت و ميلگرد وجود داشته باشد و تركيه هميشه يكي از
صادركنندگان بزرگ جهان بوده است .خاورميانه و شمال افريقا  27ميليون
تن محصوالت نيم ســاخته در سال  2011وارد كردند كه معادل  66درصد
كل نياز آنهاست ،در حالي كه  34درصد نياز آنها در داخل توليد شده است.
در حالي كه دو سال گذشته اتحاديه آهن و فوالد جهان عرب درخواست كرده
به مسئله اعمال تعرفههاي آنتي دامپينگ توجه شود ،سازمان همكاريهاي
كشــورهاي عرب حوزه خليج فارس اقدامات محدودي انجام داده اســت .از

ادامه از صفحه 1
به گفته شکري ،حضور ما در سال گذشته در بازارهاي هدف به پیشی گرفتن
از رقباي خود همچون ترکيه شد اما هم اکنون به يکباره با مصوبه جديد80 ،
کاميون حاوي محصوالت صادراتي که روانه بازار خارج از کشور براي تامين
تعهدات ايران بودهاند ،متوقف و به کارخانه بازگشت داده شد.

مشکالت مرکز مبادالت ارزی برای تولیدکنندگان

نوید ایزدپناه ،عضو هیئت مدیره شرکت هفت الماس در این نشست خبری
راه اندازی مرکز مبــادالت ارزی را  مورد نقد قرار داد و گفت :ایده راهاندازی
این مرکز از روز اول هم غلط بود ،زیرا باعث شــفاف ســازی ارزی در شرایط
تحریم میشود.
وی عرضه ارز صادرکنندگان در این مرکز را باعث کاهش  20تا  25درصدی
ارزش آن دانســت و خاطرنشان کرد که انتقال ارزی که برای خرید قطعات
یدکی باید به حساب شرکت های خارجی به ویژه اروپایی باید واریز کنیم ،از
طریق مرکز مبادالت امکانپذیر نیست.
این عضو فعال انجمن با اشاره به امکان واردات مواد اولیه یا قطعات با استفاده از
ارز حاصل از صادرات برای صادرکنندگان تصریح کرد :در این صورت به جای

قيمتهايجهاني

تالش كشورهاي عربی
جهت حمايت از توليد
داخلی فوالد

عرضــه ارز حاصل از صادرات در مرکز مبادالت ارزی ،باید  10تا  20درصد به
عنوان کارمزد به شرکت های خارجی که از ما کاال خریداری میکنند ،بپردازیم
تا پول محصول ما را به حساب شرکتهای قطعه ساز اروپایی واریز کنند تا از
این طریق بتوان قطعات یدکی مورد نیاز خود را خریداری کنیم.
ایزدپناه با اشــاره به محدودیت انتقال ارز از طریق مرکز مبادالت به حساب
فروشندگان خارجی گفت :هر کارخانه تنها میتواند مقداری از ارز مورد نیاز
خود را از طریق صادرات تأمین کند ،به عنوان مثال ما تنها  30میلیون دالر
صادرات در سال گذشته داشتیم اما  400میلیون دالر بابت واردات مواد اولیه
و قطعات یدکی هزینه کردیم؛ این در شرایطی است که دولت از ما میخواهد
ارز حاصل از صادرات را در مرکز مبادالت عرضه کنیم.

تصمیمات لحظه ای مضر فعالیت تولیدی

سيدرضا شهرستاني ،عضو سابق هیئت مدیره انجمن و رئیس هیئت مدیره
شركت نورد و توليد قطعات فوالدي ضمن انتقاد از تصمیمات لحظه ای و در
جریان قرار ندادن تولیدکنندگان گفت :به نظر مي رسد که بايد براي تعرفه و
عوارض فوالد در  10سال آتي برنامه ريزي کرده و عرضه و تقاضا را تطبيق داد.

آنجايي كه سازمان همكاري هاي حوزه خليج فارس عملكرد مناسبي در اين
راستا نداشــته اند ،توليدكنندگان لوله در عمان و امارات از تعرفههاي آنتي
دامپينگ امريكا و كانادا آسيبهاي زيادي ديدهاند.

کاهش خرید فوالد در بازار
اروپا

انتظار می رود سال آینده میالدی تقاضای فوالد
در اروپا باز هم کاهش یابد چرا که فعالیت صنایع
مصرف کننده فوالد کاهش یافته است.
در ماه های اخیر چشم انداز بازار فوالد اروپا تیره تر شد
چرا که اعتماد به نفس بازار کاهش یافت و ابهام در همه بخش ها با توجه به وضعیت
اقتصادی اروپا تشدید یافته است .خریداران فوالد تنها برای رفع نیاز فوری معامله می
کنند و منتظرند تا وضعیت کسب و کارشان بهتر شود.
انتظار می رود امســال تولید صنایع وابسته به فوالد  3درصد کاهش یابد و
سال آینده هم کمی افت داشته باشد .طی سال جاری مصرف فوالد  9درصد
کاهش می یابد چرا که همچون هر سال پس از اتمام فصل تابستان خریدها
افزایش چشمگیر نداشت.
در حــال حاضر نرخ پایین یورو از بازار صادرات حمایت می کند ولی رقابت
جهانی تشدید شده صادرات چین در ماه آگوست به سطح باالیی رسید .در
خاورمیانه نیز ظرفیت های جدید تولید در حال راه اندازی است .انتظار می
رود صادرات فوالد اروپا ســال جاری میالدی  4/5درصد افزایش یابد و سال
 2013به همین میزان رشد داشته باشد.
واردات اروپا از کشورهای غیر اروپایی در سه ماهه دوم سال جاری  26درصد
کاهش یافت .از ابتدای ســال جاری محصوالت تخت بیشترین کاهش را در
واردات به اروپا داشــته و  38درصد نسبت به میزان واردات ژانویه تا آگوست
سال  2011افت داشته است .همچنین واردات مقاطع در این مدت  19درصد
و واردات محصوالت نیم ساخته  25درصد افت داشته است.
در ادامه نشســت خبری انجمن ،حميدرضا کوچکي مدير صادرات شرکت
فوالد آلياژي ایران ،علی جباری قائم مقام مدیر عامل شرکت فوالد امیرکبیر
خزر و خانم خضر مدیر صادرات شرکت هفت الماس نیز همانند بیشتر اعضای
انجمن به انتقاد از مصوبه ممنوعيت صادرات محصوالت فوالدي پرداختند.
مديــر صادرات فوالد آلياژي ایران ضمــن اظهار تعجب از این مصوبه گفت:
برخي از محصوالت توليدی صرفا بــراي برخي بازارهاي صادراتي و اروپايي
ساخته ميشود و خط توليد آنها نيز متناسب با سفارشاتي که مشتريان در
بازارهاي خارجي ميدهند ،راه اندازي شــده است .در اين ميان  68ميليون
يورو سرمايه گذاري صورت گرفته که مبناي آن صادراتي بوده است و بنابراين
حال که صادرات متوقف شد ،اين سرمايه بال استفاده می ماند و کارگران آن
خط هم بیکار می شوند.
شــایان ذکر است یک روز پس از نشســت خبری انجمن و انعکاس آن در
رسانه ها ،فوالد از لیست کاالهای ممنوعه صادراتی خارج اما برای صادرات آن
عوارض تعیین شــد که انجمن با جدیت تمام در حال مذاکره و مکاتبه برای
کاهش یا حذف این عوارض است.

جهانی
فوالدی
محصوالت
شمش
روند تغییرات قیمت
بازارجهانی
دردر بازار
فوالدی
محصوالت
تغییراتوقیمت شمش و
روند
َفتٍ مىتُی

َفتٍ مىتُی

َفتٍ مىتُی

َفتٍ مىتُی

َفتٍ مىتُی

َفتٍ مىتُی

َفتٍ مىتُی َفتٍ مىتُی َفتٍ مىتُی َفتٍ مىتُی

عىًان

مشخصات بازار /شرایط حمل

بیلت

صادرات ريسیٍ ،فًب دریای سیاٌ -دریای بالتیک

558

بیلت

صادرات ريسیٍ ،فًب دریای خسر

595

595

بیلت

صادرات ترکیٍ  -فًب

590

590

588

بیلت

ياردات ایران از  - CISبىذر اوسلیC&F -

610

620

618

*

بیلت

ياردات ایران  -بىذر عباسC&F -

650

648

715

688

675

بیلت

صادرات چیه  -فًب

630

650

683

674

670

670

میلگرد

صادرات ترکیٍ  -فًب

638

628

625

615

603

595

590

میلگرد

بازار داخلی ترکیٍ  -درب اوبار*

638

635

635

623

615

613

590

*

میلگرد

بازار داخلی ایران  -درب اوبار

863

813

820

810

788

723

740

*

*

يرق گرم 2 -تا  8میلی متر

صادرات اکرایه ،فًب دریای سیاٌ

553

548

548

558

543

528

525

510

510

*

يرق گرم

ياردات ایران از  - CISبىذر اوسلیC&F -

590

588

583

580

573

603

593

558

558

*

يرق گرم

صادرات ريسیٍ  -فًب دریای سیاٌ

553

558

558

558

555

555

548

525

*

540

کالف سرد

ترکیٍ بازار داخلی

738

738

738

733

733

732

733

690

543

560

مییباشد.
اعالمقیمت
برایاعالم
یازاریازاربرای
کافی از
دقیق و
اطالعات
معنای عدم
عالمت * به
باشد.
قیمت م
کافی از
دقیق و
اطالعات
معنای عدم
عالمت * به
•
•بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و مالیات ()vat & taxes
•قیمتهای فوق مربوط به معامالت نقدی بازار میباشد.

بٍ  2وًامبر

بٍ  9وًامبر

بٍ  10آگًست بٍ 17آگًست بٍ24آگًست بٍ31آگًست

بٍ7سپتامبر بٍ 14سپتامبر بٍ 21سپتامبر بٍ  26اکتبر

558

558

558

550

535

518

503

533

*

595

595

595

595

595

*

*

*

575

573

565

553

535

555

558

610

615

615

*

*

*

679

*

618

618

*

*

*

*

*

*

608

613

605

618
*
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مدیر مسئول :سیدرسول خلیفه سلطانی
سیاستگذاری :حمیدرضا طاهری زاده – سعید رئوفی
سردبیر :سید احمد عسکری
مدیر اجرایی :وحید یعقوبی
گرافیک و صفحهآرایی :نرگس پایندهداری نژاد
با تشكر از :جناب آقای سید محمد احرامیان
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تلفن88708063 -88708064 :
فکس88708065 :

قیمتهایداخلی

شماره سی و چهارم نیمه دوم آبان 1391

قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران -تا نیمه اول آبان ماه 91
(واحد :ریال/کیلوگرم)

قیمت ورق روغنی در بازار تهران

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

قیمت ورق روغنی در بازار تهران
سایس

هفته اول آبان

هفته دوم آبان

0.4

29,500

28,500

28,666

28,366

0.5
0.6

28,333

29,233

0.7

24,566

23,766

0.9

24,666

23,700

0.8
1

1.25
1.5
2

2.5

24,766

24,700
23,600

22,966

24,500

2

3
4

5
6

8

10

12

15
20

25

*

*

6

هفته دوم آبان

8
10

12

21,900

21,700
25,500

8

10

*
21,900

14
سایز

21,700
آبان
هفته اول

8

20,410

سایز
10

هفته اول آبان

هفته دوم آبان

19,350

20,300

17,850

17,650

17,850

17,200

17,700

17,450

17,700

17,300

17,700

17,850

17,700

18,075

20
20

17,700

17,925

17,700

17,925

25

17,600

17,900

17,000

17,100

30
28

20,000

8
12

میلگرد آجدار
میلگرد آجدار

14
12

19,600

هفته اول آبان

20,410

19,800

20,000

19,600

14
16

19,900
19,700

19,700
19,400

19,900
19,600

19,700
19,600

19,400

19,500

16

19,600

18

18,200
19,000

19,000
19,000

19,000

16

25,100
19,000

25,000
19,000

25,100

25,000

سایس

هفته اول آبان

ناودانی
ناودانی
ناودانی

هفته دوم آبان

6
سایس
8

21,000

8
12

21,000
21,000

21,200
19,500

21,000
21,000

21,200
20,500

24,300
21,000

24,100
19,500

21,000

21,200

19,350

14
10

16
12

19,600

18,400

19,000

6
10

19,400

19,200

18,200

18,600

19,200
19,000

16
12

19,800

19,500

18,400

19,200
19,200

10
12

*

19,500

18,600

19,500

6
8

19,900

21,000

20,600

20,600

19,500

5

19,700
آبان
هفته دوم
میلگرد آجدار

5

4

19,900

هفته دوم آبان

3

آبان
اول آبان
هفته اول
هفته

آبان
دوم آبان
هفته دوم
هفته

21,000

4

*

19,700

10

3

19,700
24,500

*

12

22,500

میلگرد ساده

قیمت نبشی و ناودانی در بازار تهران
نبشی
نبشی

سایس
سایس

هفته دوم آبان

هفته اول آبان

14
6.5

23,566

22,000

*

*

سایز

23,633
23,966

6.5

25,500

24,500

10

23,566

24,533

سایز

هفته اول آبان

8

تهران تهران
بازاربازار
در در
سیاه
قیمتورق
قیمت
ورق سیاه
سایس

بازارهای تهران
در بازارهای
فوالدی در
محصوالت فوالدی
قیمت محصوالت
قیمت
تهران

19,100

هفته اول آبان

هفته دوم آبان

19,350
21,000

19,100
20,500

21,200

18

19,400

19,500

18

14

19,700

22

19,350

19,600

16

19,350

19,500

22

19,700

19,300

19,700

19,500

20,200
19,500

19,320
19,300

20

19,700

19,300

20,200

19,320

19,700

19,500

19,350
19,350

22

19,600
19,600

19,350

25
28

19,600

19,350
19,500

32

24,300

18

19,500
19,300

20,200

30

20

24,100

19,700

22

20,000

19,300

19,300

20,200
روند 32
تهران
فوالدی در
قیمتمحصوالت
قیمت
هفتگی
تغییرات
تهران
بازاربازار
 20,000در
فوالدی
محصوالت
تغییرات
هفتگی
30000

25000

20000

ناودانی

بورس کاال

* بــه دلیل تعــداد زیاد
معامالت ،مهمترین آنها
انتخاب شده است.

ًام کاال

تَلید کٌٌدُ

نبشی

قیوت پایاًی هیاًگیي
هَزٍى (ریال)

میلگرد آجدار

حجن هعاهلِ (تي)

تاریخ هعاهلِ

تاربخ تحَیل

فًالد مبارکٍ

يرق گرم B

13,499

39,010

1391/08/01

1391/09/30

فًالد مبارکٍ

يرق گرم C

13,591

27,490

1391/08/01

1391/09/30

هَزٍى (ریال)

ریال/کیلوگرم

تَلید کٌٌدُ

میلگرد ساده

ًام کاال

قیوت پایاًی هیاًگیي

حجن هعاهلِ (تي)

تاریخ هعاهلِ

تاربخ تحَیل

فًالد مبارکٍ

يرق گرم B

13,499

39,010

1391/08/0115000

1391/09/30

فًالد مبارکٍ

يرق گرم C

13,591

27,490

1391/08/01

1391/09/30

فًالد مبارکٍ

يرق سرد B

16,414

9,510

1391/08/01

1391/10/30

فًالد مبارکٍ

يرق گرم B

14,461

4,730

فًالد مبارکٍ

يرق گرم C

14,620

6,090

1391/08/08
10000
1391/08/08

1391/09/30
1391/09/30

فًالد مبارکٍ

يرق سرد B

17,633

19,170

1391/08/08

1391/10/30

فًالد مبارکٍ

يرق گرم B

14,461

33,040

1391/08/15

1391/09/30

فًالد مبارکٍ

يرق گرم C

14,620

20,780

1391/08/15 5000

1391/09/30

فًالد مبارکٍ

يرق سرد B

17,633

19,400

1391/08/15

1391/10/30

فًالد مبارکٍ
ورق سیاه
فًالد مبارکٍ

يرق گالًاویسٌ G
ورق روغنی
يرق قلع اوذيد

19,006

1,000

1391/08/15

1391/11/15

28,895

400

1391/08/15

1391/11/15

فًالد مبارکٍ

يرق گرم B

14,461

14,080

1391/08/22

1391/10/30

فًالد مبارکٍ

يرق گرم C

14,620

8,200

1391/08/22

1391/10/30

فًالد مبارکٍ

يرق سرد B

17,633

6,220

1391/08/22

1391/11/22

مبارکٍ کٌٌدُ
فًالد تَلید

ًام کاال
يرق گالًاویسٌ G

19,006

قیوت پایاًی هیاًگیي
هَزٍى (ریال)

هعاهلِ (تي)
حجن 5,500

 1391/08/22تاربخ تحَیل
تاریخ هعاهلِ
1391/11/22

فًالد مبارکٍ

گرم B
اوذيد
يرق قلع

13,499
28,895

39,010
1,970

1391/08/01
1391/08/22

1391/09/30
1391/11/22

مبارکٍاصفُان
فًالد آَه
ريب

يرق گرم
میلگردCي تیرآَه (آلیاشسازی)
سبذ

13,591
18,860

27,490
24,090

1391/08/01
1391/08/07

1391/09/30
1391/10/30

يرق سرد B

1391/08/01

1391/10/30

14,461

4,730

14,620

6,090

17,633

19,170

14,461

33,040

فًالد مبارکٍ

يرق سرد B

16,414

9,510

1391/08/01

1391/10/30

مبارکٍاصفُان
فًالد آَه
ريب

سبذ میلگرد ي تیرآَه (آلیاشسازی)

16,414

18,860

9,510

5,170

1391/08/07

1391/10/30

فًالد مبارکٍ

يرق گرم B

14,461

4,730

1391/08/08

1391/09/30

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

17,627

36,010

1391/08/02

1391/08/30

فًالد مبارکٍ

يرق گرم C

14,620

6,090

1391/08/08

1391/09/30

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

17,627

27,000

1391/08/03

1391/09/30

فًالد مبارکٍ

يرق سرد B

17,633

19,170

1391/08/08

1391/10/30

فًالد خًزستان

تختال C

14,860

30,000

1391/08/09

1391/08/15

فًالد مبارکٍ

يرق گرم B

14,461

33,040

1391/08/15

1391/09/30

فًالد خًزستان

تختال C

15,000

1391/08/09

1391/08/15

فًالد مبارکٍ

يرق گرم C

14,620

20,780

1391/08/15

1391/09/30

خًزستان
فًالد
فًالد مبارکٍ

تختال C
سرد B
يرق

18,000
19,400

1391/08/10
1391/08/15

1391/09/30
1391/10/30

فًالد مبارکٍ

يرق سرد B

17,633

19,400

1391/08/15

1391/10/30

َرمسگان جىًب
فًالد مبارکٍ
فًالد

تختال C
گالًاویسٌ G
يرق

14,860
19,006

4,000
1,000

1391/08/01
1391/08/15

1391/08/27
1391/11/15

فًالد مبارکٍ

يرق گالًاویسٌ G

19,006

1,000

1391/08/15

1391/11/15

فًالد مبارکٍ
َرمسگان جىًب

 Cاوذيد
تختالقلع
يرق

28,895
14,860

400
5,000

1391/08/15
1391/08/02

1391/11/15
1391/08/27

فًالد مبارکٍ

يرق قلع اوذيد

28,895

400

1391/08/15

1391/11/15

فًالد مبارکٍ
فًالد
َرمسگان جىًب

گرم B
يرق
تختال C

14,461
14,860

14,080
10,000

1391/08/22
1391/08/08

1391/10/30
1391/09/09

فًالد مبارکٍ

يرق گرم B

14,461

14,080

1391/08/22

1391/10/30

فًالد خراسان

سبذ میلگرد 25تاA3-14

يرق گرم C

14,620

19,225

8,200

1391/08/22

1391/10/30

فًالد مبارکٍ

يرق گرم C

14,620

8,200

1391/08/22

1391/10/30

فًالد خراسان

سبذ میلگرد 25تاA3-14

17,633

2,530

19,225

6,220

1391/08/10

1391/08/16

فًالد مبارکٍ

يرق سرد B

17,633

6,220

1391/08/22

1391/11/22

فًالد کًیر

سبذ میلگرد 25تا A3-14

19,006

660

20,594

5,500

1391/08/10
1391/08/22

1391/08/16

فًالد مبارکٍ

يرق گالًاویسٌ G

19,006

5,500

1391/08/22

1391/11/22

فًالد وطىس

28,895

1,970

1391/08/03

1391/08/22

1391/09/03

فًالد مبارکٍ

يرق قلع اوذيد

28,895

1,970

1391/08/22

1391/11/22

24,090

1391/08/08

1391/11/08

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد ي تیرآَه (آلیاشسازی)

18,860

24,090

1391/08/07

1391/10/30

فًالد مبارکٍ
فًالد مبارکٍ
فًالد مبارکٍ
فًالد مبارکٍ
فًالد مبارکٍ

فًالد مبارکٍ
فًالد مبارکٍ
فًالد مبارکٍ

يرق گرم B
يرق گرم C

يرق سرد B

يرق گرم B
يرق گرم C

يرق سرد B

يرق گالًاویسٌ G

14,860

14,620

14,860
17,633

فًالد مبارکٍ

يرق قلع اوذيد

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد ي تیرآَه (آلیاشسازی)

18,860

میلگرد کالف A2-8,10

17,274

20,780

3,300

1,100

1391/08/08
1391/08/08

1391/08/08
1391/08/15
1391/08/15

1391/08/22

1391/08/07

1391/09/30
1391/09/30

1391/10/30
1391/09/30
1391/09/30

1391/11/22

1391/11/22
1391/11/22
1391/10/30

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد ي تیرآَه (آلیاشسازی)

18,860

5,170

1391/08/07

1391/10/30

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

17,627

36,010

1391/08/02

1391/08/30

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد ي تیرآَه (آلیاشسازی)

18,860

5,170

1391/08/07

1391/10/30

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

17,627

27,000

1391/08/03

1391/09/30

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

17,627

36,010

1391/08/02

1391/08/30

فًالد خًزستان

تختال C

14,860

30,000

1391/08/09

1391/08/15

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

17,627

27,000

1391/08/03

1391/09/30

فًالد خًزستان

تختال C

14,860

15,000

1391/08/09

1391/08/15

فًالد خًزستان

تختال C

14,860

30,000

1391/08/09

1391/08/15

فًالد خًزستان

تختال C

14,860

18,000

1391/08/10

1391/09/30

فًالد خًزستان

تختال C

14,860

15,000

1391/08/09

1391/08/15

فًالد َرمسگان جىًب

تختال C

14,860

4,000

1391/08/01

1391/08/27

فًالد َرمسگان جىًب

تختال C

14,860

5,000

1391/08/02

1391/08/27

