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رئيس كميسيون حمايت از توليد ملي در خصوص پرداخت سهم تولید
در قانون هدفمندی تشریح کرد:

آمارهای ضد و نقیض فاز اول و ابهامات فاز دوم
سخن اول
راهکارهای مدیریت بازار فوالد
حمید رضا طاهری زاده

نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
با نزدیک شــدن به فصل بهار و افزایــش تقاضا برای محصوالت
فوالدی ،نگرانی های تولیدکنندگان خصوصا در مورد مواد اولیه و
نوسانات ارز افزایش یافته است .رکود فعلی بازار که منتج از کاهش
تزریق بودجه به پروژه های عمرانی کشور و کاهش نقدینگی صنایع
مصرف کننده فوالد است ،این دغدغه ها را پر رنگ تر می سازد.
تأمین مواد اولیه و راهکارهای تهیه آن یکی از دغدغه های اصلی
تولیدکنندگان و انجمن تولید کنندگان فوالد ایران بوده است .در
حــال حاضر قراضه که یکی از مواد اولیه مهم در صنایع فوالد به
شمار می رود ،وضعیت مناسبی را تجربه نمی کند .شرایط کلی
اقتصادی و کاهش تولید صنایع ،حجم بازیافت قراضه در کشور را
به شــدت کاهش داده و این مسئله موجب افزایش قیمت قراضه
شده است .عالوه بر این عدم ساماندهی مناسب صنعت قراضه در
کشور ،مدیریت بر این ماده اولیه را هم برای شرکت های فرآوری
قراضه و هم برای تولید کنندگان فوالد مشکل ساخته است.
انجمن همیشه بر این سیاست پافشاری کرده که به جای واردات
گســترده محصول نهایی ،مواد اولیه بــه خصوص قراضه و بعضا
شــمش فوالدی وارد کشور شود .این سیاست باعث می شود که
نیاز داخلی بازار به محصول نهایی از طریق تولیدکنندگان داخلی
تأمین گردد و مازاد نیاز بازار داخل به عراق ،افغانســتان و ســایر
کشورهای همسایه صادر شــود .خوشبختانه این سیاست مورد
قبول نهادهای سیاســتگذار داخلی هم واقع شده است اما گاهی
می بینیم که این سیاست کالن در بخش صنعت کشور در مرحله
اجــرا با خطاهایی روبرو می گردد یعنی یا حجم واردات محصول
نهایــی افزایش می یابد و یا موانعــی در واردات مواد اولیه ایجاد
می گردد که الزم اســت با توجه به حساسیت های بازار ،با دقت
بیشتری در این موارد عمل شود.
همچنین یکی از راهکارهای برون رفت از رکود فعلی بازار فوالد و
متعادل ساختن قیمت ها ،اختصاص ارز با نرخ مبادلهای به صورت
گســترده برای واردات مواد اولیه فوالدی است .متاسفانه شاهدیم
که صف دریافت ارز مبادلهای همچنان طوالنی اســت و از آنجا که
واردات قراضه و شمش فوالد ،ارز بیشتری را نسبت به سایر گروه ها
طلب میکند ،بررسی تقاضای فوالدی ها در لیست انتظار طوالنی
مرکز مبادالت ارزی به مشکالت تامین مواد اولیه دامن می زند.
افزایش قیمت ارز و عدم تخصیص ارز مبادلهای به صورت فراوان
به گروه فوالد باعث شــده که بازار فــوالد در ماه های آینده که
آغاز فصل ساخت و ســاز و اوج تقاضای بازار است ،نگرانی هایی
را برای تعادل عرضه و تقاضا و جهش قیمتی در بازار ایجاد کند.
بنابراین از دولت محترم انتظار می رود معادالت بازار آهن و فوالد
را به گونه ای مدیریت کنــد که در این ماه (بهمنماه) که فصل
خریدهای سال  92آغاز می گردد ،در داخل با کمبود عرضه روبرو
نشویم .ان شاا...

نگرانی فعاالن صنعتی و کارشناسان اقتصادی در خصوص داستان سهم تولید از
اجرای قانون هدفمند کردن يارانهها مدت هاست که به سرانجام نرسیده است؛
دولت از تحقق ســهم تولید می گوید و مجلس و اتاق بازرگانی و سایر تشکل
ها از عمل تحقق ســهم 30درصدی تولید گالیه دارند .حضور چند هفته قبل
رییس جمهور در مجلس شورای اسالمی بار دیگر این بحث را بر سر زبان ها
انداخت و موضع گیری هایی را علیه حمایت ضعیف دولت از  تولیدکنندگان
در اجرای قانون هدفمندی متوجه این قوه کرد .رئيس كميسيون ويژه حمايت
از توليد ملي و نظارت و پیگیری بر اصل  44قانون اساسی با اشاره به صحبت
هاي رئيسجمهور در صحن علنی مجلس ،نســبت به اظهارات اعالم شده در
خصوص پرداخت سهم تولید در قانون هدفمندی انتقاد کرد و گفت :در سالگرد
هدفمندســازي يارانهها عنوان شد كه يارانه  17هزار ميليارد توماني به توليد
اختصــاص يافته كه به هيچوجه صحت نــدارد .اینها را با آمار و ارقام خواهیم
گفت .سئوال این است که در مرحله دوم نیز قرار است به همین شیوه از تولید
حمایت شود؟
حميدرضا فوالدگر با بیان اینکه طبق آمار بانک مرکزی شاخص بهای تولید
از  10درصد به  32.5درصد رسیده است و این بدون در نظر گرفتن نوسانات
ارزی اســت ،گفت :سهم تولید از هدفنمدی یارانه ها ادا نشده و ادعای کمک
 17هزار میلیارد تومانی دولت صحت ندارد.
فوالدگر به موضوع تورم تولید پرداخت و گفت :چون رسما در مصاحبه ها اعالم
شده است که تورم تولید ناشی از مسائل ارزی است و ناشی از هدفمندی یارانه
ها نیست باید بگوییم که طبق آمار رسمی بانک مرکزی شاخص بهای تولید
کننده در آذر  10.7 ،89و در فروردین امســال که هنوز آثار تورمی مشخص
نشــده است  32.5است .ما معتقدیم در آینده هم این رقم باالتر خواهد رفت
پس باید قبول کنیم اجرای قانون هدفمندی قطعا در شاخص بهای تولیدکننده
تاثیر داشــته است و از طرف دیگر هم سهم تولید از درآمد یارانه ها ادا نشده
است.
رئيس كميســيون ويژه حمايت از توليد ملي آمار جدیدی از میزان پرداخت
تولید به بخش تولید داد و گفت :از آمار دولت استفاده می کنم .وزارت صنعت،
معــدن و تجارت آماری داده اند که بــا هم چک کرده ایم و مرکز پژوهش ها
نیز آن را تایید کرد .بر اساس این آمار تا پایان خردادماه امسال حدود  2هزار
میلیارد تومان و تا پایان شهریور ماه  2200میلیارد تومان در طرح یارانه ها به
تولید کمک شده است.
وی گفت :این  2200میلیارد تومان از محل افزایش قیمت ها نیســت .چیزی
حدود کمتر از  100میلیارد تومان از محل افزایش هدفمندی یارانه هاســت،
بقیه از منابعی است که هم به تولید و هم به مردم از منابعی غیر از منابعی که
قانون تصریح کرده ،پرداخت شده است.
وی ادامه داد :نیمی از  2200میلیارد تومان که تا پایان شهریور پرداخت شده
از تســهیالت ارزان قیمت اســت که  100میلیارد آن مربوط به ما به التفاوت
ســوخت است بخشی هم اصالح ساختار است .مجموعا همین میزان سهمی
بوده که به تولید داده شده است.
وی در خصوص شــرایط فعلی کشور گفت :پایشــی که مرکز پژوهش های
مجلس شورای اســامی انجام می دهد از  22مولفه محیطی فضای کسب و
کار ،مهمترین مشکالتی که هم اکنون صنعتگران و تولیدکنندگان با آن دست
به گریبان هســتند ،بحث منابع ،عدم ثبات در قیمت مواد اولیه منابع مالی،

نقدینگی مورد نیاز در صنعت و مولفه هایی که رهبر انقالب در اقتصاد مقاومتی
بر روی آن تاکید داشتند است.
فوالدگر در نقد صحبت های رئیس جمهور گفت :به هر حال وقتی سرمایه گذار
را دعوت می کنیم در قبال ثروت ،کار ایجاد می شود ما نمی توانیم از یک طرف
سیاست های اصل  44را بیان کنیم و از طرف دیگر اقتصاد دست  5هزار نفر
باشد .ما نه  5هزار تا و نه هیچ عدد دیگر را قبول داریم .ما معتقدیم به هر حال
بخشی از مردم سرمایه گذار هستند و آنها را باید دعوت کرد و موانع را برداشت
تا چرخ اقتصاد را به جریان بیندازند.
عضو كميسيون صنايع مجلس افزود :اجراي قانون هدفمندي يارانهها قطعاً يك 
تحول اقتصادي در كشور بود كه آثار مثبتي را به همراه داشت ،اما نحوه اجراي
آن آثار منفي را از خود بر جاي گذاشت .بايد قبول كنيم كه قطعا اجراي قانون
هدفمندي يارانهها در بحث شاخصهاي توليد تاثير داشته و تورم ايجاد كرده
و سهم توليد نيز ادا نشده است.
کارشناســان دیگر نیز نســبت به عدم پرداخت صحیح یارانه تولید در زمانی
که دولت عزم خود را برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی جزم کرده اســت،
انتقاد دارند .مهدي تقوي اقتصاددان و اســتاد دانشگاه در گفتوگو با ملت ما
درباره عدم دريافت يارانه توســط بخش توليد ميگويد :مقرر شده بود كه در
فاز اول هدفمندي يارانهها  30درصد از در آمد ناشــي از هدفمندي به بخش
توليد اختصاص پيدا كند اما در عمل شــاهد بوديم كــه اين اتفاق رخ نداد و
صنايع كشور كه با مشكل افزايش هزينه انرژي مواجه بودند نتوانستند از محل
دريافت يارانه اين هزينه را جبران كنند و عمال با مشــكل روبهرو شدند .اين
اســتاد دانشگاه در ادامه خاطر نشــان ميكند :با اين اقدام به جاي اينكه به
توليد كمك شود هزينه انرژي نيز افزايش يافته و صنايع كشور هزينه توليد را
باالتر از قيمت ميبينند اين شرايط تهديد بسيار جدي براي بخش توليد كشور
محسوب ميشود.
اين در حالي اســت كه قائم مقام وزير صنعت ،معدن و تجارت گفت :پرداخت
يارانه توليد به ستاد هدفمندي يارانهها بستگي دارد .مسعود موحدي در يك 
نشست خبري اظهار داشت :بستههاي حمايتي در حال تكميل است و پرداخت
يارانه توليد به ستاد هدفمندي يارانهها بستگي دارد و پرداخت يارانه روش هاي
مختلفي دارد كه همه آنها قابل بحث و بررسي است.
همچنین وزیر صنعت ،معدن و تجارت از چگونگی تحقق سهم تولید و صنعت
از اجرای قانون هدفمندی یارانهها خبرداد و گفت :انتظار این است که قیمت
حاملهای انرژی برای این بخش ،تبعیضی و ترجیحی باشد.
دکتــر مهدی غضنفری گفت :منظور از تولیــد در قانون هدفمندی یارانهها،
فقط تولید صنعتی نیست ،بنابراین بخش انرژی ،پتروشیمی ،کشاورزی و ...نیز
مشمول این کمکها هستند.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه تولیدکنندگان کمک نقدی دریافت
نکردهاند ،افزود :بسیاری از این کمکها که سازمان هدفمندی گزارش کرده،
در واقع قیمت تبعیضی و ترجیحی اســت که برای انواع حاملهای انرژی در
بخش تولید اعمال شده است.
وی افــزود :بــه این دلیل ما اعالم میکنیم در حــوزه صنعت هم قیمتهای
تبعیضی و ترجیحی داشــتیم و خیلی به ما کمک کرد و انتظار ما این اســت
در فاز دوم نیز قیمتهای ترجیحی اعمال شــود تا تولید رونق بیشتر خود را
حفظ کند.
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خبر داخلی

باتصویبکارگروهفوالد:

سبد عرضه محصوالت
فوالدی مطابق با نیاز
خریداران شکل می گیرد

مدیر کل کاالهای فلزی سازمان حمایت با تشریح
جزئیات تصمیم جدیــد کارگروه فوالد ،گفت :تقاضاها در بورس کاال خردتر
میشود و سبد محصوالت مطابق با سبد نیاز مشتریان شکل خواهد گرفت.
شهرام میرآخورلو در یک نشســت خبری به خبرنگاران اعالم کرد :حدود  40تا 45
درصد نیاز کشــور به محصوالت فوالدی از طریق واردات تأمین میشود و به دلیل
اینکه قیمتهای داخلی برگرفته از قیمتهای جهانی است ،عرضه کاال در بورس کاال
با مشتری روبرو نیست .وی ادامه داد :با تصمیم اخیر کارگروه فوالد مقرر شد ،تغییری
در این بخش ایجاد شود ،تا تقاضاها در داخل بورس کاال خردتر شود و سبد محصوالت
مطابق با سبد نیاز مشتریان شکل گیرد.
به گفته وی ،طبق تصمیم اخیر کارگروه فوالد ،کاهش آورده خریداران ،عرضه
در یاردهای کمتر و ارائه محصول بر اساس نیاز مشتری صورت خواهد گرفت.
میرآخورلو خاطر نشان کرد :مصرف فوالد در کشور ساالنه حدود  23میلیون
تن است و طی  8ماه امسال از  4میلیون تن فوالد وارداتی پیشبینی شده،
حدود  2.5میلیون تن واردات عملی شده است.

پرونده  ۱۲۰واحد تولیدی
توسط صندوق توسعه ملی به
بانکها ارجاع شد

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت :بانک
مرکزی قرار اســت ۲۰درصد از منابع ارزی این
صندوق را برای ارائه وام به تولیدکنندگان تبدیل

به ریال کند.
بــه گزارش اخبار فوالد ،محمود دودانگه در گفتوگو با مهر گفت :تا به حال پرونده
واحدهای تولیــدی برای دریافت دوهزار و ۵۰۰میلیارد تومان منابع ریالی از صندوق
توسعه ملی به بانکها معرفی شده که هماکنون در حال بررسی است.
مشاور ارشد وزیر صنعت ،معدن و تجارت افزود :تعدادی از پروندهها نیز بعد از انجام
بررســی ،برای دریافت تائیدیه نهایی از صندوق ارســال و پس از تائید ،دوباره برای
پرداخت به بانکها ارسال شده است .وی تصریح کرد :بر این اساس ،حدود ۱۲۰بنگاه
تولیدی پس از تائید نهایی برای دریافت ۵۰۰میلیارد تومان اعتبار ،به بانکهای عامل
معرفی شــدهاند .به گفته عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی ،هماکنون به بانک
مرکزی اعالم شده که ۲۰درصد از منابع ارزی صندوق توسعه ملی را برای ارائه وام به
تولیدکنندگان ،تبدیل به ریال کند.

بدهی تولیدکنندگان به
بانکها در جلسه اتاق ایران
مورد بررسی قرار گرفت

وضعیــت بدهی تولیدکنندگان بــه بانک ها در
جلسه بهمن ماه هیئت رئیســه اتاق بازرگانی و
صنایع و معادن ایران بررسی شد.
به گزارش اخبار فوالد ،عبدالرحمن سلیمانی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی
و صنایــع و معادن ایران در تشــریح رابطه با موضوعات مورد بررســی در
نشست هیئت رئیســه اتاق ایران گفت :میزان سود بانکها بر دیرکرد دیون
تولیدکنندگان که فشار بسیاری را بر فعاالن اقتصادی وارد کرده است ،از سوی
اعضای حاضر در جلسه مورد تبادل نظر قرار گرفت.

صادرات ۲۵هزار تنی تختال
فوالد هرمزگان به هندوستان

معاون بهرهبرداری فوالد هرمزگان با اشاره به میزان
تولید این کارخانه در سال جاری گفت :از ابتدای
امســال در این شرکت ۴۲۳هزار تن فوالد تولید
شــد که تا پایان امسال به۶۰۰.هزار تن میرسد.
کیومرث بهرامی با اشاره به نخستین محموله صادراتی فوالد هرمزگان ،خاطر
نشــان کرد :امســال ۲۵هزار تن تختال فوالدی به هندوستان صادر شد و
مجوزهای الزم برای صدور ۵۰هزار تن فوالد نیز در حال دریافت است .تولید
فوالدهای پرکربن و تختالهای با عرض دو متر و سریعترین خط ریختهگری
با سرعت۱۶۰.سانتیمتر در دقیقه از ویژگیهای شرکت فوالد هرمزگان است.
معاون بهرهبرداری فوالد هرمزگان افزود :در این شــرکت ۹۳۲هزار تنآهن
اســفنجی تولید شد که تا پایان امســال یک میلیون و ۲۰۰هزار تن تولید
میشود.

احداث كارخانه فوالد
زاگرس در استان فارس

كارخانــه فوالد زاگرس در زمینی به مســاحت
 12هزار و  480مترمربع و زیربنای چهار هزار و
 990مترمربع در شهرك صنعتی فیروزآباد فارس
احداث می شود .مدیر عامل این کارخانه فوالدی
افزود :اعتبار مورد نیاز برای احداث این كارخانه تامین و تمامی دســتگاه ها
و تجهیزات مورد نیاز این واحد صنعتی نیز خریداری شــده است  .كاووس
مرادی ادامه داد :براساس قرارداد منعقده با پیمانكاركار ،احداث ساختمان و
نصب تجهیزات در مدت زمان پنج ماه به اتمام خواهد رسید و از اوایل سال

آینده این كارخانه فعالیت خود را در سه نوبت كاری آغاز خواهد كرد .مرادی
اضافه كرد :ظرفیت تولید ساالنه این كارخانه  12هزار تن تیرچه فلزی و شبكه
فوالدی است.

بکارگیری روشهای نوین
ساخت سازههای فوالدی

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان
ســازههای فوالدی اســتان تهران گفت :باید از
روشهای نوین طراحی ســازه بهــره گرفت تا
محصول نهایی به نحو بهینه تولید شود.
امین بیدی با بیــان این مطلب افزود :فوالد یکــی از مهمترین ثروتهای
خدادادی اســت که منابع آن به میزان کافی در کشور ما موجود است .وی
با بیان اینکه ســاختمانهای فوالدی استحکام بیشتری در حوادث طبیعی
دارند ادامه داد :باید ســعی شــود هرچه بیشتر و بهتر از این منابع طبیعی
استخراج کرد.
بیدی تصریح کرد :فوالد جزء مواد برگشتپذیر محسوب میشود و آسیب به
محیطزیست نمیزند ،بنابراین توسعه کاربرد آن در ساختمانها ضروری است.
رئیس انجمن سازههای فوالدی اظهار داشت :در این راستا درخواست انجمن
از طراحان سازههای فوالدی این است که از روش های نوین بهره ببرند چرا
که در این صورت محصوالت نهایی بهینه تولید شده و میزان هدر رفت کاهش
مییابد .از تولیدکنندگان سازه نیز درخواست داریم که محصوالت را مطابق
خواست مهندسان تولید کنند تا در نهایت سازه مقاومتری حاصل شود.

چینیها در ایران کارخانه
فوالد میسازند

وال اســتریت ژورنال گزارش داد که یک شرکت
بزرگ دولتی چیــن قرارداد  712میلیون دالری
ساخت یک کارخانه فوالدسازی را در ایران امضا
کرده است.
به گزارش اخبار فوالد به نقل از ایسنا ،یک واحد تابع گروه معدنکاری فلزی
غیرآهنی چین با انتشــار بیانیهای اعالم کرد که طراحی مهندســی ،تامین
تجهیزات و نصب ،ساخت و خدمات آموزشی مربوط به کارخانه فوالد بوتیای
ایران را بر عهده خواهد گرفت.
سابقاً نیز مدیرعامل شرکت ملی فوالد از امضای قرارداد فاینانس هفت طرح
فوالدی توســط چینیها به ارزش  1/8میلیارد یورو خبر داد و اعالم کرد که
این پول تا حدودچند ماه دیگر برای ادامه اجرای طرحهای فوالدی اختصاص
مییابد.

اخبار انجمن
تقویت جایگاه انجمن در نظام تصمیم گیری
فوالد کشور

مشارکت فعال انجمن در سومین همایش
«چشم انداز صنعت فوالد»

انجام اقدامات الزم برای برگزاری جشنواره
«بومی سازی صنعت فوالد»

به دنبال مســائل مطرح شــده در خصوص صــادرات فــوالد و با تالش و
پیگیریهای انجمن ،بر اساس مصوبه کارگروه اصلی فوالد مقرر شد از این پس
صادرات بخش خصوصی فوالد به بررسی و تایید انجمن منوط گردد .بر اساس
این مصوبه  ،بخش دولتی و عمومی فوالد کشور برای صادرات باید از ایمیدرو
تاییدات الزم را اخذ کند و در ارتباط با بخش خصوصی نیز مسئولیت بررسی
و تایید صادرات فوالد بر عهده انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران خواهد بود .بر
اساس همین مصوبه دفتر امور صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
پس از دریافت تاییدات الزم از انجمن ،مجوز صادرات فوالد به بخش خصوصی
را صادر خواهد کرد.

با توجه به برگزاری سومین همایش «چشم انداز صنعت فوالد و معدن ایران با نگاهی
به بازار» در تاریخ  28بهمن ماه در محل مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما،
انجمن مطابق رویه سال های قبل مشــارکت فعالی در این همایش خواهد داشت
بهطوری که آقای مهندس سبحانی ،عضو هیئت مدیره انجمن و آقای مهندس خلیفه
سلطانی ،دبیر انجمن عضو کمیته راهبردی این همایش هستند.
همایش فوق توسط روزنامه دنیای اقتصاد و با حمایت انجمن تولیدکنندگان
فوالد ایــران ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،ایمیدرو ،بورس کاال و تعدادی
از کارخانجات بزرگ فوالد کشور برگزار خواهد شد و مطابق مذاکرات بعمل
آمده ،مدیران و کارشناسان شرکت های عضو انجمن می توانند با تخفیف ویژه
جهت حضور در این همایش ثبت نام نمایند.

پس از اعالم حمایت و مشارکت وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،کمیسیون
صنایع و معادن مجلس شــورای اســامی ،ایمیدرو و شــرکت های بزرگ
فوالدی کشــور از جمله فوالد مبارکه و فوالد خوزستان از برگزاری جشنواره
«بومیســازی صنعت فوالد» توســط انجمن ،اقدامات الزم در این زمینه به
سرعت در مسیر اجرا قرار گرفته است .بر همین اساس و با نظر مساعد هیئت
مدیره انجمن مقرر شد جشنواره مذکور در تاریخ  4اردیبهشت ماه سال آینده
و در محل مرکز همایش های صدا و ســیما برگزار شود .همچنین مقرر شد
عالوه بر همایش ،نمایشگاه جانبی جهت معرفی و حضور شرکت های فعال در
زمینه بومی سازی صنعت فوالد در کنار سالن همایش برپا شود.

یادداشت

دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد تصریح کرد:

برای شناسایی ذخایر جدید سنگ آهن ژئوفیزیک هوایی صورت بگیرد

ســید رسول خلیفه سلطانی با اشاره به شیوه رایج
سرمایهگذاری در بخش فوالد گفت :در حال حاضر
تمام ســرمایه گذاری های بزرگ به سمت صنعت
فوالد سوق پیدا کرده است در صورتیکه به نظر می
رســد دولت باید نگاه ویژهای به اکتشافات سنگ
آهن برای تأمین خوراک واحدهای فوالدسازی که
در آینده راه اندازی می شود ،داشته باشد .وی خبر
از تدوین شیوه نامه ســنگ آهن داد و گفت :این

طرح از سوی بخش خصوصی در حال تدوین است و هدف از اجرای آن ایجاد
ارزش افزوده در بخش سنگ آهن است.
دبیر انجمن ،ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی جهت فرآوری سنگ آهن و
اجرای سیاست های تشویقی قبل از وضع هر گونه عوارض برای صادرات این
محصول ضروری دانســت و گفت :ایجاد ارزش افزوده فرآوری سنگ آهن در
شــرایط فعلی بیشترین بازدهی را برای اقتصاد کشور دارد بطوریکه در حال
حاضر بهره اقتصادی با در نظرگرفتن نســبت سرمایه گذاری در گل گهر و
چادرملو  70درصد و در فوالد مبارکه و فوالد خوزستان  20درصد است.

مهندس خلیفه ســلطانی شناسایی و اکتشاف معادن بزرگ سنگ آهن را
الزم دانست و تصریح کرد :محدوده های اکتشافی در کشور وجو دارد که
هنوز بر روی آنها اکتشــافات سیستماتیک نظیر ژئوفیزیک هوایی صورت
نگرفته اســت و در صــورت توجه ویژه به آنها می تــوان معادن بزرگ را
شناســایی کرد .این در حالی است که ما برای تولید  55میلیون تن فوالد
نیاز به ذخایر جدید ســنگ آهن داریم و بدون شناســایی ذخایر جدید،
برنامه ریزی برای تولید کنسانتره سنگ آهن ،آهن اسفنجی ،گندله و فوالد
سیاست اشتباهی است.
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خبر خارجی
فوالدسازان روس ،قیمت
میلگرد را باال می برند

تولیدکنندگان روس به دنبال افزایش قیمت های
میلگرد ماه فوریه در بازار داخلی هستند و با توجه
به رشد قیمت ســنگ آهن و قراضه قصد دارند
قیمت را  3تا  4درصد نسبت به ژانویه باال ببرند.
گرچه تقاضا باال نیست ولی احتماال قیمت ها مورد قبول بازار واقع می شود و
حداقل به قیمت اواخر دسامبر باز می گردد .در ماه ژانویه قیمت کارخانه ها
تا  3درصد نسبت به دسامبر افت داشته است که به دلیل رکود بازار ساخت
و ساز به دالیل فصلی است.
قیمت فعلی میلگرد کارخانه بی ام زد  609دالر هر تن بدون مالیات بر ارزش
افزوده اســت که با حساب مالیات  761دالر هر تن تحویل مسکو می گردد.
کارخانه های اوراز و سوراســتال نیــز در  747دالر با مالیات بر ارزش افزوده
تحویل مسکو پیشنهاد می دهند.

افزایش قیمت قراضه در
آلمان

قیمت قراضــه در آلمان در مــاه ژانویه به طور
متوسط  5یورو هر تن نسبت به دسامبر باال رفته
اســت و این سومین ماه متوالی است که قیمت
قراضه در این کشور صعودی است.
در این بین قیمت قراضه خرد شــده  4/4یورو در هر تن باال رفته به 298/3
یورو هر تن درب انبار رسید .با افزایش سرما و جو زمستانی عرضه قراضه در
ژانویه کاهش یافت و در نتیجه کارخانه هایی که از  15ژانویه به دنبال خرید
بودند ناچارا قیمت خرید را باال بردند.
به گزارش اخبار فوالد پیش بینی روند بازار قراضه آلمان در ماه فوریه دشوار
به نظر می رسد .برخی منتظر افزایش و برخی دیگر در انتظار کاهش قیمت
هستند.

کاهش صادرات فوالد،
مشکلی برای اقتصاد اوکراین

اقتصاد اوکراین در سال  2013به نظر راکد می
رسد در حالی که در پیش بینی های قبلی رشدی
 3تا  4درصدی داشته است.
به گزارش اخبــار فوالد به نقــل از فوالد نیوز،
اخیرا رشد اقتصادی اوکراین از  3درصد به  1/5درصد کاهش یافته چرا که
صادرات فوالد سیری نزولی داشته و مصرف داخلی با نوسان روبرو بوده است.
دولــت اوکراین در این شــرایط اقتصــادی به دنبــال دریافت کمک های

قيمتهايجهاني

بینالمللی اســت چرا که اقتصاد آن از ضعــف تقاضای صادراتی به ویژه در
بخش فوالد رنج می برد.

حضور عربستانی ها در بازار
بیلتترکیه

نوردکاران عربســتانی در تنــاژ باالیی از ترکیه بیلت
خریده اند و در آینده نزدیک نیز خرید های قابل توجه
افزایش قیمت ورق توسط
ای انجام خواهد پذیرفت.
تولیدکنندگان امریکایی
هفته های گذشــته  80هزار تن بیلت ترکیه در  575دالر هر تن سی اف آر عربستان
خبر ها حاکی از آن اســت که اغلب فوالدسازان خریداری شد .یک محموله برای حمل فوریه و محموله دیگر برای حمل اوایل فوریه ثبت
امریکایی قیمت ورق را  40تا  50دالر هر شورت شد .البته برخی به دنبال خرید بیلت ترکیه در 540دالر هر تن فوب بودند ولی موفق نشدند.
تن باال برده اند .پس از آن که اک استیل قیمت را به گزارش اخبار فوالد به نقل از فوالد نیوز ،همچنین روسیه بیلت تولید فوریه خود را
 40دالر باال برد کارخانه های نوکور و ان ال ام ک  در  526دالر هر تن فوب و اوکراین در  531دالر هر تن فوب فروخته است .کارخانه
قیمت انواع ورق گرم ،سرد و گالوانیزه خود را  50دالر هر شورت تن باال بردند .های این کشورها نیز به دلیل پایین بودن قیمتهای درخواستی فعال منتظرند و برای
قیمت جدید اعالمی کارخانه سوراستال برای ورق گرم  650دالر هر شورت فروش محصوالت تولید فوریه تصمیم نگرفتهاند.
تن 750 ،دالر هر شورت تن برای ورق سرد و  760دالر هر شورت تن برای
ورق گالوانیزه می باشــد .آرســلورمیتال و یو اس استیل نیز قیمت ها را باال
برده اند.
تولید فوالد آلمان با کاهشی
به گزارش اخبار فوالد به نقل از فوالد نیوز ،فعاالن بازارمطمئن نیستند افزایش
 ۷/۳درصدی مواجه شد
قیمت ها در بازار ماندگار است و یا تنها سیاستی برای جلوگیری از افت قیمت
بیشتر بوده است .با این افزایش قیمت ها ،احتماال معامالت بعدی ورق گرم
تولیــد فوالد خام آلمــان در ســال  ۲۰۱۲با کاهش
در  620تا  640دالر هر شــورت تن بسته خواهد شد که  10دالر هر شورت
۷/۳درصدی به ۷/۴۲میلیون تن رسید.
تن نسبت به شاخص قیمت اخیر پالتس باالتر است .همچنین شاخص قیمت
به گزارش اخبار فوالد به نقل از ایسنا ،با وجود کاهش
پالتس برای ورق ســرد نیز  10دالر هر شورت تن باال رفته به  730تا 750
تولیــد فوالد خــام آلمان در ســال  ،۲۰۱۲تولید این
دالر هر شورت تن رسیده است .ورق گالوانیزه در  785تا  800دالر هر شورت محصول در آخرین ماه سال گذشته با افزایش ۴/۱درصدی به رقم ۰۶/۳میلیون تن
تن در ثبات است.
رسید .شاخصها نیز از ثبات نسبی صنعت فوالدسازی آلمان حکایت دارد .به گزارش
فاکس بیزینس ،تولید فوالد آلمان در سه ماه آخر سال  ۲۰۱۲نیز بعد از چند ماه پیاپی
با افزایش مواجه شد .چشمانداز تولید فوالد آلمان در سال  ۲۰۱۳باثبات پیشبینی شده
است و برآورد میشود تولید در سالجاری به ۴۳میلیون تن برسد.

تعرفه  5درصدی مانع خرید
امارات از بازار میلگرد ترکیه
شد

صادر کنندگان میلگرد ترکیه به امارات ســعی
دارنــد برای حمل فوریه قراردادها را نهایی کنند
ولی واردکنندگان اماراتی فعال دست نگه داشته
انــد و از ترکیه خرید نمی کنند زیرا تعرفه  5درصدی واردات هنوز ابهامات
زیادی دارد.
به گزارش اخبار فوالد به نقل از فوالد نیوز ،قیمت پیشــنهادی  610تا 615
دالر هر تن ســی اف آر دبی است ولی به دلیل احتیاط اماراتی ها معامله ای
انجام نشده است.
واردات میلگــرد از ترکیه به امارات از تاریخ ژانویــه 5 ،درصد تعرفه خواهد
داشت که سال های گذشته این تعرفه ها دریافت نمی شده است .قبل از این،
محولههای وارداتی پس از عبور از گمرک امارات بازرســی نمی شد ولی قرار
است از ژانویه بازرسی ها بر روی محموله های میلگرد صورت گیرد مگر اینکه
 5درصد تعرفه پرداخت شود .برخی پیش بینی کرده اند با این حساب واردات
میلگرد ترکیه به امارات در فصل اول سال  50درصد کاهش یابد.

کاهش نیروی کار در آرسلور
با هدف افزایش قدرت رقابت

با پیشنهاداتی مثل بازنشستگی اختیاری ،جابجایی بین
شرکت ها و اخراج ،شرکت آرسلور میتال قصد دارد با
هدف افزایش قدرت رقابت ،تعداد نیروی کار خود در
خطوط تولید قزاقســتان را  10درصد کاهش داده و از
 23680نفر به حدود  21500نفر برساند .یک خط تولید این کارخانه در اوکراین نیز به
فکر کاهش نیروی کار برای پایین آوردن هزینه است که به نظر می رسد در  5سال
آینده  20درصد نیروی کار خود را کاهش خواهد داد.
در کشــورهای  CISنیروی کار مورد استفاده در تولید فوالد نسبت به میزان مشابه
تولید در اروپا بیشتر است .به عنوان نمونه سوراستال با  11/6میلیون تن تولید فوالد در
سال ،بیش از  24هزار نفر نیروی کار دارد درحالی که برای این میزان تولید در کشوری
مثل ایتالیا بین  10تا  11هزار نیروی کار استفاده می شود.
اگرچه آرسلور هنوز عملکرد کاری  سال  2012را اعالم نکرده ولی  80درصد
تولید فوالد خام قزاقســتان از آن این کشــور است و  بین ماه های ژانویه تا
سپتامبر تولید را  17/4درصد کاهش داده و به  2/36میلیون تن رسانده است.

جهانیدر بازار جهانی
فوالدی
محصوالت
شمش
روند تغییراتروندقیمت
فوالدی در بازار
وو محصوالت
شمش
تغییرات قیمت
َفتٍ مىتُی

َفتٍ مىتُی بٍ5

بٍ 16وًامبر

َفتٍ مىتُی

بٍ 23وًامبر

َفتٍ مىتُی بٍ
 12دسامبر

بٍ 28دسامبر

َفتٍ مىتُی

َفتٍ مىتُی بٍ
 4شاوًیٍ

َفتٍ مىتُی بٍ

َفتٍ مىتُی

535

528

530

510

510

540

540

590

588

563

560

573

575

560

548

550

555

563

*

*

*

*

*

*

*

555

565
613

عىًان

مشخصات بازار /شرایط حمل

بیلت

صادرات ريسیٍ ،فًب دریای سیاٌ -دریای بالتیک

535

بیلت

صادرات ريسیٍ ،فًب دریای خسر

595

595

بیلت

صادرات ترکیٍ  -فًب

538

530

565

بیلت

ياردات ایران از  - CISبىذر اوسلیC&F -

588

588

*

*

بیلت

بازار داخلی ایران  -درب اوبار

608

602

*

*

*

بیلت

صادرات چیه  -فًب

568

565

550

550

میلگرد

صادرات ترکیٍ  -فًب

585

578

603

603

600

605

610

میلگرد

بازار داخلی ترکیٍ  -درب اوبار*

590

585

618

608

600

600

613

620

میلگرد

بازار داخلی ایران  -درب اوبار

718

718

*

*

*

*

*

*

میلگرد

اکرایه -فًب دریای سیاٌ

588

585

588

585

583

583

598

608

میلگرد

صادرات چیه  -فًب

525

525

545

535

515

525

530

540

يرق گرم 2 -تا  8میلی متر

صادرات اکرایه ،فًب دریای سیاٌ

523

523

518

518

520

520

536

536

يرق گرم

ريسیٍ -فًب دریای خسر

573

573

573

570

570

570

560

550

يرق گرم

صادرات ريسیٍ  -فًب دریای سیاٌ

548

548

525

525

540

540

560

565

کالف سرد

ترکیٍ بازار داخلی

710

710

725

723

718

715

715

725

بٍ 28اکتبر

وًامبر

*بذين احتساب مالیات بر ارزش افسيدٌ ي مالیات ()vat & taxes
* اطالعات فريش بیلت ي محصًالت فًالدی در بازارَای ایران ي برخی کشًرَای َمسایٍ در چىذ َفتٍ اخیر در پایگاٌ َای معتبر جُاوی درج وشذٌ است.

•قیمتهای فوق مربوط به معامالت نقدی بازار میباشد.

 11شاوًیٍ

اخبار فوالد

بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
صاحب امتیاز :انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
مدیر مسئول :سیدرسول خلیفه سلطانی
سیاستگذاری :حمیدرضا طاهری زاده – سعید رئوفی
سردبیر :سید احمد عسکری
مدیر اجرایی :وحید یعقوبی
گرافیک و صفحهآرایی :مژگان پایندهداری نژاد
همکاراناینشماره:مهندسآسیهسیدعلیان،هاجرشیرانیو مریمرحیمی
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر ،ضلع جنوبی پارک ساعی،کوچه اسعدی ،پالک 34
تلفن88708063 -88708064 :
فکس88708065 :

4

قیمتهایداخلی

شماره سی و پنجم نیمه اول بهمن ماه 1391

قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران -نیمه دوم دی ماه 91
(واحد :ریال/کیلوگرم)

قیمت ورق روغنی در بازار تهران

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

قیمت ورق روغنی در بازار تهران
سایس

هفته سوم دی

هفته چهارم دی

0.4

23,600

24,000

0.5

25,133

0.6

23,100

23,200

21,400

21,700

0.7

20,550

0.9

21,500

0.8
1

25,433

20,900
21,700

21,633

1.25

22,266

21,666

1.5
2

22,500

21,800

22,650

20,800

21,000

21,400

2.5

22,650

تهران
سیاه در
قیمتورق
قیمت
تهران
بازاربازار
سیاه در
ورق
سایس
2

3
4

5
6

8

10

12

15
20

25

هفته سوم دی

هفته چهارم دی

20,483

22,166

17,033

17,400

16,937

17,600

16,500

16,900

سایز
6.5

هفته سوم دی

هفته چهارم دی

21,500

22,500

*

*

16,800

17,100

8

10

12
14
سایز

*
19,500
هفته سوم دی

میلگرد ساده

6.5

21,500

8
سایز
10
8
12
10
14
12
14

هفته *
سوم دی
16,800
18,190
*
17,640
19,500
17,550

17,650

16
سایز
18
8
20
10
22
12
25
14
28
16

16,450

16,900

16,750

17,200

16,750

17,200

16,525

17,200

16,525

17,200

16,300

17,050

25

15,850

17,000

30

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار

17,600

32
20
22

28
32

3
سایز
4
3
5
4
6
5
8
6
10
8
12
10
16
12

*
19,800
هفته چهارم دی
22,500
هفته *
چهارم دی
17,100
19,200
*
18,640
19,800
18,550

17,600
17,600دی
هفته سوم
18,190
17,650
17,640
17,650
17,550
17,650
17,650
17,600

30
18

سایز

16
سایز

18,700

18,700
چهارم دی
هفته18,700
19,200
18,700
18,640
18,700
18,550
18,700
18,700
18,700

6
سایز
8
6
10
8
12
10
14
12
16
14
18
16
20
18
22
20

18,800
18,700

17,800
17,650

18,800
18,700

17,650

18,700

17,650

18,700

17,600

18,700

17,600

18,800

17,800

18,800

22

قیمت نبشی و ناودانی در بازار تهران
نبشی
نبشی

هفته چهارم دی

هفته سوم دی
نبشی
18,000
هفته سوم دی
17,800
18,000
17,800
17,800
17,800
17,800
17,450
17,800
17,600
17,450
17,600
17,600
25,000
17,600
ناودانی
25,000
هفته سوم دی ناودانی
ناودانی
18,050
هفته سوم دی
19,300
18,050
18,500
19,300
19,000
18,500
19,800
19,000
24,500
19,800
19,400
24,500
18,600
19,400
19,000
18,600

18,700
هفته چهارم دی
18,800
18,700
18,600
18,800
18,700
18,600
18,400
18,700
18,400
18,400
18,400
18,400
25,000
18,400
25,000
هفته چهارم دی

18,900
هفته چهارم دی
20,400
18,900
20,600
20,400
20,600
20,600
20,600
20,600
28,000
20,600
24,500
28,000
21,500
24,500
21,500
21,500
21,500

19,000

تهران
در بازار
فوالدی
محصوالدی
قیمت
بازار تهران
فوالدی در
محصوالت
قیمت
تغییرات هفتگی
روند
30,000

25,000

20,000

ورق سیاه

تاریخ هعاهلِ

تاربخ تحَیل

تَلید کٌٌدُ

نبشی

فًالد مبارکٍ

يرق گرم B

14,461

22,510

1391/10/18

1391/11/30

فًالد مبارکٍ

يرق گرم C

14,620

27,350

1391/10/18

1391/11/30

ناودانی

فًالد مبارکٍ

يرق سرد B

17,633

21,150

1391/10/18

1391/12/29

فًالد مبارکٍ

يرق گالًاویسٌ G

19,006

1391/10/18

فًالد مبارکٍ

يرق گرم B

14,461

2,740
1391/10/25 10,000
34,660

1391/12/29
1391/12/29

فًالد مبارکٍ

يرق گرم C

14,620

23,180

1391/10/25

1391/12/29

فًالد مبارکٍ

يرق سرد B

17,633

20,930

1391/10/25

1391/12/29

فًالد مبارکٍ

يرق گالًاویسٌ G

19,006

1,710

1391/10/25

1391/12/29

فًالد مبارکٍ

يرق گرم B

14,461

فًالد مبارکٍ

يرق گرم C

14,620

5,550
5,000
3,980

1391/11/02

1391/12/29

1391/11/02

1391/12/29

فًالد مبارکٍ

يرق سرد B

17,633

19,900

1391/11/02

1391/12/29

ريب آَه اصفُان

تیر آَه  14ي 16

16,933

44,000

1391/10/20

1391/11/30

ريب آَه اصفُان

تیرآَه 14,16

17,013

7,700

1391/10/20

1391/11/30

ريب آَه اصفُان

تیرآَه طًل کًتاٌ 18

14,280

6,000

1391/10/27

1391/11/30

ريب آَه اصفُان

سبذ تیرآَه 27

22,785

5,500

1391/10/27

1391/11/30

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد ي تیرآَه طًل کًتاٌ

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد ي تیرآَه (آلیاشسازی)

(ریال)
18,899

7,480

1391/10/27

1391/11/30

1391/11/04

1391/12/29

میلگرد ساده
میلگرد آجدار

بورس کاال

ًام کاال

تَلید کٌٌدُ

قیوت پایاًی هیاًگیي هَزٍى
(ریال)

حجن هعاهلِ (تي)

تاریخ هعاهلِ

تاربخ تحَیل

تَلید کٌٌدُ

فًالد مبارکٍ
فًالد
خًزستان

ًام کاال

قیوت پایاًی هیاًگیي هَزٍى

ًام کاال

(ریال)

هیاًگیي هَزٍى
قیوت پایاًی15,855

حجن هعاهلِ (تي)

ریال/کیلوگرم

ورق روغنی

15,000

حجن هعاهلِ (تي)

86,350

تاریخ هعاهلِ

تاربخ تحَیل

فًالد مبارکٍ

يرق گرم B

14,461

22,510

1391/10/18

1391/11/30

فًالد مبارکٍ

يرق گرم C

14,620

27,350

1391/10/18

1391/11/30

گرم B
يرق
بلًم (5SP)150*150
شمش

14,461
15,000

22,510
32,000

1391/10/18
1391/10/20

1391/11/30
1391/11/30

فًالد مبارکٍ

يرق سرد B

17,633

21,150

1391/10/18

1391/12/29

خًزستان
فًالد مبارکٍ
فًالد

تختال
گرمCC
يرق

13,125
14,620

10,000
27,350

1391/10/20
1391/10/18

1391/10/30
1391/11/30

فًالد مبارکٍ

يرق گالًاویسٌ G

19,006

2,740

1391/10/18

1391/12/29

فًالد مبارکٍ

يرق گرم B

14,461

34,660

1391/10/25

1391/12/29

فًالد مبارکٍ

يرق گرم C

14,620

23,180

1391/10/25

1391/12/29

خًزستان
فًالد مبارکٍ
فًالد
خًزستان
فًالد مبارکٍ
فًالد

5SP)150*150
شمش بلًم
گالًاویسٌ( G
يرق

15,750
19,006
16,537
14,461

96,200
2,740
40,000
34,660

1391/11/03
1391/10/18
1391/11/04
1391/10/25

1391/11/30
1391/12/29
1391/12/30
1391/12/29

فًالد مبارکٍ

يرق سرد B

17,633

20,930

1391/10/25

1391/12/29

فًالد مبارکٍ

يرق گالًاویسٌ G

19,006

1,710

1391/10/25

1391/12/29

فًالد مبارکٍ

يرق گرم B

14,461

5,550

1391/11/02

1391/12/29

فًالد مبارکٍ

يرق گرم C

14,620

3,980

1391/11/02

1391/12/29

فًالد مبارکٍ

يرق سرد B

17,633

19,900

1391/11/02

1391/12/29

ريب آَه اصفُان

تیر آَه  14ي 16

16,933

44,000

1391/10/20

1391/11/30

ريب آَه اصفُان

تیرآَه 14,16

17,013

7,700

1391/10/20

1391/11/30

ريب آَه اصفُان

تیرآَه طًل کًتاٌ 18

14,280

6,000

1391/10/27

1391/11/30

ريب آَه اصفُان

سبذ تیرآَه 27

22,785

5,500

1391/10/27

1391/11/30

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد ي تیرآَه طًل کًتاٌ

15,855

7,480

1391/10/27

1391/11/30

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد ي تیرآَه (آلیاشسازی)

18,899

86,350

1391/11/04

1391/12/29

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

15,000

32,000

1391/10/20

1391/11/30

10,000

1391/10/20

1391/10/30

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

15,750

30,000

1391/10/27

1391/11/30

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

15,750

96,200

1391/11/03

1391/11/30

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

16,537

40,000

1391/11/04

1391/12/30

فًالد آرربایجان

سبذ میلگرد 25تاA3-14

16,581

1,980

1391/10/20

1391/10/25

فًالد آرربایجان

پًدر قراضٍ آَه

1,207

2,000

1391/10/20

1391/12/29

فًالد آرربایجان

ضایعات مقاطع وًردی

9,725

1,000

1391/10/20

1391/11/30

فًالد آرربایجان

سبذ میلگرد 25تاA3-14

17,183

6,600

1391/10/27

1391/11/02

فًالد آرربایجان

سبذ میلگرد 25تاA3-14

18,585

18,700

1391/11/04

1391/11/09

 13,125شده است.
زیاد Cمعامالت ،مهمترین آنها انتخاب
خًزستان تعداد
*فًالدبه دلیل
تختال

خًزستان
فًالد مبارکٍ
فًالد

آرربایجان
فًالد مبارکٍ
فًالد
آرربایجان
فًالد مبارکٍ
فًالد
آرربایجان
فًالد مبارکٍ
فًالد
آرربایجان
فًالد مبارکٍ
فًالد

5SP)150*150( B
سردبلًم
شمش
يرق

بلًم (5SP)150*150
شمش
گرم B
يرق
میلگرد 25تاA3-14
سبذگرم C
يرق
 Bآَه
قراضٍ
پًدرسرد
يرق

مقاطعGوًردی
ضایعات
گالًاویسٌ
يرق

میلگرد 25تاA3-14
سبذگرم B
يرق
میلگرد 25تاA3-14
سبذگرم C
يرق

15,750
17,633

16,581
14,620
1,207
17,633

9,725
19,006
17,183
14,461

30,000
21,150

1,980
23,180
2,000
20,930
1,000
1,710
6,600
5,550

1391/10/27
1391/10/18

1391/10/20
1391/10/25
1391/10/20
1391/10/25

1391/10/20
1391/10/25
1391/10/27
1391/11/02

1391/11/30
1391/12/29

1391/10/25
1391/12/29
1391/12/29
1391/12/29

1391/11/30
1391/12/29
1391/11/02
1391/12/29

آرربایجان
فًالد مبارکٍ
فًالد
فًالد خراسان
فًالد مبارکٍ
فًالد کًیر
ريب آَه اصفُان
فًالد کًیر
ريب آَه اصفُان
فًالد کًیر
ريب آَه اصفُان
جُان فًالد غرب
ريب آَه اصفُان
صذر فًالد
ريب آَه اصفُان
فًالد وطىس
ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد 28تاA3-14
يرق سرد B
سبذ میلگرد 25تا A3-14
تیر آَه  14ي 16
میلگرد 28تاA3-22
تیرآَه 14,16
سبذ میلگرد 25تا A3-14
تیرآَه طًل کًتاٌ 18
تیرآَه 14
سبذ تیرآَه 27
میلگرد 16تاA3-14
سبذ میلگرد ي تیرآَه طًل کًتاٌ
میلگرد کالف A2-8,10
سبذ میلگرد ي تیرآَه (آلیاشسازی)

18,585
14,620
17,283
17,633
17,104
16,933
17,104
17,013
17,104
14,280
17,009
22,785
18,270
15,855
16,529
18,899

18,700
3,980
40,194
19,900
4,400
44,000
4,120
7,700
1,100
6,000
1,000
5,500
2,640
7,480
2,640
86,350

1391/11/04
1391/11/02
1391/10/27
1391/11/02
1391/10/25
1391/10/20
1391/10/27
1391/10/20
1391/10/27
1391/10/27
1391/10/27
1391/10/27
1391/11/04
1391/10/27
1391/10/19
1391/11/04

1391/11/09
1391/12/29
1391/11/02
1391/12/29
1391/11/04
1391/11/30
1391/11/07
1391/11/30
1391/11/07
1391/11/30
1391/11/30
1391/11/30
1391/11/07
1391/11/30
1391/12/05
1391/12/29

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

15,000

32,000

1391/10/20

1391/11/30

فًالد خًزستان

تختال C

13,125

10,000

1391/10/20

1391/10/30

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

15,750

30,000

1391/10/27

1391/11/30

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

15,750

96,200

1391/11/03

1391/11/30

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

16,537

40,000

1391/11/04

1391/12/30

فًالد آرربایجان

سبذ میلگرد 25تاA3-14

16,581

1,980

1391/10/20

1391/10/25

فًالد آرربایجان

پًدر قراضٍ آَه

1,207

2,000

1391/10/20

1391/12/29

فًالد آرربایجان

ضایعات مقاطع وًردی

9,725

1,000

1391/10/20

1391/11/30

فًالد آرربایجان

سبذ میلگرد 25تاA3-14

17,183

6,600

1391/10/27

1391/11/02

