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هماندیشی برای
بخش تولید در سال
تولید ملی

سخن اول
سه سال تالش در مسیر شکوفایی
حمیدرضا طاهری زاده

نایب رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
دوره چهارم هیئت مدیره انجمن رو به پایان است و بولتن انجمن که
تقریبا در میانه این دوره کلید خورد ،به شماره سی ام خود رسیده
است و این مایه خوشحالی است .قرار گذاشته بودیم که بولتن برای
ترمیم شکاف اطالعاتی بین اعضاء انجمن تالش کند که بحمداهلل
چنین هم شد.
قصد ندارم در این مجال ارائه گزارش کنم چرا که گزارش عملکرد
دوره چهارم هیئت مدیره انجمن تدوین ش��ده و در اختیار اعضای
محترم انجمن قرار خواهد گرفت ولی ش��اید خالی از لطف نباشد
که به مهمترین اقدامات هیئت مدیره چهارم اشاره ای کوتاه داشته
باشم.
هیئت مدیره چهارم انجمن با تغییرات حداکثری در ترکیب اعضای
هیئت مدیره آغاز به کار کرد و در طول سه سال فعالیت خود تالش
کرد ضمن تعامل با دولت و مجلس در اجرای برنامه های گوناگون،
حقوق اعضاء انجمن را مورد تاکید و پیگیری قرار دهد .از اقداماتی
که در این زمینه انجام ش��د می ت��وان به نقش انجمن در افزایش
عوارض صادراتی آهن قراضه و تعدیل ضریب مالیاتی تولیدکنندگان
فوالد اش��اره کرد .هیئت مدیره انجمن از طریق برگزاری جلسات
متعدد و مس��تمر با معاون اول رئیس جمهور ،مقامات ارشد بانک
مرک��زی و وزارتخانه های مرتبط خصوصا وزارت صنعت ،معدن و
تج��ارت تالش کردند که از نگران��ی اعضای انجمن در زمینه های
مختلف به ویژه مواد اولیه و سرمایه در گردش بکاهند.
از س��وی دیگر مشکالت داخلی انجمن نیز از دغدغه های هیئت
مدیره به ش��مار می رفت .بنابراین س��عی شد با اقداماتی همچون
ایج��اد بخش روابط عمومی ،نظام مند نم��ودن اقدامات اجرایی و
ساختارس��ازی در امور مالی ،مشکالت درون سازمانی را به حداقل
برسد .برگزاری نشست های خبری ،آغاز انتشار بولتن داخلی ،شروع
فعالیت پایگاه اطالع رسانی انجمن و تقویت نشریه چیالن از فعالیت
هایی است که با علم به اهمیت حوزه اطالع رسانی در انجمن انجام
شده است.
اما ش��اید بتوان ماندگارتری��ن اقدام دوره چه��ارم هیئت مدیره را
تأس��یس شرکت تعاونی حمایت فوالد س��ازان معین دانست .این
شرکت که خیلی ها آن را به نام تعاونی انجمن فوالد می شناسند،
با هدف انسجام فروش محصوالت شرکت های عضو انجمن و یاری
رس��اندن به دولت در تأمین فوالد مورد نیاز پ��روژه های ملی و با
مشارکت اعضاء انجمن تشکیل شده و بحمداهلل با موفقیت به کار
خود ادامه می دهد.
به هرحال قصد بر این بود که انجمن بتواند در دوره چهارم هیئت
مدیره گامی به جلو برداشته و با ارتقاء توان اجرایی و تصمیم سازی
خود ،به رشد صنعت فوالد کمک کند .امیدوارم تالش کلیه اعضای
هیئت مدیره و کارکنان انجمن در طول این س��ه سال مورد قبول
اعضای محترم انجمن بوده باش��د و ان شاءاهلل هیئت مدیره بعدی
بتواند پتانس��یل های انجمن را بیش از پیش ش��کوفا ساخته و در
صنعت فوالد کشور مؤثر عمل نماید.

ایمان سلیمانی
تولید کنندگان کش��ور با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تحت فش��ار
افزایش قیمت انرژی و س��ایر هزینه های تولید قرار گرفتند .افزایش قیمت
تمام شده و اجرایی نشدن کامل بسته های حمایتی و سایر محدودیت های
مالی ،اعتباری و فنی (چون تامین مواد اولیه) مشکالت کارخانجات فوالدی
را چندبرابر کرد .دراین میان سیس��تم بانکی با رویکردی انقباضی عمل کرد
و مشکالت تولیدکنندگان با بانک ها بیش از پیش شد .در این میان معاون
برنامهریزی وزیر صنعت ،معدن و تجارت از تهیه لیست سیاه تولیدکنندگان
بدهکاران به سیستم بانکی ،تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی خبر داد
و گفت :واحدهای موجود در این فهرست از دریافت تسهیالت بانکی محروم
خواهند شد.
س��ید رضا فاطمی امین قبال بیان کرده بود که بزرگترین مش��کل و شاید
اصل��ی ترین معضل بخ��ش صنعت کمب��ود نقدینگی و ع��دم تامین مالی
واحدهای صنعتی است .وی به این مشکل اشاره کرده بود که حجم نقدینگی
در کشور بسیار باالست اما این نقدینگی به محلهای مناسب تزریق نمیشود
و همی��ن امر باعث ش��ده تا واحدهای صنعتی با کاه��ش منابع مالی مواجه
ش��ون د .اما اظهارات معاون وزیر دلیلی نمی ش��ود که ب��ر واحدهای تولیدی
بدهکار سخت گیر نباشد.
فاطمی امین در نشس��ت هم اندیش��ی ارتقای فضای کس��ب و کار در سال
تولید ملی در همین خصوص اظهار داشت که طبق بخشنامه ستاد مبارزه با
مفاسد اقتصادی ،کسانی که بدهی بانکی ،بیمه ای و مالیاتی دارند در دریافت
مجوزها و تسهیالت بانکی با سختگیری هایی روبرو خواهند شد.
معاون برنامهریزی وزی��ر صنعت ،معدن و تجارت تصریح کرد :عالوه بر این،
در بخشنامه مذکور عنوان شد که باالترین مقام اجرایی دستگاه میتواند یک
س��ری واحدهای بدهکار را در گرفتن تسهیالت بانکی استثنا کند ،به عنوان
مثال میتوانیم برای دریافت یارانه گازوئیل واحدهای بدهکار را استثنا کنیم.
وی خبر از دس��تورالعملی داد که به زودی اجرایی خواهد شد :سازمان امور
مالیاتی لیس��تی از بدهکاران عمده را تهیه خواهد کرد که این لیست مبنای
پرداخ��ت تس��هیالت بانکی خواهد بود .این لیس��ت ب��ه وزارت صنعت ارائه
میش��ود و ما واحدهای مذکور در آن را در لیس��ت س��یاه قرار خواهیم داد
تا برای معرفی به بانک ها نیازی به اس��تعالم موردی نباش��د .در ضمن این
فهرست توسط دستگاههای متولی به روز رسانی خواهد شد.
فاطمی امین در ادامه از تامین اعتبار هزینه قطعات وارداتی توس��ط صندوق
توس��عه ملی خبر داد و گفت :بخشی از سهم وزارتخانههای مختلف از منابع
صندوق توس��عه ملی باب��ت واردات قطعات الزم برای تولید ماش��ینآالت و
تجهیزات هزینه خواهد شد .به این ترتیب سازندگان تجهیزات صنعتی برای
واردات بخش��ی از م��واد اولیه مورد نیاز خود از منابع صندوق توس��عه ملی
استفاده خواهند کرد.

به گزارش فارس ،نماینده وزارت اقتصاد نیز در این نشست با اشاره به تدوین
 27پروژه کوتاه مدت و عملیاتی برای رفع مش��کل تأمین مالی بخش تولید
گفت :عالوه بر این ،یکس��ری پروژه با جنبه بررس��یهای بیشتر و به صورت
بلند مدت نیز تدوین شده است.
عظیمی در ادامه گفت :از منظر رش��د اقتصادی باید انباش��ت سرمایه ،رشد
به��رهوری و نی��روی کار را مدنظر ق��رار دهیم و در حوزه انباش��ت نیز باید
کمک کنیم که پساندازه��ای جامعه در بخش تولید قرار گیرند .وی افزود:
پروژههایی مانند قرارداد عاملیت قابل تبدیل به اوراق بهادار و ایجاد صندوق
سرمایه خصوصی برای بنگاههای کوچک و متوسط از جمله طرح هایی است
که در اولویت یک قرار دارند و باید در سال  89اجرایی میشدند.
داریوش هندویی نایب رئیس ش��بکه خانه ه��ای صنعت ،معدن و تجارت و
از اعضای انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران ،برداش��تن دستورالعمل اجباری
گشایش اعتبارات اسنادی به نفع شرکای خارجی را از جمله راهکارهای رفع
مش��کل تأمین مالی بخش تولید عنوان کرد و افزود :به این ترتیب دولت به
شریک ایرانی اعتمادی ندارد اما برای خارجیها السی باز میکند.
وی خاطر نش��ان کرد :پرداخت مش��وقهای صادراتی هنگام عبور کاال و یا
پس از تأیید مش��تری نیز از جمله مواردی اس��ت که باید اجرایی ش��ود اما
این در شرایطی اس��ت که مشوقهای صادراتی از سال  89تاکنون پرداخت
نشده است.
ای��ن تولیدکننده بخش خصوصی با اش��اره به کاهش بهره بانکی در اتحادیه
اروپ��ا از یک درصد به  0/3درصد ،گفت:در چنین ش��رایطی تولید کنندگان
ایرانی همچنان با بهره  27درصد تسهیالت دریافت میکنند.
آرمان خالقی عضو کارگروه حمایت از تولید نیز در این نشس��ت تشریح بازار
صکوک را برای تولیدکنندگان امری ضروری دانس��ت و گفت :در بسیاری از
م��وارد اطالعات الزم به صنعتگران داده نمیش��ود در حالی که بانکها باید
خدم��ات خود را در تأمین مالی بخش تولید به طور ش��فاف بیان کنند .وی
متذکر شد :بانکها دارای افراد متخصص برای توضیح روشهای تأمین مالی
به صنعتگران نیستند.
خالقی با اشاره به راه پر پیچ و خم تهاتر مالی برای واحدهای تولیدی طلبکار
از دولت و بدهکار به سیس��تم بانکی گفت :بس��یاری از واحدهای تولیدی به
بانکها بدهکارند و به همین دلیل مجبور به پرداخت جریمه هستند اما در
مقاب��ل ،دولت طلب این واحدها را پرداخت نمیکند .وی افزود :اواخر س��ال
گذشته قرار بود برای انتشار اوراق تهاتری با سازمان امور مالیاتی مذاکره شود
که تاکنون عملیاتی نشده است.
این فعال اقتصادی تأکید کرد :باید از بانک مرکزی استعالم رسمی شود که
سهم بخش تولید و صنعت در سالهای  89و  90از کل تسهیالت پرداختی
بانک ها چه میزان بوده است.
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خبر داخلی
اعتبار طرح های
سرمايهگذاري فوالد استانی
تامین شد

هيئ��ت وزيران با تامین اعتب��ار الزم براي خريد
خدمات و كاالهاي وارداتي طرح س��رمايه گذاري
فوالد استاني در  9شهر كشور موافقت کرد .قرار است طبق این ردیف اعتبار،
مبلغ  323ميليون يورو از محل منابع داخلي س��ازمان توس��عه و نوس��ازي
معادن و صنايع معدني ايران براي بازپرداخت تعهدات الزم به منظور توسعه
طرح س��رمايه گذاري فوالد اس��تاني چهار محال و بختياري اختصاص يابد.
همچنین  317ميليون يورو براي توس��عه طرح سرمايه گذاري فوالد استاني
قائنات و مبلغ  305ميليون براي بازپرداخت تعهدات الزم به منظور توس��عه
طرح سرمايه گذاري فوالد استاني ميانه اختصاص يافت .به ترتيب مبلغ 303
ميلي��ون يورو و  294ميليون يورو از محل منابع داخلي س��ازمان توس��عه و
نوسازي معادن و صنايع معدني ايران براي بازپرداخت تعهدات الزم به منظور
توس��عه طرح سرمايه گذاري فوالد اس��تاني شادگان و ني ريز اختصاص مي
يابد .اختصاص  286ميليون يورو نيز براي بازپرداخت تعهدات الزم به منظور
توس��عه طرح سرمايه گذاري فوالد استاني س��بزوار 273 ،ميليون يورو برای
توسعه طرح سرمايه گذاري فوالد استاني بافت ،يك و نيم ميليون يورو جهت
توس��عه طرح سرمايه گذاري شهيد كاظمي ذوب آهن اصفهان 82 ،ميليون
يورو  جهت بازپرداخت تعهدات الزم به منظور توس��عه طرح سرمايه گذاري
تجهيز معدن زير زميني ذغال سنگ خمرود از ديگر مواردي است که دولت
به تصويب رسانده است.

ظرفیت تولید فوالد مبارکه
ساالنه به  11.9میلیون تن
خواهد رسید

ظرفیت تولی��د  5.4میلیون تنی فوالد مبارکه تا
سال  ۱۳۹۳و همزمان با اجرای طرح های توسعه
ای ساالنه به  11.9میلیون تن می رسد.
معاون توسعه شرکت فوالد مبارکه اصفهان ضمن اعالم خبر فوق گفت :برای
رس��یدن به ظرفیت تولید  ۱۱.۹میلیون تن به سرمایه گذاری معادل  ۳هزار
و  ۷۰۰میلی��ارد تومان نیاز داریم .وی اف��زود :افزایش ظرفیت فوالد مبارکه
ش��امل اجرای طرح های توسعه زیرسقف ،طرح توسعه ناحیه فوالدسازی و
نورد پیوسته و طرح توسعه هرمزگان است.

اخبار انجمن
حضور انجمن در جلسه ستاد فوالد کشور
در ادامه جلسات ستاد فوالد کشور و به منظور بررسی و تدوین بخش هایی
از طرح جامع فوالد کشور و همچنین بررسی چگونگی تامین مواد اولیه طرح
های فوالدی ،جلس��ه ای با حضور رئیس س��تاد فوالد و معاون امور معادن و
صنای��ع معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت در محل این وزارتخانه برگزار
ش��د .از دبیر انجمن به عنوان عضو ثابت س��تاد فوالد کشور  برای شرکت در
جلس��ه فوق دعوت بعمل آمده بود که آقای مهندس خلیفه سلطانی ضمن
حضور در این جلسه ،بر رقابتی بودن نحوه تأمین مواد اولیه طرح های فوالدی
و سیاست های ترویجی تکنولوژی های جدید تولید فوالد تأکید کردند.

یادداشت

کردبهمن مس��عودی تصیرح کرد :طبق برنامه پنجم توسعه ،ظرفیت تولید
فوالد خام در کشور  ۴۳میلیون تن در نظر گرفته شده و سهم فوالد مبارکه
از این میزان ۴۵ ،درصد اس��ت .مسعودی بیان داشت :برای دستیابی به این
ظرفیت ۳ ،طرح توسعه ای شامل «توسعه زیر سقف مجتمع فوالد مبارکه با
بهینه سازی تجهیزات موجود»« ،توسعه ناحیه فوالد سازی و نورد پیوسته» و
«طرح فوالد هرمزگان» توسط فوالد مبارکه در حال اجراست.

رشد 40درصدی صادرات
فوالد ذوب آهن اصفهان

ميزان صادرات محصوالت فوالدي ش��ركت ذوب
آهن اصفهان به 500هزار تن مي رسد .ذوب آهن
در سال گذشته با ثبت ركوردي توانست 350هزار تن انواع محصوالت فوالدي
ب��ه بازاره��اي هدف صادر كند كه اين رقم در س��ال جاري با رش��د بيش از
40درصدي به 500هزار تن خواهد رسيد.
به گزارش اخبار فوالد به نقل از ایمیدرو ،شركت ذوب آهن اصفهان طبق
برنامه قرار اس��ت در س��ال جاري از مرز  2ميليون و  900هزار تن توليد
ف��والد خام عبور كند .توليد انواع تيرآهن ،ميلگرد ،نبش��ي و ريل از جمله
محصوالت ذوبآهن محس��وب ميشود كه عالوه بر عرضه در بازار داخل،
ساالنه مقادير قابل توجهي از آن روانه بازارهاي خارجي بهويژه كشورهاي
همسايه ميشود.
در همین رابطه ،ذوب آهن به تازگی موفق به دریافت گواهينامه (COCگواهي
انطباق) به عنوان مجوز صادرات محصوالت فوالدي به كش��ـــور عراق شده
است.

دانشگاه صنعتی اصفهان قطب
علمی فوالد معرفی شد

به گزارش اخبار ف��والد به نقل از دنیای اقتصاد،
ريیس دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی
اصفهان از انعقاد تفاهم نامه دانش��کده مهندسی
مواد دانشگاه صنعتی اصفهان با معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری خبر داد و افزود :به واسطه این تفاهم نامه دانشگاه
صنعتی اصفهان به عنوان هس��ته علمی فوالد کش��ور ،اختیارات ویژهای در
ح��وزه های مطالعاتی و تحقیقات��ی دارد .محمود مرآتیان ب��ه ایجاد کانون
هماهنگی دانش و صنعت فوالد اشاره کرد و گفت :حکم ریاست این کانون
از طرف معاون ریاس��تجمهوری به ریاست دانشگاه صنعتی اصفهان واگذار
شده است.

گاز و برق تعدادی از
واحدهای صنعتی بدهکار
قطع شد

گاز و ب��رق مصرفی برخی واحدهای صنعتی که
نتوانستهاند طی ماه های اخیر قبض انرژی خود را

پرداخت کنند ،قطع شد.
به گزارش چیالن به نقل از فارس ،دبیر کنفدراس��یون صنعت در این رابطه
گفت :با افزایش نرخ ان��رژی در فاز اول هدفمندی یارانهها ،برخی واحدهای
صنعتی نتوانس��تهاند بدهی خود را به شرکت های گاز و برق پرداخت کنند.
به هر حال این مس��ئله در حال بررسی است تا هر چه زودتر انرژی مصرفی
واحدهای صنعتی وصل شود.
دبیر انجمن مدیران صنایع نیز در این باره افزود :پرداخت پول برق یا گاز این
واحدهای صنعتی طی  6ماه و یا یک سال اخیر با تأخیر همراه بوده است و
این واحدها دارای بدهی معوق به وزارت نفت و نیرو هستند .سلیمی تصریح
کرد :به عنوان مثال پول گاز یک واحد صنعتی پیش از اجرای قانون هدفمندی
یارانهها ماهانه حدود دو میلیون تومان بوده که با اجرای قانون ،این مبلغ تقریباً
 10برابر شده است.

سرمايه گذارى شركت تيهان
چين در فوالد كردستان

مدير عامل ش��ركت فوالد زاگرس كردستان در
زمينه سرمايه گذارى شركت تيهان چين گفت:
فاز اول و دوم كارخانه فوالد كه به شكل تركيبى 
كوره بلند و كوره قوس الكتريكى اس��ت كمتر از
يك س��ال ساخته خواهد ش��د و در پايان خرداد  92به بهره بردارى خواهد
رسيد.
هوم��ن نورى افزود :با اج��راى اين طرح يك ميليون و  200هزار تن ميلگرد
توليد و براى ده هزار نفر در منطقه اشتغال ايجاد خواهد شد .وى اظهار داشت:
در ديدار اوليه مقرر شد كه شركت چينى  20درصد از سرمايه الزم را در اين
طرح هزينه كند و  35درصد س��نگ آه��ن و  45درصد از محصول نهايى را
دريافت كند.
مدير عامل ش��ركت تيه��ان چين گف��ت :كارخانه فعلى فوالد اس��تان با
تكنولوژى  15س��ال قبل مش��غول به فعاليت اس��ت كه نياز به نوسازى و
بازسازى دارد .وى اظهار داشت :با به روز شدن تجهيزات مى توان توليد را
به يك ميليون تن رساند كه عالوه بر تامين كامل نياز استان امكان صدور
نيز وجود دارد.

شرکت انجمن در جلسه دفتر امور نظارتهای
غیر دولتی

پیشنهاد انجمن در خصوص آزمایش کاالهای
مشمول استاندارد اجباری

به دنبال دعوت مدیر کل دفتر امور نظارتهای غیر دولتی از انجمن برای شرکت
در جلسه ای با محوریت تهیه تفاهم نامه های الزم مشتمل بر روشهای اجرایی
دریافت تسهیالت شرکت های دریافت کننده گواهینامه رعایت حقوق مصرف
کنندگان ،نماینده انجمن در این جلسه شرکت کرد.
در جلس��ه مذکور بخش هایی از آیین نامه اعطای گواهینامه رعایت حقوق
مصرف کنندگان که مربوط به شرایط متقاضیان می باشد ،مورد بررسی قرار
گرفت .همچنین مقرر شد این جلسات به طور مستمر تا حصول نتیجه نهایی
ادامه یابد .جلس��ات مذکور در نهایت منجر به تهیه و انعقاد تفاهم نامه میان
وزارتخانه صنعت ،معدن و تجارت و نهادهای تسهیالت دهنده به شرکت هایی
خواهد شد که گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان را اخذ کرده باشند  .

ب��ا توجه به اینکه مراحل نمونهبرداری و انجام آزمایش��ات الزم جهت صدور
گواهینامه انطباق با اس��تانداردهای کش��ور برای کاالهای وارداتی مشکالتی
را برای واردکنندگان به وجود آورده اس��ت ،انجمن طی مکاتبه ای با معاون
وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ضمن
تش��ریح شرایط انجام معامالت خارجی جهت واردات کاال به ایران ،پیشنهاد
داد اداره اس��تاندارد نمونه محصوالت کارخانجات مختلف را مس��تقیماً یا از
طریق فروشندگان کاال دریافت و نسبت به آزمایش و صدور گواهی کلی برای
کاالهای مشمول استاندارد اجباری اقدام نماید.
قابل ذکر است این رویه سال ها است که توسط اتحادیه اروپا در مورد گواهی
 CAREصورت می پذیرد.

دستاوردهای مهم انجمن در سالی که گذشت
سید رسول خلیفه سلطانی

سال  1390سالی پر چالش برای تولیدکنندگان فوالد کشور
بود .سالی که مشکالت مربوط به کمبود مواد اولیه و سرمایه
در گردش در صدر فهرس��ت دغدغه های واحدهای تولیدی
قرار گرف��ت .لذا انجم��ن در جهت رفع نگرانی فوالدس��ازان
کشور ،تالش برای تامین منابع ارزی ریفاینانس را در دستور
کار خود قرار داد اما علی رغم پیگیری های متعدد و مس��تمر
انجمن و حمایت وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،به دلیل رفع
موضوعیت ارز ریفاینانس ،تالش های انجمن به نتیجه نرسید.
بالفاصله انجمن راهکار دیگری مطرح نمود و آن  تخصیص ارز
مرجع برای واردات شمش فوالدی بود .در این رابطه جلسات
متعددی با وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت ،بانک مرکزی  و

دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و در نهایت انجمن موفق
شد تخصیص ارز مرجع برای واردات شمش فوالدی را تثبیت
کند.
به رغم آنکه بس��یاری از واحدهای تولیدی حتی برای تامین
قطعات یدکی خود قادر به ثبت سفارش و استفاده از ارز مرجع
نیس��تند ،با پیگیری های مکرر انجمن ،شرکت های فوالدی
توانستند از مواد اولیه خارجی بیشتری نسبت به سایر بخش
های اقتصادی کشور برخوردار شوند و این بزرگترین دستاورد
انجمن در این شرایط سخت محسوب می شود.
موفقیت دیگر انجمن در راس��تای کاهش دغدغه های اعضاء
خود به افزایش عرضه ش��مش فوالد خوزستان در بورس کاال

بر می گردد .در شرایطی که بخش خصوصی فوالد با مشکل
تامین مواد اولیه روبرو اس��ت ،خوش��بختانه با پیگیری های
انجمن  ،عرضه شمش فوالد خوزستان به بخش خصوصی به
 40درصد افزایش پیدا کرده است .عالوه بر این پیش پرداخت
بخش خصوصی برای خرید ش��مش فوالد خوزس��تان از 30
درصد به  10درصد کاهش یافته و  LCداخلی هم به شرایط
تحویل آن وارد شده تا قدرت خرید کارخانجات افزایش یابد.
با این حال انجمن به طور مرتب برای نظارت بر توزیع رقابتی
شمش فوالد خوزستان در س��تاد تنظیم بازار حضوری فعال
داشته و در حال تالش برای افزایش بیشتر میزان عرضه شمش
تولیدی این شرکت است.
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خبر خارجی
گزارش انجمن جهانی فوالد
از آخرین رتبهبندی تولید
فوالد جهان

انجمن جهانی ف��والد در تازه ترین گزارش خود،
جدیدترین رتبهبندی تولید فوالد در سطح جهان
را به تفکیک کش��ورها و ش��رکتهای تولیدکننده اعالم کرد .بر اساس این
گزارش ،در بخش تولید فوالد خام ،چین با تولید  683/9میلیون تن در سال
 2011میالدی در رتبه اول تولید قرار دارد.
به گزارش اخبار فوالد به نقل از دنیای اقتصاد ،پس از چین  ،ژاپن با 107/6
میلیون تن در جایگاه دوم اس��ت ،آمریکا ب��ا  86/4میلیون تن ،هند با 71/3
میلیون تن ،روسیه با  68/9میلیون تن ،کره جنوبی با  68/5میلیون تن ،آلمان
با  44/3میلیون تن ،اوکراین با  35/3میلیون تن ،برزیل با  35/2میلیون تن
و ترکیه با  34/1میلیون تن تولید در سال  2011رتبههای دوم تا دهم را در
تولید فوالد خام به خود اختصاص دادهاند.
ای��ران در ای��ن رتبهبندی با  13/2میلیون تن تولید در س��ال  2011جایگاه
هفدهم را به خود اختصاص داده است.
در میان ش��رکت های تولیدکننده فوالد نیز در سال  2011آرسلورميتال با
تولید  97/2میلیون تن فوالد خام در ردیف اول ،هبی گروپ با  44/4میلیون
تن رتبه دوم و بائواستیل با  43/3میلیون تن تولید رتبه سوم داشته اند.

افزایش همکاری فوالد ایران
با غول فوالد چین

طی توافقات حاصل شده بین ایران و یک شرکت
هلدینگ چینی که با حضور وزیر صنعت ،معدن
و تجارت کش��ورمان در پکن انجام شد ،شرکت
امسیس��ی ،در زمین��ه س��رمایهگذاری ،ایج��اد
زیرساخت های صنعت فوالد و تأمین مالی در ایران مشارکت میکند.
به گزارش اخبار فوالد به نقل از شاتا ،در دیدار مهدی غضنفری با مدیرعامل
شرکت امسیس��ی ،زمینههای توسعه همکاری های صنعت مورد گفتوگو
قرار گرفت .همچنین در تفاهمنامه ای که در حاشیه این دیدار توسط محمود
دودانگه ،نماینده وزارت صنعت ،معدن و تجارت و مدیرعامل شرکت امسیسی
امضا ش��د ،مقرر گشت این شرکت در زمینه سرمایهگذاری در ایران و ایجاد
زیرساخت های صنعت فوالد ،طرح های فوالدی مشارکت کند.

الزم به ذکر اس��ت که شرکت امسیس��ی ،شرکت هلدینگ بزرگی در حوزه
صنعت فوالد چین است که بیش از  600میلیون تن تولید دارد و زیرساخت
های تولید فوالد این کش��ور را احداث و به بهرهبرداری رسانده که  90درصد
صنعت فوالد چین را شامل می شود.

گمانهزنیهادرخصوص
رونق دوباره بازار جهانی
فوالد

پیش بینی های حاکی از این اس��ت که در سال
 ۲۰۱۴مصرف فوالد جهان به سطح قبل از رکود
اقتصاد جهانی برس��د .به گزارش اخبار فوالد به نقل از دنیای اقتصاد ،میزان
مصرف جهانی فوالد نسبت به سال  ۲۰۰۷معادل  ۲۲درصد افزایش خواهد
یافت که این رق��م در آمریکای التین معادل ۲۸درصد خواهد بود .از طرفی
تحلیلگران نسبت به افزایش مصرف فوالد در آمریکا ،کانادا و مکزیک خوشبین
نیس��تند و آمار مربوطه را  ۹۵درصد مصرف سال  ۲۰۰۷پیشبینی کردهاند.
در اروپا نیز برآوردها مشابه است و پیشبینی شده میزان مصرف فوالد از ۷۸
درصد مصرف قبل از رکود اقتصادی بیشتر نباشد.

برنامه هند برای کسب رتبه
دوم تولیدکننده فوالد جهان

صنعت ف��والد هند که بی��ش از  2درصد تولید
ناخالص داخلی آن را در بر می گیرد طبق برنامه
تا سال  2015دومین تولید کننده فوالد خام دنیا
خواهد شد.
به گزارش اخبار فوالد به نقل از مرکز خدمات فوالد ،ظرفیت تولید فوالد هند
از  66میلیون تن س��ال   2008 -2009به  89میلیون تن در س��ال -2012
 2011رس��یده و مصرف رس��انه فوالد از  38کیلوگرم س��ال  2005در سال
 2010به  55کیلوگرم رسید.
اخیرا برای کمک به صنعت فوالد هند قرار بر این ش��ده تا  سند چشم انداز
جدیدی برای صنعت فوالد این کشور تهیه شود .دوم اینکه ،دولت این کشور
در تالش است با تحقیق و بررسی تکنولوژی را در این صنعت توسعه دهد و
تاکید بر کاهش آالینده هاست .سوم اینکه ،کمیته نوآوری های صنعت فوالد
تشکیل شده تا از ایده های خالقانه در صنعت فوالد بهره ببرد.

بازار کم رونق فوالد آسیا

بازار فوالد جنوب ش��رق آسیا کم فعالیت است و
بیلت  640تا  650دالر هر تن س��ی اف آر است
و نزدیک ش��دن ماه رمضان و فص��ل باران های
موسمی بر بازار اثر منفی دارد.
قیم��ت جهان��ی قراضه نیز کاهش یافته اس��ت.
متوسط قیمت قراضه سنگین کالس  1و 2خلوص  80-20وارداتی به ترکیه
هفته گذش��ته  17دالر هر تن افت داش��ته و به  413دالر هر تن سی اف آر
رسیده است .تقاضای میلگرد در شرق دریای مدیترانه از جمله ترکیه کم است
ولی عربستان و عراق هنوز خرید می کنند.

تقاضای اندک در بازار فوالد
اتحادیه اروپا

فوالدس��ازان اروپایی سعی دارند در فصل سوم
س��ال علی رغم پایین بودن تقاضا قیمت ها را
ثب��ات نگه دارند .بزرگترین فوالدس��از اروپایی،
کارخان��ه آرس��لورمیتال از افزایش قیمت ورق
گرم خود به  550یورو در هر تن به مش��تریان شمال اروپا خبر داده و سه
کارخانه دیگر اعالم کرده اند قیمت های فصل س��وم مشابه سه ماهه دوم
سال خواهد بود.
ب��ه گزارش اخبار ف��والد به نقل از مرکز خدمات فوالد ،پیش از این تقاضا در
آلمان خوب بود .افت ارزش یورو نسبت به دالر فرصت های صادراتی بخش
های مصرف کننده ورق را افزایش داد ،با این حال افت قیمت در جنوب اروپا
موجب مازاد عرضه موقت در بازار ورق این کش��ور ها شد .در ضمن ،با توجه
به ضعف فعلی بازار فوالدسازان ارپایی باید عرضه و تقاضا را متوازن کنند در
غیر این صورت با مشکل روبرو می شوند .ظاهرا بازار فوالد اروپا تا 20درصد
مازاد عرضه دارد.
طبق برآوردها ،تقاضای فوالد اروپا در فصل س��وم سال  8درصد کاهش می
یابد و بیشترین افت در شمال و شرق مشاهده خواهد شد .از طرفی تقاضا در
جنوب اروپا نیز پایین می ماند.
ب��ا این ح��ال کارخانه ها س��عی دارند عرض��ه و تقاضا را مت��وازن کنند.
آرس��لورمیتال در اتریش ،اسپانیا و فرانس��ه برنامه تعمیرات دارد که 700
هزار تن از تولید آن می کاهد .در مجموع در فصل سوم سال آرسلورمیتال
 1/5میلیون تن نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل تولید کمتری خواهد
داشت.

قيمتهايجهاني

جهانیو محصوالت فوالدی در بازار جهانی
شمش
تغییرات
روند
قیمتبازار
فوالدی در
محصوالت
روند تغییرات قیمت شمش و
بٍ 27آيریل

َفتٍ مىتُی
بٍ 4می

َفتٍ مىتُی

َفتٍ مىتُی

َفتٍ مىتُی

َفتٍ مىتُی

َفتٍ مىتُی

َفتٍ مىتُی

605

608

598

583

583

558

635

628

628

628

628

615

605

588

583

658

658

658

630

625
713

عىًان

مشخصات بازار /شرایط حمل

بیلت

صادرات ريسیٍ ،فًب دریای سیاٌ -دریای بالتیک

600

بیلت

صادرات ريسیٍ ،فًب دریای خسر

635

635

بیلت

صادرات ترکیٍ  -فًب

625

623

623

بیلت

ياردات ایران از  - CISبىذر اوسلیC&F -

690

690

685

658

بیلت

ياردات ایران  -بىذر عباسC&F -

660

663

663

658

643

بیلت

صادرات چیه  -فًب

763

758

745

738

720

708

میلگرد

صادرات ترکیٍ  -فًب

670

670

658

653

648

630

623

میلگرد

بازار داخلی ترکیٍ  -درب اوبار*

683

675

665

653

645

625

630

میلگرد

بازار داخلی ایران  -درب اوبار

1000

988

975

978

990

1015

1038

میلگرد

ياردات ایران  -بىذر عباسC&F -

713

715

708

700

688

680

665

میلگرد

صادرات چیه  -فًب

605

625

620

613

608

600

595

يرق گرم 2 -تا  8میلی متر

صادرات اکرایه ،فًب دریای سیاٌ

585

580

585

575

565

563

563

يرق گرم

ياردات ایران از  - CISبىذر اوسلیC&F -

678

678

678

643

628

620

620

يرق گرم

صادرات ريسیٍ  -فًب دریای سیاٌ

615

615

600

598

585

580

580

کالف سرد

ترکیٍ بازار داخلی

785

780

775

775

775

755

755

) (vat & taxesبذين احتساب مالیات بر ارزش افسيدٌ ي مالیات*
•قیمتهای فوق مربوط به معامالت نقدی بازار میباشد.

بٍ 11می

بٍ 18می

بٍ 25می

بٍ 1شيئه

بٍ 8شيئه

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
با تشكر از :آقای مهندس هژبر
همکاراناینشماره:مهندسآسیهسیدعلیان،ایمانسلیمانیوراضیهبلوکآذری
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر ،ضلع جنوبی پارک ساعی،کوچه اسعدی ،پالک 34
تلفن88708063 -88708064 :
فکس88708065 :

4

قیمتهایداخلی

شماره سیام نیمه دوم خردادماه 1391

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

قیمت ورق روغنی در بازار تهران

سایس

قیمت در هفته اول خرداد

قیمت در هفته دوم خرداد

0.4

14,150

14,350

13,250

13,416

0.6

13,133

0.7

13,400

0.9

13,283

0.8
1

1.25
1.5
2

2.5

13,466

13,350

13,483

13,623

13,283
13,300

13,100

12,966

سایز

12,933

8

تهران تهران
بازاربازار
در در
سیاه
قیمتورق
قیمت
ورق سیاه
سایس

قیمت در هفته اول خرداد

قیمت در هفته دوم خرداد

10,300

10,585

10,625

10,616

2

3
4

5
6

8

10

12

15
20

25

10,612

10,650

10,925

10,725

10,700

10,900

10,550

10,800

10,550

10,800

10,550

10,800

10,650

10,725

10,650

10,600

10,650

10,600

6.5

11,900
*
*
13,950

قیمت در هفته دوم خرداد
12,800
هفته دوم خرداد
قیمت در *

سایس

4
3
5
4

12,800
*
*
13,950

 13,750میلگرد آجدار

قیمت در هفته اول خرداد

سایز
10

12
16
14
18
16
20
18
22
20
25
22
28
25
30
28
32
30

12,600
13,000
13,000
12,900
13,000
12,900
12,900
12,950
12,900
12,700
12,950
13,000
12,700
12,770
13,000
13,000
12,770

12,900
12,600
12,550
13,000

قیمت در هفته دوم خرداد

13,700
13,450
13,400
13,700

سایس

13,700
دوم خرداد
قیمت در هفته
13,400

6.5

13,450
13,800
13,700
13,650
13,800
13,700
13,650
13,700
13,700
13,600
13,700
13,700
13,600
13,270
13,700
13,700
13,270

8
6.5
10
8

12,850
12,950
12,950
12,850

12,650
12,300
12,100
12,650

12,950
12,950
12,830
12,950

12,000
12,100
12,200
12,000

12,950
12,830
*
12,950

12,500
12,200

**

 12,500ناودانی

*

قیمت در هفته اول خرداد

12,530

قیمت در هفته دوم خرداد

ناودانی
ناودانی

13,030

قیمت در هفته اول خرداد

قیمت در هفته دوم خرداد

12,650
12,530
12,650
12,650
12,650
12,650
12,650
12,650
12,500
12,650
12,400
12,500
12,500
12,400
12,400
12,500

12
10
14
12

16
14
18
16

20
18
22
20

22

13,700

12,950
قیمت در هفته دوم خرداد

12,450
12,500
12,300
12,450

16

سایس

قیمت در هفته دوم خرداد

12,500
قیمت در هفته اول خرداد

10
8
12
10

16
12

13,000

قیمت در هفته اول خرداد
نبشی

56
8
6

13,750

آجدار
میلگرد
آجدار
میلگرد

32

3

*
13,750
13,950

12,900
اول خرداد
قیمت در هفته
12,550

8
12
10
14

قیمت محصوالت فوالدی در بازارهای تهران

سایس

*
13,750
13,950

14

13,900
13,466

سایز
8

هفته اول خرداد
قیمت در *

 11,900میلگرد ساده

10
14
12

13,300

13,266

سایز

قیمت در هفته اول خرداد

6.5
10
8
12

13,350

13,350

قیمت نبشی و ناودانی در بازار تهران
نبشی
نبشی

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

قیمت ورق روغنی در بازار تهران

0.5

قیمت محصوالت فوالدی در بازارهای تهران

12,750
13,030
12,750
12,750
12,750
12,750
12,750
12,750
12,750
12,750
12,550
12,750
12,550
12,550
12,600
12,550
12,600

12,400

تهران
بازاربازار
فوالدی در
محصوالت
قیمت
تهران
فوالدی در
محصوالت
هفتگیقیمت
تغییراتهفتگی
روند تغییرات

15000

14000

13000

12000

11000

ًام کاال

ناودانی

بورس کاال

ًام کاال

تَلید کٌٌدُ

قیوت پایاًی هیاًگیي
هَزٍى (ریال)

نبشی

میلگرد آجدار

حجن هعاهلِ (تي)

تاریخ هعاهلِ

میلگرد ساده

تاربخ تحَیل

حجن هعاهلِ (تي)

تاریخ هعاهلِ

تختال C

فًالد مبارکٍ

8,000

5,000

1391/03/08

1391/03/13

يرق خارج از گًوٍ AG

فًالد مبارکٍ

9,285

208

1391/03/10
8000

1391/03/17

يرق خارج از گًوٍ AH

فًالد مبارکٍ

9,307

269

1391/03/10

1391/03/17

يرق خارج از گًوٍ BI

فًالد مبارکٍ

9,636

389

1391/03/10

1391/03/17

يرق سرد B

فًالد مبارکٍ

10,719

25,000

1391/03/13

1391/05/31

يرق گالًاویسٌ G

فًالد مبارکٍ

13,503

2,470

1391/03/13

1391/05/31

يرق گرم B

فًالد مبارکٍ

9,167

15,890

1391/03/13

1391/04/31

يرق گرم C

فًالد مبارکٍ

9,476

15,930

1391/03/13

1391/04/31

يرق سرد B

فًالد مبارکٍ

10,719

6,630

1391/03/22
5000

1391/05/31

يرق گرم B

فًالد مبارکٍ

9,167

23,120

1391/03/22

1391/04/31

میلگرد ( A3-22,25,32آلیاشسازی)

ريب آَه اصفُان

11,930

240

1391/03/03

1391/04/31

سبذ میلگرد ي تیرآَه مخلًط (آلیاشسازی)

آلیاشسازی)
( A3-16
سیاه
میلگرد ورق

تَلید کٌٌدُ

قیوت پایاًی هیاًگیي

ریال/کیلوگرم

10000

هَزٍى (ریال)

9000

7000

6000

تاربخ تحَیل

ريب آَه اصفُان

11,050

147,840

1391/03/07

1391/04/31

روغنیآَه اصفُان
ورق ريب

12,032

1,000

1391/03/07

1391/04/31

12,524

10,101

1391/03/21

1391/04/31

48,400

1391/03/21

1391/04/31

3,520

1391/03/21

1391/04/31

سبذ میلگرد مخلًط (آلیاشسازی)

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد ي تیرآَه (آلیاشسازی)

ريب آَه اصفُان

11,283

سبذ تیرآَه مخلًط

ريب آَه اصفُان

11,500

شمش بلًم (5SP)150*150

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

فًالد خًزستان

ًام کاال

تَلید کٌٌدُ

9,700هیاًگیي
قیوت پایاًی
ریال)
هَزٍى (
9,788

60,250

حجن هعاهلِ (تي)
60,000

1391/03/02

تاریخ هعاهلِ

1391/03/03

1391/03/31

تاربخ تحَیل

1391/04/31

تختال C

فًالد مبارکٍ

8,000

5,000

1391/03/08

1391/03/13

بلًم (5SP)150*150
شمش C
تختال

خًزستان
فًالد مبارکٍ

9,788
8,000

62,310
5,000

1391/03/09
1391/03/08

1391/04/31
1391/03/13

يرق خارج از گًوٍ AG

فًالد مبارکٍ

9,285

208

1391/03/10

1391/03/17

5SP)150
بلًماز(150
گًوٍ*AG
شمشخارج
يرق

خًزستان
فًالد مبارکٍ

9,962
9,285

30,000
208

1391/03/10

1391/04/31
1391/03/17

يرق خارج از گًوٍ AH

فًالد مبارکٍ

9,307

269

1391/03/10

1391/03/17

A3AH
گًوٍ-14
میلگرداز 25تا
سبذ خارج
يرق

خراسان
فًالد
فًالد مبارکٍ

12,000
9,307

1,760
269

1391/03/03
1391/03/10

1391/03/08
1391/03/17

يرق خارج از گًوٍ BI

فًالد مبارکٍ

9,636

389

1391/03/10

1391/03/17

يرق سرد B

فًالد مبارکٍ

10,719

25,000

1391/03/13

1391/05/31

يرق سرد B

يرق گالًاویسٌ G

فًالد مبارکٍ

13,503

2,470

1391/03/13

1391/05/31

يرق گالًاویسٌ G

يرق گرم B

فًالد مبارکٍ

9,167

15,890

1391/03/13

1391/04/31

يرق گرم B

يرق گرم C

فًالد مبارکٍ

9,476

15,930

1391/03/13

1391/04/31

يرق گرم C

يرق سرد B

فًالد مبارکٍ

10,719

6,630

1391/03/22

1391/05/31

يرق سرد B

A3BI
گًوٍ-14
میلگرداز 25تا
سبذ خارج
يرق
يرق گرم  20تا40

سبذ میلگرد 25تا A3-14

خراسان
فًالد
فًالد مبارکٍ
فًالد اکسیه

فًالد مبارکٍ

يرق گرم B

فًالد مبارکٍ

9,167

میلگرد ( A3-22,25,32آلیاشسازی)

ريب آَه اصفُان

11,930

240

سبذ میلگرد ي تیرآَه مخلًط (آلیاشسازی)

ريب آَه اصفُان

11,050

147,840

1391/03/07

1391/04/31

سبذ میلگرد ي تیرآَه مخلًط (آلیاشسازی)

میلگرد ( A3-16آلیاشسازی)

ريب آَه اصفُان

12,032

1,000

1391/03/07

1391/04/31

سبذ میلگرد مخلًط (آلیاشسازی)

ريب آَه اصفُان

12,524

10,101

1391/03/21

1391/04/31

آلیاشسازی)
میلگرد
A2(- A3-16
میلگرد کالف 8

اصفُان
ريب آَه
جُان فًالد غرب

سبذ میلگرد ي تیرآَه (آلیاشسازی)

ريب آَه اصفُان

11,283

48,400

1391/03/21

1391/04/31

A2-10آلیاشسازی)
کالفمخلًط (
میلگردمیلگرد
سبذ

وطىساصفُان
فًالد آَه
ريب

سبذ تیرآَه مخلًط

ريب آَه اصفُان

11,500

3,520

1391/03/21

1391/04/31

شمش بلًم (5SP)150*150

فًالد خًزستان

9,700

60,250

1391/03/02

1391/03/31

شمش بلًم (5SP)150*150

فًالد خًزستان

9,788

60,000

1391/03/03

1391/04/31

شمش بلًم (5SP)150*150

فًالد خًزستان

9,788

62,310

1391/03/09

1391/04/31

شمش بلًم (5SP)150*150

فًالد خًزستان

9,962

30,000

1391/03/10

1391/04/31

سبذ میلگرد 25تاA3-14

فًالد خراسان

12,000

1,760

1391/03/03

1391/03/08

سبذ میلگرد 25تاA3-14

فًالد خراسان

12,138

30,360

1391/03/10

1391/03/17

يرق گرم  20تا40

فًالد اکسیه

10,800

1,071

1391/03/22

1391/03/27

سبذ میلگرد 25تا A3-14

فًالد آلیاشی ایران

12,000

990

1391/03/07

1391/03/10

میلگرد 20تاA3-16

فًالد آلیاشی ایران

12,200

سبذ میلگرد 25تا A3-14

فًالد کًیر

سبذ میلگرد 25تا A3-14

فًالد کًیر

12,221

2,200

1391/03/10

1391/03/31

سبذ میلگرد 25تا A3-14

فًالد کًیر

11,590

5,280

1391/03/17

1391/06/17

11,050
11,000

147,840
250

1391/03/07
1391/03/21

1391/04/31
1391/04/25

10,101
1,100

1391/03/21
1391/03/21

سبذ میلگرد 25تا A3-14

فًالد کًیر

فًالد مبارکٍ

10,719

23,120

11,930

11,930

240

1391/03/03

1391/04/31

سبذ میلگرد 25تا A3-14

فًالد کًیر

تختال C

تیرآَه 14
تیرآَه 14

9,167

11,930

فًالد مبارکٍ

1391/03/03

660

23,120

1391/03/22

1391/04/31

سبذ میلگرد 25تا A3-14

فًالد کًیر

فًالد مبارکٍ

1391/03/22

1,100

6,630

1391/03/22

1391/05/31

میلگرد 20تاA3-16

فًالد آلیاشی ایران

1391/04/31

1391/03/10

15,930

1391/03/13

1391/04/31

9,476

1391/04/31

1391/03/07

15,890

1391/03/13

1391/04/31

12,200

فًالد مبارکٍ

يرق گرم B

1391/03/17

13,503

2,470

1391/03/13

1391/05/31

فًالد آلیاشی ایران

میلگرد ( A3-22,25,32آلیاشسازی)

1391/03/31

10,800
10,719

1,071
25,000

1391/03/22
1391/03/13

12,000

ريب آَه اصفُان

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

12,138
9,636

فًالد مبارکٍ

فًالد َرمسگان جىًب
جُان فًالد غرب

30,360
389

1391/03/10
1391/03/10

1391/03/17
1391/03/17

12,221
11,590

9,167

8,000

10,800

990

1,100
660

2,200
5,280
6,000
750

1391/03/07
1391/03/10

1391/03/07
1391/03/10
1391/03/17

1391/03/22
1391/03/07

1391/03/27
1391/05/31

1391/03/10
1391/03/17

1391/03/31
1391/03/31
1391/06/17

1391/03/27
1391/03/31

وطىساصفُان
فًالد آَه
ريب

12,032
11,800

1,000
1,540

A2-12تیرآَه (آلیاشسازی)
میلگردمیلگرد ي
سبذ

کرماناصفُان
فًالد آَه
ريب

11,283
11,400

48,400
220

1391/03/21
1391/03/03

مخلًط
میلگردتیرآَه
سبذ
A2-12

کرماناصفُان
فًالد آَه
ريب

11,500
11,400

3,520
110

1391/03/21
1391/03/07

-14*150
میلگرد(25تا
سبذ
5SPA3
)150
شمش بلًم

فًالد یسد
خًزستان

12,100
9,700

1,170
60,250

1391/03/17
1391/03/02

1391/04/31
1391/03/31

شمش بلًم (5SP)150*150

فًالد خًزستان

9,788

60,000

1391/03/03

1391/04/31

شمش بلًم (5SP)150*150

فًالد خًزستان

9,788

62,310

1391/03/09

1391/04/31

شمش بلًم (5SP)150*150

فًالد خًزستان

9,962

30,000

1391/03/10

1391/04/31

سبذ میلگرد 25تاA3-14

فًالد خراسان

12,000

1,760

1391/03/03

1391/03/08

سبذ میلگرد 25تاA3-14

فًالد خراسان

12,138

30,360

1391/03/10

1391/03/17

يرق گرم  20تا40

فًالد اکسیه

10,800

1,071

1391/03/22

1391/03/27

سبذ میلگرد 25تا A3-14

فًالد آلیاشی ایران

12,000

990

1391/03/07

1391/03/10

12,524
11,800

1391/03/07
1391/03/21

1391/04/31
1391/04/21
1391/04/31
1391/06/03
1391/04/31
1391/06/07

1391/04/31
1391/04/21

میلگرد 20تاA3-16

فًالد آلیاشی ایران

12,200

1,100

1391/03/10

1391/03/17

سبذ میلگرد 25تا A3-14

فًالد کًیر

11,930

660

1391/03/07

1391/03/31

سبذ میلگرد 25تا A3-14

فًالد کًیر

12,221

2,200

1391/03/10

1391/03/31

