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تكليف تـوليد

سخن اول

انتظار حمایت صنایع از
دولت
احمد دنیانور

مدیر عامل مجتمع فوالد جنوب
ای��ن روزها هم��ه جا س��خن از ایجاد اش��تغال مولد و
کاهش نرخ بیکاری و نیز س��خن از رش��د و توس��عه و
بالندگی کشور عزیزمان است .با این وجود در شرایطی
ک��ه بزرگترین تح��ول اقتصادی کش��ور یعنی متوقف
نمودن یارانه های غیر نقدی و ش��فاف سازی قیمت ها
و ب��ه خص��وص قطع یارانه حامل ه��ای انرژی با تالش
هم��ه جانبه به اجرا در آمده اس��ت ،فراز و نش��یب ها
و ش��رایط بحرانی اقتصاد جهانی و تالطم ناش��ی از آن
ضمن ایجاد محدودیت های فراوان بنگاه های تولیدی
را تحت ش��دیدترین فش��ارها قرار می دهد .گذشته از
این سیاس��ت های ناجوانمردانه بخش��ی از جامعه بین
الملل در ایجاد تحریم های ظالمانه علیه کشورمان نیز
فش��ارها را دو چندان کرده اس��ت .این شرایط نه برای
اولین بار ایجاد شده و مسلما آخرین آن نیز نخواهد بود
ولیکن برون رف��ت از آن به خردمندی و تدبیر نیازمند
است تا از یک سو با حمایت واقعی دولت و دستگاه های
حکومت��ی و از س��وی دیگر با باال ب��ردن بهره مندی و
کاهش هزینه ها از سوی صاحبان صنایع فشار ناشی از
تحری��م ها کنترل گردد و این مهم جز با اقدام عملی و
به دور از شعار زدگی میسر نمی گردد.
گله من��دی صنعتگران و تولید کنن��دگان در روزهای
اخی��ر ب��ه دنبال ع��دم تحقق وع��ده ها و ع��دم وجود
مدیریت مدبرانه منس��جم که ق��ول آن از روز اول اجرا
شدن طرح هدفمند کردن یارانه ها داده شده بود ،واقع
شده است .چراکه صاحبان صنایع به گونه ای که انتظار
داشتند مورد حمایت و مساعدت قرار نگرفتند و صنعت
در شرایط نامساعدی قرار گرفته است.
در روزها و هفته های گذش��ته نوسان نرخ ارز و افزایش
یکباره آن خطر بسیار بزرگی برای صنایع به وجود آورده
است .به نحوی که تولیدکنندگان برای خرید مواد اولیه
دچار معضالت شدید شده اند .چه کسانی که برای خرید
مواد اولیه با قیمت باالتر از پیش بینی ها مواجه هستند
و چه کس��انی که از خطوط اعتباری استفاده کرده اند و
اینک برای باز پرداخت دچار مشکل هستند.
امید اس��ت دول��ت محترم ب��رای حمای��ت از تولید و
رس��یدن به اش��تغال پایدار و مولد آستین باال زده و به
میدان واقعی وارد شود تا در سایه این کمک بنگاه های
اقتص��ادی نیز بتوانند س��طح بهروری خ��ود را افزایش
دهند.

اخباري كه از تريبون هاي رسمي شنيده مي شود حكايت از اين دارد كه اجراي فاز دوم قانون
هدفمند كردن يارانه ها در دستور كار دولت قرار گرفته است اما صنعت و بخش توليد خود
را آماده اجراي مرحله جديد نمي بيند .رسول خليفه سلطاني در اين رابطه گفته است :امروز
صنعت كشور با مشكالت متعددي از جمله ركود بازار ،نوسان نرخ ارز و افزايش هزينه توليد
مواجه است و در اين شرايط واحدهاي توليدي آمادگي الزم براي اجراي فاز دوم هدفمندي
يارانه ها را ندارند .در اين ميان مهدي غضنفري با اظهار اين مطلب كه دولت عزم خود را
براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها جزم كرده از بهمني و حسيني خواسته است
كه وي را در اجراي اين مرحله جديد ياري رسانند و همپاي اين وزارتخانه در حل مشکالت
مربوط به تامین مالی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بكوشند.

سرمایه در گردش تولید تامین شود

وزیر صنعت ،معدن و تجارت در جمع فعاالن اقتصادي استان ايالم اظهار داشت :با مصوبه
اخذ وثایق ،مدیریت وثایق متمرکز خواهد شد و وثایق توسط شرکتها و موسسات متقاضی
بیمه مي شود .وي افزود :هم اینک این امکان برای واحدهای تولیدی فراهم نیست که مازاد
وثایق آنها برای اخذ تسهیالت جدید مورد استفاده قرار گیرد اما در صورت اجرای این مصوبه
فع��االن اقتصادی ق��ادر خواهند بود پس از پرداخت بخشهایی از اقس��اط وام خود مجددا
متناسب با آن وثایق خود را در وام دیگری مورد استفاده قرار دهند.
غضنفري در ادامه گفت :وزارت صنعت ،معدن و تجارت با درک شرایط حساس کنونی تالش
خواهد کرد به صورتهای مختلف در خدمت تولیدکنندگان صنعتی و معدنی باشد و طرحهای
دیگری را نیز در همین راستا به منظور تامین مالی بهتر تولیدکنندگان درحال تدوین دارد که
به محض آماده شدن اطالعرسانی خواهد شد.
غضنفری همچنین از شورای پول و اعتبار ،رییس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و
دارایی خواست تا این وزارتخانه را در حل مشکالت مربوط به تامین مالی و سرمایه در گردش
واحدهای تولیدی یاری رساند.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت در ادامه سخنان خود در جمع فعاالن بخشخصوصی به اهمیت
اجرای ماده « »28قانون بودجه سالجاری مبنی بر استمهال وام واحدهای تولیدی اشاره کرد
و گفت :در جلسات مشترک با رئیس کل بانک مرکزی از وی خواستهام از اجرای این بند در
بانکهای تجاری گزارش گرفته و به این گالیهمندی واحدهای تولیدی مبنی بر عدم اجرا
توسط برخی بانکها توجه شود.
غضنفري با قدردانی از همکاری واحدهای تولیدی و اصناف در مرحله اول قانون هدفمندی
یارانهها ابراز امیدواری کرد با اجرای هرچه سریعتر بستههای صنعت ،معدن و حوزه اصناف
زمینه برای ورود به مرحله دوم قانون هدفمندی آغاز شود.
وي خبر داد كه بازسازی بزرگ برای تغییر فناوریهای واحدهای بزرگ صنعتی به اجرا در
میآید و تاکنون  400واحد ثبتنام کردهاند.
اين مقام مسئول با اشاره به تاکید رییسجمهور بر اجرای کامل بستههای حمایت از تولید
اع�لام کرد این وزارتخانه تالش خواهد کرد تا از طریق تجهیز منابع مختلف بس��تههای
حمایتی بخش تولید را اجرا کند.

حمایت از تولید با روش نرخ استهالک نزولی

حمایت دولت در فاز دوم هدفمندی یارانهها از بخش تولید به روش معافیت مالیاتی از طریق
نرخ اس��تهالک نزولی خواهد بود .یکسال از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها میگذرد و
دولت در حال آماده کردن مقدمات اجرای فاز دوم هدفمندی یارانههاست .برنامه دولت برای
حمایت از تولید در مرحله اول هدفمندی یارانهها به صورت خط اعتباری انرژی و پرداخت
نهاده تولید یارانهای بود.
پس از آنکه رئیسجمهور از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در سالجاری خبر داد ،اعالم
کرد که همه یارانهها به مردم پرداخت میشود .برداشت بسیاری از مخاطبان از این اظهارات
احمدین��ژاد عدم حمایت از تولید در فاز دوم هدفمندی و پرداخت یارانه به صورت نقدی و
تنها به خانوار بود که شاید هم درست باشد.
اما دولت در گام دوم به چه نحوی از صنایع حمایت خواهد کرد؟

محمدرضا فرزین ،معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در اين رابطه گفت :روش نرخ اس��تهالک
نزولی سیاست موثری برای حمایت از تولید است اما دولت باید اختیارات الزم در اجرای این
سیاست را داشته باشد که با اصالح قانون مالیاتها که بهزودی الیحه آن به مجلس ارسال
میشود ،از این روش به طور موثر استفاده خواهیم کرد.
وی افزود :باید اختیاراتی به وزیر داده شود و بتوانیم این روش را عملیاتی کنیم که در الیحه
جدید مالیاتی این اختیارات لحاظ شده است و به امید خدا از این روش در حمایت از بنگاههای
تولیدی استفاده میکنیم.
وی با بیان اینکه نحوه حمایت از تولید در فاز دوم هدفمندی یارانهها تغییر میکند ،گفت :در
فاز دوم باید تصمیمات جدیدی برای حمایت از تولید اتخاذ شود که یکی از این حمایتها از
طریق «نظام مالیاتی و اصالح در مالیات» و سیاستهای اعتباری جدید صورت خواهد گرفت.
از این اظهارات چنین برداش��ت میش��ود که نرخ استهالک نزولی یکی از روشهای اصلی
حمایت از صنایع برای اصالح تکنولوژی صنایع در مدت اجرای قانون هدفمندی یارانهها است.
البته الزم به ذکر است که این پیشنهاد توسط جمشید پژویان طراح اولیه طرح هدفمندی
یارانهها و رئیس فعلی شورای رقابت مطرح شده است .وی در همینباره ضمن بیان اینکه
نحوه حمایت از تولید اشتباه است و باید آن را تغییر دهند در پاسخ به این سوال که دولت باید
به چه نحوی از تولید حمایت کند ،میگوید :تنها از طریق نرخ استهالک نزولی یارانه بدهد.
وی ادامه داد :مثال اگر بنگاهی یکصد واحد انرژی با ماشینآالت موجود مصرف میکند ،اگر
با تغییر ماش��ینآالت میزان مصرف به  50واحد رسید .در سال اول  50درصد معافیت داده
شود و سال بعد  50درصد باقی مانده معافیت اعطا شود.

استمهال بدهی معوق صنایع عملیاتی نشده است

عضو کارگروه حمایت از تولید اظهار داشته است :تنها سه ماه از فرصت قانونی برای استمهال
بدهی صنعتگران باقی مانده و این در حالی است که هنوز این مساله عملیاتی نشده است.
آرمان خالقی گفت :طبق قانون بودجه  90تا آخر امس��ال برای اس��تمهال بدهی واحدهای
صنعتی فرصت داریم و این در حالی است که هنوز این بخش از قانون بودجه عملی نشده و
برای اجرا در سال آینده باید مجددا در قانون بودجه  91به تصویب برسد .طبق ماده «»28
قانون بودجه  ،۹۰بانکها میتوانند بدهی واحدهای صنعتی را تا سقف پنج سال تقسیط کنند
و عالوه بر این ،جرایم تولیدکنندگان نیز باید مورد بخشودگی قرار گیرد.
اين عضو کارگروه حمایت از تولید در ادامه گفت :با وجود فرصت تعیینشده برای استمهال
بدهی تولید کنندگان تا پایان امسال ،هنوز بانکها این موضوع را عملیاتی نکردهاند.
وي با بیان اینکه معوقات واحدهای صنعتی به سیستم بانکی رقم باالیی است ،تصریح کرد:
سرپرستان بانکها باید در مقابل هیات مدیره پاسخگو باشند و در نهایت نیز مجموعه بانک
باید در برابر بانک مرکزی جوابگو باشد.
خالقي گفت :ممکن است از طریق استمهال بدهی صنایع ،مشکل سیستم بانکی تا حدی
حل شود اما در حقیقت صنایع باید همه این پول را طی یکسال پرداخت کنند که از عهده
واحدهای صنعتی خارج است.
عضو کارگروه حمایت از تولید تصریح کرد :در واقع پرداخت بدهی در مدت یکس��ال به
معنی پرداخت چهار یا پنج برابر اقساط قبلی است که در توان تولیدکنندگان نیست هرچند
در نهایت واحد صنعتی برای اینکه از شرایط بدهی خارج شود و بتواند دوباره وام بگیرد این
مساله را میپذیرد.
وی افزود :در واقع در حالت اول بانکها تنها سه سال را به عنوان سقف دریافت اقساط تعیین
کردهاند که با احتساب سود  12درصدی وام و جریمه شش درصدی دیرکرد پرداخت ،در کل
تولیدکنندگان باید  18درصد سود بابت بدهی خود پرداخت کنند.
وی اظهار داشت :با این حال واحدهای صنعتی در آینده دوباره با مشکل روبهرو میشوند و
اگر قیمت تمام شده تولیداتشان باال باشد باز هم مشکل پرداخت بدهی را خواهند داشت و
ی برای کاالی آنها وجود ندارد ،همچنان تکرار میشود.
در واقع این صورت مساله که مشتر 
عضو کارگروه حمایت از تولید در پايان تاكيد كرد :مشکل بدهی معوق صنعتگران زمانی حل
میشود که به آنها تسهیالت نوسازی تجهیزات ارایهشود تا بتوانند قیمت تمام شده تولید
خود را کاهش دهند.
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خبر داخلی
دبیر انجمن توليدكنندگان فوالد:

صنعت براي اجراي فاز دوم
هدفمندي آماده نيست

در شرايط فعلي كه توليدكنندگان صنعتي هنوز
با مش��كالت ناشي از اجراي فاز اول هدفمندي
یارانه ها مواجهاند اجراي فاز دوم اين قانون و افزايش مجدد قيمت حامل
هاي انرژي به بخش صنعت آسيب جدي مي زند.
به گزارش اخبار فوالد ،دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران ضمن بيان
اين مطلب افزود :امروز صنعت كش��ور ما با مش��كالت متعددي از جمله
ركود بازار ،نوس��ان نرخ ارز و افزايش هزينه توليد مواجه اس��ت و در اين
ش��رايط واحدهاي توليدي آمادگي الزم ب��راي اجراي فاز دوم هدفمندي
يارانه ها را ندارند.
سید رسول خليفه سلطانی درخصوص وضعيت فعاالن بخش فوالد اظهار
داش��ت :هم اكنون اين بخش به دليل كمبود مواد اوليه در داخل كش��ور
به واردات اين مواد وابس��ته است و نوسانات شديد ارزي هفته هاي اخير
مشكالت متعددي را براي فعاالن اين بخش به وجود آورده است.

بورس كاال زمينه شفاف سازي
قيمت فوالد را فراهم مي كند

بورس كاال بس��اط رانت خواري از بازار فوالد را
جمع و بستر را براي شفاف سازي قيمت فراهم
كرده است.
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد
ای��ران با بيان اين مطلب افزود :بورس كاال اصوال ابزاري در بازار س��رمايه
اس��ت كه زمينه شفاف س��ازي در عرصه معامالت را ایجاد کرده و پايه و
اساسي براي پيشرفت در بازار مي شود.
احمد دنیانور تصريح كرد :بورس كاال توانسته با نقش آفريني در معامالت
كليدي بساط رانت خواري از بازار فوالد را جمع كند و در حال حاضر مسيري
که طي مي كند نش��ان دهنده روند رو به رشد بازار فوالد در كشور است.
دنيانور تاكيد كرد :با آمدن بورس فلزات بس��اط س��ودهاي بادآورده ،صف
هاي طويل پشت درب كارخانه هاي بزرگ فوالدي و اوضاع نابسامان بازار
برچیده می شود که در نتیجه این امر بازار عمده فروشي ساماندهي شده
و توسعه مي یابد.

تامین نیاز صنایع کشتی سازی
در فوالد هرمزگان

با راه اندازي خط توليد نورد عريض در مجتمع
فوالد هرمزگان مي توانيم نيازهاي کشتي سازي
داخل��ي و منطقه را تامين کرده و از محصوالت
اين مجتمع براي صادرات استفاده کنيم.

اخبار انجمن
شرکت انجمن در جلسه بررسی تدابیرکنترل بازار ارز
پی��رو دع��وت مدیر کل امور اقتصادی وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت از انجمن
برای ش��رکت در جلسه ای به منظور اطالع رسانی و دریافت تازه ترین اطالعات
در خصوص آخرین مقررات ارزی کش��ور ،نماینده انجمن در این جلسه شرکت
کرد .در جلسه مذکور که معاونین و مدیران ارشد بانک مرکزی و وزارت صنعت،
معدن و تجارت حضور داشتند ،مسائل و مشکالت ناشی از نوسانات نرخ ارز برای
صادر کنندگان و واردکنندگان کاالهای مختلف و تدابیر الزم برای حل آنها مورد
بررس��ی قرار گرفت .همچنین در این جلسه ،پیشنهاداتی از طرف انجمن و سایر
تشکل هایی که در جلسه حضور داشتند ،مطرح گردید که مقرر شد در جلسات
آتی مقامات ارشد بانک مرکزی راجع به آنها تصمیم گیری شود.

گزارش خبری

به گزارش اخبار فوالد به نقل از خبرگزاری موج ،مرتضي آقاجاني مديرعامل
مجتمع ف��والد هرمزگان با اعالم اين مطلب گفت :در حال حاضر ظرفيت
فوالدس��ازي مجتمع فوالد هرمزگان  1/5ميليون تن اس��ت که براس��اس
برنامه ريزي هاي صورت گرفته شده بايد اين رقم به سه ميليون تن برسد.
محمد مسعود سميعي نژاد رئيس هيئت مديره فوالد هرمزگان نيز با اشاره
به اعمال تحريم ها عليه ايران متذکر شد :با وجود اعمال تمامي محدوديت
هاي بين المللي ،ما توانستيم توسط متخصصان و سرمايه گذاران داخلي
مجتمع فوالد هرمزگان را به بهره برداري برسانيم و براساس برنامه ريزي
هاي انجام ش��ده ظرفيت توليد مجتمع فوالد هرمزگان را تا پايان برنامه
پنجم به سه ميليون تن خواهیم رساند.

تعیین تكلیف نهایی هفت
طرح فوالدی تا پایان دی ماه

ب��ه گزارش اخبار فوالد به نقل از ایرنا خدامراد
احم��دی در ب��اره زمان نهای��ی واگذاری هفت
طرح فوالدی به بخش خصوصی بیان داش��ت:
ارزیاب��ی های الزم در این مورد انجام ش��ده و
ظرف مدت زمان کوتاهی تا پایان دی ماه هفت طرح باقی مانده از هشت
طرح فوالدی به بخش خصوصی واگذار می شود.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو در مورد كند بودن روند پیشرفت این طرح ها
اظهار داشت :یكی از دالیل واگذاری طرح های دولتی به بخش خصوصی
همین امر است زیرا تجربه نشان داده هر جا كه دولت متولی انجام كاری
شده این امر به كندی به سرانجام رسیده است .بنابراین تالش می كنیم
تا از ظرفیت بخش خصوصی برای س��رعت بخشیدن به پیشبرد این طرح
ها استفاده شود.

تأخیر در پرداخت حقوق
بازنشستگانفوالد

مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی ف��والد در واکنش
به تأخی��ر در پرداخ��ت حقوق بازنشس��تگان
این ش��رکت گف��ت :در حال حاض��ر صندوق
بازنشستگی فوالد با مش��کل تامین مالی روبه

رو است.
به گزارش اخبار فوالد به نقل از فارس ،بازنشس��تگان ش��رکت ملی فوالد
ایران طی دو ماه گذشته حقوقی از این شرکت دریافت نکردهاند.
یکی از بازنشستگان شرکت ملی فوالد در این مورد گفت :مدیران شرکت
فوالد با عدم مس��ئولیتپذیری در قبال این موضوع ،از ارائه پاس��خ های
قانعکننده به بازنشستگان طفره می روند.
اسرافیل احمدیه ،مدیرعامل شرکت ملی فوالد در این مورد اظهار داشت:
عالوه بر س��ازمان توسعه و نوس��ازی معادن و وزارت صنعت ،مجلس نیز
به دنبال حل این موضوع اس��ت و اخیرا ً نامهای برای حل مش��کل اعضای
صندوق بازنشستگی فوالد تنظیم شده و این موضوع در دولت نیز در حال
پیگیری است.

یک درصد از فوالد جهان در
ایران تولید می شود

به گزارش اخبار فوالد به نقل از باشگاه خبرنگاران ،وزیر
صنعت ،معدن و تجارت اظهار داشت :در  9ماهه گذشته
توليد فوالد خام در كشور  10/3ميليون تن بوده كه اين
ميزان در مدت مشابه سال گذشته  9/2ميليون تن بوده است.
وي با بيان اينكه ميزان توليد محصوالت فوالدي در  9ماهه ابتداي س��ال گذش��ته
 11/8ميليون تن بوده است ،اظهار داشت :اين ميزان در سال جاري به  12/7ميليون
تن رسيده است.
غضنفري با اشاره به اينكه توليد فوالد خام در دنيا در  11ماه گذشته  1/37ميليارد تن
بوده است ،تصريح كرد :توليد كشور ما يك درصد از این میزان است.

اکتشاف یک معدن جدید
سنگ آهن در اصفهان

در س��ال جارى يک ذخيره س��نگآهن با حجم
قطع��ى  19/5ميليون ت��ن در اصفهان به گواهى
کشف رسيده است.
مدير امور اکتشاف سازمان زمينشناسى و اکتشافات
معدنى ایران با اعالم این مطلب افزود :همچنين يک ذخيره ديگر سنگآهن با حجم
سه ميليون تن نيز در آذربايجان شرقى کشف شده که حجم ذخيره احتمالى آن 10
ميليون تن است .در استان يزد نيز يک معدن سنگآهن با ذخيره قطعى حدود يک
ميليون تن کشف شده است.
بهروز برنا با بيان اينکه بيش از چهار ميليارد تن ذخاير قطعى و احتمالى سنگآهن
در ايران وجود دارد ،تصريح کرد :س��ازمان زمينشناس��ى و اکتشافات معدنى کشور
برنامههاى اکتشافى سنگآهن را در نقاط مختلف در دست اجرا دارد که با ادامه آنها
حجم ذخاير کشف شده کشور در اين حوزه افزايش خواهد يافت.

تقویت بخش خصوصی
تحریم ها را به فرصت تبدیل
می کند

در شرايط اقتصادي خاص جهاني و هم چنين تحريمهاي
بين المللي عليه كشور ،تقويت بخش خصوصي مي تواند
اين تهديدهاي اقتصادي را به فرصت تبديل كند.
مهدي غضنفري در هفدهمين جشنواره قهرمانان صنعت با بیان این مطلب افزود :هم
اكنون در شرايط اقتصادي خاصي در جهان قرار داريم و بحران اقتصادي تاثير خود را
روي اقتصادها آشكار مي كند.
وزير صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به اينكه اين شرايط يك سري تهديدها و فرصت
هايي دارد افزود :براي استفاده از فرصت ها و مقابله با تهديدها بايد به كارآفرينان و
اصحاب صنعت توجه داشته باشيم تا آثار تحريم ها به حداقل كاهش يابد و فرصت
سرمايه گذاري جديد ايجاد شود.
غضنف��ری در پایان افزود :بخش خصوصي مهمتري��ن راه براي دور زدن تحريم ها،
خروج از بحران و توسعه ظرفيت ها است.

حضور فعال انجمن در دومین همایش چشم انداز
صنعت فوالد و معدن ایران

دعوت انجمن از اعضاء برای شرکت در اولین
همایش سرمایه گذاری و کارآفرینی

پس از استقبال شرکت های عضو انجمن از مشارکت انجمن در نخستین همایش چشم
انداز صنعت فوالد و معدن ایران در بهمن ماه س��ال گذشته ،امسال نیز انجمن نقش پر
رنگی در برگزاری دومین دوره همایش مذکور خواهد داشت .در این راستا طی مذاکرات
بعمل آمده توسط روابط عمومی انجمن ،امکان حضور مدیران و متخصصان شرکت های
عضو انجمن در این همایش با تخفیف  20درصد فراهم آمده اس��ت که این موضوع از
طریق مکاتبات انجمن و همچنین نشریه چیالن به اطالع اعضاء محترم رسیده است.
الزم به ذکر است دومین همایش چشم انداز صنعت فوالد و معدن ایران با نگاهی به بازار،
درتاریخ  8بهمن ماه س��ال جاری در مرکز همایش های بین المللی صدا و س��یما توسط
روزنامه دنیای اقتصاد برگزار خواهد ش��د و بیش از  500مدیر از ش��رکت های داخلی و
خارجی در آن حضور خواهند داشت .الزم به توضیح است آقای مهندس خلیفه سلطانی،
دبیر انجمن عضو کمیته راهبردی این همایش هستند.

به دنبال مکاتبه دبیرکل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با انجمن در خصوص
دعوت از اعضاء انجمن برای شرکت در اولین همایش سرمایه گذاری و کارآفرینی،
انجمن طی نامه ای این موضوع را به مدیران شرکت های عضو منعکس نمود.
اولین همایش س��رمایه گذاری و کارآفرینی در تاریخ  26دی ماه س��ال جاری در
سازمان توس��عه تجارت ایران برگزار خواهد شد و وزیر صنعت ،معدن و تجارت،
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی و روسای سازمانهای مرتبط با فضای
کسب و کار در آن حضور خواهند داشت.
الزم به ذکر است تعدادی از اعضای انجمن به این دعوت انجمن پاسخ دادند که
اقدامات الزم برای حضور افراد معرفی ش��ده در همایش از س��وی روابط عمومی
انجمن در حال انجام می باشد.

رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس:

تسهيالت خط اعتباری انرژی به عنوان کمک به تولید مورد قبول مجلس نيست
رئیس کمیس��یون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر دولت در
اجرای فاز جدید قانون هدفمندی یارانهها ،سهم تولید را نپردازد ،پروندهاش را به قوه
قضاییه ارجاع خواهیم داد ،گفت :تاکنون به دلیل برخی مالحظات ،پرونده تخلفات
را به قوه قضاییه ارجاع ندادهایم.
غالمرض��ا مصباحیمق��دم در گفتگو با مه��ر در خصوص اجرای ف��از دوم قانون
هدفمندی یارانه ها گفت :در اجرای فاز بعدی ،دولت باید سهم  30درصدی که در

قانون در نظر گرفته شده است را بپردازد در حالی که هم اکنون مشکل اینجا است
که دولت نه  30درصد؛ بلکه حتی  20درصد منابع حاصل از هدفمندی حتی به
صورت تسهیالت را نیز به تولید اختصاص نداده است.
ویتصریحکرد :اگراینمنابعدراختیارتولیدکنندگانقرارگیرد ،بسیاریازمشکالت
آنها حل میش��ود و آنها می توانند ساختارهای تولیدی خود را تغییر داده و اصالح
کنند ،به طوری که اتکا به انرژی از سوی صنایع کمتر و تولید با صرفهتر شود؛ در این

صورت مصرف انرژی نیز بهتر مدیریت خواهد شد و بهرهوری افزایش مییابد.
به گفته مصباحیمقدم ،اجرای این موارد بر اس��اس قانون الزم است و دولت اگر
مطابق با این قانون عمل کند ،میتواند آثار مناس��بی به بار آورد .البته باید توجه
داشت که مجلس اختصاص کمک در قالب خط اعتباری انرژی را به عنوان کمک به
تولید قبول ندارد؛ بلکه معتقد است که باید درآمد ناشی از اصالح قیمت حاملهای
انرژی به دست بخش تولید برسد.
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خبر خارجی
افزایش تعرفه صادرات سنگ
آهن هند

ی ها منتظ��ر بهبود خرید چینیه��ا در روزهای
هند 
آتی هستند چون معتقدند قبل از تعطیالت سال نوی
چینی کارخانهها خرید میکنند .از این رو شاید قیمت
نقدی سنگ آهن باال برود .بازار هنوز ضعیف است و
آماده پذیرش افزایش قیمت هند نیس��ت؛ چرا که در حال حاضر قیمتهای برزیل
و اس��ترالیا قدرت رقابت باالیی دارند و چه بس��ا این افزایش تعرفه صادرات به ضرر
هندیها گردد .در بازار داخلی هند افزایش  10درصدی تعرفه صادرات س��نگ آهن
فعاالن بازار را نگران کرده است .اتحادیه صنایع معدنی هند بر این باور است که این
افزایش تعرفه ،بازار صادرات سنگ آهن هند را با چالش مواجه خواهد کرد .فعاالن
بازار نیز انتظار داشتند این تعرفه بین فوریه  2012تا مارس  2013تغییر کند .به نظر
آن ها این امر به اقتصاد هند آسیب وارد می کند.

بازار بیلت سی آی اس
در سکوت

بازار بیلت س��ی آی اس در ح��ال حاضر تحت تاثیر
تعطیالت س��ال نو است و انتظار می رود در روزهای
آینده فعال ش��ود .علی رغم ای��ن که تولید کنندگان
سی آی اس بخش اعظم تولید ژانویه و حتی فوریه
را پیش فروش کرده اند و در بازارها نیاز به بیلت مش��هود اس��ت ،اما ماه اول سال
فعالیت چندانی در بازار مشاهده نخواهد شد .در ماه ژانویه انتظار رشد قیمت زیادی
نمی توان داشت .روند بازار بیلت سی آی اس تا حد زیادی به قیمتی که ترک ها
برای خرید قراضه خواهند داد بستگی دارد .از طرفی چون انتظار رشد قیمت  5تا
 10دالری در آن بازار می رود ،ظاهرا تاثیر محدودی بر بازار بیلت خواهد داشت.

افزایشقیمتمیلگرددراسپانیا

با افزایش قیمت میلگرد کارخانهها در اس��پانیا،
بازار میلگ��رد روند صعودی پیدا کرده اس��ت .با
وجود ای��ن که تولید کنن��دگان میلگرد جنوب
اروپا اوایل ماه دسامبر قیمت را  20دالر باال برده

قيمتهايجهاني

بودند ،اکنون تصمیم به افزایش  30دالری قیمت ها دارند .با این حس��اب
قیمت پایه میلگرد در اس��پانیا به  285تا  295یورو میرس��د و قیمت درب
کارخانه  535تا  545یورو خواهد بود .البته فعالیت کم بازار پیش از تعطیالت
رس��می 6ژانویه در این کش��ور خبر از آن میدهد که شاید این رشد قیمت
فعال پذیرفته نشود.

وضعیت سنگ آهن در
بازارهای جهانی

ب��ازار نه چندان قوی محص��والت فوالدی بخش
سنگآهن را تحتالش��عاع خود قرار داده است.
اگر بهای سنگآهن به نسبت پایین بماند ،تاجران
انبارهای خود را از کاال پر خواهند کرد تا از میزان
وابستگی خود به تولیدکنندگان در آینده بکاهند و در عوض بتوانند این مواد
را در دورهای که قیمتها در اوج قرار دارد ،به فروش برسانند .به عالوه تاجران
پیش از تعطیالت مش��غول به خرید سنگآهن ارزان بودند تا بتوانند بعد از
تعطیالت آن را با باالترین قیمت بفروشند.

افزایش تعرفه صادرات قراضه
روسیه

نش��انه ها در بازار بین المللی حکایت از این دارد
که روسیه قصد دارد تعرفه صادرات قراضه خود را
باالببرد تا بدین ترتیب در آمد بیشتری از این راه
کسب کند .تعرفه فعلی صادرات قراضه روسیه 15
درصد ارزش قراضه و حداکثر تا 15یورو در هرتن اس��ت که  20س��ال پیش
تعیین شده و افزایش ارزش مواد اولیه و محصوالت فوالدی از آن زمان تاکنون
در آن لحاظ نشده است.
ش��ایان ذکر است روسیه در س��ال  2012معادل دو میلیون تن قراضه صادر
کرده و تغییر تعرفه صادرات مطمئنا بر میزان صادرات و قدرت رقابت روسیه
در بازارهای جهانی اثر گذار خواهد بود.
پیش از تعطیالت کریسمس ،مصرفکنندگان به طور عمده سنگآهن برزیل
را وارد بازارهای داخلی کردند ،چراکه از قیمت پایینتری نسبت به سنگآهن
استرالیا برخوردار است .گفتنی است یک کارخانه بزرگ سنگ آهن در برزیل
سیس��تم قیمتگذاری خود تحت قراردادهای بلندمدت را به نفع تعدادی از
مصرفکنندگان تغییر داده است.

تاخیر در فعالیت بازار
آسیای شرقی

بازار شرق آسيا از هفته آينده فعاليت خود را پس از اتمام
تعطيالت س��ال نو آغاز مي کند ولي پس از سه هفته
تعطيالت سال نو چيني آغاز مي شود .بنابراین فاصله
کوتاه بين تعطيالت کريسمس و تعطيالت سال نو چين احتماال فعاليت بازار واردات
فوالد ش��رق آسيا را به تاخير مي اندازد.در شرق آسیا ،هيچ کس عجله اي در معامله
ندارد ،چون تعطيالت است و روند بازار در ماه فوريه پس از تعطيالت سال نو چيني
روش��ن تر خواهد ش��د .کارخانه ها قيمت هاي صادراتي را ثابت نگه داشته اند و وارد
کننده ها ترجيح مي دهند خريد ها را به تعويق بيندازند.

افزایش قیمت ورق گرم روسیه

هن��وز کارخانه ه��ای روس��یه از تعطیالت س��ال نو
برنگشتهاند ولی نشانه هایی از افزایش قیمت ورق گرم
توسط بعضی از آن ها دیده شده است .سوراستال قیمت
را تغییر داده چرا که گذشته از اروپا و خاورمیانه در آمریکا
هم فروش خوبی دارد .البته به نظر اکثر تجار با توجه به
ادامه بحران اقتصادی در اروپا و امریکا دلیلی برای بهبود تقاضا و افزایش قیمت وجود
ندارد .بازار ورق در روسیه رونق ندارد ولی روزهای آینده چشم انداز بازار روشنتر خواهد
شد چرا که آمار تولیدات دسامبر اعالم می شود و ازطرف دیگر قیمت های جدید چین،
کره و هند نیز اعالم خواهد شد.

افزایش قیمت بیلت چین

در روزهای اخیر قیمت بیلت در ش��مال چین با
افزایش فروش ورق کمیباال رفته است .در ایالت
هبی قیمت درب کارخانه  5دالر بین اول تا سوم
ژانویه رش��د داش��ته و به  594دالر هر تن با 17
درصد مالیات بر ارزش افزوده رسید.
ی باالتر از سطح انتظار بازار
این رش��د قیمت کم 
بود؛ چون بهبود چشمگیری در تقاضای نهایی نمایان نشده است .برخی علت
را پای��ان افت قیمتهای اخیر میدانند .برخی دیگر بهبود بازار ورق را علت
این رشد قیمت میبینند .در کل اغلب فعاالن بازار بهبود بازار بیلت چین را
موقتی خوانده اند و اعالم می کنند که تا تعطیالت سال نو چینی بازار بیلت
این کشور تغییر چندانی نخواهد داشت.

محصوالت فوالدی در بازار جهانی
روند تغییرات قیمت شمش و
روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﺷﻤﺶ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮﻻدي در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ

ﻋﻨﻮان

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺎزار /ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻤﻞ

ﺑﯿﻠﺖ

ﺻﺎدرات روﺳﯿﻪ ،ﻓﻮب درﯾﺎي ﺳﯿﺎه -درﯾﺎي ﺑﺎﻟﺘﯿﮏ

572

ﺑﯿﻠﺖ

ﺻﺎدرات روﺳﯿﻪ ،ﻓﻮب درﯾﺎي ﺧﺰر

577

577

ﺑﯿﻠﺖ

ﺻﺎدرات ﺗﺮﮐﯿﻪ  -ﻓﻮب

605

620

525

ﺑﯿﻠﺖ

واردات اﯾﺮان از  - CISﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽC&F -

*

615

623

633

ﺑﯿﻠﺖ

واردات اﯾﺮان  -ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎسC&F -

640

645

660

665

665

ﺑﯿﻠﺖ

ﺻﺎدرات ﭼﯿﻦ  -ﻓﻮب

770

770

763

758

758

763

ﻣﯿﻠﮕﺮد

ﺻﺎدرات ﺗﺮﮐﯿﻪ  -ﻓﻮب

657

665

678

678

678

683

ﻣﯿﻠﮕﺮد

ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ  -درب اﻧﺒﺎر

670

670

683

673

678

675

ﻣﯿﻠﮕﺮد

ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ اﯾﺮان  -درب اﻧﺒﺎر

807

807

805

833

828

858

ﻣﯿﻠﮕﺮد

واردات اﯾﺮان  -ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎسC&F -

685

685

715

715

715

715

ﻣﯿﻠﮕﺮد

ﺻﺎدرات ﭼﯿﻦ  -ﻓﻮب

622

622

623

620

613

620

ورق ﮔﺮم 2 -ﺗﺎ  8ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ

ﺻﺎدرات اﮐﺮاﯾﻦ ،ﻓﻮب درﯾﺎي ﺳﯿﺎه

560

550

550

550

550

558

ورق ﮔﺮم

واردات اﯾﺮان از  - CISﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽC&F -

672

665

655

653

653

653

ورق ﮔﺮم

ﺻﺎدرات روﺳﯿﻪ  -ﻓﻮب درﯾﺎي ﺳﯿﺎه

582

592

593

598

598

598

ﮐﻼف ﺳﺮد

ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ

745

745

733

770

778

790

* قیمتهای فوق مربوط به معامالت نقدی بازار میباشد.

 2دﺳﺎﻣﺒﺮ

9دﺳﺎﻣﺒﺮ

16دﺳﺎﻣﺒﺮ

 23دﺳﺎﻣﺒﺮ

 30دﺳﺎﻣﺒﺮ

 6ژاﻧﻮﯾﻪ

580

598

603

603

603

578

590

590

590

625

633

635

633

633
665

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 :آقایان احمد دنیانور و مهندس هژبر
همکاراناینشماره :شیماجعفری،مهندسآسیهسیدعلیانوجعفرعبداللهی
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر ،ضلع جنوبی پارک ساعی،کوچه اسعدی ،پالک 34
تلفن88708063 -88708064 :
فکس88708065 :

4

قیمتهایداخلی

شماره بیست و ششم نیمه دوم دی ماه 1390

قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران  -نیمه دوم دی 90
(واحد :ریال/کیلوگرم)

ﻗﯿﻤﺖ ورق روﻏﻨﯽ در ﺑﺎزار ﺗﻬﺮان
سایز
ﺳﺎﯾﺰ

0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.25
1.5
2
2.5

دی
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦقیمت
میانگین
دومدي
هفتهدوم
در ﻫﻔﺘﻪ
ﻗﯿﻤﺖ در

*
*
13,300
12,066
11,750
11,925
12,100
12,266
12,316
12,425
13,000

13,600
14,000
13,566
12,533
12,333
12,200
12,633
12,500
12,533
13,000
13,400

2

10,050

10,200

10,225

10,225

10,150

10,200

10,000

10,100

10,400

10,425

10,375

10,425

11,400

11,580

11,520

11,550

11,770

11,750

10

12

15
20

25

10120
10200
*

*

ﻣﯿﻠﮕﺮد آﺟﺪار

12
ﺳﺎﯾﺰ
14

10,050

6

*

*

8

10,183

8

ﻫﻔﺘﻪ اول دي
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ در
10120

ﻫﻔﺘﻪ دوم دي
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ در
10650

10650

10120

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ در ﻫﻔﺘﻪ دوم دي

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ در ﻫﻔﺘﻪ اول دي

9450

8
10
12
سایز
ﺳﺎﯾﺰ
14
8
16
10
18
12
14
16
16
18
18
20
16
22
18
25
20
28
22
30
25
28
32

10200

10080
9650
میلگرد آجدار
9970
9570
ﻣﯿﻠﮕﺮد آﺟﺪار
9950هفته دوم دی
میانگین قیمت در
9800هفته اول دی
میانگین قیمت در
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ در ﻫﻔﺘﻪ دوم دي
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ در ﻫﻔﺘﻪ اول دي
9950
9700
9650
9570
9800
9700

9650
9700
9700
9700
9650
9670
9700
9700
9700
9700
9670
9700

30
32

9950
9950

9700
9700

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ در ﻫﻔﺘﻪ دوم دي

ناودانی

اولدي
در ﻫﻔﺘﻪ اول
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ در
دی
میانگین
هفتهاول دي
قیمت در ﻫﻔﺘﻪ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ

6.5
6.5
8
8
10
10
12
12
14
14
16
16
18
18
20
20
22
22

9950
9950
9950
9950
9950
9950
9950
9950
9950
9950
9950
9950

10,200
10,200
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
9,880
9,880
9,830
9,830
9,800
9,800
1,200
1,200

10,100
10,100
10,000
10,000
10,000
10,000
*
*
10,350
10,350
10,350
10,350
*
*
12,000
12,000

ﻧﺎوداﻧﯽ
ﻧﺎوداﻧﯽ

ﺳﺎﯾﺰ
سایز
ﺳﺎﯾﺰ

10080
9970
9950
9950

دی
میانگین
اولدي
هفتهاول
در ﻫﻔﺘﻪ
قیمت در
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ

دی
دومدي
هفتهدوم
درﻫﻔﺘﻪ
قیمتدر
میانگین ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ در ﻫﻔﺘﻪ اول دي

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

*

9750
9450

10

9,850

4

*

ﻧﺒﺸﯽ
ﻧﺒﺸﯽ

سایز
ﺳﺎﯾﺰ
ﺳﺎﯾﺰ

*

ﺳﺎده
ﻣﯿﻠﮕﺮد *

6.5
14

هفتهاول
در ﻫﻔﺘﻪ
قیمت در
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ
اولديدی
میانگین

5

6.5

9750

10120

ﺳﺎﯾﺰ
12

9,975

3

سایز
ﺳﺎﯾﺰ

اولديدی
میانگین قیمت در هفته
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ در ﻫﻔﺘﻪ اول

دی
میانگین قیمت در هفته دوم
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ در ﻫﻔﺘﻪ دوم دي

8

درﻫﻔﺘﻪ
قیمتدر
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ
هفتهدومدومديدی
میانگین

میلگرد ساده

ﻣﯿﻠﮕﺮد ﺳﺎده

10

مهرماه
در نیمه
تهران-
بازار
سیاه در
قیمت ورق
ﺑﺎزاراولﺗﻬﺮان
ﺳﯿﺎه
ورق
ﻗﯿﻤﺖ

ﺳﺎﯾﺰ
سایز

ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮﻻدي در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺗﻬﺮان
ﺑﺎزارﻫﺎي ﺗﻬﺮان
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮﻻدي در نبشی

قیمت میلگرد ساده و آجدار در بازار تهران -نیمه دوم دی

قیمت ورق روغنی در بازار تهران-نیمه اول مهرماه

دی
ﻫﻔﺘﻪاول
ﻗﯿﻤﺖدردرهفته
قیمت
میانگین
اول دي
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

قیمت نبشی و ناودانی در بازار تهران  -نیمه اول مهرماه

دومدي
درﻫﻔﺘﻪ دوم
میانگین ﻗﯿﻤﺖ در
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
دی
هفتهدوم دي
قیمتدر ﻫﻔﺘﻪ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ

*
*
10,500
10,500
10,800
10,800
10,800
10,800
11,000
11,000
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
11,500
11,500

ﺗﻬﺮان
بازارﺑﺎزار
ﻓﻮﻻدي در
ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻗﻴﻤﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮات
تهران
فوالدی در
محصوالت
قیمت
روند تغییرات هفتگی

*
*
11,300
11,300
*
*
11,200
11,200
11,200
11,200
*
*
11,200
11,200
11,050
11,050
11,750
11,750

14000

13000

12000

11000

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ )رﯾﺎل(

ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ )ﺗﻦ(

9000
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﺗﺎرﯾﺦ

ﺗﺎرﺑﺦ ﺗﺤﻮﯾﻞ

9,288

11,343

32120
1080

1390/10/05
8000
1390/10/05

1390/12/29

8,433

39220

1390/10/05
7000
1390/10/05

ورق ﻗﻠﻊ اﻧﺪود

11,343

240

ورق ﮔﺮم C

8,932

8950

1390/10/12
6000
1390/10/12

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه
ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ
ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ

ورق ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه G

12,736

ورق ﮔﺮم C

8,722

ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ
ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ
ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ
ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ
ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ
ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ
ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ
ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ
ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ
ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ
نبشی

ناودانی

ميلگرد آجدار

ميلگرد ساده
ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن

ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن
ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن
ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن

بورس کاال

ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن
ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن
ﻧﺎم ﮐﺎﻻ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ )رﯾﺎل(

ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ

ورق ﺳﺮد B

ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ

ورق ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه G

12,736

ورق ﮔﺮم C

8,722

ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ
ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ
ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ
ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ

ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ
ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ
ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ
ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ
ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ
ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ
ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ
ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن
ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن
ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن
ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن

ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن
ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن
ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن
ﻓﻮﻻد ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﻓﻮﻻد ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﻓﻮﻻد ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﻓﻮﻻد ﺧﻮزﺳﺘﺎن

ورق ﻗﻠﻊ اﻧﺪود

ورق ﮔﺮم B

ورق ﺳﺮد B

ﻓﻮﻻد ﮐﺎوﯾﺎن
ﻓﻮﻻد ﮐﺎوﯾﺎن

9,753

39220

1390/10/05

2150

1390/10/12

1390/12/29

30890

ورق ﮔﺮم C

8,932

8950

ورق ﮔﺮم B
ﺗﺨﺘﺎل A
ﺗﺨﺘﺎل B
ﺗﺨﺘﺎل C

ﺗﺨﺘﺎل E
ﺳﺒﺪ ﻣﯿﻠﮕﺮد و ﺗﯿﺮآﻫﻦ

)آﻟﯿﺎژﺳﺎزي(
ﺳﺒﺪ ﺗﯿﺮآﻫﻦ ﻣﺨﻠﻮط

8,637

1390/10/12

1390/12/29

11760

1390/10/12

7,755

765

1390/10/13

1390/10/18

7,592

465

1390/10/13

1390/10/18

7,592
8,053

765

1390/10/12

1390/10/13

1390/11/30

1390/10/18

800

1390/10/13

9,494

77000

1390/10/04

1390/11/30

12,050

14080

1390/10/12

1390/11/30

8,913

2200

1390/10/12

1390/11/30

ﺳﺒﺪ ﻣﯿﻠﮕﺮد ﻣﺨﻠﻮط )آﻟﯿﺎژﺳﺎزي(
ﺳﺒﺪ ﺗﯿﺮآﻫﻦ ﻣﺨﻠﻮط

ﻣﯿﻠﮕﺮد A3-20

1390/10/05

1390/11/30

1390/11/30

9,076

4554

1390/10/12

1390/10/18

1390/11/30

ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ
ﻓﻮﻻد
ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ
ﻓﻮﻻد
ﺧﻮزﺳﺘﺎن

ﻣﺠﺘﻤﻊﻣﺒﺎرﮐﻪ
ﻓﻮﻻد
ﻓﻮﻻد ﮐﻮﯾﺮ
ﻣﺠﺘﻤﻊﻣﺒﺎرﮐﻪ
ﻓﻮﻻد
ﻓﻮﻻد ﮐﻮﯾﺮ
ﻣﺠﺘﻤﻊﻣﺒﺎرﮐﻪ
ﻓﻮﻻد
ﻓﻮﻻد ﮐﻮﯾﺮ
ﻣﺠﺘﻤﻊﻣﺒﺎرﮐﻪ
ﻓﻮﻻد
ﻓﻮﻻد ﮐﻮﯾﺮ
ﻣﺠﺘﻤﻊﻣﺒﺎرﮐﻪ
ﻓﻮﻻد
ﻓﻮﻻد ﮐﻮﯾﺮ
ﻣﺠﺘﻤﻊﻣﺒﺎرﮐﻪ
ﻓﻮﻻد
ﻓﻮﻻد ﮐﻮﯾﺮ
ﻣﺒﺎرﮐﻪ
ﻓﻮﻻد ﮐﺎوﯾﺎن
ﻓﻮﻻد
ﻣﺒﺎرﮐﻪ
ﻓﻮﻻد ﮐﺎوﯾﺎن
ﻓﻮﻻد
ﻣﺒﺎرﮐﻪ
ﻓﻮﻻد
ﻓﻮﻻد ﯾﺰد

ﻓﻮﻻد ﯾﺰد
آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن
ذوب
ﻓﻮﻻد ﯾﺰد
ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن
ﻓﻮﻻد ﮐﺮﻣﺎن
ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن
ﻓﻮﻻد ﮐﺮﻣﺎن
ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن
ﻓﻮﻻد ﮐﺮﻣﺎن
ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن
ﻓﻮﻻد ﮐﺮﻣﺎن
ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن
ﺟﻬﺎن ﻓﻮﻻد ﻏﺮب
اﺻﻔﻬﺎن
ﺟﻬﺎنآﻫﻦ
ذوب
ﻓﻮﻻد ﻏﺮب

ورق ﻗﻠﻊ اﻧﺪود

ورق ﮔﺮم B

ورق ﺳﺮد B

ﺗﺨﺘﺎل B

ﺗﺨﺘﺎل E
سياه و ﺗﯿﺮآﻫﻦ
ورقﻣﯿﻠﮕﺮد
ﺳﺒﺪ
)آﻟﯿﺎژﺳﺎزي(
ﺳﺒﺪ ﺗﯿﺮآﻫﻦ ﻣﺨﻠﻮط

اﻧﺪود
ورق
)5SP(150*150
ﺷﻤﺶﻗﻠﻊﺑﻠﻮم
ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه G
ورق
)5SP(150*150
ﺷﻤﺶ ﺑﻠﻮم

ورق
ﺷﻤﺶﮔﺮمﺑﻠﻮم5SP(150*150) B
ﺳﺒﺪ ﮔﺮم C
ورق
ﻣﯿﻠﮕﺮد ﻣﺨﻠﻮط
ﺳﺒﺪ ﺳﺮد
ورق
 Bﻣﺨﻠﻮط
ﻣﯿﻠﮕﺮد
ﺳﺒﺪ ﻗﻠﻊ
ورق
اﻧﺪودﻣﺨﻠﻮط
ﻣﯿﻠﮕﺮد

ﺳﺒﺪ ﮔﺮم B
ورق
ﻣﯿﻠﮕﺮد ﻣﺨﻠﻮط
ﺳﺒﺪ ﮔﺮم C
ورق
ﻣﯿﻠﮕﺮد ﻣﺨﻠﻮط
ﺗﺨﺘﺎل A
ﻣﯿﻠﮕﺮد ﻣﺨﻠﻮط
ﺳﺒﺪ
ﺗﺨﺘﺎلﮔﺮم20-40 B
ورق

1390/10/04

1391/01/04

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد ﮐﻮﯾﺮ

ﺳﺒﺪ ﻣﯿﻠﮕﺮد ﻣﺨﻠﻮط

ﺳﺒﺪ ﻣﯿﻠﮕﺮد ﻣﺨﻠﻮط
ﺳﺒﺪ ﻣﯿﻠﮕﺮد ﻣﺨﻠﻮط
ﺳﺒﺪ ﻣﯿﻠﮕﺮد ﻣﺨﻠﻮط
ﺳﺒﺪ ﻣﯿﻠﮕﺮد ﻣﺨﻠﻮط

ورق ﮔﺮم 20-40
ورق ﮔﺮم 20-40

8,658

1100

8,600

1100

1390/10/07
1390/10/11

8,700

5720

1390/10/14

1391/01/14

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد ﮐﻮﯾﺮ

8,900

880

1390/10/18

1391/01/18

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد ﮐﻮﯾﺮ

8,900
9,950
9,950

220

2840
720

1390/10/18
1390/10/07
1390/10/07

1391/01/18
1391/01/04
1391/01/04

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد ﮐﻮﯾﺮ
ﻓﻮﻻد ﮐﺎوﯾﺎن
ﻓﻮﻻد ﮐﺎوﯾﺎن

8,637
8,700
8,932
8,900

7,755
8,900
7,592
9,950

240
1100
11760
5720
8950
220
765
880

1390/10/12
1390/10/11
1390/10/12
1390/10/14
1390/10/12
1390/10/18
1390/10/13
1390/10/18

1390/12/29
1391/01/11
1390/11/30
1391/01/14
1390/11/30
1391/01/18
1390/10/18
1391/01/18

1390/10/04

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد ﮐﻮﯾﺮ

1391/01/11

9,753
8,600
11,343
8,658

30890
1100
2150
1100

1390/10/05
1390/10/04
1390/10/12
1390/10/07

1390/11/30
1391/01/04
1390/12/29
1391/01/07

1391/01/04

ﺳﺒﺪ ﻣﯿﻠﮕﺮد ﻣﺨﻠﻮط

1391/01/07

8,433
7,729
8,722
8,589

2410
25000
39220
80210

1390/10/05
1390/10/14
1390/10/05
1390/10/14

1390/12/29
1390/11/14
1390/11/30
1390/10/19

ﺷﻤﺶ ﺑﻠﻮم )5SP(150*150

ﺷﻤﺶ ﺑﻠﻮم )5SP(150*150

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد ﮐﻮﯾﺮ

9,288
7,580
11,343
7,729
12,736
8,104

32120
60850
1080
10000

1390/10/05
1390/10/05
1390/10/05
1390/10/06

1390/12/29
1390/10/23
1390/12/29
1390/10/30

8,104

8,104
8,589

ﻗﯿﻤﺖ )رﯾﺎل(
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 9,956

) 55000ﺗﻦ(
ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ

ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
1390/10/18

ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﺗﺎرﺑﺦ
1390/11/30

12,050

4840

1390/10/13

1390/11/30

25000

25000
1100

12,050

15840

1390/10/12

1390/11/30

1390/10/14

1390/10/14

ﺷﻤﺶ ﺑﻠﻮم )5SP(150*150

8,913

2200

1390/10/12

1390/11/30

4554

1390/11/30

1390/11/14

1390/11/14

7,729

12,050

14080

1390/10/12

1390/11/30

7,580

ﻓﻮﻻد ﺧﻮزﺳﺘﺎن

80210

9,494

77000

1390/10/04

1390/11/30

60850

)آﻟﯿﺎژﺳﺎزي(
ﺷﻤﺶ ﺑﻠﻮم )5SP(150*150

1390/10/14

800

1390/10/12

1390/10/18

1390/10/05

7,580

1390/10/19

1390/10/13

1390/10/18

1390/10/18

1390/10/23

60850

ﻓﻮﻻد ﺧﻮزﺳﺘﺎن

1390/10/18

)آﻟﯿﺎژﺳﺎزي(8
ﺳﺒﺪ ﮐﻼف
ﺳﺒﺪ ﺗﯿﺮآﻫﻦ ﻣﺨﻠﻮط
ﻣﯿﻠﮕﺮد A3-12
ﺳﺒﺪ ﻣﯿﻠﮕﺮد ﻣﺨﻠﻮط )آﻟﯿﺎژﺳﺎزي(
ﻣﯿﻠﮕﺮد A3-12
ﻣﯿﻠﮕﺮد A3-20
ﻣﯿﻠﮕﺮد  12آج400
ﺳﺒﺪ ﺗﯿﺮآﻫﻦ ﻣﺨﻠﻮط
ﻣﯿﻠﮕﺮد  12آج400
ﺳﺒﺪ ﺗﯿﺮآﻫﻦ ﻣﺨﻠﻮط
ﺗﯿﺮآﻫﻦ 14
ﺳﺒﺪ ﻣﯿﻠﮕﺮد و ﺗﯿﺮآﻫﻦ
ﺗﯿﺮآﻫﻦ ﮐﻮﺗﺎه 16
)آﻟﯿﺎژﺳﺎزي(
ﺷﻤﺶ ﺑﻠﻮم )5SP(150*150

1390/10/05

ﺷﻤﺶ ﺑﻠﻮم )5SP(150*150

1390/10/12
5000
1390/10/13
1390/10/13

1390/11/30

9,100
9,494
9,100
12,050
8,650
9,076
8,650
8,913
8,650
12,050
8,650
12,050
9,250
9,956
8,000

1390/10/23

7,729

1390/11/30

2200
77000
1700
14080
110
4554
220
2200
720
15840
380
4840
1000
55000
100

ﻓﻮﻻد ﺧﻮزﺳﺘﺎن

10000

1390/12/29

1390/10/14
1390/10/04
1390/10/14
1390/10/12
1390/10/11
1390/10/12
1390/10/11
1390/10/12
1390/10/14
1390/10/12
1390/10/14
1390/10/13
1390/10/07
1390/10/18
1390/10/07

9,956

1390/10/06

1390/12/29

1390/11/30
1390/11/30
1390/11/30
1390/11/30
1391/01/11
1390/11/30
1391/01/11
1390/11/30
1391/01/14
1390/11/30
1391/01/14
1390/11/30
1390/11/15
1390/11/30
1390/10/12

ﺗﺨﺘﺎلﮔﺮم20-40 C
ورق
ﺗﺨﺘﺎل E
ﮐﻼف 8
ﺳﺒﺪ
ﺗﯿﺮآﻫﻦ
ﺳﺒﺪ
A3-32
ﻣﯿﻠﮕﺮد و10ﺗﺎ
ﺳﺒﺪ ﻣﯿﻠﮕﺮد

55000

1390/10/30

1390/11/30

765
2840
465
720

1390/10/18

ﻓﻮﻻد ﺧﻮزﺳﺘﺎن

1390/11/30

1390/10/13
1390/10/07
1390/10/13
1390/10/07

1390/11/30

ﺳﺒﺪ ﺗﯿﺮآﻫﻦ ﻣﺨﻠﻮط
ﺳﺒﺪ ﻣﯿﻠﮕﺮد و ﺗﯿﺮآﻫﻦ

12,050

1390/10/12

1390/12/29

1390/10/18
1391/01/04
1390/10/18
1391/01/04

12,050

4840

765

1390/10/05

1390/12/29

1390/10/13

ﺳﺒﺪ ﺗﯿﺮآﻫﻦ ﻣﺨﻠﻮط

)آﻟﯿﺎژﺳﺎزي(
ﺷﻤﺶﺳﺮد
ورق
ﺑﻠﻮم5SP(150*150)B

11760

7,592

ﺳﺒﺪ ﻣﯿﻠﮕﺮد ﻣﺨﻠﻮط )آﻟﯿﺎژﺳﺎزي(

ﺳﺒﺪ ﺗﯿﺮآﻫﻦ ﻣﺨﻠﻮط
ﺗﯿﺮآﻫﻦ
ﺳﺒﺪ ﻣﯿﻠﮕﺮد وﻧﺎم ﮐﺎﻻ

2150

465

9,076

ﻣﯿﻠﮕﺮد A3-20

30890

7,755

8,053
ورق روغنی

2410

765

7,592

ﺗﺨﺘﺎل C

15840

1390/10/13

8,637

ﺗﺨﺘﺎل A

1390/10/12

1390/11/30

9,753

ورق ﮔﺮم B

1390/11/30

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد ﮐﻮﯾﺮ

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد ﮐﻮﯾﺮ

8,433

1390/10/05

1390/11/30

ورق ﻗﻠﻊ اﻧﺪود

ﺳﺒﺪ ﻣﯿﻠﮕﺮد ﻣﺨﻠﻮط

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد ﮐﻮﯾﺮ

2410

1390/10/05

1390/12/29

11,343

1080

11,343

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد ﮐﻮﯾﺮ

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد ﮐﻮﯾﺮ

32120

1390/10/05

1390/12/29

ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ
ﻓﻮﻻد
ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ
ﻓﻮﻻد
ﺧﻮزﺳﺘﺎن

240

ﺳﺒﺪ ﻣﯿﻠﮕﺮد ﻣﺨﻠﻮط

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد ﮐﻮﯾﺮ

9,288

ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ )ﺗﻦ(

ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ

ﺗﺎرﺑﺦ ﺗﺤﻮﯾﻞ

ﮐﻨﻨﺪه
ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﺻﻔﻬﺎن
ذوب آﻫﻦ

1390/12/29

ﻧﺎم ﮐﺎﻻ
ورق ﺳﺮد B

ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ

رﻳﺎل/ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم

10000

ﺷﻤﺶ ﺑﻠﻮم )5SP(150*150
ﺷﻤﺶ ﺑﻠﻮم )5SP(150*150

ﺳﺒﺪ ﻣﯿﻠﮕﺮد ﻣﺨﻠﻮط
ﺳﺒﺪ ﻣﯿﻠﮕﺮد ﻣﺨﻠﻮط
ﺳﺒﺪ ﻣﯿﻠﮕﺮد ﻣﺨﻠﻮط
ﺳﺒﺪ ﻣﯿﻠﮕﺮد ﻣﺨﻠﻮط

ورق ﮔﺮم 20-40
ورق ﮔﺮم 20-40

7,592
9,950
8,053
9,100

7,729
7,729

800
300

10000

1390/10/06

80210

1390/10/14

8,589

1100

8,658

1100

8,600

1390/10/13
1390/10/14

1100

1390/10/07
1390/10/11

1390/10/18
1390/11/30

1390/10/30

1390/10/19

1391/01/07
1391/01/11

8,700

5720

1390/10/14

1391/01/14

8,900

880

1390/10/18

1391/01/18

8,900
9,950
9,950

220

2840
720

1390/10/18
1390/10/07
1390/10/07

1391/01/18
1391/01/04
1391/01/04

