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صنعت فوالد در
انتظار دريافت
تسهيالت

سخن اول

سرمایه در گردش ،دغدغه
این روزهای فوالدسازان
حميدرضا طاهري زاده

نايب رئيس انجمن توليدكنندگان فوالد ايران
صنعت فوالد یکی از صنایع مادر هر کش��ور اس��ت که عالوه
بر انرژی بری باال ،صنعتی سرمایه بر هم محسوب می شود.
بنابراین هر گونه تغییر در این دو مولفه اساسی ،واکنش سریع
فعاالن عرصه فوالد را در پی دارد.
صنعت فوالد کش��ور در حدود یک س��ال گذش��ته از این دو
بعد ،تغییرات اساس��ی را به خود دیده اس��ت .در خصوص بعد
اول ،پ��س از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها صنعتگران
کش��ور با درک ش��رایط و فهم بلند مدت و البته امید به وعده
های دولت محترم ،س��عی کردند فش��ار واردآمده به شرکت
ه��ای خ��ود را مدیریت کنند تا این جراح��ی بزرگ اقتصادی
نتیج��ه ای اثر بخش برای میهن عزیز داش��ته باش��د .اما در
خصوص بعد دوم ،نوس��انات فاکتورهای موثر در س��رمایه در
گردش واحده��ا ،کارخانجات فوالدی را با چالش های جدی
مواجه ساخته است.
مس��ائل فراواني از جمله كمبود و افزای��ش قیمت مواد اوليه،
افزاي��ش قيمت هزينه ه��اي توليد ،محدودي��ت هاي مالي و
اعتباری ،نوسان نرخ ارز و تحريم هاي بين المللي نیاز به حجم
باالی س��رمایه در گردش واحدهای تولیدی را افزایش داده و
تامین سرمایه را به دغدغه اصلی آنان تبدیل کرده است.
در چنین ش��رایطی ،عدم پرداخت تس��هیالت وعده داده شده
از س��وی دولت نیز بر بار مش��کالت افزوده است .صنعتگران
کش��ور خصوصا فعاالن صنعت انرژی بر ف��والد ،روی وعده
های دولتمردان در خصوص اجرای بس��ته های حمایتی موثر
همچون اعطای تس��هیالت نوس��ازی و بازسازی و همچنین
بازتوزی��ع  30ی��ا حداقل  20درص��د از منابع اج��رای قانون
هدفمندی در بخش صنعت حس��اب ک��رده بودند اما دولت با
اينكه در بخش يارانه خانوارها به خوبي و با موفقيت عمل کرد
ولی متاسفانه بسته هاي حمايتي بخش صنعت را آن گونه كه
انتظار مي رفت ،عملياتي نكرد و متاس��فانه اين مسئله موجب
شده كه قدرت رقابتي از واحدهاي داخلي سلب گردد .با توجه
به اختصاص نيافتن اعتبارات فوق ،قيمت تمام ش��ده و هزينه
هاي توليد افزايش يافته و صنايع فوالدسازي كشور دچار افت
شديدي در اين مدت شده اند.
از س��وی دیگر مس��ائل و محدودیت های بانکی و تعامالت
نامناس��ب بانک ها با صاحبان صنعت نیز مزید بر علت ش��ده
اس��ت تا به قول دوس��تان ،وضعیت تولی��د خصوصا از لحاظ
وضعیت سرمایه در گردش به مرز هشدار برسد.
اميد اس��ت دولت محترم با عمل به وعده های حمایتی خود،
فعال س��ازي صندوق توسعه ملی و توجه بيشتر به حساسيت
هاي بانکی و مالی صنعت فوالد ،رویکرد مناس��بي در جهت
رشد و بالندگی صنایع استراتژیک کشور مدنظر قرار دهد.

شيما جعفري
هن��وز مطالبات صنعت فوالد در فاز اول اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها به طور
بايس��ته اجرا نگرديده و رضايت صنعتگران حاصل نش��ده است كه خبرهايي مبني بر
اجراي فاز دوم هدفمندي زمزمه مي شود.

صنعت فوالد كشور نيازمند دريافت تسهيالت است و اجراي فاز جديد قانون هدفمندي
اين نگراني را براي اين بخش از اقتصاد صنعتي كش��ور در برداش��ته كه باز هم ممكن
است هزينه هاي انرژي و ساير هزينه هاي توليد افزايش يافته و در عوض بسته هاي
حمايتي كاهش يابد!
ب��ا اينكه در اجرای فاز اول هدفمندی س��هم  30درصدي ب��راي بخش تولید در نظر
گرفته ش��د و حتي این سهم در سال اخير10درصد کاهش یافت اما واحدهاي توليدي
فوالد كشور سهم چنداني از اين مبالغ و درصدهاي اختصاصي دريافت نكردند.
اكنون با جدي تر ش��دن اجراي فاز دوم ،كارشناس��ان ،ناظران و تحليلگران نگاهي به
اجراي اين قانون در بخش صنعت دارند و آنچه همه آنها بر آن متفق القولند اين است
كه صنعت و توليد كشور نيازمند حمايت جدي دولت است و سهم حداقل  30درصدي
براي اين بخش از اقتصاد كشور ضرورت دارد.

چه سهمي براي بخش توليد پيشنهاد مي دهيد؟

در اي��ن رابطه ،يك عضو كميس��يون صنايع مجلس ش��وراي اس�لامي از پيش��نهاد
اي��ن كميس��يون براي تعيين س��هم  ۳۰ت��ا  ۳۵درصدي گروه تولي��د از درآمد حاصل
از هدفمندي يارانهها در مرحله دوم اجراي قانون خبر داد .سيدش��ريف حسيني اظهار
داش��ت :درباره اجراي قانون هدفمندي يارانهها در بخش صنعت جلس��اتي را با وزير
صنعت و معاونين وي داش��تهايم و از دولت خواس��تهايم تا در مرحله دوم اجراي قانون
سهم قابل قبولي را از درآمد يارانهها براي اين بخش تعيين كند.
به گزارش ملت ما ،اين عضو كميس��يون صنايع مجلس تاكيد كرد :وضع فعلي بخش
صنعت ،وضع مناس��بي نيست و اگر در مرحله دوم اجراي قانون هدفمندي يارانهها به
اين موضوع توجه نش��ود ،بخش صنعت دچار مش��كالت جدي خواهد شد .حسيني با
اش��اره به برخي مكاتبات بين كميس��يون صنايع با رئيس مجل��س درباره لزوم توجه
جدي دولت و مجلس به بخش صنعت در مرحله دوم اجراي قانون هدفمندي يارانهها
گفت:پيشنهاد ما تعيين سهم  ۳۰تا  ۳۵درصدي از درآمد حاصل از هدفمندي يارانهها
براي گروه توليد است .وي با بيان اينكه پرداخت يارانه نقدي خانوار به عنوان اولويت
اول دولت مطرح اس��ت ،تصريح كرد :اين در حالي اس��ت ك��ه صنعت ،موتور محرك
اقتصاد كش��ور اس��ت و اگر به اين بخش توجه نش��ود ،مشكالت بس��ياري در اقتصاد
كشور ايجاد خواهد شد.
وي در ادام��ه گفت :بخش صنعت عالوه بر اينكه س��هم قابل توجهي از يارانهها را
جذب نكرد با مش��كالت ديگري مانند فرس��ودگي ماش��ينآالت يا نبود بازار مناسب
براي عرضه توليدات خود روبهرو اس��ت و اين مس��ئله به شكل سرمايه در گردش در
شهركهاي صنعتي نيز ديده ميشود.
بيش��تر اعضای کمیس��یون صنایع و معادن مجلس امیدوارند که افزایش سهم صنعت
در بودجه امس��ال به گونهای لحاظ ش��ود که رونق تولید را به همراه داش��ته باشد .در
همین حال احمد مهدوی ابهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگو
با خبرنگار گس��ترش صنعت دلیل کاهش  ۱۰درصدی س��هم صنعت و تولید از درآمد
هدفمندی یارانهها در س��ال گذشته را نبود منابع اعالم کرد و گفت :در بودجه پارسال
 ۱۰هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندی یارانهها برای صنعت ،خدمات و کش��اورزی
در نظر گرفته شد که به گفته صنعتگران این رقم محقق نشده است.
وی درخص��وص تصمیم کمیس��یون صنایع مبنی بر افزایش س��هم صنعت و تولید از
درآمد هدفمندی یارانهها در بودجه امسال نیز اظهار کرد :دولت اجازه افزایش بیش از
 ۲۰درصدی س��االنه قیمتهای انرژی را ندارد این در حالی اس��ت که در محصوالتی

نظی��ر بنزین قیمت به گون��های افزایش یافته که امکان افزایش قیمت به همان اندازه
 ۲۰درصد نیز وجود ندارد.
نماینده مردم ابهر در مجلس تصریح کرد :بر این اساس ابتدا باید تصمیم دولت مبنی
بر اختصاص س��هم خانوار از هدفمندی یارانهها مش��خص شود تا بتوان پیشنهادی در
خصوص افزایش سهم صنعت از درآمد هدفمندی یارانهها ارائه کرد چرا که با افزایش
سهم خانوار منابع محدودتری از یارانهها باقی خواهد ماند.
مهدوی افزود :اگر دولت در فاز دوم هدفمندی قصد افزایش سهم خانوار را داشته باشد
درآمد اضافی برای افزایش سهم صنعت از هدفمندی باقی نخواهد ماند.
ش��هریار طاهرپور عضو دیگر کمیس��یون صنایع و معادن مجلس نیز در این خصوص
گفت :هنوز بحثی در خصوص افزایش س��هم صنع��ت از درآمد هدفمندی یارانهها در
کمیسیون مطرح نشده است چرا که باید ابتدا تصمیم دولت در خصوص افزایش سهم
خان��وار از درآمد هدفمن��دی در فاز دوم و همچنین می��زان افزایش قیمت حاملهای
انرژی مش��خص شود و پس از بررس��ی منابع موجود اقدام به افزایش سهم صنعت از
درآمد هدفمندی یارانهها کرد.
وی ب��ا بی��ان اینکه توجیه مجلس و کمیس��یون برای کاهش س��هم صنعت از درآمد
هدفمندی یارانهها در بودجه پارس��ال به دلیل کمبود منابع بوده است ،افزود :اگر سهم
صنعت افزایش یابد اما منابعی برای اختصاص این امر وجود نداشته باشد ،این افزایش
س��هم مشکلی را حل نخواهد کرد .بنابراین الزم است که منابع و همچنین تصمیمات
دولت در ابتدا مشخص شود و در نهایت نسبت به افزایش این سهم تصمیمگیری کرد.
نماینده تویس��رکان در مجلس شورای اس�لامی با اشاره به منابع صندوق توسعه ملی
اظهار کرد :محقق نش��دن سهم صنعت در سال گذش��ته با منابع صندوق توسعه ملی
در حال جبران اس��ت چرا که معتقدیم هدفمند کردن یارانهها باید از طریق حمایت از
تولید صیانت شود.
گئورک وارطان دیگر عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی نیز در
این خصوص گفت :این کمیسیون با هدف حمایت از تولید و صنعت پیشنهاد افزایش
سهم این بخش از درآمد هدفمندی یارانهها را مطرح کرده است.
وی با تاکید بر محقق شدن این سهم افزود :ما منتظر تصمیم دولت درخصوص سهم
خانوار از درآمد هدفمندی یارانهها در فاز دوم هستیم تا براساس منابع باقیمانده نسبت
به افزایش سهم صنعت از این درآمدها اقدام کنیم.
به گفته وارطان ،افزایش سهم صنعت تنها در صورت محقق شدن راهگشا خواهد بود.

آيا توليد جذابيت سرمايهگذاري دارد؟

حميدرض��ا فوالدگر نيز درباره وضع توليد كش��ور اين چنين اظهار نظ��ر كرد :توليد به
علت مش��كالت فراوان اين حوزه تا به امروز براي مردم جذابيتي نداش��ته است .رئيس
كميسيون ويژه اصل  ۴۴تصريح كرد :بهترين مكان براي افزايش سرمايهگذاريها بخش
توليد كش��ور است كه موجب پويايي اقتصاد ايران ميشود ولي توليد به علت مشكالت
عديدهاي كه در س��اليان گذشته برايش ايجاد شده اس��ت ،كمتر سرمايه جذب ميكند.
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمي گفت :اگر مشكالت توليد برطرف شود
و س��رمايهگذاري از سوي مردم در بخشهاي توليد انجام بگيرد ،سرمايههاي سرگردان
مردم به بهترين شكل در جريان اقتصاد كشور حركت خواهد كرد.
در شرايطي كه سرمايهگذاري در توليد رو به توسعه نميرود ،بايد در بورس براي مردم
جذابيت ايجاد كرد و س��رمايهگذاريها را به اين بخش س��وق داد .وي با بيان اينكه
دولت كاري كرده که كس��ي در توليد سرمايهگذاري نكند ،ادامه داد :متاسفانه به علت
مش��كالت فراوان موجود در توليد ،مثل پرداخت نشدن س��هم توليد از هدفمندكردن
يارانهها ،پرداخت نش��دن تسهيالت بانكي و حمايت نش��دن توليد ،سرمايهگذاري در
توليد كم رمق شده است.
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خبر داخلی
پیشرفت  10درصدی
بزرگترینکارخانهکنسانتره
سنگ آهن کشور

طرح بزرگترین کارخانه کنس��انتره سنگ آهن
کشور در سنگان در حال پیشروی است.
به گ��زارش اخبار فوالد به نق��ل از خبرگزاری
مهر ،محمد مس��عود س��میعی نژاد ضمن اعالم این خبر گفت :این طرح،
بزرگترین واحد تولید کنس��انتره سنگ آهن در کشور محسوب می شود
و برنامه این اس��ت که با حضور مقامات عالی کش��ور به طور رس��می به
بهرهبرداری رسد.
عضو هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با
اشاره به ظرفیت ساالنه  2/6میلیون تنی تولید این کارخانه افزود :تاکنون
کارخانه هایی که در این بخش افتتاح ش��ده اس��ت از ظرفیت پایین تری
نسبت به طرح فوق برخوردار بوده اما کارخانه کنسانتره سنگان مجموعه
عظیمی است.
گفتنی است این طرح تاکنون به پیشرفت  10درصدی رسیده و قرار است
تا  30ماه آینده وارد مدار تولید شود.

عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد
ایران:

ایجاد فضای مناسب تولید
برای جلوگیری از دامپینگ
شرکت های خارجی

واحدهاي فوالدي براي ورود به عرصه بازارهاي خارجي ،بايد توان رقابتي
خود را افزايش دهند.
به گزارش اخبار فوالد به نقل از موج ،محمد احراميان با بيان اين مطلب
و اش��اره به برگزاري دومين همايش فوالد و معدن در بهمن ماه امس��ال
با محوريت رقابت اظهار داش��ت :بدون ش��ك ،واحدهاي فوالدي با انجام
اصالح��ات الزم در ش��يوه هاي توليد و مكان يابي مناس��ب در س��رمايه
گذاري ،مي توانند توليدات خود را بس��يار ارزان تر نس��بت به محصوالت
واراداتي توليد و در داخل عرضه كنند.
مديرعامل شركت فوالد يزد تصريح كرد :دولت نيز بايد با يك برنامه ريزي
سه تا پنج ساله در تدوين تعرفه واردات فوالد براي جلوگيري از دامپينگ
شركت هاي خارجي ،فضا را براي توليد كنندگان داخل فراهم كند و پس
از اتمام این مدت ،در صنعت فوالد دخالت نکند.

اخبار انجمن
پیشنهاد انجمن در خصوص تخصیص ارز دولتی به
واردات شمش فوالدی
پ��س از اینکه انجمن مطل��ع گردید موضوع تخصیص س��همیه ارز دولتی جهت واردات
کاالهای اساس��ی در وزارتخانه صنعت ،معدن و تجارت در حال رس��یدگی می باشد ،طی
مکاتبه ای به معاون توسعه بازرگانی داخلی این وزارتخانه پیشنهاد شدکه به منظور حمایت
از تولید داخلی ،کل ارز قابل تخصیص به تولید محصوالت فوالدی طویل ،صرفا به شمش
فوالدی اختصاص یابد تا به واسطه این تدبیر ظرفیت معطل مانده کارخانجات نوردی کشور
فعال شده و صنعت فوالد کشور بتواند گامی به جلو بردارد.
اطالعات تکمیلی در این رابطه در شماره های آتی بولتن اخبار فوالد و نشریه چیالن به
اطالع اعضاء محترم خواهد رسید.

گزارش خبری

کمیته گره گشایی نرخ ارز
تشکیل می گردد

در ش��رایطی ک��ه تولیدکنندگان همچن��ان نگران
وضعیت نوسانات نرخ ارز و تاثیر صعود قیمت دالر بر
مواد اولیه و محصوالت وارداتی هستند از دولت خبر
میرسد که کارگروهی برای کنترل بازار ارز در حال
تش��کیل است .عالوه بر این ،بهرهمندی از ارز دولتی و تک نرخی کردن ارز از ديگر
وعدههای دولت به فعاالن اقتصادي در پاسخ به نگرانیهای آنها است.
به گزارش اخبار فوالد به نقل از دنیای اقتصاد ،معاون برنامه ریزی ،توسعه و فن آوری
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ضمن اعالم این خبر افزود :البته نام اعضای این کمیته
هنوز به طور مشخص اعالم نشده است ،اما وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رئیس کل
بانک مرکزی جزو این  5نفر خواهند بود.
به گفته سیدرضا فاطمی امین قرار است این کمیته وضعيت بازار ارز را بررسي كرده و
تمهيدات الزم را براي كنترل آن بينديشد.

دستیابی ایران به فناوري
ساخت ورق هاي فوالدي
مخصوص مخازن گاز مايع

متخصصان کش��ورمان به فناوري ساخت ورق
هاي فوالدي مخص��وص مخازن عظيم ذخيره

گاز مايع دست يافتند.
به گزارش اخبار فوالد ،پيش از اين دانش ساخت اين فوالد ريزدانه در انحصار
آلمان و فنالند بود که با بومي س��ازي اين دانش در کش��ورمان از خروج 35
ميليون دالر ارز جلوگيري شد .سميعي نژاد مدير عامل شرکت فوالد مبارکه
اصفهان برخورداري از کربن پايين ،منگنز باال ،گوگرد کم و استحکام بيشتر
را از ويژگي هاي اين نوع فوالد اعالم کرد و گفت :با بومي سازي اين دانش،
توليد ذوب و ورق گرم در دماي زير 50درجه سانتي گراد محقق شد .از اين
فوالد ريزدانه هم اکنون در ساخت مخازن بزرگ ذخيره گاز مايع با قطر50
و ارتفاع  30متر در ميدان هاي جزيره خارک و عسلويه استفاده مي شود.

پیگیری حقوق معوقه
بازنشستگان فوالد

به گزارش اخب��ار فوالد به نقل از ف��ارس ،حمیدرضا
فوالدگر رئیس کمیس��یون اصل  44مجلس ،با اشاره
به مشکالت بازنشس��تگان فوالد کشور گفت :بعد از
جلساتی که در رابطه با مشکالت بازنشستگان فوالد
بین دولت و مجلس برگزار ش��د و تجمعاتی که نماین��دگان آنها در مقابل مجلس و
دستگاه دولتی داشتند ،نتیجه این شد که در مرحله اجرا رئیس مجلس نامهای خطاب

ب��ه رئیس جمهور نوش��ته و از دولت درخواس��ت کرد که در راس��تای بند  23بودجه
منابعی در اختیار صندوق بازنشس��تگی فوالد قرار دهد تا به واسطه آن تا پایان سال،
حق��وق ماههای قبل و همچنین ماههای آینده بازنشس��تگان فوالد پرداخت ش��ود.
وی در این زمینه افزود :مسیر دیگری هم که در رابطه با مشکل صندوق بازنشستگان
فوالد طی شد ،این بود که تحقیق و تفحص از این صندوق را در مجلس تصویب کردیم
تا نتیجه این تحقیق و تفحص پیدا کردن راهی برای حل مشکالت صندوق باشد.

توسعه فوالد هرمزگان نیازمند
 600مگاوات برق است

برای توسعه ظرفیت فوالد هرمزگان تا سه میلیون تن
باید پیشبینی  ۶۰۰مگاوات برق را از هماکنون داشته
باشیم.
به گزارش اخبار فوالد به نقل از گسترش صنعت ،مدیر
عامل فوالد هرمزگان با اعالم این مطلب افزود :قصد داریم که یکسال و نیم تا دو سال
دیگر به سقف تولید دو و پس از آن سه میلیون تن برسیم .از آنجا که کشور به لحاظ
نیاز داخلی به فوالد جزء کشورهای رو به رشد و مصرفکننده فوالد بهشمار میآید،
الزم است تا با توان هرچه بیشتر برای دستیابی به ظرفیت اسمی و اجرای طرحهای
توسعهآن تالش کنیم .مرتضی آقاجانی درخصوص برق مصرفی موردنیاز در فوالد
هرمزگان تصریح کرد :تا س��قف  ۱/۵میلیون تن اسلب ،ما به  ۳۰۰مگاوات برق نیاز
داریم و برای توسعه تا سه میلیون تن باید پیشبینی  ۶۰۰مگاوات برق داشته باشیم.

قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و
تجارت خبر داد:

اختصاص ارز با قیمت واحد
برای بخش تولید

قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت در فضای كسب
و كار از موافقت بانك مركزی برای اختصاص ارز با قیمت واحد برای بخش تولید خبر داد.
به گزارش اخبار فوالد ،سید مسعود موحدی در همایش فرصت های سرمایه گذاری در
صنعت و معدن ایران با اشاره به این مطلب گفت :فرآیندهای اجرایی طرح ارز واحد برای
بخش تولید در حال طراحی است .وی تصریح كرد 2 :قرارداد برای تخصیص مبلغ پنج
میلیارد و  500میلیون دالر منابع ارزی صندوق توسعه ملی در مورد تامین مالی طرح
های تولیدی و سرمایه گذاری صنعتی و معدنی با بانك صنعت و معدن به امضا رسیده
است که برای بیش از  100بنگاه اقدامات اولیه برای تخصیص ارز صورت گرفته است.
قائ��م مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان این كه هم اكنون جایگاه جمهوری
اسالمی ایران در رتبه كسب و كار در برخی شاخص های اقتصادی نظیر مالكیت
و حمایت از سرمایه گذاری بهبود یافته ،افزود :حركت های منفرد بخش
خصوصی و دولتی به تنهایی برای بهبود فضای كس��ب و كار موثر نیست
و باید این دو بخش در تعامل با یكدیگر برای ش��فاف تر ش��دن این فضا
تالش كنند.

درخواست انجمن از اعضاء برای انعکاس مشکالت
حوزه واردات کاال

حضور فعال انجمن در اولین همایش سرمایه گذاری
و کارآفرینی

با توجه به اینکه کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
در نظر دارد جهت شناس��ایی و بررس��ی مش��کالت در حوزه واردات کاال نظرات
فع��االن اقتصادی را گردآوری و تجمی��ع نماید ،انجمن طی مکاتبه ای از اعضای
خود خواست تا مشکالت شرکت ها در ارتباط با «موسسه استاندارد»« ،گمرکات
اجرایی» و «س��ازمان توس��عه تجارت ایران» را به طور دقیق و مستند به انجمن
منعکسنمایند.
تعدادی از اعضای انجمن نیز به این درخواست انجمن پاسخ دادند که رسیدگی به
مشکالت آنان در حال انجام است.

به دنبال مکاتبات و مذاکرات بین انجمن و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
در خصوص حضور اعضاء انجمن در اولین همایش س��رمایه گذاری و کارآفرینی،
نمایندگان انجمن به همراه تعدادی از مدیران شرکت های عضو در این همایش
شرکت کردند.
اولین همایش س��رمایه گذاری و کارآفرینی در تاریخ  26دی ماه در سالن خلیج
فارس نمایشگاه بین المللی تهران و در  3پانل تخصصی برگزار شد و قائم مقام وزیر
صنعت ،معدن و تجارت ،تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،روسای اتاق
های بازرگانی ایران و تهران ،مدیران سازمانهای اجرایی و نظارتی مرتبط با فضای
کسب و کار و جمعی از فعاالن اقتصادی و صنعتی در آن حضور داشتند.

لزوم توجه به زیرساخت های صنعت فوالد
سید رسول خلیفه سلطانی

دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که مزیتهای بیشمار اقتصادی داشته باشد .البته بسیاری از
کشورها در گامهای اول مسیر توسعه اقتصادی دچار این اشتباه میشوند و مسیرهای متعددی
را برای حرکت طراحی و انتخاب مینمایند .اما بهنظر میرسد در ایران در میانه راه این ارزیابی
هستیم .یعنی به تازگی دریافتهایم که تولید هر کاالیی در زمره مزایای نسبی اقتصادی ما نیست.
ب��هطورکلی کاالهای��ی که متکی ب��ه منابع معدنی هس��تند ،توانس��تهاند مزیت رقابت
نس��بی خ��ود را خصوصا طی س��الیان اخیر به اثبات رس��انند .مواد معدنی نش��ان دادهاند
چنانچ��ه تولیدکنن��ده داخلی نداش��ته باش��ند ،ق��د برخواهن��د افراش��ت و دوان دوان به
بازاره��ای جهان��ی ص��ادر خواهند ش��د و نهیب میزنن��د که ب��ا توجه به وج��ود منابع
ان��رژی در همی��ن آب و خ��اک م��ا را به کاالیی ب��اارزش اف��زوده باالتر تبدی��ل نمایید.

م��ا در ایران حدود ی��ک درصد عرصه خش��کیهای جهان ،دودرصد ذخایر س��نگآهن
و ۱۸درص��د گاز دنی��ا را ب��ه خود اختص��اص دادهایم .براین اس��اس و ب��ا توجه به تمرکز
جمعیتی نسبی پایین ایران پیشبینی میش��ود بتوانیم تا چهاربرابر وضعیت موجود یعنی
ح��دود  ۵۰ت��ا  ۶۰میلیون تن از س��هم تولید ف��والد جهانی را به خ��ود اختصاص دهیم.
خوشبختانه در سالهای اخیر طرحهای فوالدی در دست احداث چه در بخش دولتی و چه در
بخشخصوصیبهبیشاز ۳۰میلیونتنفوالدساالنهبالغمیشودکهدرصورتتحققمیتواند
تحول شگرفی را در سرعت بخشیدن به ماشین توسعه اقتصادی -صنعتی ایران بهوجود آورد.
اما ش��رط الزم ایجاد این تحول توجه مضاعف به زیر س��اخت ها اس��ت .اگر مسیر آینده
صنعت فوالد داخلی را رصد کنیم ،متوجه می ش��ویم که زیرساخت هایی با درجه اهمیت

ت حملونقل از همه موثرتر و زیانبارتر
بسیار باال مورد نیاز است و در این میان کندی زیرساخ 
است .چراکه در یک برآورد سرانگشتی برای حمل این میزان فوالد و مواد اولیه آن ،خطوط
ریلی باید چهاربرابر وضعیت کنونی توس��عه یابد که متاسفانه در کوتاهمدت میسر نیست.
در حال حاضر اس��تعداد حمل و نقل فوالد کش��ور برای  10میلیون تن تولید اس��ت .ما در
فراخنای برنامه پنجم می خواهیم به  42میلیون تن تولید فوالد برسیم یعنی در واقع می
خواهیم  30میلیون تن تولید را افزایش بدهیم .این ظرفیت زیرساختی در حمل و نقل چگونه
ایجاد می گردد؟ به یقین باید گفت اگر فکری برای افزایش سرعت توسعه حمل و نقل ریلی
کشور نشود ،فاکتور حمل به عنوان یک زیرساخت اساسی به یک تهدید جدی برای آینده
صنعت فوالد تبدیل خواهد شد.
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خبر خارجی
افزايش قيمت ميلگرد در بازار
داخلي اروپا

رش��د قيمت آهن قراض��ه بهاي ميلگ��رد را در
ب��ازار داخلي اروپا به مي��زان  20يورو (  26دالر)
 /ت��ن برای تولي��د ژانوي��ه افزايش داده اس��ت.
برخ��ي خري��داران به منظ��ور تجدي��د ذخاير
انبارهايش��ان براي ماه هاي ژانويه و فوريه به بازار خريد داخل بازگش��ته اند.
به گزارش اخبار فوالد به نقل از متال بولتن ،افزايش قيمت ها عمدتا در پي
رشد بهاي آهن قراضه بوده است و لزوما نشان دهنده بهبود بازار تقاضا نمي
باش��د .از اروپا خبر مي رس��د كه تقاضا براي خريد ميلگرد ضعيف بوده و به
ندرت معامله اي صورت مي پذيرد.

آرامش بیلت در بازار CIS

خری��د و فروش بیلت در ب��ازار  CISهنوز تحت
تاثیر تعطیالت قرار دارد در حالیکه صادرات آن
با آرامش روبهرو است .پیشبینی نمیشود که این
بازار بهزودی فعال ش��ود چراکه به ش��دت تحت
تاثیر بحران اقتصادی در اروپا و تنشهای سیاسی

منطقه خاورمیانه است.
به گزارش اخبار فوالد به نقل از گسترش آنالین ،با توجه به این نگرانیها تجار
سعی دارند با حداقل موجودی کار کنند حتی اگر موجودی انبارهای آن ها
به زیر یک هفته برس��د؛ چرا که احتمال افزایش قیمت بسیار ضعیف است.
ت ها در پایه قیمت  ۶۰۵دالر فوب دریای
گفتنی است در حال حاضر قیم 
سیاه پیشنهاد میشود.

افزایش قیمت ورق ترکیه

قیمت ورق س��رد در ترکیه نس��بت به دسامبر
گذش��ته  40ت��ا  60دالر در هر ت��ن باال رفته
است که به دنبال رشد قیمت ورق گرم صورت
گرفت .البته با توجه به نامش��خص بودن روند
نرخ ارز فعالی��ت زیادی در بازار جریان ندارد و

همه منتظر روشن تر شدن وضعیت بازارند.
به گزارش اخبار فوالد ،در حال حاضر قیمت ورق سرد  770تا  810دالر
هر تن درب کارخانه اس��ت .ش��ایان ذکر است قیمت های وارداتی نیز در
سطوح مشابه قیمت های داخلی و صادراتی است.

مذاک�رات هن�د با افغانس�تان
براي بزرگترین معدن س�نگ
آهن افغان ها

ش��ركت ف��والد هن��د ب��ه نمايندگ��ي از يك
كنسرس��يوم معدني تا پايان ماه جاري با دولت
افغانستان براي اجراي يك پروژه عظيم سنگ

آهن مذاكره خواهد کرد.
ب��ه گزارش اخب��ار فوالد ،وحيد ا ...ش��هراني ،وزير معادن افغانس��تان در
این باره گفته اس��ت :تاكنون تعدادي متقاضي براي اجراي پروژه توس��عه
معدن سنگ آهن حاجي گك پيشنهادات خود را به دولت افغانستان ارائه
كردهان��د و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته قرار اس��ت اين معدن تا
سال  2016به توليد برسد.
گفتنی اس��ت ارزش ذخيره س��نگ آهن حاجي گك بيش از  1/7ميليارد
تن برآورد شده است.

نوسانات در بازار قراضه

با باال رفتن قیمت قراضه در س��طح جهان علی
رغم این که خاور دور برای تعطیالت عید خود
را آماده می کن��د قیمت قراضه در این منطقه
هم باال رفته است.
ب��ه گزارش اخبار فوالد به نقل از مرکز خدمات
ف��والد ایران در حالی که عدم اطمین��ان به بازار محصوالت نهايي هر روز
بیشتر می شود ،هیوندایی استیل دو محموله قراضه سنگین از امریکا در
 473دالر هر تن سی اف آر بنادر کره خریده است.
البته در کره در فصل زمستان قراضه کمی جمع آوری می شود اما با این
حال اکثر خریداران منتظرند تا روند بازار بعد از عید خاور دور مش��خص
شود.

افتتاح اولین پلت فرم
معامالت سنگ آهن در چین

چین در هفته گذشته اولین پلت فرم معامالت سنگ
آهن را افتتاح نمود .چین این پلت فرم را برای تقویت
بازار و معامالت سنگ آهن راه اندازی کرده است.
این پلت فرم با مشارکت بورس مواد معدنی پکن و انجمن آهن و فوالد چین همراه با
اتاق بازرگانی مواد معدنی و شیمیایی این کشور تاسیس شده است.
گفتنی است این پلت فرم که  26اسپانسر دارد ،قیمت ها و معامالت صورت گرفته را
بدون ذکر نام خریدار و فروشنده منتشر می کند .این تصمیم برای تثبیت اطالعات و
اعتماد به بازار و آمار ها گرفته شده است.

افزایشقیمتورقدرشمالاروپا

در بازار فوالد شمال اروپا کارخانه ها سعی دارند قیمت
معامالت با کارخانه های خودرو س��ازی را باال ببرند.
هنوز خودروسازان بسیاری قراردادهای  2012را منعقد
نکرده اند .علت تاخیر در نهایی کردن قراردادها افزایش
اخیر قیمت ورق است و کارخانه ها سعی دارند داستان
سال  2011که اغلب قراردادهای ورق با خودرور سازان
تا پایان سال  2010برای فصل اول سال منعقد شده بود تکرار نشود تا از افزایش قیمت
اول سال بهره مند شوند .در پایان سال  2011خودرو سازان برای بستن قرارداد ورق
عجله نداش��تند چون قیمت ها نزولی بود ولی حال رو به باالست و کارخانه ها را به
نهایی کردن قرارداد بی میل نموده است.

سالی پر رونق برای بازار
فوالد اروپا

ب��ه گزارش اخبار فوالد به نقل از مرکز خدمات فوالد،
انجمن جهانی فوالد نسبت به بازار فوالد اروپا در سال
 2012نسبتا خوش بین است و اظهار داشته نیاز نمی
باشد در سال  2012تولید کاهش یابد.
کارخانه های اروپایی از قبل تولید را پایین آورده اند و نیاز به کاهش بیش��تر ظرفیت
تولید نیس��ت .حتی برخی کارخانه ها که سال قبل تعطیل بودند شروع به کار کرده
اند .در کل انتظار می رود تقاضای فوالد در اروپا در س��ال جاری نسبت به سال قبل
افزایش یابد .همچنین تولیدکنندگان امید دارند قیمت فوالد در اروپا و امریکا روندی
صعودی داشته باشد.

قيمتهايجهاني

جهانیمحصوالت فوالدی در بازار جهانی
شمش و
تغییرات
قیمت بازار
فوالدی در
روندمحصوالت
روند تغییرات قیمت شمش و
َفتٍ مىتُی بٍ

َفتٍ مىتُی بٍ

َفتٍ مىتُی بٍ

َفتٍ مىتُی بٍ َفتٍ مىتُی بٍ َ 6فتٍ مىتُی بٍ

عىًان

مشخصات بازار /شرایط حمل

بیلت

صادرات ريسیٍ ،فًب دریای سیاٌ -دریای بالتیک

580

بیلت

صادرات ريسیٍ ،فًب دریای خسر

577

578

بیلت

صادرات ترکیٍ  -فًب

620

525

625

بیلت

ياردات ایران از  - CISبىذر اوسلیC&F -

615

623

633

633

بیلت

ياردات ایران  -بىذر عباسC&F -

645

660

665

665

665

بیلت

صادرات چیه  -فًب

770

763

758

758

763

750

میلگرد

صادرات ترکیٍ  -فًب

665

678

678

678

683

683

میلگرد

بازار داخلی ترکیٍ  -درب اوبار

670

683

673

678

675

683

میلگرد

بازار داخلی ایران  -درب اوبار

807

805

833

828

858

968

میلگرد

ياردات ایران  -بىذر عباسC&F -

685

715

715

715

715

720

میلگرد

صادرات چیه  -فًب

622

623

620

613

620

620

يرق گرم 2 -تا  8میلی متر

صادرات اکرایه ،فًب دریای سیاٌ

550

550

550

550

558

570

يرق گرم

ياردات ایران از  - CISبىذر اوسلیC&F -

665

655

653

653

653

655

يرق گرم

صادرات ريسیٍ  -فًب دریای سیاٌ

592

593

598

598

598

635

کالف سرد

ترکیٍ بازار داخلی

745

733

770

778

790

790

* قیمتهای فوق مربوط به معامالت نقدی بازار میباشد.

 9دسامبر

 30دسامبر

شاوًیٍ

 13شاوًیٍ

16دسامبر

 23دسامبر

598

603

603

603

610

590

590

590

603

633

635

635

633

638
670

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 :نرگس پایندهداری نژاد
با تشكر از :مهندس هژبر
همکاراناینشماره :شيماجعفري-مهندسآسيهسيدعليان
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر ،ضلع جنوبی پارک ساعی،کوچه اسعدی ،پالک 34
تلفن88708063 -88708064 :
فکس88708065 :
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قیمتهایداخلی

شماره بیست و هفتم نیمه اول بهمن ماه 1390

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

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

قیمت ورق روغنی در بازار تهران-نیمه دوم دی ماه

قیمت يرق ريغىی در بازار تهران
سایز
سایس

هفتهسوم
قیمتدردرهفته
میاوگیهقیمت
میانگین
سًم2

0.4
0.5

چهارم
3
هفتهچهارم
درهفته
قیمتدر
میانگین قیمت
میاوگیه

*

*

*

14,150

*

12,850

*

0.6

0.7

*

0.9

*

0.8
1

1.25
1.5
2

10

*

*

13,000

12

6.5

11500

11900

*

*

2

3
4

5
6

8

10

12

15
20

25

*

8

میلگرد آجدار

10
سایز
12

*

10

11250
*

11800
*

11400

11900

*

8
14

میلگرد آجدار
11500

12

سایز
سایز
14

10,583

10,900

8

10,353

10,650

10,433

10,650

10,525

10,650

10,400

10,600

10,400

10,600

10,600

10,810

*

میلگرد آجدار

سوم
هفته
قیمت در
میانگین
سوم
هفته
قیمت در
میانگین

11500

11900

11900

11250

16

11500

10

11900

11900

11400

18

11500

11900

14

11500

11900

11500
11500

11900
11900

12

11500

20

11900

11500

22
16

25
18

11500
11500

20
28

11500
11500

11900
11900

10,600

10,810

*

11,500

25
32

11500

11500

11900

11900

11,600

11,700

30

11500

11900

11,880

12,000

11500

11900

22
30

11500
11500

28

11500

32

11900

*
*
13,000
13,000

ناودانی

واوداوی
واوداوی

چهارم
هفته
قیمت
میاوگیه
هفتهچهارم
دردرهفته
قیمتدر
میانگینقیمت
میاوگیه
چهارم

*
*

*
*

12,000
12,000

11,700
11,700

12,000
12,000

11,650
11,650

12,000
12,000

11,650
11,650

11,900
11,900

11,650
11,650

11,900
11,900

18
18
20
20

11900
11900

11,480
11,480
11,480
11,480

سوم
هفته
سوم
هفته
قیمتدردر
قیمت
میاوگیه
سوم
درهفته
میاوگیهقیمت
میانگین

14
14
16
16

11900
11900

11,400
11,400
11,400
11,400

12,000
12,000
*
*

10
10
12
12

11900

11,400
11,400
11,400
11,400

11,280
11,280
11,280
11,280

6.5
6.5
8
8

11800

میاوگیه قیمت در هفته چهارم

11,000
11,000
11,000
11,000

سایس
سایزسایس

چهارم
هفته
قیمت در
میانگین
چهارم
هفته
قیمت در
میانگین

چهارم
هفتهچهارم
قیمتدردرهفته
میانگینقیمت
میاوگیه

11,000
11,000
11,000
11,000

12
12
16
16

*

میانگین قیمت در هفته سوم

قیمتدردرهفتهسوم
میانگین قیمت
سوم
هفته سوم
میاوگیه قیمت در هفته
میاوگیه

8
8
10
10

میانگین قیمت در هفته چهارم

نبشی

وبشی
وبشی

5
5
66

*

سایز

دوم دی ماه
درنیمه
تهران-
سیاه در
قیمت ورق
تهران
بازار
ورقبازارسیاه
قیمت

سایز
سایس

*

میانگین قیمت در هفته سوم

13,600

هفتهسوم
قیمتدردرهفته
قیمت
میانگین
سوم2
میاوگیه

*

*

*
ساده
میلگرد
*

14

چهارم
قیمتدردرهفته
میاوگیهقیمت
میانگین
هفته چهارم

11500

11900

سایز
سایس
سایس

3
3
4
4

*

13,083

*

چهارم
هفته
قیمت در
میانگین
چهارم
هفته
قیمت در
میانگین

میانگین قیمت در هفته چهارم

13,066

*

2.5

8

13,050

میلگرد ساده

سوم
هفته
دردر
قیمت
میانگین
سوم
هفته
قیمت
میانگین

6.5

13,100

13,150

میلگرد ساده

سایز
سایز

14,300

*

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

قیمت نبشی و ناودانی در بازار تهران  -نیمه دوم دی ماه

11,650
11,650
11,650
11,650

11,900
11,900
11,500
11,500

22
22

11,650
11,650

11,700
11,700

تهران
هفتگیقیمت
تغییرات
بازارتهران
فوالدیدردربازار
محصوالتفوالدی
قیمت محصوالت
روند تغییرات

11,700
11,700

14000

13000

12000

11000

تولید کننده

ناودانی

بورس کاال

نبشی

میلگرد آجدار

نام کاال

ریال/کیلوگرم

10000

هیانگین قیوت (ریال)

حجن هعاهله (تن)

9000
تاریخ هعاهله

تاربخ تحویل

فوالد مبارکه

ورق سرد B

10,104

4500

1390/10/19

1391/01/19

فوالد مبارکه

ورق قلع اوذود

11,726

700

1390/10/19

فوالد مبارکه

ورق گالواویسه G

13,110

3600

1390/10/19

فوالد مبارکه

ورق گرم B

8,637

13310

1390/10/19

1390/12/29

فوالد مبارکه

ورق گرم C

8,932

15180

1390/10/19
7000

1390/12/29

فوالد مبارکه

ورق سرد B

9,753

1320

1390/10/19

1390/12/29

فوالد مبارکه

ورق گرم B

8,637

8510

1390/10/19

1390/11/30

8000

1391/01/19
1391/01/19

فوالد مبارکه

ورق گرم C

8,932

12110

6000
1390/10/19

1390/11/30

فوالد مبارکه

ورق گرم C

8,932

4840

1390/10/19

1390/12/29

فوالد مبارکه

ورق سرد B

10,104

20450

1390/10/26

1391/01/26

فوالد مبارکه

ورق قلع اوذود

11,726

710

1390/10/26

فوالد مبارکه

ورق گالواویسه G

13,110

1540

1390/10/26

1391/01/26

فوالد مبارکه

ورق گرم B

8,637

47140

1390/10/26

1390/12/29

فوالد مبارکه

ورق گرم C

8,932

13310

1390/10/26

1390/12/29

7,592

1200

1390/10/27

1390/11/03

7,592

1200

1390/10/27

1390/11/03

8,356

1200

1390/10/27

1390/11/03

میلگرد ساده

فوالد مبارکه

سیاه
ورق
تختال A

فوالد مبارکه

تختال C

فوالد مبارکه

تختال E

هیانگین قیوت (ریال)

حجن هعاهله (تن)

تاریخ هعاهله

تاربخ تحویل

روب آهه اصفهان
تولید کننده

سبذ میلگرد و تیرآهه
(آلیاشسازی) نام کاال

فوالد مبارکه

ورق سرد B

10,104

4500

1390/10/19

1391/01/19

فوالد مبارکه

ورق قلع اوذود

11,726

700

1390/10/19

1391/01/19

ورق روغنی

5000

1391/01/26

9,956
هیانگین قیوت (ریال)

55000
حجن هعاهله (تن)

1390/10/18
تاریخ هعاهله

1390/11/30
تاربخ تحویل

فوالد مبارکه
روب آهه اصفهان
فوالد مبارکه

طولBکوتاه میلگرد و
سبذ سرد
ورق

آلیاشسازی)
تیرآهه
قلع(اوذود
ورق

10,104
9,200
11,726

4500
13340
700

1390/10/19
1390/10/26
1390/10/19

1391/01/19
1390/11/30
1391/01/19

فوالد مبارکه

ورق گالواویسه G

13,110

3600

1390/10/19

1391/01/19

فوالد مبارکه

ورق گرم B

8,637

13310

1390/10/19

1390/12/29

فوالد مبارکه
روب آهه اصفهان
فوالد مبارکه

فوالد مبارکه

ورق گرم C

8,932

15180

1390/10/19

1390/12/29

فوالد مبارکه

ورق
گالواویسهوGتیرآهه
سبذ میلگرد
(ورق گرم
آلیاشسازی)B

13,110
10,326
8,637

3600
71500
13310

1390/10/19
1390/10/26
1390/10/19

1391/01/19
1390/11/30
1390/12/29

8,932

15180

1390/10/19

1390/12/29

فوالد مبارکه

ورق سرد B

9,753

1320

1390/10/19

1390/12/29

فوالد مبارکه

ورق گرم B

8,637

8510

1390/10/19

1390/11/30

9,753
9,200
8,637

1320
460
8510

1390/10/19
1390/10/26
1390/10/19

1390/12/29
1390/11/30
1390/11/30

فوالد مبارکه

ورق گرم C

8,932

12110

1390/10/19

1390/11/30

فوالد مبارکه

ورق گرم C

8,932

4840

1390/10/19

1390/12/29

فوالد مبارکه

ورق سرد B

10,104

20450

1390/10/26

1391/01/26

فوالد مبارکه

ورق قلع اوذود

11,726

710

1390/10/26

1391/01/26

فوالد مبارکه

ورق گالواویسه G

13,110

1540

1390/10/26

1391/01/26

فوالد مبارکه

ورق گرم B

8,637

47140

1390/10/26

1390/12/29

فوالد مبارکه

ورق گرم C

8,932

13310

1390/10/26

1390/12/29

فوالد مبارکه

تختال A

7,592

1200

1390/10/27

1390/11/03

فوالد مبارکه

تختال C

7,592

1200

1390/10/27

1390/11/03

تختال E

8,356

1200

1390/10/27

1390/11/03

9,956

55000

1390/10/18

1390/11/30

تولید کننده

فوالد مبارکه
روب آهه اصفهان
روب آهه اصفهان

نام کاال

سبذ میلگرد و تیرآهه

(آلیاشسازی)

سبذ طول کوتاه میلگرد و

9,200

13340

1390/10/26

1390/11/30

10,326

71500

1390/10/26

1390/11/30

9,200

460

1390/10/26

1390/11/30

فوالد خراسان

سبذ میلگرد 25تاA3-14

9,982

33000

1390/10/20

1390/10/26

فوالد خوزستان

شمش بلوم (5SP)150*150

8,104

56890

1390/10/20

1390/10/26

فوالد خوزستان

شمش بلوم (5SP)150*150

8,342

13000

1390/10/21

1390/11/21

روب آهه اصفهان

روب آهه اصفهان

تیرآهه (آلیاشسازی)

سبذ میلگرد و تیرآهه

(آلیاشسازی)

سبذ طول کوتاه میلگرد و

تیرآهه (آلیاشسازی)

مبارکه
اصفهان
فوالد آهه
روب
فوالد مبارکه

خراسان
فوالد مبارکه

خوزستان
فوالد مبارکه
خوزستان
فوالد مبارکه
خوزستان
فوالد مبارکه
خوزستان
فوالد مبارکه

فوالد کویر
مجتمعمبارکه
فوالد
فوالد کویر
مجتمعمبارکه
فوالد
فوالد کویر
مجتمعمبارکه
فوالد
فوالد کویر
مجتمعمبارکه
فوالد

فوالد کرمان
مبارکه

فوالد کرمان
روب آهه اصفهان
جهان فوالد غرب
روب آهه اصفهان
روب آهه اصفهان

روب آهه اصفهان

ورق گرم C
سبذ طول کوتاه میلگرد و
ورق سرد B
تیرآهه (آلیاشسازی)
ورق گرم B

میلگرد 25تاA3-14
سبذ گرم C
ورق

شمشگرمبلوم5SP)150*150( C
ورق

بلوم5SP)150*150(B
شمشسرد
ورق

اوذود5SP)150*150
شمشقلعبلوم (
ورق
5SP)150*150
شمش بلوم (
گالواویسه G
ورق
میلگرد مخلوط
سبذ گرم B
ورق
میلگرد مخلوط
سبذ گرم C
ورق
میلگرد مخلوط
سبذ
تختال A
میلگرد مخلوط
سبذ
تختال C

میلگرد  12Eآج400
تختال

آج400
میلگرد 12
تیرآهه
میلگرد و
سبذ
(تیرآهه
)14
آلیاشسازی
سبذ طول کوتاه میلگرد و

تیرآهه (آلیاشسازی)

سبذ میلگرد و تیرآهه

(آلیاشسازی)

سبذ طول کوتاه میلگرد و

9,982
8,932

8,104
8,932

8,342
10,104
8,104
11,726

8,342
13,110
8,900
8,637

33000
12110
56890
4840

13000
20450
15730
710
41060
1540

220
47140

8,900
8,932

880
13310

9,500
7,592

3300
1200

8,600
7,592

9,450
8,356

6600
1200

440
1200

1390/10/20
1390/10/19

1390/10/20
1390/10/19
1390/10/21
1390/10/26
1390/10/21
1390/10/26
1390/10/28
1390/10/26

1390/10/18
1390/10/26
1390/10/18
1390/10/26

1390/10/21
1390/10/27
1390/10/28
1390/10/27

1390/10/21
1390/10/27

1390/10/26
1390/11/30
1390/10/26
1390/12/29

1390/11/21
1391/01/26
1390/10/26
1391/01/26

1390/11/30
1391/01/26

1391/01/18
1390/12/29
1391/01/18
1390/12/29

1391/01/21
1390/11/03
1391/01/28
1390/11/03

1391/01/21
1390/11/03

9,450
9,956
9,800

660
55000
1000

1390/10/21
1390/10/18
1390/10/21

1391/01/21
1390/11/30
1390/11/30

9,200

13340

1390/10/26

1390/11/30

10,326

71500

1390/10/26

1390/11/30

9,200

460

1390/10/26

1390/11/30

فوالد خراسان

سبذ میلگرد 25تاA3-14

9,982

33000

1390/10/20

1390/10/26

فوالد خوزستان

شمش بلوم (5SP)150*150

8,104

56890

1390/10/20

1390/10/26

فوالد خوزستان

شمش بلوم (5SP)150*150

8,342

13000

1390/10/21

1390/11/21

تیرآهه (آلیاشسازی)

