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در نشست خبری انجمن مطرح شد:

سخن اول

لزوم اجرای صحیح قانون
بهبود فضای کسب و کار
محمد نهاوندیان

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
در طی ســال های گذشته فرآیند  بسیار طوالنی در اقتصاد ایران
ســپری شد تا نظام به این نقطه برسد که به راستی نیاز جدی به
اصالح ساختاری فضای کسب و کار داریم  .با توجه به این موضوع
تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار دستاورد بزرگ این
مرحله بــود تا این باور از حد یک ایده به طرح و بعد از یک طرح
به قانون تبدیل شــود .اما امروز آزمون بزرگ برای همه ما اجرای
صحیح این قانون اســت که باید با صبوری ،بردباری و همگرایی
فضای اجرای کامل آنچه در قانون بهبود مســتمر فضای کسب و
کار پیشبینی شده را فراهم کنیم تا شاخص های اقتصادی کشور
بهبود و ارتقا یابد.
بهبــود فضاي كســب و كار یعنی كــم كردن بازه نوســانات در
فاكتورهــاي كالن اقتصادي .به عبارت دیگر معناي بهبود محيط
كسب و كار اين است كه عوامل خارج از اختيار مدير اقتصادي را
كه براي او فشار و هزينه ايجاد ميكند ،از سر راه وي كنار بزنيم كه
يكي از بزرگترين این مشكالت ،معوقات و بدهيهاي بانكي است.
البته در حال حاضر افزایش قیمت ارز هم تولید ،واردات و صادرات
را تحــت تاثیر خود قرار داده و علیرغم اینکه نقدینگی در جامعه
فراوان است ،بنگاههای اقتصادی از کمبود نقدینگی رنج میبرند.
تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار هم در راستای رفع
همین موانع و تقویت بخش خصوصی است .مقام معظم رهبری
طی ســخنان اخیرخود مجددا بر توانمندسازی بخش خصوصی
تاکیــد و در همین زمینه به خوبی جهت گیری اقتصاد مقاومتی
را تبیین کردند .بنابراین انتظار می رود اقدامات الزم در راســتای
حمایت ویژه از تولید از سوی مسئوالن مرتبط انجام پذیرد چرا که
در شرایط تشدید فشارهای بینالمللی این موضوع بیش از پیش
ضروری است.
حمايت از توليد به این معنی نیســت کــه كار توليدكنندگان را
انجام دهيم ،بلكــه بايد اجازه دهيم آنها كار خود را انجام دهند و
ما تنها از عوامل مخل محيطي جلوگيري به عمل آوريم .بايد براي
توليدكنندگان ملي فضاي تنفس ويژه ايجاد كنيم؛ به طوري كه
دولت در زمان تحريم ،هزينه كارفرما را كم كند تا فشارها جبران
شود .لذا معناي واقعي مقابله با تحريم ،حمايت از توليد است كه
قوانين مرســوم متعارف را برداريم تا مجبور نباشيم توليدگران و
مديران توليد را به علت بدهي هاي بانكي روانه زندان كنيم چراكه
اين راه مقابله با تحريم نيست.
به اين ترتيب بخشخصوصي كشور توقع دارد كه همه اركان نظام
استراتژي تسهيل در برابر تحريم را خطمشي خود قرار دهند و از
سه قوه كشور تقاضا داريم با اين استراتژي به كمك فعاالن اقتصادي
بشتابند تا به ياري يکديگر اقتصاد مقاومتي را اجرايي كنيم.

بازار و صنعت فوالد در تالطم نوسانات ارزی
نشست خبری هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان فوالد ایران با خبرنگاران رسانههای ارتباط جمعی در نیمه اول مهر در
سالن اجتماعات انجمن برگزار شد و در خصوص مسائل روز صنعت به ویژه نوسانات و تامین ارز مورد نیاز واحدهای فوالدی
گفت و گوی مفصلی بین خبرنگاران و اعضای انجمن صورت گرفت.
نیاز ارزی تولیدکنندگان فوالد

در ابتدای نشست خبری ،نایب رییس انجمن تولید کنندگان فوالد ایران با اشاره
به محدودیت مرکز مبادالت ارزی در  پاســخ دهی به نیاز ارزی صنایع فوالدی
کشــور گفت :ارزی که مرکز مبادالت ارزی عرضه میکند رقم بزرگی نیست و
نمی تواند جوابگوی نیاز کارخانههای فوالدی باشد.
طاهری زاده افزود :کســانی که تاکنون در مرکــز مبادالت ارزی موفق به
دریافت ارز شــدهاند تقاضای ناچیزی داشتهاند و به همین دلیل موفق به
دریافت ارز شــدهاند ولی نیاز هر واحد فوالدی حدود  2تا  3میلیون دالر
اســت که متاسفانه در حال حاضر امکان تأمین آن از طریق مرکز مبادالت
ارزی امکان پذیر نیست.
حمیدرضا طاهریزاده با یادآوری این نکته که فوالد در اولویت سوم دریافت
ارز قــرار دارد گفت :مدتی پیش برای دریافت ارز به مرکز مبادالت مراجعه
کردیم اما ارزی که از طریق این مرکز پرداخت میشــود رقم بسیار کمی
اســت .همچنین مدت زمانی هم که باید منتظر دریافت ارز باشــیم بسیار
طوالنی است .وی افزود:در حال حاضر ،ارز اتاق مبادالت به تولیدکنندگانی
که درخواســت ناچیزی دارند ،پرداخت می گردد اما صنعت فوالد نیازمند
مبالغ باالیی اســت و تاکنون هیچ یــک از تولیدکنندگان فوالد از این ارز
استفاده نکرده اند ،اما بخشهای دیگری همچون تولیدکنندگان الستیک
توانستهاند از این ارز بهرهمند شوند.
نایب رییس انجمن تصریح کرد :در حال حاضر تولیدکنندگان فوالد کشور
به منظور واردات مواد اولیه با مشکل تأمین ارز برای روبرو هستند .وی در
تشریح این موضوع گفت :برخی از پیشپرداخت های گشایش اسناد اعتباری
با ارز مرجع پرداخت شــده است ولی سیستم بانکی از تولیدکنندگان می
خواهد تا برای فعال شــدن این اسناد با نرخ ارز آزاد گشایش اعتبار کنند.
این درخواست در حالی اســت که برخی از تولیدکنندگان بابت سررسید
بدهی ارزی خود به سیستم بانکی و بازپرداخت آن با مشکل روبرو هستند
زیرا قیمت ارز افزایش یافته و این نوسان ارزی به ضرر تولیدکنندگان است.
نایب رییس انجمن در ادامه با بیان اینکه افرادی که بدهی گذشــته خود را به
صورت ریالی پرداخت کردهاند نیز ارزی نصیبشــان نشده ،گفت :هم اکنون به
دلیل اینکه اسناد حمل کاال در بانکهاست و تولیدکنندگان برای ترخیص آن
باید ابتدا اقدام به تسویه بدهی خود با ارز آزاد کنند ،تناژ باالیی شمش فوالدی
در گمرکات کشــور انبار شده است .وی ادامه داد :امروز مساله تولیدکنندگان،
شود.
نبود ارز است و نه قیمت آن که باید برای این موضوع چارهای اندیشیده .
نایب رییس انجمن با منفي اعالم کردن حاشــيه سود نورديها گفت :در حال
حاضر با توجه به افزايش هزينهها ،توليدكنندگان نوردي متضرر ميشوند چرا كه
قيمت شمش با توجه به هزينههاي رو به رشد  1920است ،در حالي كه فعاال
قيمت ميلگرد اين رقم است.
طاهری زاده به طرح های مهر ماندگار هم اشاره کرد و گفت :طی مذاکراتی
که با وزارت صنعت داشتیم ،قرار بر این شد که حدود  10تا  12طرح نیمه
تمام فوالدی با ظرفیت تولید ســاالنه یک میلیون تــن در قالب طرح مهر
ماندگار تکمیل شوند تا ظرفیت آنها به تولید کشور افزوده شود ولی تا امروز
به نتیجهای نرســیده است .این ســرمایه گذار صنعتی افزود :هر یک از این
کارخانههــا برای تکمیل نیازمند  2تا  3میلیارد تومان منابع مالی هســتند

که قرار بود تســهیالت با بازپرداخت  3تا  5ســال و نرخ بهره  14درصد به
متقاضیان پرداخت شود.

افزایش صرفه صادرات فوالد

دبیــر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در این نشســت خبــری با ارائه و
تحلیل آمار سالجاري توليد ،صادرات و واردات محصوالت فوالدي ،به رشد
صادرات محصوالت فوالدی طی چهار ماه اول ســال جاری نســبت به سال
قبل اشــاره کرد و گفت :کشور در زمینه صادرات محصوالت فوالدی رشدی
 176درصدی را تجربه کرده اســت که دلیل عمده آن هم تغییرات نرخ ارز
و افزایش صرفه صادرات بوده اســت .خلیفه سلطانی افزود :عمده بازارهای
صادراتی ایران کشــورهای عراق و افغانستان است که با رشد تولید و تداوم
صرفه اقتصادی ،آینده خوبی در انتظار صنعت فوالد خواهد بود.
سید رسول خلیفه ســطانی خبر از کاهش  25درصدی واردات فوالد خام،
میلگرد ،تیرآهن ،ورق فوالدی و سایر محصوالت در چهار ماه نخست امسال
داد و در رابطه با مصرف صنایع فوالدی نیز گفت :در چهار ماه نخست سال،
مصرف فوالد نیز حدود هفت درصد افزایش داشته است.
دبیر انجمن با اشــاره به کاهش  37درصدی ثبت ســفارش و  48درصدی
گشــایش اعتبار اســنادی گفت :این امر حاکی از آن اســت که از مرداد تا
آبان امســال ،واردات کاهش پیدا خواهد کرد .در این مدت رشد حدود یک
درصدی در تولید محصوالت فوالدی و  9درصدی در تولید فوالد خام تجربه
شده که نشان دهنده باال بودن ارزش افزوده تولید شمش فوالدی نسبت به
سایر محصوالت است.
وی خبر از راه اندازی طرح های فوالد پاســارگاد در استان فارس با ظرفیت
 1/2میلیون تن و فوالد خزر با ظرفیت  500هزار تن در شــمال کشــور در
سال جاری داد و گفت :با توجه به کمبود  3/5تا  4/5میلیون تنی فوالد خام
در کشور ،خوشبختانه واحدهای فوالدی خصوصی کوچک نیز وارد فاز تولید
فوالد شــدهاند که می توان با حمایــت از این بخش های جدید ،محصوالت
فوالدسازان داخلی را جایگزین واردات کرد.
مهندس خلیفه سلطانی همچنین به ارتقای رتبه تولید فوالد کشور پرداخت
و گفت :در ماه گذشــته میالدی رتبه تولید فــوالد ایران در جهان از  17به
 13ارتقا یافت.

مشکالت تأمین مواد اولیه و نقل و انتقال پول

مهندس بهرام سبحاني در ادامه نشست به مشكل تامين مواد اوليه واحدهای
فوالدی پرداخت و گفت :تولیدکنندگان در داخل با مشکل تأمین مواد اولیه و
نقل و انتقال پول مواجه اند .تولیدکنندگان قب ً
ال با پرداخت  10تا  15درصدی
قیمت مواد اولیه ،گشایش اعتبار و واردات میکردند اما در حال حاضر باید تمام
پول مواد اولیه را یکجا بپردازند که این امر نیازمند حجم نقدینگی باالیی است و
واحدهای تولیدی برای تأمین این مبلغ با مشکل روبرو هستند.
عضــو هيئت مديره انجمن توليدكنندگان فوالد ايــران در واکنش به احتمال
افزایــش نرخ ارز مرجع و تأثیــر آن بر تولید محصوالت فوالدی گفت :اگر نرخ
ارز افزایــش یابد ولی صنعت فوالد در اولویتهای دریافت این ارز قرار داشــته
باشد امکان تامین مواد اولیه وجود دارد اما اگر قرار بر این باشد که ارز را از بازار
آزاد تأمین کنیم مسلما به مشکل بر خواهیم خورد .وی افزود :همچنین برخی
ادامه در صفحه 3
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خبر داخلی
رئیس هیئت عامل ایمیدرو:

بی نیازی از واردات فوالد با
اجرای طرحهای استانی

رئیس هیات عامل ســازمان توســعه و نوسازی
معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت :به
زودی و با اجرای طرح های  8گانه استانی،کشــور با تولید فوالد در داخل از
واردات آن بینیاز خواهد شد.
به گزارش اخبار فوالد به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن
و صنایع معدنی ،دکتر فریدون احمدی با اشاره به اینکه ایران در سال   2011با
تولید حدود  14میلیون تن فوالد خام ،در بین  17کشور اول جهان جای گرفت،
خاطرنشان کرد :با اجرای طرح های  8گانه فوالدی در مناطق محروم ،عالوه
بر تغییر چهره اقتصادی این مناطق ،کشور از واردات فوالد بی نیاز خواهد شد..
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت درخصوص روند اجرای این طرح ها گفت:
 4شرکت مشاور اصلی و  11شرکت پیمانکاری برای طرح های احیاء مستقیم
و  14شرکت برای طرح های فوالدی در اجرای این پروژهها همکاری میکنند.
دکتر احمدی با اشاره به اینکه تاکنون به طور متوسط واحدهای احیاء مستقیم
حدود  72درصد و واحدهای فوالدسازی  30درصد پیشرفت داشتهاند ،اضافه
کرد :برای اجرای طرح های یادشــده  12هزار میلیارد ریال ســرمایه گذاری
صورت گرفته و امیدواریم در شش ماهه نخست سال آینده ،پروژههای احیاء
جهت تولید آهن اسفنجی به پایان برسد و تا پایان سال  93نیز همه واحدهای
فوالدسازی آماده بهرهبرداری شوند.
وی تصریح کرد :روش فنی و مهندسی این طرحها براساس تکنولوژی pered
است که ایران صاحب لیسانس آن بوده و این روش فنی افتخاری برای صنعت
و کشور محسوب می شود.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو بر توسعه متوازن صنعت فوالد تاکید کرد و افزود :با
توجه به نرخ رشد مصرف فوالد در کشور و براساس اهداف تعیین شده در سند
چشم انداز  20ساله باید سرمایه گذاری برای ایجاد واحد های جدید و توسعه
متوازن زنجیره فوالد کشور با اهتمام بیشتری انجام شود.

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت:

توقف خام فروشی سنگ آهن
در حال پیگیری و اجرا است

معاون معدنــی وزیر صنعت ،معــدن و تجارت
از ایجــاد ظرفیت برای تولیــد  ۲۸میلیون تن
کنســانتره آهن در کشور تا پایان سال جاری خبر داد و گفت :تامین منابع
مالــی برای راهاندازی واحدهای فرآوری با فنــاوری باال ،الزمه مقابله با خام

اخبار انجمن
تصویب عضویت دو شرکت دیگر در انجمن
در تــازه ترین جلســه هیئت مدیــره انجمن ،تعدادی از درخواســت های
شرکتهای متقاضی عضویت در انجمن توسط اعضای هیئت مدیره بررسی
شد و با عضویت شرکت های زیر موافقت به عمل آمد:
•شرکت مجتمع فوالد کیمیا به مدیر عاملی آقای مجید نورشرق
•شرکت دانا صنعت فجر به مدیر عاملی آقای اسماعیل رضایی
گواهینامه عضویت شــرکت های فوق پس از انجــام مراحل زیر صادر و به
نماینده آنان تحویل خواهد شد:
•واریز مبلغ ورودیه و حق عضویت به حساب انجمن و ارسال فیشهای
واریزی
•تکمیل مراحل عضویت و معرفی نماینده جهت دریافت گواهینامه عضویت

گزارش خبری

فروشی است.
به گزارش  اخبار فوالد به نقل از فارس ،وجیه اهلل جعفری با اشاره به اهمیت
استفاده از تکنولوژیهای نوین و تأمین منابع مالی برای راهاندازی واحدهای
فرآوری با فناوری مناسب و ظرفیت اقتصادی ،اظهار داشت :تا زمانی که همه
الزامات مهیا نباشد امکان به صفر رساندن خام فروشی به یکباره وجود نخواهد
داشت ،به همین دلیل این موضوع در قالب فرآیندی پلکانی در حال پیگیری
و اجرا است.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت به سرمایه گذاری در بخش باالدستی و
پایین دستی صنعت فوالد به عنوان یک نمونه موفق برای جلوگیری از خام
فروشی اشاره کرد و گفت :برنامهریزیهایی در این بخش انجام شده که تولید
 20میلیون تن کنستانتره گندله در استان خراسان رضوی از جمله آنها است.
جعفری افزود :تا پایان امسال ظرفیت تولید کنسانتره آهن در کشور به بیش
از   28میلیون تن خواهد رســید که حدود  5میلیون تن آن از سوی بخش
خصوصی تأمین خواهد شد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد
ایران خبر داد:

صنعت فوالد کشور به اهداف
تعیین شده در افق چشمانداز
نزدیک شده است

برای نخستین بار در کشور صورت گرفت:

تولید فوالد های مقاوم به
سایش در فوالد مبارکه

مجتمع فوالد مبارکه برای اولین بار در کشور موفق شد
فوالدهای مقاوم در برابر سایش (بورندار )BoRoN

را تولید کند.
به گــزارش اخبار فوالد به نقل از روابط عمومی فوالد مبارکه ،غالمرضا جوانمردی
مدیر متالــورژی و روشهای تولید فوالد مبارکه با اعــام این خبر گفت :این نوع
ورقهای فوالدی که کاربردهای گستردهای در صنایع ساخت ادوات کشاورزی دارند
بر اساس درخواست بازارهای داخلی و خارجی و به منظور تامین نیاز مشتریان و توسعه
محصوالت جدید ،طراحی و تولید شدند.
وی بــا بیان اینکه طراحی و تولید کالف گرم این نــوع ورقها با گريد JR235S
و اســتاندارد  10025 ENحــاوی مقدار  0/ 0009تــا  0/0015درصد عنصر برون
( )BORONجهت افزایش مقاومت فوالد در برابر ســایش ساخته شده ،تصریح
کرد :این محصوالت با تناژ  257تن در ضخامت  6/4و عرض  1250میلیمتر تولید
شد که البته آنالیز شیمیایی و خواص مکانیکی آنها مطابق با استاندارد درخواست شده
از سوی مشتری است.
مدیر متالورژی و روشهای تولید فــوالد مبارکه از همت و تالش تمامی کارکنان
ناحیه فوالدسازی ،نوردگرم ،واحدهای برنامهریزی ،کنترل کیفی ،آزمایشگاه و فروش
قدردانی کرد و افزود :عالوه بر مصارف داخلی این نوع ورقها ،چنانچه شرایط برای
صادرات آنها فراهم باشد ،میتواند از این طریق برای کشور ارزآوری نیز صورت پذیرد.

دبیر انجمن تولیدكنندگان فوالد ایران با اعالم اینكه هم اكنون  30میلیون طرح در
صنعت فوالد كشــور در حال اجرا است اظهار داشت :در سایه پیشبینی طرح ها و
برنامه های مختلف ،مسیر پیشبرد اهداف تعیین شده برای صنعت فوالد كشور هموار
شده و صنعت فوالد كشــور به برنامه های پیش بینی شده در افق  1404نزدیك
شده است.
به گزارش اخبار فوالد ،سید رسول خلیفه سلطانی با بیان این نكته كه صنعت فوالد
كشور در پایان افق  1404باید به تولید  55میلیون تن و صادرات حداقل  15میلیون
تن فوالد دســت یابد ،تصریح کرد :هم اكنون میزان تولید فوالد در كشور برابر 17
میلیون تن است ،بنابراین صنعت فوالد ،طی سال  های آتی و در سایه پیشبرد طرح
ها و برنامه های مختلف می تواند به تولید  55میلیون تن فوالد نائل آید.
وی با تاکید بر اهمیت همکاری و تعامل مناسب میان بخش های مختلف صنعت به
عنوان زنجیره های تولید به منظور اجرایی شدن طرح ها و پروژههای این صنعت،
گفت :پیش بینی می شود در پنج سال آینده حداقل  15طرح نیمه تمام به سرانجام
رسد و به دنبال آن میزان تولیدات در این بخش به  32میلیون تن افزایش یابد.
دبیر انجمن تولیدكنندگان فوالد به حضور موثر بخش خصوصی نیز اشــاره كرد
و یادآور شــد :با توجه به اینكه بیشتر كشورهای منطقه خاورمیانه در حال توسعه
هســتند ،می توان پیش بینی كرد به بركــت حضور فعال بخش خصوصی و نیز
پیشبرد طرح های مختلف ،میزان صادرات فوالد در سالهای آتی با روند صعودی
همراه باشد.

تولید آهن اسفنجی طی شهریورماه گذشته در شرکت
فوالد خوزستان با  8درصد رشد نسبت به مدت مشابه
سال گذشته به رقم  321هزار تن رسید.
به گزارش اخبــار فوالد ،مدیر عامل شــرکت فوالد
خوزســتان با بیان این مطلب گفت :تولید  321هزارتن آهن اسفنجی در شهریور ماه
که رکورد جدیدی است ،حاصل تالش کارکنان و نیز افزایش بهره وری در واحدهای
احیای مستقیم محسوب می شود .وی افزود :طی شش ماه گذشته ،یک میلیون و 826
هزارتن آهن اسفنجی در کوره های احیای مستقیم این شرکت تولید شد .همچنین تولید
شمش این شرکت در شش ماهه نخست امسال به یک میلیون و  729هزار تن رسید
که سه درصد بیش از مدت مشابه سال قبل است .مدیر عامل شرکت فوالد خوزستان
درباره میزان تولید گندله سنگ آهن نیز اظهار داشت :این شرکت از ابتدای سال جاری
تا پایان شهریور ،دو میلیون و  397هزار تن گندله سنگ آهن تولید کرد .این گزارش
حاکی از آن است که شرکت فوالد خوزستان با تولید سه میلیون و  200هزار تن فوالد
خام در سال گذشته ،بیش از ظرفیت اسمی تولید داشته که زنجیره کاملی از خط تولید
شمش فوالد از سنگ آهن را شامل می شود.

پیشنهاد انجمن برای کاهش عوارض صادراتی
ضایعات ورق استنلس استیل

اقدامات انجمن در خصوص حضور اعضاء در
نمایشگاه متالورژی تهران

به دنبال نظر خواهی مدیر کل دفتر امور صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن
و تجارت از انجمن بــرای اعالم نظر پیرامون کاهش یا عدم کاهش عوارض
صادراتی ضایعات ورق استنلس استیل ،دبیر انجمن طی مکاتبه ای نظرات
انجمن در این خصوص را اعالم کرد.
دبیر انجمن در این نامه با اشــاره به این موضوع که ورق اســتنلس استیل
مصرفی در حال حاضر وارداتی اســت و ضایعــات آن نیز به عنوان ضایعات
ورق استنلس استیل مصرف نمیشود ،پیشنهاد کرد عوارض صادراتی ضایعات
استنلس استیل به حداقل ممکن کاهش یابد.
شایان ذکر است نرخ عوارض صادراتی فوالدهای زنگ نزن ،قبال  30درصد بود
که در زمستان سال گذشته به  70درصد افزایش یافت.

به دنبال استقبال گسترده اعضاء انجمن از ایجاد جایگاه ویژه تولیدکنندگان
فوالد ایران در نمایشــگاه متالورژی تهران در سال های  89و  ،90امسال نیز
مناسب ترین فضای نمایشگاه جهت اختصاص به تولیدکنندگان فوالد توسط
انجمن رزرو شده است .در این راستا مکاتبه ای با شرکت های محترم عضو
صورت گرفته تا اعضاء انجمن بر اساس پالن ارسالی نسبت به انتخاب غرفه
و ثبت نام اقدام کنند  .
آخرین مهلت ثبت نام برای حضور در جایگاه ویژه تولیدکنندگان فوالد ایران
تا  10آبان ماه سال جاری تعیین شده است.

فوالد خوزستان در تولید آهن
اسفنجی رکورد جدیدثبت کرد

بدون نوسازی صنایع فوالدی اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانهها غیر ممکن است

دولت با پشــت سرگذاشــتن فاز اول یارانه ها به دنبــال اجرای فاز دوم
آن بود .زمزمه های اجرای فاز دوم در شــرایطی شــنیده می شد که هم
صنعتگران در مرحله اول این قانون ،تسهیالت بخش تولید را نگرفته بودند
و هم مجلس و ســایر نهادهای نظارتی اجرای تورم زای بخش دوم قانون
هدفمندی را به صالح نمی دانســتند .مجلس توقف اجرای فاز دوم قانون
هدفمندی را به تصویب رساند اگرچه  دولت هم چنان با طرح توقف اجرای
هدفمند کردن یارانهها مخالف است.
در همیــن زمینه یکی از تولیدکنندگان عضو انجمن با اشــاره به افزایش
هزینــه برق کارخانه فــوالد بویراحمد در فاز اول قانــون هدفمند کردن
یارانهها گفت :با اجرای بدون مقدمه فاز دوم طرح هدفمندی ،هزینه انرژی
برق ما  500میلیون تومان میشــود که با این هزینه هم کارخانه ما و هم
سایر صنایع فوالدی به مرز تعطیلی می رسند.

مدیرعامــل فوالد بویراحمد ،خطر تعطیلی صنایــع فوالدی را با توجه به
احتمال افزایش قیمت انرژی گوشــزد کرد و گفت :به عنوان کســی که
سالهاست در صنعت بوده ام باید بگویم که اگر فاز دوم یارانهها اجرا شود
همه صنایع خصوصی کشور به ویژه صنعت فوالد و صنایع انرژیبر تعطیل
خواهند شد.
شــهرام باقری افزود :اینکه قیمتها واقعی شوند کاری معقول و درستی
اســت ولی مهم شــیوه اجرای این طرح بوده که باید با یک شیب مالیم
اجرا میشــد و با تصمیمات و سیاســتگذاریها ،عاقالنه و واقعی به جلو
میرفتیم .باقری از عدم دریافت تســهیالت تولیــد از بابت اجرای طرح
هدفمندی هم شــکوائیه داشــت و افزود :تولید کنندگان ریالی از سهم
تولید در اجرای هدفمندســازی یارانهها دریافت نکردند .این عضو انجمن
تولیدکنندگان فــوالد ایران افزایش قیمت انــرژی در کنار عدم دریافت

تســهیالت را به چالش کشــید و گفت :قبل از اجرای یارانهها ،قبض برق
مجتمع فوالد بویراحمد در هر ماه  25میلیون تومان بود ولی بعد از اجرای
طــرح هدفمندی یارانهها این رقم به  165میلیون در ماه رســید ،این در
حالی است که یک ریال از سهم تولید در اجرای طرح هدفمندی یارانهها
به این واحدهای تولیدی پرداخت نشده است.
ایــن فعال بخش خصوصی تصریح کرد :بدون نوســازی و مرمت صنایع،
اجرای فاز دوم هدفمندســازی یارانهها غیر ممکن اســت .اگر قرار است
بخش صنعت ما هزینههای انــرژی خود را مطابق با قیمتهای جهانی و
بدون کمک دولت پرداخت کند باید این آزادســازی قیمتها و اســتقرار
ماشــینآالت نو و پیشرفته به صورت همزمان صورت گیرد تا توان رقابت
با دنیای خارج و پرداخت هزینههای اضافی ناشــی از اجرای طرح یارانهها
وجود داشته باشد و سهم تولید نیز در کنار این طرح پرداخت شود.
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خبر خارجی
پس از یک دوره رکود رخ داد:

جهش قیمتی سنگ آهن چین

مدتی بود که فعاالن بازار سنگ آهن جهان هر
هفته شــاهد افت قیمت سنگآهن در بازارهای
جهانی بــه خصوص در چین بودنــد .این روند
نزولی چنان سنگین بود که قیمت هر تن از این
محصول از ۱۵۰دالر به  ۸۵دالر رســید و ســرمایهگذاران و تولیدکنندگان
این محصول هیچ امیدی به آینده بازار این محصول نداشــتند .اما از  حدود
دو هفته پیش اوضاع تغییر کرده و فعاالن بازار ســنگآهن با رشد قیمتها
امیدوار شده اند.
به گزارش اخبار فوالد ،اصلی ترین دلیل ســقوطهای قیمت سنگآهن در
ماههای اخیر کاهش رشــد اقتصادی چین و افت تقاضای این کشور بود که
پس از انتشار خبر ســرمایهگذاری بیش از  ۱۵۰میلیارد دالری دولت چین
دربخشهای زیربنایی این کشور ،نخستین استارت قیمتی سنگآهن در ماه
های اخیر به ثبت رسید.
با انتشار این خبر بهای سنگآهن که  86دالر در هر تن بود ،تغییر روند داد
و توانست ظرف چند روز معامالتی از مرز  110دالر در هر تن نیز عبور کند.
همچنین هفته گذشــته در پی افزایش قیمت فوالد در بازار چین ،معامالت
سنگآهن نیز جان گرفت و بهای این محصول به باالترین رقم در  ۱۰هفته
گذشته رسید .بر این اساس ،در پایان هفته گذشته بهای هر تن سنگآهن
به حوالی  ۱۲۰دالر رسید تا دستاندرکاران این بازار پس از ماهها ناامیدی به
آینده قیمتها در این بازار دل خوش کنند.

بازار قراضه به سود
فوالدسازان ترک

کاهش شــدید خرید قراضــه در قیمت های
باالی پیشــنهادی از ســوی عرضه کنندگان،
تامیــن کننــدگان قراضه را مجبــور کرد که
قیمت ها را پایین بیاورند.
به گزارش اخبار فوالد  ،فوالدســازان ترکیه نیز که در مقابل قیمت های
قبلی مقاومت کرده بودند ،در هفته های اخیر در قیمت های پایین تری
ادامه از صفحه 1
تولیدکنندگان بابت سررسید بدهی ارزی خود به سیستم بانکی و بازپرداخت
آن با مشکل روبهرو هستند زیرا قیمت ارز افزایش یافته و این نوسان نرخ ارز
به ضرر تولیدکنندگان است.
مهندس سبحاني تصریح کرد :افرادی که بدهی گذشته خود به صورت ریالی
هم پرداخــت کردهاند موفق به دریافت ارزی نشــده اند .وی خبر از کاهش
تولید میلگرد در این شرایط داد و گفت :در حال حاضر توليد ميلگرد از سوي
توليدكنندگان دولتي  9درصد و از سوي بخش خصوصي  7درصد كاهش را

عنوان

شاخص قیمت های استیل ایندکس حاکی از آن است
که در آمریکا روند قیمت ورق گرم و گالوانیزه نزولی بود
و در اروپا نیز اغلب محصوالت ورق افت قیمت داشتند.
به گزارش اخبار فوالد ،ورق گرم امریکا  21دالر هر شورت تن نسبت به هفته قبل
افت داشته و به  620دالر هر شورت تن رسید .شاخص قیمت ورق سرد تغییری نکرد
و ورق گالوانیزه  4دالر هر شورت تن ارزان تر شد .شاخص قیمت ورق تخت امریکا
نیز  4دالر هر شــورت تن ارزان تر شده به  779دالر هر شورت تن رسید .در شمال
اروپا نیز متوســط شاخص قیمت ورق گرم  3یورو هر تن ارزان تر شد و قیمت ورق
سرد  0/5درصد کاهش یافت .همچنین ورق گالوانیزه  3یورو هر تن ارزان تر شده و به
 579یورو هر تن درب کارخانه رسید .شاخص قیمت ورق تخت نیز  3یورو هر تن افت
قیمت داشت .متوسط شاخص قیمت روزانه ورق گرم در جنوب اروپا یک یورو هر تن
ارزان تر شد .قیمت ورق سرد به  557یورو هر تن کاهش یافت و ورق گالوانیزه کمی
باال رفت .قیمت ورق تخت نیز به  521یورو کاهش یافت.

روندهای متفاوت در بازار
بیلت CIS

رشد تقاضای فوالد در
منطقه منا

قیمت بیلت صادراتــی  CISروزهای پر ابهامی
را پشت ســر می گذارد و  روندهای متفاوتی را
تجربه می کند .به گــزارش اخبار فوالد به نقل
مرکز خدمات فوالد ایران ،تولیدکنندگان بیلت در
بنادر دریای سیاه و آزو تحت فشار خریداران هستند که منتظر کاهش قیمت
بیشــتر قراضه در ترکیه می باشند .در بنادر خاوردور تولیدکننده ها با رشد
قیمت مقاطع در چین امیدواری بیشتری دارند ولی معامالت خیلی محدودی
بسته شد و قیمت ها نسبت به هفته قبل تا  4دالر هر تن باال رفته است .در
نتیجه در بنادر دریای سیاه اغلب کارخانه ها قیمت را به حدود  505دالر هر
تن فوب کاهش داده اند .در حوزه دریای خزر هنوز فعالیت چندانی دیده نمی
شود از این رو عرضه کننده ها ترجیح می دهند اعالم قیمت نکنند.
کارخانه آرسلورمیتال بیلت تولید نوامبر را  503دالر هر تن فوب دریای سیاه
فروخته و قیمت بیلت کارخانه الکترو استار  505دالر هر تن فوب ماریو پل
اعالم شده که تخفیف هایی نیز می دهد .تولیدکنندگان بالروس در  490تا
 495دالر هر تن فوب اودسا معامله داشتند که  15تا  20دالر هر تن نسبت
به هفته اول اکتبر کاهش داشته است.

انجمن جهانی فــوالد در جدیدترین گزارش
خود پیش بینی کرده که تقاضا و مصرف فوالد
در منطقه منا در مقایســه با سایر اقتصادهای
نوظهور در ســال  2013افزایش نســبی پیدا

کند.
بــه گزارش اخبار فوالد ،رشــد تقاضــای فوالد در منطقــه منا به دلیل
افزایش ســرمایه گذاری های داخلی کشورهای صادرکننده نفت بوده و
این رشد در بخش مقاطع مشهود خواهد بود .در هر حال بی ثباتی های
سیاسی برآوردهای سال  2012و  2013را نسبت به قبل پایین تر آورده
اســت  .مصرف فوالد در منطقه منا امسال و سال آینده به ترتیب  4/9و
 6/7درصد رشــد خواهد داشت در حالی که قبال نرخ رشد تقاضا در ماه
آوریل  5/7و  8/74درصد پیش بینی شده بود.

تجربه كرده است.

در بازار نشــان می دهد که نیازی به کنترل قیمت نیست و در حال حاضر
قیمت ها نسبت به قیمت نهایی شده در حد متعادلی قرار دارد.
آزادسازی قیمت فوالد
مهندس بهادر احرامیان خبر از از آزادسازی قیمت فوالد داد و اذعان کرد که این عضو هيئت مديره انجمن توليدكنندگان فوالد ايران یادآور شد :زمانی که
قیمت دالر حدود دو هزار و  200تومان بود،بین قیمت بازار و کارخانه تفاوتی
این موضوع قیمت میلگرد را در بازار متعادل خواهد کرد.
وی با بیان اینکه نگرش ســازمان حمایت این بود که محصوالت فوالدی از  400تومانی وجود داشــت اما در حال حاضر که نرخ دالر به مرز دو هزار و
شمول قیمت گذاری خارج شوند و قیمت گذاری به بازار سپرده شود ،گفت 800 :تومان رسیده ،قیمت میلگرد حدود  1920تومان است که نشان میدهد
رونذ تغییرات قیمت شمش و محصوالت فوالدی در بازار جهانی
این اقدام باعت شد تا بازار میلگرد به خوبی مدیریت شود .وضعیت قیمت ها قیمت در حد کف باقی مانده است.

هفته منتهی

مشخصات بازار /شرایط حمل

قيمتهايجهاني

به 27جوالی

هفته منتهی به
 3آگوست

هفته منتهی به

هفته منتهی

 10آگوست

هفته منتهی

صادرات روسیه ،فوب دریای سیاه -دریای بالتیک

هفته منتهی

شرایط
مشخصات بازار/
حملفوب دریای خسر
روسیه،
صادرات

عنوان بیلت
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میلگرد

صادرات ترکیه  -فوب
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*
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داخلیانبار*
بازار -درب
بازار داخلی ترکیه

میلگرد میلگرد
میلگرد میلگرد

بندر عباس1243C&F -
درب-انبار
بازار داخلی
ایران -ایران
واردات

میلگرد میلگرد

میلگرد

543
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*

کالف سرد
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518

543
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635

688
674
615

1243
635
850
*

* 863
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553
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738

738738

738 738
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813
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650

620
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558

623

553

صادرات اکراین ،فوب دریای سیاه

صادرات اکراین ،فوب دریای سیاه

570
548

565

هفته منتهی

هفته منتهی

هفته منتهی

558

بیلت

بالتیکفوب
ترکیه -
صادراتدریای
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به 27جوالی

543

هفته منتهی به

548

هفته منتهی به

558

هفته منتهی

هفته منتهی

هفته منتهی

به 14سپتامبر

بازار جهانی
محصوالت فوالدی
قیمت شمش و
رونذ تغییرات
بازار جهانی
فوالدیدردر
محصوالت
شمش و
روند تغییرات قیمت

بیلت
بیلت بیلت

نســبت به قبل خرید های خوبی در بازار قراضه داشــته اند .اروپایی ها
بیشــترین کاهش قیمت را داشتند چرا که بازار داخلی آن ها راکد است
و امیدی به بهبود آن تا ماه نوامبر نیست .قراضه  70-30اروپا  347دالر
و قراضــه   80-20در  350تا  355دالر هر تن  C&Fترکیه خریداری
شــد .این در حالی است که اواخر ســپتامبر قراضه خلوص  70-30در
 359دالر و خلوص  80-20در  368دالر هر تن  C&Fمعامله شده بود.
با این حال عرضه کنندگان امریکایی عجله ای در کاهش قیمت نشــان
ندادند چون اواخر ســپتامبر محموله هــای زیادی به ترک ها فروختند.
قیمت قراضه  80-20امریکا  365تا  367دالر و قراضه خرد شــده 370
تــا  374دالر هر تن  C&Fدر ثبات اســت و قراضه  P&Sنیز  375تا
 379دالر هر تن  C&Fمعامله شــده اســت .عرضه کنندگان رومانی و
روســیه نیز قیمت ها را پایین آوردند .قراضه  3Aرومانی  353دالر هر
تن  C&Fترکیه معامله شــدکه در اواخر سپتامبر  355دالر هر تن بود.
در روســیه نیز قراضه  3Aبه دلیل نبود تقاضای داخلی به  358دالر هر
تن  C&Fرسید در حالی که قیمت پیشنهادی اولیه آن ها  360تا 365
دالر هر تن بود.
به نظر می رســد در آینده نزدیک صادرکنندگان قراضه شانســی برای
تغییر اوضاع ندارند وترک ها می توانند در قیمت های پایین خرید کنند.

بازار ورق به روایت استیل
ایندکس

683
625
635

548
583

535575

674
615

623

515

521

518

543

528

573

568

555 558
733 738

558
580

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 :دکتر محمد نهاوندیان
همکاراناینشماره:مهندسآسیهسیدعلیان،حمیدفاروقی
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر ،ضلع جنوبی پارک ساعی،کوچه اسعدی ،پالک 34
تلفن88708063 -88708064 :
فکس88708065 :
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قیمتهایداخلی

شماره سی و سوم نیمه دوم مهر 1391

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

قیمت ورق روغنی در بازار تهران

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

قیمت ورق روغنی در بازار تهران

سایز

هفته چهارم شهریور
20,300

21,500

*

*

*

*

سایس

هفته چهارم شهریور

0.4

25,100

26,500

6.5

12,450

20,950

8

0.5
0.6

22,000

0.7

18,750

0.9

18,766

0.8
1

1.25
1.5
2

2.5

10

19,366

18,750

12

19,066

2

میلگرد ساده

*

19,066

سایز
6.5

14

20,300

21,500

18,900

19,050

8

*

*

18,333

18,550

19,066

18,766
18,666

10

19,000

17,800

سایز
14
8

هفته چهارم شهریور
17,550

17,575

14,700

14,750

3
4

5
6

8

10

12
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سایز

12
8

*

چهارم شهریور
هفته
*
19,700

19,000

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار

هفته چهارم شهریور

19,000

18,900

8
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22

18,900

28
28

19,000

18,900
18,900
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18,900

32

19,000

15,150
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15,400
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15,400

15,225

15,400

25
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14,550
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14,400

30
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16
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22

32

18,900

18,850
18,850

19,050
19,050

ناودانی
ناودانی

14
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8
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18,600
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10

18

12
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15,700

16,000

15,500

15,100
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20

14
22
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22
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19,850مهر
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16
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6
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هفته اول مهر
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*
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سایس
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19,000
19,000
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6

19,500
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هفته چهارم شهریور

8
5

6

هفته اول مهر

19,500

4
6

*

19,050

18

3
5

*

19,000
19,000

12
16

سایس

هفته اول مهر

19,050
18,900

14

4

19,150

3

18,900

19,700

14
10

سایس

*

میلگرد آجدار

*

12

18,000

هفته اول مهر

*

قیمت نبشی و ناودانی در بازار تهران
بازارهای تهران
فوالدی در
نبشی
نبشی

هفته چهارم شهریور
نبشی

*

هفته چهارم شهریور

بازار تهران
سیاه در
قیمت
بازار تهران
ورقسیاه در
قیمت ورق
سایس

قیمت محصوالت

هفته اول مهر

هفته اول مهر
23,066

قیمت محصوالت فوالدی در بازارهای تهران

20,200
15,200

15,700

16,000

15,500

15,100

16,200

15,200

بازارتهران
دربازار
فوالدیدر
محصوالت فوالدی
هفتگی
تغییرات
تهران
قیمتمحصوالت
قیمت
هفتگی
تغییرات
23000

21000

19000

17000

ناودانی

بورس کاال

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

قیوت پایاًی هیاًگیي

ریال/کیلوگرم

15000

تَلید کٌٌدُ

ًام کاال

فًالد مبارکٍ

يرق گرم B

11,351

فًالد مبارکٍ

يرق گرم C

11,815

فًالد مبارکٍ

يرق سرد B

13,352

11000
15,960

فًالد مبارکٍ

يرق گالًاویسٌ G

16,359

6,060

1391/07/03

فًالد مبارکٍ

يرق قلع اوذيد

17,112

فًالد مبارکٍ

يرق سرد B

14,240

130
9000
33,370

1391/07/03

1391/09/30

1391/07/10

1391/09/30

فًالد مبارکٍ

يرق گرم B

12,948

12,430

1391/07/11

1391/09/30

فًالد مبارکٍ

يرق گرم C

13,164

7000
10,450

1391/07/11

1391/09/30

فًالد مبارکٍ

يرق سرد B

15,811

4,300

1391/07/11

1391/09/30

فًالد مبارکٍ

يرق گالًاویسٌ G

18,276

فًالد مبارکٍ

يرق گالًاویسٌ G

19,006

1,550
5000
1,450

1391/07/11

1391/10/30

1391/07/17

1391/10/30

فًالد مبارکٍ

يرق قلع اوذيد

28,895

1,000

1391/07/19

1391/10/19

ريب آَه اصفُان
ورق سیاه
ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد ي تیرآَه (آلیاشسازی)
ورق روغنی
سبذ تیرآَه مخلًط

16,650

29,590

1391/07/03

1391/08/30

17,763

9,900

1391/07/09

1391/08/30

ريب آَه اصفُان

سبذ طًل کًتاٌ میلگرد ي تیرآَه (آلیاشسازی)

15,046

10,560

1391/07/09

1391/08/30

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد ي تیرآَه (آلیاشسازی)

16,840

52,030

1391/07/09

1391/09/30

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد ي تیرآَه (آلیاشسازی)

17,500

36,740

1391/07/16

1391/09/30

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

15,126

27,400

1391/07/04

1391/07/30

حجن هعاهلِ (تي)

تاریخ هعاهلِ

تاربخ تحَیل

خًزستان
فًالد
تَلید کٌٌدُ

کاال*5SP)150
شمش بلًم (ًام150

حجن هعاهلِ (تي)

1391/07/05
تاریخ هعاهلِ

تاربخ تحَیل

1391/08/30

11,351

74,240

1391/07/03

1391/08/30

فًالد مبارکٍ

1391/07/03

1391/08/30

51,110

1391/07/03

1391/08/30

15,960

1391/07/03

1391/09/30

1391/07/03

1391/09/30
1391/09/30

نبشی

قیوت پایاًی هیاًگیي

میلگرد آجدار

میلگرد ساده

تَلید کٌٌدُ

ًام کاال

فًالد مبارکٍ

يرق گرم B

فًالد مبارکٍ

يرق گرم C

11,815

فًالد مبارکٍ

يرق سرد B

13,352

فًالد مبارکٍ

يرق گالًاویسٌ G

16,359

6,060

فًالد مبارکٍ

يرق قلع اوذيد

17,112

130

1391/07/03

فًالد مبارکٍ

يرق سرد B

14,240

33,370

1391/07/10

1391/09/30

فًالد مبارکٍ

يرق گرم B

12,948

12,430

1391/07/11

1391/09/30

فًالد مبارکٍ

يرق گرم C

13,164

10,450

1391/07/11

1391/09/30

فًالد مبارکٍ

يرق سرد B

15,811

4,300

1391/07/11

1391/09/30

فًالد مبارکٍ

يرق گالًاویسٌ G

18,276

1,550

1391/07/11

1391/10/30

فًالد مبارکٍ

يرق گالًاویسٌ G

19,006

1,450

1391/07/17

1391/10/30

فًالد مبارکٍ

يرق قلع اوذيد

28,895

1,000

1391/07/19

1391/10/19

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد ي تیرآَه (آلیاشسازی)

16,650

29,590

1391/07/03

1391/08/30

ريب آَه اصفُان

سبذ تیرآَه مخلًط

17,763

9,900

1391/07/09

1391/08/30

ريب آَه اصفُان

سبذ طًل کًتاٌ میلگرد ي تیرآَه (آلیاشسازی)

15,046

10,560

1391/07/09

1391/08/30

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد ي تیرآَه (آلیاشسازی)

16,840

52,030

1391/07/09

1391/09/30

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد ي تیرآَه (آلیاشسازی)

17,500

36,740

1391/07/16

1391/09/30

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

15,126

27,400

1391/07/04

1391/07/30

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

15,126

17,000

1391/07/05

1391/08/30

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

15,126

24,580

1391/07/15

1391/08/30

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

15,997

22,000

1391/07/16

1391/08/30

فًالد خراسان

سبذ میلگرد 25تاA3-14

17,623

5,170

1391/07/02

1391/07/05

فًالد خراسان

سبذ میلگرد 25تاA3-14

17,623

11,440

1391/07/05

1391/07/10

هَزٍى (ریال)

هَزٍى (ریال)

حجن هعاهلِ (تي)

تاریخ هعاهلِ

13000
74,240

1391/07/03

1391/08/30

51,110

1391/07/03

1391/08/30

1391/07/03

1391/09/30
1391/09/30

هیاًگیي
قیوت پایاًی
15,126
هَزٍى (ریال)

17,000

15,126

24,580

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

15,997

22,000

فًالد خراسان

سبذ میلگرد 25تاA3-14

17,623

فًالد خًزستان
فًالد مبارکٍ

شمش بلًم (5SP)150*150
يرق گرم B
يرق گرم C

11,351
11,815

74,240
51,110

1391/07/16

1391/07/03

1391/08/30

1391/08/30

1391/08/30

1391/07/02

1391/07/05

فًالد خراسان

سبذ میلگرد 25تاA3-14

17,623

11,440

1391/07/05

1391/07/10

خراسان
فًالد
فًالد مبارکٍ

A3-14
میلگردقلع25تا
اوذيد
سبذ يرق

19,082
17,112

22,440
130

1391/07/12
1391/07/03

1391/07/17
1391/09/30

آَه
پًدر
قراضٍ B
يرق گرم

فًالد مبارکٍ
فًالد مبارکٍ

يرق سرد B

يرق گالًاویسٌ G

13,352
16,359

آرربایجان
فًالد
فًالد مبارکٍ

A3-20
میلگردسرد B
يرق

فًالد مبارکٍ
آرربایجان
فًالد

يرق گرم
مقاطعCوًردی
ضایعات

13,164
11,599
18,276

يرق گالًاویسٌ G

19,006

آرربایجان
فًالد
فًالد مبارکٍ
فًالدفًالد
مبارکٍجىًب
َرمسگان

سردBC
يرق
تختال

فًالد َرمسگان جىًب

تختال C

فًالد مبارکٍ
فًالد مبارکٍ

فًالد وطىس

17,623
14,240

1,150
12,948

2,000
12,430

1391/07/12
1391/07/11

10,450
2,000

1391/07/11
1391/07/12

1391/09/30
1391/08/30

1,550

1391/07/11

يرق گالًاویسٌ G

15,811
11,000

13,015

10,000

1391/07/17

میلگرد کالف A2-8,10

17,340

1,400

1391/07/05

1391/07/25

17,340

1,200

1391/07/12

1391/09/12

17,340

800

1391/07/19

1391/09/20

1391/07/03
1391/07/09

1391/10/03
1391/08/30

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد ي تیرآَه (آلیاشسازی)

ريب آَه اصفُان

سبذ تیرآَه مخلًط

17,763

آَهکًیر
ريبفًالد
اصفُان

تیرآَه (A3-14
میلگرد 25تا
سبذسبذ
آلیاشسازی)
میلگرد ي

آَه یسد
ريبفًالد
اصفُان
خًزستان
فًالد
فًالد یسد
خًزستان
فًالد
فًالد کرمان
فًالد خًزستان

فًالد کرمان

4,070
33,370

1391/09/30

4,300
6,000

16,650

آَهکًیر
ريبفًالد
اصفُان

6,060

1391/07/03

1391/09/30

1391/07/09
1391/07/10

فًالد مبارکٍ

فًالد وطىس

15,960

1391/07/03

1391/09/30

1391/07/12
1391/09/30

يرق قلع اوذيد

فًالد وطىس

5,170

1391/07/15

تاربخ تحَیل

میلگرد کالف A2-8,10
میلگرد کالف A2-8,10

25تا -14
کًتاٌمیلگرد
سبذ طًلسبذ
A3آلیاشسازی)
تیرآَه (
میلگرد ي
تیرآَه (A3-12
میلگرد 25تا
سبذسبذ
آلیاشسازی)
میلگرد ي
5SP
میلگرد150
سبذ بلًم (
شمش
A3)-150
*25تا12
5SP)150
میلگرد*150
شمش بلًم (
A2-12
شمش بلًم (5SP)150*150

میلگرد A2-12

28,895

16,790
15,046

18,042
16,840

18,600
17,500
15,126
18,600

1,450

1,000

1391/07/11
1391/07/05

1391/09/30
1391/07/25

1391/08/14

1391/07/17
1391/07/19

29,590

1391/07/03

9,900

1391/07/09

1,540
10,560

3,300
52,030
704
36,740

1391/07/19
1391/07/09

1391/10/30
1391/10/30

1391/10/19
1391/08/30

1391/08/30

1391/10/18
1391/09/30

1391/07/19
1391/07/16

1391/08/20
1391/09/30

24,580

1391/07/05
1391/07/19

1391/08/30
1391/08/19

1391/07/19

1391/08/19

1391/07/09

1391/07/12

1391/07/10

27,400
352

1391/07/04
1391/07/19

1391/07/30
1391/08/20

15,126
18,200

17,000
550

18,200

550

17,937

1,100

1391/07/05

1391/07/17

15,126

1391/07/15

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

15,997

فًالد خراسان

سبذ میلگرد 25تاA3-14

17,623

فًالد خراسان

سبذ میلگرد 25تاA3-14

17,623

11,440

فًالد خراسان

سبذ میلگرد 25تاA3-14

19,082

22,440

1391/07/12

فًالد خراسان

سبذ میلگرد 25تاA3-14

19,082

22,440

1391/07/12

1391/07/17

فًالد آرربایجان

میلگرد A3-20

17,623

4,070

1391/07/09

1391/07/12

فًالد آرربایجان

پًدر قراضٍ آَه

1,150

2,000

1391/07/12

1391/09/30

فًالد آرربایجان

میلگرد A3-20

17,623

4,070

1391/07/09

1391/07/12

فًالد آرربایجان

ضایعات مقاطع وًردی

11,599

2,000

1391/07/12

1391/08/30

فًالد آرربایجان

پًدر قراضٍ آَه

1,150

2,000

1391/07/12

1391/09/30

فًالد آرربایجان

ضایعات مقاطع وًردی

11,599

2,000

1391/07/12

1391/08/30

فًالد َرمسگان جىًب

تختال C

11,000

6,000

1391/07/05

1391/07/25

فًالد َرمسگان جىًب

تختال C

13,015

10,000

1391/07/17

1391/08/14

صذر فًالد

میلگرد A3-16

22,000

1391/07/16

5,170

1391/07/02

1391/08/30
1391/08/30

1391/07/05

فًالد َرمسگان جىًب

تختال C

11,000

6,000

1391/07/05

1391/07/25

فًالد َرمسگان جىًب

تختال C

13,015

10,000

1391/07/17

1391/08/14

فًالد وطىس

میلگرد کالف A2-8,10

17,340

1,400

1391/07/05

1391/07/25

فًالد وطىس

میلگرد کالف A2-8,10

17,340

1,200

1391/07/12

1391/09/12

فًالد وطىس

میلگرد کالف A2-8,10

17,340

800

1391/07/19

1391/09/20

