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مسائل جنجالی صنعت فوالد گزارش می شود:

سخن اول
گام به گام برای تأمین شمش و اسلب
محمد آزاد

رئیس اتحادیه کشوری آهن فروشان
طی چند ســال گذشته سعی ما بر این بوده است تا در راستای
حمایت از تولید ،واردکنندگانی که تحت پوشش اتحادیه هستند
را تشویق کنیم که به جای واردات مقاطع به واردات مواد اولیه
بپردازند.
مــواد اولیــهای که همکاران مــا وارد می کنند خودشــان که
نمیتوانند مصرف کننــد ،بنابراین خواه ناخواه در چرخه تولید
میافتد .این رویکرد حمایتی باعث شد تا خیلی از تجار معروف
و وارد کنندگان عمده آهن که قب ً
ال کشــتی های میلگرد یا تیر
آهــن وارد میکردند به واردات شــمش روی آورند که خوراک
کارخانجات تولیدی کشور است.
بــه نظر من اگر انجمن تولیدکنندگان و خود تولیدکنندگان به
دنبال این باشــند که مواد اولیه شان را بتوانند در داخل فراهم
کنند که نیازی به واردات نباشد گام بسیار مهمی برداشته ایم.
ما باید در زمینه آهن و فوالد فقط صادر کننده محصول نهایی
باشیم .من بارها تأکید کرده ام و حتی با کسانی که سنگ آهن
صادر می کنند مخالفت ورزیده ام که ســنگ آهن جزو سرمایه
های این کشور است نباید با قیمت های ارزان فروخته شود مثال
در اوایل امســال حتی با قیمت های زیر صد دالر فروخته می
شد،این واقع ٌا برای صنعت آهن و فوالد فاجعه است .درست است
که ما معادن بزرگ سنگ آهن داریم ولی آیا نباید آیندگان هم
از این معادن اســتفاده کنند؟ ما راهی نداریم جز اینکه فرآوری
کنیم و بعد از فرآوری صادر کنیم.
االن اسلب و شــمش داخلی تا حدودی صادر می شود که اگر
این سیاســت به منظور حفظ بازار خارجی باشــد ایرادی ندارد
ولی اگر هدف این باشــد که کم کم راه را باز کنیم و مواد اولیه
خودمان را به خارج بفرســتیم و مقاطع وارد کنیم راه اشتباهی
را انتخاب کرده ایم .این سیاست باعث می شود تا خطوط تولید
کارخانجات تولیدی ما دچار وقفه شودو بعد مجبور شویم سیل
واردات از خارج داشته باشیم.
خوشبختانه االن تولید شمش و اسلب در داخل کشور به میزانی
هست که کارخانجات داخلی تقریبا از آن تغذیه شوند.اسلبی که
فوالد هرمزگان یا فوالد خوزستان تولید می کنند یا کارخانجات
کوچکی که االن دارند از ذوب قراضه و غیره تولید شــمش می
کنند به خوبی می توانند کارخانجات نوردی را تغذیه کنند.
به نظرم بایســتی هــم انجمن تولیدکننــدگان و هم اتحادیه
کشــوری آهن فروشــان در تعامل با هم فعالیت کنند و سعی
مان بر این باشــد که واقع ٌا تولید فوالد در کشور رونق بگیرد و
از شــرایط رکود در بازار آهن و فــوالد گذر کنیم .رونق تولید
مثل جوی های آبی است که ذره ذره جمع می شوند و باالخره
سیلی می شود که راه را برای خودش باز می کند .میزان تولید
کشــور هم اگر زیاد شــود خودش راه مصرف را در بازارهای
داخلی و خارجی باز می کند   .

رکود بازار ،سنگ آهن و زنجیره
تولید فوالد
اصحاب رسانه خصوصا آنها که با صنعت فوالد و معدن
ســر و کار دارند ،طی ماه های اخیر سوژههای فراوانی برای خبر و
گزارش داشته اند .به همین میزان فعاالن این دو حوزه نیز روزهای
پر چالشــی را با موضوعات مختلف پشت سر گذاشته اند .اما چند
کلید واژه بیشــتر از بقیه در این چند ماهه ذهن گروه های کاری
مرتبط با فوالد را مشغول خود ساخته اســت :رکود بازار ،زنجیره
فوالد و سنگ آهن

رکود بازار

تقریبا نزدیک به یک ســال است که رکود گریبان فوالد را گرفته است .پس از
رشد نقدینگی و تورم و جهش قیمت دالر در شهریور  91و افزایش قیمت اکثر
کاالها از جمله فوالد در یک مقطع  6-7ماهه ،تبعات این جهش عجیب به سراغ
بخش های مختلف اقتصاد کشور آمد و خودرو سازی و لوازم خانگی و ساختمان
و عمران و در یک کالم تقاضای فوالد را زمین گیر کرد.
دود این آتش بازی بیشــتر از همه فوالدی ها به چشــم نوردکاران رفت ،چرا
که آنها حلقه پایانی زنجیره فوالد هستند و از قضا بازارشان رقابتی است و تابع
عرضه و تقاضا  .قیمت میلگرد از باالی  2000تومان به زیر آن رسید و از اوایل
ســال  92تاکنون بیش از  400تومان دیگر هم افت کرده اســت .در این چند
ماهه هیچ کدام از اتفاقات سیاسی نیز نتوانسته جلوی این سقوط را بگیرد ،از
امیدهای دولت تدبیر تا لبخندهای پس از توافق ژنو .حتی این نگرانی وجود دارد
که با واریز قسط اول درآمدهای بلوکه شده ایران و در صورت غفلت مسئولین،
محموله های محصوالت فوالدی نیز وارد کشــور شده و رکود حاکم را تشدید
کند .جالب آنکه تصمیمات کارشناسی و صحیحی همچون آزادسازی صادرات
فوالد نیز به دلیل اشکاالت اجرایی نتوانسته مرهمی بر درد فوالدی ها باشد.
رکود ایجاد شده به دلیل کاهش شدید تقاضای فوالد ،از بخش نورد به ذوب نیز
سرایت کرده و کارخانجات تولیدکننده شمش را هم مجبور به کاهش شیفت
کاری و میزان تولید کرده اســت .برخی واحدها نیز دپوی تولیدات را به عنوان
راهکار موقت انتخاب کرده اند اما سوال اینجاست که این دپو را تا کی می توانند
ادامه دهند؟ حتی تعدادی از شرکت های معتبر ذوبی موقتا تعطیلی را ترجیح
داده اند که البته در این خصوص مسائل تامین مواد اولیه از جمله آهن اسفنجی
و قراضه نیز مزید علت است؛یعنی می رسیم به اشکاالت زنجیره فوالد.

زنجیره تولید فوالد

تولید فوالد شــامل چندین مرحله است که از سنگ آهن شروع می شود و به
محصول نهایی می رسد .این زنجیره در سال های پیش آن گونه که باید ،همگن
و متوازن توسعه نیافته و آشفتگی این روزهای فوالد را سبب شده است .تعداد
تولیدکنندگان در حلقه های پایانی این زنجیره یعنی ذوب و نورد زیاد است و
بازار رقابتی .اما در حلقه های ابتدایی و میانی تولید کنندگان انگشت شمارند
و بازار انحصاری .در چنین شرایطی به جای آنکه سود و منفعت در کل زنجیره
تقســیم شود ،از بخش های انتهایی کم شده و به بخش های قبلی افزوده می
شــود .به عبارت دیگر اصول اقتصادی و مالی که بازده را متناسب با ریسک و
سرمایه گذاری تعریف می کنند ،مصداق خود را در وضعیت فعلی زنجیره تولید
فوالد کشور از دست داده است.
در ایران به دلیل وجود ذخایر غنی سنگ آهن و انفال بودن معادن و نیز لزوم
توسعه صنعت فوالد به عنوان صنعت مادر ،دولت های مختلف مقرر کرده اند
که قیمت حلقه های آغازین زنجیره فوالد یعنی کنستانتره و گندله بر اساس
فرمولی مشخص تعیین (کمتر از قیمت جهانی) و توسط چند شرکت معدنی

به شــرکت های فوالدی تحویل شود .اگر این واقعیت را بپذیریم ،سایر حلقه
هــا نیز باید از این فرمول تبعیت کرده و در عین حال قیمت خود را با قیمت
حلقــه پایانی یعنی محصول نهایی که حاصل عرضــه و تقاضا در بازار رقابتی
است  ،منطبق کنند چرا که به طور مثال منطقی نیست که یک تولیدکننده
آهن اسفنجی گندله مورد نیاز خود را با قیمت فرمولی دریافت و آهن اسفنجی
تولیدی خود را خارج از فرمول و با نرخ آزاد به فروش برساند.
متاسفانه وضعیت فعلی قیمت فروش در حلقه های مختلف زنجیره تولید فوالد
متناسب نیست که مهمترین دلیل آن عدم توسعه متوازن این زنجیره به لحاظ
میزان تولید و تعداد تولیدکنندگان است .البته آن گونه که دکتر سرقینی ،معاون
امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت ،معدن و تجارت به «اخبار فوالد» می
گوید دولت یازدهم به خوبی به این مسئله واقف است و تالش می کند در سال
های آینده این توازن را برقرار نماید .اما به نظر می رسد با توجه به اثر مستقیم
قیمت در سودآوری و تداوم تولید و البته با عنایت به تعطیلی برخی از واحدهای
فوالدی به همین دلیل ،اقدام فوری دولت در جهت ایجاد تناســب قیمتی در
زنجیره فوالد کشور بسیار ضروری است و این اقدام  در خصوص حلقه هایی از
زنجیره فوالد که بازار انحصاری دارند ،فوریت و اهمیت بیشتری می یابد .مسعود
اعتمادی ،مدیر عامل شرکت ذوب آهن پاسارگاد در این رابطه به «اخبار فوالد»
می گوید :قیمت شمش فوالدی در چند ماهه اخیر حدود  400تومان کاهش
داشته در حالی که قیمت قراضه و آهن اسفنجی به همین نسبت کاهش نیافته
است و این مسئله واحدهای ذوبی کشور را به نقطه سر به سر و حتی تعطیلی
کشانده است .مجتبی حاجی شفیعی ،مدیر عامل مجتمع فوالد ویان نیز اعتقاد
دارد باید یک نسبت مشخص قیمتی در زنجیره فوالد برقرار شود به طوری که
هر یک از بخش ها سود عادالنه ای داشته باشند و بخش های دیگر نیز بتوانند
فعالیتکنند.

سنگ آهن

حق انتفاع یا بهره مالکانه ،عوارض صادراتی ،آزادســازی قیمت ،حاشــیه سود
 70درصدی ،عدم سرمایه گذاری در استخراج و اکتشاف ،احداث کارخانجات
فوالدســازی در جوار معادن کویــری ،بازار انحصاری و چنــد عنوان دیگر از
موضوعات مهم و چالش برانگیزی است که طی چند ماهه اخیر به ویژه پس از
روی کار آمدن دولت جدید در حوزه سنگ آهن مطرح شده است.
به نظر می رســد با توجه به اظهارات معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر
صنعت ،معدن و تجارت وضع عوارض  10درصدی برای صادرات سنگ آهن در
سال آینده قطعی است .دکتر سرقینی افزوده است :دولت و وزارتخانه صنعت،
معدن و تجارت برای اخذ عوارض ســنگ آهن دید درآمدی نداشته و تنها به
منظور جهت دهی ســرمایه گذاری و برای جلوگیری از خام فروشی و ترغیب
به فرآوری ســنگ آهن در داخل از طریق احداث واحدهای کنسانتره و گندله
سازی و این عوارض اخذ می شود .بر این اساس دولت قصد دارد از ابتدای سال
آینده از صادرات ســنگ آهن دانه بندی  ۱۰درصد عوارض صادراتی اخذ کند
که این رقم ظرف ســه سال و تا ســال  ۱۳۹۶به  20درصد خواهد رسید .قرار
است در همین مدت از عوارض  40درصدی صادرات کنسانتره و گندله نیز  به
تدریج کاسته شود.
در خصوص حق انتفاع نیز بر اساس آخرین اطالعات کمیسیون تلفیق مجلس
شورای اسالمی ،رقم  30درصد بر مبنای فروش را برای بودجه  93کشور تصویب
کرده است .حال باید دید با توجه به اینکه  3معدن بزرگ کشور یعنی چادرملو،
گل گهر و سنگ آهن مرکزی مشمول این قانون می شوند ،این بند بودجه در
صحن علنی رای می آورد؟ البته اعضاي انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان
ادامه در صفحه 2
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موانع بورس تخصصي آهن و
فوالد بررسي شد

پس از مصوبه هيات محترم دولت برای ايجاد بورس
تخصصي آهــن و فوالد در اصفهان ،جلســه اي در
محل تاالر بورس کاالي شعبه اصفهان برگزار شد و
محصوالت شرکت هاي فوالد مبارکه اصفهان ،ذوب
آهن اصفهان و فوالد خوزستان در تاالر محصوالت فلزي عرضه شد و بازديد کنندگان
از نزديک مسائل و مشکالت عرضه کنندگان و کارگزاران را در زمان عرضه بررسي
نمودند.
پس از بازديد و عرضه محصوالت شرکت هاي مذکور ،جلسه مشترکي در ساختمان
بــورس کاالي اصفهان با حضور پناهيان مديرعامل شــرکت بورس کاالي ايران،
همدانيان معاون برنامه ريزي و اشــتغال استانداري ،صفاري پور مديرکل هماهنگي
امور اقتصادي استانداري اصفهان ،مسوولين اتاق بازرگاني استان و معاونين فروش و
بازاريابي شرکت هاي فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان تشکيل شد و اقدامات انجام
شــده جهت ايجاد بورس تخصصي آهن و فوالد در راستاي مصوبه فوق الذکر مورد
بررسي قرار گرفت.
در اين برنامه بر ادامه عرضه محصوالت از طريق تاالر بورس کاال تاکيد و کشــف
شفاف قيمت کاال بر اساس تعامل و تقابل عرضه و تقاضا و نياز بازار را از مزاياي حضور
در بورس کاال عنوان شد.
در اين جلسه پناهيان مديرعامل شرکت بورس کاالي ايران وجود تاالرهاي فيزيکي
و توسعه آنها پس از توسعه الکترونيکي معامالت را مقرون به صرفه و داراي توجيه
اقتصادي ندانست و افزود :در شرايط مذکور امکانات نرم افزاري براي انجام معامالت
در اختيار تمام کارگزاران قرار داده خواهد شد و بر همين اساس کارگزاري ها دفاتر خود
را از محل بورس کاال خارج و دفاتر مستقل ايجاد مي نمايند.
همدانيان معاون برنامه ريزي و اشتغال استانداري اصفهان نيز تاکيد نمود :با توجه به
وجود مکان و فضاي مناسب جهت ايجاد بورس تخصصي آهن و فوالد در اصفهان و
نيز حضور توليد کنندگان بزرگي چون شرکت فوالد مبارکه و ذوب آهن شايسته است
شرايط و امکانات الزم براي توليدکنندگان و خريداران به بهترين شکل فراهم گردد.

مجلس به دنبال تغییر شیوه
تعیین قیمت سنگ آهن

محمدرضا پورابراهیمی ،عضو کمیسیون تلفیق بودجه
از دستور کار این کمیسیون برای تعیین قیمت سنگ
آهن خبرداد و گفت :قیمت فروش سنگ آهن باید بر
مبنای قیمت صادراتی در نظر گرفته شود ،چون مبلغی که دولت در نظر میگیرد برای
ت های فوالدی رانت ایجاد میکند و به همین دلیل مجلس در حال تهیه متنی
شرک 
است که قیمت سنگ آهن ظرف  3سال به قیمت صادراتی به شرکتهای فوالدی
توسط دولت فروخته شود.

صادرات فوالد آلیاژی ایران
به 10کشور خارجی

شرکت فوالد آلیاژی ایران رتبه اول صادرات فوالدهای
آلیاژی را به خود اختصاص دادند.
به گزارش اخبار فوالد ،مدیر بازاریابی و فروش شرکت
فوالد آلیاژی گفت :در  9ماه امسال با صادرات  12هزار
تن فوالدهای آلیاژی به ارزش  10میلیون دالر به  10کشور از جمله کشورهای صاحب
صنعت فوالد همچون آلمان ،اسپانیا ،انگلستان ،بلژیک ،ترکیه ،ارمنستان  ،لهستان،
مصر ،افغانستان و امارات متحده عربی صادر شده است.
چایچی افزود :محصوالت صادر شده در قالب انواع فوالدهای فنر ،میکرو آلیاژ ،عملیات
حرارتی پذیر بلبرینگ ضد زنگ و فوالدهای خوش تراش و ســخت شــونده است
که بیشــتر در صنایع خودرو سازی ،ماشین سازی ،ابزار سازی ،تجهیزات نفت ،گاز و
پتروشیمی ،صنایع نیروگاهی ،ریلی و هوا فضا کاربرد دارد.

تولید تختال فوالد هرمزگان
دوبرابر شد

ماه امسال  97درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.
به گزارش اخبار فوالد ،مدیر فوالد سازی و ریخته گری مجتمع فوالد هرمزگان گفت
 :در  10ماه امســال  88هزار تن تختال در این کارخانه تولید شده است .همچنین
در این مدت تولید آهن اســفنجی با  22درصد افزایش به یک میلیون و  200هزار
تن رسید.
مجید ابوعطیوی افزایش شمار ذوب های ریخته گری پیوسته ،ارتقا بهره وری،
کاهش ضایعات و افزایش مهارت نیروی انســانی را از مهترین دالیل افزایش
تولیدات در  10ماه امسال عنوان کرد.
وی اظهار داشت :در  10ماه امسال  130هزار تن از تختال های تولیدی این
کارخانه به خارج از کشور صادر شد که این میزان صادرات  2برابر مدت مشابه
پارسال است.

تولیدبزرگترین
تولیدکنندگان سنگ آهن
کشور به روایت آمار

شرکت های تحت پوشش ایمیدرو در  9ماهه امسال
بیش از  26میلیون تن سنگ آهن به صورت دانه بندی

و کنسانتره تولید کردند.
از ابتدای فروردین تا پایان آذر امســال  9شــرکت بزرگ سنگ آهن (چادرملو ،گل
گهر ،مرکزی ،سنگان ،سیرجان ،خاورمیانه ،جالل آباد ،میشدوان و فالت مرکزی) 26
میلیون و  57هزار و  583تن ســنگ آهن دانه بندی و کنسانتره تولید کردند که در
مقایسه با مجموع تولید مشابه سال گذشته ( 24میلیون و  366هزار و  329تن) افزایش
هفت درصدی را نشان می دهد.
از این میزان تولید 17 ،میلیون و  928هزار و  709تن «کنســانتره سنگ آهن» و 8
میلیون و  128هزار و  874تن «سنگ آهن دانه بندی» بود.
شرکت های چادرملو (با تولید  9میلیون و  349هزار و  642تن) ،گل گهر (با تولید6
میلیون و  700هزار و  994تن) و مرکزی (با تولید  5میلیون و  144هزار و  794تن) به
ترتیب بیشترین تولید کنندگان سنگ آهن دانه بندی و کنسانتره بودند.

تولیــد تختال در مجتمع فوالد هرمزگان در 10

ادامه از صفحه 1

سنگآهن طي نامهاي به معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي
وكميسيون تلفيق مجلس شوراي اسالمي ،حق انتفاع  30درصدي را داراي
تبعات منفي به ویژه برای طرح های توســعه ای  3شــرکت فوق دانسته و
ضمن بيان داليل خود تعديل اين رقم به 15.درصد را خواســتار شــده اند.
در اين نامه آمده است :وضع  30درصد مبلغ فروش كنسانتره بابت حق انتفاع
پروانه بهرهبرداري ،تبعات منفي شــديدي براي شركتهاي معدني دارد و از

اخبار انجمن

جلسه انجمن با معاون معدن و صنایع معدنی
وزیر صنعت
در راســتای رایزنی های انجمن با مقامات و مســئولین مختلف پیرامون
مباحث اقتصادی زنجیره تولید فوالد کشور و انعکاس مسائل و مشکالت
واحدهای تولیدکننده فوالد به آنها ،جلسه ای در تاریخ  5بهمن ماه سال
جاری با حضور دبیر و اعضای هیئت مدیره انجمن ،کارشناســان ســتاد
فوالد و دفتر امور صنایع معدنی و جناب آقای دکتر سرقینی،معاون امور
معــادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت در دفتر ایشــان
برگزار گردید.
در این جلســه دبیر و اعضای هیئت مدیره انجمن گزارشــی از وضعیت
تولید فوالد در کشــور را ارائه نمودند و ضمن بیان مشــکالت ،خواستار
اتخاذ تدابیر مناســب و فــوری برای خروج از رکود فعلــی بازار و بهبود
وضعیت کارخانجات تولیدی شدند .آقای دکتر سرقینی نیز ضمن اظهار
رضایت از اقدامات و فعالیتهای انجمن ،جایگاه انجمن در تصمیم گیری ها

گزارش خبری

آنجا كه اساسا حق انتفاع مذكور بايد از آهن خام استخراجي از معادن اخذ و
به صاحب پروانه بهرهبرداري پرداخت گردد و حداكثر  30درصد تناژ و ارزش
سنگآهن كلوخه متعلق به صاحب پروانه بهرهبرداري است و توليد كنسانتره
بر اساس تبديل ضريب وزني  70درصد كلوخه (  100تن كلوخه تبديل به
 70تن كنسانتره) خواهد بود و هزينههاي توليد به ميزان حداقل  6درصد نيز
به محاسبات اضافه ميگردد ،لذا پيشنهاد اين انجمن اصالح  30درصد حق

انتفاع به  15درصد در متن مصوبه است.
این در حالی است که بر اساس قانون بودجه سال  ،92حق انتفاع معادن سنگ آهن بر
مبنای  5درصد ارزش شمش فوالد خوزستان محاسبه شده و کمیسیون تلفیق مجلس،
این مبنا را به  30درصد ارزش فروش کنستانتره تغییر داده است که با اندکی محاسبه
مشخص می شــود که حق انتفاع  30درصدی معادن سنگ آهن برای سال آینده
حدود  4درصد ارزش شمش فوالد خوزستان است ،یعنی حتی کمتر از سال جاری!

و برنامه ریزی های صنعت فوالد کشور را بسیار موثر و در زمره تشکل های
برتر صنفی در کشور ارزیابی کرد .ایشان همچنین عدم توازن ایجاد شده
در توســعه صنعت فوالد چه از لحاظ تولید و چــه از منظر ایجاد ارزش
افزوده را نتیجه تصمیمات  غیر کارشناسی و تفکرات کوتاه مدت دانست
و بر تالش وزارت صنعت ،معدن و تجارت برای برقراری توازن در زنجیره
فوالد کشور تاکید کرد .دکتر سرقینی در خصوص مسائل مطرح شده در
حوزه سنگ آهن نیز ابراز امیدواری کرد که اختالفات فوالدسازان و سنگ
آهنی ها به زودی و از طریق تفاهم حل و فصل گردد.
شایان ذکر است مسائل دیگری همچون اجرای ناقص و مبهم دستور وزیر
صنعت ،معدن و تجارت مبنی بر آزادسازی صادرات فوالد ،چگونگی وضع
عوارض صادراتی و دریافت حق انتفاع معادن ســنگ آهن ،روند پیشرفت
طــرح های فوالدی نیمه تمــام و وضعیت تامین مــواد اولیه واحدهای
مختلف فوالدی از جمله فروآلیاژها نیز در این جلسه مطرح شد که مقرر
گردید راهکارها و پیشنهادات حاضرین در هر مورد از طریق دفاتر مختلف
وزارتخانه مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

برگزاری جلسه هیئت مدیره انجمن در
مجتمع فوالد مبارکه
به منظور آگاهی بیشتر اعضای هیئت مدیره انجمن از مسائل شرکت های عضو و
تقویت روابط اعضای انجمن و اعضای هیئت مدیره  ،در جلسات قبلی هیئت مدیره
مقرر شــد تعدادی از جلسات هیئت مدیره در محل کارخانجات و همراه با بازدید از
خطوط تولید واحدهای فوالدی برگزار گردد .در همین راستا و با توجه به انتصاب اخیر
دکتر سبحانی به مدیر عاملی شرکت فوالد مبارکه ،بیست و هشتمین جلسه هیئت
مدیره انجمن در تاریخ  2بهمن ماه به میزبانی این شرکت برگزار گردید.
در این جلسه در خصوص موضوعاتی همچون اقدامات آینده انجمن پیرامون
برقراری توازن سودآوری در زنجیره فوالد کشور ،روند کاهشی قیمت شمش
و محصوالت فوالدی ،اقدامات انجام شده و درحال انجام در جهت ساماندهی
وضعیت قراضه و مســائل مطروحه در زمینه ســنگ آهن مورد بررسی قرار
گرفت .همچنین در این جلسه عضویت شرکتهای فوالد اکسین خوزستان،
فوالد هرمزگان جنوب ،ذوب آهن خزر و ذوب بریس به تصویب رسید.

تولیدکنندگان شمش با انجمن توليدكنندگان فوالد به توافق رسیدند

حدود یک ماه پیش ،خبری مبنی بر قصد ایجاد یک انجمن جدید توســط
تولیدکنندگان شــمش که بیشتر با استفاده از کوره های القایی فعالیت می
کنند ,در موازات با انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران شنیده شد .این خبر برای
تولیدکنندگان موجب نگرانی گردید زیرا تشتت بین فعاالن این عرصه راه را
برای هم افزایی در این صنعت ،پیگیری مشکالت هر یک از زنجیره های تولید
و قدرت چانه زنی تولیدکنندگان با نهادهای تصمیم گیر دچار مشکل می کرد.
به گزارش اخبار فوالد ،با جلســه ای که ميــان اعضاي هيات مديره انجمن
تولیدکنندگان فوالد و نمايندگان توليد كنندگان شمش در سالن کنفرانس
انجمن برگزار شد ،طرفین توافق کردند که همه فعاالن شمش کشور در قالب
انجمن تولیدکنندگان به فعالیت بپردازند.
در این جلسه آقایان مهندس شهرستانی ،نورشرق و اوحدی به نمایندگی از
تولیدکنندگان شمش درخواست های مطرح شده در دو جلسه اخیر واحدهای
ذوب را مطرح نمودند و خواستار فعالیت بیشتر انجمن تولیدکنندگان فوالد
برای رفع مشکالت این واحدها شدند .اعضای هیئت مدیره انجمن نیز ضمن

اشتباه دانستن تشکیل انجمنی جداگانه ،اقدامات انجمن برای بهبود وضعیت
واحدهای تولیدکننده شمش به ویژه در چندماهه اخیر را تشریح نمودند که با
استقبال نمایندگان واحدهای ذوب روبرو شد .همچنین موضوع غیراستاندارد
بودن شمش های تولیدی برخی کارخانجات که عضو انجمن تولیدکنندگان
فوالد نیستند نیز مطرح شد و مقرر شد به دلیل فقدان استاندارد اجباری برای
شمش فوالدی در کشور ،اعطای گواهینامه های کیفی از طریق انجمن و با
همکاری کارخانجات ذوب بررسی و اجرا گردد.
مديرعامل فوالد كيميا نیز در این زمینه به دنیای اقتصاد گفت :با مذاكراتي
كه با انجمن توليد كنندگان فوالد صورت گرفت تشكيل انجمني مجزا منتفي
شد .به گفته مجيد نورشرق ،براساس توافق صورت گرفته ميان اعضاي انجمن
توليــد كنندگان فوالد و نمايندگان توليد كنندگان شــمش ،كارگروهي از
بخشهاي مختلف فوالد تشــكيل می شود و يك نماينده از هر كارگروه در
جلسات انجمن حضور دارد.
وی پیشنهاد كرد :اعضاي توليدكنندگان شمش فوالدي كه عضو انجمن توليدكنندگان

فوالد نيستند درصورت دارا بودن ظرفیت  30هزار تني در سال به اين انجمن بپیوندند.
شایان ذکر اســت که در دومين نشستی که توليدكنندگان شمش فوالد در دي ماه
ســال جاري برگزار کردند ،این موضوعات مورد بررسي و تبادل نظر قرار گرفته بود:
تاسيس تعاوني توليد كنندگان شمش و قطعات فوالدي براي خريد ضايعات به صورت
عمده و متمركز از خارج و داخل كشور ،واردات مواد اوليه و افزودني به صورت عمده و
متمركز ،خريد آهن اسفنجي با قيمت مناسب از توليد كنندگان داخلي به صورت عمده
و متمركز ،بررسي بحران و ركود فعلي و شناسايي راهكارهاي كوتاه مدت و بلندمدت
براي گريز از آسيب ها و عوارض آن ،شناسايي خواسته هاي موثر ،معقول و قابل قبول
از دولت و چگونگي انجام اقدامات الزم در اين خصوص ،بررسي راهكارهاي مناسب
براي پيشگيري از كاهش قيمت شمش .همچنین در اين جلسه مقرر شد تا نمايندگان
شــمش فوالد با اعضاي هيات مديره انجمن توليد كنندگان فوالد كشور مذاكراتي
داشته باشــند تا در صورت توافق با ادغام درآن بتوانند مشكالت پيش روي خود را
مرتفع كنند که در نهایت این مذاکرات با موفقیت به نتیجه رسید و همه این فعاالن در
زیر سقف انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران به فعالیت خواهند پرداخت.
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خبر خارجی
تعرفه بر صادرات گندله سنگ
آهن هند جهت حمایت از
فوالدسازان

دولت هند برای صادرات گندله ســنگ آهن 5
درصد تعرفه تصویب کرده است.
صادرات گندله ســنگ آهن در هند ،بین ســال های
 2012تا  2013ناچیز بوده ولی بین آوریل تا نوامبر  2013رشد چشمگیری داشته است
از این رو نسبت به کمبود آن در داخل هند نگرانی هایی ایجاد شده است.
قابل ذکر است دولت هند از دسامبر  2011برای صادرات سنگ آهن فاین و کلوخه
سنگ آهن تعرفه  30درصدی اعمال کرد ولی صادرات گندله سنگ آهن تعرفه ای
نداشت .برخی از تحلیلگران معتقدند این تصمیم در راستای جلب رضایت صنعت فوالد
هند پیش از انتخابات است ،چرا که تعرفه  5درصدی فوق در مقابل تعرفه  30درصدی
صادرات سنگ آهن فاین ناچیز است.

بزرگترینتولیدکنندگان
آسیایی فوالد جهان

به گزارش اخبار فوالد ،ده کشور اول تولید کننده
فوالد دنیا در سال گذشته به ترتیب چین ،ژاپن،
امریکا ،هند ،روسیه ،کره جنوبی ،آلمان ،ترکیه،
برزیل و اوکراین بودند .به غیر از چین ،ژاپن و هند
تولید سایر کشورها نسبت به سال  2012کاهش داشت.

کاهش تولید ورق در روسیه

تولید ورق روســیه در ســال  2013معادل 57
میلیون و  900هزار تن ثبت شد که  1/7درصد
نسبت به ســال  2012کاهش داشت .همچنین
روسیه سال گذشته  68میلیون و  800هزار تن
فوالد خام تولید کرد که  2/3درصد افت داشت.
تولید زغال سنگ این کشور نیز  26میلیون تن بوده و  3/4درصد پایین آمد.

کاهش تقاضا در بازار ورق
امارات

تقاضای پایین ورق گرم موجب شده تجار اماراتی
که موجودی انبارهایشــان باالتر از حد متوسط

قيمتهايجهاني

تبعات نوسان نرخ ارز بر بازار
قراضه ترکیه

اســت همچنان خارج از بازار بمانند .از طرفی بســیاری از عرضه کنندگان
خارجی قیمت پیشــنهادی بــه امارات را باال برده اند تــا روند نزولی بازار را
متوقف کنند.
عرضه کنندگان هند ،اوکراین و ژاپن در ســال نو میالدی هنوز به اماراتی ها
پیشنهاد نداده اند .ظاهرا در ژانویه اماراتی ها فقط از ایران خرید کرده اند.
در بازار داخلی کارخانه الغریر که تولید کننده ورق سرد و گالوانیزه است در
حال حاضر تولید آوریل را عرضه کرده و قیمت ها را به دلیل هزینه باال و امید
به بهبود تقاضا باال برده است.

افت ارزش لیره ترکیه نسبت به دالر تاثیر منفی
زیادی بر مبادالت قراضه در این کشــور داشته
است .علت این است که فوالدسازان ترک قراضه
را در بازار های بین الملی به دالر می خرند ولی
مبلغ کاالهای فروخته شده خود در بازار داخلی را به لیره دریافت می کنند .از
طرفی تقاضای فوالد ترکیه در بازار داخلی و صادراتی کم شده از این رو برخی
به فکر کاهش تولید افتاده اند یا دنبال قراضه ارزان قیمت کشورهای عرضه
کننده کوچک تر هستند.
آخرین قیمت ثبت شده قراضه  80-20اروپا در ترکیه  385تا  390دالر هر
تن ســی اف آر و قراضه خرد شده  390تا  395دالر هر تن سی اف آر ثبت
شده است.

افزایش موجودی میلگرد در
بازار کره

موجودی میلگرد کارخانه های کره ای  100هزار
تن نســبت به دسامبر باال رفته به  400هزار تن
رسیده است .تقاضای میلگرد به دلیل سرمای هوا
و کاهش ساخت و ساز کاهش یافته است.
بــه گزارش اخبار فوالد به نقل از مرکز خدمات فوالد ،از آنجایی که برخی از
کارخانه ها  4تا  10روز برای تعمیرات تعطیل خواهند بود انتظار می رود در
شرایط فعلی افزایش موجودی میلگرد شدت یابد.

سرمایه گذاری خارجی چین
در معادن سنگ آهن

چین که بزرگترین مصرف کننده ســنگ آهن
دنیاست باید در پروژه های معدنی در کشورهای
دیگر ســرمایه گذاری بیشــتری داشته باشد تا
قدرت خود را در قیمت گــذاری این ماده اولیه

افت قیمت میلگرد در چین

باال ببرد.
به گزارش اخبار فوالد ،چین بارها سعی کرده منابع تامین سنگ آهن خود را
افزایش دهد و از وابستگی به استرالیا و برزیل بکاهد .در این بین سال گذشته
این کشور  819میلیون تن سنگ آهن وارد کرده که  10/2درصد نسبت به
ســال  2012افزایش داشت و استرالیا و برزیل مجموعا  70درصد از واردات
سنگ آهن چین را از آن خود نمودند.

آخرین قیمــت قرارداد میلگرد در بورس فیوچرز
شانگهای چین با رشد قیمت  1/1درصدی سنگ
آهن در بورس دالیان کمی باال رفته است .قیمت
قرارداد ماه می میلگرد در بورس شــانگهای ماه
ژانویه  3/7درصد افت داشته است و آخرین قیمت
با  0/5درصد رشد  570دالر هر تن ثبت شد.
در بازار نقدی چین نیز قیمت میلگرد کمی تغییر داشته  563دالر هر تن ثبت
شد که پایین ترین قیمت  6ماه گذشته است.

افزایش سرمایه گذاری در
آهن اسفنجی امریکا

افت قیمت قراضه صادراتی
ژاپن

سرمایه گذاری در تولید آهن اسفنجی و احیای
مستقیم به دلیل قیمت مناسب گاز طبیعی در
امریکای شمالی رو به افزایش است .در این کشور،
شرکت هایی همچون نوکور ،وواستالپاین و چند
شــرکت دیگر حدود  300تا  800میلیــون دالر در پروژه های جدید آهن
اسفنجی خود سرمایه گذاری کرده اند.
تولید آهن اســفنجی و اســتفاده از آن در تولید محصوالت فوالدی جایگاه
جدیدی در صنعت فوالد دنیا پیدا خواهد نمود زیرا برای فوالدسازان به صرفه
تر از خرید قراضه است.

کارخانه هیوندای اســتیل کــره جنوبی قراضه
ســنگین کالس  2ژاپن را  342تا  343دالر هر
تن فوب خریداری کرده که نســبت به معامالت
قبلی تا  8دالر کاهش قیمت داشته است .قیمت
قراضه شینداچی مورد معامه بین ژاپن و کره نیز  5تا  8دالر هر تن پایین آمده
به  393دالر هر تن فوب رسیده است.

روند تغییرات قیمت شمش و محصوالت فوالدی در بازار جهانی
روند تغییرات قیمت شمش و محصوالت فوالدی در بازار جهانی
َفتٍ مىتُی بٍ 6

َفتٍ مىتُی بٍ 13

َفتٍ مىتُی بٍ 20

َفتٍ مىتُی بٍ 27

َفتٍ مىتُی بٍ 10

َفتٍ مىتُی بٍ 17

َفتٍ مىتُی بٍ 24

دسامبر

دسامبر

دسامبر

دسامبر

شاوًیٍ

شاوًیٍ

شاوًیٍ

501

501

505

505

500

495

505

508

510

510

510

525

525

530

530

525

525

508

*

*
493

عىًان

مشخصات بازار /شرایط حمل

بیلت

صادرات ريسیٍ ،فًب دریای سیاٌ -دریای بالتیک

501

بیلت

صادرات قساقستان ،فًب دریای خسر

505

505

بیلت

صادرات ترکیٍ  -فًب

528

530

530

بیلت

ياردات ایران از  - CISبىذر اوسلیC&F -

525

525

525

525

بیلت

ياردات ایران  CFR-بىذرعباس

560

560

560

560

560

بیلت

صادرات اکرایه -فًب دریای سیاٌ

501

499

502

501

505

500

میلگرد

صادرات ترکیٍ  -فًب

588

588

583

585

575

575

578

میلگرد

بازار داخلی ترکیٍ  -درب اوبار*

583

578

573

578

581

578

578

میلگرد

بازار داخلی ایران  -درب اوبار

663

654

654

645

645

636

621

میلگرد

اکرایه -فًب دریای سیاٌ

575

575

573

573

573

565

560

میلگرد

صادرات چیه  -فًب

515

520

515

505

500

505

495

يرق گرم 2 -تا  8میلی متر

صادرات اکرایه ،فًب دریای سیاٌ

540

530

530

530

530

540

533

يرق گرم

ريسیٍ -فًب دریای خسر

553

550

*

*

*

545

545

يرق گرم

صادرات ريسیٍ  -فًب دریای سیاٌ

545

545

545

*

*

560

560

کالف سرد

ترکیٍ بازار داخلی

700

683

695

695

695

705

700

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

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
گرافیک و صفحهآرایی :نرگس پایندهداری نژاد
همکاراناینشماره:مهندسآسیهسیدعلیان،مریمرحیمیو هاجرشیرانی
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر ،ضلع جنوبی پارک ساعی،کوچه اسعدی ،پالک 34
تلفن88708063 -88708064 :
فکس88708065 :
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قیمتهایداخلی

قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران
(واحد :ریال/کیلوگرم)

قیمت ورق روغنی در بازار تهران

سادهبازار تهران
آجدار در
قیمت میلگرد ساده و
میلگرد

قیمت ورق روغنی در بازار تهران
سایس
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.25
1.5
2
2.5

هفته سوم دی
23,800
23,600
23,450
23,050
22,400
22,650
22,300
22,900
22,450
22,900
23,300

هفته چهارم دی
23,600
23,366
23,750
22,866
22,900
22,850
22,800
23,100
22,400
22,966
23,400

تهرانتهران
بازاربازار
سیاهدردر
ورق
ورق سیاه
قیمتقیمت
سایس
2
3
4
5
6
8
10
12
15
20
25

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

هفته سوم دی

هفته چهارم دی

19,050
17,933
17,883
17,800
18,000
18,050
18,050
17,900
17,850
17,550
17,500

18,725
17,900
17,883
17,800
17,925
18,000
17,900
17,950
17,900
17,250
17,250

سایز

ساده
میلگردساده
میلگرد

هفته سوم دی

نبشیدر بازار تهران
قیمت نبشی و ناودانی

هفته چهارم دی

سایز

هفته سوم دی

هفته چهارم دی

10
10

16,200
16,200

16,200
16,200

6.5
6.5

18,000
18,000

12
12
14
14

سایز
8
10
12
12
14
14
16
16

17,600
17,600

21,700
21,700
21,200
21,200

21,700
21,700
21,200
21,200

میلگردآجدار
میلگرد
آجدار

هفته سوم دی
16,650
16,200
16,200
16,200
17,100
17,100
17,100
17,100

18
18

هفته چهارم دی
16,500
16,000
15,950
15,950
16,900
16,900
16,900
16,900

17,100

20

16,900

17,100

16,900

22

17,100

16,900

25

17,100

16,900

28

17,150

17,100

30

16,550

16,350

17,250

17,200

22

17,100

25

16,900

17,100

28

16,900

17,150

30

17,100

16,550

32

32

سایس
سایس
6

16,900
16,900

17,100
17,100

20

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

16,350

17,200

17,250

تهران
بازار
فوالدی
محصوالت
قیمت
تغییرات
تهران
بازار
دردر
فوالدی
محصوالت
قیمت
هفتگی
روند تغییرات

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

نبشی
نبشی
هفته سوم دی
هفته سوم دی
16,800
16,800
16,500
16,500
16,700
16,700
16,700
16,700
17,650
17,650
17,750
17,750
17,750
17,750
28,500
28,500

ناودانی
ناودانی
ناودانی

هفته سوم دی
18,500دی
هفته سوم

18,500
16,800
16,800
17,650
17,650
17,200
17,200
19,550
19,550
22,450
22,450
24,500
24,500
20,100
18,700
20,100
18,700

هفته چهارم دی
هفته چهارم دی
16,650
16,650
16,350
16,350
16,650
16,650
16,250
16,250
17,400
17,400
17,600
17,600
17,500
17,500
28,500
28,500
هفته چهارم دی
چهارم دی
هفته17,800

17,800
16,650
16,650
17,600
17,600
17,100
17,100
19,550
19,550
22,200
22,200
26,000
26,000
20,400
18,700
20,400
18,700

30000

25000

20000

ناودانی

بورس کاال

نبشی

میلگرد آجدار

میلگرد ساده

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

16,277

3,080

1392/10/16

1392/11/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

16,089

18,920

1392/10/16
15000

1392/11/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

16,277

13,850

1392/10/16

1392/11/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

19,902

1,800

1392/10/16

1392/12/29

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

19,902

6,240

1392/10/16

1392/12/29

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گالواویسه G

21,952

2,300

10000
1392/10/16

1393/01/16

فوالد مبارکه اصفهان

ورق قلع اوذود

31,857

450

1392/10/16

1393/01/16

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

16,089

1,320

1392/10/23

1392/12/29

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

16,277

3,080

1392/10/23

1392/12/29

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

16,089

54,910

5000
1392/10/23

1392/11/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

16,277

34,190

1392/10/23

1392/11/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

19,902

900

1392/10/23

1393/01/23

ورق سرد B

19,902

22,660

1392/10/23

1392/12/29

19,902

400

1392/10/23

1393/01/23

فوالد مبارکه اصفهان
فوالد مبارکه اصفهان

ورق روغنی

ورق سرد B

(ریال)

حجن هعاهله (تن)

ریال/کیلوگرم

تولید کننده

ورق سیاه

نام کاال

قیوت پایانی

تاریخ هعاهله

تاربخ تحویل

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گالواویسه G

معامله
تاریخهعاهله
تاریخ

تاریختحویل
تاربخ

فوالد مبارکه اصفهان
تولیدکنندهاصفهان
فوالد مبارکه

ورق قلع اوذود

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

16,277

3,080

1392/10/16

1392/11/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

16,089

18,920

1392/10/16

1392/11/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

19,902

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

16,277

13,850

1392/10/16

1392/11/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گالواویسه G

21,952

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

19,902

1,800

1392/10/16

1392/12/29

فوالد مبارکه اصفهان

ورق قلع اوذود

31,857

2,250

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

19,902

6,240

1392/10/16

1392/12/29

روب آهه اصفهان

سبذ میلگرد  12تا A3 - 25

16,100

1,166

1392/10/15

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گالواویسه G

21,952

2,300

1392/10/16

1393/01/16

روب آهه اصفهان

سبذ تیرآهه 27

22,000

12,936

1392/10/15

1392/10/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق قلع اوذود

31,857

450

1392/10/16

1393/01/16

روب آهه اصفهان

تیرآهه متوسط 14

16,000

30,000

1392/10/18

1392/10/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

16,089

1,320

1392/10/23

1392/12/29

روب آهه اصفهان

سبذ تیرآهه 24

22,000

13,244

1392/10/18

1392/10/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

16,277

3,080

1392/10/23

1392/12/29

روب آهه اصفهان

سبذ تیرآهه 30

18,700

6,006

1392/10/18

1392/11/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

16,089

54,910

1392/10/23

1392/11/30

روب آهه اصفهان

تیرآهه 16

16,000

50,000

1392/10/25

1392/11/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

16,277

34,190

1392/10/23

1392/11/30

روب آهه اصفهان

سبذ میلگرد 25تاA3-16

16,100

550

1392/11/02

1392/11/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

19,902

900

1392/10/23

1393/01/23

فوالد خوزستان

شمش بلوم (5SP)150*150

14,000

8,050

1392/11/01

1392/11/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

19,902

22,660

1392/10/23

1392/12/29

فوالد خوزستان

شمش بلوم (5SP)150*150

14,000

12,000

1392/10/24

1392/11/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

19,902

400

1392/10/23

1393/01/23

فوالد خوزستان

تختال C

14,250

14,400

1392/11/02

1392/11/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گالواویسه G

21,952

5,950

1392/10/23

1393/01/23

فوالد خوزستان

تختال C

14,250

10,000

1392/11/02

1392/11/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق قلع اوذود

31,857

3,690

1392/10/23

1393/01/23

فوالد خوزستان

تختال C

14,250

10,000

1392/11/02

1392/11/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

16,089

13,050

1392/10/30

1392/12/29

مجتمع فوالد خراسان

سبذ میلگرد 28تاA3-14

15,500

440

1392/11/02

1392/11/08

7,480

1392/10/30

1392/12/29

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

19,902

5,570

1392/10/30

1393/01/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گالواویسه G

21,952

3,710

1392/10/30

1393/01/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق قلع اوذود

31,857

2,250

1392/10/30

1393/01/30

روب آهه اصفهان

سبذ میلگرد  12تا A3 - 25

16,100

1,166

1392/10/15

1392/10/30

روب آهه اصفهان

سبذ تیرآهه 27

22,000

12,936

1392/10/15

1392/10/30

روب آهه اصفهان

تیرآهه متوسط 14

16,000

30,000

1392/10/18

1392/10/30

روب آهه اصفهان

سبذ تیرآهه 24

22,000

13,244

1392/10/18

1392/10/30

روب آهه اصفهان

سبذ تیرآهه 30

18,700

6,006

1392/10/18

1392/11/30

روب آهه اصفهان

تیرآهه 16

16,000

50,000

1392/10/25

1392/11/30

تولیدکنندهکننده
تولید

کاالکاال
نام نام

پایانی
قیوت
پایانی
قیمت
میانگینحجنحجم
معاملهتن)
هعاهله (
(ریال)
موزون
(تن)
ریال)
(

دلیلاصفهان
بهمبارکه
فوالد
16,277
تعداد زیادورق گرم C
شده است.
معامالت ،مهمترین آنها انتخاب
*

ورق گرم Bنام کاال

21,952

5,950

1392/10/23

1393/01/23

31,857
قیمتپایانیمیانگین
16,089
(ریال)
موزون
16,277

3,690
حجممعامله
13,050
(تن)
7,480

1392/10/23
تاریخمعامله
1392/10/30

1393/01/23
تحویل
تاریخ
1392/12/29

1392/10/30

1392/12/29

5,570

1392/10/30

1393/01/30

3,710

1392/10/30

1393/01/30

1392/10/30

1393/01/30
1392/10/30

