هدررفت
سرمایهگذاریهای
جدید در نورد

قیمتهای
داخلی و خارجی
محصوالتفوالدی

1

بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

شماره پنجاه و هفتم نیمه دوم مردادماه 1393

فهرست

سخن اول1.......................................................................................................
اخبار داخلی2..................................................................................................
گزارش خبری2..............................................................................................
اخبار خارجی 3..............................................................................................
قیمت جهانی3................................................................................................
قیمت داخلی4................................................................................................
بورس کاال 4....................................................................................................

گزارشی از مهمترین اقدامات انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

سخن اول
چگونگی حمایت دولت از صنعت فوالد
آریا سروری

مدیرعامل شرکت ذوب آهن سهند غرب
اقتصاد مقاومتی به معنای حمایت از کار و ســرمایه و صنعت داخلی است،
فضای رکود ایجاد شده در سال 1392در بخشهای مختلف صنعت فوالد
که متاسفانه تاکنون نیز ادامه دارد سبب شده است که کارخانجات فوالدی
بعض ًا تعطیلی واحدهای خود را اقتصادی تر از تولید و ادامه فعالیت ارزیابی
نمایند.
اخبار مربوط به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها ،کاهش نقدینگی در بازار،
عدم امکان گشایش اعتبارات اسنادی و تخصیص ارز توسط بانک ها و ...
نمک هایی بوده است که در چندین ماه گذشته به زخم صنعتگران بویژه
فوالدسازان کشور پاشیده شده است.
امروز عدم امکان تامین مواد اولیه موجب شده است عمده کارخانجات فوالد
سازی و نورد کشور به ویژه در بخش واقع ًا خصوصی ،به ظرفیت های تعیین
شده خود دست نیابند .در این میان انتظار می رود دولت محترم تدابیر ویژه
ای اتخاذ کرده و صنعتگران کشور را امیدوار نماید .متاسفانه قیمت تمام شده
در واحدهای خصوصی به علت تامین مواد اولیه از بازار آزاد و استفاده نکردن
از سهمیه مواد معدنی و البته کامل نبودن زنجیره تولید در این واحدها بسیار
باالتر بوده و این موضوع رقابت با فوالد سازان بزرگ کشور که عمدت ًا دولتی
یا وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی می باشند را بیش از پیش دشوار
نموده است .دستیابی به اهداف ترسیم شده در سند چشم انداز ایران،1404
به ویژه هدف تولید 55میلیون تن فوالد ،مســتلزم تدوین برنامه و ترسیم
نقشه راه است.
چنانچه دولت در اجرای سیاست های اصل 44قانون اساسی از بنگاه داری
خارج و شرکت های خود را به بخش کام ً
ال خصوصی واگذار نماید و از طرف
دیگر به عنوان سیاســت گذار از ایجاد واحدهای پراکنده و با ظرفیت های
غیر اقتصادی جلوگیری نماید و همچنین با بهره گیری از نیروی کارشناسی
و خبره نســبت به رونق فضای اقتصادی و کســب و کار در کشور اقدام
نماید ،یقین ًا دسترســی به اهداف مذکور باتوجه به ذخایر غنی مواد معدنی،
در دسترس بودن انرژی ،وجود بازارهای مناسب منطقه به ویژه در عراق و
افغانستان و از همه مهمتر نیروی کاری جوان ،پویا و تحصیلکرده در کشور
محقق خواهد شد.
امیدواریم در ماه های آینده شاهد رونق فضای اقتصادی کشور و تعالی بیش
از پیش فوالد کشورمان باشیم.

جدیدترین شماره

ماهنامه تخصصی چیالن
منتشر شد.

پرونده ویژه این شماره:

نقش بانکها در تامین مالی
صنایع فوالدی
تلفن اشتراک88708062-3 :

گام به گام با موفقیت های انجمن
دکتر بهرام سبحاني ،رئيس انجمن توليدکنندگان فوالد ايران و مدیر عامل مجتمع فوالد مبارکه اصفهان به
تشريح فعاليت ها و موفقیت های انجمن در زمینه های آزاد سازي صادرات محصوالت فوالدي ،عدم توازن در ظرفيت
توليد ،فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها ،ارتقای اســتاندارد در صنعت فوالد ،صدور و تمديد کارت بازرگاني ،اطلس
جامع فوالد ايران ،رفع محدوديت در تامين گاز شرکت هاي عضو ،اصالح ساختار انجمن و جلوگيري از رقابت ناسالم
بين واحدهاي توليدي و ساماندهی به بازار قراضه پرداخت.
آزادسازي صادرات محصوالت فوالدي

ســبحانی در گفتگو با خبرنگار خبرنامه فوالد ايران به سياست هاي انجمن مبني بر
صادرات فوالد در بازار راکد فعلي و همچنين نياز ارزي شــرکت هاي بخش خصوصي
براي تأمين مواد اوليه و قطعات و ماشين آالت به فعاليت هاي انجام شده و موفقيتهاي
کسب شده در اين بخش اشاره کرد و گفت :بخشي از موفقيت هاي انجمن در جريان
آزاد ســازي صادرات محصوالت فوالدي عبارتند از صدور مجوز صادراتي با محوريت
انجمن فقط براي توليد کنندگان محصوالت فوالدي ،دريافت  360هزارتن ســهميه
صادراتي در  3مرحله براي ميلگرد  ،تير آهن و ورق فوالدي به منظور صادرات بخش
خصوصي تا پايان ســال  ،92آزاد سازي صادرات نبشــي ،ناوداني و سپري فقط براي
توليدکنندگان اين محصوالت با توجه به درخواست و اصرار انجمن بر اين موضوع ،قابل
انجام شدن سهميه صادراتي واحدهاي توليدي به صورت يکجا يا دفعات متناوب ،تمديد
مجوزهاي صادراتي براي شرکت هاي داراي مجوز صادراتي قبل از مهرماه سال جاري
 92و اعطاي سهميه مجدد صادراتي براي واحد هاي توليدي که از سهميه تخصيص
يافته خود استفاده کامل نمايند.

تمهیدات حمایتی برای اجراي فاز دوم قانون هدفمندي

رئيس انجمن توليدکنندگان فوالد در خصوص اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها،
تصريــح کرد :با توجه به تجربه تلخ واحد هاي فــوالدي از اجراي فاز اول هدفمندي
يارانهها و با عنايت به آســيب پذيري شديد توليد کنندگان فوالد از اجراي فاز دوم اين
قانون ،انجمن طي مکاتبات و جلســات متعدد با مســئولين ذيربط درخواست کرد که
همزمان با افزايش نرخ حامل هاي انرژي براي واحدهاي توليد کننده فوالد برنامه هاي
جبراني ويژهاي در دستور کار قرار گيرد که خوشبختانه تالشهاي انجمن در اين زمينه
نيز منتج به نتيجه شد و گزينه روي ميز مسئولين مبني بر افزايش قيمت انرژي صنايع
فوالد همانند پتروشيمي از گزينه هاي اجرايي نهايي دولت حذف گرديد.

جلوگيري از رقابت ناسالم بين واحدهاي فوالد

رئيس مجتمع فوالد مبارکه اصفهان در پاســخ به اين پرسش که انجمن چه
اقداماتي را در جهت جلوگيري از رقابت ناسالم بين واحدهاي توليدي انجام داده
است ،تصريح کرد :پس از عرضههاي غير منتظره برخي شرکت هاي عضو در
بــورس کاال که واکنش تعدادي از توليدکنندگان به ويژه نوردي ها را به دنبال
داشــت ،انجمن ضمن پيگيري موضوع از سازمان هاي مختلف تالش نمود تا
از ايجاد رقابت ناســالم بين واحدهاي توليدي جلوگيري نمايد و در اين راستا
اقدامات مهمي را بعمل آورد که بخشــي از آن عبارتند از :برگزاري جلسهاي با
حضور معاونين فروش شرکت هاي ذوب آهن اصفهان و فوالد خوزستان ،اعضاء
هيئت مديره انجمن و مسئولين دفتر تنظيم بازار وزارت صنعت ،معدن و تجارت
که در اين جلسه اعتراض انجمن به عنوان نماينده بخش خصوصي فوالد ارائه
و مقرر شــد تدابير الزم براي عرضه صددرصدي شــمش فوالد خوزستان در
بورس کاال اتخاذ گردد .همچنين برگزاري جلســهاي با حضور مديران فروش
شرکتهاي توليد کننده فوالد خام و مصرف کنندگان عمده شمش فوالدي به
منظور حصول تفاهم نظر در خصوص کف قيمتي شمش و ميلگرد و مکاتبه با
معاونت وقت توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت ،معدن وتجارت که در اين

نامه انجمن ضمن هشــدار نسبت ايجاد رقابت ناسالم بين واحد هاي توليدي
يادآور شد «خطري که در شرايط رقابت ناسالم قيمتي و تنزل لجام گسيخته
قيمتها وجود دارد ،بحراني اســت که به تبع بازار فوالد به ســاير بخشهاي
اقتصادي بزرگ کشور سرايت خواهد نمود».

ارتقای استاندارد در صنعت فوالد

وي در مورد اقدامات انجام شده در خصوص ارتقا و ترويج استاندارد در صنعت
فوالد گفت :توليد محصوالت استاندارد و با کيفيت يکي از اهداف اعضاي انجمن
مي باشد و با توجه به اين مطلب ،اقداماتي را در جهت ارتقا و ترويج استاندارد
در صنعت فوالد انجام داده و يا در دست اقدام دارد که از مهمترين آنها مي توان
به پيگيري انجمن براي تدوين استاندارد اجباري شمش ،پيگيري براي تداوم
بازرسيهاي استاندارد اجباري محصوالت فوالدي و مصوبه هيئت مديره انجمن
در خصوص الزام دارا بودن پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجباري براي پذيرش
عضويت شرکت هاي متقاضي عضويت در انجمن اشاره کرد.

کاهش مبلغ دريافتي برای صدور و تمديد کارت بازرگاني

رئيس انجمــن توليد کنندگان فوالد ايران ،پيگيري براي کاهش مبلغ دريافتي جهت
صدور و تمديد کارت بازرگاني را از ديگر فعاليت هاي انجمن در سال گذشته دانست و
گفت :با توجه به رقم باالي فروش شرکتهاي فوالدي در مقايسه با بسياري از صنايع و
همچنين کيفيت خدمات اتاقهاي بازرگاني ،انجمن پس از درخواست اعالم نظر از اعضاء
و جمع بندي پيشــنهادات آنان اقداماتي را در اين خصوص انجام داد که مهمترين آنها
عبارتند از مکاتبه با وزير امور اقتصادي و دارايي ،اعتراض به موضوع و شرح استداللها
و ارائه پيشــنهادات از طريق مکاتبه به روساي اتاقهاي بازرگاني ايران و تهران ،انجام
مکاتبه و برگزاري جلسه با رييس کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي،
برگزاري جلسه مشترک با هيئت رئيسه اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزي ايران،
اخذ تخفيف و امکان تقسيط اين مبلغ براي اعضاء انجمن ،برگزاري جلسه مشترک با
مدير کل امور تشکل هاي اتاق بازرگاني ،صنايع  ،معادن و کشاورزي ايران  ،هماهنگي با
تشکل هاي صنفي صنايع بزرگ و مکاتبه با رئيس مجلس شوراي اسالمي براي اصالح
ماده  77قانون برنامه پنجم توســعه و حذف اين ماده در قانون برنامه ششم توسعه که
پيگيري هاي الزم در اين خصوص همچنان ادامه دارد و نتايج آن از طريق کانال هاي
اطالع رساني انجمن در اختيار اعضاء قرار خواهد گرفت.

رفع محدوديت در تامين گاز کارخانجات فوالد

ســبحانی در ادامه ،به ضرورت تأمين گاز در کارخانجات فوالد به ويژه واحدهاي احياء
مستقيم اشاره و خاطر نشان کرد :در خصوص رفع محدوديت در تامين گاز شرکت هاي
عضو جهت ايجاد هماهنگي بين کارخانجات و شرکت ملي گاز ايران اقداماتي از قبيل
طرح موضوع در جلسه کارگروهي فني -تخصصي فوالد با حضور نماينده شرکت ملي
گاز ايران ،برگزاري چند جلســه با حضور مديران انرژي شرکت هاي داراي واحد احيا
مســتقيم در خصوص ميزان مصرف و مشــکالت تامين گاز هر يک از کارخانجات و
اعالم آنها به شــرکت ملي گاز ،برگزاري جلسات مشترک با رئيس اداره گاز رساني به
صنايع شرکت ملي گاز و در خواست عدم اعمال محدوديت ها در تامين گاز واحد هاي
ادامه در صفحه 3
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خبر داخلی
صبا فوالد زاگرس به
بهرهبرداری رسید

رسمی افتتاح شد.

همزمان با سفر هیئت دولت به استان چهارمحال
و بختیاری ،کارخانه نــورد مقاطع فوالدی صبا
فــوالد زاگرس با حضور وزیــر صنعت ،معدن و
تجــارت و جمعی از مقامات اســتانی به صورت

حمید رضا طاهری زاده ،مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره این واحد فوالدی
در آیین افتتاحیه اظهار داشــت :صبا فوالد زاگرس با ســرمایهگذاری 945
میلیاردی ریالی و  14میلیون یورویی به صورت سرمایه گذاری صددرصدی
بخش خصوصی و بدون هیچ گونه وامی از سیســتم بانکی شروع بکار کرده
است.
طاهری زاده با اشاره به کمبود مواد اولیه برای افزایش ظرفیت تولید ،خواستار
تعرفه 5درصدی بر صادرات شــمش شد و گفت :ما به لحاظ مصرف شمش
مشکل داریم و حتی با وجود خرید شمش با قیمت فوب خلیج فارس باز هم
تامین شمش برای واحدهایی چون فوالد زاگرس صورت نمی گیرد.
وزیر صنعت با اشــاره به اینکه باالی  30میلیــون تن ظرفیت تولید نورد و
 17میلیون تن ظرفیت شمش در کشــور داریم به تشویق واحد صبا فوالد
زاگرس برای توسعه صادرات محصوالتش پرداخت و تصریح کرد :شاید ایجاد
محدودیت صادراتی برای واحدهای بزرگ شمش به مصلحت نباشد اما از نظر
ما اولویت اول ،تامین نیاز داخل است.

معاون وزیر صنعت اعالم کرد:

خال  8میلیون تنی در تولید
آهن اسفنجی و گندله

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت،
معدن و تجارت گفت :در حال حاضر ظرفیت 24
میلیون تن برای تولید فوالد در کشور وجود دارد
که سال گذشته از این رقم  16میلیون و  500هزار تن تولید داشتیم.
جعفر سرقینی افزود :عدم دستیابی به ظرفیت تولید ،بیشتر به دلیل کمبود
مواد اولیه در بخش گندله و آهن اســفنجی بوده است .یعنی در حوزه آهن
اسفنجی و گندله خال تولید در حدود  8میلیون تن وجود دارد و با توجه به
تحریمها تامین آن با مشکل روبرو است.
وی تصریح کرد :همواره صادرات شیرین بوده و فعاالن عرصه سنگآهن نیز
به دلیل اینکه مانند ســایر صادرکنندگان از پرداخت مالیات معاف هستند
تمایلی به سرمایهگذاری در بخش تولید و تکمیل زنجیره فوالد را ندارند و با
وجود آنکه بارها و بارها پرداخت عوارض را متقبل شــده اند زیر بار پرداخت
آن نرفتهاند.

اخبار انجمن

صنعت فوالد نيازمند تشکيل
مجموعههاي اقماري است

در حال حاضر صنعت فوالد ايران شــرکت بهره بردار
ندارد ،بنابراين بايد مجموعه هاي اقماري براي صنعت
فوالد کشور تشکيل دهيم.
به گــزارش اخبار فوالد ،يحيي پاليزدار دبير کنفرانس
بيناللملي راهبردي صنعت فوالد ايران با بيان اين مطلب گفت :بر اســاس ســند
چشمانداز بايد ميزان توليد فوالد کشور در افق  1404به  50ميليون تن برسد و اين
صنعت ميتواند يکي از صنايع جايگزين نفت ايران قرار بگيرد.
وي افزود :صنعت فوالد ايران به ســن  40سالگي و بلوغ نسبي رسيده اما تاکنون ما
بيشترين توجه خود را به توليد و بازار در اين صنعت معطوف کرده ايم.
پاليزدار ادامه داد :درحال حاضر صنعت فوالد ما به نقطه اي رسيده که ديگر نبايد صرفا
به توليد در اين صنعت توجه کنيم بلکه الزم است توليد کيفي و با ارزش افزوده باال
مورد توجه توليدکنندگان اين صنعت قرار بگيرد.

صادرات سنگآهن سود
بیشتری از فروش فوالدسازان
دارد

بهادر احرامیان از فعاالن حوزه فوالد و معدن خواستار
آزادسازی قیمت فروش داخلی سنگآهن شد.
به گزارش اخبار فوالد به نقــل از دنیای معدن ،بهادر احرامیان با انتقاد از نحوه ارائه
ســنگآهن به شرکتهای فوالدی با نرخ دولتی اظهار داشت :اگر سنگآهنی که با
قیمت دولتی در اختیار شرکتهای فوالدی قرار دادند با نرخ آزاد صادر میشد و سود
آن در اختیار شرکتهای فوالدی قرار میگرفت رقم سود آن بیشتر از فروش فوالد
شرکتهای فوالدی بود.
وی افزود :در دنیا از سرمایهگذاران حمایت میکنند اما در کشور ما نرخ بهره متناسب
با تورم تعیین نمیشود و سرمایهگذاران و تولیدکنندگان از حمایت کمتری برخوردارند.

تولید شمش فوالد توجیه
اقتصادی ندارد

عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد با بیان اینکه حوزه
فوالد شدیداً با مشکل کمبود مواد اولیه روبه رو است،
گفت :قیمت قراضه آهن برای تولیدکنندگان افزایش
یافته و همین امر تولید شمش را فاقد صرفه اقتصادی
نموده و فقط تولید آهن اسفنجی دارای توجیه اقتصادی شده است.
رضا شهرســتانی تصریح کرد :دولت باید برای مشکل بازپرداخت تسهیالت بانکی
تولیدکنندگان تدبیر مناسبی را به کار گیرد.
به گزارش اخبار فوالد مدیرعامل شرکت کالچ با اشاره به اینکه اوضاع این روزهای
بخش تولید کشــور با واریز ارقام اندک آن هم در قالب یارانه مرتفع نخواهد شــد،
شمش و محصوالت فوالدی (به استثنای برخی کاالهای خاص) جلوگیری بعمل آید.

تالش انجمن برای اختصاص ارز مبادله ای به
واردات قراضه و گندله

با توجه به کســری حدود  6میلیون تن گندله و حدود  4میلیون تن قراضه در کشور
و لزوم تامین آن از طریق واردات ،انجمن طی پیشنهادی به وزارت صنعت ،معدن و
تجارت خواستار اختصاص ارز مبادله ای برای واردات این دو ماده اولیه شده است تا از
طریق این سیاست تشویقی ،کسری قراضه و گندله در کشور کاهش یابد.
انجمن در این مکاتبه ضمن برشمردن استدالل های خود برای طرح این پیشنهاد،
درخواست کرده است به منظور حمایت از تولیدکنندگان فوالد در بخش ذوب و نورد
و با توجه به ظرفیت کشــور در تولید فوالد ،از اختصاص ارز مبادله ای برای واردات

ارائه «بسته جامع قیمتی و عوارض صادراتی
زنجیره فوالد» از سوی انجمن

پس از برگزاری جلسات متعدد و انجام مکاتبات مستمر با مقامات و مسئولین مختلف
کشــور در خصوص راهکارهای ایجاد توازن در زنجیره فوالد که گزارش آن از طریق
نشــریه چیالن و بولتن اخبار فوالد نیز به اطالع مخاطبان گرامی رسید ،انجمن طی
مکاتبهای در پاسخ به نامه نهاد ریاست جمهوری ،نتایج بیش از یک سال هم اندیشی
با مدیران و کارشناسان کارخانجات مختلف تولیدکننده فوالد را در قالب «بسته جامع
قیمتی و عوارض صادراتی زنجیره فوالد» به حوزه معاون اول ریاست جمهوری ارائه کرد.
در این بســته انجمن ضمن در نظر گرفتن هزینه های مواد اولیه و تولید و سودآوری

اظهارداشت :در حال حاضر کمبود تقاضا در حوزه محصوالت فوالدی وجود دارد که
این موضوع باعث شده تا تولیدکنندگان نتوانند برای تأمین سرمایه در گردش خود به
نقدینگی مورد نیاز دست پیدا کنند.
وی با بیان اینکه این روزها تولیدکنندگان با حراج تولیدات اقدام به پرداخت
بدهی های خود می کنند ،افزود :دولت باید برای مشکل بازپرداخت تسهیالت
بانکی تولیدکنندگان تدبیر مناسبی را به کارگیرد و فقط به فکر ارائه مبالغ آن
هم تحت عنوان یارانه نباشد.

رشد  17درصدی تولید سنگ
آهن جاللآباد

میزان تولید ســنگ آهن دانهبندی مجتمع جالل آباد
طی  4ماهه نخست امسال  17درصد رشد یافت.
به گزارش اخبار فوالد ،شــركت ســنگ آهن جالل
آباد در چهار ماهه اخیر 423 ،هزار و  322تن ســنگ
آهن دانه بندی تولید كرد .اما میزان تولید این محصول در مدت مشابه سال گذشته،
 363هزار و  174تن بود.
همچنین میزان استخراج ســنگ آهن جالل آباد در این مدت با  27درصد افزایش
نسبت به چهار ماهه نخست سال ( 92یك میلیون و  200هزار و  670تن) ،به یك
میلیون و  526هزار و  205تن رسید.

استفاده فوالدسازان از
کدهای اقتصادی دیگران
مصداق پولشویی است

به گزارش اخبار فوالد به نقــل از فوالد نیوز ،معاون
مالیــات بر ارزش افزوده ســازمان امــور مالیاتی در
خصوص انتقاد برخی تولیدکنندگان فوالد از سازمان
مالیاتی مبنی بر عدم حمایت از تولید این بخش اظهار داشت :یکی از مشکالت این
بخش اســتفاده از کدهای اقتصادی مربوط به دیگر شرکتها در معامالت است که
میتواند از مصادیق پولشویی باشــد و در واقع از فاکتورهایی که استفاده میشود از
تحصیل پول نامشروع است.
علیرضا طاری در پاســخ به این ســوال که تولیدکنندگان فــوالد میگویند آنها با
شرکتهای واسطهای معامله کرده و چون این شرکتها در لیست سیاه سازمان قرار
میگیرند دفاتر مالیاتی شان رد میشود ،تصریح کرد :اصال اینگونه نیست و از هر داللی
که بخواهند میتوانند خرید کنند اما فاکتور را از داللی بگیرند که پول را به آن از طریق
حساب بانکی میدهند و نیز معامله با پول نقد قابل قبول نیست.
معاون مالیات بر ارزش افزوده ســازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه برخی افراد
نمیتوانند به هر دلیل فاکتور از دالل بگیرند ،عنوان کرد :در این صورت به سراغ
افراد کد فروش میروند که از لحاظ ســازمان مالیاتی قابل قبول نیســت زیرا کد
فروش نیم درصد پول فاکتور را دریافت میکند و معامله در این حالت غیر واقعی
و جعلی است.

عادالنه در هر بخش از زنجیره فوالد و با توجه به قیمت شمش و محصول نهایی در
بازار ،نسبت های عادالنه قیمتی کنستانتره ،گندله ،آهن اسفنجی ،شمش و محصوالت
فوالدی را مشخص و پیشنهاد نموده است.
در خصــوص عوارض صادراتی کاالهای زنجیره فوالد نیز با توجه به تولید حدود ،51
 24و  19میلیون تن سنگ آهن خام ،کنسانتره و گندله و نیاز به تولید  29و  25میلیون
تن کنسانتره و گندله جهت تأمین نیاز داخلی کارخانجات تولیدکننده فوالد خام ،انجمن
بر ضرورت هدایت ســرمایهگذاریها به سمت فرآوری سنگ آهن خام تاکید نموده
است .انجمن همچنین با مقایسه تطبیقی ایران با سایر کشورهای دنیا در زمینه عوارض
صادراتی ،وضع عوارض به صورت پلکانی نزولی از ســنگ آهن تا محصول نهایی را
خواستار شده است اما تاکید نموده که زمان اخذ این عوارض به ویژه در حوزه سنگ
آهن میبایست به گونهای تعیین گردد که شرکتهای فعال بتوانند خود را با وضعیت آتی
تطبیقدهند.

طاهری زاده خواستار هوشیاری در سرمایه گذاری فوالد شد؛

هدررفت سرمایهگذاریهای جدید در نورد

نایــب رئیس انجمــن تولیدکنندگان فوالد اظهار داشــت:
افــراد عالقه مند به ســرمایهگذاری در صنعــت فوالد باید
بهجای ســرمایهگذاری در بخشهای اشباع شده مثل نورد،
در زمینههــای دیگر زنجیره فوالد از جمله آهن اســفنجی،
گندلهسازی و معادن سرمایهگذاری کنند چراکه سرمایهگذاری
در بخشهایی مانند نورد به منزله اتالف سرمایه ملی است.
وی از وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت خواســت تا از
ســرمایهگذاری در بخشهایی که نیازی در کشور برای آنها
احساس نمیشود ،جلوگیری کند.
به گفته طاهریزاده ،هماکنــون تنها  30درصد از ظرفیت
ایجاد شــده در بخش نوردی و  50درصد در بخش ذوب در
کشور در مدار تولید قرار دارد.
حمیدرضا طاهریزاده گفت :در حال حاضر بازار آهن از شرایط

مناسبی برخوردار نیست چرا که هنوز پروژههای عمرانی راه
نیفتاده و این امر موجب تعميق رکود در این بازار شده است.
طاهــری زاده با اشــاره به اینکه کمبود مــواد اولیه یکی از
عوامل اصلی رکود در بازار داخل اســت ،افزود :ب ه این منظور
انجمن فوالد طی مذاکراتی با وزارت صنعت ،معدن و تجارت
خواستار حذف ارز مبادلهای برای واردات شمش و محصوالت
فوالدی شد.
به گفته نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ،با حذف ارز
مبادلهای و جایگزینی ارز آزاد برای واردات فوالد ،همه فعاالن
این صنعت بهویژه تولیدکنندگان میتوانند ب ه طور یکسان از
ارز آزاد استفاده کنند.
وی با بیان اینکه نزدیک به دو هفته اســت که ثبت سفارش
بــرای واردات محصوالت فوالدی از جمله کالف ،میلگرد و

تیرآهــن با ارز مبادلهای صورت نمیگیرد ،تصریح کرد :تمام
تالش دولت این اســت که اختصاص ارز مبادلهای به سوی
مواد غذایی و دارو ســوق داده شــود و انجمن فوالد از این
تصمیم استقبال میکند.
طاهریزاده خاطرنشــان کرد :بــا پیگیریهای انجمن طی
هفتههای گذشته ،قرار شد که از این پس واردات محصوالت
فوالدی و شمش با ارز آزاد یا ارز متقاضی توسط واردکننده یا
تولیدکننده تامین شود.
ب رئیس انجمن فوالد از موافقت وزارت صنعت ،معدن و
نای 
تجارت با جایگزینی ارز متقاضی یا ارز آزاد بهجای مبادلهای
برای واردات شــمش و محصوالت فوالدی خبر داد و افزود:
بانــک مرکزی نیز موافقت خود را با این تصمیم اعالم کرده
است.
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خبر خارجی
کاهش تقاضای داخلی
دامنگیر صنعت فوالد چین

به گزارش اخبار فوالد تقاضای داخلی فوالد چین از 3
تا  5سال آینده افزایش نخواهد داشت .ظرفیت فعلی
تولید فوالد خام در چین یک میلیارد و  140میلیون تن
در ســال ثبت شده در حالی که در سال  2013معادل
یک میلیارد و  110میلیون تن بود .بنابر این گزارش ،سال گذشته میزان نرخ بهرهوری
فوالدســازان چینی تنها  74.3درصد بود .در واقع رشــد در تقاضای داخلی فوالد در
چین رو به کاهش اســت و بعید است رشد  7تا  10درصد در سال یک دهه گذشته
را تجربه کند.
شــایان ذکر است ،نیمه نخست سال جاری مصرف فوالد در چین  0.4درصد رشد
داشــته به  376میلیون تن رسید در حالی که میزان تولید رشد  3درصدی داشته به
 412میلیون تن رسید .در بازار صادرات نیز وضعیت مطلوب نیست و رشد چشمگیر
صادرات نیمه اول سال موجب شده  12پرونده جدید آنتی دامپینگ بر علیه فوالد چین
فعال شود که  2میلیون تن در سال از صادرات فوالد آن را تحت تاثیر قرار می دهد.

وارداتی ،ورق گرم رتبه اول را داشــت و  20درصد نسبت به ژوئن باال رفته به حدود
 375هزار تن رسید.واردات ورق تخت با  103درصد رشد کمتر از  226هزار تن بود.
ولی واردات ورق سرد  11درصد کاهش داشته حدود  188هزار تن ثبت شد.

عراق بزرگترین مقصد
صادراتی فوالدسازان ترک

آمار انجمــن صادرکنندگان ترکیه نشــان می دهد
صادرات فوالد این کشور در  7ماه نخست سال جاری
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته  2.3درصد افت
داشته به  10میلیون و  600هزار تن رسیده است.
بــه گزارش اخبار فوالد ،در این مدت صادرات فوالد ترکیه به خاورمیانه  3میلیون و
 700هــزار تن بوده و عراق بزرگترین مقصد صادراتی آن بود .درآمد صادراتی فوالد
ترکیه  8میلیارد و  70میلیون تن بوده که  5.1درصد نسبت به سال قبل کاهش داشت.
در ماه جوالی نیز صادرات فوالد ترکیه یک میلیون و  380هزار تن ثبت شد که 2.3
درصد نسبت به جوالی  2013افت داشته است.

صادرات لوله اروپا به روسیه
کاهش یافت

افزایش واردات فوالد به امریکا

انتظار مــی رود آمار واردات فوالد بــه امریکا در ماه
جوالی  5درصد باال رفته باشــد چــرا که خرید ورق
وارداتی افزایش داشــت .از طرفی واردات محصوالت
نیمه تمام  12درصد نسبت به ژوئن افت داشته است.
به گــزارش اخبار فوالد ،بیــن محصوالت فوالدی
ادامه از صفحه 1

احيا مستقيم و پيگيري هاي متراکم در جهت رفع قطعي يا محدوديت در گاز رساني
کارخانجات عضو انجام پذيرفت.

تالش برای ساماندهی بازار قراضه

رئيس مجتمع فوالد مبارکه اصفهان افزود :کاهش تقاضا براي بازار داخلي قراضه از
طريق خروج تدريجي شــرکت هاي بزرگ فوالدي همچون فوالد مبارکه و فوالد
خوزســتان از بازار داخلي قراضه ،ايجاد انســجام در واحد هاي ذوب براي در اختيار
گرفتن ابتکار عمل در تعيين قيمت خريد قراضه توســط توليد کنندگان ،بسترسازي
براي تشکيل کنسرســيوم واردات قراضه با مشارکت واحدهاي ذوب عضو انجمن،
انجام مذاکرات و مکاتبات و پيگيري هاي الزم از مسئولين ذيربط به منظور تخصيص
ارز مبادالتي براي واردات قراضه ،انجام اقدامات اوليه به منظور ايجاد اسکله تخصصي
قراضه با همکاري ايميدرو  ،برگزاري جلسات و انجام مکاتبات متعدد به منظور حذف
يا کاهش تعرفه واردات فروآلياژها ،انجام مطالعات کارشناسي و تعيين قيمت عادالنه
کاالهاي بخشهاي مختلف زنجيره فوالد خصوص ًا آهن اسفنجي و انجام پيگيري
هاي الزم جهت اجرايي شــدن اين قيمت ها از مسئولين دولت و مجلس و بررسي
کارشناســي موضوع قيمت آهن اسفنجي در جلسه کارگروه فني  -تخصصي فوالد
وزارت صنعت  ،معدن و تجارت با حضور نمايندگان شرکت هاي توليد کننده و مصرف

قيمتهايجهاني

به دنبــال افزایش تحریم های غــرب بر علیه
روســیه ،اتحادیه اروپا محدودیــت هایی برای
صــادرات برخی لوله های نفتی به این کشــور
اعمال کرده است.

کننده آهن اسفنجي در اين بخش صورت گرفت.

پيگيري براي حذف تعرفه فروآلياژها

وی در خصوص پيگيري انجمن براي حذف تعرفه فروآلياژها گفت :با توجه به قيمت
هاي باالي اعالم شده از سوي توليد کنندگان داخلي فروآلياژ و به دنبال پيگيري هاي
انجمن براي حذف تعرفه فروآلياژها خصوصا فروآلياژهاي پر مصرف در صنعت فوالد
 ،در سال  92انجمن اقداماتي را در اين راستا انجام داد که مي توان به جلسه مشترک
انجمن با انجمن فروآلياژ ،انجام مکاتبات و برگزاري جلسات با مديران و کارشناسان
وزارت صنعــت ،معدن و تجارت و انجام مکاتبات و برگزاري جلســات با مديران و
کارشناسان سازمان توسعه تجارت و همچنين موفقيت انجمن در حل مسائل تعزيراتي
برخي از شرکت هاي عضو ،همکاري انجمن و وزارت صنعت ،معدن و تجارت براي
پايش اطالعات واحدهاي توليدي و دفاع مســتدل از شرکت هاي عضو در رابطه با
مسائل گمرکي اشاره نمود .

اصالح ساختار انجمن

رئيس مجتمع فوالد مبارکه اصفهان ،اصالح ســاختار انجمن را از ديگر برنامه هاي
اعضاء در ســال گذشته عنوان کرد و گفت :با توجه به افزايش تعداد اعضاي انجمن

به گزارش اخبار فوالد ،هفته گذشــته کشــورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر
یک بسته از تحریم ها بر علیه روسیه به توافق رسیدند که شامل ممنوعیت
صادرات برخی لوله های نفتی به این کشــور است .طبق این محدودیت ها
صادر کننده ها باید قبل از صادرات لوله های نفتی به روسیه از مقامات مربوطه
مجوز جداگانه ای بگیرند.

انتظار بازار ورق اروپا از اتمام
تعطیالت

هفته گذشته بازار ورق غرب اروپا در تعطیالت
تابسانی بود .قیمت ورق گرم  415یورو هر تن
می باشــد ولی کارخانه ها برای معامالت فصل
چهارم ســال به دنبال  20یورو افزایش قیمت

هستند.
ورق گالوانیــزه در تناژ محدود در  500یورو هر تن درب کارخانه معامله
شــد .در این بین نرخ باالی دالر باعث شــده برخی به دنبال صادرات به
امریکا باشند.
فعاالن بازار معتقدند قیمت ورق در اروپا به کف رســیده و برای تولیدات
سپتامبر و حتی اکتبر نیز احتمال ثبات قیمت وجود دارد و با افزایش تقاضا
در فصل پایانی سال باید منتظر رشد قیمت بود.
قیمت منطقی برای ورق گرم و سرد معامالت سه ماه پایانی سال به ترتیب
 425و  525یورو هر تن می باشد .آخرین شاخص قیمت پالتس نیز برای
ورق گرم  2.5یورو رشد داشته  417.5یورو هر تن درب کارخانه بود و ورق
سرد در  495یورو هر تن درب کارخانه ثبات داشت.

به بيش از 130عضو و تنوع محصوالت توليدي آنان از آهن اسفنجي و ذوب تا نورد
مقاطع تخت و طويل فوالدي و در راســتاي افزايش کارايي انجمن در پاسخ به نياز
شرکت هاي عضو ،موضوع اصالح ساختار انجمن با رويکرد مطالعه و بررسي ساختار
تشکيالتي و اجرايي انجمن هاي فوالد کشورهاي منطقه و جهان ،تبادل نظر پيرامون
نتايج اين مطالعات و ساختار انجمن هاي چند شاخه اي داخلي در جلسات هيئت مديره
انجمن ايجاد رسته هاي مختلف فعاليت در انجمن ،زمينه سازي براي تشکيل و فعاليت
کميته هاي انجمن ،بررســي دقيق و جامع پيرامون تغيير در تعداد و ترکيب اعضاي
هيئت مديره انجمن و همچنين تغيير در فرآيند برگزاري انتخابات هيئت مديره جهت
ارائه پيشنهاد به مجمع عمومي فوق العاده ،تالش براي ادغام تشکل هاي مشابه در
انجمــن به منظور هم افزايي و تقويت کارآيي انجمن و تقويت يا ايجاد بخش هاي
کليدي انجمن مانند روابط عمومي ،آمار و اطالعات و آموزش در دســتور کار هيئت
مديره انجمن قرار گرفت که در همين راستا چهار رسته ذوب ،نورد مقاطع طويل ،نورد
مقاطع تخت و آهن اسفنجي در ساختار جديد انجمن تعريف گرديد.
رئيــس انجمن توليد کنندگان فوالد ايــران در پايان از همه اعضاء انجمن
به واســطه همکاري با اين نهاد تأثير گذار در صنعت فوالد کشــور تشکر و
قدردانی کرد.

روند تغییرات قیمت شمش و محصوالت فوالدی در بازار جهانی

روند تغییرات قیمت شمش و محصوالت فوالدی در بازار جهانی
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*
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مشخصات بازار /شرایط حمل

بیلت

صادرات ريسیٍ ،فًب دریای سیاٌ -دریای بالتیک

495

بیلت

صادرات قساقستان ،فًب دریای خسر

490

490

بیلت

صادرات ترکیٍ  -فًب

530

525

525

بیلت

ياردات ایران از  - CISبىذر اوسلیC&F -

*

*

*

*

بیلت

ياردات ایران  CFR-بىذرعباس

*

*

*

*

*

بیلت

صادرات اکرایه -فًب دریای سیاٌ

495

493

490

490

492

492

میلگرد

صادرات ترکیٍ  -فًب

566

566

563

563

559

559

556

میلگرد

بازار داخلی ترکیٍ  -درب اوبار*

578

578

565

570

558

558

560

573

میلگرد

بازار داخلی ایران  -درب اوبار

663

670

673

671

*

654

650

647

*

میلگرد

اکرایه -فًب دریای سیاٌ

542

530

523

523

523

523

523

528

528

میلگرد

صادرات چیه  -فًب

470

470

458

453

451

451

452

450

451

يرق گرم 2 -تا  8میلی متر

صادرات اکرایه ،فًب دریای سیاٌ

525

520

528

525

525

525

530

525

527

يرق گرم

ريسیٍ -فًب دریای خسر

563

560

560

560

560

560

560

555

555

يرق گرم

صادرات ريسیٍ  -فًب دریای سیاٌ

545

545

545

545

545

545

552

552

553

کالف سرد

ترکیٍ بازار داخلی

675

675

675

675

675

675

675

675

675

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

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

قیمت میلگرد ساده و آجدار در بازار تهران

قیمت ورق روغنی در بازار تهران

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

سایس
2
3
4
5
6
8
10
12
15
20
25

هفته اول مرداد
21,850
23,366
23,675
24,400
24,100
24,833
25,100
25,250
26,466
26,133
28,100
273,273

20,300
19,837
20,500
20,700
20,500
19,950
19,800
20,050
20,000
18,500
18,450

ساده
میلگرد ساده
میلگرد

سایز

هفته دوم مرداد

هفته اول مرداد

6.5
8
10
12
سایز
14
6.5
8
10
سایز
12
8
14
10
12
14
سایز
16
8
18
10
20
12
22
14
25
16
28
18
30
20
32
22
25
28
30
32

23,200
23,766
23,800
24,600
24,266
24,550
25,800
25,200
26,233
26,466
28,200

تهرانتهران
سیاهدردربازاربازار
ورق
قیمت
ورق سیاه
قیمت
هفته اول مرداد

قیمت محصوالت فوالدی در بازارهای تهران

هفته دوم مرداد
21,400
20,000
20,600
20,700
20,950
20,100
20,075
20,325
19,966
18,575
18,650

20,150
21,400
 21,400میلگرد ساده
21,850
اول مرداد
هفته *
20,150
 21,400میلگرد آجدار
21,400
21,850مرداد
هفته اول
18,700
*
18,000
میلگرد آجدار
 18,000میلگرد آجدار
18,600
18,600مرداد
هفته اول
18,700
18,600
18,000
18,600
18,000
18,600
18,600
18,600
18,600
18,300
18,600
18,600
18,600
18,600
18,300
18,600

قیمت نبشی و ناودانی در بازار تهران

نبشی
نبشی

هفته دوم مرداد

تهراندوم مرداد
مردادبازارهایهفته
هفته اول
فوالدی در
سایسمحصوالت
قیمت

20,500
*
*
21,850
دوم مرداد
هفته *
20,500
*
*
21,850مرداد
هفته دوم
19,000
*
18,450
18,450
18,700
18,700مرداد
هفته دوم
19,000
18,700
18,450
18,700
18,450
18,700
18,700
18,700
18,700
18,250
18,700
19,000
18,700
18,700
18,700
18,250
19,000

3
4
5
سایس
36
48
10
5
12
6
15
8

20,700
نبشی
19,500
19,500مرداد
هفته اول
19,500
20,700
18,850
19,500
18,850
19,500
18,850
19,500
26,000
18,850

10
12
15
سایس

18,850

 18,850ناودانی

26,000
مرداد
هفته اول

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

 19,300ناودانی
 19,300ناودانی

19,300مرداد
هفته اول
19,300
19,300
19,400
19,300
19,700
19,300
27,800
19,300
26,300
19,400
17,600
19,700

18
20
22

27,800
26,300
17,600

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

21,100
20,500
20,000مرداد
هفته دوم
20,300
21,100
19,800
20,500
19,700
20,000
19,500
20,300
23,000
19,800

19,700
19,500
23,000مرداد
هفته دوم

19,700
19,600
19,600مرداد
هفته دوم
19,600
19,700
19,700
19,600
19,800
19,600
29,000
19,600
26,800
19,700
18,000
19,800

29,000
26,800
18,000

30,000

25,000

20,000

ناودانی

بورس کاال

تولیدکننده
کننده
تولید

نام کاال

نام کاال

نبشی

قیمتپایانیمیانگین
حجممعامله
هعاهله (تن)
حجن
قیوت
(ریال)
(تن) پایانی (ریال)موزون

تاریخمعامله
تاریخ هعاهله

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

16,707

2,640

1393/04/23

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

16,707

2,640

1393/04/23

1393/06/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

17,077

1,760

1393/04/23

1393/06/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

16,707

6,160

1393/05/13

1393/07/30

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق سرد B

20,200

1,400

1393/05/13

1393/08/11

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گالًاویسٌ G

21,952

1,100

1393/05/1310,000

1393/08/11

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

15,500

62,700

1393/05/14

1393/05/31

فًالد خًزستان

تختال C

15,020

74,400

1393/05/18

1393/06/31

ريب آَه اصفُان

شمش بلًم (5SP)150*150

15,410

22,000

1393/04/30

1393/05/31

ريب آَه اصفُان

تیرآَه طًل کًتاٌ 16ي18

14,078

6,600

1393/05/01

1393/05/31

ريب آَه اصفُان

سبذ تیرآَه مخلًط

20,500

220

1393/05/01

1393/05/06

ريب آَه اصفُان

شمش 125*125

15,410

5,000

1393/05/05

1393/05/31

17,100

660

1393/05/05

1393/05/31

16,800

1,150

1393/05/12

1393/05/15

1393/05/13
تاریخمعامله
1393/05/13

1393/05/31
تاریخ تحویل
1393/05/31

8,800

1393/04/23

1393/05/04

روغنی
میلگرد ساده
ورقA3- 25
ريب آَه اصفُانورق سیاه سبذ میلگرد 12ي

تاریخ تحویل
تاریخ تحویل
1393/06/31

ریال/کیلوگرم

تولید کننده

میلگرد آجدار

نام کاال

قیوت پایانی (ریال)

حجن هعاهله (تن)

تاریخ هعاهله

تاریخ تحویل

فًالد آلیاشی ایران

سبذ میلگرد 25تاA3-16

ريب آَه اصفُان

شمش بلًم (5SP)150*150

ريب آَه اصفُان

کاال
تیرنام
آَه 22

ريب آَه اصفُان

سبذ تیرآَه طًل کًتاٌ 20تا27

16,100

تولیدکننده

15,546
حجممعامله
19,000
(تن)

15,000
قیمتپایانیمیانگین
(ریال)
موزون
10,000

15,000

5,000

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

17,077

1,760

1393/04/23

1393/06/31

ريب آَه اصفُان

شمش 125*125

15,410

15,000

1393/04/25

1393/05/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

16,707

6,160

1393/05/13

1393/07/30

ريب آَه اصفُان

تیرآَه 27

19,240

6,000

1393/04/25

1393/05/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق سرد B

20,200

1,400

1393/05/13

1393/08/11

ريب آَه اصفُان

میلگرد A3-16

17,100

575

1393/04/25

1393/05/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گالًاویسٌ G

21,952

1,100

1393/05/13

1393/08/11

ريب آَه اصفُان

میلگرد A3-20

17,100

1,000

1393/04/25

1393/05/31

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

15,500

62,700

1393/05/14

1393/05/31

ريب آَه اصفُان

میلگرد 12تاA3- 25

17,100

506

1393/04/25

1393/05/31

فًالد خًزستان

تختال C

15,020

74,400

1393/05/18

1393/06/31

ريب آَه اصفُان

شمش بلًم (5SP)150*150

15,550

14,000

1393/05/15

1393/06/31

ريب آَه اصفُان

شمش بلًم (5SP)150*150

15,410

22,000

1393/04/30

1393/05/31

ريب آَه اصفُان

تیرآَه 16

16,410

40,000

1393/05/15

1393/06/31

ريب آَه اصفُان

تیرآَه طًل کًتاٌ 16ي18

14,078

6,600

1393/05/01

1393/05/31

ريب آَه اصفُان

تیرآَه 24

19,169

8,000

1393/05/15

1393/05/31

ريب آَه اصفُان

سبذ تیرآَه مخلًط

20,500

220

1393/05/01

1393/05/06

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد ي تیرآَه طًل کًتاٌ

15,720

3,960

1393/05/15

1393/05/31

ريب آَه اصفُان

شمش 125*125

15,410

5,000

1393/05/05

1393/05/31

فًالد َرمسگان جىًب

تختال C

14,320

13,500

1393/04/23

1393/05/31

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد 12ي A3- 25

17,100

660

1393/05/05

1393/05/31

فًالد آلیاشی ایران

سبذ میلگرد 25تاA3-16

16,800

1,150

1393/05/12

1393/05/15

فًالد
جىًبفراب
َرمسگانسپیذ
تًلیذی فًالد

تختال C

14,320

4,500

1393/05/13

1393/06/31

ريب آَه اصفُان

شمش بلًم (5SP)150*150

15,546

15,000

1393/05/13

1393/05/31

کًیر
تًلیذی فًالد سپیذ فراب

سبذ میلگرد مخلًط

16,100

6,600

1393/05/01

1393/07/29

سبذ میلگرد مخلًط

16,800

1,760

1393/05/01

1393/05/08

ريب آَه اصفُان

تیر آَه 22

19,000

10,000

1393/05/13

1393/05/31

کًیر

سبذ میلگرد مخلًط

16,200

4,400

1393/05/15

1393/08/13

ريب آَه اصفُان

سبذ تیرآَه طًل کًتاٌ 20تا27

16,100

8,800

1393/04/23

1393/05/04

1393/04/25

1393/05/31

ريب آَه اصفُان

تیرآَه 27

19,240

6,000

1393/04/25

1393/05/31

ريب آَه اصفُان

میلگرد A3-16

17,100

575

1393/04/25

1393/05/31

ريب آَه اصفُان

میلگرد A3-20

17,100

1,000

1393/04/25

1393/05/31

ريب آَه اصفُان

میلگرد 12تاA3- 25

17,100

506

1393/04/25

1393/05/31

ريب آَه اصفُان

شمش بلًم (5SP)150*150

15,550

14,000

1393/05/15

1393/06/31

ريب آَه اصفُان

تیرآَه 16

16,410

40,000

1393/05/15

1393/06/31

ريب آَه اصفُان

تیرآَه 24

19,169

8,000

1393/05/15

1393/05/31

125مهمترین آنها انتخاب
معامالت،
*ريببهآَهدلیل
 15,410شده است15,000 .
اصفُانتعداد زیادشمش *125

کًیر
تًلیذی فًالد سپیذ فراب

