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در نشست خبری انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران مطرح شد:

برنامهریزی برای تشکیل کنسرسیومهای بزرگ در تولید فوالد

سخن اول
عملکرد انجمن از زبان عضو فعال انجمن
جهانبخش شکری

رییس هیئت مدیره شرکت مجتمع جهان فوالد غرب
طـی چنـد سـال اخیـر عملکـرد انجمـن تولیـد کننـدگان فوالد
ایـران نسـبت به گذشـته هـم از نظر کمـی و هـم از جهت کیفی
بسـیار چشـمگیرتر بوده اسـت و این انجمن صنفی توانسته است
نقش فعالی در حل بسـیاری از مشـکالت که برای تولیدکنندگان
فـوالد پیـش آمده ،ایفا کنـد .انجمن چه در بخش صـادرات و چه
در جهـت تسـهیالتی کـه بـه تولید کننـدگان فوالد تعلـق گرفته
بسـیار پیگیـر بـوده و رونـد  انجـام بسـیاری از کارهـا را آسـان تر
نمـوده اسـت .شـرکت جهان فوالد غـرب به عنوان یکـی از  اعضاء
انجمـن فـوالد و صـادر کننـدگان محصوالت بـه خارج از کشـور،
عملکـرد انجمـن در تسـهیل زمینـه صـادرات را بسـیار قدرتمند
و آگاهانـه بـرآورد مـی کنـد .بـه عنـوان نمونـه دو سـال پیش که
بـدون بررسـی کارشناسـی صـادرات فـوالد ممنـوع شـده بـود و
ایـن مسـئله مشـکالت زیـادی ایجـاد کـرد انجمن با نشسـت ها
و جلسـات مختلـف بـا وزارت صنعـت ،معـدن و تجـارت موفـق
شـد مجوزهایـی را دریافـت کنـد و پـس از گذشـت تنهـا  45روز
ممنوعیـت برطـرف شـده و صادرات مجـددا صورت گرفـت و این
امـر تنهـا با زحمات و پیگیـری های انجمن به وقوع پیوسـت .هم
چنیـن در بحـث قیمت گذاری و حمایـت از تولیدکننده و مصرف
کننـده انجمـن با قاطعیـت و در نظـر گرفتن منافع هـر دو طرف
بـه نتایـج خوبی رسـید و ما به عنـوان یکی از اعضـای این انجمن
انتظـار داریـم که همیـن رویه ادامه یابـد و همانطور کـه تا کنون
حمایـت هایـی را از تولید کنندگان صـورت داده در آینده نیز این
حمایـت هـا ادامه پیـدا کند.
بـه جـرات مـی تـوان گفـت انجمـن در بحـث ارز مبادلـه ای کـه
یـک مرتبـه بـه دوبرابـر قیمـت افزایش پیدا کـرد با تلاش زیاد و
نشسـت هایی کـه با وزارتخانه هـا ،بانک ها و حتـی بانک مرکزی
گذاشـت توانسـت بسـیار موفـق عمـل کنـد .در زمینه ارتبـاط با
اعضـا نیـز انجمـن دارای ارتبـاط خوبـی مـی باشـد .پاسـخگوی
تمامـی نامـه هـا و پیشـنهادات اسـت و در همیـن جا بـه تمامی
اعضـای هیـات مدیره خسـته نباشـید مـی گویم   .
پیشـنهاد مـن به عنوان یکی از اعضا این اسـت کـه انجمن تمرکز
بیشـتری بر روی بازار داخلی داشـته باشـد .در حال حاضر بخش
خصوصـی و دولتـی همزمـان در تولیـد فـوالد دخیل هسـتند اما
بخـش دولتـی بـا بـازی بـر روی قیمـت هـا و دریافـت امتیازاتی
باعـث خسـاراتی بـه تولیدکنندگان بخش خصوصی شـده اسـت.
در شـرایطی کـه بخـش خصوصی مـورد حمایت قـرار نمی گیرد
و خـودش موظـف اسـت از یـک طـرف حقـوق کارگر را بـه موقع
پرداخـت کنـد و از طـرف دیگرهزینـه هـای اداری  ،تولیـد و بـه
خصـوص هزینـه سـنگین مالـی را بپـردازد .امـا بخـش دولتـی با
حمایـت هایـی که برخوردار اسـت به طور وسـیع در حال فعالیت
بـوده و از طرفـی تعیین کننده قیمت در بازار اسـت .لذا پیشـنهاد
ادامه در صفحه3

نشسـت خبری انجمـن تولیدکنندگان فـوالد ایران با
حضـور رئیـس هیئت مدیـره ،اعضـای هیئت مدیـره ،دبیـر و ناظر
در  6آبانمـاه سـال جاری در سـالن اجتماعـات انجمن برگزار شـد.
رئیـس هیئـت مدیره انجمـن در این نشسـت خبری با بیـان اینکه
کنسرسـیومهای بـزرگ در تولیـد فـوالد بـه کاهـش قیمـت تمام
شـده می انجامـد گفـت :متقاضیـان سـرمایهگذاری در این صنعت
بایـد سـرمایههای خود را روی هم گذاشـته و درخواسـت سـاخت
کارخانههـای  5میلیـون تنـی را داشـته باشـند و با نـگاه صادراتی
و رعایـت اسـتانداردهای جهانی ،سـرمای ه های خـود را در تولید به
جریـان بیاندازند.
رئیـس هیئت مدیـره انجمن تولیدکنندگان فـوالد ایران با بیـان اینکه خروج
از رکـود تـا حـدودی در صنعـت فـوالد قابـل لمس اسـت ،گفت :به مـرور به
سـمت رونـق در صنعـت فـوالد حرکت میکنیـم و در حال حاضـر نیز برخی
اتفاقـات در بـازار نشـاندهنده این موضوع اسـت.
دکتر بهرام سبحانی افزود :در حال حاضر خودروسازها و کارخانه های
تولیدکننده لوله پروفیل و صنایع بستهبندی به دنبال دریافت سهمیه بیشتری
از فوالد کارخانههای داخلی هستند ،در حالی که سال گذشته برای فروش فوالد
به این کارخانهها التماس میشد.
وی ادامه داد :در حوزه فوالدهای کیفی یا فوالدهای تخت مانند ورق در سال
جاری هیچ مازاد تولیدی نداریم ،ولی در مورد فوالدهای ساختمانی مانند
میلگرد به اندازه سالهای قبل فروش صورت نمیگیرد.
سبحانی افزود :در  2تا  3سال گذشته تقاضا برای فوالد ساختمانی اوج گرفت و
مصرف میلگرد افزایش یافت ،ولی با توقف پروژههای مسکن مهر ،کاهش تقاضا
اتفاق افتاد و این درحالی بود که واحدهای جدید تولیدکننده میلگرد نیز وارد
مدار تولید شدهاند ،اما عدم عرضه و تقاضا در این بخش وجود دارد.

چشمانداز  20ساله فوالد محقق نمیشود

رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد با بیان اینکه زیرساختهای
الزم برای تحقق چشمانداز  1404در صنعت فوالد فراهم نیست ،گفت :در
سند چشمانداز ،تولید  55میلیون تن فوالد پیشبینی شده که دستیابی به
این رقم محال است .وی افزود :سازمانهای متولی برای ایجاد شرایط الزم اقدام
نکردهاند و ظرفیت الزم برای جابجایی  200میلیون تن مواد اولیه فوالد فراهم
نشده است.
سبحانی افزود 8 :سال از برنامه چشمانداز گذشته و شیب افزایش تولید اتفاق
نیفتاده است و در عین حال رقم  55میلیون تن در شرایط خوشبینانهای مصوب
شده بود.
وی توضیح داد :برای تولید یک میلیون تن فوالد باید  4میلیون تن مواد اولیه
جابجا شود ولی امکانات حمل و نقلی کشور در این راستا توسعه نیافته است.
مدیرعامـل فـوالد مبارکـه اصفهان همچنین عدم توسـعه بخش معـدن برای
تولیـد سـنگآهن مـورد نیـاز را از دیگر دالیل عدم تحقق چشـم انداز صنعت
فـوالد در سـال  1404عنـوان کرد و گفـت :برای تولید  55میلیـون تن فوالد
بایـد بیـش از  80میلیـون تـن کنسـانتره تولید شـود و برای تحقـق این رقم
نیـز باید  200میلیون تن سـنگآهن از معادن اسـتخراج شـود.

خروج از رکود از مسیر آزادسازی صادرات فوالد

رئیـس هیئـت مدیـره انجمـن تولیدکننـدگان فـوالد ایران با اشـاره به رشـد
40درصـدی صـادرات محصوالت فـوالد مبارکه بعد از صدور مجوز آزادسـازی

صادرات فوالد در دی ماه سـال گذشـته گفت :امسـال یک و نیم میلیون تن
هدفگـذاری صـادرات فـوالد صـورت گرفته که طـی  6ماهه اول سـال ،طبق
برنامه عمل شـده اسـت.
بـه گفته سـبحانی ،آزاد شـدن صادرات فـوالد به خروج صنعت فـوالد از رکود
کمک کرده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه کاهـش واردات تیرآهـن و میلگرد طـی  6ماهه اول امسـال،
گفـت :در واردات ورقهـای فـوالدی  50درصـد افزایـش داشـتهایم و گاهـی
شـرکت فـوالد مبارکـه در فـروش ایـن نـوع ورقهـا با مشـکل روبرو اسـت.
بـه گفتـه وی ،در تولید ورق گالوانیزه ،رنگی و قلعاندود با مازاد روبرو هسـتیم
و در عیـن حـال به دلیل دامپینگ شـرکتهای چینی ،در صـادرات نیز موفق
نیسـتیم ،اما در واردات ورقهای پوشـشدار و سـایر محصوالت فوالدی رشـد
 47درصـدی را تجربه کردهایم.
خطـر دامپینـگ چینـی و مشـکل عـدم تـوازن در زنجیـره فـوالد مدیرعامل
فـوالد مبارکـه همچنیـن از تدویـن سـند راهبـردی و نقشـه راه آینـده فوالد
و توسـعه متـوازن از معـدن تـا فـوالد در ایمیدرو خبـر داد و گفت :متاسـفانه
در گذشـته بـه ایـن موضوعات توجه نشـده از همیـن رو زنجیـره تولید فوالد
در حـال حاضـر نامتوازن شـده اسـت .رئیـس هیئت مدیـره انجمن با اشـاره
بـه سـهمیهبندی برخـی مواد اولیـه از سـوی وزارت صنعت ،معـدن و تجارت
گفـت :سـنگ آهـن ،گندله ،آهن اسـفنجی و فـوالد یک زنجیره هسـتند که
هرجـا در آن تـوازن نباشـد بحران ایجاد خواهد شـد و به همیـن دلیل وزارت
صنعـت ،معـدن و تجـارت وارد عمل شـده و سـهمیه تعیین کرده اسـت زیرا
تقاضـا بیش از تولید اسـت.
سبحانی در ادامه با بیان اینکه چین با مشوقهای دولتی حرکت دامپینگی را
در بازار صورت داده گفت :اخیرا ً چینی ها فضای مطلوبی را برای صادرات بیشتر
فوالدسازان این کشور فراهم کرده اند که در جهان به عنوان یک زنگ خطر
دیده شده است و به طور حتم خاور یانه نیز از این تهدید در امان نیست .در
این خصوص الزم است که دولت ایران نیز تمهیداتی اتخاذ کند تا بازار داخلی
گرفتار دامپینگ چین نشود و اگر وضع تعرفههای سنگین در دستور کار قرار
نگیرد ،خطرات بزرگی صنعت و بازار داخلی فوالد ایران را تهدید می کند..
مدیرعامل فوالد مبارکه درباره پیشنهادات برخی تولیدکنندگان کشورهای عربی
برای مشارکت در پروژههای فوالد ایران اظهار داشت :تولیدکنندگان فوالد در
کشورهای عربی میخواهند در استخراج معادن ایران مشارکت کرده و گندله را
به کشورشان ببرند .در حالی که در مقابل این پیشنهاد ایران میتواند دو سیاست
در پیش گیرد؛ اول آنکه خام فروشی کرده و این اجازه را به پیشنهاددهندگان
بدهد و دوم اینکه مواد اولیه را تبدیل به فوالد کرده و با ارزش افزوده صادر کند.
ضمن اینکه اگر روی فوالد سرمایهگذاری شده و تولید کیفی و اقتصادی انجام
شود هیچ مشکلی بروز نخواهد کرد.

تک نرخی شدن تورم به رکود منجر نشود

بهادر احرامیان عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد در این نشست با
بیان اینکه سطح تورم کشور روی عدد  15چسبندگی دارد ،گفت :نرخ تورم از
حدود  40درصد تا  20درصد در شرایط راحتتری قابل کاهش است ،ولی وقتی
این نرخ بین  15تا  20درصد قرار میگیرد و قرار است تکنرخی شود ،دیگر کار
راحتی نیست و ممکن است در کوتاه مدت رکود تشدید شود.
وی ادامه داد :به خاطر سقوط قیمت سنگ آهن حاشیه سود چینی ها در
محصوالت فوالدی در حداکثر قرار گرفته و سونامی ورود محصوالت چینی به
بازار در حال رقم خوردن است.
ادامه در صفحه2
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خبر داخلی
رکورد جديد ايران در توليد
فوالد خام

بر اساس گزارش انجمن جهاني فوالد ،فوالد خام
ايران رکورد جديدي را در توليد به ثبت رساند.
سايت انجمن جهاني فوالد گزارش کرد :ايران در
 9ماهه سال  2014با 6/6درصد افزايش نسبت
به مدت مشابه ســال گذشته ميالدي 12 ،ميليون و  66هزار تن فوالد خام
توليد کرد .اين در حالي است که ميزان توليد اين محصول در  9ماه ،2013
 11ميليون و  318هزار تن بود.
همچنين ايران در ماه سپتامبر  ،2014يک ميليون و  429هزار تن فوالد خام
توليد کرد که در مقايسه با توليد مدت مشابه سال گذشته (يک ميليون و 364
هزار تن)  4/8درصد افزايش نشان ميدهد.
طبق اين گزارش ،رتبه جهاني ايران در توليد فوالد خام طي ماه ســپتامبر،
 14بود .بر اساس گزارش انجمن جهاني فوالد ،ميزان توليد فوالد جهاني (65
کشور) در  9ماه اخير ميالدي ،يک ميليارد و  230ميليون و  764هزار تن بود
که در مقايسه با ميزان توليد مدت مشابه سال گذشته (يک ميليارد و 204
ميليون و  885هزار تن) 2/1 ،درصد افزايش نشــان ميدهد .در ماه سپتامبر
نيز ميزان توليد جهاني فوالد خام به  134ميليون و  421هزار تن رسيد که
البته در مقايسه با ميزان فوالد توليد شده در سپتامبر  134( 2013ميليون و
 509هزار تن) ،يک دهم درصد کاهش نشان ميدهد.

رييس هيات عامل ايميدرو:

طرحهای كنسانتره و
گندلهسازي ،آهن اسفنجي
وارد مدار توليد ميشوند

رييس هيات عامل ايميــدرو گفت :با راه اندازي
طرح هاي فوالدي ،صادرات سنگ آهن توليد داخل به صورت خام كاهش مي
يابد و شركت هاي فوالدي ،مصرف كننده عمده اين ماده معدني خواهند بود.
به گزارش اخبار فوالد به نقل از روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن
و صنايع معدني ايران ،مهدي كرباســيان كه در جلســه مجمع عمومي اين
سازمان با اشاره به طرح جامع فوالد براي ايجاد راهكاري به منظور جلوگيري
از خام فروشي اظهار داشت :پيش بيني ها نشان مي دهد از سال  94و  95به
طور مستمر شاهد كاهش صادرات سنگ آهن خواهيم شد به اين دليل كه
طرح هاي صنعت فوالد همچون كنســانتره و گندله سازي ،آهن اسفنجي و
فوالد سازي وارد مدار توليد مي شوند.
كرباســيان تصريح كرد :تنها در كمتر از يكسال آتي حدود  4ميليون تن به
ظرفيت توليد كنســانتره در كشور افزوده مي شود كه بيش از  5ميليون تن
ادامه گزارش اصلی از صفحه1

مدیرعامل مجتمع فوالد یزد افزود :چین در بازار رقابتی بازیکن عادالنه ای
نیست و به همین دلیل بسیاری از کشورها مباحث ضددامپینگ را برای مقابله
با این کشور وضع کرده اند.

کاهش واردات فوالد

رسـول خلیفه سـلطانی دبیر انجمن فـوالد تولیدکنندگان فـوالد نیز با بیان
اینکـه از یـک طـرف با رشـد تولید فـوالد در کشـور و از طرفی با رکـود بازار
روبـرو هسـتیم ،گفـت :در حـال حاضر باالترین رشـد تولید فوالد طی سـال
هـای گذشـته اتفـاق افتـاده و در مقابـل این رشـد رکـود تورمی نیـز در کل
اقتصـاد گریبانگیر تولید  شـده اسـت اما به بخش فوالد رکـود مضاعفی وارد
آمـده اسـت ،زیـرا فوالدیها به سـمت جایگزینـی واردات پیـش رفتهاند.
دبیـر انجمـن بـا بیان اینکـه واردات فـوالد از  7میلیـون تن بـه  2.8میلیون

اخبار انجمن
پیگیریهای انجمن برای اختصاص ارز متقاضی
به واردات ورق

همان طور که در شــماره های پیشین بولتن اخبار فوالد و نشریه چیالن به
اطالع مخاطبان گرامی رســید ،پس از درخواســت انجمن و موافقت وزارت
صنعــت ،معدن و تجارت ،اختصــاص ارز مبادالتی برای واردات شــمش و
محصوالت فوالدی متوقف شــد و مدتی اســت که ثبت سفارش آنها با ارز
متقاضی صورت می پذیرد .اما با توجه به دستور بعدی وزیر محترم صنعت،
معدن و تجارت ،انواع ورق فوالدی از این امر مستثنی شده و همچنان با ارز
مبادله ای وارد کشور می گردد.
انجمن برای عدم اختصاص ارز مبادالتــی به ورق های فوالدی چند ردیف
تعرفه شامل ورق های زیر  3میلیمتر ،ورق های آلیاژی و زنگ نزن و همچنین
ورق رویه خودرو (با شرایط خاص) را احصا و به وزارتخانه مذکور اعالم نموده
اســت .آخرین اقدام انجام شده در این راستا نیز برگزاری جلسه ای با حضور
تولیدکننــدگان ورق هــای فوالدی بوده که در آن بــر لزوم عدم اختصاص
ارز مبادلــه ای به ورق هــای قابل تولید در داخل به عنوان گام اول مقابله با
دامپینگ تاکید گردید.

سنگ آهن نياز دارد .به گفته كرباسيان اين برنامه ريزي ها با هدف استفاده از
توان توليد داخلي براي تغذيه صنعت فوالد صورت گرفته است.

رشد  104درصدی معامالت
فوالد در بورس کاالی ایران

به گزارش اخبار فوالد به نقل از روابط عمومی و
امور بین الملل شرکت بورس کاالی ایران ،در تاالر
داخلــی و صادراتی محصوالت صنعتی و معدنی
حدود  208هزار تن انواع کاال با ارزشی نزدیک به
 4425میلیارد ریال معامله شد .در این تاالر حدود  200هزار تن انواع فوالد،
 100تن کنسانتره مولیبدن و  9تن کنسانتره فلزات گران بها توسط مشتریان
خریداری شد .شایان ذکر است ،گروه فوالد به لحاظ حجم و ارزش به ترتیب
رشد  104و  115درصدی را تجربه کرد.

عملکرد فوالد خراسان در
شش ماه گذشته

شرکتمجتمعفوالدخراساندردوره 6ماههنخست
ســال با اختصاص  229ریال سود به ازای هر سهم
معادل 6درصد از پیشبینیهایش را پوشش داد.
به گزارش اخبار فوالد ،شرکت مجتمع فوالد خراسان
پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به  29اسفند ماه  93را با سرمایه چهار هزار
و  200میلیارد ریال در بهمن و اســفند ماه  92مبلغ  498ریال و در تیر ماه  93مبلغ
 506ریال و با سرمایه پنج هزار و  600میلیارد ریال مبلغ  380ریال اعالم کرده است
و طی دوره  6ماهه نخست سال با اختصاص  229ریال سود به ازای هر سهم معادل
 6درصد از پیش بینی هایش را پوشــش داد .بر اساس این گزارش هیأت مدیره این
شرکت در نظر دارد معادل  50درصد از سود خالص سال مالی  93را جهت تقسیم بین
سهامداران به مجمع عمومی عادی سالیانه پیشنهاد کند.

راهاندازی خط تولید
گندله و نورد گرم در فوالد
هرمزگان

مرتضــی آقاجانــی ،مدیرعامل شــرکت فوالد
هرمزگان گفت :با توجــه به اینکه مقرر گرديده
اســتان هرمزگان قطب تولید فوالد کشور باشد،
الزم اســت یکی از فازهای معادن گل گهر سیرجان به منظور تامین گندله
مورد نیاز ،به این استان اختصاص یابد.

آقاجانــی از راهاندازی دو خط تولید گندله و یک خــط نورد گرم به عنوان
برنامههای آینده فوالد هرمزگان خبــر داد و ابراز امیدواری کرد اجرای این
طرحها از سال  94آغاز و تا سال  97به بهره برداری برسد.
وی ادامه داد :حدود  800هزار تن تختال تولیدی فوالد هرمزگان در شش ماه
نخست امسال به بازارهای داخلی و خارجی عرضه شد که در مقايسه با مدت
مشابه سال قبل  40درصد افزايش داشت.
مدیرعامل شــرکت فوالد هرمزگان اظهار امیدواری کرد با برنامه ریزی های
انجام شده و رفع مشکل برق ،میزان تولیدات این شرکت تا پایان سال جاری
به حدود یک میلیون و  400هزار تن برسد.

تزریق 200میلیونیورو
فاینانسبهکارخانهفوالدقائنات

جواد هــروی ،نماینده مردم شهرســتانهای قاین و
زیرکوه در مجلس شورای اسالمی گفت :حدود 200
میلیون یورو فاینانس به کارخانه فوالد قائنات تزریق
شــده که امیدواریم با این اعتبــار ،بخش احیای این
کارخانه در تابستان سال آینده به بهرهبرداری برسد.
به گزارش اخبــار فوالد به نقل از ماین نیوز ،جواد هروی اظهارکرد :برای بررســی
مشــکالت کارخانه فوالد قائنات جلســات زیادی با وزیر صنعت ،معدن و تجارت
داشتهایم که برای اختصاص اعتبار به پروژه فوالد شهرستان قائنات بکارگیری اعتبار
دولتی ،فاینانس چین و جذب اعتبارات بخش خصوصی مطرح شده است.
وی با بیان اینکه با گشایش اعتبارات ،بخش احیای این پروژه در تابستان سال آینده
به بهرهبرداری میرســد ،گفت :امید است با تولید در بخش احیا ،بتوانیم بخش ذوب
کارخانه را راهاندازی کنیم.
نماینده مردم شهرســتانهای قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسالمی در پایان
یادآور شــد :راهاندازی بخش احیای کارخانه فوالد قائنات برای ما از اهمیت زیادی
برخودار است.

افزایش 60درصدی تولید
در واحد احیاء مستقیم شهید
خرازی

واحد احیاء مستقیم شهید خرازی فوالد مبارکه با
ثبت تولید  6هزار و  910تن آهن اسفنجی رکورد
تازهای در این واحد به ثبت رساندند.
احمد دهقاني ،سرپرســت تولید واحد شهید خرازی با اعالم این خبر گفت:
رکورد قبلي روزانه واحد شهيد خرازي که در  20اسفندماه سال گذشته تحقق
یافت به میزان  4هزار و  180تن آهن اسفنجی بود که رکورد جديد  60درصد
رشد را نسبت به رکورد قبلی نشان می دهد.

تـن کاهش یافته و صادرات سـه برابر شـده اسـت ،گفت :موضوع صـادرات از
سـوی واحدهای بزرگ تولیدکننـده از جمله فوالد مبارکه ،فوالد خوزسـتان
و ذوب آهـن اصفهـان بـه شـدت پیگیـری میشـود و پیشبینی این اسـت
که امسـال نسـبت به سـال  92رشـد خوبی در صادرات داشـته باشـیم ،به
نحـوی کـه پیشبینـی میشـود صـادرات فـوالد کشـور حداقـل تا  2سـال
آینـده 50درصد رشـد کند.

کشـور در فضـای فعلـی اقتصادی میشـود.
وی تصریـح کـرد :چیـن بـه عنـوان یکـی از فعـاالن بـازار فوالد هـم اکنون
صـادرات خـود را بـه صـورت گسـترده بـه بازارهای جهانـی آغاز کـرده و به
همیـن دلیل بسـیاری از کشـورها بـه فکر محافظـت از تولیـد داخلی خود
برآمدهانـد و ترکیـه از امـروز تعرفـه سـنگین وارداتـی را وضـع و عملیاتـی
کرده اسـت.
رضـا شهرسـتانی ،عضـو انجمن تولیدکننـدگان فـوالد نیز در این نشسـت
گفـت :در حـال حاضـر سـرانه مصـرف فـوالد بـرای هر نفـر در کشـور234
کیلوگـرم اسـت ،ایـن درحالـی اسـت کـه بـرای صنعتی شـدن و با بـرآورد
جمعیـت  80میلیـون نفـری بایـد بـه بـاالی  500کیلو برسـد کـه در این
صـورت بـه  40میلیـون تـن فـوالد بهطـور قطعـی نیاز اسـت.

شایان ذکر است پیگیریهای انجمن برای تحقق خواسته های تولیدکنندگان
ورق های فوالدی همچنان ادامه دارد.

حضور فعال انجمن در جلسات کارگروه آهن
و فوالد کشورهای عضو سازمان D8

برنامه ریزی برای افزایش سرانه مصرف فوالد

احمـد خـوروش از دیگر اعضـای هیئت مدیره انجمـن تولیدکنندگان فوالد
ایـران نیـز با اشـاره به رشـد تولید فـوالد در کشـور گفت :این امـر در حالی
صـورت گرفتـه کـه در تحریـم بهسـر میبریـم و بـا رشـد تولیـد از واردات
محصـوالت فـوالدی ممانعـت بـه عمـل میآیـد و ایـن باعـث خـروج ارز از

اقدامات انجمن برای کاهش محدودیت در
تامین گاز مصرفی شرکتهای عضو

پس از محدودیت های شــدید اعمال شده در ســال گذشته در تامین گاز
کارخانجات عضو کــه در برخی موارد حتی به قطع کامل نیز منجر گردید،
مذاکرات و پیگیریهای متعددی از سوی انجمن جهت عدم تکرار تجربه تلخ
سال گذشته انجام شد.
در همین راســتا و با تالش دفتر امور صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ،جلسه ای با حضور تولیدکنندگان بزرگ فوالدی دارای واحدهای احیا
مستقیم به منظور هماهنگی و حصول توافق برای اعمال محدودیت در گاز
مصرفی کارخانجات فوالدی برای ماههای دی و بهمن ســال جاری برگزار و
مقرر شد با توجه به کمبود گاز کشور برای تامین نیازهای خانگی و عمومی و
صنعتی در ماههای سرد سال جاری ،حداکثر به میزان  20درصد پیک مصرف
یک سال گذشته هر واحد ،محدودیت اعمال گردد.

بـه دنبـال دعـوت وزارت صنعت ،معـدن و تجارت از انجمن بـرای حضور در
کارگـروه آهـن و فوالد کشـورهای عضو سـازمان  ،D8انجمن در دو جلسـه
اخیـر آن شـرکت کـرد .انجمن در این جلسـات ضمن ارائـه توانمندی های
شـرکت هـای فوالدی ،بر لزوم تسـهیل مسـیر صادرات محصـوالت فوالدی
به سـایر کشـورهای عضـو این سـازمان و واردات مـواد اولیه مثـل قراضه از
ایـن کشـورها تاکید نمود.
در ایـن جلسـات همچنین گزارش تحلیلی انجمـن از وضعیت صنعت فوالد
کشـور ارائـه شـد که بسـیار مـورد اسـتقبال حاضرین بـه ویـژه نمایندگان
وزارت امور خارجه واقع شـد .همچنین در این جلسـات پیشـنهاد تاسـیس
انجمـن فـوالد کشـورهای عضو سـازمان  D8مـورد بحث و تبـادل نظر قرار
گرفت.
شـایان ذکر اسـت گروه  8کشـور اسلامی در حال توسـعه با نام اختصاری
 D8متشـکل از کشـورهای ایـران ،ترکیـه ،پاکسـتان ،مالـزی ،اندونـزی،
بنـگالدش ،مصـر و نیجریـه اسـت کـه اجلاس امسـال آن در تهـران و بـه
میزبانـی ایـران برگـزار خواهد شـد.

3

شماره شصت و یکم نیمه اول آبان ماه1393

خبر خارجی
قطر استیل قیمت بیلت خود
را باال برد

کارخانه قطر اســتیل اعالم کرده  ١٤٢هزار تن
بیلت تولیدی خود را در ســه ماهه ســوم سال
جــاری میالدی در میانگین قیمت  ٥١٥دالر هر
تن فروخته اســت که  ١٠دالر هر تن نسبت به
قیمتهای ســه ماهه دوم سال باالتر بوده است .قابل ذکر است این کارخانه
فروش بیلت را از سه ماهه دوم سال جاری پس از دو سال توقف از سر گرفته
است.
در مقایسه با سایر صادرکننده های بیلت ،قیمت های قطر استیل کمی از
ترکیه پایین تر است ولی نسبت به قیمت های سی آی اس باالتر می باشد.
قیمت پیشنهادی بیلت صادراتی ترکیه اوایل اکتبر  ٥١٧دالر هرتن فوب ثبت
شد که از فوریه تاکنون پایین ترین قیمت بوده و قیمت پیشنهادی بیلت
دریای سیاه نیز در پایین ترین سطح  ٤سال اخیر و  ٤٦٧دالر و  ٥٠سنت هر
تن فوب ثبت شده است.
به گزارش اخبار فوالد به نقل از ایفنا ،زمان تحویل کوتاه تر و هزینه پایین تر
حمل برای اغلب مشــتریان در خاورمیانه به قطر استیل کمک نمود به بازار
بیلت باز گردد و بتواند قیمت هایش را باال ببرد.

آمریکا توافقنامه واردات ورق
از روسیه را لغو کرد

به گزارش اخبار فــوالد ،وزارت بازرگانی امریکا
اعالم کرده است که در رابطه با واردات ورق گرم
از روسیه توافقنامه مربوط به تعرفه واردات را لغو
کرده که طبق آن هــر دو طرف حداقل قیمت توافقی را تعیین می کردند.
روس ها این تصمیم را تحت تاثیر جو سیاسی فعلی می بینند و تعرفه  جدید
 ١٨٤,٦درصدی واردات ورق گرم از روسیه به امریکا را متوقف خواهد کرد.
فعاالن بازار معتقدند این تصمیــم تاثیر فوری بر قیمت های داخلی امریکا
نمیگذارد و کمی زمان می برد.
ادامه سخن اول از صفحه1

مـی کنـم انجمـن در ایـن زمینه وارد شـده و نشسـت هایی تشـکیل دهد
تـا بخـش خصوصی بتواند بـه فعالیت خـود ادامه دهد و دچار ورشکسـتی
نشـود .انجمـن مـی توانـد ضمن تشـکیل جلسـاتی بـا بخش هـای دولتی
حداقـل بـر روی قیمـت هایـی کـه در بـازار و بـورس گذاشـته مـی شـود
نظـارت کنـد و جهت کمـک به بخش خصوصـی راهکارهایی ارائـه دهد تا
در عیـن حـال بخـش خصوصی هـم دچار ضـرر و زیان نشـود و نیروی کار
خـود را از دسـت ندهد.
از طرفی کشور در حال حاضر دچار رکود و کاهش تقاضا شده است چون

قيمتهايجهاني

می توانند سفارشــات را ببندند ولی پس از آن بازار رکود بیشتری را تجربه
نمود .این روند از وضعیت بازار بیلت تاثیر گرفته چرا که بین  24آگوست تا
 24اکتبر قیمت بیلت روسیه  50دالر هر تن افت داشته و از  517دالر و 50
سنت به  467دالر و  50سنت هر تن فوب دریای سیاه رسید.
کارخانه ها امیدوارند کاهش قیمت های داخلی میلگرد موجب شود عرضه
کننده های بیلت اوکراین و روسیه بیلت را ارزان تر کنند و به دنبال آن برخی
عرضه کننده های میلگرد صادرات را افزایش دهند تا از فشار ها بر بازار داخلی
کاسته شود.
به گزارش اخبار فوالد ،قیمت فعلی میلگرد در بازار داخلی روسیه بین  594تا
 611دالر هر تن درب کارخانه با مالیات بر ارزش افزوده است.

روند نزولی قیمت ورق در
بازارهای ترکیه

بــازار ورق ترکیه افت قیمت را تجربه نموده چرا
که قیمت قراضه نزولی اســت و تقاضای داخلی
و صادراتی نیز پایین است .قیمت در بازار داخلی
ورق گرم  ١٠تا  ١٥دالر هر تن پایین آمده است.
قیمت پیشنهادی فعلی ورق گرم کارخانه ها  ٥٧٠تا  ٥٨٠دالر هر تن درب
کارخانه ثبت شــده و قیمت پیشنهادی تجار  ٦٠٠تا  ٦١٠دالر هر تن است.
برخی از قیمت پیشنهادی  ٥٦٥دالر هر تن درب کارخانه نیز خبر داده اند که
البته مورد تایید عرضه کننده واقع نشده است.
در بازار واردات ،ورق گرم ســی آی اس  ٥تا  ١٠دالر ارزان تر شــده  ٥٤٠تا
 ٥٦٠دالر هر تن ســی اف آر ترکیه است چون تقاضا کم شده و پیشنهادات
چین ارزان تر است.

کارخانجات بخش خصوصی
فوالد چین سوددهی بیشتری
از دولتیها دارند

هیوندایی استیل کره جنوبی
به دنبال خرید قراضه از ژاپن

بین ماه های ژانویه تا آگوست سال جاری مجموع
سوددهی  ٨٠فوالدساز بخش خصوصی در چین
 ١٤٨میلیارد دالر ثبت شد که  ٢٠٣درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته
رشد داشته است .میانگین حاشیه سود کارخانه ها در این مدت  1.12درصد
بود که  ٠.٦١درصد نسبت به سال گذشته رشد داشت .بین ژانویه تا آگوست
از این  ٨٠کارخانه  ٣مورد ســودی بیش از یک میلیارد یوان داشــتند و ٨
کارخانه سوددهی باالی  ٥٠٠میلیون یوان را ثبت کردند.
کارخانه شــاگانگ در شرق چین بیشترین سوددهی را داشت که  ٢میلیارد
و  ٥٢٤میلیون یوان بود و  ٧٥درصد نسبت به سال گذشته بهبود داشت.
کارخانه های فوالدســازی بخش خصوصی از برخــی کارخانه های دولتی
عملکرد بهتری دارند چون برخی محدودیت ها را ندارند از جمله مسئولیت
کارخانه های دولتی در قبال وضعیت اشــتغال جامعه .ژوئن تا آگوست برای
اغلب کارخانه های چینی بهترین فصل سال جاری از نظر میزان سوددهی
بوده اســت .به گزارش اخبار فوالد به نقل از ایفنا ،با کاهش تقاضا در فصل
زمستان و پایین بودن قیمت مواد اولیه ،باال نگه داشتن آمار سوددهی برای
کارخانه ها در فصل پایانی سال کار دشواری به نظر می رسد.

خبر ها حاکی از آن است که کارخانه هیوندایی
استیل کره جنوبی به دنبال خرید قراضه سنگین
کالس  ٢ژاپــن در  ٢٩٠تا  ٢٩٥دالر هر تن فوب
برای تحویل نوامبر می باشد  .ظاهرا تناژ مورد نیاز

 ٢٠هزار تن است.
شــایان ذکر است اواسط اکتبر قیمت قراضه سنگین کالس  ٢ژاپن با توجه
به کاهش  ١٠دالری قیمت خرید توکیو استیل به  ٢٨٥دالر هر تن تحویل
کنار کشتی شده بود.

افت قیمت بیلت در روسیه

تولید کنندگان میلگرد در روســیه قراردادهای
اکتبــر را در  17دالر هر تن ارزان تر از اوایل ماه
نهایی کردند .در هفته های قبل تولید کننده ها
فکــر می کردند با حداکثر  8دالر کاهش قیمت

شـود تـا بـه یـاری خدا اقتصاد کشـور طی یک دوره سـه سـاله به شـرایط
نرمال برسـد .
در همـۀ ایـن مراحل نقش انجمن ها و تشـکل های صنفـی و اتحادیههای
تجـاری تعییـن کننـده اسـت و مشـاوره هـای تخصصی ایـن گـروه ها به
مسـئولین دولتـی می تواند در اتخـاذ تصمیم های معقـول و منطقی مؤثر
مواقع شـود .
بـرای اعضـاء هیأت رئیسـه انجمـن تولیدکنندگان فـوالد ایـران و خصوصاً
همـه همکارانـم توفیـق مسـتدام آرزو میکنم.

طرح های عمرانی راکد است و بسیاری از طرح های بزرگ رها شده است.
این مسئله نیز باز به دولت باز می گردد مسلماً رویکرد دولت برای مهار تورم
و خروج از شرایط رکود اقتصادی بایستی به سمت و سوی کنترل دو پدیده
به طور مجزا باشد .در حال حاضر که هدف مهار تورم است اعمال سیاست
انقباضی مالی موجب کاهش حجم پول در گردش شده و در نتیجه توان
مالی و قدرت خرید جامعه کاهش یافته در نتیجه واحدهای تولیدی شرایط
سختی را تجربه می کنند.
امـا پـس از مهار تورم بایسـتی شـرایط ویژه ای بـر مواجهه با رکـود اعمال

جهانی جهانی
فوالدی دردربازاربازار
محصوالت
شمش
محصوالت فوالدی
تغییراتوقیمت شمش و
روند تغییرات قیمتروند
َفتٍ مىتُی بٍ

َفتٍ مىتُی بٍ َ 5فتٍ مىتُی بٍ

َفتٍ مىتُی بٍ

َفتٍ مىتُی بٍ

َفتٍ مىتُی بٍ

َفتٍ مىتُی بٍ

َفتٍ مىتُی بٍ

َفتٍ مىتُی بٍ

497

483

478

463

463

*

*

*

*

513

503

490

*

*
*

عىًان

مشخصات بازار /شرایط حمل

 29آگًست

بیلت

صادرات ريسیٍ ،فًب دریای سیاٌ -دریای بالتیک

515

510

بیلت

صادرات قساقستان ،فًب دریای خسر

505

503

503

بیلت

صادرات ترکیٍ  -فًب

537

535

530

528

بیلت

ياردات ایران از  - CISبىذر اوسلیC&F -

520

518

518

*

*

بیلت

ياردات ایران  CFR-بىذرعباس

*

*

499

495

495

*

بیلت

صادرات اکرایه -فًب دریای سیاٌ

515

510

505

500

498

485

483

میلگرد

صادرات ترکیٍ  -فًب

573

571

568

566

565

558

555

545

میلگرد

بازار داخلی ترکیٍ  -درب اوبار*

582

579

576

572

570

564

561

550

541

میلگرد

بازار داخلی ایران  -درب اوبار

634

637

*

*

*

516

514

512

*

میلگرد

اکرایه -فًب دریای سیاٌ

540

545

530

530

530

528

528

520

508

میلگرد

صادرات چیه  -فًب

441

432

425

424

424

415

416

430

434

يرق گرم 2 -تا  8میلی متر

صادرات اکرایه ،فًب دریای سیاٌ

523

538

538

538

538

530

*

513

508

يرق گرم

ريسیٍ -فًب دریای خسر

555

555

555

555

555

545

545

540

538

يرق گرم

صادرات ريسیٍ  -فًب دریای سیاٌ

552

553

553

552

550

538

537

520

510

کالف سرد

ترکیٍ بازار داخلی

683

683

683

683

683

680

*

665

665

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

 19سپتامبر

 26سپتامبر

 26سپتامبر

 26سپتامبر

 26سپتامبر

 26سپتامبر

سپتامبر

 12سپتامبر
505

498
*

502
528

510
*

*
*

*
463

463
540

اخبار فوالد

بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
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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 :زهرادریاافزون ،هاجرشیرانی ،آسیهسیدعلیان
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر ،ضلع جنوبی پارک ساعی،کوچه اسعدی ،پالک 34
تلفن88708063 -88708064 :
فکس88708065 :

شماره شصت و یکم نیمه اول آبان ماه1393

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

هفته سوم مهر

هفته چهارم مهر

0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.25
1.5
2
2.5

23,200
23,800
23,800
23,900
23,800
23,900
24,200
24,500
24,500
24,300
*

23,400
24,000
24,000
24,100
24,000
24,300
24,500
24,700
24,800
24,500
*

سایس
2
3
4
5
6
8
10
12
15
20
25

تهرانتهران
سیاهدردربازاربازار
ورق
قیمت
ورق سیاه
قیمت
هفته سوم مهر
21,200
21,100
21,200
21,400
21,000
20,450
20,350
20,200
20,550
18,500
18,450

قیمت محصوالت فوالدی در بازارهای تهران

هفته چهارم مهر
21,400
21,100
21,200
21,400
20,800
20,300
20,250
20,350
20,450
18,350
18,450

قیمت نبشی و ناودانی در بازار تهران

ساده
میلگرد ساده
میلگرد
میلگرد ساده
هفته چهارم مهر
هفته سوم مهر
هفته چهارم مهر
هفته سوم مهر
17,950
18,400
17,950
18,400
21,400
21,600
21,400
21,600
21,800
21,250
21,800
21,250
22,200
21,500
22,200
21,500
21,800
21,600
21,800
21,600

سایز
سایز
6.5
6.5
8
8
10
10
12
12
14
14

آجدار
میلگرد
میلگرد آجدار
آجدار
میلگرد

مهر
سوم مهر
هفته سوم
هفته
18,700
18,700
18,150
18,150
18,400
18,400
18,400
18,400
18,400
18,400
18,400
18,400
18,400
18,400
18,400
18,100
18,100
17,930
17,930
18,000
18,000

سایز
سایز
88
10
12
14
16
18
16
18
20
20
22
22
25
25
28
28
30
30
32
32

نبشی
نبشی

هفته سوم مهر

سایس

هفته چهارم مهر

قیمت محصوالت فوالدی در بازارهای تهران
3
4
5
سایس
6
3
8
4
10
5
12
6
15
8
10
12
سایس
15
6
8
10
سایس
12
6
14
8
16
10
18
12
20
14
22
16
18
20
22

مهر
چهارم مهر
هفته چهارم
هفته
18,700
18,700
18,150
18,150
18,430
18,430
18,430
18,430
18,430
18,430
18,430
18,430
18,430
18,430
18,430
17,930
17,930
18,300
18,300

21,200
 19,900نبشی
19,600مهر
هفته سوم
19,600
21,200
19,500
19,900
19,500
19,600
22,000
19,600
22,500
19,500
19,500
ناودانی
22,000
22,500مهر
هفته سوم
20,000
ناودانی
 19,400ناودانی
19,500مهر
هفته سوم
19,900
20,000
19,800
19,400
20,000
19,500
*
19,900
28,300
19,800
18,300
20,000
*
28,300
18,300

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

21,200
19,900
 19,900مهر
هفته چهارم
19,600
21,200
19,600
19,900
19,500
19,900
19,500
19,600
22,500
19,600
19,500
19,500
 22,500مهر
هفته چهارم
20,000
19,400
هفته19,600
چهارم مهر
19,900
20,000
19,800
19,400
20,000
19,600
*
19,900
28,300
19,800
18,300
20,000
*
28,300
18,300

30,000

25,000

تولید کننده

بورس کاال

* به دلیــل تعــداد زیاد
معامــات ،مهمترین آنها
انتخاب شده است.

فًالد مبارکٍ اصفُان يرق گرم C

18,440

17,077

1393/07/07

1393/08/30

فًالد مبارکٍ اصفُان يرق گرم B

44,150

16,707

1393/07/22

1393/09/30

فًالد مبارکٍ اصفُان يرق گرم C

18,660

17,077

ریال/کیلوگرم

ناودانی

نبشی

میلگرد آجدار

نام کاال

حجن هعاهله (تن) قیوت پایانی (ریال)
20,000

تاریخ هعاهله

تاریخ تحویل

1393/07/22

1393/09/30

فًالد مبارکٍ اصفُان يرق سرد B

38,230

15,00020,200

1393/07/22

1393/10/22

فًالد مبارکٍ اصفُان يرق گالًاویسٌ G

8,760

21,952

1393/07/22

1393/10/22

فًالد مبارکٍ اصفُان يرق گرم B

5,060

16,707

1393/07/28

1393/09/30

فًالد مبارکٍ اصفُان يرق گرم C

4,400

10,00017,077

1393/07/28

1393/09/30

فًالد مبارکٍ اصفُان يرق گرم B

48,620

16,707

1393/07/28

1393/09/30

فًالد مبارکٍ اصفُان يرق گرم C

27,940

17,077

1393/07/28

1393/09/30

فًالد مبارکٍ اصفُان يرق سرد B

10,350

20,200

1393/07/28

1393/10/28

فًالد مبارکٍ اصفُان يرق گرم B

25,260

16,707

1393/08/05

1393/09/30

فًالد مبارکٍ اصفُان يرق گرم C

17,790

17,077

1393/08/05

1393/09/30

سیاه يرق سرد Bورق روغنی
میلگرد سادهفًالد مبارکٍ ورق
اصفُان

19,070

5,000

20,200

1393/08/05

1393/10/30

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

65,000

15,290

1393/07/07

1393/08/30

تاریخ هعاهله

تاریخ تحویل

تاریخ تحویل

فًالد خًزستان
تولیدکننده
فًالد خًزستان

تختال C

کاال
شمش بلًم (*150نام
5SP
)150

40,400

15,020

1393/07/08

1393/08/30

فًالد مبارکٍ اصفُان يرق گرم C

18,440

17,077

1393/07/07

1393/08/30

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

فًالد مبارکٍ اصفُان يرق گرم B

44,150

16,707

1393/07/22

1393/09/30

فًالد خًزستان

فًالد مبارکٍ اصفُان يرق گرم C

18,660

17,077

1393/07/22

1393/09/30

ريب آَه اصفُان

تولیدکننده
کننده
تولید

نامکاال
نام
کاال

حجممعامله

قیمتپایانیمیانگین

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

تاریخمعامله

شمش بلًم (5SP)150*150
تیرآَه 16

حجممعامله
(تن)
15,400

25,000
10,000
20,000

قیمتپایانیمیانگین
(ریال)
موزون
15,290

15,290
15,290
16,410

تاریخمعامله

تاریخ تحویل

1393/07/28

1393/08/30

1393/07/23
1393/07/28
1393/07/06

1393/08/30
1393/08/30
1393/08/30

فًالد مبارکٍ اصفُان يرق سرد B

38,230

20,200

1393/07/22

1393/10/22

ريب آَه اصفُان

شمش بلًم (5SP)150*150

10,000

15,550

1393/07/16

1393/08/30

فًالد مبارکٍ اصفُان يرق گالًاویسٌ G

8,760

21,952

1393/07/22

1393/10/22

ريب آَه اصفُان

شمش بلًم (5SP)150*150

30,000

15,400

1393/07/16

1393/08/30

فًالد مبارکٍ اصفُان يرق گرم B

5,060

16,707

1393/07/28

1393/09/30

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد 32تاA3-12

20,000

16,800

1393/07/16

1393/08/30

فًالد مبارکٍ اصفُان يرق گرم C

4,400

17,077

1393/07/28

1393/09/30

ريب آَه اصفُان

شمش 125*125

5,000

15,550

1393/07/27

1393/08/30

فًالد مبارکٍ اصفُان يرق گرم B

48,620

16,707

1393/07/28

1393/09/30

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد 16تاA3-12

660

17,100

1393/07/27

1393/08/30

فًالد مبارکٍ اصفُان يرق گرم C

27,940

17,077

1393/07/28

1393/09/30

ريب آَه اصفُان

شمش فًالدی 125*125

3,000

15,600

1393/07/30

1393/08/30

فًالد مبارکٍ اصفُان يرق سرد B

10,350

20,200

1393/07/28

1393/10/28

ريب آَه اصفُان

تیرآَه 14

20,000

16,410

1393/07/30

1393/08/30

فًالد مبارکٍ اصفُان يرق گرم B

25,260

16,707

1393/08/05

1393/09/30

ريب آَه اصفُان

تیرآَه کًتاٌ  14تا 18

9,720

14,500

1393/07/30

1393/08/30

فًالد مبارکٍ اصفُان يرق گرم C

17,790

17,077

1393/08/05

1393/09/30

ريب آَه اصفُان

میلگرد 12تاA3- 25

6,444

16,300

1393/07/30

1393/08/05

فًالد مبارکٍ اصفُان يرق سرد B

19,070

20,200

1393/08/05

1393/10/30

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد ي تیرآَه

1,014

18,250

1393/07/30

1393/08/30

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

65,000

15,290

1393/07/07

1393/08/30

ريب آَه اصفُان

شمش بلًم (5SP)150*150

25,000

15,400

1393/08/04

1393/09/30

فًالد خًزستان

تختال C

40,400

15,020

1393/07/08

1393/08/30

فًالد َرمسگان جىًب تختال C

16,000

14,320

1393/07/16

1393/08/30

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

15,400

15,290

1393/07/23

1393/08/30

فًالد َرمسگان جىًب تختال C

17,000

14,320

1393/08/05

1393/09/10

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

25,000

15,290

1393/07/28

1393/08/30

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

10,000

15,290

1393/07/28

1393/08/30

ريب آَه اصفُان

تیرآَه 16

20,000

16,410

1393/07/06

1393/08/30

ريب آَه اصفُان

شمش بلًم (5SP)150*150

10,000

15,550

1393/07/16

1393/08/30

ريب آَه اصفُان

شمش بلًم (5SP)150*150

30,000

15,400

1393/07/16

1393/08/30

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد 32تاA3-12

20,000

16,800

1393/07/16

1393/08/30

ريب آَه اصفُان

شمش 125*125

5,000

15,550

1393/07/27

1393/08/30

