قیمتهای
داخلی و خارجی
محصوالتفوالدی

1

وظیفه دولتحمایت
از تولید داخل در
مقابل واردات است
شماره شصت و پنجم نیمه اول دی ماه1393

بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

فهرست

سخن اول1.......................................................................................................
اخبار داخلی2..................................................................................................
اخبار انجمن2..................................................................................................
گزارش خبری2..............................................................................................
اخبار خارجی 3..............................................................................................
قیمت جهانی3................................................................................................
قیمت داخلی4................................................................................................
بورس کاال 4....................................................................................................

کارشناسان از "بحران آب" در صنعت فوالد می گویند

بحران آب در کمین
صنعتفوالد

زهرا دریاافزون

سخن اول

سرمایهگذاری در فوالد تا کجا
به صرفه است؟
احمد دنیانور

مدیر عامل شرکت فوالد جنوب
بحــث بــر ســر متــوازن نمــودن ســود و ظرفیــت در طــول زنجیــره
فــوالد بــا اســتقرار دولــت یازدهــم بــه صــورت جــدی مطــرح و دنبــال
شــد .در چندســال گذشــته بــا توجــه بــه اعطــای مجوزهــای تاســیس
بــه متقاضیــان در دفاتــر صنایــع و معــادن اســتان هــا ،انســجام و برنامــه
ریــزی هــای گذشــته در طــرح جامــع فــوالد از هــم گســیخته شــد و در
بخــش هایــی از زنجیــره فــوالد تــورم و تعــدد ظرفیــت و در بخــش هــای
دیگــر عــدم تقاضــا بــه وجــود آمــد .بــه طــوری کــه در ســال 1391
ظرفیــت مجوزهــای داده شــده در خصــوص احــداث واحدهای نــوردی از
مــرز  100میلیــون تــن گذشــت.
در حــال حاضــر طــرح جامــع فــوالد کشــور در حــال بازنگــری و تدویــن
مجــدد اســت .در نســخه نخســت آن میــزان تولیــد فــوالد کشــور در
افــق  1404از  54میلیــون تــن بــه دلیــل عقــب بــودن از برنامــه بــه
 44میلیــون تــن تقلیــل یافــت .بــر ایــن اســاس و بــا توجــه بــه ضرایــب
تبدیــل در نظــر گرفتــه شــده ،یعنــی تــا  10ســال آینــده بــرای تولیــد
ایــن میــزان فــوالد خــام (کــه طبــق برنامــه  6میلیون تــن آن قرار اســت
بــه روش کــوره بلنــد باشــد) کشــور نیازمنــد تولیــد  110میلیــون تــن
ســنگ آهــن65  ،میلیــون تــن کنســتانتره و تقریبــا بــه همیــن میــزان
گندلــه و حــدود  44میلیــون تــن آهــن اســفنجی مــی باشــد.
بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه در حــال حاضــر هیــچ طــرح بــاالی
 40درصــد پیشــرفت در خصــوص تولیــد گندلــه در کشــور وجــود نــدارد
و ایــن در شــرایطی اســت کــه حداقــل  10میلیــون تــن آهــن اســفنجی
و  12میلیــون تــن شــمش تــا دو ســال دیگــر بــه ظرفیــت تولیــد کشــور
افــزوده خواهــد شــد و بــا احتســاب نیــاز فعلــی کســری  37میلیــون تنی
گندلــه تــا ســال  1396قطعــی خواهــد بــود.
در بخــش کنســتانتره نیــز وضــع بهتــر از گندله نیســت و حتی اکتشــاف
هــای انجــام شــده در خصــوص اســتخراج ســنگ آهــن نیــز کفــاف ایــن
میــزان تولیــد را در ده ســال آینــده نمــی دهــد .در واقــع نبــود سیاســت
گــذاری مناســب طــی ســال هــای اخیــر ســبب شــده اســت کــه بیشــتر
ســرمایه هــا بــه ســمت تولیــد فــوالد خــام و محصــوالت فــوالدی تمایــل
پیــدا کنــد .در حــال حاضــر ظرفیــت هــای ایجــاد شــده و در دســت
اجــرا در ایــن دو بخــش آنقــدر زیــاد اســت کــه احتمــال خالــی بــودن
حداقــل 50درصــدی ظرفیــت آن بــا توجــه بــه اشــباع بــازار داخــل و
عــدم کشــش بازارهــای صادراتــی منطقــه تــا چنــد ســال آینــده بســیار
زیــاد اســت.
ســرمایه گــذاری هــا در تولیــد آهــن اســفنجی تــا کنــون مناســب بــوده
و در صــورت افزایــش ســرمایه گــذاری در ایــن بخــش بــا توجــه بــه نیــاز
واحدهــای ذوبــی داخــل و حضــور ترکیــه بــا مصــرف حــدود 30میلیــون
تــن قراضــه در ســال در همســایگی کشــورمان و بــا شــرط اینکه ســرمایه
گــذاری هــا تــا مرحلــه تولیــد آهــن اســفنجی بــه صــورت متــوازن انجام
شــود و گندلــه و کنســتانتره ایــن واحدهــا تامیــن گــردد می تــوان عالوه
بــر رفــع نیــاز واحدهــای فــوالد ســازی داخلــی و نیــل بــه اهــداف ســند
چشــم انــداز بــازار صادراتــی حداقــل  30میلیــون تنــی قراضــه در ترکیــه
را نیــز تصــرف نمــود.
پیشــنهاد مــی شــود دولــت ضمــن بازنگــری مجــدد در طــرح جامــع و
تدویــن نقشــه راه در صنعــت فوالد سیاســت هــای تشــویقی در خصوص
ســوق دادن بــه حلقــه هــای ابتدایــی زنجیــره تــا تولیــد آهن اســفنجی و
توســعه متــوازن ایــن بخــش هــا وضــع نماید و بــا قوانیــن ســختگیرانه از
ســرمایه گــذاری در بخــش هــای فوالدســازی و نــورد جلوگیــری نمایــد.

این روزها مسئله کمبود آب و بحرانی تحت عنوان
"بحران آب" در سراسر ایران به معظلی اجتنابناپذیر تبدیل شده است
تا آنجا که طبق پیش بینیها در سال  ۱۴۰۰سرانه آب به کمتر از ۱۴۰۰
مترمکعب برای هر فرد در سال خواهد رسید و این به معنی ورود به
بحران آبی است .طبق این آمارهای رسمی و به اعتقاد کارشناسان ،ایران
درآستانه بحران آب به سر می برد و طی سالهای آینده تامین آب به
یکی از بزرگ ترین چالشهای کشور در بسیاری از استانها ،شهرها و
مناطق تبدیل خواهد شد.
صنایع و طرح های صنعتی نیز از این بحران دور نبوده و مسئله کم آبی دامن صنعت به
ویژه صنایع پرمصرف همانند فوالد را نیز خواهد گرفت؛ به ویژه کارخانجاتی که مکان
یابی آنها صحیح صورت نگرفته است و در مناطق کویری و خشک بنا شده اند بیش از
سایر صنایع در معرض کمبود شدید آب قرار دارند .با این حال ،شاید کمتر کارشناسی را
سراغ داشته باشیم که در زمان تصمیمگیری برای ایجاد یک طرح صنعتی یا به وجود
آوردن یک شهرک صنعتی متذکر شده باشد که آن منطقه در آینده با مشکل کم آبی
مواجه خواهد شد.
بنابراین گزارش ،در حال حاضر یکی از معضالت صنایع معدنی ما این است که در
زیرساختهایی مثل آب یا برق دچار مشکل هستند .از آنجایی که ایران در منطقه خشک
و کم آبی قرار گرفته برای بهرهوری از  ۶۴ماده کانی دچار مشکالت اساسی است و
خشکسالیهای سالهای اخیر هم مزید برعلت شده است اما برخی فوالدیها پیش قدم
شده و با ارائه طرحهای نوین در تالش برای کاهش مصرف آب هستند.

طرح هایی برای صرفه جویی در آب مصرفی صنعت فوالد

دکتر بهرام سبحانی ،رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد و مدیر عامل فوالد مبارکه در
خصوص متهم شناخته شدن فوالدیها به عنوان عامل خشک شدن زاینده رود اظهار
داشت :ما برای آب مورد نیاز تولید محصوالت فوالدی ،اقدام به ایجاد یک مدار بسته آب
کردهایم که در این مدار بسته ،آب چرخه مصرف خود را میگذراند و سپس تصفیه میشود
و آب تصفیه شده مجددا در چرخه مصرف قرار میگیرد به این شکل آب مصرفی صنعت
فوالد مبارکه دورریز ندارد .وی افزود :برای تولید هر کیلو فوالد به  ۸لیتر آب نیاز است و
طبق قراردادهای اولیه ما برای تولید  ۴/۲میلیون تن فوالد اجازه برداشت  ۴۰میلیون متر
مکعب آب را داشتیم اما با اجرای این طرحها که از سالها پیش مد نظر ما بوده و به تدریج
اجرا شده است در حال حاضر تولید فوالد به  ۵/۵میلیون تن رسیده اما مصرف آب به ۲۳
میلیون تن کاهش پیدا کرده است .اگر نسبت بگیرید میبینید صرفهجویی حاصل از اجرای
طرح بازیافت آب مصرفی به بیش از  ۶۰درصد رسیده است.

طرحهای فوالدی در مناطق کمآب جانمایی نشوند

رسول خلیفه سلطانی دبیرانجمن تولیدکنندگان فوالد در خصوص لزوم بهره گیری از
روش های کاهش مصرف آب در بخش فوالد خاطر نشان کرد :برخی پروژههای فوالدی
به دلیل قرار گرفتن منطقه در خشکسالیهای شدید و طوالنی ،چارهای جز به کار بستن
روشهای کاهش مصرف آب ندارند چون ادامه حیات تولیدشان به این بستگی دارد که
آب کمتری مصرف کنند .برخی کارخانجات فوالدی که در کنار آب قرار گرفتهاند مثل
فوالد خوزستان ،عمال با چنین مشکالتی روبهرو نیستند و بسیاری از پروژههای فوالد
دیگر به دلیل حجم کم تولید ،توان سرمایهگذاریهای کالن برای به وجود آوردن چرخه
تصفیه آب را ندارند و نمیتوانیم انتظار داشته باشیم تمامی طرحهای فوالدی از چنین
فناوری استفاده کنند .مگر صنعت چند درصد کل آب کشور را مصرف میکند؟ اگر قرار
باشد صرفهجویی انجام گیرد باید در خصوص طراحی طرحهای صنعتی جدید باشد.
وی در ادامه گفت :طرحهای فوالدی اردکان ،سیرجان ،سبزوار و ...در مناطقی قرار گرفته
و جانمایی شدهاند که کمآب هستند و در آینده دچار مشکل میشوند .بهترین کار این
است که کارخانجاتی از این دست تا مرحله تولید کنسانتره و گندله پیش بروند و تکمیل
شوند تا نیازی به مصرف آب نداشته باشند .قبل از احداث طرحهایی از این دست باید برای
منابع آبی مورد نیازش فکری بشود و بهترین کار این است که اینگونه طرحها در کنار
دریا احداث شوند ،کشور ما به آبهای آزاد دسترسی دارد و بهتر است کارخانجات فوالد
کوچک که در مناطق خشک و کمآب واقع شدهاند به تولید گندله بپردازند و سپس به کنار

مرزهای آبی منتقل و تبدیل به فوالد شود .این کار یک مزیت دیگر هم دارد و آن این
است که برای صادرات محصوالت فوالدی با مشکل کمتری مواجه هستیم .دبیر انجمن
خاطرنشان کرد :تمامی شهرهای جنوبی کشور که در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان
قرار گرفتهاند این قابلیت را دارند که میزبان طرحهای فوالدی جدید باشند.

انجام آمایش سرزمین درایجاد صنایع جدید فوالدی

حسین گروسی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی نیز درباره
مشکالت صنعت فوالد کشور که به دلیل کمبود آب تنها از  ۴۰درصد ظرفیت آن
استفاده میشود ،اظهار داشت :دلیل این مسئله عدم انجام آمایش سرزمین و موقعیتیابی
نامناسب برای ایجاد صنایع است .بارها در جلسات مختلف از جمله جلسات کمیسیون
تاکید داشتهایم که برای استفاده درست از ظرفیت منابع کشور باید دو موضوع را در نظر
بگیریم که یکی استراتژی صنعت است یعنی اینکه در چه صنایعی ما استعداد و ظرفیت
داریم و دوم موضوع آمایش سرزمین است که به ما میگوید کجا صنایع را ایجاد کنیم.
برای مثال در حال حاضر نمیشود فوالد اصفهان را برای رفع مشکل آب جابهجا کرد اما
در طرحهای جدید باید جایی سرمایهگذاری کنیم که برای تامین آب آن مشکل نداشته
باشیم .هر استانی یک قابلیتی دارد و باید بررسی شود کدام استان برای فوالد مناسب است
و کدام استانها برای گردشگری یا صنعت چوب و دیگر صنایع .عضو کمیسیون صنایع و
معادن مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه قرار است  ۸طرح فوالدی در کشور ایجاد
شود ،عنوان کرد :در بحث آمایش سرزمین باید برنامهریزی بلندمدت صورت بگیرد و افق
 ۲۰سال یا بیشتر در نظر گرفته شود.

طرح های جدید فوالد کنار دریا تعریف شوند

محمدرضا فوالدگر ،عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی نیز درباره
مشکل آب صنایع فوالد کشور و استفاده نکردن از  ۶۰درصد ظرفیت آن به دلیل کمبود
آب معتقد است :در فوالد مبارکه اصفهان در دورههای خاصی از سال که دسترسی به آب
کم میشود از  ۴۰درصد ظرفیتی آن استفاده میشود اما در سایر ایام سال که دسترسی
به آب فراهم باشد از همه ظرفیت آن استفاده میشود .بقیه صنایع فوالد کشور به خاطر
کمبود آب نمیتوانند از تمام ظرفیتشان استفاده کنند؛ برخی از صنایع مهم که قرار است
راه بیفتند مشکل کمبود آب دارند .ما باید بحث آمایش سرزمین که مقدمه آمایش صنعت
است را انجام دهیم .برنامه آمایش سرزمین که باید برای برنامه چهارم توسعه انجام میشد
به همین منظور است.
این نماینده مجلس بیان داشت :ما کشور کمآبی در دنیا هستیم و معادن ما هم در مناطق
خشک واقع شدهاند؛ در چنین شرایطی باید سراغ راهحلهایی رفت که مصرف آب در آنجا
کمتر و بهینه باشد یا اینکه مثل خیلی از کشورهای دنیا که فوالدشان را در کنار دریا ایجاد
میکنند ما هم صنایع فوالدی را در نزدیکی دریاها ایجاد کنیم مثل کره و ژاپن.
مهدی کرباسیان ،رییس هیات عامل ایمیدرو چندی پیش اعالم کرد کارخانههای فوالد
نیاز مبرم به آب دارند و برای کمبود آب باید تمهیدات مناسبی اندیشیده شود که یکی از
این تمهیدات میتواند استفاده چندباره از آب در کارخانههای فوالدی باشد .ایران خاستگاه
و پایگاه توسعهای صنعت فوالد است و دولت نسبت به سرنوشت مجموعههای فوالدی
بیتفاوتنیست.
با ایجاد کارخانههای جدید فوالد در بندرعباس و مناطق نزدیک به دریا میتوان در تولید
فوالد خودکفا شد و از سویی بحران کمبود آب برای صنعت فوالد را پشت سر گذاشت.
یکی از فعالیتهای ایمیدرو ،حل مشکل کمآبی واحدهای فوالدی است ،چنانچه فناوری
برخی از واحدهای فوالدی قدیمی تغییر کند ،این مسئله ما را به سمت کاهش مصرف
آب هدایت میکند .در عین حال مدیریت مصارف آب کشاورزی یکی از راهکارهاست و
چنانچه در بخش کشاورزی به میزان  ۱۰درصد مصرف آب بهبود یابد ،میتوان پروژههای
جدید صنعتی را در شهرهای مختلف تعریف کرد.
نوید ایزد پناه ،عضو هیئت مدیره شرکت هفت الماس در این رابطه معتقد است :با توجه
به روش های جدیدی که در حال حاضر در تولید به کار گرفته شده است نیاز به آب در
صنعت فوالد بسیار باال رفته است .یعنی برای تبدیل سنگ آهن حدود  30تا  40درصد به
فوالد نیاز مبرم به آب وجود دارد .بنابراین مکان یابی باید صحیح صورت گرفته و احداث
کارخانه در کنار دریا و یا محل هایی باشد که امکان دسترسی به آب ،راحت و به میزان
زیاد وجود دارد.
ادامه در صفحه 3

2

شماره شصت و پنجم نیمه اول دی ماه1393

خبر داخلی
افزایش تولید فوالد ایران در
سالی که گذشت

انجمن جهانی فوالد اعالم کرد :تولید فوالد ایران
با رشد  ٦,٤درصدی امسال به  ١٤میلیون و ٩٦٩
هزار تن افزایش یافت.
به گزارش اخبــار فوالد به نقل از انجمن جهانی
فوالد ،تولید فوالد خام ایران در ماه نوامبر به یک میلیون  ٤٥٩هزار تن رسیده
که در مقایسه با تولید مشابه سال گذشته که یک میلیون و  ٣٧٥هزار تن بود
 ٦,١درصد رشد داشته است.
در این میان قطر  ٢٤٢هزار تن تولید کرده که نســبت به مدت مشابه سال
گذشته که  ١٦٢هزار تن بود رشد  ٤٩,٤درصد داشته است.
بر اســاس گزارش انجمن جهانی فوالد کل فوالد ایران در  ١١ماه امسال ١٤
میلیون و  ٩٦٩هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ٦,٤
درصد داشته است.
شایان ذکر است تولید فوالد منطقه خاورمیانه در ماه نوامبر  ١١,٦درصد رشد
داشته است.

گشایش اعتبار طرح هفتم
فوالدی طی روزهای آینده

مهـدی کرباسـیان ،معـاون وزیر صنعـت معدن
و تجـارت گفـت :تاکنـون  ٦طـرح از طـرح های
اسـتانی فوالد شـاهد باز شـدن ال سـی شده اند
و طـرح هفتـم نیز طـی روزهای آینده گشـایش

اعتبار خواهد شـد.
وی یادآور شــد :متاسفانه با مشکالتی که از سوی طرف چینی به وجود آمد
گشایش اعتبار این طرح ها به تعویق افتاده بود اما اخیرا پس از مذاکرات انجام
شده دو طرف ،دوباره ال سی طرح های استانی فوالد فعال شده است.
کرباسیان همچنین از راه اندازی بخش تولید آهن اسفنجی سه طرح فوالدی
در نیمه نخست سال آینده خبر داد و گفت :پیش بینی می شود تا پایان سال
 ٩٤دو واحد  دیگر آهن اسفنجی نیز وارد مدار تولید شود.
رییس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه طبق پیش بینی ها  ٧طرح فوالدی
به تدریج تا پایان ســال  ٩٥به بهره برداری می رسند افزود :بخش خصوصی
بر اساس سیاست های اصل  ٤٤در این طرح ها مشارکت کرده به طوری که
٦٥درصد ســرمایه گذاری در این طرح ها را بر عهده دارد و ٣٥درصد باقی
مانده نیز از سوی ایمیدرو انجام می شود.

اخبار انجمن

افتتاح رسمی شرکت فوالد
سفید دشت

شـركت فـوالد سفيددشـت چهـار محـال و
بختيـاري (سـهامي خاص) اواخر آذر ماه امسـال
بـه جمـع فـوالدی هـای پیوسـت.
بــه گــزارش اخبــار فــوالد بــه نقــل از مایــن نیــوز ،طــرح فوالد سفيددشــت
چهــار محــال و بختيــاري يكــي از شــركت هــاي فــوالد اســتاني اســت كــه
بــا مشــاركت  65درصــدي شــركت فــوالد مباركــه اصفهــان و  35درصدي
ســازمان توســعه و نوســازي معــادن و صنايــع معدنــي ايــران (ايميــدرو) در
دســت اجراست.
ظرفيـت شـركت فـوالد سفيددشـت چهارمحـال و بختيـاري سـاالنه يك 
ميليـون تـن تختال اسـت.
بنابرایـن گـزارش ،ارزيابـي فنـي و اقتصـادي به منظـور افزايش توليـد تا 2
ميليـون تن و طـرح مطلوب تكميل زنجيره ارزش حوزه فوالد اسـتان چهار
محال و بختياري در دسـت بررسـي اسـت.

کیفیت محصوالت وارداتی
کنترل جدی نمی شود

جهانبخـش شـکری ،عضـو انجمن فـوالد ایران
درخصـوص عدم کیفیـت فوالدهـای وارداتی به
کشـور ،اظهار داشـت :کیفیت تولید فـوالد ایران
نسـبت بـه فوالدهـای وارداتـی از چیـن بسـیار
باالتـر اسـت امـا کشـورهای دیگر با ارائـه جوایـز صادراتی و سـایر امتیازات
بـه صادرکننـدگان فرصـت بیشـتری در اختیـار تولیدکننـدگان خـود قرار
میدهنـد.
وی ادامـه داد :محصـوالت مـا بـه ترکیه ،عراق و افغانسـتان صادر میشـود
و کلیـه اسـتانداردها را هـم رعایـت میکنیـم ایـن در حالـی اسـت کـه
اسـتانداردهای سـخت گیرانـهای بـرای محصـوالت وارداتی از چیـن وجود
ندارد.
شـکری بـا اشـاره بـه ارزش افـزوده  ۸درصـدی و مشـکالت تولیدکنندگان
بـا وزارت دارایـی ،گفـت :در حـال حاضـر وزارت دارایی پرونده سـال  ۹۱در
خصـوص ارزش افـزوده را در دسـت بررسـی دارد و چندین میلیارد تومان از
پـول مـا به نوعی بلوکه شـده اسـت.
ایـن عضـو انجمن فـوالد ایران افـزود :البتـه در این خصوص ما درخواسـت
دادیـم بـه خاطـر طوالنـی شـدن پروسـه حسابرسـیها  ۷۰درصـد مبلغ را
چـک بدهیـم و آن را آزاد کننـد و  ۳۰درصـد از مبلغ را نگـه دارند که مورد
قبـول واقـع نشـد و گفتنـد همه دفاتر باید بررسـی شـود.

به روایت تصویر

موفقیت انجمن در حذف ارز مبادالتی از
واردات ورق

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی
چادرملو گفت

به دنبال تولید از معدن تا
محصول نهایی هستیم

محمود نوریــان مدیرعامل شــرکت معدنی و
صنعتی چادرملو با اشاره به تالش این شرکت برای تولید فوالد گفت :هدف
این است که تولید از معدن تا محصول نهایی در خود مجتمع صورت گیرد
و با احداث نورد ابرکوه در کنار سایر تولیدات خودمان به طور مستقیم فوالد
تولید کنیم .البته در این مسیر از روشی اقتصادی و در عین حال صرفهجویی
در مصرف انرژی بهره خواهیم گرفت.
نوریان درباره شرایط رکودی فعلی که منجر به دپوی محصوالت در کارخانه
شمش این شرکت شده است ،خاطرنشان کرد :در صورتی که مصرف داخل
تامین باشد ،اگر دولت اجازه دهد حاضر به صادرات محصوالت هستیم.
وی درباره فروش  2میلیون تنی سنگآهن از سوی فوالد مبارکه طی  6ماه
نخست امسال تصریح کرد :به طور حتم این شرکت کنسانتره صادر و به جای
آن گندله وارد و با تبادل این دو محصول نیاز خود را تامین کرده است.

كارخانه فوالد هفتگل در
انتظارگازرساني

سيدرضا موسوي مديرعامل كارخانه فوالد هفتگل
گفت :اگرچه احداث كارخانه از نظر ســاختماني
و نصــب تجهيزات به اتمام رســيده اما ما براي
بهرهبرداري نياز به گازرســاني و تامين گاز داريم
كه هنوز اين مشكل حل نشده است.
وی اظهار كرد :امكان بهرهبرداري كارخانه با اســتفاده از سوخت گازوئيل و
مازوت وجود دارد اما اين مساله هزينههاي ما را بسيار باال ميبرد و به صرفه
نيست.
موسوی افزود :شركت گاز استان به ما قول دادهبود در يكي 2 ،ماه آينده كار
طراحي و مطالعه گازرساني به كارخانه را انجام دهند كه اميدواريم اين مساله
تسريع يابد .تالش ما اين است كه حتي با گازوييل يا مازوت ،اين كارخانه را
راهاندازي كرده و به بهرهبرداري برسانيم.
مديرعامل كارخانه فوالد هفتگل عنوانكرد :دغدغه ما استفاده از گاز شهري
براي كارخانه اســت زيرا اين سوخت نسبت به گازوئيل و مازوت ،با صرفهتر
است و تبعات زيستمحيطي نيز نخواهد داشت.
وي ادامهداد :توليد اين كارخانه انواع ميلگرد با ســايزهاي مختلف است كه
ظرفيت توليدي آن ساالنه  100هزار تن محصول است.

تالش انجمن برای تأمین نبشیهای مورد نیاز
صنعت برق از شرکتهای عضو

همانطور که در شمارههای قبلی بولتن اخبار فوالد و نشریه چیالن به اطالع
مخاطبان گرامی رســید ،در پی حــذف ارز مبادالتی از محصوالت فوالدی،
وزارت نیرو و سندیکای صنعت برق ایران با این استدالل که نبشیهای مورد
نیاز سازندگان دکلهای خطوط انتقال برق در داخل کشور تولید نمیشود،
خواســتار اختصاص ارز مبادالتی برای واردات این نبشیها شده بودند که با
تأکید انجمن بر توان بالفعل و بالقوه شرکتهای عضو در تأمین نیاز فوالدی
صنعت برق کشــور ،و حضور تولیدکنندگان نبشــی در جلسات مشترک با
سازندگان دکلهای خطوط انتقال برق ،مقرر شد سفارشات دکلسازان کشور
توسط سندیکای صنعت برق تجمیع شده و از طریق شرکت تعاونی حمایت
فوالدسازان معین (شرکت تعاونی اعضای انجمن) تأمین گردد.
شایان ذکر است توجه دفتر امور صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
به توان شرکتهای تولیدکننده داخلی در این مورد ،قابل تحسین بود.

پس از چندین ماه تالش و پیگیری مســتمر انجمن در حذف ارز مبادالتی از واردات
ورقهای فوالدی قابل تولید در داخل کشور ،باالخره در اولین روز دی ماه سال جاری
وزیر محترم صنعت ،معدن و تجارت با پیشــنهاد رئیس کل سازمان توسعه تجارت
موافقت نمودند و دستور دادند که ارز مبادالتی برای ورقهای فوالدی ،فقط به ورق
گرم زیر  3میلیمتر (با ردیف تعرفه  )72083900و ورق نورد سرد رویه خودرو (با ردیف
تعرفههای  72092700و  )72091700اختصاص یابد.
البته با توجه به صورتجلسه ارسالی انجمن برای وزیر محترم صنعت ،معدن و تجارت،
انجمن پیشنهاد داده بود که به دلیل تولید داخلی متناسب با نیاز کشور در ورق نورد سرد
رویه خودرو با عرض کمتر از  1300میلیمتر ،واردات این ورقها صرف ًا برای عرضهای
بیشتر از  1300میلیمتر و فقط توسط خودروسازان با ارز مبادلهای صورت پذیرد که
پس از دســتور وزیر محترم صنعت ،معدن و تجــارت ،انجمن در نامهای خطاب به
ایشان ،بر درخواست قبلی خود اصرار نموده است.

عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد :
وظیفه دولت حمایت از تولید داخل در مقابل واردات است

دامپینگ محصوالت فوالدی از سوی چین و روسیه و نگرانی سایر کشورهای دنیا از این تهدید
جدی  ،باعث شده در ماههای اخیر شاهد خیز افزایش تعرفه واردات محصوالت فوالدی در اکثر
کشــورهای جهان باشــیم به ویژه آنکه پیش بینیها از تداوم کاهش ارزش روبل و عدم افزایش
تقاضای فوالد در چین حکایت دارد.
پــس از وضع تعرفه  30تا  40درصدی در ترکیــه و  110درصدی در آمریکا ،ویتنام هم تعرفه
واردات محصوالت فوالدی خود را به  27درصد افزایش داد .همچنین اتحادیه عرب و کشورهای
حوزه خلیج فارس هم از قریب الوقوع بودن افزایش تعرفه به  30درصد خبر داده اند.
در ایران هم موضوع افزایش سود بازرگانی محصوالت فوالدی مدتی است بنا به درخواست انجمن
تولیدکنندگان فوالد ایران در جریان بررســی دولت قرار گرفته است  .مدیرعامل شرکت آهن و
فــوالد غدیر ایرانیان در این خصوص می گوید :راه مقابله با روشهای زیان بار دامپینگ رقبا در
بازار فوالد ،وضع حقوق بازرگانی و تعرفههای سنگین است و در این زمینه اقدامات فوری باید در

دستور کار دولت قرار گیرد .اسداهلل فرشاد تصریح کرد :وظیفه دولت ،حمایت از تولید داخل در
مقابل واردات و اعمال سیاستهای تشویق صادرات است و تدوین سیاست اصولی در این بخش
ضمن تداوم تولید ،مانع از هرگونه برنامههای مخرب مانند دامپینگ میشود.
وی با اشاره به کاهش تقاضا در چین اضافه کرد :امروز چین تولید ساالنه  750تا  800میلیون
تن فوالد را در برنامه خود قرار داده ،ضمن آنکه در حال حاضر هر تن میلگرد را در حوزه خلیج
فــارس  420دالر عرضه می کند که با ارقام فعلی ارز در بازار ایران ،تولیدات داخلی با آنها قابل
رقابت نیست.
این عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران خاطرنشــان کرد :امروز نه تنها واردات فوالد از چین
تولیدات داخلی را در معرض بحران قرار داده بلکه کاهش فعالیت های عمرانی و رشد هزینه های
جاری برای تولیدکنندگان داخلی مشــکل آفرین شده که دولت باید با اعمال تعرفه سنگین بر
واردات فوالد ،از تولید داخل حمایت کند.
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خبر خارجی
تاثیر کاهش قیمت نفت بر
بازار فوالدسازان اروپایی

کارشناسـان بـر ایـن باورنـد که کاهـش قیمت
نفـت مـی توانـد بـرای صنعـت فـوالد اروپـا هم
خـوب باشـد هم بـد! افت قیمت نفت مـی تواند
موجـب افزایـش  ٢میلیـون تنـی مصـرف فوالد
در اروپـا گـردد از طرفـی صـادرات بـه خاورمیانـه و شـمال افریقـا نیـز افت
شـدیدی خواهـد داشـت کـه تاثیـر ویـژه ای بر تولیـد کننـدگان لوله های
نفتـی خواهد داشـت.
بـه گـزارش اخبار فوالد،افت قیمـت نفت هزینه تامین انرژی فوالدسـازان را
 ٦تـا  ١٠درصـد پایین می آورد این جـدای از تاثیر افت  ٥٠درصدی قیمت
سـنگ آهن و زغال سـنگ نسـبت به سـال قبل است.
قیمت قراضه نیز  ٢١درصد افت داشته می تواند باز هم کاهش یابد.
کک نیـز  ٢٧درصـد ارزان تـر شـده اسـت .در هر حال کاهـش هزینه ها در
کل موجب سـوددهی فوالدسـازان اروپایی نمی شـود.
چیـن احتمـاال بـا توجـه بـه وضعیـت مـازاد عرضـه و هزینـه هـای پایین،
صادرکننـده اصلـی فـوالد مـی ماند.
بـرای کارخانـه هایی کـه از قراضـه به عنوان مـاده اولیه اسـتفاده می کنند
کاهـش هزینه تولیـد  ٩٠دالر در هر تـن دارند.
از طرفـی اخیـرا روسـیه با افـت ارزش روبل نسـبت به دالر بیـن اروپایی ها
قـدرت صادراتی بیشـتری پیدا کرده چون هزینه تولید بیلـت آن تا  ٩٥دالر
هـر تن پایین آمده اسـت.

CIS

سکوت بازار بیلت
سی آی اس در روزهای
پایانی سال میالدی

بـازار بیلـت صادراتـی سـی آی اس به دلیل
جو پایان سـال در سـکوت اسـت و اخیرا در
 ٤٠٠دالر هـر تن فوب در ثبات بوده اسـت.
بـه گـزارش اخبار فـوالد ،تعداد اندکی از عرضه کنندگان سـی آی اس هنوز
از تولیـد ژانویـه موجودی دارنـد و بازار فعالیتی نـدارد .این هفته یک عرضه

کننـده اوکراینـی کـه  ٦٠هـزار تن بیلـت تولید ژانویـه را موجود داشـت در
 ٤٠٠دالر هـر تن فوب پیشـنهاد قیمت داد.
بـه گـزارش اخبـار فـوالد به نقـل از ایفنا ،در حـال حاضـر خریدارها ترجیح
می دهند سیاسـت انتظار در پیش گیرند و منتظر روشـن شـدن روند بازار
در سـال نو میالدی هسـتند.

آخرین شاخص های قیمت
ورق آمریکا و اروپا

در آخرین نظرسنجی استیل ایندکس از بازارهای
فوالد ،شــاخص قیمت ورق گرم در بازار داخلی
امریکا  ٧دالر هر شــورت تن افت داشته به ٦٠٨
دالر هر شورت تن  درب کارخانه رسید .شاخص قیمت هفتگی ورق سرد ٠,١
درصد کاهش داشته و ورق گالوانیزه در ثبات بود .متوسط قیمت ورق تخت
کاهش قیمت ورق چین
نیز  ٥دالر هر شورت تن افت داشته به  ٧٩٠دالر هر شورت تن رسید.
در بـازار داخلـی ورق چیـن علـی رغـم بهبـود در شمال اروپا میانگین قیمت ورق گرم یک یورو هر تن افزایش یافت و ورق
بـازار فیوچـرز قیمـت در بـازار نقـدی کاهـش ســرد در ثبات بود .ورق گالوانیزه  ٠,٦درصد افت داشته به  ٥٢٢یورو هر تن
یافـت چـرا کـه تجـار امیـدی به رونـق بـازار در درب کارخانه رسید  .ورق تخت در شمال اروپا نسبت به هفته های قبل یک
ژانویـه نداشـتند .از ایـن رو سـعی کردند فروش یورو هر تن بهبود یافت.
بیشـتری داشـته باشـند .آخرین قیمت ورق گرم در بازار شـانگهای  ٤٩٠تا   در جنوب اروپا ورق گرم  ٢یورو هر تن ارزان تر شد .ورق سرد در  ٤٦١یورو
 ٤٩٥دالر هـر تـن بـا  ١٧درصـد مالیات بـر ارزش افزوده ثبت شـد که تا  ٢ثبات داشــت و ورق گالوانیزه  ٠,٦درصد باال رفت .ورق تخت در جنوب اروپا
دالر هر تن کاهش داشـت .برخی در کمتر از  ٤٩٠دالر پیشـنهاد می دادند ١٠یورو هر تن افت داشته به  ٤٦٠یورو هر تن درب کارخانه رسید.
تـا از موجـودی انبارهـا در پایان سـال بکاهند.
به گزارش اخبار فوالد به نقل از ایفنا ،همچنین متوســط قیمت میلگرد در
قابـل ذکـر اسـت آخریـن موجـودی ورق گـرم در بـازار شـانگ هـای چین شمال اروپا کاهش یافته به  ٤١٠یورو هر تن درب کارخانه رسید.
نسـبتا ثابـت بـوده  ٢میلیـون و  ٣٦٠هـزار تـن ثبت شـد.

کاهش قیمت ورق گرم در
کره جنوبی

ثبات بازار میلگرد ترکیه

بــه گــزارش اخبــار فــوالد ،رونــد صعــودی
قیمــت میلگــرد ترکیــه کــه از اوایــل دســامبر
بــه دلیــل افزایــش ارزش دالر و رشــد قیمــت
قراضــه وارداتــی بــوده اخیــرا بــه دلیــل
تعطیــات ســال نــو و رکــود تقاضــا متوقــف
شــده اســت .قیمــت فعلــی میلگــرد در بــازار داخلــی ترکیــه  ٦١٢دالر هــر
تــن درب کارخانــه مــی باشــد کــه بــدون  ١٨درصــد مالیــات بــر ارزش
افــزوده  ٥٠٢دالر هــر تــن خواهــد بــود.
قیمــت مفتــول در بــازار ترکیــه  ٦٢٣تــا  ٦٣٦دالر هــر تــن درب کارخانه با
 ١٨درصــد مالیــات بــر ارزش افــزوده مــی باشــد .اغلــب خریــداران میلگرد
ترکیــه بــه دلیــل ســال نــو میــادی فعالیتــی ندارنــد از ایــن رو قیمــت
میلگــرد صادراتــی آن در  ٥١٠دالر هــر تــن فــوب در ثبــات اســت.

کمبود تقاضا و رقابت شدید در کره جنوبی باعث
شده صادرکننده های ورق گرم منطقه قیمت ها
را پایین تر بیاورند.
به گــزارش اخبار فوالد ،قیمت پیشــنهادی کارخانه
پوسکو  ٥دالر هر تن نسبت به نوامبر پایین آمده به  ٥٠٠دالر هر تن فوب رسیده که
حمل ژانویه است .این صادر کننده حاضر است تا  ١٠دالر تخفیف بیشتر نیز برای تناژ
باال بدهد .البته چون اختالف قیمت ورق چین و کره جنوبی تا  ٤٠دالر است ویتنامی
ها تمایلی به خرید از کارخانه پوسکو ندارند .سایر کشور های منطقه نیز فعال خریدی
انجام نمی دهند و منتظر تصمیم نهایی دولت چین در مورد حذف احتمالی معافیت
های مالیاتی صادرات هستند.
قیمت فعلی ورق گرم کره جنوبی به خاورمیانه  ٢٥دالر نسبت به نوامبر پایین
آمده به  ٥٩٥تا  ٦٠٠دالر هر تن سی اف آر رسیده است.

ادامه از صفحه 1
احمد دنیانور ،مدیر عامل شرکت فوالد جنوب نیز تصریح می کند :معادن ما به طور
اخص در استان های کرمان ،یزد و خراسان جنوبی و رضوی است و در هیچ یک از
اینها مشکل راه نداریم اما متاسفانه آنچه که در حال حاضر تهدید به شمار می آید آب
می باشد .اگر برای آب مورد نیاز فوالد سازی در شهرهای نامبرده فکر اساسی صورت
نگیرد با مشکل بی آبی مواجه خواهیم شد .در حال حاضر فوالد مبارکه آب مورد نیاز را

تبدیل گشته است و در نتیجه این ضرورت احساس می شود که در آینده نزدیک ،در
وهله اول مکان یابی ها کارشناسانه تر صورت گیرد و در وهله دوم برنامه ریزی منسجم
و اتخاذ تدابیری جهت تبدیل آب های شور به آب های قابل استفاده در صنعت ،استفاده
دوباره و چندباره از آب ها در کارخانجات فوالدی و اقداماتی از این قبیل صورت گیرد تا
"بحران آب" ،این صنعت بزرگ را زمین گیر نکند.

از فاضالب های شهرهای اطراف خریداری کرده و سپس تصفیه و استفاده می کند .این
نشان می دهد زمانی که فوالد مبارکه اقدام به احداث کرده است مکان یابی صحیحی
صورت نگرفته است.با تمام این تفاسیر می توان گفت آنچه مسلم است این است که
امروزه به دالیل گوناگون از جمله مکان یابی نادرست ،عدم مدیریت استفاده از آب های
شور و شیرین و  ...مسئله تامین آب در صنعت فوالد و صنایع وابسته به معظلی جدی

قيمتهايجهاني

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

عىًان

مشخصات بازار /شرایط حمل

 24اکتبر

 31اکتبر

 7وًامبر

 14وًامبر

 21وًامبر

 28وًامبر

 5دسامبر

 12دسامبر

 19دسامبر

بیلت

صادرات ريسیٍ ،فًب دریای سیاٌ -دریای بالتیک

463

463

455

425

415

400

397

400

402

بیلت

صادرات قساقستان ،فًب دریای خسر

*

465

*

*

*

410

*

405

*

بیلت

صادرات ترکیٍ  -فًب

490

490

483

460

450

435

433

445

450

بیلت

ياردات ایران از  - CISبىذر اوسلیC&F -

*

488

485

*

*

445

*

*

*

بیلت

ياردات ایران  CFR-بىذرعباس

*

*

*

463

463

445

445

*

*

بیلت

صادرات اکرایه -فًب دریای سیاٌ

463

463

455

438

415

403

398

398

403

میلگرد

صادرات ترکیٍ  -فًب

538

535

520

502

488

483

488

502

505

میلگرد

بازار داخلی ترکیٍ  -درب اوبار*

541

541

515

506

499

490

488

503

510

میلگرد

بازار داخلی ایران  -درب اوبار

*

509

502

*

503

493

489

488

485

میلگرد

اکرایه -فًب دریای سیاٌ

508

508

503

490

463

455

435

425

423

میلگرد

صادرات چیه  -فًب

534

436

438

435

426

426

426

411

402

يرق گرم 2 -تا  8میلی متر

صادرات اکرایه ،فًب دریای سیاٌ

508

495

495

480

465

460

458

453

438

يرق گرم

ريسیٍ -فًب دریای خسر

540

*

*

515

515

512

500

*

500

يرق گرم

صادرات ريسیٍ  -فًب دریای سیاٌ

510

508

507

490

477

475

472

462

450

کالف سرد

ترکیٍ بازار داخلی

665

663

650

650

*

*

*

623

615

*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 :زهرادریاافزون ،هاجرشیرانی ،آسیهسیدعلیان
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر ،ضلع جنوبی پارک ساعی،کوچه اسعدی ،پالک 34
تلفن88708063 -88708064 :
فکس88708065 :

4

شماره شصت و پنجم نیمه اول دی ماه1393

قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران

قیمتهایداخلی

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

قیمت ورق روغنی در بازار تهران

قیمت ورق روغنی در بازار تهران
سایس

هفته سوم آذر

هفته چهارم آذر

سایز

0.5

24,500

24,500

8

0.7

24,000

24,000

0.9

23,300

23,000

0.4

26,000

24,300

0.6

0.8
1

1.25

23,000

23,800

23,100

24,100

23,800

24,300

1.5
2

24,100

24,200

2.5

26,000

24,200

23,300

24,000

24,300

24,100

تهران
بازار
قیمتورق
قیمت
تهران
دربازار
سیاهدر
ورق سیاه
سایس
2

هفته سوم آذر

هفته چهارم آذر

20,025

20,025

20,266

20,150

3

20,575

5

20,000

19,900

19,950

19,950

4
6

8

10

12

20,250

19,700

19,440

19,200

15

19,450

25

18,150

20

20,133

20,200

19,300
19,480

18,150

قیمت محصوالت فوالدی در بازارهای تهران

(واحد :ریال/کیلوگرم)

18,450

18,180

6.5

10
سایز
12
6.5

8
14
10
12
سایز
14
8

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

هفته سوم آذر

قیمت نبشی و ناودانی در بازار تهران
نبشی
نبشی

تهرانچهارم آذر
در بازارهای هفته
فوالدی آذر
هفته سوم
سایسمحصوالت
قیمت

هفته چهارم آذر

18,000

 20,500میلگرد ساده

20,700آذر
هفته سوم

22,000
18,000
20,500
21,700
20,700
 22,000میلگرد آجدار
21,700آذر
هفته سوم
17,650

میلگردآجدار
 17,100میلگرد
آجدار

17,100آذر
هفته سوم
17,650
17,750

3

18,100

19,700

4
سایس
5
3
6
4
8

20,500

هفته20,700
چهارم آذر

22,000
18,100
20,500
21,500
20,700
22,000
چهارم آذر
هفته21,500
17,400

18,500
هفته سوم آذر
18,500
19,700
18,500
18,500
18,900

5
10
6
12

18,500
18,900
18,500
18,900

8
15
10

18,900
22,000
18,900

15
سایس

22,000آذر
هفته سوم

12

16,920
چهارم آذر
هفته16,920
17,400
17,720

16,920
17,100
17,720
17,750
16,920
17,100
17,720
17,750
17,720
17,750
17,720
17,750
17,720
17,750
17,720
17,750
17,720
17,750
17,720
17,750
17,720
17,750
17,800
17,800
17,720
17,750
17,750
17,880
17,720
17,750
17,800
17,800
17,800
17,800
17,750
17,880
17,800
17,800
تغییرات قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران

نبشی

20,300

ناودانی
 18,600ناودانی

8
سایس
10

18,800آذر
هفته سوم

6
12
8
14

20,300
19,100
18,600
19,000

10
16
12
18

20

 24,000آذر
هفته چهارم
20,200

18,400
چهارم آذر
هفته18,400

19,100
27,000
18,800
18,100

27,000

27,000

27,000

22

18,500

18,400
18,800
18,400
27,000

19,000
27,000
19,300
18,100

18

17,900
24,000
18,500

20,200
18,400
18,400
19,100

18,800
19,300
19,100
27,000

14
20
16
22

17,900
هفته چهارم آذر
17,900
18,800
17,900
17,900
17,900

17,900
18,500
17,900
18,500

 18,900ناودانی

6

18,800

27,000

18,100

18,100

30000

روند تغییرات هفتگی قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران

25000

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق سرد B

28,350

يرق سرد B

36,340

يرق سرد B

13,810

20,200

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گالًاویسٌ G

2,050

1393/09/17 1000021,952

1393/12/15

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

38,120

16,707

1393/09/24

1393/11/30

يرق سرد B

4,090

20,200

يرق گرم B

29,570

16,707

15,330

17,077

فًالد مبارکٍ اصفُان
فًالد مبارکٍ اصفُان
فًالد مبارکٍ اصفُان
فًالد مبارکٍ اصفُان
فًالد مبارکٍ اصفُان
فًالد مبارکٍ اصفُان
فًالد مبارکٍ اصفُان
فًالد مبارکٍ اصفُان
ناودانی

فًالد مبارکٍ اصفُان

اصفُانسیاه
میلگرد سادهفًالد مبارکٍ ورق

فًالد مبارکٍ اصفُان

بورس کاال

تولیدکننده

تولید کننده

نام کاال

حجن (تن)
هعاهله (تن)

قیمتپایانیمیانگین
(ریال)
موزون
ریال)
پایانی (
قیوت

تاریخ هعاهله

تاریخ تحویل

ريب آَه اصفُان

21,500

17,077

1393/09/03

1393/10/30

ريب آَه اصفُان

19,030

16,707

1393/09/10

حجممعامله

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

36,170

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق سرد B

28,350

يرق سرد B

36,340

فًالد مبارکٍ اصفُان
فًالد مبارکٍ اصفُان
فًالد مبارکٍ اصفُان
فًالد مبارکٍ اصفُان
فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

يرق گرم B

16,707

20,200

تاریخمعامله

1393/09/03
1393/09/03

20,200

1393/09/10

يرق سرد B

13,810

20,200

1393/09/17

يرق گرم C

2,640

17,077

1393/09/17

1393/10/30
1393/11/30
1393/10/30
1393/11/30
1393/11/30
1393/11/30

اصفُان
فًالد مبارکٍ
تولیدکننده

ريب آَه اصفُان
ريب آَه اصفُان
ريب آَه اصفُان
ريب آَه اصفُان
ريب آَه اصفُان
ريب آَه اصفُان
ريب آَه اصفُان

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گالًاویسٌ G

2,050

21,952

1393/09/17

1393/12/15

ريب آَه اصفُان

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

38,120

16,707

1393/09/24

1393/11/30

ريب آَه اصفُان

يرق سرد B

4,090

20,200

يرق گرم B

29,570

16,707

15,330

17,077

يرق گالًاویسٌ G

6,580

21,952

سبذ میلگرد ي تیرآَه

44,800

16,900

22,448

16,500

1,000

19,200

1393/09/16

16,410

1393/09/26

فًالد مبارکٍ اصفُان
فًالد مبارکٍ اصفُان
فًالد مبارکٍ اصفُان
فًالد مبارکٍ اصفُان
فًالد مبارکٍ اصفُان
فًالد مبارکٍ اصفُان
فًالد مبارکٍ اصفُان

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

نام کاال

فًالد مبارکٍ اصفُان

تاریخ تحویل

فًالد مبارکٍ اصفُان
فًالد مبارکٍ اصفُان
فًالد مبارکٍ اصفُان

ريب آَه اصفُان
ريب آَه اصفُان
ريب آَه اصفُان
ريب آَه اصفُان
ريب آَه اصفُان
ريب آَه اصفُان
ريب آَه اصفُان
ريب آَه اصفُان
ريب آَه اصفُان
ريب آَه اصفُان

يرق قلع اوذيد
يرق گرم C
يرق گرم C
يرق گرم C
يرق گرم C

يرق سرد B

يرق قلع اوذيد

1,640

15,220
1,540
1,100

48,580
1,060

تیرآَه طًل کًتاٌ 14تا18

7,663

تیرآَه 12

6,000

تیرآَه 14
تیرآَه 20
تیرآَه 18

29,150
17,077

1393/09/24

17,077

1393/10/01

20,200

1393/10/01

29,150

1393/10/01
1393/10/01

1393/09/02

1393/11/30

ريب آَه اصفُان

1393/12/24
1393/11/30
1393/11/30
1393/11/30
1393/11/30
1393/12/29

16,550

تیرآَه 27

1,000

19,200
19,200

1393/10/30
1393/10/30

1393/09/19

1393/10/30

1393/10/03

1393/10/30

1393/10/03

فًالد خًزستان

فًالد َرمسگان جىًب

فًالد آرربایجان

1393/11/30
1393/10/30
1393/10/30

يرق گرم C

يرق گرم B
يرق گرم C

يرق قلع اوذيد
يرق گرم C
يرق گرم C
يرق گرم C

روغنی
گرم C
ورق يرق

يرق سرد B

يرق گالًاویسٌ G
يرق قلع اوذيد

نام کاال

سبذ میلگرد ي تیرآَه

19,030
2,640

1,640

15,220
1,540
1,100

48,580
6,580

تیرآَه 16

تیر آَه 22
تیرآَه 20
تیرآَه 27

میلگرد A3-18,20

20,200

17,077

17,077

1393/09/24

5000

17,077

20,200

1,000

30,000

25,000

1393/11/30
1393/11/30
1393/12/24
1393/11/30
1393/11/30
1393/11/30
1393/11/30
1393/12/29

1,000

14,888
16,550

1393/09/11

16,500

19,200
16,459

16,410

19,200

1393/09/16

1393/09/19
1393/09/26

1393/10/03

1393/12/29

1393/10/30
1393/10/30

1393/10/30

1393/10/30
1393/11/30

1393/10/30

1,000

19,200

1393/10/03

1393/10/30

220

17,000

1393/10/03

1393/10/30

1,000

7,000

39,400

18,200
86,500

10,000

سبذ میلگرد مخلًط

3,300

مجتمع فًالدکًیر

1393/11/30

22,448

سبذ میلگرد 25تا A3-14

سبذ میلگرد مخلًط

1393/11/30

1393/09/11

5,500

سبذ میلگرد مخلًط

1393/10/01

1393/09/09

19,200

سبذ تیرآَه مخلًط

تًلیذی فًالد سپیذ فراب کًیر

1393/10/01

1393/10/01

616

تختال C

1393/10/01

17,077

18,800

شمش بلًم (5SP)150*150

1393/09/24

1393/10/01

میلگرد 12تاA3- 25

شمش بلًم (5SP)150*150

1393/09/17

29,150

6,444

تختال C

1393/09/17

1393/09/17

15,700

شمش بلًم (5SP)150*150

1393/09/10

1393/11/30

1393/10/30

تیرآَه 12
تیرآَه 18

16,707

1393/09/10

1393/10/30

معامله
حجم1,060
(تن)
44,800

6,000

تیرآَه 20

15000

1393/09/03

1393/11/30

1393/10/01
21,952
میانگین
قیمتپایانی
1393/10/01
29,150
معامله
تاریخ
موزون (ریال)
1393/09/02
16,900

تیرآَه طًل کًتاٌ 14تا18
تیرآَه 14

20,200

1393/09/03

1393/10/30

1393/12/29
تحویل
تاریخ
1393/10/30

7,663

سبذ میلگرد مخلًط

1393/10/30

1393/12/29

1393/09/11

1393/10/03

فًالد خًزستان

مجتمع فًالدکًیر

1393/10/30

تیر آَه 22

فًالد خًزستان

1393/12/29

14,888

1393/09/11

فًالد خًزستان

مجتمع فًالدکًیر

1393/09/09

1,000

تیرآَه 20

1393/10/01

1393/11/30

ريب آَه اصفُان

1393/10/30

19,200

1,000

1393/10/01

17,077

30,000

تیرآَه 16

1393/09/24

1393/10/01

16,459

25,000

1393/09/17

1393/09/03

فًالد مبارکٍ اصفُان

فًالد مبارکٍ اصفُان

نبشی

21,500

17,077

16,707

1393/10/30

يرق گرم B

36,170

فًالد مبارکٍ اصفُان

میلگرد آجدار

حجن هعاهله (تن)

قیوت پایانی (ریال)

ریال/کیلوگرم

تولید کننده

نام کاال

20000

تاریخ هعاهله

تاریخ تحویل

5,500
3,960
5,060

14,800

15,020

14,800
14,050

14,320
16,000

16,200

16,000
16,200
16,100

1393/10/03
1393/10/07

1393/10/07

1393/09/11

1393/09/19

1393/10/03
1393/10/07

1393/09/25

1393/10/07

1393/09/02
1393/09/16

1393/10/03
1393/10/07

1393/10/30
1393/10/10

1393/10/30

1393/10/30

1393/10/30

1393/10/30
1393/11/30

1393/10/30

1393/10/10

1393/11/02
1393/11/16

1393/10/10
1393/10/14

