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سخن اول
انجمن تولیدکنندگان فوالد می تواند
کانون فکر صنعت فوالد باشد
رضا اشرف سمنانی

معاون اسبق وزارت بازرگانی
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران به نوعی در حوزه فوالد دست اندرکار
اســت و اکثــر واحدهای تولیدی در آن حضور دارنــد و به این دالیل با
مسائل و مشــکالت این صنعت از نزدیک آشنا و درگیر است و در حال
حاضر دوستان بسیار خوب ،متخصص و مطلعی در انجمن در حال فعالیت
هســتند که قطعا با صرف وقت ،انرژی و هماهنگی موفق خواهند بود.
به دید من جایگاه انجمن هم کامال درســت تعریف شده است و انجمن
تولیدکنندگان فوالد می تواند نقش بسیار مهمی در ارائه پیشنهادات برای
بهبود صنعت داشته باشد .یعنی می تواند به جای دستگاه های دیگر که به
هر دلیل درگیر هستند ،نیروهای خبره ندارند و یا در حوزه های عملیاتی
فعال نیستند ،فکر کرده و تصمیم گیرد و به عبارتی انجمن می تواند کانون
فکر ،ارائه پیشــنهاد ،برنامه و ایده باشد و همچنین قادر است تنگناهای
این صنعت را باز کرده و در مواقعی مثل بحث واردات ،هشــدارهای الزم
را بدهد.
طبق آنچه گفته شــد ،انجمن به واحدهــا و مراکز کمک می کند تا در
نهایت تصمیم سازی خوبی صورت گیرد .یعنی انجمن اگر تصمیم گیر
هم نباشد ،واحدهای تصمیم سازی به حساب می آیند .به نظرم انجمن
تولیدکنندگان فوالد جای بسیار خوب و ارزشمندی است و با فعالیت و
هماهنگی بیشتر بین واحدها و شناخت نقاط قوت و ضعف می تواند رو
به جلو پیش رود تا با این بهبود ،بهره وری در صنعت فوالد هم باال رود و
اینها تماما مواردی است که می تواند در انجمن حاصل شود و انتظار هم
همین است .همچنین انجمن مرکزی بسیار حرفه ای است بنابراین باید
به مسائل و مشکالت کامال واقع بینانه روبرو شود و با پیشنهادات اجرایی
بــه ارتقای عملکرد اعضای خود بپردازد .به نظر من ،انجمن در وهله اول
می تواند یک نوع هماهنگی بین اعضا ایجاد کند .در وهله دوم می تواند به
عنوان واحد هشدار دهنده در مسائل و مشکالت همگانی مثل انرژی ،مواد
اولیه و محیط زیست و  ...وارد عمل شود .بنابراین می توانند با ارائه گزارش
های تحلیلی و نگاه استراتژیک راهکارهای مناسب برای هر مسئله ارائه
دهد و به نظر می رسد تنها جایی هم که می تواند استراتژی ها را عملی
کند همین انجمن اســت .به نظرم ،ما در شرایط کنونی نیازمند سرعت
عمل در ارائه پیشنهادات تصمیم ساز ،چه در مورد جلوگیری از مسائل
و چه در مورد توســعه و بهبود هستیم و باید هرچه سریعتر پیشنهادات
مشخص و کالسه بندی شده ارائه شود و با دستگاه های مسئول تشکیل
جلسه داده شود تا با تشریح این مسائل بتوانند هرچه سریعتر دست به
تصمیم گیری مناســب بزنند .در حال حاضر صنعت فوالد با مشکالتی
مثل رکود و کاهش تقاضا در بازار مواجه اســت و به هر حال به گونه ای
باید کمک کرد تا در این شرایط لطمه کمتری به واحدهای فوالدی وارد
آید .تهدیدی که ما در گذشته پیش رو داشتیم امروز اتفاق افتاده است!
تعادل بین سنگ آهن و فوالد ،مسئله واردات و صادرات و تقاضا در بازار
داخل ،همگی مسائلی است که امروزه بسیار مشکل ساز شده است .انجمن
تولیدکنندگان فوالد می تواند با اطالع رسانی و نشست هایی اینها را تا
حدودی حل کند و حتما دلیلی ندارد منتظر دستور از باال بمانیم .واحدها
در همه جای دنیا مسائل را مطرح می کنند و سپس با یکدیگر راه حل
ارائه می دهند حتی با مصرف کننده ها هم باید جلساتی صورت بگیرد تا
کیفیت محصوالت ارتقا یابد.

شورای همکاری های مشترک انجمن فوالد و
سنگ آهن راه اندازی شد
تقریبا یک ســال بود که در حاشیه جلسات و
محافل مختلفی که مدیران انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
و انجمن تولیدکنندگان و صادر کنندگان ســنگ آهن در آن
حضور داشــتند ،موضوع تشکیل شورای مشترک دو انجمن
مطرح می شد و در این خصوص تبادل نظر صورت می گرفت.
اما این بار در بیســتم بهمن ماه ســال جاری این موضوع از
حاشــیه به متن آمد و به طور رسمی در جلسه ای مشترک،
تشکیل شورای همکاری های مشترک انجمن فوالد و سنگ
آهن تصویب شــد و اهداف اصلی آن هم مشخص شد .حتی
اعضای این شورا را نیز انتخاب شدند و مقرر شد اولین اقدام
عملی این شورا تهیه لیست مشترک برای حمایت در انتخابات
اتاق های بازرگانی کشور باشد .اما این شورا که امید زیادی هم
به تصمیمات و اقدامات آن وجود دارد ،اهداف عالیتری دارد
که در ادامه گزارش خواهد آمد.

بــه گزارش بولتن اخبار فوالد ،در طرح جامع فوالد تا ســال  ۱۴۰۴تولید ۵۵
میلیون تن فوالد هدفگذاری شده اما بر اساس مطالعاتی که اخیرا صورت گرفته،
ذخایر اکتشافی قطعی سنگآهن در مسیر تحقق این افزایش ظرفیت فقط تا
سال  1411پاسخگوی نیاز کارخانههای فوالد خواهد بود و قطعا نیاز به اکتشاف
و استخراج در این حوزه بسیار احساس می شود .عالوه بر این مسائلی در زنجیره
تولید فوالد از سنگ آهن تا محصوالت نهایی وجود دارد که تصمیم گیری برای
حل آنها مستلزم نگاه یکپارچه با مشارکت تشکل های سنگ آهن و فوالد است.
به همین دلیل ظهر روز دوشنبه بیستم بهمن ماه اعضای هیئت مدیره انجمن
تولیدکنندگان فوالد و انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن در
سالن جلسات انجمن تولیدکنندگان فوالد گرد هم آمدند و درخصوص مشکالت
و مسائل زنجیره فوالد به تبادل نظر پرداختند.
کنسرســیوم های مشــترک بــرای تکمیل زنجیره فوالد تشــکیل شــود.
در ایــن جلســه دکتــر بهــرام ســبحانی ،رئیس هیئــت مدیــره انجمن
تولیدکننــدگان فوالدگفت«:سرنوشــت حلقــه هــای زنجیــره ارزش
ســنگ آهــن تا فوالد به هم وابســته اســت و بــه همین دلیل مــا باید با
دیــدگاه جامــع و یکپارچه بــه آن بنگریــم و زنجیــره را کامــل کنیم.».
وی با اشاره به عدم توازن ظرفیت تولید و همچنین قیمت در زنجیره فوالداظهار
داشت «:قیمت فوالد و محصول نهایی زنجیره را بازار تعیین می کند و بنابراین
باید تاثیر این روند قیمت گذاری را در سایر حلقه های زنجیره اعمال کرد .چرا که
بین قیمت محصوالت حلقه های مختلف رابطه وجود دارد و فعالین زنجیره باید
همدیگر را درک کنند ».سبحانی در این رابطه پیشنهاد کرد که فرمول های توافقی
برای تعیین قیمت طراحی شوند .رئیس هیئت مدیره انجمن فوالد با ارزیابی مثبت
از برگزاری چنین جلساتی عنوان کرد که با افزایش تعامالت و تداوم برگزاری
جلسات کارشناسانه دو تشکل رابطه برد-برد میان طرفین تعریف خواهد شد..
وی همچنین با تاکید بر نتایج مثبت تشکیل همکاری های مشترک دو انجمن،
تشــکیل کنسرسیوم هایی جهت تکمیل زنجیره ارزش سنگ آهن تا فوالد را
یکی از اهداف و ماموریت های اصلی شورای مذکور دانست.

توسعه روابط انجمن های فوالد و سنگ آهن وظیفه ملی است

مهندس بهادر احرامیان که در هیئت مدیره هر دو تشکل حضور دارد ،در این جلسه
ضمن استقبال از جلسه مشترک مهمترین مشکالت حوزه زنجیره ارزش فوالد را
بررسی کرد .وی گفت «:توسعه همکاری های بین دو انجمن نه تنها برای توسعه

منافع صنفی مهم است ،بلکه در شرایط کنونی وظیفه ای ملی است  ».احرامیان
نسبت به اجرای سیاست هایی مانند اخذ عوارض از صادرات گندله و کنسانتره یا
عدم واگذاری بخش اکتشاف و استخراج به بخش خصوصی هشدار داد و عنوان
کرد«:سیاست گذاری های غلط در حوزه معدنکاری به مراحل بعدی زنجیره نیز
سرایت خواهد کرد و چه بسا بخش هایی از این زنجیره صنعتی از بین بروند.».
مهندس خلیفه سلطانی ،دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد نیز ضمن استقبال
از تدوین مشترک طرح اولیه صنعت فوالد خواهان افزایش همکاری ها و روابط
دو طرف شد.

شورای مشترک ریسک ها را در طول زنجیره فوالد تقسیم
می کند

رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران نیز
در این جلسه گفت«:تصمیماتی که به صورت مشترک بر فعالین هر دو حوزه موثر
است باید با هماهنگی هر دو طرف اتخاذ شوند ،تا بدین ترتیب تعادل در زنجیره
برقرار شده و ریسک ها و منافع به صورت متناسب در این چرخه تقسیم شوند».
قدیر قیافه تاکید کرد که با تشــکیل این شورا ،می توان به جای بخشی نگری
با دید جمعی به زنجیره فوالد و  منافع  هر بخش نگریســت و ریســکها را
در تمــام حلقه ها تقســیم کرد .وی با هشــدار نســبت بــه وضعیت فعلی
معدنکاری ســنگ آهن درکشــور عنوان کرد که در صورت تــداوم این روند،
ضربه سنگینی به معدنکاری کشــور وارد شده و بخش مهمی از کسب و کار
ســنگ آهن نابود می شــود .مهندس قیافه با اشــاره به لزوم در نظر گرفتن
نتایج سند جامع فوالد با توجه وضعیت سایر حلقه هاگفت «:مشارکت سنگ
آهنی ها و فوالدی های در شــرکت های مشــترک می تواند نواقص زنجیره
را پوشــش دهد و باعث بالندگی صنعت فوالد و معدنکاری کشــور شــود.».
وی در ادامه گفت«:با تشکیل چنین شرکت هایی می توان امید داشت به جای
مداخله دولت در زنجیره سنگ آهن تا فوالد ،خود ما به طور مشترک این بخش
را مدیریت و تنظیم کنیم».

شورای مشترک انجمن فوالد و سنگ آهن ،متولی
سیاستگذاری بخش معدن شود

در این جلسه نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن
ایران نیز عنوان کرد که در زمینه تکمیل زنجیره ارزش و روابط میان حلقههای
زنجیــره ،مطالعات کافی صورت نگرفته و طرح جامعی در این خصوص وجود
ندارد.
بهرام شــکوری گفت« :با وجود چنین نقصانی ،شورای مشترک دو انجمن به
عنوان متولی سیاست گذاری بخش معدن تا فوالد می تواند طرح جامع تکمیل
زنجیره را تهیه و به اجرا در آورد ».وی تدوین سند راهبردی فوالد بدون حضور
فعالین سنگ آهن را بخشی نگری خواند و پیشنهاد تدوین طرح اولیه توسعه
صنعت فوالد را ارائه کرد .نایب رئیس انجمن سنگ آهن ایران گفت« :در صورتی
که دو انجمن همکاری های خود را توســعه دهند ،می توانند با طراحی واحد
تحقیق و توسعه مشــترک و انجام پژوهش های کارشناسانه ،طرح های قابل
دفاعی را جهت اجرا و سیاست گذاری ارائه کنند ».وی ابراز امیدواری کرد که
با اجرایی شدن این طرح ،سیاست گذاری ها به شورای مشترک انجمن سنگ
آهن و فوالد سپرده شود.
در پایان این جلسه ،مقرر شد در راستای ادامه روند همکاری های فی مابین،
هرتشکل دو نماینده ای را معرفی کنندتا با حضور بهادر احرامیان ،شورای پنج
نفره همکاری های مشترک انجمن فوالد و سنگ آهن تشکیل شود.
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خبر داخلی
گندلهسازي و كنسانترهسازي
میدکو در سال  94به
بهره برداري می رسد

رضا اشـرف سـمناني ،مشـاور مديرعامل شركت
توسـعه معـادن و صنايـع معدنـي خاورميانـه
(ميدكـو) با اشـاره بـه راهانـدازي دو پـروژه آهن
اسـفنجي بردسـير و كك سـازي زرنـد در گفـت :ميدكو در سـال آينده نيز
پروژههـاي متعـددي را بـه بهرهبـرداري خواهـد رسـاند.
وی با اشـاره به اينكه در سـال بعد قرار اسـت  5تا  6پروژه در دسـت اجراي
ميدكـو بـه بهرهبـرداري برسـند ،افـزود :از جملـه ايـن پروژهها ميتـوان به
دو واحـد كنسانترهسـازي زرنـد و سـيرجان و دو واحـد گندلهسـازي زرند و
سيرجان اشـاره كرد.
بـه گـزارش بولتـن اخبـار فوالد ،اشـرف سـمناني با بيـان اينكـه ميدكو در
حـال حاضـر  20پـروژه صنايـع معدنـي را در كشـور در دسـت اجـرا دارد،
خاطرنشـان كـرد :ارزش ايـن پروژههـا و سـرمايهگذاريهاي انجـام شـده از
سـوي ميدكـو بالغ بـر  20هـزار ميليـارد تومان ميشـود.

این هفته برگزار میشود:

هفدهمینسمپوزیوم
فوالد ایران

هفدهميـن سـمپوزيوم فـوالد ايـران از سـوي
انجمـن آهـن و فـوالد در مجتمع گندله سـازي
اردکان برگـزار مـي شـود.
محمـود نوریـان ،مدیرعامـل شـرکت معدنی و صنعتـی چادرملـو گفت :در
ایـن گردهمایـی بررسـی مشـکالت و ارائـه راهکارهای مناسـب ،بـه منظور
دسـتیابی بـه توسـعه معـادن و صنایـع معدنی مطرح اسـت.
وی بـا تاکید بر مزیتهای سـرمایهگذاری در بخـش معدن و صنایع معدنی
تصریـح کرد :براسـاس مطالعات و اکتشـافات انجام شـده در کشـور ،میزان
ذخایـر زمینشناسـی حـدود  4 /38میلیارد تن و ذخایر قطعـی حدود 2 /5
میلیارد تن محاسـبه شـده است.
نوریـان افـزود :در حـال حاضر ،ظرفیـت تولید فوالد معـادل  24میلیون تن
اسـت که براسـاس آمارهـا این رقم معـادل  70درصد ظرفیت اسـت.
ایـن بـه آن معنا اسـت که برای دسـتیابی به ظرفیت تولیـد  55میلیون تن
فـوالد ،بـه تولید  88میلیون تن سـنگآهن نیـاز خواهد بود.

عملیات اجرایی کارخانه
ککسازی و نورد راور
آغاز شد

محمدرضــا پورابراهیمی ،نماینده مردم کرمان و
راور در بیان اقدامات انجام شده در شهرستان راور
گفت :با پی گیری های انجام شده و همکاری شرکت گل گهر عملیات اجرایی
دو کارخانه کک ســازی و نورد فوالد آغاز شده است  .به گزارش بولتن اخبار
فوالد ،پورابراهیمی با اشاره به اینکه فاز اول کارخانه کک سازی راور به ظرفیت
 ۲۰۰هزار تن در سال شروع به کار کرده است افزود :این طرح به همت شرکت
گل گهر  ۲۴ماهه به بهره برداری میرسد .پورابراهیمی با بیان اینکه کارخانه
نورد فوالد نیز با ظرفیت  ۱۵۰هزار تن عملیات اجرایی خود را آغاز کرده است،
تصریح کرد :در صورت تامین خوراک این دو کارخانه فاز دوم آنها به ظرفیت
تولید دو برابر در سال قابل توسعه است.

اولین فاز فوالد شادگان سال
آینده وارد مدار می شود

نماینده مردم شادگان گفت :فاز اول کارخانه فوالد
شادگان سال آینده وارد مدار تولید می شود.
به گزارش بولتن اخبار فوالد ،عبداهلل تمیمی در
خصوص میزان اشتغالزایی این طرح اظهار کرد:
میزان اشتغال زائی بخش احیا بالغ بر  ۵۰۰تا  ۷۰۰نفر به صورت مستقیم و دو
تا سه برابر آن به صورت غیر مستقیم است .نماینده شادگان در مجلس شورای
اسالمی توضیح داد :پس از موافقت دولت با انجام این طرح های عظیم توسط
فوالد ســازان بزرگ کشور ۶۵ ،درصد ســهم فوالد شادگان به شرکت فوالد
خوزســتان واگذار شد و  ۳۵درصد در اختیار دولت باقی ماند .وی عنوان کرد:
اعتباری بالغ بر  ۷۰۰تا  ۸۰۰میلیارد ریال و همچنین  ۲۰میلیون یورو به طرح
تزریق می شود و این روند برای همه طرح های هفتگانه فوالد کشور در سایر
اســتان ها اجرا شده است .تمیمی عنوان کرد :بخش احیا فوالد شادگان ۷۷
درصد پیشرفت داشته و اگر موافقت اخیر دولت نبود  ۲۳درصد باقی مانده احیا
آن با روند بسیار کند و به مدت  ۱۷سال به طول می انجامید که با پیشرفت دو
تا سه درصدی امیدواریم طی یک سال آینده به بهره برداری برسد.

افزایش  40درصدی تولید
فوالد مذاب در کوره
فوالدسازی مبارکه

به منظور افزایش تولید واحد فوالدســازی فوالد
مبارکه تا میزان هفت و دو دهم میلیون تن فوالد

اخبار انجمن

مذاب در سال و اجراي طرحهاي توسعه و اصالحي در کورههاي قوس الکتريکي
به همين منظور ،اين بار اين اقدامات اصالحي و افزايش ظرفيت بر روي کوره
شماره  7صورت گرفت و در پي آن ظرفيت توليد اين کوره تا  40درصد افزايش
يافت .به گزارش بولتن اخبار فوالد ،مهرداد عبدالرحيم زاده مدیر توسعه نواحی
فوالدسازی و آهن سازی فوالد مبارکه در این باره گفت :با انجام اصالحات مورد
نظر بر روي اين کوره ،قطر الکترودهای کوره از  600به  700میلی متر و ظرفیت
بدنه کوره از  180تن به  200تن و همچنین ظرفیت شــارژ مواد افزایش یافته
است .به طوری که این امر باعث کاهش زمان ذوب گیری از 120دقيقه تا 93.5
دقیقه برای هر ذوب شــده و نهایتاً افزایش تعداد ذوب روزانه را بههمراه خواهد
داشت .وی خاطر نشان کرد :در سوم بهمن ماه سال جاري اجرای تست ها و راه
اندازی این کوره پایان یافت و با موفقیت وارد بهرهبرداری شد.

 8. 4میلیارد یورو؛ سرمایه
مورد نیاز بخش انرژی در
طرح جامع فوالد

کل مصرف انرژي برق  ،آب و گاز در طرح جامع
فوالد براي دستيابي به ظرفيت  55ميليون تني
فوالد پيشبيني شد .به گزارش بولتن اخبار فوالد ،بر
اساس نتايج اوليه طرح جامع فوالد ،براي تامين برق که شامل راه اندازي نيروگاه و
همچنين احداث خط و پست انتقال برق است بايد بيش از  5.6هزار مگاوات ظرفيت
جديد براي صنعت فوالد ايجاد شود .از سوي ديگر آب مورد نياز ساالنه طرح هاي
فوالد و زنجيره مرتبط با آن به  295ميليون متر مکعب خواهد رسيد اين در حالي
است که هم اينک ميزان مصرف آب در بخش فوالد  160ميليون متر مکعب است.
طبق این گزارش ،در طرح جامع فوالد بيش از  8. 4میلیارد یورو فقط براي بخش
انرژي (برق ،آب و گاز) سرمايه مورد نياز است که ترتيب سهم برق معادل  5ميليارد
و  170ميليون يورو و سهم آب  2ميليارد و  260ميليون يورو است و براي تامين
گاز يک ميليارد و  20ميليون يورو سرمايه مورد نياز است.

مدیرعامل آهن و فوالد غدیر ایرانیان:

برنامههای ضد دامپینگ اجرا شود

مدیرعامــل آهن و فوالد غدیــر ایرانیان ،واردات
محصوالت فــوالدی ارزان قیمت از طرف چین
به ایران را یک خطر برای تولید داخلی دانست و
خواستار اتخاذ برنامههایی برای مقابله با دامپینگ
شــد و تصریح کرد :واردات فوالد از چین تولیدات داخلی را در معرض بحران
قرار داده است .اســداهلل فرشاد با اشاره به مشکالت تولیدکنندگان ایرانی به
مسئله کاهش فعالیتهای عمرانی و رشد هزینههای جاری برای تولیدکنندگان
اشاره کرد و گفت :دولت الزم است با اعمال تعرفه مناسب بر واردات فوالد از
تولید داخل حمایت کند.

جلسه پربار انجمن با معاونین وزیر صنعت،
معدن و تجارت

پیگیری انجمن برای مقابله با دامپینگ جهانی فوالد

همان طور که در شماره های پیشین ماهنامه چیالن و بولتن اخبار فوالد به اطالع
رسید ،با توجه به مازاد عرضه فوالد نسبت به تقاضا در چین و البته مشوقهای
صادراتی فراوان این کشــور و همچنین کاهش شــدید ارزش روبل روسیه و لیر
ترکیه و بحران سیاسی اوکراین ،خطر دامپینگ محصوالت فوالدی به شدت بازار
ایــران را تهدید می کند .این خطر با افزایش جهش گونه تعرفه واردات فوالد در
کشورهای منطقه مانند ترکیه و مالزی و کشورهای عربی بسیار پر رنگ شده و
انجمن چندین ماه است که با هشدار به مسئولین وزارت صنعت ،معدن و تجارت
نسبت به این مسئله در خواست افزایش سود بازرگانی محصوالت فوالدی را ارائه
داده اســت .تازه ترین خبرها از پیگیری ها و جلســات انجمن در این خصوص
حاکی از موافقت ضمنی و البته ناقص وزارت صنعت ،معدن و تجارت با درخواست
انجمن دارد .به عبارت دیگر وزارتخانه مذکور در خصوص افزایش بسیار محدود
سود بازرگانی فوالد آن هم در خصوص بعضی از ردیف تعرفه ها نظر مساعد اعالم
نموده است  .انجمن نیز با بی تاثیر خواندن این تصمیم وزارتخانه در حال پیگیری
برای افزایش منطقی و موثر سود بازرگانی شمش و محصوالت فوالدی است.

شماره اسفندماه
«ماهنامه تخصصی چیالن»
منتشر شد

با پرونده ای برای:

کمبود زیرساخت های
فوالد ایران
به همراه ده ها گفتگو ،گزارش
و تحلیل از بورس ،بازار و صنعت
فوالد ایران و جهان

با توجه به شــرایط خاص فعلی صنعت فوالد کشــور و لزوم اتخاذ فوری تدابیر
ضددامپینگ و البته تســهیل صادرات فوالد به عنوان راهکاری مهم برای خروج
از رکود بازار ،انجمن جلســاتی با دکتر افخمی راد ،معاون وزیر صنعت ،معدن و
تجارت و رئیس کل ســازمان توســعه تجارت و همچنین دکتر سرقینی ،معاون
معدن و امور صنایع معدنی وزارتخانه مذکور برگزار کرد .در این جلسات که تعدادی
از مدیران واحدهای عضو انجمن نیز در آن حضور داشــتند ،مشکالت حذف ارز
مبادالتی از واردات محصوالت فوالدی و همچنین میزان افزایش ســود بازرگانی
فوالد برای مقابله با دامپینگ مورد بررســی و تبادل نظر قرار گرفت .همچنین با
توجه به مشــکالت زیر ساختی پیش روی صادرات محصوالت فوالدی ،پیشنهاد
تشکیل کنسرسیوم صادراتی توسط شرکت های صادرکننده فوالد مطرح و مقرر
شد با حمایت وزارت صنعت ،معدن و تجارت کنسرسیوم مذکور با محوریت انجمن
تاسیس گردد .ضمنا با عنایت به اتمام مهلت آزادی صادرات شمش و محصوالت
فوالدی تا پایان سال  93مقرر شد این مهلت حداقل تا دو سال آینده تمدید شده
و افق مشخصی برای صادرات فوالد تدوین گردد.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:

فوالدسازان داخلی قصد افزایش قیمت ندارند
اردشیر سعد محمدی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با
اشاره به ظرفیت تولید فوالد کشور و بعضی از مشکالت
که نتیجه واردات محصوالت فوالدی خارجی است ،گفت:
با توجه به ظرفیت تولید  16میلیون تنی تولید فوالد
در کشور ،همه تولید كنندگان داخلی اتفاق نظر دارند
که با تولید فعلی ،نیاز به واردات نیست و فوالدسازان
قادرند کلیه نیازهای فوالد کشور را تامین کنند ،بنابراین
ضرورت دارد که با وضع تعرفه مناسب از ورود محصوالت

فوالدی خارجی جلوگیری شود.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت :بازار فوالد داخلی
تحت کنترل است و فوالدسازان کشور قصد افزایش
قیمت را ندارند .زیرا قیمت فوالد تابع قیمت جهانی است.
وی یادآور شد :این شرکت تا  26بهمن ماه سال جاری 2
میلیون و  500هزار تن تولید داشته و تا پایان سال این
رقم به  2میلیون و  750هزار تن افزایش پیدا می کند.
سعد محمدی اظهار امیدواری کرد :شاید با کاهش قیمت

تمام شده بتوان شرایط بهتری را برای ذوب آهن اصفهان
فراهم کرد.
اگر چه تولید فوالد به روش کوره بلند (که ذوب آهن
تنها تولیدکننده فوالدکشور با این روش است) در مقایسه
با کوره قوس که از انرژی گاز ارزانتری برخوردار است،
قیمت انرژی آن بسیار باال است اما با وضع تعرفه مناسب
بر واردات ،می توان از شرایط و مشکالت موجود خارج
شد.
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خبر خارجی
خاورمیانه رکورددار رشد
تولید فوالد خام در سال
2014

به گزارش بولتن اخبار فوالد ،انجمن جهاني فوالد
اعالم كرد :در سال  2014خاورميانه كوچكترين
منطقه توليدكننده فوالد خام ،باالترين رشــد را داشت .توليد فوالد خام در
 28كشــور اتحاديه اروپا ،امريكاي شــمالي و آسيا در سال  2014نسبت به
ســال  2013رشد معتادلي داشت؛ در حالي كه توليد در كشورهاي مستقل
مشترك المنافع ( )CISو امريكاي شمالي كاهش پيدا كرده است.
اين گزارش حاكي است :در دسامبر  2014توليد فوالد خام در جهان براي 64
كشــور ( عضو انجمن جهاني فوالد) به  133.7ميليون تن رسيد كه افزايش
 0.1درصدي را نسبت به دسامبر  2013نشان مي دهد.

تاثیر قیمت نزولی ترکیه بر
بازار مقاطع امارات

برخــی از عرضه کننده ها در بازار داخلی مقاطع
امارات قیمت های فوریه را نسبت به ژانویه ثابت
نگه داشته اند ولی با توجه به روند نزولی قیمت
های ترکیه باید دید تا چــه زمان می توانند در
مقابل افت قیمت مقاومت کنند.
به گزارش بولتن اخبار فوالد ،کارخانه کونارس متال قیمت میلگرد را در ٥٣١
دالر ثابت نگه داشته و چون برای فوریه فروش خوبی داشته نسبت به ثبات
قیمت ها خوشبین است.
طبق این گزارش ،برخی معتقدند میلگرد ارزان قیمت ترکیه به زودی قیمت
ها را در امارات پایین می آورد .میلگرد ترکیه  ٤٦٠دالر هر تن ســی اف آر
دوبی است و اگر قیمت قراضه به  ٢٦٠دالر برسد میلگرد ترکیه نیز  ٤٥٠دالر
هر تن سی اف آر خواهد شد که دور از انتظار نیست.

اعتصاب اعضای اتحادیه
کارگری فوالد آلمان

همزمان با شــروع دور ســوم مذاکرات افزایش
دستمزد کارگران صنایع فوالدی و الکترونیکی در
هامبورگ اعضای اتحادیه کارگری فوالد آلمان،
اعتصاب هشدارآمیز برپا کردند.
به گزارش بولتن اخبار فوالد ،در حالی که دور سوم مذاکرات مربوط به مناقشه
افزایش حقوق و دستمزد کارگران صنایع فوالدی و الکترونیکی در هامبورگ

آلمان آغاز شد اتحادیه کارگری فوالد آلمان همزمان از بیش از ده هزار عضو
خود درخواست کرد تا کل روز را در یک اعتصاب هشدارآمیز به سر ببرند و
دست از کار بکشند.
این اتحادیه برای اعضای خود یک افزایش حقوق پنج و نیم درصدی را مطالبه
کرده است ،غافل از آنکه کارفرمایان این صنایع تنها با یک افزایش دو ممیز دو
دهم درصدی به دستمزدهای فعلی کارگرانشان موافقت کردهاند.

تاثیر افت قیمت مقاطع
وارداتی در لبنان بر انجام
معامالت

به گزارش بولتن اخبار فوالد ،با افت قیمت های
پیشنهادی مقاطع وارداتی در لبنان ،تجار لبنانی
بار دیگر وارد بازار شده اند .یک ماه گذشته قیمت
مقاطع وارداتی به این کشور  ١٥تا  ٣٥دالر هر تن افت داشته است .با این که
جو بازار هنوز راکد است خریدارها معامالتی انجام داده اند چون قیمت های
پیشنهادی برایشان جذاب بوده است.
میلگرد اوکراین نیز اخیرا در  ٣٥٠تا  ٣٦٠دالر هر تن سی اف آر معامله شده
و میلگــرد چین هم در  ٣٨٠دالر هر تن ســی اف آر برای حمل ماه مارس
معامله شد.

بازیافت فوالد چین تهدیدی
برای تقاضای سنگ آهن

تالش چین بــرای افزایش میزان بازیافت فوالد،
تاثیر فزاینده ای بر تقاضا برای سنگ آهن خواهد
داشت و ممکن است اشباع بازار جهانی این کاال
را تشدید کند.
به گزارش بولتن اخبار فوالد ،چین  78.5درصد از سنگ آهن موردنیاز خود
در سال  2014را از خارج تامین و  933میلیون تن سنگ آهن وارد کرد اما
اکنون تالش میکند از فوالد قراضه استفاده بیشتری کند.
تحلیلگران میگویند این اقدام امسال بر بازار سنگ آهن تاثیر خواهد گذاشت
زیرا با بهبود نرخ بازیافت ،تا ســال  2020ســاالنه حداکثر  200میلیون تن
قراضه تولید خواهد شد.
ایان روپر ،تحلیلگر  CLSAدر این باره در کنفرانس پکن گفت :تقاضا برای
ســنگ آهن از ســال  2017رو به کاهش خواهد گذاشت زیرا تولید قراضه
سریعتر از تقاضا رشد میکند .کوره های بلند چین تنها هشت درصد قراضه
مصرف میکنند و این میزان میتواند به  20درصد هم افزایش داده شــود از
این رو هیچ مانعی وجود ندارد.
براساس گزارش رویترز ،کندی اقتصاد چین که حدود دو سوم از سنگ آهن
دریابرد جهان را خریداری میکند ،مصرف فوالد این کشــور را سال گذشته

برای نخستین بار از سال  1981کاهش داد و بعضی از تحلیلگران پیش بینی
می کنند تولید بزودی افزایش پیدا خواهد گرفت اما تقاضا برای سنگ آهن
حتی با بهبود اندک میزان بازیافت فوالد ضربه خواهد دید.

افت حداکثر  ١١٠دالری
قیمت قراضه در امریکا

معامالت قراضه ماه فوریه در بازار داخلی امریکا
نهایی شده و قیمت خلوص های مختلف بین ٩٠
تا  ١١٠دالر هر النگ تن پایین آمده است.
به گزارش بولتن اخبار فوالد ،کارخانه ها ســعی
کردند قراضه خرد شده را تا  ٢٣٥دالر هر النگ تن پایین بیاورند ولی موفق
نشدند و معامله ها بین  ٢٤٥تا  ٢٥٥دالر هر النگ تن و در مواردی در ٢٦٥
دالر هر النگ تن نهایی شد.

CIS

افت قیمت در بازار بیلت سی
آی اس

آخریــن قیمت بیلت در بازار صادرات ســی آی
اس  ٢دالر هــر تن ارزان تر شــده به  ٣٧٣دالر
هر تن فوب دریای سیاه رسیده است .کارخانه ها
در  ٣٨٥تا  ٣٩٠دالر هر تن ســی آی اف ترکیه
پیشنهاد می دهند ولی قیمت درخواستی ترک ها  ٣٧٠دالر هر تن سی آی
اف است چرا که بازار در انتظار کاهش قیمت های بیشتری در هفته های آتی
است .به گزارش بولتن اخبار فوالد ،با توجه به کرایه حمل  ١٥تا  ٢٠دالری از
دریای سیاه به ترکیه ،کارخانه ها حاضرند در  ٣٧٠تا  ٣٧٥دالر هر تن فوب
برای تحویل اواخر ماه مارس به ترک ها بیلت بفروشند ولی هنوز معامله ای
نهایی نشده است.

ثبات قیمت ورق در شمال
اروپا

آخرین قیمت ورق گرم در بازار داخلی شــمال
غــرب اروپا در  ٤١٢یورو هر تــن درب کارخانه
ثبات داشته اســت .تمایل به خرید و تقاضا کم
اســت .اغلب خریداران در ژانویه معامالت کافی
داشته اند از این رو تمایلی ندارند انبارها را تا زمانی که روند نرخ یورو روشن
تر شود از این بیشتر پر کنند.
به هر حال کارخانه ها هنوز تمایل دارند قیمت ها را باالتر ببرند و نسبت به
بهبود اوضاع امیدوارند.

قيمتهايجهاني

در بازار جهانی
روند تغییرات قیمت شمش و محصوالت فوالدی
تغییرات قیمت شمش و محصوالت فوالدی در بازار جهانی
روند

َفتٍ مىتُی

َفتٍ مىتُی

بٍ  23شاوًیٍ

َفتٍ مىتُی
بٍ  1فًریٍ

َفتٍ مىتُی

َفتٍ مىتُی

َفتٍ مىتُی

َفتٍ مىتُی

َفتٍ مىتُی

َفتٍ مىتُی

َفتٍ مىتُی

390

388

388

400

402

399

390

*

*

*

*

*

*

430

440

440

438

432

*

*

*

*

*

*

*

388

386
490

عىًان

مشخصات بازار /شرایط حمل

بیلت

صادرات ريسیٍ ،فًب دریای سیاٌ -دریای بالتیک

415

بیلت

صادرات قساقستان ،فًب دریای خسر

*

410

بیلت

صادرات ترکیٍ  -فًب

450

435

433

بیلت

ياردات ایران از  - CISبىذر اوسلیC&F -

*

445

*

*

بیلت

ياردات ایران  CFR-بىذرعباس

463

445

445

*

*

بیلت

صادرات اکرایه -فًب دریای سیاٌ

415

403

398

398

403

400

میلگرد

صادرات ترکیٍ  -فًب

488

483

488

502

505

497

490

میلگرد

بازار داخلی ترکیٍ  -درب اوبار*

499

490

488

503

510

499

492

490

میلگرد

بازار داخلی ایران  -درب اوبار

503

493

489

488

485

459

459

459

453

میلگرد

اکرایه -فًب دریای سیاٌ

463

455

435

425

423

423

418

418

415

415

میلگرد

صادرات چیه  -فًب

426

426

426

411

402

387

375

374

374

373

يرق گرم 2 -تا  8میلی متر

صادرات اکرایه ،فًب دریای سیاٌ

465

460

458

453

438

430

420

420

419

418

يرق گرم

ريسیٍ -فًب دریای خسر

515

512

500

*

500

455

453

453

450

450

يرق گرم

صادرات ريسیٍ  -فًب دریای سیاٌ

477

475

472

462

450

442

430

430

430

430

کالف سرد

ترکیٍ بازار داخلی

*

*

*

623

615

613

613

613

613

613

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

بٍ  5دسامبر بٍ  12دسامبر بٍ  19دسامبر بٍ  16شاوًیٍ

بٍ  8فًریٍ

بٍ  15فًریٍ

بٍ  21وًامبر

بٍ  28وًامبر
400

397
*

405
445

450
*

*
*

*
388

388
490

490
490

485
452

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 :
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شماره شصت و هشتم نیمه دوم بهمن ماه1393

قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران

قیمتهایداخلی

(واحد :ریال/کیلوگرم)

قیمت ورق روغنی در بازار تهران
قیمت ورق روغنی در بازار تهران

قیمت میلگرد ساده و آجدار در بازار تهران

سایس

هفته دوم بهمه

هفته سوم بهمه

0.4

23,800

23,600

0.5

23,800

23,600

0.6

24,100

24,000

0.7

23,400

23,400

0.8

23,400

23,400

0.9

23,400

23,400

1

23,400

23,400

1.25

23,400

23,400

1.5

23,000

23,000

2

23,000

23,000

2.5

*
234,700

*
234,200

تهران
بازار
قیمت ورق سیاه در
سیاه در بازار تهران
ورق
قیمت
سایس
2

هفته دوم بهمه

3
4

5
6

8

10

12

15
20

25

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

سایز
سایز
6.5
6.5
8

16,800
20,100

2,000

19,800

19,800

20,450

20,100

20,300

19,400

19,500

19,400

19,200

19,350

19,300

19,850

19,900

19,850

18,300

18,100

18,150

18,450

میلگرد ساده
هفته دوم بهمن
16,500بهمن
هفته دوم

8
10

10
12

12
14

سایز
سایز
8
8
10
10
12

16,500
20,100

16,300
20,100

20,100
19,950

20,100
19,950

19,950
21,400

19,950
21,400

آجدار دوم بهمن
میلگرد هفته
بهمن آجدار
میلگرد
هفته دوم
16,150
16,150
15,600
15,600
15,600
15,600
16,400
16,400
16,400

20
22
22
25

4

هفته سوم بهمن
16,050بهمن
هفته سوم

16,400
16,400
16,400
16,120
16,120
16,450
16,450

48

16,200
16,600

16,200
16,500

16,400
16,200

5 10

16,200
16,600

8 15

16,600
23,600

16,500
23,600

سایس15
6

8

10سایس

16,200
16,600

واوداوی

16,600

16,500

16,600

16,500

23,600
بهمه
هفته دوم
18,300

17,700

واوداوی  16,300ناودانی

16,200

17,700بهمه
هفته دوم

8 14

10 16

1218

1420

1622

18

17,400بهمه
هفته سوم

18,300
17,700

17,700
17,400

16,300
17,700

16,200
17,400

17,700
17,700

17,400
17,400

17,700
23,800

17,400
26,800

17,700
27,300

17,400
27,300

17,700
26,800

17,400
26,800

23,800

26,800

27,300

27,300

26,800

26,800

20

22

تغییرات قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران

16,200
16,500

23,600بهمه
هفته سوم

6 12

16,350
16,350
16,350
16,130
16,130
16,400
16,400

16,400
16,200

16,200
16,500

12

16,350
16,350
16,350
16,350

16,200

5سایس

10

16,050
15,500
15,500
15,500

16,400

16,200بهمه
هفته دوم

6 12

16,350
16,350
16,350
16,350

16,400
16,400
16,400
16,400

وبشی 16,200

هفته سوم بهمه

16,200بهمه
هفته سوم

36

15,500
16,350
16,350
16,350

16,400
16,400
16,400
16,400

وبشی

هفته دوم بهمه

بازارهای تهران
قیمت3محصوالت فوالدی در
16,400

21,200

میلگرد آجدار

16
18
18
20

سایس

21,400
21,200

21,200

12
14
14
16

25
28
28
30
30
32
32

هفته سوم بهمن
16,300بهمن
هفته سوم

21,400
21,200

14

هفته سوم بهمه
16,600

میلگرد ساده

میلگرد ساده

نبشی

30000

روند تغییرات هفتگی قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران

25000

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گالًاویسٌ G

فًالد مبارکٍ اصفُان
فًالد مبارکٍ اصفُان
فًالد مبارکٍ اصفُان
فًالد مبارکٍ اصفُان
فًالد مبارکٍ اصفُان
فًالد مبارکٍ اصفُان
فًالد مبارکٍ اصفُان
فًالد مبارکٍ اصفُان
فًالد خًزستان

ناودانی

بورس کاال

نبشی

تولیدکننده
کننده
تولید

نام کاال

نام کاال

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

فًالد مبارکٍ اصفُان
فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق سرد B
يرق گالًاویسٌ G

فًالد مبارکٍ اصفُان
فًالد مبارکٍ اصفُان
فًالد مبارکٍ اصفُان
فًالد مبارکٍ اصفُان
فًالد مبارکٍ اصفُان
فًالد مبارکٍ اصفُان
فًالد خًزستان
فًالد خًزستان
فًالد خًزستان

ريب آَه اصفُان
* به دلیــل تعــداد زیاد ريب آَه اصفُان
معامــات ،مهمترین آنها 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 گرم C

يرق قلع اوذيد

يرق گرم B
يرق گرم C

يرق سرد B

يرق گالًاویسٌ G

میانگین
پایانی
هعاهله قیمت
حجممعامله
پایانی
قیوت
حجن
موزون (ریال)
(تن)

1,760

16,707

1393/11/20

1394/01/31

2,200

17,077

1393/11/20

1394/01/31

ريب آَه اصفُان

250

21,952

1393/11/20

1394/02/20

(تن)

500

1,290

(ریال)

20,200
29,150

38,620
28,280

16,707
17,077

3,430

21,952

33,620

20,200

يرق قلع اوذيد
تختال C

39,400

14,500

تیرآَه 16
سبذ میلگرد مخلًط

1,200
2,266

16,700
14,950

تختال C
تختال C

تیرآَه 14تا 18

تاریخمعامله

1,690

2,600
1,200

3,470

تاریخ هعاهله

تاریخ تحویل

1393/11/20
1393/11/20

1393/11/27
1393/11/27
1393/11/27
1393/11/27

1394/02/20
1394/01/31

1394/01/31
1394/01/31
1394/02/27
1394/02/27

29,150

1393/11/27

1394/02/27

14,500
14,500

1393/11/28
1393/11/29

1393/12/29
1393/12/29

1393/11/19

1393/12/29

16,550

1393/11/26

1393/11/14
1393/11/18

1393/12/29

1393/12/29
1393/12/29

تیرآَه 16
سبذ میلگرد 25تاA3-14

110
30,000

16,700
15,580

1393/11/19
1393/11/19

1393/12/29
1394/01/31

شمش بلًم (5SP)150*150
سبذ میلگرد 25تا A3-14

13,000
506

13,900
15,600

1393/11/21
1393/11/25

1393/11/28
1393/12/29

سبذ میلگرد  12تا A3 - 25
سبذ میلگرد مخلًط

2,008
4,400

14,300
15,000

1393/11/26
1393/11/27

1393/12/03
1393/12/29

میلگرد A3-12

سبذ تیرآَه مخلًط

شمش بلًم (5SP)150*150

132

6,094

5,000

15,300

17,080

13,400

1393/11/19

1393/11/25

1393/11/28

1393/12/29

1393/12/29

1393/12/29

يرق سرد B

33,620

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
ريب آَه اصفُان
ريب آَه اصفُان
ريب آَه اصفُان

فًالد َرمسگان جىًب
مجتمع فًالد کًیر
مجتمع فًالد کًیر

1,290

29,150

1393/11/20

1393/11/27 10000
16,707

1394/01/31

1394/01/31

28,280

17,077

يرق گالًاویسٌ G
يرق قلع اوذيد

3,430
1,690

21,952
5000
29,150

1393/11/27
1393/11/27

1394/02/27
1394/02/27

تختال C
روغنی
ورق
تختال C

2,600
1,200

14,500
14,500

1393/11/28
1393/11/29

1393/12/29
1393/12/29

سبذ میلگرد مخلًط

2,266

1393/11/18

1393/12/29

تختال C

ريب آَه اصفُان

تاریخ تحویل

250

21,952

1393/11/20

1394/02/20

1393/11/27

تیرآَه 14تا 18

تولیدکننده

2,200
500

1393/11/20 17,077
15000
1393/11/20 20,200

1394/01/31

ريب آَه اصفُان

ريب آَه اصفُان

1,760

16,707

1393/11/20

1394/01/31

38,620

يرق گرم C

(ریال)

1394/01/31
1394/02/20

يرق قلع اوذيد
يرق گرم B

تیرآَه 16

ريب آَه اصفُان

فًالد مبارکٍ اصفُان

انتخاب شده است.

میلگرد آجدار

فًالد خًزستان
فًالد

سیاه
ورق
خًزستان

يرق گرم C
يرق سرد B

(تن)

قیوت پایانی

ریال/کیلوگرم

تولید کننده

میلگرد ساده

نام کاال

حجن هعاهله

20000

تاریخ هعاهله

تاریخ تحویل

نام کاال
تیرآَه 16

سبذ میلگرد 25تاA3-14

میلگرد A3-12

شمش بلًم (5SP)150*150
سبذ میلگرد 25تا A3-14
سبذ تیرآَه مخلًط

39,400

1,200

14,500

16,700

14,950

1393/11/26

1393/11/14

میانگین
معامله قیمتپایانی
1393/11/19
16,550
3,470
حجم
تاریخمعامله
موزون (ریال)
(تن)
1393/11/19 16,700
110

30,000
132

13,000
506

6,094

سبذ میلگرد  12تا A3 - 25

2,008

سبذ میلگرد مخلًط

20,200

1393/11/27

4,400

15,580
15,300

1393/11/19
1393/11/19

1394/02/27

1393/12/29

1393/12/29

1393/12/29
تحویل
تاریخ

1393/12/29

1394/01/31
1393/12/29

13,900

1393/11/21

1393/11/28

17,080

1393/11/25

1393/12/29

15,600

14,300

15,000

1393/11/25
1393/11/26

1393/11/27

1393/12/29
1393/12/03

1393/12/29

شمش بلًم (5SP)150*150

5,000
930

13,400
19,500

1393/11/28
1393/11/28

1393/12/29
1393/12/29

سبذ میلگرد 12تاA3- 25

2,008

14,300

1393/11/29

1393/12/29

سبذ میلگرد مخلًط

1,582
2,008

سبذ میلگرد مخلًط
سبذ میلگرد مخلًط

10,450

تیرآَه 24

سبذ میلگرد 12تاA3- 25

4,016

سبذ میلگرد مخلًط

1,009

سبذ میلگرد مخلًط

تختال C

30,000

10,450

14,300
15,600

1393/11/28
1393/11/29

1393/12/29
1393/12/29

15,500
14,300

1393/11/29
1393/11/29

1393/12/29
1393/12/29

15,350

1393/11/20

1393/11/27

13,800

15,100

1393/11/29

1393/11/27

1393/12/29

1393/12/04

