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بولتن«اخبارفوالد»بررسیمیکند

سخن اول
افق روشن پیوند تشکل های
آهن و فوالد
قدیر قیافه

رئیس انجمن سنگ آهن ایران
سنگ آهن و فوالد دو بخش از هم ناگسستنی هستند و پیوستگی
معناداری با یکدیگر دارند.
یعنی نه سنگ آهن بدون فوالد معنی پیدا می کند و نه فوالد بدون
آهن .از طرفی تجربیات سایر کشــورهای دنیا مبین این بوده که
موفقیت در گرو همکاری این دو گروه است.
مثال وقتی به صنعت فوالد چین نگاه می کنیم شاهد این هستیم
که آهن و فوالد چین از به هم پیوســتن دو مجموعه شکل گرفته
اســت که امروزه همین مجموعه به تنهایی 49درصد آهن و فوالد
کل دنیا را تامین می کنند.
پیشــنهاد من این اســت که در یک بازه مثال شش ماهه شورایی
شــکل بگیرد و هر دو انجمن تولیدکنندگان فوالد و سنگ آهن،
پیشنهادات خود را به دولت ارائه دهند و در این پیشنهادات سهم
هر دو انجمن به درستی در نظر گرفته شود.
این همکاری در آینده می تواند به شکل گیری سرمایه گذاری های
مشترک در حوزه های معدن و فوالد کمک کند .حتی این امکان
وجود دارد که یکسری ادغام ها بین شرکت های معدنی و فوالدی
اتفاق بیفتد.
وقتی به شرکت های بزرگ در چین و روسیه نگاه میکنیم شاهدیم
که این شــرکت ها از بخش های باالدســت یعنی معدن تا تولید
محصوالت نوردی و ســایر محصوالت نهایی و فوالدی را در تملک
خود دارند و ما نیز الزم است که به همین سمت حرکت کنیم.
در نهایت شورای آهن و فوالد باید به سمتی پیش رود که بتواند به
ادغام شــدن شرکت های معدنی و فوالدی کمک کند و همچنین
سنگ آهن مورد نیاز داخل را تامین نماید.
موضوع مهمتر این است که ما بتوانیم بر روی طرح جامع فوالد تاثیر
مثبت بگذاریم .زیرا من و بسیاری از همکاران این بخش معتقدیم
که اعداد و ارقام پیش بینی شــده در چشم اندازها تا حدودی غیر
واقعی و بلندپروازانه است و یکی از تالش های ما تعدیل و نزدیک
کردن این ارقام به واقعیت است.
یعنی این شــورا به نوعی باید کمک کند تا این اعداد چه در مورد
ذخایر و چه در مورد تولیدات آینده اصالح شود.
مثال اگر ما نرخ رشد فوالد را در طی 15سال گذشته بررسی کنیم
متوجه خواهیم شد که نرخ رشد در این سال ها ،نرخ 8درصدی بوده
اســت و اگر ما بخواهیم با حفظ همین نرخ (که البته با رکود حال
حاضر کمی سخت است) پیش برویم در افق  1404به 36میلیون
تولید خواهیم رسید .یعنی تولید با ظرفیت 55میلیون تن عمال یک
انتظار کامال بلند پروازانه و غیر واقعی است.
این شورا در این زمینه می تواند با دولت وارد رایزنی شود و از این
طریق بر طرح جامع فوالد تاثیرگذار باشد.

فوالدایرانپسازبیانیهلوزان
فوالد یکی از مهم ترین بخش هایی اســت که متاثر از توافق نهایی هســته ای ایران می تواند با توجه به هزینه انرژی ارزان و
دسترســی به آب های آزاد در حوزه صادرات و با توجه به رونق اقتصادی داخل کشــور در زمینه ساخت و ساز و فعالیت های
عمرانی به بازاری پررونق تبدیل شــود .با توجه به ظرفیت تولید فوالد در سال گذشته به میزان  22میلیون تن و آنچه که در
سند چشم انداز  1404برای ظرفیت تولید فوالد به میزان  55میلیون تن در نظر گرفته شده است به نظر می رسد بیانیه لوزان
و احتماال رسیدن به توافق نهایی ،دستیابی به این هدف چشم انداز را تسهیل می کند.
مریم زمانیان
چشم انداز روشن صنعت فوالد با توافق نهایی هسته ای
چشم انداز روشن صنعت فوالد متاثر از امید به لغو تحریم ها ،فرصت های جدیدی برای
توسعه این صنعت و صنایع معدنی فراهم می کند .هم اکنون تا رسیدن به توافق نهایی و
کشف فرصت های جدی تر برای توسعه این صنعت ،شرایط بهتری را برای یاری رساندن
به اقتصاد این صنایع فراهم آورده است .مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت نیز با توجه
به تاثیرات مثبت لغو تحریم ها بر  بخش های  اقتصادی بهویژه بخش خصوصی داخلی و
تعامالت با دنیا اظهار امیدواری کرد :رفع تحریمها میتواند یکی از نقاط بزرگ تاثیرگذار
بر شکوفایی اقتصادی ایران باشد .به گزارش بولتن «اخبار فوالد» کرباسیان با بیان اینکه
با نهایی شدن توافقات هستهای ارتباطات گستردهای بین ایران و کشورهای دیگر برقرار
میشود ،میگوید :فعاالن اقتصادی و شرکتهای خارجی برای سرمایهگذاری به داخل
کشور ما میآیند و معتقدم در این شرایط فعاالن بخش خصوصی کشور میتوانند نقش
رابطان اقتصادی و فرهنگی را بازی کنند و با کانالیزه کردن سرمایهگذاریهای خارجی
در مسیرهای معقول به توسعه هدفمند اقتصاد کشور کمک کنند .در همین زمینه به نظر
میرسد توسعه فناوری و بهرهگیری از آخرین ماشینآالت خارجی در بخشهای مختلف
صنعتی از جمله صنایع معدنی باید به عنوان اولویت فعالیت بخش خصوصی مورد توجه
و در دســتور کار قرار گیرد و فعاالن بخش خصوصی و اعضای اتاق با ارتباط گرفتن با
شرکت های تراز اول جهان از فرصت به وجود آمده برای نوسازی و بهسازی صنایع کشور
بهره ببرند .بهرام سبحانی مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان نیز با اظهار امیدواری
نسبت به آینده صنعت فوالد کشــور و صنایع معدنی گفت :سرمایهگذاران خارجی به
دنبال فرصتی برای ورود به ایران بودند که خوشبختانه امروز این فرصت ایجاد شده است.
ســبحانی با تاکید بر  اینکه توافق در مذاکرات هستهای آغاز راهی جدید برای فعاالن
اقتصادی خواهد بود گفت  :پس از لغو تحریم ها واسطه های غیر بانکی در انتقال پول
حذف می شود و این امر هزینه صادرات را کاهش می دهد.
در اینباره مهدی کرباسیان ،معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت نیز میگوید :رسیدن
به توافق هســتهای شرایط پیش روی صنایع ایران را بهبود میبخشد .صنایع ایران در
سالهای گذشــته به دلیل وجود محدودیتهای ناشی از تحریمها ضربه خورده است
حال که توافق انجام شــده و مذاکرات هستهای به نتیجه رسیده است بسیار امیدوار به
رسیدن به دوران رونق اقتصادی هستیم .سید بهادر احرامیان عضو هیئت مدیره انجمن
تولیدکنندگان فوالد ،در این خصوص معتقد است :به هر حال باید بپذیریم که امیدواری
و شعف مردم و فعاالن اقتصادی با رشد همراه بوده است ،این در حالی است که بسیاری
از فعاالن اقتصادی چشــم به راه تغییرات عملی تری هســتند تا به این باور برسند که
امیدواریشــان بیهوده نبوده است .این عضو جدید اتاق بازرگانی تهران با اشاره به  حل
مسائل سیاسی به عنوان راهکار مسائل اقتصادی کشور گفت :کاهش نرخ تورم به عنوان
یک پیش شرط برای خروج از رکود و رونق اقتصادی باید رعایت شود .البته اگر توافقی
حاصل شود تاثیرات روانی مثبت خود را بر بازار خواهد داشت و تا حدودی تاثیرات منفی
را جبران خواهد کرد .احرامیان با اشــاره به تاثیرات مثبت روانی و همچنین بلند مدت
توافقات هسته ای گفت :انتظار نمی رود این توافق بر صنعت فوالد تاثیرات مثبت آنچنانی
در کوتاه مدت داشته باشد .وی این موضوع را به چشم انداز صنعت فوالد و کاهش تقاضا
در حیطه بین المللی و همچنین از بین رفتن حباب قیمتی مواد اولیه منوط دانست.
نصراهلل محمدحسین فالح عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت نیز با اشاره به امیدهایی
که این تفاهم اولیه به بخش خصوصی می دهد گفت :برداشــته شدن محدودیتهای
بانکی یکی از مواردی است که مشکالت بسیاری را برای کشور و تولیدکنندگان و بهطور
کلی فعاالن اقتصادی به وجود آورده بود به ویژه در مراودات با اتحادیه اروپا چالشهای

مهمی شکل گرفته بود که اینها نیز برداشته خواهد شد و در نتیجه باز هم تولید میتواند
رونق پیدا کند .در سالهای گذشته بازارهای صادراتی به دلیل محدودیتهای ناشی از
تحریم ،در عمل دچار مشکالت جدی شده بود.
فالح تصریح کرد :ورود ســرمایهگذاران خارجی به کشور یکی از اثرات مهم این تفاهم
نامه است و البته طول میکشد تا سرمایهگذاران خارجی حوزههای مناسب را پیدا کنند.
بنابراین آنچه پس از تفاهم لوزان رخ میدهد ،در فضای اقتصادی کشور مطلوبیت های
جدیدی را ایجاد میکند.
تاثیر بیانیه لوزان بر معامالت فوالدی بورس کاال
رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران درباره تاثیر لغو تحریمها بر فضای
تجارت بینالمللی و تاثیر آن بر صنعت فوالد تصریح کرد :بدون شــک تجارت شــکل
گرفته پس از این اتفاق ،تجارتی دو ســویه خواهد بــود .ما پیش از این در حوزه فوالد
کاالهای صادراتی بســیاری تولید میکردیم که بخشی از آن به اروپا صادر میشد ،اما
وجود تحریمها صادرات را دشــوار کرده بود به طوری که برای صادرات مجبور به دور
زدن تحریمها و استفاده از واسطهها بودیم .از سوی دیگر در شرایط تحریم طرف خارجی
نیز خرید خود را محتاطانه انجام میداد که وجود چنین مشکالتی ،صادرات و ارتباط با
بازارهای اروپایی را برای تولیدکنندگان داخلی دشوار کرده بود.
مدیران بورس کاالی ایران هم با اشاره به گسترش روابط بین المللی ،رخدادهای اخیر
و از جمله تاثیر بیانیه لوزان را در تعامالت بین المللی این بازار با بازارهای جهانی مثبت
ارزیابی می کنند .مدیر توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کاالی ایران با اشاره به
تاثیر توافق ایران بر بخش های اقتصادی کشور گفت :بورس کاالی ایران و معامالتش نیز
تاحدودی از جنبه های مختلف از این توافق تاثیر می پذیرد.
علی پناهی در این خصوص افزود :با توجه به برداشته شدن محدودیت های بین المللی
در حــوزه نقل و انتقال پولی ،هم در حوزه صادرات ،حجم معامالت بورس کاال افزایش
خواهد یافت و هم بر روند ورود برخی کاالهای وارداتی تاثیر می گذارد.
برخی کارگزاران فعال در حوزه بورس کاال نیز معتقدند برداشته شدن دیوار بی اعتمادی
و اثبات حقانیت کشورمان در مناقشه هسته ای می تواند فضایی را برای ارتقای وجهه
بیــن المللی بورس کاال ایران فراهم کند و همچنین به افزایش تقاضای محصوالت در
داخل کشور منجر شود.
بر این اســاس مدیر معامالت کاال و انرژی شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین اظهار
داشت :با استفاده از دستاوردهای توافق جامع هسته ای و رونق اقتصادی ،انتظار می رود
شاهد افزایش ساخت و ساز و اجرای پروژه های عمرانی و رشد تولید باشیم که در این
فضــا تقاضا برای کاال به خصوص محصوالت تاالر صنعتی باالتر رفته و در نتیجه رونق
بیشتری در بورس کاالی ایران ایجاد خواهد شد   .
علــی اصغر بهرامی مدیر فلزات کارگزاری مفید هم در گفتگو با اطالعات بورس گفت:
تولید فوالد یکی از مهمترین بخش هایی است که متاثر از تحریم های اقتصادی بوده
است .در حوزه مبادالت بانکی مهم ترین معضلی که طی چهار سال اخیر با آن مواجه
بودیم همان سوئیفت ،ثبت سفارش ها و گشایش ال سی برای واردات مواد اولیه است
که خریدار و فروشنده را با مشکل مواجه کرده است .در بازار بین المللی هم باید بتوانیم  
عالوه بر اینکه جوابگوی نیاز داخلی باشیم به صادرات هم فکر کنیم.
بهرامی با اشاره به صادرات سنگ آهن گفت :جلوگیری از خام فروشی سنگ آهن یکی از
مسائلی است که با برداشته شدن تحریم ها باید به آن بپردازیم و به جای صادرات سنگ
آهن به قیمت  20تا  30دالر ،آهن اسفنجی را به قیمت  300تا  500دالر وارد نکنیم.
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همزمان با کاهش قیمت فوالد
کشور در سال جدید:

قیمت تولید هر کیلو فوالد
30تومان افزایش یافت

عضــو انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران اظهار
داشــت :با افزایش حقوق و دســتمزد کارگران و اضافه شدن یک درصد
مالیات بر ارزش افزوده طی ســال جاری ،قیمت تولید هر کیلوگرم فوالد
در کشــور  30تومان افزایش یافته اســت .وی ادامه داد :این در شرایطی
است که قیمت فوالد در ایران  60تومان به ازای هر کیلو کاهش داشته و
بازار با رکود روبرو است.
به گفته عضو انجمن فوالد ،قیمت فوالد در ابتدای هر سال روند افزایشی
پیدا میکرد و امســال برای اولین بــار در تاریخ صنعت فوالد ،قیمت این
محصول در کشور کاهشی بوده است.
به گزارش بولتن «اخبار فوالد» ،رضا شهرستانی با اشاره به رکود موجود
در بازار فوالد گفت :تولیدکنندگان فوالد درخواستی برای افزایش قیمت
محصوالت ندارند و تقاضایی به دولت ارائه نکرده اند.
شهرستانی با اشاره به اقدام اخیر وزارت صنعت برای اعمال تعرفه واردات
در پی درخواست تولیدکنندگان داخلی ،اظهار داشت :از ابتدای سال برای
واردات بیلت (شــمش) تعرفه  10درصدی ،تختال تعرفه  15درصدی و
فوالد طویل تعرفه  20درصدی اعمال شــده اســت ،اما با توجه به رکود
بازار ،این مســئله تأثیری در عرضه محصوالت فوالدی در کشور نداشته
و نتوانســته قیمت فوالد را تثبیت کند و یا افزایش دهد .وی پیشبینی
کرد ،وضعیت فعلی بازار فوالد تا زمان نهایی شــدن مذاکرات هســتهای
ادامه داشته باشد.

فروش  ۴۴۶۳ميليارد توماني
فوالد خوزستان در ۹۳

شركت فوالد خوزستان آمار فروش خود را در
ســال  1393اعالم كرد .براين اساس شركت
فــوالد خوزســتان در ســال  1393معادل 2
ميليون و  986هزار و  286تن محصول شامل
اسلب و بلوم و بيلت فروخت .ارزش اين ميزان فروش نيز بالغ بر 4463.5
ميليارد تومان بود.
به گزارش بولتن «اخبار فوالد» به نقل از ماين نيوز از مجموع فروش فوالد
خوزستان در سال قبل يك ميليون و  651هزار و  362تن آن مربوط به
بلوم و بيلت و يك ميليون و  334هزار و  932نيز مربوط به اسلب بود.
از نظر ارزشي هم از كل فروش اين شركت در سال  1393حدود 2481.4
ميليارد تومان بــه بلوم و بيلت و  1982.1ميليارد تومان نيز به اســلب

اخبار انجمن

ادامه تالشهای انجمن برای اصالح تعرفه
واردات فوالد در سال 94

در سال  93با تالش و پیگیری مستمر انجمن ،عالوه بر حذف ارز مبادالتی
از واردات بخش عمده ای از محصوالت فوالدی قابل تولید در داخل کشور،
خوشبختانه تعرفه واردات شــمش و محصوالت فوالدی به  15 ،10و 20
درصد افزایش یافت.
اما متاسفانه در روزهای پایانی سال گذشته با دستور وزیر محترم صنعت،
معدن و تجارت ،مجموع حقوق گمرکی و ســود بازرگانی چندین ردیف
تعرفه که به طور مشخص در داخل کشور تولید می شوند ،از  15درصد
به  10درصد کاهش یافت که از آن جمله می توان به ورق های گالوانیزه،
قلع اندود ،رنگی و همچنین بخشــی از ورق های ســرد زیر  3میلیمتر
اشاره کرد.
این در حالی است که در دستور مذکور تعرفه واردات ورق گرم زیر  3میلیمتر

اختصاص يافت.
طبق این گزارش ،در سال  1393بيشترين حجم فروش فوالد خوزستان
مربوط به سه ماهه سوم به ميزان  785هزار و  650تن بود .از نظر ريالي
نيز همين ســه ماهه با  1194.8ميليارد تومان بيشــترين فروش فوالد
خوزستان را به خود اختصاص داد.

موافقت طيبنيا با فسخ
قرارداد واگذاری فوالد
آذربایجان

نماینده میانه در مجلس شــورای اســامی از
موافقــت وزیر اقتصاد با فســخ توافقی قرارداد
واگــذاری کارخانه فــوالد آذربایجان به بخش

خصوصی خبر داد.
محمدعلی مددی گفت :مدیران سازمان خصوصی سازی ،مدیران ایمیدرو
و خریداران کارخانه فوالد آذربایجان جلسه ای مشترک برگزار کردند .در
این جلســه درخواست بخش خصوصی مبنی بر اقاله قرارداد واگذاری که
پیش از سال جاری طرح شده بود بررسی شد.
وی گفت ۶۰ :درصد سهام کارخانه فوالد آذربایجان تحت عنوان خصوصی
ســازی به گروه مالی بانک ملت و یک شخص حقیقی واگذار شده است و
مابقی ســهام این کارخانه در اختیار ایمیدرو است .هر سه شریک به این
نتیجه رســیده اند که نمی توانند این کارخانه را اداره کرده و به تعهدات
خود عمل کنند و پیش از سال جاری به صورت مکتوب ،خواستار فسخ و
اقاله قرارداد واگذاری شده بودند.
نماینده میانه در مجلس شــورای اســامی تصریح کرد :وزیر اقتصاد نیز
دســتور اقاله قرارداد را صادر کرده است تا وضعیت مالکیت این کارخانه
به حالت اولیه باز گــردد و کارگران به کار بازگردند .این کارخانه پیش از
واگذاری به بخش خصوصی در مالکیت دولت و تحت مدیریت ایمیدرو بود.

وزیر صنعت ،معدن و تجارت:

زنجیره تولید فوالد طي ۱۸
ماه آینده کامل میشود

وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اشــاره به نبود
مــواد اولیه برخــی واحدهــای صنعتی تولید
محصوالت فوالدی در کشــور ،این موضوع را
ناشی از نامنظم بودن سرمایه گذاری ها در این حوزه عنوان کرد و گفت:
زنجیره تولید فوالد کشور بین یک سال تا  18ماه آینده کامل می شود.
محمدرضا نعمت زاده در پایان بازدید از چند طرح صنعتی و معدنی استان
فارس در شهرک صنعتی شــیراز افزود :برخی بخش های زنجیره تولید
فوالد با ظرفیت باال در حال فعالیت هستند اما برخی بخش ها مواد اولیه

یعنی مواد اولیه این محصوالت از  4به  15درصد افزایش یافته است!
پس از اطالع انجمن از دســتور یاد شــده ،انجمن طی مکاتبه ای مراتب
اعتراض خود به این اقدام را اعالم کرد.
در این نامه آمده است « :مطابق مکاتبات قبلی این انجمن و صورتجلسات
تولیدکنندگان ورقهای فوالدی کشــور ،نه تنها هیچ گونه محدودیتی در
تأمین تقاضای داخلی انــواع ورقهای روغنی ،گالوانیزه ،رنگی و قلع اندود
توســط واحدهای تولیدی داخلی وجود ندارد بلکه به دلیل مازاد ظرفیت
عرضه بــر تقاضا ،تولیدکنندگان این محصوالت بــا نیمی از ظرفیت خود
فعالیت میکنند .عالوه بر این ،تغییرات اخیر کام ً
ال با قاعده پلکانی تعیین
ســود بازرگانی ( با توجه به جایگاه مواد اولیه و محصوالت) منافات دارد به
طوری که مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی محصوالت تخت فوالدی
کمتر از مواد اولیه آنها شده است».
انجمن در نامه فوق خواستار حذف ارز مبادالتی از واردات کلیه اقالم فوالدی
و افزایش مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی ورق های سرد ،گالوانیزه،
رنگی و قلع اندود به  20درصد شده است.

ندارند که در  18ماه آینده این زنجیره کامل و مواد اولیه واحدها از واحد
ماقبل تامین می شود.
همچنین ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به بازدید خود از مجتمع
در حال ســاخت فوالد نی ریز با ظرفیت تولید ساالنه  800هزار تن آهن
اسفنجی گفت :به دلیل محدودیت منابع عمومی ،سال گذشته  65درصد
این مجتمع به بخش خصوصی واگذار شد.

اختصاص  ۳.۲ميليارد دالر
تسهیالت برای توسعه فوالد

به گزارش بولتن «اخبار فوالد» امسال صندوق
توســعه ملی  3میلیــارد و  200میلیون دالر
تســهیالت به بخش توســعه فوالد در کشور
اختصاص خواهد داد که به اعتقاد کارشناسان
می تواند به ایمیدرو و اجرای پروژه های مهم فوالدی کشــور اختصاص
پیدا کند که در این بین  7طرح فوالدی مهم کشــور است که چند سال
است به دلیل مشکالت منابع نتوانسته اند پشرفت جدی داشته باشند.
به گزارش ماين نيوز ،صندوق توســعه ملی عالوه بر اختصاص این بودجه
برای بخش های فوالدی قرار اســت امســال بودجه ای ویژه به توســعه
بخشهای نیروگاهی و طرح های توسعه آب نیز اختصاص دهد.

گزارش ایمیدرو از مهمترین
اقدامات فوالدی در سال 93

رییس هیات عامل ســازمان توسعه و نوسازی
معادن و صنایع معدنی ایــران اعالم کرد :لغو
انحالل شرکت ملی فوالد ایران و خارج کردن
نام شــرکت تهیه و تولید مــواد معدنی ایران،
صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی و منطقه ویژه اقتصادی
خلیج فارس از فهرست واگذاریها ،از دیگر اقداماتی بود که سال گذشته
به نتیجه رسید
مهدی کرباسیان افزود :اجرای طرح توسعه سنگان ،افزایش  13درصدی
استخراج مواد معدنی ،استانداردهای زیست محیطی ،تکمیل و ابالغ طرح
جامع فوالد و جلب مشارکت بخش خصوصی واقعی از دیگر اقدامات مهم
فوالدی ایمیدرو در سال  93بود.
به گزارش بولتن «اخبار فوالد» به نقل از ایرنا ،کرباسیان مذاکره با سرمایه
جهت فعال شدن ال سی هفت طرح فوالد استانی ،طرح توسعه  5میلیون
تنی گندله ســازی و کنسانتره ســنگان ،صادرات  2میلیون تنی فوالد،
افزایش ســرمایه صندوق بیمه فعالیت های معدنی از اقدامات انجام شده
در سال  93برشمرد.

اطلس ملی فوالد ایران توسط وزیر صنعت
رونمایی می شود

پس از اتمام فاز اول طرح اطلس ملی فوالد ایران در اسفند ماه سال گذشته
و چاپ نقشه کارخانجات ،طرح ها و زیرساخت های فوالد ایران ،فاز دوم این
طرح که چاپ کتاب مربوطه را در بر می گیرد از ابتدای سال  94آغاز شده
و انتظار می رود در اردیبهشت ماه به پایان برسد .طی هماهنگی های انجام
شــده بین انجمن و وزارت صنعت ،معدن و تجارت مقرر شده است که پس
از چاپ کتاب مذکور ،اطلس ملی فوالد ایران طی مراسمی با حضور مقامات
دولتی ،نمایندگان مجلس شــورای اسالمی ،تولیدکنندگان و فعاالن عرصه
فوالد و اصحاب رســانه توســط وزیر محترم صنعت ،معدن و تجارت مورد
رونمایی قرار گیرد .طرح اطلس ملی فوالد ایران به ابتکار انجمن و مشارکت
دفتــر امور صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت تعریف شــد و در
برگیرنده اطالعات کارخانجات و طرح های فوالدی ،زیر ساخت های صنعت
فوالد اعم از برق ،گاز ،آب ،راه آهن و غیره و همچنین تامین کنندگان اصلی
فوالد ایران است و امید می رود که هر ساله به روز رسانی و چاپ شود.

مدیرعامل ذوبآهن ضمن تشریح برنامه افزايش توليد

حداقل توليد اقتصادي براي يك واحد فوالدي  5ميليون تن است

به گزارش بولتن «اخبار فوالد» ،اردشــیر ســعدمحمدي مديرعامل ذوبآهن
اصفهان در اولین نشست خبري در سال  94در خصوص برنامه هاي ذوب آهن
جهــت افزايش توليد گفت :در برنامه كوتاه مدت به توليد ســاالنه  4ميليون و
 200هزار تن و طي برنامه ميان مدت و بلند مدت به توليد  6ميليون تن دست
مييابيــم چرا كه حداقل توليد اقتصادي براي يك واحد فوالدي  5ميليون تن
است .مدير عامل ذوب آهن دستيابي به توليد  2ميليون و  700هزار تن فوالد
خام  در سال  93را يكي از مهمترين دستاوردهاي اين شركت عنوان كرد و گفت:
توليد آگلومره  14درصد ،فوالد خام  20درصد و كك  33درصد ،نسبت به سال
گذشته رشد داشته است .وي در بخشي از سخنان خود مجموع سرمايهگذاري
ذوبآهن در پروژههاي مختلف اين شركت را  2هزار ميليارد تومان اعالم كرد و
گفــت :اين پروژهها در حوزههاي افزايش توليد ،جذب چدن ،افزايش بهره وري،
بازسازي و تعميرات اساسي ،زيست محيطي و غيره در حال اجرا هستند.

تولید ریل و تیرآهن بال

سعدمحمدي استراتژي اصلي اين شركت را تغيير در سبد محصوالت عنوان
كرد و خاطر نشان ساخت :كيفيت باالي شمش هاي توليدي ذوب آهن باعث
ميشود اين شركت قادر به توليد ريل و تيرآهن بال پهن باشد .وي در ادامه
به اهميت اساســي پروژه توليد ريل و تيرآهن بال پهن اشــاره كرد و گفت:
پروژه توليد ريل ملي موجب گســترش صنعت حملونقل ريلي و همچنين
توســعه صنعت كشور ميشــود .اين پروژه  خوشبختانه  42درصد تا كنون
پيشــرفت داشته و در آذرماه شــاهد توليد اين محصول مهم در ذوب آهن
اصفهان خواهيم بود.

سرمایهگذاری در معادن

مديرعامــل ذوب آهن ســرمايه گــذاري در بخش معدن را يكــي ديگر از

سياســتهاي اين شركت اعالم كرد و افزود :سال گذشته معدن زغالسنگ
البرزشرقي را از طريق سازمان خصوصيسازي خريديم .همچنين در مناقصه
بخشي از زغال سنگ طبس هم برنده شديم که اميدواريم در سه ماهه سوم
امسال شرايط استخراج زغال سنگ را در طبس فراهم کنيم .برای در اختيار
گرفتن معدن سنگ آهن نيز قطعاً اقدامات الزم را انجام ميدهيم.

کنترلهزینه

مدير عامل ذوب آهن درمــورد صرفهجوييهاي صورت گرفته در ذوبآهن
گفت :مصرف مواد آهندار ،برق ،آب صنعتي و گاز طبيعي در سال  93كاهش
چشمگيري داشته و موجب كنترل هزينهها شده است .ضمن اينكه قيمت
تمام شده محصول در ذوب آهن نيز برخالف ساير كارخانههاي توليد فوالد
كشور در سال گذشته كاهش يافته و باز هم مي تواند كاهش يابد.

3

شماره 71نیمه دوم فروردین ماه1394

خبر خارجی
تولید فوالد در چین کاهش
یافت

تولید فوالد خام چیــن با ادامه کندی اقتصادی
این کشور ،در سه ماهه اول امسال کاهش یافت
که نخســتین کاهش طی این مدت در  20سال
گذشته بود.
به گزارش بولتن «اخبار فوالد» ،آمار منتشــره از سوی اداره ملی آمار چین
حاکیست تولید فوالد خام این کشــور در فاصله ژانویه تا مارس  1.7درصد
نســبت به مدت مشابه سال گذشــته کاهش یافت و به  200.1میلیون تن
رسید .تولید سه ماهه اول از سال  1995به این طرف کاهش پیدا نکرده بود.
کاهش تولید در بزرگترین فوالدساز جهان منعکس کننده کندی روند ساخت
و ساز و کاهش صادرات این کشور است.
تولید فوالد چین احتماال شاهد کاهش بیشــتری خواهد بود زیرا دولت در
تالش اســت مازاد ظرفیت این صنعت را محدود کرده و میزان آلودگی هوا
را کاهش دهد.
طبق گزارشی که ششم آوریل از سوی موسسه مالی گولدمن ساش منتشر
شد ،تقاضای فوالد چین در مدت شش ماه گذشته پنج درصد کاهش داشته
است که بزرگترین کاهش از زمان بحران مالی جهانی به شمار می رود.
بر اساس گزارش بلومبرگ ،انجمن آهن و فوالد چین پیش بینی کرد تقاضا
برای سنگ آهن در این کشور که بزرگترین خریدار این کاال در جهان است
به دلیل کاهش تقاضا برای فوالد ،ضعیف باقی خواهد ماند.

ف ها در
فصل افزایش تخفی 
بازار ورق ترکیه

تخفیف های اخیر عرضه کنندگان ورق در ترکیه
تمایل به خرید را باال برده است.
به گزارش بولتــن «اخبار فوالد» به نقل از ماين
نيوز ،قیمت پیشنهادی در بازار داخلی برای ورق
گرم  ٤٢٠دالر هر تن درب کارخانه نیز شــنیده شده که تحت تاثیر کاهش
قیمت های سی آی اس و رکود بازار سنگ آهن نیز است.
اگر چه این تخفیف ها تقاضا را بهتر کرده ولی نوســانات نرخ ارز که موجب
مشــکالت نقدینگی شده همچنان بر داد و ستد در بازار خرده فروشی تاثیر
منفی دارد.
قیمت پیشنهادی ورق گرم  ٤٢٠تا  ٤٤٠دالر هر تن درب کارخانه برای تولید
اواسط ماه می و ژوئن است.
برخی قیمت پیشــنهادی صادراتــی را به  ٤٠٠تــا  ٤١٠دالر هر تن فوب
رساندهاند ،چرا که رقابت باالست و نرخ لیره نسبت به دالر رو به کاهش است.

بازار فوالد ژاپن دچار رکود
شد

سرخطخبرهایاقتصادی

طبق آمار منتشر شــده انجمن آهن و فوالد ژاپن،
فروش فوالد این کشــور در مــاه فوریه  0.6درصد
نسبت به ژانویه و 2.8درصد نسبت به مدت مشابه
سال گذشــته کاهش داشته به  5.55تن رسید .به
گزارش بولتن «اخبار فوالد» ،انجمن آهن و فوالد ژاپن اظهار کرد ،سفارشات به
دلیل پایین آمدن تقاضای داخلی کاهش یافت و انتظار هیچ رشدی در این فصل
نمی رود .وی گفت ،تقاضای فوالد ژاپن برای استفاده در ساخت و ساز به خاطر باال
رفتن مالیات در سال گذشته راکد باقی مانده است .از طرف دیگر ،صادرات فوالد
در ماه فوریه  ٣درصد نسبت به ماه ژانویه و  ٤,٥درصد نسبت به مدت مشابه سال
گذشته باال رفته و به  2.07میلیون تن رسید .اما علت این بهبود در آمار ،پایین
بودن حجم صادرات ماه های نخست سال گذشته بوده است.
کارخانجات ژاپنی برای جبران سطح پایین فروش داخلی خود قصد دارند صادرات
را افزایش دهند .اما بازار فوالد آســیا کساد است و کارخانه ها از طریق صادرات
به سودی نمی رسند .به همین دلیل فوالد سازان ژاپنی قصد دارند در این فصل
تولید را کاهش دهند .آنها ترجیح می دهند به جای آنکه در قیمت های پایین
صادر کنند از تولید خود بکاهند .در این راستا کارخانه نیپون استیل ژاپن قصد
دارد در ماه هــای آوریل تا ژوئن حدود یک میلیون تن تولید فوالد خام خود را
کاهش دهد تا به کاهش مازاد موجودی بازار کمک کند.










تولید فوالد خام آلمان
کاهش یافت




در ماه مارس تولید فوالد خام آلمان  ٤.٤درصد نسبت
به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته به  ٣میلیون
و  ٩٠٠هزار تن رسید .به گزارش بولتن «اخبار فوالد»،
از ابتدای ســال جاری نیز در این کشور  ١١میلیون و
 ١٠٠هزار تن فوالد تولید شــده که ٢درصد نســبت به سه ماه نخست سال ٢٠١٤
کاهش داشــته است .بدین ترتیب دو ماه متوالی است که تولید فوالد خام در آلمان
نزولی است و در فوریه نیز  1.6درصد نسبت به فوریه  ٢٠١٤کاهش داشته است.






تولید فوالد در امریکا رو به
بهبودی



تولید فوالد خام امریکا طی دو هفته گذشته ١.٣
درصد باال رفته به یک میلیون و  ٦٢١هزار شورت
تن رســید .به گزارش بولتن «اخبار فوالد» ،نرخ
بهره وری کارخانه ها نیز از  ٦٧.٧درصد به ٦٨.٦
درصد افزایش یافت .همچنین از اوایل مارس تاکنون نرخ بهره وری صنعت
فوالد امریکا زیر  ٧٠درصد بوده است .میزان تولید هفته گذشته در مقایسه با
مدت مشابه سال  ٢٠١٤معادل  ١٢درصد پایین تر است.





گزارش بانک جهانی از اقتصاد ایران :فرار ساالنه  ۱۵۰هزار مغز
از ایران؛ بیکاری مسئله اول دولت ایران
نایب رییس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران:
سرمایههای ایرانیان خارج از کشور حدود  ۶۰۰میلیارد دالر
است.
تفاهم بانک های خصوصی و دولتی برای کاهش 3درصدی
نرخ سود
انجمن سنگ آهن ایران طی نامهای به شورای عالی معادن
کشور :اخذ حقوق دولتی از معادن سنگ آهن را متوقف کنید.
سفر هیئت  ۶۰نفره عمانی به ایران با هدف توسعه مبادالت
اختصاص بودجه  ۲۷میلیارد ریالی برای عارضهیابی بنگاههای
زودبازده
بلومبرگ :تعداد کســانی که در جهان ثروت میلیارد دالری
دارند ۲ ،هزار و  ۲۳۵نفر است.
قائممقام بانک جهانی :مشکالت اقتصادی تحریمهای روسیه
کمتر شده است.
صنــدوق بین المللی پــول :تغییرات نــرخ ارز و تنشهای
ژئوپلتیک اقتصاد جهان را تهدید میکند.
پیشبینی بانک جهانی :رشد اقتصادی ترکیه کاهش مییابد.
کسری بودجه آمریکا  ۵۳میلیارد دالر شد.
بلومبرگ :روســیه اقتصاد خود را از وابســتگی به نفت جدا
میکند.
بلومبر ۵۰۰ :بنگاه اقتصــادی در انتظار توافق نهایی ایران با
گروه  ۵+۱برای شــروع فعالیت های اقتصادی خود در ایران
هستند.
خبرگزاری روسیه :روسیه بودجه خود را با نفت بشکه ای ۵۰
دالر تطبیق می دهد.
بلومبرگ :کشور اندونزی با نرخ بهره بانکی پایین و جمعیت در
حال رشد و همچنین حمایت دولت از رونق در بخش مسکن
در حال تبدیل شدن به بهترین مکان دنیا برای سرمایه گذاری
در بخش مسکن است.
شــینهوا :اتحادیه اقتصادی " آ سه آن" (کشورهای جنوب
شرق آسیا) در رسیدن به اهداف تجاری خود در سال جاری
میالدی مطمئن نیست.

قيمتهايجهاني

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

بیلت

صادرات ريسیٍ ،فًب دریای سیاٌ -دریای بالتیک

388

بیلت

صادرات قساقستان ،فًب دریای خسر

*

*

بیلت

صادرات ترکیٍ  -فًب

432

430

430

بیلت

ياردات ایران از  - CISبىذر اوسلیC&F -

*

*

*

*

بیلت

ياردات ایران  CFR-بىذرعباس

*

*

*

372

370

بیلت

صادرات اکرایه -فًب دریای سیاٌ

388

370

355

355

360

358

میلگرد

صادرات ترکیٍ  -فًب

465

455

440

435

445

450

445

میلگرد

بازار داخلی ترکیٍ  -درب اوبار*

490

485

485

436

448

445

445

443

میلگرد

بازار داخلی ایران  -درب اوبار

453

452

452

420

*

430

433

*

*

میلگرد

اکرایه -فًب دریای سیاٌ

415

415

415

390

390

390

*

400

400

میلگرد

صادرات چیه  -فًب

374

373

373

358

352

350

362

371

361

يرق گرم 2 -تا  8میلی متر

صادرات اکرایه ،فًب دریای سیاٌ

419

418

405

368

*

378

378

*

368

يرق گرم

ريسیٍ -فًب دریای خسر

450

450

438

*

*

*

*

*

*

يرق گرم

صادرات ريسیٍ  -فًب دریای سیاٌ

430

430

410

390

390

*

*

*

*

کالف سرد

ترکیٍ بازار داخلی

613

613

613

558

550

555

545

540

540

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

23فًریٍ

 220مارس

 3آيریل

 10آيریل

 27فًریٍ

 2مارس

 13مارس

 8فًریٍ

 15فًریٍ

355

355

358

355

358

363

388

380

*

370

375

*

*

*

*

393

388

385

385

383

393

390

*

*

*

*

*

*

381

*

365

358

355
439

440
443

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
همکاران این شماره :مریم زمانیان ،هاجر شیرانی ،آسیه سیدعلیان ،پیمان مرادی،
مریمرحیمی
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر ،ضلع جنوبی پارک ساعی،کوچه اسعدی ،پالک 34
تلفن88708063 -88708064 :
فکس88708065 :
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قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران

قیمتهایداخلی

(واحد :ریال/کیلوگرم)

قیمت ورق روغنی در بازار تهران

قیمت میلگرد ساده و آجدار در بازار تهران

قیمت ورق روغنی در بازار تهران
سایس

هفته سوم اسفند

0.4

25,000

25,100

0.6

25,000

0.5
0.7

22,500

0.9

22,500

0.8
1

1.25

25,100

22,700
22,700
22,700

22,500

22,700

22,000

22,000

22,700

22,500

1.5
2

22,000

22,000

2.5
سایس

25,100

22,500

*

*

بازار تهران
در بازار
قیمت ورق
تهران
سیاه در
ورق سیاه
قیمت

هفته سوم اسفند

هفته چهارم اسفند

18,350

17,450

19,983

19,966

2

3
4

5
6

8

10

12

15
20

25

بازارهای تهران
فوالدی در
نبشی
قیمت محصوالتنبشی

میلگرد ساده

هفته چهارم اسفند

25,000

قیمت محصوالت فوالدی در بازارهای تهران

قیمت نبشی و ناودانی در بازار تهران

20,250

20,250

20,200

20,300

20,350

20,200

20,000

19,850

19,700

19,575

19,600

19,575

20,150

20,150

18,850

18,675

18,400

18,350

سایز
سایز
6.5
6.5
8
8
10

میلگرد ساده
میلگرد ساده
هفته سوم اسفند
اسفند
هفته سوم
17,500
17,500
18,100
18,100
15,900

10
12
12
14

14

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

هفته چهارم اسفند
17,200اسفند
هفته چهارم

هفته چهارم اسفند

16,100
اسفند
هفته سوم

16,400اسفند
هفته چهارم

16,200
16,100

16,100
16,400

16,200

16,100
16,100

16,200

16,100
16,100

16,200
16,100

16,100
16,200

4
3

4
5

15,950
20,700
20,700
21,000

21,000

هفته سوم اسفند
16,000
16,000
15,400
15,400
15,400
15,400
15,850
15,850
15,850
15,850
15,850
15,850
15,850
15,850
15,850
15,850
15,850
15,850
15,850
15,850
15,500
15,500
15,900
15,900

3
سایس

17,200
18,100
18,100
15,950

15,900
20,700
20,700
21,000

میلگرد آجدار
میلگرد آجدار میلگرد آجدار
هفته سوم اسفند

سایس

نبشی
هفته سوم اسفند

5
6

6
8

21,000

8
10
10
12

هفته چهارم اسفند
هفته چهارم اسفند
15,900
15,900
15,350
15,350
15,350
15,350
15,600
15,600
15,600
15,600
15,600
15,600
15,600
15,600
15,600
15,600
15,600
15,600
15,600
15,600
15,350
15,350
15,700
15,700

12
15
15

سایس
سایس
6

16,200
16,200
16,200
16,200

16,100
16,250
16,250
16,250

16,250
23,000
23,000
ناودانی

ناودانی

ناودانی

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

16,200
23,000
23,000

هفته چهارم اسفند
هفته چهارم اسفند
17,100
17,100
16,500

هفته سوم اسفند
هفته سوم اسفند
17,100
17,100
16,300
16,300
17,300
17,300
17,400
17,400
17,800
17,800
17,200
17,200
25,800
25,800
25,400
25,400
25,800
25,800

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

16,500
17,400
17,400
17,300
17,300
18,000
18,000
17,300
17,300
25,800
25,800
25,100
25,100
25,800
25,800

30000

25000

20000

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

1,430

16,707

1394/01/10

1394/02/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

1,430

15000
17,077

1394/01/10

1394/02/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گالًاویسٌ G

300

21,952

1394/01/10

1394/03/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق قلع اوذيد

250

29,150

1394/01/10

1394/03/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

1,160

16,707
10000

1394/01/17

1394/02/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

2,570

17,077

1394/01/17

1394/02/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق قلع اوذيد

540

29,150

1394/01/17

1394/03/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

2,200

16,707

1394/01/24

1394/03/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

2,090

17,077

1394/01/24

1394/03/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

5,100

16,707

1394/01/24

1394/02/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

15,120

17,077

1394/01/24

1394/02/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق سرد B

500

20,200

1394/01/24

1394/04/21

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گالًاویسٌ G

400

21,952

1394/01/24

1394/04/21

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گالًاویسٌ G

1394/01/24
تاریخمعامله
1394/01/24

1394/03/31
تاریخ تحویل
1394/03/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

1,430

16,707

1394/01/10

 1394/02/31فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

40,300

13,250

1394/01/19

1394/02/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

1,430

17,077

1394/01/10

 1394/02/31فًالد خًزستان

تختال C

20,000

14,500

1394/01/19

1394/02/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گالًاویسٌ G

300

21,952

1394/01/10

 1394/03/31فًالد خًزستان

تختال C

13,400

14,500

1394/01/25

1394/02/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق قلع اوذيد

250

29,150

1394/01/10

 1394/03/31فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

22,900

13,250

1394/01/26

1394/02/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

1,160

16,707

1394/01/17

 1394/02/31ريب آَه اصفُان

تیرآَه 12

132

16,700

1394/01/18

1394/01/25

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

2,570

17,077

1394/01/17

 1394/02/31ريب آَه اصفُان

تیرآَه 14

150,000

14,500

1394/01/23

1394/04/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق قلع اوذيد

540

29,150

1394/01/17

 1394/03/31ريب آَه اصفُان

تیرآَه 16

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

2,200

16,707

1394/01/24

 1394/03/31ريب آَه اصفُان

تیرآَه طًل کًتاٌ  14تا 18

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

2,090

1394/01/24

 1394/03/31ريب آَه اصفُان

تیرآَه 20
مخلًط
کًتاٌ 25تا-14
میلگرد طًل
سبذ میلگرد
سبذ

ناودانی

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

ریال/کیلوگرم

C olumn1

بورس کاال

C olumn2

C olumn3

C olumn4

C olumn6 C olumn5

C olumn1
تولیدکننده

نام کاال C olumn2

نبشی

قیمتپایانیمیانگین
حجممعامله
C olumn4
C olumn3
موزون (ریال)
(تن)

17,077

میلگرد آجدار

میلگرد ساده

تحویل
تاریخ
معامله
تاریخ
C olumn6
C
olumn5

ورق سیاه

تولیدکننده

فًالد مبارکٍ اصفُان

ورق روغنی

کاال اوذيد
نام قلع
يرق

2,210
حجممعامله
1,480
(تن)

100,000
19,280
1,000

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

5,100

16,707

1394/01/24

 1394/02/31ريب آَه اصفُان

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

15,120

17,077

1394/01/24

 1394/02/31ريب آَه اصفُان

A1

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق سرد B

500

20,200

1394/01/24

 1394/04/21ريب آَه اصفُان

سبذ تیرآَه  20تا 27

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گالًاویسٌ G

400

21,952

1394/01/24

 1394/04/21ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد مخلًط

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گالًاویسٌ G

2,210

21,952

1394/01/24

 1394/03/31فًالد َرمسگان جىًب

تختال C

17,500

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق قلع اوذيد

1,480

29,150

1394/01/24

 1394/03/31مجتمع فًالد کًیر

سبذ میلگرد مخلًط

9,240

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

40,300

13,250

1394/01/19

1394/02/31

فًالد خًزستان

تختال C

20,000

14,500

1394/01/19

1394/02/31

فًالد خًزستان

تختال C

13,400

14,500

1394/01/25

1394/02/31

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

22,900

13,250

1394/01/26

1394/02/31

ريب آَه اصفُان

تیرآَه 12

132

16,700

1394/01/18

1394/01/25

ريب آَه اصفُان

تیرآَه 14

150,000

14,500

1394/01/23

1394/04/31

ريب آَه اصفُان

تیرآَه 16

100,000

14,500

1394/01/23

1394/04/31

ريب آَه اصفُان

تیرآَه طًل کًتاٌ  14تا 18

19,280

13,000

1394/01/23

1394/04/31

5000

21,952
قیمتپایانیمیانگین
موزون (ریال)
29,150

14,500
13,000
17,500

1394/01/23
1394/01/23
1394/01/23

1394/04/31
1394/04/31
1394/02/31

946

14,500

1394/01/23

1394/02/31

192

14,788

1394/01/26

1394/01/31

10,000

17,111

1394/01/26

1394/02/31

275

14,500

1394/01/30

1394/02/31

13,800

1394/01/18

1394/02/20

14,000

1394/01/30

1394/02/06

