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تولید ملی توسط

مقام معظم رهبری ابالغ شد

سخن اول

مدیریت تولید و بومیسازی در
صنعت فوالد

سید رضا شهرستانی

رئیس هیئت مدیره شرکت نورد و تولید قطعات فوالدی
صنعت فوالد در ایران ،پتانســیل و استعداد بسیاری برای رشد
و رقابت پذیری دارد .معادن غنی ســنگ آهن در کشور هست،
انرژی و نیروی انسانی ماهر هم در کشور داریم.
مایه تأسف اســت که در وضعیت کنونی  18میلیون تن سنگ
صادر میکنیــم و از آن طرف چیزی حدود 9میلیون تن فوالد
وارد می کنیم.
چیزی که به ذهن من رسید این است که چطور چین توانست از
یک مصرف کننده به تولید کننده تبدیل شد و بیش از  50درصد
ظرفیت دنیا را به خودش اختصاص بدهد؟
آنها در دهه هشتاد انتقال تکنولوژی را از غرب را تجریه کردند،
روی آن کار کردند و به هیچ شرکتی اجازه ندادند که بدون مهر
معتبر تولید کند ،یعنی یک نقشه صحیح برای تولید طرحریزی
کردند.
ما اگر در ایران همچین سیستمی ایجاد کنیم قوت قلبی را برای
کارخانهدار یا مصرف کننده بوجود می آوریم که یک ارگان قوی
آن را تایید کرده اســت و این می شود برد برد که هم مشتری
نهایی رضایت دارد و هم آن شرکت تولیدی .ما توانایی خوبی در
تولید و ساماندهی زنجیریه تولید داریم و این ظرفیت سنجیها
صورت گرفته است.
هــم اکنون قادریم  95درصد کل کار ،از ســنگ اهن گرفته تا
تولید نهایی نورد ســرد را در کشور انجام دهیم .این خود نوعی
بومی سازی درست است .البته نکته ای که در بحث بومیسازی
الزم می بینیم به آن شاره کنم ،مدیریت زمان است.
نیاز اصلی بومی سازی ما مدیریت زمان است .یکی از دالیلی که
نمی توانیم بومی سازی را در ایران به طور کامل و صحیح به جلو
ببریم ،عدم مدیریت زمان است.
نکته بعدی مدیریت بر افراد تخصص یافته در رشته های مختلف
است که باید کار تیمی انجام دهند و یک سیستمی ارایه بدهند
که بتوان آن را اجرایی کرد .در واقع نیاز ما نیاز مدیریتی و تفکر
تخصصی است.
به نظر مــن در این بحث ،انجمن تولیدکننــدگان فوالد ایران
کلیدی ترین ارگانی اســت که خود اعضــا این انجمن را ایجاد
کرده اند و توقع اعضا بر این اســت که ظرفیت ها را شناســایی
کند ،شرکت هایی نادری که به ساخت تجهیزات و بومی سازی
اهتمام می ورزند را شناسایی کند و آن  را تایید کرده و به اعضا
بشناساند.

رهبر معظم انقالب اسالمی در اجرای بند یک اصل  110قانون اساسی با ابالغ
سیاست های کلی تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی که پس از مشورت
با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است ،دولت را مکلف کردند برای
تسریع در عملیاتی کردن این سیاستها در کمترین زمان ممکن ،راهکارها را
تنظیم کرده و پیگیری های قانونی را انجام دهد.
متن سیاســت های کلی تولید ملی ،حمایت از کار و ســرمایه ایرانی که به
رؤســای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابالغ شده ،به
شرح زیر است:
سیاست های کلی تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی
 1 .1باال بردن قدرت رقابت و افزایش بهره وری عوامل تولید با:
• اصالح و بازسازی ساختار تولید ملی
• کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت تولید
• اتخاذ انواع تدابیر تشویقی و تنبیهی
• بهینه سازی تعامل عوامل تولید
 2 .2هدایت و تقویت تحقیق و توسعه و نوآوری ها و زیربناهای آنها و بهره 
گیری از آنها ،با هدف:
کمی تولید ملّی
افزایش
• ارتقاء کیفی و
ّ
• باال بردن درجه ساخت داخل تا محصول نهایی
• حمایت از تجاری سازی فناوری محصول و بهره گیری از جذب
و انتقال دانش فنی و فناوری های روز و ایجاد نظام ملّی نوآوری
 3 .3گســترش اقتصاد دانش بنیان با تأکید بر توســعه مؤلفه های اصلی

آن ،از جمله :زیر ســاخت های ارتباطی ،زمینه های تسهیل تبدیل
دستاوردهای پژوهش به فناوری و گسترش کاربرد آن ،حمایت قانونی
از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و مرتبط کردن بخش های علمی
و پژوهشی با بخشهای تولیدی کشور
 4 .4حمایــت از تولید محصوالت با ماهیت راهبــردی مورد نیاز مصارف
عمومی یا بخش تولید کشور
 5 .5تکمیــل زنجیره تولید از مواد خام تا محصوالت نهایی با رعایت اصل
رقابت پذیری و فاصله گرفتن از خام فروشی در بازه زمانی معین.
 6 .6حمایت از تولید محصوالتی که عرضه رقابتی آنها با خالص ارز آوری
مثبت یا خالص ارزبری منفی همراه باشد.
 7 .7مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی،
و ثبات ارزش پول ملّی
 8 .8بهبود فضای کسب و کار با هدف افزایش تولید ملّی و اصالح زمینه های
فرهنگی ،قانونی ،اجرایی و اداری
 9 .9افزایش سهم بخشهای تعاونی و خصوصی در تولید ملّی از طریق:
• تقویت انگیزه و عــزم ملّی و تأکید و تســریع در اجرای کامل
سیاست های کلی اصل  ،44رعایت انضباط مالی و بودجه ای دولت
• رفع تبعیض بین بخش دولتی و بخش های خصوصی و تعاونی
• ســاماندهی و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط در جهت
کارآمدسازیآنها
دولتی اقتصادی در جهت تولید ملّی
غیر
عمومی
 1010تنظیم نقش نهادهای
ِ
ِ
ادامه در صفحه 2

انتقاد غضنفری از منفی شدن

تراز ارزی شرکت  های فوالدی
وزیر صنعت ،معدن و تجارت از منفی شــدن تراز ارزی شرکتهای فوالدی انتقاد کرد
و گفــت :با اینکه در تولید فوالد در رتبه پانزدهم جهان قرار داریم اما از نظر ارزی هنوز
تراز مثبتی در صنعت فوالد نداریم .وی همچنین انتقاد و تهدید سال پیش به طرح های
غیرفعال فوالدی را دوباره پیش گشید و گفت :برای اجرای طرحهای فوالدی در طول
برنامه پنجم توسعه نیز مجوزهای سرمایهگذاری صادر شده و افرادی که این طرحها را
در اختیار دارند ولی آن را فعال نکنند ،مجوزشان باطل خواهد شد.
مهدی غضنفری در همایش چشمانداز صنعت فوالد سخنرانی کرد و گفت :کارخانههایی
که در صنعت فوالد ارزآوری برای کشــور به همراه دارند ،باید مورد توجه و در اولویت
اجرا قرار گیرند .وی افزود :برای برخورد با فشــار تحریمها در سال آینده الزم است که
مهم ترین طرحهای ارزآور در رأس برنامههای بنگاههای اقتصادی قرار گیرند.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با خطاب قرار دادن مدیر عامالن شرکتهای ذوبآهن،
فوالد مبارکه و فوالد خوزستان گفت :درست است که ارزش صادرات افزایش یافته ،ولی
در واقع تراز ارزی این صنعت منفی شده است .وی افزود :ایران در تولید فوالد در رتبه
پانزدهم جهان قرار دارد ،اما از نظر ارزی هنوز تراز مثبتی در صنعت فوالد نداریم.
غضنفری همچنین با اشــاره به وضعیت طرح های فوالد استانی گفت :برای اجرای 9
طرح فوالدی با ظرفیت  4میلیون تن و میزان پیشرفت فیزیکی باالی  95درصد از دولت
مصوبه گرفتهای تا اجرایی شوند .وی در ادامه گفت :در سال  91سعی کردیم ،هفت طرح
فوالدی را به بخش خصوصی واگذار کنیم ،اما استقبالی از این کار نشد ،به همین دلیل
اخیراً مصوبهای از دولت گرفتیم تا در اجرای این طرحها با بخش خصوصی مشــارکت
داشته باشــیم .وی افزود :به این ترتیب سرمایهگذاری انجام شده در مورد این طرحها
که پیشــرفت فیزیکی  50تا  60درصدی دارند ،به عنوان آورده تلقی میشود و بخش
خصوصی باید بقیه سرمایه مورد نیاز برای اجرای آن را پرداخت کنند.
به گزارش اخبار فوالد به نقل از فارس ،وزیر صنعت با اشاره به واردات  10میلیارد دالری
فوالد خام و محصوالت فوالدی در سال  82گفت :این رقم در سال  90به  8/9میلیارد
دالر رسید و امیدواریم در سال  94به  2/5میلیارد دالر برسد که به معنی کاهش مصارف
ارزی کشور است .در سال  89حدود یک میلیارد دالر صادرات در حوزه فوالد و محصوالت

فــوالدی صورت
گرفت که این رقم
در سال گذشته به
 1/5میلیــارد دالر
رسید.
وزیــر صنعت در
ادامه با اشــاره به
پیشبینــی ایجاد
ظرفیت  23میلیون تنی برای تولید کنســتانتره سنگ آهن و  31/5میلیون تنی گندله
ســنگ آهن گفت :برای ایجاد ظرفیت  32/6میلیون تنی فوالد خام و  25میلیون تنی
محصوالت فوالدی برنامهریزی شــده که برای این کار باید منابع ارزی و ریالی تأمین
شود.
غضنفری افزود :برای اجرای طرحهای تولید کنستانتره سنگ آهن 100میلیارد تومان
و  100میلیــون یورو و برای اجرای طرحهای تولید گندله ســنگ آهن  2هزار و 400
میلیارد تومان و  800میلیون یورو سرمایهگذاری پیشبینی شده است .همچنین برای
اجرای طرحهای فوالد خام در کشــور هزار میلیارد تومــان و  2/5میلیارد یورو و برای
تولید محصوالت فوالدی  300میلیارد تومان و  600میلیون یورو پیشبینی شده است
که برای برخی از این منابع مصوبه بانکی یا استانی اخذ شده و برای برخی نیز گشایش
اعتبار صورت گرفته است.
وی با اشاره به رشد  5تا  10درصدی تولید گندله سنگ آهن ،فوالد خام و محصوالت
فوالدی در  9ماهه امسال گفت :در این مدت تولید کنستانتره سنگ آهن 10درصد رشد
داشته است.
وزیر صنعت در ادامه با بیان اینکه در کشــور ســنگ آهن ارزان عرضه میشود ،اظهار
داشــت ::این محصول پس از تبدیل به شــمش فوالد با ارز سه هزار تومانی در بورس
کاال عرضه میشود ،در حالی که همه حلقهها باید سود عادالنه ببرند و تعادل بین آنها
ایجاد شود.
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وزير صنعت ،معدن و تجارت خبر داد:

تصمیم برای «احياء و
بازتنفس طرح هاي فوالدي»
گرفته شد

وزير صنعت ،معدن و تجارت خبر از پرداخت تسهيالت
ريالي و ارزي به طرح هاي فوالدي بخش خصوصي داد و گفت225 :ميليارد تومان اعتبار
رياليو9ميليونيورواعتبارارزيبهطرحهايفوالديبخشخصوصياختصاصمييابد.
مهدي غضنفري با اشــاره به جلســه نیمه بهمن با معاون اول رئيس جمهور كه با
هدف جان بخشــي به طرح هاي فوالدي برگزار شــده بود ،گفت :تصميمات اين
جلســه نويد بخش طــرح هاي فوالدي بــا بيش از 90درصد پيشــرفت فيزيكي
اســت و منجر بــه افزايش 4ميليون تن ظرفيت توليد فوالد كشــور خواهد شــد.
وی كه از اين تصميم به عنوان «احياء و بازتنفس طرح هاي فوالدي» ياد كرد ،گفت :طبق
نتايجاينجلسهاميدواريمتاخردادماهسالآيندهشاهدبهرهبرداريازچندطرحفوالديباشيم.
غضنفري افزود :بر اين اساس مقرر شد كه اول اسفند در مجموع  225ميليارد تومان
اعتبار ريالي و 9ميليون يورو اعتبار ارزي از ســوي بانك هاي عامل به هشت طرح
بزرگ و كوچك فوالدي بخش خصوصي در نقاط مختلف كشور اختصاص يابد.

مصرف فوالدهای مقاومتی در
کشور محدود است

عضو هیئت مدیره شــرکت هفت الماس با بیان
اینکه در کشورهای پیشرفته نیمی از فوالدهای
تولیدی با مقاومت باالست ،گفت :مصرف این نوع
فوالد در کشور ما محدود است.
نویــد ایزدپناه با بیــان این مطلب افزود :امروزه در دنیــا نیمی از فوالدهای
تولیدی ،فوالدهای خاص و با مقاومت باالست ،اما مصرف اینگونه محصوالت
در کشور ما بسیار محدود است.
وی ادامه داد :هم اکنون  95درصد تولید مربوط به فوالدهای معمولی است و
پیمانکاران تمایلی برای بهره گیری از فوالدهای با مقاومت ندارند.
عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران تصریح کرد :متاسفانه عرف کشور ما
اینست که هرچه وزن سازه سنگین تر باشد ،سازه مطلوبتر است ،در حالیکه
سازه های خاص فوالدی با مقاومت باال و وزن سبکتر تولید می شوند.
ایزدپناه اظهار داشت :همچنین طراحان سازه تمایل بیشتری به طراحی سازه با
مقاومت معمولی دارند ،چرا که مصرف این نوع فوالدها در کشور بیشتر است.
وی تاکید کرد :در این شرایط تولیدکنندگان باید هرچه بیشتر در زمینه فواید
ســازه های با مقاومت باال اطالع رســانی کنند تا فرهنگ مناسب در جهت
توسعه این نوع فوالد که به استحکام ساختمان ها کمک می کند ،ایجاد شود.

اخبار انجمن

حضورفعال
انجمندرهمايش
«چشماندازصنعت
فوالد و معدن ايران»

ســومين همايش «چشــم انداز
صنعت فــوالد و معــدن ايران»
با حضــور بيــش از  700نفر از
مسئوالن و مديران ،فعاالن و کارشناســان حوزه فوالد و معدن ايران و نمايندگان
اصحاب رســانه توســط روزنامه دنیــای اقتصاد و با حمایت و مشــارکت انجمن
تولیدکننــدگان فوالد ایران ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،ایمیدرو ،فوالد مبارکه،
فوالد خوزســتان ،بورس کاال و چند شرکت دیگر در تاریخ  28بهمن ماه در مرکز
همايش هاي صدا و سيما برگزار شد.
مطابق رویه انجمن در دو دوره گذشته این همایش ،در دوره سوم نیز انجمن نقش
پررنگی در برگزاری همایش مذکور داشت به طوری که عالوه بر حمایتهای معنوی
و حضور مدیران شــرکت های عضو انجمن در همایش ،دکتر بهرام سبحانی عضو

حمایت از خودروسازی به
سمت فوالد سازی جریان
یابد

رئیس اتاق بازرگانــی و صنایع و معادن تهران
گفت :فشــار وارده به مصرف كنندگان ،تعرفه
 90درصــدی و قیمت های حمایتی كه دولت از خودروســازان انجام می
دهد ،اگر به سمت فوالد روانه شــود احتمال صادرات  10میلیارد دالری
وجود دارد.
آل اسحاق اظهار داشت :هم اكنون  4عامل اصلی ضرورت توسعه فوالد از
جمله انرژی ،معادن ،نیروی انســانی و بازار وجود دارد ،بنابراین باید سهم
بخش خصوصی در زمینه تولید فوالد افزایش یابد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران چالش های عمده پیش روی
تولید فوالد را كاهش شدید بودجه های عمرانی دانست و خاطرنشان كرد:
فوالد نیز با كاهش بودجه های عمرانی متضرر شده است.
آل اسحاق با انتقاد از كند بودن روند اجرای  8طرح فوالدی ،اظهار داشت:
بنا بر این بود كه تولید فوالد در سال  92به  30میلیون تن برسد در حالی
كه هم اكنون  8استان كشور معطل اجرای این طرح ها هستند.
وی با تاكید بر ضرورت همخوانی تمامی اعضای زنجیره ای فوالد با یكدیگر
خاطرنشــان كرد :اگر حلقه های این زنجیره با هم همخوان نشوند به طور
قطع لطماتی جبران ناپذیر به این صنعت وارد خواهد شد.

سرانه مصرف فوالد
288کیلوگرم است

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان میزان تولید فوالد
را  17میلیون تن عنوان کرد و گفت :برای ســال
 94باید بالغ بر  30میلیون تن فوالد در کشــور
تولید شود.
اردشیر ســعد محمدی افزود :هم اکنون در کشور میزان مصرف فوالد 288
کیلوگرم به ازای هر نفر اســت ،این در شرایطی است که کشورهای دنیا به
لحاظ مصرف فوالد به ســه گروه با دامنه مصرف زیر  100کیلوگرم ،مابین
 100تا  300کیلوگرم و کشــورهای باالی  300کیلوگرم تقسیم می شوند
لذا ایران در دسته کشورهای در حال توسعه قرار دارد .وی تصریح کرد :برای
برداشتن گام و رسیدن به مرحله صنعتی شدن باید مصرف و تولید فوالد با هم
همخوانی داشته باشد لذا ضرورت دارد تا این بخش توسعه یابد.
به گفته سعد محمدی ،سهم فوالد در تولید ناخالص ملی کشور در سال 90
باالتر از  1/8درصد اســت در حالی که جایگاه ما به لحاظ اقتصادی در فوالد
باید به مراتب بیشتر از وضعیت فعلی باشد.

هیئت مدیره انجمن به عنوان یکی از ســخنرانان و مهندس خلیفه ســلطانی دبیر
انجمن با حضور خود در پانل تخصصی بــه ارائه دیدگاه های انجمن در خصوص
مسائل روز فوالد پرداختند.
دکتر سبحانی در ســخنان خود بازپرداخت اقساط وامهای ارزی فوالدسازان با نرخ
مبادلهای را باعث ورشکستگی آنان دانست .وی همچنین با اشاره به مشکالت مواد
اولیه تولیدکنندگان فوالد اظهار داشت که در زمینه تولید شمش فوالد سرمایهگذاری
کافی در کشور انجام نشده است .مهندس خلیفه سلطانی نیز در پانل تخصصی این
همایش چالشهای اساســیتولید فوالد در سالهای آینده را در زمینه های تامین
آب ،حمل و نقل و ســنگآهن برشــمرد و در خصوص موضوع اکتشاف و فرآوری
سنگآهن گفت :متاسفانه اکتشاف و تولید سنگآهن متناسب با ظرفیت های ایجاد
شــده در آهناسفنجی و گندله نیست و تولیدکنندگان بزرگ سنگآهن نظیر گل
گهر و چادرملو به جای اینکه به دنبال کشــف ذخایر جدید بروند ،سرمایهگذاری در
فوالد و احداث کارخانههای فوالدســازی در جوار معدن را در برنامه قرار دادهاند که
این سیاست اشتباه است.
مشروح گزارش همایش«چشم انداز صنعت فوالد و معدن ايران» را در شماره
 49نشریه چیالن بخوانید.

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت:

ایران دومین تولیدکننده
آهن اسفنجی در جهان است

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،جایگاه ایران
در تولید آهن اســفنجی در جهــان را به عنوان
دومین کشــور تولیدکننده آهن اسفنجی در جهان دانست و گفت :به دلیل
مزیت گاز موجود در کشــور ،در زمینه تولید آهن اسفنجی بیشترین میزان
تولید را داریم و دومین تولیدکننده در جهان بعد از هندوســتان محســوب
میشویم.
وجیه اهلل جعفری با اشــاره به راهاندازی واحدهای مختلف فوالدی در کشور
تصریح کرد :امید اســت با افزایش ظرفیت تولید ،رتبه ما در این زمینه نیز
ارتقا بیاید.

فوالد سیرجان با مشارکت
گلگهر احداث می شود

مدیر عامل صندوق بازنشســتگی شرکت ملی
صنایع مس ایــران از احــداث مجتمع تجاری
تفریحی در محوطه صندوق خبــر داد و گفت:
پروژه بعدی ما احداث کارخانه فوالد ســیرجان
است که با مشارکت گل گهر در حال انجام بوده و از آنجا که جزو پروژههای
مهر ماندگار است تا پایان دولت دهم به اتمام خواهد رسید.

مجتمع فوالد ازنا در انتظار
تسهیالت

نماینده دورود و ازنا در مجلس شــورای اسالمی
گفت :با تخصیص به موقع تســهیالت اعتباری،
فاز اول مجتمع فوالد ازنا در تابستان سال آینده
افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.
عباس قائد رحمت افزود :عملیات اجرایی مجتمع فوالد ازنا از تابســتان 85
آغاز و فاز اول آن  59درصد پیشــرفت فیزیکــی دارد .وی اظهار کرد :این
کارخانه ورق فوالدی با ضخامتهای مختلف برای اســتفاده در بدنه خودرو
تولید خواهد کرد.
ایــن نماینده مجلس افزود :در فاز اول ایــن کارخانه یک میلیون و 200
هزار تن نورد و در فاز دوم که مربوط به ذوب اســت  700هزار تن فوالد
تولید میشود.

درخواست انجمن برای حذف تعرفه واردات
فروآلیاژها
با توجه به نقش قیمت فروآلیاژها در بهای تمام شده فوالد ،انجمن طی مکاتبه
ای با معاون امور معــادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت با
اشاره به تعرفه  25درصدی واردات فروآلیاژها و مزیت انرژی در این صنعت،
محاســبات شفاف و جامعی در این خصوص ارائه کرده و بیان داشته که اوالً
حمایت صورت گرفته روی فروسیلیس و فرومنگنز به ترتیب معادل  %55و
 %36قیمت فروش می باشــد که با در نظر گرفتن ســود ده بودن ذاتی این
صنایع ،حاشیه ســود این تولیدات را به ارقام بسیار باالتر و غیر ضروری می
رساند .ثانیاً نزدیک  %60حمایت فروسیلیس و  %30فرومنگنز از ناحیه مزیت
انرژی می باشند که حتی با فرض حذف تعرفه  25درصدی واردات فروآلیاژ
(که منجر به تحمیل هزینه  200میلیارد تومانی به صنعت فوالد کشور می
شود) باز هم صنعت فروآلیاژ معادل  20تا  40درصد قیمت فروش کاال نسبت
به رقبای خارجی خود مزیت هزینه برق خواهد داشت.
با این توضیحات انجمن خواســتار حذف تعرفه کلیه فروآلیاژها شده است تا
بهای تمام شده تولید فوالد به طبع آن قدری تعدیل گردد.

ادامه از صفحه 1

1111شفاف سازی و به هنگام سازی آمار و اطالعات و تسهیل دسترسی
به آن و اطالع رسانی در مورد ابعاد و فرصت های سرمایه گذاران و
سرمایهگذاری در رشته های مختلف و مقابله جدی با استفاده از هر
گونه دسترسی اطالعاتی ویژه
1212توانمند سازی و ارتقاء بهره وری نیروی کار با افزایش انگیزه ،مهارت و
خالقیتوایجادتناسببینمراکزآموزشیوپژوهشیبانیازهایبازارکار.
بسترسازی و ساماندهی اشتغال و حرکت نیروی کار ایرانی در سطح
ملی ،منطقه ای و جهانی
1313ارتقاء سرمایه های انسانی ،طبیعی ،اجتماعی و فیزیکی با تأکید بر
توسعه نهادهای مردمی برای رشد تولید ملی
 1414توسعه فرهنگ حمایت از ســرمایه ،کار ،کاالها و خدمات ایرانی و
استفاده از نظرات متخصصان و صاحب نظران در تصمیمات اقتصادی

1515جلوگیری از اتالف و راکد ماندن ســرمایه های فیزیکی و انسانی
ایرانی با تأکید بر ایجاد و توســعه خدمات فنی و مشــاوره ای فرا
بنگاهی و ارتقــاء بازده اقتصادی این ســرمایه ها در بخش های
مختلفاقتصادی
1616گســترش تنوع ابزارهای سرمایه گذاری در بازار سرمایه و تکمیل
ساختارهایآنواعمالسیاست هایتشویقیبرایحضورعموممردم
سرمایه
.
و سرمایه گذاران داخلی و بین المللی بویژه منطقه ای در بازار
حمایت از محققان و ســرمایه گذاران و تشــویق ورود ســرمایه 
هــای ایرانی به حوزه های ســرمایه گــذاری خطرپذیر متضمن
تحقیق و توسعه با تأسیس صندوق های شراکت یا ضمانت برای
سرمایه گذاری در این حوزه
1717کارآمد ســازی مدیریت منابع موجود در صندوق توسعه ملّی در

جهت بهینه سازی و هم افزایی ظرفیتهای تولیدی و ارتقاء کیفی
کار و سرمایه ایرانی
1818تنقیــح و اصالح قوانین و مقــررات (از جمله اصالح قانون پولی و
بانکی ،تأمین اجتماعی و مالیات ها) برای تسهیل فعالیت در بخش 
های تولیدی و رفع موانع سرمایه گذاری در سطح ملی با رویکرد
ثبات نسبی در قوانین
 1919کارآمد کردن نظام توزیع کاالها و خدمات با اســتفاده از ساز و کار
شفافسازی و اطالع رسانی و کاهش واسطه های غیر ضرور و ناکارآمد
2020گسترش منابع مالی و کارآمد سازی مدیریت آن در جهت افزایش
ظرفیت تولید ملّی و کاهش هزینه های تأمین مالی مورد نیاز بویژه با
ساماندهی ،گسترش و حمایت از نهادهای مالی توسعه ای و بیمه ای
2121جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف.
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خبر خارجی
آرسلورمیتال در آفریقای
جنوبی شرایط فوق العاده
اعالم کرد

با تعطیل شــدن کارخانه، Vanderbijlpark
شرکت آرسلورمیتال در آفریقای جنوبی شرایط

را فوق العاده اعالم کرد.
به گزارش اخبار فوالد به نقل از فوالد نیوز ،شرکت آرسلورمیتال در آفریقای
جنوبی اعالم کرد که با آتش گرفتن کارخانه  Vanderbijlparkخســارت
گســتردهای به تجهیزات تولید این کارخانه وارد شده که منجر به تعطیلی
فوری آن شده است .بر اساس این خبر ،سایر کارخانجات گروه آرسلورمیتال
همکاری های الزم را به عمل خواهند آورد تا منابع جایگزینی ایجاد کرده و
تأثیرات منفی وقوع این حادثه بر مشتریان شرکت را کاهش دهند.

راه اندازی فوالد بصره با
همکاریترکیه

وزارت صنعت و معدن عراق با یک شرکت ترک
برای راه اندازی کارخانــه تولید آهن و فوالد در
بصره قراردادی امضا کرد که ارزش سرمایهگذاری
آن  700میلیون دالر بوده و مقرر شــده تا تولید
این کارخانه را تا میزان یک میلیون تن در سال افزایش دهد.
این قرارداد به منظور راهاندازی مجدد ،توسعه و ایجاد خطوط تولیدی جدید و
افزایش ظرفیت تولید در کارخانه موجود در بصره است.
پیشبینی میشــود که فرآیند نوسازی و توسعه کارخانه مذکور به مدت 3
ســال زمان خواهد برد و این در حالی اســت که مدت این قرارداد برای 18
سال تنظیم شده تا سود حاصل از آن طی این مدت بین طرفین تقسیم شود.

کاهشصادراتسنگآهن
هند در سال مالی2013-2012

پیش بینی می شود ،صادرات سنگ آهن هند در
سال مالی  2013-2012که  30مارس  2013به
اتمام می رسد تا  72درصد کاهش داشته باشد.
ممنوعیت های دولتی برای صادرات و استخراج
ســنگ آهن در بازار داخلی صادرات را کاهش داده اســت.پیش بینی شده
صادرات سنگ آهن هند از  61/80میلیون تن به  17/30میلیون تن برسد.
همچنین قابل ذکر است طبق آمار صادرات سنگ آهن هند در  8ماه نخست
سال مالی فوق  62/3درصد افت داشته و به  15میلیون تن رسیده است.

قيمتهايجهاني

بر اساس پیش بینی سال 2013

افزایش تعرفه اتحادیه اروپا بر
واردات فوالد چین

اتحادیه اروپا قصــد دارد تعرفه باالیی بر واردات
فــوالد از چین اعمــال کند چرا کــه برخی از
کشــورهای عضو معتقدند چین با بهره گیری از
معافیت های دولتی ســعی دارد صادرات به این

کشورها را افزایش دهد.
این دومین باری اســت که  27کشــور عضو اتحادیه اروپا تعرفه هایی برای
واردات از چین اعمال می کنند و اینبار این تعرفه ها خیلی باالتر خواهد بود
و هزینه ای بالغ بر  675میلیون دالر برای چین خواهد داشت.ظاهرا از اواسط
ماه مارس مالیات های جدید اجرایی می شــوند و تاکید اصلی آن بر فوالد
پوششی ارگانیک است.

کاهش صادرات فوالد ترکیه
در ماه ژانویه

براساس آماری که توسط انجمن صادرکنندگان
ترکیه منتشــر شــد ،در ماه ژانویه سال جاری،
صادرات فوالد کشور ترکیه به مقدار  1.16میلیارد
دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته
 4.9درصد و نسبت به ماه دسامبر سال  2012در حدود  7.8درصد کاهش
یافته است.
به گزارش چیالن به نقل از فوالد نیوز ،با احتســاب ماه ژانویه ،در دوازده ماه
گذشته صادرات فوالد این کشور به ارزش  15.5میلیارد دالر بوده که نسبت
به مدت مشابه سال پیش از آن تقریباً ثابت باقی مانده است.
در ماه ژانویه ســال جاری ،در بین بخشهای صنعتی کشــور ترکیه از نظر
بیشــترین میزان صادرات ،بخش فوالد در رتبه چهارم قرار دارد در حالیکه
بخش خودرو با ارزش صادرات  1.49میلیارد دالردر رتبه نخســت بیشترین
صادرات در میان بخشهای صنعتی این کشور قرار گرفته است.

افزایش قیمت میلگرد در
چین

در بازار داخلی چین پس از آن که چند کارخانه
بزرگ ،قیمت های میلگرد فوریه را باال بردند تجار
نیز در شمال این کشور قیمت را افزایش دادند.
اگرچه فعال با توجه به نزدیکی تعطیالت ،بازار آرام
است ولی بسیاری انتظار دارند پس از تعطیالت بازار چین بهبود یابد .شاید
بالفاصله پس از تعطیالت بازار خیلی فعال نشــود چون تقاضای فصلی کم
اســت ولی معموال در ماه مارس که شــرایط جوی بهتر می شود تقاضا نیز
باالتر می رود.

احتمال کاهش واردات
فوالد تخت برزیل

بر اساس پیشبینی مجموعه توزیع فوالد تخت
برزیل ،واردات این محصول به برزیل در ســال
 2013ممکن است با کاهش  50درصدی روبرو شود.
واردات فوالد تخت به برزیل از دســامبر گذشــته تاکنون با روند کاهشی
روبرو بوده است .در ســال  ،2012واردات فوالد تخت به برزیل در حدود
1/64میلیون تن بوده که نسبت به واردات  1/94میلیون تنی در سال پیش
از آن ،کاهش یافته است.

فوالدسازان روس به دنبال
کاهش هزینه های تامین
انرژی

هزینه های تامین انرژی در روســیه نسبت به
اروپا و امریکا باالتر است از این رو قدرت رقابت
فوالدســازان روس تضعیف می شــود .در این
راســتا همه کارخانه ها سعی دارند هزینه های انرژی را پایین بیاورند و با
مدرنیزه کردن خطوط تولید به افزایش بهره وری در مصرف انرژی دست
یابند .همچنین قصد دارند از گرمای تولید شده در جریان ذوب فوالد نیز
بهره می برند..

قدیمیترین کارخانه فوالد
بلژیک تعطیل می شود

شرکت فوالد و معدن ارسلورمیتال اعالم کرده
اســت بزودی یک مجتمع تولید کک و شش
خــط تولید فوالد خود در بلژیک را تعطیل می
کند .به گفته این شــرکت ،سقوط تقاضا برای
فــوالد و ظرفیت بیــش از نیاز تولید در این بخش آن شــرکت را مجبور
ســاخته تا یک مجتمع تولید کک و شــش خط تولید فوالد خود در لیژ
که ســابقه دوقرن تولید دارد  را تعطیل کند .برنارد دهوت ،مدیر ارســلور
میتال می گوید فقدان ســفارش خرید آهن و اقتصاد بیمار اروپا راهی جز
اتخاذ تصمیمی حاد برای آن شــرکت باقی نگذاشــته است .ارسلورمیتال
خاطر نشــان کزد که این شــرکت به عملیات پنج خط تولید فوالد خود
ادامه خواهد داد.

جهانیجهانی
بازار
فوالدی
محصوالت
شمش
در بازار
فوالدی در
محصوالت
و قیمت شمش و
تغییرات
روند تغییرات قیمتروند
َفتٍ مىتُی

َ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

510

بیلت

صادرات ريسیٍ ،فًب دریای خسر

560

573

بیلت

صادرات ترکیٍ  -فًب

550

555

563

بیلت

ياردات ایران از  - CISبىذر اوسلیC&F -

*

*

*

548

بیلت

بازار داخلی ایران  -درب اوبار

*

*

*

*

*

بیلت

صادرات چیه  -فًب

550

555

565

*

*

*

میلگرد

صادرات ترکیٍ  -فًب

605

610

613

613

605

600

600

میلگرد

بازار داخلی ترکیٍ  -درب اوبار*

600

613

620

613

608

605

605

603

میلگرد

بازار داخلی ایران  -درب اوبار

*

*

*

*

*

*

*

*

میلگرد

اکرایه -فًب دریای سیاٌ

583

598

608

590

600

593

590

583

میلگرد

صادرات چیه  -فًب

525

530

540

535

535

540

545

545

يرق گرم 2 -تا  8میلی متر

صادرات اکرایه ،فًب دریای سیاٌ

520

536

536

565

565

575

575

580

يرق گرم

ريسیٍ -فًب دریای خسر

570

560

550

570

575

573

573

585

يرق گرم

صادرات ريسیٍ  -فًب دریای سیاٌ

540

560

565

580

580

578

600

600

کالف سرد

ترکیٍ بازار داخلی

715

715

725

735

745

745

715

715

بٍ 28دسامبر

 4شاوًیٍ

 11شاوًیٍ

 18شاوًیٍ

 25شاوًیٍ

 1فًریٍ

 8فًریٍ

 15فًریٍ

540

540

528

528

528

528

525

575

528

528

528

528

528

550

550

545

540

545

*

555

538

*

*

*

*

*

*
600

*بذين احتساب مالیات بر ارزش افسيدٌ ي مالیات ()vat & taxes
* اطالعات فريش بیلت ي محصًالت فًالدی در بازارَای ایران ي برخی کشًرَای َمسایٍ در چىذ َفتٍ اخیر در پایگاٌ َای معتبر جُاوی درج وشذٌ است.

* قیمتهای فوق مربوط به معامالت نقدی بازار میباشد.

اخبار فوالد

بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

4

صاحب امتیاز :انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
مدیر مسئول :سیدرسول خلیفه سلطانی
سیاستگذاری :حمیدرضا طاهری زاده – سعید رئوفی
سردبیر :سید احمد عسکری
مدیر اجرایی :وحید یعقوبی
گرافیک و صفحهآرایی :مژگان پایندهداری نژاد
همکاراناینشماره:مهندسآسیهسیدعلیان،هاجرشیرانیو مریمرحیمی
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر ،ضلع جنوبی پارک ساعی،کوچه اسعدی ،پالک 34
تلفن88708063 -88708064 :
فکس88708065 :

قیمتهایداخلی

شماره سی و ششم نیمه اول اسفند ماه 1391

قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران -نیمه دوم بهمن ماه 91
(واحد :ریال/کیلوگرم)

قیمت ورق روغنی در بازار تهران

قیمت ورق روغنی در بازار تهران
سایس

هفته سوم بهمه

هفته چهارم بهمه

0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.25
1.5
2
2.5

27,100
26,850
25,200
24,050
25,150
25,200
25,866
26,100
26,450
26,100
2,350

سایس
2

3
4

5
6

8

10

12

15
20

25

سایز
6.5
سایز

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

هفته سوم بهمن
میلگرد ساده
26,500بهمن
هفته سوم

هفته چهارم بهمن

سایز
سایز

بهمن
سومبهمن
هفتهسوم
هفته

هفته چهارم بهمن
هفته

*
25,000
**

44

21,500
21,500

21,700

8
سایز

22,600بهمن
هفته سوم

هفته سوم بهمه

هفته چهارم بهمه

25,100

25,050

12
10

21,200

20,950
21,000

19,100

19,533

19,100

19,333

14
16

21,100
21,200

21,100
20,950

21,100

21,100

19,100

18,900

21,100

21,100

21,100

21,100

12
10
14
12

**
**

14

*

سایز

تهرانتهران
بازاربازار
در در
سیاه
قیمت ورق
قیمت ورق سیاه

19,000

19,100

19,000

19,350

19,500

19,350

19,500

19,350

19,550

19,000

20,700

21,300

20,700

21,000

10
8

14
12

16
18

18
20

20
22

میلگرد آجدار

میلگردآجدار
هفته سوم بهمنمیلگرد
آجدار

21,200
22,600

88

*

1010

12
12

هفته چهارم بهمن

16
16

22,400بهمن
هفته چهارم

سایز
سایز
66
88
1010

12
12
14
14

21,100

21,100
21,100

21,100
21,100
21,100
21,100

32

66

21,000
22,400

21,100
21,100

28
30
30
32

55

**
**

21,100

22
25
25
28

33

25,000بهمن
هفته چهارم

27,500
27,500
25,200
24,300
25,100
25,000
26,000
26,166
26,250
26,000
24,000

8
6.5
10
8

*
26,500
**

16
16
18
18

21,100
21,100
21,100
21,100

21,100

قیمت نبشی و ناودانی در بازار تهران
نبشی
نبشی
نبشی

21,100

فوالدی در
تهرانتهران
بازاردر بازار
فوالدی
محصوالدیمحصوالت
قیمتهفتگی قیمت
روند تغییرات

20
20
22
22

21,700

21,500
21,500

21,700

21,500
21,500

21,500
21,500

21,700

21,300
21,300

21,450

21,350

21,300
21,300
21,600
21,600

33,000
33,000

21,450
ناودانی
ناودانی
ناودانی

بهمن
سومبهمن
هفتهسوم
هفته
**
22,400
22,400
22,400
22,400

35,500
هفته چهارم بهمن
هفته
*
22,300
22,300
22,300
23,300

22,400
22,400
23,800
23,800

40,000
28,000

42,000
42,000
28,000
28,000

25,000
25,000

25,000
25,000
25,000
25,000

30,000

25,000

20,000

ریال/کیلوگرم

ورق روغنی
ورق سیاه
میلگرد ساده
میلگرد آجدار
نبشی

تَلید کٌٌدُ

ناودانی

بورس کاال

قیوت پایاًی هیاًگیي

حجن هعاهلِ

هَزٍى (ریال)

(تي)

15,184

35,960

1391/11/16

45,180

1391/11/16

1391/12/29

11,350

1391/11/16

1392/01/31

8,800

1391/11/16

1392/01/31

1391/11/16

1392/01/31
1392/01/31

ًام کاال

قیوت پایاًی هیاًگیي

حجن هعاهلِ

هَزٍى (ریال)

(تي)

15,000

تاریخ هعاهلِ

فًالد مبارکٍ

يرق گرم B

15,184

35,960

1391/11/16

1391/12/29

فًالد مبارکٍ

يرق گرم C

15,351

45,180

1391/11/16

1391/12/29

فًالد مبارکٍ

يرق سرد B

18,515

11,350

1391/11/16

1392/01/31

فًالد مبارکٍ

يرق گالًاویسٌ G

19,956

8,800

1391/11/16
10,000

1392/01/31

فًالد مبارکٍ

يرق قلع اوذيد

30,340

2,790

1391/11/16

1392/01/31

فًالد مبارکٍ

يرق گرم B

16,089

14,850

1391/11/23

1392/01/31

فًالد مبارکٍ

يرق گرم C

16,277

14,740

1391/11/23

1392/01/31

فًالد مبارکٍ

يرق گرم B

15,184

42,870

1391/11/23

1391/12/29

فًالد مبارکٍ

يرق گرم C

15,351

33,050

1391/11/23
5,000

1391/12/29

فًالد مبارکٍ

يرق سرد B

19,902

4,600

1391/11/23

1392/02/23

فًالد مبارکٍ

يرق سرد B

18,515

59,220

1391/11/23

1392/01/31

فًالد مبارکٍ

يرق گالًاویسٌ G

21,952

1,600

1391/11/23

1392/02/23

فًالد مبارکٍ

يرق گالًاویسٌ G

19,956

3,150

1391/11/23

1392/01/31

فًالد مبارکٍ

يرق قلع اوذيد

31,857
هیاًگیي
قیوت پایاًی

حجن300
هعاهلِ

1391/11/23

1392/02/23

تَلید کٌٌدُ

ًام کاال

فًالد مبارکٍ

يرق گرم B

فًالد مبارکٍ

يرق گرم C

15,351

فًالد مبارکٍ

يرق سرد B

18,515

فًالد مبارکٍ

يرق گالًاویسٌ G

19,956

فًالد مبارکٍ

يرق قلع اوذيد

30,340

2,790

فًالد مبارکٍ

يرق گرم B

16,089

14,850

1391/11/23

فًالد مبارکٍ

يرق گرم C

16,277

14,740

1391/11/23

1392/01/31

فًالد مبارکٍ

يرق گرم B

15,184

42,870

1391/11/23

1391/12/29

فًالد مبارکٍ

يرق گرم C

15,351

33,050

1391/11/23

1391/12/29

فًالد مبارکٍ

يرق سرد B

19,902

4,600

1391/11/23

1392/02/23

فًالد مبارکٍ

فًالد مبارکٍ

يرق سرد B

18,515

59,220

1391/11/23

1392/01/31

فًالد مبارکٍ

تاریخ هعاهلِ

تاربخ تحَیل

فًالد مبارکٍ

تَلید کٌٌدُ

يرق قلع اوذيد

ریال)
هَزٍى (
30,340

(تي)
5,520

تاریخ هعاهلِ
1391/11/23

تاربخ تحَیل

1391/12/29

ريب آَه اصفُان

سبذ تیرآَه مخلًط

23,625

ريب آَه اصفُان

سبذ تیرآَه مخلًط

15,184

25,300

1391/11/16

ريب آَه اصفُان

22,500

1391/11/16

1391/11/18

سبذ تیرآَه مخلًط

15,351

45,180

1391/11/15

1391/12/29

يرق گرم C

22,500

35,960

1391/11/15

1391/12/30

ريب آَه اصفُان

18,519

1391/11/16

1391/12/30

سبذ میلگرد ي تیرآَه (آلیاشسازی)

18,515

11,350

1391/11/25

1391/12/29

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد ي تیرآَه (آلیاشسازی)

19,956
18,200

8,800

1391/11/25

1391/12/30

101,090

1391/11/29

1392/01/31

فًالد مبارکٍ
خًزستان
فًالد

اوذيد
يرق قلع
تختال C

30,340
13,781

2,790
15,000

1391/11/16
1391/11/11

1392/01/31
1391/11/30

خًزستان
فًالد
فًالد مبارکٍ

5SP)150
يرق(150
شمش بلًم
گرم*B

17,435
16,089

25,000
14,850

1391/11/18
1391/11/23

1391/12/30
1392/01/31

خًزستان
فًالد
فًالد مبارکٍ

5SP)150
يرق(150
شمش بلًم
گرم*C

17,435
16,277

81,900
14,740

1391/11/24
1391/11/23

1391/12/30
1392/01/31

فًالد خراسان

سبذ میلگرد 28تاA3-14

19,690

فًالد آرربایجان

سبذ میلگرد 28تاA3-14

18,795

فًالد َرمسگان جىًب

تختال C

فًالد کرمان

میلگرد A3-12

فًالد مبارکٍ
فًالد مبارکٍ
فًالد مبارکٍ
فًالد مبارکٍ

فًالد مبارکٍ

ًام کاال

يرق گرم B

يرق سرد B

يرق گالًاویسٌ G

يرق گرم B

يرق گرم C

يرق سرد B

15,184

15,351
15,159

19,902

18,724

2,584
2,200

6,820

22,440

1391/11/16

1391/11/18

33,050

1391/11/23

4,600

1391/11/23

1392/02/23

59,220
2,600

1391/11/23
1391/11/24

1392/01/31
1392/01/24

1391/11/23
1391/11/29

1392/02/23
1392/01/29
1391/11/26
1392/01/31

1391/11/23

1391/11/23

19,910
10,000
1,100

1391/11/11

1391/11/17

1391/11/18

فًالد مبارکٍ

يرق گالًاویسٌ G

21,952

1,600

1391/11/23

فًالد مبارکٍ

يرق گالًاویسٌ G

19,956

3,150

1391/11/23

1392/01/31

مبارکٍ
فًالد
فًالد وطىس

گالًاویسٌ G
A2-8,10
يرق کالف
میلگرد

21,952
19,250

1,600
2,000

فًالد مبارکٍ

يرق قلع اوذيد

31,857

300

1391/11/23

1392/02/23

فًالد کًیر
مبارکٍ
فًالد

A3-G
گالًاویسٌ18
میلگرد 22تا
سبذ يرق

19,690
19,956

4,400
3,150

1391/11/17
1391/11/23

فًالد مبارکٍ

يرق قلع اوذيد

30,340

5,520

1391/11/23

1392/01/31

ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب

فًالد مبارکٍ

میلگرد A3-18

18,743

ريب آَه اصفُان

سبذ تیرآَه مخلًط

23,625

25,300

1391/11/15

1391/12/30

پرشیه فًالد آریا

فًالد مبارکٍ

سبذ میلگرد 25تاA3-14

31,857

2,200

1391/11/15

19,500

1,320

1391/11/29

2,584

1391/11/15

1391/11/18

ريب آَه اصفُان

سبذ تیرآَه مخلًط

22,500

2,200

1391/11/25

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد ي تیرآَه (آلیاشسازی)

18,519

6,820

1391/11/25

1391/12/30

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد ي تیرآَه (آلیاشسازی)

18,200

101,090

1391/11/29

1392/01/31

فًالد خًزستان

تختال C

13,781

15,000

1391/11/11

1391/11/30

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

17,435

25,000

1391/11/18

1391/12/30

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

17,435

81,900

1391/11/24

1391/12/30

فًالد خراسان

سبذ میلگرد 28تاA3-14

19,690

22,440

1391/11/18

1391/11/24

فًالد آرربایجان

سبذ میلگرد 28تاA3-14

18,795

19,910

1391/11/11

1391/12/11

1391/11/24

1391/12/29

1392/02/23

1391/12/30

1392/01/31

42,870

مبارکٍ
فًالد
فًالد وطىس

يرق قلع اوذيد

1392/01/31

1391/11/23

سرد B
يرق
A2-8,10
کالف
میلگرد

يرق قلع اوذيد

1392/01/31

1391/12/29

18,515
19,250

آنها انتخاب22,500
مخلًط
سبذ تیرآَه
دلیلآَه
* به ريب
شده است.
مهمترین
اصفُانزیاد معامالت،
تعداد

تاربخ تحَیل

300

1391/12/11

1391/12/12

1392/01/18

1392/02/23
1391/12/02

30,340

5,520

1391/11/23

1392/01/31

ريب آَه اصفُان

سبذ تیرآَه مخلًط

23,625

25,300

1391/11/15

1391/12/30

ريب آَه اصفُان

سبذ تیرآَه مخلًط

22,500

2,584

1391/11/15

1391/11/18

ريب آَه اصفُان

سبذ تیرآَه مخلًط

22,500

2,200

1391/11/25

1391/12/30

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد ي تیرآَه (آلیاشسازی)

18,519

6,820

1391/11/25

1391/12/30

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد ي تیرآَه (آلیاشسازی)

18,200

101,090

1391/11/29

1392/01/31

فًالد خًزستان

تختال C

13,781

15,000

1391/11/11

1391/11/30

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

17,435

25,000

1391/11/18

1391/12/30

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

17,435

81,900

1391/11/24

1391/12/30

