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سخن اول

اولین سال هیئت مدیره جدید
چگونه گذشت؟
حمیدرضا طاهری زاده

نایب رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
یک سال از عمر هیئت مدیره جدید انجمن در حالی سپری شد
که روند رو به رشد و تعالی انجمن همچنان ادامه یافت به طوری
که اکنون تعداد شرکت های عضو انجمن عدد  100را هم پشت
سر گذاشته است.
اعضای دوره پنجم هیئت مدیره در شرایطی کار خود را آغاز نمودند
که بخشــی از دغدغه های زیرساختی و کالن فوالدسازان کشور
همچنان الینجل باقی مانده بود؛ به عالوه اینکه تجربه نشان داده
اســت که معموال در سالهای پایانی دولت ها ،انگیزه رسیدگی به
مسائل کاهش می یابد .در چنین شرایطی از دست دادن ناگهانی
دو مدیر توانا یعنی مرحوم مهندس رجایی ،رئیس هیئت مدیره و
مرحوم مهندس هژبر ،مدیر اجرایی انجمن قدرت و انسجام حرکت
در مسیر پیشــرفت انجمن را با چالش مواجه ساخت .لذا تدابیر
اعضای هیئت مدیره ودبیر محترم و تالش آنان برای استمرار روند
صعودی حرکت انجمن باعث ترمیم قوا و هم افزایی نیروها گردید
به طوری که تالش های اعضای هیئت مدیره و دبیر انجمن برای
برآورده ســاختن انتظارات اعضاء منتج به موفقیت هایی شد که
مهمترین آنها عبارتند از:
• واگذاری مسئولیت بررسی و تایید اولیه درخواست صادرات
فوالد بخش خصوصی به انجمن
• کاهش مبلغ پیش پرداخت برای خرید شمش فوالد خوزستان
از  30درصد به  10درصد برای تولیدکنندگان فوالد
• اصالح رفرنس قیمت گذاری گمرک و تصویب پیشــنهاد
انجمن در جهت حل مســائل مربوط بــه بیش بود ارزش
شمش فوالدی و فلزات وارده از بنادر شمالی
• تصویب پیشنهاد انجمن در کمیســیون صنایع و معادن
مجلس شــورای اســامی مبنی بر اعمال سیاســت های
تشویقی برای بخشودگی حقوق دولتی و عوارض صادراتی
در مقابل فرآوری سنگ آهن
البته موفقیت های مهم دیگری نیز در این یک سال گذشته به دست آمده
که به نحو مقتضی به اطالع اعضاء محترم انجمن رسیده است .اما اکنون
که ســال دوم دوره پنجم هیئت مدیره را آغاز می کنیم ،تولیدکنندگان
فوالد کشور با مسائل مختلفی دســت و پنجه نرم می کنند :از کمبود
مواد اولیه و سرمایه در گردش گرفته تا مسائل بانکی و مالیاتی و بورس.
امید می رود که با حاکمیت عقالنیت و تدبیر در رأس امور اجرایی
کشور و کنار رفتن تکروی ها و سیاست های ضد تولیدی ،به تدریج
مشکالت صنعت استراتژیک فوالد کشور مورد رسیدگی قرار گیرد
و پنجره های امید بر دست اندرکاران فوالد این مرز و بوم گشوده
گردد .امیدوارم دولت آینده با درک این مسئله که حماسه اقتصادی
باید از مســیر تولید ملی عبور کند ،از توان مشورتی و تخصصی
تشکل ها و انجمن ها بهره گیرد تا بدین ترتیب کار خود در سر و
سامان دادن به وضعیت اقتصادی کشور را تسهیل نماید.

مطابق معمول هرساله ،امسال نیز در  10تیر ،روز ملی صنعت و معدن ،مراسم گرامیداشت
این روز با حضور جمع کثیری از فعاالن حوزه صنعت و معدن ،معاون اول رئیس جمهور،
وزیر صنعت ،معدن و تجارت و تعدادی از مســئولین دولتی و خصوصی با یک ساعت
تاخیر نسبت به زمان اعالم شده در سالن اجالس سران برگزار شد.
به گفته معاون توسعه منابع انساني وزارت صنعت و معدن و تجارت ،با توجه به آمادگی
تشــکلها و انجمنهای صنعتی و معدنی برای برگزاری این مراسم ،نقش انجمن ها در
برگزاری مراسم این روز بیشتر شد تا در سال جاری براساس تفاهم نامه وزارت صنعت
و خانه صنعت ،معدن و تجارت ،برگزاري اين مراسم به بخش خصوصي واگذار شده و
وزارت صنعت به عنوان هماهنگ کننده امور بوده است.

با همه دنیا آشتی هستیم و روابط خوبی داریم!

معاون اول رئیس جمهور در همایش روز صنعت و معدن ســال  92با اشاره به اعمال
تحریــم های ناعادالنه از ســوی غرب علیه ایران گفت :بــه رغم ایجاد تحریم های
متعدد علیه كشورمان ،تولید در عرصه صنعت و معدن متوقف نشد .آقای رحیمی ادامه
داد :رئیس جمهوری برای كاهش نرخ رشــد بیكاری دو كارگروه ویژه به نام كارگروه
كشــاورزی و كار گروه معدن را تشكیل داد که امیدواریم دولت آینده بتواند در بخش
معدن این مسیر را ادامه دهد و آن را تقویت كند چرا كه توسعه بخش معدن ،به تنهایی
می تواند چاره ساز تحریم ها در تمامی زمینه ها باشد.
معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از ســخنانش خطاب به آقای غنیمی فرد،
رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت ایران که آشــتی ملی و جهانی را درخواست کرده
بود ،گفت :صحبتهای ایشان طوری بود که گویی در کشور نزاع عمومی وجود دارد که
باید آشتی کنیم و انگار با مردم جهان قهریم در حالی که ما با همه دنیا آشتی هستیم
و روابط خوبی داریم.

سخنرانی وداع

وزیر صنعت ،معدن و تجارت در سخنانی که به قول خودش بوی خداحافظی میداد به
تشریح آمار عملکرد دولت در بخش صنعت و معدن پرداخت و گفت ۱۲۰ :هزار میلیارد
تومان و به عبارتی  ۶برابر دولتهای قبل در دولت احمدی نژاد سرمایهگذاری شد وی
این مسئله را ناشی از باال بودن امید به فضای کسب و کار و آینده کشور
آقای غضنفری با بیان اینکه ظرفیت تولید فوالد خام در دولت احمدینژاد بیش از  2برابر
رشد داشته است ،اظهار داشت :در این مدت تولید فوالد خام  1/7برابر و تولید محصوالت
فوالدی نیز  2برابر افزایش یافته اســت به طوری که رتبه ایران از نظر تولید فوالد در
جهان در سال  84معادل  22بود که در سال  90به  15ارتقا یافت .وی ادامه داد :در این
مدت رتبه ایران در تولید سنگ آهن نیز از  13به  9بهبود یافته است .همچنین طی 8
ســال اخیر  55هزار پروانه بهرهبرداری برای واحدهای صنعتی و معدنی صادر شده که
 1/7برابر قبل است.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به تالش های دولت برای مقابله با تحریم های

انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران کسب عنوان
واحد نمونه صنعتی کشور را به مدیریت و
کارکنان شرکتهای ذوب آهن البرز غرب،
گروه صنعتی پارلو و فوالد آلیاژی ایران
تبریک عرض می نماید.

جهانی گفت :چاره اصلی برای مقابله با تحریم ها ،تولید صادرات محور است زیرا کشور
نمیتواند بدون ارز مدیریت شود.

آزادي اقتصادي يكي از راه هاي توفيق

رئيس انجمن مديران صنايع ايران هم در این مراسم گفت :فلسفه گراميداشت روز ملي
صنعت و معدن پس از سال ها برگزاری ،تبيين و تفسير مشكالت است.
محسن خليلي عراقي با تاكيد بر حمايت ملت از دولت جدید و قدرداني از اقدامات دولت
فعلی افزود :فلسفه گراميداشت روز ملي صنعت و معدن  ،تبيين و تفسير مشكالت است
و با اين وجود بايد با تمام توان خود از دولت پشــتيباني و حمايت كنيم و حقشــناس
عملكرد تمام دولتها باشيم.
وي با تاکید بر اینکه آزادي اقتصادي يكي از راه هاي توفيق است گفت :جهان از اين
رهگذر به توفيقات زیادی دست يافته است .در این مسیر همگي بايد كامال به پرداخت
مالياتها اعتقاد داشته باشيم تا از پيوستگي و اتكاي درآمدهاي نفتي كاسته شود.

نگاه دنیا به معدن نگاهی توام با ارزش افزوده است

رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن ایران نیزگفت :باید بگوییم امروز
معدن از حاشیه به متن آمده است و باید به اکتشافات و استفاده از ظرفیت های موجود
توجه ویژه داشته باشیم.
محمد رضا بهرامن با اشاره به آمار ذخایر معدنی کشور گفت :کشور ما معدن خیز است و
در این زمینه در زمره حدود  10کشور برتر جهان قرار داریم و بهترین گزینه برای تولید
در منطقه هستیم اما الزمه آن رشد همزمان متولی بخش معدن با این بخش است.
نایب رئیس خانه معدن اضافه کرد :نگاه دنیا به معدن نگاهی توام با ارزش افزوده است.
ما نیز باید خود را در این مسیر ببینیم چراکه تحریم ها ثابت کرد در برخی بخش ها به
خصوص بخش معدن مزیت هایی داریم و توســعه اقتصاد کشور ما در گروی تولید و
صنعت است.

بیانیهای برای ارائه راهکار

دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران نیز در این مراسم با قرائت بیانیه پایانی روز ملي صنعت
و معدن ،راهکارهای پیشنهادی این تشکل برای بهبود وضعیت تولید و صنعت کشور را
ارائه کرد .در اين بيانيه ضمن تبریک به رئیس جمهور منتخب بر مواردي همچون بهبود
فضاي كسب و كار ،مديريت منابع ارزي با تأكيد بر تأمين نيازهاي توليد ملي و كارآفريني،
متنوع سازي ابزارهاي سرمايه گذاري در بازار سرمايه و تكميل ساختارهاي آن ،تكميل
ظرفيتهاي خالي صنايع و راه اندازي طرحهاي صنعتي نيمه تمام  ،ارتقاء سهم معدن و
ت دادن به تأمين مواد مورد نياز صنايع داخلي
صنايع معدني در توليد ناخالص ملي و اولوي 
كشور و نيز تصويب و اجرايي نمودن استراتژي توسعه معدن تاكيد شد.
در این مراسم همچنین از از  ۷۲واحد و پیشکسوت نمونه صنعتی و معدنی تقدیر شد که
سه عضو از اعضاء انجمن یعنی شرکت های ذوب آهن البرز غرب ،گروه صنعتی پارلو و
فوالد آلیاژی ایران جزو آنان بودند.

فرارسیدنماهمبارکرمضان،ماهعبادتهایعاشقانه،
نیایشهای عارفانه و بندگی خالصانه بر صنعتگران
عزیزمبارکباد.
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خبر داخلی
عضوکمیسیون صنایع و معادن
مجلس:

رویکرد کشور بیشتر به سمت
خام فروشی بوده است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از عدم
بهره برداری از طرحهای فوالدیگفت :در حال حاضر حدود  ۲۶میلیون تن فوالد در
کشــور نیاز داریم که حدود ۱۲میلیون تن در داخل تولید و مابقی به صورت واردات
تامین میشودکه اگر هشت طرح فوالدی تکمیل شود ،نیاز کشور به فوالد را میتوان
از داخل تامینکرد.
به گزارش اخبار فوالد ،رمضانعلی سبحانی فر با بیان اینکه بهره برداری کافی از معادن
کشور نمی شود ،تصریح کرد :عالوه بر این ،مشکل اصلی ما عدم ایجاد ارزش افزوده
در معادن است.
نماینده مردم سبزوار ،جغتای ،جوین ،خوشاب و داورزن در مجلس شورای اسالمی با
تاکید بر اینکه رویکرد کشور بیشتر به سمت خام فروشی بوده است ،افزود :این معضل
بزرگ زیان و خسارت بزرگی برای کشور به دنبال داشته به طوری که سنگ آهن از
دورترین نقطه کشور به میزان باالیی خریداری می شود و بعد از طی هزاران کیلومتر
به چین و هند می رود و در آنجا فرآوری می شود و پس از تبدیل به فوالد یا شمش،
مجددا با قیمت چند برابر آن را خریداری می کنیم که در این شرایط ذخایر ارزی کشور
به میزان قابل توجهی هدر می رود.
وی با بیان اینکه صنایع تبدیلی معدنی به اندازه کافی در کشــور نداریم ،ادامه داد :ما
در سال  ۸۶ایجاد هشت طرح فوالدی را مصوب کردیم و پیش بینی شد که تا پایان
برنامه چهارم تکمیل و به بهره برداری برسند که اگر این هشت طرح فوالدی تکمیل
شــوند نیاز ما در فوالد از داخل تامین می شود و ضرورتی به صادرات سنگ آهن و
واردات فرآوری شده نخواهیم داشت.
این نماینده مردم در مجلس نهم در توضیح مطلب فوق افزود :اما امروز بعد از گذشت
 ۸سال از مصوبه مذکور به دلیل ضعف مدیریت هنوز هیچ یک از هشت طرح فوالدی
کشور به بهره برداری نرسیده است و همچنان معادن کشور به صورت خام به خارج از
کشور صادر و بعد از فرآوری ،مجدد با ارز باالتر به داخل کشور وارد می شود.

ادامه ممنوعیت صادرات
فوالد دولت را از دستيابي به
اهداف بلند مدت باز ميدارد

دبير انجمن توليد کنندگان فوالد ايران با اشاره
به ممنوعيت هاي صادراتي بخش فوالد كشــور
تصريح كرد :در حال حاضر ممنوعيت در بخش صادرات فوالد فقط به ضرر
بخش خصوصي تمام نميشود و به ميزان زيادي دولت را از دستيابي به اهداف
بلندمدتي که براي صنعت فوالد کشور در نظر دارد باز خواهد داشت.
سید رسول خليفه ســلطانی تصريح كرد :در خالل نوسانات ارزي ،صادرات
فوالد اين امکان را براي توليدکنندگان فراهم کرد تا مواد اوليه را وارد کنند و
وام هاي خود را بپردازند و فعالیتهای خود را توسعه دهند .بنابراین اگر دولت
در بخش خصوصي سرمايه گذاري نکند يا به ممنوعيت صادرات ادامه دهد،
توسعه صنعت فوالد به ناچار متوقف خواهد شد ،خطوط توليد متوقف شده و
بيکاري مجددا دامن اين صنعت را خواهد گرفت.

از بین رفتن عوامل مخرب
در صنعت فوالد حداقل دو
سال زمان می برد

فوالد نیــوز :عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد با
اشاره به مشکالت پیش روی فوالدسازان گفت:
جهت جلوگیری از خام فروشی و توســعه صنعت فوالد این ضرورت وجود
دارد که تسهیالت بانکی در اختیار بخش های خصوصی قرار گیرد و مهم تر
از همه موانعی که ســد راه صادرات هستند از میان برداشته شده و عرضه و

گزارش خبری

تقاضا متناسب با یکدیگر باشند
به گزارش اخبار فوالد سید رضا شهرستانی با بیان این مطلب که برای توسعه
صنعت فوالد باید تغییراتی در نحوه عملکرد دولت ایجاد شود ،افزود :تصمیمات
نادرست اتخاذ شده در بخش گمرک از مشکالت اصلی این صنعت به شمار
می رود به نحوی که ممکن است مواد اولیه صنعت فوالد  3تا  6ماه در گمرک
بماند و مسئولین به بهانه های مختلف از ترخیص کاالها جلوگیری کنند.
وی عملکرد دولت نهم و دهم در حوزه صنعت فوالد را مطلوب ندانســت و
اظهار داشــت :دلیل عملکرد نادرست این دولت فقدان سیاست گذاری های
مناسب و اخذ تصمیمات غیرکارشناسی در این صنعت است.
رئیس هیئت مدیره شرکت کالچ تاکید کرد :در حال حاضر بخش خصوصی از
وضعیت مناسبی برخوردار نیست و روند متوسطی در پیش دارد و امید میرود
با حمایت های دولت این بخش به پیشرفت های الزم دست یابد.
شهرستانی در پایان خاطرنشان کرد :از بین رفتن عوامل مخرب تأثیرگذار در صنعت
فوالد حداقل دو سال به طول خواهد انجامید و پس از آن می توان با سیاستگذاریهای
مناسب و برنامه ریزی های صحیح شرایط این صنعت را به ثبات رساند.

افزایش  27درصدی تولید در
فوالد مبارکه

مدیر عامل فوالد مبارکه اصفهان اظهار داشت :واحد
ورق رنگی این شــرکت با تولید  33هزار و  381تن
کالف رنگی 27 ،درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال
تولید داشته است.
آقای سمیعی نژاد افزود :واحد گندله سازی یک میلیون و  886هزار و  130تن گندله
در ســه ماهه نخست امسال با افزایش  7درصدی در مقایسه با مشابه پارسال تولید
کرده است.
وی اضافه کرد  :واحد احیاء مستقیم نیز با تولید یک میلیون و  662هزار و  333تن
آهن اسفنجی  19درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال آهن اسفنجی تولید کرده است .
مدیر عامل شــرکت فوالد مبارکه اصفهان افزود  :ناحیه فوالد سازی و ریخته گری
مداوم و فوالد ســبا در مجموع با تولید یک میلیون و  660هزار و  250تن تختال 7
درصد رشد درمقایسه با مدت مشــابه سال قبل داشته است .ناحیه نورد گرم و نورد
پیوســته سبا نیز با  7درصد رشــد در مقایسه با مدت مشابه پارسال در مجموع یک
میلیون و  598هزار تن کالف گرم تولید کرده است .همچنین تولید کالف سرد هم در
سه ماهه نخست امسال 400هزار و  146تن با  5درصد رشد در مقایسه با مدت مشابه
پارسال به ثبت رسیده است .

رکوردهای جدید در شرکت
فوالد خوزستان

مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان گفت :تولید شمش
فوالد در این شرکت تا پایان خردادماه به  951هزار تن
بالغ شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ده درصد
رشد را نشان می دهد.
عبدالمجید شریفی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت :تنها در خردادماه  310هزار
تن شــمش تولید شد که بیانگر رشــد یازده درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل
اســت .همچنین طی همین ماه رکورد دیگری نیز به دست آمد که مربوط به تولید
گندله سنگ آهن در واحد گندله سازی شماره یک شرکت فوالد خوزستان می باشد
به طوری که این واحد توانست با تولید  298هزارتن رکورد قبلی را به میزان  9درصد
افزایش دهد.
شریفی افزود :در همین مدت بالغ بر  950هزار تن آهن اسفنجی در واحدهای احیاء
مســتقیم و یک میلیون و  195هزار تن گندله سنگ آهن در واحدهای گندله سازی
تولید شده است که عالوه بر دستیابی به اهداف برنامه ای ،رشد یک و نیم درصدی در
تولید این واحدها را نشان می دهد .شرکت فوالدخوزستان سال جدید را با رکوردهای
تولید شمش و گندله در ماه نخست آغاز کرد و این روند را تاکنون به صورت صعودی
حفظ کرده است .این شــرکت بنابر آمارهای رسمی طی دوماه نخست سال جاری
توانســته است بیست وشش و نیم درصد از کل تولید شمش فوالد کشور را به خود
اختصاص دهد.

تاثیر افزایش قیمت سنگ
آهن بر معامالت فوالد

شاخص قیمت سنگ آهن وارداتی با عیار 63/5
درصد در مقایســه با هفته گذشــته یک واحد
افزایش یافته و به  113واحد رســید در حالیکه
شاخص سنگ آهن با عیار  58درصد ،با دو واحد
افزایش به  104واحد رسیده است.
به گزارش «اخبار فوالد» به نقل از فوالد نیوز ،به دلیل استمرار روند کاهشی
معامالت فروش سنگ آهن به فوالدسازان چینی ،موجودی این ماده معدنی
در هفته پایانی ماه ژوئن در انبارهای بنادر این کشور افزایش یافته است.
موجودی ســنگ آهن در  25بندر مهم چین از تاریخ  18تا  24ماه ژوئن در
حالی به سطح  75.18میلیون تن رسیده که میزان افزایش آن هر هفته 520
هزار تن یعنی معادل 0/7درصد بوده است.
شاخص قیمت ســنگ آهن وارداتی با عیار  63/5درصد در مقایسه با هفته
گذشــته یک واحد افزایش یافته و به  113واحد رسید در حالیکه شاخص
سنگ آهن با عیار  58درصد ،با دو واحد افزایش به  104واحد رسیده است.
کارشناســان دلیل افزایش اخیر موجودی انبارها را به فوالسازان نسبت می
دهند چرا که شــرکت های فوالدســازی پس از تعطیالت رسمی چین به
موجودی انبارهای خود می افزایند.
به دلیل موجودی باال در صنعت فوالد ،احتمال کاهش قیمت های محصوالت
فوالدی وجود دارد بنابراین با وجود افزایش بهای سنگ آهن ،میزان دادوستد
تجاری بهبود قابل توجهی پیدا نکرده است.

عدم رشد صنعت فوالد در
نبود سرمایه خالصه می شود

عضو انجمن تولیدکنندگان فــوالد ایران با بیان این
مطلب که دولت جدید به منظور توسعه صنعت فوالد
باید به دنبال تزریق سرمایه کافی به این صنعت باشد،
گفت :عدم رشد صنعت فوالد در نبود سرمایه خالصه
می شود زیرا هیچ صنعتگری سرمایه کافی برای توسعه فعالیت های خود ندارد و دولت
و بانک ها وظیفه دارند عهده دار این مهم باشند.
مدیر عامل شرکت ذوب آهن گمبرون ادامه داد :صنایع در هر کشوری به عنوان تولید
ملی شناخته می شودکه صنعت فوالد نیز جزیی از همین صنایع محسوب می شود و
می توان با تزریق سرمایه به این بخش شاهد پیشرفت و رشد این صنعت بود.
حسن مصیب زاده عملکرد دولت نهم و دهم در این بخش را در نوع خود مثبت دانست
و اظهار کرد :به اعتقاد بنده این دولت تمام تالش خود را برای پیشرفت این صنعت
انجام داد و با مشکالتی نیز رو به رو بوده است و دولت یازدهم برای بهبود فضای بازار
می تواند ار تجربیات دولت قبل کمک بگیرد.
وی با اشاره به لزوم حمایت از بخش خصوصی ،اظهار داشت :بخش خصوصی فوالد
از وضعیت خوبی برخودار نیست و بیشتر مواقع با ضرر نیز رو به رو است و الزم است
هر چه سریع تر با تثبیت فضای اقتصادی کشور ،دولت به بهبود این صنعت و تقویت
بخش خصوصی کمک کند.

هم اکنون معامالت بازار فوالد در رکود به ســر
میبرد و اغلب تولیدکنندگان تنها تولیدات خود
را دپو میکنند.
مدیرعامل مجتمع فــوالد جنوب با بیان مطلب
فوق گفت  :در حال حاضر خریداری برای تولیداتمان نیست و آنها در انتظار
کاهش بیشتر قیمتها هستند .احمد دنیا نور افزود :اغلب معامله گران در بازار
فوالد منتظر تثبیت فضای اقتصادی کشور از سوی دولت یازدهم هستند و به
ناچار باید تا آن زمان منتظر ماند.
به گفته وی ،در معامالت روزهای اخیر اغلب فوالد ســازان بخش خصوصی
تولیدات خود را با نوســان قیمت عرضه کردند که شمش فوالد جنوب نیز
شاهد کاهش قیمت در بازار غیررسمی بود.

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران:

دولت اجازه دهد ساز و کار رقابت در بازار حاکم شود

عضو هیئــت مدیره انجمن تولیدکنندگان فــوالد ضمن انتقاد
از سیاست های دســتوری دولت گفت :لزومی برای جلوگیری
از خام فروشــی وجود ندارد بلکه بایســتی موانع از سر راه خام
فروشان برداشته شــده و انگیزه ای ایجاد شود که این افراد به
تولید محصوالت فرآوری شده تمایل پیدا کنند.
سید بهادر احرامیان تصریح کرد :طی این سال ها دخالت دولت
در صنعت فوالد متمرکز بر افزایش قیمت بود که این امر ضربه
بزرگی به تولید کنندگان این عرصه وارد کرد .لذا دولت جدید باید
اجازه دهد فعاالن این صنعت ساز وکار بازار را در دست گرفته و
نحوه قیمت گذاری را خود بر عهده بگیرند.
مدیر عامل شــرکت فوالد یزد تاکید کرد :برای توسعه صنعت

فوالد این ضرورت وجود دارد که دولت اجازه دهد ســاز وکار و
رقابت در بازار حاکم باشد و به آزاد سازی قیمت ها و خصوصی
سازی این صنعت کمک شود.
احرامیان در خصــوص ارزیابی عملکرد دولت های نهم و دهم
در صنعت فوالد اظهار داشت :در حال حاضر نمی توان قضاوت
درســتی از عملکرد دولت نهم و دهم بــه عمل آورد زیرا نتایج
عملکرد آن ها طی چند سال آینده مشخص خواهد شد اما با این
حال باید در نظر داشت که دولت در این سال ها با محدودیت ها
و تحریم مواجه بود و طی این هشت سال نسبت به پولی که وارد
کشور شد و پتانسیل موجود عملکرد مناسبی داشت.
وی با اشــاره به مواضع رئیس جمهور منتخب در مناظره ها و

بازار فوالد منتظر تثبیت
فضای اقتصادی کشور است

نشســت های خبری ،گفت :چنانچه دولت آینده به حرف های
خود پایبند باشد و از بخش خصوصی حمایت کند ،شاهد بهبود
وضعیت این بخش در آینده ای نزدیک خواهیم بود.
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران متذکر شد:
ثبات بازار در روزهای آتی به تصمیم گیری های دولت بستگی
دارد لذا بایستی هر چه سریع تر تحریم ها را کنار زده تا بهبودی
در فضای بازار فوالد ایجاد شــود .ایران در حال حاضر جزء وارد
کنندگان فوالد در جهان به شمار می رود و لذا برای بهبود و رونق
این بازار تمامی فعاالن این عرصه و هم چنین دولت جدید باید
تمام ســعی خود را به کار گیرند تا در آینده شاهد پیشرفت قابل
توجه در این صنعت باشیم.
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خبر خارجی
آخرینوضعیتتولید،
صادرات و واردات فوالد ایتالیا

تولید فوالد خام ایتالیا در ماه می ســال جاری 11/2
درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت داشته و
به  2میلیون و  310هزار تن رسیده است.
به گزارش اخبار فوالد ،تولید فوالد خام ایتالیا در ماه می
سال  2009به  1/74میلیون تن رسید و پس از آن در سال  2010به  2میلیون و 480
هزار تن افزایش یافت .اما در  5ماه نخست سال جاری میالدی ،ایتالیا  10میلیون و
 500هزار تن فوالد خام تولید نمود که  15/6درصد نسبت به مدت مشابه سال 2012
افت داشته است .در ماه آوریل نیز تولید مقاطع ایتالیا  5/7درصد کاهش داشته و به
 965هزار تن رسید و تولید ورق نیز با  23/6درصد کاهش 988 ،هزار تن ثبت شد.
از طرفی واردات فوالد ایتالیا نیز  18درصد افزایش یافته اســت و صادرات فوالد این
کشور به کشور های عضو و غیر عضو اتحادیه اروپا بین ژانویه تا مارس سال جاری
 18/3درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته و به  3میلیون و 930
هزار تن رسیده است.

سیر نزولی قیمت قراضه در
آلمان

قیمت قراضه در آلمــان در ماه ژوئن حدود 25
یورو هر تن افت داشــته و قیمت های فعلی به
پایین ترین ســطح خود از اکتبر ســال 2010
تاکنون رسیده اند که این امر حاکی از روند نزولی
بازارهای جهانی قراضه در ماه اخیر می باشد.
به گزارش اخبار فوالد به نقل از مرکز خدمات فوالد ایران قراضه خرد شــده
با کاهش  27/5یورو هر تن بیشترین افت را تجربه نموده  و به کمتر از240
یورو هر تن درب انبار رسیده است .فعاالن بازار پیش بینی کرده بودند قیمت
قراضه در آلمان در ماه ژوئن  20یورو هر تن افت داشته باشد چرا که ترکیه،
خریدار اصلی قراضه آلمان نیز با کمبود تقاضا و تعطیالت تابستانی روبرو است.
البته اخیرا بازار قراضه در ترکیه بهبودهایی داشته و فعاالن بازار آلمان انتظار
دارند قیمت قراضه در اروپا نیز تغییرات مثبتی را تجربه کند.

افزایش ظرفیت تولید فوالد
در عمان

یک فوالدساز عمانی که در حال حاضر یک خط
تولیــد  600هزار تنی فوالد دارد قصد دارد خط
تولید جدید بیلت و میلگــرد خود را در جنوب
این کشور بســازد که روزهای آتی برای ساخت

قيمتهايجهاني

و مهندسی آن مزایده ای برگزار می گردد.
به گزارش اخبار فوالد ،شــرکت سان متال که خط تولید  600هزار تنی آن
را یک شرکت آلمانی آن را ساخته است ،یک خط تولید بلوم  600هزار تنی
نیز دارد.
مازاد بیلت تولیدی این کارخانه که نیمه دوم سال  2014به بهره برداری می
رسد ،در کشورهای حوزه خلیج فارس فروخته می شود  .همچنین در ابتدا
ماده اولیه فوالدســازی این کارخانه قراضه خواهد بود و از امارات تامین می
شود ولی در آینده سنگ آهن و آهن اسفنجی نیز اضافه می گردند.

تامین گاز ،دلیل تاخیر در
راه اندازی خط تولید جدید
ورق در امارات

شرکت امارات استیل اعالم نموده که افتتاح خط
تولید ورق گرم آن با ظرفیت تولید  1/6میلیون
تن در ســال که قرار بود اواسط سال  2014راه
اندازی گردد ،به دلیل مشکل در تامین گاز با تاخیر مواجه خواهد شد.
به گزارش اخبار فوالد به نقل از فوالد نیوز ،مشکل پیش رو تامین گاز است
که دولت امارات باید همکاری کند .هنوز تاریخ جدید برای راه اندازی این خط
اعالم نشده و شاید چند سال زمان ببرد.
با فعال شدن این خط تولید جدید ،امارات استیل دومین تولید کننده ورق
گرم کشورهای عرب حوزه خلیج فارس خواهد شد .رتبه نخست را کارخانه
حدید ســابیک عربستان دارا است .قابل ذکر است ورق گرم ،تخت و مقاطع
سنگین نقشی اساسی در توسعه منطقه دارند چرا که پروژه های جدید نفت،
گاز و پتروشیمی مصرف فوالد را باال می برند و صنایع وابسته به فوالد ،بازار
جدیدی در دهه پیش رو ایجاد خواهند کرد.
در حال حاضر امارات اســتیل تولید کننده ساالنه  3/5میلیون تن میلگرد،
مفتول و مقاطع نیمه سنگین و سنگین می باشد.

عرضه کنندگان ترکیه و
روسیه آماده افزایش قیمت
میلگرد

با این که تقاضا در حد متوســط است و قیمت
قراضــه در بازار داخلی روســیه نزولی اســت،
فوالدسازان روس سعی دارند قیمت میلگرد بازار
داخلی را در ماه جوالی  1/5تا  2درصد نسبت به ژوئن باال ببرند .اگر کارخانه
ها در ماه جوالی قیمت را باال نبرند تا پایان تابستان و پاییز نیز موفق نخواهند
شد.
به گــزارش اخبار فوالد ،قیمت میلگرد ماه ژوئن کارخانه های روس  704تا
 707دالر هر تن تحویل مســکو با مالیات بر ارزش افزوده بوده که  1/5تا 2

درصد نسبت به یک ماه قبل باال رفته بود.
حال قیمت مورد نظر روس ها برای جوالی  719تا  725دالر هر تن می باشد.
متوسط قیمت به روبل نسبت به اوایل سال  2013معادل  18دالر هر تن باال
رفته ولی قیمت به دالر حدود  42دالر هر تن افت داشته است و از  747دالر
ژانویه به  705دالر و  50سنت در ژوئن رسیده است.
این درحالی اســت که تولید کنندگان میلگرد در ترکیه سعی دارند افزایش
قیمــت قراضه را به قیمت های صادراتی میلگرد خود منتقل کنند ولی بازار
آمریکا تردید دارد افزایش قیمت ها مورد قبول واقع شوند .بهبود بازار قراضه
آمریکا موجب شده ترک ها به دنبال افزایش قیمت باشند به طوری که آخرین
بار قراضه سنگین کالس  1و 2خلوص  80-20آمریکا به ترکیه  26دالر هر
تن نسبت به هفته اول ژوئن رشد داشته است .فوالدسازان ترک سعی دارند
قیمت میلگرد خود را  10دالر هر تن باال ببرند و به  585دالر هر تن ســی
اف آر آمریکا برسانند؛ البته هنوز پیشنهادات قیمت آنقدر باال نرفته تا موجب
تغییر بازار شود.

یک چالش جدید جهانی:

مازاد ظرفیت تولید فوالد در
سطح جهان

چینی ها اصطالحی دارند کــه می گوید فوالد
برای صنعت نقش برنج را برای انسان دارد .همان
طور که بدون برنج رشدی حاصل نمی شود بدون فوالد نیز صنایع بسیاری از
کشورهای در حال توسعه رشد نخواهند کرد .این دیدگاه مانعی است  بر سر
راه کاهش مازاد ظرفیت تولید فوالد جهان که این روزها چالشی جدید برای
صنعت فوالد دنیا شده است.
انجمن جهانی فوالد بر این باور اســت که نمی توان گفت یک راه حل واحد
برای  500میلیون تن مازاد ظرفیت تولید جهان وجود دارد .در محیط های
مختلف می توان راه حل های متفاوتی اعمال نمود و واضح است که در سطح
جهان این آگاهی ایجاد شده که باید این مشکل بزرگ را به گونه ای رفع نمود.
به گزارش اخبار فوالد ،مناطقی که باید بیشــتر مورد توجه و نگرانی باشند،
آسیا و اروپا است و نحوه رفع این مازاد ظرفیت چالش پیش روی جهان است.
در حال حاظر دو دیدگاه در این زمینه مطرح است :دیدگاه اول معتقد است
باید از ایجاد ظرفیت های جدید تولید خودداری کنیم و در فرصت مناسب
مازاد ظرفیت فعلی را نیز برطرف سازیم که در واقع این دیدگاه چینی هاست.
در اروپا بیشتر این سوال مطرح است که چگونه می توانیم از هزینه های پاک
سازی محیط زیست در تعطیلی خطوط تولید بکاهیم و در برخی کشورها نیز
مســئله بازخورد سیاسی حاصل از تغییر وضعیت نیروی کار در پی تعطیلی
ها مطرح است.
هنوز کشورهای در حال توسعه که در حال رشد اقتصادی هستند می خواهند
صنایع فوالد خود را توسعه دهند و در نتیجه بر ظرفیت های تولید درسطح
جهان افزوده می شود .بنابراین بعید است مشکل مازاد ظرفیت تولید فوالد در
سطح جهان به این زودی حل شود.

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

عىًان

مشخصات بازار /شرایط حمل

بیلت

صادرات ريسیٍ ،فًب دریای سیاٌ -دریای بالتیک

507

بیلت

صادرات قساقستان ،فًب دریای خسر

530

525

بیلت

صادرات ترکیٍ  -فًب

530

530

525

بیلت

ياردات ایران از  - CISبىذر اوسلیC&F -

*

*

*

*

بیلت

ياردات ایران  CFR-بىذرعباس

570

*

*

*

*

بیلت

صادرات اکرایه -فًب دریای سیاٌ

508

505

498

496

513

508

میلگرد

صادرات ترکیٍ  -فًب

583

580

575

570

565

565

570

میلگرد

بازار داخلی ترکیٍ  -درب اوبار*

598

590

590

583

580

580

583

583

میلگرد

بازار داخلی ایران  -درب اوبار

*

*

*

*

*

*

*

*

میلگرد

اکرایه -فًب دریای سیاٌ

573

573

573

565

565

565

570

570

میلگرد

صادرات چیه  -فًب

520

520

515

510

500

495

495

490

يرق گرم 2 -تا  8میلی متر

صادرات اکرایه ،فًب دریای سیاٌ

528

513

498

505

505

505

500

500

يرق گرم

ريسیٍ -فًب دریای خسر

575

570

555

555

555

558

557

557

يرق گرم

صادرات ريسیٍ  -فًب دریای سیاٌ

550

537

527

527

528

508

507

508

کالف سرد

ترکیٍ بازار داخلی

593

693

693

693

593

693

680

675

 10می

 17می

 24می

31می

 7شيئه

 14شيئه

21شيئه

 28شيئه

502

501

493

488

488

485

485

525

520

520

520

520

520

518

513

508

515

520

535

538

535

530

*

*

*

593

595
570

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

شماره چهلم نیمه اول تیرماه 1392

قیمتهایداخلی

قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران
(واحد :ریال/کیلوگرم)

قیمت میلگرد ساده و آجدار در بازار تهران
میلگردساده
میلگرد
ساده

قیمت ورق روغنی در بازار تهران

قیمت ورق روغنی در بازار تهران
سایس
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.25
1.5
2
2.5

سایس
2
3
4
5
6
8
10
12
15
20
25

هفته چهارم خرداد
25,100
26,000
23,100
22,900
23,400
23,500
23,600
23,600
23,750
24,000
23,000

هفته اول تیر
24,500
25,333
22,430
22,100
22,900
22,950
22,830
22,760
22,760
23,433
23,100

تهرانتهران
سیاهدردربازاربازار
ورق
ورق سیاه
قیمتقیمت
هفته چهارم خرداد
22,950
19,560
19,250
19,475
19,550
19,600
19,750
19,725
20,000
20,200
20,200

قیمت محصوالت فوالدی در بازارهای تهران

هفته اول تیر
20,550
18,400
18,400
18,500
18,600
18,600
19,100
19,150
19,450
20,300
20,025

میلگرد ساده

هفته چهارم خرداد

سایز

هفته چهارم خرداد
25,800
25,800
*
*
20,350
*
20,350
22,400
*
22,400

سایز
6.5
6.5
8
8
10
12
10
14
12
14

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

هفته اول تیر
هفته اول تیر
23,500
23,500
*
*
19,400
*
19,400
22,100
*

22,100

میلگرد آجدار

خرداد
آجدار
میلگرد
آجدار
هفته چهارممیلگرد
22,300
هفته چهارم خرداد
21,400
22,300
21,200
21,400
21,500
21,400
21,200
21,400
21,500
21,400
21,400
21,000
21,400
21,000
21,400
21,400
21,000
21,100
21,000
21,500

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

28
30
32

21,400
21,100
21,500

قیمت نبشی و ناودانی در بازار تهران
نبشی
نبشی

هفته اول تیر
20,950
هفته اول تیر
20,150
20,950
19,900
20,150
20,100
20,100
19,900
20,000
20,100
20,000
20,100
19,600
20,000
19,600
20,000
20,400
19,600
19,800
19,600
20,400

20,400
19,800
20,400

20
22

هفته اول تیر
20,500
20,400
هفته اول تیر
20,400
20,500
20,300
20,400
20,300
20,400
20,500
20,300
20,700
20,300
32,500
20,500
20,700
32,500
هفته اول تیر
20,100
20,400تیر
هفته اول
20,900
20,100
20,400
20,400
21,700
20,900
24,400
20,400
27,500
21,700
20,800
24,400
20,100
27,500

هفته چهارم خرداد
 21,700نبشی
21,700خرداد
هفته چهارم
21,700
21,700
21,700
21,700
22,100
21,700
22,100
21,700
22,400
22,100
33,200
22,100
22,400
 33,200ناودانی
هفته چهارم خرداد
ناودانی
ناودانی
*
22,400خرداد
هفته چهارم
22,400
*
22,400
22,400
23,300
22,400
26,700
22,400
30,500
23,300
23,000
26,700
21,700
30,500

20,800
20,100

23,000
21,700

تهران
محصوالت
قیمت
هفتگی
روند تغییرات
بازارتهران
فوالدیدردربازار
فوالدی
محصوالت
قیمت
تغییرات
30000

25000

20000

ناودانی

میلگرد آجدار

نبشی

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

16,089

11,990

1392/03/27

1392/05/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

16,277

17,050

1392/03/27

1392/05/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

16,089

48,240

1392/03/27
10000

1392/04/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

16,089

2,090

1392/03/27

1392/05/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

16,277

26,350

1392/03/27

1392/04/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

16,277

990

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق سرد B

19,902

1,800

1392/03/27
5000
1392/03/27

1392/05/31
1392/06/27

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق سرد B

19,902

26,140

1392/03/27

1392/05/31

يرق گالًاویسٌ G
ورق روغنی
يرق گالًاویسٌ G

21,952

1,450

1392/03/27

1392/06/27

21,952

350

1392/03/27

1392/05/31

فًالد مبارکٍ اصفُان
ورق سیاه
میلگرد ساده
فًالد مبارکٍ اصفُان

هَزٍى (ریال)

يرق قلع اوذيد

31,857

250

1392/03/27

1392/06/27

يرق قلع اوذيد

حجن هعاهلِ (تي)

تاریخ هعاهلِ

تاربخ تحَیل

تَلید کٌٌدُ
فًالد مبارکٍ اصفُان

کاالB
ًامگرم
يرق

31,857
قیوت پایاًی هیاًگیي
16,089
ریال)
هَزٍى (

50

1392/03/27

1392/06/27

( 12,440تي)
حجن هعاهلِ

هعاهلِ
تاریخ
1392/04/02

تحَیل
تاربخ
1392/05/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

16,089

11,990

1392/03/27

1392/05/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B
C

16,089
16,277

11,990
8,950

1392/03/27
1392/04/02

1392/05/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

16,277

17,050

1392/03/27

1392/05/31

مبارکٍ اصفُان
فًالد مبارکٍ
فًالد
اصفُان

سرد C
يرق گرم
B
يرق

16,277
19,902

17,050
9,870

1392/03/27
1392/04/02

1392/05/31
1392/06/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

16,089

48,240

1392/03/27

1392/04/31

مبارکٍ اصفُان
فًالد مبارکٍ
فًالد
اصفُان

يرق گرم
گالًاویسٌGB
يرق

16,089
21,952

48,240
3,690

1392/03/27
1392/04/02

1392/04/31
1392/06/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

16,089

2,090

1392/03/27

1392/05/31

مبارکٍ اصفُان
فًالد مبارکٍ
فًالد
اصفُان

گرم B
اوذيد
يرققلع
يرق

16,089
31,857

2,090
4,860

1392/03/27
1392/04/02

1392/05/31
1392/06/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

16,277

26,350

1392/03/27

1392/04/31

اصفُان
فًالد مبارکٍ
خًزستان
فًالد

گرم*C
5SP)150
يرق150
شمش بلًم (

16,277
17,160

26,350
122,500

1392/03/27
1392/04/04

1392/04/31
1392/04/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

16,277

990

1392/03/27

1392/05/31

اصفُان
فًالد مبارکٍ
خًزستان
فًالد

گرمCC
يرق
تختال

16,277
15,675

990
49,000

1392/03/27
1392/04/04

1392/05/31
1392/04/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق سرد B

19,902

1,800

1392/03/27

1392/06/27

اصفُان
مبارکٍ
اصفُان
فًالد آَه
ريب

میلگردسرد
سبذ يرق
22تاA3-14B

19,902
18,171

1,800
41,800

1392/03/27
1392/03/29

1392/06/27
1392/05/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق سرد B

19,902

26,140

1392/03/27

1392/05/31

فًالد مبارکٍ اصفُان
ريب آَه اصفُان

يرق سرد B
تیرآَه 16

19,902
19,097

26,140
2,200

1392/03/27
1392/04/09

1392/05/31
1392/06/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گالًاویسٌ G

21,952

1,450

1392/03/27

1392/06/27

فًالد مبارکٍ اصفُان
ريب آَه اصفُان

يرق گالًاویسٌ G
تیرآَه 16

21,952
19,117

1,450
40,920

1392/03/27
1392/04/09

1392/06/27
1392/06/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گالًاویسٌ G

21,952

350

1392/03/27

1392/05/31

فًالد مبارکٍ اصفُان
مجتمع فًالد خراسان

يرق گالًاویسٌ G
سبذ میلگرد 28تاA3-14

21,952
18,149

350
8,800

1392/03/27
1392/04/05

1392/05/31
1392/04/10

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق قلع اوذيد

31,857

250

1392/03/27

1392/06/27

فًالد مبارکٍ اصفُان
مجتمع فًالد خراسان

يرق قلع اوذيد
سبذ میلگرد 28تاA3-14

31,857
18,517

250
32,560

1392/03/27
1392/04/09

1392/06/27
1392/04/12

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق قلع اوذيد

31,857

50

1392/03/27

1392/06/27

فًالد مبارکٍ اصفُان
مجتمع فًالد صىعت بىاب

يرق قلع اوذيد
سبذ میلگرد 25تا A3-14

31,857
17,850

50
990

1392/03/27
1392/03/27

1392/06/27
1392/04/01

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

16,089

12,440

1392/04/02

1392/05/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

16,277

8,950

1392/04/02

1392/05/31

9,870

1392/04/02

1392/06/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گالًاویسٌ G

21,952

3,690

1392/04/02

1392/06/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق قلع اوذيد

31,857

4,860

1392/04/02

1392/06/31

شمش بلًم (5SP)150*150

17,160

122,500

1392/04/04

1392/04/31

تختال C

15,675

49,000

1392/04/04

1392/04/31

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد 22تاA3-14

18,171

41,800

1392/03/29

1392/05/31

ريب آَه اصفُان

تیرآَه 16

19,097

2,200

1392/04/09

1392/06/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

بورس کاال

ریال/کیلوگرم

تَلید کٌٌدُ

ًام کاال

قیوت پایاًی هیاًگیي

حجن هعاهلِ (تي)

هعاهلِ
تاریخ
15000

تاربخ تحَیل

تَلید کٌٌدُ

ًام کاال

قیوت پایاًی هیاًگیي
هَزٍى (ریال)

شده است.
مهمترین آنها انتخاب
* به دلیل تعداد زیاد معامالت،
19,902
يرق سرد B

فًالد مبارکٍ اصفُان

فًالد خًزستان
فًالد خًزستان

فًالد مبارکٍ اصفُان

16,089
17,789
16,277

12,440
1,100
8,950

1392/04/02
1392/03/29
1392/04/02

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق سرد B

19,902

9,870

1392/04/02

1392/06/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گالًاویسٌ G

21,952

3,690

1392/04/02

1392/06/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق قلع اوذيد

31,857

4,860

1392/04/02

1392/06/31

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

17,160

122,500

1392/04/04

1392/04/31

فًالد خًزستان

تختال C

15,675

49,000

1392/04/04

1392/04/31

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد 22تاA3-14

18,171

41,800

1392/03/29

1392/05/31

ريب آَه اصفُان

تیرآَه 16

19,097

2,200

1392/04/09

1392/06/31

فًالد مبارکٍ اصفُان
فًالد کرمان
فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B
میلگرد A3-12
يرق گرم C

1392/05/31
1392/05/29
1392/05/31

