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با همکاری انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران:

بازار هوشمند آهنآالت کلید خورد
سخن اول
صنعت و روزهای امید و اعتدال
احمد خوروش

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
در ابتــدا فرارســیدن ماه مبارک رمضان  ،مــاه ضیافت الهی و
میالد پر برکت و با ســعادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) را
به همه هموطنان ارجمند خصوصا همکاران عزیز تبریک عرض
مینمایم.
همــان طور که می دانیم  ظــرف روزهای آینده رئیس جمهور
منتخب اعضای مورد نظر خود را برای تشــکیل کابینه معرفی
خواهد کرد و به طور رســمی ســکان هدایت  قــوه مجریه را
بــه عهده  خواهد گرفت .یکی از اصلــی ترین و تاثیرگذارترین  
بخشهای کابینه ،تیم اقتصادی دولت است .به ویژه  با شرایط
خاصی کــه  در حال حاضر جامعه به آن مبتال می باشــد و با
توجه به شــعار های آقای دکتر روحانی و مشی اعتدالی که در
پیش گرفته اند ،امیدواری هایی که در جامعه بین المللی برای
کشور عزیزمان به وجود آمده که آنچنان ملموس است که حتی
میتــوان این حس امید را در گفتارهای روزانه خانوداه ها یافت
وآرامش نســبی  از اینکه با گوش ســپردن به هر خبر خارجی
منتظر شــنیدن یک تهدید تازه نیســتیم .با این اوصاف انتظار
میرود که ایشان یک تیم بسیار توانا از نخبگان ،صاحب نظران
و اهل فن مجرب  اقتصادی را جهت همکاری انتخاب نموده و در
این زمینه میتواند با یک رویکرد فراجناحی از همفکری اقتصاد
دانان ،تولیدکنندگان و صنعتگران  به نحو احسن استفاده نماید
زیرا در شــرایطی که ما در آن به ســر می بریم ،فرصتی برای
آزمون و خطا باقی نیســت و نمی توانیم بپذیریم سرنوشت هم
میهنان عزیزمان در دستان افراد بی تجربه و نا آگاهی  قرار داده
شــود که طومار سرنوشت شهروندان این مملکت را تخته سیاه
تمرین های خود قلمداد نموده و بر آن مشــق شب بنویسند .از
طرفی این روزها صحبت از اعتدال و میانه روی تبدیل به ادبیات
روزمره بسیاری از  ایرانیان شده است  و اکثریت جامعه و نخبگان
و بزرگان کشــور نیز ظاهرا ً با آغوش باز از این گفتمان استقبال
نموده اند .بیایید عالوه بر قول در فعلمان نیز پذیرای میانه روی
باشــیم ،درخواست های معتدالنه داشته و انتظار نداشته باشیم
که دولت بعدی یک شبه همه مشکالت ریز و درشت صنعت و
اقتصــاد را حل نماید؛ معتدالنه نقد کنیم و چون بزرگان دین و
سیاســت منصفانه نقاط قوت را ببینیم و نقاط ضعف را گوشزد
نماییم و زمانی که مســئولیتی به ما سپرده شد با میانه روی و
رفتار عقالیی و پرهیز از گروه گرایی  بتوانیم قدمی برای کشور
عزیزمان ایران برداریم .باید این مشــی را در خود تقویت کنیم
که زمانی که مســئولیت خدمت رسانی به عهده کسانی محول
شد که با ما هدف مشترک اما روش  متفاوت داشتند ،به دور از
حاشیه پردازی با ایشان همکاری  نماییم.
در پایان امیدوارم که برکت این ماه عزیز بر دلهای ما اثر گذاشته
و پاداش روزه داری امسال ما سعه صدر محمدی باشد    .

تعادل ميان قيمت و هزينه تمام شده کاال ،توزيع مناسب و جلوگيري از فعاليت واسطه هاي غيرضروري ،دسترسي مناسب به
اطالعات بازار ،کشف قيمت و امکان جستجو بين کاالهاي مختلف از مهمترين مزاياي طرح ملي بازار هوشمند آهن االت ايران است.
مطالعات سامانه ملي بازار هوشمند آهن آالت ايران به اسم مخفف «بها» توسط وزارت
صنعت ،معدن و تجارت و با همکاری انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران پس از دو سال
به ســرانجام رسید و در تیرماه  1392مراسم رونمایی رسمی این سامانه الکترونیکی با
حضور معاون توسعه فناوري اطالعات و وزارت الکترونيکي وزارت صنعت ،رئيس انجمن
توليدکنندگان فوالد ايران و مديرعامل بانک پاسارگاد برگزار شد.
تیم اجرایی سامانه بازار هوشمند آهن آالت با استقرار در محل انجمن به فعالیت مشغولند
و چگونگی عضویت و آیین نامه اجرایی آن به زودی به اطالع اعضای انجمن خواهد
رسید .هدف از اجرای طرح بازار هوشمند آهنآالت ،حذف واسطهها از بازار آهن و فوالد،
دسترسي سريع خريداران و فروشندگان به اطالعات بازار و کاهش هزينههاي خريد و
فروش آهن و فوالد است.
معاون وزير صنعت ،معدن و تجارت در مراسم رونمایی از این سامانههاي خريد و فروش
الکترونيکي ،ضمن تقدير از انجمن تولیدکنندگان فوالد به خاطر همکاری و تشــکر از
ک پاسارگاد ب ه خاطر مشارکت ،به بازار 30هزار ميليارد توماني آهنآالت و فوالد در
بان 
ايران اشاره کرد و گفت :پرداختن به موضوع تجارت الکترونیک كاالهايي كه بيشترين
عموميت را در مصرف دارند مثل آهن قابل چشــم پوشی نیست ،چرا كه ما در صنعت
فوالد با يك بازار  30هزار ميليارد توماني در سال مواجه ايم كه در اين زمينه عالوه بر
توســعه كيفي بازار نيازمند به روز كردن و استفاده از فناوري هاي جديد در اين صنعت
هستيم تا بتوانيم هزينههاي مبادله را كاهش دهيم.
محمدصادق مفتح با اشاره به اينکه وزارت صنعت ،معدن و تجارت ساماندهي سه بازار
فوالد ،پتروشيمي و دارو را در اولويت خود قرار داده است ،گفت :قصد داريم با راهاندازي
سامانههاي خريد و فروش الکترونيکي هزينههاي مبادله در اين سه بازار را کاهش دهيم.
يک درصد صرف ه جويي در هزينهها در اين بازار رقم چشمگيري ميشود که با راهاندازي
بازار هوشمند آهنآالت به اين صرفهجويي دست می یابیم .وی ابراز اميدواري كرد که
با انجام اين طرح ،توليدكننده ارتباط مستقيمي با مصرف كنندگان نهايي پيدا و بتواند در
بستري امن وارزان نسبت به تامين كاالي مورد نياز خود اقدام كند.
در این مراسم ،رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران ضمن اشاره به میزان تولید فوالد
جهان گفت :ایران با تولید  14میلیون تن فوالد 1 ،درصد از تولید فوالد جهان را به خود
اختصاص داده است.
دکتر بهرام سبحانی با اشاره به اینکه ظرفیت کشور در تولید فوالد بیش از  20میلیون
تن است ،افزود :با ایجاد طرحها موثر در تولید فوالد و استقرار زیرساختهای الزم در
صددیم ظرفیت تولید فوالد کشور را افزایش دهیم و پیشبینی ظرفیت  40میلیون تنی
فوالد در کشور را داریم.
وی گفت :برای صادرات فوالد باید به استانداردهای جهانی رسید و از بازارهای سنتی
فاصله گرفت ،امروز ساده ترین بازارهای الکترونیکی با خریدهای الکترونیکی در انواع
و اقسام کاالها صورت میگیرد که با استقرارسامانه طرح ملی بازار هوشمند آهن آالت
خواستار الکترونیکی کردن معامالت در بازار هستیم.
رئیس انجمن تولید کنندگان فوالد ضمن تاکید بر اینکه خریداران در این سامانه هزینه
کمتری را پرداخت و تا حد قابل توجهی قیمت تمام شده محصوالت کاهش پیدا میکند
گفت :این سامانه شفافیت عملیات در مبادالت تجاری را تسریع بخشیده و البته با تایید
دستگاههای نظارتی صحت معامالت را بیش از پیش برای خریداران به وجود خواهد آورد.
ت های بورس کاال تداخلی را به
ســبحانی با اشاره به اینکه استقرار این سامانه با فعالی 
وجود نخواهد آورد ،افزود :در بورس یک طرف تولید کننده و یک طرف خریدار وجود دارد
اما کف خرید در بورس محدود و اعتبارسنجی مشتریان نیز روند پیچیدهای را طی میکند

در حالی که در این سامانه هر کس با توجه به نیاز خود میتواند اقدام به خرید کند.
به گفته سبحانی در آغاز استقرار بورس کاال ابهاماتی مطرح و مردم و فعاالن اقتصادی
انتقاداتی را عنوان میکردند که با اجرایی شدن آن تمام ابهامات برطرف و بازار به سمت
رقابتی شدن پیش رفت .این طرح نیز ممکن است با ابهاماتی همراه باشد :مسئوالن باید
تمام تالش خود را برای شناسایی این سامانه انجام دهند تا خریداران و تولیدکنندگان با
مراجعه به آن ضمن ثبت نام ،معامالت خود را در فضایی امن انجام دهند.
مدير طرح بازار هوشــمند آهن االت ايران نيز در خصوص اين طرح گفت :طرح ملي
بها موجب تسهيل تجارت در حوزههاي مختلف به ويژه در حوزه داد و ستد الکترونيکي
ميشود .وي افزود :تعادل ميان قيمت و هزينه تمام شده کاال ،توزيع مناسب و جلوگيري
از فعاليت واسطه هاي غيرضروري ،دسترسي مناسب به اطالعات بازار به شکل مدون،
مستند و رســمي و کشف قيمت و امکان جستجو بين کاالهاي مختلف از مهمترين
مزاياي طرح ملي بازار هوشمند آهن االت ايران است.
ميرعلي سيدي در ادامه گفت :عمده تمرکز در اين سامانه الکترونيکي بر زنجيره تامين
از مواد اوليه تا خرده فروشــي آهن آالت است .وي افزود :در حال حاضر بيش از 170
توليدکننده و مصرف کننده عضو اين سامانه شدند.
مدير طرح بها توضیح داد :تأمينکنندگان ،خريداران و توزيع کنندگان ،دسترسي شفاف
آسان به روز و دقيق نسبت به اطالعات بازار آهن خواهند داشت و کانالهاي شفاهي،
تلفني و مبتني بر نمابر و تبديل به يک کانال حمل سريع و قابل دسترس در هر زمان
فراهم خواهد شد.
مديرعامل بانکپاسارگاد نیز با اشاره به اينکه راهاندازي بازار هوشمند آهنآالت گامي
در راســتاي شفافيت اطالعات در بازار و مبارزه با پولشويي است ،گفت :بانک پاسارگاد
به عنوان بانک عامل تسويه معامالت الکترونيکي آهن و فوالد ايجاد فضاي امن براي
خريداران و فروشندگان را فراهم ميکند .وي با اشاره به سامانه پرداخت امن پاسارگاد
افزود :بانک پاسارگاد در سامانه پرداخت امن پاسارگاد هم به خريدار و هم به فروشنده
اطمينان خاطر ميدهد که اين معامله در امنيت و اعتماد کامل انجام خواهدگرفت.
وي در خصوص سامانه ملي بازار هوشمند آهن آالت ايران خاطر نشان کرد :اين سامانه
می تواند صرفهجويي در وقت و هزينه ،صرفهجوييهاي اقتصادي ،مبارزه با پولشويي،
افرايش امنيت و همچنين کاهش قيمتها را به دنبال داشته باشد.
مزایای استفاده از طرح بازار هوشمند آهنآالت:
افزایش فروش ،افزایش درآمد ،افزایش سرمایه گذاری ،ایجاد فرصت های تجاری جدید،
افزایش فرصت های جدید شغلی ،امکان ارائه خدمات و محصوالت در سطح جهانی،
جلوگیری از اتالف وقت و کاهش ترددهای بی مورد ،کاهش هزینه های سربار و ایجاد
رقابت در سطح بین الملل ،دسترسی سریع و طبقه بندی به اطالعات عدم حضور واسطه،
کاهش هزینه های تبلیغات ،ورود به بازارهای فرا منطقه ای در جهت بازاریابی جهانی و
حضور در بازار به صورت «همه جا ،همه کس ،همه وقت».
به طور کلی مزایای اســتفاده از بها را میتوان به پنج دسته کلی تقسیم کرد که شامل
بستر ارتباطی ،از بین رفتن واسطهها ،افزایش قدرت خریداران و پیدایش بازارهای جدید
برای تولید کنندگان ،سفارشی کردن محصوالت درخواستی و خدمات پشتیبانی قوی و
پیدایش مؤسسات اقتصادی نو پا و رقابت سراسری است.
خریدار در این سیستم می تواند با مراجعه به سایت سامانه بها به آدرس اینترنتی
 www.bahatrade.irاز آخرین قیمت ها مطلع شده و سفارش خرید دهد و محصول
مورد نیاز خود را از فروشنده ای که پایین ترین قیمت را پیشنهاد داده است خریداری کند.
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خبر داخلی
توازن بین معادن سنگ آهن
و فوالدسازان برقرار شود

مدیر عامل فوالد هرمزگان اظهار داشت :در حال حاضر
بزرگترین مشکل صنعت فوالد تهیه مواد اولیه است و
برای توسعه پایدار باید توازن بین معادن سنگ آهن و
فوالدسازان برقرار شود .بر این اساس بایستی مالکیت
معادنی که هنوز استخراج نشده را به فوالدسازان سپرد تا تضمینی برای مواد اولیه باشد
و زنجیره تولید فوالد رونق بگیرد.
مرتضی آقاجانی با اشاره به کاهش قیمت ارز طی هفته های اخیر ،این کاهش را تابع
احســاس و مسائل سیاسی دانســت و تصریح کرد :این امر مقطعی است .به گردش
درآمدن چرخه اقتصادی تاثیر خود را بر بحث ارز می گذارد و سبب ثبات قیمت می شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد :باید مهم ترین اولویت دولت آینده برای ساماندهی بازار
فوالد تقویت تولید داخل باشد و جهت تحقق این امر باید واسطه گری متوقف گردد
زیرا سبب شده تا سرمایه گذار به سمت تولید نیاید بنابراین باید سیاست ها به سمت
تولید فوالد تقویت شود و در عین حال با داشتن صادرات قوی باعث شکست تحریم
ها خواهیم شد.

تالش انجمن برای هماندیشی
با رئیس جمهور منتخب

دبیــر انجمن تولیدکننــدگان فوالد ایــران از تالش
انجمن برای برقراری ارتباط با رئیس جمهور منتخب
یا مشــاورانش خبر داد و توضیح داد :هنور جلسه ای با
دولت منتخب برقرار نشده است اما با توجه به درخواست
و عالقه اعضا برای برقراری یک ارتباط مفید با دولت جدید ،قبل از معرفی وزرا سعی
خواهیم کرد که این جلسه هم اندیشی بین طرفین برگزار شود.
خلیفه سلطانی تصریح کرد :انجمن تولیدکنندگان فوالد صددرصد به دنبال تعامل با
دولت ها بوده و می باشد و فکر می کنم این تعامل با دولت آینده برقرار خواهد شد.
وی افزود :صنعت فوالد در بحث زنجیره عرضه و تامین کنندگان و همچنین خدمات
دهندگان با مشکالت عدیده ای روبروست که باید تا قبل از تشکیل دولت با منتخب مردم
در میان گذاشته تا دولت جدید از ابتدا در صدد رفع مشکالت بخش فوالد کشور برآید.

اخبار انجمن
برگزاری مجمع عمومی سالیانه انجمن

مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران روز چهارشنبه
 12تیرماه ســال جاری با حضور اکثریت اعضای این انجمن و نماینده اتاق
بازرگانی و صنایع و معادن ایران در هتل همای تهران برگزار گردید.
در این مراســم پس از تــاوت آیاتی از قرآن کریم و پخش ســرود مقدس
جمهوری اسالمی ایران ،هیئت رئیسه مجمع با حضور آقایان دکتر سبحانی،
مهندس عرفانیان ،مهندس زرعیان و مهندس احرامیان تشکیل گردید و در
ادامه آقایان طاهری زاده نایب رئیس و مهندس خلیفه سلطانی دبیر انجمن
به ارائه گزارش عملکرد انجمن در ســال  1391پرداختند و سپس ترازنامه و
صورتهای مالی انجمن برای سال مالی منتهی به  1391/12/30توسط بازرس
قانونی و حسابرس مستقل انجمن قرائت شــد و مورد بررسی ،اظهار نظر و
تصویب اعضاء قرار گرفت.

کارخانه فوالد بردسیر در
آستانه بهره برداری است

کارخانه فوالد بردسیر به عنوان یکی از پروژههای
صنعتی استان کرمان به زودی به بهره برداری می
رسد.
اسماعیل نجار در این باره گفت :استان با افتتاح این واحد صنعتی ،یک گام به
چرخه تولید فوالد نزدیک تر می شود .وی اشتغال زایی و محرمیتزدایی را از
اهداف راه اندازی این کارخانه ذکر کرد و گفت :از خام فروشی سنگ آهن و
ذغالسنگ کرمان نیز جلوگیری خواهد شد.
استاندار کرمان ظرفیت این کارخانه را یک میلیون تن و اعتبار مورد نیاز برای
ساخت این واحد صنعتی  880میلیارد تومان اعالم کرد.

فوالد کویر دامغان آماده نصب
تجهیزات و ماشینآالت است

مدیرعامل شــرکت فوالد کویــر دامغان گفت:
تجهیــزات ویژه خط ذوب ،ریختهگری و احیا به
ظرفیت  100هزار تن آهن اسفنجی و  100هزار
تن شمش فوالدی برای نصب آماده است و این
کارخانه پس از نصب این تجهیزات و ماشین آالت راه اندازی می شود.
فرماندار دامغان نیز از بهره برداری از این کارخانه ظرف هشت ماه آینده خبر
داد و اظهار داشت :با راه اندازی این کارخانه مشکل اشتغال در دامغان و استان
برطرف می شــود .مرتضی علی آبادی گفت :با راه اندازی کامل این کارخانه
ساالنه  300هزار تن شمش و  300هزار تن میلگرد تولید و برای یک هزار و
 200نفر شغل ایجاد می شود.

دبیرخانه کارگر کردستان
از تعطیلی ذوب آهن فوالد
زاگرس انتقاد کرد

دبیر خانه کارگر اســتان کردســتان با انتقاد از
بیتوجهای مسئوالن استانی و کشوری نسبت به

سپس با رأی گیری از مدیران شرکت های عضو ،آقای مهندس نوید ایزدپناه
به عنوان بازرس اصلی و آقای مهندس سید رضا شهرستانی به عنوان بازرس
علی البدل انجمن انتخاب شدند .همچنین با نظر اکثریت اعضاء ،روزنامههای
اطالعات و دنیای اقتصاد همچون ســال های گذشته به عنوان روزنامههای
رسمی کثیراالنتشار جهت درج آگهی های انجمن به تصویب رسید.
این مراسم با سخنرانی آقای دکتر عبدو تبریزی پیرامون روشهای تامین مالی
شرکت های فوالدی در شرایط فعلی اقتصاد کشور ادامه یافت که پس از آن
پرسش و پاسخ بین حاضرین و آقای دکتر عبدو تبریزی در خصوص مسائل
روز اقتصاد فوالد کشور انجام شد.
جلسه مجمع عمومی انجمن با صرف شــام ،گرفتن عکس های یادگاری و
بدرقه میهمانان به پایان رسید.
گزارش مشروح این جلسه را در شماره  51نشریه چیالن بخوانید.

اخراج کارگران شرکت ذوب آهن فوالد زاگرس ،از تعطیلی این واحد فوالدی
انتقاد کرد
عباسعلی صفری گفت :تعطیلی یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی استان
محروم کردســتان در مقطعی که تبلیغات اشتغالزایی دولت به اوج رسیده
است ،خود گواه عملکرد دستگاه اجرایی در بازار کار است.
وی درباره دالیل ســفر سه روزه کارگران اخراجی فوالد زاگرس به تهران
گفت :این کارگران طی ســه روز گذشته با سفر به تهران بدون هیچگونه
امکاناتــی در مقابل نهادهای مهم حکومتی و مجلس جمع شــده بودند
تا صدای خود را به گوش مســئوالن برســانند ،که متاســفانه توجهی به
خواستههای آنان نشد.
دبیر خانه کارگر اســتان کردستان اضافه کرد :از ابتدای این اعتراض صنفی
بعضی مســئوالن دولتی و نمایندگان مجلس با وعدههایی که ضمانت اجرا
نداشــتند ،سعی داشتند این کارگران را از ادامه اعتراض خود منصرف کنند
که در این زمینه موفق هم شدند و کارگران به قروه بازگشتند .در حال حاضر
ایــن کارگران برای پیگیری مطالبات خود به طور قانونی به اداره تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی طرح شکایت کردهاند و ازاین طریق پیگیر مطالبات معوقه و
بازگشت بکار خود هستند.

مقاومت بازار آهن در برابر
کاهش بیشتر قیمت ها

اغلب تولیدکنندگان فوالد کشور در نخستین روز
این هفته ،قیمت های پیشنهادی خود را تغییر
ندادند.
به گزارش اخبار فوالد به نقل از دنیای اقتصاد ،با
افت قیمت آهن االت اغلب تولیدکنندگان در ابتدای هفته در مقابل کاهش
بیشتر قیمت ها مقاومت کردند.
این مقاومت در حالی صورت گرفته که افت قیمت دالر در بازار ادامه دار شده،
اما به نظر میرسد قیمت آهن به دلیل پایین بودن حجم واردات در ماههای
اخیر و از سویی موجودی اندک آهنآالت در بنادر میل به کاهش بیشتر ندارد
و در حد فعلی پایدار شده است.
با توجه به اینکه در ماه مبارک رمضان بازارها غالبا با رکود همراه هستند رفتار
بازار پس از پایان این ماه میتواند مشخصکننده دورنمای بازار آهن باشد.

فوالد خراسان و فوالد صنعت بناب به همراه آقای دکتر سبحانی رئیس هیئت
مدیره ،آقای مهندس خلیفه سلطانی دبیر انجمن و آقای مهندس احرامیان
عضو هیئت مدیره انجمن در آن حضور داشــتند ،گزارشی از اقدامات انجام
شده و در حال انجام انجمن برای کاهش تعرفه فروآلیاژها ارائه گردید و سپس
حاضرین به بیان مسائل اساسی واحدهای بزرگ فوالدسازی کشور پرداختند.
محوریت موضوعات مطرح شده پیرامون مسائل مربوط به خرید سنگ آهن
و شــرایط قراردادهای پیشنهادی شرکت های سنگ آهنی ،مسائل پیرامون
تعیین ارزش در گمرک و درخواســت تعدیل یا توقف پرداخت یک در هزار
فروش شــرکتهای فوالدی به اتاق بازرگانی جهت تمدیــد کارت بازرگانی
بــود که حاضرین نظرات خود را مطرح نمودند و نهایتا مقرر شــد در برخی
موارد بررســی های کارشناسی بیشتری صورت پذیرد تا طی جلسات بعدی
تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد   .

برگزاری سومین جلسه مدیران عامل و
بازرگانی شرکتهای بزرگ فوالدی در انجمن

به منظور اتخاذ استراتژی واحد در تامین نیازهای اساسی و اصلی کارخانجات
بزرگ فوالدی  ،ســومین جلســه مدیران عامل و بازرگانی شرکتهای بزرگ
فوالدی در تاریخ  92/04/30در سالن کنفرانس انجمن برگزار گردید.
در این جلسه که  مدیران عامل شــرکت های فوالد مبارکه ،فوالد خراسان
و فوالد کاوه جنوب و معاونین بازرگانی و خرید شــرکتهای فوالد خوزستان،

یادداشت

دغدغه فوالدسازان و شرایط بازار فوالد
حمید رضاطاهری زاده

نایب رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
هم اکنون یکی از بزرگترین دغدغه فوالد سازان افت تقاضا
در بازار اســت .این رکود چندین ماه متوالی است که دامنگیر
بازار شــده و به رغم تولید فوالد در کشور شاهد رونقی در بازار
نیســتیم .یکی از مهمترین دالیل آن اجرای نازل پروژ ه های
عمرانی در ماه های پایانی دولت دهم بوده است که امیدواریم
در پایان ماه مبارک رمضان و استقرار دولت جدید شاهد تحرک
در ساخت و سازها و اجرای طرح های عمرانی باشیم.

مــا در انجمــن امیدواریم بــا فعالیت دولت جدیــد دغدغه
فوالدســازان از جمله نقدینگی مورد نیاز و سرمایه در گردش
واحدهای فــوالدی مورد توجه جدی مســئولین قرار گیرد و
سیاست های صنعتی در جهت حمایت از صنعت داخلی و تولید
ملی قرار گیرد و مســائلی هم چون آزاد سازی واردات شمش
فوالد و عدم تخصیص ارز مورد نیــاز برای واردات مواد اولیه
مورد بازنگری جدی وزارتخانه قرار گیرد.

البته حرکت بازار در این یک ماه نشــانه های خوبی به همراه
داشــته است و امید است کاهش نرخ ارز و از بین رفتن حباب
قیمتی در ســکه و طال موجب خــروج نقدینگی از این بازار و
حرکت ســرمایه به سمت تولید باشــد .در واقع بازار از بخش
غیرمولد فاصله گرفته اســت و تســریع و تثبیت این شرایط
اقتصادی به همت مسئوالن بر می گردد که بتوانند نقدینگی را
در مسیر درست آن که همان تولیدمحوری است ،هدایت کنند.
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خبر خارجی
پیشبینی بهبود تقاضا برای
فوالد چین

شــاخص بهای فوالد در بازار داخلی چین که توسط
انجمن آهن و فوالد این کشور در پایان ماه ژوئن سال
جاری اعالم شــد ،با کاهش  3/25درصدی نسبت به
پایان ماه می و کاهش  14/69درصدی نسبت به مدت
مشابه سال گذشته به نقطه  98/52رسید.
به گزارش اخبار فوالد به نقــل از فوالد نیوز ،در پایان ماه ژوئن ،قیمت محصوالت
عمده فوالدی چین در بازار داخلی همگی نسبت به پایان ماه می با کاهش روبرو شد.
در  30ژوئن  ،2013موجودی محصوالت فوالدی تکمیل شــده در بازار داخلی این
کشور به  15/46میلیون تن رسید که نسبت به پایان ماه می و نسبت به مدت مشابه
ســال قبل به ترتیب  6/66درصد و  0/52درصد کاهش یافت .طی ماه ژوئن ،قیمت
 CIFفوالد خام وارداتی به چین حدود  126.8دالر بر تن بوده که نســبت به قیمت
وارداتی در ماه می  4/5درصد کمتر است.

انجمن تولیدکنندگان آهن و فوالد
ترکیه اعالم کرد:

کاهش تولید فوالد خام
ترکیه در نیمه اول سال 2013

تولیــد فوالد خام ترکیه در نیمه اول ســال  ،2013با
کاهش  2/9درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 17/4میلیون تن رسید.
به گزارش اخبار فوالد ،بر اساس اطالعات منتشر شده از سوی انجمن تولیدکنندگان
آهن و فوالد ترکیه ،در ماه ژوئن سال جاری تولید فوالد خام این کشور کاهش کمی
نسبت به تولید ماه می پیدا کرد و به  2/96میلیون تن رسید که بعد از ماه می ،بیشترین
تولید ماهیانه در سال جاری را به خود اختصاص داده است.
بر اســاس این گزارش ،تولید محصوالت نهایی فوالدی در  5ماه اول سال  2013با
افزایش  1/9درصدی در حدود  14/57میلیون تن بوده که متأثر از افزایش  89درصدی
واردات محصوالت نیمه تمام به این کشور طی مدت مذکور است.
طی دوره ژانویه تا می  ،2013مصرف فوالد ترکیه با رشد  4/1درصدی نسبت به دوره
مشابه سال 2012به  7/12میلیون تن رسیده است .مصرف محصوالت فوالدی طویل
که عمدت ًا در بخش ساخت و عمران استفاده میشود ،با افزایش  3درصدی نسبت به
سال قبل حدود  6/2میلیون تن است.

وضعیت اقتصادی حوزه یورو در نیمه دوم سال جاری در ثبات خواهد بود و
سال  2014بهبودهایی هر چند جزیی مشاهده خواهد شد.
اقتصاد اروپا در ســه ماه نخست ســال  2013در رکود باقی ماند و با این که
اعتماد به بازار در سه ماه دوم بیشتر شد و در ماه ژوئن نیز جو بازارها مثبت
تر از قبل گردید هنوز کسب و کار وضعیت مساعدی ندارد .به همین دلیل ،تا
زمانی که وضعیت اعطای اعتبار از جانب بانک ها بهبود نداشته باشد سرمایه
گذاری در بازار فوالد دشوار است.
این گزارش امیدوار است از نیمه دوم سال  2013اقتصاد جهانی روندی آرام
ولی رو به بهبود در پیش گیرد .امسال مصرف فوالد  4/5درصد افت خواهد
داشت و سال آینده رشدی جزیی در مصرف فوالد اروپا شاهد خواهیم بود و
پیش بینی می شود تا  2درصد رشد داشته باشد.

و اقتصادهای نوظهور باال برده موجب شده قدرت رقابت صاردات فوالد ژاپن،
چین ،هند ،کره و غیره افزایش یابد.
به گــزارش اخبار فوالد به نقــل از مرکز خدمات فوالد ایران ،بســیاری از
کشــورهای آسیایی از تقاضای داخلی پایین رنج می برند و به دنبال افزایش
صادرت هستند ولی ابهامات در اقتصاد دنیا این ارزها را باال نگه داشته و اجازه
رقابت نمی دهد ،با این حال اخیرا که قدرت رقابت ارز این کشورها نسبت به
دالر باال رفته می توان به بهبود صادرات امیدوار بود.
امریــکا و اروپا نیز برای مقابله با افزایش نرخ بیکاری راهکاری های حمایتی
خــود را از بــازار داخلی را حفظ می کنند .این سیاســت های حمایتی در
کشورهای وارد کننده فوالد می تواند به صادر کننده های بزرگی چون ژاپن،
و کره جنوبی آســیب برساند .ولی در مورد چین که نیمی از فوالد مورد نیاز
را تامین می کند شــاید تنها مجبور شود در صورت کاهش تقاضای داخلی
تولید را کمتر کند.

بر اســاس گزارش موسســه فوالد برزیل ،تولید
فوالد خام این کشور در نیمه اول سال  2013در
حدود  17میلیون تن بوده که 2/2درصد نسبت
به تولیدات مدت مشابه سال  2012کمتر است.
تولید فوالد نورد شــده برزیل در شش ماه نخست ســال جاری ،با افزایش
 0/9درصدی نســبت به مدت مشابه ســال قبل به  12/9میلیون تن رسید
که این عدد شامل تولید  7/4میلیون تن محصوالت تخت و  5/5میلیون تن
محصوالت فوالدی طویل بود.
تولیدکنندگان فوالد برزیل در حدود  2/8میلیون تن فوالد خام طی ماه ژوئن
سال جاری تولید کردند که نسبت به تولید ماه می در حدود  6درصد کمتر
اســت و در مقایسه با تولیدات مربوطه در مدت مشابه سال  2012در حدود
 2/7درصد افزایش یافته است.
کل تولید محصوالت نورد شــده فوالدی این کشور در ماه ژوئن  2/3میلیون
تن بوده که نســبت به تولید در ماه می و تولید در مدت مشابه سال قبل به
ترتیب  1/8درصد کاهش و  5درصد افزایش یافته اســت .تولید محصوالت
فوالدی تخت برزیل در سطح  1/3میلیون تن در ماه ژوئن باقی ماند که برابر
با تولیدات مربوطه در ماه می بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود
 3/3درصد افزایش تولید داشت.
فروش داخلی فوالد در برزیل در ماه ژوئن ســال  2013در حدود  3/7درصد
نســبت به فروش ماه ژوئن سال  2012افزایش یافته و به  2میلیون تن بالغ
شده است.

کرهجنوبيقرارداداحداث
کارخانه فوالد در هند را لغو کرد

کاهش 2/2درصدی تولید
فوالد خام برزیل

بازار فوالد جهان درگیر
مسائل ارزی و اقتصادی است

تاثیر اقتصاد اروپا بر بازار
فوالد این قاره

تغییراتی که اخیرا در بــازار ارز جهان رخ داده و
ارزش دالر امریکا را نسبت به چندین ارز آسیایی

تحلیل بازار فوالد در ســه ماه سوم سال 2013
از جانب ســازمان یوروفر حاکی از آن اســت که

شــرکت فوالد پوســکو کره جنوبی اعالم کرد
قرارداد پنج میلیارد و ســیصد میلیون دالری
احداث یک کارخانه فــوالد در هند را به علت
تعویق های پیاپی و مخالفتهای محلی فســخ

خواهد کرد.
این شــرکت در بیانیه ای اعالم کرد پروژه احــداث این کارخانه در ایالت
کارناتاکا در جنوب غرب هند به علت مخالفت شهروندان و ناتوانی هند در
تامین امنیت و تاسیســات زیربنایی مورد نیاز ،لغو خواهد شد .پوسکو که
چهارمین شرکت فوالد سازی جهان از نظر تولید به شمار می رود در ژوئن
 2010توافق اولیه احداث این کارخانه را امضا کرده بود .با این حال تصمیم
این شرکت برای لغو این قرار داد ضربه ای شدید به تالش های هند برای
جذب سرمایه گذاری خارجی به شمار می رود.
پوســکو همچنین در حال احداث یک کارخانه فوالدسازی دیگر با هزینه
 12میلیارد دالری در ایالت اوریسای هند است .در ماه مارس ،بر اثر انفجار
یک بمب در روســتایی در ایالت اوریســا ســه نفر از معترضان به احداث
کارخانه فوالدســازی این ایالت کشته شــدند .این روستا از زمان امضای
قرارداد احداث این کارخانه کانون اعتراضات مردمی بوده است .شهروندان
محلی می گویند این کارخانه فوالدســازی که بزرگترین طرح ســرمایه
گذاری مستقیم خارجی در هند به شمار می رود زندگی سنتی مردم را با
مشــکل روبرو می کند و آنها را از خانه هایشان بیرون خواهد کرد .قرارداد
پوسکو در ایالت اوریســا در واقع آزمونی برای سرمایه گذاران خارجی به
شمار می رود که مشتاق به سرمایه گذاری در اقتصاد در حال توسعه مصر
هســتند با این حال آنها به شدت نگرانند طرح های شان به دالیل زیست
محیطی و مشکالت دیگر اجرا نشود.

قيمتهايجهاني
قیمت شمش و محصوالت فوالدی در بازار جهانی
روند تغییرات
روند تغییرات قیمت شمش و محصوالت فوالدی در بازار جهانی
َفتٍ مىتُی بٍ 5
جًالی

َفتٍ مىتُی بٍ 12
جًالی

488

485

485

508

508

520

520

533

533

520

528

533

540

540
*

َفتٍ مىتُی بٍ  7شيئه َفتٍ مىتُی بٍ  14شيئه َفتٍ مىتُی بٍ 21شيئه َفتٍ مىتُی بٍ  28شيئه

عىًان

مشخصات بازار /شرایط حمل

بیلت

صادرات ريسیٍ ،فًب دریای سیاٌ -دریای بالتیک

488

بیلت

صادرات قساقستان ،فًب دریای خسر

520

520

بیلت

صادرات ترکیٍ  -فًب

513

508

515

بیلت

ياردات ایران از  - CISبىذر اوسلیC&F -

535

538

535

530

بیلت

ياردات ایران  CFR-بىذرعباس

*

*

*

*

*

بیلت

صادرات اکرایه -فًب دریای سیاٌ

513

508

593

595

500

508

میلگرد

صادرات ترکیٍ  -فًب

565

565

570

570

580

585

میلگرد

بازار داخلی ترکیٍ  -درب اوبار*

580

580

583

583

600

593

میلگرد

بازار داخلی ایران  -درب اوبار

*

*

*

*

*

*

میلگرد

اکرایه -فًب دریای سیاٌ

565

565

570

570

570

570

میلگرد

صادرات چیه  -فًب

500

495

495

490

490

495

يرق گرم 2 -تا  8میلی متر

صادرات اکرایه ،فًب دریای سیاٌ

505

505

500

500

503

505

يرق گرم

ريسیٍ -فًب دریای خسر

555

558

557

557

555

555

يرق گرم

صادرات ريسیٍ  -فًب دریای سیاٌ

528

508

507

508

517

517

کالف سرد

ترکیٍ بازار داخلی

593

693

680

675

700

700

*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 :نرگس پایندهداری نژاد
همکاراناینشماره:مهندسآسیهسیدعلیان،مریمرحیمیو هاجرشیرانی
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر ،ضلع جنوبی پارک ساعی،کوچه اسعدی ،پالک 34
تلفن88708063 -88708064 :
فکس88708065 :

شماره چهل و یکم نیمه اول مردادماه 1392

قیمتهایداخلی

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

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

قیمت ورق روغنی در بازار تهران

قیمت ورق روغنی در بازار تهران
سایس

هفته دوم تیر

هفته سوم تیر

هفته چهارم تیر

0.5

25,300

24,700

24,566

0.4
0.6

24,400

22,300

24,000

22,200

23,700

22,033

0.7

22,150

22,050

22,066

0.9

22,900

22,600

22,550

0.8
1

1.25
1.5
2

2.5

سایس
2

3
4

5
6

8

10

12

15

22,850
22,633

22,650

22,450

سایز

هفته دوم تیر

هفته سوم تیر

6.5

23,500

23,100

22,000

*

*

*

19,300

19,200

8

10

12
سایز
14
6.5

22,400

22,200

8

22,850

22,333

22,250

12
سایز

23,000

22,200

22,000

22,600

23,200

22,460

22,750

بازار
قیمت ورق سیاه
تهرانبازار تهران
سیاه در
قیمتدرورق

22,166

22,533

هفته چهارم تیر

هفته دوم تیر

هفته سوم تیر

20,475

20,250

19,675

18,587

18,475

18,400

18,550

18,350

18,300

18,600

18,350

18,375

18,550

18,400

18,300

18,650

18,450

18,350

10

14
8

10

12

سایز

14
8

16
10

18
12
20
14

16
22

18
25

20
28

19,200

19,025

18,950

19,200

19,075

18,975

25
30

22

30

32

19,475

19,325

19,225

20,100

19,900

19,625

28

20,025

19,875

19,575

32

بورس کاال

تَلید کٌٌدُ

ًام کاال

20

25

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

19,400میلگرد ساده
*
هفته *
هفته سوم تیر
دوم تیر
22,300
22,400
23,100
23,500
*

هفته چهارم تیر

19,400میلگرد آجدار

19,300

19,200

22,400
20,900

22,300
20,590

20,200

20,020

20,000

20,000

هفته دوم تیر

هفته سوم تیر

هفته چهارم تیر

20,900

20,590

20,390

20,200

20,020

19,840

20,000
20,150

19,750
19,950

19,750
19,700

19,950

20,150
20,150

12

14
سایس
16
6
18
8
20
10
22
12

19,700
19,450

20,000
20,300

19,750
20,100

19,750
19,700

19,900

19,700

19,500

19,500

14

19,550

19,750

19,400

19,450

20,300

20,100

19,700

19,900

19,700

19,500

20,300

20,150

19,800

20,300

6
12
8
16
10

19,750
19,550

19,900
19,400

19,750

6

8
سایس
10

19,700
19,600

19,900
19,500

20,000
19,750

12
4
16
5

19,750

19,900
20,000

20,150
19,750

8
سایس
10
3

19,700

19,900

20,000
20,000

6

22,200
20,390

19,600

20,150

هفته سوم تیر

هفته چهارم تیر

20,900

20,500

19,950

20,900

20,500

19,950

تهران
20,900فوالدی در بازارهای
قیمت محصوالت
20,500
5

هفته *
چهارم تیر

19,840

میلگرد آجدار میلگرد آجدار

4

22,200
22,000

*

هفته *
دوم تیر

3

هفته *
چهارم تیر
*

هفته *
سوم تیر

سایس

هفته دوم تیر

نبشی

نبشی

16

19,800

18
20

22

20,900

20,800تیر
هفته دوم
20,900
20,900

نبشی

20,900
20,900
32,500
20,900

20,900
20,800
20,900تیر
هفته دوم

20,500

19,950

20,400تیر
هفته سوم
20,250
20,500

هفته20,300
چهارم تیر
20,100
19,950

20,250
20,500
32,500
20,500

ناودانی

*
20,900
21,400
32,500

22,300
هفته دوم تیر
25,400
*
29,100
21,400
21,400
21,400
20,600
21,400

20,100
19,950
29,500
19,950

20,500

19,950

20,400
20,250تیر
هفته سوم

20,300
چهارم تیر
هفته20,100

*
20,250
20,900
32,500

21,400

21,400

19,950

ناودانی

*
20,100
20,800
29,500

21,000

20,800

21,050
ناودانی
21,700
هفته سوم تیر
25,100
*
29,100
20,900
21,000
21,000
20,500
21,050

20,800
21,300
هفته چهارم تیر
25,300
*
29,100
20,800
21,000
20,800
20,500
20,800

21,700

21,300

22,300
25,400

25,100

25,300

29,100

29,100

29,100

21,400

21,000

21,000

20,600

20,500

20,500

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

30000

25000

20000

ناودانی

قیوت پایاًی هیاًگیي
هَزٍى (ریال)

نبشی

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

16,277

25,380

1392/04/24

1392/05/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

16,277

110

1392/04/24

1392/06/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق سرد B

19,902

600

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق سرد B

19,902

31,460

1392/04/24
5000
1392/04/24

1392/07/24
1392/06/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گالًاویسٌ G

21,952

550

1392/04/24

1392/07/24

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گالًاویسٌ G

21,952

1,110

1392/04/24

1392/06/31

31,857

200

1392/04/24

1392/07/24

سبذ میلگرد 25تا( A3-14آلیاشسازی)

17,824

24,640

1392/04/16

1392/06/31

ريب آَه اصفُان

تیرآَه 14

18,550

990

1392/04/23

1392/06/31

ريب آَه اصفُان

تیرآَه 14

18,517

17,600

1392/04/23

1392/06/31

تیرآَه 14

18,550

110

1392/04/23

1392/06/31

يرق قلع اوذيد
ورق روغنی

قیوت پایاًی هیاًگیي

1392/05/31

اصفُان
فًالد مبارکٍ
خًزستان
فًالد

گرم*5SP)150B
يرق150
شمش بلًم (

19,610

1392/04/17

1392/05/31

17,020

1392/04/17

1392/06/31

3,320

1392/04/17

1392/06/31

َرمسگاناصفُان
فًالد مبارکٍ
فًالد
جىًب

سردBC
يرق
تختال

19,902
14,320

1392/04/24

1392/05/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

1392/05/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

فًالد مبارکٍ اصفُان
فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گالًاویسٌ G

21,952

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

16,089

45,560

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

16,277

25,380

1392/04/24

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

16,277

110

1392/04/24

1392/06/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق سرد B

19,902

600

1392/04/24

1392/07/24

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق سرد B

19,902

31,460

1392/04/24

1392/06/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گالًاویسٌ G

21,952

550

1392/04/24

1392/07/24

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گالًاویسٌ G

21,952

1,110

1392/04/24

1392/06/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق قلع اوذيد

31,857

200

1392/04/24

1392/07/24

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد 25تا( A3-14آلیاشسازی)

17,824

24,640

1392/04/16

1392/06/31

ريب آَه اصفُان

تیرآَه 14

18,550

990

1392/04/23

1392/06/31

ريب آَه اصفُان

تیرآَه 14

18,517

17,600

1392/04/23

1392/06/31

ريب آَه اصفُان

تیرآَه 14

18,550

110

1392/04/23

1392/06/31

16,050

33,000

1392/04/30

1392/06/31

16,693

40,000

1392/04/26

1392/05/31

12,980

1392/04/19

1392/04/24

14,500

1392/04/17

1392/05/10

7,000

1392/04/17

1392/05/10

1392/04/25

1392/05/25
1392/05/25

* به دلیل تعداد زیاد معامالت ،مهمترین آنها انتخاب شده است.

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

16,089

45,560

1392/05/31

16,089
16,693

حجن هعاهلِ (تي)

تاریخ هعاهلِ

تاربخ تحَیل

يرق سرد B

فًالد خًزستان

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گالًاویسٌ G

21,952

3,320

1392/04/17
10000
1392/04/24

1392/06/31

ريب آَه اصفُان

16,277

ريب آَه اصفُان

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق سرد B

19,902

17,020

1392/04/17

1392/06/31

اصفُانکٌٌدُ
ريب آَه تَلید

19,902

(آلیاشسازی)

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

16,277

19,610

1392/04/17

1392/05/31

تیرآَه طًل کًتاٌ
سبذ میلگرد يًام کاال

فًالد مبارکٍ اصفُان

شمش بلًم (5SP)150*150

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

16,089

17,760

1392/04/17

1392/05/31

فًالد مبارکٍ اصفُان
ورق سیاه
میلگرد ساده
ريب آَه اصفُان

يرق گرم B

سبذ میلگرد ي تیرآَه طًل کًتاٌ

16,089

میلگرد آجدار

هَزٍى (ریال)

17,760

1392/04/17

مجتمع فًالد خراسان

سبذ میلگرد 25تاA3-16

18,217

فًالد َرمسگان جىًب

تختال C

14,320

فًالد َرمسگان جىًب

تختال C

14,320

فًالد َرمسگان جىًب

تختال C

14,320

16,000

فًالد َرمسگان جىًب

تختال C

14,320

14,000

1392/04/25

فًالد آرربایجان

سبذ میلگرد 25تاA3-16

17,656

1,100

1392/04/19

1392/06/31

فًالد آرربایجان

سبذ میلگرد 25تاA3-16

18,162

5,500

1392/04/19

1392/04/24

فًالد آرربایجان

سبذ میلگرد 25تاA3-16

17,450

660

1392/04/24

1392/06/31

فًالد آرربایجان

سبذ میلگرد 25تاA3-16

17,985

1,100

1392/04/24

1392/04/29

فًالد آلیاشی ایران

سبذ میلگرد 18تاA3-28

17,897

1,100

1392/04/19

1392/04/24

ریال/کیلوگرم

تَلید کٌٌدُ

ًام کاال

قیوت پایاًی هیاًگیي

حجن هعاهلِ (تي) تاریخ هعاهلِ
15000

تاربخ تحَیل

فًالد اصفُان
مجتمعمبارکٍ
فًالد
خراسان

(آلیاشسازی)

میلگردگرم
سبذ يرق
25تاA3-16C

16,050
ریال)
هَزٍى (
16,277
18,217

 1392/04/30تاربخ تحَیل
( 33,000تي) تاریخ هعاهلِ
حجن هعاهلِ
1392/06/31
17,760
40,000

19,610
12,980

17,020
14,500

فًالد مبارکٍ اصفُان
جىًب
فًالد َرمسگان

يرق گالًاویسٌ G

تختال C

21,952
14,320

فًالد َرمسگان جىًب

تختال C

14,320

16,000

فًالد َرمسگان جىًب

تختال C

يرق گرم B

16,089

يرق گرم C

16,277

3,320
7,000

45,560

1392/04/17
1392/04/26

1392/04/17
1392/04/19
1392/04/17
1392/04/17

1392/04/17
1392/04/17
1392/04/24

1392/05/31

1392/05/31
1392/04/24
1392/06/31
1392/05/10
1392/06/31
1392/05/10

1392/05/31

1392/04/25

1392/05/25

14,320

14,000

1392/04/25

1392/05/25

سبذ میلگرد 25تاA3-16

17,656

1,100

1392/04/19

1392/06/31

سبذ میلگرد 25تاA3-16

18,162

5,500

1392/04/19

1392/04/24

سبذ میلگرد 25تاA3-16

17,450

660

1392/04/24

1392/06/31

A3-G
گالًاویسٌ16
میلگرد 25تا
سبذ
يرق

17,985
21,952

1,100
1,110

1392/04/24
1392/04/24

1392/04/29
1392/06/31

A3-16
25تا
سبذ سبذ
آلیاشسازی)
( A3
میلگرد-14
میلگرد 25تا
20
تیرآَه 14
تیرآَه

17,860
17,824

23,000
18,550

1,100
24,640
880
990

1392/04/26
1392/04/16

1392/04/31
1392/06/31

20
تیرآَه 14

23,000
18,517

440
17,600

1392/04/18
1392/04/23

1392/04/23
1392/06/31

سبذ میلگرد ي تیرآَه طًل کًتاٌ

18,550
17,850

110
1,560

1392/04/23

1392/06/31
1392/04/26

17,850
16,050

390
33,000

1392/04/23
1392/04/30

1392/04/26
1392/06/31

شمش بلًم (5SP)150*150

16,693

40,000

1392/04/26

1392/05/31

مجتمع فًالد خراسان

سبذ میلگرد 25تاA3-16

18,217

12,980

1392/04/19

1392/04/24

فًالد َرمسگان جىًب

تختال C

14,320

14,500

1392/04/17

1392/05/10

فًالد َرمسگان جىًب

تختال C

14,320

7,000

1392/04/17

1392/05/10

فًالد َرمسگان جىًب

تختال C

14,320

16,000

1392/04/25

1392/05/25

فًالد َرمسگان جىًب

تختال C

14,320

14,000

1392/04/25

1392/05/25

فًالد مبارکٍ اصفُان
فًالد مبارکٍ اصفُان

فًالد آرربایجان

يرق گرم C

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق سرد B

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق سرد B

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گالًاویسٌ G

فًالد آرربایجان
فًالد آرربایجان

فًالد آرربایجان
فًالد مبارکٍ اصفُان
مبارکٍ ایران
فًالد آلیاشی
اصفُان
فًالد

آلیاشی ایران
اصفُان
فًالد آَه
ريب
آریان فًالد
وًرد
اصفُان
ريب آَه
آریان فًالد
وًرد
اصفُان
ريب آَه

A3-28
میلگردقلع18تا
اوذيد
سبذ يرق

اصفُاني ساختماوی یسد
آَهصىعتی
ريبفًالد
وًرد

تیرآَه
25تاA3-1414
سبذ میلگرد

اصفُاني ساختماوی یسد
آَهصىعتی
ريبفًالد
وًرد

سبذ میلگرد 25تا A3-14

مجتمع جُان فًالد غرب
فًالد خًزستان

(آلیاشسازی)

تیرآَه 14

16,277

19,902
19,902
21,952

17,897
31,857

18,850

25,380
110
600

31,460
550

1,100
200

1,000

1392/04/24
1392/04/24

1392/04/24
1392/04/24
1392/04/24

1392/04/19
1392/04/24

1392/04/18
1392/04/23

1392/04/16

1392/05/31
1392/06/31

1392/07/24
1392/06/31

1392/07/24

1392/04/24
1392/07/24
1392/04/23
1392/06/31

1392/05/16

فًالد آرربایجان

سبذ میلگرد 25تاA3-16

17,656

1,100

1392/04/19

1392/06/31

فًالد آرربایجان

سبذ میلگرد 25تاA3-16

18,162

5,500

1392/04/19

1392/04/24

فًالد آرربایجان

سبذ میلگرد 25تاA3-16

17,450

660

1392/04/24

1392/06/31

فًالد آرربایجان

سبذ میلگرد 25تاA3-16

17,985

1,100

1392/04/24

1392/04/29

فًالد آلیاشی ایران

سبذ میلگرد 18تاA3-28

17,897

1,100

1392/04/19

1392/04/24

فًالد آلیاشی ایران

سبذ میلگرد 25تاA3-16

17,860

1,100

1392/04/26

1392/04/31

