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برنامه نعمت زاده
برای صنایع
سخن اول
تجارت الکترونیک ،یک انتخاب یا
یک ضرورت
عزیزاهلل طالوری

مدیر عامل شرکت تعاونی حمایت فوالدسازان معین
مفهوم تجارت و بازار از تاریخ پیدایش اولین تمدن بشری تاکنون
همواره با جوامع بشری همراه بوده و بازار عبارت بوده از مکانی
برای تبادل کاال و خدمات در راســتای رســیدن به پول (بین
فروشــنده و خریدار) .معامله گران ،بازار سنتی را در زمان های
قدیم در میدان های بزرگ شهر برای فروش کاالهای خود برپا
می کردندکه با گســترش نیازهای بشری و تنوع در تولید انواع
کاالها و خدمات ،بازارها هم به ناگزیر دســتخوش تغییراتی در
طول پیدایش خود تا کنون گردیده است .بنابر این بر اساس یک
تعریف جامع ،امروزه بازار به مکانی گفته می شود که در آن هر
کس در هر نقطه از جهان می تواند کاالی خود را به هر کســی
در هر نقطه از جهان بفروشد .و بر همین اساس است که امروزه
به دلیل ضرورت دسترسی کامل تمام فروشندگان و خریداران،
مفهوم بازار الکترونیکی ( )E-Market Placeمطرح گردیده و
با سرعت در حال گسترش می باشد .این بازار ترسیم عملی اصل
اساسی بازار رقابتی می باشد که مبنای آن فروشندگان بیشمار
در برابر خریداران بیشمار است.
از مزایای بازارهای الکترونیکی خصوصا در مورد کاالهایی مثل
فوالد موارد زیر را می توان نام برد:
• کاهش هزینه های خرید ،موجودی و سربار
• دسترسی به تامین کنندگان یا خریداران جدید
• دسترسی به بازارهای جدید و افزایش فروش
• صرفه جویی در زمان
• انجام ایمن معامالت
بر اســاس همین ضرورت گریز ناپذیر مسئولین وزارت صنعت،
معدن و تجارت راه اندازی بازارهای هوشمند معامالت را برنامه
ریزی نموده و با توجه به سهم بزرگ صنعت فوالد و حجم عظیم
معامــات این حوزه در اقتصاد ملی ،راه اندازی بازار هوشــمند
آهن آالت کشــور ( بها) به عنوان یک اولویت در دســتور کار
قرار گرفت و پس از اینکــه انجمن تولید کنندگان فوالد ایران
به عنوان متولی این طرح ملی از جانب وزارتخانه تعیین گردید،
جلســات متعددی با اندیشــمندان ،مدیران و دست اندرکاران
صنعت و تجارت فوالد برگزار گردید و بحمداهلل به لطف خداوند
متعال و همراهی بی دریغ همکاران فوالدی ،این سامانه با حضور
مسئولین وزارت صنعت معدن و تجارت رونمایی شد و اکنون به
مرحله ای رسیده که آماده ارائه خدمات در قالب بازار الکترونیک
آهــن آالت به عنوان یک طرح ملی بــرای معامالت نهاده های
تولید صنعت فوالد و فروش محصوالت فوالدی می باشد.

محمد راستگو

ت زاده ،چهره نام آشــنا برای صنعتگران ،برای تصدی
مهندس محمدرضا نعم 
وزارت صنعت ،معدن و تجارت دولت تدبیر و امید از مجلس شورای اسالمی رای
اعتماد گرفت تا دوباره در قامت وزیر در وزارتخانه ای صنعتی ظاهر شود.
خبر انتصاب مهندس نعمت زاده برای بخش صنعت از جمله صنعت فوالد یک
خبر خوشایند اســت چرا که هم در سابقه و هم در برنامه های وی توجه ویژه
به بخش صنعت برجسته است .برنامه های اعالم شده توسط نعمت زاده توجه
بیشتر به بخش صنعت نسبت به بخش تجارت خارجی را شامل می شود .سابقه
وی نیز بازگوکننده دفاعش از صنعت اســت و او را وزیری از جنس صنعت می
دانند .برای نمونه شهید رجایی در زمان نخستوزیری اش از نعمتزاده برای
تصدی وزارت صنایع دعوت به عمل آورد« :خدمت شــهید رجایی عرض کردم
این کار شما از دو حالت خارج نیست یا از کار من در وزارت کار راضی هستید که
بگذارید همان جا بمانم .اگر هم راضی نیستید چرا دعوت مجدد به کار در اینجا
میکنید؟ ایشان گفت من دیدم شما در  10ماهی که در وزارت کار فعال بودید
همهاش به دنبال راهاندازی صنایع بودید و خیلی عالقهمند بودید که این چرخها
راه بیفتد .بنابراین من به این جم ع بندی رسیدهام که شما به صنعت بیایید».
نعمتزاده از همان زمان معتقد بود که صنعت باید مستقل از سیاست باشد و
علیرغم دخالتهای خاصی که مایل بود که همه چیز سیاسی شود او مقاومت
میکرد و در حد امکان اجازه نمیداد که این مســائل به صنعت منتقل شــود.
او معتقد بود که صنعت زبان و اصول خاص خودش را دارد و اگر سیاســت بر
صنعت و مسائل اقتصادی حاکم باشد قطعاً اقتصاد و صنعت زمین میخورد و این
نقطهنظر او یکی از محلهای اختالف در دولت وقت بود.
ن زمان به تالشهای خود برای رسیدن به یک مدل اقتصادی اسالمی
نعمتزاده در آ 
ادامــه داد اما نظرات مختلف و اختالفاتی که بود مانع از آن میشــد که بتوان در آن
مقطع به یک مشی واحد اقتصادی دســت یافت :وی در خاطراتش می گوید« :واقع ًا
رویهها عجیب و غریب بود .مثال یک وزیری بود که خرده میگرفت و میگفت اصال
برنامهریزی درست و شرعی نیست .خدا هر چه پیش بیاورد بهتر است .چرا میخواهی
برنامهریزی کنی؟ میگفتیم نمیشود مثال میخواهیم ببینیم سرانه فوالد چقدر است
چقدر باید سرمایهگذاری شود میگفت نه اینها اصال خوب نیست شرک است!».
وزیر دولت یازدهم عالوه بر ســابقه حمایتــی از صنعت ،از برنامه جامعی برای
ارتقای بخش صنعت برخوردار اســت .وی برای اداره وزارت مذکور ،مهمترین
اهــداف وزارت صنعت ،معدن و تجارت در دوره دولت یازدهم را رفع انحصارات
دولتی ،برطرف ساختن ركود تورمی ،ارتقاء مقیاس تولید در كشور و در نهایت
افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنعت به رقم هشت میلیارد دالر در
سال ذكر كرده است.
با توجه به رای اعتماد مجلس شــورای اسالمی به محمدرضا نعمت زاده برای
تصدی وزارت صنعت ،معدن و تجارت وی در فاز نخســت برنام ه سه ماهه خود
را اعالم کرد .لغو ممنوع الخروج کردن تولیدکنندگان و صادرکنندگان به دلیل
بدهی ،یکســان سازی نرخ ارز و تغییر بخشــنامه مالیات بر صادرات از جمله
مهمتریناینبرنامههاست.
وی اظهار داشته است :وظیفه اول من و همکارانم چاره اندیشی برای فعال کردن
صنعت و معدن کشور است که در حال حاضر به گفته برخی افراد به عنوان مثال
بخش شهرک های صنعتی زیر پنجاه درصد فعال است .هدف ما این است که
از سرمایه های موجود بتوانیم استفاده کنیم و در این زمینه چاره اندیشی هایی
کرده ایم که عمده مطالب آن مسائل مالی ،ارزی و مدیریتی است امیدواریم که
با کمک خود صنعتگران و دستگاه های اقتصادی بتوانیم به حل آن بپردازیم.
نماینده بهبهان در مجلس در موافقیت با برنامه های وزیر صنعت تصریح کرد:

وزیر صنعت معدن و تجارت با برنامه هایش نشان داده است که از جنس صنعت
است .به گفته وی نعمت زاده مدیری است که آسیب شناسی تولید را می شناسد
و با تعامل ســازنده با ســایر وزرا چرخ های صنعت را با سرعت فزاینده خواهد
چرخاند .نقطه قوت برنامه های وزیر پیشنهادی صنعت معدن و تجارت عدم کلی
گویی و توجه به جزئیات و اعالم دقیق برنامه هاست.
عضو دیگر كمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز درباره برنامه های وزیر صنعت
گفت :بررســی برنامه وزیر صنعت ،معدن و تجارت نشان می دهد كه بازسازی
صنایع ،رونق فعالیت معادن و رشد اشتغال از جمله محورهای پیش بینی شده
محمدرضا نعمت زاده است.
بهروز نعمتی افزود :رشد  ۱۲درصدی ارزش افزوده صنعت و معدن ،سرانه ۵۰۰
دالری صادرات صنعتی و افزایش میزان ســرمایه گذاری مستقیم خارجی در
صنعت به هشــت میلیارد دالر در سال از اهم برنامه های وزیر صنعت ،معدن و
تجارت دولت یازدهم است.
محمد رضا نعمت زاده در برنامه كاری خود یادآور شده است كه در سال ۲۰۱۲
ســهم ایران در سرمایه گذاری مستقیم خارجی در كلیه بخش های صنعتی و
غیرصنعتی  14/9میلیارد دالر بوده است ،در حالی كه در تركیه  12/4میلیارد
دالر سرمایه گذاری خارجی انجام شد.
وزیر باسابقه صنعت ،معدن و تجارت در مراسم معارفه خود نیز با تاکید بر اینکه
تولید در سراشیبی قرار گرفته است ،خاطرنشان کرد :اول باید ترمز کاهش تولید
کشیده شود و اجازه این روند را ندهیم .نعمتزاده گفت :باید سرمایهگذاری را در
کشــور توسعه داده و اجازه دهیم وضع صنعت ،معدن و تجارت کشور به میزان
قابل قبولی برسد .به گفته وی درشرایط تحریم این وضعیت به حد عالی نمیرسد
ولی باید در جهت کاهش تحریم ها نیز حرکت کنیم.
وی دربــاره توجه به تامین نقدینگی واحدهای تولیدی که در برنامه  100روزه
خود به آن اشاره کرده است ،گفت :یکی از برنامهها کمک به افزایش نقدینگی
واحدهای تولیدی و معدنی است .ما چند راهکار را طی هفته آینده با وزیر امور
اقتصادی و دارایی بررسی خواهیم کرد .راههای مختلفی تاکنون مطرح شده و
اولویت آنها این است که در گشایش اعتبار به حالت قبل بازگردد .نعمت زاده به
تشکیل کمیته اقتصادی در وزارتخانه صنعت ،معدن و تجارت اشاره کرد و افزود:
با توجه به سیاستگذاری کمیته اقتصادی ،در مرحله اول توسط کارگروه های این
کمیته پیشنهاداتی ارائه شده است که در دوره زمانی  100روزه قابلیت اجرایی
داشته و نیز از اولویت زمانی برخوردار باشند .این محورها با توجه به حوزه بررسی،
موضوع و نهاد طبقه بندی شــده و ذیل هر یک از محورها پیشنهادات کارگروه
های تخصصی ارائه شده است.
مرد صنعت دولت روحانی با بیان اینکه یکی از برنامهها این اســت که جلوی
سراشیبی تولید گرفته شود ،خاطرنشان کرد :براساس سیاستهای تولیدی که
توسط مقام معظم رهبری ارائه شده مقرر شده است ساالنه  20درصد از منابع
فروش نفت و گاز به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد .فکر میکنم که در حال
حاضر باید  10درصد از کل منابع این صندوق به تولید اختصاص یابد و  80درصد
باقی مانده مختص سرمایهگذاریهای بخش خصوصی و تعاونیها شود.
نعمت زاده همچنین در جمع خبرنگاران در پاســخ به این ســوال که اولویت
شــما تولید اســت یا تنظیم بازار گفت :این دو مکمل یکدیگر هســتند ،باید
کاالیی باشــد تا بتوان بــازاری را تنظیم کرد .یک راه بــرای تنظیم بازار صرفا
از طریــق واردات اســت که این موضوع جزو سیاســتهای دولت نیســت.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با تاکید بر اینکه تولید و تنظیم بازار یک گردونه
است ،گفت :باید اولویت را به تولید داد و در کنار آن بازار را تنظیم کرد.
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خبر داخلی
نایب رییس انجمن تولیدکنندگان
فوالد ایران:

صادرات فوالد به کمتر از
نصف سال گذشته کاهش
یافت

نایب رییس انجمــن تولیدکنندگان فوالد ایران از كاهش شــدید صادرات
محصوالت فوالدی در نیمه اول سال  92خبر داد و گفت :طی 3ماهه ابتدای
ت های فوالد
ســال  92میزان صادرات فوالد تنها 500هزار تن توسط شرك 
مباركــه ،ذوب آهن اصفهان و فوالد آذربایجان صورت گرفته اســت كه این
میزان صادرات نسبت به سال گذشته از نصف هم كمتر شده است.
حمیدرضا طاهری زاده با اشاره به مشــکالت پیش روی واحدهای فوالدی
در کشور ،خاطر نشان كرد :با توجه به شرایط بینالمللی و كمبود نقدینگی
واحدهای تولیدی و نیز انقباضی عمل كردن بانك ها شركتهای فوالدی در
شرایط بحرانی بسر میبرند.
طاهری زاده با بیاناینكه انتظار صنعتگران از دولت جدید ساماندهی وضعیت
تولید است ،افزود :مهندس محمدرضا نعمت زاده به عنوان وزیر صنعت ،معدن
و تجارت فرد با تجربهای است كه برای مدیریت این وزارتخانه گزینه مناسبی
اســت و میتواند از تجربیات خود در این حوزه برای ســر و سامان دادن به
وضعیت اسفبار صنعت بهره ببرد.

کاهشقیمتدربازارفلزاتپایه

بازار فلزاتپایه با توجه به شــرایط کشــور هر روز به
ســمت کاهش قیمت پیش میرود تا به این ترتیب
رابطه بین قیمت کارخانه و بازار به هم نزدیک شود.
بــه گفته کارشــناس حــوزه فلزات پایه ،مشــکل
تولیدکننــدگان تنها کمبود نقدینگی نیســت ،بلکه
مجموعهای از تصمیمات مدیریتی و چالشها ،شرایط دشواری را برای تولیدکنندگان
رقم زده است .از طرفی روند بازار بستگی به روند ارز دارد؛ چرا که با افزایش نرخ ارز
دچار کمبود نقدینگی هســتیم .از طرفی این موضوع هم وجود دارد که ستاد تنظیم
بازار با توجه به هزینههای باالی تولید اجازه کاهش بیشتر قیمتها را ندهد .کاهش
قیمتها تا جایی به نفع بازار اســت که موجب ضرر و زیان تولیدکننده نشــود و اگر
قیمتها باز هم افت بیشتری را تجربه کنند ،مطمئنا بازار دچار رکود خواهد شد.

فاینانس هفت طرح فوالد
استانی قطعی شد

معاون وزیر صنعت ،معــدن و تجارت و رییس هیات
عامل ایمیدرو اعالم كرد :با قطعی شدن فاینانس هفت
طرح فوالد استانی ،اجرای این طرح ها تسریع می شود.
امیر امینی گفت :با اجرای هفت طرح فوالد اســتانی
7میلیون تن به ظرفیت تولید فوالد كشور افزوده می شود .وی خاطرنشان كرد :شورای
عالی امنیت ملی ،طرحهای فوالد اســتانی را به عنوان طرح های توجیه پذیر ویژه
اقتصادی معرفی كرده كه به این ترتیب شــاهد تسریع در اجرای طرح های مذكور
خواهیم بود.

برکناری مدیرعامل شرکت
ملی فوالد

بــه گزارش اخبار فوالد ،شــرکت ملی فــوالد برای
چندمین بار در سال دستخوش تغییرات مدیریتی شد
و در آخرین روزهای دولت دهم محمدرضا سجادیان،
مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران از سمت خود برکنار
شد و مرتضی هاشمپور ،رییس پیشین سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان مازندران
به عنوان مدیرعامل جدید شرکت ملی فوالد ایران از سوی رییس هیات عامل سازمان
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران منصوب شد.
شــایان ذکر است که مدت هاست که بحث انحالل شرکت ملی فوالد ایران مطرح
شده است اما کمیسیون صنایع معادن مجلس ،سازمان بازرسی و دیوان محاسبات با
انحالل این شــرکت مخالف بودهاند .شرکت ملی فوالد ایران در حال حاضر مجری
احداث هفت طرح فوالدی در کشور است.

در افتتاح مجتمع ذوبآهن فوالد
خزر ارائه شد:

آمار فوالدی وزیر صنعت

مهدی غضنفری در مراســم افتتاح طرح های بزرگ
صنعتی اســتان گیالن با اشــاره بــه افتتاح مجتمع
ذوبآهن فوالد خزر بیان داشت :در حوزه فوالد ،ظرفیت چند برابری تولید ایجاد شده
که ما را از واردات بی نیاز می کند .وزیر صنعت ،معدن و تجارت به چهار حلقه اصلی
تولید فوالد اشاره کرد و گفت :با تالش های انجام شده ،ظرفیت تولید شمش خام را

در سال گذشته به  20میلیون تن رساندیم و امسال با بهره برداری از این واحد تولیدی
در گیالن ،این ظرفیت به  24میلیون تن رسید.
مجتمع ذوبآهن فوالد خزر با ظرفیت تولید ســاالنه  700هزار تن شمش فوالدی
افتتاح شد .مجتمع ذوبآهن فوالد خزر با تولید شمش فوالدی ،از بزرگترین طرحهای
تولید فوالد بخش خصوصی کشــور است که با سرمایهگذاری  1800میلیارد ریال و
اشتغالزایی  500نفر در شهر صنعتی رشت ساخته شده است.

رشد صنعت کشور در دوره
چه وزیری افت کرد؟

آخرین آمار و اطالعات بانک مرکزی و مرکز آمار ایران
نشان میدهند که رشد بخش صنعت در هشت سال
گذشته فراز و نشــیبهای زیادی را تجربه کرده و در
بیشتر مواقع نیز روند نزولی داشته است.
به گزارش اخبار فوالد ،بر اساس آمار مرکز آمار ایران رشد بخش صنعت در سال 1384
به قیمت ثابت سال  1376معادل  7/8درصد بود که این رقم در سال  1389به 6درصد
کاهش یافت .در همین مدت ،رشد بخش صنعت در سال  1384معادل  13/6درصد
بود که این رقم در سال  1389به 10درصد کاهش یافت.
طبق آمار منتشر شــده از سوی بانک مرکزی پایین ترین نرخ رشد صنعت در سال
1386رقم خورده اســت که مربوط به دوران مدیریت مشترک علیرضا طهماسبی و
علیاکبر محرابیان در وزارت صنایع و معادن سابق میشود .اگرچه در سال بعد یعنی
 1387نیز رشد صنعتی پایینی برای کشور رقم خورد.
افت رشــد صنعتی کشــور طی هشت ســال گذشــته در حالی رخ داده که وزرای
پیشــین صنایع و معادن و وزیر صنعت ،معدن و تجارت همواره از رشد تولید کاال و
سرمایهگذاریهای صنعتی در کشور خبر میدادند.

چرا طرح های فوالدی نیمه
کار ماند؟

مدیر عامل فوالد هرمزگان اظهار داشــت :در دولت
گذشته اقدامات مؤثری در راستای توسعه صنعت فوالد
صورت گرفت که از جمله آنها می توان به اجرای هفت
طرح فوالدی اشاره کرد اما علت نیمه کار ماندن این
طرح ها ،نبود دیدگاه کارشناسانه برای اجرایی شدن آنهاست و اینکه طرح ها اغلب در
مکان هایی اجرا شد که از لحاظ تأمین آب ،گاز و انرژی ،مناطقی محروم به حساب
می آیند و زیر ساخت های صنعتی در این زمینه مد نظر قرار نگرفت.

اخبار انجمن
برگزاری مراسم افطاری انجمن

ضیافت افطاری انجمن مطابق معمول هرســاله ،امسال نیر مقارن با سالروز والدت
باســعادت کریم اهل بیت ،امام حســن مجتبی (ع) در تاریخ  2مرداد  1392در هتل
همای تهران برگزار شد.
در این مراسم که مدیران شرکت های تولیدکننده فوالد ،تعدادی از مقامات و مسئولین
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،برخی از مدیران بانک های دولتی و خصوصی ،تعدادی
از شــرکت های معتبر در صنایع باال دستی و پایین دستی فوالد و جمعی از فعاالن
بازار فوالد در آن حضور داشتند ،آقای دکتر سبحانی ،رئیس هیئت مدیره انجمن در
سخنانی ضمن خوش آمد گویی به حاضرین و آرزوی قبولی طاعات و عبادات ایشان،
توضیحاتی در خصوص بازار هوشــمند آهن آالت(بها) ارائه نمودند .همچنین کلیپ
کوتاهی در همین رابطه برای حاضرین پخش گردید.
فضای صمیمی و معنوی این مراسم فرصتی را برای مدیران فعال در بخش های مختلف
صنعت فوالد فراهم آورد تا عالوه بر آشنایی با سایر فعاالن حوزه فوالد ،به تعامل با آنان
پرداخته و زمینه توسعه فعالیت ها و گسترش کسب و کار خود را فراهم آورند.
گزارش تصویری این مراسم را در نشریه شماره  51نشریه چیالن
مالحظهفرمایید.

یادداشت

پیگیری انجمن در حل مسائل تعزیراتی برخی
از شرکت های عضو

به دنبال مطالب مطرح شــده در سومین جلســه مدیران عامل و بازرگانی
شرکتهای بزرگ فوالدی ،جلسه ای با حضور دبیر انجمن و مدیران عامل و
ارشد شرکت های مجتمع فوالد مبارکه ،ذوب آهن اصفهان ،فوالد خوزستان و
فوالد خراسان در تاریخ  92/05/16در دفتر جناب آقای دکتر مفتح ،قائم مقام
وزیر صنعت ،معدن و تجارت و با حضور ایشان برگزار شد.
یکی از موارد مطرح شده در این جلسه ،مسائل تعزیراتی شرکت های فوالدی
بود که مورد بررســی و تبادل نظر قرار گرفت که پس از آن از طریق مکاتبه
انجمن با آقای دکتر مفتح و بیان اســتدالل ها و درخواســت مساعدت در
خصوص پرونده های تعزیراتی شــرکت های فوالدی و دستور صریح ایشان
مبنــی بر تالش برای احقاق حقوق تولیدکنندگان فوالد ،خوشــبختانه این
پرونده ها در مســیر مناسبی قرار گرفته و مسائل مربوطه آن در شرف حل
شدن می باشد.

برگزاری جلسه تبیین بازار هوشمند
آهنآالت (بها)

پس از رونمایی از بازار هوشــمند آهن آالت (بها) که گزارش مشروح آن در
شماره  41بولتن «اخبار فوالد» نیز به اطالع مخاطبان گرامی رسید ،جلسهای
به منظور تبیین و تشریح این طرح در تاریخ  92/05/22در دفتر آقای دکتر
مفتح ،قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت با حضور ایشــان و جمعی از
مدیران شرکتهای تولیدکننده فوالد برگزار شد.
در این جلســه اعضای هیئت مدیــره و دبیر انجمــن و همچنین مدیران
شرکتهای فوالدی به بیان دغدغه ها ،ابهامات و انتظارات خود از سامانه بها
پرداختند و آقای دکتر مفتح نیز ضمن شنیدن تمامی صحبت ها وعده داد که
تمامی نگرانی های فوالدسازان در کمیته راهبری بها مطرح و تصمیمات الزم
برای رفع ابهامات مطرح شده اتخاذ گردد.
شایان ذکر است بازار هوشمند آهن آالت (بها) با مدیریت و نظارت مشترک
انجمــن تولیدکنندگان فوالد ایران و وزارت صنعت ،معدن و تجارت فعالیت
میکند و هم اکنون در حال سپری کردن دوره اجرای آزمایشی خود میباشد.

دولت یازدهم به بخش خصوصی فوالد اعتماد کند
سید محمد احرامیان

رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد یزد
رویکرد دولت یازدهم در حــوزه صنعت فوالد باید مثبت
باشــد و از جمله اقدامات موثــر در این زمینه می توان به
تهیه مواد اولیه ،سپردن طرح ها به بخش خصوصی ،کشف
معادن سنگ آهن و سرمایه گذاری فعاالن صنعت فوالد در
آن و در کل واگذاری این طرح ها به دســت افراد با تجربه
میباشد.
مهندس نعمت زاده ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت در دولت
جدید ،دارای تجربیات خوبی در این زمینه بوده و چنانچه

قرار است تحوالت بزرگتری در بخش صنعت به ویژه صنایع
معدنی ایجاد کند می بایســتی رانت خــواری را از بخش
دولتی حــذف کند و تعادل بین بخش خصوصی و دولتی
برقرار کند و در این صورت می تواند موفق عمل کند.
مهمترین اولویت دولت جدید برای ساماندهی بازار فوالد،
رسیدگی به بخش خصوصی باید باشد و این ضرورت وجود
دارد که برای رســیدن به این مهم ،تصدی صنعت فوالد از
بخش دولتی حذف و به بخش خصوصی واگذار شود.

تنها راه حل تکمیل طرح های نیمه کاره فوالدی نیز سپردن
آن به بخش خصوصی است و وزیر جدید صنعت ،معدن و
تجارت باید در سیاســت های این بخش تجدیدنظر کلی
اعمال کند .علت نیمه کاره ماندن این طرح ها عدم انجام
مطالعات کارشناسی و اقتصادی دقیق بوده و این در حالی
است که دولت از همان ابتدا می توانست با ارائه تسهیالت
الزم به بخش خصوصی شــاهد بهره برداری زودهنگام و
تحقق اهداف اشتغالزایی باشد.
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خبر خارجی
مخالفت وزارت فوالد هند
با کاهش عوارض صادرات
فوالد خام

وزارت فوالد هنــد اعالم کرد که کاهش عوارض
صادرات فوالد خام از اين کشور که در حال حاضر
برابر با  30درصد است ،بر روي امنيت تأمين مواد
اوليه صنايع توليد فوالد داخلي تأثير منفی گذاشته و بر خالف ادعاي دولت،
منجر به افزايش قابل توجهي در کسري حساب جاري اين کشور خواهد شد.
نخســت وزير هند اخيرا ً اظهار کرده بود که کاهش عوارض صادرات آهن و
فوالد خام منجر به افزايش درآمد ارزي براي دولت شــده و کسري حساب
جاري اين کشور را کنترل خواهد کرد .همچنين وزارت تجارت و وزارت معدن
این کشور خواهان کاهش عوارض صادراتي اين محصوالت شده بود.
وزارت فوالد اعالم کرد که کاهش عوارض براي شــرکتهاي داخلي بحراني
است و چراکه ايشان ملزم به تأمين مواد اوليه از خارج از کشور شده و با هزينه
باالتري روبرو خواهند شد.
وزارت مذکور تأکيد کرد ،چنانچه توليدکنندگان داخلي فوالد قادر به تأمين
نياز داخلي نباشــند ،مشتريان آنها مجبور به واردات بوده و اين امر کسري
حساب جاري اين کشور را افزايش خواهد داد.

نمایی از بازار سنگ آهن چین

قیمت ســنگ آهن وارداتی در چین افزایش یافت و
رقمی باالتر از 130دالر هر تن سی اف آر چین رسید.
آخرین شاخص قیمت ســنگ آهن خلوص 62
درصد اســتیل ایندکس  131دالر و  40سنت
ثبت شــده که به  132دالر و  60سنت که اوج
قیمت جوالی بود نزدیک شده است .برخی کارخانه های چینی تا ماه نوامبر
پیش فروش کرده اند از این رو موجودی سنگ آهن کمی دارند و نیاز به خرید
دارند .شاید روزهای آتی قیمت به  133دالر هم برسد.
قابل ذکر است موجودی ســنگ آهن وارداتی در بنادر چین این هفته 2/9
درصد پایین آمده که نشانگر افزایش تقاضاست.

افزايش توليد فوالد خام
شرکت سورستال روسيه

دومین شــرکت فوالد ســازی بزرگ روســیه،
سورستال اعالم کرد تولید فوالد خام این شرکت
نسبت به سه ماهه گذشته با پنج درصد افزایش به
چهار میلیون تن رسیده است .خبرگزاری رویترز

قيمتهايجهاني

از مســکو گزارش داد شرکت فوالدسازی سورســتال که الکسی مورداشف
میلیاردر کنترل آن را برعهده دارد با انتشــار بیانیه ای اعالم کرد فروش کل
تولید فوالد این شرکت به رغم وضعیت اقتصادی چالش آمیز ،با پنج درصد
افزایش به سه میلیون و  900هزار تن رسیده است.

افزایش ضرردهی صنعت
فوالد آلمان

کارخانه سالزگیتر آلمان که دومین تولید کننده
فوالد این کشور است اعالم نموده انتظار دارد سال
 2013حدود  400میلیون یورو ضرردهی داشته
باشــد چرا که تقاضــای ورق و لوله این کارخانه
پایین بوده و فشــار زیادی بر قیمت ها وجود دارد .همچنین این کارخانه در
نیمه اول سال 298 ،میلیون یورو ضرردهی داشته است.
در واقع به گفته این تولید کننده ،صنعت فوالد اروپا با بحران ساختاری مواجه
شــده و افت تقاضای فوالد را در بر داشته است .رقابت شدید بازار باعث شد
قیمت برخی محصوالت فوالدی از هزینه تولید آن ها پایین تر گردد.

اعتصاب در بزرگترین شرکت
تولید کننده فوالد ترکیه

اعتصاب در خطوط تولید کارخانه ازدمیر ترکیه
ســرانجام با توافــق این کارخانه بــرای افزایش
14درصدی حقوق کارگران به پایان رســید .این
اعتصاب از 15جوالی آغاز شــده بود و تولید آن
را متوقف کرد .این تولیدکننده برای  15تا 20روز موجودی در انبارها داشت
ولی سایرکارخانه ها از آن زمان قیمت ها را  30تا  50دالر هر تن باال بردند.
ازدمیــر تولید کننده بیلت ،مفتول و ورق گرم اســت و ظرفیت تولید آن 5
میلیون و  300هزار تن در سال می باشد که بزرگترین تولید کننده فوالد در
ترکیه به شمار می رود.

قیمت ها در بازار ورق امریکا
و اروپا

آخرین شــاخص قیمت های اســتیل ایندکس
حاکی از آن است که قیمت انواع ورق در امریکا
و اروپا هفته گذشته صعودی بوده و ورق گرم در
اروپا بیشترین رشد قیمت را ثبت نمود.
در شمال اروپا متوســط قیمت ورق گرم 9یورو هر تن باال رفته و ورق سرد
0/8درصد رشــد داشته است .ورق گالوانیزه با 7یورو هر تن بهبود قیمت به
 532یورو هر تن درب کارخانه رســید .ورق تخت نیز 4یورو هر تن افزایش

قیمت داشت.
متوســط قیمت ورق گرم در جنوب اروپا  7یورو هر تن باال رفت و ورق سرد
یک یورو بهبود داشته و به  512یورو هر تن درب کارخانه رسید .ورق تخت
در این حوزه رشــد قیمت  13یورو هر تنی را تجربه نموده به  476یورو هر
تن درب کارخانه رسید.
ورق گرم امریکا نیز 2دالر هر شــورت تن باال رفت .ورق ســرد  6یورو و ورق
گالوانیزه یک درصد بهبود داشت.

انتقاد تحلیلگران امریکایی از
خرید فوالد چینی

تامیــن فوالد مورد نیاز بــرای مرمت طوالنی
ترین پل معلق در شمال امریکا از یک شرکت
چینی مورد انتقاد تحلیلگــران امریکایی قرار
گرفت .در گزارش این تحلیلگران آمده اســت:
باید مســئله ســامت و امنیت کاال را در نظر گرفــت .از جوالی 2011
تاکنــون  6پل در چین فرو ریخته و علت اصلی آن اســتفاده از مصالح
نامرغوب بوده اســت .در امریکا نیز سال  2002در یک پروژه ساخت پل
در کالیفرنیا که از فوالد چینی اســتفاده شد مشکالتی چون جوشکاری
های اشــتباه از طرف چینی موجب تاخیر زیادی در پروژه شد که هزینه
تحمیل شــده مطمئنا بخش زیادی از تفاوت قیمت فوالد ارزان چینی با
محصول داخلی را جبران کرد.
دلیل دوم برای اجتناب از خرید فوالد چینی فرصت های شغلی است که
از کارگران امریکایی گرفته می شود .فوالدسازان چین به دلیل معافیت
های مالیاتی کــه اغلب از نظر جامعه بین الملل غیر قانونی اســت می
تواننــد فوالد ارزان قیمت زیر هزینه واقعی تولید تهیه نموده و به امریکا
صادر کنند .در حــال حاضر نیز با مازاد تولیــد باالیی در صنعت فوالد
روبروهستند.

افت قیمت میلگرد در امارات

قیمت خــرده فروشــی میلگرد در امــارات به
پایینترین ســطح خود در طی دو سال گذشته
رســیده و به قیمت دوران بحران اقتصادی سال
های  2008و  2009نزدیک شده است.
به گزارش اخبار فوالد به نقل از فوالد نیوز ،در سه
ماه نخست سال قیمت میلگرد قطر  10تا  25میلیمتر در امارات  692دالر
هر تن ثبت شد که پایین ترین قیمت در خالل  10فصل اخیر است .قیمت
درب کارخانه میلگرد قطر  10تا  12میلیمتر امارات استیل به طور میانگین
در سه ماه نخست سال  636دالر هر تن ثبت شد .در حالی که مدت مشابه
سال  2012معادل  697دالر هر تن درب کارخانه بود.

بازار جهانی
فوالدیدردر
محصوالت
شمش و
روند تغییرات قیمت
بازار جهاوی
محصًالت فًالدی
قیمت شمش ي
ريوذ تغییرات
هفته مىتهی به 7

هفته مىتهی به 14

هفته مىتهی به

هفته مىتهی به 28

هفته مىتهی به 5

هفته مىتهی به 12

هفته مىتهی به 9

هفته مىتهی به 16

ژيئه

ژيئه

21ژيئه

ژيئه

جًالی

جًالی

آگًست

آگًست

488

485

485

508

508

515

515

520

520

533

533

540

540

520

528

533

540

540

540

540

558

558

*

*

*

511

513
595

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  - CISبىدر اوسلیC&F -

535

538

535

530

بیلت

ياردات ایران  CFR-بىدرعباس

*

*

*

*

*

بیلت

صادرات اکرایه -فًب دریای سیاٌ

513

508

593

595

500

508

میلگرد

صادرات ترکیٍ  -فًب

565

565

570

570

580

585

597

میلگرد

بازار داخلی ترکیٍ  -درب اوبار*

580

580

583

583

600

593

603

603

میلگرد

بازار داخلی ایران  -درب اوبار

*

*

*

*

*

*

734

730

میلگرد

اکرایه -فًب دریای سیاٌ

565

565

570

570

570

570

590

590

میلگرد

صادرات چیه  -فًب

500

495

495

490

490

495

510

525

يرق گرم 2 -تا  8میلی متر

صادرات اکرایه ،فًب دریای سیاٌ

505

505

500

500

503

505

528

528

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

*

552

کالف سرد

ترکیٍ بازار داخلی

593

693

680

675

700

700

710

708

*بدين احتساب مالیات بر ارزش افسيدٌ ي مالیات ()vat & taxes
* اطالعات فريش بیلت ي محصًالت فًالدی در بازارَای ایران ي برخی کشًرَای َمسایٍ در چىد َفتٍ اخیر در پایگاٌ َای معتبر جُاوی درج وشدٌ 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 دوم نیمه دوم 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

قیمت نبشی و ناودانی در بازار تهران
نبشی
نبشی

سایس

هفته اول مرداد

هفته دوم مرداد

هفته سوم مرداد

سایز

هفته اول مرداد

هفته دوم مرداد

هفته سوم مرداد

0.4

22,800

22,700

22,800

6.5

21,100

20,650

21,000

21,700

21,666

21,700

10

19,050

19,300

19,300

0.5
0.6

24,333

0.7

21,750

0.9

22,000

0.8
1

1.25
1.5
2

2.5

24,050

24,400

21,650

22,000

21,760

21,900

21,900

21,700

21,630

21,850

21,700

21,600

21,800

21,700

21,800

22,000

21,866
21,766

12
سایز
14

22,000

21,630

22,400

8

6.5

22,000

10
سایز
12
8
14
10

21,983

قیمت ورق سیاه در بازار تهران
2

هفته اول مرداد

هفته دوم مرداد

هفته سوم مرداد

19,325

19,050

19,400

18,125

18,050

18,150

3

18,125

5

18,175

8

18,200

4
6

10

12

18,150
18,850
18,850

15

18,816

25

19,475

20

19,475

*
مرداد
هفته اول
22,100
21,100

هفته اول مرداد
*
20,050
22,100
19,500

18,150

18,200

18,500

18,200

18,100

18,250

18,250

18,250

18,350

18,350

18,975

18,875

19,125

18,816

19,475

19,450

19,475

19,450

14
سایز
16
8
18
10
16
12
18
14
20

16
22
18
25
16

19,300مرداد
هفته دوم
*
19,950
20,900
19,450

هفته دوم مرداد

20,050

19,950

20,000

22

19,600

سایز
14
6
16
8
18
10
20
12
22
14

19,570

19,350
19,450

19,500

16

19,450

19,500

18

19,450

19,550

20

19,570

19,350

22

19,350

هفته اول مرداد
19,750
19,750
19,750
19,750
19,750
19,750
29,500
19,750

19,750

هفته اول مرداد
19,750
*
29,500

 20,700ناودانی
20,500

هفته اول مرداد
21,300
*
25,000
20,100
28,900
20,700
20,400
20,500
20,300
21,300

19,700

19,650

19,900

19,450

19,700

هفته دوم مرداد

هفته سوم مرداد

19,850
19,600
19,400
19,600
19,500
19,650
29,500
19,450

19,900
20,300
19,600
19,700
19,400
19,900
29,000
19,700

19,850

ناودانی

20,100

10

19,450
19,450

19,350
19,500

19,300

8

19,460
19,450
19,200
19,450

19,550

19,500

10

12
6
16

12

19,750

19,750

سایز

19,450

19,500
19,500

19,300
19,450

8

19,200

19,450
19,500
19,250
19,500

19,600

8
3
10
4
12
5
16
6

22,250
20,000
*
19,460

میلگرد آجدار
19,250

19,450
19,500

سایز

19,300مرداد
هفته سوم

هفته سوم مرداد

18

25

*

19,600

 19,750نبشی

6

*

19,750

19,600

20,300

19,750

5

21,000

19,370
میلگرد آجدار
19,450

19,450

20

20,650

19,500
19,450
19,370
19,450

4

22,250
سوم مرداد
هفته *

19,500

هفته اول مرداد

3

*

میلگرد ساده
*
20,900مرداد
هفته دوم

* میلگرد آجدار
19,050

12

قیمت ورق سیاه در بازار تهران

سایس

*

8

21,733

*

سایز

هفته اول مرداد

هفته دوم مرداد

هفته سوم مرداد

19,900
19,600

19,400

هفته سوم مرداد

هفته دوم مرداد

19,400
*
29,000

19,500
*
29,500

20,200

19,800
ناودانی
20,350

20,900

20,350

20,350

هفته سوم مرداد

هفته دوم مرداد
21,100
*
24,800
19,800
27,400
20,350
20,200
20,350
19,550
21,100

25,000

21,100
*
24,800
20,200
27,000
20,900
21,000
20,350
20,350
21,100

24,800

28,900

24,800

27,400

20,400

27,000

20,200

20,300

21,000

19,550

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

20,350

30000

25000

20000

ریال/کیلوگرم
15000

تَلید کٌٌدُ

ناودانی

بورس کاال

ًام کاال

تَلید کٌٌدُ

میلگرد آجدار

نبشی

قیوت پایاًی هیاًگیي هَزٍى (ریال) حجن هعاهلِ (تي)

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

16,089

17,710

10000
1392/05/14

1392/06/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گالًاویسٌ G

21,952

2,320

1392/05/14

1392/07/30

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

16,277

6,820

1392/05/21

1392/07/30

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

16,089

53,350

1392/05/21

1392/06/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

16,277

19,860

5000
1392/05/21

1392/06/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق سرد B

19,902

16,790

1392/05/21

1392/07/30

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق قلع اوذيد

31,857

250

1392/05/21

1392/08/21

يرق سرد B

19,902

900

1392/05/22

1392/08/21

21,952

250

1392/05/22

1392/08/21

ريب آَه اصفُان

تیرآَه 14

18,319

44,000

1392/05/13

1392/07/30

ريب آَه اصفُان

سبذ تیرآَه 20

26,434

6,468

1392/05/13

1392/06/31

ريب آَه اصفُان

سبذ تیرآَه 22

25,428

7,656

1392/05/13

1392/06/31

ريب آَه اصفُان
تَلید کٌٌدُ
ريب آَه اصفُان

سبذ تیرآَه 24
ًام کاال
سبذ تیرآَه 27
سبذ میلگرد ي تیرآَه
يرق گرم B
(آلیاشسازی)
يرق گالًاویسٌ G
شمش بلًم (5SP)150*150
يرق گرم C
شمش بلًم (5SP)150*150
يرق گرم B
تختال C
يرق گرم C
سبذ میلگرد 28تاA3-14
يرق سرد B
سبذ میلگرد 25تاA3-16
يرق قلع اوذيد
سبذ میلگرد 25تاA3-16
يرق سرد B
تختال C
يرق گالًاویسٌ G
تختال C
تیرآَه 14
سبذ میلگرد 25تا A3-14
سبذ تیرآَه 20
تیرآَه 20
سبذ تیرآَه 22
میلگرد 32تا A3-22
سبذ تیرآَه 24
میلگرد 32تا A3-22
سبذ تیرآَه 27
میلگردتا يA3-22
میلگرد 32
تیرآَه
سبذ

25,699

7,920

1392/05/13

1392/06/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

میلگرد ساده

ورق سیاه

فًالد مبارکٍ اصفُان

تاریخ هعاهلِ

تاربخ تحَیل

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

16,089

17,710

1392/05/14

1392/06/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گالًاویسٌ G

21,952

2,320

1392/05/14

1392/07/30

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

16,277

6,820

1392/05/21

1392/07/30

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

16,089

53,350

1392/05/21

1392/06/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

16,277

19,860

1392/05/21

1392/06/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق سرد B

19,902

16,790

1392/05/21

1392/07/30

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق قلع اوذيد

31,857

250

1392/05/21

1392/08/21

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق سرد B

19,902

900

1392/05/22

1392/08/21

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گالًاویسٌ G

21,952

250

1392/05/22

1392/08/21

ريب آَه اصفُان

تیرآَه 14

18,319

44,000

1392/05/13

1392/07/30

ريب آَه اصفُان

سبذ تیرآَه 20

26,434

6,468

1392/05/13

1392/06/31

ريب آَه اصفُان

سبذ تیرآَه 22

25,428

7,656

1392/05/13

1392/06/31

ريب آَه اصفُان

سبذ تیرآَه 24

25,699

7,920

1392/05/13

1392/06/31

ريب آَه اصفُان

سبذ تیرآَه 27
سبذ میلگرد ي تیرآَه

24,653

7,656

1392/05/13

1392/06/31

4,400

1392/05/21

1392/07/30

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

16,693

105,600

1392/05/15

1392/05/31

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

16,542

20,000

1392/05/16

1392/06/31

فًالد خًزستان

تختال C

15,153

30,000

1392/05/16

1392/06/31

مجتمع فًالد خراسان

سبذ میلگرد 28تاA3-14

17,850

1,650

1392/05/16

1392/05/22

فًالد آرربایجان

* به دلیل تعداد زیاد معامالت ،مهمترین آنها انتخاب17,700
شده است.
(آلیاشسازی)
ريب آَه اصفُان

تاریخ هعاهلِ

تاربخ تحَیل

فًالد مبارکٍ اصفُان
ريب آَه اصفُان
فًالد مبارکٍ اصفُان
فًالد خًزستان
فًالد مبارکٍ اصفُان
فًالد خًزستان
فًالد مبارکٍ اصفُان
فًالد خًزستان
فًالد مبارکٍ اصفُان
مجتمع فًالد خراسان
فًالد مبارکٍ اصفُان
فًالد آرربایجان
فًالد مبارکٍ اصفُان
فًالد آرربایجان
فًالد مبارکٍ اصفُان
فًالد َرمسگان جىًب
فًالد مبارکٍ اصفُان
فًالد َرمسگان جىًب
ريب آَه اصفُان

گريٌ ملی صىعتی فًالد ایران

ريب آَه اصفُان
وًرد آریان فًالد
ريب آَه اصفُان
مجتمع فًالد کًیر
ريب آَه اصفُان
مجتمع فًالد کًیر
ريب آَه اصفُان
مجتمع فًالد کًیر

ًام کاال

ورق روغنی

يرق گالًاویسٌ G

قیوت پایاًی هیاًگیي هَزٍى (ریال) حجن هعاهلِ (تي)

تاریخ هعاهلِ
1392/05/13

تاربخ تحَیل
1392/06/31

قیوت پایاًی هیاًگیي هَزٍى (ریال) حجن هعاهلِ (تي)
7,656
24,653
16,089
17,700

17,710
4,400

1392/05/14
1392/05/21

1392/06/31
1392/07/30

21,952
16,693
16,277
16,542
16,089
15,153
16,277
17,850
19,902
17,935
31,857
17,883
19,902
14,320
21,952
14,320
18,319
17,850
26,434
23,000
25,428
17,050
25,699
17,850
24,653
17,050
17,700

2,320
105,600
6,820
20,000
53,350
30,000
19,860
1,650
16,790
3,300
250
1,100
900
14,000
250
11,000
44,000
1,100
6,468
1,320
7,656
1,100
7,920
1,100
7,656
1,100
4,400

1392/05/14
1392/05/15
1392/05/21
1392/05/16
1392/05/21
1392/05/16
1392/05/21
1392/05/16
1392/05/21
1392/05/14
1392/05/21
1392/05/16
1392/05/22
1392/05/14
1392/05/22
1392/05/23
1392/05/13
1392/05/13
1392/05/13
1392/05/16
1392/05/13
1392/05/09
1392/05/13
1392/05/09
1392/05/13
1392/05/09
1392/05/21

1392/07/30
1392/05/31
1392/07/30
1392/06/31
1392/06/31
1392/06/31
1392/06/31
1392/05/22
1392/07/30
1392/05/20
1392/08/21
1392/05/22
1392/08/21
1392/06/15
1392/08/21
1392/06/15
1392/07/30
1392/05/16
1392/06/31
1392/05/22
1392/06/31
1392/08/09
1392/06/31
1392/05/16
1392/06/31
1392/08/09
1392/07/30

105,600

1392/05/15

1392/05/31

20,000

1392/05/16

1392/06/31

30,000

1392/05/16

1392/06/31

1,650

1392/05/16

1392/05/22

ريب آَه اصفُان

(آلیاشسازی)

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

16,693

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

16,542

فًالد خًزستان

تختال C

15,153

مجتمع فًالد خراسان

سبذ میلگرد 28تاA3-14

17,850

سبذ میلگرد 25تاA3-16

17,935

3,300

1392/05/14

1392/05/20

سبذ میلگرد 25تاA3-16

17,935

3,300

1392/05/14

1392/05/20

فًالد آرربایجان

سبذ میلگرد 25تاA3-16

17,883

1,100

1392/05/16

1392/05/22

فًالد آرربایجان

سبذ میلگرد 25تاA3-16

17,883

1,100

1392/05/16

1392/05/22

فًالد َرمسگان جىًب

تختال C

14,320

14,000

1392/05/14

1392/06/15

فًالد َرمسگان جىًب

تختال C

14,320

14,000

1392/05/14

1392/06/15

فًالد َرمسگان جىًب

تختال C

14,320

11,000

1392/05/23

1392/06/15

فًالد َرمسگان جىًب

تختال C

14,320

11,000

1392/05/23

1392/06/15

گريٌ ملی صىعتی فًالد ایران

سبذ میلگرد 25تا A3-14

17,850

1,100

1392/05/13

1392/05/16

فًالد آرربایجان

