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دفتر تعاونی های تولیدی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گزارش داد:

حضور تعاون
درحوزه صنایع فوالدی

سخن اول
لزوم بازنگری در سیاست های
صادرات فوالد
سید رسول خلیفه سلطانی

دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
بازار فوالد یک بازار رقابتی است و اکثر قریب به اتفاق واحدهای
تولیدی در شرایط رقابتی مواد اولیه خود را تامین می کنند و در
شرایط رقابتی هم محصول خود را می فروشند  .در حال حاضر
به واسطه سیاستگذاری های غیرکارشناسی چند سال گذشته،
فاصله مواد اولیه و محصول به شــدت کاهش پیداکرده است و
این نشان دهنده تحت فشــار قرار گرفتن بازار است .در چنین
شــرایطی صادرات یک راه حل مناسب است که واحدها بتوانند
بخشــی از تولیدشــان را به خارج صادر و ارز مورد نیاز خود را
تحصیل کنند؛ ارزی که با آن قطعات ،تجهیزات و ماشین آالت
مورد نیازخود را تأمین نمایند.
متأسفانه مسئولین و کارشناسان دولتی به صرف آنکه کمبودی
در بازار داخلی ایجاد نشود طی یکسال گذشته همواره سیاست
منع صادرات فوالد را دنبال ســاختهاند و در ماههای اخیر پس
از پیگیری هــای متواصل و متراکم این انجمن ســهمیه های
فصـــلی ناچیزی برای صـــادرات واحدهای تولیدی تعییــن
گردیده اســت .این ســهمیه ها نیز آنقدر دیر و نابهنگام اعالم
شد که واحدهای تولیدی مشــتریان قبلی را از دست داده اند
و باید منتظر مشــتریان جدید باشند .اساساً تعیین ّ
معطلیها و
نوبتهای تجاری خصوصاً در تجارت بین الملل فرصتها را نابود
میکند و اینها همه در شــرایطی است که بازار شرایط رکودی
را سپری میکند و صادرات به عنوان یک راه حل برون رفت از
شرایط موجود تلقی میگردد.
رویهای که طی چند سال گذشــته در وزارت صنعت ،معدن و
تجارت معمول بوده است ،کارگروههایی تحت عنوان تنظیم بازار
برای کاالهای مختلف تشــکیل شده است که به جای مقامات
مســئول معموالً کارشناســان در آن شــرکت و تصمیمگیری
میکنند و از منظر رفع مسئولیت همواره تصمیمات بازدارنده و
محتاطانه از این کارگروهها بیرون آمده است.
آیا کارگروه تنظیم بازار فوالد نباید بین شرایط سه سال قبل که
ســالیانه نیازمند پنج میلیون تن شمش وارداتی بودیم با شرایط
جدید که واردات شمش به نصف آن میزان رسیده است ،تفاوت
اساسی قائل شود؟ کارگروه تنظیم بازار زودتر از هر فرد یا گروهی
باید به این باور میرسید که دیگر شرایط حاکمیت واردات نیست
که از کمبودهای دورهای ناشی از نقصان واردات بترسیم.
در شــرایط کنونی عمده واحد هــای تولیدی نوردی مواد اولیه
داخلی را اســتفاده می کنند .در واقع  80درصد مقاطع طویل
و تخت کشــور با شمش یا اسلب داخلی تولید می شوند یعنی
از ارز مبادالتی برای تامین مواد اولیه خود اســتفاده نمی کنند.
بنابراین چه دلیلی برای ممانعت از صادرات این  واحدهای بخش
خصوصی و تامین ارز مورد نیاز آنها از این طریق وجود دارد؟

مهندس البرز محمدی -مدیر کل دفتر تعاونی های تولیدی وزارت تعاون :هم اکنون حدود
نيمي از تعاوني هاي تشكيل شده در كشور ،شركت هاي تعاوني توليدی اند .بر اساس آمار
سامانه جامع آمارهاي ثبتي وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي تا پایان سال 91حدود 88
هزار شركت تعاوني توليدي با عضويت بيش از  2/1ميليون نفر در كشور به ثبت رسيده
اســت .تعاوني هاي مذكور حدود  47/7درصد از مجموع تعاوني هاي تشكيل شده در
كشور و حدود  36/7درصد فرصت هاي شغلي را به خود اختصاص داده اند .از اين تعداد
بيش از  33هزار تعاوني با عضويت حدود  370هزار نفر و اشتغال زائي حدود  338هزار در
زمينه صنعتي و حدود  2500شركت تعاوني با عضويت حدود  70هزار نفر و اشتغال زایي
حدود  56هزار نفر در زمينه تعاوني هاي معدني به ثبت رسيده است .در این گزارش جایگاه
تعاونی های صنایع معدنی و فوالدی کشور مورد بررسی قرار می گیرد.

آمار شركت هاي تعاوني صنايع فلزي و فوالدي

شــركت هاي تعاوني صنايع فلزي در عمده فعاليت هاي مربوط به محصوالت اساسي
و وابســته به صنايع فلزي مشاركت داشــته و در صدد افزايش سهم در بازار و توسعه
محصوالت مي باشند .شركت هاي تعاوني ثبت شده در كشور تا تاريخ  91/11/30حدود
 185هزار شــركت تعاوني با عضويت بيش از  43ميليون نفر و اشتغال زايي حدود 2/4
ميليون نفر مي باشد ،شركت هاي تعاوني صنايع فلزي با تعداد  4648شركت تعاوني ثبت
شده براي بيش از  55هزار نفر در كشور فرصت شغلي ايجاد نموده اند.
در توليد انواع پروفيل آهني و فوالدي شــركت هاي تعاوني با توليد 182700تن ،حدود
10/1درصد ظرفيت توليدات كشور را به خود اختصاص داده است .حدود 10/2درصد اشتغال
و  15/4درصد از واحدهاي فعال كشور در اين زمينه توسط بخش تعاون ايجاد شده است.
شركت هاي تعاوني در توليد پروفيل آهني با ظرفيت توليد  313832تن محصول حدود
10/2درصد واحدهاي صنعتي فعال در اين رشــته و  9/7درصد اشتغال و  9/6درصد از
ظرفيت توليد كشور را به خود اختصاص دادهاند.

عمده مشكالت تعاوني هاي معدني و فوالدی

• ناهماهنگي و تعامل ضعیف سایر ارگان هاي دولتي با سازمان های صنایع ومعادن
در ارایه مجوزهای الزم معدنکاری و صنعتی خصوص ًا در بخش منابع طبيعي و
محیطزیست
• توان مالی نامتناسب اعضا با فعالیت های معدنکاری و صنعتی ،مشارکت ضعیف
در فرآیند تولید و اداره معادن تحت پوشش تعاونی وتوان فنی وت خصصی ناکافی
مدیران و مشکالت مدیریتی در این نوع تعاونی ها
• بازاریابی سنتی و نامناسب واز دست دادن تدریجی بازارها به دالیلی از قبیل تغییر
سلیقه مشتریان ،عدم هوشمندی در برخورد با قوانین و مقررات بازارهای داخلی و
خارجی و عدم توانایی رقابت پذیری با رقیبان توسط هیات مدیره
• ناهمخوانــی قوانین و مقررات بانکی با ماهیــت فعالیت های معدنی و فوالدی
خصوص ًا در بخش مدت زمان الزم برای قبل از بهره برداری(مدت مشــارکت) و
بازپرداخت تسهیالت و نوع مصرف تسهیالت جهت خرید ماشین آالت و توثیق
پروانه بهره برداری و اسناد ماشین آالت توسط بانک ها وبانک توسعه تعاون
• ایجاد برخی از مشکالت و تعارضات محلی توسط ساکنین بومی برای فعالیت در
مناطقمختلف
• عدم امکان برخورداری از تسهیالت معمول بانکی و دولتی جهت نوسازی ونوین
سازی ماشین آالت ،استخراج و فرآوری مواد معدنی وتامین سرمایه در گردش
• ناکافی بودن اطالعات اکتشــافی و عدم انجام اکتشاف کامل کیفیت و کمیت
ذخیــره در دوران قبل بهره برداری و تغییر ناگهانی وکاهش کیفیت ماده معدنی
حین استخراج و پس از سرمایه گذاری تعاونی
•چشمگیر بودن هزینه های تعمیر و نگهداری ماشین آالت معدنی و صنعتی وعدم
امکان و تعلق تسهیالت سرمایه در گردش بانکی به این نوع هزینه ها

• توسعه حوزه شهری و قرار گرفتن برخی از معادن در آن و مخالفت مسئولین شهر
با ادامه فعاليت معادن
•بوجود آمدن مشکالتی که عم ً
ال ادامه فعالیت تعاونی از نظر اعضا دارای توجیه نمی
باشد مانند اتمام ذخیره ،اتمام دوره بهره برداری ،اختالف اعضا ،وجود معارضین
محلی ،وجود مانع قانونی در ادامه فعالیت ،از دست رفتن بازارهای محصوالت و
عدم توجیه مالی و اقتصادی معدن به دلیل تغییر شرایط اقتصادی ومحصوالت
جایگزین و...
•وضعیت نامناسب امکانات زیربنایی خصوص ًا در بخش جاده دسترسی ت ُامین برق
از شبکه سراسری و عدم اعطای کمک در این زمینه از سوی دولت به معادن
•عدم تمايل به ادامه فعاليت توسط اعضا واختالف بین آنها و وجود سوء مدیریت و
سودجویی در برخی از تعاونی ها
• تداخل برخی از محدوده های معدنی و یا جاده دسترسی آنها با اراضی کشاورزی
و منابع طبیعی و ایجاد مشــکل برای تعاونی پس از بهره برداری توسط ارگان
های ذیربط
• آشنایی کم مدیران تعاونی ها با قوانین و مقررات مربوطه خصوص ًا مقررات بخش
های تعاون ،مالیات ،محیط زیست و منابع طبیعی
•کمبود و یا نبود نیروی انســانی ماهر وفنی بومی در بســیاری از مناطق معدنی
کشور جهت جذب در تعاونی های معدنی و بهبود کیفیت استخراج معادن تحت
پوشش آنها

راهكارهاي پيشنهادي در بخش تعاوني هاي معدني

بر اساس نظريات موجود رسيدن به اين جهش عم ً
ال از سه راه كلي ذيل قابل دسترسي
است كه هر يك حداكثر تاثير خاصي مي تواند در رشد اقتصادي اين بخش ايفا نمايد:
1 .1بهبود وضعيت و ارتقا كيفيت و بهينه سازي فعاليت تعاوني هاي موجود :بر اساس
نظريات متخصصين افزايش بهره وري وارتقا كيفيت فعاليت تعاوني ها مي تواند
بين 5تا 15درصد وضعيت موجود آنها را بهبود بخشد.
2 .2توســعه فعاليت تعاوني هاي موجود :اجراي طرح هاي توسعه توسط تعاوني ها
تابعي از منابع ,امكانات و حساسيت مسئولين وزارت تعاون بوده وارتباط مستقيمي
با ميزان توجه مسئولين به اين فرآيند خواهد داشت ليكن حداكثر توان توسعه
بخش تعاون بر اساس وضعيت موجود تعاوني ها در بهترين شرايط و با در نظر
گرفتن مدت 6ساله حداكثر افزايش 100در صدي وضعيت موجود نقش اقتصادي
تعاوني ها را بدنبال خواهد داشت.
3 .3ايجاد بستر مناسب جهت تصدي بخش دولتي معادن توسط تعاوني ها از طريق
طرح هاي جديد وتغيير در فرآيندهاي موجود :نگاهي به حداكثر توان ارتقاء بخشي
وضعيت موجود تعاوني ها در دو بخش فوق كه مي تواند حداكثر نقش اقتصادي
تعاوني ها را به 11درصد در طول 6سال مورد نظر برساند ،خود نشانگر اهميت
تغييرات در نوع ســاختارها و نياز به ايجاد تعاوني هايي با ساختارهاي جديد مي
باشد از اينرو قانونگذاران با در نظر گرفتن مشوق هايي براي ايجاد تعاوني هايي
با مهندسي جديد ،بستر مناسب قانوني براي ايجاد ساختارهاي كالنگر در بخش
تعاون همچون :تعاوني هاي فراگير ملي وســهامي عام عم ً
ال امكان ورود به
عرصه هاي كالن اقتصادي همچون هلدينگ هاي ســرمايه گذاري را براي
تعاوني ها فراهم نموده اند.

راهكارهاي پيشنهادي در بخش فوالد

•اســتمهال بدهي هاي دولتي واحدهاي مشكل دار حائز شرايط و تزريق منابع
مالي در صورت لزوم
•اعطاء تسهيالت و اعتبارات مورد نياز براي توسعه و نوسازي و بازسازي صنايع
مذکور
ادامه در صفحه 2

2

شماره چهل و سوم نیمه اول شهریورماه 1392

خبر داخلی
بازار آهن افت قیمت
نخواهد داشت

عضو هیئت مدیره اتحادیه فوالد و آهن با اشاره
به کاهش تقاضا و انتظار مشتریان از کاهش نرخ
محصوالت فوالدی در بــازار گفت :قیمت ها در
بازار آهن و فوالد به کف نرخ و ثبات پایدار رسیده
است و دیگر امکان کاهش قیمت وجود ندارد.
به گزارش اخبار فوالد به نقل ازفوالد نیوز ،چیت ساز با بیان این مطلب افزود:
با تکمیل مسکن مهر و کاهش تقاضای آن و افت تقاضاهای انبوه برای طرح
های عمرانی ،درخواست خرید کاهش یافته است و نرخ ها در دو هفته اخیر
نوسانی را تجربه نکرده است.

فوالد مباركه برای
خودروسازی سایپا خط تولید
راه می اندازد

مدیرعامل شركت فوالد مباركه اصفهان با بیان
اینكه صنعت خودروسازی یكی از بازارهای هدف
این شركت اســت ،گفت :برای ورود به این بازار
پروژه های قابل توجهی در این شــركت برنامه ریزی شده است كه بزودی
افتتاح می شود.
محمد مسعود سمیعی نژاد در نشست امضای تفاهم نامه با گروه خودروسازی
ســایپا افزود :در سیاســت های كالن و برنامه ریزی فوالد مباركه ،تولیدات
این شــركت در زمینه خودرو سازهای كشــور مورد توجه ویژه قرار دارد و
خودروسازان نباید نیازی به وارد كردن محصوالت مشابه از خارج داشته باشند.
سمیعی نژاد با اشاره به عقد تفاهم نامه میان فوالد مباركه و سایپا گفت :نیاز
شركت های خودروسازی باید با سیاستگذاری در خط تولید ،فناوری ،تحقیق
و توسعه شركت فوالد مباركه دنبال شود .وی درباره سیاست های توسعه ای
فوالد مباركه اظهار كرد :در بخش تولید با توجه به برنامه پنجم توسعه برای
 ۱۱/۸میلیون تن انواع ورق هدفگذاری شده و در این سیاستگذاری نیازهای
بخش خودروسازی نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

اخبار انجمن
اعتراض انجمن به مبلغ دریافتی جهت صدور
و تمدید کارت بازرگانی

بر اســاس ماده  77قانون برنامه پنجم توسعه ،یک در هزار فروش شرکت ها جهت
تمدید یا صدور کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
از آنان اخذ می گردد .همچنین بر طبق قانون اصالح قانون نحوه تامین هزینه های
اتاق بازرگانی ایران ،دارندگان کارت بازرگانی مکلفند سه در هزار درآمد مشمول مالیات
را به عنوان سهم اتاق بازرگانی به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند.
با توجه به رقم باالی فروش شرکت های فوالدی در مقایسه با بسیاری از صنایع و
همچنین کیفیت خدمات اتاق های بازرگانی ،انجمن پس از درخواست اعالم نظر از
اعضاء و جمع بندی پیشنهادات آنان ،طی مکاتبه ای با وزیر امور اقتصادی و دارایی
و روســای اتاق های بازرگانی ایران و تهران به این موضوع اعتراض نمود .همچنین
در پایان نامه پیشنهاداتی در این خصوص ارائه گردید که در حال پیگیری است و به
محض حصول نتیجه به شرکت های عضو اطالع رسانی خواهد شد.

امید به خروج رکود از بازار
در پایان شهریور

ثبات طوالنی مدت قیمت فلــزاتپایه موجب نگرانی
معاملهگراندربازارداخلیشدهاست.البتهایندرحالیاست
که امید به بهبود شرایط بازار تا پایان شهریور ماه وجود دارد.
از طرفــی انتظار میرود رکود معامالت به مــرور و از ابتدای مهر ماه با رونق یافتن
تولیدات کاهش یابد؛ هر چند هنوز نشانههایی از این موضوع دیده نشده است .این در
حالی است که نرخ ارز تغییرات مشخصی دارد و سکان بازار فلزات را بیشتر قیمت های
جهانی هدایت میکند.

رشد تولید در مجتمع فوالد
خوزستان

مدیرعامل شــركت فوالد خوزستان اعالم كرد:
رشــد تولید شمش فوالد در این شركت در پنج
ماه منتهی به پایان مرداد امســال هشت درصد،
تولید گندله سنگ آهن  18درصد و تولید آهن
اسفنجی پنج درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش داشت.
عبدالمجید شریفی گفت :مجموع تولید شمش فوالد در مدت یاد شده از یک
و نیم میلیون تن که تولید تمام سال کارخانه در سال  1380بود ،عبور کرد و
تاپایان مرداد به یک میلیون و  553هزارتن رسید.

رکود تولید ماهیانه تختال در
فوالد هرمزگان

مديرعامل شــرکت فوالد هرمزگان از کسب رکورد
جديد توليد در اين شــرکت خبــر داد و گفت :فوالد
هرمزگان در مردادماه سال جاري به رکورد توليد ماهانه
 91هزار و  402تن تختال که  5هزار و  762تن بيش

از برنامه است ،دست يافت.
وي افزود :در  5ماه گذشته به رغم تحريم ها و کمبود مواد اوليه توانستيم با توليد بيش
از  422هزار و  810تن تختال عالوه بر دستيابي به اهداف برنامه توليد ،باالترين رکورد
توليد ماهانه کارخانه را به دست آورديم .آقاجاني افزود :در حال حاضر توليد محصول
تختال اين شرکت از مرز سه ميليون و  439هزار و  299تن و يک ميليون و  160هزار
 702تن آهن اسفنجي از بدو بهره برداري تاکنون عبور کرده است.

حضور انجمن در
جلسه استاندارد سازی شمش

به دنبال درخواست قبلی انجمن از سازمان استاندارد مبنی بر تدوین استاندارد
اجباری شــمش و جلسات برگزار شده پیرامون موضوع ،در جلسه ای که در
تاریخ  92/5/22در ســازمان استاندارد برگزار گردید ،پیش نویس استاندارد
بیلت و بلوم تهیه شــده توسط شرکت فوالد خوزســتان ارائه و مورد نقد و
بررسی قرار گرفت.
در این جلســه که نمایندگانی از شرکت فوالد خوزستان ،برخی از شرکت
های عضو انجمن به همراه مسئولین سازمان استاندارد و دبیر انجمن درآن
حضور داشــتند ،حاضرین به بیان نقطه نظرات خود در خصوص چگونگی
تدوین اســتاندارد بیلت پرداختند و مقرر شد کمیسیون فنی برای تدوین
اســتاندارد بیلت ،بلوم و اسلب با مشارکت انجمن ،شرکت فوالد خوزستان
و شــرکت های تولیدکننده شمش تشکیل شده و در اسرع وقت به تدوین
استاندارد یاد شده بپردازند.

طرح توسعه فوالد امیرکبیر
خزر آماده بهره برداری است

استاندار گیالن خبر از  بهره برداری طرح توسعه
فوالد امیرکبیر خــزر داد و گفت :ظرفیت فعلی
تولید فوالد امیرکبیر خزر ساالنه  500هزار تن

میلگرد است.
کیهان هاشــم نیا همچنین در حاشیه آغاز بکار آزمایشی طرح توسعه فوالد
امیرکبیر خزر از کارخانه در دست ســاخت فوالد کاسپین بازدید کرد .این
کارخانه در زمینی به مساحت  8هکتار و زیربنای  11هزار مترمربع و ظرفیت
تولید ساالنه  300هزار تن میلگرد در فاز اول در حال ساخت است.

تحریم ها و اختالس توسعه
صنایع فوالدی را کند کرد

عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شــورای
اسالمی اظهار داشت :وزارت صنعت ،معدن و تجارت با
نگاه کارشناسانه نسبت به تکمیل طرح های نیمه تمام
فوالدی و توسعه صنعت فوالد اقدام کند.
سید محمد بیاتیان خاطرنشان کرد :برخی از این طرح ها در دولت گذشته
نیمه کاره ماند که علت های زیادی در این باره می توان مطرح کرد اما از مهم
ترین دالیلی آن می توان به تحریم های بین المللی ،کاهش درآمدهای ملی
و مسائلی از قبیل اختالس  3هزار میلیاردی است که زمینه ساز قفل شدن
بانکها و کمبود بودجه برای تکمیل طرح ها وجود نداشته باشد.

فوالد آناهیتا گیالن افتتاح
میشود

رئیس هیئت مدیره کارخانه فوالد آناهیتا گیالن
اظهار کرد :کارخانه فوالد آناهیتا در سه ماه آینده
آماده افتتاح میشود .سعید سلیمی کارخانه فوالد
آناهیتا گیالن را تولیدکننده میلگرد ساختمانی از
هشــت تا  32میلیمتر عنوان کرد و افزود :تمام ماشینآالت کارخانه مذکور
وارد شــده و در حال نصب است .وی ظرفیت کارخانه فوالد آناهیتا گیالن را
ساالنه  320هزار تن اعالم کرد و یادآور شد :کارخانه مذکور دوگانهسوز است
و مواد اولیه مورد نیاز از داخل و خارج از کشور تهیه میشود.

درخواست انجمن برای خروج نبشی و
ناودانی از لیست کاالهای مشمول
دریافت مجوز صادراتی

با توجه به اعتراض تعدادی از اعضای انجمن مبنی بر عدم الزام قانونی
نبشی و ناودانی برای دریافت مجوز صادراتی ،پس از بررسی های بعمل
آمده مشــخص شــد که در بخشــنامه های صادره ،پروفیل از تیرآهن
مســتثنی شده اســت و نبشــی و ناودانی نیز جزو پروفیل های ردیف
تعرفــه  7216می باشــد که بنابراین رویکــرد وزارت صنعت ،معدن و
تجارت در خصوص مجوزهای صادراتی نبشــی و ناودانی می بایســت
اصالح گردد.
این موضوع از طریق مکاتبه ای به اطالع وزارت متبوع رســید و اقدامات
بعدی آن در حال پیگیری می باشد  .

ادامه از صفحه 1
•تشكيل هولدينگ هاي تخصصی صنايع فوالدي
•تقويت تعامالت بين المللي و منطقه اي به منظور تبادل تجربيات و اطالعات
و دستيابي به فناوري هاي برتر
•حمايت از برگزاري نمايشــگاه هاي تخصصي فناوري در داخل و توسعه فن
بازارهاي ملي
•ترغيب به تشكيل تعاوني هاي متشكل از توليدكنندگان پايين دستي جهت
مشاركت در احداث صنايع براي توليد فلزات اساسي و صنايع فلزي
•توسعه همكاري هاي فناورانه مشترك بادانشگاه ها ،مراكز تحقيقاتي ،دستگاه
هاي اجرايي
•تقويت واحدهاي تحقيق و توســعه صنعتي جهت ارتقاء سطح وجايگاه آنها
در زنجيره ارزش شــركت ها و تأثيرگذاري بر روند بهبود بهرهوري و توسعه
و سرمايه گذاري
•حمايت از تشكيل و تقويت شــركتهاي تعاوني تامين نياز توليد كنندگان و
اتحاديه هاي استاني مرتبط با صنايع فوالدي
•حمايت از تشكيل تعاوني در زمينه اولويت هاي صنايع فلزي بر اساس طرح
آمايش ســرزمين از طريق تشكيل شركت هاي سهامي عام و تعاوني هاي
بزرگ و فراگير ملي
•توجه به ويژگي هاي ورق هاي فوالدي از قبيل ضخامت ،پهنا ،آلياژ و روش
توليد بر اساس نياز بازار و افزايش كيفيت محصوالت

•تشــويق واحدهاي نوردي به توليد فوالدهاي زنگ نزن و آلياژي با توجه به
وجود دو عنصر كروميت و موليبدن در كشور

اقدامات حمايتي بخش تعاون در حوزه صنایع فوالدی

برنامه هاي متعدد و متنوعي براي رشد و توسعه تعاوني ها پيش بيني و در دست اجرا
و پيگيري مي باشند كه از جمله مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
• كمــك به اجراي طرح هاي تكميلي و توســعه اي و ســرمايه در گردش
تعاونيهاي صنعتي و معدني با اســتفاده از تسهيالت ارزي و ريالي صندوق
توسعه ملي و تخصيص مبلغ  1500ميليارد ريال به تعاوني هاي موصوف
•تنوع بخشــي به فعاليت تعاوني ها و كمك به اجراي طرح هاي سرمايه بر
و بزرگ اقتصادي جهت حضور تعاوني ها در عرصه هاي جديد و فناورانه
•پيگيري تصويب بودجه مورد نياز بسته جامع افزايش توليد ملي و اشتغال مولد
در بخش تعاون ارائه شده به هيئت دولت
•پيگيري تخصيص بودجه جهت باز ســازي ،نوســازي و اصالح ساختار و
تكنولوژي توليد شركت هاي تعاوني
•كمك به ارتقــاء كيفيت و بهره وري و اجراي سيســتم مديريت كيفيت و
بهــرهوري و تجهيز و تكميل واحدهاي آزمايشــگاهي و كنترل كيفيت در
تعاونيها
•ایجاد هم افزایی وتعامل حداکثری در بین انجمن های تخصصی صنایع فلزی

و شرکت های تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان صنایع مرتبط
•گسترش همكاري با ساير دستگاه ها و سازمان ها در جهت تقويت و توسعه
بخش تعاون

پيشنهادات  100روزه در بخش تعاوني هاي توليدي:

•تامين و تخصيص  760ميليارد ريال از محل تسهيالت ريالي و ارزي صندوق
توسعه ملي جهت كمك به تكميل و توسعه طرح هاي تعاوني هاي صنعتي
و معدني
•تامين و تخصيص  140ميليارد ريال از محل تسهيالت ريالي و ارزي صندوق
توسعه ملي جهت تامين سرمايه در گردش مورد نياز تعاوني هاي صنعتي و
معدني
•پيش بيني برنامه پياده ســازي سيستم سنجش و ارزيابي بهره وري و رتبه
بندي شركت هاي تعاوني
•پيگيري و كمك به پياده سازي مديريت كيفيت ايزو  9001در بيش از 100
شركت تعاوني و استقرار چرخه بهره وري در حدود  70شركت تعاوني
•پيگيري جهت اخذ شناســه ملي كاال و خدمات(ايــران كد) در بيش از 400
شركت تعاوني
•انعقاد قرارداد با سازمان تامين اجتماعي جهت كمك به پرداخت تخفيف حق
بيمه سهم كارفرماي اعضاي شاغل در تعاوني هاي توليدي
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خبر خارجی
پیشی گرفتن بخش خصوصی
فوالد چین

تولیدکنندگان فــوالد بخش خصوصی چین در
نیمه نخست سال جاری میالدی 200 ،میلیون
تن فوالد خام تولید کردند که معادل  51/5درصد
کل تولید کشور در این مدت بوده است.
تولید این شرکت های خصوصی نسبت به مدت مشابه سال گذشته  9درصد
افزایش یافته اســت و همچنین آمارها حاکی از آن اســت که کارخانه های
بخش خصوصی در صنعت فوالد چین نسبت به رقبای خود در بخش دولتی
حاشیه سود بهتری داشتند 88 .شرکت بزرگ خصوصی فوالدسازی در نیمه
نخست سال متوسط حاشیه سود  0/31درصدی داشتند در حالی که برای
 86کارخانه بزرگ دولتی این رقم  0/13درصد بوده است.
طبق نظر کارشناسان ،علت اصلی عملکرد بهتر شرکت های خصوصی سرعت
عمل آن ها در تغییر سیاست قیمت گذاری و میزان تولید در راستای سطح
تقاضای بازار بوده است.

بازار قراضه اسپانیا در انتظار
افزایش قیمت

بازار قراضه اســپانیا در انتظــار افزایش قیمت
 15یورو هر تن قراضه در هفته های نخســت
سپتامبر می باشد .انتظار می رود قیمت ها در
سپتامبر  10تا  15یورو هر تن باال برود .آخرین
معامالت قراضه خرد شده در بازار داخلی اسپانیا در  285تا  295یورو هر
تن بسته شد .شــاید هفته های آتی معامالتی در بازار واردات نیز صورت
گیرد ولی فعال بازار آرام اســت و کارخانه ها در حال بررســی میزان نیاز
خود بر اساس سفارشات تولید فوالد هستند .فعاالن بازار معتقدند قراضه
آ 3روســیه  280تا  285یورو هر تن سی آی اف خواهد بود در حالی که  
برخی قیمت پیشنهادی  290یورو هر تن سی آی اف را دریافت نموده اند.
شایان ذکر است قیمت قراضه در جنوب اروپا از اوایل جوالی که به پایین
ترین ســطح خود از سال  2010تاکنون رســیده بود  25یورو هر تن باال
رفته است.

نوسان در بازارهای قراضه

قیمــت قراضــه ژاپــن در دو روز پایانی ماه
آگوســت  26تا  36دالر هر تن رشــد داشت.
در شــرق آســیا بازار واردات قراضه از امریکا
آرام بود .پیشــنهادات قیمت محدود و قراضه

قيمتهايجهاني

ســنگین کالس یک  375تا  380دالر هر تن ســی اف آر کره و  قراضه
ســنگین کالس  1و 2حدود  385تا  390دالر هر تن سی اف آر تایوان
بود.
آخرین شاخص قیمت اســتیل ایندکس برای قراضه خرد شده در امریکا
 2دالر هر النگ تن افت داشــته به  368دالر هر النگ تن رســید .قراضه
 80-20وارداتی در ترکیه یک دالر هر تن افت داشــته و معامله ها ناچیز
بود .افت ارزش لیر ترکیه و جو راکد بازار صادرات فوالد موجب سکوت بازار
واردات قراضه در این کشور شده است.

وضعیت بازار ورق سرد ترکیه

تقاضای ورق گرم در ترکیه نوســان دارد ولی
بازار ورق سرد آرام است و با افت  10دالری به
 700تا  720دالر هر تن درب کارخانه رســید
که تا حدودی به دلیل افت ارزش لیر نسبت به
دالر بود .از طرفی اخیرا تقاضای نهایی به دلیل
تنش های ســوریه کمتر شده و موجودی بازار
باالست در نتیجه بر قیمت ها فشار می آورد.
در ایــن بازار ،ورق ســرد اوکراین  620تا  635دالر هر تن ســی اف آر و
محصول روســیه  645تا  660دالر هر تن ســی اف آر است .ورق گرم نیز
در ترکیه  610تا  620دالر هر تن درب کارخانه پیشــنهاد شده و  600تا
 605دالر معامله شده است.

قیمت اسلب سی آی اس از
بیلت جلو زد

هفتــه های اخیر روند بازار صادرات محصوالت
نیمه تمام فوالدی در حوزه دریای ســیاه رو به
تغییر بوده اســت .در حالی که قیمت اســلب
تولید اکتبر بــه  505تا  520دالر هر تن فوب
افزایش یافت ،قیمت بیلت تولید سپتامبر به  505دالر هر تن فوب کاهش
یافته است.
قیمت اسلب دریای سیاه سه ماه اخیر  80دالر هر تن باال رفته و از بیلت
باالتر اســت .آخرین بار اکتبر  2011اسلب سی آی اس از بیلت گران تر
شــده بود؛ در ماه مارس سال جاری نیز تنها  4دالر از بیلت پایین تر بود.
علت تغییر قیمت در بازار اســلب و بیلت این اســت کــه اخیرا بازارهای
جهانی ورق گرم رونق داشــته اند ولــی بازارهای جهانی میلگرد اغلب در
رکود بوده اند.
از طرفی اســلب سی آی اس اغلب در بازارهای اروپایی به فروش می رود
در حالی که بیلت آن در ترکیه و منطقه منا با وضعیت نابســامان سیاسی
عرضه می شود.

افزایش قیمت ورق گرم
دریای سیاه

کارخانه متینوســت اوکراین قیمــت ورق گرم
صادراتی تولید اکتبر و حمل نوامبر خود را  10دالر
هر تن باال برده است .این فوالدساز علت افزایش
قیمت را رونق بازار جهانی سنگ آهن و بهبود خریدها در بازارهای صادراتی
خود اعالم نموده است .ظاهرا قیمت سنگ آهن خلوص  62درصد در چین ماه
های جوالی و آگوست  22دالر معادل  19درصد رشد داشته است.
قیمت ورق گرم متینوســت در بازار داخلی اوکراین نیز  20دالر هر تن باال
رفته است .در روسیه نیز رشد قیمت  4تا  5درصدی مشاهده شده که علت
افزایش تقاضای فصلی بخش های مصرف کننده فوالد در این کشورهاست.
متوسط قیمت ورق گرم صادراتی دریای سیاه  530دالر هر تن فوب و ورق
سرد  605دالر هر تن فوب ثبت شده است.

سیاست چینی کاهش
بروکراسی در واردات فوالد

دولت چیــن اعالم کرده برای واردات تعدادی از
کاالها دیگر نیازی به دریافت جواز واردات نیست.
از جملــه این کاال ها محصوالت فوالدی ،قراضه
فوالدی و آلومینیومی ،مس و قراضه مسی ،گاز
طبیعی و کود های شیمیایی می باشند.
برخی از انواع ورق های استاینلس استیل نیز در گروه این کاالهای معاف از
دریافــت پروانه واردات قرار گرفته اند .بدین ترتیب وارد کننده های چینی
بــرای واردات این کاالها نیازی به ثبت نــام برای دریافت مجوز ندارند .این
تصمیم از بروکراسی  و کاغذ بازی های بی مورد می کاهد و بازار های کاالیی
چین را فعال تر خواهد نمود.

جهش صادراتی سنگ آهن
برزیل

صادرات ســنگ آهن برزیل در ماه آگوســت به
باالترین ســطح سال  2013رسیده و  31میلیون
و  100هزار تن ثبت شــد .آمار صادرات آگوست
نســبت به جوالی  5درصد بهبود داشــت .البته
مجموع ارزش سنگ آهن صادر شده کمی نسبت به جوالی پایین تر بود .آخرین
بار در ماه جوالی برزیل  29میلیون و  600هزار تن سنگ آهن صادر نمود و در
آگوست  2012نیز  27میلیون و  500هزار تن سنگ آهن از برزیل صادر شد.
به گزارش اخبار فوالد ،متوسط قیمت در مدت مشابه سال گذشته  100دالر
و  20سنت هر تن فوب بوده است.

جهانی
بازار
فًالدیدر
فوالدی
محصوالت
شمش
جهاوی
در بازار
محصًالت
وقیمت شمش ي
تغییرات
روند تغییرات قیمتريوذ
هفته مىتهی

هفته مىتهی

هفته مىتهی

هفته مىتهی

هفته مىتهی

هفته مىتهی

هفته مىتهی

هفته مىتهی

515

488

485

485

508

508

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

به  7ژيئه

به  14ژيئه

به 21ژيئه

به  28ژيئه

*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.

به  5جًالی

به  12جًالی

به  9آگًست به  16آگًست

اخبار فوالد

بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
صاحب امتیاز :انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
مدیر مسئول :سیدرسول خلیفه سلطانی
سیاستگذاری :حمیدرضا طاهری زاده – سعید رئوفی
سردبیر :سید احمد عسکری
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 :

4

شماره چهل و سوم نیمه اول شهریورماه 1392

قیمتهایداخلی

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

در بازار تهران
آجدار
قیمت میلگرد ساده و
ساده
میلگرد

قیمت ورق روغنی در بازار تهران

قیمت ورق روغنی در بازار تهران
سایس

هفته چهارم مرداد

هفته اول شهریور

0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.25
1.5
2
2.5

22,500
24,050
21,533
21,650
21,750
21,800
21,533
21,550
21,366
21,766
21,400

22,500
24,200
21,450
21,600
21,850
21,900
21,466
21,400
21,200
21,600
21,500

تهران
بازار
ورق
قیمت
تهران
دربازار
سیاهدر
ورق سیاه
قیمت
سایس
2
3
4
5
6
8
10
12
15
20
25

هفته چهارم مرداد
19,175
18,000
18,100
18,500
18,150
18,250
18,250
18,400
18,700
19,425
19,425

هفته اول شهریور
18,800
18,062
18,062
18,400
18,400
18,400
18,300
18,500
18,733
19,375
19,400

میلگرد ساده
هفته چهارم مرداد
هفته چهارم مرداد
20,800
20,800
*
*
19,300
19,300میلگرد آجدار
22,400
22,400
21,800
21,800

سایز
سایز
6.5
6.5
8
8
10
10
12
12
14
14

میلگرد ساده
آجدار
میلگرد
میلگرد آجدار

سایز
سایز
8
8
10
10
12
12
14
14
16

هفته چهارم مرداد
19,700مرداد
هفته چهارم
19,700
19,050
19,050
18,980
18,980
19,450
19,450
19,350

20
22
22
25

19,400
19,450
19,450
19,400

16
18
18
20

19,350
19,350
19,350
19,400

25
28
28
30

هفته اول شهریور
شهریور
هفته اول
19,850
19,850
19,250
19,250
19,200
19,200
19,500
19,500
19,500

19,500
19,500
19,500
19,500

19,500
19,500
19,500
19,500

19,400
19,400
19,400
19,000

30
32
32

هفته اول شهریور
هفته اول شهریور
20,300
20,300
*
*
19,400
19,400
*
*
*
*

19,500
19,500
19,500
19,000
19,000
19,800
19,800

19,000
19,400
19,400

قیمت نبشی و ناودانی در بازار تهران
نبشی
نبشی

سایز
سایز
3
3
4
4
5
5
6
6
8
8
10
10
12
12
16
16

نبشی
هفته چهارم مرداد
هفته چهارم مرداد
19,800
19,800
19,500
19,500
19,700
19,700
19,250
19,250
19,400
19,400
19,250
19,250
19,350
19,350
 32,500ناودانی
32,500

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

هفته چهارم مرداد
هفته چهارم مرداد
*
*
19,700
19,700
20,300
20,300
20,200
20,200
20,700
20,700
27,500
27,500
26,200
26,200
20,900
20,900
19,600
19,600

هفته اول شهریور
هفته اول شهریور
19,900
19,900
19,800
19,800
20,100
20,100
19,400
19,400
19,600
19,600
19,300
19,300
19,250
19,250
32,500
32,500

ناودانی
ناودانی

هفته اول شهریور
هفته اول شهریور
*
*
19,750
19,750
20,200
20,200
20,000
20,000
20,600
20,600
28,600
28,600
25,500
25,500
20,700
20,700
19,350
19,350

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

25000

20000

ریال/کیلوگرم
15000

تَلید کٌٌدُ

ناودانی

بورس کاال

نبشی

میلگرد آجدار

ًام کاال

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

16,089

22,250

1392/05/28

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

16,277

18,440

1392/05/28

1392/07/30

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق سرد B

19,902

1,700

1392/05/28

1392/08/28

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گالًاویسٌ G

21,952

1,840

1392/05/28

1392/08/28

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق قلع اوذيد

31,857

4,990

1392/05/28

1392/08/28

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

16,089

1,650

1392/06/04

1392/07/30

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

16,277

2,860

1392/06/04

1392/07/30

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

16,089

20,940

1392/06/04

1392/07/30

يرق گرم C

روغنی
ورقگرم C
يرق

16,277

330

1392/06/04

1392/07/30

16,277

9,400

1392/06/04

1392/07/30

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق سرد B

19,902

600

1392/06/04

1392/08/30

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق سرد B

19,902

12,750

1392/06/04

1392/08/30

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گالًاویسٌ G

21,952

250

1392/06/04

1392/08/30

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گالًاویسٌ G

21,952

2,720

1392/06/04

1392/08/30

790

1392/06/04

1392/08/30

فًالد مبارکٍ اصفُان

ورق سیاه
میلگرد سادهفًالد مبارکٍ اصفُان

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق قلع اوذيد

تولیدکننده
تَلید کٌٌدُ

کاال
نام کاال
ًام

هیاًگیي
قیوت
پایاًیمیانگین
قیمتپایانی
موزون
(ریال))
هَزٍى (ریال

(تن))
هعاهلِ (تي
حجن معامله
حجم

هعاهلِ
تاریخمعامله

تحَیل
تاربختحویل
تاریخ

تولیدکننده
اصفُان
فًالد مبارکٍ
کٌٌدُ
تَلید

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

16,089

22,250

1392/05/28

1392/07/30

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم
سرد B

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

16,277

18,440

1392/05/28

1392/07/30

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق سرد B

19,902

1,700

1392/05/28

1392/08/28

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گالًاویسٌ G

21,952

1,840

1392/05/28

1392/08/28

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق قلع اوذيد

31,857

4,990

1392/05/28

1392/08/28

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

16,089

1,650

1392/06/04

1392/07/30

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

16,277

2,860

1392/06/04

1392/07/30

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

16,089

20,940

1392/06/04

1392/07/30

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

16,277

330

1392/06/04

1392/07/30

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

16,277

9,400

1392/06/04

1392/07/30

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق سرد B

19,902

600

1392/06/04

1392/08/30

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق سرد B

19,902

12,750

1392/06/04

1392/08/30

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گالًاویسٌ G

21,952

250

1392/06/04

1392/08/30

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گالًاویسٌ G

21,952

2,720

1392/06/04

1392/08/30

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق قلع اوذيد

31,857

790

1392/06/04

1392/08/30

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

16,089

36,800

1392/06/12

1392/07/30

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

16,277

24,170

1392/06/12

1392/07/30

4,590

1392/06/12

1392/08/30

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گالًاویسٌ G

21,952

1,380

1392/06/12

1392/08/30

ريب آَه اصفُان

تیرآَه 18

18,600

2,200

1392/06/06

1392/07/30

ريب آَه اصفُان

تیرآَه طًل کًتاٌ 14,16

16,378

9,064

1392/06/06

1392/08/30

ريب آَه اصفُان

تیرآَه طًل کًتاٌ 18

15,346

15,400

1392/06/06

1392/08/30

ريب آَه اصفُان

تیرآَه 18

18,600

13,200

1392/06/06

1392/07/30

17,700

4,400

1392/06/06

1392/07/30

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد 25تاA3-14
(آلیاشسازی)
سبذ میلگرد 25تاA3-14

هَزٍى (ریال)

10000

1392/07/30

کاالB
نامگرم
يرق
کاال
ًام

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

قیوت پایاًی هیاًگیي

حجن هعاهلِ (تي)

تاریخ هعاهلِ

تاربخ تحَیل

فًالد مبارکٍ اصفُان

فًالد مبارکٍ اصفُان
اصفُان
مبارکٍ
اصفُان
فًالد آَه
ريب
اصفُان
مبارکٍ
اصفُان
فًالد آَه
ريب
اصفُان
مبارکٍ
اصفُان
فًالد آَه
ريب
اصفُان
مبارکٍ
اصفُان
فًالد آَه
ريب
فًالد مبارکٍ اصفُان
ريب آَه اصفُان
فًالد مبارکٍ اصفُان
فًالد مبارکٍ اصفُان
ريب آَه اصفُان
فًالد مبارکٍ اصفُان
خًزستان
فًالد
اصفُان
فًالد مبارکٍ

خًزستان
فًالد
اصفُان
فًالد مبارکٍ
خًزستان
فًالد
اصفُان
فًالد مبارکٍ

خًزستان
فًالد
اصفُان
فًالد مبارکٍ
خراسان
فًالد اصفُان
مجتمعمبارکٍ
فًالد

خراسان
فًالد اصفُان
مجتمعمبارکٍ
فًالد
جىًب
َرمسگاناصفُان
فًالد مبارکٍ
فًالد

جىًب
َرمسگاناصفُان
فًالد مبارکٍ
فًالد
فًالد ایران
صىعتی
فًالد ملی
گريٌ
اصفُان
مبارکٍ

يرق گرم C

يرق گرم
گالًاویسٌGC
يرق
B
يرق
سرد18
تیرآَه

کًتاٌ G
گالًاویسٌ
14,16
يرقطًل
تیرآَه
طًل اوذيد
يرق قلع
کًتاٌ 18
تیرآَه

B
يرق
گرم18
تیرآَه
گرمتاC
سبذ يرق
A3-14
میلگرد 25
(يرق گرم
آلیاشسازی)B
A3-14
میلگرد 25
گرمتاC
سبذ يرق

آلیاشسازی)C
(يرق گرم
5SP)150
يرق150
شمش بلًم (
سرد*B
5SP)150
يرق150
شمش بلًم (
سرد*B
5SP)150
بلًم (*150
گالًاویسٌ G
شمش يرق
5SP)150
بلًم (*150
گالًاویسٌ G
شمش يرق
A3-14
میلگردقلع28تا
اوذيد
سبذ يرق
28تاA3-14B
میلگردگرم
سبذ يرق
تختال
گرمCC
يرق
تختال
سردBC
يرق

A3-14
میلگرد 25تا
گالًاویسٌ G
سبذ يرق

31,857
پایانیهیاًگیي
قیمتپایاًی
قیوت
میانگین
16,089
(تن))
( 36,800تي
هعاهلِ
حجنمعامله
حجم
(ریال)
موزون (ریال)
هَزٍى
24,170
16,277
16,089
19,902
16,277
21,952

19,902
18,600
21,952
16,378
31,857
15,346

22,250
4,590
18,440
1,380
1,700
2,200
1,840
9,064

4,990
15,400
1,650
13,200

16,089
18,600
16,277
17,700
16,089

2,860
4,400
20,940

16,277
17,700
16,277
16,542
19,902

330
15,400
9,400
27,270
600

16,597
19,902
16,597
21,952

16,385
21,952
17,850
31,857
17,850
16,089
14,320
16,277

45,000
12,750
30,000
250
57,000
2,720
880
790

1,540
36,800
20,000
24,170

14,320
19,902
17,850
21,952

10,000
4,590
1,100
1,380

5000

1392/06/12
هعاهلِ
تاریخمعامله
تاریخ

1392/07/30
تحَیل
تاربختحویل
تاریخ

1392/05/28
1392/06/12

1392/07/30
1392/08/30

1392/06/12

1392/05/28
1392/06/12
1392/05/28
1392/06/06

1392/05/28
1392/06/06
1392/05/28
1392/06/06

1392/07/30

1392/07/30
1392/08/30

1392/08/28
1392/07/30
1392/08/28
1392/08/30

1392/08/28
1392/08/30
1392/07/30

1392/06/04
1392/06/06
1392/06/04
1392/06/06
1392/06/04

1392/07/30
1392/07/30
1392/07/30

1392/06/04
1392/06/06
1392/06/04
1392/05/29
1392/06/04

1392/07/30
1392/07/30
1392/07/30
1392/06/31
1392/08/30

1392/05/30
1392/06/04
1392/06/05
1392/06/04
1392/06/06
1392/06/04
1392/06/06
1392/06/04

1392/06/06
1392/06/12
1392/05/30
1392/06/12
1392/05/30
1392/06/12
1392/06/05
1392/06/12

1392/06/31
1392/08/30
1392/06/31
1392/08/30

1392/07/30
1392/08/30
1392/06/12
1392/08/30
1392/06/12
1392/07/30
1392/06/28
1392/07/30

1392/06/28
1392/08/30
1392/06/10
1392/08/30

ريب آَه اصفُان

تیرآَه 18

18,600

2,200

1392/06/06

1392/07/30

ريب آَه اصفُان

تیرآَه طًل کًتاٌ 14,16

16,378

9,064

1392/06/06

1392/08/30

ريب آَه اصفُان

تیرآَه طًل کًتاٌ 18

15,346

15,400

1392/06/06

1392/08/30

ريب آَه اصفُان

تیرآَه 18

18,600

13,200

1392/06/06

1392/07/30

17,700

4,400

1392/06/06

1392/07/30

ريب آَه اصفُان

(آلیاشسازی)
سبذ میلگرد 25تاA3-14

17,700

15,400

1392/06/06

1392/07/30

17,700

15,400

1392/06/06

1392/07/30

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

16,542

27,270

1392/05/29

1392/06/31

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

16,542

27,270

1392/05/29

1392/06/31

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

16,597

45,000

1392/05/30

1392/06/31

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

16,597

45,000

1392/05/30

1392/06/31

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

16,597

30,000

1392/06/05

1392/06/31

ريب آَه اصفُان

(آلیاشسازی)

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد 25تاA3-14

(آلیاشسازی)

