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استانداردهایملیمیلگرد
آجدار بازنگری شد
سخن اول
استقبال از بازگشت اروپاییها به
صنعت فوالد
حمیدرضا طاهریزاده

نایب رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
مدتی است که زمزمه بازگشت سرمایه گذاران خارجی به ویژه اروپاییها
به صنعت فوالد کشــور به گوش می رســد و البته با فضای دیپلماسی
جدیدی که شکل گرفته است ،این موضوع هم جدی تر شده و هم زمان
وقوع آن نزدیک تر می شود.
ســرمایه گذاران خارجی و به ویژه اروپایی در نظر دارند بالفاصله پس
از رفــع تحریم ها وارد عرصه شــوند و صنعت فوالد ایران به خصوص
ســرمایهگذاری بر روی ماشین آالت این صنعت جزو اهداف اولیه آنها
به شــمار می رود .البته در گذشته نیز شــاهد همکاری های خوبی با
شــرکتهای خارجی بودیم که به طور مثال می توان از شرکت دانیلی
ایتالیا نام برد که توانســت قرارداد های خوبی در ایران با شــرکت های
داخلی ببندد و در این زمینه موفق عمل کند .به تازگی نیز شــاهد عقد
قراردادی بین یک کارخانه فوالدی در ایران با همکاری کشــور ایتالیا
بوده ایم که این نیز مــی تواند پیامدهای مثبتی برای صنعت فوالد به
همراه داشته باشد .اکثر تولیدکنندگان و فعاالن عرصه فوالد نیز از ورود
شرکتها و سرمایه گذاران خارجی به این صنعت ارزیابی مثبتی دارند و
معتقدند با وارد شدن سرمایه گذاران خارجی شاهد پیشرفت های خوبی
در صنعت فوالد خواهیم بود.
ورود شرکت ها و ســرمایه گذران خارجی در طرح های فوالدی باعث
ایجــاد واکنش و انگیزه در دیگر بخش ها شــده و همین امر به رونق
صنعت فوالد کمک می کند البته باید توجه داشــت که شرایط کنونی
صنعت فوالد کشــور مانند  7یا  8سال پیش نیست .در آن زمان بخش
عمده ای از صنعت کشور دولتی بود اما امروز بخش خصوصی در صنعت
فوالد کشور نقش مهمی دارد که این نقش روز به روز در حال پررنگتر
شــدن است .به واسطه همین حضور فعال بخش خصوصی ،بسیاری از
تجهیزات و قطعات که قبال از شــرکت های خارجی خریداری می شد،
االن توســط مهندسین و متخصصان داخلی بومی شده و مورد استفاده
قرار گرفته است.
بنده معتقدم که باید از بازگشت اروپایی ها به صنعت فوالد استقبال کرد
اما تغییر شــرایط را هم نباید از یاد برد .همچنین نباید از خواسته های
اصلی فوالدی ها مغفــول ماند .در حال حاضر مهمترین انتظار فعاالن
صنعت فوالد از دولت جدید ورود تکنولوژی های روز در این صنعت ،حل
مشکالت ارزی و سرمایه در گردش و واردات مواد اولیه و رفع ممنوعیت
صادرات است .امیدوارم با رفع این مشکالت شاهد از سرگیری رونق در
این صنعت باشیم.

پس از برگزاری جلسات کمیســیون فنی ،بازدید از خطوط تولید و
امکانات آزمایشــگاهی شــرکت های ذوب آهن اصفهان ،فوالد یزد،
فوالد خراسان و فوالد کویر و اقتباس از استاندارد های روز دنیا نظیر
استاندارد بین المللی ،استاندارد کشور آلمان ،ژاپن ،آمریکا ،استاندار
 ۳۱۳۲میلگردهای آجدار داخلی نیز با محوریت بورس کاالی ایران مورد
تجدید نظر قرار گرفت.
اســتانداردهای ملی میلگرد برای سومین بار با محوریت شرکت بورس کاالی ایران و با
مشارکت نهادهای ذیربط نظیر سازمان ملی استاندارد ایران ،مرکز تحقیقات و مسکن و دفتر
تنظیم و تدوین مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و با همکاری مراکز تحقیقاتی
و آزمایشگاهی معتبر کشور بروز رسانی شد تا ضمن ارتقاء استاندارد ملی ،هماهنگی الزم
میان تولیدات داخل کشور با تولیدات سایر کشورهای پیشرفته نیز ایجاد شود.

چگونگی بازنگری در استانداردهای ملی میلگرد:

به گزارش اخبار فوالد به نقل از فوالد نیوز ،معاون عملیات و نظارت بورس کاال با بیان
اینکه میلگرد یکی از مهم تریــن کاالهای مورد معامله در تاالر محصوالت صنعتی و
معدنی بورس کاالی ایران است اعالم کرد :استاندارد ملی  3132میلگردهای آجدار ،به
دلیل وجود برخی ابهامات و ایرادات موجود که همواره مورد اختالف نظر و مناقشه در نحوه
تولید ،عرضه ،قیمت گذاری و همچنین الزامات کیفیتی بوده و مشکالتی را برای عرضه
کنندگان و خریداران فراهم مینمود ،با محوریت بورس کاالی ایران مورد بازنگری و به
روز رسانی قرار گرفت.
مهرزاد نامداری در این خصوص افزود :در سال  1390پیشنهاد تجدید نظر این استاندارد
از سوی این بورس به دفتر تدوین سازمان استاندارد ارسال شد و با توجه به جایگاه بورس
کاال که یک ارگان ملی ،تخصصی و بی طرف است ،این پیشنهاد مورد تصویب و تایید
سازمان ملی استاندارد قرار گرفت.
وی در ادامه گفت :در این راســتا بر اساس دستورالعمل ارایه شده از طرف سازمان ملی
استاندارد ،اقدامات اولیه جهت شناسایی متخصصین و نخبگان مراکز صنعتی ،تحقیقاتی
و آزمایشگاهی و همچنین ارگان های ذیربط به منظور تشکیل کمیسیون فنی تجدیدنظر
اســتاندارد انجام گرفت که نتیجه آن شکل گیری کمیسیون فنی با  28عضو حقیقی و
حقوقی بود.
معاون عملیات و نظارت بورس کاالی ایران با بیان اینکه برای تدوین اســتاندارد 3132
بیش از  10جلسه کمیسیون فنی برگزار شده است گفت :عالوه بر این ،از خطوط تولید و
امکانات آزمایشگاهی شرکت های ذوب آهن اصفهان ،فوالد یزد ،فوالد خراسان و فوالد
کویر بازدید شد.
وی افزود :برای این کار از اســتاندارد های روز دنیا نظیر اســتاندارد بین المللی ، ISO
اســتاندارد کشور آلمان  ،DINاســتاندارد کشور ژاپن  ، JISاســتاندارد کشور آمریکا
 ASTMو ســایر استاندارد های معتبر اقتباس و بهره گیری شد .همچنین ،دانش و
تجارب ارزنده دست اندرکاران صنعت تولید میلگرد و بسیاری از افراد صاحب نظر و ذیربط
صنعت ساخت میلگرد مورد استفاده و بهره مندی قرار گرفت.

نامداری همچنین خاطرنشان کرد :با این کار ضمن ارتقای استاندارد ملی ،هماهنگی الزم
میان سطح استاندارد تولیدات داخل کشور با تولیدات سایر کشورهای مهم و پیشرفته دنیا
نیز ایجاد می شود.

ویژگی و مزایای استانداردهای بازنگری شدهی میلگرد:

دبیر کمیسیون فنی اســتاندارد میلگردهای گرم نوردیده مصرفی در بتن نیز با اشاره به
مهمترین مواردی که در تجدید نظر این استاندارد مد نظر قرار گرفته و سبب ارتقای آن
شده ،گفت :سه رده جدید به رده های قبلی میلگرد مصرفی افزوده شد که به دلیل افزایش
خواص استحکامی ،میزان مصرف میلگردهای آجدار را به ویژه در زمینه ساخت بناها و
ســازه های بتنی کاهش داده و ضمن صرفه جویی اقتصادی ،مقاومت بیشتری را برای
ساختمان ها در برابر زلزله و سایر حوادث غیر مترقبه ایجاد می نماید.
همچنین دبیر کمیسیون فنی استاندارد میلگردهای گرم نوردیده از دیگر مزایای تجدیدنظر
در اســتاندارد  3132را افزوده شدن میلگرد با قطر اسمی  50میلیمتر در متن استاندارد
اعالم کرد و گفت :از آنجایی که در متن استاندارد قبلی حداکثر قطر اسمی میلگرد های
آجدار  40میلی متر در نظر گرفته شده بود ،لذا عم ً
ال امکان تولید میلگرد با قطر اسمی 50
میلیمتر توسط تولید کنندگان داخلی وجود نداشت و بازار این نوع از میلگردها در انحصار
محصوالت وارداتی قرار گرفته بود؛ با قرار دادن این اصالحیه مشکل واحدهای تولیدی
داخل کشور نیز برطرف شد.
این صاحبنظر صنعت فوالد از دیگر مزایای اســتاندارد جدید را ارایه روشی جدید برای
ارزیابی و انطباق محصوالت تولیدی بر اساس استاندارد بین المللی ایزو دانست و افزود :این
کار منجر به افزایش قابلیت نظارت و بهبود کیفیت محصوالت تولید داخل می شود .ضمن
آنکه ویژگی های ابعادی  ،ویژگی های وزنی ،مشخصات آجدار ،ویژگی های استحکامی،
ترکیب شیمیایی فوالد مصرفی ،روش های بسته بندی و الزامات نشانه گذاری بر روی
بسته های میلگرد در استاندارد تجدید نظرشده نیز مورد بررسی قرار گرفت.
دبیر کمیســیون فنی استاندارد میلگردهای گرم نوردیده گفت :در این استاندارد به دلیل
اهمیت بسیار باالی این محصول از نظر ایمنی در حوزه ساخت و ساز بناها و سازه های
بتنی ،ویژگی های اصلی میلگردهای مصرفی در بتن مورد توجه قرار گرفت و معیار های
پذیرش و الزامات اصلی فرآیند تولید آن مطابق با استاندارد های معتبر جهانی تدوین شد.
بهنام باق ّوت با بیان اینکه طبق توافق صورت گرفته با تولیدکنندگان ،روشی جدید برای
کدگذاری و شناسایی فرآیند تولید میلگردهای آجدار تعریف و مصوب شده است گفت :بر
این اساس با درج کد مربوطه بر روی میلگرد امکان شناسایی میلگردهای آلیاژی از غیر
آلیاژی و همچنین میلگردهای ترمکس و غیر ترمکس فراهم شده است .ضمن آنکه یکی از
نواقص مهم ویرایش قبلی استاندارد میلگرد ،عدم الزام تولیدکنندگان به درج نشان استاندارد
بر روی شاخه میلگرد ها بود و این عمل امکان شناسایی و ردیابی میلگرد ها در حین فروش
و پس از استفاده در بناها را بسیار سخت و در برخی موارد غیر ممکن می ساخت.
در ویرایش جدید اســتاندارد با توجه به ارتقای دانش فنی تولیدکنندگان و امکانات حال
حاضر ،کلیه تولید کنندگان و حتی محصوالت وارداتی موظف به درج عالمت اختصاری
تجاری و کد شناسایی رده فوالد بر روی شاخه میلگرد می باشند.
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خبر داخلی
ارز آوري  142ميليون دالري
صادرات فوالد

صــادرات آهن آالت و فوالد از اســتان اصفهان
حــدود 142میلیون دالر برای کشــور ارزآوری
داشــته اســت .مدیرکل گمرک استان اصفهان
گفت :شــش ماه نخســت امســال  214هزار و
 886تن آهن آالت و فوالد به کشورهای افغانستان ،عراق ،پاکستان ،ترکیه و
ارمنستان صادرشده است.
احمــدی ونهری افزود :تیرآهن ،میلگرد،ورق های تخت و شــمش از جمله
محصوالت صادر شده است.

نهایی شدن تامین اعتبار هفت
طرح فوالدی ظرف هفته
آینده

رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع
معدنی ایران (ایمیدرو) از نهایی شــدن گشایش
اعتبار هفت طرح فوالدی ظرف هفته آینده خبر داد.
مهدی کرباسیان در حاشیه مراسم امضای قرارداد ساخت کارخانه فوالدسازی
بین ایران و ایتالیا توضیح داد :گشایش اعتبار هفت طرح فوالدی در حال نهایی
شدن است و امیدواریم ظرف هفته آینده اخبار خوبی را در این زمینه بشنویم.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت افزود :در هفته جاری هیئتی از چین به ایران
می آیند و درباره فاینانس طرحهای فوالدی مذاکراتی را با آنها خواهیم داشت.
کرباسیان با اشاره به اینکه بیشتر وقت کاریش از زمان حضور در ایمیدرو صرف
هفت طرح فوالدی شده است ،گفت :تاکنون ایمیدرو شش رئیس عوض کرده
است اما هنوز هفت طرح فوالدی به بهرهبرداری نرسیدهاند که امیدواریم در
این دوره وضعیت این طرحها تعیین تکلیف شود.
به گفته کرباسیان طبق برنامه تولید فوالد ایران باید به  55میلیون تن برسد
در حالی که تولید فعلی فوالد ایران حدود  14میلیون تن است.
رئیس ایمیدرو با بیان اینکه هفت طرح فوالدی بعضا دو یا حتی سه بار کلنگ
زنی شدهاند اما هنوز به بهرهبرداری نرسیدهاند ،درباره اظهارات اخیر مدیرعامل
راه آهن مبنی بر اینکه طرحهای جدید فوالدی در صورت بهرهبرداری سنگ
آهن کافی را در اختیار نخواهند داشت ،گفت :مدیرعامل راه آهن اعالم کرده
که خطوط راه آهن در مناطق معدنی ظرفیت اضافی برای جابه جایی سنگ
آهن بیشتر را ندارند .در این زمینه جلسهای نیز با مدیرعامل راه آهن داشتیم.
قرار شــد گزارش مشــترکی را درباره وضعیت کنونی حمل مواد معدنی و
سرمایهگذاری در بخشهایی از راه آهن به دولت ارائه کنیم.

اخبار انجمن
جلسه موفق انجمن با اتاق بازرگانی ایران

پیرو اعتراض انجمن به مبالغ دریافتی از سوی اتاق های بازرگانی برای صدور
یا تمدید کارت بازرگانی ،جلسه ای در این خصوص با مسئولین اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.
آقای طاهری زاده نایب رئیس هیئت مدیره انجمن در این جلســه با اشــاره
به رقم باالی فروش شــرکت های فوالدی در مقایسه با بسیاری از صنایع و
همچنین کیفیت خدمات اتاق های بازرگانی به شرکت های فوالدی ،تغییر
ماده قانونی موجود در این خصوص و اصالح آن با توجه به درآمد مشــمول
مالیات در صنایع مختلف را خواستار شد.
چنانچه از طریق مکاتبه به اطالع اعضاء انجمن رســید ،در این جلسه مقرر
گردیــد در صورت تخفیف کمتر از  70درصــد و  60درصد به ترتیب برای

گزارش خبری

دولت مصمم به رفع مشكالت
صنعتگراناست

مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي
ايران ضمن بازديد از شهركهاي صنعتي اشتهارد گفت:
با كم كردن موانع و رعايت قانون تالش مي كنيم تا
همه را مورد حمايت قرار دهيم.
معاون وزير صنعت،معدن وتجارت تصريح كرد :البته با توجه به مشكالت بسياري كه
صنعتگران ما امروز با آن مواجه هســتند بايد اين خدمت و تقويت با سرعت و توان
مضاعفي انجام پذيرد.
مديرعامل ســازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در جمع صنعتگران
شهرك صنعتي اشتهارد گفت:دولت مصمم به رفع مشكالت صنعتگران است و به
ايجاد فضايي تازه براي رونق توليد و شكوفايي صنعت بسيار اميد دارد.

کمبود گندله مهمترین مشكل
فوالد كاوه جنوب كیش است

معاون بهره برداری شــركت فوالد كاوه جنوب كیش
گفت ۵۵۰:هزار تن آهن اسفنجی طی نیمه اول امسال
در این مجتمع تولید شده است.
به گزارش اخبار فوالد به نقل از فوال نیوز ،احمد حزبابی در حاشیه بازدید معاون وزیرصنعت،
معدن و تجارت از صنایع مستقردر منطقه ویژه خلیج فارس افزود :روزانه به طور متوسط بین
چهار هزار و  ۵۰۰تا پنج هزار تن آهن اسفنجی در این شركت تولید می شود.
معاون بهره برداری شــركت فوالد كاوه جنوب كیش از كمبود گندله به عنوان مهم
ترین مشكل موجود نام برد و سهمیه در نظر گرفته شده برای سال جاری این شركت
را  ۹۵۰هزار تن گندله یعنی ۳۵درصد عنوان كرد.
حزبابی گندله مورد نیاز این واحد را حداقل سه میلیون تن در سال عنوان و اظهار كرد:
در این صورت دو میلیون تن آهن اسفنجی تولید خواهیم كرد.
شــایان ذکر است که شركت فوالد كاوه جنوب كیش به عنوان بزرگ ترین سرمایه
گذاری بنیاد مســتضعفان در زمینه صنایع در منطقه ویژه صنایع اقتصادی صنعتی و
معدنی خلیج فارس قرار دارد.
این شركت مشتمل بر یك واحد گندله سازی ،دو واحد تولید آهن اسفنجی ،دو واحد
فوالدسازی ،یك واحد نورد طویل و سایر تأسیسات صنعتی و غیرصنعتی مرتبط  ،با
ظرفیت ساالنه دو میلیون و  ۵۰۰هزارتن است.

تولید  659هزار تن محصول
نهایی فوالد در گروه ملي

مدیــر عامل گروه ملی فوالد اظهار داشــت :با توجه
به رکودی که در بازار اســت در نیمه اول سال انجام
عملیات تعمیرات در گروه ملی را در برنامه قرار دادیم تا

سالهای  91و  92برای شرکت های عضو انجمن ،موضوع در اولویت پیگیری
اتاق قرار گیرد .ضمنا در صورت درخواست انجمن ،مبلغ مذکور برای هر یک
از اعضاء انجمن تقسیط خواهد شد.

موفقیت های صادراتی انجمن

پس از برگزاری جلسات فشرده و انجام مذاکرات و مکاتبات متعدد ،خوشبختانه
تالش های چندین ماهه انجمن برای رفع موانع صادراتی شرکتهای عضو به
نتایج مثبتی رسید که مهمترین آنها به شرح ذیل می باشد:
 صدور مجوز صادراتی بــا محوریت انجمن فقط برای تولیدکنندگان
محصوالت فوالدی
 اعطای سهمیه مجدد صادراتی برای واحدهای تولیدی که از سهمیه
تخصیص یافته خود استفاده کامل نمایند.

در نیمه دوم سال بتوانیم فعالیت بهتری را در زمینه تولید داشته باشيم.
به گزارش اخبار فوالد ،علیمحمد شهرباف اظهار کرد :قرار است تا پایان امسال یک
میلیون و  300هزار تن محصول نهایی و  340هزار تن شمش تولید کنیم .وی افزود:
در حال حاضر گروه ملی سهم  15تا  18درصد تولید محصوالت نهایی فوالد کشور
را به خود اختصاص داده اســت .شهرباف اضافه کرد :محصوالت نهایی شامل انواع
میلگرد ،مفتول ،تیرآهن ،لوله بیدرز ،تسمه ،نبشه و ناودانی میشود.

واحد گندلهسازی فوالد
مبارکه رکورد جدیدی به
جای گذاشت

واحد گندلهسازی در  11مهرماه امسال با ثبت رکورد
 23هزار و  450تن ،رکورد قبلی این واحد که به میزان
 23هــزار و  370تن و در تاریخ  19تیرماه  90محقق
شده بود را ارتقا دادند .محمدرضا اسماعیلپور در این زمینه اظهار داشت :افزود :تجربه
و دانش فنی کارکنان بهرهبردار که باعث آماده بهکاری تجهیزات و افزایش بهرهوری
خط تولید شده است از یک طرف و پشتیبانی فنی کلیه واحدهای مرتبط باعث تحقق
ثبت این رکورد شد .وی با تشکر از همکاری و مساعدت کلیه واحدهای زنجیره تأمین
و پشتیبانی فنی که در به ثمر رسیدن اهداف این مجموعه تالش کردند ،اظهار داشت:
با اراده و پشتکاری که در مدیریت و کارکنان فوالد مبارکه وجود دارد در آینده نیز شاهد
رکوردهای جدیدی در این واحد خواهیم بود.

دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد:

صنعت فوالد چشم انتظار
سرمایه گذاران خارجی

فوالد نیوز :دبیر انجمن تولیدکننــدگان فوالد با ابراز
خرسندی از ورود ســرمایه گذران خارجی در عرصه
سرمایه گذاری در طرح های فوالدی خواهان حمایت
دولت برای حضور هر چه پررنگ تر این سرمایه گذران شد.
رسول خلیفه سلطانی در گفت وگو با خبرنگار «فوالد نیوز» ،با بیان این مطلب گفت:
در گذشته نیز شاهد حضور سرمایه گذاران خارجی در طرح های فوالدی بودیم و نتایج
خوبی در این زمینه حاصل شده است.
وی افزود :برای همکاری با سرمایه گذران خارجی بهتر است آپشن های بیشتری را
مدنظر قرار داد و فقط تمرکز خود را بر روی یک یا چند ســرمایه گذار مختص نکرد
برای مثال عالوه بر کشــور چین ،ایتالیا و روسیه و آلمان نیز گزینه های خوبی برای
همکاری و سرمایه گذاری به شمار می رود.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد اظهار کرد :به دلیل تحریم ها طی ســال های اخیر
سرمایه گذاران خارجی اشتیاق کمتری به مشارکت در طرح های فوالدی از خود نشان
می دادند اما با تغییراتی که در چند ماه اخیر رخ داده ،امید است این سرمایه گذاری ها
بیشتر از پیش شود.
 تمدید مجوزهای صادراتی برای شرکتهای دارای مجوز صادراتی قبل
از مهر ماه سال جاری
 کاهش مراحل اداری و استعالمی الزم برای صدور مجوزهای صادراتی
 قابل انجام شدن سهمیه صادراتی واحدهای تولیدی به صورت یکجا
یا دفعات متناوب
 رفع مشکل مقرراتی صادرات نبشی ،ناودانی و سپری با جداسازی آنها
از مقاطع تیرآهن  Ιو H
 آزادســازی صادرات نبشی ،ناودانی و ســپری صرفاً برای واحدهای
تولیدی محصوالت مزبور
این موفقیت های صادراتی طی مکاتبه ای به اطالع اعضاء انجمن رســید و
در همان نامه تصریح شــده که  تمامی موارد فوق در راستای حل مشکالت
متناظر اعالم شــده از سوی شرکتهای عضو مطرح و به نتیجه رسیده است
که با محوریت و تأیید انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران و همکاری مسئولین
ذیربط در وزارت صنعت ،معدن و تجارت به اجرا در خواهد آمد.

خبرهای خوش در روز ملی صادرات

مراســم هفدهمین ســالروز ملی صادرات با حضور معاون اول رئیسجمهور ،وزیر
صنعت ،معدن و تجارت ،رئيس دفتر رئيسجمهور ،استاندار تهران ،رئیس کمیسیون
صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی و جمعی از فعاالن تولیدی و تجاری در سالن
اجالس سران برگزار شد.
به گزارش اخبار فوالد در این مراســم از  50صادر کننده نمونه و ممتاز  5 ،تشــکل
صادراتی برتر و  10شــرکت شايســته تقدير ،تجليل شــد که در این فهرست و از
تولیدکنندگان فوالد فقط نام ذوب آهن اصفهان به چشم می خورد.
مهــم ترين معيارهاي انتخاب صادركننده نمونه عالوه بــر حجم صادرات مواردي
مانند تعداد بازارهاي هدف و نفوذ آنها در بازارهاي هدف جديد و ميزان ماندگاريشان
در بازارهاي هدف است .كســب گواهينامه هاي بين المللي و استانداردهاي کيفي
شركتهاي صادركننده ،بازاريابي شــركت ها و ثبت برند كاالي صادراتی در ديگر
كشورها  ،از ديگر شاخص هاي انتخاب صادركنندگان نمونه است.
شركت هايي که بيشترين امتياز را در گروه كااليي کسب مي کنند به عنوان صادركننده
نمونه معرفي مي شوند و شركت هايي که در پنج سال گذشته توانسته باشند عنوان

صادركننده نمونه را كسب كنند ،در دوره ششم اگر امتياز الزم را كسب كنند به عنوان
صادركننده ممتاز معرفي مي شوند.

جهانگیری :شورای عالی صادرات به زودی فعال می شود

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور با اعالم اینکه دولت از تمامی راهکارهایی
که از ســوی بخش خصوصی ارائه شود ،در راستای پیشرفت اقتصاد کشور استفاده
خواهد کرد ،گفت :کســی نمیتواند بخش خصوصــی را نقد کند چراکه با توجه به
وضعیت فعلی کشورمان و باوجود تحریمها ،مقوله صادرات بسیار دشوار است اما تالش
ما بر این است که در این مسیر گامهای جدی برداریم.
جهانگیری با اعالم خبر فعال شدن شــورای عالی صادرات در آینده نزدیک گفت:
کاالهایی که استاندارد کافی ندارند ،نباید وارد کشور شوند .ما به صادرکنندگان اعتماد
کامل داریم و مطمئن هستیم که آنها منافع ملی کشور را در نظر گرفتهاند بنابراین باید
موانع پیشروی صادرات از بین برود.

نوید نعمت زاده برای صادرکنندگان

وزير صنعت ،معدن و تجارت در ســخنان خود در مراســم روز ملی صادرات از حل

مشكل اخذ تعهد ارزي صادركنندگان و حذف معافيت مالياتي صادركنندگان جهت
حمايت از صادرات غير نفتي خبر داد .نعمت زاده نعمت زاده تصریح کرد :عدم دسترسي
صادركنندگان به نقدينگي كافي و تسهيالت اعتباري ،اعمال محدودیتهای صادراتي
در بعضي از كاالها ،عدم پرداخت مشوقهاي صادراتي ،گراني شديد كرايه حمل و نقل
و اخــذ تعهد ارزي و متعاقب آن حذف مالياتي فعاليت های صادراتي كه مغاير قانون
است ،در كاهش توليد و صادرات كشور دخالت داشته اند.
گزارش مشروح مراسم روز ملی صادرات را در شماره 52نشریه چیالن بخوانید.
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خبر خارجی
تقاضای فوالد اروپا در
سال 2020به نقطه اوج 2007
خواهد رسید

فعــاالن بازار فوالد اروپا بر این باورند که تقاضای
فوالد در این قاره زودتر از سال  2020به اوج سال
 2007نخواهد رسید .البته از سال  2018میزان تقاضا به سطح قبل از رکود
اقتصادی سال  2008نزدیک می شود .در حال حاضر صنعت فوالد دنیا دیگر
در بحران گذشته نیست ولی در اروپا هنوز این روند ادامه دارد .طبق آخرین
برآورد انجمن جهانی فوالد ،ســال  2014میــزان تقاضای فوالد در اروپا 70
درصد سطح تقاضای سال  2007خواهد بود در حالی که در سطح جهان این
رقم به  123درصد می رسد.
یکی از مشــکالت اصلی صنعت فوالد اروپا میزان ســوددهی است و هنوز
بســیاری در حال ضرردهی هســتند .در این راســتا تحلیل گران معتقدند
فوالدسازان اروپایی باید با عرضه محصوالت استراتژیک جدید و سرویس دهی
بهتر به تثبیت خود در بازار بپردازند.

افزایشقیمتمیلگرددرامریکا

پس از آن که کارخانه نوکور امریکا اوایل هفته
گذشــته قیمت میلگرد خــود را  10دالر هر
شــورت تن باال برد چند تولیدکننده دیگر نیز
از ایــن روند پیروی کردند و قیمت را به همین
میزان باال بردند.
بــه گزارش چیالن به نقل از فوالد نیــوز ،فعاالن بازار معتقدند این میزان
افزایش قیمت مشکلی در فروش کارخانه ها ایجاد نخواهد کرد چون جزیی
بوده است.
بدین ترتیب قیمت میلگرد در امریکا  630دالر هر شورت تن درب کارخانه
خواهد بود و از آنجایی که قیمت قراضه نســبت به ماه قبل تغییر چندانی
نداشته این افزایش قیمت به بهبود حاشیه سود کارخانه ها کمک می کند.

افت قیمت مقاطع در ایتالیا

قیمت میلگرد در ایتالیا به دنبال کاهش قیمت
قراضه  5تا  10یورو هر تن پایین آمده است.
به گزارش اخبار فوالد ،قیمت پایه فعلی میلگرد
بازار داخلی این کشور  235تا  240یورو هر تن
درب کارخانه است و معامالتی در  230یورو هر
تن درب کارخانه بســته شده است .البته علی
رغم رکود بازار ظاهرا روند نزولی متوقف شده چون قیمت قراضه نیز دست

قيمتهايجهاني

از کاهش برداشته است.
اخیــرا واردات میلگرد به ایتالیا در تناژ چشــمگیری نبــوده ولی مفتول
روزهای اخیر از سایر کشورهای اروپایی و ترکیه در تناژ باال وارد این کشور
شــده است .به ویژه ترک ها با  580تا  590دالر هر تن فوب معادل 610
دالر هر تن سی آی اف ایتالیا قیمت های رقابتی دارند.
مفتول کارخانه های ایتالیایی  465تا  495یورو هر تن درب کارخانه است
که  15یورو هر تن در خالل دو هفته اخیر کاهش داشته و علت آن فشار
حاصل از بازار واردات بود.

عدم نیاز چین به واردات
فوالد

افزایش یابد .در این راســتا برآورد شده مصرف میلگرد وارداتی و داخلی این
کشور در سال  2014معادل  8میلیون و  200هزار تن باشد.
قابل ذکر است در ابتدا پیش بینی شد مصرف میلگرد امریکا سال 2013
تا  8درصد افزایش یابد ولی اخیرا این برآورد به  4درصد و معادل  7میلیون
و  400هزار تن کاهش یافته است.
علت اصلی این روند ســرعت پایین بهبــود وضعیت اقتصادی و همچنین
بارش شدید باران بوده است .ساخت و سازهای دولتی اخیرا در ثبات بوده
است و کمکی به بازار میلگرد این کشور نکرده است.

رکود در بازار میلگرد چین

بنابه اعالم انجمن آهن و فوالد چین ،علت واردات
فوالد به چین عدم توانایی این کشور  برای تولید
فوالد نیســت و چینی ها قادرند صد درصد نیاز
خــود را از تولید کننده های داخلی تامین کنند
ولی قراردادهایی که با شــرکت های خارجی دارند آن ها را مجبور می کند
واردات داشته باشند .چینی ها در  8ماه نخست سال  2013حدود  9میلیون
و  230هزار تن فوالد وارد نمودند که 9درصد نســبت به مدت مشــابه سال
گذشته کاهش داشت.

قیمت نقدی میلگرد در شمال چین آخرین بار 2
تا  3دالر هر تن پایین آمده چرا که تجار به دنبال
افزایش فروش بودند.
به گزارش چیالن به نقل از فوالد نیوز ،آخرین
قیمت  547تــا  550دالر هر تن با  17درصد
مالیات بر ارزش افزوده ثبت شده است.
قیمــت میلگرد در چین به کف قیمت ســال جاری که اواخر ژوئن ثبت
شــده نزدیک شده و  33دالر هر تن نسبت به اوایل سپتامبر افت داشته
است.
قیمت قرارداد ژانویه نیز در بازار فیوچرز چین  541دالر هر تن ثبت شد که
کمتر از یک درصد نسبت به روز قبل آن افت داشت.

افزایش صادرات سنگ آهن
یکی از غول های معدنی

شرکت معدنی ریو تینتو اســترالیا در سه ماهه
جوالی تا ســپتامبر  68میلیون تن سنگ آهن
صادر نموده که نســبت به سه ماه قبل از آن 11
درصد رشد داشت .افزایش تولید این شرکت در
معادن غرب استرالیا به بهبود صادرات آن کمک نمود.
همچنین میزان صادرات این ســه ماهه نسبت به مدت مشابه سال 2012
معادل  4درصد بهبود داشته و صادرات  9ماهه نخست سال جاری نیز با 186
میلیون و  600هزار تن  4درصد نســبت به  9ماه ابتدایی سال  2012باالتر
بود .با توجه به برنامه های توسعه استخراج معادن ،این شرکت معدنی قصد
دارد تا نیمه نخســت سال  2014میزان صادرات سنگ آهن خود را به 290
میلیون تن در سال افزایش دهد.

مصرف میلگرد در امریکا رو به
بهبود

بهبود چشم انداز
بازار سنگ آهن

اخیرا ً بانک جهانی در گزارشــی برآورد نموده
که قیمت ســنگ آهن امسال به طور میانگین
 134دالر هــر تن و ســال آینده  135دالر هر
تن خواهد بود .در حالی که ماه جوالی در پیش
بینی خود قیمت ســنگ آهن را به ترتیب  120و  125دالر هر تن برآورد
کرده بود.
همچنین این موسسه قیمت سنگ آهن را تا سال  2025معادل  145دالر
هر تن پیش بینی کرده است.
اقتصاد چین سه ماهه سوم سال رشد  7/8درصدی داشته که  0/3درصد
نسبت به سه ماهه دوم بهبود داشت و واردات سنگ آهن به این کشور در
ماه سپتامبر  74میلیون و  600هزار تن ثبت شد.
آینده بازار سنگ آهن به میزان زیادی به تقاضای چین وابسته است و اگر
مازاد عرضه فوالد و تقاضای پایین در این کشور ادامه داشته باشد بر قیمت
آینده سنگ آهن نیز اثر منفی خواهد داشت.

پیش بینی شده مصرف میلگرد امریکایی ها سال
 2014حدود  9/5درصد نســبت به سال 2013

جهانیجهانی
بازار
فوالدی
محصوالت
شمش
دربازار
فوالدی در
محصوالت
تغییراتوقیمت شمش و
روند تغییرات قیمترونذ
هفته منتهی به 13

هفته منتهی به 20

هفته منتهی به 27

هفته منتهی به 4

هفته منتهی به 11

هفته منتهی به 18

493

494

494

498

498

520

520

515

515

515

515

520

530

525
*

عنوان

مشخصات بازار /شرایط حمل

بیلت

صادرات ريسیٍ ،فًب دریای سیاٌ -دریای بالتیک

500

بیلت

صادرات قساقستان ،فًب دریای خسر

525

520

بیلت

صادرات ترکیٍ  -فًب

520

520

520

بیلت

ياردات ایران از  - CISبىدر اوسلیC&F -

680

633

*

*

بیلت

ياردات ایران  CFR-بىدرعباس

680

*

*

*

550

بیلت

صادرات اکرایه -فًب دریای سیاٌ

498

493

494

495

498

498

میلگرد

صادرات ترکیٍ  -فًب

583

578

570

573

575

583

میلگرد

بازار داخلی ترکیٍ  -درب اوبار*

590

590

578

580

590

590

میلگرد

بازار داخلی ایران  -درب اوبار

729

717

707

709

703

703

میلگرد

اکرایه -فًب دریای سیاٌ

570

570

570

565

570

575

میلگرد

صادرات چیه  -فًب

515

510

510

510

510

510

يرق گرم 2 -تا  8میلی متر

صادرات اکرایه ،فًب دریای سیاٌ

523

523

523

518

508

508

يرق گرم

ريسیٍ -فًب دریای خسر

540

540

540

540

535

535

يرق گرم

صادرات ريسیٍ  -فًب دریای سیاٌ

550

547

545

542

545

545

کالف سرد

ترکیٍ بازار داخلی

718

718

718

*

705

705

سپتامبر

سپتامبر

*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.

سپتامبر

اکتبر

اکتبر

اکتبر

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
گرافیک و صفحهآرایی :نرگس پایندهداری نژاد
همکاراناینشماره:مهندسآسیهسیدعلیان،مریمرحیمیو  هاجرشیرانی
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر ،ضلع جنوبی پارک ساعی،کوچه اسعدی ،پالک 34
فکس          88708065 :تلفن88708063 -88708064 :
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قیمتهایداخلی

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

قیمت میلگرد ساده و آجدار در بازار تهران

قیمت ورق روغنی در بازار تهران

قیمت ورق روغنی در بازار تهران
سایس

هفته سوم مهر

هفته چهارم مهر

0.4

23,500

24,500

سایز

21,133

24,300

21,100

10
12
14
سایز

0.5
0.6

24,500

0.7

21,700

21,700

0.9

21,900

22,150

0.8
1

1.25
1.5
2

2.5

21,850

21,450

21,150

21,350

21,100

21,200

ورق سیاه در بازار تهران
قیمت ورق سیاه در بازارقیمت
تهران

سایس
2

3
4

5
6

8

10

12

15
20

25

هفته سوم مهر
19,800

20,250

18,500
18,500

18,650

18,650

18,700

18,600

18,800

18,500

18,600

19,000

18,870

18,950

18,875

19,075

18,900

18,950

18,925

18,850

18,750

21,400مهر
هفته سوم
19,200

میلگرد آجدار

18,400
 22,300مهر
هفته سوم

21,400
19,100
18,450
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار
18,400
19,100مهر
هفته سوم

168
10
18
12
20
14
22
16
25
18
28
20
30
22
32
25

هفته چهارم مهر
18,580

18,400
میلگرد ساده
22,300

10
سایز
12
814
10
12
14
سایز

20,950

21,200

19,200

6.5

21,350

21,400

هفته سوم مهر

6.5

21,950

21,366

ساده
میلگردساده
میلگرد

18,900
19,100
18,450
18,900
18,400
18,900
19,100
19,050
18,900
18,900
18,900
18,950
18,900
18,800
19,050
19,100
18,900

28
30

32

قیمت نبشی و ناودانی در بازار تهران
نبشی
نبشی

هفته چهارم مهر

سایز

19,400

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

18,250
22,300
21,400مهر
هفته چهارم
19,400
18,250
چهارم مهر
هفته22,300

21,400
19,000
18,450
18,500
19,100مهر
هفته چهارم

18,900
19,000
18,450
18,900
18,500
18,900
19,100
18,900
18,900
18,900
18,900
19,100
18,900
18,530
18,900
19,100
18,900

18,950

19,100

18,800

18,530

19,100

19,100

هفته چهارم مهر

16
سایز

هفته سوم مهر
نبشی
19,500
هفته سوم مهر
19,500
19,500
19,500
19,500
19,400
19,500
19,300
19,400
19,200
19,300
19,200
19,200
28,500
19,200

19,500
هفته چهارم مهر
19,400
19,500
19,400
19,400
19,250
19,400
19,350
19,250
19,250
19,350
19,450
19,250
28,750
19,450

28,500
هفته سوم مهر

28,750
هفته چهارم مهر

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

19,700
هفته سوم مهر
19,400
19,700
19,700
19,400
19,800
19,700
20,800
19,800
26,300
20,800
23,400
26,300
20,700
23,400
19,250
20,700

ناودانی

ناودانی
ناودانی

22

19,550
هفته چهارم مهر
19,400
19,550
19,700
19,400
19,550
19,700
20,800
19,550
26,000
20,800
23,400
26,000
20,700
23,400
19,450
20,700

19,450

19,250

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

25000

20000

ریال/کیلوگرم
15000

ناودانی

بورس کاال

تولیدکننده
تَلید کٌٌدُ

کاالکاال
ًام نام

هیاًگیي
قیمتپایاًی
قیوت
پایانیمیانگین
موزون
(ریال))
هَزٍى (ریال

میلگرد آجدار

نبشی

تاریخهعاهلِ
(تن) تاریخ
معامله(تي)
حجمهعاهلِ
حجن
معامله

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

16,089

6,710

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

16,089

16,540

1392/07/15

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

24,980

1392/07/15

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق سرد B

19,902

13,510

1392/07/15

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

16,277

9,460

1392/07/22

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق سرد B

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گالًاویسٌ G

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق قلع اوذيد

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

16,277
16,089
16,277
16,277
16,089

7,810
330

1,100

1392/08/30

1392/08/30

1392/07/15

1392/09/30
1392/09/30
1392/09/30

1392/09/30

1392/07/22

1392/09/30

28,490

1392/07/22

1392/08/30

27,000

1392/07/22

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق سرد B

19,902

600

1392/07/22

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گالًاویسٌ G

21,952

3,850

1392/07/22

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق قلع اوذيد

31,857

300

1392/07/22

16,089
16,089
16,277
16,277

19,902
21,952
31,857

 23,500است.
مهمترین27آنها انتخاب شده
تعداد زیاد معامالت،
دلیل
*
اصفُان
ريببهآَه
سبذ تیرآَه مخلًط  24ي
ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد ي تیرآَه

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد 28تاA3-14

ريب آَه اصفُان

تیرآَه 20

فًالد خًزستان

تختال C

17,800

ريب آَه اصفُان

سبذ تیرآَه طًل کًتاٌ 20تا27

20,889

ريب آَه اصفُان

تیر آَه 22

25,029

17,850
25,888

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

16,232

فًالد خًزستان

تختال C

14,986

فًالد َرمسگان جىًب

تختال C

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

7,260

تاریختحَیل
تاربخ
تحویل

1392/07/15

1392/07/15

770

1,980
400

300
200

1392/07/22
1392/07/22

1392/09/30
1392/09/30
1392/08/30
1392/09/30
1392/10/22
1392/10/22

1392/10/22

1392/07/22

1392/10/22

1392/07/22

1392/10/22

1392/10/22

13,640

1392/07/14

1392/07/30

4,026

1392/07/17

1392/07/30

5,280
220

1392/07/14

1392/08/30

1392/07/21

1392/08/30

1392/07/21

1392/08/15

6,380

1392/07/21

40,000

1392/07/10

1392/08/30

50,000

1392/07/15

1392/08/30

7,612

15,050

45,140

16,118

80,000

14,320

1392/07/22

7,500

1392/07/14

1392/07/22

1392/07/17

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

16,089

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

1392/08/15

1392/07/30

1392/08/30

1392/08/15

16,277
16,089

1392/09/30

1392/07/15

1392/09/30

7,810

16,540
330

1392/07/15

24,980

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق سرد B

19,902

13,510

1392/07/15

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

16,277

9,460

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

يرق گرم C
ورق روغنی
يرق گرم C

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق سرد B

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گالًاویسٌ G

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق سرد B

اصفُان
فًالد مبارکٍ
تولیدکننده
تَلید کٌٌدُ
فًالد مبارکٍ اصفُان
مبارکٍ اصفُان
فًالد مبارکٍ
فًالد
اصفُان

کاالG
گالًاویسٌ
نامکاال
يرقًام

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

اصفُان
فًالد مبارکٍ
فًالد
جىًب
َرمسگان
فًالد مبارکٍ اصفُان
فًالد َرمسگان جىًب
فًالد مبارکٍ اصفُان
فًالد َرمسگان جىًب
فًالد مبارکٍ اصفُان
فًالد َرمسگان جىًب
فًالد مبارکٍ اصفُان
فًالد َرمسگان جىًب
فًالد مبارکٍ اصفُان
مجتمع فًالد کًیر کًیر
فًالد مبارکٍ اصفُان
مجتمع فًالد کًیر کًیر
فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق قلع اوذيد
گرم B
اوذيد
يرققلع
يرق

يرق گرم
 24 Cي 27
مخلًط
سبذ تیرآَه
سبذ يرق
گرمي Bتیرآَه
میلگرد

گرم B
کًتاٌ 20تا27
يرقطًل
سبذ تیرآَه
میلگردگرم
سبذ يرق
28تاA3-14C
گرم C
22
يرقآَه
تیر
B
يرق
سرد20
تیرآَه

يرق گرم
5SP)150B*150
شمش بلًم (
گرمCC
يرق
تختال
گرمBC
يرق
تختال
يرق گرم
5SP)150B*150
شمش بلًم (
گرمCC
يرق
تختال
يرق گرم C
تختال C
يرق سرد B
تختال C
يرق سرد B
تختال C
يرق گالًاویسٌ G
تختال C
يرق گالًاویسٌ G
میلگرد 32تا A3-22
يرق قلع اوذيد
میلگرد 32تا A3-22
يرق قلع اوذيد

16,277

1392/07/15
10000
1392/07/15

1392/08/30

1392/07/15

فًالد مبارکٍ اصفُان
اصفُان سیاه
میلگرد سادهفًالد مبارکٍ ورق

1392/09/30

1392/07/15

تولید کننده
فًالد مبارکٍ اصفُان

نام کاال
يرق گرم B

قیوت پایانی هیانگین
16,089

حجن هعاهله (تن) تاریخ هعاهله
1392/07/15
6,710

تاربخ تحویل
1392/09/30

16,277
16,089
16,089
16,089
16,277
16,277

19,902
19,902

21,952
پایانی هیاًگیي
قیوت پایاًی
میانگین
قیمت 21,952
(ریال)
ریال)
موزون (
هَزٍى
31,857
16,089
31,857
16,277
23,500
16,089
17,800
16,089
20,889
16,277
17,850

16,277
25,029
19,902
25,888
16,089
16,232
16,277
15,050
16,089
14,986
16,089
16,118

16,277
14,320
16,277
14,320
19,902
14,320
19,902
14,320
21,952
14,320
21,952
17,050
31,857
17,850
31,857

ريب آَه اصفُان

سبذ تیرآَه مخلًط  24ي 27

23,500

ريب آَه اصفُان

سبذ تیرآَه طًل کًتاٌ 20تا27

20,889

ريب آَه اصفُان

تیر آَه 22

25,029

ريب آَه اصفُان
ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد ي تیرآَه

سبذ میلگرد 28تاA3-14

ريب آَه اصفُان

تیرآَه 20

فًالد خًزستان

تختال C

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

فًالد خًزستان

تختال C

فًالد خًزستان

فًالد َرمسگان جىًب

شمش بلًم (5SP)150*150
تختال C

17,800
17,850

25,888
16,232

15,050
14,986

16,118

14,320

1,100
7,260

1392/07/22

1392/09/30

1392/07/22

1392/09/30

27,000

1392/07/22

600

1392/07/22

400

1392/09/30

1392/09/30

28,490

1,980

1392/08/30

1392/07/22
5000
1392/07/22
1392/07/22

770

1392/09/30

1392/07/22

1392/08/30
1392/08/30
1392/10/22
1392/10/22

3,850
تحویل
معامله
1392/10/22
حجم 300
تاریخ تحَیل
 1392/07/22تاربخ
تاریخهعاهلِ
(تن) تاریخ
معامله (تي)
هعاهلِ
حجن
1392/10/22
1392/07/22
300
1392/09/30
1392/07/15
6,710
1392/10/22
1392/07/22
200
1392/09/30
1392/07/15
7,810
1392/07/30
1392/07/14
13,640
16,540
5,280
330
4,026

24,980
220
1,100
6,380

13,510
7,612
7,260
40,000
9,460
45,140
28,490
50,000

770
80,000
27,000
7,500
1,980
10,000
600
8,000
400
22,000
3,850
8,000
300
2,200
300
2,200
200

13,640
5,280
4,026
220

6,380
7,612

40,000

45,140
50,000

80,000
7,500

1392/07/22

1392/09/30

1392/07/15
1392/07/14
1392/07/15
1392/07/17

1392/07/15
1392/07/21
1392/07/15
1392/07/21

1392/07/15
1392/07/21
1392/07/22
1392/07/10
1392/07/22
1392/07/14
1392/07/22
1392/07/15

1392/07/22
1392/07/22
1392/07/22
1392/07/17

1392/07/22
1392/07/23
1392/07/22
1392/07/23
1392/07/22
1392/07/10
1392/07/22
1392/07/10
1392/07/22
1392/07/10
1392/07/22
1392/07/10
1392/07/22
1392/07/14

1392/07/14
1392/07/17

1392/07/21

1392/07/21

1392/07/21

1392/07/10

1392/07/14

1392/07/15

1392/07/22

1392/07/17

1392/10/22

1392/08/30
1392/08/30
1392/09/30
1392/07/30

1392/08/30
1392/08/30
1392/09/30
1392/08/15

1392/09/30
1392/08/15
1392/09/30
1392/08/30
1392/09/30
1392/07/30
1392/08/30
1392/08/30

1392/09/30
1392/08/30
1392/08/30
1392/08/15

1392/09/30
1392/08/20
1392/10/22
1392/08/20
1392/10/22
1392/08/05
1392/10/22
1392/08/05
1392/10/22
1392/10/10
1392/10/22
1392/07/17
1392/10/22
1392/07/30

1392/08/30
1392/07/30

1392/08/30

1392/08/15

1392/08/15

1392/08/30

1392/07/30

1392/08/30

1392/08/30

1392/08/15

