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در گفتگوی دبیر انجمن تولیدکنندگان
فوالد ایران با «اخبار فوالد»:

مهمترین اقدامات
انجام شده و
برنامههای آتی
انجمن اعالم شد

سخن اول
تشدید عدم توازن با ورود معادن به
فوالدسازی
عبدالمجید شریفی

مدیر عامل شرکت فوالد خوزستان
صنعت فوالد زنجیره ای از بخش های مختلف اســت که عدم
توازن در هر بخش به بخش های دیگر آسیب های جدی وارد
می کند .اهمیت ایجاد توازن در این زنجیره چند ســال است
که از طریق انجمن ،مدیران شــرکت های فوالدی و رسانه ها  
اعالم می شود و اکنون این مسئله اهمیت مضاغف پیدا کرده
است.
یکی از ابعاد این توازن ،میزان تولید هر بخش است که بررسی
این موضوع در زنجیره فوالد نشــان مــی دهد که مهمترین
گلوگاه فعلی صنعت فوالد کشــور ،گندله اســت .کشور ما از
لحاظ ســنگ آهن وضعیت مناســبی دارد اما به دلیل فقدان
اســتراتژی جامع برای توسعه صنعت فوالد ،در گندله کسری
قابل توجهی مشاهده می شــود .همچنین با توجه به اهداف
چشم انداز  ،1404در بخش اکتشاف نیز می بایست اقدامات
بیشتری صورت پذیرد.
بنابراین عمده ترین معضل ایجاد توازن در پیشرفت طرح های
فوالدی به کمبود تولید از اســتخراج معدنی تا گندله سازی
باز می گردد .مقایســه اجمالی بر روی شاخص های اقتصادی
استخراج شده از صورت های مالی شرکت های معدنی از یک
ســو و شرکت های فوالدی بزرگ کشــور از سوی دیگر نشان
می دهد که منفعت بنگاهی شــرکت های معدنی بیش از دو
برابر شــرکت های فوالدی بوده اســت .این در حالی است که
علیرغم چنین سودآوری ،شرکت های معدنی نه تنها در اهداف
توسعه معدنی خود با تأخیر و کم کاری جدی مواجه اند بلکه
به جای اهداف گرانقدر توسعه ای معادن در ادامه زنجیره تولید
خود در مناطق فقیر آبی همچون استان های کرمان و یزد به
تولید فوالد روی آورده اند.
ایــن گونه عــدم هماهنگی ها عمدتاً ناشــی از عدم توجه به
مالحظات توســعه ملی یکپارچه صنعتی کشــور است وگرنه
اصــل منفعت حکم می کند که معدنی هــا به جای فوالد به
معدن و صنایع معدنی بپردازند.
بنابراین عدم توازن تولیــد در زنجیره فوالد و همچنین ورود
معادن به فوالدسازی ،عدم توازن در حاشیه سود در بخش های
مختلف این زنجیره را نیز تشدید کرده است که اهمیت دارد
به این دو موضوع با دید تخصصی کالن و جامع نگریسته شود.

اقداماتی که انجمن در راســتای دستیابی به اهداف خود انجام می دهد
معموال از طریق سایت انجمن ،نشریه چیالن و بولتن «اخبار فوالد» به اطالع مخاطبان
می رسد اما شاید بهتر باشــد مهمترین اقدامات انجمن در سال جاری را از زبان آقای
مهندس خلیفه سلطانی ،دبیر انجمن بشنویم .دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در
گفتگو با «اخبار فوالد» به تشریح مهمترین موفقیت ها و اقدامات انجمن در سال 1392
پرداخت .وی رفع موانع صادرات فوالد را مهمترین موفقیت انجمن در سال جاری دانست
و شتاب حرکت انجمن در سالهای اخیر را ناشی از تعامل مثبت و سازنده با سازمان ها و
نهادهای مرتبط با صنعت فوالد ارزیابی کرد.
مهندس خلیفه سلطانی رسیدگی به وضعیت تامین مواد اولیه کارخانجات فوالدسازی (از
سنگ آهن گرفته تا قراضه و آهن اسفنجی) را از مهمترین برنامه های انجمن در ماههای
آتی ســال ذکر کرد و لزوم اراده ملی در ساماندهی وضعیت مواد اولیه صنعت فوالد را
ضروری و الزم دانست .دبیر انجمن اهم اقدامات انجمن در سال  92را نیز برای خبرنگار
«اخبار فوالد»تشریح کرد که در ادامه می آید:

y yموفقیت های صادراتی انجمن

دبیر انجمن با اشاره به تمرکز جلسات کارگروه فوالد در چند ماهه اخیر بر موضوع صادرات،
پیگیری های انجمن در این خصوص را تشــریح کرد و گفت :پس از برگزاری جلسات
متعــدد و مکاتبات مختلف با وزارت صنعت ،معدن و تجارت برای آزادســازی صادرات
محصوالت فوالدی در شــرایط رکودی فعلی که از ماههای پایانی ســال  91آغاز شده
بود ،انجمن در ابتدا موفق شد  2سهمیه  30هزار تنی صادرات برای تخصیص به بخش
خصوصی در  6ماهه اول ســال جاری را کســب کند اما این میزان در مقایسه با توان
صادراتی شرکت های متقاضی بسیار ناچیز بود لذا در مراحل بعدی و با روی کارآمدن دولت
تدبیر و امید ،تالش های انجمن منتج به موفقیت هایی گردید از جمله:
 y yصــدور مجوز صادراتی بــا محوریت انجمن فقط بــرای تولیدکنندگان
محصوالت فوالدی
y yدریافت  330هزار تن ســهمیه صادراتی مازاد بر  60هزار تن قبلی در2
مرحله دیگر برای میلگرد ،تیرآهن و ورق فوالدی به منظور صادرات بخش
خصوصی تا پایان سال جاری
 y yآزادسازی صادرات نبشی ،ناودانی و سپری فقط برای تولیدکنندگان این محصوالت
y yقابل انجام شــدن سهمیه صادراتی واحدهای تولیدی به صورت یکجا یا
دفعات متناوب
 y yتمدید مجوزهای صادراتی برای شــرکتهای دارای مجوز صادراتی قبل از
مهر ماه سال جاری
 y yاعطای ســهمیه مجدد صادراتی برای واحدهای تولیدی که از ســهمیه
تخصیص یافته خود استفاده کامل نمایند.

 y yتالشموفقانجمندرجهتتدویناستاندارداجباریشمش

مهندس خلیفه سلطانی به تالش های انجمن در حوزه کیفیت نیز اشاره کرد و گفت:
با توجه به افزایش تعداد شــرکت های کوچک تولید کننده شمش های غیر استاندارد
در کشــور و لزوم تدوین اســتاندارد اجباری شمش ،به درخواست انجمن جلسه ای در
سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی با حضور این سازمان ،انجمن و کارخانجات بزرگ
تولیدکننده و مصرف کننده شــمش برگزار شد و کمیسیون فنی مربوطه با عضویت
تعدادی از این شرکتها و با محوریت فوالد خوزستان تشکیل و موظف و تدوین استاندارد
مذکور شد .جلسات بعدی کمیسیون نیز با میزبانی انجمن برگزار شد و بحمداهلل در این
جلسات مسائل مربوطه در حال حل شدن و استاندارد مذکور در حال تدوین است.
دبیر انجمن با بیان این مطلب که شرکت های کوچکی که بدون تجهیزات آزمایشگاهی
مناسب در حال شمش ریزی غیر استاندارد هستند ،بدنامی برای شرکت های معتبر ایجاد
می کنند به دالیل اهمیت این استاندارد اشاره کرد و اظهار داشت :برخی از شرکت ها

که قبال مشــغول ریخته گری بوده و کوره های القایی  2یا  3تن در اختیار داشته اند،
اکنون خطوط شمش ریزی ایجاد کرده و برای اینکه خرید و در اختیار داشتن تجهیزات
آزمایشگاهی مناسب برای آنها صرفه اقتصادی ندارد ،آزمایشات معمول را انجام نداده و
شمش های غیر استاندارد تولید می کنند .این شرکتها حداقل حدود  5درصد از ظرفیت
بخش خصوصی یعنی چیزی در حدود  200هزار تن را به خود اختصاص می دهند و این
در حالی است که عمال روایی تولید ندارند.
دبیرانجمننیزدراینبارهافزود:کارخانجاتبزرگیدربخشخصوصیدرحالفعالیتهستند
که از تجهیزات آزمایشگاهی مناسبی برخوردارند .بنابراین این شرکت های فاقد استاندارد باید
توانمند تر شده و تبدیل به کارخانجات بزرگتر با تجهیزات آزمایشگاهی مناسب شوند و یا باید
جلوی فعالیت آنها گرفته شود چرا که حضور این شرکت ها و فروش شمش غیر استاندارد آنها
در بازار ،لطمه بزرگی به شرکت هایی است که محصول استاندارد تولید می کنند.

y yبرگزاری جلسات هم اندیشی و هماهنگی کارخانجات
بزرگ فوالدی

دبیر انجمن با اشــاره به لزوم اتخاذ استراتژی واحد در تامین نیازهای اساسی و اصلی
کارخانجات فوالدی ،به محوریت انجمن در این زمینه اشاره کرد و گفت :چندین جلسه
با هدف هماهنگی بین واحدهای بزرگ فوالدی در موضوعات مختلف برگزار شده که
خوشبختانه دستاوردهای بزرگی هم داشته است.
مهندس خلیفه سلطانی استراتژی ها ،رویه ها و قیمت های خرید در فروآلیاژها ،سنگ آهن،
گندله و سایر مواد اولیه ،مسائل تعزیراتی شرکت های بزرگ ،اختالفات مربوط به حق انتفاع و
بهره مالکانه معادن سنگ آهن را ازموضوعات مطرح شده در این جلسات عنوان کرد و گفت:
خوشبختانه در خصوص مسائل مطرح شده همچون مسائل تعزیراتی تالش های انجمن به
نتیجه رسیده و در خصوص مسائل دیگر هم پیگیری های الزم در حال انجام است.
به گفته دبیر انجمن در این جلسات سرمایه گذاری معادن سنگ آهن در صنعت فوالد نیز مورد
نقد و بررسی قرار گرفت و مقرر شد از طرق گوناگون تالش شود تا شرکت های سنگ آهنی
برایتکمیلزنجیرهتولیدفوالددربخشاکتشافواستخراجمعادنسرمایهگذاریکنند.

y yشکل گیری بازار هوشمند آهن آالت (بها)

دبیر انجمن در رابطه با ســامانه بها نیز گفت :خوشبختانه با همکاری مشترک انجمن
تولیدکننــدگان فوالد ایران و وزارت صنعت ،معدن و تجارت و اتحادیه فروشــندگان
آهنآالت و در راستای توسعه تجارت الکترونیک  ،سامانه ملی هوشمند آهن آالت( بها)
شکل گرفت و در حال اجرایی شدن است.
مهندس خلیفه ســلطانی در این باره افزود :سامانه بها مزیت های متعددی هم برای
تولیدکنندگان و هم برای مصرف کنندگان دارد و به حذف واســطه گری های مخل
کسب و کار کمک می کند .برای مطابقت این سامانه با وضعیت واقعی بازار هم جلساتی
با تولیدکنندگان و آهن فروشــان به عنوان دو طرف فروشــنده و خریدار داشته ایم و
مشکالت شناسایی و در حال رفع شدن است .همچنین مقررات و آیین نامه های اجرایی
آن نیز در حال تدوین است که شرکت سهامی خاص بها که با مشارکت انجمن ،اتحادیه
آهن فروشان و وزارت صنعت ،معدن و تجارت تاسیس شده ،پیگیر برنامه ها و اقدامات
مربوط به این سامانه است.

y yتعامل بیشتر و سازنده تر با نهادهای مرتبط با فوالد

مهندس خلیفه سلطانی بر تعامل موثر بین انجمن و نهادهای مختلف مرتبط با صنعت و
بازار فوالد نیز تاکید کرد و گفت :در این رابطه برای رفع مشکالت و همچنین تبادل نظر
برای خروج بازار فوالد از رکود جلسات منظم و مستمر با وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
بورس کاالی ایران ،ایمیدرو ،گمرک ،اتاق بازرگانی ،سازمان استاندارد و نهادهای دیگر
داشته ایم و خوشبختانه فضای بسیار مناسبی شکل گرفته است که استمرار این جلسات
و تعامالت سازنده و مثبت با نهادهای دیگر هم در دستور کار انجمن برای ماههای آینده
قرار گرفته است
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خبر داخلی
یونی استیل ،بازار فوالد
کویت را در دست گرفت

شــركت ایرانی -كویتی «یونی استیل» تولید
كننــده محصوالت فوالدی كــه  49درصد آن
متعلق به ایمیدرو اســت 84 ،درصد سهم بازار
داخلی كویت را در اختیار گرفته است.
به گزارش اخبار فوالد ،شــركت ایرانی -كویتی یونی اســتیل با سهم 49
درصدی ایمیدرو و  51درصدی بخش خصوصی كویت ،در جلســه اخیر
خود كه با حضور هیات مدیره این شــركت برگزار شد ،مهدی كرباسیان،
رئیس هیات عامل ایمیدرو را به عنوان نایب رئیس این شــركت ،انتخاب
كرد.
شــركت ایرانی -كویتی یونی اســتیل ،در  10ماهه سال  2013نسبت به
مدت مشابه سال قبل ،فروش بیشتری داشت و توانست بیش از  562هزار
و  100تــن محصول خود را در بازار كویت به فروش برســاند .همچنین،
پیش بینی میشود میزان تولید این شركت در سال جاری به حدود 700
هزار تن برسد.
طرح توســعه نورد دوم شــركت یونی اســتیل تا  450هزار تن در دست
اجراست كه این طرح طی سه ماهه آتی افتتاح خواهد شد.

کاهش تقاضای آهن موجب
شکنندگی قیمتها شده است

عضو هیئت مدیره اتحادیه فوالد و آهن نســبت
بــه ادامه روند کاهش قیمت هــا در بازار آهن و
فوالد هشدار  داد و گفت :کاهش تقاضا و بهبود
انتظارت برای رونق تولید باعث شــده مشتریان
همچنان در انتظار کاهش قیمت ها باشند.
به گزارش اخبار فوالد ،محمد صادق چیت ساز اظهار کرد :در سال گذشته
روزانه  14هزار قرارداد خرید و فروش مسکن منعقد شد که این میزان امسال
کاهش  50درصدی را نشان می دهد .کاهش تقاضای خرید مسکن و اجرای
طرح های عمرانی به افت نرخ ارز کمک کرده است تا قیمت ها در بازار آهن
و فوالد روند کاهشی داشته باشد.
وی افزود :ســال  91تقاضای طرح مسکن مهر کمک می کرد تا خرید آهن
بیشتر شود ،اما امسال این تقاضا کمتر شده است.
عضــو هیئت مدیــره اتحادیه فوالد و آهن حمایــت از صادرات محصوالت
آهن و فوالد را خواســتار شــد و گفت :به تازگی مجوز صادرات  150هزار
تن محصوالت فوالدی به بازارهای خارجی مانند عراق و افغانستان دریافت
شده است.

اخبار انجمن
همکاری انجمن و وزارت
صنعت برای به روزرسانی
اطالعات واحدهای تولیدی

تولید ذوب آهن اصفهان 18
درصد افت کرد

آمار عملکرد پنج فوالدساز بزرگ کشور در شش
ماهه نخست  1392حاکی از آن است که تولید

نقش موثر انجمن در چهارمین همایش
چشمانداز صنعت فوالد و معدن

جمهوریاسالمیاریان
وزارتصنعتمعدنوتجارت

با توجه به اهمیت در اختیار داشتن اطالعات به روز ،جامع و کافی برای برنامه ریزی در
جهت حل مسائل تولید فوالد کشور ،همکاری مشترکی بین انجمن و وزارت صنعت،
معدن و تجارت شکل گرفته است تا اطالعات واحدهای تولیدی فعال و طرح های در
حال احداث فوالد مورد به روز رسانی ،طبقه بندی و تحلیل قرار گیرد.
این تعامل مشترک در حال طی گام های نخست خود می باشد و جلسات هماهنگی اولیه
آن برگزار شده است که در صورت اجرایی شدن به اطالع مخاطبان گرامی خواهد رسید.

گزارش خبری

چهار فوالدساز با رشد مواجه شده و تنها یک فوالدساز کاهش تولید را تجربه
تولید فوالد خام ایران یك
کرده است.
پله صعود كرد
بر این اساس تولید شرکت فوالد مبارکه اصفهان در نیمه نخست سال جاری
تولید فوالد خام ایران در ماه اكتبر میالدی ،با یك  با رشد  2.01درصدی بالغ بر سه میلیون و  48هزار تن شد .این شرکت برای
پله صعود نسبت به ماه قبل میالدی (سپتامبر) ،تولید پنج میلیون و  884هزار تن محصول در سال جاری برنامهریزی کرده
اســت .تولیدات فوالد مبارکه شامل محصوالت گرم ،سرد ،پوششدار و سایر
به رتبه  14جهانی ارتقا یافت.
به گزارش اخبار فوالد به نقل از فوالد نیوز ،ایران در ماه اكتبر  2013میالدی ،محصوالت میشود.
یك میلیون و  378هزار تن شمش فوالد تولید كرد اما رقم مذكور در مدت همچنین فوالد خوزســتان به عنوان دومین فوالدساز بزرگ کشور در نیمه
مشابه سال گذشته میالدی ،یك میلیون و  166هزار تن بود كه حاكی از رشد اول امسال با رشد  7.42درصدی بالغ بر یک میلیون و  856هزار و  903تن
محصول شامل اســلب ،بلوم و بیلت تولید کرد .این شرکت برای تولید 3.5
 18.2درصدی این محصول استراتژیك است.
همچنیــن میزان تولید فوالد ایران طی  10ماهه ســال 2013میالدی 12 ،میلیون تن محصول در سال جاری برنامهریزی کرده است.
میلیون و  697هزار تن بود كه در مقایســه با میزان تولید مدت مشابه سال ذوبآهن اصفهان به عنوان سومین فوالدساز کشور در نیمه اول سال 1392
 2012میالدی ( 12میلیون و  52هزار تن) ،رشــد  5.3درصدی را نشــان بالغ بــر یک میلیون و  76هزار و  301تن انواع محصوالت فوالدی شــامل
تیرآهن ،میلگرد ،کالف و سایر محصوالت تولید کرد که این میزان تولید افت
میدهد.
افزون بر این ،در گزارش انجمن جهانی فوالد در ماه آگوســت  ،2013رتبه  18درصدی را نسبت به مدت مشابه در سال قبل نشان میدهد.
سیزدهم تولید فوالد خام جهانی ،به ایران اختصاص یافته بود .بزرگترین تولید همچنین شــرکت مجتمع فوالد خراســان در مدت زمان یاد شده با رشد
كنندگان جهانی فوالد در این مدت به ترتیب چین ،ژاپن ،آمریكا ،هند ،كره  34.54درصدی بالغ بر یک میلیون و  11هزار و  843هزار تن محصول تولید
کرد .این شــرکت برای تولید دو میلیون و  250هزار تن محصول در ســال
جنوبی ،روسیه ،آلمان ،تركیه ،برزیل ،اكراین و ایتالیا بوده اند.
جاری برنامهریزی کرده است که شامل شمش ،محصوالت سبک ساختمانی
و آهن اسفنجی میشــود .ضمن اینکه تولید شرکت فوالد آلیاژی ایران در
مدت زمان یادشده با افزایش  10.39درصدی به  181هزار و  652تن رسید.
تولید فوالد خوزستان به پنج
این تولید شامل محصوالت مهندسی و صنعتی ،آلیاژی و ساختمانی میشود.
این شــرکت برای تولید  368هزار تن محصول در سال  1392برنامهریزی
میلیون تن فوالد می رسد
مدیرعامل شــرکت فــوالد خوزســتان گفت :کرده است.
برنامههای توسعه این شرکت به گونه ای تنظیم
شــده که با احداث کارخانجــات جدید و ایجاد
فرصت های تازه اشــتغال تا سال  95به ظرفیت
اعضای هیات تحقیق و
تولید پنج میلیون تن برسیم.
تفحص از صنعت فوالد تعیین
عبدالمجید شریفی اظهار کرد :تولید شرکت از دو میلیون و 200هزار تن در
سال  86پارسال به  3/5میلیون تن رسید.
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چهارمین همایش «چشم انداز صنعت فوالد و معدن ایران با نگاهی به بازار» امسال
نیز با مشارکت فعال و موثر انجمن توســط روزنامه دنیای اقتصاد برگزار می گردد.
آقای دکتر سبحانی ،رئیس هیئت مدیره انجمن و آقای مهندس خلیفه سلطانی دبیر
انجمن از اعضای کمیته راهبری همایش مذکور هستند که نقش پررنگی در تعیین
استراتژیهای این همایش و انعکاس دغدغه های بخش خصوصی ایفا می کنند.
در میان اعضای کمیته راهبری ایــن همایش افرادی همچون رئیس هیئت عامل
ایمیدرو ،معاون امور معــدن و صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت و مدیر
عامل بورس کاالی ایران نیز حضور دارند .این همایش در تاریخ  29و  30بهمن ماه
در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار خواهد شد.

مدیر عامل شرکت فوالد آلیاژی یزد خبر داد:

اجرای طرح  400هزار تنی نورد گرم در انتظار تسهیالت بانکی

مدیر عامل شرکت فوالد آلیاژی یزد با اشاره به اینکه مراحل اجرای طرح
توســعه نوردگرم به ظرفیت تولید  400هزار تنی در حال سپری شدن
اســت ،گفت :مراحل ساخت اسکلت های ســازه مربوط به این پروژه در
حال پیگیری بوده و قراردادی نیز به همین منظور با یک شــرکت معتبر
منعقد شــده اســت .حال آنکه به دلیل عدم تأمین اعتبار اولیه ،تاکنون
گشایش اعتبار اسنادی مورد نیاز انجام نپذیرفته است.
به گزارش اخبار فوالد ،فرید گلشــن در خصوص تأمین منابع مالی برای
اجرای پروژه مذکور اظهار داشــت :شــرکت در نظر دارد برای این طرح
تسهیالت بانکی دریافت کند که در همین راستا به بانک صنعت و معدن
معرفی و درخواســت دریافت وام آن توسط وزارت صنایع نیز تأیید شده
اســت به گونه ای که معرفی این شرکت جزو اولویت های اول واجدین

شرایط جهت دریافت تسهیالت ارزی می باشد.
فرید گلشن افزود :درخواست شرکت فوالد آلیاژی یزد برای دریافت مبلغ
 60میلیون یورو وام ارزی با نرخ مبادله ای به بانک صنعت و معدن ارائه
شده اســت اما هنوز مبلغ نهایی تأیید شده توسط بانک مشخص نیست
که البته امیدواریــم مراحل قانونی الزم جهت دریافت وام مذکور هرچه
سریعتر سپری شود.
مدیر عامل شــرکت فوالد آلیاژی یزد اظهار داشــت :مراحل اجرای این
طرح توسط شرکت مستقلی که توسط شرکت تأسیس و برنامه افزایش
ســرمایه آن اجرایی شده ،در حال ســپری شدن است به طوری که این
شــرکت به عنوان مجموعه ای مســتقل فعالیت می کنــد تا از مزایای
معافیت مالیاتی برخوردار شود.

 15نفر به عنوان اعضای هیات تحقیق و تفحص از صنعت فوالد کشور انتخاب
شدند.
الزم به یادآوری است که نمایندگان مجلس به طرح کمسیون صنایع و معادن
در خصوص تحقیق و تفحص از صنعت فوالد در  ۱۴آبانماه سال رای مثبت
دادند و این طرح با  ۱۵۶رای موافق به تصویب مجلس رسید.

حضور گسترده انجمن در دهمین نمایشگاه
متالورژی تهران

با توجه به سابقه استقبال شرکتهای عضو از اقدام انجمن در ایجاد جایگاه وبژه
تولیدکنندگان فوالد ایران در نمایشگاه های متالورژي تهران در سال های 89
و  90و  ،91امسال نیز انجمن مناسب ترین فضای نمایشگاه را جهت این امر
در اختیار گرفت که به اطالع اعضا انجمن رسیده است.
خوشــبختانه امسال با مشــارکت قابل توجه شــرکت های عضو انجمن ،فضای
نمایشگاهی مختص تولیدکنندگان فوالد نسبت به سال های قبل افزایش پیدا کرده و
به حدود  1000متر رسیده است که امید می رود بازخور مناسبی هم از سوی شرکت
های عضو و هم از طرف بازدیدکنندگان داشته باشد.
نمایشــگاه متالورژی تهران امســال از  6تا  9آذر ماه در محل دائمی نمایشگاه های
بین المللی تهران برگزار می گردد و مطابق معمول ســالهای گذشــته جایگاه ویژه
تولیدکنندگان فوالد ایران در سال  7نمایشگاه قرار گرفته است.
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خبر خارجی
رقابتشدیدبین
عرضهکنندگانمیلگرددرقطر

افزایــش رقابت و تاخیر در پرداخت ها توســط
مصرف کننــده های نهایی موجب شــده تجار
میلگرد در قطر با دشواری های زیادی روبرو شوند
تا جایی که برخی ماه های اخیر دست از فعالیت
در بازار میلگرد این کشور برداشته اند.
به گزارش اخبار فوالد ،با این که پروژه های ســاختمانی بزرگی در قطر
در حال اجراســت ولی سرعت پیشــرفت آن ها خیلی پایین است و بر
خالف انتظار با توجه به برپایی جام جهانی فوتبال ســال  2022در این
کشــور بهبود نداشته اند .از طرفی تعداد عرضه کننده ها در بازار میلگرد
قطر باالست .از طرفی برخی انتظار دارند پروژه های جام جهانی در سال
 2014به اوج خود برســد .قیمت فعلی میلگرد قطر اســتیل  733دالر
هر تــن درب کارخانه برای تجار و  747دالر بــرای مصرف کننده های
نهایی است.

تالش دولت امارات برای
کاهش واردات میلگرد

دولت امارات در تالش است مقررات واردات فوالد
را تغییر دهد تا بدین ترتیب از واردات بیش از حد
جلوگیری شده و سهم فوالدسازان داخلی از بازار
فوالد این کشور بیشتر شود.
با این حــال در حال حاضر  55درصد از مصرف میلگرد امارتی ها از واردات
ارزان قیمت اســت .افزایش پروژه های ساخت و ســاز در خاور میانه اخیرا
فوالدسازان منطقه را امیدوار کرده است.
ظرفیت تولید میلگرد در امارات  3میلیون و  600هزار تن در ســال است در
حالی که میزان تقاضای ساالنه  2میلیون و  300هزار تن می باشد .با تنظیم
مقررات واردات و کاهش واردات میلگرد می توان از مازاد عرضه بازار داخلی
این کشور جلوگیری نمود.

صنعت فوالد اسپانیا به دنبال
کاهش هزینه انرژی

صنعت فوالد اسپانیا به ویژه فعاالن بخش تولید
قراضه و تولید کنندگانی که از کوره های قوس
الکتریکی استفاده می کنند همچنان در رابطه
بــا اصالحات بخش انرژی در ابهام به ســر می
برند .چون هنوز با هزینه باالی تامین انرژی در تولید روبرو هستند.

قيمتهايجهاني

به اخبار فوالد ،اخیرا اتحادیه بخش تامین قراضه این کشور هشدار داده که
اصالحات دولت در رابطه با بخش تامین انرژی که آگوست امسال تصویب
شــد در مواردی هزینه تامین انرژی این بخش را تا 100درصد باال برده و
فعالیت کسانی که از دســتگاه های خرد کن قراضه استفاده می کنند به
شدت تحت تاثیر قرار گرفته است.
اگر این روند ادامه داشــته باشد با تعطیلی خطوط تامین قراضه داخلی نیاز
بــه واردات قراضه باال می رود .اصالحات اخیر دولت اســپانیا به نفع مصرف
کنندگان بزرگ انرژی از جمله کارخانه آرسلور میتال بوده است و بسیاری از
کارخانه های دیگر از جمله کارخانه مگاســا که تولید کننده مقاطع است به
دلیل هزینه باالی تامین انرژی با خطر تعطیلی روبرو هستند.

بازار فیوچرز ابزاری برای
مدیریت تولید فوالد

بــه گزارش اخبار فوالد به نقل از مرکز خدمات
فوالدایران،صنعت فوالد اروپا علی رغم تعطیلی
بســیاری از خطــوط تولیــد از زمــان بحران
اقتصادی ،بیــن  20تا  60میلیــون تن مازاد
ظرفیت تولیــد دارد.به نظر برخی از تحلیلگران اگر میزان تولید به خوبی
مدیریت شود این مســئله تاثیری منفی بر سوددهی فوالدسازان نخواهد
داشــت .یک مســئله مهم در صنعت فوالد این است که بازارهای فیوچرز
فعالیت چندانی ندارند در حالی که روند فعالیت این ابزار در ســایر صنایع
نشانگر سالمت بازار است.
همیشــه کارخانه های با نرخ بهــره وری پایین تنها با امید پایین نیامدن
قیمتها تولید را باال می برند در حالی که در صورت وجود بازار فیوچرز با
مشاهده روند فعالیت قیمت های توافقی می توان به راحتی از آینده قیمت
مطلع شد و در صورت نامساعد بودن آن تولید را افزایش نداد.

افزایش احتیاط خریداران در
بازار ورق ترکیه

به گزارش اخبار فــوالد به نقل از مرکز خدمات
فوالد ،روزهای اخیر روند صعودی بازار ورق ترکیه
آرام شد چرا که اغلب تجار انبارها را تکمیل کرده
اند و مجددا سیاست انتظار در پیش گرفته اند.
افزایش تقاضای نهایی به کارخانه ها اجازه داد تولید ژانویه خود را در قیمت
های باالتری نسبت به قبل بفروشند .اغلب کارخانه ها نیمی از تولید ژانویه
را در قیمتی باالتر از قیمت های اکتبر پیش فروش کرده اند .ولی بعید است
قیمت در بازار نقدی از  600دالر هر تن درب کارخانه که قیمت مورد نظر
کارخانه هاست باالتر برود.

پیش بینی افت  15درصدی
قیمت سنگ آهن

موسسه گلدمن ساچش پیش بینی کرده علی رغم امید
به رشــد اقتصادی در امریکا قیمت طال ،سنگ آهن،
مس و سویا سال آینده تا  15درصد افت خواهند داشت
چرا که این کاالهای اساسی با افزایش ریسک و روند
نزولی روبرو می گردند .ریســک موجود برای سنگ آهن بیش از سایر کاالهاست و
دلیل آن افزایش عرضه می باشد .احتماال فشارهای قیمتی تا اواخر سال  2014نمایان
تر می شوند و قیمت مس به پایین ترین حد خود از سال  2010تاکنون می رسد.
این روند نزولی می تواند منجر به پایین آمدن ارزش ارز کشورهای تولید کننده این کاال
گردد از جمله دالر استرالیا و راند افریقای جنوبی.
در این بین ســال آینده بازار جهانی ســنگ آهن با مازاد عرضه روبرو خواهد شد و
بیشترین افزایش عرضه در سه ماهه دوم و سوم سال مشاهده می گردد .متوسط قیمت
ســنگ آهن  108دالر هر تن برای سال آینده برآورد شده است .در حالی که امسال
 135دالر هر تن سی اف آر چین بوده است.

افزایش تولید فوالد در
اوکراین

پیش بینی می شود تولید فوالد خام اوکراین در
ماه دسامبر  4/6درصد نسبت به اکتبر باال رفته و
به  2میلیون و  740هزار تن می رسد .همچنین
تولید چدن این  کشــور با رشد  6درصدی به 2
میلیون و  540هزار تن خواهد رسید .میزان تولید فوالد این کشور در نوامبر
نیز  2میلیون و  560هزار تن برآورد شده است.
به گزارش اخبار فوالد به نقل از مرکز خدمات فوالد ایران ،اوکراینی ها در ده ماه
نخست سال جاری  32میلیون و  100هزار تن سنگ آهن صادر کرده اند که
 9درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته باال رفته است .همچنین واردات
سنگ آهن در این مدت  8درصد باال رفته به  2میلیون و  310هزار تن رسید.

کاهش واردات ورق به کره
جنوبی

کره جنوبی در ماه اکتبر  305200تن ورق گرم
وارد نموده اســت که  21درصد نسبت به مدت
مشابه ســال گذشــته و  8درصد نسبت به ماه
سپتامبر کاهش داشته است.
در این بین ماه اکتبر چینی ها  110500تن ورق گرم به کره صادر کردند که
 49درصد در مقایسه با اکتبر  2012پایین آمده بود.
از ژانویه تا اکتبر نیز کره  3میلیون و  800هزار تن ورق گرم وارد کرده که 12
درصد نسبت به سال قبل افت داشته است.

جهانیجهانی
بازار
فوالدی
محصوالت
شمش
دربازار
فوالدی در
محصوالت
تغییراتوقیمت شمش و
روند تغییرات قیمتروند
َفتٍ مىتُی بٍ َفتٍ مىتُی بٍ َفتٍ مىتُی بٍ َفتٍ مىتُی بٍ َفتٍ مىتُی بٍ َفتٍ مىتُی بٍ َفتٍ مىتُی بٍ َفتٍ مىتُی بٍ َفتٍ مىتُی بٍ

عىًان

مشخصات بازار /شرایط حمل

بیلت

صادرات ريسیٍ ،فًب دریای سیاٌ -دریای بالتیک

493

بیلت

صادرات قساقستان ،فًب دریای خسر

520

520

بیلت

صادرات ترکیٍ  -فًب

520

520

515

بیلت

ياردات ایران از  - CISبىذر اوسلیC&F -

633

*

*

530

بیلت

ياردات ایران  CFR-بىذرعباس

*

*

*

550

*

بیلت

صادرات اکرایه -فًب دریای سیاٌ

493

494

495

498

498

503

میلگرد

صادرات ترکیٍ  -فًب

578

570

573

575

583

588

595

میلگرد

بازار داخلی ترکیٍ  -درب اوبار*

590

578

580

590

590

588

598

603

میلگرد

بازار داخلی ایران  -درب اوبار

717

707

709

703

703

706

693

690

686

میلگرد

اکرایه -فًب دریای سیاٌ

570

570

565

570

575

575

575

583

583

میلگرد

صادرات چیه  -فًب

510

510

510

510

510

505

515

515

515

يرق گرم 2 -تا  8میلی متر

صادرات اکرایه ،فًب دریای سیاٌ

523

523

518

508

508

515

*

533

520

يرق گرم

ريسیٍ -فًب دریای خسر

540

540

540

535

535

535

542

542

542

يرق گرم

صادرات ريسیٍ  -فًب دریای سیاٌ

547

545

542

545

545

545

545

545

545

کالف سرد

ترکیٍ بازار داخلی

718

718

*

705

705

703

703

705

685

 20سپتامبر

 27سپتامبر

 4اکتبر

 11اکتبر

 18اکتبر

 25اکتبر

 1وًامبر

 8وًامبر

 15وًامبر

494

494

498

498

503

505

508

510

520

515

515

525

515

515

515

515

520

520

530

538

535

525

540

530

*

*

560

555

555

555

505

509

508

590

590
595

*بذين احتساب مالیات بر ارزش افسيدٌ ي مالیات ()vat & taxes
* اطالعات فريش بیلت ي محصًالت فًالدی در بازارَای ایران ي برخی کشًرَای َمسایٍ در چىذ َفتٍ اخیر در پایگاٌ َای معتبر جُاوی درج وشذٌ است.
* قیمتهای فوق مربوط به معامالت نقدی بازار میباشد.

اخبار فوالد

بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

4

صاحب امتیاز :انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
مدیر مسئول :سیدرسول خلیفه سلطانی
سیاستگذاری :حمیدرضا طاهری زاده – سعید رئوفی
سردبیر :سید احمد عسکری
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 ششم نیمه اول آذر ماه 1392

قیمتهایداخلی

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

قیمت ورق روغنی در بازار تهران

قیمت میلگرد ساده و آجدار در بازار تهران

قیمت ورق روغنی در بازار تهران
سایس

هفته دوم آبان

24,500
0.4
24,430
0.5
21,900
0.6
22,700
0.7
22,300
0.8
22,350
0.9
21,900
1
21,600
1.25
21,450
1.5
21,950
2
سیاه در بازار تهران 21,800
قیمت ورق2.5
قیمت ورق سیاه در بازار تهران
سایس
2

هفته دوم آبان
20,225

هفته چهارم آبان

5

18,500

18,500

8

18,550

18,550

18,500

18,350

18,600

18,400

4
6

10

12

18,750

18,500

15

18,650

25

18,500

20

10
12
14
سایز

19,350

18,150

18,800

18,150
18,600
18,170
18,600
18,700
18,600

28

18,550

30

32

18,400

36

48

18,600
18,600
18,600
18,600
18,600
18,100
18,600
18,850
18,600

18,250
18,250
18,250
18,300
18,250
17,900
18,250
18,650
18,250

18,600

18,300

18,100

17,900

18,850

18,650

18,700

19,250آبان
هفته دوم

چهارم آبان
هفته19,250

19,300
19,300

19,150
19,250

19,150
18,900

10
5

12
6

19,100
18,700

19,050
19,250

19,050
19,250

19,150

19,100

19,050

19,050

19,100
هفته دوم آبان

18,900
هفته چهارم آبان

19,550

19,650

19,100
19,300

16
8

10

18,900
19,150

ناودانی

12
سایس
16
6

18,250
18,400
17,900
18,250
17,900
18,250
18,300
18,250

19,250

نبشی
18,900

سایس
5

17,900
17,900
18,300آبان
هفته چهارم

18,700
آبان
هفته دوم
18,600
18,600

هفته دوم آبان

4

18,000
چهارم آبان
هفته22,500
21,100
18,400

میلگرد
آجدار
میلگرد
18,170

هفته چهارم آبان

19,300در بازارهای تهران
 3قیمت محصوالت فوالدی

19,200

18,100
23,000آبان
هفته دوم
21,100
18,600

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

18,750

18,100
ساده
میلگرد
23,000

میلگرد آجدار

10
سایز
12
814
10
12
14
سایز

18,650

19,350

19,200
18,000
22,500
21,100آبان
هفته چهارم

نبشی
نبشی

سایس

هفته چهارم آبان

21,100
آبان
هفته دوم

6.5

19,450

3

هفته دوم آبان

6.5

هفته چهارم آبان

18,450

ساده
میلگرد
ساده
میلگرد

سایز

24,800
24,266
24,266
22,400
22,500
22,400
22,100
22,300
21,750
22,050
22,200

18,370

18,685

بازارهای تهران
نبشی وفوالدی
محصوالت
در بازار تهران
ناودانی در
قیمت قیمت

ناودانی
19,200
ناودانی

8

10
سایس
12
6

18,900
هفته19,250
چهارم آبان

19,450آبان
هفته دوم
19,300
19,550
20,750
19,200
24,100
19,450

14
8
16
10

18
12
20
14

19,250
19,650
20,750
18,900
23,300
19,250

23,100
19,300
20,000
20,750

22
16

23,100
19,250
20,300
20,750

19,300
24,100

18
20

22

19,100
23,300

23,100

23,100

20,000

20,300

19,300

19,100

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

25000

20000

ناودانی

نبشی

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

16,089

35,840

1392/08/13

1392/09/30

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

16,277

19,020

1392/08/13

1392/09/30

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق سرد B

19,902

4,720

1392/08/13

1392/10/30

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

16,089

10,670

1392/08/20

1392/10/30

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

16,277

11,660

1392/08/20

1392/10/30

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

16,089

44,040

1392/08/20

1392/09/30

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

16,277

28,530

1392/08/20

1392/09/30

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق سرد B

19,902

20,160

5000
1392/08/20

1392/10/30

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گالًاویسٌ G

21,952

2,000

1392/08/20

1392/11/20

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق قلع اوذيد

31,857

300

1392/08/20

1392/11/20

يرق گرم B

16,089

22,730

1392/08/27

1392/10/30

16,277

17,570

1392/08/27

1392/10/30

يرق سرد B

19,902

1,190

1392/08/27

1392/10/30

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گالًاویسٌ G

21,952

8,070

1392/08/27

1392/11/27

فًالد مبارکٍ اصفُان
تَلید کٌٌدُ
تولیدکننده
ريب آَه اصفُان

يرق قلع اوذيد
نام کاالًام کاال
شمش 125*125

31,857
هیاًگیي
پایاًی
میانگین
قیوتپایانی
قیمت
موزون
(ریال))
ریال
هَزٍى (
15,359

فًالد مبارکٍ اصفُان

میلگرد ساده

ورق سیاه

فًالد مبارکٍ اصفُان
فًالد مبارکٍ اصفُان

بورس کاال

تَلید کٌٌدُ
تولیدکننده

نام کاالًام کاال

هیاًگیي
پایاًیمیانگین
قیوتپایانی
قیمت

موزون
(ریال))
هَزٍى (ریال

حجم
تحویل
تاریخمعامله
معاملهتي) تاریخ
تاریختحَیل
هعاهلِ تاربخ
هعاهلِ (
حجن
(تن)

هَزٍى (ریال)

ریال/کیلوگرم

تَلید کٌٌدُ

میلگرد آجدار

ًام کاال

قیوت پایاًی هیاًگیي

15000هعاهلِ تاربخ تحَیل
حجن هعاهلِ (تي) تاریخ

ورق روغنی

يرق گرم C

10000

1392/11/27 1392/08/27
4,810
حجم
تحویل
تاریخمعامله
معاملهتي) تاریخ
تاریختحَیل
هعاهلِ تاربخ
هعاهلِ (
حجن
(تن)
1392/08/30 1392/08/13
20,000

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

16,089

35,840

1392/08/13

1392/09/30

اصفُان
فًالد
مبارکٍاصفُان
ريب آَه

سبذ گرم B
يرق
میلگرد ي تیرآَه

16,089
16,950

35,840
2,640

1392/08/13
1392/08/19

1392/09/30

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

16,277

19,020

1392/08/13

1392/09/30

اصفُان
فًالد مبارکٍ
فًالد
خًزستان

تختالگرمCC
يرق

16,277
14,986

19,020
76,450

1392/08/13
1392/08/14

1392/09/30
1392/08/30

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق سرد B

19,902

4,720

1392/08/13

1392/10/30

اصفُان
فًالد مبارکٍ
فًالد
خًزستان

BC
تختالسرد
يرق

19,902
14,250

4,720
41,000

1392/08/13
1392/08/15

1392/10/30
1392/09/30

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

16,089

10,670

1392/08/20

1392/10/30

اصفُان
فًالد مبارکٍ
فًالد
خًزستان

تختالگرمBC
يرق

16,089
14,682

10,670
50,000

1392/08/20
1392/08/19

1392/10/30
1392/09/30

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

16,277

11,660

1392/08/20

1392/10/30

اصفُان
فًالد مبارکٍ
فًالد
خًزستان

يرق
5SP)150*150( C
گرمبلًم
شمش

11,660
23,350

1392/08/20
1392/08/20

1392/10/30
1392/09/30

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

16,089

44,040

1392/08/20

1392/09/30

اصفُان
فًالد مبارکٍ
فًالد
خًزستان

يرق
5SP)150*150( B
گرمبلًم
شمش

44,040
66,000

1392/08/20
1392/08/21

1392/09/30
1392/09/30

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

16,277

28,530

1392/08/20

1392/09/30

اصفُان
فًالد مبارکٍ
فًالد
خًزستان

يرق
5SP)150*150( C
گرمبلًم
شمش

28,530
7,250

1392/08/20
1392/08/28

1392/09/30
1392/09/03

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق سرد B

19,902

20,160

1392/08/20

1392/10/30

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گالًاویسٌ G

21,952

2,000

1392/08/20

1392/11/20

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق قلع اوذيد

31,857

300

1392/08/20

1392/11/20

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

16,089

22,730

1392/08/27

1392/10/30

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

16,277

17,570

1392/08/27

1392/10/30

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق سرد B

19,902

1,190

1392/08/27

1392/10/30

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گالًاویسٌ G

21,952

8,070

1392/08/27

1392/11/27

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق قلع اوذيد

31,857

4,810

1392/08/27

1392/11/27

ريب آَه اصفُان

شمش 125*125

15,359

20,000

1392/08/13

1392/08/30

سبذ میلگرد ي تیرآَه

16,950

2,640

1392/08/19

1392/09/30

فًالد خًزستان

تختال C

14,986

76,450

1392/08/14

1392/08/30

فًالد خًزستان

تختال C

14,250

41,000

1392/08/15

1392/09/30

فًالد خًزستان

تختال C

14,682

50,000

1392/08/19

1392/09/30

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

15,400

23,350

1392/08/20

1392/09/30

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

15,400

66,000

1392/08/21

1392/09/30

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

15,400

7,250

1392/08/28

1392/09/03

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

15,400

25,000

1392/08/29

1392/09/30

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

15,400

5,000

1392/08/29

1392/09/30

مجتمع فًالد خراسان

سبذ میلگرد 28تاA3-14

16,950

440

1392/08/29

1392/09/04

اصفُانتعداد زیاد معامالت ،مهمترین آنها انتخاب شده است.
*ريببهآَهدلیل

اصفُان
فًالد مبارکٍ
فًالد
خًزستان
اصفُان
فًالد مبارکٍ
فًالد
خًزستان

يرق
سردبلًم5SP)150*150(B
شمش

گالًاویسٌ( G
يرق
5SP)150*150
شمش بلًم
سبذ قلع
يرق
اوذيد28تاA3-14
میلگرد

16,277
15,400
16,089
15,400
16,277
15,400

19,902
15,400
21,952
15,400
31,857
16,950

20,160
25,000
2,000
5,000
300
440

1392/08/20
1392/08/29

1392/08/20
1392/08/29
1392/08/20
1392/08/29

1392/10/30
1392/09/30

1392/11/20
1392/09/30
1392/11/20
1392/09/04

فًالداصفُان
مبارکٍ
فًالد
خراسان
مجتمع
فًالد مبارکٍ اصفُان
فًالد َرمسگان جىًب
فًالد مبارکٍ اصفُان
فًالد َرمسگان جىًب
فًالد مبارکٍ اصفُان
تًلیذی فًالد سپیذ فراب کًیر
فًالد مبارکٍ اصفُان
تًلیذی فًالد سپیذ فراب کًیر
فًالد مبارکٍ اصفُان
تًلیذی فًالد سپیذ فراب کًیر
ريب آَه اصفُان
تًلیذی فًالد سپیذ فراب کًیر
ريب آَه اصفُان

يرق گرم B
تختال C
يرق گرم C
تختال C
يرق سرد B
سبذ میلگرد 25تاA3-18
يرق گالًاویسٌ G
سبذ میلگرد 25تاA3-18
يرق قلع اوذيد
سبذ میلگرد 25تاA3-18
شمش 125*125
سبذ میلگرد 25تاA3-18
سبذ میلگرد ي تیرآَه

فًالد خًزستان

تختال C

14,986

فًالد خًزستان

تختال C

14,250

41,000

فًالد خًزستان

تختال C

14,682

50,000

1392/08/19

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

15,400

23,350

1392/08/20

1392/09/30

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

15,400

66,000

1392/08/21

1392/09/30

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

15,400

7,250

1392/08/28

1392/09/03

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

15,400

25,000

1392/08/29

1392/09/30

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

15,400

5,000

1392/08/29

1392/09/30

مجتمع فًالد خراسان

سبذ میلگرد 28تاA3-14

16,950

440

1392/08/29

1392/09/04

16,089
14,320
16,277
14,320
19,902
16,350
21,952
17,100
31,857
16,350
15,359
17,100
16,950

22,730
7,000
17,570
7,500
1,190
4,400
8,070
1,320
4,810
3,300
20,000
1,100
2,640

1392/08/27
1392/08/21
1392/08/27
1392/08/21
1392/08/27
1392/08/13
1392/08/27
1392/08/13
1392/08/27
1392/08/27
1392/08/13
1392/08/27
1392/08/19

76,450

1392/08/14

1392/08/30

1392/08/15

1392/09/30
1392/09/30

1392/10/30
1392/09/25
1392/10/30
1392/09/25
1392/10/30
1392/11/13
1392/11/27
1392/08/20
1392/11/27
1392/11/27
1392/08/30
1392/09/04
1392/09/30

