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گزارش

بهاى مس در یک قدمى رکورد تاریخى جهانى
دنیاى اقتصاد- راضیه احقاقى: رکوردشکنى قیمتى فلز سرخ در 
بازارهاى جهانى ادامه دارد، اعتصاب کارگران در شیلى، روند صعودى 
به وجود آمده در بازار فلزات پایه و رشد تقاضاى مصرفى براى این فلز 
مهم ترین دالیل رکوردزنى جدید بهاى مس در بازارهاى جهانى است 

که باعث شد این فلز به اوج قیمتى خود پس از آگوست 2011 برسد.  
مس در اولین روز از معامالت هفته جارى یعنى 26 آوریل در بورس 
فلزات لندن با نرخ 9 هزار و 758 دالر به ازاى هر تن معامله شد که این 
قیمت 2/2 درصد باالتر از بهاى معامله آن در روز جمعه 23 آوریل بود. 
همچنین بهاى این فلز در بازار کامکس نیویورك براى تحویل در ماه مه 
نیز به 9 هزار و 795 دالر به ازاى هر تن رسید که این رقم 2 درصد بیش 
از قیمت این محصول در روز پایانى هفته قبل بود. در زمان تنظیم این 
گزارش (سه شنبه 27 آوریل) بهاى مس در بورس فلزات لندن به 9 هزار 
و 911 دالر به ازاى هر تن رسید. شیلى بزرگ ترین تولیدکننده معدنى 
مس دنیا بوده و بیشترین میزان ذخایر مس دنیا متعلق به این کشور 
است. براساس گزارش سازمان زمین شناسى ایاالت متحده آمریکا از 
870 میلیون تن ذخایر قطعى (محتواى) مس دنیا برابر 200 میلیون تن 
معادل 23 درصد متعلق به شیلى است. برآورد مى شود که میزان تولید 
معدنى مس شیلى در سال 2020 به 5 میلیون و 700 هزار تن رسیده که 
این رقم 28/5 درصد کل تولید معدنى مس جهان را شامل مى شود. در 
سال گذشته میالدى حدود 2 میلیون و 470 هزار تن مس تصفیه شده 
در شیلى تولید شده که این رقم برابر 9/6 درصد تولید این فلز در جهان 
است. با توجه به سهم قابل توجه این کشور در تولید و عرضه جهانى مس 
اتفاقات این کشور به سرعت بر بازارهاى جهانى این فلز اثرگذار مى شود. 
رئیس جمهور شیلى در تصمیمى جدید از ممنوعیت برداشت پیش از 
موعد پول از صندوق هاى بازنشستگى این کشور خبر داد که این موضوع 
به اعتصاب گسترده کارگران این کشور انجامید. در عین حال این 
کشور آمریکاى جنوبى در هفته هاى اخیر با موج جدیدى از همه گیرى 
کووید- 19 نیز روبه رو شده که این موضوع روند تولید و تجارت در این 
کشور را با اخالل روبه رو کرده است. مجموع این عوامل به افت تولید در 
بزرگ ترین تولیدکننده مس در دنیا انجامید و تکانه هاى آن در روند رو به 
رشد بهاى جهانى مس ظرف روزهاى گذشته نمایان شده است. افزایش 
بهاى مس باعث شد تا ارزش سهام شرکت هاى معدنى تولیدکننده این 
فلز سرخ نیز در دنیا باال رود، به گونه اى که در روز 26 آوریل سهام شرکت 
کلینگور که یکى از تولیدکنندگان برتر مس در دنیا است افزایشى 3/3 
 Freeport-McMoRan درصدى داشت؛ همچنین سهام شرکت
افزایشى 6/6 درصدى را تجربه کرد. گلدمن ساکس در جدیدترین 
پیش بینى خود تحقق قیمت 15 هزار دالر را براى این فلز سرخ تا سال 
2025 برآورد کرده است. در این گزارش آمده: دنیا به سمت استفاده از 
انرژى هاى تجدیدپذیر به جاى نفت حرکت مى کند و این جایگزینى بدون 
فلز مس امکان پذیر نیست. بنابراین انتظار مى رود این فلز سرخ در این دهه 
با اوج گیرى تقاضا روبه رو شود. این رشد قابل مالحظه تقاضا در شرایطى 
که سمت عرضه آمادگى آن را ندارد مى تواند به جهشى قابل مالحظه 
در بهاى این فلز بینجامد.  در این میان برخى تحلیل گران نسبت به این 
روند افزایشى به وجود آمده هشدار داده و معتقدند با توجه به احتمال 
همه گیرى مجدد کووید- 19 در دنیا از میزان تقاضاى جهانى این فلز 
کاسته شده و این موضوع به ریزش قیمت ها در بازار منجر مى شود. با این 
وجود اغلب تحلیل گران آینده این فلز سرخ را با توجه به حرکت دنیا به 

سمت انرژى هاى پاك، امرى گریزناپذیر مى دانند.

دنیاى اقتصاد -طیبه مرادى: انتظارات تورمى 
منفى هنوز هم در معامالت ابزارهاى مالى طال در 
بورس کاال جریان دارد. آن هم در شرایطى که براى 
دادوستدهاى روز گذشته، هم در بازار گواهى سپرده 
سکه طال و هم در معامالت واحدهاى 4 صندوق 
طالى فعال در این بازار، این انتظارات با یکدیگر 

هم جهت شده و باز ارقام منفى نمایان شد.
به عبارت دقیق تر مبناى رصد صندوق هاى طال 
که فاصله NAV ابطال (قیمت واقعى در صورت 
ابطال) و قیمت پایانى است، به طور متوسط براى 
معامالت روز گذشته در لحظه تنظیم این گزارش، 
در محدوده منفى 2/73درصد قرار گرفت که به 
وضوح حکایت از آن دارد که معامله گران این بازار با 
الهام از سیگنال هاى مخابره شده، دورنماى افت نرخ 
را براى این بازار درسرمى پرورانند. در کنار آن اختالف 
بهاى گواهى سپرده سکه طال و سکه فیزیکى بازار 
آزاد وجود دارد که با وجود آنکه در روزهاى تعادل 
معامالتى انتظار داریم به میزان 1 تا 2درصد نرخ 
گواهى باالتر از بازار آزاد قرار بگیرد، در روز گذشته 
در نرخى پایین تر نوسان کرد. به طورى که به میزان 
0/48درصد کمتر از بهاى سکه فیزیکى بازار آزاد 
معامله شد. این میزان اختالف را باید برجسته 
ارزیابى کرد؛ زیرا هنگامى که درصد خطاى قیمت 
گواهى سپرده با نرخ بازار آزاد را در کنار اختالف 
NAV ابطال و قیمت پایانى صندوق هاى طالى 
قابل معامله قرار مى دهیم، برآیند انتظارات تورمى 
بهاى ارز و سکه منعکس شده از این ابزارها، به منفى 
3/21درصد افزایش مى یابد. بنابراین همگرایى هر 
دو ابزار طالیى بورس کاال مى تواند خبر از تغییرات 
زیرپوستى در این بازارها را مخابره کند که در حال 

حاضر در بین معامله گران آن جریان یافته است.
ابزارهاى طالیى بورس کاال در حالى به دادوستد 
خود ادامه مى دهند که در هفته هاى اخیر همواره 
شاهد انتظارات تورمى منفى در این بازار هستیم. 
اگر بخواهیم هرکدام از این ابزارها را به صورت 
مجزا مورد موشکافى قرار دهیم و نتایج مربوط به 
انتظارات معامله گران آنها را استخراج کنیم، هم 
در بازار گواهى سپرده سکه طال و هم در معامالت 
واحدهاى صندوق هاى طالى بورس کاال، این ذهنیت 
منفى خودنمایى مى کند؛ به گونه اى که متوسط 
انتظارات تورمى به دست آمده از این دو بازار، از 
14 فروردین ماه سال جارى تاکنون در محدوده 
منفى 2/09 درصد نوسان مى کند. به این ترتیب با 
توجه به محاسبه انتظارات تورمى پیش نگر، از مسیر 

ابزارهاى مالى-طالیى بورس کاال، قیمت هاى فعلى 
در محدوده اى قرار گرفته اند که از طرف معامله گران 
این بازار و سیگنال هاى مخابره شده باال ارزیابى 
شده است. از این رو دادوستدهاى روزانه خود را تا به 
امروز در محدوده اى حفظ کرده اند که هم در معامله 
 NAV صندوق هاى طال، فاصله قیمت پایانى و
ابطال این صندوق ها منفى باشد و هم بهاى اوراق 
سپرده کاالیى سکه طال در نرخى پایین تر از قیمت 
سکه فیزیکى در بازار آزاد نوسان کند. به این ترتیب 
آنچه که از این سرنخ هاى موجود برداشت مى شود 
و تا به امروز با خطاى اندکى محقق شده است، افت 
قیمت در این بازار و بازارهاى متاثر از آن است که اگر 
بخواهیم با توجه به این انتظارات تورمى کاهشى، 
به پیش بینى بهاى ارز مبادرت ورزیم، چیزى جز 

کاهش قیمت را نخواهیم دید. 

  قیمت گواهى پایین تر از نرخ بازار فیزیکى 
نوسان مى کند 

در گزارش هاى پیشین که در «دنیاى اقتصاد» 
مبتنى بر ابزارهاى طالیى بورس کاال منتشر شده 
است بحث ویژگى هاى ذاتى گواهى سپرده به طور 
کامل تشریح شده است. اما اگر بخواهیم به اختصار 
مجددا اشاره اى به این مطلب کنیم، باید از بدیهیاتى 
که عرفا بین اهالى بازار پذیرفته شده است، صحبت 
کنیم. به این معنى که هنگامى که بهاى گواهى 
سپرده سکه طال به میزان یک تا دو درصد باالتر از 
نرخ فیزیکى آن در بازار آزاد نوسان مى کند، امرى 
بدیهى تلقى مى شود و افراد این اختالف را جزئى 

پنداشته و به دادوستد خود ادامه مى دهند   چرا که به 
دلیل ویژگى هاى ذاتى گواهى سپرده که مربوط به 
استانداردهاى ورود سکه به خزانه بانک ها، سهولت 
نگهدارى آن نسبت به سکه طال (به صورت فیزیکى) 
و نوسان قیمتى آن که در این بازار در محدوده مثبت 
تا منفى 5 درصد، روزانه مى تواند نوسان قیمت 
داشته باشد، این فاصله قیمتى در محاسبات چندان 
برجسته لحاظ نمى شود، بنابراین هنگامى که بازار 
در شرایط متعادل به سر مى برد، این انتظار وجود دارد 
که اختالف بهاى اوراق سپرده کاالیى سکه و فیزیکى 
آن در بازار آزاد در محدوده یک تا دو درصد باشد. اما 
چندى است که این میزان اختالف نه تنها در این 
محدوده قرار نگرفته است بلکه ارقام منفى را نشان 
مى دهد. چنین رخدادى به وضوح بیانگر آن است 
که معامله گران بازار گواهى سپرده سکه طال نیز با 
ذهنیت کاهشى دادوستدهاى خود را مدیریت کرده 
و انتظار کاهش نرخ در این بازار نیز به چشم مى خورد. 
اگرچه متوسط فاصله نرخ گواهى سپرده سکه طال 
و بازار آزاد در محدوده اى بین منفى یک تا صفر قرار 
دارد و به نظر اندك مى رسد اما با احتساب ارقام یک 
تا 2 درصدى مثبت که در این بازار نشانگر روزهاى 
تعادل است، چندان منطقى نخواهد بود چرا که 
برآیند این ارقام گواه دیگرى بر فرضیه انتظارات 
تورمى منفى (ارز و سکه ) است که در آینه ابزارهاى 

طالیى بورس کاال نمایان شده است.

  تداوم ذهنیت منفى در معامالت صندوق هاى طال
به طور کلى مى توان بیان کرد که قیمت پایانى 

ابطال براى دادوستد صندوق هاى   NAV و 
سرمایه گذارى به عنوان دو نرخ حیاتى به شمار 
مى روند که معامله گران حاضر در این بازارها توجه 
جدى نسبت به نوسان آنها دارند  تا جایى که سعى 
مى کنند، ورود و خروج نقدینگى خود را طورى 
برنامه ریزى کنند که در نرخى باالتر از قیمت ابطال 
هر واحد صندوق اقدام به خرید نکنند، مگر آنکه 
جریانات کلى بازار به گونه اى رقم بخورد که رشد 
قیمت ها متصور باشد. بنابراین طبیعى نیست 
که در شرایط معمول بازار فردى اقدام به خرید 
واحدهاى صندوق سرمایه گذارى کند که بسیار 
بیشتر از نرخ ابطال آن است. اما این سناریو فقط در 
شرایط متعادل اعتبار دارد و هنگامى که انتظارات 
تورمى مثبت در بازار دیده مى شود، چنین مطلبى 
عملى نخواهد شد. همانطور که تجربه معامالت 
صندوق هاى طالیى بورس کاال در شهریور و ابتداى 
مهرماه سال گذشته نشان مى دهد که انتظارات 
تورمى مثبت که از بازار ابزارهاى مالى بورس کاال 
مخابره مى شد به قدرى زیاد بود که در برخى از 
روزها ارقام باالى 30درصد را نیز به خود دید و 
افراد در فواصل باالترى از قیمت ابطال اقدام به 
خرید واحدهاى صندوق مى کردند اما پس از آن 
با وقوع جریان کاهشى بهاى ارز در بازار آزاد و 
مجموعه سیگنال هایى که بازار جهانى و اونس 
طال را تحت الشعاع قرار داده بود و سبب شد که 
از رشد به قیمت باالى 2100 دالر بازماند و به 
قیمت هایى در محدوده 1700 دالرى سقوط کند، 
تا سرچشمه انتظارات تورمى مثبت تغییر فاز داده 
و ذهنیت کاهشى به جریان معامالت ابزارهاى 
طالیى بورس کاال وارد شود. با وجود آنکه این 
ذهنیت در سال گذشته با افت و خیزهاى متعددى 
 NAV همراه بود اما در سال جارى متوسط فاصله
ابطال و قیمت پایانى به گونه اى نوسان کرد که 
تقریبا در عموم روزهاى معامالتى منفى بود و 
قیمت پایانى کمتر از NAV ابطال به ثبت رسید. 
در چنین مواقعى تحلیلى که مى توان از این دو 
اهرم حیاتى صندوق هاى طال داشت، مربوط به 
ذهنیت معامله گران بازار است که چون مبناى 
آن افت قیمت ها در روزهاى بعدى است، سعى 
مى کنند واحدهاى معامالتى خود را در محدوده 
قیمتى پایین ترى از NAV ابطال نگه دارند. از 
این رو مى توانند ریسک ناشى از نوسان کاهشى 
قیمت ها در آینده را که انتظار آن را دارند، به این 

شکل پوشش دهند.

ابزارهاى مالى بورس کاال از ذهنیت کاهشى بازار ارز و سکه خبر مى دهند

همگرایى ابزارهاى طالیى در فاز نزولى

-20

-10

0

10

20

30

40

50

درصد متوسط انتظارات تورمی در نماگر صندوق های طالیی بورس کاال

چهار شنبه  8 ا ردیبهشت ماه 221400
سال نوزد       هم  شماره 5157

روزنامه صبح ایران 

آقاى فردنیاخانم معروف خانىآقاى احمدىتایید دبیرپایانشروعصفحه آرا
+++++3,113,17زرگر

 شرکت پتروشیمی خراسان (سهامی عام) در نظر دارد حدود 
و  کیلوگرمى   50 هاى  کیسه  (ضایعات  ضایعاتی  کیسه  تن   50

جامبوبگ از جنس لمینت، pp به همراه تسمه، نایلون و . . .)
خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان محترم 
می توانند از  تاریخ درج این آگهی نسبت به  دریافت اسناد و اطالعات 
مزایده از طریق مراجعه به سایت www.khpc.ir   اقدام نمایند.
تاریخ بازدید از اقالم: از مورخه 1400/02/11 الی 1400/02/18

تاریخ تحویل پاکات: پایان وقت اداري مورخه 1400/02/20 
 تلفن3133– 058   داخلی  2520  - 2531- 2522   

روابط عمومی شرکت پتروشیمی خراسان (سهامی عام ) 

آگهی مزایده عمومی 
شماره1400-07

شرکت پتروشیمی خراسان (سهامی عام) در نظر دارد   
خرید کیسه 50 کیلویی یک الیه /دو الیه براي بسته بندي اوره 
تولیدي» را از طریق مناقصه عمومى و بر اساس شرایط مندرج 
در اسناد مناقصه و منضمات آن به فروشنده ذیصالح واگذار 
نماید. لذا بدینوسیله از کلیه فروشندگان واجد شرایط دعوت 
به عمل می آید نسبت به دریافت اسناد مناقصه از طریق مراجعه 

به سایتwww.khpc.ir  اقدام نمایند.
ضمناً در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با تلفن 3133 (058)

- داخلی 2513 و 2762 تماس حاصل فرمایید .
روابط عمومی شرکت  پتروشیمی خراسان (سهامی عام ) 

آگهی مناقصه عمومی
PKS-9930951 شماره 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی
 شماره ۴۰۰/۲-۱۵۱/۰۰۱

مناقصه گذار:
شرکت پاالیش گاز یادآوران خلیج فارس (سهامى خاص)

اجراى خدمات  دارد  نظر  در  فارس  یادآورن خلیج  گاز  پاالیش  شرکت 
پیمانکارى تامین نیروى انسانى فنى و تخصصى دوره پروژه براى مدت 
یک سال شمسى را از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى توام 

با ارزیابى کیفى به یکى از اشخاص حقوقى واجد شرایط واگذار نماید .
و  فنى  انسانى  نیروى  تامین  پیمانکارى  خدمات  مناقصه:  1) موضوع 

تخصصى
تاریخ  از  مناقصه  اسناد  مناقصه:  اسناد  توزیع  محل  و  نحوه   (2
1400/02/20 لغایت پایان وقت ادارى (ساعت 16) 1400/02/25 به 
متقاضیان طبق شرایط مندرج در بند (( 5 )) به نشانى استان خوزستان، 
جاده اهواز - خرمشهر، قبل از پادگان حمید، روستاى جفیر ثانى، پروژه 
احداث کارخانه گاز و گاز مایع NGL 3200 غرب کارون دفتر امور حقوقى 

و پیمان ها، شرکت پاالیش گاز یادآوران خلیج فارس ارائه مى گردد.
مبلغ  مناقصه:  در  شرکت  تضمین  نوع  و  سپرده  میزان   (3
720,000,000 ریال به صورت (ضمانت نامه بانکى، چک تضمین شده 
بانکى و یا واریز وجه نقد به شماره حساب 183794957 نزد بانک تجارت 

شعبه پتروشیمى کد 214 به نام مناقصه گذار )
4) مبلغ خرید اسناد مناقصه: بابت خرید اسناد مناقصه مبلغ 500,000 
ریال به شماره حساب مندرج در بند (3) واریز و اصل فیش واریزى را به 

امور حقوقى و پیمان ها تحویل گردد.
5) شرایط الزم و مدارك مورد نیاز جهت خرید و دریافت اسناد 

مناقصه:
 ارائه مدارك ثبتى شرکت حاوى تصاویر مصدق (اساسنامه، کد اقتصادى، 

شناسه ملى، آگهى تاسیس و کلیه آگهى هاى تصمیمات / تغییرات شرکت 
مندرج درروزنامه رسمى تاکنون. )

 ارائه برگ نمایندگى(معرفى نامه )
 داشتن تجربه حداقل دو کار مشابه

 شرکت هاى ثبت شده در استان خوزستان در اولویت مى باشند.
 ارائه گواهینامه تعیین صالحیت معتبر از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى

 ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنى معتبر
شده  مالى حسابرسى  از صورت هاى  شده  تایید  نسخه  آخرین  ارائه   
توسط سازمان حسابرسى یا اعضاى جامعه حسابداران رسمى (منتهى به 

اسفندماه 1398) در هنگام انعقاد قرارداد الزامى است.
 1400/02/26 تاریخ  در  توجیهى  جلسه  توجیهى:  جلسه  زمان   (6

برگزار مى گردد.
ج)  (الف، ب،  پاکات  تحویل  زمان  مناقصه:  پاکات  زمان تحویل   (7

ساعت 16 پایان وقت ادارى مورخ 1400/02/29 مى باشد.
8) گشایش پاکات: از مناقصه گران جهت گشایش پاکات دعوت به عمل 

مى آید.
9) مدت اعتبار پیشنهادات: تا سه (3) ماه شمسى از تاریخ تحویل 
با  قیمت  پیشنهاد  برگ  تاریخ  در  اختالف  (در صورت  مى باشد.  پاکات 
تاریخ تحویل پاکات، مالك استناد تاریخ مندرج در برگ پیشنهاد قیمت 

مى باشد )
متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت نیاز به اطالعات مى توانند با شماره 
تهران)-06136752640   - ادارى  02188664215(امور  تلفن هاى 
تماس  سایت)   - پیمان ها  و  حقوقى  (امور   3546 یا  و   3525 داخلى 

حاصل نمایند.

روابط عمومى شرکت پاالیش گاز یادآوران خلیج فارس

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونى ایشان دعوت مى شود 
اشخاص  (براى  رسمى  نامه  وکالت  اصل  ملى،  کارت  اصل  داشتن  همراه  به  با 
حقیقى) و معرفى نامه معتبر (براى اشخاص حقوقى)، در جلسه مجمع عمومى 
عادى ساالنه این شرکت با دستور جلسه زیر که در ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 
1400/02/25 در محل شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن (سهامى عام) به نشانى: 
رشت، شهر صنعتى ، ابتداى بلوار صنعت 2 برگزار مى گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
 استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره و گزارش بازرس قانونى و حسابرس مستقل 

شرکت براى عملکرد سال مالى منتهى به 1399/12/30.
 بررسى و اتخاذ تصمیم درخصوص صورت هاى مالى، شامل ترازنامه، سود و 

زیان منتهى به 1399/12/30 و سود قابل تقسیم.
 انتخاب حسابرس و بازرس قانونى اصلى و على البدل براى سال مالى 1400 

و تعیین حق الزحمه ایشان.
 انتخاب روزنامه کثیراالنتشار براى سال مالى 1400.

 تعیین حق حضور اعضاى غیرموظف و پاداش هیأت مدیره.
 اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى عادى 

ساالنه مى باشد.
هیأت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن

 ( سهامى عام )

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى ساالنه 
صاحبان سهام

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گی ن ( سهامی عام )
ثبت شده به شماره ۸۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۹۴۲۰

شرکت شیرپاستوریزه 
پگاه گیالن (سهامى عام)

شرکت پاالیش نفت تبریز 
(سهامى عام)

موضوع آگهى: تأمین کاالى
ردیفشرح کاالمقدارواحد

ST1Hydraulic Crane Mobile 220 Ton1

ST12 Years Spare Parts2

ST2
Spare Parts Book for Creane 

and Engines (benz-volvo)3

ST2
 Operation and Maintenance

Manual Book4

آخریـن مهلـت اعـالم آمادگـى و ارسـال رزومـه پایان وقـت ادارى روز 
  یکشنبه مورخ 1400/02/19 مى باشد. براى کسب اطالعات بیشتر و 
 www.tzorc.ir مبلغ تضمین شـرکت در مناقصه به سـایت شـرکت

بخش تأمین کنندگان - فراخوان ها مراجعه نمایید.
روابط عمومى و امور بین الملل
 شرکت پاالیش نفت تبریز

آگهى مناقصه عمومى
RZP-1401505013 شماره: مناقصه

ثبات نرخ شمش فوالد
گروه شرکت ها: در معامالت روز سه شنبه 7 اردیبهشت شمش فوالد 
به رغم روزهاى اخیر ثبات قیمت را تجربه کرد.فعاالن بازار، کمبود 
تقاضا براى مقاطع را عامل اصلى ثبات نرخ شمش ازسوى ذوبى ها 

برشمردند.

جدول فوالد

گروه فوالدى  البرزغرب

مشخصات
درصد قیمت به ریال

تغییر 1400/02/061400/02/07
شمش فوالد 125-140-150 
3SP، 4SP،5SP    180 -160- توافقىتوافقى-

-توافقىتوافقىتیرآهن 14
-توافقىتوافقىتیرآهن 16
-توافقىتوافقىتیرآهن 18
-توافقىتوافقىتیرآهن 20

ST52  و ST37- 8 توافقىتوافقىنبشى-

ST52  و ST37- 10 توافقىتوافقىنبشى-

ST52  و ST37- 12 توافقىتوافقىنبشى-

ST52  و ST37- 13 توافقىتوافقىنبشى-

ST52  و ST37- 15 توافقىتوافقىنبشى-

ST52  و ST37- 16 توافقىتوافقىنبشى-
-توافقىتوافقىناودانى 8 استاندارد ملى- اروپایى  

-توافقىتوافقىناودانى 10 استاندارد ملى- اروپایى  
-توافقىتوافقىناودانى 12 استاندارد ملى- اروپایى  
-توافقىتوافقىناودانى 14 استاندارد ملى- اروپایى  
-توافقىتوافقىناودانى 16 استاندارد ملى- اروپایى  
-توافقىتوافقىناودانى 18 استاندارد ملى- اروپایى  
-توافقىتوافقىناودانى 20 استاندارد ملى- اروپایى  
-توافقىتوافقىناودانى 22 استاندارد ملى- اروپایى  
-توافقىتوافقىناودانى 24 استاندارد ملى- اروپایى  

شرکت ذوب بریس(خمین)

مشخصات
قیمت به ریال

درصد 
تغییر 1400/02/061400/02/07

    5SP 100×100  118,7000توافقىشمش فوالد

   3SP  100×100  118,7000توافقىشمش فوالد

    5SP 125×125  118,7000توافقىشمش فوالد

3SP 125×125  118,7000توافقىشمش فوالد

---شمش فوالد طبق آنالیز درخواستى 

شرکت فوالد      اصفهان د     ر

مشخصات
قیمت به ریال

درصد 
تغییر 1400/02/061400/02/07

 3SP 120×120 شمش فوالد
5SP توافقىتوافقىو-

-توافقىتوافقىمیلگرد 7035

70cr2 60,80,50,40 توافقىتوافقىمیلگرد-

ck45 80 ,60 توافقىتوافقىمیلگرد-

ck60 80 ,60 توافقىتوافقىمیلگرد-

c45 و c60 80 ,60 توافقىتوافقىمیلگرد-

شرکت فوالد      صد     را ذوب
  3SP 120×120 شمش فوالد

5SP توافقىتوافقىو-
  5SP  100×100 شمش فوالد

 3SP توافقىتوافقىو-

مجتمع فوالد      آلیاژى کیمیا

مشخصات
درصد قیمت به ریال

تغییر 1400/02/061400/02/07
شمش فوالد ساختمانى 125و150-

5SP3 وSP118.500118.5000
شمش فوالد آلیاژى 125و150- 

Ck45125.500125.5000
شمش فوالد آلیاژى 125و150 – 

Mo40150.500150.5000
شمش فوالد آلیاژى 125و150-

70Cr2134.500134.5000

130.000130.0000شمش چدن خاکسترى
140.000140.0000شمش چدن داکتیل

ذوب آهن آلیاژى اسفراین 
IC-OB-CCM-VOD-VD-LF-IF خط تولید شامل:کوره هاى

درصد قیمت به ریالمشخصات
تغییر 1400/02/061400/02/07

    A105 شمش آلیاژى گرید
-توافقىتوافقى150*150 و 200*200  

VCN شمش آلیاژى گرید
-توافقىتوافقى150*150 و 200*200

شمش آلیاژى استنلس استیل گرید 
-توافقىتوافقى150*150 و 200*200

شمش آلیاژى گرید
34CRMO4-42CRMO4توافقىتوافقى-

CK45-60-70 توافقىتوافقىشمش آلیاژى گرید-

شمش آلیاژى فوالد خوش تراش گرید 
CK45توافقىتوافقى-

 قابل توجه کلیه صنایع: (قطعه سازى، صنایع نفت و گاز ،  پیچ و مهره آلیاژى)
کلیه فوالدهاى آلیاژى فوق از طریق LF   فوالدسازى مى شوند  ودر VD  گاززدایى 

مى شوند.
میلگرد و تسمه براى فوالد آلیاژى باال و پرمصرف امکان پذیر است. 

شرکت مجتمع فوالد خراسان (نیشابور)

مشخصات
درصد قیمت به ریال

تغییر 1400/02/061400/02/07

126,027126,0270میلگرد A3-10 آجدار

124,527124,5270میلگرد A3- 12 آجدار

123,027123,0270میلگرد A3- 14 تا 28 آجدار

خط
 ویژه 

سازمان
 آگهى
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