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در بازارهای داخلی و جهانی

شماره  136نیمه اول تیر ماه 1397

گزارش اختصاصي از تولید  5ماهه فوالد جهان

ایران در آستانه پیوستن به  10تولیدکننده برتر فوالد دنیا

تدبير ارزي براي توليدكنندگان
فـــوالد
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Russia
30 MT
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Turkey
15.8 MT

محموداسالمیان

رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

یکی از دغدغه های جاری کشور و بالطبع صنعت فوالد ،نرخ و
نوسانات نرخ ارز و البته تصمیماتی است که در این باره اتخاذ
می شود .دستورالعمل هایی برای ثبات بخشی به ارزش پول
ملی و تزریق آرامش به نظام اقتصادی کشور صادر می شود
اما چون بدون مشورت الزم با بخش خصوصی و تشکل های
صنفی اتخاذ تصمیم شده است ،متاسفانه با واقعیات اقتصادی
کشور همخوانی ندارد و لذا یا نتیجه نمی دهد و یا تاثیر اندکی
در بهبود اوضاع دارد.
به طور مثال در دوره سه تا چهار ماه گذشته ،ارز کشور
بی حساب و کتاب تخصیص یافت و این مهم بدون تدبیر
نسبت به شرایط کشور صورت گرفت در صورتی که با بررسی
وضعیت عرضه و تقاضای ارز در سال های گذشته به راحتی
قابل برآورد بود که اختالل در روند تخصیص ارز به وجود
نیاید و درعین حال افراد سودجو نیز قابل شناسایی بودند ،اما
نبود اقدامات حساب شده به شرایط نامتوازن دامن زد.
این در حالی است که ارز مورد نیاز واحدهای تولیدکننده
فوالد در چندماهه گذشته به خوبی تخصیص نیافته و کسب
و کار آن ها را با مشکل مواجه کرده است .صنعت فوالد کشور
مشخصه خودکفایی دارد ،اما باید برای اندک نیاز ارزی این
صنعت نیز تدبیر و برنامه ریزی اصولی صورت گیرد .فوالد ایران
 ۹۵درصد نیاز خود را از داخل کشور تامین می کند و پنج
درصد دیگر از محل واردات صورت گیرد و این مهم در برنامه ها
باید به گونه ای تعریف شود که ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی
برای تخصیص به موقع و متناسب با اولویت ها در اختیار
وزارتخانه ها قرار گیرد .نباید طوری عمل شود که بنگاه ها
برای جذب ارز هجوم آورند و شرایط عادی را برهم زنند.
پارسال میزان تولید فوالد خام کشور به رقم بیش از
21.8میلیون تن رسید و عالوه بر آن صادرات نیز رکورد
تاریخی  9میلیون تن را ثبت کرد .لذا امروز باید به تامین
نیازمندی های فوالدسازان اعم از واحدهای بزرگ ،متوسط و
کوچک پرداخته شود و ضمن تجدید نظر نسبت به طرح های
توسعه فوالد ،اولویت را بر حفظ تولید واحدهای کنونی قرار داد.
در چنین شرایطی الزام صادرکنندگان و علی الخصوص
فوالدی ها به بازگشت ارز حاصل از صادرات با نرخ دولتی و
ثبت آن در سامانه نیما و همچنین مصوبات اخیر در جهت
محدودیت صادرات کارخانجات فوالدی کشور از جمله
تصمیماتی است که نه تنها در ایجاد ثبات و آرامش در بازار
فوالد موفق نبوده بلکه ایرادات کارشناسی نیز در خصوص
آن ها وارد است .این ابهامات و مسائل در تصمیات ابالغی
می تواند به حداقل ممکن برسد که یکی از راهکارهای اصلی
آن مشورت با فعاالن اقتصادی دلسوز کشور است که در قالب
تشکل های صنفی فعالیت می کنند.
بهره گیری از نظرات مشورتی و کارشناسی فعاالن اقتصادی و
تشکلی قبل از اتخاذ تصمیمات و صدور دستورالعمل ها از جمله
بدیهیات استراتژیک مدیریتی در سطح کالن تصمیم گیری
کشورهای مختلف دنیا حتی در سطح کشورهای جهان سوم
است و این الگو دیر یا زود می بایست در کشور ما نیز نهادینه
شود .چه بهتر است و شاید یک الزام عقلی است که اکنون و در
شرایط تحریم های ظالمانه علیه کشور ،بخش خصوصی را بسیار
بیشتر از گذشته در فرآیند تصمیم گیری ها دخالت دهیم و از
این پتانسیل عظیم بهره برداری کافی و شایسته را داشته باشیم.
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China
366.6 MT
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به گزارش چیالن ،بیشترین میزان تولید
در آسیا با تولید  504میلیون تن بود .رشد
تولید آسیا  5درصد بود چراکه تولید در 5
ماهه اول سال  2017بالغ بر  480میلیون
تن بود .آسیا در ماه می هم با رشد 7.7
درصدی به تولید  108.8میلیون تن فوالد
خام دست یافته بود.
اتحادیه اروپا با  28عضو از  72میلیون
تن در  5ماهه اول  2017به تولید 73
میلیون تن در  5ماهه  2018رسید که
این به معنای رشد  1.8درصد است .این
اتحادیه در ماه می با رشد  1.3درصدی
 15میلیون تن فوالد خام تولید کرد.
آمریکای شمالی با رشد  3.1درصد به
تولید  49.5میلیون تن فوالد خام در
 5ماهه نخست سال  2018رسید و
تولیداتش در ماه می هم  10.7میلیون
تن گزارش شد که  4.3درصد باالتر از
می  2017می باشد.

کشورهای مستقل مشترک المنافع یا CIS
در  5ماهه اول امسال بنا به گزارش انجمن
جهانی فوالد به تولید  42.4میلیون تن
دست یافتند که این میزان نسبت به تولید
مدت مشابه سال قبل یعنی  41.3میلیون
تن 2.8 ،درصد باالتر است .این کشورها
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Italy
10.7 MT

USA
34.8 MT

India
44.1 MT
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تولید جهانی فوالد در  5ماهه نخست
 2018به  728میلیون تن رسید .آمارهای
انجمن جهانی فوالد نشان می دهد رشد
تولید فوالد خام جهان در  5ماهه اول
امسال  4.6درصد بود .جهان در ماه
می نیز موفق به تولید  154.8میلیون
تن فوالد خام شده است که نسبت به ماه
می  2017حدود  6.6درصد رشد داشت.
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Germany
18.7 MT

Iran
10.1 MT

در ماه می هم با رشد  9.9درصدی به
تولید  9میلیون تن فوالد خام رسیدند.
کشورهای آمریکای جنوبی عضو انجمن
جهانی فوالد هم موفق به تولید 18.3
میلیون تن فوالد خام در  5ماهه سال
جاری شدند که  3درصد بیشتر از مدت
مشابه سال قبل است .این درحالی است
که این کشورها در ماه می شاهد افت 5.7
درصدی تولید فوالد خام بودند و تولید در
آنها به  3.5میلیون تن رسید.
سایر کشورهای اروپایی با رشد 5.1
درصدی به تولید  17.3میلیون تن فوالد
دست یافتند و تولیدات آنها در ماه می هم
با رشد  1.3درصد به  3.6میلیون تن
رسید.
خاورمیانه نیز با تولید  14.6میلیون تن در
 5ماهه سال  2018رشد  14درصدی را
نسبت به مدت مشابه قبل به ثبت رساند
درحالی که تولید در  5ماهه اول سال قبل
 12.8میلیون تن بود 10.14 .میلیون تن
از کل تولید فوالد خاورمیانه در این مدت
متعلق به ایران بوده است یعنی سهم ایران
در تولید  5ماهه اول  2018خاورمیانه
بالغ بر  69.3درصد می باشد .کشورهای
خاورمیانه در ماه می با رشد 15.2
درصدی به تولید  3میلیون تن فوالد خام
رسید که عمده این رشد به دلیل رشد
تولید ایران بوده است .سهم ایران از این
میزان  67.3درصد است.
آفریقا هم با تولید  6میلیون تن رشد 6.8
درصدی و اقیانوسیه با تولید  2.7میلیون
تن رشد  13.4درصدی را درمقایسه با
مدت مشابه سال قبل ثبت کرد .آفریقا
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Brazil
14.3 MT

نیز در ماه می تولید  1.2میلیون تن بود
که  4.1درصد رشد نسبت به ماه می سال
قبل داشت.

می هم  6.2میلیون تن فوالد خام تولید
کرد که  6درصد بیشتر از ماه می سال
قبل است.

چنانچه از دید دیگری به تولید فوالد خام
جهان نگاه کنیم می بینیم که برترین
تولیدکننده جهان در  5ماهه اول امسال،
چین با تولید  366.6میلیون تن بود که
رشد تولیدات آن به  6درصد می رسد .این
کشور در ماه می نیز با رشد  8.9درصدی
نسبت به می  2017به تولید 81.1
میلیون تن فوالد خام رسید.

کره جنوبی با تولید  29.9میلیون تن
فوالد خام ششمین فوالدساز برتر جهان
بوده و رشد تولید آن در مدت مذکور 3.7
درصد است .کره جنوبی در ماه می 6.2
میلیون تن فوالد خام تولید کرد که رشد
 3درصدی نسبت به می  2017داشت.

دومین تولیدکننده برتر جهان ،ژاپن با
تولید  44.2میلیون تن فوالد خام بود
که البته هند با تولید  44.1میلیون تن
در تعقیب آن بوده و می تواند در ماه های
آتی جایگاه ژاپن را کسب نماید .ژاپن رشد
 0.7درصدی را در تولید به ثبت رسانده
درحالی که رشد تولید هند  4.7درصد
است.
این دو کشور در ماه می نیز به ترتیب 9
میلیون تن و  8.8میلیون تن فوالد خام
تولید کردند که رشد تولید ژاپن 1.8
درصد و هند  7.6درصد بود.
پس از هند ،آمریکا به عنوان چهارمین
کشور تولیدکننده فوالد خام جهان موفق
به تولید  34.8میلیون تن فوالد خام در
 5ماهه اول سال و  7.1میلیون تن در ماه
می شد .رشد تولید  5ماهه این کشور 2.8
درصد و در ماه می  3درصد بود.
پنجمین فوالدساز برتر جهان همچنان
روسیه با تولید  30میلیون تن فوالد خام
است .رشد تولید این کشور در  5ماه اول
 2018حدود  2درصد بود .روسیه در ماه

آلمان با تولید  18.7میلیون تن ،ترکیه
 15.8میلیون تن ،برزیل  14.3میلیون
تن و ایتالیا  10.7میلیون تن هفتمین تا
دهمین فوالدسازان برتر جهان بودند.
رشد تولید آلمان در  5ماهه اول امسال
نسبت به مدت مشابه سال قبل 0.4
درصد ،ترکیه  4.3درصد ،برزیل 1.4
درصد و ایتالیا  3.9درصد بود.
در ماه می آلمان به تولید  3.9میلیون
تن ،ترکیه  3.3میلیون تن ،برزیل 2.7
میلیون تن و ایتالیا با تولید  2.2میلیون
تن رسیدند .رشد تولید ماه می آلمان 2.6
درصد ،ترکیه  0.5درصد و ایتالیا 3.7
درصد بود درحالی که برزیل افت 8.6
درصدی را به ثبت رسانده بود.
ایران نیز با تولید  10میلیون و  142هزار
تن در  5ماهه اول امسال در رتبه یازدهم
قرار دارد و در تعقیب ایتالیا است درحالی
که تولید فوالد خام ایران تنها  521هزار
تن کمتر از ایتالیا می باشد .رشد تولید
فوالد ایران  24.3درصد بود .ایران در ماه
می  2میلیون و  180هزار تن فوالد خام
تولید کرد که  12.4درصد باالتر از ماه
می سال  2017است.

حرف دل فعاالن بخش خصوصی

محدودیت های بازارهای صادراتی عراق و افغانستان
پروین خضر ،مدیر صادرات هفت الماس در گفت و گو با چیالن گفت :بازار فوالد دستخوش تالطم هایی شده که از جمله این چالش ها می توان به
رکود و فصلی بودن عرضه و تقاضا اشاره کرد .وی افزود :وضعیتی که هفت الماس با آن مواجه است تقاضای محدود در بازار داخلی می باشد لذا خط
تولید به بخش فروش برای صادرات فشار می آورد تا فعالیت خطوط تولید با حداکثر ظرفیت باشد .این درحالی است که آیا بازارهای عراق و افغانستان
کشش صادرات این میزان را دارند؟ در واقع دو بازاری برای صادرات آزاد گذاشته شده که محدودیت صادرات به آنها وجود دارد.

تومان اختالف قیمت شمش ارفع در
اردیبهشت و خرداد

آهن و فوالد ارفع براساس گزارش سه ماهه خود موفق
به تولید  197هزار تن شمش فوالدی شد که  46درصد
بیشتر از مدت مشابه سال  96است .آمارها نشان می دهد
ارفع در سه ماهه اول سال درمجموع موفق به فروش
 ۲۰۵هزار تن شمش شد که  ۱۱۱هزار تن آهن فروش
داخلی و  ۹۴هزار تن نیز صادراتی بوده است .این درحالی
است که ارفع در مدت مشابه سال قبل  ۱۴۵هزار تن
شمش فوالد فروخته بود .ارزش فروش هر کیلوگرم
شمش فوالد ارفع در سال گذشته  ۱۲۸۷تومان بود اما
امسال فروش داخلی به  ۲۲۸۹تومان و فروش صادراتی
به  ۲۰۸۲تومان رسید که این به معنای رشد  ۷۸درصدی
قیمت ها نسبت به سال قبل است .البته ارفع نسبت به
میانگین قیمت اردیبهشت ماه نیز رشد را مشاهده کرد به
گونه که قیمت از  2157تومان در اردیبهشت به 2357
تومان در خرداد رسید.

۲۲۴۳

میانگین فروش هر کیلو اسلب فوالد
هرمزگان

فوالد هرمزگان در سه ماهه اول امسال به تولید  384هزار
تن اسلب رسید که  13درصد باالتر از سه ماهه اول سال
قبل یعنی  340هزار تن بود .این شرکت در سه ماهه اول
امسال موفق به تولید  ۳۸۴هزار تن و فروش  ۲۵۵هزار تن
اسلب شده بود .علی رغم رشد تولید ،فروش شاهد افت بوده
و با کاهش  ۲۵درصدی همراه است که البته ارزش فروش
رشد داشت چراکه هر کیلوگرم اسلب فوالد هرمزگان در سه
ماهه اول سال قبل به طور میانگین  ۱۵۵۲تومان فروخته
شد درحالی که امسال به  ۲۲۴۳تومان فروخته شده بود.

52
تولید

هزار تن گندله در صبانور
شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور در سه ماهه
اول امسال موفق به تولید  52هزار تن گندله شد درحالی
که در مدت مشابه سال قبل این محصول در این شرکت
تولید نمی شد .این شرکت در دوره سه ماهه منتهی
به  ۳۱خرداد  ۹۷موفق به تولید  ۴۳۱هزار تن سنگ
آهن دانه بندی شده و  ۲۷۶هزار تن کنسانتره نیز شده
است .این درحالی است که تولید سنگ آهن دانه بندی
و کنسانتره شرکت در مدت مشابه سال قبل به ترتیب
 ۲۴۰هزار تن و  ۲۳۱هزار تن بود .آمار فروش نیز حکایت
از این دارد که فروش کنسانتره و گندله در مدت مذکور
به ترتیب  ۲۸۳هزار تن و  ۴۴هزار تن بود درحالی که
فروش سنگ آهن دانه بندی و کنسانتره در مدت مشابه
سال قبل به ترتیب  ۲۰هزار تن و  ۲۷۰هزار تن بود.

82

درصد فروش گل گهر به گندله اختصاص دارد
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در سه ماهه اول امسال
 7میلیون و  353هزار تنی کنسانتره و گندله تولید کرد که
تقریبا بیش از 4میلیون تن آن کنسانتره و مابقی گندله بوده
است .حجم فروش این شرکت در مدت مذکور نیز نشان
می دهد ،حجم فروش  3میلیون و  708هزار تن بود که
کمی بیشتر از  3میلیون تن گندله آن هم از نوع فروش
داخلی بوده چراکه حجم عظیمی از کنسانتره این شرکت در
واحدهای گندله سازی مورد استفاده قرار می گیرند .گفتنی
است ،تولید کنسانتره و گندله در سه ماهه امسال بیشتر
از مدت مشابه سال قبل بود چراکه کنسانتره سال قبل
درمجموع بالغ بر  3میلیون تن و گندله  2میلیون و 540
هزار تن بود و فروش نیز در کنسانتره به  663هزار تن و
گندله به  2میلیون و  629هزار تن رسیده بود.

با ابالغ وزیر صنعت

صادرات شمش و ورق فوالدی مشروط شد
وزیر صنعت ،معدن و تجارت طی مکاتبه ای با رئیس کل گمرک اعالم کرد که از این به بعد فقط تولیدکنندگان داخلی یا
نمایندگان رسمی آنها مجاز به صادرات شمش و ورق فوالدی می باشند .عالوه بر این تولیدکنندگان مشخص شده توسط
وزارت صمت که در یک لیست پیوست برای گمرک ارسال شده است ،موظف به عرضه سهمیه تعیین شده آنان در بورس
کاال می باشند و فقط در صورت ارائه گواهی بورس کاال مبنی بر انجام عرضه سهمیه مذکور اجازه صادرات خواهند داشت.
در نامه وزیر صنعت به رئیس کل گمرک دلیل این تصمیم ،جمع آوری فلزات از سطح بازار و صادرات آن توسط بعضی از تجار
و در نتیجه بی بهره ماندن واحدهای تولیدی از دسترسی به مواد اولیه داخلی عنوان شده و اعالم شده که از این به بعد فقط
تولیدکنندگان به شرح جدول پیوست (حاوی کد  HSکاالها و شناسه ملی شرکت ها) و یا نمایندگان معرفی شده از طرف آنان
(به صورت رسمی) مجاز به صادرات انواع فلزات مندرج در لیست پیوست خواهند بود.
وزیر صنعت همچنین تصریح کرده است از آنجاییکه تولیدکنندگان اینگونه فلزات در وهله اول موظف به تامین داخل و سپس
صادرات هستند؛ لذا هر کدام از شرکتهای مندرج در لیست پیوست به شرط ارائه گواهی از سوی شرکت بورس کاالی ایران
مبنی بر انجام تعهدات خود در بورس کاال مجاز به صادرات کاالی خود می باشند.
وزیر صنعت همچنین تجدیدنظر در لیست مذکور و افزوده شدن شرکت های مندرج در آن را امکان پذیر دانسته است.
در لیست پیوست نامه مذکور برای تولیدکنندگان عمده شمش فوالدی کشور  ۲۷۵هزار تن عرضه ماهانه در بورس کاال با
سهمیه های زیر در نظر گرفته شده است:
فوالد خوزستان  ۱۰۰هزارتن
ذوب آهن اصفهان  ۲۵هزار تن
فوالد خراسان  ۲۵هزار تن
فوالد ارفع  ۳۰هزار تن
فوالد کاوه جنوب کیش  ۲۵هزارتن
ذوب آهن پاسارگاد  ۲۵هزار تن
ذوب آهن خزر  ۲۵هزار تن
فوالد ویان  ۲۰هزار تن
در این لیست همچنین  ۱۲۵هزار تن هم سهمیه عرضه ماهانه
اسلب به صورت زیر برنامه ریزی شده است:
فوالد مبارکه  ۲۵هزار تن
فوالد هرمزگان  ۵۰هزار تن
فوالد خوزستان  ۵۰هزار تن
همچنین برای ورق گرم فوالدی (شامل انواع ورق های نازک و
ضخیم)  ۳۰۰هزار تن و برای ورق سرد نیز  ۱۰۰هزار تن سهمیه
عرضه برای فوالد مبارکه درنظر گرفته شده است.

دفاتر رابط امور بازنشستگان فوالد افزایش می یابد

جهت سهولت در ارائه خدمات به بازنشستگان فوالد ،اقدامات الزم جهت افزایش دفاتر رابط امور بازنشستگی را صورت گرفته
تا نیاز نباشد بازنشستگان حتما به دفاتر اصلی مراجعه کنند .به گزارش چیالن ،محمد جواد عسکری ،مدیرعامل صندوق
بازنشستگی فوالد با بیان اینکه تدابیر الزم و اقدامات مقتضی در صندوق بازنشستگی فوالد برای تأسیس دفتر رابط امور
بازنشستگی در ساری انجام شده است ،گفت :این دفتر در مرحله آمادهسازی نهایی برای افتتاح قرار دارد .مدیرعامل صندوق
بازنشستگی فوالد افزود :دفاتر اصلی امور بازنشستگی صندوق در شهرستانها برای ارائه خدمات به بازنشستگان را تقویت کرده
و نظارت بر کیفیت خدمات ارائه شده توسط دفاتر را به شدت افزایش دادیم .بر اساس این گزارش ،صندوق بازنشستگی فوالد،
هفت دفتر اصلی امور بازنشستگی و بیش از  ۱۵دفتر رابط امور بازنشستگی در سطح کشور دارد .گفتنی است ،مدیرعامل
صندوق بازنشستگی فوالد قول مساعد داده که نهایت تا دهم هر ماه حقوق بازنشستگان فوالد واریز گردد.

برنامه  10میلیون تن فوالد در چابهار توسط یک کنسرسیوم

ناصر تقیزاده ،مدیرعامل شرکت گلگهر در مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت از تشکیل کنسرسیومی میان فوالد
مبارکه ،شرکت معدنی و صنعتی چادرملو و شرکت معدنی و صنعتی گلگهر خبر داد وگفت :بنا داریم ۱۰میلیون تن فوالد در
چابهار تولید کنیم .این طرح درحال حاضر در مرحله مطالعاتی قرار دارد.
وی در ادامه گفت :شرکت گلگهر با تولید  ۳۷درصد سنگ آهن و کنسانتره کل کشور در مقام نخست تولید کنسانتره و
سنگ آهن در سال  1396قرار گرفت و همچنین شرکت با تولید  ۳۵درصد گندله کشور در مقام نخست تولید گندله سال
 ۱۳۹۶نیز قرار گرفت .سال گذشته شرکت گلگهر بیش از  11میلیون تن گندله تولید کرد ،درحالی که ظرفیت اسمی نصب
شده در مجموعه  ۱۰میلیون تنی بود.
در مجمع عادی سالیانه شرکت معدنی و صنعتی گلگهر هئیت مدیره خواهان کاهش تقسیم سود جهت ادامه طرحهای
توسعه شد ،اما با خواست سهامداران جز مبنی بر تقسیم سود ،سود  ۶۵تومان به ازای هرسهم تصویب شد.

از فایننسر اسپانیایی جهان فوالد سیرجان بیشتر بدانید؟
چندی پیش خبری از عبدالمجید مستقیمی ،معاون مالی و پشتیبانی شرکت جهان فوالد سیرجان مبنی بر قرارداد 350
میلیون یورویی درقالب فاینانس برای احیا شماره  2و کارخانه ذوب شماره  2از سوی چیالن منتشر شد .به گفته این مقام
مسئول این فاینانس از طریق کشور اسپانیا بوده و کار به صورت  EPCFعملیاتی خواهد شد .همچنین وی اعالم کرد :مراحل
اولیه کار انجام و بحث هایی همچون بیمه و سرمایهگذاری انجام و تاییدیه های الزم از بیمه سیسی گرفته شده است.
گفته می شود ،این طرح از دو سال و نیم پیش در دستور کار شرکت جهان فوالد سیرجان بوده و در حال حاضر با همکاری
شرکت سارایه ( )Sarralleاسپانیا و  GHو به واسطه  Sercobeبیمه الزم اخذ شده و در حال تالش برای انتقال اعتبار از طریق
یک یا چند بانک اروپایی می باشند .البته هنوز این تفاهم با بانک یا بانک ها به سرانجام نرسیده است .اگرچه با توجه به شرایط
جدید ایجاد شده برای برجام و کشور ،دستیابی به این اعتبار در حال حاضر بسیار سخت به نظر می رسد اما دستیابی اخذ
بیمه و اعتبار فاینانس اسپانیا و همکاری با  Sercobeو  GHگام موثری بود که شرکت جهان فوالد برداشته است.

از طرح های فوالدی احیا شده و
در دست اجرا چه خبر؟
ذوب آهن آلیاژی مالیر مجددا به
مدار تولید بازگشت
فاز نخست شرکت ذوب آهن آلیاژی مالیر در مراسمي
با حضور معاون حقوقی و مجلس وزارت صنعت ،معدن
و تجارت ،معاونان استاندار همدان و جمعی از مسئوالن
استانی و با بهره مندي از تسهيالت بانك صنعت و معدن
به چرخه تولید بازگشت .این طرح که از سال  ۸۳فعالیت
خود را آغاز کرد ،از سال  ۸۸به دلیل نوسانات قیمت در
بازار آهن به حالت نیمه تعطیل درآمد و پس از آن به دلیل
مشکالت مختلف حدود پنج سال به طور کامل تعطیل شد.
در دولت یازدهم و در راستای اجرای سیاست های دولت
برای بازگشایی و بازتولید واحدهای صنعتی تعطیل شده،
شرکت ذوب آهن آلیاژی مالیر یکی از واحدهای مشکل
دار و تعطیل شده بود که در ستاد تسهیل کشور و استان
همدان ،موانع و مشکالت آن مورد بررسی قرار گرفت.

پیشرفت فیزیکی  87درصدی
فوالد ازنا

طرح فوالد ازنا در استان لرستان با پیشرفت فیزیکی 87
درصد در مراحل پایانی اجرایی بوده و به زودی وارد چرخه
فوالد کشور می شود .با بهره برداری از طرح فوالدی یاد شده
که با  ۱۵۰میلیون یورو تسهیالت ارزی بانک صنعت و معدن
تامین مالی شده ،برای  ۹۰۰نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد
شد .طرح فوالد ازنا با ظرفیت تولید ساالنه یک میلیون و
 ۲۰۰هزار تن ورق فوالدی و  ۷۰۰هزار تن شمش و با ۸۷
درصد پیشرفت فیزیکی مراحل پایانی اجرایی خود را طی
می کند و پس از اتمام وارد چرخه تولید فوالد کشور می شود.

فوالد اسفراین به پیشرفت فیزیکی
 ۹۵درصد رسید
طرح فوالد اسفراین که با تسهیالت بانک صنعت و معدن در
حال اجراست به پیشرفت فیزیکی  95درصد رسید و آخرین
مراحل اجرایی خود را می گذراند .با بهره برداری از این
طرح فوالدی که با  ۸۹میلیون یورو تسهیالت ارزی بانک
صنعت و معدن تامین مالی شده ،برای  ۱۴۵نفر اشتغال
مستقیم ایجاد خواهد شد .گفتنی است طرح فوالد اسفراین
با ظرفیت تولید ساالنه  ۱۸۰هزار تن فوالد آلیاژی و با ۹۵
درصد پیشرفت فیزیکی ،آخرین مراحل اجرایی خود را پشت
سر می گذارد .مجتمع صنعتی اسفراین جزو طرح هایی است
که طبق اصل  ۴۴قانون اساسی امسال در لیست واگذاری ها
قرار گرفته است.

بهره برداری از فاز دوم فوالد
سپیددشت تا سال 98

محمود ارباب زاده ،مدیرعامل شرکت فوالد سپیددشت
چهارمحال و بختیاری درخصوص آخرین وضعیت پروژه
فوالدسازی این شرکت گفت :در پی راه اندازی موفقیت
آمیز واحد احیا مستقیم این پروژه ،در فاز دوم ،عملیات
احداث واحد فوالدسازی این شرکت نیز با پیشرفت ۶۷
درصدی در وضعیت مناسبی نسبت به دیگر طرح های
هفتگانه استانی قرار دارد.
ارباب زاده با اشاره به اینکه بیش از نیمی از تجهیزات
پروژه شامل جرثقیل های سالن های آهن قراضه ،ذوب
و ریخته گری و اسلب ،ماشین ریخته گری ،کوره EAF
 ،تجهیزات تولید گاز ا کسیژن و نیتروژن ،سیستم آب
و پمپ خانه ،کمپرسورهای هـوای فشرده و  SVCوارد
سایت کارخانه شده است ،از نصب این تجهیزات تا پایان
سال جاری خبر داد و افزود :با برطـرف شدن برخی
موانـع ،در سال  ۱۳۹۸شاهد بهره برداری از این پروژه به
عنوان اولین واحد فوالدسازی طرح های استانی خواهیم
بود .وی روند عملکرد کارکنان واحد احیا مستقیم شرکت
فوالد سپیددشت چهارمحال و بختیاری را خوب دانست و
خاطرنشان کرد :واحد احیا مستقیم این شرکت به عنوان
فاز اول فوالد سپیددشت در سه ماهه اول سال جاری
بیش از  ۱۵۵هزار تن آهن اسفنجی تولید کرده است.

اخبار داخلی

200

گزارش ویــژه

2

سرمایه گذاری چین در فوالد اندونزی
هلدینگ فوالد  Tsingshanچین که یک تولیدکننده بخش خصوصی این کشور است ،پروژه فوالدی جدیدی را در اندونزی راه اندازی می کند که انتظار می رود
 3میلیون تن فوالد تولید کند .براساس گزارش ها ،تولید فرونیکل می تواند به  2میلیون تن برسد .عالوه بر این ،انتظار می رود با راه اندازی تمامی خطوط این
کارخانه 3 ،میلیون تن فوالد ضد زنگ و  600هزار تن فروکروم تولید شود.

3

اخبار خارجی

اتحادیه اروپا به دنبال اعمال محدودیت بر واردات فوالد
اتحادیه اروپا از اواسط ماه جوالی واردات فوالد را محدود می کند .به گزارش چیالن ،اتحادیه اروپا قصد دارد از اواسط ماه جوالی واردات فوالد از سراسر جهان را
محدود کند تا مانع آسیب صنایع داخلی اروپا به جهت سرازیر شدن حجم وسیعی از فوالد و آلومینیوم به بازارهای محلی در پی اجرای قانون تعرفه ای آمریکا بر روی
فوالد و آلومینیوم شود .با این حال ،این امر موجب واکنش بسیاری از صنایع مانند صنعت خودروسازی اروپایی خواهد شد چراکه این امر می تواند بر میزان رقابت
پذیری آنها تاثیر بگذارد.
کمیته اجرایی اتحادیه اروپا یک تحقیق  9ماهه را در ماه مارس آغاز کرده تا ارزیابی کند که آیا "اقدامات دفاعی" برای واردات فوالد از خارج الزم و اجرای آن ضروری
است؟ این تحقیقات شامل  26نوع محصول فوالدی از جمله نورد گرم ،فوالدهای ضد زنگ ،میلگرد و محصوالت ریلی است.
نتایج تحقیقات ممکن است اتحادیه اروپا را مجبور کند که میزان واردات محصوالت فوالدی از کشورهای مختلف را محدود کرده یا تعرفه هایی را برای واردات اعمال نماید.
گفته می شود اقدامات حفاظتی اتحادیه اروپا به صنایع پایین دستی فوالد اروپا آسیب برساند .گزارش ها حاکی از آن است که بسیاری از شرکت های پایین دست
فوالد اروپایی از جمله وسایل نقلیه ،ساخت و ساز و صنایع کشاورزی در مورد این اقدامات نگران هستند زیرا ممکن است تاثیرات منفی بر مزایای آنها داشته باشد.

فوالدسازان تایوانی به دنبال افزایش قیمت فوالد ضد زنگ

کارخانه های فوالد ضد زنگ تایوان با افزایش قیمت نیکل ،های فروش جوالی خود را افزایش می دهند.

به گزارش گروه ترجمه چیالن ،کارخانه های فوالد ضد زنگ تایوان از جمله شرکت فوالد ( Yieh United (Yuscoو  Walsin Lihwaاعالم کردند ،قیمت های فروش داخلی خود
را از  28ژوئن افزایش داده اند چرا که هزینه مواد اولیه نظیر نیکل افزایش یافته است.
گفتنی است ،علیرغم اینکه قیمت نیکل در هفته های اخیر به  15هزار دالر در هر تن کاهش یافته اما تولیدکنندگان فوالد ضد زنگ تایوان تصمیم به افزایش قیمت ها
برای ماه جوالی به دلیل افزایش مستمر و رشد میانگین قیمت نیکل کرده اند تا بتوانند انتظارات بازار را تامین نمایند .عالوه بر این ،فعاالن بازار انتظار دارند که شرکت
 Tang Eng Iron Worksیکی دیگر از تولیدکنندگان فوالد ضد زنگ تایوان ،قیمت فوالد ضدزنگ خود را در آینده نزدیک افزایش دهد.

ایتالیا انتقال تملک ایلوا را به تعویق می اندازد

دولت ایتالیا قصد دارد تا ایلوا را به تملک  ArcelorMittalدرآورد و این تغییر مالکیت به طور کامل برای تاریخ اول جوالی برنامه ریزی شده بود اما این اتفاق به تعویق افتاد.
به گزارش گروه ترجمه چیالن ،دلیل این تاخیر ،کسب زمان بیشتر برای تنظیم مقررات مربوطه در آن عنوان شده است .این طور استنباط می شود که دولت ایتالیا در
نظر دارد وامی را به ایلوا تخصیص دهد تا مشکالت خود در مورد هزینه های تولید را در ماه های آینده رفع نماید.

توسعه خط ورق گالوانیزه یک فوالدساز
آمریکایی در می سی سی پی

بحرین استیل و مشکل تامین خوراک
کنسانتره آهن

به گزارش چیالن ،شرکت فوالد داینامیک ( )SDIکه یک تولیدکننده فوالد ایاالت
متحده آمریکا می باشد ،با سرمایه گذاری  140میلیون دالر سومین خط ورق
گالوانیزه در کارخانه کلمبوس در می سی سی پی را توسعه می دهد.

آنگلو آمریكن قرارداد فروش سنگ آهن به شرکت بحرین استیل را بعد از حادثه
نشت از خط لوله میناس ریو ( )Minas Rioبرزیل به تاخیر می اندازد.
قرارداد عرضه به شرکت فوالد بحرین یک میلیارد دالر در سال تخمین زده شده
که این عدد براساس محاسبات میانگین قیمت های اعالمی رویترز توسط آنگلو
برای معدن میناس ریو در سال گذشته برآورد شده است .بر اساس گفته های
آنگلو ،در این خط لوله انتقالی از معدن سنگ آهن میناس ریو به یک ترمینال
صادراتی ،دو نشتی وجود داشت .این معدنکار این نشتی را در ابتدا در ماه مارس
 2018اعالم کرد که موجب توقف سه ماهه عملیات استخراج معادن شد .با این
حال ،آنگلو در اواخر ماه آوریل نیز اعالم کرد که مجتمع معادن فوق تا سه ماهه
چهارم سال  2018بسته خواهد ماند و تولید در آن تنها به  3میلیون تن در سال
محدود خواهد شد .تعلیق عملیات معدنکاری احتماال هزینه آنگلو آمریکن را باال
برده و سبب از دست رفتن  300تا  400میلیون دالر درآمد این شرکت خواهد شد.

مسئوالن این شرکت انتظار دارند تولیدات این خط در اواسط سال  2020وارد بازار
گردد .همچنین برآورد می گردد که تولید ساالنه این خط به حدود  400هزار تن
برسد .مشخصات محصول این خط شامل ورق به ضخامت  0.013اینچ تا 0.160
اینچ و عرض  36تا  72اینچ می باشد.
مقامات این شرکت همچنین قصد دارند خط تولید و ظرفیت تولید نورد گرم خود
را با صرف حدود  90تا  100میلیون دالر ظرف  24ماه ارتقا دهند.
گفتنی است ،شرکت  SDIدارای  9خط گالوانیزه در شرق ایاالت متحده آمریکا با
ظرفیت تولید ساالنه  3.8میلیون تن است.

واله با چه هدفی تولید در سامارکو را کاهش می دهد؟

سامارکو با کاهش ظرفیت تولید از  ۳۰میلیون تن سابق به  ۱۹میلیون تن گندله آهن اسفنجی در پایان  ۲۰۱۸و اوایل  ۲۰۱۹به مدار تولید بر می گردد .سامارکو با وجود
پرداخت  ۳.۵میلیارد دالر خسارت به دولت برزیل در صدد کاهش تولید بجای افزایش آن است.
کیوان جعفری طهرانی ،معتقد است :عدم حضور ونزوئال در بازار تولید  HBIبه عنوان بزرگترین تولیدکننده تا سال  ۲۰۱۵و  ۲۰۱۶که حدود  ۷۰درصد از نیاز کشورهای
حوزه خلیج فارس و شمال آفریقا را تامین می کرد و عدم امکان افزایش تولید  LKABسوئد به عنوان بزرگترین تولیدکننده جایگزین  HBIونزوئال برای  DRIکشورهای منا
دو دلیل کاهش تولید در سامارکو است .شایان ذکر است کارخانه های احیایی که خوراک ورودی آن هات بریکت است با تغییرات کمی می توانند از آهن اسفنجی استفاده
نمایند .همچنین بعد از وقوع حادثه شکست سد باطله سامارکو در نوامبر  ،۲۰۱۵بی اچ پی بیلیتون ،واله را مقصر می دانست چون مدیر اجرایی پروژه  Samarcoعمال تیم
واله بود .این غول استرالیایی فقط سهام دار بود و مشاوره فنی می داد .اختالفات چنان باال گرفت که به صورت پنهانی ،واله درصدی از سهام بی اچ پی را خرید و سهام دار
اعظم شد تا سر و صدا بخوابد اما این افزایش سهام واله هنوز رسانه ایی نشده است .حال واله به عنوان سهام دار اعظم سامارکو استراتژی نوین خود را بر اصل استراتتی
یعنی برنامه ریزی بر اصل بازخورد بازار استوار می کند و به جای کاهش تولید  ۱۱میلیون تنی  DR Pelletدر برزیل که تقاضای کافی در آینده وجود ندارد ،این کاهش در
برزیل را به عنوان افزایش ظرفیت در واله عمان جبران خواهد کرد .به نظر این تحلیلگر واله در اوایل سال  ۲۰۱۹این برنامه را رسانه ایی خواهد کرد.

قيمتهايجهاني
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هفته منتهی به
3فوریه 2018

هفته منتهی به
24فوریه 2018

هفته منتهی به
28فوریه 2018

هفته منتهی
به 10مارس
2018

هفته منتهی به
25اوریل2018

 58درصد وارداتی -شمال چین
سنگ آهن
CFR

39-40

44-45

44/5-45/5

38-37

40/5-41/5

38/5-39/5

 65درصد وارداتی -شمال چین
سنگ آهن
CFR

89-90

96-97

96-97

87-88

85-86

84-85

87/5-88/5

 52درصد وارداتی -شمال چین
سنگ آهن
CFR

28/5-29/5

28/5-29/5

28/5-29/5

28/5-29/5

28/5-29/5

28/5-29/5

28/5-29/5

28/5-29/5

شمش

صادراتی -دریای سیاه
FOB

487/5

520

520

535

505

507/5

495

507

510

ورق گرم

صادراتی چین

582-584

584-586

599-601

608-610

584-586

589-591

593

593

589-591

ورق گرم

صادراتی دریای سیاه
FOB

585-590

585-595

585-595

605-615

590-600

570-575

535-540

545-555

555-560

ورق گرم

وارداتی اروپا
CIF

685-697/5

694-706

696-705

701-714

673-685

653/5-665/5

628-638

614-632

630-648

ورق سرد

صادراتی دریای سیاه

625-635

630-635

630-635

650-660

645-655

620-625

605-615

610-615

610-615

میلگرد

صادراتی ترکیه
FOB

550-560

575-585

575-585

585-595

545-550

555-560

539-541

545/5-550/5

553-555

میلگرد

صادراتی چین
FOB

548-550

551-552

557-559

558-560

537-542

553-555

545-548

562-564

557-559

محصول

مشخصات

هفته منتهی به
17ژوئن 2018

هفته منتهی به
28ژوئن 2018

هفته منتهی به هفته منتهی به
7ژوئن 2018
 5می 2018
37-38

37/40-38/40

36-37

89-90

90-91
28/5-29/5

داخلی

واگذاری بیش از  100شرکت تامین اجتماعی
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی اعالم کرد :بنا داریم تصدی
خودمان را در امور بنگاه هایی که امکان فعالیت بخش خصوصی در آن وجود دارد،
کاهش دهیم .به همین دلیل تا پایان سال  ۹۸مدیریت بخشی از شرکتها در حیطه
تامین اجتماعی (حدود  ۱۰۵شرکت) را به بخش خصوصی واگذار خواهیم کرد.
فهرست اقالم پتروشیمی و معدنی مشمول واریز ارز صادرات ابالغ شد
از سوی گمرک ایران ،فهرست اقالم پتروشیمی معدنی صادراتی مشمول واریز ارز
صادراتی به سامانه نیما ابالغ شد.
تسویه ۱۰۰هزار میلیارد تومان بدهی های بخش خصوصی از طریق تهاتر
معاون سازمان برنامه و بودجه گفت :قانونگذار به دولت اجازه داد  ۱۰۰هزار میلیارد
تومان بدهیهای بخش خصوصی را از طریق تهاتر با سیستم بانکی تسویه کند.
افزایش ۱درصدی تورم به ازای ۱۰درصد کاهش ارزش پول ملی
نایبرییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت :مطالعات علمی نشان
داده هر  ۱۰درصدی که از ارزش پولی ملی کاسته شود ،یک درصد به تورم داخلی
افزوده میشود.
ظرفیت نصب شده انرژی های نو کشور به  581مگاوات رسید
از تیرماه سال  88تا ابتدای تیرماه سال  97حدود دو میلیارد و  153میلیون کیلووات
ساعت برق از محل انرژیهای نو تولید شده که این میزان باعث صرفهجویی 474
میلیون لیتری مصرف آب در کشور شده است.
پیشنهاد احیای کارت سوخت
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت :پیشنهاد کردیم برای مدیریت بهتر
مصرف سوخت ،کارت سوخت با رفع اشکاالت و نواقص احیا شود و مردم بدون
نگرانی به بنزین دسترسی داشته باشند.
تکذیب حذف یارانه سه دهک
سخنگوی دولت تاکید کرد :با وجود مضایق اقتصادی نیز پرداخت یارانهها در سال
 ۹۷به همان صورت قبلی ادامه خواهد یافت.
عطش سکه را پاسخ میدهیم
دبیرکل بانک مرکزی گفت :بانک مرکزی با هماهنگی بورس اوراق بهادار از اواسط
تیرماه در اقدامی جدید ،امکان عرضه تمامی حواله های پیش فروش شده سکه را در
بورس فراهم می کند تا بدین گونه عطش سکه را پاسخ دهد.
سازوکار صادرات انواع فلزات مشخص شد
بر اساس اعالم گمرک ،صادرات انواع فلزات صرفا توسط واحدهای تولید کننده یا
نمایندگان رسمی امکان پذیر است.
هند تا سال  ۲۰۱۹بندر چابهار را به بهره برداری می رساند
وزیر کشتیرانی هند گفت ،این کشور تالش می کند تا سال  ۲۰۱۹بندر استراتژیک
چابهار ایران را به بهره برداری برساند.
ای تی آر تحویل هواپیما به ایران را متوقف کرد
شرکت هواپیماسازی ای تی آر اعالم کرد ،ناگزیر است برنامه تحویل مابقی
هواپیماهای سفارش ایران را به دلیل تحریم های جدید آمریکا متوقف کند.

خارجی

ترامپ میخواهد آمریکا را از سازمان تجارت جهانی خارج کند
رئیس جمهور آمریکا بارها به مقامات ارشد کاخ سفید گفته است که می خواهد
آمریکا را از سازمان تجارت جهانی خارج کند.
ژاپن با  ۱۳میلیون بیکار چه کرد؟
ژاپن که پس از جنگ جهانی دوم  ۴۱درصد اقتصادش نابود شده بود ،امروز به یکی
از بزرگترین کشورهای صنعتی دنیا تبدیل شده و  ۱۳میلیون بیکار این کشور پس از
جنگ جهانی دوم با "کمپین  ۷۰ساله حمایت از تولید" به کمتر از  ۲میلیون نفر رسید.
توتال :اروپا به الانجی آمریکا و خطلوله گاز روسیه نیاز دارد
مدیرعامل توتال میگوید که استخراج گاز در اروپا ،شامل انگلستان ،نروژ و هلند ،در
حال افت است و در آینده اروپا به گاز آمریکا و روسیه نیازمند خواهد بود.
یونان به دنبال توسعه یک میدان گازی در نزدیکی غزه است
شرکت انرژی یونانی «انرژین» در حال مذاکره با مقامات فلسطین است تا میدان
گازی دریایی در کنار غزه که تخمین زده میشود تا  ۳۵میلیارد مترمکعب گاز
طبیعی داشته باشد را توسعه دهد.
نیمی از سرمایهگذاری شرکتهای مهم اروپا در انگلیس لغو شد
درحالیکه انگلستان اتحادیه اروپا را کمتر از یک سال دیگر ترک میکند ،از هر دو
شرکت ،یکی سرمایهگذاری خود در انگلستان را متوقف کرده است.
بانک مرکزی چین نرخ یوآن را مجددا دستکاری کرد
بانک مرکزی چین برای ششمین جلسه متوالی نرخ تبادل یوآن را دستکاری کرد و
بار دیگر  ۰.۶درصد آن را پایین آورد.
پیروزی اردوغان موجب جهش لیره ترکیه شد
ت جمهوریوپارلمانی
باپیروزیرجبطیباردوغانوحزبحاکماودرانتخاباتریاس 
ترکیه و انتظار رسیدن به یک دولت پایدار ،ارزش لیره ترکیه  ۱.۶درصد جهش کرد.
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قیمت میلگرد ساده و آجدار در بازار تهران
میلگرد ساده

قیمت ورق روغنی در بازار تهران

سایز

هفته چهارم خرداد

هفته اول تیر

سایز

هفته چهارم خرداد

0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.25
1.5
2
2.5

38,700
37,700
37,200
35,200
35,700
35,700
35,850
35,850
35,850
35,850
36,900

47,000
45,000
42,500
40,000
40,000
40,000
39,000
39,000
39,000
41,000
41,000

6.5
8
10
12
14

35,000
***
***
36,600
36,600

سایز

هفته چهارم خرداد

2

34,300

34,700

3

***

31,000

4

***

31,000

5

***

30,500

6

***

33,600

8

***

33,000

10

***

33,000

12

31,300

33,000

15

31,300

33,200

20

31,300

33,500

25

31,300

33,500

هفته اول تیر

سایز

هفته چهارم خرداد

هفته اول تیر

37,500
***
***
39,000
39,000

3
4
5
6
8
10
12
15

32,100
32,150
32,150
32,100
32,100
31,800
31,800
***

36,000
36,000
35,500
35,500
35,500
35,500
35,500
***

میلگرد آجدار

قیمت ورق سیاه در بازار تهران
هفته اول تیر

قیمت نبشی و ناودانی در بازار تهران
نبشی

سایز

هفته چهارم خرداد

هفته اول تیر

8
10
12
14
16
18
20
22
25
28
30
32

33,000
31,500
31,500
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
***
32,550

35,500
34,300
34,300
35,200
35,200
35,200
35,200
35,200
35,200
35,200
***
35,850

ناودانی
سایز

هفته چهارم خرداد

هفته اول تیر

6
8
10
12
14
16
18
20
22

32,100
32,100
32,100
32,100
32,000
32,000
46,500
46,500
57,000

35,500
35,500
35,500
35,500
35,500
35,500
48,000
48,000
42,000

روندتغییرات
قیمت محصوالت فوالدی
در بازار تهران

بورسکاال
تاریخمعامله

تاریخ تحویل

تولیدکننده

نام کاال

تولیدکننده

نام کاال

20,000

1397/04/04

1397/05/31

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد مخلوط

29,558

فوالد مبارکه اصفهان

تختال SM

25,740

1397/04/04

1397/06/31

ذوب آهن اصفهان

سبد تیرآهن  14تا 18

28,888

5,000

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه G

37,768

6,988

1397/06/31

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد12تاA3-32

28,500

1,000

1397/03/29

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

31,576

74,522

1397/04/04

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد مخلوط

30,310

1,600

1397/04/03

1397/05/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

27,020

139,564

1397/04/04

1397/05/31

ذوب آهن اصفهان

سبد تیرآهن مخلوط

29,787

10,000

1397/04/06

1397/05/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق قلع اندود

47,572

4,803

1397/04/04

1397/06/31

فوالد خوزستان

شمش بلوم (5SP)150*150

25,740

30,000

1397/04/03

1397/05/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

28,932

51,700

1397/04/05

1397/05/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

27,346

34,100

1397/04/05

1397/05/31

تختال C

25,740

30,000

1397/04/10

1397/05/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

27,346

5,640

1397/04/11

1397/05/31

فوالد خوزستان

تختال C

25,740

30,000

1397/04/06

1397/05/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

28,932

3,115

1397/04/11

1397/05/31

فوالد هرمزگان جنوب

قیمتپایانیمیانگینموزون(ریال) حجم معامله (تن)

تاریخمعامله

تاریخ تحویل

10,000

1397/03/29

1397/05/31

1397/03/29

1397/05/31
1397/05/31

قیمتپایانیمیانگینموزون(ریال) حجم معامله (تن)

