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افزایش صادرات محصوالت نهایی به جای
مقابله با صادرات فوالد میانی

از خصوصی سازی تا صادرات و مزیت انرژی

مردان انجـمن در همایش فــوالد چه گفتند؟

سیدرسولخلیفهسلطانی

دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

تقریبا همه صاحبنظران اقتصاد فوالد کشور معتقدند که در
شرایط فعلی زنجیره فوالد کشور و با توجه به رکود موجود و
همچنین مازاد ظرفیت ایجاد شده در بخش نورد و همچنین
ذوب فوالد ،توسعه صادرات تنها راه نجات است .اما چند نکته
مهم در این مبحث وجود دارد که الزم است به آن توجه شود
تا با هم افزایی نیروهای مختلف و ایجاد هم نوایی و هماهنگی،
بتوان این مهم را محقق کرد.
به عنوان یک استراتژی اصلی ،صادرات فوالد باید در طول این
زنجیره و در قالب یک سبد بهینه صادراتی دیده شود .در افق
 1404حدود  20میلیون تن صادرات دیده شده که لزوما تمام
آن نباید فوالد میانی یا محصوالت فوالدی باشد بلکه الزم است
با تعیین مزیت های نسبی صادراتی هر محصول در زنجیره
فوالد ،یک سبد بهینه صادراتی شامل آهن اسفنجی ،فوالد
میانی ،محصوالت فوالدی نوردی و حتی محصوالت پایین
دستی تر را تعریف کرد .در این راستا صنایع و تشکل های
پایین دستی فوالد متاسفانه یک مسیر اشتباه را انتخاب کرده
اند و آن مقابله با صادرات فوالد میانی( بیلت و بلوم و اسلب)
در جهت افزایش عرضه داخلی آن است تا به واسطه تفاوت
قیمت داخلی و خارجی ،کارخانجات صنایع پایین دستی
بتوانند نیم نگاهی به صادرات داشته باشند! این استراتژی از
آن جهت اشتباه است که به جای جامع نگری صادرات در
کل زنجیره بخشی نگری کرده و بر صادرات محصوالت پایین
دستی متمرکز می شود در حالی که بهتر و البته صحیح آن
است که صادرات در تمام حلقه ها براساس مزیت های نسبی
و تقاضای بازارهای صادراتی و حتی پتانسیل های بنگاهی
کارخانجات توسعه یابد به نحوی که به جای مقابله با صادرات
فوالد میانی راهکارهایی ارائه شود که صادرات محصوالت
فوالدی و نهایی در کنار صادرات فوالد میانی افزایش یابد .به
عبارت دیگر باید نگاه جامع صادراتی داشته باشیم و استراتژی
هایی را انتخاب کنیم که توسعه سبد بهینه صادراتی فوالد
کشور را موجب شود نه اینکه باعث توسعه نامتوازن صادرات
فوالد بدون توجه به فاکتورهای اقتصادی صادرات گردد.
یکی از این راهکارها ،توجه و حمایت جدی دولت محترم از
ایده صادرات مشترک است .چنانچه وزارت اقتصاد و گمرک
تدابیری بیندیشند که صنایع پایین دستی بتوانند مواد اولیه
مورد نیاز خود را با قیمت صادراتی از کارخانجات تولیدکننده
باالدستی خریداری کنند و در قالب عبور موقت نسبت به
صادرات کاالهای با ارزش افزوده بیشتر اقدام کنند ،عالوه
براینکه هم صنایع باالدستی و هم صنایع پایین دستی از
مزایای صادراتی برخوردار می شوند ،چرخ بنگاه های تولیدی
نیز بیشتر و بهتر می چرخد و اشتغال پایدار صنعتی کشور هم
حفظ شده و ارتقا می یابد.
یک راهکار دیگر در این مسیر ،تاسیس کنسرسیوم صادراتی
توسط بخش خصوصی و حمایت دولت از این کنسرسیوم
است .در صورت حمایت های مالیاتی ،تعرفه ای ،ارتباطات
و مناسبات ،مقرراتی ،تسهیالتی و  ...از سوی دولت نسبت به
کنسرسیوم های صادراتی به ویژه در محصوالت نهایی ،نه تنها
صادرات فوالد کشور تا حداکثر تقاضای منطقه ای به سمت
این محصوالت سوق خواهد یافت بلکه صادرات فوالد میانی و
آهن اسفنجی نیز روند طبیعی خود را طی کرده و لزومی به
ایجاد محدودیت در صادرات این کاالها نخواهد بود.

هشتمین همایش "چشم انداز صنعت فوالد
و معدن ایران با نگاهی به بازار" با حضور
وزیر صنعت ،معدن و تجارت و معاونین وی،
روسای انجمن های فوالد و سنگ آهن و
همین طور تعدادی از مدیران بخش دولتی
و خصوصی فعال در زنجیره فوالد برگزار شد.
رئیس انجمن فوالد:

خصوصی سازی واقعی در زنجیره فوالد
انجام شود
دکتر محمود اسالمیان رئیس هیئت مدیره
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران یکی از
سخنرانان این همایش بود که محور اصلی
سخنان خود را به خصوصی سازی در صنعت
فوالد کشور اختصاص داد و متفاوت تر از بقیه
سخنرانان صحبت کرد به طوری که در خالل
پانزده دقیقه سخنرانی وی ،چند بار حاضرین در
سالن همایش های صدا و سیما با تشویق های
خود سخنان رئیس انجمن فوالد را تایید کردند.
به گزارش چیالن ،دکتر اسالمیان صحبت های
خود با بیان مزیت های تولید فوالد در ایران
آغاز کرد و با اشاره به آمار ذخایر قطعی سنگ
آهن کشور ،چالش اکتشاف و استخراج را یک
چالش اساسی برای آینده فوالد ایران دانست
که نیازمند عزم ملی و منابع مالی است .وی
در این خصوص هشدار داد :با توجه به میزان
نیاز به سنگ آهن و روند فعلی اکتشاف و
استخراج ،اگر اتفاق بزرگ و موثری رخ ندهد
تردیدی نیست که در تامین سنگ آهن مورد
نیاز صنعت فوالد به مشکل برخواهیم خورد.
لذا موکدا از دولت و مجلس می خواهیم با
توجه به سرمایه گذاری هایی که انجام شده
است ،به مسئله سنگ آهن توجه ویژه ای
داشته باشند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در
ادامه سخنان خود روند تولید و صادرات و
واردات فوالد کشور را تشریح کرد و گفت:
عمده صادرات فوالد ایران را محصوالت میانی
یا فوالد خام شامل می شود اما با توجه به
تفاوت به وجود آمده بین قیمت های داخلی و
جهانی شمش و مقاطع طویل ،شرایط خوبی
برای توسعه صادرات به سمت محصوالت
نهایی به وجود آمده و انتظار داریم سال آینده
رشد خوبی را در صادرات فوالد شاهد باشیم.
دکتر اسالمیان با اشاره به نتایج نخستین
ویرایش اطلس ملی فوالد ایران اظهار داشت:
این اطلس نشان می دهد که واحدهای متعدد
و پراکنده و با ظرفیت های غیر اقتصادی در
زنجیره فوالد ایران وجود دارد .وی در این باره
خاطر نشان کرد :بهنظر من بخشخصوصی

در این باره مقصر نیست ،بلکه آنکه مجوز
میدهد مقصر است و مجوز احداث واحدهای
پراکنده و با ظرفیت غیر اقتصادی نباید به
سرمایه گذاران بخش خصوصی داده می شد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در
بخش پایانی سخنان خود که بیشترین وقت
از سخنرانی وی را هم صرف خود کرد ،بر لزوم
خصوصی سازی واقعی در صنعت فوالد و به
طور کلی اقتصاد کشور تاکید و تصریح کرد:
مسیر طی شده در توسعه صنعت فوالد کشور
اشتباه بوده و باید از طریق خصوصی سازی
واقعی آن را اصالح کرد.
دکتر اسالمیان در طی سخنرانی خود چندین
بار این جمله را بر زبان آورد که" فرصتمان
برای اشتباه تمام شده است" و در توضیح آن
اظهار داشت :متاسفانه کشور در توسعه معادن
و فوالد نقشه راه نداشته است و این شرایط
سبب شده تا  60درصد ظرفیت واحدهای
نوردی و  40درصد ظرفیت واحدهای ذوب
فوالد خالی باقی بماند .ضمن اینکه بخش
خصوصی هم در جای مناسب به صنعت
فوالد ورود پیدا نکرده است و اکثر واگذاری
بنگاه های دولتی ،به بخش خصوصی واقعی
صورت نگرفته است .تعدادی از طرح ها هم
با حمایت و فشار نمایندگان مجلس احداث
شده و اکنون با ضرر و زیان روبرو شده
است .دخالت نمایندگان مجلس از تصویب
طرح های فوالدی در حوزه های انتخابیه خود
هم فراتر رفته و حتی کار به جایی رسیده که
انتخاب مدیران این کارخانجات را هم حق
خود می دانند!
وی با تاکید مجدد بر لزوم خصوصی سازی
واقعی در زنجیره فوالد کشور ،خطاب به
دولتمردان گفت :مجدانه اقتصاد دولتی
را رها کنید .دولت شجاعانه جلوی دخالت
سیاست در اقتصاد را بگیرد و باور داشته
باشد که اقتصاد دولتی ریشه در کمونیسم
و سوسیالیسم دارد .همان گونه که جنگ را
مردم اداره کردند ،اقتصاد کشور را نیز اداره
می کنند .پس بیایید با خصوصی سازی
واقعی مردم را در اقتصاد محور اصلی قرار
دهیم .بنده به عنوان یک دلسوز این مملکت
که پست های دولتی و حاکمیتی داشته ام،
قول می دهم که اگر این اتفاق بیفتد ،اقتصاد
کشور از رکود خارج خواهد شد و رونق
خواهد گرفت.
رئیس انجمن فوالد در پایان صحبت های
خود از بخش خصوصی فوالد هم خواست
تا تاکید رئیس جمهور بر خصوصی سازی را
یک فرصت طالیی بداند و با مطالعه و مشاوره

و تدوین برنامه عملیاتی خود را برای تصاحب
بنگاه های تحت تملک دولت آماده کند.

باید برنامۀ مدونی داشته باشیم تا بازارهای
صادراتی که با مشقت زیاد به دست آمده
است ،تحت الشعاع قرار نگیرد.

عضو هیئت مدیره انجمن فوالد:

دکتر سبحانی در خصوص چالش تکنولوژی
با رویکرد صادرات هم توصیه ای داشت:
سرمایه گذاران فوالدی حواسشان باشد که
تکنولوژیبهروزیراخریداریمیکنندیانه!چرا
که این تکنولوژی باید بهای تمام شده محصول
تولیدی آنان را در سطح جهانی رقابتی کند.

برنامه مدون صادراتی تدوین شود
دکتر بهرام سبحانی ،عضو هیئت مدیره انجمن
تولیدکنندگان فوالد ایران و مدیرعامل فوالد
مبارکه اصفهان هم در هشتمین همایش
چشم انداز صنعت فوالد با نگاهی به بازار،
چالش های صنعت فوالد ایران در افق 1404
را چنین برشمرد :مازاد ظرفیت تولید ،صادرات
و الزامات آن ،استفاده از تکنولوژی جدید،
ظرفیت بهینه تولید ،ارتقای بهره وری(مواد،
نیروی انسانـــی ،انرژی) و مکان یابـــی.
وی مکان یابی را یک فاکتور اساسی در
احداث طرح ها دانست و گفت :اگر بخواهیم
نگاه صادرات محور داشته باشیم باید به
سمت آب های آزاد و دسترسی به بازارهای
جهانی حرکت کنیم .درحال حاضر یکی از
مشکالت صنعت فوالد ایران در این حوزه
پراکندگی و مقیاس های کوچک واحدهای
تولیدی در صنعت فوالد است.
مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان بیشترین
عدم بهره گیری از ظرفیت های موجود
صنعت فوالد در جهان را متعلق به چین
اعالم کرد وگفت :ولی متاسفانه ایران از چین
هم عقب تر است .از جمله دالیلی که واحدها
به ظرفیت اسمی نمی رسند بحث پراکندگی
است و به همین خاطر هنوز بحث توازن
زنجیره تولید فوالد اتفاق نیافتاده است.
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان
فوالد ایران در کلیدی ترین بخش سخنرانی
خود بر لزوم برنامه ریزی صادراتی در صنعت
فوالد تاکید کرد و اظهار داشت :با فرض
اینکه اهداف سند چشم انداز و ایجاد ظرفیت
و تولید  55میلیون تن فوالد محقق شود و
جمعیت کشور نیز به 90میلیون نفر افزایش
یابد ،با حدود  20تا  25میلیون تن مازاد
فوالد مواجه می شویم که راهی جز صادرات
آن نخواهیم داشت .دکتر سبحانی خاطر
نشان کرد :صادرات فرهنگ و راهکارهای
خاص خود را دارد .کارخانه های پایین دستی
فوالد ،معموالً از چهار ماه قبل محصول
موردنیاز خود را سفارش می دهند؛ از این رو
مهم ترین بحث در حوزۀ صادرات محصوالت
فوالدی ،برنامه ریزی برای صادرات و بازاریابی
مناسب است .باید به خاطر داشته باشیم
نمی توان یک شبه به بازارهای صادراتی
مناسب دست یافت؛ بنابراین برای حفظ این
بازارها نیز هنگام رشد یا رکود مصرف داخلی

خزانه دار انجمن فوالد:
گران شدن گاز صنایع فوالد به معنی
محرومیت از مزیت خدادادی است
بهادر احرامیان ،عضو هیئت مدیره و خزانه دار
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران که در پنل
تخصصی این همایش حضور داشت ،در مورد
رقابتپذیری در صنعت فوالد ایران عنوان
کرد :در کشور ما نزدیک به  ۳۴میلیارد
مترمکعب ذخایر قطعی گاز تاکنون شناسایی
شده و طبیعی است باید از این مزیت نسبی
در توسعه صنایع گازبر بهره برداری حداکثری
کنیم .در این راستا باید قیمت گاز برای
صنایعی مثل فوالد ارزان باشد چرا که گران
شدن بهای آن و نزدیک کردن آن به سطح
کشورهایی که این مزیت را ندارند ،به معنی
محروم کردن کشور از یک نعمت و مزیت
خدادادی است.
وی افزود :در مورد آب هم مصرف صنعتی
ایران به نسبت بخشهای دیگر مخصوصا
کشاورزی بسیار پایین است و البته باز هم
صنعت و فوالد اولویت خواهد داشت و باید
قيمت آب را براي بخش صنعت و كشاورزي
واقعي كنيم.
احرامیان تصریح کرد :نگاه كشور به آب بايد
نگاه واقعي و اقتصادي باشد .از طرف دیگر
مصرف باالی انرژی در نهایت به خود واحد
نیز صدمه میزند و هزینههای اجرایی و
حتی تعمیر و نگهداری را افزایش خواهد داد.
البته شاید در برخی واحدهای کوچک بخش
خصوصی مصرف انرژی باالتر باشد.
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان
فوالد ایران با تاکید دوباره این موضوع که
ايران  ٣٤تریلیون متر مكعب ذخيره گاز
طبيعي دارد و صادركننده گاز است گفت:
بنابراين مقايسه نرخ گاز ايران با يك كشور
وارد كننده گاز قياس درستي نيست .ما
بايد از اين مزيت نسبي خدادادي استفاده
حداكثري كنيم و گاز ارزان را به صنعت
بدهيم و آن را به صورت محصوالت گازبر و با
ارزش افزوده بيشتر صادر كنيم.

گمبرون نیازمند سرمایه خارجی است
حسن مصیب زاده در گفتگو با چیالن گفت :طرح گمبرون نیازمند تامین مالی است و چنانچه این تامین مالی انجام شود طرح آغاز می شود.
مصیب زاده توضیح داد :این طرح نیاز به سرمایه خارجی دارد و امیدواریم در مذاکره با روس ها سرمایه گذاری آن تامین گردد .وی افزود:
ارزش کل سرمایه گذاری این طرح بالغ بر یک میلیارد دالر و اشتغالزایی آن حدود 3هزار نفر برآورد می شود.

فوالد خوزستان بر اساس گزارش عملکرد  9ماهه خود اعالم
کرد 735 ،ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده است .به
گزارش چیالن ،فوالد خوزستان  ۱۴۰درصد رشد در سود
خالص هر سهم خود نسبت به  ۹ماهه سال  ۹۵اعالم کرده
چراکه سود هر سهم دوره  ۹ماهه پارسال  ۳۰۶ریال بود .این
شرکت در سال گذشته درمجموع تا پایان سال  ۴۴۷ریال
سود به ازای هر سهم محقق کرده بود .گزارش کدال نشان
می دهد ،فوالد خوزستان  ۹۱درصد از سود پیش بینی شده
سال مالی جاری را تا پایان آذر ماه محقق کرده است.

چادرملو تعدیل مثبت ۳۵
درصدی اعالم کرد
چادرملو با توجه برخی عوامل شامل افزایش نرخ فروش
محصوالت ،تعدیل مثبت  35درصدی را در پیش بینی
درآمد هر سهم خود اعالم کرد .به گزارش چیالن ،چادرملو
در گزارش اخیر خود تغییری را در پیش بینی درآمد هر
سهم سال مالی  ۹۶ارائه کرده که حاکی از تعدیل مثبت ۳۵
درصدی نسبت به گزارش قبل است .این شرکت براساس
عملکرد  9ماهه پیش بینی فعلی سال مالی منتهی 29
اسفند  96را  67درصد پوشش داده است .شرکت چادرملو
دلیل تعدیل مثبت درآمد هر سهم خود را افزایش نرخ
فروش محصوالت کنسانتره ،دانه بندی ،گندله و شمش
فوالدی و همین طور افزایش هزینه های عملیاتی ،هزینه
ها و درآمدهای مالیاتی و غیر عملیاتی اعالم کرده است.
به گزارش چیالن ،در این گزارش آمده که سود خالص
پیش بینی قبلی از  ۷هزار و  ۷۵۰میلیارد و  ۵۱۷میلیون
ریال به  ۱۰هزار و  ۴۵۷میلیارد و  ۳۰۲میلیون ریال در
گزارش جدید افزایش یافته است .گفتنی است ،شرکت
چادرملو با محقق کردن  209ریال سود به ازای هر سهم
در  9ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل
رشد 12درصدی را در سود به ثبت رساند .سود هر سهم
چادرملو در  9ماهه اول سال قبل 186ریال بود .این شرکت
در مجموع سال قبل هم 271ریال سود محقق کرده بود.

جابریان خبر داد:

قرارداد صادرات  ۲۰هزار تنی
فوالد روهینا به آفریقا

اخیرا ً در  12و  14بهمن ماه شاهد افتتاح چند طرح زنجیره فوالد در استان های کرمان و یزد بودیم .این طرح ها شامل
پروژه های صنعتی منطقه گل گهر با حضور رئیس جمهور در استان کرمان و پروژه های چادرملو با حضور معاون اول رئیس
جمهور در استان یزد به افتتاح رسید.
افتتاح رسمی  3طرح در منطقه گل گهر

به گزارش چیالن ،آیین افتتاح پروژه های منطقه گل گهر با حضور رییس جمهور ،وزیر صنعت معدن تجارت ،وزیر نیرو،
وزیر کشور ،استاندار و مسئولین محلی در 12بهمن ماه برگزار شد و در این آیین خط  ۷تولید کنسانتره شرکت گل گهر،
کارخانه مگامدول اول تولید آهن اسفنجی شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر و واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی
گل گهر به بهره برداری رسید و عملیات اجرایی پروژه احداث راه آهن سیرجان-کرمان آغاز شد.
دکتر شریعتمداری ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت نیز در این مراسم ایجاد توازن در زنجیره فوالد را امری مهم دانست و بیان کرد:
این توازن در قبل از آغاز به کار دولت یازدهم از بین رفت ،خوشبختانه در دولت یازدهم این توازن تا حدود زیادی مجددا ایجاد شد.
شریعتمداری ادامه داد :زنجیره فوالد موضوع مهمی برای ایجاد توازن است و  62درصد فوالد خاورمیانه در ایران تولید می شود.
ناصر تقی زاده ،مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر نیز در این مراسم گفت :منطقه گل گهر با دارا بودن  ۶آنامولی
معدنی ۲۶ ،درصد ذخایر سنگ آهن ایران را دارد .این مجموعه تنها مجتمع کشور است که از استخراج سنگ آهن تا تولید
فوالد را در یک منطقه و به صورت یکجا دارد .در حال حاضر بیش از  ۱۹هزار نفر در شرکت ها و تمامی پروژه های منطقه
گل گهر مشغول به کار هستند که از این میزان بیش از  5700شغل در دو سال اخیر ایجاد شده است .تقی زاده گفت :طرح
انتقال آب خلیج فارس به منطقه با مشارکت شرکت گل گهر در حال اجراست که در صورت رفع مشکالت نقدینگی ،این
پروژه ملی ظرف  ۲سال آینده به بهره برداری خواهد رسید .مجموع تولیدات گل گهر از سال  ۹۲به  ۹۶افزایش  ۱۲۶درصدی
پیدا کرده که در این میان میزان تولید شرکت معدنی و صنعتی گل گهر طی این مدت بیش از  ۷۰درصد رشد داشته است.
افتتاح رسمی  2پروژه بزرگ چادرملو

افتتاح کارخانه فوالد یک میلیون و  300هزار تنی و نیروگاه  500مگاواتی چادرملو  14بهمن ماه با حضور دکتر جهانگیری،
معاون اول رئیس جمهور و دکتر شریعتمداری ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت در استان یزد برگزار شد.
جهانگیری ،یکی از شاخص های توسعه صنعتی و سرمایه گذاری را نیز ثبات در مدیریت های بخش خصوصی عنوان کرد و
گفت :متاسفانه بنگاه های دولتی در بهره وری چندان موفق عمل نمی کنند و آن هم بیشتر به دلیل بی ثباتی در مدیریت ها
است .باید دقت کنیم مدیران سیاسی وارد عرصه مدیریت بنگاهداری نشوند.
محمود نوریان ،مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو نیز در این مراسم گفت :واحد احیای مستقیم این مجتمع در
مجاورت کارخانه فوالد در حال ساخت است که تا کنون  82درصد پیشرفت فیزیکی داشته است ،با آغاز بکار این واحد که
پیش بینی می شود در نیمه اول سال آینده مورد بهره برداری قرار گیرد ساالنه یک میلیون و  550هزار تن آهن اسفنجی
نیز تولید می گردد .برای ساخت این دو واحد فوالدی از آخرین فناوری روز دنیا استفاده شده که ویژگی آن برخورداری
از روش هات شارژ برای تولید شمش فوالد است  .در این روش آهن اسفنجی پیش از سرد شدن و با دمای  600درجه
مستقیماً وارد کوره های ذوب در کارخانه فوالد می شود و در نتیجه موجب صرفه جویی 30درصدی مصرف برق و 43
درصدی مصرف آب می گردد.
نوریان توضیح داد :برای اجرای این دو طرح بیش از  21هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است و این شرکت به منظور
تامین آب مصرفی برای فرآیند عملیات تولید آهن اسفنجی و شمش فوالد با توجه به کمبود های شدید آب در منطقه در
توافق با سازمان آب و فاضالب استان یزد ،اجرای شبکه فاضالب شهر اردکان و تصفیه آن را بر عهده گرفت .برای اجرای
این طرح  2هزار میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است .با بهره برداری از این طرح ساالنه  2میلیون و  900هزار متر
مکعب آب برای مصرف واحد های تولیدی مجتمع این شرکت تامین می شود.

تحقق سود  70ریالی فوالد
آلیاژی ایران

فوالد آلیاژی ایران در گزارش عملکرد و صورت های مالی 9
ماهه خود اعالم کرد به ازای هر سهم 70ریال سود محقق
کرده است .این شرکت در  9ماهه سال  95حدود  48ریال
سود محقق کرده بود درنتیجه با توجه به اینکه شرکت در
سال مالی جاری افزایش سرمایه 20درصد را به ثبت رسانده
و با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در
سود هر سهم  46درصد رشد داشته ولی سود خالص رشد
 78درصد داشته است .این شرکت بر اساس عملکرد  9ماهه
 55درصد از سود سال جاری خود را پوشش داده است.

پوشش  90درصدی سهام فوالد
مبارکه در  9ماهه اول امسال
فوالد مبارکه اصفهان در دوره  9ماهه منتهی به  30دی
 96به ازای هر سهم  491ریال سود محقق کرده که نسبت
به مدت مشابه سال قبل  230درصد رشد داشته است.
این شرکت براساس گزارش های مالی و گزارش عملکرد
 9ماهه  90درصد از سود سال مالی منتهی به  29اسفند
را محقق کرده است .فوالد مبارکه در گزارش تفسیری
مدیریت پروژه های در دست اجرای کارخانه را عامل توسعه
فوالدسازی و نورد پیوسته ،توسعه انرژی و سیاالت و طرح
توسعه سنگان اعالم کرده که طرح سبا در دی ماه به بهره
برداری و تولید رسیده و پیش بینی می شود در سال 97
تولید  1.4میلیون تن را محقق نماید و اما دو طرح دیگر
به ترتیب با پیشرفت  73درصدی و  57درصدی احتمال
می رود در سال  97به بهره برداری برسند .در مورد طرح
سنگان نیز باید گفت گندله سازی آن به بهره برداری رسیده
اما کنسانتره سازی آن تا پایان  97به بهره برداری می رسد.
در گزارش مذکور آمده است شرکت در راستاي تکمیل
طرح هاي توسعه آتی خود در نظر دارد ،با احداث یک
واحد نورد گرم به ظرفیت ساالنه  3میلیون تن ،در راستاي
متوازن نمودن ظرفیت خطوط تولیدي اقدام نماید .با اجراي
این طرح می توان انتظار داشت که ضمن تکمیل زنجیره
تولید شرکت ،ارزش افزوده بیشتر محقق گردد و پیش بینی
می شود که در سه سال آینده به بهره برداري برسد.

ذوب آهن اصفهان  2ریال سود
اعالم کرد

از ورود یک گندله سازی به چرخه تولید تا افتتاح طرح های استانی

فوالد روهینا جنوب با انعقاد قراردادی با يكي از
كشورهاي آفریقايي حجم صادرات خود از ابتدای سال
تاکنون را به  45هزار تن می رساند .محمد جابریان،
رئیس هیئت مدیره مجتمع فوالد روهینا جنوب در
گفت و گو با چیالن با اعالم این خبر گفت :صادرات
شرکت تاکنون  ۲۵هزار تن بود اما قرارداد  ۲۰هزار تنی
برای ارسال محموله به آفریقا نیز منعقد شده است .وی
افزود :بنابراین فوالد روهینا با ارسال محموله به آفریقا
به صادرات  ۴۵هزار تنی دست خواهد یافت و عالوه بر
عراق به بازار صادراتی دیگری نیز ورود پیدا خواهد کرد.

در سفر دولت به یزد همچنین طرح گندله سازی مجتمع فالت مرکزی بافق با اعتبار بیش از  170میلیارد ریال توسط
وزیر صنعت ،معدن و تجارت مورد بهره برداری قرار گرفت .دکتر محمد شریعتمداری در سفری کوتاه به بافق ضمن بازدید
از پیت معدن چغارت و صنایع جوار معدنی بافق ،کارخانه گندله سازی مجتمع فالت مرکزی این شهرستان را نیز افتتاح
کرد .این طرح یکی از طرح های پژوهش محور و محصول سال ها مطالعه و تحقیقات است که بدون نیاز به آب می تواند
فرایند گندله سازی را تکمیل کند در حالی که در سایر روشها به ازای تولید هرتن گندله  200لیتر آب مصرف میشود.
از دیگر طرح هایی که در هفته دولت به بهره برداری رسید می توان به خط خردايش مجدد کنسانتره سنگ آهن سیرجان
اشاره کرد که توسط مدیرعامل هلدینگ میدکو افتتاح شد .فوالد نی ریز هم که یکی از  7طرح فوالد استانی است دیگر
طرحی بود که در بهمن ماه و با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر صمت مورد بهره برداری قرار گرفت و سبزوار دیگر
طرح فوالدهای استانی تا پایان بهمن ماه به بهره برداری خواهد رسید .همچنین گندله سازی فوالد خراسان با ورود اولین
محموله ریلی کنسانتره از چادرملو در مرحله بهره برداری رسمی قرار گرفته است.

گزارش عملکرد  9ماهه ذوب اهن اصفهان نشان می دهد،
سود هر سهم محقق شده این شرکت در مدت مذکور
2ریال است و این سود حاکی از خروج این شرکت از
زیان است .به گزارش چیالن ،سهام این شرکت در  9ماهه
پارسال  221ریال زیان کرده بود و در پایان سال هم
 224زیان تقسیم کرد اما امسال و در گزارش  9ماهه
از زیان خارج شد و به سود 2ریالی رسید .ذوب آهن
براساس گزارش عملکرد  9ماهه 40 ،درصد پیش بینی
سال مالی منتهی به  29اسفند  96را پوشش داده است.

سود  121ریالی فوالد خراسان در  9ماهه اول امسال
فوالد خراسان براساس اطالعات و صورت های مالی میان
دوره ای  9ماهه منتهی به  30آذر  ،96سود محقق شده
در مدت مذکور را  121ریال اعالم کرد .تحقق این رقم به
معنای رشد  41درصدی نسبت به سود محق شده مدت

مشابه سال گذشته یعنی  86ریال است.
به گزارش چیالن ،مجتمع فوالد خراسان در دوره  9ماهه
منتهی به ( 96/09/30حسابرسی نشده) به ازای هر سهم
 121ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه

سال قبل 41درصد رشد داشته است .این شرکت براساس
عملکرد  9ماهه پیش بینی فعلی  82درصد از سود سال
مالی منتهی به  29اسفند  96را پوشش داده است .گفتنی
است ،فوالد خراسان پیشنهاد افزایش سرمایه را از  8هزار

میلیارد ریال به  10هزار میلیارد ریال از محل مطالبات حال
شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصالح ساختار
مالی ارائه کرده و در انتظار تصمیم و اعالم سازمان بورس و
اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

اخبار داخلی

تحقق سود  ۷۳۵ریالی
فوالد خوزستان در  ۹ماه سال ۹۶

گزارش سفر فوالدی دولت به کرمان و یزد
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واکنش ها به تعرفه آنتی دامپینگ برزیل بر ورق وارداتی چین و روسیه
تعرفه های آنتی دامپینگ برزیل بر روی ورق گرم چین و روسیه بر صنعت داخلی تأثیرگذار است .به گزارش چیالن ،وزارت مالیه برزیل اعالم
کردن اعمال قوانین آنتی دامپینگ بر روی واردات ورق گرم از روسیه و چین تاثیر منفی بر صنایع داخلی و مصرف کنندگان اصلی این گونه
ورق ها در این کشور خواهد گذاشت .این وزارت خانه اشاره کرده که این مسئله نرخ تورم را نیز افزایش خواهد داد.
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تحقیقات آنتی دامپینگ توسط تولیدکنندگان فوالد برزیلی شامل شرکت های آرسلورمیتال برزیل ،شرکت  Gerdauو شرکت  CSNو در
تاریخ  29آوریل  2016مطرح شد.

اخبار خارجی

سهم ایران ،ترکیه ،عربستان و آمریکا از صادرات الکترود گرافیتی هند
به گزارش چیالن ،طبق اطالعات منتشر شده ،صادرات الکترود گرافیتی هند در بین ماه های ژانویه تا اکتبر سال
 2017حدود  64هزار و  380تن گزارش شده است .صادرات الکترود هند نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 50
درصدی داشت .ایران اصلی ترین واردکننده الکترود گرافیتی از هندوستان است ،واردات الکترود از سوی ایران 11
هزار و  340تن بود که  18درصد از صادرات الکترود هند را به خود اختصاص داده است .مصر دومین واردکننده
الکترود از هند است که سهم  10درصدی از واردات الکترود هند داشته و حجم وارداتش  6هزار و  660تن بود.
ترکیه هم سهم  10درصدی از واردات الکترود هند داشت و حجم واردات را به  6هزار و  650تن رساند .آمریکا
با سهم  9درصدی  5هزار و  990تن الکترود از هند وارد کرد .عربستان هم با سهم  7درصدی بالغ بر  4هزار و
 670هزار تن الکترود از هند وارد کرد و  45درصد یعنی  29هزار و  100تن مابقی نیز به دیگر کشورها صادر شد.

سوددهی باالی فوالدسازان ترکیه ای
در سال 2017

گزارش هـــا حاکــی از آن اســت
که تولید فوالد خام ترکیه در بین
ماه های ژانویه تا نوامبر 13درصد
رشد داشته و به  34میلیون و 200
هزار تن رسیده است که سهم تولید
به روش کوره قوس الکتریکی 69
درصد است .برآورد این بود در سال
 2017بالغ بر  37میلیون و  300هزار تن فوالد خام تولید شود که براساس
گزارش انجمن جهانی فوالد به  37میلیون و  524هزار تن رسید.
به گزارش چیالن ،بهبود عملکرد فوالدسازان ترکیه ای در سال  2017و
سوددهی باالی آنها در تولید فوالد خام به ویژه به روش کوره قوس الکتریکی،
تقاضای قراضه را در این کشور تحت تاثیر قرار داد .اگرچه آمار نهایی تجارت
در سال گذشته هنوز منتشر نشده است اما انتظار می رود که در سال 2017
مصرف قراضه در ترکیه با  16.5درصد رشد مواجه شده باشد .مصرف مواد اصلی
فوالدسازی در سال گذشته  30میلیون و  200هزار تن تخمین زده می شود
که این رقم از  25میلیون و  900هزار تن سال  20165باالتر است .حدود 9.5
میلیون تن از این رقم یعنی سهمی معادل  32درصد تامین داخلی شده است.
فوالدسازان ترکیه ای هم در سال قبل ترجیح داده اند بر روی همکاری با فعاالن
حوزه قراضه تمرکز کنند و به واسطه کسب حاشیه سود باالتر ،از خرید محصوالت
نیمه نهایی یا مواد اولیه جایگزین نظیر سنگ آهن امتناع کرده اند .بنابراین به
طور قابل توجهی واردات قراضه به ترکیه افزایش یافت.

کاهـــش قیمــت صادراتـــی
ورق گرم چین

به گــزارش چیالن ،تولیــدکنندگان
ورق گرم چین قیمت های صادراتی
خود را کاهش دادند .با این وجود
آنها سیگنال های مثبتی را در بازار
دیده اند و به جهش قیمت در آینده
نزدیک امیدوار شدند .بهای نورد گرم
از سوی بسیاری از کارخانجات اصلی
چین 570 ،تا  580دالر در هر تن فوب بنادر چین عرضه می شود که تقریبا
بدون تغییر از قیمت های قبل یعنی  570تا  585دالر در هر تن است .گفته
می شود پس از کاهش پیشنهادات خرید در اوایل ماه ،تامین کنندگان سفارشات
زیادی را از سوی بازارهای بین المللی دریافت کرده اند .بسیاری از تولیدکنندگان
چینی حجم فروش آتی خود برای تحویل در ماه مارس را به فروش رسانده اند
و این مسئله سبب شد قیمت ها برای مدتی در ثبات باقی بماند .کاهش قیمت
های صادراتی سبب افت قابل توجه قیمت های داخلی نیز شد به گونه ای که 17
دالر در هر تن قیمت های داخلی کاهش یافت .با این وجود فعاالن داخلی چین
امیدوارند این روند طوالنی نشود چراکه در هفته های جاری موجودی انبارهای
کارخانجات و تجار هر دو کاهشی بوده است بنابراین بازار فشار کمتری را شاهد
است و چشم انداز بازار به تدریج بهبود می یابد .طبق این گزارش ،به تازگی
قراردادی با پاکستانی ها به قیمت  570دالر در هر تن برای تحویل در پاکستان
و  550دالر فوب چین بسته شده است .چینی ها در قرارداد با ویتنام قیمت های
کمتر از  570دالر سی اف آر ویتنام و  550دالر فوب چین را پیشنهاد نمی دهند.

صادرات فرو آلیاژ کره جنوبی در سال  2017کاهشی شد

به گزارش چیالن ،طبق آمار تجارت خارجی ،کره جنوبی در سال  2017حدود
یک میلیون و  139هزار تن فرو آلیاژ وارد کرده که نسبت به سال  2016بالغ
بر  2.9درصد افزایش یافته است .از این میزان واردات ،بیش از  550هزار تن
فروکروم پر کربن بود و حدود  263هزار تن آن فروسیلیکو و  128هزار تن نیز

این شرکت همچنین قصد دارد در سال  2018استخراج از معدن زیر زمینی را
 33درصد افزایش داده و به یک میلیون تن در سال برساند .ارتقای این فرایندها
که سرمایه ای بالغ بر  43.8میلیون دالر نیاز دارد باعث افزایش سه برابری تولید
در این مجموعه می شود .بنابراین برنامه شرکت بر روی افزایش تولید متمرکز

سیلیکومنگنز بود .گفتنی است ،در سال  2017کره جنوبی  228هزار تن فروآلیاژ
صادرات کرد که  16.3درصد کمتر از سال  2016بود .از این میزان 155 ،هزار
تن فرومنگنز کم کربن 42 ،هزار و  400تن فرومنگنز پر کربن و  16هزار و 400
تن فرومولیبدن ثبت شده است.

قيمتهايجهاني
تهیه و تنظیم :مریم رحیمی

هفته منتهی به
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هفته منتهی به
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 58درصد وارداتی -شمال چین
سنگ آهن
CFR

32-33

33-34

32/5-33/5

35/5-36/5

41-42

 65درصد وارداتی -شمال چین
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CFR
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82-83

78-79

81/5-82/5

86-87
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CFR
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28/5-29/5
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28/5-29/5
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شمش
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465
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ورق گرم

صادراتی چین

550
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544-546

542-544
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566-568
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ورق گرم

صادراتی دریای سیاه
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ورق گرم
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میلگرد
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510-515

525-530
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565-575

560-564
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میلگرد
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628/5
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555-575

530-580
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530-565
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550-570
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هفته منتهی به هفته منتهی به
11اکتبر20 2017اکتبر2017

شده است .این مجموعه بخشی از سرمایه خود را صرف عملیات تعمیر و نگهداری
خواهد کرد تا به تولید  10میلیون تن کنسانتره به منظور دستیابی به فرایند
تولید پایدار برسد .از این میزان تولید 2 ،میلیون و  25هزار تن کنسانتره به
شرکت آرسلورمیتال واقع در شرق اروپا حمل و تحویل داده خواهد شد .اطالعات
نشان می دهد  AMKRدر سال  2017حدود  9.1میلیون تن کنسانتره تولید
کرد که 2درصد باالتر از سال  2016بود .حدود  900هزار تن از این کنسانتره به
جمهوری چک ،لهستان و رومانی صادر شد درحالی که در سال  2016این رقم
معادل  1.7میلیون تن بود.
هفته منتهی به هفته منتهی به هفته منتهی به
2دسامبر16 2017دسامبر 2 2017ژانویه 2018

داخلی
دستورالعمل شناسایی و تأمین مالی بنگاههای تولیدی برای بازسازی و
نوسازی ابالغ شد
با توجه به ضرورت انجام حمایتهای الزم از بنگاهها و با توجه به بسته ارتقای
توان تولید ملی مصوب جلسه  26اسفندماه  95ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی،
دستورالعمل شناسایی و تأمین مالی بنگاههای صنفی تولیدی برای بازسازی و
نوسازی از سوی وزیر صنعت ،معدن و تجارت ابالغ شد.
طبق دستورالعمل وزارت صنعت ،معدن و تجارت بنگاههای صنفی تولیدی
۱۴رسته از جمله قطعه سازان ،فلزتراشان ،فلزکاران و ریختهگران شناسایی،
نوسازی و بازسازی میشوند.
صادرات کشور نیازمند فرماندهی واحد است
خسروتاج،معاونصادراتیوزیرصنعت،معدنوتجارتگفت:صادراتکشوربرای
اتخاذ تصمیمات درست نیازمند فرماندهی واحد است تا دستگاههای مرتبط با این
موضوع زیر چتر این فرماندهی ،در راستای توسعه صادرات غیرنفتی گام بردارند.
بخشغیردولتیبهعنوانیکیازمنابعتامینمالیبرایتوسعهبنادرمشخصشد
نمایندگان مجلس ،سازمان بنادر را موظف کردند تا جهت توسعه بنادر عالوه
بر استفاده از منابع داخلی خود مندرج در بودجه سنواتی از محل سرمایه گذاری
بخش غیردولتی نیز استفاده کند.
وزیراسبقصنعت:تسهیالتبانکیبهتنهاییبرایخروجازرکودکارآمدنیست
وزیر اسبق صنعت با بیان اینکه دولت ها باید در مورد هزینه کرد از جیب مردم
دقت الزم را انجام دهند،گفت :تصمیمات نباید منجر به تزریق منابع بودجه ای
و تسهیالت بیشتر بانکی شود چرا که تسهیالت بانکی به تنهایی نمی تواند ما را
در خروج از رکود موفق کند.
تورم دی ماه  ۸.۲درصد شد
درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کاالها و خدمات مصرفی خانوار) در دوازده
ماه منتهی به دی ماه سال  ١٣٩٦نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور
 ٨.۲درصد ،مناطق شهری  ٨.١درصد و مناطق روستایی  ٩.٢درصد بوده است.
پیش بینی قیمت دالر در سال  ۹۷از منظر مرکز پژوهش های مجلس

برنامه افزایش تولید کنسانتره و صادرات واحد آرسلورمیتال در اوکراین

شرکت  AMKRکه واحد آرسلورمیتال واقع در اوکراین است در برنامه های
توسعه ای خود پروژه ای را تعریف کرده و هدف گذاری آن را تا سال  2020قرار
داده است .براساس این طرح کارخانه مذکور معدن  Artemaرا اجاره می کند تا
در حوزه کنسانتره سنگ آهن به خودکفایی برسد.

سرخطخبرهایاقتصادی

هفته منتهی به
20ژانویه 2018

هفته منتهی به
3فوریه 2018

40/5-41/5

43/5-44/5

44/5-45/5

39-40

88/5-89/5

91-92

89-90

28/5-29/5

28/5-29/5
487/5

در روزهایی که نوسان و افزایش نرخ ارز بازار را متالطم کرده است ،مرکز
پژوهش های مجلس در برآوردی از نرخ ارز در سال آینده ،از متوسط نرخ
 ۴۴۵۰ -۴۳۰۰تومانی دالر برای فصل زمستان سال  ۹۷خبر داد.
برداشت از صندوق توسعه ملی در بودجه  ۹۶منوط به اخذ نظر رهبری است
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی گفت که طرح
اصالح قانون بودجه  ۹۶که در آن برداشت از صندوق توسعه ملی پیشبینی
شده ،موکول به استعالم نظر مقام معظم رهبری شده است.
 ٤٢میلیارد تومان مبادالت تجاری ایران و چین
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین گفت :پیشبینی میشود تا آخر امسال
حجم مبادالت ایران با چین از مرز  ۴۲میلیارد دالر عبور کند.

خارجی
م جدید علیه ایران برای کنترل ترامپ!
وضع تحری 
روزنامه اشپیگل امروز در گزارشی نوشت که آلمان در حال رایزنی با متحدین
اروپایی خود است تا با وضع تحریم های جدید علیه ایران ،مانع خروج آمریکا
از برجام توسط ترامپ شود.
بهره برداری از کارخانه مشترک خودروسازی ایران و آذربایجان
رئیس هیئت مدیره شرکت آذرماش گفت :کارخانه مشترک خودروسازی ایران
خودرو و آذرماش آذربایجان در ماه مارس به بهره برداری خواهد رسید.
رضایت روسیه و عربستان از وضعیت بازار نفت
وزارت انرژی روسیه اعالم کرد وزیر انرژی روسیه در عمان با همتای سعودی
خود دیدار کرده و طرفین نسبت به نحوه حرکت بازار نفت به سمت توازن
مجدد ابراز رضایت کرده اند.
فیچ رتبه اعتبار مالی ترکیه را ثابت نگه داشت
موسسه اعتبارسنجی «فیچ» با ثابت نگه داشتن درجه اعتبار مالی ترکیه در سطح
« »BB+چشم انداز اعتباری ترکیه را نیز «پایدار» اعالم کرد.
واکنش به ارز دیجیتال
یکی از موسسان کسپراسکای فاش کرد که بیتکوین برای تامین مالی پروژههای
جاسوسی آمریکا و انگلیس در سراسر جهان طراحی شده است و این ارز دیجیتال
را «دالر  »۲نامید.

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 :مونا قهاری
همکاران این شماره :مریم رحیمی ،مائده صالح ،محمدباقر حسینزاده ،محسن احمدی
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر ،باالتر از خیابان شهید بهشتی،کوچه پردیس ،پالک  3جدید
تلفن88551701-4 :
ایمیلmag@chilanonline.com :
پایگاه خبری تحلیلی چیــالن آنالینwww.chilanonline.com :
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قیمت نبشی و ناودانی در بازار تهران
نبشی

قیمت میلگرد ساده و آجدار در بازار تهران
میلگرد ساده

قیمت ورق روغنی در بازار تهران

سایز

هفته اول بهمن

هفته دوم بهمن

سایز

هفته اول بهمن

هفته دوم بهمن

سایز

هفته اول بهمن

هفته دوم بهمن

0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.25
1.5
2
2.5

31,800
31,800
30,800
30,100
30,500
30,500
30,500
30,800
30,800
31,300
32,100

31,800
31,800
30,800
30,100
30,500
30,500
30,500
30,800
30,800
31,300
32,100

6.5
8
10
12
14

25,000
***
***
27,200
27,200

25,200
***
***
27,200
27,200

3
4
5
6
8
10
12
15

23,000
23,000
23,000
23,000
23,000
23,000
23,000
***

23,300
23,300
23,300
23,300
23,300
23,300
23,300
***

میلگرد آجدار

قیمت ورق سیاه در بازار تهران
سایز

هفته اول بهمن

هفته دوم بهمن

2

27,800

27,800

3

27,500

27,500

4

26,700

26,700

5

25,000

25,000

6

26,500

26,500

8

26,000

26,000

10

25,500

25,500

12

26,500

26,300

15

26,000

25,900

20

24,950

25,400

25

25,800

26,400

سایز

هفته اول بهمن

هفته دوم بهمن

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

23,000
21,800
21,800
23,000
23,000
23,000
23,000
23,300
23,000
23,000
***
23,400

23,000
21,900
21,900
22,800
22,800
22,800
22,800
22,800
22,800
23,000
***
23,300

ناودانی
سایز

هفته اول بهمن

هفته دوم بهمن

6
8
10
12
14
16
18
20
22

23,100
23,000
23,000
23,000
23,000
***
37,200
***
40,000

23,400
23,300
23,300
23,300
23,300
***
37,200
30,500
40,000

روندتغییرات
قیمت محصوالت فوالدی
در بازار تهران

بورسکاال

تولیدکننده

نام کاال

قیمتپایانیمیانگین
موزون (ریال)

حجممعامله
(تن)

تاریخمعامله

تاریخ تحویل

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

23,500

7674

1396/11/16

1397/01/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق قلع اندود

39,561

2902

1396/11/16

1397/02/31

ورق گالوانیزه G

34,311

3019

1396/11/16

1397/02/31

25,070

2882

1396/11/16

1397/01/31

235

1396/11/15

1396/11/22

1396/11/02

1396/12/29
1396/12/29

تولیدکننده

نام کاال

قیمتپایانیمیانگین
موزون (ریال)

حجممعامله
(تن)

تاریخمعامله

تاریخ تحویل

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

23,500

22984

1396/11/02

1396/12/29

فوالد مبارکه اصفهان

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

24,487

16903

1396/11/02

1396/12/29

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

27,977

3610

1396/11/02

1397/01/31

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد و تیرآهن

23,800

فوالد مبارکه اصفهان

تختال SM

19,400

39000

1396/11/02

1396/12/29

فوالد خوزستان

شمش بلوم (5SP)150*150

19,800

10000

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

27,977

10435

1396/11/09

1397/01/31

فوالد خوزستان

تختال C

19,838

20000

1396/11/09

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

23,500

28157

1396/11/09

1396/12/29

فوالد خوزستان

تختال C

19,941

20000

1396/11/15

1396/12/29

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

24,487

60723

1396/11/09

1396/12/29

فوالد کرمان

میلگرد A3-10

22,200

110

1396/11/01

1396/11/04

فوالد مبارکه اصفهان

ورق قلع اندود

39,561

400

1396/11/09

1397/02/09

فوالد کرمان

میلگرد A3-10

22,200

110

1396/11/08

1396/11/11

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه G

34,311

3500

1396/11/09

1397/02/09

فوالد کرمان

میلگرد A3-10

22,300

110

1396/11/15

1396/11/18

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

27,977

15278

1396/11/16

1397/02/31

فوالد آذربایجان

سبد میلگرد 12تاA3-32

20,600

4000

1396/11/15

1396/11/18

