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صادرات مقاطع طویل نیازمند شمش
باکیفیت است
حمیدرضا طاهری زاده

نایب رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

توسعه صادرات فوالد در کشور به ویژه با تمرکز بر محصوالت
نهایی از استراتژی هایی است که دولت محترم به درستی
دنبال می کند .در این خصوص توجه به چند نکته خالی
از لطف نیست:
به عنوان نکته نخست باید توجه داشت که ارتقاء صادرات
مقاطع طویل فوالدی اعم از میلگرد و تیرآهن و نبشی و
ناودانی مستلزم استفاده از شمش با کیفیت است تا بتوان
محصول کیفی تولید کرده و در بازارهای هدف صادراتی
بدون رقابت منفی قیمتی عرضه کرد .از سوی دیگر متاسفانه
شمش های القایی در کشور هنوز به درجه ای از ثبات و
پایداری کیفیت در طول زمان نرسیده اند که نوردکاران
بتوانند با خیالی آسوده از این شمش ها در تولید محصوالت
صادراتی خود بهره برداری کنند .استاندارد اجباری شمش
فوالدی هم که از سوی انجمن تدوین شده است ،هنوز ابالغ
و اجرایی نشده است .بنابراین الزم است که تولیدکنندگان
شمش قوس الکتریکی و کوره بلند که عموما شمش های با
کیفیتی تولید می کنند و البته اکثرا خصولتی هم هستند،
شمش با کیفیت مورد نیاز نوردکاران را تامین کنند تا
صادرات فوالد کشور به سمت صادرات محصوالت نهایی و
با ارزش افزوده بیشتر توسعه پیدا کند .این در حالی است
که از نیاز حدود  3تا  3.5میلیون تنی ساالنه نوردکاران به
شمش های با کیفیت قوسی یا کوره بلندی ،حدود  500تا
 800هزارتن آن در سال جاری تامین نشده و به همین
خاطر هم نوردکاران مجبور شده اند نیاز خود به مواد اولیه
را از شمش های القایی تامین کنند و به دلیل نوسان های
کیفی این شمش ها نتوانسته اند در توسعه صادرات
محصوالت خود چندان موفق باشند .البته تعدادی از
کارخانجات نوردی که دائما از شمش های با کیفیت استفاده
می کنند ،رشد صادرات خوبی در سال جاری داشتند اما
هنوز پتانسیل زیادی هم دارند که در صورت امکان تامین
بیشتر شمش های با کیفیت ،این پتانسیل بالفعل خواهد شد.
نکته دیگری که در خصوص صادرات فوالد و محصوالت
نهایی باید در نظر داشت ،توان واحدهای بخش خصوصی
است که آن قدر این بخش زیر سایه دولتی ها و خصولتی ها
قرار گرفته که توان فعالیت حداکثری برای تحقق الزامات
صادرات مثل برند سازی ،تبلیغات و بازاریابی و ارتباطات و
مهارت های موثر تجارت بین الملل را ندارد .از سوی دیگر
اگر هر واحد نوردی یا ذوبی به طور جداگانه برای توسعه
صادرات اقدام کند اوال می بایست متحمل هزینه های
سنگین شده و ثانیا باید قدرت رقابت با واحدهای بزرگ
خصولتی یا همکاران خود در بخش خصوصی را داشته باشد.
بر همین اساس الزم است تا واحدهای بخش خصوصی با
هم افزایی و مشارکت با یکدیگر تعاونی صادراتی را تشکیل
دهند و از این طریق توان خود را افزایش داده و بتوانند
با رعایت الزامات صادرات ،سبد کامل محصوالت را با
قیمت های رقابتی به بازارهای هدف صادر کنند .حتی در
این تعاونی واحدهای بزرگ فوالدی کشور که تجربه باالیی
هم در صادرات دارند می توانند به یاری بخش خصوصی
بیایند چرا که با مشارکت این واحدها در تعاونی صادراتی،
کل جامعه فوالد کشور و بلکه کل اقتصاد کشور از منافع
صادراتی بهره خواهند برد.

گزارش چیالن از موفقیت شرکت های فوالدی و معدنی در همایش :IMI - 100

 6شرکت فوالدی در بین  100شرکت برتر ایران

ت صنعتي از سال 1377
سازمان مديري 
رتبهبندي شركت هاي برتر ايران را هر ساله
انجام داده است .اين رتبه بندی با الهام از
رسالت این سازمان با فراهم نمودن آمار و
اطالعات شفاف و مفيد در مورد بنگاههاي
اقتصادي كشور ،فضاي روشنتري از كسب
و كار اقتصادي كشور ارائه ميدهد و به
مديران بنگاههای اقتصادی ،سياستگذاران
و پژوهشگران ياري ميرساند تا شناخت و
درك دقيقتري از مقياس ،ساختار مالي
و اقتصادي صنايع و بنگاههاي اقتصادي
بزرگ كشور بيابند .بنابراین هدف از
رتبه بندی شرکت های برتر ایران ،شفاف
سازی فضای کسب و کار وجایگاه اقتصادی
شرکت های ایرانی و رتبه بندی آن ها از
نظر میزان تاثیرگذاری در اقتصاد ملی ،با
هدف گسترش رقابت در فضای کسب و کار
بنگاه های اقتصادی می باشد.
بیستمین دوره همایش شرکت های برتر
ایران ( 29 ،)100-IMIبهمن ماه در مرکز
همایش های بین المللی صداوسیما برگزار
شد و در بین  100شرکت برتر ،نام فوالد
مبارکه اصفهان ،فوالد خوزستان ،معدنی و
صنعتی گل گهر ،معدنی و صنعتی چادرملو،
فوالد هرمزگان جنوب و شرکت مادر
تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی
خاورمیانه (میدکو) به عنوان شرکت های
فعال در حوزه معدن و صنایع معدنی از
لحاظ میزان فروش/درآمد اعالم شد.
فوالد مبارکه اصفهان رتبه اول در
گروه فلزات اساسی و رتبه پنجم در
ارزش افزوده و اشتغال زایی
فوالد مبارکه اصفهان رتبه دوازدهم را در
بخش درآمد/فروش کسب کرد و عالوه بر
این رتبه نخست در گروه فلزات اساسی و
رتبه پنجم در ارزش افزوده ،اشتغال زایی
و باالترین ارزش بازار را به خود اختصاص
داد .گفتنی است فروش این شرکت از حدود
 100هزار و  462میلیارد ریال در سال 94
به  136هزار و  22میلیارد ریال در سال 95
رسیده است.

دکتر بهرام سبحانی ،مدیر عامل شرکت
فوالد مبارکه پس از کسب این موفقیت
اظهار داشت :در بیستمین همایش
رتبه بندی  ۱۰۰شرکت برتر ایرانی
شاخص هایی از قبیل فروش و درآمد ،ارزش
افزوده ،صادرات و اشتغال زایی بررسی شد و
فوالد مبارکه به عنوان بزرگترین تولیدکنندۀ
فوالد در کشور و منطقۀ خاورمیانه ،توانست
در بین  ۱۰۰شرکت برتر رتبۀ اول را در
بخش فلزات اساسی از آن خود کند .از
نظر ارزش افزوده نیز با کسب رتبۀ پنجم به
موفقیت دیگری دست یافت .این امر نشان
دهنده این نکته است که فوالد مبارکه با
در اختیار داشتن تمام زنجیره تولید فوالد
می تواند ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند.
سبحانی در همین خصوص افــزود :گروه
فوالد مبارکه مجموعه ای است که از
ابتدا تا انتهای حلقه های زنجیرۀ تولید
را در خود دارد؛ در حقیقت برخورداری
از این زنجیره های تکمیلی از سنگ
آهن تا محصول نهایی باعث شده
بیشترین ارزش افزوده برای سهامداران
و ذینفعان این شرکت حاصل شود.
وی با تأکید بر اینکه سال گذشته فوالد
مبارکه در شاخص ایجاد ارزش افزوده رتبۀ
دهم را داشت و امسال با پنج پله صعود
به رتبۀ پنجم دست یافته است اضافه
کرد :عالوه بر این ،فوالدمبارکه در بخش
فروش هم در قسمت فلزات اساسی با بیش
از ۱۳هزار میلیارد تومان ،جایگاه نخست
در بین شرکت های فوالدی را به خود
اختصاص داده است.
مدیرعامل فوالد مبارکه با اشاره به
هدف گذاری تولید فوالد در برنامۀ ششم
توسعه و جایگاه فوالد مبارکه در این برنامه
افزود :فوالد مبارکه در حال حاضر ظرفیت
 ۱۰میلیون و  ۳۰۰هزار تن فوالد خام را در
گروه خود ،شامل واحدهای فوالد مبارکه،
فوالد سبا و فوالد هرمزگان ،برنامه ریزی
کرده است و امیدواریم تا پایان سال ۱۳۹۸
به  12.8میلیون تن برسیم.
وی تصریح کرد :راه اندازی فوالد سپیددشت

در استان چهارمحال و بختیاری و توسعۀ
 1.5میلیون تنی فوالد هرمزگان از
جمله اقداماتی است که به همین منظور
برنامه ریزی شده است.
سبحانی گفت :در افق  ۱۴۰۴تولید ۵۵
میلیون تن فوالد در نظر گرفته شده و فوالد
مبارکه نیز تصمیم دارد با تولید  ۲۵میلیون
تن فوالد ،سهم  ۵۰درصدی خود را حفظ
کند .در همین راستا برخی از طرح های
توسعه مشخص شده و ظرف سه سال آینده
به بهره برداری می رسد؛ در عین حال برخی
از طرح ها نیز در مراحل مقدماتی است.
جایگاه سوم فوالد خوزستان در گروه
فلزات اساسی
شرکت فوالد خوزستان نیز در بیستمین
همایش شرکت هابی برتر جایگاه سوم
برترین ها را در گروه فلزات اساسی و
همچنین سی و سوم از یکصد شرکت برتر
کشور در سال  96را از لحاظ فروش/درآمداز
آن خود ساخت.
این شرکت رتبه سوم را پس از شرکت های
مبارکه و ملی مس ،به لحاظ میزان فروش/
درآمد طی سال  95کسب کرده است .برپایه
این گزارش ،شرکت فوالدخوزستان موفق
شده است درآمد/فروش خود را از  ۴۲هزار و
 ۱۹۷میلیارد ریال در سال  ۹۴به  ۴۸هزار و
 ۲۳۲میلیارد ریال در سال  ۹۵افزایش دهد.
رتبه نخست گل گهر در گروه اکتشاف،
استخراج و خدمات جنبی
در بیستمین همایش شرکت های برتر
اقتصاد ایران كه با حضور دکتر شریعتمداری
وزير صنعت معدن و تجارت و با حضور
مدیران عامل شرکت های برتر ایران در
محل سالن همایش های صدا و سیما برگزار
شد ،شركت معدني و صنعتي گلگهر موفق
به كسب رتبه اول گروه اکتشاف ،استخراج و
خدمات جنبی شد .این شرکت عالوه بر این
موفقیت توانست با رشد  ۲۱جایگاه ،رتبه
 ۳۸را در بين صد شرکت برتر ایران از لحاظ

درآمد /فروش را کسب کند.
شایان ذکر است در گروه فلزات اساسی
پس از فوالد مبارکه که رتبه اول و فوالد
خوزستان که رتبه سوم را دارا می باشد،
فوالد هرمزگان ،هلدینگ میدکو ،آهن و
فوالد ارفع ،آهن و فوالد غدیر ایرانیان ،جهان
فوالد سیرجان ،ورق خودرو چهارمحال
و بختیاری ،سرمایه گذاری و توسعه گل
گهر  ،امیرکبیر کاشان ،فوالد کاویان ،نورد
و تولید قطعات فوالدی ،فوالد سفیددشت
چهارمحال و بخیاری و فوالد آلیاژی یزد
به ترتیب رتبه های چهارم ،پنجم ،ششم،
هشتم ،دهم ،سیزدهم ،پانزدهم ،شانزدهم،
هفدهم ،نوزدهم ،سی ام و سی و یکم را
کسب کردند.
عالوه بر این در گروه اکتشاف ،استخراج و
خدمات جنبی پس از گل گهر که رتبه اول و
چادرملو که رتبه دوم را کسب کردند سنگ
آهن مرکزی ایران ،صنایع و معادن احیا
سپاهان ،صبانور ،زغالسنگ پروده طبس،
معادن بافق به ترتیب رتبه سوم ،پنجم ،نهم،
یازدهم و دوازدهم را به دست آورده اند.
همچنین در بین شرکت های صادرات گرا
رتبه پنجم به شرکت توسعه معدنی و
صنعتی صبانور و رتبه نهم به شرکت
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع
معدنی خاورمیانه (میدکو) رسید که
به منظور رتبه بندی ،شاخص ترکیبی
صادرات در نظر گرفته شده است .این
شاخص از ترکیب سه شاخص صادرات،
رشد صادرات و نسبت صادرات به فروش
به دست می آید و از این رو شرکت هایی
که در سال  95صادرات داشته اند براساس
شاخص ترکیبی صادرات رتبه بندی
شده و  10شرکت اول لیست ،به عنوان
شرکت های صادرات گرا شناخته می شوند.
ضمنا براساس شاخص بهره وری کل
عوامل ( )TFPدر گروه فلزات ،رتبه نخست
به شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان رسید
و درگروه اکتشاف ،استخراج و خدمات
جنبی هم رتبه نخست به شرکت فرآوری
زغالسنگ پروده طبس رسید.

دولت با کاهش تعرفه به هدف خود نمی رسد
خلیفه سلطانی ،دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در خصوص خواست دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت فوالد اظهار داشت :دولت
به دنبال کنترل قیمت ها در بازار است اما در خصوص فوالد باید توجه داشت که مبنای قیمت در همه کشورها چه تولیدکننده ،صادرکننده
و واردکننده قیمت جهانی است و در حال حاضر قیمت فوالد در ایران پایین تر از نرخ جهانی آن است .وقتی قیمت های داخلی از نرخ های
جهانی پایین تر است و ظرفیت خالی در کارخانجات هم وجود دارد ،کاهش تعرفه اثری بر قیمت فوالد نخواهد داشت و اهداف دولت را
برآورده نمی سازد.

تولید انواع ورق در فوالد مبارکه
 5.4میلیون تن شد

گزارش عملکرد  11ماهه فوالد مبارکه اصفهان نشان داد این
شرکت در مدت مذکور حدود  5میلیون و  363هزار تن انواع
ورق شامل  3میلیون و  745هزار تن ورق گرم ،یک میلیون و
 347هزار تن ورق سرد و  271هزار تن ورق پوششدار تولید
کرد .حجم فروش فوالد مبارکه در طی  11ماه نیز  3میلیون
و  648هزار تن نورد گرم ،یک میلیون و  347هزار تن نورد
سرد و  271هزار تن محصوالت پوششدار بود .ارزش کل
فروش هم  14هزار و  68میلیارد تومان بوده است.

فروش ذوب آهن  3.7هزار میلیارد
تومانی شد

ذوب آهن در دوره  11ماهه امسال  659هزار تن تیرآهن،
 471هزار تن میلگرد 89 ،هزار تن کالف 756 ،هزار تن
شمش و  3هزار و  554تن ریل تولید کرد .حجم فروش آن
نیز  619هزار تن تیرآهن 460 ،هزار تن میلگرد 75.5 ،هزار
تن کالف و  794هزار تن شمش بود .ارزش فروش شرکت نیز
در مدت مذکور با احتساب فروش سایر محصوالت همچون
نبشی و چهارگوش و همین طور فرآورده های جانبی  3هزار
و  715میلیارد تومان برآورد می گردد.

تولید و فروش فوالد خراسان
چقدر است؟

بررسی گزارش عملکرد فوالد خراسان حاکی از تولید 486
هزار تن محصوالت سبک ساختمانی ،یک میلیون و 128
هزار تن آهن اسفنجی و  764هزار تن شمش و محصول
میانی است .فروش در این مدت نیز  591هزار تن محصوالت
سبک ساختمانی 195 ،هزار تن آهن اسفنجی و  249هزار تن
شمش و محصول میانی است .ارزش فروش کل محصوالت
تولیدی فوالد خراسان هم هزار و  588میلیارد تومان می باشد.

تولید شمش در فوالد خوزستان به
 3.5میلیون تن نزدیک شد

گزارش عملکرد  11ماهه فوالد خوزستان حکایت از تولید 3
میلیون و  459هزار تن انواع شمش شامل یک میلیون و 295
هزار تن اسلب و  2میلیون و  164هزار تن بلوم و بیلت دارد.
این شرکت در مدت مذکور بالغ بر  5میلیون و  762هزار تن
گندله نیز تولید کرده است .فروش شرکت فوالد خوزستان
نیز شامل  374هزار تن گندله 613 ،هزار تن اسلب داخلی،
 728هزار تن اسلب صادراتی 483 ،هزار تن بلوم و بیلت
داخلی و یک میلیون و  778هزار تن بلوم و بیلت صادراتی
می شد .ارزش کل فروش شرکت هم در  11ماهه اول امسال
 6هزار و  295میلیارد تومان اعالم شده است.

تولید و فروش اسلب در فوالد
هرمزگان

گزارش عملکرد فوالد هرمزگان در  11ماهه  96نشان می دهد
این شرکت در مدت مذکور حدود یک میلیون و  288هزار
تن اسب تولید کرده است .همچنین فوالد هرمزگان در این
مدت موفق به فروش یک میلیون و  431هزار تن اسلب شده
است .ارزش کل فروش این شرکت نیز بیش از  2هزار و 364
میلیارد تومان برآورد شده است.

فروش چادرملو از تولید پیشی گرفت و
به بیش از  12میلیون تن رسید
چادرملو در  11ماهه امسال  7میلیون و  767هزار تن کنسانتره
تولید و  7میلیون و  736هزار تن آن را فروخت .این شکت
در سنگ آهن دانه بندی شده به تولید 300هزار تن نزدیک و
فروش آن در این بخش یک میلیون و  102هزار تن شد .تولید
گندله چادرملو هم  3میلیون و  150هزار تن و فروش آن 3
میلیون و  131هزار تن بود .همچنین تولید فوالد چادرملو 363
هزار تن و فروش آن  311هزار تن بود .ارزش کل فروش شرکت
نیز در مدت مذکور نزدیک به  2هزار و  939میلیارد تومان بود.

پذیرش گندله و کنسانتره در بورس کاال در راستای توازن در زنجیره فوالد
به گزارش چیالن ،دکتر حامد سلطانی نژاد ،مدیرعامل بورس کاالی ایران در
کنفرانسی خبری با بیان اینکه در برهه ای شاهد بودیم که سرمایه گذاری در
صنایع باالدستی فوالد در حال کاهش بوده و از طرفی صنایع فوالدی به دلیل
منابع مالی که کسب می کردند به سمت تملک معادن می رفتند ،گفت :این دو
عامل به نفع زنجیره فوالد نبوده و طبق توافق مقرر شد معامالت کنسانتره و
گندله نیز در بورس کاال صورت گیرد تا دیگر شاهد قیمت های بازاری در برخی
از حلقه های زنجیره و نرخ های سوبسیدی در برخی دیگر از حلقه ها نباشیم.
دکتر سلطانی نژاد در این کنفرانس خبری اظهار داشت :قرار است از این پس قیمت گذاری طبق سازوکار بازار صورت گیرد
و قطعا این عرضه ها منجر به افزایش شدید قیمت ها نخواهد شد پس این موضوع جای نگرانی برای صنایع پایین دستی
فوالد نخواهد بود بلکه شفافیتی در بازار ایجاد خواهد شد.
مدیرعامل بورس کاال تصریح کرد :میزان عرضه نیز مشخص شده است؛ بدین شیوه که آن مقداری که بین مجتمعی نبوده
عرضه خواهد شد یعنی محصولی که در زنجیره ارزش کارخانه ها مصرف نمی شود و مازاد وجود دارد در فرایند عرضه بورس
قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد :تصور بر آن است که عدم توازنی که در زنجیره فوالد وجود دارد با قیمت گذاری و تخصیص مواد اولیه فوالد
در بورس کاال مرتفع شود و حتی اگر بحث واردات مواد اولیه مطرح شود واردات از طریق بورس کاال می تواند صورت گیرد
و ما این آمادگی را داریم .لذا صرفا به دلیل ایجاد توازن در زنجیره فوالد این عرضه ها صورت خواهد گرفت.
دکتر سلطانی نژاد در پاسخ به سوال خبرنگار چیالن نیز درخصوص معامالت تهاتری و سازوکار آن گفت :معامالت تهاتری
در زنجیره فوالد ایران تاکنون به گونه ای بود که عدم شفافیتی به وجود می آورد ضمن آنکه برخی اعتراضات درخصوص
نحوه دریافت اصل پول نیز مطرح می گردد .در بورس کاال شرایطی فراهم خواهد شد که معامالت تهاتری در فضای شفاف
و مبتنی بر رقابت صورت گیرد .مدل تهاتر نیز چنین خواهد بود که اشخاص بدهکار درمقابل افراد طلبکاران قرار گیرند و
این چندگانه بودن بدهکاران و طلبکاران باعث شکل گیری یک بازار خواهد شد .مدل ها طراحی شده و امیدواریم بتوانم
آنرا عملیاتی و اجرایی نماییم.
وی در مورد قیمت گذاری محصوالت گندله و مواد اولیه تولید فوالد هم اظهار داشت :قیمت پایه عرضه این محصوالت
قطعا بر مبنای درصدی از قیمت های کشف شده در مورد محصوالت نهایی در بورس در نظر گرفته خواهد شد و بر مبنای
آن رقابت شکل خواهد گرفت.
سلطانی نژاد همچنین اشاره ای به عملکرد  11ماهه بورس کاال ،راهکارها و برنامه های بورس کاالی ایران در سال  96نیز
اشاره ای داشت و گفت :بورس کاالی ایران در  ۱۰ماه ابتدایی سال  ،۹۶سهم  ۴۸درصدی از ارزش کل معامالت بازار سرمایه
را به خود اختصاص داده و با ارزش معامالت  ۸۷۹هزار میلیارد ریالی ،رتبه اول را در بین سایر بورس ها کسب کرده است.

شماره جدید چیالن به بهره وری نیروی کار
در صنعت فوالد ایران پرداخت
شماره اسفندماه  96نشریه صنفی  -تخصصی چیالن (شماره  )78با موضوع
محوری  -بهره وری نیروی کار در صنعت فوالد ایران -با حضور مدیران منابع
انسانی و صاحب نظران صنعت فوالد منتشر شد.
سرمقاله این شماره از نشریه چیالن به قلم بهادر احرامیان ،عضو هیئت مدیره
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران و عضو اتاق بازرگانی تهران است که به
موضوع “اتخاذ الگوی جدید جهانی در بهره وری نیروی انسانی” پرداخته است.
تحلیل ویژه این شماره نیز در خصوص مهم ترین چالش ها و فرصت های
زنجیره فوالد ایران از دکتر محمود اسالمیان ،رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران است.
بخش انعکاس چیالن ،شامل گزارشی کوتاه از مهمترین اقدامات و فعالیت هاي انجمن و دوره های آکادمی ملی فوالد است
که جهت اطالع اعضای انجمن در هر شماره منتشر می شود.
این شماره چیالن عالوه بر تحلیل ،مصاحبه ها ،گزارش ها و آمارها ،مطالبی همانند کارنامه  4ساله ایمیدرو رصد شده است و
طی گزارشی ،طرح های مهم زنجیره فوالد در سال  96پوشش داده شده است همچنین گزارش هایی از رویدادهای فوالدی
همانند گزارش هشتمین کنفرانس ملی سازه و فوالد جهت اطالع خوانندگان منتشر شده است.
در این شماره ،کار جدیدی را به خوانندگان خود ارائه کرده و آن ارائه دو اینفوگرافیک یکی شامل طرح های زنجیره فوالد
که در سال جاری به بهره برداری رسیده اند و دیگری تولید فوالد در سال  2017و پیش بینی سال  2018است.
در شماره اسفندماه عالوه بر موارد مذکور ،آماری از تولید ،واردات ،صادرات و مصرف ظاهری فوالد و محصوالت فوالدی در
 11ماهه امسال منتشر شده است.
برخی از مطالب شماره جدید به این ترتیب است:
• تقویت بخش خصوصی فوالد با تشکیل تعاونی صادراتی (حمیدرضا طاهری زاده ،نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد
ایران)
• فوالد عاملی برای امنیت ملی (سید رسول خلیفه سلطانی ،دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران)
• تامین کنسانتره بزرگترین چالش فوالدسازان بزرگ در سال ( 97سید حسین احمدی ،مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان)
• گزارش پایش سال  1396مطالعات طرح جامع فوالد کشور از مهران محجوب نژاد ،معاون برنامه ریزی شرکت مهندسی
بین المللی فوالد تکنیک -مشاور طرح جامع فوالد کشور
• از خرید فوالد اکسین تا چرایی پیشنهاد کاهش تعرفه ورق گرم (بهرام سبحانی ،مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان)
• تناسب تولید در صنایع باالدست و پایین دست (سید محمد اتابک ،مدیرعامل هلدینگ صنایع معدنی کاوه پارس)
• سید رضا شهرستانی ،عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران :بهره وری نیروی انسانی در فوالد ایران کمتر
از  20درصد ژاپن است
• اسداله فرشاد ،مدیرعامل شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان :آموزش مستمر و برنامه ریزی استراتژیک ،دو رکن اصلی بهره
وری نیروی انسانی
• تکنولوژی ،بهره وری و افزایش ثروت ملی از جهانبخش شکری ،رئیس هیئت مدیره جهان فوالد غرب

گزارش عملکرد  11ماهه
شرکت هایمعدنی

تولید در گل گهر از مرز 22
میلیون تن گذشت

گزارش ماهانه تولید گل گهر نشان میدهد ،تولید کنسانتره
این مجتمع به حدود  10میلیون و  609هزار تن داخلی و
یک میلیون و  572هزار تن صادراتی رسیده است .تولید
گندله در مجتمع گل گهر نیز  10میلیون و  93هزار تن
داخلی و بیش از  99هزار تن صادراتی بود .فروش در بخش
کنسانتره نزدیک به یک میلیون و  774هزار تن داخلی و
یک میلیون و  572هزار تن صادراتی بود .همچنین فروش
گندله  10میلیون و  61هزار تن داخلی و بیش از  107هزار
تن صادراتی است .گل گهر از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه
نزدیک به  146هزار تن گندله ریزدانه داخلی نیز فروخته
است .ارزش کل فروش گل گهر در این مدت  44هزار و 811
میلیارد ریال برآورد گردیده است.

تولید کنسانتره صبانور به مرز هزار
تن رسید

گزارش عملکرد ماهانه شرکت توسعه معدنی و صنعتی
صبانور نشان می دهد تولید این شرکت تا پایان بهمن ماه
به بیش از  2میلیون و  509هزار تن رسیده است .همچین
تولید سنگ آهن دانه بندی این شرکت به یک میلیون و
 427هزار تن رسیده و تولید کنسانتره در آن به  991هزار
تن و گندله به  92هزار تن نزدیک شده است .طبق گزارش،
صبانور در  11ماهه امسال به فروش  20هزار و  336هزار
تن سنگ آهن دانه بندی ،نزدیک به  879هزار تن کنسانتره
و بیش از  83هزار تن گندله دست یافت .ارزش کل فروش
این شرکت در مدت مذکور بیش از  2هزار و  452میلیارد
ریال برآورد می شود.

فوالد خوزستان  3.7میلیون تنی
میشود

محمد کشانی ،مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان گفت:
در سال  96بر مبنای رهنمود اقتصاد مقاومتی ،تولید و
اشتغال با همت کارکنان شرکت ،رکورد تولید سالیان
گذشته را شکسته و به مرز  3.75میلیون تن خواهیم رسید.
کشانی اشاره ای به صادرات  1.9میلیون تنی این شرکت
در سال  95داشت و اظهار داشت :همچنین از ابتدای سال
 96تا میانه بهمن ماه ،بالغ بر هفتاد فروند کشتی صادراتی
از طریق بندر امام خمینی (ره) ،محصوالت فوالد خوزستان
روانه بازارهای بین المللی شده است.
وی حجم صادرات محصوالت فوالدی فوالد خوزستان را
تا پایان دی ماه  2.2میلیون تن اعالم کرد و گفت :رشد
صادرات این شرکت  47درصد درمقایسه با مدت مشابه
سال قبل بود و محصوالت شرکت فوالد خوزستان به
مقاصدی در  17کشور جهان از جمله ایتالیا ،کره جنوبی،
لیبی ،هندوستان ،تایوان ،اندونزی ،مالزی ،امارات متحده
عربی ،ترکیه ،تایلند ،عمان ،مصر و سودان صادر شد .کشانی
پیش بینی کرد رقم صادراتی این شرکت تا پایان سال به
 2.5میلیون تن خواهد رسید.

تولید آهن اسفنجی در فوالد
سپیددشت رکورد زد

به گزارش چیالن ،رکورد تولید آهن اسفنجی در واحد احیاء
مستقیم شرکت فوالد سپیددشت چهارمحال و بختیاری در
بهمن ماه شکسته شد .جمشید علی بابایی ،مدیر عملیات
شرکت فوالد سپیددشت چهارمحال و بختیاری با اعالم خبر
تولید  62هزار و  155تن آهن اسفنجی در بهمن ماه سال
جاری گفت :رکورد ماهانه تولید آهن اسفنجی نسبت به
رکورد قبلی که در دی ماه و به میزان  60هزار و  4تن بوده
به میزان  2هزار و  151تن افزایش دهیم که این امر در
ادامه دستیابی به رکوردهای متوالی واحد احیا مستقیم از
مهر ماه سال  96می باشد.

اخبار داخلی

گزارش عملکرد  11ماهه
شرکت های فوالدی

مدیرعامل بورس کاالی ایران خبر داد:

2

مشوق دولت چین برای کارخانجات دوستدار محیط زیست
چین اعالم کرد از اکتبر  2018تا  15مارس  2019کارخانجاتی که سیستم کنترل آالیندگی نصب کرده اند نیاز به کاهش تولید ندارند.
شرکت هایی که مجوز آالینده های خروجی را دریافت نکرده اند عمدتا کارخانه های نوردی هستند که تولید را در طول مجوز به حالت تعلیق
درخواهند آورد که این مسئله بر تقاضای کوتاه مدت شمش فوالد تاثیرگذار بوده و سبب خواهد شد تولید و قیمت محصوالت فوالدی افزایش یابد.
الزامات محدودیت تولید به طور عمده در کوره های بلند متمرکز بوده و بنابراین تولیدکنندگان کوره قوس الکتریکی را تحت تاثیر قرار نخواهد داد.

3

اخبار خارجی

طبق گزارش گمرک روسیه

صادرات مقاطع تخت روسیه در سال  2017کاهشی بود
روسیه به عنوان سومین صادرکننده برتر فوالد جهان ،در سال  2017کاهش قابل توجهی را در صادرات به ثبت رساند .به
گزارش چیالن ،افت صادرات مقاطع تخت این کشور در ماه دسامبر هم قابل توجه و تقریبا چیزی حدود  22درصد بود.
طبق آمار گمرک روسیه ،صادرات مقاطع تخت در مجموع سال  2017افت  1.4درصدی داشت و به  9میلیون و 230
هزار تن رسید درحالی که در سال  2016بالغ بر  9میلیون و  360هزار تن بود .گفتنی است حجم صادرات مقاطع تخت
فوالد روسیه در ماه دسامبر 770هزار تن بود درحالی که در دسامبر  2016بالغ بر  990هزار تن بود .افزایش قیمت های
داخلی فوالد در مقایسه با قیمت های صادراتی باال منجر به کند شدن خرید از سوی کاربران نهایی شده و همین امر
می تواند حجم صادرات مقاطع تخت روسیه را کاهش دهد .با این حال صادرات مقاطع تخت فوالد روسیه در ماه دسامبر
با  3درصد رشد نسبت به نوامبر  2017همراه بود چراکه حجم صادرات در نوامبر  750هزار تن گزارش شده بود.
طبق این گزارش ،عمده صادرات مقاطع تخت روسیه در دسامبر به ویتنام و آمریکا بود .با این وجود ترکیه همچنان در سال  2017بزرگترین واردکننده فوالد
تخت روسیه بود .واردات این کشور در سال گذشته به  2میلیون و  850هزار تن رسید و این یعنی ترکیه  31درصد از کل حجم صادرات مقاطع روسیه را به خود
اختصاص داده بود .سایر وارکنندگان شامل بالروس با  640هزار تن و سهم  6.88درصد ،ایران با  570هزار تن و سهم  6.14درصد ،مصر با  450هزار تن و سهم
 4.83درصدی و قزاقستان با  410هزار تن و سهم  4.41درصدی بودند.

آمار فروش فروآلیاژ کارخانه  Ferbasaبرزیل منتشر شد

تولید فروآلیاژ شرکت  Ferbasaدر ماه ژانویه  22هزار و  300هزار تن گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل  4.2درصد و نسبت به ماه قبل  17.4درصد رشد
داشته است .این رشد به طور عمده ناشی از افزایش  23درصدی تولید فروسیلیکون نسبت به ژانویه  2017بود.

واردات بیلت کره جنوبی از آوریل
 2017تا ژانویه  2018افت 28
درصدی داشت .به گزارش چیالن،
براساس آمار تجاری منتشر شده از
سوی گمرک کره جنوبی ،واردات
بیلت کره جنوبی در  10ماهه سال
مالی  2018افت  28درصدی را به
ثبت رساند .این کشور در حدود یک میلیون و  650هزار تن بیلت در بین ماه های
آوریل  2017تا ژانویه  2018وارد کرد که درمقایسه با واردات  2میلیون و 300
هزار تنی مدت مشابه سال قبل افت  28.26درصدی داشت .در طول این دوره
ژاپن تقریبا  56درصد از بیلت کره جنوبی یعنی چیزی معادل  920هزار تن آن
را تامین کرد .درحالی که ژاپن در سال قبل یک میلیون و  270هزار تن و 55
درصد از کل بیلت کره جنوبی را تامین کرده بود.
گفتنی است ،در ژانویه  2018هم حجم واردات بیلت کره جنوبی کاهشی بود
و  26درصد افت یافته و از  230هزار تن ژانویه  2016به  170هزار تن ژانویه
 2018رسید .البته حجم واردات در ژانویه  2018نسبت به دسامبر 2017
افزایشی بود و حدود  142.85درصد رشد داشت چراکه واردات در دسامبر تنها
 70هزار تن بود .در ژانویه ،ژاپن ،برزیل و روسیه اصلی ترین تامین کنندگان
بیلت کره جنوبی بودند که به ترتیب  90هزار تن 60 ،هزار تن و  10هزار تن به
این کشور صادر کردند .الزم به ذکر است روسیه همچنان بزرگترین تامین کننده
چدن کره جنوبی است و در سال مالی  2018یعنی از آوریل  2017تا ژانویه
 2018کره جنوبی بیشترین حجم از چدن را عالوه بر روسیه از چین و سپس
از هند تامین کرد و حجم صادرات این کشورها به ترتیب  70هزار تن 60 ،هزار
تن و  20هزار تن بود.

کارخانه های فوالد هند در بازار داخلی
قیمت میلگرد را افزایش دادند .با توجه
به حضور فعاالن در بازار ،فعالیت های
تجاری همچنان باال باقی مانده است.
گفتنی است در شرایطی که رشد
قیمت میلگرد به ثبت رسیده ،برخی
کارخانه ها که قبال به علت آلودگی
تعطیل شده بودند مجددا به تولید باز گشته اند و برخی از آنها فعال شده اند و سایر
کارخانه ها نیز ممکن است در روزهای آتی فعال گردند .قیمت های پیشنهادی در
معامالت جدید میلگرد صادراتی از سوی کارخانه های بخش جنوبی هند باالتر از
نرخ های داخلی به گوش می رسد .البته قیمت های جدید بیلت از سوی کشورهای
آسیای جنوبی 540 ،تا  550دالر گزارش می شود.

آرسلورمیتالدواستادیومفوتبالدررومانیمی سازد
آرسلورمیتال با محصوالت تولیدی خود در رومانی دو استادیوم می سازد که
البته یکی از این ورزشگاه ها در سال گذشته و یکی دیگر امسال به بهره برداری
خواهد رسید .استادیوم  Targu-Jiuکه در جنوب رومانی در حال ساخت است با
استانداردهای  UEFAمطابقت دارد .پس از اتمام نام این استادیوم به طور رسمی به
 Pandurii Arenaتغییر خواهد کرد .این استادیوم  12هزار و  500صندلی دارد و
همچنین شامل یک پارکینگ و یک هتل با  40اتاق می باشد.
طبق این خبر ،یکی از این استادیوم ها ،استادیوم  Craiovaاست که در نوامبر
 2017افتتاح شد و استادیوم دیگر  Targu-Jiuمی باشد که در سال جاری افتتاح
خواهد شد .فوالد مصرف شده در رومانی برای هر دو پروژه با استفاده از مقاطع
و سازه های  HSSتولید شده از ورق های آرسلورمیتال  Galatiتامین خواهد شد.

قيمتهايجهاني
تهیه و تنظیم :مریم رحیمی

هفته منتهی به
 2ژانویه 2018

هفته منتهی به
20ژانویه 2018

هفته منتهی به
3فوریه 2018

هفته منتهی به
24فوریه 2018

 58درصد وارداتی -شمال چین
سنگ آهن
CFR

33-34

32/5-33/5

35/5-36/5

41-42

40/5-41/5

43/5-44/5

44/5-45/5

39-40

44-45

 65درصد وارداتی -شمال چین
سنگ آهن
CFR

82-83

78-79

81/5-82/5

86-87

85/5-86/5

88/5-89/5

91-92

89-90

96-97

 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

28/5-29/5

شمش

صادراتی -دریای سیاه
FOB

490

465

450

480

505

515

505

487/5

520

ورق گرم

صادراتی چین

551-553

544-546

542-544

546-548

566-568

571-573

572-574

582-584

584-586

ورق گرم

صادراتی دریای سیاه
FOB

540-545

535-540

520-530

525-530

540-545

555-565

570-580

585-590

585-595

ورق گرم

وارداتی اروپا
CIF

617-628

616-628

600-611

610-616

633/5-639/5

641/5-647/5

660/5-673

685-697/5

694-706

ورق سرد

صادراتی دریای سیاه

590-595

580-590

575-580

575-580

590-600

605-615

615-620

625-635

630-635

میلگرد

صادراتی ترکیه
FOB

517-522

515-520

510-515

525-530

545-555

565-575

560-564

550-560

575-585

میلگرد

داخلی اروپا

628

555-575

530-580

530-560

530-565

530-565

550-570

560-580

-

میلگرد

صادراتی چین
FOB

521-523

521-522

514

540-542

557-559

554-556

540-542

548-550

551-552

محصول

مشخصات

هفته منتهی به هفته منتهی به
20اکتبر2 2017نوامبر2017

هفته منتهی به
14نوامبر2017

افزایش قیمت میلگرد هند

هفته منتهی به هفته منتهی به
2دسامبر16 2017دسامبر2017

التهابات نرخ ارز زودگذر و هیجانی بود
رئیس کل بانک مرکزی افزایش نرخ ارز را به دلیل التهابات زودگذر و هیجانی
بازار عنوان کرد و گفت :نرخ ارز باید به تعادل برسد.
افزایش ۱۷.۷درصدی معامالت مسکن/متوسط قیمت به  ۵.۵میلیون
تومان رسید
متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده
از طریق بنگاههای معامالت ملکی تهران  ۵۵ . ۱میلیون ریال بود.
سواحل مکران ،فرصتی برای حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی

به گزارش چیالن Ferbasa ،تولیدکننده فروآلیاژ برزیل گزارش عملکرد خود را در اواخر فوریه منتشر کرد .براساس این گزارش ،حجم فروش فروکروم این شرکت به
حدود  14هزار تن در ژانویه رسید که  1.2درصد افت داشت .این شرکت اعالم کرده فروش فروسیلیکون به حدود  11هزار تن رسیده است که  68.2درصد رشد داشته
است .مجموع حجم فروش فروکروم و فروسیلیکون این شرکت  25هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل  20.7درصد و نسبت به ماه دسامبر  2017رشد
 2.7درصد افزایش داشته است.

افت واردات بیلت کره جنوبی

داخلی

مسئول دبیرخانه ستاد توسعه سواحل مکران گفت :سواحل مکران از مزیت های
سرمایه گذاری قابل توجهی نسبت به مناطق مشابه خود در کشورهای منطقه
برخوردار است که این مزیت ها باید به سرمایه گذاران داخلی و خارجی معرفی شود.
چشم انداز اقتصادی آ.سه.آن در سال 2018
کشورهای حوزه جنوب شرق آسیا که ماههای پایانی سال  2017را با
موفقیت های اقتصادی قابل قبولی پشت سرگذاشتند ،توانستند با توجه به ترکیبی
از صادرات زیاد و تقاضای محلی پایدار ،زمینه رشد مناسب  5.1درصدی را نیز
برای سال  2018قابل پیش بینی سازند.
تعلیق ایران از لیست سیاه  FATFتمدید شد
گروه ویژه اقدام مالی ( )FATFخروج ایران از لیست سیاه را برای بار دیگر تمدید کرد.
مدیرعامل بورس کاال :رکورد تاریخی معامالت بورس کاالی ایران
شکسته شد
مدیرعامل بورس کاال از ثبت باالترین رکورد تاریخی ارزش معامالت بورس
کاال در سال جاری خبر داد و گفت :ارزش کل معامالت امسال بورس کاالی
ایران تا پایان بهمن ماه ،به بیش از یک میلیون و  35هزار میلیارد ریال رسید که
نسبت به مدت مشابه سال گذشته  39درصد افزایش یافت.
مشعل نخستین سکوی فاز  ۱۴پارس جنوبی روشن شد
مجری طرح توسعه فاز  ۱۴پارس جنوبی از روشن شدن مشعل نخستین سکوی
فاز  ۱۴پارس جنوبی در پنجم اسفندماه خبر داد و گفت :این سکو با ثبت
رکوردی تازه و در مدت  ۱۸روز از مرحله نصب ،آماده تولید گاز میشود.
مصوبات جدید هیات واگذاری ۳۴ :بنگاه در لیست واگذاری
واگذاری  ۳۴بنگاه دولتی به ارزش بیش از شش هزار میلیارد تومان در جریان
سیصد و سی و هشتمین جلسه هیات واگذاری به تصویب اعضا رسید.
حقوق معوق کارگران گروه ملی فوالد تا پایان سال پرداخت میشود
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی گفت :مسئوالن قول دادهاند حقوق
معوق کارگران شرکت گروه ملی فوالد اهواز تا پایان سال پرداخت شود.
سفرا در حوزه اقتصاد فعال شوند
رئیس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد :سفرا در حوزه اقتصاد فعال شوند و در
خصوص اقتصاد ،مذاکرات خوبی انجام دهند؛ تنها نباید به سیاست توجه کنیم.

خارجی
قدرت نمایی یورو در اقتصاد جهانی
رشد اقتصادی منطقه یورو در ماه فوریه ،به دلیل افزایش یورو و گران تمام شدن
کاالهای اروپایی برای واردکنندگان با کاهش روبرو شد.
با ثبت ۱۰۵میلیارد دالر خسارت رقم خورد؛  ۲۰۱۷وخیم ترین سال
بازار بیمه جهان
مجموعه ای از حوادث طبیعی فاجعه بار در سال گذشته میالدی ،صنعت بیمه
را با  ۱۰۵میلیارد دالر خسارت مواجه کرد که این رقم ،باالترین میزان خسارت
ثبت شده در جهان طی چند سال اخیر بوده است.
آمریکا ابزاری برای خروج از بحران مالی جدید ندارد
سیاستگذاران فدرال رزرو آمریکا نگران این مسئله هستند که اگر بحران
اقتصادی دیگری در آمریکا رخ دهد ،ابزار چندانی برای مقابله با این وضعیت
در اختیار نداشته باشند ،زیرا با وجود گذشت یک دهه از بحران مالی قبلی ،نرخ
بهره در آمریکا همچنان پایین است.
اوپک از سال آینده کاهش تولید را تعدیل میکند
وزیر انرژی عربستان گفت ،اوپک و متحدانش از جمله روسیه احتماال سال
آینده شروع به تعدیل کاهش تولید های خود می کنند که به ترمیم بازار کمک
خواهد کرد.

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 سوم بهمن

هفته چهارم بهمن

سایز

هفته سوم بهمن

هفته چهارم بهمن

سایز

هفته سوم بهمن

هفته چهارم بهمن

0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.25
1.5
2
2.5

32,500
32,600
31,100
30,000
30,800
30,800
30,900
30,900
31,100
31,300
32,500

33,000
33,000
31,500
30,000
31,000
31,000
31,200
31,000
31,500
31,500
33,000

6.5
8
10
12
14

26,400
***
***
27,500
27,500

28,400
***
***
29,000
29,000

3
4
5
6
8
10
12
15

23,800
23,800
23,800
23,800
23,800
23,800
23,800
34,000

25,100
25,100
25,100
25,100
25,100
24,900
25,000
35,000

میلگرد آجدار

قیمت ورق سیاه در بازار تهران
سایز

هفته سوم بهمن

هفته چهارم بهمن

2

28,000

28,200

3

27,700

28,000

4

27,000

27,000

5

25,500

25,700

6

26,800

27,000

8

26,300

26,500

10

25,800

26,000

12

26,800

27,800

15

26,200

27,500

20

27,000

28,500

25

27,300

28,500

سایز

هفته سوم بهمن

هفته چهارم بهمن

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

23,800
22,500
22,500
23,400
23,400
23,400
23,400
23,400
23,400
23,800
***
***

25,100
23,800
23,800
24,400
24,400
24,400
24,400
24,400
24,400
24,700
***
***

ناودانی
سایز

هفته سوم بهمن

هفته چهارم بهمن

6
8
10
12
14
16
18
20
22

24,000
23,850
23,900
23,900
24,000
25,700
38,500
40,500
41,500

25,500
25,100
25,150
25,150
25,400
27,000
39,500
44,000
44,000

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

45200

1396/11/23

1397/01/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

27,977

41853

1396/11/23

1397/02/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه G

34,311

5881

1396/11/23

1397/02/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

25,070

45231

1396/11/23

1397/01/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق قلع اندود

39,561

2848

1396/11/23

1397/02/31

فوالد مبارکه اصفهان

تختال SM

20,400

20000

1396/11/29

1397/01/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

27,977

16434

1396/11/30

1397/02/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

23,810

8400

1396/11/30

1397/01/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

25,450

7059

1396/11/30

1397/01/31

تولیدکننده

نام کاال

قیمتپایانیمیانگین
موزون (ریال)

حجممعامله
(تن)

تاریخمعامله

تاریخ تحویل

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد 32تاA3-12

22,500

5000

1396/11/24

1396/12/29

ذوب آهن اصفهان

سبد مخلوط

24,200

35000

1396/11/24

1396/12/29

ذوب آهن اصفهان

سبد تیرآهن مخلوط

26,430

5000

1396/11/24

1396/12/29

ذوب آهن اصفهان

سبد تیرآهن مخلوط

26,758

10000

1396/11/25

1396/12/29

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد مخلوط

24,150

1440

1396/11/30

1396/12/29

فوالد خوزستان

تختال C

22,053

20000

1396/11/25

1396/12/29

فوالد کاوه جنوب کیش

شمش فوالدی 150*150-3SP

19,982

2000

1396/11/25

1396/11/30

فوالد کاوه جنوب کیش

شمش بلوم (5SP)130*130

20,371

2000

1396/11/25

1396/11/30

فوالد کرمان

میلگرد A3-10

22,391

110

1396/11/23

1396/11/28

فوالد کرمان

میلگرد A3-10

23,000

110

1396/11/29

1396/12/05

فوالد کویر کاشان

سبد میلگرد  14تا A3 - 32

20,900

5000

1396/11/21

1396/11/25

فوالد آذربایجان

سبد میلگرد 12تاA3-32

22,000

220

1396/12/06

1396/12/26

