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مشارکت و دریافت اطالعات از طریق
بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
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شماره  134نیمه اول خرداد ماه 1397

در مجمع عمومی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران چه گذشت؟

پیشنهادات یک عضو فعال انجمن تولیدکنندگان
فوالد ایران:

 4اولویت اصـلی برای حمایـــت از
تولید ملی فوالد
اسداله فرشاد

مدیرعامل شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان

مسئله ای که در مقوله حمایت از تولید ملی فوالد در اولویت
قرار دارد ،کنترل و حتی المقدور جلوگیری از صادرات مواد
معدنی از جمله سنگ آهن به صورت خام است .اگر زنجیره
ارزش صنعت آهن و فوالد از سنگ آهن تا محصوالت نهایی
فوالدی را در نظر بگیریم و هدف حمایت از کل این چرخه
باشد ،ممانعت از خام فروشی مواد اولیه به سایر کشورها و
در ازای آن ،تبدیل این کانی های ارزشمند به محصوالت
میانی مانند گندله و آهن اسفنجی یا محصوالت نهایی مانند
انواع مقاطع فوالد و محصوالت متنوع آن و سپس صادرات
این محصوالت با ارزش افزوده باالتر ،از بهترین حمایت هایی
است که در بلندمدت صنایع داخلی و تولید ملی کشور را از
بعد کالن و ملی منتفع می سازد.
در مرحله بعد ،تعرفه واردات است که به صورت آشکارا
حمایت از تولیدات داخلی را رقم می زند .دخالت مستقیم
دولت در جلوگیری از واردات فوالدهای ساختمانی و وضع و
اعمال تعرفه های مقتضی و حذف کامل ارز مبادله ای برای
واردات محصوالت فوالدی تا زمانی که تولید داخل بعد از
کسر صادرات ،پاسخگوی نیاز داخل کشور باشد ،به حمایت
از این صنعت می انجامد .الزم به ذکر است که به اعتقاد
بسیاری از کارشناسان تجارت بین الملل ،صادرات محصول
(با ارزش افزوده و نه به صورت خام فروشی) می تواند بر نیاز
داخل ارجحیت و اولویت داشته باشد .به خصوص در شرایط
فعلی ایران ،اگر بازار صادراتی مناسبی وجود دارد ،از دست
دادن آن می تواند به بهای از دست دادن امکان صادرات تا
چندین سال باشد .فلذا پیشنهاد می گردد در شرایطی که
امکان صادرات فوالد و محصوالت فوالدی وجود دارد و مازاد
صادرات پاسخگوی نیاز داخل نباشد ،به منظور حفظ بازار
صادراتی ،کسری داخل کشور از طریق واردات و با تعرفه های
پایین تر تامین گردد.
همچنین به منظور حمایت و ارتقاء انگیزه های الزم برای
توسعه صادرات ،باید با هموار نمودن راه برای صادرکنندگان
با اقداماتی از جمله عدم اجبار به فروش ارز صادراتی با
نرخ رسمی (که موجب دلسردی صادرکنندگان می شود)
و مجاز نمودن استفاده از ارز صادرات برای واردات مواد و
قطعات خارجی مورد نیاز تولید شده و همچنین استفاده از
ارز صادرات برای تامین منابع مالی ارزی و پروژه ها و طرح
های توسعه همان شرکت و یا سهامداران آن شرکت ،تعامل و
همکاری هر چه بیشتر با کشورهای متقاضی فوالد را توسعه
داد .به طور خالصه می بایست با به کارگیری و افزایش انواع
مشوق های صادراتی ،انگیزه هر چه بیشتر در تولید کنندگان
این صنعت ایجاد کرد.
همچنین با توجه به اینکه در حال حاضر بازار ساخت و ساز
در ایران دیگر مانند گذشته از پتانسیل باالیی برخوردار
نیست و بودجه عمرانی دولت هم نسبت به سال های گذشته
کاهش داشته است ،باید سعی شود تا سرمایه گذاری در
زمینه فوالدهای ساختمانی را متوقف نموده و طرح ها به
سمت فوالدهای آلیاژی و فوالدهای مهندسی و مخصوص که
روند رو به رشدی دارند و ارزش افزوده مناسب تری را برای
تولید کننده به ارمغان می آورد ،سوق یابند.

مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن
تولیدکنندگان فوالد ایران برای بررسی
عملکرد مالی و اجرایی انجمن در سال
 ،96روز  9خردادماه  97با حضور مدیران و
نمایندگان  70کارخانه عضو این انجمن در
هتل همای تهران برگزار شد.
دکتر محمود اسالمیان ،رئیس انجمن
تولیدکنندگان فوالد ایران در آغاز این
مراسم با اشاره به اینکه تولید فوالد
ایران در سال گذشته از مرز  20میلیون
تن گذشت گفت :فوالد از دو جنبه برای
کشورها مهم است؛ اول آنکه صنعت فوالد
شاخص صنعتی بودن کشورها بوده و دوم
اینکه از نظر اشتغال زایی برای کشورها
اهمیت دارد .همین دو عامل هم باعث
شده حمایت از صنعت فوالد در کشورهای
مختلف زیاد باشد که البته جنبه اشتغال
آن پر رنگ تر است.
دکتر اسالمیان ادامه داد :صنعت فوالد
ایران در حالی در سال  95به تولید 18
میلیون تن فوالد میانی و  18میلیون تن
آهن اسفنجی رسیده بود که این رقم در
سال گذشته در بخش فوالد از مرز 20
میلیون تن گذشت و رقم  21میلیون تن را
به ثبت رساند و در حوزه آهن اسفنجی از
 22میلیون تن هم عبور کرد که در نتیجه
این امر رشد تولید فوالد میانی  19درصد و
آهن اسفنجی  23درصد گزارش شده است.
وی تراز تجاری فوالد در سال گذشته را
مثبت اعالم کرد و در توضیح این موضوع
گفت :در سال گذشته  8.5میلیون تن
فوالد میانی و محصوالت فوالدی صادر و
درمقابل  2.5میلیون تن واردات صورت
گرفته است .عالوه بر این صادرات با
احتساب بیش از  700هزار تن آهن
اسفنجی از مرز  9میلیون تن گذشته
است .این مثبت بودن تراز تجاری فوالد
در سال گذشته خبر خوبی برای صنعت
فوالد ایران است.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد دو
اتفاق سال جاری که تاثیر منفی بر صنعت
فوالد داخلی خواهد داشت را چنین
برشمرد :اولین اتفاق ،لغو برجام و بازگشت

تحریم های آمریکا علیه ایران است و
دومین اتفاق تغییرات نرخ ارز می باشد.
دولت اصرار بر ارز  4200تومان و ثبت ارز
حاصل از صادرات در سامانه نیما را دارد
اما باید بداند این موضوع قطعا مشکالتی
را برای تولیدکننده و صادرکننده ایجاد
خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد :برنامه سال جاری
تولید  24میلیون تن فوالد خام و صادرات
 12میلیون تن فوالد و محصوالت
فوالدی است لذا با مقررات ارزی اخیر و
بازگشت تحریم ها ،شرایط خطرناکی برای
صادرکنندگان فوالد برای تحقق این برنامه
ها و حفظ و ارتقاء تراز تجاری فوالد کشور
ایجاد شده است.
اسالمیان هشدار داد :اگر اصالح نظام ارزی
صورت نگیرد ،این روند می تواند صادرات
قاچاق را شکل دهد.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود
تشکیل ستاد فوالد به ریاست وزیر صنعت،
معدن و تجارت را یکی از اتفاقات مثبت
سال  96ارزیابی کرد و گفت :این ستاد
مرجعی برای پیگیری مشکالت صنعت
فوالد است.
وی با بیان اینکه انجمن ها و تشکل ها در
ایران اختیارات زیادی ندارند اظهار داشت:
اصرا ما این است که قانون اتاق بازرگانی
به نفع تشکل ها اصالح شود تا شاهد این
باشیم که دولت برخی کارهای خود را به
آنها تفویض کند.
رئیس انجمن فوالد ایران مهم ترین اقدامات
صورت گرفته این تشکل در سال گذشته را
چنین توضیح داد :جلوگیری از حذف کامل
تعرفه واردات محصوالت فوالدی ،ممانعت
از افزایش قیمت مواد اولیه زنجیره فوالد،
کسب رتبه برتر تشکل های اقتصادی
کشور ،تدوین استاندارد شمش فوالدی و
پیگیری جهت تصویب و ابالغ آن ،تاسیس
و فعالیت چشم گیر مرکز آموزش انجمن
(آکادمی فوالد ایران) ،مطالعات راهبردی
انجمن تحت عنوان" تحلیل شرایط فعلی
صنعت فوالد کشور و چشم انداز آتی آن"،
توسعه ساختار پردازش آمار و اطالعات

انجمن ،دریافت منابع حمایتی از اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
و افزایش تعداد اعضای انجمن به 164
عضو ازجمله اقدامات مهم انجمن در سال
 96بوده است.
وی افزود :صنعت فوالد به واسطه تعرفه
 20درصد در سال قبل علی رغم مشکالتی
که با آن مواجه بود رشد داشته و توانسته
رقابتی عمل نماید .در ماه های پایانی سال
 ،96موضوع حذف کامل تعرفه های واردات
محصوالت فوالدی در کمیسیون ماده یک
سازمان توسعه تجارت مطرح و به مراحل
پایانی تصویب نیز نزدیک شده بود که با
اطالع انجمن از موضوع و دفاع مستدل و
اعالم نظرات کارشناسی در خصوص تک
تک ردیف تعرفه ها و همچنین پیگیری
های متعدد از وزارت صنعت ،معدن و
تجارت و اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
وکشاورزی ایران خوشبختانه اوالً موضوع
حذف تعرفه به کاهش تعرفه آن هم در
محصوالتی که امکان تولید و تأمین داخلی
آنها هنوز به مرحله اطمینان نرسیده است،
تغییر یافت .ثانیاً مشمولیت موضوع از کل
محصوالت فوالدی به چند ردیف تعرفه
خاص محدود گردید .ثالثاً کاهش  10تا
 15درصدی تعرفه واردات که مد نظر
برخی اعضای کمیسیون بود ،به کاهش
حداکثر یک پله ای تقلیل یافت..
اسالمیان تصریح کرد :برآوردها حاکی
از این است که اقدامات انجمن برای
جلوگیری از حذف کامل تعرفه واردات
محصوالت فوالدی ،به طور مثال برای
تولیدکنندگان ورق های پوششدار6 ،
هزار میلیارد ریال مزایای پنهان به همراه
داشته است .همچنین این منافع برای
تولیدکنندگان مقاطع طویل در حدود 14
هزار میلیارد ریال بوده است.
رئیس انجمن فوالد همچنین به کسب
رتبه برتر تشکل های اقتصادی کشور نیز
اشاره داشت و گفت :از حدود  2سال پیش،
پروژه ارزیابی و ظرفیت سنجی تشکل های
اقتصادی کشور با الگوبرداری از مدل
های بین المللی سنجش عملکرد در اتاق

بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
طراحی و شروع به فعالیت کرد .نتایج این
پروژه که از سوی اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی ایران به انجمن اعالم
شده حاکی از رتبه برتر انجمن (رتبه )A
در بین بیش از 200تشکل اقتصادی و ملی
کشور است و فقط  5تشکل موفق به کسب
این رتبه شده اند.
وی تصریح کرد :این ارزیابی بیش از 100
متغیر در تشکل های اقتصادی ملی کشور
را مورد بررسی قرار داده که سر فصل های
آن شامل معیارهای حکمرانی ،عضویت،
خدمات ،تاثیرگذاری بر سیاست ها و تنظیم
گری است و انجمن موفق به کسب 82.15
درصد از امتیازات مربوط شده است.
رئیس انجمن فوالد در بخش دیگری از
صحبت های خود دیگر اقدام مثبت انجمن
در سال  96را تاسیس مرکز آموزش
انجمن تحت عنوان آکادمی فوالد ایران
عنوان و توضیح داد :کارنامه آکادمی فوالد
ایران نیز در سال  96حاکی از برگزاری
 10دوره آموزشی تخصصی صنعت فوالد
با ارائه بیش از  3000نفرساعت آموزش
تخصصی است.
در بخش دیگری از این مراسم دکتر جعفر
سرقینی ،معاون امور معدن و صنایع معدنی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت با بیان
اینکه فوالد کشور وضعیت مطلوبی دارد
گفت :بیش ترین رشد در سال های 94
تا  99مربوط به فوالد بود .وی همچنین
افزود :فوالد در سه ماهه اول  2018رشد
 47درصدی داشته است و انجمن در ارائه
آمارهای تولید و صادرات رفرنس و مرجع
خوبی شده است.
شایان ذکر است در این مراسم ،عالوه بر
تصویب عملکرد اجرایی و مالی انجمن
تولیدکنندگان فوالد در سال  ،96با رای
اعضاء آقای احمد دنیانور برای ششمین دوره
متوالی به عنوان بازرس اصلی انجمن انتخاب
شد .همچنین با رای اکثریت اعضاء مقرر
شد هیئت مدیره انجمن ظرف مدت  3ماه
نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده
جهت اصالح اساسنامه انجمن اقدام نماید.

یزدی زاده به ذوب آهن بازگشت
منصور یزدی زاده که در سال  96به مدیرعاملی شرکت ملی فوالد ایران منصوب شده بود به تازگی به عنوان مدیرعامل ذوب
آهن اصفهان جایگزین احمد صادقی شد.
یزدیزاده از سال  ۷۳فعالیت خود را در ذوبآهن اصفهان آغاز کرد و در این شرکت سمتهایی همچون عضو هیئت مدیره،
معاون برنامهریزی و توسعه ،مدیر فروش داخلی و معاون بازاریابی و فروش را در کارنامه خود دارد.

هزار تن نورد گرم مبارکه
فوالد مبارکه در دو ماهه اول امسال بیش از  850هزار تن
نورد گرم 235 ،هزار تن نورد سرد 47 ،هزار تن ورق پوششدار
و  205هزار تن سایر محصوالت فوالدی را تولید نمود.
این شرکت در اردیبهشت ماه رشد اندکی تولید را نسبت
به فروردین ماه به ثبت رساند .با این حال رشد فروش
قابل توجه بود به گونه ای که از مجموع  750هزار تن
نورد گرم  445هزار تن در اردیبهشت ماه بوده است.
همچنین از  240هزار تن نورد سرد و  50هزار تن
ورق پوششدار به ترتیب  118هزار تن و  26هزار تن
در اردیبهشت ماه بود .در محصوالت دیگر هم از 217
هزار تن فروش سهم اردیبهشت ماه  184هزار تن بود.
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کاهش قیمت شمش خوزستان
آمار تولید و فروش فوالد خوزستان در خرداد اردیبهشت
ماه نشان داد این شرکت هر کیلوگرم شمش خود را به طور
متوسط در ماه مذکور  2286تومان فروخته است درحالی
که در فروردین ماه  2360تومان بود.
فوالد خوزستان در مجموع دو ماه اول امسال یک میلیون
و 187هزار تن گندله 311 ،هزار تن اسلب و  348هزار تن
بلوم و بیلت تولید و موفق به فروش  210هزار تن اسلب
صادراتی 63 ،هزار تن اسلب داخلی 281 ،هزار تن بلوم و
بیلت صادراتی و  67هزار تن بلوم و بیلت داخلی شده است.
شایان ذکر است که از  621هزار تن شمش تولیدی شامل
اسلب ،بلوم و بیلت 79 ،درصد سهم صادرات بوده است.
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درصد رشد فروش ارفع
آهن و فوالد ارفع موفق به فروش  104هزار تن شمش
فوالد داخلی و صادراتی شد که از این میزان  68هزار تن
یعنی  65درصد متعلق به اردیبهشت ماه بود 40 .هزار تن
از کل فروش شمش ،داخلی و  64هزار تن صادراتی است.
گزارش میزان تولید نیز حاکی از آن است که تولید
درمجموع دو ماه  121هزار تن بوده و در اردیبهشت ماه
به  62هزار تن رسیده بود .این شرکت همچنین 148
هزار تن آهن اسفنجی تولید کرده است.
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هزار تن تولید میلگرد در خراسان
براساس گزارش عملکرد تولید و فروش فوالد خراسان،
این شرکت در دو ماهه امسال  185هزار تن شمش231 ،
هزار تن آهن اسفنجی 107 ،هزار تن محصوالت سبک
ساختمانی و  68هزار .تن گندله شده بود .از این میزان
 105هزار تن میزگرد 46 ،هزار تن شمش و  8هزار تن
آهن اسفنجی فروخته شد .قیمت فروش هر کیلوگرم
شمش فوالد خراسان در اردیبهشت ماه  2382تومان بود.
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هزار تن اسلب در هرمزگان
فوالد هرمزگان در اردیبهشت ماه موفق به تولید 113
هزار تن اسلب شد درحالی که تولید فروردین ماه 135
هزار تن بود .در حالی فوالد هرمزگان در تولید اسلب
کاهشی بود اما در فروش موفق بود و توانست  81هزار
تن اسلب در اردیبهشت ماه به فروش برساند اما فروش
فروردین ماه  67هزار تن بود.

وزیر صنعت ،معدن و تجارت در نامهای به رئیس کل گمرک ،ممنوعیت مشروط صادرات فوالد و هر نوع فلز دیگر را اعالم
کرد .به گزارش چیالن  ،در نامه محمد شریعتمداری به رئیس کل گمرک آمده است :پیرو مذاکرات قبلی همانگونه که
آگاه می باشید به منظور تقویت صنایع پایین دستی و حفظ تولید و اشتغال آنها ،عرضه انواع فلزات در بورس کاالی ایران
براساس نرخ رسمی دالر انجام می شود .متاسفانه اخیرا افراد سودجو تمایل زیادی به خرید و صادرات این نوع محصوالت
نشان می دهند و عمال این فرصت مفید تبدیل به تهدیدی جدی برای صنایع پایین دستی شده است .لذا بدین وسیله اعالم
می دارد از تاریخ ابالغ این نامه صادرات فوالد و هر نوع فلز دیگر چه به صورت شمش یا اسلب یا کاتد یا هر شکل دیگر
بدون ارائه گواهی مبدا تولید آن ممنوع می باشد .لیست صادرات روزانه این قبیل کاالها باید به وزارت متبوع منعکس شود
تا متعاقبا اظهارات صادرکنندگان درمورد گواهی مبدا تولید کاال مورد بررسی و راستی آزمایی قرار گیرد .ضمنا برای محموله
های  ۱۰هزار تن به باال درمورد فوالد و  ۱۰۰تن به باال درمورد فلزات رنگین نظیر مس ،آلومینیوم ،سرب و روی حتما باید
گواهی های مربوط به مبدا تولید ،قبل از خروج کاال از ایران ،توسط وزارت متبوع راستی آزمایی و تایید شود که این کار می
تواند سیستمی انجام شود.
این خبر در رسانه های خارجی هم بازتاب هایی را به همراه داشت و تحلیلگران این اقدام را عامل کاهش حجم صادرات به
عراق و افغانستان عنوان کرده اند.

رشد  ۲۵درصدی صادرات فوالدسازان بزرگ ایران در
 ۲ماهه نخست امسال

در کمتر از  2ماه مانده به شروع تحریم های بخش فوالد ایران توسط آمریکا ،موتور صادرات این بخش با قدرت کار می کند و
مشتریان ایران به دنبال بهره برداری حداکثری از فرصت زمان باقی مانده هستند و حتی اعمال دستوری دالر  4200تومانی
نتوانسته تاثیری بر روی این موضوع بگذارد.
به گزارش چیالن ،عملکرد صادرات شرکت های بزرگ فوالدساز ایران در اردیبهشت جهش  ۱۰۴درصدی را نسبت فروردین
ماه و  ۳۶درصدی نسبت به اردیبهشت سال قبل را نشان می دهد .فوالدسازان بزرگ کشور در اردیبهشت ماه  ۸۵۹هزار تن
صادرات فوالد داشتند .این شرکت ها در دو ماهه اول امسال هم در مجموع یک میلیون و  ۲۷هزار تن فپالد صادر کردند که
رشد  ۲۵درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشت.
اصلی ترین صادرکننده ایران فوالد خوزستان با صادرات  ۳۵۹هزار تن در اردیبهشت ماه و بیش از  ۴۹۱هزار تن در دو ماهه
اول امسال بود .رشد صادرات فوالد خوزستان در بین ماه های فروردین و اردیبهشت  ۷درصد گزارش شده است .فوالد مبارکه
به عنوان دومین فوالدساز برتر موفق به صادرات  ۲۰۳هزار تن در اردیبهشت ماه و  ۲۴۲هزار تن در دو ماهه اول سال شد.
رشد صادرات فوالد مبارکه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  ۷۳درصد بود .عمده محصول صادراتی فوالد مبارکه تختال و
کالف گرم است .سومین صادرکننده برتر فوالد ایران ،ذوب آهن اصفهان با صادرات  ۱۹۴هزار تن بود.

اعالم آمادگی فوالد هرمزگان ،صبافوالد و فوالد قشم برای
تحقق تولید  ۱۰میلیون تن فوالد
برای تحقق هدف تولید  10میلیون تن فوالد در هرمزگان کنسرسیوم مشترکی متشکل از شرکت های صبا فوالد ،فوالد
هرمزگان و فوالد قشم تشکیل می شود .به گزارش چیالن ،دکتر فریدون همتی ،استاندار هرمزگان با اشاره به دیدار خود
با رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) عنوان کرد :در این نشست برای تحقق تولید ۱۰
میلیون تن فوالد در هرمزگان مذاکره و برنامه ریزی شد .وی ادامه داد :برای رفع مشکل محدودیت زمین جهت رسیدن به
هدف تولید  ۱۰میلیون تن فوالد ،مقرر شد ،شرکت های صبا فوالد ،فوالد هرمزگان و فوالد قشم مجموعه جدیدی تشکیل
دهند و به طور مشترک برای تولید  ۱۰میلیون تن به عنوان یک کنسرسیوم برنامه ریزی کنند .استاندار هرمزگان افزود :با
توجه به توانمندی فوالد مبارکه ،گل گهر و صندوق بازنشستگی کشور که این واحدهای فوالدسازی متعلق به آنها هستند ،به
سرعت برای رسیدن به تولید  ۱۰میلیون تن فوالد در استان اقدام خواهد شد.

تقسیم سود نقدی  ۱۸تومانی صبانور در میان سهامداران

در مجمع پایان سال مالی  96شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور ،تقسیم  180ریال سود نقدی به ازای هر سهم به
تصویب سهامداران رسید .به گزارش چیالن ،شرکت معدنی و صنعتی صبانور با نماد «کنور»  ۳۲۷ریال سود خالص به ازای
هر سهم محقق کرده بود که مجمع با تقسیم  ۵۵درصد آن یعنی  ۱۸۰ریال سود به ازای تر سهم موافقت کرد.
در مجمع این شرکت همچنین بودجه سال  ۹۷براساس نرخ  ۱۸۰۰تومانی برای شمش فوالد خوزستان و نرخ دالر ۴۲۰۰
تومانی محاسبه شده است و تخمین زده شد  ۱۵۰میلیارد تومان سود خالص در سال  ۹۷محقق شود .کنور انتظار دارد با
توجه به قرارداد با شرکت چینی و پرداخت هزینه آن ،از  ۳ماه آینده طرح گندله سازی کردستان که اجرای آن  ۲تا  ۲.۵سال
طول می کشد اجرایی شود .همچنین انتظار می رود طرح فلوتاسیون کنسانتره همدان طی  ۳ماه آتی و در شهریور ماه به
بهره برداری می رسد .گفتنی است ،قرار است کنور در سال  ،۹۷بین  ۴۸۰تا  ۵۰۰هزار تن گندله تولید و طی یک قرارداد با
شرکت فوالد مبارکه به این شرکت بفروشد.

مدیریت جدید فوالد بناب
انتخاب شد

مهندس اسکویی ،مدیریت مجتمع فوالد صنعت بناب را بر
عهده گرفت .به گزارش چیالن ،در پی استعفای محمدرضا
ادریسی از مدیرعاملی مجتمع فوالد صنعت بناب ،آقای
اسکویی مدیریت این مجتمع را عهده دار شد.
مهندس اسکویی قبل از حضور در بناب ،مدیریت شرکت
فوالدکار یکی از زیرمجموعه های شرکت مهندسی فن آور
معادن و فلزات  MMTEرا بر عهده داشته است.

رشد  ۱۹۱درصدی سود تحقق یافته
جهان فوالد سیرجان در سال ۹۶
مجتمع جهان فوالد سیرجان براساس اطالعات حسابرسی
شده در سال مالی منتهی به  29اسفند  96به ازای هر سهم
 2595ریال سود محقق کرد .به گزارش چیالن  ،مجتمع
جهان فوالد سیرجان رشد  ۱۹۱درصدی را در سود هر سهم
خود تجربه کرد .سود این شرکت با سرمایه  ۷۰۰میلیارد
تومان در سال مالی  ۹۵بالغ بر  ۸۹۲ریال بود.

افزایش تولید فوالد مبارکه با
صدور مجوز خط جدید اسلب
با نهایی شدن مجوز کیفی خط جدید اسلب ریزی ،ظرفیت
فوالد مبارکه به  ۷.۲میلیون تن میرسد .به گزارش
چیالن ،شرکت فوالد مبارکه مجوز نهایی کیفی خط جدید
اسلب ریزی ( ۲استرند) را برای شــرکت ســازنده چینی
 Sino- heavymach Chinaصادر کرد .با تولید اسلب توسط این
خط ظرفیت مجتمع مبارکه به  ۷.۲میلیون تن خواهد رسید.
خط اسلب ریزی جدید قابلیت تولید اسلب با ضخامت  ۲۰۰تا
 ۲۵۰میلیمتر و با عرض  ۹۰۰تا  ۲۰۰۰میلیمتر را دارا است.
این گزارش می افزاید ،در چهارماهۀ اول سال میالدی ،فوالد
مبارکه با تولید  ۲میلیون و  ۲۷۶هزار تن ،فوالد هرمزگان با
تولید  ۵۰۵هزار تن و مجتمع فوالد سبا با تولید  ۳۸۸هزار
تن ،به ترتیب رشد  ۱۲و  ۶و  ۷۰درصدی را به ثبت رساندند.

فوالد خوزستان به دنبال توسعه
بازار در آمریکای التین است
محمد کشانی ،مدیرعامل فوالد خوزستان در گفت و گو با
چیالن با بیان اینکه به اذعان مشتریان خارجی محصوالت
فوالد خوزستان در بازارهای بین المللی به یک برند قابل
اطمینان تبدیل شده گفت :در بازدید هیئت فنی بازرگانی
پرویی به منظور انعقاد قراردادهای بلندمدت با فوالد
خوزستان ،این هیئت اظهار امیدواری کرد تا با امضای
توافقنامه فنی با فوالد خوزستان بتواند در ردیف یکی از
مصرف کنندگان محصوالت فوالد خوزستان قرار گیرند.
کشانی افزود :فوالد خوزستان در حوزه معاونت فروش و بازاریابی
امیدوار است بتواند در سال  ۹۷حضور خود را در بازار کشورهای
امریکای التین گسترش دهد و کشور پرو را به عنوان دومین
کشور این منطقه بعد از کشور برزیل به لیست کشورهای
واردکننده فوالد از شرکت فوالد خوزستان اضافه کند.

کتاب سال فوالد ایران توسط بزرگان فوالد رونمایی شد
همزمان با برگزاری مجمع عادی سالیانه انجمن
تولیدکنندگان فوالد ایران در مراسمی از كتاب سال فوالد
ايران با حضور دكتر جعفر سرقيني ،معاون وزير صنعت،
معدن و تجارت در امور معدن و صنایع معدنی ،اعضاي
هیئت مديره انجمن توليدكنندگان فوالد و مدیران
کارخانجات بزرگ فوالدی از جمله فوالد مبارکه اصفهان،
فوالد خوزستان و ذوب آهن اصفهان رونمایی شد.
به گزارش چیالن ،پیش از رونمایی از کتاب سال فوالد،
دکتر محمود اسالمیان رئیس انجمن تولیدکنندگان
فوالد به تشریح جزئیات این کتاب برای حاضران و
مزایای آن برای فعاالن صنعت فوالد پرداخت و گفت:
کتاب سال فوالد ایران برای اولین بار به فعاالن فوالد
ارائه می شود و تمامی اطالعات مورد نیاز برای تحلیل بازار فوالد
را در اختیار فعاالن قرار می دهد به گونه ای که سرمایه گذاران و
کارآفرینان و سیاستگذاران فوالد کشور بتوانند با دید روشن و دقت
کافی تصمیمات خود را اتخاذ کنند.

کاربردی از عرضه ها و معامالت بورس کاال ،وضعیت سهام
شرکت های فوالدی در بورس اوراق بهادار ،واحدهای فعال
و طرح های در حال احداث زنجیره فوالد ،درصد پوشش
ظرفیت کارخانجات ذوب ،نورد و آهن اسفنجی ،نمودار
سود و زیان نورد ،ذوب و آهن اسفنجی ،مقاصد صادراتی
و مبادی وارداتی هر محصول فوالدی ،ارزش ریالی و ارزی
صادرات و واردات فوالد ،سهم هر شرکت در تولید فوالد
ایران و معرفی شرکت های برتر ،اطالعات طرح های
بهره برداری شده جدید ،گزارش عملکرد شرکت های
فوالدی ،گزارش و پیش بینی بازار جهانی فوالد و
نکات کاربردی موثر بر تجارت جهانی فوالد می باشند.
گفتنی است گروه رسانه ای چیالن با همفکری تحلیلگران و
کارشناسان فوالد این کتاب را منتشر می کند و مهمترین
سرفصل های این کتاب شامل تحلیل آماری تولید ،واردات ،صادرات
و مصرف فوالد ،روند قیمتی محصوالت فوالدی (میلگرد ،شمش،
اسلب ،ورق و تیرآهن) ،توازن عرضه و تقاضا در زنجیره فوالد ،گزارش

این «کتاب راهنما» همچنین اطالعات کاملی از کارخانجات
تولیدکننده فوالد کشور را در اختیار خوانندگان قرار خواهد داد و تالش
دارد به عنوان یک اثر تخصصی ،عالوه بر ترسیم روند بازار فوالد با
ارائه آمار موثق و گزارشات دقیق به سرمایه گذاران ،تولیدکنندگان،
سیاستگذاران و فعاالن زنجیره فوالد قدرت تحلیل و پیش بینی دهد.

اخبار داخلی

850

صادرات فوالد و سایر فلزات بدون ارائه گواهی مبدا تولید ممنوع شد

2

تأمین فوالد بزرگراه های هندوستان توسط فوالدساز هندی
شرکت فوالد سل ( )SAILهندوستان فوالد مورد نیاز پروژه های بزرگراه را تامین می کند .سل ( )SAILیکی از بزرگترین شرکت های تولیدکننده فوالد
هندوستان ،اعالم کرد که  43هزار تن فوالد مورد نیاز بزرگراه شرقی این کشور را تامین خواهد کرد .عالوه بر این SAIL ،فوالد مورد نیاز بزرگراه غربی این
کشور را نیز تامین خواهد کرد .سل اعالم کرده که فوالد خود را شامل میلگرد ،مقاطع تخت فوالدی و مقاطع ساختمانی را به  135کیلومتری بزرگراه شرقی
منتقل خواهد کرد.

3

اخبار خارجی

پیش بینی کاهش قیمت فوالد در بازارهای جهانی به دلیل وجود ظرفیت مازاد
ظرفیت مازاد فوالد بهای این محصول را در بازارهای جهانی کاهش خواهد داد.
به گزارش چیالن ،قیمت فوالد در بازارهای جهانی شکسته شد چون فوالدسازان چینی با ظرفیت مازاد مواجه بوده و مجبور به صادرات به خارج از مرزهای خود هستند.
در حال حاضر چین برای مقابله با اقدامات تعرفه ای کشورهایی نظیر آمریکا ،کارخانجات فوالدی را در خارج از مرزهای خود راه اندازی می کند.
گزارش ها حاکی از آن است که گروه  Hesteelچین یک کارخانه فوالد در جمهوری صربستان را خریداری کرده تا با وجود تعرفه های  25درصدی بر روی فوالد،
فوالد تولیدی را به آمریکا صادر نماید .عالوه بر این ،وجود یک کارخانه فوالد در جمهوری صربستان می تواند از تعرفه های فوالدی اتحادیه اروپا بر روی محصوالت
چینی جلوگیری نماید .فعاالن بازار معتقدند که چین تنها بخشی از زنجیره صنعتی را به خارج از مرزهای کشورش منتقل می کند و بخش اعظمی از صنایع فوالد،
آلومینیوم و نساجی را در داخل کشور خود حفظ می کند ،بنابراین ظرفیت مازاد همچنان در این کشور باقی خواهد ماند و همین امر بر روی قیمت های جهانی فوالد
اثر گذاشته و در آینده آنرا کاهش خواهد داد.

تولید چدن  CISدر آوریل افزایشی بود
روسیه در ماه آوریل بالغ بر  4میلیون و  320هزار تن چدن تولید کرد که کاهش
 2.1درصدی نسبت به آوریل سال قبل و حتی ماه مارس امسال داشت .تولید چدن
ژوییه در ماه مارس  4میلیون و  462هزار تن گزارش شده بود.

رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده و به تولید  6میلیون و  939هزار
تن رسیده است .تولید چدن قزاقستان در آوریل با  1.9درصد رشد به  325هزار تن
رسید که البته باز هم نسبت به مارس که  335هزار تن بود کمتر است .قزاقستان
در بین ماه های ژانویه تا آوریل به تولید یک میلیون و  230هزار تن چدن رسید
که  0.7درصد رشد نسبت به  4ماه اول داشت.

روسیه ماه های ژانویه تا آوریل هم  17میلیون و  280هزار تن چدن تولید کرده
که  0.3درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است .همچنین گفتنی است ،اوکراین
دیگر کشور عضو  CISدر ماه آوریل شاهد رشد تولید چدن بود به گونه ای که تولید
با  11.9درصد رشد نسبت به آوریل سال گذشته به یک میلیون و  649هزار تن
رسید البته تولی .چدن این کشور در مقایسه با مارس کاهش بود چراکه تولید در
مارس یک میلیون و  678هزار تن بود .اوکراین در  4ماهه اول سال هم با  6.8درصد

در مجموع نیز تمامی کشورهای مستقل مشترک المنافع در آوریل  6میلیون و 294
هزار تن چدن تولید کردند که 1.4درصد نسبت به آوریل سال قبل بیشتر اما از مارس
امسال که  6میلیون و  475هزار تن بود کمتر است .مجموع تولید  4ماهه این کشورها
نیز  25میلیون و  449هزار تن بود که  2.3درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.

نگرانی فوالدسازان اوکراینی از چیست؟

رشد واردات ورق گرم و سرد آمریکا در ماه آوریل

شرکت های متالورژی اوکراین به شدت نگران تغییر وضعیت محصوالت فلزی
در بازارهای جهانی آن هم به دلیل تعرفه های  25درصدی آمریکا بر روی فوالد
هستند به ویژه درخصوص اتحادیه هستند.

آمریکا در ماه آوریل شاهد رشد واردات نورد گرم و نورد سرد بود .به گزارش چیالن،
طبق آمار وزارت بازرگانی آمریکا ،این کشور در ماه آوریل حدود  198هزار تن ورق
فوالدی نورد سرد وارد کرد که  0.9درصد نسبت به ماه مارس و  2.5درصد نسبت هبه
آوریل سال گذشته افزایش داشته است .همچنین طبق آمار این وزارت خانه ،آمریکا
در ماه آوریل حدود  236هزار تن ورق فوالدی نورد گرم وارد کرده که به میزان 5.6
درصد در مقایسه با ماه قبل و  45درصد نسبت به آوریل سال گذشته رشد داشته
است .واردات نورد سرد به طور عمده از کانادا و به میزان  38هزار و  500تن بود که
از  36هزار تن ثبت شده در ماه مارس و  27هزار تن آوریل سال گذشته بیشتر است.

رئیس انجمن متالورژی اوکراین اشاره کرد که بازارهای اتحادیه اروپا و ترکیه برای
تامین محصوالت فوالد اوکراین اولویت دارند .درست در همان زمان بود که ترکیه
پس از اعالم اقدامات حفاظتی امریکا برای محافظت از صنایع داخلی خود ،تحقیقاتی
را در زمینه انتی دامپینگ اعالم کرد Kalenkov .گفته بیش از نیمی از کل صادرات
محصوالت فوالدی اوکراین که ارزش آن به بیش از  5میلیارد دالر می رسد در معرض
خطرات اقدامات محافظتی و قوانین آنتی دامپینگ اتحادیه اروپا و ترکیه قرار دارد.

آمریکا همچنین بخشی از ورق سرد مورد نیاز را از مکزیک وارد کرد که حجم آن
بالغ بر  25هزار تن بود .بخش دیگری نیز از ویتنام و حدود  24هزار تن بود .آمریکا
همچنین  21هزار تن ورق سرد از استرالیا 19 ،هزار تن از ترکیه و  15هزار تن از
روسیه وارد کرده است .درخصوص واردات نورد گرم نیز باید گفت عمده واردکننده
کانادا با  122هزار تن بود که نسبت به ماه مارس با حجم  105هزار تن و آوریل
سال قبل با حجم  68هزار تن رشد داشته است.

افزایش تولید کوره های قوس الکتریکی مصرف
قراضه را درجهان افزایش داد

صادرات میلگرد تركيه در آوريل به پايين ترين
سطح رسید

مصرف قراضه جهان در سال  2017با افزایش تولید کارخانه های  EAFافزایش یافت.
بر اساس گزارش منتشر شده توسط دفتر بین المللی بازیافت ( ،)BIRمصرف قراضه
صنایع فوالد جهان در سال  2017افزایش یافت که عمدتا به دلیل افزایش تولید
فوالد خام آن هم به روش کوره قوس الکتریکی بود .در سال  ،2017تولید فوالد
خام به میزان  3.9درصد رشد داشته و به  1.69میلیارد تن رسیده است که به تولید
بیشتر کوره های قوس الکتریکی و مبتنی بر قراضه کمک کرد .این گزارش نشان
می دهد که تولید فوالد خام به روش کوره بلند با  2.3درصد رشد به حدود 1.23
میلیارد تن رسیده و به روش کوره های قوس الکتریکی با  8درصد رشد به 450
میلیون تن افزایش یافته است که منجر به افزایش تولید فوالد خام جهانی شده است.

صادرات میلگرد ترکیه به آمریکا در ماه آوریل حدود  13هزار و  500تن بود که در
مقایسه با ماه قبل  85درصد کاهش داشته است.

الکساندر کلنکوف ،رئیس انجمن متالورژی اوکراین به اینترفاکس اوکراین گفت
که انتظار می رود این تصمیم خطرات قابل توجهی را برای محصوالت فوالدی
اوکراین ،به خصوص در محصوالتی که به اتحادیه اروپا صادر می شوند ،وارد آورد.
این انجمن اعالم کرده ،شاید صادرات فوالد اوکراین به آمریکا  1.3درصد باشد اما
حجم صادرات به اتحادیه اروپا بیش از  30درصد است.

قيمتهايجهاني

محصول

مشخصات

صادرات میلگرد ترکیه در ماه آوریل کمترین میزان را تجربه را کرده است.
کارخانه های تولید فوالد ترکیه در ماه آوریل حدود  448هزار تن میلگرد صادر
کردند که از ماه قبل که  570هزار تن بود کاهش داشته است .با توجه به موانع
تجاری و تقاضای کم ،صادرات میلگرد ترکیه در ماه آوریل به پایین ترین سطح
خود رسیده و خرید از سوی اصلی ترین كشورهای مقصد صادراتی ترکیه همچنان
کاهش می یابد .صادرات میلگرد ترکیه در ماه آوریل به آمریکا به دلیل محدودیت
شدید تعرفه ای کاهش یافته است.
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20ژانویه 2018
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 58درصد وارداتی -شمال چین
سنگ آهن
CFR

43/5-44/5

44/5-45/5

39-40

44-45

44/5-45/5

38-37

40/5-41/5

38/5-39/5

37-38

 65درصد وارداتی -شمال چین
سنگ آهن
CFR

88/5-89/5

91-92

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

28/5-29/5

شمش

صادراتی -دریای سیاه
FOB

515

505

487/5

520

520

535

505

507/5

495

ورق گرم

صادراتی چین

571-573

572-574

582-584

584-586

599-601

608-610

584-586

589-591

593

ورق گرم

صادراتی دریای سیاه
FOB

555-565

570-580

585-590

585-595

585-595

605-615

590-600

570-575

535-540

ورق گرم

وارداتی اروپا
CIF

641/5-647/5

660/5-673

685-697/5

694-706

696-705

701-714

673-685

653/5-665/5

628-638

ورق سرد

صادراتی دریای سیاه

605-615

615-620

625-635

630-635

630-635

650-660

645-655

620-625

605-615

میلگرد

صادراتی ترکیه
FOB

565-575

560-564

550-560

575-585

575-585

585-595

545-550

555-560

539-541

میلگرد

صادراتی چین
FOB

554-556

540-542

548-550

551-552

557-559

558-560

537-542

553-555

545-548

داخلی

سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران  50درصد افزایش یافت
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) اعالم کرد ،سرمایه گذاری
مستقیم خارجی در کشورمان در سال  2017با  50درصد افزایش نسبت به
سال پیش از آن به پنج میلیارد و  19میلیون دالر رسیده است.
پیشنهادات ارزی واردات و صادرات بخش خصوصی به دولت ارایه شد
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران از ارائه دو پیشنهاد بخش خصوصی به دولت
برای ساماندهی ارز مورد نیاز واردات و حاصل از صادرات خبر داد و گفت:
معتقدم با اجرای آنها ،واردات مدیریت می شود و صادرات رونق می گیرد.
نخستین محموله نفت ایران به شیلی صادر شد
نخستین محموله نفت ایران پس از  16سال به شیلی صادر شد که نشان داد
تهران بازارهای جدید نفت را در برنامه های خود قرار داده است.
گزارش بانک جهانی از روند رو به رشد اقتصاد ایران
تازه ترین گزارش بانکجهانی درباره چشمانداز اقتصادی جهان از رشد4.1
اقتصاد ایران حکایت دارد؛ افزایشی که در نتیجه بهبود عملکرد اقتصادی و
توسعه تعامالت تجاری بین المللی برای کشور به دست آمده است.
هند عملیات توسعه ای بندر چابهار را آغاز می کند
مقامات وزارت کشتیرانی هند اعالم کردند با وجود تصمیم آمریکا برای اعمال
تحریم های جدید علیه ایران پس از خروج واشنگتن از برجام ،قصد دارند از
هفته آینده عملیات توسعه ای بندر راهبردی چابهار را آغاز کنند.
درخواست کاهش مالیات در بخش تولید
علیرغم وجود معافیتهای مالیاتی حوزه تولید در بسیاری از کشورها،
تولیدکنندگان ایرانی با مشکالت مختلفی از جمله فشارهای مالیاتی دست و پنجه
نرم میکنند و از همین رو درخواست تسهیالتی را در این زمینه دارند تا بتوان
شاهد رونق تولید بود.
قطعهسازان فرانسوی سفر خود به ایران را لغو کردند
به علت تنشهای موجود بین آمریکا و اتحادیه اروپا در مورد توافق هستهای
 ۲۰۱۵ایران ،گروه البی قطعه سازان خودرو فرانسه ،FIEV ،سفر ماه جوالی خود
به ایران را کنسل کرد.
پرداخت  20هزار میلیارد تومان تسهیالت در یک سال اخیر
قائممقاموزیرصنعت،معدنوتجارتاظهارداشت:حمایتوتقویتتولیداتداخلی
مهمتریناولویتوزارتصنعتاستوبایدمیزانحمایتازاینبخشراافزایشداد.

خارجی

نامه سرگشاده  ۲۸سفیر اروپایی درباره تعرفههای گمرکی آمریکا
سفرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا در آمریکا از واشنگتن خواستند تا تمرکز
خود را بر مسائلی بگذارد که برای دو طرف سودمند است ،مانند تالشهای
دوجانبه برای جلوگیری از انحراف بازار ،حرکت بهسوی نظام تجارت جهانی
عادالنه ،ارتقای دسترسی در بازار ،حمایت از مالکیت معنوی و کاستن از سلسله
مراتب اداری و تعرفههای گمرکی موجود میان آمریکا و اتحادیه اروپا.
پنج میلیارد دالر از فاینانس چین جذب معدن و صنایع معدنی شد
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رییس هیات عامل ایمیدرو گفت5 :
میلیارد دالر از فاینانس بیست میلیارد دالری بین ایران و چین در بخش معدن
و صنایع معدنی ایران صرف شده است.
صادرات آمریکا به ایران ۷۷درصد رشد کرد
صادرات آمریکا به ایران در ۴ماهه نخست سال جاری میالدی با رشد
۷۷درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴۵میلیون دالر رسید.
آیا گروه  ۷به تاریخ میپیوندد؟
رهبران گروه  ۷امروز در شرایطی در کبک کانادا با یکدیگر دیدار می کنند که
 ۶کشور عضو این گروه تالش خواهند کرد ترامپ را برای لغو تصمیم خود در
خصوص وضع تعرفه های فوالد و آلومینیوم تحت فشار بگذارند.
ترکیه  ۲.۲میلیارد دالر سرمایه جدید جذب کرد
رئیس آژانس تشویق و تبلیغ سرمایه گذاری نهاد نخست وزیری ترکیه از جذب
سرمایه گذاری مستقیم  ۲.۲میلیارد دالری در سه ماهه اول سال جاری خبر داد.
تحریم بورس سوئیس توسط اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا از ماه دسامبر سال ( ۲۰۱۸آذر -دی  )۹۷دسترسی بورس سوئیس
که توسط گروه بورس  SIXاداره می شود را به بازارهای اروپایی محدود خواهد کرد.
اولین شهر گردشگری جهان سازگار با «ارز رمزنگار» معرفی شد
شهر توریستی «آگنس واتر» استرالیا ،برای اولین برای در جهان پرداخت های
گردشگران را با ارزهای دیجیتال می پذیرد.

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
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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 خرداد

هفته دوم خرداد

سایز

هفته اول خرداد

هفته دوم خرداد

سایز

هفته اول خرداد

هفته دوم خرداد

0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.25
1.5
2
2.5

38,800
37,500
37,200
34,500
35,000
35,500
35,000
34,800
34,700
34,800
30,500

38,800
37,500
37,200
34,500
35,000
35,500
35,000
34,800
34,700
34,800
30,500

6.5
8
10
12
14

31,500
***
***
34,200
34,200

31,500
***
***
34,200
34,200

3
4
5
6
8
10
12
15

28,950
28,950
28,950
28,950
28,950
28,400
28,600
37,000

28,950
28,950
28,950
28,950
28,950
28,400
28,600
37,000

میلگرد آجدار

قیمت ورق سیاه در بازار تهران
سایز

هفته اول خرداد

هفته دوم خرداد

2

30,700
30,800
30,800
30,000
30,500
29,700
29,700
29,700
29,700
29,850
29,850

30,700
30,800
30,800
30,000
30,500
29,700
29,700
29,700
29,700
29,850
29,850

3
4
5
6
8
10
12
15
20
25

سایز

هفته اول خرداد

هفته دوم خرداد

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

28,700
28,300
28,300
28,600
28,600
28,600
29,300
28,600
28,600
28,600
***
28,200

28,700
28,300
28,300
28,600
28,600
28,600
29,300
28,600
28,600
28,600
***
28,200

ناودانی
سایز

هفته اول خرداد

هفته دوم خرداد

6
8
10
12
14
16
18
20
22

29,050
28,950
28,950
28,950
28,950
28,600
46,500
46,500
53,000

29,050
28,950
28,950
28,950
28,950
28,600
46,500
46,500
53,000

روندتغییرات
قیمت محصوالت فوالدی
در بازار تهران

بورسکاال
تاریخمعامله

تاریخ تحویل

تولیدکننده

نام کاال

تولیدکننده

نام کاال

3,544

1397/03/07

1397/04/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق قلع اندود

47,572

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

26,501

1397/03/07

1397/04/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

27,020

48,400

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

27,276

23,963

1397/04/31

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد مخلوط

26,800

1,010

1397/03/07

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

26,501

9,369

1397/03/13

ذوب آهن اصفهان

تیرآهن  14تا 18

27,830

1,000

1397/03/09

1397/04/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

27,276

17,264

1397/03/13

1397/04/31

سبد میلگرد مخلوط

26,800

1,000

1397/03/09

1397/04/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

31,576

5,000

1397/03/21

1397/06/21

ذوب آهن اصفهان

25,200

22,000

1397/03/09

1397/04/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

25,395

36,300

1397/03/21

1397/05/31

ذوب آهن اصفهان

سبد مخلوط

25,600

1,500

1397/03/07

1397/03/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه G

37,768

2,200

1397/03/21

1397/06/21

فوالد آذربایجان

سبد میلگرد 12تاA3-32

قیمتپایانیمیانگینموزون(ریال) حجم معامله (تن)

تاریخمعامله

تاریخ تحویل

800

1397/03/21

1397/06/21

1397/03/21

1397/05/31
1397/03/31

قیمتپایانیمیانگینموزون(ریال) حجم معامله (تن)

