
 1377 سال  از  صنعتي  مديريت   سازمان 
رتبه بندي شركت هاي برتر ايران را هر ساله 
انجام داده است. اين رتبه بندی با الهام از 
رسالت اين سازمان با فراهم نمودن آمار و 
اطالعات شفاف و مفيد در مورد بنگاه هاي 
اقتصادي كشور، فضاي روشن تري از كسب 
به  و  مي دهد  ارائه  كشور  اقتصادي  كار  و 
مديران بنگاه های اقتصادی، سياست گذاران 
و پژوهشگران ياري مي رساند تا شناخت و 
مالي  ساختار  مقياس،  از  دقيق تري  درك 
اقتصادي  بنگاه هاي  و  صنايع  اقتصادي  و 
از  هدف  بنابراين  بيابند.  كشور  بزرگ 
شفاف  ايران،  برتر  شركت های  رتبه بندی 
سازی فضای كسب و كار وجايگاه اقتصادی 
از  آن ها  بندی  رتبه  و  ايرانی  شركت های 
با  اقتصاد ملی،  تاثيرگذاری در  نظر ميزان 
هدف گسترش رقابت در فضای كسب و كار 

بنگاه های اقتصادی می باشد.
برتر  شركت های  همايش  دوره  بيستمين 
ايران )IMI-100(، 29 بهمن ماه در مركز 
همايش های بين المللی صداوسيما برگزار 
شد و در بين 100 شركت برتر، نام فوالد 
مباركه اصفهان، فوالد خوزستان، معدنی و 
صنعتی گل گهر، معدنی و صنعتی چادرملو، 
مادر  شركت  و  جنوب  هرمزگان  فوالد 
معدنی  صنايع  و  معادن  توسعه  تخصصی 
شركت های  عنوان  به  )ميدكو(  خاورميانه 
از  معدنی  صنايع  و  معدن  حوزه  در  فعال 

لحاظ ميزان فروش/درآمد اعالم شد.

فوالد مبارکه اصفهان رتبه اول در 
گروه فلزات اساسی و رتبه پنجم در 

ارزش افزوده و اشتغال زایی
را در  فوالد مباركه اصفهان رتبه دوازدهم 
بخش درآمد/فروش كسب كرد و عالوه بر 
اين رتبه نخست در گروه فلزات اساسی و 
رتبه پنجم در ارزش افزوده،  اشتغال زايی 
و باالترين ارزش بازار را به خود اختصاص 
داد. گفتنی است فروش اين شركت از حدود 
100 هزار و 462 ميليارد ريال در سال 94 
به 136 هزار و 22 ميليارد ريال در سال 95 

رسيده است.

شركت  عامل  مدير  سبحانی،  بهرام  دكتر 
موفقيت  اين  كسب  از  پس  مباركه  فوالد 
همايش  بيستمين  در  داشت:  اظهار 
ايرانی  برتر  شركت   100 رتبه بندی 
شاخص هايی از قبيل فروش و درآمد، ارزش 
افزوده، صادرات و اشتغال زايی بررسی شد و 
فوالد مباركه به عنوان بزرگترين توليدكنندۀ 
فوالد در كشور و منطقۀ خاورميانه، توانست 
در  را  اول  رتبۀ  برتر  بين 100 شركت  در 
از  كند.  خود  آن  از  اساسی  فلزات  بخش 
نظر ارزش افزوده نيز با كسب رتبۀ پنجم به 
موفقيت ديگری دست يافت. اين امر نشان 
دهنده اين نکته است كه فوالد مباركه با 
در اختيار داشتن تمام زنجيره توليد فوالد 

می تواند ارزش افزوده بيشتری ايجاد كند.
سبحانی در همين خصوص افــزود: گروه 
از  كه  است  ای  مجموعه  مباركه  فوالد 
توليد  زنجيرۀ  حلقه های  انتهای  تا  ابتدا 
برخورداری  حقيقت  در  دارد؛  خود  در  را 
سنگ  از  تکميلی  زنجيره های  اين  از 
شده  باعث  نهايی  محصول  تا  آهن 
سهامداران  برای  افزوده  ارزش  بيشترين 
شود. حاصل  شركت  اين  ذينفعان  و 

فوالد  گذشته  سال  اينکه  بر  تأكيد  با  وی 
مباركه در شاخص ايجاد ارزش افزوده رتبۀ 
پله صعود  پنج  با  امسال  و  داشت  را  دهم 
اضافه  است  يافته  دست  پنجم  رتبۀ  به 
بخش  در  فوالدمباركه  اين،  بر  عالوه  كرد: 
فروش هم در قسمت فلزات اساسی با بيش 
از  13هزار ميليارد تومان، جايگاه نخست 
خود  به  را  فوالدی  شركت های  بين  در 

اختصاص داده است.
به  اشاره  با  مباركه  فوالد  مديرعامل 
ششم  برنامۀ  در  فوالد  توليد  هدف گذاری 
توسعه و جايگاه فوالد مباركه در اين برنامه 
افزود: فوالد مباركه در حال حاضر ظرفيت 
10 ميليون و 300 هزار تن فوالد خام را در 
گروه خود، شامل واحدهای فوالد مباركه، 
ريزی  برنامه  فوالد هرمزگان،  و  فوالد سبا 
كرده است و اميدواريم تا پايان سال 139۸ 

به 12.۸ ميليون تن برسيم.
وی تصريح كرد: راه اندازی فوالد سپيددشت 

در استان چهارمحال و بختياری و توسعۀ 
از  هرمزگان  فوالد  تنی  ميليون   1.5
اقداماتی است كه به همين منظور  جمله 

برنامه ريزی شده است.
 55 توليد   1404 افق  در  گفت:  سبحانی 
ميليون تن فوالد در نظر گرفته شده و فوالد 
مباركه نيز تصميم دارد با توليد 25 ميليون 
تن فوالد، سهم 50 درصدی خود را حفظ 
طرح های  از  برخی  راستا  همين  در  كند. 
توسعه مشخص شده و ظرف سه سال آينده 
به بهره برداری می رسد؛ در عين حال برخی 

از طرح ها نيز در مراحل مقدماتی است.

جایگاه سوم فوالد خوزستان در گروه 
فلزات اساسی 

بيستمين  در  نيز  خوزستان  فوالد  شركت 
سوم  جايگاه  برتر  شركت هابی  همايش 
و  اساسی  فلزات  گروه  در  را  برترين ها 
همچنين سی و سوم از يکصد شركت برتر 
كشور در سال 96 را از لحاظ فروش/درآمداز 

آن خود ساخت.
اين شركت رتبه سوم را پس از شركت های 
مباركه و ملی مس، به لحاظ ميزان فروش/

درآمد طی سال 95 كسب كرده است. برپايه 
اين گزارش، شركت فوالدخوزستان موفق 
شده است درآمد/فروش خود را از 42 هزار و 
197 ميليارد ريال در سال 94 به 4۸ هزار و 
232 ميليارد ريال در سال 95 افزايش دهد. 

رتبه نخست گل گهر در گروه اکتشاف، 
استخراج و خدمات جنبی

برتر  شركت های  همايش  بيستمين  در 
اقتصاد ايران كه با حضور دكتر شريعتمداری 
حضور  با  و  تجارت  و  معدن  صنعت  وزير 
در  ايران  برتر  شركت های  عامل  مديران 
محل سالن همايش های صدا و سيما برگزار 
شد، شركت معدني و صنعتي گل گهر موفق 
به كسب رتبه اول گروه اكتشاف، استخراج و 
خدمات جنبی  شد. اين شركت عالوه بر اين 
موفقيت  توانست با رشد 21 جايگاه، رتبه 
3۸ را در بين صد شركت برتر ايران از لحاظ 

درآمد/ فروش را كسب كند. 
اساسی  فلزات  گروه  در  است  ذكر  شايان 
پس از فوالد مباركه كه رتبه اول و فوالد 
می باشد،  دارا  را  سوم  رتبه  كه  خوزستان 
و  آهن  ميدكو،  هلدينگ  هرمزگان،  فوالد 
فوالد ارفع، آهن و فوالد غدير ايرانيان، جهان 
چهارمحال  خودرو  ورق  سيرجان،  فوالد 
گل  توسعه  و  سرمايه گذاری  بختياری،  و 
گهر ، اميركبير كاشان، فوالد كاويان، نورد 
و توليد قطعات فوالدی، فوالد سفيددشت 
يزد   آلياژی  فوالد  و  بخياری  و  چهارمحال 
پنجم، ششم،  رتبه های چهارم،  ترتيب  به 
هشتم، دهم، سيزدهم، پانزدهم، شانزدهم، 
را  يکم  و  و سی  ام  نوزدهم، سی  هفدهم، 

كسب كردند.
عالوه بر اين در گروه اكتشاف، استخراج و 
خدمات جنبی پس از گل گهر كه رتبه اول و 
چادرملو كه رتبه دوم را كسب كردند سنگ 
احيا  معادن  و  ايران، صنايع  مركزی  آهن 
سپاهان، صبانور، زغالسنگ پروده طبس، 
معادن بافق به ترتيب رتبه سوم، پنجم، نهم، 
اند. آورده  به دست  را  يازدهم و دوازدهم 

همچنين در بين شركت های صادرات گرا 
و  معدنی  توسعه  شركت  به  پنجم  رتبه 
شركت  به  نهم  رتبه  و  صبانور  صنعتی 
صنايع  و  معادن  توسعه  تخصصی  مادر 
كه  رسيد  )ميدكو(  خاورميانه  معدنی 
تركيبی  شاخص  رتبه بندی،  منظور  به 
اين  است.  شده  گرفته  نظر  در  صادرات 
صادرات،  شاخص  سه  تركيب  از  شاخص 
رشد صادرات و نسبت صادرات به فروش 
به دست می آيد و از اين رو شركت هايی 
كه در سال 95 صادرات داشته اند براساس 
رتبه بندی  صادرات  تركيبی  شاخص 
عنوان  به  ليست،  اول  و 10 شركت  شده 
شركت های صادرات گرا شناخته می شوند.

كل  وری  بهره  شاخص  براساس  ضمنا 
عوامل )TFP( در گروه فلزات، رتبه نخست 
به شركت آهن و فوالد غدير ايرانيان رسيد 
خدمات  و  استخراج  اكتشاف،  درگروه  و 
جنبی هم رتبه نخست به شركت فرآوری 

زغالسنگ پروده طبس رسيد.

بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

صادرات مقاطع طویل نیازمند شمش 
باکیفیت است

حمیدرضا طاهری زاده
نایب رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

توسعه صادرات فوالد در كشور به ويژه با تمركز بر محصوالت 
نهايی از استراتژی هايی است كه دولت محترم به درستی 
دنبال می كند. در اين خصوص توجه به چند نکته خالی 

از لطف نيست:
به عنوان نکته نخست بايد توجه داشت كه ارتقاء صادرات 
از ميلگرد و تيرآهن و نبشی و  مقاطع طويل فوالدی اعم 
ناودانی مستلزم استفاده از شمش با كيفيت است تا بتوان 
بازارهای هدف صادراتی  در  و  كرده  توليد  كيفی  محصول 
بدون رقابت منفی قيمتی عرضه كرد. از سوی ديگر متاسفانه 
ثبات و  از  ای  به درجه  القايی در كشور هنوز  شمش های 
نوردكاران  كه  اند  نرسيده  زمان  طول  در  كيفيت  پايداری 
بتوانند با خيالی آسوده از اين شمش ها در توليد محصوالت 
صادراتی خود بهره برداری كنند. استاندارد اجباری شمش 
فوالدی هم كه از سوی انجمن تدوين شده است، هنوز ابالغ 
و اجرايی نشده است. بنابراين الزم است كه توليدكنندگان 
شمش قوس الکتريکی و كوره بلند كه عموما شمش های با 
كيفيتی توليد می كنند و البته اكثرا خصولتی هم هستند، 
تا  كنند  تامين  را  نوردكاران  نياز  مورد  كيفيت  با  شمش 
صادرات فوالد كشور به سمت صادرات محصوالت نهايی و 
با ارزش افزوده بيشتر توسعه پيدا كند. اين در حالی است 
كه از نياز حدود 3 تا 3.5 ميليون تنی ساالنه نوردكاران به 
شمش های با كيفيت قوسی يا كوره بلندی، حدود 500 تا 
به همين  و  نشده  تامين  در سال جاری  آن  هزارتن   ۸00
خاطر هم نوردكاران مجبور شده اند نياز خود به مواد اوليه 
را از شمش های القايی تامين كنند و به دليل نوسان های 
صادرات  توسعه  در  اند  نتوانسته  شمش ها  اين  كيفی 
از  تعدادی  البته  باشند.  موفق  چندان  خود  محصوالت 
كارخانجات نوردی كه دائما از شمش های با كيفيت استفاده 
اما  داشتند  در سال جاری  می كنند، رشد صادرات خوبی 
هنوز پتانسيل زيادی هم دارند كه در صورت امکان تامين 
بيشتر شمش های با كيفيت، اين پتانسيل بالفعل خواهد شد.

محصوالت  و  فوالد  صادرات  در خصوص  كه  ديگری  نکته 
نهايی بايد در نظر داشت، توان واحدهای بخش خصوصی 
است كه آن قدر اين بخش زير سايه دولتی ها و خصولتی ها 
قرار گرفته كه توان فعاليت حداكثری برای تحقق الزامات 
صادرات مثل برند سازی، تبليغات و بازاريابی و ارتباطات و 
مهارت های موثر تجارت بين الملل را ندارد. از سوی ديگر 
اگر هر واحد نوردی يا ذوبی به طور جداگانه برای توسعه 
هزينه های  متحمل  می بايست  اوال  كند  اقدام  صادرات 
بزرگ  واحدهای  با  رقابت  بايد قدرت  ثانيا  و  سنگين شده 
خصولتی يا همکاران خود در بخش خصوصی را داشته باشد. 
بر همين اساس الزم است تا واحدهای بخش خصوصی با 
هم افزايی و مشاركت با يکديگر تعاونی صادراتی را تشکيل 
بتوانند  و  داده  افزايش  را  توان خود  اين طريق  از  و  دهند 
با  را  محصوالت  كامل  سبد  صادرات،  الزامات  رعايت  با 
قيمت های رقابتی به بازارهای هدف صادر كنند. حتی در 
اين تعاونی واحدهای بزرگ فوالدی كشور كه تجربه بااليی 
بخش خصوصی  ياری  به  می توانند  دارند  صادرات  در  هم 
بيايند چرا كه با مشاركت اين واحدها در تعاونی صادراتی، 
كل جامعه فوالد كشور و بلکه كل اقتصاد كشور از منافع 

صادراتی بهره خواهند برد.

 شمــاره 129  نیمه دوم بهمن ماه 1396 

اخبار و قیمت های فوالد

در بازارهای داخلی و جهانی

:IMI - 100 گزارش چیالن از موفقیت شرکت های فوالدی و معدنی در همایش
6 شرکت فوالدی در بین 100 شرکت برتر ایران

آخریــن اخبار، آمــار و اطالعات 
صنعت و بازار فوالد را در ســایت 

خبری - تحلیلی
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دنبال کنید.
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خليفه سلطانی، دبير انجمن توليدكنندگان فوالد ايران در خصوص خواست دولت برای جلوگيری از افزايش قيمت فوالد اظهار داشت: دولت 
به دنبال كنترل قيمت ها در بازار است اما در خصوص فوالد بايد توجه داشت كه مبنای قيمت در همه كشورها چه توليدكننده، صادركننده 
و واردكننده قيمت جهانی است و در حال حاضر قيمت فوالد در ايران پايين تر از نرخ جهانی آن است. وقتی قيمت های داخلی از نرخ های 
جهانی پايين تر است و ظرفيت خالی در كارخانجات هم وجود دارد، كاهش تعرفه اثری بر قيمت فوالد نخواهد داشت و اهداف دولت را 

برآورده نمی سازد.

دولت با کاهش تعرفه به هدف خود نمی رسد
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تولید انواع ورق در فوالد مبارکه 
5.4 میلیون تن شد

تولید در گل گهر از مرز 22 
میلیون تن گذشت

تولید کنسانتره صبانور به مرز هزار 
تن رسید

فروش ذوب آهن 3.7 هزار میلیارد 
تومانی شد

تولید و فروش فوالد خراسان 
چقدر است؟

تولید شمش در فوالد خوزستان به 
3.5 میلیون تن نزدیک شد

تولید و فروش اسلب در فوالد 
هرمزگان

فروش چادرملو از تولید پیشی گرفت و 
به بیش از 12 میلیون تن رسید

گزارش عملکرد 11 ماهه 
شرکت های فوالدی

گزارش عملکرد 11 ماهه 
شرکت های معدنی

فوالد خوزستان 3.7 میلیون تنی 
می شود

تولید آهن اسفنجی در فوالد 
سپیددشت رکورد زد

گزارش عملکرد 11 ماهه فوالد مباركه اصفهان نشان داد اين 
شركت در مدت مذكور حدود 5 ميليون و 363 هزار تن انواع 
ورق شامل 3 ميليون و 745 هزار تن ورق گرم، يک ميليون و 
347 هزار تن ورق سرد و 271 هزار تن ورق پوششدار توليد 
كرد. حجم فروش فوالد مباركه در طی 11 ماه نيز 3 ميليون 
و 64۸ هزار تن نورد گرم، يک ميليون و 347 هزار تن نورد 
سرد و 271 هزار تن محصوالت پوششدار بود. ارزش كل 

فروش هم 14 هزار و 6۸ ميليارد تومان بوده است.

گزارش ماهانه توليد گل گهر نشان می دهد، توليد كنسانتره 
اين مجتمع به حدود 10 ميليون و 609 هزار تن داخلی و 
يک ميليون و 572 هزار تن صادراتی رسيده است. توليد 
گندله در مجتمع گل گهر نيز 10 ميليون و 93 هزار تن 
داخلی و بيش از 99 هزار تن صادراتی بود. فروش در بخش 
كنسانتره نزديک به يک ميليون و 774 هزار تن داخلی و 
يک ميليون و 572 هزار تن صادراتی بود. همچنين فروش 
گندله 10 ميليون و 61 هزار تن داخلی و بيش از 107 هزار 
تن صادراتی است. گل گهر از ابتدای سال تا پايان بهمن ماه 
نزديک به 146 هزار تن گندله ريزدانه داخلی نيز فروخته 
است. ارزش كل فروش گل گهر در اين مدت 44 هزار و ۸11 

ميليارد ريال برآورد گرديده است.

صنعتی  و  معدنی  توسعه  شركت  ماهانه  عملکرد  گزارش 
صبانور نشان می دهد توليد اين شركت تا پايان بهمن ماه 
به بيش از 2 ميليون و 509 هزار تن رسيده است. همچين 
توليد سنگ آهن دانه بندی اين شركت به يک ميليون و 
427 هزار تن رسيده  و توليد كنسانتره در آن به 991 هزار 
تن و گندله به 92 هزار تن نزديک شده است. طبق گزارش، 
صبانور در 11 ماهه امسال به فروش 20 هزار و 336 هزار 
تن سنگ آهن دانه بندی، نزديک به ۸79 هزار تن كنسانتره 
و بيش از ۸3 هزار تن گندله دست يافت. ارزش كل فروش 
اين شركت در مدت مذكور بيش از 2 هزار و 452 ميليارد 

ريال برآورد می شود.

ذوب آهن در دوره 11 ماهه امسال 659 هزار تن تيرآهن، 
471 هزار تن ميلگرد، ۸9 هزار تن كالف، 756 هزار تن 
شمش و 3 هزار و 554 تن ريل توليد كرد. حجم فروش آن 
نيز 619 هزار تن تيرآهن، 460 هزار تن ميلگرد، 75.5 هزار 
تن كالف و 794 هزار تن شمش بود. ارزش فروش شركت نيز 
در مدت مذكور با احتساب فروش ساير محصوالت همچون 
نبشی و چهارگوش و همين طور فرآورده های جانبی 3 هزار 

و 715 ميليارد تومان برآورد می گردد.

بررسی گزارش عملکرد فوالد خراسان حاكی از توليد 4۸6 
هزار تن محصوالت سبک ساختمانی، يک ميليون و 12۸ 
هزار تن آهن اسفنجی و 764 هزار تن شمش و محصول 
ميانی است. فروش در اين مدت نيز 591 هزار تن محصوالت 
سبک ساختمانی، 195 هزار تن آهن اسفنجی و 249 هزار تن 
شمش و محصول ميانی است. ارزش فروش كل محصوالت 
توليدی فوالد خراسان هم هزار و 5۸۸ ميليارد تومان می باشد.

گزارش عملکرد 11 ماهه فوالد خوزستان حکايت از توليد 3 
ميليون و 459 هزار تن انواع شمش شامل يک ميليون و 295 
هزار تن اسلب و 2 ميليون و 164 هزار تن بلوم و بيلت دارد.

اين شركت در مدت مذكور بالغ بر 5 ميليون و 762 هزار تن 
گندله نيز توليد كرده است. فروش شركت فوالد خوزستان 
نيز شامل 374 هزار تن گندله، 613 هزار تن اسلب داخلی، 
72۸ هزار تن اسلب صادراتی، 4۸3 هزار تن بلوم و بيلت 
داخلی و يک ميليون و 77۸ هزار تن بلوم و بيلت صادراتی 
می شد. ارزش كل فروش شركت هم در 11 ماهه اول امسال 

6 هزار و 295 ميليارد تومان اعالم شده است.

گزارش عملکرد فوالد هرمزگان در 11 ماهه 96 نشان می دهد 
اين شركت در مدت مذكور حدود يک ميليون و 2۸۸ هزار 
تن اسب توليد كرده است. همچنين فوالد هرمزگان در اين 
مدت موفق به فروش يک ميليون و 431 هزار تن اسلب شده 
است. ارزش كل فروش اين شركت نيز بيش از 2 هزار و 364 

ميليارد تومان برآورد شده است.

چادرملو در 11 ماهه امسال 7 ميليون و 767 هزار تن كنسانتره 
توليد و  7 ميليون و 736 هزار تن آن را فروخت. اين شکت 
در سنگ آهن دانه بندی شده به توليد 300هزار تن نزديک و 
فروش آن در اين بخش يک ميليون و 102 هزار تن شد. توليد 
گندله چادرملو هم 3 ميليون و 150 هزار تن و فروش آن 3 
ميليون و 131 هزار تن بود. همچنين توليد فوالد چادرملو 363 
هزار تن و فروش آن 311 هزار تن بود. ارزش كل فروش شركت 
نيز در مدت مذكور نزديک به 2 هزار و 939 ميليارد تومان بود.

گفت:  خوزستان  فوالد  شركت  مديرعامل  كشانی،  محمد 
و  توليد  مقاومتی،  اقتصاد  رهنمود  مبنای  بر   96 سال  در 
ساليان  توليد  ركورد  شركت،  كاركنان  همت  با  اشتغال 
گذشته را شکسته و به مرز 3.75 ميليون تن خواهيم رسيد. 
كشانی اشاره ای به صادرات 1.9 ميليون تنی اين شركت 
در سال 95 داشت و اظهار داشت: همچنين از ابتدای سال 
96 تا ميانه بهمن ماه، بالغ بر  هفتاد فروند كشتی صادراتی 
از طريق بندر امام خمينی )ره(، محصوالت فوالد خوزستان 

روانه بازارهای بين المللی شده است. 
را  فوالد خوزستان  فوالدی  وی حجم صادرات محصوالت 
تا پايان دی ماه 2.2 ميليون تن اعالم كرد و گفت: رشد 
مشابه  مدت  با  درمقايسه  درصد  اين شركت 47  صادرات 
به  خوزستان  فوالد  شركت  محصوالت  و  بود  قبل  سال 
مقاصدی در 17 كشور جهان از جمله ايتاليا، كره جنوبی، 
متحده  امارات  مالزی،  اندونزی،  تايوان،  هندوستان،  ليبی، 
عربی، تركيه، تايلند، عمان، مصر و سودان صادر شد. كشانی 
پيش بينی كرد رقم صادراتی اين شركت تا پايان سال به 

2.5 ميليون تن خواهد رسيد.

مدیرعامل بورس کاالی ایران خبر داد:

پذیرش گندله و کنسانتره در بورس کاال در راستای توازن در زنجیره فوالد

شماره جدید چیالن به بهره وری نیروی کار 
در صنعت فوالد ایران پرداخت

به گزارش چيالن، دكتر حامد سلطانی نژاد، مديرعامل بورس كاالی ايران در 
كنفرانسی خبری با بيان اينکه در برهه ای شاهد بوديم كه سرمايه گذاری در 
صنايع باالدستی فوالد در حال كاهش بوده و از طرفی صنايع فوالدی به دليل 
منابع مالی كه كسب می كردند به سمت تملک معادن می رفتند، گفت: اين دو 
عامل به نفع زنجيره فوالد نبوده و طبق توافق مقرر شد معامالت كنسانتره و 
گندله نيز در بورس كاال صورت گيرد تا ديگر شاهد قيمت های بازاری در برخی 

از حلقه های زنجيره و نرخ های سوبسيدی در برخی ديگر از حلقه ها نباشيم.
دكتر سلطانی نژاد در اين كنفرانس خبری اظهار داشت: قرار است از اين پس قيمت گذاری طبق سازوكار بازار صورت گيرد 
و قطعا اين عرضه ها منجر به افزايش شديد قيمت ها نخواهد شد پس اين موضوع جای نگرانی برای صنايع پايين دستی 

فوالد نخواهد بود بلکه شفافيتی در بازار ايجاد خواهد شد.
مديرعامل بورس كاال تصريح كرد: ميزان عرضه نيز مشخص شده است؛ بدين شيوه كه آن مقداری كه بين مجتمعی نبوده 
عرضه خواهد شد يعنی محصولی كه در زنجيره ارزش كارخانه ها مصرف نمی شود و مازاد وجود دارد در فرايند عرضه بورس 

قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: تصور بر آن است كه عدم توازنی كه در زنجيره فوالد وجود دارد با  قيمت گذاری و تخصيص مواد اوليه فوالد 
در بورس كاال مرتفع شود و حتی اگر بحث واردات مواد اوليه مطرح شود واردات از طريق بورس كاال می تواند صورت گيرد 

و ما اين آمادگی را داريم. لذا صرفا به دليل ايجاد توازن در زنجيره فوالد اين عرضه ها صورت خواهد گرفت.
دكتر سلطانی نژاد در پاسخ به سوال خبرنگار چيالن نيز درخصوص معامالت تهاتری و سازوكار آن گفت: معامالت تهاتری 
در زنجيره فوالد ايران تاكنون به گونه ای بود كه عدم شفافيتی به وجود می آورد ضمن آنکه برخی اعتراضات درخصوص 
نحوه دريافت اصل پول نيز مطرح می گردد. در بورس كاال شرايطی فراهم خواهد شد كه معامالت تهاتری در فضای شفاف 
و مبتنی بر رقابت صورت گيرد. مدل تهاتر نيز چنين خواهد بود كه اشخاص بدهکار درمقابل افراد طلبکاران قرار گيرند و 
اين چندگانه بودن بدهکاران و طلبکاران باعث شکل گيری يک بازار خواهد شد. مدل ها طراحی شده و اميدواريم بتوانم 

آنرا عملياتی و اجرايی نماييم.
وی در مورد قيمت گذاری محصوالت گندله و مواد اوليه توليد فوالد هم اظهار داشت: قيمت پايه عرضه اين محصوالت 
قطعا بر مبنای درصدی از قيمت های كشف شده در مورد محصوالت نهايی در بورس در نظر گرفته خواهد شد و بر مبنای 

آن رقابت شکل خواهد گرفت.
سلطانی نژاد همچنين اشاره ای به عملکرد 11 ماهه بورس كاال، راهکارها و برنامه های بورس كاالی ايران در سال 96 نيز 
اشاره ای داشت و گفت: بورس كاالی ايران در 10 ماه ابتدايی سال 96، سهم 4۸ درصدی از ارزش كل معامالت بازار سرمايه 
را به خود اختصاص داده و با ارزش معامالت ۸79 هزار ميليارد ريالی، رتبه اول را در بين ساير بورس ها كسب كرده است.

شماره اسفندماه 96 نشريه صنفی - تخصصی چيالن )شماره 7۸( با موضوع 
محوری - بهره وری نيروی كار در صنعت فوالد ايران- با حضور مديران منابع 

انسانی و صاحب نظران صنعت فوالد منتشر شد.
سرمقاله اين شماره از نشريه چيالن به قلم بهادر احراميان، عضو هيئت مديره 
به  كه  است  تهران  بازرگانی  اتاق  عضو  و  ايران  فوالد  توليدكنندگان  انجمن 
موضوع “اتخاذ الگوی جديد جهانی در بهره وری نيروی انسانی” پرداخته است.

فرصت های  و  چالش ها  ترين  مهم  در خصوص  نيز  شماره  اين  ويژه  تحليل 
زنجيره فوالد ايران از دكتر محمود اسالميان، رئيس هيئت مديره انجمن توليدكنندگان فوالد ايران است.

بخش انعکاس چيالن، شامل گزارشی كوتاه از مهمترين اقدامات و فعاليت هاي انجمن و دوره های آكادمی ملی فوالد است 
كه جهت اطالع اعضای انجمن در هر شماره منتشر می شود. 

اين شماره چيالن عالوه بر تحليل، مصاحبه ها، گزارش ها و آمارها، مطالبی همانند كارنامه 4 ساله ايميدرو رصد شده است و 
طی گزارشی، طرح های مهم زنجيره فوالد در سال 96 پوشش داده شده است همچنين گزارش هايی از رويدادهای فوالدی 

همانند گزارش هشتمين كنفرانس ملی سازه و فوالد جهت اطالع خوانندگان منتشر شده است.
در اين شماره، كار جديدی را به خوانندگان خود ارائه كرده و آن ارائه دو اينفوگرافيک يکی شامل طرح های زنجيره فوالد 

كه در سال جاری به بهره برداری رسيده اند و ديگری توليد فوالد در سال 2017 و پيش بينی سال 201۸ است.
در شماره اسفندماه عالوه بر موارد مذكور، آماری از توليد، واردات، صادرات و مصرف ظاهری فوالد و محصوالت فوالدی در 

11 ماهه امسال منتشر شده است.
برخی از مطالب شماره جديد به اين ترتيب است:

• تقويت بخش خصوصی فوالد با تشکيل تعاونی صادراتی )حميدرضا طاهری زاده، نايب رئيس انجمن توليدكنندگان فوالد 
ايران(

• فوالد عاملی برای امنيت ملی )سيد رسول خليفه سلطانی، دبير انجمن توليدكنندگان فوالد ايران(
• تامين كنسانتره بزرگترين چالش فوالدسازان بزرگ در سال 97 )سيد حسين احمدی، مديرعامل مجتمع فوالد خراسان(

• گزارش پايش سال 1396 مطالعات طرح جامع فوالد كشور از مهران محجوب نژاد، معاون برنامه ريزی شركت مهندسی 
بين المللی فوالد تکنيک- مشاور طرح جامع فوالد كشور

• از خريد فوالد اكسين تا چرايی پيشنهاد كاهش تعرفه ورق گرم )بهرام سبحانی، مديرعامل فوالد مباركه اصفهان(
• تناسب توليد در صنايع باالدست و پايين دست )سيد محمد اتابک، مديرعامل هلدينگ صنايع معدنی كاوه پارس(

• سيد رضا شهرستانی، عضو هيئت مديره انجمن توليدكنندگان فوالد ايران: بهره وری نيروی انسانی در فوالد ايران كمتر 
از 20 درصد ژاپن است

• اسداله فرشاد، مديرعامل شركت آهن و فوالد غدير ايرانيان: آموزش مستمر و برنامه ريزی استراتژيک، دو ركن اصلی بهره 
وری نيروی انسانی

• تکنولوژی، بهره وری و افزايش ثروت ملی از جهانبخش شکری، رئيس هيئت مديره جهان فوالد غرب

به گزارش چيالن، ركورد توليد آهن اسفنجی در واحد احياء 
مستقيم شركت فوالد سپيددشت چهارمحال و بختياری در 
بهمن ماه شکسته شد. جمشيد علی بابايی، مدير عمليات 
شركت فوالد سپيددشت چهارمحال و بختياری با اعالم خبر 
توليد 62 هزار و 155 تن آهن اسفنجی در بهمن ماه سال 
به  اسفنجی نسبت  توليد آهن  ماهانه  جاری گفت: ركورد 
ركورد قبلی كه در دی ماه و به ميزان 60 هزار و 4 تن بوده 
به ميزان 2 هزار و 151 تن افزايش دهيم كه اين امر در 
ادامه دستيابی به ركوردهای متوالی واحد احيا مستقيم از 

مهر ماه سال 96 می باشد.
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 وارداتی اروپا ورق گرم
CIF 617-62۸616-62۸600-611610-616633/5-639/5641/5-647/5660/5-6736۸5-697/5694-706

635-635630-620625-615615-600605-5۸0590-5۸0575-590575-5955۸0-590صادراتی دريای سياهورق سرد

صادراتی تركيه ميلگرد
FOB

517-522515-520510-515525-530545-555565-575560-564550-560575-5۸5

-5۸0-570560-565550-565530-560530-5۸0530-575530-62۸555داخلی اروپاميلگرد 

صادراتی چينميلگرد 
FOB

521-523521-522514540-542557-559554-556540-54254۸-550551-552
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داخلی
 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 ۵.۵ میلیون 
تومان رسید

متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده 
از طریق بنگاه های معامالت ملکی تهران ۱ . ۵۵ میلیون ریال بود.

 سواحل مکران، فرصتی برای حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی

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 20۱8

با  را   20۱7 سال  پایانی  ماههای  که  آسیا  شرق  جنوب  حوزه  کشورهای 
موفقیت های اقتصادی قابل قبولی پشت سرگذاشتند، توانستند با توجه به ترکیبی 
از صادرات زیاد و تقاضای محلی پایدار، زمینه رشد مناسب ۵.۱ درصدی را نیز 

برای سال 20۱8 قابل پیش بینی سازند.

 تعلیق ایران از لیست سیاه FATF تمدید شد

گروه ویژه اقدام مالی )FATF( خروج ایران از لیست سیاه را برای بار دیگر تمدید کرد.

ایران  کاالی  بورس  معامالت  تاریخی  رکورد  کاال:  بورس  مدیرعامل   
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 3۵ هزار میلیارد ریال رسید که 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته 39 درصد افزایش یافت.

 مشعل نخستین سکوی فاز ۱۴ پارس جنوبی روشن شد

مجری طرح توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی از روشن شدن مشعل نخستین سکوی 
فاز ۱۴ پارس جنوبی در پنجم اسفندماه خبر داد و گفت: این سکو با ثبت 

رکوردی تازه و در مدت ۱8 روز از مرحله نصب، آماده تولید گاز می شود.

 مصوبات جدید هیات واگذاری: ۳۴ بنگاه در لیست واگذاری

واگذاری 3۴ بنگاه 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 می شود

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی گفت: مسئوالن قول داده اند 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 ۱0۵میلیارد دالر خسارت رقم خورد؛ 20۱۷ وخیم ترین سال 
بازار بیمه جهان

مجموعه ای از حوادث طبیعی فاجعه بار در سال گذشته میالدی، صنعت بیمه 
را با ۱0۵ میلیارد 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

بحران  اگر  که  هستند  مسئله  این  نگران  آمریکا  رزرو  فدرال  سیاستگذاران 
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 می کند

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.  
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ندارند.  توليد  كاهش  به  نياز  كرده اند  نصب  آاليندگی  كنترل  كارخانجاتی كه سيستم  مارس 2019  تا 15  اكتبر 201۸  از  كرد  اعالم  چين 
شركت هايی كه مجوز آالينده های خروجی را دريافت نکرده اند عمدتا كارخانه های نوردی هستند كه توليد را در طول مجوز به حالت تعليق 
درخواهند آورد كه اين مسئله بر تقاضای كوتاه مدت شمش فوالد تاثيرگذار بوده و سبب خواهد شد توليد و قيمت محصوالت فوالدی افزايش يابد. 
الزامات محدوديت توليد به طور عمده در كوره های بلند متمركز بوده و بنابراين توليدكنندگان كوره قوس الکتريکی را تحت تاثير قرار نخواهد داد.

مشوق دولت چین برای کارخانجات دوستدار محیط زیست

افت واردات بیلت کره جنوبی

آمار فروش فروآلیاژ کارخانه Ferbasa برزیل منتشر شد

افزایش قیمت میلگرد هند

آرسلورمیتال دو استادیوم فوتبال در رومانی می سازد

آوريل  از  جنوبی  كره  بيلت  واردات 
 2۸ افت   201۸ ژانويه  تا   2017
چيالن،  گزارش  به  داشت.  درصدی 
از  براساس آمار تجاری منتشر شده 
واردات  جنوبی،  كره  گمرك  سوی 
بيلت كره جنوبی در 10 ماهه سال 
به  را  مالی 201۸ افت 2۸ درصدی 
ثبت رساند. اين كشور در حدود يک ميليون و 650 هزار تن بيلت در بين ماه های 
آوريل 2017 تا ژانويه 201۸ وارد كرد كه درمقايسه با واردات 2 ميليون و 300 
هزار تنی مدت مشابه سال قبل افت 2۸.26 درصدی داشت. در طول اين دوره 
ژاپن تقريبا 56 درصد از بيلت كره جنوبی يعنی چيزی معادل 920 هزار تن آن 
را تامين كرد. درحالی كه ژاپن در سال قبل يک ميليون و 270 هزار تن و 55 

درصد از كل بيلت كره جنوبی را تامين كرده بود. 
گفتنی است، در ژانويه 201۸ هم حجم واردات بيلت كره جنوبی كاهشی بود 
و 26 درصد افت يافته و از 230 هزار تن ژانويه 2016 به 170 هزار تن ژانويه 
 2017 دسامبر  به  نسبت   201۸ ژانويه  در  واردات  حجم  البته  رسيد.   201۸
افزايشی بود و حدود 142.۸5 درصد رشد داشت چراكه واردات در دسامبر تنها 
70 هزار تن بود. در ژانويه، ژاپن، برزيل و روسيه اصلی ترين تامين كنندگان 
بيلت كره جنوبی بودند كه به ترتيب 90 هزار تن، 60 هزار تن و 10 هزار تن به 
اين كشور صادر كردند. الزم به ذكر است روسيه همچنان بزرگترين تامين كننده 
چدن كره جنوبی است و در سال مالی 201۸ يعنی از آوريل 2017 تا ژانويه 
201۸ كره جنوبی بيشترين حجم از چدن را عالوه بر روسيه از چين و سپس 
از هند تامين كرد و حجم صادرات اين كشورها به ترتيب 70 هزار تن، 60 هزار 

تن و 20 هزار تن بود.

كارخانه های فوالد هند در بازار داخلی 
قيمت ميلگرد را افزايش دادند. با توجه 
به حضور فعاالن در بازار، فعاليت های 
تجاری همچنان باال باقی مانده است. 
رشد  كه  شرايطی  در  است  گفتنی 
قيمت ميلگرد به ثبت رسيده، برخی 
آلودگی  علت  به  قبال  كه  كارخانه ها 

تعطيل شده بودند مجددا به توليد باز گشته اند و برخی از آنها فعال شده اند و ساير 
كارخانه ها نيز ممکن است در روزهای آتی فعال گردند. قيمت های پيشنهادی در 
معامالت جديد ميلگرد صادراتی از سوی كارخانه های بخش جنوبی هند باالتر از 
نرخ های داخلی به گوش می رسد. البته قيمت های جديد بيلت از سوی كشورهای 

آسيای جنوبی، 540 تا 550 دالر گزارش می شود. 

به گزارش چيالن، Ferbasa توليدكننده فروآلياژ برزيل گزارش عملکرد خود را در اواخر فوريه منتشر كرد. براساس اين گزارش، حجم فروش فروكروم اين شركت به 
حدود 14 هزار تن در ژانويه رسيد كه 1.2 درصد افت داشت. اين شركت اعالم كرده فروش فروسيليکون به حدود 11 هزار تن رسيده است كه 6۸.2 درصد رشد داشته 
است. مجموع حجم فروش فروكروم و فروسيليکون اين شركت 25 هزار تن بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 20.7 درصد و نسبت به ماه دسامبر 2017 رشد 

2.7 درصد افزايش داشته است. 
توليد فروآلياژ شركت Ferbasa در ماه ژانويه 22 هزار و 300 هزار تن گزارش شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.2 درصد و نسبت به ماه قبل 17.4 درصد رشد 

داشته است. اين رشد به طور عمده ناشی از افزايش 23 درصدی توليد فروسيليکون نسبت به ژانويه 2017 بود.

كه  می سازد  استاديوم  دو  رومانی  در  توليدی خود  محصوالت  با  آرسلورميتال 
البته يکی از اين ورزشگاه ها در سال گذشته و يکی ديگر امسال به بهره برداری 
خواهد رسيد. استاديوم Targu-Jiu كه در جنوب رومانی در حال ساخت است با 
استانداردهای UEFA مطابقت دارد. پس از اتمام نام اين استاديوم به طور رسمی به 
Pandurii Arena تغيير خواهد كرد. اين استاديوم 12 هزار و 500 صندلی دارد و 

همچنين شامل يک پاركينگ و يک هتل با 40 اتاق می باشد. 
نوامبر  در  است كه   Craiova استاديوم  استاديوم ها،  اين  از  يکی  اين خبر،  طبق 
2017 افتتاح شد و استاديوم ديگر Targu-Jiu می باشد كه در سال جاری افتتاح 
خواهد شد. فوالد مصرف شده در رومانی برای هر دو پروژه با استفاده از مقاطع 

و سازه های HSS توليد شده از ورق های آرسلورميتال Galati تامين خواهد شد.

طبق گزارش گمرک روسیه
صادرات مقاطع تخت روسیه در سال 2017 کاهشی بود

روسيه به عنوان سومين صادركننده برتر فوالد جهان، در سال 2017 كاهش قابل توجهی را در صادرات به ثبت رساند. به 
گزارش چيالن، افت صادرات مقاطع تخت اين كشور در ماه دسامبر هم قابل توجه و تقريبا چيزی حدود 22 درصد بود.

طبق آمار گمرك روسيه، صادرات مقاطع تخت در مجموع سال 2017 افت 1.4 درصدی داشت و به 9 ميليون و 230 
هزار تن رسيد درحالی كه در سال 2016 بالغ بر 9 ميليون و 360 هزار تن بود. گفتنی است حجم صادرات مقاطع تخت 
فوالد روسيه در ماه دسامبر770 هزار تن بود درحالی كه در دسامبر 2016 بالغ بر 990 هزار تن بود. افزايش قيمت های 
داخلی فوالد در مقايسه با قيمت های صادراتی باال منجر به كند شدن خريد از سوی كاربران نهايی شده و همين امر 
می تواند حجم صادرات مقاطع تخت روسيه را كاهش دهد. با اين حال صادرات مقاطع تخت فوالد روسيه در ماه دسامبر 

با 3 درصد رشد نسبت به نوامبر 2017 همراه بود چراكه حجم صادرات در نوامبر 750 هزار تن گزارش شده بود. 
طبق اين گزارش، عمده صادرات مقاطع تخت روسيه در دسامبر به ويتنام و آمريکا بود. با اين وجود تركيه همچنان در سال 2017 بزرگترين واردكننده فوالد 
تخت روسيه بود. واردات اين كشور در سال گذشته به 2 ميليون و ۸50 هزار تن رسيد و اين يعنی تركيه 31 درصد از كل حجم صادرات مقاطع روسيه را به خود 
اختصاص داده بود. ساير واركنندگان شامل بالروس با 640 هزار تن و سهم 6.۸۸ درصد، ايران با 570 هزار تن و سهم 6.14 درصد، مصر با 450 هزار تن و سهم 

4.۸3 درصدی و قزاقستان با 410 هزار تن و سهم 4.41 درصدی بودند.



قیمت های داخلی

بورسکاال

 تهیه و تنظیم: مریم رحیمی
قیمت نبشی و ناودانی در بازار تهران 

قیمت ورق روغنی در بازار تهران

ناودانی

نبشی
قیمت میلگرد ساده و آجدار در بازار تهران

قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران 
)واحد: ریال/کیلوگرم(

میلگرد ساده

میلگرد آجدار

قیمت ورق سیاه در بازار تهران

هفته چهارم بهمنهفته سوم بهمنسایز

0.432,50033,000

0.532,60033,000

0.631,10031,500

0.730,00030,000

0.830,80031,000

0.930,80031,000

130,90031,200

1.2530,90031,000

1.531,10031,500

231,30031,500

2.532,50033,000

هفته چهارم بهمنهفته سوم بهمنسایز

6.526,40028,400

8******

10******

1227,50029,000

1427,50029,000

هفته چهارم بهمنهفته سوم بهمنسایز

323,80025,100

423,80025,100

523,80025,100

623,80025,100

823,80025,100

1023,80024,900

1223,80025,000

1534,00035,000

هفته چهارم بهمنهفته سوم بهمنسایز

624,00025,500

823,85025,100

1023,90025,150

1223,90025,150

1424,00025,400

1625,70027,000

1838,50039,500

2040,50044,000

2241,50044,000

هفته چهارم بهمنهفته سوم بهمنسایز

823,80025,100

1022,50023,800

1222,50023,800

1423,40024,400

1623,40024,400

1823,40024,400

2023,40024,400

2223,40024,400

2523,40024,400

2823,80024,700

30******

32******

هفته چهارم بهمنهفته سوم بهمنسایز

228,00028,200

327,70028,000

427,00027,000

525,50025,700

626,80027,000

826,30026,500

1025,80026,000

1226,80027,800

1526,20027,500

2027,00028,500

2527,30028,500

روند تغییرات
قیمت محصوالت فوالدی 

در بازار تهران

قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون )ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

23.500452001396/11/231397/01/31ورق گرم Cفوالد مباركه اصفهان

27.97741۸531396/11/231397/02/31ورق سرد Bفوالد مباركه اصفهان

34.3115۸۸11396/11/231397/02/31ورق گالوانيزه Gفوالد مباركه اصفهان

25.070452311396/11/231397/01/31ورق گرم Bفوالد مباركه اصفهان

39.5612۸4۸1396/11/231397/02/31ورق قلع اندودفوالد مباركه اصفهان

20.400200001396/11/291397/01/31تختال SMفوالد مباركه اصفهان

27.977164341396/11/301397/02/31ورق سرد Bفوالد مباركه اصفهان

23.۸10۸4001396/11/301397/01/31ورق گرم Cفوالد مباركه اصفهان

25.45070591396/11/301397/01/31ورق گرم Bفوالد مباركه اصفهان

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 صفحه آرایی:  مونا قهاری 
همکاران این شماره: مریم رحیمی، مائده صالح،  محمدباقر حسین زاده، محسن احمدی

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از خیابان شهید بهشتی،کوچه پردیس، پالک 3 جدید
تلفن: 88551701-4
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www.chilanonline.com :پایگاه خبری تحلیلی چیــالن آنالین
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قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون )ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

22.50050001396/11/241396/12/29سبد ميلگرد 32تاA3-12ذوب آهن اصفهان

24.200350001396/11/241396/12/29سبد مخلوطذوب آهن اصفهان

26.43050001396/11/241396/12/29سبد تيرآهن مخلوطذوب آهن اصفهان

26.75۸100001396/11/251396/12/29سبد تيرآهن مخلوطذوب آهن اصفهان

24.15014401396/11/301396/12/29سبد ميلگرد مخلوطذوب آهن اصفهان

22.053200001396/11/251396/12/29تختال Cفوالد خوزستان

19.9۸220001396/11/251396/11/30شمش فوالدی 3SP-150*150فوالد كاوه جنوب كيش

20.37120001396/11/251396/11/30شمش بلوم )5SP)130*130فوالد كاوه جنوب كيش

22.3911101396/11/231396/11/2۸ميلگرد A3-10فوالد كرمان

23.0001101396/11/291396/12/05ميلگرد A3-10فوالد كرمان

20.90050001396/11/211396/11/25سبد ميلگرد 14 تا A3 - 32 فوالد كوير كاشان

22.0002201396/12/061396/12/26سبد ميلگرد 12تاA3-32فوالد آذربايجان


