عرضه محصوالت فوالدی و آلومینیومی در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی

روز چهار شنبه  81تیرماه ،تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران شاهد عرضه انواع
.تیرآهن ،میلگرد ،شمش و بیلت آلومینیومی و روی است
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت بورس کاالی ایران ،شرکت ذوب آهن اصفهان ،در
صورت تقاضا ،با  04هزار تن تیرآهن  81به قیمت پایه  81هزار و  084لایر و به صورت سلف در
تاالر محصوالت صنعتی و معدنی حضور می یابد .این شرکت  0044تن دیگر از تیرآهن  81را به
قیمت پایه  81هزار و  184لایر و به صورت سلف عرضه می کند .از دیگر محصوالت عرضه شده
و  8644تن  A3-16-25شرکت ذوب آهن اصفهان در این روز می توان به  8164تن سبد میلگرد
.تیرآهن کوتاه  80اشاره کرد
 A3-10 , 12شرکت فوالد آلیاژی ایران و  774تن میلگرد  A3-16-22همچنین 8844 ،تن سبد میلگرد
.گروه ملی صنعتی فوالد ایران عرضه را تجربه می کنند
 ،صدوهشتاد تن شمش  EC-1350در گروه آلومینیوم ،شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) 044 ،تن تی بار
 64پوندی  844 ،...7تن بیلت  1-1416طول بلند و  14تن بیلت  1-1416را راهی تاالر معامالت

می کند .مجتمع آلومینیوم هرمزگان(هرمزال) نیز یکهزار تن شمش هزارپوندی  ...1را به قیمت پایه
 16.هزار و  144لایر روی تابلوی تاالر محصوالت صنعتی و معدنی می برد
شایان ذکر است 844 ،تن شمش روی  .....شرکت صنایع خالص سازان روی زنجان به قیمت پایه
 76.هزار لایر عرضه می شود
این گزارش حاکی است ،تاالر صادراتی نیز شاهد عرضه  14هزار تن سنگ آهن دانه بندی میشدوان به
قیمت پایه  66دالر در هر تن است .عالوه بر این ،پنج هزار تن قیر پلیمری  1474شرکت معماران
تجارت آفتاب ،یکهزار تن قیر  1474شرکت توسعه کروس انرژی 144 ،تن قیر  1474شرکت قیر و
عایق جنت آباد 8644 ،تن قیر  16844شرکت اصفهان قیر 644 ،تن قیر  1474شرکت نگین گام پارس
.و  644تن قیر  1474شرکت ایزونام در تاالر مذکور عرضه می شود
گفتنی است ،حدود  1.هزار تن انواع فرآورده های نفتی و پتروشیمی راهی تاالر معامالت می شود؛ از
جمله این محصوالت می توان به ارتوزایلین ،اسید استیک ،اسید سولفوریک ،الکیل بنزن خطی ،اوره
صنعتی ،ایزوبوتانول ،آرگون ،بنزن ،پارازایلین ،جوش شیرین ،دی اتانول آمین ،دی اتیل هگزانول ،دی
اتیلن گالیکول ،سود کاستیک ،کربنات سدیم ،کریستال مالمین ،منو اتیلن گالیکول ،منومر وینیل استات،
.وکیوم باتوم و قیر اشاره کرد
.تاالر محصوالت کشاورزی نیز شاهد عرضه  844تن خرمای کبکاب بوشهر است
براساس این گزارش ،در این روز و در مجموع ،حدود  041هزار تن انواع کاال در تاالرهای داخلی و
صادراتی بورس کاالی ایران عرضه می شود
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