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اخبار و قیمت های فوالد

در بازارهای داخلی و جهانی
بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

همزمان با آغاز سال 1398 که به نام "رونق تولید" نام گذاری گردید، شاهد دو تصمیم و ابالغ مهم دولت در حوزه فوالد بودیم.
نخستین خبر داغ فوالدی در سال جدید در حوزه تنظیم بازار مربوط به خبر ابالغ کف عرضه های جدید واحدهای فوالدی در بورس کاال برای سال 98 بود. در این بخشنامه که توسط معاون 
امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابالغ شد، کف عرضه های فوالدی در بورس کاال برای سال 98 تعیین و برای نخستین بار نوردکاران میلگرد و تیرآهن هم ملزم به 

رعایت کف عرضه در بورس کاال شده اند.
به گزارش چیالن، دکتر جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس مصوبه روزهای پایانی سال 1397 کمیته تخصصی تنظیم بازار فوالد، در نامه 

ای به دکتر حامد سلطانی نژاد مدیرعامل بورس کاالی ایران کف عرضه های جدید واحدهای فوالدی در بورس کاال را ابالغ کرد.
در نامه مذکور در ابتدا لیست تولیدکنندگان شمش و محصوالت فوالدی که ملزم به عرضه تولیدات خود در بورس کاال هستند ارائه شده است. در ادامه مقدار کف عرضه ماهانه برای سال 
1398 برای واحدهای فوالدی ارائه شده و در بخش پایانی این نامه، وزارت صمت صادرات واحدهای مشخص شده را منوط به رعایت کف عرضه تعیین شده کرده به گونه ای که چنانچه این 

کف رعایت نگردد مجوز صادرات به آنها داده نخواهد شد.
همچنین درمورد واحدهای تولیدکننده شمش که خود یا واحدهای زیرمجموعه آنان اقدام به عرضه محصوالت فوالدی در بورس کاال می کند اعالم شده: “آن مقدار عرضه از تعهد عرضه 

شمش متعلق به آن واحد کاسته خواهد شد.”
بررسی ها نشان داد با ابالغیه جدید قرار است حداقل ۲9۵ هزار تن شمش )بیلت و بلوم(، ۲8۰ هزار تن میلگرد، ۵۰ هزار تن تیرآهن، ۲7۰ هزار تن ورق گرم و ۶۵ هزار تن ورق سرد به طور 
ماهانه در بورس کاال عرضه گردد. گفتنی است براساس این ابالغیه، تنها تولیدکنندگان شمش قوس الکتریکی ملزم به رعایت کف عرضه شده اند و واحدهای القایی هنوز الزامی به عرضه در 

بورس کاال ندارند که شاید به زودی آنها را هم وارد گود بورس کنند!
دیگر تصمیمی که در اواخر سال قبل زمزمه های آن شنیده شد و در نهایت ابالغ گردید ممنوعیت صادرات فوالد توسط شرکتهای واسطه ای به منظور بازگشت ارز صادراتی بود. 

انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در نامه مورخ ۲۰ اسفند ماه 97 خود خطاب به وزیر صمت، خواسته بود تا "صادرات هرگونه محصوالت فوالدی)شامل بیلت و بلوم و اسلب، انواع ورق های 
فوالدی و به ویژه مقاطع طویل فوالدی( صرفا توسط تولیدکنندگان محصوالت یاد شده یا کارگزار رسمی آن مجاز باشد".

رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن تجارت نیز ضمن پذیرش درخواســت انجمن، طی مکاتبه ای با رئیس کل گمرک ایران در تاریخ ۲۵ اســفندماه 97، با اشاره به درخواست واحدهای بزرگ 
تولیدکننده مقاطع فوالدی و با توجه به ضرورت تامین نیاز داخلی، ساماندهی صادرات محصوالت فوالدی، پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات و جلوگیری از ارزان فروشی محصوالت 
صادراتی، صادرات مقاطع طویل فوالدی شامل تیرآهن، میلگرد، نبشی و ناودانی را صرفا برای تولیدکنندگان آن محصول و یا نماینده رسمی آنان و پس از تایید وزارت صمت مجاز اعالم کرد.

 فوالدی ها دقت کنند!
این دو تصمیم مهم که نشان از رویکرد مثبت وزیر جدید صمت در همکاری با تشکل ها دارد، موجب شد بازار فوالد شال 98 را با ابهام و اما و اگر شروع کند چرا که واحدهای تولیدی و فعاالن 
بازار اطالعی از جزئیات و نحوه اجرای این ابالغیه ها نداشتند و شاید هنوز هم این ابهام در ذهن برخی از فعاالن فوالدی وجود داشته باشد. چیالن در راستای شفاف سازی این دو تصمیم 
مهم وزارت صمت و اطالع رسانی به واحدهای فوالدی، جزئیات موضوع را از مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد و عضو کمیته تخصصی تنظیم بازار فوالد جویا شده است. وحید یعقوبی 
در خصوص نحوه اجرایی شدن ابالغیه کف عرضه سال 98 در بورس کاال گفت: با توجه به اعتراضاتی که برخی واحدها نسبت به کف عرضه ابالغ شده داشتند، موضوع در کمیته تخصصی 
تنظیم بازار فوالد مطرح شد و قرار شده تا لیست تکمیل شده و به روز شده کف عرضه میلگرد توسط انجمن به وزارت صمت پیشنهاد شود که این کار در حال نهایی شدن است. البته باید 
توجه داشت که تمرکز وزارت صمت بر افزایش عرضه محصوالت نهایی در بورس کاال است و لذا از سوی انجمن پیشنهاد شده تا به منظور فراهم کردن زمینه این امر و البته ترغیب واحدها 
به عرضه بیشتر در بورس کاال، نرخ کارمزدها و تضامین بورس کاال برای تولیدکنندگان فوالد تعدیل شود که موضوع در کارگروه تنظیم بازار در حال بررسی است. همچنین انعقاد قراردادهای 

بلندمدت بین نوردکاران و تولیدکنندگان شمش در دستور کار است تا فشار تقاضا در بورس کاال کاهش یابد.
مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با اشاره به اینکه درخواست انجمن پیرامون ممنوعیت صادرات مقاطع فوالدی برای واسطه ها، نتیجه چندین جلسه رسته های انجمن بوده است، 
اظهار داشت: با توجه به اینکه برای اجرای ابالغیه وزیر محترم صمت نیاز به هماهنگی بین این وزارتخانه، کمیته تخصصی تنظیم بازار و گمرک بوده است، در چند هفته اخیر صادرکنندگان با 
مشکالتی مواجه شده اند چرا که باید برای هر محموله صادراتی و بر اساس شماره کوتاژ آن با وزارت صمت مکاتبه کرده و منتظر دریافت مجوز بمانند که این روال، بوروکراسی ادارای سنگینی 
به همراه دارد و موجب اختالل در امر حمل و نقل صادراتی فوالد و افزایش شدید حجم وظایف کارکنان وزارت صمت شده است. لذا در کمیته تخصصی تنظیم بازار مقرر شد لیست واحدهای 
تولیدی یا نمایندگان آنها که مجاز به صادرات می باشند، توسط انجمن تهیه شده و در پایان هر فصل به وزارت صمت ارائه شود تا گمرک هم بر اساس همین لیست عمل نماید. در این صورت 

وزارت صمت نیز می تواند کنترل الزم بر موضوع از حیث ایجاد تعادل بین عرضه داخلی و صادرات را اعمال نماید.
یعقوبی خاطر نشان کرد: واحدهای تولیدی باید دقت داشته باشند که در صورت معرفی نماینده رسمی، دیگر خود واحد تولیدی نمی تواند مجوز صادرات دریافت نماید لذا پیشنهاد می کنیم 
که اگر واحد تولیدی مشکلی در فرآیندهای صادراتی ندارد، راسا اقدام کند تا از مزایای صادراتی همچون معافیت های مالیاتی بهره بگیرد. همچنین الزم است واحدهای تولیدی دقت نمایند 

که تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات نماینده رسمی، به صورت تضامنی با واحد تولیدی است.

هر انجمن صنفی زنده به ساختارهایی است که برای آن تعریف 
شده اســت. یکی از ساختارهای اصلی تعریف شده برای انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران، فعالیت رســانه ای است که از طریق 
روابط عمومی، ســایت انجمن و رســانه های وابسته به انجمن 
نظیــر چیالن تبلور پیدا می کند و بحمداهلل به اســتناد ارزیابی 
اتاق بازرگانی ایــران در این زمینه موفق بــوده ایم اما به دنبال 
موفقیت های بیشتر هستیم که نیازمند فضای اجتماعی وسیع 
تری می باشد. از سوی دیگر ارتباط میان اعضا انجمن نیز بایستی 
ساختارمندتر گردد که این مورد نیز از طریق جلسات رسته ها و 
فعال تر شدن آن ها و همین طور ارتباط هدفمند دبیرخانه انجمن 
با شرکت های عضو محقق خواهد شد. عالوه براین موارد، دامنه 
اطالعات و ارتباط اطالعاتی انجمن هم باید وسعت پیدا کند که 

اطلس ملی فوالد به تحقق این امر کمک خواهد کرد. 
خوشــبختانه با توجه به اینکه طرح پایش اطالعاتی فوالد کشور 
از سال گذشته مجددا کلید خورد و به صورت فعال میان انجمن 
و وزارت صنعــت، معدن و تجارت انجــام می گیرد لذا در همان 
چارچوب، ارتباط اطالعاتی با شــرکت ها نیز تعریف شده تا اعضا 
اطالعات را به صورت مســتمر به انجمن ارائه داده و بازخوردهای 
آن را بــه صورت آمار و اطالعات تحلیلی و به روز شــده دریافت 
نمایند. لذا مکانیزمی که برای این کار در نظر گرفته شده، اطلس 
ملی فوالد ایران اســت که نسخه الکترونیک آن امسال به جامعه 

فوالد عرضه خواهد شد. 
موضوع دیگری که در انجمن فوالد باید به آن توجه جدی شــود 
و برای آن انرژی ویژه گذاشت، مباحث مربوط به استاندارد است 
که باید با شدت و قدرت بیشتری پیش برود. چنانچه توفیق پیدا 
کنیم قصد داریم فضای داوطلبانه ای برای باال بردن سطح کیفیت 
محصوالت فوالدی در کنار استاندارد محصوالت نیز ایجاد نماییم.

موضوع بعدی بحث کیفیت قراضه هایی است که در صنعت فوالد 
در حال استفاده می شــود. در نظر داریم نظام های اجرایی را با 
هماهنگی دولت ایجاد نماییم تا از طریق مشــوق هایی  مصرف 
قراضه فرآوری شده در صنعت فوالد را افزایش داده و قراضه غیر 
فرآوری از سبد مصرف فوالدسازان کنار رود و در نتیجه شاخص 

های زیست محیطی را در مصرف قراضه فوالدی ارتقا دهیم.
امسال همچنین به موضوع آکادمی فوالد توجه ویژه تری خواهیم 
داشت تا با همکاری مراکز علمی کشور و دانشگاه های معتبر به 
فعالیت های آموزشی حرفه ای انجمن رسمیت بیشتری بخشیده 

و مدارک را با پشتوانه آن ها صادر نماییم.
امسال یکی از  محور های اصلی فعالیت انجمن، توسعه صادرات 
فوالد است. در این خصوص بر روی اصالح و به روز رسانی ارزش 
صادراتی گمرک اقدام شــده و به نتایج خوبی با وزارت صمت و 
گمرک رســیده ایم که در ســال 98 اجرایی خواهد شد. درواقع 
انجمن در سال جاری بایستی به صورت جدی بر صادرات تمرکز 
نماید تا حجم صادرات فوالد را افزایش دهیم چرا که بدون توسعه 
صادرات، حفظ سطح تولید و اشتغال فوالد کشور غیرممکن است. 
بحث نقشــه راه فوالد و تدوین آن را نیز همچون سال های قبل 
دنبال خواهیم کرد و امیدواریم که آن را به صورت جامع تر و کامل 

تر در کمیته های تخصصی انجمن پیش ببریم.
کمیته بومی سازی و کارگروه های آن را نیز فعال خواهیم کرد و 
با توجه به موافقت نامه ای که با صندوق نوآوری و شکوفایی نهاد 
ریاست جمهوری به امضا رسید، در چارچوب آن به دنبال تاسیس 
صندوق پژوهش و فناوری فوالد هســتیم که اینها ساختارهایی 
برای حمایت از بومی سازی است. لذا امیدواریم بتوانیم در دومین 
جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران، اخبار خوب و نتیجه بخشی 

را در این حوزه اعالم کنیم. 
اینها تماما حجم کار سنگینی برای انجمن است که امیدواریم به 

نتیجه مطلوب برسیم.
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میلیون تنی
درفروش وزنی ورق گرم فوالد مبارکه

 فوالد خوزستان در سال 97
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درتولید شمش فوالد ارفع
در هر کیلوگرم شمش فوالد خراسان

میلیارد تومانی ذوب آهن اصفهان در 
سال 97

شرکت آهن و فوالد ارفع در سال 97 حدود 8۵3 هزار تن شمش فوالد 
تولید کرد که نسبت به 8۰۲ هزار تنی سال 9۶ رشد ۶.4 درصدی داشته 
است. این شرکت همچنین در سال 9۶ موفق به تولید 8۵۰ هزار تن آهن 
اسفنجی نیز شده بود که در سال 97 تولید این محصول را به 8۶۶ هزار 
تن رساند. ارفع در سال گذشته فروش شمش را به 9۰9 هزار تن رساند 
درحالی که فروش آن در سال 9۶ بالغ بر 783 هزار تن بوده است. درآمد 
ارفع در سال گذشته از محل فروش شمش داخلی و صادراتی ۲۶ هزار 
و ۲۲7 میلیارد ریال بوده درحالی که یک سال قبل تر درآمدی معادل 
13 هزار و 4۰۰ میلیارد ریال کسب کرده بود. این شرکت در سال 97 
رشد 9۶ درصدی را در درآمدهای فروش حاصل کرد و موفق شد عالوه 
بر فروش 73۵ هزار تنی در بازار داخل، 174 هزار تن شمش در بازارهای 

صادراتی به فروش برساند.

فوالد خراسان در سال گذشته یک میلیون و 33۵ هزار تن آهن اسفنجی، یک 
میلیون و 4۰ هزار تن شمش، 843 هزار تن گندله و ۵۶۶ هزار تن محصوالت 
سبک ساختمانی تولید کرد که در همه بخش ها نسبت به سال 9۶ رشد را به 
ثبت رساند. تولید آهن اسفنجی "فخاس" در سال 9۶ یک میلیون و ۲44 هزار 
تن، شمش 8۵1 هزار تن و محصوالت سبک ساختمانی ۵۲9 هزار تن بود. 
فوالد خراسان در سال قبل موفق به فروش ۵38 هزار تن محصوالت سبک 
ساختمانی، 417 هزار تن شمش و 4۶ هزار تن آهن اسفنجی شده بود که به 
جز در بخش فروش شمش در سایر بخش ها افت فروش را به ثبت رساند. البته 
درآمد فروش این شرکت با رشد ۶1 درصدی از 18 هزار و 47 میلیارد ریال به 
۲9 هزار و 1۰9 میلیارد ریال رسید. فوالد خراسان در سال قبل هر کیلوگرم 
شمش را به طور میانگین ۲8۲۶ تومان فروخت درحالی که این قیمت در سال 

9۶ به طور میانگین 1773 تومان بود.

ذوب آهن اصفهان در سال گذشته از محل فروش محصوالت خود 7۲ هزار 
میلیارد ریال کسب درآمد کرد که ۶۲ درصد از سال 9۶ یعنی درآمد 4۶ 
هزار و ۶71 میلیارد ریالی باالتر است. ذوب آهن در سال قبل ۲ میلیون و 
18۵ هزار تن شمش و محصوالت فوالدی تولید کرد که نسبت به تولید 
سال 9۶ رشد ۰.۲3 درصدی داشت. فروش محصوالت اصلی شرکت اما 
افت داشته و از ۲ میلیون و ۲۵8 هزار تن به یک میلیون و 99۶ هزار تن 
رسید که این کاهش با افزایش قیمت محصوالت و فروش محصوالت با 
ارزش افزوده باال در درآمد فروش جبران شده است. تولید این شرکت 
شامل 7۲4 هزار تن شمش، 74۵ هزار تن تیرآهن، ۶11 هزار تن میلگرد، 
۶8 هزار تن کالف، 31 هزار تن نبشی و ناودانی و ۵ هزار و 838 تن ریل 
بوده است. فروش نیز شامل ۶۶1 هزار تن شمش، ۶7۲ هزار تن تیرآهن، 
۵78 هزار تن میلگرد، ۵4 هزار تن کالف، ۲8 هزار تن نبشی و ناودانی و ۲ 

هزار و 41۶ تن ریل می باشد.

فوالد مبارکه اصفهان در سال گذشته ۶ میلیون و 788 هزار تن انواع 
محصوالت تخت فوالدی تولید و موفق به فروش ۶ میلیون و 71۵ هزار تن 
محصول به ارزش ۲34 هزار و 1۰1 میلیارد ریال شده است. درحالی که 
در سال 9۶ حجم تولید و فروش این شرکت به ترتیب ۶ میلیون و 8۵1 
هزار تن و ۶ میلیون و 989 هزار تن بوده است. درآمد حاصل از فروش 
این شرکت در سال 9۶ نیز بالغ بر 1۵8 هزار و ۲۲ میلیارد ریال بود که 
این به معنای رشد 48 درصدی درآمد فروش شرکت در سال 97 نسبت 

به سال قبل آن است. 

از میان محصوالت تولیدی این شرکت، 4 میلیون و 449 هزار تن متعلق 
به ورق گرم فوالدی می شد که درمقایسه با سال 9۶ رشد 8.۵ درصدی 
داشته است. فروش این محصول نیز رشد 1۰.3 درصدی داشته و به 4 

میلیون و 4۲7 هزار تن رسیده است.

فوالد مبارکه در سال قبل یک میلیون و 4۲8 هزار تن ورق سرد و ۲84 
هزار تن مجصوالت پوششدار تولید کرده بود که یک میلیون و 41۲ هزار 

تن نورد سرد و ۲81 هزار تن محصوالت پوششدار فروخته شده بود.

فوالد خوزستان در سال 97 بالغ بر 3 میلیون و 8۲3 هزار تن شمش تولید 
کرد که ۲ میلیون و 4۵4 هزار تن آن بلوم و بیلت و یک میلیون و 3۶9 

هزار تن نیز اسلب بوده است.

فوالد خوزستان در سال قبل یک میلیون و 4۵۵ هزار تن بلوم و بیلت و 
7۲7 هزار تن اسلب صادر کرد. این شرکت همچنین 93۰ هزار تن بلوم و 
بیلت و ۶۵9 هزار تن اسلب در بازار داخل فروخته و فروش گندله آن نیز 
۵۲3 هزار تن بود. "فخوز" از محل فروش این محصوالت 113 هزار و 13۲ 
میلیارد ریال درآمد کسب کرد که ۵8 درصد باالتر از سال 9۶ با درآمد 71 

هزار و 79۲ میلیارد ریالی می باشد.

فوالد هرمزگان در سال 97 عالوه بر تثبیت تولید اسلب، تولید این محصول را 
به یک میلیون و 448 هزار تن رساند که ۲.8 درصد یعنی 

اندکی باالتر از سال 9۶ است چراکه فوالد هرمزگان در آن سال یک میلیون و 
4۰8 هزار تن اسلب تولید کرده بود.

فوالد هرمزگان در 1۲ ماهه پارسال همچنین یک میلیون و 384 هزار تن 
اسلب فروخته بود که البته این رقم ۲۲1 هزار تن کمتر از فروش سال 9۶ است. 
"هرمز" در سال قبل  از محل فروش محصوالت خود 37 هزار و ۲۶1 میلیارد 
ریال درآمد کسب کرد که 3۵.۶ درصد باالتر از فروش ۲7 هزار و 484 میلیارد 

ریالی سال 9۶ است.

1.4
میلیون تنی اسلب در فوالد 

هرمزگان

6
2800درصد رشد

تومان

تثبیت تولید فروش

7200

ذوب آهن محدودیتی در عرضه ریل 
مورد نیاز کشور ندارد

بهره برداری از نخستین کارخانه تولید 
SL/RN آهن اسفنجی بر پایه زغال به روش

رکورد تولید ماهیانه فوالد مبارکه اعالم 
شد

نقش ویژه فوالد خوزستان درامدادرسانی 
به سیل زدگان

فراخوان اعالم عناوین و موضوعات 
استانداردهای مورد نیاز فوالدی 

طرح های توسعه فوالد هرمزگان تا پایان 
خرداد ماه تعیین تکلیف می شود

حمیدرضــا عظیمیان مدیرعامل فــوالد مبارکه اصفهان ضمن 
اعالم خبر ثبت رکورد تولید در بخش های نورد گرم، نورد سرد، 
فوالدســبا و آهن ســازی در فروردین ماه افزود: به همت همه 
همکاران زحمتکش فوالد مبارکه، علی رغم همه مشکالتی که به 
واسطه تحریم ها برای تامین بخشی از اقالم و مواد اولیه در مسیر 
تولید فوالد مبارکه قرار گرفته است، توانستیم یک گام ارزشمند 

در نخستین ماه امسال برداریم.
وی تاکید کرد: یکی از چالش هایی که امروز در این قطب صنعتی 
کشور تبدیل به فرصت شده است وجود تحریم ها بود که با تکیه 
بر خودباوری و دانش فنی مجموعه های داخلی برای بومی سازی 

برخی قطعات توانستیم از سد تحریم ها عبور کنیم.
عظیمیان با تقدیر از تالش دولت در گشــودن مقاصد صادراتی 
جدید، اذعان داشت: مقاصد جدید صادراتی مانند عراق، لبنان و 
ســوریه که با تالش دولت میسر شده است قطعاً در رونق تولید 
به واسطه صادرات به این کشورها موثر خواهد بود. امیدواریم با 
مزیت رقابتی فوالد مبارکه در تولید محصوالت کیفی بتوانیم از 
این فرصت حداکثر استفاده را با جذب بازارهای همسایه داشته 

باشیم.
وی تصریح کرد: فوالد مبارکه در نخســتین ماه از ســال جاری 
توانســته رکورد مجموع تولید آهن اسفنجی را شکسته و تولید 
مجموع آهن اســفنجی را بــه 7۰۰ هزار و ۵44 تن برســاند. 
همچنین تولید محصول گرم این شرکت از مرز نیم میلیون تن 
عبور کرد و به ۵۰۰ هزار و ۲7۲ تن و محصول نورد سرد به 143 
هزار تن رســید. تولید محصول ورق گرم مجتمع فوالد سبا که 
شرکت تابعه فوالد مبارکه می باشد هم 11۶ هزار و ۵4 تن بود.

نظر به نزدیکی زمان برگزاری کمیته های برنامه ریزی در سازمان 
ملی استاندارد، انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران از کلیه شرکت 
ها و فعاالن جامعه فوالد کشور خواسته تا  هرچه سریعتر عناوین 
و موضوعات استانداردی مورد نیاز خود را با ذکر مرجع و اولویت 
آن به انجمن اعالم نموده تا مراحل ثبت آن در سامانه استاندارد 

صورت پذیرد.
به گزارش چیالن، در متن فراخوان کمیته اســتاندارد و کیفیت 
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران آمده است: از کلیه شرکت های 
فوالدی عضو انجمن دعوت بعمل می آید نظر به نزدیکی برگزاری 
کمیته های برنامه ریزی در سازمان ملی استاندارد هرچه سریعتر 
عناوین و موضوعات اســتانداردی مورد نیاز خود را با ذکر مرجع 
و اولویت آن به انجمن اعالم نموده تا مراحل ثبت آن در سامانه 

استاندارد صورت پذیرد.
بدیهی است پس از ثبت و تصویب موضوعات، جلسات کمیسیون 
فنی با همکاری انجمن و مشارکت مستقیم پیشنهاد دهندگان 
برگزار شده و پیش نویس های مربوطه جهت ارائه به کمیته ملی 

استاندارد آماده سازی خواهند شد .

در سیل اخیر استان خوزستان، فوالد خوزستان از جمله شرکت 
های فعــال حاضر در منطقه بود که در راســتای ایفای نقش 
مسئولیت اجتماعی و کمک رسانی مستمر به ساکنان مناطق 
سیل زده با تمام توان و بسیج کلیه تجهیزات و نیروی انسانی به 

امدادرسانی پرداخت. 
محمد کشانی، مدیرعامل فوالد خوزستان در همان ابتدای کار 
و با توجه به هشــدار ســتاد مدیریت بحران استان خوزستان، 
با تشــکیل ســتاد مدیریت بحران در فوالد خوزستان با اعالم 
اولویت اصلی این شرکت که امدادرسانی و تالش یکپارچه برای 
جلوگیری از خســارت به شهروندان بود، اقدام به اعزام ماشین 
آالت ســنگین جهت احداث و تقویت ســیل بندها و ترمیم 
مســیرهای ارتباطی کرد. وی درباره تاثیر سیل اخیر بر فوالد 
خوزســتان در گفت و گو با  چیالن گفت: تنها مشکلی که در 
حادثه سیل اخیر اتفاق افتاد و مسئله ساز شد بحث حمل مواد 
اولیه بود چراکه حمل ریلی بار به اهواز در برهه ای متوقف شد 
و در حمل جاده ای نیز مشــکالتی بوجود آمد لذا این مسئله 

جابجایی مواد اولیه را دچار مشکل کرد.
کشانی خاطرنشــان کرد: از ابتدای سال و با وقوع سیل حمل 
ریلی قفل شد و حمل جاده ای برای انتقال مواد اولیه به کارخانه 
نیز به دلیل محدودیت هایی جوابگوی نیاز فوالد خوزستان نبود 
هرچند که این اتفاقات تاثیری بر روی تولید شــرکت نداشته 

است.

دیوار 30 درصدی ترکیه در مقابل میلگرد ایران
به گزارش چیالن، ترکیه تعرفه واردات میلگرد از کشورهای غیر عضو سازمان توسعه تجارت )WTO( نظیر ایران و عراق را برای دومین بار در سال جاری افزایش داد و از 1۰ 
درصد به 3۰ درصد رساند.گفتنی است ترکیه به منظور جلوگیری از واردات میلگرد ایران، این تعرفه جدید را اعمال کرده در حالی که از اول ژانویه ۲۰19 عوارض واردات میلگرد را 
از صفر به 1۰ درصد افزایش داده بود.فوالدسازان ترک حتی به واردات بیلت ایران نیز بی رغبت هستند و ترس از مشکالت احتمالی برای صادرات محصوالت نهایی شان به واسطه 

تحریم های آمریکا موجب شده که واردات بیلت از ایران نداشته باشند و برای جلوگیری از افزایش صادرات میلگرد ایران به ترکیه، عوارض وضع کرده اند. 
منابع ترک اعالم کردند از ابتدای ۲۰18 واردات میلگرد ایران به ترکیه رشد زیادی داشته و از ژانویه تا اکتبر ۲۰18 حدود 1۵8۰۰ تن میلگرد ایرانی وارد این کشور شده است در 

حالی که در مدت مشابه سال ۲۰17 حجم واردات میلگرد از ایران صفر بوده است.

سیدحسین معصومی، معاون مالی و اقتصادی فوالد هرمزگان 
درخصوص طرح توسعه و افزایش ظرفیت فوالد هرمزگان از 1.۵ 
به 3 میلیون تن به چیالن گفت: در سال 9۶ کلیه امور مقدماتی 
مربوط به این افزایش ظرفیت انجام و بانک سامان به عنوان بانک 
عامل تعیین گردید و حتی قراردادها و اصالحیه های آنها به امضا 
رسید و قرار بود که در اردیبهشت ماه سال 97 کلنگ این طرح 
توسط رئیس جمهور بر زمین زده شود اما بحث تحریم ها سبب 

شد طرف ایتالیایی کنار بکشد.
وی افزود: در همین راســتا مذاکراتی با سایر کشورها و شرکت 
ها داشتیم چراکه تاکید ما الزام به اجرای این طرح توسعه است.

معصومی خاطرنشان کرد: از آنجا که سیاست فوالد هرمزگان و 
هلدینگ فوالد مبارکه اجرای این طرح توسعه و افزایش ظرفیت 
می باشــد لذا مذاکرات با چینی ها به نتیجه رســیده و بنا به 
اعالم مدیرعامل فوالد مبارکه، این طرح تا پایان خرداد ماه تعیین 

تکلیف می گردد.
وی بــا بیان اینکه تاکید فوالد مبارکــه برای اجرای طرح های 
توســعه خود، اســتان هرمزگان و به طور خاص منطقه ویژه 
اقتصادی می باشــد گفــت: کارهای اجرایی طــرح نورد گرم 

هرمزگان نیز در حال اجراست.

عـــدد خبــــر

مهندس منصور یزدی زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با بیان 
دستاوردهای این شرکت در سال 97 گفت: سال گذشته تولید 
ریل در این شــرکت آغاز شد و اکنون اعالم می کنیم آمادگی 
الزم برای تامین ریل مترو در ذوب آهن وجود دارد و محدودیتی 
بــرای تامین انواع ریل نداریم. برای ریل S49 هم هنوز منتظر 
قرارداد با مترو اصفهان هستیم اما برای ریل UIC۶۰ موفق به 

اخذ قراردادی با راه آهن در اواخر سال قبل شدیم.
یزدی زاده درخصوص ســایر پروژه های این شرکت نیز گفت: 
این شــرکت پروژه PCI تزریق پودر زغال را در دست دارد و با 
توجه به اینکه در کشور منابع زغالی فراوانی وجود دارد، باید از 

آن ها استفاده شود.
وی درباره برنامه ذوب آهن برای سال جاری و عرضه محصوالت 
آن در بورس کاال گفت: سیاســت این شرکت برای عرضه در 
بورس کاال، تداوم عرضه در این بازار به جهت شفافیت موجود 
و معافیت مالیاتی می باشــد لذا سعی داریم عرضه محصوالت 

ساختمانی را در بورس کاال افزایش دهیم.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با تاکید بر اینکه ســال گذشته 
3۰۰ میلیارد تومان درخواست اوراق سلف موازی در بورس کاال 
داشتیم،گفت: ۲۰۰ میلیارد تومان آن محقق و متاسفانه 1۰۰ 
میلیارد تومان آن منقضی شــد از این رو در تالشــیم تا 1۰۰ 

میلیارد تومان دیگر درخواست و آن را محقق سازیم.

بهره برداری از نخســتین کارخانه تولید آهن اسفنجی بر پایه 
زغــال به روش SL/RN در ایران با ظرفیت 1۵۰ هزار تن آغاز 

شد.
به گزارش  چیالن ، با بهره برداری از نخســتین کارخانه تولید 
آهن اسفنجی بر پایه زغال به روش SL/RN، شرکت فوالد کویر 
دامغان توانایی تولید روزانه 3۵۰ تن آهن اسفنجی با کیفیت باال 

جهت مصرف در کوره های قوس و القایی را به دست آورد.
گفتنی است با به تولید رسیدن واحد آهن اسفنجی فوالد کویر 
دامغان ظرفیت 1۰۰ هزار تنی فعلی این شــرکت به ظرفیت 

تولید نهایی 4۰۰ هزار تن در سال خواهد رسید.
این کارخانه که توسط شــرکت الکتروترم-نوصاکو به صورت 
Turnkey ساخته شده، در تاریخ ۲8 اسفند 97 به بهره برداری 
رسید. این شرکت هم اکنون در حال راه اندازی کارخانه ای مشابه 

با ظرفیت 1۵۰ هزار تن در سال در کرمانشاه می باشد.

فروش

صادرات 
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  رشد 54 درصدی تامین مالی بازار سرمایه در 5 سال اخیر

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در یک ماه اخیر بازار سرمایه با رشد ۱۲ درصدی 
همراه بوده است. همچنین ارزش تامین مالی در ۵ سال اخیر رشد ۵۴ درصدی داشته و در 

سال ۹۷ به ۱۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

   دستور رئیس جمهور برای کاهش رسوب ۸5 هزار کانتینر کاال در گمرکات
پیشنهادات  خصوص  در  جمهوری  ریاست  دستور  صدور  از  ایران  گمرک  کل  رییس 
ارائه شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای کاهش رسوب گمرکی خبر داد.

  برای رونق تولید 35 پروژه تعریف شده است
بمعاون طرح و برنامه وزیرصنعت، معدن و تجارت گفت: رونق تولید نیازمند تقسیم کار ملی 

است در نتیجه در سال ۹8 برای رونق تولید ۷ محور و در حدود 3۵ پروژه تعریف شد.

  صادرات ۹میلیارد دالری ایران به عراق با رشد 3۶ درصدی رکورد زد
بر اساس آمارهای تجارت خارجی، سال قبل صادرات به عراق با رشد 3۶درصدی مواجه 

شده اما چین همچنان نخستین مقصد کاالهای تجاری ایران است.

   ارز چندنرخی اصلی ترین مانع توسعه صادرات
دومین جلسه شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی کشور درحالی برگزار شد که اعضای 

حاضر در این شورا، چندنرخی بودن ارز را بزرگترین مشکل صادرکنندگان عنوان کردند.

  اقدام جدید گمرک برای تسریع در ترخیص مواد اولیه و ماشین آالت تولید
معاون فنی گمرک گفت:تصمیم بر این شد که اظهارنامه های مربوط به مواد اولیه، ماشین 
توسط  گیرند،  نمی  قرار  سبز  درمسیر  که  درتولید  مورداستفاده  کاالهای  سایر  و  آالت 

کارشناسان گمرک محل اظهار رسیدگی شود.

  بدهی بانکها به بانک مرکزی ۱۶ هزارمیلیارد تومان کاهش یافت
قائم مقام بانک مرکزی گفت: با اقداماتی که انجام شد، بدهی بانکها به بانک مرکزی که در 
پایان مهرماه ۹۷ به ۱8۲ هزار میلیارد تومان رسیده بود، در پایان بهمن به ۱۶۶ هزار میلیارد 

تومان کاهش یافت.

  افت ۲.5 میلیارد دالری صادرات با وجود 3 برابر شدن نرخ ارز در سال ۹۷
بر اساس آمارهای تجارت خارجی کشور در سال ۹۷، کل صادرات ایران با رقمی نزدیک به 

۴۴ میلیارد دالر نسبت به سال ۹۶ بالغ بر ۲.۵ میلیارد دالر کاهش یافته است.

  عملیات بازار باز هزینه تأمین مالی دولت را کاهش می دهد
بانک مرکزی با تاکید بر اجرای عملیات بازار باز اعالم کرد اجرای بهینه عملیات بازار باز 
ضمن افزایش نقدشوندگی اوراق دولتی و تثبیت نرخ آن، سبب ارتقاء کیفیت و جذابیت این 

اوراق شده و به این ترتیب هزینه تأمین مالی دولت را کاهش می دهد.

   ایمیدرو و دانشگاه امیرکبیر تفاهمنامه همکاری امضا کردند
تفاهم نامه همکاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( و 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر در راستای رفع نیازهای کشور به محصوالت و فراورده های معدنی 

به امضا رسید

  هند از احتمال خرید نفت ایران پس از لغو معافیت ها خبر داد
وزارت امور خارجه هند اعالم کرد پس از بررسی دقیق، درباره مبادالت نفتی با ایران پس از 

لغو معافیت های آمریکا تصمیم  گیری خواهد کرد

خارجی

  بروز نشانه های رکود در اقتصاد آمریکا از کسب وکارهای کوچک
کوچک  شرکت های  شده اند.  مواجه  مشکل  با  اخیراً  آمریکا  در  کوچک  کسب وکارهای 

چالش های بزرگتری دارند و این اخطاری برای اقتصاد این کشور است.

  رقابت آمریکا و چین با توافق تجاری تمام نمی شود
ادامه روابط آمریکا و چین بستگی به نوع قرارداد تجاری دارد که امضا می کنند. هر دو 
دولت که زیر فشار عوارض تالفی جویانه قرار دارند، تمایل خود را به مذاکره از زمان توافق 

آتش بس در دسامبر نشان داده اند.

 توقف صادرات نفت ایران بازار جهانی را با مشکل عرضه مواجه می کند
بانک انگلیسی بارکلی هشدار داد توقف صادرات نفت ایران بازار جهانی را در کوتاه مدت با 

مشکل عرضه مواجه خواهد کرد.

  تالش چین برای ریشه کنی فقر تا سال ۲۰۲۰
دولت چین تالش گسترده ای را برای ریشه کنی فقر در این کشور به راه انداخته و قصد دارد 

تا ۲۰۲۰ به فقر در این کشور پایان دهد.

  بانک ها اقتصاد هند را به رکود می کشانند؟
رشد اقتصادی هند طی ۶ ماه گذشته کند شده است. تحقیقات برای یافتن دلیل این کاهش 

رشد آغاز شده ولی مجرم اصلی مشخص است: سیستم بانکی فعلی

  همکاری های بانکی با کنلون بانک چین ادامه دارد
بانک مرکزی از ادامه همکاری کنلون بانک چین با بانک های غیرتحریمی ایران خبر داد
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برای پنجمین ماه متوالی

فوالد توکیو قیمت های خود را ثابت نگه داشت
 

به گزارش چیالن، شرکت فوالد توکیو )Tokyo Steel( بزرگترین تولیدکننده فوالد ژاپن روز گذشته اعالم کرد که برای پنجمین ماه متوالی، قیمت فوالد خود 
را در ماه می بدون تغییر نگه خواهد داشت.این عدم تغییر قیمت ها به دو عامل افزایش موجودی و تعویق پروژه های ساختمانی باز می گردد که این دو عامل از 
دالیل اصلی می باشد.کیوشی مورا )Kiyoshi Imamura(، مدیرعامل فوالد توکیو اعالم کرده که بازار فوالد روند آهسته ای را دنبال می کند و افزایش واردات 

فوالد موجب افزایش موجودی در بنادر این کشور شده است.
با این حال تقاضای فوالد همچنان افزایشی است زیرا طرح های ساخت و ساز زیادی مانند هتل های جدید  Hokkaido، Okinawa  و Kyushu تعریف 

شده و توکیو در حال بازسازی است.

فوالدساز هندی قیمت پایه چدن را افزایش داد

شرکت SSAB سوئد به Sanistal دانمارک رسید

براساس آمار منتشر شده از سوی شرکت فوالد Federacciai ایتالیا، تولید فوالد خام این کشور 
در ماه مارس با ۰.4 درصد افت نسبت به مارس ۲۰18 به ۲ میلیون و ۲3۰ هزار تن رسید. به 
گزارش چیالن، ایتالیا در سه ماهه اول سال هم ۶ میلیون و ۲8۰ هزار تن فوالد خام تولید کرده 
است که ۲.1 درصد افت نسبت به مدت مشابه سال قبل داشت. البته تولید فوالد خام ایتالیا 
نسبت به سه ماهه اول سال ۲۰17 که ۶ میلیون و 18۰ هزار تن بود افزایش داشته است. تولید 
مقاطع طویل ایتالیا نیز در بین ماه های ژانویه تا مارس با افت ۲.4 درصدی به 3.۲ میلیون تن 
رسید. تولید مقاطع تخت این کشور نیز ۲ میلیون و 8۶۰ هزار تن گزارش شده که ۰.3 درصد 

بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.

شرکت SAIL که یکی از فوالدسازان هندی است 1۰ هزار تن چدن خود را8۰۰ تا 8۵۰ روپیه 
باالتر از مزایده قبل برای فروش عرضه کرد. قیمت اعالم شده اخیر 3۵ درصد از معامله قبلی 
باالتر است. این شرکت در مزایده قبل 1۵ هزار تا 1۵ هزار و ۵۰۰ تن چدن را برای فروش عرضه 
کرد که قیمت قبل ۲۶4۰۰ روپیه تا ۲۶۵۰۰ روپیه بود. فعاالن بازار نسبت به این مزایده واکنش 
نشان داده اند و معتقدند کاهش حجم عرضه و افزایش قیمت پیشنهادی منجر به واکنش شدید 

خواهد شد و اقبال خوبی به این عرضه اتفاق نخواهد افتاد. 

 Sanistal سوئد اخیرا اعالم کرده که شرکت SSAB متعلق به فوالدساز Tibnor AB واحد
که دومین شرکت توزیع کننده دانمارک است را با سرمایه ۶3 میلیون کرون سوئد خریداری 
کرده است. به گزارش چیالن، این شرکت شامل مراکز خدماتی اتوماتیک و نیز دفاتر فروش و 
انبار در دانمارک و لیتونی می باشد. Tibnor اشاره کرده که این خرید دارایی با هدف گسترش 
تجارت در شمال اروپا و افزایش سهم در بازار دانمارک اتفاق افتاده است. مکمل شدن این دو 
شرکت باعث افزایش رقابت در بازار خواهد شد.محصوالت اصلی Sanistal شامل محصوالت 
طویل، ورق فوالدی و فوالدهای ضد زنگ می باشد که عمدتا در بازار دانمارک به فروش می رسد 
و این شرکت در سال ۲۰17 فروشی معادل 1.8 میلیارد کرون داشته است. در سال ۲۰17 مبلغ 
فروش Tibnor بالغ بر 7.8 میلیارد کرون و عمدتا به سوئد، فنالند و نروژ بوده است. فروش در 
سال ۲۰18 نیز حدود 8.4 میلیارد کرون بود که کل حجم فروش آن 7۰۵ هزار تن بوده است.

پیش بینی افت 2 درصدی واردات محصوالت نهایی فوالد آمریکا 
در سال 2019

بــه گزارش چیالن، موسســه آهن و فــوالد آمریکا )AISI( تخمیــن زده که واردات 
محصوالت نهایی فوالد آمریکا در ســال ۲۰19 در مقایسه با ۲۰18 شاهد افت بیش از 
۲ درصدی خواهد بود. این موسسه براساس روند واردات فوالد در طول دو ماه اول سال 

جاری پیش بینی خود را اعالم کرده است. 
طبــق گزارش AISI واردات کل و محصوالت نهایی فــوالد در طول ماه های ژانویه و 
فوریه ۲۰19 به ترتیب ۵ میلیون و 91۲ هزار تن و 4 میلیون و 194 هزار تن بود. کل 
حجم واردات فوالد آمریکا اگرچه رشد 1۰.۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل 
داشــت اما واردات محصوالت فوالدی افت 3.۶ درصدی را شاهد بود.طبق داده ها، کل 
حجم واردات فوالد آمریکا به احتمال زیاد در سال ۲۰19 به 3۵ میلیون و 47۰ هزار تن 
خواهد رسید که درمقایسه با سال ۲۰18 که رقم آن معادل 33 میلیون و 731 هزار تن 
بود رشد چشمگیر حدود ۵.۲ درصدی خواهد داشت.انتظار می رود واردات محصوالت 
نهایی فوالد آمریکا با افت ۲.1 درصدی نسبت به سال ۲۰18 از رقم ۲۵ میلیون و ۶94 
هزار تن به ۲۵ میلیون و 1۶4 هزار تن برســد.واردات از ویتنام احتماال شاهد بیشترین 
سقوط و حدود ۲۰.۵ درصدی خواهد بود. همچنین ژاپن احتماال شاهد کاهش عرضه در 
بازار آمریکا خواهد بود. واردات از آلمان و تایوان درمقایسه با سال قبل 3.۵ درصد و ۲.9 
درصد کاهش خواهد داشت.درمقابل پیش بینی شده که واردات از برزیل جهش عظیم 
89 درصدی داشته باشد. سایر کشورها ازجمله کره جنوبی، ایتالیا و چین نیز به ترتیب 
رشــد 18.9 درصد، 4۲.9 درصد و ۲.۵ درصدی را در واردات محصوالت نهایی فوالد به 

آمریکا خواهند داشت.

انجمن جهانی فوالد طی گزارشی تقاضای جهانی فوالد در سال ۲۰19 
میالدی را یک میلیارد و 73۵ میلیون تن پیش بینی کرد.

به گزارش چیالن به نقل از انجمن جهانی فوالد )WSA( تقاضای جهانی 
فوالد در سال ۲۰19 به یک میلیارد و 73۵ میلیون تن افزایش می یابد 
که حاکی از رشد اندک 1.3 درصدی نسبت به سال ۲۰18 خواهد بود. 
این در حالی است که در سال ۲۰18 میالدی تقاضای فوالد خام با ۲.1 
درصد رشــد همراه بود. همچنین تقاضای فوالد خام در سال ۲۰۲۰ با 
رشد یک درصدی به یک میلیارد و 7۵۲ میلیون تن افزایش خواهد یافت.

انجمن جهانی فوالد  اعالم کرده که رشــد کند تقاضای فوالد ناشی از 
کندی رشد اقتصاد جهانی به دلیل عدم اطمینان در بازار و تاثیر تحریم 

های مالی می باشد.
براساس این گزارش انتظار می رود تقاضای فوالد در منطقه منا )خاورمیانه 
و شمال آفریقا(، طی سال های ۲۰19 و ۲۰۲۰ روندکاهشی داشته باشد. 
همچنین به دلیل رکود اقتصادی ناشی از بازگشت تحریم های آمریکا 
علیه ایران پیش بینی می شود تقاضای فوالد در ایران طی سال جاری 

میالدی کاهش یابد.

طی مدت یاد شــده بیشــترین میزان رشــد تقاضای فوالد مربوط به 
کشورهای در حال توسعه آسیا )به غیر از چین( خواهد بود که به ترتیب 
۶.۵ درصد و ۶.4 درصد در ســال های ۲۰19 و ۲۰۲۰ پیش بینی شده 
است. تقاضای فوالد در اقتصادهای نوظهور به غیر از چین طی سال های 
۲۰19 و ۲۰۲۰ به ترتیب با ۲.9 و 4.۶ درصد رشد پیش بینی شده است.

این انجمن پیش بینی کرده تقاضای محصوالت فوالدی در چین در سال 
۲۰19 با یک درصد رشــد به 843 میلیون و 3۰۰ هزار تن و در ســال 
۲۰۲۰ نیز با همین میزان رشــد به 834 میلیون و 9۰۰ هزار تن برسد 
چون تاثیر بسته های محرک دولت از بین می رود. همچنین انتظار می 
رود رشد تقاضای هند در دو سال ۲۰19 و ۲۰۲۰ از مرز 7 درصد عبور 

کند.
گفتنی است طی سال ۲۰18 میالدی رشد تقاضای فوالد در کشورهای 
توسعه یافته 1.8 درصد بود که پیش بینی می شود طی سال های ۲۰19 

و ۲۰۲۰ به ترتیب ۰.3 درصد و ۰.7 درصد افزایش یابد.



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

میلگرد آجدار

قیمت ورق سیاه در بازار تهران

هفته  چهارم فروردین 98هفته  سوم اسفند 97سایز

0.493,50098,000

0.581,00082,000

0.672,00072,500
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هفته  چهارم فروردین 98هفته  سوم اسفند 97سایز

6.555,00058,000

8******

10******

1257,00059,700

1457,00059,700

هفته  چهارم فروردین 98هفته  سوم اسفند 97سایز
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448,50049,800

548,50049,800

648,50049,800

848,50049,800

1048,50049,800

هفته  چهارم فروردین 98هفته  سوم اسفند 97سایز

648,50049,800

848,50049,800

1048,50049,800

1248,50049,800

1448,50049,800

1648,50049,800

هفته  چهارم فروردین 98هفته  سوم اسفند 97سایز

848,80049,300
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1246,50048,000
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1647,00048,200

1847,00048,200

2047,00048,200

2247,00048,200

2547,00048,200

2847,00048,200

3047,50048,000

3247,50048,000

هفته  چهارم فروردین 98هفته  سوم اسفند 97سایز

260,00059,500

350,50063,100

457,50063,100

5******

658,50061,700

858,00061,700

1058,50061,700

1258,00061,700

1558,00061,900

2052,50057,500

2552,70057,500

روند تغییرات
قیمت محصوالت فوالدی 

در بازار تهران

قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون )ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون

حجم معامله 
)تن(

تاریخ تحویلتاریخ معامله

57,67520,0001398/01/191398/04/17ورق سرد Bفوالد مبارکه اصفهان

124,8931,2001398/01/191398/04/17ورق قلع اندودفوالد مبارکه اصفهان

102,2434,0001398/01/191398/04/17ورق گالوانیزه Gفوالد مبارکه اصفهان

52,25730,5801398/01/191398/03/31ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

51,68792,1801398/01/191398/03/31ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

42,29216,5001398/01/211398/02/31سبد مخلوطذوب آهن اصفهان

شمش بلوم فوالد خوزستان
۵SP)1۵۰*1۵۰(

41,55130,0001398/01/211398/02/31

شمش بلوم فوالد خوزستان
۵SP)1۵۰*1۵۰(

39,12430,0001398/01/261398/02/31

مجتمع فوالد خراسان
سبد میلگرد 

A3-14۲8تا
42,3105,0601398/01/181398/01/26

اخبار فوالد
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قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون )ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

مجتمع فوالد خراسان
شمش بلوم 

۵SP)1۵۰*1۵۰(
39,11110,0001398/01/251398/02/19

31,3805,0001397/10/231397/11/30سبد میلگرد مخلوطذوب آهن اصفهان

فوالد کاوه جنوب کیش
شمش بلوم 

۵SP)1۵۰*1۵۰(
40,81510,0001398/01/201398/01/25

فوالد کاوه جنوب کیش
شمش بلوم 

۵SP)1۵۰*1۵۰(
37,96010,0001398/01/261398/02/04

41,7903,3001398/02/021398/02/08سبد میلگرد مخلوطفوالد روهینا جنوب

مجتمع صنعتی ذوب آهن 

پاسارگاد

شمش بلوم 

۵SP)1۵۰*1۵۰(
38,40510,0001398/01/281398/02/31

مجتمع ذوب آهن فوالد خزر
شمش بلوم 

۵SP)1۵۰*1۵۰(
39,13410,0001398/01/271398/02/07

فوالد کویر کاشان
سبد میلگرد 14 تا 

A3 - 3۲
42,4703,3001398/01/281398/02/03
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تغییرات قیمت محصوالت فوالدي در بازار تهران 

ورق روغنی ورق سیاه میلگرد ساده میلگرد آجدار نبشی ناودانی


