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بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایراندنبال کنید.

جلســه 20 خردادکارگروه اصلی تنظیم بازار دولت در حالی در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
برگزار شد که دستور سوم این جلسه به صنعت فوالد اختصاص داشت و به همین خاطر، عالوه 
بر مسئولین و نمایندگان وزارتخانه های مختلف و سازمان ها و نهادهای حاکمیتی، دکتر بهرام 
سبحانی رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد، محمد کشانی مدیر عامل فوالد خوزستان و عضو 
هیئت مدیره این انجمن، احمد خوروش مدیرعامل فوالد کویر و محمود اکبری معاون فروش و 

بازاریابی فوالد مبارکه اصفهان  نیز در این بخش از جلسه کارگروه حاضر بودند.
هر ســه موضوع فوالدی مطرح شــده در این جلســه یعنی مچینگ انواع ورق در بورس کاال، 
معامالت بلندمدت شــمش و درخواســت های پنج گانه انجمن برای توسعه صادرات و عرضه 
داخلی فوالد مورد توجه اعضاء کارگروه قرار گرفت به نحوی که ثبت و تداوم مچینگ ورق در 
بورس کاال به تصویب رسید و دو مورد دیگر هم برای بررسی بیشتر به کمیته تخصصی تنظیم 

بازار فوالد ارجاع شد.
دکتر بهرام ســبحانی رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در این جلســه خطاب به وزیر 
صنعت، معدن و تجارت گفت: در شرایطی که مازاد 10 میلیون تنی تولید فوالد در کشور وجود 
دارد، نه تنها جای هیچ نگرانی برای دولت از بابت افزایش غیر متعارف قیمت ها وجود ندارد بلکه 

تمرکز استراتژی دولت می بایست از تنظیم بازار داخلی به توسعه صادرات فوالد تغییر یابد تا عالوه بر ارزآوری که نیاز کنونی کشور است، رونق تولید به نفع مصرف کننده نهایی نیز ایجاد شود.
 سبحانی ضمن دفاع از مچینگ ورق در بورس کاال و تصمیمات کمیته تخصصی تنظیم بازار فوالد که انجمن هم از اعضاء آن است، تصریح کرد: برای اینکه تصمیمات ناگهانی و غیرکارشناسی 
در دولت در حوزه فوالد گرفته نشود، به پیشنهاد انجمن و تصویب دولت، کمیته تخصصی تنظیم بازار فوالد با مشارکت تمامی ذینفعان حاکمیتی و تشکل های این زنجیره تشکیل شده است. لذا 
انتظار این است که تصمیمات این کمیته، الزم االجرا باشد نه اینکه مجددا در کارگروه اصلی مطرح شده و جوانب کارشناسی آن نادیده گرفته شود چرا که در این صورت ممکن است تصمیماتی 

اتخاذ و ابالغ شود که با واقعیات بازار تفاوت داشته باشد.

در خصــوص ابالغیه های متعدد محدود کننده صادرات و اثرات 
آن بر صادرات محصوالت واحدهای تولیدی به ویژه شرکت های 
بزرگ فوالدی صادرات محور باید گفت با توجه به بخشنامه جاری، 
صادرات شمش فوالدی مشروط به رعایت کف عرضه ابالغی در 
بورس کاالی ایران شــده اســت  که چند نکته در مورد آن قابل 

توجه است:
1- بخشــنامه در روزهای پایانی اســفند ســال 1397 صادر و 
از فروردیــن 1398 الزم االجرا بوده و عالوه بر مشــروط کردن 
صادرات، شرکت ها را به تشکیل پرونده تعزیراتی تهدید می نماید. 
2- محمولــه های صادراتی حداقل دو ماه قبل فروخته شــده و 
قــرارداد فروش و پیش دریافت دو ماه قبل از تحویل کاال محقق 
شده است. با ابالغ این بخشنامه تحویل کاال به خریداران صادراتی 
با مشکل مواجه شده و اعتبار تجاری شرکت های صادرکننده به 

علت تأخیر در تحویل خدشه دار گردیده است. 
3- تعیین ســهمیه برای همه شرکت های تولیدکننده فوالد بر 
اســاس مقدار تولید بدون در نظر گرفتن توان صادراتی شرکت 
های تولیدکننده روش اشــتباهی می باشد و می بایست با توجه 
به سوابق صادراتی شرکت ها، نیاز بازار داخل را از طریق شرکت 

هایی که از توان صادراتی کمتری برخوردار هستند تامین نمود.
4- متغیرهای بازار صادرات در شرایط عادی بسیار زیاد می باشند 
و در اوضــاع فعلی با اعمال تحریم های اقتصادی، در زمینه های 
بازاریابی، جذب خریدار، انتقال ارز، تهیه کشتی و ... بر این دشواری 
ها افزوده شده است. لذا ابالغ بخشنامه های محدود کننده صادرات 
در شرایطی که کشور به اهمیت درآمد های ارزی واقف است، جای 

تعجب دارد!
به نظر می رســد با توجه به مازاد تولید فوالد در کشور نسبت به 
تقاضا و تفاوت شرایط کارخانجات فوالدی با یکدیگر، الزم است در 
استراتژی های تنظیم بازار داخلی و توسعه صادرات فوالد کشور 
بازنگری صورت پذیرد. نگاه محدود کننده صادرات در شرایط فعلی 
به بهانه تنظیم بازار داخلی آن هم برای شــرکت هایی که سابقه 
صادراتی روشــنی دارند، عالوه بر نادیده گرفتن زحمات چندین 
ساله شرکت ها در کشف، فتح و حفظ بازارهای صادراتی، به زودی 
کارخانجات بزرگ فوالدی را با چالش کاهش تولید روبرو خواهد 
کرد چرا که با کاهش قابل توجه صادرات، حفظ ســطح تولید در 
این شــرکت ها مستلزم افزایش تقاضای داخلی است که به نظر 
نمی رسد چنین اتفاقی رخ دهد و لذا شرکت ها به ناچار مجبور به 

کاهش تولید خواهند شد.

تمجید معاون وزیر صمت از انجمن فوالد:
در میان انجمن ها بهترین روابط را با انجمن فوالد داریم 

دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد در کارگاه CI-Marking مطرح کرد:

بهبود کیفیت فوالد ایران از رسالت های اصلی انجمن است
معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری 
با اصحاب رسانه اظهار داشت: ما در وزارت صمت در عین حال که مخالف افزایش 
نامتعارف قیمت های فوالد در بازار داخل هســتیم، با کاهش نامتعارف نرخ ها نیز 
مخالفیم چرا که در این صورت فوالدســازان امکان بقا در بازار را نخواهند داشت و 

حتما باید قیمت ها به گونه ای تنظیم شود که فوالدسازان متضرر نشوند.
وی گفت: انجمن فوالد یکی از انجمن های قوی در کشور است و در بهبود شرایط 
بازار فوالد کشور از آنها کمک گرفته ایم ولی به همین انجمن قوی اجازه دخالت در 

قیمت گذاری نمی دهیم.
ســرقینی تصریح کرد: بهترین روابط را در میان انجمن ها با انجمن فوالد داریم و 
با یک تماس جهت تنظیم بازار و تعیین کف عرضه ها یا تسهیل صادرات تصمیم 
گیری می کنیم لذا چنانچه ببینیم نیازمند توســعه بیشتر صادرات هستیم با یک 

جلسه آن را هماهنگ می کنیم.
معــاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صمت درخصوص پیشــنهادات ۵ گانه 
انجمن فوالد در توسعه عرضه داخلی و صادرات نیز به خبرنگار چیالن  گفت: این 
پیشنهادات بررسی شده و مشکلی برای موافقت با این اولویت ها نداریم فقط همان 
طور که گفتم، تنها نگرانی ما این است که قیمت فوالد به طور غیر متعارف گران 

نشود.
دکتر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در پاسخ به سوال 
دیگر خبرنگار  چیالن  درباره برنامــه وزارتخانه برای تجدید نظر درخصوص کف 
عرضه فوالدی ها در بورس گفت: درخواســتی از سوی چند واحد تولیدی با دالیل 
مستند جهت کاهش کف عرضه در بورس به وزارت صمت ارجاع شده که درحال 
رســیدگی آن هستیم و در این زمینه به جهت ارتباط نزدیکی که با انجمن فوالد 
داریم از آنها کمک خواهیم گرفت. البته اینطور نیست که هر زمان درخواستی ارسال 
شد، بالفاصله تغییر در کف عرضه ها اتفاق بیافتد بلکه در سه ماهه دوم تجدید نظری 

درمورد کف عرضه ها خواهیم داشت.

 CE-Marking اولین دوره کارگاه آموزشی ممیزی سیستم های ارزیابی انطباق
و CI-Marking  با حضور تعدادی از متخصصان حوزه استاندارد و کیفیت صنایع 
فوالدکشــور توســط انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران و با حمایت فوالد مبارکه 

اصفهان طی ۵ روز در جزیره کیش برگزار شد. 
 ،CI و CE این رویــداد با هدف ایجاد دانش و مهارت ممیزی تیم هــای ارزیابی
چگونگی ارزیابی سیستم کنترل تولید کارخانه و آشنایی با قوانین و مقررارت سیستم 
 CI-marking برای مصالح ساختمانی و CE-marking ارزیابی مطابق با مدل
 CE-markingبرای محصوالت فوالدی و نیز آشــنایی با استانداردهای مرتبط با
برای مصالح ســاختمانی در هتل ویدا کیش  از 20 تا 24 خرداد برگزار شــد که 
مدیران و کارشناسانی از شرکت های فوالد مبارکه، فوالد هرمزگان، فوالد خوزستان، 
ذوب آهن اصفهان، فوالد خراسان، فوالد امیرکبیر کاشان، هفت الماس، ورق خودرو 
چهارمحال و بختیاری، فوالد اکســین خوزستان، فوالد غرب آسیا و مجتمع فوالد 
گیالن به همراه نمایندگان سازمان ملی استاندارد، دانشگاه صنعتی اصفهان و انجمن 

تولیدکنندگان فوالد در آن حضور داشتند. 
در مراســم افتتاحیه ایــن دوره، دکتر بیات معاون ارزیابی کیفیت ســازمان ملی 
استاندارد، به اهمیت مدل CI به عنوان یک رویکرد جدید در ارزیابی انطباق کاالهای 
با پتانسیل ریسک باال اشاره و اعالم نمود سازمان ملی استاندارد در قالب این پروژه 
مسئولیت و اختیارات الزم را به انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران به عنوان متولی 

استقرار و ارزیابی این مدل واگذار کرده است. 
مهندس خلیفه سلطانی دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد نیز در سخنرانی خود در 
این رویداد به رسالت اصلی انجمن تولیدکنندگان فوالد در بهبود کیفیت تولیدات 
فوالدی کشــور اشاره نمود و عملیاتی شــدن این مدل از سوی انجمن با همکاری 
ســازمان ملی استاندارد را در راستای تحقق همین رسالت ارزیابی کرد. وی تأکید 
نمود که این مدل ارزیابی الزم است پس از نهایی شدن، به عنوان ضمیمه به کلیه 

استانداردهای محصوالت نهایی و محصوالت نیمه تمام اضافه گردد.
شماره 84 نشریه چیالن منتشر شد. 

اشتراک: 021-88551701-4

فراخوان ارسال دیدگاه
 چیالن با موضوع 

»چالش های ارزی توسعه
 صـادرات فـوالد ایـران «
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اخ مجمع عمومی عادی سالیانه فوالد 
آلیاژی ایران در اواخر تیرماه

برنامه فوالد کاوه در سال 98 برای تحقق ظرفیت اسمی کارخانه

تولید ریل در ذوب آهن با 50 هزار تن به سودآوری می رسد

افزایش تن بر ساعت تولید در خطوط 
ناحیۀ نورد فوالد مبارکه

ظرفیت تولید بیلت کشور ۱.۷ میلیون تن 
افزایش می یابد

تقدیر مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
کرمانشاه از مدیریت مجتمع ذوب آهن اصفهان

حضور شرکت های ایرانی در معادن سنگ 
آهن استرالیا

تامین 95 درصد نیاز کشور به  ورق 
گالوانیزه توسط تولیدکنندگان داخلی

فوالد خراسان وارد تجارت جهانی شمش 
شده است

مجمع عمومی عادی سالیانه گل گهر 
سهامداران خود را فراخواند

گام فوالدی خروج از اقتصاد 
متکی به نفت

گل گهر سهامداران خود را فراخواند

پیدا شدن دالر 9 هزار تومانی فوالدی در وزارت صمت!
تاکنون قیمت پایه عرضه فوالدی ها در بورس بر اساس قیمت مبنای دی ماه 97 محصوالت با در نظر گرفتن نوسانات نرخ ارز نیما و نرخ های جهانی تعیین می شد که مورد انتقاد 

تولیدکنندگان فوالد بود اما گویا این فرمول به یکباره تغییر کرده است اما در خالف جهت نظر تولیدکنندگان!
 تغییر فرمول قیمت پایه در جلسه اخیر ستاد اصلی تنظیم بازار مطرح شده و به کمیته تخصصی فوالد که شامل نمایندگان انجمن، وزارت صمت، سازمان حمایت و بورس کاال 
می باشد ارجاع شده بوده و اگرچه قرار بود با هماهنگی این چهار ضلع، نرخ های پایه تعیین گردد ولی گویا وزارت صمت در اقدامی ظریف، به جای در نظر گرفتن نرخ نیمایی 
فعلی برای محاسبه نوسانات نرخ ارز، نرخ 9 هزار تومان برای دالر نیمایی فعلی در نظر گرفته شده است درحالی که در سامانه نیما نیز نرخ ارز در هفته اخیر به طور میانگین 12 
هزار تومان بوده است!  در نتیجه می توان گفت در عمل کمیته تخصصی تنها جنبه پوششی داشته و تصمیمات حوزه فوالد با نظر یکی از اعضا اما به نام کمیته اتخاذ می شود و 

آن صرفا نظر وزارت صمت است.

شرکت فوالد آلیاژی ایران در اطالعیه ای از کلیه سهامدارن خود 
برای حضور در مجمع عادی سالیانه صاحبان سهام در تاریخ 26 

تیر 98 دعوت به عمل آورد.
دستور جلسه مجمع نیز استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 
قانونــی، تصویب صورت های مالی ســال مالــی 97، انتخاب 
حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، انتخاب 
هیئــت مدیره، تعیین پاداش هیئت مدیره و تعیین حق حضور 

اعضای غیر موظف هیئت مدیره می باشد.
به گزارش چیالن، فوالژ در سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 
به ازای هر سهم ۵48 ریال سود محقق کرد که 1۵3 درصد رشد 
نسبت به سال 96 داشت و ناشی از افزایش 79 درصدی مقادیر 
فروش شرکت بوده است. ســود خالص این شرکت نیز 2734 

میلیارد ریال بوده است.

مهندس حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان با اشاره 
به تاثیر طرح ایجاد 10 میلیون تن فوالد در خلیج فارس در خروج 
کشور از اقتصاد متکی به نفت، گفت: با توجه به ظرفیتهای مناسب 
موجود در منطقۀ هرمزگان و با تأمین زیرساختهای مناسب از قبیل 
معدن، آب، برق، ریل و جاده، طرح ایجاد 10 میلیون تن ظرفیت تولید 
فوالد در منطقۀ خلیج فارس که در راستای منافع ملی است، میتواند 
در دستیابی به اهداف سند چشمانداز افق 1404 فوالد کشور و ایجاد 
ظرفیت ۵۵ میلیون تن فوالد و همچنین توسعۀ صادرات و خارج 
شدن هرچه بیشتر از اقتصاد متکی به نفت مؤثر باشد. فوالد مبارکه، 
بزرگترین گروه فوالدسازی کشور و خاورمیانه این آمادگی را دارد تا از 

طرح مذکور حمایت الزم را به عمل آورد.

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر از کلیه سهامداران، وکیل یا 
نمایندگان قانونی صاحبان سهام و نمایندگان اشخاص حقوقی 

برای برگزاری عمومی عادی سالیانه دعوت کرد.
به گزارش چیالن، زمان و محل برگزاری مجمع عمومی شرکت 
معدنــی و صنعتی گل گهر 9 تیــر 98 در تهران خواهد بود و 
دســتور جلسه مجمع شامل اســتماع گزارش هیئت  مدیره و 
بازرس قانونی، تصویب صورت های مالی سال مالی 97، انتخاب 
حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامه کثیر االنتشار، انتخاب 
اعضای هیئت مدیره، تعیین حق حضــور اعضای غیر موظف 

هیئت مدیره و تعیین پاداش هیئت مدیره می باشد.
گفتنی است، گل گهر در سال مالی 97 به ازای هر سهم 122 
تومان سود محقق کرده که 73 درصد باالتر از سود سال مالی 

96 است.

علی دهاقین مدیرعامل شــرکت فوالد کاوه جنوب کیش با بیان اینکه 
تولید گریدهای متنوع فوالدی در ســال رونق تولید ماموریت مهم این 
شرکت در ســال جاری است گفت: تولید گستره بسیاری از گریدهای 
فوالدی به صورت جدی در دست بررسی است که خوشبختانه با تالش 
کارکنان این شرکت اولین محصول شمش با استاندارد SP1 با موفقیت 
تولید و تست های الزم را در فرآیند نورد نیز با موفقیت پشت سرگذاشت 
و موفق به اخذ استاندارد تولید شد تا از این پس این دسته از فوالدهای 
کم کربن نیز به محصوالت قابل عرضه فوالد کاوه جنوب کیش افزوده 

شود.
وی تولید ســال 1397 بیلت این شرکت را بیش از یک میلیون و 18 
هزار تن برشمرد و افزود: تولید سال 1397 بیش از 11 درصد نسبت به 
سال 1396 افزایش داشته است که این گواه تحقق برنامه های تولید در 
این شرکت است. حمایت از واحدهای پشتیبان تولید همانند واحدهای 
مهندسی، ICT، آزمایشگاه و کنترل کیفی، برنامه ریزی، خرید و فروش 

اولویت نخست این شرکت در سال جاری خواهد بود؛ چراکه تقویت این واحدها تاثیر مستقیمی در تثبیت و پایداری تولید خواهد داشت 
و در این خصوص برنامه ریزی ها و نقشه راه تدوین شده که موجب تقویت و رونق تولید خواهد شد.

مدیرعامل شــرکت فوالد کاوه جنوب کیش شروع تولید را در سال جدید بسیار قابل توجه عنوان و تصریح کرد: دوماهه نخست سال 
1398 میزان 199 هزار تن محصول بیلت تولید و امید است ظرفیت اسمی کارخانه یعنی 1.2 میلیون تن فوالد در سال جاری به طور 
کامل محقق شود. تولید آهن اسفنجی به عنوان یک میان محصول راهبردی نقش بسزایی در پایداری تولید خواهد داشت که برنامه های 
دقیق و مستحکمی برای خرید مواد اولیه گندله و تولید آهن اسفنجی تدوین شده که کارخانجات احیاء مستقیم مانند سنوات گذشته 

تمام نیاز به آهن اسفنجی شرکت را تامین و مازاد محصول در داخل به فروش خواهد رسید.

مهنــدس منصور یــزدی زاده، مدیرعامل 
شــرکت ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه 
ریل UIC60 پیشتر وارداتی بود گفت: این 
محصول امروز در داخل و در انواع مختلف 
متناســب با نیاز کشور تولید می شود. وی 
افــزود: ذوب آهن در حــال حاضر توانایی 
تامین ریل های مورد نیاز راه آهن و مترو در 
اغلب نقاط کشور را دارد و با توجه به رشد 
قیمت ارز نرخ ریل های وراداتی با کیفیت 
مشــابه حدود دو برابر محصول ذوب آهن 

قیمت دارد.
یــزدی زاده در خصــوص چگونگی تعیین 
قیمت قرارداد 1۵ هزار تن ریل با شــرکت  
ســاخت قرارداد گفت: قیمت در این باره 
مرتبط با فهرســت  بهای سازمان برنامه و 
بودجه است که آخرین قیمت پایه مربوط به سه ماهه دوم سال گذشته و هر کیلو 6900 تومان است، درحالی که امروز قیمت ریل در 

مبدا با احتساب قیمت فعلی ارز حدود 12 هزار تومان است، قیمت فوالد ساختمانی کیلویی ۵۵00 تومان و ورق 7000 تومان است.
وی در پاسخ به این پرسش که تولید ریل در ذوب آهن به سود آوری رسیده یا خیر و آیا در بازار های بین المللی نیز تقاضا برای ریل 
ایران وجود دارد گفت: در صورت تولید ریل در حدود ۵0 هزار تن تولید در این مجموعه سودآور است و با توجه به قراردادی که منعقد 
شده و تقاضا هایی که داریم به نظر می رسد به رقم100 هزارتن که هدف ماست برسیم ضمنا در بازار های منطقه نیز تقاضا داریم و 
بازاریابی نیز در سطح منطقه انجام شده است. مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با تاکید بر اینکه 400 هزار تن ظرفیت تولید ریل وجود دارد، 

گفت: با توجه به نیاز کشور و منطقه، تولید 200 هزار تن ریل در کشور منطقی است.
یزدی زاده در خاتمه درخصوص اخباری مبنی بر خرید یک معدن سنگ آهن توسط ذوب آهن گفت: ذوب آهن به یک پایداری نسبی 

در تامین مواد اولیه در سال جاری خواهد رسید.

میزان تولید محصوالت سرد فوالد مبارکه با 11 درصد رشد در 
دوماهه اول سال جاری به 274 هزار تن رسید.

 مدیر ناحیه نورد ســرد فوالد مبارکه اصفهان ضمن اعالم این 
خبر گفت: محصوالت پوشش دار به  طور متوسط 4 درصد رشد 
داشــته و تولید آن به 70 هزار تن طی دوماهۀ ابتدایی ســال 
جاری رسیده است. ضمن این که میزان تولید محصول قلع اندود 
به رشــد قابل توجه 9 درصد رسیده است. سید مهدی نقوی از 
کاهش توقفات خطوط ناحیۀ نورد، افزایش تن بر ساعت تولید، 
بهبود برنامه ریزی تولیــد و حمل محصول به عنوان مهم ترین 

دالیل کسب این رکورد یاد کرد.
مدیر ناحیۀ نورد ســرد از صنایع خودروسازی، تولیدکنندگان 
لوازم خانگی، فیلترسازان، بشکه سازان و سایر صنایع پایین دستی 
به عنوان مشــتریان عمدۀ ناحیۀ نورد ســرد نــام برد و گفت: 
برنامه ریزی برای تداوم و بهبود هرچه بیشتر ظرفیت تولید در 

این ناحیه در حال انجام است.

به گزارش چیالن، اســفند ماه امسال شاهد افتتاح پروژه فوالد 
زرند ایرانیان در کرمان خواهیم بود که ســاالنه 1.7 میلیون تن 
بیلت فوالدی از گندله سنگ آهن تولید می کند. با بهره برداری 
از این پروژه عالوه بر تامین نیاز بازار داخلی کشور صادارت مازاد 
نیز به کشورهای هدف صادراتی صورت می گیرد. این کارخانه 
که بیلت و بلوم فوالدی تولید می کند در زمینی به مساحت 376 
هکتار تاسیس شده است و به طور مستقیم 4۵00 نفر را مشغول 
به کار می کند. همچنین 4۵ هزار نفر به طور غیر مســتقیم و 
در مشــاغل مختلف منتفع خواهند شد. در این پروژه بزرگ که 
اکنون 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد 760 میلیون دالر سرمایه 
گذاری صورت گرفته است. این کارخانه اسفند ماه سال 98 در 

منطقه زرند کرمان به طور کامل بهره برداری می شود.

فریدون یاوری، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه 
از مهندس جهاندار شکری مدیرعامل مجتمع ذوب آهن بیستون 
به جهت حضور و همکاری در برگزاری هجدهمین دوره نمایشگاه 

بین المللی محیط زیست تقدیر کرد.

شــرکت مجتمع ذوب آهن بیســتون به عنوان یکی از برترین 
شــرکت های فوالدی در این حوزه اســت که از ابتدای ساخت 
کارخانه، تدابیر و تجهیزات الزم برای رفع مسائل محیط زیستی 
را تهیــه، پیاده ســازی و راه اندازی نموده اســت. به طور مثال 
سیستم غبارگیر و جمع آوری دود کوره های ذوب با صرف هزینه 
های باال )نزدیک به ۵00 میلیارد ریال( در این شرکت نصب و راه 
اندازی گردیده است. همچنین این شرکت توسعه فضاي سبز را 
نیز در کنار دیگر فعالیت هاي زیست محیطي فوق مد نظر قرار 
داده است و اقدامات صورت گرفته در این راستا، کاشت 1000 
اصله نهال کاج، 4۵0 نهال پســته و خریداری 1100 نهال کاج 
جهت احداث فضای سبز جاده دسترسی این کارخانه می باشد.

محمود نوریان مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو گفت: 
چادرملو در بهره برداری از معادن سنگ آهن استرالیا و احداث 
کارخانه های تولید کنسانتره به میزان 12.۵ میلیون تن با گل 
گهر و فوالد مبارکه و نیز فکور صنعت مشارکت خواهد کرد که 
ســهم هر یک 2۵ درصد در نظر گرفته شده و چادرملو مطابق 

برنامه زمان بندی حق السهم خود را پرداخت نموده است.
نوریان طرح ها و فعالیت های ســرمایه ای آتی شرکت را طرح 
احداث کارخانه گندله سازی جدید با ظرفیت 4 میلیون تن در 
ســال عنوان کرد و گفت: اجرای طرح مذکور با برآورد سرمایه 
گذاری حداقل به میزان 20 هزار و 974 میلیارد ریال )شـــامل 
89 میلیون یورو( در دسـت مـطالعه است. اجرای طرح احداث 
واحد نورد به ظرفیت 1.1 میلیون تن نیز با پیش بینی سرمایه 
گذاری حداقل به میزان 11 هزارو 673 میلیارد ریال )شامل ۵2 

میلیون یورو( در دسـت مـطالعه می باشد.

سید حســین احمدی، مدیرعامل فوالد خراسان گفت: فوالد 
خراســان در گذشته در مبادالت خارجی تراز منفی داشت اما 
اکنون با توجه به راه اندازی دومین کارخانه فوالدســازی خود، 
وارد تجارت جهانی شمش شده است و این فرصت ارزشمندی 

برای سودآوری شرکت است.
مهندس احمدی در عین حال از مشکل تبادالت ارزی و تامین 
ارز مورد نیاز برای تامین تجهیزات و مواد اولیه خبر داد و اذعان 
داشت: تامین ارز با توجه به مقررات موجود، حتی از منابع ناشی 
از صادرات خود شــرکت ها با مشکل رو به روست و از مقامات 
ارشــد وزارت خانه درخواســت داریم در این زمینه به کمک 
صنایع بشتابند.وی تامین الکترود، محدودیت در تامین ارزی 
پروژه احداث کارخانه کنسانتره و محدودیت در تامین کنسانتره 
بــا توجه به افزایش صادرات خام این محصول را برخی از مهم 
ترین مشکالت تولیدکنندگان فوالد عنوان کرد و افزود: تامین 
کنسانتره برای صنایع فوالدی داخلی و سپس صادرات مازاد بر 

نیاز داخلی، مانع تحقق خام فروشی منابع کشور خواهد شد.

عزیز قنواتی، مدیرعامل فوالد امیرکبیر کاشان گفت: به جرات 
می توان گفت 9۵ درصد نیاز کشور به ورق های گالوانیزه توسط 
تولیدکنندگان داخلی تامین می شــود ۵ درصد باقیمانده که 
وارداتی اســت مربوط به ورق های با ضخامت باال می باشد که 
مصارف بسیار محدود در صنایع خاص دارد. وی افزود: توسعه 
بازار گالوانیزه وابسته به صنعت ساختمان و پروژه های عمرانی 
وابسته است و بازار محصوالت گالوانیزه بستگی به سیاست های 

دولت دارد. 
قنواتی خاطرنشان کرد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، 
دولــت برنامه دارد حدود ۵00 هزار واحد مســکونی را احداث 
نماید و به نظر می رســد این شرایط فرصت بسیار خوبی برای 
رشد بازار مصرف فوالدهای ساختمانی و از جمله میلگرد و ورق 

گالوانیزه به وجود آورد.
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داخلی
 اولویت پهلودهی با کاالهای اساسی است

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان با اشاره به آخرین وضعیت تخلیه و بارگیری کاال 
در بندر شهیدرجایی، گفت: اولویت تخلیه و بارگیری در حال حاضر با کاالهای اساسی است.

  چرا برنامه اشتغال زایی سال 97 محقق نشد؟
معاون توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بی توجهی به تامین اعتبار و 
نبود نظارت بر اجرای طرح ها را دلیل محقق نشدن اشتغال یك میلیونی سال 97 دانست.

  انتقاد معاون رئیس جمهور از »پول محور« بودن مدیران دولتی
مدیران  نگاه  »پول محور«مدیران گفت:  نگاه  از  انتقاد  با  استخدامی  امور  رئیس سازمان 
دولتی»منابع محور« است و برای تحول ساختار اداری، به جای بهره وری نیروی کار به دنبال 

افزایش منابع هستند.
 الستیک و روغن ناوگان عمومی جاده ای در پایانه های بار توزیع می شود 

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: براساس هماهنگی های انجام شده در کمیسیون عمران با 
وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار است الستیك و روغن مورد نیاز رانندگانی که بار و مسافر 

جابه جا می کنند از طرف شرکت توزیع کننده روغن در پایانه های بار توزیع شود.
 خروج معامالت برخی انواع ورق فوالدی از سیستم مچینگ

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از خروج معامالت برخی انواع ورق فوالدی از سیستم 
مچینگ بورس خبر داد و گفت: شیوه نرخ گذاری همچنان بر اساس مکانیزم بورس و با نرخ 

بورسی خواهد بود.
 تصمیم جدید برای واردکنندگان

بانك مرکزی به منظور تسهیل در تامین ارز واردکنندگان، بخشنامه جدیدی را صادرکرده 
که در این بخشنامه علی رغم تسهیل فرآیند واردات، همچنان مخالفت با واردات بدون انتقال 

ارز مشهود است.
  شرکت های دولتی با اولویت به بخش تعاون واگذار شود

معاون وزیر تعاون، از مذاکرات فشرده با وزارت امور اقتصادی و سازمان خصوصی سازی 
برای اولویت دادن بخش تعاون در واگذاری  شرکت های دولتی خبر داد.
شرط صدور اعالمیه تامین ارز برای واردکنندگان اعالم شد

بانك مرکزی شرط پذیرش، بررسی، تحویل اسناد حمل واصله و صدور اعالمیه تامین ارز 
برای واردکنندگان در صورت نبود حواله وجه ارزی را به بانك ها ابالغ کرد.

 ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تمام کاالها حذف شود
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران معتقد است برای 
اصالح وضع موجود و جبران بخشی از خسارات، ارز ۴۲۰۰ تومانی باید برای تمام گروه های 

کاالیی به جز موارد خاص مانند دارو و گندم حذف شود.

   بخش خصوصی خواستار اصالح فضای کسب و کار است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران پیش بینی کرد: بخش خصوصی 
در  بیشتری  نقش آفرینی  و  حضور  باید  و  است  کار  و  کسب  فضای  اصالح  خواستار 

تصمیم گیری ها داشته باشد.
 شرط رئیس جمهور برای واردات در مقابل صادرات

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت:  رئیس جمهور شرط امکان پذیر شدن واردات در 
مقابل صادرات را بازگشت ارز صادراتی با نرخ نیمایی قرار داد.

 مصوبه تنظیم بازار برای حمایت از واردات کا الهای ضروری در زمان تحریم  
ستاد تنظیم بازار طی مصوبه ای اعالم کرد، در راستای حمایت از واردات کاالهای ضروری، 
را  تحریم ها  رفع  زمان  تا  وارداتی  اساسی  کاالهای  درصدی  ارزش 15  اختالف  گمرک 

می پذیرد.

خارجی
هند سریع ترین اقتصاد رو به رشد گروه ۲۰ است

طبق گزارش سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی، هند سریع ترین رشد اقتصادی را 
در بین اقتصادهای جی ۲۰ دارد. سیاست پولی سازگار کننده و حمایت مالی اضافی رشد 

اقتصادی را علیرغم کاهش تقاضا از طرف کشور های دیگر تقویت می کند.
کمک ۱۶ میلیارد دالری به کشاورزان آمریکا

دولت ترامپ برای جبران خسارات کشاورزان آمریکایی از جنگ تجاری با چین 1۶ میلیارد 
دالر کمك به آنان اختصاص داد.

 روند کاهشی شاخص شرط تجاری کره  جنوبی
شاخص شرط تجاری در کره جنوبی نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است. 

کارشناسان، کاهش تقاضای جهانی را دلیل این افت شاخص می دانند.
 سرمایه گذاری ژاپن در آمریکا افزایش یابد

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به گروهی از رؤسای تجاری ژاپن گفت که زمانی بهتر از 
حال برای سرمایه گذاری در ایاالت متحده وجود ندارد واین در حالی است که مسئله تعرفه 

های  تجاری به معظلی بین این دوکشوربدل شده است.
 آمریکا، روسیه را با تحریم های جدید هدف قرار می دهد

به دنبال اجرایی شدن خط لوله انتقال گاز نورد استریم۲ و جاری شدن گاز روسیه به خاک 
اروپا، آمریکا تهدید کرده است هر شرکتی به هر نحوی در این پروژه سهیم باشد را مورد 

تحریم قرار خواهد داد.
 تسهیالت اقتصادی عربستان سعودی به پاکستان

عربستان سعودی تصمیم گرفته است اقساط وام شش میلیارد دالری خود به پاکستان را با 
تأخیر دریافت کند.
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آمریکا خواب تعرفه ای جدیدی برای دو فوالدساز کره جنوبی دید

وزارت بازرگانی آمریکا پس از بررسی های به عمل آمده تصمیم گرفت تعرفه های آنتی دامپینگ را بر روی دو فوالدساز کره ای اعمال کند. بررسی 
های این نهاد دولتی نشان داده محصوالت کره ای به قیمت های پایینی در بازار آمریکا فروخته می شوند و همین امر بر تولیدات داخلی اثرگذار 
بوده است. گفتنی است، پس از آنکه تایید گردید که دو شرکت هیوندای فوالد و Husteel کره جنوبی از اول نوامبر 2016 تا 31 اکتبر 2017 
حجم قابل توجهی فوالد به آمریکا با قیمت های پایین فروخته اند وزارت بازرگانی آمریکا تصمیم گرفت به ترتیب 8.14 درصد و 10.91 درصد 

تعرفه واردات بر هر یک از شرکت ها اعمال نماید.

تولید لوله های فوالدی در اتحادیه اروپا در 4 ماهه اول 2019 به دلیل تضعیف تقاضا 
پروژه های بزرگ مقیاس کاهشی است. تقاضا در صنایع خودروسازی، صنایع فلزی و 
ماشین آالت نیز کاهشی است در نتیجه تقاضا برای لوله های بدون درز نیز وضعیت 
وطلوبی ندارد هرچند که تقاضای صنعت ساخت و ساز نسبتا خوب است. همجنین 
رقابت جدی در بازار وارداتی وجود دارد. این عوامل از سال گذشته علت کاهش تولید 
لوله های فوالدی در اتحادیه اروپا بوده است به گونه ای که تولید این محصوالت در 
سال 2018 با افت 1.9 درصدی همراه شده و حتی کاهش در سه ماهه پایانی 2018 

چشمگیرتر و حدود 3.7 درصد بوده است. 

وزارت صنایع و معادن برزیل اعالم کرده برزیل در ماه می حدود 19۵ هزار تن چدن صادر کرده 
که نسبت به آوریل امسال رشد 11.۵ درصدی و نسبت به می سال قبل رشد 8.4 درصدی 
داشته است. بیشترین حجم صادرات برزیل به آمریکا بوده که 11۵ هزار تن از این حجم به این 
کشور رفته است. مکزیک دومین مقصد صادرات چدن برزیل بود که در ماه می 77 هزار تن از 
این محصول به این کشور رفت. عمده صادرات چدن در ماه می از طریق بنادر ریو دو ژانیرو با 

حدود 37 هزار تن و بندر ویکتوریا با حدود 23 هزار تن صادرات بودند.

عرضه الکترود گرافیتی در چین افزایش می یابد

 بازگشت یک تولیدکننده الکترود گرافیتی به مدار تولید پس از ۷ سال تعطیلی

کاهش تولید لوله های فوالدی اتحادیه اروپا در تقاضای فوالد هند در انتظار انتخابات
سال20۱9

صادرات چدن برزیل افزایشی است

فعاالن بازار فوالد می گویند، انتظار می رود که صنعت فوالد هند از پیروزی انتخاباتی 
حزب اتحاد دموکرات ملی سود ببرد. ازجمله دالیل مثبت بودن نگاه ها به صنعت فوالد، 

افزایش سرمایه گذاری دولت در بخش های زیرساختی و مسکن است.
 Narendra که وابسته به Bharatiya Janata حزب اتحاد دموکرات ملی توســط
Modi می باشد، رهبری می شود. اولین تاثیر این انتخابات، افزایش تقاضای فوالد در 
داخل هند خواهد بود. گزارش های ماه آوریل به کابینه هند نشان می دهد کاهش تقاضا 
به علت انتخابات یکی از عواملی بود که باعث کاهش عرضه محصوالت فوالدی به بازار 
شد. مدیر اجرایی فوالد اسار Vikram Amin، اظهار داشت: از روند فعلی انتخابات به 
نظر می رسد که رای دهندگان هندی قاطعانه به یک دولت قوی رای داده اند که سبب 
تداوم سیاســت ها و تقویت اقتصاد شده که ضامن رشد اقتصادی هند است.وی گفته: 
پیش بینی می شود که در بخش های امالک و مستغالت و زیرساخت های هند تا سال 
202۵ بالغ بر 6۵0 میلیارد دالر تزریق گردد و تا سال 2028 این رقم به بیش از 8۵0 
میلیارد دالر و تا سال 2030 به یک تریلیون دالر )هزار میلیارد دالر( برسد. در سال های 
گذشــته محرک اصلی فوالد در هند سرمایه گذاری عمومی در بخش زیرساخت ها به 
ویژه جاده ها، راه آهن و زیرساخت های شهری، فرودگاه ها، خانه های ارزان و مقرون به 
 Sushim Banerjee صرفه و بنادر بوده است. مدیر کل موسسه توسعه و رشد فوالد
گفت که ادامه روند رو به رشد در توسعه زیرساخت ها پس از انتخابات و اعالم نتایج به 
افزایش تقاضای فوالد کمک خواهد کرد.دولت هند رسیدن به هدف تولید 300 میلیون 
تن فوالد در افق 2030 تا 2031 را برنامه ریزی کرده اســت. هدف این است که تولید 
فوالد خام هند با رشد 3.3 درصد از 103.13 میلیون تن در سال قبل به 106.۵6 هزار 
تن در ســال مالی 2018-2019 برســد. با ادامه فعالیت دولت مودی، تغییر فوری در 
سناریوی صنعت فوالد اتفاق نخواهد افتاد و در واقع صنعت می تواند به رشد بیشتر با 
توجه به توسعه زیرساخت ها که یکی از چارچوب های سیاست مودی بود امیدوار باشد.

دکتر Sanak Mishra »عضو هیئت تحقیق و فناوری فوالد هند« گفت: دولت هند 
معتقد است چون دولت مودی در مسیر شهرسازی و توسعه شهری قرار دارد لذا فوالد 
بیشتری مورد نیاز خواهد بود و این امر چشم انداز صنعت فوالد را امیدوارکننده می کند.

گزارش ماه آوریل کابینه همچنین نشان می دهد در نشست مجمع جهانی نیز موضع 
وزارت فوالد هند تاکید شده که این کشور یک کشور در حال توسعه است و درنتیجه 

ظرفیت فوالد در آن نیازمند رشد است چراکه تقاضا در آن افزایشی است.

 Sahngzi واقع در شهر Heilongjiang Changsheng شرکت کربن
در اســتان Heilongjiang بار دیگر تولیــد الکترود گرافیتی را پس از 

غریب به 7 سال تعطیلی آغاز کرد.
این کارخانه که قبال با نام کارخانه کربن Luohe شناخته می شد در سال 
2012 به دلیل ضعف تقاضا تعطیل شده بود. با این وجود با تقویت تقاضا 
برای الکترود گرافیتی، این شرکت تصمیم گرفته تا عملیات احیا خود را 
آغاز نماید و به همین دلیل سرمایه گذاران چینی را دعوت به همکاری کرد. 
پس از فراخوان این شرکت در ماه آوریل سال گذشته، شرکتی با نام گروه 
Fujian Jinshenglan موافقت کرد که 100 میلیون یوان برای احیای 

شرکت کربن Heilongjiang سرمایه گذاری نماید.
با این سرمایه گذاری تجهیزات تولید ارتقا یافته و توانمندی های جدیدی 
به کارخانه قدیمی وارد گردید. این شــرکت در ســال جاری 30 هزار تن 
الکترود و مواد خام تولید خواهد کرد و کک ســوزنی مورد نیاز آن نیز از 

بازارهای محلی تهیه خواهد شد.
شــرکت مذکور بزرگترین تولیدکننده محصوالت کربنی شامل الکترود 
گرافیتی در استان Heilongjiang با سابقه 40 ساله است و با راه اندازی 

مجدد، صادرات الکترود گرافیتی به روسیه و شمال شرق آسیا را هدف 
قرار داده است.

این گزارش می افزاید، تولیدکنندگان الکترود گرافیتی در چین به تناوب 
تولید خود را افزایش می دهند تا عالوه بر تامین نیاز داخلی، صادرات را 
نیز انجام دهند. این امر بر قیمت های داخلی و صادراتی الکترود گرافیتی 

اثرگذار خواهد بود و سبب عقب گرد قیمت ها خواهد شد.
در حالی که قیمت الکترود گرافیتی در بازار چین رو به کاهش است اما در 
بازار صادراتی با تغییرات جزئی، بهای الکترود گرافیتی با کیفیت مطلوب 
نســبتا پایدار است و به اســتثنای بازارهای جنوب شرق آسیا و ترکیه، 

قیمت صادراتی الکترود در سایر مناطق همچنان ثابت است.
با افزایش اخیر قیمت های ســنگ آهن، شــکافی میان حاشــیه سود 
فوالدهای کوره بلند و کوره های قوس الکتریکی از 600 یوان به ازای هر 
تن به ۵0 یوان کاهش یافته و انتظار می رود که شاخص عملیاتی کوره 
های قوس الکتریکی جهان در ماه های آینده به طور پیوســته افزایش 

یافته و همین امر سبب تقویت تقاضای الکترود گرافیتی چین گردد.



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 اول خردادهفته چهارم اردیبهشتسایز

0.4102,00099,800

0.590,00087,000

0.682,00081,300

0.779,00078,000

0.879,00078,500

0.979,00077,000

179,00078,500

1.2579,00078,500

1.579,00080,000

276,00079,000

2.5******

هفته اول خردادهفته چهارم اردیبهشتسایز

6.559,00055,000

8******

10******

1262,70062,700

1462,70062,700

هفته اول خردادهفته چهارم اردیبهشتسایز

353,25052,000

453,25052,000

553,25052,000

653,25052,000

853,25052,000

1053,25052,000

هفته اول خردادهفته چهارم اردیبهشتسایز

653,25052,000

853,25052,000

1053,25052,000

1253,25052,000

1453,25052,000

1653,25052,000

هفته اول خردادهفته چهارم اردیبهشتسایز

851,00049,200

1050,00048,000

1250,00048,000

1450,50048,700

1650,50048,700

1850,50048,700

2050,50048,700

2250,50048,700

2550,50048,700

2850,50048,700

3050,50049,500

3250,50049,000

هفته اول خردادهفته چهارم اردیبهشتسایز

268,50066,600

369,00068,000

469,50069,000

569,00065,700

668,50063,900

868,50064,000

1068,50063,900

1268,50063,900

1568,50063,900

2063,60061,000

2563,50061,000

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

165,4701,5001398/03/131398/06/10ورق قلع اندودفوالد مبارکه اصفهان

54,26135,2001398/03/131398/05/31ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

54,456121,9901398/03/131398/05/31ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

61,00725,0001398/03/131398/06/10ورق سرد Bفوالد مبارکه اصفهان

111,6985,0001398/03/131398/06/10ورق گالوانیزه Gفوالد مبارکه اصفهان

44,9465,5001398/03/131398/04/13سبد تیرآهن مخلوطذوب آهن اصفهان

39,52613,2001398/03/191398/04/19تیرآهن 14 تا 18ذوب آهن اصفهان

40,2633,3001398/03/211398/04/21سبد میلگرد مخلوطذوب آهن اصفهان

43,9374,4001398/03/221398/04/22تیرآهن 20و22ذوب آهن اصفهان

فوالد خوزستان
شمش بلوم 

۵SP)1۵0*1۵0(
40,24830,0001398/03/121398/04/31

فوالد خوزستان
شمش بلوم 

۵SP)1۵0*1۵0(
35,48530,0001398/03/221398/04/20

مجتمع فوالد خراسان
سبد میلگرد 
A3-1428تا

40,38710,0101398/03/191398/03/22

فوالد کویر کاشان
سبد میلگرد 14 تا 

A3 - 32
42,1563,3001398/03/201398/03/25

اخبار فوالد
بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

صاحب امتیاز: انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
مدیر مسئول: سیدرسول خلیفه سلطانی

سردبیر: سید احمد عسکری
گرافیک و صفحه آرایی: زهرا رضادوست

همکاران این شماره: مریم رحیمی، مائده صالح،   محسن احمدی
آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از خیابان شهید بهشتی،کوچه پردیس، پالک3/1

تلفن: 88551701-4
mag@chilanonline.com :ایمیل

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(

شرکت معدنی وصنعتی 

چادرملو

شمش بلوم 

۵SP)1۵0*1۵0(
35,37015,0001398/03/201398/04/05

41,8281,7601398/03/211398/03/26سبد میلگرد مخلوطپرشین فوالد آریا

فوالد کاوه جنوب کیش
شمش بلوم 

۵SP)1۵0*1۵0(
35,98610,0001398/03/211398/03/26

آهن و فوالد ارفع
شمش بلوم 

۵SP)1۵0*1۵0(
38,5658,0001398/03/191398/04/16

فوالد آذربایجان
سبد میلگرد 14 تا 

A3 - 32
42,8694,4001398/03/121398/03/19

آذر فوالد امین
سبد میلگرد 10 تا 

A3 - 32
42,2841,1001398/03/131398/03/20

مجتمع صنعتی ذوب آهن 

پاسارگاد

شمش بلوم 

۵SP)1۵0*1۵0(
35,50710,0001398/03/211398/04/19

شمش بلوم مجتمع ذوب آهن فوالد خزر
۵SP)1۵0*1۵0(

40,2588,0001398/03/181398/03/26

شمش بلوم فوالد سیرجان ایرانیان
۵SP)1۵0*1۵0(

35,0523,0001398/03/201398/03/27

39,3847701398/03/201398/03/27سبد میلگرد مخلوطفوالد ظفر نوین گستر بناب

32,1632201397/11/031397/11/08سبد میلگرد مخلوطتولیدی فوالد کویرکاشان

32,1632201398/11/031397/11/08سبد میلگرد مخلوطتولیدی فوالد کویرکاشان
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تغییرات قیمت محصوالت فوالدي در بازار تهران 

ورق روغنی ورق سیاه میلگرد ساده میلگرد آجدار نبشی ناودانی


