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بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایراندنبال کنید.

با توجه به کاهش مستمر قیمت شمش و مقاطع 
فوالدی و بر اساس دعوت انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران، نشست اضطراری کارخانجات ذوب و 
نورد مقاطع طویل فوالدی به منظور تبادل نظر و 
ایجاد هماهنگی در راستای بهبود بازار داخلی  و 
توسعه صادرات در انجمن فوالد برگزار شد.اصلی 
ترین موضوعات و دغدغه های مطرح شده از سوی 
واحدهــای نوردی و نیز تولیدکنندگان شــمش  
القایی و قوس الکتریکی در این جلسه، محدودیت 
های صادراتی فوالد از جمله شــرط رعایت کف 
عرضه ابالغی، قیمت های پایه فعلی و میزان کف 
عرضه در بورس کاال و همچنین اقدامات تعزیراتی 

علیه واحدهای تولیدی بود.
این نشست با حضور میدران و کارشناسان حدود 
50 شرکت ذوب و نورد در انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران برگزار شــد. مهندس خلیفه سلطانی 
دبیر انجمن در این جلسه، ضمن تشریح اقدامات 

انجمن برای برقراری نســبتهای متــوازن در زنجیره فوالد و همچنین رفع محدودیت های 
صادراتی از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: هیئت مدیره و دبیرخانه انجمن 
با تمام قوا پیگیر رفع موانع فروش داخلی و صادراتی شرکت های عضو است که دستاوردهای 
متعددی هم به همراه داشته است اما برای توفیق بیشترالزم است توان صنفی به صورت هم 

افزایی رسته های مختلف نیز به کار گرفته شود.
شــایان ذکر اســت پس از مذاکرات مفصل حاضرین در این جلسه مقرر شد پیش نویس 
طوماری که توســط چند شرکت آماده و مشــکالت و درخواست ها در آن مطرح شده بود، 
بازنویسی شده و با امضای اعضای انجمن برای وزیر صنعت، معدن و تجارت و سایر مراجع 

ذیربط ارسال شود.

ایران در طی 8 سال گذشته از دومین واردکننده خالص 
فوالد به یک صادرکننده بزرگ فوالد تبدیل شده است 
به گونه ای که در ســال گذشته بالغ بر 8.5 میلیون تن 
فوالد صادر کرده اســت و امسال نیز با توجه به برنامه 
ریزی تولید 28 میلیون تــن فوالد که 15 میلیون تن 
آن به مصرف داخلی خواهد رسید، برنامه صادرات 13 
میلیون تن فوالد را هدف گذاری کرده اســت. بنابراین 
زمانی که به یک صادرکننده تبدیل شده ایم، قطعا نیازی 
نیســت که قیمت ها همچنان دستوری باشد و دولت 

نگران تنظیم بازار داخلی فوالد باشد.
متاســفانه سیاست اشــتباه دولت در کنترل دستوری 
قیمــت فوالد و با هدف حمایــت از مصرف کنندگان، 
نتیجه معکوس داشــته است. اگرچه انجمن از افزایش 
قدرت خرید اقشــار مختلف مردم استقبال می کند اما 
باید دید آیا قیمت گذاری دستوری این هدف را محقق 
می کند یا خیر. اتفاقی که رخ داده این است که برخی به 
منظور سودجویی، کاالی فوالدی را از بورس خریداری 
کرده و چون اختالف قیمت های داخلی و صادراتی به 
40 درصد می رسد، اقدام به ارزان فروشی یا قاچاق می 
کنند که به جهت ارزان فروشی و دامپینگ و تعرفه های 
مقابله ای کشــورهای هدف صادرات، دود آن به چشم 

دولت، تولیدکننده و حتی مصرف کننده خواهد رفت.
بهتر آن است که دولت کامال از اقدامات دستوری دست 
بردارد. اگرچه از سوی دولت و وزارت صمت اعالم شده 
بود که همچون آهن اسفنجی و اسلب، دخالت و عرضه 
دستوری در سایر اقالم فوالدی همانند شمش نیز حذف 
خواهد شــد تا عرضه و تقاضا تعیین کننده بازار باشد 
اما متاسفانه شاهد هســتیم که در شرایط رکودی که 
مازاد نیاز داخل بایســتی صادر گردد، صادرات محدود 

و مشروط می شود. 
لذا نظر انجمن این اســت به جای بخشنامه هایی که 
منجر به سردرگمی تولیدکننده و صادرکننده می شود، 

اجازه بدهیم تا عرضه و تقاضا حاکم بازار فوالد شود.

نتایج مهم جلسات کمیته تخصصی تنظیم بازار فوالد با حضور انجمن فوالدافزایش ۱۰ برابری اعتبارات بانک صادرات برای فوالدی ها
به تازگی نشســت مشــترک انجمن تولیدکنندگان فوالد و بانک صادرات ایران با حضور 
اعضای هیئت مدیره و برخی فوالدسازان و یوسفیان معاون اعتباری بانک صادرات با هدف 
تشریح خدمات این بانک به فوالدی ها برگزار شد. سید رضا شهرستانی عضو هیئت مدیره 
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران درخصوص این جلسه به چیالن گفت: در این جلسه در 
خصوص مفاد تفاهمنامه ای بین انجمن و بانک صادرات ایران تبادل نظر شد تا واحدهای 
تولیدی عضو انجمن قادر به استفاده از ال سی و اعتبار اسنادی یک ساله داخلی برای تامین 
نقدینگی و ســرمایه در گردش خود باشند و چنانچه این ال سی از فوالدسازان به صنایع 
باالدست که شرکت های بزرگتری هستند، انتقال پیدا کند چون اعتبار قوی تر می شود، در 
نتیجه هزینه ال سی از 20 درصد به 4 درصد تقلیل خواهد یافت. وی ادامه داد: با این اقدام 
بانک صادرات، بوروکراسی فرآیندها به واسطه افزایش 10 برابری میزان اعتبارات و اعتماد 
به انجمن فوالد در اعتبارسنجی کم شده است. وی این نکته را نیز گفت که بانک صادرات 
عالوه بر سرمایه در گردش و تامین نقدینگی واحدها برای توسعه ها نیز چاره ای اندیشیده 
تا پیمانکاران نیز از این ال سی استفاده نمایند. این اقدام با دو هدف عملیاتی خواهد شد اول 
آنکه پیمانکاران سریع تر به پول خود برسند و دوم آنکه فوالدی ها برای طرح های توسعه 

به جای استفاده از منابع داخلی و نقدینگی، از ال سی استفاده نمایند.
ال سی ریالی و خدمات تنزیل در اختیار اعضای انجمن قرار می گیردا

امیر یوسفیان معاون اعتباری بانک صادرات ایران در گفت و گو با چیالن عالوه بر اشاره به 
جلسه اخیر خود با اعضای هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، طرح "طراوت" 
یا همان طرح اعتباری ویژه تولید را تشریح کرد و گفت: در این جلسه تالش شد با همکاری 
مشترک بانک صادرات و انجمن فوالد از طریق طراحی روش ها و مدل هایی، بتوان به رونق 
این بخش کمک کرد و با ال سی ریالی و خدمات تنزیل آن کمک کنیم که هم فروش بهتر 

اتفاق بیافتد و هم خرید کاال راحت تر انجام شود.
یوســفیان اضافه کرد: زنده کردن خرید و فروش اعتباری در کشور با در نظر گرفتن عدم 
آسیب به نقدینگی واحدهای تولیدی ازجمله اصلی ترین اهداف بانک در ارائه طرح اعتباری 
ویژه تولید است. این طرح شرایطی را فراهم می کند که تولیدکننده در حالی که محصول 
خود را نسیه یک ساله فروخته اما پول آن را نقد از بانک دریافت نماید. در زمینه خرید مواد 
اولیه نیز همین امکان وجود دارد. به واقع امیدواریم با تسهیالت ویژه ای که برای انجمن 
نســبت به سایر مشتریان در نظر می گیریم بتوانیم این طرح را با حداقل وثایق و حداقل 
هزینه های مالی برای اعضای انجمن داشته باشیم تا رونق بیشتری نیز در بخش فوالد و 

صنایع مرتبط آن ایجاد گردد.

جلسات کمیته تخصصی تنظیم بازار فوالد به ریاست معاون صنایع معدنی وزارت صمت و 
حضور شرکت های فوالدی بزرگ و بخش خصوصی به همراه بورس کاال، ایمیدرو، سازمان 
حمایت و ســازمان بازرسی و همچنین اعضای هیئت مدیره، دبیر و مدیر اجرایی انجمن 
تولیدکنندگان فوالد در نیمه دوم تیرماه برگزار شد. موضوعات این جلسات  بررسی نحوه 
عرضه محصوالت فوالدی در قالب قراردادهای بلندمدت، بررسی نحوه مچینگ ورق های 
فوالدی، اصالح فرمول قیمت پایه شمش و میلگرد و اصالح کف عرضه ها در بورس کاال بود.

لزوم اعتماد وزارت صمت به فوالد مبارکه در مچینگ ورق های فوالدی 
وحیــد یعقوبی مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فــوالد ایران در گفت و گو با  چیالن  
درخصوص این جلســات کمیته تنظیم بازار فوالد و مصوبــات آن گفت: احیاء معامالت 
مچینگ ورق های فوالدی با شــیوه جدید که توسط معاونت امور معدن و صنایع معدنی 
پیشــنهاد شده بود، تدوین، بررسی و تصویب شد که امیدواریم با اعتماد وزارت صمت به 
فوالد مبارکه در اجرای این شیوه نامه، صنایع پایین دستی فوالد می توانند مواد اولیه مورد 

نیاز خود را از بورس کاال تامین کنند.
اصالح قیمت پایه میلگرد در بورس کاال

وی افزود: موضوع مهم دیگر در این جلسات اصالح قیمت پایه میلگرد در بورس کاال بود که 
پیشنهاد انجمن در این خصوص مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در فرمول پیشنهادی 
انجمن، حداکثر قیمت پایه عرضه میلگــرد در بورس کاال برابر با میانگین موزون قیمت 
معامالتی شمش در یک هفته قبل به عالوه 11 درصد در نظر گرفته شده که مبنای این 
فرمول یعنی محاسبه حداکثر قیمت پایه میلگرد بر اساس قیمت معامالتی شمش مورد 
تصویب قرار گرفت اما به جهت اختالف نظر اعضای کمیته، مقرر شــد در فاز اول درصد 
اختالف 7 درصدی مالک عمل قرار گیرد. این موضوع مخالفت جدی انجمن را به همراه 
داشــته چرا که بر اساس بررسی های کارشناسی در انجمن و در نظر گرفتن هزینه های 

تولید، در برخی واحدها ضریب 15 درصدی هم برقرار است.
اختیاری بودن قراردادهای بلند مدت

یعقوبی ادامه داد: درخصوص موضوع دیگر یعنی قراردادهای بلند مدت نیز صحبت هایی 
صورت گرفت که علی رغم توافق اعضا بر سر کلیت موضوع، اختالف نظرها پیرامون جزئیات 
و ابعاد آن زیاد بود به ویژه اینکه حاضرین بر سر این مسئله که در صورت قرارداد بلندمدت 
شرکت های تولیدکننده شمش با کارخانجات نوردی، چه میزان از تعهد عرضه آن در بورس 
کاهش یابد، توافق نداشتند. لذا مقرر شد این قراردادها اختیاری باشد و شرکت ها الزامی 

برای قرارداد بلند مدت نداشته باشند.
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»نسبت های قیمتی در
 زنجیره فوالد «
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اخ سه معاون فروش فوالدی در        
هیئت مدیره بورس کاال

تامین ۹۰ درصد نیاز ورق 
خودروسازان توسط ورق خودرو

رشد 2 درصدی ضریب قیمت 
کنسانتره و گندله برای فوالدی ها

فوالدسازان در بهار ۹۸ چقدر سود کردند؟

بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی گهران گل گهر راه اندازی شد

توسعه های هدفمند ضامن در اوج ماندن فوالد مبارکه است

طرح آبیاری هوشمند فوالد آلیاژی ایران افتتاح شد

تجلیل از فوالد خوزستان به عنوان واحد نمونه استانی

کمبود گندله در کشور محسوس است

فرزاد ارزانی، مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان صادرات را یکی از نیازهای کشور دانست و گفت: شرکت های فوالدی کشور در حال حاضر با کمبود گندله مواجه 
هستند از اینرو دولت باید با اتخاذ تدابیری تالش کند نیاز شرکت های داخلی به گندله با منافع صادرکنندگان در تضاد قرار نگیرد چراکه صادرات گندله در شرایط 

فعلی هم به لحاظ قیمت و هم به دلیل نیاز ارزی در وضعیت تحریم، دارای جذابیت است.
به گفته مدیرعامل فوالد هرمزگان باید توازنی بین صادرات گندله و نیاز داخلی شرکت ها ایجاد کرد تا منجر به مشکالتی برای کشور در حوزه اشتغال و رونق تولید 

نگردد.

در مراسم روز ملی صنعت و معدن با حضور دکتر خداداد غریب پور 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو و 
از  تجلیل  هدف  با  که  استانی،  مسئوالن  همچنین  و  همراه  هیئت 
واحدهای نمونه  صنعتی، معدنی و طرح های استان خوزستان 30 تیرماه 
۹8 در تاالر اجتماعات سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان برگزار 

شد، شرکت فوالد خوزستان به عنوان واحد نمونه معدنی معرفی شد.
به گزارش چیالن، در این مراسم با اعطا لوح و تندیس به محمد کشانی، 
مدیرعامل فوالد خوزستان از این واحد به عنوان واحد نمونه معدنی 

تقدیر شد.
خداداد غریب پور رئیس هیئت عامل ایمیدرو در این مراسم اقدامات 

فوالد خوزستان را در ارزآوری، حمایت از بنگاه های اقتصادی و توجه به موضوع بومی سازی قطعات قابل تقدیر دانست و گفت: تالش 
این شرکت در سه ماهه اول سال و توجه به زنجیره فوالد باعث رونق تولید در شرکت های فوالد اکسین، فوالد کاویان و نورد لوله شده 
است که این موضوع نقش این شرکت بزرگ را به عنوان بنگاه مادر در استان خوزستان به خوبی نمایان ساخته و حمایتش از بنگاه های 

اقتصادی کوچک بی نظیر است. 

با توافق فوالدی ها و معدنی ها و میانجی گری ضریب قیمت 
کنسانتره و گندله 2 درصد افزایش را تجربه کرد.

به گزارش چیالن، در جلسه تعیین نسبت های قیمتی زنجیره 
فوالد و نحوه تامین مواد اولیه واحدهای بزرگ فوالدي که معاون 
صنایع معدنی وزارت صمت و مدیران عامل و ارشد شرکت های 
فوالد مبارکه، فوالد خوزستان، ذوب آهن اصفهان، فوالد خراسان، 
معدنی و صنعتی گل گهر، معدنی و صنعتی چادرملو، هلدینگ 
میدکو، سنگ آهن مرکزی، اپال پارسیان و انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران حضور داشتند، فوالدی ها و وزارت صمت درخواست 
نپذیرفتند و سقف 2  را  اولیه  افزایش 5 درصدی قیمت مواد 
درصدی برای افزایش ضریب قیمتی کنسانتره و گندله در نظر 

گرفته شد و به تصویب رسید.
با این حساب، ضریب کنسانتره از 13.8 شمش فوالد خوزستان 
به حداکثر 1۶ درصد افزایش یافت و ضریب گندله هم از 21.5 
درصد قیمت شمش فوالد خوزستان به حداکثر 23.5 درصد 
این در حالی است که درخواست شرکت های  یافت.  افزایش 
سنگ آهنی ضریب 27 درصد بوده است. مبنای قیمت شمش 
فوالد خوزستان نیز در برآوردها، میانگین 3 ماهه نرخ سبد فروش 

داخلی و صادراتی این شرکت در کدال است.

مهندس حمیدرضا عظیمیان گفت: تاکنون فوالد مبارکه با تولید انواع ورق های فوالدی نیاز کشور را تأمین کرده است؛ اما از این پس، صرفا 
تولید ورق هدف فوالد مبارکه نخواهد بود، بلکه باید با همت و پشتکار به سوی صاحب تکنولوژی شدن حرکت کنیم.

وی در همین خصوص و با بیان این که برای اجرای توسعه ها دو راه پیش رو داریم، گفت: راه اول این است که اجرای توسعه ها را به دست 
صاحبان فناوری خارجی و اصطالحا »کلید در دست« بسپاریم و راه دوم این است آن را با سپردن به دست توانمند شرکت های داخلی 
و الگوبرداری از فناوری های روز دنیا با هدف صاحب تکنولوژی شدن پیش ببریم. به خوبی روشن است که راه دوم به خیر و صالح است. 
به خاطر داشته باشیم توسعه های هدفمند، ضامِن در اوج ماندن فوالد مبارکه است و همراهی همۀ کارکنان خالق، موفقیت این مسیر 

روشن را تضمین می کند.
عظیمیان ضمن بیان اهمیت تولید محصوالت با ارزش افزودۀ بیشتر در کشور گفت: باید عزم خود را جزم کنیم تا با نورد کردن حداکثری 

فوالد خام تولیدی در گروه فوالد مبارکه ارزش افزوده بیشتری برای شرکت و اقتصاد کشور حاصل کنیم.

اســماعیلی،  اصغــر 
مدیرعامل مجتمع ورق 
و  چهارمحال  خــودرو 
بختیــاری گفــت: این 
مجتمــع ۹0 درصد از 
ورق گالوانیزه مورد نیاز 
خودروســازان کشور را 
تولید و روانه بازار مصرف 

می کند.
صنعتی  مجتمــع  این 
تاکنــون 82 هــزار تن 

محصول ورق گالوانیزه خودرویی کشور را تولید و در اختیار بازار 
مصرف داخل و خارج از کشور قرار داده است که این میزان تولید 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10 درصد افزایش داشته است.

اسماعیلی، توسعه تکنولوژیکی خطوط تولید را از مهمترین برنامه 
هــای این کارخانه اعالم و تاکید کرد: افزایش کیفیت فوالدهای 
خودرویی و گریدهای جدید گالوانیــزه ای خودرو از مهم ترین 

اهداف این مجموعه تولیدی است.
به گفته اســماعیلی با توجه به اهداف کمی و کیفی و مشتری 
پسند بودن محصوالت این مجتمع بزرگ ملی، حدود 30 درصد 

از محصوالت تولیدی این مجتمع صادر شده است.
مدیرعامل مجتمــع تولید ورق گالوانیزه چهارمحال و بختیاری، 
میزان تولید محصول ورق گالوانیزه طی ســال گذشته استان را 
220 هــزار تن برآورد و تصریح کــرد: با پیش بینی های انجام 
شده این میزان تولید امســال به بیش از 245 هزار تن افزایش 

خواهد یافت.

محمود اکبری معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه اصفهان، 
بهمن تجلی زاده معاون فروش و بازاریابی فوالد خوزســتان و 
نعمت اهلل محسنی معاون بازرگانی ذوب آهن اصفهان که هر سه 
در جایگاه معاون بازاریابی و فروش ســه شرکت بزرگ فوالدی 
هستند، به عنوان هیئت مدیره بورس کاالی ایران انتخاب شدند.

شایان ذکر است، شاهین چراغی به نمایندگی از سرمایه گذاری 
توسعه ملی، رئیس هیئت مدیره بورس کاالی ایران شد.

بررســی روند سوددهی شرکت های فوالدی در سه ماهه اول امسال 
نشــان می دهد فوالد خوزســتان در بهار ۹8 بیشترین سود را برای 
ســهامداران خود محقق کرده است.به گزارش چیالن، سود هر سهم 
این شــرکت در سه ماهه اول امســال ۶17 ریال بود که رشد 11۹ 
درصدی نســبت به مدت مشابه سال قبل داشت.سود هر سهم ارفع 
در مدت مذکور با رشــد ۶3 درصدی 338 ریال و سود فوالد مبارکه 
با رشــد 130 درصدی 2۹0 ریال بوده است.سود خالص فوالد کاوه 
جنوب نیز در مدت مذکور 24۶ ریال و فوالد هرمزگان 220 ریال بود 
که به ترتیب رشد 224 درصدی و 182 درصدی داشتند.سود فوالد 
آلیاژی ایران نیز با رشــد چشمگیر 700 درصدی از 2۶ ریال به 208 
ریال ارتقا یافته است.سود فوالد خراسان،  فوالد آلیاژی یزد و سهامی 

ذوب آهن نیز با رشد 77 درصدی، 2۹ درصدی و 142 درصدی به ترتیب به 1۶۶ ریال، ۹4 ریال و 4۶ ریال رسید.
گفتنی است، به طور میانگین سود خالص شرکت های فوالدی در دوره سه ماهه منتهی به خرداد ۹8 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
رشــد 23۹ درصدی را تجربه کرده اند.در میان شرکت های فوالدی، فوالد مبارکه اصفهان با ساخت سود خالص 3 هزار و 7۶5 میلیارد 
تومانی، باالترین میزان سود خالص را ساخته که 12۹ درصد باالتر از بهار ۹7 است و سود خالص فوالد آلیاژی ایران با رشد 788 درصدی 
باالترین درصد افزایش ســود خالص را به خود اختصاص داده اســت. سود خالص فوالد آلیاژی ایران از 13 میلیارد تومان با رشد 788 
درصدی به 114 میلیارد تومان رسیده ست. سود خالص خوزستان با 11۹ درصد رشد 117۶ میلیارد تومان شده و فوالد هرمزگان با 
184 درصد رشد به سود خالص 331 میلیارد تومان رسیده است. سود خالص ذوب آهن اصفهان نیز با 353 درصد رشد به 283 میلیارد 
تومان رسیده است. فوالد کاوه جنوب کیش هم با رشد 410 درصدی در سود خالص همراه شده و سود آن به 271 میلیارد تومان رسیده 
است. سود خالص آهن و فوالد ارفع 203 میلیارد تومان و فوالد خراسان 150 میلیارد تومان بوده که به ترتیب ۶3 درصد و 77 درصد 

باالتر از سه ماهه اول پارسال است.

بزرگ ترین سیستم جامع و نوین آبیاری هوشمند فضای سبز کشور با 
معیار نیاز آبی گیاه، با حضور عیسی کالنتری معاون رئیس جمهوری و 

رئیس سازمان محیط زیست کشور در فوالد آلیاژی ایران  افتتاح شد.
همان گونه که چیالن پیش از این اطالع داده بود، هدف از افتتاح این 
پروژه کاهش میزان مصرف آب در فضای سبز تا 25 درصد می باشد و 
تجهیزات آن شامل 50 ایستگاه سنسور های محیطی، سوالر خورشیدی 

و باطری و سایر تجهیزات است.
گفتنی است این پروژه با 10 میلیارد ریال سرمایه گذاری در طول یک 
سال و با استفاده از آب پساب صنعتی در بیش از 50 هکتار با 25 هزار 

اصله درخت در شرکت فوالد آلیاژی ایران اجرا شده است.

جمشید مالرحمان، مدیر عامل شــرکت معدنی و صنعتی گل گهر در 
جریان بازدید از نیروگاه سیکل ترکیبی گهران گفت: بخش بخار نیروگاه 
ســیکل ترکیبی گهران با موفقیت به شبکه سراسری انتقال نیروی برق 

کشور پیوست.  
مالرحمان افزود: بخش بخار نیروگاه ســیکل ترکیبی گهران که توسط 
شــرکت گهر انرژی سیرجان با سرمایه گذاری بالغ بر 135 میلیون یورو 
احداث شده است، با ظرفیت نامی 1۶0 مگاوات به شبکه انتقال نیروی برق 
کشور پیوست و با راه اندازی این فاز از پروژه، ظرفیت نامی این نیروگاه به 
500 مگاوات رسید. راه اندازی این بخش از نیروگاه به جهت عدم نیاز به 
سوخت و استفاده از خروجی اگزوزهای واحدهای گازی جهت تولید برق 

و افزایش راندمان نیروگاه بسیار حائز اهمیت بوده است که این مهم با تالش و پیگیری مداوم و همه جانبه شرکت گهر انرژی سیرجان و 
پشتیبانی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به سر منزل مقصود رسیده است. 

وی اظهار داشت: سرمایه گذاری کل طرح بالغ بر 280 میلیون یورو است و احداث این نیروگاه در منطقه استراتژیک معدنی و صنعتی گل 
گهر بسیار حائز اهمیت بوده و می تواند در توسعه و شکوفایی صنعت منطقه علی الخصوص شکل گیری قطب فوالد سازی کشور در منطقه 
گل گهر بسیار راهگشا باشد. همچنین فاز دوم این نیروگاه که بلوک دوم و سوم سیکل ترکیبی آن را شامل می شود در حال عبور از مراحل 
مطالعاتی است که امید است تا پایان سال جاری، اجرایی گردد. این نیروگاه در حال حاضر انرژی تولیدی خود را تحویل شبکه سراسری 

انتقال نیروی برق کشور می دهد و از این حیث نیز سهم به سزایی در افزایش تولید نیروی برق در سطح ملی دارد. 
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درصدی درآمد فوالد مبارکه از محل فروش

هزار تنی ذوب آهن اصفهان 

تومان

فوالد مبارکه اصفهان در دوره 4 ماهه ابتدایی امسال از محل 
فروش محصوالت خود بالغ بر 131 هزار و 17۹ میلیارد ریال 
درآمد کسب کرد که ۹۹.88 درصد بیشتر از مدت مشابه سال 

قبل است.
به گزارش چیالن، این شرکت در مدت مذکور یک میلیون و 
۶۶4 هزار تن محصوالت گرم، 511 هزار تن محصوالت سرد 
و ۹8 هزار تن محصوالت پوششدار تولید کرده بود. این شرکت 
در مدت مذکور یک میلیون و ۶35 محصوالت گرم، 48۶ 
هزار تن محصوالت سرد و ۹0 هزار تن محصوالت پوششدار 
فروخته است و از 420 هزار تن محصوالت دیگر 38۶ هزار تن 
آنرا فروخته است. هر کیلوگرم محصوالت گرم فوالد مبارکه 
در 4 ماهه اول امسال به طور متوسط 4۹55 تومان فروخته 
شده است. محصوالت سرد این شرکت نیز 5307 تومان و 

محصوالت پوششدار ۹852 تومان فروخته شده است. 
تیر  در  فروش  درصدی  کاهش 5.۹5  اگرچه  مبارکه  فوالد 
13۹8 در مقایسه با ماه گذشته را به ثبت رسانده اما رشد 
۹0.14 درصدی فروش را در مقایسه با  تیر 13۹7 ثبت کرده 

است. 

ذوب آهن اصفهان در دوره 4 ماهه نخست ۹8 حدود 273 
هزار تن تیرآهن، 243 هزار تن شمش، 215 هزار تن میلگرد، 
1۶ هزار تن کالف، 4700 تن ریل و 22 هزار تن فرآورده 
های جابنی تولید کرده است که از این میزان 2۶۶ هزار تن 
شمش، 2۶5 هزار تن تیرآهن، 20۹ هزار تن میلگرد، حدود 
20 هزار تن کالف، 3 هزار تن فرآورده های جانبی و 520 تن 

ریل فروخته است.
این شرکت از محل فروش محصوالت خود 32 هزار و 858 
میلیارد ریال درآمد کسب نموده که 104 درصد باالتر مدت 
مشابه سال قبل می باشد. بررسی عملکرد شرکت در تیرماه 
نشان می دهد، فروش شرکت در تیر ماه ۹1۶ میلیارد تومان 

بوده که روند افزایشی داشته است. 
شرکت در تیر ماه بیش از 200 هزار تن محصول به فروش 
رسانده است که نسبت به خرداد ماه رشد اندکی تجربه کرده 
است. مجموع فروش 4 ماه شرکت نزدیک به 7۶5 هزار تن 
بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 28 درصد رشد داشته 
است. نرخ فروش تیرآهن، میلگرد و  شمش نیز نسبت به ماه 
گذشته به ترتیب 3.5 درصد، 3.3 درصد و 3.3 درصد افزایش 

داشته است.

فوالد هرمزگان در 4 ماهه اول امسال بالغ بر 4۹5 هزار تن 
اسلب تولید کرد و موفق به فروش 4۹8 هزار تن آن شد. 
فوالد هرمزگان از محل فروش محصوالت خود چیزی حدود 
17 هزار و 842 میلیارد ریال درآمد کسب کرد که نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته رشد 57 درصدی داشته است. 
شرکت فوالد هرمزگان در تیر ماه 305 میلیارد تومان فروش 
داشته است درحالی که فروش شرکت در در خرداد ماه 450 
میلیارد تومان بوده است. مقدار فروش اسلب شرکت در تیر 
ماه 74 هزار تن بوده در حالی که شرکت در خرداد ماه 114 
هزار تن اسلب به فروش رسانده بود. مجموع مقدار فروش 4 
ماهه شرکت 500 هزار تن بوده که نسبت به دوره مشابه سال 

گذشته تقریبا 30 هزار تن کمتر به فروش رسانده است.
نرخ فروش اسلب در تیر ماه  4 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم 
بوده که نسبت به ماه گذشته تغییری نداشته است. فوالد 
هرمزگان درمجموع در طول 4 ماه هر کیلوگرم اسلب خود را 

3577 تومان فروخته است.

عـــدد خبــــر
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 کاهش صدور مجوز از ۱۰روز به ۴روز 

وزیر صمت اظهار داشت: در سال گذشته میانگین صدور مجوزها در حوزه صنعت و معدن 
بیش از ۱۰ روز بود که ما آن را امسال به ۴.۳ روز رساندیم و تالش داریم که این عدد 

کمتر شود.
  استفاده محدود از ارز دیجیتال در تجارت خارجی ایران

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: هم اکنون به صورت محدود در مبادالت تجاری خود، از 
ارزهای دیجیتال استفاده می کنیم.

تهیه نقشه راه برای تنظیم بازار 
 وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دستور رهبری برای تهیه نقشه راه و برنامه عملیاتی 
در حوزه تنظیم بازار گفت: این دستور را با جدیت پیگیری خواهیم کرد و تمام وظایف تنظیم 

بازاری به این وزارتخانه بازگشتند.
آغاز به کار بازار متشکل ارزی پیش از عید قربان

بر اساس تصمیمات گرفته شده در نشست مشترک رئیس کل بانک مرکزی و مدیرعامل 
بازار متشکل ارزی، مقرر شد این بازار در آستانه عید سعید قربان فعالیت خود را آغاز کند.

سامانه رفع تعهد ارزی با سازمان امور مالیاتی لینک شد
محمد الهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی تهران: بانک مرکزی بعد از پایان مهلت بازگشت ۷۰ درصد ارز حاصل 
از صادرات که ۳۱ تیرماه ۹۸ تعیین شده بود، ارتباط سامانه رفع تعهد ارزی را با سامانه امور 

مالیاتی برقرار کرده است.
طرح جدید مالیاتی در راه است 

معاون وزیر اقتصاد ضمن تشریح طرح های مالیاتی ۳ گانه وزارت اقتصاد، سازمان مالیاتی 
و سازمان برنامه و بودجه گفت: برای مالیات  ستانی از فعالیت های اختالل  زای اقتصادی 

بایستی ابتدا یک سری تغییرات ساختاری در اقتصاد اجرا شود.
 سیستم آموزش عالی کشور تناسبی با اقتصاد ندارد

ستاری؛ معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به مشکالت اقتصادی کشور گفت: 
علی رغم رتبه ۲ و ۳ آموزش عالی ایران در بسیاری از شاخصه ها در دنیا، این آمار می گوید 

که آموزش عالی ما هیچ تناسبی با اقتصاد کشور ندارد.
شافعی: فرش قرمز نمی خواهیم

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: بارها مسئوالن کشور اعالم کرده اند که برای سرمایه گذاران 
فرش قرمز پهن می کنند ولی من می گویم ما فرش قرمز نمی خواهیم و به زمین خاکی ولی 

هموار برای حرکت قانعیم.
»صادرات« از نان شب واجب تر است

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت: »صادرات« از نان شب 
واجب تر است و عالوه بر ارزآوری باعث تقویت توان داخل، رونق اشتغال و همچنین کاهش 

قیمت ها در بازار داخلی خواهد شد.
   فعال شدن رایزنان بازرگانی در ۱5 کشور همسایه

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با اعالم اینکه »ما واردات کاالهایی 
را که تولید مشابه داخلی دارند قبول نداریم«، گفت: در مقابل واردات، جهت گیری صادراتی 
ما به  سمت کشورهای همسایه است و نخستین اولویت ما در این بخش، ارتقای مراودات 

تجاری و صادرات به ۱5 کشور همسایه است.
عبور عرضه ارز صادراتی در نیما از مرز ۱۷ میلیارد یورو

میزان عرضه ارز صادراتی در سامانه نیما از ابتدای راه اندازی این سامانه تا پایان تیر امسال 
برای تامین کاالهای وارداتی مورد نیاز کشور به ۱۷ میلیارد و ۳5۷ میلیون یورو رسید.

افزایش ۴۱ درصدی اختصاص تسهیالت بانکی به طرح  های صنعتی و معدنی
میزان تسهیالت پرداختی بانک ها و موسسه های اعتباری در ۲ ماهه نخست امسال به 
بخش صنعت و معدن با افزایش ۴۱.5 درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال به رقم ۳۰ 

هزار میلیارد تومان رسید.
خارجی
حفاری چاهی به اندازه قله اورست در چین 

یک شرکت چینی ۸۸۸۲ متر سطح زمین را حفاری کرده تا عمیق ترین چاه نفت جهان را در 
آسیا ایجاد کند. پتروچاینا، شرکت نفت بزرگ چین ۸۸۸۲ متر سطح زمین را حفاری کرده 

تا عمیق ترین چاه نفت جهان را در آسیا  ایجاد کند. 
بی اعتنایی چین به تحریم های آمریکا با انتشار رسمی آمار واردات نفت ایران

گمرک چین اطالعات مربوط به واردات نفت ایران در ماه ژوئن را بر روی پایگاه اطالعاتی 
خود قرار داده است که به عقیده تحلیلگران نشان دهنده بی اعتنایی رسمی دولت چین به 

تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران است.
 واردات نفت هند از ونزوئال ۲ برابر شد

واردات نفت هند از ونزوئال به ۴۷5۲۰۰ بشکه در روز در ماه ژوئن رسید که بیش از دو برابر 
ماه قبل و بیشترین مقدار طی ۲۱ ماه گذشته بوده است.

 تداوم تجارت ایران و هند در سایه تحریم های آمریکا
بخش بزرگی از تجارت بین دو کشور ایران و هند از طریق واسطه هایی صورت می گیرد 
که تحت تحریم های آمریکا قرار ندارند. ولی استفاده از این واسطه ها هزینه ها را ۳۸ درصد 

باال می برد.
آرامکوی سعودی به دنبال خرید سهام بزرگترین پاالیشگاه جهان 

شرکت آرامکوی سعودی به دنبال این است که بخشی از سهام شرکت پاالیشگاهی رالینس 
اینداستریز هند را خریداری کند.

تضعیف یوآن در مقابل دالر
داده های سیستم تجارت ارز خارجی چین نشان می دهد که نرخ میانگین یوآن به عنوان ارز 

رسمی چین، ۴۲ صدم درصد در برابر دالر آمریکا تضعیف شد.
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تجدید نظر آمریکا بر تعرفه واردات لوله های بدون درز کره جنوبی

آمریکا تعرفه های آنتی دامپینگ بر روی لوله های بدون درز کره جنوبی را مورد تجدید نظر قرار داد. وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد تعرفه های 
نهایی آنتی دامپینگ بر روی لوله های بدون درز وارداتی از کره جنوبی را اصالح کرده است. 

براساس این اصالحیه تعرفه واردات از شرکت فوالد SeAH از 27.38 درصد به 22.70 درصد کاهش یافته است و برای دیگر تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان کره جنوبی نیز از 32.4۹ درصد به 2۹.8۹ درصد کاهش یافته است. عالوه بر این تعرفه آنتی دامپینگ برای Nextel همان میزان 

قبل یعنی 38.87 درصد که در ماه ژوئن از سوی وزارت خارجه آمریکا اعالم شد، باقی مانده است.

نیپون استیل دارایی های خود را برای سرمایه گذاری می فروشد

فوالدساز ژاپنی به دنبال خرید سهم فوالدساز هندی 
رشد ۹.۹ درصدی تولید فوالد میانی چین 

در نیمه اول 2۰1۹

نیپون استیل )Nippon Steel( دارایی های خود را برای کسب سهم و جذب سرمایه 
در اســار )Essar( هندوستان می فروشد. به گزارش چیالن، نیپون استیل که سومین 
فوالدســاز بزرگ ژاپن محسوب می شود قصد دارد 1.۹ میلیارد دالر از دارایی های خود 
را بفروشــد تا بخشی از سهام شرکت فوالد اســار هندوستان را خریداری نماید. فروش 
دارایی های این شرکت شامل دارایی های ثابت از قبیل زمین خواهد بود. نیپون استیل 
در ابتدا قصد داشــت 100 میلیارد ین از دارایی خود را ظرف ســه سال تا سال 2020 
بفروش برســاند اما زمانی که به اهداف خود نزدیک شد از تصمیم خود منصرف شد و 
تصمیم گرفت این میزان را دو برابر یعنی 200 میلیارد ین افزایش دهد. طرح ســرمایه 
گذاری مشــترک میان شرکت نیپون استیل و آرسلورمیتال برای بدست آوردن اسار به 
مراحل نهایی خود نزدیک شده است و انتظار می رود توافق رسمی امسال به امضا برسد 
و نیپون استیل متعهد به ادامه سرمایه گذاری در آینده برای ارتقا امکانات تولیدی اسار 

استیل شده است. 

به گزارش وب سایت S&P Global چین در نیمه نخست سال 201۹ میالدی 4۹2 
میلیون و 170 هزار تن فوالد میانی تولید کرد که نســبت به مدت مشابه سال گذشته 
رشد ۹.۹ درصدی نشان می دهد.همچنین تولید این محصول در چین طی ژوئن سال 
جاری میالدی 87 میلیون و 530 هزار تن به ثبت رسید که حاکی از افزایش 10 درصدی 

نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
مرکز ملی آمار چین میزان تولید روزانه فوالد میانی در ژوئن 201۹ میالدی را 2 میلیون و 
۹18 هزار تن اعالم کرد که رشد 15 درصدی نسبت به میانگین تولید روزانه 2 میلیون و 
834 هزار تن در ماه مه سال جاری نشان می دهد. این کشور در نیمه نخست سال 201۹ 
میالدی 404 میلیون و 210هزار تن آهن اســفنجی تولید کرد که حاکی از رشــد 7.۹ 
درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.همچنین میزان تولید آهن اسفنجی 
این کشور در ژوئن سال جاری میالدی 70میلیون و 140هزارتن به ثبت رسید که رشد 

5.8 درصدی نسبت به ژوئن 2018 میالدی نشان می دهد.

در نیمه اول 2۰1۹ اتفاق افتاد: 

ایتالیا جایگاه دهم را از ایران پس گرفت

عملکرد تولید فوالد میانی کشورها در نیمه اول 201۹ نشان از تداوم رشد تولید و تقاضای مواد اولیه داشته و وضعیت ایران نیز نسبت به رقبا در وضعیت مطلوب قرار دارد. 
عملکرد تولید ۶ ماهه دنیا گویای تولید ۹24 میلیون تن فوالد میانی است که رشد 4.۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.

تولید فوالد میانی دنیا در ماه ژوئن نیز با 4.8 درصد رشد اعالم شده 15۹.2 میلیون تن گزارش شده که رشد آن اندکی کمتر از نیمه اول سال است.

در ژوئن همچنین شاهد افت تولید ایران نسبت به ماه می بودیم. عملکرد تولید این ماه تولید بالغ بر 2 میلیون و 1۹۶ هزار تن فوالد میانی است که اگرچه رشد ۶.1 
درصدی نسبت به ژوئن سال قبل داشت اما از تولید 2 میلیون و 235 هزار تنی ماه می کمتر است.فوالدسازان ایرانی همچنین در نیمه اول امسال به تولید 12 میلیون 
و 788 هزار تن فوالد خام دست یافت درحالی که تولید در مدت مشابه پارسال 12 میلیون و 110 هزار تن بوده است. به لحاظ تولید آهن اسفنجی نیز باید گفت، ایران 
شاهد جهش 1۶.3 درصدی در تولید آهن اسفنجی در ماه ژوئن و رشد 15.2 درصدی در نیمه اول سال است. تولید آهن اسفنجی ایران در ژوئن 2 میلیون و 3۹5 هزار 

تن و در نیمه نخست سال 14 میلیون و 177 هزار تن بود.

چین به عنوان بزرگترین فوالدســاز جهان رشــد 
چشمگیر 10 درصدی تولید در ماه ژوئن را به ثبت 
رســانده و رشد آن در نیمه اول سال نسبت مدت مشابه 
سال قبل ۹.۹ درصد بود. به گونه ای که تولید فوالد میانی 
چین در ژوئن به 87 میلیون و 533 هزار تن و در نیمه اول 

سال به 4۹2 میلیون و 1۶۹ هزار تن رسید.
هند به عنوان دومین فوالدساز بزرگ دنیا موفق به 
تولید 5۶ میلیــون و ۹5۹ هزار تن فوالد میانی در 
نیمه اول 201۹ شد که رشد 5 درصدی نسبت به مدت 
مشابه سال قبل داشت. رشد تولید این کشور در ژوئن 4 
درصد بوده و تولید به ۹ میلیون و 33۶ هزار تن رسیده بود.

تولید فوالد میانی ژاپن به عنوان سومین فوالدساز  
بزرگ دنیا در نیمه اول سال 51 میلیون و 82 هزار 
تــن و در ژوئن 8 میلیون و 78۹ هزار تن بود که در ژوئن 
افت تولید متوقف و رشد 0.4 درصدی به ثبت رسید اما 
همچنان مجموع تولید نیمه اول با کاهش همراه بوده و 3.۶ 

درصد کاهش را به ثبت رسانده است.
آمریکا چهارمین فوالدساز بزرگ جهان با تولید 44 
میلیون و 345 هزار تن فوالد میانی است که رشد 
5.4 درصدی تولید را به ثبت رسانده است. رشد تولید ژوئن 
این کشور نیز 3.1 درصد بوده و تولید به 7 میلیون و 27۶ 

هزار تن رسیده است.

روسیه ششمین فوالدساز بزرگ با تولید 35 میلیون و 757 هزار تن

ترکیه هشتمین فوالدساز بزرگ با تولید 1۶ میلیون و ۹۹4 هزار تن

ایتالیا دهمین فوالدساز برتر دنیا با تولید 12 میلیون و 5۶1 هزار تن بودند.

کره جنوبی پنجمین فوالدساز برتر با تولید 3۶ میلیون و 8۹8 هزار تن فوالد میانی

آلمان هفتمین فوالدساز برتر دنیا با تولید 20 میلیون و 717 هزار تن

برزیل نهمین فوالدساز برتر با تولید 1۶ میلیون و ۶87 هزار تن 
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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 تیرهفته سوم نیرسایز

0.495,00094,000

0.578,50075,200

0.680,50078,500

0.772,50072,500

0.872,50071,000

0.972,50071,000

172,50070,500

1.2572,50071,500

1.572,50071,000

273,00068,000

2.5***71,000

هفته چهارم تیرهفته سوم نیرسایز

6.546,50046,500

8******

10******

1261,00060,000

1461,00060,000

هفته چهارم تیرهفته سوم نیرسایز

347,50045,500

447,50045,500

547,50045,500

647,50045,500

847,50045,500

1047,50045,500

هفته چهارم تیرهفته سوم نیرسایز

647,50045,500

847,50045,500

1047,50045,500

1247,50045,500

1447,50045,500

1647,50045,500

هفته چهارم تیرهفته سوم نیرسایز

842,80043,500

1041,80042,000

1241,80042,000

1442,20042,500

1642,20042,500

1842,20042,500

204,20042,500

2242,20042,500

2542,20042,500

2842,20042,500

30******

3243,10043,300

هفته چهارم تیرهفته سوم نیرسایز

256,80057,000

353,00057,500

4***58,500

559,00058,500

658,50058,500

858,50058,200

1057,40057,000

1257,40057,000

1557,40056,400

2053,70053,000

2553,70053,000

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

169,1102,7001398/04/241398/07/21ورق قلع اندودفوالد مبارکه اصفهان

49,59865,4501398/04/241398/06/31ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

95,0692,6001398/04/241398/07/21ورق گالوانیزه Gفوالد مبارکه اصفهان

56,99620,0001398/04/241398/07/21ورق سرد Bفوالد مبارکه اصفهان

50,05723,1001398/04/241398/06/31ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

سبد تیرآهنذوب آهن اصفهان
 22 تا 27

39,8933,3001398/04/241398/05/22

35,7194,4001398/04/261398/05/24سبد میلگرد مخلوطذوب آهن اصفهان

36,2416,6001398/04/261398/05/24تیرآهن 14 تا 18ذوب آهن اصفهان

37,8061,3201398/05/011398/05/30سبد میلگرد مخلوطذوب آهن اصفهان

38,5634,4001398/05/011398/05/30تیرآهن 14 تا 18ذوب آهن اصفهان

37,8068801398/05/011398/05/30سبد میلگرد مخلوطذوب آهن اصفهان

مجتمع فوالد خراسان
سبد میلگرد 
A3-1428تا

37,2446,0061398/04/251398/04/30

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(

مجتمع فوالد خراسان
سبد میلگرد 
A3-1428تا

37,8061,2761398/05/011398/05/06

مجتمع فوالد خراسان
سبد میلگرد 

A3-1428تا
37,727661398/05/061398/05/09

آهن و فوالد ارفع
شمش بلوم 

5SP)150*150(
34,3208,0001398/04/291398/05/20

شرکت معدنی وصنعتی 

چادرملو

شمش بلوم 

5SP)150*150(
34,3258,0001398/04/261398/05/21

مجتمع ذوب آهن فوالد خزر
شمش بلوم 

5SP)150*150(
35,3385,0001398/05/021398/05/07

37,9911,1001398/05/011398/05/06سبد میلگرد مخلوطفوالد کاوه تیکمه داش

فوالد کویر کاشان
سبد میلگرد 14 تا 32 

A3 -
38,5253,3001398/05/021398/05/07

فوالد آذربایجان
سبد میلگرد 14 تا 32 

A3 -
37,8063,9821398/05/011398/05/06

37,8683,30002/05/139808/05/1398سبد میلگرد مخلوطفوالد روهینا جنوب

شمش بلوم صنایع صدرا ذوب
5SP)125*125(

33,8661,00005/05/139808/05/1398

37,72722006/05/139809/05/1398میلگرد 14تاA3-20پرشین فوالد آریا
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تغییرات قیمت محصوالت فوالدي در بازار تهران 

ورق روغنی ورق سیاه میلگرد ساده میلگرد آجدار نبشی ناودانی


