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بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایراندنبال کنید.

دبیر انجمن تولید کنندگان فوالد ایران در آیین گشایش 
" یازدهمین نمایشــگاه بین المللی متالــوژی، فوالد، 
ریخته گری ماشین آالت و صنایع وابسته" اظهار داشت: 
امروز در صنعت فوالد کشــور بحرانی نداریم به جز در 

مسیر توسعه صادرات. 
به گزارش چیالن ، سید رسول خلیفه سلطانی با اشاره 
به اینکه در ســال میالدی جــاری، ایران رتبه دهمین 
تولید کننده فوالد جهان را کســب کرده و با پیشرفت 
سه رتبه ای نسبت به سال گذشته از کشورهایی همچون 
فرانســه، ایتالیا و مکزیک پیشــی گرفته است، افزود: 
مسئوالن دولتی باید توجه کنند که اکنون زمان توسعه 
صادرات فوالد و مقررات زدایی برای توسعه صادرات آن 
است و این مهم باید زبان مشترک تک تک افراد جامعه 
فوالد باشد. انجمن هم در این راستا در جلسات وزارت 
صمت و جلسات ســتاد تنظیم بازار به دنبال مقررات 
زدایی از صادرات فوالد است.دبیر انجمن تولید کنندگان 

فوالد ایران اضافه کرد: در زنجیره فوالد تناســب خوبی برقرار شده  است، اما باید ساالنه ۱۳ 
میلیون تن از تولید فوالد کشــور صادر شــود، زیرا از 27 میلیون تن فوالد تولیدی کشور 
حداکثر ۱4 میلیون تن تقاضای داخلی وجود دارد. این در حالی اســت که در سال گذشته 
فقط 8.5 میلیون تن از هدفگذاری صادراتی فوالد کشــور محقق شــده است و حدود ۳5 
درصد از برنامه صادراتی فوالد کشور عقب هستیم.وی افزود:  در زمینه تولید فوالد می توانیم 

کشورهای کره جنوبی، آلمان، ژاپن و برزیل را پشت سر بگذاریم، اما در زمینه تولید فوالد 
کیفی باید فراتر از فوالدهای ساختمانی گام هایی را برداریم  چرا که امروز سهم متوسط تولید 
فوالدهای آلیاژی در کشورهای پیشرفته 7 درصد است، اما در ایران این سهم ۳ درصد بیشتر 
نیست.خلیفه سلطانی در خصوص وضع عوارض صادراتی برای مقابله با خام فروشی ستگ 
آهن نیز گفت: عوارض خام فروشــی نیز نباید از بخش زنجیره فوالد خارج شــود و باید در 

صندوقی ذخیره شود تا صرف توسعه استحصال و فرآوری مواد معدنی شود.

خوشبختانه امســال تولید فوالد کشور به 27 میلیون 
تن خواهد رسید و این درحالی است که ظرفیت اسمی 
تولید فوالد کشور ۳5 میلیون تن است. به عبارت دیگر 
حدود 2۳ درصد ظرفیت کارخانجات فوالدی کشــور 
خالی است که نشان دهنده کمبود مواد اولیه و مشکالت 

مربوط به توازن زنجیره فوالد است.
متأســفانه تکمیل زنجیره فوالد هنوز به نحو مناسبی 
صورت نگرفته و بازاریابی و ایجاد مشــتریان جدید به 
همراه کمبود مواد اولیه عاملی شــده تــا ما نتوانیم از 
ظرفیت اسمی خود استفاده کامل داشته باشیم. مسائل 
مربوط به قیمت گذاری دســتوری و دخالت دولت در 
مکانیسم عرضه و تقاضای بازار و مشروط و محدود کردن 
صادرات فوالد هم باعث شده تا روابط تعریف شده قبلی 

بین حلقه های مختلف زنجیره فوالد به هم بریزد.
به طور مثال، در حال حاضر نرخ تامین آهن اســفنجی 
و قراضه برای واحدهای ذوب فوالد به حدی باالســت 
که این واحدها در نقطه ســر به سر مالی یا در بهترین 
شرایط با حاسیه ســود زیر 5 درصد فعالیت می کنند 
که به هیچ عنوان جوابگوی هزینــه های مالی آنان از 
جمله اقســاط وام های بانکی نیست. از سوی دیگر به 
دلیل فشار شــدید دولت برای سرکوب قیمت فوالد و 
همچنین تعدد واحدهای نــوردی و رقابت منفی آنان، 
فاصله قیمتی مناســب بین شمش و میلگرد نیز برهم 
خورده و نوردکاران نیز تحت فشار مالی قرار گرفته اند. 
در حلقه باالدست فوالد یعنی در آهن اسفنجی نیز به 
دلیل افزایش قیمت گندله از سوی دولت، نسبت های 
قیمتی قبلی به هم خورده و واحدهای احیاء مستقیم نیز 

با افزایش بهای تمام شده روبرو شده اند. 
یکی از ریشه های اصلی این مشکالت در زنجیره فوالد، 
کنترل نابجای دولت بر قیمت شــمش فوالدی و قطع 
کردن رابطه آن با نرخ های جهانی است. در حال حاضر 
قیمت شمش تعیین شده از سوی وزارت صمت، کامال 
نامعقول اســت و باعث شده نسبت های قیمتی برقرار 
شده در زنجیره فوالد که قبال کارشناسی و حسابرسی 

شده بود، فاقد توجیه شود. 
به عبارت دیگر درحال حاضر قیمت شمش زیر قیمت 
بازارهای جهانی اســت و همین موضوع عاملی شده تا 
کارخانجات فوالد نتوانند سنگ آهن را با قیمت معقولی 
خریداری کنند و شــرکت های معدنی هم به ســمت 
صــادرات بروند و دولت هم مجبور به عوارض صادراتی 
برای مقابله با خام فروشــی شــود. در صورتی که اگر 
مســئله ریشــه ای اصلی یعنی تناسب قیمت شمش 
داخلی با قیمت های جهانی حل شود و قیمت شمش 
مورد بازبینی قرار گیرد و از حالت دستوری خارج شود،  
به طور حتم قیمت ســنگ آهن نیز رقم مناسبی شده 
و معــادن در فروش آن به کارخانجــات فوالدی ضرر 

نمی کنند.

نامه بسیار مهم و بی سابقه سازمان حمایت به وزیر صمت:
حمایت سازمان حمایت از مواضع صادراتی انجمن فوالد

طومار نوردکاران به معاون اول رئیس جمهور با ۳ درخواست اصلی

مدیر عامل سازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان با تایید 
درخواســت انجمن تولیدکنندگان 
فوالد در خصوص اصالح سیاســت 
های تنظیم بازار فوالد، طی نامه ای 
ضمن انتقاد از تغییر مکرر مقررات، 
بخشنامه ها و دستورالعمل ها از وزیر 
صمت خواست در اسرع وقت نسبت 
به رفع کلیه موانع و محدودیت های 
صادراتی محصوالت فوالدی اعم از 
پیش شرط الزام به عرضه در بورس 

کاال اقدام شود.
به گزارش چیالن، در این نامه رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل ســازمان 
حمایــت پیش بینی کــرده که بر 
اساس بررســی های این سازمان، 
صنعت فوالد کشور در سال جاری شرایط مطلوبی نداشته و با کاهش قیمت فروش داخلی 
و کاهش توان مالی در کارخانجات فوالدی، کاهش تولید و اشــتغال در صنعت فوالد رخ 

خواهد داد.
رئیس ســازمان حمایت در نامه خود آورده است: »با توجه به پیش بینی تشدید تحریم 
های ظالمانه و تحرکات تروریسم اقتصادی علیه کشورمان به ویژه در منطقه خلیج فارس 
و مشــکالت ناشی از محدودیت های حمل و نقل دریایی محصوالت فوالدی  و همچنین 
نظر به الزام صادرات حداقل ۳5 تا 4۰ درصد تولیدات داخلی طی سال جاری ) در حدود 
۹.۰۰۰.۰۰۰ تن الی ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تن ( به منظور ادامه روند رو به رشد تولید و تامین ارز 
مورد نیاز صنعت از محل درآمد های ارزی ناشی از صادرات ) حدود ۳ میلیارد دالر ارز مورد 
نیاز صنعت فوالد(، ایجاد وقفه و مانع در این خصوص ســبب بروز مشکالت عدیده ای در 

صنعت و بازار محصوالت خواهد گردید.«
مدیر عامل ســازمان حمایت، تغییرات مکرر قوانین، مقررات و دســتورالعمل ها را باعث 
سردرگمی و ایجاد ضرر و زیان واحد های تولیدی، سرمایه گذاران و متولیان صنعت دانسته 
و در نامــه خود به وزیر صمت، به طور نمونه عدم ثبات سیاســت گذاری در امر صادرات 

محصوالت فوالدی را به طور مفصل و مستند شرح داده است.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در پایان نامه ۳ صفحه ای خود به 
وزیر صمت آورده است: » نظر به اینکه صنعت فوالد، بزرگترین و موفق ترین بخش از صنایع 
کشور است که تحت تولیت وزارت متبوع قرار دارد و طی سالیان متمادی نیز شاهد رشد 
روز افزون در تولید و صادرات می باشد، بدین وسیله به منظور ادامه روند رو به رشد صنعت 
فوالد کشور طی دوره فعلی، خواهشمند است دستور فرمایید در اسرع وقت نسبت به رفع 
کلیه موانع و محدودیت های صادراتی محصوالت فوالدی اعم از پیش شرط الزام عرضه در 
بورس کاال جهت صدور مجوز صادرات از ناحیه معاونت امور معادن و صنایع معدنی و … ) 

مشروط به بازگشت ارز حاصل از صادرات کشور ( اقدام الزم مبذول گردد.

نتایج جلســات اخیر هم اندیشی نوردکاران در انجمن تولید کنندگان فوالد، در قالب یک 
طومار با مهر و امضای 45 کارخانه نوردی سراسر کشور با بیش از ۱۳ میلیون تن ظرفیت 

تولید برای معاون اول رئیس جمهور ارسال شد.
نوردکاران امضا کننده این طومار که بیش از 85 درصد ظرفیت تولید بخش خصوصی نورد 
را شامل می شوند، در این نامه ضمن اعالم حمایت از تصمیم اخیر وزارت صمت مبنی بر 
حذف الزام به عرضه در بورس کاال به عنوان شرط صادرات، اعالم کرده اند که اگر چنین 
تدبیری اتخاذ نمی شد، با توجه به رکود تقاضای فوالد، بالشک تعداد زیادی از واحدهای 

نوردی کوچک و متوسط مجبور به تعطیلی و تعدیل نیروی کاری خود بودند.
نوردکاران در این طومار 2 صفحه ای، هر گونه ایجاد محدودیت در صادرات فوالد را همسو با 
تحریم های ظالمانه آمریکا دانسته اند که به حداقل رساندن صادرات فوالد یکی از محورهای 
اصلی این تحریم ها اعالم شده است و لذا از معاون اول رئیس جمهور خواسته اند در جهت 

مقابله با تحریم ها، موانع صادراتی فوالد را به سرعت مرتفع کند.
45 کارخانه نوردی درخواســت دوم خود را برقراری تناسب عادالنه قیمت های شمش و 
میلگرد اعالم کرده اند. در این بخش از طومار آمده است: »سیاست وزارت صنعت، معدن و 
تجارت برای کاهش قیمت در بازار داخلی، عالوه بر اینکه به زیان واحدهای نوردی انجامیده 
است، موجب از دست زفتن منافع ملی به دلیل افزایش قدرت چانه زنی مشتریان صادراتی 

و کاهش ارزش صادرات محصوالت فوالدی شده است«
نوردکاران در طومار خود به جهانگیری با اشاره به پوشش ظرفیت ۳۳ درصدی واحدهای 
نوردی، اعالم کرده اند که با توجه به فقدان تقاضا جای هیچگونه نگرانی برای تنظیم بازار 

داخلی محصوالت فوالدی وجود ندارد.
گزارش  چیالن حاکی از آن است که 45 کارخانه تولیدکننده مقاطع طویل فوالدی امضا 
کننــده این طومار، از معاون اول رئیس دولت خواســته اند به جای وضع محدودیت ها و 
ممنوعیت های صادراتی داخلی، با توجه به موانع غیر تعرفه ای ایجاد شده از طرف گمرک 
مرزی عراق به عنوان بزرگترین بازار هدف محصوالت نوردی، از طریق مناســبات سیاسی 

فیمابین در جهت بازگشایی مرزها و تعدبل تعرفه های جاری اقدام نماید.

اولویت نخست انجمن، توسعه صادرات فوالد و مقررات زدایی از آن است

پیام رئیس انجمن فوالد به همایش 
"عبور از بحران در صنعت متالورژی"
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مدیرعامل فوالد خوزستان:
جدی ترین چالش آینده فوالدسازان، تامین مواد اولیه است
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علی محمدی، مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان با تاکید بر اینکه اولویت اصلی این شرکت، ادامه توسعه در باالدست زنجیره برای تامین پایدار سنگ آهن و 
کنسانتره است، گفت: اهمیت باالی تامین مواد اولیه در تولید فوالد و همچنین میل مدیران معادن به سمت احداث واحدهای فوالدسازی باعث شده که در 
آینده جدی ترین و بزرگترین مشکل برای فوالدسازان تامین مواد اولیه باشد که باید با همکاری معادن فکر اساسی برای این موضوع اندیشیده شود. لذا فوالد 

خوزستان در همین راستا اقدام به خرید سهام شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد نمود.

در بازدید مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه از واحد کنترل مواد تأکید شد:
تأمین نیاز صنایع پایین  دست فوالد

در بازدید مدیرعامل فوالد خراسان از پروژه کنسانتره سنگان مطرح شد:
رفع موانع پروژه کنسانتره سنگان در دستور مدیرعامل جدید فوالد خراسان

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس:
تکمیل زنجیره ارزش ذوب آهن نیازمند سنگ آهن و تملک معادن است

مدیر عامل گسترش صنایع و معادن ماهان:
نیاز کشور به سنگ آهن دچار خلل نشود

حمیدرضا فوالدگر، رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در 
حاشیه بازدید از غرفه ذوب آهن در نمایشگاه متالورژی، فوالد، ریخته 
گری ماشین آالت و صنایع وابسته اصفهان با اشاره به قانون حداکثر 
استفاده از تولید داخل گفت: این قانون حدود سه ماه است که ابالغ 
شده است. بر اساس این قانون اگر شرکتی بخواهد قطعه و تجهیزی را 
از خارج وارد کند یا پروژه ای را بخواهد با طرف خارجی قرارداد ببندد، 
ابتدا نیاز است از طریق ورود به سامانه بررسی نماید که تولید این قطعه 
در داخل امکان پذیر نیست و سپس وارد کند یا انعقاد قرارداد داشته 
باشد. این قانون کمک شایان توجهی به ساخت داخل می کند. بر اساس 
این قانون ذوب آهن که تولید ریل منطبق با استانداردهای به روز دارد، 

نیاز است راه آهن جمهوری اسالمی از این محصول استراتژیک در توسعه خطوط راه آهن استفاده نماید.
دکتر فوالدگر اضافه کرد : ذوب آهن اصفهان با دارا بودن کارگاه های ساخت، سابقه درخشانی در ساخت قطعات و تجهیزات داشته است 
و قطعاً به همراه شرکت های زیرمجموعه این روند را ادامه خواهد داد تا انشاا... طرح توازن که در گذشته کلید خورد تکمیل گردد. وی 

بیان کرد: تکمیل زنجیره ارزش در ذوب آهن نیازمند برخورداری از سنگ آهن و در اختیار گرفتن معدن است.

مدیر عامل شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان دربازدید ازمعدن هاي 2 و 5 گل گهر در جریان اقدمات انجام شده براي افزایش 
استخراج سنگ آهن قرارگرفت و ازکارشناسان این واحد صنعتي خواست با توجه به نیاز کشور به سنگ آهن برتالش خود براي باال بردن 

میزان استخراج بیافزایند تا درروند تولید واحدهاي نیازمند به سنگ آهن خللي وارد نشود.
وی همچنین از رکورد شکنی واحد تولید آهن اسفنجی شرکت احیاء استیل فوالد بافت به میزان 65 هزارتن درماه جاری خبرداد و 

گفت: باسعی و تالش پرسنل این شرکت میزان تولید آهن اسفنجی درساعت به ۹۰ تن رسیده است. 
مدیرعامل شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان ضمن تشکر از مدیران و پرسنل این شرکت که درتولید آهن اسفنجي رکورد شکني 

کرده اند، اظهارامیدواری کرد که بزودی شاهد کلنگ زنی فازدوم توسعه این کارخانه باشیم 

مهندس عظیمیان، مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه در جریان 
بازدید از واحد کنترل مواد، شامل بخش واردات و انبارها و کنترل 
موجودی بر اهمیت تداوم تأمین قطعات و مواد موردنیاز خطوط 

تولید تأکید کرد.
 وی ضمن قدردانی از کارکنان این مدیریت گفت: در شرایط فعلی 
به  یقین خطوط تولید و صنعت، خط اول جبهۀ اقتصاد مقاومتی 
هســتند؛ ازاین رو باید همانند ســربازان جان برکــف به گونه ای 
عمل کنیم که تولید همچنان تداوم داشــته باشد و نیاز صنایع 

پایین دست تأمین شود. 
طبــق این گزارش، در جریان ایــن بازدید، مهدی کفایت مدیر 

کنترل مواد، گزارش کاملی از اقدامات این واحد جهت تأمین حداکثری نیاز خطوط تولید ارائه کرد.

دکتر سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد و نایب رئیس اتاق 
بازرگانی اصفهان در پیام به همایش "عبور از بحران در صنعت متالورژی 
و فوالد" خواســتار حذف قوانین و مقررات مزاحم به منظور توســعه 
صادرات فوالد شــد. وی در پیام خود از همه دستگاه های حاکمیتی 
خواست بهره گیری از توان بخش خصوصی، تشکل های صنفی و اتاق 
های بازرگانی و اعتماد به نظرات کارشناســی آنان به عنوان مشاورین 

امین دستگاه های اجرایی را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند.
به گزارش  چیالن ، مهم ترین محورهای این پیام به شرح زیر است:

•  تحریم ها از منظر صادرات تهدید ولی از منظر فرصت توسعه ساخت 
داخل فرصت است.

•  این فرصت بایستی با تدبیر و به نحو احسن مدیریت شود تا بازارهای 
صادراتی که طی ســالیان و با مشقت تصرف شده اند، خدای ناکرده از 

دست نرود.
•  الزم است بهره گیری از توان بخش خصوصی، تشکل های صنفی و 
اتاق های بازرگانی به عنوان مشاورین امین دستگاه های اجرایی بیش از 

پیش مورد توجه قرار گیرد.
•  بومی سازی، توسعه تکنولوژی و بهره گیری حداکثری از توان ساخت 

داخل نیاز امروز صنعت فوالد است.
•  ساختارهای اطالعاتی، ارتباطی و حمایت های مالی از بومی سازی در زنجیره فوالد با محوریت ایمیدرو و با مسئولیت انجمن فوالد در 

حال تحقق است.

دکتر کســری غفوری، مدیرعامل فوالد خراســان، به همراه 
معاونان این شرکت از آخرین وضعیت پروژه کارخانه کنسانتره 

سازی فوالد خراسان در منطقه سنگان بازدیدی بعمل آورد.
دراین بازدید دکتر کســری غفوری تسریع در راه اندازی و رفع 
موانع به ثمر رسیدن پروژه سنگان را از اولویت های کاری خود 

برشمرده است. 
در ادامــه این بازدید مدیر عامل فوالد خراســان در نشســتی با 
مدیران و کارشناســان شرکت »تهیه و تولید مواد معدنی شرق« 
ضمن بررسی مسایل این پروژه کلیدی، بر تسریع در پیشبرد آن 
و اتخاذ تدابیر ویژه برای برون رفت این پروژه از شــرایط کنونی و 
بهره برداری هر چه ســریع تر ازآن تاکید کرد. به گزارش چیالن، 

مجموعه کانسار های سنگ آهن سنگان در فاصله حدود ۳۰۰ کیلومتری جنوب شرقی مشهد در استان خراسان رضوی قرار دارد .
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درصدی درآمد فروش "فوالژ" 

هزار تنی گندله گل گهر در مردادماه

تومان متوسط هر کیلو اسلب فوالد هرمزگان 

میلیارد ریال فوالد کاوه جنوب از صادرات

ایران در 5 ماهه ۹8، مبلغ  آلیاژی  به گزارش چیالن، فوالد 
۱۱464 میلیارد ریال درآمد از محل فروش محصوالت خود 
داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۰8 درصد رشد 
نشان می دهد."فوالژ" در 5 ماهه نخست سال جاری، حدود 
۱۹۰ هزار تن محصول تولیدی خود را به فروش رسانده که 
۱4۹ هزار تن از آن آلیاژی، 4۰ هزارتن از آن مهندسی و حدود 
هزار تن آن هم محصوالت تجاری بوده است. از حدود ۱۱5۰۰ 
میلیارد ریال فروش فوالد آلیاژی ایران در 5 ماهه امسال، حدود 
۹76۰ میلیارد ریال مربوط به محصوالت آلیاژی، ۱66۰ میلیارد 
ریال مربوط به محصوالت مهندسی و 4۱ میلیارد ریال هم 

مربوط به محصوالت تجاری بوده است.

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر موفق شده در مردادماه 
سال جاری، بیش از ۹45 هزار تن گندله به فروش رساند 
و از این محل، حدود 85۰۰ میلیارد ریال درآمد کسب کند. 
جالب آنکه این میزان فروش حدود 65 هزار تن بیش از تولید 
گندله گل گهر در مردادماه است."کگل" به طور متوسط هر 
کیلو گندله را در مردادماه، 84۹ تومان و کنسانتره سنگ آهن 
را هم کیلویی 6۱۱ تومان فروخته است و در این ماه، اصال 
صادرات کنسانتره و گندله نداشته است.آمار تولید و فروش 
گل گهر در 5 ماهه سال جاری حاکی از تولید حدود 5 میلیون 
تن کنسانتره و گندله است که فروش داخلی و صادراتی 4.7 
میلیون تن از آن، 5۱۳۱5 میلیارد ریال برای "کگل" درآمد 

به همراه داشته است.

گزارش 5 ماهه ۹8 "هرمز" نشان دهنده تولید 5۹5 هزار تن 
تولید و 624 هزار تن فروش اسلب است که با توجه به درآمد 
حدود 2۳ هزار میلیارد ریالی ناشی از این عملکرد، متوسط 
قیمت فروش هر کیلو اسلب در 5 ماهه نخست امسال، ۳676 
تومان محاسبه شده است.میانگین نرخ فروش اسلب فوالد 
هرمزگان در پایان 4 ماهه امسال ۳577 تومان بوده که حدود 
۱۰۰ تومان در هر کیلو طی مردادماه افزایش یافته است. البته 
این نرخ عالوه بر فروش داخلی، شامل فروش های صادراتی 
نیز می شود.کل تولید فوالد هرمزگان در سال ۹8 تا پایان 
مردادماه، به حدود 7۰۰ هزار تن رسیده و اگر با همین روند 
ادامه یابد، به احتمال زیاد "هرمز" امسال هم کل ظرفیت 

اسمی تولید خود را محقق خواهد کرد.

در 5 ماهه نخست سال جاری، "کاوه" موفق به ثبت 2۱6۱8 
میلیارد ریال درآمد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
۱۰4 درصد رشد نشان می دهد. فوالد کاوه جنوب کیش در 
عملکرد 5 ماهه خود بیش از 4۰2 هزار تن صادرات را گزارش 
کرده که حدود ۱65۰۰ میلیارد ریال درآمد برایش ایجاد کرده 

است. 
بررسی های چیالن از اطالعات مندرج در سامانه کدال نشان 
می دهد که فروش ۱25 هزار تن شمش فوالد کاوه جنوب 
کیش به داخل کشور با متوسط نرخ ۳77۱ تومان در هر کیلو، 
حدود 47۰۰ میلیارد ریال درآمد داشته است یعنی 25 درصد 
درآمد صادراتی این شرکت! به عبارت دیگر می توان گفت 8۰ 
درصد درآمد پنج ماهه " کاوه" از عملکرد صادراتی آن ایجاد 

شده است!

رئیس انجمن فوالد در پیام به همایش "عبور از بحران در صنعت متالورژی و فوالد":
با حذف قوانین و مقررات مزاحم، تسهیل گر صادرات فوالد باشید

عـــدد خبــــر

پتانسیل ها، فرصت ها و تهدیدهای پیش 
روی ذوب آهن اصفهان 

منصور یزدی زاده
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین تولید کننده فوالد در ایران در 
اســفند ماه امسال  وارد پنجاه و دومین سال حیات پر ثمر خود 

می شود. 
به دلیل اینکه در زمان تاسیس این شرکت، فعالیت های صنعتی 
در ایران شــکل نگرفته بود، ذوب آهــن اصفهان متولی تربیت 
صنعتگران و مدیرانی شــد که هم اکنون در تمام صنایع کشور 

حضوری فعال دارد.
این مجتمع صنعتی هم اکنون 72 درصد کل تیرآهن و 8 درصد 
کل میلگرد کشــور را تولید می کند و سهم ۹ درصدی در تولید 
فوالد خا م دارد و از ابتدی تاسیس خود بیش از 72 میلیون تن 
محصول نهایی تولید کرده و نقش به سزایی در شکل گیری پروژه 

های عمرانی کشور ایفا نموده است. 
سابقاً تصور عموم بر این بود که ذوب آهن تنها فوالد ساختماني 
را تولید می کند به  طوری  که میلگرد موجود در بازار را به اســم 

میلگرد ذوب می شناختند.
 برج میالد نمونه ای از مصرف فوالد شــرکت ذوب آهن در پروژه 
های مهم اســت و در فونداسیون این پروژه حدود دو هزار تن از 
میلگردهای سایز 28 و ۳2 این شــرکت استفاده شده است اما 
این شرکت با انجام پروژه های مختلف قادر به تولید محصوالت 

صنعتی شده است.
تولید ریل گل سرسبد تولیدات صنعتی ذوب آهن به شمار می رود 
و این شرکت قادر به تولید انواع ریل است که در خطوط پرسرعت، 

فرعی و مترو کاربرد دارند. 
در ایــن خصوص تا کنون 25۰۰ تــن ریل به راه آهن جمهوری 
اســالمی تحویل داده شده اســت و بر اســاس قرارداد تا پایان 
ســال 4۰ هزار تن دیگــر نیز به این ســازمان تحویل داده می 

شود.  
بزرگ ترین دغدغه ذوب آهن درحال حاضر نداشــتن مواد اولیه 
کافی برای تولید است که متأسفانه آمار ظرفیت خالی این شرکت 
را باال می برد با این حال، برنامه تولید امســال شرکت ۳ میلیون 
و 5۰ هزار تن فوالد خام اســت که رونــد تولید تا کنون وجود 
مشکالت مختلف، به خوبی پیش رفته و امید می رود برنامه تولید 

امسال محقق گردد. 
هم اکنون چشم  انداز و استراتژی های ذوب آهن اصفهان این گونه 

در نظر گرفته شده است:
•  پیشتاز در تولید مقاطع طویل فوالدی در غرب آسیا با سرآمدی 
در کیفیت و سودآوری و  برند معتبر در بازارهای داخلی و خارجی

•  ایفای نقش کلیدی در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور با 
کمک به توسعه زیرساخت های صنعتی و عمرانی

•  قرار گرفتن بین 5 شرکت برتر فوالدسازی منطقه در کیفیت و 
سودآوری متکی بر فناوری بومی سازی

 در خصوص آب که یکی از منابع بسیار مهم و محدود در استان 
اصفهان است رویکرد شرکت استفاده از پساب ها است. قراردادهای 
خوبی با شــهرهای اطراف بسته ایم به طوری که طی 2 تا 4 سال 
آینده ۹۰ درصد مصارف آب شرکت ذوب آهن از پس آب ها تأمین 
خواهد شد. همچنین ما تنها شرکتی هستیم که از ابتدا نیروگاه 

ویژه خود را داشتیم.
 ذغالی که وارد باتري واحد کک ســازی می شود به کک تبدیل 
شده و گاز کک به اضافه گاز کوره های بلند، گاز مورد نیاز نیروگاه 

را تأمین می کنند. 
البته ترکیبی از گاز CH4 نیز استفاده می کنیم که نسبت آن یک 

به ده است یعنی تقریباً سوبسیدی از دولت نمی گیریم.
 میزان گاز مصرفی ما از شبکه سراسری بسیار کم است. از طرفی 
22۰ مگاوات تولید برق داریم. شرکت ذوب آهن دربرخي شرایط 

برق مازاد خود را به شبکه مي دهد.
در پایان، با توجه به اینکه پیش بینی می شــود کل تولید فوالد 
امســال بیش از 26 میلیون تن باشــد در حالی که کل مصرف 
داخلی حدود ۱5 میلیون تن می باشــد، نیازمند صادرات مازاد 

تولید فوالد هستیم. 
امیدواریم با تهمیداتی در دو بخش تأمین مواد اولیه شرکت های 
فوالدی و رفع موانع صادراتی، شاهد درخشش صنعت فوالد کشور 

در بخش تولید و صادرات باشیم.
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520-520510-550510-545545-540535-540530-540530-550535-555545-550صادراتی دریای سیاهورق سرد

411-440409-458/5435-462/5453/5-460457/5-475455-480470-472475-480/5468-475/5صادراتی ترکیه -FOBمیلگرد

442-461438-483457-483481-477481-487475-493485-502489-504498-500صادراتی چین-FOBمیلگرد 
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 دو سوم واحدهای صنعتی کوچک و متوسط راکد یا نیمه راکد هستند

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: دو سوم بنگاه های صنعتی کوچک و متوسط 
در شرایط رکود و یا نیمه رکود قرار دارند.

  برنامه کاهش ۱۰ میلیارد دالری واردات کاالهای صنعتی 
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: درصددیم با تحقق اهداف برنامه تعمیق ساخت داخل و 
داخلی سازی نیازهای صنعتی کشور به  میزان ۱۰میلیارد دالر واردات انواع کاالهای صنعتی 

به کشور را تا پایان سال ۱۴۰۰ و کاهش دهیم.
سهم ناچیزایران از تجارت جهانی 

یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: در شرایطی که باید سهم 
ایران از تجارت جهانی، حداقل یک درصد باشد ولی در حال حاضر سهم ایران از تجارت 
جهانی تنها ۰.3 درصد است؛ این یعنی سهم ایران در تجارت جهانی یک چهارم استانداردهای 

جهانی است.
گشایش صندوق ضمانت صادرات برای صادرات به کردستان عراق

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران خبر داد صادرکنندگان ایرانی می توانند کاالهای 
خود را به صورت اعتباری در بازه زمانی یک ماهه تا 3 ماهه به صورت اعتباری و نسیه به 
خریداران عراقی در بازار اقلیم کردستان بفروشند و صندوق ضمانت صادرات این معامله 

را تضمین می کند..
امکان کاهش هزینه های دولت وجود ندارد

وزیر اقتصاد و دارایی درباره کاهش وابستگی بودجه به نفت گفت: برای این که از لحاظ 
ساختاری نفت را از بودجه جدا کنیم یا باید هزینه ها را کمتر کنیم که امکان این کار وجود 

ندارد یا اینکه درآمدهای مالیاتی و یا سایر درآمدهای دیگر را افزایش دهیم.
چرخش ایران به سمت راه اندازی شبه سوئیفت با روسیه

یک مقام روس در حالی از راه اندازی شبکه پیام رسان شبه سوئیفت با ایران خبر داده که 
هنوز گام جدی و عملیاتی از سوی بانک مرکزی کشورمان برای فعال سازی پیمان های پولی 

برداشته نشده است.
 سفره هایی که ۵ برابر کوچک تر شد 

نرخ تورم خوراکی ها و آشامیدنی ها در ماه های اخیر امسال حکایت از کوچک تر شدن ۵ 
برابری سفره های مردم طی یک سال گذشته دارد.

ابالغ آیین نامه ساختار و تشکیالت مرکز اطالعات مالی
هیئت دولت آیین نامه ساختار و تشکیالت مرکز اطالعات مالی را که توسط شورای عالی 
مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم و در راستای اجرای قانون مبارزه 

با پولشویی تدوین شده بود را به تصویب رساند.
آمار سرمایه گذاری معادن در حوزه محیط زیست 

براساس آخرین اعالم مرکز آماری ایران، پنج هزار و 3۵3 معدن فعال در کشور وجود 
داشته که ۱۴۵۰ مورد از آنها فاضالب دارند که از این تعداد ۸۵۰ معدن دارای سیستم 
دفع فاضالب هستند و در مجموع فقط ۱۴.۷ درصد معادن کشور در بخش محیط زیست 

سرمایه گذاری داشته اند.
   اختیارات بانک مرکزی در خصوص مدیریت بازار ارز تمدید شد

به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 3 دستور اصلی درجلسه شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا و به ریاست رئیس جمهوری برگزار شد به این ترتیب 
است: ادامه روند آرامش در بازار ارز، کاال و خدمات، پیشگیری از رفتارهای سودجویانه در 
جهت حمایت از مصرف کنندگان و نیز هماهنگی بین سه قوه در خصوص مدیریت مناسب 

در شرایط تحریم.
برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه

دبیر کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه از برنامه دو طرف برای تعریف حوزه های 
جدید همکاری در این کمیسیون خبر داد.
صادرات ۵  ماهه امسال چقدر بود

صادرات قطعی کاالهای غیرنفتی کشور در ۵ ماهه امسال بالغ بر ۱۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون 
دالر بوده است که به لحاظ حجمی 6۰ هزار ۷3۷ تن محسوب می شود.

خارجی
سقوط ۲.۳ درصدی شاخص بورس عربستان در پی حمله پهپادها

در پی حمله پهپادها به تأسیسات نفتی عربستان، شاخص بورس این کشور ۲.3 درصد کاهش 
یافت. همچنین با مختل شدن عرضه نفت به بازارهای جهانی، ارزش دالر در برابر سایر 

ارزهای مهم دنیا ۰.۲ درصد کاهش یافت و به ۹۸.۰۵3 رسید.
صندوق بین المللی پول: اقتصاد جهان تا رکود فاصله زیادی دارد

یک مقام صندوق بین المللی پول گفت:درگیری های تجاری بر رشد اقتصاد جهان تاثیر می 
گذارد ولی ما هیچ رکودی را با شرایط فعلی پیش بینی نمی کنیم. 

 روسیه هیچ وامی به دالر نمی گیرد
وزارت مالی روسیه اعالم کرد که روسیه تا پایان امسال و سال ۲۰۲۰، هیچ وامی را به دالر 

آمریکا دریافت نخواهد کرد و به جای آن به دریافت یورو و یوآن رو خواهد آورد.
شاخص اعتماد تجاری آفریقای جنوبی به پایین ترین سطح ۳۴ ساله رسید

شاخص تجاری آفریقای جنوبی که توسط اتاق بازرگانی و صنعت این کشور ارائه می شود، از 
۹۲ واحد در ماه جوالی، به ۸۹.۱ واحد در ماه گذشته سقوط کرد که این پایین ترین سطح 

3۴ ساله آن است.
بورس لندن پیشنهاد خریداری شدن توسط هنگ کنگ را رد کرد

گروه بورس لندن اعالم کرد که درخواست خرید ۲۹.6 میلیارد پوندی خود توسط بورس 
هنگ کنگ را رد کرده است.

احتمال صدور اوراق قرضه ۵۰ ساله در آمریکا
رییس خزانه داری آمریکا گفت در صورت وجود تقاضای مناسب، آمریکا برای کاهش 

ریسک بدهی ۲۲ تریلیون دالری اوراق قرضه ۵۰ ساله منتشر خواهد کرد
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قرارداد آتی فوالد در بورس بمبئی راه اندازی می شود

بورس و فدراسیون فوالد طی یک همکاری بلندمدت قراردادهای آتی محصوالت فوالدی طویل و تخت را راه اندازی می کنند. با امضای تفاهم نامه 
میان بورس بمبئی و فدراسیون مصرف کنندگان فوالد هند، فدراسیون مذکور تمامی امکانات و اعضای خود را برای مشارکت در قراردادهای آتی 
فوالد این بورس به میدان خواهد آورد که براساس نظر کارشناسان این اقدام موجب رشد صنعت فوالد هند در سال های آینده خواهد شد و ضمن 
ایجاد دسترسی عادالنه فعاالن بازار برای سرمایه گذاری در قراردادهای آتی فوالد و پوشش ریسک های این بازار، موجب افزایش مشارکت همگانی 

در قراردادهای مذکور خواهد شد.

بازار سی آی اس رو به بهبود است

دولت هند با وضع تعرفه واردات بر روی 
فوالدهای وارداتی موافقت نکرد

کاهش فروش و توقف در مسیر بزرگترین معدن 
سنگ آهن جهان 

رویترز گزارش داد:
ضرر فوالدسازان چینی در نیمه نخست 2019 

جو منفی بازار قراضه ترکیه همچنان بر بازار بیلت سی آی اس فشار وارد نموده و عرضه 
کننده ها را مجبور کرده تخفیف دهند و خریداران نیز به دنبال قیمت های پایین ترند. با 

این حال تقاضای قراضه و بیلت هر دو به تدریج رو به بهبود است. 
با این که پایه های بازار ضعیف است ولی خبر هایی از بهبود تقاضا از بازارهای سنتی و 
بازارهای جدید خریدار به گوش می رسد. ولی خریداران هنوز به دنبال تخفیف بیشترند. 
گرچه کارخانه ها اغلب بیلت تولید اکتبر را ۳65 تا ۳7۰ دالر هر تن فوب دریای ســیاه 
پیشنهاد می دهند ولی برخی از تجار در ۳5۰ تا ۳6۰ دالر هر تن فوب نیز پیشنهاد داده 
اند.همچنین اگرچه میزان ورق گرم عرضه صادراتی ســی آی اس کم است ولی باز هم 
عرضه کننده ها مجبورند به دلیل کمبود تقاضا در بازارهای مصرف کننده و افت بازارهای 

مواد اولیه قیمت ها را کاهش دهند. 
قیمت پیشنهادی کارخانه ام ام ک هفته گذشته ۱۰ تا ۱5 دالر هر تن افت داشته و در 

محدوده 4۳۰ تا 4۳5 دالر هر تن فوب دریای سیاه گزارش شده است.
ورق گرم اوکراین نیز 445 تا 45۰ دالر هر تن سی اف آر به ترکیه عرضه شده که معادل 
4۳۰ تا 4۳5 دالر هر تن فوب است. فعاالن بازار معتقدند در آینده نزدیک قیمت ها نزولی 

است و در ماه سپتامبر به 4۰۰ دالر هر تن فوب نیز خواهد رسید.

 ISA طبــق اعالم انجمن فــوالد هند
دولت هندوســتان با اعمال تعرفه 25 
درصدی بر روی فوالد وارداتی موافقت 

نکرد.
پــس از اجرای تعرفه هــای وارداتی و 
محدودیت های ســهمیه ای از سوی 
آمریکا و اتحادیه اروپا، انجمن فوالد هند 
انتظار داشت که با موافقت دولت هند در 
اعمال تعرفه، از ورود بی رویه محصوالت 

فوالدی خارجی به این کشور جلوگیری نموده و آنرا محدود نماید.
انجمن فوالد هند اعالم کرده به دلیل روابط تجاری پرتنش میان کشورها، واردات فوالد 
هند در حال افزایش است اما دولت هند معتقد است هنوز اطالعات بیشتری در زمینه 
تاثیر تعرفه های آمریکا و اروپا بر بازار هند وجود ندارد تا مبنای قانونی به تصمیم وضع 

تعرفه ها باشد.

تولید فوالد چین در اوت 2۰۱۹ میالدی پیش از آغاز محدودیت های تولید این محصول 
افزایش یافت و اغلب شرکت های فوالدساز چینی نیمه نخست سال 2۰۱۹ ضرر کردند.

تولید فوالدخام چین در اوت 2۰۱۹ میالدی با 2.4 درصد رشد به 87 میلیون و 25۰هزار 
تن رســید. این در حالی است که طی دو ماه پیش از آن، تولید فوالد در چین کاهش 
یافته بود.محدودیت های تولید فوالد خام برای پیشگیری از آلودگی هوا در اکتبر 2۰۱۹ 
میالدی آغاز می شود به همین دلیل فوالدسازان چینی پیش از آغاز این محدودیت ها 
در مــاه اوت تولید فوالد خام خــود را افزایش دادند.همچنین طی اوت 2۰۱۹ میالدی 
میزان تولید روزانه فوالد خام در چین با 2.2 درصد رشد نسبت به ماه پیش از آن به 2 
میلیون و 8۱۰ هزار تن رسید.این فوالدساز بزرگ جهان طی ماه های اخیر تحت فشار 
کاهش سود قرار گرفته است و به نظر می رسد تنش تجاری با آمریکا نیز در این روند 
تاثیر داشته است. تحلیلگران بر این باورند که تمام بخش تولید چین تحت تاثیر جنگ 
تجاری بوده و تولید و فروش خودرو و لوازم خانگی با چالش هایی مواجه هستند.اغلب 
فوالدســازان چینی طی نیمه نخست سال 2۰۱۹ میالدی کاهش سود و یا رسیدن به 
ضرر را گزارش کرده اند. این در حالی اســت که در 8 ماهه نخست سال جاری میالدی 
تولید فوالد خام چین با ۹.۱ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال 2۰۱8 میالدی به 

664 میلیون و 87۰ هزار تن رسید.

جدیدترین گزارش های خبــری از پایان عملیات تولید در معدن بروکوتو از مهمترین 
معادل مهم واله، بزگترین معدن سنگ آهن جهان در برزیل حکایت دارد.

بنابراعالم آژانس معدن ملی برزیل، فعالیت این معدن به سبب بهره برداری بیشتر از سقف 
تعیین شده توسط این مرکز به حال تعلیق درآمده است. شرکت معدنی واله برزیل پیش 
از این اعالم کرده بود طبق دستور دادگاه محلی فعالیت شماری از سدهای باطله سنگ 
آهن را در این کشور متوقف نموده است.به گزارش استیل پرایس، به واله اجازه داده شده 
تا معدن بروکوتو خود را با ظرفیت تولید ســاالنه ۳۰ میلیون تن سنگ آهن که معادل 
8 درصد تولید ساالنه آن می باشد بازگشایی کند. این معدن بیش از به دلیل فشارهای 
داخلی و بین المللی و افزایش بازرسی های امنیتی معادن پس از شکست سد باطله این 
شرکت در ژانویه جاری تعطیل شده بود.این گزارش می افزاید: میزان تولید سنگ آهن 
واله در سه ماهه دوم سال 2۰۱۹ با کاهش ۳4 درصدي در مقایسه با سال قبل روبرو شده 
است و میزان تولید شرکت معدني واله از جمله معدن بروکوتو در مدت زمان مذکور به 
64.۰57 میلیون تن کاهش یافته است. همچنین میزان فروش این شرکت در مدت زمان 

مذکور ۱5.5 درصد تنزل یافته و به سطح 6۱.۹45 میلیون تن رسیده است.

تغییرات قیمتی در باز میلگرد عراق، ترکیه و چین

در راستای افت قیمت ها در بازارهای جهانی، عرضه کنندگان مقاطع در عراق قیمت های پیشنهادی خود را پایین آوردند. 
قیمت پیشنهادی ایران یک ماه اخیر ۱5 تا 2۰ دالر کاهش داشته به ۳7۰ تا ۳85 دالر هر تن سی پی تی سلیمانیه رسیده 
که حمل اکتبر است. تجار ترجیح می دهند در تناژ محدود خرید کنند. میلگرد اوکراین نیز 5۰۰ تا 5۱۰ دالر هر تن سی 
اف آر ام القصر عراق است که ۱۰ دالر افت داشته است. از طرفی اغلب عرضه کنندگان در ترکیه قیمت پیشنهادی به عراق 

را 2۰ تا ۳۰ دالر پایین آورده به 46۰ تا 47۰ دالر هر تن سی پی تی اربیل رسانده اند.
به گزارش مرکز خدمات فوالد ایران،  تولید کننده های داخلی نیز قیمت های داخلی را 5 تا ۱۰ دالر نسبت به یک ماه 
قبل پایین آورده به 47۰ تا 525 دالر هر تن درب کارخانه رسانده اند. تولید کننده های داخلی اغلب در نقاط شمالی عراق 
هستند که باید با تولیدات ایران رقابت کنند و تجار میلگرد ایران را 46۰ دالر هر تن درب انبار پیشنهاد می دهند که رقابت 

با این قیمت سخت است.
همچنین افت تقاضا موجب شده عرضه کننده های مقاطع ترکیه باز هم پیشنهادات صادراتی را پایین بیاورند. بعد از چند 

هفته رقابت شدید با محصوالت چین، اخیرا موفق شدند به سنگاپور میلگرد بفروشند. 
میلگرد تولید اکتبر ترکیه در بازار صادرات آن 42۰ تا 4۳۰ دالر هر تن فوب شده در حالی که یک هفته قبل 4۳۰ تا 4۳5 
دالر بود و در تناژ باال امکان خرید در 4۱5 دالر نیز وجود دارد. در بازار داخلی ترکیه تقاضا کم است و قیمت پیشنهادی 5 

دالر افت داشته و به 42۰ تا 4۳۰ دالر هر تن درب کارخانه رسیده است. 
آخرین قیمت میلگرد صادراتی چین در ثبات و به طور میانگین 46۹ دالر هر تن فوب ثبت شده است. کارخانه ها در 47۰ 
تا 475 دالر و تجار در 465 تا 47۰ دالر هر تن فوب پیشنهاد می دهند. انتظار می رود روزهای آتی قیمت ها را باالتر 

ببرند و در هفته اخیر در بازار داخلی نیز میلگرد در ثبات بوده و 5۱۳ تا 5۱7 دالر هر تن درب کارخانه ثبت شده است.
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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 دوم شهریورهفته اول شهریورسایز

0.488,00087,000

0.571,80073,500

0.679,00078,000

0.774,00074,000

0.870,50070,000

0.970,00070,000

169,00068,500

1.2569,50069,500

1.569,50069,000

2******

2.569,50069,500

هفته دوم شهریورهفته اول شهریورسایز

6.544,80044,600

8******

10******

1258,00058,000

1458,00058,000

هفته دوم شهریورهفته اول شهریورسایز

345,20045,300

445,20045,300

545,20045,300

645,20045,300

845,20045,300

1045,20045,300

هفته دوم شهریورهفته اول شهریورسایز

645,20045,300

845,20045,300

1045,20045,300

1245,20045,300

1445,20045,300

1645,20045,300

هفته دوم شهریورهفته اول شهریورسایز

842,60042,600

1041,20040,900

1241,20040,900

1441,70041,400

1641,70041,400

1841,70041,400

2041,70041,400

2241,70041,400

2541,70041,400

2841,700***

30******

3242,400***

هفته دوم شهریورهفته اول شهریورسایز

258,80056,700

358,000***

458,000***

558,00055,500

656,00055,500

856,00055,500

1056,20055,500

1256,00055,500

1555,80055,500

2053,50053,000

2552,20052,000

روند تغییرات
قیمت محصوالت فوالدی 

در بازار تهران

قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون )ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

4۹.8۰۰6.۰251398/06/17۳۰/۰8/۱۳۹8ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

151,2485,0421398/06/171398/09/30ورق قلع اندودفوالد مبارکه اصفهان

49,31912,8081398/06/171398/08/30ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

57,66316,9431398/06/171398/09/30ورق سرد Bفوالد مبارکه اصفهان

80,2467,8561398/06/171398/09/30ورق گالوانیزه Gفوالد مبارکه اصفهان

48,49450,0501398/06/251398/08/30ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

47,8504,8041398/06/251398/08/30ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

42,6886,6001398/06/241398/08/20سبد تیرآهن مخلوطذوب آهن اصفهان

39,4493,3001398/06/241398/08/20تیرآهن ۱4 تا ۱8ذوب آهن اصفهان

فوالد خوزستان
شمش بلوم 

5SP)۱5۰*۱5۰(
34,79730,0001398/06/251398/07/23

مجتمع فوالد خراسان
سبد میلگرد 
A3-۱428تا

36,4883,3001398/06/241398/06/27

شرکت معدنی وصنعتی 

چادرملو

شمش بلوم 
5SP)۱5۰*۱5۰(

33,73010,0001398/06/241398/07/22

فوالد کاوه جنوب کیش
شمش بلوم 

5SP)۱5۰*۱5۰(
32,96110,0001398/06/251398/07/02

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،   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(

فوالد آذربایجان
سبد میلگرد ۱4 تا 

A3 - ۳2
37,0375,5001398/06/251398/06/30

پرشین فوالد 

 آریا
A3-2۰35,8981,8481398/06/171398/06/24میلگرد ۱4تا

مجتمع صنعتی ذوب آهن 

پاسارگاد

شمش بلوم 

5SP)۱5۰*۱5۰(
33,44410,0001398/06/241398/07/21

35,8651,1001398/06/251398/06/30سبد میلگرد مخلوطفوالد کاوه اروند

35,8982861398/06/201398/06/26سبد میلگرد مخلوطگروه صنعتی درپاد تبریز

مجتمع ذوب آهن

 فوالد خزر

شمش بلوم 

5SP)۱5۰*۱5۰(
34,10310,0001398/06/251398/06/30

مجتمع فوالد

 ظفر بناب
37,1441,1001398/06/241398/06/27سبد میلگرد مخلوط

ذوب و نورد زرفام
شمش بلوم 

5SP)۱5۰*۱5۰(
33,4442,0001398/06/251398/06/30

سبد میلگرد ۱4 تا ۳2 فوالد کویر کاشان
A3 -

36,6533,3001398/06/241398/06/27

سبد میلگرد ۱4 تا ۳2 فوالد کویر کاشان
A3 -

36,8123,3001398/06/201398/06/25

پرشین فوالد
37,7272201398/05/061398/05/09میلگرد ۱4تاA۳-2۰ آریا
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تغییرات قیمت محصوالت فوالدي در بازار تهران 

ورق روغنی ورق سیاه میلگرد ساده میلگرد آجدار نبشی ناودانی


