
سوی  از  شده  منتشر  گزارش  براساس 
ایران،  فوالد  تولیدکنندگان  انجمن 
فوالدسازان کشور در دو ماهه اول امسال 
بر 4 میلیون و 258 هزار تن فوالد  بالغ 
میانی تولید کردند که 2 میلیون و 233 
و  میلیون  و 2  بیلت  و  بلوم  آن  تن  هزار 
25 هزار تن اسلب بوده است. این میزان 
به دو ماهه سال قبل، 21 درصد  نسبت 
آماری  گزارش  این  می دهد.  نشان  رشد 
مدت  همین  در  که  است  آن  از  حاکی 
 3 به  کشور  فوالدی  محصوالت  تولید 
میلیون و 4۰۷ هزار تن رسیده که رشد 5 
درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل 
یعنی تولید 3 میلیون و 24۹ هزار تنی دو 

ماهه سال ۹6 داشته است.

رشد 30 درصدی تولید بلوم و بیلت 
در دو ماهه اول امسال 

آمارهای انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
نشان می دهد تولید شمش فوالدی کشور 
)بیلت و بلوم( در دوماهه سال جاری با 3۰ 
درصد رشد نسبت به دوماهه سال قبل، به 
2 میلیون و 233 هزار تن رسیده است. 
به عبارت دیگر در مقایسه دوماهه امسال 
هزار  از 5۰۰  بیش  قبل،  سال  به  نسبت 
تن به تولید شمش فوالدی کشور اضافه 

شده است.

رشد 14 درصدی تولید ورق گرم و 5 
درصدی میلگرد

عمده تولیدات محصوالت فوالدی دوماهه 
امسال مربوط به ورق گرم به میزان یک 
تولید  بود. رشد  میلیون و 4۰۹ هزار تن 
گزارش  درصد   14 مدت  این  در  ورق 
این  شده است. فوالدسازان همچنین در 
هزار  و 126  میلیون  تولید یک  به  مدت 
تن میلگرد رسیدند که رشد آن بالغ بر 5 
درصد بود. رشد تولید تیرآهن نیز مطلوب 
بوده و این محصول با رشد ۹4 درصدی 
البته  که  است  رسیده  تن  هزار   1۷3 به 
بخشی از این رشد ناشی از رونق ساخت 
و ساز به دنبال افزایش بهای مسکن بوده 
تولیدکننده  کارخانجات  همچنین  است. 
تن  این مدت 36۰ هزار  فوالد کشور در 
ورق سرد و 2۰۷ هزار تن ورق پوششدار 

تولید کرده اند.
اول پارسال یک  فوالدسازان در دو ماهه 
یک  گرم،  ورق  تن  هزار   24۰ و  میلیون 
میلیو ن و ۷3 هزار تن میلگرد، 421 هزار 
تن ورق سرد، 2۷2 هزار تن ورق پوششدار 

و 8۹ هزار تن تیرآهن تولید کرده بودند.
گزارش انجمن فوالد همچنین می افزاید در 
دو ماهه نخست امسال به تولید 4 میلیون 
و 564 هزار تن آهن اسفنجی رسیدند که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 2۹ 
درصدی داشت چراکه تولید سال گذشته 
است.  بوده  تن  هزار   532 و  میلیون   3

 12 رشد  با  ایران  فوالد  صادرات 
درصدی به 1.2 میلیون تن رسید

تولیدکنندگان  انجمن  گزارش  همچنین 
فوالد  صادرات  و  واردات  از  ایران  فوالد 
می دهد  نشان  امسال  اول  ماهه  دو  در 
فوالدسازان در مدت مذکور یک میلیون و 
214 هزار تن فوالد میانی و 413 هزار تن 

محصوالت فوالدی صادر کرده اند.
فوالد  صادرات  رشد  چیالن،  گزارش  به 
میانی 12 درصد بود و 8۷5 هزار تن بیلت 
و بلوم و 33۹ هزار تن اسلب صادر شده 
بیلت ۹1  و  بلوم  البته صادرات  است که 
درصد رشد درحالی که صادرات اسلب 46 
درصد افت داشته است. آمارهای انجمن 
نشان می دهد صادرات آهن اسفنجی در 
افت 3۹  که  بود  تن  هزار  مدت ۹۹  این 
سال  شده  ثبت  رقم  به  نسبت  درصدی 

قبل یعنی 161 هزار تن داشت.
محصوالت  صادرات  بخش  در  همچنین 
فوالدی شاهد رشد 12۹ درصدی نسبت 
به مدت مشابه سال قبل بودیم به گونه ای 
که صادرات از رقم بسیار پایین 18۰ هزار 
تن در دو ماهه اول سال ۹6 به 413 هزار 

تن در دو ماهه امسال رسید.
محصوالت  صادرات  حجم  بیشترین 
فوالدی شامل 112 هزار تن میلگرد شاخه 
بود و سایر اقالم صادراتی شامل ۹4 هزار 
تن میلگرد کالف، 82 هزار تن ورق گرم 
باالی 3 میلیمتر، 55 هزار تن ورق گرم 
تیرآهن، ۹  تن  میلیمتر، 3۰ هزار  زیر 3 
هزار تن ورق پوششدار و 4 هزار تن ورق 

سرد بوده است. 
کالف  و  شاخه  میلگرد  صادرات  رشد 
بود.  درصد  و 1۷6  درصد  ترتیب 35  به 
رشد صادرات ورق گرم زیر 3 میلیمتر نیز 
قابل توجه و حدود 54۰۰ درصد می شد. 
ورق گرم باالی 3 میلیمتر، ورق پوششدار 
و ورق سرد به ترتیب رشد 44۷ درصد، 
صبت  به  را  درصد   1۰۰ و  درصد   2۰۰
تیرآهن  صادرات  که  درحالی  اند  رسانده 

افت 3 درصدی داشته است.

کاهش واردات در همه اقالم فوالدی 
به جز ورق های پوشش دار!

آمارهای انجمن نشان می دهد در مقابل 
و  میانی  فوالد  واردات  صادرات،   رشد 
ترتیب  به  افت  فوالدی شاهد  محصوالت 

1۷ درصد و 4۷ درصدی بوده است.
از 6 هزار تن در دو  واردات فوالد میانی 
ماهه اول سال قبل به 5 هزار تن در سال 
و  بیلت  آن  تن  هزار   4 که  رسید  جاری 
واردات  بود.  اسلب  نیز  تن  هزار  و  بلوم 
تن  هزار  از 351  نیز  فوالدی  محصوالت 
به 18۷ هزار تن رسیده است. عمده اقالم 
وارداتی ورق سرد به میزان 68 هزار تن 
به  را  درصدی   2۷ کاهش  البته  که  بود 
ثبت رسانده است. 48 هزار تن نیز واردات 
تن  و 4۷ هزار  میلیمتر  زیر 3  ورق گرم 
سرد  ورق  واردات  که  بود  پوششدار  ورق 
ورق  که  درحالی  داشت  افت  درصد   2۷

پوششدار رشد ۹ درصدی داشته است.
بیشترین افت واردات متعلق به ورق گرم 
باالی 3 میلیمتر می باشد که با ۹۰ درصد 

افت به 2 هزار تن رسید.

ظاهری  مصرف  درصدی   25 رشد 
فوالد میانی در کشور

فوالد  تولیدکنندگان  انجمن  آمارهای 
ظاهری  مصرف  می دهد  نشان  همچنین 
فوالد میانی در کشور افزایش و در مقابل 
مصرف محصوالت فوالدی کاهش داشته 

است.
این گزارش نشان می دهد مصرف ظاهری 
اول  ماهه  دو  در  کشور  در  میانی  فوالد 
امسال با 25 درصد رشد از 2 میلیون و 
448 هزار تن به 3 میلیون و 48 هزار تن 
این  از  اسلب  مصرف  است. سهم  رسیده 
میزان یک میلیون و 686 هزار تن و سهم 
بیلت و بلوم یک میلیون و 362 هزار تن 
و  درصد  اسلب 42  مصرف  رشد  که  بود 

بیلت و بلوم 8 درصد گزارش شده است.
همانگونه که مطرح گردید مصرف ظاهری 
درصدی   ۷ افت  با  فوالدی  محصوالت 
هزار  و 42۰  میلیون  از 3  و  همراه شده 
میلیون   3 به  قبل  سال  ماهه  دو  در  تن 
امسال  اول  ماهه  دو  در  تن  هزار  و 181 
رسیده است. بیشترین افت مصرف مربوط 
به ورق های پوششدار بود که به 21 درصد 
رسید بعد از آن ورق سرد با کاهش مصرف 

مواجه شد.
مصرف ظاهری ورق پوششدار از 154 هزار 

تن به 114 هزار تن رسید و ورق سرد از 
رسید.  تن  هزار   424 به  تن  هزار   512
 6 با  گرم  ورق  ظاهری  مصرف  همچنین 
درصد کاهش از یک میلیون و 4۰2 هزار 
تن در دو ماهه نخست سال قبل به یک 
میلیون و 322 هزار تن و میلگرد با 5 درصد 
افت از ۹۷4 هزار تن به ۹3۰ هزار تن رسید. 
رشد  با  که  محصولی  تنها  است  گفتنی 
مصرف مواجه شد تیرآهن بود که مصرف 
آن با 121 درصد رشد از 66 هزار تن به 

146 هزار تن رسید.
ظاهری  مصرف  می افزاید  گزارش  این 
آهن اسفنجی هم در دو ماهه اول امسال 
امر  این  دلیل  می توان  که  بوده  افزایشی 
فوالد  تولید  و  مصرف  رشد  از  ناشی  را 
میانی در کشور دانست. رشد مصرف این 
محصول 23 درصد عنوان شده و مصرف 
از 3 میلیون و 633 هزار تن در دو ماهه 
اول سال ۹6 به 4 میلیون و 465 هزار تن 

در دو ماهه نخست امسال رسیده است.

ورق سرد پیشتاز واردات محصوالت 
فوالدی به کشور

در بخش دیگر این گزارش اشاره ای به 
فوالدی  محصوالت  و  میانی  فوالد  سهم 
طی  فوالد  صادرات  و  واردات  تولید،  از 
مطابق  که  شده   ۹۷ سال  اول  ماهه  دو 
ورق  سهم  تولید  بخش  در  گزارش  این 
توجه  قابل  تولید  کل  در  همچنان  گرم 
محصوالت  کل  از  درصد   41.4 و  است 
تولیدی را به خود اختصاص داده است. 
میلگرد سهم 33 درصدی داشته و سهم 
پوششدار  ورق  درصد،   1۰.6 سرد  ورق 
6.1 درصد و تیر آهن 5.1 درصد از کل 

تولیدات است.
در بخش واردات سهم ورق سرد پیشتاز 
است و 35.6 درصد از کل واردات را به 
ورق  سپس  است.  داده  اختصاص  خود 
با  پوششدار  ورق  درصد،   26.2 با  گرم 
24.6 درصد، میلگرد با 5.2 درصد، فوالد 
میانی با 2.1 درصد و در نهایت تیرآهن 

با 1.6 درصد از کل قرار دارند.
فوالد  سهم  صاردات  حوزه  در  همچنین 
حدود  و  توجه  قابل  صادرات  در  میانی 
با  از آن میلگرد  بعد  ۷۰.3 درصد است. 
درصد،   ۷.۹ با  گرم  ورق  درصد،   11.۹
با  تیرآهن  درصد،   5.۷ با  اسفنجی  آهن 
1.۷ درصد، ورق پوششدار با ۰.5 درصد 

و ورق سرد با ۰.2 درصد قرار دارند. 

بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

به نقش حمایتی انجمن ها از صنعت 
و دولت توجه شود

جهانبخش شکری
رئیس هیئت مدیره جهان فوالد غرب 

با نگاهی به ساختارها و سیاست گذاری های کالن کشورهای 
توسعه یافته متوجه می شویم که انجمن ها و تشکل های غیر 
دولتی برای دستیابی به اهداف ساختاری در صنایع مختلف 
تشکیل می شوند و واحدهای مختلف تولیدی و صنفی ضمن 
سازمانی  درون  منافع  و  رقابتی  رویکردهای  دارای  اینکه 
و  به منافع مشترک  راستای دستیابی  ولیکن در  می باشند 
ملی و رفع مشکالت صنفی، زیر چتر همین تشکل ها به یاری 
دولت،  با  متقابل  حمایتی  تعامل  یک  در  تا  می آیند  دولت 

شکوفایی صنعتی را عملیاتی کنند.
تشکل  یک  نیازمند  کشورها  همه  در  تولیدی  واحدهای 
قدرتمند و دارای برنامه و تعامل می باشند که بتواند نسبت 
به برنامه ریزی و ارائه راهکارها و طرح های کارشناسی و موثر 
دارد  بر  گام  کشور  بهبود صنعت  و  وری  بهره  توسعه  برای 
و در تدوین برنامه های دولت و همچنین دستیابی اعضا به 

بازارهای فرامرزی و رفع موانع تولید موثر واقع گردد.
در کشور ما نیز تولیدکنندگان فوالد کشور همین انتظارها 
را از انجمن تولیدکنندگان فوالد دارند تا  نسبت به پیگیری 
مسائل و رفع موانع پیش روی اعضا از طریق ارتباط موثر با 
مراجع ذی صالح اقدام نماید تا اعضا بتوانند با آرامش خاطر 

بیشتر به امر تولید و تجارت گام بردارند.
اما در این بین باید بدانیم دولت به عنوان یک برنامه ریز کالن 
کشور، به منظور برنامه ریزی صحیح، دقیق و به موقع، نیازمند 
اطالعات و شناخت کامل از فعالیت های واحدهای تولیدی 
و تجاری می باشد که این اطالعات به خوبی نزد انجمن ها 
می باشد لذا یکی از بازوهای پرتوان دولت، تشکل های صنفی 
می باشند که ضمن شناخت موانع و محدودیت ها توان ارائه 
راهکارها را دارند. به همین دلیل هم همان گونه که مطرح 
گردید انجمن ها در کشورهای توسعه یافته بازوی حمایتی 
دولت ها هستند ولیکن در کشور ما به دلیل سابقه ساختاری و 
تفکری، عمدتا تصمیم گیری از باال به پایین صورت می پذیرد 
انجمن ها وارد کارزار شده و  با مشکالت،  از برخورد  و پس 
پیگیری و تالش می نمایند تا نسبت به رفع محدودیت های 
پیش بینی نشده اقدام نمایند! این رویکرد غیر موثر دولت 
باعث شده که نقش تشکل ها از یک بازوی حمایتی صنعت 
و دولت تنزل پیدا کرده و الزم است با توجه ویژه به نقش 
تشکل ها، زمینه بهبود وضعیت صنعت و واحدهای تولیدی 

فراهم گردد.

 شماره 135  نیمه دوم خرداد ماه 1397 

گزارش دو ماهه انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران منتشر شد:
تولید فوالد ایران از ۴.۲ میلیون تن عبور کرد/ صادرات به 1.7 میلیون تن رسید 

آخریــن اخبار، آمــار و اطالعات 
صنعت و بازار فوالد را در ســایت 

خبری - تحلیلی
www.chilanonline.com

دنبال کنید.

کتاب سال فوالدایران
)ویژه سال 97( منتشر می شود.

مشارکت و دریافت اطالعات از طریق 
تماس با  
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جناب آقای کسري ذوالفقاري 
درگذشت پدر بزرگوارتان، مرحوم کیومرث ذوالفقاري، 
مشاور ارشد گروه صنعتي بازرگاني شکري را  به شما 
و همکاران گرامی ایشان تسلیت عرض نموده و برای 
آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای شما 
منان  خداوند  از  جزیل  صبر  ارجمندتان  خانواده  و 

خواستاریم. 
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران و گروه رسانه ای چیالن



2
کارخانه صدر فوالد خرم آباد یک سال است که تعطیل شده است. یکی از مشکالت این کارخانه بازپرداخت سود و جرائم بانکی تسهیالتی بود که 

مدیریت آن توان پرداخت آن را نداشت.
این کارگران حدود 3 میلیارد تومان طلب دارند و چندین بار در محل استانداری و همچنین در کارخانه تحصن و تجمع کرده اند. یکی از کارگران 
کارخانه صدر فوالد اظهار داشت: از چند سال گذشته کارخانه صدر فوالد چندین بار تعطیل شد و سرانجام از یک سال قبل به صورت کامل به حالت 

تعطیل درآمد. در این مدت 1۰ ماه حقوق معوق داریم که پرداخت نشده و امروز یک سال است که بیکار هستیم.
مسئوالن استانی گفته اند تالش هایی در جریان است تا حقوق کارگران پرداخت شود و کارخانه به سرمایه گذار جدید واگذار شود. 

مشکالت بخش خصوصی فوالد
تعطیلی یک واحد فوالدی در خرم آباد
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تومانی فوالد خوزستان

تقسیم سود نقدی 

درصد رشد سود هر سهم فوالد مبارکه

ریال سود برای سهامداران گل گهر

ریال سود هر سهم ذوب آهن در
سال مالی 96

یونسیان مدیرعامل 
شرکت ملی فوالد ایران شد

فوالد  سهام  صاحبان  سالیانه  عمومی عادی  مجمع  در 
خوزستان، سود نقدی ۷5 تومانی به ازای هر سهم تصویب 
شد. به گزارش چیالن، فوالد خوزستان برای سال مالی 

۹6 حدود 1125 ریال سود محقق کرده است.

براساس گزارش حسابرسی نشده، فوالد مبارکه اصفهان در 
سال گذشته )سال مالی منتهی به 2۹ اسفند ۹6( موفق شد 
۷21 ریال سود به ازای هر سهم محقق کند. این شرکت 
که در سال ۹5 بالغ بر 2۷۷ ریال سود محقق کرده بود 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 16۰ رشد در سود هر سهم 
داشته است. فوالد مبارکه براساس عملکرد 12 ماهه آخرین 
پیش بینی سال مالی ۹6 را 1۰5 درصد پوشش داده است.

گزارش  براساس  گهر  گل  صنعتی  و  معدنی  شرکت 
تحقق  به  موفق  گذشته  مالی  سال  در  شده  حسابرسی 
سود ۷۰4 ریالی به ازای هر سهم شد. گل گهر نسبت به 
گزارش 12 ماهه حسابرسی نشده 2 درصد افزایش سود 
داشته و درنتیجه رشد سود نسبت به سال مالی ۹5 حدود 
11۰ درصد می باشد. این شرکت براساس عملکرد واقعی 
12 ماهه آخرین پیش بینی سال مالی ۹6 را 1۰۹ درصد 

پوشش داده است.

ذوب آهن اصفهان براساس گزارش حسابرسی نشده خود 
ریال سود  و 36  خارج شده  زیان  از  مالی ۹6  سال  در 
ریال 224  این شرکت در سال ۹5  است.  محقق کرده 
بود. جمع سود خالص محقق  رسانده  ثبت  به  را  ریالی 
شده شرکت 12۰ میلیارد تومان می باشد در حالی که در 
سال ۹5 زیان ۷44 میلیارد تومانی به ثبت رسیده بود. 
این روند باعث شده زیان انباشته شرکت پس از 3 سال 

افزایش، روند کاهنده خود را آغاز نماید.

آغاز فعالیت بزرگتریـــن ریفرمر 
فوالدی خاورمیانه با کاتالیست های 

شرکت نفت و گاز سرو
در  خاورمیانه  منطقه  و  کشور  فوالدی  ریفرمر  بزرگترین 
مجتمع توسعه آهن و فوالد گل گهر فعالیت خود را آغاز کرد. 
به گزارش چیالن، ریفرمر کوثر مجتمع گل گهر که ظرفیت 
2 میلیون تن دارا است، در سال گذشته با کاتالیست های 
ایرانی شرکت دانش بنیان نفت و گاز سرو بارگذاری گردید 
که پس از انجام تست های پیش راه اندازی در هفته جاری 
در مدار تولید قرار گرفت. امیر هومن کریمی وثیق مدیرعامل 
شرکت دانش بنیان نفت و گاز سرو در گفتگو با  چیالن  
توسعه  شرکت  متخصصان  و  مدیران  به  را  موفقیت  این 
آهن و فوالد گل گهر و مدیرعامل مجموعه تبریک گفته 
بومی سازی  و  رشد خودکفایی  به  رو  مسیر  نمود:  اعالم  و 
کاتالیست های مورد استفاده در صنعت فوالد توسط شرکت 
نفت و گاز سرو در سال جاری با سرعت بیشتری در حال 
انجام است که در حال حاضر بیش از 35 درصد از فوالد 
کشور با کاتالیست های تولیدی شرکت نفت و گاز سرو در 
این  شده  انجام  گذاری های  هدف  با  و  بوده  فعالیت  حال 

مقدار تا سال 13۹۹ به بیش از 85 درصد خواهد رسید.

دکتر مهدی کرباسیان، رئیس هیئت عامل ایمیدرو طی 
حکمی حسن یونسیان را به عنوان مدیرعامل شرکت ملی 

فوالد ایران منصوب کرد.
مدیره  هیئت  موظف  غیر  عضو  این  از  پیش  یونسیان 
از  شرکت ملی فوالد و مشاور هیئت عامل بود و پیش 
این مدیریت اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو را 
نیز برعهده داشت. یونسیان به نمایندگی از شرکت تهیه 
و تولید مواد معدنی ایران به عنوان عضو غیرموظف هیئت 
مدیره شرکت ملی فوالد ایران منصوب شده بود و در عین 
حال به عنوان مشاور بازرگانی و تامین مالی رئیس هیئت 

عامل نیز منصوب شده است.

مدیرعامل شستا: سه چالش ذوب آهن در حال مرتفع شدن است

رشد 6۵ درصدی سود نقدی هر سهم چادرملو در سال مالی 96

در مجمع عادی سالیانه بورس کاالی ایران چه گذشت؟

مرتضی لطفی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( در آئین تکریم و معارفه مدیرعامل ذوب آهن از تهاتر 
بدهی های بانکی ذوب آهن با بانک مرکزی و امکان تامین کسری نقدینگی این شرکت خبر داد و گفت: مجلس شورای اسالمی در 
بودجه سال ۹۷ قانونی را تصویب کرد تا بتوان تمام بدهی های بانکی ذوب آهن را با بانک مرکزی تهاتر کرد. این فرصت خوبی 
است چراکه 6۰۰ میلیارد تومان هزینه مالی ذوب آهن کاسته شده و این نقدینگی می تواند در توسعه پروژه ها تأثیر زیادی داشته 
باشد. همچنین در تالش هستیم با به وثیقه گذاری بخشی از دارایی هایمان امکان انتشار اوراق را فراهم سازیم تا بتوان 5۰۰ 
میلیارد تومانی را که امروز کسری نقدینگی برای اجرای پروژه ها است تأمین کرده و به بحران نقدینگی ذوب آهن پایان دهیم.

لطفی سه چالش بزرگ ذوب آهن را بدهی های مالی و بانکی، آب و تامین نقدینگی عنوان کرد. وی با بیان اینکه چالش اول 
و سوم با موارد ذکر شده مرتفع خواهد شد گفت: تامین آب به عنوان چالش دوم ذوب آهن شناخته می شود و برای رفع این 

چالش الزم است که موضوع استفاده از پساب   ها در دستورکار قرار گیرد. 
منصور یزدی زاده: امیدواریم تولید در سال جاری به 2.7 میلیون تن برسد

منصور یزدی زاده، مدیرعامل جدید ذوب آهن که سابقه 24 ساله خدمت در ذوب آهن اصفهان دارد در مراسم تکریم و تودیع 
اظهار داشت: ذوب آهن خانه اول من است چرا که از سال ۷3 تاکنون در این شرکت مشغول به کار بوده و بعد از این چند ماهی  
که به شرکت ملی فوالد ایران رفتم دوباره بازگشتم و این برگشت به خاطر ادای دین خود به این شرکت است و ایمان دارم که 
با همت و همدلی همکاران و رعایت اولویت طرح ها و اقدامات در حال انجام، ذوب آهن به موفقیت های باالتری خواهد رسید. 
وی در ادامه به مسائلی از قبیل بحران آب در استان اصفهان و صنعت و همچنین تامین به موقع مواد اولیه برای افزایش تولید 
اشاره کرد و یادآور شد: امیدواریم با همت و تالش همکاران و حمایت مسئولین، تولید ذوب آهن اصفهان در سال جاری به 

2.۷ و سال بعد به 3.6 میلیون تن افزایش یابد. 
مدیرعامل جدید ذوب آهن در ادامه به افزایش سرمایه در گردش ذوب آهن اشاره کرد و افزود: این سرمایه صرف تامین مواد 
اولیه خواهد شد. وی بر حفظ آرامش در سطح شرکت و حفظ منافع سهامداران تاکید و اظهار داشت: من مسئول سهامداران 
و حافظ امانت آنها بوده و منافع ملی و منافع سهامداران را تامین خواهم کرد و از مجموعه نیز انتظار دارم که با تمام قوا در 

خدمت اهداف و برنامه های شرکت باشند.
 احمد صادقی: ذوب آهن؛ سرمایه ای که بهره ای از آن برده نشد

 احمد صادقی، مدیر عامل پیشین ذوب آهن نیز در این آیین ضمن اشاره به اقدامات انجام شده طی سال های اخیر در ذوب 
آهن اصفهان گفت: ذوب آهن یک برند ملي و آرزوی دیرینه ایرانیان بوده و دارای پتانسیل زیادی است که باید حفظ شود و 

از بعضی سرمایه گذاری های انجام شده نیز بهره برداری های الزم صورت گیرد. 
وی با بیان اینکه ذوب آهن مشکالت زیادی دارد، گفت: بخش کوچکی از چالش ها رفع شده و در بستری قرار گرفته که 
می تواند به چالش اصلی بپردازد. امروز سرمایه گذاری در ذوب آهن انجام شده که از آن بهره ای برده نمی شود. بالغ بر 6 هزار 
میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفته اما ریالی برگشت نشده است. بعد از 2۰ سال سرمایه گذاری، این چالش اصلی 
ذوب آهن است. مدیر عامل سابق ذوب آهن ادامه داد: ظرفیتی حدود 3.6 میلیون تن چدن داریم که با بکار گیری دانش روز 

دنیا می توانیم به 6 میلیون تن چدن برسیم.

مجمع عادی سالیانه شرکت چادرملو که با حضور ۹3 درصدی سهامداران رسمیت یافت، سود نقدی به ازای هر سهم این 
شرکت برابر با 33 تومان تصویب شد که 65 درصد باالتر از سود نقدی تقسیم شده سال مالی ۹5 می باشد.

محمد نوریان مدیرعامل شرکت چادرملو با اشاره به طرح های توسعه ای این شرکت اظهار کرد: سرمایه گذاری در تامین مالی 
انتقال آب خلیج فارس به استان یزد از جمله طرح های توسعه ای چادرملو بوده که تاکنون بانک های عامل اقدامی مثبت در 

راستای حمایت از شرکت برنداشته اند بنابراین احتمال افزایش سرمایه در راستای پیشبرد این طرح وجود دارد. 
وی ادامه داد: از سوی دیگر، گندله سازی 4 میلیون تنی دوم و کارخانه نورد یک میلیون تنی در اردکان نیز در دستور کار 
قرار گرفته و این طرح ها در مرحله جذب سرمایه گذار برای تامین مالی و اجرای پروژه هستند. وی همچنین با اشاره به طرح 
فوالد مکران تاکید کرد: طرح 1۰ میلیون تنی فوالد مکران با همکاری فوالد مبارکه و گل گهر پس از اتمام فاز مطالعات فنی 

و اقتصادی، گام در مسیر اجرایی شدن خواهد گذاشت. 
گفتنی است، طرح احداث 2 واحد نورد به ظرفیت سالیانه 1.2 میلیون تن میلگرد، در جوار کارخانۀ فوالد سازی واقع در 
مجتمع صنعتی چادرملو و با سرمایه گذاری 3.۰۰۰ میلیارد ریال )استفاده از فاینانس خارجی(، احداث کارخانۀ گندله سازی 
جدید با ظرفیت تولیدسالیانه 4 میلیون تن در مجتمع صنعتی چادرملو و با سرمایه گذاری ۹.۰۰۰ میلیارد ریال)استفاده از 
فاینانس خارجی( و برنامه جهت دستیابی به معادن جدید جهت بهره برداری از جمله طرح ها و برنامه های آتی این شرکت 

در دورنمای 5 سال آینده است.

مجمع عمومی عادی سالیانه بورس کاالی ایران برگزار و مجمع با تقسیم 25۰ ریالی سود نقدی به ازای هر سهم موافقت 
کرد. همچنین در مجمع عمومی فوق العاده بورس کاالی ایران که بالفاصله پس از مجمع عمومی عادی برگزار شد،  مجمع 
عمومی فوق العاده با افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی از مبلغ ۹۰۰ میلیارد ریال به یک هزار 

و 24۰ میلیارد ریال )معادل 38 درصد( موافقت کرد. 
حامد سلطانی نژاد، مدیرعامل بورس کاالی ایران در مجمع عمومی عادی سالیانه این بورس گزارشی از عملکرد یازدهمین 
سال فعالیت این شرکت ارایه کرد و گفت: بورس کاالی ایران در طول سال های فعالیت خود، توانسته به عنوان یکی از مهم 
ترین ارکان بازار سرمایه نقش پررنگ و اثرگذاری در اقتصاد کشور به خصوص در زمینه برآورده کردن نیاز بخش های مختلف 

اقتصاد از قبیل صنایع فوالد، پتروشیمی، معدن و کشاورزی ایفا کند. 
وی با بیان اینکه آمارهای معامالتی محصوالت مختلف حاکی از آن است که ارزش کل معامالت در سال گذشته نسبت به سال 
۹5 با رشد 44 درصدی همراه شده گفت: ارزش کل معامالت به رقم 11۷ هزار و 336 میلیارد تومان افزایش یافت که 4۹ هزار 
و 88۰ میلیارد تومان آن سهم ارزش معامالت بازار فیزیکی بود و 65 هزار و 851 میلیارد تومان آن به معامالت قراردادهای بازار 
مشتقه اختصاص یافت. ارزش معامالت بازار مالی نیز رقم 16۰5 میلیارد تومان به ثبت رسید. وی در بیان دستاوردهای کلی 
سال ۹6 اظهار کرد: سهم 4۷ درصدی بورس کاالی ایران از ارزش کل معامالت بازار سرمایه در سال 13۹6، رشد 44 درصدی 
ارزش کل معامالت، رشد 51 درصدی ارزش معامالت اوراق بهادار مبتنی بر کاال و رسیدن به 6۷4 هزار میلیارد ریال، رشد 
34 درصدی ارزش معامالت کاالی فیزیکی و رسیدن به 4۹۹ هزار میلیارد ریال بخشی از دستاوردهای مهم سال گذشته بود. 
سلطانی نژاد در ادامه عنوان کرد: تصویب دستورالعمل مناقصه توسط شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تصویب دستورالعمل 
خرید دین و طراحی مدل معامالت حق امتیاز از مواردی است که در سال جاری در دستور پیگیری قرار دارد. همچنین تهیه 
سازوکار بازار معامالت تهاتری نیز که در مرحله تصویب دستورالعمل مربوطه است از دیگر اقدامات سال ۹۷ بورس کاال است.

طیب نیا معاون خرید مجتمع 
فوالد مبارکه اصفهان شد

مشاور مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان به سمت معاون 
خرید این مجتمع منصوب شد.

گفتنی است، محمدیاسر طیب نیا مدتی نیز به عنوان عضو 
هیئت مدیره و قائم مقام مدیر عامل شرکت سهامی ذوب 

آهن اصفهان فعالیت داشته است.
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تودیع و معارفه مدیرعامل ذوب آهن اصفهان

گزارش مجامع

مدیرعامل جدید 
گروه ملی فوالد ایران معرفی شد

کسری غفوری در مراسمی با حضور غریب پور مدیرعامل 
گروه توسعه ملی و اعضای هیات مدیره جدید به عنوان 
مدیرعامل و نایب رییس گروه ملی فوالد ایران معرفی شد.

زحمات محمودی  از  مراسم  این  در  گزارش چیالن،  به 
مدیرعامل قبلی تقدیر شد. غفوری که به عنوان یکی از 
دانشگاه  مدرس  می شود،  شناخته  دولت  جوان  مدیران 
صنایع  مهندسی  ارشد  کارشناسی  آموخته  دانش  و 
وی  سوابق  از جمله  است.  صنایع  دکترای  دانشجوی  و 
شرکت  مقام  قائم  و  مدیره  هیئت  رئیس  به  می توان 
مدیره  هیئت  عضو  ملی،  توسعه  گروه  معدنی  صنعتی 
و  زرشوران  معدنی  صنایع  و  معادن  گسترش  شرکت 
صندوق  زیرمجموعه  شرکت های  بازرگانی  مدیریت 
بازنشستگی کشوری اشاره کرد. درطول حضور غفوری در 
گروه توسعه ملی، پروژه کنسانتره و گندله سازی سنگان 
پس از چندین سال باالخره بهره برداری و توسط معاون 

اول رئیس جمهور افتتاح شد.

واحد دوم احیا مستقیم توسعه آهن 
و فوالد گل گهر )کوثر( وارد فاز 

بهره برداری آزمایشی شد
همزمان با حضور ناصر تقی زاده مدیر عامل شرکت معدنی 
و  صنعتی گل گهر در شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر، 
این شرکت وارد فاز بهره  از سری کارخانجات  پروژه کوثر 

برداری آزمایشی قرار گرفت.

علیرضا تاج پور، مدیر پروژه های احیاء شرکت توسعه آهن 
و فوالد گل گهر در حاشیه این بازدید گفت: شرکت توسعه 
آهن و فوالد گل گهر پس از به ثبت رسیدن در جهت اجرای 
هدف تولید 3 میلیون تن ورق فوالدی، چند پروژه تعریف 
کرد از جمله: تولید ساالنه 3.5 میلیون تن آهن اسفنجی 
و در ادامه تولید 3 میلیون تن فوالد و 3 میلیون تن ورق 

فوالدی. 

وی افزود: در نتیجه اولین پروژه شرکت توسعه به  نام گوهر با 
ظرفیت تولید ساالنه 1.۷ میلیون تن آهن اسفنجی در سال 
13۹۰ توسط شرکت معدنی و صنعتی گل گهر آغاز شد و 
پس از شکل گیری شرکت توسعه آهن و فوالد با حدود 3۰ 
درصد پیشرفت فیزیکی به شرکت توسعه آهن و فوالد گل 
گهر سپرده شد. کار ساخت این پروژه در سال 13۹3 به 
اتمام رسید و در سال 13۹4 بهره برداری از آن آغاز شد. در 
حال حاضر پروژه گوهر در حال تولید است و این واحد در 
اردیبهشت ماه سال جاری توانست رکورد تولید ماهانه خود 
را باال ببرد، واحد گوهر در اردیبهشت ماه سال جاری معادل 
136 هزار و 485 تن آهن اسفنجی تولید کرد که این رقم 
از ظرفیت اسمی کارخانه باالتر بود. تاج پور ادامه داد: کلنگ 
این  پروژه مگامدول دوم در 15 مهرماه 13۹2 زده شد و 

پروژه کوثر نام گرفت. 
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داخلی
 واردات برخی کاالها ممنوع می شود

خسروتاج، معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: پیرو تاکیدات 
رهبر معظم انقالب، فهرستی برای ممنوع و محدود شدن برخی کاالها تهیه شده 

که برای تصویب در دست بررسی است.
 اعالم آمادگی تعزیرات برای رفع آشفتگی در بازار ارز و خودرو

عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی از اعالم 
آمادگی سازمان تعزیرات حکومتی برای رفع مشکالت اقتصادی موجود و رفع 
آشفتگی ایجاد شده در بازار ارز و خودرو در نشست اخیر این کمیسیون خبر داد.

 ایران در دوران بازسازی در کنار سوریه خواهد بود
جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری گفت: دولت و ملت ایران همان گونه 
که در مبارزه علیه گروه های تروریستی در کنار دولت و ملت سوریه بوده اند، 
اکنون که بخش زیادی از سوریه در کنترل دولت این کشور قرار گرفته است، 

در دوران بازسازی نیز در کنار ملت سوریه خواهند بود.
 مناطق آزاد باید بارانداز های صادراتی شوند

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه در سال حمایت از 
کاالی ایرانی مناطق آزاد به بارانداز های صادراتی تبدیل شوند،گفت: از کسب و 

کار های نوین در مناطق آزاد حمایت می شود.
 برنامه های توسعه ریلی راه آهن

معاون فنی و زیربنایی راه آهن جمهوری اسالمی ایران توسعه خطوط حومه ای به 
طول 400 کیلومتر و افزایش ظرفیت خطوط راه آهن )دو خطه سازی( به طول 

712 کیلومتر را از مهمترین طرح های امسال اعالم کرد.
 اجرای ۲ میلیارد پروژه با منابع سه بانک خارجی در ایران

وزیر نیرو گفت: ایران با بهره گیری از منابع مالی سه بانک توسعه اسالمی، توسعه 
و تجارت اکو و توسعه زیرساخت آسیایی تاکنون پروژه هایی به ارزش بیش از 2 

میلیارد یورو را آغاز کرده و برخی از آن ها را نیز به پایان رسانده است.
 ارتباط نزدیک مخارج دولت با درآمدهای نفتی

مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت: بودجه دولت از نظر نقش ثبات سازهای 
خودکار و همچنین سیاست مالی نه تنها در جهت ثبات بیشتر اقتصادی رفتار 

نکرده بلکه باعث تشدید بی ثباتی بوده است.
 سهم ۲0 درصدی دولت در سهام عدالت را بفروشیم

وزیر اقتصاد گفت: معتقدم که ما باید همان 20 درصد سهم دولت در شرکت های 
تعاونی سهام عدالت را هم بفروشیم و خودمان را از بنگاهداری رها کنیم.

 بالتکلیفی دو ماهه فعاالن اقتصادی با نظام جدید ارزی
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران از بالتکلیفی دو ماهه فعاالن اقتصادی با 
نظام ارزی جدید خبر داد و گفت: اینکه بگوییم ثبت سفارش منتهی به واردات 

نمی شود، صحیح نیست؛ بلکه این، یک مجوز ورود کاال است.

خارجی
 آماده باش مکزیک برای جنگ اقتصادی با آمریکا

مقامات مکزیکی گفتند، در صورتی که دونالد ترامپ با وضع تعرفه های جدید بر 
آتش اختالفات تجاری بدمد، این کشور ممکن است بر 4 میلیارد دالر از واردات 

ساالنه ذرت و سویای خود از آمریکا تعرفه وضع کند.
 فصل تازه چالش های برگزیت

بیشتر شاخص های آماری و تحوالت سیاسی ماه های اخیر در انگلیس نشان 
می دهد که روند جدایی این کشور از اتحادیه اروپا وارد فصل تازه ای از چالش ها 

و بحران های آشکار شده است.
  ترامپ آیفون ساخت چین را از تعرفه جدید معاف کرد

رئیس جمهوری آمریکا به تیم کوک مدیر شرکت اپل گفته که دولت آمریکا بر 
گوشی های آیفون مونتاژ شده در چین تعرفه وضع نخواهد کرد.

  مصر ریاضت اقتصادی را کلید زد/ قیمت سوخت تا 50 درصد افزایش یافت
دولت مصر در اجرای برنامه اصالحی پیشنهادی صندوق بین المللی پول که در 
آن اقدامات ریاضتی و دشوارتر ساختن معیشت برای اقشار مختلف مردم مصر 

تجویز شده است، قیمت بنزین را ۵0 درصد افزایش داد.
  ونزوئال به دنبال پاالیش اولین محموله نفت خام خارجی است

ونزوئال که دارای بزرگترین منابع نفتی جهان است، به دنبال استفاده از اولین 
محموله نفت خارجی برای پاالیشگاه های خود است.

  بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را افزایش نخواهد داد
بانک مرکزی اروپا اعالم کرد تا اواسط 201۹ نرخ بهره خود را افزایش نخواهد 

داد؛ تحت تاثیر این تصمیم وال استریت رشد کرد.
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جدیدترین خبر از بزرگترین معدندار جهان
سرمایه گذاری 2.2 میلیارد دالری ریوتینتو در سنگ آهن استرالیا 

به گزارش چیالن، ریوتینتو اصلی ترین معدندار جهان اعالم کرده در سال های 2۰18 تا 2۰2۰ حدود 2.2 میلیارد دالر سرمایه جدید برای تولید سنگ آهن 
در منطقه پیلبارا تزریق خواهد کرد. این شرکت با هدف ایجاد خط تولید جدید این سرمایه گذاری را انجام خواهد داد. انتظار می رود خط تولید جدید در سال 

2۰1۹ آغاز و اولین محموله از این خط در سال 2۰21 حمل گردد.

انجمن صنایع آهن و فوالد تایوان گزارش داد:
صادرات مفتول فوالدی تایوان در ماه می کاهش یافت

موسسه آهن و فوالد آمریکا آمار داد:
کاهش تولید هفتگی فوالد خام آمریکا

صادرات گندله هند در سال مالی 2018 افزایش یافت

به گزارش چیالن، براساس آمار انجمن صنایع آهن و فوالد تایوان، صادرات مفتول فوالدی تایوان در ماه می به میزان 5 هزار تن کاهش یافته و از 22 هزار تن در ماه 
می سال قبل به 1۷ هزار تن در ماه می امسال رسید. کاهش صادرات مفتول تایوان در ماه می به دلیل افت صادرات از کره جنوبی و آمریکا بوده است. صادرات مفتول کره 

جنویی به تایوان در ماه می 3 هزار و 81 تن و از آمریکا 2 میلیون و ۹۷5 تن گزارش شده است.

انجمن تولیدکنندگان آهن و فوالد ترکیه گزارش داد:
رشد واردات ورق گرم ترکیه در ماه آوریل

براساس آمار موسسه آمار و انجمن تولیدکنندگان آهن و فوالد ترکیه، این کشور در ماه آوریل 3۷4 هزار تن ورق گرم وارد 
کرد که رشد 18.6 درصدی نسبت به آوریل سال قبل داشت درحالی که نسبت به ماه مارس رشد 28.2 درصد داشت. ترکیه 
در 4 ماهه اول امسال 1.3 میلیون تن نورد گرم وارد کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.8 درصد رشد داشت. ترکیه 
در این مدت 534 هزار تن ورق از روسیه وارد کرده بود که 36.5 درصد کمتر از آوریل سال قبل است. واردات از اوکراین با 

رشد 128.4 درصدی به 1۷3 هزار تن رسید و واردات از فرانسه با 3۰.4 درصد رشد بالغ بر 125 هزار تن شد.
 این گزارش می افزاید، تولید فوالد خام ترکیه نیز در ماه می با حدود 1.2 درصد رشد ماهانه و ۰.5 درصدی ساالنه به 3 
میلیون تن رسید. این رشد تولید در کوره های قوس الکتریکی 1.3 درصد و کوره بلند 1.2 درصد بود. تولیدات در ماه های 
ژانویه تا می نیز با رشد 4.3 درصدی همراه بوده و به حدود 15 میلیون تن رسید که 1۰میلیون تن آن از کوره های قوس الکتریکی و 5 میلیون تن از کوره بلند بوده است. 
تولید در کوره قوس در مدت مذکور 6.1درصد رشد و در کوره بلند ۰.6درصد افزایش داشت. گفتنی است، تولید بیلت ترکیه از ژانویه تا می 11میلیون تن می باشد که 

نسبت به مدت مشابه سال 2۰1۷ افزایش 3درصدی داشته است.

تأثیر برنامه کاهش آالیندگی چین بر صنعت فوالد 
وزارت محیط زیست چین پیش نویس برنامه کاهش آلودگی تا سال 2۰25 را تدوین و به منظور اعالم اخذ نظرات، بین انجمن های آهن و فوالد چین )CISA(، انجمن 

تولیدکنندگان زغالسنگ و راه آهن چین توزیع کرده است. 
به گزارش چیالن، چین براساس این پیش نویس باید تا سال 2۰2۰، 48۰ میلیون تن ظرفیت فوالد خود را به گونه ای اصالح نماید که دارای شاخص آالیندگی 
کمتر از این حد استاندارد باشد. این ظرفیت تا سال 2۰22 به 58۰ میلیون تن رسیده و تا سال 2۰25 کلیه فوالدسازان که ظرفیت آنها به ۹۰۰ میلیون تن می رسد 

بایستی آالیندگی کمتر از حد استاندارد داشته باشند. 
الزم به ذکر است تمرکز استاندارد جدید در بازگردانی گاز تولیدی در فرایند چرخه فوالد و استفاده مجدد از آن می باشد. عالوه بر این به کارخانجات توصیه شده از 
سنگ آهن و زغالسنگ با درصد سولفور پایین استفاده نمایند. براساس این پیش نویس 8۰ درصد سنگ آهن مصرفی فوالدسازان بایستی توسط نوار نقاله، راه آهن و 
خط لوله منتقل شود تا آالیندگی کاهش یابد و همین طور واحدهای کوره بلند با ظرفیت کمتر از 1۰۰۰، آگلومره با ظرفیت کمتر از 13۰ مترمکعب و کوره های کک 

سازی با ارتفاع کمتر از 4.3 متر در صورت طول عمر بیش از 1۰سال بایستی باالجبار تعطیل گردند.
در این پیش نویس عنوان شده است، فوالدسازی در صورتی که آالیندگی تولیدی آنها 5۰ درصد استاندارد است معافیت 5۰ درصدی مالیاتی دریافت می کنند. با این 

حساب پیش بینی می گردد مصرف سنگ آهن عیار باال در چین رونق گرفته و صنعت فوالد چین نیز دستخوش اتفاقات جدیدی گردد.

به گزارش چیالن، براساس آمار موسسه آهن و فوالد آمریکا )AISI( تولید هفتگی فوالد خام این کشور به حدود یک میلیون و ۷4۰ هزار تن رسیده است که ۰.۷ درصد 
از هفته های قبل که یک میلیون و ۷5۰ هزار تن بود کمتر است. این به معنای کاهش بهره گیری از ظرفیت های موجود در آمریکا و رسیدن آن به ۷4.2 درصد است در 

حالی که در هفته های قبل به ۷4.8 درصد رسیده بود.
این موسسه پیش بینی خود را در مورد تولید فوالد خام آمریکا اصالح کرده و معتقد است تولید فوالد خام این کشور در سال جاری میالدی به 42 میلیون و 1۰۰ هزار 

تن برسد. با این حساب میزان بهره گیری از ظرفیت های موجود به ۷5.4 درصد می رسد درحالی که در سال 2۰1۷ حدود ۷4.4 درصد بود.

براساس آمارها هند در سال مالی 2۰18 حدود 8.۹5 میلیون تن گندله صادر کرد که 8 درصد از سال مالی قبل که 8.28 میلیون تن بود، بیشتر است. شرکت های اصلی 
صادر کننده شامل جیندال استیل با صاردات 2.۰3 میلیون تن، کودرموخ با صادرات 1.6 میلیون تن، Brehmani River با صادرات 1.6 میلیون تن، اسار با 1.3 میلیون تن، 

Rashmi Metaliks با صادرات 1.2 میلیون تن و دیگر کارخانه ها با 1.33 میلیون تن می باشند.



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

قیمت ورق سیاه در بازار تهران

هفته چهارم خردادهفته سوم خردادسایز

0.438,70038,700

0.537,70037,700

0.637,20037,200

0.735,20035,200

0.835,70035,700

0.935,70035,700

135,85035,850

1.2535,85035,850

1.535,85035,850

235,85035,850

2.536,90036,900

هفته چهارم خردادهفته سوم خردادسایز

6.535,50035,000

8******

10******

1236,00036,600

1436,00036,600

هفته چهارم خردادهفته سوم خردادسایز

332,60032,100

432,60032,150

532,60032,150

632,60032,100

832,60032,100

1032,60031,800

1232,60031,800

15******

هفته چهارم خردادهفته سوم خردادسایز

632,60032,100

832,60032,100

1032,60032,100

1232,60032,100

1432,60032,000

1632,60032,000

1846,50046,500

2046,50046,500

2257,00057,000

هفته چهارم خردادهفته سوم خردادسایز

833,10033,000

1032,20031,500

1232,20031,500

1432,80032,000

1632,80032,000

1832,80032,000

2032,80032,000

22***32,000

2532,80032,000

2832,80032,000

30******

3232,55032,550

هفته چهارم خردادهفته سوم خردادسایز

233,80034,300

3******

4******

5******

630,900***

830,700***

1030,700***

1230,70031,300

1530,70031,300

2031,10031,300

2531,10031,300

روند تغییرات
قیمت محصوالت فوالدی 

در بازار تهران

تاریخ تحویلتاریخ معاملهحجم معامله )تن(قیمت پایانی میانگین موزون )ریال(نام کاالتولید کننده

25.3۹536.3۰۰13۹۷/۰3/2113۹۷/۰5/31ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

3۷.۷682.2۰۰13۹۷/۰3/2113۹۷/۰6/21ورق گالوانیزه Gفوالد مبارکه اصفهان

2۷.۰2۰48.4۰۰13۹۷/۰3/2113۹۷/۰5/31ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

4۷.5۷28۰۰13۹۷/۰3/2113۹۷/۰6/21ورق قلع اندودفوالد مبارکه اصفهان

31.5۷65.۰۰۰13۹۷/۰3/2113۹۷/۰6/21ورق سرد Bفوالد مبارکه اصفهان

2۷.۰2۰15.۷5۷13۹۷/۰3/2813۹۷/۰5/31ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

31.5۷618.81313۹۷/۰3/2813۹۷/۰6/31ورق سرد Bفوالد مبارکه اصفهان

4۷.5۷21.36۷13۹۷/۰3/2813۹۷/۰6/31ورق قلع اندودفوالد مبارکه اصفهان

3۷.۷683.۰4813۹۷/۰3/2813۹۷/۰6/31ورق گالوانیزه Gفوالد مبارکه اصفهان

2۹.8۰85.۰۰۰13۹۷/۰3/2313۹۷/۰4/31سبد تیرآهن 14 تا 18ذوب آهن اصفهان

2۹.8۹۹5.۰۰۰13۹۷/۰3/2313۹۷/۰4/31سبد تیرآهن مخلوطذوب آهن اصفهان

اخبار فوالد
بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

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

سیاستگذاری: حمیدرضا طاهری زاده – سعید رئوفی
سردبیر: سید احمد عسکری

گرافیک و صفحه آرایی:  مونا قهاری 
همکاران این شماره: مریم رحیمی، مائده صالح،  محمدباقر حسین زاده، محسن احمدی

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از خیابان شهید بهشتی،کوچه پردیس، پالک 3 جدید
تلفن: 88551701-4

mag@chilanonline.com :ایمیل
www.chilanonline.com :پایگاه خبری تحلیلی چیــالن آنالین
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تاریخ تحویلتاریخ معاملهحجم معامله )تن(قیمت پایانی میانگین موزون )ریال(نام کاالتولید کننده

2۹.5131۰.۰۰۰13۹۷/۰3/2313۹۷/۰4/31سبد میلگرد مخلوطذوب آهن اصفهان

2۹.6281.۰۰۰13۹۷/۰3/2313۹۷/۰4/31سبد میلگرد12تاA3-32ذوب آهن اصفهان

28.5۰۰1.۰۰۰13۹۷/۰3/2۹13۹۷/۰5/31سبد میلگرد12تاA3-32ذوب آهن اصفهان

28.8885.۰۰۰13۹۷/۰3/2۹13۹۷/۰5/31سبد تیرآهن 14 تا 18ذوب آهن اصفهان

2۹.۰۰۰1.۰۰۰13۹۷/۰3/2۹13۹۷/۰5/31تیرآهن 14 تا 18ذوب آهن اصفهان

2۹.5581۰.۰۰۰13۹۷/۰3/2۹13۹۷/۰5/31سبد میلگرد مخلوطذوب آهن اصفهان

24.2۹13۰.۰۰۰13۹۷/۰3/2213۹۷/۰4/31تختال Cفوالد خوزستان

25.6883۰.۰۰۰13۹۷/۰3/2213۹۷/۰4/31شمش بلوم )5SP)15۰*15۰فوالد خوزستان

23.۹۰۹3۰.۰۰۰13۹۷/۰3/2313۹۷/۰4/31تختال Cفوالد هرمزگان جنوب

28.6132.2۰۰13۹۷/۰3/2813۹۷/۰4/۰2سبد میلگرد 28تاA3-14مجتمع فوالد خراسان

25.4652۰.۰۰۰13۹۷/۰3/2313۹۷/۰3/2۹شمش بلوم )5SP)15۰*15۰فوالد کاوه جنوب کیش


