
تازگی  به  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
جلسه ای با انجمن تولیدکنندگان فوالد 
محور  سه  با  انجمن  این  اعضای  و  ایران 
توسعه صادرات، رویکردها و استراتژی های 
تنظیم بازار فوالد و بومی سازی و استفاده 
از توان داخلی داشت که می تواند نقطه 
عطفی در تاریخ نقش آفرینی تشکل های 

صنفی باشد.
سلطانی،  خلیفه  رسول  سید  مهندس 
ایران  فوالد  تولیدکنندگان  انجمن  دبیر 
به چیالن گفت:  این جلسه  در خصوص 
گانه   ۵ های  درخواست  جلسه  این  در 
تنظیم  و  صادرات  توسعه  برای  انجمن 
بازار داخلی ارائه شد و از وزیر خواستیم 
تمرکز وزارت صمت صرفا بر روی توسعه 
صادرات باشد و با در نظر گرفتن استراتژی 
های رقابت عرضه و تقاضا، برای بازار فوالد 

سیاست گذاری نماید.
درخواست  جلسه  این  در  داد:  ادامه  وی 
شد تا دولت صادرات را به عرضه داخلی 

گره نزند و با واگذاری برخی اختیارات به 
انجمن فوالد موافقت نماید که خوشبختانه 

ایشان هم نظر مساعد داشتند.
همچنین در این جلسه، رضا رحمانی وزیر 
صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهمیت 
مشارکت تشکل ها در کانون های تصمیم 
کرد:  نشان  خاطر  صنایع،  حوزه  گیری 
انجمن فوالد یکی از انجمن های قوی در 

حوزه صنایع کشور است و آماده ایم برخی 
اختیارات غیر حاکمیتی به را به آن واگذار 
کنیم و انتظار داریم فارغ از هرگونه بخشی 
نگری، به توسعه واقعی این صنعت کمک 

نماید.
از  تمجید  ضمن  همچنین  رحمانی 
فعالیت های انجمن تولیدکنندگان فوالد 
در برگزاری جشنواره بومی سازی از این 

انجمن خواست تا خود با همکاری سایر 
فوالدسازان بزرگ، نمایشگاه دائمی مجازی 
را  سازی  بومی  دستاوردهای  ارائه  برای 

ایجاد نماید.
را  وزارتخانه  این  حمایت  خاتمه  در  وی 
برای برگزاری دومین جشنواره و نمایشگاه 
سازی  بومی  رویکرد  با  ایران  فوالد  ملی 

اعالم داشت.

دکتر بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در خصوص جلسه اخیر رسته 
نورد که با دستور کار ارائه گزارش از پیگیری های انجمن در خصوص موضوعات مطرح 
شده در جلسات قبلی به ویژه موضوع تنظیم بازار، بررسی مشکالت و موانع عرضه در بورس 
کاال و بررسی مسائل ارزی و صادراتی مقاطع طویل فوالدی در انجمن برگزار شد به چیالن 
گفت: تقاضای ضعیف در بازار داخلی فوالد و قیمت های پایه برای محصوالت فوالدی در 

بورس کاال از جمله موضوعات مطرح شده در جلسه بود.
وی افزود: پیشنهادات مختلفی در خصوص قیمت ها مطرح شد تا نوردی ها هم قادر به 
تداوم روند تولید خود باشند. نوردکاران اعتقاد ویژه ای به تفاوت حداقلی ۱۱ درصدی 
قیمت شمش و میلگرد دارند و پیشنهاد آنان این است که قیمت پایه میلگرد برای عرضه 
حداقل ۱۱ درصد باالتر از قیمت کشف شده شمش در بورس کاال باشد. این خواسته را با 
توجه به هزینه ها منطقی می دانیم اما چون تصمیم گیرنده ستاد تنظیم بازار می باشد، 

قرار است این درخواست از سوی انجمن در این ستاد مطرح و پیگیری گردد.
بهادر احرامیان، نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران نیز ضمن اشاره به جلسه 
امروز نوردکاران در انجمن به خبرنگار  چیالن  گفت: موضوع اصلی جلسه اخیر نوردکاران، 
سیاست های کارگروه تنظیم بازار فوالد و اصرار آنها به عرضه در بورس کاال بود و به جهت 
تعدد جوانب این موضوع، فرصت برای رسیدگی به سایر موارد دستور جلسه از جمله مسائل 

صادراتی شرکت ها فراهم نشد.
نایب رئیس انجمن فوالد اظهار داشت: اعضا نرخ های فعلی که می تواند به جهت تقاضای 
موجود در بازار منجر به معامله شود را به لحاظ اقتصادی توجیه پذیر نمی دانند. لذا قرار 
است انجمن این موضوع را پیگیری نماید تا قیمت میلگرد به گونه ای محاسبه شود که 

آخرین قیمت معامالتی محصوالت در بورس به اضافه حداقل هزینه های تولید باشد. 
وی گفت: به همین منظور قرار است از طریق کارشناسی و بررسی میدانی از اعضا درصد 
تبدیل شمش به نورد بررسی و نظرات به انجمن منتقل گردد تا میانگین ارقام مطرح شده 

مبنای در خواست انجمن در کارگروه تنظیم بازار باشد.

به گزارش  چیالن، سیدرسول خلیفه سلطانی دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در 
برنامه روی خط خبر شبکه خبر سیما با بیان اینکه ۴۰ کشور تولید کننده فوالد داریم، 
گفت: کشورهای زیادی را پشت سرگذاشته ایم تا به رتبه دهم در جهان رسیدیم. در سال 
۸۷ رتبه ۲۳ را داشتیم و با پشت سرقراردادن کشورهای دیگر اکنون به رتبه ۱۰ جهان 

رسیده ایم.
خلیفه سلطانی گفت: با توجه به واردات ۲۵ درصدی شارژ صنعتی، اما ۷۵ درصد تولید مواد 
اولیه تولید فوالد از داخل کشور تامین می شود. حدود ۷ درصد شارژ فلزی برای تولید 
فوالد دنیا آهن اسفنجی است که در دسترس همه کشورها نیست و برخورداری ایران از 

این شارژ فلزی با کیفیت، یک مزیت نسبی تولید و صادرات است.
وی خاطرنشان کرد: فوالد خام ترجمه غلطی از مالک انجمن جهانی فوالد برای رتبه بندی 

کشورهاست. بهتر است از ترجمه صحیح آن یعنی فوالد میانی استفاده نماییم.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران گفت: اوج صادرات ما در سال های آینده بعد از 
باالنس شدن کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی خواهد بود چون کشش تقاضا برای آهن 

اسفنجی ما بسیار باالست بنابراین مزیت های صادراتی نیاز به توجه بیشتری دارد.
وی گفت: با توجه به اینکه متوسط بهره وری ظرفیت کارخانجات فوالد در دنیا ۷۳ درصد 

است، در کشور ما نیز این ظرفیت محقق شده است و در اهداف موفق شده ایم.
خلیفه سلطانی در خاتمه گفت: در زیرساخت ها بخصوص در صنعت ریلی و حمل و نقل 
باید در تولید به ۵۵ میلیون تن برسیم. نکته مهم دیگر این است که در دنیا متوسط فوالد 
کیفی به کمیت فوالد باالی ۷ درصد است که کشور ما باید از ۳ درصد به ۷ درصــد 

جهان برسد.

بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

مدیریــت بهیــنه فوالد 
در شرایط تحریم

دوران بلوغ صنعت فوالد ایران

تحریم، شرایط سهل تری را برای تولیدکنندگان می طلبد و 
بایستی شرایط صادرات آسان شود تا صنعتگران بتوانند با تأمین 
ارز مورد نیاز و واردات تجهیزات از تعطیلی صنایع و خطوط 
بازنگری  با  که  است  ضروری  کنند.  جلوگیری  خود  تولیدی 
در قوانین دست و پاگیر به رونق تولید کشور کمک کنیم و 
تولیدکننده  مالیاتی،  قوانین سرمایه گذاری و  با اصالح فوری 
و صادرکننده را نسبت به تولید آن هم در شرایطی که در بازار 
داخل با مازاد مواجه ایم، تشویق کنیم. این موضوع در خصوص 
واحدهای صادرات محور همچون فوالد هرمزگان باید با جدیت 
بیشتری پیگیری شود چرا که بی تردید رشد و توسعه صنعت 
فوالد موجب رونق تولید کشور، بالندگی معیشت و اقتصاد کشور 
و استان می گردد و این همان چیزي است که متناسب با شعار 

سال است.
حساسیت  با  باید  شرایط  این  در  صنایع  مدیران  همچنین 
بیشتری به مدیریت واحد تولیدی خود بپردازند و در این شرایط 
یکی مواردی که شرکت ها همواره باید به آن توجه ویژه داشته 
باشند مدیریت هزینه ها است تا شرکت ها سودآوری مطلوبی 
به سودآوری  پویایی شرکت ها  و  باشند چراکه حیات  داشته 

شرکت وابسته است.
همچنین بنده در حوزه مدیریت منابع انسانی، اعتقاد خاصی 
به نیروی انسانی و ارتباط خوب میان آنها دارم و به عقیده بنده 
زمانی یک واحد صنعتی موفق خواهد بود و به اهداف خود دست 
خواهد یافت که یک ارتباط منطقی و خوب میان بخش های 
مختلف شرکت وجود داشته باشد و همه ذی نفعان راضی باشند.

قابلیت  داخلی  سایر صنایع  با  مقایسه  در  ایران  فوالد  صنعت 
رقابت با بازارهای تراز اول دنیا را دارد و هم اکنون دانش تولید 

بسیاری از فوالدها در کشور وجود دارد.
در بسیاری از صنایع کشور، ظرفیت تولید با نگاه به نیاز داخل 
شکل گرفته است اما در صنعت فوالد این موضوع مطرح نیست 
و در اکثر محصوالت فوالدی، تولید بیش از دو برابر نیاز کشور 

بوده و پتانسیل افزایش آن نیز وجود دارد.
برای پیشرفت اقتصاد کشور، تمام بخش ها باید با یکدیگر همسو 
بوده و به صورت یکسان رشد نمایند به طور مثال باید صنعت 
حمل ونقل، فوالد، بیمه و بانکداری باید متناسب با یکدیگر رشد 
کنند. در حالی که در شرایط فعلی که در صنعت فوالد در رتبه 
دهم است برای نمونه صنعت بانکداری از رتبه پنجاهم برخوردار 
می باشد. بنابراین چالش اصلی صنعت فوالد به عنوان پیش گام 

سایر صنایع کشور، رشد نامتوازن سایر بخش ها است. 
ما در صنعت یاد گرفته ایم که واردات محور باشیم، بر این اساس 
تمام بخشنامه ها و یا مذاکرات ما نگاه واردات محور دارند اما 
صنعت فوالد به بلوغ رسیده و صادرات محور شده و باید بدانیم که 
بازار جهانی دیگر رفتارهای لحظه ای را نمی پسندد. واردکننده 
می تواند به یکباره تصمیم به عدم واردات بگیرد اما صادرکننده 
نمی تواند به یکباره بازارهای جهانی را رها کرده و صادرات انجام 
ندهد. اگر صادرکننده بازار را از دست بدهد، به دست آوردن 
صنعتی  اگر  بنابراین  می خواهد،  بیشتری  هزینه  آن،  مجدد 
به بلوغ می رسد، باید رفتارها متناسب با شرایط جدید باشد.
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وزير صمت در جلسه با فوالدي ها عنوان كرد:

اعالم آمادگي وزير براي واگذاري برخي از سياست گذاري ها به انجمن توليدكنندگان فوالد

درخواست نوردكاران در جلسه با رئیس و نايب رئیس انجمن فوالد:

قيمت پايه ميلگرد ۱۱ درصد باالتر از نرخ 
معامالتی شمش باشد

دبیر انجمن تولیدكنندگان فوالد در شبکه خبر سیما:

سياست گذاران به مزيت صادراتی فوالد ايران 
توجه بيشتری داشته باشند

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

خبری - تحلیلی
www.chilanonline.com

دنبال کنید.

فرزاد ارزانی
مديرعامل فوالد هرمزگان

نويد ايزدپناه
عضو هیئت مديره شرکت هفت الماس

جهت دریافت و کسب اطالعات بیشتر با شماره های 
88551701 021 الی 4- تماس حاصل فرمایید.
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شرکت فوالد آلیاژی ایران در ارزیابی انجام شده از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان شرکت دانش بنیان مورد تایید قرار 
گرفت و موفق به کسب گواهی در ۴ حوزه تولید فوالدهای ضد زنگ، فوالدهای ابزار سرد کار، فوالدهای مقاوم در مقابل دما باال و فوالدهای 

میکرو آلیاژی شد.

فوالدآلیاژی ایران گواهی دانش بنیان گرفت 

ی
خل

 دا
بار
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آغاز به کار خط تولید کالف گروه ملی صنعتی فوالد پس از دو سال توقف

دستاورد شرکت های عضو انجمن فوالد در خصوص کاهش بهای تمام  شده
Deming کاهش هزینه ها در فوالد هرمزگان بر اساس مدل

ارباب زاده خبر داد:
بهره برداری از واحد فوالدسازی 

سفیددشت تا پایان سال 

دکتر سرقینی تشریح کرد:
چگونگی تنظیم بازار فوالد در سال 98

فوالدی ها در بین 50 شرکت برتر بازار سرمایه در سال 98 

هیئت وزیران با 5 شرط
 نسبت به تامین مواد اولیه ذوب 

آهـن موافقــت کرد

دکتر عبدالکریم پهلوانی، مدیرعامل شرکت گروه ملی صنعتی فوالد ایران با اعالم این خبر که عملیات راه اندازی مجدد کارخانه 
فوالدسازی گروه ملی که دو سال از توقف آن می گذرد از اول اردیبهشت ماه آغاز و هم اکنون به مرحله پایانی خود نزدیک می 
شود گفت: در حال حاضر مشغول بازسازی واحد آبرسانی و کولینگ تاور کارخانه هستیم و پس از آن برای پیش راه اندازی و 

ان شاءاهلل راه اندازی نهایی در اواسط تیرماه آماده می شویم.
به گزارش چیالن، پهلوانی خاطرنشان کرد: کارکنان مجموعه طی سه ماه خط کالف را راه اندازی و بزودی نیز کارخانه فوالدسازی 
را راه اندازی می کنند و آماده می شوند تا با ورود به عرصه رقابت، سهم بازار گروه ملی را پس از سال ها پس بگیرند. طبق این گزارش، 
با راه اندازی دوباره این خط تولیدی کالف، از این پس شاهد قرار گرفتن محصول مفتول در سبد محصوالت گروه ملی خواهیم بود.

دکتر سرقینی معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صمت با بیان اینکه تحریم های آمریکا دو جنبه را هدف قرار گرفته گفت: 
اولین جنبه ای که تحریم آنرا هدف گرفته است، بحث تولید است. به عبارت دیگر درصورتی که امکان واردات اقالم ضروری 
و ملزومات تولید نظیر الکترود یا سایر موارد وجود نداشته باشد تولید دچار مشکل خواهد شد. درصورتی که این اقالم تامین 

شده و مشکلی از بابت مواد اولیه داریم.
وی افزود: در مجموع برای امسال برنامه تولید ۲۸ هزار تن فوالد هدف گذاری شده و قطعا به این عدد خواهیم رسید. سرقینی 
ادامه داد: موضوع دوم که تحریم ها به هدف آن برنامه ریزی شده، صادرات است. درخصوص تحقق اهداف صادراتی با اطمینان 
نمی توان اظهار نظر کرد اما تالش ما این است که اگرچه برنامه صادرات ۱۲ میلیون تن فوالد را در داریم اما امیدواریم 

صادراتمان به حداقل ۸ میلیون تن برسد. 
معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صمت تصریح کرد: با برنامه صادرات ۱۲ میلیون تن فوالد مشکلی در تولید نخواهیم 
داشت اما کاهش هر میزان از صادرات سبب گسیل آن حجم به بازار داخل می شود و ممکن است سبب کاهش قیمت ها 
در داخل گردد که به نفع فوالدسازان نخواهد بود. وزارت در عین حال که مخالف افزایش نامتعارف قیمت های فوالد در بازار 
داخل است، با کاهش نرخ ها نیز مخالفیم در غیر این صورت فوالدسازان امکان بقا در بازار را نخواهند داشت و قیمت ها باید 

به گونه ای تنظیم شود که فوالدسازان متضرر نشوند.

منصور یزدی زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان از تامین 
سنگ آهن این مجموعه خبر داد و ضمن اشاره به نشست 
هیئت وزیران در ۱۹ خرداد ۹۸ گفت: به ایمیدرو اجازه 
تامین یک میلیون و ۷۵۰ هزار تن سنگ آهن بدون الزام 
به برگزاری مزایده تا پایان سال ۹۸ برای شرکت ذوب 

آهن اصفهان داده شده است.
البته هیئت وزیران این موضوع را منوط به تحقق ۵ شرط 
ذوب  شرکت  تولید  درصدی  حداقل ۲۰  افزایش  شامل 
آهن در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷، کاهش قیمت تمام 
شده تولید، ایجاد ارزش افزوده از طریق ایجاد تنوع در 
محصوالت تولیدی به ویژه تولید ریل، افزایش نرخ بهره 
وری نیروی انسانی و تسویه حساب بدهی ها به معادن زغال 
سنگ کشور دانسته است که در صورت تحقق آنها، روند 
تحویل سنگ آهن برای ۴ سال آتی نیز تمدید خواهد شد.

گفتنی است، یزدی زاده در آخرین نشست خبری خود 
نیز از تامین پایدار مواد اولیه این کارخانه خبر داده بود 
و اعالم داشت: اگرچه این میزان همچنان جوابگوی نیاز 
ذوب نمی باشد اما باعث خواهد شد از رقم فعلی که ۶۰ 

درصد ظرفیتی اسمی است فراتر برویم.
معدنی  صنایع  و  معدن  امور  معاون  سرقینی،  همچنین 
وزارت صمت نیز در نشست خبری اخیر خود با رسانه ها 
بر برنامه این وزارتخانه برای تامین سنگ آهن ذوب آهن 
خبر داده بود و اعالم داشت: خبرهای خوبی برای ذوب 

آهن در راه است.

به گزارش  چیالن، محمود ارباب زاده مدیرعامل فوالد 
سفیددشت از ثبت رکورد تولید آهن اسفنجی در سه ماه 
نخست امسال خبر داد و گفت: این مجتمع با تولید ۲۰۰ 
ماه نخست سال جاری،  اسفنجی طی ۳  هزار تن آهن 
رکورد جدیدی در تولید این محصول به ثبت رساند. ارباب 
زاده افزود: در خرداد ماه نیز بیش از ۶۸ هزار تن آهن 
در صورت  و  است  تولید شده  این شرکت  در  اسفنجی 

تامین گندله، امسال به ظرفیت اسمی خواهیم رسید.
ارباب زاده درباره بخش فوالدسازی این شرکت نیز اظهار 
داشت: واحد فوالدسازی سفیددشت با پیشرفت فیزیکی 

۷۶ درصدی، تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

فهرست ۵۰ شرکت فعال تر بورس تهران برای سه ماهه اول سال ۹۸ به روز شد و از این لیست ۴ شرکت خارج و ۴ شرکت 
جدید اضافه شدند.

به گزارش  چیالن، در دوره جاری نمادهای سپ، شبهرن، شیراز و افق از ۵۰ شرکت فعال تر بورس تهران خارج و نمادهای 
تاصیکو، وانصار، سفارس و ستران به این فهرست اضافه شدند.

این در حالی است که فوالد مبارکه اصفهان، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ملی صنایع مس ایران، پاالیش نفت اصفهان و 
گل گهر پنج شرکت فعال تر بورس اوراق بهادار در بهار سال ۹۸ بودند. بانک ملت، پتروشیمی پارس، چادرملو، سرمایه گذاری 
نفت و گاز و پتروشیمی تامین، پاالیش نفت بندرعباس، بانک تجارت، گروه مپنا، پتروشیمی جم، شرکت ارتباطات سیار ایران 
و پاالیش نفت تهران در رتبه های ششم تا پانزدهم جدول فعال ترین شرکت های بورسی در سه ماهه اول سال ۹۸ قرار دارند.

از سویی دیگر رتبه های ۱۶ تا ۳۰ نیز برای شرکت های گسترش نفت و گاز پارسیان، توسعه معادن و فلزات، فوالد خوزستان، مخابرات 
ایران، سایپا، ایران خودرو، گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، سرمایه گذاری غدیر، پتروشیمی مبین، بانک پاسارگاد، سرمایه گذاری 
صدر تامین، پتروشیمی پردیس، کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، خدمات انفورماتیک و بانک صادرات ایران به ثبت رسیده است. 
پتروشیمی خارک، بانک انصار، فوالد خراسان، پاالیش نفت تبریز، پتروشیمی فجر، گروه پتروشیمی س. ایرانیان، سرمایه گذاری 
صندوق بازنشستگی، سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران، پتروشیمی شازند، پارس خودرو، سیمان فارس و خوزستان، سرمایه 
گذاری گروه توسعه ملی، فوالد کاوه جنوب کیش، داده گستر عصر نوین های وب، نفت سپاهان، البراتوار داروسازی دکتر عبیدی، 
بانک پارسیان، پتروشیمی فناوران، بانک اقتصاد نوین و سیمان تهران در رتبه های ۳۱ تا ۵۰ را به خود اختصاص داده اند.

مدیر حسابداری مدیریت شرکت فوالد هرمزگان از رویکردی 
نوین بر کاهش هزینه ها در شرکت فوالد هرمزگان بر اساس 

مدل دمینگ خبر داد.
سعید الهی دوست در خصوص مدیریت منابع مالی، نظارت 
و کنترل بر هزینه ها و تعیین بهای تمام شده پروژه ها گفت: 
اجرایی  راهکار  ارائه  با  و  مستمر  پایش  ماه  مدت ۲۰  طی 
جهت ایجاد و استقرار مکانیسم مدیریت هزینه و بودجه بندی 
و تعیین بهای تمام شده، موفق به کنترل و کاهش هزینه ها 
شده  ایم. وی افزود: برای کاهش بهای تمام شده با استفاده 
از تکنیک دمینگ، ابتدا در مرحله برنامه ریزی به جمع آوری 
و تجزیه تحلیل داده های منابع و مصارف ستادی و تولیدی 
آنالیز  گزارش  پیاده سازی  به  اجرا  مرحله  در  و  پرداختیم 
هزینه ها و مقایسه آن با اهداف روی آوردیم. وی افزود: در 
مرحله بعد کنترل و میزان انحراف از بودجه شناسایی گردیده 
و به  منظور کاهش هزینه ها اقدامات اصالحی تعریف  شد.

مدیر حسابداری مدیریت شرکت فوالد هرمزگان خاطرنشان 
کرد: در این راستا هیچ گونه کاهش در پرداخت حقوقی و 
مزایای  پرسنلی انجام  نشده بلکه افزایش تولید و افزایش 
حقوق  افزایش  به  منجر  تحولی  نظام های  در  مشارکت 
آن در سال ۱۳۹۷  و ماحصل  است  پرسنل شده  دریافتی 
به  نسبت  هرمزگان  فوالد  شرکت  تمام شده  بهای  کاهش 
میانگین بهای تمام شده شرکت های فوالدی از جمله کاهش 
بهای تمام شده مواد اولیه، بهای تمام شده مواد مصرفی، بهای 

تمام شده انرژی و سیاالت و... بوده است.
انجام شده،  مطالعات  اساس  بر  افزود  ادامه  در  دوست  الهی 
برنامه ریزی جهت ارتقای زیرساخت های حوزه مالی انجام  شده 
است. بدین منظور عوامل اصلی بهبود مستمر در فرایند توسعه 
محصول با استفاده از چرخه دمینگ مشخص شدند، این عوامل 
با اولویت هایی عبارت  است از تعهد و حمایت مدیریت محترم 
عامل، شناسایی و بکار بردن دانش و نحوه استفاده از چرخه 
دمینگ در بودجه،کارایی و بهبود عملکرد چرخه دمینگ و 
همچنین زمان به کار بردن از چرخه دمینگ برای بهبود مستمر.

فوالد  شرکت  تمام شده  بهای  نمودار  گفت:  ادامه  در  وی 

تن فروش فوالد مبارکه در بهار 98

یک میلیون و 

هزار میلیارد ریال درآمد چادرملو در بهار 98

درصدی درآمد فخوز

میلیارد ریالی فوالد خراسان در خرداد

رشد 

فروش

فوالد مبارکه اصفهان در خرداد ۹۸ بیش از ۶۳۹ هزار تن 
محصول تولید کرده که نسبت به فروردین و اردیبهشت ماه 
مقدار تولید کاهشی بوده اما نسبت به میانگین ۹۷ سطح 

باالتری از تولید را رقم زده است. 
فوالد مبارکه در خرداد ۷۲۵ هزار تن فروش داشته و فروش 

قابل توجه اردیبهشت را تکرار کرده است.
نرخ فروش محصوالت سرد و گرم فوالد مبارکه اصفهان از 
ابتدای سال ۹۸ مسیر صعودی که در سال ۹۷ آغاز کرده را 
ادامه داده است. به گونه ای که نرخ فروش محصوالت سرد 
فوالد مبارکه اصفهان در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه 
رشد چهار درصدی و محصوالت گرم در این بازه زمانی رشد 

۱۰ درصدی را رقم زده است.
برآورد سه ماهه فروش ۹۸ فوالد مبارکه اصفهان یک میلیون و 
۷۶۲ هزار تن محصول بود درحالی که این شرکت در عملکرد 
واقعی خود در بهار ۹۸ توانسته یک میلیون و ۹۵۳ هزار تن 
محصول را به فروش برساند و در واقع ۱۹۱ هزار تن باالتر از 
سطح برآوردی عمل کرده است. فوالد مبارکه تا پایان خرداد 
یک میلیون و ۲۶۷ هزار تن نورد گرم، ۳۸۵ هزار تن نورد 
سرد و ۷۴ هزار تن محصوالت پوششدار تولید کرده بود که 
درمقایسه با پارسال رشد تولید نورد گرم و سرد و افت ناچیز 
محصوالت پوششدار را شاهد بود چراکه تولید محصوالت 
گرم این شرکت در سه ماهه اول سال قبل یک میلیون و 
۲۷۰ هزار تن، محصوالت سرد ۳۵۱ هزار تن و محصوالت 
مدت  در  شرکت  این  است.  بوده  تن  هزار  پوششدار ۷۲ 
مذکور همچنین ۳۱۱ هزار تن سایر محصوالت که عمدتا 
شمش می باشد تولید و ۲۵۷ هزار تن آن را فروخته است.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در سه ماهه اول امسال 
با رشد ۶۴ درصدی، درآمد حاصل از فروش محصوالت را 
از ۱۲ هزار و ۶۹۸ میلیارد ریال به ۲۰ هزار و ۸۴۷ میلیارد 
ریال رساند. این شرکت، رشد ۱۴.۳ درصدی تولید را به ثبت 
رسانده و تولید آن از مجموع ۳ میلیون و ۵۷۵ هزار تن به ۴ 

میلیون و ۸۸ هزار تن رسیده است.
درآمد حاصل از فروش چادرملو تا پایان خرداد ماه۲۰ هزار و 
۸۴۷ میلیارد ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۴ 
درصد باالتر بود. چادرملو در خرداد ماه نسبت به فروردین و 
اردیبهشت بیشترین درآمد را کسب کرده بود و حتی نسبت 

به خرداد سال قبل رشد ۷۵ درصدی داشته است.

فوالد خوزستان در سه ماهه اول امسال با فروش ۹۹۵ هزار 
تن محصول شامل ۴۰۸ هزار تن بلوم و بیلت صادراتی، ۲۶۸ 
هزار تن بیلت و بلوم داخلی، ۱۷۸ هزار تن اسلب داخلی و 
۱۴۰ هزار تن اسلب صادراتی به درآمد ۳۸ هزار و ۴۷ میلیارد 
ریال دست یافت که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 

۷۴.۳ درصدی داشته است.

فوالد خراسان تا پایان خرداد ماه توانسته است یک میلیون 
و ۴۲ هزار تن محصول تولید و ۲۴۲ هزار تن محصول را به 
فروش برساند. شرکت در مدت مذکور ۹ هزار و ۶۸۴ میلیارد 
ریال درآمد کسب کرده که در مقایسه با سه ماهه اول سال 
گذشته رشد ۵۴ درصدی داشته است. فروش شرکت در 
خرداد ماه هم ۲۱۸۰ میلیارد ریال بود که نسبت به دوره یک 

ماهه مشابه سال قبل ۲۳ درصد کمتر است.
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هرمزگان نسبت به جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در 
بورس نمایانگر عملکرد صحیح این شرکت است که باعث شده 
فوالد هرمزگان که در سال ۹۵ باالترین بهای تمام شده را دارا 
بود در سال ۱۳۹۷ کمترین بهای تمام شده را داشته باشد.

خط سبزرنگ شرکت هایA,B,C,Dتولیدکننده فوالد داخل کشور به دلیل حفظ محرمانگی 
به صورت اختصاری نمایش داده  شده است.

وی تأکید کرد مطالعه فوق با درایت و مدیریت صحیح و کارآمد 
مدیرعامل محترم سازمان به صورت پایش مستمر و استفاده  از 
رهنمودهای ارزنده ایشان جهت تسهیل مراحل انجام شده است. 
همچنین پیشنهاد می شود برای تحقیقات آتی از روش شناسی این 
مطالعه همراه با عامل های بیشتر در سازمان های مشابه استفاده 
شود تا زمینه مناسبی برای بهبود مستمر توسعه  ملی حاصل گردد.

طرح توسعه ذوب آهن پاسارگاد به 
مراحل پایانی نزدیک شد

طرح آهن اسفنجی ذوب آهن پاسارگاد با ظرفیت ۱.۸ 
میلیون تن نیمه اول سال جاری به بهره برداری می رسد.

این طرح شامل طرح تولید ۲.۴ میلیون تن کنسانتره آهن 
و ۲.۴ میلیون تن گندله آهن است که در نیمه ابتدایی 
سال آینده افتتاح می شود. این طرح با سرمایه گذاری 
ریالی ۳۱ هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال در فاز اول طرح توسعه 
حدود ۸۲۰ شغل ایجاد می کند و در راه اندازی کارخانه 
تسهیالت  طرح  دالر  میلیارد  پاسارگاد ۲۸۰  آهن  ذوب 

دریافتی توسط بانک صنعت و معدن محقق شده است.
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---۸۲/۵-۸۳/۵۹۱-۹۲۹۴-۹۵۱۰۷.۵-۱۰۸.۵۱۰۵/۵-۱۰۶/۵۱۱۶-۱۱۷

صادراتی- دریای سیاهشمش
FOB

۴۲۹۴۱۰۴۱۰۴۷۷/۵۴۴۵-۴۵۵۴۴۵-۴۵۵۴۳۳-۴۳۳۴۲۵۴۱۰

۴۷۸۴۸۰۴۸۸۵۲۴۵۳۱۵۲۹۵۲۹۴۹۰۴۸۹صادراتی چینورق گرم

صادراتی دریای سیاهورق گرم 
FOB

۴۷۰-۴۸۰۴۵۰-۴۶۰۴۴۵-۴۵۵۵۰۵-۵۱۵۴۹۵-۴۹۰۴۸۵-۴۹۰۴۷۵-۴۸۰۴۷۰-۴۸۰۴۷۰-۴۸۰

 وارداتی اروپا ورق گرم
CIF ۵۵۷-۵۷۵۵۵۳-۵۷۰۵۴۰-۵۵۱۵۵۵-۵۷۲۵۴۵/۵-۵۶۲/۵۵۳۲/۵-۵۴۹۵۲۰.۲-۵۴۲.۵۷۵۴۲-۵۵۹۵۴۲/۵-۵۵۹/۵

۵۴۰-۵۴۰۵۳۰-۵۴۰۵۳۰-۵۵۰۵۳۵-۵۵۵۵۴۵-۵۷۰۵۵۰-۵۳۰۵۶۰-۵۳۵۵۲۰-۵۵۰۵۲۵-۵۴۰صادراتی دریای سیاهورق سرد

صادراتی ترکیه میلگرد
FOB

۴۷۷/۵-۴۸۲/۵۴۵۶/۵-۴۶۱۴۴۰-۴۴۵۴۸۰-۴۸۵۴۷۵/۵-۴۸۰/۵۴۶۸-۴۷۲۴۷۵-۴۸۰۴۷۰-۴۷۵۴۵۵-۴۶۰

صادراتی چینمیلگرد 
FOB

---۴۹۴-۴۹۶۵۰۰-۵۰۴۴۹۸-۵۰۲۴۸۹-۴۹۳۴۸۵-۴۸۷۴۷۵-۴۷۷
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داخلی
 40 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی 

حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران طی فاصله سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۶ معادل ۴۰ 
هزار میلیارد تومان برآورد شده که به طور متوسط، معادل ۳۵ درصد تولید ناخالص 

داخلی کشور است.

 خسارت 36 هزار میلیارد تومانی موسسات غیرمجاز به بیت المال
رییس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: در سیل اخیر بالغ بر ۳8 هزار میلیارد 
تومان به ابنیه، زیرساخت ها و اموال مردم خسارت وارد شد این در حالی است 

موسسات غیرمجاز ۳۶ هزار میلیارد تومان به دولت خسارت وارد کردند.

 جزییات تازه از بازارمتشکل ارزی
مدیرعامل بازار متشکل ارزی با اشاره به جزییاتی از نحوه فعالیت این بازار گفت: 
سامانه ارز نیما و بازار متشکل ارزی در کوتاه مدت به صورت موازی حرکت 

می کنند، اما در نهایت طبیعی است که یکی شوند.

 تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی در مناطق آزاد بدون ثبت سفارش
مشاور عالی و دستیار ویژه صنعت، معدن و تجارت گفت: تأمین مواد اولیه واحدهای 

تولیدی بدون ثبت سفارش در مناطق آزاد را در دستور کار داریم.

 ایران به جمع تولیدکنندگان نبشی های سایز بزرگ فوالدی پیوست
ایران با تولید نبشی های سایز بزرگ ۱۳ تا ۲۰ میلیمتر فوالدی که مورد نیاز صنایع 
برق، مخابرات، نفت و غیره است، در جمع کشورهای اروپایی و چین به عنوان 

تولیدکنندگان این کاال قرار گرفت و به این ترتیب از واردات بی نیاز شد.

 برنامه وزارت صمت برای بهره  وری آب
محسن صالحی نیا معاون وزیر صمت با اعالم هماهنگی کامل این وزارتخانه با 
کارگروه بحران بی آبی گفت: مشکل کم آبی امری اجتناب ناپذیر است و با وجود 
اینکه بخش صنعت و معدن مصرف کننده میزان محدودی از آب است اما وظیفه 

داریم برای بهره  وری هر چه بیشتر تالش کنیم.

 قول رئیس بانک مرکزی برای تقویت ارزش پول ملی
رئیس کل بانک مرکزی بابیان اینکه قول می دهم ارزش پول ملی را تقویت کنیم 
گفت که شرایط رو به بهبود است، افزایش ذخائر اسکناس کشور بی سابقه است اما 

در شرایط فعلی نمی توان ارز را تک نرخی کرد.

 تحریم نیستیم؛ در محاصره کامل اقتصادی هستیم
دبیرکل خانه صنعت، معدت و تجارت ایران گفت: صنعت کشور یک سطح باور 
نکردنی از استقامت دارد تا نیازهای کشور را برطرف  کند. همچنین دو سال است 

که در تحریم نیستیم، بلکه در محاصره کامل اقتصادی هستیم.

 هزینه خانوارهای ایرانی 50 درصد بیشتر شد
هزینه خانوارهای ایرانی برای خرید مجموعه ای از کاال و خدمات در خردادماه سال 
جاری ۵۰ درصد بیشتر شده است. گزارش های رسمی مرکز آمار از این حکایت 
دارد که تورم بار دیگر افزایش یافته و به روند رو به رشد خود در ماه های گذشته 
ادامه داده است. آنچه که اتفاق افتاده در نهایت به این منتهی شده که تورم به ۳۷.۶ 

درصد در خرداد ماه رسیده است.

خارجی
 عربستان سعودی عضو کامل FATF شد

عربستان سعودی به  عنوان سی و نهمین عضو گروه ویژه اقدام مالی و اولین عضو 
عرب آن پذیرفته شد.

 سرمایه گذاری 3 میلیارد دالری قطر در پاکستان
همکاری اقتصادی میان قطر و پاکستان در پی این سرمایه گذاری به ۹ میلیارد دالر 

خواهد رسید.

 پاالیشگاه های ژاپن به فکر جایگزین برای نفت خاورمیانه افتادند
رئیس مجمع نفت ژاپن گفت پاالیشگاه های این کشور در حال بررسی اقداماتی 
از خاورمیانه هستند. نفت خام  احتمالی در عرضه  اختالل های  با  مقابله  برای 

 روسیه 6 تن طال خرید
مسکو با هدف کاهش وابستگی به دالر آمریکا و متنوع کردن ذخایر ارز خارجی 

خود ۶ تن طال در ماه می، خرید.

 تحریم ها علیه روسیه 240 میلیارد دالر به اقتصاد اروپا ضرر زد
رئیس جمهور روسیه گفت: تحریم های اقتصادی غرب باعث شده اقتصاد روسیه ۵۰ 
میلیارد دالر از دست بدهد ولی اتحادیه اروپا بیشتر ضرر کرده و ۲۴۰ میلیارد دالر 

از ۲۰۱۴ از دست داده است.

 چین از اولین نفتکش بزرگ هوشمند جهان رونمایی کرد
یک نفتکش به اندازه سه زمین فوتبال به مالک جدید آن در شمال شرقی چین تحویل 
داده شد. این اولین نفتکش هوشمند در جهان با ظرفیت بارگیری ۳۰8 هزار تن است.
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پیش بینی تداوم روند صعودی قیمت های فوالد

بازار آتی فوالد با ادامه محدودیت های محیط زیستی در منطقه تانگشان چین و تمدید آن تا پایان ماه جوالی تقویت شده 
و قیمت های لحظه ای فوالد چین افزایشی شده است.

همچنین انتظار می رود که روابط تجاری چین و آمریکا بهبود یافته و اعتماد نسبت به سرمایه گذاری در بازار به تدریج 
افزایش یابد. از اینرو انتظار می رود روند قیمت فوالد در چین در ماه جوالی رو به باال باشد و کمتر کسی انتظار کاهش 

قیمت را دارد.

به گزارش انجمن جهانی فوالد
جهان به تولید 764 میلیون تن فوالد میانی دست یافت

مذاکرات تجاری چین و آمریکا 
تعلیق تعرفه های 300 میلیارد دالری آمریکا 

علیه چین

مالیات زیست محیطی اتحادیه اروپا بر روی 
فوالدهای وارداتی 

وزارت صنعت و تجارت هند خبر داد:
کاهش 35 درصدی صادرات فوالد هند به آمریکا 
وزارت صنعت و تجارت هند اعالم کرده که صادرات کل فوالد هند به آمریکا در 

سال مالی ۲۰۱۸-۲۰۱۹ به میزان ۳۵ درصد افت داشته است. 
به گزارش چیالن، در عین حال صادرات آلومینیوم در سال مالی گذشته با 
۱۴درصد رشد همراه بوده است. کاهش چشمگیر صادرات فوالد هند به آمریکا 
عمدتا به دلیل تعرفه های باالی اعمال شده بر روی فوالد از سوی مقامات آمریکایی 
است. شورای تجاری آمریکا و هند اعالم کرده که تعرفه ها و موانع تجاری بر روی 
مصرف کنندگان هر دو کشور تاثیرگذار بوده است. این کمیته خواستار گفت 
و گوی شفاف میان دولت و صنعت برای حل مسائل و تقویت همکاری های 
استراتژیک میان دو کشور شده اند. این کمیته امیدوار است که بازدید وزیر امور 
خارجه آمریکا به هند یک فرصت برای حل مشکالت تجاری دو کشور باشد.

فوالدسازان ضد زنگ تایوان قیمت را ثابت نگه 
می دارند

های جدید  قیمت  ژوئن  ماه  اوایل  در  تایوان  زنگ  فوالد ضد  تولیدکنندگان 
محصوالت خود برای ماه جوالی را اعالم خواهند کرد. به گزارش چیالن، اگرچه 
قیمت نیکل در بورس فلزات لندن در روزهای اخیر به ۱۲ هزار دالر رسیده 
این حال  با  این سود را جبران خواهد کرد.  تایوان  اما نرخ جدید دالر  است 
بسیاری از مشتریان محلی تایوان در حال حاضر موجودی خود را تکمیل کرده 
و خریدهای خود را در چند هفته قبل و پیش از گران نیکل خریداری کرده 
اند. بنابراین تقاضا در بازار در حال حاضر خوب نیست و با توجه به انتظارات، 
کارخانه های فوالد ضد زنگ تایوان ممکن است قیمت های ماه جوالی را در 

بازار تثبیت نموده و ثابت نگه دارند.

کرد: طی ۵  اعالم  فوالد  انجمن جهانی 
ماهه نخست سال ۲۰۱۹ میالدی، تولید 
فوالد خام ایران و جهان نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته به ترتیب ۵.۵ درصد 

و ۵ درصد افزایش یافت.
انجمن  از  نقل  به  چیالن  گزارش  به 
نخست  ماهه  در ۵  ایران  فوالد،  جهانی 
سال ۲۰۱۹ میالدی، ۱۰ میلیون و ۶۲۳ 
هزار تن فوالد خام تولید کرد. این رقم در 
مدت مشابه سال گذشته، ۱۰ میلیون و 

۷۰ هزار تن بود.
همچنین ایران طی ماه می ۲۰۱۹ میالدی، ۲ میلیون و ۲۳۵ هزار تن فوالد خام تولید 

کرد. این آمار در مدت مشابه سال گذشته میالدی،۲ میلیون و ۱۵۳هزار تن بود که 
حاکی از رشد ۳.۸ درصدی تولید فوالد خام نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

طی ۵ ماهه ۲۰۱۹ میالدی،۶۴ کشور تولیدکننده فوالد در مجموع ۷۶۴ میلیون و 
۷۲ هزار تن فوالد خام تولید کردند که نسبت به رقم مدت مشابه سال قبل یعنی 
عدد ۷۲۷ میلیون و ۵۱۰ هزار تن، ۵ درصد رشد نشان می دهد. تولید جهانی فوالد 
خام در می ۲۰۱۹ نیز با ۵.۴ درصد افزایش به ۱۶۲ میلیون و ۷۴۴ هزار تن رسید. 
تولید فوالد خام چین طی ۵ ماهه اخیر ۱۰.۲ درصد افزایش یافت و این کشور با 
تولید ۴۰۴ میلیون و ۸۷۹ هزار تن به عنوان بزرگترین تولیدکننده فوالد خام جهان 
شناخته شد. هند با تولید ۴۵ میلیون و ۳۱۴ هزار تن فوالد خام، ژاپن با ۴۲ میلیون 
و ۲۹۴ هزار تن، امریکا با ۳۷ میلیون و ۱۶۹ هزار تن، کره جنوبی با ۳۰ میلیون و 
۴۸۶ هزار تن و روسیه با ۲۹ میلیون و ۷۶۰ هزار تن بعد از چین، بیشترین میزان 

تولید فوالد خام در ۵ ماهه نخست سال ۲۰۱۹ را به خود اختصاص دادند.

دولت آمریکا که تمایل به وضع تعرفه های جدیدی بر روی کاالهای چینی داشت 
اعمال تعرفه ۳۰۰ میلیارد دالری بر روی کاالهای چینی را برای چانه زنی با طرف 
چینی را به حالت تعلیق درآورد. به گزارش چیالن، رئیس جمهور آمریکا و رئیس 
جمهور چین ۲۹ ژوئن با یکدیگر دیدار کردند و بازار در انتظار آتش بس میان 
این دو ابر قدرت می باشد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و شی جینپینگ، 
رهبر چین در حاشیه اجالس سران گروه بیست تصمیم گرفتند مذاکرات تجاری 
بین دو کشور را از سرگرفته و جنگ تجاری بین دو کشور را متوقف کنند.

کمیسیون اروپا و اتحادیه اروپا )یوروفر( 
قصد دارد مالیات زیست محیطی را بر 
تعادل  برای  وارداتی  فوالدهای  روی 
فوالد  و  وارداتی  فوالد  هزینه های 

داخلی اعمال نماید. 
دلیل تصمیم فوق این است که هزینه های انتشار گازهای گلخانه ای در اتحادیه 
اروپا در سال ۲۰۱۹ در مقایسه با سال ۲۰۱۸ پنج برابر شده و تولیدکنندگان 
فوالد داخلی هزینه های آنرا به جای صادرکنندگان کشورهای دیگر پرداخت 
می کنند. در نتیجه این امر، هزینه تولید فوالد در سال جاری به دلیل همین 
هزینه ها و هزینه انتشار گازهای گلخانه ای حدود ۲۰ یورو به ازای هر تن افزایش 
یافته است. هدف از این مالیات، تعادل میان هزینه های تولید فوالد داخلی و 
خارجی به ویژه در کشورهایی است که استانداردهای زیست محیطی و انتشار 
گازهای گلخانه ای را سبک تر گرفته و قوانین ضعیف تری اعمال می کنند.

به گزارش چیالن، تحلیلگران بازار معتقدند این اقدام باعث کاهش فشار واردات 
بر صنعت فوالد اروپا است. از زمانی که آمریکا تعرفه های واردات را بر روی 

فوالد و آلومینیوم اعمال کرد واردات به اروپا ۳۰ میلیون تن افزایش یافت.

موسسه آمار ترکیه
واردات نورد سرد ترکیه کاهشی است

براساس آمارهای موسسه آمار ترکیه، 
واردات نورد سرد ترکیه در ماه آوریل 
۷۸ هزار و ۹۰۰ تن بود که نسبت به 
و  داشته  رشد  درصد   ۴۳.۷ قبل  ماه 
نسبت به آوریل سال قبل ۲۴.۶ درصد 
ارزش  گزارش چیالن،  به  است.  باالتر 
کل واردات ورق سرد ترکیه در آوریل حدود ۴۸ میلیون دالر بود که نسبت به 

مارس ۴۵.۹ درصد و نسبت به آوریل سال قبل ۱۱.۱ درصد باالتر بوده است.
ترکیه در بین ماه های ژانویه تا آوریل هم درمجموع ۲۲۰ هزار تن نورد سرد وارد 
کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲.۷ درصد کاهش داشته است. 
ارزش کل واردات نورد سرد ترکیه ۱۳۷.۵ میلیون دالر بود که افت ۱۷.۵ درصدی 
داشت. در طول این دوره روسیه اصلی ترین عرضه کننده نورد سرد به ترکیه بود 
که ۱۳۰ هزار تن ورق سرد به این کشور فرستاده است و رشد ۳۵ درصدی داشت.



قیمت های داخلی

بورسکاال

 تهیه و تنظیم: مريم رحیمی
قيمت نبشی و ناودانی در بازار تهران 

قيمت ورق روغنی در بازار تهران

ناودانی

نبشی
قيمت ميلگرد ساده و آجدار در بازار تهران

قيمت محصوالت فوالدی در بازار تهران 
)واحد: ريال/کیلوگرم(

میلگرد ساده

میلگرد آجدار

قيمت ورق سياه در بازار تهران

هفته چهارم خردادهفته سوم خردادسايز

0.495,50096,000

0.584,00083,000

0.681,00081,000

0.775,00076,000

0.875,50075,500

0.975,50075,500

176,00075,500

1.2576,00075,500

1.575,50076,000

279,00079,000

2.576,00079,000

هفته چهارم خردادهفته سوم خردادسايز

6.549,00048,500

8******

10******

1262,70062,500

1462,70062,500

هفته چهارم خردادهفته سوم خردادسايز

348,60049,500

448,60049,500

548,60049,500

648,60049,500

848,60049,500

1048,60049,500

12******

15******

هفته چهارم خردادهفته سوم خردادسايز

648,60049,500

848,6004,950

1048,60049,500

1248,60049,500

1448,60049,500

1648,60049,500

18******

20******

22******

هفته چهارم خردادهفته سوم خردادسايز

846,50046,000

1044,50044,500

1244,50044,500

1445,80045,500

1645,80045,500

1845,80045,500

2045,80045,500

2245,80045,500

2545,80045,500

2845,80045,500

3046,50047,100

3246,60046,700

هفته چهارم خردادهفته سوم خردادسايز

262,00061,500

364,50064,000

465,30064,800

5***62,200

660,40061,000

860,70061,000

1060,40060,500

1260,40060,500

1560,40060,500

2057,70057,400

2557,80057,500

روند تغييرات
قيمت محصوالت فوالدی 

در بازار تهران

قیمت پايانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون )ريال(

حجم معامله 
تاريخ تحويلتاريخ معامله)تن(

۵۴.۲۲۶۱۷.۶۰۰۱۳۹۸/۰۳/۲۷۱۳۹۸/۰۵/۳۱ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

۵۳.۸۶۷۷۵.۰۲۰۱۳۹۸/۰۳/۲۷۱۳۹۸/۰۵/۳۱ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

۴۰.۵۰۲۱۰.۰۱۰۱۳۹۸/۰۳/۲۶۱۳۹۸/۰۴/۲۶سبد میلگرد مخلوطذوب آهن اصفهان
۳۹.۱۰۵۸.۸۰۰۱۳۹۸/۰۳/۲۸۱۳۹۸/۰۴/۲۸تیرآهن ۱۴ تا ۱۸ذوب آهن اصفهان

شمش بلوم فوالد خوزستان
5SP)۱۵۰*۱۵۰(۳۵.۴۸۵۳۰.۰۰۰۱۳۹۸/۰۳/۲۲۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۴۰.۶۰۶۱۰.۰۱۰۱۳۹۸/۰۳/۲۶۱۳۹۸/۰۴/۰۳سبد میلگرد ۲۸تاA3-۱۴مجتمع فوالد خراسان
۳۹.۶۴۷۱۰.۰۱۰۱۳۹۸/۰۳/۲۹۱۳۹۸/۰۴/۰۹سبد میلگرد ۲۸تاA3-۱۴مجتمع فوالد خراسان
۳۸.۶۹۶۶.۰۰۶۱۳۹۸/۰۴/۰۲۱۳۹۸/۰۴/۱۱سبد میلگرد ۲۸تاA3-۱۴مجتمع فوالد خراسان

شرکت معدنی وصنعتی 
چادرملو

شمش بلوم 
5SP)۱۵۰*۱۵۰(۳۵.۳۷۰۱۵.۰۰۰۱۳۹۸/۰۳/۲۰۱۳۹۸/۰۴/۰۵

شرکت معدنی وصنعتی 
چادرملو

شمش بلوم 
5SP)۱۵۰*۱۵۰(۳۶.۹۷۱۱۰.۰۰۰۱۳۹۸/۰۳/۲۶۱۳۹۸/۰۴/۱۲

اخبار فوالد
بولتن داخلی انجمن توليدكنندگان فوالد ايران

صاحب امتیاز: انجمن تولیدکنندگان فوالد ايران 
مدير مسئول: سیدرسول خلیفه سلطانی

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

گرافیک و صفحه آرايی:  مونا قهاری 
همکاران اين شماره: مريم رحیمی، مائده صالح،  محسن احمدی، محمد رسول عسکری

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

mag@chilanonline.com :ايمیل
www.chilanonline.com :پايگاه خبری تحلیلی چیــالن آنالين
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قیمت پايانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون )ريال(

حجم معامله 
تاريخ تحويلتاريخ معامله)تن(

شرکت معدنی وصنعتی 
چادرملو

شمش بلوم 
5SP)۱۵۰*۱۵۰(۳۴.۹۸۲۱۰.۰۰۰۱۳۹۸/۰۴/۰۲۱۳۹۸/۰۴/۲۰

شمش بلوم فوالد کاوه جنوب کیش
5SP)۱۵۰*۱۵۰(۳۶.۱۲۷۱۰.۰۰۰۱۳۹۸/۰۳/۲۷۱۳۹۸/۰۴/۰۱

شمش بلوم آهن و فوالد ارفع
5SP)۱۵۰*۱۵۰(۳۵.۰۵۴۸.۰۰۰۱۳۹۸/۰۴/۰۲۱۳۹۸/۰۴/۲۸

۴۲.۳۱۰۳.۳۰۰۱۳۹۸/۰۳/۲۸۱۳۹۸/۰۴/۰۳سبد میلگرد مخلوطفوالد روهینا جنوب
۴۱.۰۵۲۴.۴۰۰۱۳۹۸/۰۳/۲۶۱۳۹۸/۰۳/۲۹سبد میلگرد ۱۴ تا A3 - ۳۲فوالد آذربایجان

۴۲.۵۹۷۳.۳۰۰۱۳۹۸/۰۳/۲۵۱۳۹۸/۰۳/۲۸سبد میلگرد ۱۴ تا A3 - ۳۲فوالد کویر کاشان

۴۱.۴۲۲۳.۳۰۰۱۳۹۸/۰۳/۲۹۱۳۹۸/۰۴/۰۳سبد میلگرد ۱۴ تا A3 - ۳۲فوالد کویر کاشان

مجتمع صنعتی ذوب آهن 
پاسارگاد

شمش بلوم 
5SP)۱۵۰*۱۵۰(۳۵.۶۱۱۱۰.۰۰۰۱۳۹۸/۰۳/۲۹۱۳۹۸/۰۴/۲۷

۴۰.۹۳۳۱.۳۲۰۱۳۹۸/۰۳/۲۶۱۳۹۸/۰۳/۲۹سبد میلگرد مخلوطپرشین فوالد آریا

۴۰.۸۴۲۱.۳۲۰۱۳۹۸/۰۳/۲۹۱۳۹۸/۰۴/۰۳سبد میلگرد مخلوطپرشین فوالد آریا

۳۸.۹۷۵۱.۱۰۰۱۳۹۸/۰۳/۲۷۱۳۹۸/۰۴/۰۱سبد میلگرد 14 تا A3 - 32فوالد کاوه اروند


