گزارش روزانه
رٍز یکطٌبِ  4خرداد هاُ ،بَرس کاالی ایراى ضاّذ عرضِ داًِ کلسای  8استاى کطَر است .ضوي آى
کِ اًَاع هس ،هقاعع فَالدی ٍ آلَهیٌیَم رٍی تابلَی عرضِ تاالر هحصَالت صٌعتی ٍ هعذًی هی رٍد.
بِ گسارش رٍابظ عوَهی ٍ اهَر بیي الولل ضرکت بَرس کاالی ایراى ،در ایي رٍز ٍ در تاالر هحصَالت
کطاٍرزی 055 ،تي داًِ کلسای هازًذراى 055 ،تي داًِ کلسای گلستاى 055 ،تي داًِ کلسای خَزستاى،
 055تي داًِ کلسای ایالم 055 ،تي داًِ کلسای فارس 055 ،تي داًِ کلسای قن 05 ،تي داًِ کلسای
کرهاى ٍ  05تي داًِ کلسای کرهاًطاُ عرضِ را تجربِ هی کٌذ.
ضایاى رکر استّ 0 ،سار تي برًج ٍارداتی ٍ ّ 0سا تي ضکرسفیذ ٍارداتی رٍی تابلَی عرضِ هی رٍد.
عالٍُ بر ایي 055 ،تي کٌجالِ کلسا پرک گلستاى راّی تاالر هحصَالت کطاٍرزی هی ضَد.
ایي گسارش ّوچٌیي حاکی است ،در ایي رٍز ٍ در تاالر هحصَالت صٌعتی ٍ هعذًی ،در صَرت تقاضا4 ،
ّسار تي هس کاتذ ضرکت هلی هس ایراى بِ قیوت پایِ ّ 000سار ٍ  000ریال راّی تاالر هعاهالت هی
ضَد .ایي ضرکت ّوچٌیي در صَرت تقاضا 0055 ،تي هس هفتَل را بِ قیوت پایِ ّ 008سار ٍ 000
ریال عرضِ هی کٌذ .از دیگر هحصَالت عرضِ ضذُ ضرکت صٌایع هلی هس ایراى در ایي رٍز هی تَاى
بِ ّ 00سار تي اًَاع هس کن عیار 055 ،تي سَلفَر هَلیبذى ٍ  00تي کٌساًترُ فلسات گراًبْا اضارُ
کرد.عالٍُ بر ایي 065 ،تي هس هفتَل ضرکت صٌایع تَلیذی دًیای هس کاضاى عرضِ را بِ قیوت پایِ
ّ 008سار ٍ  870ریال تجربِ هی کٌذ.
در گرٍُ فَالد ًیس ،ضرکت رٍب آّي اصفْاى با ّ 8سار تي تیرآّي  7755 ٍ 04تي سبذ تیرآّي عَل
کَتاُ  05-07در تاالر هعاهالت حضَر هی یابذ .ضرکت فَالد خَزستاى ًیس در صَرت تقاضا ّ 45سار
تي ضوص بلَم را بِ قیوت پایِ ّ 06سار ٍ  05ریال ٍ بِ صَرت سلف عرضِ هی کٌذ.

در گرٍُ آلَهیٌیَم ،در صَرت تقاضا 0055 ،تي ضوص ّسارپًَذی  99.7ضرکت ایرالکَ بِ قیوت پایِ
ّ 09سار ٍ  055ریال در تاالر هحصَالت صٌعتی ٍ هعذًی عرضِ هی ضَد.
ایي گسارش ّوچٌیي حاکی است ،تاالر فرآٍردُ ّای ًفتی ٍ پترٍضیوی ضاّذ عرضِّ 00سار تي لَب
کاتّ 00 ،سار تي ٍکیَم باتَم ٍ  0055تي گَگرد گراًَلِ ضرکت پاالیص ًفت تٌذگَیاى تْراى است.
ضرکت پاالیص ًفت بٌذرعباس ًیس ّ 05سار تي ٍکیَم باتَمّ 05 ،سار تي لَب کات ٍ ّ 8سار تي گَگرد
کلَخِ را راّی تاالر هعاهالت هی کٌذ.عالٍُ بر ایيّ 4 ،سار تي اًَاع قیر ٍ یکْسار تي سالپس ٍاکس
ضرکت پاالیص ًفت ضیراز بِ ّوراُ  0055تي گَگرد کلَخِ ضرکت پاالیص ًفت اصفْاى عرضِ را در
ایي رٍز تجربِ هی کٌٌذ.گفتٌی است ،هجتوع ّای پترٍضیوی ارٍهیِ ،ارًٍذ ،تبریس ،ضازًذ ،ضیراز ،کارٍى،
هْر ٍ ضرکت پلیور کرهاًطاُ اًَاع هحصَالت پترٍضیوی را رٍی تابلَی عرضِ هی برًذ .الزم بِ رکر
است 055 ،تي زایلیي هخلَط ٍ  607تي هٌَهر ٍیٌیل استات ٌّذٍستاى در تاالر فرآٍردُ ّای ًفتی ٍ
پترٍضیوی عرضِ هی ضَد.تاالر صادراتی ًیس ضاّذ عرضِ  4055تي قیر  6575ضرکت ّای اًرشی
تجارت سام ،قیر ٍ عایق جٌت آباد ٍ ،تَاى گستراى عایق است.براساس ایي گسارش ،در ایي رٍز ٍ در
هجوَع حذٍد ّ 070سار تي اًَاع کاال در بَرس کاالی ایراى عرضِ هی ضَد.
رٍز ضٌبِ  0خردادهاُ ،بَرس کاالی ایراى ضاّذ هعاهلِ اًَاع هَاد ضیویایی ،پلیوری ٍ قیر بَد.
بِ گسارش رٍابظ عوَهی ٍ اهَر بیي الولل ضرکت بَرس کاالی ایراى ،در ایي رٍز ٍ در تاالر فرآٍردُ
ّای ًفتی ٍ پترٍضیویّ 4 ،سار ٍ  000تي اًَاع هَاد ضیویایی هجتوع ّای پارس ،کارٍى ،اصفْاى،
بٌذراهام ،ارًٍذ ،ضازًذ ،بَعلی سیٌا ،کرهاًطاُ ،آباداى ٍ خراساى هَرد دادٍستذ قرار گرفت .ضایاى رکر
است ،یکْسار ٍ  079تي اًَاع هَاد پلیوری هجتوع ّای ایالم ،تٌذگَیاى ،ضازًذ ٍ خَزستاى بِ فرٍش
رسیذ .عالٍُ بر ایيّ 0 ،سار تي قیر  6575ضرکت ًفت جی در ایي تاالر هعاهلِ ضذ.ایي گسارش حاکی
است ،در ایي رٍز ٍ در تاالر صادراتی 0584 ،تي قیر  6575ضرکت ّای ًگیي گام پارس ،تَسعِ کرٍس
اًرشی ،فَهي ضیوی گستر ٍ قیراى پخص ستارُ ایراًیاى هَرد هعاهلِ قرار گرفت.
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