
طرح جامع فوالد در ســال 93 با   
هدف برقراری توازن در زنجیره فوالد از معدن 
تا محصول در دستور کار قرار گرفت و دو سال 
متوالی است که طرح مذکور مورد پایش قرار می 
گیرد. در پایش ســال 95 طرح جامع فوالد که 
دومین پایش این طرح از ابتدای تدوین و اجرای 
آن است، اتفاقات مهم و مثبتی روی داده که از 
آن جمله می توان به ایجاد کارگروه مشــترک 
پایش طرح جامع با حضور نمایندگان معاونت 
های وزارت صمت، ایمیدرو، شرکت ملی فوالد، 
انجمن تولیدکنندگان فوالد و انجمن سنگ آهن 
و شرکت فوالد تکنیک، همچنین جلب همکاری 
سازمان هایی مثل راه آهن و بنادر و کشتیرانی 
در جهت پایش جامع اطالعات این طرح، اصالح 
روند صدور مجوز طرح هــای در حال احداث 
فوالد کشور و همچنین برآورد سرمایه گذاری 
الزم برای تحقق اهداف طرح جامع فوالد در افق 

1404 اشاره کرد.
در گزارشــی که از پایش سال 95 طرح جامع 
فوالد به دست چیالن رسیده است، نکات قابل 
توجهی وجود دارد که در این گزارش با توجه به 
محدودیت فضا سعی شده به بخش مطالعات بازار 
جهانی و همچنین زنجیره فوالد ایران پرداخته 
شود. مخاطبین محترم می توانند گزارش کامل 
چیالن از پایش ســال 95 طرح جامع فوالد را 
          www.chilanonline.com ســایت  در 

مطالعه   بفرمایند.

بازار جهانی فوالد
در بخــش اول گزارش پایــش 95 طرح جامع 
فوالد، وضعیت بازار جهانی فوالد تشــریح شده 
است. بر این اساس درمجموع در سال گذشته 
میالدی درمقایسه با سال 2015 بازار فوالد هم 
در تولیــد و هم در قیمت با روند مثبت مواجه 
بود که ازجمله علــل این صعود، روند مثبت و 
صعودی قیمت ســنگ آهن به جهت افزایش 
تقاضا و واردات ســنگ آهن در کشــور چین 
بوده اســت. عالوه بر این رشد مصرف در چین 
به واســطه حمایت های مالی دولت چین و در 
نتیجه رونق ایجاد شــده در اقتصاد این کشور 
عامل دیگری بر تقویت بازار فوالد عنوان شده 

است.

سیاست های چینی فوالد
ازجمله مواردی که در بخش اول گزارش طرح 
پایش طرح جامع فوالد به آن اشــاره شــده، 
سیاســت های دولت چین است. چین در نظر 
دارد در بین سال های 2016 تا 2020 ظرفیت 
تولید فوالدسازی خود را 100 تا 150 میلیون 
تن کاهش دهــد و برخی واحدهای کوره بلند 
و کوره قوس الکتریکــی خود را متوقف نماید.
همچنین این کشور کاهش 250 میلیون تنی 

ظرفیت زغال سنگ را در دستور کار دارد.
از دیگر سیاست های دولت چین در حوزه فوالد 
می توان به شــکل گیری 3 یا 5 شرکت بزرگ 
از طریق ادغام شــرکت های موجود تا ســال 
2025، افزایش بهره وری تا ســطح 80 درصد 
در سال 2017، تمرکز 60 درصد تولید در 10 
شرکت، حمایت از توســعه محصوالت آلیاژی 
جدید و فوالدهای خاص برای صنایع کشــتی 
ســازی، دریایی و فوالد الکتریکی، توقف تولید 
فوالدسازان غیر استاندارد و بی کیفیت در سال 
2017، هــدف گذاری بــزرگ تر برای کاهش 
ظرفیت در ســال 2017 بــا توجه به موفقیت 
این کشور در کاهش 45 میلیون تنی ظرفیت 
فوالدســازی در ســال 2016 و ادامــه اعمال 
سیاست های سخت گیرانه زیست محیطی در 

سال 2017 اشاره کرد.

سمت و سوی بازار فوالد در سال 2017 
مباحث تحلیل وضعیت بازارهای جهانی فوالد 
در طرح جامع فوالد را این طور می توان جمع 
بندی کرد که مجموع دالیل ذکر شــده نشان 
می دهد در ســال 2017 تغییرات اساسی در 
روند بازار وجود نخواهد داشــت چراکه افزایش 
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در چین 
بــه نگرانی بدل شــده و مدیریت این وضعیت 
توسط دولت چین به معنای اعمال محدودیت 

در تزریق وام و تسهیالت است.
همچنیــن دنیا این تصور را دارد که وعده های 
انتخاباتی ترامپ مبنــی بر تزریق هزار میلیارد 
دالر نقدینگی به منظور زیساخت های آمریکا 
محقق نخواهد شد و همین طور گمانه زنی ها 
در مورد وجود حباب در قیمت ســنگ آهن با 
توجــه به اینکه تحلیل گران صعــود نرخ ها را 
ناشی از فعالیت های سوداگرانه می دانند و در 

نهایت عدم تغییر در عرضه ســنگ آهن سبب 
شده این تصور قالب ایجاد گردد که تغییراتی در 

روند بازار ایجاد نگردد.

وضعیت توازن در زنجیره فوالد ایران
براســاس این گــزارش در ســال 95 ظرفیت 
اسمی تولید فوالد خام کشور به 29.8 میلیون 
تن رســیده و تولید واقعی 18.51 میلیون تن 
شــده که رشــد 25 درصدی ظرفیت اسمی و 
10 درصدی تولید نســبت به سال 94 به ثبت 
رسیده است. گفتنی است در سال 95 سه واحد 
از جمله واحد 1.5 میلیون تنی مجتمع معدنی و 
صنعتی چادرملو، 1.7 میلیون تنی طرح توسعه 
فوالد مبارکــه و 0.4 میلیون تنی فوالد کرمان 
وارد مدار تولید شدند و ظرفیت واحدهای فعلی 

اصالح شد. 
پیش بینی طرح جامع فوالد این است که 
تا نیمه اول سال 96 بالغ بر 4.82 میلیون 
تن فوالد خام به بهره برداری رسیده و به 

ظرفیت فعلی افزوده شود.
در پایش طــرح جامع فوالد ظرفیت اســمی 
و تولید واقعی آهن اســفنجی سال 95 نیز به 
ترتیب 24.45 میلیون تن و 17.3 میلیون تن 
اعالم شده است. براســاس گزارش ها در سال 
92 شاهد بهره برداری طرح آهن اسفنجی فوالد 
سیرجان ایرانیان به ظرفیت 800 هزار تن بودیم 
و در ســال 93 هم جهان فوالد سیرجان آهن 
اسفنجی 800 هزار تنی خود را وارد مدار کرد. 
در سال 95 اما شاهد افتتاح دو طرح شامل فوالد 
سفید دشت اولین طرح هفت گانه استانی که 
وارد مدار شــد به ظرفیت 800 هزار تن و طرح 
توسعه فوالد مبارکه به ظرفیت 1.5 میلیون تن 

و اصالح ظرفیت واحدهای فعلی بودیم.
پیش بینی می گردد تا نیمه اول امسال با 
بهره برداری برخی واحدهای آهن اسفنجی 
حدود 6.4 میلیون تن آهن اســفنجی به 

چرخه تولید وارد گردد. 
ظرفیت اســمی گندله و کنسانتره نیز تا پایان 
ســال 95 به ترتیب 32 میلیون تن و 44.35 
میلیون تن بود که در گندله رشــد راه اندازی 
واحدها چشمگیر بوده چراکه تولید گندله سال 
94 حدود 22.7 میلیون تــن بود درحالی که 

کنســانتره 43.4 میلیون تن بود. تولید فعلی 
گندله کشور نیز به 25.62 میلیون تن رسیده و 

کنسانتره 31.36 میلیون تن شده است.
در ســال 95 دو واحد گندله ســازی هر یک 
به ظرفیت 2.5 میلیون تن توســط فوالد زرند 
ایرانیان و فوالد ســیرجان ایرانیان و یک واحد 
به ظرفیت 5 میلیون تن توســط گل گهر وارد 
چرخه تولید شد و ســایر طرح های فعلی نیز 
اصالح شدند. تا نیمه نخست امسال برآورد 
می گردد جمع گندلــه ای که وارد مدار 

خواهد شد به 8.2 میلیون تن برسد.
در بخش کنسانتره تعداد واحدهای راه اندازی 
شــده تا سال 95 قابل توجه بود اما ظرفیت ها 
واحدها محدود بودند. این طرح ها شــامل یک 
واحد 600 هزار تنی سنگ آهن مرکزی، 600 
هزار تن صبانور-آینده ســازان البرز، 300 هزار 
تن نــورد فوالد یزد، 2 میلیــون تن فوالدزرند 
ایرانیان )درقالب دو طرح کنســانتره ســازی(، 
2 میلیون تن ســیرجان ایرانیــان )درقالب دو 
طرح کنسانتره سازی(، 4 میلیون تنی شرکت 
گل گهر، 400 هزار تن کانی صنعت کاسپین، 
300 هزار تنی ریخته گری پیوســته ســهند، 
یک میلیون تنی احیا سپاهان، 200 هزار تنی 
کانی کاوان سمنگان و 350 هزار تنی معدنی و 

سدسازی آریا جنوب ایرانیان می باشد.
ظرفیتی که پیش بینی می گردد تا 6 ماهه 
ابتدایی امسال به تولید کنسانتره افزوده 
شود بالغ بر 2.2 میلیون تن است البته آمار 
تولید کنسانتره بدون احتساب واحدهای 
بخش خصوصی تولیدکننده کنسانتره می 

باشد.
بررســی توازن در زنجیره فوالد نشان می دهد 
اگرچه در سال 92 کمبود 9 میلیون تنی گندله، 
3.1 میلیون تنی کنســانتره و 400 هزار تنی 
آهن اسفنجی برای ظرفیت 22.5 میلیون تنی 
فوالد خام به چشــم می خورد ولی با گذشت 
زمــان و افتتاح طرح ها این تــوازن تاحدودی 
بهبود یافته هرچند که بــاز هم برای ظرفیت 
29.8 میلیون تنی فوالد خام کشور در سال 95، 
کمبــود 7.3 میلیون تنی گندله و یک میلیون 
تنی آهن اسفنجی به چشــم می خورد اما در 

کنسانتره مازاد تولید ایجاد شده است.

بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

هم اندیشی رسته ها و 
انسجام زنجیره فوالد 

سید رسول خلیفه سلطانی
دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

از آنجــا که این شــماره از بولتن داخلــی انجمن در مجمع 
عمومی سالیانه توزیع می شــود، مناسب است تا ضمن ارائه 
گزارشــی از مهم ترین اقدام انجمن در ســال گذشته یعنی 
تشــکیل رســته های 5 گانه، بــر حفظ انســجام واحدهای 
تولیدی در حلقه هــای مختلف زنجیره فوالد کشــور تاکید 
نمایم. اصوال اصالح اساســنامه انجمن در ســال 94 با رای 
90 درصــدی اعضا و تشــکیل 5 رســته در انجمن که هر 
یکی صاحب کرســی در هیئت مدیره انجمن هستند، اقدامی 
بزرگ و مهم در راســتای انســجام و اتحاد بیشتر واحدهای 
تولیدکننده فوالد کشــور بود. در سال 95 نیز انتخابات هیئت 
مدیره انجمن بر اســاس الگوی مشارکت رسته ها برگزار شد 
که شــاید نمونه آن در میان سایر تشکل های صنفی نباشد!

اعضــای هیئت مدیره جدید انجمن هم بــا همین رویکرد و 
با هدف فعالیت و مشــارکت بیشــتر رســته هــا در انجمن، 
برنامه های ســال 95 انجمن را تعییــن و راهبری نمودند تا 
بــا فعالیت صنفی و نــگاه ملی بتوان در عین داشــتن تضاد 
منافع بین رســته ای، به شــیوه ای مدرن و مترقی، تعامالت 
و مذاکــرات مثمرثمر رســته ها را با هدف افزایش انســجام 
واحدهــای تولیــدی زنجیره فــوالد شــکل داد و پیش برد. 
برگزاری بیش از 60 جلســه در رســته های مختلف انجمن 
نشــان از عزم راســخ انجمن برای مشــکل یابی تخصصی 
و اتخــاذ راهکارهای عملیاتــی صنفی در این مســیر دارد. 

عالوه بر این موضوعات و راهکارهای برآمده از دل رسته های 
انجمن، دســتور کار پیگیری های صنفی انجمن در سال 95 
را تعیین نمود که اتفاقا برخی از این موضوعات بین رســته ها 
مشترک بود که از آن جمله پیگیری برای اجرایی شدن استاندارد 
شمش فوالد یا پیگیری مسائل مالیاتی اعضا را می توان نام برد. 

اما نکته مهم در خصوص رسته های انجمن این است که فعالیت 
موثر یک رسته می بایست به ارتقاء توان زنجیره فوالد کشور 
منتهی شــود یا حداقل فضا را برای تعامالت مثبت بین رسته 
ای در راستای یک بازی برد-برد فراهم نماید نه اینکه فضایی 
باشد برای دامن زدن به اختالفات بین حلقه های زنجیره فوالد!

جلســات هم اندیشی فرصتی اســت برای یافتن راهکارهای 
صنفــی برای حل مســائل صنفی کــه بایــد از آن به نحو 
احســن بهره بــرداری کرد. در جلســات هم اندیشــی باید 
عــالوه بر رســته خود به فکر ســایر رســته هــای زنجیره 
هم باشــیم چرا که اگر رســته پایین دســتی یا باال دســتی 
تضعیف شــود، یعنی در بلند مدت خود ما ضعیف شــده ایم! 
بنابرایــن در این فرصت نوشــتاری از همه مدیران واحدهای 
تولیدکننده در حلقه های مختلف زنجیره فوالد کشــور یاری 
مــی خواهم کــه بتوانیم به یاری خدا و بــا کمک یکدیگر و 
با حفظ انســجام و اتحاد صنفی و مشــارکت فعال و موثر در 
انجمن و رســته هــای آن، عالوه بر تامیــن منافع بنگاهی، 
برای تامین منافع ملی کشــور در صنعت فوالد تالش کنیم. 
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اخبار و قیمت های فوالد

در بازارهای داخلی و جهانی

فراخوان چیالن با موضوع

الزامات، مشوق ها و استراتژی 
توسعه صادرات فوالد ایران

 به همراه برنامه صادرات شرکت های فوالدی

mag@chilanonline.com

گندله و آهن اسفنجی هنوز گلوگاه 
زنجیره فوالد است

مروری بر پایش سال 95 طرح جامع فوالد



دکتر محمود اسالمیان، رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با انتقاد 
از فقدان استراتژی توســعه صنعت فوالد، تصریح کرد: نقشه راهی برای توسعه صنعت 
فوالد کشــور تدوین نشده است و این ضعف باعث شــده  که سرمایه گذاران در مسیر 
درســت در طول زنجیره فوالد حرکت نکنند. اســالمیان تأکید کرد: به دلیل نداشتن 
نقشــه راه مناسب، صنعت فوالد کشور درگیر معضالتی همانند طرح های فوالدی نیمه 
تمام، تولید با ظرفیت پایین، نوســانات در حلقه های زنجیره فوالد، عدم توجه به تولید 

صادرات محور و احداث های واحدهایی با ظرفیت غیراقتصادی شده است.
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هدایت سرمایه گذاران در زنجیره فوالد

مدیرعامل فوالد خراسان تشریح کرد:
نیاز به ظرفیت سنجی گندله و            
آهن اسفنجی توسط انجمن

مدیر عامل شرکت ملی فوالد ایران اعالم کرد:

ضرورت سرمایه گذاری ۹ میلیارد دالری 
در زنجیره فوالد 

به گزارش بولتن اخبار فوالد به نقل از ایمیدرو، عبدالمجید شــریفی، مدیر عامل شــرکت ملی فوالد ایران با اشاره به 
سرمایه مورد نیاز در صنعت فوالد جهت تکمیل زنجیره و زیربناهای آن گفت: برای تکمیل زنجیره تولید فوالد حدود 

۹ میلیارد دالر و برای زیربناها ۱۴ میلیارد دالر نیاز است.
وی ادامه داد: طرح های اجرایی باید توجیه اقتصادی قوی داشته باشند و به مولفه هایی نظیر مکان مناسب، اقتصادی 

بودن ظرفیت ها و فناوری مناسب توجه شود.
شریفی خاطرنشان کرد: سال گذشته میالدی با تولید ۱۸.۵ میلیون تن فوالد خام رتبه ۱۴ جهانی را به دست آوردیم 

که امسال با تولید ۲۰ میلیون تن می توانیم به رتبه ۱۳ ارتقا یابیم.
مدیر عامل شرکت ملی فوالد ایران ادامه داد: برای این منظور باید ظرفیت های تولید آهن اسفنجی، گندله و کنسانتره 
را به حد مورد نیاز برســانیم. اکنون با ۳۰ درصد تولید جهانی )حدود۱۷ میلیون تن از ۵۴ میلیون تن در دنیا( رتبه 
نخســت تولید را در آهن اسفنجی دنیا داریم و از شــرکت هایی برخوردار هستیم که می توانند صفر تا ۱۰۰ درصد 

کارخانه تولید احیای مستقیم را اجرا کنند.

ســید حسین احمدی، مدیرعامل فوالد خراسان در گفت و گو با چیالن گفت: آهن اسفنجی در زنجیره فوالد قلب فوالدسازی 
حساب می شود و این واحدها با چالش های متنوعی روبرو هستند. برای مثال در فصل زمستان مشکل تامین گاز و چالش این 
واحدها با شــرکت گاز را داریم که با اعمال محدودیت هایی برای این واحدها روبرو هستیم. وی افزود: واحدهای واقع در استان 
هرمزگان نیز به دلیل مشکالت حمل و لجستیک و بار سنگینی که در محورهای این استان وجود دارد با مشکالتی مواجه هستند. 

اما مشکلی که به طور عمده تمامی واحدهای آهن اسفنجی با آن روبرو هستند مشکل تامین به موقع و با کیفیت گندله است.
مدیرعامل فوالد خراسان خاطرنشان کرد: علی رغم توسعه ها و ظرفیت سازی های خوبی که در زمینه گندله انجام شده است، به 
نظر می رسد واحدهای گندله سازی نیز در تامین مواد اولیه خود یعنی کنسانتره در تنگنا هستند. این عضو هیئت مدیره انجمن 
تولیدکنندگان فوالد تصریح کرد: متاسفانه به دلیل اینکه اکثر واحدهای تولیدی آهن اسفنجی اقدام به ایجاد فوالدسازی می کنند؛ 

در نتیجه عرضه، کمتر شده و حلقه برای مصرف کننده کمی تنگ تر می شود.
احمدی نقش انجمن تولیدکنندگان فوالد در این بین را مهم ارزیابی کرد و گفت: انجمن باید ظرفیت سنجی دقیق تری انجام دهد 
تا در ماه های آینده مشخص گردد چه میزان امکان عرضه مازاد به ویژه در حوزه آهن اسفنجی برای واحدهای ذوبی در بازار وجود 

دارد. در نتیجه در ایجاد توازن و تکمیل حلقه ها در زنجیره فوالد باید کار بیشتری صورت گیرد. 

قطر با ایران از طریق دریایی ارتباط دارد و اخیراً مورد تحریم گســترده کشورهای 
عربســتان، بحرین، مصر، امارات و چند کشور متحد این ائتالف عربی قرار گرفته 
است. این کشور اگرچه موقعیت خوبی به عنوان بازار هدف ایران محسوب می شده 
است اما تاکنون صادرکنندگان صنایع معدنی ایران از این ظرفیت استفاده مناسبی 

نداشته اند.
اگرچه هنوز تحوالت سیاســی در قطر به یک چشم انداز روشنی نرسیده است و 
ائتالف های منطقه ای و بین المللی در صدد تاثیرگذاری بر مناسبات سیاسی این 
کشور هستند ولی به نظر می رسد دیپلماسی قوی برای صادرات محصوالت فوالدی 
به این کشور در حال توسعه باید یکی از برنامه های اصلی دستگاه دیپلماسی کشور، 

سایر ارکان دولت و بخش بازاریابی و صادرات شرکت های فوالدی باشد.
اما اکنون فرصت خوبی اســت تا ایران در کنار سایر رقبا، سهم خود را در مبادالت 

غیرنفتی با قطر به ویژه در کاالهایی از قبیل آهن، فوالد، چدن، گچ، آهک و سیمان 
افزایش دهد چراکه این کاالها مزیت صادراتی به این کشور را دارند.

چنانچه ایران نتواند جایگاه خود در بازار قطر را به درستی پیدا کند قطعا ترکیه به 
عنوان رقیب قدرتمند این جایگاه را تصاحب خواهد کرد.

گفتنی است، براساس آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران، در بین کاالهای غیرنفتی 
صادراتی ایران به قطر ســیمان، فوالدهای غیر آلیاژی، سنگ های تزئینی، زغال 

سنگ، آلومینیوم و برخی محصوالت معدنی و صنعتی دیگر به چشم می خورد.
براساس این آمار، صادرات فوالدهای غیر آلیاژی گرم و سرد از ایران به مقصد قطر 
در سال ۹۵ بیش از ۳۵ هزار تن به ارزش ریالی بیش از ۶۷۵ میلیارد ریال و ارزش 

دالری نزدیک به ۲۲ میلیون دالر بوده است.

قطر به عنوان ثروتمندترین کشــور دنیا ســرانه مصرف فوالد باالیی را نیز به خود 
اختصاص داده است و طرح های عمرانی بزرگی به خصوص برای ساخت و سازهای 
مربوط به میزبانی این کشور کوچک عربی برای جام جهانی ۲۰۲۲ در دست احداث 

دارد.
البته بررسی های آماری نشان می دهد، قطر به عنوان یکی از واردکنندگان فوالد، 
صادرکننده نیز هست و این کشور فوالد خود را درقالب شمش و محصوالت فوالدی 

به کشورهای امارات، اکراین، سنگاپور و بلژیک صادر می کند.
تاکنون فوالد مورد نیاز قطر از طریق کشورهایی همچون امارات، عربستان، ژاپن، 
آلمان، فرانسه، آمریکا، اکراین، ایتالیا و کره جنوبی تامین می شده است و از دست 
رفتن بازارهایی همانند عربســتان و امارات راه را برای جایگزینی بازار ایران هموار  

می کند.
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اخ سود 300 درصدی سهام شرکت 
فوالد خوزستان

مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان سود 
عملکرد سال مالی ۱۳۹۵ این شرکت 
را بیش از ۶۷۰۰ میلیــارد ریال اعالم 
کرد در حالی که سود سال ۱۳۹۴ این 
شــرکت فوالدی حدود ۲۱۰۰ میلیارد 
بود. طبق این گزارش، فوالد خوزستان 
توانسته است سود آوری سهام خود را 
به میزان بیش از ۳۰۰درصد رشد دهد.

به گزارش بولتــن اخبار فوالد، مدرس 
خیابانی در خصوص روند رو به رشد تولید این شرکت در سال جاری تاکید کرد: 
شکستن رکورد های تولید شرکت با رســیدن به رقم ۳ میلیون و ۶۰۰هزارتن و 
فروش صادراتی یک میلیون و ۹۰۰ هزارتن شــمش فوالد به میزان ۶۳۰ میلیون 
دالر که در نوع خود بی نظیر بوده تاثیر معناداری در تراز بازرگانی کشــور داشته 
است.  وی افزود: دریافت تندیس طالیی رعایت حقوق مصرف کننده برای پنجمین 
سال متوالی نشانه عملکرد توانمند مجموعه مدیران و همه کارکنان فوالد خوزستان 

در مقایسه با  سایر شرکت های هم تراز  است.
 مدرس خیابانی یکی از موفقیت های فوالد خوزســتان را افزایش بهروه وری نام 
برد و تصریح کرد: در این حوزه با ارتقاء وضعیت بهره وری نیروی انســانی، سرانه 
تولید از ۴۸۰ تن به ۵۲۳ تن رســید و انتظار می رود این ارتقاء در ســال ۱۳۹۶ 

نیز تداوم یابد.

حمیدرضا طاهــری زاده، نایب رئیس 
انجمــن تولیدکنندگان فــوالد ایران 
با مهم ارزیابی کردن تامین شــمش 
برای نوردکاران کشور گفت: به واسطه 
افزایــش قیمت شــمش در بازارهای 
جهانی و مطلوب شــدن قیمت های 
صادراتی، شرایط برای صادرات بهبود 
یافته اســت و تأمین نیاز بازار داخل با 

مشکالتی روبرو شده است.
وی افزود: این تفاوت قیمت صادراتی نســبت به قیمت های داخلی ســبب شده 
واحدهای ذوبی بزرگ برای عرضه داخلی هم قیمت های صادراتی را مد نظر داشته 
باشند درحالی که بازار محصوالت نهایی از جمله میلگرد کشش این تعدیل نرخ ها را 

نداشته و نوردکاران هم قدرت پرداخت و نقدینگی الزم را ندارند.
طاهری زاده با بیان اینکه چنین مشکالتی در سال های قبل هم به جهت نوسانات 
قیمت های جهانی وجود داشــت اما از طریق جلســات داخلی انجمن و با تعامل 
فوالدســازان و نوردکاران رفع می شد، پیشنهاد داد: در گام اول بهتر است با تعامل 
به سوی حل این مشکل برویم برای نمونه قیمت شمش از سوی فوالدسازان بزرگ 
کشور می تواند به صورت درصدی از قیمت فروش میلگرد در نظر گرفته شود در غیر 
این صورت الزم است درخواست تجدیدنظر در تعرفه های وارداتی شمش به وزارت 

صنعت، معدن و تجارت ارائه شود. 

تالش برای رسیدن به راه حل تأمین شمش 
مورد نیاز نوردکاران

فرصت بازار قطر برای صادرکنندگان فوالد ایران

به گــزارش بولتن اخبار فوالد، دکتر 
فوالد  مدیرعامل  بهــرام ســبحانی، 
مبارکه اصفهان خبــر داد: دو طرح 
گندله سازی سنگان و توسعه پروژه 
فوالد سبا در لنجان به زودی افتتاح 

می شوند.
وی توضیــح داد: برای این دو پروژه 
جمعــا هزار و ۸۰۰ میلیــارد تومان 
سرمایه گذاری شده که سهم گندله 

سازی ۵میلیون تنی ســنگان هزار میلیارد تومان و سهم طرح توسعه فوالد 
ســبا به ظرفیــت ۷۵۰ تا ۸۰۰ تن بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان اســت. دکتر 
ســبحانی خاطرنشان کرد: با اجرای طرح توســعه فوالد سبا، ظرفیت فعلی 
فوالد ســبا از ۷۰۰ هزار تن به ۱.۵ میلیون تن خواهد رسید و تولید از ذوب 

تا ورق نورد گرم را شامل می شود.
مدیرعامل فوالد مبارکه افــزود: در برنامه های بلندمدت فوالد مبارکه برای 
ســال ۹۷، عالوه بر تولید کنسانتره سنگان، پروژه  های دیگری که برای آن 
برنامه بلند مدت ســه ساله تعریف کرده ایم، تولید نورد گرم شماره ۲ فوالد 
مبارکه اصفهان و توســعه فوالد هرمزگان از افزایش تولید یک و نیم میلیون 
تن به ســه میلیون تن با سرمایه گذاری ۱۰۰۰میلیارد تومان است و توسعه 
فوالد چهــار محال و بختیاری از دیگر برنامه هــای بلند مدت فوالد مبارکه 
اصفهان می باشد که برای این طرح نیز سرمایه گذاری ۷۰۰ میلیارد تومانی 

در دستور کار قرار دارد.

آمادگی  فوالد مبارکه برای افتتاح دو طرح 
گندله سازی سنگان و توسعه فوالد سبا 



قیمت کک زغال کک شو به زیر 140 دالر در هر تن رسید
از استرالیا خبر می رسد که بهای زغال سنگ کک شو در این کشور به زیر ۱۴۰ دالر در 
هر تن کاهش یافته اســت و خریداران در خرید احتیاط می کنند درحالی که به سبب 
دپوی فراوان در بنادر، فروشندگان در فروش عجله دارند. به گزارش بولتن اخبار فوالد، 
خریداران به دنبال محموله های با سطوح قیمت پایین هستند و پیش بینی روند نزولی 
و سطح موجودی باالی زغال در بنادر سبب شده کارخانه های فوالدی بازار را رصد کنند 
و خرید را به تعویق بیندازند. در حال حاضر چین تنها خریدار زغال سنگ است چراکه 
فوالدسازان هندی در منطقه به دلیل فصل باران های موسمی تولید را کاهش داده اند. 

مشخصاتمحصول
هفته منتهی به
۱۴ ژانویه ۲۰۱۷

هفته منتهی به
۲۸ ژانویه ۲۰۱۷

هفته منتهی به
۲۰ فوریه ۲۰۱۷

هفته منتهی به
۲۶ فوریه ۲۰۱۷

هفته منتهی به
۱۵ آوریل ۲۰۱۷

هفته منتهی به
۲۲ آوریل ۲۰۱۷

هفته منتهی به
۱۳ مه ۲۰۱۷

هفته منتهی به
۷ ژوئن ۲۰۱۷

هفته منتهی به
۱۷ ژوئن ۲۰۱۷

سنگ آهن
 CFR -۵۸ درصد وارداتی

شمال چین
۵۳-۵۴۵۶-۵۷۵۶/۵-۵۷/۵۵۲-۵۳۳۹/۵-۴۰/۵۳۸/۵-۳۹/۵۳۵-۳۶۳۱/۵-۳۲/۵۳۰-۳۱

سنگ آهن
 CFR -۶۵ درصد وارداتی

شمال چین
۹۲-۹۳۷۶-۹۶۱۰۲-۱۰۳۱۰۲-۱۰۳۸۰-۸۱۷۹/۵-۸۰/۵۷۱-۷۲۷۱-۷۲۷۱-۷۲

سنگ آهن
 CFR -۵۲ درصد وارداتی

شمال چین
۲۸/۵-۲۹/۵۲۸/۵-۲۹/۵۲۸/۵-۲۹/۵۲۸/۵-۲۹/۵۲۸/۵-۲۹/۵۲۸/۵-۲۹/۵۲۸/۵-۲۹/۵۲۸/۵-۲۹/۵۲۸/۵-۲۹/۵

شمش
صادراتی- FOB دریای 

سیاه
۳۹۵۳۶۵۳۸۵۴۰۰۳۹۰۳۸۵۳۹۳۳۹۲۴۰۰

۴۴۵-۴۳۳۴۴۰-۴۳۵۴۰۹۴۱۵۴۳۰-۵۱۳۴۳۰-۵۰۰۵۰۵-۵۰۰۴۹۹۴۹۶-۴۹۵ورق گرم- صادراتی چینورق گرم

ورق گرم
 صادراتی FOB دریای 

سیاه
۴۹۵-۵۰۰۴۷۵-۴۸۵۴۷۵-۴۸۰۴۸۰-۴۹۵۴۶۰-۴۷۰۴۵۰-۴۶۰۴۳۵-۴۴۰۴۳۵-۴۴۰۴۳۰-۴۴۰

۵۳۰-۵۴۵۵۲۵-۵۳۲۵۴۰-۵۴۲۵۲۱-۵۳۶۵۳۷-۵۵۷۵۲۶-۵۵۹۵۵۲-۵۶۲۵۴۹-۵۷۱۵۵۷-۵۶۰ وارداتی اروپا CIFورق گرم

۵۰۰-۵۰۰۴۹۰-۴۹۰۴۹۵-۵۲۰۴۸۰-۵۴۰۵۱۵-۵۵۵۵۳۰-۵۵۰۵۴۵-۵۳۵۵۴۰-۵۴۵۵۲۵-۵۴۰ صادراتی دریای سیاهورق سرد

FOB ۴۲۳-۴۲۷۳۹۵-۴۰۵۴۲۰-۴۳۰۴۳۰-۴۳۵۴۲۵-۴۳۰۴۱۷/۵-۴۲۲/۵۴۳۰-۴۳۹۴۲۳-۴۳۳۴۲۰-۴۲۵ صادراتی ترکیهمیلگرد

۴۷۵/۵-۴۸۳/۵۴۶۴/۵-۴۸۸/۵۴۷۲/۵-۴۹۶/۵۴۷۷/۵-۴۹۷۴۸۵/۵-۴۹۸۴۸۶-۴۸۵۴۸۵-۵۰۳۴۷۴-۵۰۲۴۹۲-۴۹۶/۵ داخلی اروپامیلگرد

FOB ۴۲۶۴۳۰-۴۳۳۴۳۳-۴۳۵۴۴۰-۴۴۲۴۱۱-۴۱۳۴۰۳-۴۰۵۴۰۰-۴۱۰۴۲۸-۴۳۰۴۳۰-۴۳۲ صادراتی چینمیلگرد

ي
ي جهان

ت ها
قیم

 تهیه و تنظیم: مریم رحیمی

 ذره بین بانک مرکزی بر روی بانک های پرریسک 

این روزها در شرایطی شایعات درباره ورشکستگی بانک ها، 
دومینووار در حال حرکت در نظام بانکی است که بانک مرکزی 

می گوید، رفتارهای بانکی را به دقت زیر نظر دارد و پرریسک ها را 
تحت نظر گرفته است.

 احتمال اصالح قانون مالیات بر ساخت و ساز

حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی: حداقل سه ایراد به 
آیین نامه »مالیات بر ساخت و سازهای مسکونی« وارد است که در 

تعامل با کارشناسان و سازمان های مربوطه درصدد رفع ایرادات 
هستیم.

سرخط خبرهای اقتصادی

داخلی

3

ی
رج

خا
ار 
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ا

 به جای تفکیک وزارتخانه ها، ادغام کنید!

مدیرعامل ایدرو و عضو اتاق بازرگانی: دولت به جای تفکیک 
وزارتخانه ها باید به سمت ادغام وزارتخانه های دیگر از جمله نفت 

و نیرو و یا آموزش و پرورش و علوم و تحقیقات حرکت کند.

خارجی

 محدودیت سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری چین 
برطرف شد

چین به منظور رونق بخشیدن به اقتصاد خود، یکسری محدودیت 
های مرتبط با سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد تجاری را در 
این کشور برطرف کرد. رفع محدودیت های انجام گرفته در ۲۷ 

مقوله و در ۸ حوزه از قبیل معدن، تولید و بانکداری است. 

 تالش قطر در ایکائو بی نتیجه ماند

تالش های قطر برای توسل به آژانس هواپیمایی سازمان ملل متحد 
)ایکائو( به منظور وادار ساختن همسایگانش برای گشایش فضایی 

هوایی شان به روی پروازهای شرکت هواپیمایی ملی این کشور 
بی نتیجه ماند.

 ایجاد ۵میلیون فرصت شغلی توسط اقتصاد آلمان برای اروپا

دویچه وله خبر داد: در حال حاضر اقتصاد آلمان پاسخگوی ۴ 
میلیون و ۸۰۰ هزار شغل در قاره اروپا است و به عبارت دیگر، 
بزرگترین اقتصاد اروپا یعنی آلمان، چیزی نزدیک به ۵ میلیون 

اشتغالزایی را در قاره سبز رقم زده است.

 افزایش ۵0 درصدی اعتبارات اسنادی صندوق توسعه ملی در 
سال 9۵

گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی در سال 9۵ در جلسه هیات 
امنای این صندوق بررسی شد که بر اساس آن گشایش اعتبارات 

اسنادی در این سال نسبت به سال 9۴، بیش از ۵۰ درصد افزایش 
داشته است. همچنین ضوابط اعطای تسهیالت ارزی اصالح شد.

 کتاب مقررات صادرات و واردات سال ١٣9٦ در آستانۀ چاپ

علی آبادی فراهانی، مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات: کتاب 
مقررات صادرات و واردات سال ۱۳9۶ در آستانۀ چاپ و نشر قرار 

دارد.

 ایجاد ١00 میلیون فرصت شغلی در فروشگاه اینترنتی »علی بابا«

صاحب فروشگاه اینترنتی »علی بابا«: تا سال ۲۰۳۶ میالدی با ایجاد 
۱۰۰ میلیون فرصت شغلی، عنوان پنجمین اقتصاد بزرگ جهان را به 

خود اختصاص خواهیم داد. شرکت »علی بابا« در سال ۲۰۳۶ میالدی 
عنوان پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا را به خود اختصاص خواهد داد و 

 فقط آمریکا، چین، اروپا و ژاپن جلوتر از این شرکت خواهند بود.

تمایل تولیدکنندگان  میلگرد 
ترکیه به افزایش قیمت

ترکیه به دنبال دستیابی به باالترین قیمت میلگرد صادراتی است و پیش بینی می گردد به واسطه 
رشد تقاضا بعد از ماه رمضان و ورود به فصل ساخت و ساز، نرخ ها افزایشی شود.

به گزارش گروه ترجمه چیالن به نقل از متال اکســپرت، پس از فروش حجم قابل توجه میلگرد از 
سوی ترکیه به خارج از مرزهای این کشور در چند هفته اخیر، کارخانه های ترکیه ای در پی بهبود 
تقاضا و بازار مصرف صادراتی، به دنبال افزایش نرخ های فروش هســتند. طبق این گزارش، قیمت 
قراضه باال ازجمله دالیل تمایل فوالدسازان به پیشنهاد قیمت های باال است. علی رغم این تصمیم 
فوالدســازان ترکیه ای، تقاضای خارجی به طور کلی همچنان ضعیف باقی مانده چراکه خریداران 
بزرگ از بازار خارج شده اند. فروش داخلی میلگرد در ترکیه هم همچنان ادامه دارد هرچند که سرعت 
معامالت کاهش یافته و قیمت ها نســبت به قبل کاهش داشته است. پس از افزایش اندک قیمت 
معامالت قراضه، کارخانه های تولیدکننده میلگرد قیمت های فروش را افزایش دادند و اقدام کارخانه 
های ترکیه ای بدان مفهوم است که فوالدسازان ترکیه می خواهند این تفکر را در بازار رواج دهند که 

قیمت ها به زیر ۴۲۰ دالر در هر تن نخواهد رسید.

برخی تحلیلگران معتقدند تقاضای صادرات پس از ماه رمضان در کشــورهای حوزه خلیج فارس و 
کشــورهای شورای همکاری خلیج فارس و شــمال آفریقا افزایش می یابد. عالوه بر این، فروش به 
کشورهای آسیایی درصورت پیدا کردن قدرت رقابت درمقابل محصوالت چینی ممکن است باز هم 

در دستور کار فوالدسازان ترکیه ای قرار گیرد. 

تولیدکنندگان مقاطع طویل کشورهای CIS با فشار رو به پایینی در صادرات مواجه شدند. خریداران 
نیز درصورت ارائه تخفیف پای میز معامله می آیند. با این وجود صادرکنندگان نیز نسبت به کاهش 

نرخ ها و عقبگرد از مواضع خود ابراز بی میلی می کنند.

به گزارش بولتن اخبار فوالد، در چند هفته اخیر قیمت های صادراتی برای مقاطع طویل فوالدی 
CIS حدود ۵ تا ۱۰ دالر در هر تن کاهش یافته است. 

فعاالن بازار می گویند، عالقه به خرید در بین خریداران وجود دارد اما مشــتریان به دنبال کاهش 
قیمت ها هستند هرچند که تامین کنندگان اشتیاقی به انجام این کار ندارند.

کارشناســان و تحلیلگران معتقدند اکنون زمان خوبی برای دپو و افزایش موجودی انبارهاســت و 
خریداران داخلی هم دیگر باید به بازار وارد شوند چون به فصل اوج مصرف و فعالیت یعنی سپتامبر 

نزدیک می شویم و بنابراین تقاضا حفظ خواهد شد.

گفته مي شــود هرگونه افزایش بیشــتر قیمت هاي بیلت سي آي اس مستلزم بهبود بازار میلگرد 
صادراتي ترکیه اســت تا از این طریق واردات بیلت ترک هــا افزایش یابد. بیلت وارداتي به ترکیه 
بیش از ۴۰۰ تا ۴۰۵ دالر سي آي اف است در حالي که پیشنهادهاي CIS ۴۰۰ تا ۴۰۵ دالر فوب 

دریاي سیاه است. 

صادرات محصوالت طویل 
کشورهای CIS تحت فشار

براساس آمار ارائه شده از سوی فدراسیون شرکت های فوالد ایتالیا، تولید فوالد خام این کشور 
در ماه می با ۴.۱ درصد کاهش نسبت به می ۲۰۱۶ به ۲.۱ میلیون تن رسید.

به گزارش چیالن، ایــن کاهش در پی کاهش تدریجی تقاضا برای محصوالت نهایی فوالد رخ 
داده اســت. البته الزم به ذکر است که به لطف بازار مثبت برای فلزات، در ژانویه تا می ۲۰۱۷ 
هم ایتالیا در مجموع ۱۰.۳ میلیون تن فوالد خام تولید کرد که ۱.۵ درصد باالتر از مدت مشابه 

سال قبل است.

گفته می شــود در ماه آوریل تولید محصوالت تخت فــوالدی در ایتالیا ۸۸۶ هزار تن بود که 
نسبت به آوریل ۲۰۱۶ حدود ۱۳.۷ درصد افت داشته است. در این زمان، تولید مقاطع طویل 
فوالدی در ایتالیا با ۸.۲ کاهش به ۹۸۷ هزار تن رســید که دلیل این مســئله عدم تجارت با 

مشتریان الجزایر به خاطر مشکالت مجوز بود.

فدراسیون شرکت های فوالد 
ایتالیا گزارش داد
تحلیلی بر کاهش تولید 
فوالد در ایتالیا

تامین کنندگان شمش چین قیمت های صادراتی را باال نگه داشته اند.

به گزارش بولتن اخبار فوالد، قیمت شــمش فوالد در اواســط ماه ژوئن با وجود افت قیمتی 
که در اوایل این ماه اتفاق افتاده بود، به نرخ های قبل بازگشــت و این مسئله درحالی اتفاق 
افتاده که تقاضای صادرات ضعیف باقی مانده اســت. خریداران شمش جنوب شرقی اسیا به 
ســبب قیمت های پایین تر سایر کشورها نسبت به چین، خرید خود را از این کشورها انجام 

می دهند. 

با این حال تامین کنندگان شــمش چین از سود ناشی از تعطیلی ناگهانی واحدهای القایی 
لذت می برند. بنابراین در این شــرایط حتی اگر فروشندگان شمش قادر به دریافت سفارش 

نباشند ترجیح می دهند به جای صادرات با حاشیه سود پایین، صبر در پیش بگیرند.

اصرار چینی ها برای 
باال نگه داشتن قیمت 

فروش شمش

 رشد اقتصادی کشورهای عربی به ۲.9 درصد می رسد

بانک جهانی رشد دولت های عربی خلیج فارس را تا ۲۰۱9 ، ۲.9 
درصد پیش بینی کرد.

 تسهیل استفاده از خطوط اعتباری بین ایران و هند 

وزیران دارایی ایران و هند طی دیداری بر شیوه های تسهیل استفاده از 
خطوط اعتباری بین دو کشور را بررسی کردند.



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 سوم خردادهفته دوم خردادسایز

0.427,70027,500

0.528,00027,700

0.627,50027,300

0.727,00026,700

0.827,00026,700

0.926,70026,700

126,90026,700

1.2527,00026,800

1.527,00026,800

227,00026,800

2.528,50028,000

هفته سوم خردادهفته دوم خردادسایز

6.516,30016,600

8******

10******

1219,95019,950

1419,95019,950

هفته سوم خردادهفته دوم خردادسایز

316,60017,500

416,60017,500

516,60017,500

616,6001,750

817,20017,600

1017,20017,600

1217,20017,600

15***24,500

هفته سوم خردادهفته دوم خردادسایز

6******

816,60017,500

1016,60017,500

1216,60017,500

1416,60017,500

1617,00017,700

1827,00027,000

2027,20027,200

2227,20027,200

هفته سوم خردادهفته دوم خردادسایز

815,98016,500

1015,30015,850

1215,30015,850

1415,95016,100

1616,10016,100

1816,10016,100

2016,10016,100

2216,10016,100

2516,10016,100

2816,10016,100

3016,200***

3216,10016,500

هفته سوم خردادهفته دوم خردادسایز

222,00021,800

322,40022,200

422,30022,100

522,00022,000

621,30021,100

821,30021,100

1021,20021,000

1221,85021,800

1521,75022,100

2021,50021,150

2521,20021,150

روند تغییرات
قیمت محصوالت فوالدی 

در بازار تهران

نام کاالتولید کننده
قیمت پایانی 

میانگین 
موزون )ریال(

حجم 
معامله 

)تن(
تاریخ تحویلتاریخ معامله

۲۵.۴۳۴۲۴۰۰۱۳۹۶/۰۳/۰۸۱۳۹۶/۰۶/۰۸ورق سرد Bفوالد مبارکه اصفهان

۱۹.۱۴۹۳۱۱۷۱۱۳۹۶/۰۳/۰۸۱۳۹۶/۰۴/۳۱ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

۱۹.۱۵۲۱۱۸۹۴۱۳۹۶/۰۳/۰۸۱۳۹۶/۰۴/۳۱ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

۱۵.۵۵۰۲۰۰۰۰۱۳۹۶/۰۳/۰۸۱۳۹۶/۰۴/۳۱تختال SMفوالد مبارکه اصفهان

۳۵.۹۸۱۹۰۰۱۳۹۶/۰۳/۰۸۱۳۹۶/۰۶/۰۸ورق قلع اندودفوالد مبارکه اصفهان

۲۶.۷۳۰۲۳۵۰۱۳۹۶/۰۳/۰۸۱۳۹۶/۰۵/۳۱ورق گالوانیزه Gفوالد مبارکه اصفهان

۱۹.۱۵۲۷۰۲۷۱۳۹۶/۰۳/۱۶۱۳۹۶/۰۵/۳۱ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

۳۵.۹۸۱۱۵۰۸۱۳۹۶/۰۳/۱۶۱۳۹۶/۰۶/۳۱ورق قلع اندودفوالد مبارکه اصفهان

۲۵.۴۳۴۵۲۸۰۰۱۳۹۶/۰۳/۱۶۱۳۹۶/۰۶/۳۱ورق سرد Bفوالد مبارکه اصفهان

۲۶.۷۳۰۳۰۴۰۱۳۹۶/۰۳/۱۶۱۳۹۶/۰۶/۳۱ورق گالوانیزه Gفوالد مبارکه اصفهان

۱۹.۱۴۹۱۵۹۵۳۱۳۹۶/۰۳/۱۶۱۳۹۶/۰۵/۳۱ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

نام کاالتولید کننده
قیمت پایانی 

میانگین 
موزون )ریال(

حجم 
معامله 

)تن(
تاریخ تحویلتاریخ معامله

۲۵.۴۳۴۳۴۷۲۴۱۳۹۶/۰۳/۲۲۱۳۹۶/۰۶/۳۱ورق سرد Bفوالد مبارکه اصفهان

۲۶.۷۳۰۶۹۱۶۱۳۹۶/۰۳/۲۲۱۳۹۶/۰۶/۳۱ورق گالوانیزه Gفوالد مبارکه اصفهان

۱۹.۱۴۹۵۸۴۳۴۱۳۹۶/۰۳/۲۲۱۳۹۶/۰۵/۳۱ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

۱۹.۱۵۲۲۱۸۲۶۱۳۹۶/۰۳/۲۲۱۳۹۶/۰۵/۳۱ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

۳۵.۹۸۱۶۱۵۸۱۳۹۶/۰۳/۲۲۱۳۹۶/۰۶/۳۱ورق قلع اندودفوالد مبارکه اصفهان

۱۶.۲۳۸۳۰۰۰۰۱۳۹۶/۰۳/۰۸۱۳۹۶/۰۴/۳۱سبد میلگرد و تیرآهنذوب آهن اصفهان

۱۸.۸۷۰۲۰۷۱۳۹۶/۰۳/۰۸۱۳۹۶/۰۳/۳۱سبد تیرآهن مخلوطذوب آهن اصفهان

۱۳.۶۰۰۱۴۸۴۰۱۳۹۶/۰۳/۱۰۱۳۹۶/۰۳/۳۱شمش بلوم )۵SP)۱۵۰*۱۵۰فوالد خوزستان

۱۶.۴۰۰۲۵۱۵۰۱۳۹۶/۰۳/۲۳۱۳۹۶/۰۳/۳۱تختال Cفوالد خوزستان

۱۶.۲۳۵۲۲۹۵۰۱۳۹۶/۰۳/۲۴۱۳۹۶/۰۴/۳۱تختال Cفوالد خوزستان
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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:  پیمان مرادی 
همـکاران ایـن شـماره: مریـم رحیمی، مائـده صالـح، پیمـان مـرادی،  محمدباقر 

احمدی محسـن  حسـین زاده، 
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 خبــری تحلیلی چیالن آنالین: 
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 تغییرات قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران 

 ناودانی نبشی میلگرد آجدار میلگرد ساده ورق سیاه ورق روغنی


