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ایمیدرو
بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

بررسی آمارهای انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران نشان می دهد که فوالدسازان در سال 97 بالغ بر 24 میلیون و 670 هزار تن 
فوالد میانی تولید کردند که 13 درصد از رقم ثبت شده از سال 96 یعنی 21 میلیون و 884 هزار تن باالتر است.

به گزارش چیالن، همچنین آمار تولید محصوالت فوالدی گویای رشد 9 درصدی تولید و رسیدن آن از 19 میلیون و 776 هزار 
تن در سال 96 به 21 میلیون و 572 هزار تن در سال گذشته است.

از حدود 25 میلیون تن تولید فوالد میانی سال گذشته 14 میلیون و 168 هزار تن آن مربوط به بیلت و بلوم و 10 میلیون و 
502 هزار تن آن اسلب بوده است که به ترتیب رشد 22 درصد و 3 درصد نسبت به سال 96 داشته است.

در بخش محصوالت فوالدی 7 میلیون و  943 هزار تن متعلق به ورق گرم، 7 میلیون و 826 هزار تن میلگرد، 2 میلیون و 538 
هزار تن ورق سرد، یک میلیون و 461 هزار تن ورق های پوششدار و یک میلیون و 35 هزار تن تیرآهن بوده است. در تولید 
بیشتر محصوالت فوالدی رشد به ثبت رسیده و تنها افت 8 درصدی در تولید تیرآهن و 3 درصدی در ورق پوششدار به چشم 

می خورد. رشد تولید میلگرد 25 درصد، ورق سرد 10 درصد و ورق گرم نیز 3 درصد بوده است.
تولید آهن اسفنجی نیز با رشد 17 درصد از 22 میلیون و 560 هزار تن به 26 میلیون و 359 هزار تن رسیده است.

روند معکوس صادرات فوالد میانی و محصوالت فوالدی
آمارهای انجمن تولیدکنندگان فوالد در بخش صادرات نیز گویای افت 29 درصدی صادرات فوالد میانی و درمقابل آن رشد 

84 درصدی محصوالت فوالدی بود.
آمارها نشان می دهد در سال 97 بالغ بر 4 میلیون و 899 هزار تن فوالد میانی و 2 میلیون 987 هزار تن انواع محصوالت 

فوالدی از کشور صادر شده است. 
سهم بیلت و بلوم از حجم صادرات فوالد میانی در سال گذشته 67.6 درصد معادل 3 میلیون و 314 هزار تن و اسلب یک 

میلیون و 585 هزار تن بوده است.
در بخش محصوالت فوالدی نیز میلگرد شاخه سهم 28 درصدی و معادل 836 هزار تنی در صادرات داشت که رشد 186 
درصدی نسبت به سال 96 داشته است. حجم صادرات میلگرد کالف هم با رشد 167 درصدی از 306 هزار تن به 818 هزار 

تن رسیده است.
صادرات ورق گرم باالی 3 میلیمتر 27 درصد افت داشته و 420 هزار تن شده است. همچنین صادرات تیرآهن با 45 درصد 

رشد به 244 هزار تن و ورق گرم زیر 3 میلیمتر با 98 درصد رشد به 242 هزار تن رسیده است.
صادرات ورق پوششدار هم که 182 درصد باالتر از سال 96 بود از 61 هزار تن 172 هزار تن شده است. صادرات ورق سرد 
هم که درصد کمی از صادرات را به خود اختصاص داده از 20 هزار تن به 43 هزار تن رســیده است که رشد 115 درصدی 

درمقایسه با سال 96 داشت.
صادرات آهن اسفنجی نیز با افت 25 درصدی از 713 هزار تن سال 96 533 هزار تن در سال 97 بوده است.

افت قابل توجه واردات فوالد میانی در سال 97
در بخش واردات هم باید گفت حجم واردات فوالد میانی و محصوالت فوالدی به ترتیب با 45 درصد و 58 درصد افت همراه 

بوده اند. 
واردات فوالد میانی به 28 هزار تن و محصوالت فوالدی یک میلیون و 26 هزار تن رسیده است درحالی که واردات فوالد میانی 

در سال 96، 51 هزار تن و محصوالت فوالدی 2 میلیون و 439 هزار تن بوده است.
واردات اسلب به کشور در سال قبل هزار تن و بیلت و بلوم 27 هزار تن بود. 

در حوزه محصوالت فوالدی، واردات ورق سرد نیز اگرچه کاهش 61 درصدی داشته اما همچنان بیشترین سهم یعنی 286 
هزار تن را از واردات به خود اختصاص داده است. واردات ورق پوششدار هم همچنان باالست و علیرغم کاهش 39 درصدی به 

253 هزار تن رسیده است.
حجم واردات ورق گرم زیر 3 میلیمتر 155 هزار تن و ورق گرم باالی 3 میلیمتر 199 هزار تن شــده اســت که هر دو افت را 

شاهد بودند و کاهش واردات ورق گرم باالی 3 میلیمتر 15 درصد و زیر 3 میلیمتر 81 درصد بود. 
در سال قبل 27 هزار تن میلگرد شاخه و 24 هزار تن تیرآهن و 15 هزار تن نیز میلگرد کالف وارد کشور شده است.

مصرف ظاهری محصوالت فوالدی افت 5 درصدی را شاهد بود
به گزارش چیالن، آمار مصرف ظاهری فوالد میانی و محصوالت فوالدی نیز گویای این موضوع است که مصرف فوالد میانی با 
31 درصد رشد از 15 میلیون و 63 هزار تن به 19 میلیون و 799 هزار تن رسیده است که 10 میلیون و 881 هزار تن بیلت و 
بلوم و 8 میلیون و 918 هزار تن اسلب در کشور به مصرف رسیده است. رشد مصرف بیلت و بلوم 42 درصد و اسلب 20 درصد 

گزارش می شود.
این درحالی است که مصرف ظاهری محصوالت فوالدی در کشور با افت 5 درصدی همراه شده و از 20 میلیون و 592 هزار تن 

به 19 میلیون و 611 هزار تن کاهش یافته است.
بیشترین مصرف ظاهری را درمیان محصوالت فوالدی، ورق گرم داشته که البته با افت 6 درصدی 7 میلیون و 635 هزار تن 

شده است.
درمقابل  مصرف ظاهری میلگرد با افزایش 8 درصدی به 6 میلیون و 213 هزار تن رســیده اســت. مصرف ظاهری ورق سرد با 8 درصد کاهش 2 میلیون و 781 هزار تن و ورق پوششدار با 17 

درصد افت یک میلیون و 542 هزار تن شده است.
مصرف ظاهری تیرآهن هم با 18 درصد کاهش 816 هزار تن شده است.

مصرف ظاهری آهن اسفنجی هم با 18 درصد رشد از 21 میلیون و 847 هزار تن در سال 96 به 25 میلیون و 826 هزار تن رسیده است. 
سهم تقریبا برابر ورق گرم و میلگرد در تولید محصوالت فوالدی ایران

همان گونه که گفته شد سهم ورق گرم از کل تولید محصوالت فوالدی 36.8 درصد، میلگرد 36.3 درصد، ورق سرد 11.8 درصد، ورق پوششدار 6.8 درصد و تیرآهن 4.8 درصد بوده است.
بررسی سهم صادرات نیز نشان می دهد سهم فوالد میانی از صادرات کل فوالد کشور 58.2 درصد، میلگرد 19.7 درصد، ورق گرم 7.9 درصد، آهن اسفنجی 6.3 درصد، تیرآهن 2.9 درصد و ورق 

پوششدار 2 درصد بوده است.
در بخش واردات نیز سهم ورق سرد 27.1 درصد، ورق پوششدار 24 درصد، ورق گرم 33.6 درصد، میلگرد 4 درصد، فوالد میانی 2.7 درصد و تیرآهن 2.3 درصد بوده که سهم ورق ها در واردات 

همچنان باالست.

یکی از اساســی ترین راهکارها برای توسعه صادرات مقاطع 
طویل فــوالدی، اصالح قیمت های پایه گمرکی محصوالت 
فــوالدی بود که این اتفاق با پیگیری انجمن تولیدکنندگان 
فوالد انجام شد و شاهد اصالح قیمت های گمرکی بودیم که 

این کار در توسعه صادرات بسیار تاثیرگذار است.
در بحث بازگشــت ارز حاصل از صادرات نیز چون صادرات 
فوالد تنها منوط به تولیدکننده شده و تنها فوالدسازان قادر 
به صادرات هستند، لذا می توان امیدوار بود که ارز صادراتی 
فوالد به ســامانه نیما بــاز می گردد و دیگر شــاهد خروج 
محصول و عدم ورود ارز ناشی از آن از طریق کارت های اجاره 
ای بازرگانی نخواهیم بــود. این دو اقدام را می توان بهترین 

اقدامات انجمن در راستای توسعه صادرات عنوان کرد.
اما عالوه بر این اقدامات، برای توســعه صادرات محصوالت 
فــوالدی چند اقدام دیگر هم الزم اســت. نخســت این که 
مراقبت کنیم سقف قیمت محصول نهایی در بازار ایران بیش 
از حدمعقول افزایش نیابد چون اگر قیمت محصول به بیش 
از 420 تا 430 دالر برســد، عالوه بر کاهش انگیزه صادرات 
برای واحدها، قطعا خرید های خارجی هم متوقف خواهد شد. 
اکنون میانگین قیمت خرید میلگرد و مقاطع ایران 380 دالر 
است و با همکاری صادرکنندگان می توان آن را به نرخ های 

صادراتی منطقه نزدیک کرد. 
متاسفانه در بازار داخل به دلیل هیجاناتی که در اثر کم ارزش 
شدن پول ملی اتفاق افتاده و چون فوالد کاالیی سرمایه ای 
اســت، خرید و انبار کردن این محصول رواج پیدا کرده و در 
نتیجه افزایش تقاضای کاذب، قیمت ها روند صعودی به خود 

گرفته است.
 از ســوی دیگر با توجه به اینکه در ســال جــاری هزینه 
فوالدســازان به طور قابل توجهی افزایش یافته، برای آنکه 
حاشیه سود میان شــمش و محصول متعادل شود، دو راه 
وجود دارد: اول افزایش قیمت فروش محصوالت نهایی و دوم 
تعدیل نرخ شــمش. بنابراین به نظر می رسد راهکار عملی 
برای اینکه در شــرایط رکودی کشور که طرح های عمرانی 
نیز فعال نیستند، صادرات مقاطع طویل فوالدی هم متوقف 

نشود، تعدیل بهای شمش است.
به عبارت بهتر تنها راهکار برای عبور از این مشکل این است 
که قیمت شمش کمی تعدیل شــود تا فاصله قیمت میان 
شمش و محصول نهایی اصالح گردد و سرعت فروش های 

صادراتی افزایش یابد.
تعهد و پیمان سپاری ارزی برای صادرات ریالی که به عراق 
و افغانستان اتفاق افتاده، چالش دیگر صادرکنندگان فوالدی 
است که تفسیرهای متفاوت از بخشنامه های بانک مرکزی به 
آن دامن زده است. صادرات به این دو کشور به صورت ریالی 
با ابالغ معاون اول رئیس جمهور بالمانع بوده است اما در سال 
گذشته دستورالعمل ها و مقررات متعددی در این خصوص 
وضع شده که صادرکنندگان را در وضعیت مبهمی قرار داده 
است.  لذا با توجه به اینکه استراتژی اصلی رونق تولید در سال 
جاری، توسعه صادرات است، انتظار داریم که دولت در بحث 
بازگشت ارز صادراتی به سامانه نیما در سال گذشته نسبت 
به تولیدکننده سخت گیری نکند تا شاهد تداوم صادرات در 

سال جاری و بازگشت ارز آن به کشور باشیم.

97و  96سال و محصوالت فوالدي طی میانی فوالد واردات و صادرات 
هزار تن: واحد                                                                                                                                                                                           

متغیر       محصول 
صادراتواردات

درصد تغییرات97دوازده ماهه 96دوازده ماهه درصد تغییرات97دوازده ماهه 96دوازده ماهه 
16824445-402440تیرآهن

292836186-562752میلگرد شاخه
306818167-331555میلگرد کالف

12224298-83515581میلیمتر 3ورق گرم زیر 
-57442027-23519915میلیمتر 3ورق گرم باالي 

2043115-73728661ورق سرد
61172182-41725339ورق پوششدار

80212165-866722سایر محصوالت فوالدي
1623298784-2439102658کل محصوالت فوالدي

-4026331418-28274بیلت و بلوم
-2846158544-23196اسلب

-6872489929-512845میانی فوالد 

-00071353325اسفنجی آهن

97و  96درسال و کل محصوالت فوالدي میانی فوالد تولید آهن اسفنجی، 
هزار تن: واحد                                                                                                                                                                

متغیر    محصول             
کل تولید 

درصد تغییرات97دوازده ماهه 96دوازده ماهه  

-112310358تیرآهن
6243782625میلگرد

773779433ورق گرم
2303253810ورق سرد

-151114613ورق پوششدار
-85976910سایر محصوالت فوالدي
19776215729کل محصوالت فوالدي

116581416822بیلت و بلوم
10226105023اسلب

218842467013فوالد میانی
225602635917آهن اسفنجی

97و  96سال مصرف ظاهري فوالد میانی و محصوالت فوالدي طی 

هزار تن: واحد                                                                                                                                                 

متغیر             محصول  
مصرف ظاهري

درصد تغییرات97دوازده  ماهه 96دوازده ماهه 

-99581618تیرآهن
573462138میلگرد 
-811176356ورق گرم
-302027818ورق سرد

-1867154217ورق پوششدار
-86562428سایر محصوالت فوالدي
-20592196115کل محصوالت فوالدي

76601088142بیلت و بلوم
7403891820اسلب

150631979931میانیفوالد 
218472582618اسفنجی آهن

97طی دوازده ماهه  و محصوالت فوالدي از تولید، واردات و صادرات فوالد میانی سهم فوالد 
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درصد از کل واردات

ولدرصد از کل تولید محص

درصد از کل صادرات

گزارش چیالن از آمار تولید، صادرات، واردات و مصرف ظاهری فوالد کشور در سال 97

تولید فوالد ایران 25 میلیون تنی شد/ صادرات 8 میلیون تن فوالد میانی و محصوالت فوالدی

جزئیات آمارهای مقایسه ای و تحلیل های کاربردی فوالد ایران و جهان در 
کتاب سال فوالد ایران )نسخه  ویژه سال 1398(

کتاب سال فوالد ایران )ویژه سال 98( 
منتشر می شود
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دکتر بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در گفت و گو با خبرنگار چیالن با اشاره به کاهش 25 درصدی صادرات 
9 فوالدساز بزرگ کشور در سال گذشته گفت: بیشتر از تحریم ها و محدودیت های بیرونی، قوانین، مقررارت و محدودیت های داخلی 
بر کاهش صادرات اثرگذار بوده است. در این راستا انجمن تولیدکنندگان فوالد با وزارت صمت مذاکراتی داشت و تصمیمات خوبی 

اخذ شده است.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران تاکید کرد: در سال 98 نباید زیر 6 میلیون تن صادرات داشته باشیم که البته ایده آل 10 

میلیون تن است اما با توجه به مشکالت موجود، تالش بر صادرات 6 میلیون تن فوالد است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران:
صادرات فوالد کشور در سال 98 نباید از 6 میلیون تن کمتر باشد

انجمن تولیدکنندگان فوالد می تواند تولید فوالد، عرضه در بازار داخلی و عرضه در بورس را مدیریت کند.
خداداد غریب پور، رئیس هیئت عامل ایمیدرو در نشست هم اندیشی با انجمن تولیدکنندگان فوالد از حل مشکالت ارزی بخش معدن و صنایع معدنی خبر داد و 
افزود: سال گذشته بالغ بر 9 میلیارد و226 میلیون دالر صادرات در بخش معدن و صنایع معدنی داشتیم که زنجیره فوالد با 4.1 میلیارد دالر در رتبه نخست قرار 

دارد.
غریب پور بر نقش کلیدی این انجمن در تنظیم بازار تاکید کرد و افزود: در دنیا نهادهای واسطه ای نقش بسیار مهمی در تنظیم بازار دارند. اتفاقات بازار زنده است 

و باید پیوسته اطالعات بازار رصد شود به همین دلیل انجمن تولیدکنندگان فوالد می تواند تولید فوالد، عرضه در بازار داخلی و عرضه در بورس را مدیریت کند.
وی خاطر نشان کرد: حضور انجمن تولیدکنندگان فوالد در اتاق فکر معدن می تواند بسیار موثر باشد و انجمن باید تولیدکننده راهکار و جریان تصمیم ساز در 

بخش معدن باشد.
در این نشست دکتر بهرام سبحانی رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران ضمن ارائه گزارشی از میزان تولید و صادرات در بخش فوالد کشور به ارائه راهکارهایی 

برای بهبود بازار فوالد پرداخت.

دومین جلسه نوردکاران مقاطع طویل در نیمه اردیبهشت ماه سال جاری در انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران برگزار گردید.
بهادر احرامیان، نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در خصوص این جلسه به خبرنگار چیالن گفت: این دومین جلسه نوردکاران در سال 98 بود که با 

حضور حداکثری اعضا برگزار گردید.
وی افزود: مهم ترین خبری که در این جلسه اطالع رسانی شد تغییر قیمت های پایه گمرکی محصوالت فوالدی بود و در این جلسه اعالم شد که نرخ های گمرکی 
برای تمامی محصوالت فوالدی، قیمت های روز بازار و قیمت هایی که مدنظر فوالدی ها و انجمن بود لحاظ می گردد. احرامیان خاطرنشان کرد: با اصالح نرخ های 

گمرکی، یکی از جدی ترین موانع بر سر راه صادرات فوالد رفع گردید.
وی افزود: در ادامه جلسه، الزامات رونق تولید مورد بررسی قرار گرفت که بیشتر پیشنهادات حمل محور و حفظ جریان صادرات بود. یکی از مهم ترین اقداماتی که 
انجمن نیز به طور جدی آنرا دنبال خواهد کرد، پیمان سپاری ارزی است چراکه تفاسیر متفاوتی از بخشنامه های بانک مرکزی در این زمینه می شود لذا انجمن قرار 

است به طور ویژه آنرا پیگیری نماید.
نایب رئیس انجمن فوالد ادامه داد: مشکالت تولیدکنندگان برای عرضه در بازار داخل نظیر عرضه در بورس نیز در این جلسه مطرح شد ازجمله این موضوعات می 

توان به بحث تضامین بورس اشاره کرد که یکی از پیشنهادات خوب مطرح شده در جلسه، تهاتر تضامین میان عرضه کننده و خریدار بود.
وی به خبرنگار چیالن درمورد موضوع مهم دیگر که در این جلسه مطرح شد گفت: کاهش اختالف میان شمش و میلگرد موضوع بعدی بود که مطرح گردید که 
جمع بندی این بود که با توجه به اینکه نرخ قراضه داخلی است، میتوان با همکاری واحدهای القایی و تمرکز بر روی تعدیل قیمت قراضه، فاصله قیمتی را اصالح 
نماییم. نظر جمع آن است که قیمت شمش و میلگرد، اختالف 11 درصدی فعلی را به 15 درصد برسانند و اعضای حاضر تصمیم گرفتند متفق القول این فاصله 

قیمتی را در خرید های خود حفظ نمایند.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو:

انجمن فوالد باید نقش کلیدی در تنظیم بازار ایفا کند

دومین جلسه نوردکاران با موضوعات ویژه برگزار شد

عظیمیان اعالم کرد:
1500 میلیارد تومان سهم مالیات فوالد مبارکه به دولت 

برگزیدگان فوالدی حمایت از مصرف کنندگان 

آگهی افزایش سرمایه فوالد آلیاژی ایران ثبت شد

فوالد مکران شهریور 99 به تولید آزمایشی می رسد

در سفر رئیس جمهور به کرمانشاه انجام شد:
افتتاح پروژه ذوب و ریخته گری ذوب آهن بیستون 

مدیریت پذیرش و بازاریابی چادرملو
حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه گفت: در حال حاضر فوالد مبارکه 
یک درصد GDP کشور و 5 درصد از GDP صنعت را در اختیار دارد و با پرداخت 1500 
میلیارد تومان مالیات، ردیف اول در بین شرکت های تولیدی و ردیف دوم در شرکت های 

بورسی را به خود اختصاص داده است.
عظیمیان گفت: فوالد مبارکه به عنوان مولود انقالب اسالمی در حال حاضر با 10.2 میلیون 
تن تولید، 50 درصد تولید کشور را در اختیار دارد و توانسته از سنگ تا رنگ را جامه عمل 

بپوشاند و زنجیره تولید فوالد را در خود کامل کند.
وی قرار گرفتن نام فوالد مبارکه در فهرست تحریم ها را اقدامی ظالمانه خواند و خاطرنشان 
کرد: فوالد مبارکه در 27 مهرماه سال گذشته در فهرست تحریم ها قرار گرفت؛ این اقدام 
نشان دهنده این است که فوالد مبارکه نقش بسیار بزرگی در صنعت و اقتصاد ایران دارد و 
آمریکا برای به زانو درآوردن اقتصاد ایران فوالد مبارکه را در فهرست تحریم ها قرار داده است.

به گزارش چیالن، رضایتمندی مشــتری، کیفیت، شفافیت، الزام خدمات پس از فروش، 
عودت و پرداخــت کاال از اهداف برگزاری هجدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق 

مصرف کنندگان بود که تعدادی از شرکت های فوالدی برگزیده آن شدند.
در این همایش که با حضور دکتر رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار گردید، 
فوالد مبارکه اصفهان و ذوب آهن اصفهان موفق به کســب تندیس طالیی رعایت حقوق 
مصرف کنندگان شدند و فوالد خوزستان تندیس نقره ای رعایت حقوق مصرف کنندگان را 
کسب نمود. همچنین فوالد امیرکبیر کاشان تندیس برنزی رعایت حقوق مصرف کنندگان 
را کســب نمود و  فوالد هرمزگان نیز موفق به کســب گواهینامه رعایت حقوق مصرف 

کنندگان شد.
هجدهمین همایش روز ملي حمایت از حقوق مصرف کنندگان پانزدهم اردیبهشــت ماه 
برگزار گردید، در این همایش 545 بنگاه اقتصادی شــرکت داشــتند که پس از ارزیابی 
های انجام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت 
بهداشت، وزارت کار و جهاد کشاورزی، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، سازمان ملی 
حمایــت از حقوق مصرف کننده، اتاق بازرگانی، ســازمان برنامه و بودجه تعداد 91 بنگاه 
اقتصادی برگزیده شــدند و 51 بنگاه اقتصادی موفق به دریافت تندیس طالیی، نقره ای، 

برنزی و لوح تقدیر و گواهی حمایت از حقوق مصرف کننده گردیدند.

در طول هفته اخیر شرق استان کرمانشاه شاهد افتتاح پروژه ذوب آهن بیستون با حضور 
رئیس جمهور بود. به گزارش  چیالن، فاز نخست پروژه ذوب آهن بیستون با سرمایه گذاری 
800 میلیارد تومان عملیاتی شد و با راه اندازی آن 650 نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد 
شــد و مواد اولیه این کارخانه روزانه 400 تن ضایعات آهن است که از کرمانشاه و استان 

های همجوار تامین می گردد.
جهاندار شکری، مدیرعامل ذوب آهن بیستون درباره افتتاح این پروژه گفت: در فاز اول ذوب 
و ریخته گری و تولید 250 هزار تن شمش به صورت ساالنه را داریم و در فاز دوم به سراغ 
تولید آهن اســفنجی خواهیم رفت. در فاز سوم نیز یک نیروگاه را اجرایی خواهیم کرد تا 

گازهای آالینده به انرژی تبدیل گردد.

مجتمع فوالد خراسان به عنوان واحد نمونه سال 1397 در عرصه ارتقا فرهنگ کار و افزایش 
بهره وری در تولید معرفی و مورد تجلیل قرار گرفت.

بــه گزارش چیــالن، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همه ســاله بر اســاس ضابطه و 
دستورالعمل مشخصی عملکرد واحدهای تولیدی و کارگران نمونه واحدها را ارزیابی و بر 
آن اساس نسبت به انتخاب، معرفی و تجلیل از واحدها با حضور مقامات استانی اقدام می 
نماید. مجتمع فوالد خراســان که چند دوره برگزیده جشنواره امتنان بوده در سال جاری 

نیز مورد تقدیر قرار گرفت.

مسعود سروشی، رئیس برنامه ریزی، فروش و تحقیقات بازاریابی فوالد هرمزگان در مورد 
کاهش صادرات فوالد این شرکت در سال 97 گفت: سال گذشته با دو مرحله تحریم یکی 

در مرداد و دیگری در آبان ماه مواجه شدیم که بر برنامه صادراتی ما تاثیر گذاشت.
وی افزود: در نیمه نخست سال گذشته وضعیت صادراتی مناسب بود، اما با تحریم دوم که 
در آبان رخ داد از برنامه صادرات عقب افتادیم و میزان صادرات را درمجموع به 582 هزار و 
126 تن رساندیم البته باید توجه داشت که فوالد هرمزگان یک شرکت صادرات محور بوده 
و بقای آن در گرو صادرات است لذا بر توسعه صادرات تاکید داشته و در نظر دارد در سال 
جاری یک میلیون تن شمش به خارج صادر نماید که این رقم در صورت تحقق 72درصد 
بیش از ســال 97 است.رئیس برنام هریزی، فروش و تحقیقات بازاریابی فوالد هرمزگان با 
بیان اینکه نوردکاران با مشکالت مالی بسیاری مواجه اند، افزود: سال گذشته راهبرد فوالد 

هرمزگان همکاری با نوردکاران بود زیرا این امر به منزله بازی برد-  برد است

شمش تولیدی توسط چادرملو مورد پذیرش کمیته عرضه بورس کاالی ایران قرار گرفته و 
از این پس در تاالر صنعتی این بورس عرضه خواهد شد.

محمدرضا بهنام زاده، مدیر پذیرش و بازاریابی شرکت بورس کاالی ایران از پذیرش شمش 
فوالدی شرکت چادرملو در بازار اصلی خبر داد و گفت: کاالی شمش فوالدی تولید شرکت 
معدنی و صنعتی چادرملو، پس از بررسی مدارک و مستندات در دویست و بیست و نهمین 
جلسه کمیته عرضه در تاریخ 3 اردیبهشت ماه 98 در بازار اصلی این بورس مورد پذیرش 

قرار گرفت.

رای دادگاه حل اختالف درخصوص بخشــی از اراضی چادگان و نیز اراضی بلوار شــقایق 
اصفهان به نفع ذوب آهن صادر شد و ادعای طرف دعوی رد گردید.

به گزارش  چیالن، شرکت ذوب آهن اصفهان اعالم داشت شرکت آب منطقه ای اصفهان 
در سال 90 نسبت به مالکیت شرکت ذوب آهن اصفهان در خصوص بخشی از اراضی پالک 
شــماره 46.1 شهرســتان چادگان اعتراض نموده که به موجب رای اصالحی هیئت حل 
اختالف فریدن مقدار 62949 متر مربع از این اراضی از مالکیت شرکت ذوب آهن اصفهان 
خارج گردیدکه شرکت ذوب آهن اصفهان نسبت به این رای اعتراض و پس از پیگیری های 
مکرر رای نهایی دادگاه مبنی بر برگشت مالکیت اراضی مذکور به شرکت ذوب آهن اصفهان 
صادر گردید. الزم به توضیح است این موضوع یکی از بند های گزارش حسابرس مستقل 
برای عملکرد سال مالی 96 )بند 17 - قسمت الف( بوده است و با صدور این رای یکی از 
تکالیف مجمع مبنی بر حل موضوع رفع مشکالت نقل و انتقال اسناد مالکیت شرکت انجام 

گردیده است.

آگهی ثبت افزایش ســرمایه شرکت فوالد آلیاژي ایران در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت 
رسید.

به گزارش چیالن، طبق تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت آهن و 
فوالد آلیاژی ایران در تاریخ 28 فروردین 98، سرمایه شرکت از 499 میلیارد ریال به 550 

میلیارد ریال افزایش یافت.
شایان ذکر است که این افزایش 51 میلیارد تومانی سرمایه فوالد آلیاژی ایران از محل سود 

انباشته به ثبت رسیده است.

عبدالرحیم کردی، مدیرعامل منطقه آزاد چابهار گفت: مجتمع فوالد مکران به عنوان اولین 
کارخانه فوالد ســواحل مکران برای رسیدن به هدف تولید ساالنه 10 میلیون تن فوالد،     
هم اکنون 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. بخش عمده فعالیت فوالد در بحث کوره 4500 
تنی و رفورمر است که ساخت کوره تمام شده و هم اکنون عملیات نصب کوره و رفورمر 60 

تا 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
مدیرعامل منطقه آزاد چابهار ادامه داد: فاز اول این مجتمع با ظرفیت 1.6 میلیون تن آهن 
اسفنجی اواسط 99 تولید آزمایشی را شروع می کند و در مجموع پس از احداث فاز دوم و 

نهایی آن ظرفیت این مجتمع به 3.2 میلیون تن خواهد رسید.
وی تاکید کرد: البته زمانبندی ما با توجه به شرایط جدید و سخت شدن تأمین تجهیزات 
یک مقدار عقب افتاده است، در برنامه اولیه قرار بود پایان 98 با رسیدن گاز به چابهار، فوالد 
تولید آزمایشی خود را آغاز کند که با شرایط جدید در تأمین منابع و تجهیزات خط لوله و 

هم چنین خود مجتمع، شهریور 99 تولید آزمایشی شروع خواهد شد.
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داخلی
 رئیس اتاق اصناف تهران: تا زمانی که دولت »تاجر« است کاری نمی توان کرد

رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه اصناف نه در قیمت گذاری، نه در تهیه و نه در واردات 
دخالتی ندارند گفت: در برخی شرایط خاص، ورود دولت به اقتصاد توجیه دارد؛ اما تا زمانیکه 

دولت به عنوان تاجر اقتصادی ایفای نقش کند کاری نمی توان از پیش برد.

   رویترز: صادرات نفت ایران به رغم تالش های آمریکا صفر نمی شود
رویترز با اذعان به این که صادرات نفت ایران در ماه می و به رغم تالش های آمریکا به صفر 
نخواهد رسید اعالم کرد ایران احتماالً در این ماه ۷۰۰ هزار بشکه در روز نفت خواهد فروخت.

 حذف چهار صفر اثر اقتصادی ندارد
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه حذف چهار صفر از پول ملی، اثراقتصادی ندارد، گفت: این 

اقدام به منظور نگهداری حساب  ها و راحتی کار با پول است.

  برخی با رانت اطالعات بازار را به هم می زنند 
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: تصمیمات دولتی نباید به گونه ای باشد 
که تنها عده ای خاص به واسطه ی داشتن رانت اطالعاتی باعث بر هم زدن نظم بازار شوند.

 دسترسی به اطالعات تجارت خارجی تسهیل می شود
رییس کل گمرک گفت: در راستای الکترونیکی کردن امور، داشبوردهایی برای اطالعات 

تجارت خارجی ایجاد خواهیم کرد.

 تعیین تکلیف ۳ هزار اظهارنامه معطل در گمرک 
گمرک بر اساس دستور ریاست جمهوری و وزارت اقتصاد در ابالغیه ای اعالم کرد که 

ترخیص اقالم اظهار شده به گمرک بدون نیاز به اصالح ثبت سفارش امکان پذیر است

 انتقاد مشاور وزیر اقتصاد از عدم انتشار آمارهای مالیات و بودجه
مشاور وزیر اقتصاد از عدم انتشار دقیق آمارهای مالیاتی، بودجه ای و تفریغ بودجه انتقاد کرد.

  افزایش ۵۰ درصدی تورم تولیدکننده معدن 
شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در سال ١٣9۷ با 5۰.9 درصد افزایش نسبت به سال 
قبل به عدد ٣٤9.9 رسید. شاخص قیمت بخش معدن در سال ١٣9٦ عدد ٢٣٢  بوده که 

نسبت به سال قبل از آن معادل ١۷.٣ درصد افزایش داشته است.
   اعالم توقف 2 تعهد ایران در جارچوب برجام/ فرصت 6۰ روزه ایران به اروپایی ها

رئیس جمهور در نشست اخیر هیئت دولت برنامه های جمهوری اسالمی ایران در چارچوب 
یرجام را اعالم کرد.

  رسانه چینی: پکن از تحریم نفت ایران پیروی نمی کند
 یک رسانه چینی با اشاره به روابط نزدیک پکن با تهران و مراودات عادی و مشروع تجاری 

دو کشور نوشت چین از تحریم نفتی آمریکا علیه ایران پیروی نمی کند.
  رحمانی: امسال 22۰۰ واحد غیرفعال به چرخه تولید بازمی گردد

 وزیر صمت گفت: پارسال برای بازگشت به تولید یک هزار و 9۰۰ واحد غیرفعال برنامه 
ریزی شده بود که در نهایت یک هزار و ۷۰۰ واحد فعال و ٢8 هزار نفر اشتغالزایی شد که 

رقم پیش بینی شده برای امسال ٢ هزار و ٢۰۰ واحد است.
بیشترین افزایش کرایه ماشین آالت در طرح های عمرانی ۱۴.6 درصد بوده است

مرکز آمار ایران کرایه  ماشین آالت مورد استفاده در طرح های عمرانی - نیمه دوم ١٣9۷ 
منتشر کرد که بر اساس آن بیشترین افزایش نرخ کرایه این ماشین ها ١٤.٦ درصد بوده 

است..
خارجی

  تحریم های آمریکا سرمایه گذاری چین را در روسیه افزایش داد
طبق گزارش پنتاگون، در بحبوحه تحریم های غربی علیه روسیه، چین سرمایه گذاری در 

اقتصاد این کشور را افزایش داده است.
 وابستگی هند به واردات نفت رکورد جدیدی ثبت کرد

وابستگی هند به نفت خارجی برای تامین نیازهای انرژی به رکورد چند ساله 8٤ درصد 
رسیده است.

 عربستان نفت صادراتی خود به آمریکا را ارزان کرد
عربستان سعودی قیمت تمام درجات نفت خامی را که در ماه ژوئن به سمت آمریکا می رود 

پایین آورد و قیمت را برای سایر مناطق افزایش داد.
  ساختار داخلی اوپک در خطر است

در آستانه برگزاری اجالس وزرای اوپک در وین در ٢5 و ٢٦ ژوئن ، تهدید جدیدی در راه 
است. پیوستگی داخلی اوپک در حال حاضر زیر سوال رفته است. با توجه به شرایط ایران و 

ونزوئال، دو تولیدکننده بزرگ اوپک، ساختار داخلی این گروه در خطر است
 روسیه تولید نفت خود را ۱۰ درصد کاهش می دهد

تولید کنندگان نفت روسیه درخواستی از طرف شرکت ترنسنفت دریافت کردند مبنی بر این 
که تولید خود را 9۰۰ هزار تن معادل حدود ٦.٦ میلیون بشکه کاهش دهند.

 شاخص های وال استریت در معامالت آسیایی سقوط کرد
پس از تهدید ترامپ برای افزایش تعرفه بر ٢۰۰ میلیارد دالر از کاالهای چین و هدف قرار 
دادن میلیاردها دالر از واردات چین در آینده نزدیک، سهام وال استریت به شدت سقوط 

کرد.
قطر، داوطلب تازه سرمایه گذاری در حوزه انرژی عراق

با سفر رسمی مشاور نخست وزیر در امور انرژی و وزیر نفت عراق به قطر، دوحه نیز عمال 
به صف کشورهایی که عالقه مند به سرمایه گذاری در طرح های انرژی عراق هستند، 

پیوسته است.
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سود خالص فوالدساز روسی در سه ماهه اول سال کاهشی بود واحد جدید میلگرد Nucor نوامبر امسال وارد مدار تولید 
براســاس گزارش های مالی سه ماهه اول سال می شود

2019 شــرکت MMK روســیه که یکی از 
بزرگترین فوالدسازان روسی است، سود خالص 
این شرکت کاهشی بوده و به حدود 230 میلیون 
دالر رسیده است. گردش مالی این شرکت نیز با 
10.7 درصد کاهش به 1.8 میلیارد دالر رســید 
که عامل این اتفاق متوسط قیمت های فروش 
محصوالت نهایی فوالد بود که باعث کاهش حجم 

فروش شد.
شرکت MMK معتقد است تقاضای فصلی داخلی بهبود خواهد یافت و چشم انداز مثبتی برای 

میزان مصرف و حجم فروش محصوالت فوالد نهایی می توان متصور بود.

افزایش تعرفه آمریکا بر کاالهای چینی از 10 به 25 درصد!

ترامپ در توئیتی نوشت: 10ماه است که چین بابت ارسال کاالهاي تکنولوژیک به آمریکا، 25 درصد تعرفه گمرکی معادل 50 میلیارد 
دالر و برای دیگر کاالها 10درصد عوارض گمرکی یعنی معادل 200 میلیارد دالر پرداخت می کند. 

رئیس جمهور آمریکا در ادامه نوشت که قصد دارد این 10درصد عوارض گمرکی علیه کاالهای چین را به 25 درصد افزایش دهد. 
همچنین بر روی 325 میلیارد دالر از کاالهای دیگر چین که تاکنون بدون عوارض مانده اند تعرفه 25 درصد وضع کند. در پی انتشار 
این خبر، پکن نیز مذاکرات تجاری با آمریکا را لغو کرد. برخی منابع خبری چین از لغو یازدهمین دور مذاکرات میان دو کشور که قرار 

بود در آمریکا برگزار شود خبر دادند.

تولید 7 فوالدساز چین به دلیل تعمیر و نگهداری متوقف شد

بــه گزارش چیالن، فعالیــت 8 کوره بلند 7 
فوالدساز چین در تانگشان به دلیل عملیات 
تعمیر و نگهداری متوقف خواهد شد. ظرفیت 
این کوره ها که تحت تعمیر و نگهداری قرار 
خواهند گرفت 6800 مترمکعب می باشد که 
انتظار می رود حــدود 19 هزار تن بر تولید 
روزانــه تاثیر بگــذارد.  همچنین، میزان 
بهره بــرداری از ظرفیت های فعلی واحدها 
چیزی جدود 79.61 درصد است که نسبت به 

هفته های قبل و نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر است.

 انجمن جهانی فوالد گزارش داده که 64 کشور عضو این انجمن در سه 
ماهه اول ســال 2019 بالغ بر 444 میلیون و 116 هزار تن فوالد میانی 

تولید کردند که 4.5 درصد باالتر از مدت مشابه سال قبل است.
به گزارش چیالن، طبق گــزارش انجمن جهانی فوالد، چین به عنوان 
بزرگترین فوالدساز جهان در سه ماهه اول سال 231 میلیون و 69 هزار 
تن فوالد میانی تولید کرده که 9.9 درصد باالتر از مدت مشابه سال قبل 

است چراکه تولید سه ماهه پارسال 210 میلیون و 210 هزار تن بود.
بعد از چین، هند در رتبه دوم برترین فوالدساز جهان است که توانسته 
در ســه ماهه اول امسال 27 میلیون و 333 هزار تن فوالد میانی تولید 
نماید. هند بعد از ماه ها شــاهد افت تولید بود به گونه ای که تولید آن 
در سه ماهه امسال 0.3 درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است.

ژاپن که از ســال قبل به رتبه سوم سقوط کرده است از ابتدای ژانویه تا 
پایان ماه مارس 24 میلیون و 971 هزار تن فوالد میانی تولید کرده که 

5.4 درصد کمتر از سه ماهه اول 2018 است.
آمریکا به عنوان چهارمین فوالدساز برتر دنیا در سه ماهه ابتدایی امسال 
با رشد 6.8 درصدی تولید فوالد میانی خود را از 20 میلیون و 817 هزار 

تن به 22 میلیون و 226 هزار تن رساند.
کره جنوبی با رشد 1.6 درصدی جایگاه پنجمین تولیدکننده برتر جهان 
را حفظ کرده و تولید را از 17 میلیون و 815 هزار تن سه ماهه پارسال 

به 18 میلیون و 108 هزار تن رسانده است.
ششمین فوالدساز بزرگ دنیا براساس اعالم انجمن جهانی، روسیه است 
که توانســته تا پایان ماه مارس 16 میلیون و 810 هزار تن فوالد میانی 
تولید نماید که البته 5.3 درصد کمتر از تولید مدت مشابه سال قبل بود 

لذا کره هم نگرانی بابت از دست دادن جایگاه خود ندارد.
هفتمین فوالدساز بزرگ دنیا یعنی آلمان توانسته در سه ماهه اول امسال 
10 میلیون و 449 هزار تن فوالد میانی تولید نماید که این کشور هم با 

افت 3.6 درصدی در حجم تولید مواجه شده است.
برزیل و ترکیه با کمی تفاوت رتبه های هشتم و نهم را به خود اختصاص 
داده اند. برزیل با افت 2.8 درصدی تولید را از 8 میلیون و 628 هزار تن 
به 8 میلیون و 390 هزار تن رســید درحالی که افت تولید فوالد میانی 
ترکیه 14.5 درصد بوده و تولیداتش به 8 میلیون و 189 هزار تن کاهشی 

یافته است.
ایتالیا مجددا دهمین فوالدساز بزرگ جهان شد و جایگاه دهم را از ایران 
باز پس گرفت. این کشور در مدت 3 ماه موفق به تولید 6 میلیون و 284 
هزار تن فوالد میانی شــد که 2.1 درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل 

است. 
تولید فوالد ایران نیز با رشــد 7.1 درصدی در سه ماهه اول امسال به 6 

میلیون و 223 هزار تن رسید.

انجمن جهانی فوالد گزارش داد:

شرکت Nucor در نوامبر 2019 واحد میلگرد جدید خود را راه اندازی می کند.
به گزارش  چیالن، این شرکت اعالم کرده که 400 میلیون دالر برای واحد فوالدی جدید در میسوری هزینه 

کرده است و این پروژه در ماه نوامبر سال جاری به طور رسمی افتتاح خواهد شد.
موقعیت کارخانه جدید، از مزیت عرضه قراضه فوری و کافی برخوردار است و عرضه قراضه را برای این شرکت 
فراهم می کند. در حال حاضر Nucor حدود 120 کارمند استخدام کرده و انتظار می رود که این نیروها 
در یک سیستم سه شیفته کار کند. طبق اعالم این شرکت: روند ساخت این کارخانه پر از چالش بوده و 
کارکنان استخدام شده در نیوکور تگزاس،  می سی سی پی،  آالباما،  ایلینویز و سایر نقاط آموزش 

دیده اند.
بنابراین انتظار می رود تقاضای فوالد و فعالیت های ساخت و ساز تا پایان ماه ژوئن از سرگرفته شود و فعال 

شوند.



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

میلگرد آجدار

قیمت ورق سیاه در بازار تهران

هفته دوم اردیبهشتهفته اول اردیبهشتسایز

0.498,00099,000

0.583,00087,000

0.674,50078,000

0.773,00079,000

0.872,00077,000

0.972,00077,500

175,00079,000

1.2575,00077,500

1.575,00080,000

273,00077,500

2.5***79,000

هفته دوم اردیبهشتهفته اول اردیبهشتسایز

6.558,00060,000

8******

10******

1259,70059,700

1459,70059,700

هفته دوم اردیبهشتهفته اول اردیبهشتسایز

3***52,500

450,10052,100

550,10052,100

650,10052,100

850,10052,100

1050,10052,100

هفته دوم اردیبهشتهفته اول اردیبهشتسایز

650,10052,100

850,10052,100

1050,10052,100

1250,10052,100

1450,10052,100

1650,10052,100

هفته دوم اردیبهشتهفته اول اردیبهشتسایز

849,50051,300

1048,50050,000

1248,50050,000

1448,70050,500

1648,70050,500

1848,70050,500

2048,70050,500

2248,70050,500

2548,70050,500

2848,70050,500

3048,20048,600

3248,20049,100

هفته دوم اردیبهشتهفته اول اردیبهشتسایز

262,00066,000

363,10066,300

464,10066,300

5******

663,05066,000

863,05066,000

1063,05066,500

1263,05066,500

1563,05066,500

2057,50060,200

2557,50060,000

روند تغییرات
قیمت محصوالت فوالدی 

در بازار تهران

قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون )ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون

حجم معامله 
)تن(

تاریخ تحویلتاریخ معامله

41,16519,8001398/02/031398/03/21سبد مخلوطذوب آهن اصفهان

سبد تیرآهن 20 و 22 ذوب آهن اصفهان
و 24

41,7229,9001398/02/091398/03/26

40,7584,4001398/02/101398/03/27سبد مخلوطذوب آهن اصفهان

شمش بلوم فوالد خوزستان
5SP)150*150(

40,86730,0001398/02/031398/02/31

شمش بلوم فوالد خوزستان
5SP)150*150(

41,09730,0001398/02/091398/02/31

43,1005,0601398/02/031398/02/08سبد میلگرد 28تاA3-14مجتمع فوالد خراسان

شمش بلوم مجتمع فوالد خراسان
5SP)150*150(

40,28210,0001398/02/101398/02/28

47,3295,0601398/02/151398/02/23سبد میلگرد 28تاA3-14مجتمع فوالد خراسان

فوالد کاوه جنوب کیش
شمش بلوم 

5SP)150*150(
39,37210,0001398/02/081398/02/16

فوالد کاوه جنوب کیش
شمش بلوم 

5SP)150*150(
39,37210,0001398/02/081398/02/16

مجتمع صنعتی ذوب آهن 

پاسارگاد

شمش بلوم 

5SP)150*150(
39,32415,0001398/02/041398/02/31

اخبار فوالد
بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

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

سردبیر: سید احمد عسکری
گرافیک و صفحه آرایی: زهرا رضادوست

همکاران این شماره: مریم رحیمی، مائده صالح،   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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قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون )ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

مجتمع ذوب آهن فوالد خزر
شمش بلوم 

5SP)150*150(
39,61510,0001398/02/081398/02/16

آهن و فوالد ارفع
شمش بلوم 

5SP)150*150(
40,0978,0001398/02/081398/03/04

41,7903,3001398/02/021398/02/08سبد میلگرد مخلوطفوالد روهینا جنوب

فوالد آذربایجان
سبد میلگرد 14 تا 

A3 - 32
43,4575,0601398/02/041398/02/14

فوالد آذربایجان
سبد میلگرد 14 تا 

A3 - 32
44,8834,4001398/02/111398/02/21

فوالد کویر کاشان
سبد میلگرد 14 تا 

A3 - 32
43,7513,3001398/02/081398/02/14

فوالد کویر کاشان
سبد میلگرد 14 تا 

A3 - 32
47,7283,3001398/02/151398/02/18

آذر فوالد امین
سبد میلگرد 14 تا 

A3 - 32
47,3898801398/02/151398/02/19

44,7291,1001398/02/101398/02/15سبد میلگرد مخلوطفوالد عتیق آذر سهند

32,1632201398/11/031397/11/08سبد میلگرد مخلوطتولیدی فوالد کویرکاشان
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تغییرات قیمت محصوالت فوالدي در بازار تهران 

ورق روغنی ورق سیاه میلگرد ساده میلگرد آجدار نبشی ناودانی


