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استراتژی جهانی توسعه 
در فوالد خوزستان

محمد کشانی
مدیرعامل فوالد خوزستان

ورود فوالدسازان به صنایع پایین دستی و باالدستی 
در زنجیره ارزش خود از جمله استراتژی هایی است 
که شرکت های موفق بین المللی بر آن تاکید داشته 
را  افزوده خود  ارزش  و  بدین شیوه حاشیه سود  تا 
باال ببرند. در همین راستا در چند سال اخیر اتفاقات 
در  فوالدسازان  گذاری  سرمایه  حوزه  در  مثبتی 
واحدهای کوچک تر در دنیا صورت گرفته است. در 
ایران نیز این استراتژی مطرح و فوالد خوزستان نیز 

در سال گذشته آن را در دستور کار قرار داد.
 این شرکت تا پیش از این هیچ اقدامی در توسعه 
باالدست یا پایین دست نداشت اما این کار را از سال 
قبل آغاز کرد. این اصل که اکنون یکی از استراتژی 
های مهم فوالد خوزستان محسوب می شود، از سال 
و  با خرید 67 درصد سهام شرکت صنعتی  و  قبل 
معدنی توسعه ملی متعلق به سرمایه گذاری توسعه 
ملی که چندین طرح در سنگان دارد، به مرحله عمل 
رسید. این طرح شامل دو واحد بزرگ تولید کنسانتره 
و گندله سازی هرکدام با ظرفیت دو و نیم میلیون 
تن را شامل می شود و قابلیت زیرساخت های آن 
در صورت تامین سهمیه سنگ آهن تا پنج میلیون 
تن در هرکدام از بخش ها وجود دارد. طرح کنسانتره 
سازی توسعه ملی سال گذشته و واحد گندله سازی 
نیز تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

 به دلیل اینکه خرید سهام شرکت توسعه ملی تنها 
یک سوم نیاز فوالد خوزستان را بر طرف خواهد کرد، 
به منظور پوشش سایر نیازها، خرید معدن و سهام 
سایر شرکت های معدنی را در دستور کار داریم و 
واگذاری  برای  ایمیدرو  مزایده  در  زمینه  همین  در 
برنده شدیم.  برازجان  پهنه ها یک زون در منطقه 
همچنین فوالد خوزستان در حال مذاکره برای خرید 
چند معدن دیگر نیز است و چون اکتشاف این معادن 
و استخراج از آنها زمان بر می باشد، از این رو برنامه 
کوتاه مدت خرید و تملک سهام شرکت های معدنی 
قرار  دستورکار  در  نیز  را  کنسانتره  تولیدکننده  و 

داده  ایم. 
باالدست،  به صنایع  ورود  بر  فوالد خوزستان عالوه 
به فکر توسعه فعالیت ها در صنایع پایین دست نیز 
برآمده و بدین منظور بر روی خرید 60 درصد سهام 
زیرمجموعه  های  شرکت  به  متعلق  اکسین  فوالد 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متمرکز شده است. 
به یاری خدا ورود به صنایع پایین دستی را نیز با 
خرید سهام فوالد اکسین به سرانجام خواهیم رساند و 
یک میلیون تن از اسلب فوالد خوزستان در آن تبدیل 
به ورق خواهد شد. عالوه بر اکسین، یک پروژه ذوب 
بر مبنای ورق های عریض نیز در فوالد خوزستان 
تعریف شده که با تملک فوالد اکسین این پروژه هم 
استارت خواهد خورد تا بدین ترتیب استراتژی جهانی 

توسعه در فوالد خوزستان عملیاتی شود.
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دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد به اعضای انجمن گزارش داد
2 ماه پیگیری متراکم انجمن برای تنظیم بازار فوالد
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دنبال کنید.

اخبار و قیمت های فوالد

در بازارهای داخلی و جهانی

در مــاه هــای اخیر و بــا دخالت هــای گاه و بیگاه و متعدد دولــت در بازار فــوالد، این بازار 
رنــگ آرامــش به خــود ندیده و مــدام در حال تغییر و نوســان اســت. فعاالن فــوالدی از 
تولیدکننــدگان گرفته تا مصرف کنندگان از تعدد بخشــنامه ها و دســتورالعمل ها و تغییر 
مــداوم مقــررات گالیه مندنــد، تغییراتی کــه گاه روزانه هم انجام می شــود و باعث شــده 
فــوالدی ها نتوانند برای فعالیــت های تولیدی و تجاری خود برنامه ریزی داشــته باشــند. 
گل سرســبد این رویه مداخله گرانه دولت ، دســتورالعمل تنظیم بازار فــوالد بود که پس از 
اعتراضات شــدید تولیدکنندگان فوالد، چندین و چند بار اصالح شــد و بسیاری از بخشنامه 
های دســتوری بعدی نیز در جهت اصالح همین دســتورالعمل صادر شده است. با این وجود 
اما به دلیل عدم مشــورت مسئولین ذیربط با تشــکل های صنفی صالحیت دار و نقش ندادن 
به بخش خصوصی برای مدیریت بازار، هنوز هم مشــکالت فراوانی در بــازار فوالد وجود دارد.

همین مســائل و انتظار تولیدکنندگان فــوالد از انجمن برای ایفای نقــش در فرآیند تنظیم 
و مدیریــت آرامش بازار فوالد باعث شــد این موضوع در اولویت فعالیــت انجمن در ماه های 
اخیر قرار داشــته باشــد و وقت فراوانی از دبیرخانه و هیئت مدیره انجمن را به خود اختصاص 
دهــد. این فعالیت ها دبیر انجمن را برآن داشــته تا دســت به قلم شــود و گــزارش اقدامات 
انجام شــده در حوزه تنظیم بازاردر طول دو ماه گذشــته را به اطالع اعضای انجمن برســاند.

از احیاء کمیته تخصصی تا بسته اصالحی تنظیم بازار فوالد
مهندس خلیفه ســلطانی، دبیر انجمــن تولیدکنندگان فوالد در گزارش خود آورده اســت: با 
توجه به مشــکالت عدیده شــرکتهای عضو انجمــن در خصوص تأمین مــواد اولیه یا فروش 
محصوالت تولیدی بر اســاس مقررات فعلی تنظیم بازار فوالد، از اوایل مهرماه ســال جاری و 
به پیشــنهاد و پیگیری های متعدد ایــن انجمن، کمیته تخصصی تنظیم بــازار فوالد احیاء 
شــد و مأموریت یافت تا در گام نخست، نسبت به بررســی پیشنهادات کارشناسی انجمن در 
جهت تدوین بســته اصالحی دســتورالعمل مذکور در جهت آرامش بازار فــوالد اقدام نماید. 
در ایــن کمیتــه عالوه بــر نایب رئیــس و دبیر انجمن، نماینــدگان معاونت هــای معدن و 
صنایــع معدنــی، اقتصــادی و بازرگانی و امــور صنایــع وزارت صنعت، معــدن و تجارت ، 
ســازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصــرف کنندگان، ایمیدرو و بــورس کاال حضور دارند.

کمیتــه مذکور طی 4 جلســه برگزار شــده طی یک ماه گذشــته که یکــی از آنها در محل 
انجمن بوده اســت، به جمع بندی نســبی در خصوص اصالح مقررات فعلی عرضه و تقاضا در 
بورس کاالی ایران رســیده اســت که جهت آگاهی و به اختصار بحضورتــان اعالم می گردد.

شایان ذکر است بسته اصالحی مورد اشاره چنانچه در جلسه آینده کمیته تخصصی به تصویب 
نهایی برسد، پس از ارائه  به کارگروه اصلی تنظیم بازار و موافقت آن، به فوریت الزم االجرا خواهد شد.

مهمترین نکات بســته پیشنهادی انجمن که پس از چندین جلســه مفصل و چالشی  4 و 6 
ســاعته مورد موافقت نســبی اعضای محترم کمیته قرار گرفته اســت به شرح ذیل می باشد:

بــا توجــه به کفایت تولید نســبت به مصرف در آهن اســفنجی، بیلت، بلوم و اســلب و . 1
مقاطــع طویل، محدودیت های متقاضیان و همچنین عرضه کنندگان رفع شــده و کلیه 
دارندگان کد بورســی) اشــخاص حقیقی و حقوقی ( بتوانند نسبت به خرید محصوالت 
فــوق اقــدام نمایند. البتــه در خصوص آهن اســفنجی و شــمش فوالدی الزم اســت 
خریداران کارخانجات تولیدی مرتبط و یا نمایندگان معرفی شــده از طرف آنان باشــند.

الــزام بــه ثبت نام در ســامانه بهین یاب برای خریــد از بورس کاالی ایــران حذف گردد.. 2
به منظور فراهــم نمودن امکان رقابت بین کارخانجات عرضــه کننده، حداکثر قیمت پایه . 3

تعیین شــده و قیمت گــذاری پایه محصوالت فــوالدی به روش تطبیقی حــذف گردد.
فاز دوم اصالحات از کجا شروع شد؟

شایان ذکر است پس از چالش های فراوانی که بین انجمن و فوالدسازان از یک سو و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت از سوی دیگر به واسطه دستورالعمل تنظیم بازار فوالد به وجود آمد، انجمن در نامه ای 
خطاب به معاون اقتصادی و بازرگانی وزارت صمت، مهمترین مشکالت حل نشده این دستورالعمل 
و بخشنامه های مترتب بر آن به ویژه در خصوص آهن اسفنجی و اسلب را تشریح کرد که این نامه 
و جلسات متعاقب آن را می توان نقطه آغاز فاز دوم اصالح دستورالعمل تنظیم بازار فوالد دانست.

انجمن در این نامه آورده بود: پس از اصالح دســتورالعمل تنظیم بازار فوالد و آزاد ســازی سقف 
رقابــت در بورس کاال، قیمت محصوالت فوالدی در بازار کاهش قابل توجهی)حدود 500 تومان 
در هر کیلو( داشــت لیکن به دلیل عدم تکمیل اصالحات الزم در دستورالعمل تنظیم بازار فوالد 
و البتــه افزایش نرخ ارز، کاهــش قیمت فوالد در بازار از پایداری الزم برخوردار نگردیده اســت.

نامــه انجمن به معــاون اقتصــادی و بازرگانــی وقت وزیر صمت شــامل تشــریح مهمترین 
مشــکالت حــال حاضــر بــازار فــوالد و راهکارهــای حــل آنهــا نیــز بــود. راهکارهــای 
پیشــنهادی انجمــن بــرای مدیریــت بــازار آهــن اســفنجی شــامل مــوارد زیر اســت:

الزام به عرضه شــمش تولیدی واحدهای خریدار آهن اسفنجی در بورس کاال حذف شود.. 1
با توجه به مشکالت سامانه بهین یاب و همچنین عدم رغبت خریداران به ثبت نام در این . 2

سامانه، این الزام حذف شده و میانگین ماهیانه تولید سال 96 واحدهای ذوب فوالد مبنای 
خرید قرار گیرد. در این خصوص این انجمن آمادگی همکاری با آن وزارتخانه محترم را دارد.

کل عرضــه داخلــی آهــن اســفنجی صرفــاً از طریــق بــورس کاال صــورت پذیرد و . 3
نظــارت جــدی و مؤثــر نهادهای نظارتــی مرتبــط در این خصــوص اعمــال گردد.

عالوه بر فروش نقدی، فروش های اعتباری آهن اسفنجی نیز در بورس کاال صورت پذیرد.. 4
انجمن در این نامه موارد زیر را به عنوان مشکالت عرضه و تقاضای اسلب در بورس کاال عنوان کرده 

و تلویحا خواستار خروج معامالت اسلب از بورس کاال شده است:
هــم اکنون قیمــت ورق گرم)کالف و پلیــت( در بازار فــوالد از میلگرد پایین تر اســت  ½

و ایــن در حالی اســت که بــه موجب بخشــنامه هــای آن وزارتخانه محترم قیمت اســلب 
بــه عنوان ماده اولیــه ورق الزاماً می بایســت تا ســقف 5 درصد باالتر از قیمت بیلت باشــد!

به دلیل الزام به عرضه 75 درصدی ورق تولیدی واحدهای خریدار آهن اسفنجی در بورس کاال  ½
و عدم برخورداری واحدهای مذکور از شرایط عرضه، کد بورسی این شرکتها مسدود شده یا در حال 
مسدود شدن است که این مسئله موجب قفل شدن معامالت اسلب در بورس کاال گردیده است.

عــدم امکان تأمیــن مــواد اولیــه کارخانجات مصــرف کننــده اســلب از طریق ثبت  ½
فــروش آنهــا در بــورس کاال بــه دلیــل تعریــف نشــدن معامــالت مچینگ برای اســلب 

مغایــرت  ½ دلیــل  بــه  کاال  بــورس  در  اســلب  عــادی  عرضــه  امــکان  عــدم 
ایــران کاالی  بــورس  مقــررات  بــا  محتــرم  وزارتخانــه  آن  دســتورات 

مشکالت ناشــی از فروش اسلب به واسطه معرفی شده از سوی کارخانجات مصرف کننده ½



 نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با تاکید 
بر اینکه بازار فوالد در حالت فراوانی قرار دارد، افزود: 
ً  وزارت صنعت، معدن و تجارت  متقاعد شده  اکنون ظاهرا
است که شرایط بازار را به حالت قبل بازگرداند و اجازه 
دهد کارخانجات و بازار در تعامل با یکدیگر کار کنند. 
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هزار میلیارد تومان سود خالص فوالد مبارکه 

ریال سود در کارنامه فوالد هرمزگان 
درخشید

ریال سود به سهامداران فوالد امیرکبیر 
کاشان رسید

درصد رشد سود هر سهم فوالد خوزستان 
ثبت شد

هزار و ۸ میلیارد ریال سود خالص کاوه 
جنوب با افزایش ۹۹ درصدی فروش رقم 

خورد

ریال سود ذوب آهن برای سهامداران 
رقم خورد

درصد رشد سود هر سهم گل گهر 

فوالد مبارکه اصفهان در نیمه اول سال ۹7 به ازای هر 
میلیارد  و ۹67  هزار  معادل ۳۹  سود  ریال  سهم ۵۳۳ 
ریال سود خالص محقق کرده که نسبت به مدت مشابه 
سود  افزایش  است.  داشته  رشد  درصد   7۴ قبل  سال 
فروش  درصدی   ۴7 افزایش  خاطر  به  عمدتا  سهم  هر 
عملیاتی  درآمدهای  سایر  درصدی   6۳۴ افزایش  و 
هزار   ۲۲ پارسال  ماهه   6 در  مبارکه  فوالد  باشد.  می 
بود. کرده  محقق  خالص  سود  ریال  میلیارد   ۹۵۵ و 

فوالد هرمزگان جنوب در دوره 6 ماهه منتهی به۳۱ شهریور 
ماه ۹7 به ازای هر سهم ۸۳۵ ریال سود محقق کرده که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل که 7۹ ریال بود، ۹۵7 
درصد رشد داشته است. دلیل رشد سهام فوالد هرمزگان 
عمدتا به خاطر افزایش ۳۹ درصدی فروش و نیز افزایش 
۴۹۱۲ درصدی سایر درآمدهای عملیاتی می باشد. فوالد 
هرمزگان در نیمه اول سال بالغ بر ۱۲ هزار و ۵۲6 میلیارد 
ریال سود خالص کسب کرد که از هزار و ۱۹۱ میلیارد ریال 

سال گذشته ۹۵۲ درصد باالتر است

فوالد امیرکبیر کاشان در دوره 6 ماهه اول ۹7 به ازای هر 
سهم 6۴6 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه 
سال قبل ۲۲0 درصد رشد داشته است و این رشد عمدتا به 
خاطر افزایش 6۳ درصدی فروش می باشد. شرکت فوالد 
امیرکبیر کاشان شرکت براساس عملکرد 6 ماهه برای سال 
مالی ۹7 مبلغ ۵۵۴ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده 

است.

فوالد خوزستان در دوره 6 ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه 
سال ۹7 به ازای هر سهم 7۸۹ ریال سود محقق کرده که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 7۵ درصد رشد داشته است. 
این رشد عمدتا به خاطر افزایش ۴7 درصد فروش بوده 
است. فوالد خوزستان در مدت مذکور مبلغ ۱۱ هزار و ۴۲۳ 

میلیارد ریال سود خالص محقق کرد.

فوالد کاوه جنوب کیش در دوره 6 ماهه منتهی به ۳۱ 
شهریور ماه ۹7 به ازای هر سهم ۲۸7 ریال سود محقق 
کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲0۲ درصد رشد 
داشته است. رشد سود عمدتا به دلیل افزایش ۹۹ درصدی 
فروش می باشد. شرکت فوالد کاوه جنوب کیش براساس 
عملکرد 6 ماهه برای سال مالی ۹7 مبلغ ۲ هزار و ۸ میلیارد 

ریال سود خالص محقق کرده است.

شرکت ذوب آهن اصفهان در 6 ماهه منتهی به شهریور 
 ۲۴۹ معادل  سود  ریال   7۵ سهم  هر  ازای  به   ۱۳۹7
میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرد و این درحالی 
است که شرکت در مدت مشابه سال قبل ۳6 ریال معادل 
۱۸۴ میلیارد تومان زیان شناسایی کرده بود. افزایش ۵۱ 
درصدی فروش، عمده دالیل شناسایی سود نسبت به مدت 

مشابه سال قبل می باشد.

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با نماد “کگل” در نیمه 
اول امسال ۴6۸ ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده که 
۱0۲ درصد باالتر از مدت مشابه سال قبل یعنی ۲۳۱ ریال 
است. این شرکت در سال مالی قبل 70۴ ریال سود به ازای 
هر سهم محقق کرده بود. در مقایسه با 6 ماهه ابتدایی سال 

گذشته سود خالص ۱۴۲ درصد رشد داشته است.

4

  ۸۳۵

۶۵

۷۵

۲

۷۵

۱۰۲

نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ابراز امیداوری کرد

اصالح سیاست مداخله در بازار فوالد

مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان

پروژه فوالدسازی فوالد سفیددشت در سال ۹۸ به اتمام برسد
سفیددشــت  فــوالد  شــرکت  از  بازدیــد  جریــان  در  مبارکــه  فــوالد  مدیرعامــل  عظیمیــان،  مهنــدس 
چهارمحــال و بختیــاری بــر اهمیــت اتمــام هرچــه ســریعتر پــروژۀ فوالدســازی ایــن شــرکت تأکیــد کــرد.

وی در همین خصوص با اشاره به اینکه عملیات ساخت واحد فوالدسازی و نصب تجهیزات این شرکت بیش از 70 درصد پیشرفت 
داشته است، تصریح کرد: مطابق برنامه، پیش بینی شده است که در نیمۀ دوم سال آینده این بخش نیز به بهره برداری برسد.

عظیمیــان ضمن دیدار با مدیریت و کارکنان شــرکت فوالد سفیددشــت گفــت: با توجه به اینکه کارکنــان واحد احیا 
مســتقیم این شــرکت تا پایان مهرماه حدود 300 هزار تن آهن اســفنجی تولید کرده اند و برنامۀ ســاالنه این واحد نیز 
تولید 600 هزار تن اســت، باید شــرایطی فراهم کرد تا این واحد نیز هرچه ســریعتر به ظرفیت اســمی خود دست یابد

ایمیدرو سنگ آهن بیشتری در اختیار ذوب آهن می گذارد

دکتر جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مصوبه اخیر هیئت عامل ایمیدرو 
در خصوص تأمین مواد اولیه ذوب آهن گفت: وزیر صمت دستور ویژه ای برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز ذوب آهن صادر 
نموده و هیئت عامل ایمیدرو هم برای تأمین مواد اولیه ذوب آهن اخیراً مصوبه ای را گذراندند و این روند ادامه خواهد داشت.

وی افــزود: بــرای صادرات ســنگ آهــن محدودیت های خاصــی از جمله عــوارض وجــود دارد که در ســال آینده 
درصــد عــوارض از 5 درصــد فعلی بــه ۸ درصد خواهد رســید. همچنین عــالوه بر عــوارض بحث عدم اســتفاده از 
معافیــت هــای مالیاتــی نیز مطرح اســت که از طریــق حذف این معافیــت ها جلوی صــادرات گرفته خواهد شــد. 

واحد ذوب جهان فوالد سیرجان تا 
پایان سال به بهره برداری می رسد

علی عباســلو، مدیرعامل شــرکت جهان فوالد سیرجان 
با بیان اینکه ترکیه بازار هدف مناســبی برای فروش آهن 
اسفنجی ایران اســت گفت: ترک ها به سمت جایگزینی 
آهن اســفنجی به جای قراضه رفته اند و با توجه به تولید 
40میلیون تن فوالد توســط فوالدسازان ترکیه، این کشور 
می تواند بازار هدف خوبی برای فروش محصول ایران باشد. 
وی افزود: واحد ذوب جهان فوالد سیرجان به ظرفیت یک 
میلیــون تن در مرحله پیش راه اندازی اســت و در انتظار 
ترخیص باقیمانده تجهیزات از گمرک هستیم و انتظار می 
رود تا پایان سال این واحد مورد بهره برداری قرار گیرد. لذا تا 
زمان راه اندازی واحد ذوب می توانیم اقدام به صادرات نماییم. 

ارزش پایه صادراتی براساس ارز 
نیمایی تعیین می شود

به گــزارش  چیالن، نرخ ریالــی ارزش کاالهای صادراتی 
از این پس براســاس میانگین هفتگی نــرخ دالر نیمایی 
تعیین می شــود و این موضوع اگرچه برای فوالدی ها به 
جهت نزدیک شــدن نرخ پایه گمرکی به نرخ های واقعی 
صادراتی، مثبت اســت امــا برای صادرکنندگان ســنگ 
آهن و گندله خبر منفی به شــمار مــی آید چراکه میزان 
عوارض صادراتی ســنگ آهنی هــا را افزایش خواهد داد.

الزم به توضیح است که تا پیش از این ارزش پایه کاالهای 
صادراتی براساس نرخ ارز دولتی )4200 تومانی( تعیین می 
شد که تفاوت قابل توجهی با نرخ صادراتی کاالها به ویژه در 
خصوص فوالد داشت. این مسئله مورد اعتراض صادرکنندگان 
فوالد و انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران بود که طی چندین 
مکاتبه و مصاحبه به اطالع مسئولین ذیربط رسانده شد و 
در نهایت این اعتراضات منتج به تغییر این رویه اشتباه شد.

دفاع دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد در جلسه با وزیر صنعت 
صادرکنندگان فوالد متعهد به بازگرداندن ارز صادراتی هستند

رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران:
مجوز واگذاری سهام تحریمی فوالدسازان از سطوح باالی نظام اخذ شده است

آمریکا در حال شناسایی نقاط حساس اقتصاد کشور است و فوالد مبارکه نیز به دلیل حضور شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد در بین سهامداران فوالد 
مبارکه مشمول تحریم های ثانویه خزانه داری آمریکا شده است. به دلیل اینکه فوالد مبارکه هرگز ارتباطی با شبکه های پولی و مالی آمریکا نداشته است، 
تحریم جدید نیز تاثیر جدی بر فعالیت های این شرکت ندارد. اما از آنجا که این تحریم می تواند در ارتباط با تامین مواد، قطعات و تجهیزات مشکل ساز 

شود بهتر است سهامدار فوالد مبارکه سهام را واگذار کند و مجوزهایی نیز از سطوح باالی کشور برای واگذاری سهام اخذ شده است.

به گزارش  چیالن، بهادر احرامیان، نایب رئیس انجمن 
تولیدکنندگان فوالد با اشــاره به میزان تاثیرپذیری 
صنعت فوالد از تعدد بخشــنامه  ها و مداخالت دولت 
طی ماه های گذشــته، افزود: صنعت فوالد و متعاقب 
آن بازار در نیمه نخســت امسال دستخوش تغییرات 
بسیاری شد  و بخشــنامه های صادره از سوی دولت، 
بر نحوه کار کارخانجات، فــروش محصوالت آنها در 
بازار داخل و البته در بازار های صادراتی اثر گذاشــت. 
وی با بیان اینکه رشــد قیمت محصــوالت فوالدی 
متناســب بــا رشــد قیمــت ارز صــورت نگرفته، 
گفت: بــا وجــود جهش باالیــی که در نــرخ دالر 
شــاهد بودیــم، افزایش قیمت  محصــوالت فوالدی 
حداکثــر  حــدود 70 الــی ۸0 درصد بوده اســت. 

وزیــر  رحمانــی،  رضــا  هم اندیشــی  نشســت 
صنعــت، معــدن و تجارت بــا صاحبــان صنایع، 
تشــکل هــای تولیــدی و صادراتی برگزار شــد.

رحمانی بهبود وضعیت تولید داخلی را یکی از سرفصل 
مهــم برنامه  های وزارت صمــت اعالم  کرد و ضمن 
شنیدن دغدغه ها و پیشنهادات تشکل های صنعتی و 
صادرکنندگان و نمایندگان اتاق بازرگانی از اختصاص 
دفتری در ستاد وزارتخانه به تشکل ها و اتاق بازرگانی 
خبر داد و افزود: حمایت از تولید داخل از مهمترین 
اولویت های وزارت صمت است و در بخشنامه های 
صادر شــده اگر گره ای باشــد حتما باز می کنیم.

ســید رســول خلیفــه ســلطانی، دبیــر انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران نیز در این جلســه گفت: 
روش غلط تعیین ارزش پایه صادراتی باعث شــده 
واحدهای فوالدی صادرکننده مجبور باشــند بیش 
از قیمــت واقعی صــادرات محصوالتشــان تعهد 
بازگشــت ارز صادراتی بدهند. یعنی تعهد نسبت به 
بازگشــت ارزی که وجود خارجی ندارد! در مقررات 
پیمان ســپاری ارزی توجهی به بازپرداخت اقساط 
وام های ارزی فوالدســازان و همچنین تفاوت منشا 
ارز در کشــور مقصــد صادرات محصول و کشــور 
مبــدا واردات مواد اولیه و تجهیزات نشــده اســت. 
خلیفه سلطانی افزود: در یک ماه گذشته واحدهای 
فــوالدی صادرکننده از بابت صحیــح نبودن ارزش 
پایــه صادراتــی در گمــرک، حــدود 15 میلیون 
دالر مــازاد بر قیمت واقعی صــادرات، پیمان ارزی 
ســپرده اند که ممکن اســت ابعــاد حقوقی پیدا 
کند. لــذا کارگروه بررســی ارزش پایــه صادراتی 

باید سریعا نســبت به اصالح این نرخ ها اقدام کند.
خلیفه سلطانی تصریح کرد: صادرکنندگان فوالد به 
ناحق و به واســطه آمار اشتباه متهم به بازنگرداندن 
ارز صادراتی خود شده اند در حالی که قضاوت ها بر 
اساس اطالعات نادرست و شاید جهت دار انجام می 
شود. واحدهای تولیدی صادرکننده فوالد برای حضور 
بلندمدت در این عرصه، قطعا ارز صادراتی خود را با روش 
های مختلف به چرخه اقتصادی کشور باز می گردانند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران بیان کرد: تولید 
هر تن فوالد 100 تا 120 دالر هزینه ارزی دارد که 
صرف واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز همچون 
کک و زغال سنگ، فروآلیاژها، نسوزها، الکترود گرافیتی 
و اقالم این چنینی می شود. خلیفه سلطانی در خاتمه 
گفت: در شرایط خاص امروز کشور که نیازمند حفظ 
بازارهای صادراتی و ارزآوری هستیم، باید مقررات به 
گونه ای باشــد که واحد تولیدی صادرکننده بتواند 
از ارز صادراتی خود بــا کمترین محدودیت ممکن 
بــرای واردات مــواد اولیه مورد نیاز اســتفاده کند.
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داخلی

 تورم تولید کننده صنعت ۲۲.۷ درصد افزایش یافت
بر اساس اعالم مرکز آمار ایران، نرخ تورم تولیدکننده کل بخش صنعت در تابستان 
معادل ٣٢.٩ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال 

١٣٩٦، معادل ٢٢.٧ درصد افزایش داشته است.

 معافیت های نفتی و بندری آمریکا در تحریم ایران
خود  ایرانی  ضد  های  سیاست  از  نشینی  عقب  با  آمریکا  دولت  که  حالی  در 
۸کشور را از تحریم نفتی ایران معاف کرد معافیت بندر چابهار نیز اعالم کرد. .

 مخالفت اتحادیه اروپا با تحریم های آمریکا علیه ایران
کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا گفت اتحادیه اروپا مخالف تصمیم آمریکا برای وضع 

مجدد تحریم های نفتی و مالی علیه ایران است.

 برای فراتر از تحریم ها برنامه داریم
رییس کل بانک مرکزی در پی اعالم تحریم های بانکی جدید دولت آمریکا و اعالم 
قطع خدمات پیام رسان سوئیفت اعالم کرد: تحریم های اعالم شده، پیشتر توسط 
بانک مرکزی پیش بینی و برای شرایط مختلف حتی برای مواردی فراتر از این 

تحریم ها برنامه ریزی شده است.

 شاخص قیمت تولید معدن در تابستان 46.۲ درصد رشد کرد
مرکز آمار ایران اعالم کرد شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در تابستان 
امسال به عدد ٣٢4.٧ رسید که نسبت به شاخص بهار ١٢.4 درصد و تابستان 

پارسال 4٦.٢ درصد افزایش داشت.

رقبا چشم به بازارهای صادراتی ایران دارند 
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران گفت: رقبا در حال برنامه ریزی برای گرفتن 
بازارهای ایران هستند. افغانستان را از دست دادیم باید فکری به حال عراق کنیم. 

وزیر صنعت به رفع موانع از سر راه صادرات بپردازد.

ضعف دو سامانه گمرک از دالیل اصلی شکل گیری قاچاق است
خبرگزاری مهر گزارش داده است که ضعف سامانه جامع امور گمرکی در»عدم 
اتصال به سامانه سازمان بنادر« و »خروج محموله هایی با وزن بیشتر به علت عدم 

دقت سامانه گمرک« از عوامل اصلی شکل گیری قاچاق است.

4۰ اشکال مربوط به مالیات بر ارزش افزوده اصالح خواهد شد
رئیس سازمان امور مالیاتی، گفت: اشکاالتی که در قانون آزمایشی مالیات بر ارزش 

افزوده بوده، شناسایی شده و حدود 4۰ بخش در این قانون اصالح خواهد شد

دسترسی آزاد به اطالعات زمین شناسی میسر شد
رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات  معدنی کشور از آزاد شدن دسترسی همه 
دستگاه ها و عموم مردم به اطالعات پایه این مجموعه در پایگاه ملی داده های علوم  

زمین کشور خبر داد.
خارجی

خروج ایران از فهرست ۲۰ واردکننده بزرگ کاالهای ترکیه ای
ایران در ٩ ماهه نخست سال جاری میالدی با صادرات بیش از ۵.٦ میلیارد دالری 
به عنوان هفتمین صادرکننده کاال به ترکیه شناخته شد اما از فهرست ٢۰ واردکننده 

بزرگ کاالهای ترکیه ای خارج شد.

 هزینه ماهیانه 4.4 میلیارد دالری جنگ تجاری ترامپ برای تاجران آمریکایی 
نتیجه جنگ تجاری ترامپ با اقتصادهای جهان موجب شد تاجران آمریکایی در 
ماه سپتامبر 4.4 میلیارد دالر عوارض بیشتر پرداخت کنند که ۵۰ درصد نسبت به 

سپتامبر سال گذشته افزایش داشته است.

 تجارت 1۰۰ میلیارد دالری بین چین و روسیه 
نخست وزیر روسیه گفت: رسیدن سطح تجارت میان روسیه و چین به ٢۰۰ میلیارد 

دالر دست یافتنی است و امسال به سطح ١۰۰ میلیارد دالر نزدیک خواهیم شد.

 تمایل بانک  های آسیایی به ذخیره طال 
جدیدترین داده های انجمن جهانی طال نشان می دهد که بانک  های مرکزی شرق 
اروپا و آسیا، ذخایر طالی خود را افزایش داده  اند و تنها در ربع سوم ٢۰١۸ بیش 

از ١4۸ تن طال خریدند.
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سود فوالدساز آمریکایی در سه ماهه سوم سال 100 درصد رشد کرد
فوالدساز آمریکایی )U.S.Steel( دومین تولیدکننده بزرگ فوالد آمریکا سود خود برای سه ماهه سوم سال را اعالم کرد که ۱00 درصد رشد نشان می دهد.

این افزایش سود ناشی از افزایش قیمت فوالد بوده که تحت تاثیر تعرفه های باالی دولت آمریکا قرار گرفته است. David Burrittرئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل شرکت USSآمریکا گفته انتظار می رود در سال ۲0۱۸ نه تنها شاهد رشد ظاهری تولید محصوالت تخت باشیم بلکه تولید لوله نیز در این شرکت 
افزایش یابد. وی با توجه به تقویت تقاضای فوالد و شرایط مطلوب بازار، نسبت به آینده بازار در سال ۲0۱۹ خوش بین است. این شرکت همچنین درآمد قبل از 
کسر مالیات خود در سه ماهه چهارم سال را حدود ۵7۵ میلیون دالر کاهش داد درحالی که برای کل سال ۲0۱۸ این رقم را ۱.۸ میلیارد دالر اعالم کرده است. 

جزئیات گزارش ۹ ماهه انجمن جهانی فوالد به روایت چیالن:

جهان به تولید یک میلیارد و 350 میلیون تن فوالد نزدیک شد

 گزراش عملکرد تولید 64 کشــور )WorldSteel( انجمــن جهانی فــوالد
 عضو این انجمن را در ماه ســپتامبر و 9 ماهه اول ســال 201۸ منتشــر کرد
 که براســاس این گزارش، تولید در ســپتامبر به 151 میلیون و 795 هزار تن
.رســید و تولید 9 ماهه یک میلیارد و 347 میلیون و 45 هزار تن گزارش شد
 رشــد تولیــد نســبت بــه ســپتامبر ســال قبــل 4.5 درصــد و 9 ماهه
.امســال درمقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل 4.7 درصــد بــود

سهم ۸4 درصدی 10 کشور در تولید ۹ ماهه فوالد دنیا
 چین در ســپتامبر جهش 7.5 درصدی نسبت به سپتامبر سال قبل داشت و
 تولیدات این کشور به ۸0 میلیون و ۸45 هزار تن رسید. این کشور در 9 ماهه
 اول ســال هم درمجموع 699 میلیون و 424 هزار تن تولید فوالد خام داشت
 که 6.1 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشت که این موضوع یکی
 از عوامل تقویت قیمت ســنگ آهن و زغال ســنگ در بازارهای جهانی است.
 هنــد که پس از تالش های فراوان توانســت جایــگاه دوم را از ژاپن تصاحب 
 کنــد، در ماه ســپتامبر موفق بــه تولید ۸ میلیــون و 520 هــزار تن فوالد
 شــد که 2.1 درصد رشــد نسبت به ســپتامبر سال قبل داشــت. هند در 9
 ماهــه اول ســال هــم موفق به تولیــد 79 میلیــون و 660 هــزار تن فوالد
شــده بود که 6.1 درصد افزایش نســبت به 9 ماهه اول ســال داشــته است.
 ژاپن که به جایگاه سومین تولیدکننده فوالد جهان تنزل یافته است، در سپتامبر
 ۸ میلیــون و 41۸ هزار تن فوالد تولید کرده که 2.4 درصد کاهش نســبت به
 ســپتامبر ســال قبل داشــت. تولید 9 ماهه ژاپن هم 7۸ میلیون و 615 هزار
تن گزارش شــده که تنها 0.4 درصد بیشــتر از مدت مشــابه سال قبل است.
 آمریکا به عنوان چهارمین فوالدساز برتر دنیا در سپتامبر 7 میلیون و 251 هزار
 تن فوالد تولید کرد که 9 درصد باالتر از سپتامبر سال قبل است. آمریکا در 9
 ماهه اول سال هم موفق به تولید 64 میلیون و 170 هزار تن فوالد خام شده است
که 4.5 درصد از تولید سال قبل که 61 میلیون و 3۸۸ هزار تن بود بیشتر است.

 پنجمیــن تولیدکننــده فــوالد جهان براســاس گــزارش انجمــن جهانی
 فــوالد، روســیه بــا تولیــد 54 میلیــون و 234 هــزار تــن اســت کــه
تولیــدش نســبت بــه 9 ماهه اول ســال قبــل 1.7 درصد رشــد داشــت.
 روســیه در ســپتامبر هــم 5 میلیــون و 970 هزار تــن فــوالد تولید کرد
 کــه البتــه 0.3 درصــد افت نســبت به ســپتامبر ســال 2017 داشــت و
حتــی از تولید آگوســت که 6 میلیــون و 170 هــزار تن بود کمتر اســت.
 ششــمین فوالدســاز برتر دنیــا از نــگاه آماری، کــره جنوبی بــا تولید 54
 میلیــون و 1۸7 هــزار تــن در 9 ماهه اول ســال بود که این کشــور رشــد
 2 درصــدی درمقایســه بــا 9 ماهــه اول ســال داشــت. کــره جنوبــی در
ســپتامبر هم بــه تولیــد 5 میلیــون و ۸53 هزار تــن فوالد دســت یافت.
 هفتمیــن فوالدســاز برتر دنیا آلمــان با تولیــد 34 میلیــون و 30 هزار تن
 فــوالد در 9 ماهــه اول ســال اســت که 3.5 درصد نســبت بــه 9 ماهه اول
 ســال قبل بیشــتر اســت. آلمان در ســپتامبر هم 3 میلیون و 775 هزار تن
فوالد تولید کرده اســت که 1.4 درصد بیشــتر از ســپتامبر ســال قبل است.
 ترکیــه به عنــوان هشــتمین فوالدســاز برتــر دنیــا و رقیــب منطقه ای
 ایــران در ســپتامبر 2 میلیــون و ۸23 هــزار تــن و در 9 ماهه امســال 27
 میلیــون و 9۸2 هــزار تن فــوالد تولید کرد که رشــد 9 ماهــه 0.9 درصد
 بــود در حالــی کــه در ســپتامبر افــت 5.9 درصــدی را به ثبت رســاند.
 نهمین فوالدســاز برتــر دنیا همچنــان برزیل بــا تولید 26 میلیــون و 94
 هــزار تــن در 9 ماهــه و 3 میلیــون و 32 هــزار تــن در ســپتامبر اســت
کــه رشــد ســپتامبر 3.2 درصــد و رشــد 9 ماهــه 2.5 درصــد اســت.
 ایران که به تازگی به جایگاه دهم جهان صعود کرده و جایگاه استرالیا را تصاحب
 کرده است، در سپتامبر تولید فوالد خود را به 2 میلیون تن رساند که رشد خوب
 4.3 درصدی داشت. فوالدسازان ایرانی در 9 ماهه هم موفق به تولید 1۸ میلیون
و 520 هزار تن فوالد شدند که 20 درصد باالتر از مدت مشابه سال قبل است.

سیستم جایگزین کونلون بانک چین در چه وضعیتی 
است؟

افزایش صادرات فوالد ضد زنگ ژاپن در ماه سپتامبر

 با قوت گرفتــن احتمال قطع روابط بانکی میــان بانک کونلون چین با
 تجــار ایرانی، پکن در نظر دارد که یک سیســتم جدید بانکی برای ادامه
 همکاری های مالی و بانکی با تهران دایر کند. منابع موثق در روز دوشنبه
 مــورخ  29 اکتبر در پکن گفتند این سیســتم جایگزیــن در حال راه
 اندازی و تاسیس اســت و کارشناسان دو کشور تاکنون چندین نشست
 در مــورد جزئیات آن برگزار کرده اند. این منابع با اشــاره به اینکه بانک
 کونلون به دلیل فشارهای آمریکا اعالم کرده است روابط بانکی با ایران را
 از اول نوامبر تضمین نمی کند، تاکید کردند این سیستم جایگزین بانک
کونلون، قرار اســت از اواسط نوامبر یا با تاخیر فعالیت خود را شروع کند.
 در همین حال اتاق بازرگانی ایرانیان مقیم چین نیز در نشستی با مسئوالن
 ایرانی و چینی خواستار تعریف خواسته های آنان در قالب سیستم جدید
 شده است به نحوی که مشکالت بانک کونلون در این سیستم جدید رفع
 شــده باشد. با این حال کارشناسان معتقدند در مدل جدیدی که چینی
 ها در نظر می گیرند، نمی توان موردی غیر از تاسیس یک بانک جدید را
 متصور بود چرا که راه های دیگر مشکل زا خواهند بود. ممکن است ایجاد
 ســاختارهای جایگزین از سوی چین مدتی به طول بیانجامد و به همین
 دلیل پیش بینی می شــود این سیســتم جدید به سال 2019 میالدی
 موکول شود. بانک کونلون یک صندوق اعتباری است که برای مبادله چین
 با ایران طراحی شده و در دوره قبل تحریم های آمریکا علیه ایران نیز به
دلیل ادامه فعالیت های تجاری با تهران مورد تحریم واشنگتن قرار گرفت.

انجمــن آهن و فوالد ژاپن ISIJ گزارش کرده که صادرات فوالد ضد زنگ 
ژاپن در ماه سپتامبر حدود ۸0 هزار تن بوده که نسبت به ماه قبل ۲.۹۹ 
درصد افزایش داشته است. در این بین صادرات به چین حدود ۱۲ درصد 
رشــد داشته و صادرات به کره جنوبی و تایوان نیز با رشد ۱۸.۲ درصدی 
همراه بوده است. آمریکا واردات فوالد ضد زنگ از ژاپن را 7 درصد افزایش 
داده است و تایلند هم رشد ۱۴.۸ درصدی واردات این محصول از ژاپن را به 
ثبت رساند. ژاپن همچنین در ماه سپتامبر ۵۳۸ هزار تن فوالدهای خاص )به 
استثنای فوالد ضد زنگ( صادر کرد که نسبت به ماه آگوست ۱۳.7 درصد 
کاهش داشت. با احتساب فوالد ضد زنگ، صادرات فوالدهای خاص 6۱7 
هزار تن بود که ۱۱.۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشت.



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 دوم آبانهفته اول آبانسایز

0.4۸7.50091.000

0.57۸.5007۸.500

0.66۸.0006۸.500

0.773.00073.000

0.872.50071.500

0.971.00072.000

16۸.5006۸.500

1.2567.00067.500

1.56۸.0006۸.500

265.50066.000

2.56۸.0006۸.500

هفته دوم آبانهفته اول آبانسایز

6.552.00054.000

8******

10******

1255.50055.500

1455.50055.500

هفته دوم آبانهفته اول آبانسایز

346.00046.500

446.00046.500

546.00046.500

646.00046.500

846.00046.500

1046.00046.500

12******

15******

هفته دوم آبانهفته اول آبانسایز

646.00046.500

46.00046.500

1046.00046.500

1246.00046.500

1446.00046.500

1646.00046.300

18******

20******

22******

هفته دوم آبانهفته اول آبانسایز

8۴۴.600۴7.000

10۴۲.۵00۴۴.000

12۴۲.۵00۴۴.000

14۴۳.۳00۴۴.۵00

16۴۳.۳00۴۴.۵00

18۴۳.۳00۴۴.۵00

20۴۳.۳00۴۴.۵00

22۴۳.۳00۴۴.۵00

25۴۳.۳00۴۴.۵00

28۴۳.۳00۴۴.۵00

30******

32۴۳.000۴۴.000

هفته دوم آبانهفته اول آبانسایز

258,00059,500

353,20058,000

453,20058,000

545,200***

641,70043,500

841,70043,500

1041,70043,500

1241,70043,500

1541,70043,500

2040,50041,000

2540,50040,800

روند تغییرات
قیمت محصوالت فوالدی 

در بازار تهران

قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون )ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

۴۴.66۵۹۱.۳0007/0۸/۱۳۹7۳0/0۹/۱۳۹7ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

۳۸.۴70۲۵.۵۲007/0۸/۱۳۹7۳0/0۹/۱۳۹7ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

۳۸.0۳۸۱۴.۸۵0۱۴/0۸/۱۳۹7۱۳۹7/۱0/۳0ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

۴۵.7۸07۱.060۱۴/0۸/۱۳۹7۱۳۹7/۱0/۳0ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

7۵.۹0۹۴.۳00۱۴/0۸/۱۳۹7۱۳۹7/۱۱/۱۴ورق گالوانیزه Gفوالد مبارکه اصفهان

۱0۴.۲6۴۲.۳00۱۴/0۸/۱۳۹7۱۳۹7/۱۱/۱۴ورق قلع اندودفوالد مبارکه اصفهان

۵۴.۳۲۹۱۳.000۱۴/0۸/۱۳۹7۱۳۹7/۱۱/۱۴ورق سرد Bفوالد مبارکه اصفهان

۱۴/0۸/۱۳۹7۱۳۹7/0۸/۲0  ۳6.۹۱۹6۸۲تیرآهن۲7ذوب آهن اصفهان

شمش بلوم فوالد کاوه جنوب کیش
5SP)150*150(

۳۵.000۵.000۱۳۹7/06/۳۱۱۳۹7/0۸/۱۵

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،  محمدباقر حسین زاده، محسن احمدی
آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از خیابان شهید بهشتی،کوچه پردیس، پالک 3 جدید

تلفن: 88551701-4
mag@chilanonline.com :ایمیل

www.chilanonline.com :پایگاه خبری تحلیلی چیــالن آنالین
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قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون )ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

مجتمع فوالد خراسان
شمش بلوم 

5SP)150*150(
۳۳.76۳۵.000۱۳۹7/06/۲7۱۳۹7/07/۳0

مجتمع فوالد خراسان
شمش بلوم 

5SP)150*150(
۲۳.۹0۸۵.000۱۳۹7/06/۱۹۱۳۹7/07/۳0

۳۵.6۹۱6.600۱۳۹7/06/۲6۱۳۹7/07/۳0سبد میلگرد 28تاA3-14مجتمع فوالد خراسان

۳7.۲۸۲۵.000۲۴/06/۱۳۹7۱۳۹7/07/۳0سبد میلگرد مخلوطمجتمع فوالد خراسان

مجتمع فوالد خراسان
شمش بلوم 

5SP)150*150(
۳۴.۸6۴۵.000۳۱/06/۱۳۹7۱۳۹7/07/۳0

۲۱.۸۴0۵7.000۱۸/06/۱۳۹7۱۳۹7/07/۳0تختال Cفوالد هرمزگان جنوب

۲۹.۴۱۱۱.000۲7/06/۱۳۹7۱۳۹7/07/0۲ورق گرم 8 تا 60فوالد اکسین خوزستان

آهن و فوالد ارفع
شمش بلوم 

5SP)150*150(
۲۳.۹0۸۵.000۱۹/06/۱۳۹7۱۳۹7/06/۲۴

5000

15000

25000

35000

45000

55000

65000

75000

85000

ال
ری

/
رم

وگ
کیل

 

 تغییرات قیمت محصوالت فوالدي در بازار تهران 

ورق روغنی ورق سیاه میلگرد ساده میلگرد آجدار نبشی ناودانی


