
نشست خبری دست اندرکاران نخستین 
ایران  فوالد  ملی  نمایشگاه  و  جشنواره 
بهرام  دکتر  حضور  با  رسانه،  اصحاب  با 
تولیدکنندگان  انجمن  رئیس  سبحانی، 
نمایشگاه  و  رئیس جشنواره  نیز  و  فوالد 
ملی فوالد ایران و با حضور اعضای هیئت 
مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، 
مدیرعامل و نمایندگان شرکت های فوالد 
آهن  ذوب  چادرملو،  اصفهان،  مبارکه 
فوالد  میدکو،  خوزستان،  فوالد  اصفهان، 
خراسان، کاوه پارس و فوالد آلیاژی ایران 
در انجمن تولیدکنندگان فوالد برگزار شد.

رئیس جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد: 
سیستم ارتباط میان تامین کنندگان 
کنیم می  برقرار  را  فوالدسازان  و 

سبحانی،  دکتر  خبری،  نشست  این  در 
فوالد  تولیدکنندگان  انجمن  رئیس 
اینکه نخستین جشنوراه و  بیان  با  ایران 
نمایشگاه ملی فوالد ایران با هدف آشنایی 
فوالدسازان با پتانسیل های داخلی برگزار 
این  اینکه ماهیت  بر  تاکید  با  می گردد، 
های  همایش  سایر  با  متفاوت  رویداد 
تخصصی در این حوزه است، گفت: هدف 
این است که شرکت ها و تامین کنندگانی 
فوالد  پشتیبانی صنعت  و  توسعه  در  که 

کنندگان  تامین  نظیر  اند  داشته  نقش 
تجهیزات و تامین کنندگان مواد مصرفی، 
امکانات خود را در معرض نمایش بگذارند 
و قصد داریم با این رویداد بانک اطالعاتی 
برای بهره گیری فوالدسازان آماده نماییم 
کنندگان  تامین  میان  ارتباط  سیستم  و 
افزود:  وی  کنیم.  برقرار  را  فوالدسازان  و 
همچنین در این رویداد ملی، تقدیر ویژه 
ای از افرادی که بیشترین فعالیت را برای 
خواهیم  داشتند  فوالد  صنعت  اعتالی 

داشت.
اصحاب  به  خطاب  فوالد  انجمن  رئیس 
رسانه گفت: شرکت ها و سرمایه گذاران 
ناچار به روی آوردن به تولید داخل هستند 
صد  تا  صفر  گفت  توان  می  جرات  به  و 
کارخانه های فوالدی در ایران قابل انجام 
است چراکه هم در بخش تکنولوژی و هم 

تجهیزات به خودکفایی رسیده ایم.

در  فوالد  ملی  روز  سبحانی:  دکتر 
تقویم ثبت می شود

رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
تصریح کرد: پیشنهاد روزی تحت عنوان 
روز ملی فوالد را ارائه کرده ایم که این امر 

در کشورهای دیگر نیز مرسوم است.
سبحانی همچنین اشاره ای به آمارهای ۸ 

در  ماهه ۹۷  در ۸  گفت:  و  داشت  ماهه 
بحث محصوالت فوالدی و نوردی به تولید 
۱۴ میلیون و ۲۳۲ هزار تن رسیدیم که 
۱۰ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال 

قبل داشته است. 
بیشـترین افزایـش در بخـش میلگـرد بـا 
رشـد ۲۲ درصـدی بوده اسـت. وی افزود: 
در بخـش بیلت و بلـوم با تولید ۹ میلیون 
و ۲۵۸ هـزار تن، رشـد ۲۳ درصدی تولید 
به ثبت رسـید. همچنین در تولید اسـلب 
بـه ۷ میلیـون و ۳۸۲ هـزار تـن دسـت 
یافتیم که رشـد ۱۱ درصدی داشته است.

سبحانی در ادامه اشاره ای به میزان تجارت 
خارجی فوالد داشت و گفت: در نیمه اول 
رشد صادرات را شاهد بودیم اما امیدواریم 
با تمهیدات فوالدسازان رشد صادرات علی 
رغم تحریم ها تداوم یابد. در مقابل کاهش 
صادرات، واردات هم به شدت کاهشی بوده 

است.
وی گفت: ۸ تا ۱۰ میلیون تن مازاد تولید 
دیده می شود  در کشور  در سال جاری 
و چنانچه تمهیداتی اندیشیده نشود شاهد 
افت تولید واحدها خواهیم بود. افتخار است 
که بگوییم به جایی رسیده ایم که مازاد 
نیاز داریم و به عنوان یکی از صادرکنندگان 

در منطقه شناخته می شویم.

نقش  فوالدسازان  سلطانی:  خلیفه 
کنندگان  تامین  برای  اسپانسری 

خواهند داشت
مهندس سید رسول خلیفه سلطانی دبیر 
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران و دبیر 
نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد 
رتبه  گفت:  نشست خبری  این  در  ایران 
جهان  در  دهم  به  فوالد  تولید  در  ایران 
رسیده است و این بالندگی صنعت فوالد 
باالی  پتانسیل  دهنده  نشان  که  است 
صنایع معدنی ایران می باشد. فوالد پس 
از نفت و پتروشیمی، پتانسیل باالیی دارد 

و در جایگاه بعد آنها قرار دارد.
در  موجود  های  چالش  باید  افزود:  وی 
اولیه  مواد  و  قطعات  و  تجهیزات  تامین 
را مدیریت کرد و به صورت استارت آپ 
شرکت های توانا را شناسایی کرد. خلیفه 
این  در  داشت:  اظهار  ادامه  در  سلطانی 
جشنواره فوالدسازان نقش اسپانسری برای 
تامین کنندگان خواهند داشت و ریسک 

تولیدات آنها را تاحدودی می پذیرند.

عرضه  وفور  با  فوالد  بازار  احرامیان: 
مواجه است

انجمن  رئیس  نایب  احرامیان،  بهادر 
تولیدکنندگان فوالد ایران در نشست 

بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

دکتر سبحانی:
ماهیت جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد متفاوت با سایر همایش های تخصصی است

در این رویداد ملی قصد داریم سیستم ارتباط میان تامین کنندگان و فوالدسازان را برقرار کنیم

از  شیوه حمایت فوالد مبارکه 
صاحبان ایده و سازندگان داخلی

بیش از ربع قرن از افتتاح شرکت فوالد مبارکه به عنوان یکی از 
بزرگترین دستاورد های صنعتی جمهوری اسالمی ایران می گذرد. 
در طول این سال ها این شرکت که مولود انقالب اسالمی است 
به بزرگترین فوالدساز خاور میانه و شمال آفریقا بدل شده است. 
با بررسی تاریخچه فوالدسازان موفق جهان در می یابیم که اکثر 
این شرکت ها پس از پشت سر گذاشتن دوران راه اندازی و 
توسعه به دنبال دستیابی به علم ساخت و راه اندازی کارخانجات 
شده  اند. فوالد  صنعت  در  مرجعی  به  تبدیل  و  رفته  فوالد 

اکنون در آستانه چهل سالگی پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 
ایران، بزرگترین فوالدساز کشور به بلوغ خود رسیده است؛ ازاینرو 
باید عالوه بر تولید فوالد و نقش آفرینی در بومی سازی تجهیزات 
فوالدسازی  کارخانه های  ساخت  برای  صنعت،  این  موردنیاز 

برنامه ریزی کند.
امروز بخش عمده ای از قطعات و تجهیزات موردنیاز کارخانه های 
فوالد در کشور بومی سازی شده اند و با بومی سازی باقیماندۀ 
مبارکه  فوالد  مانند  شرکتی  فوالد  صنعت  موردنیاز  قطعات 
را  فوالد  کارخانه  یک  راه  اندازی  و  ساخت  توانست  خواهد 
بزرگی  بسیار  این حرکت  انجام دهد.  ایران  از  نقطه ای  در هر 
بود. اتفاقی میمون و مبارک خواهد  و  در فوالد مبارکه است 

از نمونه تالش های صورت گرفته در راستای این رویکرد می توان 
به عزم فوالد مبارکه برای راه  اندازی یک واحد  نورد گرم در 
شرکت فوالد هرمزگان، مشابه نمونه موجود در فوالد مبارکه، 

ظرف چند سال آینده اشاره کرد.
همچنین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران که با مشارکت 
شرکت فوالد مبارکه در دی  ماه برگزار می شود از دیگر نماد های 
فضای  در  است.  بومی سازی  در  مبارکه  فوالد  رویکرد  این 
استارت آپ ها بحثی به نام شتاب  دهنده داریم به این معنی که 
گروه  های جوان دارای ایده، ممکن است از توان مالی و مدیریتی 
کافی برای اجرای این ایده ها برخوردار نباشند؛ به همین جهت 
شتاب  دهنده ها به این افراد کمک مالی می کنند و درصورتی 
که ایده آنها مورد پذیرش قرار گیرد، در ریسک مالی ایجاد این 

پروژه  ها شریک می شوند.
به همین منظور در رویکرد خرید اقالم مورد نیاز شرکت فوالد 
اگر کسی  تغییری صورت گرفته است. درحال حاضر  مبارکه 
اعالم کند که تجهیزی را بومی سازی کرده، فوالد مبارکه، در 
صورت تأیید ارزیابی عملکرد و کیفیت آن، محصول را خریداری 
می کند؛ اما از این پس با تغییری که در رویکرد فوالد مبارکه 
در  ها  نیازمندی  لیست  دی ماه  نمایشگاه  در  آمده،  وجود  به 
بخش های مختلف اعالم می شود و اگر شرکتی ایدۀ ساخت و 
تأمین هریک از این اقالم را داشته باشد و ایده مورد پذیرش قرار 
گیرد، فوالد مبارکه در تأمین مالی و ریسک اجرای این پروژه 
شریک می شود و نقش شتاب  دهنده را برای این استارت آپ  

های فنی ایفا می کند.
و  دانشگاه  استادان  از  متشکل  داوری  هیئت  راستا  همین  در 
مهندسان مجرب فوالد مبارکه تشکیل شده است. این هیئت 
وظیفه داوری و غربالگری ایده  های دریافتی را بر عهده خواهد 
داشت. پروژه  هایی که هیئت داوران تأیید می کنند به سیستم 
قراردارد و مالی فوالد مبارکه معرفی می شوند تا سرمایه گذاری 
الزم، بسته به ابعاد پروژه صورت پذیرد و چنانچه پروژه به نتیجه 
برسد، قرارداد خرید محصول به صورت تضمین شده با تأمین 
کنندۀ مذکور منعقد خواهد شد. جان کالم اینکه شرکت فوالد 

مبارکه از صاحبان ایده و سازندگان داخلی حمایت می کند.
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در نشست خبری نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران تشریح شد:

ماهیت متفاوت یک رویداد

معاون اقتصادی و بازرگانی 
وزارت صمت

سیاسـت های اقتصادی وزارت صنعت، 
بومی سـازی  بـا  را  تجـارت  و  معـدن 

هماهنـگ می کنیم و جزئیات این سیاسـت های حمایتی را 
در جشـنواره و نمایشـگاه ملـی فـوالد اعالم مـی کنیم.

مهندس حمید رضا عظیمیان
مدیر عامل فوالد مبارکه  اصفهان

ادامه در صفحه بعد
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با عنایت به تاکید مقام معظم رهبری و در راستای اقتصاد مقاومتی مبنی بر حمایت از کاالی ایرانی و تولیدکنندگان داخلی 
و همزمان با برگزاری نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران، شرکت فوالد خوزستان همچون گذشته حمایت همه 
جانبه خود را از تولیدکنندگان داخلی قطعات و تجهیزات اعالم می دارد. رویکرد اصلی شرکت فوالد خوزستان پشتیبانی 
کامل و تالش برای بومی سازی و تامین کلیه قطعات مورد نیاز صنعت فوالد کشور تا قطع وابستگی کامل به خارج خواهد بود.

به مناسبت نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد
مهندس کشانی، مدیرعامل فوالد خوزستان ابراز کرد:

حمایت همه جانبه فوالد خوزستان از تولیدکنندگان داخلی قطعات و تجهیزات

ی
خل

 دا
بار

اخ کسری غفوری:
برای راه اندازی 7 خط گروه ملی 

700 میلیارد تومان نیاز است

مشکل تامین آب فوالد سفید دشت 
حل شد

تفاهم نامه فوالد غرب آسیا برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش برای 
خرید مواد اولیه

تولید گندله سازی فوالد سنگان تا 
پایان سال به 4 میلیون تن می رسد

کسری غفوری، مدیرعامل گروه ملی فوالد ایران بعد از 
حواشی ایجاد شده برای این شرکت فوالدی گفت: تیم 
مدیریت جدید گروه ملی فوالد نزدیک به ۵ ماه است که 
بر سر کار آمده و در این مدت توانسته از ۸ ماه حقوق 
معوقه، ۷ ماه را پرداخت نماید و یک ماه باقی مانده هم به 

زودی به حساب کارگران واریز خواهد شد. 
می کنند  شرکت  تجمعات  در  که  کارگرانی  افزود:  وی 
می خواهند بدانند که آینده شغلی آنها چه خواهد شد. اما 
این کارگران باید بدانند، سعی داریم با عملکرد خود آنها 
را به آینده امیدوار نگاه داریم که البته این امر در صورت 

تداوم روند تولید به صورت منظم مقدور است.
غفوری ادامه داد: اکنون ۲ خط تولید باتوجه به کمک های 
بانک ملی در حال تولید است و بزودی یک خط دیگر به 

صورت کامل راه اندازی می شود. 
اشاره  با  ایران  فوالد  صنعتی  ملی  گروه  مدیرعامل 
انجام  آن  بکار  آغاز  برای  کارخانه  به  که  کمک هایی  به 
شده، اضافه می کند: در مجموع بانک ملی تاکنون ۱۳۸ 
میلیارد تومان برای باز آفرینی کارخانه کمک کرده است 
دیگر  تومان  میلیارد   ۷۰۰ ما  برنامه های  به  باتوجه  که 
احتیاج داریم تا به صورت کامل هر ۷ خط کارخانه فوالد 
راه اندازی شود و مواد اولیه ای که برای تولید نیاز داریم 

را وارد کنیم.
وی افزود: اگر نگاهی به تولیدات چند ماه اخیر بیندازید 
باید اعالم کنم که اکنون نزدیک به ۳۰ هزار تن میله گرد 
و حدود ۲ هزار تن تولیدات در واحد میله سازی انبار شده 
کار  در حال  کارگران  نشان می دهد که  آمار  این  است. 
هستند و همین موضوع باعث شده تا تالش تیم مدیریت 
برای بهبود وضعیت بیشتر بشود البته نیازمند همکاری 

کارگران هم هستیم. 

به گزارش چیالن به نقل از روابط عمومی فوالد سفید 
دشت چهارمحال و بختیاری، جمشید علی بابایی، مدیر 
واحد عملیات شرکت فوالد سفیددشت خبر داد: از ابتدای 
سال جاری برای تامین آب صنعتی مورد نیاز کارخانه با 
مشکالت فراوانی مواجه بوده ایم که با حل این مشکل، 

تولید پایدار محصول در شرکت تداوم خواهد داشت. 
طبق این خبر، همزمان با ایام تاسیس شرکت، کارکنان 
واحد احیای مستقیم با تولید ۶۳۵۷۳ تن آهن اسفنجی 
یابند.  دست  جدیدی  رکورد  به  توانستند  ماه  آذر  در 
مجموع تولید محصول واحد احیاء مستقیم از ابتدای سال 
بیش از۴۳۰هزار تن بوده و از ابتدای  راه اندازی شرکت 
تاکنون تولید  بیش از یک میلیون تن محصول به ثبت 

رسیده است.

گردش  در  سرمایه  و  نقدینگی  تامین  همکاری  قرارداد 
فوالد غرب آسیا و شرکت خدمات بازرگانی فوالد غرب 
امضا  به  کاال  بورس  از  اولیه  مواد  خرید  منظور  به  آسیا 

رسید.

به گزارش خبرنگار  چیالن از مراسم امضای تفاهم نامه 
میان شرکت فوالد غرب آسیا و مرکز خدمات بازرگانی 
فوالد غرب آسیا، مهندس نادر سلیمانی مدیرعامل فوالد 
غرب آسیا گفت: دلیل انعقاد این قرارداد این بود که شرکت 
فوالد غرب آسیا در برنامه توسعه خود افزایش ظرفیت تا 
سقف ۸۰۰ هزار تن را دیده بود اما در بررسی ها متوجه 
نقدینگی  و  مالی  تامین  آن مسئله  نکته شدیم که  یک 
مورد نیاز جهت خرید مواد اولیه بود. در راستای بررسی 
های انجام شده، تصمیم گرفتیم که تهیه مواد اولیه را به 

آنجایی که  از  اما  انجام دهیم.  بورس  از  و  نقدی  صورت 
فوالد غرب آسیا توان مالی برای این کار را نداشت تصمیم 
گرفتیم که شرکت خدمات بازرگانی فوالد غرب آسیا را 

ایجاد نماییم. 

سلیمانی با بیان اینکه با امضای این قرارداد خرید مواد 
بازرگانی  خدمات  شرکت  به  بورس  از  غرب  فوالد  اولیه 
ماه  موضوع ۳  این  گفت:   آسیا سپرده شد  غرب  فوالد 
مورد مطالعه قرار گرفت و اکنون به سرانجام رسیده است. 
وی ادامه داد: فوالد غرب آسیا به منظور تولید ۵۰۰ هزار 
تن محصول به ۲ هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد که 
این میزان نقدینگی را هیچ بانکی نمی تواند تامین کند. 
بنابراین ما مجبور شدیم خود را به مصرف کنندگان اصلی 

متصل کنیم  و در قالب کارمزدی تولید را آغاز کنیم.

تامین  منظور  به  داد:  ادامه  آسیا  غرب  فوالد  مدیرعامل 
برنامه  شرکت،  گردش  در  سرمایه  تومان  میلیارد   ۵۰۰
از  برای خرید  این رقم  از  تامین ۱۵۰ میلیارد تومان  ما 
بورس بوده که شرکت خدمات بازرگانی فوالد غرب آسیا 
این خرید را انجام خواهد داد. ۱۵۰میلیارد تومان دوم نیز 
تامین  و..  تاراز، ورق خودرو  تولیدکنندگانی مثل  توسط 
پیش  تا  که  تومان سوم  میلیارد  اما ۱۵۰  و  خواهد شد 
به  اما  انجام می شد  دریافت تسهیالت  از طریق  این  از 
مبلغ  این  و  شد  متوقف  بهره  نرخ های  بودن  باال  دلیل 
شود. می  تامین  مذکــور  بازرگانی  شرکت  توسط  نیز 

سید محسن میرمحمدی، مدیرعامل فوالد سنگان مبارکه 
سنگان  فوالد  گندله سازی  واحد  تولید  میزان  داد:  خبر 
از ابتدای راه اندازی تا پایان سال جاری به ۴ میلیون تن 

خواهد رسید.
وی افزود: واحد گندله  سازی با ۶۰ درصد ظرفیت خود در 
حال فعالیت است و میزان پیشرفت فیزیکی واحد کنسانتره 
نیز تا پایان آذر ماه از مرز ۸۲ درصد عبور خواهد کرد و در ۶ 
ماهه اول سال آینده شاهد افتتاح بزرگترین واحد کنسانتره 

در کشور با همکاری فوالد مبارکه خواهیم بود.
میرمحمدی با بیان اینکه اولویت اصلی این واحد تولیدی، 
تامین نیاز داخل است اظهار داشت: ترجیح این مجموعه بر 
تولید محصوالت با ارزش افزوده باال است و صادرات گندله 
در شرایطی که واحدهای فوالدسازی داخلی نیاز جدی به 
این محصول دارند، معقول نیست. میرمحمدی همچنین از 
ورود اولین محصول بومی سازی شده فوالد سنگان به بازار 

ظرف دو تا سه ماه آینده خبر داد. 

درصد رشد تولید فوالد خام ایران

براساس جدیدترین گزارش انجمن جهانی فوالد

میلیارد تن تولید فوالد خام در جهان 

سهم 

درصدی چین از تولید فوالد خام جهان

میلیون تن تولید فوالد هند 

میلیون، 79 میلیون و 66 میلیون تن

میلیارد دالری فوالدسازان چینی در فیلیپین

میلیون تن تقاضای فوالد خاورمیانه در سال آینده

سرمایه گذاری

ایران در طول ۱۱ ماهه سال ۲۰۱۸ موفق به تولید ۲۲ میلیون 
و ۵۹۰ هزار تن فوالد خام شد که ۱۷ درصد باالتر از مدت 
مشابه سال قبل یعنی تولید ۱۹ میلیون و ۲۵۵ هزار تن است. 
ایران در نوامبر نیز به تولید ۲ میلیون تن فوالد دست یافت 
که ۲.۵ درصد باالتر از نوامبر سال قبل بوده و این رشد ناشی 
از راه اندازی واحدهای جدید طی دو سال گذشته بوده است.

انجمن جهانی فوالد اعالم کرده که طی یازده ماهه نخست 
سال ۲۰۱۸، در مجموع یک میلیارد و ۶۴۶ میلیون و ۶۷۱ 
هزار تن فوالد خام در جهان و توسط ۶۴ کشور عضو این 
انجمن تولید گردیده که ۴.۷ درصد باالتر از مدت مشابه سال 
قبل است. فوالدسازان دنیا در ماه نوامبر نیز با ۵.۸ درصد 
رشد تولید را به ۱۴۸ میلیون و ۶۱۷ هزار تن رساندند. این 

رقم در نوامبر سال قبل ۱۴۰ میلیون و ۵۳۵ هزار تن بود.

چین در ۱۱ ماهه اول سال با تولید ۸۵۷ میلیون و ۳۷۲ هزار تن 
فوالد خام سهم ۵۲ درصدی از تولید کل جهان داشته است.

هند به عنوان دومین فوالدساز برتر جهان در ۱۱ ماهه اول 
سال به تولید ۱۰۰ میلیون تن فوالد خام نزدیک شد. تولید 
فوالد این کشور ۹۶ میلیون و ۹۲۳ هزار تن گزارش شده است.

براساس گزارش انجمن جهانی فوالد، ژاپن به عنوان سومین 
فوالدساز برتر دنیا به تولید ۹۵ میلیون و ۸۶۰ هزار تن فوالد 
دست یافت. آمریکا که چهارمین فوالدساز برتر دنیاست ۷۹ 
میلیون و ۱۵۶هزار تن فوالد خام تولید کرد و اما کره جنوبی 
به عنوان سومین فوالدساز برتر دنیا به تولید ۶۶ میلیون و 

۲۹۰ هزار تن رسید.

شرکت Panhau چین در ماه نوامبر اقدام به عقد قرارداد احداث 
یک واحد فوالدی در فیلیپین کرد. این واحد ۱۰ میلیون تنی 
بوده و برای ۵۰ نفر ایجاد اشتغال می کند. سرمایه گذاری 
مورد نیاز برای این پروژه ۳.۵ میلیارد دالر برآورد شده است.

بر اساس پیش بینی های Fastmarkets، میزان تقاضای فوالد در 
جنوب شرقی آسیا در سال ۲۰۱۹ به ۵۵.۱ میلیون تن خواهد 
رسید. در حالی که بر طبق آمار، میزان تقاضا در سال ۲۰۱۷ 
حدود ۵۳.۳ میلیون تن و در سال ۲۰۱۸ به ۵۴.۵ میلیون تن 
رسید. این موسسه پیش بینی کرده، تقاضای فوالد خاورمیانه 
در عرض پنج سال آینده به طرز حیرت آوری افزایش خواهد 
یافت، که عمدتا به دلیل پروژه های بزرگ ساخت و ساز و نیز 
بازسازی سوریه و عراق پس از جنگ های نظامی اخیر است.
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خبر نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران گفت: 
التهاب ارزی اصلی ترین اتفاق سال بود و سبب ورود دولت 
در حوزه های مختلف شد. در حالی که ورود دولت به بخشی 
نظیر فوالد نیاز نبود چراکه در بازار داخل مسئله و مشکلی 

برای تامین وجود ندارد و بازار با وفور عرضه مواجه است.
وی افزود: در تحریم قبل ایران دومین واردکننده فوالد بود 
و حتی تا ۱۱ میلیون تن فوالد وارد کرد اما اکنون معضل 
اصلی، مازاد تولید و صادرات است. اگر روند منفی شدن 
صادرات تداوم یابد به فاجعه تبدیل خواهد شد و دلیل اصلی 

آن ابهامات و عدم ثبات قوانین است.
احرامیان تصریح کرد: قیمت های فوالد ایران با وجود تحریم ها 
کمتر شده و عرصه را برای فوالدسازان سخت تر خواهد کرد.

در  نیاز  مورد  گذاری  سرمایه  میزان  شهرستانی: 
صنعت فوالد کشور

مهندس شهرستانی، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران در ادامه این نشست خبری گفت: بیست میلیارد 
دالر سرمایه برای رساندن ظرفیت فعلی تولید به ۵۵ میلیون 
تن در افق ۱۴۰۴ نیاز است. زیرساخت ها نیز سرمایه گذاری 

قابل توجهی را می طلبند.
وی تاکید کرد: در افق ۱۴۰۴ باید بر روی صادرات ۲۵ میلیون 
تن فوالد برنامه ریزی نماییم که این مسئله نیز سرمایه گذاری 
بر روی زیرساخت های حمل ریلی و دریایی را می طلبد. در 
مجموع ۵۰ میلیارد دالر سرمایه نیاز داریم که ۲۰ میلیارد آن 
از داخل قابل تامین است و مابقی بایستی از خارج تامین شود.

نوریان: رفع موانع صادراتی در شرایط فعلی 
و  معدنی  شرکت  مدیرعامل  نوریان،  محمود  مهندس 
صنعتی چادرملو نیز در این نشست خبری با اعالم حمایت 
ایران گفت:  از نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد 
در شرایط فعلی صادرات ضرورت شرکت ها است و باید 

هرگونه موانع از سر راه آن برداشته شود.
وی افزود: ما سال ها تالش کردیم که فوالدی شویم و در 
نهایت واحد فوالدسازی مان وارد مدار تولید شد و به زودی 
و تا پانزده دی ماه، واحد آهن اسفنجی ما به روش هات 

شارژ وارد مدار تولید می شود.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران: تولید باید 
در فضای امن صورت بگیرد

دکتر سبحانی در ادامه نشست خبری در پاسخ به خبرنگاران 
در  فوالد گفت:  در حوزه  اخیر  وقت  اتفاقات چند  درباره 

برهه ای تقاضای کاذبی در بازار اتفاق افتاد و دولت به دنبال 
همین تقاضای کاذب محدودیت هایی برای عرضه فوالدی 
ها در بورس اعمال کرد در همین راستا انجمن جلساتی با 
وزارتخانه برای حذف محدودیت ها داشت. اعتقاد ما این 
است در شرایطی که محدودیت های تحریم ایجاد شده، 
محدودیت های داخلی معنا ندارد و در نهایت این الزامات و 

محدودیت ها برداشته شد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد افزود: اگرچه هدف از این 
بخشنامه ها حذف واسطه ها و منتفع شدن مصرف کننده نهایی 
بود اما در عمل مصرف کننده هیچ نفعی از این دستورالعمل ها 
نبرد. هنوز هم بخشی از چالش های این بخشنامه ها باقی 
است درحالی که تولید باید در فضای امن صورت گیرد.

وی گاز را مزیت نسبی برای فوالد ایران دانست و اظهار 
نظر  در  گیران  تصمیم  توسط  باید  مسئله  این  داشت: 
گرفته شود تا با اقداماتی نظیر افزایش قیمت گاز مصرفی 
فوالدسازان، شوکی به صنعت فوالد وارد نشده و سرمایه ها 
را از این حوزه خارج نشود. نکته دیگر این است که دولت 
همواره در سال های اخیر تاکید داشته که گاز را نه خام 
بلکه درقالب ارزش افزوده باالتر صادر نماید و به همین دلیل 
ایجاد ظرفیت آهن اسفنجی در المرد فارس مطرح گردید.

وی با اشاره به اینکه در ۸ ماهه اول امسال که محدودیت 
میلیون  نبود، ۵  مطرح  تحریم  و  نداشته  وجود  صادراتی 
تن فوالد میانی و محصوالت فوالدی صادر شد گفت: اگر 
محدودیت ها نبود، تا پایان سال صادرات فوالد کشور به ۷.۸ 
میلیون تن می رسید و ارزش آن  به ۳.۵ میلیارد دالر می رسید.

درآمد و مخارج ارزی فوالدسازان باالنس است
دکتر سبحانی در ادامه نشست خبری تاکید کرد: فوالد 
۱۲۰ دالر هزینه ارزی در هر تن دارد. تمامی ارز حاصل از 
صادرات فوالدی ها به سامانه نیما وارد شده و شاهدیم که 
باالنس درآمد ارزی و واردات در صنعت فوالد اتفاق می افتد. 
درواقع حدود ۳میلیار دالر نیاز ارزی و ۳میلیارد دالر درآمد 

ارزی در صنعت فوالد داریم.
وی ادامه داد: ارز آوری صادرات فوالد بیش از ۳.۵ میلیارد دالر 
نبوده است و برخی تصور ارزی بیش از این داشتند و فوالدی ها 
را متهم به عدم عرضه ارز به سامانه نیما کردند. درحالی که 
نیاز خود ثبت  برای  را  از صادرات  ارز حاصل  فوالدی ها 
سفارش کردند و نیازهای خود مثل الکترود را پوشش دادند.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد تاکید کرد: برگشت ارز 
حاصل از صادرات فوالد شفاف سازی برای مسئولین شده است.

نشست خبری نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد 
پاسخ  و  مختلف  های  رسانه  پرسش خبرنگاران  با  ایران، 

اعضای سیاستگذاری این رویداد ملی به پایان رسید.

ادامه از صفحه اول
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 روش تسویه حساب  های ایران و هند در دور جدید تحریم ها
معاون اتاق تهران گفت: در قرارداد جدیدی که بین بانک مرکزی و بانک ملی هند 
بسته شده، یورو و روپیه هند سهم ۵۰ درصدی از پرداخت ها دارند و این پول قابل 

انتقال به ایران است.

 توتال به اتهام پرداخت رشوه در ایران ۵۰۰هزار یورو جریمه شد
دادگاهی در فرانسه، عصر جمعه گذشته، شرکت توتال فرانسه را برای پرداخت 
رشوه به مقامات خارجی در ارتباط با قراردادهای نفتی ۱۹۹۷ ایران، ۵۰۰ هزار 

یورو جریمه کرد.

 مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل پائیز تا ۱۵ دی ماه
مهلت قانونی ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده برای عملکرد فصل پائیز از اول 

تا ۱۵ دی ماه ۹۷ است.

 بروزرسانی سامانه نهاب به بانک ها ابالغ شد
بانک مرکزی در بخشنامه ای به تمامی بانک ها و موسسات اعتباری تکلیف کرد که 

آمار و اطالعات مشتریان را در سامانه نهاب بروزرسانی کنند.

 برداشت یک میلیون تومان از جیب هر ایرانی برای نجات بانک های خصوصی
  بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی به 84 هزار و ۷4۰ میلیارد تومان رسید 
که این رقم معادل 3۵.8 درصد از کل پایه پولی است و با جمعیت 8۰ میلیون نفری 
کشور، بانک مرکزی برای بقای بانک های خصوصی به ازای هر ایرانی یک میلیون و 

24 هزار تومان هزینه کرده است.

 الیحه بودجه ۹۸ دوسقفی بسته شد
طبق گزارش ها الیحه بودجه ۹8 دو سقفی بسته شده و در صورت محقق شدن 
منابع نفت از 4۰۷ به 44۷ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. نصف منابع 4۰ هزار 
میلیارد تومانی مذکور سهم بنیه دفاعی و مابقی مربوط به سایربخش ها خواهد بود.

 بانک کنلن تحریم های بانکی را در ۱۱ بخش ادامه می دهد
بانک کنلن چین تراکنش های مربوط به بخش خودروسازی، محصوالت پتروشیمی، 
انرژی، کشتیرانی، کشتی سای و بنادر ایران، گرافیت، فلزات خام یا نیمه ساخته 
همانند فوالد، آلومینیوم، زغالسنگ و نرم افزارهای مربوط به تکمیل فرایندهای 

صنعتی را برای ایران در تحریم قرار داده است.

 بانک ها امسال بدهکارترند
رئیس  کل بانک مرکزی در حالی اصالح ناترازی بانک ها را نخستین گام در اصالح 
نظام بانکی عنوان کرده که آمار بانک مرکزی حاکی از افزایش مانده بدهی حدود 
43 درصدی بانک ها به بانک مرکزی است که در این میان بدهی بانک های تجاری 
و تخصصی افزایش یافته، اما بدهی بانک های غیردولتی و موسسات غیربانکی بیش 

از دو برابر شده است.

خارجی

 اقتصاد آمریکا ۳.۴ درصد رشد کرد
اقتصاد آمریکا در سه ماهه سوم 2۰۱8 بالغ بر 3.4 درصد رشد کرد که پایین تر از 

رقم 3.۵ درصد تخمین زده شده بوده است.

 شرکت ملی نفت چین عامل قطع ارتباط بانک کونلون با ایران بود
شرکت ملی نفت چین به خاطر نگرانی در مورد تحریم های آمریکا، جلوی خدمات 

مالی مربوط به ایران را از سوی واحد بانکداری خود می گیرد.

  آلمان پروازهای شرکت ماهان ایر را ممنوع کرد
آلمان پروازهای ورودی و خروجی ماهان  ایر را به این کشور ممنوع کرد. ماهان ایر 

تحت تحریم های آمریکا قرار دارد.

  نگرانی ترامپ از تاثیر سقوط وال استریت بر نتیجه انتخابات ۲۰۲۰
دونالد ترامپ نگران است که سقوط اخیر بازار سهام تاثیر منفی بر اقتصاد کشورش 

و فرصت هایش در انتخابات مجدد 2۰2۰ بگذارد.

 گرفتار شدن ۹ معدن چی در معدن پتاس در روسیه
حداقل ۹ تن در یک معدن پتاس در شهر سولیکامسک روسیه، در هزار و 2۰۰ 

کیلومتری شمال شرقی مسکو گرفتار آمدند.
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آیا کمیسیون اروپا اقدامات حفاظتی را قبل از کریسمس تمدید می کند؟

کمیسیون اتحادیه اروپا اخیرا اعالم کرده که اقدامات حفاظتی را برای مدت دو ماه تمدید خواهد کرد. این کمیسیون اعالم کرده از آنجا 
که تعرفه های آمریکا اجرا شده و این امر تاثیر جدی بر فوالد اتحادیه اروپا داشته است بنابراین اتحادیه اروپا نیز اقدامات حفاظتی خاصی 
را اتخاذ خواهد نمود. انتظار می رود که کمیسیون اروپا قبل از تعطیالت کریسمس در این خصوص تصمیم گیری نماید اما با توجه به 
پیچیدگی های مربوطه، ممکن است دوره تحقیقات گسترش یابد. انتظار می رود اقدامات حفاظتی نهایی باعث تغییرات گسترده در توزیع 

مجدد مجوزات واردات شود.

واردات قراضه کره جنوبی در ماه نوامبر کاهشی بوددستور توقف تولید 11 فوالدساز چینی صادر شد

بازار فوالد ترکیه در رکود

افت صادرات فوالد آمریکا در ماه اکتبر

اختالل در عرضه ورق هم نتوانست تاثیر مثبتی بر قیمت ها بگذارد

فوالد توکیو قیمت های فوالد را برای ژانویه 2019 تغییر نخواهد داد
فوالد توکیو که یکی از فوالدسازان ژاپنی به روش کوره قوس الکتریکی است اعالم کرده قیمت های فوالد خود را به 
دلیل تضعیف پیشنهادات صادراتی تغییر نخواهد داد. فوالد توکیو پیش از این و در ماه گذشته قیمت محصوالت سنگین 

خود را برای ماه دسامبر به دلیل محدودیت عرضه و افزایش تقاضا در بخش ساخت و ساز ۲هزار ین افزایش داده بود. 
مدیر اجرایی این شرکت با توجه به شرایط بازار داخلی خاطرنشان کرده، تقاضای داخلی همچنان باقی است و ما قیمت ها 

را حفظ خواهیم کرد چراکه بازار فوالد در خارج از مرزهای این کشور به شدت کاهشی است. 

کرده  اعالم  چین  صنعت  وزارت 
از لیست  اسم ۱۱ شرکت فوالدی را 
خارج  شرایط  واجد  کارخانه های 
را  تولید  داده  دستور  و  نمود  خواهد 
متوقف کنند و به ۱۷ کارخانه دیگر 
نیز هشدار داده تا استانداردهای زیست محیطی و امنیتی الزم را به دست آورند 
و گرنه با توقف فعالیت روبرو خواهند شد. طبق این گزارش ۱۱کارخانه ای که 
باید فعالیت خود را متوقف کنند ظرفیت تولید های افزوده غیر قانونی داشته 

یا مجوز های تولید الزم را کسب نکرده اند و یا در حال ورشکستگی هستند.
این شرکت ها تا ۱۶ ژانویه ۲۰۱۹ وقت دارند تا اعتراض خود را رسما اعالم 
نمایند و بعد از آن زمان دیگر اجازه تولید ندارند. این اقدامات دولت چین در 
راستای تالش هایش برای مقابله با مازاد ظرفیت تولید صنعت فوالد چین و 

بهبود وضعیت آالینده های هوای این کشور بوده است.
البته باید خاطر نشان کرد که دولت چین ۱۲ شرکت جدید فوالد سازی را 
در غرب و شرق چین به لیست کارخانه های مجوز دار اضافه خواهد کرد که 

ظرفیت تولید فوالد آن ها در مجموع ۲۲.۱۲ میلیون تن خواهد بود.

آمارهای تجاری کره جنوبی نشام می 
حدود  نوامبر  ماه  در  کشور  این  دهد، 
۴۷۰ هزار تن قراضه وارد کرده بود که 
نوامبر سال  به  افت نسبت  ۱۲ درصد 
به  نسبت  و ۱۱.۵ درصد کاهش  قبل 
تاکنـون  آگوست  ماه  از  ترین سطح  پایین  به  واردات  است.  داشته  قبل  ماه 

رسیده است.

در ۱۱ ماهـه اول ۲۰۱۸ نیـز کـره جنوبـی بالـغ بـر ۵ میلیـون و ۸۶۰ هزار تن 
قراضـه وارد کـرد کـه ۵.۸ درصـد رشـد نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل 

داشت.

متوسط واردات ماهانه شرکت تقریبا ۵۳۰ هزار تن بوده و پیش بینی می شود 
حجم واردات تا پایان سال به ۶.۴ میلیون تن برسد.

عمده واردات قراضه کره جنوبی از ژاپن به میزان ۳.۸ میلیون تن بود که نسبت 
به مدت مشابه سال قبل ۴.۳ درصد افزایش داشته و ۶۴.۱ درصد از کل قراضه 

وارداتی به کره جنوبی را به خود اختصاص داده است.

قیمت قراضه وارداتی به ترکیه به دلیل رکود بازار فوالد این کشور نزولی است. 
گزارش ها حاکی از آن است که فعالیت چندانی در بازار دیده نمی شود. علی 
رغم اینکه قیمت میلگرد در ترکیه ارزان تر شده است اما باز هم فعالیتی دیده 
نمی شود و همین امر فعاالن بازار را نسبت به افت قیمت ها، بیشتر نگران کرده 
است. از این رو خریداران قراضه تا ۲۷۰ دالر هر تن CFR نیز درخواست خرید 
داده اند ولی فروشندگان هم سعی دارند تا می توانند نسبت به افت بیشتر 
قیمت ها مقاومت نشان دهند. مدت زیادی است که ترک ها خرید جدید در 
بازار قراضه نداشته اند و باید برای حمل فوریه در تناژ قابل توجه ای خرید 
نمایند. همین امر پس از تعطیالت کریسمس جو بازار را متشنج تر خواهد کرد.

این گزارش می افزاید، براساس اطالعات انجمن تولیدکنندگان آهن و فوالد 
ترکیه، این کشور در ماه نوامبر حدود ۳ میلیون تن فوالد خام تولید کرده است 
که درمقایسه با ماه قبل ۰.۷ درصد کاهش داشت. تولید فوالد خام ترکیه در 
مقایسه با نوامبر سال قبل هم افت ۲.۱ درصدی را نشان می دهد. تولید فوالد 
خام از کوره های قوس الکتریکی افت ۴.۷ درصدی را نشان می دهد درحالی 

که تولید به روش کوره بلند رشد ۴.۳ درصدی را شاهد بوده است. 
شایان ذکر است که در ۱۱ماهه اول سال نیز ترکیه در مجموع ۳۴ میلیون 
تن فوالد خام تولید کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰.۵ درصد رشد 

داشته است.

براساس آمارهای وزارت تجارت آمریکا، این کشور در ماه اکتبر ۲۳ هزار و ۴۰۰ تن فوالد صادر کرد که درمقایسه با ماه قبل ۹.۲ درصد و نسبت به اکتبر سال 
قبل ۵۳.۴ درصد افت داشته است. در این میان، صادرات به مکزیک بیشترین حجم را به خود اختصاص داده بود که به حدود ۱۷ هزار تن می رسید. صادرات به 

مکزیک افت ۴.۱ درصدی ماهانه و ۶۱.۷ درصدی ساالنه داشته است. 

با اینکه از ۱۰ نوامبر در تولید ورق آرسلورمیتال قزاقستان به دلیل انفجار یک 
لوله گاز در این کارخانه، اختالل ایجاد شده بود و شاهد کاهش عرضه به روسیه 
بودیم اما این امر کمکی به بهبود قیمت در بازار ورق نکرده و تقاضا هنوز هم 
ضعیف است. آخرین قیمت ورق گرم در روسیه و برای تحویل در مسکو ۵۸۷ 
تا ۶۰۰ دالر در هر تن با احتساب ۱۷ درصد مالیات بر ارزش افزوده بوده است. 

در واقع بازار داخلی روسیه با کمبود موجودی ورق روبرو نیست و این اختالل 
در عرضه، تاثیری بر قیمت ها نداشته است. 

گفتنی است، ورق گرم صادراتی منطقه CIS نیز ۴۵۰ تا ۴۷۰ دالر هر تن فوب 
می باشد که اخیرا نزولی بوده است.



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 چهارم آذرهفته سوم آذرسایز

0.495,00083,000

0.578,00072,000

0.667,50061,000

0.771,00061,000

0.869,50059,000

0.969,50059,500

169,00061,000

1.2568,00061,000

1.569,00061,000

265,50059,000

2.566,50060,000

هفته چهارم آذرهفته سوم آذرسایز

6.549,50047,000

8******

10******

1255,00053,500

1455,00053,500

هفته چهارم آذرهفته سوم آذرسایز

340,40035,000

440,40035,000

540,40035,000

640,40035,000

840,40035,000

1040,40035,000

12******

15******

هفته چهارم آذرهفته سوم آذرسایز

640,40035,000

840,40035,000

1040,40035,000

1240,40035,000

1440,40035,000

1640,40035,000

18******

20******

22******

هفته چهارم آذرهفته سوم آذرسایز

838,70032,300

1037,35030,800

1237,35030,800

1439,40033,800

1639,40033,800

1839,40033,800

2039,40033,800

2239,40033,800

2539,40033,800

2839,40033,800

30***33,500

3238,90034,600

هفته چهارم آذرهفته سوم آذرسایز

258,00050,000

352,50047,000

453,00048,000

5***48,500

640,80039,200

840,80038,900

1040,80038,900

1240,80038,900

1540,80038,900

2039,20037,300

2539,20037,000

روند تغییرات
قیمت محصوالت فوالدی 

در بازار تهران

قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون )ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

۳۹.۹۷۸۳۴.۷۶۰۱۳۹۷/۰۹/۲۷۱۳۹۷/۱۱/۳۰ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

۶۷.۴۰۱۲.۰۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۷۱۳۹۷/۱۲/۲۷ورق گالوانیزه Gفوالد مبارکه اصفهان

۳۶.۱۰۴۶.۶۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۷۱۳۹۷/۱۱/۳۰ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

۵۰.۱۶۷۲۰.۰۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۷۱۳۹۷/۱۲/۲۷ورق سرد Bفوالد مبارکه اصفهان

۹۳.۹۳۷۱.۰۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۷۱۳۹۷/۱۲/۲۷ورق قلع اندودفوالد مبارکه اصفهان

۳۷.۲۸۹۲۲۰۱۳۹۷/۰۹/۱۲۱۳۹۷/۱۰/۳۰میلگرد ۱۶ذوب آهن اصفهان

۳۷.۲۸۹۱.۲۳۲۱۳۹۷/۰۹/۱۲۱۳۹۷/۱۰/۳۰ناودانی ۱۴ذوب آهن اصفهان

۳۷.۲۸۹۱.۸۷۰۱۳۹۷/۰۹/۱۲۱۳۹۷/۱۰/۳۰تیرآهن طول کوتاه ۳۰ذوب آهن اصفهان

۴۰.۷۵۱۳.۹۸۲۱۳۹۷/۰۹/۱۲۱۳۹۷/۱۰/۳۰تیرآهن ۱۴ذوب آهن اصفهان

شمش بلوم فوالد خوزستان
5SP)۱۵۰*۱۵۰(۳۱.۷۸۰۱۰.۰۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۴۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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:  مونا قهاری 
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(

شمش بلوم مجتمع فوالد خراسان
5SP)۱۵۰*۱۵۰(۳۱.۷۸۶۴.۰۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۲۱۳۹۷/۰۹/۲۰

سبد میلگرد مجتمع فوالد خراسان
A3-۱۴۲۸۳۷.۲۸۹۲۶۴۱۳۹۷/۰۹/۱۴۱۳۹۷/۰۹/۲۴تا

شمش بلوم فوالد کاوه جنوب کیش
5SP)۱۵۰*۱۵۰(۳۱.۷۸۰۷.۰۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۱۱۳۹۷/۰۹/۳۰

شمش بلوم آهن و فوالد ارفع
5SP)۱۵۰*۱۵۰(۳۱.۷۸۰۳.۰۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۳۱۳۹۷/۰۹/۱۸

۳۵.۵۰۰۱۵۴۱۳۹۷/۰۹/۱۲۱۳۹۷/۰۹/۱۷میلگرد A3-۱۴پرشین فوالد آریا

۳۷.۲۸۹۲۲۱۳۹۷/۰۹/۱۳۱۳۹۷/۰۹/۱۸میلگرد ۱۰ و A3 - ۱۲پرشین فوالد آریا

۳۷.۲۸۹۲۲۱۳۹۷/۰۹/۱۳۱۳۹۷/۰۹/۱۸میلگرد ۱۰ و A3 - ۱۲پرشین فوالد آریا

۳۳.۵۶۰۲۲۰۱۳۹۷/۰۹/۲۰۱۳۹۷/۰۹/۲۵سبد میلگرد مخلوطفوالد کویر کاشان


