
دکتر محمود اسالمیان، رئیس هیئت مدیره 
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با بیان اینکه 
با توجه به اینکه در ماه های پایانی سال برنامه 
تعرفه ای سال آینده مشخص می شود گفت: 
توصیه ما به متولیان این بخش این است که 
عقب نشینی از رقم های فعلی به صالح صنعت 
کشور نیست. اغلب دولت ها در صورتی تعرفه 
وضع می کنند که قیمت های داخلی به نسبت 
در حالی  این  باشد  باالتر  قیمت های جهانی 
است که در حال حاضر واردات نیز در اغلب 
محصوالت برای تجار جذابیت ندارد چرا که 
فوالدی  محصوالت  قیمت  میانگین  به طور 
پایین تر  دالر   ۷۰ جهانی  به  نسبت  داخلی 
است. بنابراین در چنین شرایطی کاهش تعرفه 
توجه  باید  اینکه  ضمن  است؛  اقدامی اشتباه 
داشت هم اکنون بدون درنظر گرفتن حقوق 
ورودی که برای همه کاالها در سطح 5 درصد 
وجود دارد، برخی محصوالت مثل شمش و 

اسلب اصال تعرفه ای ندارند!
رئیس انجمن تولید کنندگان فوالد ایران ادامه 
آزاد ترین  به  که  آمریکا  حاضر  حال  در  داد: 
سازمان  عضو  و  دارد  شهرت  دنیا  اقتصاد 
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درصدی برای واردات محصوالت فوالدی است 
چین  و  اروپا  اتحادیه  مخالفت های  به رغم  و 
عزم جدی برای این کار دارد. بنابراین با این 
اقدام محصوالت فوالدی در بازارهای جهانی 
در  دارد  وجود  امکان  این  و  شده  سرگردان 
صورت نبود سپر حمایتی شاهد واردات بی رویه 

محصوالت فوالدی به کشور شویم. 
موضوع  بیشتر  توضیح  در  اسالمیان  دکتر 
اظهار داشت: در صورت اجرایی شدن تصمیم 
دولت آمریکا، خطر هجوم واردات فوالد کشور 
کشورهای  اوال  که  چرا  می کند  تهدید  را 
صادرکننده فوالد به آمریکا به دنبال بازارهای 

دیگری می روند و ایران هدف مناسبی برای 
آنهاست چون هم  تعرفه حداقلی دارد و هم 
به آب های آزاد دسترسی دارد! لذا در چنین 
شرایطی نباید به هیچ عنوان سپر تعرفه ای خود 

را حذف یا کم کنیم.
 رئیس انجمن فوالد با تاکید مجدد بر لزوم 
حفظ تعرفه فعلی فوالد کشور خاطر نشان کرد: 
آمریکا افزایش تعرفه های فوالد را در حالی در 
محصوالت  قیمت  که  داده  قرار  کار  دستور 
فوالدی در داخل این کشور حداقل 5۰ درصد 
بنابراین  است!  باالتر  جهانی  قیمت های  از 
بیشتری  تدبیر  با  می رود  انتظار  دولت  از 

تصمیم گیری کرده و تعرفه فوالد را در شرایط 
حداقلی فعلی حفظ کند.

قیمت  که  شرایطی  در  داد:  ادامه  اسالمیان 
طور  به  کشور  داخل  در  فوالدی  محصوالت 
میانگین ۱5 درصد کمتر از نرخ های جهانی 
فوالد کشور  واردات هم  بالقوه  و خطر  است 
را تهدید می کند، مطرح شدن بحث کاهش 
پایین دستی  به صنایع  تنها  نه  فوالد  تعرفه 
کمکی نمی کند بلکه موجب ارسال سیگنال 
منفی به سرمایه گذاران صنعت فوالد کشور 

می شود.
شایان ذکر است در حال حاضر تعرفه واردات 
انواع شمش 5 درصد، میلگرد شاخه و کالف، 
ورق  درصد،   2۶ ناودانی  و  نبشی  تیرآهن، 
گرم زیر سه میلی متر ۱۰ درصد، باالی سه 
میلی متر ۱5 درصد و ورق سرد 2۰ درصد و 
به  اما  ورق های پوشش دار 2۶ درصد است؛ 
نظر می رسد فشار تولید کنندگان پایین دستی 
بخش ورق باعث شده تا موضوع تجدید نظر در 
تعرفه واردات ورق های گرم و سرد و پوشش 
دار مطرح شود. این در حالی است که تعرفه 
سایر  به  نسبت  ایران  فوالدی  محصوالت 

کشورهای فوالدساز دنیا کمتر است!

سمپوزیوم و نمایشگاه ساالنه فوالد اسفندماه 
هر سال توسط انجمن آهن و فوالد ایران و با 
همکاري یك یا چند شرکت فوالدی کشور در 

یکي از شهرهاي کشور برگزار مي گردد.
بیستمین دوره این سمپوزیوم هشتم و نهم 
اسفند ماه سال جاري با رویکرد" توسعه صنعت 
فوالد با حفظ محیط زیست و بازیافت پسماندها 
" و با همکاری شرکت های فوالد خوزستان، 
فوالد مبارکه، فوالد آلیاژی ایران، تهیه و تولید 
مواد معدنی ایران و فرانسوز یزد در جزیره کیش 
و در فضایی به وسعت ۷ هزار و 5۰۰ مترمربع 

برگزار شد.
همایش  این  حاشیه  در  که  نمایشگاهی  در 
برگزار شد 28۰ شرکت از جمله شرکت هایی 
از کشورهای ایتالیا، آلمان، هند، چین، اسپانیا، 
سوئد و اتریش غرفه داشتند. همچنین چند 
کارگاه آموزشی از سوی شرکت های نیکا نیرو، 

فرانسوز یزد و گروه پاترون برگزار شد.
بیستمین  در  نیز  چیالن  ای  رسانه  گروه 
نمایشگاه فوالد ایران حضور یافت و عالوه بر 
سال  پایانی  نشریه  توزیع  به  غرفه  بودن  دارا 
نامه  ویژه  طور  همین  و  شماره ۷9(  )نشریه 
بر  عالوه  پرداخت.  سمپوزیوم  این  مخصوص 
این تالش شد مصاحبه و گفت و گوهایی با 

فعاالن و صاحب نظران و همین طور مدیران 
شرکت های فوالدی داشته باشیم که در شماره 
بعد نشریه چیالن )خرداد 9۶( منتشر خواهد 
شد و در سایت چیالن آنالین و کانال تریبون 

فوالد درج می شود.
ازجمله شرکت های فوالدی که در این دوره 
از سمپوزیوم حضور یافتند می توان به فوالد 
خراسان،  فوالد  خوزستان،  فوالد  مبارکه، 
هرمزگان،  فوالد  کیش،  جنوب  کاوه  فوالد 
فوالد امیرکبیر کاشان، فوالد یزد، گل گهر به 
همراه  به  چادرملو  تابعه،  شرکت های  همراه 
شرکت های تابعه، فوالد تکنیك، فوالد معدن 
فوالد،  توکا  هلدینگ  متیل،  فوالد  پاسارگاد، 
فوالد  خودرو،  ورق  خوزستان،  اکسین  فوالد 
سنگان، ایریسا، فوالد سنگ مبارکه، ایمیدرو، 
مادکوش، گروه ملی فوالد ایران، فوالد آلیاژی، 
اسکوتك، ایراسکو، یگانه اندیش صنعت، ذوب 
آهن خزر، فوالد نظنز، ارتعاشات صنعتی، فوالد 
پتروسیس،  زمین،  گهر  آبانگان،  سابکاران، 
تعاونی نوردکاران فوالد ایرانیان و آمیژه مواد 
در  فعال  شرکت های  از  دیگر  برخی  و  آسیا 

صنعت فوالد اشاره کرد.
سید  اختتامیه  مراسم  در  نیز  خاتمه  در 
انجمن  مدیره  هیئت  عضو  شهرستانی،  رضا 
تولیدکنندگان فوالد به عنوان مدیر برگزیده 
فوالدي در بخش خصوصي انتخاب و از وی تقدیر 
شد. همچنین از خدمات ارزنده محمود مصري 

نژاد مدیر مجتمع صنعتي چادرملو در گندله 
سازي اردکان در این مراسم تجلیل به عمل آمد. 
در این بین برخی مدیران شرکت های فوالدی 
در گفتگو با چیالن مطالبی مطرح کردند که از 

مهم ترین آن ها موارد زیر را می توان نام برد:
• ممتازان، معاون فروش فوالد کاوه جنوب کیش 
در این نمایشگاه و در گفتگو با چیالن از برنامه 
صادراتی یك میلیون تنی فوالد کاوه برای سال 
9۷ و امیدرواری ها برای اجرای عملیات اجرایی 
فاز دو فوالدسازي تا پایان سال آینده خبر داد.

• سلطاني قائم مقام مدیرعامل آهن مجد هم در 
بازدید از غرفه چیالن برنامه ریزي این شرکت 
براي سال 9۷ را تهاتر5۰۰ هزارتن مواد اولیه با 

کارخانجات فوالدي اعالم کرد.
• جبلی، مشاور مدیرعامل آبسان پاالیش گفت: 
به زودی کار احداث تصفیه خانه فوالد سبزوار 

یکي از طرح های استانی را آغاز می کنیم.
و  آهن  شرکت  بازرگانی  مدیر  کاتوزیان،   •
فوالد ارفع هم در گفت و گو با چیالن در این 
نمایشگاه اظهار داشت: ارفع در راستای تولید 
محصوالت کیفی موفق به تولید شمش وانادیوم 
دار شد. یکی از کاربردهای این نوع شمش در 

نبشی های دکل های برق فشار قوی می باشد.
• کریمی وثیق، مدیر عامل نفت و گاز سرو به 
چیالن خبر داد: تاییدیه های عملکرد کاتالیست 
از دو مجتمع فوالد مبارکه و فوالد خوزستان را 

دریافت کردیم.

شرکت  اقتصادی  و  مالی  معاون  سیدی   •
چادرملو هم خبر داد: شرکت چادرملو طلبی که 
از شرکت مدیریت توزیع برق داشت را با بدهی 

سازمان امور مالیاتی تهاتر کرد.
• سیفتی، رئیس مهندسی فروش فوالد آلیاژی 
ایران به چیالن گفت: پروژه بومی سازی مواد اولیه 
تولیدکنندگان پیچ و مهره خودرویی با موفقیت 
به اتمام رسید و تاییدیه های الزم دریافت شد.

• تفضلی، مدیرعامل فوالد شادگان به چیالن 
تعالی سازمانی در  به  تعهد  داد: گواهی  خبر 
به  شادگادن  فوالد  توسط  تولید  سال  اولین 

عنوان اولین طرح فوالد استانی اخذ شد.
• عرفانیان، بنیانگذار فوالد مبارکه هم به چیالن 
گفت: اجرای نادرست اصل 44 قانون اساسی 
فوالد خوزستان، گروه ملی فوالد و فوالد اکسین 

را به مرگ تکنولوژی نزدیك کرد.
• گندله مادکوش هم خبر از افتتاح فاز نخست 
این طرح با ظرفیت 2.5 میلیون تن تا پایان 

سال 9۷ خبر داد.
• نجف آبادی مدیر عامل ایریسا نیز در گفتگو 
با چیالن از فصل جدید تعامل این شرکت با 
کارشناسان  و  تجاری  همکاران  و  مشتریان 

صنعت آهن و فوالد خبر داد.

بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

بخش خصوصی انتظار چه نوع 
حمایتی از دولت دارد؟

تقی ممتازان
معاون بازرگانی فوالد کاوه جنوب کیش

در بسیاری از کشورها حمایت دولت ها از بخش خصوصی 
حمایت عملی است در حالی که در ایران حمایت از بخش 
خصوصی در حد شعار و صوری است. برای مثال بخش 
خصوصی ایران در دیپلماسی اقتصادی و مذاکرات سیاسی 
یا در  ندارد  اقتصادی دولت حضور  و  تیم سیاسی  همراه 
صورت حضور، نقش آن کمرنگ است. ایران در مذاکرات 
یا  نفت  مانند  بخش هایی  بر  تنها  المللی  بین  تجاری 
پتروشیمی متمرکز شده و هیچگاه هیئت دیپلماتیکی از 
ایران در زمینه فروش سایر اقالم مانند فوالد رایزنی نکرده 
بخش  به  واگذاری ها  که  می بینیم  دیگر  سوی  از  است. 
خصوصی در ایران تنها درقالب جداسازی یك شرکت از 
این  است.  خصوصی  بخش  به  آن  سپردن  و  دولت  بدنه 
نوع خصوصی سازی با هدف سبك سازی و چابك سازی 
باید  انجام می شود درصورتی که مسئولیت دولت  دولت 
الگوهای  ایران  در  یابد.  افزایش  شرکت ها  این  درقبال 
ناموفقی از واگذاری شرکت های دولتی به خصوصی داریم 
اکسین،  فوالد  را می توان شرکت های  آن  بارز  نمونه  که 
نورد و لوله اهواز و گروه ملی فوالد دانست. این شرکت ها 
بعد از خصوصی سازی چون از سوی دولت رها شدند در 
نتیجه به تعطیلی کشیده شدند و صنعت فوالد را دچار 
مشکل کردند. بنابراین دولت باید در واگذاری ها به بخش 
خصوصی سیاست های حمایتی پیش بگیرد نه اینکه آن ها 
هیچ  در حال حاضر  متاسفانه  کند.  رها  به حال خود  را 
و  بخش خصوصی  از  برای حمایت  عملیاتی  برنامه  گونه 
تالش برای توسعه صادرات یا تالش برای تامین نقدینگی 
تولیدکنندگان بخش خصوصی وجود ندارد. حتی آن قدری 
که با تجار همکاری می شود با تولیدکننده بخش خصوصی 

نمی شود درحالی که اکثر بدهکاران بانکی تجار هستند. 

با این اوصاف، بهترین راهکار و کمکی که دولت می تواند 
اینکه  جای  به  که  است  این  کند  خصوصی  بخش  به 
دولت در برنامه ریزی برای بخش خصوصی ورود کند به 
دنبال حمایت از بخش تولید و واحدهای خصوصی باشد 
برای  بتواند  خصوصی  بخش  که  کند  فراهم  شرایطی  و 
سودآوری  و  صادرات  و  تولید  برنامه  خود  بعد  سال های 
تدوین کند. باید در عرصه بین المللی و صادرات، دست 
از  را  و حمایت های الزم  بگذاریم  باز  را  بخش خصوصی 
آن انجام دهیم. این کوچك ترین کاری است که می توان 
برای این بخش انجام داد. در چین برای کمك به صادرات، 
امکانات ترابری ارتش و نیروهای نظامی به صورت رایگان 
در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد درحالی که یکی 
از مشکالت اصلی در کشور ما حمل آن هم حمل زمینی 
است و هیچ گونه کمك یا عزم و اراده ای هم برای بهبود 
آن از سوی دولت انجام نمی شود. پس چطور می توانیم 
را  باشیم محصول خود  انتظار داشته  از بخش خصوصی 
به  با قیمت های رقابتی  بنادر برساند و  به  برای صادرات 
فروش برساند. مراجع تصمیم گیر، بخشنامه نویس و ابالغ 
کننده در ایران تماما دولتی هستند و خصوصی ها موظف 

به اجرای آنها هستند که این روند باید اصالح شود.
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دنبال کنید.
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بخش فوالد سازی سپید دشت  واقع در چهارمحال و بختیاری مورد بهره برداری قرار می گیرد.

فوالدسازی سپیددشت اولین طرح فوالد استانی که سال آینده به بهره برداری می رسد
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اخ اعضای انجمن تولیدکنندگان فوالد 
برندگان جایزه بهـــره وری شدند

افزایش سرمایه جهان فوالد 
سیرجان ثبت شد

افتتاح فاز نخسـت کارخـــانه احیا 
مستقیم مجتمع صبا فوالد خلیج فارس

تولید در ذوب آهن رونق گرفت
بانک تجارت سهم خود در فوالد 

مبارکه را آماده فروش کرد

پنجمین همایش بهره وری معادن و صنایع معدنی با حضور 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس هیئت عامل 
ایمیدرو برگزار شد و دکتر مهدی کرباسیان، رئیس هیئت 
عامل ایمیدرو در این همایش اظهار داشت: طی سال های 
گذشته شایسته ساالری آن طور که الزم بوده محقق نشده 

و عمدتا به صورت شعاری مطرح شده است.
کرباسیان ادامه داد: اقتصاد نفتی همواره بر تصمیم گیری ها 
سایه انداخته و مانعی در برابر رشد نرخ بهره وری شده 
است به ویژه آنکه ترکیب این نوع اقتصاد با سیاست موجب 
نظر  از  اینکه  بیان  با  است. وی  وری شده  بهره  تضعیف 
فناوری نسبت به دنیا عقب هستیم اظهار داشت: کشور 
چین با سرمایه و دانش خارجی توانست اقتصاد خود را 
متنفع کند و باید دید آیا با ورود سرمایه خارجی به آن 

کشور،  دچار عقب ماندگی شد یا منافعی داشته است.
وی درباره جایزه بهره وری معادن و صنایع معدنی گفت: 
این جایزه اکنون جایگاهی برای خود پیدا کرده و به دلیل 
آنکه با شاخص های سازمان ملی بهره وری تطبیق دارد،  

توانسته در رتبه بندی جوایز بهره وری هم قرار گیرد.
در خاتمه این همایش نیز ۱۶ شرکت و پروژه برنده جایزه 
دیگر  عبارت  به  شد.  تجلیل  آنها  از  و  شدند  وری  بهره 
انتخاب  برای  شرکت های بخش معدن و صنایع معدنی 
برندگان جایزه بهره وری در 4 سطح مشتمل بر آغازگران 
و  بهره وری  پیشروان  وری،  بهره  تالشگران  بهره وری، 
پیشتازان بهره وری ارزیابی شدند و از این میان، ۱۰ شرکت 
و 5 پروژه جزو »تالشگران بهره وری« و یك شرکت جزو 

»پیشروان بهره وری« برگزیده شد.
شرکت های برنده جایزه بهره وری در بخش معدن به عنوان 
موته،  طالی  ویان،  فوالد  شامل  وری«  بهره  »تالشگران 
سیمان زابل، فوالد غدیر ایرانیان، فوالد آذربایجان، زغال 
ایران،  آلومینای  اسفوردی،  فسفات  مرکزی،  البرز  سنگ 

صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس و گل گهر بودند. 
همچنین پروژه های برنده در بخش صنایع معدنی به عنوان 
»تالشگران بهره وری« مشتمل بر فوالد خراسان )اصالح 
مکانیزم کالریفایر با رویکرد کاهش توقفات بهره برداری، 
کاهش مصرف آب و انرژی(، فوالد مبارکه )بومی سازی و 
جایگزینی ۱۶ عدد پایه هیدروژنی و اتوماسیون صنعتی 
ایران  روی  معادن  توسعه  شرکت(،  سرد  نورد  درناحیه 
واحد  کاربری  تغییر  با  اکسیدی  لیچ  واحد  )راه اندازی 
تولید کنسانتره BZS شرکت تولید ذوب روی بافق(، سنگ 
آهن جالل آباد )سرمایه گذاری و احداث کارخانه تولید 
کنسانتره از بارهای باطله کم عیار هماتیتی معدن( و سنگ 
کارخانه  در  )اصالح خطوط خردایش کك  مرکزی  آهن 
افزایش  و  تولید  فرایند  بهبود  برای  بافق  آگلومراسیون 
بهره وری( بودند. عالوه بر این، شرکت مادر تخصصی توسعه 
معادن و صنایع معدنی ایران )میدکو( به عنوان »پیشروان 

بهره وری« انتخاب شدند.
گفتنی است، چیالن نیز به دلیل اهمیت بحث بهره وری 
در صنعت فوالد در شماره پایان سال خود )شماره ۷8( 
به موضوع بهره وری با نگاه به بهره وری نیروی انسانی در 

صنعت فوالد پرداخته است.

مدیرعامل  موسوی،  اهلل  حجت  سید  چیالن،  گزارش  به 
این خبر که  اعالم  با  بازنشستگی مس  موسسه صندوق 
سرمایه شرکت فوالد سیرجان ایرانیان طی دو مرحله از 
2 هزار میلیارد ریال ابتدا به 4 هزار میلیارد ریال و سپس 
به ۷ هزار میلیارد ریال رسید گفت: این میزران افزایش 
سرمایه به صورت رسمی ثبت شده است. وی افزود: سهام 
مستقیم صندوق بازنشستگی در سال 95 و 9۶ طی این دو 
مرحله به 35 درصد اصالح شده و هم اکنون با شرکت های 
تابعه معادل 49 درصد از کل سهام شرکت مذکور را در 
اختیار دارد. موسوی خاطرنشان کرد: با هماهنگی سهام 
دار اصلی، عرضه تولیدات شرکت مذکور از طریق بورس 
و در نهایت برنامه ریزی برای عرضه سهام شرکت مذکور 
در فرابورس از ابتدای سال نیز در اولویت کاری قرار گرفته 
است. گفتنی است، در ترکیب سهامداران شرکت مجتمع 
جهان فوالد سیرجان، 5۱ درصد سهام متعلق به گل گهر 
و 49 درصد صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس 

ایران و شرکت های تابعه است.

فوالد  صبا  مجتمع  در  ایران  گرم  بریکت  کارخانه  اولین 
با ظرفیت تولید یك و نیم میلیون تن در  خلیج فارس 
سال با حضور رئیس جمهور افتتاح شد. به گزارش چیالن، 
حسن روحانی با حضور در مجتمع صبا فوالد خلیج فارس، 
قسمت های  از  مجموعه  این  نخست  فاز  افتتاح  ضمن 
مختلف فعالیت در کارخانه تولید آهن اسفنجی )بریکت 
گرم( بازدید و با توضیح مسئوالن در جریان چگونگی روند 
احداث و تولیدات این کارخانه قرار گرفت. گفتنی است، کل 
ظرفیت اسمی فاز نخست واحد آهن اسفنجی ۱.5 میلیون 
تن است و در فازهای بعدی طبق برنامه ریزی های صورت 
گرفته قرار است این ظرفیت به 4.5 میلیون تن برسد. این 
کارخانه با سرمایه گذاری یك هزار میلیارد تومانی هلدینگ 
انرژی صندوق بازنشستگی کشوری عملیاتی شده و 4۰۰ 
نفر اشتغال مستقیم و حدود هزار نفر اشتغال غیر مستقیم 
روش  به  اسفنجی  آهن  واحد  اولین  کارخانه  این  دارد. 
ایران است که در منطقه ویژه اقتصادی  بریکت گرم در 
صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس بندرعباس قرار دارد. 
ظرفیت این کارخانه، تولید پنج میلیون تن مقاطع فوالدی 
در سه مرحله است که در مرحله نخست آهن اسفنجی 

تولید می شود.

شرکت های برتر فوالدی 
در روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان معرفی شدند

همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان همه ساله با حضور برخی از مسئوالن کشوری، مسئوالن وزارت 
صمت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین برخی نمایندگان جامعه مصرف کنندگان و مدیران 
بنگاه های اقتصادی برتر در حوزه حمایت از حقوق مصرف کنندگان برگزار می شود و از برخی تولیدکنندگان برتر در 
این زمینه تقدیر می گردد. در همین راستا چیالن برخی شرکت های فوالدی که موفق به اخذ گواهی نامه در این مراسم 

شده اند را معرفی کرده است:

فوالد مبارکه: تندیس طالیی حقوق مصرف کنندگان 
حقوق  از  حمایت  ملی  روز  همایش  هفدهمین  در  مبارکه  فوالد  شرکت 
تندیس  دریافت  به  موفق  متقاضی،  شرکت   ۷93 بین  از  مصرف کنندگان 
طالیی ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان شد. بهرام سبحانی، مدیرعامل 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان در خصوص اخذ این تندیس گفت: ما به این 
عمدتا  که  مبارکه  فوالد  محصوالت  مصرف کنندگان  که  داریم  اعتقاد  اصل 
صنایع و واحدهای تولیدی هستند حق و حقوقی دارند و وظیفه ما این است 
که به حقوق مصرف کنندگان کاالهای خود احترام گذاشته و فرآیندهای تولید 
را به گونه ای طراحی کنیم تا نظرات مصرف کنندگان تامین شود؛ البته این کار را به صورت سیستماتیك انجام داده ایم. 
وی افزود: تولیدات ما براساس سفارش مشتری است بنابراین از ابتدا تا انتهای خط تولید که در 5 کارگاه انجام می شود 
به دنبال تامین نظر مشتری و رعایت حقوق مصرف کنندگان هستیم و همواره این اطمینان را حاصل می کنیم که به 

نیازهای خریدار پاسخ مثبت داده ایم.

فوالد خوزستان: تندیس طالیی رعایت حقوق مصرف کنندگان  
شرکت فوالد خوزستان با دریافت تندیس طالیی رعایت حقوق مصرف کنندگان 
قرار  مشتری  رضایتمندی  پیشگامان  رده  در  متوالی  سال  ششمین  برای 
را  یاد شده  قائم مقام فوالد خوزستان، تندیس طالیی  گرفت. علی مسیبی 
به نمایندگی از تمامی کارکنان پرتالش شرکت دریافت کرد. با احتساب این 
تندیس که وزیر صنعت، معدن و تجارت به قائم مقام فوالد خوزستان اهدا 
کرد، تعداد دستاوردهای ۱2 ساله شرکت فوالد خوزستان در این زمینه به 
۱۰ گواهینامه و 8 تندیس رسید. بر اساس آمارهای اعالم شده، شرکت فوالد 
خوزستان در سال 9۶ ضمن تامین نیاز داخل، بالغ بر ۷۰ درصد از تولیدات خود را به صادرات اختصاص داده و روانه 

بازارهای بین المللی در اقصی نقاط جهان ساخته است.

فوالد هرمزگان: گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان 
شرکت فوالد هرمزگان نیز در هفدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان از بین ۷93 شرکت، موفق به دریافت گواهینامه ملی رعایت 

حقوق مصرف کنندگان شد.   

فوالد اکسین خوزستان: گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان
همچنین شرکت فوالد اکسین خوزستان موفق به دریافت گواهینامه رعایت 
حقوق مصرف کنندگان شد. این گواهی نامه در مراسم چهارمین دوره اعطای 
گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان به شرکت فوالد اکسین اعطا و دکتر 

بشارتی زاده رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد اکسین خوزستان آنرا تحویل گرفت.

ذوب آهن اصفهان: تندیس طالیی رعایت حقوق مصرف کنندگان 
ذوب آهن اصفهان برای پنچمین سال پیاپی به عنوان شرکت برتر در رعایت حقوق مصرف کنندگان شناخته شد و 
برای اولین بار تندیس طالیی و لوح سپاس مربوطه را درهفدهمین همایش 
روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان کسب نمود.  در این آیین، توسط 
دکتر شریعمتداری وزیر صنعت، معدن و تجارت تندیس طالیی و لوح سپاس 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان به احمد صادقی مدیر عامل ذوب آهن 

اصفهان اهدا گردید.
احمد صادقی مدیر عامل ذوب آهن اصفهان درخصوص این تندیس گفت: 
این مجتمع بزرگ صنعتی در نیم قرن حیات پر افتخار خود، همواره نه تنها 
استانداردهای الزم را رعایت نموده، بلکه در تدوین استانداردهای ملی صنعت 
فوالد نقش اصلی را ایفا کرده است. وی افزود: ذوب آهن اصفهان از ابتدای تاسیس، کیفیت محصوالت خود را در باالترین 
سطح حفظ نموده و این برند معتبر با رعایت استانداردهای مورد نظر جهانی شده است که در مجموع رضایت مشتریان 
را در پی داشته است. صادقی ابراز امیدواری نمود که با ادامه این روند ارزشمند ذوب آهن بتواند عظمت و جایگاهش را 

دوباره در سطح کشور بدست آورد.
دریافت  به  موفق  کاشان  کبیر  امیر  فوالد  شرکت  است،  گفتنی  همچنین 

تندیس نقره اي سازمان حمایت از مصرف کنندگان شد.
از  حمایت  سازمان  کارشناسی  و  دقیق  بررسی های  در  است  ذکر  شایان 
مصرف کنندگان در طی سال گذشته و بر اساس معیارهایی همچون رضایت 
دارا  بررسی شکایات مشتریان،  نظامند جهت  رویکردهای  مشتریان، وجود 
بودن استانداردهای کیفیت، شفافیت در قیمت گذاری محصوالت، دارا بودن 
استانداردهای ایزو 2۰۰۰ و ایزو 4۰۰۰، کسب تندیس ها و گواهینامه های 
بین المللی و همچنین افزایش صادرات محصوالت نسبت به دوره های قبل، طراحی و توسعه محصوالت جدید، افزایش 
بهره وری و کاهش هزینه های تولید، ارتقا کمی و کیفی کاالها و خدمات پس از فروش، خدمات مدرن و جلوگیری از 

واردات، داشتن واحد تحقیق و توسعه و نوآوری و ... لوح تقدیر و تندیس طالیی به برترین ها اعطا می شود.

اصفهان  آهن  ذوب  برداری  بهره  معاون  افضلی،  اردشیر 
سال  نخست  ماهه  در ۱۱  این شرکت  تولید  افزایش  از 
جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: 
به ۱۱  نسبت  تاکنون  جاری  سال  ابتدای  از  آهن  ذوب 
ماهه اول سال گذشته افزایش 25 درصدی در تولید کك، 
حدود ۶ درصدی در تولید بخش فوالدسازی و بیش از ۱۱ 

درصدی را در تولید آگلومره رقم زده است. 
گفت:  آهن  ذوب  تولیدات  تنوع  به  اشاره  ضمن  افضلی 
این شرکت به ویژه در بخش نورد، در کشور منحصر به 
تیرآهن  همچون  محصوالتی  تولید  به  قادر  و  است  فرد 
بال پهن، ریل و مقاطع مختلف است که در کشور تنها 

تولیدکننده این محصوالت محسوب می گردد.

ادامه واگذاری سهام شرکت ها به صورت بلوکی در  در 
روزهای پایانی سال، بانك تجارت بعد از اعالم عرضه ۱۰ 
الکترونیك پارسیان در آخرین روز  درصد سهام تجارت 
کاری سال، سهام سه شرکت فوالد مبارکه، پتروشیمی 
شیراز و پتروشیمی پردیس را هم آماده فروش کرده است. 
به این ترتیب، دوشنبه 2۱ اسفند بلوک 2.۷5 درصدی 
"فوالد" معادل بیش از دو میلیارد و ۶5 میلیون و ۷۷5 
هزار سهم به قیمت پایه 324۰ ریال ، ۱.۱۷ درصد سهام 
"پردیس" معادل بیش از ۷۰ میلیون و 552 هزار سهم 
به قیمت پایه هر سهم 88۱8 ریال و ۱.۷۶ درصد سهام 
"شیراز" معادل بیش از 89 میلیون و 945 هزار سهم به 
قیمت پایه هر سهم 3۰۶۶ ریال ، روانه میز فروش خواهد 

شد.
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CFR

32/5-33/535/5-3۶/54۱-424۰/5-4۱/543/5-44/544/5-45/539-4۰44-4544/5-45/5

۶5  درصد وارداتی- شمال چینسنگ آهن
CFR

۷8-۷98۱/5-82/58۶-8۷85/5-8۶/588/5-89/59۱-9289-9۰9۶-9۷9۶-9۷

52 درصد وارداتی- شمال چینسنگ آهن
CFR

28/5-29/528/5-29/528/5-29/528/5-29/528/5-29/528/5-29/528/5-29/528/5-29/528/5-29/5

صادراتی- دریای سیاهشمش
FOB

4۶545۰48۰5۰55۱55۰548۷/552۰52۰

۶۰۱-58۶599-584584-5۷4582-5۷35۷2-5۶85۷۱-5485۶۶-54454۶-54۶542-544صادراتی چینورق گرم

صادراتی دریای سیاهورق گرم 
FOB

535-54۰52۰-53۰525-53۰54۰-545555-5۶55۷۰-58۰585-59۰585-595585-595

 وارداتی اروپا ورق گرم
CIF ۶۱۶-۶28۶۰۰-۶۱۱۶۱۰-۶۱۶۶33/5-۶39/5۶4۱/5-۶4۷/5۶۶۰/5-۶۷3۶85-۶9۷/5۶94-۷۰۶۶9۶-۷۰5

۶35-۶35۶3۰-۶35۶3۰-۶2۰۶25-۶۱5۶۱5-۶۰۰۶۰5-58۰59۰-58۰5۷5-59۰5۷5-58۰صادراتی دریای سیاهورق سرد

صادراتی ترکیه میلگرد
FOB

5۱5-52۰5۱۰-5۱5525-53۰545-5555۶5-5۷55۶۰-5۶455۰-5۶۰5۷5-5855۷5-585

5۷۰-5۷۰55۰-58۰55۰-5۷۰5۶۰-5۶555۰-5۶553۰-5۶۰53۰-58۰53۰-5۷553۰-555داخلی اروپامیلگرد 

صادراتی چینمیلگرد 
FOB

52۱-5225۱454۰-54255۷-559554-55۶54۰-542548-55۰55۱-55255۷-559
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داخلی
 تشکیل شرکت های صوری برای کدفروشی و فرار از پرداخت مالیات

اینکه شرکت های صوری با هدف کدفروشی و فرار از  با بیان  وزیر اقتصاد 
پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شکل می گیرند گفت: بعضا دیده شده که یک 

شرکت بیش از ۲۰۰ شماره حساب داشته است.

 صادرات به عراق 5.5 میلیارد دالری شد

رایزن بازرگانی ایران در عراق گفت: در ۱۱ ماهه سال جاری، صادرات غیر نفتی 
ایران به عراق به رقم ۵.۵ میلیارد دالر رسید.

 فراهم شدن امکان ثبت درخواست خرید ارز برای تمام ارزها

امکان ثبت درخواست خرید ارز برای تمام ارزها فراهم شد.

 ایران و روسیه در خصوص تأمین مالی پروژه های بزرگ گفت وگو می کنند

سفیر ایران در روسیه گفت: ایران و روسیه در دور بعدی نشست کمیسیون 
مشترک دو کشور در خصوص تامین مالی پروژه های بزرگ حمل و نقل و 

انرژی رایزنی خواهند کرد.

 درآمد ۱۲۰۴ میلیارد تومانی دولت از محل خصوصی سازی طی ۱۱ ماه

از ابتدای امسال تا کنون ۱۲۰۴۴میلیارد ریال سهم و اموال دولتی از طریق بورس 
و مزایده واگذار شده است.

 حذف ثبت سفارش با دالر موجب باال رفتن نرخ تورم در ایران می شود

پایگاه آمریکایی فوربز طی گزارشی نوشت: ممنوعیت ثبت سفارش کاال با دالر 
در ایران با اضافه کردن یک الیه بیشتر به سواپ ارزی موجب باال رفتن هزینه 
واردات کاال به ایران خواهد شد و این می تواند موجب باال رفتن نرخ تورم شود.

 طرح ادغام سازمان توسعه تجارت و گمرک در مجلس تهیه شد

ادغام  برای  فوریتی  تهیه طرح دو  از  اقتصادی مجلس  سخنگوی کمیسیون 
سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران خبر داد.

خارجی
 پیام سیاسی اروپا به ترامپ با وضع مالیات سنگین بر کاالهای آمریکایی

از  تنظیم فهرستی  اروپا در حال  اروپا گفت: کمیسیون  یک عضو کمیسیون 
کاالهای آمریکایی، برای وضع مالیات سنگین بر روی آنها در پاسخ به وضع 

تعرفه بر روی فوالد و آلومینیوم از سوی دولت ترامپ است.

 تولید نفت اوپک به پایین ترین رقم در ۱۰ ماه گذشته رسید

تولید نفت اوپک در ماه فوریه، عمدتا به دلیل تعمیر یک میدان نفتی در امارات 
و ادامه کاهش تولید ونزوئال به پایین ترین رقم ۱۰ ماه گذشته رسیده است.

 رشد ۱۸ درصدی فروش رنو فرانسه به ایران در نخستین ماه ۲۰۱۸

فروش رنو فرانسه به ایران در نخستین ماه سال جاری میالدی با رشد ۱۸ 
درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۵ هزار و ۸۴۶ دستگاه رسید.

 عرضه سهام آرامکو توجه دولت انگلیس را به خود جلب کرد

کابینه انگلیس که در حال مقدمه چینی برای سفر محمد بن سلمان ولیعهد 
عربستان به لندن است، در خصوص عرضه اولیه سهام شرکت آرامکو گفت 

وگو کرده است.
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فعاالن بازار گزارش کرده اند، تولید فوالد خام چین در ماه فوریه، حدود 5۷.88 میلیون تن تخمین زده می شود و تولید روزانه آن 2.۰۷ میلیون 
تن بود که به میزان ۱.۶ درصد یا 34 هزار تن از مدت مشابه ماه پیش کمتر است. به گزارش چیالن، پیش بینی می شود تولید فوالد خام چین 

در اواخر ماه فوریه حدود ۱۶.4 میلیون تن بوده باشد و تولید روزانه به طور متوسط حدود 2.۰۶ میلیون تن گزارش شود.

تولید روزانه فوالد خام چین 2.07 میلیون تن ثبت شد

خرید شرکت فوالد ایتالیایی به هدف ارائه 
خدمات بهتر به خودروسازان اروپا

گزارش انجمن جهانی فوالد از تولید شمش فوالد در جهان
 تولید شمش فوالد جهان در ژانویه 2018 رشد کرد

صادرات چدن برزیل در ژانویه افزایشی بود

درآمد کارخانه Evraz روسیه در سال 2017 رشد داشت

است  مایل   JSW فوالدی  شرکت 
را   Aferpi ایتالیایی  فوالد  کارخانه 

خریداری کند.
دومین    Aferpi چیالن،  گزارش  به 
تولیدکننده بزرگ فوالد ایتالیا است 
راه  ریل  مانند  که محصوالت طویل 
خودروسازی  ویژه  میله های  آهن، 
ارائه  با هدف   JSW توسط   Aferpi بحث خرید  تولید می نماید.  نقلیه  وسایل  و 
اقدام  این  با  است.  اروپا  خودروسازی  صنایع  در  بهتر  خدمات  و  محصوالت 
زیرساخت های خط نورد گرم از سوی طرف هندی به ایتالیا تحویل داده می شود 
و محصول با ارزش افزوده باال به طور مستقیم در اختیار مصرف کنندگان نهایی 

داخلی اروپا قرار می گیرد. 
طبق این گزارش، JSW در سال 2۰۱4 هم به فکر خرید این شرکت بود البته آن 
زمان شرکت با نام Lucchini به Cevital الجزایر فروخته شد و توسط خریدار به 

Aferpi تغییر نام یافت.

براساس گزارش انجمن جهانی فوالد، کشورهای عضو این نهاد بین المللی در ژانویه 
2۰۱8 تولید ۱4۰ میلیون تنی شمش را به ثبت رساندند که در مقایسه با ژانویه سال 
قبل رشد ۰.8 درصدی داشت. در این بین تولید چین ۶۷ میلیون تن بود که ۰.9 درصد. 
کمتر از مدت مشابه سال قبل است. سپس ژاپن به عنوان دومین تولیدکننده برتر جهان 
در ژانویه به تولید 9 میلیون تن رسید که ۰.3 درصد باالتر از ژانویه سال قبل است. 
تولید هند هم در ژانویه به ژاپن نزدیك شد و این کشور نیز به تولید 9 میلیون تن 
رسید که البته رشد آن فراتر از ژاپن و حدود 2.5 درصد است. آمریکا با تولید ۶.۷ 
میلیون تن افت 2.2 درصدی را به ثبت رسانده است. ترکیه به عنوان یکی دیگر از 
فوالدسازان برتر دنیا موفق به تولید 3.۱ میلیون تن شمش شد که ۷.۶ درصد باالتر 
از ژانویه 2۰۱۷ می باشد. برزیل نیز با تولید 3 میلیون تن شمش، دیگر فوالدساز برتر 

جهان است که رشد ۱.3 درصدی را داشته است. 
در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، تولید شمش ایتالیا حدود 2 میلیون تن گزارش 
شد که 5.3 درصد رشد داشت. فرانسه هم با تولید ۱.5 میلیون تن شمش رشد 3 
درصدی نسبت به ژانویه سال قبل داشت و اسپانیا با تولید یك میلیون تن شمش افت 

یك درصدی داشت.

به گزارش چیالن، براساس آمار تجاری برزیل، صادرات چدن این کشور در ماه ژانویه ۱5۰ هزار تن گزارش شد که 35.5 درصد باالتر از ژانویه 2۰۱۶ و 3 درصد بیشتر 
از ماه دسامبر 2۰۱۷ است. این رشد صادرات چدن در برزیل اولین دوره سه ماهه ای بود که رشد در آن اتفاق می افتاد. ایتالیا به عنوان اولین مقصد صادرات چدن 
برزیل 45 هزار تن چدن از این کشور وارد کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 45.۱ درصدی داشت. سهم ایتالیا از واردات چدن از برزیل 3۰.5 درصد از 
کل بود. تایوان رتبه بعد را با 42 هزار تن واردات داشت که 2۰.3 درصد باالتر از ژانویه 2۰۱۷ بود و سهم آن 29 درصد از کل صادرات برزیل بود. هلند هم به عنوان 

سومین واردکننده چدن از برزیل 4۰ هزار تن چدن وارد کرده بود که سهم 25.9 درصدی از کل را دارا می باشد.

گزارش منتشر شده از عملکرد گروه Evraz روسیه که تولیدکننده فوالد و بهره بردار معادن است نشان می دهد این شرکت در سال 2۰۱۷ حدود ۱۰.8 میلیارد دالر 
سود حاصل کرده است که درمقایسه با سال 2۰۱۶ رشد 4۰.4 درصد داشت. این رشد درآمد عمدتا به دلیل افزایش قیمت فوالد و موادمعدنی در طول سال بوده است. 
در سال Evraz 2۰۱۷ هزینه های سرمایه ای خود را به حدود ۶۰۰ میلیون دالر افزایش داد که ۱۷5 میلیون دالر بیشتر از سال قبل از آن است که این امر هم ناشی 

از افزایش هزینه های پروژه ها ازجمله سرمایه گذاری در پروژه کوره بلند EVRAZ NTMK و بال میل های کارخانه بوده است.

چه کشورهایی با افزایش تعرفه فوالد از سوی آمریکا مخالفند؟
آمریکا به بهانه حمایت از امنیت ملی و تولید داخلی، قصد دارد تعرفه های وارداتی فوالد و آلومینیوم را افزایش دهد. 
درحالی که بسیاری از کشورها نظیر کانادا، برزیل، چین و حتی اتحادیه اروپا بر این باورند که اتخاذ چنین تدابیری، 

نوعی از سیاست های حمایتی برای صنایع و شرکت های بزرگ آمریکایی است.
به گزارش چیالن، پس از اعالم خبر مربوط به تصمیم ترامپ برای افزایش تعرفه های وارداتی فوالد و آلومینیوم از سوی 
آمریکا، اتحادیه اروپا نیز اعالم کرد در حال بررسی تدابیر و اقدامات تالفی جویانه ای است. این اقدام اروپا، ایاالت متحده 
را هدف قرار خواهد داد تا این کشور مجبور به برقراری تعادل در روابط تجاری با بروکسل شود. گفتنی است، صادرات 

فوالد اروپا به آمریکا در سال گذشته میالدی ۶.53 میلیارد دالر بود.
قابل ذکر است علی رغم اینکه صادرات مستقیم فوالد چین به آمریکا محدود بوده و تنها سهم 2 درصدی از واردات آمریکا را به خود اختصاص داده اما فوالد صادراتی 

چین بازار گسترده ای در جنوب شرقی آسیا، ژاپن و کره جنوبی دارد.
کانادا، برزیل و کره جنوبی سه کشور برتر واردکننده به آمریکا به حساب می آیند و به ترتیب سهم ۱۷درصد، ۱3درصد و ۱2درصدی خود را حفظ کرده اند. مکزیك 
رتبه چهارم را دارد و سهم صادرات آن به آمریکا 9 درصد است. سپس ترکیه و ژاپن هر یك با سهم ۷ درصد رتبه های 5 و ۶ قرار دارند و روسیه با سهم ۶ درصد 

رتبه هفتم، آلمان با سهم 4 درصد، تایوان و ویتنام هر یك با سهم 3 درصد به ترتیب در رتبه های هشتم تا دهم قرار دارند.
با این حال بخشی از صادرات فوالد چین به آمریکا از کارخانجات فرآوری فوالد کره جنوبی، ویتنام، ژاپن، فیلیپین و مالزی بوده است. بنابراین تغییر و افزایش 

تعرفه های وارداتی آمریکا تاثیر زیادی بر صادرات مستقیم چین به کشورهای آسیایی خواهد داشت.
حتی مخالفت ها درخصوص تعرفه های فوالد به کشورهای دیگر محدود نشده و صنعت نفت آمریکا، رهبران جمهوری خواه و شرکای تجاری بین المللی بزرگ این 

کشور هم با این اقدام مخالفند.



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 اسفندهفته اول اسفندسایز

0.433,50033,500

0.533,00033,000

0.632,00032,000

0.730,00030,000

0.831,30031,300

0.931,50031,500

131,70031,700

1.2531,70031,700

1.531,70031,700

231,70031,700

2.533,00033,000

هفته دوم اسفندهفته اول اسفندسایز

6.528,00029,500

8******

10******

1229,00029,000

1429,00029,000

هفته دوم اسفندهفته اول اسفندسایز

324,70025,200

424,70025,200

524,70025,200

624,70025,200

824,70025,200

1024,50024,900

1224,80025,300

1535,00033,500

هفته دوم اسفندهفته اول اسفندسایز

625,20025,400

824,85025,200

1024,80025,200

1224,80025,200

1425,05025,400

1626,70026,300

1839,50039,500

2044,00044,000

2244,00044,000

هفته دوم اسفندهفته اول اسفندسایز

824,80026,000

1023,30024,000

1223,30024,000

1424,30024,500

1624,30024,500

1824,30024,500

2024,30024,500

2224,30024,500

2524,30024,500

2824,30024,500

30******

32******

هفته دوم اسفندهفته اول اسفندسایز

228,70028,700

328,50028,500

427,50027,500

526,00026,000

627,00027,000

826,60026,600

1026,10026,100

1227,40027,400

1527,10027,100

2028,30028,300

2527,60027,600

روند تغییرات
قیمت محصوالت فوالدی 

در بازار تهران

قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون )ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

4۰.5۶۰35۰۱39۶/۱2/۰۷۱39۷/۰3/۰۷ورق قلع اندودفوالد مبارکه اصفهان

35.۰3۱2۷۰۰۱39۶/۱2/۰۷۱39۷/۰3/۰۷ورق گالوانیزه Gفوالد مبارکه اصفهان

2۱.95۷2۰۰۰۰۱39۶/۱2/۰۷۱39۷/۰۱/3۱تختال SMفوالد مبارکه اصفهان

2۷.9۷۷۱2۶23۱39۶/۱2/۰۷۱39۷/۰2/3۱ورق سرد Bفوالد مبارکه اصفهان

24.۶۰3253۰۰۱39۶/۱2/۰۷۱39۷/۰2/3۱ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

2۶.۱9۰3982۰۱39۶/۱2/۰۷۱39۷/۰2/3۱ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

4۰.5۶۰29۱8۱39۶/۱2/۱4۱39۷/۰3/3۱ورق قلع اندودفوالد مبارکه اصفهان

35.۰3۱23۰3۱39۶/۱2/۱4۱39۷/۰3/3۱ورق گالوانیزه Gفوالد مبارکه اصفهان

2۷.9۷۷58۰4۱39۶/۱2/۱4۱39۷/۰3/3۱ورق سرد Bفوالد مبارکه اصفهان

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،  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(

24.۶۰3۱25۰۱۱39۶/۱2/۱4۱39۷/۰2/3۱ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

2۶.۱9۰98۶2۱39۶/۱2/۱4۱39۷/۰2/3۱ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

23.2۰۰۱۰۰8۱39۶/۱2/۰2۱39۷/۰۱/3۱سبد میلگرد مخلوطذوب آهن اصفهان

23.5555۰۰۰۱39۶/۱2/۰8۱39۷/۰۱/3۱سبد میلگرد مخلوطذوب آهن اصفهان

2۶.229۱۰۰۰۱39۶/۱2/۰8۱39۷/۰۱/3۱تیرآهن ۱4 تا ۱8ذوب آهن اصفهان

25.۷8۰۱۰۰۰۰۱39۶/۱2/۰9۱39۷/۰۱/3۱تیرآهن ۱4 تا ۱8ذوب آهن اصفهان

2۷.۰۰۰۱۰۰۰۰۱39۶/۱2/۱3۱39۷/۰۱/3۱سبد تیرآهن مخلوطذوب آهن اصفهان

2۱.4۱۰2۰۰۰۰۱39۶/۱2/۰۷۱39۷/۰۱/3۱شمش بلوم )5SP)۱5۰*۱5۰فوالد خوزستان

2۱.۷893۰۰۰۰۱39۶/۱2/۰2۱39۷/۰۱/3۱تختال Cفوالد هرمزگان جنوب

2۰.8۰۰۱5۰۰۰۱39۶/۱2/۰9۱39۷/۰۱/3۱شمش بلوم )5SP)۱5۰*۱5۰مجتمع فوالد خراسان

23.8۰۷22۰۱39۶/۱2/۰۶۱39۶/۱2/۰9میلگرد A3-۱۰فوالد کرمان

23.338۱۱۰۱39۶/۱2/۱3۱39۶/۱2/۱۶میلگرد A3-۱۰فوالد کرمان


