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عرضه اختصاصی ورق گرم برای تولیدکنندگان ورق 
سرد اگر به صورت عادالنه باشد و یک قانون و شیوه 
موجب  و  است  عالی  بسیار  شود،  اعمال  همه  برای 
تخت  مقاطع  دسِت  پایین  بخش  در  تولید  رونق 
عرضه  اگر  اما  می شود.  ورق  بازار  ثبات  و  فوالدی 
ابزاری شود که  به  تبدیل  اختصاصی بخواهد مجدداً 
هر شخص بتواند سالیق خود را به واسطه آن اجرایی 
کند، همان اتفاقات قبلی رخ خواهد داد و هیچ کمکی 

نخواهد کرد.
سازوکار شرکت فوالد مبارکه برای عرضه اختصاصی 
ورق گرم برای تولیدکنندگان ورق سرد و همچنین 
سازوکار عرضه ورق سرد توسط شرکت هایی که ورق 
گرم را خریداری کرده اند، باید کاماًل مشخص و شفاف 

باشد.
اصفهان،  مبارکه  فوالد  شرکت  است  قرار  ظاهراً 
اختیار  در  را  گرم  ورق  اسنادی،  اعتبار  صورت  به 
قرار دهد. ضوابط  تولیدکننده ورق سرد  شرکت های 
گرم  ورق  که  شرکت هایی  توسط  محصول  عرضه 
به  گرم  ورق  اگر  و  باشد  مشخص  باید  خریده اند  را 
صورت اعتبار اسنادی از فوالد مبارکه خریداری شده، 
تولیدکنندگان ورق سرد هم باید محصول خود را به 
صورت اعتبار اسنادی به تولیدکنندگان ورق گالوانیزه 

بفروشند.
از  در قالب عرضه اختصاصی، نوردکار سهمیه خارج 
بورس دریافت می کند. به همین دلیل ضوابط این کار 
باید برای همه شرکت ها مشخص شود و وحدت رویه 
تا عدالت در بین تمام حلقه های  باشد  وجود داشته 

زنجیره فوالد برقرار باشد.
برخی  مابه التفاوت هایی که در  یا  پرمیوم ها  در مورد 
محصوالت فوالدی به فروشنده پرداخت می شود هم 
ضوابط  هیچ گونه  و  دارد  وجود  مشکالتی  متأسفانه 
خاصی برای آن درنظر گرفته نشده است. در این باره 
هم هر شرکتی می تواند ادعای باال بودن هزینه داشته 
باشد و پرمیوم باال از خریدار بگیرد. ضوابط و مقررات 
دریافت پرمیوم ها باید مشخص، شفاف و عادالنه باشد.

سایر  عنوان  با  هزینه ای  هم  شرکت ها  از  برخی 
مشخص کرده اند که اگر به طور مثال خریدار بخواهد 
با عرض 1000 بخرد، باید یک میزان هزینه بپردازد و 
اگر بخواهد با عرض 1250 خریداری کند، باید میزان 
هزینه دیگری بپردازد. به نظر می رسد هر شرکت برای 
خود قواعدی را دنبال می کند و هیچ نظارتی هم بر 
این قواعد نیست. لذا پیشنهاد می کنم شرکت فوالد 
است،  ورق  بازار  تأمین کننده  بزرگ ترین  که  مبارکه 
دستورالعمل واحد و مشخصی را تنظیم کند تا محور 

عمل تمامی شرکت ها باشد.
این  مهم  بسیار  مسئله  و  بنده  اصلی  کل، سخن  در 
است که باید وحدت رویه وجود داشته باشد و شرایط 
تا  باشد  عادالنه  فوالد  نجیره  حلقه های  تمام  برای 
تمام بخش ها توسعه یابند و به تولیدکنندگان برخی 

حلقه ها زیان تحمیل نشود.

مهندس اسداهلل فرشاد عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در گفتگو با چیالن 
در خصوص نتایج نشست رسته آهن اسفنجی این انجمن گفت: استقبال خوبی از این نشست به 
عمل آمد و اکثر شرکت های تولید کننده در این جلسه حضور یافتند که می توان به شرکت های 
فوالد خراسان، آهن و فوالد غدیر نی ریز، پارس فوالد سبزوار، فوالد میانه، مجتمع فوالد اردکان، 
توسعه آهن و فوالد گل گهر، فوالد قائنات، آهن و فوالد غدیر ایرانیان، فوالد سیرجان ایرانیان و 

فوالد کاوه جنوب اشاره کرد.

مهندس فرشاد گفت: رسته آهن اسفنجی مانند دیگر رسته های زنجیره فوالد از قطعی های 
پیاپی برق در تابستان امسال متضرر شدند. زمانی که فوالدسازان کشور در پی قطع برق با کاهش 
تولید رو به رو می شوند، در نتیجه از مواد اولیه کمتری استفاده می کنند و همین امر بر میزان 
تولید کارخانجات آهن اسفنجی نیز تاثیرگذار است و آن ها نیز می بایست میزان تولید خود را 

کاهش دهند زیرا برای مدت طوالنی نمی توان آهن اسفنجی را انباشت کرد. 

وی ادامه داد : محور اصلی نشست رسته آهن اسفنجی بحث در خصوص پیش بینی محدودیت 
گاز در فصل سرما بود. این محدودیت ها در سال های اخیر معموال از دی ماه آغاز می شود و 

لذا برای پیشگیری از مشکالت ناشی از قطعی گاز همفکری شد تا تصمیمات الزم اتخاذ گردد.

مهندس فرشادگفت: در این جلسه مقرر شد همکاران اطالعات دقیق دیماند و مصرف گاز 
مجموعه خود را استخراج کرده و در اختیار انجمن نیز قرار دهند تا پیگیری الزم از طریق جلسات 

مشترک انجمن با وزارتخانه صمت و نفت و شرکت ملی گاز انجام شود.

کل مصرف گاز زنجیره فوالد، فقط 7 درصد مصرف کشور است

عضو هیئت مدیره انجمن فوالد گفت: با توجه به آمار ارائه شده توسط شرکت ملی گاز، پیش 
بینی شده است که حدود 200 میلیون متر مکعب در روز در ایام پیک، مصرف را کاهش دهند 
که این اقدام بدون برنامه ریزی صحیح و لحاظ نمودن اطالعات واقعی از همه صنایع، سبب آسیب 

جدی به تولید فوالد کشور می شود.

وی افزود: برآورد انجمن بر این است که اگر 32 میلیون تن آهن اسفنجی در سال تولید شود، 
پیک مصرفی گاز واحدهای احیاء مستقیم حدود 29 میلیون مترمکعب در روز است.  در بخش 
گندله سازی تقریبا یک پنجم این مقدار و در بخش نورد و فوالدسازی ها هم تقریبا معادل گندله 

سازی مصرف گاز وجود دارد. بنابراین کل مصرف زنجیره فوالد به حدود 45 میلیون مترمکعب 
در روز می رسد که معادل 7 درصد مصرف گاز کشور است.

فرشاد اضافه کرد: ترکیب  مصرف گاز در کشور به گونه ای است که حدود 11 درصد خوراک 
پتروشیمی ، 9 درصد سوخت پتروشیمی ، 41 درصد مصارف خانگی ، 25 درصد صنعت ، 2 
درصد کشاورزی ، 4 درصد تجاری ، 6 درصد حمل و نقل و 7 درصد کل زنجیره فوالد را در 
برمی گیرد.  پس این ضرورت وجود دارد اطالعات دقیق و کاملی از وضعیت مصرفی خود را به 

وزارت خانه های صمت و نفت ارائه دهیم.

وی ادامه داد: مسئله ای که در این جلسه به عنوان شاه کلید حل مسئله مطرح شد، توزیع عادالنه 
مصرف گاز در کل کشور است. بنابراین اگر محدویتی نیز بخواهد در ماه های آتی اعمال شود، 

بایدکامال عادالنه بین همه صنایع تقسیم شود.

بخش خصوصی می تواند به دولت در واردات گاز کمک کند

مهندس فرشاد در خصوص پیشنهاد سوخت جایگزین هم گفت: سوخت های جایگزین پیشنهاد 
جالبی نیست چرا که اکثر کارخانه های احیاء مستقیم، قابلیت مصرف سوخت دوگانه ندارند و اگر 

هم داشته باشند، در مصرف آن محدودیت هایی وجود دارد.

عضو هیئت مدیره انجمن فوالد گفت: می توان برای جبران کمبود گاز برنامه ریزی کرد به طور 
مثال دولت و یا بخش خصوصی را وارد عرصه کرد تا این بخش بتواند با کمک به دولت در خرید 

گاز از کشور ترکمنستان، کمبود گاز  صنایع شمال شرق کشور را جبران کند.

ثبت اطالعات تولیدکنندگان آهن اسفنجی در سامانه جامع تجارت

وی افزود: موردی دیگر که در این جلسه هم اندیشی مطرح و قرار شد در جلسات بعدی پیگیری 
شود بحث ثبت اطالعات شرکت ها در سامانه جامع تجارت است.

وی گفت: با توجه به این که مدیر کل دفتر صتایع معدنی وزارت صمت به روسای سازمان های 
راستای  در  تاکید کرده  فوالد  زنجیره  توزیع کل  و  تولید  فعاالن  تمامی  و  ها  استان  صمت 
شفاف سازی توزیع زنجیره تامین کاالهای بورسی اطالعاتشان را درسامانه جامع تجارت ثبت 

کنند، انجمن از همه اعضا خواسته است اطالعاتشان را در این سامانه ثبت کنند.

نخستین نشست هم اندیشی مدیران آموزش شرکت های فعال زنجیره فوالد روز سه شنبه 27 
مهرماه سال جاری از طریق سامانه جلسات مجازی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران برگزار شد.

به گزارش چیالن، در این نشست مدیران شرکت های فوالد هرمزگان، فوالد خراسان، فوالد 
بوتیای ایرانیان، فوالد غرب آسیا، آهن و فوالد ارفع، معدنی و صنعتی چادرملو ، فوالد امیرکبیر 
کاشان، فوالد غدیر نی ریز، فوالد آذربایجان، فوالد صنعت بناب، صنایع هفت الماس، مجتمع 
فوالد ویان و غلتک سازان سپاهان حضور داشتند و در خصوص مسائل حوزه آموزش در زنجیره 

فوالد به تبادل نظر پرداختند.
در این نشست هم اندیشی، حاضرین ضمن اعالم نظر در خصوص فرم نیازسنجی آموزشی 
زنجیره فوالد، در خصوص فعالیت های آتی آکادمی فوالد ایران به عنوان مرکز آموزش حرفه ای 
صنعت فوالد به ایراد سخن پرداختند و خواستار تاسیس باشگاه متخصصان فوالد با همکاری 
شرکت های فوالدی شدند تا بتوان از دانش و تجربیات افراد کارآزموده و متبحر هر یک از 

شرکت ها در حوزه های مختلف به عنوان مدرس آکادمی فوالد یا به طور مستقل در سایر 
شرکت های فوالدی و معدنی بهره برداری کرد.

مهم ترین مباحث مطرح شده در این نشست به شرح زیر می باشد :
لزوم  تاسیس باشگاه متخصصان فوالد با همکاری شرکت های بزرگ فوالدی و معدنی 	
برگزاری مستمر جلسات هم اندیشی مدیران آموزش زنجیره فوالد به منظور هم افزایی نیروها 	
فراهم سازی اجرای استانداردهای معتبر آموزشی در کارخانجات فوالدی 	
تدوین استانداردهای آموزشی مورد نیاز هر شغل 	
برگزاری دوره هایی در حوزه های ریخته گری قطعات، نورد سرد، منابع انسانی و مدیریت 	
بررسی و اطالع رسانی مقررات مالی در خصوص فعالیت های آموزشی واحدهای صنعتی و معدنی  	
ارتباط با دانشگاه های معتبر در خصوص آموزش و معرفی نیروهای مستعد برای جذب  	

در شرکت ها

هفته اول دی ماه برگزار می شود:
سمینار تخصصی »چالش گاز در زنجیره فوالد«

در راستای تبیین دغدغه های جامعه آهن و فوالد کشور و تالش برای رفع آنها،گروه رســــانه ای  چیالن  
)زیر نظر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران( سمینار »چالش گاز در زنجیره فوالد« را در هفته اول دی ماه 

سال جاری برگزار می کند.
در این سمینار تخصصی، عالوه بر مدیران فوالدی و معدنی، مقامات وزارت صمت، وزارت نفــت و شرکت 
ملی گاز نیز به ارائه مطالب مفید و کاربردی در خصوص تبیین ابعاد چالش گاز در زنجیره فوالد و راهکارهای 

تامین پایدار گاز در این صنعت خواهند پرداخت.
جزئیات سمینار تخصصی »چالش گاز در زنجیره فوالد« به زودی به اطالع عالقه مندان خواهد رسید.

در نشست هم اندیشی رسته آهن اسفنجی انجمن فوالد درخواست شد:

محدودیت تامین گاز بین همه صنایع به طور عادالنه توزیع شود

در نشست هم اندیشی مدیران آموزش زنجیره فوالد مطرح شد:

لزوم تاسیس باشگاه متخصصان فوالد
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راهکارهایی برای رفع 
چالش های صنعت فوالد

جهاندار شکری
مدیرعامل ذوب آهن بیستون

با عنایت به شعارســال مبنی بر »تولید پشتیبانی و 
مانع زدایی ها«، اصلی ترین الزمه تحقق این شعار فراهم 
کردن زیرساخت ها و رفع موانع بر سر راه تولیدکنندگان 
است. در حال حاضر تأمین زیرساخت های اولیه و اساسی 
نظیر آب، برق و گاز دغدغه اصلی تولیدکنندگان شده 
است در حالی که تولیدکننده بایستی درگیر توسعه و 
ایجاد روش های جدید تولید بوده و این زیرساخت ها 

توسط دولت تأمین گردد.
برای حل چالش تأمین برق، پیشنهاد می شود دولت 
با ارائه تســهیالت ویژه به بخش خصوصی تأســیس 
نیروگاه های برق را در دستور کار قرار دهد. درخصوص 
تأمین آب نیز بایســتی تصفیه آب فاضالب شــهرها 
جهت استفاده صنایع فوالد در تمام شهرها مدنظر قرار 
گیرد. به این ترتیب کاهش قابل توجهی در استفاده از 

آب های زیرزمینی را شاهد خواهیم بود.
چالش دیگر دسترســی پایدار به مواد اولیه است. در 
حال حاضر اغلب شرکت های فوالدی در زمینه ورودی 
مواد اولیه نیازمند حمایت هستند چرا که تأمین مواد 
اولیه همچون ســنگ آهن و کنسانتره با محدودیت 

جدی مواجه است.
باتوجه به اینکه در کشور عزیزمان ایران معادن سنگ 
آهن غیرفعال و نیمه فعال موجود است، دولت می تواند 
بــرای برنامه ریزی و ســرمایه گذاری در جهت احیاء 
و توســعه این معادن گام بزرگی بردارد. این موضوع 
باعث تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی شده و 
اکتشاف، استخراج و فرآوری سنگ آهن با تکنولوژی 
روز را به ارمغان می آورد. نوسانات حجم و قیمت مواد 
اولیه در واقع موجب عدم توازن شده است که بالشک 
ورود معادن به چرخه تولید می تواند مرهمی بر این درد 

باشد و باعث تأمین پایدار مواد اولیه گردد.
موضوع مهم دیگر حمایــت از صادرات فوالد و ایجاد 
مشــوق برای صادرات محصوالت فوالدی اســت. در 
چشــم انداز صنعت فوالد در افق 1404، جایگاه ایران 
کسب جایگاه هفتم دنیا اســت. برای رسیدن به این 
مهم، در بخش خارجی بحث صادرات فوالد بسیار مهم 
و اثرگذار بوده و بزرگ ترین مانع در این مسیر، مبادالت 

بین المللی و حمل و نقل است.
در خصــوص مشــکالت و چالش های بوجــود آمده 
خصوصاً در سال های گذشته مباحث متعددی توسط 
صاحب نظران اقتصادی و فعاالن حوزه فوالد به کرات 
مطرح شــده است و راه حل های خروج از موانع مطرح 
گردیده است. مهمترین خواســته صنعت فوالد این 
است که دولت جدید در تصمیم گیری های خود تفکر 
تک بُعدی را کنار گذاشته و هنگام ابالغ قوانین خصوصاً 
در حوزه هایی همانند بورس، تامین انرژی، تامین مواد 
اولیه و قوانین بانکی و تسهیالتی، جمیع جهات را در 

نظر بگیرد.

 شماره 184 نیمه اول مهرماه 1400 

به گزارش  چیالن ، انجمن فوالد در این نامه استدالل کرده که تعدد بیش از حد بخشنامه ها و شیوه نامه ها و دستورالعمل ها در بازار 
فوالد در چند سال گذشته که گاهاً با یکدیگر متناقض هم بوده اند، موجب سردرگمی واحدهای تولیدی شده است.

این انجمن همچنین عنوان کرده که عدم معامله بیش از 4۵ درصد شمش و ۶۷ درصد مقاطع طویل عرضه شده در بورس کاال طی 
نیمه نخست سال جاری، گواه تعیین غیرکارشناسی کف عرضه ها می باشد و این مسئله موجب شده تا برخی واحدهای خوشنام 
فوالدی برای نخستین بار درگیر پرونده های تعزیراتی شوند که این امر موجب مختل شدن روند تولید در کارخانجات تولیدکننده 

فوالد شده و ممکن است به تعطیلی، کاهش تولید و صادرات و ارزآوری فوالد کشور بیانجامد.

انجمن فوالد در این نامه ها در خواست کرده با رویکرد پشتیبانی و مانع زدایی از تولید، پرونده های تعزیراتی شرکت های فوالدی 
مورد بازنگری قرار گرفته و ضمن مســاعدت در حل مسائل احتمالی، زمینه افزایش تولید وعرضه شمش و محصوالت فوالدی در 

راستای تنظیم بازار داخلی فراهم گردد.

سه شنبه ششم مهرماه برای نخستین بار عرضه ای تحت عنوان »ورق گرم نوردکاران« از سوی شرکت فوالد مبارکه در بورس کاال صورت 
گرفت. این عرضه، در واقع همان عرضه اختصاصی ورق گرم برای تولیدکنندگان ورق سرد است که مدت ها درخواست نوردکاران ورق 
سرد و همچنین انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران بود و باالخره به این درخواست ها پاسخ مثبت داده شد و عرضه »ورق گرم نوردکاران« 
توسط شرکت فوالد مبارکه در این راستا انجام شد.پیش از این، انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در تاریخ ۲0 شهریورماه طی نامه ای 
به دکتر سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت، اجرایی شدن فوری مصوبات مربوط به عرضه اختصاصی ورق گرم برای تولیدکنندگان ورق 
سرد را خواستار شده بود. پیگیری انجمن فوالد برای عرضه اختصاصی ورق گرم به بیش از یک سال پیش بازمی گردد.انجمن فوالد در 
نامه خود عنوان کرده بود که عرضه اختصاصی ورق گرم، با جلوگیری از ایجاد تقاضای کاذب و برقراری تناسب بین عرضه و تقاضا، منجر 
به عدم افزایش بی مورد قیمت در معامالت عمومی ورق گرم در بورس کاال می شود و به طور سیستماتیک افزایش عرضه ورق سرد و 
کاهش قیمت آن در بازار را در پی خواهد داشت.انجمن فوالد در نامه خود به وزیر صمت یادآور شده بود که علی رغم اهمیت عرضه 
اختصاصی ورق گرم برای تولیدکنندگان ورق ســرد در تنظیم بازار فوالد و افزایش توان تولید داخلی آن هم در ورق سرد که گلوگاه 
فعلی بازار فوالد کشور است، تاکنون مصوبات مربوطه اجرایی نشده و در صورت تداوم روند فعلی، در عرضه های بعدی ورق گرم احتمال 

افزایش تقاضا و به تبع آن افزایش قیمت وجود دارد.
منابع موثق در این مورد به چیالن  گفتند که طبق دستور وزیر صمت، از این به بعد تا ۶0 درصد ظرفیت تولیدکنندگان ورق سرد که 
پیش از این در بورس کاال عرضه داشــته اند، ورق گرم از سوی فوالد مبارکه به صورت اختصاصی عرضه خواهد شد و این عرضه ها در 
راستای فعال سازی ظرفیت های خالی ورق سرد و ایجاد ثبات در بازار ورق ادامه خواهد داشت.همچنین نوردکارانی که با استفاده از این 
عرضه های اختصاصی، مواد اولیه خود را خریداری می کنند، مکلف اند که 93 درصد ورق گرم خریداری شده را به صورت ورق سرد در 

بورس کاال عرضه کنند تا با تکمیل این زنجیره، تقاضای ورق سرد فروکش کرده و در نهایت قیمت ورق سرد و به دنبال آن ورق گرم به نفع مصرف کنندگان نهایی تعدیل گردد.

وحید یعقوبی، معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با اشــاره به  بروز رســانی اطلس ملی فوالد ایران اظهار داشــت: اطالعات اطلس ملی فوالد ایران در اپلیکیشــن انجمن 
تولیدکنندگان فوالد )ISPA APP ( دائماً توسط تیم پشتیبانی اطلس و همچنین مدیران شرکت های تولیدکننده و تامین کننده در حال به روزرسانی است و در حال حاضر اطالعات 3۲0  

شرکت تولید کننده زنجیره فوالد و بالغ بر ۷10 شرکت اصلی تأمین کننده این صنعت در این بانک اطالعاتی به روز رسانی و ثبت گردیده است. 
مهم ترین به روز رسانی های انجام شده در نیمه نخست 1400

معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران اضافه کرد: در این نرم افزار، عالوه بر جزئیات خطوط تولید کارخانجات فعال و طرح های در حال احداث که قابل جستجو بر اساس محصول 
تولیدی یا استان محل استقرار نیز می باشد، آمار و اطالعات کاربردی برای فعاالن زنجیره فوالد اعم از روندهای تولید، صادرات، واردات و مصرف ظاهری هر یک از محصوالت به همراه 
جداول و نمودارهایی از فوالد ایران و جهان نیز برای استفاده کاربران ارائه شده است. همچنین در نسخه اخیر، سایر بخش های کاربردی نرم افزار از قبیل بخشنامه ها و مقررات، دوره های 

آموزشی، گروه رسانه ای چیالن، فرصت های ساخت داخل و ... نیز به روز رسانی گردیده اند.
یعقوبی ادامه داد: عالوه بر این و با توجه به بازخوردهای اخذ شده از مدیران فوالدی و کاربران اطلس، رابط کاربری اپلیکیشن نیز به روزرسانی شده و بهبود یافته است. به گفته وی، تعداد 
حســاب های کاربری فعال در اپلیکیشــن ISPA APP  بیش از 3۵00 کاربر و اســتفاده روزانه و مستمر بیش از ۷00 کاربر از این نرم افزار می باشد که عالوه بر تولیدکنندگان، تأمین 
کنندگان صنعت فوالد نیز می توانند با تهیه پکیج اطلس ملی فوالد ایران و ارسال رزومه خود، پس از بررسی و تأیید تیم پشتیبانی به وندور لیست این نرم افزار اضافه شده و  مورد بازدید 

تمام کاربران قرار گیرند.
کاربران از نسخه جدید اطلس ملی فوالد استفاده کنند

معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران خاطر نشان کرد: کاربران برای دریافت و بهره برداری از اطالعات جدید بارگذاری شده در نرم افزار ISPA APP  الزم است نسخه جدید 
اپلیکیشن را از سایت انجمن تولیدکنندگان فوالد به نشانی www.steeliran.org دانلود و نصب یا نرم افزار نصب شده قبلی در تلفن همراه خود را به روزرسانی کنند.

 تنظیم بازار فوالد در سه مرحله
برای بازار فوالد یک برنامه سه مرحله ای تعریف شده که طی سه ماه عملیاتی خواهد 
شد. در مرحله اول در مهرماه رصد کامل اطالعاتی زنجیره فوالد را دنبال می کنیم 
تا تمام تولیدات فوالدی در بورس کاال و سامانه جامع تجارت وارد شود و رانت ها از 
بین برود. در مرحله دوم ساختار بازار را اصالح خواهیم کرد و امضاهای طالیی از بین 
خواهد رفت. در مرحله سوم در صنعت فوالد اصالح ساختاری خواهیم داشت و به 

سمت کاهش قیمت تمام شده حرکت می کنیم.
سیدرضا فاطمی امین

  وزیر صنعت، معدن و تجارت

پرونده های تعزیراتی فوالدسازان بازنگری شود
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران طی نامه ای به معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و همچنین مدیرعامل 

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، خواستار بازنگری در پرونده های تعزیراتی شرکت های فوالدی شد.

درخواست مستدل انجمن فوالد از وزارت صمت:

عرضه اختصاصی ورق گرم برای تولیدکنندگان ورق سرد آغاز شد

اطلس ملی فوالد ایران به روز شد/ دریافت بانک اطالعاتی صنعت فوالد 
در نرم افزار تلفن همراه

درخواست انجمن فوالد از وزیر صمت عملیاتی شد:

معاون اجرایی انجمن فوالد خبر داد:
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وضعیت شکننده تأمین مواد اولیه ذوب آهن اصفهان 
معاون خرید ذوب آهن اصفهان گفت: متاسفانه بدلیل نوسانات قیمتی و مشکالت مربوط به حوزه تأمین، به جای استفاده از سنگ آهن به مصرف گندله 
روی آورده ایم. در حال حاضر شاهد رقابت مخربی بر سر خرید سنگ آهن درشت دانه هستیم و این امر، کار ذوب آهن برای تأمین مواد اولیه خود را 
دشوار کرده است. کنسانتره سازان و شرکت هایی نظیر گل گهر هم به دنبال خرید این نوع سنگ آهن هستند و این رقابت، وضعیت تأمین مواد اولیه 

شرکت ذوب آهن اصفهان را پیچیده تر کرده است.

در مهرماه سال جاری با رفع محدودیت های مرتبط با مصرف برق، با تولید 712 هزار تن تختال، رکورد 
جدیدی در زمینه تولید ماهیانه در ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

با یک روز زمان کمتر نسبت به رکورد قبلی، ثبت شد.
کارکنان شرکت فوالد مبارکه اصفهان موفق به ثبت رکورد تولید 712 هزار تن فوالد در مهرماه سال 
جاری شدند؛ پیش از این در فروردین ماه سال جاری و در مدت 31 روز، رکورد تولید فوالد به میزان 
700 هزار تن به دست آمده بود. عالوه بر رکورد خیره کننده تولید ماهانه، رکورد ذوب ریزی روزانه نیز 
در واحد فوالدسازی فوالد مبارکه برای چندمین بار پیاپی در سال جاری شکسته شد و در 29 مهرماه 1400، رکورد 150 ذوب 

روزانه در ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه به ثبت رسید.
در شرکت فوالد خوزستان در مهرماه سال جاری، پس از سه سال رکورد جدیدی در تولید ماهیانه تختال به ثبت رسید. همچنین 
رکورد تولید روزانه شمش فوالدی با تولید 135۸9 تُن شمش در فوالد خوزستان در روز 13 آبان ارتقا یافت. امین ابراهیمی 
مدیرعامل فوالد خوزستان پاییز را فصل پربرکت در عرصه تولید فوالد نام برد و گفت: در مهر ماه امسال توانستیم رکورد تولید 
ماهانه شمش تختال که محصولی راهبردی به شمار می آید را با تولید 179 هزار و 212 تُن پس از سه سال ارتقا دهیم. هفتم آبان 
ماه نیز رکورد روزانه تولید شمش تختال پس از پنج سال با 733۸ تُن شکسته شد. در روز 13 آبان هم توانستیم رکورد تولید 

روزانه شمش فوالدی را پس از دو سال ارتقا دهیم.
شرکت فوالد هرمزگان نیز در مهر ماه سال جاری موفق به ثبت 4 رکورد در تولید تختال، تعداد ذوب ریخته گری شده و تعداد 
ذوب های تخلیه شده کوره های 1 و 2 شد. کارکنان فوالد هرمزگان توانستند با تولید 146106 تن تختال رکورد جدیدی را در 
تولید این محصول برای این شرکت به  ثبت رسانند. رکورد قبلی تولید تختال فوالد هرمزگان در فروردین ماه امسال و با تولید 
145150 تن تختال و در 31 روز کاری رقم خورده بود. سایر رکوردهای این شرکت در مهرماه به این شرح است: رکورد ماهیانه 
تعداد ذوب تخلیه شده از کوره شماره 2 به میزان 629 ذوب؛ رکورد ماهیانه تعداد ذوب تخلیه شده از کوره های قوس الکتریکی به 

میزان 1235 ذوب؛ رکورد ماهیانه تعداد ذوب ریخته گری شده به میزان 1240 ذوب.
فوالد سنگان نیز موفق به ثبت رکورد تولید 470 هزار تن گندله در مهرماه شد. الزم به یادآوری است، در شهریور ماه سال جاری 

نیز رکورد تولید ماهیانه گندله در فوالد سنگان به میزان 465 هزار تن محقق شده بود.
کارکنان مجتمع فوالد خراسان نیز با ثبت رکورد 197 هزار و 693 تن در واحد گندله سازی، در مهر ماه باالترین میزان تولید گندله 
در این کارخانه را از ابتدای راه اندازی تا کنون رقم زدند و همزمان، با تولید 73 هزار و 22 تن آهن اسفنجی، رکورد ماهانه تولید 
در کارخانه احیاء مستقیم شماره2 را ثبت و عالوه بر ارتقای رکورد در این ناحیه، »مجموع تولید ماهانه« دو کارخانه احیاء مستقیم 

را با 560 تن ارتقا به تناژ 13۸ هزار و 11۸ تن رساندند.

مهندس امین آسیابان مدیرعامل شرکت فوالد اکسین خوزستان از برنامه این شرکت برای صادرات 70 
هزار تن از محصوالت تولیدی آن در سال جاری خبر داد.

مهندس آسیابان گفت: ما در فوالد اکسین در ابتدای امر نیاز داخل را تامین می کنیم و بعد از آن به صادرات 
برای تامین ارز واردات قطعات مورد نیاز استراتژیک مان می اندیشیم. از آنجا که این خط تولید دارای 
تکنولوژی خاصی و ساخت شرکت های اروپایی است و تجهیزات، قطعات مکانیکال یا الکتریکال آن در انحصار 
شرکت های خارجی اروپایی است، باید قطعات مورد نیاز را با ارز حاصل از صادرات محصوالت وارد کنیم.

وی ادامه داد: از این رو در برنامه امسال، صادرات حدود 70 هزار تن از محصوالت را در نظر گرفتیم که 
تقریبا 10 الی 12 درصد تولیداتمان خواهد بود. از خرداد ماه فعالیت  صادراتی مان را شروع کردیم و تا به حال 13 هزار تن به اسپانیا صادر 
کردیم و درخواست های دیگری برای مقاصد دیگر وجود دارد که نهایی شده اند و در شرف امضای قرارداد و پرداخت  است. این میزان 
صادرات برای ما کفایت کرده و منابع مالی مورد نیاز برای تامین قطعات را فراهم می کند و می تواند پشتوانه ارزی سالیان بعد باشد.

محسن مصطفی پور مدیرعامل جدید مجتمع فوالد غدیر نی ریز گفت: امروز دیگر مجالی برای تأخیر در 
اجرا و محملی برای توجیه تأخیر در تکمیل پروژه فوالدسازی نداریم و  تمام همت مان این باشد که 

پروژه فوالدسازی زودتر از موعد مقرر به بهره برداری برسد.
وی افزود: انتظاری که سهامداران دارند و اعتقاد ما نیز بر این است، تسریع در تکمیل پروژه فوالدسازی 
است که موجب رفع بخشی از محرومیت ها، تولید ثروت و ایجاد اشتغال پایدار می شود و اینها نکاتی 
است که ما را در تکمیل پروژه با سرعت بیشتر متعهد می کند. انتظار است پیمانکار اصلی پروژه اقدامات 
مضاعفی را برای انجام امور باقیمانده انجام نماید و محیط کارگاه را با فوریت متحول نماید تا طی 

هفته های آینده تغییرات چشمگیری در چهره سایت فوالدسازی مجتمع فوالد غدیر نی ریز مشاهده شود.

با تصویب هیئت مدیره شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، حمید شجاعی به عنوان مدیرعامل 
و عضو هیات مدیره جدید این مجموعه منصوب و جایگزین وحید میرزایی شد.

آیین تکریم مدیرعامل پیشین و معارفه مدیرعامل جدید شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری با 
حضور معاون سرمایه گذاری و امور شرکت های شرکت فوالد مبارکه، اعضای هیات مدیره و جمعی از 

مدیران اجرایی این مجموعه برگزار شد.
شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری تولیدکننده ورق گالوانیزه ویژه صنایع خودروسازی در کشور 
با ظرفیت 400 هزار تن در سال است. ورق گالوانیزه تولیدی این شرکت جایگزین ورق های وارداتی 
مصرفی در صنایع ساخت بدنه خودرو است که با ویژگی های عدم خودرگی و مقاومت باال در برابر علت های گوناگون فرسودگی از 
قبیل نمک های محلول در آب، آلودگی هوا، رطوبت و سایر مواد خورنده بوده و بدین وسیله بدنه اتومبیل های تولید شده با این گونه 

ورق دوام و پایداری بسیار باالتری خواهند داشت. این شرکت یکی از زیرمجموعه های شرکت فوالد مبارکه است.
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درصد کاهش تولید فوالد کشور

تن تولید بیلت و بلوم

تن تولید محصوالت فوالدی

درصد رشد صادرات فوالد ایران

درصد کاهش مصرف ظاهری فوالد کشور

تن تولید آهن اسفنجی

تولیدکنندگان  انجمن  توسط  منتشرشده  آماری  گزارش  طبق 
فوالد ایران، مجموع تولید فوالد میانی کشور در دوره 6 ماهه 
نخست سال جاری، 12 میلیون و 994 هزار تن بوده که نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته کاهش 14 درصدی را نشان می دهد. 
تولید فوالد میانی کشور در دوره 3 ماهه دوم سال جاری نسبت 
به دوره 3 ماهه اول امسال، کاهش 40 درصدی را تجربه کرده که 
این میزان کاهش معادل 3.2 میلیون تن است. دلیل کاهش شدید 
امسال، قطعی برق شرکت های  تابستان  تولید فوالد کشور در 
فوالدی بوده است. نرخ رشد تولید فوالد میانی کشور که در دوره 
3 ماهه نخست سال جاری، 6 درصد بود، با قطعی های برق در 
6 ماهه نخست سال جاری به منفی 14 درصد رسیده است.

سال  نخست  ماهه   6 دوره  در  فوالد،  انجمن  آمارهای  طبق 
درصدی  کاهش 17  با  ایران  در  بلوم  و  بیلت  تولید   ،1400
نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 7 میلیون و 736 هزار 
تن رسیده است. تولید اسلب نیز در 6 ماهه نخست سال جاری 
با کاهش 9 درصدی به 5 میلیون و 25۸ هزار تن رسیده است. 
محدودیت های شدید مصرف برق باعث شد تا در 3 ماهه دوم 
سال جاری نسبت به 3 ماهه اول، میزان تولید بیلت و بلوم 42 

درصد و میزان تولید اسلب 35 درصد کاهش یابد.

محصوالت  تولید  مجموع  در  جاری،  سال  نخست  ماهه   6 در 
فوالدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته، کاهش 10 درصدی 
داشته است. مجموع تولید محصوالت فوالدی در 6 ماهه نخست 
امسال، 9 میلیون و 2۸1 هزار تن بوده است. در 6 ماهه نخست 
سال 1400، 5 میلیون و 314 هزار تن محصوالت طویل و 3 
میلیون و 967 هزار تن محصوالت تخت در کشور تولید شده 
است. رشد تولید محصوالت طویل در 6 ماهه نخست امسال، 
منفی 4 درصد و رشد تولید محصوالت تخت منفی 16 درصد 
بوده است. تولید میلگرد در 6 ماهه نخست امسال 4 میلیون و 
35۸ هزار تن بوده که کاهش 4 درصدی را نسبت به مدت مشابه 
سال قبل نشان می دهد. تولید تیرآهن نیز در 6 ماهه نخست 

امسال با کاهش 10 درصدی به 566 هزار تن رسیده است.

بنا به گزارش آماری انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، مجموع 
صادرات فوالد ایران )فوالد میانی و محصوالت فوالدی( در دوره 
بوده  6 ماهه نخست سال جاری، 5 میلیون و 115 هزار تن 
که نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد 45 درصدی را نشان 
می دهد. در دوره 6 ماهه نخست سال جاری، صادرات فوالد میانی 
کشور، 3 میلیون و 495 هزار تن بوده که رشد 36 درصدی را 
نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می دهد. در 6 ماهه نخست 
امسال، صادرات اسلب رشد خیره کننده 101 درصدی را تجربه 
کرده است و صادرات بیلت و بلوم، 17 درصد افزایش یافته است. 
کل صادرات محصوالت فوالدی کشور در دوره 6 ماهه نخست 
سال 1400، 1 میلیون و 620 هزار تن بوده که نسبت به دوره 
مشابه سال قبل، رشد قابل توجه 69 درصدی را نشان می دهد.

طبق آمارهای انجمن فوالد، در دوره 6 ماهه نخست سال جاری، 
مصرف ظاهری فوالد میانی )بیلت و بلوم و اسلب( با 24 درصد 
کاهش به 9 میلیون و 502 هزار تن رسید. در بخش فوالد میانی، 
5 میلیون و 412 هزار تن سهم مصرف ظاهری بیلت و بلوم و 
4 میلیون و 90 هزار تن سهم مصرف ظاهری اسلب بوده است. 
مصرف ظاهری بیلت و بلوم کاهش 26 درصدی داشته و مصرف 
ظاهری اسلب هم 21 درصد کاهش داشته است. گفتنی است در 
دوره شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 
قبل، مصرف ظاهری کل محصوالت فوالدی کاهش 16 درصدی 
و مصرف ظاهری آهن اسفنجی کاهش ۸ درصدی داشته است.

طبق گزارش آماری انجمن فوالد، تولیدکنندگان آهن اسفنجی 
 7۸7 و  میلیون   14 حدود  جاری  سال  نخست  ماهه   6 در 
هزار تن از این محصول را تولید کرده اند که نسبت به مدت 
مشابه سال 99، کاهش 5 درصدی را نشان می دهد. با این که 
انرژی اصلی مصرفی در واحدهای احیاء مستقیم گاز است، اما 
محدودیت های مصرف برق تحمیل شده به شرکت های زنجیره 
فوالد باعث شده تا تولید آهن اسفنجی در 3 ماهه دوم سال 
جاری نسبت به 3 ماهه اول، 31 درصد کاهش یابد. در مجموع 
نرخ کاهش تولید آهن اسفنجی در نیمه نخست امسال کمتر از 

نرخ کاهش فوالد میانی بوده است.

رکوردشکنی تولید در چند شرکت فوالدی

برنامه صادراتی اکسین برای سال جاری

اجرای طرح فوالدسازی غدیر نی ریز سرعت می گیرد

مدیرعامل جدید ورق خودرو معرفی  شد
ان
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به  که  اخیر  تعـــزیراتی  پرونده های 
حمایت  سازمان  گزارشـــات  موجب 
تولیـــدکنندگان  و  مصرف کننــدگان 
فوالدی  واحد   100 از  بیـــش  برای 
بخشنامه ها  در  تعدد  از  شده،  گشوده 
این  می گیرد.  نشأت  دستورالعمل ها  و 
را  الزم  کارایی  عموما  که  بخشنامه ها 
هم نداشته اند، در مواردی با هم تناقض 
دارند و همین موضوع موجب سردرگمی 

فعاالن فوالدی شده است. 
به  را  گزافی  هزینه های  و  شده  ایجاد  حالی  در  پرونده ها  این 
تولیدکنندگان فوالد تحمیل کرده است که اوال میزان تولید در 
صنعت فوالد، 2 برابر نیاز داخلی به محصوالت فوالدی برآورد 
می شود و ثانیا شرکت های فوالدی طی ماه های گذشته با انواع 

چالش های ناشی از کمبود برق و افت تولید روبه رو بوده اند!
وقتی نام بیش از 100 شرکت در پرونده های تعزیراتی  اساساً 
ثبت می شود، آن هم اغلب شرکت هایی که هیچ سابقه ای در 
این زمینه ندارند و شرکت های قانون مداری بوده اند، باید به روند 
تدوین مقررات شک کرد. در واقع اگر به  واسطه قانونی، 90 درصد 
جامعه، مجرم شناخته شوند، باید صحت آن قانون مورد بررسی 
قرار گیرد. لذا در چنین شرایطی، بدون تردید تداوم تولید برای 
این گونه  در  بازنگری  و  به شدت دشوار خواهد شد  فوالدسازان 

مقررات ضروری به نظر می رسد.

باید در طرح های توسعه صنعت فوالد 
تجدیدنظر شود، چراکه توسعه ها بیشتر 
کّمی بوده در حالی که توسعه پایدار در 
زنجیره فوالد با تولید محصوالت کیفی 
مصرف  می رسد.  سرانجام  به  خاص  و 
فوالد کشور حدود 17میلیون تن است، 
 40 شده  نصب  ظرفیت  که  حالی  در 
میلیون تن و میزان تولید 30 میلیون تن 
می باشد و 55 تا 60 میلیون تن طرح های 
در دست احداث تعریف شده است که ما باید با نگاه خرد به 
چالش ها و مشکالت موجود در زنجیره بپردازیم. اگر قرار است این 
چالش ها حل شود، در ابتدای امر باید مشکالت حوزه اکتشاف، 
و رفع  بررسی  تدریج  به  و...  تولید کنسانتره، گندله  استخراج، 
شوند. الزم است از این پس در تک تک حوزه ها خردنگر باشیم 
و فعاالن بخش معدن و فوالد، چالش ها را با این نگاه رفع کنند.

اکنون شرکت هایی که بتوان در حوزه اکتشاف به آنها اتکا کرد 
وجود ندارند و ما الزم است که از تجربه و دانش شرکت های خارجی 
استفاده کنیم تا شاهد تحول در این بخش باشیم. عمق اکتشاف در 
جهان 79 متر، اما در ایران زیر 10 متر است. پس در گام نخست 
باید دراین بخش نهضت اکتشافی راه بیندازیم تا انحالل صنایع 
پایین دستی به دلیل عدم دراختیار داشتن مواد اولیه رخ ندهد.

حوزه  در  پیشتاز،  معدنی  شرکت های  هزینه های  درصد   63
اکتشاف است و این الزام به وجود می آید که شرکت های معدنی 
در این بخش سرمایه گذاری کنند. البته روش های غیرعلمی برای 
اکتشاف و نوع واگذاری ها و مباحث محیط زیستی از دیگر مشکالت 
است که دولت و حاکمیت می تواند ورود کند. به جز چند شرکت 
صورت  معادن  استخراج  حوزه  در  غیرعلمی  روش های  بزرگ، 
گرفته و در واگذاری ها توجه به اهلیت ها صورت نگرفته است.

ادغام عمودی و افقی در زنجیره فوالد و گره زدن منافع معادن 
و فوالدسازان اهمیت دارد. معادن بزرگ باید معادن کوچک و 
فوالدسازان بزرگ باید فوالدسازان کوچک را فعال کرده و آنها را 

از حالت غیراقتصادی خارج کنند.

را در سال 1399 مورد  فوالد  آمار  اگر 
بررسی قرار دهیم، متوجه خواهیم شد 
تولید فوالد به بیش از 30 میلیون تن 
رسید و تقریبا توسعه صنعت فوالد کشور 
منطبق با برنامه ای بوده که دولت برای 
فوالدسازان تدوین کرده است؛ بنابراین 
نیز  سیزدهم  دولت  که  می رود  انتظار 
میثاق  به  گذشته  دولت های  همچون 

خود با فوالدسازان پایبند باشد.
ظرفیت بزرگ تولید فوالد کشور یک فرصت طالیی برای اقتصاد 
ایران است و با توجه به این که مصارف داخلی فوالد در کشور 
در حال حاضر، حدود 15 تا 17 میلیون تن است، نیمی از فوالد 
تولیدی در کشور می تواند راهی بازارهای صادراتی شود. با توجه به 
قیمت های فعلی فوالد، این میزان صادرات فوالد، ارزآوری بزرگی 
برای کشور درپی خواهد داشت. در حوزه تولید فوالد و توسعه در 
سالیان گذشته کشور موفق عمل کرده است و مشکل اساسی در 
حال حاضر در بخش بازرگانی است. عدم تعادل در بحث عرضه 
محصوالت در بازار، موضوع قیمت گذاری در بازار و مشکالت مربوط 
به بورس کاال و یا مشکالت مربوط مواد اولیه، همه و همه مشکالتی 
است که باید برای برطرف شدن آن دنبال راه حل های اساسی 
گشت. در حال حاضر علی رغم تولید و عرضه مناسب محصوالت 
قیمت گذاری  متاسفانه  دارد.  وجود  مشکالتی  قیمت  بحث  در 
دستوری، راه حل مناسبی برای بازار نیست. برای تنظیم بهینه 
بازار باید از ابزارهای دیگر استفاده شود. گاهی در بخش قیمت ها 
محصوالت هماهنگ با قیمت های جهانی و قیمت دالر آزاد به 
دست مردم می رسد. وزارت صمت در بخش بازرگانی باید نگاه 
کارشناسانه تری داشته باشد. قیمت گذاری دستوری پالس منفی به 
بازار می دهد و سبب افزایش کاذب قیمت محصوالت خواهد شد.

در پرونده تعزیراتی فوالدی ها تجدیدنظر شود

ضرورت نگاه ُخرد به چالش های صنعت فوالد 

نگاه کارشناسی بر تنظیم بازار فوالد حاکم شود

عـدد خبـر

بهادر احرامیان
نایب رئیس انجمن 

تولیدکنندگان فوالد 
ایران

محمدیاسر طیب نیا
مدیرعامل فوالد مبارکه 

اصفهان

نادر سلیمانی
عضو هیئت مدیره 

انجمن فوالد

مجتمع ذوب آهن بیستون شامل 3 کارخانه اصلی و تمام تأسیسات و تجهیزات آن ها است. کارخانه 
فوالدسازی این مجتمع شامل دو دستگاه کوره القایی دو بوته ای 30 تنی بوده و قابلیت تولید 200 هزار 
تن شمش فوالدی دارد، کارخانه آهن اسفنجی شامل یک دستگاه کوره تولید آهن اسفنجی ذغالی از 
طریق احیاء مستقیم سنگ آهن به روش SL/RN با ظرفیت تولید 500 تن در روز و 150 هزار تن در 
سال و نیروگاه برق شامل یک مبدل نیروگاه برق بخاری با توان 12 مگاوات، که جهت تولید بخار در 
بویلر آن از گاز خروجی کوره احیاء مستقیم )با دمای تقریبی 1000 درجه سانتیگراد( استفاده می شود.

فاز اول مجتمع )کارخانه ذوب آهن و تولید شمش فوالدی( در تاریخ 11 اردیبهشت 9۸ توسط ریاست 
محترم جمهور، جناب آقای دکتر حسن روحانی افتتاح گردید و فازهای بعدی آن با پیشرفت باالی 90 
درصد در حال تکمیل است. مجتمع ذوب آهن بیستون توجه خاصی به حفظ و گسترش فضای سبز 
داشته و فعالیت های گسترده ای همچون کاشت بیش از 15 هزار اصله درخت، ایجاد تصفیه خانه فاضالب، 
ساخت و بهره برداری از غبارگیرهای پیشرفته جهت کنترل آلودگی هوا و ایجاد سیکل بسته آب جهت 
صرفه جویی در مصرف آب را به انجام رسانده است. احترام به حقوق مصرف کننده و فعالیت موثر واحد 

R&D و انجام امور تحقیقاتی در راستای توسعه پایدار از اهداف ویژه این شرکت است.

مجتـمع ذوب آهن بیستــون

مدیرعامل: 
جهاندار شکری
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تولید یک محصول استراتژیک جدید در فوالد سبا
کارکنان مجتمع فوالد سبا برای نخستین بار موفق به تولید کالف گرم گرید APIX70 مخصوص ساخت لوله های خطوط انتقال 
انتقال سیاالت نفت  از  بزرگ دیگری در مسیر خودکفایی و حمایت  این محصول پرکاربرد، گامی  تولید  با  نفت و گاز شدند. 
و گاز برداشته شد و صنعت کشور از واردات این محصول استراتژیک بی نیاز شد. به خاطر وجود میکروآلیاژهای مختلفی که 
به عنوان ماده اولیه در این محصول به کار می رود، این محصول پیش از این در کشور تولید نشده بود که برای نخستین بار شاهد 

بومی سازی آن در مجتمع فوالد سبا بودیم.

در هفته منتهی به 12 آبان، میانگین قیمت بیلت صادراتی ایران، 632.5 دالر به ازای هر تن بود که 
نسبت به هفته پیش از آن، کاهش 15 دالری یا 2.3 درصدی را نشان می دهد. قیمت میانگین اسلب 
صادراتی ایران نیز در هفته منتهی به 12 آبان 647.5 دالر به ازای هر تن بود که نسبت به هفته 

پیش از آن کاهش 12.7 دالری یا 1.9 درصدی را نشان می دهد.
قیمت های منتشرشده توسط متال بولتن نشان می دهد که قیمت فوِب اسلب صادراتی ایران در هفته 
منتهی به 12 آبان 1.9 درصد کاهش یافت و اسلب در قیمت 640 تا 655 دالر به ازای هر تن معامله 
شد. در هفته منتهی به 12 آبان، قیمت فوِب بیلت صادراتی ایران در بنادر کشور 620 تا 645 دالر 
به ازای هر تن بود که میانگین این قیمت  نسبت به قیمت های 5 آبان، کاهش 2.3 درصدی را نشان 
می دهد. کاهش قیمت فوالد در چین در هفته گذشته، کاهش قیمت اسلب و بیلت صادراتی ایران را 
درپی داشت. یک محموله 40 هزار تنی اسلب برای حمل در ماه دسامبر با قیمت 640 دالر به ازای 
هر تن به مشتریانی در جنوب شرق آسیا فروخته شد. یک محموله دیگر از اسلب صادراتی ایران نیز 

در قیمت 655 دالر به ازای هر تن معامله شد.
در هفته گذشته، یک محموله 50 هزار تنی شمش فوالدی صادراتی ایران نیز با قیمت 620 دالر به 

ازای هر تن به جنوب شرق آسیا صادر شد. کاهش تقاضا در چین در کل کاهش قیمت فوالد میانی در نقاط مختلف دنیا را درپی داشته و قیمت فوالد صادراتی ایران نیز به همین خاطر 
هفته گذشته کاهش یافت. در چند هفته اخیر، قیمت محصوالت فوالدی در بازارهای آسیایی نزولی بوده و این امر فروشندگان فوالد میانی را مجبور کرده تا قیمت های خود را کاهش 
دهند. کاهش قیمت محصوالت تخت و طویل در بازار چین باعث کاهش تقاضای این کشور برای واردات فوالد میانی شده و این امر باعث رکود موقت در بازار بیلت و اسلب شده است.

گزارش انجمن جهانی فوالد در مورد آمار تولید فوالد خام جهان در ماه سپتامبر و دوره 9 ماهه 
نخست سال 2021 منتشر شد.

به گزارش انجمن جهانی فوالد، تولید فوالد خام جهان در 9 ماهه نخست سال 2021، 1 میلیارد 
و 461 میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد 7.۸ درصدی را نشان می دهد.

برآورد تولید فوالد  از دو ماه اشتباه متوالی در  این گزارش باالخره پس  انجمن جهانی فوالد در 
خام ایران و نادیده گرفتن آثار قطعی برق فوالدسازان ایرانی، باالخره اشتباه خود را در گزارش ماه 
سپتامبر اصالح و اعالم کرد که تولید فوالد خام ایران در ماه سپتامبر 2021 با کاهش 51.4 درصدی 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 1.3 میلیون تن رسیده است.
»ورلد استیل« میزان تولید فوالد خام ایران را در ماه اوت 2021 )10 مرداد تا 9 شهریور( را 2.5 
میلیون تن اعالم کرده بود، در حالی که در کل این دوره صنعت فوالد ایران گرفتار محدودیت های 

شدید ناشی از قطع برق بوده است.
انجمن جهانی فوالد در یک گزارش اشتباه دیگر، تولید فوالد خام ایران در ماه ژوئیه 2021 را نیز 
2.6 میلیون تن اعالم کرده بود! چیالن پیشتر در بررسی آمار منتشر شده توسط »ورلد استیل« 
نوشته بود: گزارش های انجمن جهانی فوالد در مورد میزان تولید فوالد خام ایران، تأثیر قطعی برق 

بر میزان تولید فوالدسازان ایرانی را درنظر نگرفته و این انجمن باید در مورد شیوه تخمین خود از میزان تولید فوالد ایران تجدیدنظر کند. فوالدسازان ایرانی از نیمه تیرماه تا اواخر 
شهریور با محدودیت های شدید مصرف برق روبرو بودند. توسط انجمن جهانی فوالد، تولید فوالد خام ایران در ماه سپتامبر )10 شهریور تا ۸ مهر(، 1.3 میلیون تن برآورد شده که 
کاهش 51.4 درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می دهد. »ورلد استیل« همچنین گزارش داده که تولید فوالد خام ایران در دوره 9 ماهه نخست سال 2021 میالدی با 

کاهش ۸.6 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 19.3 میلیون تن رسیده است.
به گزارش انجمن جهانی فوالد، تولید فوالد خام جهان در 9 ماهه نخست سال 2021، 1 میلیارد و 461 میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد 7.۸ درصدی را نشان می دهد.

از نکات مهم گزارش انجمن جهانی فوالد این است که تولید فوالد خام چین )بزرگ ترین تولیدکننده فوالد دنیا( در 9 ماهه نخست سال 2021، ۸05.9 میلیون تن بوده است. تولید فوالد 
چین در 9 ماهه نخست امسال 2 درصد افزایش داشته است. تولید فوالد خام چین در ماه سپتامبر 73.۸ میلیون تن بوده که کاهش 21.2 درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان 
می دهد. چین در قالب سیاست های محیط زیستی سخت گیرانه، کاهش تولید فوالد را در سال 2021 دنبال می کند. در ماه سپتامبر برای چهارمین ماه پیاپی تولید فوالد چین کاهش یافت.

در ماه سپتامبر 2021، نسبت به ماه مشابه سال گذشته، رشد تولید فوالد آمریکا 22 درصد، رشد تولید فوالد ژاپن 25.6 درصد و رشد تولید فوالد برزیل 15.3 درصد بوده است.
بنا به گزارش انجمن جهانی فوالد، تولید فوالد دنیا در ماه سپتامبر امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۸.9 درصد کاهش یافت و به 144.4 میلیون تن رسیده است.

ثابت مواد خام به سودآوری  برابر قیمت های نسبتا  نهایی فوالدی در  اند که عقب نشینی سریع قیمت محصوالت  به گزارش »مای استیل گلوبال«، منابع صنعتی هشدار داده 
تولیدکنندگان فوالد چین آسیب زده و باعث می شود برخی با ضرر فعالیت خود را ادامه دهند.

از تاریخ 3 نوامبر، میانگین سود ناخالص 10 کارخانه که به طور منظم مورد رصد »مای استیل« قرار دارند، در بیلت به 117 یوان در هر تن معادل 1۸.3 دالر در هر تن منفی بوده و این 
شرکت ها زیان ده شده اند. این اولین بار از 20 فوریه می باشد که این کارخانه های اصلی فوالدساز به ضرر و زیان در تولیدات نیمه نهایی خود اعتراف می کنند. این فقط تولیدکنندگان 
بزرگ کوره بلند و کسب و کارهای نیمه نهایی نیستند که در رنج به سر می برند و به گفته منابع بازار، سایر تولیدکنندگانی که بیشتر به فروش محصوالت نهایی فوالد متکی هستند 
مانند فوالدسازان کوره های قوس الکتریکی نیز زیان ده شده اند. یک مقام مسئول در یکی از کارخانه های قوس الکتریکی مستقر در جیانگ سو واقع در شرق چین اظهار داشته 
تولیدکنندگان کوره های قوس الکتریکی در منطقه در حال حاضر حدود 100 یوان در هر تن ضرر می کنند. وی افزود: قیمت فوالد خیلی سریع کاهش یافته درحالی که قیمت مواد 
اولیه فقط اندکی کاهش داشته است. در 3 نوامبر قیمت میلگرد سایز 20 میلی متر چین که توسط »مای استیل« برآورد می شود در مجموع 905 یوان در هر تن از اوج اخیر خود در 
9 اکتبر کاهش یافته و به 5134 یوان در هر تن رسیده است. این درحالی است که قیمت قراضه فوالد به عنوان ماده خام اصلی واحدهای فوالدسازی به روش کوره قوس الکتریکی 
در مدت مشابه تنها با 96 یوان در هر تن کاهش همراه شده و به 3626 یوان در هر تن رسیده است. هر دو قیمت ها شامل 13 درصد مالیات بر ارزش افزوده می باشد. تعدادی از 
کارخانه های کوره بلند در گفت و گو با »مای استیل« تایید کرده اند که به دلیل زیان عملیاتی شروع به کاهش تولید کرده اند. یکی از مسئوالن در فوالدساز مستقر در استان شاندونگ 
چین گفته، به تازگی و پس از کاهش محدودیت های برق، فعالیت دو کوره بلند را از سر گرفته اما بالفاصله دو کوره دیگر را به دلیل زیان وارده متوقف کرده است. دیگر کارخانه های 

مستقر در شمال چین نیز اعالم داشته اند در اغلب محصوالت خود زیان را شاهد هستند و موجودی آنها رو به افزایش است.

روند قیمت  فوالد صادراتی ایران

جزئیات تولید فوالد جهان در 9 ماهه نخست سال ۲۰۲۱

زیان کارخانجات فوالدی چین از کاهش قیمت محصوالت فوالدی
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داخلــی
 مردم ایران رکورددار مالکیت کارت های بانکی در جهان

400 میلیون کارت بانکی در کشور صادر شده که حدودا 7 برابر جمعیت باالی 18 سال 
کشور است اما در کشورهای دیگر این نسبت به 1.5 می رسد. طبق آخرین گزارش در 
خرداد سال جاری تعداد کارت های بانکی صادر شده از سوی بانک ها به بیش از ۳۹0 
میلیون رسیده که در مقایسه با پایان سال گذشته تقریباً 10 درصد بیشتر شده است.

 ۲۲۱ هزار دستگاه استخراج غیرمجاز رمز ارز ضبط شد
مجری طرح تأمین برق رمزارز های توانیر، از کشف و ضبط ۲۲1 هزار و ۳۹0 
دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز از ابتدای سال تاکنون خبر داد. وی با بیان اینکه 
در یک هفته گذشته نیز ۲۲7 دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز در 14 مرکز در 
کشور شناسایی، کشف و ضبط شده است، اظهار داشت: ظرفیت منصوبه این تعداد 

دستگاه غیرمجاز هم 477 کیلووات بوده است.
 بانک مرکزی تسهیالت جهش تولید مسکن را ابالغ کرد

بر اساس قانون جهش تولید مسکن و تصمیمات گرفته شده در شورای پول و اعتبار 
سقف فردی تسهیالت قانون جهش تولید مسکن در تهران 450 میلیون تومان، 
شهرهای باالی 1 میلیون نفر جمعیت 400 میلیون تومان، مراکز استان ۳50 میلیون 
تومان و سایر شهرهای کشور ۳00 میلیون تومان، همچنین در روستاها ۲50 میلیون 
تومان در نظر گرفته شده است.بر این اساس ۲7 بانک عامل باید بر اساس قانون 
بودجه سال 1400 سیصد و شصت هزار میلیارد تومان تسهیالت ساخت مسکن را 

به متقاضیان پرداخت کنند.
 ثبت نام ۸۸۶ هزار نفر در سامانه نهضت ملی مسکن

تاز ه ترین آمار ارایه شده توسط وزارت راه و شهرسازی نشان می دهد که 88۶ 
هزار و ۳54 نفر در سامانه ثمن )نهضت ملی مسکن( ثبت نام کردند. یادآور می شود، 
سامانه ثمن به نشانی saman.mrud.ir یک ماه بعد از ابالغ قانون جهش تولید مسکن 
توسط رییس جمهور و از ۲8 مهرماه به منظور ثبت نام و پایش متقاضیان واقعی 
مسکن آغاز به کار کرد. متقاضیان این امکان را دارند تا طی یک ماه و حداکثر تا ۲8 
آبان با داشتن چهار شرط عنوان شده نسبت به تقاضای خود برای مسکن اقدام کنند.

 صادرات ۴ تُن خاویار در سال ۹۹
ناصر کرمی راد مدیرکل دفتر بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان سازمان 
شیالت ایران گفت:سال گذشته طبق آمار گمرک ایران، بیش از 4 تن خاویار پرورشی 
و بیش از یک هزار تن گوشت ماهیان خاویاری به ارزش 1۶ میلیون دالر از کشور 
صادر شد.وی افزود: طبق برنامه ریزی های انجام شده پیش بینی می کنیم ظرف 
10 سال آینده جزو کشور های دوم یا سوم تولید خاویارپرورشی در جهان باشیم.

 تأمین حداکثری گاز، اولویت تولیدی شرکت ملی نفت
معاون وزیر نفت تأمین حداکثری گاز را اولویت تولیدی شرکت ملی نفت در آستانه 
زمستان دانست. محسن خجسته مهر گفت: باید همه تالش خود را به کار گیرند تا 
برنامه تعهدشده نفت در بخش تولید نفت و گاز به ویژه تولید و تأمین گاز در فصل 

سرد سال محقق شود.
 تب تند تورم در ۲۶ استان ایران

مرکز آمار ایران می گوید نرخ تورم 1۲  ماهه در ۲۶ استان ایران باالتر از نرخ تورم 
کشوری است. فقط 5 استان البرز، گیالن، سمنان، تهران و قم نرخ تورم کمتری 
را نسبت به میانگین کشوری تجربه کرده اند. طبق داده های مرکز آمار، نرخ تورم 
تورم  نرخ  از  استان،  در 1۶  روستایی  تورم  نرخ  و  استان  مناطق شهری ۲7  در 
ساالنه شهری و روستایی فراتر رفته است؛ طوری که روستاییان استان های ایالم، 
فارس، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، یزد، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، 
لرستان، خراسان رضوی و شمالی، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، گلستان و 

آذربایجان شرقی از مرز 50 درصد عبور کرده است.
خارجــی

 شوک جدید عربستان به بازار نفت
شرکت آرامکوی سعودی قیمت فروش رسمی گرید نفتی سبک عرب الیت برای 
مشتریان آسیایی در دسامبر را دو دالر و 70 سنت باالتر از قیمت پایه نفت عمان/

این  بود.  نوامبر  افزایش یک دالر و 40 سنتی در  از  باالتر  دوبی تعیین کرد که 
شرکت قیمت عرب الیت برای منطقه شمال غربی اروپا را ۳0 سنت پایین قیمت 
پایه ICE Brent تعیین کرد و قیمت فروش به آمریکا را یک دالر و 75 سنت در 
هر بشکه باالتر از شاخص ASCI اعالم کرد. تحلیلگران هفته گذشته در نظرسنجی 
بلومبرگ پیش بینی کرده بودند این تولیدکننده دولتی قیمتها را بین 50 سنت تا 

یک دالر افزایش می دهد.
 تصویب باالترین سطح حداقل دستمزد آمریکا

برای نخستین بار، حداقل سطح دستمزد در یک شهر آمریکا باالی 17 دالر در 
ساعت تعیین شدمقامات شورای شهر وست هالیوود واقع در کالیفرنیا اعالم کردند 
حداقل سطح دستمزد در این شهر از این پس 17.۶4 دالر در هر ساعت تعیین 
می شود. این بیشترین سطح حداقل دستمزد در آمریکا و یکی از باالترین نرخ های 
تصویب شده در سطح جهان است و پس از آن مورد قبول برخی اصناف مخالف 
نظیر بخش رستوران و هتلداری قرار گرفت که دریافت مزایای بیکاری دوران کرونا 
باعث بی میلی کارکنان به بازگشت به محیط کار و در نتیجه کمبود جدی نیرو در 

بخش های خدماتی این شهر شده بود.  
 ادامه بهتر شدن وضعیت بازار کار کانادا

با بازگشایی بخش بزرگی از کسب و کارها در نتیجه کاهش سرعت شیوع کرونا، 
نرخ بیکاری کانادا در ماه اکتبر با 0.۲ درصد کاهش در مقایسه با ماه قبل به ۶.7 
درصد رسید. این نرخ بیکاری که کمترین نرخ بیکاری 1۹ ماه اخیر محسوب می 
شود پس از آن رقم خورد که در این ماه شمار افراد بیکار 5۶ هزار نفر کمتر شد.  
طی این مدت برای ۳1 هزار نفر اشتغال زایی صورت گرفت که از این تعداد، 18 
هزار نفر به صورت تمام وقت و 1۳ هزار نفر به صورت پاره وقت استخدام شده اند.  

 واردات گاز ترکیه از روسیه افزایش می یابد
فاتح دونمز، وزیر انرژی ترکیه اعالم کرد که کشورش ممکن است قرارداد واردات 
گاز طبیعی از روسیه را با مقدار بیشتری از ابتدای سال ۲0۲۲ تمدید کند.وی در 
نشستی که از طریق کنفرانس ویدئویی برگزار شد، گفت: درباره این قرارداد تقریبًا 

با روسیه به توافق رسیده ایم.
 قیمت بنزین در انگلیس به باالترین سطح در تاریخ رسید

در  انرژی  قیمت های  بودن  باال  با  حاضر  حال  در  که  انگلیسی  مصرف کنندگان 
شرایط سختی به سر می برند با رکوردشکنی قیمت های بنزین در ماه اکتبر، بیش 
از پیش تحت فشار قرار گرفتند. گروه خدمات خودروی انگلستان )آراوسی( در 
گزارش جدید خود اعالم کرد میانگین قیمت بنزین انگلستان در ۲4 اکتبر از رکورد 
144.۳5 پنی )1.۹۶ دالر( هم فراتر رفت. قیمت بنزین قباًل در آوریل ۲01۲ به 

این سطح نزدیک شده بود.

سـرخـط خبــرهـای اقتصـادی



 تهیه و تنظیم: مریم رحیمی

قیمت نبشی و ناودانی در بازار تهران  قیمت ورق روغنی در بازار تهران

ناودانی

نبشی
قیمت میلگرد ساده و آجدار در بازار تهران

قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران 
)واحد: ریال/کیلوگرم(

میلگرد ساده

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار

قیمت ورق سیاه در بازار تهران

هفته دوم آبانهفته اول آبانسایز

0.4318,000320,000

0.5290,000294,000

0.6292,000296,000

0.7288,000290,000

0.8291,000298,000

0.9285,000290,000

1288,000288,000

1.25295,000293,000

1.5298,000296,000

2300,000297,000

2.5305,000305,000

هفته دوم آبانهفته اول آبانسایز

6.5175,000173,000

8******

10******

12******

14******

هفته دوم آبانهفته اول آبانسایز

3180,000185,000

4180,00085,000

5180,000185,000

6180,000185,000

8180,000185,000

10180,000185,000

هفته دوم آبانهفته اول آبانسایز

6180,000185,000

8180,000185,000

10180,000185,000

12180,000185,000

14180,000185,000

16******

هفته دوم آبانهفته اول آبانسایز

8170,000169,000

10165,000163,500

12165,000163,500

14165,500164,500

16165,500164,500

18165,500164,500

20165,500164,500

22165,500164,500

25165,500164,500

28164,000161,500

30******

32164,000***

هفته دوم آبانهفته اول آبانسایز

2250,000264,000

3245,000246,000

4247,000247,000

5245,000245,000

6246,000246,000

8251,000249,000

10250,000249,000

12250,000249,000

15256,000256,000

20262,000261,000

25262,000261,000

روند تغییرات
قیمت محصوالت فوالدی 

در بازار تهران

قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون )ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

307.7326.5001400/0۸/101400/11/10ورق رنگیفوالد مبارکه اصفهان

244.05۸20.0001400/0۸/101400/11/10ورق سرد Bفوالد مبارکه اصفهان

213.524200.0901400/0۸/101400/10/30ورق گرم HRفوالد مبارکه اصفهان

263.9295.9501400/0۸/101400/11/10ورق گالوانیزه Gفوالد مبارکه اصفهان

2۸2.7۸15.۸001400/0۸/101400/11/10ورق قلع اندودفوالد مبارکه اصفهان

153.5674۸.5401400/0۸/111400/09/30تختال SMفوالد مبارکه اصفهان

345.0002501400/0۸/0۸1400/0۸/30ریل آهن R18ذوب آهن اصفهان

137.0001611400/0۸/0۸1400/0۸/16سبد تیرآهن مخلوطذوب آهن اصفهان

172.0006671400/0۸/0۸1400/0۸/16تیرآهن بال شیب دارذوب آهن اصفهان

153.2۸71.0251400/0۸/0۸1400/0۸/16سبد میلگرد کالفذوب آهن اصفهان

142.3092.3001400/0۸/121400/09/30تیرآهن 14 تا 18ذوب آهن اصفهان

146.9412.3001400/0۸/121400/09/30سبد تیرآهن مخلوطذوب آهن اصفهان

145.4493.1501400/0۸/121400/10/30میلگرد 14تاA3-20ذوب آهن اصفهان

تیرآهن 18-14 نیمه ذوب آهن اصفهان
145.۸232.3001400/0۸/121400/10/30سبک

144.9323.0001400/0۸/121400/09/30سبد میلگرد مخلوطذوب آهن اصفهان

156.2001.0251400/0۸/151400/0۸/23سبد میلگرد کالفذوب آهن اصفهان

13۸.0005061400/0۸/151400/0۸/23سبد تیرآهن مخلوطذوب آهن اصفهان

شمش بلوم )150*150( فوالد خوزستان
2-RST34

145.4991.5001400/0۸/0۸1400/09/07

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: مونا قهــاری

همکاران این شماره: مریم رحیمی،   محسن احمدی ،  مژگان منصوری، حسن علیزاده
آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از خیابان شهید بهشتی،کوچه پردیس، پالک3/1
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قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون )ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

شمش بلوم فوالد خوزستان
5SP)150*150(

139.07740.0001400/0۸/111400/09/10

153.56721.0001400/0۸/111400/09/11تختال Cفوالد خوزستان

شمش بلوم فوالد خوزستان
5SP)150*150(

141.36411.9001400/0۸/1۸1400/09/17

152.0003.0001400/0۸/1۸1400/09/1۸تختال Cفوالد خوزستان

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

13۸.9147.0001400/0۸/111400/09/04

151.0۸7661400/0۸/121400/0۸/29سبد میلگرد 28تاA3-14مجتمع فوالد خراسان

شرکت معدنی وصنعتی 
چادرملو

شمش بلوم 
5SP)150*150(

140.۸۸۸10.0001400/0۸/111400/09/10

شرکت معدنی وصنعتی 
چادرملو

شمش بلوم 
5SP)150*150(

137.7929.۸001400/0۸/1۸1400/09/17

شمش بلوم آهن و فوالد ارفع
5SP)150*150(

141.97515.0001400/0۸/111400/0۸/16

153.5672۸.7001400/0۸/111400/09/11تختال Cفوالد هرمزگان جنوب
ورق خودروی چهارمحال و 

293.1۸76.5501400/0۸/151400/0۸/24ورق گالوانیزه خودروبختیاری

ورق خودروی چهارمحال و 
293.1۸71.0001400/0۸/111400/0۸/20ورق  گالوانیزه Gبختیاری

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

139.073۸.0001400/0۸/111400/09/06

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

13۸.6024.0001400/0۸/1۸1400/09/13


