سال نو پیشاپیش بر همه همکاران و همراهان عزیز و
گرایممبارک.سایلسرشارازسالمیت،شایدوموفقیت
برایتانآرزومندیم.

بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
گروه رسانه ای چیالن
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گزارش چیالن از جزئیات شایعات تغییر تعرفه واردات محصوالت فوالدی:

یک مثبت و چند منفی در فرمول تعرفه های فوالد 97

از تعرفه های فوالد اروپا و آمریکا
درس بگیریم
غالمرضاخلیقی

نایب رئیس هیئت مدیره فوالد غرب آسیا

از سال های دور اکثر کشورها برای حفاظت از تولیدات
داخلی خود در برابر کاالهای وارداتی مشابه تعرفه وضع
کرده اند برای مثال حدود یکصد سال پیش که ایران
پارچه های نخی یا همان کرباسی خودمان را به انگلستان
صادر می کرد ،انگلیسی ها برای حفاظت از صنایع نساجی
خود برای ورود آن تعرفه وضع نمودند لذا بحث حفاظت
از تولیدات داخلی هر کشوری برای حفظ بازار و اشتغال
یک ضرورت است.
سال  2017اتحادیه اروپا به بهانه دامپینگ برای ورود
محصوالت گرم فوالد مبارکه به اتحادیه اروپا  25درصد
عوارض وضع کرد .در سال  2018هم آمریکا با وجود
اینکه سردمدار اقتصاد آزاد جهانی است و شعارهای
زیادی از تجارت آزاد سر می دهد ،اما تعرفه  25درصد
برای فوالد و  10درصد برای آلومینیوم را به تصویب
رســاند .جالب است که در هر دو مورد مخالفت های
شدیدی از سوی صنایع مصرف کننده فوالد مطرح شد
اما در نهایت هم اتحادیه اروپا و هم آمریکا صنعت فوالد
خود را بر صنایع پایین دستی ترجیح دادند و این نشان
دهنده اهمیت بسیار زیاد صنعت استراتژیک فوالد برای
کشورهای مختلف دنیاست.
بنابراین تصمیم گیران اقتصاد ایران باید از این اتفاقات
درس بگیرند تا خدای ناکرده بالیی که بر سر صنعت
نساجی و کیف و کفش آمده ،این بار بر سر فوالد با
این گردش مالی و اشتغال زایی باال نیاید .چرا همین
حساسیتی که دولت روی صنعت خودرو دارد و با تعرفه
های نجومی  90درصدی از آن حمایت می کند ،روی
صنعت فوالد که یک صنعت مادر است ندارد؟ چرا امروز
صنعت فوالد با سرمایه گذاری سنگین و بخش خصوصی
فعال ،اینقدر مورد هجوم واقع شده اســت؟ چرا عده ای
به دنبال کاهش تعرفه واردات فوالد هستنــد در حالی که
نیمی از ظرفیت تولید فوالد کشور خالی است؟ وقتی به
طــور مثال بیش از دو برابر تقاضا در ورق سرد ظرفیت
آماده بهره برداری وجود دارد ،آیا کاهش تعرفه واردات آن
عقالنی و کارشناسی است؟
این موضوع جای تأمل بسیار دارد که منفعت کشور از
کاهش تعرفه واردات فوالد آن هم در بحبوحه موج حمایت
سایر کشورها از صنعت فوالد خود چیست؟ آیا دولتمردان
محترم متوجه خطر واردات بی رویه محصوالت فوالدی
به کشور نیستند؟
به هر حال منطق قرار دادن بازار داخلی فوالد کشور در
اختیار سایر کشورها نه ملی است و نه اسالمی و امیدواریم
دولت مردان با تدبیر در این باتالق حذف یا کم کردن
تعرفه محصوالت فوالدی نیفتند.

اسفندماه است و فصل تدوین کتاب مقررات
صادرات و واردات سال  97که مهم ترین بخش
آن تعرفه های واردات است .هر سال از اواسط
زمستان بازار جلسات و مکاتبات و اخبار و
شایعات پیرامون تعرفه های سال آینده داغ می
شود و امسال انگار نوبت به فوالد رسیده است.
مخالفت های پی در پی فوالدی ها با کاهش
تعرفه های فوالد ،هشدارهای رئیس انجمن
تولیدکنندگان فوالد در خصوص لزوم حفظ
سپر دفاعی فوالد کشور آن هم مقارن با افزایش
تعرفه فوالد در آمریکا و همچنین مصاحبه دبیر
این انجمن با عنوان "کاهش تعرفه فوالد را ارزان
نمی کند" نشان می دهد که انگار خبرهای بدی
برای صنعت فوالد کشور در راه است!
بررسی ها و شنیده های چیالن حاکی از این
است که گویا کمیسیون ماده یک که مسئولیت
تنظیم تعرفه ها را بر عهده دارد ،به پیشنهاد
وزارت صنعت ،معدن و تجارت تغییراتی را
در تعرفه های واردات محصوالت فوالدی به
ویژه انواع ورق ها مصوب کرده و آن را برای
تایید نهایی و ابالغ به هیئت دولت ارسال کرده
است .اما چه تغییراتی در کمیسیون ماده یک
مطرح شده و به تصویب رسیده است؟ چیالن
در کنکاش خود دریافته که این تغییرات
عالوه بر نقاط منفی آن یعنی کاهش میزان
تعرفه واردات ورق های گرم ،سرد ،قلع اندود،
گالوالوم و رنگی یک نقطه مثبت هم دارد و
آن حذف یادداشت های ذیل مندرجات است.

این یادداشت ها که در دوسال گذشته مخالفت
انجمن فوالد را هم به دنبال داشته است،
امتیازاتی را برای صنایع مصرف کننده فوالد
فراهم می آورد که بتوانند محصول فوالدی
مورد نیاز خود را با تعرفه صفر یعنی فقط با
پرداخت  5درصد حقوق ورودی وارد کشور
کنند و این مجوز را وزارت صنعت ،معدن و
تجارت برای متقاضیان صادر می کند! هر چند
که این وزارتخانه با بررسی های الزم و پس از
حصول اطمینان از عدم کفایت عرضه به نسبت
تقاضا نسبت به صدور مجوز استفاده از این
تسهیالت اقدام می نماید اما نفس این فرآیند،
احیاء رویکرد ملقب به امضای طالیی است و
پدیدآورنده زمینه فساد که خوشبختانه با تدبیر
وزارت صنعت ،معدن و تجارت و کمیسیون
ماده یک این فرآیند معیوب و مشکل دار در
حال حذف شدن است.

از این نقطه قوت تغییرات تعرفه ای مدنظر
وزارت صنعت ،معدن و تجارت که بگذریم ،به
نقاط ضعف آن می رسیم که همان کاهش
تعرفه های واردات محصوالت فوالدی است؛
اقدامی که همزمان با آغاز جنگ تجاری فوالد
توسط آمریکا و افزایش احتمال واردات فوالد به
کشور کامال غیر منطقی به نظر می رسد .عالوه
بر این ،بررسی های چیالن در خصوص ظرفیت
های نصب شده آماده بهره برداری در برخی از
محصوالتی که مشمول این تغییرات شده اند،
نشان می دهد که به طور مثال در محصوالتی
مانند ورق سرد و ورق گالوالوم بیش از دو برابر
تقاضا ظرفیت تولید در کشور ایجاد شده است!
همچنین نباید از یاد برد که همین چندماه
پیش و در آذرماه بود که هیئت دولت در اقدامی
ناگهانی تعرفه واردات فوالد را کاهش داد و به
موجب آن تعرفه شمش فوالدی به صفر رسید

نقد چیالن بر یک مصوبه جنجالی:

(با حقوق ورودی  5درصد) .در همین مصوبه با
استناد به رعایت قاعده پلکانی مجموع حقوق
ورودی و سود بازرگانی ورق گرم هم یک پله
کاهش یافت و به  15درصد رسید و حتی ورق
گرم زیر  3میلیمتر بر روی یک پله پایین تر
یعنی  10درصد ایستاد .حاال و پس از گذشت
سه ماه کاهش مجدد تعرفه واردات ورق های
فوالدی که بر هم خوردن همان قاعده پلکانی
مورد تاکید دولت را در پی دارد ،کمی عجیب و
غیر منطقی به نظر می رسد!
از سوی دیگر قیمت های داخلی این محصوالت
فوالدی در کشور از نرخ های جهانی آن کمتر
است و لذا کاهش تعرفه واردات موجب کمک
به صنایع پایین دستی هم نمی شود! حتی
این کاهش تعرفه ها به کنترل قیمت فوالد
هم کمکی نمی کند چرا که قیمت محصوالت
فوالدی تابعی از نرخ های جهانی و نرخ ارز است.
با این اوصاف ،به نظر می رسد روی دوم سکه
تصمیمات کمیسیون ماده یک در شرایط
فعلی کارآیی مدنظر دولت را ندارد و اتفاقا با
توجه به تصمیمات تعرفه ای دولت ترامپ ،به
نوعی در خالف جهت آب شنا کردن است!
لذا جامعه فوالد کشور امیدوارند دولت تدبیر
و امید در جلسات پایانی خود در سال جاری
با هوشمندی بیشتری به موضوع تعرفه های
فوالد ورود کند و نظم تعرفه ای فوالد که در
طی چند سال گذشته و با مشقت زیاد به وجود
آمده است را به هم نریزد.

ممنوعیت افزایش قیمت فوالد؛ انتظاری غیر منصفانه

در روزهای اخیر خبری بین جامعه فوالد کشور
به ویژه در فضای مجازی منتشر شد مبنی
بر اینکه دولت افزایش قیمت فوالد تا پایان
خردادماه سال  97را ممنوع کرده است! استناد
این خبر هم به صورتجلسه پایش وضعیت
تامین ،توزیع و بازار فلزات مورخ  6اسفندماه
بوده که با حضور  4معاون وزیر صنعت ،معدن و
تجارت و همچنین انجمن تولیدکنندگان فوالد
ایران برگزار شده است .صورتجلسه ای  5بندی
که بر خالف خط مشی اعالمی دولت تدبیر و
امید مبنی بر پرهیز از ورود دولت به اقتصاد
دستوری ،پر است از دستورات و راهکارهایی
که امکان اجرای آن ها با ابهامات اساسی همراه
است .چیالن فارغ از این موضوع که مصوبات
این جلسه به کلی با واقعیات اقتصادی بازار
فوالد منافات دارد ،نگاهی داشته است به این
صورتجلسه و امکان اجرای هر یک از بندها.
بند اول صورتجلسه یادشده حاضرین در جلسه
را موظف به ارائه گزارشی از وضعیت فعلی به
روایت آمار ،تهدیدات و فرصت ها و راهکارها و

راهبردهای پیشنهادی کوتاه مدت و بلند مدت
نموده که نشان می دهد وزارت صنعت ،معدن و
تجارت هنوز از همگونی و انسجام نقطه نظرات
بخش های مختلف در خصوص صنعت فوالد
کشور و مدیریت بازار آن برخوردار نیست.
بند دوم این صورتجلسه که موجب جریان سازی
رسانه ای از سوی صنایع پایین دستی فوالد نیز
شده است ،بر عرضه حداکثری محصوالت در
بورس کاال تاکید دارد و البته در عبارتی قابل
تامل هیچ گونه افزایش قیمتی را قابل پذیرش
ندانسته است ،حتی به دلیل افزایش نرخ های
جهانی! به عبارت دیگر با وجود افزایش قیمت
های جهانی و افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت
نهاده های تولید فوالد مثل الکترود گرافیتی،
نسوزها و فروآلیاژها از تولیدکننده فوالد انتظار
دارد افزایش قیمت تمام شده اش را از جیب
خودش جبران کند! همین انتظار غیر منصفانه
باعث شده تا امکان اجرای پایدار این بند به
حداقل برسد چرا که شاید برخی شرکت ها
آن هم برای مدتی کوتاه مجبور به تحمل زیان

به دستور دولت باشند ولی بخش خصوصی
واقعی از این معادالت فارغ است و بر اساس
اقتصاد بازار عمل می کند .ضمن اینکه صدای
سهامداران همان چند شرکت محدود هم پس
از مدتی بلند می شود که به کدام دلیل دولت
یک شرکت را مجبور به تحمل زیان ناشی از
افزایش قیمت تمام شده به دلیل عوامل خارج
از کنترل شرکت می کند؟
بند سوم و چهارم این صورتجلسه نیز
بسیار جالب توجه است .این بندها "کلیه"
تولیدکنندگان شمش و واحدهای تولیدکننده
میلگرد را مکلف به عرضه در بورس کرده آن
هم به نحوی که فراوانی عرضه کاهش قیمت در
بورس کاال را به دنبال داشته باشد! در خصوص
این بند هم باید گفت اوال الزام برای عرضه در
بورس کاال آن هم برای همه تولیدکنندگان و
ثانیا انتظار برای کاهش قیمت در بورس کاال
در شرایطی که قیمت های داخلی حدود 15
درصد پایین تر از قیمت های صادراتی است،
امکان اجرای این بندها را نیز به حداقل می

رساند .ضمن اینکه باید از متولیان امر پرسید که
نقش نظام توزیع و صنف آهن فروشان چگونه
در این تصمیم گیری لحاظ شده است؟
بند پنجم این صورتجلسه نیز مبنای عرضه
شمش و ورق فوالدی به صنایع پایین دستی را
صرفا در قالب سامانه بهین یاب تعیین کرده که
با توجه به عدم ثبت نام تعداد زیادی از واحدهای
تولیدی در این سامانه و مشکالت فنی و نرم
افزاری آن ،امکان اجرایی شدن این بند نیز در
حداقل قرار دارد .البته بر اساس همین بند،
معاونت های امور صنایع و معدن و صنایع معدنی
دو ماه فرصت دارند نسبت به ابالغ به واحدهای
پایین دستی در جهت تکمیل و به روزرسانی این
سامانه اقدام کنند که در این خصوص هم علی
رغم مکانیزم شفاف سامانه بهین یاب در جهت
تخصیص مواد اولیه به صنایع پایین دستی لیکن
با توجه به گستردگی بازار فوالد و پیچیدگی
ابعاد آن ،ثبت نام و به روز رسانی اطالعات
اکثریت واحدهای مصرف کننده شمش و ورق
فوالدی در سامانه مذکور بعید به نظر می رسد.

رئيس سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان در بازدید از فوالد هرمزگان

اولویت تامین نیاز داخل در حوزه نفت ،پتروشیمی و فوالد

رئيس سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان در بازديد از شركت فوالد هرمزگان با اشاره به لزوم تامین نیاز مواد
اولیه صنایع گفت :طبق دستورالعملهای صادره در حوزه پتروشیمی ،نفت و فوالد اولویت ما تامین نیاز داخل است و مادامی
که نیاز داخل برطرف نشده باشد ،صدور این مواد به خارج از کشور تخلف محسوب میشود.

کمیسیون اقتصاد تا زمان اعالم گزارش کارشناسی ستاد فوالد منتظر بماند

پیشنهاد تعرفه پلکانی برای
سال آینده

بیستمین و آخرین جلسه ماهانه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق
بازرگانی ایران با حضور جمعی از اعضای کمیسیون برگزار شد و اهم
موضوعات مطرح شده در این جلسه ارایه گزارش عملکرد کمیسیون در سال
96و ارائه نظرات پیرامون برنامه های کمیسیون در سال  97بوده است.

شرکت فوالد آلیاژی ایران با اجرای طرح ذخیره عملیاتی
توانست ده میلیارد تومان هزینه برق شرکت را کاهش
دهد .به گزارش چیالن ،شرکت فوالدآلیاژی ایران به عنوان
یکی از بزرگترین مصرف کننده های برق در استان یزد
و با توجه به برنامه های انرژی و محیط زیستی خـود،
بــا رهنمودها و استراتژی های مدیر ارشد بهره برداری
و همکاری و پیگیری های مجدانه واحد انرژی تاسیسات
و واحد فوالدسازی بدون هرگونه کاهش در میزان تولید
روزانه و منطبق بر روند تولید ،اقدام به مدیریت مصرف
انرژی در ساعات پیک نمود و خوشبختانه موفق به اخذ
جایزه تخفیفی  ۱۰میلیارد ریالی (نه میلیارد و هفتصد و
شصت و پنج میلیون و هشتصد و شصت و دوهزار و سیصد
و نود و سه ریال) شد که در صورت وضعیت (قبض) برق
شرکت در ماه بهمن ،این تخفیف اعمال و اعالم گردیده و
از هزینه برق شرکت کاسته شده است.
این شرکت برنامه دارد تا در سال  ۹۷نیز با ادامه این روند
همکاری و در راستای اهداف استراتژیک شرکت و نیز
مطابق با اهداف ملی و همچنین زیست محیطی ،همکاری
در دو بخش طرح ذخیره عملیاتی و نیز طرح تعطیالت
تابستانه پیش بینی شده این امرتحقق یابد.

تولید فوالد شادگان از  300هزار تن به
700هزار تن در سال جدید می رسد
عباس تفضلی ،مدیرعامل فوالد شادگان در گفت و گو با
چیالن ضمن اعالم این خبر که انتظار می رود این شرکت تا
پایان سال به تولید  ۳۰۰هزار تن محصول دست یابد گفت :در
برآوردهای اولیه قرار بود تولید مجموعه در سال  96به 400
هزار تن برسد اما به دلیل عارضه ای که در شهریور ماه در خط
تولید رخ داد و موجب توقف  2.5ماهه شد تعدیل اعالم کردیم
و برنامه را بر روی  300هزار تن بستیم .وی درباره برنامه تولید
سال  ۹۷فوالد شادگان نیز اظهار داشت :با توجه به مشکلی
که امسال رخ داد احتمال می رود در سال آینده نیز یک ماه
توقف در خط تولید کارخانه داشته باشیم .با در نظر گرفتن
همین یک ماه توقف ،تولید  ۷۰۰هزار تن آهن اسفنجی برنامه
سال آینده ما خواهد بود .تفضلی درخصوص دالیل توقف در
سال  ۹۶و همین طور پیش بینی توقف در سال  ۹۷گفت:
دلیل توقف هات اسپاتی ( )Hot Spotبود که در بدنه کوره در
اثر مشکالت ناشی از نسوزها اتفاق افتاد .لذا احتمال می رود
نسوزها و کوره را در خرداد ماه یا تیر ماه سال آتی به طور
اساسی مورد بازسازی قرار دهیم.

تولید شمش در فوالد خراسان به
بیش از یک میلیون تن می رسد

حمیدرضا زارع ،معاون بهره برداری فوالد خراسان گفت:
فوالد خراسان با دارا بودن دو طرح فوالدسازی هر یک به
ظرفیت  700هزار تن تا پایان سال به تولید بیش از یک
میلیون تن شمش دست خواهد یافت .کار تولید آزمایشی
واحد گندله سازی فوالد خراسان آغاز شده و انتظار می رود
تا پیش از سال نو این طرح به طور رسمی افتتاح شده و به
بهره برداری برسد .وی ادامه داد :امیدواریم تا انتهای سال
 98بهره برداری از واحد کنسانتره سازی سنگان خواف انجام
شود و با این اقدام ،رقابت پذیری فوالد خراسان درمقابل
سایر فوالدسازان بهبود یابد.

در این جلسه پیرامون موضوع وضع عوارض صادرات سنگ آهن در شورای
اقتصاد پرداخته شد .مهرداد اکبریان ،رئیس انجمن سنگ آهن در این نشست
ضمن بیان اینکه  6سالی می شود که درگیر بحث عوارض صادرات سنگ
آهن هستیم گفت :درست است که دولت ها برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت و نه بلند مدت از عوارض استفاده می
کنند اما آیا این موضوع در مورد سنگ آهن کارشناسی شده است؟ اثبات می کنم که کار کارشناسی ناقص است و بارها
این را اثبات کرده ایم که این موضوع مشکل قانونی دارد.
اکبریان درباره ستاد فوالد هم گفت :تشکیل ستاد زنجیره فوالد ازجمله اقدامات مثبتی بود که توسط وزارت صمت
پیگیری شد و این ستاد مصلحت کل زنجیره را مد نظر قرار می دهد .لذا اقدام مثبت دیگر وزارت ،ارجاع بحث کارشناسی
عوارض به ستاد زنجیره فوالد بود .اکبریان ادامه داد :اعتقاد ما این است شورای عالی اقتصاد تا زمانی که ستاد زنجیره
فوالد گزارش کارشناسی خود پیرامون وضع عوارض را ارائه نداده منتظر بماند چراکه به اعتقاد تشکل ها ستاد فوالد تنها
راهکار رسیدن به نتیجه مطلوب است.
طبق زمان بندی نتیجه گزارش کارشناسی ستاد زنجیره فوالد فروردین سال آینده اعالم خواهد شد .وی در خاتمه نیز
گفت :کشورهای رقیب همچون استرالیا و چین هر روز بر تولید صنایع معدنی خود می افزایند و این درحالی است که
مسئوالن ما بر روی وضع عوارض برای معدنکاران اصرار می کنند و به اعتقاد بنده اگر وضع عوارض بر صادرات سنگ
آهن اجرایی شود ،در آینده دیگر حوزه ها را نیز در بر خواهد گرفت.
در این جلسه امیر صباغ ،مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو در جلسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی
هم مطرح کرد :عمده سنگ آهن صادراتی کشور قابلیت استفاده در داخل را ندارد و بازار صادراتی را از برخی معادن
و گریدهای سنگ آهن بگیرند محکوم به شکستند .وی ادامه داد :در محصوالتی که کشور با مازاد عرضه روبرو است،
دولت حق ممانعت صادرات را ندارد و امیدواریم گزارش کارشناسی از سوی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی به دولت
ارائه شود تا کمک کند سیاست درستی را اتخاذ نماید.

در راستای مسئولیت های اجتماعی فوالد مبارکه صورت گرفت

تولید  ۵۱هزار تن ورق موردنیاز طرح آبرسانی دشت سیستان
شرکت فوالد مبارکه در راستای مسئولیت های اجتماعی خود ،تولید ۵۱هزار
تن ورق موردنیاز ساخت لوله های اسپیرال طرح آبرسانی ۴۶هزار هکتار از
اراضی دشت سیستان را در اولویت قرار داد تا این طرح بزرگ مطابق پیش
بینی های انجام شده تا پایان سال  ۹۶آماده بهره برداری شود.
محمدرضا زیودار ،رئیس ادارۀ فروش فوالد مبارکه با بیان اینکه این طرح
با تخصیص  ۴۰۰میلیون مترمکعب آب از رودخانه هیرمند از میزان ۸۲۰
میلیون مترمکعب حق آبه ایران و تأمین منابع مالی از صندوق توسعۀ ملی
از اواخر سال  ۱۳۹۳کلید خورده است ،افزود :وسعت دشت سیستان ۲۰۰هزار هکتار است؛ اما ۱۳۰هزار هکتار آن قابل
کشت نیست و برای  ۴۶هزار هکتار واقع در این اراضی طرح آبرسانی با لوله در نظر گرفته شده که پیش بینی اتمام
طرح تا پایان سال  ۹۶است.
وی در خصوص مشخصات فنی این طرح اظهار کرد :این طرح شامل مجموعا بیش از ۵هزار کیلومتر خطوط لوله اصلی
و فرعی بوده است که حدود  ۱۶۰کیلومتر ،از لوله با قطر  ۲۰۰۰فوالدی و  GRPقطر  ۱۶۰۰است.
رئیس ادارۀ فروش فوالد مبارکه با اشاره به نقش فوالد مبارکه در اجرای این طرح گفت :سفارش های دشت سیستان
با توجه به ضرورت ارسال کاال برای وزارت جهاد کشاورزی در اولویت تولید فوالد مبارکه قرار گرفت و در حداقل زمان
تولید برای شرکت های لوله ساز جهت تبدیل به لوله ارسال شد.

تولید فــوالد میانـی کشــور از  20میلیون تن گذشت
به گزارش چیالن ،بررسی آمار منتشر شده از سوی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران مربوط به  11ماهه اول امسال نشان داد
فوالدسازان در مدت مذکور  20میلیون و  18هزار تن فوالد میانی شامل  10میلیون و  654هزار تن بیلت و بلوم و  9میلیون
و  364هزار تن اسلب تولید کردند .رشد تولید بیلت و بلوم  22درصد و اسلب  15درصد بود .گفتنی است تولید فوالد میانی
فوالدسازان در  11ماهه پارسال  16میلیون و  831هزار تن گزارش شده بود.
این آمار نشان می دهد تولید محصوالت فوالدی با رشد  9درصد از  16میلیون و  588هزار تن  11ماهه  95به  18میلیون و
 110هزار تن در  11ماهه امسال رسیده است.
بیشترین تولید محصوالت فوالدی متعلق به
ورق گرم با  7میلیون و  62هزار تن بود به گونه
ای که رشد تولید ورق گرم  11درصد گزارش
شد .همچنین تولید میلگرد با  7درصدد افت
به  5میلیون و  712هزار تن ،ورق سرد با رشد
 23درصد به  2میلیون و  140هزار تن ،ورق
پوششدار با رشد  40درصد یک میلیون و 395
هزار تن و تیرآهن با رشد  8درصد به یک میلیون
و  13هزار تن رسیده است.
این گزارش می افزاید تولید آهن اسفنجی نیز از
 16میلیون و  585هزار تن  11ماهه سال 95
به  20میلیون و  484هزار تن رسید که رشد
 24درصدی داشته و اصلی ترین دلیل این رشد
وارد مدار تولید شدن برخی طرح های استانی
می باشد.

سید رضا شهرستانی ،عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان
فوالد با اشاره به تصمیم اخیر ترامپ مبنی بر افزایش تعرفه
واردات فوالد به آمریکا ،اظهار داشت :این تصمیم در حالی از سوی
رئیس جمهورآمریکا اتخاذ شده که صنعت فوالد نسبت به سایر
صنایع این کشور در رتبه چندم قرار دارد و ترامپ این اقدام را در
راستای حمایت از صنایع داخلی خود اعالم کرده است .لذا این
موضوع در سایر کشورها مانند ایران هم باید با جدیت دنبال شود.
وی خاطرنشان کرد :امروز ایران ارزانترین فوالد را در اختیار
دارد چرا که قیمت آن  15درصد زیر قیمت جهانی است .جالب
اینجاست آمریکا که امروز تعرفه واردات فوالد را افزایش داده خود
یکی از گرانترین قیمت ها را در بخش فوالد دارد.
عضو هیئت مدیره انجمن فوالد با تأکید بر اینکه متأسفانه در
حال حاضر تعرفه فوالد کشور کاهش پیدا کرده است ،تصریح
کرد :باید با حمایت های ویژه به صنعت فوالد خود توجه کنیم.
به همین منظور تولیدکنندگان پیشنهاد تعرفه پلکانی را برای
سال آینده مطرح کردند که هنوز این موضوع نهایی نشده است.
شهرستانی اضافه کرد :افزایش تعرفه واردات فوالد به آمریکا
عاملی میشود تا صادرکنندگان به دنبال بازارهای جدیدی برای
فروش فوالد خود باشند و همین موضوع قیمت ها را کاهش
میدهد .حتی پیش بینی شده قیمت ها 15درصد از قیمت
فعلی فوالد کاهش پیدا کند .ما در این شرایط برای حمایت از
تولیدکننده داخلی باید تعرفه واردات فوالد را افزایش دهیم.

پروانه حقوقی استاندارد انجمن
تولیدکنندگان فوالد ایران اخذ شد
بهرام باقرزاده ،دبیر کمیته استاندارد و سیستم های کیفیت
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در گفت و گو با چیالن
با اعالم این خبر که پروانه حقوقی استاندارد انجمن
تولیدکنندگان فوالد ایران اخذ شده است ،گفت :پس از اخذ
این پروانه حقوقی از این پس انجمن صالحیت مستقل جهت
تدوین استانداردهای ملی مورد نیاز در صنعت فوالد را با توجه
به مراجع آن دارا خواهد بود .وی افزود :البته این روال پس
از طرح موضوعات و عناوین استاندارد در کمیته برنامه ریزی
سازمان ملی استاندارد و تصویب آن رسمیت خواهد یافت.
باقرزاده عنوان کرد :از هم اکنون این آمادگی در انجمن
وجود دارد تا کلیه واحدهای تحت پوشش این تشکل با طرح
موضوعات مورد نیاز خود در حوزه استانداردهای ملی که
تاکنون عناوین آن وجود نداشته یا نیاز به بازنگری دارند ،در
کمیته استاندارد انجمن تصمیم گیری شده و با مشارکت خود
واحدها اقدام به تهیه استاندارد ملی در زمینه مذکور شود.

سهم  70درصدی صادرات از کل
تولید فوالد خوزستان

محمد کشانی ،مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان گفت:
تولید در فوالد خوزستان امسال به  3میلیون و 750
هزار تن و صادرات به بیش از  2میلیون و  600هزار تن
خواهد رسید .وی افزود :شرکت فوالد خوزستان همواره
در مسیر توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی گام برداشته و
در راستای تحقق این دو مهم ساالنه عالوه بر تداوم رشد
تولید ،صادرات خوبی را نیز به ثبت رسانده است.
مدیرعامل فوالد خوزستان ادامه داد :صادرات فوالد
خوزستان در سال جاری به  17کشور بوده است که یک
رکورد تاریخی در صنعت فوالد کشور محسوب می شود.
وی سیاست فوالد خوزستان را تکمیل زنجیره ارزش
عنوان کرد و گفت :فوالد خوزستان به دنبال توسعه صنایع
در باالدست و پایین است .در باالدست به دنبال خرید
معادن و سرمایه گذاری در واحدهای کنسانتره سازی
هستیم و در پایی ن دست به فکر خرید شرکت های
نوردی هستند .این اقدامات به منظور دستیابی به ارزش
افزوده باالتر و رسیدن به سود بیشتر است.

اخبار داخلی

صرفه جویی  ۱۰میلیارد ریالی فوالد
آلیاژی ایران با کاهش مصرف برق
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رشد قیمت بیلت  CISدر ماه جاری تداوم دارد
شاخص قیمت صادراتی بیلت  CISباال رفت و به  551دالر در هر تن رسیده است .قیمت ها برای  5هفته متوالی روندی صعودی خود را حفظ
کرده است .در هفته گذشته اوکراین کشوری بود که اقدام به رشد قیمت های شمش صادراتی فوالد خود کرد .گزارش شده شرکت ارسلومیتال
واقع در اوکراین در این هفته قیمت فروش خود را به  540دالر تا  545دالر تحویل فوب افزایش داده و شرکت  Metinvestنیز پیشنهاد قیمت
 550دالر به ترکیه و الجزایر را مطرح کرده است .شرکت  Metalloinvestروسیه نیز بیلت خود را در پی بهبود تقاضا ،به قیمت  545دالر تا 550
دالر به بازار بزرگ ترکیه عرضه کرده است .تحلیلگران معتقدند چون بازار شاهد کمبود قراضه است لذا شرکت هایی مثل  Elektrostalاز ارایه قیمت
خودداری می کنند و شرکت  DMKDنیز اعالم کرده که به دلیل تعمیرات ،تحویل بیلت را با تاخیر انجام می دهد.
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اخبار خارجی

خبر خوش برای فوالدسازان چینی
احتمال تداوم صادرات محصوالت فوالدی چین در سال جاری به دلیل تقاضای داخلی و کاهش ظرفیت به دلیل تعهدات
زیست محیطی وجود دارد .به گزارش چالن ،دولت چین در ماه فوریه  2018نیز همچنان در حال بهبود صنعت فوالد
و بهبود وضعیت محیط زیستی بود که این امر باعث کاهش بیشتر ظرفیت تولید شده است و خبر خوبی برای فعاالن
بازار فوالد محسوب می شود .برای مثال ،استان تانگشان اعالم کرده در طول فصل گرم سال یعنی از بهار تا پاییز (244
روز) بایستی تولید فوالدسازان  10درصد و در مواقع آالیندگی هوا  15درصد کاهش یابد .این رقم عالوه بر برنامه کالن
کاهش ظرفیت دولت مرکزی است و بایستی  9.88میلیون تن از ظرفیت تولید چدن آن استان کاسته شود .دو شرکت
فوالد تانگشان استیل و شرکت  Guefengکه با ظرفیت  15و  8میلیون تن در مرکز شهر واقع شده ،بایستی  15درصد
از تولید خود بکاهند 2 .فوالدساز چین در حال حرکت به سمت رشد مصرف قراضه در تولید فوالد هستند .در ماه فوریه 3،فوالدساز چینی بنام  Dingshengو
 Hanzhongو  Derunاعالم کرده اند که  4کوره قوس الکتریکی  EAFمی سازند تا  3و  2میلیون تن فوالد خود را از قراضه تولید کنند.

ژاپن خواستار معافیت تعرفه ای بر آلومینیوم و
فوالد وارداتی آمریکا شد

وزیر بازرگانی ژاپن می گوید از
آمریکا خواسته است تا کشورش
را از اعمال تعرفه های سنگین بر
فوالد و آلومینیوم وارداتی معاف کند.
هیروشیگه سکو در مالقات با رابرت
الیتهایزر نماینده تجاری آمریکا
داشت ،درخواست یاد شده را مطرح
نمود .به گزارش چیالن ،سکو اظهار داشت اتحادیه اروپا هم وضع این تعرفه ها را
مایه تاسف می داند چراکه احتمال دارد تاثیری منفی بر کل اقتصاد جهان برجا
بگذارد .وی همچنین گفته به نماینده آمریکا گفتیم فوالد و آلومینیوم تولید شده
در ژاپن که هم پیمان ایاالت متحده آمریکا است بر امنیت ملی آن کشور هیچ
تاثیری منفی نخواهند داشت و این مواد به صنایع آمریکا و نیز اشتغال در آن
کشور کمک می کنند .وی در ادامه اظهار داشت ،نماینده آمریکا پاسخ مشخصی
به این درخواست نداده است.

صادرات گندله هند در ماه فوریه با  9درصد
افت همراه شد

طبق آمار گمرک هند ،صادرات
گندله هندوستان در فوریه با  9درصد
افت نسبت به ماه ژانویه به  580هزار
تن رسیده است درحالی که در ژانویه
 640هزار تن بود .به گزارش چیالن،
دلیل این کاهش صادرات محدودیت
خرید فوالدسازان چینی و ترجیح
آنها به تولید گندله از طریق کنسانتره وارداتی است البته در اواخر ماه ژانویه خرید
باالتر بود .مراجع هندی اعالم کرده اند قیمت صادراتی گندله که در اواخر ژانویه
به  108دالر در هر تن رسیده بود در اوایل فوریه به  105دالر در هر تن رسید.
براساس آمارها صادرات گندله در فوریه نسبت به مدت مشابه سال قبل که 780
میلیون تن بود با  26درصد افت همراه بود .در  11ماهه سال مالی  2018صادرات
گندله هند با  9درصد رشد به  8میلیون و  210هزار تن رسید درحالی که در
سال مالی  2017بالغ بر  7میلیون و  530هزار تن بود .بی.آر.پی.ال بزرگترین
صادرکننده گندله هند در فوریه  2018بود که درمجموع  170هزار تن صادرات
داشت و سهم  29درصدی از کل حجم صادرات داشته است .کودرموخ و اسار
هندوستان هم در رده های بعد قرار داشتند که هر یک  110هزار تن گندله
صادر کردند.

بر اساس اعالم انجمن جهانی زغال،
به دنبال تضعیف تقاضای فوالد،
قیمت زغال کک شو کاهش یافته و
اگرچه قیمت ها به  231.5دالر در
استرالیا و  233دالر در چین رسیده
اما علی رغم این کاهش قیمت،
برخی منابع تجاری انتظار دارند که
در ماه آوریل بازار زغال کک شو صعودی باشد چراکه پیش بینی می شود تولید
از سوی فوالدسازان چینی کاهش یابد .عالوه براین ،بهبود شرایط آب و هوایی و
گرم شدن هوا در ماه آوریل تاثیر مثبتی بر فعالیت های ساخت و ساز و در نتیجه
افزایش مصرف فوالد خواهد داشت.

واردات فوالد اتحادیه اروپا در ماه ژانویه
افزایشی بود
به گزارش چیالن ،یوروفر ،کنفدراسیون صنایع آهن و فوالد اروپا اعالم کرد که واردات
فوالد نهایی اتحادیه اروپا در ماه ژانویه به طور قابل توجهی افزایش داشته است.
بیشترین واردات از روسیه ،ترکیه ،کره جنوبی ،ویتنام ،هند ،بالروی و اوکرین گزارش
شده است .اگرچه اطالعات هنوز به طور رسمی تایید نشده است ،منابع می گویند
واردات مفتول و مقاطع تخت فوالدی ایتالیا و اسپانیا بسیار باال بوده است .با این حال
در ماه های اخیر قیمت های وارداتی رقابتی نبوده و انتظار می رود واردات در ماه های
آتی کاهش یابد.

واردات قراضه ترکیه رشد یافت
به گزارش چیالن ،براساس گزارش های رسیده واردات قراضه آهن ترکیه در ماه
ژانویه یک میلیون و  680هزار تن گزارش شده که نسبت به ژانویه  2017رشد 10.3
درصد داشت .این درحالی است که واردات قراضه نسبت به دسامبر افت  16.9درصد
داشته است .در این بین ترکیه بیشترین حجم واردات قراضه را از آمریکا داشت .به
عبارت دیگر ترکیه  23درصد از قراضه خود در ماه ژانویه یعنی معادل  280هزار تن
را از آمریکا وارد کرده است که رشد  27.4درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل
داشت .روسیه به عنوان دومین صادرکننده قراضه به ترکیه بود که سهم صادرات آن
از کل واردات ترکیه  12.7درصد و حدود  210هزار تن است .روسیه هم شاهد رشد
 16.3درصد نسبت به ژانویه سال قبل بود .انگلیس هم با صادرات  200هزار تن قراضه
به ترکیه سهم  12.1درصدی از کل واردات داشت .انگلیس هم رشد  20.1درصدی
نسبت به مدت مشابه سال قبل داشت.

قيمتهايجهاني
تهیه و تنظیم :مریم رحیمی

هفته منتهی به
20ژانویه 2018

هفته منتهی به
 3فوریه 2018

هفته منتهی به
24فوریه 2018

هفته منتهی به
28فوریه 2018

هفته منتهی به
10مارس 2018

 58درصد وارداتی -شمال چین
سنگ آهن
CFR

35/5-36/5

41-42

40/5-41/5

43/5-44/5

44/5-45/5

39-40

44-45

44/5-45/5

38-37

 65درصد وارداتی -شمال چین
سنگ آهن
CFR

81/5-82/5

86-87

85/5-86/5

88/5-89/5

91-92

89-90

96-97

96-97

87-88

 52درصد وارداتی -شمال چین
سنگ آهن
CFR

28/5 - 29/5

28/5-29/5

28/5-29/5

28/5-29/5

28/5-29/5

28/5-29/5

28/5-29/5

28/5-29/5

28/5-29/5

شمش

صادراتی -دریای سیاه
FOB

450

480

505

515

505

487/5

520

520

535

ورق گرم

صادراتی چین

542-544

546-548

566-568

571-573

572-574

582-584

584-586

599-601

608-610

ورق گرم

صادراتی دریای سیاه
FOB

520-530

525-530

540-545

555-565

570-580

585-590

585-595

585-595

605-615

ورق گرم

وارداتی اروپا
CIF

600-611

610-616

633/5-639/5

641/5-647/5

660/5-673

685-697/5

694-706

696-705

701-714

ورق سرد

صادراتی دریای سیاه

575-580

575-580

590-600

605-615

615-620

625-635

630-635

630-635

650-660

میلگرد

صادراتی ترکیه
FOB

510-515

525-530

545-555

565-575

560-564

550-560

575-585

575-585

585-595

میلگرد

داخلی اروپا

530-580

530-560

530-565

530-565

550-570

560-580

550-570

550-570

555-575

میلگرد

صادراتی چین
FOB

514

540-542

557-559

554-556

540-542

548-550

551-552

557-559

558-560

محصول

مشخصات

هفته منتهی به هفته منتهی به هفته منتهی به هفته منتهی به
14نوامبر2 2017دسامبر16 2017دسامبر 2 2017ژانویه 2018

قیمت زغال کک شو در ادامه سال 2018
افزایشی است

داخلی
مشوق های دولت برای ورود بخش خصوصی به واگذاری ها اعالم شد
پلهای کردن اقساط ،کاهش سود فروش اقساط و افزایش طول دوره اقساط از
مزایایی است که برای حضور بخش خصوصی واقعی و تعاونی در واگذاریهای
سازمان خصوصی سازی در نظر گرفته شده است.
عضویت احتمالی ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیایی تا  ۲ماه آینده
وزیر انرژی روسیه گفت ،اتحادیه اقتصادی ارواسیایی ممکن است در ماه می از
ایران به عنوان یک عضو جدید استقبال نماید.
 ۶بانک ایرانی در هندوستان شعبه میزنند
کاردار سفارت هندوستان در ایران با بیان اینکه سیاست جایگزینی روپیه ــ
ریال بهجای دالر با تشکیل کارگروهی توسط دو کشور در حال پیگیری است از
تأسیس شعبه  ۶بانک ایرانی در هندوستان خبر داد.
 33درصد بدهی دولت به تامین اجتماعی است
سازمان تامین اجتماعی بابت بیمه بازنشستگی ،کسورات و سهم بیمه کارگران و
کارمندان با اختصاص 33درصد از کل بدهی دولت ،بیشترین سهم را در ترکیب
بدهی های دولت دارد.
 100هزار میلیارد ریال اموال مازاد بانک ها واگذار شد
مسعود کرباسیان ،وزیر امور اقتصادی و دارایی ،از واگذاری بیش از  ١٠٠هزار
میلیارد ریال مازاد اموال بانک ها به صورت قانونی خبر داد و افزود :در دولت
یازدهم و دوازدهم واگذاری سهام دولت بابت رد دیون نداشتیم.
مجلس موارد مصرف بودجه از صندوق توسعه ملی را اصالح کرد
نمایندگان مجلس شورای اسالمی برای تامین نظر شورای نگهبان ،موارد مصرف
بودجه برداشتی از صندوق توسعه ملی در سال  97را اصالح کردند.
واردکنندگان مشکلی با ممنوعیت ثبتسفارش با دالر ندارند
درپی ممنوع شدن ثبت سفارش واردات با دالر آمریکا ،رئیس سازمان توسعه
تجارتاعالمکرد:تاکنونمشکلمهمیازسویواردکنندگانمطرحنشدهوباتوجه
به نوع کاالهای وارداتی و کشورهای طرف مبادله ،نباید مشکل جدی ایجاد شود.
ایران و روسیه در خصوص تأمین مالی پروژه های بزرگ گفت وگو میکنند
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.

خارجی
مهلت  90روزه اتحادیه اروپا به واشنگتن برای معافیت از تعرفه ها
اتحادیه اروپا هشدار داد در صورتی که آمریکا کشورهای این اتحادیه را از
تعرفه های جدید بر واردات فوالد و آلومینیوم معاف نکند ،تا  90روز دیگر
برای اقدامات پادمانی براساس قوانین سازمان تجارت جهانی اقدام خواهند کرد.
اقتصاد چین امسال از اقتصاد حوزه یورو بزرگتر میشود
اقتصاد چین در سال جاری میالدی احتماال از نظر وسعت و بزرگی اقتصاد حوزه
یورو را پشت سر خواهد گذاشت.
کاهش رتبه اعتباری ترکیه توسط موسسه اعتبارسنجی مودیز
موسسه اعتبارسنجی مودیز ،رتبه اعتباری ترکیه را به دلیل درگیری های منطقه
ای و تنش خارجی کاهش داد.
رشد تقاضای جهانی نفت امسال به  ۱.۸۵میلیون بشکه می رسد
بانک آمریکایی گلدمن ساکس اعالم کرد که انتظار دارد میزان رشد تقاضای
جهانی برای نفت در سال جاری میالدی به  ۱.۸۵میلیون بشکه در روز برسد.

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 صفحهآرایی :مونا قهاری
همکاران این شماره :مریم رحیمی ،مائده صالح ،محمدباقر حسینزاده ،محسن احمدی
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر ،باالتر از خیابان شهید بهشتی،کوچه پردیس ،پالک  3جدید
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قیمت نبشی و ناودانی در بازار تهران
نبشی

قیمت میلگرد ساده و آجدار در بازار تهران
میلگرد ساده

قیمت ورق روغنی در بازار تهران

سایز

هفته دوم اسفند

هفته سوم اسفند

سایز

هفته دوم اسفند

هفته سوم اسفند

سایز

هفته دوم اسفند

هفته سوم اسفند

0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.25
1.5
2
2.5

33,500
33,000
32,000
30,000
31,300
31,500
31,700
31,700
31,700
31,700
33,000

33,500
33,000
32,300
30,500
31,300
31,500
31,700
31,700
31,700
31,700
33,000

6.5
8
10
12
14

29,500
***
***
29,000
29,000

29,500
***
22,200
29,300
29,300

3
4
5
6
8
10
12
15

25,200
25,200
25,200
25,200
25,200
24,900
25,300
33,500

25,050
25,100
25,100
25,100
25,100
24,900
25,200
33,500

میلگرد آجدار

قیمت ورق سیاه در بازار تهران
سایز

هفته دوم اسفند

هفته سوم اسفند

2

28,700

29,000

3

28,500

28,650

4

27,500

27,650

5

26,000

26,150

6

27,000

27,300

8

26,600

27,000

10

26,100

26,600

12

27,400

27,600

15

27,100

26,800

20

28,300

28,050

25

27,600

28,350

سایز

هفته دوم اسفند

هفته سوم اسفند

8
10
12
14
16
18
20
22
25
28
30
32

26,000
24,000
24,000
24,500
24,500
24,500
24,500
24,500
24,500
24,500
***
***

25,800
24,000
24,000
24,600
24,600
24,600
24,600
24,600
24,600
24,700
***
***

ناودانی
سایز

هفته دوم اسفند

هفته سوم اسفند

6
8
10
12
14
16
18
20
22

25,400
25,200
25,200
25,200
25,400
26,300
39,500
44,000
44,000

25,350
25,100
25,100
25,300
25,300
26,150
39,500
44,000
44,000

روندتغییرات
قیمت محصوالت فوالدی
در بازار تهران

بورسکاال

تولیدکننده

نام کاال

قیمتپایانیمیانگین
موزون (ریال)

حجممعامله
(تن)

تاریخمعامله

تاریخ تحویل

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

27,977

5804

1396/12/14

1397/03/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

24,603

12501

1396/12/14

1397/02/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

26,190

9862

1396/12/14

1397/02/31

ذوب آهن اصفهان

سبد تیرآهن مخلوط

27,000

10000

1396/12/13

1397/01/31

ذوب آهن اصفهان

تیرآهن  14تا 18

25,300

20000

1396/12/20

1397/01/31

ذوب آهن اصفهان

سبد مخلوط

26,700

13000

1396/12/20

1397/01/31

فوالد خوزستان

شمش بلوم (5SP)150*150

21,410

20000

1396/12/07

1397/01/31

شمش بلوم (5SP)150*150

20,800

15000

1396/12/09

1397/01/31

میلگرد A3-10

23,338

110

1396/12/13

1397/12/16

تولیدکننده

نام کاال

قیمتپایانیمیانگین
موزون (ریال)

حجممعامله
(تن)

تاریخمعامله

تاریخ تحویل

فوالد مبارکه اصفهان

تختال SM

21,957

20000

1396/12/07

1397/01/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

27,977

12623

1396/12/07

1397/02/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق قلع اندود

40,560

350

1396/12/07

1397/03/07

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه G

35,031

2700

1396/12/07

1397/03/07

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

24,603

25300

1396/12/07

1397/02/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

26,190

39820

1396/12/07

1397/02/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق قلع اندود

40,560

2918

1396/12/14

1397/03/31

مجتمع فوالد خراسان

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه G

35,031

2303

1396/12/14

1397/03/31

فوالد کرمان

