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از ایـن رو اسـت   . ھای یک کشور به شمار آورد ھای موثر در توسعه اقتصادی و باالخص توسعه زیرساخت توان یکی از مولفه ولید و مصرف محصوالت فوالدی را میت

نرخ رشـد تولیـد فـوالد    . شود نبوده و صنعت فوالد به عنوان یک صنعت استراتژیک و کلیدی محسوب می این صنعت محدود به میزان سوددھی  که نگاه عمومی به

. تـوان مـدیون رشـد اقتصـادی چـین دانسـت       این افزایش چشمگیر در تولید و مصرف را می .ھای اخیر است صنعت در سال اينخام در دو دھه گذشته بیانگر رونق 

این حجم باالی عرضه . یممازاد عرضه مواجه باش بابحران اقتصادی در دنیا باعث شده، تا  و  چینرشد اقتصادی خیر، کاھش این در حالی است که در چند سال ا

ھـای جھـانی شـده و     به عالوه عدم تمایل چین به کاھش تولیـد خـود و ھمچنـین حرکـت آھسـته اقتصـاد جھـانی در خـروج از رکـود باعـث افـت چشـمگیر قیمـت             

رکود کم سابقه در بخش سـاخت  . برای صنعت فوالد ایران صادق بوده است اين شرايط نیز.رو ساخته است ھای زیادی روبه عت را با دشواریتولیدکنندگان این صن

بـه سـاختار تولیـد     توجـه تـاثیر بـازار مسـکن بـر تقاضـای محصـوالت فـوالدی بـا         . و ساز باعث افت شدید تقاضا برای محصوالت فوالدی در داخل کشور شـده اسـت  

، رکـود اقتصـادی در دنیـا و مـازاد     عـالوه بـر ایـن   . شود شتر نمایان میحصوالت فوالدی داخل کشور و تاکید بیش از اندازه تولیدکنندگان بر فوالدھای ساختمانی بیم

ھای اعمالی را نیـز   مشکل تحریم آناضافه بر . در بازارھای جھانی مشکالت جدیدی را نیز در خصوص صادرات برای صنعت فوالد ایران به ارمغان آورده است عرضه

ھمه شرایط ذکر . ھای تولید تاثیرات غیرقابل انکاری را داشته اشت باید در نظر داشت که نه تنھا در بخش فروش و درآمد، بلکه در افزایش قیمت تمام شده ھزینه

. ت، باعث ایجاد یـک بحـران جـدی بـرای ایـن صـنعت شـده اسـت        از این صنع بزرگيشده در خصوص صنعت فوالد در ایران به ھمراه ساختار شبه دولتی در بخش 

ھای به عمل آمـده،   بینی بر اساس پیش.بدیھی است ارائه ھر نوع راه حلی برای عبور از وضعیت کنونی بدون شناخت درست و اذعان به مشکالت مقدور نیست

ھای عمرانـی و در نتیجـه    ھای مترتب بر آن، سرمایه گذاری در پروژه ھا و کاھش ھزینه معالوه بر تاثیرات رفع تحری. آینده صنعت فوالد در ایران کم فروغ نخواھد بود

دنبال افزایش نقش خود  این در حالی است که صنعت فوالد در ایران باید با یک نگاه جدی به خارج از مرزھا به.ھای آتی دور از انتظار نیست افزایش تقاضا در سال

رو خواھند بود و  ھای آینده روبه میلیون تن مازاد تقاضا در سال ٨و  ١٠شود که عراق و پاکستان ھر کدام با بیش از  بینی می پیش. ای نیز باشد در بازارھای منطقه

به . کند ادراتی قابل توجھی را برای این صنعت در ایران ایجاد میھای حاشیه خلیج فارس، بازار ص این خود عالوه بر کشورھایی نظیر افغانستان و بعضی از کشور

عالوه منابع معـدنی    ھای احداث شده، به ھای موجود در خصوص ظرفیت ھای بازاریابی و ھمچنین حمل و نقل و از طرفی دیگر پتانسیل به ھزینه توجهعبارتی، با 

امیـد اسـت کـه بـا تـالش و اتخـاذ       . برای پاسخگویی به نیاز منطقه در خصوص محصـوالت فـوالدی دانسـت    توان به عنوان بھترین گزینه و انرژی موجود، ایران را می

  .ھای درست در این زمینه شاھد نیل به موفقیت باشیم استراتژی
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مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
PEST

 www ifnaa ir. . 1394/11/12 کاهش قیمت نفت وتبعات آن براي کشورهاي صادرکننده نفت 1167 اقتصادي
کاهش قیمت نفت فشار به کشورهاي نفت خیز را به شدت افزایش داده است.

•   ونزوئال با تورم بی سابقه اي روبرو است و حزب حاکم در این کشور براي نخستین بار در بیش از 13 سال گذشته، کرس هاي خود در پارلمان را از
دست داد.

•   آذربایجان نیز که با کاهش شدید درآمدهاي خود روبرو است درخواست وام سه میلیارد دالري از صندوق بین المللی پول و وام یک میلیارد
دالري از بانک جهانی را مطرح کرده است.

•   بحرین نیز با کسري بودجه شدیدي روبرو است و صندوق بین المللی پول از این کشور خواسته است تا به منظور رفع این کسري بودجه، گام هاي
اساسی بردارد.کسري بودجه بحرین در سال 2016، 15 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد بود.

•   عربستان حدود 100 میلیارد دالر کسري بودجه خواهد داشت.کسري بودجه عربستان در سال 2015 بیش از 20 درصد تولید ناخالص داخلی این
کشور بود. از سوي دیگر شاخص بورس تداول که مهمترین بازار بورس عربستان است، در طول 12 ماه گذشته بیش از 30 درصد سقوط کرده

است. کسري بودجه سال 2015 عربستان از 107 میلیارد دالر نیز فراتر رفت.

افت قیمت و کاهش بودجه عمرانی367 عنوان:شماره:تهدید 7درجه اهمیت:نوع تحلیل مرتبط:
به نظر میرسد فشار کاهش قیمت نفت آن چنان شدید است که کشورهاي عربی حاشیه خلیج فارس به فکر درآمدهاي مالیاتی افتاده اند و در پی این هستند تاشرح تحلیل:

با مالیات هاي مستقیم یا غیرمستقیم قدري از تبعات کاهش قیمت نفت بکاهند.  با کمبود منابع مالی طرح هایی عمرانی متوقف و تقاضا براي فوالد کاهش می
یابد.

A.E 1



مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
PEST

 www ifnaa ir. . 1394/11/05 اتحادیه اروپا و کمک هاي مالی دولتی به فوالدسازان 1171 اقتصادي
اخیرا اتحادیه اروپا به بررسی کمک هاي مالی دولت ایتالیا به کارخانه ایلوا پرداخته است تا ببیند بر خالف قوانین اتحادیه اروپا نباشد. این بررسی ها
مربوط به مصوبه اختصاص 300 میلیون یورو به کارخانه ایلوا از جانب دولت ایتالیا در اوایل دسامبر 2015 می باشد. در واقع سه سال گذشته دولت
ایتالیا به این کارخانه 2 میلیارد یورو کمک مالی کرده تا از بحران خارج شود. از طرفی وزیر صنایع ایتالیا از این تحقیقات استقبال کرده و اظهار

داشته کمک هاي مالی دولت قانونی بوده است.
در بلژیک یک شرکت فوالدي مشکل مشابه اي دارد و 20 ژانویه سال جاري اتحادیه اروپا به بلژیک دستور داده به علت عدم رقابت قوانین حفظ

رقابت بازار، کمک دولتی 211 میلیون یورویی دولت به این شرکت پس گرفته شود.

برهم نخوردن فضاي رقابت370 عنوان:شماره:فرصت 6درجه اهمیت:نوع تحلیل مرتبط:
اتحادیه اروپا معتقد است درست است که صنعت فوالد با چالش زیادي روبروست و در رکود است ولی کمک هاي دولتی براي سرپا نگه داشتن یکشرح تحلیل:

شرکت درست نیست.طبق قوانین اتحادیه اروپا کمک دولت به فوالدسازان براي حفظ رقابت در درازمدت براي اهدافی چون تحقیق و توسعه و نوآوري
مجاز است ولی کمک مالی به شرکتی که دچار مشکالت مالی براي تولید است غیر قانونی است.  چون موجب مختل نمودن فضاي رقابتی می شود و در

درازمدت کمک کننده نیست چون مشکالت مالی را به سایر کارخانه ها منتقل می سازد.

A.E 2



مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
Porter

 www imidro org. . 1394/11/10 تاسیس شرکت مشترك در زمینه فوالد 1169 رقباي تازه وارد
ایمیدرو و دانیلی ایتالیا یک شرکت مادر تخصصی در حوزه فوالد در منطقه آزاد چابهار تاسیس می کنند.

این شرکت مشترك با نام «پرشین متالیک» براي فعالیت و توسعه در زنجیره صنعت فوالد ایران ایجاد می شود که تمامی بخش ها از جمله کنسانتره
و گندله سنگ آهن،  آهن اسفنجی و محصوالت پایین دستی را در بر می گیرد.

ایجاد شرکت براي انتقال دانش فنی368 عنوان:شماره:فرصت 6درجه اهمیت:نوع تحلیل مرتبط:
به نظر می رسد شرکت پرشین متالیک در هفته هاي آتی در منطقه آزاد چابهارتاسیس می شود و طبق تفاهمنامه اي که در حضور رییس جمهوري ایران وشرح تحلیل:

نخست وزیر ایتالیا به امضا رسیده، 60درصد سهام این شرکت توسط دانیلی و 40درصد مابقی نیز از سوي ایمیدرو تامین می شود.
همچنین  دو طرف اعالم کرده اند میزان سرمایه گذاري در این شرکت را تا سقف 2 میلیارد دالر افزایش دهند.  انتقال دانش فنی به ایران و جذب سرمایه از

جمله اقداماتی است که طرفین باید در مراحل بعدي فعالیت هاي خود انجام دهند.

 www iransteel net. . 1394/11/10 وضعیت کارخانه فوالد سبزوار 1176 رقباي تازه وارد
کلنگ زنی این طرح ازسال 89 آغاز شده و قرار بود این طرح طی 3 سال به بهره برداري کامل برسد که با توجه به عدم تامین اعتبارات بهره برداري

از این طرح ملی به تعویق افتاده است.اکنون با اختصاص 270 میلیون یورو به این طرح انتظار می رود فازهاي یک و دو این مجتمع در آینده اي
نزدیک به بهره برداري برسد.این مجتمع بزرگ فوالدي با سهم اولیه آورده 2500 میلیارد ریالی به شرکت پارسیان ( بخش خصوصی) واگذار شد و

این شرکت از طریق فاینانس شرکت چینی و با هزینه تمام شده 1500 میلیارد تومان به بهره برداري کامل خواهد رسید .

افزایش تولید با افتتاح کارخانه375 عنوان:شماره:تهدید 5درجه اهمیت:نوع تحلیل مرتبط:
شرکت فوالد سبزوار جزء 7 طرح ملی تولید فوالد می باشد ظرفیت تولید این مجتمع حدود 800 هزار تن فوالد می باشد که به نظر می رسد با توجه به نیازشرح تحلیل:

کشور به ورق فوالدي تولید محصول نهایی این مجتمع محصوالت ورق باشد.

A.E 3



مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
Porter

 www ifnaa ir. . 1394/11/12 1166 وضعیت قیمت میلگرد در ترکیه رقباي موجود
قیمت در بازار داخلی میلگرد 3 تا 5 دالر هر تن افت داشته به 315 تا 335 دالر هر تن درب کارخانه رسیده است. محموله هاي کوچکی در این

قیمت ها خریداري شده  و خریدارها نسبت به افزایش خریدها محتاط هستند. شرکت هاي ساختمانی فعالیت چندانی ندارند چرا که شرایط بد آب
و هوایی  بازار آن ها را مختل کرده است.

کاهش قیمت و نبود تقاضا366 عنوان:شماره:تهدید 6درجه اهمیت:نوع تحلیل مرتبط:
تقاضاي داخلی میلگرد در ترکیه پایین است چرا که از اواسط ژانویه قراضه نزولی بوده و جو بازار بیلت نیز مساعد نیست.  از طرفی فوالدسازان ترك نسبتشرح تحلیل:

به فروش میلگرد در ماه مارس خوش بین هستند چرا که بازار در بهار فعال تر می شود.

 www ifnaa ir. . 1394/11/11 بازار بیلت ترکیه 1168 رقباي موجود
در بازار ترکیه عرضه کننده هاي سی آي اس قیمت بیلت خود را 260 تا 265 دالر هر تن سی اف آر اعالم کرده اند. البته قیمت درخواستی

خریدارها 255 دالر هر تن سی اف آر است ولی  چون مصربا قیمت باالتر از ترکیه خریدار است دلیلی براي دادن تخفیف بیشتر به ترك ها وجود
ندارد.

بیلت چین هم 260 تا 265 دالر هر تن سی اف آر است و تمایل به خرید آن بیشتر شده چون زمان حمل آن مشابه بیلت سی آي اس و ماه مارس
است. البته قیمت مورد نظر براي خرید از چین 250 دالر هر تن سی اف آر می باشد.

در بازار داخلی ترکیه نیز بیلت 5 دالر ارزان تر شده 280 تا 285 دالر هر تن درب کارخانه بدون 18 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

A.E 4



مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
Porter

 www ifnaa ir. . 1394/11/07 تولید فوالد دنیا در سال 2015 1170 رقباي موجود
سال 2015 تولید جهانی فوالد به دلیل افت مصرف آن و افزایش رقابت در بازارهاي بین المللی کاهش داشت.

کاهش تقاضا و افت تولید فوالد369 عنوان:شماره:تهدید 5درجه اهمیت:نوع تحلیل مرتبط:
علت اصلی افت تولید امریکا افزایش واردات و تاثیر آن بر فوالدسازان داخلی بوده است.  مصرف فوالد امریکا نیز سال گذشته 3 درصد افت داشته است.شرح تحلیل:

قابل ذکر است نرخ بهره وري فوالد سازان جهان سال گذشته از 73.4 درصد 2014 به 69.7 درصد رسید.

A.E 5



مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
Porter

 www ifnaa ir. . 1394/11/05 مصرف فوالد چین 1172 رقباي موجود
سال گذشته مصرف فوالد چین 4.6 درصد افت داشته به 705 میلیون تن رسید و سال جاري نیز 4 تا 5 درصد دیگر پایین خواهد آمد و به 670 تا

677 میلیون تن می رسد.
چالش بزرگ پیش روي فوالدسازان چینی کاهش مصرف بخش ساخت و ساز است که معموال 50 درصد بازار فوالد را در بر می گیرد. سال

گذشته ساخت آپارتمان هاي جدید 15 درصد افت داشته  و شرکت هاي ساختمانی حدود 710 میلیون متر مکعب از ساخته هاي خود را نتوانستند
بفروشند. که معادل مصرف 35 میلیون تن فوالد است.

کاهش تقاضاي داخلی و افزایش صادرات در چین371 عنوان:شماره:تهدید 7درجه اهمیت:نوع تحلیل مرتبط:
به نظر می رسد امسال نیز تقاضاي فوالد در چین روندي رو به پایین خواهد داشت چرا که میزان تولید صنایع وابسته نزولی است ولی از طرفی انتظار می رودشرح تحلیل:

مصرف خودروساز ها کمی باال برود و سال جاري 5 درصد رشد داشته باشد چون تقاضاي خودرو در چین باال رفته است.کاهش تقاضا در بازار داخلی چین
و کمک دولتی باعث می شود تولید کندگان چینی روي به صادرات بیشتر آورند.

 www ifnaa ir. . 1394/11/01 افزایش صادرات محصوالت نیمه تمام فوالدي اوراز 1173 رقباي موجود
سال 2015 این کارخانه در روسیه و قزاقستان 4 درصد صادرات محصوالت نیمه تمام را افزایش داده به 196 هزار تن رساند و تولید محصوالت
فوالدي آن 9 درصد افت داشته 546 هزار تن ثبت شد. چدن تولیدي نیز 61 درصد باال رفته است.در اوکراین نیز صادرات بیلت و اسلب این

کارخانه 20 درصد رشد داشته چون تقاضاي مقاطع ضعیف بود.

افزایش صادرات372 عنوان:شماره:فرصت 6درجه اهمیت:نوع تحلیل مرتبط:
به نظر می رسد کارخانه اوراز صادرات محصوالت نیمه تمام فوالدي خود را از خطوط تولید روسیه، قزاقستان و اوکراین افزایش داده چون بازار محصوالتشرح تحلیل:

فوالدي راکد است و  ارزش ارز در این کشورها پایین آمده است.
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مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
Porter

 www ifnaa ir. . 1394/11/05 افزایش تعرفه گمرکی ترکیه براي واردات از روسیه 1175 رقباي موجود
اخیرا وزارت اقتصاد ترکیه اعالم کرده نتایج تعرفه هاي اولیه آنتی دامپینگ بر علیه ورق گرم چین، فرانسه، ژاپن، رومانی، روسیه،  اسلواکی و

اوکراین را مجددا بررسی کرده است. اغلب تعرفه ها ثابت مانده ولی موضع گیري جدي تري در مورد محصوالت روسیه اعمال شده است.

افزایش تعرفه واردات از روسیه379 عنوان:شماره:فرصت 6درجه اهمیت:نوع تحلیل مرتبط:
قابل توجه است که صادرات ورق گرم روسیه به ترکیه در نیمه نخست سال 2015 حدود 53 درصد رشد داشته که با توجه به تنش هاي سیاسی اخیر وشرح تحلیل:

تجدید نظر در تعرفه هاي گمرکی محصوالت ورق گرم به طور میانگین از 2 درصد به حدود میانگین 12 درصد افزایش پیدا کرده است.این در حالی است
که تعرفه واردات ورق گرم از اوکراین ثابت مانده و 1.12 درصد ثبت شده است.

به نظر می رسد تیره شدن روابط ترکیه و روسیه راه را براي شرکت هاي ایرانی باز خواهد کرد تا سهم خود در بازار ترکیه را افزایش دهند.

 www ifnaa ir. . 1394/11/11 چشم انداز صنعت فوالد دنیا 1182 رقباي موجود
با توجه به کاهش فعالیت فوالدسازان دنیا، برآورد شده است که باید به میزان 250 میلیون تن در سال از طرفیت تولید فوالد دنیا کاسته شود تا

صنعت فوالد به نرخ بهره وري 85 درصدي بازگردد. این در حالی است که قبال پیش بینی شده بود 170 میلیون تن در سال باید از ظرفیت تولید
فوالد دنیا کاسته شود تا به نرخ بهره وري مشابه بازگردد.

رشد فزاینده تولید فوالد و کاهش بهره وري381 عنوان:شماره:تهدید 6درجه اهمیت:نوع تحلیل مرتبط:
در حال حاضر نرخ بهره وري صنعت فوالد دنیا به 70 درصد رسیده که رکورد منفی جدیدي پس از بحران رکود اقتصادي بوده و نشان می دهد کارخانه هاشرح تحلیل:

هیچ قدرتی در قیمت گذاري ندارند.  در این بین دولت چین اعالم کرده قصد دارد 100 تا 150 میلیون تن در سال از ظرفیت تولید فوالد خود بکاهد ولی
بازه زمانی این تغییر معلوم نیست.
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مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
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 www ifnaa ir. . 1394/11/01 آینده تولید سنگ آهن ریو تینتو 1174 قدرت تامین
علی رغم پیش بینی هاي مربوط به کاهش مصرف سنگ آهن در سال 2016، شرکت معدنی ریو تینتو استرالیا قصد دارد به افزایش تولید و عرضهکنندگان

در سال جاري ادامه دهد. سال گذشته این شرکت 327 میلیون و 600 هزار تن سنگ آهن تولید کرد که 11 درصد رشد ساالنه داشت. براي سال
2016 نیز این شرکت معدنی قصد دارد 350 میلیون تن سنگ آهن تولید کند که 7  درصد از سال 2015 باالتر خواهد بود.

افزایش تولید و کاهش قیمت سنگ آهن373 عنوان:شماره:فرصت 5درجه اهمیت:نوع تحلیل مرتبط:
قیمت تمام شده پایین، این شرکت را قادر می سازد تولید خود را افزایش دهد این درحالی است که مشاهده می شود  تقاضاي سنگ آهن در چین سالشرح تحلیل:

جاري 4.2 درصد پایین خواهد آمد و به یک میلیارد و 70 میلیون تن خواهد رسید.  بدین ترتیب باید منتظر شد تا دید که اقدام  ریو تینتو باعث تعطیلی کدام
تولید کننده هاي کوچک سنگ آهن  خواهد شد.
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مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
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 www ifnaa ir. . 1394/11/17 روند قیمت سنگ آهن وارداتی چین 1177 قدرت تامین
کنندگان

افزایش قیمت سنگ آهن378 عنوان:شماره:تهدید 6درجه اهمیت:نوع تحلیل مرتبط:
قیمت سنگ آهن وارداتی چین با خلوص 62 درصد از استرالیا چهارمین هفته متوالی روند صعودي خود را ادامه داده است به طوریکه از هفته دوم 2016 تاشرح تحلیل:

هفته پنجم 3 دالر و 75 سنت رشد را نشان می دهد و از قیمت 39 دالر و 50 سنت به 43 دالر و 25 سنت رسیده است.
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مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
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 www minews ir. . 1394/11/16 سرمایه گذاري هندي ها در صنعت گندله سازي ایران 1179 قدرت تامین
شرکت هندي دولتی KIOCL ممکن است با سرمایه گذاري 59 میلیون دالري یک واحد تولید گندله در ایران احداث کند. هدف از این سرمایهکنندگان

گذاري احتمالی نیز ایجاد دسترسی صنعت فوالد ایران به مواد اولیه ارزان تر اعالم شده است.
این شرکت هندي همچنین با توجه به رفع تحریم هاي ایران، در حال مذاکره براي فروش بیش از 2 میلیون تن گندله به ایران است.

افزایش سرمایه گذاري در صنعت گندله سازي380 عنوان:شماره:فرصت 7درجه اهمیت:نوع تحلیل مرتبط:
سرمایه گذاري در صنعت گندله سازي در جهت عدم خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده و همچنین براي تامین نیاز روز افزون داخلی مورد تاکید است.شرح تحلیل:

 www minews ir. . 1394/11/15 چادرملو در آستانه اخذ مجوز محیط زیستی 1180 قدرت تامین
شرکت معدنی و صنعتی چادرملوممکن است به زودي موفق به اخذ مجوز محیط زیست در بهره برداري از سنگ آهن ناحیه D19 شود.کنندگان

افزایش تولید سنگ آهن376 عنوان:شماره:فرصت 6درجه اهمیت:نوع تحلیل مرتبط:
محدوده جدید شرکت چادرملو با ذخیره 100 میلیون تنی داخل مناطق حفاظت شده محیط زیست قرار گرفته که با توجه به شرایط زیست محیطی آنشرح تحلیل:

منطقه، سازمان حفاظت محیط زیست فعال اجازه اي براي اکتشاف تکمیلی آن منطقه نداده است .
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 www ifnaa ir. . 1394/11/17 روند قیمت میلگرد صادراتی ترکیه 1178 قدرت
خریداران

ثابت بودن قیمت میلگرد377 عنوان:شماره:فرصت 6درجه اهمیت:نوع تحلیل مرتبط:
قیمت میلگرد صادراتی ترکیه براي دومین هفته متوالی در سال 2016 در رقم 321 دالر در هر تن فوب ثابت بوده است.شرح تحلیل:
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مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
محصوالت

 steelpedia ir. 1394/11/15 آمار صادرات آهن و فوالد در نه ماهه 94 1181 فوالد خام
سازمان توسعه تجارت ایران با انتشار آماري اعالم کرد، ارزش صادرات آهن و فوالد در 9 ماه نخست امسال (منتهی به آذر) به 763 میلیون دالر

رسید و این تولیدات جایگاه چهارمین کاالي عمده صادراتی را در کشور به دست آورند.
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