
  ایران با تولیــد 9 میلیون و 947 
هزار تن فوالد خام در 6 ماهه نخســت ســال 
2017 جایگاه چهاردهم خود را در دنیا حفظ 

کرد.
به گزارش چیالن، براساس آمار انجمن جهانی 
فوالد 67 عضو این انجمن در نیمه نخست سال 
2017 توانســتند 836 میلیون و 26 هزار تن 
فوالد خام تولید کنند که این عدد 4/5 درصد 

باالتر از مدت مشابه سال قبل است.
ایران نیز در این بین بعد از کشــورهای چین، 
ژاپن، هند، آمریکا، روسیه، کره جنوبی، آلمان، 
ترکیه، برزیل، ایتالیا، تایوان، اکراین و روسیه در 

رده چهاردهم قرار دارد.
تولید فوالد ایــران به مزر 10 میلیون تن 

نزدیک شد
ایران در 6 ماهه ابتدایی امسال بالغ بر 9 میلیون 
و 947 هــزار تــن فوالد خام تولیــد کرده که 
13/7درصد باالتر از میزان ثبت شده برای مدت 

مشابه سال قبل است. تولید فوالد خام ایران در 
نیمه اول سال 2016 بالغ بر 8 میلیون و 750 

هزار تن بود.
همچنین براســاس آمار انجمن جهانی فوالد، 
تولید فوالد ایران در ماه ژوئن نیز 16/4 درصد 
رشد داشته و از یک میلیون و 534 هزار تن در 
ژوئن 2016 به یک میلیون و 785 هزار تن در 
ژوئن سال جاری رسید. هرچند که تولید نسبت 

به ماه می کاهش 8 هزار تنی داشت.
چین همچنان تولیدکننده برتر جهان با 

فاصله بسیار زیاد
فوالدسازان چینی توانستند در 6 ماهه ابتدایی 
امســال حدود 419 میلیــون و 745 هزار تن 
فوالد خام تولید کننــد که 4.6 درصد باالتر از 

مدت مشابه سال قبل بود.
این کشور همچنین در ژوئن هم موفق به تولید 
73 میلیون و 231 هزار تن فوالد خام شده بود. 
درحالی این عدد برای ژوئن به ثبت رســید که 

هم از ماه ژوئن ســال قبل یعنی 69 میلیون و 
299 هزار تن و هم از ماه می امسال یعنی 72 
میلیون و 259 هزار تن بیشتر بود که البته این 

امر دور از ذهن نبود و پیش بینی شده بود.
ژاپن به عنوان دومین تولیدکننده برتر جهان از 
ابتدای مــاه ژانویه تا پایان ژوئن، 52 میلیون و 
305 هزار تن فوالد خام تولید کرد. این کشور 
رشد 0/5 درصدی را درمقایسه با مدت مشابه 

سال قبل ثبت کرده بود.
فوالدسازان ژاپن در ژوئن هم 8 میلیون و 391 
هزار تن فوالد تولید کردند که البته 4/3 درصد 
پایین تر از ژوئن سال قبل است. همچنین این 
کشــور نسبت به ماه می که تولید 8 میلیون و 

929 هزار تنی داشت،کاهش داشت.
بعد از ژاپــن، هند به تولید 49 میلیون و 482 
هزار تن در طول 6 ماه رسید. این کشور هم در 
راستای افزایش ظرفیت تولید فوالد، رشد 5/3 

درصدی را تولید فوالد خام به ثبت رساند.

با این حال هند نیز همچون ژاپن در ژوئن افت 
تولید داشــت و تولیدش با 1/1 درصد کاهش 
نسبت به ژوئن 2016 به 7 میلیون و 950 هزار 

تن رسید.
در آسیا، بعد از چین، ژاپن و هند، کره جنوبی 
و سپس تایوان قرار دارند. کره جنوبی در مدت 
مذکــور یعنی 6 ماهه نخســت تولید را به 34 
میلیون و 699 هزار تن رســاند درحالی که در 
مدت مشابه سال قبل تولید 33 میلیون و 448 

هزار تن بود.
کره در ژوئن به تولید 5 میلیون و 906 هزار تن 

رسید که 7/7 درصد باالتر از ژوئن 2016 بود.
و اما تایوان، این کشور در بین ماه های ژانویه تا 
ژوئــن حدود 11 میلیون و 598 هزار تن فوالد 
خام تولید کرد و موفق به کســب رتبه یازدهم 

تولیدکننده برتر جهان شد.
تولید این کشــور در مدت مذکور 7/7 درصد 

بیشتر از مدت مشابه سال قبل بود. همچنین  

بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

تولید صادراتی مشترک چیست؟

محمدرضا ایزدپناه 
عضو هیئت مدیره صنایع هفت الماس 

بــا توجه به اینکه مواد اولیه برخــی کارخانجات دارای تعرفه 
واردات اســت و از ســوی دیگر بــه دلیل همیــن حمایت 
تعرفــه ای قیمــت داخلی این مواد اولیه باالتــر از نرخ های 
جهانی اســت، واحدهایی همچــون تولیدکنندگان ورق های 
ســرد و پوشــش دار با مشــکالت صادراتی مواجه شده اند.  

به طور مثال مواد اولیــه کارخانه هفت الماس که تولیدکننده 
ورق روغنی و گالوانیزه می باشــد، ورق گرم است. ورق گرم 
دارای تعرفه وارداتی20 درصد است و قیمت های بازار داخل 
هم بر اســاس این تعرفه های وارداتی مشــخص می گردد. 
این اقدام ســبب شده قیمت خرید مواد اولیه به دالر به قیمت 
فروش محصول در بازارهای بین المللی و هدف برسد. طبیعتا 
صنایع پایین دســتی نمی توانند ماده اولیه خود را با قیمتی در 
داخل کشــور تحویل بگیرند که محصــول نهایی را با همان 
قیمت یا اندکی باالتر در خارج از کشور به فروش برسانند چون 
این فاصله حتی هزینه های تولید را هم پوشــش نمی دهد.

از ســوی دیگر شــرکت هــای داخلی به جهت بــاال بودن 
قیمت های جهانی عالقمند به صادرات هســتند. لذا پیشنهاد 
کرده ایــم که با رایزنی انجمن بــا نهادهایی مانند گمرک و 
ســازمان امور مالیاتی و ســازمان توســعه تجارت، راهکارها 
و شــرایطی فراهم شــود که صنایع پایین دستی مثل هفت 
المــاس بتواننــد کاال را با قیمــت صادراتــی از تولیدکننده 
داخلی نظیر فــوالد مبارکه در قالب عبــور موقت خریداری 
کنــد و کاال را تبدیل به محصول کــرده و ظرف چند ماه به 
قیمت های جهانی صادر کنند و در نهایت هر دو شــرکت از 
جوایز و منافع صادراتی به نســبت مشخص بهره مند گردند.

در واقع با این اقدام یعنی تولید صادراتی مشترک، تولیدکننده 
مــواد اولیه مثل فوالد مبارکه با قیمت و مکانیســم صادراتی 
کاالی خود را به شــرط صادرات در اختیار تولیدکننده داخلی 
مــی گذارد و پس از تولید و صادرات محصول نهایی توســط 
تولیدکننده صنایع پایین دستی که به طور مثال در مورد ورق 
های روغنی و پوشش دار، شرکت صنایع هفت الماس می باشد، 
منافع حاصله نصیب هر دو شــرکت خواهد شد. بدین ترتیب 
با به صرفه شــدن صادرات برای تولیدکنندگان صنایع پایین 
دستی، توسعه صادرات فوالد کشور در عمل رقم خواهد خورد.

نکته حائز اهمیت در این روش، پذیرش عبور موقت با شرایط 
فوق از ســوی گمرک و سایر ســازمان های ذیربط است که 
انجمن در این مســیر الزم است با جدیت بیشتری عمل کند.

البتــه روش دیگری نیز برای تولید صادراتی مشــترک وجود 
دارد که در آن شــرکت های خریدار و فروشنده قراردادی را با 
یکدیگر امضا کنند تا براساس آن تولیدکننده محصول نهایی، 
کاالی صادراتی که تولید می شــود را به عنــوان مواد اولیه 
تحویل بگیرد و ســپس در هنگام صــادرات، جوایز صادراتی 
و مزایای گمرکی و مالیاتی به نســبت مندرج در قرارداد بین 
طرفین تقســیم شــود که البته این موضوع هــم در جزئیات 
و اســناد باید توســط نهادهای مرجع دولتی پذیرفته شــود.
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در بازارهای داخلی و جهانی
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جایگاه چهاردهم ایران در فوالد دنیا تثبیت شد 

گزارش چیالن از جدیدترین آمار انجمن جهانی فوالد 

نخستین دوره آموزشی آکادمی ملی فوالد ایران در 24 و 25 مرداد ماه برگزار می شود و مدرس 
این دوره، دکتر ناصر توحیدی مدرس دانشگاه های تهران، صنعتی شریف و علم و صنعت می باشد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با اشاره به برگزاری نخستین دوره آموزشی  آکادمی ملی 
فوالد ایران در 24 و 25 مرداد ماه گفت: اولین دوره آموزشی این آکادمی با عنوان دوره کاربردی 
آهن ســازی و احیا مستقیم )سطح ۱( با هدف ارتقاء دانش و مهارت کارشناسان و مدیران واحد 
های آهن اسفنجی و فوالد سازی کشور و همچنین افزایش بازدهی تولید، کاهش مصرف انرژی، 
کاهش ضایعات و کاهش آلودگی های زیست محیطی کارخانجات احیاء مستقیم برگزار می شود.

سید رسول خلیفه ســلطانی مخاطبین این دوره آموزشی را تکنسین ها، کارشناسان و مدیران 
واحدهای آهن سازی و احیا مستقیم اعالم کرد و افزود: مدرس این دوره جناب آقای دکتر ناصر 
توحیدی مدرس دانشگاه های تهران، صنعتی شریف و علم و صنعت هستند که عالوه بر درجه 

علمی، تجربه عملی باالیی نیز در واحدهای احیاء مستقیم کشور دارند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران خاطر نشــان کــرد: در پایان دوره آزمون علمی اخذ و در 

صورت کسب نمره قبولی گواهینامه معتبر صادر می شود.
شایان ذکر است مطابق اعالم انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، متقاضیان ثبت نام در دوره های 

آموزشی آکادمی ملی فوالد ایران می توانند با مراجعه به وب سایت انجمن به نشانی
www.steeliran.org و یا تماس با دفتر این انجمن به شماره 4-۸۸55۱۷۰۱ اطالعات الزم را 

دریافت نمایند.

نخستین دوره آکادمی ملی فوالد ایران

دوره کاربردی آهن سازی و احیا مستقیم در انجمن تولیدکنندگان فوالد برگزار می شود

حامی رسانه ای آکادمی ملی فوالد
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بیلت های صادراتی شرکت فوالد خوزستان در مقایسه با بیلت های ژاپنی و چینی از کیفیت 
باال و ویژه ای برخوردار اســت. به دنبال بازدید مدیر صــادرات، مدیرکنترل کیفی و نماینده 
اعزامی از بخش فوالدســازی فوالد خوزستان از کارخانه سامسونگ در کره جنوبی، مسئوالن 
این شرکت کره ای از کیفیت باالی محصوالت و تحویل به موقع فوالد خوزستان ابراز رضایت 
و خرســندی کردند. در این بازدید، دومین کارخانه صنعتی فوالد کره درخواست خرید بیلت 
از فوالد خوزســتان را نمود. از ســوی دیگر برخی دیگر از کارخانه های سئول نیز درخواست 
ارسال موارد فنی و پروتکل های مورد نیاز جهت بررسی خرید از فوالد خوزستان را داشتند.
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ابراز رضایت کره ای ها از بیلت صادراتی خوزستان

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد: 

در فضای روبه رشد قیمت های الکترود 
شتاب زده عمل نکنیم

سید حســین احمدی، مدیرعامل فوالد خراسان درباره دالیل افزایش قیمت الکترود به 
چیالن گفت: یکی از چالش هایی که امروزه در حوزه فوالد مطرح است و قیمت های فوالد 
را تحت الشعاع قرار داده، افزایش قیمت های نامتعارف در آیتم هایی مثل الکترود و فرومنگنز است. وی افزود. یکی از دالیل این رشد 
بی سابقه قیمت ها، به خاطر مشکالت زیست محیطی در چین است. چین به دلیل مسائل زیست محیطی، الزاماتی برای واحدهای 

الکترود گذاشته تا این واحدها فرایندهای خود را اصالح نمایند و در نتیجه وقفه هایی درتولید خواهند داشت.

این عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ادامه داد: مشکل دیگر این است که منبع اصلی تامین کننده ماده اولیه تولید الکترود 
گرافیتی یعنی کک سوزنی، 5۰ درصد از ظرفیت خط خود را تغییر داده و به سمت تولید محصول دیگری رفته است در نتیجه با کاهش 

ظرفیتی در ماده اولیه مواجه شدیم.

احمدی، عامل دیگر این بهم خوردن تعادل را افزایش ظرفیت فوالد در برخی نقاط عنوان کرد و اظهار داشت: افزایش ظرفیت فوالد 
براساس آمار در برخی نقاط جهان به کمبود الکترود در بازار دامن زده است.  مدیرعامل فوالد خراسان تاکید کرد: کمبود اکترود گرافیتی 
در ایران به چالش و دغدغه اصلی صنعت فوالد ایران تبدیل شده و برخی فعاالن، پایان امسال و برخی نیز سال آینده را سال بهبود 
شرایط می دانند. اما در مجموع حتی با بازگشایی اعتبارات اسنادی نیز طرف های تامین کننده از تامین عاجز هستند و بندهایی را در 
قراردادهای خود می گنجانند و همین مسئله قیمت ها را نیز تحت الشعاع قرار داده است. وی عنوان کرد: الکترود گرافیتی در کشورهای 
خاصی تولید می شود کما اینکه دانش فنی تولید ماده اولیه آن یعنی کک سوزنی که پایه نفتی دارد تنها در دست آمریکا، آلمان و ژاپن 
است. الکترود از نگاه آمریکا یک کاالی دوگانه سوز شناخته می شود و در زمان تحریم به جهت مشکالت تحریم، قادر به تامین الکترود 
خود نبودیم اما بعد از توافق هسته ای این معضل تاحدودی رفع شد با این حال با موضوع دیگری مواجهیم چراکه چین و هند که الکترود 
مورد نیاز ایران از این کشورها تامین می گردد در تامین خوراک و ماده اولیه )کک سوزنی( برای کارخانه های خود به مشکل خورده اند.

احمدی با اشاره به سرمایه گذاری مشترک ایمیدرو، فوالد مبارکه، شرکت چادرملو و فوالد خراسان در زمینه الکترود گرافیتی خاطرنشان 
کرد: به تازگی این شرکت ها سرمایه گذاری مشترک 2۰۰ میلیون یورویی را در زمینه الکترود گرافیتی انجام دادند. پیمانکار این طرح 
ایریتک است و بخشی از ماشین آالت آن آمده و در مرحله فاینانس و تامین منابع می باشد و امیدواریم با بهبودهایی که بعد از برجام 
حاصل شده، ظرف یک یا دو سال آینده باقیمانده ماشین آالت تامین گردد و این کارخانه راه اندازی شود. اما حتی با راه اندازی این 

واحد، چون دانش فنی ماده اولیه آن تنها در دست چند کشور است در تامین مواد اولیه همچنان مشکل خواهیم داشت.

مدیرعامل فوالد خراسان در پایان تصریح کرد: برای آنکه برخی در فضای فعلی و قیمت های رو به رشد الکترود شتاب زده عمل نکنند، 
انجمن در نظر دارد مطالعات میدانی را انجام دهد تا آرامش به بازار باز گردد.
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تولید فوالد خام ایران در سه ماهه ابتدایی امسال به 5 میلیون 
و 3۱2 هزار تن رسید.

براساس گزارش انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، فوالدسازان 
داخلی از ابتدای فروردین تا پایان خرداد ماه موفق شــدند 5 
میلیون و 3۱2 هــزار تن فوالد خام تولید کنند. این عدد ۱3 
درصد باالتر از مدت مشــابه سال قبل یعنی 4 میلیون و 6۸۷ 
هزار تن بود. از این میزان 2 میلیون و ۷۰۸ هزار تن سهم بیلت 
و بلوم و 2 میلیون و 6۰4 هزار تن سهم اسلب بود که افزایش 
۱۷ درصدی تولید اســلب به جهت بهبود صادرات و تقاضای 

مطلوب این محصول بود.
براســاس آمار انجمن فوالد تولید محصوالت فوالدی هم در 
مدت مذکور ۱3 درصد رشد داشت و از 4 میلیون و 3۰۸ هزار 

تن به 4 میلیون و ۸۷۰ هزار تن رسید.
سهم بخش میلگرد یک میلیون و 6۰۷ هزار تن، سهم بخش 
ورق گرم یک میلیون و ۸4۷ هزار تن و سهم بخش ورق سرد 

62۷ هزار تن بود که تمامی این موارد رشد تولید داشتند.
در بخــش واردات همچنان کاهش هم در بخش فوالد خام و 
هم محصوالت فوالدی به چشم می خورد و افت واردات بخش 

محصوالت فوالدی ۱4 درصد در مجموع سه ماه بود و در بخش 
فوالد خام به ۸۱ درصد رسید.

واردات فوالد خام که در ســه ماهه سال قبل 32 هزار تن بود 

امســال به 6 هزار تن رسید. در حوزه محصوالت فوالدی هم 
واردات از ۷22 هزار تن در ســه ماه اول سال 95 به 623 هزار 

تن در  سه ماهه ابتدایی امسال رسید.

در امر صادرات در بخش فوالد خام رشد قابل توجهی به ثبت 
رسید هرچند که رشد بخش محصوالت فوالدی منفی بود.

فوالد خام صادر شــده از کشــور یک میلیون و 695 هزار تن 
گزارش شده که رشد 6۷ درصدی داشته و رشد بخش اسلب 
2۱۱ درصد و رشد بلوم و بیلت 5 درصد بود. فوالد خام صادر 
شده از ایران در مدت مشابه سال قبل یک میلیون و ۱6 هزار 
تن گزارش شده است. محصوالت فوالدی افت 5۸ درصدی را 
در صادرات ثبت کردند و صادراتشان از ۷۱5 هزار تن به 3۰۰ 

هزار تن در سه ماهه اول سال 96 رسید.
بیشترین افت صادرات محصوالت فوالدی متعلق به صادرات 
ورق سرد و گرم می باشد. صادراتی ورق گرم 93 درصد و ورق 
ســرد 94 درصد بود. حجم صادرات ورق گرم از 5۱2 هزار تن 
به 34 هزار تن و ورق سرد از 6۸ هزار تن به 4 هزار تن رسید.

گزارش انجمن فوالد ایران می افزاید، مصرف ظاهری در بخش 
فوالد خام افت 2 درصدی داشته و در بخش محصوالت فوالدی 
رشــد 2۰ درصدی داشته است. مصرف ظاهری فوالد خام در 
این مدت 3 میلیون و 623 هزار تن گزارش شده و محصوالت 

فوالدی 5میلیون و ۱93 هزار تن بوده است.

انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران:
آمارها از رشد تولید فوالد حکایت دارد

تایوان در ژوئن تولید خود را به یک میلیون و 930 هزار تن رساند که 5/6 درصد باالتر از 
ژوئن سال 2016 بود.

آمریکا به تولید 40 میلیون و 591 هزار تنی فوالد رسید
آمریکا که چهارمین فوالدساز برتر دنیا شناخته می شود، براساس گزارش انجمن جهانی 
فوالد، در 6 ماهه ابتدایی امسال 40 میلیون و 591 هزار تن فوالد خام تولید کرده که 1/3 

درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل بود.
با این وجود این کشور در ژوئن افت تولید را به ثبت رساند و با افت 1/7 درصدی، تولید 

را به 6 میلیون و 707 هزار تن رساند.
تولید فوالد برزیل 16 میلیون و 723 هزار تنی شد

برزیل در نیمه نخست امسال بالغ بر 16 میلیون و 723 هزار تن فوالد خام تولید کرد که 
البته 12/4درصد از مدت مشابه سال قبل یعنی 14 میلیون و 872 هزار تن باالتر است. 
همچنین برزیل در ژوئن 2 میلیون و 649 هزار تن فوالد خام تولید کرد که این عدد هم 

4 درصد بیشتر از ژوئن سال 2016 بود.
کشورهای عضو CIS درمجموع 49 میلیون و 704 هزار تن فوالد خام تولید کردند

6 کشور عضو CIS در 6 ماهه ابتدایی سال 2017 موفق به تولید 47 میلیون و 704 هزار 
تن دست یافتند که 2/5 درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است. روسیه در بین این 

کشورها رشد تولید و اکراین افت تولید را به ثبت رساند.
روسیه در این مدت 35 میلیون و 340 هزار تن فوالد خام و اکراین 10 میلیون و 504 
هزار تن فوالد خام تولید کردند که به ترتیب روســیه رشد 0/8 درصدی و اکراین افت 

15/4درصدی را شاهد بود.
گفتنی است، روسیه و اکراین هر دو در ژوئن افت تولید داشتند. روسیه با رشد 8 درصدی 
به تولید 5 میلیون و 341 هزار تن رسید و اکراین با افت 13 درصدی تولید یک میلیون 

و 593 هزار تنی را ثبت کرد.
ترکیه 18 میلیون تنی شد

ترکیه رکوردی در تولید فوالد خام ثبت کرد و تولیداتش را ظرف 6 ماه به 18 میلیون و 
215 هزار تن رساند. رشد تولید فوالد خام نسبت به مدت مشابه سال قبل 11/4 درصد 
بود. عالوه براین، ترکیه در ژوئن رشد 7/1 درصد را در تولید فوالد خام داشت و تولیدش 
از 2 میلیون و 822 هزار تن در ژوئن 2016 به 3 میلیون و 21 هزار تن در ژوئن ســال 

جاری رسید.

آلمان و ایتالیا دو تولیدکننده برتر فوالد در بین کشورهای اتحادیه اروپا
در بین 10 تولیدکننده اول فوالد جهان نام آلمان و سپس ایتالیا به چشم می خورد. آلمان 

رتبه هفتم و ایتالیا رتبه دهم تولیدکننده برتر جهان را دارد.
آلمان در طی 6 ماه 22 میلیون و 223 هزار تن فوالد خام تولید کرد و ایتالیا در این مدت 

موفق به تولید 12 میلیون و 358 هزار تن فوالد خام شد.
رشد تولید فوالد آلمان و ایتالیا 1/7 درصد بود. تولید آلمان در ماه ژوئن با 1/7 درصد افت 
به 3 میلیون و 605 هزار تن رسید درحالی که ایتالیا رشد 1/8 درصدی داشت و تولیدش 

به 2 میلیون و 85 هزار تن رسید.
سیزدهمین تولیدکننده قبل از ایران مکزیک شناخته شد

مکزیک به عنوان ســیزدهمین تولیدکننده برتر فوالد جهان در 6 ماهه اول سال جاری 
میالدی 10 میلیون و 35 هزار تن فوالد خام تولید کرد که 11/2 درصد بیشتر از 6 ماهه 
اول سال 2016 است. این کشور در ژوئن هم با رشد یک درصدی تولید را از یک میلیون 

و 668 هزار تن در ژوئن سال قبل به یک میلیون و 685 هزار تن رسید.

ادامه از صفحه قبل

 

تولید آهن اسفنجی سپید دشت به 
200 هزار تن رسید

محمود ارباب زاده، مدیرعامل فوالد سفید دشت در گفت و گو با چیالن ضمن بیان اینکه تا پایان 
تیر ماه موفق به تولید 2۰۰ هزار تن آهن اسفنجی در این واحد شدیم گفت: کمبود مواد گندله دلیل 

نرسیدن به ظرفیت اسمی کارخانه است.

وی با بیان این نکته که در حال حاضر گندله مورد نیاز سپید دشت از طریق تهاتر با فوالد خوزستان و بخشی هم از طریق خرید تامین می گردد 
اظهار داشت: بخش دیگر گندله مورد نیاز را از چادرملو و سیرجان ایرانیان تامین می کنیم.

ارباب زاده خاطرنشان کرد: در راستای تهاتر با خوزستان، بخشی از محصول به این شرکت داده می شود و بخش دیگر که ناشی از گندله خریداری 
شده می باشد در بازار عرضه شده و به شرکت های فوالدساز فروخته می شود.

مدیرعامل فوالد سپید دشت درباره برنامه احتمالی فروش صادراتی این واحد گفت: اکنون به دلیل اینکه برای فروش محصول مشکلی در بازار 
داخلی نداریم به فکر فرو صادراتی نیستیم.

عباس تفضلی، مدیرعامل فوالد شــادگان در گفت و گو با چیالن گفت: به لحاظ جانمایی ها فوالد 
شادگان به جهت نزدیکی به بندر امام و خطوط ریلی، بهترین طرح در میان فوالدهای استانی بود البته 
به لحاظ موقعیت جغرافیایی، کمی جابجایی در آن باعث اقتصادی تر شدن طرح به جهت نزدیک 

شدن بیشتر به خطوط ریلی و استحکام بیشتر زمین می شد.

تفضلی با اشاره به این موضوع که امروزه کارخانه های زیر ۱۰میلیون تن در دنیا صرفه اقتصادی ندارد بنابراین اقتصادی بودن طرح های استانی به 
جهت ظرفیت و همین طور انتقال سرد آهن اسفنجی به روش سرد، قطعا در دنیا زیر سوال است. اگر ما چنین کار می کنیم و با این ظرفیت ها تولید 
داریم، تنها به دلیل منابع ارزان است و در غیر این صورت زیان ده خواهند بود بنابراین در حال مطالعه بر روی این موضوع هستیم که روش فعلی را 
به روش هات شارژ تغییر دهیم تا بتوانیم هزینه ها دوران بهره برداری را کاهش دهیم حتی اگر هزینه های سرمایه ای کمی افزایش یابد. همچنین 

طرح تولید نورد را نیز بعد از واحد فوالدسازی مورد بررسی قرار خواهیم داد و در این بخش نیز قطعا روش هات شارژ را مد نظر قرار خواهیم داد.

فوالد شادگان بهترین جانمایی را در بین 
طرح های استانی دارد



روند صعودی در بازار بیلت کشورهای CIS ادامه دارد
قیمت های صادراتی برای بیلت کشــورهای مستقل مشترک المنافع )CIS( به دلیل 
تقاضای کافی، تقویت قیمت های قراضه و دسترسی محدود در مسیر صعودی قرار گرفته 
است. برخی فعاالن بازار می گویند، چشم انداز این است که روند صعودی نرخ ها در ماه 
جوالی هم ادامه داشته باشد.   البته بخشی از این افزایش قیمت ناشی از تحوالت مثبت 
در بخش مقاطع طویل اســت. به رغم تقویت تقاضا در بخش محصوالت نهایی فوالد، 
خریداران سعی دارند تا سرعت رشد را در افزایش قیمت محصوالت نیمه نهایی کنترل 

کنند چراکه به اعتقاد کارشناسان، بازار به صورت هدفمند در حال رشد است. 

مشخصاتمحصول
هفته منتهی به
2۰ فوریه 2۰۱۷

هفته منتهی به
26 فوریه 2۰۱۷

هفته منتهی به
۱5 آوریل 2۰۱۷

هفته منتهی به
22 آوریل 2۰۱۷

هفته منتهی به
۱3 مه 2۰۱۷

هفته منتهی به
۷ ژوئن 2۰۱۷

هفته منتهی به
۱۷ ژوئن 2۰۱۷

هفته منتهی به
۱۸ جوالی 2۰۱۷

هفته منتهی به
22 جوالی 2۰۱۷

سنگ آهن
 CFR -5۸ درصد وارداتی

شمال چین
56/5-5۷/552-5339/5-4۰/53۸/5-39/535-363۱/5-32/53۰-3۱42-4342-43

سنگ آهن
 CFR -65 درصد وارداتی

شمال چین
۱۰2-۱۰3۱۰2-۱۰3۸۰-۸۱۷9/5-۸۰/5۷۱-۷2۷۱-۷2۷۱-۷2۸3-۸4۸3-۸4

سنگ آهن
 CFR -52 درصد وارداتی

شمال چین
2۸/5-29/52۸/5-29/52۸/5-29/52۸/5-29/52۸/5-29/52۸/5-29/52۸/5-29/52۸/5-29/52۸/5-29/5

شمش
صادراتی- FOB دریای 

سیاه
3۸54۰۰39۰3۸53933924۰۰423432

5۰5-5۰۰5۰۰-445495-43344۰-4354۰94۱543۰-5۱343۰-5۰۰5۰5-496ورق گرم- صادراتی چینورق گرم

ورق گرم
 صادراتی FOB دریای 

سیاه
4۷5-4۸۰4۸۰-49546۰-4۷۰45۰-46۰435-44۰435-44۰43۰-44۰465-4۷54۷۰-49۰

55۷-54255۱-53۰536-545525-53254۰-54252۱-53653۷-55۷526-559552-549 وارداتی اروپا CIFورق گرم

53۰-52۰525-5۰۰5۱5-5۰۰49۰-49۰495-52۰4۸۰-54۰5۱5-55553۰-55۰545-54۰ صادراتی دریای سیاهورق سرد

FOB 42۰-43۰43۰-435425-43۰4۱۷/5-422/543۰-439423-43342۰-42545۰-46۰45۰-46۰ صادراتی ترکیهمیلگرد

524-5۱65۰۸-4۷5/55۰4-4۸3/5464/5-4۸۸/54۷2/5-496/54۷۷/5-49۷4۸5/5-49۸4۸6-4۸54۸5-4۷4 داخلی اروپامیلگرد

FOB 433-43544۰-4424۱۱-4۱34۰3-4۰54۰۰-4۱۰42۸-43۰43۰-432469-4۷94۸3 صادراتی چینمیلگرد
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 تهیه و تنظیم: مریم رحیمی

 توافق اولیه تمدید فریز تولید نفت اوپک و غیراوپک کسب 
شد

نلسون مارتینز وزیر نفت ونزوئال حاضر در نشست همتایان خود 
از کشورهای سازمان تولید کننده نفت )اوپک( و غیراوپک در 

شهر سن پترزبورگ روسیه از رسیدن به توافق اولیه برای تمدید 
یک دوره دیگر ثبات تولید خبر داد.

سرخط خبرهای اقتصادی

3
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ا

 سود باال به سپرده های بانکی به زیان بازار سرمایه، بانک ها 
و بخش صنعت کشور است

مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران با بیان این که تبعات سود 
باالی بانکی به سپرده گذاران تنها به بازار سرمایه و بورس بازنمی 

گردد، گفت: سود باالی بانکی به ضرر بازار سرمایه و بخش 
صنعت کشور و نیز زیان بانک هاست.

 اختالف ۴ دالری قیمت نفت در بودجه ۹۶ و پیش بینی 
صندوق بین المللی پول

در حالی که قیمت هر بشکه نفت در الیحه بودجه سال ۹۶ کل 
کشور ۵۵ دالر تعیین شده است صندوق بین المللی پول پیش بینی 

کرد قیمت نفت در سال ۲۰۱۷ میالدی به ۵۱ دالر و ۹ سنت 
برسد.

 ظرفیت اسمی تولید برق کشور از مرز ۷۷ هزار مگاوات 
گذشت

با بهره برداری از ۱۰۹ مگاوات ظرفیت جدید تولید برق در دو 
نیروگاه کوچک گازی، ظرفیت اسمی تولید برق کشور از مرز ۷۷ 

هزار مگاوات عبور کرد و به ۷۷ هزار و ۶۸ مگاوات رسید.

 برنامه  اقتصادی شاهزاده سعودی به هم ریخت

کاهش قیمت نفت موجب شده تا اقتصاددانان تردیدهای بیشتری 
نسبت به تحقق اهداف طرح بلندپروازانه تنوع بخشی به اقتصاد 

عربستان پیدا کنند.

 ساخت بزرگترین کارخانه پتروشیمی جهان در هوستون آمریکا

شرکت پتروشیمی هوستون، لیوندل باسل، اعالم کرد گران ترین 
پروژه تاریخ خود را با سرمایه گذاری ۲.4 میلیارد دالر در کنار کانال 

کشتی رانی هوستون به پیش خواهد برد که این شرکت را به بزرگترین 
کارخانه پتروشیمی در جهان تبدیل خواهد کرد.

 صندوق بین المللی پول پیش بینی خود را از رشد اقتصادی 
انگلیس کاهش داد

صندوق بین المللی پول )IMF( امروز )دوشنبه( در تازه ترین گزارش 
خود به دنبال آنچه که فعالیت کمتر از انتظار در سه ماه اول امسال  

خواند، پیش بینی خود را درباره رشد اقتصادی انگلیس در سال ۲۰۱۷ 
کاهش داد.

ترکیه بار دیگر قیمت های 
ورق گرم را افزایش داد

تولیدکنندگان نورد گرم ترکیه قیمت های داخلی و صادراتی خود را بار دیگر افزایش دادند و بهای 
محصوالت آتی برای تحویل در ماه سپتامبر را در بازار محلی باال بردند.

وضعیت بازار قراضه و اسلب، حمایت بیشتری از قیمت های نورد گرم خواهد کرد و در نتیجه پیش 
بینی می شود فروش های جدید در سطوح قیمتی باالتری بسته شود.

کارخانه های ترکیه ای باوجود رقابت تنگاتنگی که در بازار و در بین تولیدکنندگان اتحادیه اروپا و هند 
وجود دارد از بهبود تقاضا لذت می برند.

برخی اخبار هم حاکی از آن اســت که قراضه تولید داخل در ترکیه هم به روند صعودی خود ادامه 
می دهد. گفته می شود، فعالیت خرید در بازار داخلی ترکیه بیشتر از تجارت خارجی شده و همین 

موضوع بهای قراضه را در داخل ترکیه باال برده است.

اکثر فوالدســازان ترکیه ای دپوی دوباره قراضه را متوقف کرده اند تا وضعیت سفارشات محصوالت 
نهایی مشخص شود و ترجیح این شرکت ها خرید از منابع داخلی است.

به گزارش چیالن، فوالدسازان بزرگ چین در اواخر ماه ژوئن دوباره تولید فوالد خام را افزایش دادند. 
این افزایش تولید در راســتای پاسخگویی به نیاز داخلی بود به عبارت دیگر افزایش فروش داخلی 
ســبب شد فوالدسازان چینی تولید را باال ببرند. با این حال براساس گزارش منتشر شده از سوی 
انجمن آهن و فوالد چین )CISA(، اعضای این انجمن در اواسط ماه جوالی تولید روزانه فوالد خام 
خود را با 5 هزار و 6۰۰ تن یعنی ۰.56 درصد افت به یک میلیون و ۸65 هزار و 5۰۰ تن رساندند.

براساس گزارش CISA نرخ رشد تولید فوالد در پی بهبود فروش بوده که در دوره مشابه رشد 24.5 
درصدی داشته است و در این دوره به یک میلیون و ۸4۰ هزار تن در روز رسیده است.

گفتنی اســت، نتیجه این افزایش تولید این بود که کارخانجات موجودی خود را مدیریت کردند و 
موجودی آنها با 9.4 درصد افت به ۱2 میلیون تن رسید. انتظار می رود حجم تولید در ماه جوالی 
هم باال باقی بماند چون هنوز هم مصرف و تقاضای داخلی رو به رشد است. فوالدسازان چینی اعالم 
کرده اند این افزایش حجم تقاضا باعث شــده حتی با وجود افزایش قیمت ها هم حجم خریدهای 

داخلی افزایش داشته باشد.

تولید فوالد چین به دلیل تقویت 
تقاضا افزایشی شد

تولید فوالد خام آلمان در ماه ژوئن حدود ۱.۷ درصد افت داشته و به 3 میلیون و 6۰5 هزار تن 
رسیده است. این افت تولید بعد از کاهش ثبت شده در ماه می بوده است.

در همان زمان تولید برای 6 ماهه سال 2۰۱۷ افزایشی بوده و با ۱.۷ درصد رشد به 22 میلیون 
و 223 هزار تن رسیده بود.

به گزارش چیالن، میزان اســتفاده از ظرفیت های موجود در کارخانه های فوالد آلمان هم در 
سال 2۰۱۷ حدود 9۰ درصد پیش بینی شده که نشان دهنده توسعه صنایع فرآوری در آلمان 

و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا است.

گزارش ها حاکی از آن اســت در بازار میلگرد هم خبرهایی از رشد قیمت ها شنیده می شود. 
به رغم تضعیف خرید، تولیدکنندگان میلگرد آلمان در چند هفته گذشته افزایش قیمت ها را 
مشــاهده کردند که دلیل آن روند صعودی قیمت های قراضه و روند رو به رشد قیمت رقبای 

آنها بوده است.

در اوایل ماه جوالی دولت روســیه دو برنامه حمایتی برای پشــتیبانی از صنعت خودرو را به 
تصویب رساند. این دو برنامه حمایتی شامل وام خرید خودرو و اجاره ترجیحی می باشند که 

هزینه ای بالغ بر ۱24 میلیون دالر نیاز دارد.

طبــق این حکم دولتی، این برنامه حداقل ۸5 هزار وســیله نقلیه را پوشــش خواهد داد و 
مســئوالن روسی قصد دارند برای ســال 2۰۱۷ کمکی بالغ بر ۱.۰3 میلیارد دالر به صنعت 
خودرو این کشــور داشته باشــند که این موضوع ســبب فروش ۷3۷ هزار خودرو دیگر نیز 

خواهد شد.

بودجه عمومی عامل کلیدی بهبود صنعت خودرو خواهد بود و بدین ترتیب اســت که وزارت 
توســعه اقتصادی روســیه پیش بینی رشــد تولید ۱2درصدی خودرو و رسیدن آن به یک 
میلیون و 23۰ هزار دستگاه را دارد درحالی که تولید وسایط نقلیه سنگین نظیر کامیون ها 

تنها ۱۰درصد بوده و به ۱5۰هزار خودرو خواهد رسید.

دولت روسیه دو برنامه 
حمایتی از صنعت 

خودرو را تصویب کرد

 آلستوم فرانسه به ایران فناوری ریلی منتقل می کند

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: موافقتنامه امضا شده ریلی 
با شرکت آلستوم فرانسه برای مشارکت سرمایه گذاری، انتقال 

فناوری، تولید و صادرات و استفاده حداکثری از توانمندی داخلی 
است.

 رییس انجمن سرمایه گذاری خارجی ایران خطاب به سرمایه 
گذاران تایلندی: مشکلی برای نقل و انتقال پول از ایران وجود ندارد

رییس انجمن سرمایه گذاری خارجی کشور خطاب به سرمایه گذاران 
تایلندی گفت: نگران نباشید، به راحتی می توانید در ایران سرمایه 

گذاری کنید و سود سرمایه خود را از ایران خارج کنید و مشکلی برای 
نقل و انتقال پول وجود ندارد.

تولید فوالد آلمان در 
ماه ژوئن کاهشی بود

 معاون وزیر صنعت خبر داد؛ آغاز ثبت نام فعاالن معدنی برای 
دریافت ۱۰هزار میلیارد تسهیالت

معاون وزیر صنعت گفت: امسال بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال 
تسهیالت بانکی به فعاالن بخش معدن و معدن کاران پرداخت می 
شود که ثبت نام از فعاالن معدنی برای دریافت این تسهیالت آغاز 

شده است. 
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قیمت نبشی و ناودانی در بازار تهران  قیمت ورق روغنی در بازار تهران

ناودانی

نبشی
قیمت میلگرد ساده و آجدار در بازار تهران

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

میلگرد ساده

میلگرد آجدار

قیمت ورق سیاه در بازار تهران

هفته چهارم تیرهفته سوم تیرسایز

0.429,50030,000

0.529,00030,000

0.628,30029,000

0.728,30029,500

0.828,30029,800

0.928,30029,800

128,30029,800

1.2528,30029,800

1.528,30029,800

228,30029,700

2.529,00030,000

هفته چهارم تیرهفته سوم تیرسایز

6.519,70020,800

8******

10******

1221,55022,850

1421,55022,850

هفته چهارم تیرهفته سوم تیرسایز

320,20021,000

420,20021,000

520,20021,000

620,20021,000

820,20021,000

1020,30021,000

1220,80022,400

1525,30026,200

هفته چهارم تیرهفته سوم تیرسایز

6******

820,20021,000

1020,20021,000

1220,20021,000

1420,20021,000

1620,40021,200

1828,50029,000

2026,00027,500

2229,50029,800

هفته چهارم تیرهفته سوم تیرسایز

818,90020,300

1018,45019,700

1218,45019,700

1418,40019,600

1618,40019,600

1818,40019,600

2018,40019,600

2218,40019,600

2518,40019,600

2818,40019,600

30******

32******

هفته چهارم تیرهفته سوم تیرسایز

223,90024,500

323,00023,000

423,20023,500

523,20023,500

623,10023,300

823,00023,000

1022,80023,000

1222,80023,800

1522,80023,800

2022,00022,850

2522,00022,850

روند تغییرات
قیمت محصوالت فوالدی 

در بازار تهران

نام کاالتولید کننده
قیمت پایانی 

میانگین 
موزون )ریال(

حجم 
معامله 

)تن(
تاریخ تحویلتاریخ معامله

2۱.9۷۸23۱۰۰۱396/۰4/26۱396/۰6/3۱ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

3۸.۱۰22۸9۰۱396/۰4/26۱396/۰۷/3۰ورق قلع اندودفوالد مبارکه اصفهان

۱9.4۱633۱42۱396/۰4/26۱396/۰6/3۱ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

25.43426223۱396/۰4/26۱396/۰۷/3۰ورق سرد Bفوالد مبارکه اصفهان

2۱.35۷۱2۱۰۰۱396/۰4/26۱396/۰6/3۱ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

2۷.4۷229۰4۱396/۰4/26۱396/۰۷/3۰ورق گالوانیزه Gفوالد مبارکه اصفهان

۱9.9۸۰۱۰۰45۱۱396/۰4/26۱396/۰6/3۱ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

۱9.95492۱396/۰4/26۱396/۰4/3۱تیرآهن متوسط ۱6ذوب آهن اصفهان

نام کاالتولید کننده
قیمت پایانی 

میانگین 
موزون )ریال(

حجم 
معامله 

)تن(
تاریخ تحویلتاریخ معامله

۱9.۰۰۰۱92۱396/۰4/2۷۱396/۰5/3۱میلگرد A3-۱4.۱۸.2۰ذوب آهن اصفهان

۱۸.۱۰۰۱۰۰۰۱396/۰4/3۱۱396/۰6/3۱سبد میلگرد 32تاA3-۱2ذوب آهن اصفهان

۱۷.۸۰۰2۰۰۰۰۱396/۰4/3۱۱396/۰6/3۱سبد میلگرد 32تاA3-۱2ذوب آهن اصفهان

۱6.235۱999۰۱396/۰4/۱۸۱396/۰5/3۱تختال Cفوالد خوزستان

۱6.235۱6۷5۰۱396/۰4/26۱396/۰5/3۱تختال Cفوالد خوزستان

۱6.۸432۰۰۰۰۱396/۰5/۰2۱396/۰6/3۱شمش بلوم )5SP)۱5۰*۱5۰فوالد خوزستان

۱5.3۰۰2۰۰۰۰۱396/۰4/25۱396/۰6/2۰تختال Cفوالد هرمزگان جنوب

۱5.۸9۷5۰۰۰۱396/۰4/25۱396/۰5/۰2شمش بلوم )5SP)۱5۰*۱5۰فوالد کاوه جنوب کیش
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 تغییرات قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران 

 ناودانی نبشی میلگرد آجدار میلگرد ساده ورق سیاه ورق روغنی


