
  : با بهــره برداری از دو طرح 
5 میلیون تنی گندله فوالد ســنگان و 
کانی اپال پارســیان و همچنین افتتاح 
کنسانتره ســازی 800 هزار تنی احیاء 
ســپاهان، گام بلندی برای ایجاد توازن 
در زنجیره فوالد کشور برداشته شد. یک 

پرش سه گام شرقی به سمت جلو!
افزایش 5 میلیون تنــی ظرفیت گندله 

سازی کشور با فوالد سنگان
نخستین کارخانه گندله سازی شرق کشور در 
شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان با ظرفیت 
تولید ساالنه 5 میلیون تن و سرمایه گذاری 10 
هزار میلیارد ریال با دانش شرکت فوالد مبارکه 
در مدت 36 ماه از سال 1392 تاکنون اجرا شده 
و 10 مــرداد 96 با حضور وزیر صنعت معدن و 

تجارت به بهره برداری رسید.
محمدرضــا نعمت زاده، وزیــر صنعت، معدن 
و تجارت در مراســم بهره برداری از نخستین 
کارخانه گندله سازی در منطقه سنگان با اشاره 
به صــادرات 6.6 میلیون تنی فوالد در ســال 
گذشته گفت: ایران در دولت یازدهم تبدیل به 

صادرکننده فوالد شد.
وی افزود: در ابتدای دولت یازدهم حجم تولید 
سنگ آهن خام در کشور ساالنه 63.5 میلیون 
تن بود اما اینک به 75 میلیون تن رسیده و قرار 
است تا پایان سال، این میزان به 100 میلیون 
تن برســد. همچنین در ابتدای فعالیت دولت 
یازدهم ساالنه 28 میلیون تن کنسانتره سنگ 

آهن تولید می شــد که این رقم اکنون به 46 
و نیم میلیون تن کنســانتره در سال رسیده و 
قرار است تا پایان سال میزان تولید کنسانتره 
سنگ آهن نیز به 55 میلیون تن برسد. حجم 
تولید آهن اســفنجی هــم در ابتدای فعالیت 
دولــت یازدهم ســاالنه 18.7 میلیون تن بود 
کــه این میزان هم اینک به 30 میلیون تن در 
سال رسیده و قرار است تا پایان سال به 34.5 

میلیون تن برسد.
وی در ادامــه همچنیــن پیرامــون توســعه 
اکتشــافات معدنی گفت: هــم اینک در یکی 
از بزرگترین مناطق دارای ذخایر ســنگ آهن 
کشور واقع در سنگان خواف 12 هزار کیلومتر 
مربع اکتشاف تکمیلی در خصوص سنگ آهن 
انجام شــده که نتایج آن نشان می دهد باید 
تولید کنسانتره را در منطقه سنگان به 22.5 
میلیون تن و تولید گندله را به 17.5 میلیون 
تن برســانیم. برای تولید این میزان کنسانتره 
و گندلــه حداقل باید 40 میلیون تن ســنگ 
آهن از معادن سنگان استخراج شود تا خوراک 
واحدهای گندله سازی و کنسانتره تامین باشد.

دکتر بهرام سبحانی، مدیرعامل فوالد مبارکه 
اصفهان در آیین افتتاح کارخانه گندله سازی 
این شــرکت در استان خراسان رضوی با بیان 
اینکه فــوالد مبارکه در پهنه ایران ســرمایه 
گــذاری های مختلفــی ازجمله در اســتان 
هرمزگان، چهارمحال و بختیاری، کاشــان و 
خراســان رضوی انجام داده است که از جمله 
آن می توان به نخستین کارخانه گندله سازی 

شرق کشور در اســتان خراسان رضوی اشاره 
کرد گفت: این مجتمع در منطقه سنگان و با 
ظرفیت 5 میلیون تن گندله در مدار تولید قرار 

دارد.
وی افــزود: این طرح در زمینی به مســاحت 
24 هکتار و با ســرمایه گذاری مستقیم هزار 
میلیــارد تومان احداث شــده و عالوه بر هزار 
میلیارد تومان سرمایه مستقیم، بالغ بر هزار و 
200 میلیارد تومان نیز برای تامین زیر ساخت 
ها هزینه شده اســت.مدیرعامل فوالد مبارکه 
تصریح کرد: عملیات احداث این کارخانه ظرف 
3 ســال و توسط یک شرکت داخلی مدیریت 

شده است.
کارخانه 800 هزار تنی کنســانتره احیاء 

سپاهان وارد مدار تولید شد
همزمــان با حضــور وزیر صنعــت، معدن و 
تجارت در منطقه ســنگان در روز 10 مرداد، 
شاهد افتتاح یک واحد تولید کنسانتره سازی 
به ظرفیت 800 هزار تن در ســال در منطقه 
ســنگان بودیم. این کارخانه از سوی شرکت 

احیاء سپاهان راه اندازی شد.
هادی گلزار، مدیرعامل شرکت احیاء سپاهان 
در این زمینــه گفت: فــاز دو کارخانه تولید 
کنســانتره شرکت معادن ســنگ آهن احیاء 
سپاهان با سرمایه گذاری خارجی 15 میلیون 
دالری و ســرمایه گذاری داخلی 50 میلیارد 
تومانی قادر به تولید 800 هزار تن کنســانتره 

در سال است.

وی افزود: با راه اندازی این طرح زمینه اشتغال 
100 نفر فراهم می شــود و عالوه بر اشتغال 
زایی، تولید کنسانتره سنگ آهن هم جایگزین 

خام فروشی موادمعدنی می شود.
مدیرعامل فوالد احیاء ســپاهان با اشــاره به 
افتتاح ایســتگاه 12 کیلومتــری اختصاصی 
معدن احیاء سپاهان که همزمان با سفر وزیر 
و افتتاح پروژه های شرق کشور در 10 مرداد 
انجام شــد، بیان کرد: این ایستگاه با سرمایه 
گذاری 500 میلیارد ریالی انجام شده و دارای 
9 خط است و این خطوط شامل خط تخلیه، 
خط بارگیری، خط دنبالــه مانوری و 6 خط 
پارکینگ می باشــند که این ایستگاه را  قادر 
می سازد ساالنه بیش از 3 میلیون تن سنگ 
آهن دانه بندی شــده، کنسانتره و گندله به 

نقاط مختلف ایران و جهان حمل کند. 
5 میلیــون گندله دیگــر در اپال کانی 

پارسیان
عالوه بر این دو پروژه، پروژه گندله ســازی 5 
میلیون تنی شرکت اپال کانی پارسیان نیز به 

بهره برداری رسید.
فاز اول پروژه اپال کانی پارسیان به ظرفیت 5 
میلیون تن گندله در ســال، با تکنولوژی روز 
دنیا احداث شــده است. سرمایه گذاری ارزی 
این طرح 103 میلیون یــورو و بخش ریالی 
آن 237 میلیارد تومان است که اشتغال زایی 
500 نفــر به طور مســتقیم و 2 هزار نفر به 

صورت غیرمستقیم را در پی خواهد داشت.

بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

هیجان داخلی کمبود الکترود را 
مهار کنیم

علی اعتماد راد
مدیرعامل مجتمع ذوب آهن فوالد خزر

کمبــود الکتــرود گرافیتی یــک موضوع جهانی اســت 
و تقریبــا تمام کشــورهای فوالدســاز کــه تولیدکننده 
ایــن مــاده نیســتند را تحــت تاثیر قــرار داده اســت.

اما درمجموع این مشکل عمدتا به کشور چین باز می گردد. 
چین به جهت مسائل زیست محیطی، ذوب های کوره بلند 
که آلودگی محیط زیستی باالیی دارد را تعطیل کرده و به 
سمت کوره های قوس الکتریکی گرایش پیدا کرده است.

از ســوی دیگر تولیدکنندگان الکترود گرافیتی که عمدتا 
اروپایی ها نظیر SGL هســتند کارخانه های بزرگ خود 
را در برخی کشورها نظیر اندونزی و آسیای شرقی تعطیل 
کرده اند و حتی تجهیزات و دستگاه های آنها را باز کرده اند.

 در نتیجــه تولیــد الکتــرود گرافیتی به شــدت کاهش 
یافتــه درحالــی کــه شــاهد رشــد تقاضــا و افزایش 
مصــرف بــه ویــژه از ســوی چینــی هــا بــوده ایم.

همچنین در شرایط فعلی چون تقاضای جهانی برای فوالد 
بهبود داشته، توجیه اقتصادی فوالدسازی نیز خوب شده است.

تمامــی مــوارد مذکور دســت به دســت هــم داده تا 
کمبود الکترود بیش از پیش به چشــم آیــد و بهای این 
ماده افزایشــی باشــد هرچند کــه تا حــدودی هیجان 
هم در این رشــد دیده می شــود به ویژه در بازار داخل!

بنابراین به اعتقاد من شــرکت هایی کــه در کوتاه مدت 
مشــکلی در تامین الکترود خود ندارنــد، می توانند برای 
تامین الکترود مورد نیاز با تولیدکنندگان بزرگ برای سال 
2018 برنامــه ریزی کنند و قــرارداد منعقد کنند. در این 
صورت قیمت ها واقعی خواهد شــد. هر چند که به دلیل 
عــدم پیش بینی الزم برای کمبــود الکترود در واحدهای 
ذوب، هیجــان در بــازار داخــل به چشــم خواهد خورد 
اما با ایــن اقدام قیمت الکترود قطعا تعدیل خواهد شــد.

البته این را نیز نباید فراموش کرد که در سال آینده میالدی 
قیمت های الکترود کاهشــی نخواهد بود و قطعا به سمت 
باال رشــد خواهد کرد و علت این اتفاق نیز ثبات عرضه و 
افزایش تقاضا است. نمود این افزایش قیمت الکترود هم در 
قیمت شمش بروز خواهد کرد همان طور که در یکی دو ماه 
اخیر هم هزینه تمام شده واحدهای ذوب به جهت افزایش 
قیمت الکترود گرافیتی، افزایش قابل توجهی پیدا کرد و تا 
1۵0 تومان به هزینه تمام شده قبلی اضافه شد. در واقع با 
قیمت های حال حاضر الکترود، تولید به روش کوره قوس 
الکتریکــی هزینه ای بالغ بر ۵00 تومان به ازاء هر کیلو را 
می طلبد و طبیعی است که در شرایط فعلی افزایش قیمت 
فروش تنها را جبران گران شــدن ماده اولیه تولید است.
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اخبار و قیمت های فوالد

در بازارهای داخلی و جهانی

شمارش معکوس برای ایجاد توازن در زنجیره فوالد 
بهره برداری از سه طرح مهم زنجیره فوالد کشور به روایت »اخبار فوالد«:

بازتاب خبر افتتاح کارخانه فوالد سنگان در رسانه های خارجی 

متال اکســپرت در گزارش دوم آگوســت 
خود نوشــت: فوالد مبارکه اصفهان رسما 
کارخانه گندله ســازی خود در سنگان را 

راه اندازی کرد.
فــوالد مبارکــه بــه عنــوان بزرگتریــن 
تولیدکننــده فوالد مقاطــع تخت ایران به 
طور رســمی کارخانه گندله سازی جدید 
خود را افتتاح کرد. این کارخانه با ظرفیت 
تولید 5 میلیون تن گندله در ســال است 

که تولید آزمایشــی خــود را در ماه ژوئن 
آغاز کرده بود. با توجه به اطالعات رسیده، 
حتی با وجود راه اندازی این کارخانه، نیاز 
فوالد مبارکه به گندله هنوز به طور کامل 
پوشش داده نمی شود با این حال با احداث 
این واحد، زنجیره تولید متعادل تر شده و 
به شــرکت کمک خواهد کرد تا موقعیت 
خود در بازار را تقویت کند هرچند که این 
شرکت اکنون در بازار جایگاه مطلوبی دارد.

آخرین اخبار، آمار و اطالعات صنعت و 
بازار فوالد را در سایت خبری-تحلیلی 
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دنبال کنید



شــرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری موفق به اخذ تأییدیه شــرکت رنوفرانســه برای 
محصولDX54D+Z شد. به گزارش روابط عمومی این شرکت، کاربرد این محصول در بدنه 
داخلی خودروها اســت. اصغر اسماعیلی، مدیرعامل ورق خودرو چهارمحال و بختیاری ضمن 
بیان نقاط قوت شــرکت ورق خودرو و زمینه های قابل ارتقــاء در حوزه تولید محصول ورق 
گالوانیزه خودرویی گفت: باور و اعتقاد مســئوالن شــرکت ورق خودرو بر این است که انجام 
نشســت های فنی منجر به همزبانی فنی تیم فنی مشــترک می گردد و رویکرد مدیریت در 
شرکت ورق خودرو، فراهم سازی زیر بناها و آماده سازی بستر برای حرکت به سمت افزایش 

تولیدات با کیفیت خودرویی است که باجدیت و باتمام توان دنبال می شود.
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شرکت ورق خودرو چهارمحال موفق به اخذ تاییدیه رنو فرانسه شد
ی
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مجمع عمومی عادی سالیانه تعاونی حمایت فوالد سازان معین با 
حضور حداکثری سهامداران این شرکت در روز دوشنبه ۱۶ مرداد 

ماه سال جاری برگزار گردید.
 به گــزارش چیالن، پس از انتخاب هیئت رئیســه مجمع، ابتدا 
گزارش هیئت مدیره  توســط عزیزاهلل طالوری مدیرعامل تعاونی 

حمایت فوالدسازان معین به سمع و نظر حاضرین جلسه رسید.
طالوری مدیرعامل شــرکت در ابتدا ضمن تشــریح فعالیت های 
شرکت در سال ۹5 اعالم کرد: فروش در سال مذکور بیش از 220 
هزار تن محصوالت چرخه صنعت فوالد از قبیل آهن اســفنجی، 

شمش فوالدی، انواع تیرآهن و انواع میلگرد بوده است.
مدیرعامل تعاونی فوالد معین ضمن تشریح فعالیت های شرکت از 
شــروع فعالیت در نیمه دوم سال 8۹ تا پایان سال مالی ۹5 اعالم 
کرد: شــرکت تعاونی در راستای رسالت ذاتی خود که هم افزایی 

درون بخشی کارخانجات عضو انجمن و کمک به تامین نیازهای چرخه تولید بوده، از سودآوری مناسبی هم برخوردار بوده 
است به طوری که در طول دوره فعالیت مذکور با سودآوری حدود 735 درصدی توانست در این راستا موفق باشد.

طالوری در بخشــی از صحبت های خود به جلســات هم اندیشی 
انجمن تولیدکنندگان فوالد اشاره داشت و گفت: با توجه به مشارکت 
فعال در جلسات مذکور و کارگروه های انجمن تولیدکنندگان فوالد، 
می توان مفید بودن جلسات در راستای تحلیل بازار فوالد و کمک به 
اخذ تصمیم مناسب برای فعاالن بازار از جمله تعاونی را احساس کرد.

طــالوری در ادامه ضمن ارائه پیشــنهادات هیئت مدیره مبنی بر 
افزایش سرمایه شرکت به مقدار 200 میلیارد ریال به تشریح دالیل 
پیشنهاد مذکور پرداخت. وی ضمن تشریح اهداف تعاونی برای آینده 
برای حضور در بورس اوراق بهادار اعالم داشت در حال آماده سازی 
شرایط و فراهم نمودن الزامات عرضه سهام تعاونی در بورس و بازار 
سرمایه تا دو ســال آینده یعنی سال ۹8 می باشیم که این مسئله 

مورد استقبال سهامداران قرار گرفته است.

 www.chilanonline.com گزارش مشروح مجمع عمومی تعاونی حمایت فوالدسازان معین را در ســایت
بخوانید.

گزارش چیالن از مجمع عمومی تعاونی حمایت فوالدسازان معین:
سود 735 درصدی تعاونی معین در 5 سال اخیر

ن
جم

ر  ان
خبا

پیگیری انجمن برای افزایش عرضه ا
آهن اسفنجی به بازار داخلی

آمار موازنه عرضه و تقاضای آهن اســفنجی نشــان دهنده کمبود عرضه آهن اسفنجی در کشور است که این 
مسئله باعث شده بخشی از ظرفیت کارخانجات ذوب بال استفاده باقی بماند. تعدادی از کارخانجات ذوب عضو 
انجمن ضمن بیان این مسئله، از انجمن تقاضا کردند با توجه به افزایش جهشی صادرات آهن اسفنجی در سه 
ماهه نخست سال جاری و در عین حال نیاز کارخانجات داخلی به این محصول، عوارض صادراتی آهن اسفنجی 

را مورد پیگیری قرار دهد.
در این راســتا و با پیگیری های انجمن، موضوع در وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بررســی قرار گرفت و با 
توجه به عدم تعادل بین عرضه و تقاضای آهن اسفنجی، وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد این وزارتخانه برای 
وضع عوارض صادراتی بر روی آهن اسفنجی را به شورای اقتصاد ارائه داده است که در صورت تصویب، موجب 

کاهش صادرات این محصول و افزایش عرضه به کارخانجات متقاضی خواهد شد.
الزم به ذکر است در سال ۹5، ۱72 هزار تن آهن اسفنجی از کشور صادر شد اما فقط در دو ماهه نخست سال 

جاری، صادرات آهن اسفنجی ۱۶۱ هزار تن بوده است!

به  انجمن  نظام کیفیت در  سرنوشت 
کجا رسید؟

پس از مطرح شدن مسائل مربوط به حوزه کیفیت در رسته های انجمن و فعال شدن کمیته استاندارد انجمن، 
با نظر اعضای رسته نورد مقاطع طویل مقرر شد تولیدکنندگان میلگرد مورد ارزیابی کیفی قرار گیرند.

این مطالبه اعضای انجمن پس از بررسی های کارشناسی در کمیته استاندارد و بررسی جوانب آن توسط اعضای 
هیئت مدیره، تحت عنوان نظام ممیزی و ارتقاء کیفیت تولیدکنندگان فوالد به تصویب رسید و با توجه به اعالم 

آمادگی کارخانجات نورد میلگرد، مقرر شد این ارزیابی ابتدا در رسته نورد مقاطع طویل انجام شود.
آخرین خبرها از این پروژه حاکی از آن است که پرسشنامه مربوطه در کمیته استاندارد انجمن تدوین شده و به 

تصویب رسته نیز رسیده و احتماال از اوایل شهریورماه اجرایی می شود.
همچنین در خصوص ارزیابی کیفیت محصوالت وارداتی نیز پروژه IRC-MARKING با همکاری شــرکت 
فوالد مبارکه و سازمان ملی استاندارد تعریف شده و بازدیدهایی نیز از گمرکات کشور صورت پذیرفته و اکنون 

در حال فراهم شدن زیرساخت ها و پیش نیازها است که این طرح نیز به زودی به مرحله اجرا خواهد رسید.

مدیر فنی و مهندسی صبانور به چیالن خبر داد:

گندله سازی همدان تا پایان مرداد به بهره 
برداری می رسد

آیت هاشــمی، مدیر فنی و مهندسی شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور در گفت و 
گویی با چیالن گفت: واحد کنسانتره سازی افتتاح شده در بیجار کردستان ما را به ظرفیت 

یک میلیون تن کنسانتره رساند.

وی افزود: این طرح که در فروردین ماه و با حضور معاون اول رئیس جمهور افتتاح شده بود سبب شد ۶50 هزار تن ظرفیت به کارخانه 
اضافه شود و در نتیجه تولید کنسانتره در آن به یک میلیون تن رسیده است. وی خاطرنشان کرد: در کردستان واحد گندله سازی تعبیه 
و طرح ریزی نشده است.  هاشمی تصریح کرد: در همدان نیز همجوار یک واحد ۶00 هزار تنی کنسانتره که در حال حاضر مشغول به 
فعالیت است واحد گندله سازی برنامه ریزی شده بود که امید می رود تا پایان مرداد ماه به بهره برداری برسد. ضمنا خوراک کارخانه 

گندله سازی هم به ظرفیت 550 هزار تن از واحد کنسانتره سازی همجوار آن تامین خواهد شد.

مدیرعامل فوالد صنعت بناب اعالم کرد:

پارسیان و تجارت سهامدار مجتمع فوالد 
صنعت بناب می شوند

مجتمع فوالد صنعت بناب با حمایت های بانک گردشــگری به مدار توســعه بازگشت و در 
آینده ای نزدیک، بانک های پارسیان و تجارت هم سهامداران این شرکت خواهند شد.

محمدرضا ادریسی، مدیرعامل مجتمع فوالد صنعت بناب گفت: این مجتمع با حمایت های مستمر بانک گردشگری توانست سر پا بماند و 
این بانک همچنان به عنوان پشتیبان و سهامدار اصلی محسوب می شود و در  آینده نزدیک نیز بانک های تجارت و پارسیان سهامدار این 

شرکت خواهند شد که این اتفاق باعث بازگشت این مجتمع به مدار رشد و توسعه خواهد شد.

ادریسی با ابراز امیدواری از روند واگذاری سهام این مجتمع به بانک های تجارت و پارسیان گفت: بدهی های بانکی این واحد فوالدی یکی 
از بزرگترین چالش ها و موانع پیش رو در چند سال اخیر بوده است که مشکالتی را نیز به وجود آورده بود و با واگذاری سهام به بانک های 

تجارت و پارسیان طبق توافقات انجام شده این مشکل مرتفع خواهد شد.

رشد چشمگیر فوالد خراسان در فروش 
شمش و محصوالت فوالدی

به گزارش چیالن به نقل از روابط عمومی فوالد خراسان، حسین بختیاری مدیر بازاریابی 
و فروش مجتمع فوالد خراسان با اعالم این خبر افزود: با تالش مستمر واحدهای مختلف 
تولید و نیز همکاران واحد بازاریابی، روند فروش، بارگیری و ارسال محصوالت مجتمع به 
نسبت سال قبل رشد مناسبی داشته اســت. بر اساس گفته مدیر بازاریابی و فروش این 

شرکت، در چهارماه نخست سال جاری فروش محصوالت نوردی با 33 درصد رشد نسبت به سال قبل به رقم 250 هزار تن بالغ گردید. 
بارگیری محصوالت نوردی به خارج از شرکت فوالد خراسان نیز در همین مدت 238هزارتن بوده است که نسبت به چهارماه نخست 
سال قبل، 27 درصد رشد را نشان می دهد. وی خاطرنشان کرد: همچنین در مدت یاد شده فروش فوالد خام )شمش( مجتمع فوالد 
خراسان 5۱ هزار تن بوده است که رشد 20 درصدی نسبت به چهارماه نخست سال ۹5 را ثبت کرد. در همین مدت بیش از 53 هزار 

تن شمش به خارج از شرکت ارسال شد که در مقایسه با سال قبل، حاکی از رشد 42 درصدی بارگیری و ارسال این محصول است. 

معاون اقتصاد و توسعه منطقه ای استانداری خوزستان:

فوالد خوزستان در اشتغال زایی و تولید صادرات 
محور بهترین عملکرد را داشت

سید علی بحرینی مقدم، معاون اقتصاد و توسعه منطقه ای استانداری خوزستان با بیان اینکه فوالد خوزستان در اشتغال زایی و تولید 
صادرات محور بهترین عملکرد را داشته گفت: همه کارخانجات فوالدی استان باید به چنین شرایطی برسند.

وی افزود: بنا بر تاکیدات مقامات استانی به ویژه استانداری خوزستان، الزم است با همراهی و هم افزایی، ظرفیت صنایع موجود بطور 
کامل برای اشتغالزایی، افزایش توان صادراتی و کاهش وابستگی اقتصاد به نفت مورد استفاده قرار گیرد.



کانادا و اقدامات پیشگیرانه آنتی دامپینگ علیه تایوان 
مقامات مرزی کانادا از آغاز تحقیقاتی را در زمینه آنتی دامپینگ لوله های فوالدی 
کربن دار از تایوان خبر داده اند. به گزارش چیالن،  وزارت دارایی کانادا درخواست 
کرده تا این تحقیقات نهایی شــود و از دادگاه تجارت بین المللی کانادا خواسته تا 
براساس احکام WTO، حکم نهایی را صادر نماید. قرار است مقامات قضایی کانادا 
27 سپتامبر تصمیم نهایی را اتخاذ کنند که این حکم براساس ارزیابی کارخانه های 

صنعتی داخلی کانادا خواهد بود.

مشخصاتمحصول
هفته منتهی به

22 آوریل 20۱7
هفته منتهی به
۱3 مه 20۱7

هفته منتهی به
7 ژوئن 20۱7

هفته منتهی به
۱7 ژوئن 20۱7

هفته منتهی به
2 جوالی 20۱7

هفته منتهی به
۱۶ جوالی 20۱7

هفته منتهی به
23 جوالی 20۱7

هفته منتهی به
30 جوالی 20۱7

هفته منتهی به
۶ آگوست 20۱7

سنگ آهن
 CFR -58 درصد وارداتی

شمال چین
38/5-3۹/535-3۶3۱/5-32/530-3۱3۹/5-40/542-4342-4342-4347-48

سنگ آهن
 CFR -۶5 درصد وارداتی

شمال چین
7۹/5-80/57۱-727۱-727۱-7280-8۱83-8483-8483-84۹0-۹۱

سنگ آهن
 CFR -52 درصد وارداتی

شمال چین
28/5-2۹/528/5-2۹/528/5-2۹/528/5-2۹/528/5-2۹/528/5-2۹/528/5-2۹/528/5-2۹/528/5-2۹/5

شمش
صادراتی- FOB دریای 

سیاه
3853۹33۹2400407/5423432423470

500530-5054۹5-500500-4724۹5-44547۱-433440-40۹4۱5430ورق گرم- صادراتی چینورق گرم

ورق گرم
 صادراتی FOB دریای 

سیاه
450-4۶0435-440435-440430-440445-4554۶5-475470-4۹04۶5-475505-5۱0

54258۱-55753۶-54255۱-53053۶-5305۱۹-545525-532540-54252۱-537 وارداتی اروپا CIFورق گرم

555-520550-5305۱5-520525-5055۱5-5004۹5-5004۹0-4۹04۹5-520480-5۱5 صادراتی دریای سیاهورق سرد

FOB 4۱7/5-422/5430-43۹423-433420-425435-440450-4۶0450-4۶0450-4۶0500-5۱0 صادراتی ترکیهمیلگرد

557-5۱۶545-524504-5۱۶508-48۶504-475/5474-483/54۶4/5-488/5472/5-4۹۶/5477/5-485/5 داخلی اروپامیلگرد

FOB 403-405400-4۱0428-430430-43244۶-4504۶۹-47۹4834۶۹-47۹520 صادراتی چینمیلگرد
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 تهیه و تنظیم: مریم رحیمی

 ارتباطات بانکی هنوز در تحریم است 

محمد الهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تاکید بر 
ضرورت توجه دولت دوازدهم به جذب سرمایه های خارجی 

در توسعه حمل و نقل کشور گفت:  ارتباطات بانکی نیز کماکان 
به شرایط قبل از تحریم برای فعالیت های خارجی کشور در 

صادرات و واردات انجام می شود. 

سرخط خبرهای اقتصادی

3
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 رنو در ایران خط تولید موتور مستقل راه اندازی می کند

وزیر صنعت، معدن وتجارت راه اندازی یک مرکز فنی و مهندسی 
توسط رنو و ایجاد یک خط تولید موتور مستقل را از ویژگی های 

قرارداد ایدرو با شرکت رنو عنوان کرد.

 جذب یک سوم منابع تخصیصی صندوق توسعه ملی در سه 
ماهه نخست امسال توسط بانک ملی ایران 

بانک ملی ایران در سه ماه نخست امسال 329 میلیون دالر از منابع 
تخصیصی صندوق توسعه ملی را جذب کرد.

 قیمت تمام شده تولید باید اصالح شود

یک مقام مسئول کارفرمایی معتقد است اگر همه برای اصالح 
قیمت تمام شده در کشور تالش کنند، اشتغال و ثروت ایجاد 

می شود.

 یکسان سازی نرخ و راه اندازی بازار مشتقه ارز اولویت  دولت 
دوازدهم 

سیاست تک نرخی ارز وعده ای که با اجرایی شدن برجام و بهبود 
روابط خارجی ایران با دیگر کشورها به نظر می رسید در دولت 
یازدهم به اجرا درآید تا ثبات و آرامش در بازار تقویت و جلوی 
بخشی از مفاسد گرفته شود. اما این سیاست با وجود ثبات نسبی 
بازار و بهبود اوضاع، در دولت یازدهم عملیاتی نشد تا رئیس کل 

بانک مرکزی از آن به عنوان اولویت کاری دولت دوازدهم یاد کند.

 بندر چابهار طی یک سال آینده به بهره برداری می رسد 

وزیر حمل و نقل هند گفت: بندر چابهار در طی ۱2 تا ۱۸ ماه آینده 
شروع به کار خواهد کرد...این بندر درهای تجارت و کسب و کار هند 

با ایران و افغانستان را باز خواهد کرد.

پیش بینی قیمت 70 
دالری برای سنگ 
آهن در پایان سال 

2017
به گزارش چیالن، بهای سنگ آهن در معامالت آتی چین رو به افزایش است و حتی در روز 3۱ جوالی 

بیشترین افزایش را از ماه نوامبر 20۱۶ تاکنون به ثبت رساند.

این افزایش نشــان دهنده نگرانی ها در مورد بازرسی های زیست محیطی است که منجر به تشدید 
عرضه محموله های وارداتی و افزایش تمایل به پر کردن موجودی انبارها شده است. گلدمن ساچه در 
جدیدترین پیش بینی خود از قیمت سنگ آهن، بهای این ماده معدنی را برای سه ماهه پایانی سال 
20۱7 افزایش داده و آن را از 55 دالر در هر تن به 70 دالر در هر تن رسانده است. این مسئله نشان 
می دهد حتی موسسات بین المللی هم بر تقویت تقاضا اعتقاد دارند اما از سوی دیگر انتظار می رود 
قیمت ها تا پایان سال جاری تعدیل هایی هم داشته باشد تا به سطح 70 دالر برسد چراکه پیش بینی 

می گردد میزان عرضه افزایشی باشد.

به گزارش چیالن، قیمت مقاطع تخت اروپا در طول چند هفته اخیر افزایشــی بوده است. دلیل این 
رشد قیمت فروش، افزایش جهانی قیمت های مواد خام عنوان می شود. عالوه بر این، تحریم جدید 
اتحادیه اروپا درمورد واردات ورق گرم از برزیل، ایران، روسیه و اوکراین سبب شده قیمت ها در بازار 

داخلی اتحادیه اروپا افزایش یابد.

خبرها حاکی از آن است که کمیسیون اروپا تحقیقات ضد دامپینگ را درخصوص واردات ورق گرم 
برزیل را آغاز کرده است. با این وجود تولیدکنندگان برزیلی معتقدند این تحقیقات تاثیری بر صادرات 
فوالد تخت به اروپا نخواهد گذاشت هرچند که 55 درصد از صادرات کل برزیل به اروپا از نوع ورق گرم 
بوده است. بااین وجود مقامات شرکت های برزیلی می گویند حتی در صورت تصویب و اعمال قوانین 

آنتی دامپینگ، این مسئله تاثیر کمی بر صادرات شرکت های آن ها خواهد داشت.

قیمت مقاطع تخت 
اروپا همچنان 
افزایشی است

به گزارش چیالن، کارخانــه فوالد AK آمریکا در 
جدیدترین صورت های مالی ارائه شــده خود، سود 
خالص را برای نیمه نخست سال جاری کاهش داد.

این شــرکت فوالدی عملکرد فروش سه ماهه اول 
و دوم ســال 20۱7 خود را به تازگی منتشــر شده 
است. براساس گزارش این شرکت، در نیمه ابتدایی 
ســال 20۱7 میزان فروش صادراتی AK بالغ بر 2 
میلیون و ۹5۱ هزار تن گزارش شــده که بیش از 
250 هزارتن کاهش را نشــان می دهد چرا که در 
مدت مشابه ســال قبل این عدد 3 میلیون و 2۱4 
هزار تن بوده اســت. مقادیر فروش فوالدهای ضد 
زنگ در این شــرکت نیز در مدت مذکور کاهشی 
بــوده و از 450 هزار تن بــه 420 هزار و 400 تن 
رسید که عمده این کاهش ناشی از تضعیف تقاضا 
در ســه ماهه دوم سال بود. تقاضای فوالدهای ویژه 
خودرو هم از یک میلیــون و 555 هزار تن به یک 

میلیون و 4۶5 هزار تن رسیده است.

افزایش صادرات فوالد ترکیه 
با وجود کاهش تراز تجاری

 آمریکا بزرگترین شریک تجاری چین می شود 

معاون سابق وزیر بازرگانی چین گفت که پیش بینی می کند ایاالت 
متحده امسال با پیشی گرفتن از اتحادیه اروپا به بزرگترین شریک 

تجاری چین تبدیل شود.

  بازار آهن در حال خروج از رکود است 

رئیس اتحادیه آهن فروشان بااشاره به اینکه بازار آهن در حال 
خروج از رکود است،گفت: به دلیل گران شدن مواد اولیه آهن 

آالت در 50 روز گذشته افزایش قیمت معادل 40 تا 45 درصد 
ایجاد شده است و بیشتر کاالها به خارج از کشور صادر می شود و 

هنوز رونقی که باید در بازار حاکم نیست. 

کاهــش ســود یکــی از 
فوالدسازان آمریکایی

 هند راه ابریشم خود را به موازات ایده چین پیش می برد

هند ایده ایجاد کریدور حمل ونقل در مسیر ایران ، روسیه و منطقه 
قفقاز و آسیای میانه را به عنوان جایگزینی برای پروژه »یک کمربند 

اقتصادی، یک مسیر« چین مطرح کرد.

 تعداد دکل های فعال حفاری آمریکا کاهش یافت

تولید کنندگان نفت شیل آمریکا، بعداز بیست و سه هفته متوالی به 
روند افزایشی دکل های حفاری خود خاتمه دادند.

 چین نام ۹ بانک اخاللگر نظام ارزی را افشا کرد

دولت چین در یک اقدم کم نظیر، نام بانک های متخلف در سیستم 
ارزی این کشور را اعالم و جریمه یک میلیون یوانی برای آنها وضع 

کرد.

داخلی

خارجی

براســاس گزارش مرکز آمار ترکیــه، تراز تجاری 
ترکیه در ماه ژوئن نســبت به مدت مشــابه سال 
قبل ۹.۱ درصد کاهش داشته و به ۶ میلیارد دالر 

رسیده است.

همچنین در نیمه نخست سال جاری میالدی، تراز 
تجاری ترکیه نســبت به مدت مشابه سال گذشته 
۱0 درصد افزایش داشته و به 30.87 میلیارد دالر 

بالغ گردیده است.

براســاس گزارش این مرکز، در ماه ژوئن امســال 
ارزش صادرات فوالد ترکیــه ۶40.۱ میلیون دالر 
بود که البته ۱.۱ درصد باالتر از ژوئن سال 20۱۶ 

بوده است.

صادرات فوالد ترکیه در نیمه نخست سال 20۱7 
نیز 4.28 میلیارد دالر بود که 47.8 درصد نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

واردات قراضه ژاپن در 
ماه ژوئن افزایشی بود

براســاس آمــار وزارت امور مالــی و دارایی ژاپن، 
واردات قراضه ژاپن در ماه ژوئن 20۱7 بالغ بر ۱8 

هزار و 700 تن بود.

این عدد 28.7 درصد نســبت به ژوئن سال 20۱۶ 
باالتر بوده است.

عالوه بر این، واردات قراضه ژاپن در ژوئن امســال 
58.3 درصد بیشتر از ماه می 20۱7 بوده است.

ژوئن ســومین ماه متوالی بود کــه واردات قراضه 
ژاپن در آن افزایش نشان می داد.

گفته می شــود از مجمــوع واردات قراضه ژاپن 7 
هزار و ۶00 تن ســهم کــره جنوبی بوده که البته 
۱2.7 درصد نســبت به ژوئن سال گذشته کاهش 

داشته 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 اول مردادهفته چهارم تیرسایز

0.430,00030,380

0.530,00030,380

0.629,00029,380

0.729,50029,880

0.829,80030,180

0.929,80030,180

129,80030,180

1.2529,80030,180

1.529,80030,180

229,70030,080

2.530,00030,380

هفته اول مردادهفته چهارم تیرسایز

6.520,80021,200

8******

10******

1222,85022,850

1422,85022,850

هفته اول مردادهفته چهارم تیرسایز

321,00020,800

421,00020,800

521,00020,800

621,00020,800

821,00020,800

1021,00020,800

1222,400***

1526,20026,200

هفته اول مردادهفته چهارم تیرسایز

6******

821,00020,800

1021,00020,800

1221,00020,800

1421,00020,800

1621,20020,800

1829,00029,000

2027,50027,500

2229,80029,800

هفته اول مردادهفته چهارم تیرسایز

820,30020,700

1019,70019,900

1219,70019,900

1419,60019,800

1619,60019,800

1819,60019,800

2019,60019,800

2219,60019,800

2519,60019,800

2819,60019,800

30***20,700

32***20,700

هفته اول مردادهفته چهارم تیرسایز

224,50024,880

323,00023,380

423,50023,880

523,50023,880

623,30023,680

823,00023,380

1023,00023,450

1223,80023,800

1523,80024,000

2022,85022,400

2522,85022,400

روند تغییرات
قیمت محصوالت فوالدی 

در بازار تهران

نام کاالتولید کننده
قیمت پایانی 

میانگین 
موزون )ریال(

حجم 
معامله 

)تن(
تاریخ تحویلتاریخ معامله

38.۱0228۹0۱3۹۶/04/2۶۱3۹۶/07/30ورق قلع اندودفوالد مبارکه اصفهان

۱۹.۹80۱0045۱۱3۹۶/04/2۶۱3۹۶/0۶/3۱ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

25.4342۶223۱3۹۶/04/2۶۱3۹۶/07/30ورق سرد Bفوالد مبارکه اصفهان

27.4722۹04۱3۹۶/04/2۶۱3۹۶/07/30ورق گالوانیزه Gفوالد مبارکه اصفهان

۱۹.4۱۶33۱42۱3۹۶/04/2۶۱3۹۶/0۶/3۱ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

2۱.357۱74۹0۱3۹۶/05/0۹۱3۹۶/07/30ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

25.4343۱00۱3۹۶/05/0۹۱3۹۶/08/0۹ورق سرد Bفوالد مبارکه اصفهان

۱7.۱002۶000۱3۹۶/05/0۹۱3۹۶/0۶/3۱تختال SMفوالد مبارکه اصفهان

27.4723۹00۱3۹۶/05/0۹۱3۹۶/08/0۹ورق گالوانیزه Gفوالد مبارکه اصفهان

2۱.۹7838720۱3۹۶/05/0۹۱3۹۶/07/30ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

27.472400۱3۹۶/05/0۹۱3۹۶/08/0۹ورق گالوانیزه Gفوالد مبارکه اصفهان

۱7.۱004000۱3۹۶/05/0۹۱3۹۶/0۶/3۱تختال SMفوالد مبارکه اصفهان

نام کاالتولید کننده
قیمت پایانی 

میانگین 
موزون )ریال(

حجم 
معامله 

)تن(
تاریخ تحویلتاریخ معامله

25.434۱00۱3۹۶/05/0۹۱3۹۶/08/0۹ورق سرد Bفوالد مبارکه اصفهان

۱۹.۹54۹2۱3۹۶/04/2۶۱3۹۶/04/3۱تیرآهن متوسط ۱۶ذوب آهن اصفهان

۱۹.000۱۹2۱3۹۶/04/27۱3۹۶/05/3۱میلگرد A3-۱4.۱8.20ذوب آهن اصفهان

۱7.80020000۱3۹۶/04/3۱۱3۹۶/0۶/3۱سبد میلگرد 32تاA3-۱2ذوب آهن اصفهان

۱۹.000۱0827۱3۹۶/05/04۱3۹۶/05/0۹سبد میلگرد و تیرآهنذوب آهن اصفهان

۱۹.۱70۱۹2۱3۹۶/05/07۱3۹۶/05/۱0میلگرد ۱۶ذوب آهن اصفهان

۱۹.000۱۹2۱3۹۶/05/07۱3۹۶/05/۱0میلگرد 20ذوب آهن اصفهان

20.5۶8۱84۱3۹۶/05/07۱3۹۶/05/۱0تیرآهن متوسط ۱۶ذوب آهن اصفهان

20.33830000۱3۹۶/05/0۹۱3۹۶/0۶/3۱تیرآهن ۱4 تا ۱8ذوب آهن اصفهان

۱۶.235۱۶750۱3۹۶/04/2۶۱3۹۶/05/3۱تختال Cفوالد خوزستان
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 تغییرات قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران 

 ناودانی نبشی میلگرد آجدار میلگرد ساده ورق سیاه ورق روغنی

۱۶.84320000۱3۹۶/05/02۱3۹۶/0۶/3۱شمش بلوم )5SP)۱50*۱50فوالد خوزستان


