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اخبار بین المللی صنعت فوالد

کمیسیون اروپا اعمال تعرفه موقتی بر واردات فوالد از ایران را رد کرد
رویترز اعالم کرد کمیسیون اروپا تصمیم گرفته تعرفه های موقتی
بر واردات فوالد از کشورهای ایران ،برزیل ،روسیه ،صهربسهتهان و
اوکرای اعمال نکند ،اما همچنان ممک است کشورهایهی را بهه
عنوان ناقض مقررات در زمینه رقابت ناعادالنه معرفی کند.
کمیسیون اروپا که قوه مجریه اتحادیه اروپا به شمار می آیهد ،روز
 1آوریل را به عنوان ضرب االجل اعالم نظر در مورد وضع تعهرفهه
های موقتی بر واردات فوالد اعالم کرده بود.
به گزارش مرکز فوالد ایرانیان و به نقل از تسنیم ،ای تصمیم پس
از آن گرفته شده که بربی شرکت های اروپایی شکایت هایهی را
در ای زمینه مطرح کرده اند که بربی کشورها از جمله ایران بها
قیمت هایی پایی و غیرعادالنه به اروپا فوالد صادر کرده انهد کهه
موجب شده تولید کنندگان اروپایی نتوانند با آنها رقابت نمایند.
یک منرع آگاه که نخواست نامش فاش شود گفت ،کمیسیون اروپا
اعمال تعرفه های موقتی را رد کرده ،اما ای تنها یک گهام اسهت.
کمیسیون اروپا از اظهارنظر در ای باره بودداری کرده است.
یوروفر که نمایندگی صنعت فوالد اروپا را بر عهده دارد گفته کهه
ای تعرفه ها برای حمایت از ای بخش ضروری اسهت .ایه در
حالی است که صنعت فوالد اروپا پس از افت قیمت فوالد در سهال
 5570کم کم در حال ترمیم شدن است.
یوروفر در بیانیه ای اعالم کرد :اگر کمیسیون بها تهولهیهد مهازاد

کشورهایی عالوه بر چی مقابله نکند ،بخش فهوالد اروپها را در
معرض نیروهای مخرب ظرفیت مازاد تولید فهوالد جهههان قهرار
بواهد داد
ای بیانیه می افزاید ،هرگونه تصمیمی مرنی بر عدم اعمال تعرفهه
های موقتی بر فرآورده های فوالدی وارداتی از ایران و  5کشهور
دیگر به اروپا که در سابت و ساز و تولید ماشی آالت اسهتهفهاده
دارد ،غیرقابل درک بواهد بود.
یوروفر در گذشته تنها نگران واردات بی رویه فوالد از چهیه  ،بهه
عنوان بزرگتری تولید کننده فوالد جهان به اروپا بود ،اما اکهنهون
چی شروع به کاهش تولید فوالد بود کرده و میزان افزایش تولید
فوالد هند هم در حال کند شدن است .به گفته یوروفهر تهههدیهد
جدید متوجه صنعت فوالد اروپا از جانب ایران است.

رکود صادرات در فوالد چین

افزایش تولید فوالد خام در آمریکای التین

ماه گذشته شابص مدیریت برید ( پی ام
به گزارش
آی) فوالد در چی به باالی  05درصد رسید .بدی معنا که صهنهعهت
فوالد چی علی رغم فعالیت ناچیز بازار صادرات رو به بهرود بود.
در فوریه شابص پی ام آی فوالد در چی  7.1درصد باال رفتهه 07.5
درصد ثرت شد که در واقع به محدوده رشد رسیده است .با ای حهال
سفارشات صادراتی در محدوده منفی بودند و  5..1درصد ثرهت شهد
که نشانگر کاهش فروش های بارجی است .افزایش قهیهمهت ههای
دابلی به فروشندگان فوالد اجازه داد توجه بود را به بهازار دابهلهی
معطوف کنند .با ای که موجودی انرارها در فوریه رو به باال بود اغلهب
فعاالن بازار برای ماه مارس رونق تقاضا را انتظار دارند از ایه رو در
آینده نزدیک افت قیمت بعید به نظر می رسد

بنا بر آمار سالیانه میزان تولید فوالد بهام
به گزارش
آمریکای التی در ماه ژانویه  .درصد نسرت به ژانهویهه سهال قهرهل
افزایش یافت .ای منطقه در ماه گذشته  0میلیون ت فوالد بام تولید
کرد در حالی که میزان تولید در مدت مشابه سال قرل  5..5میلیهون
ت گزارش شد .ماه دسامرر سال قرل نیز میزان  5.50میهلهیهون ته
فوالد تولید شد که شاهد افزایش ماهانه نیز در تهولهیهد فهوالد بهام
هستیم .در ای منطقه تولید فوالد کار شده با  3درصد کاهش در آمار
سالیانه به  5.5میلیون ت در ژانویه رسید .آمار حاکی از آن است کهه
کشورای های آمریکای التی  3.1.میلیون ت فوالد کار شده تولهیهد
کردند.
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ماهنامه نامه خبری

دوری فوالد چین از بازار صادرات موقتی است
امسال همه توجه های جهانی بر میزان عرضه فوالد چی است
چرا که برنامه کاهش ظرفیت تولید دولت چی تهاثهیهرگهذاری
مستقیمی بواهد داشت .شاید ای راهکار دولت باعث کهاههش
صادرات شود به ویژه در بازار مقاطع ولی در کل صادرات فهوالد
ای کشور در سطوح باال باقی بواهد ماند.
به گزارش مرکز فوالد ایرانیان و به نقل از ایفنا ،چهیه سهال
 557.حدود  .0میلیون ت از ظرفیت تولید بود را کهاههش
داد که الرته تاثیر مستقیمی بر میزان تولید فوالد و بهطهو
تولید در حال فعالیت آن نداشت .حتی ظرفیت تولید آن رشهد
 3..0میلیون تنی نیز داشت .با راه اندازی بطو تولید جدیهد
میزان تولید فوالد چی رشد  7.5درصدی را ثرت کرد.
در چنی وضعیتی شرایط زیست محیطی و آالیهنهده هها در
زمستان  557.و سال نو میالدی شدیدتر شده و در اسهتهان
های اصلی تولید کننده فوالد آلودگی ههوا وبهیهم شهد .در
دسامرر میزان آلودگی هوا به باالتری سطح از پاییز رسید و ده
شهر در استان هری به وضعیت هشدار قرمز رسید .دولت نیز بها

کاهش موقت تولید فوالد به دنرال راه حل گشت.
در هر حال مطمئنا کاهش تولید بر صادرات اثر می گذارد .بهه
ویژه که امسال صادر کننده ها به بازار دابلی بیشهتهر تهوجهه
دارند چون قیمت های مناسب تری دارد .بربهی صهادرات را
متوقف کرده اند تا با رونق سابت و ساز در بهار در بازار دابلی
عرضه داشته باشند .با ای حال به نظر کارشنهاسهان کهاههش
ظرفیت تولید برای مدت طوالنی کاربانه های چینی را از بهازار
صادرات دور نگه نمی دارد..

تولید فوالد ضد زنگ جهان در سال  ۶5۰۲به  ۵0میلیون تن رسید

مجموع تولیدی فوالد ضهد زنه
به گزارش
جهان در سال  557.به  55.۴5میلیون ت رسید.
طرق گزارش تهیه شده توسط مجمع بی الهمهلهلهی فهوالد
ضدزن در روز سه شنره  1مارس .مجموع تولیدی فوالد ضهد
زن جهان در سال  557.به  55.۴5میلیون ت رسید.
تولید فوالد ضد زن در آسیا (شامل چیه ) در سهال.557.
 ۴.5.میلیون ت بود ای در حالی است که تولید فهوالد ضهد
زن ای ناحیه در سال  ۴.5. .5570میلیون ت بود.

تولید ای محصول در چی  70..1درصد رشد سالیانه داشهت
و از تولید  57.0.میلیون تنی سال  5570به  55.۴5میلیهون
ت در سال  557.رسید .با ای وجود تولید ای محصهول در
اروپای مرکزی و شرقی  5..3درصد افت سالیانه داشت و بهه
 551هزار ت رسید.
در ناحیه آمریکا گزارش مرنی بر رشد  ..1درصدی سالهیهانهه
فوالد ضد زن وجود دارد که به تولید  5.۴3میلهیهون تهنهی
دست یافت.
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اخبار بین المللی صنعت فوالد

فراز و فرود MMK؛ از قدیمی ترین فوالدسازهای دنیا
به گزارش مرکز فوالد ایرنیان و به نقل از ایفنا ،شرکهت تهولهیهد
کننده آه و فوالد magnitogorskکه بها نهام ابهتهصهاری
MMKشنابته می شود یکی از بزرگتری شرکتهای فوالد سازی
کشور روسیه است که پاول والدیمیروف شیالیو ریاست ان را بهر
عهده دارد .او که یکی از قدیمی تری فعاالن صنعت فوالد روسیهه
است و سالها در پستهای مختلف در صنعت فوالد کار کرده اسهت
هم اکنون مدیریت ای براند را بر عهده گرفته است و بها کهمهک
ارتراطات دولتی توانسته است محصوالتش را در تمامی بهازارههای
جهانی به فروش برساند.
کاربانه ای در منطقه ای غنی از معدن
طرق گزارشهای رسمی روسیه ای شرکت در یکی از مهنهاطهق
بسیار غنی معدنی روسیه و در سال  7105میالدی راهاندازی شهد
و از سال  710۴میالدی بهرهبرداری از معدن اطراف ای منطهقهه
آغاز شد .سرمایه اولیه ای شرکت توسط سرمایه گذاران بصوصی
تامی شد و به عنوان اولی و اصلی تری مرکز تولید آه و فوالد
معرفی شد ولی به تدریج با استفاده از حمایتهای مالی دولتی ای
شرکت توسعه پیدا کرد و هم اکنون به عنوان یک برانهد نهیهمهه
بصوصی که با حمایت زیاد دولت فعالیت می کند شنابته شهده
است .ای شرکت سهم اعظم محصوالتش را به بازار دابل عرضهه
می کند و تنها  75درصد از تولیدات ای براند وارد بازار جهههانهی
می شود .از اوایل قرن هجدهم میالدی فعالیتهای مطالهعهاتهی و
اکتشافی در حوزه زمی شناسی بیشتر شد و به دنرال آن حهجهم
سن اه شناسایی شده در ای کشور افزایش یافت.
سرمایه گذاری کلید رشد شرکت
حتی در جریان دو جن جهانی هم ای براند فعهالهیهت بسهیهار
گسترده ای داشته است و به دلیل جذب سهرمهایهه ههای زیهاد
توانست از ای دو بحران اجتماعی و اقتصادی به سالمهت عهرهور
کند .ای براند یکی از بزرگتری براندهای فوالد سازی اسهت کهه
برای شمار زیادی از افراد فرصت شغلی ایجاد کهرده اسهت .در

منطقه مگنی توروسک که محل احداث ای کاربانه است و یکهی
از مناطق معدنی در کشور روسیه محسوب می شود ،ای شرکهت
برای بالغ بر  30درصد از مردم شغل ایجاد کرده است و مهنهافهع
مالی حاصل از فعالیت اقتصادی بود برای توسعه بخش امهوزش،
بهداشت و درمان و در نهایت توسعه فعالیتهای فرهنگی در کشهور
سرمایه گذاری کرده است .ای شرکت بزرگ روس که یهکهی از
قدیمی تری براندهای فوالد سازی در دنیا است در سال گذشهتهه
از فروش فوالد بام و فراورده های فوالدی  0.55میهلهیهارد دالر
درآمد کسب کرد و درآمد بالص ای براند از فروش محصوالتهش
در بازار مصرف برابر با  555میلیون دالر بهود .درسهال 557.
میالدی درامد ای شرکت از فروش محصوالتش  0درصد کمتر از
سال قرل از آن بود ولی در مقایسه با سال  5575مهیهالدی بها
افزایش  7۴درصدی همراه بود .در سال  557.مهیهالدی درآمهد
بالص ای شرکت با کاهش همراه بوده است.
قرارداد مشارکت با ترکیه
در ماه می سال  5551میالدی ای براند مطرح روسی قهراردادی
برای سابت شرکت فوالد سازی آتاکاس ترکیه در منطقه ای در
جنوب کشور ترکیه امضا کرد .در مارس سهال  555.مهیهالدی
فونداسیون ای کاربانه ایجاد شده بود و در سال  5577میهالدی
رسما به بهره برداری رسید .ای کاربانه ظرفیهت تهولهیهد 5.0
میلیون ت فوالد در هر سال را دارد و شرکت روسی MMKبرای
برید سهم شریک بود در ای شرکت ترکیه ای ابراز تمایل کرده

افزایش خرید آهن قراضه در ترکیه
قراردادهای جدید نشان دهنده پایداری فروش قراضه آمریکا به ترکیه است .دو معامله محموله قراضه فوالد به ترکیهه
به گزارش
از آمریکا استحکام و اعترار قیمت هاب صادراتی قراضه آمریکا را تقویت کرد .هر دو محموله ها به قیمت یکسان در  1مارس توسط صادر کنهنهده
شرق آمریکا با نرخ  33دالر بر ت  cfrبسته شد .ای سومی محموله فروبته شده به ترکیه از شروع مارس بود .یک تاجر گفت  :بازار مهیهلهگهرد
ترکیه در حال قوی تر شدن است بنابرای ترکیه واردات مواد از آمریکا را شروع کرده است .قیمت صادرات قراضه آه از  355دالر بر ت عهرهور
کرد و پس از برید بیش از  3.5هزار تنی ترکیه در ای دوره یک ماهه شروع به افزایش کرد.
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پایان رکود در بازار فوالد دنیا

به گزارش مرکز فوالد ایرنیان و به نقل از فهوالدنهیهوز ،شهرکهت
مطالعاتی مارکت الی اعالم کرد ارزش بازار فوالد دنیا در سهال
 5570میالدی به  103.5میلیارد دالر امریکا رسید که نسرت بهه
سال  5577کاهش داشت .در فاصله سالهای  5577تها 5570
ارزش بازار فوالد دنیا  77.5درصد در هر سال کاهش داشته است
که نشان دهنده رکود عمیق در بازار فوالد دنیا است .مارکت الی
در ای گزارش با اشاره به رکود عمیقی که در بازار فهوالد دنهیها
وجود داشته است نوشت :بازار فوالد در ای سالها شاههد رکهود
بود و ای رکود باعث شد تا قیمت در بازار فوالد کاهش یهابهد و
انگیزه سرمایه گذاری در ای صنعهت کهمهتهر شهود .کهاههش
سرمایه گذاری در صنعت فوالد باعث می شود تا به تدریهج مهازاد
عرضه فوالد در بازار از بی برود و به تدریج قیمت فوالد در بهازار
جهانی رشد کند.انتظار می رود از سال جاری ارزش بازار فوالد به
تدریج رشد کند و قیمت فوالد افزایش یابد و در سال  5555بازار
فوالد سالمت کامل را تجربه کند.
چی نیمی از بازار را در تصاحب بود دارد
چی بزرگتری کشور فوالدساز در دنیا است و هر سهالهه 5۴..
درصد از کل فوالد دنیا را تولید می کند  .ارزش صهادرات فهوالد
چی به کشورهای دیگر بیش از مهجهمهوع صهادرات فهوالد از
کشورهای عضو پیمان نفتا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا اسهت.
به همی دلیل است که سیاست های ای کشور در زمینه تولید و
مصرف فوالد یا سیاست هایی که در زمینه صادرات فوالد تهوسهط
چی وضع می شود تاثیر بزرگی روی بازار جهانی دارد.
گاسکا کافل یکی از تحلیل گران مرکز مطالعاتی مارکت الیه در
ای زمینه می گوید :بازار فوالد در سالهای گذشته شاهد انقراض
های زیادی بود و ای فشارهای انقراضی در بازار در سهال جهاری
هم مشاهده شده است .عامل اصلی ایجاد کننده ایه فشهارههای
انقراضی مازاد عرضه فوالد است که باعث شد تا قیمهت کهاههش
یابد .در سال  5570میالدی کاهش تقاضای فوالد در چی باعهث

شد تا میزان عرضه فوالد در دنیا هم کاهش یابد .از طرف دیهگهر
چی فوالد تولید شده مازاد بر مصرف دابلی بود را به بازارههای
بارجی صادر می کند و قیمت فوالد صادراتی ای کشور حهتهی
کمتر از هزینه تولید فوالد است .ای مساله باعث مهی شهود تها
قدرت رقابت دیگر کشورهای فوالدساز دنیا در بازار از بی برود و
تعادل در بازار از بی برود .در نتیجه شمار زیادی از کشهورههای
صنعتی با وضع تعرفه های وارداتی کالن برای محصوالت چیهنهی
مانع از وارد شدن محصوالت ارزان قیمت به بازار مصهرف بهود
شدند.
افزایش تعرفه ها ،بوب یا بد
با وجود اینکه افزایش تعرفه های وارداتی فوالد در سالههای اول
باعث افزایش تولید در شرکتهای دابلی می شود ولهی در دراز
مدت باعث می شود تا شرکتهای دابلی که از وجود بازار مصرف
مطمئ هستند نه به کیفیت تولیداتشان اهمیت بدهند و نه اینکه
قیمتی متناسب با محصولی که تولید می کنند تعیی کننهد .در
دراز مدت ای سیاست باعث می شود تا مصرف کنندگهان فهوالد
آسیب زیادی برینند و ای مساله باعث مشکالت زیادی می شود.
ارزش بازار رشد می کند
اما به نظر می رسد سال های رکود بازار فوالد به پهایهان رسهیهده
است و تا سال  5555ارزش بازار فوالد دنیا به  ..0.0مهیهلهیهارد
دالر می رسد .تحقق ای هدف به معنای تجربه رشد  5..درصدی
ارزش بازار فوالد در هر سال است که می تواند باعث رشد قیمهت
هم بشود .یک دلیل رشد قیمت کم بودن میزان سرمایه گهذاری
در صنعت فوالد در نتیجه پنج سال رکود در بازار است .در ایه
سالها سرمایه گذاری در صنعت فوالد سودآوری الزم را نداشت و
به همی دلیل سرمایه گذاری کمی در بازار انجام شهد .ولهی بها
پایان یافت دوره رکود به تدریج بازار شاهد ورود سرمایه های تازه
و رشد ظرفیت تولید بواهد بود.
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صادرات بیلت چین سقوط خواهد کرد!
صادرات بیلت چی امسال تنزل بواهد داشت چرا که سیهاسهت
پولی دولت چی عرضه کننده ها را واداشته به بازار دابلی توجه
داشته باشند و قیمت های آنها در بازار های جهانی غیر رقابهتهی
شود .علت دیگر کاهش صادرات روند رو به پایی ظرفیت تولیهد
نیز می باشد .با ای حال بیلت همچنان در سابتار بازار صهادرات
فوالد چی نقش اساسی بواهد داشت.
از سال  5573که اولی قرار دادهای صادراتی بیلت چی بسهتهه
شد سهم بیلت از بازار صادرات فوالد ای کشور از  75درصد بهه
 5.درصد در سال  557.رسید .روند صعودی تقاضا در جهنهوب
شرق آسیا ،کره جنوبی و باور میانه فروش بیلت چی را تضمی
می کرد.
ولی با ای حال سال  5571ای گونه نشد و صادر کننهده ههای
بیلت چی دیگر از اوابر سال  557.قدرت رقابهت بهود را از
دست داده بودند .تزریق مداوم نقدینگی توسط دولت و افهزایهش
اعترارات بانکی موجب شد قیمت ها در بازار دابلی برای مهدت
طوالنی صعودی شود به ویژه در بازار فوالد .با ای که تهقهاضهای
بیلت بازار دابلی در حد متوسط بود رشد قیمت صادر کهنهنهده
های چینی را به بازار دابلی کشاند .آن ها ترجیح دادند بهیهلهت
بیشتری انرار کنند تا بتوانند در قیمت باالتر بفروشند .تا جهایهی
که اوابر فوریه تولید کننده های چینی مجرور شدند بیلت بهود
را  70دالر از بازار دابلی ارزان تر عرضه کنند تا بهتهوانهنهد بها
روسیه ،ایران و سایر کشورها رقابت کنند .فرایند پهذیهرش 73

درصد معافیت مالیاتی نیز در چی  1تا  .ماه طول می کشد که
همه تجار چینی آن را نمی پذیرند.
شاید اگر دولت چی بسته های محرک اقتصادی را کاهش دههد
وضعیت بهتر شود .االن وقت عمل است چرا که در ژانویه تعهداد
وام های بخش بصوصی در چی  75۴درصد رشد ماهانه داشته
 055.۴میلیارد دالر شد و  ۴.3درصد نسرت به سال گهذشهتهه
رشد داشت .اگر دولت ورود پول به بازار را کنترل کهنهد ،رونهد
صعودی نرخ تورم را کاهش داده و بطر گسترش حرابی اعطهای
اعترارات را پایی می آورد .در نتیجه تقاضای فوالد و در نتیهجهه
قیمت آن نزولی بواهد شد .ای امر به از سر گیری صادرات بهه
ویژه صادرات بیلت منجر بواهد شد.
ای سناریو در سال  5570در بازارهای جهانی مشاهده شده بهود
آن زمان قیمت فوالد در چی نزولی بود و به کف بود رسید در
حالی که صادرات به اوج رسیده بود .شاید شکل گیری چهنهیه
روندی امسال نیز منطقی باشد

قیمتهای صادراتی کویل ورق گرم هند به آسیا افزایش یافت
با بررسی ماهیانه در آسیا ،تقاضای کویل ورق گرم در وضع مطلوبی قرار دارد که باعث شد صادر کننده ها بتوانند قیهمهتهههای بهود را
افزایش دهند.
به گزارش مرکز فوالد ایرانیان و به نقل از ایفنا ،تولید کنندگان هندی کویل ورق گرم SAE1006ضخامت  5میلی متر را به قیمت 5۴0
تا  075دالر FOBتحویل ماه آوریل تعیی قیمت کردند که در سطح قیمتهای نهایی شده معامالت در هفته گذشته می باشد .به دلهیهل
بریدهای قرلی با تناژ های باال از سوی مشتریان آسیایی ،فروش تولید کنندگان هندی به آسیا در هفته گذشته کاهش یافت .اما بیشهتهر
تولید کنندگان تاکید بر قیمتهای باالتر داشتند و انتظار میرود روسها نیز در اقدامی مشابه دربواست افزایش قیمتها را داشته باشند .ای
در حالی است که چینی ها به دلیل قیمتهای باآلی صادراتی از بازار آسیا بارج هستند.
قیمتهای صادراتی کنونی هندی ها به ویتنام  5۴0تا  050دالر FOB (515تا  050دالر )CFRمی باشد که تقریراً  0دالر باالتر از هفته
گذشته و  75تا  70دالر باالتر از آبری معامالت انجام شده قرلی قرار دارد .تولید کنندگان هندی انتظار دارند قیمتها افزایش بیشهتهری
داشته باشند .بعالوه آنها می توانند در ای سطوح به اروپا و باور میانه نیز صادرات داشته باشند .قابل ذکر است که تقاضا در آسیا بهرای
محصوالت هندی نسرت به دیگر تامی کننده ها در سطح مطلوب تری قرار دارد.
از ابتدای سال نو چینی ها حدود  755هزار ت کویل ورق گرم از هند به ویتنام صادر شده است.
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ترکیه از صنعت فوالدش چگونه حمایت خواهد کرد؟
به گزارش مرکز فوالد ایرانیان و به نقل از فوالدنیوز ،صهنهعهت
فوالد ترکیه در سالهای ابیر با مشکالت زیادی مواجه بود و در
سال  557.میالدی ارزش صادرات فوالد ای کشهور از سهال
 5575میالدی هم کمتر بود.
ترکیه یکی از بزرگتری فوالدسازهای باورمیانه است که بهرای
حفظ ای جایگاه در منطقه سرمایه گذاریهای زیادی کرده اسهت
اما به نظر می رسد صنعت فوالد ای کشور با مشکالت زیادی در
سالهای ابیر روبرو بوده است که نتهیهجهه آن کهاههش ارزش
صادرات ترکیه و رسیدن آن به سطحی کمتر از سطح صهادرات
در سال  5575میالدی بود .ویسل یایان مدیرعهامهل اتهحهادیهه
تولیدکنندگان فوالد ترکیه در مصاحره ای با بلومررگ به تشریح
وضعیت کنونی ای صنعت پردابت و از ضعفها و نقا قوت آن
صحرت کرد.او که یکی از حامیان حمایت دولت از صنعت فهوالد
و ممانعت از تجارت آزاد است می گوید در صورتیکه از صنهعهت
حمایت نشود در آینده ای نه چندان دور باید منتظهر از بهیه
رفت ای صنعت در ترکیه باشیم.
مدیر عامل اتحادیه فوالدسازان ترکیه از رقابت ناعادالنه در بهازار
فوالد ترکیه به دلیل واردات فوالد ارزان قیمهت از کشهورههای
دیگر ،استفاده اندک از فوالد در پروژه های زیرسابتهی در ایه
کشور و تعلق نگرفت تعرفه های وارداتی به فوالد و فراورده ههای
فوالدی که وارد ترکیه می شد به عنوان مهمتری ضهعهفهههای
موجود در صنعت فوالد ای کشور نام برد و گفت :صنعت فهوالد

ترکیه نیاز به جذب سرمایه های تازه دارد تا ظرفیت تولید رشهد
کند و کیفیت محصوالت به گونه ای باشد که قدرت رقهابهت بها
محصوالت بارجی را داشته باشد .باورمیانه بازار مصرف بزرگهی
است و اگر ترکیه بتواند حجم تولید بود را افهزایهش دههد و
محصوالتش را به بازارهای مصرف باورمیانه صادر کند ،درآمهد
زایی ای صنعت رشد زیادی بواهد کرد.
ویسل یایان تاکید کرد ارزش صادرات فوالد تهرکهیهه در سهال
 5575برابر با  71میلیارد دالر بود و ما در نظر داریم تها سهال
 5553میالدی درآمد صادرات فوالد را به  05مهیهلهیهارد دالر
برسانیم .اما در سالهای ابیر نه تنها درآمد صادراتی مها رشهد
نکرد بلکه به سطحی کمتر از میزان صادرات در سال  5575ههم
رسید .در سال  557.میالدی ارزش صادرات فوالد ترکیه برابر با
 77میلیارد دالر بود و انتظار میرود در سال جاری هم حداکهرهر
به  70میلیارد دالر برسد.
او یک راه حل برای اصالح مشکل صنعت فوالد را حهمهایهت از
صنعت دابلی و اجراری شدن استفاده از فوالد تولید ترکیهه در
پروژه های دابلی ذکر کرد و گفت :در امریکا قانون استهفهاده از
فوالد امریکایی برای اجرای پروژههای زیرسابتی اجرا شده است
و ای قانون می تواند زمینهساز احیای صنعت فوالد سازی امریکا
شود .به نظر م قانون مشابهی باید در ترکیه وضع شود تا از ای
طریق فوالدسازان ترکیهای انگیزه بیشتری برای فعالیت داشهتهه
باشند.

کاهش تولید آلومینیوم و فوالد چین در مبارزه با مه دود
به گزارش مرکز فوالد ایرانیان و به نقل از ایسنا ،چی در ادامهه
مرارزه با مه دود ،به تولیدکنندگان فوالد و آلومیهنهیهوم در 5.
شهر دستور داد در طول زمستان تولیدشان را کاهش دهند و بهر
محدود کردن استفاده از زغال سن در پایتخت و لزوم حهمهل
ریلی آن در شمال ای کشور تاکید کرد.
در یک سند  5.صفحه ای به تاریخ  71فوریه که از سوی رویترز
مشاهده شده است ،دولت چی تولیدکنندگان فوالد در چهههار
استان شمالی هیری ،شانکسی ،شاندون و پکه را بهه نصهف
کردن تولیدشان در اوج زمستان فرابواند .میزان ای کاهش بهه
سطح کاهش آالیندگی مناطق بستگی دارد.
بر اساس ای بیانیه ،کاربانه های فوالد در هیری که بزرگتهریه
استان تولیدکننده فوالد چی است ،باید به اهداف تعیی شده
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برای کاهش مازاد ظرفیت در سال جاری عمل کنهنهد .کهاههش
تولید در کاربانه های شهرهای الن فان و بائودین باید یهک
اولویت اصلی باشد.
تولیدکنندگان باید ظرفیت آلومینیوم را بیش از  35درصهد و
تولید آلومینا را که ماده ضروری مورد استفاده برای تولیهد ایه
فلز است بیش از  35درصد در  5.شهر چی کاهش دهند.
حمل زغال سن با کامیون در هیری از اوابر سپتامرر مهمهنهوع
بواهد شد و مصرف کنندگان ،معدنکاران و معامله گران بایهد از
حمل ریلی استفاده کنند.
ای بیانیه مشترک از سوی وزارت حفظ محیط زیسهت ،وزارت
دارایی ،کمیسیون اصالحات و توسعه ملی و اداره ملی انهرژی و
همچنی دولتهای منطقه ای صادر شده است.

اخبار بین المللی صنعت فوالد

بزرگترین فوالدساز جهان به دنبال افزایش فروش فوالد به ایران

آرسلورمیتال بزرگتری فوالدساز جهان از افزایش همکاری بود بها
ایران در سال  557.برر داد و اعالم کرد کهه در سهال قهرهل
صادرات بود را به ایران افزایش داده است.
به گزارش مرکز فوالد ایرانیان و به نقل از مای نیوز ،آرسلورمیتال
در بیانیه ای رسمی که متال اکسپرت آن را منتشهر کهرد اعهالم
کرده که تمایل دارد در چارچوب مقررات بی المللی مربهو بهه
تحریم ها همکاری بود را به ایران گسترش دهد.
در سال  557.فروش فوالد آرسلورمیتال به مشتریان ایرانی بهالهغ
بر  3..میلیون دالر برای ایه شهرکهت درآمهدزایهی داشهت.
آرسلورمیتال از طریق شعره بود در دبی به نام AIMDبه ایهران
فوالد می فروشد.
همزمان با کاهش تحریم های بی المللی علیه ایران آرسلورمیتال
فروش مستقیم به بریداران در ایران را آغاز کرده است در حهالهی
که ای شرکت پیشتر تمایل داشت با شرکت های بهازرگهانهی و

تجاری که عمدتا در امارات قرار داشتند وارد معامله شود.
آرسلورمیتال بازاریابی و فروش فوالدهای سابتمانی ،مهحهصهوالت
تخت و محصوالت اسلب گرید – APIبرای مصرف در بخشههای
انرژی و پتروشیمی  -را به ایران آغاز کرده است.
در همی حال واحد اروپایی آرسلهورمهیهتهال ههم روی فهروش
محصوالت تخت پوششدار ،پلیتهای فوالدی آلیاژی و کابل ههای
رشته ای به پروژه های ایران به صورت مستقیم و غیرمسهتهقهیهم
متمرکز شده است.
واحد اروپایی آرسلورمیتال از بابت همکاری با ایران در سال 557.
معادل  0..میلیون دالر درآمد و  5..میلیون دالر سهود کسهب
کرد.
در بیانیه رسمی آرسلورمیتال آمده کهه فهروش ههیهچهیهک از
محصوالت ای شرکت به ایران ناقض هیچیک از تحریم ها نروده و
هیچیک از معامالت هم به دالر آمریکا انجام نشده است.

قیمت محصوالت طویل فوالدی اروپا همچنان افزایشی است
طرق ابرار رسیده ،قیمت ها در بازار محصوالت طویل فوالدی اروپا همچنان
افزایشی است و دلیل اصلی ای رشد نرخ ها ،افزایش قیمت قراضه دابلی در
کشورهای اروپایی است.
به گزارش مرکز فوالد ایرانیان و به نقل از چیالن  ،قیمت قراضه در اروپا در
اوایل ماه فوریه  55یورو در هر ت بود درحالی که در هفته پایانهی فهوریهه،
قیمت های بی المللی مواد بام و محصوالت نیمه نهایی افزایش یافهت .در
ای بی شاهد افزایش قیمت قراضه وارداتی از ترکیه نیز بودیم.
عالوه بر افزایش قیمت مواد اولیه ،فعالیت های اروپایی ها در بازار بهرود یافته و آنها اقدام به برید می کنند چراکه تقاضا برای محصوالت طهویهل
فوالدی به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
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سوئدیها پیشگام شدند
انتشار بخار آب به جای دی اکسید کرب در فرایند تولید فوالد
سه شرکت سویدی در نظر دارند مطالهعهه در زمهیهنهه اصهالح
تکنولوژی تولید فوالد را آغاز کنند و هدف اصلی ای طرح ایهجهاد
صنعت فوالد سازی عاری از کرب است .ای طرح تا سهال 5530
میالدی به طور کامل اجرا می شود.
به گزارش مرکز فوالد ایرانیان و به نقل از فوالدنیوز ،یکی از چالش
های اصلی صنعت فوالدسازی ،آالیندگی زیاد ای صنعت اسهت و
به همی دلیل است که انتقادات زیادی به چی به دلیل تهوسهعهه
صنعت فوالد سازی در ای کشور و سطح باالی آلودگی ههوا وارد
شده است .طرق بررسی های انجام شده انتشار گهاز دی اکسهیهد
کرب از کاربانه های فوالدسازی به اندازه ای است که در بسیهاری
از کشورهای صنعتی ،توسعه صنعت فوالد سازی از دسهتهور کهار
بارج شده است و کشورهایی که بواستار حفهظ ایه صهنهعهت
هستند ،اصالح تکنولوژی و کاهش انتشار دی اکسید کرب را بهه
عنوان یکی از اصلی تری و مهم تری سیاستهای بود در نهظهر
گرفته اند.
سوئد کشوری پیشگام
اما سوئد که یکی از پاک تری اقتصادهای دنیا را دارد پهروژه ای
تحت عنوان صنعت فوالدسازی عاری از کرب ؛ را آغاز کرده اسهت.
سه شرکت  SSAB ,LKABو وانتافال طرح اولیهه را بهرای حهل
کردن مشکل انتشار باالی گازهای آالینده در صنعت فهوالد ارایهه
دادند .ای طرح در بهار سال  557.میالدی پیشنهاد شد و ههدف
اصلی آن تغییر پروسه تولید فوالد در کاربانه ههای فهوالدسهازی
بود .طرق ای طرح فرایند تولید در صنعت فوالدسازی به گونه ای
تغییر بواهد کرد که به جای انتشار گاز دی اکسید کرب  ،بهخهار
آب از کاربانه های فوالدسازی متصاعد شود .قرار بر ای است در
کورههای کاربانههای فوالدسازی به جای زغالسن و کک ،گهاز
هیدروژن  H2بسوزد و در نتیجه به جای انتشار گاز دی اکسهیهد
کرب هم ملکول های بخار آب متصاعد شود .اما اجرای ای طهرح
کار بسیار پرهزینه ای است و تامی هزینه را میتوان اصلی تهریه
مساله در رسیدن ای طرح به نتیجه نهایی دانست .حهال سهوال
اینجاست که چه سازمانی تامی ای هزینه را بر عهده دارد؟
هزینه اولیه اجرای ای پروژه از بخش مطالعاتی تا اجرایهی شهدن
آن برابر با  77.3میلیون دالر امریکا اعالم شده است کهه آژانهس
انرژی سوید  ..5میلیون دالر از ای بودجه و سه شرکت پیشنهاد
دهنده طرح مابقی مرلغ را تامی می کنند.
اریک براندسما مدیر عامل آژانس انرژی سهویهد در ایه مهورد
میگوید :یکی از بزرگتری چالشهای ما در سالهای ابیر افزایش
دمای زمی یا گرمایش زمی بود و برای مقابله با ای بهحهران از

تمامی صنایع بواسته شد تا استفاده از سوبتهای فسیهلهی کهه
موجب انتشار گاز دی اکسید کرب میشود را کهاههش دههنهد.
مطالعه در مورد چگونگی جایگزی کردن زغالسن و کک با گهاز
هیدروژن در صنعت آه و فوالد سوید میتواند کمک بزرگی بهه
اصالح شرایط جوی دنیا بکند .ضم اینکه از بی رفت نگرانی در
مورد آالیندگی صنعت فوالد می تواند انگیزه افزایش سرمایهگذاری
در ای صنعت و افزایش حجم تولید فوالد را فراهم کند.
بخشهای مختلف پروژه چیست؟
ای پروژه به سه بخش مجزا تقسیم می شود  .بهخهش اول ایه
پروژه مطالعات اولیه است که تا انتهای سال  5571میالدی ادامهه
بواهد داشت .سپس مطالعات در زمینه فنی و تولید تکهنهولهوژی
های اولیه مورد نیاز برای ای تغییر در کاربانههای فهوالدسهازی
آغاز می شود و ای محصوالت تازه صنعتهی مهورد آزمهون قهرار
می گیرند تا بهتری و کارآمد تری گزینه انتخاب شود  .ای مرحله
تا انتهای سال  5555میالدی ادامه بواهد داشت و گام نهایی ای
پروژه هم اجرا کردن نتیجه ای مطالعات در کاربانههای واقهعهی
است که می توان در ای مرحله کاهش انتشار گهاز دی اکسهیهد
کرب از صنعت فوالدسازی را به طور کامل محاسره کرد .آبریه
مرحله ای پروژه از سال  5550تا  5530میالدی ادامهه بهواههد
داشت.
رییس اتحادیه فوالدسازان سوید بر ای بهاور اسهت ایه کشهور
بهتری موقعیت برای نوآوری در صنعت فوالد و ایجاد صهنهعهتهی
عاری از کرب را دارد زیرا در درجه اول در میان کشورهایی اسهت
که باالتری سطح بالقیت و نوآوری را دارد و صنعت بهرق ایه
کشور صنعتی کامال عاری از منابع فسیلی است .ای کشور دارای
باالتری کیفیت سن آه در میان تمامی کشهورههای اروپهایهی
است و می تواند به راحتی صنعت فوالدسازی بود را به یهکهی از
برتری صنایع در اروپا تردیل کند که محصوالتش قدرت رقابت بها
محصوالت جهانی را دارند.
مطالعات اولیه روی ای طرح آغاز شده است و ادامه دارد و سهوئهد
به عنوان یک کشور پیشگام در ای زمینه فعالیت میکند.
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اخبار داخلی صنعت فوالد

مقصد صادرات معدن و صنایع معدنی ایران کجاست؟

به گزارش مرکز فوالد ایرانیان و به نقل از معدن  ،55ایهران در
 75ماه امسال  0.5میلیارد دالر محصوالت معدن و صهنهایهع
معدنی صادر کرده است.
آمار گمرک نشان میدهد که کشور در  75ماه ابهتهدای سهال
 73۴0موفق به صادرات  0.5میلیارد دالر محصول مهعهدن و
صنایع معدنی شده که  70.3درصد کهل صهادرات کشهور را
تشکیل میدهد.
عمده صادرات مربو به زنجیره فوالد (55..درصد)  -مهس (

77.5درصد) و سن آه (77.7درصد) بوده و مقاصد عهمهده
صادراتی کامودیتی ایران نیز چی (با سهم 55.۴درصد) عراق (
73.3درصد) و امارات (۴.5درصد) و ترکیه 1درصد است.
در حوزه واردات نیز ایران در  75ماه سال  73۴0معادل 3.5.
میلیارد دالر محصول معدن و صنایع مهعهدنهی وارد کهرده (
 ..0درصد کل واردات کشور) که فوالد بها سهههم 15درصهد
بیشتری سهم را در ای حوزه دارد

صادرات فوالد ایران به چین دور از انتظار نیست
به گزارش مرکز فوالد ایرانیان و به نقل از چیالن ،بهررسهی رونهد
قیمت فوالد در کشورهای مختلف دنیا و مقایسه قیمت ها با نهرخ
فوالد ایران نشان می دهد که در دو سال گذشته فوالد در ایهران
ارزان تر از دیگر کشورها فروبته شده و چنانچه شاهد کاهش یارانه
های تولید به کاربانجات چی باشیم ،ایران می تواند صادرکننهده
فوالد به ای کشور هم باشد.
بهادر احرامیان ،عضو هیئت مدیره انجم تولیدکننهدگهان فهوالد
ایران ضم بیان اینکه نرخ فوالد در ایهران ارزان تهر از دیهگهر
کشورها است گفت :در شرایط فعلی ،ایران ارزانتری فوالد دنیها
را عرضه می کند و ای قیمت مناسب در مورد تمام مهحهصهوالت
فوالدی اعم از ورقهای فوالدی ،میلگرد و دیگر محصوالت بها در
نظر گرفت میانگی قیمت ،صادق است و باید گفت که محصوالت
فوالدی ایران از محصوالت فوالدی چی هم ارزانتر است!

وی عنوان کرد :ای رویداد مهم و جالب در حالی اتفاق می افهتهد
که فاکتورهایی مرل نرخ باالی بهره بانکی که باعث افزایش بهههای
تمام شده تولید فوالد می شود ،همچنان در ایران وجود دارد .بهه
هر حال به نظر می رسد مهمتری عاملی که باعهث شهده ایهران
ارزان تری فوالد جهان را عرضه کند ،مازاد تولید فوالد در دابهل
کشور و رکود بازار است.
احراامیان باطرنشان کرد :ما در ایران مازاد تولید فوالد داریم و از
کشورهای صادرکننده محصوالت فوالدی هستیم و در بهیهشهتهر
فصول سال در دو سال ابیر ارزانتری فوالد جهان را در کشهور
عرضه کرده ایم و حتی بربی کارشناسان پیش بینی می کنند اگر
یارانه ای که در حال حاضر به کاربانجات فوالدی چی تعلق مهی
گیرد ،کاهش پیدا کند فوالد ایران به چی هم می تهوانهد صهادر
شود!

مزاحمان توسعه فوالد در ایران
در حاشیه هفتمی همایش چشم انداز صنعت فوالد و معدن ایران با نگاهی به بازار برگزار شد ،تصمیم سازان و فعاالن بخش بصوصهی فهوالد بها
به گزارش مرکز فوالد ایرانیان و به نقل از دنیای اقتصاد ،در حاشیه هفتمی همایش چشمانداز صنعت فوالد و معدن ایران با نگاهی به بازار برگهزار
بررسی طرحهای در دست اجرا در ای صنعت استراتژیک 0 ،مزاحم بزرگ در مسیر توسعه ای صنعت را شناسایی کردند.
شد ،تصمیم سازان و فعاالن بخش بصوصی فوالد با بررسی طرحهای در دست اجرا در ای صنعت استراتژیک 0 ،مزاحم بزرگ در مسیر تهوسهعهه
به زعم کارشناسان حاضر در ای پنل،
ای صنعت را شناسایی کردند.
نداشت نقشه راه
مناسب ،در ای پهنل-7 ،نداشهت نقهشه راه منهاسب-5 ،مشهکالت تامی مالی-3 ،زیرسهابتهای نامناسب اعم از راه آههه ،
کارشهناسان حهاضر
7به-زعهم
های مالی،
یابیتامی
مشکالت
نامناسب برای اجرای طرحهای فوالدی و -0نرود هماهنگی بی بخشهای مختلف مربو به توسعه صنعت فوالد ،مهههم تهریه
 --55مکان
چالشهای ای صنعت بود.
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تدبیر دولت یازدهم در تسخیر بازار فوالد جهان
به گزارش مرکز فوالد ایرانیان و به نقل از ایرنا ،تولیدکنندگان ایرانی اعهالم
کردند که درصدد افزایش سطح صادرات فوالد بی  55تا  50میلیون ته
تا سال  5550هستند و ای تولید فوالد را از  7.میلیون ت کنونی به 00
میلیون ت افزایش بواهند داد .به ای ترتیب پس از چی و هند ،اکهنهون
افزایش صادرات فوالد سابت ایران باعث ترس تولیدکنندگهان فهوالد در
اروپا شده است
تدبیر دولت یازدهم در تسخیر بازار فوالد ایران  ،بررسی موضوعاتی چهون
رتره نخست ایران از نظر رشد تولید بودرویی و صرفه جویی  71میلیون دالر در صنعت آلومینیم از مهمتری محورهای روزنامه ههای
اقتصادی در هفته گذشته است .
همچنی براساس ای گزارش ها  ،فوالد از ایران در سه سال ابیر  .برابر شده و به یک میلیون ت در سال رسیده است.
«تدبیر دولت در تسخیر بازار فوالد جهان »عنوان گزارشی بود که روزنامه تجارت منتهشهر کهرد .در ایه گهزارش آمهده اسهت:
تولیدکنندگان ایرانی اعالم کردند که درصدد افزایش سطح صادرات فوالد بی  55تا  50میلیون ت تا سال  5550هستند و ای تولید
فوالد را از  7.میلیون ت کنونی به  00میلیون ت افزایش بواهند داد .به ای ترتیب پس از چی و هند ،اکنون افهزایهش صهادرات
فوالد سابت ایران باعث ترس تولیدکنندگان فوالد در اروپا شده است.
بررسیها نشان می دهد که واردات فوالد از ایران در سه سال ابیر  .برابر شده و به یک میلیون ت در سال رسیده ،رقمیکه باعث بهه
صدا درآمدن زن بطر در البی فوالدسازان اروپایی شده است .همچنی واردات فوالد از ایران به اروپا پس از هند ( 7.۴میلیون ت در
سال) و چی ( 0.1میلیون ت در سال) با فاصله قرار دارد .در همی حال اعالم ابیر دولت ایران مرنی بر افزایش تعرفههای گمهرگهی
برای صادرات مواد معدنی آه  ،همانند هند ،باعث نگرانی بیشتر گروه یوروفر شده است .اقدامیکه به تولیدکنندگان مهحهلهی اجهازه
میدهد تا به مواد اولیه با قیمت پایی تری دسترسی داشته باشند و صنعت فوالد بود را رقابتیتر کنند.

افزایش ظرفیت فوالد کشور طی سه سال گذشته
به گزارش مرکز فوالد ایرانیان و به نقل از ایمیدرو ،دستیابی به ایجاد ظهرفهیهت 00
میلیون تنی فوالد در چشم انداز  7555با افزایش سرمایه گذاری در بخش مهعهدن و
صنایع معدنی امکانپذیر است.
به گزارش مرکز فوالد ایرانیان و به نقل از ایمیدرو ،مهدی کرباسیان ریهیهس ههیهات
عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با بیان مطلب فوق گفت:
رونق بخش مسک کمک بزرگی به رشد و توسعه صنعت فوالد بواهد بهود ضهمه
اینکه سرب ایجاد فرصت های شغلی در ده ها شغل مرترط به مسک می شود.
وی افزود :سرانه مصرف فوالد کشور در حال حاضر  555کیلوگرم است که بر اساس برنامه های پیش بینی شده ،در افق چشم انداز به
 355کیلوگرم بواهد رسید.
کرباسیان با اشاره به افزایش ظرفیت فوالد کشور طی سه سال گذشته ،ظرفیت فعلی فوالد را در حال حاضر حدود  35میلهیهون ته
ذکر کرد و ادامه داد :اما مصرف فوالد کشور در سطح همان  71میلیون ت سال های قرل است که از جمله دالیل آن رکود صهنهعهت
سابتمان است.
کرباسیان با بیان اینکه طرح جامع فوالد در دولت یازدهم مورد بازنگری قرار گرفته است ،تصریح کرد :مزیت های زیهادی در کشهور
برای توسعه صنعت فوالد وجود دارد که از جمله آنها می توان به انرژی فراوان ،نیروی انسانی توانمند و بربورداری از دانش فنهی در
بخش آه اسفنجی اشاره کرد.
وی همچنی توجه به صادرات را مورد تاکید قرار داد و گفت :بر اساس سند چشم انداز قرار است از  00میلیون ت ظرفیهت تهولهیهد
فوالد ،رقمی بیش از  70میلیون ت در افق  7555به صادرات ابتصاص یابد که با ادامه روند فعلی ای مهم نیز محقق بواهد شد.
کرباسیان افزود :صادرات فوالد که تا قرل از سال  ۴5رقمی برابر با  555هزار ت بود ،در سال  ۴5به بیش از  5میلیون ت و در سهال
 ۴0به بیش از  0میلیون ت رسید؛ لذا ادامه ای روند اهداف صادراتی چشم انداز فوالد را میسر می کند.
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صادرات  055هزارتنی محصوالت فوالدی ذوب آهن
مدیرعامل شرکت ذوب آه اصفهان گفت :سال گذشته بیش از  155هزار ت انواع محصول فهوالدی
از شرکت ذوب آه اصفهان صادر شد .صادقی در ادامه ای موضوع ،اظهار داشت :پارسال ای میهزان
محصول فوالدی با بیش از  355میلیون دالر به بارج از کشور صادر شده است.
وی افزود :در ای مدت محصوالت فوالدی از جمله میلگرد ،تیرآه و شمش فوالدی به کشهورههای
اروپایی ،آفریقایی ،حوزه بلیج ،عراق و افغانستان صادر شد.
وی با اشاره به تولید محصوالت جدید در سال  ۴.در کاربانه ذوب آهه  ،بهیهان داشهت :تهولهیهد
محصوالت آلیاژی و تیر آه های بال په مطابق با استاندارد روز جهانی از مهمتریه اههداف ایه
کاربانه برای جذب بازارهای صادارتی بواهد بود.
مدیرعامل شرکت ذوب آه اصفهان با اشاره به اصالح سابتار مالی کاربانه ذوب آه  ،گفت :بروزرسانی فنهاوری تهولهیهد ،کهاههش
مصارف هزینه ای و تعریف استانداردهای جدید و بروزرسانی می تواند به حل مشکالت کاربانه ذوب آه و حضور در بهازار رقهابهت
جهانی کمک کند.
روابط عمومی شرکت ذوب آه

فوالدسازان به رونق سال  ۰93۲امیدوارتر باشند
سال  73۴0در حالی به پایان روزهای کاری بهود رسهیهد کهه
بسیاری از کارشناسان و دست اندرکاران صنعهت فهوالد کشهور
معتقدند ،ای صنعت توانست تا حدودی از رکود بارج شهود .در
همی حال شرکت فوالد مرارکه اصفهان نیز سهم  .1درصهدی
در معامالت بورس کاالی ایران داشت که در مقایسهه بها سهال
73۴5رشد دو برابری را نشان میدهد.
به گزارش مرکز فوالد ایرنیان و به نقل از ابرار فلزات ،بازار فوالد
ایران همواره متاثر از طرحهای عمرانی و میزان سابتوسهاز در
کشور است .طی دو تا سه سال گذشته که بنا بهه نهظهر اکهرهر
کارشناسان ،بسیاری از پروژههای عمرانی و نیز سابتوسازها در
کشور با مشکل مواجه شده بودند و نیز واردات انواع محهصهوالت
فوالدی به کشور رونق یافته بود ،صنعت فوالد کشهور وارد فهاز
رکود شد و در نتیجه بسیاری از فوالدسازان نتوانستند محصوالت
بود را در بازار به فروش برسانند .در نتیجه انهرهار بسهیهاری از
فوالدسازان از محصوالت فوالدی پر شده بود .اما در سهال ۴0
وضعیت اندکی بهرود یافت .با تسهیل مکانیزمهای تامی مالی و
عرضه و تقاضا در بورس کاال،جلوگیری از واردات با افزایش تعرفه
و نیز افزایش میزان صادرات ،فوالدسازان کشور تهوانسهتهنهد از
شرایط رکودی عرور کرده و به رونق سال  73۴.امیدوارتر باشند.
طی سال  73۴0حدود هفت میلیون ت محصهول فهوالدی در
بورس کاالی ایران معامله شد که در مقایسه با سال  ۴5حهدود
 555هزار ت رشد را نشان میدهد .عالوه بر ای  ،شرکت فهوالد
مرارکه اصفهان نیز با انجام 5میلیون و  .55هزار ته مهعهاملهه،
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سهم  .1درصدی در ای بازار داشت.
در همی حال شرکت فوالد مرارکه اصفهان بربالف سال پیهش،
عرضه دابلی محصوالت بود را بهشدت افزایش داد تا نسرت بهه
تامی نیازهای دابلی مصرف کنندگان فوالد اهتمام ورزد .ایه
شرکت که بزرگ تری تولیدکننده فوالد در کشهور مهحهسهوب
میشود ،بزرگتری عرضهکننده ای محصول در بورس کاال نهیهز
است و حتی روند صادرات بود را تا حدی کند کرد تا بهتهوانهد
بازار دابلی را پوشش دهد .شرکت فوالد مرارکه اصفهان با رشهد
 75۴درصدی نسرت به سال  ،73۴5بیش از 5میلیهون و .55
هزار ت محصول فوالدی را در بورس کاال مهعهاملهه کهرد .الزم
به ذکر است که نوع عرضه ای شرکت در بورس کاال مهچهیهنه
است که میزان آن در سیستم ثرت نمی شود و بر اساس مهیهزان
تقاضای موجود ،معامله صورت میگیرد .انواع ورق گرم ،بیشتری
میزان معامله در حدود 3میلیون  755ههزار ته را بهه بهود
ابتصاص داده بود .پس از آن ،ورق سرد نیز حدود یک میلهیهون
ت  ،تختال حدود  515هزار ت  ،ورق گالوانیزه حدود  7.5ههزار
ت و در نهایت ورق قلعاندود حدود  .5هزار ت معامله شدند.
ای ارقام نشان می دهند که شرکت فوالد مهرهارکهه اصهفهههان
علیرغم بربی از اتهامات و صحرتها علیه ای شرکت ،توجهه و
اولویت بود را تامی نیاز صنایع پایی دست دابلی قرار داده و
عرضه دابلی بود را نسرت به سال پیش ،بیش از  75۴درصهد
افزایش داده است.
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بایدهای افزایش سرانه مصرف فوالد

به گزارش مرکز فوالد ایرانیان و به نقل از ایفنا ،مصهرف سهرانهه
فوالد کشور درحالحاضر حدود  535تا درنهایت  5.5کیلهوگهرم
در سال اعالم شده و الرته دستیابی به رقهم  055کهیهلهوگهرم
به عنوان یک انتظار از سوی تولیدکنندگان ای بخش مطرح شده
است .الرته میزان سرانه مصرف فوالد در هر کشهوری نشهان از
توسعهیافتگی آن کشور بواهد داشت.
برای مرال میانگی سرانه مصرف فوالد در کشورههای اروپهایهی
بهطور میانگی باالی  355کیلوگرم و بیش از آن نیز اعالم شهده
است ،در حالی که ای سرانه در کشورهایی کهه بهه اصهطهالح
توسعهنیافته هستند ،با میانگی زیر 755کیلوگرم اعالم میشود.
همچنی ای آمار برای کشورهای در حال توسعه بی  755تها
 705کیلوگرم و برای کشورهای توسعهیافته باالی  355تا 055
کیلوگرم نیز اعالم شده است .الرته میانگی ای سهرانهه بهرای
بربی کشورهای صنعتی به حدود  7555کیلوگرم نیز میرسد.
برای مرال کشور هند با جمعیت یک میلیهاردی بهود سهرانهه
مصرفی زیر  05کیلوگرم دارد که در ای شابص جزو کشورههای
توسعهنیافته قرار میگیرد.
در ایران نیز با توجه به روند و رشد اقتصادی و رونق ای مهیهزان
مصرف ساالنه بی  535تا  5.5کیلوگرم متغیر اعالم مهی شهود.

الرته در افق چشم انداز کشور در سال  7555که جمعیتی معادل
 ۴5تا 755میلیون نفر را برای آن پیشبینی کرده انهد ،مهیهزان
مصرف سرانه  055کیلوگرم زمانی محقق بواهد شد که بتوانیهم
رشد اقتصادی کشور را به .درصد برسانیم.
به عرارت دیگر در رشد اقتصادی .درصدی بهطور یقی صنهایهع
رشد بواهند کرد ،چراکه مصرف فوالد در بخشهای مهخهتهلهف
چون سابت وساز ،پروژه های عمرانی و بهخهش ههایهی چهون
بودروسازی و تمامی صنایع پایی دستی فوالد آن رخ میدهد و
با رونق آن می تواند گویای ای مطلب باشد که سابت و تهولهیهد
روی غلتک رونق قرار گرفته و به ترع مصرف فوالد نیز افهزایهش
بواهد یافت که در بلندمدت ای شابص گویای توسعهیافتهگهی
بهشمار میرود.
از ای رو در تولید فوالد اگر همت کنیم بهطور یقی میتوانیم بهه
افق چشمانداز سال  7555که به میزان 00میلیون ته تهولهیهد
فوالد بام ترسیم شده است ،برسیم اما برای رسیدن به سهرانهه
مصرف  055کیلوگرمی سرانه فوالد که متوسط سرانه کشورهای
توسعه یافته است ،باید زیرسابت های الزم بیش از پیش مهههیها
شود تا رسیدن به چنی امر مهمی را محقق کند.

دو کارخانه فرآوری سنگ آهن در سنگان ،اردیبهشت وارد مدار تولید می شود
واحد گندله سازی با ظرفیت  0میلیون ت و همچنی واحد  5.0میلیون تنی کنسانتره در سنگان ،اردیرهشت ماه  ۴.افتتاح و به بهههره بهرداری
می رسد.
به گزارش مرکز فوالد ایرانیان و به نقل از ایمیدرو ،کاربانه  0میلیون تنی گندله و  5.0میلیون تنی کنسانتره در سنگان از جمله طهرح ههایهی
است که با تالش ایمیدرو و مشارکت بخش بصوصی با پیشرفت مناسری در حال اجراست و در اوایل سال  ۴.افتتاح می شود.
در حال حاضر سابت  .کاربانه کنسانتره با ظرفیت  71.0میلیون ت در سال و  5کاربانه گندله سازی با ظرفیت ساالنه  70میلهیهون ته در
سنگان در حال انجام است .معدن سنگان که در آن محدوده واقع شده ،از ذبیره بیش از  7.5میلیارد ت بربوردار است.
ایمیدرو با وجود محدودیت منابع مالی  ،در سال  ۴0تالش کرد تا تمام طرح های نیمه تمام و یا متوقف شده را با مشارکت بخش بصهوصهی ،
تکمیل و بسیاری از آنها را به بهره برداری برساند.
طرح های گندله سازی و کنسانتره بتدریج در حال افتتاح و بهره برداری است و پیش بینی می شود تا پایان سال  ۴.با تکمیل تدریجی زنجیهره
فوالد  ،بام فروشی مواد معدنی به حداقل ممک برسد.
همچنی با تکمیل تدریجی زنجیره فوالد از معدن تا شمش  ،تمام سن آه استخراج شده از معادن کشور در دابل به مصرف بواهد رسید و
از صادرات آن به صورت بام جلوگیری شود.
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قیمت گذاری سنگ آهن به فعاالن معدنی سپرده شود
محمد نوریان افزود :در ایه
صورت توان بریدار نیز مهد
نظر قرار بواهد گرفت.
وی به استفاده از ای قیمت
گذاری در فرایند بورس کاال
نیز اشاره کرد و گهفهت:در
اقتصاد آزاد نرهایهد اجهرهار
باشد ،اینکه همه محصوالت را به دلیل تغییر روند قهیهمهت گهذاری
بخواهیم به بورس کاال وارد کنیم نیز روند اشتراهی است.
مدیرعامل چادرملو باطرنشان کرد:در کل اقتصاد آزاد جهای ههیهچ
اجراری نیست و قیمت گذاری سن آه نیز آنگونه که مطرح شهده
آنطور هم از شیوه دولتی ترعیت نمی کند.
منرع :اقتصاد آنالی

مدیرعامل چادرملو معتقد است:در کل اقتصاد آزاد جای هیچ اجرهاری
نیست و قیمت گذاری سن آه نیز آنگونه که مطرح شده آنطور هم
از شیوه دولتی ترعیت نمی کند
به تازگی علی طیب نیا ؛ وزیر اقتصاد از مکانیزم قیمت گذاری دولتهی
سن آه در کشور انتقاد و آن را ناعادالنه بوانده و گهفهتهه بهود
بایستی بجای آن از فرایند بورس کاال استفاده شود و دولت در صهدد
تغییر ای مدل است.
ای مدل می تواند باعث انتقال سرد سود از بخش فوالد بهه مهعهدن
(سن آه ) شده و فعاالن بازار به دقت ای روند را پیگیری کنند.
مدیرعامل چادرملو در گفت وگو با بررنگار بورس اقهتهصهاد آنهالیه
پیرامون ای موضوع گفت:م معتقدم براساس توافقات صورت گرفتهه
میان بریدار و فروشنده ای دو بنگاه اقتصادی بایهد بهود قهیهمهت
گذاری سن آه را انجام دهند .

گام مهم مجتمع فوالد خراسان در اقتصاد مقاومتی
به گزارش مرکز فوالد ایرانیان به نقل از روابط عمومی مجهتهمهع
فوالد براسان ،در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی  ،کهمهک بهه
تولید دابلی و بومی سازی صنعت کاتالیست در کشور ،مجتهمهع
فوالد براسان ضم تعامل فنی با سازنهده دابهلهی اقهدام بهه
سفارش و برید کاتالیست مورد نیاز واحدههای احهیها از یهک
شرکت دانش بنیان دابلی نمود.
سرپرست تولید واحد احیا با اعالم ای برر گفت :کاتالیسهت در
دنیا یکی ازصنایع HIGH TECHبه شمار می آید که سازندگهان
آن در دنیا انگشت شمار اند ولی با تالش شرکت های دابلهی و
علی رغم تحریم های شدید ،فعاالن صنایع دانش بنیان کشورمان
موفق به تولید کاتالیست صنایع مختلف در دابل کشور شدند.
مهندس شهابی با بیان ای که ای کاتالیست ها به لحاظ کیفیت
قابل رقابت با نمونه های بارجی می باشند ،گفت:
نخستی محموله کاتالیست دابلی که تایید فنی مورد نهیهاز را
برای به کارگیری در واحد احیا مستقیم کسب کرده اسهت ،وارد
فوالد براسان شده و به کارگیری آن در فرایند احیها بهه زودی
انجام بواهد گرفت.
رئیس تولید واحد احیا نیز در ای باره گفت :با توجه بهه مهوفهق
بودن آزمایش های انجام شده پس از برگزاری جلسات فهنهی و
اقتصادی تصمیم گیری جهت برید  751ت کاتالیهسهت ههای
واحد احیا از نمونه دابلی آن انجام شد و قرارداد الزم در ایه
زمینه منعقد گردید.
مهندس برمی افزود :نخستی محموله ای کاتالیست ها به وزن
 70.5ت وارد مجتمع شده است.
برمی یادآور شد :کاتالیست های اولیه از بارج کشور تهیه شهده

بههودنههد و طههرههق
برنامه ریزی ههای
انجام شده مهقهرر
گردیده اسهت در
اولههی ه بههرنههامههه
تعویض کاتالیسهت
واحدهای احیا ،نسرت به بارگذاری کاتالیست دابلی اقدام گردد.
گفتنی است« ،کاتالیست »ماده ای است که بدون تاثیرپذیری از
واکنش ،سرعت واکنش را افزایش می دهد.
به گفته سرپرست تولید واحد احیا مستقیم ،کاتالهیهسهت ههای
واحد احیا مستقیم در  3نوع فعال ،نیمه فعال و بنری تقهسهیهم
بندی می شوند که در فرآیندهای ریفرمین گاز طرهیهعهی بهه
روش میدرکس جهت تولید گاز احیایی به کار می روند ،گندله یا
همان اکسید آه )(Fe2O3دارای حهدود  35درصهد وزنهی
اکسیژن می باشدکه در فرآیند احیا مستقیم به روش میهدرکهس
برای بروج اکسیژن گندله ،از یک جریان پیوسته گاز احهیهایهی
(هیدروژن و منواکسید کرب ) استفاده می شود  .گاز احیایی در
قسمتی به نام ریفرمر که به عنوان قلب واحد احیا مهی بهاشهد،
تولید می گردد به گونه ای که گازهای CH4به ههمهراه CO2و
H2Oوارد تیوپ های دارای کاتالیست می گردد و پس از انهجهام
واکنش های ریفرمین تولید گاز احیایی می نمایهد و سهپهس
تحت دما  ،فشار و غلظت کنترل شده وارد کوره احیها شهده و
پس از واکنش عوامل احیا کننده با اکسیژن گندله تولیهد آهه
اسفنجی می نماید.
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 0طرح فوالدی تا خرداد  3۲به بهره برداری می رسد
معاون وزیر صنعت از روش شدن مشعل طرح فوالدی شادگان تا پایان همی هفته برر داد.
به گزارش مرکز فوالد ایرانیان و به نقل از مای نیوز ،مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و مدیرعامل ایمیدرو دربهاره
 1طرح فوالدی که مقرر شده بود امسال به بهره برداری برسد ،اظهار داشت :سرانجام قولی که به مردم در بصوص به بهههره بهرداری
رسیدن آه اسفنجی سه طرح فوالدی تا پایان سال داده بودیم به ای شکل شد که یکی از آنها در آبان ماه امسال به بهههره بهرداری
رسیده و در حال حاضر در سپید دشت در حال تولید است ولی طرح های فوالدی شادگان و نیریز با مشکل مواجه شد.
وی ادامه داد :شرکت های اروپایی و آلمانی که قرار بود میزانی از قطعات را برای ای طرحها به ما ارائه دهند دو ماهی بدقولهی کهرده
بنابرای موجب شدند که زمان به بهره برداری رسیدن طرح های فوالدی فوق به تعویق بیفتد بنابرای حتی اگر بود ما نیز آنها را بهه
راه می اندابتیم ،ضمانت و یا گارانتی کاربانه از دست می رفت.
معاون وزیر صنعت بیان داشت :هفته گذشت کل تجهیزات طرح های فوالدی به تعویق افتاده ،وارد کشور شدند و اعالم کهردنهد کهه
مشعل طرح فوالدی شادگان تا پایان سال و در همی هفته روش بواهد شد و به تولید دست پیدا می کنیم.
کرباسیان گفت :برای جرران بدقولی بود  5طرح فوالدی جدید دیگر به نامهای سرزوار و میانه به  5طرح تعویق افتهاده شهادگهان و
نیریز اضافه شده و حداکرر تا پایان برداد ماه به بهره برداری بواهند رسید.

راهیابی فوالد مبارکه به فینال جایزه جهانی مدیریت دانش محور آسیا
ششمی کنفرانس بی المللی مدیریت ارزش آفریه دانهش بها
هدف معرفی سه سازمان دانشی برتر راه یافته به جایزه جهههانهی
 MAKEدر سطح قاره آسیا برگزار و در نهایت شهرکهت فهوالد
مرارکه اصفهان موفق شد برای ششمی سال پیاپی بهه عهنهوان
سازمان دانشی برتر ایران به جایزه جهانی MAKEدر سطح قاره
آسیا راه یابد.
به گزارش مرکز فوالد ایرانیان و به نقل از روابط عمومی شهرکهت
فوالد مرارکه ،ششمی کنفرانس بی المللهی مهدیهریهت ارزش
آفری دانش با هدف ارزیابی میزان بلق ارزش از سرمهایهه ههای
معنوی برگزار شد و در آن سهراب پور رییس بنیاد جایزه جهانی
سازمان دانشی برتر در ایران با اهدای لوح تقدیر به مدیر عهامهل
شرکت فوالد مرارکه اصفهان از ای شرکت به عهنهوان شهرکهت
دانش محور ایرانی و سازمان فینالیست جایزه جهانهی MAKE
قدردانی کرد.
بنابر ای گزارش ،مهدی شفیعی زاده دبیر جایهزه ،در بصهوص
ششمی کنفرانس بی المللی مدیریت ارزش آفری دانش گفت:
در سال جاری  15سازمان ایرانی مورد ارزیابی قرارگرفتهاند که از
ای تعداد  50سازمان وارد مرحله ارزیابی از نزدیک شدند و پنهج
سازمان هم به فینال ارزیابی رسیدند که در نهایت فوالد مرهارکهه
اصفهان ،بانک پاسارگاد و پتروشیمی بندر امام (ره) به عنوان سه
سازمان دانشی برتر در ایران انتخاب شدند.
وی هدف از برگزاری ای جایزه را ارزیابی سازمانهها دانسهت و
تصریح کرد :ارزیابی میزان بلق ارزش از سرمایههای نامشهود در
کنار سرمایه های فیزیکی و همچنی بلق ارزش از سهابهتهار،
ارتراطات سازمانی ،منابع انسانی و مدیریت ای منابع هدف اصلی

برگزاری ای جایزه است.
نماینده بنیاد جایزه جهانی سازمان دانشی برتهر در ایهران بهه
معیارهای ارزیابی سازمانها اشاره کرد و افهزود :هشهت مهحهور
شامل رهرری سازمان ،یادگیری سازمان ،ایجاد محیط تهعهامهلهی
برای به اشتراک گذاری دانش ،فرهن سازمانی ،نوآوری ،سرمایه
فکری ،دانش مشتریان و بلق ارزش از دانش برای ذینفعهان بهه
انضمام  705شابص معیار ارزیابی شرکتها بود.
وی اضافه کرد :هر سه سال یکرار یک کشور آسیایی میزبانی ای
مراسم را بر عهده دارد که ژانویه سال بعد هن کن مهیهزبهان
مراسم بواهد بود و شرکت های برتر ایرانی در آن مهراسهم بها
شرکت های بزرگ آسیایی که جزو بهتریه ههای ایه جهایهزه
هستند ،به ترادل تجربه بواهند پردابت.
شفیعی زاده تأکید کرد 15 :تا  ۴5درصد سرمایه در میهان 055
سازمان برتر دنیا ،سرمایه فکری محسوب میشود که امیهدواریهم
سازمانهای ایرانی نیز به ای سمت حرکت کنند.
جایزه جهانی سازمان دانشی برتر از سهال  7۴۴.بهه عهنهوان
بزرگ تری و معتررتری ارزیابی جهانی در حوزه مدیریت دانهش
محور سازمانی در جهان برگزار می شود که با توجه به اههمهیهت
ای جایزه و ارزیابیهای مستمر آن بر فعالیت ههای مهدیهریهت
سازمان ها ،دانشگاه صنعتی شریف نمایندگی جهانهی MAKEرا
در ایران بر عهده دارد.
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فروش فوالد مبارکه از مرز  ۲میلیون تن عبور می کند

محمود اکرری ،معاون فروش و بازاریابی فوالد مرارکه اصفهان بهه
رکوردهای فروش و برنامه های صادراتی فوالد مرارکه پردابت و
دغدغه های بود درباره برنامه ها و استراتژی های صهادراتهی را
بیان کرد و گفت :پیش بینی می شود فوالد مرارکه امسال مرز .
میلیون و  755هزار ت را در فروش پشت سر بگذارد.
محمود اکرری ،معاون فروش و بازاریابی فوالد مرارکه اصفهان بها
بیان رکورد جدید در فروش فوالد مرارکه به بررنهگهار چهیهالن
گفت :برای نخستی بار است که فروش فوالد مرارکه از مهرز .
میلیون ت عرور می کند و ای مسئله نقطه قوتی برای شرکهت،
اشتغال و مصرف کنندگان محسوب می شود.
وی افزود :در  75ماهه امسال هم توانستیم  0میلهیهون و 355
هزار ت فروش داشته باشیم و چنانچه با همی نرخ رو به جهلهو
برویم به جهت پیش فروش محصوالت ،قطعا عدد  .میلهیهون و
 755هزار ت محقق می شود .وی توضیح داد :با راه اندازی بهط
ریخته گری شماره  0فوالد مرارکه ،از ای میزان  555هزار ته
اسلب است و مابقی ،محصوالت نهایی است.
اکرری عواملی که سرب ثرت ای رکورد شد را ای گونه برشمرد:
یکی از دالیل ،طرح های توسعه ای بود که در مهجهمهوعهه راه
اندازی شد .عالوه برای موانع گلوگاه های بخش تولید تا حدودی
مرتفع گردید که عامل دیگری بر تحقق ای هدف بود .همچنیه
برقراری توازن در تولید اسلب و نورد گرم و نیز فعالیت هایی بهر
روی ارتقای بهره وری تولید از دیگر عوامل ای رکورد بوده است.
معاون فروش و بازاریابی فوالد مرارکه ادامه داد :در سال جهاری
بخش عمده تولیدات فوالد مرارکه به محصوالت با ضخامت ههای
کم ابتصاص یافت و با ای احتساب ای مسئله ،تولیدمان به ای
میزان رسیده درغیر ای صورت تولیدات شرکت بهیهش از ایه

میزان افزایش می یافت.
اکرری باطرنشان کرد :فوالد مرارکه مطابق با نیاز بازار تولید می
کند و چون بخش عمده فروش به ضخامت های نازک و به صنف
های مختلف در بازار دابل ابتصاص یافته در نتیجه به سهمهت
تولید ای محصوالت روی آوردیم.
فوالد مرارکه موفق به افزایش 35درصدی عرضه به بهازار دابهل
شد
معاون فروش و بازاریابی فوالد مرارکه در پاسخ به ای سوال کهه
آیا موافق کاهش صادرات برای تامی نیاز دابل هسهتهیهد ،بهه
بررنگار چیالن گفت :صادرات یک اصل و ضرورت است و بهایهد
در کنار بازار دابل به آن توجه داشت .نمی توان گفت که فروش
صرفا در بازار دابل باشد و صادراتی صورت نگیرد .صهادرات در
فوالد مرارکه همواره یک استراتژی بوده است و به طور متهوسهط
حدود  55درصد از تولیدات فوالد مرارکه در طول تاریخ فعالیهت
ای شرکت ،سهم صادرات بوده است .منتها در شرایطی که نهیهاز
بازار دابل پر رن تر شده سعی شده تا تعدیهلهی در صهادرات
ایجاد گردد و در سال جاری با اولویت تامی نیاز دابل ای اتفاق
افتاد و در  75ماهه سال جاری  35درصد بیش تر از سال قهرهل،
عرضه در بازار دابل داشتیم و همی نرخ تا پایان سهال ادامهه
بواهد یافت و حتی ممک است افزایش یابد.
وی موضوعات مطرح شده درباره کاهش صهادرات مهحهصهوالت
فوالدی به منظور تامی نیاز صنایع پایی دستی را غیر معهقهول
بواند و ادامه داد :ای مسئله و دربواست های ایه چهنهیهنهی
مرنای کارشناسی ندارد چون هیچ تصویری از تولید ،صهادرات و
فعالیت صنایع پایی دستی وجود ندارد و تنها اطهالعهاتهی کهه
موجود است بخش واردات محصوالت فوالدی و میزان تولهیهدات
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دابلی است که مرنای صحرت درمورد نیاز صنایع پایی دستهی باید نگاهی هم به کشورهای دیگر داشت چون ههیهچ کهجهای
است .آمار و ارقام صادراتی نشان می دهد صنایع پایی دسهتهی جهان ای چنی نیست که کلیه فعالیت های گذشته را فهدای
سهم قابل توجهی در بازار صادراتی ندارند و یکی از به بسهت امروز کنند .مسئوالن هم به ای موضوع آگاه هستند.
هایی که در صنایع پایی دستی با آن مواجه هستیم همی عدم تعرفه های مناسب برای سرمایه گذار ایجاد انگیزه می کند
توجه به صادرات است .اگر توجه به صادرات می شهد نهرهایهد اکرری در باتمه به مسئله تعرفه های واردات هم پهردابهت و
اظهار داشت :تعرفه حوزه تصمیم گیری وزارت صنعت ،معدن و
ظرفیت های ایجاد شده بال استفاده باقی می ماند.
تجارت است که با توجه به تولید دابل ،نیاز دابل ،شرایط بازار
باید بتوانیم مطابق استانداردها و نیاز جهانی تولید کنیم
اکرری در بصوص افزایش حضور در بازارهای صادراتی تصریهح و انگیزه ای که باید برای سرمایه گذار ایجاد شود مهطهرح مهی
کرد :یکی از مشکالتی که در صادرات وجود دارد ای است کهه گردد .با توجه به برنامه ریزهای صورت گرفته در فهوالد بهرای
باید بتوانیم مطابق با استانداردهای مصرف در دنیا ،تولید کنیهم افزایش ظرفیت نیازمند سرمایه گذاری گسترده ایم پس دولهت
و اگر امروز بخشی از محصوالت فوالدی صادر می شود قهطهعها می داند برای جذب سرمایه گذار نیاز به ایجهاد انهگهیهزه دارد.
توانسته استانداردهای مصرف در بازارهای هدف را کسب کهنهد .چندی سال بود که بازار فوالد تعرفه ای را به بود ندیده بود و
در بحث محصوالت نهایی هم در ابتدا باید بتوانیم مطابق نهیهاز بازار فوالد چه در صادرات و چه واردات بازار بازی بود اما تعرفهه
جهانی تولید کنیم و سپس بازارهای هدف را تعریف کرده و در های واردات از سال  ۴5با نگاه حمایتی در مهقهابهل ههجهمهه
آن حضور پیدا کنیم که متاسفانه در ای بخش فعال نیسهتهیهم .محصوالت چینی و ایجاد تصویر درستی به سرمایه گهذاران در
صادرات فوالد در افق  7555و دیوار حمایتی برای آن ها مطرح
افزایش بصوص
علمی ندارد و
 ۰0شد
بنابرای بربی دربواست ها که اشاره
مرنایبرای
اقدام
اگر قرار است بر روی ای موضوع کار شود باید کهل زنهجهیهره ،شده است .اکرری در آبر به ای نکته هم تأکید کرد کهه عهدد
بازارهای هدف و عملکرد گذشته و در نهایت طهرح و بهرنهامهه تعرفه واردات در ایران در مقابل سایر کشورها حتی آنهایی کهه
تولیدکننده نیستند ،حداقل است.
آینده را دید.
وی ای را نیز باطرنشان کرد که ضم بررسی موارد مهذکهور،

 ۰0اقدام در جهت افزایش صادرات کاال و خدمات طی سال ۰930
به گزارش مرکز فوالد ایرانیان و به نقل از ایسهنها ،مهودودی
معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران دربهاره مهههم تهریه
اقدامات افزایش صادرات در سال  ۴0گفت :اقدامات در قهالهب
 70محور در سال  73۴0مدنظر قرار گرفت تا بتوانیم افهزایهش
صادرات کاال و بدمات را پس از برجام در دسهتهور کهار قهرار
دهیم.
کاهش محدودیت ها و ممنوعیت ها در صادرات (نظهیهر حهذف
عوارض بر صادرات اقالم صنعتی) ،کاهش سقف تضمی از دو
برابر به یک برابر حقوق ورودی برای واردات موقت (تسهیل در
واردات موقت مواد اولیه جهت فرآوری و صهادرات مهجهدد)،
کاهش زمان استرداد مالیات بر ارزش افزوده کاالهای صادراتهی
از سه ماه به یک ماه (قانون رفع موانع تولید) و اصالح آیی نامه
استرداد ،حذف ممنوعیت صادرات شمش طال و استحهاللهی از
معادن دابلی و نیز لغو تعهد ارزی صادرکنندگان پنج اقدام در
جهت افزایش صادرات کاال و بدمات در سال جاری بود.
آزادسازی برید و فروش ارز حاصل از صادرات بهه نهرخ آزاد
توسط سیستم بانکی و نیز بهریهد ارز حهاصهل از صهادرات
مصنوعات طال به نرخ آزاد از دیگر اقدامهات انهجهام شهده در
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راستای افزایش صادرات و بدمات بود.
افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران به میهزان 555
میلیون دالر و پوشش ضمانتی به میزان حدود سه میلیارد دالر
از دیگر اقدامات انجام شده در ای راستاست.
عالوه بر هشت مورد عنوان شده اعمال عوارض بر صادرات مهواد
بام و فرآوری نشده ( 53ردیف کاالیی) و حهذف مهجهوزههای
غیرضرور برای صادرات بربی داروهای دامی از دیگر اقهدامهات
مهم در جهت افزایش صادرات کاال و بدمات بود.
برقراری بطو منظم کشتیرانی در شمال (روسیه) و جهنهوب
(عمان) از دیگر اقدامات انجام شده به منظور افزایش صهادرات
کاال و بدمات بود.
عالوه بر  77مورد عنوان شده قرلی برقراری بط منظم ههوایهی
تهران به آستارابان ،تعیی  05کشور هدف برای سال  73۴0و
تدوی نقشه راه تجارت با  55کشور دارای اولویت ،سامانهدههی
نظام ترلیغاتی و توسعه برند و برگزاری دورههای آموزشی و نیهز
پیگیری ایجاد مراکز تجاری در عراق ،کنیا ،غنا ،نیجریه و چیه
 70اقدام اصلی در جهت افزایش صادرات کاال و بدمهات طهی
سال  73۴0را شامل میشود.

اخبار داخلی صنعت فوالد

پتانسیل رشد بازار فوالد در سال 3۲

دو عامل در سال آینده موجب شده ،پتانسیل رشد بهازار فهوالد
متصور باشد و ای درحالی است که فوالد سرنوشت مطلوب را در
سال  ۴0تجربه نکرد.
به گزارش مرکز فوالد ایرانیان و به نقل از چیالن  ،نهگهاههی بهه
وضعیت معامالت بازار فوالد در روزهای پایانی سال  ۴0نشان داد
که تقاضا برای ای کاال همچون سالهای گذشته در اسفند مهاه
نیز با تحرک روبهرو نشد و بازار رکود زده ای کاال آبهریه مهاه
سال را نیز با سکون و توقف پشت سر گذاشت .به ای تهرتهیهب
امیدها به بریدهای انراری در ماه آبر سال باز هم به نهاامهیهدی
تردیل شد تا دورنمای رونق ای بازار باز مرهم باقی بماند.
در ای بی اما کارشناسان با اشاره به دو موضوع معتقدنهد بهازار
فوالد از پتانسیلهای رشد در سال  ۴.بربوردار است؛ نخستیه
موضوع رشد بودجه سال  ۴.در مقایسه با سال جاری است کهه
نشان می دهد دولت قصد دارد در بخش عمرانی رشهدی را در
وضعیت کشور ایجاد کند .دولت قرار است  .5هزار میلیارد تومان
بودجه عمرانی را برای سال آینده تخصیص دهد کهه رشهد 53
درصدی را نسرت به بودجه مصوب نشان می دهد .نهگهاههی بهه
بودجه محقق شده عمرانی در سال جاری الرته نشان میدهد در
مجموع در مدت  75ماه رقمی در حدود  35هزار میلیارد تومهان
بوده که ای رقم در بوشرینانه تری حالت به  05درصهد رقهم
مصوب نمیرسد.
بنابرای باید گفت در شرایطی که بودجههای عمرانهی در سهال
جاری و سالهای ابیر نتوانسته بهصورت کامل یا با ارقام قهابهل
قرول محقق شود رشد  5.درصدی ای بودجهها نهمهی تهوانهد
چندان قابل اتکا باشد .با ای حال انتظار میرود در مقهایسهه بها
ارقام محقق شده سال جاری شاهد رشدی در تحرک بخشههای
عمرانی باشیم .ای در شرایطی است که به نظر میرسهد دولهت
تصمیم دارد دست بخش بصوصی را در اجرای طرحهای عمرانی
باز بگذارد و به ای ترتیب دولت قصد دارد با جذب سرمایه ههای
بخش بصوصی شرایط را برای رونق پروژههای عمرانهی فهراههم
سازد .به عالوه دولت در سال جاری ناگزیر اسهت از تهعهریهف

پروژه های جدید در بخش عمرانی صرفنظر کرده و پهروژه ههای
قدیمی را به مراحل پایانی نزدیک سازد .با ایه حهال در ایه
موضوع نیز تردیدهایی وجود دارد.
بربی کارشناسان با اشاره به برنامههایی که دولت در سال آینهده
در حوزه انتخابات در پیش دارد میگویند دولهت در سهال ۴.
الاقل در نیمه اول ای سال انرژی بود را بر موضوع انهتهخهابهات
بواهد گذاشت و ای مساله باعث میشود امیدواری زیهادی بهه
رونق در بخش های اقتصادی از جمله طرحهای عمهرانهی دیهده
نشود .به گفته آنها با فرض تداوم حضور دولت فعلی برای  5سال
آینده باید گفت برنامههای عمرانی و طرحهای مهربهو بهه آن
احتماال از نیمه دوم سال کلید بواهد بورد و در صهورتهی کهه
دولت جدیدی روی کار بیاید ای مسأله با اما و اگرهایی روبهه رو
میشود و باید انتظار رونق عمرانی کشور را در سال  ۴.نهادیهده
گرفت چراکه معموال دولتهای جدید در ابتدای فعالهیهت بهود
توجه زیادی به انتقال بودجه ها ندارند و بیشتر به دنرال تررهیهت
اقتصادی هستند.
بر ای اساس باید گفت رونق طرحهای عمرانی دولهت در سهال
آینده به هر حال الاقل از نیمه دوم امکان پذیر بواهد بهود .در
طرف مقابل اما بخش مسک بهعنوان دومی عامل موثر بر رونهق
بازار فوالد با پیشبینیهای متفاوتی روبهرو است .یک دسهتهه از
پیشبینی ها حکایت از رونق ای بخش در سال آینده دارند و در
مقابل بربی نیز معتقدند با قطعیت بیشتری میتوان سال  ۴1را
به عنوان سال رونق در بازار مسک تلقی کهرد .بها ایه حهال
بررسیها نشان می دهد در سال آینده نقدینگی منهاسهب بهرای
رونق بخش مسک که در شرایط فعلی تجمیع شده و مهنهتهظهر
تغییرات نرخ سود سپردههای بانکی در آینهده اسهت یهکهی از
مولفههای اثرگذار بر ای بخش محسوب میشود بها ایه حهال
معلوم نیست دولت در  .ماه اول سال آینده نسرت به کاهش نرخ
سود بیش از ارقام فعلی اقدام کند یا بیر.
در عی حال با توجه به نرخ تورم کشور در سال جاری که تهک
رقمی شده و به پایی تری ارقام بود در چند دهه ابیر رسیهده
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باید گفت انتظار توقف ای روند کاهشی وجود دارد با ای حهال اگهر
نرخ تورم در رقم فعلی آن باقی بماند میتواند روند رشد قیهمهتهی در
بخش مسک را تحت الشعاع بود قرار دهد .با ای حال بهرآیهنهد دو
عامل نقدینگی و تحرکات تورم برای تعیی مسیر آتهی مسهکه از
اهمیت باالیی بربوردار است چراکه می تواند بر درآمد و پس اندازهای
بانوارها اثر بگذارد و قدرت برید متقاضیان مسک را تحت تاثیر بود
قرار دهد .عواملی دیگر از جمله وام برید مسک  ،ههزیهنهه سهابهت،
مالیات امالک ،قیمت سوبت ،درآمدهای نفتی ،نرخ سود بانکی ،عرضه
زمی و مسک دولتی و از جمله عوامل دیگر اثرگذار بر قیمت مسکه
هستند که دورنمای ای بازار را ترسیم میکنند .در ای بی باید گفت
حال اینکه آیا مسک نیز مانند طرح های عمرانی چشم به راه روشه
شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده بماند یا بیر (که
به احتمال فراوان ای گونه بواهد بود) می تهوانهد مسهیهرههای آتهی
بازارهای مرترط را از جمله فوالد و آه مشخص کند .به نظر میرسهد
بازار مسک نیز همچون طرح های عمرانی چشم به راه نیمه دوم سهال
آینده بواهد ماند.
در ای بی دو سناریو در ای زمینه نیز قهابهل بهررسهی اسهت کهه
سناریوی اول با احتمال تداوم حضور روحانی بهعنوان رئیسجمههوری
دوازدهم مطرح میشود و سناریوی دوم بر حضور دولتی جدید داللهت
دارد که به عقیده کارشناسان با انتخاب مجدد دکتر روحانهی پهیهش
بینی های بهتری برای رونق بخش مسک در سال آینده قابل طهرح و
بررسی است اما دولت جدید می تواند پروسه رونق ای بهخهش را بها
تردیدهایی روبه رو سازد .ای سناریوها نیز با همی ویژگیها قهادرنهد

بازار فوالد را با فراز و فرودهایی روبهرو سازند اما در نهایت باید گهفهت
ای بازار در انتظار روش شدن ای دو مولفه موثر است .اما سهال ۴0
در بازار فوالد با چه شرایطی پشت سر گذاشته شد؟متاسفانه آنچه در
سال جاری در ای بازار دیده شد اگرچه در مقایسه با سال پیش از آن
روندهای به مراتب قابل قرول تری را از ابعاد تقاضا ،عرضه ،قیمتها و
حتی بازارهای جهانی پشت سر گذاشته است اما دوربیزی را بهرای
سال آینده از بود به نمایش نگذاشته است.
بررسیها نشان میدهند در  77ماه سال جاری در بورس کاالی ایهران
میزان تقاضای محصوالت فوالدی در مجموع با  5.درصد رشد روبهرو
شده و به بیش از  1میلیون ت رسیده است .میزان معامالت نیهز 70
درصد رشد کرده و به  .میلیون و  555هزار ت رسهیهده کهه رشهد
قیمتی حدود  31درصد را از بود نشان داده است .ای آمارها نشهان
میدهد کاهش  5.درصدی عرضه ها در ای مدت در مقایسه با سهال
 ۴5باعث رشد قیمت در برهه های مختلف بازار شده و همی موضهوع
به عکس العمل متناسب تقاضاکنندگان منجر شده است .به عهرهارتهی
باید افزایش تقاضا را به دالیلی همچون کاهش عرضههها و جهوههای
قیمتی حاکم بر بازار در برهههای باص نسرت داد .ای به آن مهعهنها
است که بازار فوالد در سال جاری آمارهای قابل قرولتری را از بهود
بر جای گذاشته اما ای آمارها بیشتر تابع تحرکات بازار بوده و بهخهش
واقعی اقتصاد نقش پررنگی در ای تحرکات نداشته است بهطوری کهه
بارها شاهد حاکمیت بازارسازی بر بازار فوالد و تعیی قیهمهت هها بها
مکانیزم های غیربازاری بوده که همه ای عوامل رونق واقعی را در بازار
با تردید روبهرو میکند.

کاهش  %05تعرفه حمل و نقل در چند ماه آینده
به گزارش مرکز فوالد ایرانیان مدتی است که  3کشهور ایهران ،
روسیه و آذربایجان تالش می کنند که مسیری ارزان و مطمهئه
برای حمل کاال به دیگر نقا ایجاد کنند و در ای زمینه حمل و
نقل ریلی مورد توجه قرار گرفته و بزودی منطقه شهاههد یهک
تحول در زمینه حمل و نقل بواهد بود آبری بررهای منتشهره
نیز حاکی است که نمایندگان راه آه هاى سهه کشهور ایهران،
روسیه و آذربایجان در بصوص سازماندهی حمل بار در چارچوب
کریدور حمل و نقل بی المللی شمال -جنوب از طریق قهلهمهرو
آذربایجان و همچنی توسعه پتانسیل ترانزیتی ترمینهال مهرزی
آستارای ایران به بحث و گفتگو نشستندو محور اصلی مهذاکهرات
سه جانره تعی نرخ تعرفه ترجیحی برای سال  5571و تعهیهیه
زمان سیر بار در ای مسیر بود.
نمایندگان سه کشور در بصوص فعال سازی ای مسهیهر بهرای
حمل بار کشورهای روسیه ،آذربایجان ،بالروس ،لتونی ،استونی و
فنالند به طرف بلیج فارس و هند و بالعکس بحث و ترادل نظهر

کرده و در بصوص تعرفه های آن به توافق نظر رسیدنددر ایه
گفتگو توافق شد با کاهش  05درصدی نرخ های تعهرفهه بهرای
سال  5571ای مسیر  ،بصورت عملیاتی فعال شود همهچهنهیه
روسیه عالوه بر مساعدت در کاهش تعرفه ها پیشنهههاد داد در
نمایشگاه حمل و نقل و لجستیک روسیه ( ترانس راشا) بسهتهه
پیشنهادی ای کریدور به تمامی مشتریان معرفی و عرضه گردد
با توجه به سابت بط آه آستارا -آستارا که حداکرر تا دو مهاه
آینده به پایان می رسد ،کشورهای ایران و آذربایجان عزم بود را
برای فعال سازی ای کریدور نشان دادند .پیش بینی مهی شهود
که مسیر قزوی  -رشت حداکرر ظرف  .ماه آینهده بهه بهههره
برداری برسد و با تکمیل ای محدوده کریدور کامل تر گشتهه و
سرعت حمل بار بیش از قرل بواهد شد
الزم به توضیح نیست که عملیاتی شدن ای مسیر قطهعها بهرای
فعاالن فوالد چه در بخش واردات و چهه در بهخهش صهادرات
فوایدی را به دنرال بواهد داشت
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رونق فوالد در بورس کاال بیش از سایر فلزات است
به گزارش مرکز فوالد ایرانیان و به نقل از دنیای اقتصاد ،یکی از
راه های بروج از رکود در ایران ،استفاده از مکانیزمهای تهامهیه
مالی در بورس کاال است که فوالدسازان طی سهال جهاری بها
استفاده از ای مکانیزم ها توانستند بسیاری از محصوالت بود را
به فروش برسانند.
رونق فوالد در بورس کاال بیش از سایر فلزات است ،چرا که اغلب
مصرفکنندگان و صنایع پایی دستی صنعت فوالد قادرنهد ایه
فلز را بریداری کنند و به مصرف بود برسانند .بهگونهای که در
هفته منتهی به  77اسفند سال  73۴0بیش از  71.ههزار ته
محصوالت فوالدی در بورس کاال معامله شد .ای موضوع رونهق
بسیار مناسب محصوالت فهوالدی را در بهورس کهاال نشهان
می دهد.طی دو سال گذشته که صنایع فوالدی در ایران و جههان
در رکود به سر میبردند ،یکی از راههای بروج از ای وضعیت در
ایران ،استفاده از مکانیزمهای تامی مالی و فروش در بورس کهاال
پیشنهاد شد .فوالدسازان نیز طی سال جاری و بهه تهدریهج بها
استفاده از ای مکانیزم ها توانستند بسیاری از محصوالت بود را
که از سال پیش در انرارهای آنها دپو شده بود ،به فروش برسانند
و به تدریج از شرایط رکودی بارج شوند .از جمله شهیهوه ههای
تامی مالی در بورس کاال ،سلف عادی و سلف مچین هستند.
در شیوه اول که تقریرا تمامی فوالدسازان بهزرگ ایهران از آن
استفاده می کنند ،پس از اعالم موجودی انرار از سوی فوالدسهاز،
متقاضی موجودی را بریداری کرده ،سپس طی مدت مقرر کهه
معموال یک تا دو ماه بهطول میانجامد ،متقاضی محصول مهورد
نیاز بود را از در انرار شرکت تهیه و در همانجا ،تسویه حسهاب

می کهنهد .در نهوع
دومی یعنی سهلهف
مچین  ،تنها میزان
تقاضا ثرت میشود و
عرضهکننده با توجهه
به میزان تقاضها در
بورس ،اقدام به عرضه محصول می کند .طرق آمارها طی ههفهتهه
گذشته یعنی از هفتم تا  75اسفند سال  ،73۴0بیهش از 755
هزار ت محصول فوالدی در بورس کاال عرضه شده اسهت .ایه
میزان عرضه با تقاضای  71.هزار تنی مواجه شد و فهوالدسهازان
نیز توانستند همی میزان فوالد را معامله کننهد و بهه فهروش
برسانند .در میان محصوالت فوالد ،بازار محصوالت تخت بیش از
سایر فوالدها گرم بود .در ای بی حدود  35هزار ت ورق گهرم
در بورس کاال از سوی فوالدسازان عرضه شد که ای محصول بها
توجه به نوع عرضه یعنی مچین  ،با تقاضای  ۴0هزار تنی مواجه
و همی میزان نیز معامله شد .پس از آن محصوالتی ههمهچهون
تختال نیز با استقرال متقاضیان مواجه شد و بیش از  .5هزار ت
انواع تختال نیز مورد معامله قرار گرفت .محصوالت طویل نیز در
بورس کاال عرضه شد که شامل شمش بلوم ،تیهرآهه و سهرهد
میلگرد میشود .شمش بلوم به میزان  70هزار ت معامله شهد و
یک هزار ت تیرآه نیز به فروش رفت.در میان شهرکهت ههای
فوالدی ،همچون همیشه شرکت فهوالد مهرهارکهه اصهفهههان،
بزرگتری عرضهکننده محصول فوالدی در بورس کاال بود.

عوارض صادراتی فوالد به نفع کشور نیست
وضع عوارض صادرات زائده تفکر نادرست و کلی گویی بام فروشی ممنوع است.
به گزارش مرکز فوالد ایرانیان و به نقل از فوالد نیوز ای عوارض با سیاست غیرمستقیمی برای ای منظور وضع میشود که محصهول
را غیرقابل رقابت با بازارهای بارجی نموده و ارزش صادرات آن را از بی بررد .اما باید بدانیم ای امر جای کار و مطالعه بیشتهر دارد.
در تولید هر نوع ماده معدنی و در هر پله از پلههای ایجاد ارزش افزوده در زنجیرهی ارزش و برای هر نوع ماده معدنی ،باید مهطهالهعهه
مستقل صورت گیرد ،چرا که یک بررسی علمی و فنی نشان می دهد تولید محصول در چه بخشی از زنجیره ارزش صرفه اقهتهصهادی
دارد .برای نمونه تولید مس در شرکت مس در دروه رکود بازار مس ،با قیمتهای جهانی برابری می کرد و تا مرحله تولید کنسهانهتهره
ارزش تولید داشت و از آن مرحله به بعد تولید آن به صرفه نرود .به همی باطر آن نقطه به عنوان مرحله صرفه اقتصادی تولهیهد آن
محسوب می شود .بام فروشی و وضع عوارض صادرات هم باید به صورت اصولی و با توجه به شرایط بازار مورد بررسی قهرار گهیهرد.
مناسرات اقتصادی و قیمت تمام شده و شرایط بازار تعیی کننده جایگاه صادرات می باشد .معدنکاران با ایجاد حداکرر ارزش افهزوده
برای محصوالت معدنی موافقند اما نکته اینجاست که برای هر نوع ماده معدنی ،سطحی از افزایش ارزش برای محصول ،صرفه تولید و
امکان رقابت دارد و بیشتر از آن ،امکان رقابت محصول تولید شده دابلی با بازار جهانی را می گیرد .به همی دلیل باید نقطه بههیهنهه
برای تولید در هر مرحله از روند ایجاد ارزش افزوده پیدا شود و آن را معیار ایجاد محدودیتها و تشویقها در ای عرصه قرار دهیم.
دکترکورش شعرانی-عضو هیئت مدیره و مدیر آموزش سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران
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ایجاد زمینه های همکاری دو شرکت فوالد اکسین خوزستان و مجتمع فوالد اسفراین
به گزارش مرکز فوالد ایرانیان و به نقل از ایهلهنها ،در بهازدیهد
مدیرعامل مجتمع فوالد اسفرای از ای شرکت مهندس حسه
باکسار در بصوص ای بازدید گفت  :در شرکت فوالد اکسهیه
بوزستان پتانسیل و برآیند قابل قرولی را دیدم.نکته قابل توجهه
آن سرحال بودن تجهیزات که از نگاه بنده کهه مهدتهی مهدیهر
تعمیرات بوده ام بسیار برجسته بود و بدمت مهندس مهحهمهود
پور هم عرض کردم که ای از نکات قابل توجه بود و انهحهصهاری
بودن ورقی که تولید بواهد شد برای ما قابل توجه است و زمینه
همکاری که ما می توانیم با شرکت فوالد اکسی داشته بهاشهیهم
در زمینه تولید فوالد های باص و با کیفیت می باشد مه ما مهی
توانیم در ای زمینه همکاری و ارتراطات را بیشتر کنیم و ایه
ظرفیت را به مقدار بیلی باالتری برسانیم.
ما هم در تالشیم از فوالدهای کم ارزش دوری کنیم و بپهردازیهم
به فوالدهای با ارزش افزوده بیشتر و تا زمانی که فرصت داریم و
تجهیزات هنوز مستقر نشدند فرصتی است که به هر حال به ای
محصوالت فوالدی بپردازیم و بار کمهتهر و بهه ارزش افهزوده
بیشتری در حقیقت دست پیدا کنیم .با مشارکت شرکت فهوالد
اکسی که ای به نظر م برای طول عمر تجهیزات میتواند موثر
باشد و سود بیشتری را نصیب دو شرکت بکند که با تهوجهه بهه
دیدگاهی که مهندس محمود پور در ای زمینهه دارد امهیهدوار
هستیم که ای ارتراطات برقرار و مشارکتها بیشتر گردد و آینهده
بوبی را برای دو شرکت رقم بزنیم
مهندس باکسار در بصوص معرفی مجتمع فوالد اسهپهرایه و
زمینه های همکاری دو شرکت افزود  :که ابتدای امر مهجهتهمهع
فوالد اسفرای آلیاژی بود که در واقع رسالتش تولید فوالد ههای
آلیاژی در قطعات مختلف از  55میلی متر تا  5055میلی متر و
انواع رین ها تا قطر  0/5متر و ای مقاطع می تواند به صهورت
گرد  ،چهارگوش ،هشت گوش  ،مخروطی و یا تلفیقی از ایهنههها
باشد .بخش ذوب ما که کارش در حال حاضر ریخته گهری تهک
کاره است  ،شمش تولید می کند و از شمش  5ت تا  .ته مها
ریخته گری شمش را بواهیم داشت و در سال آتهی ان شها
برنامه تولید شمش  751فوت را بواهیم داشت .اگر چه ریخهتهه
گری تا وزن  755ت را تا االن انجام داده یم و برداشت بنهده از
بازدید از شرکت فوالد اکسی بوزستان ای بود که ما بتوانیم در
قطعات ریخته گری شده اینچنینی با هم همکاری داشته باشیم.
همچنی ما پرس سنگی  .355ت را داریم که در حهقهیهقهت
کارش تولید قطعات سنگی و فوق سنگی است تا وزن  755ت
در حقیقت امکان تولید را می توانیم داشته باشیم که دسهتهگهاه
فوق العاده استراتژِیک و بزرگتری دستگاه پرس باورمیانهه مهی
باشد کارهای باصی می تواند انجام دهد که باز بنده در غلهطهک

های مستقر در بط تولید شرکت فوالد اکسی بوزستهان ایه
مورد را مرترط با ای بخش تولید مجتمع فوالد اسفرایه دیهدم
که به جای ریخته گری از قطعات پرس شده کهه طهول عهمهر
بیشتری میتوانند داشته باشند استفاده شود .
مدیر عامل فوالد اسفرای در ادامه به معرفی بخش های دیگهری
از ای مجتمع پردابت و افزود  :بخش دیگر بخهش عهمهلهیهات
تکمیلی می باشد که در حال حاضر به عنوان پروژه طرح تکمیلی
مطرح است و فاز  5ای مجموعه در حال راه اندازی می باشد که
شامل  1زیر پروژه است که سه زیر پروژه ان شاا امسهال بهه
بهره برداری بواهد رسید و حداکرر تا پایان فروردی مهاه  ،ای
اس آر فوق العاده بزرگی را داریم که در منطقه بزرگتریه و بها
قطر  7555میلی متر بوده و با وزن  00ت ماگزیمم ظرفیتی می
باشد که می توان گفت کیفیت فوالد اسپرای در کشور اولهیه
می باشد و با ای اس آری که بواهیم داشت ای کیفیت مضاعف
بواهد شد ما ان شاا عمل صنعتی را با مخازن کوییهنهچ 355
متر مکعری تا پایان فروردی به بهره برداری می رسانیم.
بخش دیگر بخش ماشی کاری سنگی متشکل از ماشی ههای
سینسی تراش های  .5تنی با قطر تقریرا  5355و فرز می باشد،
ما ای سه بخش را در سال آینده به صورت بهره برداری بواهیم
داشت و سی سی ام فوق العاده و منحصر به فرد در ایران که رنج
تولید آن از  505تا  .55میلی متر است در پاییز سال آینده بهره
برداری بواهیم کرد .تمام تجهیزات ای بخش وارد شرکت شهده
است بحث فونداسیون تجهیزات مانده که ما االن در حهال اجهرا
هستیم و امیدواریم که با راه اندازی آن بتوانیم یک مقدار کاهش
هزینه داشته باشیم.
ایشان در پایان ابراز امیدواری کرد در بازدید از شهرکهت فهوالد
اکسی بوزستان زمینه های همکاری دو شرکت فراهم شهده و
گامی باشد در راستای دستور مقام معظم رهرری برای اقهتهصهاد
مقاومتی در کشور.
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لزوم تولید ورق در فوالد هرمزگان برای افزایش سود دهی

شرکت فوالد هرمزگان ،از زیر مجموعه های فوالد مرارکه اسهت
که برای اولی بار اقدام به ارسال گزارش تولید و فروش مهاههانهه
کرده است.
به گزارش مرکز فوالد ایرانیان و به نقل از معدن  ،55بر طرق ای
گزارش شرکت  775هزار ت اسلب در بهم ماه تولید کهرده و
15هزار ت ازان را فروبته است .میانگی تولید و فروش ماههانهه
طی 77ماه ابیر به ترتیب ۴3هزار ت و 75.هزار ت بوده است.
شرکت در کل ای  77ماه اقدام به تهولهیهد  7،555،555ته
محصول و فروش  7،7..،755ت نموده است .الزم به ذکر است
که ظرفیت اسمی 7.0میلیون ت اسلب دارد ضم اینکه شرکت
قادر است آه اسفنجی مورد نیاز را نیز تامی کند همهچهنهیه
ظرفیت واقعی تولید در سال  ۴.به سطح ظرفیت اسمی بواههد
رسید.
ای شرکت که برای سال  ۴0زیان هر سهم را .3ریهال اعهالم
کرده بود برای سال  ۴.به سود .5ریالی در هر سهم می رسد.
هرمز پیشرینی کرده که اسلب را بی  7305تا  73..تومان در
هر کیلو به فروش برساند.
بهای تمام شده هر ت محصول اسلب نیز  7573تهومهان فهرض
شده چون فرض شده شرکت هر ت گندله را 351هزار تهومهان
بریداری کند که به معنای ای است که هر کیلو محصول فخهوز
 7001تومان باشد در حالی که قطعا متوسط نرخ فهخهوز نهمهی
تواند باالتر از نرخ اسلب باشد!
اگر متوسط نرخ شمش فخوز را همچون اسلب هرمهز در نهظهر
بگیریم 775میلیارد تومان به نفع هرمز بواهد بود که می تهوانهد
سود فعلی را تقریرا تا دوبرابر افزایش دهد ضم اینکه نرخ واقعی
فروش بهم ماه 757۴تومان است و حتی نرخ اسلب جای ای را

دارد که در محدوده  7.55تومان معامله شود!
اما درگیری اصلی هرمز در بخش هزینه مالی است .ای شهرکهت
فرض کرده که میزان بدهی بانکی در سال  ۴.رشد 75میلهیهارد
تومانی داشته باشد و هزینه مالی نیز به 773میلیارد تومان برسد.
واقعیت ای است که صورت جریان وجوه نقد نشان مهی دههد،
وضعیت سال  ۴0بهتر از  ۴5است
در سال  ۴5شرکت 551میلیارد تومان وام جهدیهد گهرفهت و
55.میلیارد تومان بازپردابت کرد یعنی مانده وام رشد کرد امها
در ۴ماه سال جاری 555میلیارد تومان وام جدیهد گهرفهت امها
 5.5میلیارد تومان از وام های قرلی را تسویه کهرد و ایه بهه
معنای کاهش مانده بدهی بانکی بر اساس صورت جریان وجهوه
نقد است.
با ای اوصاف می توان امیدوار بود که هرمز بتواند تها حهدودی
هزینه مالی بود را نیز کاهش دهد با ایه حهال چهون فهوالد
هرمزگان یک شرکت 70میلیارد سهمی است در حالی کهه کهل
ظرفیت تولید آن 7.0میلیون ت است ،بنابرای هیچگاه به یهک
epsبا اهمیت نمی رسد و سطح سودآوری شهرکهت در یهک
تحلیل بیلی بیلی بوشرینانه(اسلب  7.55تومان ،نرخ شمهش
7305تومان) به  35تومان در هر سهم می رسد نتیجه ایهنهکهه
هرمز به سختی می تواند سطح p.eمناسب بگیرد.
به نظر می رسد اگر هرمز یک طرح توسعه تولیهد ورق(مهانهنهد
تکنولوژی فوالد مرارکه) اجرا کند ،میزان سودآوری بهه شهدت
رشد می کند بنابرای تصور ای است که هرمز باید به سمت یک
طرح توسعه دیگر برود و سطح تولید بود در بخهش اسهلهب را
افزایش ندهد.
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علت ارزان فروشی فوالد به خارجی ها
به گزارش مرکز فوالد ایرانیان و به نقل از فوالدنیوز ،رضا رحمانی
قائم مقام وزیر صنعت،معدن و تجارت در امور تولید ضم اشهاره
به طرح موضوعاتی مانند دامپین ایران در بازار فهوالدی دنهیها،
گفت :طرح چنی مراحری به هیچ وجه صحت ندارد و ایران نمی
تواند در برابر کشورهایی همانند چی دامپینگی داشته باشد ،لهذا
باید به میزان تولید فوالد ایران و کشورهایی همچون چی توجهه
شود ،سپس چنی اظهاراتی مطرح شود.
رحمانی بیان کرد :چی حدود  .55میلیون ت تولید فوالد دارد،
در حالی که کل تولید فوالد در ایران  55میلیون ت اسهت ،لهذا
ایران توانایی دامپین فوالد را ندارد.
وی ادامه داد :ارزان فروشی فوالد به بارجی ها نسرت بهه بهازار
دابلی مورد بررسی قرار گرفته است ،که در ابتدا که ای بحث مطرح شد ،بنده تعجب کردم ،اما با بررسیها مشخص شد که صهادرات
از مالیات برارزش افزوده معاف است ،اما تولید دابل باید  ۴درصد مالیات برارش افزوده پردابت کند ،که قیمت فهوالد در دابهل را
نسرت به بارج گرانتر می کند.
قائم مقام وزیرصنعت،معدن و تجارت در امور تولید ،در آبر تصریح کرد :بررسی ها دربصوص اظهاراتی مرنی بر ارزان فروشهی فهوالد
برای بارجی ها صورت گرفته است که دلیل آن تفاوت در ابذ مالیات برارزش افزوده بوده است.

فوالد هرمزگان خرید خارجی گندله را به صفر رساند
به گزارش مرکز فوالد ایرانیان و به نقل از چیالن ،فوالد هرمزگان
سال  ۴.را با تعدیل  7۴۴درصدی سود هر سهههم  ،تهوسهعهه
بازارهای صادراتی ،افزایش تولید و عدم برید گندلهه از بهارج
شروع می کند.
براساس گزارش حسابرسی نشده شرکت فوالد هرمهزگهان ،ایه
شرکت پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به  5۴اسفنهد
 ۴.بود را به  .5ریال تغییر داد و ای به معنای تعهدیهل 7۴۴
درصدی در سود هر سهم شرکت فوالد هرمزگان است.
به گزارش مرکز فوالد ایرانیان و به نقل از چیالن  ،شرکت فهوالد
هرمزگان برای سال مالی منتهی به  35اسفند  ۴0زیان  ..ریالی
را پیش بینی کرده و براساس گزارش های مربوطه انتظهار دارد،
سال بعد سود ای شرکت  .5ریال گردد.
ای شرکت پیش بینی کرده در سال آینده در فهروش دابهلهی
 305هزار ت اسلب و ۴هزار و  055ت آهک به فروش برسهانهد.
درحالی که فروش ای دو قلم در سال  ۴0به ترتیب  350هزار و
 55.ت و .هزار و  51ت برآورد شده است .الرته پیش بهیهنهی
فوالد هرمزگان برای فروش آه اسفنجی در دابل  5ههزار و
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 ۴۴7ت است درحالی که در سال آینده فروش دابلی نخهواههد
داشت و گزارش های منتشر شده در نیمه دوم سال جاری نیز به
تمرکز فوالد هرمزگان بر توسعه بازارهای صادراتی تأکید دارد.
براساس پیش بینی های ،ای شرکت که قرار است تولید اسلب را
امسال به یک میلیون و  775هزار ت برساند در سال آینده ایه
عدد را به یک میلیون و  555هزار ت بواهد رساند .همچهنهیه
آه اسفنجی تولیدی بالغ بر یک میلیون و  .55هزار ت بواهد
داشت درحالی که امسال یک میلیون و  501هزار ت می رسهد.
در بریکت هم رشد تولید پیش بینی شده امها در آههک افهت
تولیدات مد نظر است.
شایان ذکر است که ای شرکت توانسته در سال جهاری بهریهد
بارجی گندله را به صفر برساند و تمامی نیاز بهود را از بهازار
دابلی تامی نماید و پیش بینی شده ای روند سال آینده نهیهز
تداوم یابد .فوالد هرمزگان امسال نزدیک به یک میلیون و .۴۴
هزار ت گندله از دابلی تامی بواهد کرد اما ای عدد در سهال
آینده با توجه به افزایش تولید در مجتمع مربوطه به دو میلیهون
و  015هزار ت بواهد رسید.

تهران ،بلوار نلسون ماندالججردن  ،بلوار گلشهر ،مجتمع
اداری گلشهر ،طبقه دوم اداری ،واحد 1
تلفن110-11119111-9 :
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