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، پس از تصویب راه اندازی کوره ذوب آهن،           به گزارش  

ویتنام با تکمیل فاز یک پروژه خود، در حال             FSH شرکت فوالد 

 .آماده شدن برای بازگشت به بازار است

میلیون تن را آزمایش      7اخیرا این شرکت کوره جدید خود با ظرفیت          

کرده است. به گفته شرکت، تولید آزمایشی به طور پیوسته ادامه دارد             

به پایان برسد. پس از این مدت ظرفیت         7107و احتمال دارد در پاییز  

 .تن خواهد رسید 71111تولید ماهانه کویل نورد گرم به 

بازار برای تنظیم قیمت داخلی کویل نورد گرم و رسیدن به حداکثر               

در   FSH  است. پیش بینی شده       FSH  ظرفیت، منتظر شرکت   

انتهای ژوئن به بازار داخلی برگردد و این شرکت قصد دارد پیشنهاد               

ژوئن ارائه دهد. یکی از منابع شرکت اعالم کرد )ما               71خود را در     

درصد مواد را در       71آماده فروش داخلی هستیم و انتظار می رود            

داخل بفروشیم. برنامه شرکت پس از راه اندازی هر دو کوره، فروش               

 درصدی در بخش خارجی است(. 01درصدی در بخش داخلی و  01

  به بازار فوالد ویتنام  FSHبازگشت شرکت 

سرانجام تـولـیـد       ،، رکود تقاضای داخلی   به گزارش  
کننده های ورق گرم چین را بر آن داشت تا برای جلـوگـیـری از                
ضرر، تولید را پایین بیاورند. برخی کارخانه ها برنامه تـعـمـیـرات                
خطوط تولید را در اواخر آوریل و اوایل می اعالم نمـوده انـد تـا                  

 .میزان تولید کمتر شود

از اواسط مارس ورق گرم داخلی و صادراتی چیـن نـزولـی شـد.                 
درصد در یک مـاه     00دالر معادل  01تا  70قیمت های صادراتی    

دالر معـادل   01افت داشته است. در بازار داخلی نیز افت قیمت تا            
درصد بوده است. البته اغلب فعاالن بازار معتقدند اوایل سـال               00

-جاری قیمت ها بیش از حد باال بوده و پیش بینی هـای خـوش               
بینانه کارخانه ها و تجار را تشویق کرد موجودی انبارها را بـاالتـر               
ببرند. کارخانه ها نرخ بهره وری خطوط تولید را در باالترین حـد                
نگه داشتند)حتی زمانی که قیمت ها شروع به کـاهـش نـمـود(.                
واضح بود که مصرف کننده های داخلی برای مدت زیـادی نـمـی          

  .توانند حجم باالیی از موجودی بازار را کم کنند

از این رو اواخر مارس و آوریل میزان سودهی کارخانجات کـاهـش             
 یافت. بازار ورق چین در حال حاضر در بدترین وضعیت خود قرار 

 

 

 

 

 

 

دارد. کارخانه های  بزرگ هم تولید را باال نـگـه داشـتـه انـد و                      
امیدوارند از فروش مقاطع درآمد کسب کنند. چرا که ورق گـرم و       
سرد دیگر برای آن ها درآمد زایی ندارد. یک تولید کننده بـزرگ                
بخش خصوصی که سال های اخیر ورق گرم تولید کـرده، اخـیـرا           
تولید میلگرد را از سر گرفته و تولید ورق گرم را پـایـیـن آورده            

  .است

در این شرایط بهترین کار آغاز تعمیرات خطوط تولید ورق است و            
در بخش شمالی کشور کارخانه های بیشتری از کاهش تولید خبر           
داده اند. در شهر تانگشان تاثیر این تعمیرات در ماه می، کـاهـش                

 هزارتنی در تولید ورق گرم و سرد خواهد بود. 011حدود 

 تعمیرات خطوط تولید ورق بهترین راهکار چینی ها در زمان رکود تقاضا

، صادرات فـوالد ژاپـنـی در مـاه مـی                به گزارش 

درمقایسه با  ماه می سال گذشته،  به دلیل بازار خـوب داخـلـی،                

 . افت کرد

میلیون تن رسیده است و  بـیـشـتـریـن           227به    0721صادرات از   

شده است. به گـفـتـه       دیده ASEAN میزان کاهش در شرکت   

وزرات امور مالی و گمرک این کشور، میزان محموله هایی کـه از              

 . % افت کرده است0121طریق دریا ترانزیت می شوند 

%  افزایـش   127با این وجود در مقایسه با ماه آوریل میزان صادرات  

یافته است و در بازه زمانی یکسان میزان تولید فوالد خام پایدار و             

 .بدون تغییر بوده است

به گفته یکی از فعاالن بازار به متال اکسپرت، موجودی فوالد برای        

صادرات محدود است زیرا فروش داخلی قوی و پر طـرفـداربـوده              

 است. 
 

  کاهش میزان صادرات فوالد در ماه مه در ژاپن



 ماهنامه نامه خبری 
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نسبت به سال    JSW هفته گذشته اعالم شد که شرکت فوالد      

درصدی در تولید فوالد خام در ماه می            1.17افزایش   گذشه،

 داشته است.

اعالم کرد   این کمپانی هفته قبل به بورس اوراق بها دار بمبیی           

میلیون تن بوده این در        0.21که تولید فوالد خام در ماه می          

میلیون تن بود.      0.20حالیست که در ماه می سال گذشته           

درصد افزایش    1.07تولید محصوالت تخت در ماه می امسال،         

تن رسیده است که نسبت به سال          020111یافته است و به      

 .تن افزایش یافته است 0111گذشته 

نیز در ماه می با   JSW تولید محصوالت فوالدی طویل شرکت

تن رسده است در حالیکه در        210111درصد افزایش به      2.10

  700111سال قبل همین موقع تولید این دسته از محصوالت، 

 

 

 

 

 .تن بوده است

در واکنش به برنامه های زیر بنایی شدید دولت  ، JSWشرکت

هند، در حال توسعه بزرگترین کوره ذوب آهن درمنطقه                

 .ویجایانگار در کارناتاکا در جنوب شرقی هند است

، بزرگترین تولید کننده فوالد در هند          JSW شرکت فوالد 

میلیون تن فوالد خام را دارد. همچنین           00است و ظرفیت     

میلیون تن محصوالت فوالدی طویل در            07توانایی تولید    

 .کارخانه ویجایاناگار را داراست

درصدی تولید فوالد خام در ماه می  1افزایش 

 JSWشرکت فوالد 

 -، انتظار می رود دور جدید تحریم         به گزارش 

 .های آمریکا بر صنایع فوالد و معدن روسیه تاثیر منفی بگذارد

طبق مصوبه جدید سنای آمریکا، رییس جمهور این کـشور            

می تواند تحریم هایی را  بر بخش های کلیدی اقتصاد روسیه             

 .وضع کند

چهارشنبه گذشته سنای آمریکا مصوبه ای جهت افزایش              

 -تحریم ها علیه ایران صادر نمود که در کنار آن محدودیت             

هایی برای روسیه نیز وضع کرد. این سند جدید رییس جمهور          

آمریکا را برای متوقف ساختن یا تصحیل تحریم ها بر علیه               

و تنها در صورت توافق با کنگره             روسیه محدود می کند    

 .امکان آن وجود خواهد داشت

این مجوز  به ترامپ داده شده تا تحریم ها را به خطوط ریلی،               

کشتی رانی و بخش های فلزات و معادن روسیه نیز گسترش             

 .دهد

شاید صنعت فوالد روسیه به طور غیر مستقیم تحت تاثیر               

 .افزایش تحریم ها بر بخش های مالی و نفت و گاز قرار بگیرد

البته این الیحه باید به تصویب کنگره و پس از آن امضای                 

 .رییس جمهوری آمریکا برسد

آغاز شد و     7101تحریم های آمریکا بر علیه روسیه از سال           

اغلب بازارهای مالی این کشور را تحت تاثیر قرار داد و تاثیر               

غیر مستقیمی بر صنعت فوالد داشت. در واقع تاثیر بر سرمایه            

گذاری ها در این کشور بر صنعت فوالد، اثر منفی غیر مستقیم    

 .داشت

  تاثیر دور جدید تحریم های آمریکا بر صنعت فوالد روسیه
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به گزارش فوالد نیوز، امسال پنجاهمین سالگرد تاسیس اتحادیه         

جهانی فوالد است. اتحادیه ای که متشکل از قدرتمندترین               

شرکت های فوالدسازی دنیا است و هم اکنون به عنوان یک                 

شناخته شده است و      مرکز جمع آوری داده های فوالدی در دنیا         

  مطالبات اعضای این صنف را هم پیگیری می کند.

میالدی به عنوان پنجاهمین سالگرد تاسیس              7107سال   

اتحادیه جهانی فوالد اعالم شده است و این اتحادیه در بیانیه ای            

از برگزاری جشن پنجاهمین سال راه اندازی این اتحادیه خبر             

داد. اتحادیه ای که با ظهورش تغییر بزرگی در بازار ایجاد کرد و             

زمینه را برای ایجاد یک مرکز تهیه و گردآوری داده ها فراهم               

 .کرد

در وب سایت اتحادیه جهانی فوالد در مورد پنجاهمین سالگرد            

 0017تاسیس این اتحادیه نوشته شد: این اتحادیه که در سال             

میالدی تاسیس شد یکی از بزرگترین و قدرتمندترین پایگاه             

های مطالعاتی و اطالع رسانی در مورد عملکرد صنعت فوالد دنیا         

است. این اتحادیه که قوی ترین و بزرگترین فوالدسازان عضو             

آن هستند و آمارهایی در مورد عملکرد صنعت فوالد کشورهای           

مختلف در آرشیو این اتحادیه وجود دارد که منبعی ارزشمند             

 .برای مطالعات اقتصادی و تحلیل های بازاری است

ادوین باسون دبیر کل این اتحادیه در بیانیه ای که به مناسبت              

پنجاهمین سالگرد تاسیس اتحادیه ارایه داده بود نوشت: درسال         

میلیون تن فوالد در دنیا تولید شد در          011میالدی تنها     0017

میلیون تن    0111به    7101حالیکه حجم تولید فوالد در سال        

رسید. دلیل اصلی افزایش حجم تولید فوالد در دنیا ظهور                

اقتصادهای در حال توسعه و سرمایه گذاری کالن آنها در مسیر            

صنعتی شدن بوده است. کشورهایی از قبیل چین و هند و                 

درصد فوالد مصرفی دنیا      71مکزیک و ایران که بالغ بر      برزیل و  

را تولید می کنند و از آنها می توان به عنوان بزرگترین قطب                

های تولید فوالد آینده نام برد. چین در سال گذشته بالغ بر                 

 01میلیون تن فوالد تولید کرد که سهمی نزدیک به                 011

درصد بازار داشت. این کشور در بازار صادرات هم به عنوان                

بزرگترین کشور معرفی شده است. اما یکی امیدهای صنعت              

 .فوالد دنیا کشور ایران است

باسون با اشاره به رشد سرمایه گذاری در صنعت فوالد ایران بعد            

از برداشته شدن تحریم های اقتصادی افزود: بعد از برداشته              

شدن تحریم های اقتصادی علیه ایران و آزاد شدن فضای                 

تجارت با این کشور ما شاهد ورود سرمایه ها به صنعت فوالد               

این کشور بودیم و در صورت ادامه روند انتظار می رود                     

محصوالت فوالدی ایران به شمار زیادی از کشورها صادر شوند و           

 .این کشور رقیبی جدی و قدرتمند در بازار دنیا شود

وی ادامه داد: در طول این پنجاه سال ما شاهد سال هایی                  

بودیم که عرضه فوالد کمتر از تقاضای آن بود و زمینه برای                 

افزایش قیمت فراهم شد ولی در سال هایی هم مازاد عرضه در              

بازار وجود داشت. تجربه مازاد عرضه که به دنبال افزایش                 

ناگهانی توان تولید چین در بازار ایجاد شد، طی یک دهه اخیر              

مشکالت زیادی را برای فوالدسازان ایجاد کرد و باعث شد تا               

سودآوری شمار زیادی از شرکت ها و کارخانه ها از بین برود. در             

نتیجه تعدادی از کارخانه های فوالدسازی در دنیا تعطیل شدند           

و کارگران زیادی بیکار شدند. ولی نکته امیدوار کننده این است            

که روزهای سخت این صنعت به پایان رسیده است و از هم                 

اکنون باید منتظر رشد و رونق در بازار بود. البته این رونق در                

صورتی محقق می شود که اقتصاد دنیا هم به طور کامل از رکود             

خارج شود و سرمایه گذاری در بخش های زیر ساختی و                   

 .ساختمانی افزایش یابد

 اتحادیه جهانی فوالد پنجاه ساله شد 
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، عربستان سعودی به زودی شاهد پروژه       به گزارش  

تواند سبب      های ساخت و ساز داخلی خواهد بود. این شرایط می          

حمایت از زیرساخت های داخلی شود و در نتیجه تقاضای                 

 محصوالت فوالدی در کشور را بهبود بخشد.

به نقل از متال اکسپرت دولت عربستان سعودی اعالم کرده است،     

پروژه مربوط به آب، با         011طرح هایی برای توسعه بیش از          

میلیارد دالر دارد.به نقل از ترید          0.2ارزش تخمین زده شده       

عربیا: پروژه های آتی شامل تاسیسات تصفیه و پمپاژ و گسترش            

تاسیسات تصفیه با هدف حل مسـئله تامین آب است. انتـظار              

می رود که پروژه های مربوطه به بخش تولید لوله های فوالدی              

 عربستان کمک کنند.

توافق وزارتخانه حمل و نقل عربستان سعودی و بحرین برای               

ساخت یک جاده جدید و مسیر راه آهن بین دو کشور فرصتی               

برای دیگر تولیدکنندگان فوالد در عربستان سعودی به وجود             

خواهد آورد تا شاهد بهبود تقاضا باشند. تخمین زده شده که                

میلیارد دالر برسد. این پروژه با         0-1هزینه گذرگاه شاه حمد به       

استفاده از مدل مشارکت خصوصی دولتی توسعه پیدا خواهد             

کرد. به گزارش الشرق االوسط گروه های عالقه مند از هر دو                 

ژوئن تقاضای خود را تحویل داده و مشاوران تا            70کشور باید تا    

 منصوب خواهند شد. 7100سه ماهه اول سال 

 

 

 

، کارخانه نوکور که بزرگترین تولید کننده فوالد آمریکاست در سه ماه دوم سال جاری عملکرد مالی بدتری پیش رو                         به گزارش  

 .خواهد داشت ولی نسبت به مدت مشابه سال گذشته این وضعیت بهتر خواهد بود

تاکنون باشد ولی درآمد کارخانه ها نسبت به سه ماه              7110اگر چه پیش بینی شده بود عملکرد سه ماهه دوم سال، بهترین عملکرد از سال                   

 .گذشته کاهش خواهد داشت. ظاهرا بازار ورق گرم با چالش زیادی روبروست و بخش ورق تخت و بخش های وابسته بهبود دارند                                     

ی از طرفی این کارخانه معتقد است پرونده های آنتی دامپینگ تاثیرات مثبتی خواهند داشت و مانع انباشت واردات ارزان قیمت در این کشور م                         

 درصد رشد داشته است 01،  واردات فوالد به این کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل،  7107ماه نخست  0گردد. در 

 بزرگترین فوالدساز آمریکا از افت عملکرد مالی خود می گوید

  پروژه های جدید برای حمایت از عربستان سعودی برای محصوالت فوالدی خاص
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، تعرفه های موقتی که اخیرا بر تامین کننده های میلگرد چین، ترکیه و اکراین در مصر اعمال شده است باعـث                      به گزارش  

محدود شدن فعالیت واردات این کشور ها شده و بعضی فرصت های قابل اطمینان برای کارخانه های محلی فراهم گشـتـه اسـت. بـه                              

چشم اندازهای امیدوار کننده ای در بخش میلگرد می بـیـنـد و       ( EZZشرکت فوالد )  خصوص اینکه، بزرگترین تولید کنند فوالد مصر      

 .انتظار می رود که به نتایج کاربردی قابل اطمینانی برسد

،که سهم عمده ای از مصرف میلگرد داخلی را پوشــش مـی دهـد،        EZZ بزرگترین تولید کننده مصری محصوالت بلند، شرکت فوالد         

اقدامات موقتی که بر علیه واردات میلگرد به وجود آمده است را مثبت تلقی می کند. اگر قوانین ضد دامپینگ قطعی شود کمپانی انتظار                        

 مدیر بـازاریـابـی فـوالد          میلیون تن افزایش دهد. به نقل از متال اکسپرت، جرج ماتا،  1.1دارد تا تولید میلگردش را به حداکثر ظرفیت  

EZZ                              گفت: اگر قوانین قطعی بر واردات میلگرد اعمال شود ما قادر خواهیم بود واردات را جایگزین کنیم و تمام نیازهـای بـازار بـرای

 .افزایش تولید را مهیا کنیم تا به ظرفیت کامل خود برسیم

درصـد،     07ژوئن گزارش کرده بود که مقامات مصر تایید کردند، قوانین اولیه برای واردات میلگرد از چـیـن                     1متال اکسپرت قبال در     

ماه اعتبار دارد. واردات میلگرد به مصر   1درصد بوده است و تا زمانیکه نتایج نهایی اعالم شود برای  77-00درصد و اکراین  00-01ترکیه

در طول سال های گذشته رشد سریعی داشته است در حالی که کارخانه های داخلی با کمبود سفارشات و کسری شدید ارز خارجی در                          

  .داخل کشور روبرو بوده اند. این عوامل دالیل اصلی برای اعمال این قوانین ذکر شده است

  مصر در اثر محدودیت های وارداتی  EZZبه حداکثر رساندن ظرفیت میلگرد شرکت فوالد 

 

 

 

، رشد چشمگیر اقتصاد ویتنام با افزایش سریع تقاضا برای محصوالت فوالد همراه است. پیش بینی می شود                   به گزارش  

 .صادرات فوالد که با جود تهدید اقدامات تجاری سخت گیرانه در بازارهای خارجی، امسال به نقطه اوج خود برسد

چشم انداز خوشبینانه ای برای امسال گزارش کرده است. به خصوص اینکه صادرات فوالد در                     )VSA(اخیرا، انجمن فوالد ویتنام   

انتظار رشد   VSA درصد بیشتر از سال قبل از آن. به این صورت           27میلیون تن رسیده است یعنی        2.27سال گذشته در ویتنام به      

درصد   00،    7107را دارد. متال اکسپرت گزارش داد، صادرات فوالد در سال              7101صادراتی بیشتری اما با سرعتی کمتر از سال          

گفت: با سرعت رشد       VSAنایب رییس    میلیون تن خواهد رسید. وان سوا        1نسبت به سال گذشته افزایش خواهد داشت و به             

 .برسد 7107میلیون تن در سال  1، انتظار می رود که میزان صادرات به 7107ماه اول سال  0صادرات فوالد در 

قابل توجه است که بخش فوالد با اقدامات حمایتی متعددی از بسیاری از بازارهای خارجی همچون استرالیا، ایاالت متحده آمریکا،                       

این گرایش اثرات نامطلوبی بر روی تولیدکنندگان فوالد داخلی در آینده خواهد داشت.               ،VSAتایلند و مالزی مواجه است. به نقل از       

 .عالوه بر این رشد صادراتی سریع ممکن است سبب تحمیل محدودیت های تجاری توسط وارد کنندگان فوالد خارجی شود

، واردکنندگـان اصلی فـوالد ویتنـام کشـورهای جنوب شــرقی آسیـا        7107آوریل  -در ماه ژانویه   به نقـل از اداره کل گمـرک ویتنام،      

 .درصد(بودند01.0درصد( و آمریکا)71درصد(، کامبوج)20)

 درصدی صادرات فوالد در ویتنام 11امسال، افزایش 
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به گزارش فوالد نیوز، در سال گذشته روسیه چهارمین صادر                

کننده بزرگ فوالد در دنیا بود ولی ارزش صادرات این کشور به               

کاهش   7100دلیل افت قیمت نفت در بازار جهانی نسبت به سال           

 .یافت

بررسی صنعت فوالد کشور روسیه با مطالعه در مورد اصلی ترین             

در این بازار ادامه پیدا      بازارهای صادراتی این کشور و سهم ایران         

می کند. همانطور که در گزارش های قبلی بیان شد روسیه                  

چهارمین صادرکننده فوالد در دنیا است و محصوالت این کشور به      

کشور دنیا صادر می شود ولی سهم ده کشور در این بازار                 001

درصد است. ده کشوری که بیشترین سهم از                  11برابر با     

محصوالت صادراتی روسیه را جذب می کنند عبارتند از ترکیه،             

تایوان، مکزیک، بلژیک، مصر، قزاقستان، ایتالیا، بالروس، آلمان و           

در نهایت آمریکا. ترکیه بیشترین سهم را در میان این کشورها               

سیاسی ترکیه و روسیه در سال های         دارد و دلیل گرمی روابط       

اخیر و تالش برای بیشتر شدن همکاری های آنها را هم می توان              

 .در اهمیت تعامالت اقتصادی دو کشور جستجو کرد

درصد از فوالد صادراتی روسیه را          00در سال گذشته ترکیه        

میلیون تن بود در حالیکه تایوان با           1.7جذب کرد که برابر با        

درصد به    7درصد ، مکزیک و بلژیک هر یک با سهم              01جذب  

میلیون تن فوالد از روسیه وارد      0.0و    0.7میلیون تن و   7.2ترتیب  

کردند. آمریکا که دهمین کشور وارد کننده فوالد از روسیه است             

تنها دو درصد از فوالد صادراتی روسیه را جذب کرد و حجم                  

هزار تن بود. این کشور در سال        020.0واردات این کشور برابر با       

 011درصدی واردات از روسیه را شاهد بود.              07گذشته افت    

درصد از کل فوالد صادراتی روسیه را          21تنها   کشور باقی مانده    

 .جذب می کنند

 حجا و ارزش صادرات به ده مقصد اصدی 

در شرایطی که حجم صادرات فوالد روسیه به نیمی از این ده                 

میالدی رشد کرده     7101تا    7100بازار اصلی در فاصله سال های       

است ولی ارزش صادرات در نه بازار از مجموع این ده بازار کاهش              

یافت. بیشترین نرخ کاهش ارزش صادرات در سال قبل در ایتالیا             

 مشاهده شد. طبق گزارش های رسمی وزارت بازرگانی روسیه در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 70.0درصد، به آلمان      27.0سال گذشته ارزش صادرات به ایتالیا       

درصد کاهش یافت و مکزیک تنها           77.0درصد، به قزاقستان      

برای خرید فوالد     7100درصد بیش از سال       1.0کشوری بود که    

 .به روسیه پرداخت کرد

از نظر حجم صادرات شرایط کمی متفاوت بود. در این سال حجم           

درصدی و حجم صادرات به         77.0صادرات به مصر با افزایش         

درصدی همراه بود در حالیکه میزان            00.0تایوان با افزایش      

درصد رشد کرد. در این سال صادرات          02.2صادرات به مکزیک    

درصد و به     01.7درصد ، به ایتالیا       71.0فوالد روسیه به قزاقستان     

درصدی واردات از     07درصد تنزل یافت و آمریکا افت       00.0آلمان  

 .روسیه را شاهد بود

 ایران یکی از خریداران بزرگ فوالد روسیه 

با وجود اینکه ایان در میان ده کشور بزرگ وارد کننده فوالد                  

روسیه قرار ندارد ولی در سال های اخیر وارداتش از این کشور                

رشد زیادی پیدا کرده است. آمار نشان می دهد در سال گذشته              

ایران سیزدهمین بازار بزرگ صادرات فراورده های فوالدی روسیه          

بود ولی نکته ای که باعث شده است تا رابطه این دو کشور در                  

عرصه فوالد بیش از پیش اهمیت پیدا کند نرخ رشد باالی                   

صادرات فوالد روسیه به ایران بود. درسال گذشته حجم صادرات            

درصد رشد کرد و ایران بعد از ویتنام          077.7فوالد روسیه به ایران     

و چک و مراکش به عنوان چهارمین کشوری که باالترین نرخ رشد        

صادرات را تجربه کرده بود شناخته شد. در سال قبل نرخ رشد               

درصد، نرخ رشد     1210صادرات فوالد روسیه به ویتنام برابر با           

درصد و نرخ رشد صادرات به          202.0صادرات به چک برابر با        

درصد بود. ویتنام دوازدهمین بازار صادرانی        001.7مراکش برابر با    

فوالد روسیه بود در حالیکه کشورهای مراکش و چک به ترتیب              

 .جایگاه چهارده و شانزده را داشتند

  ایران سیزدهمین مصرف کننده فوالد روسیه است
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کاهش  % از طرح     0121، چین تا کنون      به گزارش  

ظرفیت خود برای امسال را تکمیل کرده است. با این حال، هنوز              

هم میزان فوالد تولید شده در این کشورتغییر نکرده است و                 

 .ظرفیت ها همچنان بسیار باالتر از سطح تولید فعلی است

روز پنجشنبه کمیسیون توسعه و اصالحات ملی ادعا کرد که تا              

میلیون تن از ظرفیت ساالنه تولید فوالد            1721پایان ماه می،     

کاسته شده است. مطابق برنامه اولیه قرار بود که تا پایان سال                

تن از ظرفیت تولید فوالد کشور چین         میلیون    01، حدود   7107

نیز میزان کاهش ظرفیت تولید، حدود        7101کاسته شود. در سال  

میلیون تن    10تن بود که از هدف گذاری اولیه که            میلیون    10

 .بود هم فراتر رفت

به هر حال این کاهش ظرفیت تا کنون بر میزان تولید، اثری                  

نداشته است. سود باال باعث شده که کارخانه ها همچنان با                  

باالترین توان تولیدی خود کار کنند و نرخ بهره وری را نیز                   

 افزایش دهند. این اتفاق برای بسیاری از فعاالن بازار چندان هم  

 غیر منتظره نبود و بسـیاری از این کارخـانه هایی که تعـطیل 

 

شده اند از مدت ها قبل عمال غیر فعال بوده اند. عالوه بر این                   

مطابق اعالم )کمیته حرفه ای لجستیک فوالد چین( تعدادی از             

کارخانه هایی که در سال گذشته تعطیل شده بودند امسال مجددا           

بازگشایی شده و شروع به کار نموده اند. یکی از تجار شانگهای به              

متال بولتن گفت که به نظر من فقط تعداد اندکی از کارخانه های              

کوچک توانستند مجددا شروع به کار کنند، در حال حاضر مسئله            

 اصلی نرخ بهره وری است.

میلیون تن    011میزان تولید ساالنه فوالد چین کمی باالتر از             

میلیارد تن    022-020است، در حالیکه ظرفیت تولید در حدود           

 001-011هر ساله     7171بوده و قرار بر این است که تا سال             

میلیون تن از این ظرفـیت کاسته شود. در طـول سال گـذشته و             

میلیون تن از     011بیش از     7107 ماه سپری شده از سال          0

ظرفیت تولید کم شده است. بنابراین ظرفیت باالی فعلی،                  

همچنان فضای زیادی برای فوالد سازان چینی مهیا می کند تا              

 . بتوانند تولید خود را افزایش دهند

 % تکمیل شده است، تولید همچنان باال است58طرح کاهش ظرفیت تولید فوالد چین 

 .ژوئن قیمت های خرید آهن قراضه افزایش خواهد یافت 01اعالم کرد که از تاریخ EAF ، شرکت ژاپنی تولید فوالدبه گزارش  

 دالر بر تن در     777.0دالر بر تن افزایش داشته است و قیمت قراضه در کارخانه های توکیو،                 1.1،  7گرید   HMS قیمت جدید برای آهن قراضه    

دالر بر تن افزایش داشته است و        0.0 تاهارا و اتسونومیا،     بوده است. همچنین قیمت خرید در      و تاکاماتسو  کیوشو دالر بر تن در     772.2اکویاما و   

 ین ژاپن است.010.77 دالر بر تن رسیده است. نرخ ارز برای هر دالر برابر با  727دالر بر تن و  727به ترتیب برای هر کدام به 

  فوالد توکیو قیمت آهن قراضه را بازبینی می کند
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به گزارش اخبار فلزات، هند با افزایش تولید فوالد در تالش برای             

تحکیم جایگاه خود به عنوان دومین تولیدکننده جهان پس از              

چین است، اما در حال کاهش حجم صادرات، این کشور را با نیاز              

 .به بازار مصرف روبه رو کرده است

به گزارش صمت به نقل از پلتس تولید فوالد در هند رو به رشد                

است،اما این بخش از صنعت هند برای حجم رو به رشد تولید، نیاز         

به تقاضا دارد. هند در تالش است دومین تولیدکننده فوالد جهان            

پس از چین باشد، ولی در شرایطی که روند مصرف فوالد در این               

کشور آرام است. در همین راستا وزارت فوالد هند نیز در تدارک              

پیش نویس یک سیاست جدید فوالدی برای افزایش تولید فوالد            

میالدی )   7127تا    7121کشور است به این شرح که تا سال            

 211خورشیدی( حجم تولید فوالد کشور به            0100تا    0110

میلیون تن برسد، هر چند پیش از این نیز هدفگذاری دیگری                

مبتنی بر رسیدن حجم محصول تولیدی فوالد هند به همین رقم            

خورشیدی( ترتیب داده شده بود        0111میالدی )   7170تا سال   

که البته فعاالن بخش فوالد هند رسیدن به چنین چشم اندازی را            

سال گذشته شماری از کارخانه       0غیرممکن می دانستند. در طول      

های دولتی و خصوصی هند نیز ظرفیت تولید فوالد خود را دو                

برابر کرده اند؛ پیشتاز این جریان نیز شرکت دولتی فوالدساز هند            

و بزرگترین تولیدکننده این کشور بود که ظرفیت تولید فوالد خام           

میلیون تن رساند. در       71میلیون تن در سال به         02خود را از     

کنار افزایش حجم تولید و رسیدن به جایگاه دومین تولیدکننده            

فوالد در سطح جهان، هند به دنبال متقاضی برای محصول خود             

است؛ داده هایی که کارگروه کارخانه مشترک هند منتشر کرده             

)فروردین تا دی     7107تا ژانویه     7101نشان می دهد در آوریل       

خورشیدی( محصول تمام شده سازمان فوالد هند                 0200

این افزایش  .  تن رسید   0200درصد رشد داشت و به حجم        0021

حجم تولید در شرایطی در هند برقرار است که در سال گذشته               

میالدی ارزش صادرات فوالد و آهن هند رو به کاهش بوده و این               

 022200سیر کاهشی رقم صادرات را در سال گذشته میالدی به            

میلیون دالر آمریکا رساند؛ در سال پیش از آن، این رقم                     

میلیون دالر آمریکا بود. رقم میانگین صادرات آهن و             2077201

 0200تا    0270میالدی )   7101تا    0001فوالد در هند از سال       

میلیون دالر آمریکا بود که این رقم در             1107207خورشیدی(  

خورشیدی( به اوج این دوره و به            0207میالدی )   7102سال  

 میلیون دالر آمریکا رسید، پایین ترین رقم ارزش 0772220ارزش 

 

 

 0277میالدی )     0000صادرات فوالد هند نیز در سال                

میلیون دالر آمریکا بود. همان گونه        177200خورشیدی( و به رقم     

که نمودار گویاست پایین ترین حجم صادرات آهن و فوالد هند به            

سال گذشته میالدی برمی گردد، آن هم در شرایطی که این                 

کشور تولید خود را باال برده است؛ بنابراین طبیعی است که به                

دنبال بازار مصرفی برای محصول تولیدی خود باشد تا با ایجاد               

تقاضا حجم صادرات را رشد دهد.دولت هند در تالش برای تولید             

فوالد بیشتر و به دنبال آن ایجاد بازار مصرف، استفاده از فوالد را               

در همه پروژه های دولتی اجباری کرد که این اتفاق باعث شد                

کیلوگرم افزایش یابد.      011کیلوگرم به      10سرانه مصرف از      

همچنین اقدامات سختگیرانه ای همانند تحمیل عوارض آنتی             

دامپینگ و تعیین حداقل نرخ وارداتی، منجر به افت واردات تا               

درصد شد. فوالدنیوز نیز در       07درصد و افزایش صادرات تا         20

بخشی از گزارش خود در همین باره توضیح داد: چادهاری بیرندر            

( 0201خرداد    01)  7107ژوئن    1سینگ وزیر فوالد کشور هند،       

به طور رسمی از سرمایه گذاران خارجی دعوت کرد تا در صنعت              

فوالدسازی هند سرمایه گذاری کنند و توضیح داد: اگر فرد یا                

شرکتی اقدام به وارد کردن فناوری صنعت فوالدسازی به هند              

بکند و خواستار انعقاد قرارداد مشارکت باشد یا بخواهد کارخانه             

ای در هند راه اندازی و از نیروی کاری هند استفاده کند، دولت با              

روی باز از آنها استقبال خواهدکرد. رضا زائرحیدری نیز در گفت             

وگو با صمت در این باره اظهار کرد: توسعه فوالد هند ادامه خواهد             

داشت با این حال نه با سرعت چین، چون این کشور یک اقتصاد               

برنامه ریزی شده مرکزی دارد و هند خیر. تفاوت دیگر این است              

که شرکت های هندی نسبت به چینی ها توسعه جهانی بیشتر و             

همچنین تمایل بیشتر به حضور در بازارهای جهانی دارند، در هر            

حال تولید هند در حال افزایش است و آنها یک برنامه توسعه                 

 .دارند

 هند در تالش برای افزایش تقاضای فوالد
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به گزارش دنیای معدن، مدیرعامل شرکت فوالد سفیددشت چـهـارمـحـال و                

 .سازی این طرح استانی خبر داد درصدی واحد فوالد 00بختیــاری از پیشرفت 

زاده با بیان این مطلب گفت: عملیات احداث این کارخانه با هـدف     محمود ارباب 

هزار تن شمش اســلب در حال انجام است. به گفته وی ایـن                011اولیه تولید   

فاز شامل ساخت واحد احیای مســتقیم، واحـد فـوالدسـازی و           2مجتمع در   

 .واحد زیرساخت و جنبی و پشتیبانی در نظر گرفته شده است

طرح فوالد استانی کشور در آبـان مـاه      7عنوان نخستین طرح از مجموع  وی ادامه داد: فــاز نخست )واحــد احیای مســتقیم( به          

هزار تن آهن اســفنجی تولیــد کرده است. فــــاز دوم       027نیز بیش از  01ماه    برداری رسید و تا اردیبهشت      سال گذشته به بهره   

برداری واحد احیای مستقیم با جدیـت         این مجتمع )واحد فوالدســازی( پس از وقفه چندساله، با حمایت فوالد مبارکه پس از بهره                

 .آغاز شد

مدیرعامل شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیــاری خاطرنشان کرد: فــاز ســوم این شـرکـت، شـامـل ایـجـاد واحـد                          

های جنبی   های موردنیاز و احداث ســاختمان      زیرســاخت، جنبی و پشــتیبانی این شــرکت اســت که وظیفه تامین زیرســاخت          

فـراهـم      00و آب مورد نیاز در شهریورماه    01موردنیاز واحد احیا و فوالدسازی را بر عهده دارد که برق و گاز این واحدها در سال  

 .شد

برداری رســید که پــــس    تنی شرکت نیز به بهره 11ها، باسکول     زاده تصریح کــرد: بــا آغــاز و تکمیــل سایر زیرساخت           اربــاب

 .شود اندازی آن، همه ورود و خروج مواد شرکت از این طریق انجام می از راه

خانه پساب صـنـعـتـی و          ریزی برای احداث تصفیه وی با اشاره به استفاده بهینه از آب در شرکت فوالد سفیددشــت گفت: برنامه          

های بسیار مهم این شرکت در راســتای منابع آب  بهداشتی و استفاده از آن به جای اســتفاده از منابع آب شــرب، یکی از تصمیم        

تواند در جهت حفظ محیط زیست و همچنین تامیــن آب موردنیــاز فــوالد سفیددشــت نقــش اسـاسـی                    کشــور است که می   

و بختیــاری در ادامه بیان کرد: در عملیــات ســاخـت فـاز دوم )واحـد                      ایفا کند.مدیرعامل شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال      

 .نفر فرصت شغلی ایجاد خواهد شد 211اندازی نیز برای  نفر مشغول کار هستند و پس از راه 701فوالدسازی(، حدود 

شرکت    0201به گزارش فوالد نیوز، در دومین ماه سال                 

 .فوالدسازی خوزستان بیشترین میزان صادرات را داشت

تن انواع    717هزار و      702شرکت خوزستان با صادر کردن         

محصوالت فوالدی نام خود را به عنوان بزرگترین صادرکننده             

ایران ثبت کرد، اما نکته مهم تر این است که حجم صادرات این              

درصد رشد    071شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن            

داشته که نرخ بسیار باال و قابل توجهی است.به گزارش فوالدنیوز،           

میلیون تن فوالد صادر کرد و       020هم  0200این شرکت در سال     

برای نخستین بار در تاریخ ایران توانست از شرکت فوالد مبارکه            

در صادرات فوالد و محصوالت فوالدی پیشی بگیرد. رشد سرمایه          

گذاری در تولید فوالد در شرکت خوزستان و بازاریابی صحیح              

برای صادرات محصوالت این شرکت را می توان از دالیل اصلی             

این موفقیت         

دانست. در سال       

شرکت        0200

فوالدسازی 

درصد 07خوزستان  

از کل فوالد تولیدی خود را به بازارهای خارجی صادر کرد و                 

میلیون دالر سود کسب کند که نسبت به سال           071220توانست  

کشور فوالد  02درصد رشد داشت.این شرکت به        211قبل از آن    

صادر می کند که این کشورها در خاورمیانه و شمال افریقا و                 

خاور دور واقع شده اند.دومین شرکت بزرگ صادرکننده فوالد در          

اردیبهشت امسال در ایران شرکت فوالدسازی هرمزگان بود که           

 .تن فوالد به بازارهای جهانی صادر کرد 11هزار و  07

 بزرگترین صادرکنندگان فوالد ایران

 سازی طرح فوالد سفید دشت درصدی واحد فوالد 81پیشرفت 
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انی در حال   جه  به گزارش فوالد نیوز، شهرستانی با بیان دورنمایی از آنچه در بازار فوالد ایران و جهان در جریان است، تصریح کرد: اتفاقاتی در بازار                        

وقوع است که از جمله آن کاهش محسوس قیمت سنگ آهن و کاهش قیمت ورق فوالدی نسبت به قیمت میلگرد برای اولین بار است و این در                              

حالی است که روند قیمتی در داخل کشور کامال معکوس است؛ به گونه ای که شاهدیم قیمت سنگ آهن افزایش یافته و حتی قیمت ورق نیز در                             

 .تومان از قیمت میلگرد باالتر است 711هر کیلو 

 ودنوی با اشاره به وضعیت عرضه و تقاضا نسبت به محصوالتی همچون میلگرد در بازار ایران، عنوان کرد: در حال حاضر متاسفانه به علت باال ب                              

قیمت تمام شده و البته کاهش تقاضا بسیاری از واحدهای تولیدی میلگرد تعطیل شده اند و متاسفانه باید گفت در این زمینه توسعه چندان                               

میلیون تن ظرفیت تولید میلگرد داریم در حالی که در بهترین حالت مصرف داخلی                 71کارآمدی اتفاق نیفتاده است، چرا که در حال حاضر حدود           

 .میلیون تن را نیز رد نمی کند 01میلگرد کشور به هفت میلیون تن می رسد و حتی مرز 

بی رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران ادامه داد: باید گفت که موضوع کاهش تقاضا و وجود رکود در حوزه مسکن در این زمینه                           

سه سال آینده امید      -میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد و به نظر نمی رسد که تا دو             7.0اثر نبوده است؛ به طوری که در حال حاضر بیش از  

 .چندانی به این حوزه وجود داشته باشد

که این فعال حوزه فوالد چالش های پیشروی صادرات میلگرد، اظهار کرد: برای صادرات میلگرد مسافتی به عنوان مسافتی توجیه پذیر وجود دارد                         

کیلومتر است که شامل کشورهایی مانند عراق یا کشورهای حاشیه خلیج فارس می شود، ولی از آنجاکه سرمایه گذاری                        0111این رقم نهایتا تا     

روی حوزه تولید میلگرد نسبت به دیگر زمینه های تولیدی و صنایع باالدستی کم خرج تر است عموما کشورهایی که پیش از این بازار محصول                             

ی الدمیلگرد بوده اند امروز خودشان در حال تولید این محصول هستند و به نظر می رسد که باید تمرکز را از روی میلگرد به سمت تولید روند فو                             

 .متمایل کنیم

  روند معکوس بازار ایران نسبت به بازار جهانی

 میلیون تن طرح فوالد خام در کشور ۲8..اجرای 

 77.0به گزارش انجمن تولیدکنندگان فوالد، درحال حاضر             

میلیون تن آهن اسفنجی،       00.0میلیون تن طرح فوالد خام،        

میلیون تن کنسانتره در کشور در        71میلیون تن گندله و       17.1

 دست اجراست

محمد ابکا، مدیرعامل شرکت فوالد تکنیک و مجری طرح جامع          

فوالد کشور ضمن بیان این مطلب گفت: با تالش های رئیس              

هیئت عامل ایمیدرو و سایر معاونت های وزارت صنعت، معدن و           

میلیون تن کاهش یافت که کار         07تجارت، تعداد مجوزها به      

 .بزرگی محسوب می شود

وی افزود: یکی از چالش های طرح جامع فوالد تا پیش از این               

میلیون تن مجوز برای ایجاد ظرفیت تولید فوالد             071وجود  

 .بود

ابکاء خاطرنشان کرد: در حال     

حاضر، ظرفیت فعلی تولید       

میلیون تن،    70.0فوالد خام   

میلیون   71.0آهن اسفنجی    

میلیون   21.2میلیون تن و کنسانتره سنگ آهن         27تن، گندله   

 .تن است

 00.0میلیون تن فوالد خام،       77.0وی با تاکید دوباره بر اینکه،       

میلیون   71میلیون تن گندله و       17.1میلیون تن آهن اسفنجی،     

تن کنسانتره به صورت طرح در دست اجرا در کشور وجود دارد            

میلیون تن فوالد، به       00برای    0111گفت: با توجه به افق        

میلیون تن ظرفیت در زنجیره کمبود          01و    0،  0،  2ترتیب  

 .داریم
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 در ذوب آهن اصفهان  HMR  اجرای موفقیت آمیز پروژه کاهش

به گزارش فوالد نیوز، امروزه صرفه جویی انرژی یکی از ارکان              

بهبود در راستای کاهش آالیندگی های زیست محیطی است.            

یکی از راهکارهای دستیابی به این مهم ، پیش گرم قراضه به               

در کوره های قوس الکتریکی پیش        روش های مختلف است.      

 combustion، قبل از اتاقک گاز )                      گرم     

chamber)  انجام می شود . 

پیش گرم قراضه در کنورتورها انجام نشده بلکه از کف کنوتور             

جهت افزایش مصر ف قراضه ،گاز طبیعی به همراه پودر ذغال             

 . تزریق می شود

با توجه به بهبود بهره وری تولید و اختالف قیمت آهن                    

اسفنجی و قراضه با چدن مذاب با رهنمود های مدیر عامل                

شرکت و راهنمایی های معاون بهره برداری ، بخش فوالدسازی           

با تکیه به تجربیات کاری و همت و تالش نیروهای زحمتکش              

خود با همکاری مدیریت های اتوماسیون ، نت مکانیک ، انرژی            

پیش گرم قراضه    و بهینه سازی سوخت و امورفنی بهره برداری         

 .  را انجام داده که نتایج مناسبی حاصل گردید

 HMR (Hotدر کنورتور مصرف قراضه یا شارژ فلزی با پارامتر  

metal ratio            سنجیده می شود . هرچه این پارامتر کمتر)

باشد با توجه به آنکه قیمت چدن مذاب حدودًا دو برابر قیمت              

 . بهره وری اقتصادی کنورتور بیشتر خواهد بود قراضه است 

در این راستا     

تن   7از افزایش 

قراضه بر نرم     

شروع و در       

نهایت 

تن قراضه اضافی یا به عبارتی قراضه کل            00توانستیم به تناژ    

 . تن در هر ذوب برسیم 70

به دلیل کنترل مقدار قراضه و کربن شارژ به صورت مخلوطی              

 درصد آهن اسفنجی انجام شد 01درصد قراضه و  01از 

در این پروژه گاز طبیعی و اکسیژن از                                  

اصلی اکسیژن به کنورتور شارژ شده و          دمش   النس   طریق  

درجه سانتی گراد چدن      0111پس از پیش گرم قراضه تا حدود     

 . مذاب شارژ و فرآیند تولید فوالد انجام می پذیرد

خواهد رسید که     01به کمتر از      HMR با اجرای این پروژه     

تاثیر بسزایی برروی قیمت تمام شده محصوالت فوالدی خواهد          

 . داشت

این موفقیت را به همکاران عزیز ذوب آهنی تبریک گفته و                

تمامی عزیزان در راه اعتالی این مجتمع عظیم با تفکر و       انشاا...  

   . اجرای پروژه های مناسب کوشا باشند

 میلیارد دالر است 1سرمایه مورد نیاز برای تکمیل زنجیره فوالد 

میـلـیـارد دالر       01میلیارد دالر و برای زیربناها  0به گزارش انجمن تولیدکنندگان فوالد، سرمایه مورد نیاز برای تکمیل زنجیره فوالد   

 .برآورد می گردد

عبدالمجید شریفی، مدیر عامل شرکت ملی فوالد ایران با اشاره به سرمایه مورد نیاز در صنعت فوالد جهت تکمیل زنجیره و زیربناهای                   

 .میلیارد دالر نیاز است 01میلیارد دالر و برای زیربناها  0آن گفت: برای تکمیل زنجیره تولید فوالد حدود 

وی ادامه داد: طرح های اجرایی باید توجیه اقتصادی قوی داشته باشند و به مولفه هایی نظیر مکان مناسب، اقتصادی بودن ظرفـیـت                          

 .ها و فناوری مناسب توجه شود

جهانی را بـه       01میلیون تن فوالد خام رتبه     00.0مدیر عامل شرکت ملی فوالد ایران خاطرنشان کرد: سال گذشته میالدی با تولید               

 .دست یابیم 02میلیون تن می توانیم به رتبه  71دست آوردیم که امسال با تولید 

بازنگری شد، گفت: این نسخه هر سـال بـایـد          01نسخه پایش طرح جامع فوالد کشور شروع و در سال  02وی با بیان اینکه از سال       

 .هزار تن فراهم شود 00، باید ظرفیت فوالد را برای تولید 0111بازنگری شود. صنعت فوالد استراتژیک است و با توجه به افق 

 21وی ادامه داد: برای این منظور باید ظرفیت های تولید آهن اسفنجی، گندله و کنسانتره را به حد مورد نیاز برسانیم. اکـنـون بـا                  

میلیون تن در دنیا( رتبه نخست تولید را در آهن اسفنجی دنیا داریم و از شرکت هایی   01میلیون تن از  07  -01درصد تولید جهانی ) 

 .درصد کارخانه تولید احیای مستقیم را اجرا کنند 011برخوردار هستیم که می توانند صفر تا 
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 تشدید وضعیت رکود در کشور

به گزارش تسنیم،، رضا شهرستانی، عضو انجمن فوالد در رابطه  

ماه ابتدایی    1با افزایش چک های برگشتی اظهار داشت: در           

ماه دوم سال بهتر بود و تا حدی          1وضعیت نسبت به      00سال  

چک ها نقد می شد اما متأسفانه در نیمه دوم سال صنعت                

فوالد زیان زیادی دید و به دلیل رکود میزان چک های                  

 .برگشتی افزایش یافت

میگذرد، اوضاع نه تنها      01وی افزود: در سه ماهی که از سال          

بهتر نشده بلکه به دلیل باالرفتن هزینه ها و استمرار رکود               

شرایط سخت تر شده به طوری که امیدی برای بهبود وضعیت           

 .در چشم اندازی نزدیک وجود ندارد

عضو انجمن فوالد خاطرنشان کرد: بسیاری از شرکت ها                

تعطیل بوده و یا در عمل توان ادامه فعالیت ندارند و تعداد                 

زیادی از این شرکت ها نیز چک های زیادی در دست دیگران             

دارند، به طوری که می توان گفت در بخش خصوصی در حوزه            

درصد بر چک های برگشتی افزوده        21فوالد چیزی در حدود     

شده است و این نشان دهنده رکود موجود در این صنعت                

 .است

وی با بیان این که روابط با خارج هم در عمل بدتر شده و                   

خیلی تمایل ندارند با ایران تجارت خاصی داشته باشند، گفت:           

بعد از برجام بسیاری از طرف های خارجی احساس کردند که            

ممکن است تغییراتی رخ دهد بنابراین به سرعت آمدند و                

تفاهم نامه هایی را امضا کردند تا چنان چه شرایط مهیا باشد              

 .بستر را برای فعالیت خود فراهم کنند

وی اضافه کرد: اما واقعیت این است که در میان تمام تفاهم               

نامه هایی که با آمدن گروه های مختلف به ایران امضا شد                

درصد بسیار کمی عملی شده است، به طور مثال در حوزه                

فوالد تنها شرکتی که فعالیت عملی در ایران داشته شرکت              

دنیلی است که در اشتهارد کارگاهی بنا کرده، علت فعالیت این           

شرکت هم این بوده که دنیلی از جمله شرکت هایی است که              

حتی در زمان تحریم هم ارتباطشان را با ایران قطع نکرده و               

 .بعد از برجام هم فعالیت خود را بیشتر کرد

شهرستانی با بیان این که هنوز در انتقال پول هم نتوانستیم              

 یک ال سی باز کنیم خاطرنشان کرد: اس ام اس گروپ آلمان           

)SMS Group(           تاکنون یک قرارداد با ایران نداشته و یا

تنوا تنها در حد حرف از فعالیت در ایران استقبال کرده اند، که   

 .این صحبت ها هم تاکنون عملی نشده است

 افزایش نیاز بازار به ورق های فوالدی به معنای رونق اقتصادی است

مدیرعامل گروه فوالد مبارکه گفت: صنایع پایین دستی فوالد و بازاربیش از توان فوالد مبارکه                

به مواد اولیه نیاز دارند، این به معنای کم کاری فوالد مبارکه نیست بلکه حاکی از پویایی                      

 .بیشتر و رونق صنعت ایران است

به گزارش روابط عمومی فوالد مبارکه، بهرام سبحانی افزود: اولویت گروه فوالد مبارکه همیشه              

در راستای تأمین نیاز داخل بوده است و به همین منظور با تمام توان خود در این گروه                         

 .صنعتی، محصوالت متنوع را تولید می کنیم

وی گفت: سال گذشته در مورد تأمین نیاز یک میلیون تنی صنعت لوله و پروفیل موافقتی با                   

 .هزار تن ورق تحویل کارخانه های این صنعت قرار گرفت            711، بیش از یک میلیون و       00وزارت صنعت معدن و تجارت، انجام شد و تا بهمن            

میلیون تن بود، اظهار کرد: اما به منظور رفع نیاز داخلی، در سال                0.0بیش از     01سبحانی با بیان اینکه میزان صادرات فوالد مبارکه در سال            

 .میلیون تن کاهش یافت 0.0این رقم به  00

 .درصدی فروش داخلی برای تأمین نیاز داخل تالش کردیم                                  11وی افزود: سال گذشته نیز با رشد                            

 لیلمدیرعامل گروه فوالد مبارکه با بیان اینکه نیاز بیش از توان تولید داخل از طریق واردات تأمین می شود، گفت: برخی انتظار دارند به د                              

ل وجود نیاز وارداتی، تعرفه ها حذف شوند، درصورتی که وظیفه تعرفه، ایجاد تعادل بین قیمت واردات و قیمت تولید داخل به منظور حفظ تعاد                       

 .در بازار در کنار تثبیت اشتغال و تولید ملی است
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 برابر شد 3سود خالص فوالد خراسان 

به گزارش دنیای اقتصاد، شرکت فوالد خراسان یکی از با صرفه ترین شرکت های                    

فوالدی در میان دیگر فوالدسازان کشور در اجرای پروژه ها و به خصوص در حوزه                    

 .نیروی انسانی است

مجید شکرانی، رئیس مجمع فوالد خراسان با اعالم این مطلب و اشاره به حضور                      

با بیان اینکه     نماینده سازمان بورس و نماینده موسسه حسابرسی )ایران مشهود(             

نسبت به سال مالی پیش از آن، بالغ بر سه برابر بوده است، گفت: مجمع عمومی سهامداران                      0200سوددهی شرکت در سال مالی       

 .ریال خالص( از سود قابل تقسیم، میان سهامداران توزیع شود 011میلیارد ریال )به ازای هر سهم  0701شرکت مقرر کرد که مبلغ

مدیرعامل فوالد خراسان با ارائه گزارشی از عملکرد هیات مدیره این شرکت، روند قیمت هر سهم فوالد خراسان، وضعیت جهانی                          

درصدی آن، به مهم ترین موفقیت های         21فوالد، قیمت فروش محصوالت را ارائه کرد و با تاکید بر لزوم توجه ویژه به صادرات و رشد      

شرکت در سال گذشته اشاره کرد. سید حسین احمدی با اشاره به هدفمند بودن پروژه های توسعه ای شرکت، گفت: پیگیری مجدانه                       

طرح های توسعه ای اقدامی هدفمند است که سه پیامد مثبت تکمیل زنجیره تولید، توازن اقتصادی با تولید در مقیاس اقتصادی و از                        

بین بردن ریسک ها و تعادل قیمت تمام شده را در پی دارد. در این مجمع موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر،                               

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد، شرکت ارزش آفرینان صبا و شرکت                         

سال انتخاب و موسسه حسابرسی )آزمون پرداز ایران             7سرمایه گذاری ارشک به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت                

به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به            به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی )دایا رهیافت(            مشهود(

 .تعیین شدند 20201 207 70

 تاسیس آکادمی ملی فوالد ایران

به گزارش شرکت ملی فوالد ایران، دبیر انجمن تولیدکنندگان           

ای و تخصصی به       های حرفه   فوالد با اشاره به اهمیت آموزش       

کارشناسان و مدیران صنعت فوالد، از تشکیل مرکز آموزش این           

انجمن خبر داد و گفت: خوشبختانه با حمایت و تصویب                  

مدیره انجمن، این مرکز با عنوان )آکادمی ملی فوالد                هیات

های آموزشی کاربردی و تخصصی        ایران( تاسیس شده و دوره     

صنعت فوالد را بر اساس نیاز روز واحدهای فوالدی کشور                 

 .ریزی و برگزار خواهد کرد برنامه

سید رسول خلیفه سلطانی اظهار کرد: روند رو به رشد توسعه              

صنعت فوالد طی چند سال گذشته که با ورود واحدهای                 

تولیدی جدید به زنجیره فوالد کشور همراه بوده است، ضرورت           

ای متمرکز برای پاسخگویی به نیازهای آموزشی          وجود مجموعه 

اکنون بسیاری    جامعه فوالد کشور را مضاعف ساخته؛ چراکه هم        

های تخصصی صنعت فوالد در دسترس نبوده یا در             از آموزش 

شود. وی افزود: بنابراین       مراکز آموزشی غیرتخصصی ارائه می      

انجمن با درک این نیاز و لزوم پاسخگویی به آن، )آکادمی ملی              

های تخصصی و کاربردی در        را برای ارائه آموزش     فوالد ایران( 

های زنجیره فوالد با استفاده از دانش و تجربه بهترین            تمام حلقه 

اندازی   متخصصان داخلی و خارجی صنعت فوالد ایجاد و راه            

کرده که نخستین دوره آموزشی این مرکز در تیرماه سال جاری           

های )آکادمی    برگزار خواهد شد.خلیفه سلطانی در تشریح برنامه      

هایی که در این مرکز ارائه خواهد         ملی فوالد ایران(گفت: آموزش   

شد، طیف متنوعی از فرآیندهای صنعت فوالد شامل تولید و              

ریزی،   وری، بازرگانی و فروش، تعمیرات و نگهداری، برنامه           بهره

ایمنی و بهداشت، کنترل کیفیت و آزمایشگاه و... را دربر                  

ها آزمون رسمی برگزار و در          گیرد که در پایان کلیه دوره         می

ای در سطوح     صورت احراز نمره علمی و عملی، گواهینامه حرفه       

مختلف با هولوگرام انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران به                

شود.وی در خاتمه گفت: این             کنندگان اعطا می       شرکت

های   عنوان مرجع رسمی احراز صالحیت      تدریج به   ها به   گواهینامه

ای برای جذب و ارتقای نیروی انسانی در صنعت فوالد                حرفه

 .کشور کاربرد خواهد داشت
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مـیـالدی،       7107به گزارش فوالد نیوز، در چهار ماه اول سال           

میلیون تن فوالد در ایران تولید شد که نسبت به مـدت     1.210

درصد رشد داشت. این کشـور در          01.2مشابه سال قبل از آن      

 .میلیون تن فوالد تولید کرد 0.720ماه آوریل امسال 

 7107به گزارش اتحادیه جهانی فوالد در چهار ماه اول سـال              

میلیون تن فوالد در ایران تولید شد که نسـبـت        1.210میالدی  

درصد رشد داشـت. ایـن         01.2به مدت مشابه سال قبل از آن        

میلیون تن فوالد تولید کـرد     0.720کشور در ماه آوریل امسال      

درصد و نسبت بـه مـاه          00که نسبت به مدت مشابه سال قبل        

درصد رشد داشـت. بـرداشـتـه شـدن              1.0مارس سال جاری    

های خارجی و داخلی به این        های اقتصادی و ورود سرمایه      تحریم

صنعت تاثیر زیادی در افزایش توان تولیدی ایران داشته اسـت            

اگر چه هنوز موانع زیادی برای عادی شدن اوضـاع اقـتـصـادی          

 .ایران و بازگشت این کشور به عرصه بین الملل وجود دارد

آهن اسفنجی در دنـیـا اسـت و              ایران بزرگترین تولید کننده    

الـمـلـلـی هـم          محصوالتش عالوه بر بازار ایران در بازارهای بین       

شود. ایران در چـهـار مـاه ابـتـدای سـال جـاری                      مصرف می 

اسفنجی تولید کرد. حجم تـولـیـد آهـن              میلیون تن آهن  0.10

اسفنجی در ایران در چهار ماه اول سال جاری نسبت بـه سـال               

درصد رشد کرد اگرچه نرخ رشد تولید در ماه آوریـل            01.7قبل  

درصد بود. ایـران در      0.0سال جاری نسبت به سال قبل برابر با  

میلیون تن آهن اسفنجی تـولـیـد         0.010ماه آوریل سال جاری     

کرد. دومین تولید کننده آهن اسفنجی در دنیا کشور هند اسـت   

هزار تن کمتر از ایران تولـیـد    200که در ماه آوریل سال جاری  

کرده بود ولی همچنان در این صنعت یکی از کشورهای پیشگام           

 .محسوب می شود

 ایران همچنان جایگاه چهاردهم را دارد 

در چهارماه اول سال جاری ایران همچنان جایگاه چهاردهم را            

دنیا داشت. ایران طی یک دهـه          در میان تولید کنندگان فوالد      

ولی در نظر دارد تـا        گذشته در همین جایگاه قرار داشته است        

سال آینده به جایگاه شـشـم      0میالدی یعنی ظرف      7170سال  

ای ایران طی هشت سال در مـیـان           دنیا برسد. ارتقای هشت پله     

تولیدکنندگان فوالد هدف بسیار بزرگی است که تحقق آن نیـاز           

 .به تالش و سرمایه های کالن دارد

ایران از نظر میزان تولید فوالد در چهار ماه اول سال جاری در               

کنار کشورهای مکزیک و فرانسه قرار داشت. دو کشور مذکور در     

میلیون تـن     0.01میلیون تن و  1.7بازه مورد بررسی به ترتیب      

میلیون  07.00میالدی    7101فوالد تولید کردند. ایران در سال        

های اخـیـر و        تن فوالد تولید کرد ولی با توجه به اینکه در سال          

رود حـجـم      های اقتصادی انتظار می     بعد از برداشته شدن تحریم    

هـای اقـتـصـادی          تولید فوالد در این کشور رشد کند و فرصت        

هـا از سـریـدن          بیشتری در اختیار ایران قرار بگیرد پیش بینی       

میلیون تن حکایت دارد.       71میزان تولید در سال جاری به مرز        

میالدی حجم تولید فوالد خود       7170ایران در نظر دارد تا سال       

میلیون تن برساند و به پنجمین فوالدسـاز بـزرگ      00را به مرز    

 71دنیا تبدیل شود. طبق این طرح ایران خواهد توانست ساالنه            

میلیون تن فوالد صادر کند که درآمد زیادی برای اقتصـاد   70تا  

 .ایران به همراه خواهد داشت

 چین همچنان در صدر است 

های اخیر حدود نیمی از فوالد دنیـا را تـولـیـد                 چین در سال   

های این کشور در بازار فوالد تاثیر زیادی روی           کرد و سیاست    می

دیگر فوالدسازان داشت. چـیـن در چـهـار مـاه اول سـال                      

میلیون تن فوالد تولید کرد و همچنان بزرگترین          772.07جاری

فوالدساز دنیا بود. ژاپن که دومین کشور بزرگ تولید کـنـنـده               

مـیـلـیـون      21.00فوالد در دنیا است در چهار ماه مورد مطالعه          

میلیون تن، آمریکـا   22.00فوالد تولید کرد در حالیکه هند    تن  

 77.70میلیون تن، کره جنوبی        72.00میلیون تن، روسیه      77

میلیون تـن،   00.0میلیون تن، ترکیه      01.00میلیون تن، آلمان    

 7.20میلیون تن و تایوان    0.0میلیون تن، ایتالیا   00.01برزیل  

 میلیون تن فوالد تولید کردند.

 112.درصدی تولید فوالد ایران در چهار ماه اول  1.43رشد 
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های اخیر کاهش     به گزارش ایرنا، تقاضای فوالد در ایران در سال        

های   یافته است که دلیل آن رکود اقتصادی و رکود فعالیت              

صنعتی است. به همین دلیل است که فوالدسازان ایران رونق             

 .دانند صادرات را کلید موفقیت صنعت فوالد می

طی شش سال گذشته مصرف فوالد در ایران روند کاهشی                

داشته است که دلیل آن را می توان شرایط اقتصادی کشور و               

های ساختمانی و صنعتی ذکر کرد. به گزارش              رکود فعالیت 

اتحادیه جهانی فوالد در سال گذشته سرانه مصرف فوالد در              

کیلوگرم بود که نسبت به سرانه سال             720.7ایران برابر با      

 7107درصد کمتر و نسبت به سرانه سال           00میالدی    7101

 7102کیلوگرم کمتر بوده است. البته در سال            20.0میالدی  

میالدی سرانه مصرف فوالد در ایران اندکی رشد کرد ولی به               

تدریج روند کاهشی به خود گرفت و بحران در بازار مسکن این              

کشور سبب شد تا دوباره سرانه مصرف فوالد در کشور تنزل               

میلیون تن فوالد در بازار ایران           00.0یابد. در سال گذشته       

درصد   0.0میالدی    7100مصرف شده بود که نسبت به سال          

میزان مصرف فوالد درالین      7100کاهش داشته است. در سال      

 .میلیون تن بود 70.0کشور آسیایی برابر با 

اما با توجه به سرمایه گذاری زیادی که ایران در جهت افزایش              

توان تولید فوالد انجام می دهد و تالشی که برای بیشتر شدن              

سهمش در بازار جهانی انجام می دهد، کاهش تقاضا در بازار               

داخلی یک مشکل بزرگ برای فوالدسازان محسوب می شود.            

مشکلی که به دلیل رکود بازار مسکن ایجاد شده است. رکودی            

که به گفته مسوالن صنعت ساختمان در ایران طوالنی ترین              

سال در کشور رخنه      0رکود تاریخ معاصر ایران است و بیش از          

کرده است. حال سوال این است که این رکود تا کی ادامه پیدا               

می کند و آیا می توان امیدی به بهبود تقاضای فوالد در بازار                

داخلی ایران داشت در شرایطی که نه تنها بخش ساختمان در             

 ایران بلکه کل اقتصاد درگیر رکود اقتصادی است؟

اند. اغلب    در پاسخ به این سوال کارشناسان مختلفی نظر داده           

این کارشناسان بر این باور هستند تا زمانیکه بخش ساختمان             

در ایران از رکود خارج نشود و پیمانکاران صنعتی توان افزایش            

های اقتصادی خود را نداشته باشند و بدهی               سطح فعالیت 

توان   پیمانکاران بخش صنعت و ساختمان پرداخت نشود نمی          

انتظار داشت که صنعت فوالدسازی وارد دوره رونق شود مگر             

اینکه بازارهای جایگزین بازار داخلی را بیابد و بتواند                     

محصوالتش را در این بازارها به فروش برساند.به همین دلیل             

است که در سالهای اخیر ایران برای صادرات فوالد مشتاق تر از            

های گذشته هم ایران برای          قبل شده است. البته در سال         

صادرات فوالد مذاکرات زیادی را انجام داده بود ولی از آنجا که             

 .ای نرسید ها به نتیجه توان تولید در کشور پایین بود این تالش

هم اکنون ایران توان باالیی برای تولید فوالد دارد و ظرفیت               

تولید فوالد در ایران با سرعت زیادی افزایش پیدا کرده است و              

در صورتی که مانعی در این مسیر ایجاد مشود ایران خواهد                

میلیون   00میالدی به ظرفیت تولید    7170توانست قبل از سال  

ها کمتر از سرعت      تنی برسد. ولی سرعت رشد تولید در این سال      

رشد ظرفیت تولیدی بوده است ولی با بازاریابی موفق در اضافه            

شدن بازارهای صادراتی جدید یا افزایش تقاضای بین المللی             

برای محصوالت ایران توان تولید هم بیشتر می شود. در این               

توان به رونق صنعت فوالد در ایران امیدوار           شرایط است که می   

های سرد و سخت اقتصادی برای          بود و پایان یافتن این سال       

  .فعاالن صنعت فوالد را به چشم دید

 فوالد ایران کی از رکود خارج می شود؟
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ترین گزارش خود اعالم کرد، تولید         انجمن جهانی فوالد در تازه    

خرداد   01اردیبهشت تا     00)  7107فوالد خام ایران در ماه مه        

درصد داشته که از      20  0ماه( نسبت به ماه قبل از آن )آوریل(          

 .درصدی تولید دنیا، پیشی گرفته است 0میانگین رشد 

برپایه آمار انجمن جهانی فوالد درباره عملکرد کشورهای جهان          

( در  01خرداد    01تا    00دی    00)  7107در دوره پنج ماهه      

زمینه تولید فوالد خام ، میزان تولید شمش فوالد خام ایران در             

هزار تن بوده است. برپایه این           171ماه مه یک میلیون و         

بررسی، عملکرد تولید فوالد خام ایران نسبت به رشد تولید               

درصدی است، اندکی کاهش       202  0که رشد      7107تجمعی  

دهد، اما رشد تولید فوالد خام ایران یکی از                     نشان می  

 .شود ها در سطح دنیا ارزیابی می ترین سریع

میلیون   00دستیابی به ظرفیت      0111جمهوری اسالمی در افق  

تن فوالد خام را در برنامه دارد که در پایان سال گذشته ظرفیت             

رود با    میلیون تن رسید و انتظار می        77این بخش به بیش از       

به این مهم برسد. برابر       0201  -  0111ریزی الزم در دوره      برنامه

درصد بود،    7آمار انجمن جهانی فوالد، رشد تولید در ماه مه             

درعین حال رشد میانگین تولید جهانی در دوره پنج ماهه                

 .درصد ثبت شده است 0بالغ بر  7107

ساز جهان    ترین فوالد   همچنین رشد تولید چین به عنوان بزرگ       

درصد در ماه مه نسبت به ماه قبل )آوریل( بوده و در عین               20  0

حال میزان رشد تولید پنج ماهه این کشور در مقایسه با پنج               

درصد گزارش شد. واقعیت      21  1به میزان     7101ماهه نخست   

 7101هزار تن در سال       111میلیون و     010اینکه چین با تولید   

کننده   کشور مورد بررسی و تولید       17رتبه نخست را در بین        

عمده فوالد، به خود اختصاص داد. جمهوری اسالمی در سال             

میلیون تن شمش     200  0( با تولید نزدیک به        0200  گذشته ) 

ساز جهان معرفی     فوالد خام خود را به عنوان چهاردهمین فوالد       

 .کرد

ای   براساس آمارهای انجمن جهانی فوالد، ترکیه رقیب منطقه          

درصدی   27  0( رشد تولید      ایران نیز در ماه گذشته میالدی ) می   

داشت و پیش بینی شده، تداوم این رشد منجر به تقویت قیمت            

قراضه در بازارهای جهانی خواهد شد. میزان تولید فوالد خام در           

میلیون   01پیش از شروع به کار دولت یازدهم رقم           0200سال  

هزار   177میلیون و     00به    0207هزار تن بود و در سال         210و  

هزار تن    111میلیون و     00بالغ بر     0200تن رسید و برای سال      

 20  0اعالم شد. پارسال میزان صادرات فوالد خام ایران بیش از            

میلیون تن شد و در مجموع ارزش صادرات معدن وصنایع                

میلیارد دالر رسید که از نظر وزن و ارزش به               20  1معدنی به   

 .درصد رشد داشته است 01و حدود  21ترتیب 

دستی در سال     میزان صادرات زنجیره فوالد و محصوالت پایین       

تن اعالم شد که به ارزش        007هزار و     107میلیون و     1گذشته  

 01ماهه    7میلیون تن بود. همچنین در مدت         100میلیارد و     7

های بزرگ معدنی      آهن شرکت   میزان تولید کنسانتره سنگ     

درصدی را نشان داد.       12نسبت به دوره مشابه پارسال رشد         

های فروردین و      آهن کشور در ماه      تولیدکنندگان بزرگ سنگ  

تن   011هزار و     02میلیون و     1اردیبهشت امسال در مجموع      

آهن تولید کردند، درحالی که این رقم در مدت            کنسانتره سنگ 

 .تن بود 070هزار و  770میلیون و  1مشابه سال گذشته، 

 انجمن جهانی فوالد: رشد تولید ایران بیش از میانگین جهانی است
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 .مثبت شد 0200بار در یک قرن اخیر، تراز تجاری خارجی آهن و فوالد ایران در سال  برای نخستین

اساس وزن به     به گزارش اقتصاد آنالین، در این سال تراز تجاری خارجی آهن و فوالد کشور )طبق تعریف سازمان تجارت جهانی( بر                      

میزان صادرات آهن و فوالد به        0200هزار دالر بالغ شد. در سال         01اساس ارزش به میزان مثبت        میلیون تُن و بر     7،0میزان مثبت   

که   صورتی  میلیارد دالر بود؛ در     7.0میلیون تُن و ارزش    1.0میلیارد دالر و میزان واردات آن به وزن  7.00میلیون تُن و ارزش  1.7وزن  

میلیارد   2.0از    0200سوم تنزل نکرده بود، ارزش صادرات ایران در سال            بهای متوسط واحد صادراتی آهن و فوالد ایران در حدود یک          

 .رفت دالر فراتر می

تا دی    0201میالدی )دی   7101میلیون تُن در سال       111به گزارش اقتصادآنالین به نقل از شرق ، تولید فوالد خام جهان به هزارو                 

درصد از تولید جهانی را بر عهده داشت. در این سال به               0،07 میلیون تُن و رتبه چهاردهم،        07،0( بالغ شد که ایران با تولید        0200

درصد از    1.0میلیون تُن )    010میلیون ُتن )اندکی بیش از نیمی از تولید جهان(، ژاپن با تولید                  010ترتیب چین با میزان تولید       

درصد( پنج    1.1میلیون تُن )    70درصد( و روسیه با        1.0میلیون تُن )    70میلیون ُتن )شش درصد(، آمریکا با          01جهان(، هند با    

شدند. در اروپای مرکزی و غربی کشورهای آلمان و ایتالیا به              درصد محسوب می    77کننده بزرگ فوالد خام جهان با سهم کلی            تولید

رفتند. در سطح منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، ایران           میلیون تُن تولیدکنندگان عمده به شمار می        72.2و    17.0ترتیب میزان تولید    

میالدی(، مصر    7101میلیون تُن در سال       0.0اولین تولیدکننده فوالد خام است. در این منطقه کشورهای عربستان سعودی )با تولید              

میلیون ُتن( در این زمینه فعالیت دارند. در بین همسایگان ایران،              7.0میلیون تُن( و قطر )      2.0میلیون تُن(، امارات متحده عربی )       0)

 .میالدی بیش از ایران است 7101میلیون تُن در سال  22پس از روسیه، تولید فوالد خام ترکیه نیز به میزان 

میلیون تُن در     00درصد رشد متوسط ساالنه را تجربه کرد و به حدود               1،0، میزان تولید آهن و فوالد ایران         0200-0201در دوره   

و بر حسب وزن      0.02حال رشد متوسط ساالنه صادرات آهن و فوالد ایران در این دوره بر حسب ارزش                    همین  رسید. در   0200سال  

، هفت  0207درصد بود. به عبارتی سرعت رشد صادرات آهن و فوالد کشور به مراتب بیش از رشد تولید آن است. در سال                             01.0

رسید. این روند تداوم      0207درصد در سال      00تدریج افزایش یافت و به        شد که به    درصد میزان تولید آهن و فوالد کشور صادر می         

 .درصد بالغ شد 21به  0200و در سال  71به  0201یافت و در سال 

میلیارد   0.0میلیون تُن )و ارزش       0،2روند صعودی را طی کرد و از میزان            0200تا    0201های    صادرات آهن و فوالد ایران در سال       

اوج واردات )و همچنین مصرف داخلی(        0200تردید سال     میلیارد دالر( صعود کرد. بی      0.7میلیون تُن )و ارزش       07.2دالر( به میزان    

تاکنون کم و بیش میزان واردات آهن و فوالد، کاهش یافته است. در دوره                0200شود. از سال      تاریخی آهن و فوالد ایران محسوب می      

 جشن فوالد بعد از یک قرن
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درصد   0.0و منفی     0.0واردات آهن و فوالد ایران، به ترتیب بر اساس ارزش و وزن، از رشد متوسط ساالنه مثبت                         0201-0200

 .برخوردار بود

های عمرانی    سازی و فعالیت    ، بیش از هر چیز به افزایش ساختمان        01روند پرشتاب مصرف و واردات آهن و فوالد در کشور در دهه               

درصد از کل مسکن کشور تولید شد. انباشت مسکن در حدی باالست که به صورت رسمی                   21شود. در این دهه در حدود         مربوط می 

میلیون واحد در     7،0، تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور به بیش از           0200درصد رشد نسبت به سال        211اعالم شده با بیش از      

میلیارد دالر سرمایه کشور منجر شده،        701شدن بیش از      شود به راکد    بالغ شده است. این موضوع ضمن آن که گفته می           0200سال  

تکرار نخواهد شد؛ بنابراین افزایش       01سال آینده و حتی پس از آن دیگر شرایط دهه              01دهد که در پنج تا        از سوی دیگر نشان می    

 .توجه نخواهد بود مصرف داخلی آهن و فوالد با توجه به تقاضای آتی بخش ساختمان چندان درخور

درباره روند کاهش مصرف داخلی آهن و فوالد در کشور، باید ذکر شود که بخش چشمگیری از آن در اثر تعمیق رکود در صنایع                              

دستی و مصرف نهایی )غیر از ساختمان(، به وقوع پیوسته است. به عبارتی با وجود رشد تولید فوالد خام، میزان تولید صنایع                            پایین

 .دستی کاهش یافته است پایین

کنند. بخش مهمی از تولید فوالد کشور با            درصد از انرژی الکتریکی کشور را مصرف می           01صنایع تولید فوالد کشور در حدود         

گیرد و از سوی دیگر در مجموع، تولید فوالد کشور در صورت تامین انرژی بسیار ارزان و رانت منابع                      وری پایین انرژی صورت می      بهره

دستی   بر( برای تقویت صنایع پایین      تواند به فعالیت خود ادامه دهد. رشد صنایع بزرگ و به اصطالح مادر )باالدستی و سرمایه                  ملی می 

بر از خارج، تأمین      آالت و تجهیزات سرمایه     های صنعتی کنونی که بر واردات ماشین       گذاری ملی دارد. سیاست -زا توجیه اقتصادی  اشتغال

تردید نیازمند بازنگری و      قیمت برای تولید و فروش )صادرات( مواد اولیه با ارزش افزوده پایین تمرکز و تکیه دارند، بی                   های ارزان   نهاده

 .اصالح ساختار جدی برای تأمین منافع کالن اقتصاد و مردم کشور هستند
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 فوالد هرمزگان به سمت تولید فوالد خاص میرود

مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان گفت: فوالد هرمزگان در آینده         

  بدون شک به سمت تولید فوالد خاص خواهد رفت.

 

فرزاد ارزانی درباره وضعیت فعلی فوالد هرمزگان اظهار کرد:             

وضعیت فعلی شرکت، شرایط خوبی است. فوالدهرمزگان نیروی        

قوی، متعهد، جوان و با انگیزه را در اختیار دارد که                  انسانی  

میتوان آن را شرط موفقیت هر شرکتی دانست. نخستین                

موفقیت سوق میدهد، نیروی انسانی       موضوعی که ما را به سمت       

  است.

وی ادامه داد: خوشبختانه فوالد هرمزگان از دیدگاه نیروی               

انسانی بسیار قوی است. البته باید مقداری نظم کاری ایجاد               

گروهی را ترویج دهیم. همچنین از دیدگاه فرهنگ           شود و کار    

سازی باید ارتباط بین واحدها افزایش پیدا کند. چنین توانایی            

هرمزگان وجود دارد و امیدوار هستیم با همکاری          هایی در فوالد    

های صورت گرفته و برنامه ریزی هایی که انجام میشود در این             

  راستا موفق باشیم.

مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان افزود: در بحث صادرات نیز،            

محصول تولیدی در هرمزگان محصولی است که بخش کمی از           

بازار داخلی و مابقی آن راهی بازارهای صادراتی میشود.            آن در   

صادرات خود نیز تابع نظم بازار جهانی است. یعنی باید بازار               

  باشد تا محصولی را صادر کنیم. وجود داشته 

سال اخیر وضعیت     7وی تصریح کرد: وضعیت فوالد در یک تا          

خوبی نبوده است، اما خوشبختانه این وضعیت مانند سالهای             

نیست و بهتر از سال گذشته شده است. امیدواریم با                 پیش  

ظرفیتی که در هرمزگان وجود دارد و وضعیت که بهبود یافته             

ظرفیت کامل فعالیت کرده و محصول خود         این شرکت بتواند با     

  را صادر کند.

به گفته ارزانی، در این رابطه بازارهایی شناسایی شده و                   

  مشتریهای خوبی وجود دارد.

مثبت در      EPS  مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان درباره ایجاد       

، بیان کرد: به طور قطعی در سال جاری نه تنها ضرر               01سال  

کرد، بلکه شاهد سوددهی خواهیم بود. فوالد هرمزگان           نخواهیم  

با توجه به قرارگیری در منطقه بسیار مناسب و در اختیار                  

  مثبت شود.   EPS باعث میشود  داشتن ظرفیت خوب 

وی درباره همکاری با بهرام سبحانی مدیرعامل فوالد مبارکه،            

تصریح کرد: آقای دکتر سبحانی یکی از شخصیتهای بی نظیر             

صنعت به ویژه صنعت فوالد هستند. اگر بخواهیم دو            کشور در   

نفر را در صنعت فوالد کشور نام ببریم بدون شک نفر اول آقای              

زیرا ایشان تمام فرآیند تولید فوالد را به               سبحانی هستند    

جزییات و با عدد و رقم میدانند. این موضوع در سطح کشور بی              

  نظیر است. 

وی همچنین درباره تغییر در بازارهای صادراتی افزود: کار را در            

بازارهای صادراتی که با آنها مشغول به همکاری هستیم، ادامه            

خواهیم داد، اما در کنار آن باید به دنبال بازارهای هدف جدید                

دیگری بود. باید با همه تعامل داشت و نباید محصول تولیدی را            

  یک بازار عرضه کرد.  تنها به 

مدیرعامل فوالد هرمزگان با اشاره به قیمت تمام شده تصریح             

کرد: قیمت تمام شده محصول تولیدی باید کاهش پیدا کند.             

کار باید پرتها را کاهش و میزان مصرف را بهینه کنیم.             برای این   

برای این موضوع برنامه هایی در دستور کار است و باید هدف               

بگیرد. این موضوع تنها شامل تولید نمیشود، بلکه   گذاری صورت  

  باید در بخشهای ستادی نیز برخی هزینه ها را کاهش دهیم. 

درصد هزینه های فوالد هرمزگان در بخش            11ارزانی افزود:    

درصد صرفه جویی     01خرید مواد اولیه است. اگر از این میزان          

  درصد از هزینه ها کاهش پیدا میکند.  1این اقدام  شود، با 

در نتیجه باید این موضوع در تمامی بخشها هدف گذاری شود تا            

  شاهد مدیریت بهینه هزینه ها باشیم.

وی خاطر نشان کرد: ما هیچگاه به دنبال کاهش کیفیت و                 

خدمات ارائه شده به کارکنان خود نیستیم، بلکه معتقد به                

هزینه ها هستیم. باید پول را در جای درست              مدیریت بهینه   

  خرج کرد. روح این سازمان به نیروی انسانی آن است. 
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 ای دارد؟ میلیون تن فوالد چه برنامه 88دولت برای مصرف 

میلیون تن فوالد هدف گذاری شده باید واحدهای متعدد تولید مصنوعات فلزی و کارخانه هایی همچون                        00ایران برای مصرف     

 .خودرو، ماشین سازی، لوازم خانگی و... راه اندازی کند

به گزارش ایسنا، ایران با توسعه واحدهای زیر سقفی کنونی و به بهره برداری رسیدن واحدهای درحال ساخت در حوزه فوالد می                           

میلیون تن فوالد در سال برسد اما سوال مهم این است که آیا برای مصرف این                      00تواند در سال های آینده به هدفگذاری تولید           

 میزان تولید برنامه ریزی جامعی طراحی شده است؟

میلیون تن است که این عدد در         00تا    01باتوجه به آمار کنونی مصرف ساالنه فوالد در کشور           بهادر احرامیان در این خصوص گفت:     

سال های آینده نیز باتوجه به روند توسعه طرح های عمرانی، زیرساخت ها، مسکن و به صورت کلی مصرف داخلی صنایع کشور                            

چندان تغییری نخواهد کرد و در این بین نکته مهم این است که دولت و مسئوالن که به دنبال ایجاد ظرفیت های جدید هستند چه                          

 .میلیون تن ظرفیت هدف گذاری شده باقی مانده دارند 11برنامه ای برای 

میلیون تن    00تا    01میلیون تن فوالد خام )         00این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه تولید فوالد در سال گذشته                  

میلیون تن است، می      21میلیون تن صادرات( بوده است ولی ظرفیت نصب شده کنونی فوالد خام در کشور                    1تا    2مصرف داخلی   

میلیون   11میلیون تن صادرات فوالد و مصرف         00میلیون تن فوالد در کشور؛ رسیدن به          00هدفگذاری مسئوالن برای تولید      گوید:

میلیون تن مصرف ظاهری است که برای         70میلیون تن مصرف واقعی داخلی است و          00تنی در کشور است که از این عدد در واقع            

تولید کاالهای صادرات محور باید مورد استفاده قرار بگیرد و این یعنی ایران به یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان مصنوعات فلزی در                       

 .منطقه و جهان تبدیل شود نکته ای که در حال حاضر بسترهای آن فراهم نیست

تن در سال است که با بسیاری از           711تا    071احرامیان در ادامه با بیان اینکه سرانه مصرف واقعی داخلی فوالد در کشور حدود                  

کشورهای دیگر مشابهت دارد، اظهار کرد: در کشورهای صنعتی همچون کره، چین، ژاپن، هند و... به دلیل آن که تولیدکننده خودرو،                      

ماشین آالت صنعتی، لوازم خانگی و... صادراتی هستند، سرانه مصرف ظاهری تولید فوالد و انواع ورق های فلزی و... باالست زیرا                           

میلیون   00کارخانه های بسیاری برای تولید کاالهای صادراتی، ماشین آالت و... دارند و حاال اگر هدفگذاری ما هم رسیدن به تولید                        

تن فوالد است باید در ابتدا به مصرف این حجم فوالد فکر کنیم و باید به یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان کاال و مصنوعات فلزی                             

تبدیل شویم تا بتوانیم این حجم تولید فوالد را مصرف کنیم وگرنه رسیدن به این عدد نه تنها سودی نخواهد داشت که باعث از بین                           

 .رفتن میلیاردها دالر سرمایه کشور خواهد شد

وی با بیان اینکه ساخت و نصب ظرفیت های جدید فوالد شبیه دکمه هایی است که باید بعد برای آن به دنبال کت بود، می گوید:                             

کشور ما برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و راه اندازی واحدهای جدید با مشکالت بسیاری رو به رو است و به نظر نمی                            

رسد باتوجه به قوانین کنونی، مشکالت ارزی و نرخ ارز، قوانین دست و پا گیر اداری و... بسترهای الزم برای تبدیل شدن به کشوری                          

 .صنعتی همچون ببرهای آسیا در ایران فراهم باشد که در مرحله بعدی بتواند این میزان تولید فوالد را مصرف کند
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