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ماه اخیر بی سابقه بوده است. در چین نیز           6در یک ماه گذشته بازار فوالد روندی افزایشی به خود دید. این افزایش قیمت ها در                  

همانند دیگر کشورها و حوزه های تولید فوالد این روند افزایشی به وضوح قابل مالحظه بود. بسیاری از کارشناسان این افزایش                        

دالر را در این ماه تجربه کرد، می دانند. با این حال گزارشی            57قیمت ها را تحت تاثیر افزایش قیمت سنگ آهن که قیمت باالی  

اجمالی در این خصوص ارائه می گردد. در این ماه کارخانه های فوالد سازی چین یکی از بهترین دوران خود را سپری نمودند.                          

رونق عالی بازار داخلی چین در این ماه سبب شد تا کارخانه های چینی به طور کلی بر روی بازار داخلی متمرکز شوند و کمتر به                          

 بازارهای خارجی چشم بدوزند؛ این امر سبب شد تا قیمت های صادراتی چین رکوردهای تازه ای را ثبت کنند.  

بازار داخلی قوی در داخل چین سبب شد تا قیمت های داخلی رشد سرسام آوری را داشته باشند. کارخانه های چینی در این ماه          

قیمت های صادراتی را به نحوی افزایش دادند که خریداران خارجی کمتر به سمت محصوالت چینی تمایل نشان دادند. برای                        

دالر بر تن فوب بنادر اصلی چین بود اما           477تا    447مثال در بخش میل گرد و در ابتدای این ماه قیمت صادراتی چین در بازه                 

ژوئیه قیمت    11دالر بر تن فوب رسیدند. روند صعودی قیمت ها به نحوی بود که در                   487تا    484در انتهای ماه قیمت ها به        

صادراتی کویل نورد گرم چین به باالترین میزان در سه ماه گذشته خود رسید. در بخش کویل نورد سرد و گرم نیز رشد ماهیانه                          

 دالر بر تن بود.   44و  47قیمت ها به ترتیب 

در انتهای این ماه اما کمی از تالطم و جنب و جوش در بازار داخلی کاسته شد و شیب افزایش قیمت داخلی در اغلب بخش های                           

فوالدی کندتر شد و حتی پیش بینی ها نشان می داد قیمت میلگرد در اوایل ماه اوت روند نزولی را در پیش خواهد گرفت. این                           

موضوع سبب شد تا کارخانه های چینی نیم نگاهی به بخش صادرات داشته باشند، هرچند هنوز هم قیمت های چینی ها به                           

 مضاق خریداران خارجی خوش نمی آمد.
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یکی از بزرگتریـن   که  Zaporizhstalبه گزارش  استیل پدیا، شرکت     

فوالدسازان اکراین محسوب می شود، در گزارش عملکرد خود اعـالم             

تـن مـحـصـوالت        544هزار و  ۳7۲داشته در ماه ژوئن امسال بالغ بر  

 ده است. نهایی فوالد تولید کر

 درصد کمتر از ژوئن سال قبل است. 11۱۲این میزان تولید 

 17۱1همچنین مسئوالن این شرکت اعالم کرده اند تولید چدن با افت       

تن رسـیـده    144هزار و   ۳56درصدی نسبت به ژوئن سال گذشته به        

 است.

نیز در مدت مـذکـور      Zaporizhstal گفتنی است، تولید فوالد خام    

 درصدی داشته است. 11۱6تن بوده که افت  144هزار و  ۲46

در بین ماه های ژانویه تا ژون سال جاری میالدی تولید مـحـصـوالت                

درصد افت درمقایسـه بـا مـدت         8۱۸با   Zaporizhstalنهایی فوالد  

 هزار تن بوده است. 784مشابه سال قبل یک میلیون و 

 افت تولید فوالد یکی از بزرگترین فوالدسازان اکراینی 

تن محصوالت تـخـت      44546۳، ترکیه  به گزارش  

تن در سـال        14556۳فوالدی را صادر نموده است که نسبت به         

 درصدی داشته است. ۳4۳28۲رشد  ۳416

 ۳4۸2۳5تن کویل نورد گرم صادر شده که      ۳767۲۸در این میان    

 ۳416داشته اسـت. در سـال           ۳416درصد رشد نسبت به سال    

تن بوده است. مقصد اصـلـی       5۲474حجم صادرات این محصول     

و بریتانیـا بـا      ۲۸6۸۸، ایتالیا با 414۳44این محصوالت اسپانیا با  

 تن بوده اند. 15665تن و بلژیک با  ۳۸61۸

تن بوده اسـت      67456همچنین حجم کویل نورد سرد صادر شده        

درصد رشـد داشـتـه       11۳2۳۲در حدود  ۳416که نسبت به سال  

تن بـوده   ۲466۲حجم صادرات این محصول  ۳416است. در سال  

و    7۲614ن این محصول،  آمریـکـا بـا            ااست. بزرگترین خریدار   

 تن بوده اند. ۳۸۲8اسپانیا با 

تن بوده است کـه     148448صادرات محصوالت تخت پوشش دار      

 درصد رشد داشته است.  ۳۲42۸1در حدود  ۳416نسبت به سال 

 

 

حجم صادرات این  ۳416در سال   

تن بوده اسـت.     ۲۳۲81محصول  

تـن بـه        ۲8۳۲۳در این میـان      

تن به انگلستان و       87۸۳آمریکا،  

 تن به رومانی صادر شده است. 5816

 644حجم صادرات محصوالت تخت بدون پوشش با عـر  زیـر           

رشـد     ۳416تن بوده است که نسبت به سال           11۳45میلی متر   

حجم صادرات ایـن   ۳416درصدی داشته است. در سال         14۸2۳5

 تن بوده است. 471۳محصول 

تن  ۲754میلی متر نیز      644صادرات محصوالت تخت نازک تر از       

میزان صادرات ایـن مـحـصـول          ۳416بوده در حالی که در سال  

 درصدی است.۲۲211تن بوده و این به معنای رشد  ۳687

تن  ۳758همچنین در رده محصوالت تخت آلیاژی صادرات ترکیه  

 ۲6265کاهـش     ۳416تن در سال  4451بوده است که نسبت به      

 درصدی را تجربه کرده است.

  1720سه برابر شدن حجم صادرات محصوالت تخت فوالد ترکیه در ماه مه 

، عملکرد صادرات ترکیه در نیمه اول سـال          به گزارش  

به طور چشمگیری بهبود پیدا کرد که عمدتا با افزایش فـروش   ۳415

محصوالت مسطح به خارج از کشور و همچنین فروش مـحـصـوالت              

 طویل به مقصدهای غیر سنتی همراه بوده است.

، تولید کنندگان فوالد ترکیه موفق شـدنـد            ۳415در نیمه اول سال     

شان را به طور چشمگیری افزایش دهند و با افـزایـش      مقادیر صادراتی 

میلیون تن برسانـنـد. از        ۸.5درصدی نسبت به سال گذشته ، به          16

مـیـلـیـارد      7.8درصد افزایش ،      ۲1لحاظ ارزش تولید ، کارخانه ها با        

 دالر را به ثبت رسانده اند.

میـلـیـون تـن،        ۲.۳درصدی فروش و رسیدن به        17با وجود کاهش    

بیشترین محصول صادراتی ترکیه ، فوالد بوده است. به گزارش متـال             

بولتن، این شرایط عمدتا به دلیل کافی نبودن تقاضا درخارج از کشور            

ژوئن به وجـود       -و تمرکز تولید کنندگان روی بازار داخلی در ماه مه         

درصدی نسبـت     8.7آمده است. صادرات محصوالت مسطح با افزایش         

 میلیون تن رسیده است. 1.4به سال گذشته ، به 

 درصدی صادرات فوالد ترکیه در نیمه اول سال 21افزایش 
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، تولید فوالد خام در آلمان در ماه            به گزارش   

% برای دومین ماه متوالی     ۳.۲6ژوئن در مقایسه با سال گذشته       

 کاهش یافت.  

میلیون   ۲.61به    ۳415تولید فوالد خام این کشور در ماه ژوئن         

تن رسیده است. این در حالی است که در ماه مشابه سال                  

میلیون تن     ۲.6۸میالدی تولید فوالد خام این کشور           ۳416

بوده است.  در طول ژانویه ژوئن سال جاری، تولید فوالد کشور            

% رشد داشت و به       1.54نسبت به  سال گذشته به میزان            

میلیون تن رسید. توازن نیمی از سال برای صنعت                ۳۳.۳۳

 آلمان مثبت است. 

به گفته استی هال، با توجه به مشکالت ساختاری حل نشده              

محیط زیست،   جهانی و همچنین افزایش خطر محافظت از          

 بخش فوالد آلمان همچنان در معر  خطر است.

درصد   ۸4میزان استفاده از ظرفیت کشور در نیمه اول سال،            

 بوده است. 

  

% 1.2تولید فوالد خام آلمان در ماه ژوئن به میزان 

 کاهش یافت

درصد افـزایـش      ۲1، ارزش صادرات با     به گزارش 

میلیون دالر است. حجم مـقـادیـر          7.8نسبت به سال گذشته ،      

میلیون تن در    ۲درصد ، به  87صادراتی به اروپا با رشد ساالنه  

نیمه اول سال رسیده است. اروپا ، بزرگ ترین خریدار ترکیه در      

این مدت بوده است. در نیمه اول سال ، خاورمیانه با وارد کردن     

میلیون تن محصول از ترکیه در رتبه دوم و آمـریـکـای                  ۳.۳

میلیون تن واردات ، در مکان سـوم خـریـداران         1.4شمالی با  

ترکیه قرار دارند. صادرات به جنوب شرقی آسیا )بـه خصـوص               

کشورهای سنگاپور ، هنگ کنگ ، مالزی و اندونزی ( در نیـمـه          

اول سال ، به طور چشمگیری افزایش یافته است. حجم مقادیر             

درصد ، بـه        61۳صادراتی ترکیه به این مناطق با رشد ساالنه         

تن رسیده است. صادرات فوالد ترکیه در نیـمـه اول       554444

تن بوده است. اگرچه در میلگرد ،           544444سال ، در مجموع     

درصدی نسبت به سال گذشتـه ،          17صادرات ترکیه با کاهش     

 میلیون تن در نیمه اول سال رسید. ۲.۳به 

به گفته انجمن فوالد : دلیل اصلی این افت ،عدم اطمینان بـه           

رفراندوم قانون اساسی کشور بوده است که در آن بـه جـای                

صادرات ،کارخانه ها را  به سمت فروش داخلی سوق داده است.       

میلیون تن کویـل نـورد گـرم،            1.4ترکیه در نیمه اول سال ،       

تـن مـفـتـول و            584444تن لوله های فوالدی ،        ۸71444

 تن مقاطع ، صادر کرده است. 5۲5444

 5.8در ماه ژوئن، صادرات فوالد ترکیه نسبت به سال گذشتـه             

میلیون تن رسیده است. گـرچـه          1.4درصد کاهش داشته و به      

میـلـیـون دالر       ۸44ارزش صادرات در طول ماه ثابت و برابر با  

گفت : ما خوشحالـیـم      BICبوده است. نامیک ایکینکی ، رییس  

که نیمه اول سال را با افزایش در صادرات پشت سر گذاشتیـم.             

تمام شرکت های فوالد، به شدت در تالشند تا کمبود فروش به            

خاورمیانه و شمال افریقا )منطقه منا ( را بهبود ببخشند. ما بـه                

دلیل مشکالت در منطقه منا ، بر روی بازارهای جدید تـمـرکـز      

کرده ایم و  شاهد افزایش صادرات به جنوب شرقی اسـیـا بـه                

خصوص کشورهای سنگاپور ، هنگ کنگ ، مالزی و انـدونـزی             

 هستیم.

 در جنوب شرق آسیا 1720رونق فروش فوالد ترکیه در نیمه اول سال 
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ژوئیه   14، یوروفر در تاریخ دوشنبه       به گزاررش   

گفت: انتظار می رود که چشم انداز مثبت بخش صنعت فوالد              

با حمایت های محافظه کارانه در بازارهای          ۳415اروپا در سال    

 بین المللی تهدید شود.

یک شروع قوی برای این سال و اقتصاد قوی از چشم انداز مثبت      

این سال حمایت می کند. با این حال، افزایش حمایت گرایی              

جهانی و حتی انزواطلبی ممکن است منجر به ترویج تحریفات            

فاجعه بار جهانی تجارت شود. مصرف فوالد ظاهری در اتحادیه            

درصد نسبت    ۲.14به میزان     ۳415اروپا در سه ماهه اول سال        

به سال قبل افزایش یافته است. تأثیر خالص موجودی انباشت            

کمی منفی بود اما افزایش واقعی سهام در دوره مشابه سال                

 پایین تر بود. ۳416

تامین کنندگان داخلی وکارخانجات خارجی نیز از افزایش              

گفت: تعادل   تقاضای فوالد در اتحادیه اروپا خبر میدهند. یوروفر       

بهبود یافته در بازار فوالد اتحادیه اروپا مبنای عرضه به طور                

عمده  می باشد که می تواند به نفوذ مثبت از وظایف ضد                    

دامپینگ در ایجاد ناگهانی واردات کمک کند. داده های اولیه و            

برآوردهای سه ماهه دوم نشان می دهد که مصرف فوالد آشکار            

در روند رشد؛ مثبت باقی مانده است. اکسل اگگرت، مدیر کل              

انجمن، گفت، با این حال، افزایش شدیدی در واردات در ماه               

های آوریل تا ماه مه نشان می دهد که کارخانجات اتحادیه اروپا            

احتماال زمین را دوباره به تامین کنندگان کشور سوم رها کرده            

است. پیش بینی می شود که مصرف انرژی فوالد اروپایی در               

% افزایش یابد،   1.۸4همچنان بهبود یابد و ساالنه         ۳415سال  

هرچند تخریب فصلی تاثیر منفی بر رشد مصرف در سه ماهه              

، رشد  ۳418آخر سال خواهد داشت. انتظار می رود در سال              

 تقاضای فوالد، با کاهش شدید رشد مصرف واقعی، مقابله کند.

اگگرت گفت:  با وجود این سناریوی تقاضای تقریبا مثبت،                

تحریم های واردات همچنان خطر اصلی برای ثبات بازار فوالد            

اتحادیه اروپا خواهد بود. با وجود اینکه هیچ راه حل ساختاری             

برای مشاهده مشکل اساسی ظرفیت های جهانی موجود نیست،         

تعدادی از اقدامات محافظه کارانه و حتی انعطاف پذیری احتماال          

افزایش می یابد. به ویژه، اقداماتی که به طور بالقوه ناشی از                 

ایاالت متحده انجام می شود، ممکن           ۳۲۳تحقیق در بخش     

است منجر به تشدید تحریفات فاجعه آمیز جریان جهانی                

مکانیسم دولتی ایاالت متحده است که        ۳۲۳تجارت شود. بخش    

به رییس جمهور امکان می دهد واردات کاالهای وارداتی را، که            

احتماال خطر امنیت ملی است، اعمال کند. در سه ماهه اول               

، فعالیت تولیدی در بخش های فوالد سازی در              ۳415سال  

% افزایش یافته است،    7.84اتحادیه اروپا در سال گذشته حدود        

فعالیت که باالتر از انتظارات قبلی نسبت به افزایش متوسط               

است. افزایش قابل مالحظه ای در سال گذشته به وضوح با ارقام            

 توضیح داده شد. ۳416کم در سه ماهه اول سال 

نسبت به سال قبل با       ۳416در حالیکه تمامی بخش ها تا سال         

یکدیگر مقایسه می شدند، بخش لوله فوالدی که بیشترین               

افزایش را نشان می داد، با توجه به فعالیت های پروژه خط لوله              

قوی؛ فعال ترین بخش بود. فعالیت تولید در صنایع خودروسازی          

و ساخت و ساز نیز به طور چشمگیری افزایش  داشته است. در              

مثبت است، اگرچه      ۳418و    ۳415نتیجه، چشم انداز سال       

انتظار می رود نرخ رشد تولید در سالهای آینده به عنوان اثرات             

پایه ساالنه کاهش یابد و انتظار می رود که عوامل موقت                   

تحریک در آینده محو شوند. پیش بینی می شود که کل تولید              

به   ۳415در بخش های فوالد سازی در اتحادیه اروپا در سال              

 % افزایش یابد.۳.14 ۳418% و در سال ۲.74

 تحت تأثیر محافظت جهانی  1720چشم انداز مثبت بازار فوالد اتحادیه اروپا در سال 
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، بر اساس آخرین آمار خدمات ترخیص       به گزارش                      

کاال از گمرکات فدرال، حجم صادرات محصوالت فوالد نیمه تمام          

 1،18٪ افزایش نسبت به سال گذشته  به میزان             1۳روسیه با   

 .میلیون تن در ماه مه  رسید

به نقل از متال بولتن، قیمت های باالتر در سال جاری، و نیز                  

تقاضای ضعیف برای محصوالت فوالدی در بازار داخلی، عامل             

 افزایش  صادرات بوده اند.

 فوالد نیمه تمام

محصوالت معامله شده در مارس در ماه مه ارسال شده اند.                 

در متال بولتن در ماه       BIS    میانگین شاخص  بیلت صادراتی       

دالر ارزش گذاری شده بود که شاهد             44۳.7مارس امسال    

درصدی در میانگین ارزیابی هفتگی این محصول            ۳۸افزایش  

بودیم. هم چنین . میانگین قیمت         ۳416نسبت به ماه مه سال       

دالر   4۳6.۸4در متال بولتن     BIS    ارزیابی شده  بیلت صادراتی      

در هر تن فوب دریای سیاه بود که نسبت به مدت مشابه در سال              

 درصدی داشت. 44افزایش  ۳416

 فوالد تخت

درصدی   ۲میزان صادرات فوالد تخت در سال گذشته با کاهش            

تن در ماه مه کاهش یافت.این         568۳44روبرو بود و به میزان       

کاهش صادرات علی رغم افزایش سالیانه قیمت های صادراتی             

  بوده است. میانگین قیمت ارزیابی شده  کویل نورد گرم  صادراتی         

BIS       دالر برای هر     4۸۲.1۲،    در متال بولتن در ماه مارس امسال

 ۲۲۳.74درصد از میانگین       48تن فوب  دریای سیاه بود که             

 افزایش داشت.    ۳416دالری در مقایسه با همان ماه در سال 

٪ افزایش به   1حجم کل صادرات محصوالت فوالدی در ماه مه با           

 1۳میلیون تن رسید و صادرات چدن دراین ماه با کاهش                ۲.4۳

تن کاهش    ۲۸۲،844درصدی نسبت به سال روبرو بود و به             

 .یافت

 

 

، 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              ۳448اگر 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                                     

-یاز 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. 14،  واردات فوالد به این کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل،  ۳415ماه نخست  7گردد. در 

 بزرگترین فوالدساز آمریکا از افت عملکرد مالی خود می گوید

 درصدی میزان صادرات محصوالت فوالد نیمه تمام شده  روسیه در ماه مه  21افزایش 
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، قیمت فوالد زنگ نزن آمریکـا در مـاه          به گزارش  

رسید. علت این امـر    ۳415ژوئیه به پایین ترین حد خود در سال    

را کاهش قیمت مواد اولیه می دانند که سبب کـاهـش قـیـمـت             

 فروش شد، هرچند قیمت پایه، ثبات خوبی داشت.

به گفته یکی از توزیع کنندگان آمریکایی قـیـمـت هـای پـایـه                  

تغییری نداشتند و فقط قیمت های فروش افت داشتـنـد. یـکـی           

دیگر از توزیع کنندگان نیز موافق بود و گفت من شنیده ام کـه             

های پایه تغییری نداشته اند. البته به گفته یکی دیـگـر از           قیمت

کنندگان، وی برای سفارشات ژوئیه خود با تـخـفـیـف در               توزیع

 قیمت پایه مواجه شده است.

به گفته یکی از توزیع کنندگان  تقاضا در بین مصرف کننـدگـان              

نهایی تقریبا پایدار مانده است و فعالیت خرید در بین مشتـریـان               

 تغییری نداشته است.

-برخی از تجار پیش بینی کرده اند که در ماه های آینده کارخانه            

های اصلی فوالد زنگ نزن آمریکا قیمت های پایـه را افـزایـش                

خواهند داد. همچنین آن ها معتقدند که در فصـل تـابسـتـان                  

های پایین مواد اولیه سبب گرفتاری کارخانه هـای فـوالد          قیمت

 زنگ نزن در سطح جهانی شده است.

به عقیده یکی از توزیع کنندگان تاکنون سال خوبی بوده است اما            

ماه ژوئیه برای تعداد زیادی کندترین ماه بوده است. مـن فـکـر                 

میکنم سپتامبر و اکتبر ماه های شلوغی باشند. این ماه مردم فلـز              

اضافی را با قیمت نسبتا کمی می خرند و بنابراین در وضـعـیـت                

 بدی نیستند.

قیمت داخلی کارخانه ها برای برخی از ارقام کمتـر از قـیـمـت                 

وارداتی است. به گفته توزیع کننده قبلی  مواد کمی در انـبـارهـا                

موجود است و بنابراین من از کاهش متعجب می شـوم ولـی از                

 افزایش خیر .

 یکی دیگر از توزیع کنندگان در مورد افزایش قریب الوقوع قیمت

های پایه شک داشت اما در نهایت موافق افزایش قیمـت هـای              -

. به گفته وی  هرچند رزروهای ژوئـیـه پـر شـده امـا                     پایه بود 

یکی .  ها در این ماه رزروهای خود را به سرعت پر نکردند            کارخانه

 دیگر از 

 

 

توزیع کنندگان معتقد است  اگر قیمت ها در خـارج از کشـور                 

 .بیشتر است افزایش قیمت قطعی خواهد بود 

سنت کاهش به     11با    ۲44طبق بررسی ها قیمت ورق نورد سرد        

ژوئیـه   6دالر بر تن(. در روز    ۳4۲6211دالر بر پوند رسید )  1211

در    ۲44میلی متـری گـریـد           ۳قیمت داخلی کویل نورد سرد      

ژوئیه قیمت ورق  5دالر بر تن بود. در روز     ۳417تا    1۸76 چین  

 ۳۳۸4تـا     ۳1۸1تحویل شما اروپا  ۲44میلی متری  ۳نورد سرد  

و  L۲44دالر بر تن بود. همچنین قیمت ورق نورد سرد گـریـد                

دالر    121۳7سنت کاهش به  1۳27سنت و     11به ترتیب با      ۲16

 دالر بر پوند رسید. 1244و 

به تـرتـیـب       ۲44و    L۲44در بخش ورق کویل شده قیمت گرید        

 1۳27نیـز     ۲16سنت کاهش داشت. گرید   ۸۲27و     ۸127تا    11

 L۲16دالر بر پوند رسید. اما نوع   12۳۲7سنت کاهش داشت و به  

 تغیری نداشت.

سنت کاهش به     ۸27با    ۲4۲در بخش میله زنگ نزن قیمت گرید        

سنت کـاهـش    11 با  ۲44دالر بر تن رسید و قیمت گرید        12۳۳

سـنـت      1۲نیز با    ۲16دالر بر پوند رسید. قیمت گرید   1218به  

، بـا     Br5Ni15و   416دالر بر پوند رسید. گرید  1267کاهش به  

 دالر بر پوند رسید. 12۸6و  1244سنت کاهش به ترتیب به  5

 رسید 1720قیمت فوالد زنگ نزن آمریکا به پایین ترین حد خود در سال 
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میلیون تن فـوالد در       ۸7.6به گزارش اخبار فلزات، هند با تولید   

سال گذشته، در رده سوم جهان قرار گرفت. با این حال صـادرات               

محصوالت فوالدی از این کشور، سهم قابل توجهی ندارد. تا جایـی        

درصد از فوالد تولید شده ایـن     14که در سال گذشته تنها حدود   

 کشور، صادر شد.

های افزایش ظـرفـیـت     این کشور در تالش است تا با اجرای برنامه       

المللی این مـحـصـوالت         تولید فوالد، سهم خود را در تجارت بین       

 افزایش دهد.

عـنـوان      بازار اصلـی بـه     14توان به  از بین کشورهای مختلف، می   

مقصدهای اصلی صادرات محصوالت فوالدی این کشور اشاره کـرد          

که عبارتند از : نپال، بنگالدش، امارات متحده عـربـی، بـلـژیـک،                 

ایتالیا، اسپانیا، ایاالت متحده، مالزی، عربستان سعودی و ویتـنـام.           

درصد از سهم بازار صادراتـی ایـن           67کشورهای یاد شده، حدود     

 16دهند. گفتنی است که نپـال بـا واردات                کشور را تشکیل می   

درصد، بـزرگـتـریـن        ۸درصد از فوالد صادراتی هند و بنگالدش با         

بودند. پس     ۳416واردکنندگان محصوالت فوالدی از هند در سال        

از این کشورها نیز، کشورهای امارات متحده عربی، بلژیک، ایتالیـا،           

 های بعدی قرار گرفتند. اسپانیا و ایاالت متحده در رده

ماه  ۸الزم به ذکر است که اگر صادرات محصوالت فوالدی هند در        

توان گفت که طـی     مقایسه شود، می ۳417با  ۳416نخست سال  

کشور با رشد همراه بود. همچنـیـن           ۸این دوره، حجم صادرات به      

 ۳48باید عنوان ساخت که در مدت زمان یاد شده، مالزی با رشد            

درصدی، بیشترین افزایش واردات محصوالت فوالدی از هند را بـه          

خود اختصاص داد. پس از آن ویتنام و بنگالدش با رشد به ترتیـب    

درصدی با بیشترین رشد حجم واردات فوالد از هنـد            146و    158

مواجه شدند. واردات فـوالد       ۳417نسبت به سال      ۳416در سال   

بلژیک و اسپانیا نیز از هند در این دوره شاهد رشد قابل تـوجـهـی       

بود. در مقابل تنها واردات محصوالت فوالدی ایالت متحده از هنـد            

 افت داشت.

الزم به ذکر است که کاهش حجم واردات فوالد ایاالت متحـده از              

 درصد برآورد  74، بیش از ۳417نسبت به  ۳416هند در سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترین دلیل این کاهش حجم واردات ایاالت متحده آمریکا           شد. مهم  

 ، در پی تشدید اقدامات ضد دامپینگ ۳416از فوالد هند در سال 

این کشور علیه بزرگ ترین تولیدکنندگان فوالد جهان از جـملـه             

چین و همچنین اقدامات حمایتی از تولیدکنندگان داخلـی بـوده            

های گمـرکـی      با افزایش تعرفه    ۳416است. ایاالت متحده در سال       

روی محصوالت فوالدی و کاهش واردات این محصوالت به داخـل           

نوعی تالش به حمایت از تولیدکنندگان داخلی داشت. با              مرزها به 

این حال همچنان تولیدکنندگان فوالد ایاالت متحده نـیـازمـنـد             

اقدامات حمایتی بیشتر دولت این کشور هستند و در همین راستا،          

اقدامات ضد دامپینگ این کشور همچنان نیز در سال جاری حتی           

 با شدت بیشتری ادامه دارد.

البته باید اذعان داشت که صادرات محصوالت فوالدی از هند بـه             

، هـمـواره سـهـم       ۳416تا    ۳44۸های    بازارهای جهانی، طی سال   

درصدی از تولید فوالد خام این کشـور را بـه خـود           14کمتر از   

است. بدین ترتیب عمده تولید فوالد این کشور، در              اختصاص داده 

رسد. گرچه این سهـم صـادرات از              بازار داخلی آن به مصرف می     

روند رو به رشدی را طی کرد. تنها در سـال        ۳414تولید تا سال  

دنبال افت شدید قیمتی این محصوالت از حـجـم آن          به  ۳417

، صادرات آن مجددا ۳416شدت کاسته شد. با این حال در سال       به

 در روند صعودی قرار گرفت.

 

 درصد افت داشت 07صادرات فوالد هند به ایاالت متحده بیش از 
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، و به گفته بانک سرمایه گذاری                به گزارش  

Jefferies             واردات فوالد به اتحادیه اروپا احتماال در نیمه دوم ،

سال، بدون در نظر گرفتن نتایج حاصل از تجارت، کاهش خواهد             

 یافت.

ژوئیه گفت: واقعیت این       14بانک سرمایه گذاری در روز جمعه         

است که واردات فوالد در نتیجه افزایش قیمت آسیا 2 کشورهای             

مستقل مشترک المنافع و فروپاشی طیف های درون منطقه ای             

کاهش می یابد. با توجه به وظایف یا بدون وظایف، واردات در ماه              

متال بولتن، اختالفات بین قیمت      ژوئیه با توجه به قیمت هفتگی      

صادرات چینی و     FOCداخلی کارخانه های اروپایی و قیمت های        

طی سه    (HRB)کشورهای مشترک المنافع برای کویل نورد گرم         

در   HRBماه گذشته کاهش یافته است. آخرین ارزیابی های              

دالر به ازای هر تن،        768شمال، جنوب و مرکز اروپا به ترتیب          

 دالر در هر تن بوده است.  748دالر برای هر تن و  7۳7

 

 

دالر در هر تن بوده که این میزان           484چینی اخیرا     HRBارقام  

دالر به ازای هر تن در سه ماه گذشته بوده است. دو مورد                  418

 تصمیمات تجاری در پاییز در اتحادیه اروپا در دست اقدام است.

انتظار می رود در ماه سپتامبر اقدامات موقت ضد انحرافی، علیه              

از چین اعالم     (HDG)واردات کویل گالوانیزه گرم فوالد ضد زنگ        

از   HRBشود. در ماه اکتبر انتظار می رود وظایف قطعی برای               

روسیه، اوکراین، برزیل، ایران و صربستان تعیین شود. به طور               

جداگانه، ایاالت متحده به زودی منتظر تصمیم خود در تحقیق             

خود است که به گفته اتحادیه فوالد اروپا یوروفر،               ۳۲۳بخش  

را تهدید    ۳415چشم انداز مثبت بخش صنعت فوالد اروپا در سال   

از اتحادیه اروپا براساس      پاسخ منفی  و همراه با یک       می کند، 

اظهارات اتحادیه بین المللی صادرکنندگان میلگرد)ایرپاس(             

  ازاد و شوک اور وغیر قابل پیش بینی باشد. میتواند

 1720افت واردات فوالد اتحادیه اروپا بدون توجه به موارد تجارتی در سال 

 

، با وجود روند رو به رشد بازار فوالد در بازار کره جنوبی و در بازار های جهانی، سود عملیاتی و خالص شرکت فوالد  به گزارش 

هیوندای کاهش پیدا کرد. زیرا آنها به دلیل کاهش تقاضای خودرو در چین مجبور شدند که قیمت فروش ورق فوالد خودرو را برای شرکت های  

 تابعه خود کاهش دهند.

درصد کاهش داشته است. در  1۸میلیون دالر بود که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته،  ۲1۲درآمد عملیاتی شرکت در سه ماهه دوم امسال 

گزارش ارائه شده توسط این کمپانی، دلیل این سود کمتر نیز عملکرد نه چندان مطلوب شرکت های تابعه عنوان شده است. در عین حال سود 

میلیون دالر رسید. دلیل اصلی این موضوع هم این بوده است که میزان ورق خودرویی که شرکت  1۳۳درصدی به  46خالص شرکت نیز با افت 

 برای کارخانه های کیا و هیوندای)واقع در چین( تامین می کرد افت فاحشی داشته است و در این سه ماهه به پایین ترین حد خود رسیده است.

در این زمینه مطبوعات چین به صحبت های نماینده یکی از این شرکت ها اشاره داشتند که گفته بود وضع مالیات اضافه بر خودروهای کوچک 

سبب شده که تقاضا برای خودرو به شدت افت کند و رقابت تنگاتنگی بین سازندگان داخلی شکل بگیرد. از همین رو شاهد هستیم که میزان 

 درصد افت داشته است. 64و  78فروش شرکت های کیاموتور و هیوندای در سال جاری به ترتیب 

ر چین همواره یک بازار بزرگ برای شرکت فوالد هیوندای بوده است و در چند سال اخیر نیز همواره روند رو به رشدی داشته است به طوری که د

هزار دستگاه در سال خواهد  ۲44آگوست امسال پنجمین کارخانه خودروسازی هیوندای در چین آغاز به کار خواهد کرد. ظرفیت کارخانه جدید 

میلیون دستگاه در سال می رسد که با این حساب  ۳25بود و بعد از راه اندازی این کارخانه، مجموع تولید شرکت های هیوندای و کیاموتور به 

درصد  ۲8به ازای هرتن فوالد  میلیون تن فوالد مصرف می کنند. تقاضای پایین در چین سبب شده است که میزان سود این شرکت  126ساالنه 

 دالر(کاهش پیدا کند. ۳۸)معادل 

 کاهش تقاضای فوالد چین، سود هیوندای را تحت تاثیر قرار داد
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ژوئیه قیمت سنگ آهن       ۳7در روز    به گزارش           

دالر بر تن را رد کرد که علت آن روند صعودی              54دریایی استانه   

 در بازار چین بود.

 54در ماه گذشته این دومین بار است که قیمت سنگ آهن مرز               

 6۳دالر بر تن را رد می کند. شاخص متال بولتن برای سنگ آهن              

دالر بر تن سی اف آر چین         542۳4درصد عیار در چهارشنبه قبل      

 بود.

تاجران دریافته اند که فروش مواد با مقادیر باالی سیلیکا و آلومینا            

دشوار است و اغلب استعالم ها برای مخلوط ریزدانه پیلبارا،                 

ریزدانه نیومن و درشت دانه استرالیا می باشد. حتی برخی از تجار            

قصد فروش مخلوط ریزدانه پیلبارا در ترکیب با گریدهای دیگر              

ریزدانه را دارند تا پرمیوم بهتری برای گریدهای ریزدانه دیگر               

 ایجاد شود.

به گفته یک تاجر در شرق چین محموله های تحویل آگوست                

دالر بر تن معامله شدند.         127تا    124مخلوط پیلبارا با پرمیوم       

 دالر بر تن انجام شدند.12۳تا  121مناقصات با قیمت 

درصد به    7625یک محموله آگوست شاکل سنگ آهن فوق ریز           

درصد با تنظیم     6۳قیمت میانگین شاخص آگوست سنگ آهن         

دالر   427درصد تنظیم به پایین و تخفیف اضافی          ۲4مقدار آهن و    

 782۲بر تن پیشنهاد شد. همچنین سنگ آهن ریزدانه فورتسکو            

درصد تنظیم رو به پایین و پرمیوم         ۳1درصد با شاخصی یکسان و      

 دالر بر تن پیشنهاد شد. 42۳7

به گفته یک منبع در شرق چین اولویت کارخانه های چین نگه               

داری تولید در باالترین سطح است و این سبب شده تا در حال                

 حاضر تمایل کارخانه ها به گریدهای ریزدانه باالتر باشد.

درصد با بارگیری     6۳تن مخلوط ریزدانه پیلبارا   154444ریوتینتو  

 6۳آگوست را به میانگین قیمت شاخص سنگ آهن               17تا    6

 دالر بر تن پرمیوم پیشنهاد داد. 1287درصد پلت به اضافه 

تن   144444همچنین این معدن سه محموله مشترک شامل            

تن مخلوط درشت دانه پیلبارا با         54444مخلوط ریزدانه پیلبارا،    

 16تا    5سپتامبر، از     8آگوست تا     ۲4بارگیری های مختلف )از      

سپتامبر( را در یک مناقصه خصوصی          ۳6تا    15سپتامبر و از     

 پیشنهاد داد.

درصد با    6۳تن سنگ آهن ریزدانه نیومن عیار         ۸4444بی اچ پی    

دالر بر تن سی اف       5727آگوست را به قیمت       ۳4تا    11ابرگیری  

 آر چین در بازار جهانی سنگ آهن فروخت.

درصد عیار    672۲5تن محموله شامل سنگ آهن         154444واله  

ژوئیه را به میانگین قیمت سنگ آهن          16کم آلومینا با بارگیری      

درصد   1دالر بر تن تنظیم برای هر          12۳درصد پلت به اضافه       6۳

دالری فروخت. محصول فروخته شده شامل          426آهن و پرمیم     

درصد فسفر    424۳7درصد آلومینا و       4271درصد سیلیکا،     7244

 بود.

تن محموله سپتامبر شامل سنگ         87444این معدن همچنین     

دالر بر تن سی      8725درصد ریزدانه کاراخاس را به قیمت      67آهن  

 اف آر چین در مرکز تجارت جهانی سنگ آهن )کورکس( فروخت.

تن محموله آگوست شامل      84444شنیده شد یک معامله شامل       

درصد عیار به میانگین قیمت سنگ        6۲سنگ آهن ریزدانه نیومن     

دالر بر تن پرمیوم در مای         1257درصد پلت به همراه        6۳آهن  

 استیل انجام شده است.

قیمت سنگ آهن مخلوط ریزدانه پیلبارا در منطقه شاندونگ و              

یوان بر تن رسید در حالی که در هفته            7۲۳تا    7۳4تانگشان به   

 دالر بر تن قرار داشت. 7۳8تا  714قبل قیمت ها در بازه 

در روز پنجشنبه اغلب قراردادهای آتی سپتامبر سنگ آهن بر              

دالر بر تن بسته شدند که نسبت به قیمت های روز                  58روی  

 دالر بر تن افزایش داشت. ۳دوشنبه 

 

 دالر بر تن را رد کرد 07قیمت سنگ آهن دریایی مجددا 
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انجمن تولید کنندگان فوالد ایران اعالم کرد: میزان صادرات           

فوالد خام ایران در سه ماهه نخست امسال به یک میلیون و              

هزار تن    16هزار تن رسید که نسبت به یک میلیون و              657

درصدی را نشان می دهد        65در دوره مشابه پارسال افزایش       

به گزارش روز جمعه خبرنگار اقتصادی ایرنا، برپایه جداول             

آماری انجمن مزبور، سهم صادرات بیلت و بلوم از صدور فوالد            

هزار تن در    712 هزار تن بود که نسبت به رقم          571خام  

عالوه بر این سهم      .دوره مشابه پارسال رشد پنج درصدی دارد      

 ۸44صادرات اسلب از مجموع رقم فوالد خام صادراتی نیز              

هزار تن سه ماهه نخست       ۲44هزار تن بود که در مقایسه با         

 . درصدی یافت ۳11رشد  1۲۸7

 1۲۸6صادرات کل تولیدات فوالدی در بهار  **

برابر داده های جدول مزبور، صادرات کل تولیدات فوالدی             

) تیرآهن، میلگرد، ورق گرم و ...( در دوره این گزارش به رقم              

هزار تن عملکرد سه      517هزار تن رسید و در مقایسه با          ۲44

درصدی   78هزار تن بود، افت        517که    1۲۸7ماهه نخست   

جداول مزبور نشان می دهد، باالترین رشد            .نشان می دهد  

صادرات در دوره سه ماهه در این بخش مربوط به میلگرد با               

هزار تن   68 هزارتن است و در مقایسه با          185صادرات  

 . درصدی را ثبت کرد 157صادرات مدت مشابه افزایش 

 درصدی سایر تولیدات فوالدی 77افزایش صدور  **

هزار   15همچنین در بخش سایر تولیدات فوالدی صادرات           

هزار تن سه ماهه پارسال        11تنی ثبت شد که در مقایسه با         

میزان صادرات ورق پوشش      .درصدی نشان می دهد     77رشد  

هزار تن رسید که نسبت به        11دار نیز در دوره این گزارش به        

درصدی را    ۳۳افزایش    ۸7هزار تن در سه ماهه اول           ۸رقم  

 . ثبت کرد

 صدور تیرآهن بدون تغییر **

 45صادرات تیرآهن در مدت سه ماهه نخست امسال برابر با             

هزار تن بود که نسبت به عملکرد دوره مشابه پارسال بدون              

صدور ورق های گرم وسرد در مدت این گزارش به             تغییر ماند 

و چهار هزار تن را نشان می دهد و در مقایسه           ۲4ترتیب ارقام  

هزار تن    68و    71۳با سه ماهه نخست پارسال که به ترتیب           

 .درصدی را ثبت کرد ۸4و  ۸۲بود، افت 

 هزار تن 6واردات فوالد خام  **

 6به رقم     1۲۸6میزان واردات فوالد خام در سه ماهه نخست          

هزار تن در دوره مشابه        ۲۳هزار تن رسید که در مقایسه با          

واردات بیلت و بلوم از مجموع        . درصدی یافت   81پارسال افت  

فوالد خام در مدت سه ماهه نخست امسال پنج هزارتن و                

 ۲1اسلب نیز یک هزار تن به ثبت رسید که در مقایسه با ارقام    

درصدی   84افت    1۲۸7هزار تن بیلت و بلوم سه ماهه نخست         

داشت و اسلب هم برابر با یک هزار تن بود که بدون تغییر                 

 . است

جداول یاد شده در مدت مورد بررسی نشان می دهد کل                

هزار تن رسید که در        6۳۲تولیدات فوالدی وارداتی به رقم        

 14هزار تن سه ماهه نخست پارسال افت            722مقایسه با    

 . درصدی داشت

 

 درصدی داشت 10صادرات فوالد خام در سه ماهه امسال رشد 
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 رشد واردات تیرآهن **

بررسی داده های جدول مزبور حاکی است، بیشترین رشد واردات               

 1۲مربوط به تیرآهن در سه ماهه نخست امسال است که به میزان                 

رشد   ۸7هزار تن سه ماهه       14هزار تن ثبت شد و در مقایسه با رقم           

میزان واردات ورق پوشش دار در دوره           .درصدی نشان می دهد      ۲4

هزار تن رسید که در مقایسه با          ۸۸مورد بررسی این گزارش به رقم        

 .درصدی نشان می دهد 18هزار تن سه ماهه اول پارسال، افزایش  84

 درصدی واردات ورق سرد 1۳افزایش  **

هزار تن ورق سرد وارد کشور        16۲طی مدت سه ماهه ابتدایی امسال        

هزار تن وارداتی دوره مشابه پارسال،         146شد که در مقایسه با رقم         

 . درصدی داشت 1۳افزایش 

 افت واردات ورق گرم، سایر تولیدات فوالدی و میلگرد **

براساس داده های آماری یاد شده، بیشترین کاهش واردات مربوط به             

ورق گرم، سایر تولیدات فوالدی و میلگرد در مدت سه ماهه نخست               

 ۳4و    ۳6،  ۳۸که نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ترتیب افت              ۸6

به گزارش ایرنا، پارسال میزان صادرات فوالد           . درصدی را ثبت کرد    

میلیون تن رسید و برای امسال انتظار می رود به رقم             6ایران به حدود    

 . هشت میلیون تن برسد

میلیون   77ظرفیت فوالد کشور به رقم        1444پیش بینی شده در افق      

میلیون تن اختصاص به صادرات خواهد          17تن برسد که بیش از        

 .داشت

جمهوری اسالمی ایران اکنون چهاردهمین فوالد ساز جهان محسوب           

می شود که در افق چشم انداز رشد هفت پله ای را پیش بینی کرده                 

 .است

 شود درصد تولید فوالد هرمزگان صادر می00

درصد از تولیدات این مجتمع به         57بیش از    :مدیره فوالد هرمزگان با اشاره به ارزآوری مجتمع فوالد هرمزگان گفت                رئیس هیئت 

به گزارش مرکز فوالد ایرانیان و به نقل از ایسنا، امیرحسین نادری با اشاره به                     .شود  بازارهای منطقه و سایر نقاط جهان صادر می         

جایی   های آزاد به دلیل جابه      اولویت انتخاب استان هرمزگان برای تولید فوالد، افزود: با توجه به اهمیت دسترسی صنعت فوالد به آب                 

مواد و استفاده از آب در فرایند تولید، از اهم اولویت، انتخاب هرمزگان برای تولید فوالد است. وی بیان کرد: موقعیت استان هرمزگان                        

مدیره   عنوان یکی از بهترین مناطق کشور برای تولید فوالد محسوب شود. رئیس هیئت               و آمایش سرزمینی سبب شده تا هرمزگان به        

فوالد هرمزگان تصریح کرد: با توجه به زیرساخت موجود در استان هرمزگان و مرکزیت شهر بندرعباس از قدیم سبب شده تا این                           

تر شناخته شود. وی اضافه کرد: فوالد مبارکه این طرح را از مجموعه ٪ایمیدرو٪ که                   منطقه برای توسعه صنعت فوالد کشور مناسب       

برداری کرد و به ظرفیت رساند. نادری ادامه داد: هر            نشده بود، خریداری کرد و هزینه تکمیلی را پرداخت و وارد مدار بهره              هنوز تکمیل 

برداری، با مشکالت خاص خود اعم از تأمین نیروی انسانی، تهیه مواد اولیه، بازاریابی، درک متقابل در منطقه از                      ای برای بهره    مجموعه

رو است و این مجموعه توانسته علیرغم وجود این           مناطق ویژه روبه   های موجود در  کنندگان برق، گاز و همچنین محدودیت قبیل تأمین 

ها ظرفیت خود را ارتقا داده و به ظرفیت اسمی برساند. وی با اشاره به نقش نیروی انسانی متخصص در پیشرفت و                         مشکالت و سختی  

ای است که با غیرت توانسته با          دهد نیروی انسانی توانمند، جوان و شایسته        ترقی اظهار کرد: آنچه در شرکت فوالد خود را نشان می           

های موجود در منطقه غلبه و یکی از بهترین تولیدات اسلب فوالد دنیا را به بازارهای جهانی معرفی کند. رئیس                            مسائل و سختی  

مفتخریم که امروزه کیفیت تولید فوالد در هرمزگان از تمامی اسلب سازهای داخلی بهتر است،                   :مدیره فوالد هرمزگان افزود     هیئت

تواند در این راستا حرف اول را         شود، بلکه وجود نیروی انسانی شایسته و کاردان می           خود سبب پیشرفت نمی     خودی  پیشرفته بودن به  

نام برد و خاطرنشان کرد: با توجه به بهبود اوضاع            ۸6ترین برنامه سال      بزند. وی جبران ضرر و زیان سال گذشته فوالد هرمزگان را مهم 

، فرصت مناسبی برای جبران زیان سال گذشته فراهم است. نادری در پایان گفت: شرکت فوالد               ۸7بازار جهانی فوالد از نیمه دوم سال  

تواند   ، سود مناسبی را کسب و با تداوم این روند تا پایان سال جاری، این شرکت می                   ۸6ماهه نخست سال      هرمزگان توانسته در سه   

مدیره فوالد هرمزگان، بهبود وضعیت سودآوری این شرکت را مستلزم حل مسائل                 زیان انباشته را کاماًل جبران کند. رئیس هیئت         

داخلی استان و تأمین مواد اولیه مناسب دانست و گفت: کیفیت تولیدات فوالد هرمزگان در بازارهای جهانی توانسته بازارهای مناسبی                    

 را برای استان فراهم کند
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معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت از رشد هشت درصدی               

صادرات فوالد در دو ماهه نخست امسال خبر داد و گفت : حجم           

صدور کاالی تولیدی در این بخش به رقم بیش از یک میلیون و             

جعفر سرقینی خاطرنشان کرد: مجموع        .  هزار تن رسید    ۲44

میلیون تن رسید که از        7.8صادرات فوالد خام پارسال به رقم        

هزار تن فوالد خام، و بقیه تولیدات         ۸74این رقم سه میلیون و      

 .مربوط بود

رشد هشت درصدی صادرات فوالد، چهاردهمین فوالد ساز             

ماهه نخست امسال درحالی روی داد که واحد          ۳جهان در دوره    

های بزرگ فوالدی ایران ) از جمله ذوب آهن و فوالد مبارکه (              

 .کاهش صادرات داشتند

 ۸6صادرات واحد های بزرگ فوالدی کشور در اردیبهشت               

درصدی داشت، اما      24نسبت به ماه مشابه پارسال کاهش           

ماهه افت یک درصدی در مقایسه با دوره مشابه سال            ۳عملکرد  

 .را نشان می دهد ۸7

معاون امور معادن وصنایع معدنی وزارت صنعت، پیشتر اعالم            

میلیون تن فوالد خام، جمهوری         18.7کرد: پارسال با تولید       

اسالمی برای نخستین بار رکورد شکنی در زمینه تولید داشت و           

میلیون تنی تولید     77در واقع نشان داد دستیابی به ظرفیت          

 .، بلندپروازی نیست  1444فوالد خام در قالب سند چشم انداز         

انتظار می رود در قالب سند یاد شده، میزان صادرات کشورمان            

 .میلیون تن برسد 17حداقل به 

 ۸6ماهه    ۳سرقینی اضافه کرد: میزان تولید فوالد خام در مدت          

 ۸7میلیون تن شد که نسبت به مدت مشابه در سال             ۲.7حدود  

 .درصدی را ثبت کرد 18رشد 

میلیون   ۳8پارسال اعالم شد: ظرفیت فوالد خام کشور به حدود          

میلیون تن    ۲۲تا    ۲۳تن رسید و انتظار می رود امسال به             

 .برسد

میلیون تن هدف     6سرقینی یادآور شد : پارسال رقم صادرات          

میلیون تن محقق شد و برای          7.8گذاری شده بود که رقم        

میلیون تن شده تا از این رقم صادرات          ۳7امسال نیز پیش بینی     

 .هشت میلیون تنی تحقق یابد

درصدی را    ۳8تولید فوالد خام در دولت یازدهم رشد بیش از            

به عنوان سال پایانی       1۲۸1ثبت کرد،      1۲۸۳  -۸7در دوره    

هزار تن فوالد     ۲61میلیون و     14عملکرد دولت دهم بالغ بر        

میلیون   18برابر با     ۸7خام به تولید رسید که این رقم در سال           

 .هزار تن شد 466و 

 6سال گذشته زنجیره فوالد و تولیدات پایین دستی به میزان              

 6۸۸میلیارد و      ۳تن به ارزش       197هزار و      6۸5میلیون و 

 4۸از نظر وزنی       ۸4میلیون دالر شد که در مقایسه با سال            

 . درصد رشد یافت 4.۲درصد و از لحاظ ارزش 

 آیا ایران ، چین جدید در زمینه بیلت فوالدی است؟ 

بیلت فوالدی ایرانی به دلیل ارزانی، به آرامی در حال نفوذ به بازار                   

آسیای جنوب شرقی است بیلت فوالدی ایرانی به دلیل ارزانی، به آرامی            

در حال نفوذ به بازار آسیای جنوب شرقی است . همانطور که                      

  .محصوالت چین در چند سال پیش این وضعیت را داشتند                    

در چند ماه اخیر معامالت بیلت ایران در اسیای جنوب شرقی که                   

 17تا    14بزرگترین وارد کننده محصوالت نیمه تمام شده فوالدی است          

منابع بوده است. تا کنون فقط تایلند وارد            دالر در تن کمتر از سایر      

کننده مداوم بیلت از ایران بود ولی قیمت پایین محموله ها از این                   

کشور خاورمیانه ای عطش خریداران در کشورهایی مانند مالزی و اندونزی را تحریک کرده است. یک خریدار در اسیای جنوب شرقی                      

این قضیه بسیار مشابه مورد بیلت چین است که در ابتدا          ” به قدری ارزان است که نمی توانیم چشم پوشی کنیم!“به متال بولتن گفت  

 .پخش شد  جلب کرد و سپس به سراسر منطقه ۳414و اوایل  ۳41۲توجه وارد کنندگان فیلیپینی را در اواخر 

 معاون وزیر صنعت: میزان صادرات فوالد هشت درصد رشد یافت
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 آهن اسفنجی جایگزین بخشی از قراضه ذوب آهن شد

مهندس تورج نوابی مدیر بخش آگلومراسیون با اعالم این خبر          

که واحد تولید آهن اسفنجی قائم، در مدیریت آگلومراسیون با           

ششم خردادماه مجدد راه اندازی شد، گفت:              تامین گندله، 

درحال حاضر این واحد با تامین آهن اسفنجی کیفی به عنوان            

جایگزین مناسب بخشی از قراضه مورد نیاز واحد فوالدسازی           

در مدار تولید به شمار می رود و قادر است آهن اسفنجی مورد             

نیاز کارخانه را از لحاظ کمی و کیفی تامین نموده و نقش                 

و  HMR (Hot Metal Raition) موثری در کاهش ضریب   

افزایش راندمان تولید فوالد ایفا نماید وی افزود: در حال حاضر           

 ۳44تا    184   تولید آهن اسفنجی در این واحد سالیانه حدود        

مدیر بخش      .هزار تن با توجه به شرایط موجود است               

آگلومراسیون در خصوص تکنولوژی تولید آهن اسفنجی در           

ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: تکنولوژی جدیدی بر اساس            

شکست گاز طبیعی به روش اکسیداسیون جزئی با نام طرح             

در این زمینه مورد استفاده قرار می گیرد که در اداره               ۳قائم  

ثبت اختراعات نیز به ثبت رسیده است اما تکنولوژی تولید              

آهن اسفنجی در فوالد مبارکه بر اساس شکست گاز طبیعی به           

 روش کاتالیستی با نام طرح میدرکس می باشد

مهندس نوابی مزایای استفاده از آهن اسفنجی به جای قراضه           

تحقق آنالیز  (  1   در کنورتور فوالد سازی را چنین برشمرد:         

شیمیایی استاندارد محصوالت فوالدی در صورت استفاده از           

( ۳آهن اسفنجی به دلیل هموژن بودن و ترکیب یکنواخت آن،     

گوگرد و فسفر کمتر در آهن اسفنجی نسبت به آهن قراضه،              

عملیات تصفیه مذاب کمتر شده و در نتیجه عملیات               (  ۲

متالوژیکی در داخل کوره آسانتر انجام شده و بهره وری                 

با جایگزینی آهن اسفنجی به جای قراضه        (  4می رود،      باالتر

میزان مس، کروم، تنگستن، سرب، قلع و روی و سایر عناصر             

مزاحم و مضر در چدن و فوالد مذاب کاهش یافته و کیفیت و              

خواص مکانیکی محصـوالت ریخته گری و فوالدی افـزایش           

به بهره وری     DRI به دلیل اندازه هماهنگ      (7می یابد ،     

افزوده شده و همچنین آهن موجود به صورت اکسید در آهن            

اسفنجی با حمام کربن واکنش داده که منتهی به جوشش              

مذاب شده و موجب انتقال بهتر گرما و شتاب واکنش سرباره2            

فلز در طی فوالد سازی می شود. به همین دلیل همگونی                

حمام بهبود یافته و منتهی به هیدروژن و نیتروژن کمتری در            

فوالد می شود و کیفیت فوالد افزایش می یابد و شمش های              

باکیفیت به مراتب بهتر جهت تولید انواع محصوالت دیگر              

انبار سازی، انتقال، شارژ و عملیات تولید         (6   تولید می گردد ،   

بهبود (  5ذوب در صورت استفاده از آهن اسفنجی بهتر است،           

میزان خطرات و میزان آلودگی های ایجاد شده در              مصارف،

 .مقایسه با قراضه

در حال    ۳مدیر بخش آگلومراسیون بیان کرد : طرح قائم              

حاضر به صورت مداوم فعال می باشد ولی اهم دلیل توقف این            

عدم تامین گندله به عنوان      (  1   واحد سه دلیل اساسی دارد:     

عدم تامین گاز طبیعی خصوصا در فصل سرما          (  ۳ماده اولیه،   

سال بهره برداری به      ۳4استهالک کمپرسور پروسس طی      (۲

عنوان اصلی ترین تجهیز این واحد و عدم تعمیر یا جایگزین              

 .نمودن آن طی سال های گذشته

مهندس نوابی گفت: در رابطه با تعمیر و نگهداری این واحد              

گراف منظم ماهیانه و سالیانه وجود دارد . شایان ذکر                   

 .پروژه به ظرفیت رسانی این طرح نیز در حال اجرا است  است

  

وی گفت: در زمان توقف این کارگاه بخش زیادی از عملیات              

اجرایی پروژه به ظرفیت رسانی نیز انجام شد و کلیه معارضات            

جهت بهره برداری همزمان با اجرای پروژه به ظرفیت رسانی            

برطرف گردیده و شرایط کارگاه برای بهره برداری و تکمیل             

 .پروژه به طور همزمان مهیا و آماده شده است
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 تست گرم کارخانه گندله سازی نورد فوالد یزد به زودی انجام می شود

کارخانه نورد یزد به زودی تست گرم کارخانه گندله سازی خود را آغاز می کند           

و آقای مهندس بهادر احرامیان در خصوص پرسش چیالن این موضوع را تایید              

چیالن ، متال اکسپرت نوشت:      مرکز فوالد ایرانیان و به نقل از       کردند به گزارش 

کارخانه نورد فوالد یزد که یکی از تولیدکنندگان مقاطع طویل فوالدی است، به          

 .طرح های توسعه ای ظرفیت خود در بخش مواد اولیه ادامه می دهد

این شرکت آمادگی دارد تا ظرف چند هفته آینده به طور آزمایشی تست گرم                

در حال حاضر کارخانه نورد فوالد یزد با راه اندازی این طرح به ظرفیت تولید یک میلیون تن                     .کارخانه گندله سازی خود را آغاز کند      

 .هزار تن در سال داشت      444، ظرفیت   ۳417گفتنی است کارخانه گندله سازی خریداری شده در پاییز            .گندله در سال خواهد رسید    

یک منبع آگاه به متال اکسپرت گفت، ما به راه اندازی و تست گرم این واحد در ماه آینده و حتی زودتر از این زمان نزدیک می شویم.             

 .الزم به ذکر است پیش از این، تست گرم برای ماه های می یا ژوئن پیش بینی شده بود

عالوه بر این نورد فوالد یزد قصد دارد تولید کنسانتره سنگ آهن را با توجه                 .گندله تولید این کارخانه به بازار داخل عرضه خواهد شد         

هزار تن به یک میلیون تن برساند. با این وجود هنوز این شرکت                  744به گسترش ظرفیت کارخانه های فرآوری در استان یزد از             

ماه آینده این تجهیزات به این شرکت تحویل داده شود. از              7یا    4تجهیزاتی در این زمینه خریداری نکرده اما انتظار می رود ظرف              

 .، عملیاتی شود۳418مارس  ۳4اینرو انتظار می رود این تجهیزات تا انتهای سال جاری یعنی 

میلیون تن آن هم با راه اندازی و ساخت کارخانه یک میلیون               ۳در نتیجه می توان گفت این شرکت قصد دارد تولید کنسانتره را به               

  تنی دیگر در یکی از استان های دیگر برساند

به گزارش مرکز فوالد ایرانیان و به نقل از خبرگزاری صداوسیما       

مرکزخلیج فارس، مدیرعامل شرکت فوالد کاوه جنوب کیش            

تن از این محصوالت تولیدی شمش          544هزار و     18۳گفت:  

علی .تن آهن اسفنجی بوده است         ۲۳هزار و      ۲4۲فوالد و    

تن شمش فوالدی     556هزار و     1۲5دهاقین افزود: در این مدت      

به خارج از کشور صادرشده است. وی گفت: ارزش صادرات این            

این محصوالت به     .میلیون دالر است     74ها بیش از        شمش

کشورهای اردن، امارات عربی متحده، اندونزی و تایلند                  

صادرشده است. مدیرعامل شرکت فوالد کاوه جنوب کیش پیش         

میلیون دالر    ۲44بینی کرد تا پایان سال صادرات این شرکت به       

تن شمش    744هزار و     ۳۸5برسد. علی دهاقین گفت: پارسال       

میلیون دالر صادرشده است.        ۸8فوالدی به ارزش بیش از         

مجتمع عظیم فوالد کاوه جنوب کیش یکی از بزرگترین سرمایه          

های بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در حوزه صنایع             گذاری

هکتار در    154در زمینی به مساحت       86مادر است که از سال      

کیلومتری غرب شهر بندرعباس وارد مرحله اجرایی          ۳۳فاصله  

 .شده است

 

 هزار تن محصوالت فوالدی در شرکت فوالد کاوه جنوب 2۸0تولید بیش از 
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ساداتی نژاد گفت: وزارت صنعت نسبت به پیگیری برای               

درصد ظرفیت    54الی    64کاهش تعرفه و تامین تا حدود          

اسمی ورق آهن و مس، تولیدکنندگان میلگرد، لوله پروفیل و          

 .تولیدکنندگان اقدام خواهد کرد

به گزارش خطب شکن، نماینده کاشان و آران و بیدگل با               

اشاره به نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و                 

قانون اساسی در      44نظارت بر اجرای سیاست های اصل          

مجلس اظهار کرد: سهمیه ورق مس برای کارخانه های               

مصرف کننده ورق و نحوه توزیع شمش فوالد برای                    

کارخانجات میلگرد با حضور مسئوالن وزارت صنعت،                

نمایندگان اتاق بازرگانی و نمایندگانی از شرکت های صنایع           

 .مس ایران و فوالد در این نشست بررسی شد

سید جواد ساداتی نژاد از حضور مدیرعامل شرکت های فوالد           

کویر آران و بیدگل و دنیای مس کاشان در این کمیسیون               

خبر داد و تصریح کرد: وزارت صنعت موظف شد نسبت به               

 54الی    64پیگیری برای کاهش تعرفه و تامین تا حدود             

درصد ظرفیت اسمی ورق آهن و مس، تولیدکنندگان میلگرد،         

 .لوله پروفیل تولیدکنندگان اقدام کند

وی با هشدار نسبت به خطر تعطیلی کارخانه ها در صورت              

عدم همکاری و حمایت از آنان تاکید کرد: سیاست تقویت              

صنایع پایین دستی در صنعت باید پیگیری و شرایط ادامه             

کار، کارگران نیز فراهم شود تا کارخانه ها در معر  تعطیلی            

 .قرار نگیرند

ساداتی نژاد برنامه ریزی برای جلوگیری از خام فروشی را              

خواستار شد و خاطرنشان کرد: باید از تولید ملی حمایت و بر            

قانون اساسی در مجلس نظارت       44اجرای سیاست های اصل     

 .شود

وی اضافه کرد: نباید مانع از صادرات فوالد شد و بازارهای               

 .جهانی را در فروش شمش فوالد و مس کاتد باید حفظ کرد

روزهای گذشته خبرهایی از تعدیل نیرو در مجتمع فوالد              

کویر آران و بیدگل به دلیل عدم حمایت دولت و افزایش                

تعرفه واردات شمش در محافل خبری به گوش می رسید که            

هیچ گاه از سوی نهادهای رسمی تایید نشد اما نامه ای با                

امضای سی نفر از نمایندگان در خصوص رفع مشکل تامین             

شرکت بزرگ کشور از جمله        1۲مواد اولیه صنایع فوالدی      

فوالد کویر آران و بیدگل خطاب به رییس جمهور آماده و               

 .ارسال شد

مجتمع فوالد کویر آران و بیدگل به عنوان یکی از کارخانه              

کارگر،   1۳44های نوین بخش خصوصی در غرب آسیا، با             

بزرگترین کارخانه تولید میلگرد و کناف با بهترین کیفیت در           

 .کشور است

 وزارت صنعت تعرفه ورق آهن و مس مورد نیاز تولیدکنندگان را کاهش می دهد  
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  توان به شرح رخدادهای آن پرداخت حتی تصمیم            ای از این بازار ترسیم کرده که تنها می            گانه در بازار فوالد چهره       های چند   ابهام

تومان در بدنه بازار فوالد، افزایش        ۳444ها به بیش از       سازان و فعاالن پرسابقه بازار نیز کمتر حاضر به اظهارنظر هستند رسیدن قیمت            

های فروش پس از رشد قیمتی از سوی برخی از واحدهای تولیدی، نگرانی از ادامه رشد                   بهای شمش در بورس کاال، بسته شدن کانال       

ها در کنار ضعف نسبی عرضه        انداز قیمت   گیری با ابهام در چشم        ها، کاهش توان تصمیم     ها و نگرانی بیشتر از ریزش متعاقب قیمت         نرخ

کند که اجازه اظهارنظر شفاف را نیز دریغ داشته             ای نا متوازن از این بازار را ترسیم می          شمش در روزهای اخیر مواردی است که چهره   

های   ها از ناحیه قیمت     رسانی به رشد نرخ     ها در بازار فوالد آغاز شده اگرچه شاهد سوخت       رسد جریان سوم رشد قیمت نظر می به .است

های قبل در بازار داخلی با بزرگ            المللی بازار فوالد در مقایسه با رخدادهای ماه            های بین     جهانی هستیم هرچند که گویی واقعیت      

آید اگرچه رفتارهای اجرایی و         شمار    ها به   تواند یکی از دالیل رشد نرخ         رو هستند. اظهارنظرهای موجود خود می       به    نمایی مشهودی رو  

 .توان به دقت از برخی رخدادها در بازار فوالد رمزگشایی کرد معامالتی برخی از فعاالن بزرگ بازار چندان هم شفاف نیست و نمی 

  و سپس سقوط آزاد نرخ را در اذهان زنده می           ۸7ها تا اردیبهشت        ، رشد قیمت  ۸4های اخیر، تجربه اسفند         ها در هفته      نوسان قیمت 

دهد که هنوز هم فضا برای ادامه افزایش           ها در روزهای اخیر در مقایسه با سال گذشته نشان می               کند، هرچند که حجم رشد قیمت     

ها در بازار شرایطی را ایجاد کرده که باید به             ای که باید با نگرانی از آن یاد ک رد ولی بیم و امید فعالیت                  ها وجود دارد. نکته       قیمت

تمامی جوانب و عواقب تصمیمات با دقت باالیی توجه کرد. در هر حال فعاالن بازار هستند که در نهایت هزینه تصمیمات درست یا نا                         

کنند؛ بنابراین باید اوج توجه را به رخدادهای روزهای اخیر متوجه ساخت، هرچند که ممکن است حفظ                    درست خود را پرداخت می      

دهد که از     ها نشان می      جانب احتیاط و پیگیری استراتژی حفظ موجودیت را نیز در این شرایط تعقیب کرد. نگاهی به نوسان قیمت                   

درصد در بازارهای مختلف مصنوعات فوالدی برای تحویل از انبار تهران ثبت              ۳7تا    ۳4هایی بین     ابتدای خردادماه تاکنون رشد قیمت    

وجو کرد تا جایی که در روزهای اخیر شاهد سومین پله رشد قیمتی                هفته اخیر جست    ۲شده، هرچند که اوج رشد قیمتی را باید در            

ها به ثبت رسید ولی پس از آن شاهد رشد مجدد نرخ در اوایل                 ها را افزایش منطقی نرخ      هستیم. اواخر خردادماه پله اول رشد قیمت      

جاری نیز پله سوم رشد قیمتی با شیبی بسیار تند به ثبت رسید. با توجه                 تیرماه بودیم که از اواخر هفته گذشته و در روز ابتدایی هفته           

ها در    تومانی در بازار میلگرد شاید پله چهارمی برای افزایش قیمت            ۳444شدن سقف روانی      به تجربیات پیشین و همچنین شکسته       

 .کار نباشد ولی این روند افزایشی مشخص نیست که تا چه زمانی میهمان این بازار خواهد بود

 فوالد روی سومین سکوی جهش
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 آهن در بورس کاال  اما و اگرهای شمش ذوب

 14رو شد تا جایی که          به  تومانی با رقابتی جدی بین خریداران رو        1764آهن اصفهان در بورس کاال با قیمت پایه           عرضه شمش ذوب  

تنی   7444ریال را برای دو معامله مجزای         ۸88هزار و     17ریال بر هر کیلوگرم و        111هزار و    16های  هزار تن عرضه در نهایت قیمت 

ثبت رسید. به عبارت      های معامله نیز در تابلوی بورس به          های پیشنهادی کمتر از نرخ        هم تقاضا با قیمت     به ثبت رساند. هرچند که باز     

که   آهن اصفهان در بورس کاال به محکی برای وضعیت کلی در بازار فوالد بدل شد تا جایی                     هزار تنی شمش ذوب     14تر عرضه       دقیق

دهد بازار عطش بسیاری برای خرید دارد.         های پایه را پیشنهاد دهند که نشان می           هایی باالتر از قیمت   اغلب خریداران حاضر بودند نرخ 

شود، این مطلب است که چرا با وجود           وگوی اهالی بازار شنیده می         نکته مهمی که در این بین شاید مغفول بماند و در خالل گفت              

سازند؛   آنکه در بازار شمش به اندازه کافی وجود نداشته و واحدهای نوردی شاید مشکل تامین شمش خود را به سختی مرتفع می                           

کنند تا تقاضای اصلی در بازار فوالد پوشش داده شود. این               صورت مستقیم میلگرد در بورس کاال عرضه نمی         واحدهای تولیدی خود به   

 18تومان در     16۸7هزار تن با قیمت       14آهن اصفهان در هفته گذشته         در حالی است که آخرین عرضه مورد استناد میلگرد ذوب           

چهارم معامله شمش روز گذشته و البته تا لحظه تنظیم این             تن آن مورد معامله قرار گرفته است یعنی یک          ۳744تیرماه بوده که تنها     

ای     آهن در بورس کاال برای روز جاری ثبت نشده است. عدم عرضه میلگرد و عرضه شمش خود نکته                      گزارش نیز عرضه میلگرد ذوب    

است که در وضعیت فعلی و البته رکود نسبی تقاضا برای مصنوعات فوالدی و محصوالت نهایی این صنعت نیاز به بحث و بررسی                             

 .تری دارد دقیق

های فعلی بسیار     دهد که گفتمان غالبی درخصوص وضعیت بازار فوالد وجود ندارد و اگرچه قیمت                 وگو با اهالی بازار نشان می        گفت

رسد، اگرچه آدرس بنگاه )انبار در نقاط مختلف کشور(           صورت جسته و گریخته به ثبت می        هم خرید به    کند ولی باز    ترسناک جلوه می  

های گذشته ثبت شود      شود. همین موارد موجب شده تا خرید اگرچه کمتر از روال عمومی بازار در هفته                   در مکانیزم فروش لحاظ می    

صورت پلکانی در کنار خرید هرچند محدود خود، دلیلی برای بستن فروش محسوب               های پیشنهادی در روز گذشته به   ولی رشد قیمت 

کنند که در این      هم خریداران اقدام به خرید می        دهد ولی باز    های خود را افزایش می           تر فروشنده قیمت    شود. به عبارت ساده       می  

ترین رویکردها توقف فروش خواهد بود.این شرایط خود دلیلی برای نگرانی بیشتر است، زیرا واحدهای نوردی، نه                   شرایط یکی از ساده     

توانند در برابر این روند افزایشی موضعی فعال اتخاذ کنند،             ها اقدام به خرید گسترده شمش کرده و نه می              توانند با رشد قیمت     می  

بنابراین ترجیح خواهند داد تا ذخیره هرچند محدود خود را حفظ کرده و به انتظار آینده بنشینند. همین وضعیت خود دلیلی برای                         

 .ها هم زمان سازد شمار رفته و تقاضای محدود فعلی را با رشد قیمت ها به کاهش عرضه 

 تومانی ۳444شکستن سقف روانی میلگرد 

تومانی شکسته شده و همین        ۳444ها رکورد میلگرد      دهد که سرانجام پس از سال        های فروش متعدد نشان می         نگاهی به لیست  

ها وارد فاز سوم خود شده است.         گذارد، زیرا متفق القول خواهند شد که رشد قیمت        رخداد تاثیر قابل توجهی بر اهالی بازار بر جای می 

 ۳444ها را استارت زده ولی معامله میلگرد              افزایش قیمت شمش در بورس کاال اگرچه طرز فکر آغاز جریان سوم افزایش قیمت                

ها محقق شده و پتانسیل تغییر طرز فکر اهالی بازار را ایجاد خواهد کرد. این در حالی است                     تومانی بحث دیگری است که پس از سال       

کند و دیگر دلیلی      ها در بورس کاال در کنار تقویت نرخ در بازار میلگرد خود زنجیره افزایش نرخ را تکمیل می                      که ادامه رشد قیمت   

نشینی احتمالی خریداران نیز سخن گفت،        توان از عقب    گذارد. در برابر این طرز فکر می          ها باقی نمی      برای عدم حمایت از رشد قیمت     

ها در شرایط نابسامان فعلی به افزایش بیشتر نرخ نیاز دارد اگرچه ممکن است همین کاالهای خریداری         زیرا خرید میلگرد با این قیمت 

دهد که      های مختلف در روزهای اخیر در بازار فوالد نشان می            شده نیز در نهایت بازاری برای فروش نداشته باشد. نگاهی به تحلیل             

اند که با توجه به حجم تقاضای مؤثر از           ها حتی در سطوح پیشین نیز بدبین بوده         بخش بزرگی از فعاالن بازار نسبت به افزایش قیمت        

ها با ابزار سفته بازی بوده ایم که البته با معامالت             کننده نهایی منطقی به نظر رسیده ولی باز هم شاهد ادامه رشد قیمت                سوی مصرف 

 .بورس کاال به تایید رسید

توان آن را       ها به تفصیل در مورد آن سخن گفته شد واقعیتی است که نمی                افزایش بهای شمش در بازارهای مختلف که در رسانه         

های جهانی هم مطلب دیگری است که نیاز به تفسیر دارد. تقریبا همه متفق                کتمان کرد اگرچه تاثیرپذیری بازار داخلی از رشد قیمت        
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 هایالقول هستیم که توانمندی تولید کل در صنعت فوالد کشورمان بیش از تقاضای داخلی است، بنابراین بازارهای صادراتی را باید یکی از نیاز                           

و ان  واقعی برای آینده بازار فوالد به شمار آورد. حال در این شرایط یعنی قیمت گاز مصرفی مطلوب و بهای سنگ آهن ارزان تر از اغلب نقاط جه                              

های جهانی مطلبی است که       برتری تولید به نسبت مصرف داخلی، پایین تر بودن بهای شمش و سایر مصنوعات فوالدی در کشورمان به نسبت نرخ                     

هانی ها نسبت به بازارهای ج      رسد اگرچه ذات صادرات محور شدن بازار فوالد نیز به این رویکرد قیمتی یعنی پایین تر بودن قیمت            منطقی به نظر می  

 .نیاز دارد

حال در این وضعیت که واحدهای بزرگ تولیدی مستقیما اقدام به عرضه صادراتی شمش کرده و برخی از واحدهای تولیدی در کشورمان در                               

یکی از  اند، باید نگران استراتژی صادراتی کشورمان باشیم، زیرا صادرات را به                ای برای خود ایجاد کرده        های اخیر نیز تعهد صادراتی گسترده       هفته

اند گویی به جای میلگرد و مصنوعات فوالدی در حال صادرات فوالد خام هستیم که البته اما و اگرهای                        های تولید متصل کرده     ترین حلقه   ضعیف  

فراز و  با  خاص خود را نیز داراست. نکته دیگر آنکه قطعا تولید کنندگان شمش در ابتدا به ایجاد بازاری امن و دائمی نیاز دارند تا بازاری موقتی                                

، بودفرودهای قیمتی، بنابراین حفظ خریداران دائمی در بازار داخلی و صادرات میلگرد و تیرآهن در نهایت برای تمامی صنعت فوالد مفید خواهد                           

 .زیرا ممکن است با نابودی بخشی از واحدهای نوردی، بازاری دائمی برای مدتی طوالنی از گردونه رقابت حذف شود

های سنگینی روی     ها و البته پس از کاهش نرخ ممکن است بدهی            های پیشین نشان داده که در صورت ادامه این وضعیت یعنی رشد قیمت                 تجربه

دهد که نبود استراتژی      دست برخی واحدهای تولیدی بر جای بماند که ممکن است به زیان بدنه صنعت نورد ایران تمام شود. موارد فوق نشان می                       

نوسان در شرایطی که ردپای بازارسازی نیز در             های بزرگی را از آینده بازار مصنوعات فوالدی ایجاد کند، به ویژه               تواند نگرانی   صادراتی دقیق می  

ها شرایط به جایی میل خواهد کرد که واردات شمش در دستور کار قرار بگیرد که همین                       ها به چشم بخورد. در صورت ادامه رشد قیمت            قیمت

پذیر دهد که در چارچوب قانون رفع موانع تولید رقابت            ویژگی کافی است تا چهره دیگری از بازار را مشاهده کنیم. بررسی بندهای قانونی نشان می                  

در بورس      اکنون  این پتانسیل وجود دارد که عرضه شمش به بازارهای صادراتی نیز پس از تامین نیاز داخلی صورت پذیرد همچون وضعیتی که هم                       

و به  ای توأمان الزم است تا چهره این بازار تغییر کند              های رسمی و رسانه       کاال برای مواد اولیه محصوالت پتروشیمی وجود داشته و تنها پیگیری           

توان به این رویکرد جدید نیز با نگاهی منطقی و             جهت حمایت از صنایع داخلی تغییر جهت دهد. با توجه به وجود تجربه کافی در بورس کاال می                   

 .گیری این شیوه خواهیم پرداخت اجرایی نگریست. در صورت نیاز در آینده به راهکارهای به کار

میلیارد تن    ۲ایران در کمربند معدنی دنیا قرار دارد و با دارا بودن                 

آهن در      تر دارنده ذخایر سنگ     کشور بر   11آهن جزو       ذخایر قطعی سنگ  

فروشی مواد معدنی آهنی در اقتصاد ایران با توجه به             جهان است. خام  

ها و... معضل بزرگی        های کالن بانکی، مالیات       ای، سود   نظام یارانه 

ریزی   رود؛ در حالی که برای فرآوری این مواد باید برنامه              شمار می   به

 .دقیق و منسجمی انجام شود

در شرایط رکود به دلیل عدم وجود تقاضای داخلی و نیز تفاوت فاحش             

کننده مجبور است به خریدار خارجی         های داخل و خارج، تولید      قیمت

کنند و    کننده تعیین تکلیف می     پناه برده و بنابراین ایشان برای تولید       

مجبور خواهد بود با توجه به کمبود مشتری داخلی به بازارهای                   

خواهند کاالی خود را به فروش        خارجی رجوع و با قیمتی که آنان می        

 .برساند و بنابراین به خود و اقتصاد کشور ضربه خواهد زد

در این شرایط بازارسازی صورت نخواهد گرفت، بازارسازی در زمان              

المللی آسان نخواهد     رونق صنعت معنادار خواهد بود. ورود در بازار بین         

بود و حفظ این بازار نیز مشکالت فراوانی دارد، به همین دالیل شاید               

کننده مواد معدنی در کشور به          های مصرف   نیمی از ظرفیت کارخانه    

ها سرمایه بسیار     که این کارخانه    رسند، در حالی    ظرفیت واقعی خود نمی   

دلیل عدم ثبات رویه و         شوند و به     بزرگی برای کشور محسوب می      

شود.   ای از آنها نمی      نامشخص بودن شرایط در آینده، عمال استفاده         

ها و در کنار      های دولتی به این طرح      های عمرانی و بدهی     کاهش طرح 

آور دولتی منجر به کمبود شدید تقاضا و افزایش            های سرسام   آن هزینه 

ها و اخراج      ها شده و نهایتا با توقف بخشی از تولید کارخانه               هزینه

اند تا حدودی     های جاری، برخی از آنها توانسته       کارگران و کاهش هزینه   

اندازی تولید داخلی،     خود را سرپا نگه دارند. در شرایط فعلی جهت راه          

 فروشی مواد اولیه صنعت آهن و فوالد کشور جلوگیری از خام



 ماهنامه نامه خبری 

18 

بهتر است مواد معدنی خام پس از تبدیل به محصوالت میانی و نهایی با ارزش افزوده باالتر در کشور به تولید برسند و آنگاه صادر                              

خصوص کاالهای معدنی( در رونق،       نفتی )به   توان نقش مهم صادرات غیر      های اقتصاد مقاومتی نمی     شوند. در کنار آن با توجه به سیاست     

اشتغال و کسب درآمدهای ارزی برای تامین نیازهای وارداتی و همچنین کاهش تاثیرپذیری کشور از تحوالت سیاسی و اقتصادی                        

 .آید را نادیده گرفت وجود می واسطه تکیه بر اقتصاد نفتی به جهان که به

کند، به منظور افزایش سهم       ها حرکت می    ای و کاهش تعرفه     در تحوالت نوین اقتصاد جهانی که به سمت حذف کلیه موانع غیرتعرفه             

کشور در اقتصاد جهانی و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، افزایش صادرات نقش مهمی را ایفا خواهد کرد. در مبحث                             

آهن، کنسانتره، گندله آهن، آهن اسفنجی و بعضا شمش فوالدی و نیز مواد                فروشی مواد معدنی )شامل سنگ      فروشی یا عدم خام     خام

اولیه فوالدسازی مانند فروآلیاژها( در شرایط مختلف اقتصادی باید پارامترهایی مانند میزان تولید ساالنه، میزان نسبی ذخایر موجود                    

زایی را مد نظر      آالت و تجهیزات تولیدی، میزان ظرفیت خالی صنایع معدنی و اشتغال             وری ماشین   در کشور، میزان تکنولوژی و بهره     

گیری صادراتی در     تواند به آسانی جهت     داشت. بررسی دقیق و کارشناسی موارد فوق در کنار یکدیگر در مقاطع زمانی مشخص می                 

 .فروشی را مشخص کند فروشی یا عدم خام خام

 :توان پیشنهاد داد فروشی موارد زیر را می فروشی یا منع خام گذاری خام درخصوص فرآیند وضع سیاست 

 .کارگیری آنها در کشور بررسی تکنولوژی و فناوری جهانی مورد استفاده در بخش اکتشاف، معدن و صنایع میانی و امکان به - 

 .سنگ، منگنز، کرومیت و سایر مواد معدنی مورد نیاز در تکمیل زنجیره تولید فوالد های زغال نیاز به اکتشافات جدید در بخش - 

های   فروشی مواد معدنی نامبرده و وضع تعرفه صادراتی برای تمامی محصوالت قبل از محصول نهایی، تعرفه                     وضع ممنوعیت خام   -

پذیر بوده    ها باید انعطاف    صادرات باید به نحوی سامان یابد که چرخه تولید به سمت تولید محصول نهایی حرکت کند. البته این تعرفه                   

ها در    و با توجه به تغییرات قیمت جهانی مواد معدنی و شرایط داخلی کشور به آسانی قابل تغییر باشد تا ضمن استفاده از این مزیت                         

 .داخل، امکان توسعه بازار و صادرات را نیز مالحظه کند

های ذوب هستند، تا زمان       سازی چرخه تولید و کارخانه      های نوپا که در حال ساخت و آماده           های صادراتی برای مجموعه     کاهش تعرفه  -

 .برداری آغاز بهره

گذاری بخش خصوصی داخلی و       ها و فراهم کردن بسترهای مناسب برای سرمایه         گذاری  اعتماد به بخش خصوصی در روند سیاست       - 

ها   الساعه، تا به تبع آن کارخانه       مدت و به نوعی خلق      های کوتاه   خارجی از ابتدای چرخه آهن و فوالد و پرهیز از هرگونه تصمیم و برنامه             

 .ریزی مدونی داشته باشند نیز بتوانند برنامه

تر است ایجاد شرایط هموارتر برای        گذاری مقام معظم رهبری و دولت محترم برای تولید و بالطبع اشتغال افزون               که هدف   در زمانی  - 

گشای شرایط رکودی در داخل کشور باشد و ورود منابع حاصل از این راه صنعت و اشتغال                      تواند گره   ها می   صادرات در همه زمینه   

شود، ممکن است شرایط صادرات مواد        برداری انجام می    با تغییراتی که هر سال در تکنولوژی و بهره           -کشور را نفسی دوباره ببخشد.    

 .بهره بماند توانست به دست آورد بی های بعدی مهیا نباشد و کشور از درآمدهایی که می معدنی در سال
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ای است که از      کرباسچی گفت: آهن اسفنجی یکی از مواد اولیه        

الکتریکی استفاده    های قوس   آن برای تولید فوالد خام با کوره        

آهن   اسفنجی محصول احیای مستقیم گندله سنگ       شود. آهن   می

است. این محصول، عیار باالیی دارد و با توجه به کمبود ضایعات            

آهن، افزایش قیمت و مشکالت محیط زیستی ناشی از استفاده           

ترین   توجه قرار گرفته است. وی تاکید کرد: ایران بزرگ          آن، مورد 

های   رود و از روش      شمار می   کننده آهن اسفنجی دنیا به       تولید

شود که    گوناگونی برای تولید این محصول در کشور استفاده می        

  هستند. دو تکنولوژی    HYL و MIDREX ترین آنها   مهم

هایی مواجه هستند؛ بنابراین واحدهای         شده با محدودیت     یاد

اند تا این موانع را به        صنعتی در طول سالیان مختلف تالش کرده   

 .حداقل برسانند

در ایران گفت: برای نمونه با ایجاد         MME عامل شرکت   مدیر

شرایط مختلف جهت بهبود ورودی گندله، کسب متالیزاسیون          

و     بری بیشتر، اقدامات متعددی را انجام داده         باالتر یا نرخ بهره   

بنابراین  .اند  هایی را با هدف بهبود شرایط تولید ارائه کرده           طرح

ها در مسیر خود با پیشرفت و بهبودهایی مواجه             این تکنولوژی 

است. کرباسچی گفت: در همین راستا متخصصان کشور              شده

های احیایی آشنایی کامل داشتند، تغییرات و           که با تکنولوژی  

اصالحات متعددی را انجام داده و روشی را ابداع کردند که                

را دارا باشد. وی     HYL و MIDREX روش  ۳های هر     مزیت

متخصصان ایرانی بر اساس تجربیات خود، ابتدا یک ایده           :افزود

 را مطرح و سپس روش احیای جدیدی را تحت عنوان پرد               

(PERED) ابداع کردند. 

در این تکنولوژی تالش شده تا از مزایای دو روش قبلی بهره               

ها افزایش پیدا     گرفته شود و حتی در موارد متعددی این قابلیت        

کنند.وی گفت: در تکنولوژی نام برده، امکان تولید محصوالت            

 Directآهن،      متنوعی همچون احیای مستقیم سنگ          

Reduced Iron  صورت مخفف   یا به DRI    بریکت گرم آهن ،

مطابق با نیاز مشتری وجود         HDRI و (HBI) اسفنجی

دارد.کرباسچی تصریح کرد: برای تولید محصوالت در تکنولوژی         

سنتز استفاده کرد.      توان از گاز طبیعی یا گاز          یاد شده می   

توانند هر ساله با       شده با این تکنولوژی می        واحدهای احداث 

هزار تن آهن     844هزار تن تا یک میلیون و         444ظرفیت حدود   

 .اسفنجی تولید کنند

 روش جدید تولید آهن اسفنجی

در ایران تاکید کرد: سابق بر این،          MME عامل شرکت   مدیر

 های  برای احیای گندله آهن و تولید آهن اسفنجی، از روش             

 تولیدکننده آهن اسفنجی  ترین ایران، بزرگ
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MIDREX و HYL      گیرند، موظف هستند     شد، بنابراین واحدهایی که از این تکنولوژی بهره می             در داخل کشور استفاده می

حاضر از آنجا که تکنولوژی جدید از         پرداخت کنند اما در حال     HYL و MIDREX عنوان حق عضویت در کلوپ      ای را تحت    هزینه

ها معاف خواهند بود، بنابراین در        گونه هزینه   سوی متخصصان ایرانی ابداع شده و به ثبت رسیده است، واحدهای داخلی از پرداخت این              

 energiron حاضر با تغییر صاحبان آن با اسم        در حال  HYL همراه دارد.وی افزود: روش     های تولید را به     ابتدای امر، کاهش هزینه   

 .کند فعالیت می

های   های جدید در روش     های گذشته دارد. تغییرات ایجاد شده در کوره         هایی با روش    کرباسچی خاطرنشان کرد: تکنولوژی جدید تفاوت     

شود اما در تکنولوژی جدید ورود این گاز با استفاده از دو              اسفنجی، گاز احیایی از طریق یک داکت به کوره وارد می            معمول تولید آهن  

توان کنترل آن را      دهد و از سوی دیگر می       سو یکنواختی و هموژنی گاز احیایی را افزایش می          شود، بنابراین از یک   داکت مجزا، انجام می 

 .های قبل در اختیار داشت بیشتر از روش

شود؛ در حالی که در روش        شکن باالیی، میانی و پایینی استفاده می        کلوخه  ۲های قدیمی تولید آهن اسفنجی،        به گفته وی، در روش    

صورت اختاپوسی به کوره      های معمول، گندله به     اند. وی افزود: همچنین در روش       ها حذف شده    شکن  ، یکی از کلوخه   (PERED) پرد

، لوله تغذیه دیگری برای ورود گندله در مرکز کوره نیز تعبیه شده است. این امر                  (PERED)  شد. اما در طرح جدید پرد       تزریق می 

تواند   کند و در نهایت کارآیی را افزایش خواهد داد. همین موضوع نیز، می               موجبات یکنواختی و تامین یکنواخت خوراک را فراهم می         

 .کند ها مهیا می شکن یکی از عواملی باشد که زمینه را برای حذف یکی از کلوخه

شود. اما    عنوان ریفورمر استفاده می     اینچ به   8هایی با قطر      در ایران تصریح کرد: در روش میدرکس از لوله         MME مدیر عامل شرکت  

ها را فراهم     اینچ افزایش یافته است که موجبات کاهش تعداد لوله            14هزار تنی، این قطر تا         844های    در طرح جدید برای پلنت     

شود.   فردی استفاده می    شود.وی گفت: در روش جدید از کاتالیست منحصر به          تر می   کند و اندازه نهایی محفظه ریفورمر هم کوچک         می

 .کند و طول عمر بیشتری نیز دارد این کاتالیست، شکست گازهای احیایی را تسریع می

صورت معکوس    هزار تنی، رکوپراتور )سیستم بازیاب حرارتی( به         844های    وی افزود: در طرح جدید تولید آهن اسفنجی برای پلنت          

ها با سهولت بیشتر و طی        آورد تا در زمان تعمیر تجهیزات، باندل        نصب شده است. نحوه نصب تجهیز یاد شده، این امکان را فراهم می             

، فضای خالی   (PERED) در ایران خاطرنشان کرد: در روش پرد        MME زمان کمتری از رکوپراتور خارج شوند.مدیر عامل شرکت        

تر شده است. داکت جانبی        علت تفاوتی که در نوع تزریق شارژ انجام شده ، کوتاه               باالی کوره کم شده است و ارتفاع کوره نیز به            

 .خروجی گاز به دو داکت از روی سقف تغییر یافته است

 شود. اما در روش پرد      ای و سپس درخت کریسمس انجام می        صورت نقطه   های میدرکس خنک کردن کوره به       وی گفت: اما در کوره    

(PERED) کاری در روش جدید از توزیع، اثرگذاری و کارآیی            شود. بنابراین خنک    کنندگی از طریق خط محیطی انجام می         ، خنک

برد و کنترل پارامترهای ریفورمینگ را بهتر کرده            بیشتری برخوردار است. کرباسچی با بیان اینکه ریفورمر از تزریق بخار بهره می               

های دیگری نیز وجود دارد که در         اختالف .کند  است، افزود: با استفاده از تزریق گاز در ناحیه میانی کوره، بهره وری افزایش پیدا می                 

 .های مختلف کوره و در راستای بهبود عملکرد ایجاد شده است بخش
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C IS510-470500-470465-460455-450فوب، تحویل در بندر دریای سیاه

C hina505-505495-485478-475475-465فوب، تحویل در بندر چین

530-520520-510510-510500-500فوب، تحویل در بندر ترکیهترکیه

530-500520-485495-485480-480فوب، تحویل در بندر هندهند

C ISبنادر شمالی ایران ،CFR485-487469-490470-500488-528

C IS475-460460-460450-435450-420فوب، تحویل در بندر دریای سیاه

C hina485-485480-480480-480475-470فوب، تحویل در بندر چین

490-470480-470460-470455-450فوب، تحویل در بندر ترکیهترکیه

Cاسلب IS425-415415-410405-390385-375فوب، تحویل در بندر دریای سیاه

C IS407418425430فوب، تحویل در بندر دریای سیاه

450-415440-415410-415410-410فوب، تحویل در بندر هندهند

485-465475-465455-460455-450فوب، تحویل در بندر ترکیهترکیه

C IS515-485480-470470-455460-450فوب، تحویل در بندر دریای سیاه

510-480500-480470-475470-460فوب، تحویل در بندر ترکیهترکیه

C hina500-500490-485490-480475-470فوب، تحویل در بندر چین

C hina)605-606595-595595-585585-575فوب، تحویل در بندر چین)1 میلی متر

720-700710-720670-720700-700فوب، تحویل در بندر هندهند

C ISبنادر شمالی ایران ،CFR605-615610-620610-620610-6203134-3185
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 روند بازار بورس کاالی گروه محصوالت فوالدی در ماه گذشته

خود که تنها     HCدر ابتدای ماه گذشته، پس از گذشت رکود و افت قیمتی که بازار بورس را فراگرفته بود، فوالد مبارکه با عرضه کم ورق گرم                           

تومنی در هر کیلو ورق گرم گردید. البته این پایان ماجرا نبود و این شرکت  با عرضه کمتر از نصف تقاضا                        8۲درصد تقاضا بود باعث افرایش        74

خود گردید. این در حالی است که این شرکت با وجود محصول دپو شده                Bو  Cتومانی در هر کیلو ورق گرم         ۳44در بورس باعث افزایش حدود      

درصدی در واردات ورق مانع آرام شدن بازار و ثبات            ۳4و عرضه محدود در بازار داخلی سبب این افزایش قیمت ها است.از طرفی تعرفه سنگین               

 و یا کاهش در قیمت ها گردیده است.

اتفاق مهم دیگر در این ماه، عرضه مجدد شمش فوالد خورستان پس از گذشت دو ماه از آخرین عرضه رسمی این کاال در بورس بود. اتفاقی که                            

تومانی   165۲و به قیمت      ۳62۳تومانی نسبت به      ۳44با اختالف حدود      1۸24به مزاق فوالدی ها آنچنان خوش نیامد. این محصول در تاریخ              

تومان   166۳و    1754هزار تنی عرضه شد. با این که فوالد خوزستان با عرضه شمش به قیمت های                  7% افزایش قیمتی به میزان محدود  ۸یعنی  

تومان بیش تر از قیمت پایه معامالت خود را در بورس به ثبت برساند. این معامالت                  14قبال ناکام مانده بود، اما با عرضه محدود خود توانست با            

در حالی صورت گرفت که این محصول تنها پاسخگوی یک چهارم تقاضای ثبت شده بوده است. البته دلیل این افزایش قیمت می تواند به علت                          

 افزایش جهانی قیمت فوالد، بهبود بازار صادراتی کشور در سایه برجام، اعمال سیاست قطره چکانی و محدودیت در عرضه داخلی شمش باشد.  

ه با توجه به روند پیش گرفته در کشورهای تولید کننده، تمام کشورها، با محدود کردن صادرات خود؛ تامین داخلی خود را در الویت قرار داد                           

ها اند. این انتظار نیز در ایران وجود داشت، اما بعلت عدم وجود متولی فوالد و نبود دید ملی شاهد کاهش عرضه در بازار بورس بودیم، آمار                               

 درصدی صادرات فوالد ایران به دیگر کشورها در وضعیت نابسامان داخلی است.  47حاکی از افزایش 

 ۸۳۲با این وجود به نقل از اخبار فلزات، پس از یک دوره رکود که بر صنعت فوالد سایه افکنده بود، در تیرماه بشدت افزایش داشت . بورس                                

رس هزارتن تقاضا را برای محصوالت فوالدی به ثبت رسانید. با مقایسه میزان تقاضا با تیرماه سال گذشته شاهد افزایش دوبرابری تقاضا در بو                          

هزار   ۸4هزار تن عرضه شد، ورق سرد حدود          ۳5هزارتن معامله ثیت کرد، و پس از آن تختال به میزان            651بودیم، اما از این میزان تقاضا حدود   

تن معامله شدند. محصوالت طویل نیز همانند محصوالت تخت شاهد افزایش تقاضا بود که می تواند نوید بخش افزایش مصرف فوالد در کشور و                       

هزار   144هزار تن معامله      44رونق مجدد این صنعت باشد.  این مورد در مورد شمش بلوم به وضوح قابل مشاهده بود به طوری که در مقابل                         

هزار تنی حدود     ۳6هزار تنی مواجه شد. میلگرد نیز با عرضه            144هزار تنی سبد میلگرد و تیرآهن با تقاضای            ۳6تقاضا وجود داشت و عرضه      

 هزار تن تقاضا داشت. ۲4
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