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محصول بیلت و اسلب بصورت هفتگی        2خبر خوب در این ماه این بود که متال بولتن تصمیم گرفت ایندکس صادرات فوالد ایران را برای                     

منتشر و بروزآوری کند. و سپس خبر افزایش سهم صادرات فوالد ایران از بازارهای جهانی روبرو شدیم. رشد صادرات اسلب ایران در حال                           

برابری ساالنه    9میلیون تن اسلب صادر شده که رشد           6.6بیش از     6936ماه ابتدای     6اثرگذاری بر قیمتهای جهانی است. طبق آمار در           

 قرار میدهد. CISداشته و ایران را در رده کشورهای عمده صادرکننده از جمله برزیل و 

% تولید فوالد شهرهای بزرگ چین از نیمه ماه نوامبر بودیم. طبق دستورالعمل               05و اما در مورد چین شاهد وعده دولت مبنی بر کاهش              

% از ظرفیت   50% تا   39ابالغی دولت محلی تانگشان در پی این سختگیری ها علیه فوالد سازان ، فوالدسازان بسته به میزان آالیندگی بین                      

تولید خود در فصل زمستان را بایستی کاهش دهند و این هدف از طریق قبوض برق، میزان مصرف زغالسنگ و میزان تولید چدن تولیدی                           

یمه ا ن مورد نظارت قرار گرفت. کاهش تولید و در ادامه افزایش تقاضا در چین منجر به باال ماندن قیمتها نسبت به ماه اکتبر شد.با با اینحال ت                         

%+ 0.5های ماه نوامبر شاهد رشد و شتابگیری قیمت فوالد در بورس شانگهای چین بودیم که باعث شده تا قیمت سنگ آهن نیز یک جهش                   

هفته گذشته خود قرار      0دالر بر هرتن در باالترین سطح قیمت در           69.96را در پایان هفته اول تجربه کند. سنگ آهن با این جهش با ارزش            

گرفت. اما سنگ آهن در دهه اول ماه نوامبر در بنادر چین و بورس کاالی دالیان، تحت تاثیر کاهش شدید واردات چین در ماه اکتبر بود.                              

 53.0میلیون تن به      652.5نسبت به ماه قبل آن بوده و از            -%22.5طبق آمار گمرک، واردات ماه گذشته سنگ آهن چین شاهد سقوط              

 میلیون تن رسیده است.

دنیا را به تفکیک کشورها بروزآوری        2565و    2565نوامبر پیشبینی بازار فوالد در سال       -9در روز جمعه      WorldSteelانجمن جهانی فوالد    

تن فوالد مصرف خواهد کرد که رقم         95.0معادل    2565در سال     GDPکرد، در این نسخه آمده است، اقتصاد ایران به ازای هر میلیون دالر              

باشد در واقع رشد مصرف فوالد      تن می     65.3تن و ژاپن      56.9تن و چین      5.0تن، اتحادیه اروپا      23.0باالیی است. این رقم برای ترکیه        

%+ 6.0به    2565%+ سال   0ایران به شدت محرک تقاضای فوالد است. در گزارش پیش بینی شده مصرف محصول نهایی فوالد ایران از رشد                     

 میلیون تن برسد. 26.933افزایش یافته و به  2565در سال 

 در اوایل هفته سوم نوامبر شاهد نوسانات و افت و خیزهایی در مورد فلزات اساسی بودیم که علت را میتوان کاهش میزان تولید نگرانی هایی                         

سال گذشته    2.0%+ بوده که باالترین رقم      3.0مبنی بر کاهش تقاضا، خروج سرمایه گذاران از بازار و افزایش نرخ بهره بانکی چین به سطح                    

 است. این موضوع می تواند نقدینگی بازار را کاهش داده و نگهداری کامودیتیها در انبارها را گران کند.

در پایان از تمامی صنعتگران و عـالقـه مـندان دعوت می گردد نسـبت به ارسـال مقـاالت، گـزارشـات و تحـلیل هـای خــود بـه آدرس                           
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 اخبار بین المللی صنعت فوالد 

،گروه صنعتی و فن آوری آلمانی تیسن         به گزارش  

مالی خود در سال را تا پایان           عملکرد ThyssenKruppکروپ  

بهبود بخشید، زیرا همچنان به کاهش              2565سپتامبر      95

مشارکت در صنعت فوالد ادامه می دهد. هانریش هیسینگن، مدیر          

اجرایی شرکت تیسن کروپ، گفت: سال گذشته از نظر مالی یک             

و یادداشت تفاهم    CSAسال بسیار مهم بود. فروش فوالد برزیل          

در مورد سرمایه گذاری مشترک ]میان[ فوالد اروپایی ]منافع[ و            

فوالد تاتا به وضوح استراتژیک ایجاد کرده است. افزایش سرمایه            

 موجب گسترش اختالف مالی شده است.

سپتامبر سال جاری فروش محصوالت        5تیسن کروپ در تاریخ      

 CSA (Companhia Siderúrgicaتولیدکننده اسلب برزیلی    

do Atlântico)      را به گروهTernium     فوالد آمریکای التین

واگذار کرد. تاتا فوالد و تیسن کروپ توافق کردند تا یک سرمایه              

گذاری مشترک را برای ترکیب فعالیت های فوالد اروپایی خود در           

 اواخر سپتامبر اجرایی کنند.

هانریش هیسینگن گفت: ما خطرات را در آینده برای تیسن                

کروپ به طور کلی کاهش دادیم و گزینه های مهمی را برای                  

فعالیت فوالد اروپا در اختیار گذاشتیم. تقاضا برای فوالد در اروپا             

فاقد تحرک است، در حالی که عرضه با ظرفیت های ساختاری               

 مشخص شده است که منجر به کمبود استفاده در بخش هایی از 

 

زنجیره ارزش می شود. تصمیمات نظارتی آینده، خطرات بیشتری         

را به همراه دارد. تا به امروز هیچ تغییری در این وضعیت وجود                

 نداشته است.

توافق نامه ای را با       2565تیسن کروپ قصد دارد تا در اوایل سال         

Tata Steel           این   2565امضا کند و انتظار می رود در پایان سال

معامله با تایید مقامات نظارتی اتحادیه اروپا صورت پذیرد. ارزش            

 36.30به    2565سپتامبر    95فروش تیسن کروپ در اواخر سال،       

میلیارد دالر( افزایش یافته است که در             35.53میلیارد یورو )   

درصد افزایش یافته است. این شامل          3مقایسه با سال گذشته      

میلیارد یورو از بخش فوالد اروپا است که فروش آن در         5.32سهم  

درصد افزایش یافته است؛ که دلیل آن بهبود              65سال جاری    

قیمت های خالص قیمت خرده فروشی از سه ماهه دوم و افزایش             

 حمل و نقل می باشد.

داخلی  HRCارزیابی قیمت متال بولتن برای کویل نورد گرم              

% افزایش یافت. درآمد    95سپتامبر    95شمال اروپا از اواخر ژوئن تا  

ماه قبل    62در   (Ebit)تعدیل شده شرکت قبل از سود و مالیات          

% نسبت  60میلیارد یورو رسید که       6.52از پایان ماه سپتامبر به       

به سال گذشته افزایش داشته است. این رقم حاصل فروش بخش            

 فوالد آمریکایی می باشد.

  

 تیسن کروپ نتایج تمام سال را بدلیل خروج از بخش فوالد، بهبود می بخشد

، تولیدکنندگان روسیه ای اعالم کرده انـد، در          به گزارش  

 درصد تولید اسلب خود را افزایش خواهند داد. 20ماه اکتبر 

 هزار تن افزایش بیابد. 536پیش بینی شده عرضه اسلب روسیه به  

و پـایـان دوره       NLMK افزایش عمدتا مربوط به تغییرات در کارخانه        

تعمیر و نگهداری واحد نورد است و بهبود بازار محصوالت نیمه نهایی و              

 نورد در پی رونق صادرات است.

برابر افزایش داده و بـه       6.6این کارخانه محموله های صادراتی خود را     

 هزار تن خواهد رساند. 050

در عین حال تولیدکنندگان دیگر عرضه اسلب را کاهش خواهـنـد داد.              

روزه تعمیرات را در دستور  63تعمیر   EVRAZ NTMKبرای مثال   

هزار تن کـاهـش        50درصد یعنی     90کار دارد و در نتیجه صادرات آن        

هزار تن محـدود   0نیز عرضه اسلب خود را به    CherMKخواهد یافت. 

 هــزار تــن بــود.       60خــواهــد کــرد درحــالــی کــه مــاه قــبــل              

گفتنی است، در بین ماه های ژانویه تا سپتامبر صادرات اسلب روسـیـه             

  درصد باالتر از مدت مشابه سال قبل بود. 3میلیون تن بود که  6.0

 درصد صادرات اسلب خود را افزایش می دهد ۵۲روسیه در ماه اکتبر 
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 ماهنامه نامه خبری 

، دونالد ترامپ اخیرا با ادعاهای غیرقابـل        به گزارش   

ای ایران و غرب پرداخت.  اثبات، به کارشکنی در مسیر توافق هسته 

منظور حمایت از صنعت فوالد امریکـا بـرای            وی از همان ابتدا به      

های وارداتی و ممانعت از ورود کـاالهـای فـوالدی               افزایش تعرفه 

  جنجالی صادر کرده بود. تولید چین دستوراتی 

های تـازه تـرامـپ         در روزهای اخیر اخبار زیادی در مورد سیاست       

ای و رابطـه   منتشر شده است. سیاست ترامپ در مورد توافق هسته 

ها مذاکره و مطالعه در مورد توافقـی          این کشور با ایران بعد از سال      

که با گذشت بیش از یک دهه کار کـارشـنـاسـی حـاصـل شـد                    

سیاست این کشور در مقابل وارد کنندگان فوالد به امریکا کـه              و  

 به زعم ترامپ بازار داخلی این کشور را تخریب کرده اند.

های موجود با وجود اینکه ترامپ از ابـتـدای کـارش               طبق گزارش 

های وارداتی فوالد و ممانعت از واردات         بارها در مورد افزایش تعرفه    

های خاص فوالد به امریکا صحبت کرده بود ولی هنوز ایـن              فراورده

 تهدید امریکا کامال جامه عمل نپوشیده است.

بر این باورند  Nucorبرخی از قبیل مدیرعامل شرکت فوالدسازی       

که ترامپ باالخره قانون افزایش تعرفه های وارداتی را تصـویـب و             

هـای    اجرا می کند. او بر این باور است که ترامپ با حمایت شرکت             

فوالدسازی امریکا روی کار امده است و فـوالدسـازان خـواسـتـار               

افزایش حمایت دولت امریکا از این صنعت هستند. این صنعت می            

تواند برای شمار زیادی از مردم فرصت شغلی ایجاد کند و منـابـع              

های صنعتی را تامین کند به هـمـیـن            الزم برای توسعه زیرساخت   

دلیل دیر با زود باید دولت به عنوان حامی اصلی صنعت فوالد وارد           

 عمل شود.

این مدیر ارشد صنعت فوالد ادعا می کند که ترامپ در جـلـسـات               

خصوصی هیات دولت بارها بر اهمیت حمایت از فـوالدسـازان و            

افزایش تعرفه های وارداتی تاکید کرده است و این نشان می دهـد             

که مساله فوالدسازان یکی از دغدغه های مهم رییس جـمـهـوری             

 تازه امریکا است.

اما این ماجرا روی دیگری هم دارد و آن تـالش اقـتـصـاددانـان                  

امریکایی برای متقاعد کردن دولـت ایـن کشـور در افـزایـش                   

های واردات فوالد است. اقتصاددانان امریکا نگران مقابله بـه              تعرفه

مثل کشورهای طرف تجارت با امریکا هستند و بر این باور هستند            

های مخالف با تجارت آزاد می تـوانـد           که ادامه اجرای این سیاست    

 دنیا را تحت تاثیر قرار دهد.  در میان مدت اقتصاد امریکا و اقتصاد

تجارت سهم مهمـی در تـولـیـد              بلومبرگ در این زمینه نوشت:     

ناخالص داخلی دنیا دارد. حذف تجارت یا کاهش ارزش تجارت در            

به تدریج باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی و بحـران             دنیا می تواند  

های بعد از آن شود که این مساله نه تنها برای امریکا بلکه بـرای                 

تمامی دنیا نامطلوب است. دنیا برای اینکه بتواند تجارت آزاد را بـه   

یک اصل مهم تبدیل کند و موانع تجاری را در دنیا از میان بردارد،          

های ضد تجـارتـی       های زیادی تالش کرده است و اگر سیاست         سال

ترامپ به تدریج در دنیا اجرا شود، باید منتظر از بین رفتن نتـایـج               

 ها تالش جامعه جهانی باشیم. سال

های ترامپ از ابـتـدای      البته باید در نظر داشت که تمامی سیاست    

هـای     روی کار آمدنش تاکنون، بر خالف مسیرهایی بود که دولـت          

قبلی امریکا و جامعه جهانی طی کرده اند. او بارها در مـورد عـدم             

های قبلی صحبت کرده است و بـه          پایبندی خود به تعهدات دولت    

 نظر می رسد این سیاست او ادامه خواهد داشت. 

 تحلیلی سیاسی به بازار فوالد جهانی
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 اخبار  داخلی صنعت فوالد  اخبار  داخلی صنعت فوالد 

، در حال حاضر چند سالی است کـه         به گزارش  

سال( در خصوص غـالـب مصـرف فـوالد                0الی    3) حداقل    

ساختمانی داخل کشور شامل انواع میلگرد آجدار و تـیـرآهـن            

 ؛ تقریبا هیچگونه واردات جدی نداریم 25الی  62سایز 

نه اینکه واردکنندگان از روی دلسـوزی ایـنـکـار را انـجـام                  

 3655الـی       9055نمیدهند؛ بلکه ماهیت این فعل بـا دالر         

تومانی به صرفه نبوده و نیست؛ قضیه واردات عـمـده فـوالد               

سـال     0چینی به زمان ساخت و ساز مسکن مهر و حـداقـل              

متأسفانه آقایان برنامه تشکیـل داده و در            ! پیش برمیگردد 

مورد این موضوع از تریبون ملی کشور بحث می کنند که بسی     

 ! جای تاسف دارد

در حال حاضر کشور ما به یکی از صادر کنندگان مطرح فـوالد      

در دنیا تبدیل شده است بطوریکه در آسیای دور به گونـه ای              

نقش چین را بعهده گرفته است؛ و یا به عبارت دقیق تر حتـی              

شود که چین هم در خصوص واردات فوالد از ایـران     شنیده می 

بی میل نیست و چه بسا خبرهای جسته و گریخته ای هم در        

 .این خصوص شنیده میشود

عمده واردات محصوالت فوالدی ما چند سـالـی اسـت کـه                

محدود به انواع ورق کالف گرم و سرد و برخی از مقاطع طویل            

شـود مـثـل      فوالدی شده که یا در داخل کشور تولیـد نـمـی       

به باال و یا تولـیـد آن در        95تیرآهن های بال پهن و یا سایز    

بازار داخل جوابگوی تقاضا نیست، مثل ورق کالف گرم نـازک      

میلیمتر که مدتی است از روسیه و قزاقستان وارد شـده             9زیر  

و از لحاظ استاندارد از هر حیث با تولید داخل برابری نموده و     

 .از فیلترهای نظارتی عبور می کند

در کل حجم این کاالهای خاص وارداتی در قیاس بـا حـجـم               

تولید فوالد در داخل کشور بسیار ناچیز بوده و در حال حاضـر             

 .خیلی مطرح نیست

سـال پـیـش        0بایست  بنظر میرسد که این برنامه حداقل می      

پخش می شده است ! زمانیکه فوالد غیر استاندارد و وارداتـی              

چینی ) که البته این نوع فوالد هم به سفارش تجـار ایـرانـی                 

های مسکن مهر ساختـه       بوده است( شالوده برخی از ساختمان      

شده امروز ما را تشکیل میدهد که متاسفانه با کـوچـکـتـریـن         

رخداد زلزله شاهد فاجعه هایی جبران ناپذیر هسـتـیـم و یـا          

 . خواهیم بود

نکته قابل توجه ای که در خصوص محصوالت نامرغوب چینـی   

وارداتی، تقریبا در ذهن هر ایرانی نقش بسته و وجـود دارد               

 .مسئله کاالی بد چینی است

در حال حاضر چین یکی از بزرگتریـن و قـدرتـمـنـدتـریـن                 

تولیدکنندگان دنیا در تمام زمینه هاست، از محصوالت ابتدایی       

گرفته تا پیشرفته ترین محصوالت مثل ادوات هـوا و فضـا؛              

بطوریکه این محصوالت بازارهای اروپا را هم اشـبـاع نـمـوده              

 ! است

  !اما چرا قسمت نـامـرغـوب آن نصـیـب مـا مـیـشـود                        

پاسخ روشن است؛ بنا بر اظهار نظر یکی از مطلعین بازار، ایـن     

موضوع برمیگردد به سفارش برخی از تجار ایرانی که کاالیی را           

سفارش میدهند که ارزان باشد و کیفیت برای آنها متاسفـانـه            

اهمیتی ندارد؛ تولیدکننده چین هم فقط این درخـواسـت را             

 .گردداجابت می نماید و تمام موضوع به همین مسئله برمی

کالم اخر اینکه از ماست که بر ماست؛ تقصیر را با فرافکنی بـه              

 .گردن چین و ماچین نیاندازیم

 باطن فوالد چینی از نگاه مصرف کننده ایرانی 
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 نقش پررنگ استرالیا در صادرات گندله به چین 

درصد از بازار وارداتی گـنـدـلـه        22استرالیا با در دست داشتن  

چین، دومین صادرکننده به این کشور اسـت. بـا تـوجـه بـه                

میلـیـون تـنـی        65مبنی بر افزایش  CRUبینی مؤسسه     پیش

ای در      های تـوسـعـه    و پروژه 2595واردات گندله چین تا سال   

، همچنان نقش 2595رسد این کشور تا سال        نظر می   استرالیا، به 

پررنگی در صادرات گندله به چین داشته باشد. کشور استرالیا با            

درصد از کل ذخایـر سـنـگ آهـن          95در دست داشتن حدود     

های سنـگ     ها و صادرکننده    جهان، یکی از بزرگترین تولیدکننده    

رود. این کشور در حال حاضر، دومـیـن           آهن جهان به شمار می    

صادرکننده گندله به کشور چین است. این گزارش به بـررسـی           

های آتی در واردات گندله سنگ آهن بـه           نقش استرالیا در سال   

، واردات گندلـه    CRU بینی مؤسسه   پردازد. طبق پیش     چین می 

  یابد. میلیون تن افزایش می 65، حدود 2595به چین، تا سال 

، 2566با توجه به اینکه واردات گندله به کشور چین در سـال              

میلیون تن بود، حجم واردات گندله به چین تا سـال             63.6برابر  

، به حـدود    2595، روند صعودی خواهد داشت و در سال 2595

 22میلیون تن خواهد رسید. در حال حاضر، استرالیا، حدود             50

درصد از بازار وارداتی گندله چین را در اختیار دارد. با توجه بـه               

ذخایر فراوان مگنتیت استرالیا و فاصله نزدیک آن تا چین، ایـن             

های بسیار محتمل بـرای تـأمـیـن مـازاد             کشور یکی از گزینه   

تقاضای گندله چین است. در همین حین نیز، معادن مگنتـیـت           

 اند. این کشور، دچار تحوالتی شده

پروژه در استرالیا  6، در حال حاضر، CRU بنابر گزارش مؤسسه  

توانند به صورت بالقوه، جزئی از موج بعدی عرضه           هستند که می  

پروژه در قلب سنگ آهن استـرالـیـا،           9مگنتیت استرالیا باشند.     

هـا در      ایالت استرالیای غربی، واقع است در حالی که باقی پروژه         

ایالت استرالیای جنوبی واقع هستند. این ایالت از زمـانـی کـه                

بر روی تولیدات فوالدی تمرکز کـرده   (Arrium) شرکت آریوم 

های تولید شـده     است، صادرات سنگ آهن نداشته و سنگ آهن   

 شوند. صرفا در کارخانه فوالد این شرکت استفاده می

 استرالیای جنوبی

دلیل تقـاضـای    های اخیر، با افزایش قیمت سنگ آهن به   در سال 

هـای     چین، رشد اکتشافات در این ایالت سرعت یافته و پـروژه           

متعددی با ظرفیت تولید باال، در ایالت اسـتـرالـیـای جـنـوبـی           

اند. در همین راستا، دولت این ایـالـت، تصـمـیـم               پیشنهاد شده 

گرفته که از این فرصت به خوبی استفاده کند. این دولت بـرای               

میلیارد دالر سرمایه برای بـخـش         65، جذب حدود    2595سال  

تولید مگنتیت را دستور کار خود قرار داده تا تولید سنگ آهـن        

میلیون بر تن برسد. با ایـنـکـه      05استرالیای جنوبی، به سالیانه    

های  های بالقوه فعالیت    معدن به عنوان محل     65تاکنون، بیش از    

گـزارش کـرده      CRU اند، اما مؤسسـه  ای شناسایی شده  توسعه

پروژه بیشتر از سایرین شانس ورود به مرحله تولـیـد    9است که  

 دارند.

نکته قابل توجه این است که ماهیت مگنتیت در اسـتـرالـیـای               

تر از مگنتیت استرالیای غربی بوده و سـایـنـدگـی               جنوبی، نرم 

کمتری دارد. برای بهتر روشن شدن اهمیت ایـن مـوضـوع در                

های استخراج سنگ آهن باید گفت که دستگاه خردایـش            هزینه

طور متوسـط،     معدن پیلبارا که در استرالیای غربی واقع است، به        

کنـد    ازای هر تن انرژی مصرف می       ساعت به   کیلووات  25بیش از   

 65در حالی که در معادن ذکر شده، مصرف برق، کـمـتـر از                  

ازای هر تن خواهد بود. همیـن امـر، بـاعـث                 ساعت به   کیلووات

 های عملیاتی و تولید خواهد شد. کاهش هزینه

 استرالیای غربی

به عنوان بزرگترین تولیدکننده سنگ آهن، استرالیای غربی، از      

امکانات زیربنایی مهمی مثل منابع انسانی، شناخت دقیق ذخایر         

دلیل فـاصـلـه        برد. همچنین به     محلی و حمایت صنعت بهره می     

کمتر بنادر این ایالت تا چین، هزینه حمل از استرالیای غـربـی              

کمتر از استرالیای جنوبی است. دولت این ایالت همانند دولـت             

زایی ایالت خـود      استرالیای جنوبی برای افزایش درآمد و اشتغال      

 برنامه دارد.

، که در فـاصـلـه         (Iron Bridge) بریج  منطقه اشتراکی آیرن  

نزدیکی از بندر هدلند قرار دارد و متعلق به شرکت فورتسـکـیـو          

های استخراج در ایـن ایـالـت        ترین پروژه   است، یکی از پیشرفته   

 رود. شمار می به

های تولید مگنتیت استـرالـیـا،         رود که موج آینده پروژه      امید می 

چه از استرالیای غربی و چه جنوبی، بتواند تقاضای فزاینده چین     

های متعدد دیـگـر در         برای گندله را تأمین کند. با وجود پروژه        

توانـنـد تـا سـال           کانادا و برزیل، تولیدکنندگان استرالیایی می     

، بهترین موقعیت را از نظر تناژ در بازار وارداتی گـنـدـلـه     2595

 چین، از آن خود کنند.
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درصد رشد می کـنـد کـه       9میالدی تقاضای فوالد در دنیا بدون در نظر گرفتن چین با نرخ  2565درسال  ،  به گزارش  

به پایان خود نزدیک شده است و تمامی رسانه ها و مراکز مطالعاتی اقـدام بـه        2565درصد بیش از سال جاری خواهد بود.سال       5.3

 کرده اند.  2565پیش بینی بازار در سال 

ها در مورد میزان تـقـاضـا و عـرضـه             های قیمتی است و در برخی دیگر از گزارش ها، پیش بینی   پیش بینی بازار در برخی از گزارش      

 اطالعاتی ارایه شده است.

درصـد رشـد        9میالدی تقاضای فوالد در دنیا بدون در نظر گرفتن چین   2565به گزارش اتحادیه بین المللی آهن و فوالد در سال            

 درصد برآورد شده است. 2.6کند در حالیکه نرخ رشد تقاضا در سال جاری برابر با می

اما سوال این است که با لحاظ شدن چین در این برآورد به چه رقمی در مورد میزان تولید و تقاضای فوالد می رسـیـم  بـرخـی از                            

میالدی حکایت دارد که نرخ بسیار باالیی است ولی اتـحـادیـه     2565درصدی تقاضای فوالد در چین در سال  62.0تحلیل ها از رشد     

 بین المللی فوالد این پیش بینی را غیر قابل قبول و نادرست می داند.

در گزارش این اتحادیه آمده است: مطالعات دقیق تر نشان دهنده این است که تقاضای فوالد چین در سال آتی نسبت به سال جـاری     

 رشدی نخواهد داشت.

که هم اکنون اطالعات دقیق تری در مورد میزان تولید و              دلیل اینکه در برخی از مطالعات از رشد تقاضا صحبت شده است، این است             

کردنـد    های قبلی بخشی از تقاضای بازار توسط تولید کنندگانی که در اقتصاد زیر زمینی فعالیت می                 عرضه در بازار وجود دارد. در سال       

تامین می شد به همین دلیل آماری در مورد میزان تولید و مصرف آنها نبود ولی به دنبال اجرای طرح اصالحات صنـعـت فـوالد در                             

چین و تعطیل شدن شمار زیادی از واحدهایی که به طور غیرقانونی و با راندمان پایین کار می کردند، هم اکنون آمار در مورد مـیـزان          

تولید و تقاضا رسما موجود است و به همین دلیل برخی از تحلیل گران بدون توجه به این تغییر مهم در ساختار صنعت فوالد در مورد         

 صحبت می کنند.  در سال آتی  درصدی 62.0میالدی و رشد  2565درصدی تقاضا در سال  65رشد

مـقـایسـه       2565چین را با تقاضای واقعی سال       2565اتحادیه جهانی فوالد در این گزارش نوشت: در صورتیکه تقاضای واقعی سال              

 کنیم، مشاهده می کنیم که تغییر محسوسی در میزان تقاضا ایجاد نشده است.

 باالترین نرخ رشد تقاضا در کدام کشورها دیده می شود

میالدی تقاضا در کشورهای صنعتی و توسعه یافته و کشورهای در حال         2565در سال      طبق گزارش اتحادیه بین المللی آهن و فوالد       

توسعه همزمان رشد می کند و این شرایط در سال جاری هم مشاهده شد. تعادل نسبی رشد تقاضای فوالد در کشورهای صنعـتـی و                       

 در این مناطق و رشد پایدار اقتصادی و صنعتی در دنیا است.  مشابه در بخشهای زیر ساختی  توسعه یافته نشان از سرمایه گذاریهای

درصد رشد کرد در حالیکه نرخ رشد تقاضا در کشورهای عضو پیمان نفتا برابر بـا     2.0تقاضای فوالد در اتحادیه اروپا   2565در سال    

بیش از ژاپن است . ایـن     درصد بود. نکته دیگر اینکه سرعت رشد تقاضا در هند  3.5آن بالغ بر -س-درصد و در کشورهای عضو آ  3.3

کـرده      دو کشور که به ترتیب سومین و دومین تولید کننده بزرگ فوالد در دنیا هستند سالهاست رقابت تنگاتنگی در تولید را تجربه                     

اند ولی به نظر می رسد این رقابت به بازار تقاضا و مصرف هم رسیده باشد. تحلیل گران انتظار دارند ظرف یک دهه آینده هند بتوانـد                             

 ژاپن را پشت سر بگذارد و به عنوان دومین تولید کننده بزرگ فوالد در دنیا فعالیت کند.

درصد رشد کرده است ولی همچنان چین بـزرگـتـریـن        2.3درصد و در ژاپن با نرخ  3.9نرخ   در سال جاری تقاضای فوالد در هند با 

 .تولید کننده و مصرف کننده فوالد دنیا است و سیاستهایش بازار جهانی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد

 سرعت رشد تقاضای فوالد در هند بیشتر از ژاپن است 
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، اخیرا دولت چین اعـالم کـرده بـه            به گزارش  

شرکت های خارجی این اجازه را می دهد که در چین بانک و              

شرکت سرمایه گذاری خود را تاسیس کنند. این خبر نشانـگـر             

آن است که دومین اقتصاد دنیا قصد دارد بازار مالی خود را بـه           

 روی جهانیان بگشاید.

معاون وزیر دارایی چین اخیرا در یک کنفرانس خـبـری ایـن              

تغییرات را اعالم نمود. بدین ترتیب محدودیت های مربوط بـه            

سرمایه گذاری خارجی در بانک های چینی برداشته خـواهـد            

 06شد و سرمایه گذاران خارجی این اجازه را خواهند داشـت             

درصد سهام شرکت های امنیتی، مدیریت سرمایـه گـذاری و        

 بیمه عمر و سرمایه گذاری را خریداری کنند.

وی اظهار کرد این قوانین جدید به زودی اجرایی خواهند شـد            

 و زمان دقیق آن اعالم نشده است.

بانک های غربی بزرگ در چین فعالیتی ندارند و تنها بانک اچ             

درصد سهام بانک کامیونیکیشنز بیشتـریـن         63اس بی سی با     

حضور را دارد. قطعا قوانین جدید به نفع این بانک هـا بـرای                 

 حضور بیشتر در چین خواهد بود.

سال های اخیر قوانین مربوط به محدودیت مـالـکـیـت بـرای               

شرکتی های خارجی در چین مانعی بر سر راه شـرکـت هـای          

امریکایی بوده و با داشتن سهم کم امکان تاثـیـر گـذاری بـر                 

تصمیمات بزرگ نیز محدود می شده است. به همیـن دلـیـل               

جی پی مورگان سال گذشته سهم کم خود را در یک موسسـه             

بانکی جوین ونچر در چین فروخت. حال ایـن بـانـک بـزرگ               

امریکایی می تواند به حضور مجدد در بازار چین فکر کند و از             

این مقررات جدید خشنود است. یک بانک بزرگ اروپایی نـیـز             

 چنین نظرات مشابه ای داشته است.

میلیارد دالری چین و امـریـکـا         905با توجه به مازاد تجاری  

مطمئنا مقررات جدید می تواند امکان افزایش ارائه خـدمـات            

مالی شرکت های امریکایی به چین را گسترش دهد تا تـوازن             

 تجاری بین دو کشور برقرار شود.

این اصالحات از قبل در حال بررسی بوده است. بـازار مـالـی                 

هزار میلیارد دالری دومین بازار مالی بزرگ  99چین با سرمایه    

دنیاست و این بزرگی و پتانسیل های موجود بـرای رشـد آن               

چین دالیل خـوبـی بـرای          انگیزه باالیی برای خارجی هاست.     

آسان تر کردن راه حضور شرکت های خارجی در بازار خود را             

و شرکت های خدمات مالـی      دارد. بسیاری از بانک های بزرگ      

در چین دولتی هستند و میزان باالیی وام و تسـهـیـالت بـه                 

شرکت های ناکارآمد دولتی وام داده اند. همین نبـود رقـابـت              

 خارجی موجب تنبلی بازار مالی چین شده است.

ارائه تسهیالت بدون نظارت و عدم بررسی کارآمدی وام گیرنده        

چین را با سطح باالی بدهی های شرکتی روبرو کـرده اسـت.              

همین امر شکل گیری شرکت های زامبی را افـزایـش داده               

است. با بازگشایی بازار مالی چین به روی کشـورهـای دیـگـر                

شاید بانک های چینی تالش کنند کارآمد تر شوند و در ارائـه              

 تسهیالت دقت بیشتری خرج کنند.

البته برخی از تحلیل گران معتقدند نباید خیلی نسبت به ایـن            

تغییرات هیجان زده شد و هنوز دولت چین می تواند با وضـع            

قوانین مختلف قدرت رقابتی شرکت های خارجـی را کـم و               

 کمتر کند.

 سیاست جدید چین در رویکردهای اقتصادی



 اخبار  داخلی صنعت فوالد 

درصد رشد می کـنـد کـه       9میالدی تقاضای فوالد در دنیا بدون در نظر گرفتن چین با نرخ     2565، درسال   به گزارش  

به پایان خود نزدیک شده است و تمامی رسانه ها و مراکز مطالعاتی اقـدام بـه        2565درصد بیش از سال جاری خواهد بود.سال       5.3

 کرده اند.  2565پیش بینی بازار در سال 

ها در مورد میزان تـقـاضـا و عـرضـه             های قیمتی است و در برخی دیگر از گزارش ها، پیش بینی   پیش بینی بازار در برخی از گزارش      

 اطالعاتی ارایه شده است.

درصد رشد می  9میالدی تقاضای فوالد در دنیا بدون در نظر گرفتن چین     2565به گزارش اتحادیه بین المللی آهن و فوالد در سال            

 درصد برآورد شده است. 2.6کند در حالیکه نرخ رشد تقاضا در سال جاری برابر با 

اما سوال این است که با لحاظ شدن چین در این برآورد به چه رقمی در مورد میزان تولید و تقاضای فوالد می رسـیـم  بـرخـی از                            

میالدی حکایت دارد که نرخ بسیار باالیی است ولی اتـحـادیـه     2565درصدی تقاضای فوالد در چین در سال  62.0تحلیل ها از رشد     

 بین المللی فوالد این پیش بینی را غیر قابل قبول و نادرست می داند.

در گزارش این اتحادیه آمده است: مطالعات دقیق تر نشان دهنده این است که تقاضای فوالد چین در سال آتی نسبت به سال جـاری     

 رشدی نخواهد داشت.

که هم اکنون اطالعات دقیق تری در مورد میزان تولید و              دلیل اینکه در برخی از مطالعات از رشد تقاضا صحبت شده است، این است             

کردنـد    های قبلی بخشی از تقاضای بازار توسط تولید کنندگانی که در اقتصاد زیر زمینی فعالیت می                 عرضه در بازار وجود دارد. در سال       

تامین می شد به همین دلیل آماری در مورد میزان تولید و مصرف آنها نبود ولی به دنبال اجرای طرح اصالحات صنـعـت فـوالد در                             

چین و تعطیل شدن شمار زیادی از واحدهایی که به طور غیرقانونی و با راندمان پایین کار می کردند، هم اکنون آمار در مورد مـیـزان          

تولید و تقاضا رسما موجود است و به همین دلیل برخی از تحلیل گران بدون توجه به این تغییر مهم در ساختار صنعت فوالد در مورد         

 صحبت می کنند.  در سال آتی  درصدی 62.0میالدی و رشد  2565درصدی تقاضا در سال  65رشد

مـقـایسـه       2565چین را با تقاضای واقعی سال       2565اتحادیه جهانی فوالد در این گزارش نوشت: در صورتیکه تقاضای واقعی سال              

 کنیم، مشاهده می کنیم که تغییر محسوسی در میزان تقاضا ایجاد نشده است.

 باالترین نرخ رشد تقاضا در کدام کشورها دیده می شود

میالدی تقاضا در کشورهای صنعتی و توسعه یافته و کشورهای در حال         2565در سال      طبق گزارش اتحادیه بین المللی آهن و فوالد       

توسعه همزمان رشد می کند و این شرایط در سال جاری هم مشاهده شد. تعادل نسبی رشد تقاضای فوالد در کشورهای صنعـتـی و                       

 در این مناطق و رشد پایدار اقتصادی و صنعتی در دنیا است.  مشابه در بخشهای زیر ساختی  توسعه یافته نشان از سرمایه گذاریهای

درصد رشد کرد در حالیکه نرخ رشد تقاضا در کشورهای عضو پیمان نفتا برابر بـا     2.0تقاضای فوالد در اتحادیه اروپا   2565در سال    

بیش از ژاپن است . ایـن     درصد بود. نکته دیگر اینکه سرعت رشد تقاضا در هند  3.5آن بالغ بر -س-درصد و در کشورهای عضو آ  3.3

انـد  کرده دو کشور که به ترتیب سومین و دومین تولید کننده بزرگ فوالد در دنیا هستند سالهاست رقابت تنگاتنگی در تولید را تجربه   

ولی به نظر می رسد این رقابت به بازار تقاضا و مصرف هم رسیده باشد. تحلیل گران انتظار دارند ظرف یک دهه آینده هنـد بـتـوانـد                   

 ژاپن را پشت سر بگذارد و به عنوان دومین تولید کننده بزرگ فوالد در دنیا فعالیت کند.

درصد رشد کرده است ولی همچنان چین بـزرگـتـریـن        2.3درصد و در ژاپن با نرخ  3.9نرخ   در سال جاری تقاضای فوالد در هند با 

 .تولید کننده و مصرف کننده فوالد دنیا است و سیاستهایش بازار جهانی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد

 سرعت رشد تقاضای فوالد در هند بیشتر از ژاپن است 
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 ماهنامه نامه خبری 

، اخیرا دولت چین اعـالم کـرده بـه            به گزارش  

شرکت های خارجی این اجازه را می دهد که در چین بانک و              

شرکت سرمایه گذاری خود را تاسیس کنند. این خبر نشانـگـر             

آن است که دومین اقتصاد دنیا قصد دارد بازار مالی خود را بـه           

 روی جهانیان بگشاید.

معاون وزیر دارایی چین اخیرا در یک کنفرانس خـبـری ایـن              

تغییرات را اعالم نمود. بدین ترتیب محدودیت های مربوط بـه            

سرمایه گذاری خارجی در بانک های چینی برداشته خـواهـد            

 06شد و سرمایه گذاران خارجی این اجازه را خواهند داشـت             

درصد سهام شرکت های امنیتی، مدیریت سرمایـه گـذاری و        

 بیمه عمر و سرمایه گذاری را خریداری کنند.

وی اظهار کرد این قوانین جدید به زودی اجرایی خواهند شـد            

 و زمان دقیق آن اعالم نشده است.

بانک های غربی بزرگ در چین فعالیتی ندارند و تنها بانک اچ             

درصد سهام بانک کامیونیکیشنز بیشتـریـن         63اس بی سی با     

حضور را دارد. قطعا قوانین جدید به نفع این بانک هـا بـرای                 

 حضور بیشتر در چین خواهد بود.

سال های اخیر قوانین مربوط به محدودیت مـالـکـیـت بـرای               

شرکتی های خارجی در چین مانعی بر سر راه شـرکـت هـای          

امریکایی بوده و با داشتن سهم کم امکان تاثـیـر گـذاری بـر                 

تصمیمات بزرگ نیز محدود می شده است. به همیـن دلـیـل               

جی پی مورگان سال گذشته سهم کم خود را در یک موسسـه             

بانکی جوین ونچر در چین فروخت. حال ایـن بـانـک بـزرگ               

امریکایی می تواند به حضور مجدد در بازار چین فکر کند و از             

این مقررات جدید خشنود است. یک بانک بزرگ اروپایی نـیـز             

 چنین نظرات مشابه ای داشته است.

میلیارد دالری چین و امـریـکـا         905با توجه به مازاد تجاری  

مطمئنا مقررات جدید می تواند امکان افزایش ارائه خـدمـات            

مالی شرکت های امریکایی به چین را گسترش دهد تا تـوازن             

 تجاری بین دو کشور برقرار شود.

این اصالحات از قبل در حال بررسی بوده است. بـازار مـالـی                 

هزار میلیارد دالری دومین بازار مالی بزرگ  99چین با سرمایه    

دنیاست و این بزرگی و پتانسیل های موجود بـرای رشـد آن               

چین دالیل خـوبـی بـرای          انگیزه باالیی برای خارجی هاست.     

آسان تر کردن راه حضور شرکت های خارجی در بازار خود را             

و شرکت های خدمات مالـی      دارد. بسیاری از بانک های بزرگ      

در چین دولتی هستند و میزان باالیی وام و تسـهـیـالت بـه                 

شرکت های ناکارآمد دولتی وام داده اند. همین نبـود رقـابـت              

 خارجی موجب تنبلی بازار مالی چین شده است.

ارائه تسهیالت بدون نظارت و عدم بررسی کارآمدی وام گیرنده        

چین را با سطح باالی بدهی های شرکتی روبرو کـرده اسـت.              

همین امر شکل گیری شرکت های زامبی را افـزایـش داده               

است. با بازگشایی بازار مالی چین به روی کشـورهـای دیـگـر                

شاید بانک های چینی تالش کنند کارآمد تر شوند و در ارائـه              

 تسهیالت دقت بیشتری خرج کنند.

البته برخی از تحلیل گران معتقدند نباید خیلی نسبت به ایـن            

تغییرات هیجان زده شد و هنوز دولت چین می تواند با وضـع            

قوانین مختلف قدرت رقابتی شرکت های خارجـی را کـم و               

 کمتر کند.

 سیاست جدید چین در رویکردهای اقتصادی
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 اخبار  داخلی صنعت فوالد 

کارگران کارخانه )فوالد سازی( ایلوا واقع در شهر جنووا                 

 2550کشورایتالیا، در اعتراض به نادیده گرفته شدن توافق سال      

میالدی با مسئوالن دولتی این کشور در خیابان های این شهر             

 دست به راهپیمایی زدند.

به گزارش چیالن به نقل از شبکه تلویزیونی رای نیوز ایتالیا، روز        

گذشته کارگران بزرگترین کارخانه فوالد سازی ایتالیا در شهر           

 2550جنووا در اعتراض به نادیده گرفته شدن توافق سال                

میالدی با مسئوالن دولتی این کشور دست از کار کشیده و در              

 خیابان های این شهر دست به راهپیمایی زدند.

گزارشگر شبکه از محل برگزاری تظاهرات در گزارشی اعالم             

کرد، کارگران با تشکیل اجتماع، موجب اختالل ترافیک در              

سطح شهر شدند. آنها همچنین محل کارخانه را اشغال کردندو           

 خواستار تشکیل جلسه با دولتمردان شدند.

از چهار هزار نفر از کارکنان ایلوا، ششصد نفر در شهر جنووا                

مشغول بکار هستنند. اما در این میان، اتحادیه های مختلف              

کارگری و همچنین کارگران این کارخانه خواستار پایبندی             

میالدی به    2550دولت به توافق نامه ای هستند که در سال             

 امضاء رسیده است.

برونو مانگانارو از مسئوالن اتحادیه عمومی کار ایتالیا در خصوص      

این توافق نامه گفت: مفاد این توافق، کال در خصوص نیروهای             

مازاد و حقوق و دستمزد ها است و دولت در تالش برای دور                 

 زدن ما است. بنابراین، ما کارخانه را اشغال کردیم.                      

گزارشگر شبکه اعالم کرد، عالوه بر کارکنان ایلوا، اعضای تعداد           

 اند.  دیگری از اتحادیه ها نیز به این اعتصاب پیوسته

 اعتراض بزرگترین کارخانه فوالد سازی ایتالیا  

سال( در    0الی    3در حال حاضر چند سالی است که ) حداقل           

خصوص غالب مصرف فوالد ساختمانی داخل کشور شامل انواع          

؛ تقریبا هیچگونه      25الی    62میلگرد آجدار و تیرآهن سایز        

 واردات جدی نداریم

نه اینکه واردکنندگان از روی دلسوزی اینکار را انجام نمیدهند؛           

تومانی به صرفه     3655الی    9055بلکه ماهیت این فعل با دالر        

نبوده و نیست؛ قضیه واردات عمده فوالد چینی به زمان ساخت            

سال پیش برمیگردد ! متأسفانه        0و ساز مسکن مهر و حداقل        

آقایان برنامه تشکیل داده و در مورد این موضوع از تریبون ملی             

 کشور بحث می کنند که بسی جای تاسف دارد !  

در حال حاضر کشور ما به یکی از صادر کنندگان مطرح فوالد              

در دنیا تبدیل شده است بطوریکه در آسیای دور به گونه ای                

نقش چین را بعهده گرفته است؛ و یا به عبارت دقیق تر حتی                

شنیده میشود که چین هم در خصوص واردات فوالد از ایران بی       

میل نیست و چه بسا خبرهای جسته و گریخته ای هم در این               

 خصوص شنیده میشود. 

عمده واردات محصوالت فوالدی ما چند سالی است که محدود           

به انواع ورق کالف گرم و سرد و برخی از مقاطع طویل فوالدی              

شده که یا در داخل کشور تولید نمیشود مثل تیرآهن های بال             

به باال و یا تولید آن در بازار داخل جوابگوی             95پهن و یا سایز     

 وزارت صنعت تعرفه ورق آهن و مس مورد نیاز تولیدکنندگان را کاهش می دهد  
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میلیمتر که    9تقاضا نیست، مثل ورق کالف گرم نازک زیر             

مدتی است از روسیه و قزاقستان وارد شده و از لحاظ استاندارد             

از هر حیث با تولید داخل برابری نموده و از فیلترهای نظارتی              

 عبور می کند.

در کل حجم این کاالهای خاص وارداتی در قیاس با حجم               

تولید فوالد در داخل کشور بسیار ناچیز بوده و در حال حاضر            

 خیلی مطرح نیست.

سال پیش    0بنظر میرسد که این برنامه حداقل میبایست           

پخش می شده است ! زمانیکه فوالد غیر استاندارد و وارداتی            

چینی ) که البته این نوع فوالد هم به سفارش تجار ایرانی                

های مسکن مهر ساخته      بوده است( شالوده برخی از ساختمان     

شده امروز ما را تشکیل میدهد که متاسفانه با کوچکترین              

رخداد زلزله شاهد فاجعه هایی جبران ناپذیر هستیم و یا               

 خواهیم بود .

نکته قابل توجه ای که در خصوص محصوالت نامرغوب چینی          

وارداتی، تقریبا در ذهن هر ایرانی نقش بسته و وجود دارد               

 مسئله )کاالی بد چینی است(.

در حال حاضر چین یکی از بزرگترین و قدرتمندترین                 

تولیدکنندگان دنیا در تمام زمینه هاست، از محصوالت               

ابتدایی گرفته تا پیشرفته ترین محصوالت مثل ادوات هوا و            

فضا؛ بطوریکه این محصوالت بازارهای اروپا را هم اشباع               

 نموده است !

 اما چرا قسمت نامرغوب آن نصیب ما میشود  !                        

پاسخ روشن است؛ بنا بر اظهار نظر یکی از مطلعین بازار، این             

موضوع برمیگردد به سفارش برخی از تجار ایرانی که کاالیی            

را سفارش میدهند که ارزان باشد و کیفیت برای آنها                   

متاسفانه اهمیتی ندارد؛ تولیدکننده چین هم فقط این               

درخواست را اجابت می نماید و تمام موضوع به همین مسئله           

 برمیگردد.

کالم اخر اینکه از ماست که بر ماست؛ تقصیر را با فرافکنی به             

 گردن چین و ماچین نیاندازیم.
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آهن و فوالد در سطح جهانی تبدیل         های سنگ   کننده  کننده و صادر    ترین تولید   عنوان یکی از بزرگ     در چین به   موضوع مازاد عرضه فوالد   

 شده است.  ای مهم در کنار مساله کاهش ظرفیت تولید فوالد به دغدغه

شود که چین در یک دوره سه ساله به تدریج در پی کاهش ظرفیت تولید فـوالد بـوده        مساله مازاد عرضه فوالد در شرایطی مطرح می       

های محیط زیستی در این کشـور بـه تـولـیـد           چرا که مساله آلودگی     های مهم شده است،       است، موضوعی که برای چین جزو اولویت      

آهن و فوالد گره خورده است، این در حالی است که قبل از این در جلسه ساالنه انجمن آهن و فوالد مطرح شده بود که اهـداف                             سنگ

 سال محقق شده است.2میلیون تن ظرفیت مازاد تولید فوالد در چین در کمتر از605تا655تعیین شده برنامه پنج ساله برای کاهش

در این میان موضوع کاهش ظرفیت در این روزها آن قدر مورد توجه کارشناسان و فعاالن بازار قرار گرفته است که گویا امکان افزایش                        

اند، موضوعی که در ادامه گزارش پیش رو به آن پرداخته خواهد شد.به نـقـل از           را فراموش کرده   کشورهای جهان  ها در دیگر    ظرفیت

میلیون تن از ظـرفـیـت تـولـیـد            32.93 متال اکسپرت طبق آمار رسمی اعالم شده از سوی مقامات چینی در نیمه اول سال جاری      

در  هـای مـازادفـوالد        درصد اهداف تعیین شـده در کـاهـش ظـرفـیـت                53 تعطیل و از رده خارج شده است. این تناژ          چین فوالد

 است. 2565 سال

 ها ای شتابان برای چینی برنامه

درصد از    69/  3 میلیون تن از ظرفیت فوالد خود را تعطیل کرده که 96/  5 به نقل از متال اکسپرت، از آغاز سال جاری میالدی چین          

تنی آن   میلیـون   05 هدف

ای   بیانیهاست. چـیـن در       

در و 2565  مه 65 در

ــتــی نشسـت شـورای      دول

مــطــرح این مـوضـوع را       

رسد   میکرد.حال به نـظـر      

کاهـش  امســـال طـــرح    

فوالد در  ظرفیت تـولـیـد      

ــه از        ــن ک ــی چ

شده بـا    آغـاز   2566 سال

ــال  جدیت بیشـتـری     ــب دن

گذشتـه  خواهد شد. سـال     

شده بود  چین مدعی   دولت

ــش      ــیـ ــه بـ کـ

از میلیون تـن   60 از

عـالوه ایـنـکـه        میلیون تن بیش از چیزی است که برنامه ریزی شده است. به  25 ظرفیت فوالد خود را از رده خارج کرده که این عدد  

 ها قبل تعطیل شده بودند ادامه خواهد داد. هایی که از مدت چین در این سال همچنان به توقف تولید در کارخانه

 آهن و فوالد تاثیرپذیری همیشگی سنگ

 های کاهش ظرفیت تولید فوالد در جهان تحلیلی بر تداوم سیاست

11 



 ماهنامه نامه خبری 

آهن چین در ماه اکتبر به دنبـال         سنگ واردات آهن و فوالد همواره تاثیرگذار بر هم هستند در بازار شاهد بودیم             با توجه به اینکه سنگ    

کـنـنـدگـان        ترین تـامـیـن      کند و اصلی را وارد می جهان آهن درصد از سنگ 55 کاهش ظرفیت تولید فوالد کاهشی شد. چین تقریبا 

واردکـنـنـده          تـریـن     عنوان بزرگ باشند. این کشور به  می ایران آهن این کشور استرالیا، برزیل، آفریقای جنوبی، هند، اوکراین و  سنگ

درصدی  29 آهن وارد کرد. این اعداد حاکی از افت شدید و حدود      هزار تن سنگ   055 میلیون و  53 آهن جهان، در اکتبر بالغ بر       سنگ

 آهن به چین نسبت به رکورد ثبت شده در سپتامبر است. واردات سنگ

 جهان نیست صنعت فوالد چین تنها تهدید

ها در چین مـعـطـوف       این روزها نظر اکثریت فعاالن بازار به موضوع کاهش ظرفیت        های معدنی و فوالدی پلنر      به گزارش مرکز بررسی   

انـد. در        ها در دیگر نقاط جهان غافل مانـده  پیدا کرده که گویا از خطر افزایش ظرفیت     رشد شده است و توجه به این موضوع تا حدی        

منتشر کرده است، ذکر شده که مازاد ظرفیت فوالد در خارج از چـیـن در      جدیدترین گزارشی که سازمان توسعه و همکاری اقتصادی  

انـد     حال تبدیل شدن به تهدیدی جهانی برای بازگشت صنعت فوالد دنیا به دوران اوج خود است. تحلیلگران بین المللی بر این عقیده            

که مساله مازاد ظرفیت فوالد یک معضل جهانی است. این در حالی است که طی دو سال گذشته، چین به دفعات ظرفیت تولید فـوالد       

 کمک شایانی کرده است. صنعت خود را کاهش داده و به توقف روند نزولی در این

میلیارد تن بوده  2.96 برابر با 2565 طبق گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، ظرفیت تولید فوالد جهان در نیمه ابتدایی سال 

درصد کاهش یافته است. در این میان اما، ظرفیت تولید فوالد در مناطقی چـون    5/  6 ، معادل2566 که نسبت به مدت مشابه در سال 

خاورمیانه، آمریکای جنوبی و تا حدودی اتحادیه اروپا رشد فزاینده ای داشته است. این گزارش همچنین پیش بینـی کـرده کـه در                     

میلیون تن افزایش خواهد یافت که سهم خاور میانه در این میان بـه     35 ، ظرفیت تولید جهانی فوالد2563 تا 2565 های فاصله سال 

های تـوام بـا ایـن           تواند ریسک میلیون تن خواهد بود. این روند در حالی ادامه دارد که هرگونه افزایش ظرفیت تولید می            29 تنهایی

هـای پـیـش رو خـبـر               ها از افزایش مصرف جهانی فوالد طی سال         صنعت را بیشتر سازد. از سوی دیگر درست است که پیش بینی            

های آتی برابری کند. بنابراین خطر مازاد ظـرفـیـت      ل دهند، اما سرعت رشد مصرف قادر نخواهد بود تا با نرخ افزایش ظرفیت در سا     می

 کند. همچنان صنعت فوالد دنیا را تهدید می

آیـد. بـروز         ای دوره ای و معضلی سـاخـتـاری بـه حسـاب مـی             در اقتصادهای بازار محور پدیده افزاید: مساله مازاد ظرفیت     پلنر می 

های اخـیـر    و کاهش تقاضا برای فوالد به ریشه ای برای درختی تنومند به اسم مازاد عرضه در سال        2555 جهانی در سال   بحراناقتصاد

هایی میزان استفاده فوالد را باال ببرند، این در حالی است کـه از       ها سعی کردند تا با ارائه محرک بدل شد. پس از آن بسیاری از دولت   

رغم تالش چین برای ایفای سهم خـود    های به روز تولید عقب ماندند.توجه به این موضوع را نباید فراموش کرد که به                 توسعه تکنولوژی 

ها باید به جـای مـقـصـر        المللی است. دولت     های بین   های تولید فوالد، اما هموار ساختن این مسیر نیازمند همکاری           در کاهش ظرفیت  

 کنند پرهیز کنند. ها کوشیده و از اقداماتی که این مساله را تشدید می جلوه دادن یکدیگر بر توسعه همکاری

تواند تا حدودی میزان این مازاد عرضه را کاهش داده و به باالنس     میان کشورها می   تجارت آزاد  المللی و ایجاد    های بین   تقویت همکاری 

جهانی تالش زیادی کـرده تـا      جامعه سال از وقوع بحران اقتصاد جهانی، 65عرضه و تقاضا کمک کند. این در حالی است که در مدت            

اثرات این اتفاق را از صحنه اقتصاد دنیا پاک کند.از سوی دیگر در حال حاضر، اقتصاد جهان در حال پیشروی بوده و تنـور سـرمـایـه                     

های درگیر نیز در حال افزایش است. در این مـیـان       های جهانی در حال گرم شدن است، همچنان که میزان اعتماد همه طرف            گذاری

های آتی تولید، شکل بهتری به خود خـواهـد گـرفـت و            دالیل زیادی وجود دارد که باور کنیم همکاری کشورها در رابطه با ظرفیت      

توان امید داشت کـه بـا هـمـکـاری             ظرفیت تولید در همه جای دنیا را به سمت روندی تعادلی سوق خواهد داد. به همین دلیل می              

 المللی بر چالشی به نام مازاد ظرفیت تولید غلبه کرد بین

در نمودار زیر وضعیت تراز تجاری چین طی چهارماه اول سال جاری را نشان می دهد . قطعا در ماه آبنده که گزارش نـهـایـی اعـالم                   

 شود روند تراز تجاری از این ارقام بسیار باالتر خواهد بود می
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به گزارش دنیای اقتصاد، مشکالتی که طی چند سال گذشته و تداوم آن در سال جدید برای فوالدسازان به وجود آورده، باعث                           

 شده تا تولید فوالد دیگر توجیه اقتصادی نداشته باشد.

کنند، اما در کشور ما به رغم          ای از بخش تولید خود می        ها حمایت بسیار گسترده     این در حالی است که در سراسر جهان دولت         

کنند. صنعت کشور     حمایت جدی دولت، تولیدکنندگان به فعالیت تولیدی خود ادامه داده و حتی به افزایش تولید نیز مبادرت می                  

های مختلف دولتی است تا بتوان ارزش افزوده را در کشور              به مثابه موتور محرکه کشور نیازمند حمایت همه جانبه از سوی بخش            

 به سمت رشد فزاینده سوق داد.

از سویی دیگر رکودی که در بازار مسکن از ابتدای امسال تعمیق یافته یکی از دالیلی است که بازار فوالد داخلی هم تحت تاثیر                           

قرار دهد. برخی از فعاالن اقتصادی امیدوار بودند با اجرایی شدن برجام بازار محصوالت فوالدی از رکود خارج شود اما اینگونه به                         

 .رسد که رکود در بازار فوالد تا آخر امسال ادامه خواهد داشت نظر می

یک کارشناس ارشد اقتصاد و فعال صنعت فوالد در گفت و گو با فوالد نیوز، شرط اولیه تولید فوالد در کشوررا توجیه اقتصادی                           

دانست و گفت: واحدهای فوالدی یک میلیون تنی که به اشتباه مجوز گرفتند هیچ توجیه اقتصادی ندارند و تنها باعث هدر دادن                        

 .انرژی شده اند

در این راستا محسن نهاوندیان در خصوص رکودی که در بازار مسکن حاکم است و تاثیرات آن در بازار فوالد گفت: یکی از                               

 .کاالهای اساسی نهایی فوالد، ساختمان است و رکود در بازار مسکن باعث شده است که بازار فوالد داخلی هم متاثر شود

این کارشناس ارشد اقتصاد و فعال صنعت فوالد بیان کرد: مسکن یک شاخص رونق بازار است به عبارت دیگر یعنی وقتی که                            

 .گذارد ولی رابطه مسکن با فوالد رابطه مستقیم و بیشتری است شود، در همه بازاها تاثیر می مسکن خرید و فروش نمی

های   وی خاطرنشان کرد: واحدهای فوالدی باید به این نقطه برسند که به شرط توجیه اقتصادی تولید کنند. در برخی از دولت                        

های سیاسی، واحدهای فوالدی را با یک میلیون تن ظرفیت مجوز               ای و حرکت    گذشته برای راضی نگه داشتن نمایندگان منطقه       

های انرژی اینها نه برای       ها به خودی خود هیچ توجیه اقتصادی ندارند. غیر از هدر دادن هزینه                دادند در حالی که این پروژه        می

 .شان فروش دارد کنند و نه بازار محصوالت فوالدی خودشان سودی کسب می

کند چرا که برخی از این واحدها به خاطر اینکه             نهاوندیان گفت: این اتالف انرژی به واحدهای بزرگ فوالدی هم آسیب وارد می              

شود که محصوالت خود را به زیر قیمت و با ضرر بفروشند و این امر                 شان را پرداخت کنند حاضر به این می         بتوانند حقوق کارمندان  

 .شود باعث نابودی صنعت فوالد می

 های فوالدی زیر یك میلیون تن توجیه اقتصادی ندارد پروژه
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او با اشاره به مشکل عمده تولیدکنندگان فوالد و یکپارچه عمل نکردن            

ها همین که بتوانند واحدی برای سیاستگذاری         آنها گفت: همه فوالدی   

های مالی که به این تولیدکنندگان          داشته باشند، کافی است. هزینه     

های فوالدی به یکسری      شود باال است و بسیاری از پروژه         تحمیل می 

 .تسهیالت رقابتی نیاز دارند

نهاوندیان در بخشی از اظهارات خود در خصوص صادرات گفت: به               

شود نگرش صادراتی داشته باشید و این به معنای            ها گفته می    فوالدی

توانید در بازار داخلی فوالد بفروشید و            این است که هر چقدر می       

مانده این محصوالت را صادر کنید این در حالی است که چنین                 باقی

 .نگاه اشتباه است

به گفته او، بازار صادراتی بازاری است که بتوانید در بلندمدت بمانید               

المللی   چون درآمد ارزی داشته باشید و بتوانید خود را در بازار بین               

تواند تامین مالی برای شما به همراه داشته            تقویت کنید. این امر می     

خواهند محصوالت خود را       باشد. زیرا زمانی که واحدهای فوالدی می        

شان را    شوند که بازارهای داخلی محصول         صادر کنند متوجه می     

خرند و اگر بخواهند محصول خود        کنند، می   برخالف آنچه که تصور می    

 .شوند را صادر کنند متضرر می

نهاوندیان تصریح کرد: همیشه بازارهای جهانی به عنوان یک بازار               

شود و تمام واحدهای فوالدی دنیا بهترین کاالهای             رقابتی تلقی می  

کنند که از لحاظ کیفی و از لحاظ            خود را در بازار رقابتی عرضه می        

 .قیمتی و رقابتی مناسب باشد

  راه حل های برون رفت از چالش های صنایع فوالدی

به گزارش دنیای اقتصاد، تولیدکنندگان صنایع پایین دستی و مصرف کنندگان فوالد کشور انتظار دارند که مدیران بخش صنعتی                        

 کشور به صورت بی طرفانه و واقع بینانه در خصوص موارد زیر اقدام نماید

تولیدکنندگان صنایع پایین دستی و مصرف کنندگان فوالد کشور انتظار دارند که مدیران بخش صنعتی کشور به صورت بی طرفانه و                      

واقع بینانه در خصوص ایجاد انحصار توسط یک بنگاه شبه خصوصی )تحت کنترل دولت(، ارزان فروشی و دامپینگ صادراتی، گران                       

فروشی داخلی، بیش اظهاری صادراتی، صادرات اقالم اساسی مورد نیاز کشور با کد های تعرفه خالف واقع، تعیین ابعاد و جوانب                           

تشدید رکود در صنایع پایین دستی و بخش های مصرف کننده فوالد و برآورد خسارات و زیان های وارده تحقیقات و بررسی های                           

 الزم انجام گردد و با توجه به نتایج حاصله، تدابیر و اقدامات مقتضی در خصوص مقابله و جلوگیری از وقوع مجدد آنها اتخاذ شود.

پیشنهاد می گردد مراجع ذیربط در خصوص موارد ذیل تحقیقات و بررسی های الزم انجام دهند و با توجه به نتایج حاصله، تدابیر و                          

 اقدامات مقتضی در خصوص مقابله و جلوگیری از وقوع مجدد آنها اتخاذ شود.

ارزان فروشی صادراتی انواع ورق  فوالد گرم در سطح جهان و به خصوص به کشورهای اروپایی و محکومیت ایران در دامپینگ                            -6

 صادرات فوالد به اتحادیه اروپا و از دست دادن این بازار مهم

گران فروشی انواع ورق فوالد گرم به صنایع پایین دستی داخلی که در جهت جبران زیان ناشی از ارزان فروشی صادراتی صورت                          -2

 25گرفت. در این راستا ضرورت دارد که چگونگی و دالیل حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت با افزایش تعرفه وارداتی به میزان                          

 درصد، روشن و مشخص شود.

اظهار بهای فروش صادراتی خالف واقع و به مراتب بیش از بهای واقعی و در نتیجه فریب مسئولین کشور در خصوص اغراق در                             -9

 توانایی ها و منافع حاصل از صادرات فوالد خام و همچنین امکان استفاده از معافیت های مالیاتی و سایر موارد

 صادرات وسیع انواع ورق  فوالد گرم مورد نیاز صنایع داخلی و استفاده از تعرفه های گمرکی خالف واقع در جهت کتمان واقعیت  -3

 تعیین ابعاد و جوانب تشدید رکود در صنایع پایین دستی و بخش های مصرف کننده فوالد و اثرات اقتصادی حاصله  -0

 برآورد خسارات و زیان های وارده به صنایع پایین دستی فوالد و اتخاذ اقدامات الزم در خصوص جبران آنها  -6
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 اخبار  داخلی صنعت فوالد 

امیرحسین کاوه در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، 

با اشاره به مشکالت تولیدکنندگان با توجه به صادرات فوالد 

بدون توجه به نیازهای واحدهای تولیدی داخلی گفت: نبود مواد 

اولیه در دسترس و گرانی داخلی و باال بودن تعرفه واردات این 

مواد اولیه مورد نیاز منجر به کاهش قدرت رقابتی و افزایش 

نامتعارف قیمت تمام شده و به تبع آن تشدید رکود و زیان 

 .دهی این بخش مهم تولیدی اقتصادی شده است

دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدی ایران با 

بیان اینکه صنایع بزرگ خصولتی تولیدکننده فوالد ضمن گران 

فروشی به صنایع پایین دستی و مصرف کنندگان داخلی اقدام 

به صادرات مواد اولیه موردنیاز داخل آن هم به روش ارزان 

فروشی صادراتی به چندین کشور و حتی دامپینگ برای اروپایی 

ها می کنند، افزود: به علت صادرات ارزان قیمت فوالد مبارکه 

علیه فوالد ایران در اروپا پرونده شکایت دامپینگ گشوده شده و 

در جریان است و ما را مجبور به واردات ورق های فوالدی با 

 .قیمت های باالتر کردند

وی ادامه داد: این اقدامات سبب تزریقات جهت تامین مواد اولیه 

کلیدی موردنیاز داخل کشور شده و متاسفانه صادرات فوالد 

خام موردنیاز کشور از جمله ورق فوالدی هم اکنون نیز در حال 

 .انجام است

 2565صادرات فوالد ورق گرم ایران به اتحادیه اروپا در سال 

 عمال متوقف شد

کاوه با بیان اینکه صادرات فوالد ورق گرم ایران به اتحادیه اروپا 

میالدی تجربه کرد،  2560و  2563رشد باالیی را در سال های 

میالدی صادرات این کاال کاهش  2566یادآور شد: در سال 

ماهه  0میالدی عمال متوقف شد که در  2565یافت و در سال 

نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن  6936اول سال 

هزار  390درصد کاهش از  35صادرات ورق فوالد گرم، ایران با 

هزار تن تنزل پیدا کرد، نظر به اهمیت بازار اتحادیه  60تن به 

اروپا برای صادرات فوالد گرم ایران، از دست دادن بازار این 

درصدی کل صادرات ورق فوالد  55اتحادیه منجر به کاهش 

گرم کشور شد و براین اساس ایران بازار ورق فوالد گرم خود در 

اتحادیه اروپا را به کشورهای ترکیه، هند و مصر واگذار کرده 

 .است

درصد باالتر از بهای صادراتی  05بهای فروش داخلی تا بیش از 

 به اتحادیه اروپا بود

وی افزود: در همین شرایط بهای اظهاری صادراتی در گمرک 

های داخلی توسط صادرکنندگان دو برابر و بهای فروش داخلی 

 .درصد باالتر از بهای صادراتی به اتحادیه اروپا بود 05تا بیش از 

دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدی ادامه داد: 

نظر به وسعت و حجم و ارزش باالی میزان دامپینگ در صادرات 

کشور دیگر به اتحادیه اروپا، این  3ورق فوالد گرم ایران و 

بررسی موضوع و انجام اقدامات در  30اتحادیه از تابستان سال 

این خصوص را در دستورکار خود قرار داد و در نهایت با توجه 

به بررسی های صورت گرفته و مدارک و مستندات شرکت فوالد 

مبارکه به همراه چند شرکت دیگر در کشورهای روسیه، اکراین 

و برزیل متخلف شناخته شده و به عنوان جریمه دامپینگ 

یورو بر کیلوگرم بر واردات ورق فوالد گرم  05.0عوارض قطعی 

 .از ایران وضع شد که به کل واردات از ایران تعمیم داده شد

وی اظهار داشت: تولیدکنندگان صنایع پایین دستی و مصرف 

کنندگان فوالد کشور انتظار دارند که به صورت بیطرفانه و واقع 

بینانه در خصوص ایجاد انحصار توسط یک بنگاه شبه خصوصی، 

ارزان فروشی و دامپینگ صادراتی، گران فروشی داخلی، بیش 

اظهاری صادراتی، صادرات اقالم مورد نیاز کشور با کدهای تعرفه 

خالف واقع، تعیین ابعاد و جوانب تشدید رکود در صنایع پایین 

دستی و بخش های مصرف کننده فوالد و برآورد خسارات و 

زیان های وارده، تحقیقات و بررسی الزم انجام و با توجه به 

نتایج حاصله تدابیر و اقدامات مقتضی در خصوص مقابله و 

 .جلوگیری از وقوع مجدد آن ها اتخاذ شود

چگونگی و دالیل حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت با 

 درصد روشن و مشخص شود 25افزایش تعرفه واردات به میزان 

دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدی ایران با 

بیان اینکه مراجع ذی صالح باید درباره گران فروشی انواع ورق 

فوالد گرم به صنایع پایین دستی داخلی که در جهت جبران 

زیان ناشی از ارزان فروشی صادراتی صورت گرفت بررسی ها و 

اقدامات الزم را انجام دهند، تصریح کرد: در این راستا ضرورت 

دارد که چگونگی و دالیل حمایت وزارت صنعت، معدن و 

درصد روشن و  25تجارت با افزایش تعرفه واردات به میزان 

مشخص شود و درباره اظهار بهای فروش صادراتی خالف واقع و 

به مراتب بیش از بهای واقعی و در نتیجه فریب مسئوالن کشور 

در خصوص اغراق در توانایی ها و منافع حاصل از صادرات فوالد 

خام و همچنین امکان استفاده از معافیت های مالیاتی، 

 .توضیحات الزم ارائه شود

 دامپینگ صادرکنندگان فوالد گرم ایرانی در بازار اتحادیه اروپا
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 ماهنامه نامه خبری 

  چشم انداز پاییزی فوالد ایران و جهان

رسـد     نظر می ، با فرا رسیدن فصل پاییز به23به گزارش بورس  

گیری پیدا کرده است و        که میزان معامالت فوالد کاهش چشم     

 سرمای پاییز باعث کاهش معامالت فوالد شده است.

البته این روند کاهش معامالت در آبان ماه تشدید شده است و            

در مهر ماه شاهد رونق بیشتری بودیم. هـم اکـنـون رغـبـت                  

خریداران بیشتر به محصوالت نهایی مانند ورق و میلگرد است          

ساخته مانند شمش بلوم کمتـر بـا اقـبـال               و محصوالت نیمه  

 .اند متقاضیان مواجه شده

 62هفته گذشته متوسط قیمت سنگ آهن وارداتی خـلـوص            

دالر   63دالر اول هفته به نزدیکی        65درصد در چین از حدود      

 62.05هم رسید ولی تا پایان هفته مجددا نزولی شد و حدود             

دالر هر تن خشک سی اف آر ثبت شد. مصرف کنـنـده هـای               

چینی نگران مقررات سختگیرانه تر برای مقابله با آالینده ها از           

نوامبر هستند که می تواند تقاضای سنگ آهن را پایین تـر   60

بیاورد. اگر آلودگی هوا بیشتر شود دولت چین تولید فـوالد را              

محدودتر خواهد کرد که مسلما بر جو بازار سنگ آهن نیز اثـر             

 .منفی خواهد داشت

در بازار سنگ آهن صادراتی ایران، آخرین قیمت سنگ آهـن            

دالر هر تن فوب شد. سـنـگ     35.0درصد  65مگنتیت خلوص  

دالر هر تن فـوب       96.0آهن هماتیت صادراتی ایران نیز حدود       

اندرکاران صنـعـت      ثبت شد.به عقیده بسیاری از فعاالن و دست        

هـای     فوالد، فصل پاییز زمان استراحت و کاهـش فـعـالـیـت             

های عمـرانـی      وساز در سراسر دنیا است بنابراین فعالیت        ساخت

یابد. در نتیجه معامالت فوالد و خـریـد و               شدت کاهش می    به

یابد. در ایـن هـنـگـام            فروش این فلز نیز در بازارها کاهش می       

شود، چـرا کـه        قیمت فوالد نیز تا حد زیادی با افت مواجه می         

کند. در این برهه زمانی و بـا آغـاز      سطح تقاضا کاهش پیدا می 

فصل پاییز در چین اقدامات بسیاری برای کاهش تولید فـوالد            

گیرد. در نتـیـجـه         های هوا صورت می     در جهت کاهش آلودگی   

شود. کاهش عرضه از یک        بازار فوالد با کاهش عرضه مواجه می      

سو و کاهش تقاضا از سوی دیگر همگی بر روند معامالت فوالد            

 .گذارند تأثیر منفی می

بازار فوالد کشور نیز در شرایط کنونی با افت مقطعی معامـالت         

مواجه شده است و بر این اساس هم عرضه و هم تقاضا در بازار              

اند. این روند از ابتدای فصل پاییز آغاز شـده              کاهش پیدا کرده  

ویژه هفته دوم آن ادامه یافته اسـت. در      است و تا آبان ماه و به     

این برهه زمانی اغلب معامالت فوالد در مورد محصوالت نهایی          

مانند ورق و میلگرد صورت گـرفـتـه اسـت و مـحـصـوالت                   

صورت مـازاد بـاقـی         ساخته مانند شمش بلوم تا حدی به     نیمه

 .ماندند و با تقاضا مواجه نشدند

 65این ماه، بیش از         66تا    6طی هفته دوم آبان ماه یعنی از        

هزار تن انواع محصوالت فوالدی در بازار عرضه شدند کـه در              

 69هزار تن تقاضا وجود داشت. اما در نـهـایـت                65مقابل آن   

هزار تن از این محصوالت مورد معامله قرار گرفتنـد. در ایـن                

هزار تن در بازار عرضه شد کـه          23میان شمش بلوم به میزان      

هزار تـن از آن بـه             20هزار تنی، تنها      95با وجود تقاضای    

هزار تن عرضه شد کـه     23فروش رفت. ورق گرم نیز به میزان         

با همین میزان تقاضا مواجه شد و به فروش رفت. ورق گـرم                 

تـومـان      2350میلیمتر رول در انزلی روز شنبـه           2ضخامت  

تومان رسید، علت این    9555عرضه میشد ولی تا آخر هفته به        

افزایش قیمت تغییر نرخ ارز و مهم تر از ان محدود شدن تعداد     

 .عرضه کننده ها بود

میلبیمتر محصول مبارکه در طول هفته    60تا    9ضخامت های   

تومان بازی میکـرد      2065بطور نسبی ثابت ماند و در محدوده        

میلیمتر به باال محصـول کـاویـان روز           60ورق های ضخامت    

ریال بود که از روز یکشنبه شروع به تنزل کـرد             22553شنبه  

ریال رسید در حالیکه مـحـصـوالت       22005و تا آخر هفته به  

 29656اکسین با کاهش محدودی روبرو شد و از میانـگـیـن              

 . ریال کاهش یافت 22395ریال به 

در هفته گذشته صحبت کاهش تـعـرفـه واردات ورق گـرم                

% 65% بـه       25ضخامت های ریز مخصوص پروفیل و لوله از          

 055عنوان شد. قیمت پیشنهادی فروشنده های سی آی اس            

دالر سی اف آر بنادر ایران است با احتساب نـرخ ارز حـوالـه                 

تومان قیمت تمام شده برای واردکننده کمتـر از هـر               3655

درصـد حـقـوق        65تومان پس از ترخیص با نرخ         2055کیلو  

گمرکی نخواهد بود این در حالیست که مبارکه روز دوشـنـبـه             

ریـال   20335هزار تن در قیمت پایه  35همین کاال را در تناژ     

درصد حقوق گـمـرکـی         65فروخته است، اگر دولت با تعرفه       
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موافقت کند گلی به سر واردکننده ها نزده اسـت فـقـط یـک                 

مطلب می ماند آنکه می توان این کاال را در حجـم وسـیـع بـا             

ماهه وارد کـرد ایـن در واقـع               6استفاده از اعتبارات یوزانس     

تنفسی است برای بازار و اشک حسرت برای مبارکه . چون روند             

قیمت در دنیا رو به کاهش است و مبارکه به جای تـرک تـازی              

در بازار داخل باید به رقابت در صحنه جهانی برود که بخشی از           

آن زیر ذره بین است ، فارغ از انکه مبارکه فرزند خاص صنـعـت        

فوالد است ولی سئوال اینست که چرا ما برای درمان درد یـک              

بیمار، شخص دیگری را مبتال می کنیم دولت می تواند فرصتـی            

در اختیار تولیدکنندگان لوله و پروفیل بگذارد که خودکفا شوند          

درصد را جـایـزه        65به جای کاستن از حقوق گمرکی باید این         

صادراتی گذاشت بنابراین تولیدکننده لوله و پروفیل هم اشتغـال      

ایجاد می کند هم ارز آوری ، از همان بودجه ای که می خواهند              

درصد عوارض را تامین کنند از هـمـان           65مابه التفاوت کاهش    

محل جایزه صادراتی بدهند، تولید کنندگان لوله و پروفـیـل از             

حمـایت الزم برای صـادرات برخـوردار نیـستنـد دولــت هـم             

خواهد به خودش زحمت بدهد در نتیجه همه چیز را سـر             نمی

بازار داخلی خراب می کنند آنچه اینجا گم شده اول اشـتـغـال               

است دوم صادرات. ما در سال های آینده زیان این نگرش را بـا                

تاوان سنگینی خواهیم داد. بهتر است مسئوالن امروز در فـکـر              

چاره باشند که بازار عراق و سوریه در دسترسشان اسـت سـال              

آینده این بازارها با محصوالت ترک و چین انباشته شده و دیگـر         

 65فضائی برای ما نیست از طرف دیگر اجـازه ورود ورق بـا                  

درصد عوارض برای ما تعهدات ارزی سنگینی ایجاد خواهد کـرد          

اگر هر آینه رکود ادامه داشته باشد که در بودجه سال آینده این        

 .طور به نظر میرسد ما با مشکالت عدیده ای روبرو خواهیم بود

به گزارش مرکز فوالد ایرانیان و به نقل از خبرگزاری صداوسیما       

مرکزخلیج فارس، مدیرعامل شرکت فوالد کاوه جنـوب کـیـش            

تن از این محصوالت تولیـدی شـمـش       535هزار و  652گفت:  

عـلـی   .تن آهن اسفنجـی بـوده اسـت        92هزار و     959فوالد و   

تن شمش فوالدی  556هزار و   695دهاقین افزود: در این مدت       

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

این مـحـصـوالت بـه          .میلیون دالر است    05ها بیش از      شمش

کشورهای اردن، امارات عربی متحـده، انـدونـزی و تـایـلـنـد               

صادرشده است. مدیرعامل شرکت فوالد کاوه جنوب کیش پیش          

میلیون دالر  955بینی کرد تا پایان سال صادرات این شرکت به      

تن شـمـش    055هزار و  235برسد. علی دهاقین گفت: پارسال        

میلیون دالر صـادرشـده اسـت.            35فوالدی به ارزش بیش از      

مجتمع عظیم فوالد کاوه جنوب کیش یکی از بزرگترین سرمایه          

های بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در حوزه صـنـایـع              گذاری

هکتـار در     655در زمینی به مساحت  56مادر است که از سال      

کیلومتری غرب شهر بندرعباس وارد مرحله اجـرایـی           22فاصله  

 .شده است

 

دهد صادرات کشور در       به گزارش دنیای معدن، محاسبات نشان می        

میلیون تن باشد، از      60تا    65در حاالت مختلف باید بین        6353سال  

این رو هم اکنون باید در مسیر رشد صادرات و افزایش سهم بازار ایران              

 .در بازارهای جهانی قدم برداشت

از   6353میلیون تنی تولید فوالد در افق         00انداز    رسیدن به افق چشم   

هایی است که از سوی متولیان صنعت فوالد کشور با               جمله سیاست 

شود و به ثمر رسیدن آن، برای تثبیت جایگاه مهم              جدیت دنبال می  

ایران در تولید فوالد منطقه و حفظ سهم بازار صادراتی آن اهمیت                 

 .سزایی دارد به

آهن،   های آزاد، منابع گسترده سنگ        انرژی فراوان، دسترسی به آب      

موقعیت ممتاز جغرافیایی ایران و وجود سرمایه انسانی چه به لحاظ               

هایی است که     ترین مزیت   کمی و چه به لحاظ کیفی از جمله مهم           

تاکنون سهم و نقش آهن و فوالد را در اقتصاد ایران قوت بخشیده                  

 .است

 ریزی ها در برنامه لزوم رعایت اولویت*

های اخیر در برنامه جامع فوالد          هایی که طی سال      با وجود بازنگری  

صورت گرفته هنوز در تحقق این هدف تردیدهایی وجود دارد و برخی             

نیز معتقدند رسیدن به این عدد نباید موجب به حاشیه رفتن                     

 .های اصلی تولید فوالد در کشور، یعنی تولید رقابتی فوالد شود اولویت

ها با متوسط     بر اساس این نظر، تولید فوالد در ایران، از بسیاری شاخص     

دنیا فاصله دارد و به گفته بهرام سبحانی، میانگین جهانی تولید فوالد              

 فروشی مواد اولیه صنعت آهن و فوالد کشور جلوگیری از خام
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برابر با دو نفر ساعت به ازای هر تن بوده که این عدد در فوالد                 

 .مبارکه برابر پنج است

میلیون تن فوالد در      00از نظر مدیرعامل فوالد مبارکه، تولید        

باید تولیدی رقابتی باشد و در حال حاضر، موازنه             6353سال  

های غیر اقتصادی، فناوری       ظرفیت در زنجیره تولید، ظرفیت      

وری پایین و عدم نگاه مثبت به         تولید، ناقص بودن زنجیره، بهره    

 .ها در این مسیر است ترین چالش صادرات مهم

 رسیدن به افق چشم انداز در سه سناریو*

میلیون تنی تولید     00دهد برای تحقق هدف       ها نشان می    بررسی

آهن دارد    میلیون تن سنگ    665فوالد، این صنعت نیاز به تأمین       

میلیون تن است و برای        62و این عدد در حال حاضر حدود          

میلیون تن    65ساله، ساالنه باید      3رسیدن به این هدف در بازه       

 .آهن کشور افزوده شود به ظرفیت تولید سنگ

 56میلیون تن و برای کنسانتره        55این عدد برای بخش گندله      

 .میلیون تن است

 265الی    295در حال حاضر سرانه مصرف فوالد در کشور بین           

کیلوگرم در سال است؛ این یعنی به طور متوسط هر فرد ایرانی             

کیلوگرم فوالد نیاز دارد و این شاخص          265الی    295در سال   

های سنجش پیشرفتگی شناخته       که به عنوان یکی از شاخص      

کیلوگرم است و در      955یافته باالی     شده، در کشورهای توسعه   

 .کره جنوبی در حدود هزار کیلوگرم گزارش شده است

میلیون تن، سه سناریو مهم        00برای رسیدن به هدف تولید        

مصرف فوالد مطرح شده است؛ در سناریوی اول، بر اساس بازه             

ساله، رشد درآمد سرانه و رشد اقتصادی کشور برابر با            25زمانی  

ساله در نظر گرفته شده و با اتکا به این مفروضات،              25متوسط  

کیلوگرم خواهد بود که با فرض جمعیت          309،  6353در سال   

میلیون تن    35.3میلیونی، مصرف فوالد در آن زمان، برابر با           35

خواهد بود. بر این اساس، در افق مذکور، صادرات فوالد خام               

 .میلیون تن باشد 60کشور باید در حدود 

در سناریوی دوم و با فرض پایداری رشد اقتصادی و رشد درآمد            

سال قبل، سرانه مصرف فوالد کشور        65سرانه به میزان متوسط     

کیلوگرم خواهد بود که با اتکا به           333برابر با     6353در سال   

 30.6میلیونی، مصرف فوالد در این سال برابر با              35جمعیت  

میلیون تن خواهد بود؛ لذا تا زمان مذکور، صادرات فوالد کشور            

 .میلیون تن برسد 65به حدود 

سال تقلیل یافته و       0در سناریوی سوم، بازه زمانی مذکور به          

کیلوگرم و مصرف     326مصرف سرانه فوالد با این مفروضات،         

میلیون تن خواهد بود. بر همین اساس، صادرات           95کل کشور   

 .میلیون تن برسد 63فوالد در این سناریو باید به 

 بدون رشد صادرات، تحقق چشم انداز ممکن نیست*

 6353دهد که صادرات کشور در سال          این محاسبات نشان می   

میلیون تن باشد و از این        60تا    65در حاالت مختلف باید بین      

میلیون تن تولید برای تحقق اهداف        00رو صرفاً رسیدن به عدد   

برنامه جامع فوالد کافی نیست و هم اکنون باید در مسیر رشد              

صادرات و افزایش سهم بازار ایران در بازارهای جهانی قدم                

 .برداشت

کند که    در چنین شرایطی، رعایت اصول رقابت حکم می             

های فوالدساز ایرانی برای حضور در بازارهای جهانی،              شرکت

افزایش قدرت رقابتی خود در دو بخش کنترل بهای تمام شده و           

کاهش قیمت فروش را در پیش گیرند و پر واضح است که برای             

نیل به این هدف و افزایش سهم از بازارهای جهانی، مجبور به              

 .ارائه تخفیفاتی نیز خواهند شد

مضاف بر این، شرایط رقابت برای فوالدسازان ایرانی در قیاس با            

صادرکنندگان چینی چندان عادالنه نیست و دولت چین ساالنه         

درصد بهای فروش را به صادرکنندگان خود یارانه اعطا                60

کند و همین امر باعث فشار به صادرکنندگان ایرانی شده               می

است. از دیگر سو کسب سهم بازار، کار زمان بری است و                   

ای کوتاه به آن رسید. به همین دلیل برخی             توان در دوره    نمی

تولیدکنندگان حتی در شرایط رکودی نیز مجبور هستند با              

کاهش قیمت فروش محصوالت، سهم بازار را برای خود حفظ             

های رونق، در فروش محصوالت خود ناکام            کنند تا در سال    

 .نباشند
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ساله دیده    25انداز    میلیون تن فوالد که در برنامه چشم        00به گزارش چیالن، زنجیره سنگ آهن باید تا فوالد به تکامل برسد تا هدف               

 . شده است تحقق یابد

به گزارش چیالن ، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به آخرین وضعیت اهداف فوالدی، بیان کرد: زنجیره                         

ساله دیده شده است تحقق یابد و         25انداز    میلیون تن فوالد که در برنامه چشم        00سنگ آهن باید تا فوالد به تکامل برسد تا هدف            

میلیون تن فوالد را وارد بازارهای صادراتی کنیم چرا که بازار داخلی ما توان استفاده از همه                     60این موضوع حائز اهمیت است باید        

 .این ظرفیت را ندارد

شریعتمداری همچنین با اشاره به آخرین اکتشافات انجام شده بر حوزه سنگ آهن، ادامه داد: اکنون با توجه به اکتشافاتی که صورت                       

گرفته ذخائری در یزد به دست آمده که معادل کل ذخائر موجود سنگ آهن است و باید تالش خود را برای جذب سرمایه و                                  

 .برداری از این ذخائر به دست آمده انجام دهیم بهره

های داخلی برای توسعه حوزه معدن، اظهار کرد: اکتشاف،            وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر لزوم موقعیت برای جذب سرمایه              

های دولت دوازدهم در حوزه معدن است تا این حوزه بتواند نقش خود               ترین اولویت   گذاری خارجی از مهم     ایمنی و به کارگیری سرمایه    

 .را به عنوان یکی از محورهای اصلی اقتصاد ایران ایفا کند

وی در ادامه با اشاره به اهمیت به کارگیری از متخصصین و مغزهای ارزشمند در حوزه معدن، گفت: با استفاده از افراد متخصص و                            

وری حوزه معدن و ایجاد ارزش افزوده در آن       دانشمندان این رشته همراه با آموزش و بروزرسانی آموزش در این بخش باید بتوانیم بهره 

 .را افزایش دهیم

میلیارد تومان صادرات مواد معدنی اتفاق        0.0،  6930وی با اشاره به آمار صادرات محصوالت معدنی در سال گذشته، گفت: در سال                 

درصد رشد را تجربه کرد که البته به خاطر رکود بخش ساختمان دستخوش افت شده است که الزم                    5،  6933افتاد که نسبت به سال      

های مناسب از سوی وزارت راه و شهرسازی اتخاذ شود تا با ایجاد تحرک در این بخش رونقی در حوزه معادن و صنایع                           است سیاست 

 .معدنی نیز ایجاد شود

گذاری خارجی دارد، اظهار کرد:       وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این که بخش معادن نیاز به ورود به بخش خصوصی و سرمایه                   

های بزرگ معدنی نیاز به سرمایه زیادی است که در این مسیر باید سرمایه خارجی به قدر کافی جذب                      اندازی پروژه   برای توسعه و راه   

 .شود

توانند از    شریعتمداری در ادامه با اشاره به تسهیالت قابل ارائه به معادن کوچک و متوسط، عنوان کرد: معادن کوچک و متوسط می                       

میلیارد دالری صندوق توسعه ملی با بهره کم نیز استفاده کنند تا              6.0هزار میلیارد تومانی نوسازی صنایع و         65این پس از تسهیالت     

 .رونق الزم در حوزه معدن به وجود بیاید

 میلیون تن فوالد حائز اهمیت است ۵۲بازاریابی برای 
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 آسیب شناسی صنعت فوالد ایران

، مشاغل مستقیم، منظور آن دسته از مشاغلی هستند که در داخل کارخانه های فوالد ایجاد می شوند و                       به گزارش  

بنابر ظرفیت تولید این کارخانه ها میزان اشتغال نیز در واحدهای مختلف متفاوت است. همچنین منظور از مشاغل غیرمستقیم، آن                       

شوند. هم اکنون برخی از واحدهای تولیدی          دسته از مشاغلی هستند که در صنایع باالدستی و پایین دستی صنعت فوالد ایجاد می                 

هایی همچون ساخت و تامین قطعات مورد نیاز فعال هستند که در این شرایط وابستگی صنایع فوالد به                           فوالد کشور در بخش    

است، ضمن این که اینکه در داخل این واحدهای تولیدی نیروی انسانی                  کشورهای خارجی برای تامین قطعات کاهش پیدا کرده         

های   کارگیری نیروی انسانی در بخش تامین ضایعات ذوب و فرآوری سرباره             است. به   متخصص برای ساخت قطعات به کار گرفته شده       

فوالدی نیز از دیگر فرصت هایی است که صنعت فوالد برای اشتغالزایی ایجاد شده و حجم زیادی از نیروی انسانی سالیانه در حوزه                          

خدمات پیمانکاری فنی، خدمات فضای سبز، خدمات رستوران و غذا و در بخش تعمیرات مشغول به کار می شوند. واحدهای                             

دهند، اغلب از مشــاوران فنـــی و        تولیدکننده فوالد مانند تمام کسب و کارهای دیگر که توسعه همه جانبه را سرلوحه خود قرار می                 

های تولیدی خود استفاده می کنند که چنین فرصتی برای بخش های تحقیقاتی و                    اقتصـــادی بــرای تسهیـــل امـــور فعالیت     

کند. برای تامین مواد      مراکز تحقیق و توسعه که در خارج از این واحدهای تولیدی فعالیت می کنند نیز فرصت های شغلی ایجاد می                     

اولیه فوالد و در زنجیره تامین یعنی تبدیل مواد اولیه به گندله و آهن اسفنجی نیز واحدهای متعددی مشغول به کار هستند. برخی از                       

این واحدها در داخل کارخانه های فوالد فعالیت دارند و عالوه برآن، در مناطق دیگری نیز واحدهای گندله سازی و تولید آهن                              

اسفنجی ایجاد شده اند. همچنین شرکت هاب فوالدی و پایین دستی فوالد برای جابجایی تولیدات خود از شبکه های حمل و نقل                          

زمینی، ریلی و دریایی استفاده می کنند که این موضوع، افزایش اشتغال در این حوزه را نیز بارور می کند. حال اگر در کنار تمام این                           

موارد، رکود از صنایع پایین دستی فوالد نیز رونق پیدا کند، در واقع تولید محصول نهایی افزایش پیدا می کند و در این حوزه اشتغال                          

  .های وابسته اوج می گیرند های بازاریابی داخلی و بین المللی و سایر شغل های تولیدی، بخش ها و شرکت آفرینی کارگاه

 چرا صنایع پایین دستی فوالد مهجور ماندند 

گذاری بازار، شبه دولتی ها و یا دولتی           گیری در جایگاه سیاست     دلیل اصلی عدم حمایت از این صنایع، این است که زنجیره تصمیم             

های مدیریتی صنایع باالدستی قرار دارند و از خام فروشی و یا بهتر است بگوییم صادرات مواد تولیدی                       هایی هستند که در صندلی    

تر بودن پیدا کردن بازار برای کاالی نهایی          پیش از تبدیل به محصول نهایی منفعت می برند. البته ضعف دیپلماسی اقتصادی و سخت               

 .نیز به این موضوع دامن زده است

 دولت از سرمایه گذاری در حوزه فوالد خارج شود

ان به گزارش چیالن، محمد احرامیان، رئیس هیئت مدیره نورد فوالد یزد به عنوان یکی از پیشکسوتان صنعت فوالد ایران از انتظارات فوالدساز                     

 از دولت گفت: دولت باید از سرمایه گذاری در حوزه فوالد کنار رود و کار را به بخش خصوصی بسپارد. تحقیقات میدانی در حوزه فوالد نشان                           

 .می دهد عموما سرمایه گذاری های دولتی در بخش فوالد، اقتصادی نبوده است

دیل تب  وی افزود: به اعتقاد من دولت باید از سرمایه گذاری در حوزه فوالد خودداری کند و اگر این اتفاق رخ دهد اقتصاد ما به یک اقتصاد پویا                           

 .خواهد شد و می توان درقالب اقتصاد مقاومتی و خصوصی سازی واقعی آن را مطرح کرد

درصد سرمایه گذاری ها در حال حاضر توسط دولت انجام می              55احرامیان خاطرنشان کرد: اتفاقی که اکنون شاهد آن هستیم این است که            

 .گیرد درحالی که بخش اعظم مالیات ها از بخش خصوصی دریافت می گردد

این پیشکسوت صنعت فوالد اظهار داشت: من به شخصه این موضوع را با وزیر وقت آقای مهندس نعمت زاده درمیان گذاشتم و معتقدم بیشتر                        

دست اندرکاران دولتی که در حوزه فوالد فعال هستند، تولید و سرمایه گذاری را به معنای واقعی درک نمی کنند و بسیاری از واحدهایی که                           

سی اکنون راه اندازی شده اند، با وجود غیر اقتصادی بودن اما به جهت اشتغالی که ایجاد کرده اند امکان تعطیلی ندارند و این یک معضل اسا                           

 .در اقتصاد فوالد کشور است
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به گزارش موج، در حالی ایران در ماه سپتامبر به ردۀ دهم                        

مــاه نخســت ســـال     3تولیدکنندگان جهانی فوالد صعود کرد که در     

( تولید فوالد خام در      36تا پایان شهریور    30)از ابتدای دیماه       2565

گروه فـــوالد مبــارکه )شرکت فوالدمبارکه، مجتمع فوالد سبا و               

هزارتن رسید که نسبت به مــدت        625میلیون و     6فوالدهرمزگان( به   

درصد رشد را نشان    60هزارتن(    990میلیون و     0مشــابه ســال قبل )   

 .میدهد

به گزارش ماین نیوز، بنابر اعالم انجمن جهانی فوالد، تولید فوالد ایران            

هزارتن رسیده که     299میلیون و     66به    2565ماه نخست سال      3در  

 22.3هزارتن(    265میلیون و     69نسبت به مدت مشابه سال گذشته )      

 .درصد رشد داشته است

هزار تن    295میلیون و     2بر اساس این گزارش، ایران در ماه سپتامبر          

فوالد تولید کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته                     

 .درصد رشد داشته است 3/35هزار تن(  055)یکمیلیون و 

کشور تولیدکننده فوالد که       66بر اساس این گزارش، ایران در میان          

درصد فوالد جهان را تولید میکنند، در ماه سپتامبر در جایگاه دهم              33

ماه نخست امسال دوازدهمین کشور بزرگ               3قرارگرفته و در       

 .تولیدکننده فوالد در جهان بوده است

بر اساس آمارهای انجمن جهانی فوالد، در ماه سپتامبر چین با تولید              

 5هزارتن و هند       655میلیون و      5میلیون تن، ژاپن با         52حدود  

 .هزار تن در جایگاههای اول تا سوم قرار دارند 255میلیون و 

 ایران دوازدهمین تولیدکنندۀ فوالد جهان

به گزارش چیالن، آزادسازی قیمت های فوالد موجب ایجاد تورم شدید             

 .در بازار می شود و نیازمند اصالح در چرخه تولید است

مهندس منصور یزدی زاده، مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران با مثبت              

ارزیابی کردن واقعی شدن قیمت فوالد در ایران، اظهار کرد: واقعی شدن             

قیمت فوالد در بازار کشور نیازمند این است که فوالدی ها، مواد اولیه                 

مورد نیاز خود را بر طبق قیمت های جهانی خریده و بر اساس آن                     

 .محصول تولیدی خود را به فروش برسانند

وی در ادامه افزود: نیل به این هدف بزرگ در پی یک برنامه میان مدت و             

بلندمدت امکان پذیر بوده و نمی توانیم توقع داشته باشیم که در عرض               

 .یک مدت کوتاه به این مهم دست یابیم

یزدی زاده تصریح کرد: ممکن است آزادسازی قیمت ها موجب ایجاد               

تورم شدید در بازار شود، بنابراین اجرایی شدن کامل آن نیازمند اصالح              

 .در چرخه تولید باشد

مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران تاکید کرد: درصورتیکه بتوانیم                 

وری نیروی کار را ارتقا داده و قیمت های انرژی را با نرخ جهانی                    بهره

 .محاسبه کنیم، آزادسازی قیمت فوالد هموارتر خواهد شد                      

وی در پایان یادآورشد: بخشی از نیروهای کار از طرف دولت به کارخانه               

های فوالد تحمیل شده و این موضوع موجب کاهش بهره وری شده و                 

 .قیمت محصول نهایی را باال برده است

 

 آزادسازی قیمت فوالد بدون برنامه، تورم ایجاد می کند
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به گزارش فوالد نیوز، جذابیت بازارهای صادراتی قیمت فوالد را            

تمامی حجم عرضه به        افزایش داد و این خود مقمه ایت که          

 سمت بازارهای صادراتی برود

های جهانی    از مولفه  جدای روند افزایشی قیمت فوالد داخلی       

تاثیرگذار روی این کاال در شرایطی رخ داده است که تحرکی در             

تقاضا ایجاد نشده و عدم تحرک تا حدودی افزایش قیمت را غیر             

 .منطقی جلوه می دهد

نعمت اهلل محسنی، کارشناس بازار فوالد بر این           در همین رابطه  

باور است افزایش قیمت در بازار فوالد ناشی از تغییرات مواد اولیه            

است و نه رشد تقاضا و از سویی دیگر نیز مهم ترین علت این                  

 افزایش، جذابیت بازارهای صادراتی است.

وی بر این باور است که از نظر اقتصادی باید تعادلی میان عرضه              

و تقاضا وجود داشته باشد، وی می گوید: همیشه در همه بازارها             

دنبال این شرایط تعادلی هستیم، ولی حال اگر به هر دلیلی                 

تقاضا تحریک شده و قیمت افزایش پیدا کرده و حداقل، مقدمات            

رونق را در بحث عرضه و میزان تقاضای بازار توانسته تحریک               

 کند، باید استقبال کرد.

وی در توضیح مهم ترین علت این موضوع دلیل اصلی را در                  

جذابیت بازارهای صادراتی جست وجو کرد، به اصطالح حجم             

تولید جذاب شده، از طرفی عرضه داخلی کم شده، حتی تقاضای            

محدودی هم که سابقا وجود داشته را امروز نمی تواند تامین                

 کند، بنابراین در حال حاضر شاهد این افزایش قیمت هستیم.

وی می افزاید: از طرف دیگر نباید در این نکته اشتباه کنیم که                

همه حجم عرضه بازار در حال حاضر به سمت صادرات در حرکت          

 است، نه مصرف داخلی.

این کارشناس بازار فوالد در ادامه به پیش بینی ها و عمدتا برخی             

شایعات در بازار فوالد اشاره کرده و می گوید: پیش بینی هایی               

در بازار وجود دارد که بعضا از تحریک تقاضای مسکن حکایت              

دارد، بنابراین بخشی از بازار داخل به سمت احتکار یا نگهداشت             

بخشی از این تولیدات فوالدی برای عرضه در آن ایام حرکت                

کرده است.این موضوع را هم باید اضافه کرد که یک افزایش                

قیمتی را هم در بحث مواد اولیه مانند سنگ آهن و آهن                     

اسفنجی شاهد هستیم، علت آن هم این است که در بحث                  

صادرات گندله، بازار نسبت به سال های گذشته به شدت رونق              

 .36و شش ماهه اول سال  30دارد، به ویژه در نیمه دوم سال 

می گوید: یکی از دالیل، جذاب شدن بازار صادراتی است که            وی  

بخشی از سود سهام سال گذشته فوالدی ها هم از محل همین              

صادرات بود، اما صادرات صرفا صادرات مقاطع و نورد نیست، بلکه           

صادرات گندله و دیگر محصوالت را نیز باید در نظر گرفت.در این            

میان زمانی که دولت می بیند در بخش ورودی های تولید و                 

سیاست گذاری در بحث قیمت تمام شده نمی تواند موفق عمل             

کند، باید به سمت جذاب کردن صادرات برود، کما اینکه در                

بخشی از این کار به جهت اجرای برجام و فضایی که برای                   

صادرات ایجاد شد و بازارهای جدیدی که به سمت ایران حرکت            

 کردند، موفق بوده است.

از سوی دیگر برای اینکه بتواند قیمت فوالد داخل را مدیریت               

کند باید تعرفه های واردات را متعادل کند، در اینجا منظور این              

نیست که این تعرفه ها را کم کند، بلکه به این معنی است که با                

شرایط فعلی بازار بتواند با قیمت ها بازی کند، این روند به نظر                

 می تواند وضعیت را به یک شرایط متعادل در بازار برساند.

  چرا قیمت فوالد داخلی بدون تحریك تقاضا افزایش یافته است؟ 
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 اخبار بین المللی صنعت فوالد 

به گزارش فارس نیوز، مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: کاهش             

مصرف انرژی به عنوان یک اولویت برای فوالد مبارکه تعریف             

شده و در واحد تحقیق و توسعه شرکت به دنبال یافتن                    

های   راهکارهای کاهش مصرف انرژی و استفاده از آن در طرح           

 .توسعه خود هستیم

بهرام سبحانی با اشاره به انتخاب شرکت فوالد مبارکه به عنوان            

واحد نمونه استاندارد کشوری، اظهار کرد: انجام ممیزی در              

های   های کاری و حاکمیت سیستم       شرکت، اجرای دستورالعمل  

کارآمد، مسیر حرکت سازمان به سمت موفقیت را هموار                

 .سازد می

وی در ادامه افزود: با انجام این اقدامات، شرکت به طور مستمر             

شود و عملکرد شرکت مورد پایش و کنترل            با رقبا مقایسه می   

 .گیرد قرار می

مدیرعامل فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه به عنوان          

های اقتصادی کشور باید در امر            ترین بنگاه   یکی از بزرگ   

خودکنترلی و اجرای   

های       دستورالعمل

پایش عملکرد، دقت   

زیادی داشته باشد و    

این کار را به طور        

 .مستمر انجام دهد

سبحانی همچنین تصریح کرد: کاهش مصرف انرژی به عنوان            

یک اولویت برای فوالد مبارکه تعریف شده و در واحد تحقیق و             

توسعه شرکت به دنبال یافتن راهکارهای کاهش مصرف انرژی و          

 .های توسعه خود هستیم استفاده آن در طرح

وی با اشاره به لزوم تدوین دستورالعملی در رابطه با محاسبه              

چرخه عمر محصوالت فوالد مبارکه، تأکید کرد: این سیاست در          

های بزرگ دنیا در حال اجرا است و الزم است که در فوالد               بنگاه

مبارکه نیز، مدلی برای چرخه عمر محصوالت تعریف شده و              

 .استانداردهای آن تدوین شود

 کاهش مصرف انرژی در اولویت فوالد مبارکه است

به گزارش چیالن، هیئت فنی تجاری بلژیکی در بازدید از مادر صنعت             

 .ایران برای همکاری دو طرفه اعالم آمادگی کردند

به گزارش چیالن ، رئیس منطقه تجاری والون بلژیک در بازدید از                 

شرکت ذوب آهن اصفهان، این شرکت را یکی از بزرگترین فوالد سازان            

منطقه دانست و گفت: این شرکت فوالدسازی از ظرفیت های باالیی              

 .در تولید محصوالت فوالدی برخوردار است

ژان ژاک گابریل افزود: منطقه تجاری والون آمادگی الزم برای عقد               

 .قراردهایی بین دو طرف را دارد

مدیر بازاریابی شرکت ذوب آهن اصفهان هم در این دیدار بر توسعه                

همکاری های متقابل دو طرف تاکید کرد و گفت: انواع تولیدات این               

 .شرکت از استانداردهای الزم کیفیت برخوردار هستند                      

این هیئت بلند پایه از هشت شرکت فعال در زمینه های مختلف فنی و         

 .تجاری حضور داشتند

مهدی سرلک افزود: این شرکت برای بازاریابی موثر و توجه به امتیازات            

محصوالت ذوب آهن در بحث گواهینامه های کیفی، حرکت به سمت            

بازارهای هدفی که به استانداردها و کیفیت محصوالت توجه بیشتری            

 .دارد را در دستور کار قرار داده است

هزار تن    655شرکت ذوب آهن اصفهان با تولید ساالنه سه میلیون و             

درصد تیر آهن     50درصد میلگرد و    60محصول فوالدی، تولید کننده      

 .کشور است

عالوه بر بازارهای حوزه خلیج فارس همچنان برخی از کشورهای شرق            

 .اروپا، شرق آسیا و آفریقا خواستار فوالد تولید شده این کارخانه هستند

 عقد قرارداد همکاری ذوب آهن اصفهان و بلژیکی ها

23 



 ماهنامه نامه خبری 

 صادرات فوالد مبارکه به اروپا تداوم دارد

به گزارش روابط عمومی فوالد مبارکع اصفهان، این شرکت اعالم کرد که صادرات فوالد مبارکه در کشورهای اروپایی ادامه دارد و                          

 .برخی اظهارات ناشی از اطالعات غلط است

در روزهای اخیر اظهار نظر دکتر راغفر در خصوص گزارش تلویزیونی رییس جمهور، توسط برخی از رسانه  ها منعکس شد. محتوای                        

منتشر شده به نقل از ایشان که بخش مهمی از آن در خصوص وضعیت صنعت فوالد و عملکرد فوالد مبارکه می  باشد حاوی مطالب                          

 :ناصحیح و برگرفته از اطالعات غلط است لذا در این خصوص نکات زیر جهت استحضار مورد اشاره قرار می  گیرد

روابط عمومی فوالد مبارکه در بخش نخست توضیحات خود آورده است: در طی دولت یازدهم یکی از سیاستهای اصولی، توسعه                          

 9555هزار تن( از واردات)     0336صادرات و بازارهای صادراتی بوده است. در بخش فوالد این افزایش منجر به پیشی گرفتن صادرات )                  

در فوالد مبارکه   6936تا پایان آبان      6930گردید. این روند همچنان ادامه داشته به نحوی که از ابتدای سال               6930هزار تن( در سال     

 .درصد آن به اروپا بوده است 35هزار تن محصول صادر شده که  255میلیون و  2بیش از 

و به دلیل درخواست تولید کنندگان فوالد در            6936روابط عمومی فوالد مبارکه در ادامه توضیحات خود آورده: اخیرا در مهرماه                 

اتحادیه اروپا، این اتحادیه اقدام به وضع تعرفه بر واردات ورق گرم از کشورهای اصلی صادر کننده شامل روسیه، اوکراین، برزیل و                           

یورو و    36ایران نموده است. ضمنا پیش تر این اتحادیه تعرفه ضد دامپینگ بر واردات از چین وضع نموده بود. این تعرفه برای روسیه                        

یورو می باشد. این تعرفه صرفا بر محصول خاص بوده و لذا صادرات به اروپا در سایر محصوالت همچنان در حال انجام                         05برای ایران   

های اروپایی نظیر رویترز موضوع دامپینگ فوالد مبارکه در بازار اروپا منتفی بوده و                است. همچنین به صراحت اخبار موجود در رسانه         

 .ای اتفاق نیفتاده است لذا هیچگونه اقدام جریمه

در ادامه این توضیحات آمده است؛ فرایند قیمت  گذاری بر محصوالت فوالدی از سالها پیش مبتنی بر مکانیزم عرضه و تقاضا و در                            

بورس کاال اتفاق می افتد. اخیرا صنعت فوالد در سطح جهانی پس از رکود و کاهش قیمت چند ساله، شاهد رونق و افزایش در قیمت                          

ها بوده است. افزایش در قیمت نهاده های تولید نظیر سنگ آهن و مواد مصرفی نظیر الکترود موجب شده که در داخل کشور نیز                             

رشد قیمت در محصوالت فوالدی ایجاد شود. این افزایش هرچند به مراتب کمتر از افزایش های جهانی است اما به طور معمول در                           

 .فرایند عرضه و تقاضا در بورس کاال اتفاق افتاده است

 فوالد مبارکه در دوره  های مختلف محصوالت خود را مطابق قیمت جهانی عرضه کرده است

های دیگری است     روابط عمومی فوالد مبارکه در خصوص ادعای ارزان فروشی در سطح جهانی نیز پاسخ داد: این موضوع یکی از اتهام                     

که در این سخنان به صنعت فوالد از جمله فوالد مبارکه زده شده است. آمارهای موجود نشان می دهد فوالد مبارکه در دوره های                            

مختلف محصوالت خود را مطابق قیمت جهانی عرضه کرده است. اطالعات مورد اشاره در صحبتهای آقای راغفر مربوط به گزارش                         

مغرضانه ای است که توسط گروه خاصی از مرتبطین با واردکنندگان فوالد مطرح شده و در زمان انتشار پاسخ مشروح آن توسط فوالد                     

 .مبارکه اعالم گردید

 کسانی که دل در گرو رشد کشور دارند باید به صنعت فوالد افتخار کنند

فوالد مبارکه اصفهان در بخش پایانی سخنان خود آورده کسانی که دل در گرو رشد و تعالی کشور دارند باید افتخار کنند که صنعت                          

فوالد در کشور در سالهای پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی و خصوصا در سالهای اخیر رشد قابل عنایتی داشته است. مقام                         

برابری تولیدات فوالدی نسبت به پیش از انقالب اشاره نمودند.             60در سخنان خود به رشد        6936معظم رهبری نیز در ابتدای سال       

 .رئیس جمهور هم از صادرات به اروپا به عنوان یک افتخار برای صنعتگر داخلی یاد کردند

 فوالدمبارکه یکی از بزرگترین تولیدکنندگان فوالد در خاورمیانه و شمال آفریقاست

ها هستند. امروز فوالد مبارکه بزرگترین تولید کننده فوالد            ها و ناتوانی      جای تعجب است که برخی فقط عالقه  مند به اعالم ناکامی              

ها مورد    کشور دنیا صادر شده است. محصولی که در سایر کارخانه               35در خاورمیانه و شمال آفریقاست و محصوالتش به بیش از             

درصدی   95سال اخیر رشدی      3استفاده بوده و لذا بایستی از سطح مطلوبی از کیفیت برخوردار باشد. ظرفیت فوالد مبارکه در طی                    

 .میلیارد تومانی بوده است 6555داشته که ناشی از سرمایه گذاری 
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 روند بازار بورس کاالی گروه محصوالت فوالدی در ماه گذشته

خود باعث اعتراض شدید  Bآبان این شرکت با عرضه بسیار کم ورق         60بورس کاال همانند ماه های گذشته جوالنگاه فوالد مبارکه بود، در تاریخ             

درصدی قیمت هـا   65خریداران شد ولی تمام عرضه خریداری گردید. این اختالف عرضه و تقاضا و رقابت بین خریداران موجب افزایش بیش از       

تومان رسید. این در حالی بود که به قیمت فوق هزینه تبدیل پرمیوم، هزینه کارگزاری و هزینه های تحویل در     2655شده و قیمت این ورق به  

م ر کـ دو ماه آینده و هم چنین ارزش افزوده اضافه خواهد شد. در تمام طول آبان ماه این روند از سوی فوالد مبارکه تکرار و همچنان عرضه بسیا      

در مقابل تقاضای شدید بازار بودیم. روند طی شده از سـوی شرکت فوق و عدم نظارت صحـیح بر بازار بورس و هم چنین نـبود بـازار رقـابـتـی          

تواند از جمله عواملی باشد که باعث یکه تازی فوالد مبارکه در بورس گردیده و در مقابل چنین بازار پر سودی و مـحـدودیـت هـای بـازار                 می

صادرادتی این شرکت را مجاب کرده تا سود خود را در بازار داخلی ببیند و با قیمت های بسیار کمتر و حتی بدون سود سعی در عرضـه کـردن         

 بخشی از بازار صادراتی داشته باشد.

این نوع قیمت گذاری ها و عرضه و فروش محصوالت فوالدی از جمله ورق های گرم در حالی است که طبق مصوبه شورای رقابت که قیمت                              

می رسد ولی حدود      2605تومان به     3655بولتن با فرمولی خاص در نظر گرفته است. قیمت این محصول با دالر                  لورق گرم را بر اساس متا     

 تومان به صورت میانگین شاهد افزایش قیمتی از طرف فوالد مبارکه بودیم. 655تا  055
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