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بولان ایمیدرو

ماا بولان در گزارش جدید خود ،به حضور شرکتهای خارجی در صتنتعتت فتوالد ایتران

برنامه امسا صنعت سیمان صادرات بیش از  02درصتد
تولید است

اشاره و در عین حا تأکید کرده که اروپایی ها ،در صف او خرید فوالد از ایران هساند.

شرکت نالکو در احداث کارخانه ذوب آلومینیتو در ایتران
تجدید نظر کند

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)،
این نرریه معابر بین المللی دراین باره نوشت :لغو تحریمها علیه ایتران تتوجته جتامتعته

منفعت صادرکنندگان سنگ آهن از افزایش نرخ دالر موقت
است

جهانی را به ایران به خصوص در صنعت فوالد جلب کرده است .شتمتاری از فتوالدستازان،

تقاضای باال برای زغا سنگ تا سا 0202

تجار و عرضه کنندگان تجهیزات به منظور از سرگیری روابط و ایجاد روابط تجاری بته ایتران

اعطای پنج هزار میلیاردریا تسهیالت به واحدهای کوچک و
ماوسط در بانک دی

آمدند.

تولیدکنندگان بزرگ فوالد بهدنبا تامین نتیتاز مرتاتریتان
داخلی

از سوی دیگر با آزادی روابط تجاری و سرمایه گذاری دربخشهای مخالف اقتاتصتاد کرتور

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

اناظار میرود که مصرف فوالد رشد چرمگیری را داشاه باشد .سرمایه گذاریها در بختش

قیمت اوراق بهادار گروههای کانههای فلزی و سیمان در تاریخ7931/23/71 :
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مصرف فوالد ظرفیت صادرات کرور را نیز افزایتش ختواهتد عربی صادر شد و در بخش بیلت نیز صادرات به کرتورهتایتی
داد .عالوه بر این ،ایران دارای متواد ختا

و متنتابتع انتر ی هموون امارات ماحده عربی ،عمان و اردن صتورت گترفتت.

فراوانی است که می تواند نیازهای رشتد صتنتعتت فتوالد را در بخش واردات ایران در سا 0271حدود 9.9میلیتون تتن
محصوالت تخت فوالدی وارد کترده استت کته در نته متاهته

تامین کند.
بر اساس این گزارش ،در حا حاضر ظرفیت تولیتد فتوالد و
تقاضای آن در ایران دچار تناقض هساند و برای رسیتدن بته
ظرفیت واقعی تولید باید به بترختی مرتکتالت غتلتبته کترد.

نخست سا  0272به 7.1میلیون تن کاهش یافت و انتاتظتار
می رود در سا  0271نیز همونان روندی کتاهرتی داشتاته
باشد.

از طرفی ،بهبود اقاصاد هنوز به دلیل مرکالت بانتکتی تتحتت تقاضای فوالد ایران درنیمه نختستت ستا  31بتا 72درصتد

حمل و نقل داخلی و خارجی نیز رنج میبرد و بتازار صتادرات درصد رتبه نخست و ایتران و عتربستاتان بته تترتتیتب بتا
02و72درصد مصرف فوالد در رتبههای دو

نیز چدان مطلوب نیست.

و ستو

چهارشنبه

به تعویق می اندازد .صنعت از مرکالت تامیتن آب و بترق و  0271حدود  20.7میلیون تن بوده است که تترکتیته بتا 93

قترار

گرقاند.

ایران واردکننده مطلق نیست

بنابر گزارش ماا بولاتن ،ستاختاتار بتازار فتوالد ایتتران در بیرارین ظرفیت تولید فتوالدستازان ختاورمتیتانته در ستا
سا های تحریم تغییر کرده است .به دنبا اجرای شمتاری از  0271با  3درصد تولید مربوط بته شترکتت فتوالد متبتارکته
پرو ه ها ایران جایگاهش را به عنوان واردکنتنتده متطتلتق از اصفهان بود و پس ازآن اردمیر و حتدیتد بتا  2و  2درصتد
دست داد .در سا 0270میزان بتیتلتت وارداتتی کرتور  9بیرارین ظرفیت تولید فوالد خاورمیانه را به خود اختاتصتاص
میلیون تن بود که در سا  0270به  012هزار تتن کتاهتش دادند.
یافت و در سا های 0271-0272نتیتز واردات بتیتلتت بتا
کاهش بیراری مواجه شد.
به گزارش انجمن جهانی فوالد ظترفتیتت تتولتیتد فتوالد ختا
ایران 02میلیون تن است .در 3ماهه نتختستت ستا

0272

تولید فوالد ایران به 79.07میلیون تن رسید که نستبتت بته

درصد تولید

است مایرنا

 30میزان مصرف فوالد ایران  71تا 72میلیتون تتن بترآورد عضو انجمن کارفرمایان صنعت سیمان گفت :برنامه سیمان در
شده است .دلیل این امر کمبود سرمایه گذاری در بخشهتای سا  31دسایابی به رقم  11میلیون تن تولید استت کته از
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مدت مرابه سا گذشاه  2درصد افزایش داشت .در ستا

برنامه امسا

صنعت سیمان صادرات بیش از 02

مصرفی فوالد است .بانک جهانی رشد ناخالص داخلی ایران را این رقتم بتیتش از  02درصتد بترای
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تأثیر قرار میگیرد و تحقق پرو ههای مصرف و تولید فوالد را کاهش همراه بود .میزان مصرف فوالد در خاورمیانه در ستا

صفحه شماره 0

در سا  31چهتار درصتد اعال کرد کته بته نتظتر متیرستتتد صادرات است و بقیه به مصرف داختلتی
بخش های مصرفی فوالد همتوتون مستکتن و زیترستاختت تتا می رسد.
سا  0271رشد چرمگیری نخواهند داشت .اگرچه این تنتهتا به گزارش خبرنگتار اقتاتصتادی ایترنتا،
مرکل فوالد سازان ایرانی نیست اما دولت قصد دارد تولیتد »مرتضی داداش« عصتر دوشتنتبته در
فوالد را تا سا  0201به  11میلیون تن افزایش دهد.

جمع فعاالن صنعت ستیتمتان در ختانته
معدن ایتران افتزود :بتراستاس افتق

اروپا خریدار نخست فوالد ایران
در سا  30میزان صادرات فوالد ایران  9.2میلیون تتن بتود
که از این میزان  12درصد مربوط به محصوالت نتورد تتختت
بود .محصوالت تخت عمدت ًا به کرورهتای اروپتایتی هتمتوتون
ایاالیا ،اسپانیا ،آلمان ودر خاورمیانه نیز بته امتارات متاتحتده
Pg. 2

 7020برای این صنعت دستاتیتابتی بته
ظرفیت  702میلیون تنی پیشبینی شده و اکنون  22میلیون
تن ظرفیت این بخش تحقق یافاه است.
وی سا های  7930 -39را به دلیل صدور سالیانه نتزدیتک
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به  73میلیون تن ،دوران شاخص صادرات سیمان یاد کترد و شرکت نالکو در احداث کارخانه ذوب آلومینیو
افزود :پارسا نیز رقم  71میلیون تن صادرات ثبت شد.

ایران تجدید نظر

در

کند ایرنا

داداش اضافه کرد :سا  0271تولید جهانی سیمان به چهتار

میلیارد و  122میلیون تن رسید که نیتمتی از آن در چتیتن معاون وزیر صنایع و معادن هند گفت که دولت از شترکتت
نالکو خواساته استت درخصتوص احتداث کتارختانته ذوب
مصرف می شود.
به گفاه وی ،امسا به دلیل شرایط نامطلوب افتت صتادرات آلومینیو با سرمایه گذاری دو میلیارد دالر درایران تجدید
سیمان رخ داد .برای نمونه برای ساخت یک کارخانه با ظرفیت نظر کند.
تولید یک میلیون تن به سرمایه گذاری چهار هزار متیتلتیتارد به گزارش ایرنا “بالویندر کومار“ روز جمعه در گفتت وگتویتی
ریالی (ارزی -ریالی) نیاز است.

صفحه شماره 9

افزود :هند به جای احداث کارخانه ذوب آلومینو درختار

و

سیمان امکان اشاغا مساقیم  711هزار نفتر را در ستطت

داخلی را تأمین کند.

کرور فراهم ساخاه استت و چتنتانتوته تتمتهتیتدهتای الز

وی در عین حا خاطرنران کرد تصمیم نهایی برای سترمتایته

اندیریده نرده بود ،با شرایط نامناسب بتازار دستاتکتم  92گذاری در احداث کارخانه ذوب آلومینو
هزار اشاغا مساقیم از دست می رفت.

را شترکتت نتالتکتو

خواهد گرفت .

وی درباره انارار خبرهایی درباره خاک فروشی یک کتارختانته ایران و شرکت نالکو در ماه مه سالجاری (خرداد) بته تتوافتق
سیمان در اساان بوشهر که در یکی از شبتکتههتای ستیتمتا و اولیه برای احداث کارخانه ذوب آلتومتیتنتیتو

در ایتران بته

همونین شبکههای اجاماعی بازتاب داشت ،گفت :این کارخانه ظرفیت  122هزار تن دست یافاند.
سیمتان  02درصتد تولیتد خود را بته بتازارهتتای صتادراتتتی گفاه می شود توافق ایتران بترای تتأمتیتن گتاز ارزان بترای
میفرساد و صدور کلینکر خاک فروشی نیست.

کارخانه ذوب آلومینیو از عوامل اصلی ترویتق هتنتد بترای

به گفاه وی ،این واحد سیمانی سالیانه  12میلیون دالر بترای احداث این کارخانه بوده است .
کرور ارزآوری دارد و امکان اشاغا مساقیم و غیرمساقیتم مقامات شرکت نالکو تاکنون هیوگونه اظتهتار نتظتری درایتن
سه هزار نفر را فراهم ساخاه است.

خصوص نکرده اند.

داداش ابراز امیدواری کرد رسانهها موضوع های مرتتبتط بتا
تولید و صادرات کرور را که دربرگیرنده منافع ملی جمهوری
اسالمی است ،با اندیره و تدبیر بیراری نمارر کنند.
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عضو انجمن کارفرمایان صنعت سیمان گفت :امتروز صتنتعتت اناقا محصوالت به داخل باید با افزایش ظرفیت ،نتیتازهتای

به گزارش ایرنا ،امروزه بیش از  12واحد تولیدی سیمان بتا منفعت صادرکنندگان سنگ آهن از افزایش نرخ دالر
ظرفیت  22میلیون تن در سط کرور فعالیت می کنند.
جمهوری اسالمی در سا  0270میالدی بتا نتزدیتک بته 11

موقت

است ایسنا

میلیون تن ظرفیتت تتولتیتد ستیتمتان ،با وجود ایجاد مو جهری نرخ دالر در بازار ارز ،رئیس انجمن
چهارمین تولیدکننده جهانی ستیتمتان و سنگ آهن معاقد است سود این پدیده برای صادرکننتدگتان
سومین تولیدکننده آسیایی و نخسایتن به ویژه در بخش سنگ آهن مقطعی خواهد بود.
تولیدکننده در خاورمیانه معرفی شد.

قدیر قیافه در گفت وگو با ایسنا ،درباره افزایش قیمت دالر
و تأثیر آن بر بازار صادراتی سنگ آهن گفت :به طور قتطتعتی
این افزایش نرخ برای صادر کنندگان به صرفه ختواهتد بتود
اما به هر حا باید این موضوع را در نتظتر داشتت کته ایتن
صرفه مالی کوتاه مدت است .ضمن اینکه الزاماً تمامی فعاالن
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بخش با توجه به پیش فروش محصوالتران از ایتن فترصتت
منافع نخواهند شد.
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وی در ادامه افزود :مرخص نیست که افزایش نرخ ارز تا چته تولیدکننده سنگآهن در صورت وجود تقاضای داختلتی ،هتیت
زمانی ادامه دارد ،چرا که این موضوع به عوامل متختاتلتفتی از عالقته ای برای صتادرات نداشتاه و هر معتتدن کتاری تترجتیت
قبیل نایجه اناخابات آمریکا ،قدرت گرفاتن دالر آمتریتکتا در می دهد تما ارزش افزوده ممکن را در اقاصتاد کرتور ختود
قبا سایر ارزها ،افزایش قیمت نفت ،رویکرد ستفتاته بتازان حفظ کند.
داخلی در ورود به بازار ارز و ملاهب کردن آن ،برخی فعالتیتت
های اقاصادی غیر مولد داخلی و مانند این ها بساگتی دارد و
باید این را در نظر داشت که باال ماندن قیمت دالر در بتلتنتد
مدت هزینه های جاری را نیز افزایش خواهد داد کته متوجتب
سر به سر شدن سود نتاشتی از افتزایتش قتیتمتت دالر در

اسافاده کرد ،عنوان کرد :اما باید این را هم در نتظتر داشتت
اگر واحدهای مصرف کننده داخلی توان جذب محصو

ستنتگ

آهن را با نرخ منصفانه ندارند ،از فترصتت ایتجتاد شتده در
صفحه شماره 0

بازارهای بین المللی اسافاده کنیم .به هر صورت نباید فرصت

این فعا حوزه معدن با اشاره به افزایش قیمای که در بتازار هدف نیز پیامدی به جز از دست رفان آنها نداشاه و بدستت
جهانی سنگ آهن به وجود آمده است ،گفت :بی شک افزایتش آوردن مجدد آن بازار ،سخت و شاید بهار است بگوییتم غتیتر
قیمت سنگآهن موجب خواهد شد بیش از  22درصد متعتادن ممکن خواهد بود.
کوچک و ماوسط سنگ آهن که در جریان رکود موجود در بتازار
داخلی و جهانی محصوالت معدنی در سه سا گذشاه تتعتطتیتل
شده بودند ،باوانند دوباره به چرخه تولید بازگردند اما تحقتق
این مهم منوط به بازگرت آرامش به حوزه معدن کرور است.

وی در پایان خاطر نران کرد :هرگونه محدودیت و ممنوعیت بر
صادرات مواد معدنی در تناقض صری با سیاست های اقاصتاد
مقاومای بوده که بر برون گرا شدن فعالیت های اقتاتصتادی و
صادرات تأکید کرده است.

قیافه همونین با بیان اینکه ماولیان بخش معدن بتایتد اجتازه
نفس کریدن و احیاء شدن را به معادن بدهنتد ،اظتهتار کترد:
اتخاذ سیاستهای صحی در حوزه معدن باید به گونهای باشتد
که معادن کوچک و ماوسط بخش خصوصی که به لحاظ ساخاتاری

با معادن بزرگ مافاوت هساند ،باز احیا شوند و به اساخرا و تقاضای باال برای زغا سنگ تا سا

 0202ایمیدرو

تولید بپردازند .اما مراهده متیشتود کته بتعتضت ًا بتا اتتختاذ
تصمیمات غیرکارشناسی موانعی برای تولید متحتصتو

ایتجتاد

خبر داد.

است.
رئیس انجمن سنگ آهن ایران افزود :باید بپذیریم که نتبتود
ثبات در مقررات و اتخاذ تصمیتمتاتتی متانتنتد وضتع عتوار
صادراتی به معدنکارانی که با تحوالت بازار ،چرم به خترو از
کمای سه ساله و احیای فعالیتهای خود داشانتد ،شتوک وارد
میکند .از دست رفان فرصتهای شغلی و سرمایه گذاریهای
انجا شده ،کمارین آسیبی است که بته بتختش متعتدن وارد
خواهد آمد.

سنگ در هند و  9برابری در جنوب شرقی آسیا تا سا 0202

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعته و نتوستازی متعتادن
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میشود که پیامد قطعی آن تعطیلی بیرار معادن ستنتگ آهتن

انجمن جهانی زغا سنگ از افزایش 0برابری تتقتاضتای زغتا

وصنایع معدنی ایران (ایتمتیتدرو) بته
نقل از انجمتن جتهتانتی زغتا

خبرنامه صنایع معدنی

صادرات و ارزآوری را از دست داد ،چتراکته تترک بتازارهتای

چهارشنبه

صادرات سنگ آهن می شود.

قیافه با تأکید بر این که باید از ظرفیتهای بازار بین المتلتلتی

ستنتگ،

براساس پیش بینی  IEAمصرف زغتا
سنگ به عنوان منبعی بالقوه برای بترق
رسانی رشد مسامتر ختواهتد داشتت.
اقاصاد کرورهتای آستیتایتی در حتا
توسعه به دلیل حمایت از توسعه بترق

وی با اشاره به طرح موضوع خا فروشی ادامه داد :با توجه بته رسانی به سمت زغا سنگ روی آورده
صراحت بند ب ماده  7آیین نامه اجرائی ماده  91رفتع متوانتع است .در سط جهانی ،زغا ستنتگ بته
تولید رقابت پذیر ،تصری کنم که سنگ آهن دانتهبتنتدی بتر عنوان ضامن امنیت انر ی تقریبا  02درصد کتل انتر ی بترق
اساس تعریف موجود ،ماده خا نیستت ،امتا بته عتنتوان یتک دنیا را فراهم خواهد کرد.
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در تأیید تحلیل پیرین انجمن جهانی زغتا

ستنتگ متیتتوان اعطای پنج هزار میلیاردریا تسهیالت بته واحتدهتای

گفت که  IEAبه این نایجه دست یافت که به عنوان مثا

در کوچک و ماوسط در بانک

دی ایرنا

جنوب شرقی آسیا ،زغا سنگ فرصتهای بیراتری را بترای

تولید برق مقرون به صرفه و مطمئن ایتجتاد ختواهتد نتمتود .سرپرست بانک دی به اقدامات انجتا شتده ایتن بتانتک در
براساس این گزارش ،تولید کاخانه با سوخت زغا ستنتگ در برنامه های اقاصاد مقاومای اشاره کرد و گفت :این بتانتک از
تستهتیتالت و

منطقه در حا حاضر 922مگاوات ساعت است که این میتزان ابادای امسا تاکنون پنج هزار میلیتارد ریتا
تا سا  0202به 7222مگتاوات ستاعتت افتزایتش ختواهتد ضمانتنامه به بنگاههای کوچک و ماوسط پرداخت کرده است.
یافت.
صفحه شماره 1

»علی رضا عاطفی فر « روز چهارشنبه درباره عملکرد این بانک

بنابر این گزارش ،از سا 7322میزان مصرف زغا سنگ در در عمتل به سیاستت های اقاصاد مقتتتاومتاتتتی و حتمتایتت از
افزایش یافت .الز به ذکر است کته طتی ایتن متدت رشتد رئیس جمهوری بر همراهی بانکها در تحقق توسعه اقتاتصتاد
اقاصادی و اجاماعی در کرورهای مذکور نیتز متطتلتوب بتوده ملی و حمایت از بنگاههای اقاصادی تأکید دارد.
است.

وی ادامه داد :بی شک بانک ها نقش غتیترقتابتل انتکتاری در

طی دهههای آینده ،آمیخاه انر ی جهانی به منظور حمتایتت از توسعه سرمایهگذاری ها بته ویتژه در استاتان هتا دارنتد و
نقش روز افزون تکنولو یهای پاک مانتوع ختواهتد شتد تتا می توانند در مسیر توسعه پتایتدار و بته خصتوص اقتاتصتاد
ظرفیت سوخت زغتالتی را تتا یتک چتهتار

افتزایتش یتابتد .مقاومای نقش آفرین باشند.

خوشبخاانه  730 IEAگیگا وات ستاعتت بتازده در کتارختانته
مدرن و با کارایی باال و گازگلخانهای پایین ( )HELEتتا ستا
 0202را پیش بینی کرده است .انجمن جهانی زغا سنگ در
راساای دسایابی به این هدف ،افزایش راندمان ناوگان حمتل
و نقل جهانی زغا سنگ به خصتوص در آستیتا کته تتقتاضتا
حدود 22درصد پیش بینتی شتده استت را الز

متیدانتد.

عاطفی فر ،به وعده رئیس جمهوری مبنی بر ایتجتاد تتحتو

در

نظا بانکی اشاره کرد و افزود :همان گونه که رئیس جمهتوری
اعال کرد ،بانک ها در شرایط کنونی اقاصاد کرتور بته تتالش
بیراری نیاز دارند و فعالیت آنها با حمایت و هدایت دولت به
سرانجا میرسد.

بر اساس این گزارش ،راه رسیدن بته  HELEرا بتایتد در وی در ادامه با بیان آماری از فعالیتهای بانک دی در مستیتر
کرورهای وابساه به زغا سنگ یافت.اگرچه حمایت از ادامه اقاصاد مقاومای اظهار کرد :بانک دی با تأکید بتر حتمتایتت از
حرکت از سوی تکنولو یهای قدیمی با کارایی پایین به سمت تولید داخلی ،امسا بیش از  97هتزار متیتلتیتارد ریتا
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چهارشنبه

برزیل ،هند و چیتن بته تترتتیتب  001،702و 170درصتد بنگاه های کوچک و ماوسط برای رونق تولید بته ایترنتا گتفتت:

بته

اقاصادهای در حا پیررفت به متنتظتور تستریتع گستاترش بخش هایی چون فوالد ،بازرگانی ،حمل و نتقتل ریتلتی ،دارو،
 HELEنتیتازمتنتد افتزایتش سترمتایتهگتذاریهتای متالتی و فرآوردهای لبنی و کراورزی و مواردی از این دست تسهیالت
تکنولو یکی است.

اعطا کرده است.

در این راساا ،کارخانتههتای کتاراتتر و سرپرست بانک دی افزود :عالوه بر حمایت از صادرکنتنتدگتان
پیررفاهتر زغا سنگ در چین نیز بته که در سا گذشاه و  2ماهته امستا

بتیتش از سته هتزار

ترری علت رشد متالیتمتتر تتقتاضتای میلیارد ریا تسهیالت اعطا شده ،بانک دی امستا

تتاکتنتون

زغا سنگ کمک خواهند کرد .بتا ایتن بیش از پنج هزار میلیارد ریا تسهیالت و ضتمتانتت نتامته بتا
وجود ،زغا سنگ همونان بتخترتی از هدف توسعه بنگاه های کوچک و ماوستط ارایته کترده استت.
سبد انر ی در دهههای آیتنتده بتاقتی به گزارش ایرنا ،پرداخت  722هزار میلیارد ریا تستهتیتالت
خواهد ماند و بر اساس پتیتش بتیتنتی به صنایع کوچک و ماوسط به منظور رکود صنعت از رکتود ،از
KP-PU-NL-01-074-A

 IEAتکنولو ی زغا سنگ HELEدر آینده مبنا قرار خواهد ستتتیتتتاستتتت هتتتای امستتتا
گرفت.

دولتتتت یتتتازدهتتتم استتتت.

بر اساس گزارش بانک مرکتزی ،آمتار تستهتیتالت دریتافتاتی
بخشهای مخالف اقاصادی نران می دهد که در هفت متاهته
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امسا (مناهی به مهرماه) 0120.0هزار میلیارد ریا بوده کته اعما می کنند ،عنوان کرد :امریکا در سا 702میتلتیتون تتن
در مقایسه با دوره مرابه سا گذشاه ،متبتلت

 309.9هتزار فوالد تولید می کند ،چراکه چین بتا واردات بتیتش از حتد و

میلیارد ریا (معاد  03.2درصد) افتزایتش داشتاته استت .دامپینگی ،قصد تصرف بازارهای جتهتانتی را داشتت .وی در
 21.1درصد این منابع صترف تتأمتیتن سترمتایته در گتردش ادامه یادآور شد :این افزایش تعرفه امریکا در برابر واردات
چتیتن نته بته انتدازه 72تتا 02درصتد ،بتلتکته بته متیتتزان

واحدهای تولیدی شده است.

افزایری022درصدی است تا باواند با شدت هرچه تما تر از
محصوالت داخلی خود حمایت کند .این یعنی واردکننتده بتایتد
 022درصد تعرفه گمرکی پرداخت کند تا باتوانتد متحتصتوالت
فوالدی را وارد امریکا کند.

فوالدی خود بر آن تعرفه اعما کترده استت .از ایتن رو هتر

از ابادای امسا صنف لوله و پروفیل با افزایش تعرفه فتوالد اندازه صادرکننده فوالد به امریکا محصتو

چهارشنبه

داخلی ماین نیوز

به عبارت دیگر ،امریکا 0/2درصد بیرار از قیمتت متحتصتو

ختود را بته ایتن

از یک سو و مرکالت تأمین نرتدن داختلتی از ستوی دیتگتر ،کرور ارزان ارائه کند ،باز هم برای واردکنتنتده امتریتکتایتی،
همواره از افزایش تعرفه و تولیدکنندگان داختلتی گلته متنتد تولید داخلی بهصرفه تر خواهد بود .ایتن کتارشتنتاس فتوالد،
سیاست اعما تعرفه را سیاسای در حمایت از تولیدات داخلی

بودهاند.

برشمرد و گفت :با توجه به تولیدات چیتن تتعترفته فتوالد در
بتته گتتزارش متتایتتن نتتیتتوز ،دستتت انتتدرکتتاران ستتنتتدیتتکتتای کرور ما تنها در امسا 72درصد افزایش یافتاته استت و بتا
تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدی معاقدند افزایش تعرفه یارانه ای که تولیدکننتدگتان چتیتن تتا اوایتل آوریتل 0272
واردات ورق فتوالدی از  0بته 02درصتد در ستا

 7931میگرفاند ،تعرفه گذشاه چندان نمیتوانست مثمرثمتر واقتع

افزایش 122درصدی قیمت فوالد را بهدنبا داشاه است.
فوالد مبارکه نیز بهعنوان یکی از بزرگارین تامینکنندگان این
صنف ،در صورتجلسه هایی که تنظیم کرده ،همواره قتو

شود .اما با افزایش تعرفه فوالد ،کرتور متا نتیتز در بترابتر
تولیدات چینی رقابای شده است.

داده همونین ما در نیمه نخست سا  31نسبت بته متدت مرتابته

چنانوه به هر علت امکان تولید هر یک از اقال درخواساتی و سا گذشاه صادرات بیراری داشاهایم .جهانی در پاستخ بته
سفارش های صنعت لوله و پروفیل در این مجامع بتا مرتکتل این پرسش که از یک سو تولید داخلی فوالد پاسختگتوی نتیتاز

هنگامی که فوالد مبارکه ناواند پاسخگوی این صتنتف بتاشتد ،واردات نیاز دارند که در این زمینه آنها نیز بتا تتعترفته بتاالی
بنابراین ناگزیر از واردات هساند .این موضوع ،چالشهایی را واردات روبه رو هساند که بترای آنتهتا
بین این صنف با مجامع فوالد مبارکه بهوجود آورده است.

باصرفه نخواهد بود و سبب گالیه آنتهتا
در این زمینه شده است ،از اینرو چته

رقابای شدن فوالد
در ابادا باید به این پرسش پاسخ داد کته افتزایتش تتعترفته
فوالد در سا  31در کرور تا چه اندازه متنتطتقتی استت کته
بخش خصوصی را گله مند کرده است .در اینباره سعید جهانی
کارشناس فوالد عنوان کرد :میزان تعرفه فوالد از سا  31بته
یکباره افزایش یافت؛ الباه این افزایش تعرفه زمانی رخ داد
که میزان تولید داخلی نیز به همان میتزان افتزایتش یتافتاته
است .جهانی در ادامه با اشاره بته تتعترفته هتایتی کته ستایتر
کرورها در حوزه فوالد برای حمایت از تتولتیتد داختلتی ختود
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روبه رو شود ،نسبت به تأمین ورق مورد نیاز از ستایتر متنتابتع کلی ما در سط کرور نیست و از سوی دیگر مصرفکنتنتدگتان
اقدا میکند .از سوی دیگر هیاتمدیره این سندیکا معاقدند داخلی فوالد و بخش خصوصی برای تامین نیاز داخلی ختود بته

خبرنامه صنایع معدنی

تولیدکنندگان بزرگ فوالد به دنبا تامین نیاز مراریان

صفحه شماره 2

سیاسای را برای افزایش تعرفه بتایتد
در پیش گرفت که متنتطتقتی بته نتظتر
برسد ،گفت :الباه به این دلیل کته از
نظر داخلی تامین کننده فوالد کامتل در
کرور نیسایم ،کماکان درگتیتریتم امتا
درنهایت باید موضوع را از ایتن زوایته
دید که در حمایت از تولید داخلی گا برداشت و از آن حمایت
کرد.
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مصرف لوله و پروفیل

موضوع این است که این تعرفه درنهایتت بته نتفتع صتنتعتت

باتوجه به افتزایتش تتعترفته فتوالد آیتا تتولتیتدات داختلتی داخلی خواهد بود .ناظمتی در پتاستخ بته ایتن پترستش کته
تأمینکننده شرکت ها و بخش خصتوصتی ختواهتنتد بتود در فوالدمبارکه تا چه اندازه به تعهدات خود در بترابتر تتامتیتن
اینباره محمد ناظمی هرندی مدیر روابط عمومی فوالدمتبتارکته تولیدکنندگان داخلی پایبند بوده است ،عنوان کرد :در ستا
در حاشیه نمایرگاه مطبوعات عنوان کرد :تولیدکننده داختلتی  30در رسانههای مخالف برای تولیدات خود آگهی دادیم ،امتا
قادر به تولید است .وی در ادامه با اشاره به اختاتالف صتنتف برخی از شرکتها حاضر به خرید از ما نردند و محصو مورد
لوله و پروفیلی ها با شرکت فوالد مبارکه عنوان کرد :یکتی از نیاز خود را از چین وارد کردند.
اصلی ترین مراری های ما صنف لوله و پروفیل است و حتدود
 92درصد محصوالت فوالد مبارکه در امسا

صفحه شماره 1

بته ایتن صتنتف

قدیمی این شرکت بهشمار میرود و مرکلی در ایتن زمتیتنته
وجود ندارد؛ با این حا مرکالتی که امسا بهوجود آمده ،تتا
حدی شخصی بوده است .وی در ادامه عتنتوان کترد :دربتاره
اخاالف قیمت فوالد باید عنوان کرد که در کرور ما نیز ماننتد
بسیاری از کرورهای دنیا تفاوت قیمای وجود دارد .از این رو

شد .وی در پایان گفت :ما در زمساان امسا برنامه بیتش از
دو برابر شدن ظرفیت فوالد صبا در مجاورت ذوبآهن را در
دست اقدا داریم که در حا حاضر 112هزار تن ظترفتیتت
دارد که حدود 32درصد آن به لولههایی با ضخامت پایین کته
به صنعت لوله و پروفیل مربوط میشود ،اختاتصتاص یتافتاته
است.

به طور تقریبی همیره قیمت داخلی فوالد مبارکه پایینتر از
قیمت صادراتی آن است .بنابراین مراریان ما از جمله لوله و
پروفیل از محل تامین محصو از ما ،عالوه بر ایتنتکته ستودی
عایدشان می شد ،از این تفاوت قیمتت نتیتز ستود مضتاعتفتی
نصیبشان میشد.
بنابراین مرکلی در این زمینه وجود نداشت؛ حتاتی یتکتی از
دالیلی که صنعت لوله و پروفیل در چند سا گذشاه با رشتد
بسیاری روبهرو شد ،ناشی از سوددهی این تفاوت قیتمتت هتا
بود .ناظمی ادامه داد :در مقطعی قیمت واردات می تتوانستت
مناسبتر از قیمت داخلی باشد ،علت آن نیز به دلتیتل شتوک
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اخاصاص یافاه است .از این رو این صنف مراتری دائتمتی و

از این رو شرکت نیز مجبور به صادرات و کاهتش متحتصتوالت

کاهش قیمای در سط دنتیتا بتوده استت .از ایتن رو تتمتا
کرورها برای حمایت از صنعت داخلی تعرفههای بتاالتتری را
برای فوالد تعریف کردند تا صتنتعتت داختلتی تتوان رقتابتت
بیراری پیدا کنند .وی در پاسخ به این
پرسش که تعرفه فوالد تا چته انتدازه
منطقی است که بخش خصوصتی از آن
گلهمند است ،عنوان کرد :طبیعی استت
که کسی که فوالد را در گذشاه تبدیتل
می کرده است و محصو

جتدیتد را بتا

قیمت باالتر بته فتروش متی رستانتده،
درحا حاضر این سود را نخواهد بترد.
KP-PU-NL-01-074-A

ناظمی تاکید کرد :در مقایسه با سایر کرورها تعرفه فوالد در
حداقل ممکن تعریف شده است که بخش خصوصی بته ختاطتر
اینکه از سود کماری بهرهمند خواهند شد ،گالیه دارنتد ،امتا
Kaveh-pars Mining Industries Development Company - Daily Newsletter

Pg. 7

