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ﻣﻌﺎون ﺷﺮﮐﺖ ذوبآﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻮﻻد
رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﻧﺪارد ،ﮔﻔﺖ :ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﻓﻮﻻد در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ  ۱۰.۵ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺮان اﺳﺖ؛ ﻟﺬا ﻫﺪفﮔﺬاری ﺗﻮﻟﯿﺪ
 ۵۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻓﻮﻻد در ﺳﺎل  ۱۴۰۴ﻧﺎدرﺳﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،اﺣﺴﺎن دﺷﺘﯿﺎﻧﻪ در دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺘﯿﻞ
ﭘﺮاﯾﺲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻮآوری در ﺗﺠﺎرت و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻓﻮﻻد و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ
در ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺰاری اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﺻﺎدراﺗﯽ ﻓﻮﻻد ﮔﻔﺖ :در
ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻮﻻد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دو روش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮره
ﺑﻠﻨﺪ و ﮐﻮرهﻫﺎی ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ در
ﮐﻮرهﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺎده اﺻﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد ،ﺳﻨﮓ آﻫﻦ اﺳﺖ و در ﻗﻮس
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺮاﺿﻪ و اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻨﮓآﻫﻦ در ﺣﺪود  ۸۰دﻻر اﺳﺖ ،ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻮﻻد در ﻣﺮز  ۴۰۰دﻻر ﻗﺮار
دارد ﮐﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﻫﺶ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺑﻪ ﻓﻮﻻد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺸﺪه و
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ  ۷۰درﺻﺪ ﻓﻮﻻد ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﮐﻮرهﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ
ﺳﻨﮓ آﻫﻦ دارﻧﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار ﺳﻨﮓ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد از
ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﻮدار ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻗﺮاﺿﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮدار ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﻮﻻد ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻓﺮوش ذوبآﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ اﻓﺰود:
ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ اﻧﻄﺒﺎق وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪه از ﮐﻮرهﻫﺎی ﻗﻮس
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﺑﺎزار ﺻﺎدراﺗﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺣﻮزه ﻓﻮﻻد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻓﻮﻻد در اﯾﺮان ﮔﻔﺖ:
ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻓﻮﻻد در اﯾﺮان ﺣﺪود  ۳۸ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺮاﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻓﻮﻻد در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ

 ۴۰۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪدی ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آن ﻫﺪفﮔﺬاری  ۵۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ
ﻓﻮﻻد در ﺳﺎل  ۱۴۰۴اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﺷﺘﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ رﮐﻮد ﻓﻌﻠﯽ در زﻣﺎن ﻫﺪفﮔﺬاری ﺗﻮﻟﯿﺪ ۵۵
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻓﻮﻻد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری
در ﺣﻮزه ﻓﻮﻻد در ﭼﺸﻢاﻧﺪازی  ۲۰ﺳﺎﻟﻪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺑﻮد ،ﻋﻮاﻣﻠﯽ از
ﻗﺒﯿﻞ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ،رﮐﻮد درﺳﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ
ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ  ۴۰درﺻﺪ  ۵۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻓﻮﻻد )  ۲۰ﺗﺎ ۲۱
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ آن( ﺻﺎدر ﺷﻮد ،ﻫﻨﻮز رﮐﻮردﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ
ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻮﻻد ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ درﺑﺎره ﻫﺪفﮔﺬاری  ۵۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻓﻮﻻد ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن
اﺟﺮای آن ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
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