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مقدمه
  درمان الزمه هاي از يكي .رسيد نخواهد پايان به بيمار بانكداري درمان بدون اقتصادي ركود .ركود در اقتصاد و است نكول در دولت     

 تكليف تا و استDاعتباري اش ريسك دارد، گذشته سررسيد مطالبات دولت كه آنجا از .است دولت اعتباري ريسك اصالح بانكداري،
  نكول، در دولت با طبعا .اقتصاد بقيه در نه و شد خواهد حاصل كشور بانكداري در پيشرفتي نه نكند، روشن را خود طلبكاران

 كه دارد روي پيش راه چند خود هاي هزينه تامين براي دولت .شد نخواهند خارج خود متزلزل وضعيت از هم بازنشستگي صندوق هاي
 بر بيشتر ماليات تحميل اما باشد، مالياتي درآمدهاي دولت هزينه هاي تامين براي بلندمدت و پايدار راه ترين تنها شايد و مهمترين

 سه در نفت قيمت كاهش دليل به هم آن كه است متكي نفتي درآمد به دولت بد، يا خوب .نيست مسووالنه اي سياست ركود، در اقتصاد

 جدي چالشي  96  سال در مملكت اداره هزينه  تامين كه هستيم وضعيتي در اكنون .است كرده تشديد را مالي تنگناي گذشته سال
.انديشيد آن به بايد كه است
 درآمد افزايش چنين اما .يافت خواهد افزايش مالياتي درآمد متعاقبا ،شوند سودده تا كنيم خصوصي را يدولت اقتصاد عمده بخش اگر

  ،95  سال بودجه اصالحيه اليحه قالب در پيش، چندي طرفي از.آينده سال يك در هن بود خواهد ملموس آينده سال  ده  در مالياتي
  طلبكاران به را موجود ديون خزانه، اوراق به موجود ديون تبديل .كرد اسالمي خزانه اوراق انتشار اجازه تقاضاي مجلس از دولت

  سرمايه گذاري و پس انداز به گردش در نقدينگي از ديون كوتاه مدت در دست كم تا مي كند، معامله قابل را آنها فقط بلكه نمي پردازد

 براي ناگواري عواقب مي تواند اوراق خزانه انتشار طريق از بودجه كسري جبران است ركود در كشور اقتصاد كه شرايطي در.شود تبديل
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  سرمايه گذاري و پس انداز به گردش در نقدينگي از ديون كوتاه مدت در دست كم تا مي كند، معامله قابل را آنها فقط بلكه نمي پردازد

 براي ناگواري عواقب مي تواند اوراق خزانه انتشار طريق از بودجه كسري جبران است ركود در كشور اقتصاد كه شرايطي در.شود تبديل
 خزانه اوراق نه و خصوصي سازي نه نفت، نه ماليات، نه پس .است مالي  مشكالت درگير خود بانكداري اش كه باشد داشته اقتصادي
 درآمدي منبع چهار بر عالوه .است حياتي پنجم ابزار يافتن اهميت كه دريابيم .نيستند جوابگو كشور امروز خاص شرايط در هيچكدام

 گذشته سال هاي در .مي فروشد داخلي بازارهاي در كه است دالرهايي آن و دارد ديگر درآمدي راه يك دولت رفت، ذكرشان كه
 بيگاه و گاه و ناگهان جهش هاي هم اين حاصل .كنند حفظ را ريال برابر در دالر اسمي قيمت كه داشته اند اصرار متوالي دولت هاي

  شده مخفي »شده مديريت شناور« بي معني عنوان پشت تنها بلكه نشده اصالح هم امروز تا خطرناك رويه اين .است دالر اسمي قيمت

 اوال دالر قيمت اصالح .كند حفظ ثابت دارد، درصد  2  زير تورم كه را دالر اسمي قيمت مي تواندن درصد 8 حدود تورم با كشوري .است
 حركتي اقتصاد به مي توانند امر دو همين .مي دهد كشور صادراتي بخش به رمقي ثانيا .مي دهد نجات را كشور نابودي به رو كشاورزي

 دولت دالري درآمد اما مي آيد اشتباه به نظر دالر به دولت داشتن درآمدي نگاه .مي دهد افزايش را دولت درآمد مهم تر، همه از اما .بدهند
 .است مدت بلند برنامه يك نيازمند آن اصالح و است دولت بودجه بودن نفتي است، اشتباه آنچه .است نفتي درآمد به اتكايش به خاطر

 تخليه از جلوگيري و دولت براي منابع تامين به مبرم نياز امروز .مواجهيم ورشكسته اقتصاد يك و نكول در دولت يك با ما امروز اما

 .مي رسد به فروش داخلي بازار در كه است دالري  دولت براي مانده باقي درآمد منبع تنها بد، يا خوب .داريم كشور منابع



شماره صفحه خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

1 پيش بيني روند تورم ايران اقتصادي PEST

2 GCCتوليد فوالد در كشورهاي 
رقباي موجود

PORTER

3 آمار صادرات محصوالت فوالدي

:فهرست مطالب اين شماره 

4 چين PMIشاخص 

5 توليد فوالد در خاورميانه

6 مقايسه ظرفيت و توليد فوالد جهان

7 ظرفيت واحدهاي فوالدي با تعداد نيروي انساني مقايسه

8 بزرگترين فوالدسازان خاورميانه رتبه

9 سهم كشورها از مصرف فوالد در خاورميانه

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع 



شماره صفحه خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

10 پيش بيني قيمت سنگ آهن قدرت تامين كنندگان PORTER

11 روند قيمت سنگ آهن

12 پيش بيني قيمت زغال سنگ

13 روند قيمت زغال سنگ

14 تراز تجارت آهن اسفنجي

15 و مواد اوليه قيمت محصوالت فوالدي قدرت خريداران

16 مقايسه محصوالت فوالدي در چين

17 با سرانه مصرف فوالد GDPرابطه 

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع 



مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

ireconomy 95/09/01 پيش بيني روند تورم تا پايان سال جاري اقتصاد PEST

5 :  درجه اهميت  كاهش تورم :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

ماه گذشته در كشور روند كاهشي داشته و پيش بيني ها براي ماه هاي پاياني سال نيز حكايـت از تـداوم    21تورم در  ميزان

اگرچه سياست دولت در مهار تورم موفقيت آميز بوده ليكن تداوم ركود حاكم بر كشور خصوصا در صنعت اين . اين روند دارد

.سياست دولت را به چالش كشيده است

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

MBR 95/09/08 )GCC(توليد فوالد در شوراي همكاري خليج فارس رقباي موجود PORTER

5 :  درجه اهميت  و توليد فوالد افت تقاضا :  عنوان  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

  دليل به .دارد گاز و نفت بازار رونق با تنگاتنگي رابطه فارس خليج حوزه كشورهاي در ها زيرساخت توسعه و فوالد تقاضاي

  و اقتصادي اركان ساير در بحران ايجاد باعث بازارها اين در بحران فسيلي هاي سوخت به كشورها اين كامل وابستگي

  در و يابد مي كاهش شدت به فوالد تقاضاي اي توسعه هاي طرح توقف به توجه با بين اين در كه گردد مي اي توسعه

.داشت خواهد پي در را كشورها اين در توليد كاهش آن نتيجه

شرح تحليل

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع  2



مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

IMIDRO 95/09/09 آمارصادرات محصوالت فوالدي رقباي موجود PORTER

6 :  درجه اهميت  صادرات فوالد كشور افزايش :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

ماهه سال جاري به نسبت مدت مشـابه سـال قبـل نويـد بخـش       8درصدي صادرات محصوالت فوالدي ايران در  49رشد 

گسترش بازارهاي صادراتي و توجه ويژه به بخش صـادرات مـي باشـد كـه مـي توانـد توسـعه پايـدار ايـن صـنعت مهـم و            

اميد است با تهيه و تدوين نقشه راه و پيشبرد استراتژي مناسب در سطح كالن روند رو بـه رشـد   .استراتژيك را تضمين نمايد

. صادرات ايران پايدار مانده و توسعه يابد

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

Iran Steel 95/09/08 چينPMIشاخص  رقباي موجود PORTER

7 :  درجه اهميت  افزايش قيمت فوالد :  عنوان  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

  و فوالدي انبارهاي موجودي فوالد،كاهش تقاضاي افزايش نشانگر كه نوامبر ماه براي چين فوالدPMI شاخص انتشار
  50 مرز از شاخص اين عبور .داشت همراه به را فوالد قيمت جهاني افزايش .است كشور اين در اشتغال وضعيت بهبود

  مي آن داليل از كه است رسيده 51 نزديك به نوامبر ماه در چين PMI شاخص .باشد مي هركشور اقتصاد توسعه نشانگر
  توليد %1.9 كاهش و محصوالت انبار موجودي %3.3 و اوليه ومواد فوالد قيمت %1.9 فوالد، سفارشات %1.3 بهبود به توان

.دانست فوالد

شرح تحليل
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)2016نوامبر ( فوالدچينPMIشاخص هاي اصلي 

توليد فوالد موجودي انبار فوالد قيمت فوالد و مواد اوليه جديد فوالد سفارشات

48.8 48.4 77.4 55.9



مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

MBR 95/09/12 توليد فوالد در خاور ميانه رقباي موجود PORTER

6 :  درجه اهميت  2016توليد فوالد در سال  افزايش :  عنوان  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

  افزايشي روند از حكايت )فارس خليج همكاري شوراي كشورهاي از غير به(درخاورميانه گذشته سال10 توليد ميزان مقايسه

  استفاده عدم و محصول اين توليد كاهش شاهد 2013 سال از فوالد بازار در بحران وجود دليل به اگرچه .دارد محصول اين

  ركورد به جاري سال فوالد توليد ميزان رسيدن از حكايت ها بيني پيش ليكن هستيم منطقه در شده نصب ظرفيت از

.دارد 2012سال

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

MCI 95/09/15 و توليد فوالد جهان مقايسه ظرفيت موجود رقباي PORTER

7 :  درجه اهميت  افزايش ظرفيت بدون استفاده فوالد جهان :  عنوان  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

 كاهش باعث عوامل اين كه است داشته تداوام فوالد شده نصب ظرفيت رشد به رو روند تقاضا، و توليد كاهش رغم علي

 سال در شود مي بيني پيش .است شده موجود ظرفيت از برداري بهره كاهش تداوم نتيجه در و فوالد توليد وري بهره ميزان

 كه .شود اضافه جهان فوالد شده نصب ظرفيت به نيز تن ميليون15 ميزان و شده افزوده جهان فوالد توليد ميزان بر 2017

.گردد مي اخير سال جند در شده استفاده ظرفيت رسيدن اقل حد به باعث اقدام اين

شرح تحليل

واحد استراتژيك -مهندسي داشته استنايع 
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

MCI 95/09/15 مقايسه ظرفيت واحدهاي فوالدي با تعداد نيروي انساني رقباي موجود PORTER

5 :  درجه اهميت  توازن ظرفيت با نيروي كارعدم  :  عنوان  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

شركت منتخب در سراسر جهـان رونـد افـزايش نيـروي انسـاني در پـي افـزايش         114كار  نيروي -براساس نمودار ظرفيت

هـزار نفـر تخمـين    4ميليون تن در حدود  3ظرفيت بصورت خطي نمي باشد با توجه به اين نمودار تعداد نيروي انساني براي 

.كه نشان مي دهد شركت ها با مازاد نيرو و پايين بودن بهره وري روبرو مي باشند. زده شده است

شرح تحليل

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع 
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

MBR 95/09/10 ميانهرتبه بزرگترين فوالد سازان خاور رقباي موجود PORTER

6 :  درجه اهميت  جايگاه مناسب ايران در توليد فوالد خاورميانه :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

در صـدر   2015ظرفيت توليـد فـوالد در سـال    % 9بر اساس گزارش منتشر شده متال بولتن شركت فوالد مباركه اصفهان با 

 3شركت بزرگ منطقه قرار گرفته است وبا سـهم   10فوالد سازان خاور ميانه قرار گرفته است ذوب آهن اصفهان نيز در بين 

.درصدي از كل ظرفيت خاور ميانه رتبه ششم را به خود اختصاص داده است

شرح تحليل

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع 
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

MBR 95/09/10 سهم كشورها از مصرف فوالد در خاورميانه موجود رقباي PORTER

7 :  درجه اهميت  توجه به بازار هاي نو ظهور خاور ميانه :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

فوالد در رتبه نخسـت و ايـرا ن وعربسـتان بـه     %  39ميليون تني مصرف فوالد در خاور ميانه تركيه با مصرف 84از مجموع 

در نمودار فوق كشـور عـراق بـه عنـوان پنجمـين      .در رتبه هاي دوم وسوم مصرف كنندگان قرار دارند% 16و % 20ترتيب با 

مصرف كننده فوالد معرفي شده است كه نشان از ظرفيت بالقوه بازار اين كشور دارد كه مـي توانـد بـازار مناسـب صـادراتي      

.فوالد ايران باشد

شرح تحليل

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع 
9



Platts 95/09/14 پيش بيني قيمت سنگ آهن  قدرت تامين كنندگان PORTER

مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

6 :  درجه اهميت  كاهش قيمت سنگ آهن :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  در بايد اما كرد گذشته رونق پر روزهاي تكرار به اميدوار را بخش اين فعاالن گذشته هفته چند در آهن سنگ قيمت رشد

 افزايش مهم داليل از يكي كشور اين سنگ زغال معادن براي محدوديت ايجاد بر مبني چين دولت سياست كه داشت نظر

  برنامه همچنين و تقاضا كاهش باعث كه فوالد توليد كاهش براي چين برنامه به توجه با اساس همين بر .است بوده قيمت

  كاهشي روند به 2017 سال اواخر تا ماده اين قيمت شود مي بيني پيش آهن سنگ بيشتر توليد براي آهني سنگ هاي غول

.دهد ادامه خود

شرح تحليل

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع  10



مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

MBR 95/09/07 روند قيمت سنگ آهن قدرت تامين كنندگان PORTER

6 :  درجه اهميت  افزايش قيمت سنگ آهن :  عنوان  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

  قيمت افزايش روند اين رسد مي نظر به است داشته فزايشا مجددا نوامبر ماه در اخير نوسانات از بعد آهن سنگ قيمت روند

  سنگ از استفاده به خود توليد شده تمام قيمت كاهش براي را سازان فوالد كه باشد مي سنگ زغال قيمت صعود از ناشي

.است كرده ترغيب باال عيار با آهن

شرح تحليل

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع  11



مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

Platts 95/09/05 پيش بيني قيمت زغال سنگ كك شو قدرت تامين كنندگان PORTER

7 :  درجه اهميت  كاهش قيمت زغال سنگ :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  افزايش سبب گذشته هاي ماه در معدني ماده اين ناگهاني افزايش كنار در سنگ زغال بازار رونق براي قوي جوي ايجاد

  عرضه مازاد با جهان ديگر بار و داده پوشش را زغال باالي تقاضاي تدريج به كه بود خواهد آتي در سنگ زغال معادن توليد

  برنامه و سنگ زغال معادن براي چين شده ايجاد هاي محدوديت تعديل يا رفع با شود مي بيني پيش .شد خواهد برو رو

.داشت خواهد همراه به را قيمت كاهش آن پي در و آمده بوجود عرضه مازاد استراليا در توليد افزايش

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

MBR 95/09/14 روند قيمت زغال سنگ كنندگان قدرت تامين PORTER

7 :  درجه اهميت  وكاهش قيمت زغال سنگ ثبات :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  بنايي زير تعميرات و چين معادن براي محدوديت ايجاد داليل به گذشته هاي ماه در سنگ زغال هاي قيمت رشد از پس

  را خود كاهشي روند و رسيده سقف به ها قيمت سنگ، زغال بيشتر عرضه به توجه با گذشته روز چند در استراليا آهن راه

.است نموده آغاز

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

MBR 95/09/15 تراز تجارت آهن اسفنجي قدرت تامين كنندگان PORTER

6 :  درجه اهميت  تعادل در زنجيره فوالد :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  اين واردات به رو منطقه در نياز اين تامين عدم وسوم هزاره ابتداي در خاورميانه منطقه در اسفنجي آهن به نياز به توجه با

  رونق آن صادرات DRI نياز از بيش توليد و منطقه در اسفنجي آهن هاي طرح رسيدن نتيجه به از پس كه آوردند محصول
  ح طر تعريف به توجه با شود مي بيني پيش است كرده نمايان را منطقه در فوالد زنجيره در توازن عدم از نشان كه گرفته

  .برسد تعادل به منطقه در اسفنجي آهن مصرف و توليد ميزان فوالد زنجيره در توازن ايجاد و جديد فوالدي هاي

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

Metal Expert 95/09/17 قيمت محصوالت فوالدي قدرت خريداران PORTER
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6 :  درجه اهميت  قيمت محصوالت ثبات :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

 داد رخ آهن سنگ و ،كك سنگ زغال قيمت صعود پي در كه فوالدي محصوالت نسبي افزايش از پس اخير هاي هفته در

.هستيم جهان نقاط اكثر در ميلگرد و شمش هاي مارك انواع هاي قيمت در ثبات شاهد
شرح تحليل



مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

IMIDRO 95/09/04 قيمت محصوالت فوالدي در چين مقايسه قدرت خريداران PORTER

5 :  درجه اهميت  افزايش قيمت محصوالت فوالدي :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  است داشته افزايش نوامبر هفتم با مقايسه در دسامبر ابتداي در چين در فوالدي محصوالت قيمت شده منتشر آمار براساس

 فوالد PMI شاخص انتشار و نفت توليد كنترل براي اوپك اعضاي توافق سنگ، زغال قيمت افزايش از متاثر افزايش اين

.است بوده نوامبر ماه براي چين

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

MBR 95/09/03 با سرانه مصرف فوالدGDP رابطه  قدرت خريداران PORTER

6 :  درجه اهميت  با سرانه مصرف فوالدGDPرابطه مستقيم   :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

رشد اقتصادي و افزايش زيـر سـاخت    با توجه به اينكه رشد در آمد هاي يك كشور و در پي آن افزايش توليد نا خالص باعث

سـرانه   نمودار فوق مي تـوان نتيجـه گرفـت افـزايش    هاي كشورها شده و مصرف فوالد را افزايش مي دهد پس با توجه به 

.توليد ناخالص يك كشور رابطه مستقيمي با سرانه مصرف فوالد آن كشور دارد

شرح تحليل
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