
راهکارهای گردش چرخ صنعت 
در چالش انرژی

امین ابراهیمی
مدیرعامل فوالد خوزستان و 

عضو هیئت مدیره انجمن فوالد

محدودیت های حوزه انرژی یکی از مهم ترین چالش های 
صنعت فوالد کشور در شرایط جاری است. در حوزه برق، 
حداکثر نیاز مصرف اصالح شده همزمان کشور )پیک( در 
سال 1399حدود  58 هزار مگاوات بوده است. پیش بینی 
می شود این عدد در سال  1404به حدود 66 هزارمگاوات 
افزایش یابد. به منظور تحقق چشم انداز بیست ساله در افق 
1404برای تولید 55 میلیون تن فوالد خام، ساالنه بالغ بر 
46 میلیون کیلو وات ساعت برق نیاز است که حدود  1.37 
رقم  )یعنی  فوالد  فعلی صنعت  برق مصرفی  مقدار  برابر 
ساالنه 33545 میلیون کیلو وات ساعت( است. لذا اگر فکر 
اساسی برای توسعه بخش انرژی کشور نگردد، قطعاً تحقق 
اهداف تعیین شده در افق 1404 با ابهام مواجه خواهد شد.

در سال گذشته شرکت فوالد خوزستان به منظور پایداری 
شبکه برق و جلوگیری از خاموشی های شهری، از اواسط 
برقی  محدودیت های  با  شهریورماه،  پایان  تا  اردیبهشت  
از دست رفتن 600  این محدودیت ها  پیامد  مواجه شد. 

هزار تُن تولید به ارزش دوازده هزار میلیارد تومان بود.
در سال جاری با کسری 13 هزار مگاوات تولید برق مواجه 
این میزان مصرف، سهم مصارف خانگی 51  از  هستیم. 
درصد و صنایع 18 درصد است. از سهم صنایع تنها ده 

درصد مصرف صنعت فوالد است.
ماه  خرداد   15 از  خوزستان  فوالد  برقی  محدودیت های 
تداوم محدودیت ها  به  توجه  با  و  آغاز شده است   1401
هزار  می شود 440  پیش بینی  تا 15 شهریورماه 1401، 
تُن تولید برنامه ریزی شده، معادل 45 روز تولید از دست 
درآمد  تومان  میلیارد  هفت هزار  تولید  میزان  این  برود. 
فوالد خوزستان را شامل می شود. تداوم چنین شرایطی، 
پایداری تولید و گردش چرخ صنعت را با چالش  جدی 

مواجه می کند.
برای رفع چالش انرژی می توان راهکارهای زیر را عملیاتی 
نیروگاه  احداث  تجدیدپذیر؛  نیروگاه های  توسعه  کرد: 
قرارداد های  تنظیم  با  پرمصرف  صنایع  برای  اختصاصی 
مانند  انرژی  انواع  دیگر  از  استفاده  صنعت؛  با  سه جانبه 
انرژی خورشیدی؛ ایجاد بازار برق و تضمین تامین برق از 
سوی تامین کنندگان؛ اصالح الگوی مصرف و الزام صنایع 
مدیریت  مربوطه؛  استانداردهای  دریافت  به  کشاورزی  و 
بهتر مصرف گاز و برق در کشور و کاهش محدودیت های 
صنایع مادر همچون فوالد؛ ایجاد تفاوت معنادار در هزینه 
غیر  و  ارزش آفرین  فرآیندهای  برای  مصرفی  برق  و  گاز 
ارزش آفرین؛ تنوع سبد تأمین و تولید برق از منابع غیر 
از گاز طبیعی؛ و البته تشکیل کمیته های منسجم و دارای 
قدرت اجرایی باال به همت وزارتخانه های صمت، نیرو و 
نفت، جهت بررسی تهدیدها، ریسک ها و پیامدهای ناشی 
اقدامات  و  برنامه ریزی  انرژی،  تأمین  در  پایداری  از عدم 

الزم به منظور مواجهه با آن.
همه افراد جامعه نیز می توانند در مدیریت بحران انرژی 
نقش داشته باشند. فراموش نکنیم که هر یک از شهروندان 
می توانند با اصالح الگوی مصرف، استفاده نکردن از وسایل 
پرمصرف در ساعات اوج مصرف و خاموش کردن چراغ های 
اضافه، در کاهش خاموشی شهری و صنایع سهیم باشند.

 شماره 188 نیمه دوم خــرداد  ماه 1401  

 

راهکارهایی برای رفع 
چالش های صنعت فوالد

جهاندار شکری
مدیرعامل ذوب آهن بیستون

با عنایت به شعارســال مبنی بر »تولید پشتیبانی و 
مانع زدایی ها«، اصلی ترین الزمه تحقق این شعار فراهم 
کردن زیرساخت ها و رفع موانع بر سر راه تولیدکنندگان 
است. در حال حاضر تأمین زیرساخت های اولیه و اساسی 
نظیر آب، برق و گاز دغدغه اصلی تولیدکنندگان شده 
است در حالی که تولیدکننده بایستی درگیر توسعه و 
ایجاد روش های جدید تولید بوده و این زیرساخت ها 

توسط دولت تأمین گردد.
برای حل چالش تأمین برق، پیشنهاد می شود دولت 
با ارائه تســهیالت ویژه به بخش خصوصی تأســیس 
نیروگاه های برق را در دستور کار قرار دهد. درخصوص 
تأمین آب نیز بایســتی تصفیه آب فاضالب شــهرها 
جهت استفاده صنایع فوالد در تمام شهرها مدنظر قرار 
گیرد. به این ترتیب کاهش قابل توجهی در استفاده از 

آب های زیرزمینی را شاهد خواهیم بود.
چالش دیگر دسترســی پایدار به مواد اولیه است. در 
حال حاضر اغلب شرکت های فوالدی در زمینه ورودی 
مواد اولیه نیازمند حمایت هستند چرا که تأمین مواد 
اولیه همچون ســنگ آهن و کنسانتره با محدودیت 

جدی مواجه است.
باتوجه به اینکه در کشور عزیزمان ایران معادن سنگ 
آهن غیرفعال و نیمه فعال موجود است، دولت می تواند 
بــرای برنامه ریزی و ســرمایه گذاری در جهت احیاء 
و توســعه این معادن گام بزرگی بردارد. این موضوع 
باعث تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی شده و 
اکتشاف، استخراج و فرآوری سنگ آهن با تکنولوژی 
روز را به ارمغان می آورد. نوسانات حجم و قیمت مواد 
اولیه در واقع موجب عدم توازن شده است که بالشک 
ورود معادن به چرخه تولید می تواند مرهمی بر این درد 

باشد و باعث تأمین پایدار مواد اولیه گردد.
موضوع مهم دیگر حمایــت از صادرات فوالد و ایجاد 
مشــوق برای صادرات محصوالت فوالدی اســت. در 
چشــم انداز صنعت فوالد در افق 1404، جایگاه ایران 
کسب جایگاه هفتم دنیا اســت. برای رسیدن به این 
مهم، در بخش خارجی بحث صادرات فوالد بسیار مهم 
و اثرگذار بوده و بزرگ ترین مانع در این مسیر، مبادالت 

بین المللی و حمل و نقل است.
در خصــوص مشــکالت و چالش های بوجــود آمده 
خصوصاً در سال های گذشته مباحث متعددی توسط 
صاحب نظران اقتصادی و فعاالن حوزه فوالد به کرات 
مطرح شــده است و راه حل های خروج از موانع مطرح 
گردیده است. مهمترین خواســته صنعت فوالد این 
است که دولت جدید در تصمیم گیری های خود تفکر 
تک بُعدی را کنار گذاشته و هنگام ابالغ قوانین خصوصاً 
در حوزه هایی همانند بورس، تامین انرژی، تامین مواد 
اولیه و قوانین بانکی و تسهیالتی، جمیع جهات را در 

نظر بگیرد.

 شماره 184 نیمه اول مهرماه 1400 

به گزارش  چیالن ، انجمن فوالد در این نامه استدالل کرده که تعدد بیش از حد بخشنامه ها و شیوه نامه ها و دستورالعمل ها در بازار 
فوالد در چند سال گذشته که گاهاً با یکدیگر متناقض هم بوده اند، موجب سردرگمی واحدهای تولیدی شده است.

این انجمن همچنین عنوان کرده که عدم معامله بیش از 4۵ درصد شمش و ۶۷ درصد مقاطع طویل عرضه شده در بورس کاال طی 
نیمه نخست سال جاری، گواه تعیین غیرکارشناسی کف عرضه ها می باشد و این مسئله موجب شده تا برخی واحدهای خوشنام 
فوالدی برای نخستین بار درگیر پرونده های تعزیراتی شوند که این امر موجب مختل شدن روند تولید در کارخانجات تولیدکننده 

فوالد شده و ممکن است به تعطیلی، کاهش تولید و صادرات و ارزآوری فوالد کشور بیانجامد.

انجمن فوالد در این نامه ها در خواست کرده با رویکرد پشتیبانی و مانع زدایی از تولید، پرونده های تعزیراتی شرکت های فوالدی 
مورد بازنگری قرار گرفته و ضمن مســاعدت در حل مسائل احتمالی، زمینه افزایش تولید وعرضه شمش و محصوالت فوالدی در 

راستای تنظیم بازار داخلی فراهم گردد.

سه شنبه ششم مهرماه برای نخستین بار عرضه ای تحت عنوان »ورق گرم نوردکاران« از سوی شرکت فوالد مبارکه در بورس کاال صورت 
گرفت. این عرضه، در واقع همان عرضه اختصاصی ورق گرم برای تولیدکنندگان ورق سرد است که مدت ها درخواست نوردکاران ورق 
سرد و همچنین انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران بود و باالخره به این درخواست ها پاسخ مثبت داده شد و عرضه »ورق گرم نوردکاران« 
توسط شرکت فوالد مبارکه در این راستا انجام شد.پیش از این، انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در تاریخ ۲0 شهریورماه طی نامه ای 
به دکتر سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت، اجرایی شدن فوری مصوبات مربوط به عرضه اختصاصی ورق گرم برای تولیدکنندگان ورق 
سرد را خواستار شده بود. پیگیری انجمن فوالد برای عرضه اختصاصی ورق گرم به بیش از یک سال پیش بازمی گردد.انجمن فوالد در 
نامه خود عنوان کرده بود که عرضه اختصاصی ورق گرم، با جلوگیری از ایجاد تقاضای کاذب و برقراری تناسب بین عرضه و تقاضا، منجر 
به عدم افزایش بی مورد قیمت در معامالت عمومی ورق گرم در بورس کاال می شود و به طور سیستماتیک افزایش عرضه ورق سرد و 
کاهش قیمت آن در بازار را در پی خواهد داشت.انجمن فوالد در نامه خود به وزیر صمت یادآور شده بود که علی رغم اهمیت عرضه 
اختصاصی ورق گرم برای تولیدکنندگان ورق ســرد در تنظیم بازار فوالد و افزایش توان تولید داخلی آن هم در ورق سرد که گلوگاه 
فعلی بازار فوالد کشور است، تاکنون مصوبات مربوطه اجرایی نشده و در صورت تداوم روند فعلی، در عرضه های بعدی ورق گرم احتمال 

افزایش تقاضا و به تبع آن افزایش قیمت وجود دارد.
منابع موثق در این مورد به چیالن  گفتند که طبق دستور وزیر صمت، از این به بعد تا ۶0 درصد ظرفیت تولیدکنندگان ورق سرد که 
پیش از این در بورس کاال عرضه داشــته اند، ورق گرم از سوی فوالد مبارکه به صورت اختصاصی عرضه خواهد شد و این عرضه ها در 
راستای فعال سازی ظرفیت های خالی ورق سرد و ایجاد ثبات در بازار ورق ادامه خواهد داشت.همچنین نوردکارانی که با استفاده از این 
عرضه های اختصاصی، مواد اولیه خود را خریداری می کنند، مکلف اند که 93 درصد ورق گرم خریداری شده را به صورت ورق سرد در 

بورس کاال عرضه کنند تا با تکمیل این زنجیره، تقاضای ورق سرد فروکش کرده و در نهایت قیمت ورق سرد و به دنبال آن ورق گرم به نفع مصرف کنندگان نهایی تعدیل گردد.

وحید یعقوبی، معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با اشــاره به  بروز رســانی اطلس ملی فوالد ایران اظهار داشــت: اطالعات اطلس ملی فوالد ایران در اپلیکیشــن انجمن 
تولیدکنندگان فوالد )ISPA APP ( دائماً توسط تیم پشتیبانی اطلس و همچنین مدیران شرکت های تولیدکننده و تامین کننده در حال به روزرسانی است و در حال حاضر اطالعات 3۲0  

شرکت تولید کننده زنجیره فوالد و بالغ بر ۷10 شرکت اصلی تأمین کننده این صنعت در این بانک اطالعاتی به روز رسانی و ثبت گردیده است. 
مهم ترین به روز رسانی های انجام شده در نیمه نخست 1400

معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران اضافه کرد: در این نرم افزار، عالوه بر جزئیات خطوط تولید کارخانجات فعال و طرح های در حال احداث که قابل جستجو بر اساس محصول 
تولیدی یا استان محل استقرار نیز می باشد، آمار و اطالعات کاربردی برای فعاالن زنجیره فوالد اعم از روندهای تولید، صادرات، واردات و مصرف ظاهری هر یک از محصوالت به همراه 
جداول و نمودارهایی از فوالد ایران و جهان نیز برای استفاده کاربران ارائه شده است. همچنین در نسخه اخیر، سایر بخش های کاربردی نرم افزار از قبیل بخشنامه ها و مقررات، دوره های 

آموزشی، گروه رسانه ای چیالن، فرصت های ساخت داخل و ... نیز به روز رسانی گردیده اند.
یعقوبی ادامه داد: عالوه بر این و با توجه به بازخوردهای اخذ شده از مدیران فوالدی و کاربران اطلس، رابط کاربری اپلیکیشن نیز به روزرسانی شده و بهبود یافته است. به گفته وی، تعداد 
حســاب های کاربری فعال در اپلیکیشــن ISPA APP  بیش از 3۵00 کاربر و اســتفاده روزانه و مستمر بیش از ۷00 کاربر از این نرم افزار می باشد که عالوه بر تولیدکنندگان، تأمین 
کنندگان صنعت فوالد نیز می توانند با تهیه پکیج اطلس ملی فوالد ایران و ارسال رزومه خود، پس از بررسی و تأیید تیم پشتیبانی به وندور لیست این نرم افزار اضافه شده و  مورد بازدید 

تمام کاربران قرار گیرند.
کاربران از نسخه جدید اطلس ملی فوالد استفاده کنند

معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران خاطر نشان کرد: کاربران برای دریافت و بهره برداری از اطالعات جدید بارگذاری شده در نرم افزار ISPA APP  الزم است نسخه جدید 
اپلیکیشن را از سایت انجمن تولیدکنندگان فوالد به نشانی www.steeliran.org دانلود و نصب یا نرم افزار نصب شده قبلی در تلفن همراه خود را به روزرسانی کنند.

 تنظیم بازار فوالد در سه مرحله
برای بازار فوالد یک برنامه سه مرحله ای تعریف شده که طی سه ماه عملیاتی خواهد 
شد. در مرحله اول در مهرماه رصد کامل اطالعاتی زنجیره فوالد را دنبال می کنیم 
تا تمام تولیدات فوالدی در بورس کاال و سامانه جامع تجارت وارد شود و رانت ها از 
بین برود. در مرحله دوم ساختار بازار را اصالح خواهیم کرد و امضاهای طالیی از بین 
خواهد رفت. در مرحله سوم در صنعت فوالد اصالح ساختاری خواهیم داشت و به 

سمت کاهش قیمت تمام شده حرکت می کنیم.
سیدرضا فاطمی امین

  وزیر صنعت، معدن و تجارت

پرونده های تعزیراتی فوالدسازان بازنگری شود
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران طی نامه ای به معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و همچنین مدیرعامل 

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، خواستار بازنگری در پرونده های تعزیراتی شرکت های فوالدی شد.

درخواست مستدل انجمن فوالد از وزارت صمت:

عرضه اختصاصی ورق گرم برای تولیدکنندگان ورق سرد آغاز شد

اطلس ملی فوالد ایران به روز شد/ دریافت بانک اطالعاتی صنعت فوالد 
در نرم افزار تلفن همراه

درخواست انجمن فوالد از وزیر صمت عملیاتی شد:

معاون اجرایی انجمن فوالد خبر داد:

هم زمان با سفر رئیس جمهور به اصفهان؛هم زمان با سفر رئیس جمهور به اصفهان؛
حمایت بیشتر فوالد مبارکه از شرکت های دانش بنیان

هم زمان با سفر آیت اهلل رئیسی رئیس جمهور کشور و اعضای هیئت دولت به استان اصفهان، سه 
تفاهم نامه همکاری میان فوالد مبارکه، معاونت علمی و فّناوری ریاست جمهوری، راه آهن جمهوری 

اسالمی ایران و توکاریل و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان امضا شد.
حمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در این خصوص گفت: فوالد مبارکه همواره در 
راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان کوشیده و فعالیت های بزرگی در حوزه بومی سازی انجام 
داده است که امروز به صورت ساختاریافته تر و هماهنگ تر با مجموعه هایی همچون شهرک علمی و 

تحقیقاتی این روند را ادامه می دهیم.

در جلسه اعضای هیئت مدیره انجمن فوالد در جلسه اعضای هیئت مدیره انجمن فوالد 
با وزیر نیرو چه گذشت؟با وزیر نیرو چه گذشت؟

هم اندیشی فوالدسازان با وزیر نیرو
دکتر بهرام سبحانی رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در خصوص این جلسه اظهار 
داشت: جلسه شنبه ۲1 خرداد اعضای هیئت مدیره انجمن فوالد با وزیر نیرو نتایج مثبتی برای 
تأمین بهتِر برق صنایع فوالد درپی داشت و نتایج این جلسه، یک گام مثبت و رو به جلو برای 

پایداری بیشتر تولید در زنجیره فوالد ارزیابی می شود.
وی گفت: در این جلسه مقرر شد که کارگروهی متشکل از وزارت نیرو، وزارت صمت و انجمن 
فوالد برنامه ای فنی و کارشناسی برای محدودیت های مصرف برق صنایع فوالد در شرایط 
اضطراری کمبود برق تدوین کنند و شرکت های برق منطقه ای، این برنامه را برای تأمین برق 

واحدهای فوالدی  مالک عمل قرار دهند.
محدودیت برق کمتر از یک سوم مصرف واحدها

دکتر سبحانی با ارائه جزئیات بیشتر گفت: یکی از نتایج مثبت جلسه انجمن فوالد با مهندس 
محرابیان وزیر محترم نیرو تأکید بر این نکته بود که با فعالیت موثر این کارگروه، به نوعی برنامه 
محدودیت برق تدوین شود که واحدهای فوالدسازی بیش از یک سوم مصرف نرمال خود، طی 
سه ماه آینده محدودیت مصرف برق نداشته باشند تا بدین ترتیب تولید فوالد کشور متحمل 

خسارت کمتری شود.
شرایط خاص واحدهای ذوب القایی

رئیس انجمن فوالد تصریح کرد: در این جلسه با موافقت وزارت نیرو، با توجه به شرایط خاص 
واحدهای ذوب القایی، امتیازی برای این واحدها درنظر گرفته شد و این کارخانجات می توانند 
عالوه بر برنامه مذکور، از 11 شب تا 8 صبح نیز بدون محدودیت و مطابق دیماند مصرفی برق 
دریافت کنند. در بقیه ساعات شبانه روز نیز مصرف برق این واحدها طبق برنامه کارشناسی 

تدوین شده خواهد بود.
وی خاطرنشان ساخت: در مجموع، جلسه ۲1 خرداد انجمن فوالد و وزارت نیرو یک گام مثبت 

در راستای مدیریت کارشناسانه محدودیت های برق صنایع فوالد کشور ارزیابی می شود.
تالش مستمر برای پایدارسازی برق کارخانجات فوالد 

به گزارش چیالن، از تابستان سال گذشته و همزمان با تشدید چالش انرژی، تالش های انجمن 
فوالد برای تأمین بهتر برق صنایع آهن و فوالد ابعاد تازه ای به خود گرفت. انجمن فوالد از 

طریق برگزاری جلسات با تصمیم گیران مربوطه به محدودیت های انرژی واکنش نشان داد و با 
پیگیری های متراکم موفق به اصالح برخی از این محدودیت ها شد. در همان تابستان 1400 بود 
که انجمن فوالد، برنامه کارشناسی خود برای کاهش محدودیت تأمین برق کارخانجات زنجیره 

فوالد را به وزارت صمت و وزارت نیرو ارائه داد.
سمینار تخصصی چالش برق در زنجیره فوالد نیز در شهریورماه سال 1400 برگزار شد. ابعاد 
چالش برق در این سمینار تخصصی بررسی و سعی شد که راهکارهای اجرایی رفع این چالش 
شناسایی شود. این سمینار تخصصی که با حضور معاونین و مسئولین وزارت صمت، وزارت نیرو، 
بورس انرژی، انجمن ها و سندیکاهای تخصصی و مدیران عامل شرکت های فوالدی، معدنی و 
نیروگاهی و با سخنرانی بیش از ۲0 مدیر کلیدی صنایع فوالد، معدن، برق و انرژی برگزار شد، 

گامی جدی برای تبیین و شناسایی راهکارها و شیوه های مدیریت و حل این چالش بود.
گفتنی است محدودیت مصرف برق صنایع فوالد در سال جاری از 15 خردادماه آغاز شده است.

نامه مهم انجمن فوالد به وزیر صمت
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران همچنین روز 17 خردادماه سال جاری طی نامه ای به وزیر 
صمت به محدودیت های برق اعمال شده بر شرکت های فوالدی اعتراض کرد و اصالح فوری 

محدودیت های اعمالی را خواستار شد.
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در نامه خود استدالل کرده که در سال گذشته، صنعت فوالد 
حدود 6 میلیون تن از برنامه هدف گذاری شده تولیدی خود عقب افتاد که این امر موجب 
تحمیل زیان حدود 4 میلیارد دالری به این صنعت شد. انجمن فوالد گفته است که محدودیت 
تامین برق در کشور باید بین همه صنایع و طبق برنامه کارشناسی توزیع گردد تا کارخانجات 

فوالدی کشور متحمل خسارات کمتری شوند.
در نامه انجمن فوالد خطاب به وزیر صمت آمده است: »کاهش تولید فوالد موجب افزایش 
قیمت محصوالت پایین دستی نظیر لوازم خانگی، لوله و پروفیل، ساختمان و حتی خودرو 
می گردد. لذا با عنایت به لزوم تنظیم بازار داخلی و در عین حال توسعه صادرات فوالد کشور 
در شرایط تحریمی و نیاز ارزی کشور، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید که نسبت به 
اصالح فوری محدودیت های اعمالی اقدام گردد. بدیهی است همچون گذشته این انجمن آماده 
مشارکت در مطالعات کارشناسی به منظور مدیریت منصفانه محدودیت های جبری تامین انرژی 

کشور در جهت کاهش خسات وارده به تولیدکنندگان می باشد«.

اعضای هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد در راستای تالش برای تأمین برق صنایع آهن و فوالد در فصل گرم سال جاری، روز شنبه 21 خرداد در جلسه ای با مهندس 
محرابیان وزیر نیرو در محل این وزارتخانه حاضر شدند. این جلسه نتایج مثبتی برای تأمین بهتر برق فوالدی ها در پی داشت. 
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تولید دو سایز جدید تسمه در شرکت فوالد آلیاژی ایران

به برنامه ریزی و تالش کارخانه نورد سنگین و واحدهای پشتیبانی شرکت فوالد آلیاژی ایران، دو سایز جدید تسمه به گستره 
محصوالت فوالد آلیاژی ایران افزوده شد. شرکت فوالد آلیاژی ایران موفق به تولید محصول تسمه سایز 70×185 و 65×180 

با گرید پرآلیاژ و زنگ نزن 40۲1 به سفارش یکی از شرکت های معتبر داخلی شد.

انجمن فوالد در خصوص جلسه هم اندیشی  جهاندار شکری عضو هیئت مدیره 
رسته ذوب القایی این انجمن اظهار داشت: امروز ۲4 خرداد یک نشست هم اندیشی 
با حضور مدیران واحدهای ذوب القایی و مهندس امیری، مدیرکل دفتر صنایع 
این  در  برگزار شد که  معاون وی  و مهندس حاج حیدری  وزارت صمت  معدنی 
قرار  تبادل نظر  و  القایی مورد بحث  نشست مهم ترین مسائل کارخانجات ذوب 

گرفت.
شکری در مورد موضوعات بررسی شده در این نشست گفت: محدودیت های تامین 
برق، اصالح قیمت پایه شمش فوالدی در بورس کاال و تأمین مواد اولیه واحدهای 

ذوب القایی، سه موضوع مهمی بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت و کارخانجات ذوب القایی دغدغه های خود را در این 
زمینه در حضور مدیران ارشد وزارت صمت مطرح کردند.

عضو هیئت مدیره انجمن فوالد در مورد نتیجه این جلسه گفت: در این نشست هم اندیشی، یک کارگروه تخصصی متشکل از 9 نفر 
از مدیران واحدهای ذوب القایی ایجاد شد. این 9 نفر از مناطق مختلف کشور هستند و مقرر شد که این کارگروه مسائل و مشکالت 

کارخانجات ذوب القایی را به صورت تخصصی و دقیق بررسی کرده و رفع این مشکالت را پیگیری نماید.
شکری بیان داشت: جناب آقای مهندس امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در این نشست اعالم کرد که وزارت صمت 
به دنبال ایجاد توازن قیمتی در زنجیره فوالد از مسیر بورس کاال است. مهندس امیری همچنین تأکید کرد که انجمن فوالد از این بعد 
در جلسات کارگروه مدیریت بازاِر وزارت صمت حضور مستمر خواهد داشت. گفتنی است پیش از این انجمن فوالد در این جلسات به 

تناوب حضور داشته است.
جهاندار شکری تصریح کرد: مدیران واحدهای ذوب القایی در این نشست بر ضرورت نگاه متوازن به تمام حلقه های زنجیره فوالد تأکید 
کردند. در این نشست عنوان شد که توسعه پایدار زنجیره فوالد و تداوم تولید در گرو سود متوازن و منصفانه تمام حلقه های زنجیره 
فوالد است. تمامی شرکت ها تأکید داشتند که با اتحاد و همبستگی تمام حلقه های زنجیره فوالد، مشکالت و مسائل قابل حل خواهد 

بود و کلید رفع موانع تولید، همدلی و همبستگی تمام رسته های زنجیره فوالد است.

یک  بر  بالغ   اقتصادی،  و  صنعتی  توسعه  کنار  در  خود،  فعالیت  دهه  سه  طول  در  مبارکه  فوالد  شرکت 
خیره کننده ای  آمار  شرکت  این  است.  کرده  سرمایه گذاری  زیست  محیط  حوزه  در  دالر  میلیارد 
است. داشته  زاینده رود  از  خام  آب  برداشت  کاهش  و  آب  مصرف  بهینه سازی  حوزه  در 

به گفته محمدکاظم صباغی هرندی مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه از سال 1371 
تا سال 1400 تولید فوالد مبارکه 3 برابر شده از ساالنه ۲.4 میلیون تن به ساالنه 7 میلیون تن رسیده، ولی 
برداشت آب خام از زاینده رود تقریباً یک سوم شده است و تنها در سال 1400 برداشت آب از رودخانه نسبت 
به سال 1399 حدود ۲5 درصد کاهش یافته است. با اجرای سند »رهنگاشت آب« و انتقال آب خلیج فارس 
یا دریای عمان به فالت مرکزی، قسمت دیگری از آب موردنیاز فوالد مبارکه تأمین می شود و وابستگی فوالد مبارکه به آب خام زاینده رود 

به صفر خواهد رسید.
وی عنوان داشت: مصرف آب خام به ازای هر تن تولید فوالد در شرکت فوالد مبارکه در حال حاضر ۲.1 مترمکعب است. این یعنی در 
فوالد مبارکه برای تولید هر کیلو فوالد حدود ۲ لیتر آب مصرف می شود. نکته دیگر این است که برداشت آب فوالد مبارکه از کل حوضه 

آب زاینده رود کمتر از 1.5 درصد است که قرار است با پروژه های در حال انجام، در آینده نزدیک به حداقل ممکن برسد.
مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه بیان کرد: فوالد مبارکه در این زمینه سرمایه گذاری های زیادی کرده و پروژه های 
زیادی را انجام داده یا در حال انجام آن هاست، ولی متأسفانه این موضوع در سطح جامعه اطالع رسانی نشده است. به همین دلیل، برخی 
فوالد مبارکه را متهم اصلی خشکی زاینده رود می دانند. در راستای آگاهی جامعه در خصوص واقعیات فوالد مبارکه، همه کارکنان این 

شرکت موظف به روشنگری در خصوص سرمایه گذاری ها و پروژه های فوالد مبارکه برای کاهش مصرف انرژی این صنعت هستند.

آیین عقد قرارداد احداث واحد احیا مستقیم شرکت فوالد اقلید پارس به ظرفیت یک میلیون و ۲00 هزار 
تن در روز شنبه ۲8 خرداد برگزار شد.

مهندس رضا شریفی مدیرعامل شرکت فوالد اقلید پارس در حاشیه مراسم عقد قرارداد احداث واحد احیا 
مستقیم این شرکت در گفت وگو با چیالن اظهار داشت: واحد احیا مستقیم فوالد اقلید به ظرفیت تولید 
ساالنه 1.۲ میلیون تن تا 33 ماه آینده به بهره برداری می رسد و محصول تولیدی این شرکت آهن اسفنجی 
به صورت بریکت گرم خواهد بود. این واحد کاماًل سازوگار با محیط زیست خواهد بود و ما به هیچ عنوان از 

منابع آب زیرزمینی استفاده نخواهیم کرد.
مهندس رضا شریفی در مورد تأمین آب موردنیاز شرکت فوالد اقلید پارس گفت: با هماهنگی که با شرکت آب  و فاضالب انجام داده ایم، 
مقرر شد که آب موردنیاز این شرکت را از محل تصفیه پساب فاضالب شهری شهرستان اقلید تأمین کنیم. بنابراین، این طرح هیچ 

وابستگی به منابع آبی زیرزمینی منطقه نخواهد داشت و آب موردنیاز تماماً از محل تصفیه پساب تأمین می شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا نسبت به تأمین برق نگرانی ندارید، گفت: از ابتدا و در مرحله مطالعات امکان سنجی، ما بر تأمین پایدار 
برق تأکید داشته ایم و بر این اساس، در محل پروژه فوالد اقلید نیروگاه بادی و خورشیدی احداث می شود. مجوزهای الزم برای احداث 

این نیروگاه را گرفته ایم و توسط یک شرکت دانش بنیان داخلی، این نیروگاه انرژی های تجدیدپذیر ساخته خواهد شد.
شریفی تصریح کرد: سهامداران فوالد اقلید پارس، شرکت های توسعه معادن و فلزات، معدنی و صنعتی چادرملو و شرکت بین المللی 
مهندسی ایران )ایریتک هستند( که شرکت های بزرگ و توانمندی محسوب می شوند و با حضور این شرکت ها نتایج مطلوبی در فوالد اقلید 
رقم خواهد خورد. وی اضافه کرد: منابع الزم برای واحد احیا مستقیم فوالد اقلید پارس از محل آورده نقدی سهامداران تأمین خواهد شد.

امین ابراهیمی مدیرعامل فوالد خوزستان و عضو هیئت مدیره انجمن فوالد در خصوص محدودیت های 
مصرف برق گفت: محدودیت های برقی فوالد خوزستان از 15 خرداد ماه 1401 آغاز شده است و با توجه 
به تداوم محدودیت ها تا 15 شهریورماه 1401، پیش بینی می شود 440 هزار تُن تولید برنامه ریزی شده، 

معادل 45 روز تولید از دست برود.
امین ابراهیمی گفت: در سال گذشته شرکت فوالد خوزستان به منظور پایداری شبکه برق و جلوگیری از 
خاموشی های شهری، از اواسط اردیبهشت  تا پایان شهریورماه، با محدودیت های برقی مواجه شد. پیامد این 

محدودیت ها از دست رفتن 600 هزار تُن تولید به ارزش دوازده هزار میلیارد تومان بود.
وی در ادامه گفت: پیش بینی مصرف برق امسال 66 هزار مگاوات است، که با توجه به ظرفیت تولید 53 هزار مگاواتی، با کسری 13 
هزار مگاوات تولید برق مواجه هستیم. از این میزان مصرف، سهم مصارف خانگی 51 درصد و صنایع 18 درصد است. از سهم صنایع 

تنها ده درصد مصرف صنعت فوالد است.

در جلسه رسته ذوب القایی انجمن فوالد چه گذشت؟
نشست هم اندیشی تولیدکنندگان ذوب القایی با مدیران صمت

کاهش قابل توجه برداشت آب فوالد مبارکه از زاینده رود

امضای قرارداد احداث واحد احیا مستقیم فوالد اقلید پارس

تأثیر محدودیت های مصرف برق بر تولید فوالد خوزستان
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بخش نامه های  واسطه  به  متاسفانه 
سختی هایی  با  تولید  روند  ابالغ شده 
روبرو شده است و این بخش نامه ها مثل 
آمارها  می کنند.  عمل  صنعت  برای  سم 
نشان می دهد از حدود ۲8 میلیون تولید 
الی  تنها 1۲  سال 1400،  در  انجام شده 
داخلی شده  بازار  تن جذب  میلیون   13
است. این عدم تقاضا بیانگر آن است که 
بخشی از تالش  ما باید در راستای حضور 
حالی  در  این  باشد.  جهانی  بازارهای  در 
مثل  بخش نامه هایی  صدور  با  که  است 
در  ما  حضور  صادراتی،  عوارض  مصوبه 

بازارهای جهانی سخت تر شده است.
متاسفانه تالش  ما برای حضور پایدار در بازارهای جهانی، پشت 
سر گذاشتن رقبا و به دست آوردن مشتریان وفادار با صدور چنین 
بخش نامه هایی به یکباره نقش برآب می شود. اطالعات ما نشان  
می دهد که در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری، نیاز دو کشور 
عراق و ترکیه از کشورهای دیگری به جز ایران تأمین شده است 
و کشورهای دیگر توانسته اند به دلیل عدم حضور ما، بازار را از آن 
خود کنند. اگرچه بخش نامه های مذکور اصالح یا حذف شده است 
اما باید توجه داشت که به دست آوردن بازار قبلی و حضور در آن 

نیاز به صرف انرژی دوچندان دارد.
چالش تأمین مواد اولیه نیز یکی از چالش های مهم شرکت های 
زنجیره فوالد است. یکی از علل این مشکل، حلقه مفقوده  سنگ 
بر  است.  فوالد  و  آهن  زنجیره  ابتدای  در  اکتشاف  و ضعف  آهن 
اساس هدف گذاری انجام شده قرار است تا سال 1404 تولید فوالد 
کشور به 55 میلیون تن برسد اما در حوزه تأمین سنگ با مشکل 
مواجه هستیم. یکی از اولولیت های بنده به عنوان یکی از اعضای 
هیئت مدیره انجمن فوالد، بحث تأمین مواد اولیه شرکت ها در 

پایین دست زنجیره فوالد است.

در سال گذشته در برخی از مجموعه های 
انرژی  محدودیت های  خاطر  به  بزرگ 
را  عدم النفع  تومان  میلیارد  هزار  ده ها 
شاهد بودیم که در نهایت با آسیب دیدن 
آسیب  مردم  خود  جامعه،  در  اشتغال 
که  توسعه  خاطر  همین  به  و  می بینند 
است  آینده  اشتغال آفرینی های  متضمن 
در  فرهنگ سازی  می بیند.  آسیب  نیز 
حوزه صنعتی نکته ای اساسی است. امروز 
سرمایه گذاری های زیادی در حوزه صنعت در کشور انجام شده 
ولی موج صنعت ستیزی با حمایت رسانه های بیگانه شکل گرفته 
در جامعه و آهسته آهسته وارد بدنه فرهنگ عمومی جامعه شده 

است.
فرهنگ مصرف گرایی در تعارض با صنعتی شدن است و امروز با 
این مواجه هستیم که به همین خاطر مصارف برق و گاز افزایش 
با  انرژی  تولید  توازن در رشد  به خاطر عدم  و  است  پیدا کرده 
پیشرفت صنعت مشکالتی برای صنایع به خاطر محدودیت های 
با  می توانند  که  کنند  درک  باید  مردم  است.  ایجاد شده  انرژی 
صرفه جویی در مصرف انرژی، در فصول گرم سال در مورد برق و 
در فصول سرد سال در مورد گاز به ویژه در زمان های پیک مصرف 
است  مهم ترین دغدغه های کشور  از  یکی  که  اشتغال کشور  به 
کمک زیادی کنند تا صنعت و اقتصاد کشور آسیب نبیند. اگر 
روی فرهنگ عمومی سرمایه گذاری شده و درک صحیحی نسبت 
به این موضوع ایجاد شود با صرفه جویی حدود ۲0 درصدی در 
مصرف انرژی شاهد قطعی برق نخواهیم بود و شاهد خسارت های 

چند ده هزار میلیاردی نخواهیم بود.

ارزش افزوده  با  و  کیفی  فوالدهای  تولید 
باال یکی از مهم ترین اولویت های صنعت 
بر  است.  فعلی  شرایط  در  کشور  فوالد 
ارزش  با  تولید محصوالت  همین اساس، 
اصلی  استراتژی های  از  یکی  باال  افزوده 
ذوب آهن اصفهان است که در این راستا 
هزار   400 تولید  شرکت،  امسال  برنامه 
تن محصوالت صنعتی و با ارزش افزوده 

باالست.
تا  مرتبط  توسعه  طرح های  اجرای  با 
تولیدی شرکت ذوب  ازمحصوالت  از60 درصد  افق 1404 بیش 
آهن اصفهان، فوالدهای آلیاژی وکیفی باارزش افزوده باال خواهد 
ملی  استانداردهای  و  گواهینامه ها  بودن  دارا  با  شرکت  این  بود. 
و بین المللی در تولید محصوالت فوالدی در سال گذشته موفق 
به صادرات یک میلیون و 100 هزار تن از محصوالت خود شد. 
طراحی و تولید ریل ملی در ذوب آهن اصفهان یکی ازمهمترین 
گام های صنایع فوالدی کشور برای تولید محصوالت صنعتی است. 
در این راستا فوالد مورد نیاز ریل تولید شد و همچنین انواع ریل 
مورد نیاز کشور از جمله ریل مترو، ریل معدن، ریل زبانه سوزن و 
... نیز تولید شد که به لحاظ بومی سازی یکی ازافتخارات سال های 

اخیر صنعت کشور محسوب می شود.
ذوب آهن اصفهان از 10 سال گذشته، رویکرد تولید محصوالت 
صنعتی را به صورت جدی دنبال کرده است و به تدریج از تولید 
محصوالت ساختمانی به سمت تولید محصوالت صنعتی حرکت 
کرده است. پروژه های احداث خط جدید کالف آلیاژی در کارگاه 
نورد 350،  احداث کوره پاتیلی شماره 3 و بازسازی کوره پاتیلی 
شماره 1، احداث واحد VOD در بخش فوالدسازی و ریخته گری 
تختال و نورد گرم و سرد الکتریکی از جمله پروژه هایی است که 
تولید محصوالت صنعتی در ذوب آهن اصفهان را متحول می سازد.

چالشحضورمجدددربازارهایازدسترفته

ضرورتصرفهجوییمصرفبرقدر
بخشخانگی

تمرکزبرتولیدمحصوالتباارزشافزودهباال
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میلیارد ریال درآمد فروش فوالد مبارکه

میلیارد ریال درآمد فروش فوالد خوزستان

درصد رشد درآمد فروش ذوب آهن اصفهان

درآمد فروش فوالد کاوه جنوب کیش

درآمد فروش فوالد هرمزگان

درآمد فروش فوالد خراسان

شرکت فوالد مبارکه اصفهان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 
از  ریال  میلیون  معادل 173.61۲.731  اردیبهشت 140   31
محصوالت خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 

ماهه مشابه سال قبل 39 درصد افزایش داشته است.
 ۲93.000.000 شده  ثبت  سرمایه  با  اصفهان  مبارکه  فوالد 
مبلغ  جاری  مالی  سال  ماهه   ۲ عملکرد  طی  ریال  میلیون 
که  است  داشته  فروش  درآمد  ریال  میلیون   ۲94.۲91.085

نسبت به مدت مشابه سال قبل 37 درصد رشد داشته است.
گفتنی است شرکت فوالد مبارکه اصفهان طی عملکرد 1 ماهه 
 1۲0.678.354 معادل  هم   1401 فروردین   31 به  منتهی 
میلیون ریال از محصوالت خود را به فروش رسانده بود که نسبت 
به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 33 درصد افزایش داشته است.

 31 به  منتهی  ماهه   1 عملکرد  طی  خوزستان  فوالد  شرکت 
از  ریال  میلیون   40.081.597 معادل   1401 اردیبهشت 
محصوالت خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 

ماهه مشابه سال قبل ۲ درصد افزایش داشته است.
»فخوز« با سرمایه ثبت شده 1۲0.000.000 میلیون ریال طی 
عملکرد ۲ ماهه سال مالی جاری مبلغ 67.۲45.619 میلیون 
ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال 

قبل 8 درصد افت داشته است.
ماهه   1 عملکرد  طی  خوزستان  فوالد  شرکت  است  گفتنی 
میلیون  معادل ۲7.164.0۲۲  فروردین 1401  به 31  منتهی 
ریال از محصوالت خود را به فروش رسانده بود که نسبت به 

دوره 1 ماهه مشابه سال قبل ۲0 درصد کاهش داشته است.

ذوب آهن اصفهان در دوره یک ماهه منتهی به 31 اردیبهشت 
ماه 1401، مبلغ 3.4۲7.4 میلیارد تومان درآمد فروش داشته 
است که 58.67 درصد آن مربوط به فروش داخلی و 41.33 
شرکت  این  است.  شرکت  صادرات  کل  به  مربوط  آن  درصد 
افزایش  درصد   3۲ قبل  سال  مشابه  ماهه   1 دوره  به  نسبت 

درآمد داشته است.
جمع درآمدهای فروش محصوالت این شرکت در دو ماهه نخست 
امسال 6.496.4 میلیارد تومان بوده است و این در حالیست 
که جمع درآمد آن در دوره مشابه سال قبل برابر با 4.910.7 
است. یافته  افزایش  درصد   3۲.۲9 که  بوده  تومان  میلیارد 

شرکت فوالد کاوه جنوب کیش طی عملکرد 1 ماهه منتهی 
به 31 اردیبهشت 1401 معادل 14.455.458 میلیون ریال از 
محصوالت خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 

ماهه مشابه سال قبل 33 درصد کاهش داشته است.
شده  ثبت  سرمایه  با  کیش  جنوب  کاوه  فوالد  شرکت 
15.000.000 میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی جاری 
مبلغ 37.434.963 میلیون ریال درآمد فروش داشته است که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 15 درصد رشد داشته است.

 31 به  منتهی  ماهه   1 عملکرد  طی  هرمزگان  فوالد  شرکت 
از  ریال  میلیون   14.۲54.383 معادل   1401 اردیبهشت 
محصوالت خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 

ماهه مشابه سال قبل 39 درصد کاهش داشته است.
 ۲5.000.000 شده  ثبت  سرمایه  با  هرمزگان  فوالد  شرکت 
مبلغ  جاری  مالی  سال  ماهه   ۲ عملکرد  طی  ریال  میلیون 
که  است  داشته  فروش  درآمد  ریال  میلیون   31.31۲.594

نسبت به مدت مشابه سال قبل 5 درصد افت داشته است.

منتهی  ماهه   1 عملکرد  طی  خراسان  فوالد  مجتمع  شرکت 
به  اردیبهشت 140131 معادل 9.60۲.790 میلیون ریال از 
محصوالت خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 

ماهه مشابه سال قبل 9 درصد افزایش داشته است.
فوالد خراسان با سرمایه ثبت شده 11.900.000 میلیون ریال 
 19.157.681 مبلغ  جاری  مالی  سال  ماهه   ۲ عملکرد  طی 
مدت  به  نسبت  که  است  داشته  فروش  درآمد  ریال  میلیون 
مشابه سال قبل 7 درصد رشد داشته است. گفتنی است شرکت 
 31 به  منتهی  ماهه   1 عملکرد  طی  خراسان  فوالد  مجتمع 
فروردین 1401 معادل 9.554.891 میلیون ریال از محصوالت 
خود را به فروش رسانده بود که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه 

سال قبل 5 درصد افزایش داشته است.

عـددخبـر

محمدیاسر طیب نیا
مدیرعامل فوالد مبارکه 

اصفهان

محمد کشانی
مدیرعامل مجتمع فوالد 

صنعت بناب و عضو 
هیئت مدیره انجمن 
تولیدکنندگان فوالد 

ایران

ایرج رخصتی
مدیرعامل ذوب آهن 

اصفهان

شرکت صنعت ورق آرین پاژ تولیدکننده تخصصی انواع ورق های رویه فوالدی فوق کیفی و بهبودیافته 
با پایه نورد سرد و گالوانیزه واقع در استان قم می باشد. این شرکت با راه اندازی خط استراتژیک تولید 
ملی ورق های رویه فوالدی )OPEQ-MB(  با ظرفیت تولید ساالنه ۲10 هزار تن انواع این محصوالت دارای 
ارزش افزوده، توان پوشش نیاز ملی و صادرات خصوصا در صنایع لوازم خانگی و خودرو را دارا می باشد.

در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدائی ها، این شرکت درصدد اجرای خطوط باالدستی و پائین دستی 
نوعی از ورق های فوالدی با سرمایه گذاری بالغ بر4500 میلیارد ریالی با ایجاد فرصت اشتغال تا 500 
نفر به صورت مستقیم و ۲000 نفر به صورت غیر مستقیم بوده که می تواند ضمن خودکفایی کشور با 
صادرات و ارزآوری درخور توجه به بهبود کیفیت و ثبات قیمت کاالهای تولید داخل کمک شایانی نماید.

شرکت صنعت ورق آرین پاژ

مدیرعامل: 
محمدمهدی یارجانلی

معرفــی شرکت
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قطع برق شرکت پارس فوالد سبزوار
شرکت پارس فوالد سبزوار با انتشار یک اطالعیه شفاف سازی گروه »الف« در سامانه کدال اعالم کرد که از 
روز 19 خرداد برق این شرکت قطع و فعالیت تولیدی آن متوقف شده است. »فسبزوار« اعالم کرده است: 
پیش بینی می شود قطع موقتی برق، حداکثر به مدت 15 روز به طول انجامیده و باعث کاهش تولید آهن 

اسفنجی به میزان 37،500 تن در بازه زمانی )19 خرداد لغایت 3 تیر( گردد.

تولید فوالد ایران در سال گذشته به دلیل محدودیت های مصرف انرژی کاهش یافت. با توجه 
به تداوم چالش ها در بخش تأمین پایدار برق و گاز شرکت های فوالدی، یک سوال مهم این 

است که کدام کشورها، جایگاه جهانی ایران در تولید فوالد را تهدید می کنند؟
ایران در حال حاضر دهمین تولیدکننده بزرگ فوالد دنیا است. بعد از ایران، ایتالیا یازدهمین 
تولیدکننده بزرگ فوالد در دنیا است. این کشور در سال ۲0۲1، ۲4.4 میلیون تن فوالد تولید 
کرده و رشد تولید فوالد این کشور در سال ۲0۲1، 19.7 درصد بوده است. ظرفیت تولید 
فوالد ایتالیا 34.7 میلیون تن است و این کشور، رقیبی جدی برای جایگاه دهم ایران در تولید 

فوالد جهان محسوب می شود.
تایوان با تولید ۲3.۲ میلیون تن فوالد خام در سال ۲0۲1، جایگاه دوازدهم تولید فوالد در 
دنیا را در اختیار دارد. ظرفیت تولید فوالد خام این کشور ۲9.4 میلیون تن است و اگر بحران 
انرژی در ایران تشدید شود، این کشور نیز رقیبی جدی برای تصاحب جایگاه جهانی ایران در 

تولید فوالد خواهد بود.
ویتنام سیزدهمین تولیدکننده بزرگ فوالد دنیا در سال ۲0۲1 بوده و در این سال تولید فوالد 
این کشور با رشد 18 درصدی به ۲3 میلیون تن رسید. ظرفیت تولید فوالد خام ویتنام در 
حال حاضر ۲5.8 میلیون تن است و این کشور در سالیان اخیر رشد سریع تولید فوالد را 
تجربه کرده است. تولید فوالد خام ویتنام در سال ۲017، تنها 11.5 میلیون تن بوده و در سال 
۲0۲1، میزان تولید فوالد این کشور نسبت به سال ۲017، 100 درصد افزایش داشته است. 
با رشد سریع تولید فوالد و ظرفیت های جدید در دست احداث، ویتنام نیز رقیبی جدی برای 

جایگاه جهانی صنعت فوالد ایران محسوب می شود.
اینفوگرافیک زیر که ۲0 تولیدکننده بزرگ فوالد دنیا در سال ۲0۲1 را نشان می دهد، ببینید:

به گزارش انجمن جهانی فوالد، تولید فوالد خام جهان در 4 ماهه نخست سال ۲0۲۲، 619.1 
میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش 7.1 درصدی را نشان می دهد.

تولید فوالد خام جهان در ماه آوریل ۲0۲۲ نیز 16۲.7 میلیون تن بوده که کاهش 5.1 
درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می دهد.

از نکات مهم گزارش انجمن جهانی فوالد این است که تولید فوالد خام چین )بزرگ ترین 
تولیدکننده فوالد دنیا( در 4 ماهه نخست سال ۲0۲۲، 336.۲ میلیون تن بوده است. 
تولید فوالد چین در 4 ماهه نخست امسال 10.3 درصد کاهش داشته است. تولید فوالد 
خام چین در ماه آوریل 9۲.8 میلیون تن بوده که کاهش 5.۲ درصدی را نسبت به ماه 
مشابه سال قبل نشان می دهد. چین در قالب سیاست های سخت گیرانه محیط زیستی، 

کاهش تولید فوالد را در سال ۲0۲۲ دنبال می کند.
از میان 10 تولیدکننده بزرگ فوالد جهان، تنها تولید فوالد خام هند در 4 ماهه نخست 
سال ۲0۲۲ افزایش داشته است و 9 کشور دیگر در این دوره، کاهش تولید را تجربه 
کرده اند. تولید فوالد خام هند در این دوره با رشد 6.5 درصدی نسبت به 4 ماهه نخست 

سال قبل به 4۲.3 میلیون تن رسیده است.
در 4 ماهه نخست سال ۲0۲۲، نسبت به دوره مشابه سال گذشته، رشد تولید فوالد ژاپن 
منفی 3.3 درصد، رشد تولید فوالد آمریکا منفی 1.7 درصد، روسیه منفی 0.7 درصد، 
کره جنوبی منفی 4 درصد، آلمان منفی 3 درصد، ترکیه منفی 3.۲ درصد و برزیل منفی 

1.7 درصد بوده است.

انجمن جهانی فوالد گزارش داده که تولید فوالد خام ایران در دوره 4 ماهه نخست سال 
۲0۲۲ میالدی با کاهش 8.9 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 9.1 میلیون 

تن رسیده است.

چین قصد دارد در راستای تالش های خود برای افزایش قدرت قیمت گذاری در بازار سنگ 
آهن، تا پایان سال جاری واردات سنگ آهن را از طریق یک نهاد متمرکز جدید انجام دهد. 
پکن امیدوار است که نهاد جدید بتواند قیمت های پایین تری را از طریق خرید عمده تر از 
طرف شرکت ها تضمین کند. این پروژه همچنین به دنبال افزایش تولید داخلی سنگ آهن 

و سازماندهی سرمایه گذاری های بزرگ در معادن خارج از چین است.
این ابتکار که توسط انجمن آهن و فوالد چین و وزارت برنامه ریزی این کشور رهبری 
می شود، با همکاری شرکت های بزرگ معدنی و فوالدی دولتی مانند بائو استیل، ماین 

متال و شرکت آلومینیوم چین اجرایی خواهد شد.
چین بزرگترین مصرف کننده سنگ آهن جهان است که صنعت فوالد آن با یک میلیارد 
تن تولید در سال حدود 70 درصد تولید جهانی سنگ آهن را جذب می کند که بیشتر 
آن توسط استرالیا تامین می شود. با توجه به اینکه سنگ آهن برترین کاالی صادراتی 
استرالیاست، هرگونه اقدام برای کنترل قیمت این ماده اولیه استرالیا را نگران خواهد کرد.

همیشه نوسانات شدید قیمت سنگ آهن بر تصمیمات کارخانه های فوالدسازی چین 
اثرات منفی گذاشته است. سال گذشته قیمت سنگ آهن تا اوج ۲30 دالر رفت و حال 
به کمتر از 130 دالر رسیده است. افزایش شدید قیمت ها، از جمله دوبرابر شدن قیمت 
سنگ آهن در سال های ۲0۲0-۲0۲1، حاشیه سود کارخانه های فوالد چین را در سال 

های اخیر تک رقمی کرده است.
بر اساس طرح خرید متمرکز، به کارخانه های فوالد چین گفته می شود که برنامه های 
مصرف خود را برای تجمیع در یک رقم ترکیبی برای مذاکره با تامین کنندگان بزرگ 

خارج از کشور گزارش کنند.

به دلیل تضعیف تقاضای تولید و ذخایری که پس از حمله روسیه به اوکراین دوباره پر 
شدند، قیمت فوالد اروپا در حال کاهش است.

قیمت ورق گرم از زمان رسیدن به رکورد در ماه مارس تقریباً یک سوم کاهش یافته 
است. قیمت ها اکنون برای اولین بار از فوریه زیر 1000 یورو )104۲ دالر( در هر تن 

معامله می شوند.
این کاهش در حالی اتفاق می افتد که رشد اقتصاد اروپا کند شده و قیمت  باالی کاالها و 
تورم فزاینده باعث کاهش مصرف در این اتحادیه شده است. مراکز خدمات و کارخانه ها 
نیز پس از جنگ که نگرانی ها را در مورد اختالل در صادرات فوالد از روسیه و اوکراین 
ایجاد کرد، ذخیره سازی کرده اند و نیاز مصرف کنندگان به خرید محصوالت با قیمت های 

تاریخی باال را کاهش داده است.
متیو واتکینز، تحلیلگر گروه مشاوره CRU، گفت: موجودی انبارها پر شده و تقاضا در حال 
کاهش است. کاهش قیمت ها می تواند سود فوالدسازان اروپا را کاهش دهد. پیش بینی 
می شود قیمت ورق گرم طی دو ماه آینده بین 100 تا 150 یورو در هر تن کاهش یابد که 

این امر به دلیل تقاضای ضعیف فصلی در تابستان تشدید می شود.

در هفته منتهی به ۲5 خرداد، میانگین قیمت بیلت صادراتی ایران، 547.5 دالر به ازای 
هر تن بود که نسبت به هفته پیش از آن، کاهش ۲.5 دالری، معادل 0.4 درصدی را نشان 
می دهد. قیمت اسلب صادراتی ایران نیز در هفته منتهی به ۲5 خرداد، 561 دالر به ازای 

هر تن بود که نسبت به هفته پیش از آن، تغییری نشان نمی دهد.
به گزارش چیالن، قیمت های منتشرشده توسط متال بولتن نشان می دهد که قیمت فوِب 
اسلب صادراتی ایران در هفته منتهی به ۲5 خرداد تغییری نداشت و اسلب در قیمت 
561 دالر به ازای هر تن معامله شد. در هفته مورد اشاره، قیمت فوِب بیلت صادراتی 
ایران در بنادر کشور 545 تا 550 دالر به ازای هر تن بود که میانگین این قیمت  نسبت به 

قیمت های 18 خرداد، حاکی از کاهش 0.4 درصدی است.
در بازارهای صادراتی همچنان رقابت سنگینی بین فروشندگان خصوصاً در حوزه شمش و 
اسلب وجود دارد و این امر کاهش قیمت ها را درپی داشته است. سقف تاریخی قیمت بیلت 
صادراتی ایران 730 دالر به ازای هر تن بود که در فروردین امسال این قیمت لمس شد. 
قیمت میانگین بیلت صادراتی ایران در حال حاضر نسبت به این سقف تاریخی، 18۲.5 

دالر معادل ۲5 درصد کاهش یافته است.
در زمانی بسیار سریع، افزایش قیمت ناشی از جنگ اوکراین در بازار جهانی فوالد پس 
و  صفر(  کوویِد  )سیاست  کرونا  ویروس  تهاجمی  مهار  برای  چین  سیاست  شد.  گرفته 
همچنین سیاست این کشور برای تثبیت قیمت سنگ آهن و فوالد، برنامه ریزی برای 
کاهش تولید فوالد چین در سال ۲0۲۲ و رکود در اقتصاد جهانی از جمله دالیل کاهش 

قیمت فوالد در هفته های اخیر است.
قیمت های منتشرشده توسط متال بولتن نشان می دهد که در هفته منتهی به ۲5 خرداد 
قیمت اسلب صادراتی CIS بدون تغییر و 560 دالر به ازای هر تن بود که همچنان پایین تر 

از قیمت اسلب صادراتی ایران است. قیمت شمش صادراتی CIS نیز از 585 دالر به ازای 
هر تن به 541 دالر رسید.

کدام کشورها جایگاه جهانی ایران در تولید فوالد را تهدید می کنند؟

جزئیات تولید فوالد جهان در ۴ ماهه نخست سال ۲۰۲۲

کاهش قیمت فوالد اروپا به علت افت رشد اقتصادی برنامه جدید چین برای مهار قیمت سنگ آهن

روند قیمت  فوالد صادراتی ایران
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داخلــی
 افزایش ۳۹ درصدی ترانزیت از ایران

سیدروح اله لطیفی سخنگوی گمرک در اعالم گزارشی از وضعیت ترانزیت اعالم 
کرد که از ابتدای امسال تا پایان اردیبهشت، با عبور دو میلیون و ۵۶۰ هزار تن کاالی 
خارجی از مسیر ایران، ترانزیت خارجی نسبت به مدت مشابه با رشد ۳۹ درصدی 
همراه بوده است. به گفته وی بعد از هفت سال کاهش ترانزیت کاالی خارجی از 
کشور، مسیر رشد ترانزیت در سال گذشته از سر گرفته شد و با عبور ۱۲میلیون و 
۶۵۰ هزار تن کاالی خارجی  از کشورمان، با رشد ۶۸ درصدی همراه بوده است.

 مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی تا ۱۵ تیر تمدید شد
و  صنوف  نمایندگان  متعدد  درخواست های  به  اشاره  با  اقتصاد  وزیر  خاندوزی 
اتحادیه ها برای اعطای فرصت بیشتر به مؤدیان برای تسلیم اظهار نامه مالیاتی، از 
سازمان امور مالیاتی خواست، این مهلت را از ۳۱ خرداد ماه تا ۱۵ تیر ماه تمدید 
کند. به گفته وزیر اقتصاد، بعد از پایان ۱۵ تیر ماه کمیته های مذکور می توانند هر 
پیشنهادی در مورد بازنگری ضرایب مالیاتی هر صنفی بیاورند تا هر چه زودتر، 

بدون فشار به فعاالن اقتصادی موضوعات حل و فصل شوند.
 مرغ نیمایی به بازار می آید

حبیب اسداهلل نژاد مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی گفت: از حدود 
۱۰ روز آینده مرغ هایی که تولید آن ها با ارز نیمایی انجام شده وارد بازار خواهد 
شد. با این شرایط قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم مرغ زنده نزدیک به ۵۰ هزار 

تومان است که حدود ۶۰ درصد با نرخ فعلی آن در بازار فاصله دارد.
 خداحافظی مردم ایران با طالی سرخ

غالمرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: میزان مصرف زعفران در بازار 
داخلی یک سوم کاهش پیدا کرده چرا که این محصول به یک کاالی لوکس تبدیل 
شده است و از این رو بسیاری از خانوارها زعفران را از سبد غذایی خود حذف کردند. 
همچنین صادرات زعفران در دی ماه سال گذشته حدود ۵۸ درصد، بهمن ۳۳ درصد، 
اسفند ۳۸ درصد، فروردین ۵۹.۵ درصد و اردیبهشت ۱۹ درصد کاهش پیدا کرد.

 مجوز صادرات برق برای بخش خصوصی صادر می شود
با موافقت نمایندگان، وزارت نیرو مکلف است پس از اطمینان تأمین برق مورد 
نیاز داخلی طبق برنامه اعالمی ساالنه، مجوز صادرات برق تولیدی را برای بخش 
به  ادامه رسیدگی  کند.  تجدیدپذیر صادر  منابع  از  تولیدی  برق  بویژه  خصوصی 
گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور 
در جلسات مجلس مورد بررسی قرار گرفت و  ماده ۱۹ و ۲۱ آن به تصویب رسید. 
ماده ۱۹ این طرح بدین شرح است: وزارت نیرو مکلف است پس از اطمینان از 
تأمین برق مورد نیاز داخلی طبق برنامه اعالمی ساالنه، مجوز صادرات برق تولیدی 
را برای بخش خصوصی بویژه برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر صادر کند مشروط 

بر آنکه با سیاست های صادراتی دولت مغایرت نداشته باشد.
 پرداخت وام ۲۰۰ میلیونی مسکن به کجا رسید؟

با گذشت هفت ماه از مصوبه تسهیالت ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی 
در شورای عالی مسکن، هنوز پرداخت این وام شکل اجرایی به خود نگرفته است. 
تعلل سازمان برنامه و بودجه در ضمن مابه التفاوت نرخ سود ۵ درصد تا ۱۸ درصد 
علت اصلی عدم تحقق این موضوع عنوان می شود. بررسی ها حاکی از آن است 
که فعالیت های ساختمانی در روستاها در پی انتظار برای دریافت وام ۲۰۰ میلیون 

تومانی دچار اختالل شده است.
 برق ماینرها در تمام سال تأمین نخواهد شد

خدادادی بهلولی، مجری طرح تأمین برق مراکز استخراج رمز ارز شرکت توانیر 
گفت: نادیده گرفتن یا مقابله با استخراج رمز ارزها در دستور کار وزارت نیرو نیست. 
مشکل اصلی محدودیت تأمین انرژی در این ایام است. با توجه به این محدودیت، 
امکان تأمین برق این دسته از متقاضیان در تمامی ایام سال فراهم نیست و مجازات 
سنگین برای ماینرهای غیرمجاز در نظر گرفته ایم. برق مشترک های متخلف قطع 
و دستگاه های آن ها ضبط خواهد شد و همچنین قیمت برق مصرفی آن ها به قیمت 

برق صادراتی محاسبه خواهد شد.
خارجــی

 سقوط بی سابقه ین در مقابل دالر
ارزش ین در مقابل دالر به دلیل افزایش بازدهی خزانه داری آمریکا به پایین ترین 
سطح خود در ۲۰ سال اخیر رسید. پس از آنکه داده های تورمی در ایاالت متحده، 
بازدهی خزانه داری آمریکا را افزایش داد، گمانه زنی ها مبنی بر اینکه مقامات ژاپنی 
ممکن است برای تقویت ارز مداخله کنند، کاهش یافت. بر این اساس ین ژاپن به 

پایین ترین سطح خود در ۲۰ سال اخیر در برابر دالر سقوط کرد.
 قیمت گاز در اروپا ۱۳ درصد افزایش یافت

قیمت گاز در اروپا به خاطر کاهش جریان گاز از خط لوله نورداستریم ۱۳ درصد 
افزایش یافت. شرکت گازپروم روسیه اعالم کرد عرضه گاز طبیعی از طریق خط 
لوله نورد استریم به آلمان 4۰ درصد نسبت  به برنامه قبلی کاهش خواهد یافت که 
نتیجه تأخیر در تعمیر تجهیزات است. به  این ترتیب قیمت گاز در اروپا ۱۳ درصد 
افزایش یافت. شرکت گازپروم روسیه اعالم کرد درحال حاضر تنها ۱۰۰ میلیون 
مترمکعب گاز از خط لوله نورد استریم به سمت اروپا فرستاده می شود، درحالی که 

این رقم قرار بود ۱۶7 میلیون مترمکعب باشد.
 تبعات اقتصادی شیوع کرونا تا سال ۲۰۲۵ باقی خواهد ماند 

موسسه رتبه بندی فیچ پیش بینی کرد که افزایش بیکاری و کاهش سرمایه گذاری 
ناشی از شیوع ویروس کرونا پتانسیل رشد اقتصادی جهان را برای چندین سال 
آینده کاهش خواهد داد و تبعات اقتصادی شیوع کرونا تا سال ۲۰۲۵ باقی خواهد 
ماند. تازه ترین گزارش چشم انداز اقتصادی موسسه آمریکایی فیچ که به بررسی 
که  می دهد  نشان  دارد،  اختصاص  جهان  پیشرفته  کشور   ۱۰ اقتصادی  وضعیت 
تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا موجب افت ۰.۶ درصدی متوسط رشد ساالنه 

این کشورها در مقایسه با روند رشد آنها در ۵ سال گذشته شده است.
 افزایش نرخ بهره در هند برای دومین ماه متوالی

بانک مرکزی هند برای دومین ماه متوالی نرخ بهره بانکی را افزایش داد. کشورهای 
جهان برای مبارزه با تورم، نرخ های بهره را باال می برند. این دومین ماه متوالی است 
که هند برای مبارزه با تورم باالی پایدار در این کشور نرخ بهره را افزایش می دهد. 
کمیته سیاست مالی این کشور نرخ سود بانکی را ۵۰ واحد افزایش داد و به 4.۹ 
درصد رساند. نرخ سپرده ثابت و نرخ سود تسهیالت نیز به تبع آن به ترتیب به 

4.۶۵ و ۵.۱۵ درصد افزایش یافتند.
 محدودیت افزایش ساالنه اجاره  بهای مسکن در ترکیه

وزیر دادگستری ترکیه اعالم کرد که این کشور در حال آماده شدن برای اعمال 
محدودیت های موقتی برای افزایش ساالنه اجاره بهای مسکن است که در بحبوحه 
افزایش تورم صورت می گیرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که افزایش قیمت ها 
و اجاره بهای مسکن زنگ خطری ایجاد کرد و دولت متعهد شد که به آن عمل کند 
زیرا ساکنان در تالش برای یافتن خانه های مقرون به صرفه برای اجاره یا خرید هستند.
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170000 تنحجم کل عرضه آهن اسفنجی

حجم کل معامله آهن اسفنجی 
13500 تن)با احتساب معامالت مچینگ(

8 درصدنسبت حجم معامله به عرضه

8878-9998قیمت پایه آهن اسفنجی
 کیلو/تومان

9203 کیلو/تومانقیمت میانگین موزون معامالت آهن اسفنجی

میزان رقابت نسبت به میانگین قیمت 
2.5- درصدپایه آهن اسفنجی

0.2+ درصدتغییر قیمت شمش نسبت به هفته معامالتی قبل

120418 تنحجم عرضه کل مقاطع

حجم معامله کل مقاطع )با احتساب معامالت 
118295 تنمچینگ(

98 درصدنسبت حجم معامله به عرضه

15400-15891 بازه قیمت پایه عرضه میلگرد
کیلو/تومان

16797 کیلو/تومانقیمت میانگین موزون معامالت میلگرد

7.4 درصدمیزان رقابت نسبت به میانگین قیمت پایه میلگرد

1.4+درصدتغییر قیمت میلگرد نسبت به هفته قبل

90000 تنحجم کل عرضه شمش فوالدی

90000 تنحجم کل معامله شمش )با احتساب معامالت مچینگ(

100 درصدنسبت حجم معامله به عرضه

12991 کیلو/تومانقیمت پایه شمش

15365 کیلو/تومانقیمت میانگین موزون معامالت شمش

18.3 درصدمیزان رقابت نسبت به قیمت پایه شمش

تغییر قیمت کشف شده شمش نسبت به معامالت 17 
4.4+ درصدخرداد
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قیمت جهانی 
)تن/دالر(

 قیمت در بورس کاال 
سال 1401) کیلوگرم/ریال(

هفته اول فروردین بدون معامله988

هفته دوم فروردین بدون معامله973

هفته سوم فروردین 968842

هفته چهارم فروردین 945874

هفته اول اردیبهشت935852

هفته دوم اردیبهشت900841

هفته سوم اردیبهشت890820

هفته چهارم 790801
اردیبهشت

هفته اول خردادبدون معامله780

هفته دوم خرداد750734

هفته سوم خرداد710722

هفته چهارم خردادبدون معامله700

قیمت جهانی 
)تن/دالر(

 قیمت در بورس کاال 
سال 1401) کیلوگرم/ریال(

هفته اول فروردین بدون معامله903

هفته دوم فروردین بدون معامله883

هفته سوم فروردین بدون معامله860

هفته چهارم فروردین 860742

هفته اول اردیبهشتبدون معامله825

هفته دوم اردیبهشت810670

هفته سوم اردیبهشت733656

هفته چهارم 648664
اردیبهشت

هفته اول خرداد620641

هفته دوم خرداد565618

هفته سوم خرداد560568

هفته چهارم خرداد560551

قیمت جهانی 
)تن/دالر(

 قیمت در بورس کاال 
سال 1401) کیلوگرم/ریال(

هفته اول فروردین بدون معامله824

هفته دوم فروردین 781602

هفته سوم فروردین 728601

هفته چهارم فروردین 694606

هفته اول اردیبهشت694604

هفته دوم اردیبهشت685596

هفته سوم اردیبهشت644587

هفته چهارم 618591
اردیبهشت

هفته اول خرداد603573

هفته دوم خرداد598549

هفته سوم خرداد585569

هفته چهارم خرداد553520

قیمت جهانی 
)تن/دالر(

 قیمت در بورس کاال 
سال 1401) کیلوگرم/ریال(

هفته اول فروردین 948635

هفته دوم فروردین 851648

هفته سوم فروردین 805650

هفته چهارم فروردین 805650

هفته اول اردیبهشت775665

هفته دوم اردیبهشت758671

هفته سوم اردیبهشت754642

هفته چهارم 723648
اردیبهشت

هفته اول خرداد713632

هفته دوم خرداد675627

هفته سوم خرداد648646

هفته چهارم خرداد648615


