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بح��ران انرژی در هفتههای اخیر محرک قیمت کامودیتیهای فلزی
در بازاره��ای جهانی بوده ،تاجایی که ش��اهد صعود کمس��ابقه بهای
اغلب فلزات در بورس فلزات لندن بودهایم
خود طی  ۱۳س��ال گذشته رسید .این فلز نقرهای در تاریخ
 ۱۸اکتبر سال جاری میالدی با بهای  ۳۱۸۰دالر بهازای هر
تن به فروش رفت .رکورد قبلی ثبت شده از این فلز در ژوئیه
س��ال  ۲۰۰۸برابر  ۳۲۹۱دالر بهازای هر تن بود .آلومنیوم
فلزی اس��ت که در تولید آن از انرژی قابلتوجهی اس��تفاده
میشود تاجاییکه از آن با عنوان برق جامد هم یاد میشود.
ب��رق موردنی��از برای تولید هر تن آلومینی��وم ۱۴ ،مگاوات
ساعت برآورد میشود .بر همین اساس نیز بحرانهای پیش
آم��ده در حوزه انرژی به ش��دت بر رون��د قیمتی این فلز در
بازارهای جهانی اثرگذار بودهاند .درواقع افزایش هزینههای
انرژی در کشورهای اروپایی و آسیایی زمینه کاهش هرچه
بیشتر عرضه آلومینیوم را فراهم میکند .همین موضوع نیز
میتوان��د محرک بهای آلومینیوم در ماههای آینده باش��د.
در چنین شرایطی ،سرمایهگذاری روی آلومینیوم پیشنهاد
میشود.
چی��ن در مق��ام بزرگترین تولیدکنن��ده آلومینیوم دنیا
ش��ناخته میش��ود .میزان مصرف ب��رق در این صنعت در
کش��ور چین ،قابلتوجه برآورد میشود .بدین ترتیب چین
ب��رای کاهش مص��رف انرژی خود باید تولی��د آلومینیوم را
محدود کند .در همین حال انتظار میرود چش��ماندازهای
تولید آلومینیوم این کشور نیز کاهشی باشند؛ بدین ترتیب
مصرف این فلز با کس��ری قابلتوجهی همراه خواهد ش��د.
کس��ری عرضه برق در چین موجب ش��ده واحدهای ذوب
آلومینیوم در استان چینگهای چین تولید خود را بهمنظور
کاهش بار در شبکه برق کاهش دهند.

رش��د کمس��ابقه هزینه انرژی با محوریت گاز طبیعی در
اروپا نیز بر محدودیتهای تولید آلومینیوم افزوده است .در
چنین شرایطی برخی از واحدهای ذوب آلومینیوماروپایی
ازجمله شرکت هلندی آلدل ،تولید خود را متوقف کردهاند.
تمام موارد یادشده از یکسو زمینه افزایش هزینه تمامشده
تولید آلومینیوم را فراهم میکنند و از س��وی دیگر به رشد
به��ای فروش این فلز نقرهای در بازارهای جهانی به س��بب
کمبود تولید و عرضه ،دامن میزنند.
با وجود شرایط یادشده و محدودیتهای کنونی در تولید
آلومینیوم ،اتحادیه اروپا اقدام به وضع عوارض ضددامپینگ
برای خرید این فلز نقرهای رنگ از چین کرده است .این اقدام
که با هدف حمایت از صنایع تولیدکننده آلومینیوم در اروپا
اجرایی شده ،هزینههای مضاعفی را به صنایع مصرفکننده
ای��ن فلز همچون خودروس��ازی یا واحده��ای تولیدکننده
قوطی نوشابه و ظروف یکبارمصرف تحمیل خواهد کرد.

 افزایش قیمت برق ،عامل صعود مس

بهای فروش هر تن مس در  ۱۹اکتبر سال جاری میالدی
رکوردی جدید ثبت کرد و برابر  ۱۰۶۵۲دالر گزارش ش��ده
اس��ت .کاهش موجودی این فلز س��رخ رن��گ در انبارهای
بورس��ی جهان و همچنی��ن افزایش قیمت ب��رق از عوامل
اصلی رشد قیمت آن یاد میشوند .موجودی انبارهای بورس
فلزات لندن در تاریخ موردبحث به  ۱۷۸۲۲۵تن رسیده که
کمترین میزان از سال  ۱۹۷۴تاکنون است و همین موضوع
زمینه رشد قیمت این فلز را در بازارهای جهانی فراهم کرد.
عالوه بر موارد یادش��ده باید تاکید کرد که مس در آینده

نمودار:

بیش از چند ماه است که موسسات تحقیقاتی دنیا درباره
کمبود گاز و احتمال ایجاد بحران برای تامین انرژی هشدار
دادهاند .در همین حال ،موجودی ذخایر گاز در کش��ورهای
اروپای��ی به پایینترین س��طح خود طی یک دهه گذش��ته
رسیده است .این محدودیت در کشورهای آسیایی ازجمله
چین نیز به چش��م میخورد .بحران یادش��ده در هفتههای
اخیر محرک قیمت کامودیتیهای فلزی در بازارهای جهانی
بوده ،تاجایی که شاهد صعود کمسابقه بهای اغلب فلزات در
بورس فلزات لندن بودهایم .از آنجا که هنوز در ابتدای فصل
سرما هستیم ،انتظار میرود این روند محدودیت گاز و اثرات
آن بر بهای قیمتی فلزات پایه ادامهدار باشد.
براس��اس گزارش��ی از
 ،چی��ن در رده بزرگترین
تولیدکنن��دگان اغلب فل��زات صنعتی دنیا ق��رار دارد .این
کشور طی هفتههای اخیر با کمبود جدی برق روبهرو شده
و همین موضوع روند تولید صنایع را در این کشور و بهدنبال
آن بازارهای جهانی کامودیتیهای فلزی را متاثر کرده است.
ب��ا وج��ود محدودیتهای کنونی در رون��د تامین انرژی در
چین ،یکی از مقامات س��ازمان برنامهریزی دولتی چین در
تاریخ  ۱۳اکتبر ادعا کرد این کش��ور منابع موردنیاز انرژی
برای مصارف داخلی را در زمستان امسال تامین میکند.
در حال حاضر چندین استان چین با بدترین بحران انرژی
خود در چند س��ال اخیر روبهرو ش��دهاند .رش��د قابلتوجه
ظرفیته��ای تولید در صنایع گوناگون و همچنین افزایش
بیس��ابقه بهای زغالس��نگ بهعنوان س��وخت اصلی مورد
اس��تفاده در نیروگاههای این کشور ،علت اصلی کمبود برق
در چین هس��تند .در چنین شرایطی ،بسیاری از واحدهای
صنعتی چین ناچار ش��دهاند بخشی از فعالیتهای تولیدی
خود را متوقف کنند.
در این میان ،لی مینگ ،مس��ئول شبکه برق دولتی چین
پیشبینی کرده که توان تولیدی شبکه سراسری برق چین
در زمس��تان امس��ال به  ۱۰۰۰گیگاوات برسد ،درحالیکه
توان تولید ش��بکه برق این کشور در زمستان سال گذشته
برابر  ۹۷۰گیگاوات رس��ید .با وجود تمام تالشهای دولت
چین برای تامین برق ،همچنان تامین این انرژی به معضلی
برای این کش��ور بدل ش��ده و حدود  ۱۷منطقه در چین از
ماه سپتامبر کاهش مصرف برق را اعمال کردهاند .پکن نیز
اجازه رش��د  ۲۰درصدی قیمت برق از س��طوح پایه را برای
صنای��ع پرانرژی صادر کرده و به دولتهای محلی دس��تور
داده ضمن انتشار فهرست شرکتهای پرمصرف از هرگونه
مصرف غیرقانونی برق توسط آنها جلوگیری کنند.
در ادامه باید خاطرنش��ان کرد که کشورهای اروپایی نیز
طی ماههای گذش��ته با بحران ج��دی در تامین گاز روبهرو
ش��دهاند و شاهد رش��د قابلتوجه بهای گاز در این کشورها
بودهای��م که در مواردی حتی ب��ه تعطیلی برخی واحدهای
تولیدی نیز منجر شده است .البته در این میان ،کشورهای
گوناگون تالش کردهاند با اجرای طرحهای ملی هرکدام نیاز
خود به گاز را ساماندهی کنند .بهعنوان مثال ،دولت اسپانیا
بهدنبال آن است تا بستری متمرکز برای خرید گاز طبیعی را
با هدف ایجاد ذخایر استراتژیک ایجاد کند .هلند و انگلیس
نیز بهای گاز مصرفی را برای فصل س��رما به  ۲برابر افزایش
خواهند داد تا بدینترتیب زمینه صرفهجویی هرچه بیشتر
در مص��رف این حامل انرژی فراهم ش��ود .آلمان نیز قیمت
برق مصرفی را برای س��ال آینده حداکثر  ۱۳درصد افزایش
خواه��د داد .در همین حال برخی واحدهای بزرگ صنعتی
بهدلیل افزایش قیمت گاز و زغالس��نگ ،کارخانههای خود
را تعطیل کرده یا تولیدشان را کاهش دادهاند.

و ب��ا توجه به اهداف تولید و صنعتی ش��دن با بهرهگیری از
انرژیهای پاک ،جایگاه ویژهای دارد ،چراکه مس در ساخت
توربینهای بادی ،خودروهای برقی و پنلهای خورش��یدی
کاربرد دارد .بر همین اساس نیز پیشبینی میشود با توجه
به اقبال جهانی در مصرف انرژیهای پاک ،تقاضا برای این
فلز سرخرنگ طی سالهای آینده رو به رشد باشد.

مرضیه احقاقی

 رکورد  ۱۳ساله آلومینیوم شکسته شد

بهای فروش آلومینیوم در بورس فلزات لندن طی روزهای
اخی��ر رکوردهای جدیدی را ثبت کرد و به باالترین س��طح

به��ای فروش هر تن روی در بورس فلزات لندن در تاریخ
 ۱۸اکتبر برابر  ۳۸۱۵دالر گزارش شد .این رشد قیمتی پس
از آن حاصل شد که شرکت نیرستار اعالم کرد میزان تولید
 ۳واح��د ذوب روی خود در اروپ��ا را بهدلیل افزایش قیمت
برق ت��ا  ۵۰درصد کاهش میده��د .همانطور که پیشتر
هم اشاره شد قیمت برق در هفتههای اخیر بهدلیل کمبود
انرژی در آس��یا و اروپا به باالترین حد خود رس��یده اس��ت.
گفتنی اس��ت نیرس��تار بهعنوان دومین تولیدکننده بزرگ
روی و یکی از بزرگترین ش��رکتهای ذوب روی در جهان
ش��ناخته میشود و در سراسر شمال اروپا ،ایاالت متحده و
استرالیا فعالیت میکند.
روند رو به رش��د قیمتی و همچنین کاهش تولید این فلز
در حالی رقم خورد که ش��رکت تحقیقاتی فیچ سولوش��نز
پیشبین��ی کرده بود مازاد تولید جهانی روی که در س��ال
 ۲۰۲۰بهوج��ود آم��د در میانمدت ادامه خواهد داش��ت و
نتیجه آن افزایش موجودی روی خواهد بود .این موسس��ه
همچنین ب��رآورد کرده بود که این روند مازاد عرضه زمینه
کاهش قیمت روی را در بازار جهانی فراهم خواهد کرد .در
همین حال ،میانگین قیمت روی را در س��ال  ۲۰۲۱حدود
 ۲۶۰۰دالر ب��هازای ه��ر ت��ن برآورد کرده ب��ود اما در حال
حاضر این فلز با بهای به مراتب باالتری در سطح جهانی به
فروش میرس��د .در ادامه باید خاطرنش��ان کرد که مدیران
شرکت نیرستار تاکید دارند که هزینههای محیط زیستی و
اقتصادی انتشار کربن توسط نیروگاههای برق به مشتریان
صنعتی و خانگی وارد میش��ود و در ش��رایط کنونی ،دیگر
کارکرد چنین نیروگاههایی با ظرفیت کامل از نظر اقتصادی
به صرفه نیستند.
رون��د کمبود انرژی و افزای��ش بهای آن ،روند تولید روی
را در چین هم تحتتاثیر قرار داده ،تاجایی که بس��یاری از
واحدهای ذوب روی در چین طی ماههای گذش��ته چندین
بار ،میزان تولید خود را کاهش دادهاند .البته در حالت کلی
میزان تولی��د روی در جهان مازاد تقاضا برای این محصول
است اما با توجه به شرایط موجود و همچنین روند کاهشی
این فلز ،گروه مطالعات بینالمللی س��رب و روی پیشبینی
کرده در سال جاری و سال آینده میالدی ،همچنان جهان
با اندکی مازاد عرضه روی روبهرو خواهد بود.

افزایش
هزینههای
انرژی در
کشورهای
اروپایی و
آسیایی زمینه
کاهش هرچه
بیشتر عرضه
آلومینیوم را
فراهم میکند؛
همین موضوع
میتواند محرک
بهای آلومینیوم
در ماههای آینده
باشد

سخن پایانی
میانگی��ن قیمت اغلب فل��زات در بازارهای جهانی طی
هفتههای اخیر رو به رش��د گزارش شده و در همین حال
شاهد ثبت رکوردهایی خارج از انتظار تحلیلگران هستیم.
در همی��ن حال ،فعاالن ب��ازار کامودیتیها این روند رو به
رش��د قیمتی را در س��ال آینده نیز ادام��هدار پیشبینی
میکنند .براساس اعالم بورس فلزات لندن ،در سال آینده
آلومینیوم بیشترین ظرفیت رشد قیمتی را دارد .میانگین
رشد قیمتی آلومینیوم در سال  ۲۰۲۲برابر  ۳۹درصد در
مقایس��ه با سال جاری میالدی عنوان شده است .احتمال
میرود مس نیز رشد  ۳۵درصدی قیمتی را از آن خود کند
و در جای��گاه دوم قرار گیرد .در همین حال انتظار میرود
نیکل و س��رب نیز با احتمال افزایش  ۲۱و  ۵درصدی در
ردههای بعدی رشد قیمتی قرار گیرند.

در نشست مدیران ایرانخودرو و فوالد مبارکه مطرح شد

نشس��ت مدیرعام��ل و معاونان ش��رکت ایرانخ��ودرو با رئیس
هیأتمدیره و مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با هدف برنامهریزی
برای انجام اقدامات مشترک میان این دو صنعت بزرگ برگزار شد.
بهگزارش ایراس��ین ،محمدیاسر طیبنیا ،مدیرعامل شرکت فوالد
مبارک��ه در ابتدای این نشس��ت اظهارکرد :ف��والد مبارکه همواره
تأمی��ن تقاض��ای داخل و حتی توس��عه ص��ادرات را وظیفه خود
دانس��ته و تالش میکند به بهترین ش��کل انتظارات بازار و صنایع
پاییندس��تی را برآورده کند ،بهط��وری که در حال حاضر بیش از
 ۹۰درصد نیاز ش��رکت ایرانخودرو به محصوالت فوالدی توس��ط
شرکت فوالد مبارکه تأمین میشود و در عین حال ،ارتقای کیفیت
محصوالت ،جزو اولویتها و استراتژیهای توسعهای شرکت فوالد
مبارک��ه اس��ت که البت��ه باوجود افزای��ش اس��تانداردهای کیفی
خودروس��ازی در سالهای گذش��ته ،ما نیز بهعنوان تأمینکننده
مواد اولیه صنعت خودرو ،وظیفه خود میدانیم کیفیت محصوالت
را باالتر ببریم و این مهم در دس��تور کار قرار گرفته و به س��رعت و
قوت اجرایی خواهد ش��د.وی افزود :با توجه به برنامه وزیر صنعت،

گامهای دو صنعت بزرگ برای پشتیبانی از تولید

مع��دن و تج��ارت ب��رای افزایش ظرفیت تولید خودرو در کش��ور،
ش��رکت فوالد مبارکه در حال برنامهریزیهای الزم اس��ت تا هم از
لحاظ کیفی و هم کمی در برنامه افزایش تولید خودرو در کش��ور
س��هیم باش��د و به خوبی نقشآفرینی کند ،این در حالی است که
در گذشته موانعی همچون اخذ مجوزها و فرایندهای اداری وجود
داشت اما با همت مجموعه جدید وزارت صنعت ،معدن و تجارت و
شرکت فوالد مبارکه ،این موانع در حال برطرف شدن است تا برای
اجرای پروژههای توس��عهای برنامهریزی شده و به سرعت اجرایی
و عملیاتی ش��وند و در س��ال «تولید ،پشتیبانیها و مانعزداییها»
ش��اهد رونق و جهش تولید بهویژه در بخش صنعت کش��ور باشیم،
در عی��ن حال ما به تولیدات ف��والد مبارکه و همچنین محصوالت
ایرانخ��ودرو ن��گاه ملی داریم و منافع مل��ی و منویات رهبر معظم
انقالب همواره بر هر موضوع دیگری برای ما ارجحیت دارد.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در پایان خاطرنشان کرد :فوالد
مبارکه آمادگی کامل دارد تا در راستای برنامههای وزارت صنعت،
مع��دن و تج��ارت برای افزایش ظرفیت تولید خودرو و تنظیم بازار

در تأمین فوالد و مشتقات مورد نیاز صنعت خودرو پشتیبانی کند.
فرش��اد مقیمی ،مدیرعامل ش��رکت ایرانخودرو در این نشست
با اش��اره به اهمیت توس��عه همکاری بین این دو ش��رکت بزرگ
صنعتی و ملی ،اظهارکرد :امیدواریم با استقرار تیم جدید مدیریتی
در ش��رکت فوالد مبارکه ،برخی از مش��کالت برطرف شده و ادامه
همکاریها با ایرانخودرو به عنوان اصلیترین مشتری محصوالت
فوالد مبارکه منجر به همافزاییهای بیش��تر ش��ود .البته بخشی از
ح��وزه م��واد اولیه و تجهیزات الکترونیکی ب��ه محصوالت خارجی

وابس��ته اس��ت که میتوان ب��ا همکاری و همافزایی هوش��مند در
زنجی��ره تأمی��ن ،در راس��تای منویات رهبر معظ��م انقالب آنها را
داخلیسازی کنیم.
وی همچنی��ن با تأکید بر اینک��ه ایرانخودرو و فوالد مبارکه دو
شریک استراتژیک و ملی بهشمار میروند ،افزود :همواره در  ۳دهه
گذشته رابطه این دو شرکت فقط خریدار و فروشنده بوده ،در حالی
که با توجه به حجم تعامالت و اهمیت آنها در صنعت کش��ور بهتر
اس��ت با انعقاد قرارداد یک همکاری جامع و کامل داش��ته و بتوان
برای بلندمدت برنامههای توسعهای با بهرهوری باالتر تدوین کرد؛
عالوه بر این موضوعات ،شرکت ایرانخودرو در جهت داخلیسازی
محصوالت صنعت خودرو ،حوزههای مناسبی را شناسایی کرده که
در صورت تمایل شرکت فوالد مبارکه میتوانیم به صورت مشترک
روی آنها سرمایهگذاری کنیم.
گفتنی است در این جلسه ،عادل پیرمحمدی ،مدیرعامل ساپکو
و س��ایر معاونان مدیرعامل ایرانخودرو به تشریح دغدغهها و بیان
جزئیات همکاری با فوالد مبارکه پرداختند.

امیرحسین کاوه
مدیرعامل گروه صنعتی سدید

در طول  ۲۰س��ال گذش��ته همواره ش��اهد
کمب��ود ان��واع ورق ف��والدی اعم از ن��ازک یا
ضخیم ،ورقهای عریض نفت و گاز و ...بودهایم.
در گذش��ته که مبادالت تجاری میان ایران با
سایر کشورها آزاد بود ،این کمبود را با واردات
جبران میکردیم اما در  ۲سال اخیر و با شدت
گرفتن تحریمها ،بس��ته ش��دن مسیر واردات
و س��ختتر ش��دن تبادالت ارزی ،دیگر امکان
تامین مابقی نیاز فعاالن صنایع پاییندس��تی
به ورق فوالدی از طریق واردات وجود ندارد و
این کمبود بیش از پیش خود را نشان میدهد.
در چنی��ن ش��رایطی ،راه��کار اصل��ی برای
رفع ای��ن کمبود افزایش ظرفی��ت تولید ورق
فوالدی در کش��ور اس��ت .توجه ب��ه این نکته
ضروری بهنظر میرس��د ک��ه صنعت فوالد در
رده صنایع مادر و استراتژیک قرار دارد و بخش
قابلتوجهی از نیاز سایر صنایع کشور را تامین
میکند .بر همین اس��اس نیز طرحهای توسعه
متع��ددی برای ای��ن صنعت تعریفش��ده اما
انتظار میرود توس��عه فوالد در مسیر درستی
جهتدهی شود.
واحدهای بزرگ فوالدساز کشور از سوددهی
چش��مگیری در مسیر تولید خود برخوردارند؛
بنابرای��ن امکان توس��عه و اح��داث واحدهای
جدیدی ب��رای تولید ورق فوالدی را دارند .در
همی��ن حال ،این محصول مش��تریان بالقوه و
دس��تبه نقدی دارد و درنتیج��ه تداوم تولید
آن تضمینش��ده اس��ت .در همین حال انتظار
م��یرود در ب��ازه زمان��ی موردنیاز ت��ا احداث
واح��دی برای تولید انواع ورق فوالدی و تامین
نیاز کش��ور ،تعرف��ه واردات این محصوالت به
صف��ر کاهش یابد تا حداقل یکی از س��دهای
موجود در این مسیر برطرف شود.
با این وجود ،توس��عه تولید ورق فوالدی در
طول س��الهای گذشته آن طور که باید مورد
توجه سیاس��تگذاران ق��رار نگرفته و درواقع
فوالدسازان توسعه را در مسیر اشتباهی پیش
بردهاند .ورود این صنایع به فعالیتهای معدنی
و تولید در حلقههای باالدس��تی زنجیره فوالد
اش��تباه اس��ت؛ از این واحده��ا انتظار میرود
توسعه را در مسیر تکمیل صنایع پاییندستی
و تامی��ن نیازهای ضروری کش��ور پیش ببرند.
بدون تردید س��ودآوری قابلتوجه فوالدسازان
در طول س��الهای اخیر ،حام��ی مالی خوبی
برای آنها در این مسیر خواهد بود.
اف��زون بر توس��عه نامتوازن زنجی��ره فوالد،
فعاالن ای��ن زنجیره از مش��کالت دیگری هم
رن��ج میبرند .ازجمله این چالشها میتوان به
التهابات دایمی در بازار فوالد اش��اره کرد .طی
ماههای گذش��ته بیتوجهی به الزامات عرضه
ف��والد در بورس کاال و نب��ود چارچوبی دقیق
ب��رای آن ،زمینه ش��دت گرفت��ن التهاب را در
این بازار فراهم کرده اس��ت .این روند نامساعد
درحالی اس��ت که میتوان با عرضههای بیشتر
و مس��تمر زمینه قیمتگذاری عادالنهتر را در
بورس کاال فراهم کرد .در همین حال میتوان
با نظارت بیش��تر زمینه شناسایی واسطهها را
مهیا و مواد اولیه را در اختیار تولیدکننده قرار
داد.
در چنین ش��رایطی ،تولیدکنندگان واقعی و
فعاالن صنایع پاییندس��تی امکان تامین مواد
اولی��ه موردنی��از خود را از بورس کاال کس��ب
میکنن��د .در همی��ن حال انتظار م��یرود با
توجه به چالشهای حاکم بر اقتصاد کش��ور از
روند فعاالن صنایع پاییندس��تی که از یکسو
ارزشافزوده قابلتوجه��ی تولید میکنند و از
س��وی دیگر ،اش��تغالزایی باالی��ی را به همراه
دارند نیز حمایت ش��ود .بهعنوان مثال ،فروش
مواد اولیه در قالب معامالت س��لف و اعتباری
همچون گذشته رایج شود.
چندی پیش وزارت صنعت ،معدن و تجارت
در اقدام��ی غیرکارشناس��ی و ب��ا هدف حذف
خری��داران غیرواقع��ی و دالالن از معام�لات
ورق ف��والدی ،خری��د اعتب��اری را حذف کرد
و تم��ام معام�لات این محصول را به ش��رایط
نق��دی تغییر داد .در چنین ش��رایطی ،نهتنها
هدف تعیینشده محقق نشد ،بلکه شاهد رشد
روزافزون واس��طههایی ب��ود که اقدام به خرید
نق��د ورق ف��والدی از بورس کاال و فروش آن با
به��ای باالتر در ب��ازار آزاد کردند .این درحالی
اس��ت که برخالف برخی باورهای غلط ،فروش
اعتب��اری تقاض��ا برای خری��د ورق فوالدی را
بیش��تر نمیکند ،چراکه س��همیهبندی برای
خری��د وجود دارد و درنتیج��ه هیچ خریداری
بی��ش از س��همیه خود امکان خری��د نخواهد
داشت.

یادداشت

تولید
محصوالتفوالدی
۱۰درصد کم شد

گزارش��ی از میزان تولید آهن اس��فنجی ،فوالد میانی و کل محصوالت
فوالدی در  ۶ماهه س��ال  ۱۳۹۹و  ۱۴۰۰منتش��ر ش��د که براساس آن
میران تولید کل محصوالت فوالدی با افت  ۱۰درصدی تولید مواجه شده
اس��ت .به گزارش ایراس��ین ،بر پایه اطالعات منتشرشده از سوی انجمن
تولیدکنن��دگان فوالد ایران ،میزان تولید کل مقاطع طویل فوالدی در ۶
ماهه نخست امسال و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ،با رشد منفی
 ۴درصدی مواجه ش��ده که بیشترین افت تولید متعلق به تیرآهن بوده؛

به این صورت که میزان تولید از  ۶۲۶هزار تن در  ۶ماهه س��ال گذش��ته
به  ۵۶۶هزار تن در نیمه نخست سال جاری رسیده و  ۱۰درصد کاهش
یافته اس��ت .میلگرد و نبشی ،ناودانی و س��ایر مقاطع نیز به ترتیب رشد
منفی  ۴و یک درصدی داشتهاند.
درباره تولید مقاطع تخت فوالدی باید گفت که در مجموع میزان تولید
محصوالتی مانند ورق گرم ،ورق پوش��شدار و همچنین ورق سرد با افت
۱۶درصدی همراه ش��دهاند و بیشترین کاهش تولید مربوط به ورق گرم

اس��ت ،چراکه مقدار تولید این محص��ول از  ۴میلیون و  ۵۷۲هزار تن به
۳میلیون و  ۹۰۵هزار تن رسیده و افت  ۱۵درصدی تولید را داشته است.
ورق س��رد نی��ز از مقدار تولید یک میلی��ون و  ۳۶۸هزارتن در  ۶ماهه
س��ال گذشته به یک میلیون و  ۲۲۳هزار تن رسیده و  ۱۱درصد کاهش
تولید را به ثبت رس��انده است؛ ورق پوششدار کمترین میزان افت تولید
را به ثبت رس��انده و از  ۷۶۶به  ۷۳۱هزار تن رس��یده و  ۵درصد کاهش
تولید داشته است.

توسعه زنجیره
فوالد در مسیر
تامین نیازها

