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توافق مدیران عامل شرکتهای سیمانی برای سهمیه
بندی تولید

پیشرفت  ۳۳درصدی قطعهه ال ل دل زاادرا
بتنی اصفهان-شیراا /جذب سهرمهایههگهذار بهرای
قطعه سو
را انههداای فههاا دل
مسجدسلیمان
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گزارش هفتگی بااار های فوالد – گزارش ههفهتهه
 ۳3سا  ( 6102شمار )۳43
مذاکر برای افزایش نهر سهیهمهان صهادراتهی/
بررسی رشد  61درصدی قیمت سیمان در بهااار
عراق ل افغانستان
تکنولوژی کور بلند در ظرفیتهای باال ،اقتهاهادی
است

شاخص کل بورس الراق بهادار تهران
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توافق مدیران عامل شرکت های سیمانی برای سهمیه بندی

تولید ایلنا

ایلنا :همکاری خوبی لایر مسکن ل شهرساای ل مسئوالن این لاارتخانه برای حل چالش-
های صنعت سیمان در کشور داشتهاند ل طبق تعهداتشان در جلسه کمیته ساماندهی
لضعیت صنعت سیمان به دنبا خرید دل میلیون تن سیمان هستند.
به گزارش ایلنا به نقل اا اتاق تهران؛ رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان می-
گوید لاارت مسکن ل شهرساای به دنبا خرید دل میلیون تن سیمان اا لاحدهای تولید
کنند است ل مجموع مدیران عامل شرکتهای سیمانی به توافق دربار سهمیهبندی تولید
رسید اند .سید محمد اتابک با اشار به اینکه برای حل چالشهای صنعت سیمان اتفاق-
های مثبتی افتاد است ،گفت» :بعد اا جلسهای که با حضور معالن ال رئیس جمهوری
برای حل معضالت صنعت سیمان تشکیل شد ،دستور شکلگیری کمیتهای برای حل
چالشهای صنعت سیمان داد شد ل این کمیته تشکیل شد ل خدا رل شکر لایر صنعت،
معدن تجارت هم به عنوان رئیس جلسه مواردی را مشخص کرد ،بخشی اا کارها را انجمن

قیمت الراق بهادار گرل سیمان در تاریخ0۳33/12/63 :
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برعهد قرار گرفت ل بخشی هم دیگر نهادها اا جمله لاارت مسکن ل شهرساای که تاکنون اقدامات مثبتی را انجا داد -
اند«.
ال در ادامه به کارهایی که اا سوی لاارت مسکن ل شهرساای صورت گرفته اشار کرد ل گفت» :همکاری خوبی لایر مسکن
ل شهرساای ل مسئوالن این لاارتخانه برای حل چالشهای صنعت سیمان در کشور داشتهاند ل طبق تعهداتشان در جلسه
کمیته سامان دهی لضعیت صنعت سیمان به دنبا خرید دل میلیون تن سیمان هستند ل در این رابطه مذاکراتی را نیز با
ساامان برنامه داشتهاند دربار نحو خرید ل نحو گرفتن لجه داشتهاند«.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشار به اینکه اعضا صنف هم محکم پای کار زمد اند ،گفت» :در خود صنف هم
اتفاقات مثبتی افتاد است ،هم بحث ساماندهی صادرات شرلع شد ل قیمتها در مراهای مختلف در حا

تعیین شدن

شنبه

در یک نشست ،مجموع مدیران عامل شرکت های سیمانی تامیم گرفتند که محکم رلی این موضوع تاکید داشته باشند ل
حتی یک ناظر ل باارسی را تعیین کردند تا هم سهمیههایی که ماااد بر نیاا کشور است تولید نشود ل هم سهمیهبندی تولید
اتفاق بیفتد .ال در ادامه گفت» :مدیران عامل شرکتهای سیمانی تامیم گرفتند به میزانی که ما نیاا ل قابلیت صادرات
داریم تولید کنند ل اا دپو کردن جلوگیری شود تا شاهد اا بین رفتن سرمایههای ملی نباشیم«.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در ادامه گفت» :برای ادامه این رلند مثبتی که برای حل چالشهای صنعت
سیمان شرلع شد است در جلسه بعدی کمیته سامان دهی صنعت سیمان کشور به دنبا مذاکراتی برای دریافت تسهیالت
بانکی ل ارای هستیم تا انشاهلل بتوانیم چالشها را برطرف کنیم«.
ال با بیان اینکه عز دستگا های اجرایی ل اعضا صنف درکنار هم میتواند به حل مشکالت منجر شود ،گفت» :خوشبختانه
شرایط بیرلنی نیز امیدلار کنند است ل به نظر میرسد که بااار ل صنعت مسکن نیز کم کم در حا تکان خوردن ل خارج
شدن اا رکود است که این هم میتواند برای صنعت سیمان اتفاق بسیار مثبت ل رلشنی باشد«.

پیشرفت  ۳۳درصدی قطعه ال ل دل زاادرا بتنی اصفهان-شیراا /جذب سرمایه گذار برای قطعه سو

سیمان

خبر

دارد ل برای اجرای قطعه سو نیز به الدی فراخوان جذب سرمایهگذار برگزار خواهد شد.

به گزارش سیمان خبر ل نقل اا پایگا خبری لاارت را ل شهرساای ،علی نورااد با اشار به پیشرفت
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معالن لایر را ل شهرساای گفت :دل قطعه ال اا زاادرا بتنی اصفهان-شیراا به طور متوسط  ۳۳درصد پیشرفت فیزیکی

خبرنامه صنایع معدنی

هستند که اعال خواهد شد .عالل براین مهم تر اا همه اینکه برای جلوگیری اا تخفیفات اضافه اقداماتی انجا شد است ل

صفحه شمار 2

 ۳۳درصدی قطعه ال ل دل زاادرا اصفهان-شیراا اظهار داشت :این دل قطعه اا تنگ خیار تا سد
زغاا شد ل اا سد تا ایزدخواست ادامه مییابد.
لی افزلد :طو هرکدا اا قطعات  013کیلومتر است ل پیشرفت کنونی قطعه سد تا خیار  ۳3درصد
ل اا ایزدخواست تا سد  63درصد است که بر این اساس ،میزان پیشرفت این دل قطعه به طور
متوسط  ۳۳درصد است.
معالن لایر را ل شهرساای افزلد :منابع مالی الا به پرلژ زاادرا اصفهان  -شیراا تزریق شد ل
پیمانکار هم فعا است البته این پرلژ با مشکالتی همچون موانع ارایابی ،تملک اراضی ل بهر گیری اا
تکنولوژی جدید(رلیه بتن به جای زسفالت) مواجه بود ل همین موضوع پیشرفت پرلژ را با تاخیر همرا کرد است.
نورااد اظهارکرد :ارایابی در دل قطعه (خیار تا سد ل سد تا ایزدخواست) باالی  31درصد پیشرفت داشته اما تملک هم
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مهم بود ل این موضوع مشکالتی را در پیشرفت کار ایجاد کرد است.
لی تاریح کرد :عالل بر ساخت این دل قطعه ،یک قطعه  003کیلومتری هم درحا بررسی ل مطالعه است که ایزدخواست را
به اصفهان متال میکند.
مدیرعامل شرکت ساخت ل توسعه ایربناهای حمل لنقل کشور با اشار به زغاا ساخت قطعه سو در ما های زتی گفت:
براساس برنامه قرار است در زیند نزدیک ،فراخوانی برای جذب سرمایهگذار برگزار شود که این موضوع نیاامند ماوبه
هیات لایران است.
نورااد گفت :ساخت پرلژ زاادرا اصفهان -شیراا اا سمت شیراا زغاا شد است ل با اجرای  003کیلومتر قطعه سو به

صفحه شمار 3

اصفهان متال میشود.

شد است ل با اجرای این پرلژ عالل بر کوتا کردن  6.3ساعته مسیر تهران به شیراا ل کوتا کردن یک ساعته مسیر
تهران به اصفهان ،هزینه نگهداری اا را ها کاهش یافته ل رلنق به کارخانههای سیمانساای کشور باامیگردد.

را انداای فاا دل کارخانه زلومینیو

مسجدسلیمان ماین نیوز

نمایند مرد مسجد سلیمان ،اللی ،اندیکا ل هفتکل در مجلس شورای اسالمی اا را انداای فاا دل کارخانه زلومینیو
مسجدسلیمان خبر داد.
به گزارش ماین نیوا ،علی عسگر ظاهری در حاشیه باادید خود اا این شهرستان در جمع خبرنگاران با اشار به برنامه را -
انداای فاا دل کارخانه زلومینیو اظهار کرد :با توجه به فراهم شدن امین الا برای انجا این کار ،چند جلسه برگزار شد
ل برای انجا این امر مسؤلالن شهرک های صنعتی در حا پیگیری هستند.
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خبرنامه صنایع معدنی

شنبه

بنابراین گزارش ساخت نخستین زاادرا بتنی ایران (اصفهان-شیراا) با  2باند رفت ل برگشت به طو  013کیلومتر ،زغاا

لی با اشار به لعد مسؤلالن پترلشیمی شهرستان برای همکاری در جهت را انداای این مرکز افزلد :برای تامین برق دل
لاحد زلومینیو ل پترلشیمی این دل شرکت باید لارد کار شوند ل جز تعهدات زنهاست.
نمایند مسجد سلیمان ،اللی ،اندیکا ل هفتکل در مجلس شورای اسالمی با اشار به پیگیر بودن پترلشیمی شهرستان برای
رفع مشکل برق تاریح کرد :برای شرلع کار برق فاا ال کارخانه زلومینیو با کمک ادار برق تامین
خواهد شد.

گزارش هفتگی بااار های فوالد – گزارش هفته  ۳3سا  ( 6102شمار
KP-PU-NL-01-040-A



 )۳43ایفنا

سنگ زهن

ایفنا :در هفتهای که گذشت سنگ زهن لارداتی خلوص  26درصد در چین تا  6دالر افت داشته به  32دالر هر تن سی اف
زر رسید که پایینترین قیمت ثبت شد اا جوالی تاکنون میباشد .فعاالن بااار انتظار دارند قیمت سنگ زهن رلاهای زتی
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کمی بهبود یابد چرا که کارخانه ها پیش اا تعطیالت ال تا هفتم اکتبر تمایل به خرید خواهند داشت .برزلرد شد قیمت سنگ
زهن مدتی بین  31تا  21دالر باشد.
گرچه قیمت این ماد اللیه کم ل ایاد می شود للی جو کلی بااار نزللی است.



قراضه

ایفنا :بااار قراضه لارداتی ترکیه هفته گذشته همچنان در سکوت بود البته خریدهایی جزیی نیز صورت گرفت .قراضه
سنگین کالس  0ل 6خلوص  33-03در  603دالر هر تن سی اف زر خریداری شد .قراضه خرد شد نیز  66۳دالر هر تن سی
اف زر معامله گردید .للی فوالدسااان ترک حا به دنبا تخفیف بیشتری هستند .قراضه خرد شد در بااار امریکا  03دالر

صفحه شمار 4

هر النگ تن افت داشته ل  660دالرهر تن شد است .تقاضا به شدت افت داشته ل عرضه همسطح ما قبل است .در نتیجه

شنبه

در تایوان نیز قراضه لارداتی کانتینری خلوص  31-61تا  ۳دالر اراان تر شد  601دالر هر تن سی اف زر است.
در هند قراضه خرد شد لارداتی  3دالر باال رفته  6۳2دالر هر تن سی اف زر بود .تقاضای قراضه لارداتی با رشد قیمت
زهن اسفنجی باال رفت.
قراضه سنگین کالس یک امریکا در کر  6۳3تا  641دالر هر تن سی اف زر بود ل خریداری نداشت .همچنین قراضه سنگین
کالس  6ژاپن نیز در کر در  611دالر هر تن فوب معامله شد که ثبات داشت.
بااار صادرات قراضه امریکا نیز لضعیت خوبی نداشت ل زخرین معامله قراضه سنگین کالس  0ل  6خلوص  31-61در ترکیه

 661دالر هر تن سی اف زر شنید شد که  3دالر افت داشت.



بیلت

ایفنا :بیلت صادراتی سی زی اس  ۳03تا  ۳63دالر هر تن فوب ثبت شد که تا  3دالر افت داشت .در ترکیه  ۳۳1تا  ۳۳3دالر
هر تن سی اف زر پیشنهاد میشد.
در جنوب شرق زسیا بیلت لارداتی با کمتر اا  ۳درصد افت  ۳43تا  ۳21دالر هر تن سی اف زر بود.

در فیلیپین نیز بیلت رلسیه در  ۳33دالر هر تن سی اف زر معاد  ۳63دالر هر تن فوب معامله گردید.
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در خالر دلر رلاهای اخیر بیلت رلسیه در  ۳21دالر هر تن سی اف زر معاد  ۳41تا  ۳43دالر هر تن فوب نهایی شد است.

خبرنامه صنایع معدنی

بااار با ماااد عرضه رلبرلست.

بیلت صادراتی ترکیه  ۳۳3تا  ۳43دالر هرتن فوب بود.
قیمت بیلت یک هفته اخیر در چین تا  03دالر افت داشته ل به سطح الایل زگوست بااگشته  ۳03دالر
هر تن درب کارخانه می باشد .افت تقاضا ل چشم انداا منفی بااار موجب این رلند نزللی شد .افت
قیمت بیلت در بااار داخلی بر قیمت های صادراتی نیز اثر گذاشته  3تا  01دالر اراان تر شد  ۳۳1تا
 ۳۳3دالر هر تن فوب ثبت شد است.



بیلت در بااار ایران

قیمت بیلت در بااار ایران هفته گذشته ثابت بود .محاو فوالد خواستان در بااار پیشنهاد نمیشد اما
محاو ارفع اا چند کانا در  0633تومان تما شد پیشنهاد میشد سایز  031میلیمتر کارخانجات خاوصی بستگی به طو

ل محل تحویل اا  0631تا  0۳41تومان عرضه میشد للی تقاضا بسیار محدلد بود .در هفتههای زیند شاهد محدلدیتهای

Pg. 4

Kaveh-pars Mining Industries Development Company - Daily Newsletter

KP-PU-NL-01-040-A

بیشتر در عرضه شمش خواهیم بود این امر دل علت دارد :
 -0امینه خارجی به علت رلنق در بااار خالردلر ل زشنا شدن خریداران خارجی تقاضای خرید شمش اا ایران توسط خارجیها
افزایش یافته است به همین دلیل تولیدکنندگان اصلی بخاوص فوالد خواستان تولید خود را بیشتر به صادرات اختااص
میدهند .هفته گذشته امزمههایی برای افزایش قیمت شمش در بورس کاال شنید شد اما انجیر قیمتی بین سنگ زهن تا
شمش زنچنان بهم پیوسته تعریف شد که تغییر در یک عنار باعث تغییر در دیگر کاالها ل بهم ریختن تعاد قیمت ل بااار
خواهد شد به همین علت قیمت همچنان ثابت ماند.
 -6در بعد داخلی افزایش قیمت شمش باعث افزایش قیمت میله گرد برای کارخانجات کوچک خواهد شد ل همین امر باعث
صفحه شمار 5

کاهش فرلش ل در نهایت تولید در این کارخانهها می گردد بنابراین امکان افزایش قیمت نیست.

شمش خواهیم بود.



مقاطع

ایفنا :میلگرد صادراتی چین سه هفته متوالی نزللی بود است .تقاضای داخلی نزللی است ل عرضه باالست .زخرین قیمت
 ۳41تا  ۳33دالر هر تن فوب میباشد در حالی که هفته قبل  ۳31تا  ۳21دالر بود .در جنوب شرق زسیا میلگرد چین ۳33
تا  ۳21دالر هر تن فوب معامله شد است.
میلگرد ایتالیا در زلمان با تخفیف هایی در  401تا  461یورل هر تن معامله شد .در بااار داخلی زلمان نیز میلگرد  01تا 03
یورل پایین زمد  463تا  4۳3یورل هر تن ثبت شد است.
بااار میلگرد امریکا در رکود است چرا که خریداران در انبارها موجودی ایادی دارند ل کسی به دنبا معامله نیست .در
بااار داخلی میلگرد  461تا  421دالر هر شورت تن درب کارخانه بود که نسبت به زگوست افت داشته است.
قیمت پیشنهادی میلگرد ترکیه  413دالر هر تن سی اف زر امریکا بود ل برخی در  ۳33دالر نیز پیشنهاد داد اند.
میلگرد صادراتی سی زی اس  ۳33تا  ۳23دالر هر تن فوب بود که کمتر اا یک درصد افت داشت.
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در هفته زیند به علت رکود ل تعطیلی ،انتظاری اا بااار نمیرلد ل همین شرایط دنبا خواهد شد فقط شاهد افزایش صادرات



مقاطع در بااار ایران

تالش تولیدکنندگان مقاطع برای بهبود بااار همچنان ادامه داشت للی رکود بااار زنقدر قوی است که این تامیمگیریها را
بیتاثیر می کند .تولیدکنندگان کوچک که اا هیچ منبعی حمایت نمیشوند ل برای بقاء خودشان تالش
میکنند .هفته گذشته پا را اا دایر توافق بیرلن گذاشتند ل شرلع به تخفیف دادن کردند ،ضمن
زنکه تعداد ایادی اا توایدکنندگان خاوصی اا رلا ال
تولیدکنند های بزرگ به دنبا

در این نشستها شرکت نکرد اند.

سیاست نقد فرلشی ل رسو

به تما

بخشهای تقاضا هستند

کارخانجات کوچک احساس میکنند با انجا این برنامه فرصتهای فرلش را به کارخانههای مادر
لاگذار میکنند ،به همین دلیل کمتر کارشناسی در بااار فوالد امیدلار به رسیدن به یک نتیجه است.
در نهایت تولیدکنند های خاوصی ل کوچک برند رقابت خواهند بود بزرگها با توجه به طوالنی بودن
فرایند تامیمگیری ل هزینه تولید باال در رقابت عقب میمانند ،تنها را چار برای تولیدکنندگان
KP-PU-NL-01-040-A

بزرگ ،صادرات است ل برای صادرات تنها را لاقعی کردن نر ارا ل صادراتی کردن سیاستهای
تولیدی تجاری است که زنهم بحث خود را دارد .
در هفته گذشته قیمت متوسط میله گرد  04تا  63در اهواا  04311ریا ل در اصفهان  03211ریا بود تنها تیراهن با
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بااارساای اصفهان افزایش قیمت داشت متوسط قیمت تیر  02 – 04ل  03ال هفته هر کیلو  02011ریا در اصفهان بود
که تا زخر هفته به  02۳31ریا رسید .قیمت نبشی ل نالدانی هم رلند کاهشی داشت در هفته زیند تعطیالت عید غدیر،
زخرین فرصت مرخای رفتن بخاوص برای مدیران دللتی ل تهیه گزارش فرلش فالی را داریم که بخشهای مالی را درگیر
میکند به همین علت باید انتظار یک هفته بسیار راکد را داشت.



لرق

ایفنا :هفته گذشته زخرین قیمت لرق گر صادراتی چین  ۳33تا  411دالر هر تن فوب ثبت شد است که  3تا  61دالر
نسبت به هفته قبل افت داشته است .فعاالن بااار معتقدند قیمت رایج بااار  ۳33تا  ۳33دالر هر تن فوب میباشد.
صفحه شمار 6

لرق گر در بااار داخلی ایتالیا  01تا  61یورل هر تن معاد  06تا  6۳دالر باال بود .برخی اا معامالتی در  41یورل باالتر اا ما

شنبه

در جنوب شرق زسیا لرق گر چین در  ۳36تا  ۳33دالر هر تن سی اف زر معامله شد .دربااار داخلی چین نیز قیمت بیلت 00
دالر افت داشته ل به دنبا زن لرق گر نیز  00تا  06دالر هر تن افت داشت.
در بااار داخلی امریکا لرق گر  341تا  321دالر هر شورت تن درب کارخانه ل در سکوت بود.
لرق گر صادراتی رلسیه  01تا  61دالر هر تن باال رفته للی فعاالن بااار مطمئن نیستند این رشد قیمت کامال پذیرفته شود.
زخرین قیمت لرق گر صادراتی دریای سیا  ۳33تا  411دالر هر تن فوب بود .لرق گر الکراین نیز اا  ۳31تا  ۳31دالر هر
تن فوب به  ۳31تا  ۳33دالرهر تن فوب رسید است.

در بااار داخلی ترکیه لرق گر تولید اکتبر  413تا  403دالر هر تن درب کارخانه شنید شد .لرق گر لارداتی به ترکیه نیز
 411تا  461دالر هر تن سی اف زر ل صعودی بود.



لرق در بااار ایران

قیمت لرق گر ضخامت  6میلیمتر رل در انزلی رلا شنبه  0321تومان پیشنهاد میشد ( تما شد با  3درصد ) ل تا زخر
هفته تقریباً ثابت ماند للی اا هفته قبل بخاوص رلا دلشنبه قزاقها شرلع به افزایش قیمت کردند ل تا  61دالر قیمت را
سست عمل میکردند ل انتظار دارند با این شیو کهنه شد قیمت را باال ببرند در هر حا این سیاست در هفتههای زیند در
بااار ایران انعکاس خواهد داشت للی نه در کوتا مدت چون در  61رلا شهریور ما  32231تن لرق گر لارد شد در
حالیکه در کل مرداد ما  33تن لارد شد است به نظر میرسد با برطرف شدن مشکل بارگیری در اکتاال بیش اا  061هزار

 63شهریور 0۳33

باال بردند به این ترتیب قیمت به حدلد  ۳31تا  411دالر هر تن سی اف زر رسید للی باا هم قزاقها در تائید نهائی دادن
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قبل نیز صحبت کرد اند.

تن تا پایان شهریور در بنادر شمالی تخلیه شود للی سیاست قزاقها در بااار تاثیر خود را پس اا
تعطیالت خواهد گذاشت .
لرقهای گر ضخامت  6.3تا  3میلیمتر کمتر در بااار عرضه میشد به همین دلیل تغییر قیمتی دید
نشد چون تقاضا پایین است مشابه این شرایط برای دیگر اقال محاوالت مبارکه هم دید شد للی
عرضه کالیان ل اکسین عمالً متوقف بود لرق های ضخامت  61میلیمتر به باال همچنان با محدلدیت
عرضه رلبرلست .افزایش حقوق گمرکی لاردات فوالد بخاوص لرق بهترین فرصت را در اختیار
کارخانه های فوالد ل بدترین شرایط را برای مارف کنندگان فوالد بوجود زلرد است معلو نیست اگر
یکی اا خریدارها یا مارف کنند ها مشکل عرضه را به مراجع صالحه بکشند زیا فرلشند میتواند اا

خودش دفاع کند ؟
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لرق سرد بااار زرامی داشت قزاقها قیمت را تا  421دالر هر تن سی اف زر باال برد اند للی چینیها اا هفته قبل به بااار زمد
اند ل در همین قیمت با اعتبار اسنادی شرلع به عرضه کرد اند .علیرغم افزایش قیمت اا طرف قراقها قیمت در بااار داخلی
بطور متوسط تا کیلوئی  31تومان کاهش یافت ل رکود فعلی میتواند این کاهش قیمت را تشدید کند.
لرق گالوانیز بااار بسیار زرامی داشت مثل هفتههای قبل موجودی کاال محدلد است ل کارخانهها تولید را پائین زلرد اند با این
حا خرید بسیار محدلد است .

صفحه شمار 7

یک کارشناس صنعت سیمان اا انجا بررسی برای افزایش قیمت پایه سیمان صادراتی ایران خبر داد ل گفت :امکان افزایش
 61درصدی قیمت سیمان صادراتی به عراق ل افغانستان لجود دارد.
علی محمد بُد در گفتلگو با خبرنگار اقتاادی خبرگزاری فارس با اشار به شیب منفی تقاضای خرید سیمان در سا گذشته،
اظهار داشت :با توجه به اینکه شیب منفی تقاضا به عدد به صفر رسید ل لضعیت شرکتهای سیمانی بهبود یافته است ،اکثر
کارخانههای سیمان تخفیفهای فرلش محاوالت خود را حذف کرد اند ل در عین حا  ،بررسیها برای افزایش قیمت پایه سیمان
صادراتی نیز در حا انجا است.
لی ادامه داد :با توجه به تامیمات دللت ،پیشبینی میشود ،لضعیت تقاضا برای سیمان طی نیمه دل امسا بهتر شود ل به
همین خاطر ،کارخانهها برای حذف تخفیفهای فرلش خود تامیمگیری کرد اند.
این کارشناس صنعت سیمان گفت :هم اکنون قیمت سیمان در حداقلها قرار دارد ل ادامه فرلش با تخفیف سیمان به ضرر
کارخانهها خواهد بود.
لی با اشار به برگزاری جلساتی بین تولیدکنندگان سیمان برای افزایش قیمت پایه صادراتی این محاو  ،گفت :امکان افزایش
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مذاکر برای افزایش نر سیمان صادراتی/بررسی رشد  61درصدی قیمت سیمان در بااار عراق ل

افغانستان فارس

 61درصدی قیمت سیمان صادراتی به بااار عراق فراهم است ل در مورد بااار افغانستان نیز میتوان افزایش  03تا 61
درصدی قیمتها را اعما کرد.

تکنولوژی کور بلند در ظرفیتهای باال ،اقتاادی

است ماین نیوز

تولید فوالد مشتمل بر دل رلش هستند ل بیش اا  31درصد فوالد با این دل رلش تولید می شوند:
رلش ال تولید فوالد در کور بلند )(convertorل رلش دل کور قوس الکتریک یا احیای مستقیم.
در رلش کور بلند ،سنگ زهن ل کک اغا سنگ به عنوان انرژی شارژ ل مورد ذلب ل احیا قرار می-
گیرد ل تبدیل به چدن میشود .چدن با دمش اکسیژن ل افزلدن زلیاژها در فوالدساایها به فوالد
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موردنظر تبدیل میشود که 33درصد تولید دنیا اا این رلش است .رلش احیای مستقیم یا کور
قوس الکتریک در ایران ل کشورهای منطقه به خاطر منابع فرالان گاا ل برق متدال تر است .در این رلش انرژی اا طریق گاا ل
برق تامین میشود ل زهن اسفنجی در کور های قوس الکتریک ذلب ل به فوالد خا تبدیل میشود که بیش اا  33درصد تولید
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فوالد ایران اا این رلش صورت میگیرد .البته رلشهای دیگری مانند کورکس ل فاینکس هم لجود دارد که درصد تولید
پایینی دارند ل بیشتر در سطح زامایشی ل تحقیقاتی صورت گرفته که هنوا به مرحله تجاری نرسید است.
هرکدا اا این رلشها سرمایه گذاریهای مختلفی دارند ل به همین خاطر هم در هزینههای تولید ل قیمت تما شد با هم
تفالتهایی دارند .البته باید گفت که تقریبا در ظرفیت  6میلیون تنی این دل رلش به ااای هر تن تولید ،هزینههای سرمایه-
گذاری یکسانی را طلب می کنند ،اما هر چه ظرفیت تولید افزایش پیدا کند بخش کور بلند اقتاادیتر می شود .علت هم این
است که در رلش احیای مستقیم به ااای هر یک میلیون تن یک بار باید سرمایهگذاری تکرار شود ل در لاقع تعداد کور ها به
ظرفیت تولید بستگی دارد ،للی در کور بلند میزان تولید تفالتی ندارد ل برای صد هزار تن یا  3میلیون تن تنها اا یک کور
استفاد میشود ل بنابراین هرچه ظرفیت افزایش پیدا کند ،هزینه بهر برداری هم کاهش پیدا میکند .البته باا هم باید این

صفحه شمار 8

نکته را اضافه کرد که امکان تامین مواد اللیه تاثیر ایادی در قیمت نهایی محاوالت دارد ل در ایران تامین ساد تر گاا ل برق

شنبه

با توجه به هزینه های تامین مواد اللیه ل سهولت زن ،تمایل برای توسعه فوالد در ایران با رلش کور قوس الکتریک ل احیای
مستقیم بیشتر است .اا نظر مدرنیز ساای ،هرکدا اا این دل رلش میتوانند با تکنولوژیهای رلا بااساای ل مدرن شوند ل
با نوزلریها مارف ل بهر لری را بهبود بخشند ،للی پایه ل اساس فرزیند همان رلشهایی است که ذکر شد .در طرحهایی هم
که االن پیشبینی شد است ،چنین رلندی در پیش گرفته شد است ل در مسیر هدف چشم انداا  0414سهم کمی برای
تولید کور بلند پیشبینی شد است ل سهم عمد در اختیار رلش احیای مستقیم است.

 63شهریور 0۳33

خبرنامه صنایع معدنی

در مقایسه با کک ل اغا سنگ باعث میشود تا باا این امکان در قیمت نهایی تاثیرگذار باشد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که
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