
شرکت فوالد خوزستان

مسیر پیش روی صنعت فوالد کشور 
و مواجهه با چالش ها

1401آذر ماه 
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نتولید و مصرف فوالد جهان و ایرا
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2021تولید و مصرف فوالد در سال 



2022-2027پیش بینی تولید و مصرف فوالد میانی 

شرکت ملی فوالد ایران1400مطالعات طرح جامع فوالد کشور پایش سال : مرجع
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هان سال آینده تولید فوالد میانی در ج80

شرکت ملی فوالد ایران1400مطالعات طرح جامع فوالد کشور پایش سال : مرجع
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کاهش تقاضای فوالد است2070علت کاهش تولید از سال 
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جایگاه ایران در صنعت فوالد جهان

هساالنتولیدفوالد،جهانیانجمنآمارهایاساسبر

اینامابود،تنمیلیون1/۸انقالبازقبلایرانفوالد

حالدروتنمیلیون2۸/5بربالغ2021سالدررقم

میلیون40بربالغکشورمیانیفوالدتولیدظرفیتحاضر

.استسالدرتن



بازیگران اصلی صنعت فوالد کشور
(ظرفیت تولید% 60حدود )

1400ظرفیت تولید 
شرکت درصد از ردیف

ورتولید کش میلیون تن

25.14
10.30

0
گروه فوالد مبارکه 1

9.28 3.800 گروه فوالد خوزستان 2

5.86 2.400 پارسهلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه 3

6.59 2.700 هلدینگ میدکو 4

2.44 1.000 گروه گل گهر 5

4.39 1.800 گروه چادر ملو 6

8.79 3.600 شرکت ذوب آهن اصفهان 7

40.970 ظرفیت تولید فوالد کشور



تاثیر اجتماعی و 
اقتصادی صنعت فوالد

اقتصادی

اجتماعی

تاثیر غیر مستقیم
روی زنجیره تامین

برای خلق هر یک دالر 
ارزش بیشتر که توسط 
کار در صطنعت فطوالد 

2/5ایجاد می شطود، 
دالر فعالیطططت ارزش 
افزوده جهت پشتیبانی
از خرید مواد اولیطه ، 
تجهیططزا، ، انططر ی و 
سططرویه هططا هزینططه 
. میشود

که این مسئله سبب افزایش

تریلیون دالر1/2
ارزش افزوده در زنجیره تامین میشود

برای هر دو شغل در بخش فوالد، 
شغل دیگر در سراسر 12بیش از 

زنجیره عرضه و پشطتیبانی آن ، 
.ایجاد می شود

میلیون نفر40/5

در زنجیره تامین صنعت فوالد کار میکنند

تاثیر مستقیم 
صنعت فوالد

اقتصادی

اجتماعی

تعطداد 2017در سال 
کارکنان صنعت فوالد

میلیون نفر6/1

ارزش فططروش 2017در سططال 
تریلیطون 2/5محصوال، فوالدی 

بوده که ارزش افزوده ای بالغ بر

میلیارد دالر500
ایجاد کرده

تاثیر در بخش 
مشتریان

اقتصادی

اجتماعی

صنعت فوالد

از خروجی ارزش افزوده خود را 
ر جهت تسهیل بخش مشتریان بکطا
می گیرد

تریلیون دالر1/2

تسهیال، و امکانا، صنعت 
فوالد

میلیون نفر49/3
را در بخش مشتریان در سرتاسر 

جهان ایجاد میکند

تاثیر کلی

اقتصادی

سهم کل ارزش افزوده
که توس  صنعت فوالد 
پشتیبانی یا تسهیل میشود

تریلیون دالر2/9

اجتماعی

صنعت فوالد در مجموع

میلیون نفر96
در جهان را ایجاد و
پشتیبنی می کند



1404اهداف و چشم انداز صنعت فوالد کشور در افق 

توسعه و ظرفیت سازی 

میلیون تن55جهت تولید 

فوالد میانی

افزایش سهم فوالد در 

تولید ناخالص داخلی

میلیون تن محصوال، 36عرضه 

کیلو گرم400فوالدی معادل سرانه 

، میلیون تن محصوال19و صادرا، 

نوردی

توسعه زیر ساخت های 

الزم جهت تحقق توسعه 

متوازن و پایدار

10تحصیل ساالنه حدود 

میلیارد یورو از صادرا،

محصوال، فوالدی



کشور1404چشم انداز -(واردا،/صادرا،)وضعیت زنجیره فوالد  

مصرف داخل

22/7
میلیون تن

53%

پتانسیل صادرا، 
محصوال، فوالدی

14
میلیون تن

پتانسیل صادراتی 
فوالد خام

6
میلیون تن

33%

14%

میلیون تن فوالد خام 55تولید 
ف ظرفیت طرح های قابل تحقق بیش از هد

. چشم انداز است

:در طرح ها
منابع مالی، زنجیره تطامین مطواد اولیطه     

مشخص،
،زیرساخت و پیشرفت فیزیکی مناسب

فوالد1404چشم انداز 

چالشهای بازار فوالد
عدم توازن زنجیره در بخش عرضه و 

تقاضا

میلیون تن 55عدم توازن در ظرفیت 
و فوالد خام به لحاظ تولید بلوم، بیلت

1404اسلب با نیاز 

فقدان برنامه های توسعه صنعت فوالد



اولویت احداث و توسعه واحد های فوالدی در کشور

:1اولویت 

اجرای طرح های توسعه فوالد 
ک در ناحیه جنوب کشور و نزدی 

به آبهای آزاد

ب  ه س  بی مزی  ت در تو ی  دا  
صادرا  محور و تامین ارز مورد

نیاز کشور

حرکت توس عه ف والد از ک ویر 
محور به دریا محور



متعددیایچالش هباکشوراقتصادوصنعتازمهمبخشایناخیر،سال هایدرفوالدصنعت(کم نظیرنگوییماگر)قابل توجهرشدعلیرغم

.نمایدواردشدهانجامسرمایه گذاری هایوصنعتاینبهراجبران ناپذیریصدما،می تواندآنطهابهموقطعبه تطوجهعدم کهروبه روست

چالش های صنعت فوالد

عدم توازن زنجیره صنعت و 
چالش تأمین مواد اولیه  به 

خصوص سنگ آهن

فراهم نبودن زیرساخت های
حمل ونقاال ریلاای  )کااافی 

(جاده ای و بندر

وضاااع عاااوارگ ساانگین 
ه صادراتی بر محصوالت زنجیار

فاوالد

ع مشکالت دسترسی به مناب
و ( برق و گاز طبیعی)انرژی 

آب

فااااراهم نبااااودن 
زیرساااخت های کااافی 
جهت  حرکت باه سامت 
انقالب صنعتی چهاارم و

تولید فوالد سبز



ِاعمال محدودیت برق منجر به کاهش تولیدد و
میلیدارد 6میلیون تن تولیدد 12از دست رفتن 

دالر ضرر و زیان به این صنعت فوالد
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توقددو و کدداهش صددادران ایددران و کدداهش 
سودآوری بدلیل وضع عوارض صادراتی

خدورا  از بین رفتن مزیت استفاده از گاز ارزان و با کیفیت بعنوان
ت نامناسب تولید و در نتیجه صدمه به تجهیزان تولید بدلیل کیفی

.دهگاز دریافتی و وجودناخالصی و همچنین افزایش بهای تمام ش

ی از نارضایتی و رویگرداندی متدتریان صدادرات
بازارهای صدادراتی ایدران و هجدوم بده سدوی 

.خرید محصوالن فوالدی روسیه

خسارن محدودیت برق برای شرکت فوالد خوزستان منجدر 
12هزار تن محصول معادل تقریبدا  637به  از دست رفتن 

هدزار میلیدارد ناموت 4هزار میلیارد ناموت فروش و تقریبدا  
.سود از دست
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هدف واحدهای فعال قابل تحقق-طرح در دست اجرا مجموع تقاضا تکمیل زنجیره-موازنه 

اجرا، بر اساس مطالعان انجام شده، با توجه به ظرفیت کنونی واحدهای فعال زنجیره و طرح های توسعه در دست
میلیون تن کمبود سنگ آهن وجود 32، حدود 1404میلیون تن فوالد خام در افق 55برای دستیابی به چتم انداز 

.دارد که می تواند منجر به کاهش ضریب بهره برداری در طول زنجیره و کاهش بهره وری کلی شود

میلیون تنی سنگ آهن در 167میلیارد تن است و با توجه به نیاز 3.3ذخیره قطعی سنگ آهن در حال حاضر 
. را خواهد داد1404سال بعد از 13به طور تقریبی این ذخیره تکافوی حدود 1404سال برای رسیدن به افق 

اری و اختصاص با توجه به کسری ظرفیت  در باالدست و کمبود کنسانتره و سنگ اهن در موازنه زنجیره صنعت   سرمایه گذ
معدن و تضمین مواد اولیه ُ اولویت حیاتی جهت تداوم کسب و کار می باشد

1404موازنه زنجیره فوالد از سنگ آهن تا فوالد میانی در افق 



ی و توسعه فعالیتهطای اکتشطاف
افزایش عمق اکتشافا، 

قراضه آهن در واحطدهای 
کاهش تطدریجی )فوالدی 

مصرف آهطن اسطفنجی در 
( کوره

فرآوری سنگ آهن های کطم 
د عیار، باطله و هماتیت موجو

در معادن کشور 

راهکارهای تامین کسری سنگ آهن

صدور مجوزها فیفعالیتهای اکتشا فرآوری عهسرمایه گذاری و توس کاهش تدریجی

از صدور مجوزهای مطازاد بطر 
ی توازن زنجیره فوالد جلطوگیر

شود

در صور، احطداث هطر واحطد 
جدیططد فططوالدی در زنجیططره، 
هد کسری سنگ آهن تشدید خوا

(  حلقه ابتدایی. )شد

سططرمایه گططذاری و خریططد 
معططادن سططنگ آهططن در 
کشورهای آهن خیز جهان و 

واردا، مواد اولیه 
و برنامه ریزی و مطالعا، فنی
ن اقتصادی جهت استخراج معاد

در عمق 

والدی تشکیل کنسرسیوم های ف
و معدنی

فعال سازی و توسعه معطادن
کوچک مقیاس

15



سهم مصرف برق در بخش های مختلف کشور

1399مطا عا  طرح جامع فوالد کشور گزار ش پایش سال :منبع

ن میلیون ت12معادل 
هتنا  از دسطت رفت

ضررو زیان ناشطی از 
قطعی برق در سطال 

د به صنعت فوال1400
ر میلیارد دال6بالغ بر 
بوده است



مهمترین چالش های تامین برق در کشور

س عه همگام نبودن توسعه ظرفیت تو ید برق ب ا برنام ه ه ای تو❑

صنایع

اعمال محدودیت برق در ماه های گرم سال که منجر ب ه ک اهش ❑

ل از تو ید و به دنبال آن از دست رف تن مب ا ق قاب ل توج ه حاص 

.فروش ، صادرا  و سود شده است

برابری قیمت برق مصرفی ک ه منج ر ب ه ب اال4افزایش بیش از ❑

.می گرددشمشرفتن هزینه های انرژی در بهای تمام شده 



راهکارهای مواجهه با چالش های برق در کشور

م  دیریت بهت  ر ب  ار در کش  ور و 
کاهش محدودیت های برق جهت 
صنایع مادر چون ف والد و اع  م 
دقیق برنامه ه ا و س اعت ه ای 

محدودیت های برق

ایج  اد ب  ازار ب  رق و 
ز تضمین تامین برق ا
نسوی تامین کنندگا

توسعه نیروگاه های تجدی د 
پ  ریر و اح  دار نیروگ  اه 
اختصاص  ی ب  رای ص  نایع 
پرمصرف با تنظ ی  ق رارداد 
های سه جانبه با صنعت

اص ح ا گوی مصرف 
و ا    زام ص   نایع و 
کشاورزی به دریافت 
ایزوهای انرژی

احی  ا نیروگ  اه ه  ای 
ق   دیمی و ب   ه روز 
رسانی تجهیزا  

کاهش تعرف ه ه ای 
انرژی در ساعت های 
بروز محدودیت برق



خانگی
27% تجاری و

عمومی
4%

حمل و نقل
4%

کشاورزی
صنعت1%

سوخت 17%
میپتروشی
6%

خوراک 
میپتروشی
7%

اهنیروگ
34% واحدهای فوالدی کشور

5%

سایر بخش های کشور

95%

واحدهای فوالدی کشور سایر بخش های کشور
مکعبمترمیلیارد221معادل2020سالدرکتورکلگازمصرف▪
مکعبمترمیلیارد11معادل2020سالدرکتورفوالدیهایواحدگازمصرف▪

درصد سهم مصرف گاز طبیعی در 
1397بخش های مختلف کشور در سال 

سهم مصرف گاز واحدهای فوالدی 
2020کشور در سال 



مهمترین چالش های تامین گاز در کشور

ایعصنتوسعههایبرنامهباگازتو یدظرفیتتوسعهنبودنهمگام•

بهمنجرکههامحدودیتاعمالوسالسردهایماهدرگازفشارافت•

شوندمیتو یدکاهش

وجودو(ینسنگهایهیدروکربنرفتنباال)دریافتیگازنامناسیکیفیت•

شوندمیتو یدتجهیزا بهصدمهباعثکههاییناخا صی



تأمین و ذخیره سازی بطه
موقطططع سطططوخت های 
جطایگزین در نیروگططاه و
جاهططایی کططه امکططان 
اسطططتفاده از اینگونطططه 

.سوخت ها را دارند

ر ایجاد تفاو، معنادار د
رای هزینه گاز مصرفی ب

فرآینطططدهای ارزش 
آفططرین و غیططر ارزش 

آفرین 

ولید تنوع سبد تأمین و ت
از برق از منابع غیر از گ

انر ی هططای )طبیعططی 
تجدیدپططذیر، سططبز، 

...(سوخت پاک و 

عه سرمایه گذاری و توس
در تولید محصطوالتی

بجططای CBSIچططون 
آهن اسفنجی و ذخیره

سازی گاز

حرکت به سمت واردا،
گاز مناسب

راهکارهای مواجهه با چالش های گاز در کشور



سهم مصرف آب در بخش های مختلف کشور

1400-1399مطا عا  طرح جامع فوالد کشور خ صه گزار ش پایش سال :منبع

مکعبمیلیارد متر 



مهمترین چالش های تامین آب در کشور

لد یبهکشاورزیدرآبمصرفرویهبیافزایش❑

نوینفناوری هایوجودعدم

ارفشافزایشامکانعدموآبمنابعمنفیبی ن❑

زیرزمینیآبمنابعبربیشتر

عمیقنیمهوعمیقهایچاهازرویهبیاستفاده❑

یایجغرافبامتناسیومناسیآبیرژی ایجادعدم❑

کشور

آوریجمعکافیومناسیزیرساختوجودعدم❑

شدهتصفیهپسابازاستفادهوفاض ب

یدریاهاسواحلازفوالدیواحدهایبیشترفاصله❑

کشورجنوبی



ب در کشور
ی آ

ش ها
ی مواجهه با چال

راهکارها

بهره گیری از روشهای 
کاهش مص رف آب در 
سیس  ت  ه  ای خن  ک 

خنک کننده ه ای )کننده 
برج خنک کنن ده / هوایی

غبارگیره  ای / هیبری  دی
(خشک

احدار واحدهای 
جدید فوالدی در 
مجاور  سواحل 

جنوبی کشور

اس      تفاده از 
فن   اوری ه   ای 
ف فوالدی با مصر

ک  آب

بازچرخ   انی آب در 
ص   نعت ف   والد و 
اح  دار واح  دهای 
آب ش   یرین ک   ن 

صنعتی
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46.9

202

24.9

95

کل بار
حمللل 
شللل   
ریلللل  
موجود

ل ظرفیت ک
حمللل بللار 
ریللللللل  
مطلللللاب  
سن  چشم

1404ان از 

سهم بار
در 

صللن ت 
فوالد 

سللللهم 
حمل بار 
ریل  در 
صللن ت 
فللللوالد 
درسللا  

1404

ظرفیت حمل بار ریلی

1400سا  
1404چشم ان از 

(
ن

ن ت
یو

میل
)

0
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10000

15000

20000

25000

سا  )طو  کل خطوط 
1400)

برای کشور1404برنامه  توس ه خطوط ریل  
جهت صن ت فوالد تا 

1404

14300

25000

3277

خطوط ریلی

(
تر

وم
کیل

)

نه کیلومتر ریل گذاری صورن گرفته یعنی ساال1869در حدود یجار از ابتدای دولت یازدهم تا سال ❖
.پیترفت داشته است% 11کیلومتر ریل ساخته شده که نسبت به برنامه هدف حدود 234

افدزوده شدده 1400کیلومتر خط جدید به خطوط مرتبط با زنجیره فوالد کتور در سال 120حدود ❖
.است

مهمترین چالش های زیرساخت حمل و نقل  در کشور



ورمهمترین چالش های زیرساخت حمل و نقل  در کش

والدفصنعتتوسعهازترعقیریلیساختزیرتوسعه•

افقدرفوالدیواحدهایاندازیراهوتحققباواست

ابفعلیشرایطبامعدنیموادنقلوحملامکان1404

استروبرومتعددیمشک  

ایعصنتوسعههایبرنامهباآهنراهتوسعههایبرنامه•

تاسمتفاو بندیاو ویتونبودهراستاه فوالدی

نیازپاسخگویکشوردربنادرظرفیتحاضرحالدر•

هبنیازفقطوبودخواهدفوالدزنجیرهتجار درکشور

یتخصصهایاسکلهافزودنهااسکلهنمودنمکانیزه

دربن)ریلیخطوطبهاتصالبار،حملزمانکاهشفله،

.شودمیاحساس(...وچابهار



ه و ایجاد خدما  یکپارچه  جس تیک در مراک ز ب ارگیری و تخلی 
همچنین تخصیص مناسی واگن ها از مبدا و مقصد

اجرای به موقع برنامه های توسعه بن ادر جه ت وارادا  و 
صادرا  مواد معدنی و ف والدی و همچن ین ارتق ا ظرفی ت 

تخلیه توسط واگن برگردان ها در بنادر

ا همگام سازی و هماهنگی احدار خطوط ریلی در دست اجرا ب
برنامه های توسعه واحد های فوالدی کشور

راهکارهای مواجهه با چالش 
های حمل ونقل در کشور



مهمترین چالش های زیرساخت انقالب صنعتی چهارم 
و تولید فوالد سبز در کشور

الدفوتو یددرباالگراریسرمایهوتو یدهایهزینه❑

سبز

یمناستجهیزا وهایتکنو وژیبهدسترسیعدم❑

سبزفوالدتو یدجهت

وآهنتو یدجهتهیدروژنسازیذخیرهدرمشک  ❑

فوالد



01
02

03

04

وز استفاده از تکنولوزی های ر
سبزدنیا در زمینه تولید فوالد

برنامه ریزی نهادهای سیاست گذار، قطانون گطذاران و دولطت هطا در 
ا از آنخصوص انقالب صنعتی چهارم و تاثیر پذیری راهبردها و برنامه ه

و همراهی مدیران اجرایی شرکت های تولید و خدماتی بطرای بقطا در دنیطای دیجیتطال
تراتژی های همچنین به کارگیری دانش عملی پیرامون فناوری های دیجیتال و پیاده سازی اس

تولید دیجیتال

ای باز آموزی کارکنان با توجه به تغییرا، تکنولو ی و آمطوزش مهطار، هط
دیجیتال و سوق دادن آنها به سمت نوآوری

راهکارهای حرکت به سمت انقالب 
ز صنعتی چهارم و تولید فوالد سب



تکنولوژی های جدید ارائه شده در صنعت فوالد دنیا

نوع 
تکنولو ی

حایگاه
زنجیره 
فوالد 

ری با مقایسه هزینه سرمایه گذا
روش های متداول

مقایسه رانمدمان
با روش های 
متداول

شرکت ارائه 
توضیحا،یدهنده تکنولو 

یارکور  بستر س
سازیگن لهCPTدایر  ای 

یک سوم طو CPTطو  یک واح  
70و ارتفاع آن 

درص  ارتفاع واح  بستر سیار 
یون مستقیم و در نتیجه حجم فن اس
ر بسیار کمتر و وزن تجهیزات کمت

دارد

کار پالت ها ران مان
در بستر سیار)%75

مستقیم این ع د 
(است%40

Primetals  در جهان دو واحCPT وجود
دارد که هر دو در هن  است

S/EAFفوالد سازی
کاهش اب اد کور ،
ها، کاهش ظرفیت جرثقیل

کاهش ظرفیت ترانس ها

درص ی 30افزایش 
کاهش ران مان،

مصرف انرژی به 
کیلو وات 70میزان 

ساعت بر تن، کاهش
Tap to Tapزمان 

SMS Siemag هنوز به مرحله تجاری ش ن
نرسی   است

PEMفوالد سازی-
قابل توجه کاهش

مصرف برق و 
جایگزین  آن با گاز

SMS Siemag
و LF, EAFبا کور  امکان ترکیب

کنورتور
واح  CO2کمتر ش ن انتشار 

را  2014پایلوت در بلژیک در 
ان ازی ش   است

شرکت ملی فوالد ایران1400مطالعات طرح جامع فوالد کشور پایش سال : مرجع



تکنولوژی های جدید ارائه شده در صنعت فوالد دنیا

نوع 
تکنولو ی

حایگاه
زنجیره 
فوالد 

ه مقایسه هزینه سرمای
گذاری با روش های 

متداول

مقایسه رانمدمان با روش های
متداول

ه شرکت ارائ
دهنده 
تکنولو ی

توضیحا،

شارژ پیوسته
فوالد سازیقراضه

ور  حجم سیستم غبارگیر ک
بسیار کمتر از کور  های 

م مو  است

70به میزان کاهش مصرف انرژی
کیلو وات ساعت بر تن، 
مصرف کمتر الکترود
کاهش مصرف نسوز
کاهش اختالالت برق

Consteel

کارخانه فوالد در دنیا از روش46
  م  پیوسته قراضه استفادشارژ

.کنن 
تنها کور  ای Consteelشرکت 

قراضه را به این 100%است که 
روش شارژ م  کن 

ESP
فوالدسازی
نورد 

محصوالت 
تخت

طو  خط یک سوم طو  
خط در فراین های مت او  

در )یورو 28ش   هر تن بهای تمام
مقایسه با روشهای مت او  که این 

مصرف انرژی ( یورو است50مق ار 
یک سوم روشهای مت او 

Arvedi
Siemens 

(Primetal)

2008اولین کارخانه در ایتالیا در 
در یک کارخانه در ESPاجرای

آن در سا  3تا 1چین که خط 
را  ان ازی ش   است2015

Winlink
فوالد سازی
نورد 

محصوالت 
طول 

سرمایه درص 30کاهش 
گذاری در فراین  های 

مت او 

درص  مصرف انرژی کمتر20
درص  ه ر رفت کمتر مواد، 80
درص  نیروی انسان  کمتر40

Primetal
در ظرفیتهای پایین در مح ود 

هزار تن در سا  قابل 600تا 300
اجرا است

شرکت ملی فوالد ایران1400مطالعات طرح جامع فوالد کشور پایش سال : مرجع



پیامدهای بی توجهی به انقالب صنعتی چهارم در صنعت فوالد کشور

وریبهرهکاهش•

تولیدهزینهافزایش•

جهانیفناوریحوزهدرشدیدوابستگی•

فناورانهتهدیدهایمقابلدرپذیریآسیب•

هآیندبازارهایتبعبهوفناوریتجار،فرصتدادندستاز•

کاروکسبجدیدمدلهایارائهدرناتوانی•



اقدامات انجام شاده 
در شاارکت فااوالد 

ه خوزستان برای پروژ
فوال سبز 

ونامهتفاهمتنظیماندیشیهمجلسا،درمشارکت•

سبزفوالدپرو هبرایالزمهایهماهنگی

یدروایممحوریتباسبزفوالدپایلو،نامهتفاهمامضاء•

Carbonپرو هاندیشیهمجلسا،درهمکاری•
Capture

1401فوالدسمپوزیومدرسبزفوالدتخصصیپانلاجرای•

چهارمصنعتیانقالبپرو ه•



نتیجه گیری

درمی توانداروپاییکشورهایبهفوالدیمحصوالتصادرات✓
ربنکانتشارمالیاتقوانینتاثیرتحت(2026سال)نزدیکآینده
.گیردقرار

دررایمشخصاستراتژیدنیافوالدتولیدکنندهعمدهکشورهای✓
ووینتدسبزفوالدتولیدحوزهدرجهانیجامعهنیازهایبهپاسخ
.بوددنخواهمستثنیقاعدهاینازنیزماکشورومی کننددنبال

نقشهکیتدوینکشورفوالدصنعتضعفوقوتنقاطشناساییبا✓
مینظربهضروریزمینهایندرپیشروکشورهایهمانندراه

.رسد

ستنیاجباریکحاضرحالدرسبزفوالدسمتبهحرکتضرورت✓
ابصحیحتعاملوشدخواهدخارجاختیارحالتاززودیبهولی
گرهآیندهدرفوالدیهایشرکتموجودیتبهموضوعاین

استخورده



رشد صادرا، بطرای نخسطتین بطار در 
1400شرکت فوالد خوزستان در سال 

106% تحقق برنامه 
فططروش

103% تحقق برنامه 
صادرا،

انه ثبت باالترین رکورد ماه
ر صادرا، برای اولین بار د

تاریخ فوالد خوزستان

تن455،000

ثبططططت بططططاالترین 
رکططططورد ماهانطططه 
فطروش داخطل بطرای 
اولططین بططار در تططاریخ 

فوالد خوزستان

تن140،000

تامین نیاز شرکتهای تولیدی داخل استان% 75

هزار 2.051.799
تن

هزار 1.373.977
تن

فططروش داخلططی و صططادرا، 
محصوال، اصلی شطرکت در سطال 

1400



3% سهم فوالد خوزستان از کل درآمدهای 
ارزی صادرا، غیر نفتی کشور

10.6%

سهم فطوالد خوزسطتان از کطل 
درآمططدهای ارزی محصططوال، 

رمعدنی و صنایع معدنی کشو

ارزی و بازگشت ارز به چرخه بانک مرکزی

تعهدا،%121ایفاء



1410مقاصد استراتژیک گروه فوالد خوزستان در افق   

هدف
1410

هدف
1404

هدف
1402

ظرفیت
1399

واحد 
سنجش

شاخص کلیدی
عملکرد

ظرفیت تو یدمیلیون تن13.6۸.54.73.۸

ظرفیتشرکتسال
(میلیون تن)

1399
زیر سقف فوالد خوزستان

ظرفیت ایجاد شده

3.۸
====
3.۸

1402
زیرسقف فوالد خوزستان

فوالد شادگان

ظرفیت ایجاد شده

3.9
0.۸
====
4.7

1404

زیر سقف فوالد خوزستان
پلنت جدید احدار نورد ورق 

تملک اکسین/عریض
فوالد شادگان

در جنوب کشورتملک / احدار 

ظرفیت ایجاد شده

4.0
1.2
0.۸
2.5
====
۸.5

1410

زیر سقف فوالد خوزستان
نتملک اکسی/پلنت جدید احدار

فوالد شادگان
در جنوب کشورتملک / احدار 

وراحدار پلنت جدید در جنوب کش

ظرفیت ایجاد شده

4.0
1.2
2.0
2.5
4.0
====
13.6

1404
1410

1402

پیش بینی ظرفیت شمش فوالدی در
گروه فوالد خوزستان

99

از سهم فوالد کشور در افق چشم انداز % 25

نمیلیون ت3.۸

نمیلیون ت4.7

نمیلیون ت۸.5
میلیون تن13.6



شرکت فوالد خوزستان و مقایسه با سال قبل1401عملکرد تولید هشت ماهه 

شططرح
درصد 1400سال 1401سال 

تغییرا، (درصد)سهم از کل(تن)عملکرد(درصد)سهم از کل(تن)عملکرد

9713484111524695516اسلی

1424560599354294552بلوم و بیلت

2395908100208789810015جمع شمش 

.می باشدتن هزار228معادل 1401درهشت ماهه محدودیت انرژی تناژ تولید از دست رفته به واسطه 



با تتکر از توجه شما


