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  1397 ماه شهريورمنتهي بهتاريخ : گزارش پايش طرح هاي زنجيره فوالد كشور

  10 از    2 صفحه: 
     

  مقدمه -1

ميليون تن فوالد با استفاده بهينه از امكانات،  55تيابي به ظرفيت دسهدف سند چشم انداز در صنعت فوالد 

فوالد  اينكه صنعتباشد. با توجه به هاي ملي و با شرط برقراري توازن در زنجيره فوالد ميها و سرمايهتوانمندي

هاي فوالدي مشمول زمان است، لذا مشخص شدن وضعيت باشد و ساخت و ساز طرحبر ميجزء صنايع هزينه

 ا ها در مسير اجرا بطرحكه  يمشكالت و ها، بررسي چالشفيزيكي هاي در حال اجرا به لحاظ ميزان پيشرفتطرح

 .ها موثر خواهد بود بهبود عملكرد و سرعت انجام پروژه هاي زماني كوتاه مدت دردر دوره ،باشندآن مواجه مي

هاي زنجيره فوالد با پايش طرح ؛معدن و تجارت ،ت صنعتزارلذا در اين راستا و بر اساس دستور مقام محترم و

ه بدر دستور كار قرار گرفته است.  (ايميدرو) ان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايرانمگري سازمتولي

 چالش ها و مشكالت  تا مي شودبرگزار منظور انجام اين مهم به صورت ادواري جلساتي با  مجريان طرح ها 

اقب . متعشودگيري پيو  اعالمها آن ع نمودنفجهت مرت،اقدامات مورد نيازبررسي و  ثبت، اعالم شده از سوي آنها

  .ودشمي معدن و تجارت ارائه ،تهيه و به مقام محترم وزارت صنعت فصليها به صورت آن گزارش عملكرد طرح

  شده است.ارائه  1397 ماهشهريور  به منتهياي از وضعيت پايش طرحهاي زنجيره فوالد در گزارش حاضر چكيده
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  1397 ماه شهريورمنتهي بهتاريخ : گزارش پايش طرح هاي زنجيره فوالد كشور

  10 از    3 صفحه: 
     

   "قابل تحقق -در دست اجرا"هايبررسي ظرفيت اسمي واحدهاي فعال و طرح -2

  * "قابل تحقق - در دست اجرا"هايفعال و طرح واحدهاي اسمي ظرفيت :1نمودار
  

  
 

هاي داراي برداري رسيدن آنها بيش از ساير طرحهايي است كه احتمال به بهره، طرح"قابل تحقق -هاي در دست اجراطرح"* منظور از 
  .باشدمي تن ونيليم 55 تيبه ظرف يابيدست يبرامجوز؛ 

 7,1ميليون تن ،كنسانتره سنگ آهن  2ميليون تن، گندله  8هاي آهن اسفنجي با توجه به توازن زنجيره فوالد كشور در بخش 
بر اين اساس الزم است طرح هايي كه   كمبود وجود خواهد داشت. 1404ميليون تن در افق  32ميليون تن و سنگ آهن 

كسري به طرح هاي قابل تحقق در هرحلقه از زنجيره افزوده گردند كه قابليت اجرايي شدن را داشته جهت برطرف نمودن 
  اين موضوع در جلسات كارگروه پايش طرح جامع تحت بررسي مي باشد. 

  
در ارتباط با طرح ها و تغييرات رخ داده صورت مي گيرد  لذا در عمده   فصليبا توجه به اينكه بررسي و پايش 

  . ررسي ها مشخص شده استنتايج اين ب صورت گرفته تحوالت
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 تن
ون

ميلي

به بعد به بهره برداري مي رسند 1397كه از سال  "قابل تحقق -طرح هاي در دست اجرا "ظرفيت 

ظرفيت واحدهاي فعال
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  1397 ماه شهريورمنتهي بهتاريخ : گزارش پايش طرح هاي زنجيره فوالد كشور

  10 از    4 صفحه: 
     

   1397ماه  شهريورسه ماهه منتهي به  در تحوالت در حلقه زنجيره فوالد كشورعمده  

 0,2( سپهر فوالد لنجانميليون تن)،  0,2( حديد گستر ايساتيسبرداري واحدهاي توليد كننده فوالد خام بهره  -

و افزايش ظرفيت اسمي  1397ماهه دوم سال ميليون تن) در سه  0,3ميليون تن) و صنعت فوالد شاهرود (

  ميليون تن. 32,32خام كشور به  فوالد

ميليون تن) به واحدهاي فعال توليد كننده كنسانتره  5/0( معدني و سد سازي آريا جنوب ايرانيانافزودن طرح  -

 .1397سال  ميليون تن تا پايان نيمه دوم 42/52رفيت واحدهاي فعال در اين بخش به سنگ آهن و افزايش ظ

 اءيمجتمع فوالد خواف احطرح هاي در دست اجرا كنسانتره سنگ آهن  ، بر اساس جلسات برگزار شده -

ميليون  0,35(  شركت جهان نموميليون تن)،  0,55(  انيسنگان پارس ريامميليون تن)،  0,6(  4فاز  -سپاهان

ه اضافميليون تن) به مجموعه طرح هاي در دست اجرا قابل تحقق تحت پايش  0,55( ريمعدن سف ستيپاتن)، 

ميليون تن  20,45هاي در دست اجرا قابل تحقق كنسانتره سنگ آهن به از اين رو ظرفيت طرحو  گرديد

ره در كنسانت 1404با بررسي موازنه در زنجيره كمبود در حلقه زنجيره فوالد كشور در افق افزايش يافت.  

 ميليون تن محاسبه شده است.  7,1سنگ آهن برابر با 

ميليون تن) به مجموعه طرح هاي در دست اجرا  0,5(  نيكاوند نهان زمطرح در دست اجرا  آهن اسفنجي  -

فه گرديد، بنابراين ظرفيت طرح هاي در دست اجرا قابل تحقق آهن اسفنجي قابل تحقق آهن اسفنجي اضا

در بخش آهن  1404است. كمبود محاسبه شده در موازنه زنجيره فوالد كشور افق ميليون تن  15,5برابر با 

  ميليون تن خواهد بود. 8اسفنجي برابر با 

ميليون تن به  3/0اصالح ظرفيت فوالد كوير دامغان در طرح هاي در دست اجرا قابل تحقق آهن اسفنجي از  -

 ميليون تن.  12/0
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  1397 ماه شهريورمنتهي بهتاريخ : گزارش پايش طرح هاي زنجيره فوالد كشور

  10 از    5 صفحه: 
     

هاي مورد در دوره تحقق هاي در دست اجرا قابلظرفيت و ليست طرحدر هرگونه تغيير است الزم به ذكر  -

 1404در افق  فوالد كشور زنجيره (مازاد/ كمبود) نتايج موازنهدر نهايت منجر به ايجاد تغيير در  ،بررسي

 . شدخواهد 

  ميليون تن واحد:            * قابل تحقق - فعال و طرح هاي در دست اجراواحدهاي بررسي وضعيت : 1جدول 

 سنگ آهن
كنسانتره 
  سنگ آهن

آگلومره  چدن گندله
آهن 
 اسفنجي

فوالد 
 خام

  توضيحات

80    ظرفيت واحدهاي فعال 32,30  29,2  3,6  47,55  5,6  52,4

50  

2,05  0  2,5  0  5,12  2,37  
 -ظرفيت طرح هاي در دست اجرا

  قابل تحقق
 رسند)برداري ميبه بهره 1397تا پايان (

18,40  2,1  23,42  1,5  10,38 20,0  
 -ظرفيت طرح هاي در دست اجرا

  قابل تحقق
 شوند)برداري ميبه بعد بهره 1398از  سال (

130  72,9    مجموع  55  44,6  5,1  73,47  7,7

***32- 7,1-   -  1,9-  -  8,0-  - 
مازاد/كمبود جهت توازن در 

  **1404زنجيره در افق 
اي هبيش از ساير طرح آنها احتمال به بهره برداري رسيدناست كه  يهاي، طرح"قابل تحقق -هاي در دست اجرا طرح"منظور از  * 

 داراي مجوز است.

و هدف   "قابل تحقق -طرح هاي در دست اجرا"ظرفيت مجموع ظرفيت اسمي واحدهاي فعال و در زنجيره بر اساس ** كمبودها   
  باشد.مي 1404ره در افق توازن زنجي

 محاسبه شده است.  بر اساس نياز كلي و هدف توازن زنجيره 1404 فقاست بررسي مازاد و كمبود در الزم به توضيح ا -

  ( براساس اعمال ضرايب تبديل در زنجيره )
ميليون  55توازن مجدد  محاسباتو در حال حاضر)  ، %46( ميانگين  با توجه به كاهش ميانگين عيار سنگ آهن معادن كشور ***

  . داشتميليون تن افزايش خواهد  162به حدود  1404هن كشور در افق آنياز سنگ  ، تن فوالد
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  1397 ماه شهريورمنتهي بهتاريخ : گزارش پايش طرح هاي زنجيره فوالد كشور

  10 از    6 صفحه: 
     

وضعيت اجرايي شدن الزم است وجود دارند كه  هايي نيزطرح ،عالوه بر طرح هاي در دست اجرا قابل تحقق

اين طرح هاي مورد بررسي قرارگيرد تا در صورت لزوم جهت برطرف شدن كمبود در حلقه هاي زنجيره فوالد 

 اضافه و يا جايگزين گردند. اين طرح ها به شرح زير مي باشند: به طرح هاي در دست اجرا قابل تحقق 

   : كنسانتره سنگ آهن 

 : تعيين تكليف وضعيت طرح در مجموعه طرح هاي فوالد بافت ن تن)ميليو 2,5طرح كنسانتره فوالدبافت (

  رحو بررسي پيشرفت فيزيكي ط مراحل عمليات اجرايي: تعيين تكليف ميليون تن) 0,265توسعه معادن آسيا (

   : گندله 

  تعيين تكليف در خصوص اجرايي شدن طرح :ميليون تن) 2,5ريز (طرح گندله سازي ني

  تأمين مالي جهت اجرايي شدن طرحتعيين تكليف : ميليون تن) 2,5خرامه ( طرح گندله سازي 

 :آهن اسفنجي 

  ميليون تن) 0,8قروه (  -آهن اسفنجي : طرح احياء مستقيم كردستان

   ميليون تن) 0,8بيجار (  -طرح احياء مستقيم كردستان

  د. نبا توجه به اينكه در مرحله مطالعات اوليه مي باش هااجرايي شدن طرحتعيين تكليف 

 :فوالدخام 

 هاي فوالد سبزواروضعيت اجرايي طرح در مجموعه طرحتعيين تكليف : ميليون تن) 0,8فوالد سبزوار (

  ع مالي تأمين منابتعيين تكليف : ميليون تن) 1,5توسعه فوالد هرمزگان (
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  1397 ماه شهريورمنتهي بهتاريخ : گزارش پايش طرح هاي زنجيره فوالد كشور

  10 از    7 صفحه: 
     

   جامع فوالد فوالد كشور بر اساس طرحهاي زنجيره وضعيت پيشرفت سبد طرح -3

 

 جامع فوالدبر اساس طرح  هاي زنجيره فوالد كشور: وضعيت پيشرفت سبد طرح2جدول 

 محصول

هاي در دست اجرا طرح
  قابل تحقق -

هاي به بهره برداري طرح
  * رسيده

پيشرفت واقعي سبد 
 ها منتهي بهطرح

  1397شهريور ماه 
 (درصد)

پيشرفت واقعي سبد 
 ها منتهي بهطرح

  1397خرداد ماه 
 (درصد)

  ظرفيت
  (ميليون تن)

 تعداد
  ظرفيت

  (ميليون تن)
 تعداد

 %60,78 %20 64,18  23,55  20,45 10 **كنسانتره سنگ آهن

  %63,54  %68,35  9  25,95  12  28,0 گندله و آگلومره 

  %63,76  %65,26  9  9,5  17  17,0 **آهن اسفنجي و چدن

  %56,12  %58,07  9 6,12  30  22,37 فوالد خام

  %63,16  %66,09  46  64,62  69  87,82 سبد كل طرح ها

 . ايناندبرداري رسيدهتاكنون به بهره (شروع تدوين طرح جامع فوالد) 1393از سال هايي است كه * منظور طرح
ا هو در محاسبات پيشرفت واقعي سبد طرحها حفظ شده در سبد طرح ،درصد 100با پيشرفت فيزيكي  هاطرح

  شوند. لحاظ مي

  ** تغييرات به دليل افزايش ظرفيت طرح هاي در دست اجرا قابل تحقق مي باشد. 
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  1397 ماه شهريورمنتهي بهتاريخ : گزارش پايش طرح هاي زنجيره فوالد كشور

  10 از    10 صفحه: 
     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پيوست
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طرح هاي در دست اجرا قابل تحقق كنسانتره سنگ آهن

مجتمع فوالد خواف احياء سپاهان- فاز 14
خراسان رضوي

خواف
0.692.7%94.0%1397

 پايست معدن سفير2
خراسان رضوي

سنگان
در شرف اخذ مجوز بهره برداري0.5590.0%95.0%1397

امير سنگان پارسيان3
خراسان رضوي
خواف - سنگان

0.5580.0%80.0%1397

1397%80.0%0.3580.0زنجانشركت جهان نمو4

5
صنايع معدني فوالد سنگان خراسان

(فوالد مباركه)
خراسان رضوي-

خواف
5.043.6%73.0%1398I

عدم تامين زيرساخت از موانع پيش روي اين طرح مي باشد. 
تغيير درصد پيشرفت فيزيكي با عنايت به نامه شماره 18450 مورخ 1397/06/26 ايميدرو

فوالد شرق كاوه6
خراسان رضوي-

خواف
2.545.61%45.61%1398

I-1
I-2
I-3
I-4
II

حضور در جلسه 23 خرداد 1397، پايش طرح هاي زنجيره فوالد در دولت دوازدهم
تامين زيرساختها شامل برق،گاز ، آب و تعيين جاده دسترسي

تامين 90 ميليون يورو با عامليت بانك كشاورزي و 500 ميليارد تومان وثيقه در جهت دريافت وام

7
تهيه و توليد مواد معدني شرق مجتمع فوالد 

خراسان
خراسان رضوي-

خواف
2.519.49%19.70%1399

I-1
I-2
I-3
I-4
II

1397، پايش طرح هاي زنجيره فوالد در دولت دوازدهم 23 خرداد حضور در جلسه
تامين زيرساختها شامل برق،گاز ، آب و تعيين جاده دسترسي

اعمال 13 شرط از سوي بانك عامل جهت تامين ارز به ميزان 77 ميليون يورو كه دو شرط شامل تامين تضامين اضافي به ميزان 750 ميليارد 
تومان عالوه بر تضامين قبلي و همچنين سپرده گذاري 10 درصد باقيمانده بخش ريالي با توجه به مشكالت نقدينگي شركت امكان پذير نيست 

(پيگيري طي نامه شماره 60/48671 مورخ 97/2/19 از وزير محترم اقتصاد به عمل آمده)
عدم گشايش اعتبار اسنادي پروژه و به طبع آن عدم شروع ساخت ماشين آالت ساخت خارج كشور

2.0كرمان-سيرجان سنگ آهن گهر زمين- فاز 82
برنامه زمان بندي  در 
دست بازنگري است

برنامه زمان بندي  در 
دست بازنگري است

1400
علي رغم برنامه ريزي در جهت اخذ وضعيت نهايي طرح از سال 1396 همچنان گزارش منسجمي از وضعيت اين طرح و مجموعه گهر زمين 

اخذ نشده است. مقرر گرديده است برنامه نهايي اين مجموعه با برگزاري جلسه اي از سوي شركت ملي فوالد مشخص گردد.

9
اپال پارسيان سنگان

ايميدرو (طرح تجهيز معادن سنگ آهن 
سنگان)

خراسان رضوي-
خواف

1400Iدر دست بررسيدر دست بررسي2.4
II

30 ماه پس از شروع عمليات اجرايي  95/11/12 عمليات خاكبرداري و تسطيح آغاز گرديده است. زمان بهره برداري پروژه از تاريخ
عدم انتقال زيرساختهاي مربوط در راستاي توسعه آنها

از مرداد 1396 با توجه به آمار اخذ شده قرارداد با آذران و دانيلي در حال انعقاد مي باشد  
متأسفانه صندوق توسعه ملي تاكنون ارز مورد نياز طرح را تخصيص نداده و شركت از محل منابع داخلي خود پرداخت هاي مورد نياز طرح ها 

را انجام داده است
قرارداد تاكنون منعقد نشده است.

عدم ارائه برنامه از سوي اين مجموعه و  پيشنهاد بررسي وضعيت كلي طرح

سنگ آهن گهر زمين - فاز103
كرمان
سيرجان

4.05.0%5.0%1401__

علي رغم برنامه ريزي در جهت اخذ وضعيت نهايي طرح از سال 1396، همچنان گزارش منسجمي از وضعيت اين طرح و مجموعه گهر زمين 
اخذ نشده است. مقرر گرديده است برنامه نهايي اين مجموعه با برگزاري جلسه اي از سوي شركت ملي فوالد مشخص گردد.

جهت بر طرف نمودن كسري كنسانتره سنگ آهن در زنجيره فوالد كشور به طرح هاي هاي قابل تحقق افزوده شده است. 
برگزاري جلسه و بررسي وضعيت نهايي اين مجموعه الزامي است.

I-4تامين زيرساخت و جاده  دسترسي و مسائل مربوطهI-1تامين زيرساخت برق و مسائل مربوطه

IIتامين منابع مالي، كمبود نقدينگي، صندوق توسعه و بانك عاملI-2تامين زيرساخت گاز و مسائل مربوطه

IIIتامين ماده اوليه، قراردادها، تعيين پيمانكار، روند تامين تجهيزات و...I-3تامين زيرساخت آب و مسائل مربوطه

*نوع چالش و مشكالت

پيشرفت فيزيكي واقعي منتهي 
به سه ماهه اول 1397

پيوست گزارش منتهي به سه ماهه دوم 1397 پايش طرح هاي زنجيره فوالد كشور

سال بهره برداري/
پيش بيني سال اتمام طرح

مسائل و مشكالت*نوع چالش و مشكالت

مجموع طرح هاي در دست اجرا قابل تحقق-
 كنسانتره سنگ آهن

20.45

مكان استقرارنام واحدرديف
ظرفيت طرح
 (ميليون تن)

پيشرفت فيزيكي واقعي منتهي 
به سه ماهه دوم 1397
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طرح هاي در دست اجرا قابل تحقق گندله

مادكوش1
هرمزگان
بندرعباس

2.5082.7%85.1%1397

I-1
I-2
I-3
I-4
II

حضور در جلسه 23 خرداد 1397، پايش طرح هاي زنجيره فوالد در دولت دوازدهم
اجراي پروژه هاي تعريف شده زير ساخت (آب ، برق و گاز) توسط منطقه ويژه خليج فارس طبق زمانبندي تعيين شده

حمل و نقل 
(تامين مواد اوليه )كنسانتره و صدور جوازتاسيس در دست بررسي است.

 جابجايي و انتقال پول بين بانك هاي خارجي و داخلي

صنعتي و معدني توسعه ملي2
خراسان رضوي 

خواف
2.5085.72%89.85%1398

I-1
I-2
I-3

تامين زيرساخت

1398I-3%85.0%0.685.0يزدآهن اسفنجي اردكان3
II

1397، پايش طرح هاي زنجيره فوالد در دولت دوازدهم 3 تير ماه  حضور در جلسه
پيگيري در جهت رفع مشكل آب

تامين نقدينگي جهت تكميل و بهره برداري 
رفع مشكل چاه آب و به دليل مشكل موجود جواز تاسيس ندارد. 

پيشرفت فيزيكي طرح بيشتر از واقعيت از سوي كارفرماي اين طرح اعالم شده است. با توجه به مشكالت اعالم شده از سوي كافرما و كمبود نقدينگي  بهره 
برداري طرح با تعويق همراه بوده است.

شركت توسعه فوالد قائم اميد نور4
خراسان رضوي

رشتخوار
0.6081.17%81.17%1398I-3

II

حضور در جلسه 23 خرداد 1397، پايش طرح هاي زنچيره فوالد در دولت دوازدهم
افزايش سقف تسهيالت مورد نياز شركت معادل 4.6 ميليون يورو با نرخ رسمي ارز

• تامين مواد اوليه مورد نياز
• پيگيري تصويب تسهيالت به ميزان 7.5 ميليون يورو جهت اجراي طرح توليد كنسانتره

گهر زمين فاز 51
كرمان
 سيرجان

5.064.42%70.38%1398II

 مقرر گرديد وضعيت كلي طرح از سوي شركت ملي فوالد ايران بررسي گردد.
همچنان برنامه اي از سوي كارفرما اخذ نشده است. 

تاخير در تامين  مالي 
تغيير زمان بهره برداري به سال 1398 با توجه به روند كند پيشرفت فيزيكي طرح 

اين مجموعه داراي فاز 2 گندله با ظرفيا 5 ميليون تن مي باشد كه همجنان برنامه اي ر ارتباط با اجراي فاز 2 از اين مجموعه اخذ نشده است. الزم است برنامه 
نهايي  اين مجموعه جهت تعيين طرح هاي قابل تحقق و توازن در زنجيره منطقه و كشور مورد بررسي قرار گيرد.

سنگ آهن مركزي-سه چاهون6
يزد
بافق

5.0041.01%51.92%1399II

مجتمع فوالد رشتخوار7
خراسان رضوي

رشتخوار
1.231.10%31.10%1398

I-3
II
III

1397، پايش طرح هاي زنجيره فوالد در دولت دوازدهم 23 خرداد حضور در جلسه
تامين ماده اوليه
تامين منابع مالي

پيگيري اخذ مجوز نهائي محيط زيست مجتمع فوالد رشتخوار:سازمان صمت استان خراسان رضوي مبني بر آنكه سازمان محيط زيست اجراي طرح را  مشروط به 
حذف بخش ذوب و نورد بالمانع اعالم كرده است

ذوب آهن پاسارگاد8
فارس
شيراز

2.5029.31%29.31%1399II
III

حضور در جلسه 23 خرداد 1397، پايش طرح هاي زنجيره فوالد در دولت دوازدهم
تاخير در پرداخت تسهيالت

عدم دسترسي به معدن سنگ آهن

شركت گسترش صنايع معدني كاوه پارس9
خراسان رضوي

خواف
2.6011.00%11.20%1399

I-1
I-2
I-3
I-4
II

حضور در جلسه 23 خرداد 1397، پايش طرح هاي زنجيره فوالد در دولت دوازدهم
فقط تامين زمين طرح صورت گرفته و تاكنون هيچ پيشرفتي نداشته است فعال اولويت بر تكميل طرح كنسانتره شرق كاوه مي باشد كه در حال حاضر پيشرفت 

45.61  درصدي دارد

پيوست گزارش منتهي به سه ماهه دوم 1397 پايش طرح هاي زنجيره فوالد كشور

سال بهره برداري/
پيش بيني سال اتمام طرح

مسائل و مشكالت*نوع چالش و مشكالت نام واحدرديف
پيشرفت فيزيكي واقعي منتهي 

به سه ماهه دوم 1397
پيشرفت فيزيكي واقعي منتهي 

به سه ماهه اول 1397
مكان استقرار

ظرفيت طرح
 (ميليون تن)
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پيوست گزارش منتهي به سه ماهه دوم 1397 پايش طرح هاي زنجيره فوالد كشورطرح هاي در دست اجرا قابل تحقق گندله

سال بهره برداري/
پيش بيني سال اتمام طرح

مسائل و مشكالت*نوع چالش و مشكالت نام واحدرديف
پيشرفت فيزيكي واقعي منتهي 

به سه ماهه دوم 1397
پيشرفت فيزيكي واقعي منتهي 

به سه ماهه اول 1397
مكان استقرار

ظرفيت طرح
 (ميليون تن)

1400III%6.0%0.921.70كردستانتوسعه  معدني و صنعتي صبانور10

حضور در جلسه 23 خرداد ، پايش طرح هاي زنجيره فوالد در دولت دوازدهم
طرح مدتي است كه راكد مي باشد اما در زنجيره فوالد كردستان به عنوان تامين كننده بخشي از گندله مورد نياز استان پيش بيني شده است لذا   بررسي 

وضعيت كلي طرح با توجه به احداث زنجيره فوالد كردستان پيشنهاد مي گردد

 گندله سازي بافت11
كرمان
بافت

2.5010.0%10.0%1400III

بررسي وضعيت طرح با توجه به اينكه اين طرح جايگزين طرح فوالد بافت شده الزامي است.  با توجه به اينكه در ابتدا مقرر گرديد زنجيره اين مجموعه توليد 
بريكت و گندله سازي در كنار طرح احياء مستقيم باشد، اكنون برنامه اي در ارتباط با طرح توليد كنسانتره سنگ آهن با ظرفيت 2.5 ميليون تن نيز از سوي اين 
مجموعه اعالم شده است كه الزم است وضعيت كلي اين طرح جهت مشخص شدن نهايي طرح هاي قابل تحقق و توازن در زنجيره مورد بررسي نهايي قرار گيرد.

 پيشنهاد دعوت به جلسه و بررسي وضعيت نهايي طرح

I-4تامين زيرساخت و جاده  دسترسي و مسائل مربوطهI-1تامين زيرساخت برق و مسائل مربوطه
IIتامين منابع مالي، كمبود نقدينگي، صندوق توسعه و بانك عاملI-2تامين زيرساخت گاز و مسائل مربوطه

IIIتامين ماده اوليه، قراردادها، تعيين پيمانكار، روند تامين تجهيزات و...I-3تامين زيرساخت آب و مسائل مربوطه

*نوع چالش و مشكالت 

25.920مجموع طرح هاي در دست اجرا قابل تحقق-گندله
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طرح هاي در دست اجرا قابل تحقق چدن

1398III%86.2%1.585.0كرمان- زرند فوالد زرند ايرانيان1

اين درصد پيشرفت شامل پيشرفت فيزيكي مجموعه فوالد زرند ايرانيان است.
  Blast furnace داراي پيشرفت فيزيكي %92.58

 steel making plant داراي پيشرفت فيزيكي %86.63
 sinter  plant داراي پيشرفت فيزيكي 84.83% و ساير بخش ها مي باشد. 

 ,General، Material Handling Plan مجموعه پيشرفت فيزيكي مجموعه فوالد زرند ايرانيان شامل
 Auxilary و  sinter Plant, Blast Furnace, Steel making Plant, Oxygen Plant, Utility Units

Units ، پيشنهاد دعوت به جلسه و بررسي وضعيت كلي طرح & Facilities

طرح هاي در دست اجرا قابل تحقق آگلومره

1398III%86.2%2.0985.0كرمان- زرند فوالد زرند ايرانيان1

اين درصد پيشرفت شامل پيشرفت فيزيكي مجموعه فوالد زرند ايرانيان است.
  Blast furnace داراي پيشرفت فيزيكي %92.58

 steel making plant داراي پيشرفت فيزيكي %86.63
 sinter  plant داراي پيشرفت فيزيكي 84.83% و ساير بخش ها مي باشد. 

 ,General، Material Handling Plan مجموعه پيشرفت فيزيكي مجموعه فوالد زرند ايرانيان شامل
 Auxilary و  sinter Plant, Blast Furnace, Steel making Plant, Oxygen Plant, Utility Units

Units ، پيشنهاد دعوت به جلسه و بررسي وضعيت كلي طرح & Facilities

I-4تامين زيرساخت و جاده  دسترسي و مسائل مربوطهI-1تامين زيرساخت برق و مسائل مربوطه

IIتامين منابع مالي، كمبود نقدينگي، صندوق توسعه و بانك عاملI-2تامين زيرساخت گاز و مسائل مربوطه

IIIتامين ماده اوليه، قراردادها، تعيين پيمانكار، روند تامين تجهيزات و...I-3تامين زيرساخت آب و مسائل مربوطه

1397 پايش طرح هاي زنجيره فوالد كشور پيوست گزارش منتهي به سه ماهه دوم

مكان استقرارنام واحدرديف
ظرفيت طرح
 (ميليون تن)

سال بهره برداري/
پيش بيني سال اتمام طرح

*نوع چالش و 
مشكالت

مسائل و مشكالت

1397 پايش طرح هاي زنجيره فوالد كشور پيوست گزارش منتهي به سه ماهه دوم

پيشرفت فيزيكي واقعي 
منتهي به سه ماهه اول 

1397

پيشرفت فيزيكي واقعي 
منتهي به سه ماهه اول 

1397

سال بهره برداري/
پيش بيني سال اتمام طرح

*نوع چالش و 
مشكالت

مسائل و مشكالت

پيشرفت فيزيكي واقعي 
منتهي به سه ماهه دوم 

1397

پيشرفت فيزيكي واقعي 
منتهي به سه ماهه دوم 

1397

*نوع چالش و مشكالت

مكان استقرارنام واحدرديف
ظرفيت طرح
 (ميليون تن)
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1397 پايش طرح هاي زنجيره فوالد كشورطرح هاي در دست اجرا قابل تحقق آهن اسفنجي پيوست گزارش منتهي به سه ماهه دوم

1
شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر-

طرح كوثر
كرمان
سيرجان

1.8594.95%95.26%1397IIIتغيير زمان بهره برداري بر اساس پيشرفت فيزيكي  طرح

2
 مجتمع معدني و صنعتي چادرملو- 

طرح ثامن
1397II%91.68%1.5588.69يزد-اردكان

III

سري برخي از تجهيزات جزئي
با توجه به عدم ترخيص برخي از تجهيزات اين طرح لذا زمان بندي بهره برداري طرح تحت تاثير قرار گرفته است. زمان مورد نياز براي نهايي شدن و 

بهره برداري طرح از زمان ترخيص 6 ماه مي باشد.

1397%86.43%0.1274.70سمنان- دامغانفوالد كوير دامغان3

فوالد قائنات4
خراسان جنوبي

قائنات
0.885.97%86.13%1397

I-3
II

 چالش تامين آب
كندي عمليات اجرايي زيربناها 

عدم تزريق مناسب نقدينگي جهت تحقق برنامه راه اندازي واحد احياء مستقيم قائنات
برنامه پيشرفت فيزيكي بتا انتهاي سه ماهه دوم  سال 1397 برابر با 98.69%  بوده است.

 فوالد بافت5
كرمان
بافت

0.883.97%84.87%1397II
III

عدم تزريق مناسب نقدينگي مطابق با جريان نقدينگي
كندي تامين تجهيزات باقيمانده در واحد احياء مستقيم

1397 برابر با 92.14%  بوده است. برنامه پيشرفت فيزيكي تا انتهاي سه ماهه دوم  سال

1398II%76.5%0.9672.6يزدمجتمع فوالد اردكان6

حضور در جلسه 3 تير 1397، پايش طرح هاي زنجيره فوالد در دولت دوازدهم
مشكل اصلي اين طرح تأمين مالي به منظور توان مالي در هزينه هاي نصب از طريق بانك توسعه صادرات است.

تامين مواد اوليه طرح

1398III%70.0%0.09555.6اصفهان-اردستانتعاوني فوالد كوير7

مجموع پيشرفت فيزيكي آهن اسفنجي و فوالد خام ارائه شده از سوي كارفرما برابر با 70% مي باشد. 
پيشنهاد دعوت به جلسه و بررسي وضعيت كلي طرح

تأمين ماده اوليه طرح 
اصالح درصد پيشرفيت فيزيكي بر اساس گزارش ماهيانه و اطالعات اخذ شده

پيشرفت فيزيكي احياء مستقيم اين مجموعه در حدود 80% است.

8
مجتمع معدني و صنعت آهن و 

فوالدبافق
1398II%63.0%0.861.3يزد-بافق

حضور در جلسه 3 تير 1397، پايش طرح هاي زنجيره فوالد در دولت دوازدهم
عدم اعالم مسدودي از طريق بانك ملت

تأمين خوراك و ماده اوليه
بررسي وضعيت نهايي اين مجموعه در بخش فوالدسازي ، با توجه به اينكه بخشي از تجهيزات تأمين گرديده و وضعيت طرح فوالدسازي اين مجموعه 

راكد مي باشد.

كمبود نقدينگي1398II%60.1%0.0760.1اصفهانايران غلتك9

نوع چالش و مشكالترديف مكان استقرارنام واحد
ظرفيت طرح
 (ميليون تن)

سال بهره برداري/
پيش بيني سال اتمام 

طرح
مسائل و مشكالت

پيشرفت فيزيكي واقعي منتهي 
به سه ماهه اول 1397

پيشرفت فيزيكي واقعي منتهي 
به سه ماهه دوم 1397
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1397 پايش طرح هاي زنجيره فوالد كشورطرح هاي در دست اجرا قابل تحقق آهن اسفنجي پيوست گزارش منتهي به سه ماهه دوم

نوع چالش و مشكالترديف مكان استقرارنام واحد
ظرفيت طرح
 (ميليون تن)

سال بهره برداري/
پيش بيني سال اتمام 

طرح
مسائل و مشكالت

پيشرفت فيزيكي واقعي منتهي 
به سه ماهه اول 1397

پيشرفت فيزيكي واقعي منتهي 
به سه ماهه دوم 1397

در  مجموعه گل گهر و با تغيير كاربري مجوز اين طرح اعطا شده است.1398%50.0%0.550.0كرمانكاوند نهان زمين10

1398III%13.81%1.813.81كرمان-كرمانبوتياي ايرانيان11

اصالح پيشرفت فيزيكي بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت
روند كند عمليات اجرايي طرح 

پيشنهاد بدعوت به جلسه و بررسي وضعيت كلي طرح

1399II%34.8%0.533.8يزدمجتمع فوالد بهنورد كوير12

حضور در جلسه 3 تير 1397، پايش طرح هاي زنجيره فوالد در دولت دوازدهم
علي رغم مشخص شدن تأمين مالي طرح از طريق صندوق توسعه ملي ، همچنان مبلغي په اين مجموعه پرداخت نشده است. مقرر گرديده است پيگيري از 

سوي اين مجموعه انجام گيرد. 
اصالح پيشرفت فيزيكي طرح بر اساس گزارش منتهي به خرداد 1397

1399II%12.0%0.4512.0مركزي-اراكذوب آهن امير كبير اراك13

حضور در جلسه 3 تير 1397، پايش طرح هاي زنجيره فوالد در دولت دوازدهم
پيگيري براي افزايش مدت قرارداد و گشايش اعتبار از طريق بانك صنعت و معدن

تامين زيرساخت، آب

مجتمع فوالد مكران14
سيستان 

وبلوچستان-چابهار
1.613.7%14.3%1399II

III

پيگيري زير ساخت ها  در منطقه چابهار 
مشكل ضمانت نامه همكاري پيمانكار طرح

گشايش اعتباري طرح انجام شده است

مجتمع فوالد تربت حيدريه15
خراسان رضوي-
تربت حيدريه

1.822.3%22.3%1399-1400II

حضور در جلسه 3 تير 1397، پايش طرح هاي زنجيره فوالد در دولت دوازدهم
گشايش اعتبار اسنادي توسط بانك عامل . بخش احياء اين مجموعه مشكل تامين مالي برطرف گرديده است.

زيرساخت آب

1400II-1399%40.0%1.840.0فارس-شيرازذوب آهن پاسارگاد16
III

حضور در جلسه 3 تير 1397، پايش طرح هاي زنجيره فوالد در دولت دوازدهم
تامين زيرساخت ، آب

تامين ماده اوليه و مواد معدني
پيشرفت فيزيكي مجموع احيامستقيم و فوالدسازي  از سوي كارفرما در حدود 30 درصد اعالم شده است كه بر اساس معيارها و بررسي هاي انجام گرفته 

پيشرفت در حدود 20%  است.

15.50

I-4تامين زيرساخت و جاده  دسترسي و مسائل مربوطهI-1تامين زيرساخت برق و مسائل مربوطه

IIتامين منابع مالي، كمبود نقدينگي، صندوق توسعه و بانك عاملI-2تامين زيرساخت گاز و مسائل مربوطه

IIIتامين ماده اوليه، قراردادها، تعيين پيمانكار، روند تامين تجهيزات و...I-3تامين زيرساخت آب و مسائل مربوطه

مجموع طرح هاي در دست اجرا قابل تحقق-
آهن اسفنجي

طرح توسعه فوالد هرمزگان با ظرفيت 1.5 ميليون تن آهن اسفنجي از جمله طرح هاي در دست بررسي است كه در صورت وجود برنامه دقيق و منظم مي تواند به طرح هاي قابل تحقق اضافه گردد. 

*نوع چالش و مشكالت
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پيوست گزارش منتهي به سه ماهه دوم 1397 پايش طرح هاي زنجيره فوالد كشورطرح هاي در دست اجرا قابل تحقق فوالد خام

مجتمع فوالد اردستان1
اصفهان
اصفهان

0.5098.4%98.4%1397III

حضور در جلسه 3 تير 1397، پايش طرح هاي زنجيره فوالد در دولت دوازدهم
مشكل تامين زير ساخت آب و برق

تخصيص ارز براي خريد مواد مصرفي
بهره برداري طرح تا 2ماه آينده

فوالد سيرجان ايرانيان2
كرمان
بردسير

1.0095.2%95.9%1397III

كوره پاتيلي (LF) و غبارگير (FTP) كارخانه فوالد سازي مجتمع فوالد بردسير راه اندازي گرديد اما بخش ريخته گري اين طرح 
تكميل نگرديده است. 

 راه اندازي  طرح انجام نشده است و لذا پيش بيني زمان بهره براري تغيير كرده است و به سال 1397 منتقل گرديده است.

فوالد اروميه3
آذربايجان 
غربي-اروميه

0.2086.0%86.0%1397II

پيشرفت 86 درصدي طرح مربوط به فاز اول با ظرفيت 200هزارتن است كه به دليل عدم جديت مجري و كمبود نقدينگي چندين 
سال راكد است. ظرفيت طرح با تكميل فاز دوم به 400هزار تن خواهد رسيد كه براي تامين اعتبار پرونده تسهيالتي در بانك ملي در 

دست بررسي است. 
مشكل تامين مالي طرح  در جهت تكميل اين طرح

پيگيري در جهت تسريع دريافت تسهيالت بانك از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت
اين طرح مدت طوالني است در اين وضعيت باقي مانده است لذا  بررسي كلي وضعيت طرح پيشنهاد مي شود

شركت مجتمع فوالد روهينا جنوب4
خوزستان-
درفول

0.4880.0%81.5%1397I-1
حضور در جلسه 3 تير 1397، پايش طرح هاي زنجيره فوالد در دولت دوازدهم

دستور تسريع در ترخيص تجهيزات با توجه به در حال آماده شدن براي بهره برداري

پيشنهاد دعوت به جلسه و بررسي وضعيت كلي طرح1397III%97.2%0.1097.0خراسان شماليمجتمع صنعتي اسفراين5

براساس بازديد به عمل آمده 90 درصد از تجهيزات نصب شده است  و تا پايان سال 1397 طرح بهره برداري خواهد شد.1397III%90%0.0985قمصنايع ذوب گستر قم6

1398II%86.3%1.0081.4كرمان-سيرجانمجتمع جهان فوالد سيرجان- فاز 71
III

حضور در جلسه 3 تير 1397، پايش طرح هاي زنجيره فوالد در دولت دوازدهم
نصب  تجهيزات

فوالد زرند ايرانيان8
كرمان
زرند

1.5085.0%86.2%1398

اين درصد پيشرفت شامل پيشرفت فيزيكي مجموعه فوالد زرند ايرانيان است.
  Blast furnace داراي پيشرفت فيزيكي %92.58

 steel making plant داراي پيشرفت فيزيكي %86.63
 sinter  plant داراي پيشرفت فيزيكي 84.83% و ساير بخش ها مي باشد. 

 ,General، Material Handling Plan, sinter Plant, Blast Furnace مجموعه پيشرفت فيزيكي مجموعه فوالد زرند ايرانيان شامل
Steel making Plant, Oxygen Plant, Utility Units  و Auxilary Units & Facilities ، پيشنهاد دعوت به جلسه و بررسي وضعيت 

كلي طرح

سال بهره برداري/
پيش بيني سال اتمام طرح

نوع چالش و مشكالت رديف
پيشرفت فيزيكي واقعي منتهي 

به سه ماهه دوم 1397
مسائل و مشكالت پيشرفت فيزيكي واقعي منتهي 

به سه ماهه اول 1397
مكان استقرارنام واحد

ظرفيت طرح
 (ميليون تن)
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پيوست گزارش منتهي به سه ماهه دوم 1397 پايش طرح هاي زنجيره فوالد كشورطرح هاي در دست اجرا قابل تحقق فوالد خام

سال بهره برداري/
پيش بيني سال اتمام طرح

نوع چالش و مشكالت رديف
پيشرفت فيزيكي واقعي منتهي 

به سه ماهه دوم 1397
مسائل و مشكالت پيشرفت فيزيكي واقعي منتهي 

به سه ماهه اول 1397
مكان استقرارنام واحد

ظرفيت طرح
 (ميليون تن)

1398%86.0%1.0077.35زنجانمجتمع فوالد البرز ناب آرش9

حضور در جلسه 23 خرداد 1397، پايش طرح هاي زنجيره فوالد در دولت دوازدهم
طرح فعال است، تمام تجهيزات وارد شده و پروژه در حال اجراست.

نيروي انساني مستقيم و غير مستقيم واحد هاي فعال حدود 1000 نفر است.
  به نظر مديران، طرح تا پايان سال 97 به بهره برداري خواهد رسيد.

1399III%36.0%0.6536.0يزد-يزدفوالدآلياژي ايران10

اين طرح در شرف واگذاري به گروه سرمايه گذاري غدير است. باقي ماندن در ليست طرح هاي پايش در صورت برنامه اجرايي مدون 
از سوي سرمايه گذاري غدير دارد. 

در صورت عدم اجراي طرح از سوي اين مجموعه پيشنهاد اجراي طرح در منطقه جنوب كشور مورد بررسي قرار گيرد.

شركت فوالد كاوه جنوب كيش - فاز 112
هرمزگان-
بندرعباس

1.2054.0%56.4%1398IIIتوسعه طرح در واحد فعلي و فاقد جواز

1398III%54.7%0.1054.7اصفهان-اردستانتعاوني فوالد كوير12

مجموع پيشرفت فيزيكي آهن اسفنجي و فوالد خام ارائه شده از سوي كارفرما برابر با 70% مي باشد. 
پيشنهاد دعوت به جلسه و بررسي وضعيت كلي طرح

تأمين ماده اوليه طرح 
اصالح درصد پيشرفت فيزيكي بر اساس گزارش ماهيانه و اطالعات اخذ شده

1398II%65.1%0.2065.1آذربايجان شرقيمجتمع فوالد آذر حديد بناب13

كمبود نقدينگي (20 ميليارد دالر)، مشكل دريافت ارز مبادالتي 
 بازديد و مشخص شدن درصد پيشرفت واقعي طرح

اصالح درصد پيشرفت فيزيكي با توجه به گزارش وزات صنعت، معدن و تجارت
پيگيري دريافت وام از بانك آينده و همچنين امكان استفاده از ارز مبادالتي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت

1398II%85%0.5585قزوينذوب آهن آريان بوئين زهرا14

1397، پايش طرح هاي زنجيره فوالد در دولت دوازدهم 23 خرداد حضور در جلسه
 طرح از اواخر سال 95 متوقف شده و ونيروها از 1100 نفر به 450 نفر كاهش پيدا كرده اند.

مديران غير از درخواست وام 300 ميلياردي هيچ اقدامي در جهت انجام اين طرح انجام نداده اند.
 كارخانه با 15% ظرفيت فعال و برخي از محصوالت انحصاري ميباشد. 

 مديران معتقدند درصورت دريافت وام و تكميل طرح، كارخانه با تمام ظرفيت كارخواهد كرد.
مشكل مالي و بازار فروش دليل توقف طرح عنوان شد.طرح تا پايان سال 97 به اتمام نخواهد رسيد.( تغيير زمان بهره برداري)، پروژه 

به علت كملود نقديمگي متوقف است.

ذوب آهن اسنوند آذر15
آذربايجان 
شرقي-مراغه

0.3066.00%68.06%1398II

مشكالت با بانك صنعت و معدن 
افزايش هزينه انشعاب برق 

راستي آزمايي پيشرفت فيزيكي

شركت فوالد بوتياي ايرانيان16
كرمان-منطقه 

چترود
1.5039.0%39.0%1398/03IIIپيشنهاد دعوت به جلسه و بررسي وضعيت كلي طرح
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پيوست گزارش منتهي به سه ماهه دوم 1397 پايش طرح هاي زنجيره فوالد كشورطرح هاي در دست اجرا قابل تحقق فوالد خام

سال بهره برداري/
پيش بيني سال اتمام طرح

نوع چالش و مشكالت رديف
پيشرفت فيزيكي واقعي منتهي 

به سه ماهه دوم 1397
مسائل و مشكالت پيشرفت فيزيكي واقعي منتهي 

به سه ماهه اول 1397
مكان استقرارنام واحد

ظرفيت طرح
 (ميليون تن)

 فوالد سفيد دشت  چهارمحال و بختياري17
چهارمحال 

بختياري-سپيد 
دشت

0.8066.2%70.0%1398/06
I-3
II
III

كمبود آب و تسريع در انعقاد قرارداد پساب
ظوالني بودن فرآينده استفاده از اعتبارات اسنادي و مشكالت انتقال وجه به پروژه

تاخيرات ناشي از صدور سفارش تجهيزات در واحدفوالدسازي
پيچيدگي و طوالتي بودن فرآيند پرداخت صورت وضعيت هاي شركت

طوالني بودن فرآيند ترخيص تجيهزات از گمرك
بوده است.  %88.03 برنامه پيشرفت فيزيكي تا انتهاي سه ماهه دوم  سال 1397 برابر با

 فوالد شادگان18
خوزستان-
شادگان

0.8037.920%38.150%1398/12III
عدم تعيين تكليف پيمانكار نصب و اجرا در كنسرسيوم قرارداد فوالدسازي

برنامه پيشرفت فيزيكي تا انتهاي سه ماهه دوم  سال 1397 برابر با 81.0%  بوده است.

 فوالد قائنات19
خراسان جنوبي-

قائنات
0.8047.78%50.08%1398/12I-3

چالش تامين آب
كندي عمليات اجرايي زير بنايي

برنامه پيشرفت فيزيكي تا انتهاي سه ماهه دوم  سال 1397 برابر با 90.06%  بوده است.

 فوالد ميانه20
آذربايجان 
شرقي-ميانه

0.8037.38%41.67%1398/12II
كندي تامين مالي جهت خريد

برنامه پيشرفت فيزيكي تا انتهاي سه ماهه دوم  سال 1397 برابر با 75.08%  بوده است.

1398/12I-3%36.87%0.8027.99فارس-نيريزفوالد غدير نيريز21

وضعيت تامين آب و مجوز بهره برداري مربوطه
MCC پيچيدگي و طوالتي بودن فرآيند پرداخت صورت وضعيت هاي شركت از طريق فاينانس

برنامه پيشرفت فيزيكي تا انتهاي سه ماهه دوم  سال  1397 برابر با 36.81%  بوده است.

1398II%35.9%0.6032.5يزدصنايع آهن وفوالد سرمد ابركوه22
حضور در جلسه 3 تير 1397، پايش طرح هاي زنجيره فوالد در دولت دوازدهم

تامين مالي طرح از طريق صندوق توسعه ملي همراه با مشكالت بوده است.

1398II%28.5%0.7028.5يزدآهن اسفنجي ايساتيس23

حضور در جلسه تير 1397، پايش طرح هاي زنجيره فوالد در دولت دوازدهم
تامين خوراك و ماده اوليه طرح 

برنامه بازديد اين طرح در دست اقدام است.

1398III%35%0.1534يزدمجتمع فوالد بهنورد كوير24
در صورت عدم اقدام جدي از سوي مجري طرح و عدم رفع مشكالت اين طرح  از ليست طرح هاي تحت پايش خارج خواهد شد. 

پيشنهاد دعوت به جلسه و بررسي وضعيت كلي طرح

1398II%65%0.1565ايالمفوالد زاگرس ايوان 25

20 آذر ماه شركت ملي فوالد ايران  حضور در جلسه
برطرف شدن مشكالت تأمين مالي اعتبار  و تسهيالت بانكي از بانك صنعت  و معدن ، تسريع  در روند پرداخت 

تامين زير ساخت برق 
پيشنهاد دعوت به جلسه و بررسي وضعيت كلي طرح
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پيوست گزارش منتهي به سه ماهه دوم 1397 پايش طرح هاي زنجيره فوالد كشورطرح هاي در دست اجرا قابل تحقق فوالد خام

سال بهره برداري/
پيش بيني سال اتمام طرح

نوع چالش و مشكالت رديف
پيشرفت فيزيكي واقعي منتهي 

به سه ماهه دوم 1397
مسائل و مشكالت پيشرفت فيزيكي واقعي منتهي 

به سه ماهه اول 1397
مكان استقرارنام واحد

ظرفيت طرح
 (ميليون تن)

1399II%12.0%0.5012.0مركزي-اراكذوب آهن اميركبير اراك26

1397، پايش طرح هاي زنجيره فوالد در دولت دوازدهم 3 تير حضور در جلسه
پيگيري براي افزايش مدت قرارداد و گشايش اعتبار از طريق بانك صنعت و معدن

تامين زيرساخت، آب
وام تاييد شده است  در صندوق توسعه

مجتمع فوالد تربت حيدريه27
خراسان رضوي-
تربت حيدريه

1.4522.3%22.3%1399/06II

حضور در جلسه 3 تير 1397، پايش طرح هاي زنجيره فوالد در دولت دوازدهم
وضعيت مالي بخش احياء مستقيم طرح مشخص شده است. 

زيرساخت آب
در جهت عدم اجراي طرح، با توجه به هدف توسعه صنعت فوالد در مناطق جنوبي كشور،  اجراي طرح جايگزين در حاشيه خليج 

فارس و اجراي مجموعه طرح هاي 10 ميليون تن جنوب پيشنهاد مي گردد.

1399II%23%0.2523همدانفوالد دژپل آرين 28
علي رغم تصويب بانكي همچنان طرح راكد مي باشد. 

پيشنهاد دعوت به جلسه و بررسي وضعيت كلي طرح

1400II%34.54%1.2029.22خوزستانفوالد جهان آرا اروند29
III

حضور در جلسه 3 تير 1397، پايش طرح هاي زنجيره فوالد در دولت دوازدهم
تامين خوراك و ماده اوليه طرح 

موقعيت جغرافيايي طرح

1401II%3.63%3.003.63كرمان سيرجانشركت توسعه آهن و فوالد گل گهر30
مشكل تامين منابع مالي و طوالني شدن روند بازگشايي اعتبار از طرف خارجي

عدم همكاري بانك خارجي در تأمين منابع مالي

22.37

I-4تامين زيرساخت و جاده  دسترسي و مسائل مربوطهI-1تامين زيرساخت برق و مسائل مربوطه
IIتامين منابع مالي، كمبود نقدينگي، صندوق توسعه و بانك عاملI-2تامين زيرساخت گاز و مسائل مربوطه

IIIتامين ماده اوليه، قراردادها، تعيين پيمانكار، روند تامين تجهيزات و...I-3تامين زيرساخت آب و مسائل مربوطه

*نوع چالش و مشكالت

مجموع طرح هاي در دست اجرا قابل تحقق- فوالد خام 

طرح توسعه فوالد هرمزگان با ظرفيت 1.5 ميليون تن فوالد خام  از جمله طرح هاي در دست بررسي است كه در صورت وجود برنامه دقيق و منظم مي تواند به طرح هاي قابل تحقق اضافه گردد.
طرح توسعه جهان فوالد سيرجان در مرحله عقد قرارداد مي باشد لذا در صورت پيگيري مستمر از سوي اين مجموعه مي تواند جايگزين برخي از طرح هاي قابل تحقق گردد.
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