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در توسعه صنایع فوالدی، تأمین مواد اولیه مغفول مانده است

چشم انداز استخراج سنگ آهن تا سال ۱۴۰۴

شدیدترین دوره تورمی مسکن؛ آیا کنترل قیمت نهاده های ساختمانی به کاهش قیمت کمک خواهد کرد؟

چشم انداز فوالد سبز در جهان، تهدید ها و فرصت هایی برای ایران

دستاوردهای شرکت دیرگداز آذر حاصل تجربه پیشکسوتان ذوب آهن اصفهان

فوالد اصفهان، تنها شرکت تولید کننده ورق های تخت در استان اصفهان است 

چشم انداز صنعت فوالد درکوتاه مدت

عملکرد شرکت فوالد آرسلور میتال در سال 2020

بهینه کاوی مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای صنایع آهن و فوالد تایلند  گزارش جامع نتایج

اثر تزریق دی اکسیدکربن به لوله های دم کوره بلند بر احتراق زغال پودر شده

2

4

9

12

14

16

18

20

23

24

26

29

32

36

38

40

43

45

48

50

54

58

66

Scientific-Cultural-Social Magazine
Esfahan Steel Company

3شماره 267     خرداد و تیر 1400



را  فوالد  صنعت  برای  تحریم  دستاورد  بزرگترین 
دانست.  تکنولوژی  و  تجهیزات  بومی سازی  باید، 
به  وابستگی  فوالد  صنعت  شد  باعث  که  اتفاقی 
تجهیزات خارجی را کاهش داده و به سراغ دانش 
اشتغالزایی  افزایش  بر  که  موضوعی  برود.  بومی 
بسیار  نیز  صنعت  و  دانشگاه  میان  ارتباط  حتی  و 

تأثیرگزار بوده است.
در این میان ذوب آهن اصفهان به عنوان مادر 
جهت  در  بزرگی  گام های  کشور،  فوالد  صنعت 

نیاز  مورد  تکنولوژی های  و  تجهیزات  بومی سازی 
خود برداشته است. زیرا امروز تمامی صنایع به این 
و دستیابی  تحریم ها  از  راه گذر  باور رسیده اند که 
کاهش  و  بومی سازی  توسعه  اقتصادی  رشد  به 

وابستگی به واردات است.
با  است  تالش  در  اصفهان  آهن  ذوب  واقع  در 
برابر  در  ایستادگی  بر  عالوه  سازی  بومی  توسعه 
تحریم های ظالمانه علیه کشور، صرفه جویی ارزی 
را به همراه داشته باشد. این هزینه  می تواند صرف 

ذوب آهن اصفهان پیشگام در

بومی سازی ملی و ساخت داخل

نخست سخن 
منصور یزدی زاده
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان

فراموش نکنیم ذوب آهن اصفهان در 
گام نخست با خودکفایی در تولید ریل به 
سراغ بومی سازی در سطح ملی رفت تا 
با تامین نیاز حوزه حمل و نقل ریلی در 
کشور وابستگی به واردات این محصول را 
کاهش دهد.
در واقع ذوب آهن در تالش است بومی 
سازی را در دو سطح درون سازمانی و ملی 
پیش برد که خوشبختانه در این راستا به 
موفقیت های خوبی دست یافته است.
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توسعه هرچه بیشتر شده و در نهایت محصولی با 
و  داخلی  بازارهای  راهی  کمتر  شده  تمام  قیمت 
خارجی شود. به طور کلی بومی سازی در تجهیزات 
بازارهای  در  رقابت پذیری  افزایش  به  نهایت  در 
به  توجه  با  امروز  نتیجه  در  می شود،  ختم  فروش 
افزایش جهانی قیمت فوالد و همچنین اهمیت ارز 
در  گذشته  از  بیش  سازی  بومی  نفتی،  غیر  آوری 

اولویت تصمیم ها قرار می گیرد.
از  نیز  داخلی  دانش  توان  که  نماند  ناگفته 
موضوع های مهمی بود که فوالد سازان را به موضوع 

بومی سازی و ساخت داخل امیدوار کرد.
ذوب آهن اصفهان در سالی که گذشت )1399( 
انجام  سازی  بومی  راستای  در  مهمی  های  اقدام 
صرفه  دالر  میلیون   ۵۲۴ از  میان  این  در  که  داد 
جویی در بخش بومی سازی کشور، ۲۷ درصد آن 
رقم  شک  بدون  است.  داده  اختصاص  خود  به  را 
تولید  بیشتر  چه  هر  توسعه  در  می تواند  شده  یاد 
سرمایه گذاری شده و اتفاق های خوبی را در گام 
و در گام  برای ذوب آهن و سهامداران آن  نخست 
داشته  همراه  به  کشور  فوالد  صنعت  برای  بعدی 

باشد.
فراموش نکنیم ذوب آهن اصفهان در گام نخست 
با خودکفایی در تولید ریل به سراغ بومی سازی در 
سطح ملی رفت تا با تامین نیاز حوزه حمل و نقل 
ریلی در کشور وابستگی به واردات این محصول را 

کاهش دهد.
در واقع ذوب آهن در تالش است بومی سازی 
را در دو سطح درون سازمانی و ملی پیش برد که 
خوبی  موفقیت های  به  راستا  این  در  خوشبختانه 

دست یافته است.
در حوزه درون سازمانی نیز تالش های بسیاری 
جمله  از  مختلف  بخش های  در  تا  گرفته  صورت 
مهندسی  شرکت های  به  کمک  قطعات،  پروژه ها، 
هدف  فنی،  دانش  توسعه  و  داخل  ساخت  و 

بومی سازی را محقق کند.
ارتقاء دانش فنی و استفاده از تجهیزات ساخت 
داخل با تحقق رشد بهره وری و کاهش هزینه ها 

عامل مهمی در رونق تولید خواهد بود آن هم در 
شرایطی که شیوع کرونا و وضع تحریم ها دست به 
دست هم داده تا اقتصاد کشور را از حرکت باز دارد. 
اما ایمان و باور موضوع ساخت داخلی برای گذر از 
این بحران به کمک فوالدسازان از جمله ذوب آهن 

اصفهان آمد.
داخل  ساخت  گذاری  هدف  میان  این  در  اما 
آن  از  نباید  که  دارد  همراه  به  دیگر  مهم  دستاورد 
دانشگاه«  و  »صنعت  ارتباط  کرد.  پوشی  چشم 
بود،  کشور  اقتصاد  در  مانده  مغفول  موضوعی 
بر توسعه اقتصادی  به واسطه آن عالوه  بحثی که 
نتیجه  در  بود.  خواهیم  نیز  اشتغال زایی  شاهد 
فوالد،  صنعت  توسعه  راستای  در  بود  آن  بر  تالش 
شعار ارتباط »صنعت و دانشگاه« را محقق سازیم 
که خوشبختانه در این زمینه نیز اتفاق های خوبی 
به مرحله اجرا و انعقاد قرارداد رسیده است. امروز 
ظرفیت های  از  استفاده  بیشترین  بر  ما  دیدگاه 
به  بومی سازی است،  و  تولید  توسعه،  دانشگاه در 
همین دلیل این موضوع نیز جزو اولویت های اصلی 
تحقق  آن شاهد  در سایه  تا  قرار گرفت  آهن  ذوب 

اهداف بزرگی همچون بومی سازی باشیم.
اتفاق های رخ داده گواه آن است که بومی سازی 
اصفهان  آهن  ذوب  اصلی  های  سیاست  میان  در 
و  بری  ارز  کاهش  شاهد  آن  توسعه  با  تا  دارد  قرار 
افزایش اشتغال زایی باشیم. فراموش نکنیم توسعه 

بهره وری خواهد شد  افزایش  به  منجر  تکنولوژی 
اتفاقی که امروز تمامی فوالد سازان جهان به دنبال 
آن هستند. اما در این میان لزوم تحقق این موضوع 
برای فوالدسازان ایران که در جبهه جنگ اقتصادی 

فعالیت می کنند بیش از فوالدسازان جهان است.
حمایت های  نیازمند  فوالدسازان  راستا  این  در 
هرچه بیشتر از سوی دولت و سازمان های مربوط 
بود.  خواهند  بومی سازی  توسعه  راستای  در 
فراهم سازی زیرساخت های الزم برای توسعه دانش 
کمک  نفتی  غیر  اقتصاد  رشد  به  می تواند  بومی 
کند و این اتفاق با همراهی دولت، فوالد سازان و 
دانشگاه ایجاد خواهد شد. صنعت با حمایت های 
تولید  موانع  رفع  راستای  در  دولت  بیشتر  هرچه 
می تواند در جایگاه خوبی قرار گرفته و درآمدهای 

ارزی کشور را افزایش دهد.
توسعه  برای  پربار  سالی  تواند  می  سال 1400 
بومی سازی در صنعت فوالد کشور باشد اما الزمه 
آن توجه ویژه دولت جدید است که فرمان هدایت 
کشور را برای چهار سال پیش رو به دست می گیرد.

خط  در  امروز  فوالدسازان  جمله  از  صنعتگران 
مقدم تولید قرار دارند و سپر بال در برابر تحریم ها 
شده اند، نگذاریم برخی موانع و مشکالت زخم های 
مانده بر تن صنعت را افزایش دهد و آن را از حرکت 

باز دارد و نوش دارو پس از مرگ سهراب شود.
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دکتر مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان در 
مجلس شورای اسالمی و سخنگوی کمیسیون 

اقتصادی
*اصالح تصمیم های شتاب زده قبلی،مبنای 

سیاست گذاری های دولت جدید قرار گیرد

اصالح تصمیم های شتاب زده و نادرست دولت در 
گذشته کمک فراوانی در عبرت گیری و بهبود روندها 
به دولت منتخب می نماید و به نظر می رسد اقدام های 
زیر می تواند سه محور مهم دولت آینده برای حمایت 
از زنجیره تولید فوالد در کشور باشد که با عزمی دو 

چندان نسبت به تحقق آن برنامه ریزی داشته باشد :  
1( لزوم تدوین استراتژی روشن و مشخص از ابتدا 

تا انتهای زنجیره فوالد
از  فوالد  زنجیره  در  روشنی  استراتژی  متأسفانه   
سنگ آهن تا محصول نهایی در وزارت صمت وجود 

ماهنامه فوالد بررسی کرد :

صنعتفوالد،روزهایهمدلیراانتظارمیکشد

صنعـت فـوالد بـه عنـوان یکی از مهمتریـن صنایع ارزش آفریـن کشـور،در اوج تحریم های ظالمانه دشـمن،طعم تلـخ تحریم داخلی 
را آن هـم در سـال جهـش تولیـد چشـید و بـا تمام وجود احسـاس کرد. تحریمـی که همچون قفلی بـر پای تولید کنندگان فوالد، سـبب 
شـد نتواننـد بـا ظرفیـت کامـل تولیـد کننـد، بازارهـای هـدف شـان را بـه واسـطه محدودیـت هـای صادارتـی و قیمـت گذاری از دسـت 
بدهنـد، انـرژی مـورد نیـاز خـط تولیـد را بـا وقفـه های بسـیار دریافت کننـد و ... .  قفلی کـه کلید آن در مسـیر واگرایی ها گم شـده بود 

و صنعـت فوالد از بسـته بـودن آن رنج می کشـید.
در سـال تولیـد، پشـتیبانی هـا و مانـع زدایـی هـا و بـا تغییـر دولـت و چنـدی پیـش ترکیـب مجلـس شـورای اسـالمی، صنعـت فـوالد 
چشـم بـه گشـایش هـای منطقـی دارد تـا بتوانـد همچـون گذشـته در ابعـاد مختلف تـوان کارگـران توانمنـد ایرانـی را در راسـتای تولید 
ایرانـی یکبـار دیگـر بـه جهانیـان اثبـات نمایـد. جمعـی از صاحب نظـران صنعت فـوالد کشـور در گفتگـو با ماهنامـه فـوالد دیدگاه های 

خـود را در ایـن زمینـه مطـرح کردنـد کـه در ادامـه می خوانید.
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این نقشه راه، ضروری است.  بنابراین تدوین  ندارد 
به گونه ای که معدن کاران و سایر واحدهای مختلف در 
زنجیره تولید مطلع گردند که چه تکالیف و وظایفی را 
در این زنجیره ارزش به عهده دارند. متأسفانه امروز 
معدن کاران و شرکت های معدنی با فراموشی نقش 
و جایگاه اصلی خود، وارد بخش های دیگر زنجیره  
تولید فوالد شده اند که این موضوع مشکالت فراوانی 
را برای شرکت های بزرگ تولیدکننده فوالد ایجاد کرده 
است به شکلی که این شرکت ها را جهت تأمین مواد 

اولیه دچار مشکل نموده اند. 
2( لزوم پرهیز از قیمت گذاری دستوری و ایجاد 

فضای رانت و سوداگری
 دولت آینده باید از هرگونه قیمت گذاری و مداخله 
به  منجر  نه  تنها  امر  این  کند چراکه  پرهیز  بازار  در 
حمایت از مصرف کننده نمی شود بلکه در نهایت به 
خواهد  تمام  نیز  مصرف کننده  و  تولیدکننده  ضرر 
شد و سود فراوان آن نصیب رانت خواران و سوداگران 

خواهد شد. 
 3(  لزوم ثبات بخشی در سیاست گذاری ها

سومین نکته مد نظر دولت جدید در زمینه فوالد 
بایستی ثبات در سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها 
باشد زیرا هر چه بازار فوالد، نوسان و التهاب داشته 
مناسب تر  سوداگران  جوالن  برای  فضا  باشد، 
خواهد بود و مصرف کننده زیان بیشتری می دهد؛ 
بنابراین سیاست گذاران می توانند با تصمیم گیری و 
سیاست گذاری منطقی و با ثبات خود، بازار را از ثبات 

بیشتری برخوردار نمایند.

حسین رجایی،نماینده مردم شهرستان لنجان در 
مجلس شورای اسالمی:

* هنوز خام فروشی برقرار است اما برنامه 
صادرات محقق نشده است

صنعت فوالد کشور در دولت جدید،نیازمند یک 
تحول بزرگ است زیرا این صنعت عظیم با شاخص 
های موثر بر اقتصاد کشور افق روشنی را پیش رو دارد 
که متاسفانه بهره گیری احسن از آن مغفول مانده 

است. 
اعتقاد دارم دولت جدید باید تحول در صنعت فوالد 
را در سه محور پیگیری نماید که عبارتند از : الف( 
تامین پایدار مواد اولیه واحدهای فوالدسازی کشور، 
با وجود کمبود ذخائر معدنی هنوز هم معادن بسیاری 
در کشور وجود دارد که متاسفانه به دلیل نبود نظارت 

ها سه فرایند شناسایی،اکتشاف و استخراج از آنها به 
صورت استاندارد انجام نمی گیرد. از آن سو، وزارت 
صمت با صدور بخشنامه ای اعالم کرد تا زمانی که نیاز 
واحدهای فوالسازی داخل کشور تامین نشود،معادن 
اجازه صادرات ندارند اما به دلیل عدم نظارت کافی و 
الزم می بینیم که انبارهای حاشیه خلیج فارس ُپر از 
دپوی مواد اولیه است،همان خوراکی،که بقاء صنایع 
فوالدی کشور به آنها وابسته است. چرا باید این روند را 
شاهد باشیم مگر ممنوعیت صادرات مواد اولیه ابالغ 
عنوان  به  اولیه  مواد  پایدار  تامین  لذا  است؟  نشده 
است  نیاز  کشور  فوالد  صنعت  تحول  در  گام  اولین 

سرلوحه برنامه های دولت جدید باشد. 
صادرات  جهانی،موضوع  بازارهای  حضوردر  ب( 
به  است  نیاز  کشور  برای  آن  باالی  های  ظرفیت  و 
عنوان دومین محور مورد توجه قرار گیرد. بر اساس 
برنامه تعریف شده در سال 1400 از صادرات فوالد 
عقب هستیم،در سال 99 به میزان هشت میلیون 
تن صادرات داشتیم در حالی که باید 10 میلیون تن 
صادرات محقق می شد. در کشور حدود 31 میلیون 
تن فوالد تولید می شود از این میزان باید 50 درصد 
صادر شود اما متاسفانه سال گذشته رقم صادراتی 
کرد.  تجربه  را  بسیاری  افت  فوالد،  حوزه  در  کشور 
فوالدی  برای صادرات محصوالت  باید  دولت جدید 
یک استراتژی مدون داشته باشد. قبول داریم تحریم 
ها و موانع بسیاری وجود دارد اما تحقق صادرات با 
ظرفیت باالی کشور نظیر مرزهای پهناور، دسترسی 
به آب های آزاد و... فرصت های بالقوه ای است که 

باید برای بالفعل نمودن آن تالش کرد.
ج ( تنظیم بازار فوالد، متاسفانه در یکی دو سال 
های  دخالت  فوالد  گذاری  قیمت  دولت،در  اخیر 

بسیاری داشت، این موضوع رانت ها و آسیب های 
بسیاری را به صنایع فوالدی کشور وارد ساخت.  این 
تجربه برای دولت جدید ایجاد شده است که از قیمت 
محصوالت  برای  قیمت  تعیین  و  دستوری  گذاری 
فوالدی و همچنین صدور بخشنامه های خلق الساعه 
فاصله بگیرد و در راستای تحقق شعار سال از صنایع 

فوالدی کشور حمایت داشته باشد. 
به اعتقاد بنده دولت جدید باید تحولی را در صنعت 
فوالد کشور ایجاد کند که مبنای اصلی آن حمایت از 

زنجیره تامین و تولید فوالد باشد .

محمد ابکاء، رییس هیات مدیره شرکت
فوالد تکنیک و مشاور طرح جامع فوالد کشور: 

* پیاده سازی اصل 44،
زنجیره تولید فوالد را گسست

با اینکه اصل 44، اصل پیشرفته ای بود اما پیاده 
سابق،ضربه  فوالد  تولیدی  واحدهای  در  آن  شدن 
معدن  از  تولید  زنجیره  واحدها  این  زیرا  بود  زننده 
تا محصول را در اختیار داشتند اما وقتی واگذاری 
ها شروع شد،این زنجیره گسست یعنی واحدهای 
معدنی از تولید کنندگان فوالد جدا شدند در نتیجه 
اختیار مواد اولیه از این واحدها گرفته شد و بدتر از 
تولید  دلیل  این  به  شدند.  ها،فوالدساز  معدنی  آن 

کنندگان فوالد با مشکل مواجه هستند. 
سیاستی که رییس جمهور جدید می تواند داشته 
باشد، این است که در زمان حاضر که همه حلقه ها آزاد 
شدند اواًل قیمت گذاری را حذف  کند تا شرایط رقابتی 
دستوری.  نه  و  باشد  آزاد  باید  صادرات  ثانیًا  و  شود 
مواد  نتوانستند  اگر  باشند  آزاد  تولیدی  واحدهای 
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اولیه خودشان را از داخل کشور تامین کنند، واردات 
انجام دهند و در مقابل برای صادرات نیز محدودیتی 
نداشته باشند و از مسیر صادرات، نهاده های تولید 
خود را تامین کنند.  با واگذاری معادن، مالکیت آنها 
از دست رفت اما نمی توانیم توجیه کنیم یک واحد 
مواد اولیه نداشته باشد و بعد بگویند صادرات مطابق 
دستورالعمل و یا گاهی ممنوع باشد و همچنین فشار 
بیاورند که ارز آن باید وارد کشور بشود. از آن سو تولید 
داخل را قیمت گذاری از نوع نامتناسب داشته باشند.  
اگر قرار است کل فوالد آزاد شود باید همه بخش ها 
را در بر بگیرد و شاهد قیمت گذاری نباشیم. کنترل 
کردن  محدود  اما  باشد  حاکم  باید  دولت  نظارتی 

صادرات و محدودیت ارائه به بازار باید حذف شود. 

منصور یزدی زاده
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان: 

* تعادل در زنجیره فوالد، عدالت در توزیع و 
ثبات در بازار، انتظار فوالدسازان از دولت آینده

حمایت از تولید داخل مقوله ای عام و راهبردی 
است اما اینکه در عمل چقدر به آن پایبند هستیم 
مهمترین  که  دارد  بستگی  مختلفی  عوامل  به 
تولید  باید  رویکرد  این  با  است.  ملی  منافع  شان 
داخل را به سطحی از خود باوری و اعتماد برسانیم 
انتخاب  وارداتی،  کاالی  با  قیاس  در  جامعه  که 
این  به  باشد. دستیابی  داخلی  کاالی  نخست شان 
تسهیل  و  تولید  از  گیر  پا  و  قیود دست  رفع  و  مهم 
کاهش  بدون  شده  تمام  قیمت  کاهش  جهت  در 
 کیفیت کاال،بسیار سخت است اما نشدنی نیست.

در خصوص صادرات محصول نهایی، متاسفانه دامنه 
بازارهای صادراتی کاالهای ایرانی بسیار محدود شده 
و عالوه بر تحریم و چالش های دیگر، عدم برنامه ریزی 
و ترسیم نقشه راه منجر به از دست دادن بازارهای 
صادراتی گردیده است، بازارهایی که حفظ آنها در 

دنیای امروز کار دشواری است.
تغییرات پی درپی دستورالعمل  و بخشنامه ها نیز 
مزید بر علت می شود. سرمایه گذاری در صنعت فوالد 
نیازمند اعتماد به تصمیم گیران برای ایجاد ثبات در 
بازار فوالد داخل و صادرات است و بنابراین مشارکت 
می تواند  که  است  گزینه ای  تنها  خصوصی  بخش 

توسعه صنعت کشور را تضمین نماید.
ابتدا  از همان  دولت سیزدهم  که  انتظار می رود 
از  به مسایل صنایع مختلف  نگاهی کارشناسانه  با 
بدنه صنعت جلوگیری  به  بیرونی  انتقال فشارهای 
نماید. حرکت  برنامه  و  استراتژی  پایه  بر  و   کرده 
فوالدسازان،  بین  تولید  نهاده های  عادالنه  توزیع 
موضوعی است که سنگ بنای آن بر پایه دولتی بودن 

همه شرکت های معدنی گذاشته شده بود.
با واگذاری های انجام شده بر پایه اصل 44 قانون 
اساسی، پذیرش قالب و پوسته خصوصی، تغییر در 
نگرش توسعه ای شرکت ها و ادغام به روش عمودی، 
 موضوع در حد ابالغیه های کاغذی باقی مانده است.
اینکه بعضی از شرکت های فوالدی بخش عمده ای از 
سهمیه های تخصیصی را دریافت می کنند و بعضی از 
این سهمیه فقط عنوانش را بهره می برند  خود گویای 
نیاز است. مورد  نهاده های  توزیع  در   میزان عدالت 
وزارت صمت صادرات  خوشبختانه در سال ۱۴۰۰ 
بورس  در  عرضه  کف  رعایت  شرط  با  را  فوالد 
نگرانی  از  هم  باز  اقدام  این  اما  نمود.  آزاد  کاال 
بر  عالوه  که  چرا  کاهد،  نمی  فوالدی  شرکت های 
این  همواره  رسمی،  غیر  صادرات  بابت  نگرانی 
اثر  بر  پیشین  روند  هم  باز  که  دارد  وجود  امکان 
باز  و  شود  گرفته  سر  از  غیرکارشناسی  دیدگاه های 
 هم شاهد بخشنامه های متضاد و متناقض باشیم.
های  سال  فاصله  در  بازار  طبیعی  روند  در  دخالت 
تولیدکنندگان  به  تومان  میلیارد  تا 99  هزاران   97
این  از  ریالی  که  نمود  وارد  خسارت  کشور  فوالدی 
مبالغ به جیب مصرف کننده نهایی نرفت و هر آنچه 
گردید. سرازیر  گران  واسطه  و  دالالن  جیب  به   بود 
انتظار است دولت جدید با برنامه و استراتژی بلند 
متورم  نقاط  و  کند  بازنگری  فوالد  زنجیره  در  مدت 

و  یکنواختی  و  خارج  بودن،  نامتوازن  از  را  زنجیره 
پیوستگی متعادل در زنجیره فوالد را بهبود ببخشد.

عدالت  معنای  به  فوالد  زنجیره  در  تعادل  ایجاد 
معنای  به  بلکه  نیست  فوالد  زنجیره  در  سود  توزیع 
برخورداری از سود مناسب و متناسب با میزان سرمایه 
گذاری، درایت و تدبیر مدیریتی و ... می باشد. اعتبار 
بخشیدن به برندهای ملی و کاالهای تولید داخل که 
به سختی و با مرارت زیاد تولید می شوند، بازارهای 
صادراتی که به سختی به دست می آیند و با اندک 
نامالیماتی امکان از دست رفتن آنها وجود دارد نیاز 
است بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و از این رو 
دستورالعمل های  و  بخشنامه  صدور  است  شایسته 
به کمترین تعداد   ... و  با کاالهای صادراتی  مرتبط 
اندک  همان  صدور  از  پیش  و  شود  رسانده  ممکن 
و نخبگان آن  نیز، نظرات کارشناسان  بخشنامه ها 
صنعت شنیده شود تا کمترین آسیب به اعتبار، برند 
و بازارهای صادراتی وارد شود. انتظار است در توزیع 
مواد اولیه مورد نیاز همه واحدهای فوالدی، عدالتی 
برقرار شود تا متناسب با هزینه های تحمیلی تولید و 
سرمایه گذاری های انجام شده، کل زنجیره منتفع 
و  قید  حذف  با  که  برسد  روزی  شاءالله  ان  و  شود 
بندهای دست و پاگیر و مانع زا و هدفمند شدن واقعی 
یارانه ها، دخالت دولت را در هیچ بخش زنجیره شاهد 
نباشیم و با معیارهای واقعی تولید و بازار، زنجیره به 

تعادل برسد.
 سال پشتیبانی ها و مانع زدایی ها را قدر بدانیم و 
انتظار  به مقصودی که  برای رسیدن  باشد  تمرینی 

همه تولیدکنندگان واقعی زنجیره فوالد است. 

 سال پشتیبانی ها و مانع زدایی ها را 
قدر بدانیم و تمرینی باشد برای رسیدن 
به مقصودی که انتظار همه تولیدکنندگان 
واقعی زنجیره فوالد است.

ایجاد تعادل در زنجیره فوالد به معنای 
عدالت توزیع سود در زنجیره فوالد نیست 
بلکه به معنای برخورداری از سود مناسب و 
متناسب با میزان سرمایه گذاری، درایت و 
تدبیر مدیریتی و ... می باشد.
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امیرحسین نادری، مدیرعامل شرکت
سرمایه گذاری توسعه معادن  و فلزات: 

* برنامه ریزی منسجم و گسترش صنایع 
معدنی، ثروت و اشتغال آفرینی را رقم می زند

حوزه معدن و صنایع معدنی از جمله حوزه هایی 
است که می تواند عزت و سربلندی ایران اسالمی را 
به دنیا نشان دهد. یکی از خواسته های اصلی مردم از 

دولت ها ایجاد اشتغال است.
و  کشور  در  موجود  زیرساخت های  به   توجه  با 
قیمت  افزایش  لحاظ  به  که  مطلوبی  فرصت های 
آمده  به وجود  دنیا  در  اکنون  ها  کامودیتی  جهانی 
است، ظرفیت های بی شماری برای بهره مندی از 
این حوزه وجود دارد و می توانیم با برنامه ای منسجم 
به اهداف از پیش تعیین شده در گسترش صنایع 
معدنی و حوزه های وابسته دست پیدا کنیم که ثمره 

آن ایجاد ثروت و اشتغال خواهد بود. 
قیمت جهانی محصوالت معدنی در حال افزایش 
است و هم اکنون در پیک قیمتی قرار دارد و این مهم 
می شود  محسوب  معدنی  کشوری  که،  ایران  برای 
سبب ایجاد حداکثر ارزش آفرینی در این حوزه ها و 
دستیابی به سهمی مناسب در بازار جهانی خواهد 
شرکت های  اکنون  که  هستیم  آن  شاهد  ما  شد. 
بورسی و همچنین بخش خصوصی با تالش گسترده 
بهره وری بسیار خوبی را در  شرایط سخت تحریم 
اقتصادی برای کشور رقم زده اند. با توجه به وضعیت 
کشور در بهره مندی از معادن متنوع و همچنین مزیت 
ایجاد  ریال  و  ارز  نرخ  تفاوت  سبب  به  که  صادراتی 
وابسته  صنایع  و  معدن  توسعه  برای  فرصتی  شده، 

جمهوری  ریاست  انتخابات  در  است.  گرفته  شکل 
اخیر، اغلب شعارهای کاندیداهای محترم در زمینه 
ایجاد اشتغال و بهبود شرایط معیشتی بود که با توجه 
به پتانسیل های مناسب کشور در این بخش، بنظر 
صنایع  و  معدن  حوزه  در  گذاری  سرمایه  رسد  می 
معدنی می تواند در تحقق این شعارها راهگشا باشد.  

سید حسین احمدی، عضو هیات نمایندگان اتاق 
ایران و عضو هیات رییسه انجمن تولید کنندگان فوالد 

ایران: 
* تعامل دولت و مجلس می تواند صنعت فوالد را 

در ریل پیشرفت قرار دهد و بالعکس 
به نظر می رسد در سال های پیش رو، دو عامل 
و  تولید،توسعه  پایدار  روند  در  کننده  نگران  و  مهم 
شرایط مالی،اقتصادی صنعت فوالد،به عنوان صنایع 
مدیران  برخی  دارند.  بازدارنده  تاثیرات  بر  انرژی 
فوالدی که دایمًا و بی پروا اخبار مربوط به رکوردهای 
فروش،کسب در آمد و سودهای سالیانه با رشد چند 
کاماًل  باید  کردند،  می  َکرنا  و  بوق  را  درصدی  صد، 
مراقب باشند که دیگر شرایط همانند گذشته نخواهد 

بود.
برنامه  بدون  و  مکرر  محدودیت های  اعمال 
شرکت های برق منطقه ای ناشی از کمبود برق و به 
تناسب آن شرایط بدتر برای گاز در فصل سرما که 
هنوز چشم انداز روشنی برای آن متصور نیست و کاماًل 
بدیهی است صنعت فوالد به عنوان پر مصرف ترین 
های  هزینه  دلیل  به  که  بر  انرژی  صنایع  از  بخش 
هنگفت سرمایه گذاری و فرایند تولیدکه ناگزیر است 

با هر گونه توقف برنامه ریزی نشده بجنگد تا قیمت 
تمام شده خود را در عرصه رقابت کنترل کند احتمااًل 
یکی از قربانیان اصلی در این تنگناها، انرژی خواهد 

بود. 
به نظر می رسد مجلس یازدهم برای تامین بخش 
قابل توجهی از کسری بودجه و نگاه غیرکارشناسی 
به سودهای فوالد در یکی دو سال اخیر دنبال فرصتی 
است تا با هماهنگی دولت جدید، تحت عناوینی از 
جمله تولید انبوه مسکن ارزان قیمت،کاهش یا حذف 
گران  با  مبارزه  فوالد،  در  انرژی  یارانه های  تدریجی 
فروشی، تنظیم بازار و غیره اعمال فشار بر صنعت 

فوالد داشته باشد.
باید  اواًل  چالشی  و  دشوار  فضای  چنین  در  لذا 
این سئوال در محافل راهبردی و برنامه ریزی مطرح 
همه  با  بر  انرژی  صنایع  این  چنانچه  اگر  که  شود 
توسعه ای  متعدد  ریزهای  و سر  دستاوردهای کالن 
و اقتصادی که برای کشور دارند، نبودند، آیا امکان 
گذشته  همانند  اینکه  یا  بود؟  میسر  انرژی  صدور 
سهم انرژی کشورمان توسط کشورهای همسایه از 
سفره های مشترک زیر زمینی تاراج می رفت؟ ثانیًا اگر 
واحدهای فوالد، سودهای کالن دارند و عامل اصلی 
محرک توسعه در فوالدسازی،احیاء و پایداری معادن 

می باشند آثار و برکات آنها به کجا می رود ؟
 لذا از دولت جدید انتظار است : 

• با توجه به تشدید خشکسالی ها و اثرات آن در 
نیروگاه های آبی و قطعی های پیاپی در صنعت برق 
و اعمال محدودیت های مضاعف در صنایع انرژی 
بر،دولت از توان باز دارندگی و حمایتی ماده 25 قانون 

بهترین مرجع برای صدور مجوز 
تاسیس، انجمن تولید کنندگان 
فوالد است تا از این مسیر ابتدا 
کمبودها  شفاف سازی و سپس 
توازن بین بخش ها ایجاد شود.  
لذا در جاهایی که نیاز به تاسیس 
داریم با در نظر قرار دادن توسعه 
هایی که  انجام شده و افق چشم 

انداز 1404  می توان کارخانه 
هایی را ظرفیت سازی کرد تا این 

توازن ایجاد شود.  
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کسب و کار و رفع موانع تولید و تبصره های آن برای 
جبران خسارت و حمایت از تولید در مقابل رفتارهای 

غیر منصفانه شرکت های گاز و برق استفاده نماید. 
• وضعیت نگران کننده عرضه و تقاضا یا تولید و 
مصرف انرژی در کشور و استهالک شدید نیروگاه ها، 
چشم انداز تاریکی را نوید می دهد زیرا در مصارف 
خانوارها نیز فرهنگ صحیح مصرف نهادینه نشده 
است. ضرورت اعمال مدیریت و فرهنگ سازی در 
الگوی مصرف و ضرورت حرکت به سمت قیمت های 
جهانی به ویژه در صنایع بزرگ و انرژی بر که هم با 
در  را  خود  محصوالت  جهانی،  قیمت های  شرایط 
داخل کشور عرضه کنند و هم انرژی را با قیمت های 
جهانی مصرف کنند الزم است مورد بازبینی قرار گیرد 
و دولت با کمک مجلس در یک بازه زمانی چندین 

ساله وارد عمل شود . 
از آن جایی که شاکله بودجه بندی و اقتصاد   •
گذاری ها،  سرمایه  و  سرمایه  بورس،بازار  در  کشور 
کالن بنگاه های اقتصادی و حساسیت های اقتصادی 
دولت بر مبنای دالر با ارزش 25 هزار تومان تقریبًا 
مراقب  مجلس  و  دولت  باید  است،لذا  گرفته  شکل 
باشند تا مذاکرات و توافقات برجامی که در مراحل 
انتهایی به ثمر رسیدن است یکباره با شوک شدید 
و  نیاورد  به وجود  کنترل قیمت دالر،بحران دیگری 

روند تولید،صادرات و توسعه آسیب نبیند. 

رضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن 
تولید کنندگان فوالد ایران:  

* بخشنامه ای که بگوید به هیچ وجه بخشنامه 
صادر نکنیم را نیاز داریم 

طی  فوالد  صنعت  در  شده  انجام  واگذاری های 
میلیارد  هزار  بر 100  بالغ  رانتی  گذشته  سال های 
دالل ها  و  واسطه ها  جیب  به  که  کرد  ایجاد  تومان 
سرازیر شد و برای صنعتگر و مصرف کننده ثمره ای در 
پی نداشت. از آن طرف بخشنامه هایی که بدون پیش 
بینی و همفکری صادر کردند سردرگمی برای سیستم 
و کاهش سرعت معامالت را در پی داشت. معامالت 
بسیاری را دیدیم که با قیمت های پایین انجام شدند  
و بازرسین روی آن دست گذاشتند،حتی به مراجع 
باال هم منتقل شد اما متاسفانه زیان آن متوجه  بخش 
صنعت شد. لذا به جای این بخشنامه ها باید صرفًا 
یک بخشنامه صادر شود که به هیچ وجه بخشنامه 
صادر نکنیم. اگر این اتفاق رخ دهد و اجازه دهند 
تولید کننده، مصرف کننده و بورس، وظایف شان را 
انجام دهند، قیمت ها واقعی می شود و عدالت بین 
مصرف کننده نهایی و تولید کننده ایجاد می شود. در 
خصوص محصوالت در بخش تختال، تقاضا بیشتر از 
تولید می باشد و نیاز است روی صادرات ورق حداقل 
10 در صد تعرفه، اسلب 20 درصد، آهن اسفنجی 
30 درصد، کنسانتره 40 درصد و برای سنگ هم 50 
در صد تعرفه وضع شود تا بتوانیم از سنگ در داخل 

هم استفاده کنیم.  بهترین مرجع برای صدور مجوز 
تاسیس، انجمن تولید کنندگان فوالد است تا از این 
سپس  و  شده  شفاف سازی  کمبودها   ابتدا  مسیر 
توازن بین بخش ها ایجاد شود.  لذا در جاهایی که نیاز 
به تاسیس داریم با در نظر قرار دادن توسعه هایی که  
انجام شده و افق چشم انداز 1404  می توان کارخانه 
هایی را ظرفیت سازی کرد تا این توازن ایجاد شود.  
اینکه چه میزان تولید داشته باشند و چه موقع در مدار 
قرار گیرند تا  زنجیره گسسته نشود و شاهد کمبود 
نباشیم نیاز به کنترل دقیق دارد در این راستا انجمن 

برای وزارت صمت نقش کلیدی دارد.
لذا دولت جدید و مجلس برای توسعه و پیشرفت 

صنعت فوالد نیاز است به چند نکته زیر توجه کنند: 
در  هدفمند  صورت  به  باید  مجلس  و  دولت   •
راستای تحقق اهداف بلند مدت برنامه ریزی داشته 

باشند . 
• نیاز است زیرساخت ها در بخش های مختلف 
ایجاد شوند به عنوان مثال در بخش برق، گاز، حمل 
و نقل، اکتشاف، بنادر و ... . لذا برنامه سال 1404 
باید به نحوی نوشته شود که هر یک از این بخش ها به 
موازات یکدیگر پیش بروند و حمایت های الزم از سوی 
دولت و مجلس به شیوه های مختلف و با هماهنگی 
انجمن ها انجام گیرد تا صنعت فوالد در یک مسیر 
شفاف و بدون دخالت های گذشته به حرکت رو به 

جلو ادامه دهد.

قیمت جهانی محصوالت معدنی در حال افزایش است و هم اکنون در پیک قیمتی قرار دارد و این مهم برای ایران که، کشوری معدنی محسوب می شود 
سبب ایجاد حداکثر ارزش آفرینی در این حوزه ها و دستیابی به سهمی مناسب در بازار جهانی خواهد شد. ما شاهد آن هستیم که اکنون شرکت های بورسی 

و همچنین بخش خصوصی با تالش گسترده بهره وری بسیار خوبی را در  شرایط سخت تحریم اقتصادی برای کشور رقم زده اند.
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ارتباط صنعت و دانشگاه از دیرباز مورد توجه قرار 
در  است.  نشسته  ثمر  به  عمل  در  کمتر  اما  داشته 
سوی  از  شده  ارائه  مقاالت  تعداد  دانشگاهی  مراکز 
و  علمی  توسعه  نه  گیرد،  می  قرار  مالک  دانشجو 
فناوري در سطح کشور. متاسفانه این مقاالت و پایان 
نامه ها اکثر اوقات بدون بهره برداری آرشیو می شوند 
و گره ای از مشکالت صنایع کشور باز نمی کنند زیرا 
زمان حال مالک قرار می گیرد و نه اثربخشی برای 
آینده کشور . از آن سو صنایع برای همراستا شدن با 
تکنولوژی روز دنیا به دانش و تخصص نخبگان نیاز 
گویی  روند.  می  دانشگاهیان  سراغ  کمتر  اما  دارند 
دانشگاه(  و  )صنعت  کشور  راهبردی  حلقه  دو  این 
تعامل  به  نیازی  و  دارند  جداگانه  مسیری  یک  هر 
و  آموزش،پژوهش  معاون  قبادیان  برات  بینند.  نمی 
به  فوالد  ماهنامه  با  گفتگو  در  صمت  وزارت  فناوری 
تعامل  پرداخته است، طرحی که  تاپ  تشریح طرح 
اثربخش بین صنعت و دانشگاه را به صورت برد برد 

اجرایی نموده است. 
برات قبادیان ابتدا به اهداف طرح ملی توانمند 
سازی تولید و توسعه اشتغال پایدار)تاپ( پرداخت و 
گفت : پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع 

تغییر  بر  مبنی   ،1396 سال  مهرماه  در  نخبگان 
رویکرد صنعت از مونتاژکاری به نوآوری در یک بازه 
و  توسعه  پرشتاب  روند  به  توجه  با  و  ده   ساله  زمانی 
انقالب  چهارم  موج  قالب  در  کشورها  پیشرفت 
ارتقاء  و  نفوذ  کسب   وکارها،  چابکی  لزوم  صنعتی، 
سرمایه  های  کارگیری  به    طریق  از  فناوری  سطح 
انسانی به   عنوان یکی از اهداف و برنامه   های اصلی 
در  ویژه  ای  اقدامات  تجارت  و  صنعت،معدن  وزارت 

این   خصوص انجام شد. 
وی افزود : در این راستا معاونت آموزش، پژوهش 
کانونی  نقطه  به   عنوان  صمت  وزارت  فناوری  و 
رسالت  بر  بنا  و  فناورانه  و  پژوهشی  مراکز  با  ارتباط 
توانمندی  های  از  بهره  مندی  خصوص  در  خود 
چالش  های  و  نیازها  رفع  در  کشور  فناورانه  و  علمی 
پرشتاب  تحوالت  با  همگامی  همچنین  و  بخش 
عنوان  با  طرحی   1396 سال  ماه  آبان  از  جهانی، 
پایدار  اشتغال  توسعه  و  تولید  سازی  توانمند    «
بنیان  دانش    هدف  با  طرح  این  کرد.  آغاز  )تاپ(« 
  شدن بنگاه  ها، استفاده از توانمندی اعضای هیأت 
ارتقاء  تکمیلی،  تحصیالت  دانشجویان  و  علمی 
خدمت  مشمول  فارغ  التحصیالن  مهارت  سطح 

سربازی،  ظرفیت  سازی اشتغال از طریق خلق ارزش 
افزودۀ جدید و تأمین اشتغال زایشی و پایدار توسط 
معاونت متبوع پیشنهاد و به   عنوان یکی از طرح  های 
در  گرفت.  قرار  توجه  مورد  صمت  وزارت  اولویت  دار 
اجرای  برای  الزم  زیرساخت  های  گذشته  سال  دو 
و  با همکاری  و  تاپ شکل گرفت  هر چه   بهتر طرح 
همکاران  و  وزارتخانه  ستاد  همکاران  بی  وقفه  تالش 
ما در سازمان  های صنعت، معدن و تجارت استانی، 

دستاوردهای قابل توجهی حاصل شد.
صمت  وزیر  فناوری  و  پژوهش  آموزش،  معاون 
بخش  دو  طرح  این  مشخص  طور  به   : کرد  تصریح 
عرضه و تقاضا را شامل می شود. بخش تقاضا کلیه 
را  دولتی  و  عمومی  خصوصی،  فعال  بنگاه  های 
از مراجع )صنعت،  شامل مي شود که دارای مجوز 
تقاضای  بخش  این  هستند.  خدمات(  و  کشاورزی 
خود  فناورانه  و  پژوهشی  نیازهای  و  انسانی  نیروی 
نموده  وارد  تاپ  سامانه  به  موسوم  ای  سامانه  در  را 
باید  رو  این  از  می  گیرند.  قرار  طرح  چارچوب  در  و 
گفت بخش تقاضا، کلیه بنگاه  های فعال خصوصی، 
نام  ثبت  تاپ  سامانه  در  که  است  دولتی  و  عمومی 
صالحیت  سنجش  شیوه   نامه  اساس  بر  و  نموده 
طرف تقاضا مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت 
یکی  حداقل  به  دارند  تمایل  و  باشند  شده  پذیرفته 
از  بنگاه  نیاز  رفع   : کنند  اقدام  حالت  سه  این  از 
و  تکمیلی  تحصیالت  پایان  نامه  های  تعریف  طریق 
معین،  زمان  مدت  در  بنگاه  در  دانشجویان  حضور 
رفع نیاز بنگاه از طریق حضور اعضای هیأت علمی 
پژوهشی  و  عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه  ها 
و  معین  زمان  مدت  در  بنگاه  در  پروژه  تعریف  و 
خدمت  مشمول  دانش  آموختگان  به  کارگیری 

سربازی در بخش  های تخصصی و مرتبط.
این مقام مسئول ادامه داد : بخش عرضه شامل 
تاپ"،  طرح"دانشجو  این  در  که  است  کسانی  همه 
"استاد تاپ"و یا "سرباز تاپ" نامیده شده و از طریق 
ثبت نام در"سامانه تاپ" واجد شرایط تشخیص داده 
داوطلبان  تاپ  سرباز  شوند.  می  طرح  وارد  و  شده 
خدمت دانش آموخته کارشناسی، کارشناسی ارشد 

ت�باط صنعت و دا�نشگاه است ید ار� تاپ، شاه کل� طرح �

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیر صمت: 

Scientific-Cultural-Social Magazine
Esfahan Steel Company

11شماره 267     خرداد و تیر 1400



و دکتری که بر اساس شیوه  نامه سنجش صالحیت 
طرف عرضه مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت 
می  شامل  را  باشند  شده  پذیرفته  تاپ  طرح  در 
علمی  هیأت  اعضای  یا  داوطلبان  تاپ  گردد.استاد 
پژوهشی  و  عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه  ها 
فناوری(  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  از  مجوز  )دارای 
و  صنعتی  دکترای  پسا  طرح  قالب  در  که  هستند 
اساس شیوه   نامه سنجش  بر  یا  و  فرصت مطالعاتی 
صنعت،  وزارت  مصوب  عرضه  طرف  صالحیت 
باشند.  شده    پذیرفته  تاپ  طرح  در  تجارت  و  معدن 
فیمابین  مشترک  طرح  صنعتی،  دکترای  پسا  طرح 
وزارت  و  تجارت)صمت(  و  معدن  صنعت،  وزارت 
تقویت  به   منظور  فناوری)عتف(  و  تحقیقات  علوم، 
اعضا  برای  کار  واقعی  محیط  در  عملی  مهارت  های 
آموزش  مراکز  علمی  در هیأت  داوطلبان عضویت  و 
است.  شده  ابالغ   1393 سال  در  که  است  عالی 
همچنین طرح فرصت مطالعاتی: طرحی است که 
در قالب آن اعضای هیأت علمی واجد شرایط مراکز 
انجام  منظور  به    معین  مدتی  برای  عالی  آموزش 
مطالعات و تحقیقات مشترک در بنگاه  های تولیدی و 
تجاری حضور می  یابند که در سال 1393 ابالغ شده 
است. بنابراین، طرح تاپ همه طرح های قبلی که 
در قالب تفاهم نامه میان وزارت خانه های صمت و 
را اجرایی  آنها  و  بود را شامل شده  عتف امضا شده 

می نماید.
قبادیان مراحل اجرای این طرح که در چهار فاز 
مطالعات  انجام   : کرد  تشریح  چنین  را  خورد  کلید 
ارتباط  گیري  شکل  نحوه  به  مربوط  های  بررسی  و 
در  دانشگاه  و  صنعت  میان  صحیح  مشارکت  و 
و  تحقق  عدم  علل  یابی  پیشرو،ریشه  کشورهای 
شفاف  و  قبلی  مشابه  هاي  طرح  نشدن  عملیاتی 
با سایر طرح هاي همراستا  نحوه همگرایی  نمودن 
در کشور، طراحی فرایندهای سیستماتیک و کانال 
در  فناوری  تقاضای  و  عرضه  طرفین  ارتباطی  هاي 
طرح تاپ و پیاده سازي طرح در استان های منتخب 

و در پایان عملیاتی نمودن طرح در کل کشور.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیر صمت در 
چند  طرح  آزمایشی  اجرای  که  سوال  این  به  پاسخ 
داشت  مشکالتي  و  موانع  چه  و  کشید  طول  ماه 
چنین گفت : اجرای اولیه در حدود 12 ماه به طول 
به این موازات  نیز  انجامید، گرچه برخی امور دیگر 
یابي  عیب  پایلوت  اجرای  با  همزمان  رفت.  پیش 
نیز  تاپ  یا سامانه  و  پلتفرم  به  مربوط  امور  و اصالح 
با ستاد کل نیروهای مسلح  ادامه داشت. مذاکرات 
برای اخذ مجوز جذب سرباز تاپ و رایزنی به منظور 
ها  دانشگاه  استادان  ورود  برای  الزم  شرایط  ایجاد 
علوم،  وزارت  با  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  و 
تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه هاي ذیربط ادامه 

پیدا کرد.
وی گفت : مشکالت و موانع مربوط به اجرای طرح 
مخالفت  از  بودند.  زیاد  بسیار  بود،  شده  مطرح  که 
صمت  وزارت  معاونان  و  ها  سرپرست  وزرا،  برخی 
درون  مرتبط  هاي  کمیسیون  و  ها  کمیته  تا  گرفته 
"مرا  گفتم  می  که  جایی  تا  بخشی،  برون  و  بخشی 
به خیر شما امید نیست، شر مرسانید" و کارشکنی 
ها، طرح  کارشکنی  و  این مشکالت  با همه  نکنید. 
راه خودش را پیدا کرد و از کمیسیون دایمی شورای 
عالی علوم،تحقیقات و فناوری)عتف( 6 بند مصوبه 
و  برنامه  این مصوبات، سازمان   2 بند  به  بنا  گرفت. 
برای سال 1400  که  بود  بودجه کشور مکلف شده 
در بودجه مصوب مجلس، ردیف بودجه خاصی را به 
منظور حمایت از این طرح در بودجه ببیند اما دریغ 
مجلس.  تلفیق  کمیسیون  و  سازمان  آن  حمایت  از 
بودجه  ریال  یک  بدون  تاپ  طرح  که  است  سال  دو 
در کشور در حال اجراست و همین جا بر خود الزم 
از روسای استانی سازمان هاي صمت  می دانم که 
و به ویژه مدیران آموزش و پژوهش این سازمان ها و 
همکاران خودم در ستاد وزارتخانه)معاونت آموزش، 

پژوهش و فناوری( نهایت تقدیر و تشکر را بنمایم.
وی در خصوص زیرساخت های طرح افزود : به 
بخش  دو  در  طرح  اجراي  هاي  زیرساخت  من  باور 
ایجاد پلتفرم و یا سامانه تاپ و تدوین آیین نامه ها، 

دستورالعمل ها و یا مجوزهای الزم به صورت کامل 
و  عیب  بی  بابت  این  از  طرح  و  است  شده  نهایی 
نقص است. زیرساخت مالی و حمایتی طرح همان 
مواجه  لطفی  و کم  بی مهری  با  اشاره شد  که  گونه 
گردید و اگر موانع این چنینی نبودند طرح تاپ می 
توانست تاکنون تحوالت علمی، اقتصادی و فناورانه 
نا  حال،  این  با  لیکن  بزند  رقم  کشور  در  را  شگرفی 
امید نیستم و کسی دیگر در کشور نمی تواند مانع 
پیشرفت طرح گردد زیرا هم طرف تقاضا و هم طرف 
عرضه به خوبی اهمیت اجرای طرح را دریافته اند و 
مي دانند اجرای این طرح برای هر دو طرف شرایط 
برد- بردی را ایجاد کرده است. طرف تقاضا می داند 
فعالیت اقتصادی از طریق به کار گیري علم، تحقیق 
است  حیاتی  برایش  پس  این  از  فناوری  و  توسعه  و 
برایش  اقتصادی  فعالیت  موارد  این  لحاظ  بدون  و 
معنی ندارد و طرف عرضه نیز می داند که برای ادامه 
نقشی  و  شده  جامعه  واقعی  عرصه  وارد  باید  حیات 
که  است  واقف  به خوبی  نماید. طرف عرضه  ایفا  را 
عرضه  طرف  عسل.  بی  زنبور  یعنی  عمل،  بی  عالم 
ادامه حیات و حضور مقتدرانه  برای  همچون استاد 
به  را  باید محصوالتی  اعتبار خود  در جامعه و حفظ 
بنابراین  و  باشند  عامل  عالم  که  کند  عرضه  جامعه 
ترجیح می دهد آن ها را در حین تحصیل با جامعه و 
رشته هاي مختلف اقتصادی آشنا کرده و نیز آن ها 

را هم علمی و هم تجربی بار بیاورد.
مانند  عرضه  طرف  هاي  مشوق   : کرد  بیان  وی 
هر  تناسب  به  سربازتاپ  و  دانشجوتاپ  استادتاپ، 
طریق  از  راحتی  به  استادتاپ  است.  متفاوت  مورد 
حوزه  با  مرتبط  اقتصادی  واحدهای  تاپ،  سامانه 
را  خود  فناورانه  و  علمي  هاي  فعالیت  و  تخصصی 
خود  پسادکترای  و  مطالعاتی  فرصت  کند.  می  پیدا 
را در آن واحدها می گذراند و عالوه بر مشارکت در 
امکانات  از  کاربردی،  های  پروژوه  و  ها  طرح  انجام 
رایگان  به  واحدها  آن  کارگاهی  و  آزمایشگاهی 
پروژه  واگذاری  اولویت  استفاده می کند. همچنین 
با  فناورانه  و  کاربردی  تحقیقات  هاي  طرح  و  ها 
استادان تاپ است. دانشجویان ارشد و دکتری تحت 
در  حضور  برای  ها  تاپ  استاد  مشاوره  و  راهنمایی 
سایر  بر  تاپ  سامانه  هاي  اولویت  انتخاب  و  صنعت 
برای  هم  تاپ  دانشجویان  هستند.  ارجح  استادان 
انجام خدمت نظام وظیفه و نیز برای جذب در بنگاه 
هاي تولیدی در اولویت هستند. با توجه به مقررات 
وزارت عتف، حل مسایل  و دستورالمل هاي جدید 
هاي  پروژه  انجام  طریق  از  اقتصادی  هاي  بنگاه 

تحقیقاتی همانند مقاالت ISI امتیاز دارد.

بر  مبنی   ،1396 سال  مهرماه  در  نخبگان  جمع  در  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  پیرو 
تغییر رویکرد صنعت از مونتاژکاری به نوآوری،در یک بازه زمانی ده   ساله و با توجه به روند 
چابکی  صنعتی،لزوم  انقالب  چهارم  موج  قالب  در  کشورها  پیشرفت  و  توسعه  پرشتاب 
کسب   وکارها،نفوذ و ارتقاء سطح فناوری از طریق به   کارگیری سرمایه  های انسانی به   عنوان 
یکی از اهداف و برنامه   های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامات ویژه  ای در این   

خصوص انجام شد.
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یعنی  تقاضا،  : مشوق های طرف  قبادیان گفت 
کل بنگاه هاي اقتصادی تاپ به صورت ویژه در ابعاد 
بنیان  دانش  برای  هستند.  حمایت  مورد  مختلف 
شدن تحت هدایت و مشاوره علمی قرار می گیرند. 
مسایل و مشکالت آن ها که بر روی سامانه تاپ قرار 
کردن  عنوان  و  روزمره  عادی  زبان  به  و  است  گرفته 
دانشگاه  با کمک  زبان غیر علمی است،  به  مشکل 
صنایع و معادن ایران به زبان علمی درآمده و RFP آن 
ها مجانی تهیه می شود. برای راه اندازي واحدهای 
و  گرفته  قرار  اولویت  در  تاپ،  هاي  بنگاه   R&D
شود.  می  صادر  نوبت  از  خارج  ها  آن   R&D پروانه 
نیز در  تاپ  اولویت خدمت سربازان ارشد و دکترای 
بنگاه هاي اقتصادی تاپ است. تالش می شود که 
امتیازات و بخشودگی هاي  از همه  بنگاه هاي تاپ 
شده  برخوردار  بنیان  دانش  هاي  شرکت  با  مرتبط 
نیز  تولیدی خود  با صادرات محصوالت  ارتباط  و در 
مورد حمایت قرار گیرند. صندوق هاي ارایه دهنده 
تسهیالت پژوهشی و فناورانه مانند صندوق نوآوری 
صنایع  تحقیقات  از  حمایت  صندوق  شکوفایی،  و 
پیشرفته و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران 
بر اساس تفاهم نامه هاي منعقده با معاونت آموزش، 
پرداخت  اولویت  صمت،  وزارت  فناوری  و  پژوهش 
تسهیالت را به پروژوه ها و طرح هاي تاپ می دهند.
تقاضا  طرف  استقبال   : گفت  مسئول  مقام  این 
تا کنون از این طرح کم نظیر بوده است. در حدود 
14 هزار واحد صنعتی، معدنی و تجاری تاکنون در 
سامانه تاپ ثبت نام کرده و در حدود 5 هزار مساله و 
مشکل را ثبت کرده اند. پیش بینی می شود که هر 
بنگاه اقتصادی حداقل یک مشکل و یا نیاز را ثبت 
استخراج  اکنون  هم  نیاز  هزار  یک  حدود  در  کند. 
RFP آن ها توسط دانشگاه صنایع و معادن  شده و 
ایران در حال تدوین است. از طرف دیگر متاسفانه 
سامانه  در  دانشجو  و  استاد  هزار  یک  فقط  تاکنون 
دانشجویان  اینکه  رغم  علی  اند،  کرده  نام  ثبت 
دیگری  وزارتخانه  مجموعه  زیر  در  پزشکی  علوم 
این  از  درصدی  لیکن  هستند،  عتف  وزارت  از  غیر 

دانشگاه  دانشجویان  را  شده  نام  ثبت  دانشجویان 
همین  البته  دهد.  می  تشکیل  پزشکی  علوم  هاي 
پیام  مراکز  و  نور کشور  پیام  دانشگاه  از مسوالن  جا 
نور سراسر کشور قدردانی مي نمایم زیرا اکثر همین 
دانشگاه  این  از  نامی  ثبت  دانشجویان  و  استادان 
هستند. ما هم اکنون بیش از یک میلیون دانشجوی 
کشور  هاي  دانشگاه  در  دکتری  و  ارشد  کارشناسی 
از  درصد   10 فقط  اگر  داریم.  تحصیل  به  مشغول 
یا رساله  و  نامه  پایان  و عنوان  نام کنند  ثبت  این ها 
خود را از مشکالت واقعی جامه برگزینند، یعنی حل 
علمی 100 هزار نیاز که به باور من تحول بزرگی را 
مصوبات  در  که  دانم  می  ذکر  به  الزم  زند.  می  رقم 
یکی  عتف،  عالی  شورای  دایمی  کمیسیون  گانه   6
هم مربوط به مساله محور کردن رساله هاي دکتری 
است که در هر دانشگاه حداقل 100 عنوان از رساله 
هاي دکتری دانشجویان از میان نیازهای ثبت شده 
در سامانه تاپ برگزیده شوند که این امر نیز تاکنون 
محقق نشده است. از طرف دیگر استقبال سربازان 
اول  سری  اعزام  برای  است.  بوده  نظیر  بی  تاپ 
نام  ثبت  متقاضی  نفر   500 از  بیش  سربازتاپ،   50
منتخب  نفر   50 حدود  در  ها  آن  میان  از  که  کردند 

نخبه)تاپ(داشتیم.
آموزش،  معاونت  کرد:  نشان  خاطر  قبادیان 
مهم  بسیار  طرح  صمت،  وزارت  فناوری  و  پژوهش 
مطالعاتی دیگری با نام: "طرح شناسایی محصوالت 
فناورانه ارزبر و مهندسی معکوس برای بومی سازی 
فناوری تولید این محصوالت" را انجام داد. این طرح 
با هدف جلوگیری از ارزبری فناوری  های مورد نیاز 
است  توانسته   1398 سال  در  اقتصادی  واحدهای 
ارزبر،  فناورانه  محصول   1406 کلی  شناسایی  با 
سال  برای  محصول   50 در  را  ارزبری  اولویت های 
بومی سازی  منظور  به  و  نموده  مشخص   1399
و  دانشگاه ها  با  محصوالت  این  تولید  فناوری 
نماید.  برقرار  ارتباط  کشور  اول  تراز  پژوهشگاه های 
نیازهای  سایر  کردن  طرف  بر  کنار  در  تاپ  طرح 
علمی و فناورانه واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی 

و تجارتی، از طریق توانمندی هاي داخلی به بومی 
سازی این فناوری ها نیز می پردازد.

به  که  تاپ  طرح  عملکرد  چکیده  خالصه  بطور 
از طریق سامانه تاپ قابل رصد است  صورت روزانه 
آورده شده  زیر  برای استان های مختلف در جدول 

است.
و  دانشگاه  حوزه  در  تاپ  طرح  که  تحوالتی 
ما  از جمله سایر سواالت  ایجاد خواهد کرد  صنعت 
طرح   : گفت  چنین  پاسخ  مقام  در  قبادیان  که  بود 
دیوار  و  زد  خواهد  پیوند  صنعت  به  را  دانشگاه  تاپ 
خواهد  بر  را  دانشگاه  و  صنعت  میان  اعتمادی  بی 
و  دانشگاه  استادان  عظیم  خیل  گسیل  با  چید. 
دانشجویان تحصیالت تمکیلی )ارشد و دکتری(، به 
را در مقابل صنعت  جامعه و صنعت، دانشگاه خود 
از  تاپ  طرح  کرد.  خواهد  پذیر  مسولیت  جامعه  و 
دانشگاه، یک دانشگاه مسولیت پذیر و ماموریت گرا 
خواهد ساخت. با حل مسایل و مشکالت بنگاه هاي 
دانشگاه  بومی  هاي  توانمندی  طریق  از  اقتصادی 
خواهد  افزایش  دانشگاه  به  صنعت  اعتماد  ها، 
رفت.  خواهد  بین  از  دو  این  جدایی  گسل  و  یافت 
فزونی  به  رو  اقتصادی  هاي  بنگاه  در  فناوری  نفوذ 
از منبع محوری به سوی  خواهد گذاشت و اقتصاد 
عبارت  به  داد.  خواهد  مسیر  تغییر  پایگی  دانش 
داد  خواهد  روی  تاریخی  پارادیم  تغییر  یک  دیگر، 
که سرمنشاء تحوالت عظیم بعدی در حوزه صنعت، 
معدن و تجارت می گردد. نه تنها از آن پس مشکل 
اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی قبل از فراغت 
از تحصیل حل می شود بلکه با اشتغال زایی، زمینه 

اشتغال سایر منابع انسانی نیز حل می شو د.
قبادیان گفت : موضوع دیگری که مهمتر از رفع 
مشکالت موجود است و طرح تاپ شرایط را برای آن 
آینده است که من  مهیا می کند، تحوالت گسترده 
یاد  چهارم  صنعتی  انقالب  سونامی  عنوان  به  آن  از 
انقالب صنعتي چهارم طیف گسترده اي  می کنم. 
از تغییرات را براي جوامع بشري پدید خواهد آورد و 
دولت ها و مراکز صنعتي از روي ضرورت باید خود را 
براي این تغییرات که گستره اي از هوش مصنوعي، 
خودروهاي بدون سرنشین، چاپ سه بعدي، فناوري 
بر مي  را در  و محاسبه گري کوانتومي  رباتیك  نانو، 
گیرد،آماده کنند. بنابراین، طرح تاپ شرایط را برای 
اقتصاد  تا  کرد  خواهد  مهیا  نیز  ای  پدیده  چنین 
کشور غافلگیر نشود و از تحوالت جهانی عقب نماند. 
صنعتی  انقالب  به  مربوط  مبحث  است  ذکر  شایان 
چهارم خود موضوع مفصلی است و زمان الزم خود را 

برای تشریح نیاز دارد.
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باال  ارزآوری  لحاظ  به  معدن  بخش   که  درحالی  
نقش قابل توجهی در اقتصاد کشور دارد اما تا کنون 
و معدنی مورد غفلت  صادرات محصوالت صنعتی 
قرار گرفته و توجه چندانی به آن نشده، حتی سال 
گذشته که به عنوان جهش تولید نام گذاری شده 
بود، تولیدکنندگان فوالد روند صعودی در تولیدات 
در  که  است  آن  از  حاکی  آمارها  اما  داشتند  خود 
مجموع صادرات فوالد کاهش یافته است؛ بنابراین 
بخش،  این  اقتصادی  باالی  اهمیت  به  توجه  با 
از  معدنی  و  صنعتی  فعاالن  خواسته  اصلی ترین 

دولت جدید، توجه به توسعه صادرات است.
اتمام  خصوص  در  که  هشدارهایی  به  توجه  با 
دیگر  دهه  دو  حدود  تا  کشور  آهن  سنگ  ذخایر 
داده شده، شرایط برای محصوالت معدنی بحرانی 
وضعیت  این  عوامل  برخی  میان  این  در  که  است 
را تشدید کرده است؛ یکی از اصلی ترین دالیل به 
ضرورت  به  بی توجهی  فعلی  شرایط  آمدن  وجود 

اکتشافات جدید، عدم برنامه مناسب برای استفاده 
برای  کافی  دانش  نبود  و  موجود  ذخایر  از  بهینه 
تبدیل سنگ های کم عیار به پر عیار و نهایتا غفلت از 

ظرفیت های صادراتی بوده است.
کاال هایی  جزو  فوالدی  محصوالت  میان  این  در 
میزان  صادراتی،  باالی  مزیت  وجود  با  که  هستند 
صادراتشان به دالیل مختلف از جمله سیاست های 
سال  دو  یکی  طی  ویژه  به  کرونا  و  تحریم  اشتباه، 
است؛  کرده  ایجاد  بحرانی  شرایط  و  افت  گذشته 
بخش  به  دولت ها  توجهی  بی  دلیل  به  بنابراین 
اقتصادی،  ویژه  جایگاه  رغم  به  معدن  و  صنعت 
توسعه صادرات محصوالتی که مزیت صادراتی دارند 
مهم ترین خواسته  فعاالن این بخش از دولت بعدی 

است.
هیات  عضو  دشتیانه  احسان  رابطه  همین  در 
با  گفت وگو  در  اصفهان،  آهن  ذوب  شرکت  مدیره 
ذخایر  وضعیت  به  اشاره  با  ابتدا  در  فوالد  ماهنامه 

انجام  اکتشافات  با  کرد:  اظهار  کشور  آهن  سنگ 
شده از همین امسال تا حدود ۲۰ سال آینده ذخیره 
سنگ آهن داریم ولی به اعتقاد من با شرایط فعلی 
محقق   ۱۴۰۴ افق  تا  تن  میلیون   ۵۵ بینی  پیش 
نخواهد شد و نهایتا میزان تولید ما تا این سال به 
حدود ۴۰ میلیون تن خواهد رسید که در صورت 
تا حدود ۲۵  این ظرفیت احتماال ذخایر ما  تحقق 

سال آینده به اتمام برسد.
این مقام مسئول به ارائه راهکارهایی در راستای 
افزایش ذخایر سنگ آهن پرداخت: یکسری ذخایر 
شامل  عمدتا  که  داریم  نشده  اکتشاف  قطعی 
هماتیت، مگنتیت و ذخایری است که تا کنون غیر 
اقتصادی بوده اند، که مسلما با اتمام ذخایر سنگ 
آهن موجود، این سنگ ها نیز اقتصادی خواهد بود 
که در راستای آن اوال می توانیم دانش فنی تبدیل و 
استفاده از سنگ آهن هماتیت را از کشور هایی که 
باال  به  پایین  با عیار  دانش فنی تبدیل سنگ های 

ضرورت توجه به توسعه صادرات فوالد در دولت جدید
افزایش اکتشافات با واگذاری پروانه های حبس شده

 با اکتشافات انجام شده از همین امسال تا 
حدود ۲۰ سال آینده ذخیره سنگ آهن 
داریم ولی به اعتقاد من با شرایط فعلی 
پیش بینی ۵۵ میلیون تن تا افق ۱۴۰۴ 

محقق نخواهد شد ...

ماهنامه فوالد گزارش می دهد:

▪ فاطمه اکبرخانی
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دارند را وارد کنیم و یا قراردادی با این کشورها برای 
استفاده از دانش گفته شده ببندیم.

زمینه  این  در  همچنین  کرد:  اضافه  دشتیانه 
می توانیم با دپارتمان ها و یا شرکت هایی که در این 
حوزه کار می کنند قراردادی به جهت سرمایه گذاری 
منعقد کنیم که البته به دلیل باال بودن ریسک این 
کار، فقط فوالدسازان و شرکت های معدنی قادر به 
این بخش هستند، هر چند که  سرمایه گذاری در 
سرمایه گذاری این شرکت ها هم به لحاظ اقتصادی 
اوال  تا  است  ضروری  اکتشافات  گسترش  هم  و 
بتوانیم در مدت باقی مانده تا اتمام ذخایر، از منابع 
سنگ آهن موجود استفاده بهینه ای کنیم و ثانیا با 

انجام اقداماتی ذخایر کشور را افزایش دهیم.
اصفهان  آهن  ذوب  شرکت  مدیره  هیات  عضو 
از دالیل عقب  یکی  را  اکتشافی  پروانه های  حبس 
گفت:  و  کرد  عنوان  بخش  این  در  کشور  ماندگی 
پروانه  معادن  قوانین  اساس  بر  شرکت ها  یکسری 
دریافت کرده اند اما به دالیل مختلف از جمله عدم 
تخصص یا سرمایه ناکافی اکتشافی انجام نمی دهند 
تا  بیندیشد  تدابیری  باید  دولت  زمینه  این  در  که 
یا  و  شود  اخذ  نمی کنند  اکتشاف  که  پروانه هایی 
فرصت و امکاناتی به آن ها بدهند تا این شرکت ها به 

اکتشاف و توسعه معادن بپردازند.
دشتیانه تصریح کرد: بنابراین اگر معدنی فقط 
برای فروش حبس شده باشد باید به شرکت هایی 
که واقعا قصد اکتشاف دارند واگذار شود، به همین 
ریسک  نمی توانند  که  کسانی  است  بهتر  دلیل 
سرمایه گذاری برای اکتشاف را بپذیرند پروانه خود را 
به دولت داده تا شرکت دیگری به این کار ورود کند.

این مقام مسئول در بخش دیگری از صحبت های 
خود با اشاره به بی توجهی دولت ها به بخش معدن، 

جدید  دولت  از  حوزه  این  فعاالن  خواسته  درباره 
در  بعدی  دولت  است  الزم  ابتدا  در  داد:  توضیح 
وزارت صنعت و اقتصاد از افراد اقتصادی استفاده 

کند.
وی ادامه داد: بنابراین امیدواریم رییس جمهور 
در  ندارند  اقتصادی  دانش  که  افرادی  از  جدید 
حوزه های  در  و  نکند  استفاده  اجرایی  حوزه های 
به  کالن  گیری های  تصمیم  و  گذاری  سیاست  
خصوص در وزارت صنعت و اقتصاد از کارشناسان 

اقتصادی گرفته شود.
اصفهان  آهن  ذوب  شرکت  مدیره  هیات  عضو 
با تشریح دیگر انتظارات فعاالن صنعتی و معدنی 
از رییس جمهور جدید تصریح کرد: به این ترتیب 
در وهله اول انتظار ما از دولت جدید عقالنیت در 
سیاست  تنظیم  آن  از  بعد  و  ارشد  مدیران  انتخاب 
واردات  جای  به  صادرات  افزایش  بر  مبتنی  دولت 
است؛ هر کشوری در توسعه صنایع خود نمی تواند 
کند،  انتخاب  را  کلی  سیاست  دو  منظر  یک  از 
از  حمایت  برای  واردات  کردن  جایگزین  بنابراین 
مصرف کننده داخلی، توسعه صادرات برای حمایت 
از تولید و در بلند مدت و میان مدت حمایت بهتر و 

عقالتی تر از مصرف کننده واقعی باشد.
دشتیانه با بیان اینکه سیاست جایگزینی واردات، 
سیاست کوتاه مدتی است، اظهار کرد: به طور حتم 
و  شد  نخواهد  صنعت  رشد  به  منجر  سیاست  این 
توسعه صادرات  اما  بهبود می دهد  را  صرفا شرایط 
سیاستی است که در بلند مدت هم منجر به رشد 
صنعت خواهد شد و هم از طرف دیگر به مصرف 

کننده و قدرت خرید کمک می کند.
باالترین  کشور،  فوالد  صنعت  نظز  صاحب  این 
همه  در  صادرات  توسعه  را  آینده  دولت  از  انتظار 

از جمله فوالد عنوان کرد و گفت: توسعه  حوزه ها 
اگر  هم  دستی  باال  صنایع  برای  حتی  صادرات 
مزیت صادراتی داشته باشد ضروری است زیرا الزاما 
باالدست یا پایین دست بودن دلیلی بر رد یا تایید 
باشیم  داشته  توجه  باید  صرفا  و  نیست  صادرات 
صادرات در چه بخشی مزیت بیشتری دارد چرا که 
پایین دست  باالدست یک  پایین دستی، خود  هر 
به  را  نمی توانیم صادرات  بابت  این  از  و  بوده  دیگر 

بخش خاصی محدود کنیم.
چه  هر  فوالد  صنعت  در  البته  وی،  گفته  به 
تا  حداقل  برویم،  دست  پایین  صنایع  سمت  به 
محصول نیمه نهایی صادرات منطقی تر است؛ البته 
صادرات محصول نهایی به خصوص در حوزه ورق 
هم سیاست درستی است و در واقع ما باید در هر 
قسمتی از زنجیره تولید که مازاد نیاز داخلی  است 

صادرات انجام دهیم.
دشتیانه تاکید کرد: البته تامین نیاز داخلی در 
اولویت قرار دارد اما در هر بخشی که مزیت صادرات 
بازارهای  در  را  نیاز  مازاد  تولیدات  باید  دارد،  وجود 
نیاز  بودن  مازاد  اینکه  کنیم؛ ضمن  جهانی عرضه 
داخلی را نه بر اساس قیمت داخلی محصول بلکه 
همیشه  که  چرا  بسنجیم  واقعی  قیمت  طبق  باید 
در صورت قیمت  گذاری دستوری برای هر کاالیی 
واقعی  نیاز  با  نباید  که  دارد  وجود  مازاد  تقاضای 

اشتباه گرفته شود.
بر اساس این گزارش، توسعه صادرات محصوالت 
در  که  است  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  فوالدی 
حوزه  این  نظران  صاحب  و  کارشناسان  راستا  این 
راهکارهای متعددی از جمله ارائه اعتبار از صندوق 
ضمانت صادرات به صادرکننده فوالد، ایجاد تفاهم 
برای  ایران  تجاری  طرف  که  کشورهایی  بین  نامه 
صادرات فوالد می باشند، برنامه ریزی جهت امکان 
استفاده از حمل و نقل دریایی برای صادرات فوالد، 
محصوالت  تولید  برای  نیاز  مورد  اولیه  مواد  تامین 
سازمان ها  به  اعتبارات  ارائه  در  تسهیل  صادراتی، 
و شرکت هایی که در جهت صادرات فوالد فعالیت 
می کنند و در نهایت تعیین قیمت فوالد در بورس و 
نزدیک شدن سازگار معامالت بورسی با بورس های 
معتبر بین المللی مثل لندن و سنگاپور را پیشنهاد 

کرده اند.

تامیـن نیـاز داخلـی در اولویـت قـرار دارد امـا در هـر بخشـی کـه مزیـت 
بازارهـای جهانـی  را در  نیـاز  مـازاد  تولیـدات  بایـد  صـادرات وجـود دارد، 
عرضـه کنیـم؛ ضمـن اینکـه مـازاد بودن نیـاز داخلـی را نه بر اسـاس قیمت 
داخلـی محصـول بلکـه باید طبـق قیمت واقعی بسـنجیم چرا که همیشـه 
در صـورت قیمـت  گـذاری دسـتوری بـرای هر کاالیـی تقاضای مـازاد وجود 

دارد کـه نبایـد بـا نیـاز واقعـی اشـتباه گرفته شـود.
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صنعت  در  اصلی  مشکالت  از  یکی  امروز 
فوالد، تامین خوراک اولیه برای کارخانه ها یعنی 
در  می شود  گفته  که  به گونه ای  است.  سنگ آهن 
صورتی که اقدامی در جهت افزایش میزان ذخایر 
 20 از  کمتر  برای  تنها  نشود،  انجام  آهن  سنگ 

سال ذخیره سنگ آهن خواهیم داشت.
آهن  سنگ  کمبود  فوالد،  ماهنامه  گزارش  به 
در شرایطی که تالش برای رسیدن به افق 1404 
و تولید 55 میلیون تن فوالد از سوی فعاالن این 
محقق  صورتی  در  تنها  می شود،  دیده  صنعت 
با  مرتبط  های  مجموعه  و  دولت  که  شد  خواهد 
کسری  تامین  برای  ریزی  برنامه  معدن  بخش 

سنگ آهن مورد نیاز فوالدسازان داشته باشند.
خوشبختانه در این زمینه نیز مشاهده می شود 
تولید  و  تهیه  شرکت  همچون  شرکت هایی  که 
به عنوان یکی  )ایمپاسکو( که  ایران  مواد معدنی 
معدنی  صنایع  برای  خوراک  تامین کنندگان  از 

کشور بوده، به تازگی برنامه های خود را برای سال 
این شرکت گفته  و مدیرعامل  اعالم کرده   1400
است برنامه ریزی برای انجام 80 هزارمتر حفاری 
در بخش های سنگ آهن، زغال سنگ و پلی متال 
را در دستور کار قرار داده است. در واقع این نوع از 
برنامه ریزی ها به دلیل جایگاه و اهمیتی است که 
بخش اکتشاف در حلقه اول تولید در حوزه معدن 
و صنایع معدنی داشته و حکم پیشران را برای این 

بخش دارد. 
جریان  در  نیز  ایمپاسکو  مدیرعامل  همچنین 
در  که  پیربکران  آهک  سنگ  مجتمع  از  بازدید 
تولید  افزایش  بر  شد،  انجام  امسال  ماه  فروردین 
و تامین نیاز ذوب آهن اصفهان تاکید کرده است. 
و  توسعه  سازمان  نیز  موضوع  این  کنار  در 
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ) ایمیدرو( 
نیز طی برنامه ریزی های گسترده خود در حوزه 
معدن، در تالش است با احیا و فعالسازی معادن 

مختلف  صنایع  نیاز  از  بخشی  مقیاس  کوچک 
معدنی همچون فوالد را به سنگ آهن تامین کند. 
چرا که بر اساس آمار موجود میزان ذخایر قطعی 
سنگ آهن در کشور 3 میلیارد تن بوده و با توجه 
به باالرفتن میزان مصرف صنایع فوالدی به سنگ 
آهن و از طرف دیگر کاهش ذخایر به نوعی زنگ 

خطر را برای فوالدسازان به صدا درآورده است. 
◄ سرپرست معاونت معدنی وزارت صمت: 
گسترش  و  معدنی  های  پهنه  آزادسازی 

اکتشافات را در پیش داریم
در این زمینه نیز سرپرست معاونت امور معادن 
است،  معتقد  صمت  وزارت  معدنی  صنایع  و 
ندارد.  وجود  فوالد  صنعت  برای  مشکلی  چنین 
با خبرنگار ما درباره  اسدالله کشاورز در گفت وگو 
خصوص  در  ویژه  به  معدنی  اکتشافات  وضعیت 
 200 معدنی  پهنه   300 از  می گوید:  سنگ آهن 
فقره آن مطالعاتش تمام شده و مابقی پهنه ها نیز 

ین سنگ آهن تأم� یر دولت �برای � ب� تد� �
یست؟ � یاز �فوالدسازان �چ مورد �ن�

▪ نرگس قیصری
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به تدریج گزارش هایشان در حال آماده شدن است 
گرفته  قرار  کاداستر  اول  صفحه  روی  زودی  به  و 
آزادسازی  به  از آن  تا بعد  و اطالع رسانی می شود 
تا 10 روز یکبار  پهنه ها بپردازیم و بین یک هفته 
نیز حداقل بین 5 تا 10 پهنه که مطالعات آن تمام 

شده را آزاد خواهیم کرد.
از  فراوانی  همت  و  تالش  اینکه  بیان  با  وی 
اکتشافات  انجام  برای  معدنی  شرکتهای  سوی 
جدید در حال انجام است نیز اظهار کرد: اکنون 
عمیق  حفاری های  ایران  در  ما  بزرگ  شرکت های 
انجام می دهند و دستگاه های جدید وارد کرده اند 
با  بنابراین  دهند؛  گسترش  را  اکتشافات  تا 
آزادسازی یکسری از پهنه هایی که وجود دارد و 6 
هزار محدوده ای که به مزایده گذاشته شده )تنها 
حتی  است(  اصفهان  استان  در  1000محدوده 
بدترین شکل ممکن  در  بینی کنیم که  پیش  اگر 
تنها 50 درصد از این محدوده ها منجر به دریافت 
از آغاز فعالیت پهنه ها  پروانه اکتشاف شوند، بعد 
و  داد  خواهد  رخ  بخش  این  در  خوبی  اتفاقات 

اکتشافات آنها آغاز می شود. 
میزان  از  آماری  نمی توان  اینکه  بیان  با  وی 
ذخایر موجود سنگ آهن در این پهنه ها ارائه داد 
در ادامه گفت: این مزایده ها برای 16 استان در 
مرحله اول و در مرحله دوم برای 16 استان دیگر 

برگزار خواهد شد.
آهن  سنگ  ذخایر  شدن  کم  بحران   ◄

وجود دارد

و  سنگ آهن  درخصوص  مهمی  نکته  اکنون 
کاهش میزان ذخایر آن وجود دارد، آن هم اینکه 
در افق 1404 نیازمند رقمی بالغ بر 165میلیون 
فوالد  تن  میلیون   55 تولید  برای  سنگ آهن  تن 
تعریف  اهداف  که  درصورتی  بنابراین  هستیم؛ 
در  طبع  به  شود؛  محقق  افق  این  برای  شده 
برای  شدن  به  آهن  سنگ  بحران  آتی  سال های 
ای  چاره  و  شد  خواهد  مشکل ساز  فوالدسازان 
افزایش  برای  تالش  امروز  از  اینکه  جز  نیست 
و  شود  آغاز  آن  ذخایر  و  سنگ آهن  تولید  میزان 
جمع  به  امروز  که  معدنی  شرکت های  اینکه  یا 
تولیدکنندگان فوالد پیوسته اند، میزان تولید فوالد 
خود را کاهش داده و تامین نیاز فوالدسازان برای 
این صورت  تنها در  زیرا  اولویت قرار گیرد  آنها در 
سنگ آهن  ذخایر  که  زمانی  تا  می توان  که  است 
کشور افزایش نیافته و حفاری و اکتشاف به نتیجه 
تامین  به  فوالدسازان  نگرانی  از  بخشی  نرسیده، 

مواد اولیه رفع شود. 
ذخایر  لحاظ  از  اینکه  وجود  با  واقع  در 
برای  اما  است،  غنی  کشوری  ایران  سنگ آهن 
سال های آتی کمبود این کانی پیش بینی می شود 
کمبود  و  ناتوانی  عنوان  با  موضوعی  که  چرا 

سرمایه گذاری های جدید مطرح است. 
◄ افزایش قیمت در بازار فوالد

جهانی  بازارهای  بر  نگاهی  با  دیگر  سوی  از 
برای  روبه رشد قیمتی  روند  مشاهده می شود که 
تدبیری  اگر  و  است  آمده  وجود  به  فوالد  زنجیره 
برای افزایش میزان تولید فوالد، محصوالت نوردی 
همچون  نهایی  محصوالت  دیگر  و  میلگرد  مانند 
به  باشیم، می توان  انواع ورق های فوالدی داشته 
امیدوار  کشورمان  فوالد  صنعت  رشد  و  آوری  ارز 
باقی بمانیم. همچنین نوسانات قیمتی و باالرفتن 
نرخ سنگ آهن با توجه به رو به پایان رفتن ذخایر 
موجود در جهان این پیام را میرساند که الزم است 
هرچه زودتر فکری برای تامین خوراک فوالدسازان 
افزایش  به  توجه  با  این صورت  در غیر  زیرا  شود؛ 
یکسو  از  نقل  و  حمل  هزینه  و  کشور  در  ارز  نرخ 
یا  و  آهن  سنگ  قیمت  باالرفتن  دیگر  طرف  و 
دیگر  که  باعث می شود  قراضه  آهن  آن  جایگزین 
صرفه اقتصادی برای واردات سنگ آهن از سوی 
فعاالن این صنعت وجود نداشته باشد و در نهایت 
منجر به توقف تولید یا کاهش میزان ظرفیت تولید 
بزرگی  کارخانه هایی خواهد شد که سرمایه های 

برای راه اندازی آنها صرف شده است. 

اکنـون نکته مهمی درخصوص سـنگ آهـن و کاهش میـزان ذخایر آن وجـود دارد، آن هم 
اینکـه در افـق ۱۴۰۴ نیازمنـد رقمـی بالغ بـر ۱6۵میلیون تن سـنگ آهن بـرای تولید ۵۵ 

میلیـون تن فوالد هسـتیم...
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شوک  در  را  جهان  سراسر  که   ۲۰۲۰ سال 
همه گیری کرونا فرو برد، سالی سخت برای تولید 
که  جایی  تا  می رفت  شمار  به  تولیدی  صنایع  و 
تولید جهانی فوالد خام به ۱۸۶۴ میلیون تن رسید 
بیانگر کاهش  با تولید سال ۲۰۱۹  که در مقایسه 

0/9درصدی است.
 شیوع کرونا و روند طوالنی تولید واکسن نه تنها 
بر زندگی اجتماعی افراد اثر گذاشت بلکه صنایع 
می  ماه  از  تقریبا  داد.  قرار  خود  تاثیر  تحت  نیز  را 
سال ۲۰۲۰ اکثر کارخانه ها توقف و یا آهسته کردن 
روند تولید را برای جلوگیری از شیوع هر چه بیشتر 
ویروس و حفظ جان کارکنان خود در پیش گرفتند. 
اگرچه ویروس در ابتدا در ووهان چین و سپس 

اما  کرد  پیدا  شیوع  کشور  این  مختلف  شهرهای 
حدود سه ماه پس از آغاز شیوع در چین، بسیاری 
از کشورها با آن درگیر شدند. در پیش گرفتن روند 
قرنطینه اجباری از جمله مواردی بود که منجر به 
کاهش میزان تولید در کشورهای مختلف و به تبع 
گذشت  با  شد.  اقتصاد  چرخ های  شدن  کند  آن 
چند ماه تجربه ثابت کرد کشورهایی که در حفظ 
قرنطینه سختگیرانه تر عمل کرده بودند در مقابله با 

ویروس نیز موفق تر نشان دادند. 
شرکت های   ۲۰۲۰ تابستان  اوایل  از  اگرچه 
مختلف داروسازی در فازهای گوناگون آزمایش بر 
پایان  تا  اما  آغاز کردند  را  واکسن کرونا  تولید  روی 
در  حتی  سراسری  واکسیناسیون  روند  هم  سال 

کشورهای پیشرفته صنعتی و دارای اقتصاد بزرگ 
انجام نگرفت. در نتیجه سایه ویروس بر روی تولید 
و صنایع در کشورهای مختلف خود را نمودار کرد. 
در  که  بود  صنایعی  جزو  اگرچه  هم  فوالد  صنعت 
دوران قرنطینه هم روند تولید را ادامه داد اما کند 
تولید فوالد خام در  باعث کاهش  این روند،  شدن 

پایان سال نسبت به سال ۲۰۱۹ بود.
اگرچه میزان تولید در برخی از کشورهای جهان 
در مقایسه با سال ۲۰۱۹ حتی افزایش داشته اما 
در سال ۲۰۲۰ مجموع تولید فوالد خام جهان در 
پیش  سال  یک  با  مقایسه  در  کرونا  ویروس  سایه 

کاهش نشان داده است. 
در  فوالد  تولید  میزان  به  نگاهی  ادامه  در 
قسمت های مختلف جهان در سال ۲۰۲۰ خواهیم 

داشت:
میلیون   ۱۳۷۴.۹ حدود   ،۲۰۲۰ سال  در  آسیا 
تن فوالد خام تولید کرد که نسبت به سال ۲۰۱۹ 
افزایش ۱.۵ درصدی داشته است. تولید فوالد خام 
رسید  تن  میلیون  به ۱۰۵۳  در سال ۲۰۲۰  چین 
 ۲۰۱۹ سال  به  نسبت  درصدی   ۵.۲ افزایش  که 
تولید  از  چین  سهم  اساس  این  بر  است.  داشته 
از ۵۳.۳ درصد در سال ۲۰۱۹  جهانی فوالد خام 
فوالد  تولید  میزان  هم  هند  در  یافت.  افزایش  نیز 
رسید.  تن  میلیون   ۹۹.۶ به   ۲۰۲۰ سال  در  خام 
بررسی آماری بیانگر آن است که تولید فوالد خام 
هند نسبت به سال ۲۰۱۹ کاهش ۱۰.۶ درصدی 
داشته است. ژاپن هم در سال ۲۰۲۰ حدود ۸۳.۲ 
میلیون تن فوالد خام کرد که نسبت به سال ۲۰۱۹ 
درصدی   ۱۶.۲ کاهش  بیانگر  تولید  میزان  این 
است. کره جنوبی هم با ثبت تولید ۶۷.۱ میلیون 
تن فوالد خام در سال ۲۰۲۰، نسبت به یک سال 

هان ام �ب ید �فوالد �ن تول� کاهش 0/9 درصدی �
یه کرو�نا در سا�

ید را ادامه داد تول� یش � یران رو�ند ا�فزا�  ا�
▪ اکرم شعبانی

)نمودار تولید ساالنه فوالد به میلیون تن(
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پیش کاهش ۶ درصدی تولید داشته است.
 ۱۳۸.۸ حدود   ۲۰۲۰ سال  در  اروپا  اتحادیه 
با  مقایسه  در  که  کرد  تولید  فوالد خام  تن  میلیون 
سال ۲۰۱۹، کاهش ۱۱.۸ درصدی داشته است. 
آلمان در سال ۲۰۲۰ حدود ۳۵.۷ میلیون تن تولید 
درصدی   ۱۰ کاهش  بیانگر  که  داشت  خام  فوالد 

تولید نسبت به یک سال پیشتر است.
در کشورهای مستقل مشترک المنافع، تولید در 
سال ۲۰۲۰ حدود ۱۰۲ میلیون تن بوده است که 
نسبت به سال ۲۰۱۹ بیانگر افزایش ۱.۵ درصدی 
سال  در  تولید  تن  میلیون   ۷۳.۴ روسیه  است. 
افزایش  تولید ۲۰۱۹  به  نسبت  که  داشت   ۲۰۲۰

۲.۶ درصدی داشته است.
سال  در  شمالی  آمریکای  در  خام  فوالد  تولید 
به  نسبت  که  بود  تن  میلیون   ۱۰۱.۱ هم   ۲۰۲۰
داشته  درصدی   ۱۵.۵ کاهش   ۲۰۱۹ سال  تولید 
است. ایاالت متحده آمریکا در سال ۲۰۲۰ حدود 
بیانگر  که  کرد  تولید  خام  فوالد  تن  میلیون   ۷۲.۷
کاهش ۱۷.۲ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۹ است.
حدود ۴۵.۴  سال ۲۰۲۰  در  هم  خاورمیانه  در 
میلیون تن فوالد خام تولید شد که بیانگر افزایش 
است.   ۲۰۱۹ سال  تولید  به  نسبت  درصدی   ۲.۵
تولید ایران در طول این یک سال حدود ۲۹ میلیون 
درصدی   ۱۳.۴ افزایش  خود  که  است  بوده  تن 

نسبت به سال ۲۰۱۹ داشته است.
تولید ساالنه فوالد خام برای آمریکای جنوبی در 
بود که ۸.۴  تن  سال ۲۰۲۰ حدود ۳۸.۲ میلیون 
درصد نسبت به سال ۲۰۱۹ کاهش داشته است. 
برزیل در طول این یک سال ۳۱ میلیون تن فوالد 
خام تولید کرد که کاهش ۴.۹ درصدی نسبت به 

سال ۲۰۱۹ داشته است.
به   ۲۰۲۰ سال  در  نیز  ترکیه  خام  فوالد  تولید 
۳۵.۸ میلیون تن رسید که نسبت به سال ۲۰۱۹ 

افزایش ۶ درصدی داشته است. 
میلیون   ۱۷.۲ ساله  یک  طول  در  هم  آفریقا 
به  نسبت  تغییری  که  کرد  تولید  خام  فوالد  تن 
میزان تولید سال ۲۰۱۹ نداشته است. در نهایت 
اقیانوسیه هم با تولید ۶.۱ میلیون تن فوالد خام در 
سال ۲۰۲۰، کاهش ۱.۴ درصدی این محصول را 

نسبت به سال ۲۰۱۹ به ثبت رساند. 

)نمودار روند رشد ساالنه تولید فوالد خام، مقایسه رشد تولید فوالد خام چین با میزان تولید فوالد 
خام در دیگر کشورهای جهان(

)جدول ده کشور برتر تولید کننده فوالد در جهان، چین در رتبه نخست و ایران در رتبه دهم این 
جدول در سال ۲۰۲۰ قرار گرفت(
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صادرات  انجام  برای  صمت  وزارت  شروط 
70درصدی  عرضه  کف  رعایت  فوالدی،  شمش 
نیز عرضه  در بورس و برای مقاطع طویل فوالدی 
حداقل 75درصدی در بورس است؛ البته به گفته 
مسئولین امر، این مقدار عرضه در بورس بر اساس 
صورتی  در  و  شده  تعیین  داخلی  بازار  نیازهای 
از  مقدار  این  فوالدی  محصوالت  فروشندگان  که 
محصول را نتوانستند در بورس به فروش برسانند 
یا به زبانی ساده، مشتری برای آنها در بورس وجود 
نداشت، می توانند برای صادرات آن اقدامات الزم 

را انجام دهند. 
تا ۶ درصد  در واقع این میزان از عرضه بین ۵ 
را به صورت "ُاِور" در نظر گرفته شده تا اگر زمانی 
در  محصول  عرضه  شرکتها،  و  آمد  پیش  مشکلی 
مشکل  با  دستی  پایین  صنایع  نداشتند،  بورس 

تامین مواد اولیه روبرو نشوند. 
کشور  گمرک  به  ها  شرکت  لیست  همچنین 
رصد  صمت  وزارت  توسط  ماه  هر  و  شده  ارسال 
تا شرکت هایی که نسبت به کف عرضه  می شود 
در بورس کاال کوتاهی کرده اند از این لیست خط 
این  به  طوالنی  زمان  مدت  طی  از  پس  و  خورده 

لیست برخواهند گشت.

صمت  وزارت  اقدام  این  مسئولین،  گفته  به 
زیرا  بوده؛  صادرات  و  تولید  از  حمایت  جهت  در 
و  ماشین آالت  تجهیزات،  تهیه  برای  شرکت ها 
داشته  اختیار  در  ارز  باید  توسعه ای  طرح های 
تقویت  جهت  در  صمت  وزارت  رو  این  از  باشند؛ 
صادرات حرکت کرده تا فعاالن در این صنعت با ارز  

آوری بتوانند تولید را تقویت کنند.
نوع  خصوص  در  که  مهمی  نکته  میان  این  در 
دارد،  وجود  بورس  در  محصوالت  فروش  و  عرضه 
تحت  اقدام  این  کرده  اعالم  صمت  وزارت  اینکه 
نظارت کامل این بخش بوده و توجه الزم و کافی 
برای عدم سو استفاده از سوی دالالن و حضور آنها 
در بورس به عنوان خریدار را مد نظر خواهد داشت 
تا به این شکل سود حاصل از فروش محصوالت در 
بورس کاال و یا صادرات نصیب تولیدکننده اصلی 

گردد. 

نیاز به ثبات قیمتی در بازار احساس می شود
در واقع آزاد سازی صادرات برای تولیدکنندگان 
تعادل  بازگشت  برای  نکات قوت  از  یکی  می تواند 
از  یکی  میان  این  در  اما  باشد؛  فوالد  بازار  به 
به وجود  قرار گیرد،  نظر  باید مد  نکات مهمی که 

فروشندگان  و  برای خریداران  بازار  در  ثبات  آمدن 
اینکه هر لحظه شاهد نوسانات قیمتی در  است، 
و  منطقی  قیمت  زمانی که  واقع  در  نباشند.  بازار 
متعادلی برای کاال تعریف شود، در نهایت معامله 
در  را  فروشنده  و  خریدار  برای  برد  برد-  دوطرف 
پی خواهد داشت. این در حالیست که طی سال 
گذشته با دخالتهای زیادی که از سوی دولت برای 
قیمت گذاری زنجیره فوالد رخ داد، آشتفگی بازار 
رقم خورد و اعمال قیمت گذاری دستوری و تالش 
برای تغییر در قیمت مواد اولیه فوالد، همه باعث 
شد در بازار تنش به وجود آید، اما اکنون با توجه 
به تغییری که در سیاست های کالن وزارت صمت 
دیده می شود، قیمت گذاری دستوری از روی میز 
برداشته شده و کشف قیمت به بورس سپرده شده 

است.
در این میان برخی از کارشناسان صنعت فوالد 
عرضه  کف  کردن  مشخص  که  باورند  این  بر  نیز 
میزان  اکنون  هم  که  فوالد  شمش  برای  بورس  در 
تولید آن بیش از مصرف داخلی بوده و مازاد تولید 
تولید  راه  سد  مانعی  بازهم  نوعی  به  شاید  داریم، 
باشد، اما در این میان می توان گفت که شاید این 
حرکت از سوی وزارت صمت تدبیری برای افزایش 

آزادسازی محصوالت فوالدی

در چه صورت به نفع صنعت و کشور تمام می شود؟

آزاد ســازی صــادرات شــمش فــوالد و مقاطــع طویــل فــوالدی بــا شــرط رعایــت کــف عرضــه مشــخص در بــورس کاال در اواخــر اردیبهشــت 
1400 از ســوی وزارت صمــت اعــالم شــد؛ اتفاقــی کــه بــه نظــر کارشناســان صنعــت فــوالد و همچنیــن نــوردکاران می توانــد تــا حــدودی 
راه را بــرای صــادرات بــاز کنــد. چــرا کــه در ســال گذشــته بــه دلیــل محدودیت هایــی کــه از ســوی وزارت صمــت اعــالم شــده بــود، میــزان 
صــادرات محصــوالت فــوالدی بــه شــکل قابــل توجهــی کاهــش یافــت و ضمــن اینکــه از میــزان درآمــد ارزی کشــور کاســته شــد، باعــث از 

دســت دادن برخــی از بازارهــای صادراتــی گردیــد.

▪ نرگس قیصری
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سخن آخر...
مبنی  صمت  وزارت  اقدام  این  می رسد  نظر  به 
غیر  به  فوالدی  محصوالت  تمام  صادرات  اینکه  بر 
از ورق آزادسازی شده و عالوه بر صادرات شمش، 
هم  معدنی  محصوالت  تمام  و  آلومینیوم  و  مس 
آزادسازی شده است را میتوان به فال نیک گرفت 
اما باید پذیرفت که اکنون کشور در شرایط تحریمی 
قرارگرفته و امکان صادرات تنها به برخی از کشورها 
بوده،  میسر  هستند،  ایران  همسایگان  بعضا  که 
باید از هرگونه محدودیت و فشارهای داخلی برای 

صادرات جلوگیری کرد. 
نیاز  و  یکسو  از  کشور  پول  ارزش  آمدن  پایین 
از  برخی  فروش  که  شرایطی  در  ارزی  درآمدهای 
قبل  مانند  باید  که  آنچنان  نفت  مانند  محصوالت 
در  آمده  وجود  به  اقتصادی  رکود  کنار  در  نیست 
شرایط  که  دارد  وجود  دیگر  دلیل  هزاران  و  ایران 
برای حضور در بازارهایی که هنوز امکان صادرات 
فوالد و محصوالت فوالدی ایران را داراست، فراهم 
واحدهای  ایجاد  صرف  که  سرمایه ای  هم  تا  شود 
تولیدی شده به خوبی استفاده گردد و هم اینکه 
بتوانیم  و  رسیده  کشور  اقتصاد  و  صنعت  به  سود 
را  جایگاهش  و  ایران  فوالد  برند  گذشته  همچون 

حفظ کنیم.

باالتری  افزوده  ارزش  با  محصوالت  تولید  میزان 
چرا  باشد؛  تولید  واحدهای  برای  فوالد  شمش  از 
که امروزه شاهدیم در بازارهای جهانی نیز قیمت 
به  کالف  و  میلگرد  همچون  نوردی  محصوالت 
این  بوده و حتی  از نرخ فوالد  باالتر  نسبت بسیار 
گرم  ورق  مانند  دیگری  محصوالت  برای  موضوع 
به سمت  بنابراین حرکت  نیز صادق است.  و سرد 
تولید بیشتر محصوالت با ارزش افزوده می تواند در 
راس کار قرار گرفته و به نوعی منجر به کارآفرینی 

نیز شود. 

حمایت از کارآفرینی با شرط و شروط خاص 
در این زمینه نیز شاهد بودیم که چندی پیش 
وزیر صمت نیز اعالم کرد که تعدادی از مجوزهای 
مجددا  بود،  شده  گرفته  آنها  جلوی  که  تاسیس 
اندازی  راه  و  تولید  برای  می توانند  و  شدند  آزاد 
واحدهای تولیدی اما با شرط های مشخص شده 

اقدام کنند.
در این زمینه اسدالله کشاورز سرپرست معاونت 
به  صمت  وزارت  معدنی  صنایع  و  معادن  امور 
خبرگار ما گفت: درخصوص اینکه گفته شده برای 
کارآفرین هایی که به دنبال تامین مواد اولیه برای 
شروطی  می شود،  آزاد  صادرات  هستند،  تولید 

تعیین شده است. به این شکل که دولت هیچ گونه 
تضمینی برای تامین مواد اولیه به آنها نداشته باشد 
و این مورد در "ظهر" پروانه های آنها ذکر می شود؛ 
کامال  صورت  به  پروانه ها  که  است  این  دوم  شرط 
شکل  به  حتی  افراد  به  اجازه  بدون  و  انحصاری 
وکالتی بوده و نمی توان امتیاز آن را جابه جا کرد و 
در نهایت شرط سوم اینکه هیچگونه تسهیالتی به 

آنها داده نخواهد شد.
عنوان  به  بتوان  را  راهکار  این  می رسد  نظر  به 
را  تولیدکننده  دست  که  دانست  مواردی  از  یکی 
صنایع  در  افزوده  ارزش  با  محصوالت  تولید  برای 
با  صادرات  و  تولید  برای  زمینه  و  کند  باز  مختلف 

محصوالت با ارزش افزوده بیشتر را فراهم کند. 
با این حال می بینیم باز هم برخی انتقادها از 
وجود  فوالدی  محصوالت  صادرات  سازی  محدود 
میزان  که  زمانی  تا  باورند  این  بر  برخی  و  داشته 
صورت  به  داخلی  بازار  در  محصوالت  مصرف 
نمی توان  نشود،  مشخص  شفاف  و  روشن  کامال 
چراکه  کرد؛  حساب  محصوالت  صادرات  روی 
برنامه ریزی برای انجام صادرات باید از قبل تعیین 
بتوان هدف گذاری درستی برای  تا  و تعریف شود 

صادرات انواع محصوالت فوالدی انجام داد. 
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صنایع فوالد ایران طی حدود یک دهه اخیر رشد 
چشمگیری تجربه کرده و به یکی از پیش ران های 
چهار  در  شده اند.  تبدیل  کشورمان  اقتصاد  مهم 
تحریم  هدف  مستقیما  صنعت  این  گذشته  سال 
آمارهای  اساس  بر  حال  این  با  داشته  قرار  آمریکا 
وزات صنعت، ایران رکوردهای جدیدی در افزایش 
تولید فوالد به ثبت رسانده و مجموع تولیدات فوالد 
و محصوالت فوالدی در سال 1399 به حدود 28 
میلیون تن رسیده و صادرات این حوزه نیز بیش از 

10 میلیون تن برآورد شده است. 
خام  فوالد  تولید  افزایش  که  نیست  انکار  قابل 
مزیت های  ایران  در  صنعت  این  زنجیره  توسعه  و 
ایران  اقتصادی  مختلف  بخش های  برای  فراوانی 
خام فروشی  از  نمونه  عنوان  به  و  کرده  ایجاد 
ضمنا  و  کرده  جلوگیری  کشور  معادن  سنگ آهن 
محصوالت  به  نیازمند  پائین دستی  صنایع  تحرک 

فوالدی را نیز به دنبال داشته است.
به این مزیت ها این نکته را نیز باید افزود که در 
اوج تنگنای تحریم، ارز حاصل از صادرات فوالد و 
تاب آوری  و  اتکاء  نقاط  از  یکی  فوالدی  محصوالت 

کشورمان بوده است. 
ایران در  این دستاوردها، صنایع فوالد  با وجود 
نیز  انتقادات  گزند  از  خود  شکوفایی  دوران  تمام 
صورت  گذاری های  سرمایه  از  و  نبوده اند  مصون 
حتی  و  صادارت  تا  گرفته  صنعت  این  در  گرفته 
نقدهای  معرض  در  آن  کالن  هدف گذاری های 

سنگین قرار داشته است.
ایران،  فوالد  صنعت  به  مهم  انتقادات  از  یکی 
تضاد این صنعت با اقتضائات توسعه پایدار کشور 
است. در این گزارش ضمن موشکافی نقد مذکور، 
با استفاده از نظر کارشناسان ، نسبت میان تقویت 
را مورد  ایران  پایدار  و توسعه  ارتقاء صنایع فوالد  و 

بررسی قرار داده ایم.
نگاه به صنعت فوالد از منظر توسعه پایدار 

و  پایدار  توسعه  نسبت  بحث  گشایش  برای 
اقتصادی  کارشناس  مروی  علی  از  فوالد  صنعت 
پرسیدیم توسعه پایدار چیست و چه الزاماتی دارد و 
نسبت آن با یک صنعت مهم و پایه همچون صنعت 
پرسش،  این  به  پاسخ  در  مروی  چیست؟  فوالد 
با  کشور  یک  همه جانبه  توسعه  را  پایدار  توسعه 
اجتماعی  اقتصادی،  الزامات  قراردادن  مدنظر 
ابداع  زمان  از  افزود:  و  دانست  محیطی  زیست  و 
کلمه توسعه در مورد این که اصوال توسعه چیست 
فراوانی  بحث های  است،  پایدار  ای  توسعه  چه  و 
علمای  و  شناسان  جامعه  و  اقتصاد  علمای  میان 
سایر علوم انسانی درگرفته و این بحث ها کماکان 

ادامه دارد. 
در یک جمع بندی می توان گفت به طور خالصه 
در  که  است  پایدار  توسعه ای  اقتصادی،  منظر  از 
بخشی از اقتصاد که یک کشور در آن دارای مزیت 
نسبی و مزیت رقابتی است، اتفاق بیفتد. بنابراین 
نسبی  مزیت  فاقد  اقتصادی  بخش  یک  در  اگر 

گذاری  سرمایه  بخش  آن  در  اما  باشیم  رقابتی  و 
از  داده ایم.  هدر  به  را  ملی  سرمایه  واقع  در  کنیم 
به  باید  کشور  یک  پایدار  توسعه  اجتماعی،  منظر 
ارتقاء سطح فرهنگی و رفع نیازهای اقشار مختلف 
بینجامد.  یکپارچه  و  عادالنه  صورت  به  اجتماع 
با  کشور  یک  توسعه  برنامه های  در  اگر  نتیجه  در 
نادیده گرفتن اقشار فرودست، زنان، کودکان و ... 
پیگیری شود، این توسعه پایدار به شمار نمی رود. 

از منظر زیست محیطی – که این ُبعد از توسعه 
آن  ابعاد  از سایر  بیش  اخیر  طی سال های  پایدار 
مورد تبلیغ و مانور رسانه ها قرار گرفته و بسیار به آن 
پرداخته شده است – توسعه پایدار به معنای لحاظ 
کردن محیط زیست در برنامه های توسعه صنعتی 
و  اقتصادی  این اساس، رونق  بر  تولیدی است.  و 
رشد تولیدات و محصوالت صنعتی و کشاورزی اگر 
به بهای آسیب به محیط زیست تمام شود، توسعه 

پایداری رقم نخورده است.
صنعت  کالن  برنامه های  اصالح  ضرورت 

فوالد 
مروی در ادامه با اشاره به رشد فزاینده صنعت 
فوالد ایران طی 8 سال اخیر بیان کرد: برنامه های 
اکنون  پایدار  توسعه  منظر  از  فوالد  صنعت  کالن 
این  اگر  که  چرا  است  اصالح  و  انتقاد  نیازمند 
صنعت را از جنبه های مختلف توسعه پایدار – چه 
اقتصادی و چه اجتماعی و زیست محیطی - مورد 
این  رشد  کلی،  نگاه  یک  در  دهیم،  قرار  بررسی 

تقویتصنایعفوالد،محورتوسعهپایدار
▪ شقایق محبوبی زاده

توسعه  و  خام  فوالد  تولید  افزایش   
ایـران  در  صنعــت  این  زنجیـره 
بخش های  برای  فراوانی  مزیت های 
ایجاد کرده  ایران  مختلف اقتصادی 
خام فروشی  از  نمونه  عنوان  به  و 
جلوگیری  کشور  معادن  سنگ آهن 
صنایع  تحرک  ضمنا  و  کرده 
محصوالت  به  نیازمند  پائین دستی 
فوالدی را نیز به دنبال داشته است.
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طبق  و  متوازن  به صورت  موارد  برخی  در  صنعت 
الزامات توسعه پایدار رقم نخورده است.

وی با بیان این که منطبق کردن صنعت فوالد با 
موازین توسعه پایدار نیازمند طراحی و اجرای یک 
افزود:  برای کشور است،  توسعه همه جانبه  سند 
واقعیت این است که ایران برنامه و نقشه راه روشنی 
برای توسعه ندارد و دولت ها نیز همواره توسعه را به 
مثابه توسعه صنعتی و مدرنیزاسیون صنایع کشور 
تولید در یک  افزایش  به همین دلیل،  اند  دانسته 
رشته صنعتی مادر همچون فوالد را موفقیت بزرگی 
در کارنامه خود ثبت و پیگیری کرده اند بدون آن که 
و  فوالد  تولید  و شکوفایی  رونق  بین  به هماهنگی 
دقیقی  و  کارشناسی  توجه  پایدار  توسعه  الزامات 

صورت گرفته باشد.
بدون  فوالدی  متعدد  طرح های  افتتاح 

رعایت قواعد توسعه پایدار
فرشاد مومنی اقتصاددان نهادگرا نیز از منتقدان 
از  و  می رود  شمار  به  ایران  فوالد  صنعت  برجسته 
ضرورت اصالح طرح های کالن این صنعت سخن 
این که در شکل گیری  بیان  با  می گوید. مومنی 
امروزی،  و  به صورت مدرن  ایران  صنعت فوالد در 
نشده  رعایت  پایدار  توسعه  الزامات  ابتدایی ترین 
برسد  نظر  به  سخت گیرانه  شاید  می گوید:  است، 
که از برنامه ریزان اقتصادی کشور در نیم قرن قبل 
انتظار داشته باشیم در پی ریزی صنعت مهمی مثل 

فوالد به چارچوب های توسعه پایدار بیندیشند.

در واقع مفهوم توسعه پایدار در آن مقطع زمانی 
پیشرفته هم چندان شناخته  در کشورهای  حتی 
شده یا مورد توجه نبود و صنایع باسابقه فوالد ما 
نیازهای  رفع  نگاه  با  هم  اصفهان  آهن  ذوب  مثل 
ضروری کشور و نجات از وابستگی مطلق به خارج 
طراحی و احداث شد، اما طرح های متعدد فوالدی 
از  بعد  یکی  اخیر  های  سال  طی  ما  کشور  در  که 
دیگری افتتاح و به آمارهای افزایش تولید بر اساس 
مطالعات  فاقد  اغلب  شده،  مباهات  طرح ها  این 

صحیح و کارشناسی زیست محیطی است.
صنایع  این  راه اندازی  در  می دهد:  ادامه  وی 
همچون  پایدار  توسعه  اقتصادی  الزامات  به  غالبا 
مزیت نسبی در تامین مواد اولیه)نزدیک بودن به 
زیرساخت های  بودن  فراهم  آهن(،  سنگ  معادن 
به صرفه  و  نوین  فناوری  از  ، استفاده  نقل  و  حمل 
لحاظ  با  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  بودن 
کردن قیمت حامل های انرژی بر اساس قیمت های 

جهانی و ... توجهی نشده است.
مومنی با بیان این که رشد غیر متوازن صنعت 
های  بی قاعدگی  از  نمی توان  را  ایران  در  فوالد 
منافع  عنوان  به  آن  از  که  پدیده ای  و  اقتصادی 
کرد،  جدا  شود  می  یاد  اقتصاد  خصولتی  بخش 
می افزاید: بخش خصولتی اقتصاد ایران که پیش 
چگونگی  از  گوناگون  فرصت های  در  بارها  این  از 
اقتصاد  برای  آن  منفی  پیامدهای  و  گیری  شکل 
صنعت  دادن  شکل  جای  به  گفته ام  سخن  کشور 
از  بخشی  پایدار،  توسعه  الزامات  مبنای  بر  فوالد 
منافع خود را در صنعت فوالد و یارانه انرژی ارزان 
تخصیص یافته به این صنعت جستجو کرده است. 
در  ویژه  به  و  اخیر  دهه های  در  روخصوصا  این  از 
یک دهه گذشته شاهد شکل گیری موج تازه ای از 
با  که  بوده ایم  فوالد در کشور  احداث کارخانجات 
مناسبات رانتی و در مناطق خشک و بی آب کشور 
تاسیس شده و محیط زیست مناطق کم آب را با 

مخاطرات جدی و دنباله دار مواجه کرده اند.
به گفته این اقتصاددان، کارخانه های فوالدسازی 
انرژی که طی حدود دو دهه اخیر  وابسته به رانت 
منظر  از  اند  داشته  ایران  در  ای  گونه  قارچ  رشد 
الزامات توسعه پایدار اجتماعی کمترین تاثیر مثبت را 
در رفع نیازهای جامعه بومی همچون )ایجاد اشتغال 
در مناطق مورد بحث را دارند( اما تخریبی که این 
واحدها در محیط زیست این مناطق ایجاد می کنند 

پردامنه و طوالنی مدت است.
صنعت  به  فناوری  ورود  با  پایدار  توسعه 

فوالد، نه محدود کردن این صنعت
صنایع  معتقدند  توسعه  کارشناسان  برخی 
زیست  های  پیمان  و  قوانین  با  جهان  در  فوالد 
محیطی مواجه اند که به محدودسازی فعالیت آنها 
بهتر  نیز  ایران  همچون  کشوری  در  و  می انجامد 
ابتدای کار، عطای توسعه صنعت  است از همین 

فوالد به لقای آن بخشیده شود.
تحلیل گر  طهرانی  جعفری  کیوان  اعتقاد  به 
ارشد بازار فوالد و سنگ آهن، صنعت فوالد در ایران 
به معنای  و فرصت توسعه  امکان  این منظر که  از 
کشورمان  برای  را  صنعتی سازی  و  مدرنیزاسیون 
خواهان  اگر  و  است  ارزنده  صنعتی  کرده،  فراهم 
و  تعطیلی  آن  راهکار  هستیم  ایران  پایدار  توسعه 

کنار گذاشتن صنعت فوالد نیست. 
وی در این باره توضیح می دهد: به باور من در 
خواستار  که  دیدگاه هایی  یافتگی،  توسعه  بحث 
کاهش تولید فوالد در ایران به دلیل منطبق نبودن 
صنایع فوالد ما با الزمات زیست محیطی هستند، 
تا حدی دیدگاه های افراطی به شمار می روند. همه 
ما می دانیم که صنعت فوالد در زمان تحریم یکی از 
صنایعی بود که به تاب آوری اقتصاد ایران در برابر 
تحریم ها کمک کرد پس این صنعت را که دانش 
آن تا حد زیادی بومی شده و زنجیره تولید آن هم با 
سرمایه گذاری های سنگین در حال تکمیل است 

باید مورد حمایت قرار گیرد.
آهن  سنگ  و  فوالد  بازارهای  تحلیلگر  این 
بودن  دوام  با  دلیل  به  فوالد  صنعت  می افزاید: 
محصوالت و قابل بازیافت بودن آنها تا بی نهایت، 
قابل تبدیل شدن به صنعت سبز را دارد و در بحث 
آلودگی محیط زیست و انرژی بر بودن این صنعت 
زیادی  حد  تا  تواند  می  فناوری  پیشرفت های  نیز 

این مشکالت را حل کند.
ما اگر کشور چین که غول فوالدسازی جهان به 
شمار می آید را بررسی کنیم می بینیم این کشور در 
ابتدا کامال بدون توجه به الزامات زیست محیطی 
تدریج  به  اما  داده  افزایش  را  خود  فوالد  تولیدات 
به سمت اصالح این روند و منطبق کردن صنعت 
فوالد خود با الزامات زیست محیطی گام برداشته 
است. اصوال یکی از بحث هایی که ترامپ با چین 
داشت این بود که ترامپ می گفت الزامات زیست 
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صنایع  برابر  در  را  آمریکا  فوالد  صنایع  محیطی، 
همین  به  و  است  کرده  سالح  خلع  چین  فوالد 
گازهای  کننده  محدود  که  پاریس  پیمان  از  دلیل 

گلخانه ای در جهان بود، خارج شد.
با اصالح قوانین ساخت و ساز  در مقابل چین 
همچون  مرزی  فرا  های  پروژه  ابر  کردن  تعریف  و 
ابریشم تالش می کند سیطره خود  احیای جاده 
را بر بازار فوالد جهان ادامه دهد چرا که این صنعت 
در معادالت بین المللی و جایگاه و قدرت کشورها، 

نقش بسیار تعیین کننده ای دارد.
برای  سیاستمداران  برخی  می بینیم  بنابراین 
گونه  هر  به  حاضر  کشورشان  فوالد  صنایع  نجات 
نمی توانیم  ما  دنیایی  و در چنین  اقدامی هستند 
از امکان و سرمایه گذاری کالنی که در کشورمان 
پوشی  چشم  شده  انجام  مادر  صنعت  یک  برای 
کنیم اما الزم است فناوری نوین را در این صنعت 
به کار بگیریم و این صنعت را به تدریج با الزامات 

زیست محیطی هماهنگ کنیم.
فوالد  صنعت  نیازمند  قدرتمند  ایران  یک 

قوی و مدرن است
نمایندگان  جمله  از  پورابراهیمی  محمدرضا 
اقتصاددان و صاحبنظر مجلس در مورد بحث های 
کمیسیون  ریاست  که  می رود  شمار  به  توسعه 
اقتصادی مجلس را بر عهده دارد. وی به خوبی از 
انتقادات وارد به طرح های تقویت زنجیره فوالد در 
کشور مطلع است و در پاسخ به این انتقادات نکات 

قابل تاملی را مطرح می کند. 
پورابراهیمی توضیحات خود را با اشاره به نقش 
دنیا  نوظهور  و  مهم  اقتصادهای  در  فوالد  صنعت 
در  فوالد  صنعت  نقش  گوید:  می  و  می کند  آغاز 
توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته و اقتصادهای 
است.  بررسی  و  رصد  قابل  کامال  جهان  نوظهور 
میان  در  چه   – را  مهمی  کشور  کمتر  ما  واقع  در 
آلمان،  آمریکا،  مثل  جهان  پیشرفته  کشورهای 
اقتصادهای  میان  در  چه  و  ژاپن  کانادا،  فرانسه، 
نوظهور مثل چین، هند، برزیل، آفریقای جنوبی، 
کره جنوبی و ... - می توانیم پیدا کنیم که صنعت 
نیز  ایران  بنابراین  باشد.  نداشته  قدرتمندی  فوالد 
نمی تواند و نباید به سادگی از ظرفیتی که در این 
یک  و  کند  عبور  شده  ایجاد  کشورمان  در  صنعت 
ایران قدرتمند قطعا نیازمند صنعت فوالد پیشرفته 

و دارای جایگاه پراهمیت در جهان است.

چرا باید از تقویت صنعت فوالد حمایت کنیم؟
ادامه صادراتی بودن محصوالت فوالدی  وی در 
پایدار  توسعه  و می افزاید:  داده  قرار  تاکید  مورد  را 
متکی به چند وجه است که یکی از وجوه آن تولید 
کار  نیروی  و  دانش   ، منابع  از  استفاده  حداکثر  با 
متخصص داخلی و به صورت صادرات محور است. 
صنعت فوالد ایران در حال حاضر جزو معدود صنایع 
ریشه دار داخلی محسوب می شود که از این وجوه 
– بومی سازی، اتکا به نیروی کار و مواد اولیه داخل 
و صادرات محور بودن - برخوردار است. گرچه نباید 
فراموش کنیم که صادرات فوالد و محصوالت فوالدی 
ما در سال 99 نسبت به سال 98 با کاهش مواجه 
شده و کل صادرات محصوالت فوالدی کشور سال 
99 حدود 2 میلیون و 300 هزار تن بوده که کاهش 
18 درصدی نسبت به سال قبل از آن داشته است. 
به  ما  فوالدسازان  که  صادراتی  بازارهای  بنابراین 
سختی به آنها راه پیدا کرده اند، اکنون توسط رقبای 

قدری مثل هندوستان و چین تهدید می شود.
از سوی دیگر، این صنعت محرک و تغذیه کننده 
اشتغال  و  دستی  پائین  صنایع  از  بزرگی  زنجیره 
در این صنایع به شمار رفته و تولیدات خود را نیز 
طی سال های اخیر بر اساس نیازهای این صنایع 
عظیم  ذخایر  به  توجه  با  است.  کرده  روزرسانی  به 
سنگ آهن در کشورمان، صنعت فوالد برای صنایع 

باالدستی نیز حائز اهمیت است.
پس ما با صنعتی مواجه ایم که هم صادرات محور 
است و هم صنایع داخلی را تغذیه می کند و هم به 
تحرک  باالدستی معدن کشور  و صنایع  ظرفیت ها 
از  فوالد  نیست که صنعت  بنابراین شکی  می دهد 
نقطه نظر اقتصادی و اجتماعی در خدمت توسعه 

پایدار کشور قرار دارد و باید مورد حمایت قرار گیرد.
به اخذ تصمیمات بسیار  ناچار  ممکن است 

سخت شویم
وجه  بیشتر  فوالد،  صنعت  انتقاد  مورد  وجه  اما 
زیست محیطی آن است که به اعتقاد من انتقادات 
درستی نیز از این زاویه به صنعت فوالد وارد می شود. 
در  که  پذیرفت  باید  می دهد:  ادامه  ابراهیمی  پور 
توسعه بعضی از طرح های فوالدی منافع منطقه ای 
از  تعدادی  و  داشته  غلبه  ملی  پایدار  منافع  بر 
کارخانجات فوالدی ما تصمیمات غیرکارشناسی و 
شده اند  احداث  با  مناطقی  در  سیاسی  فشارهای 
با سطح فناوری کنونی و وضعیت خشکسالی  که 
که کشور با آن مواجه است، ادامه کار آنها می تواند 
مناطق  این  در  محیطی  زیست  شدید  بحران های 

ایجاد کند.
پایان  در  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
آب  بحران  انداز  چشم   می کند:  خاطرنشان 
موضوعی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت و در 
در  فوالدی  طرح های  کردن  بهینه  برای  ما  نتیجه 
مناطق کم آب و منطبق کردن آنها با ساز و کارهای 
انجام  را  خود  تالش  حداکثر  باید  محیطی  زیست 
دهیم و بسیار بعید است که نتوانیم بر این چالش 

غلبه کنیم. 
مردم  زیست  تداوم  بین  چالش  در  وجود  این  با 
در مناطقی که طرح های فوالدی در آنها با الزامات 
فعالیت  تداوم  و  نیست  منطبق  زیست  محیط 
صنعتی، اگر ناچار به اخذ تصمیمات بسیار دشوار 
شویم، قطعًا این تصمیمات به نفع تداوم حیات و 

زیست مردم اتخاذ خواهد شد.

دکتر محمدرضا پورابراهیمی ، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
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صنعت فوالد به دلیل نقش موثری که در اقتصاد 
جوامع دارد همواره یکی از استراتژیک ترین صنایع 
به شمار می رود. این صنعت کلیدی برای اینکه در 
ریل توسعه و پیشرفت پایدار قرار گیرد،نیاز است به 

مقوله مدیریت ریسک توجه ویژه داشته باشد. 
در حوزه فوالد، تولید 55 میلیون تن در افق 1404 
شرکت  منظور  بدین  و  است  شده  گذاری  هدف 
جامع  طرح  تکنیک  فوالد  المللی  بین  مهندسی 
فوالد کشور را به عنوان نقشه راه تنظیم کرد تا زنجیره 
شده  تدوین  الگوی  این  از  استفاده  با  بتواند  فوالد 
سوال  اما  باشد  داشته  کمتری  دغدغه  تولید  برای 
اینجاست که در این طرح تا چه میزان ریسک های 
موجود در صنعت فوالد کشور به خوبی شناسایی و 
سپس راهکار عملیاتی برای آنها تعریف شده است 
و به صورت کلی چند در صد از صنایع کشور از این 

طرح استفاده واقعی کردند.  

به  شده،  گذاری  هدف  تولید  از  میزان  این 
زیرساخت های بسیاری نیاز دارد که برای مهیا کردن 
این  در  است.  نگرفته  صورت  گذاری  سیاست  آنها 
مسیر، طرح جامع فوالد تا حد قابل قبولی ریسک ها 
را شناسایی کرد و راهکارهایی ارائه داد که البته از 
سوی بخش های مختلف کمتر مورد توجه واقع شد. 
در  ریسک  مدیریت  گفت  توان  می  نوعی  به 
توازن صنعت فوالد،جایگاه واقعی خودش را ندارد. 
برای ورود  امروز سرمایه گذاران خارجی کمتر  چرا 
به  برخی  است  بله،ممکن  دارند  رغبت  پروژه ها  به 
دلیل تحریم ها باشد اما چه مسیری را برای آنها مهیا 
کردیم؟ چرا صنایع فوالد برای تولید فرادی شان باید 
دغدغه سنگ آهن و انرژی داشته باشند؟ امروزه از 
تولید و مصرف فوالد به عنوان یکی از شاخص های 
اما  نام برده می شود  اصلی توسعه یافتگی کشورها 
این صنعت برای توسعه یافتگی خود نیازمند مدیریت 

ریسک  کارآمد است. 
به  اگر  ریسک  فوالد،مدیریت  صنعت  حوزه  در 
نحو مطلوب اجرایی شود بحران ها و تهدیدهایی که 
پروژه ها یا طرح ها  با آنها رو به رو می شوند از قبل 
شناسایی شده و راهکار اثربخش برای برطرف کردن 
آنها ارائه می شود و این فرایند بر اساس گراف زمان 
بندی،اعتبار و مهمتر از همه هدف تا آخرین مرحله 

رصد می گردد. 
به  حرکت  و  نوین  تکنولوژی های  از  بهره گیری 
سمت تولید فوالدهای خاص و دارای ارزش افزوده 
باال نیز با مدیریت ریسک به خوبی قابل برنامه ریزی 
بازار  در  اما  بود  مالک  فوالد  تولید  زمانی  است. 
رقابتی امروز عرضه و تقاضا بر مبنای ارزش آفرینی 
حرف اول را می زند و لذا نیاز است مدیریت ریسک 
به صورت عملیاتی در صنعت فوالد مورد توجه قرار 

گیرد. 

مرتضی یزدخواستی،عضو هیات مدیره ذوب آهن اصفهان : 

مدیریت ریسک در توازن صنعت فوالد،
جایگاه واقعی خودش را ندارد

بهره گیری از تکنولوژی های نوین و حرکت به سمت تولید فوالدهای 

خاص و دارای ارزش افزوده باال نیز با مدیریت ریسک به خوبی قابل 

برنامه ریزی است. زمانی تولید فوالد مالک بود اما در بازار رقابتی 

امروز عرضه و تقاضا بر مبنای ارزش آفرینی حرف اول را می زند و 

لذا نیاز است مدیریت ریسک به صورت عملیاتی در صنعت فوالد 

مورد توجه قرار گیرد.
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طی سال های گذشته زنگ خطری به صدا درآمده 
تولید  چشم انداز  به  دستیابی  می تواند  که  است 
55میلیون تن فوالد تا سال 1404 را در کشور دشوار 
اولیه یعنی سنگ آهن برای  کند. آن هم کمبود مواد 
دستیابی به این هدف است. مگنتیت و هماتیت دو نوع 
سنگ آهن هستند که به عنوان مواد اولیه تولید فوالد 
مورد استفاده قرار می گیرند. سنگ های آهن خالص 
را نمی توان به طور مستقیم استفاده کرد زیرا به طور 
خاص به خودی خود استحکام کافی را ندارد تا بتواند 
در صنایع فوالد استفاده شود، لذا ابتدا باید کار فرآوری 
سنگ های آهن را انجام دهیم و سپس بتوانیم در بازار 

استفاده کنیم.
از آنجایی که سنگ آهن مگنتیت عیار باالتری دارد 
تا کنون فوالدسازان ما استفاده از آن را در اولویت خود 
قرار دادند. اما متاسفانه با اکتشاف و استخراج گسترده 
معادن مگنتیت، ذخایر این سنگ آهن در کشور رو به 
در سیری  مقابل سنگ آهن هماتیت  در  اتمام است. 

احیای  بر  عالوه  می کند،  حرکت  احیا  سمت  به  که 
نهایی، اول باید یک مرحله احیا شده و تبدیل به سنگ 
هماتیت شود و بعد از آن، سنگ هماتیت حاصله را باید 
به احیا رساند. از سویی استفاده از سنگ های هماتیت، 
انرژی کمتری را نسبت به سنگ های مگنتیت صرف 
می کند، ولی به علت اینکه عیارهای پایینی داشته اند، 
تولید کنندگان به دنبالش نرفته اند، این در حالی است 
سنگ آهن  از  استرالیا  و  هند  مانند  کشورهایی  که 

هماتیت استفاده می کنند.
این است  متاسفانه مشکل دیگری که وجود دارد 
که در طرح توسعه فوالد هم عمده کار بر اساس سنگ 
آهن های مگنتیت با عیار باال در نظر گرفته شده و به 
معادن هماتیت بی توجهی شده است که این موضوع 

یک نقص در حوزه فوالد کشور است.
حال در شرایط فعلی دو راه پیش روی فوالدسازان 
قرار دارد. یا به سمت اکتشافات عمیق تر بروند که هزینه  
زیادی در بر دارد و یا اینکه سعی کنند دانش فرآوری 

سنگ هماتیت را وارد کشور کرده و از آن استفاده کنند. 
با توجه به اینکه معادن هماتیت بسیاری در کشور 
وجود دارد که مغفول و بدون استفاده مانده اند، بنظر 
دانش  هم  زیرا  باشد.  منطقی تر  دوم  اقدام  می رسد 
جدیدی را وارد کشور کرده و هم باعث می شود بخشی 
از منابع طبیعی کشور که از آن ها استفاده ای نمی شود 
در مسیر رشد و توسعه صنعت فوالد که به رشد اقتصادی 

کل کشور می انجامد به کار گرفته شوند.
خصوصا اینکه در تمام دنیا روش های ارزانی برای 
بکار گیری سنگ هماتیت درحال استفاده است که 
از اکتشافات عمیق و پرهزینه تر جلوگیری می کند. اما 
بنظر می رسد فوالدسازان در کشور ما بیشتر به دنبال 
رسیدن به راهی آسان هستند و حاضر نیستند سختی 

این کار را متحمل شوند. 
این درحالی است که در شرایط فعلی ما می توانیم 
فرصتی  به  را  آن  و  کرده  استفاده  محدودیت  این  از 
تبدیل کنیم. مهم تر از همه آنکه رسیدن به افق تولید 
از  ما  که  است  ارزشمند  زمانی  فوالد  تن  55میلیون 
سنگ های کم عیارمان استفاده کرده و از این طریق 
تولید خود را افزایش دهیم. اینگونه است که می توان 
موجود  ظرفیت های  تمام  از  و  شدیم  خودکفا  گفت 
استفاده می کنیم. در غیر این صورت و با ادامه روند 
فعلی احتماال باید به سوی واردات سنگ آهن مگنتیت 
برویم در حالی که ما معادن بالاستفاده هماتیتی زیادی 

داریم این کار چندان عقالنی بنظر نمی رسد.
در همین رابطه ماهنامه فوالد با محمد جعفر صالحی، 
معاون خرید شرکت ذوب آهن گفت وگویی داشته است 
تغییر رویکرد در صنعت  این  اتخاذ  لزوم  او درباره  از  و 
ادامه  در  را  آن  مشروح  که  است  پرسیده  کشور  فوالد 

می خوانید؛
چه  مگنتیت  معادن  لحاظ  از  ما  کشور  امروزه 
وضعیتی دارد و آیا صحبت هایی مبنی بر اینکه این 

معادن دیگر به اتمام رسیده، درست است؟
معادن مگنتیت امروزه غنای خود را از دست داده اند 

هماتیت به جای مگنتیت، فرصت سازی از یک محدودیت

طـی سـال های گذشـته، همـواره شـاهد تاکیـد بر گسـترش و افزایش ظرفیـت تولید فوالد در کشـور بوده ایم زیرا توسـعه ایـن صنعت می تواند بـه افزایش 
صـادرات، رشـد اقتصـادی و تبدیـل شـدن ایـران به یکـی از قدرت های بـزرگ منطقه بسـیار کمک کند. همچنیـن تعیین افق رسـیدن به تولیـد 55میلیون 
تـن فـوالد تـا سـال 1404 موضـوع دیگـری اسـت کـه توجـه به این بخـش و رفـع موانـع را الزامی می کنـد. اما بنظر می رسـد موانعی بـر سـر راه صنعت فوالد 

کشـور وجود دارد.
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به دلیل اینکه طی سال های گذشته اکتشاف سطحی 
برای بهره برداری از آن ها انجام شده است. متاسفانه 
عمق اکتشافات در ایران به طور متوسط زیر 7 متر است 
درحالی که در دنیا باالی 100 متر بوده و اگر اکتشافات 
عمقی انجام شود، امکان دسترسی به مگنتیت بیشتر 

وجود دارد.
از لحاظ ذخایر معادن سنگ  اینکه  با توجه به 
دارد ولی معادن  آهن مگنتیت محدودیت وجود 
که  دارد  وجود  کشور  در  زیادی  هماتیت  سنگ 
بالاستفاده مانده اند، بنظر شما فوالدسازان نباید به 

سمت استفاده از این معادن بروند؟
استفاده از سنگ هماتیت امروزه دارد به الزامات از 
سر ناچاری تبدیل می شود و بخش عمده ای از معادنی 
که وجود دارد خصوصا در ناحیه جنوب کرمان، استان 
معادن  اکثرا  زنجان  استان  از  مهمی  بخش  و  فارس 
هماتیتی هستند و از آنجایی که ذخیره هماتیت خوبی 
هم وجود دارد، باید این اتفاق صورت بگیرد و ما چاره ای 
هماتیت  معادن  سمت  به  کار  ادامه  برای  و  نداریم 

خواهیم رفت.
فرآوری سنگ هماتیت چون جداسازی  پروسه  در 
 FEO که  شرایطی  در  است  سختی  خیلی  کار  آهن 
ایران  در  کنون  تا  آن  روش  زمینه  در  و  دارد  پایینی 
پیشرفتی انجام نشده است، رفتن به سمت انجام این 
کار سخت تر می شود، ولی در دنیا روش های ارزانی و 
بسیاری برای فرآوری سنگ هماتیت وجود دارد که در 

حال انجام است.
صورت  در  کردید  عنوان  اینکه  به  توجه  با 
از  استفاده  امکان  هم  هنوز  عمقی  اکتشافات 
معادن سنگ آهن مگنتیت وجود دارد؛ چه موانعی 

تاکنون مانع اجرای این کار شده است؟
اکتشاف امری پرریسک و هزینه بر و زمان بر است و 
قاعدتا حاکمیت باید به آن ورود کند و این هزینه ها را 
پوشش داده و بحث اکتشاف را کامل کند و سپس به 
صورت مزایده در اختیار دیگران بگذارد اما متاسفانه 
بخش  ناچار  به  و  است  نیفتاده  اتفاق  این  تاکنون 
انجام می دهند. اقداماتی دارند  خصوصی یکسری 
زمین  سازمان  با  نامه ای  تفاهم  ذوب آهن  مثال  برای 
شناسی امضا کرده است و فوالد مبارکه هم همینطور. 
همچنین ذوب آهن برای اکتشافات در سمنان اقدام 
کرده است. برای انجام این اکتشافات باید ژئوفیزیک 
هزینه  هوایی  ژئوفیزیک  چون  و  شود  انجام  هوایی 
امروز  تا  یا  هم  را  آن  تجهیزات  و  دارد  باالیی  بسیار 
بهره  امکان  است،  بوده  موجود  اگر  یا  و  نداشتیم 
برداری کامل از این تجهیزات فراهم نبوده یا در بخش 
تاکنون  خوردیم؛  مشکل  به  آن  بروزرسانی  و  قطعات 

پیشرفتی در این زمینه نداشتیم.
هم  ایمیدرو  که  می آید  خوبی  نویدهای  همچنین 
اقداماتی در زمینه ژئوفیزیک هوایی با امضای تفاهم 
نامه ای با سازمان زمین شناسی خواهد داشت و این 

امید را می دهد که اکتشافات کامل تر شود.
سنگ  از  استفاده  در  که  مشکالتی  از  برخی 
مشکالت  این  می گویند.  دارد  وجود  هماتیت 

چیست؟
سمت  به  باید  هماتیت  سنگ  از  استفاده  در 
پایین  این سنگ  عیار  و چون  برویم  کنستانتره سازی 
است؛ کنستانتره ای هم که از آن حاصل می شود عیار 
از  البته  دارد.  باالتری  تمام شده  قیمت  و  تری  پایین 
لحاظ کیفیت خیلی تفاوتی ندارند ولی عیار آن کمتر 

است، اما همچنان می توان با آن کار کرد.
با این وجود اگر دانش و تجهیزات این فرآوری 
وجود داشته باشد، باتوجه به منابع فراوان هماتیتی 

که وجود دارد، می توان از آن ها استفاده کرد؟
این دانش در دنیا وجود دارد و استفاده می شود، 
اما ما باید بپذیریم که همیشه هم لقمه آماده برای ما 
فراهم نیست و برای اینکه به سنگ برسیم مقداری هم 
باید وقت و هزینه انجام شود تا سنگی که می خواهیم را 

به دست بیاوریم.
زمانی که مگنتیتی موجود هست که فرآوری آن هم 
بسیار راحت و سهل الوصول است شاید خیلی تمایلی 
برای رفتن به سنگ هماتیت وجود نداشته باشد، ولی 
سنگ  از  استفاده  سمت  به  که  می کند  کاری  الزام 

هماتیت برویم.
آیا  است؟  صورت  چه  به  شرایط  آهن  ذوب  در 

امکان استفاده از هماتیت وجود دارد؟ 
فوالدسازی ها  سایر  با  آهن  ذوب  برای  شرایط  این 
که  است  شرکتی  تنها  آهن  ذوب  زیرا  است؛  متفاوت 

سنگ آهن دانه بندی استفاده می کند.
در سایر فوالدسازی ها کنستانتره به گندله، و گندله 
تبدیل  اسفنجی  آهن  به  مستقیم  احیا  سیستم  در 

می شود ولی ما در ذوب آهن سنگ ریز دانه را به کلوخه 
و درشت دانه را مستقیما در کوره بلند احیا می کنیم 
پس ما باید سنگ اهن دانه بندی شده داشته باشیم. 
به همین دلیل می توانیم از هماتیت با عیار 59 درصد 
هم استفاده کنیم، اما برای بقیه چون مرحله کنستانتره 
 FEO زیرا  می کند  ایجاد  مشکل  دارد،  وجود  سازی 

هماتیت پایین است. 
از  استفاده  برای  را  شرایط  موجود اگر  وضع  با 
افق  به  شما  بنظر  نکنیم،  فراهم  هماتیت  معادن 
1404 و تولید 55میلیون تن فوالد خواهیم رسید؟
رسیدن به افق 1404 به نظر مقداری سخت است 
چون پارسال هم عدد 30 میلیون تولید فوالد را لمس 
کردیم. اما اگر مواد اولیه وجود داشته باشد و از همه 
ظرفیت ها به طور کامل استفاده شود می توان گفت 
دست یافتنی است. اما باید به این فکر کنیم که حتی 
در صورت دستیابی به این رقم آیا برای بازار آن با وجود 

این محدودیت های صادرات فکری کرده ایم؟
تحریم ها،  رفع  و  برجام  احیای  وجود  با  حتی 
باز هم فکر می کنید در بخش صادرات به مشکل 

خواهیم خورد؟
ما  که  ندارد  وجود  کلیدی  که  است  این  واقعیت 
بگوییم آن را می چرخانیم و مشکل حل می شود. حتی 
اگر امروز هم انجام شود و ما به شرایطی که در زمان 
قبل از خروج ترامپ از برجام داشتیم برگردیم، دو سه 
سال زمان می برد. حتی اگر به آن جا هم برسیم برای 
اینکه به قبل از تحریم ها و سال 83 بازگردیم به طور 
داشته  نیاز  زمان  سال  ده  از  بیش  شاید  خوشبینانه 

باشیم.
سخن پایانی؟

در پایان باید بگویم اگر قرار است آمایش سرزمینی 
پروسه ها  همه  که  زمانی  به  برگردیم  و  افتد  اتفاق 
گذاری  سرمایه  توسعه  رشد  باید  شوند  تخصصی 
و تخصصی  به طور جداگانه  فوالد  و  معدن  در حوزه 
اتفاق بیفتد. آنگاه می توان امید داشت که این پیچ را 

بگذرانیم.
حوزه  در  بیشتری  سرمایه گذاری  است  بهتر 
یا  و  چادرملو  مثل  معادنی  شود.  انجام  اکتشافات 
گل گهر اوضاع نقدینگی بسیار خوبی دارند، اما وارد 
حوزه های دیگر برای سرمایه گذاری شده اند و حتی 
توان  این  باید  که  درحالی  شدند.  فوالدی  خودشان 
مالی که ناشی از استفاده از منابع خدادای است را 
تبدیل به اکتشافات بیشتر کنند و آن را در این زمینه 
آمایش  برنامه  به  همچنان  اگر  کنند.  سرمایه گذاری 
سرزمینی برگردیم می تواند کمک کند که افق تیره و 

تار فعلی روشن تر شود.
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شیوع  اوج  در  و   2020 سال  در  آهن  سنگ 
همه گیری کرونا بدون کمترین آسیب، سال را به 
پایان رساند و قیمت آن طی سال گذشته با رشد 
به  با ورود  این کاال  بازار  90 درصدی مواجه شد. 
به  کرد،  حفظ  را  خود  پررونق  روند  سال2021 
گونه ای که قیمت این کاال در ماه می با توجه به 
رشد تقاضا، فشردگی عرضه و روند افزایش قیمت 
فوالد، رکوردهای جدیدی را به ثبت رساند و هر تن 
سنگ آهن 62 درصد از 230 دالر در تن گذشت.

افزایش قیمت سنگ  ترین دالیل  از مهم  یکی 
از  عرضه  کاهش  میالدی،  گذشته  سال  در  آهن 
برتر  تولیدکنندگان  از  یکی  به عنوان  برزیل  سوی 
کرد  اعالم  دیتا«  »گلوبال  موسسه  بود.  کاال  این 
که تولید جهانی سنگ آهن در سال 2020 با 3 
است.  رسیده  تن  میلیارد   2.2 به  کاهش  درصد 
از  و هند  برزیل  در  تولید  کاهش  توان گفت،  می 
جهان  آهن  سنگ  تولید  افت  اصلی  دالیل  جمله 

در سال 2020 بود. تولید این دو کشور در مجموع 
از 638 میلیون تن در سال 2019 به 591 میلیون 

تن در سال 2020 کاهش یافت.
بر اساس اعالم این موسسه، انتظار می رود که 
مرکب  ساالنه  رشد  نرخ  با  کاال  این  جهانی  تولید 
تا   2025 تا   2021 های  سال  بین  درصد   3.7
سطح 2.66 میلیارد تن رشد کند. برزیل با سهم 
درصد،   4.1 جنوبی  آفریقای  درصدی،   6.2
جمله  از  درصد   2.9 هند  و  درصد   3.2 استرالیا 

عوامل اصلی این رشد تا سال 2025 هستند.
به   2021 سال  در  که  کلیدی  پروژه های 
فالنک«  »ساوت  شامل  رسند،  می  تولید  مرحله 
هستند.  برزیل  در  داالیه«  »سروته  و  استرالیا  در 
در  دیگری  بزرگ  پروژه  آینده  سال  همچنین 

استرالیا به مرحله تولید خواهد رسید.
»وینث باجاج«، دستیار مدیر پروژه در »گلوبال 
از  یکی  واله  شرکت  تولید  کاهش  گفت:  دیتا« 

غول های سنگ آهن، عامل اصلی کاهش تولید 
معادن  حراج  در  تاخیر  که  حالی  در  بود،  برزیل 
تاثیر   2020 سال  در  هند  تولید  بر  »ادیشا«  در 

گذاشت.
وی خاطرنشان کرد: معدنکاران استرالیایی به 
دلیل اقدامات موثر دولت، تحت تاثیر کووید-19 
در چین  بهبود سریع  که  در حالی  نگرفتند،  قرار 
درصدی   10.4 توجه  قابل  افزایش  به  منجر 
تولید سنگ آهن این کشور در سال 2020 شد. 
با نگاهی به آینده، انتظار می رود، تولید جهانی 
سنگ آهن با 111.3 میلیون تن افزایش، امسال 

به 2.3 میلیارد تن برسد.
شرکت  شود،  می  بینی  پیش  حال  عین  در 
آهن  سنگ  تن  میلیون   340 حداکثر  »ریوتینتو« 
راهنمای   BHP شرکت  که  حالی  در  کند،  تولید 
کرده  منتشر  را  تنی  میلیون   255 تا   245 تولید 
است. همچنین پیش بینی می شود، شرکت های 

بازار سنگ آهن ین؛ هووی � � یا�فت �فوالد �چ باز� صنعت �
پرویز امانیان/ تحلیلگر بازار فلزات
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تولید  آهن  تن سنگ  میلیون  از 600  بیش  دیگر 
کنند.

واردات چین
آوریل  تا  ژانویه  از  چین  آهن  سنگ  واردات   
تقاضای  به  توجه  با  و  درصدی   6.7 افزایش  با 
تقویت  تولیدات،  سرگیری  از  پس  پذیر  انعطاف 
شد و قیمت را به میزان قابل توجهی افزایش داد. 
درصد   80 از  بیش  ها،  رسانه  گزارش  اساس  بر 
واردات سنگ آهن چین در دست چهار معدنکار 
بزرگ خارجی است و 81 درصد کل واردات سنگ 

آهن چین از استرالیا و برزیل انجام می شود. 
نقش  چین  آهن  سنگ  تقاضای  که  حالی  در 
سنگ  قیمت  و  واردات  حجم  افزایش  در  مهمی 
تنوع  با  معتقدند  کارشناسان  دارد،  وارداتی  آهن 
سمت  به  حرکت  و  منابع  تامین  به  بخشیدن 
احتماال  قیمت  افزایش  سبز،  انرژی  از  استفاده 

فروکش می کند. 
مصرف  عنوان  به  چین  فوالد  صنعت  هدف 
میزان  حداکثر  به  رسیدن  آهن،  سنگ  کننده 
انتشار کربن تا سال 2025 و دستیابی به کاهش 
30 درصدی از حداکثر میزان اوج انتشار تا سال 
2030 است. این اهداف مطابق با برنامه کلی این 
انتشار  کاهش  شاهد  تا  است  شده  تعیین  کشور 
شدن  خنثی  به  دستیابی  و   2030 سال  تا  کربن 

کربن تا سال 2060 باشد.

از  درصد   60 از  بیش  استرالیا  میان،  این  در 
دارد.  عهده  بر  را  چین  آهن  سنگ  واردات  کل 
اگرچه پس از تالش های صنعت فوالد چین برای 
درصد   7.51 آنها  منابع،  تامین  در  تنوع  ایجاد 
کاهش نسبت به سال 2019 را تجربه کردند، اما 
وجود،  این  با  اند.  مانده  باقی  غالب  موقعیت  در 
کارشناسان معتقدند که با تغییر ساختار صنعتی 
آهن،  سنگ  کننده  مصرف  ترین  بزرگ  چین،  در 
احتماال روند جهش قیمت اصالح می شود. چین 
مصرف  مهار  برای  ها  تالش  از  بخشی  عنوان  به 
سنگ آهن همزمان با افزایش چشمگیر قیمت ها 
از اول ماه مه تعرفه برخی از محصوالت فوالدی و 

مواد خام را لغو کرد.
»گلوبال  به  صنعتی  متخصص  سین«،  »جی 
تالش  با  همراه  جدید،  سیاست  گفت:  تایمز« 
و  داخل  در  معادن  از  برداری  بهره  برای  سریع 
آهن  سنگ  میزان  موثر  کاهش  به  کشور  خارج 
کند.  می  کمک  ها،  قیمت  رشد  مهار  و  وارداتی 
کارشناسان با توجه به عدم اطمینان، معتقدند که 

کاهش قیمت یک روند طوالنی مدت است.
مرکز  در  پژوهش  مدیر  گوکینگ«،  »وانگ 
کار  و  ساز  تعلیق  با  گفت:  پکن  فوالد  تحقیقات 
و  جهانی  تورم  استرالیا،  و  چین  بین  گو  و  گفت 
با  آهن  سنگ  قیمت  تقاضا،  گسترش  همچنین 
در  و  شد  خواهد  رو  روبه  بیشتری  اطمینان  عدم 

کوتاه مدت از قیمت باال کاسته نمی شود.
 پیش بینی محافظه کارانه »فیچ« 

گزارشی  در   Fitch Ratings بندی  رتبه  آژانس 
دلیل  به   2020 سال  در  آهن  سنگ  کرد:  اعالم 
های  محرک  از  ناشی  تقاضا  توجه  قابل  افزایش 
عرضه،  محدودیت  به  توجه  با  و  چین  زیرساختی 
کرده  بینی  پیش  فیچ  داشت.  مطلوبی  عملکرد 
رفتن  بین  از  برای  اولیه  نگرانی های  میان  در  که 
جذابیت قیمت این کاال در سال 2021، میانگین 

ساالنه قیمت سنگ آهن قوی باقی بماند.
»اولیور شو«، مدیر ارشد منابع طبیعی منطقه 
اروپا، خاورمیانه و آفریقای »فیچ« گفت: با وجود 
نخست  فصل  در  چین  آهن  سنگ  کم  تقاضای 
از کووید-19،  اوج قفل شدن ناشی  و در   2020
محرک  بسته  به  توجه  با  سال  کل  در  فوالد  تولید 
تولید  افزایش  باعث  امر،  این  و  تقویت  اقتصادی 
فوالد و در نتیجه افزایش تقاضای سنگ آهن این 

کشور شد.
 2020 معکوس  روند  امسال  وجود،  این  با 
فوالد  تولید  رکوردشکنی  با  شد.  خواهد  مشاهده 
دلیل  به  اما   ،2021 سال  آغاز  و   2020 سال  در 
تولید  مداوم  کاهش  ها،  محرک  سطح  کاهش 
فصلی فوالد وجود دارد. با وجود این، سطح تولید 

فوالد، امسال مشابه سال 2020 خواهد بود.
بعد  به  از سال 2022  »شو« اظهار کرد: چین 

نمودار 1- پیش بینی تولید سنگ آهن کشورها تا 2025
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چون  کند،  می  آغاز  را  فوالد  تولید  کاهش  روند 
و  رود  می  پیش  مصرفی  اقتصاد  سمت  به  بیشتر 
تمرکز بر زیرساخت ها و ساخت و سازها را کاهش 

می دهد.
سنگ  قیمت  برای  فیچ  کارانه  محافظه  فرضیه 
امسال،  برای  این شرح است: 125 دالر  به  آهن 
و  در 2023  برای سال 2022، 80 دالر  90 دالر 
70 دالر در 2024. پیش بینی می شود با بهبود 
تعادل عرضه و تقاضا و سپس مازاد ناچیز، قیمت 
سنگ آهن طی پنج سال آینده به 80 دالر تا 90 

دالر در هر تن عادی سازی شود.

تنش های تجاری استرالیا و چین
آهن  سنگ  صادرکننده  ترین  بزرگ  استرالیا 
به  بخشیدن  تنوع  برای  زیادی  دالیل  جهان، 
زیرا  داشت  خواهد  خود  آهن  سنگ  صادرات 
به نصف  تا سال 2030  آهن چین  واردات سنگ 
ضایعات  بازیافت  صنعت  چراکه  رسید،  خواهد 

فوالد در چین به سرعت در حال گسترش است.
بازیافت  شرکت  عامل  مدیر  سوچان«  »رافائل 
فلز Scholz Recycling Group مستقر در آلمان 
واردات  در  توجهی  قابل  کاهش  کرد::  اظهار 
امکان  قراضه  بازیافت  توسعه  با  آهن چین  سنگ 

نشان  چین  گمرک  های  داده  شد.  خواهد  پذیر 
و  وارد کننده سنگ آهن  ترین  می دهد که بزرگ 
بزرگ ترین تولید کننده فوالد جهان، پارسال یک 
در  و  وارد  آهن  سنگ  تن  میلیون   170 و  میلیارد 
تن  میلیارد  یک  بار  نخستین  برای  مدت  همین 

فوالد خام تولید کرده است.
خام  فوالد  تن  میلیارد  یک  از  گفت:  سوچان 
که هم اکنون در چین تولید می شود، حدود 22 

درصد آن بر پایه بازیافت قراضه فوالد است.
چهاردهم  ساله  پنج  برنامه  طبق  وی،  گفته  به 
چین )2025-2021( ، این نسبت تا سال 2025 
که  معنا  این  به  یابد،  می  افزایش  درصد   30 به 
تولید  برای  بازیافتی  ضایعات  تن  میلیون   330
از  بیشتر  درصد   50 که  شود  می  استفاده  فوالد 
اینکه صنعت  بیان  با  است. سوچان  فعلی  میزان 
بازیافت قراضه فوالد چین طی 10 سال آینده دو 
ازای هر تن فوالد که  به  افزود:  برابر خواهد شد، 
مبتنی بر قراضه، 1.6 تن سنگ آهن صرفه جویی 
از  فوالد  تولید  برای  چین  برنامه  اگر  و  شود  می 
قراضه تا سال 2025 طبق برنامه پیش برود، این 
واردات  در  تن  میلیون   480 حدود  ساالنه  کشور 
سنگ آهن صرفه جویی می کند و تا سال 2030، 

واردات ساالنه 660 میلیون تن کاهش می یابد.

مطالعات  مرکز  مدیر  و  استاد  هونگ«،  »چن 
به  شرقی  چین  طبیعی  دانشگاه  در  استرالیا 
تنوع  برای  تایمز گفت: تالش های چین  گلوبال 
استفاده  تقویت  و  آهن  سنگ  منابع  به  بخشیدن 
به کاهش شدید  تواند  بازیافت شده می  فوالد  از 

واردات منجر شود. 
از  برخی  منابع  تامین  میزان  اگر  گفت:  چن 
کشورهای تولید کننده سنگ آهن آفریقا تا سال 
2030 افزایش یابد، حتی می توان واردات سنگ 

آهن استرالیا را به بیش از نصف کاهش داد.
روابط اقتصادی میان چین و استرالیا از پارسال 
کردن  مطرح  است.  شده  همراه  هایی  تنش  با 
برخی  لغو  و  کرونا  ویروس  منشا  درباره  تحقیق 
تعیین  یا  استرالیا  سوی  از  تجاری  قراردادهای 
در  صادراتی  محصوالت  از  تعدادی  روی  عوارض 
ماه های اخیر به افزایش تنش ها میان دو کشور 

دامن زده است. 
پکن در اردیبهشت ماه به تالفی لغو یک پیمان 
جاده«  و  »کمربند  به  موسوم  زیربنایی  همکاری 
لغو  به  کشور  این  تهدید  نیز  و  استرالیا  سوی  از 
به یک شرکت چینی،  بندر داروین  اجاره  قرارداد 
تعامل اقتصادی خود با استرالیا را به حالت تعلیق 

در آورد.

نمودار 2- روند قیمت سنگ آهن در ماه های اخیر
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در  فلکسیبل  درب های  کامل  بازسازی  با 
خودکفایی  دومینوی   ، ایران  فوالِد  صنعت  مادر 
محیط  با  دوستی  مسیر  در  سازی  واحدکک 

زیست به ایستگاه پایانی رسید.
طرح اقتصاد سبز از برنامه جامع محیط زیست 
درحال  و  گرفت  شکل   ۲۰۰۸ سال  ملل  سازمان 
به  پیش  از  بیش  بردن  پی  با  جهانیان  حاضر 
تا  اهمیت حفظ محیط زیست و حذف آالینده ها 
سال ۲۰۳۰ به حداقل رساندن گاز های گلخانه ای 

را مبنا قرار داده اند.
در ایران هم اقتصاد سبز راهی برای دستیابی 
موضوعی  است،  شده  مطرح  پایدار  توسعه  به 
انداز  چشم  اساسی، سند  قانون  اصل ۵۰  در  که 
زیست  محیط  کلی  سیاست های  کشور،  توسعه 
برنامه  نویس  پیش  و  انقالب  معظم  رهبر  ابالغیه 

ششم توسعه )۱۳۹۶-۱۴۰۰(، قابل توجه است.
استان  در  سبز  اقتصاد  به  بخشی  اولویت 
اصفهان که به صنعتی ترین استان با بیش از هشت 
هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی در کشور شناخته شده، 
آهن  اکنون ذوب  و  ناپذیر است  اجتناب  ضرورتی 
اصفهان نخستین و بزرگترین کارخانه تولیدکننده 
فوالد ساختمانی کشور و کک سازِی خاورمیانه با 
سازی  کک  واحد  در  جدید  فناوری  سازی  بومی 
گامی بلند در مسیر اقتصاد سبز و ارتقای شرایط 

زیست محیطی برداشته است.

▐کک ماده احیا کننده سنگ آهن در تولید 
فوالد

کک معروف به طالی سیاه، ماده ای سیاه رنگ 
سنگ  زغال  آن  آمدن  وجود  به  منشا  که  سخت  و 
ارزشمند،  بسیار  فسیلی  سوخت  بعنوان  و  است 
حال  ودر  یافته  توسعه  کشور های  آن  تولیدکننده 

توسعه هستند.
در واحد کک سازی ذوب آهن کارگاهی که در 

شکل  مستطیل  مکعب  کوره های  یا  سلول ها  آن 
میان  در  یک  که  می بینم  را  هم  به  شده  متصل 
از سلول ها زغال سنگ شارژ و در  در داخل یکی 
فرایند  در  و  می شود  تولید  کک  گاز  بعدی  سلول 
تولید آن حرارت از طریق جداره ها به زغال سنگ 
انتقال داده و بعد از گذراندن ساعتی مشخص و از 
همه مهمتر در برخورد با آجر نسوز با دمای حدود 

۱۴۰۰ سانتی گراد به کک تبدیل می شود.
آهن  ذوب  آتشکاران  کلیدی،  واحد  این  در 
آتش  با  ذوب  کوره های  کنار  در  غیرتمندانه 
احیای  ماده  سیاه  طالی  تا  هستند  جدال  در 
کننده سنگ آهن را از کوره های بلند برای تولید 
کک  واحد  همراهی  با  کنند،  استحصال  فوالد 
جریان  در  اصفهان  آهن  ذوب  کارخانه  سازی 
واحد  این  ساخت  در  روس ها  ساله  چهل  کارنامه 
فعالیت  ادامه  و  ایران  مادر صنعت  در  استراتژیک 

آن به همت فوالدمردان کارخانه قرار می گیرم.
معامالت  کمیسیون  رییس  رضوانیان  علیرضا 
و مدیر سابق تولیدات کک و مواد شیمیایی ذوب 
سنگ  زغال  کوره های  مفید  عمر  اصفهان،  آهن 
واحد کک سازی را ۳۰ سال می داند و می گوید: با 
فرسوده شدن درب های فلکسیبل کوره های بلند 
پس از گذشت ۳۰ سال دیگر امکان بهره برداری 
از واحد کک سازی خطر ساز شده و اولین معضل 
زیست  محیط  برای  آالیندگی  ایجاد  کوره ها  این 

بود.
ذوب  برداری  بهره  معاون  توالئیان  مهرداد 
سختکوش  و  موفق  مدیران  از  هم  اصفهان  آهن 
اصلی  ایراد های  از  یکی  کارخانه،  این  باتجربه  و 
این درب ها را نشتی شدید گاز همراه با آالیندگی 
محیط زیست اعالم می کند و می افزاید: با شدت 
درب های  بازسازی  روند  روس ها  تحریم ها  گرفتن 
فلکسیبل را رها کردند و کارشناسان این ابرقدرت 
جهانی به ادامه حیات این مجموعه بدون حضور 

در  هم  این  بر  عالوه  و  نبودند  بین  خوش  خود 
در  کک  تولید  دیگر  بودند  معتقد  عده ای  داخل 

ذوب آهن متوقف می شود.

از  سنگ  زغال  معادل  مدیران  ▐نگرانی 
توقف واحد کک سازی

 ۴۰ بیکاری  خطر  زنگ  کک،  تولید  در  توقف 
هزار نفر در چرخه این صنعت را به دنبال داشت 
شده  داران  معدن  نگرانی  موجب  که  موضوعی 
بود، با معاون تجهیزات مکانیکی واحدکک سازی 
یوسف  می شوم،  همراه  فوالدایران  صنعت  مادر 
اسکندری نیز از نگرانی مدیران معادن زغال سنگ 
ماده  این  تامین  در  آهن  ذوب  اصلی  مشتری  که 
اولیه برای تولید کک محسوب می شوند، می گوید 
سازی  واحدکک  کارافتادن  از  می کند:  تصریح  و 
در  زغال سنگ  معادن  برای  بود  هم زنگ خطری 
ماده  کننده  تامین  که  کرمان  و  طبس  مازندران، 
اولیه کک برای صنعت فوالد ایران بودند، بطوریکه 

ینو یل دوم� تکم� �
یران ِ مادر صنعت �فوالد ا� در وا�د کک سازی

▪ اکرم قائدی

مهرداد توالئیان معاون بهره برداری 
ذوب آهن اصفهان
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دیگر  آهن،  ذوب  در  کک  تولید  توقف  درصورت 
نیازی به تامین زغال سنگ از معادن نبود.

وی که سال ها در حوزه بومی سازی تجهیزات 
ذوب آهن دستی بر آتش داشته است، می افزاید: 
در  ها،  خارجی  حضور  از  میدان  شدن  خالی  با 
و  باتجربه  با امکانات کم مهندسان  شرایط دشوار 
مهندسان  همرانی  به  روزگار  چشیده  گرم  و  سرد 
دانش  بر  تکیه  با  شدند  مصمم  نفس  تازه  جوان 
بومی برای بازسازی درب های فلکسیبل این واحد 

رو به جلو حرکت کنند.
میسر  گنج  رنج،  نابرده  معروف  المثل  ضرب 
کرد  کار  که  برادر  جان  گرفت  آن  مزد  نمی شود، 
آتشکاراِن  روزی  شبانه  پشتکار  و  همت  به  اکنون 
ذوب آهن محقق شده است، یوسف اسکندری از 
آزمون وخطای مهندسان در این مسیر سخت می 
فوالد  صنعت  مادر  متخصصان  می افزاید:  و  گوید 
ایران با پیاده سازی دانش خود در سال ۹۷ پس 
از یک سال تالش بی وقفه، برگ زرینی در کارنامه 
افتخارات ذوب آهن ثبت کردند و به جمع معدود 
از  جهان  در  فلکسیبل  درب های  تولیدکنندگان 

جمله چین، روسیه و آلمان بپوندند.

آهن  ذوب  در  کک  تن  یک  ریالی  تولید   ▐
نصف خرید خارجی 

پنج  ارزش  به  داخل  در  کک  تن  یک  تولید 
تن  یک  واردات  درحالیکه  است  تومان  میلیون 
در  هزینه  خارج  از  تومان  میلیون   ۱۰ حدود  کک 
بردارد، معاون تجهیزات مکانیکی واحدکک سازی 
در  را  کک  ساالنه  تولید  فوالدایران،  صنعت  مادر 
تن  هزار   ۲۰۰ و  میلیون  یک  آهن  ذوب  کارخانه 
کک  سلول های  در  کک  می کند:  اظهار  و  اعالم 
سازی پخت می شود و این سلول ها از دو قسمت 
شرکت  این  در  اکنون  که  فلکسیبل  در های  با 
بومی سازی شده بسته می شود تا از انتشار حجم 

گسترده گاز به خارج از محوطه جلوگیری شود.

▐تحقق اراده ملی آتشکاران در سایه کرونا
کارخانه  سازی  کک  فنی  دفتر  سرپرست 
ذوب آهن، از مهندسان عرصه بومی سازی، هم از 
روز های سخت آزمون و خطا در طراحی نقشه های 
پیچیدگی  از  برخورداری  با  کلیدی  در های  این 
از  خاص می گوید و اظهار می کند: سرانجام پس 
دو سال تالش شبانه روزی و بی وقفه با بکارگیری 

فلکسیبل  درب   ۱۶۸ ساعت،  نفر  هزار   ۴ حدود 
سلول های باتری های کک سازی به وزن پنج تن و 
طول هفت متر با دقت بسیار باال در زمانی محدود 
جرگه  وارد  ایران  و  سازی  پیاده  و  نصب  طراحی، 

ساخت قطعات هایتک شد.
دستیابی  بر  عالوه  می افزاید:  رحمانی  بهرام 
بدست  پیچیده  فناوری  این  تولید  فنی  دانش  به 
وپیاده  طراحی  توانایی  آهن،  ذوب  صنعتگران 
سازی این فناوری برای دیگر فوالدسازان جهان را 

هم درکارنامه صنعتی خود ثبت کردند.

مادر  در  هایتک  تجهیزی  ▐پیاده سازی 
صنعت فوالد ایران 

ذوب  شرکت  کاری  ماشین  کارگاه  سرپرست 
سازی  پیاده  و  طراحی  در  که  هم  اصفهان  آهن 
درب های  می گوید:  داشته،  نقش  درب ها  این 
گری،  ریخته  شامل  ریزقطعه   ۸۰۰ از  فلکسیبل 
که  شده  تشکیل  مکانیکی  و  فلزی  اسـکلت 
تمامی آن ها در داخل طراحی، ساخته و در طول 
این  که  کرده اند  عمل  خوبی  به  گذشته  سال  دو 
نشان می دهد تا ۹۰ درصد از تجهیزات صنعتی را 
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می توان در داخل تولید کرد.
بلند  همت  به  همچنین  مغزی  محمدرضا 
بیان  و  اشاره  کرونا  سایه  در  آهن  ذوب  آتشکاران 
می کند: با وجود سختی کار در دوران شیوع کرونا 
مجموعه  برازنده  بزرگ،  افتخار  این  به  دستیابی 
بزرگ ذوب آهن اصفهان با قدمت بیش از نیم قرن 

است.
مادر  سازی  کک  واحد  در  دومینو  تکمیل 
ایران قطار ذوب آهن در مسیر سبز  صنعت فوالد 
تولید  ارشد  مهندس  گرفت.  بیشتری  سرعت 
باطری کک سازی این شرکت، از دیگر مهندسان 
تا  اول  نصب  زمان  فوالدسازی،  صنعت  کارآمِد 
دوسال  را  شده  سازی  بومی  درب های  این  پایان 
اعالم می کند و می افزاید: حرکت به سمت تولید 
محصوالت دوستدار محیط زیست، تنها راه توسعه 
فرایند  تکمیل  با  آهن  ذوب  و  است  صنایع  پایدار 
آلودگی  گونه  هیچ  که  درب ها  این  سازی  بومی 
ازجمله گاز کک و قطران ندارند در مسیر اقتصاد 
برداشته  گام  ایران  در  کک  تولید  چرخه  به  سبز 

است.
حسن رضا جان محمدی، صفر تا ۱۰۰ فناوری 

این  تعمیرونگهداری  ساخت،  دانش  به  دستیابی 
بزرگ  کارخانه  این  صنعتگران  توان  در  را  فناوری 
تمام  تعویض  با  می افزاید:  و  می داند  فوالدی 
در های واحد کک سازی هفت میلیون دالر صرفه 

جویی برای کشور حاصل شده است.
سازی  کک  واحد  در  را  کک  تولید ساالنه  وی، 
تن  هزار   ۲۰۰ و  میلیون  یک  آهن  ذوب  کارخانه 
تعویض  طرح  اجرای  می گوید:  و  می کند  اعالم 

تمام درب های طرح قدیم وجایگزینی با درب های 
کک  تولید  چراغ  تنها  نه  ملی  تولید  فلکسیبل 
بلکه  نگهداشته  روشن  اصفهان  آهن  ذوب  در  را 
در  هم  را  اطراف  شهر های  ساکنان  رضایتمندی 

رفع آالیندگی به همراه داشته است.

کالم آخر
قطع  و  خارجی  فناوری  به  زدن  پا  پشت  با 
وابستگی، سوت قطار خودکفایی در مسیر صنعت 
سبز در ایران به صدا درآمده و با اعتماد به دانش 
بزرگ می توان  از صنایع  و حمایت  ایرانی  فناوران 
زمینه توسعه پایدار تولید محصوالت استراتژیک را 

فراهم کرد.
بنیانگذار  عنوان  به  اصفهان  آهن  ذوب  شرکت 
نقش  داشتن  به  توجه  با  کشور  فوالد  صنعت 
محوری در توسعه صنعتی کشور، همواره توانسته 
داخل  مصرف  نیاز های  تامین  مسیر  در  است 
محصوالت فوالدی و افزایش تنوع آن ها و همچنین 
بازار های  از  توجه ای  قابل  سهم  آوردن  دست  به 

صادراتی گام بردارد.

در  سـبز  اقتصـاد  بـه  بخشـی  اولویـت 
صنعتی تریـن  بـه  کـه  اصفهـان  اسـتان 
 ۵۰۰ و  هـزار  هشـت  از  بیـش  بـا  اسـتان 
واحـد صنعتـی در کشـور شـناخته شـده، 
اکنـون  و  اسـت  ناپذیـر  اجتنـاب  ضرورتـی 
ذوب آهـن اصفهـان نخسـتین و بزرگتریـن 
سـاختمانی  فـوالد  تولیدکننـده  کارخانـه 
بومـی  بـا  خاورمیانـه  سـازِی  کک  و  کشـور 
سـازی فنـاوری جدیـد در واحـد کک سـازی 
گامـی بلند در مسـیر اقتصـاد سـبز و ارتقای 
اسـت. برداشـته  محیطـی  زیسـت  شـرایط 
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تحلیل بازارهای خارجی
شمش

بازار صادرات شمش CIS در هفته های اخیر، تا 
حد زیادی بی رونق بود. تالش هایی برای فروش 
شده  انجام  پایین  قیمت  سطوح  در  هایی  حجم 
است، اما چنین تصحیح قیمتی احتمااًل در آینده 
نزدیک تغییر خواهد کرد. جو مثبت در بازار قراضه 
در ترکیه ممکن است از موضوع ذکر شده حمایت 
کند. برخی از صادرکنندگان اصلی CIS، از جمله 
اوکراین، یک هفته پیش تر در ازای 640-630 دالر 
مقابل  در  آگوست  محموله  برای   FOB تن  هر  در 
پیشنهاداتی  شمش   FOB تن  هر  در  دالر   640
می دادند. در حالی که اکثر کارخانه های روسی 
باشند، سعی می  بازار  از  ترجیح می دهند خارج 
کنند موقعیت خود را ارزیابی کنند. به نقل از یک 
این  بازار"زمان مناسبی برای فروش نیست.  منبع 
روزها تامین کنندگان و مشتریان تمایلی به انجام 
مذاکره جهت انجام معامله ندارند. " شمش توسط 
تن  هر  در  دالر   620-630 سطح  در  بازار  فعاالن 
کنندگان،  تأمین  از  برخی  زیرا  شد  ارزیابی   FOB
های  محموله  داشتند  سعی  تجار،  همه  از  اول 
خود را برای حمل جوالی در اسرع وقت بفروشند 

منبع  یک  کنند.  جلوگیری  عوارض  پرداخت  از  تا 
بنادر  در  هنوز  که  کنندگانی  "تامین  گفت:  بازار 
خریداران  از  دارند،  نهایی  نیمه  محصوالت  روسیه 
می خواهند که محموله ها را به خارج از کشور حمل 
کنند، در غیر این صورت مجبور به پرداخت مالیات 
خواهند گردید." "چنین کاهش قیمتی به احتمال 
قراضه  قیمت  رود  می  انتظار  است.  موقتی  زیاد 
تحرک  شاهد  جاری  هفته  و  شود  تقویت  ترکیه  در 
بیشتری در بازار باشیم چرا که مشتریان پس از یک 
ذخایر  مجدد  ترمیم  به  نیاز  ضعیف  تقاضای  دوره 
خواهند داشت. "پیش بینی می گردد، به طور کلی 
تقاضا در بازارهای اصلی ضعیف باشد. پیشنهادات 
نادری از سوی منطقه CIS به ترکیه با سطح قیمت 
 635-655(  CFR تن  هر  در  دالر   660-675
که  حالی  در  گردید،  ارائه   )FOB تن  هر  در  دالر 
با سطح قیمت 645-650  پیشنهادات خریداران 
تن  هر  در  دالر   620-630(  CFR تن  هر  در  دالر 
همراه  عید  تعطیالت  با  ژوئیه  نیمه   " بود.   )FOB
است. بیشتر کارخانه ها برای نیمه دوم ماه ژوئیه 
برخی از کارهای نگهداری را برنامه ریزی می کنند. 
روسی  اصلی  کنندگان  تأمین  از  یکی  آسیا،  در   "
مقداری شمش برای حمل سپتامبر با سطح قیمت 

680-675 دالر در هر تن CFR )645-640 دالر 
در هر تن بنادر FOB خاور دور( فروخت. هفته قبل 
تر، شمش روسیه با سطح قیمت 700-690 دالر 
در هر تن CFR جنوب شرقی آسیا در دسترس بود.

میلگرد و کالف
در بازار راکد میلگرد، قیمت های محلی کاهش 
یافت. معامالت نادری تاکنون گزارش شده است، 
در زمینه صادرات نیز بازار آرام است. در پایان هفته 
داخلی  میلگرد  قیمت   ،  ICDAS شرکت  گذشته 
خود را با 40 لیر در هر تن کاهش، به 7،380 لیر 
  CFRبیگا و 7،460 لیر در هر تن  EXW  در هر تن
مرمره رساند)که مرتبط با نوسانات قیمت لیر بود(. 
به طور کلی، تأمین کنندگان میلگرد محلی، سطح 
قیمت 730-700 دالر در هر تن EXW را در مقابل 
ابتدای   EXW تن  هر  در  دالر   705-730 سطح 
کارشناسان،  از  نقل  به  دادند.  می  پیشنهاد  هفته 
قابل  های  قیمت  اندک،  قیمت  کاهش  برخالف 
فاصله  شده  ذکر  محدوده  قیمت  حداکثر  از  اجرا 
زیادی دارند. به طور ویژه، یکی از تولید کنندگان 
قیمت  به  را  محصول  این  از  تن   17000 محلی 
 EXW )700 دالر در هر تن )7،180  لیر در هر تن
فروخت. منابع بازار معتقدند که آرامش در معامالت 

گزارشبازارفوالدومواداولیه
مدیریت مهندسی فروش و توسعه بازار

شمش

تاریخ
سی اف آر 

آسیا
دالر/ تن

سی اف آر  
ترکیه

دالر/ تن

فوب  دریای 
سیاه

دالر/ تن

داخلی چین
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بازار مدت زیادی به طول نخواهد انجامید. یکی از 
فعالیت های  که  امیدواریم  "ما  بازار گفت:  فعاالن 
تجاری هم در بازار محلی و هم در بخش صادرات 
پیشرفت بهتری داشته باشد." گرچه توقف صادرات 
این  دهد.  می  افزایش  را  اطمینان  عدم  چین  در 
روزها قیمت های میلگرد ترک برای مشتریان خارج 
هیچ  تاکنون  زیرا  هستند  اسمی  عمدتا  کشور  از 
معامله ای در بازار اعالم نشده است. پیشنهادات 
برای حمل در ماه آگوست در محدوده 730-750 
دالر در هر تن FOB ارائه می شود که به طور کلی با 
نشانه های هفته پیش تر مطابقت دارد. برخی منابع 
بینی می کنند.  پیش  را  مثبتی  بازار دیدگاه های 
اخیر  "تصمیم  نمود:  نظر  اظهار  منبع محلی  یک 
روسیه در مورد مالیات بر صادرات، منجر به بهبود 
قیمت میلگرد در بین سایر محصوالت می گردد و 
تا موقعیت  به تولیدکنندگان ترکیه کمک می کند 

خود را در بازار دوباره تقویت کنند." قیمت ها به لیره 
مشمول 18٪ مالیات بر ارزش افزوده است و دالر 

آمریکا مشمول مالیات نمی باشد.
قراضه

است.  آرام  عمدتا  ترکیه  وارداتی  قراضه  بازار 
از  هنوز  محلی  فوالد  تولیدکنندگان  که  حالی  در 
امضای قرارداد خودداری می کنند ، انتظار می رود 
با شروع هفته جدید فعالیت جدیدی انجام شود. 
تاکنون هیچ معامله چشمگیری در رابطه با فروش 
نرسیده  انجام  به  فوالدی  نهایی  نیمه  محصوالت 
است ، کارخانه ها ترجیح می دهند از ترمیم مجدد 
تأمین  قیمت  سیاست  نمایند.  خودداری  ذخایر 
کنندگان ، که به طور کلی با انعطاف پذیری همراه 

نیست ، نیز از رزروهای جدید حمایت نمی کند. 
قیمت های پراکنده ای از بالتیک و صادرکنندگان 
به سطح 505-504 دالر در هر  نزدیک  آمریکایی 

 )80:20( 2&1 HMS ترکیه برای قراضه CFR تن
شنیده شد. به نقل از یک منبع بازار "پایان هفته 
بازار از نظر رزرو بیش از حد ساکن بود ، که زمینه را 
برای ده ها شایعه فراهم کرد تا  جو بازار را تا حدودی 
متزلزل کند." به گفته یکی از آن ها، معامله ای برای 
مواد مبدأ بالتیک با تخفیف قابل توجهی انجام شد، 
اگرچه در زمان انتشار این خبر راجع به جزئیات و 
نیز تأیید آن اطالعاتی در بازار گزارش نشده است. 
در آخرین معامالت، یک کارخانه مستقر در مرمره 
14000 تن قراضه HMS 1&2 )95:5( را از روسیه 
خریداری   CFR تن  هر  در  دالر  قیمت 504.5  با 
قراضه  برای  آگاه،  کارشناسان  روزانه  ارزیابی  کرد. 
HMS 1 & 2 )80:20( از سواحل شرقی ایاالت 
متحده در پایان هفته گذشته، در قیمت 499 دالر 

در هر تن CFR ترکیه باقی مانده است.

میلگرد

تاریخ
واردات 

حوزه خلیج 
)CPT(فارس

وارداتی 
جنوب شرق 
)CFR( آسیا

صادراتی 
ترکیه 

)FOB(

صادراتی 
روسیه 
)DAP(

14652780730660خرداد

21652775753660خرداد

28652775745810خرداد

04652775740810تیر

11652765740830تیر

مفتول

تاریخ
صادراتی اکراین 

)FOB(
صادراتی چین 

)FOB(
صادراتی ترکیه 

)FOB(

14885850825خرداد

21885850840خرداد

28860850840خرداد

04863810830تیر

11830805830تیر
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سنگ آهن
به  گذشته،  هفته  پایان  در  آهن  سنگ  قیمت 
از  صادرات  میزان  تغییر  معامالت،  تضعیف  دنبال 
سوی برزیل و کاهش قیمت های فوالدی، اندکی 
افت نمود. به هر حال افت بسیار محدود بود، در 
جو  همراه  به  آتی  معامالت  در  قیمت  که  حالی 
آهن  سنگ  قیمت  یافت.   افزایش   ، مثبت  بازار 
Fe ٪62 استرالیا با 0.5 دالر درهر تن کاهش، به 
216 دالر بر تن CFR رسید زیرا فعالیت خرید در 
بازار روی دریا در پایان هفته کاهش یافت. در روز 
پایانی هفته، تنها 80000 تن از مواد گرید متوسط 
مقابل  )در  معامالتی،  پلتفرم  یک  در  استرالیا 
340000 تن از مواد گرید باالیی که در روز قبل تر 
به فروش رسیده بود( ثبت شد. عالوه بر این، داده 
های رسمی تازه نشان داد که میزان صادرات سنگ 
آهن از برزیل به طور ماهانه 26.3٪ و به طور ساالنه 
12.2٪ جهش قیمت داشته و به 33.68 میلیون 
تن رسیده است، )باالترین میزان از سپتامبر 2020  
شرکت  از  بخشی  فعالیت  توقف  وجود  با  تاکنون، 
وله(. بنا بر اظهارات یک منبع آگاه " با این حال، در 
ماه جاری هنوز این حجم سنگ آهن از سوی برزیل 
به چین تحویل داده می شود، در حالی که عرضه 

سنگ آهن برزیلی اکنون کم است. فشارهایی نیز 
با کاهش قیمت فوالد بر سنگ آهن وارد شد. بنا بر 
اظهارات یک منبع آگاه "کوره بلندها و نوردکاران، 
در  ها  قیمت   . اند  کرده  آغاز  را  خود  تولید  دوباره 
معامالت آتی میلگرد و  شمش تانگشان، روزانه به 
ترتیب 22 یوان بر تن )3.4 دالر در هر تن( و 40 
یوان بر تن )6.2 دالر در هر تن( کاهش یافت. به 
در  آهن  سنگ  آتی  معامالت  داخلی،  منابع  گفته 
بورس دالیان، 16.5 یوان بر تن )2.5 دالر در هر 
تن( افزایش را تجربه نمود زیرا با حذف محدودیت 
کوتاه  تقاضای  انداز  چشم  تعطیالت،  تولید  های 

مدت مثبت باقی ماند.
زغال سنگ

هفته  در  استرالیا  سنگ  زغال  صادراتی  قیمت 
گذشته، با افزایش سطح معامالت در پی تقاضای 
شدیدتر و کاهش عرضه، افزایش یافته است. زغال 
سنگ مرغوب استرالیا، در اوایل ژوئیه با 15 تا 16 
دالر در هر تن رشد هفتگی، به 198 تا 200 دالر در 
هر تن رسید. "تمایل به خرید زغال سنگ استرالیا 
افزایش  فوالد  تولید  بهبود  با  چین  از  خارج  در 
متحده  ایاالت  محصوالت  این،  بر  عالوه  یافت. 
برای مشتریان اروپایی بسیار گران تر از زغال سنگ 

استرالیا است. " به گفته منابع داخلی ، حجم ارائه 
نیز محدود  شده توسط صادرکنندگان استرالیایی 
بود. در نتیجه، در اواسط هفته 80،000 تن از این 
پایین  با فراریت   Peak Downs نام تجاری  با  ماده 
با قیمت 190 دالر در هر تن FOB برای ماه ژوئیه 
فروخته شد،)7 دالر در هر تن باالتر از قیمت قرارداد 
هفته پیش تر(. اما روز پایانی هفته گذشته، قیمت 
از  یافت، 75000 تن  افزایش  در معامالت مجددًا 
با قیمت  همان ماده  و برای تحویل در همان ماه 

198.5 دالر در هر تن FOB معامله شد. 
رویکرد  بیشتر  قبل،  هفته  در  چینی  مشتریان 
انتظار و مشاهده را دنبال می کردند. منبع دیگری 
از  سنگ  زغال  "پیشنهادات  نمود:  نظر  اظهار 
از  برخی  و  ماند  می  باقی  محدود  متحده  ایاالت 
معادن داخلی زغال سنگ پس از تعطیالت تولید 
خود را از سر می گیرند." عالوه بر این، موجودی 
کک در کارخانه های مستقل کک سازی به دلیل 
در  قبل،  هفته  در  فوالد  تولید  های  محدودیت 
برخی از شهرهای فوالدساز، اندکی افزایش یافت 
پیشنهادی  قیمت های  تن رسید.  به 186000  و 
برای زغال سنگ ایاالت متحده از 300 دالر در هر 
هفته  که  حالی  در  رفت،  فراتر  در  چین   CFR تن 

قراضه

تاریخ 04تیر 11تیر تغییر

قراضه وارداتی از آمریکا 499 499 0

قراضه وارداتی از اروپا 494 494 0

قراضه وارداتی از حوزه 
بالتیک

499 499 0

سنگ آهن

تاریخ04تیر11تیرتغییر

سنگ آهن 58 درصد2/5183185/5-

سنگ آهن 62 درصد1215216-

سنگ آهن 65 درصد2252254-
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با   7  Blue Creek مواد  برای  قراردادی  پیش تر، 
قیمت 291 دالر در هر تن CFR امضا شد.

تحلیل روند بازار
در هفته گذشته با وجود این که رفتار محافظه 
روند  مقاطع   و  شمش  قیمت  خریداران  تر  کارانه 
افزایشی  داشت ، این موضوع را می توان ناشی از 
افزایش قیمت ارز و بخش نامه جدید وزارت صمت، 
حال  در  دانست.  قیمت  و  عرضه  مقدار  با  مرتبط 

تاثیرگذار  فوالد  قیمت  بر  متفاوتی  عوامل  حاضر 
هستند. در بازار داخلی، عامل اصلی امید به رونق 
داخلی  بازار  در  تقاضا  افزایش  باعث  تولید  چرخه 
نتایج بر جام و احتمال افزایش  تاثیر  خواهد شد. 
ورود ارز به کشورمی تواند تاثر کاهی در کوتاه مدت 
بر روند بازار داشته باشد. مشکالت ناشی از برنامه 
ریزی مصرف برق نیز، تولید را در بیشتر کارخانجان 

تحت تاثیر قرار خواهد داد.

میزان  هند،  کشور  در  پاندمی  تاثیر  کاهش  با 
فعالیتهای  کاهش  جبران  برای  داخلی  مصرف 
ساخت و ساز دوران قرنطینه، حضور این کشور را 
در بازارهای جهانی کمرنگ تر خواهد نمود.افزایش 
هزینه های حمل و نقل در پی رشد قیمت جهانی 
رشد  نیز  و  جهانی  تورم  شاخص  افزایش  نفت، 
مصرف و افزایش تقاضا، پیشرانهای افزایش قیمت 

فوالد در سطح جهانی را افزایش خواهد داد.

زغال سنگ

تاریخ04تیر11تیرتغییر

زغال سنگ FOB استرالیا11191180+

واردات فوالد میانی – هزار تنواردات مقاطع تخت – هزار تنواردات مقاطع طویل- هزار تن

درصد تغییراتدو ماهه1400دو ماهه 99درصد تغییراتدو ماهه1400دو ماهه 99درصد تغییراتدو ماهه1400دو ماهه 99

39+20084106+26000

صادرات فوالد میانی – هزار تنصادرات مقاطع تخت – هزار تنصادرات مقاطع طویل- هزار تن

درصد تغییراتدو ماهه1400دو ماهه 99درصد تغییراتدو ماهه1400دو ماهه 99درصد تغییراتدو ماهه1400دو ماهه 99

222437+9725 40+60414967+134

مصرف ظاهری فوالد میانی – هزار تنمصرف ظاهری مقاطع تخت – هزار تنمصرف ظاهری مقاطع طویل- هزار تن

درصد تغییراتدو ماهه1400دو ماهه 99درصد تغییراتدو ماهه1400دو ماهه 99درصد تغییراتدو ماهه1400دو ماهه 99

14481512+416291671+344374638+5

تولید آهن اسفنجی-هزار تنتولید فوالد میانی-هزار تن

دو ماهه 
99

دو 
ماهه1400

درصد 
تغییرات

دو ماهه 
99

دو 
ماهه1400

درصد 
تغییرات

48515605+1655525591+1

تولید مقاطع تخت-هزار تنتولید مقاطع طویل-هزار تن

دو ماهه 
99

دو ماهه 
1400

درصد 
تغییرات

دو ماهه 
99

دو ماهه 
1400

درصد 
تغییرات

16671940+1615971636+2

گزارش بازار داخلی
روند تحوالت قیمت بازار میلگرد و تیرآهن در بازار داخلی:

وضعیت تولید، واردات، صادرات و مصرف ظاهری : 
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شرایط کنونی توسعه صنعت فوالد جهان و ایران و 
چالش های آن به ویژه تامین مواد اولیه ، موضوعی 
ارشد  گر  تحلیل  طهرانی  جعفری  کیوان  که  است 
بازارهای بین المللی سنگ آهن و فوالد در مطلب زیر 

به آن پرداخته است :
جعفری طهرانی گفت : چین در 30 سال گذشته 
رشد اقتصادی باالیی را در تولید فوالد تجربه کرده و 
تولید فوالد خود را از کمتر از 100میلیون تن به بیش 
این کشور  است.  رسانده  در سال  تن  میلیارد  از 1 
بیشترین طرح های فوالدی خود را در کنار دریا و 
ساحل شرقی چین بنا کرده است. برخی از طرح ها 
مسیر  در  نبوده  اقیانوس  و  دریا  کنار  در  لزومًا  که 

رودخانه یانگ تسه قرار گرفته است. 
مسیر  در  که  فوالدی  های  طرح  افزود:  وی 
یا  افت  در  محدودیت ها  علت  به  هستند  رودخانه 
آبخور کشتی که مشابه آن در سایر مناطق نیز وجود 
نیاز این صنایع  دارد برای حمل مواد معدنی مورد 
های  کشتی  جای  به  وارداتی(  آهن  سنگ  )مانند 
بزرگی که از برزیل،"وله مکس" 400 هزار تنی و یا از 

استرالیا کشتی های "کیپ سایز" 170 هزار تنی که 
سنگ آهن را به بنادر اصلی و بزرگ شرقی چین حمل 
می کنند،از کشتی های کوچکتر استفاده می کنند 
تا بتوانند وارد مسیر رودخانه بشوند و لزومًا سایز این 
کشتی ها 30 تا 40 هزار تنی است. در رابطه با زغال 
سنگ هم طبیعتًا سایز کشتی های وارداتی چین به 

بزرگی کشتی های حمل سنگ آهن نیست. 
تحلیل گر ارشد بازارهای بین المللی سنگ آهن و 
فوالد تصریح کرد : آنچه در مورد طرح های فوالدی 
به  که  است  آن  گفت  توان  می  دریا  کنار  در  ایران 
علت محدودیت هایی که در تامین سنگ آهن مورد 
حتی  حاضر  حال  در  همچنین  و  دارد  وجود  نیاز 
سازها  گندله  نیاز  مورد  کنسانتره  کسری  شاهد 
و  ویژه هرمزگان  هستیم،طرح هایی که در منطقه 
ساحل مکران تعریف شده دارای ظرفیت 10 میلیون 
تن است که بعضی از این طرح ها به بهره برداری 

رسیده و برخی در دست اقدام قرار دارند. 
وی ادامه داد : برای این طرح ها عمومًا تعریف 
شده که سنگ آهن باید وارد شود که متاسفانه به 

دلیل تحریم ها و بالطبع هزینه های سنگین حمل 
دریایی در دوران تحریم که اجازه حمل مستقیم از 
کشورهای مبدا تولید کننده کنسانتره به بنادر ایران 
تاکنون حتی یک تن سنگ آهن  داده نمی شود، 
باالیی  تقاضای  دلیل  به  کنیم.  وارد  نتوانستیم  هم 
که کشورها از جمله چین دارند و محدودیت تحریم 
ها،ایران با چالش های بسیاری برای واردات سنگ 
آهن مواجه است. در بحث صنایع فوالدسازی آنچه 
مغفول مانده مشکل تامین خوراک واحدها است که 
امیدواریم به یک راه حل منطقی دست یابیم. البته 
تقاضای  به خاطر  برداشته شود  ها هم  تحریم  اگر 
باالیی که برای تولید گندله در منطقه خلیج فارس 
ندارد.  وجود  واردات  و  تامین  امکان  دارد،  وجود 
شاهدیم گندله ساز بزرگ وله در عمان از معدن خود 
در برزیل واردات را انجام می دهد تا بتواند به تولید 

گندله بپردازد. 
این تحلیل گر ارشد بازارهای بین المللی سنگ 
بحرین  بزرگ  ساز  گندله  کرد:  بیان  فوالد  و  آهن 
گذشته  در  فعلی(  استیل  بحرین  یا  سابق   GIIC(

در توسعه صنایع فوالدی،
تأمین مواد اولیه مغفول مانده است

کیوان جعفری طهرانی :
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از شرکت CVRD برزیل در حدود 10 سال واردات 
کنسانتره داشت که بعدها CVRD بنام واله تغییر نام 
یافت و از زمانی که خود واله کارخانه گندله سازی 
در عمان تاسیس کرده، تامین خوراک بحرین استیل 
را متوقف نمود.االن شاهد هستیم که از چند سال 
آنگلو  و   CSN شرکت های  از  استیل  بحرین  پیش 
آمریکن برزیل واردات کنسانتره را انجام می دهد. 
ظرفیت تولید گندله سازی وله عمان 9.6 میلیون تن 
در سال و ظرفیت گندله سازی بحرین استیل 11.5 
میلیون تن در سال است که در دو فاز 5 میلیون تنی 

و 6.5 میلیون تنی ایجاد شده است. 
جعفری طهرانی اضافه کرد : با توجه به افزایش 
تقاضا برای کنسانتره،ایران شانس زیادی برای تامین 
 CIS آن از برزیل، استرالیا، شیلی و حتی کشورهای
سازی  فوالد  صنایع  برای  ما  ندارد.  قزاقستان  مثل 
خودمان در جنوب کشور از هم اکنون باید به فکر 
از منابع داخلی باشیم و اکتشافات  تامین خوراک 
ذخایر جدید سنگ آهن و فرآوری سنگ آهن های 
هماتیت که عمومًا در استان های جنوب کشور قرار 

دارند را باید به طور انبوه پیگیری کنیم. 
فارس  خلیج  آب  انتقال  طرح  خصوص  در  وی 
گفت : در آغاز این طرح کسی باور به اجرایی شدن 
آن نداشت اما با یاری خداوند و همت شرکت های 
اطالعات  اساس  بر  شد.  اجرا  طرح  این  ایرانی 
تحویل  آب  مکعب  متر  هر  شده  تمام  موثق،هزینه 
به چادرملو 38 هزار تومان است. آب در این مسیر 
طبیعتًا به طرف گل گهر عبور می کند و سپس به 
سمت مسیر یزد و طبس تغییر مسیر می دهد. شاید 
به نظر بیاید ، اگر برای چادرملو هر متر مکعب 38 
هزارتومان هزینه می شود، برای گل گهر که مسیر 
کوتاه تری دارد ارزان تر تمام خواهد شد. ولی این 
طرح مشارکتی با حضور شرکت های گل گهر،چادر 
ملو و شرکت های دیگر به بهره برداری رسیده است. 
احتماال هزینه تمام شده آب انتقالی برای گل گهر 
هم در همین محدوده ها قرار خواهد گرفت . سرمایه 
مسیر  کل  برای  ساختند  را  طرح  این  که  گذارانی 
سرمایه گذاری کردند و این طور نبوده که به عنوان 
مثال گل گهر مسیر خود را از خلیج فارس تا سیرجان 
هزینه کند و چادر ملو از سیر جان تا طبس را هزینه 
کند. اگر هزینه تمام شده هر متر مکعب آب چادرملو 
را 38 هزار تومان محاسبه کنیم،با اعداد و ارقام فعلی 
این طرح توجیه اقتصادی دارد و در فاز دوم نیز قرار 

است آب به سنگان برسد.
تحلیل گر ارشد بازارهای بین المللی سنگ آهن 
بهینه  مصرف  مدیریت  اهمیت  به  اشاره  با  فوالد  و 
مبارکه  فوالد  شرکت   : گفت  فوالدی  صنایع  در  آب 
نمودن  بهینه  راستای  در  که  جدیدی  پروژه های  با 
مصرف آب انجام داده، موفق شده تا مصرف آب را 
در تولید فوالد به مقدار قابل توجهی کاهش دهد. در 
ایران به علت خشکسالی هایی که در طول سالیان 
گذشته بوده و متاسفانه ادامه هم دارد، ما با بحران 
بی آبی مواجهیم و هرگونه صرفه جویی که هر یک از 
فوالد سازان کشور انجام دهند، مفید و راهگشاست. 
وجود  با  دنیا  فوالدسازی  صنایع  داد:  ادامه  وی 
اینکه بحران آب ندارند عمومًا در کنار دریا تاسیس 
آب  در  هندوستان  از  زیادی  مساحت  اند.  شده 
احاطه شده است. فارغ از این هندوستان نیز مانند 
مقوله  به  همیشه  ولی  ندارد  آبی  کم  بحران  ایران 
صرفه جویی فکر می کند. در بعضی از این کشورها 
سوخت  شده  تمام  قیمت  از  آب  شده  تمام  قیمت 
برای  زیادی  حساسیت  همین  برای  و  است  باالتر 

صرفه جویی آب وجود دارد. 
کیوان جعفری طهرانی افزود: ما هر سال شاهدیم 
مسایل  رعایت  برای  جهان  فوالدسازی های  کلیه 
زیست محیطی به مقوله صرفه جویی آب می پردازند. 
چند سالی است که مبحث تولید فوالد با CO2 صفر 
یا دی اکسید کربن خنثی )فوالد سبز( مورد توجه 
استیل  کروپ  از  اروپا  سرتاسر  و  است  شده  واقع 
آلمان گرفته تا سالزگیتر اتریش و دانیلی ایتالیا به این 
موضوع ورود کردند. در هندوستان دو شرکت بزرگ 
فوالد  برای  مثبتی  اقدامات  جیندال  و  استیل  تاتا 
سبز انجام دادند و البته چین در این زمینه طرح ها 
و برنامه های مدون بسیاری دارد. چین قرار است تا 
سال 2030 حداقل 90 درصد و تا سال 2050 به 
میزان 100 درصد فوالد خود را سبز کند. بزرگترین 
شرکت فوالدساز چین بائووو که ساالنه 150 میلیون 
تن فوالد تولید می کند و به روایتی یک هفتم فوالد 
ظرفیت  و  شود  می  تولید  شرکت  این  توسط  چین 
تولید خود را در فوریه 2021 با ادغام شش کارخانه 
کوچکتر در شمال شرقی چین از 115 میلیون به 

150میلیون تن در سال رسانده نیز به مقوله فوالد 
سبز پرداخته است. بائووو اعالم کرده در سال 2023 
توسط  که  ای  برنامه  از  زودتر  تواند هفت سال  می 
رییس جمهور چین تدوین شده به فوالد سبز دست 

یابد. 
دلیل  به  سبز  فوالد  تولید  مبحث  در  گفت:  وی 
می شود  تولید  نهایی  محصول  عنوان  به  آب  اینکه 
و این مجموعه ها نیز هدفشان جلوگیری از تولید 
دی اکسید کربن و تولید آب است، می توان از آن در 
چرخه تولید فوالد یا صنایع دیگر استفاده کرد. از آن 
جا که دنیا با مشکل کم آبی دست به گریبان است 
پس ما باید به بحث تولید فوالد سبز بعد از افق 1404 
و یا 2025 که به ظرفیت تولید 55 میلیون تن فوالد 
دست می یابیم ، توجه کنیم و پیش بینی الزم را برای 
آن که بعداز 10 سال و در افق 2035 و یا سال 1414 
بتوانیم در صد قابل قبولی از صنعت فوالد کشور را 

سبز کنیم، به عمل آوریم. 
وی در پاسخ به این سوال که از دیدگاه شما چرا 
در تاسیس صنایع فوالد سازی کشور جانمایی الزم 
مد نظر قرار نگرفته است چنین گفت: بسیاری از 
این صنایع بسته به برنامه ریزی های میان مدت و 
بلند مدت ایجاد نشدند، بلکه احداث آنها بر اساس 
نیازهای کوتاه مدت بوده است. از جمله آن طرح های 
فوالدسازی هفتگانه بوده که در ابتدا هشتگانه بودند 
واگذار  خصوصی  بخش  به  آن ها  از  یکی  سپس  و 
به  از این طرح های فوالد سازی بسته  شد. بعضی 
تمایل نمایندگان مجلس و مسئولین استانی در آن 
برهه زمانی تبلیغ، پیگیری و اجرا شدند. متاسفانه 
بلند  نیازهای  و  کشور  فوالد  جامع  طرح  هیچگاه 
مدت که معمواًل در دوره بیش از پنج ساله مد نظر 
است مورد توجه قرار نگرفته و این مباحث سبب شده 
اولیه  مواد  تامین  آبی،بحران  کم  مشکل  با  صنایع 

بویژه سنگ آهن و ... مواجه شوند. 
کیوان جعفری طهرانی افزود: در کنار چالش کم 
آبی،چالش های متعدد دیگری برای صنایع فوالد 
سازی مانند تامین انرژی، قطع برق و احتمال کاهش 
سیاست گذاری  با  که  دارد  وجود  نیز  گاز  سوبسید 

صحیح می توان ریسک آنها را کاهش داد.

در مبحـث تولیـد فوالد سـبز به دلیل اینکـه آب به عنـوان محصول نهایی تولید می شـود 
و ایـن مجموعه هـا نیز هدفشـان جلوگیـری از تولید دی اکسـید کربن و تولید آب اسـت، 

می تـوان از آن در چرخـه تولیـد فوالد یـا صنایع دیگر اسـتفاده کرد.
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چشم انداز استخراج سنگ آهن تا سال ۱۴۰۴ 
تأخیر در خصوصی سازی

از دالیل عقب ماندگی معادن ایران

نپذیرفته است.

استخراج ۱۶۰ میلیون تن سنگ آهن
تا سال ۱۴۰۴

اجرایی  مدیر  یعقوبی  وحید  رابطه  همین  در 
گفت وگویی  در  ایران  فوالد  تولیدکنندگان  انجمن 
روبه  ذخایر  به  اشاره  با  فوالد  ماهنامه  خبرنگار  با 
برای  کشور  استراتژی  درباره  آهن،  سنگ   اتمام 
از  یکی  داد:  توضیح  منابع  این  از  بهینه  استفاده 
مشکالت اساسی در زنجیره فوالد که هر دولتی در 
آینده سرکار بیاید مطرح است، بحث عقب ماندگی 
خواهد  سنگ آهن  استخراج  و  اکتشافات  از  ما 
ظرفیت سازی   ۱۴۰۴ سال  تا  است  قرار  ما  بود؛ 
۵۵میلیون تن فوالد را فراهم کنیم و بتوانیم حدود 
۱۶۰ میلیون تن سنگ آهن استخراج کنیم؛ این 
 ۱۱۰ توانستیم   ۹۹ سال  در  که  است  درحالی 
میلیون تن سنگ تولید کنیم. به این ترتیب ما در 
فاصله   ۱۴۰۴ انداز  چشم  با  سنگ  آهن  استخراج 

به  کشور  آهن  سنگ  ذخایر  وضعیت  اگرچه 
عدم  با  مقابله  اما  است،  رسیده  حساسی  مرحله 
وقوع این اتفاق چندان هم بدون راهکار نیست و 
پایه دانش در  بر  از کشور ها  همانطور که بسیاری 
حال افزایش ذخایر سنگ آهن خود هستند، ما هم 
باید امکانی را فراهم کنیم تا با وارد کردن این دانش 
ذخایر  عیار،  پر  سنگ های  به  هماتیت   تبدیل  و 

سنگ آهن کشور را افزایش دهیم.
البته عالوه بر ضرورت توسعه ذخایر سنگ آهن 
در  اقدامات الزم  از  نوین، یکی دیگر  با روش های 
اکتشافات معدنی است  افزایش میزان  این زمینه 
کشور  فعلی  بودجه  با  مهم  این  انجام  البته  که 
چندان هماهنگ نیست؛ بنابراین به نظر می رسد 
قرار  جهان  فوالد  تولید  دهم  رتبه  در  ایران  اگرچه 
توجه  مورد  باید  که  آنطور  موضوع  این  اما  دارد 
در  حتی  و  نشده  واقع  ذیربط  مسئوالن  و  دولت 
قرارداد ۲۵ساله ایران با چین هم مذاکرات جدی 
در خصوص آینده معدن و سنگ آهن کشور صورت 

زیادی داریم.
این مقام مسئول دلیل عقب ماندگی کشور در 
استخراج  و  اکتشاف  را  آهن  سنگ  تولید  بخش 
نامناسب دانست و تصریح کرد: البته عدم تناسب 
دارد  مختلفی  دالیل  هم  استخراج  و  اکتشاف 
دولتی  دستگاه های  سیاست  که  این  جمله  از 
سود  که  نبوده  سمتی  به  نظارتی  نهادهای  و 
بنگاه های معدنی به باالدست خود در اکتشاف و 
شرکت های  سود  برعکس  و  شود  هزینه  استخراج 
معدنی به سمت پایین دست رفته و سعی کرده اند 
زنجیره تولید خودشان را تکمیل کنند، درحالی که 

این کار در هیچ جای دنیا اتفاق نمی افتد.
یعقوبی با اشاره به مشکالتی که برای دو شرکت 
بزرگ فوالد مبارکه و ذوب آهن از این طریق ایجاد 
گرفته  صورت  اقدامات  گفت:  و  کرد  اشاره  شده 
استخراج  و  اکتشاف  بخش  در  توازن  شده  باعث 
اینکه  برای  فوالدی ها  همچنین  و  نگیرد  صورت 
بابت  از  و  کنند  تهیه  را  خود  آهن  سنگ  بتوانند 

ماهنامه فوالد گزارش می دهد؛

وضعیــت ذخایــر ســنگ آهــن کشــور نگــران کننــده شــده و زنــگ هشــدار بــرای اتمــام 
ایــن ســرمایه بــه صــدا درآمــده اســت. حــال فــارغ از اینکــه چشــم انداز هــای متعــددی 
ــا  ــه ت ــد ک ــی می کنن ــی پیش بین ــده و برخ ــار ش ــرمایه اظه ــن س ــام ای ــان اتم ــورد زم درم
۱۲ســال آینــده و برخــی دیگــر تــا ۱۸ســال دیگــر ایــن ذخایــر بــه پایــان خواهــد رســید، 

امــا مســاله مهــم ایــن اســت کــه الجــرم ایــن اتفــاق رخ خواهــد داد.

▪ فاطمه اکبرخانی
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تامین مواد اولیه با مشکل مواجه نشوند، به سمت 
مجبور  مبارکه  فوالد  مثال  طور  به  رفته اند؛  معادن 
شده معادن سنگان را بخرد و با تولید در این معدن 

سنگ آهن مورد نیاز خود را تامین کند.
از  یکی  داد:  ادامه  فوالد  انجمن  اجرایی  مدیر 
آهن  ذوب  شرکت  بخش  این  در  دیگر  نمونه های 
بازارهای  در  می تواند  خوبی  به  اگرچه  که  است 
جهانی رقابت داشته باشد اما از آنجا که مواد اولیه 
تمامی  از  استفاده  به  قادر  ندارد  اختیار  در  کافی 
ظرفیت های خود نیست؛ از طرفی اگر مواد اولیه 
الزم به ذوب آهن برسد، این مجموعه قادر به تولید 
مواد اولیه با ارزش افزوده خواهد بود، همانطور که 
طی سال های گذشته تیرآهن و ریل و محصوالت با 

ارزش افزوده تولید کرده است.

دالیل عقب ماندگی ایران
در استخراج و اکتشاف

معدن  بخش  اصلی  مشکل  یعقوبی،  گفته  به 
از  ناشی  اکتشاف  و  استخراج  در  ماندگی  عقب 
است  دولت  و  وزارتخانه  غلط  سیاست  گذاری های 
به  را  معدنی  شرکت های  باالی  سود  حاشیه  که 
سمت اکتشاف و استخراج سوق نداده است؛ البته 
مشکالت  در  تحریم ها  تاثیر  از  نباید  میان  این  در 
مواد  استخراج  و  معدن  بخش  برای  آمده  پیش 

معدنی هم غافل شد.
مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، 
دولتی  معدن  بخش  دیگر  مشکل  اینکه  بیان  با 
بودن آن ها است، تصریح کرد: سومین مشکلی که 
باعث عقب ماندگی بخش معدنی ایران شده، این 
است که دولت بر پهنه های معدنی دست گذاشته و 
خیلی قبل تر از حاال باید در راستای واگذاری آن ها 
این  اگر  چراکه  می کرد  اقدام  خصوصی  بخش  به 

می شد،  واگذار  خصوصی  بخش  به  زودتر  پهنه ها 
و  معادن  وضعیت  در  جهشی  شاهد  می توانستیم 

سنگ آهن کشور باشیم.
با اشاره به عملکرد نامناسب دولت در  یعقوبی 
خصوصی سازی خاطرنشان کرد: همچنین دولت 
خوبی  عملکرد  هم  خصوصی سازی  بخش  در 
زنجیره  در  که  زیرا خصوصی سازی  است  نداشته 
صنایع  که  است  طوری  به  افتاده  اتفاق  فوالد 
خصوصی سازی  جداگانه  صورت  به  معادن  و 
باید در یک زنجیره دیده  شده درحالی که هر دو 

می شدند.
که  مبارکه  فوالد  مثال  طور  به  کرد:  اضافه  وی 
سهام آن به صورت سهام عدالت عرضه شده باید 
معادن مرتبط با آن هم در یک سبد دیده می شد 
آن  سازی  خصوصی  بخش  در  که  آهن  ذوب  یا  و 
به شدت اجحاف شده و هیچ معدنی به آن تعلق 
معادن  و  آهن  ذوب  که  درحالی  است،  نگرفته 
از همین  و  دارد  مرکزی یک سهامدار  آهن  سنگ 
رو به راحتی می توانست با قرار گرفتن در یک پکیج 

خصوصی با کمبودهای فعلی مواجه نشود.
اینکه  بر  تاکید  با  فوالد  انجمن  اجرایی  مدیر 
سیگنال  بعدی  دولت  به  حاال  همین  از  باید 
کرد:  بیان  داد،  را  معدن  بخش  در  سرمایه گذاری 
را  سرمایه گذاری  امسال  از  دولت  که  درصورتی 
مشکل  می توانیم  بعد  سال   ۱۰ حدود  کند،  آغاز 

استخراج سنگ آهن را حل کنیم.
او افزود: لذا در دولت بعدی یک سرمایه گذاری 
و  است  الزم  استخراج  و  اکتشاف  برای  جدی 
سازی  خصوصی  در  نظری  تجدید  باید  همچنین 
دیگر  طرف  از  گیرد؛  صورت  معدنی  شرکت های 
و  است  ضروری  هم  بخش  این  در  نظارت  بحث 
باید  یابد،  افزایش  اولیه  مواد  نرخ  باشد  قرار  اگر 

از  شده  ایجاد  مازاد  درآمد  اینکه  از  دولت  خیال 
شرکت های معدنی به سمت اکتشاف و استخراج 

خواهد رفت، راحت باشد.
یعقوبی در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نیست 
فوالدسازان به سمت فرآوری سنگ های هماتیتی 
به مگنتیت ها  آن ها صرفا  بردن عیار  باال  با  و  رفته 
البته فوالدی ها این اقدام  وابسته نباشیم؟ گفت: 
چین  با  را  خود  کشور  اگر  ما  داده اند،  انجام  را 
عیار  با  سنگ های  از  کشور  این  کنیم،  مقایسه 
این  در  البته  و  می کند  استفاده  هم  درصد   30
تسهیالت  قالب  در  را  دولت هم حمایت الزم  بین 
انجام می دهد؛ فوالدی ها طی دو سال گذشته به 
استفاده از سنگ های با عیار پایین روی آورده اند 
طور  به  فوالد  صنعت  در  موضوع  این  هنوز  ولی 
این  برای  بیشتری  اوال زمان  نیفتاده که  کامل جا 
کار الزم است و ثانیا دولت باید از فوالدی هایی که 
با شرکت های دانش بنیان در فرآوری سنگ  های با 

عیار پایین کار می کنند، حمایت کند.
با  گفت:  پایان  در  فوالد  انجمن  اجرایی  مدیر 
توجه به اینکه همکاری با شرکت های دانش بنیان 
در تبدیل سنگ های با عیار پایین به عیار باال برای 
اولین بار است که انجام می شود، فوالدی ها ریسک 
انجام این کار را خودشان پذیرفته اند و الزم است 
دولت هم در این راه از شرکت های فوالدی همچون 
کشور های دیگر که در این زمینه پیشگام هستند، 

حمایت کند.
جایگاه  به  توجه  با  و  گزارش  این  اساس  بر 
کشور،  توسعه  روند  بر  صنعت  این  تاثیرگذار 
و  کارشناسان  سوی  از  مختلفی  راهکارهای 
مسئوالن برای مقابله با خطر اتمام سنگ آهن ارائه 
شده که الزم است در دولت بعدی هم مورد غفلت 

قرار نگیرد.
محاسبات  دیوان  پیش  چندی  راستا  این  در 
به  نسبت  هشدار  ضمن  گزارشی  در  کشور 
توسعه  و  بسط  کشور،  آهن  سنگ  ذخایر  اتمام 
و  دقیق تر  اکتشاف  و  اکتشافی  فعالیت های 
افزایش عمق آن ها، ایجاد کنسرسیوم های معدنی 
مواد  تامین  برای  جدید  پهنه های  در  فوالدی  و 
تشکیل  پایدار،  فوالد  تولید  جهت  موردنیاز  اولیه 
خوشه های حمایتی از معادن کوچک و نیز کنترل 
اقدامات مهم  از جمله  را  اولیه خام  صادرات مواد 

برای مقابله با این موضوع توصیه کرده است.

یکی از نمونه های دیگر در این بخش شرکت ذوب آهن است که اگرچه به 
خوبی می تواند در بازارهای جهانی رقابت داشته باشد اما از آنجا که مواد 
خود  ظرفیت های  تمامی  از  استفاده  به  قادر  ندارد  اختیار  در  کافی  اولیه 
نیست؛ از طرفی اگر مواد اولیه الزم به ذوب آهن برسد، این مجموعه قادر 
به تولید مواد اولیه با ارزش افزوده خواهد بود، همانطور که طی سال های 

گذشته تیرآهن و ریل و محصوالت با ارزش افزوده تولید کرده است.
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سایر  همانند  مسکن  بازار  اخیر  سال  سه  طی 
به  و  گذاشته   سر  پشت  را  ملتهبی  شرایط  بازارها 
گواه آمارهای رسمی دوره تورمی که از انتهای سال 
1395 آغاز شده است، شدیدترین دوره تورمی در 
سه دهه اخیر بخش مسکن به حساب می آید. بر 
اساس اطالعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، 
میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در بازه زمانی 
سال های 1395 تا 1399 با رشد حدود 7 برابری 
روبرو بوده است. نمودار -1 روند قیمتی مسکن شهر 

تهران را از ابتدای سال 1395 نشان می دهد.
 همانگونه که مشخص است هر چند در دو ماه 
ابتدایی سال 1400، میانگین قیمت هر مترمربع 
کاهش  درصد   4.8 حدود  تهران  شهر  در  مسکن 
میلیون   30 به  گذشته  سال  اسفند  در  اما  یافته 
دوره  ابتدای  اگر  رسیده بود.  تومان  هزار   270 و 
بگیریم،  نظر  در   1395 سال  انتهای  را  تورمی 
قیمت مسکن در شهر تهران در بازه زمانی زمستان 
1395 تا زمستان 1399 حدوو 600 درصد افزایش 
داشته است. هنگامی می توان شدت افزایش قیمت 
مسکن در این بازه زمانی را بهتر متوجه شد که توجه 
داشته باشیم پیش از این دوره تورمی بین سال ها 
1378 تا 1382 با 280 درصد افزایش، شدیدترین 
دوره تورمی به حساب می آمد که دوره فعلی تفاوت 
دوره های   1- دارد. جدول  آن  به  نسبت  معناداری 

افزایش قیمت مسکن چیست  1- دلیل اصلی 
تا چه حد  بازار  این  از حباب قیمتی در  و صحبت 

موضوعیت دارد؟
2- آیا افزایش قیمت مسکن را می توان ناشی از 

افزایش هزینه ساخت دانست؟
3- آیا کنترل قیمت نهاده های ساختمانی و به 
طور مشخص محصوالت فوالدی می تواند به کاهش 

و یا جلوگیری از افزایش قیمت منجر شود؟
مرور شرایط اقتصاد کالن کشور طی چهار سال 
اخیر و همچنین توجه به ماهیت مسکن به عنوان 
یک کاالی دو بعدی )سرمایه ای و مصرفی( می تواند 
پاسخ پرسش نخست را نمایان سازد. اقتصاد ایران 
طی چند سال اخیر با فضای نااطمینانی ناشی از 
تشدید تحریم های اقتصادی و شیوع بیماری کرونا 

روبرو بوده است.
بر اساس داده های مرکز آمار ایران، قیمت کاالها 
و خدمات در این مدت به طور میانگین 2.7 برابر 
از  را  نقطه به نقطه  تورم  روند  نمودار-3  شده است. 

سال 1395 نشان می دهد:
از  ایران  اقتصاد  است  مشخص  که  همانگونه 
سال 1397 با دو شوک تورمی روبرو بوده است؛ در 
اردیبهشت 1398 تورم نقطه ای به بیش از 52 درصد 
رسید. هرچند تورم تا فروردین 1399 تا سطح 20 
درصد هم کاهش یافت اما به فاصله زمانی کم تر از 

تورمی و رکودی بخش مسکن را با توجه به قیمت ها 
شهر تهران از دهه 70 نشان می دهد:

قیمت  افزایش  شدت  مشخص  که  همانگونه 
دهه 70  از  حداقل  گذشته  سال  چهار  در  مسکن 
قیمت  افزایش  این  نتیجه  بوده است.  بی سابقه 
مسکن  بازار  در  خانوار  قدرت  سقوط  مسکن، 
شاخص  است.   70 دهه  از  سطح  پایین ترین  به 
بازار  در  خانوار  خرید  قدرت  از  معیاری  دسترسی، 
با  برابر  شاخص  این  تعریف،  بنابه  است.  مسکن 
تعداد سال هایی است که یک خانوار باید تمام درآمد 
ثبات  صورت  در  تا  کند  انداز  پس  را  خود  سالیانه 
قیمت مسکن در قیمت های جاری، بتواند خانه 75 
متری بخرد. شاخص دسترسی تا پایان سال گذشته 
بیان  به  رسیده است؛  حدود 20  به  تهران  شهر  در 
دیگر هزینه خرید خانه 75 متری بر اساس میانگین 
قیمت ها در شهر تهران برابر با درآمد 20 سال خانوار 
تهرانی است. نمودار-2 شاخص دسترسی در شهر 

تهران را از سال 1373 نشان می دهد:
شدیدترین  که  گرفت  نتیجه  می توان  بنابراین 
افزایش  تا  تورمی بخش مسکن موجب شده  دوره 
قیمت ها به گونه ای باشد که قدرت خرید خانوارها را 
به پایین ترین سطح کاهش دهد و خرید خانه برای 
بسیاری از خانوارها به یک رویا تبدیل شود. تحت 

این شرایط چند پرسش اساسی مطرح می شود:

شدیدترین دوره تورمی مسکن؛ آیا کنترل قیمت نهاده های 
ساختمانی به کاهش قیمت کمک خواهد کرد؟

▪ طاهره گودرزی

مرور شرایط اقتصاد کالن کشور 
طی چهار سال اخیر و همچنین 
توجه به ماهیت مسکن به عنوان 
یک کاالی دو بعدی )سرمایه ای و 
مصرفی( می تواند پاسخ پرسش 
نخست را نمایان سازد. اقتصاد 
ایران طی چند سال اخیر با فضای 
نا اطمینانی ناشی از تشدید 
تحریم های اقتصادی و شیوع 
بیماری کرونا روبرو بوده است.
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دو سال مجدد به سطوح 50 درصد در پایان سال 
فاصله  در  تورمی  شوک  دو  تجربه  رسید.  گذشته 
ایران  اقتصاد  در  بی سابقه  اتفاقی  زمانی دو ساله 
است که میانگین تورم ماهانه را طی سال های 97 
تا 99 به 2.8 رساند. این در حالی است که میانگین 
تورم ماهانه از ابتدای دهه 90 تا پایان سال 96 برابر 
با 1.3 درصد بود. بنابراین می توان به وضوح غالب 
بودن فضای تورمی را در این مدت مشاهده کرد که 
پاسخ  برای  اما  داد.  قرار  تأثیر  تحت  را  بازارها  تمام 
به این پرسش که آیا افزایش قیمت در بازار مسکن 
متناسب با فضای تورمی کشور بوده  یا خیر و با توجه 
مصرفی- کاالی  یک  عنوان  به  مسکن  ماهیت  به 
بهره  آن  دالری  قیمت  از  است  بهتر  سرمایه ای، 
واحد  مترمربع  قیمت دالری هر  میانگین  بگیریم. 
مسکونی در شهر تهران طی دو دهه گذشته برابر با 
حدود 1160 دالر بوده است. طی سه سال اخیر و 
با توجه به جهش نرخ ارز در کشور میانگین قیمت 
اردیبهشت  در  مسکونی  واحد  متربع  هر  دالری 
1400 به 1212 دالر رسیده است. نمودار-4 روند 
قیمت دالری هر مترمربع واحد مسکونی را از سال 

1381 نشان می دهد:
همانگونه که مشخص است در ابتدای سال 97 
دالری  قیمت  کشور،  در  ارزی  جهش  شروع  با  و 
دالر   570 سطح  به  مترمربع  هر  ازای  به  مسکن 
کاهش یافت. این موضوع با توجه به ماهیت مسکن 
و عدم کشش قیمتی و تعدیل کوتاه مدت آن بود و 
طی سه سال گذشته میانگین قیمت آن تا حدودی 
شده است.  آن  بلندمدت  قیمت  میانگین  با  برابر 
بنابراین می توان نتیجه گرفت که هرچند طی چهار 
سال گذشته بخش مسکن شدیدترین دوره تورمی 
بر  منطبق  موضوع  این  اما  گذاشته  سر  پشت  را 
واقعیات اقتصاد کالن کشور بوده  و در شرایط کنونی 
و قیمت های فعلی دالر، صحبت از حباب قیمتی 

مسکن دور از ذهن است.
پس از پاسخ به پرسش نخست، به سراغ پرسش 
دوم می رویم؛ آیا افزایش قیمت مسکن را می توان 
ناشی از افزایش هزینه ساخت دانست؟ برای پاسخ 
به این پرسش باید توجه داشت که نهاده های اصلی 
ساختمان را می توان به دو گروه اصلی تقسیم بندی 

کرد؛ زمین و نهاده های ساختمانی. 
بررسی نسبت قیمت هر مترمربع زمین به واحد 
مرکز  داده های  اساس  بر  تهران  شهر  در  مسکونی 

 0.9 حدود  از  نسبت  این  که  می دهد  نشان  آمار 
در ابتدای دهه 90 به بیش از 1.42 در پایان سال 
ابتدای  در  نسبت  این  حتی  رسیده است.   1399
سال 1397 نیز در حدود یک بود. نمودار-5 نسبت 
قیمت یک مترمربع زمین به مسکن را در شهر تهران 

نشان می دهد: 
همانگونه که مشخص است افزایش بیش از 43 
درصدی این نسبت در پایان سال گذشته نسبت به 
ابتدای سال 97 به این معنا است که رشد قیمتی 
زمین به عنوان اصلی ترین نهاده ساخت مسکن در 
نقاط شهری بسیار فراتر از قیمت مسکن بوده است. 
به  ساخت  هزینه  سهم  بررسی  مقابل  نقطه  در 
عنوان قیمت سایر نهاده های ساختمانی از قیمت 
مسکن نشان می دهد که این نسبت از حدود 30 
درصد در ابتدای دهه 90 به کم تر از 18 درصد در 
پایان سال 1399 کاهش پیدا کرده است. نمودار-6 
سهم هزینه ساخت از قیمت مسکن در شهر تهران 

را در دهه 90 نشان می دهد:
به صورت کلی می توان بیان کرد که قیمت زمین 
در شهر تهران از ابتدای سال 1396 تا پایان سال 
نقطه   در  شده است.  برابر   6.6 از  بیش   ،1399
مقابل میانگین قیمت نهاده های ساختمانی در این 
مدت 4.6 برابر شده است. بنابراین می توان اینگونه 
نتیجه گرفت که بخشی از افزایش قیمت مسکن طی 
چهار سال اخیر به دلیل افزایش قیمت نهاده های 
است  مشخص  که  آنچه  اما  بوده است  ساختمانی 

نمودار- 1

نمودار- 2

نمودار- 3

جدول- 1
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زمین به عنوان نهاده اصلی در ساخت مسکن در 
داشته  را  باالتری  مراتب  به  اثرگذاری  نقاط شهری 
نقطه  در  بوده است.  اصلی  عامل  گفت  می توان  و 
قیمت  برابری   7 حدود  افزایش  به  توجه  با  مقابل 
مسکن در این مدت آنچه که عامل اصلی در شدت 
دوره تورمی بوده ناشی از هجوم نقدینگی و افزایش 
تقاضا سرمایه ای به سمت بازارهای دارایی از جمله 
افزایش  نمی توان  حقیقت  در  بوده است.  مسکن 
نهاده های ساختمانی را دلیل افزایش قیمت مسکن 

دانست.
آیا  می رسیم.  خود  اصلی  پرسش  به  نهایت  در 
نهاده های  و قیمت گذاری دستوری  کنترل قیمت 
آهن آالت  گروه  مشخص  طور  به  و  ساختمانی 
کاهش  حتی  و  افزایش  از  جلوگیری  به  می توان 

قیمت مسکن کمک کند؟
در  مسکن  قیمت  افزایش  دیدیم  که  همانطور 
چهار ساله گذشته را نمی توان به پای افزایش قیمت 
نهاده های ساختمانی نوشت و حتی افزایش قیمت 
مسکن بیش از افزایش قیمت نهاده های ساختمانی 
شاخص  نمودار-7  بوده است.  زمین(  از  غیر  )به 
قیمتی بر مبنای سال 1396 را برای قیمت مسکن 
ساختمانی  نهاده های  همچنین  و  تهران  شهر  در 

نشان می دهد:
و  است  مشخص  فوق  نمودار  از  که  همانگونه 
قیمت  افزایش  فرضیه  شده بود  بیان  نیز  پیش تر 
مسکن به دلیل افزایش قیمت نهاده های ساختمانی 

مردود است. 
اما آیا افزایش قیمت نهاده های ساختمانی و به 
طور مشخص فوالد به افزایش شدید قیمت مسکن 
است  جهت  آن  از  پرسش  این  شد؟  خواهد  منجر 
که سیاست گذار با این استدالل که افزایش قیمت 
می انجامد  مسکن  افزایش  به  فوالدی  محصوالت 
سعی در قیمت گذاری دستوری دارد؛ این در حالی 
است که با توجه به قیمت های جهانی و همچنین 
تورم  اقتصاد ایران، هزینه های تولید افزایش یافته 
و در  به کاهش سود  این قیمت گذاری دستوری  و 
نتیجه زیان شرکت ها منجر خواهد شد. همچنین 
طرح های  اجرای  عدم  به  می تواند  موضوع  این 
منجر  شرکت ها  این  بهره وری  افزایش  و  توسعه ای 
شود که به معنای کاهش ظرفیت تولیدی در آینده 

است. 
برای  آهن  مصرف  میزان  مشخص  طور  به 

سازه های  در  مسکونی  واحد  مترمربع  هر  ساخت 
با  که  است  کیلوگرم   60 تا   40 میانگین  مختلف 
توجه به قیمت ها کنونی برابر با 600 تا 900 هزار 
این  به قیمت های کنونی  توجه  با  تومان می شود. 
مسکن  قیمت  درصد   3.1 تا   2.1 با  برابر  میزان 
در شهر تهران است. بنابراین افزایش 10 درصدی 
تا   0.2 حداکثر  اثری  فوالدی  محصوالت  قیمت 
داشت.  خواهد  مسکن  قیمت  بر  درصدی   0.3
درصدی  افزایش 10  می توان  نیز  هزینه ای  بعد  از 
مسکن  شده  تمام  قیمت  بر  را  فوالدی  محصوالت 
بررسی کرد. هزینه ساخت )استفاده از نهاده های 

ساختمانی( یک مترمربع واحد مسکونی در شهر 
به  می شود.  برآورد  تومان  میلیون   6 حدود  تهران 
بیان دیگر سهم محصوالت فوالدی در هزینه ساخت 
نتیجه  برآورد می شود. در  تا 15 درصد  با 10  برابر 
افزایش 10 درصدی محصوالت فوالدی هزینه تمام 
شده واحد مسکونی را بین 1 تا 1.5 درصد افزایش 

می دهد.
بنابراین می توان گفت که افزایش قیمت مسکن 
و  تورمی  فضای  از  متاثر  گذشته  سال های  طی 
قدرت  چند  هر  و  بوده   کشور  در  ارز  نرخ  جهش 
دهه  دو  طی  سطح  پایین ترین  به  خانوارها  خرید 
کالن  فضای  به  توجه  با  اما  رسیده است  گذشته 
ایده حباب  اقتصادی و در قیمت های فعلی دالر، 
از سوی دیگر هر چند  از ذهن است.  قیمتی دور 
با  گذشته  سال  چهار  طی  ساختمانی  نهاده های 
افزایش قیمت روبرو بوده اند اما این افزایش قیمت 
ناشی از شرایط تورمی کشور بوده  و نه تنها نمی توان 
آن را دلیل افزایش قیمت مسکن دانست بلکه تورم 
ساختمانی  نهاده های  تورم  بیش از  مسکن  بخش 
از  ساخت  هزینه  سهم  که  به گونه ای  بوده است؛ 
ابتدای دهه  قیمت مسکن از حدود 30 درصد در 
90 به کم تر از 18 درصد در پایان سال 99 کاهش 

یافته است.
نهاده های  قیمت  کنترل  ایده  اساس  این  بر 
در  آن ها  دستوری  قیمت گذاری  و  ساختمانی 
شرایطی که هزینه های تولید و قیمت های جهانی 
حقیقت  در  است.  اشتباه  بوده ،  همراه  افزایش  با 
تا   1 تنها  فوالدی  محصوالت  درصدی  افزایش 10 
1.5 درصد افزایش هزینه ساخت را به همراه دارد 
که در قیمت های کنونی مسکن در شهر تهران این 
میزان برابر با 0.2 تا 0.3 درصد از قیمت مسکن 
است. بنابراین با قیمت گذاری دستوری نهاده های 
ساختمانی و به طور مشخص محصوالت فوالدی نه 
تنها قیمت مسکن کاهش نمی یابد بلکه با کاهش 
اجرای  عدم  همچون  آن  عواقب  و  شرکت ها  سود 
طرح های توسعه و افزایش بهره وری، ظرفیت تولید 
در آینده کاهش خواهد یافت. این موضوع می تواند 
این  نقش  به  توجه  با  بلکه  مسکن  بخش  تنها  نه 
شرکت ها در اقتصاد، آینده اقتصاد ایران را با تهدید 

روبرو سازد.
* اصل نمودارها در آرشیو ماهنامه فوالد موجود می باشد.
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بزرگترین  از  یکی  عنوان  به  فوالد  صنعت 
تولیدکنندگان آالینده های کربنی در جهان شناخته 
می شود، سهم صنعت فوالد جهان در تولید گازهای 
گلخانه ای 7 تا 10 درصد در گزارشات متفاوت ذکر 
شده است، در سال 2020 تولید فوالد در جهان بیش 
از 3 میلیارد مترمکعب دی اکسید کربن منتشر نموده 
است. به طور میانگین هر تن فوالد در جهان 1.85 
تن گاز دی اکسید کربن تولید می کند که با ادامه روند 
فعلی در سال 2050 طبق پیش بینی انجمن جهانی 
و  میلیارد   2 به  فوالد  تولید  افزایش  بر  مبنی   - فوالد 
500 میلیون تن - میزان تولید دی اکسید کربن این 
صنعت به 4.5 تا 5 میلیارد مترمکعب در سال خواهد 

رسید. 
پاریس  پیمان  و  زیست  محیط  حفظ  راستای  در 
در اکثر نواحی جهان پروژه ها و سیاست گذاری های 
جدید در راستای فوالد سبز و کاهش آالیندگی های 
که  جایی  تا  است  خورده  رقم  فوالد  کربنی 
نقطه  ظهور  به  منجر  جدید  سیاست گذاری های 
عطفی در بازار جهانی فوالد گردیده است، که می تواند 
فرصت هایی را برای توسعه صادرات ایران و بهره مندی 

از روش های تولید قوس الکتریکی ایجاد کند.

تکنولوژی فوالد سبز در اختیار چین،آمریکا، ژاپن، 
آلمان سوئد و روسیه است و گسترش این صنعت نیز 
با توجه به هزینه باالی این تغییر راه درازی در پیش 
از 2030  از سال های پس  احتماال  و  خواهد داشت 
به طور جدی تری شاهد جایگزینی روش های تولید 
سنتی فوالد با روش های جدید و جایگزینی هیدروژن 
به جای کک خواهیم بود. اما قوانین و سیاست های 
فرصت های  مدت  کوتاه  در  پاریس  پیمان  از  متاثر 
جدید را برای فوالد ایران به عنوان دومین تولید کننده 
آهن اسفنجی جهان و استفاده از مزیت مصرف گاز 
خواهد  همراه  به  فوالدی  واحد های  اکثر  در  طبیعی 

داشت.
ابتدا به مروری بر آخرین سیاست ها و برنامه های 
تولید  کاهش  راستای  در  فوالد سازان جهان  ابالغی 

دی اکسید کربن می پردازیم:
فوالد  تولید  های  برنامه  راستای  در  چین  دولت 
تولید فوالد  به دنبال کاهش  دوستدار محیط زیست 
باشد  به سطح 1 میلیارد تن در سال می  این کشور 
جای  به  قراضه  از  بیشتر  استفاده  بر  میان  این  در  و 
روش  با  فوالد  تولید  ظرفیت  گسترش  و  آهن  سنگ 
به  توجه  با  اگرچه  دارد.  الکتریکیEAF اصرار  قوس 

و  سال 2021  در  فوالد  تقاضای  شدید  افزایش  روند 
قیمت های باالی آن کاهش تولید فوالد در سال جاری 
مورد  در  تغییراتی  لکن  رسد  نمی  عملیاتی  نظر  به 
افزایش تولید فوالد توسط واحدهای بزرگتر و تعطیلی 
این  در  است.  محتمل  کوچک تر  آالینده  واحدهای 
میان بائو استیل بزرگترین فوالد ساز جهان اعالم نمود 
که تا سال 2023 به اهداف فوالد سبز دست می یابد.
ازطرفی آرسلورمیتال آلمان اعالم کرد برای رسیدن 
 CO2 به اهداف تولید و انتشار گاز دی اکسید کربن
متعهد می شود که میزان انتشار گاز دی اکسید کربن 
تا سال 2030 حدود 30 درصد کاهش یافته و تا سال 
2050 به طور کامل صفر گردد. این شرکت خواستار 
تعیین مالیات کربن در اتحادیه اروپا شد تا شاهد منع 
واردات فوالد پر کربن گردد. آرسلور میتال برنامه تولید 
گاز  تزریق  2022با  سال  تا  سبز  فوالد  هزارتن   600
هیدروژن وحبس دی اکسید کربن و استفاده مجدد 
از کربن ساطع شده ازکوره های قوس بلند دارد و سه 
 Evraz , Severstal, Gaz روسیه  ساز  فوالد  شرکت 
prom Neft نیز برنامه مشابهی برای جذب و استفاده 
در  هیدروژن  از  استفاده  نیز  و  کربن  اکسید  دی  از 

فرایند تولید خود دارند.
برنامه   LKAB سوییسی  آهنی  سنگ  شرکت 
جایگزینی تولید گندله خود را با آهن اسفنجی بدون 
کربن را تا سال 2045 دارد. شرکت فوالدی لیبرتی که 
در اغلب کشورهای اروپایی و حتی آمریکا شعبه دارد 
از تصمیم خود برای راه اندازی 2 کوره هیبریدی در 
راستای تحقق هدف فوالد سبز در کشور چک خبر 

داد.
آماده  سوئد،  فوالدسازان  از  یکی   SSAB ساب 
زیست  محیط  با  سازگار  فوالد  محموله  اولین  است 
سوخت  با  آزمایشی  و  پایلوت  واحد  یک  از  را  خود 
Lulea، یک شهر شمالی تحویل دهد.  هیدروژن در 
 SSAB ولوو با همکاری شرکت سازنده فوالد سوئدی
برنامه دارد تولید اولین فوالد بدون سوخت فسیلی با 
استفاده از الکتریسته حاصل از انرژی تجدیدپذیر و 

هان، شم ا�نداز �فوالد س�بز در �ب �چ
یران یی �برای ا� ید ها و �فرصت ها� تهد� �              
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هیدروژن سبز را از سال 2026 شروع کند. این روش 
تنها در صورتی از نظر اقتصادی به صرفه و بادوام است 
 SSAB باشد.  مالیات کربن در هر تن 220 دالر  که 
هزینه های  روش  این  از  فوالد  تولید  که  داشت  بیان 

تولید را 20 تا 30 درصد افزایش می دهد.
به طور کلی روش های زیر بر کاهش تولید گاز دی 

اکسید کربن توسط صنعت فوالد دنبال می شود :
انرژی: صرفه جویی در  بهبود کارایی مصرف   -1
مصرف انرژی یکی از موثرترین روش ها برای کاهش 
جهانی  انجمن  که  تحقیقی  طبق  است  آالیندگی 
انرژی IEA در کشور های مختلف انجام داده است 
امکان 20 درصد صرفه جویی انرژی نسبت به متوسط 
فعلی وجود دارد و میزان صرفه جویی در کشورهای 
چین، هند، روسیه، اکراین و برزیل تاثیر بسیار زیادی 
با  طوریکه  به  داشت.  خواهد  آالیندگی  کاهش  بر 
میزان15 تا 20 درصد صرفه جویی در مصرف انرژی 
با روش های مختلف تولید می توان در هر تن تولید 
فوالد خام میزان آالیندگی را از 1.85 تن دی اکسید 
کربن  اکسید  دی  گاز  تولید  تن   1 حدود  به  کربن 

کاهش داد.}1{
2- کاهش آالیندگی های دی اکسید کربن با تغییر 
استفاده  بر  مبتنی  تولیدهای  روش  در  تکنولوژی 
یا  اروپا  در   ULCOS روش های  مانند  آهن  سنگ  از 

شرکت پوسکو کره و یا Course50 در ژاپن
3- کاهش آالیندگی با جمع و دفع گاز دی اکسیدکربن 
جای  به  بلند  کوره  در  هیدروژن  جایگزینی   -4

زغال/کک 
و  زغال  از  برق  تولید  بدون  پاک،  الکتریسیته   -5
سوخت های فسیلی به تولید برق از انرژی های پاک 

و تجدید پذیر
6- افزایش بازیافت فوالد و استفاده از قراضه و آهن 

اسفنجی و بریکت گرم به جای سنگ آهن
در حالی که روش های قانون گذاری چون محاسبه 
مالیات کربن در تسریع این روند بسیار موثر خواهد 
 Carbon surchargeبود، در اروپا قیمت گذاری کربن
به بیش از 56 یورو در تن معادل 66 دالر رسیده است 
اروپا  اتحادیه  های  العمل  دستور  آخرین  اساس  بر  و 
فوالد وارداتی به این کشورها مجبور به پرداخت این 
 TATAمبلغ بابت واردات فوالدهای آالینده است. تاتا
استیل از اپریل تنی 12 یورو بابت کلیه قراردادهای 
برای هزینه آالیندگی کربنی اضافه کرده  فوالد خود 
و قصد دارد تا 2030 میزان آالیندگی را تا 40 درصد 

به 50 درصد برساند. اخیرا  تا سال 2050  و  کاهش 
این  اجرای  با  نیز   China Steel Taiwan شرکت 
موضوع مازاد هزینه کربن برای فروش به اروپا مواجه 

شده است.
میزان آالیندگی دی اکسید کربن صنعت فوالد بر 
 75 باید   2050 سال  تا  پاریس  پیمان  هدف  اساس 
درصد کاهش پیدا کند. در کوتاه مدت موثرترین روش 
برای فوالدسازان روش صرفه جویی در مصرف انرژی 
با روش های موجود  بهینه سازی مصرف سوخت  و 
این  با  آالیندگی  کاهش  درصد   50 تا   40 که  است 

شیوه قابل دستیابی به نظر می رسد.
اما رادیکالی و بنیادی ترین روش کاهش آالیندگی 
استفاده  با  سنتی  تولید  روش های  جایگزینی  فوالد 
از هیدروژن و بدون سوخت های کربنی چون زغال 
سنگ /کک و گاز طبیعی است. که البته هزینه باالیی 
دارد و استفاده از هیدروژن از منابع انرژی تجدید پذیر 
از گاز طبیعی هزینه خواهد داشت  برابر استفاده   6
الکتریکی  قوس  BFبا  بلند  کوره های  جایگزینی  و 
و  کافی  قراضه  به  دسترسی  عدم  دلیل  به  نیز   EAF
انرژی برق گران در بسیاری از کشورها نظیر استرالیا 
توجیه اقتصادی ندارد و اجرای آن چشم انداز 10 تا 
20 ساله دارد. اگرچه موسسه وود مکنزی پیش بینی 
جای  به  پاک  هیدروژن  تولید  های  هزینه  کند  می 
به   2040 سال  تا  فسیلی  های  سوخت  از  استفاده 
میزان 40 درصد کاهش خواهد یافت که به افزایش 
منجر  هیدروژن  های  پروژه  اقتصادی  پذیری  توجیه 

خواهد شد. 
بر  مبتنی  تولید  روش های  از  استفاده  لکن 
کوره های قوس الکتریکی و استفاده از آهن اسفنجی 
و قراضه نیاز بسیار کمک کننده اند تا اقتصاد مبتنی 
بر هیدروژن در سال های آتی توجیه پذیری بیشتری 
تولید قوس  از روش های  بهره گیری  با  ایران  و  بیابد 
مصرف  سازی  بهیه  برای  تالش  ضمن  و  الکتریکی 
انرژی در فوالد می تواند با سرمایه گذاری بیشتر بر 
تولید بریکت گرم HBI با هدف صادراتی در سال های 

آتی از مزیت خوبی برخوردار باشد.
درحالی که در ایران به گزارش شرکت بهینه سازی 
مصرف سوخت، کل مصرف انرژی صنعت فوالد ایران 
)حرارتی و الکتریکی( بالغ بر 16 میلیارد مترمکعب 
به  توجه  که  می شود،  برآورد  طبیعی  گاز  معادل 
صرفه جویی در مصرف انرژی صنعت فوالد ضروری به 
نظر می رسد. برآورد می شود که با اجرای کامل طرح 

ماده 12کاهش مصرف انرژی در صنایع آهن و فوالد 
در صورت تصویب، 2000 میلیون مترمکعب معادل 
گاز طبیعی در سال در مصرف سوخت صرفه جویی 
انتشار  از  تن  میلیون  بر 4  بالغ  این طریق  از  و  شده 

دی اکسید کربن کاسته شود.)2(
از طرفی به گزارش کارشناسان هزینه انرژی برای 
برابر 9.7 درصد  ایران چیزی  تولید هر تن فوالد در 
است درحالیکه از منابع غیر وارداتی و کامال داخلی 
تامین می شود و این نسبت در کشورهای منطقه نظیر 
قطر 4 درصد و در عربستان صعودی 8 درصد است، 

که کاهش آن ضروری به نظر می رسد.)3(
در حالی که به نظر کارشناسان اجرای روش های 
صرفه جویی در مصرف انرژی بر کاهش آالیندگی های 
صورت  هر  در  بود،  خواهد  موثر  ایران  فوالد  کربنی 
فرصت  هرچیز  از  بیش  سبز  فوالد  های  سیاست 
سرمایه گذاری بر روی تولید آهن اسفنجی و بریکت 
گرم را بیش از پیش تقویت می کند و تا سال 2050 
دستیابی به تقاضا 500 میلیون تن برای HBI بریکت 
سنگ  جای  به  اسفنجی  آهن  و  قراضه  جایگزینی  و 
آهن با جایگزینی روش کوره قوس الکتریکی به جای 
کوره بلند پیش بینی می شود همانطور که از امسال 
توسط  قراضه  واردات  تعرفه  حذف  با  سیاست  این 
چین کلید خورد و به طور جدی دنبال شده و شاهد 
به  آهن  سنگ  واردات  کاهش  هدف  با  سیاست های 
چین هستیم. از طرفی توجه به تکنولوژی های جدید 
سایر  با  همراه  ایران  کشور  برای  فوالد  تولید  سبز  و 
توجه  قابل  افق 2060  تا  توسعه  در حال  کشورهای 
روز رسانی تجهیزات، ماشین آالت و  به  بود.  خواهد 
فرایندهای قدیمی برای صرفه جویی درانرژی و تولید 
محصوالت با استانداردهای روز با جدی تر شدن تعرفه 
بر واردات فوالدهای با کربن باال نیز با اهمیت ارزیابی 

می شود.
منابع:

1. IPCC. AR5 SYR Summary for 
Policymakers. 2014. Available online: 
https://archive.ipcc.ch/pdf/assessment 
report/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_SPM.
pdf )accessed on 23 January 2020(.
فوالد  و  آهن  در صنایع  انرژی  2- کاهش مصرف 
علی آزاد مهر، سازمان بهینه سازی مصرف سوخت 

صنایع بزرگ
3- دکتر بهمن آرمان در گزارش ایراسین
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به ) CRM( از جمله تعهدات اخالقی این شرکت 
های  فعالیت  کلیه  همچنین  رود.  می  شمار  به 

تولیدی این شرکت حالت دانش بنیانی دارد. 
در  آذر  گداز  دیر  شرکت  سالیانه  تولید  ظرفیت 
و  جرم  انواع  تن  هزار  هشت  از  بیش  حاضر  حال 
برنامه  اجرای  با  که  باشد  می  دار  شکل  قطعات 
های توسعه تا حجم ۱۴هزار تن در سال نیز قابل 

افزایش است. 

جدید،  محصوالت  ارائه  با  آذر  دیرگداز  شرکت 
سال  در  محصوالت  کیفیت  ارتقاء  و  بخشی  تنوع 
از  بهره برداری  پروانه  دریافت  به  موفق   ۱۳۷۹
سازمان صنایع و معادن )صنعت، معدن ، تجارت( 
کارگیری  به  و  انتخاب  گردید.  اصفهان  استان 
سیستم های  استقرار  کیفیت،  با  اولیه  مواد 
روش های  در   )ISO( کیفیت  مدیریت  جامع 
توجه  و  محصوالت  کیفیت  ثبات  و  تولید،تضمین 

 بخش قابل توجهی از قیمت تمام شده فوالد 
این  واردات  دارد،  اختصاص  نسوز  به   )٪  10-8(
محصول چالش های بسیاری را برای فوالدسازان 
را شامل نمی  تنها هزینه خرید  در پی داشت که 
و  نصب  لجستیک،  نظیر  هایی  هزینه   بلکه  شود 
تمام  بهای  بر  نیز   ... و  انرژی  تعمیرات،  تخریب، 
اینکه خروج  و مهمتر  تاثیر می گذارند  شده فوالد 
مقدار زیادی ارز از کشور رقم می خورد اما شرکت 

دستاوردهای شرکت دیرگداز آذر
حاصل تجربه پیشکسوتان ذوب آهن اصفهان 

ــن  ــوتان ذوب آه ــر از پیشکس ــد نف ــط چن ــال 1367 توس ــداز آذر در س ــرکت دیرگ ــع داخلی،ش ــوز صنای ــاز نس ــن نی ــتای تامی در راس
ــان  ــی رازی اصفه ــهرک صنعت ــود را در ش ــه خ ــال ۱۳۷۴ کارخان ــت ها،درس ــترش فعالی ــا گس ــرکت ب ــن ش ــد. ای ــیس ش ــان تاس اصفه
تاســیس کــرد و بــا ایجــاد دو کارگاه مجــزا و ســه کــوره شــافت و دوار تنــوع تولیــد خــود را بــه دههــا نــوع از دیرگدازهــا رســاند و امــروز هــم 
تنــوع تولیــد بیشــتر را برنامــه ریــزی کــرده اســت. ایــن دســتاوردهای مهــم ثمــره تــالش و کوشــش کارکنــان ایــن مجموعــه اســت کــه 

عمدتــًا نیــز بومــی منطقــه و پیشکســوتان ذوب آهــن اصفهــان مــی باشــند. 
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جرم های  نازل ها،  و  ازت  گاز  دمش  النس  فوالد، 
جرم  آلومیناسیلیکانی،  پاشیدنی  و  ریختنی 
آلومینایی،  و  آلومیناسیلیکانی  پالستیک  های 
جرم  تاندیش ،  روکش  جمله  از  قلیایی  های  جرم 
تعمیرات گرم و سردکوره ها و جرم ریختنی دهانه 
 EBT و  پاتیل  مجرای  ماسه  مذاب،  خروجی 
کوره های قوس الکتریکی و مالت های آلومینایی 
آلومیناسیلیکاتی و کلیه نسوزهایی که در صنعت 

متالورژی مورد استفاده است. 
نگرش ها به تحریم منفی است و آن را سنگی 
بر سر راه تولید قلمداد می کنند البته این موضوع 
می تواند  مانع  همین  اما  باشد  صحیح  می تواند 
اتکا به توان داخلی را برای رشد و شکوفایی بیشتر 
بزند. در زمینه نسوزها بعضًا لیستی طوالنی  رقم 
اما  آماده می شد  واردات  برای  نیاز  اقالم مورد  از 

نیاز  تامین  کنار  در  حاضر  حال  در  آذر  دیرگداز 
بودن  دارا  و کمی صنایع متعدد داخلی،با  کیفی 
تخصصی،  آزمایشگاه های  و  ایزوها  استانداردها، 
و  ترکیه  آذربایجان،  عراق،  کشورهای  به  صادرات 

پاکستان را دورنمای خود قرار داده است. 
سقف  شرکت  این  تولیدی  محصول  مهمترین 
)پودر   EBT پودر  الکتریکی،  قوس  کوره های 
کاماًل  صورت  به  که  است  مذاب(  تخلیه  مجرای 
در  و  شود  می  ساخته  شرکت  این  توسط  داخلی 
می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  نیز  کارخانه ها  اکثر 
تامین این سقف ها که ویژگی هایی نظیر وزن باال 
باالیی  هزینه  کشور  از  خارج  از  باشد  می  دارا  را 
دیرگداز  شرکت  که  کند  می  تحمیل  صنایع  به  را 
آذر خودکفایی صنایع را در تامین این سقف رقم 
تعدادی  نماند که در حال حاضر  ناگفته  البته  زد 
و  اند  نموده  سقف  تولید  به  اقدام  ها  ازشرکت 

رقابت سالمی ایجاد شده است . 
عبارتند  شرکت  این  محصوالت  دیگر  از  برخی 
باالو  آلومینا  آلومینایی  ریختنی  جرم های  از: 
متوسط،  سیمان،  پر  نوع  از  سیلیکانی  آلومینا 
آلومینایی  ساخته  پیش  قطعات  سیمان،  کم  و 
ابعاد  با  و  خریدار  نقشه  مطابق  باال  آلومینا  و 
پاتیل  و  تاندیش  نسوز  قطعات  جمله  از  مختلف 

امروز این چنین نیست زیرا تولیدات داخلی کمر 
محصوالت  این  در  کفایی  خود  به  برای  را  همت 

بسته اند.
 55 تولید   ،1404 افق  در  اینکه  به  توجه  با 
به  و  است  شده  گذاری  هدف  فوالد  تن  میلیون 
ازا تولید یک تن فوالد حدودا به 12.5 – 10 کیلو 
نسوز نیاز داریم و هر شرکتی طبیعتًا سهمی از این 
به  آذر  دیرگداز  شرکت  بین  این  در  دارد،  را  تولید 
تنهایی توان تامین 20-15 هزار تن از نیاز داخلی 

برای این حجم از تولید فوالد را دارا می باشد. 
داخلی  تولیدات  برای  مسئولین  امیدواریم 
این  توسعه  زیرا  شوند  قایل  بیشتری  اهمیت 
در  مناسب  اولیه  مواد  وجود  به  توجه  با  صنعت 
کشورمان قابل تحقق خواهد بود و تولید کنندگان 

بیشتر دلگرم می شوند. 

مهمتریـن محصـول تولیـدی ایـن شـرکت سـقف کوره هـای قـوس الکتریکی، 
پـودر EBT )پـودر مجـرای تخلیـه مذاب( اسـت کـه به صـورت کامـًا داخلی 
توسـط این شـرکت سـاخته می شـود و در اکثـر کارخانه هـا نیز مورد اسـتفاده 

قرارمی گیـرد.
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محمد علی رفیعیان رنانی کارآفرینی است که در 
ذوب آهن اصفهان رشد کرده، تجربه آموخته، صنعت 
فوالد را شناخته، دغدغه های تولید را درک کرده و با 
این پشتوانه دست به کار بزرگی در زمینه فوالد زده که 
اکنون نتیجه آن را در فوالد اصفهان می بینیم . مطلب 

زیر حاصل گفتگو با این پشگام صنعت کشور است. 
وی گفت: باعث افتخار است که کار اصلی خود 
دوران  آن  در  نمودم.  شروع  اصفهان  آهن  ذوب  از  را 
تجربیات و آموزه های زیادی کسب کردم و با بزرگانی 
که این صنعت عظیم فوالد را در مملکت بنا نهادند و به 

ثمر نشاندند آشنا شدم .
از  پس  داشت:  اظهار  اصفهان  فوالد  موسس 
بازنشستگی از این دانشگاه بزرگ یعنی ذوب آهن، بر 
آن شدم که اندوخته هایم را در زمینه صنعت مرتبط 
بکار گیرم و با این هدف بنای فوالد اصفهان را گذاشتم. 
در تمام دوران کار شرکت ، کارشناسان بازنشسته ذوب 

آهن همکار و همراه این مجموعه بوده اند .
سال  در  اصفهان  فوالد  شرکت  گفت:  رفیعیان 
و  ساختمانی  نبشی  انواع  تولید  هدف  با   1374
صنعتی در زمینی به مساحت 36000 متر مربع در 
شهرک صنعتی اشترجان تاسیس شد. ساخت و نصب 

سال  در  شرکت  این  طویل  مقاطع  و  نورد  تجهیزات 
1378 به پایان رسید سپس در سال 1380 با جذب 

50 نفر نیرو، تولید 50 هزار تن را به ثبت رساند. 
وی افزود: تولید این مجموعه در مدت یک سال،به 
یکصد هزار تن افزایش یافت و اشتغالزایی 130 نفری 
تکمیل  با  اکنون  هم  که  خورد  رقم  شرکت  این  در 
نیز  عمدتًا  که  است  رسیده  نفر  به 250  شیفت  سه 
جوانان توانمند ساکن در شهرها و روستاهای اطراف 
کارخانه هستند. به نوعی می توان گفت اشتغالزایی 
برای نفرات بومی همواره از اولویت های شرکت فوالد 

اصفهان بوده است. 
مدیرعامل فوالد اصفهان تصریح کرد: فوالد اصفهان 
در حال حاضر ورق را از ضخامت 15 تا 80 میلیمتر 
انواع مقاطع  نیز  و باالتر تولید می کند و در کنار آن 
طویل از جمله نبشی ها جهت دکل های فشار قوی 
برق،چهار گوش های آلیاژی و میلگردهای آلیاژی را 
نیز در سبد محصوالت تولیدی خود قرار داده است. 
همچنین تولید ورق با آلیاژهای خاص و نیز تولید ورق 
با عرض1200میلیمتر از جمله اهداف تدوین شده 
فوالد اصفهان برای تحقق در آینده نزدیک به شمار 
این  کرد:  نشان  خاطر  مسئول  مقام  این  روند.  می 

شرکت مجموعه ای نبود که برای ساخت بخش های 
بنشیند،تولید  ها  زیرساخت  تکمیل  منتظر  مختلف 
شرکت فوالد اصفهان در فصول مختلف سال حتی 
در کارگاه های بدون سقف ادامه یافت و بخش های 
مختلف خط تولید به دست توانمند کارکنان شرکت 
ساخته شد تا هم اکنون در یک مجموعه مجهز بتوانیم 
به سبد محصوالت مان  تنوع بخشیدن  برای  هر روز 
برنامه ریزی کنیم و لذا می توانم شرکت فوالد اصفهان 

را یک مجموعه کارآفرین معرفی نمایم. 
این مقام مسئول در خصوص تفاوت ورق تولیدی 
در  تولیدی  های  ورق  سایر  با  اصفهان  فوالد  شرکت 
سطح کشور چنین گفت: به عنوان مثال ورق فوالد 
مبارکه به طریق رول و با حداکثر ضخامت 15 میلی 
متر تولید می شود،اما ورق های شرکت فوالد اصفهان 
به صورت تخت و با ضخامت 15 الی 80 میلی متر 
تولید می گردد. مفتخرم اعالم کنم تنها شرکت تولید 

کننده ورق های تخت در استان اصفهان هستیم. 
وی اضافه کرد: ورق های تولیدی این شرکت در 
زیادی دارند، همچنین  بلند مرتبه کاربرد  سازه های 
در پل ها، سوله سازی، ماشین سازی ، ساخت بدنه 

کشتی و ... مورد استفاده قرار می گیرند.

فوالداصفهان،تنهاشرکتتولیدکننده
ورقهایتختدراستاناصفهاناست

محمد علی رفیعیان رنانی:

باعث افتخار است که، کار اصلی خود را از ذوب آهن اصفهان شروع نمودم . در آن دوران 
تجربیات و آموزه های زیادی کسب کردم و با بزرگانی که این صنعت عظیم فوالد را در مملکت 

بنا نهادند و به ثمر نشاندند، آشنا شدم .

ورق های تولیدی این شرکت در سازه های بلند مرتبه کاربرد زیادی دارند، همچنین در پل ها،  
سوله سازی، ماشین سازی، ساخت بدنه کشتی و ... مورد استفاده قرار می گیرند.

جای تأسف است که مواد اولیه خام مانند سنگ آهن را صادر می کنند و تولید کارخانجات 
داخلی را با مخاطره مواجه می سازند
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مدیرعامل شرکت فوالد اصفهان خاطر نشان کرد: 
وزارت صمت صادرات انواع محصوالت طویل فوالدی 
را آزاد اعالم کرد لذا اخذ مجوز از ستاد تنظیم بازار برای 
صادرات ورق های تخت زمان زیادی را از ما گرفت. 
با  شرکت  این  محصوالت  صادرات  گستره  هم اکنون 
اولویت کشورهای همسایه تا سوریه،لبنان و مصر ادامه 

یافته است. 
رفیعیان خاطر نشان کرد: وزارت صمت باید مواد 
اولیه را به شیوه مناسب در بین تولید کنندگان توزیع 
کند اما متاسفانه در حال حاضر اسلب به میزان الزم 
عرضه نمی گردد و مصرف کننده نهایی با کمبود ورق 
مواد  کمبود  با  موضوع  این  که  است  مواجه  بازار  در 
اولیه در کارخانه های تولید کننده ورق رابطه مستقیم 
دارد این مهم با راه اندازی خط تولید ورق فوالد مبارکه 

برطرف خواهد شد . 
فوالد  دستوری  قیمت گذاری  خصوص  در  وی 
فوالد  شرکت  متوجه  موضوع  این  که  آسیب هایی  و 
با  بازار  تنظیم  ستاد  گفت:  است،  کرده  اصفهان 
صنایع  به  را  آسیب  بدترین  دستوری  قیمت گذاری 
را مصرف  آن  وارد کرد که ضرر عمده  فوالدی کشور 
کننده نهایی پرداخت می کند. مواد اولیه در عرض 
چهار ماه ، قریب به 50 تا 60 درصد افزایش نرخ 
پیدا کرد زیرا مبنای شیوه نامه تنظیم بازار، وزارت 
صمت و۸۰ درصد CIS است و این درحالی است 
که بورس کاال، ۸۵ تا ۹۰ درصد CIS را برای پایه 
نرخ  بر  افزایشی  اثر  که  می گیرد.  درنظر  اسلب 
نهایی محصول دارد و این موضوع نیازمند نظارت 

بیشتر می باشد.
اعالم  بازار  تنظیم  ستاد  زمانی  اینکه  بدتر  اقدام 
شمش  باالی  صد  در  پنج  اسلب  قیمت  بود،  کرده 
تعریف شود اما در حال حاضر فاصله قیمت شمش 
تولیدی داخلی یا اسلب نزدیک به هر کیلو 4 یا 3 هزار 
این در حالیست که همان برقی که در  تومان است 
تولید شمش مصرف شده در تولید اسلب هم مصرف 

می گردد. 
وی اضافه کرد : ما منکر عرضه در بورس نیستیم 
به  اما  شناسیم  می  شفافیت  ابزار  عنوان  به  را  آن  و 
مدیریت بورس انتقاد وارد است . مدیریت نمی تواند 
نرخ گذاری دستوری را اعالم کند وقتی که نهاده های 
تولید یارانه دریافت می کنند دلیلی ندارد خودمان را 
یا FOB خلیج فارس مقایسه کنیم.  با آسیای میانه 
اندیشی  دور  و  مشورت  با  باید  بخش  این  مسئولین 

فرمولی تدوین کنند که هر روز متغیر نباشد تا همه 
بخش ها راضی باشند. 

اگر  کرد:  تصریح  اصفهان  فوالد  مدیرعامل 
میلیمتر(   ۱۰ )باالی  ضخیم  ورق های  عرضه 
در  امروز  به  تا  گذشته  سال  یک  از  را  شرکت ها 
بورس کاال رصد کنید متوجه می شوید که معامله 
آن  اصلی  علت  و  است  نگرفته  صورت  چندانی 
مانعی به اسم "بهین یاب" بوده و هست، اگر بهین 
یاب برداشته شود کشف قیمت به درستی صورت 
این در صورتی است که قیمت  البته  و  می گیرد 
پایه ۸۰ درصد فوب خلیج  بر  نیز  گذاری اسلب 
فارس باشد یا همچون گذشته ۵ درصد باالتر از 

قیمت شمش اصالح گردد.
از  قبل  باید  جدید  دولت  داد:  ادامه  رفیعیان 
مطالعه  را  کشور  فوالد  تولید  زنجیره  تصمیم گیری، 
جامع داشته باشد. جای تأسف است که مواد اولیه 
تولید  و  می کنند  صادر  را  سنگ آهن  مانند  خام 
کارخانجات داخلی را با مخاطره مواجه می سازند زیرا 
سود بیشتر را درآمد صادراتی برای آنها رقم می زند و 
تولید داخل و برطرف کردن نیاز مصرف کننده داخلی 
متاسفانه مالک قرار نمی گیرد. این فرایند نیاز است به 

صورت ویژه مورد توجه دولت جدید قرار گیرد. 
وی گفت: انرژی اولیه شرکت فوالد اصفهان برق 
برابر  چهار  آن  نرخ  گذشته  سال  به  نسبت  که  است 
کارخانجات  کلیه  به  را  سنگینی  بار  و  یافته  افزایش 

تولید کننده محصوالت طویل وارد کرده است.
 از سوی دیگر قطع شدن برق آسیب های فراوانی 

در پی داشته به عنوان مثال به علت اینکه کوره های 
شرکت در فرایند تولید گرمای 1200 درجه را از دست 
می دهند دو تا سه شیفت کاری در شرکت از بین می 
رود و عماًل میزان ماهیانه تولید کاهش می یابد که 
تبعات زیادی در پی دارد. برای تامین آن به ژنراتورهای 
سرمایه  امکان  که  داریم  نیاز  مگاوات  پنج  از  باالتر 

گذاری در این بخش وجود ندارد. 
وی گفت: در ساخت و ساز ماشین آالت در خط 
نورد ورق گرم، بومی سازی خوبی تحت عنوان خط 
ورق داشتیم.که صرفه جویی ارزی بالغ بر 75٪ را در 
ورق  تولید  خط  سازی  بومی  همچنین  داشت.  پی 
کشور  در  بار  اولین  برای  تخت  ورق  عنوان  تحت  را 
در سال 1398 انجام دادیم. برای این اقدام مهم از 
صنعتی  شهرک  در  فعال  های  شرکت  توانمندیهای 

اشترجان نیز بهره گرفتیم. 
خط  است  قادر  اصفهان  فوالد  شرکت  اکنون  هم 
 تولید ورق تخت و مقاطع طویل را برای سرمایه گذاران 
تن  هزار  پانصد  ظرفیت  تا  کامل  صورت  به  داخلی 
بومی سازی نموده و تحویل نماید.  یکی از گلوگاه هایی 
با آن مواجهیم مساحت محدود شهرک صنعتی  که 
اشتر جان است که، کارخانه در آن واقع شده و امکان 

توسعه فعالیت ها را از ما گرفته است. 
وی گفت: به دلیل اینکه با استفاده از گاز گرمایشی 
کور ها، نوردها را گرم می کنیم آالیندگی در کارخانه 
وجود ندارد و کل فرایند تولید مانند سایر شرکت ها 
توسط اداره محیط زیست به صورت مستمر بازرسی 

می شود. 
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پیشینه پیش بینی
1- چین

سرعت  به  فوریه  ماه  اواخر  در  چین  اقتصاد 
تمام  تقریبا  و  کرد  تجربه  را  بازگشت  قرنطینه  از 
خرده فروشی،  جز  به  آن  اقتصادی  فعالیت های 
بهره وری کامل خود را تا ماه می به دست آورد. از آن 
زمان، به رغم موج های کوچک بیماری کووید-19 
برعکس  آن  اقتصادی  فعالیت  محلی،  مناطق  در 
باقی نقاط جهان، تحت تاثیر بیماری همه گیر قرار 

نگرفته است.

چکیده
اتحادیه جهانی فوالد )worldsteel( به تازگی چشم انداز کوتاه مدت خود را برای سال های 2021 و 2022 منتشر کرده است. اتحادیه 
جهانی فوالد پیش بینی می کند که تقاضای فوالد در سال 2021، پس از کاهش 0.2درصدی در سال 2020، 5.8درصد افزایش می یابد و به 
1874میلیون تن می رسد. تقاضا برای فوالد در سال 2022 با رشد بیشتر 2.7درصدی همراه خواهد بود و به 1924.6میلیون تن خواهد 

رسید.
مداوم  پیشرفت  با  و  برسد  ثبات  به  دوم  ماهه  سه  در  کرونا  ویروس  شیوع  سوم  و  دوم  موج های  که  می رود  گمان  اخیر  پیش بینی  در 

واکسیناسیون، امکان بازگشت تدریجی به حالت عادی در کشورهای بزرگ مصرف کننده فوالد فراهم شود.
آقای ال رمیتی، رییس کمیته اقتصادی اتحادیه جهانی فوالد در خصوص چشم انداز اذعان داشت، به رغم تاثیر مخرب بیماری همه گیر 
کرونا در زندگی و معیشت، صنعت جهانی فوالد آنقدر خوش شانس بود که تنها با انقباض اندک تقاضای فوالد سال 2020 را به پایان برساند. 
این امر به دلیل بهبود وضعیت چین، با رشد 9.1درصدی بود. در سایر نقاط جهان، تقاضای فوالد 10درصد کاهش یافت. در سال های آتی، 
تقاضای فوالد با پشتیبانی تقاضای سرکوب شده و برنامه های بهبود دولت، هم در کشورهای توسعه یافته و هم در حال توسعه به میزان قابل 
توجهی بهبود می یابد. با این حال، در اکثر اقتصادهای در حال توسعه، بازگشت تقاضای فوالد به سطح پیش از بیماری همه گیر کرونا چند 

سال طول خواهد کشید.
در حالی که امید می رود بدترین بیماری همه گیر در حال گذر باشد، هنوز عدم قطعیت قابل توجهی برای باقی سال 2021 وجود دارد. 
همه  تجاری،  و  ژئوپلیتیک  تنش های  پولی،  سیاست های  و  مالی  حمایت های  شدن  برداشته  واکسیناسیون،  پیشرفت  و  ویروس  جهش 

می توانند بر بهبود مورد انتظار تاثیر بگذارند.
برای آینده، تغییرات ساختاری در جهانی پس از همه گیری، تغییراتی در شکل تقاضای فوالد به وجود می آورد. صنعت فوالد، از طریق 
پیشرفت های سریع به واسطه دیجیتالی سازی و اتوماسیون، ابتکارات زیرساختی، سازماندهی مجدد مراکز شهری و تحول انرژی، شاهد 

فرصت های قابل توجهی خواهد بود.

از اجرای اقدامات مختلف دولت  اقتصاد چین 
چندین  از  شد.  بهره مند  اقتصاد  تحریک  برای 
پروژه های  تسریع  و  جدید  زیرساختی  پروژه های 
و  امالک  بخش  کنترل  کاهش  تا  گرفته  موجود 
افزایش  منظور  به  مالیات  کاهش  و  مستغالت 

مصرف خانوارها.
تحت  جهان  باقی  که  آنجا  از  این،  بر  عالوه 
تاثیر بیماری همه گیر قرار گرفت، اقتصاد چین از 

صادرات قدرتمند بهره مند شد.
 6.8 سقوط  از  پس  چین  اقتصاد  نتیجه،  در 

رشد   ،2020 سال  نخست  ماهه  سه  در  درصدی 
ساالنه 2.3درصدی را برای سال 2020 ثبت کرد. 
انتظار می رود رشد تولید ناخالص داخلی چین به 
بیش از 7.5درصد در سال 2021، و رشد متوسط 

5.5درصدی در سال 2022 دست یابد. 
رشد    2020 آوریل  از  ساز  و  ساخت  بخش 
سریعی را تجربه کرد و با سرمایه گذاری زیرساختی 

مورد حمایت قرار گرفت. 
در  زیرساختی  پروژه های  در  سرمایه گذاری  با 
گزارش  را  0.9درصدی  مالیم  رشد   ،2020 سال 

چشم انداز صنعت فوالد
درکوتاه مدت

▪ ترجمه: مهسا نجاتی
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تعدادی  آنجا که دولت چین  از  این حال،  با  کرد. 
از اقتصاد را آغاز کرده،  پروژه جدید برای حمایت 
انتظار می رود رشد سرمایه گذاری زیرساخت ها در 
تقاضای  بر  همچنان  و  یابد  افزایش   2021 سال 

فوالد در سال 2022 تاثیر بگذارد.
در بخش تولید، تولید خودرو در زمان قرنطینه 
را  کاهش  45درصد  و  بود  افت  بیشترین  شاهد 
توجهی  قابل  میزان  به  می  ماه  از  اما  کرد،  تجربه 
بهبود یافته است. در کل سال 2020، تولید خودرو 
بخش های  سایر  یافت.  کاهش  1.4درصد  تنها 
تولیدی، به دلیل تقاضای صادرات قابل توجه، رشد 

مثبتی را تجربه کرده است.
بخش های  در  توجه  قابل  فعالیت  به  توجه  با 
مقداری  وجود  با  و  ماشین آالت،  و  ساز  و  ساخت 
سال  در  فوالد  آشکار  استفاده  موجودی،  انباشت 
2020، 9.1درصد افزایش یافت. در سال 2021، 
انتظار می رود اقدامات محرکی که در سال 2020 
معرفی شد، برای اطمینان از ادامه رشد معقول در 

اقتصاد، همچنان پابرجا بماند.
در نتیجه، اکثر بخش هایی که از فوالد استفاده 
و  داد  خواهند  نشان  را  متوسطی  رشد  می کنند، 
انتظار می رود تقاضای فوالد چین در سال 2021، 
3درصد افزایش پیدا کند. در سال 2022، به دنبال 
کاهش اثر محرک های 2020 و تمرکز دولت بر رشد 
پایدارتر، تقاضای فوالد به 1درصد کاهش خواهد 
یافت. واکنش دولت چین به سیاست های تجاری 
فشارهای  تشدید  و  متحده  ایاالت  جدید  دولت 

زیست محیطی، بر عدم قطعیت می افزاید.
2- اقتصادهای توسعه یافته

پس از سقوط آزاد فعالیت اقتصادی در سه ماهه 
دوم سال 2020، صنعت به طور کلی در سه ماهه 
دلیل  که  کرد،  تجربه  را  بازگشت  سرعت  به  سوم 
اقدامات محرک مالی قابل توجه و  امر  این  عمده 
آزاد شدن تقاضای سرکوب شده بود. با این حال، 
از  پیش  سطح  از  پایین تر  هنوز  فعالیت ها  سطح 
بیماری همه گیر در سال 2020 باقی مانده است. 
در نتیجه، تقاضای فوالد در جهان توسعه یافته با 
 2020 سال  در  12.7درصدی  رقمی  دو  کاهش 

مواجه شد.
ما به ترتیب با رشد 8.2درصدی و 4.2 درصدی، 
و   2021 سال های  در  توجهی  قابل  بهبود  شاهد 
2022 خواهیم بود. با این حال، تقاضای فوالد در 

سال 2022 کمتر از سطح سال 2019 خواهد بود.
به رغم سطح باالی موارد ابتال به ویروس کرونا، 
مالی  محرک های  دلیل  به  متحده  ایاالت  اقتصاد 
به  قادر  کرد،  حمایت  مصرف  از  که  توجهی  قابل 
موضوع  این  بود.  کرونا  اول  موج  از  قوی  بازگشت 
تقاضای  اما  کرد،  کمک  بادوام  کاالهای  تولید  به 
18درصد   ،2020 سال  در  آمریکا  فوالد  کلی 
کاهش یافت. دولت بایدن اخیرا یک پیشنهاد مالی 
در  توجه  قابل  سرمایه گذاری  مفاد  شامل  بزرگ 
زیرساخت ها طی یک دوره چند ساله را اعالم کرد.

پیش بینی می شود این طرح در نیمه دوم سال 
2021 توسط کنگره مورد بررسی قرار گیرد و بسته 
مدت  بلند  در  است  ممکن  آن،  نهایی  شکل  به 
پتانسیل صعودی تقاضای فوالد را به دنبال داشته 
باشد. با این حال، به رغم این موضوع و پیشرفت 
بهبود  می رود  انتظار  واکسیناسیون،  در  سریع 
ضعیف  بازگشت  با  مدت،  کوتاه  در  فوالد  تقاضای 
در بخش های ساخت و ساز غیر مسکونی و انرژی 
محدود شود. انتظار می رود بخش خودروسازی به 

میزان قابل توجهی بهبود یابد.
به همین ترتیب، بخش های مصرف کننده فوالد 
در اتحادیه اروپا از اولین اقدامات قرنطینه در سال 
2020 به شدت آسیب دید، اما به دلیل اقدامات 
شده،  سرکوب  تقاضای  بهبود  و  دولت  حمایتی 
بازگشت قوی تر از حد انتظاری را پس از قرنطینه، 
در فعالیت های تولیدی تجربه کرد. بر این اساس، 
تقاضای فوالد در سال 2020، در EU27 و بریتانیا 
با انقباض 11.4درصدی که بهتر از حد انتظار بود، 
اقدامات  دلیل  به  فرانسه  و  ایتالیا  رسید.  پایان  به 
نسبتا  گردشگری،  سقوط  و  شدیدتر  قرنطینه ای 

افت بیشتری را تجربه کردند.
و   2021 سال های  در  بهبود  می رود  انتظار 
بخش های  تمام  در  بهبود  به  توجه  با   ،2022
به ویژه بخش خودروسازی و  مصرف کننده فوالد، 
ساخت و ساز عمومی، سالم باشد. تا کنون، روند 
ویروس  سوم  موج  اثر  بر  اروپا  اتحادیه  در  بهبودی 
کرونا از مسیر خارج نشده، اما همچنان شکننده 

است.
یا  متحده  ایاالت  به  نسبت  ژاپن  که  حالی  در 
بیماری  به  ابتال  از  کمتری  موارد  اروپا  اتحادیه 
کووید-19 داشت، به دلیل توقف گسترده فعالیت 
افزایش  تاثیر  به  که  ضعیف  اطمینان  و  اقتصادی 

مالیات مصرف در اکتبر 2019 اضافه شد، از این 
را تجربه کرد.  بیماری همه گیر زیان قابل توجهی 
فوالد  تقاضای  خودرو،  تولید  چشمگیر  کاهش  با 
در سال 2020، 16.8درصد کاهش یافت. بهبود 
تقاضای فوالد ژاپن متوسط خواهد بود، که ناشی 
و  صادرات  بهبود  با  خودرو  بخش  در  بازگشت  از 
ماشن آالت صنعتی به دلیل بهبود در صرف هزینه 

عمده در سراسر جهان است.
در  بهتر  مدیریت  لطف  به  کره جنوبی  اقتصاد 
تولید  توجه  قابل  کاهش  از  همه گیر،  بیماری 
در  مثبت  روند  شاهد  و  کرد  فرار  داخلی  ناخالص 
با  بود.  ساز  و  ساخت  و  تسهیالت  سرمایه گذاری 
این وجود، تقاضای فوالد در سال 2020، به دلیل 
انقباض در بخش های خودروسازی و کشتی سازی، 
تا   2021 سال های  در  یافت.  کاهش  8درصد 
2022، این دو بخش بهبود را تجربه خواهند کرد، 
که با ادامه قدرت گرفتن برنامه های سرمایه گذاری 
بیشتر  دولتی،  زیرساخت های  و  تسهیالت  در 
نمی رود  انتظار  حال،  این  با  می شود.  پشتیبانی 
که تقاضای فوالد در سال 2022 به سطح پیش از 

بیماری همه گیر بازگردد.
3- اقتصادهای در حال توسعه به استثنای 

چین
به  توسعه  حال  در  اقتصادهای  کلی،  طور  به 
استثنای چین نسبت به اقتصادهای توسعه یافته، 
به دلیل ظرفیت درمانی ناکافی، سقوط در درآمد 
مالی  حمایت  و  کاالها  و  گردشگری  از  حاصل 
را  بیشتری  رنج  کرونا  همه گیر  بیماری  از  ناکافی، 
در  کشورهای  در  فوالد  تقاضای  شدند.  متحمل 
 ،2020 سال  در  چین  استثنای  به  توسعه  حال 
در  حال،  این  با  است.  یافته  کاهش  7.8درصد 
اقتصادهای در حال ظهور، این تصویر متنوع بود. 
هند، خاورمیانه و شمال آفریقا، و اکثر کشورهای 

آمریکای التین بیشترین آسیب را متحمل شدند. 
و  جهانی  اقتصاد  بهبود  از  بهره گیری  با 
انتظار می رود  زیرساختی جدید دولتی،  ابتکارات 
با  توسعه،  حال  در  کشورهای  در  فوالد  تقاضای 
سال های  در  5.2درصدی  و  10.2درصدی  رشد 
نشان  را  سریعی  نسبتا  بازگشت   ،2022 و   2021
دهد. انباشت بدهی ها، عدم بهبود در گردشگری 
بهبود  مانع  کند،  واکسیناسیون  و  بین المللی 

سریع تر می شود.
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هند از یک دوره طوالنی قرنطینه به شدت رنج 
برد، که اکثر فعالیت های صنعتی و ساخت و ساز را 
به بن بست کشاند. با این حال، اقتصاد این کشور 
دولتی  پروژه های  سرگیری  از  با  آگوست،  ماه  از 
حد  از  بیشتر  شده،  سرکوب  مصرف  تقاضای  و 
در  هند  فوالد  تقاضای  است.  یافته  بهبود  انتظار 
سال 2020، 13.7درصد کاهش یافت، اما انتظار 
می رود در سال 2021، 19.8درصد رشد کند و از 
سطح سال 2019 فراتر رود. دستور کار مبتنی بر 
رشد دولت، تقاضای فوالد هند را افزایش می دهد، 
در حالی که بهبود سرمایه گذاری خصوصی بیشتر 

طول می کشد.
در  اختالل  ایجاد  شرقی،  جنوب  آسیای  در 
فوالد  بازار  رشد سریع  به  و ساز  پروژه های ساخت 
سال 2020، 11.9  در  فوالد  تقاضای  و  زد  ضربه 
بیشترین  فیلیپین  و  مالزی  یافت.  کاهش  درصد 
ضرر را متحمل شدند، در حالی که ویتنام و اندونزی 
افت نسبتا کمی را در تقاضای فوالد تجربه کردند. 
فعالیت های  تدریجی  از سرگیری  از  ناشی  بهبود، 
ساخت و ساز و گردشگری خواهد بود که در سال 

2022 تسریع می شود.
کلی  طور  به  التین  آمریکای  اقتصادهای 
برای  و  گرفتند  قرار  همه  گیر  بیماری  تاثیر  تحت 
رقمی  دو  انقباض   2020 سال  در  فوالد  تقاضای 
تقاضای  ثبت شد.  این منطقه  اکثر کشورهای  در 
و  خودرو  تولید  کاهش  دلیل  به  مکزیک  فوالد 
سرمایه گذاری، به شدت آسیب دید. بهبود سریع 
ایاالت  قوی  اقتصاد  و  خودروسازی  بخش  در 
سال  در  مکزیک  فوالد  تقاضای  بهبود  از  متحده، 
اقتصاد  برزیل،  در  کرد.  خواهد  پشتیبانی   2021
ماهه دوم،  افت شدید در سه  دنبال  به  این کشور 
کرد.  تجربه  را  بازگشت  دوباره  دولت  حمایت  با 
 ،2020 سال  در  برزیل  فوالد  تقاضای  نتیجه،  در 
رشد مثبت اندکی را به ثبت رساند و در سال های 
2021 و 2022 با سرعت خوبی به بهبود خود ادامه 

خواهد داد.
اقدامات  لطف  به  روسیه،  در  فوالد  تقاضای 
دولتی که از فعالیت های ساخت و ساز حمایت کرد، 
کمتر از سایر مناطق کاهش یافت. انتظار می رود 
ابتکارات پروژه های ملی از بهبود متوسط تقاضای 
فوالد در سال های 2021 تا 2021 پشتیبانی کند.

به  سال 2019  در  که  ترکیه،  در  فوالد  تقاضای 

از انقباضی عمیق  دلیل بحران ارزی سال 2018 
رنج برد، روند بهبود خود را که در اواخر سال 2019 
به دلیل فعالیت های ساخت و ساز آغاز شد، حفظ 
انتظار  و  داشت  خواهد  ادامه  بهبود  روند  کرد. 
از  پیش  به   2022 سال  در  فوالد  تقاضای  می رود 

بحران ارزی بازگردد.
در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی، تقاضای 
فوالد از لغو پروژه های ساخت و ساز و سقوط قیمت 
نفت رنج برد، اما بازگشت قیمت  نفت به تقاضای 
فوالد کمک کرد که تا پایان سال 2020 بهبود یابد. 
تقاضای فوالد در این منطقه در سال 2020، 9.5 
درصد کاهش یافت و انتظار می رود با از سرگیری 
سرمایه گذاری های زیرساختی، بهبود متوسطی را 

تجربه کند.
بخش های مصرف کننده فوالد

1- ساخت و ساز

بیش   2020 سال  در  جهانی  ساز  و  ساخت 
به   ،2009 سال  در  جهانی  مالی  بحران  زمان  از 
یافت؛  کاهش  1.9درصد  و  3.9درصد  ترتیب 
به  منجر  کووید-19  محدودیت های  اقدامات  زیرا 
توقف کار ساخت و ساز و تجدید نظر در برنامه های 
در  شد.  کشورها  از  بسیاری  در  سرمایه گذاری 
از  مالی  منابع  توسعه،  حال  در  کشور  چندین 
برنامه های  برای  زیرساخت ها  در  سرمایه گذاری 

حمایتی بیماری همه گیر، خارج شد.
در سراسر کشورها، شدیدترین افت در ساخت 
مشاهده  مکزیک  و  هند  فیلیپین،  در  ساز،  و 
تغییرات  ساز،  و  ساخت  بهبود  سرعت  برای  شد. 
از  کشورها،  از  برخی  در  دارد.  وجود  منطقه ای 
دلیل  به  هنوز  ساز  و  ساخت  پروژه های  سرگیری 
ضعف  و  کارگر  کمبود  کووید-19،  محدودیت های 
گرفته  قرار  فشار  تحت  خصوصی،  سرمایه گذاری 

به طور کلی، اقتصادهای در حال توسعه به استثنای چین نسبت به اقتصادهای توسعه یافته، به دلیل 
ظرفیت درمانی ناکافی، سقوط در درآمد حاصل از گردشگری و کاالها و حمایت مالی ناکافی، از بیماری 
همه گیر کرونا رنج بیشتری را متحمل شدند. تقاضای فوالد در کشورهای در حال توسعه به استثنای 
چین در سال 2020، 7.8درصد کاهش یافته است. با این حال، در اقتصادهای در حال ظهور، این 
تصویر متنوع بود. هند، خاورمیانه و شمال آفریقا، و اکثر کشورهای آمریکای التین بیشترین آسیب 

را متحمل شدند. 
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است. در همین حال، کشورهایی وجود دارند که 
قرار  اولویت  با  آنها،  در  و ساز  فعالیت های ساخت 
دادن سرمایه گذاری در زیرساخت ها به عنوان یک 
جایگاه  به  می تواند  دولت ها،  توسط  بهبود  ابزار 

خوبی دست یابد.
آوریل  اواخر  در  ساز  و  ساخت  بخش  چین،  در 
2020 به فعالیت عادی خود بازگشت و از آن زمان 

عالئم بهبود سریع را نشان داده است. 
زیرمجموعه های  میان  در  متنوع  روندهای 
ساخت و ساز از بیماری همه گیر پدیدار می شود. 
کاهش  و  الکترونیک  تجارت  دورکاری،  افزایش  با 
ساختمان های  برای  تقاضا  تجاری،  سفرهای 
نزولی  روند  به  سفر،  با  مرتبط  تسهیالت  و  تجاری 
برای  تقاضا  حال،  همین  در  داد.  خواهد  ادامه 
تسهیالت مربوط به تدارکات برای حمایت از تجارت 
الکترونیک افزایش یافته و به رشد خود ادامه خواهد 

داد. پروژه های زیرساختی مهم شده و گاهی اوقات 
در بسیاری از کشورها تنها ابزار بهبود اقتصادی به 
شمار می روند. آنها همچنان به عنوان یک محرک 
در  می کنند.  عمل  نوظهور  اقتصادهای  در  قوی 
اقتصادهای توسعه یافته، برنامه های بازیابی سبز و 
نوسازی زیرساخت ها، باعث رشد تقاضای ساخت و 

ساز خواهد شد.
سال  در  جهانی  ساز  و  ساخت  می رود  انتظار 

2022، دوباره به سطح سال 2019 برسد.
2- خودروسازی

خودروسازی  بخش های  جهانی،  سطح  در 
بیشترین افت را در میان بخش های مصرف کننده 
فوالد داشته که در سه ماهه دوم سال 2020 شاهد 
این وضعیت بود. در حالی که بهبود پس از قرنطینه 
افت  بود،  انتظار  مورد  حد  از  قوی تر  حدودی  تا 
اکثر  در   2020 سال  در  خودروسازی  صنعت  در 

کشورها دو رقمی شد.
انتظار می رود بخش خودروسازی  این حال،  با 
در سال 2021 به میزان قابل توجهی بهبود یابد. 
این بهبود ناشی از تقاضای سرکوب شده، افزایش 
دلیل  به  شخصی  نقل  و  حمل  وسایل  از  استفاده 
نقدی  پس اندازهای  افزایش  و  ایمنی  نگرانی های 
بهبود  این  می رود  انتظار  بود.  خواهد  خانوارها 
تولید در سال  ایاالت متحده که سطح  ویژه در  به 
باشد.  قوی  رود،  فراتر   2019 سطح  از   2021
پیش بینی می شود صنعت جهانی خودرو در سال 

2022، به سطح 2019 بازگردد.
به رغم بهبود تقاضای سریع تر از حد انتظار، این 
بخش در اوایل سال 2021 با کمبود نیمه هادی و 
سایر قطعات، با تنگنای دیگری در زنجیره تامین 
محدود  را  بهبود  پتانسیل  می تواند  که  شد  مواجه 

کند.
در میان این بحران، سال 2020 شاهد افزایش 
قابل توجهی در میزان فروش خودروهای هیبریدی 
ترتیب  به  که  بود  اروپا  اتحادیه  در  برقی  کامال  و 
در  یافت؛  افزایش  10.5درصد  و  11.9درصد 
3درصد  و  درصد   5.7  ،2019 سال  در  که  حالی 

بود.
3- ماشین آالت

بخش ماشین آالت جهانی با افت سرمایه گذاری 
در سال 2020 متحمل ضرر شد، اما این کاهش 
بسیار کمتر از سال 2009 بود. انتظار می رود بهبود 
عدم  که  حالی  در  شود،  انجام  بیشتری  سرعت  با 
این  و قطعیت هنوز عامل محدودکننده  اطمینان 

بخش است.
به دلیل زنجیره تامین جهانی شده، اختالل یکی 
قرنطینه  دوران  در  که  بود  مشکالتی  مهم ترین  از 
برای صنعت ماشین آالت به وجود آمد. در نتیجه، 
این بخش آغاز به بررسی مجدد زنجیره تامین خود 
برای انعطاف پذیری و قابلیت اطمینان کرده است.

عامل مهم دیگری که بر بخش ماشین آالت تاثیر 
تسریع در جهت دیجیتالی شدن  روند  می گذارد، 
زمینه  این  در  سرمایه گذاری  است.  اتوماسیون  و 

باعث رشد در صنعت ماشین آالت خواهدشد.
بنابراین، ابتکارات سبز و سرمایه گذاری در منابع 
بخش  در  دیگری  رشد  زمینه  تجدیدپذیر،  انرژی 

ماشین آالت خواهد بود.
/https://www.worldsteel.org :منبع

با افزایش دورکاری، تجارت الکترونیک و کاهش سفرهای تجاری، تقاضا برای ساختمان های تجاری و 
تسهیالت مرتبط با سفر، به روند نزولی ادامه خواهد داد. در همین حال، تقاضا برای تسهیالت مربوط 
به تدارکات برای حمایت از تجارت الکترونیک افزایش یافته و به رشد خود ادامه خواهد داد. پروژه های 
زیرساختی مهم شده و گاهی اوقات در بسیاری از کشورها تنها ابزار بهبود اقتصادی به شمار می روند. 
آنها همچنان به عنوان یک محرک قوی در اقتصادهای نوظهور عمل می کنند.در اقتصادهای توسعه 

یافته، برنامه های بازیابی سبز و نوسازی زیرساخت ها، باعث رشد تقاضای ساخت و ساز خواهد شد.
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در  هستند.  میتال  آرسلور  فوالد  شرکت  خودروی 
کنورتر  فوالد  تولید  فرایندهای  سهم  گذشته  سال 
و زیمنس مارتین  الکتریکی  اکسیژنی، کوره قوس 
و   19.94 ، ترتیب 79.78  به  یاد شده  در شرکت 
0.28 در صد بوده است )شکل -6(. در جدول - 
5 سهم فرایندهای فوالدسازی در تولید فوالد خام 
شرکت آرسلور میتال در نواحی مختلف جهان دیده 

می شود.
و آهن اسفنجی شزکت  تولید چدن خام  میزان 
آرسلور میتال در سال قبل به ترتیب 53.4 و 5.3 
منظور  این  برای  است.  شده  گزارش  تن  میلیون 
اسفنجی  آهن  واحد   12 و  بلند  کوره   47 واحد  از 
و  بلند  کوره  اسقرار  محل  است.  شده  استفاده 
میتال  آرسلور  شرکت  الکتریکی  قوس  کوره های 
داده شده  نشان   6 – در جدول  نواحی مختلف  در 
است. بیشترین کوره بلند)20 واحد( و کوره قوس 
الکتریکی )13 واحد( شرکت آرسلور میتال در قاره 
محل  ترتیب  به  نیز  جدول 7  در  دارد.  اسقرار  اروپا 
در  الکتریکی  قوس  کوره های  و  بلند  کوره  اسقرار 
شده  ارائه  میتال  آرسلور  مجموعه  زیر  شرکت های 
است. میزان تولید زینتر و کک در این شرکت فوالد 
دنیا به ترتیب 52.8 و 18.5 میلیون تن اعالم شده 
است. برای این منظور 60 باطری کک سازی و 28 
شاخص  است.  شده  گرفته  بکار  زینتر  تولید  واحد 

آرسلور  تولید فوالد خام شرکت  با کاهش میزان 
شرکت  خام  فوالد  تولید  میزان  افزایش  و  میتال 
BaoWu چین )با 20 ٪ رشد 115میلیون تن( در 
سال 2020 ،بعد از سال 2006 برای اولین بار شرکت 
آرسلورمیتال عنوان رهبری تولید فوالد جهان را از 
دست داده و در رده دوم جهان قرار گرفت. شرکت 
مذکور در سال 2006 با ادغام شرکت های آرسلور و 
میتال، تأسیس شده و دوازده سال متوالی )2006-
2019( در رده اول تولیدکنندگان فوالد جهان قرار 
میتال  آرسور  فوالد  مرکزی شرکت  دفتر  بود.  گرفته 
در کشور لوکزامبورگ در شهر لوکزامبورگ قرار دارد. 
در سال 2020 میزان تولید فوالد خام و محصوالت 
درصد   3.8(  71.5 ترتیب  به  شرکت  این  فوالدی 
جهان( و 69.1 میلیون تن به ثبت رسیده است در 
حالیکه ظرفیت تولید فوالد خام این شرکت در سال 
گذشته 108 میلیون تن بوده است )شکل – 1(. در 
سال 2020 ظرفیت تولید فوالد نواحی اروپا، نافتا، 
درصد  و50   20  ،  14  ،16 ترتیب  برزیل  و   ACIS
 32.873 از  بیش  با  فروش  است.بیشترین  بوده 
میلیون تن محصول فوالدی مربوط به نواحی اروپا 
بوده است. در آمد ناشی از فروش محصوالت فوالدی 
از 53.27 میلیارد دالر محاسبه شده است.  بیش 
در شکل-2 سهم نواحی مختلف و رشته معدن در 
آورده  آرسلور میتال در سال گذشته  فروش شرکت 
شده است. روند تولید فوالد خام و فروش محصوالت 
نظر  از  جدول-1  در  میتال  آرسلور  شرکت  فوالدی 
شرکت  فروش  مبلغ  روند  جدول-2  در  می گذرد. 
آرسلور میتال نشان داده شده است. میانگین قیمت 
فروش محصوالت فوالدی شرکت یاد شده در سال 
گذشته 639.1 دالر بر تن به ثبت رسیده است. در 
جدول – 3 میانگین قیمت فروش محصوالت فوالدی 
شرکت آرسلور میتال در نواحی مختلف دنیا مشاهده 
می گردد. میزان تولید واحدهای زیر مجموعه شرکت 
آرسلور میتال در نواحی مختلف جهان در سال قبل 
در شکل-3 نشان داده شده است. جدول – 4 نشانگر 
مجموعه  زیر  های  شرکت  خام  فوالد  تولید  میزان 
شرکت فوالد آرسلور میتال است. در شکل – 4 و 5 نیز 
به ترتیب محصوالت اصلی و تنوع محصوالت فوالدی 
به فروش رفته مشاهده می گردد. شرکت های جنرال 
نیسان،  واگن،  هوندا،فلکس  تویوتا،  فورد،  موتر، 
سوبارو، مرسدس بنز، بی.ام.و، هویندا، کیاموتورس 
ورق  کنندگان  مصرف  و  خریدارن  سی.آ.  اف.  و 

شده  یاد  شرکت  خام  فوالد  به  مذاب  چدن  نسبت 
در سال پیش 0.747 بوده است. به عبارت دیگر 
روش تولید اصلی فوالد این شرکت بر پایه سنگ آهن 
است. سهم فرایندهای تولید فوالد کنورتر اکسیژنی، 
کوره قوس الکتریکی و زیمنس مارتین نیز به ترتیب 
79.78 ، 19.94 و 0.28 میلیون تن برآورد شده 
است. برای این منظور از 63 کنورتر اکسیژنی قلیایی 
است.  شده  استفاده  الکتریکی  قوس  کوره   32 و 
ظرفیت تولید فوالد کنورترهای اکسیژنی قلیایی و 
کوره های قوس الکتریکی به ترتیب 92.8 و 26.8 
میلیون تن می باشد. میزان تولید تختال و بیلت – 
بلوم نیز به ترتیب 49.6 و 19.8 میلیون تن به ثبت 
رسیده است. تعداد ماشین های ریخته گری مداوم 
تختال و بیلت – بلوم نصب شده در شرکت مذکور به 
ترتیب 42 و 33 ماشین بوده است. در جدول - 8 
تعداد واحدها، ظرفیت اسمی و تولید واقعی خطوط 
تولید شرکت آرسلور میتال در سال 2020 به نمایش 
گذاشته شده است. میزان تولید محصوالت نورد گرم 
شرکت یاد شده 43.2 میلیون تن برآورد شده است. 
در جدول -9 تعداد واحدها، ظرفیت اسمی و تولید 
واقعی خطوط شکل و پوشش دهی شرکت آرسلور 

میتال در سال 2020 به نمایش در آمده است.
برای رسیدن به تولید71.5 میلیون تن فوالد خام 
89.9 میلیون تن سنگ آهن و 22 میلیون تن کک 

عملکرد شرکت فوالد آرسلور میتال

در سال 2020

▪ تهیه و تنظیم: مهندس محمد حسن جوالزاده
عضو هیئت مدیره انجمن آهن و فوالد ایران
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مورد استفاده استفاده قرار گرفته است. در جدول – 
10 روند مصرف سنگ آهن و کک در شرکت آرسلور 
میتال از نظر می گذرد. مقدار پودر ذغال، ذغال و آهن 
اسفنجی – قراضه فوالد مصرفی شرکت نیز به ترتیب 
6.75، 29.6، 5.3 و23.3 میلیون تن اعالم شده 
است. میزان تولید سنگ آهن و ذغال سنگ شرکت 
آرسلور میتال به ترتیب 58 و 5.1 میلیون تن بیان 
شده است. سهم کشورهای قزاقستان و آمریکا در 
و 1.39  ترتیب 3.3  به  میتال  آرسلور  تولید ذغال 
میلیون تن بوده است. میزان فروش سنگ آهن و 
ذغال سنگ شرکت آرسلور میتال در سال گذشته به 
ترتیب 58 و 5.1 میلیون تن گزارش شده است. در 
شکل – 7 روند تولید سنگ آهن شرکت آرسلور میتال 

در  آهن  سنگ  مقدار  بیشترین  گذرد.  می  نظر  از 
کشور کانادا به میزان 23.2 میلیون تن بدست آمده 
است. از نظر نواحی نیز بیشترین مقدار سنگ آهن 
در شمال آمریکا حاصل شده است )64.7٪(. سهم 
اکراین، آمریکا و برزیل در تولید سنگ آهن شرکت 
آرسلور میتال به ترتیب 11.3، 7.7 و 3.2 میلون 
تن گزارش شده است. در شکل-8 سهم کشورهای 
مختلف در تولید سنگ آهن شرکت آرسلور میتال 
در سال 2020 از نظر می گذرد. میزان رزرو سنگ 

شکل - 1: توزیع ظرفیت تولید فوالد خام شرکت 
آرسلورمیتال در سال 2020 

جدول -1 : روند تولید فوالد خام و فروش محصوالت 
فوالدی شرکت آرسلور میتال )میلیون تن(

شکل-2 : فروش نواحی مختلف شرکت آرسلور میتال 
در سال 2020 

شکل-5 : تنوع محصوالت به فروش رفته شرکت 
آرسلورمیتال در سال 2020

شکل -3 : میزان تولید فوالد خام شرکت آرسلور میتال 
درنواحی مختلف جهان

شکل – 4 : تنوع محصوالت اصلی به فروش رفته در 
شرکت آرسلور میتال در سال 2020

شکل – 6: سهم فرایند های تولید فوالد در شرکت 
آرسلور میتال در سال 2020

آهن معادن شرکت آرسلور میتال 4.089 میلیارد تن 
برآورد شده است. در اوائل سال 2021 میزان رزرو 
ذغال سنگ کک شوی معادن شرکت آرسلور میتال 
58 میلیون تن بوده است. میزان تولید ذغال کک 
شوی شرکت آرسلور میتال در سال قبل 5 میلیون تن 

بوده است.
شاخص های پایداری

در سال 2020 در شرکت آرسلور میتال 23.3 
که  است  شده  مصرف  فوالدی  قراضه  تن  میلیون 

جدول-2 :روند مبلغ فروش محصوالت 
فوالدی شرکت آرسلور میتال

جدول-3 : میانگین قیمت محصوالت فوالدی آرسلور 
میتال در نواحی مختلف در سال 2020
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CO2 جلو گیری  انتشار 30.2 میلیون تن گاز  از 
گردیده است. میزان استفاده مجدد از سرباره کوه 
بلند 17.9 میلیون تن بوده است. 10.3 میلیون 
سیمان  های  کارخانه  به  بلند  کوره  سرباره  تن 
 7.9 انتشار  از  کار  این  با  است.  شده  فروخته 
میلیون تن گاز CO2 جلو گیری شده است. میزان 
بازیافت پسماندها و محصوالت جانی در این شرکت 
گازهای انتشار  میزان  است.  شده  ثبت   ٪  87.7

کیلو گرم  و 1.18  ترتیب 1.92  به   NOx و   SOx
بر تن محصول فوالدی ثبت شده است. بازای هر 
غبار  و  کیلو گرم گرد  نیز 0.64  تولیدی  فوالد  تن 
منتشر شده است. در شکل-9 روند انتشار گاز های 
SOx ، NOx و گرد و غبار در شرکت آرسلور میتال 
دیده می شود. هزینه های زیست محیطی در سال 
قبل 396 میلیون دالر بوده است. برای تولید هر 
تن محصول فوالدی در شرکت یاد شده 2.4 متر 
روند  جدول-11  در  شود.  می  مصرف  آب  مکعب 
مصرف و برداشت آب شرکت مذکور مشاهده می 
گردد. مصرف انرژی ویژه نیز 24.4 گیگا ژول بر تن 
محصول فوالدی می باشد. هزینه های صرفه جویی 
انرژی در این شرکت در سال قبل248 میلیون دالر 
به ثبت رسیده است. در شرکت آرسلور میتال برای 
تولید هر تن محصول فوالدی 2.08 مترمکعب گاز 

آرسلور  شرکت  توسعه  و  تحقیق  هزینه های  روند 
میتال است. در واقع سهم تحقیق وتوسعه در مبلغ 
فروش 0.46 ٪ برآورد شده است. هزینه تحقیق و 
توسعه بازای هرتن محصول نهایی در حدود 3.55 
دالر محاسبه شده است. بهره وری نیروی انسانی 
شرکت مذکور )بخش فوالد( در سال قبل 498 تن 
بازای هر نفر شاغل بوده است. هزینه های سرمایه 
گذاری شرکت آرسلور میتال در سال پیشین بیش 
از 2.439 میلیارد دالر بوده است. میزان استقرار 
مدیریت ISO 14001 درقسمت فوالد این شرکت 
98 ٪ بوده است. در شرکت آرسلور میتال در سال 
گذشته در اثر حوادث کاری 17 نفر جان خودشان 
را باختند)14 نفز در رشته فوالد و 3 نفر در رشته 
و 4  از شرکت  باخته گان  از جان  نفر  معدن(. 13 
شکل-13  در  است.  بوده  پیمانکاران  از  نیز  نفر 
روند تعداد فوت شدگان ناشی از حوداث در شرکت 
مذکور آمده است. شاخص )LTIFR( آرسلور میتال 
)فوالد( در سال پیشین 0.62 گزارش شده است. 
در شکل-17 روند شاخص )LTIFR( آرسلور میتال 

به نمایش درآمده است.

CO2 منتشر می شود. در جدول – 12 روند مصرف 
آرسلور  شرکت  در   CO2 گاز  ویژه  انتشار  و  انرژی 
میتال دیده می شود. در سال قبل در شرکت آرسلور 
میتال، میزان انتشار گاز CO2 در فوالدسازی های 
به روش کنورتور اکسیژنی و کوره قوس الکتریکی به 
ترتیب 2.3 و 0.6 تن بازای هرتن فوالد بوده است. 
در شرکت آرسلور میتال 167743 نفر اشتغال دارند 
)138818 نفر در قسمت فوالد(. ضمنًا در شرکت 
کار  پیمانکار  بعنوان  نفر   31506 میتال،  آرسلور 
می کنند. هزینه های نیروی انسانی شرکت آرسلور 
میتال در سال قبل 6.19 میلیارد دالر اعالم شده 
است. توزیع نیروی انسانی شرکت آرسلورمیتال در 
نواحی مختلف جهان در سال 2020 در شکل-10 
پست های  در  زنان  سهم  است.  شده  داده  نشان 
شده  گزارش   ٪  13.7 شرکت  باالتر  و  مدیریتی 
نفر  بازای هر  است. در سال 2020 بطور متوسط 
37 ساعت آموزش ارائه شده است. در شکل-11 
میتال  آرسلور  شرکت  کارکنان  سرانه  آموزش  روند 
نشان داده شده است. بازای هر یک میلیون ساعت 
از آسیبهای  ناشی  رفته  از دست  کاری، وقت های 
و  تحقیق  هزینه های  است.  بوده   0.61 وارده 
آرسلورمیتال  شرکت  در  گذشته  سال  در  توسعه 
نشانگر  شکل-12  است.  بوده  دالر  میلیون   245

جدول –4 : میزان تولید فوالد خام شرکت های زیر مجموعه فوالد آرسلور میتال

جدول – 6 : محل اسقرار کوره بلند و کوره های قوس 
الکتریکی آرسلور میتال در سال 2020

جدول - 5 : سهم فرایندها در تولید فوالد خام شرکت 
آرسلور میتال در نواحی مختلف جهان

جدول -8: تعداد واحدها، ظرفیت اسمی و تولید واقعی 
خطوط تولید فوالد شرکت آرسلور میتال

جدول – 7 : محل اسقرار کوره های بلند و قوس 
الکتریکی آرسلور میتال در زیر مجموعه ها 

جدول -9 : ظرفیت اسمی و تولید واقعی خطوط شکل 
و پوشش دهی فوالد آرسلورمیتال
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شکل-8 : تولید کنندگان سنگ آهن شرکت آرسلور میتال در سال 2020

شکل – 11 : روند آموزش سرانه شرکت آرسلور میتال

شکل – 13 : روند تعداد فوت شدگان ناشی از حوداث در شرکت 
فوالد آرسلور میتال

شکل– 12 : روند هزینه های تحقیق و توسعه شرکت آرسلور میتال

شکل-14 : روند شاخص )LTIFR( آرسلور میتال )فوالد(

شکل-9 : روند انتشار گاز های NOx ، SOx و گرد و غبار در آرسلور میتال

شکل – 7 :روند تولید سنگ آهن شرکت آرسلور میتال
جدول - 10: روند مصرف 

سنگ آهن و کک در شرکت 
آرسلور میتال

جدول – 12: روند مصرف انرژی ویژه 
و انتشار گاز CO2 در شرکت فوالد 

آرسلور میتال

جدول – 11 : روند مصرف و برداشت 
آب در شرکت فوالد آرسلور میتال

)متر مکعب بر تن(

شکل-10: توزیع نیروی انسانی شرکت 
آرسلورمیتال درنواحی مختلف جهان در سال 

2020
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بهینهکاویمصرفانرژیوانتشارگازهای
گلخانهایصنایعآهنوفوالدتایلند

قسمت اولگزارشجامعنتایج1

میدانی  بررسی  گرفت.  عهده  به  را   CO2 انتشار  و 
مفصل واحدها برای گردآوری داده ها برای بهینه کاوی 
شرکت های آهن و فوالد در تایلند انجام شد. این پروژه 
یک ابزار بهینه کاوی عملی برای ارزیابی SEC و انتشار 

گازهای گلخانه ای )GHG( ایجاد کرد.
 CTCN [Climate Technology Centre کمك فنی
عملکرد  مفصل  ارزیابی  همچنین   ]and Network
واحدهای نماینده را در زیربخش های منتخب آهن و 
فوالد برای شناسایی گزینه های تکنولوژی بالقوه برای 
شامل  واحدها  این  داد.  انجام  انرژی  بازدهی  بهبود 
چند واحد ذوب قراضه بر پایه EAF، کارخانه های نورد 
گرم و کارخانه های نورد سرد بودند. یکی از اصلی ترین 
انرژی"  بازدهی  راهنمای  "کتابچه  مطالعه  این  نتایج 
برای شرکت های آهن و فوالد تایلند است که گزینه های 
مربوط به تکنولوژی و شیوه های استاندارد عملیاتی را 
ارائه می کند. این کتابچه راهنما به مدیران شرکت های 
ارتقای  مزایای  مورد  در  تا  امکان می دهد  تایلند  فوالد 
تکنولوژیکی مختلف بالقوه در واحدهای مربوطه خود 
برای  مالی  تامین  گزینه های  کنند.  کسب  اطالعات 
به  نیز  تکنولوژیکی  ارتقای  به  عالقه مند  شرکت های 
عنوان بخشی از کمک فنی CTCN مورد جستجو قرار 
گرفت. یک کارگاه آموزشی مطالعه بهینه کاوی در سطح 
انتشار  برای  پروژه  فعالیت های  تکمیل  مورد  در  ملی 

یافته ها بین همه ذینفعان اصلی تشکیل شد.

CTCN 1. مروری بر کمک فنی
1.1 جنبه های تکنولوژی

برای  فنی  پشتیبانی   CTCN فنی  کمک  پروژه 
 GHG و انتشار )SEC( "بهینه کاوی "مصرف ویژه انرژی
شرکت های آهن  و فوالد در تایلند را فراهم کرد. انتظار 
فوالد  و  آهن  شرکت های  از  بهینه کاوی  ابزار  رود  می 

 CTCN 2خالصه کمک فنی
صنعت آهن و فوالد در تایلند بخش مهمی از اقتصاد 
انرژی بر  و فوالد یک بخش  آهن  تایلند است. صنعت 
است و انرژی بطور کلی جز اصلی هزینه را در مجموع 
هزینه های تولید فوالد تشکیل می دهد. صنعت داخلی 
به  مند  بنابراین عالقه-  و  روبرو است  واردات  رقابت  با 
کاهش مصرف انرژی خود برای کاهش هزینه ها و حفظ 
رقابت پذیری خود است. ساختار صنعت آهن و فوالد 
تایلند را می توان به وضوح به واحدهای )1( فوالدسازی 
دادن  شکل   )3( و  پوشش دهی  و  تکمیل کاری   )2(
صنعت  زیربخش های  این  از  یک  هر  در  کرد.  تقسیم 
تعداد زیادی واحد در حال فعالیت هستند. تکنولوژی ها 
و فرآیندهای مورد استفاده در واحدهای هر یک از این 
مطالعات  به  نیاز  رو  این  از  است  متفاوت  زیربخش ها 
عمیق جداگانه دارند. سازمان هایی مانند انستیتو آهن 
و فوالد تایلند )ISIT( در گذشته مطالعات مقدماتی را 
در چند بخش صنعت آهن و فوالد انجام داده و قابلیت 
انرژی در صنعت آهن و  بازدهی  بهبود  برای  را  زیادی 
فوالد تایلند شناسایی کرده اند. قانون ارتقای حفاظت 
انرژی )ENCON(، سال 1992 در تایلند، شرکت های 
بزرگ را ملزم به اجرای اقدامات و گزارشگری در مورد 
حفاظت انرژی می کند. هیئت سرمایه گذاری )BOI( و 
 )TEERF( صندوق تنخواه گردان بازدهی انرژی تایلند
برای حمایت از سرمایه گذاری های بزرگ در پروژه های 

بازدهی انرژی ایجاد شده اند.
از  مفصل  و  نظام مند  مطالعه ای  داشتن  منظور  به 
شرکت های آهن و فوالد، "بهینه کاوی )بنچ مارکینگ(" 
و  تجزیه  مطالعه  این  شد.  انجام  اصلی  زیر بخش های 
)بازیافت قراضه  زیر بخش های جداگانه  تحلیل جامع 
محصوالت طویل و تخت، نورد گرم محصوالت طویل 
 )SEC( انرژی"  ویژه  "مصرف  میزان  نظر  از  تخت(  و 

تایلند پشتیبانی کند تا عملکرد موجود خود را با توجه 
به سایر شرکت های فعال در کشورشان و همچنین سایر 
کشورهای جهان ارزیابی کنند. همچنین یک کتابچه 
راهنمای بازدهی انرژی با مراجعه خاص به شرکت های 
آهن و فوالد تایلند نیز تهیه شد. این کتابچه راهنما به 
شرکت ها کمک خواهد کرد تا تکنولوژی های مربوط به 
بازدهی انرژی )EE( را برای اتخاذ و بهبود عملکرد انرژی 

خود شناسایی نمایند.
1.2 اهداف )نتایج(

 ،)Response Plan( پاسخ  برنامه  اصلی  هدف 
زیربخش های  در   GHG انتشار  و   SEC بهینه کاوی 
انرژی بر شرکت های آهن و فوالد تایلند بوده است. این 
بهینه کاوی به عنوان یک شاخص سطح فعلی عملکرد و 
قابلیت صرفه جویی انرژی موجود برای بهبود بکار گرفته 

می شود.
)CTCN 1.3 نتایج )نتایج حاصل از کمک فنی

نتایج حاصل از کمک فنی CTCN برای شرکت های 
آهن و فوالد تایلند عبارتند از:

)i( بهینه کاوی SEC و انتشار GHG در زیربخش های 
اصلی انرژی بر شرکت های آهن و فوالد

)ii( راهنمای گزارشگری انرژی )ERG( برای گزارش 
انرژی توسط شرکت های  به مصرف  داده های مربوط 

آهن و فوالد
در  جزئیات  انرژی  بازدهی  راهنمای  کتابچه   )iii(
مورد تکنولوژی های انرژی کارآمد )EET( و "شیوه های 
عنوان  به  کمک  برای   )SOP( استاندارد"  عملیاتی 
راهنما برای شرکت های آهن و فوالد تایلند در شناسایی 

تکنولوژی ها را فراهم می کند
)iv( گزینه های بالقوه تأمین مالی که به شرکت های 
آهن و فوالد کمک می کند تا در تکنولوژی های با هزینه 

باال سرمایه گذاری کنند.

▪ ترجمه: محمدحسین نشاطی
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1.4 استفاده مورد انتظار از نتایج
این بهینه کاوی به هر یک از واحدهای مختلف آهن 
و فوالد در تایلند کمک خواهد کرد تا وضعیت موجود 
خود را از نظر انرژی و همچنین عملکرد زیست محیطی 
درک کنند. این کار به ارزیابی دامنه بالقوه هر یک از 
واحدها در زیربخش های اصلی آهن و فوالد برای بهبود 
انرژی و محیط زیست کمک می کند. کتابچه راهنمای 
EET و SOP به عنوان راهنما برای هر یک از شرکت ها 
کارآمد  انرژی  تکنولوژیکی  گزینه های  شناسایی  برای 
مرتبط برای اتخاذ عمل می کنند. راهنمای گزارشگری 
داده ها  به  تا  می کند  کمک  سیاستگذاران  به  انرژی 
فوالد  و  آهن  شرکت های  به  مربوط  منظم  اطالعات  و 
دسترسی داشته باشند. شیوه بهینه کاوی در بلند مدت 
به عنوان ابزار مهمی برای سیاستگذاران جهت تعیین 
رهنمودهای مربوط به مداخالت تکنولوژی در صنعت 
آهن و فوالد بکار گرفته خواهد شد. گزینه های تامین 
فوالد  های  کارخانه  مدیران  به  مدلسازی  ابزار  و  مالی 
کمک خواهد کرد تا در مورد سرمایه گذاری در EET و 
یافتن طرف ثالث تأمین کننده منابع مالی پروژه های 

بهبود تصمیم گیری کنند.

2. نتایج فعالیت های کمک فنی
برنامه پاسخ برای شرکت های آهن و فوالد تایلند چهار 
فعالیت مجزا را مشخص کرده است که مکمل یکدیگر 
می باشند و به دستیابی به اهداف پروژه کمک می کنند، 

چنانکه در کادر زیر نشان داده شده است.
برای  خاص  های  پرسشنامه  طراحی   :1 فعالیت 

زیربخش های مختلف صنعت آهن و فوالد تایلند
فعالیت 2: به عهده گرفتن بررسی میدانی در مورد 

داده های مصرف انرژی
فعالیت 3: بهینه کاوی الگوی مصرف انرژی و تدوین 

دستورالعمل های گزارشگری انرژی
فعالیت 4: تهیه کتابچه راهنمای بازدهی انرژی و 

ارزیابی گزینه های تأمین مالی
با هر  فعالیت های فرعی مرتبط  و  فعالیت ها  نتایج 

فعالیت مشخص شده در زیر گزارش شده است.

فعالیت 1: طراحی پرسشنامه های خاص برای 
زیربخش های مختلف صنعت آهن و فوالد تایلند

اولین فعالیت تحت برنامه پاسخ، طراحی و تدوین 
پرسشنامه های مناسب مورد نیاز برای بررسی میدانی 
شرکت های  که  آنجا  از  بود.  فوالد  و  آهن  شرکت های 
آهن و فوالد در تایلند طیف گسترده ای از زیربخش ها 
از جمله بازیافت قراضه، تکمیل کاری )نورد گرم و نورد 
شامل  را  شکل دادن  و  پوشش دهی  و  سرد/کشش( 
می شوند، شناسایی و تمرکز بر زیربخش های اصلی این 
شرکت ها، که انرژی بر هستند و سهم عمده ای از مصرف 
انرژی در صنعت را تشکیل می دهند مهم بود. فعالیت 

1 بر شناسایی چنین زیربخش های اصلی و طراحی 
پرسشنامه های خاص برای هر یک به عنوان ابزار اصلی 
و  به صنعت آهن  و اطالعات مربوط  گردآوری داده ها 

فوالد تایلند متمرکز بود.

فعالیت فرعی 1.1: جلسه افتتاحیه پروژه
 این پروژه با جلسه افتتاحیه حضوری در تاریخ 1 
آگوست 2017 در بانکوک با کلیه ذینفعان اصلی برای 
به اشتراک گذاری دیدگاه ها و رسیدن به اتفاق نظر در 
مورد نکات اساسی آغاز شد. پس از جلسه افتتاحیه، 
 )JFE-TEC و NSRI( نشستی بین متخصصان ژاپنی
مورد  در  تا  شد  برگزار   )ISIT( تایلندی  متخصصان  و 
جزئیات فعالیت ها و همچنین جدول زمانی بحث شود. 

خالصه جلسات در زیر آورده شده است.

فعالیت فرعی 1.2: بررسی داده های ثانویه در 
صنعت آهن و فوالد

این پروژه اطالعات و داده های حاصل از مطالعات 
گذشته را که توسط ISIT در صنعت آهن و فوالد تایلند 
انجام شده بود گردآوری کرد. مرور داده های ثانویه به 
درک وضعیت موجود صنعت آهن و فوالد تایلند از نظر 
عرضه و تقاضا، ساختار صنعت، تعداد واحدها در هر 
شده  مصرف  انرژی  سهم  انرژی،  مصرف  زیربخش، 

توسط زیربخش های مختلف و موارد دیگر کمک کرد.
 مروری بر عرضه و تقاضا

 شکل 5 عرضه و تقاضای فعلی صنعت آهن و فوالد 
فوالد  نشان می دهد. گرچه مصرف ظاهری  را  تایلند 
)محصوالت فوالد نهائی( در سال 2009 به دلیل بحران 
میزان  به  گذشته  دهه  در  اما  کرد،  افت  جهانی  مالی 
پیدا  ازدیاد  درصد  تا 50  و  یافته  افزایش  قابل توجهی 
کرده است. با وجود کاهش مصرف در طی 2 سال، در 
سال 2016 با 15 درصد افزایش نسبت به سال قبل 
به 19.21 میلیون تن دست یافت. میزان خودکفایی 
فوالد خام در سال 2016 رقم کم 42 درصد بود و واردات 
محصوالت طویل و محصوالت تخت باالترین میزان ثبت 

شده تاکنون بود.
اصلی  منبع  می دهد،  نشان   6 شکل  همانطورکه 
تقاضا صنعت ساخت و ساز است. اندازه بازار صنعت 
ساخت و ساز تایلند در ده سال گذشته در حال رشد 
بوده و 50 درصد افزایش یافته است )شکل 7(. انتظار 
می رود در آینده مصرف فوالد افزایش یابد زیرا دولت 
تایلند در حال برنامه ریزی برای تخصیص 54 میلیارد 
دالر برای توسعه زیرساخت ها تا سال 2022 شامل بهبود 

و گسترش شبکه راه آهن دور دست است.
 ساختار صنعت

مسیرهای اصلی تولید فوالد در تایلند بازیافت قراضه 
)ذوب در کوره های قوس الکتریکی )EAF(( و نورد گرم 
محصوالت فوالدی طویل و تخت وارد شده است )شکل 

سال  در  تخت  فوالد  و  طویل  فوالد  تولید  مقادیر   .)8
2016 به ترتیب 5.3 میلیون تن و 2.68 میلیون تن 
بود، بنابراین نسبت محصوالت فوالدی طویل و تخت در 

آن سال 1 به 2 بود.
شکل 9 ساختار صنعت فعلی در صنعت آهن و فوالد 
تایلند را نشان می دهد. نسبت بهره برداری به میزان کم 
حدود 40-30 درصد در سال 2016 بود. عمدتا به این 
دلیل که امکانات بیش از حد قدیمی شده اند و هزینه 
تولید  نتیجه،  در  است.  واردات  هزینه  از  باالتر  تولید 
داخلی افزایش نیافته است گرچه همانطورکه در شکل 5 

نشان داده شده مصرف فوالد در حال رشد بوده است.
مصرف انرژی و سهم انرژی

سال  در  تایلند  فوالد  و  آهن  صنعت  انرژی  مصرف 
2012 برابر با  ktoe922 بود ]toe= تن معادل نفت خام 
و برابر MWh 11.63[. شکل 10 شدت مصرف انرژی 
را بر حسب محصول و شکل 11 مقدار تولید را بر حسب 

شکل 5: عرضه و تقاضای صنعت آهن و فوالد تایلند 

شکل 6: نسبت بخش های مصرف کننده فوالد در 
تایلند )2013(

شکل 7: اندازه بازار صنعت ساخت و ساز تایلند 
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محصول نشان می دهند.
شکل 12 سهم مصرف انرژی بر حسب زیر بخش را 
نشان می دهد. واحدهای نورد گرم 44 درصد کل انرژی 
و واحدهای کوره قوس الکتریکی  35درصد کل انرژی 
از سوی دیگر،  را مصرف می کنند )2012(.  مصرفی 
شکل 13 میانگین سهم مصرف انرژی توسط فرآیند 
یک کارخانه تولید محصوالت طویل با کورهEAF  در 
ژاپن )2008( را نشان می دهد. فرآیند EAF سهم 69 
درصد از کل انرژی و فرآیند نورد سهم 26 درصد کل از 
انرژی مصرفی را در یک کارخانه تولید فوالد را تشکیل 
می دهند. تصور می شود کارخانه های بازیافت قراضه در 
تایلند دارای روندها و ارقام مشابهی باشند. این داده ها 
EAF  با تولید فوالد  نشان می دهند که کارخانه های 
فرآیند  انرژی  صرفه جویی  بکارگیری  اثر  در  می توانند 

EAF به عنوان اولویت، انرژی را حفظ کنند.

فعالیت فرعی 1.3: انتخاب زیربخش ها
فوالدسازی،  تایلند شامل  در  فوالد  و  آهن   صنعت 
شکل دادن  عملیات  و  پوشش دهی،  و  تکمیل کاری 
می باشد، که ماهیت متنوعی دارند و سطوح گوناگونی 
از مصرف انرژی را نشان می دهند. از این زیربخش ها، 
برخی کاماًل انرژی بر بوده و سطوح باالتری از مصرف 
انرژی را در بر می گیرند. به منظور به حداکثر رساندن 
تأثیرات بر بهبود بازدهی انرژی و کاهش GHG، ارزش 
دارد که بر زیربخش هایی تمرکز نمائیم که سهم عمده ای 
از مصرف انرژی کلی را در صنعت آهن و فوالد را تشکیل 
 ISIT می دهند. برای مثال، مطالعه بهینه کاوی توسط
قراضه  بازیافت  مانند  فرآیندهایی  که  می دهد  نشان 
)ذوب کردن در کوره های EAF( و نورد گرم محصوالت 
فوالدی طویل و تخت بسیار انرژی بر هستند و مصرف 
ویژه انرژی )SEC ها( و همچنین سطوح باالی مصرف 

معیارهای  از  مجموعه ای  می دهند.  نشان  را  انرژی 
نوع  و  انرژی  مصرف  تولید،  ظرفیت  شامل  انتخاب 
سوخت تهیه و برای انتخاب زیربخش ها استفاده شد. 
 EAF تصمیم گرفته شد که تمرکز باید بر زیربخش های
و نورد گرم باشد. هر یک از این زیربخش ها پیکربندی 
و  تخت  محصوالت  تولید  فرآیندهای  برای  متفاوتی 

محصوالت طویل دارند.
-ASEAN عالوه بر این، ابتکار عمل فوالد کشورهای
ژاپن  صنعت  و  تجارت  اقتصاد،  وزارت   ،)AJSI( ژاپن 
)METI( و فدراسیون آهن و فوالد ژاپن )JISF( مطالعات 
کارخانه ای را برای استقرار تکنولوژی های صرفه جوئی 
بطور  گذشته  سال  چند  در  که  پایین  کربن  و  انرژی 
کشورهای  سایر  و  ژاپن  فوالد  صنعت  در  گسترده 
ASEAN استفاده می شدند، با تمرکز بر EAF و نورد 
گرم انجام داده اند. یک یافته مهم از این تحقیقات این 
است که قابلیت زیادی برای بهبود بازدهی انرژی در این 
زیربخش ها وجود دارد. این دلیل دیگری را برای تمرکز 

بر این زیربخش ها در این پروژه CTCN ارائه می دهد.
انتخاب 4 زیربخش با استفاده از داده ها و اطالعات 
موجود از ISIT و متخصصان ژاپن با ISIT مورد بحث 
قرار گرفت. یک بررسی میدانی در یک کارخانه در هر 
به  توجه  با  انجام شد. سایت ها  زیر  از دسته های  یک 
داده های ارائه شده و قصد آنها برای مطالعه صرفه جویی 

انرژی انتخاب شدند.
)1( بازیافت قراضه محصوالت طویل
)2( بازیافت قراضه محصوالت تخت

)3( نورد گرم محصوالت طویل
)4( نورد گرم محصوالت تخت

فعالیت فرعی 1.4: طراحی پرسشنامه برای زیر 
بخش های منتخب

)1( طراحی پرسشنامه

این پرسشنامه ها بر کوره EAF و کوره گرمایش مجدد 
)RHF( و تاسیسات و تجهیزات جانبی و کمکی مربوطه 
که مقدار زیادی انرژی را در زیربخش های انتخاب شده 
در فعالیت فرعی 1.3 مصرف می کنند متمرکز بودند. 
همچنین این پرسشنامه ها برای اطمینان از گردآوری 
تمام داده ها و اطالعات مربوطه الزم برای انجام تجزیه 

و تحلیل بهینه کاوی انرژی طراحی شدند.
عالوه بر این، به منظور ارزیابی لجستیک اشیای با 
دمای باال مانند پاتیل و بیلت/اسلب از دیدگاه بازدهی 
اطالعات  گردآوری  برای  پرسشنامه-ها  نیز  انرژی 

لجستیکی تجهیزات در کارخانه فوالد طراحی شدند.
محاسبه  امکان  پرسشنامه ها  این  از  استفاده  با 
شدت مصرف انرژی و شدت انتشار CO2 هر امکانات 
در  دارد.  فعالیت 3.2 وجود  در  تشریح شده  تولیدی 
 CO2 مورد پرسش های مربوط به انرژی مصرف شده و
شماره  استاندارد  فوالد،  کارخانه  کل  در  یافته  انتشار 
استاندارد  محاسبه  برگ  یک  دارای   2-14404  ISO
با  فوالد  کارخانه های  برای  مخصوص  بین المللی 
EAF است که برای محاسبات کارخانه های با EAF و 

کارخانه های نورد بدون EAF مورد استفاده قرار گرفت.
 RHF و EAF رئوس مطالب پرسش های مربوط به
به شرح زیر است. از آنجا که در تجهیزات و روش های 
عملیات EAF و RHF تفاوت خاصی در هنگام تولید 
محصوالت تخت یا طویل وجود ندارد، صرفنظر از تفاوت 

در شکل محصول، از یک پرسشنامه استفاده شد.
:EAF برای

- ترکیب محصول و اندازه محصول
- تولید فوالد و مصرف انرژی ساالنه 

- مشخصات و روش های عملیاتی تجهیزات اصلی 
)EAF، کوره پاتیلی )LF(، و دستگاه ریخته گری پیوسته 

))CCM(
و  تاسیسات  عملیاتی  روش های  و  مشخصات   -

تجهیزات کمکی
 - لجستیک پاتیل ها در کارگاه ذوب

و  تاسیسات  در  اخیر  )بهبودهای  موارد  سایر   -
عملیات(

:)RHF( برای نورد گرم
- ترکیب محصول

- تولید فوالد و مصرف انرژی ساالنه 
RHF مشخصات و روش های عملیاتی -

- لجستیک بین دستگاه ریخته گری پیوسته و واحد 
نورد گرم، نسبت شارژ گرم

و  تاسیسات  در  اخیر  )بهبودهای  موارد  سایر   -
عملیات(

پس از ارسال پرسشنامه ها )به زبان انگلیسی( برای 
تیم  آگوست،   16 تاریخ  در  تایلندی  متخصص  تیم 
متخصص تایلندی محتوای پرسشنامه ها را تأیید و برای 
بطور  پاسخ  میزان  جبران  برای  کرد.  ارسال  شرکت ها  شکل 8: مسیر تولید فوالد در تایلند
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بالقوه پایین، تعداد پرسشنامه توزیع شده به شرکتها به 
63 مورد افزایش یافت. هر پرسشنامه ارسالی با پیوست 
یک نامه تایلندی نیز بود که به روشنی هدف و اهمیت 
نظرسنجی را توضیح می داد. این نامه همچنین بیان 
همکاری کننده  شرکت های  به  گزارش  که  می کرد 
نام  گزارش،  انتشار  صورت  در  و  شد  خواهد  بازخورد 

شرکت ها جداگانه ذکر نمی شود.
)2( میزان پاسخ به پرسشنامه

این پرسشنامه از طریق ISIT بین 63 شرکت توزیع 
نشان  را  پرسشنامه  به  پاسخ  میزان   14 شکل  شد. 
پاسخ ها،  از  بود.  درصد   27 پاسخ  میزان  می دهد. 
کوره   9 شامل  تحلیل  و  تجزیه  برای  مفید  داده های 
برای EAF، 20 کوره برای RHF، در مجموع 29 کوره 
فوالد  تولید  میزان  نشان دهنده  پوشش  نسبت  بود. 
شرکت های پاسخ دهنده به کل تولید فوالد تایلند بیش 
از 70 درصد بود. بنابراین، داده های این بررسی میدانی 
به عنوان نماینده کارخانه های فوالد تایلند و برای مطالعه 

بهینه کاوی، مفید لحاظ شد.

فعالیت 2: انجام بررسی میدانی و بررسی خارج 
از سایت در مورد داده های مصرف انرژی

فعالیت 2 از دو فعالیت فرعی تشکیل شده است: 
فعالیت فرعی 2.1: ظرفیت سازی تیم و فعالیت فرعی 
2.2: بررسی میدانی و بررسی خارج از سایت داده های 
انرژی". "فعالیت فرعی 2.1" شامل به اشتراک گذاری 
دانش با متخصصان تایلندی در مورد گردآوری داده ها 
و ارزیابی عملکرد کارخانه های تولید فوالد تایلند است. 
و  تجزیه  و  گردآوری   )1( شامل  فرعی 2.2"  "فعالیت 
تحلیل داده ها بر اساس پرسشنامه و )2( بررسی میدانی 

توسط متخصصان تایلندی و ژاپنی از 4 کارخانه است.
هدف از فعالیت 2 گردآوری داده های قابل اطمینان 
مصرف انرژی از حداکثر کارخانه های فوالد ممکن در 
زیربخشهای انتخاب شده در تایلند برای تجزیه و تحلیل 
بهینه کاوی در فعالیت 3 بود. عالوه بر بررسی خارج از 
سایت با استفاده از پرسشنامه طراحی شده در فعالیت 
1، در مجموع 4 کارخانه )1 کارخانه از هر 4 زیربخش 

انتخاب شده( برای بررسی میدانی انتخاب شدند.
در  حضور  که  شد  آشکار  پروژه،  آغازین  مرحله  در 
اساسی  چالش  یک  تایلند  فوالد  شرکت های  مسابقه 
است. با پیش بینی این چالش، پرسشنامه به تمام 63 
شرکت فوالدی موجود در تایلند توزیع شد. در نتیجه، 
مصرف انرژی می تواند از مجموع 29 واحد گردآوری 
شود، و به هدف 27 کارخانه که در برنامه پاسخ مشخص 

شده بود، فائق آید.
بررسی های میدانی و بررسی های میدانی خارج از 
سایت با استفاده از پرسشنامه های طراحی شده به این 
در  از شرکت ها  اطالعات  و  داده-ها  گردآوری  منظور، 
زیربخش انتخاب شده را تسهیل کرد. این بررسی های 

خام
EAF مصرف برق -

ویژه  به  ژاپن  در  انرژی  جویی  صرفه  فعالیتهای   -
."Three ecos"

پرسشنامه  در هر  باید  که  عواملی  انتخاب  نحوه   -
گنجانده شوند

- مراحل انجام بررسی میدانی
- محاسبه بازده حرارتی

- ایجاد ابزار بهینه کاوی در نرم افزار اکسل
14404 ISO روش محاسبه -

- متدولوژی محاسبه
ISO 50001 گواهینامه -

بازدهی  راهنمای  تهیه  برای  نظر  مورد  اطالعات   -
انرژی برای تایلند

- پیش فرآوری قراضه برای کاهش دفعات شارژ کردن
- تجزیه و تحلیل دوره برگشت سرمایه

بررسی  و  میدانی  بررسی  فعالیت فرعی 2.2: 
میدانی خارج از سایت در مورد داده های انرژی

سایت  از  خارج  میدانی  بررسی  و  میدانی  بررسی 
شرکت های صنایع آهن و فوالد در تایلند توسط سازمان 
بهینه کاوی  مطالعه  اساسی  اجزای  از  شده  شناخته 
است. این بررسی بر روی گردآوری داده های مربوطه از 
زیربخش های EAF و نورد گرم مشخص شده در فعالیت 
از کارخانه ها  بازدید  فرعی 1.3 )در زیر( متمرکز بود. 
توسط متخصصان تایلندی و ژاپنی انجام شد. بررسی 
میدانی در یک کارخانه از هر زیربخش ذکر شده در زیر 
صورت گرفت. در طول هر بازدید از سایت، پاسخ های 
پرسشنامه بررسی و در صورت شناسایی هرگونه خال در 
داده ها، اطالعات اضافی گردآوری شد. عملیات واقعی 
کارخانه فوالد برای دیدن پدیده های عملیاتی واقعی و 

تأیید داده ها مشاهده شد.
)1( بازیافت قراضه محصوالت طویل
)2( بازیافت قراضه محصوالت تخت

میدانی تمام داده ها و اطالعات مربوطه مورد نیاز برای 
تجزیه و تحلیل بیشتر را کسب کردند.

تیم متخصص تایلندی در انجام بررسی میدانی به 
متخصصان ژاپنی پیوست تا از این موقعیت ها نیز به 
تیم  ظرفیت سازی  به  کمک  برای  فرصت هائی  عنوان 

متخصص تایلندی نیز استفاده شود.

فعالیت فرعی 2.1: ظرفیت سازی تیم
بررسی میدانی در مورد داده های انرژی توسط یک 
تیم اختصاصی متشکل از متخصصان ژاپنی و تایلندی 
یک  بعنوان  تایلند  فوالد  و  آهن  انستیتو  شد.  انجام 
سازمان محلی شناخته شده است که ظرفیت های الزم 
برای واگذاری مسئولیت انجام بررسی ]نظرسنجی[ در 
انتخاب شده شرکت های آهن و  زیربخش های اصلی 

فوالد، با کمک تیم متخصص ژاپنی را دارد.
با  مرتبط  موضوعات  مورد  در  داده ها  گردآوری 
انرژی در کارخانه های فوالد به دانش و تجربیات بسیار 
تخصصی احتیاج دارد، زیرا در سطح کارخانه و سطح 
فرآیند نکات دقیق و ظریف زیادی وجود دارد که برای 
اطمینان از مرتبط بودن داده های گردآوری شده برای 
تجزیه و تحلیل بهینه کاوی، باید درک و مورد توجه قرار 
گیرند. از این رو ضروری تلقی شد که قبل از مشارکت 
در بررسی میدانی، به کلیه اعضای تیم بررسی میدانی 

راهنمائی و آموزش کافی داده شود.
برای این منظور، یک کارگاه آموزشی ظرفیت سازی 
در بر گیرنده اطالعات الزم به مدت دو روز برگزار شد. 

رئوس مطالب کارگاه ظرفیت سازی به شرح زیر است.
بازخورد از تیم متخصص تایلندی:

اعضای تیم متخصص تایلندی شرکت کننده در این 
کارگاه اظهار داشتند که این کارگاه کامال آموزنده و بسیار 
مفید بوده است. به ویژه، آنها در بازخورد بررسی میدانی 
)نظرسنجی( از عناوین زیر به عنوان نکات به ویژه جالب 

یاد کردند:
- مقایسه جهانی بازدهی انرژی فوالد و تولید فوالد 

شکل 9: ساختار صنعت در صنعت آهن و فوالد تایلند )2013(
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)3( نورد گرم محصوالت طویل
)4( نورد گرم محصول تخت

فعالیت فرعی 2.2 به دو فعالیت تقسیم می شود: 
شده  انجام  میدانی  بررسی   2.2.1 فرعی  "فعالیت 
توسط متخصصان تایلندی و ژاپنی" و بررسی خارج از 
سایت توسط متخصصان تایلندی و ژاپنی". داده های 
مفصل انرژی، ارتقاهای مورد بحث، و صرفه جویی بالقوه 
در مصرف انرژی در فصل "فعالیت فرعی 4.1 ارزیابی 

شکل 10: شدت مصرف انرژی بر حسب محصول 
صنعت آهن و فوالد تایلند )2012(

شکل 11: مقدار تولید محصول صنعت آهن و فوالد 
تایلند )2012(

شکل 12: سهم مصرف انرژی بر حسب زیر بخش در 
تایلند )2012(

عملکرد شرکت های نماینده آهن و فوالد" توضیح داده 
شده است، و نتایج فعالیت های فرعی 2.2.2 در فصل 
"فعالیت فرعی 3.2 بهینه کاوی مصرف انرژی و انتشار 
CO2 صنعت آهن و فوالد تایلند تشریح شده است". این 
فصل در مورد رئوس مطالب کارخانه های بازدید شده، 
زمان بندی بازدید و بازدیدکنندگان بحث می کند. برای 
ناشناس است و  نام شرکت ها  اهداف محرمانه بودن، 

جزئیات محصول نشان داده نمی شود.

و  انرژی  مصرف  الگوی  بهینه کاوی  فعالیت 3: 
تدوین دستورالعمل های گزارشگری انرژی

تایلند به دلیل  شرکت های صنعت آهن و فوالد در 
تولید  فرآیندهای  انتخاب  در  تفاوت  همچون  عواملی 
در عملکرد  تغییرات  از  دامنه وسیعی  انرژی،  منابع  و 
انرژی و زیست محیطی خود را نشان می دهند. سن، 
ظرفیت های تولیدی و نرخ استفاده از ظرفیت تجهیزات 
نیز از عوامل دخیل هستند. بهینه کاوی به شرکت ها 
کمک می کند تا موقعیت خود را از نظر بازدهی انرژی 
و انتشار گازهای گلخانه ای و همچنین امکانات و جهت 
چنین  از  استفاده  با  کنند.  درک  آینده  پیشرفت های 
اطالعاتی، شرکت ها قادر به تعیین اهداف مناسب و 

اتخاذ اقداماتی برای بهبود بازدهی انرژی خواهند بود.
از  بود،  فرعی  فعالیت  سه  شامل  فعالیت-3 
فرعی 3.1(،  )فعالیت  بهینه کاوی  ابزار  تدوین  جمله 
صنعت   CO2 انتشار  و  انرژی  مصرف  بهینه کاوی 
تدوین  و   )3.2 فرعی  )فعالیت  تایلند  فوالد  و  آهن 
فرعی  )فعالیت  انرژی  گزارشگری  دستورالعمل های 
3.3( جدول 3 خالصه ای از نتایج عمده سه فعالیت 
فرعی را ارائه می دهد. جزئیات بیشتر در بخش های زیر 

ارائه شده است.
توصیه می شود صنعت آهن و فوالد در تایلند طرح 
گزارشگری در سراسر صنعت را اجرا کرده و هر ساله 
و  بهینه کاوی  ابزار  از  استفاده  با  را  گزارشگری  چرخه 
دستورالعمل های گزارشگری انرژی تکرار شود. جزئیات 
بیشتر اقدامات توصیه شده در فصل "نتیجه گیری و 

توصیه ها" ارائه شده است.

فعالیت فرعی 3.1: تدوین ابزار بهینه کاوی
و فوالد کمک  آهن  به شرکت های  بهینه کاوی  ابزار 
خود  انرژی  هزینه های  و  انرژی  مصرف  تا  می کند 
ابزار  از  مقصود  بخشند.  بهبود  و  نموده  ردیابی  را 
بهینه کاوی استفاده از داده های وارد شده به آن برای 
انجام مقایسه ای بصری از شدت مصرف انرژی و شدت 
انتشار کربن یک شرکت با میانگین های صنعت )که از 
گذشته  سال های  از  شده  گردآوری  صنعت  داده های 
ایجاد می شوند( و ایجاد یک گزارش انرژی ساالنه برای 
یک کارخانه فوالد معین است. ابزار بهینه کاوی راه های 
مفیدی را برای درک عملکرد انرژی یک شرکت نسبت به 

سایر همتایان آن در صنعت فراهم می کند.
ابزار بهینه کاوی با استفاده از نرم افزار اکسل تدوین 
شد و به گونه ای کاربر پسند طراحی شد. این ابزار دارای 
برگه های  و  ورودی  برگه های  دستورالعمل،  برگه  یک 
خروجی و دستورالعمل های تکمیلی در مورد برگه های 
ورودی است که روش صحیح ورود داده ها به این ابزار را 

به وضوح تشریح می کند.
اولین گام تدوین ابزار بهینه کاوی انتخاب مهمترین 
شاخص ها برای ردیابی عملکرد انرژی صنعت آهن و 
فوالد تایلند بود. در عین حالی که پرسشنامه تهیه شده 
و  ثبت  برای  بود،  بسیار جامع  فعالیت فرعی 1.4  در 
تجزیه و تحلیل هر ساله چنین اطالعات مفصلی بسیار 
اینکه  از  اطمینان  منظور  به  شد.  لحاظ  پروازانه  بلند 
واقعًا  فوالد  و  آهن  شرکت های  برای  بهینه کاوی  ابزار 
مفید است، سه مهمترین شاخص عملکرد انرژی برای 
محاسبه در ابزار بهینه کاوی انتخاب شد: )1( مصرف 
 )2( فوالد،  کارخانه  کل   CO2 انتشار  شدت  و  انرژی 
شدت مصرف برق EAF و )3( شدت مصرف سوخت 

.RHF
ابزار بهینه کاوی گردآوری داده ها  برگه های ورودی 
انتخاب  زیربخش های  به  مربوط  مختلف  اطالعات  و 
شده صنعت آهن و فوالد را تسهیل می کنند. مدیران 
به  یا ساالنه  ماهانه  ورود داده های  کارخانه می توانند 
به  بهینه کاوی  ابزار  کنند.  انتخاب  را  بهینه کاوی  ابزار 
صورت خودکار خروجی ها از نظر شدت مصرف انرژی 

و شدت انتشار CO2 را ایجاد می کند.
خروجی های این ابزار در دو برگه ظاهر می شوند: 
یک برگه تجزیه و تحلیل بهینه کاوی بصری را فراهم می 
کند که به مدیران کارخانه فوالد امکان می دهد عملکرد 
در  بسنجند،  صنعت  میانگین  برابر  در  را  خود  انرژی 
حالی که برگه دیگر خروجی یک برگه گزارش برای مدیر 
کارخانه برای ارسال به ISIT به عنوان بخشی از طرح 
گزارشگری در سطح صنعت ایجاد می نماید. بنابراین، 
عالوه بر فراهم آوردن بصیرت در مورد عملکرد واقعی 
بهینه کاوی  ابزار  فوالد،  و  آهن  شرکت های  از  یک  هر 
همچنین گردآوری داده-های مهم برای صنعت آهن و 

فوالد تایلند و ذینفعان مربوطه را تسهیل می کند.
ابزار  نسخه  دو  که  است  مهم  نکته  این  به  توجه 
امکانات  برای  نسخه  یک  دارد:  وجود  بهینه کاوی 
تولیدی  امکانات  برای  نسخه  یک  و   EAF با  تولیدی 
شدت  بهینه کاوی،  ابزار  نسخه  دو  هر   .EAF بدون 
مصرف انرژی و شدت انتشار CO2 را برای کل کارخانه 
فوالدسازی بطور کلی محاسبه می کنند. شدت مصرف 
عملکردی  شاخص های   CO2 انتشار  شدت  و  انرژی 
مناسبی هستند که می توانند به مدیران کارخانه های 
فوالد کمک کنند تا برای اقدام به منظور بهبود عملکرد 

انرژی کارخانه تصمیم بگیرند.

شکل 13: میانگین سهم مصرف انرژی بر حسب فرآیند  
در یک کارخانه تولید فوالد باEAF  در ژاپن )2008(
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شکل 14: میزان پاسخ به پرسشنامه

فعالیت فرعی 3.2: بهینه کاوی مصرف انرژی و 
انتشار CO2 صنعت آهن و فوالد تایلند

در فعالیت فرعی 3.2، بهینه کاوی مصرف انرژی 
و انتشار CO2 تایلند با استفاده از داده های گردآوری 
نتایج  جزئیات  شد.  انجام   2 فعالیت  طریق  از  شده 
تجزیه و تحلیل در یک گزارش مستقل با عنوان "نتایج 
تحت  که  است  شده  گردآوری  بهینه کاوی"  مطالعه 
عنوان پیوست 1 به این گزارش ضمیمه گردیده است. 
عملکرد  شاخص  سه  بهینه کاوی  ابزار  که  حالی  در 
کل   CO2 انتشار  شدت  و  انرژی  مصرف   )1( انرژی 
کارخانه فوالد )2( شدت مصرف برق EAF و )3( شدت 
مصرف سوخت RHF را انتخاب کرد تجزیه و تحلیل 
بهینه کاوی از پاسخ های مفصل پرسشنامه ها برای انجام 
موثر  عوامل  و  انرژی  عملکرد  عمیق تر  تجزیه و تحلیل 
استفاده کرد. نتایج اصلی مطالعه بهینه کاوی در زیر ارائه 

شده اند.
 )1( مصرف انرژی کارخانه فوالد بطور کلی

شکل 15 میانگین مصرف انرژی کارخانه های فوالد 
را در طی 3 سال از 2014 تا 2016 نشان می دهد. 
پایه  بر  انرژی 9 کارخانه فوالد  متوسط شدت مصرف 
EAF برابر GJ/t-steel 9.1 بود. سایر داده ها به عنوان 
مرجع به رنگ سبز نشان داده شده اند. میانگین مصرف 
انرژی در میان کارخانه های فوالد مورد مطالعه 38 درصد 
بیشتر از متوسط مصرف انرژی در کارخانه های فوالد 
مصرف  شدت  میانگین  است.  ژاپن   EAF در  مستقر 
 2.5  GJ/t-steel بررسی مورد  نورد  کارخانه  انرژی 6 

بود.
 در تجزیه و تحلیل، تفاوت در مصرف انرژی به دلیل 
قرار  بررسی  مورد  تولیدی  محصول  شکل  در  تفاوت 
اساس  بر  انرژی   مصرف  بر  آشکاری  تأثیر  اما  گرفت، 
که  آنجا  از  نداشت.  وجود  محصول  شکل  در  تفاوت 

تولیدکننده  شده  بررسی  شرکت های  از  اندکی  تعداد 
محصوالت تخت می باشند )2 شرکت با EAF و 2 شرکت 
نگرانی وجود داشت که در صورت  این   ،)EAF بدون
توصیف اطالعات شکل محصول در شکل ها، نام هریک 
شکل  اطالعات  بنابراین  شود،  مشخص  شرکت ها  از 

محصول در ارقام لحاظ نشد.
 )2( انتشار CO2 کارخانه فوالد بطور کلی

شکل 16 میانگین انتشار CO2 برای کارخانه فوالد 
را بطور کلی در طی 3 سال از 2014 تا 2016 نشان 
می دهد. میزان انتشار CO2 برای کارخانه های فوالد با 
 0.19 t-steel/t-CO2 به ترتیب 0.56 و EAF و بدون

بود.
 EAF 3( مصرف برق( 

 550  kWh/t تا   360 از  دامنه ای  در  برق  مصرف 
 .)17 )شکل  داشت  قرار   412  kWh/t متوسط  با  و 
داده های مرجع نیز نشان داده شده اند. مقدار متوسط 
در این مطالعه 8 درصد بیشتر از متوسط مصرف برق در 

ژاپن است. 
RHF 4( مصرف سوخت( 

و  با شارژ گرم، شارژ سرد  میزان مصرف سوخت    
متوسط ماهانه به ترتیب در شکل 18 نشان داده شده 
مصرف  بر  موثر  اطالعات  شکل  در  توضیحات  است. 
سوخت را ارائه می دهند. مصرف سوخت در شارژ گرم 
کمترین مقدار GJ/t 0.95 از بین سه شرایط را نشان 
می دهد. این مقدار 29 درصد کمتر از میزان مربوط به 
شارژ سرد است. میانگین ماهانهGJ/t  1.44 به مقدار 

34 درصد بیشتر از متوسط ژاپن است.
مصرف سوخت به شدت تحت تأثیر نسبت شارژ گرم 
و دمای مواد شارژ قرار دارد. شکل 19 اثر نسبت شارژ 
با  دهد.  می  نشان  را  سوخت  مصرف  بر   )Rhot( گرم 

افزایش این نسبت، مصرف سوخت کاهش می یابد.

خالصه
)1( مقایسه با داده های ژاپن

جدول 4: خالصه تجزیه و تحلیل پرسشنامه بر اساس 
مقایسه با داده های ژاپن است. مشخص شد که قابلیت 
و RHF وجود دارد. در   EAF انرژی در بهبود مصرف 
مصرف  میزان  شد  مشخص   ،EAF واحدهای  مورد 
ژاپن  داده های  مورد  از  بیشتر  درصد  واحد 38  انرژی 
است. در جدول، مقادیر مرجع برای بهینه کاوی )که در 
موارد انرژی و سوخت به صورت میانگین منهای انحراف 
به صورت  بازدهی  و در مورد  معیار محاسبه می شوند 
می شوند(  محاسبه  معیار  انحراف  اضافه  به  میانگین 
شاخص های مختلف ارزیابی در مورد مصرف انرژی نیز 
نشان داده شده اند. برای مقادیر بهینه کاوی اروپایی، 
مصرف ویژه انرژی به صورت میانگین 10 درصد باال 
محاسبه می شود. هنگام استفاده از این ایده در صنعت 
داده ها  بهترین  تایلند،  در  مستقر   EAF پایه  بر  فوالد 
شاخص بهینه کاوی قرار می گیرند زیرا تعداد داده های 

گردآوری شده این بار )N = 9( کمتر از 10 بود.
بازدهی   ،EAF در نتیجه، برای بهبود مصرف برق
فن  و  پاتیل  پیشگرمکن  سوخت  مصرف   ،LF انرژی 
بهبود  برای  خوبی  کاندیداهای  توانند  می  غبارگیر 
مصرف انرژی باشند. در مورد واحدهای RHF، مصرف 
انرژی تقریبًا 34 درصد بیشتر از مورد داده های ژاپن بود. 
برای بهبود مصرف انرژی RHF، بازدهی انرژی و بازده 
دمای رکوپراتور ]کوره بازیاب پیوسته گرما[ می توانند 

کاندیداهای خوبی برای بهبود انرژی باشند.
 )2( مقایسه بین شرکت های تایلندی 

جدول 5 خالصه ای از مقایسه عملکرد عملیاتی در 
بین کارخانه های فوالد در تایلند را نشان می دهد. به ویژه 
چهار تکنولوژی برای بهبود مصرف انرژی موثر تشخیص 
پیشگرمایش   )1 از:  عبارتند  موارد  این  شدند.  داده 
قراضه، 2( پیشگرمایش پاتیل توسط مشعل اکسیژن، 
3( کنترل فن غبارگیر توسط VVVF )فرکانس متغیر 

ولتاژ متغیر(، و 4( عملیات شارژ گرم.

تدوین دستورالعمل های  فعالیت فرعی 3.3:   
گزارشگری انرژی

برای   )ERG( انرژی  گزارشگری  دستورالعمل های 
صنعت  انرژی  مصرف  داده های  منظم  گردآوری 
آهن و فوالد در تایلند تدوین شد. ERG ماهیت متنوع 
شرکت های آهن و فوالد و زیربخش های آنها در تایلند را 
در بر گرفته و بر گردآوری داده ها برای ارائه شاخص های 
هر  برای   CO2 انتشار  شدت  و  انرژی  مصرف  شدت 

شرکت تمرکز می کند.
ERG شامل محتوای زیر است:

و  گردآوری  کاربردهای  و  اهمیت  مورد  در  بحث   ■
گزارشگری داده های انرژی

■ دستورالعمل های مربوط به نحوه ورود داده ها در 
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ابزار بهینه کاوی برای گزارشگری انرژی
■ شرح یک طرح پیشنهادی گزارشگری انرژی در 

کل صنعت برای صنعت آهن و فوالد تایلند
ERG یک طرح گزارشگری در کل صنعت را برای 
شرکت های  آن  در  که  می کند  توصیف  انرژی  مصرف 
گزارش های  تهیه  برای  بهینه-کاوی  ابزار  از  فوالدی 
که  می کنند  استفاده  انرژی  مصرف  مورد  در  ساالنه 
سپس برای تهیه گزارش در کل صنعت در مورد مصرف 
انرژی استفاده می شوند. طرح گزارشگری ساالنه انرژی 
هم برای شرکت های فوالد که می خواهند عملکرد انرژی 
و  فوالد  صنعت  ذینفعان  هم  و  بخشند  بهبود  را  خود 
نهادهای دولتی که تصمیم گیریهای سیاسی و تجاری را 

انجام می دهند بسیار مفید خواهد بود.
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and GHG emissions of iron & steel 
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Report of Outcomes
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جدول 1: رئوس مطالب محل بازدید شده
محلزیربخشتولید فوالد )2016(امکانات اصلی تولیدی

Aبازیافت قراضه محصوالت طویلton/y 480000 <یک کوره  EAFبا ظرفیت 100 تن  یک کوره RHF با ظرفیت ton/h 125، یک خط نورد

Bبازیافت قراضه محصوالت تختton/y 600000 <دو کوره بزرگ  EAFبا ظرفیت باالی 130 تن  یک خط نورد گرم تسمه ورق

Cنورد گرم محصوالت طویلton/y 180000دو کوره  EAFبا ظرفیت 25 تن  دو کوره RHF  دو خط نورد میلگرد

Dنورد گرم محصوالت تختton/y 1280000سه RHF بزرگ با ظرفیت  ton/h275-250  یک خط نورد گرم تسمه ورق

جدول 2: برنامه زمانی بازدید
شامل تاریخ و افراد بازدیدکننده از هر سایت 

جدول 3: نتایج عمده فعالیت 3

نتایج عمدهفعالیتهای فرعی

فعالیت فرعی 3.1: 

توسعه ابزار بهینه کاوی

ابزار بهینه کاوی به عنوان ابزاری برای استفاده توسط صنعت آهن و فوالد 

تایلند جهت ردیابی پیشرفت عملکرد انرژی ایجاد شد.

فعالیت فرعی 3.2: 

بهینه کاوی مصرف انرژی و انتشار CO2 صنعت آهن 

و فوالد تایلند

فعالیت  در  شده  گردآوری  داده های  از  استفاده  با  عمیق  تجزیه و تحلیل 

2 به منظور بهینه کاوی مصرف انرژی و انتشار CO2 صنعت آهن و فوالد 

تایلند انجام شد

فعالیت فرعی 3.3: 

تهیه دستورالعمل های گزارشگری انرژی

دستورالعمل های گزارشگری انرژی برای راهنمائی شرکت های آهن و فوالد 

یافته در فعالیت  ابزار بهینه کاوی توسعه  از  تایلند جهت استفاده موثر 

فرعی 3.1 برای انواع مختلف گزارشگری انرژی تدوین شد.

شکل 15: مصرف انرژی در کارخانه فوالدسازی 

شکل 16: انتشار CO2 در کارخانه فوالدسازی
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مقدمه
از  ناشی  محیطی  زیست  تغییرات  به  پاسخ  در 
متعهد  متالورژی  کارکنان  دی اکسیدکربن،  انتشار 
از  استفاده  چگونگی  خصوص  در  که  شده اند 
صنایع  در  منبع  یک  عنوان  به  دی اکسیدکربن 
از  که  شده  پیشنهاد  کنند.  مطالعه  فوالد  و  آهن 
فوالد  و  آهن  تفاله  کانی سازی  برای  دی اکسیدکربن 
استفاده شود که دارای پایداری طوالنی مدت بوده 
و می تواند برخی از عناصر معدنی را برای استفاده 
تکنولوژی ها  از  مجموعه  یک  کند.  بازیافت  مجدد 
یک  عنوان  به  دی اکسیدکربن  از  استفاده  برای 
ارائه  خالقانه  طور  به  فوالد  تولید  فرآیند  در  منبع 
دی اکسیدکربن  از  استفاده  تنها  نه  که  است،  شده 
بلکه  می کند،  استفاده  قابل  را  منبع  یک  عنوان  به 
منظور  به  دارد.  فوالد  ساخت  روند  برای  مزایایی 
یافتن روشی جدید برای استفاده از دی اکسیدکربن 
در مقیاسی بزرگتر در صنایع آهن و فوالد، بر اساس 
دمش  تکنولوژی  دی اکسیدکربن،  اکسیداسیون 
مطرح  بلند  کوره  دم  لوله های  در  دی اکسیدکربن 
شده است. دی اکسیدکربن با کربن در لوله های دم 
برای تشکیل دو برابر کربن مونوکسید واکنش داده 
که در واکنش تقلیل غیرمستقیم در کوره نقش دارد 

و درجه کاهش مستقیم را کاهش می دهد.
در سال 1840، کوانگدی ایده تزریق زغال پودر 

از  بسیاری  که  کرد،  مطرح  را  بلند  کوره  در  شده 
توسعه  به  را  از کشور  و خارج  داخل  در  متخصصان 
است.  کرده  متعهد  شده،  پودر  زغال  تزریق  فرآیند 
بلند  لوله دم کور  به  پودر شده  زغال  این که  از  پس 
عنوان  به  کک  جای  به  آنها  از  برخی  شد،  تزریق 
سوزانده  و  شده  گاز  به  تبدیل  باید  گرمایشی،  ماده 
فرآیند  از طریق سه  پودر شده،  زغال  احتراق  شود. 
زیر انجام می شود. ابتدا، زغال پودر شده گرم شده و 
ماده ناپایدار از هم جدا می شود، سپس ماده ناپایدار 
پایان،  در  و  گرفته می شود،  آن  گاز  و  سوزانده شده 
می گیرد.  صورت  زغال  محصول  ناهمگن  احتراق 
انباشت زغال پودری نسوخته در کوره بلند منجر به 
نفوذپذیری گاز بد، نفوذ در توزیع جریان گاز و تغییر 
توزیع فشار در کوره بلند می شود. بنابراین، مطالعه 
پودر  زغال  سوختن  بر  دی اکسیدکربن  تزریق  تاثیر 

شده مهم است.
کوره  بد  محیط  و  باال  حرارت  درجه  به  توجه  با 
تزریق  تاثیر  خصوص  در  آزمایشات  نتایج  بلند، 
قابل  شده  پودر  زغال  سوختن  بر  دی اکسیدکربن 
اطمینان نیست. می توان از روش شبیه سازی عددی 
پودر  زغال  احتراق  مشخص  خصوصیات  درک  برای 
برای مطالعه  ابزار مهم  این یک  شده استفاده کرد. 
است.  خارج  و  داخل  در  شده  پودر  زغال  احتراق 
تحقیقات  پژوهشگران  متمادی،  سال های  برای 

اثر تزریق دی اکسیدکربن به لوله های دم 
کوره بلند بر احتراق زغال پودر شده

چکیده
جذبی  خود  روش  گسترش  هدف  با  دی اکسیدکربن،  از  استفاده  برای  جدید  فناوری  یک  بلند،  کوره  دم  لوله های  به  دی اکسیدکربن  تزریق 
و نسبت  بلند  با جریان شدید هوای گرم کوره  آیا دی اکسیدکربن می تواند  تعیین  کننده که  دی اکسیدکربن در صنعت متالورژی است. عامل 
به  دی اکسیدکربن  تزریق  تاثیر  بررسی  منظور  به  است.  شده  پودر  زغال  سوختن  بر  دی اکسیدکربن  تزریق  تاثیر  شود،  مخلوط  مناسب  ترکیب 
لوله های دم بر سوختن زغال پودر شده، یک مدل ریاضی سه بعدی جریان و احتراق زغال پودر شده در قسمت پایین تر مسیر لوله دم تزریق زغال 
پودری انجام شده، و تاثیر تزریق دی اکسیدکربن به لوله های دم بر میزان احتراق زغال پودر شده و دمای خروجی تجزیه و تحلیل می شود. نتایج 
شبیه سازی عددی نشان می دهد که تاخیر احتراق زغال پودر شده در مرحله اولیه ناشی از اثر گرماگیر واکنش دی اکسیدکربن با کربن است، و 

سوختن زغال پودر شده در مرحله بعد به دلیل اکسید شدن دی اکسیدکربن افزایش می یابد.

ترجمه: مهسا نجاتی
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زیادی درمورد شبیه سازی عددی احتراق زغال پودر 
شده انجام داده اند که صحت آن تایید شده است. 
دی اکسیدکربن  تزریق  تاثیر  دادن  قرار  هدف  برای 
به لوله های دم کوره بلند بر روی احتراق زغال پودر 
شده، یک مدل ریاضی سه  بعدی از جریان و احتراق 
دم  لوله  مسیر  پایین تر  قسمت  در  شده  پودر  زغال 
تزریق زغال پودری، با استفاده از روش شبیه سازی 
شده  انجام  محاسباتی  سیاالت  دینامیک  عددی 
خصوص  در  عددی،  شبیه سازی  نتایج  است. 
آهن  ساخت  فرآیند  در  دی اکسیدکربن  از  استفاده 

راهنمایی می کند.
مدل ریاضی

مدل های محاسباتی
از  استفاده  با  عددی  شبیه سازی  مقاله،  این  در 
روان  تجاری  محاسبات  سیاالت  دینامیک  نرم افزار 
Navier– معادله  حل  برای  که  شده  انجام   14.0
استفاده  رینولدز  میانگین  با   )Stokes )RANS
 RANS می شود، که در فرمول-1 اصطالح ریاضی 

آورده شده است.
مدل تالطم جریان گاز

مدل  مقاله  این  در  شده  استفاده  متالطم  مدل 
 ،)SKE( استاندارد   k–ε مدل  شامل  که  است   k–ε
 k–ε مدل  و   ،)RNG( مجدد  سازی  نرمال   k–ε مدل 
وجود  مشابهی  اشکال  است.   )RKE( تحقق  قابل 
است.   k, ε انتقال  معادالت  حل  بر  مبتنی  که  دارد 
تفاوت اصلی در روش حل ویسکوزیته آشفته، تعداد 
 ε فرمول های  ادغام  و  پیدایش  و  آشفته،  زنبورک 
بهبود  منظور  به   RKE و   RNG مدل های  است. 
ارائه  و آشفته  کسری جریان در مدل های چرخشی 
به  است.  تجربی  نیمه  مدل  یک   SKE است.  شده 
آزمایش  به  شبیه سازی  نتیجه  کردن  نزدیک  منظور 
باید   SKE در  موجود  پارامترهای  از  برخی  واقعی، 
کاستی های  جبران  منظور  به   RKE شوند،  اصالح 
SKE در برخی از برنامه ها توسعه داده شده است. 

RKE در مقایسه با SKE دو تفاوت عمده دارد: 1- 
ویسکوزیته آشفته متفاوت است و 2- معادله انتقال 
با  خوبی  مطابقت  نتایج  دارد.  تفاوت  اتالف  میزان 
داده های تجربی در مطالعات قبلی دارند؛ بنابراین، 
شده  پودر  زغال  احتراق  شبیه سازی  برای   RKE

استفاده می شود.
 مدل ریاضی اصطالح گسسته ذرات

 Eulerian–Lagrangian( مدل یولرین-الگرانژین
model( به طور گسترده ای برای توصیف فاز گسسته 
استفاده می شود، که می تواند برای محاسبه تشبیه 
قرار  استفاده  مورد  فاز گسسته  و شرح مسیر  کردن 
عنوان  به  شده  پودر  زغال  مقاله،  این  در  می گیرد. 
پیوسته در نظر  فاز  به عنوان  فاز گاز  و  فاز گسسته، 
پایین تر  شده  پودر  زغال  غلظت  و  می شود،  گرفته 
گسسته  فاز  مدل  اصلی  فرضیه  با  مطابق  که  بوده، 
مرجع  چارچوب  در  ذرات  حرکت  معادالت  است. 
وارد  ذرات  بر  که  است  نیروهایی  تعادل  از  یولرین 
می شود. اثر ارتعاشات متالطم بر روی ذرات توسط 
مدل Random Walk توصیف شده است. ذکر شده 
ثابت  جریان  میدان  یک  در  گسسته  فاز  حرکت  که 
فاز  و  گسسته  فاز  بین  تعامل  و  نمی شود،  محاسبه 
پیوسته، از جمله تبادل حرکت، تبادل جرم و تبادل 

انرژی باید در نظر گرفته شود. 
در فرمول-2 فرض می شود که شکل ذرات کروی 
زغال  چگالی   ρp گاز،  چگالی  معنی  به   ρ و  است، 
سرعت   u شده،  پودر  زغال  سرعت   up شده،  پودر 
نیروی   Fi جهت(،   i( گرانش  gi شتاب  پیوسته،  فاز 
 i، FD اضافی روی ذرات زغال پودر شده در جهت
u − up(( نیروی کشش جرم روی ذرات زغال پودر 
شده، μ ضریب ویسکوزیته، Re عدد نسبی رینولدز 

و CD ضریب کشش است.
مدل ریاضی احتراق زغال پودر شده

پس از ورود زغال پودر شده به لوله دمنده، توسط 
یک دمش گرم پرسرعت گرم می شود و سریعا از لوله 

شود  عایق  لوله  منطقه  وارد  تا  می کند  عبور  دمنده 
شده  پودر  زغال  مرحله،  این  در  بسوزد.  سریع  تا 
همانطور  می شود،  سوزانده  و  گرم  فرآیند  چهار  در 
1-رطوبت  است:  شده  داده  نشان   1 نمودار  در  که 
موجود در زغال پودر شده تبخیر می شود 2- زغال 
تغییر  ناپایدار  مواد  بردن  بین  از  برای  شده  پودر 
شیمیایی می دهد 3- احتراق ناپایدار، و 4- احتراق 
زغال سنگ. در شبیه سازی روان، چهار فرآیند فوق 
به ترتیب است، تنها پس از اتمام مرحله قبلی، فاز 
بعدی ادامه پیدا می کند. مدل احتراق مرطوب برای 
شبیه سازی فرآیند تبخیر آب استفاده می شود. ماده 
تنظیم  مایع  آب  عنوان  به  شده  پودر  زغال  در  مایع 
ماده  و  می شود  تنظیم  مایع  آب  درصد  می شود، 
بخار  به عنوان  تبخیر می شود،  فاز گاز  گازی که در 

آب تنظیم می شود 
)Devolatilization( مدل فرارزدایی

در مدل فرارزدایی، دمای سطح زغال پودر شده 
تغییر  توسط  فرارزدایی  و  افزایش می یابد  به سرعت 
شیمیایی بر اثر حرارت پس از اینکه زغال پودر شده 
و  لوله دمش می شود  وارد  پایین  دمای  گاز حامل  و 
با دمش داغ تماس پیدا می کند، از بین می رود. در 
این مقاله، مدل واکنش های دو رقابتی برای توصیف 
فرآیند تغییر شیمیایی بر اثر حرارت زغال پودر شده 
تغییر  واکنش  می تواند  مدل  این  می شود.  استفاده 
شیمیایی بر اثر حرارت زغال پودر شده را تحت دمای 

واکنش مختلف توصیف کند. فرمول-3 
میزان عمل تبخیر: 

در فرمول باال، که  K 1 و  K 2 میزان فرارزدایی در 
دماهای مختلف است، α 1 ضریب معادل شیمیایی 
 ،1 α 0.92 + 2 1 α 1.25 = 2 α  ،واکنش است

فرمول-2فرمول-1
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C 0 جرم حذف خاکستر از زغال پودر شده، فاکتور 
اولیه s 5 10 × 3.7 = 1 A −1؛ انرژی فعال سازی 
 = 2  A J/mol 8، فاکتور اولیه   10  × 1.48 = 1  E
 = 2  E انرژی فعال سازی  و   1− s 13  10  ×  1.46

J/mol 8 10 × 2.5 است.
مدل احتراق ماده فرار

نکته کلیدی در شبیه سازی دقیق احتراق آشفته، 
واکنش  و  آشفته  جریان  بین  رابطه  صحیح  بررسی 
 FLUENT در  احتراق  مدل های  است.  شیمیایی 
مدل   ،)Laminar )FR محدود  نرخ  مدل  شامل 
Eddy- و مدل مفهومی )Eddy-dissipation )ED
در  آشفته  نوسانات  اثر  است.   )dissipation )EDC
توسط  واکنش  میزان  و  می شود  گرفته  نادیده   FR
کنترل   Svante August Arrhenius اصطالح 
می شود. در مدل ED، فرض بر این است که میزان 
بنابراین  می شود،  کنترل  آشفته  توسط  واکنش 
می توان از تعداد زیادی کینتیک شیمیایی آرنیوس 
محاسباتی  نظر  از  مدل  این  اگرچه  کرد؛  جلوگیری 
کوچک است، اما برای شرایط واقعی، تنها می توان 
مرحله ای  دو  یا  یک  کردن  آزاد  مکانیزم  یک  از 
استفاده کرد و در صورت استفاده از مکانیزم واکنش 
چندمرحله ای، یک راه حل نادرست ایجاد می شود. 
مدل EDC یکی از مصادیق مدل ED بوده، در مدل 
کینتیک  شامل  می تواند  آشفته  شعله های   ،EDC
شیمیایی آرنیوس دقیق باشد، که برای شبیه سازی 
قابل  بسیار  دقیق  شیمیایی  واکنش  مکانیزم های 
اعتماد است، و این مدل به مقدار زیادی محاسبه و 

منابع محاسباتی باال احتیاج دارد.
در EDC فرض بر این است که واکنش شیمیایی 
انجام می شود که معموال  در مقیاس آشفته کوچک 
محاسبه  و  می شود  شناخته  ریز  مقیاس  عنوان  به 
واکنش  اتمام  از  پس  شبیه سازی  فرآیند  در  اجزا 
مقایسه  در  می شود.  انجام  خرد  مقیاس  شیمیایی 
زمان  و  محاسبه  منابع  احتراق،  مدل های  سایر  با 
می یابد.  افزایش  هندسی  نظر  از   EDC نیاز  مورد 
و  نظر گرفته شده  در  واکنش  میزان  تنها   ،EDC در 
زمان ترکیبی در مقیاس خرد نادیده گرفته می شود 
که معادل همزن کامل است. مدل جریان آشفتگی 
پارامترهای  طریق  از  شیمیایی  واکنش  و  اتصال 
آشفته از جمله انرژی کینتیک آشفته و میزان اتالف 
مقیاس  و   ζ میکرومقیاس  یک  اندازه  است.  آشفته 
تعریف  زیر  شرح  به  شیمیایی  واکنش  یک   τ زمانی 

شده است:

 جایی که Cξ حجم کسر پایدار بوده، 2.1377; 
ثابت  زمانی  مقیاس   Cτ و  پویا است؛  ویسکوزیته   ν

است.
 CH4 صورت  به  فرار  مواد  شبیه سازی،  این  در 
شبیه سازی شده و از یک مدل واکنش شیمیایی دو 

مرحله ای متان استفاده شده است )جدول 1(.

پس از رسوب تمام مواد فرار، کربن ثابت، اکسید 
ناهمگن،  واکنش های  به طور کلی،  گاز می شود.  و 

شامل مراحل اساسی زیر است:
1- مولکول های گاز از طریق همرفت و انتشار به 

سطح جامد می رسد.
جذب  جامد  سطح  روی  گاز  مولکول های   -2

می شود.
شده،  جذب  مولکول  های  اولیه  واکنش های   -3

مختلف  شیمیایی  واکنش های  و  جامد  سطح  خود 
مولکول های گازی.

4- دفع مولکول های فرآورده روی سطح جامد.
انتشار  5- مولکول های فرآورده توسط همرفت و 

سطح جامد را ترک می کنند.
سطح  واکنش  مدل  چهار  کک،  واکنش  برای 
ناهمگن توسط Fluent ارائه شده است: مدل میزان 
انتشار محدود، مدل میزان کینتیک/ انتشار محدود، 
مدل درونی، و مدل واکنش های سطحی چندگانه. 
مدل میزان انتشار محدود بر این فرض استوار است 
کنترل  انتشار  نرخ  توسط  سطح  واکنش  فرآیند  که 
نادیده  سطح  شیمیایی  کینتیک  میزان  و  می شود 
انتشار  کینتیک/  میزان  مدل  در  می شود.  گرفته 
با میزان  یا  واکنش سطح  محدود فرض می شود که 
کنترل  شیمیایی  کینتیک  میزان  توسط  یا  انتشار 
که  است  این  بر  فرض  درونی  مدل  در  می شود. 
دی اکسیدکربن مستقیما توسط اکسیداسیون کک 
تولید می شود و میزان واکنش هم با میزان انتشار و 
تعیین می شود. مدل  کینتیک شیمیایی  میزان  هم 
واکنش کک فقط می تواند بخشی از واکنش کک را 
چندسطحی  واکنش  مدل  مقابل،  در  کند؛  تنظیم 

می تواند چند واکنش کک را تنظیم کند.
کسر  مدل،  این  در  موجود  متغیرهای  که  آنجا  از 
است،  گرم  دمش  در  دی اکسیدکربن  حجمی 
را  کک  و  دی اکسیدکربن  بین  واکنش  نمی توان 

شکل 1 - فرآیند اساسی احتراق زغال پودر شده.

فرمول-3
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واکنش  مدل  یک  از  مقاله،  این  در  گرفت.  نادیده 
چندسطحی استفاده شده است. واکنشی که روی 

سطح کربن ثابت اتفاق می افتد به شرح زیر است: 

میزان واکنش به صورت زیر بیان می شود:

 ηr ،2 m ،مساحت سطح ذره بوده Ap جایی که 
Yj کسر جرمی عنصر j، P فشار  عامل موثر است، 
شیمیایی  کینتیک  پارامترهای   Pa، Kr گاز،  جزئی 
بوده که توسط معادله آرنیوس محاسبه شده، که در 
جداول 2 و 3 ذکر شده، r ،D0 نرخ ثابت انتشار، و 

Cj، r غلظت مولکولی عنصر j در واکنش r است.
 مدل تابش

فضای  یک  در  شده  پودر  زغال  احتراق  برای 
نادیده  را  گرمایی  تابش  اثر  نمی توان  محصور، 
گرفت، و نیاز است تابش ذرات زغال پودر شده، گاز 
 P1 تابش  مدل  شود.  گرفته  نظر  در  دیواره  سطح  و 
محاسباتی  منابع  که  است  ساده  نسبتا  مدل  یک 
گرمای  انتقال  می تواند  و  می کند  اشغال  را  کمتری 
بگیرد،  نظر  در  را  ذرات  و  دیواره  گاز،  بین  تابشی 
و  می شود  محدود  نوری  ضخامت  با  آن  کاربرد  اما 
معموال برای مواردی مناسب است که ضخامت نوری 
بیش از 1 و دامنه محاسبات بزرگ است. در مقابل، 
از  و  پیچیده تر  بسیار   ،)DO( ناپیوسته  مدل عرضی 
برای  می تواند  اما  است؛  متمرکزتر  محاسباتی  نظر 
همچنین  و  شود  اعمال  نوری  تمام  ضخامت های 
شبیه سازی  را  گسسته  اصطالحات  تابش  می تواند 
تابش  مدل  توصیف  برای   DO مقاله،  این  در  کند. 

استفاده شده که نتایج دقیق تری را ارائه می دهد.
سایر تنظیمات

حالت  فشار  پایه  حل کننده  یک  از  کننده،  حل 
برای  ضمنی  نیمه  روش  و  می کند،  استفاده  پایدار 
انواع  حل  برای  )ساده(  فشار  پیوسته  معادالت 
معادالت در مدل محاسباتی استفاده می شود. این 
برای  فشار  و  سرعت  بین  صحیح  رابطه  از  الگوریتم 

آوردن میدان  به دست  برای  حل معادله حفظ جرم 
فشار استفاده می کند، و عامل استراحت به عنوان 
برای  جهانی  میانگین  از  می ماند.  باقی  پیش فرض 
به  می شود.  استفاده  محاسباتی  دامنه  آماده سازی 
از  مقاله  این  در  محاسباتی،  صحت  بهبود  منظور 
مقدار عددی ناپیوسته طرح باد مخالف فرمان دوم 
برای  است.  شده  استفاده  معادله  محاسبه  برای 
جدول بندی  از  محاسبات،  به  بخشیدن  سرعت 
همکاران  و  پوپ  توسط  که   )ISAT( درجا  تطبیقی 

ارائه شده، استفاده می شود.
اختالف  است،  جرم  حفظ   -1 همگرایی  معیار 
جریان جرم کلیه عناصر واردات و صادرات در دامنه 
است؛  کیلوگرم   8- توان  به   10 از  کمتر  محاسباتی 
2- خطای باقی مانده معادله انرژی کمتر از 10 به 
متغیرها  سایر  مانده  باقی  خطای  و  بوده   6- توان 
کمتر از 10 به توان -5 است؛ و 3- کسر حجم بخش 
بخش  و  مونوکسید  کربن  گاز  مجموعه  خروجی 
و کسر حجم  دما، دمای قسمت خروجی  تشخیص 
گاز کربن مونوکسید با تغییر تکراری کمتر از K 1 و 

10 به توان -3.
هندسه و شرایط عملیاتی

دامنه محاسباتی
اساس  بر  مطالعه  این   )3D( هندسی  مدل 
کوره  یک  عملکرد  و  طراحی  پارامترهای 
تزریق  نسبت  است.  مکعب  2749متر  بلند 
غنی سازی  میزان  عنوان  به  دی اکسیدکربن 

کسر  که  می شود  تعریف   )fCO2  ( دی اکسیدکربن 
حجمی دی اکسیدکربن در دمش گرم است.

لوله  مسیر  یک  از  هندسی  مدل  یک   2 شکل 
تزریق زغال پودر شده، لنس تزریق زغال پودر شده 
محور  با  10درجه  زاویه  17.12میلی متر،  قطر  با 
قطر  با  دمش  لوله  150میلی متر،  گستره  و  مدل 
با  لوله  دهانه  65میلی متر،  طول  و  180میلی متر 
طول 135میلی متر، قطر از 180 تا 150میلی متر، 
3درجه  واگرای  لوله  یک  عنوان  به  عبور  مسیر  و 
از گردش  طراحی شده که می تواند به صورت موثر 
گاز جلوگیری کند، و تحقیقات روی عملکرد جریان 
و احتراق زغال پودر شده در منطقه دهانه افقی زیر 
توجه  با  است.  متمرکز  بلند  کوره  عبور  مسیر  ناحیه 
به   YZ میانی  محور  سطح  مدل،  هندسی  تقارن  به 
 1.2 تنها  و  می شود،  تنظیم  تقارن  صفحه  عنوان 
می تواند  که  می شود،  شبیه سازی  مدل  از  منطقه 
نمودار  یک  کند.  ذخیره  را  محاسبه  منابع  و  زمان 
در شکل 3  دریچه مدل  و  دامنه محاسباتی  الگووار 
دریچه  همچنین  این شکل  است.  داده شده  نشان 
دامنه محاسباتی ایجاد شده توسط ICEM CFD را 

نشان می دهد.
شرایط مرزی

در  شده  پودر  زغال   )N2( حامل  گاز  دمای 
و  پودر شده  زغال  ثابت شده،  45درجه سانتی گراد 
زغال  تزریق  لنس  چپ  سمت  ورودی  از  حامل  گاز 
ورودی  عنوان  به  ورودی  و  می شود  وارد  شده  پودر 

)جدول 1(  مدل احتراق عملکرد زغال سنگ

جدول 2 - پارامترهای سینتیک شیمیایی

جدول 3 - محاسبه تنظیمات شرایط مرز ورودی حالت عملیاتی
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هوای  از  گرم  دمش  می شود.  تنظیم  جرم  جریان 
حاوی  که  می کند،  استفاده  اکسیژن  با  شده  غنی 
در  آن  دمای  و  است،  آب  بخار  و  دی اکسیدکربن 
1200درجه سانتی گراد ثابت می شود، دمش گرم از 
ورودی جریان  عنوان  به  و  وارد می شود  دمنده  لوله 
در  دمش  خروجی  عبور  مسیر  می شود.  ثابت  جرم 
عنوان خروجی  به  زیاد است، خروجی  فشار  حالت 
تنظیم  پاسکال  350کیلو  عنوان  به  فشار  و  فشار، 
پودر  زغال  تزریق  لنس  دیواره  سطح  و  می شود؛ 
شده، لوله دمنده و دهانه لوله به عنوان سطح دیواره 
عایق گرما تنظیم شده است. با در نظر گرفتن کک 
داغ در اطراف مسیر عبور، دمای سطح دیواره مسیر 
متغیرها  است.  شده  تنظیم  عبور2273.15کلوین 
بوده  گرم  دمش  در   fCO2 مدل  محاسبه  کل  در 
پارامترهای  است.  6درصد  و   4  ،2  ،0 ترتیب  به  که 
است.  شده  ذکر   3 جدول  در  ورودی  شرایط  خاص 
شار جرمی دمش گرم در جدول با افزایش fCO2 در 
دمش گرم افزایش می یابد؛ زیرا گاز دی اکسیدکربن 
نسبی  مولکولی  جرم  شده،  هوا  جایگزین 
که  زمانی  و  بوده،  هوا  از  بزرگتر  دی اکسیدکربن 
سرعت جریان حجم دمش گرم ثابت است، سرعت 
جریان جرم افزایش می یابد. شار جرمی زغال پودر 

شکل 2 - طرحی از یک مدل هندسی )میلی متر(

شکل 3 - نمودار الگووار دامنه محاسباتی و دریچه 
مدل.

شکل 4 - توزیع اندازه ذرات زغال پودر شده

شده 1250کیلوگرم در ساعت بوده که ثابت است. 
توزیع اندازه ذرات زغال پودر شده در شکل 4 نشان 

داده شده است.
اعتبارسنجی مدل

استقالل  و  اطمینان  قابلیت  بررسی  منظور  به 
طور  به  است،  شده  انتخاب  شبکه  سه  مدل،  این 
شبکه(،  )1میلیون  شده  رمزگذاری  شبکه  خاص، 
برجسته  شبکه  و  شبکه(  )630هزار  معمولی  شبکه 
میزان  محاسبه  برای  مدل  این  شبکه(.  )300هزار 
توده  کسرهای  تحت  شده  پودر  زغال  سوختن 
اکسیژن در دمش استفاده می شود. زمانی که کسر 
افزایش  به 30درصد  از 25  اکسیژن در دمش  توده 
سوختن  میزان  که  دریافتند  پیشینیان  کند،  پیدا 
حدود 4.5درصد افزایش می یابد. نتایج شبیه سازی 
نشان می دهد زمانی که کسر توده اکسیژن در دمش 
از 25 به 30درصد افزایش می یابد، میزان سوختن 
افزایش  4.12درصد  و   4.18  ،4.2 خاص  طور  به 
می یابد. مشخص شد که نتایج محاسبه شده از سه 
دریچه نزدیک به نتایج متون علمی است. بنابراین، 
محاسباتی  کارایی  و  بودن  دسترس  در  به  توجه  با 
دریچه، انتخاب دریچه مشترک به عنوان شبیه سازی 
مناسب تر بود. عالوه بر این، نتایج شبیه سازی نشان 
fCO2، اوج مقدار دمای گاز  با افزایش  می دهد که 
روی محور کاهش می یابد. پدیده مشابه در مطالعات 

ژانگ و همکاران پیدا شد )شکل 5(.
 نتایج و بحث

تاثیر روی زمینه دما
در  شده،  داده  نشان   6 شکل  در  که  همانطور 
با  ناحیه  YZ کوره، دو  منطقه درجه حرارت صفحه 
درجه حرارت باال وجود دارد. موقعیت منطقه درجه 
از منطقه درجه حرارت  زودتر  فوقانی  باالی  حرارت 
باالی پایینی است. دلیل اصلی این است که زغال 
قسمت  در  تفکیک،  دلیل  به  کوچک تر  شده  پودر 
باالیی کوره جمع می شود، فرآیند احتراق سریع تر و 
 fCO2 موقعیت انتشار گرما زودتر است. با افزایش

کوره  در  کلی  حرارت  درجه  منطقه  گرم،  دمش  در 
حرارت  درجه  با  مناطق  و  نمی کند،  زیادی  تغییر 
درجه  با  منطقه  دو  اما  هستند،  مشابه  کوره  در  باال 
حرارت باال به تدریج نازک تر می شوند و سطح مقطع 
خروجی دما به دلیل جذب حرارت دی اکسیدکربن 
در دمش گرم با کربن واکنش نشان می دهد، کاهش 

می یابد.
 fCO2 شکل 7، منحنی دما در محور کوره تحت
چهار  به  مورد  این  است.  گرم  دمش  در  متفاوت 
مرحله تقسیم می شود. در مرحله اول، به دلیل گرم 
شدن دمش داغ، درجه حرارت در محور کوره شروع 
به افزایش می کند. در مرحله دوم، درجه حرارت به 
ناشی  که  می یابد،  افزایش  دما  باالترین  به  سرعت 
اندازه های  در  ذرات  با  شده  پودر  زغال  احتراق  از 
کوچکتر است. در مرحله سوم، درجه حرارت شروع 
به کاهش می کند، که این موضوع به این دلیل است 
که گرمای جذب شده توسط افزایش درجه حرارت 
بیشتر  فرارزدایی  و  شده  پودر  زغال  از  زیادی  تعداد 
زغال  عملکرد  احتراق  گرمای  انتشار  و  فرار  ماده  از 
است. در مرحله چهارم، این امر به دلیل بیشتر بودن 
احتراق  گرمای  انتشار  و  زغال  عملکرد  خارج  محور 
ماده فرار از افزایش دمای زغال پودر شده و فرارزدایی 
افزایش fCO2 در دمش گرم،  با  جذب گرما است. 

شکل 6 - توزیع میدان دما روی صفحه YZ در 
کوره ای با fCO2 متفاوت در دمش گرم

 )b( و )( نتایج این مقاله )دریچه مشترکa( :شکل 5 - تاثیر کسر توده اکسیژن در دمش گرم بر سوختن زغال پودر شده
نتایج متون علمی
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به  و  می یابد  کاهش  محور  در  گاز  دمای  مقدار  اوج 
عقب حرکت می کند، به این دلیل که جذب حرارت 
دی اکسیدکربن در دمش گرم با کربن واکنش نشان 
می دهد، اوج مقدار کاهش می یابد. در مرحله اولیه 
احتراق زغال پودر شده، گرمایش زغال پودر شده و 
فرارزدایی عمدتا تولید می شوند که بسیار تحت تاثیر 
دما قرار می گیرند. تاخیر در احتراق زغال پودر شده 
در اثر واکنش گرماگیر دی اکسیدکربن با کربن ایجاد 
می شود و این تاخیر با افزایش fCO2 واضح تر است.

تاثیر بر کسر حجمی دی اکسیدکربن
در  دی اکسیدکربن  حجمی  کسر  توزیع   8 شکل 
گرم  دمش  در  مختلف   fCO2 تحت  را   YZ صفحه 
منطقه  در  دی اکسیدکربن  غلظت  می دهد.  نشان 
این  است.  کم  نسبتا  پودر شده  زغال  فوران  مرکزی 
نشان می دهد که دی اکسیدکربن عمدتا در منطقه 
مرکزی فوران زغال پودر شده با کربن واکنش نشان 
منطقه  در  دی اکسیدکربن  بیشتر  غلظت  می دهد. 
خارجی فوران زغال پودر شده به دلیل احتراق مواد 
توزیع دما در  با  بوده که  و عملکرد زغال سنگ  فرار 

کوره سازگار است.
حجم  کسر  تغییر  منحنی   ،9 شکل 
 fCO2 تحت  کوره  محور  در  را  دی اکسیدکربن 
مختلف در دمش گرم نشان می دهد. به طور کلی، 

1- با افزایش fCO2 در دمش گرم، درجه حرارت 
با  مناطق  و  نمی کند،  زیادی  تغییر  کوره  در  کلی 
یکدیگر  شبیه  تقریبا  کوره  در  باالتر  حرارت  درجه 
هستند، اما دو منطقه با درجه حرارت باال به تدریج 
در  حرارت دی اکسیدکربن  جذب  می شوند.  نازک تر 
مقطع  دمای  کاهش  در  کربن  نتایج  با  گرم  دمش 

خروجی واکنش نشان می دهد.
مرکزی  منطقه  در  دی اکسیدکربن  غلظت   -2
نشان  که  است  کم  نسبتا  شده  پودر  زغال  فوران 
مرکزی  ناحیه  در  عمدتا  دی اکسیدکربن  می دهد 
نشان  واکنش  کربن  با  شده  پودر  زغال  فوران 
می دهد. غلظت دی اکسیدکربن در محور مرکزی در 
اکسیژن  غلظت  زیرا  می رسد؛  صفر  به  خروج  زمان 
کربن  با  دی اکسیدکربن  گاز  تمام  و  بوده  کم  نسبتا 

واکنش نشان می دهد.
3- در مرحله اولیه احتراق زغال پودر شده، تاخیر 
در احتراق زغال پودر شده ناشی از واکنش گرماگیر 
با افزایش  دی اکسیدکربن با کربن بوده و این تاخیر 
احتراق  بعدی  مرحله  در  می شود.  آشکارتر   fCO2
دلیل  به  شده  پودر  زغال  سوختن  شده،  پودر  زغال 
افزایش اکسیداسیون دمش های گرم افزایش می یابد.
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باقی منابع در اختیار نشریه است.

سه  به  می توان  را  دی اکسیدکربن  حجم  کسر  تغییر 
مرحله تقسیم کرد. مرحله اول یک مرحله با افزایش 
انتشار  دلیل  به  عمدتا  که  مرحله ای  است،  آهسته 
گرم  دمش  در  محور  امتداد  در  دی اکسیدکربن  گاز 
اطراف است. مرحله دوم مرحله افزایش شدید بوده 
اندازه  ذرات  با  پودر شده  زغال  احتراق  از  ناشی  که 
حجمی  کسر  سوم،  مرحله  در  و  است.  کوچکتر 
در  اکسیژن  کمتر  غلظت  دلیل  به  دی اکسیدکربن 
محور مرکزی به صفر می رسد و تمام دی اکسیدکربن 

با کربن واکنش نشان می دهد.
 تجزیه و تحلیل سوختن زغال پودر شده

شده،  پودر  زغال  احتراق  عملکرد  ارزیابی  در 
غیر  فیزیکی  کمیت  یک  شده  پودر  زغال  سوختن 
بعدی برای ارزیابی کیفیت احتراق زغال پودر شده 
بوده که اساسا میزان گازدهی قابل احتراق در زغال 
گازدهی  درجه  سوختن،  مقدار  است.  شده  پودر 
زغال پودر شده را در روند حرکت منعکس می کند. 
ویژگی های  عینی  طور  به  شده  پودر  زغال  سوختن 
و  کند  اندازه گیری  را  شده  پودر  زغال  سوختن 
می تواند به عنوان یک شاخص ارزیابی برای سنجش 
عملکرد احتراق زغال پودر شده در مسیر عبور کوره 
بلند استفاده شود. سوختن به عنوان تغییر جرم یک 
ذره در اثر تبخیر آب، فرارزدایی و احتراق مواد فرار 

تعریف می شود و فرمول آن به شرح زیر است:
جایی که ma,0 مقدار خاکستر اولیه در زغال پودر 
شده و ma مقدار خاکستر در زغال پودر شده است.

می شود،  مشاهده   10 شکل  در  که  همانطور 
زغال  سوختن  گرم،  دمش  در   fCO2 افزایش  با 
عمدتا  موضوع  این  می یابد.  افزایش  شده  پودر 
دمش  در   fCO2 افزایش  با  که  است  دلیل  این  به 
گاز  و  افزایش می یابد  اکسیداسون دمش گرم  گرم، 
دی اکسیدکربن می تواند در واکنش احتراق عملکرد 

زغال سنگ شرکت کند.

نتیجه گیری
از  استفاده  برای  جدید  روشی  یافتن  منظور  به 
صنعت  در  منبع  یک  عنوان  به  دی اکسیدکربن 
دی اکسیدکربن  تاثیر  بزرگتر،  مقیاسی  در  متالورژی 
زغال  احتراق  عملکرد  روی  گرم  انفجار  در  مختلط 
پودر شده مورد مطالعه قرار گرفته و یک مدل ریاضی 
سه بعدی جزیان زغال پودر شده و احتراق در بخش 
شده  پودر  زغال  جریان  دمنده  لوله  مسیر  پایینی 

ایجاد شده است. نتایج به شرح زیر است:

 fCO2 شکل 7 - منحنی دما در محور کوره تحت
مختلف در دمش گرم

شکل 8 - توزیع کسر حجمی دی اکسیدکربن صفحه 
YZ در کوره ای با میزان fCO2 متفاوت در دمش گرم

شکل 9 - منحنی تغییر کسر حجم دی اکسیدکربن در 
محور کوره تحت fCO2 مختلف در دمش گرم

 شکل 10 - سوختن زغال پودر شده بخش خروجی 
تحت fCO2 مختلف در دمش گرم
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