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تحقق شعار سال با همدلی و همراهی تولیدکنندگان فوالد و مسئوالن

قیمت گذاری تنها برای تولیدکنندگان فوالد !

ادعای گم شدن ۳ میلیون تن فوالد »قابل احراز« نیست

موانع سد راه افزایش ذخایر سنگ آهن با کمک دولت برداشته شوند

اکتشاف ذخایر سنگ آهن در کشور با قدرت در حال انجام است

اکتشافات جدید و سرمایه گذاری، تنها راهکار جلوگیری از کمبود سنگ  آهن

2021: دوران درخشش قیمت های فوالد و بازی نوسان

صنعـت فــوالد، فرصت 2021 را از دست ندهـد

جایگاه استراتژیک صنعت فوالد در توسعه اقتصادی

هیچ اقتصادی بدون صادرات زنده نمی ماند

مقررات زدایی، مهم ترین اصل برای تحقق شعار تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها

واکاوی چشم انداز صنعت فوالد

بال ها و زنجیرها

نفس تازه فوالدسازان با بادام سوغات اصفهان

قیمت فوالد در بازار مسکن، به چشم نمی آید

وضعیت بازار فوالد چین در سال 2021

دلیل سرمایه گذاری شرکت پوسکو  در یک پروژه سنگ آهن در استرالیا

بررسی فرآیند توسعه محصول جدید و اهمیت آن در صنایع با نگاهی به فرآیند توسعه محصول جدید در شرکت 

سهامی ذوب آهن اصفهان

اقتصاد آب در صنعت فـوالد

شکنندگی قلیایی و پدیده خزش دیگ های بخار در دمای باال

ارزیابی تحوالت صنایع فوالد کشـور ترکیـه در سال 2020

اطالعیه سامانه جامع تامین کنندکان
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تولید«  »جهش  شعار  با   1399 سال  پرونده 
بسته و صنعت فوالد سال 1400 را با شعار »تولید، 

پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« آغاز کرد.
صادرات  حوزه  در  فوالد  صنعت  پررنگ  حضور 
غیر نفتی اتفاقی بزرگ است که توانست وابستگی 
به درآمدهای نفتی را کاهش داده و حضور خود در 

بازارهای جهانی را افزایش دهد.
که  سالی  در  اصفهان  آهن  ذوب  میان  این  در 
کسب  با  موانع  و  مشکالت  تمام  وجود  با  گذشت 
گواهینامه استاندارد  ملی ایران برای تولید ریل در 
کنار تامین کامل نیاز داخل، پا به عرصه صادرات 

گذاشت.

تحقق شعار سال با همدلی و همراهی 

تولیدکنندگان فوالد و مسئوالن

نخست سخن 
منصور یزدی زاده
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان

امروز انتظار تولیدکنندگان 
صنعت فوالد از دولت با توجه 
به تاکید مقام معظم رهبری 
بر پشتیبانی و مانع زدایی 
از تولید، نگاه حمایتی بیش 
از گذشته از  این صنعت 
 افتخارآفرین است.
شاید در حال حاضر
اصلی ترین مانع برای 
تولیدکنندگان فوالد ضرورت 
رعایت عدالت در توزیع منابع 
مورد نیاز چه در حوزه تأمین 
مواد اولیه و چه در حوزه 
تأمین سرمایه در گردش با 
همان نرخی که واحدها سود 
می کنند، باشد.
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صنعت  در  گذاری  ریل  رکورد  که   ۱۳۹۹ سال 
انجام  ملی  ریل  با  همه  شد،  شکسته  کشور  ریلی 
ذوب  زرین  کتاب  به  را  دیگری  زرین  برگ  و  گرفت 

آهن اصفهان افزود.
از  جدیدی  فصل  دهنده  نشان  که  موضوعی 
نقش  تردید  بی  و  بوده  آهن  ذوب  صنعتی  تولید 
مهمی نیز در سوددهی شرکت ذوب آهن اصفهان 
سهامداران  برای  خوش  خبر  تواند  می  و  داشته 

»ذوب « باشد.
فوالد  صنعت  تولیدکنندگان  انتظار  امروز  اما 
بر  رهبری  معظم  مقام  تاکید  به  توجه  با  دولت  از 
حمایتی  نگاه  تولید،  از  زدایی  مانع  و  پشتیبانی 
 بیش از گذشته از  این صنعت افتخارآفرین است.
برای  مانع  اصلی ترین  حاضر  حال  در  شاید 
در  عدالت  رعایت  ضرورت  فوالد  تولیدکنندگان 
توزیع منابع مورد نیاز چه در حوزه تامین مواد اولیه 
همان  با  گردش  در  سرمایه  تامین  حوزه  در  چه  و 

نرخی که واحدها سود می کنند، باشد.

خارجی  مشابه  با  بایستی  صنعت  این  اگر 
باشد(  اینچنین  باید  )که  کند  رقابت  خود 
از  باید  نیست،  مانع  ها  خارجی  برای  هرآنچه 
شود. برداشته  نیز  داخلی  صنایع  روی   پیش 
ذوب آهن در تالش است تا در سال 1400 همچون 
وابستگی  بر مدیریت هزینه، میزان  گذشته عالوه 
را  پایین دستی  نیاز صنایع  تامین  در حوزه  کشور 
دولت  نیازمند حمایت های  این  که  کند،  برطرف 
برای  امیدی  روزنه  تا  میطلبد  را  موانع  رفع  در 

توسعه های جدید باشد.
از  بیش   1400 سال  در  کشور  فوالد  صنعت 
بتواند  تا  است  حمایت  نیازمند  گذشته  سال های 
سهم خود در صادرات نفتی را افزایش دهد. الزمه 
صادرات  تسهیل  و  تولید  جهش  کار  این  تحقق 

است. 
درواقع صنعت فوالد در گام نخست نیازمند تامین 
مواد اولیه و زیرساخت های الزم است که این مهم 
 با حمایت های دولت و رفع موانع محقق می شود.

به خودکفایی  با رسیدن  اصفهان  آهن  امروز ذوب 
در تولید ریل ملی توانست جایگاه خود را بیش از 
گذشته ارتقا دهد. تولید ریل ملی تنها یک اتفاق در 
مقیاس واحد صنعتی ذوب آهن نیست، بلکه این 
اسالمی  جمهوری  اقتصاد  برای  دستاوردی  اتفاق 
ایران است. به همین دلیل ذوب آهن برای 1400 
نیازمند پشتیبانی ها و مانع زدایی ها است تا بتواند 
از  تر  پررنگ  را  آفرینی خود در صنعت فوالد  نقش 

گذشته کند.
آزادسازی  اولیه،  تامین مواد  از  بدون شک پس 
قیمت ها و خروج دولت از دخالت قیمت گذاری 
می تواند راهگشای مشکالت صنعت فوالد باشد، 
زیرا شفافیت در عرضه و تقاضا و نظارت دولت می 
 تواند به رونق بازار فوالد در سال 1400 کمک کند.
امروز صنعت فوالد در جهان با اقبال همراه شده و 
قیمت شمش رو به افزایش است، فرصتی طالیی 
وزارت  همراهی  که  کشور  فوالدگران  روی  پیش 
صمت را بیش از گذشته در این خصوص می طلبد.
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فوالد  ارزش  زنجیره  در  گذاری  قیمت  موضوع 
امروز به عنوان یکی از اصلی ترین چالش ها،  پیش 

روی تولیدکنندگان  این صنعت قرار گرفته است. 
نوعی  به  زنجیره  در  حاضر  های  حلقه  تمامی 
به بحث قیمت گذاری  معتقد هستند ورود دولت 
های  حلقه  در  حاصله  سود  خوردن  برهم  باعث 

مختلف زنجیره می شود. 
در این میان بورس کاال سعی بر آن داشته تا با 
عرضه محصوالت فوالدی، شمش فوالد و مواد اولیه 
اندک به ایجاد تعادل کمک کند اما این درمان نیز 

جوابگوی درد موجود نبود. 
که  خوزستان  فوالد  مدیران  از  برخی  حتی 
مبنای قیمت گذاری در زنجیره محسوب می شود، 
را مشخص  را  تقاضا قیمت  و  باید عرضه  معتقدند 
قیمت  بحث  به  دولت  ورود  دیگر  سویی  از  کند. 
ایران  در  تولیدی  شمش  تا  شده  باعث  گذاری 
صادراتی  بازارهای  راهی  جهانی  قیمت  از  ارزان تر 
شود که خود عاملی مهم بر صادرات شمش و عدم 

تولید محصوالتی با ارزش افزوده بیشتر خواهد بود.  
در آن سوی ماجرا نیز شمش فوالدی ایران با قیمت 
ارزان راهی بازارهای صادراتی در عراق و افغانستان 
می شود و کشور مقصد می تواند با قیمت کمتری 
آن را تهیه کرده و سود بیشتری از تولید محصوالتی 

با ارزش افزوده باالتر بدست آورد.
محمد جعفر صالحي معاون خرید شرکت ذوب 
آهن اصفهان درباره قیمت گذاری در زنجیره فوالد 
اظهار کرد: در حال حاضر این سوال مطرح است 
بر اساس درصدهای مشخص  که چه کسی امروز 
که  است  آن  واقعیت  دهد؟  می  انجام  را  فروش 
کنسانتره امروز حدود 18.5 تا 19 درصد و گندله 
28 درصد، آهن اسفنجی در برخی برهه ها به 76 
درصد قیمت شمش هم رسید. قیمت های مشخص 
شده برای قیمت گذاری تنها برای خصولتی ها آن 

هم در شرایطی قابل اجرا است.
دولتی  شرکت های  تنها  پیداست  که  طور  آن 
شده  مشخص  ضرایب  از  توانند  می  خصولتی  و 

استفاده کرده و سایر تولیدکنندگان باید با قیمتی 
نیاز  مورد  اولیه  ماده  موارد مشخص شده  از  بیش 

خود را تهیه کنند.
صالحی در ادامه اضافه کرد: ضرایب روی کاغذ 
وجود دارد اما در عمل متفاوت است و تنها در حلقه 
فوالد قیمت کنترل می شود. اما اعتقاد بنده بازار 

آزاد است تا عرضه و تقاضا قیمت را مشخص کند. 
کنترل قیمت در حلقه تولید فوالد می تواند رانت 
در حلقه های بعدی را به همراه داشته باشد. صنایع 
پایین دستی فوالد مواد اولیه را ارزان را خریداری 
کرده و محصول نهایی خود را بدون عرضه در بورس 

کاال با قیمت باالتر راهی بازار آزاد می کنند. 
چنین اتفاقی توزیع سود در زنجیره را بر هم زده 
تولیدی فوالد  زیان ده شدن واحدهای  به  و منجر 
می شود. در نتیجه توسعه زنجیره فوالد امروز بیش 
از هر زمانی نیازمند خروج دولت از موضوع قیمت 
گذاری است تا بتواند با تمامی حلقه های حاضر به 

تعامل و همکاری برسد.

یدکنندگان �فوالد ! تول� یمت گذاری تنها �برای � �ق�

ضرایب روی كاغذ وجود دارد اما در 
عمل متفاوت است و تنها در حلقه 

فوالد قیمت كنترل می شود. اما اعتقاد 
بنده بازار آزاد است تا عرضه و تقاضا 

قیمت را مشخص كند
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کاماًل بدیهی است که بین 
میزان مصرف ظاهری فوالد 

میانی و حجم تولید محصوالت 
فوالدی، مغایرت هایی وجود 

داشته باشد.

دکتر بهرام سبحانی رئیس انجمن تولیدکنندگان 
تن  میلیون  در خصوص»گم شدن سه  ایران  فوالد 
فوالد« در زنجیره تولید، مصرف و صادرات آن، نکاتی 

مهمی را مطرح کرد که در ادامه می خوانید:
دکتر سبحانی اظهار داشت: انجمن فوالد اعالم 
می دارد اگرچه در مقایسه بین مصرف ظاهری فوالد 
میانی )بیلت، بلوم و اسلب( و تولید کل محصوالت 
اختالف  شمسی،  کامل  سال  یک  برای  فوالدی، 
حدود سه میلیون تن مشهود است اما با توجه به 
یک سری نکات و عوامل مهم، موضوع گم شدن 
احراز  قابل  میانی  محصول  مقدار  این  قاچاق  یا 

نیست...
بیشتر  توضیحات  ارائه  با  فوالد  انجمن  رئیس 

گفت: اواًل آمار صادرات که برای دوره یک ساله )از 
یکم فروردین تا ۲۹ اسفند( که توسط گمرکات کشور 
دوره  همان  تولید  به  نمی شود  را  می گردد  اعالم 
نسبت داد زیرا کاالیی که در سه ماهه اول هر سال 
از گمرکات کشور صادر می شود، مربوط به تولیدات 

سال قبل است.
وی ادامه داد: ثانیًا همواره در هر مقطع زمانی، 
توسط  میانی خریداری شده  از محصوالت  بخشی 
واحدهای نورد به عنوان کاالی در جریان تولید در 
طول خط تولید و انبار مواد اولیه موجود است که در 
آمار تولید شمش و اسلب منظور می شود ولی چون 
تبدیل نشده  قابل فروش  نهایی  به محصول  هنوز 
در آمار محصول نهایی نمی آید و با توجه به کثرت 

واحدهای نورد، حجم شمش و اسلب ذخیره شده 
در انبار مواد اولیه واحدهای نورد قابل توجه است...
سبحانی گفت: نکته سوم این است که از آنجایی 
که آمار ارائه شده توسط انجمن فوالد از شرکت های 
از شرکت های  تعدادی  و  دریافت می شود  تولیدی 
خودمصرفی در هر مقطع مقداری شمش تولیدی را 
هنوز به محصول تبدیل نکرده اند این مقدار شمش 

تولیدی در آمار محصول نهایی منظور نمی گردد...
رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در پایان 
گفت: باتوجه به توضیحات فوق کاماًل بدیهی است 
که بین میزان مصرف ظاهری فوالد میانی و حجم 
تولید محصوالت فوالدی، مغایرت هایی وجود داشته 

باشد.

  رئیس انجمن تولید کنندگان فوالد ایران:

ادعای گم شدن ۳ میلیون تن فوالد »قابل احراز« نیست
 سه نکته مهم در مورد میزان مصرف ظاهری فوالد میانی و آمار تولید محصوالت فوالدی

 آمار صادرات که برای دوره یک ساله )از یکم فروردین تا ۲۹ اسفند( که توسط گمرکات کشور اعالم می گردد را 
نمی شود به تولید همان دوره نسبت داد زیرا کاالیی که در سه ماهه اول هر سال از گمرکات کشور صادر می شود، 

مربوط به تولیدات سال قبل است.
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اینکه  بر  مبنی  کشور  محاسبات  دیوان  هشدار 
تنها تا 18 سال آینده ذخیره سنگ آهن در ایران 
برای  جدی  خطر  زنگ  همچون  داشت،  خواهیم 
است.  درآمده  صدا  به  کشور  فوالد  صنعت  فعاالن 
بارها  گذشته  سال  چند  طی  که  درحالیست  این 
فعاالن حوزه معدن و صنعت فوالد بر این موضوع 
سال  به  هرچه  بودند  کرده  اعالم  و  داشته  تاکید 
تامین  1404 نزدیک می شویم، نگرانی برای عدم 
مواد اولیه برای تولید فوالد در کشور بیشتر می شود.
در  که  کشور  محاسبات  دیوان  گزارش  طبق 
راستای منویات مقام معظم رهبری و سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی، عملکرد صنعت فوالد کشور 
را مورد بررسی قرار داد، به جایگاه ویژه صنعت فوالد 
کشور بر روند توسعه، همچنین بررسی زنجیره تولید 
ظرفیت های  و  چالش ها  مهمترین  به  مصرف  تا 
ایران و همچنین  شرکت های تولیدکننده فوالد در 
پرداخت  فوالد  صنعت  با  مرتبط  مقررات  و  قوانین 
از تحقق اهداف  بعد  نهایت مشخص شد که  و در 
تعریف شده در صنعت فوالد ایران برای تولید 55 
میلیون تن فوالد، تنها برای 14 سال دیگر ذخیره 

سنگ آهن خواهیم داشت. 
از  فراوان  ذخایر  وجود  با  که  درحالیست  این 
افزایش  برای  اکتشافات  میزان  اما  آهن،  سنگ 
ذخایر این ماده معدنی آنچنان که باید انجام نشده 
و از دالیل مهم این امر ریسک باالی سرمایه گذاری 
در اکتشاف به خاطر مشکالت و چالشهایی است 
که از سوی سازمان محیط زیست، منابع طبیعی، 

انرژی اتمی و.... وجود دارد.
وزارت  معدنی  امور  بر  نظارت  دفتر  مدیرکل 
صمت درباره چالش اصلی صنعت فوالد کشور که 
همان تامین مواد اولیه است، اظهار کرد: یکی از 
اقتصاد  تحقق  راستای  در  شده  تعریف  پروژه های 

مقاومتی تولید 55 میلیون تن فوالد بوده و میزان 
محصول  تولید  برابر  آن 2.5  نیاز  مورد  اولیه  مواد 
کشور  در  موجود  ذخایر  از  باید  که  است  اصلی 
موجود  ذخایر  از  که  آماری  طبق  اما  شود،  تامین 
برای سنگ آهن کشور وجود دارد، تنها برای 10 تا 
14 سال آینده ذخیره خواهیم داشت و بعد از آن 
مطمئنا ذخایر شناخته شده و قطعی در کشور تمام 

خواهد شد.
عباسعلی ایروانی در گفتگو با خبرنگار ماهنامه 
فوالد، با اشاره به اینکه تمام شدن ذخایر سنگ آهن 
ادامه  در  بوده  بحث  مورد  مدتهاست  کشور  در 
افزود: در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت 

یر سنگ آهن ا� یش ذ�خ موا�خع سد راه ا�فزا�
با کمک دولت �برداشته شو�خد �

بـا وجـود ذخایر فـراوان از سـنگ آهن، اما میـزان اكتشـافات برای افزایـش ذخایر 
ایـن مـاده معدنـی آنچنان كـه باید انجـام نشـده و از دالیل مهـم این امر ریسـک 
بـاالی سـرمایه گذاری در اكتشـاف بـه خاطـر مشـکالت و چالش هایـی اسـت كه از 

سـوی سـازمان محیط زیسـت، منابع طبیعـی، انرژی اتمـی و.... وجـود دارد.

هشدار دیوان محاسبات جدی گرفته شود؛
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اقداماتی را انجام داده است که می توان به آنومالی 
هفت گلگهر اشاره کرد که در آن ذخایر قابل قبولی 
مواد  تولید  و  تهیه  شرکت  توسط  آهن  سنگ  از 
معدنی ایران اکتشاف شده است؛ البته با توجه به 
600متری،  عمق  و  برداری  باطله  میزان  باالبودن 
ممکن  آنومالی  این  از  آهن  سنگ  ذخایر  برداشت 
داشته  همراه  به  باالیی  شده  تمام  قیمت  است 
بهرام  شده  حفاظت  منطقه  در  همچنین  باشد. 
چهارگانه  شده  حفاظت  مناطق  از  یکی  که  گور 
محیط زیست است، ذخایر بسیار مناسبی از سنگ 
مانع  زیست  محیط  متاسفانه  که  دارد  وجود  آهن 
اکتشاف و بهره برداری آن می شود، اما در 3 سال 
زیست  محیط  سازمان  با  توافقات  یکسری  اخیر 
آنومالی D19  )در منطقه بهرام گور  داشتیم و در 
بین استان فارس و کرمان قرار دارد( که از ذخایر 
انجام  ژئوفیزیک  کارهای  است،  برخوردار  خوبی 
شده و امیدواریم کارهای اکتشافی آن نیز به پایان 
برسد و نتیجه بخش باشد تا در نهایت بهره برداری 

آن انجام شود.
مدیرکل دفتر نظارت بر امور معدنی وزارت صمت 
نیاز  پاسخگوی  موارد  این  هم  باز  اما  داد:  ادامه 
صنایع فوالدی کشور نخواهد بود؛ زیرا بخش ذخایر 
محیط  چهارگانه  مناطق  در  عمدتا  یا  ایران  آهن 
که سازمان  است  مناطقی  در  یا  دارند  قرار  زیست 
یافتن  برای  مطالعات  انجام  بهانه  به  اتمی  انرژی 
مواد پرتو زا، آنها را بلوکه کرده است. در نتیجه بلوکه 
برای  زیست  محیط  مخالفت  و  محدوده ها  شدن 
را  مشکالتی  آینده  در  معدنی  فعالیت های  انجام 
برای تولید 55 میلیون تن فوالد در افق 1404 برای 
وزارت  البته  باشد.  داشته  می تواند  صمت  وزارت 
را  مناطق  این  تا مجوزهای  در تالش است  صمت 

بگیرد و دولت نیز در این زمینه باید کمک کند. 
به گفته ایروانی، برای رفع این مشکالت یکسری 
تعامالت با محیط زیست و سازمان منابع طبیعی 
انجام گرفته، اما مشکل اینجاست که مساحت هایی 
که برای اکتشاف مواد معدنی درخواست می کنیم، 
با مخالفت سازمان منابع طبیعی در استانها مواجه 
می شود، یا اینکه مساحت کمی در اختیار بهره بردار 

قرار می دهند. 
فلزی  معدن  یک  برای  مثال  برای  افزود:  وی 
فعالیت  اجازه  100هکتار  50تا  است  ممکن 
دهند این درحالیست که در آیین نامه ما، با توجه 

همچون  مراحلی  در  اینکه  و  اکتشاف  کیفیت  به 
پی جویی و حفاری قرار می گیرد و بیشتر عملیات 
مساحت های  به  برداری،  بهره  نه  است  جستجو 
باال نیاز است و در آیین نامه نیز برای معادن فلزی 
حداکثر تا 250کیلومتر مربع پیش بینی شده، اما 
موافقت  استانها  طبیعی  منابع  سازمان  متاسفانه 
نمی کنند و بخش کمی در اختیار بهره بردار قرار 
می دهند که امکان اکتشاف اصولی وجود ندارد و 
در نتیجه کسی که در این فضای کوچک به دنبال 
اکتشاف می رود کاری از پیش نمی برد و منجر به 
جدید  ذخایر  شناسایی  عدم  و  منابع  رفتن  بین  از 

می شود.
های  محدوده  در  اینکه  ایروانی،  عقیده  به 
کوچک فعالیت معدن کاری انجام می شود و نتیجه 
ای ندارد، ضرر بزرگی به اکتشاف زده و اگر ادامه 
در  فوالدسازان  برای  اولیه  مواد  تامین  کند،  پیدا 

آینده حل نخواهد شد. 
وی اظهار کرد: سازمان محیط زیست نیز برای 
مگر  نمی کند  موافقت  معدنی  فعالیت های  انجام 
بنابراین  بگیرد،  معدن  از  زیادی  امتیازات  اینکه 
باشد.  داشته  بیشتری  بررسی  باید  صمت  وزارت 
به عنوان مثال برای آنومالی D19 در منطقه بهرام 
گور که بعد از چند سال با آن موافقت کرده اما هنوز 
زیست  محیط  به  بسیاری  امتیازات  نشده،  قطعی 
صورت  در  است  ممکن  حال  این  با  اما  داده ایم، 
این  برای  انجام شده  توافقات  یافتن فرصت حتی 

آنومالی را برهم بزنند.

معدنی  امور  بر  نظارت  دفتر  مدیرکل  گفته  به 
اولیه برای  تامین مواد  باید موضوع  وزارت صمت، 
صنایع فوالدی کشور رفع شود، اما متاسفانه همواره 
در تمامی بخش های مختلف در کشورمان تا زمانی 
که بحران کامل نرسیم اقدامی انجام نمی دهیم. در 
صتعت فوالد نیز به همین شکل است تا زمانی که 
کمبود مواد اولیه به صورت کامل احساس نشود به 

فکر حل کردن آن نخواهیم افتاد.
سخن آخر...

از  یکی  عنوان  به  ایران  در  فوالدی  صنایع 
به  کشور  اقتصاد  و  صنعت  در  اصلی  پاشنه های 
شمار آمده و نقش پررنگی در توسعه کشور داشته 
در  اند  توانسته  معادن  کنار  در  صنایع  این  اند. 
شرایط تحریمی بیشترین کمک را به اقتصاد کشور 
در ارز آوری داشته باشند و مسیر را برای رفتن به 
که  انچه  اما  کنند.  هموار  غیرنفتی  اقتصاد  سمت 
گیرد،  قرار  دولت  توجه  مورد  باید  شدت  به  امروز 
تالش برای تامین مواد اولیه صنعت فوالد تا قبل از 
رسیدن به اوج بحران یعنی نداشتن مواد اولیه برای 
ادامه تولید است. چراکه یکی از مواردی که موجب 
موفقیت  به  فوالد  صنعت  در  بتواند  ایران  تا  شده 
ویژه  به  تولید  اولیه  منابع  از  برخورداری  برسد، 
سنگ آهن بوده است و در صورتی که این مزیت از 
صنعت فوالد کشور گرفته شود، در نهایت با از بین 
خاموشی  شاهد  تولید،  در  اقتصادی  صرفه  رفتن 
سرمایه های  همچنین  و  کشور  فوالدی  کوره های 

ملی خواهیم بود. 
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و  فعالیت های معدن  و اساس  اکتشاف مقدمه 
در سه دهه  این موضوع  اما  صنایع معدنی است 
میدان  در  و  شده  مطرح  حرف  حد  در  گذشته 

عمل، گام اجرایی زیادی برداشته نشده است.
پیشین  وزیر   رحمانی  رضا  فوالد؛  ماهنامه 
بخش  است  معتقد  تجارت  و  معدن  صنعت، 
صنایع  و  معدنی  توسعه  پایه  و  مبنا  اکتشافات 
و  دقیق  ورود  بدون  و  است  کشور  در  معدنی 
این بخش، عملکرد سایر حوزه های  به  عملیاتی 
معدنی کشور در حد شعار باقی می ماند و رشد و 

توسعه ای نخواهند داشت.
برداری  بهره  و  معدن  بخش  توسعه  همچنین 
شناسایی،  نیازمند  موجود،  معادن  از  مناسب 
همچنین  و  برداری  بهره  و  تجهیز  اکتشاف، 
توسعه صنایع معدنی است که  نیازمند همراهی 
و همکاری دستگاه های مختلف و ذیربط در این 

حوزه است.
جعفر سرقینی معاون سابق امور معدنی وزارت 
صمت نیز  بیان کرده بود؛ قبل از پیروزی انقالب 

شناخت  برای  سیستماتیک  اکتشافات  اسالمی، 
مواد معدنی انجام شده بود و در دهه ۷۰ شمسی 
برای تامین نیاز کارخانه های داخلی نیز مقداری 
در  شاخص  کار  اما  شد،  انجام  اکتشافی  فعالیت 

دولت یازدهم به مورد اجرا درآمد.
با توجه به مباحثی که اخیرا مطرح شده است؛ 
تا 18  اتمام ذخایر سنگ آهن در کشور  بر  مبنی 
و  جدید  اکتشافات  نگرفتن  شکل  و  آینده  سال 
عمقی در کشور، ماهنامه فوالد در گفت وگویی با 
تولید  و  تهیه  برنا عضو هیات مدیره شرکت  بهروز 
مواد معدنی کشور به بررسی این موضوع پرداخته 

که شرح آن در پی می آید؛ 
مواد  تولید  و  تهیه  شرکت  مدیره  هیات  عضو 
اکتشافات  نشدن  انجام  مورد  در  ایران  معدنی 
جدید و دقیق تر در کشور طی این سال ها، گفت: 
چرا  کنم  می  تکذیب  شدیدا  را  موضوع  این  من 
که اکتشافات در کشور با قدرت و با پیگیری های 
مستمر، در حال انجام است. سال گذشته نزدیک 
تهران  در  آهن  سنگ  ذخیره  تن  میلیون   300 به 

ثبت شده است که این نشان از تداوم فعالیت های 
اکتشافی است.

عضو هیات مدیره ایمپاسکو افزود: شرکت تهیه 
برای  را  ترین حفاری  تولید سال گذشته عمیق  و 
ساغند  کوه های  نزدیک  آهن  سنگ   21 آنومالی 
انجام داد که بیش از دوهزار متر حفاری را در یک 
گمانه به انجام رساند که یک ضخامت 200متری 

از ذخیره سنگ آهن را کشف کرد.
مدیرکل سابق اکتشاف سازمان زمین شناسی 
بحث  در  کرد:  تاکید  کشور  معدنی  واکتشافات 
سنگ آهن، یک سری ذخایر هماتیتی، مگنتیتی 
و پالسری در کشور وجود دارد و موضوعی  که از 
اهمیت باالیی در این مورد برخوردار است، بحث 
نحوه  به عبارت دیگر  ماده معدنی است.  فرآوری 
فرآوری باید به شکلی باشد که ذخایر سنگ آهن 
فقط  نباید  نشود.یعنی  خوری  لقمه  اصطالح  به 
کم  ذخایر  و  کنیم  استخراج  را  پرعیار  بخش های 

عیار را توجه  نکنیم.
سنگ  پتانسیل  خوشبختانه  کرد:  تصریح  برنا 

ام است با �قدرت در �ال ا�خ�ب یر سنگ آهن در کشور � ا� اکتشاف ذ�خ
یم است ت�ر� یل � یزات �به دل� ه� ت�ب تنها مشکل اکتشا�فات کشور، �خداشتن �

▪ طاهره گودرزی

عضو هیات مدیره ایمپاسکو:
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آهن در کشور باال است و با توجه به ذخایری که 
داریم باید بیشتر به سمت اکتشافات عمیق رویم.

داشت:  اظهار  ایمپاسکو  مدیره  هیات  عضو 
را  خود  نیاز  مورد  تجهیزات  عمیق،  اکتشافات 
تحریم  شرایط  در  را  تجهیزات  این  که  می خواهد 
دراختیار ما قرار نداده و نمی دهند. دستگاه های 
حفاری پر سرعت و دستگاه هایی که بتواند عمق 
عمق  در  اکتشاف  کار  الزمه  بگیرد،  را  بیشتری 
است که ما از داشتن این تجهیزات محروم بودیم.
ژئوفیزیک  را  دیگر  مهم  موضوع  برنا  بهروز 
هوایی دانست و خاطر نشان ساخت:  ژئوفیزیک 
هوایی در خیلی از مناطق اولویت دار انجام شده 
و یا در حال انجام است اما بازهم به دلیل وسعت 
سرمایه  و  هزینه  انرژی،  نیازمند  کشور،  باالی 
و  شناسی  زمین  سازمان  هستیم.  بیشتر  گذاری 
اکتشافات معدنی کشور، دو دستگاه هلی کوپتر 
تهیه کرده است و سال هاست در کشور ژئوفیزیک 
هوایی را با فاصله پروازی 500 تا 250متری انجام 
می دهد. قطعا هر کشوری این شرایط را ندارد و 
ایران جز کشورهای پیشرو است که توانسته است 
ژئوفیزیک هوایی را با دانش و تخصص مهندسان 

با تجربه خود به دست آورد.
معدنی  مواد  تولید  و  تهیه  مدیره  هیات  عضو 
مواد  تولید  و  تهیه  شرکت  کرد:  عنوان  کشور، 
معدنی ایران را نیز به نوبه خود فعالیت های خوبی 

که  این  لذا  است.  داده  انجام  اکتشاف  حوزه  در 
برخی ادعا کنند که اکتشافات در کشور ما خوب 
نبوده  و هیچ فعالیتی صورت نگرفته، اصال درست 
نیست. ذخایر فلزی ما هرسال در حال شناسایی 

است که در حال کار برروی این ذخایر هستند.
که  کرد  عنوان  ضروری  را  نکته  این  برنا 
و  باشد  داشته  را  خود  بودجه های  باید  اکتشاف 
به دلیل ریسک باالی اکتشاف،  بخش خصوصی 
عالقه ای به سرمایه گذاری در این زمینه ندارند. 
به نظر من باید از چهار مرحله اکتشاف، دو مرحله 
تا  دهد  انجام  دولت  را  جویی  پی  و  شناسایی 
ریسک اکتشاف را به حداقل برساند و بعد بخش 
گذاری  سرمایه  بحث  وارد  ایمیدرو  یا  خصوصی 
استخراج شوند که ریسک کمتری  و  اکتشاف  در 

داشته باشد. 
وی ادامه داد: به نظر من ذخایر آهن در کشور 
شرایط مطلوبی دارد و قطعا نباید موضوع فرآوری 
را فراموش کنیم و با فرآوری خوب ذخایر کم عیار 
واحدهای  نیاز  مودر  خوراک  بایستی  هماتیتی  یا 

فوالدی را تامین کنیم. 
برنا به ذخایر قطعی سنگ آهن در کشور اشاره 
و عنوان کرد: در حال حاضر ذخایر قطعی کشور 
شکل  به  توجه  با  است.  تن  4میلیارد  به  نزدیک 
نیاز  قطعا  کشور،  در  فوالد  زنجیره  خوب  گیری 
این  و  بود  خواهد  بشتر  بسیار  آهن  ذخایر  به  ما 

اکتشافات  منتهی  است  اکتشافات  تدام  نیازمند 
ها  محدوده  از  خیلی  باشد.  سیستماتیک  باید 
توسط بخش خصوصی بلوکه شده و در حال لقمه 
خوری یا استخراج سنگ آهن های پرعیار هستند 
ندارند.  عیارتر  کم  ذخایر  اکتشاف  به  توجهی  و 
با  بگیرد که  بایستی دولت سیاستی در پیش  لذا 
استخراج  با  همزمان  خصوصی،  بخش  تشویق 
در  بگیرد.  شکل  نیز  اکتشافات  باالها،  عیار 
حقیقت تصور نمی کنم از بخش سنگ آهن کشور 
ذخایر  بهتر  شناسایی  با  بلکه  باشیم  امید  نا  باید 

باید به سمت اکتشافات در عمق برویم.
تاکید  پایان  در  ایمپاسکو  مدیره  هیات  عضو 
تهیه  شرکت  کمک  با  ایمیدرو  خوشبختانه  کرد: 
و  مرکزی  ایران  بحث  در  معدنی،  مواد  تولید  و 
سنگان در بحث اکتشاف در عمق به نتایج خوبی 
و پهنه هایی که در دست دارند، بحث  رسیده اند 
های جدیدی را برای  تکمیل اکتشافات باز کرده 
متاسفانه  که  است  نحوی  به  شرایط  اما  است. 
دنیا  روز  و  پیشرفته  های  دستگاه  به  پیمانکاران 
مجهز نیستند. به نظر من باید با کمک واحدهای 
مهندسی  با  ها  دانشگاه  و  توسعه  و  تحقیق 
معکوس، بتوانیم این تجهیزات و دستگاه ها را در 
کشور بسازیم تا دیگر نیازی به واردات آنها نداشته 
پیدا  سرعت  کشور  در  اکتشافات  فرآیند  و  باشیم 

کند.
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تولید  اولیه  ماده  آهن،  سنگ  فوالد؛  ماهنامه 
در  ماده  این  استخراج  98درصد  که  است  فوالد 
استفاده  فوالد  تولید  منظور  به  جهان،  سطح 
شیوه  و  آهن  سنگ  فرآوری  براساس  می شود. 
عرضه آن، می توان سنگ  آهن فرآوری شده را در 
قالب دانه بندی شده، کلوخه، کنسانتره و گندله 

تقسیم بندی کرد.
قیمت سنگ آهن در دنیا، متاثر از عوامل مختلفی 
فوالد،  قیمت  مانند  متعددی  پارامترهای  و  است، 
آلومینیوم،  قیمت  داخلی،  ناخالص  تولید  شاخص 
ارزش  ارزش دالر،  تورم،  نرخ  بهره،  نرخ  قیمت طال، 

جهانی  قیمت  بر  فوالد  و  آهن  تولید  میزان  و  سهام 
سنگ آهن تاثیرگذار است اما قیمت این ماده معدنی 
از اوایل دهه 80 با  ایران، در زنجیره آهن و فوالد  در 
گذاری  قیمت   مشمول  آن  بودن  دولتی  به  توجه 

دستوری شد. 
را  کشور  سنگ آهن  ذخایر  میزان  شناسان،  زمین 
حدود ۲/ ۵میلیارد تن تخمین زده اند اما فقط حدود 
3.3 میلیارد تن آن را قطعی می دانند که با توجه به 
فوالد  صنعت  18سال،  حدود  از  بعد  مصرف،  روند 

کشور با کمبود سنگ آهن مواجه خواهد شد. 
در  کشور  محاسبات  دیوان  اساس،  برهمین 

گزارشی ضمن توجه به جایگاه تاثیرگذار صنعت فوالد 
بر روند توسعه کشور و بررسی زنجیره تولید تا مصرف، 
شرکت های  ظرفیت های  و  چالش ها  مهمترین  به 
تولیدکننده فوالد در ایران و همچنین قوانین و مقررات 

مرتبط با صنعت فوالد پرداخته است. 
محاسبات،  دیوان  گزارش  یافته های  مهمترین  از 
موضوع ذخیره قطعی سنگ آهن ایران است که در 
با  و  شده  برآورد  تن  میلیارد   ۳.۳ حدود  حاضر  حال 
توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته، تحقق تولید 
۵۵میلیون تن فوالد خام در افق ۱۴۰۴ موجب اتمام 
ذخایر سنگ آهن)حدود ۱۴ سال( بعد از افق ۱۴۰۴ 

یری از کم�بود سنگ  آهن لوگ� یه گذاری، تنها راهکار �ب ید و سرما� د� اکتشا�فات �ب
 واردات سنگ آهن، مشکالت را �ل �خمی کند

▪ طاهره گودرزی

ماهنامه فوالد گزارش می دهد؛

شماره 266     فروردین و اردیبهشت  1400 12



خواهد شد. عدم انجام اکتشافات جدید و جایگزینی 
رفتن  بین  از  باعث  مصرف شده  آهن  سنگ  ذخایر 
کارخانجات  نیاز  مورد  اولیه  مواد  تامین  پشتوانه ی 

وابسته به فوالد می شود.
رضا یزدخواستی معاون خرید فوالد مبارکه اصفهان 
خصوص  در  فوالد  ماهنامه  خبرنگار  با  وگو  گفت  در 
 18 از  پس  ذخایر  اتمام  و  محاسبات  دیوان  گزارش 
اکتشافات  سمت  به  باید  دولت  گفت:  آینده،  سال 
جدید پیش رود. اکتشافاتی که امروز درکشور وجود 
دارد، مربوط به قبل از انقالب اسالمی است و بعد از 
آن هیچ حرکت قابل توجهی که منجر به اکتشافات 
ذخایر  این  با  لذا  است.  نگرفته  صورت  شود،  جدید 
جدی  مشکل  به  آینده  دهه  دو  در  قطعا  موجود، 

برخواهیم خورد.
معادن  مالکیت  اینکه  به  توجه  با  کرد:  تاکید  وی 
کالن  ریزی  برنامه  یک  باید  است،  دولت  به  متعلق 
در این حوزه انجام دهند تا این معضل اساسی حل 
شود. در این زمینه، دولت می تواند با مشارکت بخش 
و  بپردازد  عمقی  و  جدید  اکتشافات  به  خصوصی 

معضل کمبود مواد اولیه را تا حدودی برطرف کند.
یزدخواستی تصریح کرد: برخی از افراد و مسوالن، 
می  عنوان  آهن  سنگ  واردات  را  معضل  این  راهکار 
کنند، این در حالیست که این روزها قیمت محصوالت 
فوالدی رو به افزایش است و ماده اولیه این محصوالت 
و  میلیون  یک  کنسانتره  قمیت  با  و  بوده  داخلی 
400هزار تومان و گندله دو میلیون و 500هزار تومان 
تولید شده اند. حال تصور کنید که مواد اولیه از خارج 
محصوالت  شده  تمام  قیمت  قطعا  شود؛  کشور  وارد 
افزایش  فوالدی بیشتر خواهد شد و نمی توان مانع 
قیمت ها شویم. لذا باید یک برنامه ریزی اقتصادی 
کالن در این زمینه انجام شود که بیشتر وظیفه شرکت 

ملی فوالد و وزارت صمت است. 
در گذشته شرکت ملی فوالد ایران متولی تمام امور 
تعیین  بود که  و فوالدی  واحدهای معدنی  به  مربوط 
می کرد تولید ماده معدنی یا فوالدی و انواع فوالد  با 
چه کسی باشد. متاسفانه این متولی گری، آرام آرام 

از بین رفت و شرکت های فوالدی به صورت قارچ گونه 
رشد کردند و در حال حاضر در جایی قرار داریم که 
یک  نیازمند  و  است  بسیار  فوالد  کارخانه های  تعداد 

برنامه ریزی جدی برای مواد اولیه آنها هستیم. 
معاون خرید فوالد مبارکه فوالدی شدن شرکت های 
معدنی را اشتباه دیگری دانست و عنوان کرد: وزارت 
شرکت های  برای  دارایی  حساب  یک  باید  صمت 
اینکه  دلیل  به  کند  بررسی  و  کند  باز  فوالدی 
شرکت های معدنی به سمت تکمیل زنجیره رفته اند و 
بخشی از مواد اولیه را خودشان مصرف می کنند، در 
آینده سرنوشت چند کارخانه فوالدی و هزاران میلیارد 
تومان سرمایه در این بخش، قرار است تجربه صنعت 
نساجی را داشته باشند؟ یا به طور مثال، شرکت ذوب 
آهن اصفهان یک زمانی گل سرسبد صنعت فوالد بود 
و مادر صنعت فوالد به حساب می آید، اما این کارخانه 
که  است  سال ها  غلطی،  تصمیمات  چنین  دلیل  به 
با زیان انباشته درگیر است و اگر تصمیم درستی در 
گرفته  فوالدسازان  نیاز  تامین  و  اولیه  مواد  خصوص 
فوالد  خوزستان،  فوالد  مبارکه،  فوالد  قطعا  نشود، 
خراسان و ... نیز در همین مسیر قرار خواهند گرفت. 
وی در مورد مشکل کمبود مواد اولیه فوالد مبارکه 
صمت،  وزارت  بندی  سهمیه  طبق  داشت:  اظهار 
شده  ریزی  برنامه  مبارکه  فوالد  برای  نیز  سهمیه ای  
است که برخی شرکت ها سهمیه را کامل، برخی نصفه 
و برخی هم تا کنون گرمی ماده اولیه تحویل مبارکه 
اولیه  ماده  کمبود  با  است  شده  باعث  که  نداده اند 
هستیم  آزاد  بازار  از  خرید  به  مجبور  و   شویم  مواجه 
)فوالدمبارکه ساالنه حدودا 14 میلیون تن گندله نیاز 

دارد(. 
علی اصغر مدنی معاون بهره برداری شرکت فوالد 
هرمزگان در این مورد به خبرنگار ماهنامه فوالد گفت: 
فوالدسازان  تمام  اساسی  و  اولیه  ماده  اهن  سنگ 
کشور است و کمبود آن یا تمام شدنش، باعث تعطیلی 
باید به فکر  کارخانجات فوالدی می شود. لذا دولت 
ذخایر  اگر  که  چرا  باشد  جدید  ذخایر  و  اکتشافات 

معادن سنگ آهن کشور تمام شود، فاجعه است. 

به  که  معدنی  واحدهای  فعالیت  خصوص  در  وی 
آسیب  باعث  و  رفته اند  فوالد  زنجیره  تکمیل  سمت 
کارخانه  هر  کرد:  بیان  شده اند،  فوالد  زنجیره  دیدن 
فوالد سازی در هر سال برنامه ای برای تولید خود دارد 
و با توجه به میزان محصول نهایی که تعریف می کند، 
آهن،کنسانتره  سنگ  میزان  یک  مصرف  به  نیاز 
هرمزگان  فوالد  برنامه  مثال  طور  به  دارد.  گندله  و 
برای سال 1400، تولید یک میلیون و 600هزار تن 
فوالد است که برای آن به دو میلیون و 700هزار تن 
گندله نیاز دارد. به نظر من اگر  شرکت های معدنی 
صرفا به فکر تولید خود باشند، فوالدسازان به مشکل 
برخواهند خورد و این یعنی صنعت فوالد کشور دچار 

بحران خواهد شد.
که  مشکلی  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  مدنی 
شده اند،  مواجه  آن  با  فوالدسازان  بالتبع  و  معادن 
مقداری هم  و  به گوگرد، فسفر  معادن  که  است  این 
برای  گوگرد  و  فسفر  اند.  رسیده  تیتانیوم  اکسید 
فوالدسازانی که اسلب تولید می کنند) فوالدمبارکه، 
فوالد خوزستان، فوالد هرمزگان( اصال  خوب نیست و 
برای فسفرزدایی آن، مصرف برق و آهک فوالدسازان 

افزایش پیدا می کند.
فعالیت های  توسعه  و  گسترش  می رسد  نظر  به 
اکتشافی، اکتشافات دقیق تر و در عمق بیشتر، ایجاد 
کنسرسیوم های معدنی و فوالدی در پهنه های جدید 
پایدار  تولید  جهت  موردنیاز  اولیه  مواد  تامین  برای 
فوالد و نیز کنترل صادرات مواد اولیه خام، از جمله 
مواردی است که می تواند چالش های صنعت فوالد 

را کمتر  کند. 
از  سنگ آهن  تامین  که  است  گفتنی  همچنین؛ 
سنگین  و  پرهزینه  کشور،  از  خارج  از  واردات  طریق 
افزایش  نهایی  محصوالت  شده  تمام  قیمت  و  است 
صادرات  از  که  است  ضروری  لذا  یافت.  خواهد 
سنگ آهن، کنسانتره و گندله  پرهیز شود و شرکت های 
خام  فوالد  صادرات  جای  به  نیز  کشور  بزرگ  فوالدی 
که شکل دیگری از خام فروشی است، با بهره گیری 
با استفاده دانش فنی، تخصص و  و  از فلزات خاص 
محصوالت  به  خام  فوالد  تبدیل  جهت  در  تجهیزات، 
فوالدی خاص و سوپر آلیاژ ، گام های اساسی بردارند 
تا با صادرات آنها، ارزش افزوده ، حاشیه سود باال و 
ارزآوری بیشتری کسب کنند و منافع بیشتری را برای 
سهامداران و ذی نفعان خود  به ارمغان آورند تا موجب 

اشتغال زایی و رشد و شکوفایی کشور شود.  

با توجه به اینکه مالکیت معادن متعلق به دولت است، باید یک برنامه   
ریزی کالن در این حوزه انجام دهند تا این معضل اساسی حل شود. در این 
زمینه، دولت می تواند با مشارکت بخش خصوصی به اکتشافات جدید و 

عمقی بپردازد و معضل کمبود مواد اولیه را تا حدودی برطرف کند.
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1( رشد قیمت ها محرک افزایش اسپرد فوالد 
سازان است 

نشان  فوالدسازان    )Spread( اسپرد  بر  مروری 
می دهد،اختالف میان هزینه مواد اولیه نظیر قراضه و 
سنگ آهن با قیمت فروش محصوالت نهایی افزایش 
داشته است، اسپرد  ورق کالف گرم در آمریکا نسبت 
همین طور  است.  شده  برابر  سه  گذشته  سال  به 
اختالف میان قیمت قراضه با میلگرد فروش داخلی 
در ترکیه کمتر از 190 دالر در اپریل نبوده است که 
رشد قابل توجهی نسبت به پیش از کرونا دارد، در 
چین نیز حاشیه سود فوالدسازان افزایش قابل توجهی 
داشته است به طوریکه اسپرد میلگرد صادراتی چین 
از تنی 212 دالر در ماه می 2021 به حدود 1.5 برابر 
و 356 دالر در اپریل افزایش یافته و اسپرد ورق گرم از 
203 دالردر تن درماه می به بیش از دو برابر و 483 

دالر در تن درهفته اول اپریل رسیده است.
این افزایش حاشیه سود فوالدسازان در بازار جهانی 
اگرچه تاثیراتی چون باال ماندن قیمت قراضه وارداتی 
به ترکیه و نوسان قیمت سنگ آهن در ماه های مارس 
و اپریل داشته است لکن به نظر می رسد بازار جهانی 
فوالد بازی جدیدی به نام نوسان بر قیمت های بازار را 

آغاز کرده است.
به  توجه  با  آهن  سنگ  قیمت  حالی که  در 
محدودیت های تولید ناشی از کرونا به ویژه در برزیل 
افزایش قیمت حدود 2 برابری نسبت به دوران پیش 
از کرونا داشته است، لکن میزان واردات سنگ آهن 
چین در دو ماهه اول سال 2021 رشد 2.8 درصدی 
را نشان داد و نیز تولید فوالد داخلی چین در ماههای 
بر  و  است  داشته  رشد  درصد  فوریه 12.9  و  ژانویه 
 CISA چین  فوالد  و  آهن  انجمن  گزارش  اساس 
درآمد فروش اعضا با 53.16 درصد رشد به بیش از 
143میلیارد دالر در خالل دو ماه ابتدایی سال 2021 

رسید.
چین از ابتدای سال 2021 با حذف تعرفه واردات 
قراضه و افزایش مصرف آن به جای سنگ آهن برای 
حفظ حاشیه سود فوالدسازان و پرهیز از رشد شدید 

قیمت های سنگ آهن تالش نمود.
نتیجه 1: به نظر می رسد فوالدسازان در اقصی 
نقاط بازار جهانی از باال رفتن اسپرد و حاشیه سود 
برای  و  هستند  خوشحال  اخیر  های  ماه  در  خود 
جبران برخی زیان های سال قبل برای حفظ سطوح 
فعلی حاشیه سود تالش می کنند. هرچند این امر 

می تواند موجب باالتر رفتن هزینه های مواد اولیه و 
نوسان در قیمت ها برای تولید فوالد باشد. 

2( توقف رشد قیمت های فوالد بدون کاهش 
تقاضا یا افزایش عرضه بعید به نظر می رسد

اعالم برنامه های بهبود اقتصادی بعد از کرونا از 
ماه های پایانی سال 2020 و بازگشت تقاضا به بازار 
جهانی ماه هاست آغاز شده است و انتظار می رود 
واکسیناسیون  با  همگام  تقاضا  و  مصرف  افزایش 
جهانی ادامه یابد. پس بدون ظهور دالیل جدیدی 
که کاهش موثر تقاضا را به دنبال داشته باشد احتمال 

کاهش تقاضا بعید به نظر می رسد.
 2021 سال  ابتدای  از   WTI خام  نفت  قیمت 
حدود 20 درصد رشد داشته است و سرمایه گذاری 
داده  افزایش  را  لوله  خط  مصارف  و  انرژی  درحوزه 
است در حالیکه خودرو سازان در آمریکا و اروپا و حتی 
آسیا نیز افزایش مصرف قابل توجهی نسبت به دوران 
کرونا داشته اند. به طوری که تنها در آمریکا مجوزهای 
واردات اسلب و ورق در ماه مارس رشد بیش از 50 
درصدی داشت و اعالم برنامه های کاهش تولید در 
دپو محصوالت  و  برای خرید  چین عطش شدیدی 

فوالدی در بازار ایجاد نموده است.

2021: دوران درخشش قیمت های فوالد و بازی نوسان
▪ مائده مزینانی، تحلیل گر بازار فوالد 

همان طــور کــه هنــوز نمــی دانیــم پاندمــی کرونــا دقیقــا چــه زمانــی بــه پایــان مــی رســد، دانســتن و پیــش بینــی پایــان دوران درخشــش 
قیمــت هــای فــوالد در بازارجهانــی نیــز راحت نیســت.

در حالی کــه بیــش از یکســال از ظهــور بحــران کرونــا مــی گــذرد بــا معرفــی برنامــه هــای پیشــران اقتصــادی درجهــان و بهبــود شــرایط 
اقتصــادی، شــاهد رشــد تقاضــا فــوالد و پیــرو آن رشــد شــدید قیمــت هــای محصــوالت فــوالدی در بــازار جهانــی بــوده ایــم. 

بــه طوری کــه بهــای ورق کالف گــرم HRCدر امریــکا از 450 دالر شــورت تــن در مــاه آگوســت 2020 بــه ســه برابــر یعنــی حــدود 1330 
ــر  دالر شــورت تــن در هفتــه دوم اپریــل 2021 رســیده اســت. و ورق HRC در چیــن از حــدود 440 دالر در مــاه مــی 2020 بــه دو براب

حــدود 865 دالر در هفتــه دوم اپریــل 2021 رســیده اســت. امــا ایــن افزایــش قیمــت هــا تــا کجــا ادامــه خواهــد داشــت؟ 
در هفتــه اول و دوم اپریــل قیمــت هــای فــوالدی در چیــن رکوردهــای جدیــدی را ثبــت کــرد بهــای بیلــت داخلــی چیــن بــه باالتریــن 
ســطح در 13 ســال گذشــته رســید، قیمــت میلگــرد باالتریــن نــرخ هــا را در ده ســال گذشــته تجربــه کــرد و ورق کالف گــرم در داخــل 

چیــن از باالتریــن قیمــت اواســط ســال 2008 یعنــی رکــورد 13 ســاله عبــور نمــود.
 در ادامه عوامل پیشران این افزایش قیمت ها را در رویدادهای اخیر بررسی می کنیم.
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نتیجه 2: هر گونه کاهش قیمت در شرایط بهبود 
و بازگشت اقتصاد ها در سال 2021 نیازمند افزایش 
عرضه در بازار می باشد آنچه کاهش تولید فوالد چین 

مغایر با آن خواهد بود.
دستور  و  تصمیمات  چین،  تولید  کاهش   )3

العمل های جدید برای کنترل بازار و قیمت ها
در حالی که اکثر صاحب نظران به پیش بینی رشد 
اقتصادی باالی 8 درصدی چین برای سال 2021 
اذعان دارند، چین هدف گذاری خود برای GDP را 
6 درصد برای سال 2021 اعالم نمود و این تصمیم، 
اقتصادی،  رشد  سرعت  کاهش  برای  چین  تالش 
و مدیریت  اولیه  مواد  رویه قیمت  بی  از رشد  پرهیز 

قیمت ها در بازار کاالیی را نشان می دهد.
تولید  کاهش  های  برنامه  اعالم  با  چین  اگرچه 
فوالد در سال 2021 و محدودیت های سخت گیرانه 
برای تولید فوالد و بازار زیر ساخت ها و کاهش انتشار 
گاز دی اکسید کربن سیگنال های کاهش قیمت 
دستور  اعالم  اما  نمود  مخابره  بازار  به  را  اولیه  مواد 
از  بازار فوالد  العمل های جدید و مکرر برای کنترل 

ابتدای سال 2021 آغاز شده است.
صادرات  مالیات  های  بخشودگی  حذف  برنامه 
فوالد tax rebate Appeal و کاهش مالیات بر واردات 
صادرات  حجم  کاهش  سیگنال  میانی،  محصوالت 
فوالد و افزایش واردات محصوالت میانی به چین را 

مخابره کرده است. 
صادراتی  قیمت های  افزایش  از  شدیدی  موج 
بازارهای  و  جهانی  بازار  در  کشور  این  محصوالت 
آسیایی آغاز شده است هر چند انتظار می رفت زمان 
دقیق اجرایی شدن تغییرات مالیاتی 10 اپریل2021 
باشد ولی این امر تا کنون نهایی نشده است، لکن 
متعجبانه قیمت های صادراتی چین پیش از هر گونه 
تغییری در مالیات با رشد باالیی در بازار تثبیت و مورد 

معامله قرار گرفت.
با حذف کامل معافیت مالیاتی، هزینه و قیمت های 
صادراتی ورق و محصوالت طویل از چین به میزان 
همراه  امر  این  و  یافت  خواهد  افزایش  دالر   100
تامین  سایر  های  قیمت  صعود  و  عرضه  کاهش  با 
کنندگان جهانی، موج جدیدی از افزایش قیمت ها را 
رقم خواهد زد هر چند اکنون نیز افزایش قیمت اخیر، 
قیمت های ورق و اسلب در آسیا به قیمت های آمریکا 

و اروپا نزدیک تر کرده است. 
صادرات  و  تولید  کاهش  از  آزمایی  راستی  برای 

ماههای  در  چین  فوالد  صادرات  است  نیاز  چین 
ابتدایی سال پس از نهایی شدن مالیات و اجرایی 

شدن قانون جدید مالیات ها را بررسی کرد.
 برخی تحلیلگران و صاحب نظران بازار جهانی 
سال  در  فوالد  تولید  کاهش  شدن  محقق  به  فوالد 
2021 خوش بین نیستند، زیرا با توجه به افزایش 
مصرف و تقاضا در چین هر گونه کاهش تولید شدید 
به سطوح کمتر از سال 2020 دور از انتظار می باشد 
و افزایش بیشتر قیمت ها و احتماال افزایش حاشیه 

سود فوالد سازان چینی را به دنبال خواهد داشت.
چین  به  بیلت  واردات  افزایش  میزان  به  هرچند 
و کاهش حجم واردات سنگ آهن و جایگزینی آن 
با قراضه موافقند ولی از آنجا که عرضه در بازارهای 
جهانی محدود می باشد احتمال اینکه چین بتواند 
واردات فوالد میانی را با قیمت های کم و رقابتی انجام 

دهد دشوار خواهد بود.
کک  و  زغال  از  واردات  های  محدودیت  هرچند 
استرالیا نیز خود موجب افزایش هزینه های واردات 

آن ها از سایر مبادی به چین شده است.
برنامه های افزایش تولید در آمریکا شنیده می شود 
و میزان بهره وری تولید به ارقام پیش از کرونا نزدیک 
مارچ  اول  هفته  در  آمریکا  فوالد  تولید  شود-  می 
بهره وری  نرخ  که  حالی  در  رسید  درصد   ۷۷.۵ به 
 ۸۰ باالی  کرونا  بحران  از  پیش  آمریکا  فوالدسازان 

درصد بوده است.
نتیجه 3 :عرضه قادر نخواهد بود که در کوتاه مدت 
و به طور فوری به سطوح تقاضا منتج از بسته های 
پیشران اقتصادی و شرایط تورمی حاصل برسد؛ از 
این رو شاهد افزایش قیمت فوالدسازان از ماه آگوست 

۲۰۲۰تا کنون در برهه های مختلف بوده ایم.
اگرچه به نظر می رسد تا زمانی که میزان افزایش 
عرضه یا کاهش تقاضا قابل توجهی در بازار جهانی 
فوالد روی ندهد و اولویت فوالد سازان حفظ حاشیه 
بازار  در  فوالد  های  قیمت  افزایش  باشد،  باال  سود 
جهانی غالب خواهد بود، ولی میزان افزایش قیمت ها 
در آمریکا و اروپا از اواسط ماه مارس کند شده است و 
نیز رشد شدید اخیر قیمت ها در چین و آسیا پیش 
از اجرایی شدن تصمیمات مالیاتی برای نزدیک شدن 
به قیمت های اروپا و آمریکا هدفمند به نظر می رسد و 
بی ربط به نزدیک شدن به پیک قیمتی فوالد در کوتاه 

مدت نمی باشد.
افزایش  انتظار  باید در  پایان به نظر می رسد  در 
آرامتر قیمت های فوالد جهانی در ادامه سال 2021 
خواهد  ادامه  بازار  در  نوسان  بازی  هرچند  باشیم 
داشت و افزایش شدید کرایه حمل دریایی به علت 
و  ترکیه  لیر  ارزش  افت  و  سوئز  کانال  شدن  بسته 
فوالد  جــهانی  بازار  در  کشور  این  صادرات  افزایش 

نوساناتی ایجاد نمود.
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تأمین مواد اولیه مهمترین گلوگاه توسعه صنعت 
صنعت  این  که  است  حالی  در  این  است.  فوالد 
تولید  توسعه  های  طرح  اجرای  با  کند  می  تالش 
55 میلیون تن فوالد را محقق کند، اما عدم توسعه 
خطر  به  را  هدف  این  تحقق  تواند  می  اکتشاف 
اندازد و تمامی سرمایه گذاری های صورت گرفته در 

صنعت فوالد را از بین ببرد. 
کارشناسان بخش معدن باتوجه به ذخایر سنگ 
داشتن  اختیار  در  برای  را  مختلفی  اعداد  آهن 
این  تمامی  اما  می کنند،  بینی  پیش  اولیه  مواد 
پیشنهادات حکایت از به صدا در آمدن زنگ خطر 

کاهش ذخایر سنگ آهن است.

در این میان دو راهکار پیش روی فعاالن صنعت 
فوالد قرار دارد که باید با حمایت دولت اجرایی شود.

توسعه اکتشافات
اصلی ترین راهکار برای حل این مشکل توسعه 

اکتشافات و حفاری در عمق است. 
اما در این مرحله دولت باید با کاهش ریسک در 
اکتشافات پس از شناسایی پهنه هایی با پتانسیل 
آن ها را به بخش خصوصی واگذار کند اما در این 
محدودیت های  و  اکتشافی  تجهیزات  نبود  میان 
تواند مانعی برای توسعه در این حوزه  واردات می 

باشد. 
فعالیت های  بیمه  صندوق  باره  این  در  البته 

معدنی اقداماتی را برای ارائه تسهیالت انجام داده 
است اما وجود محدودیت های وارداتی اجازه نداده 

تا به امروز این اقدام به نتیجه کامل برسد. 
با این حال فراموش نکنیم که مهمترین موضوع 
و  رو  برای حیات صنعت فوالد در سال های پیش 

تحقق چشم انداز 1404، تامین مواد اولیه است.
در این باره خداداد غریب پور رییس سابق هیأت 
در  اکتشاف  موضوع  به  اشاره  با  ایمیدرو  عامل 
نشستی کالب هاوسی اظهار کرد: این که اکتشاف 
برآوردها  است.  درستی  حرف  اولویت هاست  جزو 
نشان می دهد 1 میلیون مترمربع کشور پهنه های 
به  تا سال 97  ایمیدرو  قابل اکتشاف است. ما در 

صنعـت �فــوالد، �فرصت 2021 را
از دست �خدهـد
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به عبارتی شرایط برای سرمایه گذاری در بخش 
اکتشاف و استخراج فراهم است. 

توسعه  درباره  همچنین  ایمیدرو  سابق  رییس 
 150 حدود   99 سال  در  کرد:  بیان  اکتشافات 
میلیون دالر از ارز بخش معدن برای ماشین آالت 
معدنی استفاده کردیم در کنار آن دو شرکت معدنی 
مس و چادرملو نیز دستگاه های اکتشافی را تامین 
کرده اند. به اعتقاد بنده نیاز کشور ساالنه 1 میلیون 

متر اکتشاف است. 
حل  به  می تواند  خصوصی  بخش  ورود  هرچند 
باید  نیز  دولت  اما  کند  کمک  اکتشافات  مشکل 
اخیر  سال های  در  کند.  فراهم  را  الزم  بسترهای 
حجم  تا  شد  باعث  کارشناسی  غیر  قوانین  وضع 
یعنی  فوالد  زنجیره  دست  باال  در  گذاری  سرمایه 
معدن کاهش پیدا کند، در واقع بخش خصوصی 
از دست  در بخش معدن  برای حضور  تمایل خود 

داده است. 
 89 میزان  به   97 سال  به  نسبت   98 سال  در 

میزان 240 هزار کیلومتر مربع از این پهنه ها را در 
دستور کار انجام اقدامات اکتشاف اولیه قرار دادیم. 
پس از انجام اکتشافات تکمیلی در آنها درخواست 

400 کیلومتر مربع پهنه جدید را ارائه کردیم.
موضوع  به  خصوصی  بخش  ورود  درباره  وی 
این  بیان کرد: خوشبختانه در قانون  نیز  اکتشاف 
بخش  چطور  که  شده  دیده  حدودی  تا  راهکار 
که  زمانی  نتیجه  در  کند،  پیدا  ورود  خصوصی 
ایمیدرو به ماده معدنی دست پیدا کرد باید فراخوان 
گذاشته و بخش خصوصی برای سرمایه گذاری وارد 

شود. 
مرکزی  ایران  در  ما  افزود:  همچنین  پور  غریب 
کرده  پیدا  دسترسی  هم  اکتشاف  متر  هزار   3 به 
میزان  به  آهن  سنگ  تنی  میلیون   3 ذخیره  از  و 
500 هزار تن ذخیره جدید شناسایی شده است. 
همچنین اقدامات خوبی در حوزه هماتیت ها انجام 
گرفته و پس از آن باید کم کم به سراغ استحصال 

باطله ها رفت. 

درصد سرمایه گذاری در معادن سنگ آهن کاهش 
یافته و این رقم در 9 ماهه سال گذشته به منهای 
111 درصد رسیده است. یعنی استهالک سرمایه 
باال  بسیار  معدن  بخش  در  سرمایه گذاری  عدم  و 

است.
در این باره ایمیدرو نیز کسری 12 میلیون تنی را 
برای کنسانتره در سال 1400 و 1401 پیش بینی 

کرده است.
 البته با توجه به ظرفیت های ایجاد شده کسری 
با  متاسفانه  داشت.  خواهیم  را  تنی  میلیون   8
سیاست های انقباضی موجب خروج سرمایه از این 

بخش شدیم.
تمامی این موضوعات خبر از سختی راه فعاالن 
صنعت فوالد برای سال 1400 دارد. اما در این میان 
بار دیگر بازار جهانی شاهد رشد قیمت ها در بخش 
فوالد است و این درست فرصتی است که در حال 
از دست رفتن بوده و شاید جبران آن سخت یا غیر 

قابل انجام باشد.

در ایران مرکزی به 3 هزار متر اکتشاف هم دسترسی پیدا کرده ایم و از ذخیره 3 میلیون 
تنی سنگ آهن  به میزان 500 هزار تن ذخیره جدید شناسایی شده است. 
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در شرایطی که اغلب کشورهای توسعه 
یافته وصنعتی جهان دچار فقر گسترده 
در منابع اولیه تولید فوالد هستند اما 
خودکفایی و عدم وابستگی در کاالهای 
استراتژیک و زیر بنایی مثل فوالد از 
سیاست های صنعتی و برنامه های 
زیربنایی این کشورها محسوب
می شود. درصورتی که در ایران با وجود 
منابع فراوان فوالدی، چندان نگاهی 
جدی به نقش چنین صنعتی در توسعه 
وخودکفایی نمی شود. تولید و مصرف 
فوالد یکی از شاخص های اصلی توسعه 
یافتگی کشورها به شمار می آید. حضور 
صنعت فوالد در یک منطقه توسعه، 
فرهنگ، سطح دانش، اشتغال زایی، 
آموزش و تجارت آن منطقه را تحت تأثیر 
قرار داده و به نوعی زندگی روزمره را به 
خود گره می زند.

جایگاه استراتژیک صنعت فوالد
در توسعه اقتصادی

ساخت  در  اینکه  بر  عالوه  فوالدی  محصوالت 
ساختمان های مسکونی، کارخانه  ها، انتقال انرژی و 
سیاالت، راه ها و... به کار گرفته می شوند؛ خود فوالد 
ساخته شده یا خام مهم ترین ماده صادراتی برای یک 

کشور بشمار می آید.
به عالوه ارتباط این صنعت با صنایع خارجی یا 
بخش های صنعتی بین المللی همواره وجود داشته 
آنکه فوالد  اشاره شده  از همه موارد  تر  و مهم  است 
نقش بسزایی در اشتغال زایی یک منطقه ایفا می کند. 
مجموعه این قابلیت ها صنعت فوالد را جزو صنایع 
سنگین و استراتژیک قرار می دهد که برای هر کشوری 

مهم است.
وجود  لحاظ  به   - فوالد  صنعت  نیز   - ایران   در 
منابع عظیم معدنی و نیروی انسانی جوان، کارآمد و 
تحصیل کرده و نیاز به سازندگی پس از جنگ تحمیلی، 
است.  بوده  برخوردار  استراتژیکی  و  ویژه  جایگاه  از 
بر این اساس همواره سعی بر آن بوده که با نگاه به 
امکان  و  بازار داخل  نیاز  و  منابع عظیم معدنی  این 
صادرات محصوالت فوالدی، سیاست گذاری دقیق و 
عمیقی پیرامون این صنعت صورت گیرد. از این  رو در 
چشم انداز توسعه بیست ساله کشور، دستیابی به ۵۵ 

میلیون تن فوالد هدف گذاری شده است.

▐فوالد در تسخیر قدرت های جهانی
حال بحثی که وجود دارد آنکه کشورهای جهان 
با عدم امکان دسترسی به مواد اولیه و منابع طبیعی 
چگونه در رده بزرگترین تولیدکنندگان فوالد کشور قرار 

گرفته اند؟
بسیاری از کشورهای شرق آسیا از جمله چین، 
ژاپن و کره جنوبی با وجود فقدان مواد اولیه در کشور 
خود به تولید فوالد مبادرت ورزیده اند و از بزرگ ترین 
تولیدکنندگان فوالد جهان به شمار می روند.به طوری 
مرکز  معدن  و  صنعت  انرژی،  مطالعات  دفتر  که 
گزارشی  در  اسالمی  شورای  مجلس  پژوهش های 
اقدامات  بررسی  به  فوالد  صنعت  آینده  عنوان  با 
شرکت های کلیدی و پیشرو جهانی در صنعت فوالد در 

حوزه توسعه فناوری و نوآوری پرداخته است.
در  پیشرو  کشورهای  می گوید:  گزارش  این 
استفاده  برای  مشخصی  راهبردهای  فوالد  صنایع 
از دستاوردهای فناورانه تدوین کرده و برنامه هایی را 
بدین منظور اجرایی کرده اند. کشورهای چین، ژاپن، 
کره  جنوبی، هند، روسیه، اتحادیه اروپا، ترکیه و ایاالت 
فوالد  بزرگ  تولیدکنندگان  به عنوان  آمریکا  متحده 
از  بهره گیری  راستای  در  مؤثری  گام های  جهان  در 

دستاوردهای انقالب صنعتی چهارم برداشته اند.

تأثیر  چین«  »ساخت  برنامه  گزارش،  بنابراین 
و  داشته  کشور  این  فوالد  صنعت  روی  گسترده ای 
طرح های  و  ابتکارات  با  فوالدی  بزرگ  شرکت های 
جدی، در این مسیر پیشرو بوده اند. همچنین نهادها 
و مراکز جدیدی نیز برای توسعه این اکوسیستم شکل 
غول های  بین  نظام مندی  و  پویا  ارتباطات  و  گرفته 

فناوری و فوالدسازی چین ایجاد شده است.
انقالب  برای  ژاپن  کشور  طرح های  همچنین 
تا  دولت  از  و  بوده  جدی  بسیار  چهارم  صنعتی 
مسیر،  این  در  همه  کشور،  این  عمده   فوالدسازاِن 

همگام و منسجم در حرکت هستند.
فوالدسازان  و سایر  کره جنوبی  پوسکوی  شرکت 
بزرگ این کشور نیز در جهت ادغام فناوری های نوین 
و صنعت فوالد برمبنای استانداردهایی که بر پیشبرد 
مفهوم کارخانه و تولید هوشمند و همچنین آموزش 
متمرکز  دیجیتال  دنیای  برای  ماهر  انسانی  نیروی 

است، تالش می کنند.
مرکز پژوهش ها می افزاید: اقدامات حمایتی دولت 
هند برای دیجیتالی کردن بخش تولید و به خصوص 
پژوهش در صنعت فوالد نیز مثال زدنی است. نهادهای 
دولتی مختلف با اختصاص بودجه های قابل توجه به 
پژوهش های نوآورانه در صنعت، عزم راسخ خود را برای 
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تحول دیجیتال نشان داده اند.
ضمن آنکه طرح های دیجیتالی  شدن در کشورهای 
اروپایی نیز مهم و فراگیر هستند و بسیاری از نهادها و 
تشکل ها در اتحادیه اروپا در تالش برای حمایت از این 

طرح ها  هستند.
بر اساس این گزارش، کشور روسیه با شکل  دادن 
و  فوالدی  شرکت های  بین  گسترده   همکاری های 
با  و  اطالعات  فناوری  زمینه   در  فعال  شرکت های 
مشارکت  دادن دانشگاه ها و حفظ ارتباطشان با صنعت 
به  سمت انقالب صنعتی چهارم و دیجیتال سازی تولید 
فوالد پیش می رود و در تالش برای پیشبرد اهداف 
»تولید پیشرفته« است تا بتواند از رقبای خود در این 

صنعت  پیشی  بگیرد.
کشور ترکیه در همسایگی ایران هم الگوی موفقی 
از ایجاد ارزش افزوده از صنعت فوالدسازی بدون اتکا به 
منابع معدنی و انرژی ارزان ایجاد کرده است و فناوری 

نقش مهمی در تولید این کشور دارد.
این گزارش نشان می دهد که انقالب صنعتی چهارم 
در سطح حاکمیتی و سیاستی ایاالت متحده آمریکا 
نیز به  سرعت پیگیری می شود و بازتاب گسترده ای 
در سطح حاکمیتی و نهادهای مربوطه داشته است. 
لیکن به طور خاص و در سطح شرکت ها، دو شرکت 
بیگ ریوراستیل و نیوکور، اقدامات ُپرشتابی را انتخاب 
کردند و توسعه فناوری در انقالب صنعتی چهارم را در 

صدر اولویت های توسعه ای خود قرار داده اند.
▐جایگاه صنایع فوالدی در ایران

اما جایگاه صنعت فوالد  در ایران کجا قرار گرفته است؟
آیا با وجود قابلیت های فراوان برای تولید محصوالت 
در  فوالد  تولیدکنندگان  میان  در  ما  کشور  فوالدی، 

جایگاه واقعی خود قرار دارد؟
چهاردهم  و  فوالد  تولید  دهم  جایگاه  در  ایران 
سرانه  مصرف  و  تولید  و  دارد  قرار  جهان  آلومینیوم 
فلزات اساسی یکی از شاخص های توسعه یافتگی 
کشورها در دنیا محسوب می شود. بر همین اساس در 
کارنامه ۴۱ ساله نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
اقدامات بسیار مهم و گسترده ای در این حوزه در کشور 
صنایع  و  معدنی  تولیدات  حجم  است.  شده  انجام 
معدنی کشور از تولیدات صنایع معدنی عالوه بر تامین 
نیاز داخلی در صادرات نیز نقش قابل توجهی داشته 
و سال گذشته حوزه معادن و صنایع معدنی بخشی از 

نیازهای ارزی کشور را نیز تامین کرده است.
قابل تأمل آنکه در ایران صنعت فوالد یکی از ۱۱ 

صنعت استراتژیک در راهبرد توسعه صنعتی است 
که بیشترین نقش را در شاخص های منتخب ازجمله 
از  سهم  صادرات،  اشتغال زایی،  ارزش افزوده،  سهم 
بازار، مزیت نسبی و زنجیره تأمین و سطح دانش و 

فناوری دارد.
وجود منابع معدنی مورد نیاز در کشور، توانمندی 
قیمت،  نسبی  بودن  رقابتی  انسانی،  نیروی 
بسترهای  وجود  خصوصی،  بخش  سرمایه گذاری 
اقتصادی و صنعتی الزم و اثربخشی تولید فوالد در 
رشد صنعتی کشور، دسترسی به فناوری های تولید 

آهن و فوالد ازجمله نقاط قوت این صنعت است.
محمد تاجمیر ریاحی، کارشناس فوالد در رابطه با 
بهره مندی کشور از قابلیت های موجود در تولید  فوالد 
این  از  استفاده  درصدد  ایران،  همواره  می گوید:  به 
ویژگی مثبت بوده است. اما شاید یک سری مشکالتی 
چون عدم توازن در زنجیره وجود دارد که باید اصالح 

شود.
وی توضیح می دهد: در واقع استراتژی مشخصی 
برای توسعه حلقه های زنجیره وجود نداشته است. 
به عنوان  مثال در تولید کنسانتره و سنگ آهن کمبود 
به  نیاز،  این  به  توجه  بدون  اما شرکت ها  دارد  وجود 

فوالدسازی روی آورده اند.
وی می افزاید: دلیل دیگر می تواند این باشد که 
جدید  معادن  اکتشاف  در  الزم  سرمایه گذاری های 
صورت نپذیرفته تا به هدف ۵۵ میلیون تنی دست یابیم 

که برای ۱۴۰۴ وعده آن داده شده است.
این کارشناس صنعت فوالد اظهار می کند: ضعف 
عمده دیگر سود ده نبودن شرکت هاست به گونه ای 
که در مقیاس جهانی قابل رقابت نیستند. البته رتبه 
تولید فوالد ایران نشان دهنده جایگاه نسبتًا مناسب ما 
از لحاظ سرانه جمعیت و تکنولوژی است. این چنین 
که نیاز داخلی کشور با این تناژ تولید تأمین می شود 
و بسته به نوع محصول، صادرات ۱۰ تا ۲۰ درصدی 
بین  مقایسه ای  اگر  می دهد:  ادامه  وی  داریم.  هم 
صنعت فوالد با دیگر صنایع انجام گیرد، قطعًا از نظر 
تولید، صادرات و اشتغال زایی، فوالد در شرایط بسیاری 
بهتری قرار دارد اما باز هم جای کار بسیار داشته تا 
بتوان در بازار رقابت جهانی رتبه باالتری را کسب کنیم.
بهرام فیض، کارشناس صنایع، معتقد است صنعت 
است  سزاوار  آن چنان که  اما  است  استراتژیک  فوالد 
درحالی که  نمی شود.  توجهی  آن  واقعی  جایگاه  به 
به ویژه  و  ایران  را در  به میزانی این صنعت  می توان 

اصفهان که از مراکز مهم تولید فوالد است گسترش 
دهیم که صادرات نفت را به کلی از رده خارج کرده و 
فوالد را جایگزین کنیم. باید از فناوری های نوین در این 

صنعت استفاده شود.
به گفته این کارشناس صنعت به جرات می توان 
گفت در طول ۴ دهه پس از انقالب صنعت فوالد جزو 
معدود صنایعی بوده که بومی سازی شده است و روز 
و  اشتغال زایی  به طوری که  به  روز هم گسترش یافته 
درآمدزایی آن قابل توجه است ولی هنوز هم تا رسیدن 

به مرحله عالی فاصله بسیار وجود دارد.
فیض تصریح می کند: کشور ما با وجود منابع غنی 
از مواد اولیه تولید فوالد به عالوه دارا بودن گاز و برق 
می تواند در این صنعت مادر پیشروی بسیار بیشتری 
داشته باشد و در بازارهای رقابتی جهانی رتبه بسیار 

باالتری را به دست آورد.
حال با توجه به چنین توانمندی قطعًا با برنامه ریزی 
بیشتر و سنجیده تر می توان شاهد تولیدات بیشتر و 

باکیفیت تر و صادرات باالتر باشیم.
▐کالم آخر

در افق چشم انداز ۱۴۰۴، تولید ۵۵ میلیون تن 
فوالد هدف گذاری شده است، اما در حال حاضر با 
گذشت بیش از ۱۵ سال، از این هدف گذاری، موانع و 
کمبودهای بسیاری در مسیر تولید صنعت فوالد وجود 
دارد، به طوری که اصلی ترین پیش نیازهای دستیابی به 

چنین هدفی با چالش های جدی روبه رو است.
و البته ایران به عنوان یکی از ۱۰ کشور برتر در حوزه 
تولید فوالد در دنیا، مطرح است. اما حرکت پرسرعت 
سایر کشورها برای بهره گیری از دستاوردهای فناورانه 
انقالب صنعتی چهارم، نشان می دهد کشورمان هنوز 
هم راهبرد مشخصی برای این مسئله به دست نیاورده 
و  ارزان  انرژی  و  اولیه  مواد  تأمین  آنکه  واضح  است. 
شبه دولتی  مدیریتی  و  مالکیتی  ساختار  همچنین 
ازجمله  می تواند  ایران،  فوالدی  عمده  صنایع  در 
استفاده  برای  ایرانی  دالیل عدم حرکت فوالدسازان 
از فناوری های نوین باشد کاری که فقط فوالد مبارکه 
با طرح تحول دیجیتال خود آن را آغاز کرده است. 
رقابت  به  توجه  با  می شود  پیش بینی  به این ترتیب 
فوالدسازان بزرگ دنیا برای افزایش بهره وری و کاهش 
هزینه های تولید، عدم حرکت ایران به سمت استفاده 
از طرح های فناورانه زنگ هشداری برای آینده صنعت 

فوالد ایران باشد.
منبع: ایراسین
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سال گذشته از نگاه صادراتی چندان سال خوبی 
ناگهانی  قوانین  وضع  نبود.  فوالد  صنعت  برای 
بازار  کنترل  بهانه  به  غیرکارشناسی  تصمیمات  و 
داخلی توانست میزان صادرات فوالد را 15 درصد 

کاهش دهد. 
سال های  در  که  صنعتی  برای  کاهش  میزان  این 
درآمدهای  به  وابستگی  تا  کرده  تالش  اخیر 
و می تواند  اتفاق بدی است  را کاهش دهد  نفتی 
بی انگیزه  راه  ادامه  به  نسبت  را  تولیدکنندگان 
به  گذاری سال 1400  نام  میان  این  در  اما  کند. 
به  زدایی ها«  مانع  و  پشتیبانی ها  »تولید،  عنوان 
بتوانند  که  است  داده  امیدواری  تولیدکنندگان 

مشکالت سال گذشته را جبران کنند.
مدیره  هیات  عضو  دشتیانه  احسان  باره  این  در 
کالب  در  نشستی  در  اصفهان  آهن  ذوب  شرکت 
اظهار  گذشته،  سال  اتفاقات  به  اشاره  با  هاوس 
کرد: با نگاهی به سال گذشته می توان سال 99 را 
سال مانع تراشی برای صادرات فوالد دانست. در 
واقع بیشترین مشکالت مربوط به حوزه صادرات 

بود. 

آقای  که  کوتاهی  دوره  در  البته  کرد:  تصریح  وی 
مدرس خیابانی سرپرستی وزارت صمت را برعهده 
و  قید  بدون  صادرات  سازی  آزاد  شاهد  داشتند 
شرط بودیم که در نهایت مجلس با اقدام ضربتی و 
با رای ندادن به ایشان عدم عالقه خود به صادرات 

را نشان داد. 
هیچ  است،  معتقد  آهن  ذوب  مدیره  هیأت  عضو 
تنها  و  ماند  نمی  زنده  صادرات  بدون  اقتصادی 
صادرات  اقتصاد،  یك  به  بیرون  از  ورودی  منبع 
رشد  تواند  می  زاویه  این  از  تنها  اقتصاد  و  است 

کرده و به آینده امیدوار باشد. 
دشتیانه در ادامه با اشاره به موضوع قیمت گذاری 
نیز بیان کرد: متاسفانه در مطالعات همیشه شاهد 
در  بازار  متولیان  بین  دعوا  تکراری  سیکل  یك 
دولت و تولید کننده و صادرکننده بر سر قیمت و 
محدودیت ها قابل مشاهده است و هر بار هم این 

تجربه تکرار می شود. 
با  اصفهان  آهن  ذوب  شرکت  مدیره  هیات  عضو 
متاسفانه  کرد:  بیان   ،99 سال  وضعیت  به  اشاره 
صادرات  برای  را  سختی  روزهای  گذشته  سال  در 

تنها  نه  سال  این  در  صادرکننده  بودیم.  شاهد 
تشویق نشد بلکه باید سؤاالت هم پاسخ می داد.

و  جاری  سال  در  کرد،  امیدواری  اظهار  دشتیانه 
کشور  ارزی  نیاز  و  رهبری  فرمایشات  به  توجه  با 
صادرات  حوزه  در  خوبی  اتفاقات  شاهد  می توان 

باشیم.
رشد  ارز،  نرخ  سابقه  بی  افزایش   99 سال  در  اما 
صادرات را پیش بینی می کرد، این در حالی است 

که آمارها کاهش 15 درصدی را نشان می دهد.
در  کرد:  بیان  نیز  ارزی  جهش  درباره  دشتیانه 
صادرات   1399 سال  به  نسبت   ،1398 سال 
دلیل  به  موضوع  این  اما  بود.  افزایشی  فوالد 
ارزی  جهش  البته  بود.   97 سال  در  ارزی  جهش 
را در سال 99 هم شاهد بودیم اما به دلیل کنترل 
درواقع  شد.  محدود  صادرات  داخلی  قیمت های 
ارزی مواجه می شویم سیستم  با جهش  هر زمان 
به دنبال مقاومت است که در نتیجه شاهد ایجاد 
سیستم  نشینی  عقب  نهایت  در  و  هستیم  رانت 
در  کلی  طور  به  می دهد.  رخ  محدودیت ها  از 
رخ می دهد صادرات  ارزی  که جهش  سال هایی 

هیچ اقتصادی بدون صادرات زنده نمی ماند
سال 99، سال مانع تراشی برای صادرات فوالد بود

عضو هیات مدیره ذوب آهن اصفهان:
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کاهشی می شود.
باعث  میان  این  در  دستوری  گذاری  قیمت  البته 
ایران حدود 110 دالر  تولیدی در  تا شمش  شده 
ارزان تر از قیمت جهانی راهی بازار صادراتی شود.
وی در ادامه اضافه کرد: آن قسمت از زنجیره که 
به عرضه در بورس است ) شمش( قیمت  مجبور 
آهن  مانند  که  دیگر  های  قسمت  اما  دارد  پایین 
را  خود  قیمت  نیستند  عرضه  به  مجبور  اسفنجی 
افزایش می دهند. دلیل دو نرخی ها این است که 
به دنبال وضع شیوه نامه هستیم در حالی که در 

دنیا عرضه و تقاضا قیمت را مشخص می کند. 
اصفهان،  آهن  ذوب  مدیره  هیات  عضو  گفته  به 
تولید  ارزان  شمش  منشا  از  که  ایران  میلگرد 
قیمت  با  شمش  و  دالر   490 قیمت  با  می شود 
محصول  یك  واقع  در  شود.  می  صادر  دالر   560
که با صرف نیروی کار، انرژی و... تولید می شود 
صادر  عراق  و  افغانستان  به  اولیه  ماده  از  ارزان تر 

می شود. 
به  نگاهی  درباره  نشست  این  ادامه  در  دشتیانه 
تولید  سال  هر  فوالد  صنعت  افزود:   1400 سال 

خود را افزایش داده و به نوعی توقف ناپذیر تولید 
داشته است. اما انتظار ما بر این است که صادرات 

هم تسهیل پیدا کند. 
دولت  های  سیاست  درباره  همچنین  دشتیانه 
بازار  بر  اظهار کرد: در سال جاری 2عامل اصلی 
و  جهانی  اصلی  عامل  بود.  خواهد  اثرگذار  فوالد 

سیاست دولت جدید آمریکا است.
بازار  که  است  این  بر  پیش بینی ها  درواقع 

کامودیتی ها افزایشی خواهد بود. 

این  بر  برخی  اشتباه  متاسفانه  کرد:  اضافه  وی 
است که با انجام مذاکرات نرخ ارز کاهش خواهد 
یافت اما اگر هم پس از مذاکرات ارز کاهش شوك 
باز خواهد  کوتاهی  از مدت  باشد پس  داشته  آور 

گشت. درنتیجه قیمت ها کاهشی نخواهد بود.
باید از  در واقع آن طور که پیداست صنعت فوالد 
خود  توسعه  برای  جاری  سال  در  جهانی  فرصت 
اما الزمه آن همراهی دولت در رفع  استفاده کند 

موانع خواهد بود.

آن قســمت از زنجیــره كــه مجبــور بــه عرضــه در بــورس اســت ) شــمش( قیمت 
پاییــن دارد امــا قســمت هــای دیگــر كــه ماننــد آهــن اســفنجی مجبــور بــه 
عرضــه نیســتند قیمــت خــود را افزایــش مــی دهنــد. دلیــل دو نرخــی هــا ایــن 
اســت كــه بــه دنبــال وضــع شــیوه نامــه هســتیم در حالــی كــه در دنیــا عرضــه 

و تقاضــا قیمــت را مشــخص مــی كنــد. 

ــا  ــود. ام ــوالد افزایشــی ب ــه ســال 1399 صــادرات ف در ســال 1398، نســبت ب
ــش ارزی  ــه جه ــود. البت ــال 97 ب ــش ارزی در س ــل جه ــه دلی ــوع ب ــن موض ای
ــه دلیــل كنتــرل قیمت هــای داخلــی  را در ســال 99 هــم شــاهد بودیــم امــا ب

صــادرات محــدود شــد.
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رییس کمیسیون خانه اقتصاد ایران درخصوص 
که  بحثی  اولین  کرد:  اظهار   1400 سال  شعار 
مانع  دارد،  وجود   1400 سال  شعار  درخصوص 
زدایی ها یا همان رفع موانع بوده که شامل مباحث 

اداری و بروکراسی و ... است. 
سعید صمدی افزود: یکی از راهکارها برای رفع 
تولید مقررات زدایی است، چرا ما شاهدیم  موانع 
باید  تولیدی،  فعالیت  انجام هرگونه  برای  ایران  در 
تاییده و گواهی های بسیاری از بخش های مختلف 

گرفته شود. 
بخش  برای  که  قانونی  بند  هر  وی،  گفته  به 
تولید اضافه می شود همچون زنجیری است بر پای 
اندازه تعداد آن بیشتر شود  تولید و هر  و  صنعت  

طبیعتا سرعت تولید کمتر خواهد شد.
ایران  اقتصاد  خانه  معدن  کمیسیون  رییس 
به  که  است  این  زدایی  مقررات  مفهوم  داد:  ادامه 
از  اما  اعتماد کنند.  دنیا  بقیه  تولیدکننده همانند 
آنجاییکه متاسفانه در ایران اصل بر اعتماد نیست 
هزاران مجوز و بازرسی و سیستم های بروکراسی یا 
متقاضی  فرد  بر  را  کار  یک  برای شروع  کاغذبازی 

تحمیل می کنند. این درحالیست که در بسیاری از 
کشورها اصل کار بر پایه اعتماد به تولیدکننده است 
اما زمانی که تخلف از شخص سر بزند به شدت با 
وی برخورد کرده و جریمه های سنگینی برای فرد 
متخلف در نظر گرفته می شود تا در نهایت شخص 
انجام  تخلفی  اینکه  یا  دهد  غلط  اطالعات  نتواند 

گیرد. 
صورت  به  قوانین  ایران  در  وی،  گفته  به 

خلق الساعه صادر می شود.
صمدی ادامه داد: یکی دیگر از اقداماتی که باید 
برای تحقق شعار سال در بخش تولید انجام شود، 
شفاف سازی قوانین و مقررارت است، زیرا زمانی 
که مقررات با ابهام و چندجانبه نوشته می شود هر 
شخص با دید خود آنها را تفسیر کرده و در نهایت 
ممکن است به سو استفاده برخی افراد بیانجامد و 

یا این که تولید را به تأخیر بیاندازد. 
افزود:  ایران  اقتصاد  خانه  کمیسیون  رییس 
شده  وضع  قوانین  به  توجه  با  نظارتی  ارگان های 
بنابراین  بررسی قرار می دهند،  را مورد  تولید  روند 
دولت باید در سال 1400 ابتدا به اصالح قانون و 

حذف موارد اضافه پرداخته و سپس شفاف سازی 
نهادهای  و  دولت  واقع  در  دهند؛  انجام  را  الزم 
و  کرده  دوری  قانون  در  تلورانس  از  باید  ربط  ذی 
کنند  تعریف  تولید  بخش  برای  مدت  بلند  قوانین 
تا تولیدکننده نیز بتواند بر اساس آن برنامه ریزی 
انجام دهد و بر مبنای محاسبات حرکت کند و بداند 
که سیاست دولت در 4 سال آینده راجع به صادرات 
صادراتی  عوارض  یا  و  آنها  مالیات  یا  معدنی  مواد 
چیست تا بتواند بر اساس آن محاسبات اقتصادی 
با  و  کند  تعریف  را  آن  زیان  و  و سود  داده  انجام  را 

کمترین ریسک وارد تولید شود.
وی ادامه داد: اما متاسفانه زمانی که قانون به 
صورت خلق الساعه تغییر می کند، ریسک تولید را 
باال می رود. بنابراین اگر قرار است دولت در حوزه 
معدن وارد عمل شده و مانع زدایی کند باید به این 

مباحث بپردازد. 
اقتصاد  خانه  معدن  کمیسیون  رییس  گفته  به 
همه  برای  واحد  پنجره  یک  باید  واقع  در  ایران، 
تشکیل شود و مجوزها از یک جا و زمان مشخص 

گرفته شود تا روند کار تسریع داده شود. 

مقررات زدایی، مهم ترین اصل برای 
تحقق شعار تولید، پشتیبانی ها

و مانع زدایی ها

 مفهــوم مقــررات زدایــی ایــن اســت كــه بــه تولیدكننــده همانند بقیــه دنیــا اعتمــاد كننــد. اما از 

آنجاییکــه متأســفانه در ایــران اصــل بــر اعتمــاد نیســت هــزاران مجــوز، بازرســی و سیســتم های 

بروكراســی یــا كاغذبــازی بــرای شــروع یــک كار را بــر فــرد متقاضــی تحمیــل می كننــد.

رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران مطرح کرد:
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◄ بخش معدن قابلیت ارز آوری باالیی دارد
تحقق تولید ۵۵ میلیون تن فوالد در افق ۱۴۰۴ 
موانع  رفع  همچنین  و  اولیه  مواد  تامین  نیازمند 
ایمیدرو  سابق  رییس  پور  غریب  است.  صادراتی 
نشوند  صادر  مازاد  محصوالت  اگر  است،  معتقد 
دچار  معدنی  صنایع  و  معدنی  بزرگ  شرکت های 

مشکل خواهند شد
عامل  هیات  سابق  رییس  پور  غریب  خداداد 
با  مقارن  گذشته  سال  سه  کرد:  اظهار  ایمیدرو 
دوران سخت تحریم های پنج گانه آمریکا بود که در 
آخرین مراحل به اسم افراد حاضر در حوزه صنعت 

و معدن رسید.
همراهی  با  شرایط  آن  در  داد:  ادامه  وی 
مسووالن توانستیم با همکاری بانک مرکزی مدلی 
با   ۹۸ سال  در  کشور  صنعت  که  کنیم  طراحی  را 
رشد ۳۸ درصدی صادرات مواجه شود. همچنین 
و  برابر  دو   ۹۷ سال  به  نسبت  نیز  مس  صادرات 

صادرات فوالد با رشد ۳۴ درصدی همراه شد
با رشد همراه شد،  نیز  تولید  اینکه  بیان  با  وی 
باید  باشد  داشته  رشد  تولید  اگر  کرد:  تصریح 
در  این  باشد.  جریان  در  نیز  محصوالت  فروش 
معدنی  صنایع  و  معدن  بخش  در  که  است  حالی 
ما صادرات محور هستیم. ما در مس نزدیک به ۱ 

میلیارد دالر صادرات را در اختیار داریم. در حوزه 
البته  داریم.  تنی  میلیون   ۱۱ صادرات  نیز  فوالد 
راهی  داخل  بازار  نیاز  تامین  از  پس  میزان  این 
است،  معتقد  وی  است  شده  صادراتی  بازار های 
اگر محصوالت مازاد صادر نشوند شرکت های بزرگ 

معدنی و صنایع معدنی دچار مشکل خواهند شد
این  در  معدنی  صنایع  کرد:  اضافه  پور  غریب 
دوران نه تنها برای خود ارزآوری داشتند بلکه برای 
سایر صنایع نیز ارزآوری داشته اند. به عنوان مثال 
صنعت لوازم خانگی در این سال ها با کمک صنایع 

معدنی موفق به رشد شدند.
غریب پور با اشاره به موضوع توسعه اکتشاف، 
است  اولویت ها  جزو  اکتشاف  اینکه  کرد:  بیان 
 ۱ می دهد  نشان  برآورد ها  است.  درستی  حرف 
اکتشاف  قابل  پهنه های  کشور  مترمربع  میلیون 
 ۲۴۰ میزان  به   ۹۷ سال  تا  ایمیدرو  در  ما  است. 
هزار کلیومتر مربع از این پهنه ها را در دستور کار 
از  پس  دادیم.  قرار  اولیه  اکتشاف  اقدامات  انجام 
انجام اکتشافات تکمیلی در آن ها درخواست ۴۰۰ 

کیلومتر مربع پهنه جدید را ارائه کردیم.
غریب پور درباره صادرات بخش فوالد نیز اظهار 
اتفاق بزرگی که در سال ۹۸ رخ داد آن بود  کرد: 
غیر  صادرات  یک/سوم  معدن  بخش  صادرات  که 
در  معدن  بخش  داد.  اختصاص  خود  به  را  نفتی 
درنتیجه  و  باال  انعطافی  قابلیت  صادرات  حوزه 
سهم  دارد.  باالیی  ارزآوری  قابلیت  معدن  بخش 
میزان  به   GDP در  معدنی  صنایع  و  معدن  بخش 
۲۴ میلیارد دالر است این در حالی است که امروز 

شم ا�خداز صنعت �فوالد  واکاوى �چ

زنجیــره ارزش از حلقــه ابتدایــی خــود یعنــی معــدن تــا حلقــه هــای انتهایــی یعنــی محصــوالت فــوالدی بــا ارزش افــزوده مشــکالتی همچــون 
وضــع قوانیــن ناگهانــی و غیــر کارشناســی، محدودیــت صــادرات و ورود دولــت بــه بحــث قیمــت گــذاری مواجــه هســتند. ایــن در حالــی 
اســت کــه امــروز موضوعــی بــا عنــوان بحــران مــواد اولیــه ذهــن مدیــران فــوالدی را بــه خــود مشــغول کــرده و فعــاالن معدنــی نیــز بــه دلیــل 
مشــکالت نقدینگــی، نبــود ماشــین آالت و ریســک بــاالی ســرمایه گــذاری تمایلــی بــرای ورود بــه بخــش اکتشــافات ندارنــد. امــا صنعــت 

فــوالد بــرای تحقــق افــق 1404 نیازمنــد راهکارهایــی بــرای رهایــی از ایــن بحــران اســت.

برای  تنها  نه  دوران  این  در  معدنی  صنایع   
خود ارزآوری داشتند بلکه برای سایر صنایع 
مثال  عنوان  به  اند.  داشته  ارزآوری  نیز 
صنعت لوازم خانگی در این سال ها با کمک 

صنایع معدنی موفق به رشد شدند
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این  صادرات  توسعه  برای  خوبی  فرصت  می تواند 
بخش باشد.

تولید  انجمن  اجرایی  مدیر  یعقوبی،  وحید 
با  هاوس  کالب  نشست  در  ایران  فوالد  کنندگان 
با اشاره  و  انداز سنگ آهن و فوالد  موضوع چشم 
به افت ۱۵ درصدی صادرات فوالد در سال گذشته 
انجمن  ابتدا  همان  از  گذشته  سال  کرد:  اظهار 
نامه های خود مبنی به کاهش صادرات را به وزارت 
درخواست ها  به  متاسفانه  اما  کرد،  ارسال  صمت 

عمل نشد و محدودیت های صادراتی باقی ماند.
با معاونت  ادامه داد: امسال صحبت هایی  وی 
معدنی وزارت صمت انجام گرفته تا محدودیت های 
اگر چنین  از سال قبل شود.  صادراتی کمرنگ تر 
اتفاقی رخ دهد و محدودیت ها حذف شود می توان 

از این فرصت طالیی استفاده کرد.
یعقوبی، سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ فرصت  به گفته 
این  در  و  است  ایران  فوالد  صادرات  برای  خوبی 
زمینه درخواست های خود را به وزارت صمت ارائه 
کرده ایم تا قوانین اصال ح و محدودیت ها لغو شود.
انجمن  درخواست  به  پیش تر  کرد:  اظهار  وی 
صادرات  به  قادر  فوالد  تولیدکنندگان  تنها  فوالد، 
بودند، اما امسال صحبت هایی صورت گرفته تا این 
محدودیت نیز لغو و تجار و شرکت های بازرگانی نیز 
بتوانند صادرات را انجام دهند. امیدوار هستیم این 

وعده ها عملی شود.

نیازمند ۱۰ میلیارد یورو ایجاد زیرساخت هستیم.
◄ در دوران گذار اقتصاد سنتی به اقتصاد 

دیجیتال هستیم
بخش  است  معتقد  مالی  بازار های  تحلیلگر 

معدن امروز تشنه حضور سرمایه گذار ها است.
درباره  مالی  بازار های  تحلیلگر  مولوی  پیمان 
ایران  در  ما  کرد:  بیان  کشور  اقتصادی  وضعیت 
اما  می کنیم،  صحبت  دستاورد ها  از  همیشه 
این دستاورد ها صحبت  از هزینه فرصت  هیچگاه 

به میان نمی آیند.
اقتصاد  از  جدای  معدن  بخش  کرد:  بیان  وی 
ایران نیست، آن چیزی که می توان از آن به عنوان 

بختک اقتصاد یاد کرد، اقتصاد دولتی است.
را  چیز  همه  دولتی  اقتصاد  مولوی،  گفته  به 
می خواهد برنامه ریزی کند. در اقتصاد ایران گا ها 
از اقتصاد چین و ... مثال زده می شود که درست 
است، اما نکته جالب آن است که ما در دوران گذار 

اقتصاد سنتی به اقتصاد دیجیتال هستیم.
در  اقتصاد  داد:  ادامه  مالی  بازار های  تحلیلگر 
جهان در حال تحول است. به عنوان مثال اقتصاد 
چین در حال دگردیسی شدید تحت چتر انقالب 
بالکچین هستند. ما در زمانی که اقتصاد دنیا در 
نگاه  در حال  اقتصاد خود  در  ما  است  حال گذار 
کردن به تمامی حوزه ها به صورت متمرکز هستیم. 
این موضوع در بخش معدن نیز دیده می شود و در 

برخی از حوزه های موجود بسیار شدید تر است.
قوی  ابزار  تحریم ها  البته  کرد:  تصریح  مولوی 
بودند تا با استفاده از آن در داخل شاهد تغییرات 

مسیر اقتصادی باشیم.
معدن  بخش  که  است  آن  واقعیت  افزود:  وی 
ایران فارغ از هر نوع بزرگنمایی، بخشی است که 
سویی  از  باشد.  داشته  بسیاری  ارزآوری  می تواند 
دیگر می تواند اقتصاد کشور را پوشش دهد البته 
ایران تشنه سرمایه  فراموش نکنیم اقتصاد معدن 
برجام  جریان  در   ۹۶-۹۵ سال  در  است.  گذاری 
اما  باشیم.  زیادی  تحوالت  شاهد  می توانستیم 
دیگری  سمت  به  را  مسیر  این  دوباره  تحریم های 

کشاند.
صنایع  کرد:  اظهار  مالی  بازار های  تحلیلگر 
معدنی همانند حوزه انرژی نیازمند سرمایه گذاری 
سرمایه های  می توان  گرچه  هستند  المللی  بین 

داخلی را هم بسیار خوب تجهیز کرد.
وی درباره نقش ارز آوری معدن در دوره تحریم 
به  تحریم ها  کرد:  بیان  نیز   ۱۴۰۰ در  آن  ادامه  و 
اقتصاد ایران بیش از ۳ هزار میلیارد دالر به صورت 
انباشته و مرکب ضرر زدند و هیچ بخشی در اقتصاد 
ایران توانمندی پوشش این حجم از فرصت سوزی 

را ندارد
کشور  ناخالص  تولید  کرد:  تصریح  مولوی 
سرمایه  برای  آماده  پول  کل  و  دالر  میلیارد   ۳۸۰
گذاری در دنیا ۳۵ هزار میلیارد دالر است. میزان 
نقدینگی در دنیا نیز ۹۵ هزار میلیارد دالر است. 
پول های  به  نه  داریم  فاینانس  به  دسترسی  نه  ما 
خودمان و نه می توانیم از روش های دیگر استفاده 
کنیم. نکته دیگر بازار های سرمایه در دنیا است که 
اندازه آن ۱۰۵  از آن استفاده کنیم که  می توانیم 
هزار میلیارد دالر است. بازار های معدنی ابزار های 
مشتقه دارد. تمام رقبای ما در جهان به این ابزار ها 

دسترسی داشته و از آن استفاده می کنند.
می تواند  دستوری  اقتصاد  کرد:  بیان  مولوی 
اقتصاد کشور را به فروپاشی برساند. از سویی دیگر 
تحریم ها از بین برنده تمامی پتانسیل های کشور 

برای استفاده از منابع بین المللی است.

◄ سال ۲۰۲۱ فرصت خوبی برای صنعت 
فوالد است

فوالد  ویژه  به  کامودیتی ها  قیمت  افزایش 
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اولیه  مواد  تامین  درباره  همچنین  یعقوبی 
این  در  انجمن  کرد:  اظهار  نیز  بزرگ  شرکت های 
زمینه نمی تواند اقدامی انجام دهد بلکه می تواند 
اما  دهد.  ارائه  دولت  به  را  پیشنهادی  راهکار های 
امیدوار هستیم با هماهنگی میان شرکت ها کار را 

جلو  ببریم.
مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
نیز،  فوالد  زنجیره  در  گذاری  قیمت  به  اشاره  با 
رگوالتوری دولت  ناموفق  تجربه  به  توجه  با  گفت: 
در محاسبات میان سنگ آهنی ها و فوالدی ها، با 
را  دوستان سنگ آهنی تصمیم گرفتیم مشکالت 
درون خود حل کرده و پیشنهادات را به دولت ارائه 
دهیم. به همین دلیل به طور جدی بحث تشکیل 
شورای آهن فوالد در دستور کار قرار گرفته است. 
فکر می کنم با تاسیس این شورا چالش فوالدی ها 
و معدنی ها کاهش پیدا کرده و تصمیمات خوبی 

اتخاذ شود.
بیش  شمش  حوزه  در  ما  کرد:  تصریح  یعقوبی 
اما این موضوع  نیاز داخل مازاد داریم،  از ۲ برابر 
باید  درنتیجه  ندارد  وجود  آهن  سنگ  حوزه  در 

سیاست ها براساس میزان نیاز تعیین شود.
داشت  توجه  نکته  این  به  باید  داد:  ادامه  وی 
بیش  القایی  کوره های  روش  به  شمش  تولید  در 
نتیجه  در  می شود.  تولید  کشور  نیاز  از  نیمی  از 
انجمن موضوع سهمیه بندی آهن اسفنجی برای 

واحد ها القایی را به وزارتخانه پیشنهاد داده است، 
این است که  از تصمیمات وزارت صمت  اما یکی 
آهن اسفنجی به واحد هایی داده شود که محصول 
خود را در بورس عرضه می کنند. متاسفانه کمبود 
به فعالیت دالالن می شود و این  در زنجیره منجر 
موضوع در بحث آهن اسفنجی نیز دیده می شود.

بورس  در  کنسانتره  و  گندله  عرضه  درباره  وی 
کاال بیان کرد: در این مورد هنوز برنامه مشخصی 
وجود ندارد. سنگ آهن دانه بندی عرضه و رقابت 
عجیبی داشت. البته گندله و کنسانتره همچنان 
در بورس عرضه، اما تقاضایی برای آن وجود ندارد.

راهی جز سرمایه گذاری در اکتشافات   ◄
نیست

حیات  برای  مهمی  موضوع  اکتشافات  توسعه 
افق ۱۴۰۴  اهداف  به  یابی  و دست  فوالد  زنجیره 

است.
فوالد  مدیرعامل  مشاور  روانفر  مهدی  محمد 
میان  همیشگی  اختالف  کرد:  بیان  مبارکه 
وجود  قیمت  سر  بر  آهنی ها  سنگ  و  فوالدی ها 

دارد.
موضوع  این  از  نظر  صرف  اما  داد:  ادامه  وی 
برروی  جدی  سرمایه گذاری  جز  راهبردی  ما 

اکتشافات نداریم.
با  گذشته  سال  یک  طی  کرد:  بیان  روانفر 
مجموعه سازمان زمین شناسی، ایمیدرو و انرژی 
اکتشافی  کار  تا  بودیم  ارتباط  و  تعامل  در  اتمی 
گسترده ای را شروع کنیم، اما واقعیت آن است که 
با وجود  این فرصت در اختیار ما قرار داده نشده 
آنکه اکثر کارشناسان می گویند راهبرد عملی و کار 
جدی حوزه اکتشافات باید انجام گیرد، اما دولت 

هیچ برنامه جدی در این باره ندارد.

زنجیره  در  استخراج  مشکل  با  امروز   ◄
فوالد مواجه هستیم

شرایط  در  کرد:  بیان  صنعت  فکور  عامل  مدیر 
با  یعنی  بوده،  مواجه  استخراج  مشکل  با  فعلی 
کمبود ماشین آالت معدنی برای استخراج مواجه 

هستیم.
محمد وحید شیخ زاده مدیرعامل فکور صنعت 
بیان  فوالد  زنجیره  در  موجود  مسائل  به  اشاره  با 
به مسائل  باید نگاهی عمیق تر  بنده  به نظر  کرد: 

داشت و دید چه ریسک هایی را در پیش خواهیم 
داشت.

سه  زنجیره  تحلیل  در  کرد:  اضافه  زاده  شیخ 
موضوع زمان فعلی، میان مدت و بلند مدت وجود 
در  موجود  نوسانات  تنها  فعلی  وضعیت  در  دارد. 
جدی  چندان  موارد  این  می شود.  دیده  زنجیره 
حل  را  مساله  می تواند  بورس  در  عرضه  و  نیست 
کند. اما در میان مدت با پدیده ای همراه هستیم 
شد.  خواهیم  کارخانه ها  در  نوساناتی  دچار  که 
یعنی در سال جاری و سال آینده با کمبود گندله 

همراه می شویم.
وی افزود: ما ۲.۵ میلیارد تن ذخیره سنگ آهن 
داریم که نهایت تا ۲۳ سال دیگر به اتمام می رسد. 
البته این اتفاق به شکل یکنواخت رخ نمی دهد به 
عنوان مثال ممکن است سنگان تا ۳۰ سال دیگر، 
اما گل گهر تا ۱۴ سال دیگر و منطقه بافق تا ۱۰ 

سال دیگر ذخیره در اختیار داشته باشید.
به گفته شیخ زاده، در این میان راهکاری به نام 
استخراج در عمق وجود دارد، اما فراموش نکنیم 
وی  دارد  باالیی  بسیار  هزینه  عمق  در  استخراج 
خود  فکری  مرز های  درون  از  باید  ما  کرد:  تاکید 
رخ  اتفاقاتی  چه  دنیا  در  ببینیم  و  شویم  خارج 

می دهد.
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سید حسین احمدی،
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران و عضو 

هیات رییسه انجمن تولید کنندگان فوالد:  
فوالدساز شدن معدنی ها، غفلت و 

خطای راهبردی است 
با وجود تداوم و تشدید تحریم های خارجی و 
های  تحریمی  خود  از  ناشی  های  چالش  برخی 
فوالد  و  معدن  حوزه  تالشگران  همت  با  داخلی 
کشور  میانی  فوالد  تولید   ،  99 سال  در  کشور 
 10 باالی  رشد  و  رسید  تن  میلیون   30 حدود  به 
درصد نسبت به سال قبل محقق شد اما در عرصه 
مداخالت  برخی  دلیل  به  متاسفانه  صادرات 
در  طالیی  های  دولتی،فرصت  های  دستگاه 
بازار های جهانی را از دست دادیم و در این سال 
کاهش پانزده درصدی در تناژ صادرات محصوالت 

فوالد میانی را تجربه کردیم. 
تجربه  را  مهری  بی  سرمای  تولید،  جبهه 

کرد 
یکی دیگر از چالش های سال 1399 ،اعمال 
کارخانه ها  در  برق  و  گاز  مصرف  های  محدودیت 
دوران  به  نسبت  سال  این  در  اینکه  وجود  با  بود. 

اما  نبودیم  شاهد  را  سردی  گذشته،زمستان 
نیاز  مورد  انرژی  در  محدودیت  ایجاد  متاسفانه 
قرار  الشعاع  تحت  را  ملی  کارخانجات،تولید 
داد،گویی جبهه تولید،سرمای بی مهری را تجربه 
کرد ...  . اگر در سال 1400 زمستان سخت تری 
پیش رو داشته باشیم، سرنوشت تولید در صنایع 
بزرگ چه خواهد بود؟ آیا تدبیری در این خصوص 
اندیشیده شده و یا آسان ترین راه حل انتخاب می 

شود؟  
فوالد ساز شدن معدنی ها ، غفلت و خطای 

راهبردی است 
و  به عنوان غفلت  آن  از  که  دیگر  بزرگ  چالش 
های  شرکت  ورود  برم،  می  نام  راهبردی  خطای 
بزرگ معدنی به عرصه فوالد سازی و صنایع پایین 
دست می باشد که البته از 10 سال پیش رخ داد 
از اکتشافات و حفاری های عمیق و  و باعث شد 
دست یابی به ذخایر جدید عقب بمانیم،این ورود 
به  امروز  را  خودش  تاثیر  تخصصی  غیر  حوزه  به 

وضوح نشان می دهد. 
آمار و اطالعات مربوط به ذخایر سنگ،حاکی 
از کمبود بسیار شدید مواد اولیه برای واحد های 
تولید کنسانتره و گندله در سال 1400است، لذا 
شرکت  و  صمت  وزارت  اصلی  تمرکز  و  استراتژی 
باید به سمت اکتشافات بزرگ  های بزرگ معدنی 
و عمیق باشد، البته در این بخش با چالش کمبود 
مواجه  نیز  حفاری  های  دستگاه  و  تجهیزات 
هستیم که در گذشته باید برای بومی سازی آنها 

تدبیر می شد. 
برخی از مداخالت و رفتار های غیر کارشناسی 
و دستوری معاونت معدنی وزارت صمت در اواسط 
بازار  در  را  تقاضا  و  عرضه   ،  99 سال  دوم  نیمه  و 
نهاد  بین  تفرقه  آن  حاصل  که  ریخت  بهم  فوالد 
و تشکل های بخش خصوصی حوزه  های مدنی 

فوالد بود و در نهایت مجلس در قالب طرح توسعه 
و تولید پایدار بازار فوالد به این موضوع ورود کرد 
و جهت جمع بندی نهایی به کمیسیون صنایع و 
معادن ارجاع داده شده است. این روند چالش ها 
صورتی  در  دارد،  اساسی  و  عمده  های  نگرانی  و 
خارج  مجلس  کار  دستور  از  موضوع  این  که 
نشود،قطعًا در تولید و توسعه پایدار، بازار سرمایه 
و کسب و کار فوالد کشورتاثیر منفی و باز دارنده را 

شاهد خواهیم بود. 
*****

رضا شهرستانی،عضو هیات مدیره
انجمن تولید کنندگان فوالد ایران: 
فرصت های طالیی صادرات را

به فنا دادند 
صنعت استراتژیک فوالد،قربانی 

تصمیمات غیر کارشناسی
اسبق  معدنی  معاونت  در  ذهنیتی  متاسفانه 
که  عنوان  این  تحت  داشت  وجود  صمت  وزارت 
مصرف  دست  به  داریم  نگه  پایین  را  قیمت  اگر 
کننده نهایی می رسد که تصور نادرستی در عرصه 
فوالد بود زیرا این حوزه از قیمت های بین المللی 

بال ها و زنجیرها
صنعت فوالد به عنوان یکی از صنایع زیربنایی در سطح دنیا مطرح است،در کشورمان ایران نیز اشتغالزایی،ارز آوری و ... تنها بخشی از مزایای این 
صنعت استراتژیک به شمار می روند. صاحب نظران صنعت فوالد،از سال 1399 به عنوان یکی از سخت ترین دوران برای این صنعت یاد می کنند زیرا 
چالش هایی نظیر تامین پایدار مواد اولیه،انرژی،صادرات محصوالت و ... را تمام قد متحمل شد اما با این وجود در راستای رشد و اعتالی ایران از هیچ 
تالشی فروگذار نکرد. ماهنامه فوالد در گفتگو با تنی چند از دست اندارکاران صنعت فوالد کشور به تشریح چالش های این صنعت در سال 1399 و 

استراتژی های سال 1400 پرداخته است که در ادامه می خوانید. 
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تبعیت می کند. این اقدام زنجیره را به هم ریخت 
یک  از  گرفتند.  قرار  فشار  تحت  سازان  فوالد  و 
سو نورد کاران در پی خرید ارزان شمش بودند و 
شد  فروخته  داخل  در  که  هایی  قیمت  متاسفانه 
حدود 65 درصد قیمت CIS بود. از سوی دیگر با 
اطالعات نادرستی که ارائه دادند،شیوه نامه فوالد 
نحوه  برای  تا  کردند  ارائه  مجلس  به  و  تنظیم  را 
تامین و توزیع فوالد در داخل کشور و صادرات آن 
اقدام  این  با  فوالدسازان  شود،که  گیری  تصمیم 
دلیل  به  دیگر  سوی  از  هستند.  مخالف  شدیدًا 
اینکه قیمت ها به طور دستوری پایین نگه داشته 
از  ضریبی  دستی  باال  زنجیره  کل  بود،برای  شده 
اسفنجی  آهن  و  آهن،کنسانتره،گندله  سنگ 

منظور شد.
این پایین نگه داشتن قیمت ها،معدنی ها را نیز 
به عکس العمل وا داشت،آن ها به جای این که به 
ما کمک کنند تا قیمت فوالد واقعی شود،ضریب 
ها را افزایش دادند،این چالش ها فشارهای بسیار 

زیادی را به فوالدسازان تحمیل کرد. 
فوالد،  تولید  درصدی   10 رشد  کنار  در 

فرصت های طالیی صادرات به فنا رفت 
قبل،رشد  سال  به  نسبت  ما  آنکه  دیگر  اتفاق   
به  تولید  و  کردیم  تجربه  را  فوالد  درصدی   10
دیگر  طرف  از  اما  رسید  تن  میلیون  باالی30 
شاهد  را  خوبی  شرایط  داخل  مصرف  حیطه  در 
نبودیم. حضرت علی )ع( می فرمایند : »فرصت 
که  مواقعی  می گذرد،  زندگی  افق  از  ابر  مانند 
فرصت های خیری پیش می آید غنیمت بشمارید 
و از آن ها استفاده کنید.« فرصت برای فوالد کشور 
در بازارهای بین المللی ایجاد شد و قیمت ها به 

حدود دو برابر رسید اما متاسفانه این فرصت های 
طالیی صادراتی به فنا رفت و نسبت به سال قبل، 
کردیم...   تجربه  را  صاردات  کاهش  درصد   20
اعتقاد دارم باید همه زنجیره به بورس ورود کنند 
صادرات  و  داخل  کامل،فروش  سازی  شفاف  با  و 

انجام گیرد و ال غیر. 
عرضه و تقاضا در بازار فوالد دنیا هیچگاه از 
مسیر تصمیمات حاکمیتی عبور نکرده است 

آگاهی بخشی حرفه ای و واقعی به افکارعمومی 
و به ویژه گروههای مرجع مانند نمایندگان مجلس 
در دستور  مهم  استراتژی  عنوان یک  به  باید  و... 
دنیا  فوالد  بازار  در  تقاضا  و  گیرد،عرضه  قرار  کار 
هیچگاه از مسیر تصمیمات حاکمیتی عبور نکرده 
است و لذا در این زمینه باید با آینده نگری و حفظ 
منافع ملی و اقتصاد کشور در شرایط تحریم فعلی 

برنامه ریزی شود.
زنجیره فوالد به لحاظ مواد اولیه،تولید،مصرف 
شامل  را  بسیاری  فاکتورهای  صادرات  و  داخل 
فرمول  یک  توان  نمی  همه  برای  لذا  می شود 
برای  نویسی  فرمول  دارم  اعتقاد  کل  در  نوشت. 
و  رود  می  شمار  به  نادرست  اقدامی  کشور  فوالد 
اگر چنین شود فردا برای سیب زمینی،موز،گوجه 
اگر  نوشته شود.  قانون  باید  و... هم  فرنگی،مرغ 
معنایی  چه  صمت  وزارت  دیگر  است  چنین  این 

دارد...  
پیش نیاز های تولید فوالد در افق 1404  

برای اینکه به اهداف تعیین شده در افق 1404 
و  اکتشاف  زمینه  در  است  نیاز  یابیم حتمًا  دست 
در اختیار گذاشتن پهنه های معدنی اقدام کنیم 
شود  رفع  آهن  سنگ  تنی  میلیون   60 کمبود  تا 
پیش  موازی  به صورت  نیز  ها  زیر ساخت  البته  و 
بروند. به عنوان مثال در بخش ریلی هم اکنون در 
باید به  کل 12 هزار کیلومتر خط ریلی داریم که 
25 هزار کیلومتر افزایش یابد و در بهترین شرایط 
هزار   20 به  را  میزان  این  بتوانیم  اگر   1404 در 
کیلومتر برسانیم، 5 هزار کیلومتر همچنان کسری 
ویژه  به  باید  نقل  و  ناوگان حمل  خواهیم داشت. 
در بخش های واگن و لکوموتیو باید دگرگون شود. 
سرعت ایران در بخش حمل و نقل زیر 20 کیلومتر 
رقم  این  دنیا  در  که  صورتی  در  است  ساعت  در 
حدود 70 کیلومتر در ساعت برای حمل بار است، 
دنیا  به  نسبت  مان  نقل  و  حمل  های  هزینه  لذا 

باالتراست واگر بخواهیم به حمل و نقل کامیونی 
و  نظیرترافیک،حوادث،تعمیر  تبعاتی  کنیم  اکتفا 
های  هزینه  کل  در  و  ،آالیندگی  جاده  نگهداری 

هنگفتی را به خودمان تحمیل کردیم.
دیگری  راهکار  هم  بنادر  در  گذاری  سرمایه 
است به عنوان مثال در استرالیا کشتی های 400 
و 500 هزار تنی و جدیدًا تا 600 هزار تنی در مدار 
قرار گرفتند و قیمت حمل و نقل سنگ از استرالیا 
که  حالی  در  است  شده  دالر   4 حدود  چین  به 

قیمت ما در ایران باالی 20 دالر است... 
برنامه ریزی برای صادرات 30 میلیون تنی 

فوالد 
سال  در  کنند  ریزی  برنامه  باید  سازان  فوالد 
دست  تنی  میلیون   30 صادرات  به   1404
که  فوالد  تن  میلیون   55 تولید  جزء  به  یابند،زیرا 
هم  دیگر  تن  میلیون   27 است،  اقدام  دست  در 
پروژه هایی هستند که به این عدد اضافه می شوند 
اولیه  مواد  پایدار  تامین  برای  هشدار  زنگ  این  و 
فوالد سازان است که البته به نوعی در گذشته هم 
این زنگ به صدا در آمده بود اما کمتر صدای آن 

شنیده شد... 
در زمینه تامین مواد اولیه هم نیاز است تعاملی 
شود،رگه  برقرار  افغانستان  و  ایران  کشور  دو  بین 
 1 حدود  دارد  قرار  ایران  خواف  در  که  سنگی 
میلیارد تن است و ادامه آن در افغانستان به بیش 
برای  لذا  از 7 میلیارد تن تخمین زده شده است 
گرفتن این معادن باید قبل از سایرین اقدام کنیم.
و  کیفیت  بهبود  روی  باید  آنکه  دیگر  نکته 
تا  کنیم  تمرکز  چهارم  صنعتی  انقالب  تکنولوژی 
تولید  الینفک  جزء  باال  افزوده  ارزش  محصوالت 
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کشور شوند. یکی از دالیل افزایش قیمت فوالد در 
دنیا با وجود شرایط کرونا این بود که چین حدود 
72 میلیون تن از تولید فوالدهای معمولی خود را 
کاهش داد و برنامه 100 میلیون تنی را برای تولید 
محصوالت ارزش افزوده باالی هزار دالر در ازاء هر 
تن را برای تولیدش تعریف کرده است و ما نباید از 

این فرایند عقب بمانیم. 
*****

احمد دنیا نور،عضو انجمن تولید کنندگان 
فوالد ایران :

زنجیره فوالد از بی تدبیری رنج می برد
احمد دنیا نور گفت : صنعت فوالد در سال 99 
روزهای خاصی را پشت سر گذاشت،متاسفانه در 
ثبات،  با  انرژی  نبود  و  اولیه  تامین مواد  دو مقوله 
زنجیره فوالد و کارخانجات سختی های بسیاری 
را متحمل شدند که به وضوح در تمامی بخش ها 

مشخص بود.
از  شدت  به  گندله  کننده  تولید  واحدهای 
تامین  واحدهای  و  آهن  سنگ  و  کنسانتره  نبود 
ناراضی  گندله  نبود  از  نیز  اسفنجی  آهن  کننده 
ویژه  به  ذوب  واحدهای  طور  بودند،همین 
و  اسفنجی  آهن  تامین  در  القایی  واحدهای 
متحمل  را  زیادی  فشار  شمش  نبود  از  نوردی ها 
شدند لذا همه نوعی برای تأمین مواد اولیه مورد 

نیازشان به بازار سیاه متوسل شدند. 
زنجیره فوالد از بی تدبیری رنج می برد

وی افزود : این چالش ها در سال 99 بروز کرد 
اما به دهه 80 بر می گردد،از ابتدای سال 82  تا 
باید  وزارت صنعت  کردیم  اعالم  بارها  و  بارها   86
توسعه ای  شاخص های  جهت  دقیقی  استراتژی 

نه  باشد،متاسفانه  داشته  زنجیره  اقالم  کل  برای 
تنها آمایش سرزمینی بسیار دیر در صنعت فوالد 
توسعه  در  توازن  عدم  آن  کنار  در  بلکه  کرد  بروز 
پیدا  شمش  روزی  بودیم.  شاهد  را  فوالد  زنجیره 
نمی شد روز دیگر قراضه،روز بعدی آهن اسفنجی 
و غیره همچنان نیز زنجیره فوالد در تنش است و 
متاسفانه تدبیری برای آن اندیشیده نشده است. 
جمله  از  کرونا  بیماری   : کرد  تصریح  نور  دنیا 
چالش های بسیار بزرگ برای فوالدی ها در سال 
99 بود زیرا مسئولین کارخانجات در کنار استمرار 
ریزی  برنامه  نیز  پرسنل  سالمت  برای  باید  تولید 
نیز   بیماری  این  بحران  متاسفانه  و  می کردند 

همچنان محدودیت آفرین است. 
مواد اولیه و انرژی پایدار،خواسته فوالدی ها 
این صاحب نظر صنعت فوالد کشور خاطرنشان 
کرد : در سال 99،تامین پایدار انرژی )گاز و برق( 
که  شد  مطرح  دیگر  بزرگ  چالش  عنوان  به  نیز 
هنوز هم تدبیری برای تامین پایدار آنها اندیشیده 

نشده است.
صنایع  صاحبان  و  تولیدی  واحدهای  آنچه 
فوالدی از دولت مردان توقع دارند ایجاد یک بستر 
مناسب برای تامین پایدار مواد اولیه و ایجاد یک 
برای  ثبات  با  انرژی  تامین  برای  مدیریت منسجم 

واحدها هستند.
تن  میلیون  نیم  و  هفت   82 سال   : گفت  وی 
حدود  به  امروز  آمار  این  اما  داشتیم  فوالد  تولید 
که  می طلبید  لذا  است  رسیده  تن  میلیون   40
حاکمیت و دولت مدیریت مناسبی را برای تامین 
مواد اولیه و انرژی واحدهای فوالدی به کار ببندند 
که این مهم متاسفانه رخ نداد. سال 1400 نیز در 
شرایطی آغاز شد که هیچ دورنمای روشن و نقطه 
امیدوار کننده ای تاکنون در بخش های مختلف 
این  بر  است.تصور  نشده  مشاهده  فوالد  صنعت 
است که این چالش ها و محدودیت ها از نبود یک 
مدیریت منسجم در وزارت صمت نشات می گیرد. 
دنیا نور مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان یک 
صنعت  در  هنوز  که  عمیق  عارضه  و  چرکی  دمل 
دیگری  چالش  است  نکرده  باز  سر  کشور  فوالد 
برای این صنعت عنوان کرد و گفت : این موضوع 
نهایی  کننده  مصرف  که  است  این  مفهومش 
می کند،  خریــداری  که  محصـولی  مالیات  باید 
این  از  ها  دولت  نیز  دنیا  جای  همه  در  بپردازد. 

روش برای کسب درآمد استفاده می کنند.
اخذ  قانون  بودن  ناقص  دلیل  به  متاسفانه 
تولیدی  واحدهای  افزوده،  ارزش  بر  مالیات 
مختلف در حال حاضر با پرداخت و عدم پرداخت 
این مالیات مواجه هستند در صورتی که مصرف 
کننده نهایی هم محسوب نمی شوند و این دقیقًا 
نقض غرض است و به عنوان یک عارضه به زودی 
صنعت فوالد کشور را دست به گریبان خواهد کرد.
بازار فوالد  دولت اصل عرضه و تقاضا را در 

نادیده گرفته است
را  رانت  بساط  دستوری  گذاری  قیمت 

گسترانیده است
جمله  از  نیز  گذاری  قیمت  گفت:  وی 
برای صنعت فوالد کشور  ایجاد شده  دغدغه های 
در سال 99 بود که البته سنوات گذشته هم به نوع 

دیگری وجود داشت.
گذاری   قیمت  موضوع  در  دولت  متاسفانه 
بپذیرد  خواهد  نمی  و  است  بحران  دچار  فوالد، 
اقتصاد یک اصل اولیه به نام عرضه و تقاضا دارد 
که باید به آن احترام گذاشت زیرا این اصل تعیین 

کننده قیمت است.
تولید  برای  عالجی  هیچ  دستوری  قیمت های 
کننده و مصرف کننده نیست. واحدهای تولیدی 
درخواست شان از دولت حذف قیمت گذاری های 
در  شود.  برچیده  رانت  بساط  تا  است  دستوری 
استراتژی  مهمترین  بگویم  توانم  می  کالم  یک 
بر  تمرکز  صنعتی  واحدهای  برای   1400 سال 
،تامین  ثبات  با  اولیه  مواد  تامین  موضوع  سه 
انرژی مستمر و آزاد گذاشتن بازار برای رسیدن به 

قیمت های واقعی است.
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بادام فوالدی یا بریکت چیست؟
نبض  ضربان  صدای  تولید  خطوط  مسیر  در 
صنعت به گوش می رسد، صنعتگرانی که با عشق 
و اراده در خطوط تولید مشغول فعالیت هستند تا 
محصولی مزین به نشان ایرانی تولید کنند، از آقای 
پرسیدم  فوالدی  بادام  تولید  درخصوص  افتخاری 
فوالدی  بادام های  یا  سرد  بریکت  می گوید:  وی  و 
محصولی است که از آهن اسفنجی تولید می شود 
اینکه  به  باتوجه  آن  تولید  فرآیند  در  طوری که  به 
آهن اسفنجی باچه دمایی وارد ماشین بریکت زنی 
به دو گروه بریکت سازی سرد و گرم تقسیم  بشود 

می شود.
افزایش  در  را  جدید  روش  افتخاری  محسن 
و  می داند  موثر  اسفنجی  آهن  سرد  بریکت  تولید 
از  حاصل  نرمه  از  قبلی  روش های  در  می افزاید: 
خورده های آهن اسفنجی در فرایند تولید استفاده 
نیاز  جوابگوی  تولید  در  محدودیت  با  که  می شد 
شده  ابداع  جدید  روش  در  اما  نبود،  فوالدسازان 
چندین  تولید  میزان  ایرانی،  نفس  تازه  مهندسان 

برابر شده و به صنعت فوالد رونق بخشیده است.
سختی های  از  فوالد  سختگوش  مهندس  این 
دنیا  در  فرد  به  منحصر  روش  این  پیاده سازی 

می گوید و تصریح می کند: دو سال طول کشید که 
بتوانند  نایین  فوالد  تجربه  با  مهندسان  و  نخبگان 

این روش را اجرایی کنند.
از  کار  ابتدای  در  افتخاری می افزاید:  مهندس 
این روش در  پیاده سازی  اروپایی برای  مهندسان 
ایران مشاوره گرفته شد، اما آن ها که تجربه این کار 
را نداشتند و سختی رفت و آمد در دوران تحریم را 
کار  این  عهده  از  نتوانستند  وجود  این  با  داشتند 

برآیند.
در حوزه صنعت  تجربه  با سال ها  این صنعتگِر 
بریکت  تولید  خطوط  متخصصان  انگیزه  از  فوالد 

نفــس تــازه فوالدســازان بــا بــادام ســوغات اصفهــان
▪ نگارنده: اکرم قائدی

بادام های فوالدی سوغات اصفهان جان تازه بر کالبد صنعت فوالدسازی در شمال کشور دمیده است.
داســتان ســختی های تولیــد ایــن محصــول فــوالدی بــه روشــی جدیــد در جهــان انگیــزه ای در مــن ایجــاد کــرد تــا از نزدیــک از کارخانــه 

بازدیــد کنــم و بــا فراینــد تولیــد بــادام فــوالدی یــا بریکــت بــه روش ســرد آهــن اســفنجی آشــنا شــوم.
در یکــی از روز هــای بهــار در ســال تولیــد، پشــتیبانی ها و مانــع زدایــی هــا بــه کارخانــه ای بــه ظاهــر ســاده بــا فنــاوری منحصــر بــه فــرد 
در گوشــه ای از کویــر ناییــن در ۱۵۰ کیلومتــری شــرق اصفهــان ســفر کــردم در ایــن بازدیــد بــا محســن افتخــاری از فوالدســازان برتــر 
کشــور کــه سال هاســت در حــوزه صنعــت فــوالد فعــال اســت همــراه شــدم، صنعتگــری ۶۰ ســاله کــه َگــرد صنعــت بــر چهــره اش نمایــان 

اســت و می گویــد: ســال ها باعشــق و اراده فوالدیــن در ایــن صنعــت مشــغول اســت. 
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صنعتی  گروه  شرایط  این  در  می گوید:  چنین 
فوالد نایین پس از یک سال تالش بی وقفه شبانه 
روزی موفق به پیاده سازی این روش بومی در این 
کارخانه شدند و به تولید بادام های فوالدی به روش 
بریکت  به  اسفنجی  آهن  از  مستقیم  طور  به  سرد 

سرد دست یافتند.
اسفنجی در  آهن  ورودی  وی می افزاید: دمای 
برابر  اسفنجی،  آهن  سرد  روش  به  بریکت  تولید 
دمای محیط است به طوری که یکی از مزیت های 
آهن  بر اصالح عیوب  بریکت عالوه  نوع  این  مهم 
در  آلیاژی  افزودن عناصر  امکان  آن،  در  اسفنجی 
سفارش  به  اسفنجی  آهن  بریکت  تولید  مرحله 

خریدار است.

چهارمیلیون  با  بریکت  تولید  خط  راه اندای 
یورو سرمایه گذاری

بزرگترین  اصفهان  شرق  کیلومتری   ۱۵۰ در 
کارخانه تولید بریکت آهن سرد اسفنجی در کشور 

فعال است.
و  توانمند  فوالدسازان  دانش  کارخانه  این  در 
پیاده سازی شده است، حسین علی  ایرانی  نخبه 
نایین  در  بریکت  تولید  کارخانه  مدیر  یزدان مهر 
دانش  روزی  شبانه  و  وقفه  بی  تالش  با  می گوید: 
فنی تولید بریکت به روش سرد از آهن اسفنجی با 
ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال در این واحد صنعتی 

بزرگ در کویر راه اندازی شده است.
کارخانه  این  تولید  خطوط  سالن های  در 
مشاهده  بریکت  تولید  فرایند  مشغول  را  کارگرانی 
آهن  شارژ  درحال  آینده  به  امید  با  که  می کنم 
بادام  به  تبدیل  برای  تولید  خط  در  اسفنجی 
فوالدی هستند، حمیدرضا نقدی مدیر مهندسی 
و  سختی ها  از  هم  نایین  بریکت  تولید  کارخانه 
فراز و نشیب پیاده سازی خط تولید این محصول 
می گوید و می افزاید: با کار بر روی انواع افزودنی ها 
و چسب های مجاز در فوالد موفق به فشرده سازی 
آهن اسفنجی و تبدیل آن به بریکت با روش سرد 

شدیم.
از  هم  کارخانه  تولید  مدیر  انصاری  ناصر 
تولید  در  اسفنجی  آهن  سرد  روش  ویژگی های 
بریکت سخن می گوید و تصریح می کند:در روش 
افزودنی  میزان  کمترین  با  اسفنجی  آهن  سرد، 
که برای ذوب مضر نباشد ترکیب و پس از پرس با 

فشار ۲۴۰ بار غربالگری و به محصول نهایی تبدیل 
می شود. 

افزایش راندمان ذوب تا ۳۰ درصد در روش 
سرد تولید بریکت از آهن اسفنجی

در این کارخانه بریکت برای ذوب بهتر در ابعاد 
بزرگتر از آهن اسفنجی تولید می شود.

فرزانه بندعلی مسول آزمایشگاه کارخانه تولید 
ونیمی  برابر  دو  حجمی  جرم  نایین  فوالدی  بادام 
افزایش  در  را  اسفنجی  آهن  با  مقایسه  در  بریکت 
راندمان ذوب تا ۳۰ درصد موثر می داند و می گوید: 
سهولت در حمل ونقل، امکان نگهداری به مدت 
از  محیطی  زیست  خطرات  وکاهش  طوالنی 

ویژگی های این محصول فوالدی است.
لیال رضایی مدیر کنترل کیفی این کارخانه هم 
در  موجود  عناصر  بودن  مشخص  می کند:  بیان 
بریکت و نداشتن آلودگی قلع و روی باعث شده در 
کیفیت آنالیز تولیدی فوالد تأثیرگذار باشد و با این 
ویژگی های مطلوب این کارخانه تنها با ۳۰ درصد 

ظرفیت فعال است.
روند  قرارگرفتن  جریان  در  برای  گرفتم  تصمیم 
تولید فوالد با بریکت سرد آهن اسفنجی به کارخانه 

تولید فوالد در رشت سفر کنم.
در  اصفهان  کیلومتری   ۷۰۰ در  که  تحفه ای 
شمال کشور شهر رشت کام صنعتگران را شیرین 
بادام های  با  آن  فوالدسازان  نبض  بطوری که  کرده 

فوالدی تولیدی کارخانه نایین می زند. 

با بریکت  تضمین حیات فوالدسازان شمال 
سردآهن اسفنجی

برای آشنایی با فرایند تولید این محصول در این 
طرح  مدیر  شکن  گردان  تورج  با  فوالدی  کارخانه 
وارد  رشت  در  آن  تولید  شرکت  در  اسفنجی  آهن 

به محصول بریکت سرد  با اشاره  گفتگو شدم وی 
می گوید:  کوره،  به  شارژ  حال  در  اسفنجی  آهن 
فوالدسازی  صنعت  خوراک  فوالدی  محصول  این 
شمال کشور است به طوریکه در هوای مرطوب و 
پر باران شمال ادامه حیات فوالدسازان این منطقه 

را تضمین کند.

است  دوسالی  که  فوالد ی  بادام  یا  بریکت 
نبض فوالدسازان با آن می زند

بهره  معاون  دفتر  سمت  به  گزارش  ادامه  برای 
دهدار  فرزاد  می شوم،  هدایت  شرکت  این  برداری 
از مزایای اجرای این طرح فوالدی سخن می گوید 
روش  این  به  دستیابی  از  پیش  می کند:  اظهار  و 
جدید بیشتر مواد اولیه تولید فوالد از قراضه و آهن 
اسفنجی بوده و این روز ها قراضه که کمیاب است 
و  نمی آورد  دوام  رطوبت  در  هم  اسفنجی  آهن  و 

بریکت جایگزین مناسِب قراضه است.
با مدیر عامل کارخانه ای در رشت که از بریکت 
بهره برداری  فوالد  تولید  در  اولیه  مواد  عنوان  به 
می گوید:  هویدا  سجاد  شدم،  همراه  می کند 
بادام های فوالدی نایین ۲۰ درصد بهره وری تولید 

فوالد را افزایش داده است.
از وی در خصوص مزایای این محصول پرسیدم 
که در پاسخ می گوید: پیش از این با استفاده از آهن 
اسفنجی در زمان ۱۸۰ دقیقه ای ذوب می گرفتیم 
درحالیکه با استفاده از بریکت سرد آهن اسفنجی 

این زمان به ۱۱۰ دقیقه رسیده است.
بهزاد نصیری مدیر کنترل کیفی هم از کیفیت تولید 
محصول فوالدی با استفاده از بادام فوالدی سوغات 
نایین می گوید و می افزاید: از وقتی از بریکت استفاده 
می شود، محصولی با  کیفیت تر تولید می شود و دور 

ریز آن کمتر از آهن اسفنجی است. 
تأمین مواد اولیه مهمترین دغدغه در فرایند 

ــد  ــغول فراین ــی را مش ــه كارگران ــن كارخان ــد ای ــوط تولی ــالن های خط در س
ــارژ  ــال ش ــده درح ــه آین ــد ب ــا امی ــه ب ــم ك ــاهده می كن ــت مش ــد بریک تولی
ــتند... ــوالدی هس ــادام ف ــه ب ــل ب ــرای تبدی ــد ب ــط تولی ــفنجی در خ ــن اس آه
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تولید بریکت
مسووالن  دغدغه  مهمترین  اولیه  مواد  تامین 
کارخانه بریکت سازی نایین شده است، مدیر عامل 
از بی تعهدی در تامین  نایین هم  کارخانه بریکت 
مواداولیه از دغدغه های کارخانه برای تولید بریکت 
می گوید و می افزاید: در حال حاضر یک کیلوگرم 
کارخانه  این  برای  شده  نظرگرفته  در  مواداولیه  از 
 ۳۰۰ برداری  بهره  پروانه  درحالیکه  نشده  تامین 

هزار تن است که باید تامین شود.
این درحالیست که با درخواست آهن اسفنجی 
و  بزرگترین  نخستین،  یاران  پوالد  پارس  شرکت 
آهن  سرد  بریکت  کننده  تولید  تخصصی ترین 
اسفنجی بخش خصوصی سال ۹۷ با هدف تأمین 
فوالدسازی  واحد های  برای  کیفیت  با  اولیه  مواد 
به ظرفیت ۳۶۰  الکتریک(  و قوس  )القایی  کشور 

هزار تن در سال در نایین موافقت شده است
کارخانه،  بهره برداری  پروانه  طبق  زارع  مهدی 
وزارت خانه را متعهد به تأمین ۳۰۰ هزار تن آهن 
اسفنجی می داند و می افزاید: در سه سال گذشته 
این شرکت نتوانسته است به ظرفیت موجود برسد 
و تنها دلیل آن این است که نرخ بازار آزاد هر یک 
کیلوگرم آهن اسفنجی هفت تا هشت هزار تومان 
و نرخ مصوب هر یک کیلوگرم آهن اسفنجی پنج 
هزارو ۵۰۰ تومان است به طوریکه کیلویی ۲ تا ۲ 
آن  تأمین  و  دارد  قیمت  تفاوت  تومان   ۵۰۰ هزارو 

کمر صنعت را شکسته است.

مواد  تأمین  روند  ادامه  با  کارخانه  تعطیلی 
اولیه از دالالن و واسطه ها 

کارخانه  مدیره  هیئت  عضو  افتخاری  محسن 
از  را  اسفنجی  آهن  اولیه  مواد  تامین  هم  نایین 
دالالن و واسطه ها می داند و می گوید: برای سرپا 
نگه داشتن کارخانه و تعهدات خود به تامین بادام 
آهن  تامین  به  مجبور  کشور،  فوالدسازان  فوالدی 
این  ادامه  و  و واسطه ها شدیم  از دالالن  اسفنجی 

روند خاموشی کارخانه را به دنبال خواهد شد.
این درحالیست که براساس گزارش های انجمن 
سنگ ایران، در سال بیش از ۲۴ میلیون تن آهن 
رسمی  آمار های  طبق  و  می شود  تولید  اسفنجی 
آهن  تن  ماه گذشته گذشته ۶۶۶ هزار  در هشت 
اسفنجی صادر شده و نبود آن شرکت های کوچک 
سردرگمی  چرایی  است،  زده  زمین  به  را  فوالدی 

صنایع کوچک برای تأمین مواد اولیه سوالی بود که 
با وجود پیگیری بی نتیجه ماند.

آمار ها نشان می دهد که ۱۰۰ شرکت کوچک و 
متوسط برای تولید محصول نهایی خود نیاز به آهن 
اسفنجی دارند موضوعی که درصورت بی اعتنایی 

مسووالن در آینده با مشکل روبرو می شود.
بزرگترین  از  یکی  عنوان  به  ایران  امروزه 
دنیا  در  اسفنجی  آهن  تولیدکننده  کشور های 

شناخته می شود. 
از آنجا که تقریبا تمام واحد های احیای مستقیم 
فعال در کشور، آهن اسفنجی سرد تولید می کنند، 
آهن  نقل  و  حمل  و  سازی  ذخیره  در  آن ها  اغلب 

اسفنجی خود مشکالتی داشته اند.
زمانی  فوالد  صنعت  چراغ  داشتن  نگه  روشن 
از  دالالن  و  واسطه ها  دست  که  می شود  حاصل 
حلقه این صنعت حذف شود تا صنعتگر بتواند با 

امید به حمایت از تولید چرخ صنعت را بچرخاند.

ــد  ــرای تولی ــط ب ــک و متوس ــركت كوچ ــه 1۰۰ ش ــد ك ــان می ده ــا نش آمار ه
محصــول نهایــی خــود نیــاز بــه آهــن اســفنجی دارنــد موضوعــی كــه درصورت 

ــرو می شــود. ــا مشــکل روب ــی اعتنایــی مســووالن در آینــده ب ب
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قیمت فوالد در بازار مسکن،
به چشم نمی آید

ملکی  ارزش  بانکی،  طال،سود  قیمت  آزاد،  ارز 
سیاست گذاری های  و  ساخت،تصمیمات  منطقه  
بازار.  در  مسکن  تقاضای  و  عرضه  میزان  دولت، 
همچنین  و  داللی  بازارگردانی  مهم  عامل  دو 
به  سودآفرین  و  سرمایه ای  کاال  سمی  بسیار  نگاه 
به عنوان  تولید مسکن  به  منجر  نهایتًا  ساختمان 
پارامترهای  مجموع  می شود.  سرمایه  انباشت 
عنوان شده در نهایت، قیمت یک مترمربع فروش 

مسکن را تعیین می کنند.
قیمت فوالد در بازار مسکن، به چشم نمی آید  
تصریح  ساختمان  صنعت  نظر  صاحب  این 
کوچک  شهرهای  در  ساخت  مترمربع  یک  کرد: 
حدود 4 میلیون تومان هزینه دارد و فروش همان 
ملک کمتر از 8 میلیون تومان نیست. این هزینه 
برای ساختمان مشابه در شهرهای بزرگ حدود 2 
میلیون تومان اختالف دارد اما قیمت آن حداقل 
20 میلیون تومان است. یعنی هزینه ی مصالح در 
قیمت فروش بازار مسکن تقریبًا به نیم تا یک پنجم 
تقریبًا   آن  در  فوالد  قیمت  و  کند  پیدا می  کاهش 
نا پیدا است. شایعات دالالن در حال پاس دادن 
دستمزدهاست  و  مصالح  سمت  به  گرانی  عامل 
که این موضوع یک فریب و استراتژی مارکتینگی 
است نه یک واقعیت. همین مسأله را در سازمان 
کار  ارزش  سازمان  داریم.  نیز  مهندسی  نظام 
مهندسی را پایین می آورد با این توجیه که قیمت 
که  حالی  در  کند.  متعادل  را  ساختمان  بازار 
عوامل و پارامترهای دیگری موجب گرانی مسکن 

می شوند که خارج از کنترل قرار دارند.

کریمیان در خصوص میزان مصرف فوالد در هر 
متر مربع مسکن گفت : فوالد در سازه های فلزی 
قاب  مرکز،  غیر هم   یا  مرکز  مهاربندی هم  از  اعم 
خمشی معمولی،متوسط و ویژه در ساختمان های 
تا   35 بین  مجموع  در  مرتبه  بلند  تا  مرتبه  کوتاه 
120 کیلوگرم به شکل پروفیل های فوالدی و برای 
خمشی  قاب  یا  برشی  دیوار  با  بتنی  سازه های 
شکل  به  کیلوگرم   70 تا   35 ویژه،بین  و  متوسط 
بتنی  دال  سقف  انواع  برای  و  میلگرد  و  آرماتور 
ساده،پیش تنیده و پس تنیده، دال  های مجوف 
و سقف های کامپوزیت نیز بین 8 تا 18 کیلوگرم 

فوالد به شکل آرماتور مصرف می شود. 
بازارگردانی داللی و تبدیل مسکن به کاالی 

سرمایه ای،دو عامل اصلی گرانی هستند 
اثرگذاری  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
صنعت  در  فوالد  مصرف  میزان  این  اقتصادی 
ساختمان طبق آن چه برخی علت گرانی مسکن 
فوالد  گرانی  بازار،  فعلی  وضعیت  توجیه  برای  را 
عنوان می کنند صحت دارد و قیمت مسکن تابع 
مسأله ی  گفت:  چنین  است،  پارامترهایی  چه 
ذاتًا  ساختمان،  مربع  متر  یک  شده   تمام  قیمت 
مربع  متر  یک  فروش  قیمت  با  عمیقی  تفاوت 
از  است  تابعی  تمام شده  قیمت  دارد.  ساختمان 
هزینه های زمین، جواز، مهندسی، مصالح، حمل 

و نقل، دستمزدها و هزینه های جاری.
تمام  قیمت  از  است  تابعی  فروش  قیمت  اما 
بازار،  تورم  نرخ  وضعیت  بعالوه   ساختمان  شده  
نرخ گرانی )که کاماًل متفاوت از تورم است(، نرخ 

مدیرعامل مؤسسه تحقیقات و توسعه سازه های 
قاب فلزی سبک در خصوص علت کاهش مصرف 
با  صرفًا  فرمایان  کار  گفت:  ساختمانی  فوالد 
محاسبه قیمت مصالح و دستمزدها تصور می کنند 
در  بتنی  ساختمان  مربع  متر  یک  ساخت  هزینه 
ارزانتر است اما یک ساختمان  با فوالدی  مقایسه 
به حداقل 5  آن،  نوع فوالدی  با  بتنی در مقایسه 
برابر زمان ساخت بیشتری نیاز دارد و هزینه های 
دستمزدها  و  مصالح  به  مدت  این  در  نیز  اجرایی 
می  نزدیک  فوالد  قیمت  به  نهایتًا  و  شده  اضافه 
مصالح  چکانی  قطره  خرید  دیگر،  دلیل  شود. 
فشار  کند  می  احساس  کارفرما  که  است  بتنی 
سرمایه  بازگشت  تسریع  مقابل،  در  ندارد.  مالی 
رکود  نرخ  کاهش  موجب  فوالدی  ساختمان  در 
سرمایه شده و همچنین ارزش معماری و سازه ای 

ساختمان فوالدی مورد توجه واقع نمی شود. 
کیفیت  کنترل  و  مصالح  بودن  استاندارد 
از  باالتر  بسیار  فوالدی  های  سازه  در  ساخت 

بتنی است
و  طراحی  نامه  آیین  تدوین  کمیته  ارشد  عضو 
اجرای سازه های سبک فوالدی گفت : در کشور 
پرخطر  مناطق  در  بزرگ  شهرهای  اکثر  که  ایران 
عملکرد  از  فوالدی  های  سازه  دارند،  قرار  زلزله 
بسیار بهتری برخوردارند و در نتیجه امنیت بیشتر 
و خسارات مالی و جانی کمتری ایجاد می شود. 
همچنین کیفیت اجرایی در سازه های فوالدی به 
دلیل استاندارد مصالح و کنترل کیفیت ساخت، 
آسان تر و بسیار باالتر از کیفیت سازه های بتنی 

صنعت ساختمان و به طور مشخص مسکن به  عنوان یکی از مهم ترین نیازهای اقشار جامعه و به ویژه جوانان همواره مطرح است. با وجود اینکه 
ساالنه در این بخش زیربنایی هزینه های هنگفتی می شود اما دغدغه تامین مسکن استاندارد هنوز پابرجاست. ابعاد گوناگون این مبحث در گفتگو 
با مسعود کریمیان مدیرعامل مؤسسه تحقیقات و توسعه سازه های قاب فلزی سبک، عضو ارشد کمیته تدوین آیین نامه طراحی و اجرای سازه های 

سبک فوالدی و مشاور وزارت راه و شهرسازی مورد کنکاش قرار گرفته است که ادامه از نظرتان می گذرد. 
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کردیم،  تجربه  که  متعددی  های  زلزله  در  است. 
ای  سازه  های  آسیب  دالیل  ترین  مهم  از  یکی 
بتن  نبودن  استاندارد  بتنی،  های  ساختمان  در 
را می  یا دو طبقه  اینکه یک  آنهاست. مورد دیگر 
سازند و میلگرد انتظار می گذارند تا در آینده که 
تأمین هزینه کردند ساختمان را ادامه بدهند. این 
امر با سازه های فوالدی به راحتی میسر است ولی 
جهانی  استانداردهای  نظر  از  بتنی  های  سازه  با 
باز  ایران  مهندسی  ساختار  در  اما  بوده  ممنوع 
مانده است. این تفکرات نادرست منجر به کاهش 
مصرف پروفیل های فوالدی و روند خطرآفرینی در 

ساختمان می شود. 
مهم ترین حلقه مفقوده صنعت ساختمان، 
فقدان سیاست گذاری صحیح عمران کشور 

است
صنعت  که  است  این  حقیقت  داد:  ادامه  وی 
مستهلک  و  فرسوده  ما  کشور  در  ساختمان 
گذشته  سال   20 طول  در  که  این  با  است، 
تالش های آکادمیک قابل تحسینی انجام گرفته و 
شرکت های دانش بنیان نوظهوری با گرایش های 
فناوری های نوین به منصه ی ظهور رسیده اند اما 
از نظر قانون گذاری در شرایط خوبی قرار نداریم. 
از  پس  اخیرًا  ساختمان  ملی  مقررات  نهم  مبحث 
15 سال تأخیر با ویرایش جدیدی ابالغ گردید و 
مبحث دهم  نیز که سازه های فوالدی است،هنوز 
نیز  زلزله  نواقص بسیاری دارد. استاندارد 2800 
دارای نواقص متعددی است و ضوابط مشخصی 
برای محدودیت ساخت وساز در مناطق زلزله خیز 
نداریم. مشخص است که رفتار سازه ای فوالد در 
با  کامپوزیت  های  سقف  یا  جانبی  نیروهای  برابر 
به  نسبت  باالتری  پذیری  توجیه  فوالدی،  عرشه 
سازه ها و مصالح بتنی و سقف تیرچه بلوک دارد 
ولی کارفرما را در انتخاب آزاد است و بدون هیچ 
بنابراین  شود.  می  مصالح  انتخاب  وارد  ضوابطی 
به  ساختمان  صنعت  مفقوده  حلقه  مهم ترین 
صحیح  گذاری  سیاست  فقدان  بنده،  اعتقاد 
عمران کشور است که نیاز به بازنگری جدی دارد. 
با  که  کشور  جوان  پژوهشگران  و  نخبگان 
مقاالت در حد کنفرانس های جهانی تولید علم و 
محتوا می کنند، متاسفانه در این سیاست گذاری 

ها جایگاهی ندارند.
شهرسازی  و  راه  وزارت  بازرسی  ویژه  مشاور 
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بخشنامه های  یا  گذاری  سیستم  خصوص  در 
نیز  محصوالت  قیمت  تعیین  برای  دستوری 
اظهار نمود: در کشورهای غربی که عمدتًا دارای 
سیاست های امپریالیستی و سرمایه داری مطلق 
هستند هرگز نمی بینیم که به اندازه کشور عزیز 
ما نرخ قیمت گذاری رها شده باشد. در اقتصاد، 
اصلی  به نام بازار آزاد وجود دارد اما طبق نظریات 
آدام اسمیت و میلتون فریدمن این آزادی محض 
که  است  حاکم  آن  بر  دولت  نظارت  بلکه  نیست، 
مانع از رشد داللی و افزایش سرسام آور قیمت ها 
شهرداری ها  آمریکا،  در  نمونه  برای  شود.  می 
در  و  هستند  امالک  ارزش  حدود  تعیین  عامل 
محدوده شهرداری کسی حق گرانفروشی ندارد، 
از شهر یک  حال اگر کسی در یک منطقه خارج 
ایجاد  ای  افزوده  ارزش  درحقیقت  و  ساختمان 
کرده باشد می تواند خودش قیمت گذاری کند. 

قیمت محصول به هزینه های تأمین و تولید 
بستگی دارد 

وی اضافه کرد: از طرفی، تحمیل دستور برای 
ساختمانی،  مصالح  و  محصوالت  قیمت  تعیین 
امری اشتباه است زیرا قیمت تولید یک محصول، 
وابسته  داللی  بازار  وضعیت  به  که  آن  از  بیش 
دارد.  بستگی  وتولید  تأمین  هزینه های  به  باشد، 
نقل،دستمزدها  و  حمل  اولیه،  مواد  تأمین  یعنی 
و  عوارض  تا  تولیدی  مرکز  جاری  هزینه های  و 
معین  سود  عالوه  به  می بندد  دولت  که  مالیاتی 
تولید کننده، مجموعًا هزینه تولید و قیمت نهایی 
را  قیمت  این  می کنند.  تعیین  را  محصول  یک 
در  نمود.  تعیین  بخشنامه  و  دستور  با  نمی توان 
نهایت نیز با چنین دستوراتی برای کنترل قیمت 
دستمزد  مهندسی،  حق الزحمه  سیمان،  آهن، 
کمترین  نمی توان  و...   پروفیل  و  کارگران،لوله 

ساختمان  و  مسکن  گرانی  کاهش  در  اثری 
گذاشت زیرا نرخ گرانی مسکن متأثر از این عوامل 
نیست. بازار ساختمان حالتی مافیایی پیدا کرده 
برای مصالح  قیمت  تعیین  مافیا دستور  این  در  و 
است.  آن  گشاد  سر  از  شیپور  زدن  دستمزدها،  و 
فروش  قیمت  برای  باید  دستور  این  حقیقت  در 

ساختمان باشد نه قیمت تمام شده آن.  
وی در پاسخ به این سوال که کاهش فاصله بین 
قیمت واحد مسکونی و قدرت خرید مردم را چگونه 
یک  موضوع  این  گفت:  کرد،  برطرف  توان  می 
سیاست  مسیرهای  با  طرفه  دو  اقتصادی  تعامل 
باید  طرف  یک  از  است.  مشخص  کاماًل  گذاری 
دیگر  سوی  از  و  شود  کنترل  مسکن  بازار  فضای 
فروش  قیمت  پارامترهای  تمام  کنترل  نیازمند 
با سه راهبرد مشخص: نخست محدودیت  است. 
سرمایه  ممنوعیت  دوم  ملکی،  ارزش  سقف 
و  مسکن  احتکار  و  انباشت  تولید،  برای  گذاری 
و  دولت  توسط  مسکن  داللی  شدید  کنترل  سوم 
با  نتوانند  دالالن  که  طوری  به  تعزیرات  سازمان 
سرمایه گذاری سودجویانه موجب افزایش قیمت 
شوند، قیمت مسکن تا حد زیادی کنترل شده و 

کاهش پیدا می کند.
وی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر باید درآمد 
وقتی  مثال  طور  به  کند،  پیدا  افزایش  مردم 
به  سال،  سه   ظرف  بازار  اقتصاد  بر  حاکم  نرخ 
نرخ  اما  می کند،  پیدا  افزایش  برابر  هشت  میزان 
یابد،  می  افزایش  درصد   20 فقط  دستمزدها 
خرید  قدرت  نام  به  بحثی  دیگر  که  است  واضح 
به  نیز  دیگر  سوی  از  ندارد.  موضوعیت  اصاًل 
دلیل اینکه مشاوران امالک از درصد فروش سود 
قیمت  افزایش  برای  بدیعی  های  روش  برند،  می 
شهرهای  در  امروزه  کنند.  می  خلق  ساختمان 

واحدی،جای  قیمت  به  فروش  جدید  بزرگ،روش 
یک  این  گیرد.  می  را  مربع  متر  قیمت  به  فروش 
های  سال  در  که  است  مسکن  گرانی  در  فاجعه 
ساختمان  قیمت  افسارگسیختگی  موجب  آینده 
می شود. یعنی اگر یک واحد 100 متری به ازای 
متری 15 میلیون تومان قیمتی معادل یک و نیم 
تومان  میلیارد   2 را  آن  جمع  سر  دارد،  میلیارد 
قیمت  جای  به  عبارتی  به  گذارند!  می  قیمت 
برای یک مترمربع،برای یک واحد قیمت  گذاری 
کلی می گذارند.   وی با تأکید بر اهمیت »توسعه 
برای  داد:  توضیح  ساختمان  صنعت  در  پایدار« 
مصالح ساختمانی باید استانداردهای ارتقاء یافته 
نظیر  متعددی  دالیل  به  امروزه  باشیم،  داشته 
گازهای آالینده شدید)1 تن دی اکسید کربن به 
مانند  طبیعی  منابع  غارت  سیمان(،  تن   1 ازای 
ماسه  معادن  )برای  ها  دشت  و  ها  رودخانه  بستر 
و سیمان(، تولید مصالح غیرقابل بازیافت و انبوه 
بتنی  مصالح  ساختمانی،  های  نخاله  و  ضایعات 
همچنین  نیستند.  برخوردار  مناسبی  توجیه  از 
دلیل  سه  به  بتنی  مصالح  خیز،  زلزله  مناطق  در 
مهم ضعف در اجرا، نوع رفتار سازه ای و سنگینی 
ساختمان و جذب بیشتر نیروی جانبی، از دوام و 

پایداری کافی برخوردار نیستند. 
ساختمانی  ترکیب  بهترین  کریمیان،  گفته  به 
روش  با  فوالدی  های  سازه  قالب  در  تواند  می 
های بهینه مانند مقاطع مهندسی شده همچون 
مقاطع HP و مقاطع بسته، عناصر سازه ای پیش 
مانند  سبک  دیوارهای  نصب،  آماده  و  ساخته 
دیوارهای  یا   LSF دیوارهای   ،AAC بلوک های 
فوالدی،  عرشه  های  سقف  ساخته،  پیش  پانلی 
 CBF، EBF، سیستم های مهاربندی به روز مانند
KBF و مهاربندهای پیشرفته BRBF یا دیوارهای 
 RBS سیستم  مانند  اتصاالتي  و  فوالدی  برشی 

باشد.
وی در پایان گفت: بنابراین جهت گیری صنعت 
ساختمان و تولید مصالح باید به سمت استراتژی 
سازی،  مقاوم  سازی،  سبک  چهارگانه  های 
لذا  و  برود  سازی  ساخته  پیش  و  سازی  صنعتی 
مهندسی،ارتقاء  فنی  دانش  افزایش  با  است  نیاز 
باالدستی،  های  سیاست  و  اسناد  و  ملی  ضوابط 
آگاهی بخشی و فرهنگ سازی، مصرف کنندگان 

به سمت استفاده از این مصالح هدایت شود.  

امری  و مصالح ساختمانی،  تعیین قیمت محصوالت  برای  تحمیل دستور 
اشتباه است زیرا قیمت تولید یک محصول، بیش از آن که به وضعیت بازار 

داللی وابسته باشد، به هزینه های تأمین وتولید بستگی دارد. 

در مناطق زلزله خیز، مصالح بتنی به سه دلیل مهم ضعف در اجرا، نوع 
رفتار سازه ای و سنگینی ساختمان و جذب بیشتر نیروی جانبی، از دوام 

و پایداری کافی برخوردار نیستند. 
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بین  کنفرانس  کاالنیش،  انگلیسی  مؤسسه 
المللی آهن قراضه را به صورت مجازی و با حضور 
زمینه صنایع  در  و خبره  المللی  بین  14 سخنران 
زمانی  محوریت  با  فوالدسازی  اولیه  مواد  و  فوالد 
ترکیه ،چهارشنبه 10 مارس 2021 )۲۰ اسفند 99( 
برگزار کرد. در این کنفرانس کیوان جعفری طهرانی 
تحلیل گر ارشد بازارهای بین المللی سنگ آهن و 
فوالد،طی سخنرانی به مزایای مقایسه تولید فوالد از 
طریق کوره قوس الکتریکی و کوره بلند پرداخت. در 
ادامه بخشی از مهمترین مباحث ارائه شده توسط 

وی عنوان می شود.
از انتظار  خروجی این کنفرانس اندکی متفاوت 
را  متعددی  های  پروژه  چین  بود  این  بود،ذهنیت 
معرفی نماید اما تاکید این کشور بیشتر بر ساخت و 
ساز مسکن قرار گرفت و البته پروژه های زیر بنایی 
جدید معرفی نشد. سیاست این کشور در 2021 و 
اوایل 2022 ،کاهش انتشار دی اکسید کربن برای 
تولید فوالد سبز است و این موضوع تا نشست بعدی 
کنگره  که) مارس 2022 ، اسفند 1400( خواهد 

بود،ادامه دارد. 
سال  در  فوالد  تولید  رکورد  چین  بود  این  تصور 
2020 که 1 میلیارد و65 میلیون تن بود را می شکند، 
و  میلیارد   1 حدود  چین  فوالد  ظرفیت  چند  هر 
این  150 میلیون تن است ولی شواهد حاکیست 
کشور سیاستی برای افزایش تولید فوالد،به صورت 
شاخص در سال 2021 نخواهد داشت و تولید فعلی 
نه تنها جوابگوی نیاز داخلی خواهد بود،بلکه قابلیت 

صادرات دارد. 
چین در سال 2019 میالدی حدود 55 میلیون 
در سال 2020  که  کرد،در صورتی  فوالد صادر  تن 
کمترین  که  تن  میلیون   15 حدود  به  صادراتش 
رکورد صادرات چین از سال 2009 میالدی به بعد 

می باشد،تنزل یافت اما چرا این اتفاق رخ داد؟ زیرا 
چین در سال گذشته مصرف کننده،ِصرف فوالد بود 
و حتی به طور هیجانی نسبت به واردات فوالد اقدام 

کرد.  
 2021 سال  در  چین  فوالد  صادرات  معتقدم 
احتمااًل بین 50 الی 60 میلیون تن است که مازاد 
نیاز داخلی است و صادر می کند و تاثیر جدی بر 
کاهش قیمت جهانی فوالد ندارد. در شش ماه اول 
سال 2021 قیمت فوالد روند رشد را ادامه می دهد 
زیرا حضور چین در بازار صادراتی به صورت جدی 
نیاز  تامین  جهت  واردات  به  نسبت  و  است  کمتر 
داخلی اقدام می کند اما در شش ماه دوم 2021 که 
از تابستان به بعد است باعث می شود قیمت فوالد 
اندکی کاهش پیدا کند و یا حداقل افزایش بیشتری 
پیدا نکند و قطعًا انتظار رکوردهای قیمتی مثل 800 
دالر برای شمش فوالد را قطعًا تا پایان سال 2021 

نخواهیم داشت. 
چین قبال اعالم کرده بود در سال جاری میالدی 
و 300  وارد می کند  آهن قراضه  تن  میلیون   300
میلیون هم مصرف داخلی دارد ولی شواهد نشان 
داد مقدار موجودی آهن قراضه در بازار جهانی این 
در  قراضه  آهن  مصرف  طرف  آن  نیست،از  میزان 
الکتریکی حدود 15 درصد است  کوره های قوس 
و با توجه به اینکه اکنون ظرفیت تولید فوالد توسط 
کوره قوس الکتریکی در چین حدود 130 الی 150 
میلیون تن است و به روایتی حدود 13 الی 15 درصد 
از  تولید فوالد چین توسط کوره های قوس الکتریکی 
و بقیه آن توسط کوره های بلند انجام می شود، پس 

چین برای مصرف آهن قراضه، محدودیت دارد. 
برنامه  چین  بودیم  شاهد  ادامه  در  که  هرچند 
به ظرفیت کوره های  اضافه کردن 60 میلیون تن 
قوس الکتریکی را در سال  2020 و جایگزین کردن 

میلیون  این 60  دارد،اگر  را  بلند  های  کوره  بجای 
هم در طول سال 2021 را با اعداد 130 الی 150 
میلیون تن تولید فعلی کوره قوس الکتریکی جمع 
کنیم به عددی حدود 20 درصد تولید فوالد توسط 
 2021 سال  پایان  در  الکتریکی  قوس  های  کوره 
صورت  به  مقدار  این  بیشتر.    رسید،نه  خواهیم 
ترکیبی از بازار داخلی و واردات تامین می شود و عدد 
600 میلیون که برای مصرف سالیانه قراضه پیش 
بینی شده بود به 300 میلیون تن در سال کاهش 
می یابد،این روند نشان می دهد چین همچنان در 
سال 2021 وابسته به واردات سنگ آهن است،هر 
چند که این وابستگی در طول سال 2021 به علت 
افزایش واردات آهن قراضه و برداشتن تعرفه وارداتش 
از دو در صد به صفر درصد و حدود 20 درصد کاهش 
خواهد یافت. یعنی واردات سنگ آهن چین که در 
سال 2020 به میزان 1 میلیارد و 170 میلیون تن 
بوده است،در سال 2021 به حداکثر 1 میلیارد تن 
 950 الی   900 مثل  تری  دقیق  اعداد  به  حتی  و 

میلیون تن محدود خواهد شد.
برنامه تولید فوالد سبز توسط چین

طبق دستورالعمل صادره توسط رییس جمهور 
تا سال  پینگ(،فوالدسازان چین  چین) شی جین 
اکسید  دی  گازهای  انتشار  بایستی  می   2030
کربن را به صفر برسانند. هر چند بزرگترین فوالدساز 
چین؛ »گروه بائو«، اعالم کرده تا سال 2023 یعنی 
7 سال زودتر می تواند به این مهم دست یابد ولی 
سایر فوالدسازان چین تا سال 2030 زمان نیاز دارند 
چرا که سریعترین راه حل برای رسیدن به تولید فوالد 
سبز، کاهش مصرف زغال سنگ در کوره های بلند 
و جایگزین نمودن این کوره ها، با کوره های قوس 
تا 9 سال  چین  که  دقیقا هدفی  است،  الکتریکی 

آینده دنبال می نماید. 

ین در سال 2021 � بازار �فوالد �چ یت � وضع�
Scientific-Cultural-Social Magazine
Esfahan Steel Company
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قیمت جهانی سنگ آهن
هزینه مواد اولیه حدود دو سوم از کل هزینه های 
دلیل  همین  به  می دهد.  تشکیل  را  فوالد  تولید 
قیمت  نوسان  با  جهان  فوالدسازان  عملیاتی  سود 
سنگ آهن به شدت افزایش و کاهش می یابد. اخیرًا، 
و   COVID-19 از ناشی  عرضه  مشکالت  دلیل  به 
تقاضای زیاد چین، قیمت سنگ آهن برای اولین بار 
در طی شش سال به 130 دالر آمریکا بر تن رسید. 
اگر این روند ادامه یابد، بر سودآوری فوالدسازان تأثیر 
منفی خواهد گذاشت و به همین دلیل شرکت های 
فوالد جهان در حال انجام باالترین تالش برای تأمین 

پایدار مواد اولیه خود هستند.
     عرضه چهار شرکت بزرگ سنگ آهن جهان شامل 
واله از برزیل، ریوتینتو، BHP و FMG از استرالیا بیش 
از 70 درصد تجارت جهانی حمل دریائی سنگ آهن 
زیاد  اهمیت  از  دیگری  دلیل   - می دهد  تشکیل  را 
تأمین مواد اولیه. اگر هر یک از این چهار شرکت با 
سنگ آهن  قیمت  شوند،  روبرو  تولید  در  مشکالتی 
لزوما تحت تأثیر قرار می گیرد. این موضوع به وضوح 
 Corrego  هنگامی نمایان شد که سد باطله در معدن
do Feijaoشرکت واله در برزیل در سال گذشته فرو 
ژانویه 2019،  در  حادثه  این  وقوع  زمان  از  ریخت. 
قیمت سنگ آهن در طی نیم سال تقریبًا دو برابر شد.
 با توجه به شرایط، طبیعی است که فوالدسازان به 
پروژه های مواد اولیه عالقه مند شوند زیرا می توانند 

وابستگی خود به شرکت-های بزرگ موجود مواد اولیه 
را کاهش دهند، یک منبع پایدار سنگ آهن فراهم 
نمایند و همچنین از طریق سرمایه گذاری سودآوری 

را تأمین کنند.
اولیه  مواد  پروژه  یک  در  سرمایه گذاری  اما،       
خارج از کشور کار ساده ای نیست. توسعه یک معدن 
جدید سنگ آهن معمواًل نیاز به سرمایه گذاری عظیم 
میلیارد   8.9 حدود  ]معادل   KRW تریلیون   10
دالر آمریکا[ یا بیشتر دارد، بنابراین به ندرت فرصت 
سرمایه گذاری وجود دارد. همچنین، بازار سنگ آهن 
یک بازار انحصار چند قطبی )الیگوپولیستی( متشکل 
از چهار بازیگر اصلی است از این رو شانس شراکت 
در پروژه های جدید توسعه سنگ آهن واقعا محدود 
است. مطمئنًا کار ساده ای نبود، اما غیرممکن هم 
نبود. بنابراین، در سال 2010، شرکت پوسکو تصمیم 
به سرمایه گذاری در پروژه استخراج معدن سنگ آهن 

Hancock’s Roy Hill گرفت.
واقع   ،)Roy Hill( هیل  روی  سنگ آهن  معدن   
در پیلبارا، 1100 کیلومتری پرت، استرالیای غربی، 
ذخایر  که  است  استرالیا  منفرد  معدن  بزرگترین 
کنسرسیوم  است.  تن  میلیارد   2.3 آن  سنگ آهن 
 Hancock روی هیل در سال 2012 توسط شرکت

از استرالیا )70 درصد(، شرکت پوسکو از کره جنوبی 
)12.5 درصد(، شرکت ماروبنی از ژاپن )15 درصد(، 
و شرکت چاینا استیل از تایوان )2.5 درصد( تشکیل 
شد. ساخت و ساز آن در اکتبر 2015 به پایان رسید و 
تولید در نوامبر همان سال آغاز شد. در سال 2018، 
روی هیل تولید را تا 55 میلیون تن در سال باال برد 
و از آن زمان به پنجمین شرکت بزرگ سنگ آهن در 
جهان تبدیل شده است. اکنون، سنگ آهن از معدن 
روی هیل به بسیاری از کشورهای جهان از جمله کره 

جنوبی، چین، ژاپن و تایوان حمل می شود.
در  بار  اولین  برای  هیل  روی  معدن  سنگ آهن 
دسامبر 2015 به مجتمع فوالد پوهانگ )متعلق به 
پوسکو( ارسال شد. به صورت جاری، پوسکو ساالنه 
تأمین  طریق  این  از  را  سنگ آهن  تن  میلیون   15
می کند که یک چهارم مقدار مصرف ساالنه آن است. 
 Roy Hill Holdings در اکتبر 2020، هیئت مدیره
اساس  بر  را  خود  سهام  سود  اولین  گرفت  تصمیم 
بهبود سالمت مالی و سود قطعی شرکت پرداخت 
استرالیا  به 475 میلیون دالر  کند. کل سود سهام 
]حدود 344 میلیون دالر آمریکا[ می رسد و از آنجا که 
پوسکو  12.5درصد از کل سهام را در اختیار دارد، 
در این سال 50 میلیارد KRW ]حدود 44.5 میلیون 

چوسکو  یه گذاری شرکت � یل سرما� دل�
یا 1 چروژه سنگ آهن در استرال� یک � در �

* کره جنوبی با وجود کمبود منابع طبیعی، با داشتن 
برجسته ای  موفقیت های  به  عالی  انسانی  منابع 
دست یافته است - که به آن معجزه رودخانه هان 
از منابع طبیعی کمیاب آن  و یکی  گفته می شود 

"سنگ آهن" است.

▪ ترجمه: محمدحسین نشاطی
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دالر آمریکا[ دریافت خواهد کرد.
روی  پروژه سنـــگ  آهن  در  گـــذاری  ســـرمایه  
تاریخ  در  پوسکو  سرمایه گذاری  بزرگتــرین  هیل 
سرمایه گذاری مواد اولیه آن بوده است. تصمیم اولیه 
آسان نبود، اما نیروی محرکه پشت فرآیند تصمیم گیری 
تعالی عملیاتی برجسته دو مجتمع فوالد پوهانگ 
کیفیت  با  محصوالت  تولید  برای    Gwangyangو
باال بود. ترکیب و کیفیت سنگ آهن بسته به منطقه 
تکنیک های  بنابراین  است،  متفاوت  تولیدکننده 
عملیاتی استثنایی در ساخت محصوالت با کیفیت 
مطلوب و اثبات قابلیت استفاده از سنگ آهن جدید 

ضروری است.
همانطورکه در مورد شرکت آرسلورمیتال در سال 
2019 نشان داده شده، زمانی که بخش استخراج 
معدن یک سوم کل EBITDA )سود عملیاتی شرکت 

قبل از کسر مالیات، بهره و استهالک( شرکت را ایجاد 
اولیه  مواد  اقتصادی  خرید  فوالدسازان  برای  کرد، 
و اطمینان از ثبات تامین بسیار مهم است. پوسکو 
ممکن است نیاز به تداوم تقویت سرمایه گذاری خود 

در مواد اولیه در بلند مدت برای ارتقای رقابت پذیری 
داشته باشد.

مشتری  شرکت  بزرگترین  واقعًا  پوسکو  آیا 
استرالیا است؟

 5 از  بیش  ساله  هر  پوسکو  است.  "بله"  پاسخ 
آمریکا[  دالر  میلیارد   4.5 ]حدود   KRW تریلیون 
نیکل  و  ذغال-سنگ  سنگ آهن،  مانند  خام  مواد 
زمان  از  کشور  دو  روابط  می کند.  وارد  استرالیا  از 
مشارکت استرالیا در جنگ کره در سال 1950 آغاز 
شد. در سال 1962، جمهوری کره و استرالیا روابط 
رسمی دیپلماتیک برقرار کردند و از آن زمان، هر دو 
را در  کشور در 60 سال گذشته روابط دوستانه ای 
سیاست و دیپلماسی حفظ کرده اند. از نظر تجارت و 
سرمایه گذاری، استرالیا ششمین شریک تجاری کره 
می باشد و کشوری است که بیشترین سرمایه گذاری 
آن در منابع و انرژی انجام می شود. در حالی که کره 

چهارمین شریک تجاری بزرگ استرالیا است.
پوسکو از ابتدا تولید خود سنگ آهن از استرالیا 
خریداری کرده است، اما روند کار آسان نبود. در آن 
زمان، ساخت مجتمع های جدید فوالد در بسیاری از 
کشورهای در حال توسعه به تعویق می افتاد، بنابراین 
شرکت های تولید مواد اولیه در استرالیا طرفدار عرضه 
مواد اولیه خود به تازه واردان در کشورهای در حال 

توسعه نبودند.
به عالوه، عکسی که پوسکو آورد تنها یک تابلوی 

ایستاده در یک بیابان پهناور را نشان می داد. 
"چگونه می توانیم شما را باور کنیم؟ از زمان جنگ 
جدید  فوالدسازی  واحد  یک  حتی  دوم،  جهانی 

قرارداد را به این شکل اجرا نکرده است."
گرچه پاسخ شرکت های مواد اولیه مطلوب نبود، 
سفارت  همکاری  با  پوسکو  نشد.  تسلیم  پوسکو 
ذغال سنگ  استخراج  انجمن  کره،  در  استرالیا 
استرالیا را متقاعد می کرد و به نشان دادن تالشها و 
تعهدات پوسکو با همراهی سفارت کره در سیدنی 
ادامه داد. سرانجام، پوسکو در سال 1971 موفق به 
امضای قرارداد بلند مدت شد. دو سال بعد، در 9 ژوئن 
1973، پوسکو اولین چدن مذاب خود را در کوره بلند 

شماره 1 در مجتمع فوالد پوهانگ تولید کرد.
زیرنویس:

1-The Reason Why POSCO Invested in 

an Australian Iron Ore Project – Official 

POSCO Newsroom, 2020/10/12.

قیمت جهانی سنگ آهن

معدن سنگ آهن روی هیل واقع در پیلبارا، استرالیای غربی.

یک کشتی بارگیری شده از سنگ آهن Roy Hill سنگ آهن در معدن روی هیل، پیلبارا، استرالیا.
آماده حرکت در بندر Hedland، استرالیای غربی.
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فراهم کنند که حداکثر سودآوری خود را در مرحله 
بلوغ حفظ نمایند. توسعه محصول جدید یکی از 
راهکارهایی است که به دو نیاز باال پاسخ می دهد. 
توسعه محصول جدید، ساز و کاری نو و پر اهمیت 
برای شرکت ها بوده و راهکاری است که شرکت های 

مختلف برای دوام خود در بازار در پیش می گیرند.
شرکت ها همواره در پی دستیابی به مزیت های 
رقابتی هستند تا از این طریق بر رقبای خود در بازار 
برتری پیدا کنند و نقطه ورود به این مرحله، تولید 
محصول  توسعه  اهمیت  است.  جدید  محصول 

1. مقدمه
مصرف  نیازهای  تنوع  بازارها،  شدن  جهانی 
کنندگان، تحول کسب و کارها و افزایش جمعیت 
از جمله عواملی است که شرکت های مختلف را به 
سمت تولید کاال و خدمات جدید هدایت می کند. 
این نکته از دو منظر قابل بررسی است؛ یکی بازار 
به شدت رقابتی و ناپایدار و دیگری مدیریت چرخه 
عمر محصول. در چرخه عمر محصول، سود ارائه 
به  و  می رسد  حداکثر  به  بلوغ  دوره  در  محصول 
را  شرایطی  می بایست  سازمان ها  دلیل  همین 

شرکت های  از  بسیاری  که  است  قدری  به   جدید 
شده  شناخته  برندهای  صاحبان  و  جهان  مطرح 
محصول،  ساخت  مرحله  برون سپاری  با  پیشرو،  و 
توسعه  و  طراحی  زمینه  در  را  خود  داخلی  توان 

محصوالت جدید معطوف می نمایند.

2. مفهوم توسعه محصول جدید
محصول  توسعه  مفهوم  درک  و  دانستن  برای 
جدید، ابتدا می بایست برخی تعاریف ارائه شده از 

این مفهوم بررسی شوند.

بررسی فرآیند توسعه محصول جدید و اهمیت آن در 
صنایع با نگاهی به فرآیند توسعه محصول جدید در 

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

چکیده
شـرکت ها همـواره در پـی دسـتیابی بـه مزیت هـای رقابتـی هسـتند تـا از ایـن طریق بر رقبـای خـود در بازار برتـری پیـدا کنند. نقطـه ورود به 
ایـن مرحلـه، تولیـد محصـول جدیـد اسـت. تولیـد محصـول جدید شـامل تمـام فعالیت ها از توسـعه  یک ایـده یا یـک مفهوم بـرای تحقق یک 
محصـول در خـالل مراحـل تولیـد و معرفـی آن بـرای ورود بـه بـازار هسـت. بدیهـی اسـت کـه مدیریـت تمامی  ایـن فعالیت هـا به صـورت کارآ و 
مؤثـر، سـبب می شـود کـه شـرکت ها بهتریـن نتیجـه را از فرآیندهـای توسـعه محصـول جدیـد کسـب نماینـد. در ایـن مقالـه ابتـدا بـه بررسـی 
مفهـوم توسـعه محصـول جدید پرداخته می شـود و طی آن نویسـنده بـا تعریف محصول جدید، مراحل توسـعه آن و مدل های شـاخص در این 
زمینـه، ابعـاد توسـعه محصـول جدید را روشـن می نمایـد. در ادامه اهمیت توسـعه محصول جدید به تفصیل بیـان می گردد و در پایان توسـعه 

محصـول جدیـد در شـرکت سـهامی ذوب آهن اصفهـان مورد بررسـی قـرار می گیرد.

▪ مهندس احمد ادیبی
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لوچ1 و کاوادیاس2 )2008( توسعه محصول جدید 
را عبارت از یک سری فعالیت های سازمانی می دانند 
تغییر  تا  جدید  محصوالت  از  جریانی  به  منجر  که 
یافته گی می شود که طی زمان به بازار ارائه می گردد. 
این امر شامل خلق یا کشف فرصت ها، انتخاب آن ها 
و ایجاد و تبدیل محصوالت شناخته شده و خدمات 
عرضه شده به مشتریان و نهادینه کردن رویه ها در 

فعالیت های توسعه محصول جدید است.
جدید  محصول  توسعه  دیگر،  تعریفی  در 
تعریف  اقدامات  و  مراحل  وظایف،  از  مجموعه ای 
شده و منظم دانسته شده است که هدف طبیعی 
شرکت را برای تبدیل ایده های اولیه به محصوالت 
 )1997 می نماید.)گریفین3،  تعیین  فروش  قابل 
کوپر4)2003(  دیگر،  تعریف  یک  در  هم چنین 
توسعه محصول جدید را مجموعه ای از فعالیت ها 
و راهکارهای ایجاد رشد در مراحل تولید محصول 
و  تغییر  ایجاد  به  منجر  که  است  نموده  عنوان 
اصالحات کلی و یا جزئی کاال در بازارهای مختلف 

خواهد شد.
بنا بر تعریف انجمن مدیریت و توسعه محصول5، 
کلیه  از  عبارت  جدید  محصول  توسعه  فرآیند 
فعالیت های مرتبط با راهبری، سازمان دهی، تولید 
ارزیابی  ارزیابی محصول، ایجاد و  مفهوم، ایجاد و 
برنامه بازاریابی و تجاری سازی یک محصول جدید 
است. )هندبوک انجمن مدیریت و توسعه محصول 

جدید، 2013(
محصول  توسعه  که  گفت  می توان  مجموع  در 
ایده  یک  توسعه  از  فعالیت ها  تمام  شامل  جدید 
خالل  در  محصول  یک  تحقق  برای  مفهوم  یک  یا 
مراحل تولید و معرفی آن برای ورود به بازار هست. 
فعالیت ها  تمامی  این  مدیریت  که  است  بدیهی 
شرکت ها  که  می شود  سبب  مؤثر،  و  کارآ  به صورت 
محصول  توسعه  فرآیندهای  از  را  نتیجه  بهترین 
جدید کسب نمایند. به طور کلی توسعه محصول 
قسمت های  که  پیچیده  است  فرآیندی  جدید، 
آن مشارکت کنند.  در  مختلف شرکت می بایستی 
بخش  شامل  کننده  مشارکت  اصلی  بخش های 
مهندسی و طراحی، بخش تولید و بخش بازاریابی 

و فروش هست.

3. تعریف محصول جدید
در بحث توسعه محصول جدید، ابتدا می بایست 

هرچند  چیست؟  جدید  محصول  شود  مشخص 
برای  معیارهایی  ذکر  و  جدید  محصول  تعریف 
تن  سه  ولیکن  می رسد  مشکل  کمی  نظر  به  آن 
برای  راهکار  چهار  خود  کتاب  در  اندیشمندان  از 

تشخیص جدید بودن محصول ارائه داده اند:
اگر  جدید:  محصوالت  با  مقایسه  در  تازگی 
کارکرد محصول با محصوالت موجود متفاوت باشد، 

محصول جدید محسوب می شود.
از  بعضی  در  قانونی:  شرایط  به  بنا  تازگی 
اولیه،  توزیع  از  ماه پس  تا 6  را  کشورها، محصول 

محصول جدید تلقی می کنند.
کلی  طور  به  شرکت ها  شرکت:  نظر  از  تازگی 
شده  اصالح  اقالم  برای  را  جدید  محصول  عنوان 
مورد محصول  در  کار می برند.  به  کامل  نوآوری  یا 
اصالح شده، تغییرات ممکن است اساسی یا جزئی 

باشند.
راه های  دیگر  از  مصرف کننده:  نظر  از  تازگی 
روی  بر  آن  تأثیر  محصول،  بودن  جدید  تشخیص 
جدید،  محصوالت  یعنی  است.  مصرف  نوع 
مطابق با درجه یادگیری الزم برای مصرف کننده، 
تقسیم بندی می شوند. )روستا، ونوس، ابراهیمی، 

)1394
در   )1982( همیلتون8  و  آلن7  بوز6،  همچنین 
سال 1980"،  در  جدید  محصول  "مدیریت  کتاب 
درجه  به  توجه  با  را  شرکت ها  تولیدی  محصوالت 

تازگی در یکی از گروه های زیر طبقه بندی کردند:
- محصوالت جدید برای کل جهان،

- محصوالت جدید در سطح شرکت و بازار هدف،
- محصوالت جدید با بهبود عملکرد محصوالت 

قبلی،
- محصوالت ارائه شده به بازار جدید یا بخش های 

جدید بازار،
- محصوالت جدید با اضافه نمودن پارامترهایی 

به محصوالت فعلی،
هر چند تعریف های دیگری نیز از محصول جدید 
مرحله  چند  تعریف ها  این  همه  ولی  دارد  وجود 
دارند که در جدول شماره 1نمایش داده  اساسی 
قیدرخلجانی، هاشمی مجومرد،  )آذر،  می شوند 

)1395

3˖1. ایجاد و عرضه محصول جدید
به 7 مرحله  را  ایجاد و عرضه محصوالت جدید 
اصلی تقسیم نموده اند. )روستا، ونوس، ابراهیمی، 

1394( این هفت مرحله به شرح زیر است:
- ایده زایی،

- تصفیه ایده،
- توسعه و آزمایش،

- توسعه استراتژی بازاریابی،
- بررسی تجاری،

- توسعه محصول به طور محدود،

ماهیتنوع

محصوالت جدید
برای بازارهای جهانی

محصوالتی که به تازگی اختراع شده اند و یا اینکه سبب بروز تغییرات 
برای  واقع  در  و  می شوند  موجود  محصوالت  در  شگرفی  بسیار 

نخستین بار تولید می شوند.

انواع جدیدی از یک محصول
این نوع محصوالت برای بازارهای جهانی جدید نیستند اما شرکت 

تولید کننده را در گروه شرکت های جدید قرار می دهد.

فرآورده های اضافه شده
به خط تولید

این نوع فرآورده ها برای توسعه خطوط تولیدی به آن اضافه می شوند.

فعال کردن کاربردهای دیگر
از محصوالت موجود

توجه  مورد  دیگرشان  کاربردهای  به منظور  محصوالت  مورد  این  در 
تولید دوباره آن ها  و نوع مصرف درباره  تولید مجدد قرار می گیرند 

تغییر کرده است.

جدول شماره1 - تعاریفی برای محصول جدید )آذر، قیدرخلجانی، هاشمی مجومرد، 1395(
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در  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  نهایی  محصول 
جزئیات  حقیقت  در  کار،  جزئیات  طراحی  مرحله 
و دیتایل مستندات و مدارک مربوط به طرح تولید 
با کنترل آن ها مورد نظر هست. در مرحله  همراه 
تولید  نهایی،  اشکاالت  رفع  و  محصول  تست 
آزمایشی محصول و انجام بررسی های الزم در حین 
فرآیند تولید و پس ازآن به جهت انطباق ویژگی های 
اشکاالت  رفع  و  شده  انجام  طراحی  با  محصول 
احتمالی در این خصوص انجام می گیرد. در مرحله 
آخر هم پس از رفع همه موانع، تولید انبوه محصول 

به منظور عرضه در بازار مورد نظر قرارگرفته است.

3˖3. مدل های فرآیند توسعه محصول جدید
محققان مدل ها و مراحل مختلفی را برای توسعه 
و  شرایط  در  کدام  هر  که  نموده اند  بیان  محصول 
مؤثر  می توانند  محصول  یک  خاص  موقعیت های 
واقع شوند. دلیل این امر آن است که در محیط های 
هر  که  دارند  وجود  متفاوتی  فاکتورهای  مختلف، 
کدام می تواند تأثیرات متفاوتی را در فرآیند توسعه 
به بررسی  ادامه  به جا بگذارند. در  محصول جدید 

بیشتر چند مدل معروف پرداخته می شود. 

3˖3˖1. مدل توسعه محصول جدید کاتلر و 
آرمسترانگ:

و  کاتلر  نام های  به  دانشمندان  از  تن  دو 
توسعه  فرآیند  که  کرده اند  عنوان  آرمسترانگ 
و  )کاتلر  هست.  مرحله   8 شامل  جدید  محصول 

آرمسترانگ، 2001(

جدید  محــصول  توســعه  مدل   .2˖3˖3
بیوکوزکان:

بیوکوزکان نیز در سال 2004 مدلی برای مراحل 

- آزمایش بازار،
- تجارتی کردن.

ایده   7 هر  از  شده،  انجام  بررسی های  مطابق 
تنها یک محصول جدید به مرحله تولید می رسد. 

مهم ترین منابع تأمین کننده ایده عبارت اند از: 
- منابع داخلی،

- مشتریان،
- رقبا،

- توزیع کنندگان و فروشندگان،
- نمایشگاه ها و سمینارها،

- مشاوران و شرکت های تبلیغاتی و... )روستا، 
ونوس، ابراهیمی، 1394(

3˖2. مراحل توسعه محصول جدید 
مجموعه ای  جدید  محصول  توسعه  فرآیند 
از فعالیت های کاربردی که در یک  است متشکل 
سازمان انجام می شود تا نیازمندی های مشتریان 
دهد  پاسخ  آن ها  به  به سرعت  و  کند  شناسایی  را 

)اپینگر9و اولریچ10، 2015(
تبدیل  جدید،  محصول  توسعه  فرآیند  از  هدف 
یک ایده یا مفهوم به یک دارایی فیزیکی قابل لمس 
هست. این تبدیل ناگزیر است مراحل مختلفی را 
پشت سر بگذارد تا با کامل شدن فرآیند به هدف 
نشان  موضوع  ادبیات  بررسی  برسد.  خود  نهایی 
می دهد که مدل های مختلفی برای تشریح مراحل 
این کار وجود دارد و اصواًل الگوی یکسانی را در این 
مختلف  نویسندگان  و  بود  متصور  نمی توان  زمینه 
مراحل گوناگونی را در مقاالت خود اشاره نموده اند.
 5 خود  مقاله  در   )2004( اپینگر  و  اولریچ 
مرحله اصلی را برای فرآیند توسعه محصول جدید 

شناسایی نموده اند که شامل:
- توسعه مفهوم،

- طراحی سیستم،
- طراحی جزئیات کار،

- تست محصول و رفع اشکاالت احتمالی،
- تولید انبوه هست.

همان گونه که مالحظه می شود در این 5 مرحله 
تأکید زیادی بر روی طراحی وجود دارد.

بر  دانشمندان  تأکید  مفهوم،  توسعه  مرحله  در 
آن  برای  الزم  فنی  مشخصات  و  محصول  عملکرد 
تأکید  سیستم،  طراحی  مرحله  در  است.  استوار 
تولید  برای  که  است  طرحی  ارائه  روی  بر  اصلی 

توسعه محصول جدید ارائه کرد. این مدل 5 گام دارد.

3˖3˖3. مدل کوپر:
به  قبل  در  که  مدلی  دو  به  نسبت  مدل  این   
آن ها اشاره شد از لحاظ قدمت، قدیمی تر هست. 
تحقیقات  مؤسسات  و  انجمن ها  تحقیقات  طبق 
بازاریابی در آمریکا مانند انجمن مدیریت و توسعه 
محصول، شرکت بوز، آلن و همیلتون و شرکت های 
دیگر، حدود 70 تا 85 درصد شرکت ها برای توسعه 
که  می کنند  استفاده  مدلی  از  جدید  محصول 
زاویه،  )سلیمی  است.  شده  طراحی  کوپر  توسط 

فکری، 1393(
بر اساس پژوهش های انجام شده، فرآیند مدل 
کوپر از 4 تا 10 مرحله متفاوت است. بدیهی است 
محصول  نوع  و  سازمان  نوع  از  ناشی  تفاوت  این 
در  نمونه  به عنوان  هست.  سازمان  آن  تولیدی 
شرکت موتوروال مدل 4 مرحله ای و در شرکت جنرال 
است.  شده  انجام  مرحله ای   10 مدل  الکتریک 

)سلیمی زاویه، فکری، 2015(
توسعه  مدل  به  مدل  نزدیک ترین  که  مدل  این 
اصفهان  آهن  ذوب  سهامی  شرکت  در  محصول 
هست، با مرحله ایده یابی آغاز می گردد و با مرحله 
تولید محصول به پایان می رسد. کوپر )1990( در 
مقاله ای مدل 6 مرحله ای را معرفی می نماید. این 

مراحل عبارت اند از:
- جمع آوری ایده،

- غربال گری ایده ها،
- توسعه دادن به ایده های غربال شده،

- طراحی محصول،
- آزمایش محصول،

- تجاری کردن تولید.
از  به هر کدام  بیشتری راجع  به توضیح  اکنون 

در مرحله توسـعه مفهـوم، تأكید دانشـمندان بر عملکرد محصول و مشـخصات 
فنـی الزم بـرای آن اسـتوار اسـت. در مرحلـه طراحـی سیسـتم، تأكیـد اصلی 
بـر روی ارائـه طرحـی اسـت كه بـرای تولیـد محصـول نهایی مـورد اسـتفاده 
قـرار می گیـرد. در مرحلـه طراحـی جزئیـات كار، در حقیقت جزئیـات و دیتایل 
مسـتندات و مـدارک مربـوط به طـرح تولید همـراه با كنتـرل آن ها مـورد نظر 

. هست
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4. اهمیت توسعه محصول جدید در صنایع 
مختلف

توجه به ابعاد مختلف خواسته ها و نیازمندی های 
مشتریان اصلی ترین عامل انگیزه بخش برای ارائه 
است.  سازمان ها  نزد  جدید  خدمت  یا  محصول 
مختلف  انواع  برای  جدید  محصول  توسعه  فرایند 
رقابتی  مزیت  خدماتی  یا  تولیدی  سازمان های 
اینکه هر سازمان چه درصدی  محسوب می شود، 
از فعالیت های سازمانی خود را صرف فعالیت های 
توسعه محصوالت جدید می کند، موضوعی است 
بازار  در  سازمان  راهبردی  و  کنونی  جایگاه  به  که 

تقاضا مرتبط می شود. 
اغلب شرکت های پیشرو در سراسر جهان به این 
توفیق  عامل  مهم ترین  که  هستند  واقف  حقیقت 
داشتن  جهانی،  رقابتی  بازار  در  آن ها  برتری  و 
قابلیت استمرار در طراحی و عرضه محصول جدید 
می باشد.  رقبا  سایر  از  مؤثرتر  و  سریع تر  بازار،  به 
برای  مهم  بسیار  فرایندی  جدید  محصول  توسعه 
و  رفاه  تأمین  راستای  در  شرکت  بقای  تضمین 
توسعه اقتصادی ملی کشورها است. امروزه کیفیت 
کنترل  مشتری،  به  پاسخگویی  جدید،  محصول 
مؤلفه هایی  مهم ترین  از  چابکی،  توسعه  و  فرایند 
و  برخورداری  میزان  شاخص  به  تبدیل  که  است، 
شایستگی محصول جهانی شده است. در جهانی 

مراحل باال پرداخته می شود:
و  ثبت  و  آوری  جمع  منظور  ایده:  آوری  جمع 
ایده ها  این  هست.  مختلفی  ایده های  نگهداری 
به  از ذی نفعان  از منابع مختلف اعم  ممکن است 

دست آورده شوند.
تحلیل  و  تجزیه  و  ارزیابی  ایده ها:  غربال گری 
ایده های دریافت شده از نقطه نظر فنی و مالی و 
پس از انتخاب بهترین ایده ها به نحوی که موجب 

شود آن ایده در بازار موفق عمل نماید.
در  شده:  غربال  ایده های  به  دادن  توسعه 
ایده در  برای یک  برنامه هایی  این مرحله جزئیات 
نظر گرفته می شود. این جزئیات شامل برنامه های 
بازاریابی، برنامه تولید محصول، تأمین مالی برای 
اجرایی کردن ایده، و ایجاد آمادگی های الزم برای 

تولید محصول هست.
طراحی محصول: این مرحله به دنبال توسعه 
ایده مطرح می شود و در آن محصول مورد نظر، با 

تمام جزئیات مورد طراحی واقع می شود.
محصول  از  نمونه ای  تولید  محصول:  آزمایش 
پارامترهای  آن کلیه  از  آزمایشی که پس  به صورت 
مورد نظر و تطبیق ویژگی های محصول تولید شده 

با جزئیات طراحی بررسی می شود.
به صورت  تولید محصول  تولید:  تجاری کردن 

انبوه همراه با عرضه در بازارهای هدف.

که حرکت در جهت نیل به مفهوم ضایعات صفر و 
قابلیت اطمینان باال را در دستور کار خود می بیند، 
تولید محصوالت باید از مرحله مهارت به علم تبدیل 
موشکافانه  و  دقیق  توجه  نیازمند  بنابراین  شود. 
برای ایجاد محیطی مناسب جهت نوآوری، طراحی 
توسعه  و  بازاریابی  و  تولید  فرایند،  آمیز  موفقیت 

محصول جدید است. 
با توجه به تغییر ذائقه و سلیقه مصرف کنندگان 
و همچنین تحوالتی که در شرایط رقابت و فناورانه 
پیش می آید، یک شرکت نمی تواند و نباید منحصرًا 
باشد.  متکی  خود  فعلی  تولیدی  کاالهای  به 
پیشرفته تر  و  جدید  کاالهای  خواهان  مشتریان 
هستند. توسعه محصول جدید، بخش مهمی از هر 
تجارت است و فرصت های رشد و مزیت رقابتی را 
برای شرکت ها فراهم می کند. متغیر بودن قوانین 
رقابتی در دنیای کسب و کار، فرایند ارائه محصول 
جدید به بازار را با اهمیت خاصی جلوه داده است. 
دیگری  زمان  هر  از  بیش  سازمان ها  اکثر  امروزه 
اهرم های  به  اعتماد  و  تکیه  صرفًا  که  دریافته اند 
رقابتی سنتی مثل افزایش کیفیت، کاهش هزینه 
و تمایز در ارائه محصوالت و خدمات کافی نبوده و 
مفاهیمی مانند سرعت و انعطاف پذیری در رقابت، 
نمود قابل توجهی پیدا کرده اند. گرایش به سمت 
ارائه محصوالت و خدمات جدید به بازار، دلیلی بر 
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ابزار توسعه  به عنوان  که توسعه محصوالت جدید 
دانش جدید نتایجی را به سیستم تولید سازمان ها 
نیز تزریق می نماید و همچنین منابع سازمان ها را 
در جهت کارآمدی این ابزار برای افزایش بهره وری 
تا از طریق بررسی های دقیق، از  مجاب می نماید 
آزمون و خطاهای بی مورد جلوگیری شود و منابع 
سبب  و  نگردد  بی مورد  هزینه های  صرف  مالی 
سایر  و  انسانی  نیروی  دادن  هدر  و  وقت  اتالف 

باید  همواره  شرکت  یک  است.  نگرش  تغییر  این 
آمادگی عرضه محصول جدید به بازار را داشته باشد. 
ارائه محصوالت جدید برای حفظ سود مورد انتظار، 
برای شرکت ها ضروری است. با توجه به اهمیت و 
نیز  و  در سازمان  توسعه محصوالت جدید  جایگاه 
توجه  و  اعتقاد  از همه مهم تر  و  آن  بودن  کاربردی 
مدیران به افزایش استفاده از این رویکرد، ضرورت 
است  مشخص  می شود.  احساس  مبحثی  چنین 

منابع نشود. از طرفی ضمن تغییر گرایش و روند، 
عملکرد شرکت به جهت انطباق سازمان با مشتری 
حرکت می نماید، به کارایی و انجام موفق وظایف و 
اختیارات کمک نموده و موجب ایجاد مزیت رقابتی 

برای شرکت می گردد. 
موفق،  جدید  محصول  ارائه  حاضر  عصر  در 
مبنا و اساسی برای موفقیت شرکت است. توسعه 
راهبرد  کردن  آشکار  حقیقت  در  جدید،  محصول 

نمودار شماره 1- نمودار بین بخشی توسعه محصول جدید در شرکت ذوب آهن اصفهان
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ویرایش 2015 پیگیری و انجام می گردد.

5˖1. هدف از فرآیند توسعه محصول جدید
اعمال در مراحل مختلف  قابل  بیان روش های 
در  جدید  محصوالت  تولید  و  طراحی  فرآیند 
بهبود  نیز  و  بهره برداری  حوزه  تولیدی  واحدهای 
تولید  فرآیند،  این  آن هاست.  در  تولید  فرآیند 
محصوالت جدید، ارتقای کیفیت و یا بهینه نمودن 
در  بازنگری  نیاز  صورت  در  و  تکنولوژی  شرایط 
طراحی، پس از تولید انبوه محصول در واحدهای 
تولیدی حوزه بهره برداری شرکت سهامی ذوب آهن 

اصفهان را در بر می گیرد.

توسعه  فرآیند  بخشی  بین  نمودار   .2˖5
محصول جدید

پیشبرد  روند  نمایش  هدف  با  کار  جریان  مدل 
مورداستفاده  فعالیت  یک  به  مربوط  فعالیت های 
تمام  کار شامل  فرآیند  قرار می گیرد. مدل جریان 
می دهند.  انجام  را  کاری  که  می گردد  بازیگرانی 
در این مدل ابتدا به جریان کار پرداخته می شود و 

سپس جزییات آن مورد بررسی قرار می گیرد.
مدل جریان فرآیند کار یکی از تکنیک های بسیار 
محبوب است و دلیل محبوبیت آن سهولت درک آن 

است.
این مدل دارای نقاط قوتی به شرح زیر است:

- نمایش ساده متغیرهای فرآیند14 )چه کسی، 
چگونه، چه زمانی(

- عدم نیاز به آموزش برای درک
- نمایش فرآیندهای کسب و کار از آغاز تا پایان

- نمایش فرآیندها در سطح مختلف )شارپ15، 
مک درموت16، 2009(

محصول  توسعه  فرآیند  بخشی17  بین  نمودار 

که  است  روش هایی  مهم ترین  از  یکی  و  شرکت 
و  می کنند.)رادفر  عملی  را  خود  راهبرد  شرکت ها 

دیگران، 1388(

شرکت  جدید  محصول  توسعه  فرآیند   .5
سهامی ذوب آهن اصفهان

رویه  اصفهان  آهن  ذوب  سهامی  شرکت  در 
کیفیت QP 10.1 به عنوان یک رویه کیفیت مجزا 
شده  تدوین  محصول  توسعه  فرآیند  عنوان  تحت 
به  مربوط  مفاهیم  بردارنده  در  رویه  این  است. 
فرآیند،  ورودی های  همراه  به  جدید،  محصول 

جریان فرآیند و خروجی های آن است. 
 هدف از تدوین رویه QP 10.1 بیان روش های 
و  طراحی  فرآیند  مختلف  مراحل  در  اعمال  قابل 
تولید محصوالت جدید در واحدهای تولیدی حوزه 
بهره برداری شامل کنترل طراحی و توسعه جهت 
توسعه  و  طراحی  کنترل  جدید،  محصوالت  تولید 
بهینه  یا  و  کیفیت  ارتقای  جهت  در  تولید  فرآیند 
نمودن شرایط تکنولوژی و یا بازنگری طراحی تولید 

محصوالت پس از تولید انبوه است.
عبارت  فوق  رویه  در  جدید  محصول  مشخصه 
در  یا  و  شرکت  در  تاکنون  که  محصولی  از  است 
مرحله  به  هنوز  یا  نشده  تولید  نظر  مورد  کارگاه 
نهایی طراحی و تولید انبوه نرسیده است. به عنوان 
فوالد،  نوع  نظر  از  می تواند  جدید  محصول  مثال 
یا استاندارد مربوطه سابقه طراحی  و  پروفیل  نوع 
و تولید نداشته باشد. و ارتقای کیفیت شامل باال 
بردن کالس محصول تولیدی یا تغییر فرآیند تولید 
تکنولوژی  و  طراحی  بهینه  سازی  بود.  خواهد 
بردن  باال  جهت  در  الزم  اقدامات  کلیه  می تواند 
راندمان، سهولت، اقتصادی بودن و استفاده بهینه 

از تجهیزات را شامل شود.
ورودی های فرآیند توسعه محصول جدید شامل 
محصول،  استانداردهای  محصول،  مشخصات 
دستورالعمل های اجرایی و خروجی های آن طرح 
جدید(،  محصول  تولید  نقشه  یا  و  )دستورالعمل 
مشخصات فنی فرآیند نتایج تصدیق و صحه گذاری، 

مشخصات و نقشه های محصول و... خواهد بود.
فرآیند توسعه محصول جدید در شرکت سهامی 
است  مختلفی  مراحل  دارای  اصفهان  ذوب آهن 
که مطابق دستورالعمل های اجرایی موجود، رویه 
کیفیت QP 10.1 و الزامات استاندارد ایزو 9001 

در  اصفهان  آهن  ذوب  سهامی  شرکت  در  جدید 
نمودار شماره 1 نمایش داده شده است.

در  جدید  محصول  توسعه  پروژه های   .3˖5
شرکت ذوب آهن اصفهان

توجه  با  اصفهان  ذوب آهن  سهامی  شرکت 
در  فوالدی،  محصوالت  تولید  میزان  و  سابقه  به 
سال های مختلف قصد افزایش مزیت های رقابتی 
خود را در بازارهای داخلی و صادراتی داشته است 
و به همین دلیل همواره با مفهوم توسعه محصول 
جدید روبرو بوده است. این شرکت مطابق اهداف 
سال  هر  طی  در  خود  برنامه ای  شاخص های  و 
در  و  آغاز  را  جدید  محصول  توسعه  پروژه  تعدادی 
طی آن، محصول جدید فوالدی در رده فوالدهای 

صنعتی و ساختمانی را تولید و عرضه می نماید.
و  رویه ها  سازی  پیاده  و  ندوین  چند  هر 
تولید  و  طراحی  با  مرتبط  دستورالهمل های 
آهن  ذوب  سهامی  شرکت  در  جدید  محصول 
اصفهان به سالهای قبل )دهه 70 خورشیدی( بر 
می گردد ولیکن به منظور تسهیل و تسریع در روند 
توسعه محصوالت جدید، کمیته توسعه محصوالت 
جدید در سال 1398 در شرکت سهامی ذوب آهن 
کارخانه  مختلف  های  بخش  حضور  با  اصفهان 
اعم از قسمت های فنی و مهندسی، بخش های 
تشکیل  و...  بازرگانی  و  مالی  واحدهای  تولیدی، 
بررسی  به  نسبت  کمیته  این  جلسات  در  گردید. 
بهبود  و  گوناگون  جدید  محصوالت  تولید  شرایط 
شرایط تولید محصوالت فعلی تصمیم گیری های 
جلسات،  این  خروجی  آید.  می  عمل  به  مقتضی 
جدید  محصول  تعدادی  تولید  به  منجر  تاکنون 

گردیده است.
تولیدی،  جدید  محصوالت  از  ای  عمده  بخش 

محصوالت  تولید  میزان  و  سابقه  به  توجه  با  اصفهان  ذوب آهن  سهامی  شركت 
فوالدی، در سال های مختلف قصد افزایش مزیت های رقابتی خود را در بازارهای 
داخلی و صادراتی داشته است و به همین دلیل همواره با مفهوم توسعه محصول 
جدید روبرو بوده است. این شركت مطابق اهداف و شاخص های برنامه ای خود در 
طی هر سال تعدادی پروژه توسعه محصول جدید را آغاز و در طی آن، محصول 

جدید فوالدی در رده فوالدهای صنعتی و ساختمانی را تولید و عرضه می نماید.
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با گریدهای  تولیدی در مهندسی نورد و متناسب 
فوالدی درخواستی توسط مشتریان، تعداد زیادی 
مارک جدید تولید شده است. از جمله محصوالت 

منظور  به   SAE سری  فوالدهای   ،31Mn4 گرید 
تولید کالف، میلگرد آجدار نمره 40 و 50، تیرآهن 
بال پهن نمره 30، تیرآهن نیمه سبک نمره 16و... 
حال  در  دائم  طور  به  لیست  این  نمود.  اشاره 

گسترش و به روز رسانی می باشد.
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ا�قتصـــــاد آب در صنعت �فــــــــوالد
اری، نک کننده �ب�خ یستم �خ س�

یکی و ا�قتصادی تکنولوژ� تری های � با �بر� طر�ی �خو �

درصد بازیافت شده و به خطوط تولید باز می گردد 
و 3 درصد بطور معمول به صورت بخار و ضایعات 

دیگر هدر می رود، و بقیه دور ریز می شود.
در  آب  موارد مصرف  میزان  بر  موثر  پارامترهای 
صنعت آهن و فوالد عبارتند ازخنک کاری واحدهای 
اصلی، میانی تولید و مهمترین پارامترهای موثر بر 
میزان، مصرف، تصفیه، بازیابی، سطح فن آوری، 
نوع طراحی دستگاه ها و میزان آبی است که به ازاء 
تولید هر تن فوالد با استفاده از سیستم های پساب 

به سیستم برگردانده می شود.
فوالد از دو مسیر مختلف تولید می شود. یکی 
چرخه پیوسته که فوالد از مواد خام تولید می شود و 
دوم با ذوب کردن قراضه در کورهای قوس الکتریکی 
آب  مصرف  متوسط  گیرد.  می  صورت  تولید  این 
28.1متر  پارچه  یک  روش  به  فوالد  تولید  برای 
خروجی  آب  متوسط  که  فوالد  هرتن  در  مکعب 

آب  به  نیازمند  صنایع  از  یکی  فوالد  صنعت 
محسوب می شود که با توجه به بحران آب در ایران 

، این صنایع نیز با چالش هایی مواجه هستند.
میزان مصرف آب در تولید آهن و فوالد بستگی 
به عواملی چون فرآیندهای تولید، نرخ محصوالت 
تولیدی و سطح فن آوری های مورد استفاده در هر 

واحد تولیدی دارد. 
در سال 2011 یک ابر پروژه بین المللی در زمینه 
محوریت  با  فوالد  صنعت  در  آب  مصرف  مدیریت 
مشارکت  با  فوالد  و  آهن  بین المللی  انستیتوی 
مجتمع بزرگ تولید آهن و فوالد از پنج قاره جهان با 
سطوح فن آوری و نیز اقلیم آب و هوائی متنوع در 

دو سال اجرا شد.
بطور متوسط میزان مصرف آب به ازای تولید هر 
تن فوالد در میان تمام این شرکت ها حدود 28 متر 
این مقدار متوسط 1.5  از  بوده که  مکعب در تن 

26.5 متر مکعب در هر تن فوالد است. در نتیجه 
مصرف آب کلی در هر تن فوالد تولید شده از 3.3 
متر مکعب تا 1.8 متر مکعب است. بطور خالصه 
مصرف آب در یک سایت تولید فوالد محدود است. 
با توجه به  اکثر آب مصرف شده تبخیر می گردد. 
نگرانی های عمده در مورد آب شیرین در دسترس 
و کیفیت آب مدیریت منابع آب یک چالش مهم در 
جهت بهبودی پایداری چرخه تولید می باشد. آب و 
همچنین فوالد می توانند استفاده مجدد و باز یافت 
شوند. با این حال افزایش مقدار باز یافتی، پس از 
تمیز، خنک سازی می تواند کیفیت آب را کاهش 
دهد. تولید کنندگان فوالد متعهد به کاهش مصرف 
آب و بهبود فن آوری های تصفیه هستند. آب نیاز 
افزایش  زیرا  دارد.  زدائی  نمک  و  شدن  خنک  به 
غلظت نمک در سیستم های گردش آب می تواند 
نه تنها یک مسئله زیست محیطی باشد بلکه تاثیر 
به  فوالد  تولید  کارخانه های  تجهیزات  روی  منفی 
آلودگی  باعث  می توانند  فسفات ها  بگذارد.  جای 
خوردگی  به  منجر  ها  کلرید  محیطی،  آب های 
نتیجه  در  و  تشکیل رسوب  باعث  کربناتها  فلزات، 

باعث افزایش مصرف انرژی می گردند. 
مقررات زیست محیطی، صنایع فرآیندی را بر آن 
داشته که فعالیت های خود را در جهت دستیابی به 
مدیریت کار آمد و بهره برداری از منابع پیش ببرند. 
وابستگی صنایع آهن و فوالد به آب بسیار زیاد 
که  است  شده  موجب  وابستگی  همین  و  است 
مصرف آب در این صنایع بسیار زیاد باشد. امروزه 
در  مصرفی  آب  میزان  صحیح  سازی  استاندارد  با 
داده اند.  کاهش  شدت  به  را  فوالد  و  آهن  صنایع 
صنایع آهن و فوالد اهمیت زیاد و حیاتی آب را به 
خوبی نشان می دهد. در کارهای ساختمانی آب به 

▪ مهندس مجتبی فردیار
کارشناس ارشد صنایع فوالد و فروآلیاژها
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عنوان ماده اولیه ولی در کارخانه های ذوب آهن 
بعنوان یک ماده کمکی استفاده می گردد. چنانچه 
مدت 2 دقیقه اب به کوره بلند نرسد کوره بلند ذوب 
شده و دیگر کار نخواهد کرد. اهمیت و نقش آب 
در زندگی و صنعت باعث شده است که صنایع به 
دنبال صرفه جوئی هر چه بیشتر در مصرف منابع 
اغلب  پیشرفته  فوالد  امروزه در صنایع  باشند.  آب 
جمع  می شود  استفاده  تولید  فرآیند  در  که  آبی 
آوری و دوباره مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان 
مثال از آب دریا برای مرحله خنک کردن استفاده 
مرحله  این  در  عمال  که  آبی  مقدار  و  می کنند 
استفاده می شود چیزی کمتر از یک در صد است. 
هرچند مقدار مورد نیاز آب عدد بزرگی است اما 
اکثر آن بدون تغییر به دریا باز گردانده می شود. در 
صنایع فوالد انواع مختلفی آب استفاده می شود. 
تولید  مراحل  از  بساری  در  کیفیت  با  و  تازه  آب 
آمدن  وجود  به  با  دارد.  اساسی  بسیار  نقش  فوالد 
نگرانی های روز افزون در مورد تغییرات آب و هوای 
دنیا اهمیت کنترل منابع آبی بسیار باال رفته است. 
و  جمعیت  بارشد  باکیفیت  و  تازه  آب  منابع 
است.  کاهش  روبه  جهان  کل  در  تقاضا  افزایش 
مثل  ای  توسعه  حال  در  کشورهای  در  مخصوصا 
ایران که روش های نوین صنعتی در آنها وجود ندارد 

وضعیت استفاده از آب بسیار بحرانی است.
کنندگان  تولید  صنعتی،  کشورهای  در  امروزه 
فوالد مسئولیت به حد اقل رساندن مصرف آب را 
بسیار جدی گرفته اند و مدام در پی یافتن راه های 
و  فوالد  تولید  در  آب  مصرف  کاهش  برای  تازه 

استفاده های چند باره از آب می باشند. 
هم  آب  است  بازیافت  قابل  فوالد  همانطوریکه 
بهبود  البته  گردد.  باز  تولید  به  دوباره  تواند  می 
کیفیت آب برای استفاده دوباره و بازیافت آن هم 
هزینه های خود را دارد. اما با تمامی این توضیحات، 
تولیدکنندگان فوالد در کشورهای صنعتی توانسته 
اند میزان مصرف خود را تا حد قابل توجهی کاهش 
دهند. برای دستیابی به استفاده بهینه از منابع آب 
در بخش فوالد یک رویکرد و متوازن مورد نیاز است 
که مصرف واقعی را بدون توجه به جنبه های دیگر 

مورد توجه قرار می دهد.
قرار  می شود  ساخته  فوالد  کارخانه  یک  وقتی 
شود.  استفاده  آن  از  بسیاری  سال های  است 
باید  فعالیت  سالیان  طی  کارخانه ها  این  ساختار 

تغییر کند تا با محیط اطراف سازگار باشند. نحوه 
میزان  و  منطقه  شرائط  به  ساختاری  تغییرات  این 
به منظور  زیادی دارد.  منابع آب آن بستگی های 
مدیریت منابع آبی این محدودیت ها باید در نظر 
گرفته شود. زمین های اطراف کارخانه های قدیمی 
را نباید با زمین های حاصلخیز یکی دانست. نوع 
را  آنجا  موقعیت  مناطق  آن  در  شده  استفاده  آب 
تغییر داده است. طراحی کارخانه های تازه باید به 

شکلی باشد که محیط زیست منطقه تغییر نکند. 
دنیا  آب  کم  مناطق  در  که  راهکارهائی  از  یکی 
در حال انجام است اختصاص امتیازات ویژه برای 
صفر،  را  آب  رفت  هدر  که  است  کنندگانی  تولید 
مصرف آب تازه را حداقل، باز یافت آب را با تصفیه و 

خنک نمودن به چندین بار برسانند. 
 باید توجه داشت تا چه حد میتوان دستگاه ها 
مقدار  که  جاهائی  نمود.  خنک  هوا  یا  آب  با  را 
حرارت از 2000 کیلوکالری در ساعت تجاوز نکند 

دستگاه ها را با هوا خنک می کنند.
شرائط  این  باید  کنندگی  خنک  سیستم  در 

هفتگانه رعایت شود  :
1-از گرمائی که می گیرد بتوانیم استفاده کنیم 

2-عمر تجهیزات را زیاد کرده
3-ساختمان و بهره برداری آن ساده باشد

4- با قیمت کم منظور ما را عملی نماید 
5-حداقل مصرف انرژی را داشته باشد

6- در حد امکان از سیستم انرژی جدا باشد
7-گرمای خود را در حداقل از دست بدهد. 

شامل  فوالد  تجهیزات  کننده  خنک  روش های 
این موارد هستند :

1-خنک کننده هوائی
2-خنک کننده آبی

3-خنک کننده بوسیله گرم کردن آب شیمیائی 
4-خنک کننده بخاری می باشد. 

▪ خنک کننده بخاری 
وسیله  به   1949 سال  در  کننده  خک  این 
در  گردید.  پیشنهاد  و  طراحی  آندونیف  مهندس 
سال 1950 اولین بار پیشنهاد او را در کوره زیمنس 
بخار  حرارت  سیستم  این  در  بردند.  بکار  مارتین 
عمل  مکانیزم  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  کامال 
این که حرارت یک کیلو  به این طریق است برای 
گرم آب را یک درجه را باال ببریم یک کیلو کالری 
گرما بدست می آید. حال اگر بخواهیم 10 درجه 

ببریم 10 کیلوکالری  باال  را  سانتیگراد حرارت آب 
را  آب  کیلوگرم  یک  همین  اگر  ولی  می دهد  ما  به 
 539 آب  کیلوگرم  هر  برای  نمائیم  بخار  به  تبدیل 
کیلوکالری گرما بدست می آید. حال اگر 10 درجه 
برابر  گرمائی  ما  برای  کنیم  گرم  بیشتر  را  آب  این 
 10 با  مقایسه  در  می کند  تولید  کیلوکالری   560
درجه سانتیگراد گرمای آب متوجه می شویم که 56 
برابر کمتر آب الزم است. این مزیت را خنک کننده 

بخاری مشخص می کند. 
در این سیستم چون مصرف آب خیلی کم است 
تا  کرد  تصفیه  شیمیائی  طریقه  به  را  آب  میتوان 
چیزی در سیستم های خنک کننده رسوب نکند 
و از این جهت عمر دستگاه را باال ببریم می توان از 

حرارت بخار بطور کامل استفاده کنیم.
بخاری  خنک کننده  روش  به  خنک ها  چنانچه 
خنک شوند در مقایسه با خنک کننده آب تکنیکی 
ها  کننده  خنک  دارند.اگر  نیاز  کمتری  آب  به 
بطریقه بخاری خنک گردند عمر آنها 2 تا 3 بیشتر 
می باشد. روش خنک کننده بخاری در سایر خنک 
کننده ها و کوره های کشور شوروی نصب گردید. 
انستیتو  در  بخاری  کننده  خنک  سیستم  طرح 
طراحی فوالد کشور شوروی تهیه و اجرای طرح در 
کارخانه ذوب آهن KMK انجام می گردید و تا سال 
گرم  برجهای  های  دریچه  و  ها  کوره  کلیه   1967
خنک  به  را  شوروی   KMK کارخانه  هوای  کننده 
کننده بخاری تبدیل کردند. مصرف آب کوره بلند 
شماره پنج KMK و سایر کوره ها با حجم 2000 
متر مکعب مصرف آب با سیستم خنک کننده آبی 
تبدیل  بخاری  سیستم  به  که  زمانی  و  تن   3000
گردید 1200 تن آب ) 40 درصد طرح( در ساعت 
با  نو  طرحی  بخاری  کننده  خنک  سیستم  بود. 
حاصل  اقتصادی  و  تکنولوژیکی  فنی  برتری های 
23 سال مطالعه، تحقیق و نوآوری و اختراع آقای 
آندونیف که به پروفسور آندونیف معروف گردید در 
سیستم خنک کننده های صنعت فوالد بود. طرح 
خنک کننده بخاری در همان سال های نخستین 
توسط صنعت فوالد ژاپن از کشور شوروی خریداری 
و در روی تجهیزات فوالدی ژاپن نصب گردد. الزم به 
توضیح است که کلیه مطالب طرح در زمان آموزش 
اینجانب )مجتنی فردیار( در کشور شوروی به من 
آموزش داده شد و یادداشت های آموزش گرفته ام 

موجود می باشد.
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▪ دکتر غالمرضا نوید
خوردگی و حفاظت کاتودیک

شکنندگی قلیایی و پدیده خزش دیگ های بخار در دمای باال

چکیده
آب های معمولی و طبیعی دارای امالح کلسیم و منیزم هستند که بیشتر به صورت بی کربنات ها و سولفات ها می باشند. اینها سبب سختی آب ها 
می شوند.دیگ بخار صورت یک دستگاه تبخیر )Evaporators ( را دارد مواد جامد در اثر عمل تبخیر به صورت پوسته هایی )Scales( به جدارداخلی 
دیگ های بخارمی چسبند و تشکیل پوسته می نمایند.این پوسته یا ورقه حرارت را به خوبی هدایت ننموده و در نتیجه ضریب حرارتی آن کم می باشد 
)Low thermal conductivity( و اگر پوسته ضخیمی تولید شود صورت عایقی را پیدا می نماید که باعث انباشتن حرارت در دیگ های بخار می گردد 
و این عمل باعث می شود که فلز نرم گردد و ممکن است باعث انفجار دیگ بخار شود. نتیجه ای که گرفته می شود اهمیت ضخامت قشر تشکیل 

شده در جداره داخلی دیگ های بخاراست. 
در این بررسی و تحقیق دیگ بخار مورد بررسی از جنس فوالد کم کربن ) UNI 663 grade Fe 45- 2 ( و آب مورد استفاده نیزآب صنعتی می با 
شد که برای کنترل )ph( آن از هیدرازین )NH2-NH2( استفاده شده است. آزمایش در سه فشار مختلف ) PSI475 ( و )PSI 600( و ) PSI 800 ( در 
دماهای متفاوت )465( درجه فارنهایت و )622( درجه فارنهایت بررسی شد نتیجه ای که گرفته شد آسیب دیدگی بدنه دیگ بخار در اثر باال رفتن 
دما و پدیده خزش و شکنندگی قلیایی و تاثیر خورندگی آب می باشد. همچنین اهمیت ضخامت قشر رسوب تشکیل شده در بدنه داخلی دیگ های 

بخارو مرزاطمینان مناسب ) Safety Margines ( آن را با توجه به دما و فشار مورد آزمایش نشان می دهد.
 کلمات کلیدی : دیگ بخار. پوسته. ضریب حرارتی. هیدرازین.شکنندگی قلیایی. خزش.خوردگی. مرز اطمینان.

Abstract.
Normal and natural waters contain calcium and magnesium salts, which are mostly in the form of bicarbonate and 

sulfate. These make the water hard.
The face boiler has an evaporators. Solids stick to the inner wall of boilers in the form of scales due to evaporation 

and form a shell. This shell or sheet does not conduct heat well and as a result, the coefficient Its low thermal 
conductivity.

And if a thick shell is produced, it finds an insulating form that causes heat to accumulate in the boilers, and this 
action causes the metal to soften and may cause the boiler to explode. The conclusion to be drawn is the importance 
of the thickness of the crust formed in the internal wall of boiler. In this study, the boiler was made of low carbon 
steel (UNI 663 grade Fe 45- 2) and the water used was industrial water, which was controlled by hydrazine (NH2-
NH2). The experiment was performed at three different pressures (PSI475) and pressure (PSI 600) and (800 PSI ) 
at different temperatures (465) degrees Fahrenheit and (622) degrees Fahrenheit. The result is that the boiler body is 
damaged by rising Temperature and the phenomenon of creep and alkali brittleness and the effect of water corrosion 
and also the importance of the thickness of the sediment crust formed in the inner body of boilers to damage the 
boilers and the suitable margin (Safety Margines) shows according to the temperature and pressure tested.

key words: Boiler.Shell.Thermal coefficient.Hydrazine.caustic embrittleness. Creep. corrosion. Confidence limit.
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تاریخچه 
بسته  مخزن  یک  از  است  عبارت  بخار  دیگ 
که در آن بخار آب جهت استفاده در خارج از آن 
تولید  سوخت  احتراق  از  ناشی  گرمای  توسط 
می شود. داخل دیگ بخار شامل دو بخش طرف 
آتش و طرف آب است. سطح گرمایی دیگ بخار 
به مجموع کلیه سطوح در طرف آتش دیگ بخار 
تحت  و  داخلی  بخش های  تمام  می شود.  اطالق 
ساخته  آهنی  آلیاژهای  از  بخار  دیگ  یک  فشار 
به  جنس  نوع  نظر  از  بخار  دیگ های  می شوند. 
دو دسته چدنی و فوالدی تقسیم بندی می شوند. 
دیگ بخار چدنی برای تولید بخار کم فشار ساخته 
فوالدی  نوع  از  بخار  دیگ های  اکثر  می شود. 
هستند.جیمز وات مخترع اسکاتلندی که اغلب از 
او به عنوان مخترع ماشین بخار یاد می شود چهره 
اولین  واقع  در  وات  است.  صنعتی  انقالب  اصلی 
سازنده ماشین بخار نیست. در سال ۱۶۹۸ توماس 
ساوری ماشین مشابهی را به ثبت رساند که برای 
تلمبه کردن آب از آن استفاده می شد و در ۱۷۱۲ 
توماس نیوکومن نوع پیشرفته تری از آن را به ثبت 
توسط  شده  ساخته  ماشین  این  وجود  با  رساند. 
فقط  را  آن  و  داشت  کمی  بسیار  کارایی  نیوکومن 
برای خارج کردن آب از معادن زغال سنگ به کار 
می گرفتند. وات با اینکه فقط یک دوره کارآموزی 
ولی  بود  گذرانده  ابزارسازی  زمینه  در  را  یکساله 
بود.  برخوردار  فراوان  نوآوری  و  ابداع  استعداد  از 
تعمیر  مشغول  که  هنگامی   ۱۷۶۴ سال  در  وی 
ماشین  به  بود  نیوکومن  ماشین های  از  مدل  یک 
مهم  آنچنان  وات اصالحاتی  بخار عالقه مند شد. 
عمل  به  نیوکومن  اختراعی  ماشین  در  ارزنده  و 
بخار  ماشین  اولین  مخترع  را  او  می توان  که  آورد 
دانست. اولین تغییر مهم وات که در سال ۱۷۶۹ 
جداگانه  محفظه  یک  کردن  اضافه  رساند  ثبت  به 
تراکم بخار بود. او همچنین با عایق بندی، سیلندر 
بخار را مجزا کرد و در سال ۱۷۸۲ ماشین دوطرفه 
فقره  چند  با  همراه  این ها  تمام  نمود.  اختراع  را 
بیشتر  کارایی  به  کوچک تر  اصالحات  و  تغییرات 
کارایی  ازدیاد  این  شد.  منتج  بخار  ماشین های 
عماًل به معنای تفاوت بین یک ابزار ماهرانه ولی نه 
چندان قابل استفاده با وسیله ای با توان صنعتی 
یک  اختراع  با   ۱۷۸۱ سال  در  وات  بود.  فراوان 
سری چرخ دنده حرکت تناوبی موتور را به حرکت 
دورانی تبدیل کرد. با استفاده از این ابزار بر موارد 
استفاده از موتور بخار به شکل چشمگیری افزوده 
اختراعات  از  بسیاری  که  است  درست  بود،  شد. 

بین می رود نشان می دهد.رسوب کربنات کلسیم 
)Caco3( به راحتی جدا سازی می شود.

 ( 1 )Ca(HCO3)2 → CaC03 + H2O + CO2

کربنات منیزیم تا اندازه ای قابل حل بوده ولی 
منیزیم  بازهیدروکسید  به  هیدرولیز  عمل  اثر  در 
و )3(   )2( واکنشهای شیمیایی  تبدیل می شود. 

این فرآیند را نمایش می دهد.
( 2 ) Mg( HCO3 )2 → MgCO3 + H2O + CO2

( 3 ) MgCO3 + H2O → Mg ( OH )2 + CO2

اما سختی در اثر سولفات های کلسیم و منیزیم 
از  سختی دایم آب می باشد و با عمل جوشاندن 
بین نمی رود که برای از بین بردن اینگونه سختی 
ازروش های متفاوت استفاده می شود که به ذکر 

چند روش به طور خالصه اشاره می شود.

روش آهک مرده و کربنات
)Lime soda process(

سدیم  کربنات  و  مرده  آهک  از  طریقه  این  در 
استفاده می شود در صنعت آهک مرده ارزانترین 

بازها می باشد.
نمایش  را  فرآیند  این   )4( شیمیایی  واکنش 

می دهد.
 ( 4 ) CaO (آهک زنده) + H2O → Ca ( OH) 

( آهک مرده) 2
آهک باعث از بین رفتن سختی های موقتی و 
دایمی می شود با این وجود اندکی سختی دایمی 

داشته اند؛  نقش  صنعتی  انقالب  در  دیگر 
ولی هیچ یک از آنها به تنهایی نمی توانستند 

برای انقالب صنعتی حیاتی باشند. قبل 
باد برای به  از نیروی آب و  از آن اگر چه 
گردش درآوردن چرخ آسیاب ها استفاده 
همواره  نیرو  اصلی  منبع  ولی  می شود 

عضالت انسان بود. استفاده از این 
به  را  صنعتی  تولید  ظرفیت  عامل 
اختراع  با  می کرد.  محدود  کلی 
بر  محدودیت  این  بخار  ماشین 
طرف شد. پس از آن انرژی بسیار 
دسترس  در  تولید  برای  زیادی 
بود و مرتبًا نیز به میزان آن افزوده 

در  ایمنی  مالحظات  می شد. 
دیگ  به  نسبت  بخار  دیگ های 
آب  دیگ های  برخالف  آبگرم 
داغ یا آبگرم که در سیستم های 

از  شوند  می  استفاده  گرمایشی 
اهمیت باالتری برخوردار است سیستم های بخار 
در فشار و دمای بسیار باالتر نگهداری می شوند و 
باعث می شود که آنها برای استفاده های عمومی 
پر خطر تر از دیگ های آبگرم باشند. سیستم های 
بخار و دیگ بخار خطر سوختگی دارند و دلیل آن 
بخار  در دیگ  این است که درجه حرارت موجود 
همه  از  انفجار  خطر  همیشه  و  است  باال  بسیار 
و فشار  دارد  بخار صنعتی وجود  روزنه های دیگ 
مجموعه  است.  شده  پخش  کوره  ابعاد  همه  در 
ساخت  مالحظات  و  اطمینان  قابلیت های  از  ای 
استاندارد باید در ساخت هر دیگ بخار لحاظ شود 
کند،  کار  باال  اطمینان  ضریب  با  بتواند  کاربر  تا 
وجود  سیستم  چند  یا  یک  در  مشکلی  اگر  چون 

داشته باشد، مشکالت جدی ایجاد می شود.

مقدمه 
قلیایی  شکنندگی  پدیده  تشریح  برای 
خزشی  خوردگی  و   )embrittlement caustic(
)creep corrosion( آشنایی با عمل سبک سازی 
چند  به  ذیال  که  است  الزامی  آب ها  سازی  نرم  و 
روش مقدماتی و متفاوت اشاره می شود. آب های 
طبیعی شامل نمک های کلسیم و منیزیم می باشند 
سولفات ها  و  بی کربنات ها  صورت  به  بیشتر  که 
می شوند.سختی  آب  سختی  سبب  اینها  هستند 
در اثر بی کربنات ها سختی موقت بوده و با عمل 
 )1( شیمیایی  واکنش  می رود.  بین  از  جوشاندن 
سختی موقت بی کربنات ها که در اثر جوشیدن از 

شکل )1( مدلی از یک دیگ بخار
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می  باقی   )CaSO4( کلسیم  سولفات  صورت  به 
سدیم  کربنات  از  آن  بردن  بین  از  برای  که  گذارد 
)Na2CO3 ( استفاده می شود. واکنش شیمیایی 

)5( این فرآیند را نشان می دهد. 
CaSO4 + Na2CO3 → CaCO3 + 

Na2SO4 (5)

باید سعی کرد که مقادیر آهک و کربنات سدیم 
و  فعل  شود.سرعت  استفاده  صحیح  میزان  با 
انفعال با ازدیاد درجه حرارت افزایش می یابد بطور 
فارنهایت  درجه   )205( حرارت  درجه  اگر  مثال 
بهتر  دقیقه   )10( از  بعد  شیمیایی  واکنش  باشد 
از واکنش شیمیایی است که ) 24 ( ساعت و در 
باشد  می  فارنهایت  درجه   )50( حرارت  درجه 

صورت می گیرد.
تدریجی  غلظت  افزایش  از  جلوگیری  برای 
سولفات ها در دیگ بخار شیری در قسمت تحتانی 
دیگ بخار وجود دارد که در فواصل معین از زمان 
باز می شود تا مقداری از آب با رسوب از آن خارج 
گردد. شکل )1( مدلی از یک دیگ بخار را نشان 

می دهد. 

 )ZEOLITES ( روش استفاده از زئولیت ها
مختلطی  ترکیبات  که  طبیعی  های  زئولیت  از 
که  شود  می  استفاده  هستند   )  COMPLEX  (
فورمول شیمیایی آنها مطابق جدول ) 1 ( به شرح 

ذیل می باشد.

 ,Na2O, Al2O3فورمول شیمیایی زئولیت ها
3SiO2, 2H20

جدول )1( فورمول شیمیایی زئو لیت ها

نماید  زئولیت عبور  رزین  از روی صمغ  آب  اگر 
دائم  سختی  و  موقت  سختی  یعنی  شود  می  نرم 
آن از بین می رود این عمل بایستی بطور متناوب 
تکرار شود تنها عاملی که سبب اشکال می نماید 
واکنش  مطابق  که  باشد  می   )NaHCO3( وجود 

شیمیایی ) 6 ( در این فرآیند تولید می شود. 
Na2 Z^(-)+ Ca ( HCO3 )2 → 2 NaHCO3 

+ Ca Z ( 6 )

مضر  بخار  های  دیگ  در   )NaHCO3( وجود 
است زیرا در اثر تجزیه تولید گاز ) CO2 ( می نماید 
که به اسید کربنیک ) H2CO3 ( مطابق واکنش 
شیمیایی ) 7 ( تبدیل می شود و این اسید باعث 
زنگ زدگی و پوسیدگی در دیگ های بخار می شود

CO2 + H2O → H2CO3 ( 7 )

در  است  ممکن  آزمایش  مورد  آب  نتیجه  در  و 
لوله هایی که در آنها حرکت می کند شیارهایی به 
وجود آورد برای این منظور هر دو روش آهک مرده 
و کربنات سدیم و زئولیت ها با هم به کار میروند در 
روش اول کربنات ها را از بین می برند و در روش 
دوم سولفات ها را از بین می برند. با این حال هنگام 
استفاده از )Na2CO3) اشکالی پیش نمی آید زیرا 
به  توان دورانداخت  را می  )CaC03( غیر محلول 
دلیل آنکه به صورت لجن )SLUDGE ( می باشد 
اما به طوری که می دانیم موردی که ایجاد اشکال 
و مزاحمت می نماید مقدار اضافی کربنات سدیم 
)Na2CO3( می باشد که با آب موجود ترکیب شده 
و تولید سود قلیایی )NaOH( می نماید که باعث 
شود. می  بخار  دیگ های  در  قلیایی  شکنندگی 

واکنش شیمیایی ) 8 ( نمایش این فرآیند است. 
Na2CO3 + H2O → 2 NaOH + CO2 (8)

همچنین عالوه بر آن بی کربنات ها نمک های 
رسوب  باز  نمودن  اثراضافه  ودر  هستند  اسیدی 
کربنات کلسیم به وجود می آید واکنش شیمیایی 

) 9 ( این فرآیند را نشان می دهد.
(9) Ca (HCO3)2 + 2 NaOH → CaCO3 

+ Na2CO3 + H2O 

با تبخیر آب در دیگ بخار غلظت کربنات سدیم 
آب  کردن  نرم  در  سدیم  کربنات  یابد  می  افزایش 
استفاده می شود با افزایش غلظت کربنات سدیم 
هیدروکسید  آب  با  هیدرولیز  تحت  بخار  دیگ  در 

سدیم به وجود می آید.
نشان  را  مکانیزم  این   )10( شیمیایی  واکنش   

می دهد. 
(10 ) Na2CO3 + H2O → 2NaOH + CO2

قلیایی  سبب  آب  در  سدیم  هیدروکسید  وجود 
در  قلیایی  شکنندگی  وایجاد  شود.  می  آن  شدن 
شد  ذکر  که  نماید.همانگونه  می  بخار  های  دیگ 
مقدار  شیمیایی  واکنش  تکمیل  برای  همیشه 
(Ca(OH)2و سدیم  کربنات  و  آهک  از  زیاتری 
شود  استفاده  آب  سازی  نرم  در   (CO3Na2

همچنین اگر از روش زئولیت ها جهت نرم سازی 
باقی می   )Na2CO3( آب استفاده شود مقداری
ماند و اگر دیگ بخار با فشار زیاد عمل نماید موجب 
شیمیایی  واکنش  مطابق  زیرا  شود  می  خطراتی 
)8( تولید هیدروکسید سدیم ) NaOH( می نماید 
بخار  دیگ های  در  قلیایی  شکنندگی  سبب  که 
سدیمی  نمک  از  بایستی  می  این  بنابر  شود  می 
که در مجاورت آب در فشارها و درجه حرارت های 
در  حلی  قابل  غیر  نمک  و  نگردد  هیدرولیز  باال 

شود  استفاده  دهد  تشکیل  کلسیم  امالح  با  آب 
که معموال نمک های سدیم اسید فسفریک مانند 

نمک های فسفات ها بهترین گزینه می باشند.

روش استفاده از فسفات ها.
) Phosphate Condition(

فسفات  صورت  سه  معموالبه  سدیم  فسفات 
دی  فسفات  و   (po4Na3( سدیک  تری 
سدیک  مونو  فسفات  و   )PO4HNa2( سدیک 
)PO4H2Na( وجود دارد که بیشتر از نوع فسفات 
دی سدیک  فسفات  و   )po4Na3( تری سدیک 
قوی  بازدارنده  مواد  عنوان  به  که   )PO4HNa2(
می باشند  شده  شناخته  آنودی  نوع  از  خوردگی 

استفاده می شوند.
به  توجه  با  تری سدیک  فسفات  معموال 
می گیرد. قرار  استفاده  مورد  بهتر  آب  )پ.هاش( 
فسفات  مولکولی  و  شیمیایی  فورمول   )2( شکل 

تری سدیک را نشان می دهد.

شکل ) 2 ( فورمول شیمیایی فسفات تری سدیک
بیشتر  پلی فسفات ها  از  استفاده  در  همچنین 
از سدیم پلی فسفات استفاده می شود که دارای 
شکل  می باشد.   (P2O7Na4( شیمیایی  فورمول 
را  فسفات ها  پلی  سدیم  مولکولی  ساختمان   )3(

نمایش می دهد.
پلی  و  فسفات ها  سدیم  نمک های  تمام 
فسفات ها در عمل نرم کردن آب استفاده می شود 
هیدرولیز  آنها  فسفات های  کلسیم  نمک های  و 
را  فرآیند  این   )11( شیمیایی  واکنش  نمی شوند 

نمایش می دهد.
(11)3CaSO4 + 2Na3PO4 → Ca3 ( PO4) 

2↓ + 2Na2SO4

طبیعی  آب  مورد  در  ها  فسفات  از  استفاده 
باشد  می  زیاد  خرج  مستلزم   )RAW WATER(
همین  به  و  هستند  گران  معموال  ها  فسفات  زیرا 
ابتدا  سدیم  کربنات  و  آهک  روش  از  ابتدا  طریق 
برند  می  بین  از  را   )Mg( منیزیم  ترکیبات  تمام 
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در مرحله دوم جهت حذف سولفات های  سپس 
 )Na3PO4( سدیم  فسفات  از   )CaSO4( کلسیم 
استفاده   )11( شیمیایی  واکنش  معادله  مطابق 
واکنش  مطابق  که  فسفاتی  می شود.کلسیم 
حاللیت  قابلیت  شود  می  ایجاد   )11( شیمیایی 
آب  انتقال  لوله های  در  اگر  و  دارد  کمی  بسیار 
حرکت نماید رسوب نموده موجب گرفتگی لوله ها 
می شود و به همین دلیل بهتر است که ترکیبات 
فسفات سدیم به طور مستقیم به داخل دیگ های 

بخار به وسیله پمپ وارد شود.

روش تولید کلوئید
) COLLOIDAL CONDITIONING(

سریش  نمودن  اضافه  اثر  در  که  فوق  روش  در 
آب  به   )LiNSEED( کتان  تخم  یا  و   )GLUE(
را  رسوب  اطراف  مواد  این  باشد  می  بخار  دیگ 
در دیگ های بخار گرفته و تولید ذراتی غیر قابل 
از  و  می نمایند   )COLLOID( کلوئید  نام  به  حل 
این راه از عمل رسوب کردن و تولید پوسته رسوب 
جلوگیری به عمل می آید و در حقیقت یک کف در 
سطح تشکیل می شود. این روش نیز یکی دیگر از 
روش های جلوگیری از پدیده شکنندگی قلیایی در 

دیگ های بخار است.
درحضور  فوالد  پوسیدگی  و  خوردگی  مکانیزم 

آب حاوی اکسیژن بدینگونه می باشد.
روند اکسیداسیون آهن از انتقال الکترون ازآهن 
کاهش  اصلی  واکنش  می شود  آغاز  اکسیژن  به 

اکسیژن به صورت زیراست واکنش ) 1(: 
 ( 1 ) O2 +4e-+2 H2O → 4 OH-

سرعت  هیدروکسید  ایجادیون های  علت  به 
بیشتر  بسیار  اسیدها  حضور  با  واکنش  انجام 
پایین  )پ هاشهای(  در  دلیل  همین  به  می شود 
واکنش  الکترون های  زیاداست.  زنگزدن  سرعت 

)1( باال از واکنش زیر تهیه می شود.
که واکنش ) 2 ( می با شد.

( 2 ) Fe → Fe2++ 2 e−

 )II( آهن  می شود  تکرار  عمل  این  هنگامیکه 
واکنش  مطابق  که  می شود:  تبدیل   )III( آهن  به 

شیمیایی ) 3 ( می باشد.
 ( 3 )4Fe^(+2) + O2 ͢4Fe^(+3)+2 O^(-2)

به عالوه تعادل های اسید-باز نیز مطابق واکنش 
شیمیایی ) 4 ( درتولیدزنگ آهن موثرند: 

( 4 ) Fe^(+3)+ 3 H2O Fe(OH)3 +3H^+

سپس درفرایندآب گیری زیرهیدروکسیدآهن به 
اکسیدآهن ) زنگ آهن ( بر طبق واکنش شیمیایی 

) 5 ( تبدیل می شود: 
 ( 5 ) 2 Fe( OH )3 Fe2O3 + 3 H2O

آب  در  سدیم  کاتیون های  وجود  عالوه  به 
دیگ های بخار سبب قلیایی شدن آن می شود و 
سبب   )NaOH( سدیم  هیدروکسید  ایجاد  ضمن 
ایجاد  باال  دمای  در  و  شود  می  آب  شدن  قلیایی 
نماید  می  بخار  های  دیگ  در  قلیایی  شکنندگی 
که پدیده ای مخرب است و باعث صدمه و آسیب 
نهایت  ودر  نماید  می  بخار  های  دیگ  در  جدی 

ممکن باعث انفجار دیگ بخار شود.
وجود  که  می کردند  فکر  قبل  سال های  در 
رفتن  بین  از  باعث   )Na2SO4( سدیم  سولفات 
 )1930( سال  در  می شود  قلیایی  شکنندگی 

مبنای  بر  نموداری   )STANB( نام  به  شخصی 
فشار دیگ بخار و همچنین تقسیم نسبت سولفات 
 )Na2CO3 ( به کربنات سدیم ) Na2SO4 ( سدیم
شبیه  نمودارهای  کرد  می  فکر  و  داشت  عرضه 
 )  STANB  ( نمودار  هستند.  درست  نمودارفوق 
در شکل ) 4 ( نشان داده شده است.اما با توجه 
به نظریات جدید وقوع عمل شکنندگی قلیایی در 
 )Causes of emberittlement( بخار  دیگ های 
چنین بیان می شود برای اینکه شکنندگی صورت 
 )NaOH( سدیم  هیدروکسید  با  باید  فوالد  گیرد 
در  مختلف  آزمایشات  ولی  باشد  تماس  در  غلیظ 
 )5( رقیق  محلول های  است  داده  نشان  البراتوار 
درصد تا )70( در صد هم قادر به وجود آوردن عمل 
نیز در  البته عامل دما  قلیایی هستند  شکنندگی 

وقوع این پدیده بسیار با اهمیت می باشد.
و  میان درجه حرارت  ارتباط  نمودار   )5( شکل 
در   )NaOH( سدیم  هیدروکسید  غلظت  درصد 
را  بخار  دیگ های  قلیایی  شکنندگی  پدیده  وقوع 

نشان می دهد.
عمل شکنندگی قلیایی در دیگ های بخارفقط 
صورت   )Seam( بخیه  یا  و   )Crack( شکاف  در 
می گیرد یعنی محلی که آب می تواند غلظت خود 
را زیاد نماید و به طورمعمول در دیگ های بخار در 
 )Rivet( محلی صورت می گیرد که دیگ بخار پرچ
 )NaOH( سدیم  هیدروکسید  باشد.البته  شده 
وقتی نفوذ می نماید که فشارهایی در فوالد به وجود 
آمده باشد ) Stud must be over stressed ( یعنی 
سرد  حالیکه  در  آهن  شکل  تغییر  نتیجه  در  مثال 
است ) Cold working ( و یا اگر عمل پرچ کردن 
به خوبی صورت نگیرد.سدیم هیدروکسید به مواد 
سدیم  به  را  بخار  دیگ  آهن  و  کرده  حمله  اطراف 
فروت حل می کند این عمل باعث خراشیده شدن 
قطعات موجود در دیگ بخارکه تحت فشارهستند 
آهن  اگر  یا  و  شود  می  ومفاصل  وپرچ  میخ  مانند 
دارای  و  شده  داده  شکل  تغییر  و  است  بوده  گرم 
برای  به وجود آمدن شیار الزم  باعث  باشد  نقصی 
در   )NaOH( قلیایی  سود  تخریب  عمل  و  نفوذ 
های  دیگ  در  تخریب  شود.عمل  می  بخار  دیگ 
کمتراتفاق  خیلی  باشند  شده  لحیم  که  بخاری 
از شیارهایی تشکیل  قلیایی  افتد.شکنندگی  می 
شده است که از مرز الیه های فلز عبور می نماید و 
 )6a( می باشد شکل )creep( شبیه به عمل خزش
از  میکروسکوپی  نمایش   )b6( شکل  همچنین  و 
 )Caustic embrittlent( پدیده شکنندگی قلیایی

دراثر هیدروکسید سدیم را نشان می دهد.

) Na2CO3 ( به کربنات سدیم ) Na2SO4 ( فورمول مولکولی سدیم پلی فسفات و نسبت سولفات سدیم ) شکل ) 3
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شکنندگی  پدیده  نمایش   )6b و   6a( شکل 
اثر  در   )caustic embrittlement( قلیایی 

هیدروکسید سدیم.
نمایش   )7b و   a7( شکل  در  همچنین 
نشان  را  خزش  خوردگی  پدیده  میکروسکوپی 

می دهد.
خزش  خوردگی  پدیده   )7b و   7  a( شکل 

) Creep Corrosion(
خوردگی  پدیده  و  قلیایی  شکنندگی  پدیده 
خستگی  خوردگی  پدیده  با  باال  دمای  در  خزش 
فلزی  یاخته های  که   )Fatigue corrosion(
نمایش   )8( شکل  دارد.  فرق  می شوند  شکسته 
دو  در  را  خستگی  خوردگی  پدیده  میکروسکوپی 

حالت )الف و ب ( نمایش می دهد.

پدیده  دو  از  گرافیکی  مدلی   )9( شکل  در 
اثر  در  شکنندگی  و  قلیایی  شکنندگی  خوردگی 

خمش ) خوردگی خستگی ( رسم شده است.

 Detection ( کشف عمل شکنندگی قلیایی
) of caustic embrittlement

اگر در کارخانه ای دیگ های بخار مورد استفاده 
پرچ  عمل  وسیله  به  که  هستند  نقاطی  دارای 
بخار  دیگ  از  و  می شوند  داده  ارتباط  یکدیگر  به 
دیگ  باید  باشد  شده  استفاده  زیاد  مدت  برای 
اروپا  مناطق  در  گیرد.  قرار  آزمایش  مورد  بخار 
شکنندگی  کاشف  نام  به  دستگاهی  از  آمریکا  و 

)Embrittlement detector( استفاده می شود. 
شکل )10( دستگاه کاشف شکنندگی قلیایی 

) Embrittlement detector(
عبور  برای  شیاری  مصنوعی  طور  به  عمل  در 
بردن  کار  به  با  و  بخارایجاد کرده  نفوذ آب دیگ  و 
قطعه ای از دیگ بخار که مورد آزمایش قرار می گیرد 
رفتار قطعه مورد آزمایش را در فواصل )30( روز و 
)60( روز و )90( روز مورد بررسی قرار می دهند اگر 
عالیم شکاف یا ترک و یا زدگی در قطعه دیده نشود 
را مورد اطمینان تشخیص  بخار  از دیگ  استفاده 
می دهند. بسیاری از دیگ های بخار مجهز به یک 

کاشف شکنندگی قلیایی هستند.

مبانی و تئوری های شکنندگی قلیایی در اثر 
 ) NaOH ( سود قلیایی

1 – جذب هیدروژن اتمی )+H ( که با کربن فوالد 

شکل ) a 6( شکل ) 4 ( نمودار ) STANB ( نموداری بر مبنای فشار دیگ بخار

) 6b ( شکل

شکل )5( ارتباط میان درجه حرارت و درصد غلظت هیدروکسید سدیم )NaOH( در وقوع پدیده شکنندگی قلیایی 
دیگ های بخار
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ترکیب می گردد و سبب به وجود آمدن شیار می 
گردد.

2 – تشکیل یک فیلم از اکساید آهن که روی فلز 
را گرفته و باعث می شود روزنه ای برای نفوذ سود 

قلیایی ) NaOH ( به وجود آید.
3 – تولید شیار در فوالد در اثر فشار مکانیکی

تولید  و  فلزی  یاخته های  شدن  جابجا   –  4
تنش های داخلی

 Accumulation of atomic distortion in(
)the grain boundaries

5- رسوب یک گاز خارجی درساختمان اتمی فوالد ا 
جلوگیری از شکنندگی قلیایی 

) Prevention of embrittlemen(
سدیم  سولفات  که  است  داده  نشان  آزمایش 
)Na2SO4( از عمل شکنندگی قلیایی جلوگیری 
می نماید. مشاهده شده است که سولفات سدیم 

در سود قلیایی حل نمی شود و پوسته ای را تشکیل 
این  نماید  می  مسدود  را  عبور  راه  که  دهد  می 
یا  برداشتن  شکاف  از  که  است  هایی  راه  از  یکی 
)Cracking( جلوگیری به عمل می آورد یعنی در 
حقیقت عمل مزبور مکانیکی است نه شیمیایی. 
قطارمشاهده  بخار  های  دیگ  در  مثال  عنوان  به 
شده است که سولفات سدیم ) Na2SO4 ( باعث 
مسدود شدن مسیر نمی گردد زیرا به علت حرکت 
مسدود  منافذ  بخار  دیگ  خوردن  تکان  و  قطار 
باز می گردند ولی در دیگ های بخاری که  شده 
می توان  و  است  صادق  عمل  این  هستند  ساکن 
دانست.  فوق  تئوری  صحت  برای  مدرکی  را  آن 
شکنندگی  از  جلوگیری  برای  روش  بهترین 
قلیایی در اثر سود قلیایی ) NaOH ( استفاده از 
فسفات ها برای نرم کردن و سبک سازی آب مورد 
استفاده دیگ های بخار می باشد به خصوص برای 
 )psi 300( از باالتر  با فشار  دیگ های بخاری که 
عمل می نمایند استفاده از فسفات ها برای سبک 
روش  باشد.  حتمی  باید  آب  کردن  نرم  و  سازی 
قلیایی  شکنندگی  از  جلوگیری  برای  که  دیگری 
سود )NaOH( در دیگ های بخار است استفاده 
از نیترات سدیم )NaNO3( می باشد در این روش 
)0/9( قسمت از نیترات سدیم ) NaNO3 ( به یک 
قسمت سود قلیایی )NaOH( در دیگ های بخار 
جلوگیری  راه  بهترین  روش  این  گردد  می  اضافه 
این  دلیل عمل کردن  است  قلیایی  از شکنندگی 
خاصیت   )-^NO3( نیترات  که  است  این  روش 
روی  الیه  یک  تولید  و  دارد  قوی  کنندگی  اکسید 
جداره آهن می نماید یعنی آهن را اکسیده کرده 
و الیه ای از اکسید آهن ) Fe2O3 ( درروی جداره 
خارجی آهن تشکیل می دهد و مانع از شکنندگی 

قلیایی آن می گردد.

اهداف
جهت  در  بخار  های  دیگ  در  آب  سازی  بهینه 
حفاظت قطعات تحت فشار دیگ بخار که در تماس 
با آب می باشند در مقابل خوردگی و ایجاد رسوبات 
امری ضروری است این امر مستلزم شرایط مطلوب 
وبرقراری ضوابط خاص برای کنترل ) T.D.S ( در 
دیگ بخار و کاهش مقدار آن است.تشکیل پوسته 
افزایش  به  های رسوبی در دیگ های بخار منجر 
دمای فلز بر اثر خاصیت عایق بودن رسوبات می 
تغییر  ایجاد  یابد  ادامه  موضوع  این  شود.چنانچه 
شکل فلز ودر نهایت باعث خوردگی قطعات فلزی 
بر اثر کاهش مقاومت مکانیکی فلز در دماهای باال 

 ) b ( ) a ( 

 ) fatigue corrosion ( پدیده خوردگی خستگی ) شکل ) 8 

شکل ) 9 ( مدل گرافیکی از پدیده شکنندگی قلیایی وپدیده خوردگی خستگی
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می شود وجود یک الیه رسوب پوسته ای در جدار 
افزایش  باعث  بخار  دیگ  آب  های  لوله  داخلی 
دمای فلز و در مواردی منجر به پدیده خزش می 
گردد در این حالت فلز تغییر شکل داده و به ابعاد 
اولیه خود برنمی گردد و منجر به تورم فلز می گردد 
مصیبت  پیامدهای  و  ترکیدگی  باعث  نهایت  در  و 
باری می شود رسوبات پوسته ای تشکیل شده در 
دیگ های بخار حرارت را به خوبی هدایت ننموده 
و در نتیجه ضریب حرارتی آن کم می باشد. رسوب 
هدایت  سیلیسی  های  رسوب  و  متخلخل  های 

گرمایی بسیار کمتری دارند. 
رسوب  نوع  چند  گرمایی  هدایت   )2( جدول 

متداول در دیگ های بخاررا نشان می دهد. 
ضعیف  های  اسید  توسط  کربنات  رسوبات 
به  سیلیسی  های  رسوب  ولی  روند  می  بین  از 
آسانی زدوده نمی شوند و استفاده از شستشوی 
شیمیایی به کمک سود قلیایی یکی از روش های 
تمیز کردن آنها است آب هایی که اسیدی یا قلیایی 
بخار  های  دیگ  فلزی  قطعات  به  باشند  شدید 
تحت فشار حمله می کنند و منجر به خوردگی و 
در مواردی پدیده شکنندگی قلیایی در دیگ های 
بخار می شوند. بنابر این ضروری است که تشکیل 
و  داد  کاهش  حداقل  به  را  پوسته ای  رسوب های 
بهتر است که بطور کامل حذف نمود.که این امر با 
توجه به روش های پیشرفته بهینه سازی آب کامال 

امکان پذیر می باشد.

روش آزمایش
کم  فوالد  جنس  از  استفاده  مورد  بخار  دیگ 
باشد  می   )  )2-45-grade Fe  663  uni کربن 
 )3( درجدول  آن  کوانتومتری  شیمیایی  آنالیز  که 

نشان داده شده است.
مالحظه می شود که جنس آن از نوع فوالد ساده 
کم کربن و مطابق استاندارد این نمونه از فوالد می 
باشد.در جدول )4( آنالیز استاندارد فوالد کم کربن 
) uni 663 grade Fe- 45-2 ( مشخص شده است.
در جدول )5( خواص مکانیکی استاندارد این 

نوع از فوالد مشخص شده است. 
از  نمونه  سه  مکانیکی  خواص   )6( درجدول 
فوالد  نمونه  یک   )uni 663grde Fe 45-2( فوالد 
استفاده  فوالد  دوم  و  استفاده  بدون  و  نو  و  تازه 
از  نمونه  یک  سوم  و  باال  دمای  در  کوره  در  شده 
مالحظه  است  شده  داده  نشان  استاندارد  فوالد 
می شود که نمونه فوالد تازه و نو و بدون استفاده 
فوالد  نمونه  ولی  دارد  قرار  استاندارد  محدوده  در 
به  چه  اگر  باال  دمای  در  کوره  در  شده  استفاده 
دلیل قرار گرفتن در دمای باال تحت پروسه خزش 
انعطاف  و  کمتر  نهایی  استحکام  ولذا  گرفته  قرار 
پذیری کمتر نسبت به نمونه فوالد تازه و نو از خود 
در  آن هنوز  مکانیکی  ولی خواص  نشان می دهد 
محدوده استاندارد قرار دارد. درجدول )6( خواص 
مکانیکی سه نمونه از فوالد فوق را نشان می دهد.

از  نوع  این  استحکام  که  داشت  توجه  باید 
جدول  در  دارد  دما  به  شدیدی  بستگی  فوالدها 
دماهای  در  فوالدها  نمونه  این  کمیت  میزان   )7(
سانتیگراد  درجه   )200  –  250  –  300( متفاوت 

نشان داده شده است.
همان طور که مالحظه می شود با باال رفتن دما 
تا )300( درجه سانتیگراد استحکام تسلیم فوالد 
)uni 663 Grade Fe 45-2 ( به نصف مقدار آن در 

دمای محیط کاهش می یابد.

آزمایشات متالوگرافی
پرلیتی.   – فریتی  فوالدها ممکن  زمینه  ساختار 
شرایط  به  توجه  با  باشد  مارتنزیتی  یا  و  آستنیتی 
ساختار  بویلرها  لوله های  و  بخار  دیگ  کاری 
معمول  طور  به  ها  آن  در  رفته  کار  به  فوالدهای 

فریتی – پرلیتی است.
و  نو  فوالد  ساختارمیکروسکوپی   )11( شکل 
( را نشان   2-45  grade Fe 663  uni استاندارد) 
می دهد در این شکل ساختار ) فریتی – پرلیتی ( 
با فریت هم محور که نشان دهنده ساختار حالت 
کم  ساده  فوالد  نوع  و  نمونه  این  معمول  و  نرمال 

کربن است کامال مشخص می باشد.
در  کربنی  فوالدهای  از  برداری  بهره  هنگام  در 
دمای باال ساختار میکروسکوپی آن تغییر می کند 
نمونه  یک  میکروسکوپی  ساختار   )12( شکل  در 
استفاده   )uni 663 grade Fe 45 – 2( فوالد  از 

شکل ) 0 1( شمای این دستگاه را نمایش می دهد.

جدول ) 3 ( آنالیز شیمیایی کوانتومتری دیگ بخار

 جدول ) 2 ( هدایت گرمایی چند نوع رسوب متداول دیگ های بخار

) w m-1 k-1 ( نوع رسوب هدایت گرمایی

کربنات کلسیم  2.6 - 0.86

سولفات کلسیم  1.3 - 0.69

رسوب های سیلیسی  0.13 - 0.08

رسوب های متخلخل  0.9 - 0.09

رسوب های متراکم 3.5 - 2.2

AsVNbTiSnAlCuMoNicrpSMnSiC

0.0060.0020.0030.0020.010.010.130.010.090.120.0140.0180.790.210.18
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شده در دمای باال را نشان می دهد همان گونه که 
مشاهده می شود به دلیل قرار گرفتن در دمای باال 
و درشت شدن دانه ها ساختار ) ویدمن – اشتاتن ( 
در آن به وجود آمده است که باعث ایجاد تغییراتی 
حفره های  است  گردیده  آن  مکانیکی  خواص  در 
تشکیل  دانه ها  مرز  در  معمول  طور  به  خزشی 

می شود.
های  مورفولوژی  از  یکی  اشتاتن  ویدمن  فریت 
فریت است که به شکل صفحات جانبی است که 
فریت  کند  می  رشد  آستنیت  دانه های  داخل  در 
اولیه مستقیما از سطح دانه های  ویدمن اشتاتن 
آستنیت جوانه زده و رشد می کند اما فریت ویدمن 
از فریت موجود در ساختار حاصل  ثانویه  اشتاتن 
می شود. شکل ) 13( نمایش میکروسکوپی فریت 
آن  شکل گیری  مرحله  درپایان  را  اشتاتن  ویدمن 

نمایش می دهد. 

همان گونه که در شکل )14( مشاهده می شود 
نیزروی  اصلی  ترک  فرعی  شاخه های  حتی 
هیچ  در  عماًل  و  است  یافته  گسترش  مرزدانه ها 
مرز  از  غیر  مسیری  در  ترک  حرکت  از  قسمتی 
تشکیل  احتمال  مسئله  این  است.  نبوده  دانه ها 
شبکه ای به هم پیوسته ای از ساختارهای ترد، با 
میزان مقاومت در برابر اشاعۀ ترک بسیار پایین، در 

مرز دانه ها را بسیار محتمل می سازد. 
برای بررسی دقیق تر ریزساختار در مرزدانه ها، 
نواحی  از  رویشی  الکترونی  میکروسکوپ  تصاویر 
اشاعۀ ترک در مرزدانه ها تهیه شدند. شکل )15( 
از   )SEM(رویشی الکترونی  میکروسکوپ  تصویر 
ناحیه ای از ترک را نشان می دهد. همان گونه که 
در شکل سمت راست نشان داده شده است، ترک 
دقیقًا در مسیر مرزدانه رشد کرده است و حتی در 
است،  رسیده  دوراهی  یک  به  دانه  مرز  که  جایی 

ترک نیز از همین دو مسیر به اشاعه ترک خود ادامه 
داده است.

آزمایشات آب
که  باشد  می  صنعتی  آب  از  استفاده  مورد  آب 
برای کنترل ) p.h ( آن از مواد شیمیایی هیدرازین 
به عنوان یک ماده اکسیژن زدا   )NH2 – NH2(
استفاده شده است در جدول ) 8 ( آنالیز شیمیایی 

آب مورد نظر نشان داده شده است.
 )counductivity( همان طور که مالحظه  می شود
دهنده  نشان  که  است  باال  آب  این  کل  سختی  و 
در  توتند  می  که  است  آب  بودن  استاندارد  غیر 
نهایت مشکالتی را ایجاد نماید که منجر به افزایش 
رسوبات داخلی و خوردگی و کاهش تبادل حرارت 
و درنهایت باال رفتن دمای سطح دیگ بخار و لوله ها 
شود سرعت خوردگی در این آب اندازه گیری شد 

) uni 663 grade Fe 45 – 2( خواص مکانیکی استاندارد فوالد )جدول )5 ) uni 663 grade Fe 45-2 ( آنالیز شیمیایی استاندارد فوالد ) جدول ) 4

 ) uni 663 grade Fe 45 – 2 ( خواص مکانیکی سه نمونه از فوالد ) 6 ( با دما جدول UNI 663 grade Fe 45 – 2 تغییرات استحکام تسلیم فوالد ) جدول ) 7

Y.P 
(kg/mm^2 ).min 

T
درجه سانتیگراد 

21200

19 250

16300

 Elongation  Tensile strengthYield strength 

Percentage Mpa min Mpa min 

 23450 - 550

S P Si MnC Type of steel 

0.05 0.03 0.3-0.10.5 0.22 
Uni663grade

Fe 45-2

el- min%
percentage 

Y. P
(kg/mm^2 ).min 

U T S 
Uni 663 grade

 Fe 45-2 

نمونه فوالد استاندارد45 – 232655

نمونه فوالد تازه و نو403355

292850
 نمونه فوالد استفاده
شده در دمای باال

) uni 663 grade Fe 45-2 ( ساختارمیکروسکوپی فوالد نو و استاندارد )( در دمای باالشکل )11 uni 663 grade Fe 45 – 2 ( ساختار میکروسکوپی نمونه فوالد )شکل )12
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و همان طور که انتظار می رفت کمیت آن مقداری 
ناچیز و در حدود )mpy 0.7 ( می باشد.

بحث و نتیجه گیری
بررسی های انجام شده نشان می دهد که آسیب 
دیدگی دیگ بخار و لوله ها در اثر باال رفتن دمای 
فلز. پدیده شکنندگی قلیایی. خزش. تورم و تجمع 
رفتن  باال  و  ها  لوله  در مسیر  محصوالت خوردگی 
بررسی های مذکور  باشد همچنین  فلز می  دمای 
نشان می دهد که در نقاطی از لوله ها حفره های 
خوردگی ایجاد شده است که این حفره ها به خاطر 
استفاده از آب صنعتی و باال رفتن دما و فشار بخار 
آب در قسمتهایی از لوله ها بوده است با باال رفتن 
 uni 663 grade Fe ( دما استحکام مکانیکی فوالد
اثر فشار بخار  و در  به شدت افت می کند   )45-2

آب داخلی لوله ها شکل و فرم آن ها تغییر کرده و 
به طور همزمان ضخامت آنها نیز کاهش می یابد 
و در نهایت از محل هایی که قبال حفرات ناشی از 
خوردگی وجود داشته اولین سوراخ ها پدیدار می 
شود شکل ) 16 ( شمایی از مکانیسم ایجاد پدیده 

خوردگی حفره ای را نمایش می دهد.

درون  آب  بخار  و  آب  لوله ها  شدن  سوراخ  با 
لوله ها تخلیه شده و باال رفتن دما نیز ادامه می یابد 
نیز  ها  لوله  خارجی  جدار  اکسیداسیون  باعث  و 
می شود این فرآیند در شکل ) 17( کامال مشخص 

می باشد.
نتایج حاصل از آزمایشات و بررسی درخصوص 
و  فشار  در  شده  ایجاد  پوسته  و  قشر  ضخامت 
داده  نشان   )9( جدول  در  آزمایش  مورد  دماهای 

شده است.
با توجه به نتایج به دست آمده از آزمایشات در 
جدول )9( مشاهده می شود که مواد جامد در اثر 
به   )Scales( هایی  پوسته  صورت  به  تبخیر  عمل 
جدارداخلی دیگ بخار می چسبند و این پوسته یا 
ورقه حرارت را به خوبی هدایت ننموده و در نتیجه 
ضریب حرارتی آن کم می باشد و چنانچه پوسته 
ضخیمی تولید شود صورت عایقی را پیدا می نماید 
که باعث انباشتن حرارت در دیگ می گردد و این 
پدیده  و  گردد  نرم  فلز  که  می گردد  سبب  عمل 
خزش و شکنندگی قلیایی ایجاد شود و در نهایت 
ممکن است باعث انفجار دیگ بخار شود همچنین 
نتایج آزمایشات نشان می دهد که با افزایش فشار 

و  قشر  ضخامت  کاهش  وجود  با  ثابت  دمای  در 
پوسته ایجاد شده عبور از مرز اطمینان محتمل تر 
و خطر انفجار دیگ بخار افزایش می یابد بنابر این 
کنترل دقیق و دائمی درجه حرارت آب ورودی و 
آزمایش  همچنین  و  بخار  های  دیگ  به  خروجی 
و  تعیین سختی کل آب ورودی  و  هدایت سنجی 
همچنین  باشد  می  الزامی  آن  خورندگی  تعیین 
بازدید و بازرسی دوره ای و برسی های متالورژیکی 
جهت تعیین در صد خزش و شکنندگی در مواقع 
آسیب دیدگی دیگ ها ی بخار از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است.

تشکر و قدردانی
استاد  صارمی  محسن  دکتر  آقای  جناب   -  1
تهران  دانشگاه  فنی  دانشکده  ممتاز  پژوهشگر  و 

گروه مهندسی مواد و متالورژی
2 - جناب آقای مهندس فرخ سنندجی معاونت 

امور مهندسی و خدمات فنی وزارت نفت

 شکل )13( نمایش میکروسکوپی فریت ویدمن اشتاتن در پایان مرحله شکل گیری آن 

شکل )14( تصویر میکروسکوپ نوری از ترک گسترش یافته از مسیر مرزدانه ها.
شکل )15( تصویر میکروسکوپ الکترونی از دانه بندی فوالد و ترک گستر ش یافته از 

مسیر مرزدانه ها.
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شکل )17( ایجاد پدیده شکست و اکسیداسیون در 
لوله های دیگ بخار  شکل )16( مکانیسم ایجاد پدیده خوردگی حفره ای 

جدول) 8 ( آنالیز شیمیایی آب مورد آزمایش

جدول ) 9 ( نتایج آزمایشات مورد بررسی 

Counductivity(--)^So4 Cl - P T. HMg.HCa. H PH 

7.15 8 50124ناچیز45 

فشاردرجه حرارت ضخامت قشر  مرز اطمینان 

safety margin scale thickness (inch )temperature (F^° )Pressure( psig) 

900-465 = 435 ◦F 0465475

0.11465475 عبور از مرز اطمینان

0.075465600 عبور از مرز اطمینان

622-900 ≈ 278 ◦F0.052622800

0.05622800 عبور از مرز اطمینان
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مقدمه 
صنایع فوالد ترکیه در سال 2020، 6.2 درصد 
 35.763  ،2019 سال  به  نسبت  تولید  افزایش 
میلیون تن فوالد خام عرضه نموده و در رده بندی 
کشور  از  زدن  جلو  با  جهان  فوالد  کنندگان  تولید 
در  ترکیه  است.  گرفته  قرار  هفتم  رده  در  آلمان 
بین کشورهای اسالمی و اروپا در تولید فوالد نیز 
رده اول را از آن خود کرده است. عامل اصلی در 
افزایش تولید فوالد ترکیه در سال 2020، افزایش 
فوالد  صادرات  کاهش  میزان  و  فوالد  تقاضای 
انجام  برآوردهای  طبق  است.  بوده  چین  کشور 
سال  در  ترکیه  کشور  تختال  تولید  ظرفیت  شده 
2020 به 18.8 میلیون تن رسیده است. ظرفیت 
میلیون   18 حاضر  حال  در  ترکیه  گرم  ورق  تولید 
سال2022  در  شود  می  بینی  است.پیش  تن 
برسد.  تن  میلیون   23 به  نزکیه  گرم  ورق  ظرفیت 
این  دار  پوشش  و  سرد  ورق  تولید  ظرفیت  ضمنًا 
کشور در سال گذشته 11 میلیون تن برآورد شده 
است. ظرفیت تولید تختال و بلیت ترکیه در سال 

گذشته به ترتیب 18.8 و 41.1 میلیون تن بوده 
است، در واقع ظرفیت تولید فوالد ترکیه از 25.1 
میلیون تن در سال 2005 به 51.9 میلیون تن در 
ضریب  است.  کرده  پیدا  افزایش  با   ،2020 سال 
صنایع  شده  نصب  های  ظرفیت  از  استفاده 
شده  گزارش   %70 گذشته  سال  در  ترکیه  فوالد 
از  استفاده  ضریب  روند  نشانگر  شکل-1  است. 

ظرفیت های نصب شده صنایع فوالد ترکیه است. 
بیشترین ظرفیت تولید فوالد در ناحیه اسکندرون 
به میزان 16.7 میلیون تن نصب شده است. در 
سال  در  ترکیه  کشور  فوالد  تولید  ظرفیت  حالیکه 

2000، 19.8 میلیونن تن بیش نبوده است. 
 صنایع فوالد ترکیه 

کارخانه  راه اندازی  با  ترکیه  در  فوالد  تولید 

شکل-1: روند ضریب استفاده از ظرفیت های نصب شده صنایع فوالد ترکیه

ارزیابی تحوالت صنایع فوالد
کشـور ترکیـه در سال 2020

▪  مهندس محمدحسن جوالزاده
عضو هیئت مدیره انجمن آهن و فوالد ایران
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در  و  شد  شروع   1937 سال  در  بوك  کارا  مکمل 
این واحد 140 هزار تن  برداری  بهره  اولین سال 
از  بعد  ترکیه  فوالد کشور  تولید شد. صنایع  فوالد 
رسیده  پایدار  تولید  رشد  مرحله  به   2002 سال 
است و بطور میانگین 7.05 % رشد تولید ساالنه، 
میزان تولید فوالد خام خویش را از 15 میلیون تن 
به 35.763 میلیون تن در سال 2020، رسانده 
خام  فوالد  تولید  در  بیلت  و  تختال  سهم  است. 
 )%35.3(  12.6 ترتیب  به  گذشته  سال  ترکیه 
در  است.  بوده  تن  میلیون   )%64.4(  23.2 و 
طی  ترکیه  کشور  خام  فوالد  تولید  روند   2 شکل- 
می  گردد.  مشاهده   2009-2020 سال های 
بیلت کشور  و  تولید تختال  روند  نیز  در شکل- 3 
نمایش  به   2020  -2012 سال های  طی  ترکیه 
درآمده است. میزان تولید فوالد خام شرکت های 
گروه اردمیر و کار دمیر که دارای کنورتر اکسیژنی 
می باشند به ترتیب 8.709 و 2.574 میلیون تن 
تولید  با  اردمیر  ثبت رسیده است. شرکت گره  به 
بین  در  فوالدی  محصوالت  تن  میلیون   8.257
ایستاد.  جهان  سوم  و  چهل  رده  در  شرکت ها، 
سال  در  ترکیه  نهایی  محصوالت  تولید  میزان 
گذشته در مقایسه با سال 2019 با9.2% افزایش 
به 36.8 میلیون تن رسید. سهم محصوالت تخت 
و طویل در تولید سال گذشته به ترتیب 13.9 و 
نیز   4 شکل-  در  است.  بوده  تن  میلیون   22.9
فوالدی  طویل(  و  )تخت  محصوالت  تولید  روند 
دیده   ،2020  –  2015 سال های  طی  ترکیه 
و  تولید  افزایش  با  همراه  دوره  این  در  می شود. 
فعالیت گسترده در بازار داخلی در مدت19سال 

محصوالت  مصرف  میزان   ،)،2020-2001(
سال2001  در  تن  میلیون   8.7 از  ترکیه  فوالدی 
به 29.4 میلیون تن در سال 2020 رسیده است 
افزایش   %13.1  ،2019 سال  با  مقایسه  در  که 
مصرف محصوالت فوالدی به چشم می خورد. در 
شکل-5 روند مصرف محصوالت )تخت و طویل( 
 ،2020  –  2015 های  سال  طی  ترکیه  فوالدی 
روئت می شود. سهم محصوالت تخت وطویل در 
مصرف محصوالت فوالدی ترکیه به ترتیب 15.7 و 
13.7 میلیون تن بوده است. میزان مصرف سرانه 
فوالد کشور ترکیه در سال 2020، 405 کیلو گرم 

بوده است.

 صادرات و واردات فوالد
رشد  داخلی،  مصرف  تند  افزایش  وجود  با 
میزان  رفتن  باال  در  فوالدی  محصوالت  صادرات 
 ،2020  -2002 دروه  در  ترکیه  خام  فوالد  تولید 
شده،  یاد  دوره  در  است.  داشته  بسزایی  نقش 
میزان صادرات فوالد ترکیه از 10.1 به20.93.6 
صادرات  ارزش  است.  کرده  صعود  تن  میلیون 
محصوالت فوالدی ترکیه در سال گذشته 14.81 
محصوالت  کل  صادرات  است.  بوده  دالر  میلیارد 
میلیون  به 16.6  با 5.7 در صد کاهش  فوالدی 
در  صادرات  گذشته،  سال  در  است.  رسیده  تن 
است.  داشته  سهم   %  58.4 ترکیه  فوالد  تولید 

شکل- 3 : روند تولید بیلت-بلوم و تختال ترکیه طی سال های 2020-2012

شکل- 2 : روند تولید فوالد خام ترکیه طی سال های 2009- 2020

شکل- 4 : روند تولید محصوالت فوالدی ترکیه

شکل- 5 : روند مصرف محصوالت فوالدی ترکیه
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شکل- 6 : روند واردات محصوالت فوالدی ترکیه

شکل- 7 : روند صادرات محصوالت فوالدی ترکیه

شکل- 8 : روند صادرات و واردات محصوالت فوالدی ترکیه

سال  در  ترکیه  سیم  محصوالت  صادرات  میزان 
به  کاهش(   %  30.8( تن  میلیون   1.26 پیشین 
واردات  است.  بوده  دالر  میلیون   580.2 ارزش 
فوالد ترکیه در سال گذشته بالغ بر 13.41میلیون 
تن به ارزش 10.26 میلیارد دالر بوده است. سهم 
محصوالت طویل، نیمه محصوالت )بیلت و تختال( 
و   4  ،1 ترتیب  به  ترکیه  الد  فو  واردات  در  تخت  و 
7.5 میلیون تن گزارش شده است. ترکیه، برای 
فوالدش  صادرات  مجددًا  متوالی  سال  سومین 
صادرات  است.  شده  فوالدش  واردات  از  بیشتر 
خالص این کشور در سال گذشته 9.28 میلیون 
تن به ارزش 4.55 میلیارد دالر ثبت شده است. 
در سال قبل ترکیه به 197 کشور جهان صادرات 
فوالد داشته است. بیشترین محصول صادر شده 
 10.1 میزان  به  طویل  محصوالت  قبل،  سال  در 
از  ناشی  آمد  در  است.  شده  گزارش  تن  میلیون 
بر  بالغ  کشور  این  فوالدی  محصوالت  صادرات 

ارزش  است.  شده  آورد  بر  دالر  میلیارد   14.81
کل صادرات انواع محصوالت کشور ترکیه در سال 
2020،، 169.5 میلیارد دالر بر آورد شده است. 
سهم صادرات محصوالت فوالدی در کل صادرات 
ترکیه8.74 % )ارزشی( بوده است. در اشکال 6 
محصوالت  صادرات  و  واردات  روند  ترتیب  به   7 و 
نیز  شکل-8  در  گذرد.  می  نظر  از  ترکیه  فوالدی 
کشور  فوالدی  محصوالت  واردات  و  صادرات  روند 
است.  شده  آورده  دالری  ارزش  حسب  بر  ترکیه 
بعد از سال 2014 در واردات بیلت و صادرات آن 
فوالد  مصرف  میزان  می خورد.  چشم  به  کاهش 
میلیون   3.4 قبل  سال  به  نسبت  ترکیه  کشور 
رسیده  تن  میلیون  به29.4  و  یافته  افزایش  تن 
افزوده  ارزش  با  است. میزان صادرات محصوالت 
در  می شود  بینی  پیش  است.  شده  بیشتر  باال، 
سال 2021، میزان صادرات فوالد ترکیه به باالی 
محصوالت  صادرات  برسد.حجم  تن  میلیون   23

ترتیب  به  محصوالت  نیمه  و  تخت  طویل،  فوالد 
شده  گزارش  تن  میلیون   0.7 و   10.1،5.8
فوالدی  محصوالت  خالص  فروش  میزان  است. 
شرکت گروه اردمیر ترکیه 4 میلیارد و 575 میلیون 
دالر بوده است. میزان صادرات محصوالت فوالدی 
تن  میلیون   1.403 ترکیه  اردمیر  گروه  شرکت 
میزان  فروش(.  کل   %16.6( است  شده  اعالم 
فروش محصوالت فوالدی شرکت کاردمیر 2.372 
بوده است میزان صادرات محصوالت  تن  میلیون 
ترکیه  اردمیر  گروه  شرکت  طویل  و  تخت  فوالدی 
 0.069 و  )41کشور(   1.333 ترتیب  به  نیز 
فروش  سهم  است.  بوده  تن  میلیون  )15کشور( 
شرکت  طویل  و  تخت  فوالدی  محصوالت  داخلی 
میلیون  و 0.9  ترتیب 6.2  به  ترکیه  اردمیر  گروه 

تن برآورد شده است.
ساختار صنایع فوالد

)کوره  مکمل  کارخانه   3 اکنون  هم  ترکیه  در   
بلند – کنورتور( با ظرفیت 2.5 الی 5.8 میلیون 
تأسیسات کوره قوس  با  کارخانه  تن در سال،24 
الکتریکی و 4 فوالد سازی با کوره القایی با ظرفیت 
200 - 260 هزار تن در سال در حال بهره برداری 
فوالدسازی های  اسمی  تولید  ظرفیت  می باشد. 
تن  میلیون   51.9 بر  بالغ  ترکیه  در  شده  نصب 
کوره های  و  مکمل  کارخانه های  سهم  که  است 
ترتیب13.9  به  ظرفیت  این  در  الکتریکی  قوس 
ظرفیت  از  استفاده  می باشد.  تن  میلیون  و38 
گذشته  سال  در  فوالد  تولید  شده  نصب  های 
70 % گزارش شده است. در سال 2020، سهم 

شکل-9: سهم فرایند ها در تولید فوالد خام ترکیه در 
سال2020

Scientific-Cultural-Social Magazine
Esfahan Steel Company

59 شماره 266     فروردین و اردیبهشت 1400



الکتریکی  قوس  کوره  فوالدسازی  فرایندهای 
به  ترکیه  خام  فوالد  تولید  در  اکسیژنی  کنورتر  و 
میلیون   )%30.7(11 و   )%69.3(  24.8 ترتیب 
با  مقایسه  در  شکل-9(.   ( است  شده  ثبت  تن 
کنورتور  روش  به  فوالد  تولید  میزان   2019 سال 
اکسیژنی و کوره قوس الکتریکی به ترتیب %1.1 
و 8.3% افزایش یافته است. در سال 1980 سهم 
ترکیه در تولید فوالد خام جهان 0.6% بوده است؛ 
در حالیکه در سال گذشته نرخ یاد شده %1.92 
گزارش شده است. افزایش مصرف فوالد در داخل 
ترکیه در سال های اخیر، فشار صادرات محصوالت 
همراه  است.  داده  کاهش  را  نیاز  بر  افزون  طویل 
مصارف  در  طویل  محصوالت  مصرف  افزایش  با 
افزایشی  نیز  کیفی  و  تخت  فوالدی  محصوالت 
حاصل شده است. جهت ایجاد توازن بین تولید 
ملی  توسعه  برنامه  فوالدی  محصوالت  مصرف  و 
این  اصلی  اهداف  است.  شده  بازنگری  ترکیه 
تولید  جهت  در  سرمایه گذاری ها  تشویق  برنامه 

در  می باشد.  باال  افزوده  ارزش  با  محصوالت 
با   2006 سال  در  مثبت  نتایج  اولین  راستا  این 
تغییرخط تولید نیمه محصول بیلت به تختال در 
حاصل  ترکیه  ایسدمیر  مکمل  فوالدسازی  شرکت 
شده است و در نیمه دوم سال 2008 خط تولید 
شایان  است.  رسده  برداری  بهره  به  آن  گرم  ورق 
ذکر است هم اکنون ظرفیت تولید شمش و تختال 
شرکت ایسدمیر به ترتیب 2.5 و 3.5 میلیون تن 
در سال است. ضمنًا بعضی از شرکت های دارای 
واحد کوره قوس الکتریکی در حال تبدیل کردن 
به  مقاطع  محصوالت  از  خویش  نورد  تولید  خط 
شرکت  راستا  این  در  هستند.  تخت  محصوالت 
در  را  تختال  تولید   2007 ژوئن  از  اوغلو  چوالك 
دیگر  طرف  از  است.  کرده  شروع  کارخانه  این 
احداث  جهت  در  نورد  کارگاه  دارای  شرکت های 
انجام  را  اقداماتی  الکتریکی  قوس  کوره  واحد 
نورسان  و  کاپیتان  مثال شرکت  به طور  اند.  داده 
واحدهای کوره قوس الکتریکی خویش را تأسیس 

و راه اندازی کرده اند. عالوه بر آن ها شرکت فوالد 
مشغول   1998 سال  از  که  را  متاش  شرکت  جر، 
شایان  است.  کرده  خریداری  بود،  فوالد  تولید 
قوس  کوره  واحد  بزرگترین  از  یکی  است  ذکر 
با ظرفیت 320 تن فوالد مذاب  الکتریکی جهان 
و توان ترانس برق 250 مگاوات در شرکت چوالك 
ضمنًا  است.  برداری  بهره  حال  در  ترکیه  اوغلوی 
بهره برداری  حال  در  الکتریکی  قوس  کوره  از32 
دو واحد آن با جریان مستقیم )DC( کار می کنند 
)در شرکت های فوالد کرومان و یازیجی(. با تغییر 
خط تولید ایسدمیر از محصوالت مقاطع به تخت 
واحدهای  برای  تولید،  ظرفیت  افزایش  با  همراه 
نورد مستقر در منطقه جنوب ترکیه، کمبود شمش 
احساس خواهد شد. مطابق برنامه جدید توسعه 
کوره های  تأسیس  با  ناحیه  این  در  فوالد،  صنایع 
قوس الکتریکی جدید کمبود شمش رفع خواهد 
گردید. همزمان با این حرکت، در ناحیه علی آقا، 
حال  در  الکتریکی  قوس  کوره  جدید  واحد  سه 

HMS CFR شکل - 10 : روند تغییر قیمت واردات قراضه ترکیه

شکل - 11 : کشورهای تأمین کننده قراضه فوالدی ترکیه در سال 2020 

جدول - 1 : تأمین کنندگان اصلی قراضه فوالد کشور ترکیه در سال 2020

شکل-12 : روند مصرف، واردات و سهم واردات در مصرف قراضه فوالدی ترکیه 
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این سرمایه گذاری های  اثر  در  احداث می باشد. 
جدید، مسلمًا در2 سال آینده ظرفیت تولید فوالد 
خام ترکیه به باالی 55 میلیون تن افزایش خواهد 
یافت. پیش بینی می شود در سال 2021 میزان 
به 39 میلیون  افزایش  با 10 %  تولید فوالد ترکیه 
تن برسد و در 2 سال آینده نیز بیش از 42 میلیون 
تن فوالد قابل دسترسی خواهد بود و در نتیجه آن 
میزان مصرف سرانه فوالد این کشور به باالی500 

کیلوگرم خواهد رسید. 
مصرف قراضه

قوس  کوره های  باالی  سهم  به  توجه  با 
الکتریکی )با شارژکامل قراضه فوالدی( در تولید 
از  قراضه  تأمین  و  خرید  مهندسی  ترکیه،  فوالد 
اهمیت زیادی برخوردار می باشد. در سال گذشته 
همانند سال 2020، ترکیه از لحاظ واردات قراضه 
فوالد در جهان رده اول را از آن خود کرده است. 
در این راستا در سال 2020، جهت تأمین خوراك 
 22.487 از  بیش  الکتریکی  قوس  کوره های 

میلیون تن )با 19.3 % افزایش( وارد ترکیه شده 
است. در شکل-10روند تغییر قیمت قراضه ترکیه 
و  اروپا  است.اتحادیه  شده  ارائه   )HMS CFR(
میلیون   4.368 و   14.219 ترتیب  به  امریکا 
اند. سهم  تأمین کرده  را  تن قراضه فوالدی ترکیه 
کشورهای مشترک المنافع در واردات قراضه ترکیه 
2.44 میلیون تن بوده است. در جدول-1 تأمین 
سال  در  ترکیه  کشور  فوالدی  قراضه  کنندگان 
2020، ارائه شده است. میزان مصرف قراضه در 
فوالدسازی های ترکیه 30.077 میلیون تن برآورد 
ترکیه در  تأمین قراضه داخلی  شده است. میزان 
رسیده  ثبت  به  تن  میلیون   7.59 پیشین  سال 
روسیه  و  هلند  کشورهای  گذشته  سال  در  است. 
قراضه  تن  میلیون   2.353 و   3.178 ترتیب  به 
 11- شکل  در  کردند.  صادر  ترکیه  به  فوالدی 
دیده  ترکیه  فوالدی کشور  قراضه  کنندگان  تأمین 
می شود. سهم قراضه در تولید فوالد ترکیه در سال 
گذشته 71.4% بوده است. میزان مصرف قراضه 

گزارش  تن  میلیون   1.7 ترکیه،  اردمیر  گروه  در 
واردات  مصرف،  روند  شکل-12  در  است.  شده 
ترکیه  فوالدی  قراضه  مصرف  در  واردات  سهم  و 
جهت  است.  آمده  در  نمایش  به  گذشته  سال   6
تأمین قراضه مورد نیاز صنایع فوالد ترکیه چندین 
بندر این کشور مجهز به سیستم برشکاری کشتی 
شده است. بدلیل استفاده از شارژ 100% قراضه 
گاز  انتشار  میزان  الکتریکی  قوس  های  کوره  در 
گلخانه ای CO2 در صنایع فوالد این کشور 690 
پیشین میزان  برتن فوالد است. در سال  کیلوگرم 
مکمل(  خانه  )کار  کاردمیر  در   CO2 گاز  انتشار 
ترکیه 2.4 تن ب تن فوالد بوده است. ترکیه جهت 
وری  بهره  بردن  باال  و  فوالدی  قراضه  جایگزینی 
تولید درکوره های قوس الکتریکی در سال2020، 
وارد  چدن  شمش  تن  میلیون   1.127 به  نزدیک 
شمش  صادرات  میزان  قبل  سال  در  است.  کرده 
بوده  تن  هزار   272 ترکیه  به  اکراین  کشور  چدن 
شمش  کنندگان  تأمین  نشانگر  جدول-2  است. 

چدن ترکیه در سال 2020 می باشد.
تولید چدن و فوالد

دومین مواد شارژی مهم فوالدسازی های ترکیه 
چدن مذاب است. میزان تولید چدن مذاب ترکیه 
گزارش  تن  میلیون   9.971  ،،2020 سال  در 
این لحاظ درسطح جهان در رده  از  و  شده است 
دوازدهم و در بین کشورهای اسالمی در رده اول 
تولید کنندگان چدن قرار گرفته است. در شکل-
سال های  در  ترکیه  مذاب  چدن  تولید  روند   13
سال  در  است.  شده  گذاشته  نمایش  به  اخیر 

جدول-2 : تأمین کنندگان شمش چدن کشور ترکیه در سال 2020

شکل-14: روند تولید فوالد خام گروه اردمیر ترکیه

شکل-13: روند تولید چدن مذاب ترکیه در سال های اخیر
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گذشته در ترکیه نسبت چدن مذاب به فوالد خام 
0.29 بوده است، به عبارت دیگر تولید فوالد در 
این کشور بیشتر بر پایه قراضه است. شرکت های 
بلند(،  ایسدمیر)4کوره  بلند(،  کوره   2( اردمیر 
کاردمیر)5کوره بلند( تولید کنندگان چدن مذاب 
و  اردمیر  کاردمیر،  هستند.کارخانه های  ترکیه 
 1937،1965 سال های  در  ترتیب  به  ایسدمیر 
است،  ذکر  شایان  اند.  شده  اندازی  راه  و1970 
کاردمیر  های  خانه  کار  مذاب  چدن  تولید  میزان 
 2.27 ترتیب  به   ،2020 سال  در  اردمیر  گروه  و 
در  است.  رسیده  ثبت  به  تن  میلیون   7.251 و 
اشکال 14 و 15 به ترتیب روند میزان تولید فوالد 
اردمیر  گروه  نوردی  نهایی  محصوالت  و  مذاب 
میزان  روند  نیز   16 شکل-  در  گذرد.  می  نظر  از 
مشاهده  اردمیر  گروه  فوالدی  محصوالت  فروش 
فوالد  تولید  ظرفیت  گذشته  سال  در  گردد.  می 
اردمیر  گروه  نوردی  نهایی  محصوالت  و  مذاب 
است.  بوده  تن  میلیون   11 و   11.25 ترتیب  به 
شرکت  مذاب  چدن  تولید  روند   17 درشکل- 
کاردمیر طی سال های 1996- 2020، مشاهده 
می گردد. میزان تولید فوالد مذاب شرکت مذکور 

در سال 2020، نزدیک به 2.584 میلیون تن به 
ثبت رسیده است. میزان تولید محصوالت فوالدی 
ترکیه در سال  طویل قابل فروش شرکت کاردمیر 
2020، بالغ بر 2.373 میلیون تن گزارش شده 
این شرکت 56  راه آهن  است. میزان فروش ریل 
هزار تن اعالم شده است. میانگین قیمت فروش 
دالر   614 قبل  سال  در  شرکت  این  آهن  راه  ریل 
برتن بوده است. درشکل-18 روند قیمت فروش 
نمایش  به  ترکیه  کاردمیر  شرکت  آهن  راه  ریل 
فوالدی  محصوالت  تولید  است.  شده  گذاشته 

سال  در  ترکیه  اردمیر  گروه  شرکت  تخت  و  طویل 
گذشته به ترتیب 0.992 و 7.266 میلون تن به 
ورق  محصوالت  تولید  میزان  است.  رسیده  ثبت 
ترتیب،  به   ،2020 سال  در  گروه  این  سرد  و  گرم 
4.929 و 2.337 میلیون تن بوده است. میزان 
گروه  طویل  و  سرد  گرم،  ورق  محصوالت  فروش 
اردمیر در سال قبل به ترتیب 5.538، 1.952 و 

1 میلیون تن گزارش شده است. 
تأمین مواد اولیه

در  ترکیه  کشور  آهن  سنگ  تولید  میزان 

شکل-16 : روند فروش محصوالت نوردی گروه اردمیر 
ترکیه

شکل- 17 : روند تولید چدن مذاب شرکت کاردمیر

 شکل – 18 : روند قیمت فروش ریل راه آهن شرکت کاردمیر ترکیه 

شکل-15 : روندتولید محصوالت نوردی گروه اردمیر 
ترکیه 
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سال2020، در حدود 6 میلیون تن گزارش شده 
در  ترکیه  کشور  آهن  سنگ  واردات  میزان  است. 
است.  بوده  میلیون   9.87 بر  بالغ   ،2020 سال 
سهم سنگ آهن داخلی و خارجی در تولید فوالد 
ترکیه به ترتیب 40 و 60 % اعالم شده است. در 
در  ترکیه  آهن  سنگ  کنندگان  تأمین  جدول-3 
درشکل-19  گردد.  می  مشاهده  پیشین  سال 
است.  آمده  ترکیه  کشور  آهن  واردات سنگ  روند 
در سال پیشین کشورهای برزیل، سوئد و روسیه 
تن  میلیون  و1.23   2.135  ،5.368 ترتیب  به 

میزان  داشتند.  صادرات  ترتکیه  به  آهن  سنگ 
تولیدسنگ آهن- پلت گروه اردمیر ترکیه در سال 
است.  رسیده  ثبت  به  تن  میلیون   2.137 قبل 
سال  در  ترکیه  شوی  کک  ذغال  واردات  میزان 
گذشته با 2.24% کاهش، 5.47 میلیون تن بوده 
شوی  کک  ذغال  واردات  در  آمریکا  سهم  است. 
است.  رسیده  ثبت  به  تن  میلیون   2.467 ترکیه 
شوی  کک  ذغال  کنندگان  تأمین  جدول-4  در 
و  روند  شود.  می  دیده  قبل  سال  در  ترکیه  کشور 
اردمیر،ایسدمیر  در  فوالد  شده  تمام  قیمت  آنالیز 

 20،121 شکل-  در  ارایب  به  ترکیه  کاردمیر  و 
ارائه شده است. در سال پیشین سهم مواد  و22 
درقیمت تمام شده فوالد اردمیر و ایسدمیرترکیه به 
ترتیب 74 و 78 % بوده است. درسال قبل میزان 
 33.95 افزایش،   %7 با  حرارتی  ذغال  واردات 
میلیون تن گزارش شده است. سهم ذغال سنگ 
ترتیب  به  ترکیه  فوالد  تولید  در  خارجی  و  داخلی 

10 و 90 % ثبت شده است. 
 سایر شاخص های پایداری

توسعه  و  تحقیق  ترکیه  فوالد  صنایع  توسعه  در 
خیلی تاثیرگذار بوده است. در نتیجه فعالیت های 
کاهش  فوالد  ویژه  انرژی  مصرف  در  پژوهشی 
چشمگیری بوجود آمده است. شرکت گروه اردمیر 
خالص  سود  دالر  میلیون   472 گذشته  سال  در 
کارکنان  تعداد  گذشته  سال  در  است.  داشته 
بوده  در  نفر   11538 اردمیر  گروه  فوالد  شرکت 
است. در سال گذشته تعداد کارکنان شرکت فوالد 
نفر   6836 و   4702 ترتیب  به  اردمیر  و  ایسدمیر 
اعالم شده است. در سال 2020،، در شرکت گروه 
ترتیب  به  سفید  و  آبی  یقه  کارکنان  تعداد  اردمیر 
7568 و 3970 نفر بوده است. سهم ایسدمیر در 
ترتیب2988  به  سفید  و  آبی  یقه  کارکنان  تعداد 
و 1714 گزارش شده است. در شکل- 23 روند 
گروه  فوالد  شرکت  انسانی  نیروی  تعداد  کاهش 
گذشته  سال  در  است.  درآمده  نمایش  به  اردمیر 
نفر   4156 کاردمیر  فوالد  شرکت  کارکنان  تعداد 
کاردمیر  شرکت  در   ،،2020 سال  در  است.  بوده 
 3196 ترتیب  به  سفید  و  آبی  یقه  کارکنان  تعداد 

شکل-19: روند واردات سنگ آهن کشور ترکیه

جدول-4 : تأمین کنندگان ذغال کک شوی کشور ترکیه در سال 2020

جدول-3 : تأمین کنندگان سنگ آهن کشور ترکیه در سال 2020 
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و 960 نفر به ثبت رسیده است. بهره وری نیروی 
 583 قبل  سال  در  کاردمیر  فوالد  شرکت  انسانی 
شکل  در  است.  بوده  شاغل  هرنفر  بازای  تن 
شرکت  انسانی  نیروی  وری  بهره  رشد  روند   24-
فوالد کاردمیر ارائه گردیه است. بهره وری نیروی 
انسانی شرکت فوالد Diler )کوره قوس الکتریکی 
بازای  1200تن  قبل  سال  در  قراضه(   %  100 با 
استفاده  میزان  هرنفر شاغل گزارش شده است. 
و  مذاب  فوالد  تولید  شده  نصب  های  ظرفیت  از 
خام در گروه اردمیر به ترتیب 90و 89 % ثبت شده 
است. در 8 سال گذشته در مصرف انرژی شرکت 
حاصل  کاهش   %  21.5 از  بیش  ترکیه  ایسدمیر 
انرژی  مصرف  میزان  قبل  سال  در  است.  شده 
فوالدسازی  فرآیند  ترکیه)با   Dilerفوالد شرکت 
بر  گیگاژول   2.42 قراضه(  شارژ   %100 EAFو 
کاهش  روند   25  - شکل  در  است.  فوالدبوده  تن 
شدت مصرف انرژی در شرکت فوالد Diler ترکیه  
ارائه شده است. میزان مصرف انرژی شرکت فوالد 
کاردمیر ترکیه )با فرآیند فوالدسازی BOF، مشابه 
بر  گیگاژول   23.4 اصفهان(  آهن  ذوب  شرکت 
در  آب  چرخه  میزان  است.  بوده  خام  فوالد  تن 
فرایند  با  که  ترکیه  ایسدمیر  و  اردمیر  شرکت های 
ترتیب  به  می کنند،  تولید  فوالد  اکسژنی  کنورتر 
میزان   5  – جدول  در  است.  بوده   %  94.6 92و 
چرخه آب در شرکت های مذکور نشان داده شده 
یازیافت  میزان  شده  یاد  های  شرکت  در  است. 
پسماندها نیز به ترتیب 68.3 و 72% اعالم شده 
پسماندها  یازیافت  میزان   6 جدول-  در  است. 
می شود.  دیده  ایسدمیر  و  اردمیر  شرکت های  در 
 0.89 ،Diler میزان مصـرف آب در شرکت فوالد
)با  است  شده  گزارش  فوالد  تن  بر  مترمکعب 
فرآیند فوالدسازی EAF و 100% شارژ قراضه(. در 
 Diler شکل- 26 روند مصرف آب در شرکت فوالد

ترکیه طی از نظر می گذرد..
 در شرکت اردمیر و ایسدمیر ترکیه آموزش سرانه 
به ترتیب 31 )16.3 ساعت غیر ایمنی 14.7 و 
است.  بوده  28.1ساعت  ایمنی(  ساعت   16.3
در سال گذشته در شرکت اردمیر و ایسدمیر ترکیه 
نفرساعت  ایمنی(  آموزش  از  غیر  )به   164637
در شرکت  قبل  در سال  ارائه شده است.  آموزش 
آموزش سرانه 25.6 ساعت  ترکیه  کاردمیر  فوالد 
آموزش سرانه شرکت فوالد  ثبت رسیده است.  به 

شکل- 20: روند آنالیز قیمت تمام شده فوالد فوالد و مواد خام مصرفی در شرکت اردمیر ترکیه

شکل- 21: روند آنالیز قیمت تمام شده فوالد و مواد خام مصرفی در شرکت ایسدمیر ترکیه

شکل- 22: روند آنالیز قیمت تمام شده فوالد و مواد خام مصرفی در شرکت کاردمیر ترکیه
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)با  است  شده  اعالم  ساعت   31.4 ترکیه   Diler
فرایند تولید کوره قوس الکتریکی و شارژ %100 
تخت  و  طویل  فوالدی  محصوالت  تنوع  قراضه(. 
 7(  312 ترتیب  به  اردمیر  گروه  فوالد  شرکت  در 

جدید(  محصول   24(  525 و  جدید(  محصول 
های  هزینه   ،،2020 سال  در  است.  شده  اعالم 
کاردمیر  توسعه شرکت  و  تحقیق  و  سرمایه گذاری 
های  هزینه  است.  بوده  ترکیه  لیره  میلیون   434

 4.2 نیز  اردمیر  گروه  شرکت  توسعه  و  تحقیق 
میلیون دالر بوده است. در مرکز تحقیقات شرکت 
نفر   29 و   58 ترتیب  به  کاردمیر  و  اردمیر  گروه 

انجام وظیفه می نمایند.

شکل-23 : روند کاهش تعداد نیروی انسانی در شرکت گروه اردمیر ترکیه

شکل - 26 : روند مصرف آب بازای هر تن فوالد در شرکت فوالد Diler ترکیه طی 3 سال شکل - 25 : روند کاهش شدت مصرف انرژی در شرکت فوالد Diler ترکیه
گذشته

شکل-23 : روند کاهش تعداد نیروی انسانی در شرکت گروه اردمیر ترکیه

جدول – 5 :میزان چرخه آب در شرکت های ایسدمیر و اردمیر

جدول – 6 : میزان بازیافت پستماندها در شرکت های ایسدمیر و اردمیر 
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به منظور فراهم کردن فرصت برابر برای تامین کنندگان و افزایش سرعت انجام کار، سامانه جامع تامین کنندگان راه اندازی گردید. شرکت 
در استعالم/ مناقصه های شرکت ذوب آهن اصفهان صرفا از این سامانه امكان پذیر می باشد. 

1. ورود به سامانه: در سایت شرکت سهامی ذوب آهن )www.esfahansteel.ir(، در بخش تامین کنندگان، سامانه جامع تامین کنندگان 
ان انتخاب نمایید. ورود به این سامانه برای تامین کنندگان دارای کد فراهم می باشد. 

نام کاربری: کد تامین کننده 
رمز عبور برای افراد حقیقی )اشخاص و فروشگاه ها(: شماره ملی 

رمز عبور برای افراد حقوقی : شناسه ملی
2. مشاهده استعالم ها و مناقصات : پس از ورود به سامانه امكان دسترسی به استعالم ها و مناقصات شرکت با ابزارهای جستجو پیش بینی 

شده وجود دارد. 
3. پاسخ به استعالم ها و مناقصات : تامین کنندگان که قباًل در سیستم تامین کنندگان ارزیابی شده اند و دارای کد تامین کننده می باشند 
می توانند نسبت به ارائه پیشنهاد شامل فنی و بازرگانی اقدام نمایند. پاسخ به استعالم ها و مناقصات شرکت صرفا از این درگاه امكان پذیر 

است. فایل راهنما و فیلم آموزشی جهت درج پاسخ در سامانه وجود دارد.
در صورت بروز هرگونه اشكال درخصوص ورود به سامانه با شماره 3632-5257-031 تماس حاصل نمایید.

شركت سهامی ذوب آهن اصفهان
حوزه معاونت خرید

كنندكان تامین  جامع  سامانه  اطالعیه 
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