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سخن نخست
منصور یزدی زاده

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان

صنعت ف�والد �بالنده � تر از هم�یشه
� نگاه ام�یدوارا� نه � تر �به حما�یت �ب�یشتر
پیکر صنعت فوالد در سال های اخیر بارها و بارها

تحریمی هستند ،نگذاریم رکود در بازار داخلی

مورد هجوم ترکش هایی قرار گرفت که میتوانست

محصوالت فوالدی به نگرانی برای تامین مواد

این صنعت را با مشکالت بسیاری همراه کند.

اولیه اضافه شود و حاال که تصمیم های ناگهانی با

صنعتی که به خاطر داشتن زیرساختهای محکم

تغییرات خردمندانه در بدنه وزارت صمت جای خود

پس از هر حمله،پر قدرت تر از گذشته به عرصه

را به برنامه ریزی هوشمندانه و آگاهانه داده است،

تولید بازگشت و امروز پرچم دار صادرات غیر نفتی

شاهد تسریع در تداوم رفع موانعی که تنها منجر به

کشور آن هم در شرایط تحریم است.

کاهش سرعت قطار توسعه در بخش فوالد می شود،

سرمایه گذاری در حلقههای باالدستی ،همکاری

ذوب آهن اصفهان نیز در
راستای رسالت خود ،یعنی
تولید محصوالت جدید،
افزایش صادرات و تامین نیاز
بازار داخل در
سال هایی که گذشت با
کمترین برخورداری از یارانه
انرژی و با وجود تمام
سختی ها در مسیر توسعه
حرکت کرد و امروز پرونده
سال  99را با ثبت اتفاقهای
مثبت بسته و به سمت
تحقق
برنامه های خود
برای سال 1400
می رود.
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باشیم.

با شرکت های دانش بنیان در جهت بومی سازی

امروز تولیدکنندگان فوالد بیش از هر زمان

تکنولوژی و ساخت داخل ،تولید محصوالت جدید

دیگری نگران تامین مواد اولیه هستند .آمارها نشان

و بینیازی از واردات ،همه و همه اتفاقهایی

میدهد که زنگ خطر کاهش ذخایر سنگ آهن به

است که به همت نیروی انسانی متخصص و با

صدا در آمده و همین موضوع تحقق چشم انداز

برنامهریزیهای مدبرانه در صنعت فوالد رخ داده

این صنعت یعنی تولید  55میلیون تن را با اما و اگر

است.

همراه می کند.

شرکت ذوب آهن اصفهان نیز در راستای رسالت

یکی از دغدغههای مهم در صنعت فوالد کشور،

خود ،یعنی تولید محصوالت جدید ،افزایش صادرات

که در طرح جامع فوالد اهمیت بسیاری دارد ،بحث

و تامین نیاز بازار داخل در سال هایی که گذشت با

قیمتگذاری است که از وزارت صمت آغاز شد و این

کمترین برخورداری از یارانه انرژی و با وجود تمام

موضوع در مجلس مطرح است و هنوز به طور کامل

سختی ها در مسیر توسعه حرکت کرد و امروز پرونده

حل نشده است.

سال  99را با ثبت اتفاقهای مثبت بسته و به سمت

در چنین شرایطی صنعت فوالد بیش از هر زمان

تحقق برنامه های خود برای سال  1400می رود.

دیگری نیازمند حمایت های دولت است .دولت

بی تردید خودکفایی در تولید ریل ملی و ورود این

با وضع شیوه نامه فوالد سعی بر حل بسیاری از

محصول در بازارهای صادراتی از اتفاقهای شیرین

مشکالت دارد اما آن طور که پیداست راه نجات

سال  99است که می تواند تلخی برخی نارسایی ها

زنجیره ارزش ،اقتصاد آزاد است ،اما تاکید بر کنترل

را در خود حل کند.

قیمت ها و ورود دستوری به این موضوع تنها یک

درست در روزهایی که فعاالن صنعت فوالد به
دنبال توسعه تولید و صادرات ،آن هم در شرایط

بازنده خواهد داشت و آن صنعت فوالد است.
دولت باید بیش از هر زمان دیگری به جای
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کنترل دستوری به دنبال حمایت از صنعت فوالد

راهکار ثبات در
بازار فوالد ،حذف
قیمت دستوری

امروز کشور با مازاد عرضه فوالد مواجه است اما

اگر دولت و وزارت صمت به دنبال ایجاد

باشد .شاید بهتر باشد به جای تصمیمات ناگهانی
برای بازار عالوه بر آزادسازی اقتصاد در زنجیره،
موانع صادراتی از میان برداشته شود تا مازاد تولید
به بازار های صادراتی وارد شده و عالوه بر ارز آوری
برای کشور ،هزینه های توسعه ای در بخش فوالد را
تامین کند.
این مازاد در مورد سنگ آهن ،کنسانتره و گندله

آرامش و ثبات منطقی در بازار فوالد

نیز صدق میکند؟ پاسخ واضح است در یک بخش

هستند،راهکارآنقیمتدستورینیست

از زنجیره نظیر سنگ آهن به واسطه کمبود و عدم

بلکه توقف برخی سیاست های دستوری

سرمایه گذاری کافی و حضور واحدهای مربوط

گذشتهودخالتمستقیمدربازاراست...

در پایین دست و غافل شدن از اکتشافات ،شاهد
تقاضای زیادی هستیم و به این ترتیب در حوزه
تنظیم بازار سنگ آهن ،کنسانتره ،گندله و سایر
محصوالت باید با حساسیت و دقت باال عمل کرد.
مشکل عدم سرمایه گذاری خارجی در صنعت
کشور بسیار محسوس است و تکلیف سرمایه گذاران

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت :اگر دولت و وزارت صمت به
دنبال ایجاد آرامش و ثبات منطقی در بازار فوالد هستند ،راهکار آن قیمت دستوری نیست بلکه
توقف برخی سیاستهای دستوری گذشته و دخالت مستقیم در بازار است.

خارجی برای حضور در این صنعت مشخص نیست

مهدی طغیانی گفت :تنظیم قیمت ها باید براساس عرضه و تقاضا صورت گیرد نه شیوه

در حالی که جذب سرمایه های خارجی نقش

دستوری؛ در بحث فوالد میزان عرضه کم محصوالت در بورس طی ماه های گذشته مشکل

بسیار مهمی در توسعه صنعت فوالد کشور دارد.

ساز شد و به جای تدبیر رشد عرضه ها در بورس ،قیمت گذاری دستوری اتخاذ شد که بر

عدم توسعه مناسب زیرساخت ها به ویژه حمل و

مشکالت بازار افزود.

نقل یکی دیگر از چالشهای مهم صنعت فوالد

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت :مروری بر رویدادهای اخیر بازار

کشور می باشد که متاسفانه زیرساخت ها پا به پای

فوالد نشان می دهد که نرخ گذاری کف و سقف قیمت محصوالت فوالدی باعث شد تا برخی

ظرفیت سازی در صنعت فوالد پیش نرفته است ،که

افراد پس از خرید ،همان محصوالت را در بازار آزاد با نرخ های باالتر بفروشند و در این میان

این مورد باعث بی رغبتی سرمایه گذاری خارجی

تولید کننده و مصرف کننده واقعی متضرر شدند.

نیز شده است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :اگر دولت و وزارت

در خصوص صادرات نیز با توجه به اینکه در

صمت به دنبال ایجاد آرامش و ثبات منطقی در بازار فوالد هستند ،راهکار آن قیمت دستوری

افق  1404باید به تولید  55میلیون تن ساالنه

نیست بلکه توقف برخی سیاست های دستوری گذشته و دخالت مستقیم در بازار است؛

محصوالت فوالدی برسیم و با در نظر گرفتن نیاز

دولت باید اجازه دهد فعاالن بازار فوالد آزادانه به معامله در بورس کاال به عنوان بستری که

داخل ،دست کم  20میلیون تن آن باید صادر شود،

همه مبادالت آن به طور شفاف انجام می شود ،بپردازند تا قیمت ها براساس نرخ های جهانی

اما متاسفانه استراتژی مدونی برای صادرات نداریم

و طبق عرضه و تقاضا کشف شود.

در حالی که از توانایی های الزم برای دست یابی به

طغیانی اظهار داشت :نگاه نمایندگان مجلس این است که عرضهها در بورس کاال تقویت

این صادرات برخوردار هستیم.در این زمینه یکی

شوند و همچنین شرکتهای دولتی و خصوصی کوچک و بزرگ همه محصوالت خود را در

از چالش های اصلی که مانع توسعه صادرات شده

بورس کاال عرضه کنند تا کل عرضه در برابر کل تقاضا قرار گیرد و اینجاست که قیمت عادالنه

است این است که صادرات موکول به عرضه داخلی

کشف شده و دست دالالن از بازار فوالد کوتاه می شود.

و قیمت گذاری گردیده که کار نادرستی است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در پایان تاکید کرد :با نرخ گذاری

در واقع اگر بخواهیم حرف دل را در یک جمله

دستوری و توزیع رانت در بازارها ،عمال افراد و شرکت هایی که به دنبال رقابت هستند را از

خالصه کنیم تنها باید گفت ،فوالد نیازمند حمایت

گردونه خارج و در مقابل افرادی که به دنبال داللی و دریافت رانت بودند را در بازار حفظ کردیم؛

است .نتیجه این حمایت رشد و بالندگی اقتصادی

امیدواریم رویکرد قیمت گذاری دستوری به کلی از اقتصادمان کنار رود و دولت و وزرات صمت

کشور و ارتقای جایگاه جهانی فوالد ایران خواهد

اجازه دهند محصوالت فوالدی نیز براساس مکانیسم عرضه و تقاضا در بورس و در یک رقابت

بود.

سالم دادوستد شود.
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بررسی نقش یارانه انرژی در تولید محصوالت فوالدی
نگا هــی بــه کا هــش تد ر یجــی یا ر ا نــه ا نــر ژ ی د ر صنا یــع
بعد از ارائه بودجه  ۱۴۰۰به مجلس در  ۱۲آذر
ماه سال جاری ،یکی از بندهای بودجه که از جمله
تصمیمات جنجالی کمیسیون تلفیق بود مساله
کاهش یارانه انرژی شرکتهای فوالدی و صنایع
پتروشیمی به عنوان پرمصرفترین صنایع بود.
کمیسیون تلفیق هزینه انرژی این صنایع را بر مبنای
قیمت فوب خلیج فارس اعالم کرده بود .بر اساس
طرح کمیسیون تلفیق در خصوص یارانههای انرژی
صنایع در بودجه  ۱۴۰۰به این صورت است که منابع
پیش بینی شده از میزان و نرخ مصرف انرژی صنایع
که قبال ۱۸هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود
به  ۸هزار میلیارد تومان کاهش پیدا میکرد.
ناگفته پیداست که این تصمیم به محض اعالم با
مخالفتهای زیادی هم روبرو شد؛ مخالفان تاکید
داشتند در شرایطی که نوسان قیمتی در بازارها به
کاهش و یا حذف کامل یارانه انرژی در تولیدات

6

یارانه انرژی را به خود اختصاص دادهاند.

صنایع ،به خصوص محصوالت فوالدی ،موضوع

جای تعجب نیست اگر طی سالیان گذشته در

جدیدی نیست .سالهاست که بسیاری از

اخبار مختلف و از سوی مقامات مختلف دولتی

کارشناسان اختصاص یارانه انرژی به طور کلی و به

شنیده باشیم که صادرات سیمان و صنایع فوالدی ،در

خصوص در بخش صنعت کشور را یکی از آسیبهای

واقع صادرات انرژی ما به دیگر کشورهاست .براساس

اصلی به بدنه اقتصادی کشور عنوان کرده و بارها

آخرین آمار ارائه شده در ترازنامه منابع هیدروکربوری

خواستار حذف کامل و یا حداقل کاهش آن شدهاند.

کشور در سال  ،۹۶ایران ساالنه  ۵۱.۲میلیارد دالر

آن هم در حالی که به اذعان مدیر بخش صنعت

یارانه انرژی پرداخت میکند .بنا به گفته خطاطی،

شرکت بهینهسازی مصرف سوخت ،ایران رتبه

 ۳۴درصد این یارانه در حوزه نیروگاهی پرداخت

نخست پرداخت یارانه انرژی در جهان را داراست.

میشود که در این میان حوزههای پاالیشگاهی،

به گفته محمدرضا خطاطی ،بر اساس آخرین

پتروشیمی و صنایع انرژیبر مانند سیمان و فوالد

گزارشهای مراجع بینالمللی ،کشور ما در فهرست

بیشترین سهم یارانه انرژی را دریافت میکنند و بخش

پرداختکنندگان یارانه انرژی ،با اختالف زیاد نسبت

خانگی ،تجاری و حملونقل در رتبههای بعدی قرار

به دومین کشور ،در صدر قرار دارد.

دارند.

بااینوجوددولتهایمختلفطیسالیان،اگرچه

در این میان برخی از کارشناسان اقتصادی

هر از گاهی به حذف و یا کاهش یارانه انرژی برای

عامل کسری بودجه دولت را نگاه ویژه به بنگاههای

صنایع اشاره کردهاند ،اما هرگز گامی برای عملیاتی

خصولتی معدنی ،فلزات اساسی و پتروشیمی در

کردن آن برنداشتهاند .به اذعان کارشناسان ،در میان

قالب اعطای معافیتهای مالیاتی گسترده و یارانه

همه صنایع ،دو صنعت سیمان و فوالد بیشترین سهم

انرژی عنوان کردهاند.
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مصرف کننده نهایی فشار زیادی وارد کرده ،حذف
یارانه انرژی خود فشاری مضاعف خواهد بود که تاثیر
مستقیمی بر قیمت نهایی تولیدات خواهد داشت.
به اذعان مخالفان تاثیر این حذف و یا کاهش یارانه
صنایع فوالدی به صورت مستقیم بر روی قیمت لوازم
خانگی و خودرو که از ورق فوالدی تولید میشوند
نمایان خواهد شد ،تورمی که هم اکنون هم در همه
بازارها به وضوح قابل مشاهده است ،به اذعان این
افراد پس از حذف یارانههای انرژی افسار خواهد
گسیخت.
مخالفان همچنین تاکید داشتند در شرایطی كه
كاهش تورم از اهداف اصلی دولت در اقتصاد است،
حذف یارانه انرژی صنعت به طور حتم موجب افزایش
قیمت تمام شده محصوالت و رشد تورم خواهد
شد .جایگزینی واردات محصوالت فوالدی به جای
استفاده از تولیدات داخلی هم از دیگر ایراداتی بود
که مخالفان این طرح نسبت به آن مطرح میکردند،
به زعم آنها در صورت حذف یارانه انرژی ،واردات فوالد
افزایش یافته و با جایگزینی واردات به جای تولیدات
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داخلی ،اشتغال نیز از بین خواهد رفت .همزمان

مصرفی نیز باالتر خواهد رفت .در گذشته هرچند

عدهای از این طرح دفاع کرده و اجرای آن را تنها

فروش شرکتهای فوالدی و پتروشیمیها به صورت

بازگشت به مسیر صحیح فروش انرژی به صنایع و

دالری بود ،ولی انرژی مصرفی آنها با ریال محاسبه

کاهش کسری بودجههای دولت عنوان میکردند.

میشد.

در نهایت بودجه اصالحی به این مناظرهها پایان

اگرچه در نهایت حذف یارانه انرژی برای صنایع

داد؛ بعد از ارائه بودجه اصالحی توسط دولت،

فوالدی و پتروشیمی در سال جهش تولید از بودجه

اعضای کمیسیون تلفیق با ایجاد ساز و کاری میانه،

 ۱۴۰۰کنار گذاشته شد ،اما بدون تردید طرح فعلی

صنایع کشور را به  ۲دسته فوالدیها و پتروشیمیها

در صورت اجرا ،یکی از نخستین گامهای در ابتدا

از یک سو و صنایع کوچک ،متوسط و سیمانیها از

کاهش و سپس حذف این یارانه سنگین در آینده

سوی دیگر ،دسته بندی و افزایش نرخ یارانه مصرفی

خواهد بود .به اذعان کارشناسان و فعاالن صنعت،

را با یک شیب بسیار مالیم محاسبه کردند.

در شرایط فعلی که حذف یکباره این یارانه کنار
گذاشته شده ،بهترین مسیر حذف پلکانی و تدریجی

بنا به توضیح مصطفی طاهری از اعضای
کمیسیون تلفیق مجلس ،یارانههای انرژی صنایع

بعـد از ارائـه بودجـه اصالحـی توسـط دولـت،

بودجهای است که به عنوان یارانه انرژی برای این

کشور در این طرح حذف نمیشود ،بلکه به  ۲دسته

اعضای کمیسـیون تلفیق با ایجاد سـاز و کاری

صنایع در نظر گرفته شده است .اگرچه نگرانیهایی

فوالدیها و پتروشیمیها از یک طرف و صنایع

میانـه ،صنایـع کشـور را بـه  ۲دسـته فوالدیها

در رابطه با وضعیت صنایع پایین دستی در صورت

کوچک ،متوسط و سیمانیها از سوی دیگر تقسیم

و پتروشـیمیها از یـک سـو و صنایـع کوچـک،

حذف یارانه انرژی وجود دارد ،اما بدون شک زمان

بندی میشوند .نرخ یارانه مصرفی هر دسته نیز به

متوسـط و سـیمانیها از سـوی دیگـر ،دسـته

کافی برای برنامهریزیهای الزم و مدیریت شرایط

طور مجزا محاسبه میشود .در این میان  ۳۰درصد

بنـدی و افزایـش نـرخ یارانـه مصرفـی را بـا

پس از این و جلوگیری از زیان اقتصادی صنایع

سوختیکهتحویلشرکتهایفوالدیوپتروشیمیها

یـک شـیب بسـیار مالیـم محاسـبه کردنـد.

پاییندستی در اختیار مسئوالن و برنامه ریزان است.

میشود با قیمتهای بین المللی محاسبه میشود و

سیاستهای حمایتی ،اصولی و منطقی در سرتاسر

 ۷۰درصد میزان سوخت مصرفی این شرکتها بر

زنجیره تولید نه تنها از کارخانههای فوالد بلکه از

اساس همان قیمتهای قبلی و به صورت یارانهای

انرژی به صورت ریالی انجام میشد ،اما از این پس

باالدست زنجیره تا پاییندست صنایع فوالد سازی

محاسبه خواهند شد .به عبارت روشنتر بر اساس

به صورت دالری محاسبه خواهد شد .یعنی چنانچه

میتواند تولیدکنندگان را در راستای برنامهریزی

مکانیزم جدید در بودجه ،اگر بخواهیم ،قیمت انرژی

قیمت ارز در بازار افزایش پیدا کند ،قیمت انرژی

هدفمندتر و ادامه روند تولید هدایت کند.

را در صنایعفوالدیو پتروشیمیها درصدبندی کنیم،
تقریبا ۱.۵برابر قیمت فعلی باید برای مصرف انرژی
پرداخت کنند .ضمن اینکه شرکتهای تولیدی در
مصرف انرژی هم محدودیتی نخواهند داشت و هر
اندازه که انرژی مصرف کنند بر اساس این ساز و کار،
محاسبهخواهدشد.
طاهری در خصوص نحوه محاسبه انرژی مصرفی
سایر صنایع گفت :این مکانیزم در خصوص صنایع
سیمان ،صنایع کوچک و دیگر بخشهای صنعتی
 ۱۰درصد است .یعنی  ۹۰درصد سوخت مصرفی
بر اساس قیمتهای یارانهای قبلی و ۱۰درصد باقی
مانده بر اساس فرمولهای جدید قیمتی و به صورت
آزاد ،محاسبه میشوند .با توجه به نیاز صنایع خرد
به حمایت بیشتر ،کمیسیون تلفیق تالش کرده تا
حمایتهای یارانهای افزونتری از این نوع صنایع
داشته باشند تا قیمت تمام شده محصوالت تولیدی
این شرکتها با افزایش قیمت خاصی مواجه نشوند.
در نهایت اینکه پیش از این نحوه محاسبات مصرف
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سقوط بازار سرمایه ،کاهش درآمدهای ارزی
و توقف توسعه صنایع تبعات حذف یا کاهش
یارانهانرژیصنایعفوالدی
صبا نوبری

مدتی است که اخباری مبنی بر کاهش یا حذف
یارانه انرژی در صنایع مختلف توسط مجلس مطرح
شده است .یکی از صنایعی که از انرژی ارزان برای
تولیدات خود استفاده میکند صنعت فوالد است.
نمایندگان معتقد هستند شرکتهای تولیدکننده
فوالد با سود سرشاری که از صادرات محصوالت
فوالدی کسب میکنند دیگر نیازی به انرژی ارزان
ندارند و باید قیمت مواد اولیه مورد نیاز خود برای
تولید را متناسب با قیمتهای جهانی پرداخت کنند.
اما فعاالن این صنعت میگویند با حذف یارانه انرژی
مشکالت زیادی برای این حوزه به وجود خواهد آمد
و حتی به ورطه نابودی کشیده خواهد شد .در همین
رابطه ماهنامه فوالد در گفتوگو با وحید یعقوبی،
مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد به بررسی
تبعات این موضوع پرداخته است.
طی سالهای گذشته انتظارات از صنعت
فوالد در مقابل انرژی و مواد اولیهای که در
اختیارش گذاشته میشد ،چه بوده است؟
به طور پایهای بحثی وجود دارد و آن این است
که تمام طرحهای توجیهی صنعت فوالد کشور برای
کارخانهها برمبنای چند چیز نوشته شده است.
اینکه به آنها انرژی ،گاز ،منابع غنی سنگ آهن
و نیروی کار ارزانتر نسبت به دنیا داده شود .این
سه مورد در همه طرح های توجیهی فوالد که در
دهههای  70و  80انجام شده مدنظر بوده است.
حال اگر قرار باشد ما این مزایای نسبی را که برای
توسعه صنعت فوالد در نظر گرفتیم از آن بگیریم،
دیگر احداث طرح های فوالدی در کشور توجیهی
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پیدا نمیکند .عالوه بر اینکه به تولیدی که برای

به لحاظ توسعه صنعتی درست عمل کردیم هم به

صنعت در نظر گرفته شده است هم نخواهیم رسید.

ارزآوری کشور کمک کردیم.

آیا حدف یا کاهش این یارانه انرژی تنها ضرر

مجلس میگوید صنعت فوالد سود زیادی

را متوجه صنعت فوالد خواهد کرد؟ در مقیاس

از محل صادرات محصوالتش کسب میکند و

بزرگتر و ملی چه تبعاتی به دنبال خواهد داشت؟

دیگر به یارانه انرژی نیاز ندارد .پاسخ شما به این

مضراتی که این تصمیم به دنبال خود خواهد

موضوعچیست؟

داشت تنها متوجه صنعت فوالد و سودی که

اما نکته دیگری در این زمینه وجود دارد که مجلس

تولیدکنندگان کسب میکنند نخواهد بود ،بلکه

به آن استناد میکند و آن این است که فوالدیها

منافع ملی کشور را هم به خطر میاندازد .برای

سود زیادی کسب میکنند و دیگر آن زمانی که ما

مثال درست است که گاز طبیعتا به عنوان یک انرژی

میخواستیم صنعت فوالد را حمایت کنیم سرآمده و

برای صنعت فوالد بسیار مهم است اما باید به این

اگر گاز فوالدیها را هم به نرخ جهانی از آنها بگیریم

توجه کنیم که اگر صنعت فوالد گاز را تبدیل به یک

قادر هستند که روی پای خودشان بایستند.

محصول صادراتی با ارزش افزوده بیشتر نمیکرد چه

در پاسخ به این موضوع چندنکته وجود دارد.

اتفاقی می افتاد؟ امروزه بخشی از گاز کشور تبدیل

یک اینکه از این به بعد توسعه صنعت فوالد بر چه

به فوالد میشود تا با ارزش افزوده بیشتر صادر شده

مزیتی شکل خواهد گرفت؟ دوم اینکه اگر ما گاز و

و برای کشور ارزآوری بکند.

سنگآهن را ارزانتر از قیمت جهانی به فوالدیها

اگر قرار باشد ما این گاز را به صنعت فوالد ندهیم

دادیم در ازای آن برخی چیزها را به صنعت فوالد

باید آن را صادر کنیم ولی آیا واقعا ما توانایی صادرات

کشور تحمیل کردیم مثل تعداد نیروی کار بسیار

این حجم از گاز را داریم؟ مسلما خیر زیرا ما در

باالتر از استانداردهای جهانی.

کنار روسیه هستیم که بزرگترین صادر کننده گاز به

برای مثال شرکت ذوب آهن اصفهان را که باید

اروپاست .بنابراین از لحاظ اقتصاد کالن اصال امکان

با ۲هزارنفر پرسنل اداره شود را با ۱۸هزار پرسنل

صادرات گاز به طور کامل و طبیعی برای ما وجود

میچرخانیم .یا فوالد مبارکه که نمونهاش در

ندارد و باید آن را به یک محصولی با ارزش افزوده

کرهجنوبی با ۵هزار نیرو میچرخد ما با ۲۰هزار

بیشتر در قالب صنایع پتروشیمی یا صنایع فوالد

نفر نیرو اداره میکنیم و این شرکتها اجازه تعدیل

تبدیل کرده و بتوانیم آن را صادر کرده و برای کشور

نیرو هم ندارند و در ازای گازی که به آنها ارزان داده

ارز بیاوریم.

میشود نیرویکار اضافی به آنها تحمیل شده

اگر با این دید به صنعت فوالد کشور نگاه کنیم
هم ملی است زیرا از منابع گاز استفاده کردیم ،هم

است.
در بحث هزینههای محلی و منطقهای هم مخارج
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زیادی را به آنها تحمیل کردیم مثل ورزشگاه
نقشجهان که به فوالد مبارکه داده شد و یا با تحمیل
تیمداری به آنها سالهای سال میلیاردها هزینه را
به آن ها متحمل شدیم در صورتی که اگر کارخانه
خصوصی بودند میتوانستند خودشان تصمیم
بگیرند.
بنابراین اگر ما برخی چیزها را به صنعت فوالد به
عنوان مزیت دادیم برخی چیزها را هم از آن گرفتیم
که برآیند اینها اگر حساب شود صفر خواهد شد .ما
انرژی ،مواد اولیه و نیروی کار ارزانتری که به ازای
هر نفر حقوقش کمتر از تمام دنیاست را دادیم اما در
مقابل تعداد این نیروی کار را هم به طرز وحشتناکی
باالتر از استاندارد قرار دادیم .یا بهره بانکی بسیار
باالتر از نرخهای جهانی به آنها تحمیل کردیم .در
صنعتی که بسیار هزینهبر است باید برآیند اینها
محاسبه شود نه اینکه بگوییم فوالد دارد از انرژی و
مواد اولیه ارزان استفاده و سود میکند پس آن را
گران کنیم.
پس اگر قرار باشد مواد اولیه مثل سنگ آهن و
تهای فوالدی تحویل
گاز را به قیمت جهانی به شرک 
بدهیم .چه لزومی دارد که یک شرکت فوالدی با 5

صنعت فوالد که یک سری مواد اولیه و گاز به عنوان

به شرکتهای فوالدی برای مواد اولیه ارزان داده

یا  6برابر استاندارد جهانی نیرو داشته باشد؟ باید

مزیت نسبی در اختیارش قرار داده است به سراغ آن

شده میشود .مثال ما میآییم نیروی کار مازاد را به

به آن اجازه تعدیل نیرو هم داده شود و باید اجازه

آمدند.

این شرکت تحمیل میکنیم .یعنی ذوب آهن در

داده شود که خودش تصمیم بگیرد که در کدام

صنعت فوالد بیش از 30درصد سود بازار

مقیاس خودش باید با 2هزار نفر بچرخد ولی االن

سرمایهگذاریهای ملی و منطقه ای سهیم شود.

سرمایه را تشکیل میدهد و این مصوبه میتواند

9برابر استاندارد دنیا نیرو دارد .مسائل باشگاهداری

این ها اگر به صورت یک پکیج مدنظر قرار گیرد فکر

به ریزش سهام این شرکتها و ریزش بازار سرمایه

و تیمداری هم که پیش از این به آن اشاره کردم به

میکنم نگاه دولت و مجلس به صنعت فوالد عوض

شدت ببخشد .آن زمان چه کسی جوابگو

این شرکت تحمیل شده است .پس میتوان گفت

شود.

خواهد بود؟

برای شرکت ذوب آهن وضعیت سختتر است زیرا

سومین نکته این است که اگر فوالد دارد سود

بنظر من دوستان در مجلس باید همه این مسائل

حتی انرژی ارزان را هم برخالف سایر شرکتهای

میدهد باید به آن مشوق بدهیم که بتواند بهتر در

را ببینند .بازار سرمایه کشور امروزه به شدت متاثر از

فوالدی نمیگیرد ولی هزینههایی را متحمل میشود

دنیا رقابت کند ،نه اینکه مزیت رقابتی آن را هم ازش

تحوالت صنعت فوالد است.

و طبیعی است که حتی اگر انرژی برای فوالد گران

بگیریم .فوالد امروز دومین منبع ارزی کشور است و

شرکت ذوب آهن از انرژی ارزان استفاده

شود باید به این جزییات توجه شود زیرا شرکتها

اگر این مزیت را هم از این صنعت بگیریم چه بر سر

نمیکند؟درستاست؟پساینافزایشقیمتها

ماهیت شکل تولیدشان متفاوت است .درست است

ارزآوری ما خواهد آمد؟

نباید تاثیری بر تولیدات آن داشته باشد؟

که برای ذوب آهن گران شدن انرژی فرق چندانی

با توجه به اهمیت فراوان صنعت فوالد در

در مورد ذوب آهن باید در نظر داشت که ذوب

را ایجاد نمیکند ولی مهم این است که ذوب آهن

بازار سرمایه ،این افزایش قیمتها چه تاثیری بر

آهن فعال تنها شرکتی در صنعت فوالد کشور است

بتواند برای انجام هزینههای خود و میزان صادرات

وضعیت فعلی بورس که بسیار هم متزلزل شده

که از مزیت انرژی ارزان استفاده نمیکند ،یعنی با

محصوالتش تصمیم بگیرد .اگر جایی صادرات

است ،میگذارد؟

قیمت جهانی انرژی خود را تامین میکند .هم ذغال

بیشتر به نفعش بود باید بتواند به عنوان یک بنگاه

و هم کک و میزان برقی را هم به شبکه ملی کشور

تولیدی که اقتصاد برای آن مهمترین بخش است

میدهد.

بتواند تصمیم بگیرد که محصوالتش را صادر بکند و

اتفاقا نکته چهارمی که میخواستم به آن اشاره
کنم ،بازار سرمایه است .سهامدارانی که سهام
شرکتهای فوالدی را دارند که بیش از 50میلیون

اما آنچه فعالیت را برای این شرکت سخت میکند

نفر هستند بر اساس وضعیت شرکتهای فوالدی و

این است که ذوب آهن مشمول هزینههایی که

این اختیار را داشته باشد .فکر میکنم این مسائل در
ذوب آهن اولویت بیشتری دارد.
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� نا�بودی سرما�یـه ها

و گاز را کاهش دهد .در زمینه گاز نیز پای وزارت

کمتر باشد قدرت رقابت ما در بازارهای صادراتی

نفت هم به میان می آید و وزارت نیرو آن را مقصر

افزایش خواهد یافت به همین دلیل مهمترین

اصلی کمبود گاز واحدهای تولیدی می داند.

تاثیر افزایش قیمت انرژی را می توان در حوزه

متاسفانه صورت مسئله به جای حل شدن

«هر دم از این باغ بری می رسد» درست

تنها میان مسوالن پاس کاری می شود و در

این درحالی است که صنعت فوالد در سال

نهایت می تواند خطری بزرگ برای واحدهای

های اخیر با وجود تحریم ها حضور موفقی

تولیدی فوالد به همراه داشته باشد.

در بازارهای صادراتی داشته و توانسته میزان

مصداق صنعت فوالد است .تولیدکنندگان این

حال در میان چنین اتفاقاتی ،خبرهایی

صادرات غیر نفتی را افزایش دهد .اما تصمیم بر

صنعت امروز دیگر خود را برای رویارویی با هر

از افرایش قیمت حامالن انرژی به گوش می

افزایش قیمت حامالن انرژی می تواند منجر به

مشکلی آماده کرده اند.

رسد .موضوعی که تیر خالص به تولید خواهد

از دست رفتن بخشی از این فرصت ها شود.

درست در روزهایی که فوالدسازان با بحران

بود .چطور با چنین شرایطی می توان انتظار

حل مشکل تامین برق و گاز برای واحدهای

کمبود مواد اولیه و آشفتگی در بازار عرضه و

رشد تولید را از صنعتی داشت که بازار داخلی

تولید و همچنین وضع قیمتی مناسب برای

تقاضا مواجه هستند ،اتفاقی دیگر توانست

آن آشفته ،صادرات آن سخت است در کنار

آنها می تواند بر عملکرد واحدها تاثیر مستقیم

شک جدی به برنامه های تولید وارد کند.

آن نگرانی برای کمبود مواد اولیه و همچنین

داشته باشد .امروز شاهد هستیم واحدهای

افزایش قیمت انرژی نیز وجود دارد.

بزرگ فوالدی تنها به دلیل قطع برق در زمستان

قطع برق و موضوع کمبود این انرژی بحثی
آشناست .اما ورود آن به حوزه صنعت می تواند

بدون شک حذف سوبسید انرژی و افزایش

با کاهش تولید مواجه شده اند .درنتیجه وزارت

خسارات جبران ناپذیری در مقابل سرمایه

قیمت آن تاثیر به سزایی در قیمت نهایی

صمت باید تعامل خود با وزارت نیرو را بیش

گذاری های صورت گرفته به همراه داشته باشد.

محصول خواهد داشت .این موضوع قدرت

از گذشته کند .واحدهای تولید مانند بخش

انرژی برق یکی از اصلی ترین انرژی ها برای

رقابتی صنعت فوالد را در بازارجهانی کاهش

خانگی نیستند که قطع چندساعته برق تاثیری

داده و فرصت های صادراتی را از بین می برد.

بر آن نداشته باشد ،بلکه همین زمان می تواند

حیات واحدهای تولیدی از جمله واحدهای

10

صادرات مشاهده کرد.

هدف های تولیدی را تعدیل کند.

فوالدی محسوب می شود .حال قطع برق حتی

مرتضی یزدخواستی عضو هیات مدیره ذوب

برای ساعاتی با توقف در خط تولید آسیبی جدی

آهن اصفهان ،درباره تاثیر کمبود گاز و قطع برق

ضعف در زیرساخت ها مسبب بروز چنین

به کارخانه ها وارد می کند.

بیان کرد :به هر حال فراموش نکنیم برای توسعه

مشکالتی می شود .صنعت فوالدی که تنها 5

درواقع صنعت فوالد که با سرمایه گذاری

تولید سرمایه گذاری هایی صورت گرفته است

سال با افق چشم انداز خود فاصله دارد و امروز

بسیار آن هم در شرایط تحریم تالش برافزایش

اما وقوع چنین مسائلی محدودیت در تولید را

در میان  10کشور اول تولید کننده فوالد قرار

تولید محصول دارد ،ناگهان براساس بی

به همراه دارد.

گرفته است ،با قطع برق از برنامه تولیدی خود

تدبیریهای صورت گرفته با قطع برق مواجه

وی درباره افزایش قیمت حامالن انرژی نیز

جا می ماند .این موضوع نشان از آن دارد که

می شود .موضوعی که چند وزارت خانه را

اظهار کرد :به طور کلی ذوب آهن همیشه در

دولت باید در حوزه زیرساختی با نگاهی جدی

درگیر کرده و هیچ کدام مسئولیتی در این باره

موضوع یارانه ها مظلوم واقع شده است .حال

تر پیش رود .تحقق سند چشم انداز تنها با

بر عهده نمی گیرند .وزارت صنعت ،معدن

اگر قیمت انرژی افزایش پیدا کند بی تردید به

استخراج سنگ آهن و تبدیل آن به کنسانتره،

و تجارت ،وزارت نیرو را مسئول تامین برق

قیمت نهایی اضافه می شود .شاید این موضوع

گندله و ...محقق نخواهد شد .این افق باید در

واحدهای تولیدی می داند اما آیا نباید با برنامه

در بازار داخلی مدیریت شود اما می تواند رقابت

حوزه انرژی نیز برنامه های خود را به درستی

های بلند مدت وزارت نیرو با همکاری وزارت

ما در بازارهای صادراتی را دشوار کند.

تدوین کرده باشد ،زیرا چنین اتفاقاتی در نهایت

صمت به دنبال تولید انرژی های پاک برود؟ این

عضو هیات مدیره ذوب آهن اصفهان تصریح

همکاری می تواند نگرانی صنایع برای قطع برق

کرد :بدون شک به هر میزان قیمت تمام شده
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منجر به از بین رفتن سرمایه گذاری های صورت
گرفته در صنعت فوالد می شود.
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ودک�ا�یی ،روی ر�یل ملی
■ اکرم قائدی

آرزوی دیرینه آتشکاران شرکت ذوب آهن با

سال 1371

اما متاسفانه ریل تولید شده با استانداردهای

تکمیل آخرین پازل تولید ریل تحقق یافت و صفرتا

برای در جریان قرار گرفتن سخت کوشی

جهانی مطابقت نداشت و با ابعاد مورد نظر راه آهن

 ۱۰۰خودکفایی در صنعت حمل ونقل ریلی به

صنعتگران در تولید ریل ملی راهی این کارخانه

جمهوری اسالمی همخوانی نداشت و همچنین

وقوع پیوست.

شدم و با معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت ذوب

مسووالن راهآهن وقت مخالف جدی ادامه راه

ذوب آهن اصفهان که بعنوان نماد سخت کوشی

آهن اصفهان که از ابتدای داستان ریل در مسیر

بودند.

و تالش ایرانیان برای دستیابی به تولید فوالد در

سختی کوشی وخودباوری تحقق این آرزوی ملی

مهدی نصر میافزاید ،:اما مهندسانی از نسل

ایران شناخته شده است منشاء تغییرات صنعتی،

شاهد عینی زحمت کارکنان بوده وارد گفتگو

جوان و تازه وارد شده به ذوب آهن در مقابل

اجتماعی و فرهنگی بسیاری درایران شد ،تغییراتی

شدم ،وی میگوید :آنچه در ذهنش حک شده

مخالفان داخل این کارخانه و راه آهن وقت ایران

که دامنه آن تاکنون یعنی در بیش از پنج دهه

تصویر نخستین ریلهای حاصل از سخت کوشی

مصمم بودند با بهره گیری از تجربه مهندسان

مستمر و همچنان ادامه دارد بطوریکه اکنون بعنوان

شبانه روزی آتشکارانی است که بدون کمک از

قدیمی و با دانش این کارخانه در این راه سربلند

دانشگاه علمی صنعت درایران شناخته شده است

کارشناسان خارجی تولید شده است.

و پیروز شوند.

▐ نبود تجهیزات مهمترین چالش در مسیر

وتالش و سخت کوشی وخالقیت صنعتگران آن

مهدی نصر ،از کلید خوردن داستان تولید

برای نوآوری و گسترش فضای صنعتی در کشور

ریل در سال  ۱۳۷۱میگوید و میافزاید :دو

همیشه در یادها ماندگار است.

▐ سابقه تولید ریل در دنیا

کارشناس ذوب آهن که برای کارورزی به آلمان

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان هم از عزم

اعزام شده بودند ،در بازدید از خط تولید ریل

راسخ و تالش شبانه روزی مهندسان وکارگران این

سابقه تولید ریل در دنیا به بیش از  ۲۰۰سال

دراین کشور ،جرقه تولید ریل ملی به ذهنشان زده

کارخانه در دستیابی به این فناوری میگوید و

میرسد و در منطقه غرب آسیا تولیدکننده ریلی

شد و نقشههای ریل را به ایران آورده و پس از دو

تاکید میکند :نبود امکانات وتجهیزات ساخت

وجود ندارد ،اما برخی کشورهای اروپایی ،آمریکا،

سال تالش بی وقفه شبانه روزی با روش مهندسی

ریل همچون دستگاه صافکاری در مسیر حرکت

روسیه ،ژاپن ،چین ،ترکیه و هند ریل تولید میکنند

معکوس آن را در یکی از کارگاههای نورد پیاده

ریل پیش گرم تا مرحله پرداخت مهمترین چالش

و ذوب آهن اصفهان هم موفق شد پس از سالها

سازی کردند.

بود و به همین دلیل ذوب آهن نتوانست برای تولید

آزمون و خطا آرزوی امیرکبیر در خودکفایی صنعت
ریل را پس از دو قرن محقق کند.

▐ کلید مرحله تحقیقاتی ساخت ریل در

تولید ریل

▐ نمونه داخلی ریل وطنی در ۲۲بهمن۱۳۷۲

ریل استاندارد ورود پیداکند و این محصول قابلیت

وی ادامه میدهد که در  ۲۲بهمن  ۱۳۷۲نمونه

استفاده در راه آهن جمهوری اسالمی را نداشت.

داخلی ریل وطنی در کارگاه نورد به ثمر نشست،

منصور یزدی زاده از روی زمین ماندن ۱۵
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ساله تولید ریل در ایران میگوید ،گامهای بعدی

روش مهندسی معکوس دانش تولید آن در کارگاه

دیباجی میگوید :سال  ۹۵آرزوی  ۱۵ساله

دستیابی به دانش تولید این محصول استراتژیک

نورد پیاده سازی شود.

آتشکاران سخت کوش در ذوب آهن به ثمر نشست

را در دهه  ۸۰با توانی افزونتر از قبل با همت بلند
کارشناسان ذوبآهن بیان میکند و میافزاید:

استراتژیک

فوالد گداخته از بسترها گذشت و تغییر شکل یافت

کارکنان با شور وشوق بیشتر در شرایطی مساعدتر

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان هم

از قبل دربازار لرزان محصوالت فوالدی مقاطع

میگوید از شرکتی آلمانی دعوت به مشارکت در

وی میافزاید :از زمان تولید اولین نمونه ریل

ساختمانی بار دیگر برای تولید محصولی متناسب

راه اندازی خط تولید ریل در ذوب آهن شد ،اما

ایرانی تا تولید ریلی مطابق با استاندارهای جهانی

با خواسته مسووالن راه آهن دست به دست هم

کارشناسان خارجی هزینه راه اندازی خط تولید

سه ماه طول کشید بطوریکه اختالف ریل ملی با

دادند تا آرزوی چندین ساله را برآورده کنند.

را  ۲۵۰میلیون یورو برآورد کردند و تامین آن برای

خارجی در دو میلی متر بود که درکمال خودباوری

ذوب آهن که در شرایط سخت مالی بود امکان پذیر

پس از بارها آزمون و خطا ،مرداد  ۱۳۹۵اولین ریل

نبود.

مطابق بااستانداردهای جهانی تولید شد و مراحل

وی نداشتن تجهیزات الزم در خط تولید،
صافکاری و تست و امکان صدور گواهینامه

و نخستین ریل ملی در بسترها آرام گرفت.

تحویل این ریلها را از عوامل تاخیر در دستیابی

منصور یزدی زاده ،تصمیم کارخانه را در شرایط

استاندارهای  EM۱۳N۴را پشت سرگذاشت و

به ریلی مطابق با استانداردهای جهانی میداند و

سخت مالی بر استفاده از کارخانه در حال تولید،

نماینده شرکت  B۷فرانسه از شرکتهای معتبر

میگوید :پس از وقفهای  ۱۰ساله با موافقت وزیر

بیان میکند و میافزاید :با این تصمیم ،قطعات

ریل تاییدیه استانداردهای جهانی را به ذوب آهن

وقت ،مراحل تولید ریل با امکانات موجود کارخانه

از کارگاه در حال تولید ریل در آلمان با یک پنجم

اصفهان اعطا کرد.

سرعت گرفت و با تغییر واصالحات در کارگاه نورد

هزینه خریداری و قرار شد ریل سازان آلمانی خط

مهدی نصرمعاون برنامه ریزی وتوسعه ذوب آهن

درصد قابل توجهی ریل با ابعاد مورد نظر ساخته

تولید ریل را در ذوب آهن طراحی و پیاده سازی

اصفهان هم شمش را ماده اولیه تولید ریل میداند

شد ،اما بازهم با راه آهن جمهوری اسالمی به

کنند.

و میافزاید :نگرانی دیگر تامین ماده اولیهی تولید

نتیجه نرسیدیم ومخالفتها همچنان پا برجا بود.
▐بی اعتمادی به توان داخل از عوامل مهم
واردات ریل

▐صفر تا صد خودکفایی در تولید ریل با توان
مهندسان وطنی
در ادامه گزارش به سراغ مدیرمهندسی نورد

ریل بود که راه اندازی کارگاه تولید شمش ریل
در سال  ۹۷این دغدغه هم به دست متخصصان
ایرانی برطرف شد.
▐جلوگیری از خروج ساالنه  ۵۰میلیون دالر

عضو هیات مدیره شرکت ذوب آهن اصفهان

شرکت ذوب آهن اصفهان از نیروهای کلیدی راه

هم که از ابتدای فعالیتش در این کارخانه از

اندازی خط تولید ریل رفتم ،او از شاهکار بودن راه

پژوهشگران تیم پژوهش در تولید ریل وطنی بوده

اندازی خط داخلی ریل به دست صنعتگران وطنی

مدیرمهندسی نورد شرکت ذوب آهن اصفهان

از سختیها و مخالفتها با تولید این محصول

میگوید و میافزاید :درحالیکه سال  ۹۱قرار بود

میگوید :با واردات ریل ساالنه  ۵۰میلیون دالر

راهبردی میگوید و تصریح میکند :از دالیل مهم

آلمانها خط تولید ریل را طراحی کنند به دلیل

ارز از کشور خارج میشد که با دستیابی به دانش

مخالفت مسووالن راه آهن وقت ،وجود دالالن و

تحریمهای ظالمانه و تهدید آمریکا ،آلمانها یک

داخلی سازی آن این میزان ارز به چرخه اقتصادی

واسطههایی بود که در توافق با شرکتهای خارجی

شبه از ذوب آهن خارج شدند.

بازگردانده شد.

ارز

و چینی سود هنگفتی به جیب میزدند ،از طرف

محمدامین یوسف زاده بیان میکند این تهدید

محمدامین یوسف زاده تاکید میکند :حاال با

دیگر ماموریت کارشناسان ایرانی به خارج برای

فرصتی شد تا کارشناسان ذوب آهن از سال ۹۳

دستیابی به ماده اولیه ریل و خط تولید آن ایران

عقد قرارداد خرید ریل خارجی هم روی دیگری

به مدت دوسال با تکیه بر دانش وتخصص خود

پنج نوع ریل در استانداردهای جهانی تولید

از سکه بود که مخالفتها را برای تولید در داخل

طراحی وراه اندازی صفر تا صد خط تولید ریل را

میکند ،دستاوردی مهم که ایران را در ردیف ۹

دوچندان میکرد.

در کارگاه نورد  ۶۵۰پیاده سازی کنندو به جمع

کشور برتر دنیا در تنوع تولید ریل قرار داده است.

مهرداد توالئیان ،همچنین بی اعتمادی
مسووالن راه آهن به توان تولید داخل ودانش
کارشناسان ایرانی را از دیگر عوامل مهم واردات
ریل میداند و میافزاید :با این حال سال ۱۳۹۰
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▐استفاده از توان داخل در تولید محصولی

و شوق و تالش کارکنان نورد  ۶۵۰گسترش یافت و

تولیدکنندگان جهانی این محصول استراتژیک
بپیوندند.
▐راه اندازی خط تولیدریل ملی در کارگاه
نورد  ۶۵۰ذوب آهن

وی اظهار میکند :عالوه بر تولید ریلهای UIC
 ۶۰و  U۳۳موردنیاز راهآهن جمهوری اسالمی
ایران که در خطوط تندرو کاربرد دارد ،ذوبآهن
امکان تولید ریل  UIC۵۴مترو و قطارهای شهری،

هزینه باالی واردات ریل مسووالن راه آهن را متقاعد

در کارگاه نورد  ۶۵۰که صدای برش ریلهای

به تولید داخل این محصول استراتژیک کرد و با

تولیدی بیش از هر چیز دیگری به گوش میرسید

موافقت مسووالن راه آهن وقت تصمیم برآن گرفته

کنار دستگاه صافکاری غول پیکری که به دست

شد براساس دو استراتژی که یا در داخل دانش آن

متخصصان ایرانی ساخته شده با مدیر کیفیت

به ایستگاه پایانی تولید ریل ملی نزدیک شدم

بومی شود یا از طریق قطعات دست دوم خارجی به

فراگیر شرکت ذوب آهن آشنا شدم ،سید حسین

جایی که ریل زبانه آخرین پازل تکمیل کننده
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ریل معدن و ریل زبانه را میسر کرده است.
▐ایران در جمع هفت تولید کننده زبانه ریل
در دنیا
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Esfahan Steel Company

خودکفایی در تولید ریل ملی است ،با آرمان
افتخاری سرپرست کارگاه نورد  ۶۵۰ذوب آهن
اصفهان وارد گفتگو شدم ،او مصرف ریل زبانه
سوزن را در کشور حدود دو هزار تن میداند و
میگوید :با تولید زبانه ریل ،خودکفایی در تولید
همه مولفههای صنعت ریلی در مادر صنعت فوالد
ایران محقق شده است و ایران به حدی از پیشرفت
و خودکفایی در صنعت ریلی رسیده که از صفر
تا صد این صنعت ریل را میتوان با اتکا به توان
مهندسی داخلی تولید کرد و نیازی به خارج از
کشور نداشت.
▐اینجا شمال غرب کشور محور بستان
آباد -تبریز
در سفر به تبریز با حرکت قطار بر روی ریل ملی،
از نزدیک در جریان روند ریل گذاری تولید ذوب
آهن در محور بستان آباد – تبریز قرار گرفتم ،کارگران
در  ۲۳کیلومتری شهر تبریز شبانه روزی در سرمای
زمستان با دستهای پینه بسته از سرما در این
محور مشغول کار هستند.
از یکی از کارگران سخت کوش که  ۳۸سال است
در راه آهن کار میکند در خصوص روند اجرای کار
سوال میکنم و او پاسخ میدهد :پیش از این
ریلهای وارداتی هند و چین در گمرک معطل
میماند و کار با سختی پیش میرفت ،درحالیکه
اکنون با ریل وطنی که با خارجیها از نظر کیفیت
رقابت میکند پیشرفت کار سرعت گرفته است.
▐سرعت بخشیدن در تامین ریلی ملی برای
توسعه حمل ونقل ریلی کشور
در این سفر با وزیرراه وشهرسازی که برای
بازدید از روند پشرفت ریل گذاری در محور بستان
آباد – تبریز آمده بود همراه شدم و محمد اسالمی
در جمع خبرنگاران از نقش ذوب آهن در توسعه
صنعت حمل و نقل ریلی کشور میگوید.
وی تاکید میکند :از کارشناسان ذوب آهن
توقع داریم که ریل مورد نیاز برای توسعه صنعت
حمل ونقل ریلی کشور را به موقع تامین کنند تا
روند کار در توسعه زیرساختهای حمل ونقل ریلی
تسریع یابد.
وزیر راه وشهرسازی ،طول زیرساختهای حمل
ونقل ریلی کشور را  ۱۳هزار کیلومتر اعالم میکند
و میگوید :با سخت کوشی صنعتگران ذوب آهن
در تولید ریل وطنی دیگر در تعویض وبازسازی

کارخانــه ذوبآهــن اصفهــان بــرای
تولیــد انــواع ریــل ،مســیر بســیار
دشــواری را طــی کــرده اســت و
ظرفیــت تولیــد ریــل ذوب آهــن
ســاالنه  ۴۰۰هــزار تــن اســت،
درصورتیکــه مســووالن کمــک کنند
بــا تامیــن مــواد اولیــه میتــوان
عــاوه بــر تســریع در توســعه
زیرســاختهای حمــل ونقــل ریلــی
بــا صــادرات ریــل میلیونهــا دالر ارز
وارد کشــور کننــد.
محورهای ریلی کشور دغدغهای نداریم.
محمد اسالمی تاکید میکند :ساالنه  ۱۵۰هزار
تن ریل تولید داخل برای خطوط ریلی راه آهن نیاز
است و ذوب آهن باید برای زیرساختهای حمل
ونقل ریلی کشور ریل تامین کند و برای تحقق آن
تسریع در تولید ریل با ظرفیت حداقل  ۷۰هزار تن
در سال نیاز است.
▐در حال حاضر ریل ذوب آهن در محورهای
همدان – سنندج ،بستان آباد – تبریز ،میانه –
اردبیل ،آستارا -انزلی ومهمترین محور زاهدان
– چابهار به طول  ۷۲۰کیلومتر در دست
اجراست
کمی آنطرفتر در مصاحبه اختصاصی با
عباس خطیبی معاون ساخت وتوسعه راه آهن،
بنادر و فرودگاههای کشور از محورهایی که ریل
ذوب آهن در آن در حال نصب است پرسیدم ،او از
ریل گذاری تولید ذوب آهن در  ۵محور ریلی خبر
میدهد و میافزاید :درحال حاضر ریل ذوب آهن
در محورهای همدان – سنندج ،بستان آباد – تبریز،
میانه – اردبیل ،آستارا -انزلی ومهمترین محور
زاهدان – چابهار به طول  ۷۲۰کیلومتر در دست
اجراست.
وی میگوید :همین ریل ملی راه میانه را به
بستان آباد آذربایجان رسانده است ،در سیستان
وبلوچستان زاهدان را به بندرچابهار متصل خواهد
کرد و مترو کالنشهرهای اصفهان وتهران از ریل
تولیدی ذوب آهن استفاده میکند و اینها همه
نشانه سخت کوشی فوالدمردانی است که روز وشب
نمیشناسند و فرهنگ و صفت سرزمین خود را باور

دارند و به آن عشق میورزند.
در ادامه سفر همراه با ریل ملی از شمال غرب
به جنوب شرق رفتم .جایی که کارگران زابلی که
لباسشان معرف آنها بود در محور چابهار – زاهدان
مشغول به کاربودند از سرپرست کارگاه از اهمیت
این محور سوال کردم ،او میگوید :این محور ریلی
به دلیل ترانزیت کاالهای کریدور شرق کشور از
اهمیت باالیی برخوردار است.
یکی از کارشناسان راه آهن هم میگوید :با
تکمیل این محور  ۷۲۰کیلومتری که  ۵۵کیلومتر
آن با ریل ملی ریل گذاری شده ساالنه سه میلیون
بار و یک میلیون مسافر با حرکت بر روی ریل ملی
جابجا میشود.
اهالی سیستان و بلوچستان هم از روند
اجرای این محور ریلی ابراز خوشحالی میکنند
و میگویند :با تکمیل این خط ریلی محرومیت
زدایی از دیارشان رخ میبندد و شاهد رشد
وشکوفایی دراین منطقه میشوند.
▐قطار توسعه روی ریل ملی افتادسودهی
برای جبران زیان انباشت  ۲۵هزار میلیارد
ریالی در ذوب آهن
پس از پایان سفر سه روزه ام دوباره به ذوب
آهن برگشتم و اهمیت این همه تالش را در گفتگو
با معاون اداری و مالی شرکت ذوب آهن اصفهان
جویا شدم ،او میگوید ذوب آهن با تکیه بر تولید
محصوالت استراتژیک و هایتک خود که مهمترین
آن ریل است توانسته پس از از سال زیان انباشت
 ۲۵هزار میلیارد ریال را جبران کند و میگوید:
با این موفقیت قرار است برای نخستین بار پس
از  ۱۰سال ،سود ناشی از فروش محصوالت بین
سهامداران این کارخانه عرضه شود.
▐کالم آخر
شرکت ذوبآهن اصفهان برای تولید انواع ریل،
مسیر بسیار دشواری را طی کرده است و ظرفیت
تولید ریل ذوب آهن ساالنه  ۴۰۰هزار تن است،
درصورتیکه مسووالن کمک کنند با تامین مواد اولیه
میتوان عالوه بر تسریع در توسعه زیرساختهای
حمل ونقل ریلی با صادرات ریل میلیونها دالر ارز
وارد کشور کنند و موضوعی که چند روز گذشته
محقق و نخستین قرارداد صادرات ریل ذوب آهن
به افغانستان بسته شد.
نگارنده :اکرم قائدی ،خبرگزاری صدا و سیما
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ش�یوه� نامهدولتیایکه�ت�بد�یل�بهطرح ف�والدی ج
م�لسشد

چه بر سر شیوهنامه و طرح فوالدی مجلس آمد؟

اکرمشعبانی

شیوهنامه ساماندهی عرضه و تقاضای محصوالت

صادرات ایجاد نمیکند .برابر سند فوالدی کشور

بلکه در بازارهای بینالمللی هم امریست ناگزیر.

زنجیره فوالد از اواخر آبان ماه سال جاری در ستاد

با تعامل تشکلهای بخش خصوصی ،سهمیه

بسیاری از منتقدان هم اجرای شیوه نامه را مانعی

هماهنگی اقتصادی دولت ابالغ و اجرای آن به

بندیها انجام شده و هیچ محدودیتی در صادرات

در مسیر صادرات محصوالت فوالدی که از جمله

یک ماه پس از ابالغ موکول شد؛ شیوهنامهای که

وجود ندارد و با این روش صادرات هم میتواند به

ارزآورترین صادرات کشور است ،میدانستند .تا

از همان ابتدا مخالفان و موافقانی داشت که معایب

مورد اجرا درآید.

زمانی که اسماعیلی معاونت امور معدنی را در

و مزایای ابالغ چنین دستوری را برمیشمردند.

داریوش اسماعیلی معاون وقت امور معدن

اختیار داشت همواره بر اجرای کامل و دقیق آن

انجمن تولیدکنندگان فوالد ،در واکنشی سریع

و صنایع معدنی وزارت صمت هم که از جمله

به اضافه اصالحاتی که بعضا خود نیز بر آنها صحه

اجرای شیوهنامه فوالدی دولت را عاملی برای ایجاد

مدافعان شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای

میگذاشت تاکید مداوم داشت .طرح فوالدی

امضاهای طالیی ،توزیع رانت ،کاهش صادرات

محصوالت زنجیره فوالد بود ،تنظیم بازار داخلی،

مجلس هم با فاصله بسیار کوتاهی از شیوه نامه

فوالد و همچنین ریزش بازار سرمایه خواند .شیوه

تقویت صادرات ،متعادل کردن سود در کل زنجیره،

دولتی مطرح شد.

نامه به طور کلی در پنج بخش قیمت ،ساماندهی

حذف واسطهها و از همه مهمتر افزایش متعادل

به نظر میرسید در آشفته بازار نوسان عجیب

طرف تقاضا ،ساماندهی طرف عرضه ،صادرات و

قیمت کاالی خریداری شده در بورس کاال که باید

قیمت محصوالت فوالدی دولت و مجلس هر

نظارت ابالغ شده بود.

به دست مصرف کننده برسد را از جمله مزیتهای

کدام به نوبه خود تالش دارند تا نقشی در تعدیل

شیوه نامه دولتی عنوان میکرد.

قیمتهایی که فشار اصلی آن بر مصرف کننده

علیرضا رزمحسینی وزیر صنعت ،معدن و تجارت

14

در نخستین واکنش خود پس از ابالغ شیوه نامه

با این وجود خطاهای فاحشی هم در شیوه نامه

نهایی وارد میشد ،ایفا کنند .اگرچه جزییات

توضیح داد :هدف از ابالغ این شیوه نامه تقویت

قابل مشاهده بود از جمله آنکه در ماده اول شیوه

دقیقی از طرح فوالدی مجلس اعالم نشده بود

تولید بوده تا عرضه و تقاضای محصول در بورس

نامه ،مبنای قیمت گذاری محصوالت فوالدی،

اما هدف آن بر طبق گفته اعضای کمیسیون

کاال به شکل شفاف دنبال شود و استفاده از این

قیمت آخرین هفته از ماه میالدی پیش از عرضه

صنایع و معادن ،همان ساماندهی بازار محصوالت

روش و شیوه نامه باعث تعادل قیمتها خواهد

عنوان شده بود ،این در حالی است که نوسان

فوالدی عنوان شد .رفت و آمدها و مذاکرات اعضای

شد و عرضه محصوالت فوالدی در بورس خللی در

قیمتی در یک ماه نه تنها در بازار داخلی ایران

کمیسیون با دست اندرکاران فوالدی زمانی رنگ
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جدیتر به خود گرفت که عمال انتقادات زیادی به
شیوه نامه مطرح و بسیاری اجرای آن را غیرعملی
میخواندند.
همزمان اما انتقاداتی به طرح فوالدی مجلس
که اندک اطالعاتی هم از آن منتشر شده بود،
مطرح میشد .بر اساس این طرح ،تمام محصوالت
فوالدی میبایست در بورس کاال عرضه و هر  ۶ماه

در شــرایط کنونــی آنچــه بیــش از پیــش مهــم اســت اجــرای طرحــی اســت
کــه عــاوه بــر ســاماندهی بــازار فــوالد و در نظــر گرفتــن ســود مصــرف کننــده
نهایــی ،باالدســت و پاییــن دســت زنجیــره را به صــورت یکســان در نظــر گرفته
و بــا دوری جســتن از قیمــت گــذاری دســتوری ،راهــی بــرای قیمتگــذاری بــر
اســاس مکانیــزم عرضــه و تقاضــا در نظــر بگیــرد.

یک بار وزارت صمت برای این اقالم ،کف و سقف
قیمتی تعیین کند .از دیگر محورهای مهم طرح
مجلس مرتبط با صادرات محصوالت فوالدی بود ،بر

متفاوتی به دنبال داشت .در شرایطی که برخی

صادرات از دست ندهند .در نهایت سعی ما این

این اساس صادرات در صورتی مجاز خواهد بود که

احتمال برکناری وی را در آشفته بازار فوالد دلیل

است که شیوه نامه با طرح فوالدی مجلس همگون

یک هفته از عرضه کاال در بورس گذشته باشد و در

این استعفا عنوان کرده بودند اما منابع نزدیک به

شود.

چنین صورتی مازاد محصوالت عرضه شده ،مجوز

اسماعیلی آن را ناشی از ناهماهنگیهای موجود

سعدمحمدی همچنین در حاشیه استیل

صادرات دریافت خواهد کرد .در هر صورت کلیات

در وزارتخانه میدانستند .برخی فعاالن فوالدی بر

پرایس از مهلتی  ۱۵روزه برای برگزاری نشستهای

طرح  ۲۳دی ماه سال جاری در مجلس شورای

این باور بودند که کنارهگیری اسماعیلی به خودی

مستمر با فعاالن باالدست تا پایین دست زنجیره

اسالمی به تصویب رسید.

خود اندکی آرامش را در بازار فوالد ایجاد خواهد

برای حصول یک توافق جامع در قیمت گذاری

کرد؛ با این وجود نوسانات همچنان به قوت خود

خبر داد تا از این طریق همه ذینفعان از نحوه

ادامه یافت.

تدوین رضایت داشته باشند .در حوزه بازار ،اصول

عزت الله اکبری تاالرپشتی ،رییس کمیسیون
صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در یکی

علمی و اقتصادی و شرایط بورس نیز لحاظ

از جلسات کمیسیون تخصصی درباره این طرح

ورود اردشیر سعدمحمدی در وزارت صمت

عنوان کرد :وزارت صنعت ،معدن و تجارت با

اندکی آرامش خاطر برای فعاالن عرصه فوالد به

کمیسیون صنایع و معادن مجلس تعامل مثبتی

دنبال داشت؛ به باور آنها سعدمحمدی که خود

شنیدهها از نخستین جلسات برگزار شده در

دارد و امید میرود که ماحصل این تعامل و

زمانی زمامداری شرکت ذوب آهن اصفهان را بر

وزارت صمت حاکی از آن بود که ظاهرا در این

همافزایی گره گشایی از مشکالت مردم باشد.

عهده داشت ،بهتر از هر گزینه دیگری میتوانست

جلسه در رابطه با موارد اصالحی شیوه نامه حرفی

مهدی طاهری از دیگر اعضای کمیسیون صنایع

به روند ابالغ و اجرای شیوه نامه نظارت کرده و در

به میان نیامده و در عوض مقرر شده است که هر

و معادن نیز درباره طرح فوالدی مجلس تاکید کرده

کنار بررسی طرح فوالدی مجلس ،راهی چاره برای

یک از بخشهای زنجیره فوالد یکبار دیگر نظرات

بود  :تدوین طرح ساماندهی بازار فوالد در مجلس

بازار فوالد و محصوالت فوالدی بیندیشد.

خود را برای معاونت امور معادن و صنایع معدنی

میشود.

شورای اسالمی به موازات شیوه نامه مصوب دولت

سعدمحمدی در نخستین حضور خود در سمت

به صورت مکتوب ارسال کنند تا در جلسهای دیگر

انجام گرفته و با این کار به دنبال پشتیبانی قانونی

سرپرست معاونت امور معدنی وزارت صمت که

توسط وزارت صمت نتایج آن جمع بندی و پس از

از اقدام وزارت صنعت در این زمینه است.

در نمایشگاه ایران کانمین  ۹۹حضور یافته بود،

آن نتیجه نهایی برای تصمیم گیری به مجلس و

حجت الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع

در رابطه با اجرای شیوه نامه عنوان کرد  :بحث

دولت ارسال شود .در نهایت مهلت  ۱۵روزه برای

و معادن مجلس نیز در این باره تصریح کرد :دولت

شیوه نامه ملزم به بازبینی و ارزیابی مجدد است.

 ۱۵روز دیگر هم تمدید شد تا سرپرست معاونت

میگوید شیوه نامهای درباره فوالد تهیه کرده که

با تعاملی که تاکنون با انجمن فوالد ،انجمن

معدنی فرصت کافی برای بررسی همه نظرات در

بر اساس آن بازار فوالد کنترل شود اما با وجود

نورد و انجمن لوله و پروفیل صورت گرفته و قول

اختیار داشته باشد.

آنکه چند ماه از ابالغ این شیوه نامه میگذرد نه

همکاری دادهاند ،شرایط برای توافقات ،مثبت به

در نهایت ذکر این نکته ضروری است که شیوه

تنها نتیجهای نداشته بلکه قیمتها افزایش یافته

نظر میرسد .هدف این است که تقسیم عادالنه

نامه دولتی یا طرح فوالدی مجلس ،در شرایط

است .شیوه نامه یک دستورالعمل است و هر لحظه

رفتاری در بخش فوالد برنامه ریزی شده و قیمت

کنونی آنچه بیش از پیش مهم است اجرای طرحی

امکان لغو یا تغییر آن وجود دارد اما این طرح قرار

فوالد به صورت علمی ،اقتصادی و براساس قانون

است که عالوه بر ساماندهی بازار فوالد و در نظر

است به صورت قانون درآید و امکان تغییر آن برای

کشف شود .به دنبال برنامهای هستیم که رضایت

گرفتن سود مصرف کننده نهایی ،باالدست و

دستگاههای اجرایی وجود ندارد.

تمام بخشها را داشته باشد چرا که در حال حاضر

پایین دست زنجیره را به صورت یکسان در نظر

اواخر دی ماه داریوش اسماعیلی از سمت

آرامش برای عرضه در بازار داخل و تولید مدنظر

گرفته و با دوری جستن از قیمت گذاری دستوری،

خود در معاونت امور معدن و صنایع معدنی وزارت

است بع عالوه اینکه نیاز به یک برنامه ریزی درست

راهی برای قیمتگذاری بر اساس مکانیزم عرضه و

صمت استعفا کرد؛ استعفایی که واکنشهای

برای مازاد وجود دارد تا مجموعهها زمان را برای

تقاضا در نظر بگیرد.
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صنعت فوالد کشور به عنوان یکی از
مهمترین صنایع ارزش آفرین به ویژه
در شرایط تحریم های فعلی ،نقش
تعیین کننده ای در اقتصاد کشور
دارد اما تحریم های داخلی نیز مدتی
ََ
است که مزید بر علت شده تا نفس این

رییس انجمن تولید کنندگان فوالد ایران در گفتگوی اختصاصی با
ماهنامه فوالد عنوان کرد:

ف�والد �با ش�یوه � نامه مد�یر�یت � نمیشود
از خطاها درس نگرفتند

صنعت مادر به شماره بیفتد و تولید،
فروش و صادراتش نقل محافل کشور
(دولت،مجلس و ) ...شود و هر گروهی
با تصمیمات غیر کارشناسی بر پیکره
این صنعت که لقب سازندگی و توسعه
را به درستی یدک می کشد ،آسیب وارد
سازد .گویا زندگی روزمره مردم ،تامین
نیازهایشان و در یک کالم معیشت
شان که همواره مورد تاکید مقام معظم
رهبری قرار دارد به فراموشی سپرده
شده است و تنها چالش جامعه امروز،
صنعت فوالد و ساماندهی آن شده است
و َبس . ...بهرام سبحانی رییس انجمن
تولید کنندگان فوالد ایران که از صاحب
نظران این صنعت استراتژیک نیز به
شمار می رود ،از چالشهای این روزهای
صنعت فوالد کشور سخن گفته است.

بهرام سبحانی گفت :تدوین آیین نامه فوالد ،رفتن
به بی راهه بود ،برخی از افراد به هر دلیلی مانند
رانت،غوغا ساالری و ...فضایی را ایجاد کردند تا

حلقه مفقوده در سیستم نظارتی ما ،بعد از
فروش شمش در بورس است

نداده است زیرا عرضه محصول در بورس مالک آنها
است .پس حلقه مفقوده افزایش قیمت در مرحله

تصمیم گیران (دولت و مجلس) فکر کنند نیاز است

وی افزود :هر موقع قیمت محصول نهایی باال رفته

فروش شمش به بعد تا پایین دست و تا جایی است

برای ساماندهی فوالد به این مقوله ورود کنند .با این

در بورس روی شمش فشار آوردهاند ولی بازار رها

که میلگرد به دست مردم می رسد اما هر موقع که

مدیریت نادرست،عده ای این شعار را سر دادند که

است و بعد عنوان می کنند چرا فوالد گران میشود

محصوالت فوالدی کف بازار گران شده است به جای

چرا فوالد تا این اندازه باید در کشورگران باشد؟ سنگ

در صورتی که باید به دنبال بررسی و علت واقعی این

اینکه واقع بینانه به بررسی عوامل دخیل در گرانی

آهن که داخلی است ،یارانه انرژی می دهند و ...در

گرانی باشند .فوالد تا مرحله شمش در بورس عرضه

بپردازند به شرکت هایی که شفاف در بورس عرضه

صورتی که این استدالل دو دلیل نهفته دارد :الف)

شده و تحت نظارت است .پس حلقه مفقوده در

محصول دارند ،فشار می آورند.

هیچ وقت فوالد ما از فوالد خارجی گرانتر نشد حتی

سیستم نظارتی ما ،پس از فروش شمش در بورس
ً
است .چه اتفاقی می افتد که یک شمش مثال در

طرف قیمت خارجی را با ارز نیمایی قیمت میزنند و

بورس  8500تومان فروخته می شود و میلگرد هم

داخلی را با آزاد تبدیل به ارز می کنند و بعد می گویند

ممکن است تا حدود  14هزار تومان باال برود؟

در چند سال اخیر که افزایش نرخ ارز داشتیم .از آن

این فوالد گرانتر شده است در صورتی که برای هر
دو باید مالک یکسان باشد .ب ) معامالت فوالد در
بورس انجام می گیرد که خریدار،فروشنده و قیمت
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مشخص دارد.

ً
داشت :قطعا این اتفاق در واحدهای فوالدی رخ
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مالک شرکتهای فوالدی ،عرضه محصول در
بورس است
رییس انجمن تولید کنندگان فوالد ایران اذعان

مکانیزم های نادرست سیستم تولید،فروش و
صادرات فوالدی ها را به هم ریخت
این صاحب نظر صنعت فوالد کشور ادامه داد:
زمانیکهازاینمسیربهنتیجهنرسیدند،مکانیزمهای
دیگری گذاشتند،جلوی صادرات را گرفتند ،سهمیه
گذاشتند و  . ...امکان دارد یک تولید کننده
محصولش را در بورس عرضه کند،اگر نخریدند به
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سمت صادرات برود .خریدار خارجی که برای کلیه
مراحل دریافت محصول خودش برنامه ریزی مدون
دارد .منتظر چنین تغییر رویه هایی نمی ماند .این
رویکردها اثری که در بازار نداشت هیچ بلکه سیستم
تولید ،فروش و صادرات فوالدی ها را نیز به هم ریخت

فـوالد تـا مرحلـه شـمش کـه در بـورس عرضه شـده و تحـت نظارت اسـت پس
حلقـه مفقـوده در سیسـتم نظارتی مـا ،بعد از فروش شـمش در بورس اسـت .چه
ً
مثلا در بـورس  8500تومان فروخته می شـود،
اتفاقـی می افتـد که یک شـمش
میلگـرد هـم ممکن اسـت تا حـدود  14هـزار تومان بـاال برود.

زیرا هر تولید کننده فوالد سهم مشخصی از تولیدش
را به صادرات تخصیص می دهد و از قبل باید برای آن
بازاریابی کند،قرارداد ببندد ،پیش پرداخت بگیرد و...

این مسیر کم کم در جامعه فضایی شکل می گیرد

باید جلوی آن را بگیرد زیرا شمش کاالی خام به شمار

اما وقتی محدودیت برای صادرات گذاشتند یعنی

که علت گرانی مسکن ،فوالد است.در صورتی که

می رود .در صورتی که شمش مواد خام نیست،مواد

مشتری را از دست داده است و باید محصولی را در

این آدرس غلط را برای توجیه قیمت های خودشان

نیمه نهایی است .این گروه اعتقاد دارند شمش

بورس عرضه کند که تقاضایی برای آن وجود ندارد.

میدهند.

صادراتی را به ما بدهید تا به میلگرد تبدیل کنیم و با

سبحانی تصریح کرد  :اگر  30میلیون تن فوالد
تولید می کنیم ،در بهترین شرایط حدود  16میلیون

فوالد با شیوه نامه مدیریت نمی شود،از خطاها
درسنگرفتند

ارزش افزوده باالتر صادر کنیم.کسی که اطالعات
نداشته باشد،تصورش این است که چرا شمش

تن مصرف داریم ،یعنی دو برابر نیازمان فوالد تولید

بهرام سبحانی معتقد است :فوالد با شیوه نامه

صادر شود بهتر است به میلگرد تبدیل شده و سپس

می کنیم ،اما وقتی تقاضا نباشد قیمت ها افت

مدیریت نمی شود ،از مسیر این قیمت گذاری

صادرات آن انجام گیرد .اینجا باید گفت مالک ارزش

می کند .برخی اعتقاد دارند قیمت پایه را چکار

غیرواقعی تنها رانت قابل توجهی به جیب عده ای

دارید،قیمت نهایی رقابتی است اما زمانی که رقابت

خاص می رود .این اتفاق متاسفانه چندین بار تکرار

افزوده باالتر است .شمش که یک شرکت می تواند
ً
مثال  500دالر صادر کند را به نورد کار بدهند ،آب ،

نشود قیمت همان قیمت پایه می شود .از این سو در

شده و هنوز هم از آن درس نگرفتهاند.اول مرداد

برق ،کارگر و  ...هم هزینه کند و  420دالر بفروشد،

بازار داخل مشکل ایجاد می شود ،مشتری و خریدار

سال  97بخشنامه ای را به شرکت های فوالدی ابالغ

 80دالر کمتر هم برای کشور ارزآوری دارد.

روی قیمت پایه نیست و از آن سو مشتری صادراتی از

کردند که باید با این فرمول ،قیمت گذاری و فروش

دست رفته است.

داشته باشید و اگر خطایی رخ داد تعزیرات وارد می

رصد بازارهای جهانی و تولید و صادرات بر این
اساس مهم است

آدرس غلط ندهید ،آیا اولویت امروز ما

شود 50 ،روز بعد این دستور العمل را لغو کردند

این صاحب نظر صنعت فوالد کشور صادرات هر

پرداختن به قیمت فوالد است یا مدیریت نیازهای

و گفتند به هر کسی که در این  50روز محصول

کاالیی که امکان دارد در صنایع پایین دست ،حین

زندگی مردم؟

فروختید از آن ما به تفاوت بگیرید،شرکت ها به دیوان

فرایندها ارزش افزوده بیشتر پیدا کند را خیانت

وی اضافه کرد  :با وجود همه این مشکالت به

عدالت شکایت کردند که رای داد حق گرفتن ما به

برشمرد و افزود  :اگر کشورها را به چند دسته تقسیم

سمت این رفتند که در زنجیره فوالد یک سیستم

تفاوت در معامله انجام شده را ندارید،از این مسیر

کنیم :الف) کشورهایی که خودشان فوالدسازی

دیگر بگذارند .وزارت صمت شیوه نامه ای را تدوین

 5هزار میلیارد تومان از جیب کارخانه داران معلوم

دارند و از ما شمش نمی خرند ،ب) کشورهایی که

کرد که اشکاالتی داشت .از آن طرف مجلس خودش

نیست به کجا رفت  ...این تصمیمات اشتباه را تا کجا

فوالد سازی ندارند اما نورد زدند و تعرفه واردات روی

طرحی را برای کل زنجیره فوالد از سنگ آهن تا

باید ادامه بدهیم؟ اینها سعی و خطاهایی است که

محصول میلگرد گذاشتد ولی شمش آن آزاد است

محصول نهایی تدوین کرد که البته هنوز به تصویب

خطای آن را انجام دادند اما دفعه بعد هم متاسفانه

یعنی بازار شمش آنجا است .ج) کشورهایی که هیچ

نرسیده است.آیا اولویت امروز ما پرداختن به قیمت

تکرار می کنند .معتقدم باید کاالی مورد نیاز تولید

کدام را ندارد مانند عراق و افغانستان که میلگرد

فوالد است؟ آدرس غلط می دهند آیا نیازهای زندگی

شده و صحیح توزیع شود و ته خط که مردم هستند

میبرند .بازار میلگرد نداریم که نوردکاران عنوان

روزمره برای مردم مهم است یا قیمت میلگرد؟!

مدیریت شود ،باال که مدیریت صورت می گیرد.

میکنند شمش را صادر نکنید و به ما بدهید .برای

ارزش افزوده باالتر در صادرات مالک است

 15میلیون تن فوالد مازادی که داریم باید ببینیم

نشان کرد :برخی استدالل دارند به دلیل اینکه فوالد

وی تشکیل انجمن نورد کاران را برای تقابل با

بازارهای جهانی چه کششی دارند و سپس تولید

در مسکن یا نوع تخت آن در خودرو استفاده می شود

فوالدیها اقدامی نادرست قلمداد کرد و گفت:

و صادرات داشته باشیم.خوشبختانه همه متوجه

این محصول پیشران است و اگر مدیریت شود ،بازار

اینکه گروهی را به سمت و سویی خاص سوق

شدند چنین شعارهایی واقعیت ندارد ،این هنر

روال منطقی می گیرد اما این نگرش صحیح نیست
ً
زیرا در هر متر مربع مسکن نهایتا  35کیلوگرم فوالد

میدهند تا برای اعالم دیدگاه شان انجمن تاسیس

نیست که شمش  500دالری را بخرند و میلگرد را

کنند و به فضا سازی بپردازند اقدام صحیحی نیست،

 420دالر صادر کنند.

مصرف می شود که اگر آن را  20هزار تومان هم در

گرچه هنوز هم مجوز قانونی ندارد .فکر می کنند چه

نظر بگیریم  700هزار تومان میشود .متاسفانه این

کسی در این بین برنده است؟ این افراد با فضا سازی

اعتقادات را کسانی دارند که تصمیمگیر هستند و از

اعالم کردند .صادرات شمش خیانت است و دولت

رییس انجمن تولید کنندگان فوالد ایران خاطر

عدم توازن در زنجیره فوالد،تولید  55میلیون
تن را با چالش مواجه ساخته است
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که تحقق
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 55میلیون تن فوالد را در افق  1404تا چه میزان قابل
تحقق می دانید نیز چنین عنوان کرد  :برای این مهم
نیاز است زنجیره را به صورت کامل در اختیار داشته
باشیم .اگر به روش احیا است آیا در باال دست آهن

بـرای زغـال مـورد نیـاز ذوب آهـن اصفهان تعرفـه قیمت (بیسـت و شـش و نیم
درصـد قیمت فوالد،قیمـت زغال) گذاشـتند که مبنای درسـتی نـدارد زیرا زغال
داخـل از کیفیت مناسـب برخوردار نیسـت و نیـاز بـه واردات داریم.

اسفنجی داریم؟گندله و کنسانتره داریم؟ استخراج
سنگ انجام میگیرد؟ اگر تولید به روش کوره بلند
است زغال کک شو برای آن داریم؟ سنگ آهن دانه
بندی برای آن موجود است؟ این مباحث،عدم توازن
را در زنجیره فوالد رقم زده است .از سوی دیگر ممکن

صادرات شش میلیون تن فوالد با تحریم
داخلی مواجه است

پیش میرویم .دولت و مجلس باید به سمتی بروند
که صنایع بچرخند و سهامداران راضی باشند .زیرا

است گفته شود تحقق این هدف را در یک اقتصاد آزاد

وی خاطر نشان کرد :اگر  55میلون تن تولید

صنعت فوالد سهامی عام است و با عملکرد شفاف در

تصور کنیم که هیچ کمکی نباشد و فوالدساز خودش

محقق شود باید باالی  30میلون تن صادرات داشته

تولید و فروش داشته باشد .کارخانه ها که نمی توانند

باشیم اما وقتی برای صادرات شش میلیون تن در

بورس به عرضه محصول می پردازد و لذا مداخله در
ً
این امر که کامال تحت نظارت است ،ضرورتی ندارد.

هر روز از طریق مسئولین برای گرفتن مواد اولیه از

داخل کشور جدای از تحریم ها مشکل داریم چگونه

ایجاد توازن در زنجیره فوالد ،به فراموشی

هر نوعی وابسته باشند .علت اینکه می گویند تولید

می توان برنامه ریزی واحد داشت .با این فشارهای

 55میلیون تن فوالد روی کاغذ می شود اما در عمل

داخلی و تصمیمات مقطعی امکان ندارد حتی به 10

وی تصریح کرد :چنین مشکالتی در سال های

خیر،چنین چالش هایی است .به عنوان مثال ذوب

میلیون تن صادرات هم برسیم و متاسفانه بازارهای

اخیر پیش آمده است .از حدود سی سال گذشته که

آهن اصفهان از سنگ و زغال به فوالد می رسد اگر

صادراتی فعلی هم از دست می دهیم.

فوالد کار می کرد ،تولید را در کارخانهها شاهد بودیم

سپرده است

این مواد اولیه به صورت پایدار تامین شود می تواند

ذوب آهن اصفهان به دولت یارانه می پردازد

و طرح های توسعه هم اجرا می شد ،معدن نیز کار

با ظرفیت کامل به تولید بپردازد اما جزیره ای عمل

رییس انجمن تولید کنندگان فوالد ایران گفت :

خودش را می کرد و سهامدران هم به نسبت سرمایه

کردن و صدور مجوز برای تاسیس واحدهای فوالدی

برای زغال مورد نیاز ذوب آهن اصفهان تعرفه قیمت

خودشان ،سود منطقی میبردند و در یک جمله

کوچک و فشار برای گرفتن سهمیه در اشل 55

(بیست و شش و نیم درصد قیمت فوالد،قیمت

چرخ،میچرخید،اماورودغیرمنطقیبهفوالدچالش

میلیون تن جواب نمی دهد .طرح جامع فوالد در این

زغال) گذاشتند که مبنای درستی ندارد زیرا زغال

های امروزی را ایجاد کرده است و هر چه خواستند

زمینه تدوین شد و راهکارهایی ارائه داد اما متاسفانه
ً
به آن عمل نکردند دقیقا در همان جایی که گفته شد

داخل از کیفیت مناسب برخوردار نیست و نیاز به

شرایط را بهبود ببخشند اوضاع بدتر شد .اگر فوالد

واردات داریم .باالخره هر کشوری روی مزیتهای

ساز از تولید و صادرات خودش مطمئن باشد به راحتی

فوالد تاسیس نشود کارخانه بر پا شد زیرا خواستگاه

نسبی خودش سرمایه گذاری می کند .این صنعت

قرارداد صادراتی را می بندند،زیرا مشکل گمرک ،آیین

هایی وجود دارد.

مادر با نیروی انسانی باال کمک شایان توجهی به

نامه ها،دموراژ،امضاهای طالی و  ...وجود ندارد.

دولت میکند اشتغالزایی و مدیریت این حجم

آیا تصمیم گیران کارشناسانه به این سمت حرکت

از نیروی انسانی اقدام بسیار بزرگی است که در

کردند که بررسی کنند چند واحد فوالدی داریم،در چه

سبحانی بیان کرد :وزارتخانه و مجلس به جای

کاهش آسیبهای اجتماعی و رشد و پیشرفت

استانی واقع شدند و چه میزان مواد اولیه می خواهند

اینکه به قیمت گذاری و شیوه نامه ورود کنند باید

جامعه تاثیرگذار است.ذوب آهن فقط داخل فنس

و از آن طرف هم معادن کجا هستند،چه میزان تولید

مسئولیت و رسالت های حاکمیتی خودشان را انجام

شرکت و استان اصفهان نیست .معادن زغال و سنگ

دارند و چگونه باید مواد معدنی آنها تقسیم شود تا

دهند .ذوب آهن اصفهان که تاسیس شد ،روس ها

آهن،منگنز،کارخانجات نسوز کشور و ...به واسطه

تعادلمنطقیبیندوبخشفوالدومعدنبرقرارگردد؟

در پی یافتن معدن ،بافق را در نظر گرفتند تا تولید

ذوب آهن اصفهان شکل گرفتند .این کارخانه نه تنها

و یا اینکه برای تملک پهنه های معدنی اکتشاف و

و مواد اولیه در کنار همدیگر باشند .حال مسئولین

از انرژی استفاده نمیکند بلکه به دولت یارانه هم

استخراج راهبرد منطقی ارائه شده است؟ چند سال

معدن بافق باید بگویند چرا سنگ را به ذوب آهن

میپردازد.

است قیمت سنگ آهن تابعی از قیمت فوالد شده و

وزارتخانه و مجلس به مسئولیت و رسالتهای
حاکمیتیخوشانعملکنند

بدهیم زمانی که تولید فوالدمان به آن وابسته است؟
یا معادن چادرملو و گلگهر .پس تکلیف این سرمایه

18

منسجم در تخصص خودشان به تولید بپردازند.

شوند ،از این مسیر به سمت توسعه بیشتر صنعت

دولت و مجلس باید به سمتی بروند که صنایع
بچرخند و سهامداران راضی باشند

هنگامی که قیمت فوالد  5برابر می شود یعنی سنگ
هم  5برابر شده با این تفاوت که پنج برابر شدن قیمت

گذاری ها چه می شود؟ بنابراین نیاز است از ریشه

بهرام سبحانی افزود :نیاز است برای آینده

سنگ هیچ هزینه مازادی نداشته است اما  5برابر

جلوی این اقدامات گرفته شود .بحث حاکمیتی،

تصمیمات عاقالنه و با نگاه کالن گرفته شود،به

شدن قیمت فوالد مواد اولیه هم  5برابر گران کرده

مدیریتی و برنامه ریزی همین است در وزارتخانه

جای اینکه سود را رصد کنند به تولید کمک کنند،

است اما در این زمینه متاسفانه راهکار منطقی ارائه

باید روی موضوعاتی از این دست برنامهریزی شود

تا سهامداران تشویق شوند و بدانند ارزش پول آنها

نمی شود .متاسفم که بگویم ایجاد توازن در زنجیره

تا شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم و همه به صورت

افت پیدا نکرده است و به سرمایه گذاری تشویق

فوالد،به فراموشی سپرده شده است.
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زنگ کمبود مواد اولیه به صدا درآمد

سیاستهای اشتباهی که فوالدسازان را نگران کرده است
ســود حاصــل در صنعــت فــوالد و جذابیــت صــادرات ایــن محصــول از یــک
ســو و تاکیــد وزارت صمــت بــر تکمیــل زنجیــره از ســویی دیگــر باعــث شــد
تــا امــروز کــه تنهــا  5ســال بــه تحقــق چشــم انــداز فــوالد زمــان در اختیــار
اســت ،زنــگ خطــر کمبــود ســنگ آهــن بــه صــدا در بیایــد.

داستان مواد اولیه قصه پرغصه فوالدی هاست.
داستانی که امروز دیگر زنگ خطر آن به صدا در
آمده است .صنعت فوالدی که خود را برای چشم
انداز  1404آماده می کند امروز نگران تامین مواد
اولیه خود است .درواقع زنگ خطر کمبود مواد
اولیه به صدا در آمده است و فوالدسازان خود به
تکاپوی نیاز خود افتاده اند.
کمبود سنگ آهن موضوعی است که این
روزها در هر همایش و نشستی مطرح می شود،
فوالدسازان نسبت به این موضوع احساس نگرانی
دارند و آمارها نشان می دهد در صورت دستیابی
به  55میلیون تن فوالد برای  14تا  17سال دیگر
سنگ آهن در اختیار است.
این موضوع اهمیت اکتشافات و ورود به اعماق
را بیش از گذشته می کند ،اما نباید فراموش کرد
اکتشافات کاری پرریسک در حوزه معدنکاری
است و نیازمند صرف سرمایه و همچنین ماشین
آالت به روز است ،این در حالی است که کشور با
تحریمهای ظالمانه مواجه بوده که واردات ماشین
آالت و دانش روز را کمی دشوار کرده است .اما

نمیتوان نسبت به این موضوع بی تفاوت بود،

معاون خرید ذوب آهن اصفهان تاکید کرد:

امروز شاهد سرمایه گذاری های کالنی در صنعت

اگر سرمایه ای که چادرملو یا گل گهر در زمینه

فوالد هستیم از سویی دیگر این صنعت می تواند

ایجاد فوالدسازی و ورودی به پایین دست زنجیره

اقتصاد را از وابستگی به درآمدهای نفتی نجات

انجام داده اند ،در زمینه اکتشاف انجام می دادند

دهد ،حال کمبود مواد اولیه می تواند تمام این

امروز هم پای واله برزیل در بازار حضور داشتند،

سرمایه ها را هدر دهد.

اما متاسفانه وارد فوالد سازی شده و این موضوع

فوالدسازان با توجه به اهمیت این موضوع
بارها نسبت به سرمایه گذارای در اکتشافات و

حاکی از سیاستگذاری های اشتباهی است که
توسعه نامتوازن را به همراه داشته است.

ورود به معدنکاری اظهار آمادگی کرده اند .شرکت

صالحی تاکید کرد :اگر سیاستگذاریها

ذوب آهن اصفهان نیز در راستای تامین نیاز خود

درست بود امروز در هیچکدام از حلقه های زنجیره

اقداماتی انجام داده و بخش عمده ای از سنگ

با مشکل همراه نبودیم.

آهن مورد نیاز خود را از طریق بازار آزاد تامین
میکند.

آن طور که پیداست ،یکی از اصلی ترین دالیل
برای کمبود سنگ آهن پس از عدم اکتشافات

محمدجعفر صالحی معاون خرید ذوب آهن

کامل و عمقی ،ورود معدنی ها به حلقه فوالدسازی

اصفهان درباره این موضوع که آیا ذوب آهن در

است .سود حاصل در صنعت فوالد و جذابیت

زمینه معدنکاری ورود داشته ،اظهار کرد :ما در

صادرات این محصول از یک سو و تاکید وزارت

زمینه اکتشافات اقداماتی انجام دادهایم ،اما

صمت بر تکمیل زنجیره از سویی دیگر باعث شد

معتقد هستیم هر حوز ه ای باید در تخصص خود

تا امروز که تنها  5سال به تحقق چشم انداز فوالد

وارد شود.

زمان در اختیار است ،زنگ خطر کمبود سنگ آهن

وی تصریح کرد :ما اگر فوالدساز هستیم باید

به صدا در بیاید.

در تولید فوالد و ایجاد ارزش افزوده فعالیت داشته

شاید بهتر باشد وزارت صنعت ،معدن و تجارت با

باشیم ،درواقع باید در این زمینه خود را قوی کرده

نگاهی وسیع و بلند مدت بار دیگر طرح جامع فوالد

و توسعه داشته باشیم نه آنکه وارد باال دست شویم.

را مورد بررسی قرار داده و مشوق های بیشتری را

اما بنا به شرایط رخ داده ما هم قراردادهایی در

برای ورود به بخش معدن و توسعه اکتشافات عمیق

زمینه اکتشافات داریم  ،به عنوان مثال اقداماتی را

انجام داده و هر حلقه را تشویق به سرمایه گذاری

در سمنان آغاز کرده ایم.

در همان حوزه کند.
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عوامل آس�یبزای صنعت ف�والد
صنعــت فــوالد از ســال  ۹۷تاکنــون بیــش از  ۳۰مرتبــه بــا ابالغیههــای جدیــد و تصمیمــات خلقالســاعه مواجــه شــده کــه ایــن مســئله
خــود تبدیــل بــه یکــی از عوامــل آســیبزای ایــن صنعــت شــده اســت.
در حالــی کــه از دولــت و وزارت صمــت انتظــار میرفــت در ســالی کــه مزیــن بــه نــام جهــش تولیــد شــده اســت ،بــا تصمیمگیریهــای
اشــتباه و تغییــرات مــداوم در تصمیمــات ،صنایــع بــزرگ و راهبــردی کشــور را بــا ریس ـکهای غیــر طبیعــی مواجــه نکننــد ،امــا آنچــه کــه
مشــاهده شــد تصمیمگیریهــای خلقالســاعه و تغییــرات مکــرر در کشــور بــود کــه خــود تبدیــل بــه یکــی از اصلیتریــن عوامــل آســیب
زای اقتصــادی در حــوزه تولیــد شــد کــه در ایــن رابطــه میتــوان بــه حــوزه فــوالد اشــاره کــرد کــه در تیــررس تصمیمــات اشــتباه دولــت قــرار
گرفتــه اســت.

از همــان ابتــدای انتشــار ایــن ابالغیــه ،ایــن تصمیــم بــا واکنــش شــدید
کارشناســان و تولیدکننــدگان و حتــی وتــوی بــورس کاال مواجــه شــد .حجــم
اعتراضــات در رســانهها ،فضــای مجــازی و کارشناســان بــه ایــن تصمیــم
اشــتباه بــه حــدی بــود کــه برخــی اســتعفای اســماعیلی معــاون وزیــر صمــت
در همــان ایــام را ناشــی از ایــن اعتراضــات تلقــی کردنــد.

صنعت فوالد و زنجیره تولید محصوالت
فوالدی که جزو مهمترین صنایع استراتژیک
کشور محسوب میشود و به عنوان دومین
صادرکنندههای غیر نفتی کشور که اشتغال
مستقیم  ۲۰۰هزار نفری را در اختیار دارد و بیش
از  ۲۰درصد بازار سرمایه کشور را شامل میشود
و از طرفی محصوالت پایه برای تولید در صنایع
بزرگ دیگری چون خودروسازی و لوازم خانگی
را فراهم میکند از گزند تصمیمات ناگهانی و
تغییرات ناگهانی تصمیمات قبلی در امان نمانده
به گونهای که از سال  ۱۳۹۷تاکنون بیش از ۳۰
مرتبه با ابالغیههای جدید ،تصمیمات در این
صنعت مورد تغییر و تحول واقع شدهاند که در
ادامه به  ۴تصمیم ناگهانی حوزه فوالد طی باز
زمانی  ۱۰ماهه سال  ۹۹اشاره شده است.
◄ اعمال محدودیتهای شدید صادراتی
در  17اردیبهشت ماه سال جاری ،داریوش
اسماعیلی معاون سابق امور معادن و صنایع
معدنی وزیر صمت با ابالغیهای تصمیم به اعمال
محدودیتهای شدید صادراتی گرفت؛ این در
حالی بود که صنعت فوالد دومین صنعت ارزآور

20

شماره 265

اسفند 99

کشور در حوزههای غیر نفتی است و چنین

میکرد و به گفته تولیدکنندگان فوالد منجر به

تصمیمی عالوه بر کاهش مزیتهای رقابتی

ایجاد رانت عظیم  ۱۰۰هزار میلیارد تومانی

فوالد در بازارهای صادراتی ،عمال نرخ ارز را هم در

میشد ،مورد انتقاد جدی کارشناسان قرار گرفت

داخل متأثر کرده و این بار از محل افزایش نرخ ارز

که البته هنوز خبر جدیدی در خصوص عاقبت

باعث افزایش قیمت محصوالت فوالدی در داخل

این شیوهنامه منتشر نشده است.

میشد.

◄ کاهش قیمت پایه محصوالت فوالدی در

◄ ابالغ شیوهنامه جدید

بورس کاال به میزان  ۷۰درصد CIS

در تاریخ  28آبان ماه سال جاری ،محمد

در تاریخ  16دی ماه سال جاری ،اسماعیلی

رئیسجمهور

معاون سابق امور معادن و صنایع معدنی

شیوهنامهای مبنی بر تعیین قیمت پایه معادل

وزیر صمت پس از افزایش قیمتهای جهانی

 ۸۰درصد نرخ منطقهای و الزام به عرضه همه

محصوالت فوالدی ،ابالغیهای مبنی بر کاهش

محصوالت فوالدی در بورس کاال ابالغ کرد؛ اما با

قیمت پایه محصوالت فوالدی در بورس کاال

توجه به اینکه این شیوهنامه عمال امکان سرکوب

به میزان  ۷۰درصد ( CISقیمت منطقهای

قیمتی محصوالت فوالدی در قیمت پایه را فراهم

فوالد) صادر کرد که از همان ابتدای انتشار این

نهاوندیان

معاون

اقتصادی

Scientific-Cultural-Social Magazine
Esfahan Steel Company

ابالغیه ،این تصمیم با واکنش شدید کارشناسان
و تولیدکنندگان و حتی وتوی بورس کاال مواجه

فوالد فراهم میکند.

آن طور که سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن
مجلس به مهر گفت مقرر شده یک کمیته رصد و

◄ تصویب طرح جدید فوالدی در مجلس

پایش به ریاست وزیر صمت و با حضور نماینده

کارشناسان به این تصمیم اشتباه به حدی بود که

در تاریخ  23دی ماه سال جاری ،کلیات طرح

دادستانی ،عضو ناظر مجلس و نماینده بورس

برخی استعفای اسماعیلی معاون وزیر صمت در

توسعه و تولید پایدار زنجیره فوالد در مجلس

تشکیل و بیشتر تصمیمات در مورد صنعت فوالد

همان ایام را ناشی از این اعتراضات تلقی کردند.

تصویب شد که این طرح نیز به دلیل اعطای

در این کمیته گرفته شود.

در همین رابطه معاون اول رئیسجمهور هم در

اختیارات ویژه در تعیین کف و سقف قیمتی به

به گفته حجتالله فیروزی ،این کمیته

تاریخ  ۶بهمن ماه در واکنش به انتقادات مطرح

وزارت صمت و ایجاد استثنائاتی خاص و نیز وادار

اختیاراتی ازجمله تعیین سهمیه عرضه در بورس

شده دستور بازنگری شیوهنامه مربوطه را صادر

کردن تولیدکنندگان به عرضه همه محصوالت

و سهمیه صادراتی واحدها ،تعیین قیمت انرژی

کرد.

آنها در بورس کاال به شدت مورد انتقاد قرار

واحدها و تعیین کف قیمتی محصوالت را دارد.

شد .حجم اعتراضات در رسانهها ،فضای مجازی و

باید در نظر داشت که همواره یکی از
اصلیترین محورهای نقد تولیدکنندگان و
کارشناسان در خصوص تصمیمات خلقالساعه و

گرفت.
◄ وضعیت طرح مجلس

◄ اصالحاتی که با ایراد همراه است
این نوع اصالح کردن طرح در حالی است که

قیمتگذاریهای فعلی این است که تعیین قیمت

اگرچه هنوز خبر دقیقی از شیوهنامه نهاوندیان

تشکیل چنین کمیتهای خود میتواند تبدیل به

پایه در قیمتهای پایین مثل  ۷۰درصد  CISدر

و بسته رزم حسینی منتشر نشده ،اما طرح مجلس

یک معضل اساسی دیگر یعنی باز شدن فضا برای

حالی که مدیریت تقاضا هم در دست قدرت وزارت

دستخوش تغییراتی شده است؛ در واقع با توجه به

امضاهای طالیی و کاهش انگیزه برای صادرات

صمت است ،عمال باعث هجوم سفته بازان برای

ایرادات متعدد طرح ازجمله بیتوجهی به ضرورت

شود چراکه صادرات پایدار محصوالت زنجیره

بهرهگیری از قیمتهای پایینتر در بورس کاال

ثبات در صادرات در کنار تأمین پایدار نیاز داخل،

فوالد نیازمند برنامهریزی میان مدت و بلندمدت

میشود و نه تنها قیمتها را برای مصرفکننده

الزام به عرضه محصوالت همه تولیدکنندگان در

توسط تولیدکنندگان است تا ضمن ایجاد امکان

نهایی کاهش نمیدهد بلکه باعث نجومیتر شدن

بورس کاال و تعیین کف و سقف قیمتی ،نمایندگان

انعقاد قراردادهای صادراتی ،نسبت به دستیابی

قیمتها برای مصرفکننده واقعی میشود و فقط

اصالحاتی روی طرح خود اعمال و طرح را برای

به بازارهای جدید و حفظ بازارهای موجود اقدام

برای دالالن رانت عظیمی را از جیب تولیدکنندگان

تصویب به صحن مجلس ارسال کردند.
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در این رابطه رضا شهرستانی عضو انجمن
تولیدکنندگان فوالد اظهار داشت :این کمیته
خود محلی برای امضاهای طالیی میشود؛ هر
دخالتی که به افراد بر میگردد زمینه بروز رانت را
فراهم میکند .در حال حاضر آمار دقیق تولید و
مصرف و نسبت بین این دو وجود دارد و انتظار
میرود مکانیزم به گونهای اصالح شود که متکی

محوریتریــن اســتدالل حامیــان قیمتگــذاری دســتوری ایــن اســت کــه بــا
ایــن مکانیســم میتــوان محصــول نهایــی را بــا قیمتــی ارزان بــه مصرفکننــده
نهایــی رســاند و در همیــن رابطــه اســماعیلی معــاون ســابق امــور معــدن و
صنایــع معدنــی وزارت صمــت بیــان کــرد :هــدف مــا از تعییــن قیمــت پایــه
منصفانــه و جــدا شــدن موضوعــات صــادرات اســت کــه موجــب رقابــت شــود
تــا فــوالد بــا قیمــت مناســب بــه دســت مــردم برســد.

بر فرد یا افراد خاص نباشد؛ بلکه از طریق سیستم
و فرایندی که تعریف میشود ،ظرفیتسنجی از
میزان تولید و مصرف در کل زنجیره فوالد صورت
بگیرد و بر اساس آن تکلیف هر کارخانه فوالدی
برای میزان عرضه در بورس و صادرات مشخص
شود.
شهرستانی یادآور میشود :اینکه قرار باشد
کمیتهای تشکیل شود و افراد وضعیت را بررسی
و میزان عرضه در بورس و صادرات را تعیین کنند،
زمینه بروز فساد را فراهم میکند.
از سویی دیگر باید تاکید شود که اگر قرار باشد
این کمیته قیمت پایه را تعیین کند ،باید این
قیمت واقعی و منطقی باشد زیرا تعیین قیمت پایه
در نازلترین سطح ممکن توأم با مدیریت عرضه و
تقاضا توسط کمیته مذکور ،نه تنها تولیدکننده را
با زیان مواجه میکند و انگیزه تولید را به شدت
کاهش میدهد بلکه سودها را از جیب سهامداران
و تولیدکنندگان عمال به جیب دالالن انتقال
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میدهد.
◄ آن سوی صنعت فوالد  /تاکید برخی
افراد بر قیمتگذاری دستوری
عالوه بر این طر حها و شیوه نامهها ،در سوی
دیگر ماجرای فوالد افرادی هستند که به صورت
مکرر مسئله قیمتگذاری دستوری را مطرح

ستد قرار میگیرند طبق قوانین و مقررات حاکم
بر آن بورسها عرضه شده و مورد معامله قرار
میگیرند .عرضه ،معامله ،تسویه و تحویل نهایی
کاالهای مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط
به بازارهای غیر متشکل کاالیی نیست.
◄ استدالل اول :ارزان شدن محصول

میکنند این در حالی است که این مسئله نه تنها

محوریترین استدالل حامیان قیمتگذاری

برخالف اصول اولیه اقتصاد است بلکه طبق ماده

دستوری این است که با این مکانیسم میتوان

 ۱۸قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی مصوب

محصول نهایی را با قیمتی ارزان به مصرفکننده

مجلس شورای اسالمی دولت مکلف است کاالی

نهایی رساند و در همین رابطه اسماعیلی معاون

پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمتگذاری

سابق امور معدن و صنایع معدنی وزارت صمت

خارج کند ،همچنین طبق ماده  ۳۶احکام

بیان کرد :هدف ما از تعیین قیمت پایه منصفانه

دائمی قانون برنامه توسعه کشور ،کاالهایی که در

و جدا شدن موضوعات صادرات است که موجب

بورسهای کاالیی به عنوان بازار متشکل ،سازمان

رقابت شود تا فوالد با قیمت مناسب به دست مردم

یافته و تحت نظارت پذیرفته میشوند و مورد داد و

برسد.
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این در حالی است که وی پیشتر در  ۷دی ماه
 ۹۹گفته بود :با ارائه شیوهنامه عرضه محصوالت
فوالدی در بورس هرگز و تحت هیچ شرایطی به
دنبال قیمتگذاری دستوری نبودهایم.
این استدالل یعنی تمسک به قیمتگذاری
دستوری با هدف رسیدن محصول ارزانقیمت
به دست مصرفکننده در حالی بیان میشود که
تجربه قیمتگذاری در همه صنایع ازجمله صنعت
فوالد در گذشته و سایر صنایعی مثل خودرو و
قطعات ،صنایع غذایی و دامی ،صنایع ساختمانی
و سیمان و … نشان میدهد که این مسئله نه تنها
باعث کاهش قیمت برای مصرفکننده نشده
است بلکه منجر به نجومیتر شدن قیمتها
برای مصرفکننده نهایی به دلیل ظهور داللها
جهت بهرهمندی از رانت ناشی از قیمتگذاری
دستوری نیز شده و سود را از جیب سهامداران و
تولیدکنندگان به جیب دالالن و رانتخواران واریز
کرده است.
◄ استدالل دوم :ارائه انرژی ارزان به
تولیدکننده فوالد
همچنین دومین استدالل این است که
تولیدکنندگان محصوالت فوالدی انرژی را ارزان
دریافت میکنند در نتیجه باید محصوالت را هم با
قیمت ارزان به فروش برسانند .این ادعا در حالی

بــه نظــر میرســد بایــد ایــن مســئله جــا بیفتــد کــه بــه جــای ســرکوب
قیمتــی تولیدکننــده ،بایــد سیاســت اعطــای سوبســید انــرژی تدریجــا حــذف
شــود...

طرح میشود که بسیاری از صنایع در ایران با

داخلی را کمتر تولید میکنند و به جای آن

سیاست غلط دولت انرژی ،خوراک و سوخت مورد

محصوالت صادراتی را تولید میکنند ،ذکر این

نیاز خود را ارزان و با سوبسیدهای گسترده دولتی

مسئله بدون توجه به این نکته است که سرکوب

دریافت میکنند ،بنابراین بر اساس استدالل این

قیمتی تولیدات فوالدی نه تنها این مشکل را

افراد اگر قرار باشد به این دلیل نرخ محصولی

حل نمیکند بلکه باعث تشدید این مشکل هم

به صورت دستوری تعیین شود ،پس باید قیمت

میشود ،چراکه فوالدیها با سرکوب قیمتها در

تمامی محصوالتی که سوبسید میگیرند به

داخل بیش از پیش به سمت تولید محصوالتی

صورت دستوری تعیین شود!

میروند که در داخل مشتری نداشته باشد و

به نظر میرسد باید این مسئله جا بیفتد که به

بتوانند محصول بیشتر صادر کنند.

جای سرکوب قیمتی تولیدکننده ،باید سیاست

صنعت فوالد کشور به عنوان صنعت مادر و

اعطای سوبسید انرژی تدریجا حذف شود چرا

استراتژیک ماهها است که چشم انتظار تصمیم

که سرکوب قیمتی تولیدکننده به این بهانه همان

دولت و مجلس مانده اما با این حال هر روز شاهد

بالی بروز ظهور و داللی که سر صنعت خودرو و

شیوهنامه و برنامههای خلق الساعه است؛ بنابراین

قطعهسازی آورده است را بر سر تولیدکنندگان

انتظار میرود نهادهای متولی کشور به جای اخذ

فوالدی میآورد.

تصمیمات یک شبه و موقتی ،سیاستی را اتخاذ

◄ استدالل سوم :تولید محصوالت
صادراتی
سومین استدالل این است که تولیدکنندگان

کنند که به واسطه آن ،مسیر زنجیره فوالد به
گونهای طراحی شود که هم ضامن حیات و توسعه
این صنعت باشد و هم منافع همه حلقهها از جمله
تولیدکننده و مصرفکننده را در نظر بگیرد.
منبع :فلزات آنالین

محصوالت فوالدی مواد مورد نیاز برای مصارف
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با تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس
شورای اسالمی مبنی بر حذف
یارانههای انرژی در بخش فوالد ،از این
پس قیمت مصرف برق صنایع فوالد

عضو هیأت رییسه کمیسیون انرژی مجلس در گفتوگو با ماهنامه فوالد؛

فارس محاسبه خواهد شد .بنابراین،

حذف بخشی از یارانه انرژی ،سودآور

با قیمت آزاد و براساس فوب خلیج
یارانههایی که بابت برق به کارخانههای
فوالد کشور داده میشد ،از سال ۱۴۰۰
حذف خواهد شد .این مبلغ قرار است
در حوزه سرمایهگذاریهای زیربنایی
مانند حوزههای پژوهشی ،عمرانی و
توسعه فناوریهای مورد نیاز حوزه برق

و فرصتی برای افزایش بهرهوری است
سارا محسنی

به کار گرفته شود.

بنابر نظر نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس،
شرکتهای تولیدکننده فوالد ،روز به روز در حال
افزایش قیمت محصوالت تولیدی خود هستند.
زمانی که قیمت محصوالت فوالدی اعم از ورق
فوالدی و ...افزایش پیدا میکند ،این نوسانات
قیمتی بر روی بخشهای مختلف اقتصادی از جمله
حوزه مسکن ،لوازم خانگی ،خودرو و  ...تاثیرات
خاص خود را خواهد داشت .زمانی که نوسانات
قیمت فوالد چنین دامنه وسیعی از تاثیرگذاریهای
اقتصادی را دارد و شرکتهای فوالدی نیز مدام در

بــا حــذف یارانههــای انــرژی
شــرکتهای فــوالدی ،درآمــد
۷هــزار میلیــارد تومانــی نصیــب
صنعــت بــرق خواهــد شــد.

حال افزایش قیمت فوالد هستند ،کمیسیون تلفیق
نیز تشخیص داده که این شرکتها با این میزان سود
ساالنه ،باید سهم انرژی مصرفی خود را بپردازند.
یکی از دالیل اصلی نمایندگان کمیسیون
تلفیق ،بخشی از خاموشیهای اخیر بوده است
که به دلیل فقدان سرمایهگذاریهای مستمر در
حوزه نیروگاههای برق و صنایع وابسته به آن است.

به گفته محمدحسن آصفری ،عضو کمیسیون
تلفیق مجلس ،پس از اخبار و گزارشهایی که
درخصوص سودهای کالن و نجومی شرکتهای
فوالدی مطرح شد و باتوجه به شرایط اقتصادی
کشور ،کمیسیون تلفیق تصمیم گرفت تغییراتی
درخصوص تخصیص یارانههای انرژی صنعت فوالد
برنامهریزی کند.
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کمیسیون تلفیق با این تصمیم از یک طرف تالش
کرده تا وابستگی شرکتهای فوالدی به یارانههای
غیرضروری را کاهش دهد و از سوی دیگر ،زمینهای
را فراهم کند تا بخشی از سرمایههای مورد نیاز برای
توسعه زیرساختهای صنعت برق کشور فراهم شود.
با حذف یارانههای انرژی شرکتهای فوالدی ،درآمد
۷هزار میلیارد تومانی نصیب صنعت برق خواهد

شد .اما آزادسازی نرخ برق صنایع فوالد میتواند به
تغییر در حاشیه سود شرکتهای فوالدی منجر شود
و از سوی دیگر ،شاهد رشد هزینه تمامشده تولید
محصوالت فوالدی خواهیم بود.
سرانه مصرف فوالد ایران در سال  ۲۰۱۹به میزان
 ۲۲۳کیلوگرم به ازای هر نفر بوده است و با توجه
به سند چشمانداز صنعت فوالد ،تولید فوالد در افق
 ۱۴۰۴باید به میزان  ۵۵میلیون تن افزایش یابد
که مصرف انرژی بسیار زیادی را به همراه خواهد
داشت و به طور حتم ،حذف یارانه انرژی بر صنعت
فوالد تا افق  ۱۴۰۴بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
صنعت فوالد یکی از صنایع پر مصرف انرژی
در دنیا محسوب میشود و انرژی ،نقش عمدهای
در قیمت تمام شده محصوالت فوالدی دارد .ایران
به دلیل برخورداری از منابع گاز فراوان ،یکی از
ارزانترین منابع انرژی را برای صنعت فوالد دارد که
این مورد ،یکی از اصلیترین دالیل توجیهپذیر بودن
و رقابتی بودن فوالد ایران در جهان است.
از سوی دیگر ،اگر در حذف بخشی از یارانه
انرژی صنایع فوالدی ،پیشنیازهایی مدنظر
قرار نگیرد ،به طور حتم موجب ضرر برای بخش
عمدهای از واحدهای فوالدی خواهد شد .از
منظر سرمایهگذاری ،حذف یارانه انرژی برای
سرمایهگذاران موجب کاهش جذابیت شده و به
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دلیل ریسکهای ناشی از حذف یارانه انرژی،

بیگینژاد درخصوص تاثیرگذاری حذف بخشی از

با کاهش سرمایهگذاری در صنعت فوالد مواجه

یارانه انرژی بر افق سال  ۱۴۰۴که تولید  ۵۵میلیون

خواهیم شد.

تن فوالد را درنظر دارد ،اظهار داشت :این موضوع،

باتوجه به نقشی که قیمت فوالد در قیمت

تاثیر زیادی بر افق  ۱۴۰۴ندارد .محاسبهای که

تمامشده لوازم خانگی ،خودرو ،مسکن و...دارد،

برای قیمت فوالد ،برق و گاز انجام شده است ،به

برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند

نحوی نیست که مانع رسیدن به چشمانداز تولید

محصول نهایی تولیدشده توسط شرکتهای

 ۵۵میلیون تن فوالد شود.

فوالدی باتوجه به حاملهای انرژی ارزانی که

وی اضافه کرد :این در حالی است که برق و گاز

استفاده میکنند ،با قیمت معقول و واقعی ارائه

به میزان زیادی در کشور مصرف میشود و به صورت

نمیشود .یعنی فاصله قیمت تمام شده و قیمت

بیسابقهای ،قطع برق را در زمستان سال جاری

فروش این محصول بسیار باال است .بر این اساس،
نمایندگان کمیسیون تلفیق در بطن بودجه این
ایده را مطرح کردند که قیمت انرژی مصرفی توسط
شرکتهای فوالدی بر اساس فوب خلیج فارس ارائه
شود.
این در حالی است که در برابر این دسته از
نمایندگان ،برخی دیگر از نمایندگان مجلس و

بایـد دیـد مسـئوالن وزارت صمـت،
تولیدکننـدگان و کارخانـهداران،
حـذف بخشـی از یارانـه انـرژی
را فرصـت تلقـی خواهنـد کـرد یـا
تهدیـد.

شاهد بودهایم .دلیل قطع برق نیز ،عدم وجود گاز
به میزان کافی است .سالهای آینده ،وضعیت گاز
کشور بدتر از سال جاری خواهد بود و برای کمک
به بهبود چنین وضعیتی ،نیاز به کمک همگان ،از
جمله کارخانههای فوالدسازی داریم.
عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس
خاطرنشان کرد :افزایش قیمت محصوالت تا

کارشناسان نیز قرار دارند که معتقدند چنانچه

۴درصد قابل قبول است ،اما افزایش ۲۰۰درصدی

قیمت یارانههای انرژی بخش فوالد به صورت

به نوعی بیانصافی درمورد مصرفکنندگان

ناگهانی و یکباره افزایش پیدا کند ،ممکن است

کشور و خود تولیدکنندگان و کارخانهداران ،سودآور

میشود .میزان سبد مصرف گاز در دنیا مشخص

در بازارهایی که به نوعی به قیمت فوالد وابستگی

بوده و در بلندمدت ،بسیاری از آن نفع خواهند برد.

بوده و الزم است که ما ،خود را با تکنولوژی روز دنیا

دارند ،مانند بازار مسکن ،خودرو و لوازم خانگی،

عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس

تکانههای تورمی فزاینده ایجاد شود .در حال

شورای اسالمی تصریح کرد :اما اگر از حذف بخشی

بیگینژاد اظهار داشت :به طور کلی ،مجلس

حاضر ،دیدگاههای متفاوتی درباره حذف یارانه

از یارانه انرژی برای افزایش قیمت محصوالت

و کارشناسان این امر به این نتیجه رسیدهاند که

انرژی که در اختیار صنایع فوالدی قرار میگیرد،

استفاده کنند و به بهانه افزایش قیمت گاز که با

تا زمانی که انرژی را به صورت ارزان در اختیار

وجود دارد .اما در مجموع میتوان اینطور برداشت

تصمیم مجلس گران شده است ،قیمت تولیدات

مصرفکننده قرار میدهیم ،هیچ انگیزهای برای

کرد که یارانه انرژی طی سالهای گذشته ،زمینه

خود را باال ببرند و چنین روشی را به جای روش اول

تغییر سبک زندگی و کارخانهداری خود نشان

سودآوری صنعت فوالد را فراهم کرده است .هادی

انتخاب کنند ،هم قانونگذار به هدف خود نرسیده

نمیدهد و این موضوع ،طبیعی است .زیرا تاکنون

بیگینژاد ،عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی

است و هم تولیدکنندگان ،سطح علمی خود را

با چنین روشی ،درآمد کسبکردهاند و الزامی برای

مجلس شورای اسالمی درخصوص حذف بخشی

افزایش ندادهاند و این روش ،نفعی برای کشور نیز

تغییر وجود نداشت .اما با افزایش قیمت به فکر

از یارانه انرژی با ماهنامه فوالد به گفتوگو پرداخت.

نخواهد داشت.

افزایش قیمت خواهند افتاد.

وفق دهیم.

بیگینژاد گفت :باید دید مسئوالن وزارت صمت،
تولیدکنندگان و کارخانهداران ،حذف بخشی از
یارانه انرژی را فرصت تلقی خواهند کرد یا تهدید.
وی افزود :دستگاههای تولیدکننده محصوالت
و کارخانهها در کشور ،پرمصرف هستند و سطح
بهرهوری ما نسبت به کشورهای دیگر در دنیا
کمتر است .اگر از چنین فرصتی استفاده کرده
و زمینهای را برای افزایش سطح تکنولوژی خود و
افزایش بهرهوری و راندمان مهیا کنند ،بدیهی است
که دیدگاه حدف بخشی از یارانه انرژی به عنوان یک
نقطه قوت محسوب میشود .از سوی دیگر برای
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عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد در گفتوگو با ماهنامه فوالد مطرح کرد؛

� تأ� ث�یر مست ق
��یم حذف � ب خ
�شی از �یارا� نه
ا� نرژی �بر ا ف�زا�یش �ق�یمت در ز� ج
ن��یره ف�والد
سارا محسنی

براســاس تصمیــم کمیســیون تلفیــق۷۰ ،درصــد انــرژی مصرفــی شــرکتهای فــوالدی و پتروشــیمیها بــا قیمتهــای قبلــی و بــه صــورت
یارانــهای و ۳۰درصــد براســاس قیمتهــای آزاد محاســبه خواهــد شــد .پــس از ارائــه الیحــه بودجــه ســال  ۱۴۰۰بــه مجلــس شــورای
اســامی در  ۱۲آذرمــاه ،موضــوع حــذف یارانــه انــرژی شــرکتهای فــوالدی و صنایــع پتروشــیمی مطــرح شــد کــه براســاس تصمیــم
کمیســیون تلفیــق مجلــس ،قــرار بــر محاســبه قیمــت آنهــا براســاس قیمــت فــوب خلیــج فــارس شــد.

پس از ارائه بودجه اصالح شده توسط دولت به

براساس قانون جدید در بودجه  ،۱۴۰۰اگر

به گفته مصطفی طاهری ،عضو کمیسیون

مجلس شورای اسالمی ،اعضای کمیسیون تلفیق،

بخواهیم قیمت انرژی را در صنایع فوالدی و

تلفیق مجلس شورای اسالمی و نماینده زنجان،

صنایع کشور را به دو دسته فوالدیها و پتروشیمیها

ی درصدبندی کنیم ،حدود ۱.۵برابر
پتروشیم 

کار خوبی که انجام شده ،آن است که قیمت انرژی

از یک سو و صنایع کوچک ،متوسط و سیمانیها از

قیمت فعلی باید برای مصرف انرژی پرداخت شود.

مصرفی صنایع مانند فرمول محاسباتی خوراک

سوی دیگر ،تقسیم و افزایش نرخ یارانه مصرفی را با

ضمن اینکه شرکتهای تولیدی در مصرف انرژی

پتروشیمیها محاسبه میشود .به این صورت

یک شیب بسیار مالیم محاسبه کردند.

هم محدودیتی نخواهند داشت و به هر میزان که

که پیش از این ،نحوه محاسبات مصرف انرژی به

انرژی مصرف کنند ،براساس این سازوکار ،محاسبه

صورت ریالی انجام میشد .اما از این پس به صورت

خواهد شد.

دالری ،این نرخ محاسبه خواهد شد .یعنی چنانچه

براساس تصمیم کمیسیون تلفیق در الیحه
بودجه  ،۱۴۰۰یارانه انرژی صنایع به این صورت

26

است که منابع پیشبینی شده از میزان و نرخ

باید توجه داشت که براساس اصول اقتصادی

قیمت ارز در بازار افزایش پیدا کند ،قیمت انرژی

مصرف انرژی صنایع که در گذشته ۱۸هزار میلیارد

حذف یا ارائه یارانههای مختلف در صنایع باید

مصرفی نیز باالتر خواهد رفت .در گذشته هرچند

تومان برای آن در نظر گرفته شده بود ،به ۸هزار

کامال هدفمند و براساس یک مدل اقتصادی

فروش شرکتهای فوالدی و پتروشیمیها به صورت

میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.

انجام شود .به دلیل اینکه اگر برنامهریزی مناسبی

دالری بود ،اما انرژی مصرفی آنها با ریال محاسبه

درواقع یارانههای انرژی صنایع کشور حدف

صورت نگیرد ،به طور حتم این موضوع ،عاملی در

میشد.

نخواهند شد ،بلکه به دو دسته فوالدیها و

شکلگیری فساد و البته رانت در ادامه زنجیره تولید

پتروشیمیها از یک طرف و صنایع کوچک،

خواهد شد.

درخصوص تاثیرات حذف بخشی از یارانه
انرژی بر صنعت فوالد و افق سال  ۱۴۰۴که تولید

متوسط و سیمانیها از سوی دیگر تقسیمبندی

ت جدید
برای اینکه بهترین دستاورد از سیاس 

 ۵۵میلیون تن فوالد است ،با نادر سلیمانی ،عضو

خواهند شد .نرخ یارانه مصرفی هر دسته نیز به

به دست آید ،الزام تدوین سیاستهای حمایتی،

هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد به گفتوگو

صورت جدا محاسبه میشود۳۰ .درصد سوختی

اصولی و منطقی در سرتاسر زنجیره فوالد ،از تولید

پرداختیم.

که به شرکتهای فوالدی و پتروشیمیها تحویل

در کارخانه تا بازار مصرف محصوالت نهایی مهیا

سلیمانی درخصوص حذف بخشی از یارانه

داده میشود با قیمتهای جهانی و ۷۰درصد

شود تا به این ترتیب با حذف بخشی از یارانه انرژی

انرژی گفت :موضوع یارانه انرژی ،یک بهانه است

میزان سوخت مصرفی این شرکتها براساس همان

از سرشاخه اصلی ،زمینه حذف مشاغل ،کاهش

که در شرایط فعلی مطرح شده و تاثیر مستقیم آن

قیمتهای قبلی و به صورت یارانهای محاسبه

تولید در صنایع پایین دستی و افزایش قیمت ایجاد

بر افزایش قیمت در زنجیره فوالد است .حذف یارانه

خواهد شد.

نشود.

انرژی ،قیمتهای داخلی را افزایش میدهد .توليد
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فوالد است ،اظهار داشت :در افق سال  ۱۴۰۴که
تولید  ۵۵میلیون تن محصول نهایی فوالد درنظر
گرفته شده است ،رشد اقتصادی کشور را ۸درصد
درنظر گرفتهاند که امکان محقق نشدن آن نیز
وجود دارد .محصول فوالدی مصرفی هر شخص را،
 ۳۵۰کیلوگرم پیشبینی کردهاند که این امر نیز رخ
نخواهد داد .این در حالی است که باتوجه به اینکه
شرایط تورمی و بیماری کرونا در کشور وجود دارد،
قابلیت تولید حداکثر  ۲۰۰کیلو برای سرانه هر نفر
وجود دارد .اما اگر تولید  ۳۱میلیون تن فوالد و ۲۰۰
کیلو فوالد را به عنوان سرانه هر شخص در سال
جاری درنظر بگیریم ،حدود  ۱۵میلیون تن محصول
اضافه وجود خواهد داشت که باید صادر شود.
سلیمانی در ادامه خاطرنشان کرد :اگر تولید
 ۵۵میلیون تن فوالد به عنوان افق  ۱۴۰۴درنظر

براسـاس افـق  ،۱۴۰۴عـزم فوالدسـازان رسـیدن بـه تولیـد  ۵۵میلیـون تـن فـوالد
اسـت کـه اگـر صـادرات آن را نیـز درنظـر بگیریـم ،بـه اقتصاد کشـور کمـک خواهد
کـرد و در راسـتای تاثیرگـذاری بـر اقتصـاد کشـور خواهـد بود.

گرفته شود ،به طور حتم حدود  ۲۰تا  ۲۲میلیون
تن ،ظرفیت مازاد خواهیم داشت .اما باوجود اینکه
هر سال باید ۱۵درصد به میزان تولید اضافه شود،
نه تنها در سال جاری این درصد اضافه نشد ،بلکه
۲۵درصد مازاد تولید که باید صادر میشد ،کاهش
پیدا کرد .به این معنا که صادرات فوالد کشور حدود
۴۰درصد کاهش یافته است.
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد

فوالد از صنايع انرژيبر با مصرف باالي برق است.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد

افزود :بنابراین براساس افق  ،۱۴۰۴عزم فوالدسازان

بنابراين حذف بخشی از يارانه انرژي تاثير زيادي در

تصریح کرد :از سوی دیگر برخی از فوالدسازان

رسیدن به تولید  ۵۵میلیون تن فوالد است که

افزايش قيمت تمام شده محصوالت فوالدي خواهد

موافق این موضوع هستند که یارانه انرژی که در

اگر صادرات آن را نیز درنظر بگیریم ،به اقتصاد

داشت.

برخی از مواقع به عنوان بهانهای برای استفاده

کشور کمک خواهد کرد و در راستای تاثیرگذاری

وی افزود :ضمن اینکه با طراحی زنجیره فوالد در

ارزان قیمت از انرژی و فروش محصول با قیمت

بر اقتصاد کشور خواهد بود .از سوی دیگر ،میزان

گذشته ،کارخانههایی مانند فوالد مبارکه اصفهان،

جهانی از آن استفاده میشود ،حذف شود و نسبت

ارزآوری برای کشور را افزایش خواهد داد .اما اگر از

فوالد خوزستان ،فوالد خراسان و ...که عمده مصرف

به این موضوع ،رضایت دارند .در گذشته نیز چنین

یارانه انرژی به عنوان بهانهای برای سرکوب قیمتها

انرژی آنها برق است،مطابق با استفاده از شرایط

مسائلی مطرح شده است ،اما باید توجه کرد که

استفاده شود ،باید با مقداری شک و تردید به

انرژی داخلی ،طراحی و احداث شدهاند .بنابراین

کارخانههای تولیدکننده فوالد در چه زمانی احداث

رسیدن به تولید  ۵۵میلیون تن فوالد نگاه کرد.

شائبهای به وجود آمده است که تولیدکنندگان فوالد

شدهاند و برای انرژی چه قیمتی را مدنظر قرار داده

وی در پایان گفت :در دورهای که کارخانههای

از انرژیهای ارزان قیمت استفاده میکنند،اما

بودند .همچنین باید این نکته را مدنظر قرار داد که

فوالدی احداث شدند ،قیمت انرژی ،قیمتهای

قیمتهایی که ارائه میدهند براساس قیمتهای

در حال حاضر که عرضه محصوالت فوالدی مطابق

مصوب کنونی بود .اما در حال حاضر ،اعتقاد

جهانی است .غافل از اینکه فرض بر این است

با شیوهنامه به میزان  ۲۰تا ۲۵درصد در بورس

مجلس شورای اسالمی بر این است که یارانه انرژی

که تولیدکنندگان فوالد از این انرژی استفاده

صورت میگیرد ،این محصوالت با چه قیمتی

را حذف کند و با این حدف ،قیمت واقعی برای

کرده و محصوالت خود را  ۲۰تا ۲۵درصد پایینتر

فروخته میشوند .هر تخفیف پایینتر از  ۲۰تا

مصرفکننده داخلی درنظر گرفته شود .این در

از قیمتهای جهانی در بورس عرضه میکنند.

۲۵درصد از قیمتهای جهانی مربوط به موضوعات

حالی است که تاثیر مستقیم این موضوع بر افزایش

بنابراین حذف یارانه انرژی از زنجیره فوالد ،تاثیری

انرژی میشود.

قیمتها خواهد بود .با حذف بخشی از یارانه

به غیر از افزایش قیمت فرآوردههای فوالدی در
داخل کشور ندارد.

وی درخصوص تاثیر حذف بخشی از یارانه
انرژی بر افق سال  ۱۴۰۴که تولید  ۵۵میلیون تن

انرژی ،قیمت فوالد افزایش پیدا خواهد کرد و هدف
متعادلسازی قیمتها در نظر گرفته نمیشود.
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حذف �یا ا� ن ق
��باض �یارا� نه ا� نرژی در � ب خ
�ش صنعت،
� تول�ید ملی را � تضع�یف میکند

ر�قا�بتی کردن ف�ضای صنا�یع ف�والد�با � خت�ص�یص عادال� نه �یارا� نه ا� نرژی
صنایــع فوالدســازی ایــران کــه ذوب آهــن اصفهــان قدیمیتریــن و ریشــه دارتریــن آنهــا بــه شــمار مـیرود بــا وجــود دســت بــه گریبــان بــودن بــا
تنگناهــای ناشــی از مشــکالت ســاختاری اقتصــاد کشــور و تشــدید رکــود بــه دلیــل شــیوع کرونــا و افزایــش محدودیتهــای تحریمــی ،نقــش
خــود را بــه عنــوان تامیــن کننــده مــواد اولیــه صنعــت ســاخت و ســاز و دیگــر صنایــع پائیــن دســتی و موتــور محــرک هــزاران شــغل در بخــش
هــای مختلــف صنعــت و ســاختمان و  ...بــا قــدرت هــر چــه بیشــتر ایفــا کردهانــد .عــاوه برایــن ،فوالدســازانی همچــون ذوب آهــن اصفهــان،
خــود اتکایــی در زنجیــره تولیــد را نیــز بــا اجــرای پــروژه هــای افتخــار آمیــزی همچــون تولیــد ریــل ملــی ،تحقــق بخشــیده و عــاوه بــر حرکت در
راســتای اقتصــاد مقاومتــی و خودکفایــی ،بازارهــای صادراتــی جدیــدی بــه روی محصــوالت فــوالدی ایــران گشــودهاند.
ایــن صنایــع بــرای تــداوم حرکــت رو بــه پیشــرفت خــود نیازمنــد حمایتهایــی هســتند کــه تخصیــص عادالنــه یارانــه انــرژی در راس آنهــا قــرار
دارد .ایــن درحالیســت کــه برخــی جریانهــا و جناحهــا در کشــاکش رقابتهــای سیاســی و بــدون در نظــر گرفتــن رویکردهــای صحیــح
اقتصــادی و دیدگاههــای کارشناســی ،ایجــاد انقبــاض و حتــی حــذف یارانــه انــرژی بخــش صنعــت و خصوصــا صنایــع فــوالد کشــور را بــا تــاش
در جهــت تحــت تاثیــر قــرار دادن قــوه مقننــه و تصویــب قوانیــن جدیــد محــدود کننــده یارانــه انــرژی صنایــع دنبــال میکننــد .در ایــن گــزارش
نقطهنظــرات مســئوالن بخــش خصوصــی ،کارشناســان و نماینــدگان مجلــس را دربــاره راهکارهــای حمایــت اصولــی از صنایــع فــوالد کشــور بــا
محوریــت تخصیــص عادالنــه یارانــه انــرژی بــه ایــن صنایــع بررســی کردهایــم.

نمـی تـوان فوالدسـازان را در برابـر رقبای جهانی

میدهد :فوالدسازی در کشور ما جزو صنایع پایه

تنها گذاشـت.

و مادر است و سرمایه گذاریهای هنگفتی در این

مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران یکی

صنعت انجام شده که ایران را به فهرست فوالدسازان

از مدافعان ضرورت حمایت از صنایع فوالدسازی

برتر جهان اضافه کرده است .حتی این صنعت به

کشور است و علت این ضرورت را نقش این صنایع در

صورت مستقیم مورد تحریم آمریکا قرار گرفت که

راهاندازی چرخه تولید بخش خصوصی و همچنین

نشان دهنده اهمیت صنایع فوالد در اقتصاد ایران

صادراتی بودن بخش قابل توجهی از محصوالت این

و نقش این صنعت در صادرات و ارزآوری برای کشور

صنایع میداند .وی در آذرماه امسال نیز در ماجرای

است .بر این اساس نمیتوان چنین صنعتی را در

شیوهنامهقیمتگذاریفوالدکهیکیازجنجالیترین

برابر رقبای جهانی تنها گذاشت کما این که هیچ

تصمیمات دولتی سالهای اخیر در حوزه صنایع

یک از فوالدسازان مهم جهان از چین گرفته تا آمریکا

فوالد به شمار میرفت و تضعیفکننده صنعت فوالد
کشور بود ،ضمن نامهنگاری با رئیس جمهور و معاون
اول وی ،خواستار اصالح این شیوهنامه شد و بر
مواضع خود در حمایت از فوالدسازان تاکید کرد.
خوانساری موضوع یارانه انرژی صنایع فوالد را از
چند منظر قابل بحث میداند و در اینباره توضیح
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مزیـت رقابتـی صنایـع فـوالد در
ایـران این اسـت که کشـور مـا از نظر
حاملهـای انـرژی مـورد نیـاز ایـن
صنایـع دارای ذخایـر فـراوان اسـت

و ژاپن و هند و کره جنوبی و آلمان و روسیه و  ، ...از
هیچگونه حمایتی نسبت به فوالدسازان خود دریغ
نمیکنند و تا پای دامپینگ در بازارهای هدف و
وضع تعرفههای سنگین واردات و حتی ایجاد جنگ
تجاری با کشورهای رقیب پیش میروند تا تولید خود
را افزایش دهند و بازارها را به روی محصوالت فوالدی

Scientific-Cultural-Social Magazine
Esfahan Steel Company

میکنند.

خود باز نگه دارند.
وی بحث حمایت از فوالدسازان را از منظر یارانه
انرژی حائز اهمیت برشمرده و میافزاید :مزیت

دو مالحظـه مهم نمایندگان مجلس دربـاره یارانه

رقابتی صنایع فوالد در ایران این است که کشور ما

انرژی فوالدسـازان

از نظر حاملهای انرژی مورد نیاز این صنایع دارای

طاهری با اشاره به برخی انتقادات از عادالنه

ذخایر فراوان است و خام فروشی این حاملهای

نبودن یارانه تخصیصی به صنایع فوالد ،افزود :برخی

سوختی از جمله گاز نیز ارزش افزوده چندانی

کارشناسان معتقدند یارانه صنایع فوالد برای این

نصیب کشور ما نمیکند .بنابراین هر چقدر ما این

صنایع مزیتی ایجاد میکند که سود آن بیشتر به

حاملهای انرژی را صرف توسعه صنایع فوالد خود

جیب سهامداران عمده این کارخانهها میرود اما دو

کنیم و قیمت تمام شده محصوالت فوالدی خود را

مالحظه مهم در این زمینه وجود دارد .اول این که

در بازار جهانی رقابتیتر کنیم ،جایگاه صنعت فوالد

اشتغال و ارزآوری صنایع فوالد و صنایع پائین دستی

ما در بین فوالدسازان جهانی ارتقا یافته و ارزش افزوده
بیشتریکسبمیکنیم.
تخصیـص یارانـه انـرژی بـه صنایـع فـوالد نفـع
عمومـی در پـی دارد

یکـی از حمایتهـای مهـم بـه عمـل
آمـده از فوالدسـازان کشـور عرضـه
سـوخت بـا قیمـت یارانـهای بـه ایـن
کارخانههـا اسـت

در این تحلیل نادیده گرفته میشود و نمایندگان
مجلس نیز که هر یک از منطقهای از کشور هستند به
این نکته عنایت دارند که هر گونه انقباض غیر اصولی
در یارانه انرژی صنایع فوالد کاهش تولید و حتی
احتمال تعطیلی کارخانجات فوالدسازی و صنایع

وی همچنین با اشاره به خصوصیسازی انجام

وابسته به آنها را محتمل میکند و این برخالف اهداف

شده در صنایع فوالد کشور و نفع عمومی از یارانه

اشتغالزایی و توسعه منطقهای نمایندگان مجلس

تخصیص یافته به این صنایع افزود :سهام شرکتهای
فوالدسازی بزرگ و باسابقه کشور از جمله ذوب آهن
اصفهان ،فوالد مبارکه و دیگر فوالدسازان سالهاست
در بورس عرضه شده و بخشی از سهام این شرکتها
نیزدراختیارهلدینگهایبورسیمثلهلدینگهای
تابعه شستا است .بنابراین منافع سهام این شرکتها
در اختیار عموم مردم قرار دارد و از طرفی تقویت این
صنایع به صورت غیرمستقیم موجب تقویت شستا،
که بازوی اقتصادی نهاد رفاهی مهمی به نام سازمان
تامین اجتماعی است ،خواهد شد .البته الزم است
ضریب خصوصیسازی و سهام شناور صنایع فوالد در
بورس افزایش یابد اما به هر شکل نفع بردن صنعت
فوالد از یارانه انرژی را نمیتوان نفع یک گروه خاص
تلقی کرد و منافع ناشی از حمایت یارانهای از این
صنعت عالوه بر افزایش ارزآوری این صنایع ،نهایتا به
دلیل سهامداری مردم و نهادهای رفاهی مثل تامین
اجتماعی و صندوق های بازنشستگی در صنایع
فوالد ،نصیب اقشار گستردهای از مردم میشود.
نقش صنعت فوالد در توسعه منطقه ای کشور
مصطفیطاهرینمایندهزنجانوعضوکمیسیون
صنایع و معادن مجلس نیز از حامیان توسعه صنعت
فوالد در کشور است و تخصیص عادالنه یارانه انرژی را
برای شکوفایی این صنعت الزامی میداند .وی با بیان

این که برخی مناطق کشور با تکیه بر ظرفیتهای
ایجاد شده در صنعت فوالد  ،از توسعه و اشتغال قابل
توجهی برخوردار شدهاند ،می گوید :صنایع فوالد
اسمی و مطرح کشور در برخی استانها مثل اصفهان
سابقه دیرینه دارند و نقش کارخانه هایی مثل ذوب
آهن اصفهان در ایجاد رونق در این استانها بر کسی
پوشیده نیست .چنین ظرفیتهایی در سالهای
اخیر در استانهای محروم و استانهایی که پیش
از این به عنوان قطب فوالد شناخته نمیشدند نیز
ایجاد شده است و به عنوان مثال استان زنجان در
حال حاضر یکی از قطبهای نوظهور فوالد ایران
است و فوالدسازان این استان رتبه چهارم را در تولید
و صادرات فوالد به خود اختصاص دادهاند.
این عضو کمیسیون صنایع با تاکید بر این که دولت
و مجلس وظیفه دارند در راستای سیاستهای توسعه
منطقهای و همچنین در جهت افزایش صادرات و
ارزآوری از صنعت فوالد حمایت کنند ،تصریح کرد:
یکی از حمایتهای مهم به عمل آمده از فوالدسازان
کشور عرضه سوخت با قیمت یارانهای به این
کارخانهها است و یارانه انرژی تخصیص داده شده
به صنایع فوالد قطعا تداوم خواهد داشت چرا که این
یارانه موجب تقویت زنجیره تولید فوالد در کشور شده
و هزاران شغل مستقیم و غیر مستقیم از این زنجیره

است .توجه داشته باشید که امسال در سال جهش
تولید قرار داریم و انتظار میرود اقدامات و برنامههای
کالن اقتصادی در این سال در جهت تقویت بخش
فوالد که از صنایع مهم ایران است ،باشد و نه این
که این صنعت را که در شرایط تحریمی روی پا خود
ایستاده و توفیقهای بزرگی کسب کرده است را با
خطر کاهش تولید یا تعطیلی مواجه کنیم.
مالحظه دوم در این زمینه این است که ایجاد
محدودیت و انقباض در یارانه انرژی صنایع فوالد،
قیمت محصوالت فوالدی صادراتی کشور را افزایش
میدهد و بازارهای صادراتی که طی سالهای گذشته
با تالش فراوان توسط فوالدسازان ایران گشوده شده
به رقبا واگذار میشود .این نکته نیز موضوع مهمی
است که مورد توجه نمایندگان مجلس قرار دارد و به
بیان دیگر ما نباید در شرایطی که دشمن دست به
جنگ اقتصادی علیه صنایع فوالد زده از داخل نیز
به این صنایع فشارهایی وارد کنیم و به عبارتی این
صنایع را دچار محرومیت یارانهای و خودتحریمی
کنیم .بر این اساس چنانچه طرحی با موضوع کاهش
یارانه انرژی صنایع فوالد در مجلس مطرح شود باید
پاسخی درخور به این مالحظات داشته باشد و در غیر
این صورت تصویب چنین طرحهایی با مخالفتها و
تردیدهای جدی مواجه است.
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اجرای هدفمندی یارانهها در اختیار فعاالن بخش
صنعت و تولید قرار گیرد.
نفـع فوالدسـازان از یارانـه انـرژی بایـد بـه صنایـع
پائیـن دسـت تسـری پیـدا کند
عباسپور در پاسخ به این پرسش که آیا میتوان
تخصیص یارانه انرژی به فوالدسازان را نوعی رانت برای
این صنایع دانست ،میگوید :اوال به این نکته توجه
کنید که تخصیص یارانه انرژی مختص کارخانجات
فوالد نیست و صنایع دیگر مثل پاالیشگاهها و

مزیـت رقابتـی صنایـع فـوالد در
ایـران این اسـت که کشـور مـا از نظر
حاملهـای انـرژی مـورد نیـاز ایـن
صنایـع دارای ذخایـر فـراوان اسـت

پتروشیمیها نیز از یارانه انرژی برخوردار هستند
که با توجه به مزیت کشور ما در حوزه انرژی این امر
پذیرفته و قابل قبول است .ثانیا در کمیسیون صنایع،
بحثهایی درباره افزایش مالیات صنایع فوالد ،آن هم
نه مالیات بر فروش داخلی بلکه مالیات بر صادرات،
مطرح است تا اگر محصول فوالدسازان مورد نیاز

بــه بــاور مــن بهتــر اســت بحثهایی
کــه در حــوزه صنعــت مطــرح
میشــود معطــوف بــه تقویــت تولید
ملــی باشــد

صنایع داخلی باشد ،نتوانند این محصول را صادر
کنند .به هر شکل تصور شخصی من این نیست که
بخـش تولیـد و صنعـت از هدفمنـدی یارانـه هـا

فوالدسازان از یارانه انرژی به صورت رانت برخوردار

از ثروتهای طبیعی باشد نیز باید به این نکته توجه

سـهم الزم را نداشـته اسـت

میشوند اما الزم است راهکارهایی برای تضمین

کنیم که این امر با رشد و جهش تولید ملی و تقویت

روح الله عباسپور یکی دیگر از اعضای کمیسیون

فروش محصوالت فوالدسازان در بازار داخل به قیمت

صنایع و ایجاد اشتغال امکان پذیر خواهد شد.

صنایع مجلس است که بر تقویت بخش صنعت

عادالنه اندیشیده شود تا اگر آنها از انرژی ارزان بهره

وی نمایندگان مجلس را به بررسی راهکارهایی

کشور در سال جهش تولید اهتمام ویژه دارد و حل

میبرند ،نفع این موضوع به زنجیره تولید در صنایع

برای توزیع عادالنهتر یارانه انرژی در بخش صنعت

مشکالت تولید کشور را از اولویتهای کمیسیون

پائین دستی نیز تسری پیدا کند .وی تصریح کرد :تا

کشور فراخواند و افزود :در موضوع یارانه انرژی اکنون

صنایع میداند .وی درباره تخصیص یارانه انرژی به

آنجا که مطلع هستم بورس کاال در حال اصالح ساز و

رقابت ناعادالنه ای بین فوالدسازان استفاده کننده از

بخش تولید و صنعت میگوید :همان طور که عموم

کارهای معامالت این بازار در حوزه محصوالت فوالدی

فناوری کوره بلند و سوخت زغالسنگ – که ذوب آهن

مردم ایران از حاملهای انرژی سهم دارند فعاالن

است و با اصالح ساز و کارهای این بازار ،این تمهیدات

اصفهان در راس آنها قرار دارد – و فوالدسازان استفاده

بخشهای تولیدی و صنعتی کشور نیز از ذخایر انرژی

در بورس کاال فراهم میشود که محصول فوالدسازان

کننده از سوخت گاز وجود دارد که افزایش شدید

موجود در ایران سهم دارند و انرژی که به صورت

کشور با اولویت و قیمت عادالنه به صنایع داخلی

ن تر شدن
قیمت زغالسنگ در سالجاری نیز به ناعادال 

خدادادی در کشور ما وجود دارد باید با قیمت ارزان

فروختهشود.

این رقابت دامن زده است.

به صنایع تخصیص داده شود .بنابراین اگر قیمت
حاملهای انرژی افزایش پیدا می کند باید بخشی

رقابـت ناعادالنـه ذوب آهـن اصفهـان بـا

شرکت هایی مثل ذوب آهن که زغالسنگ مصرف

از این افزایش به صورت یارانه به صنایع بازگردد و

فوالدسـازان برخـوردار از یارانـه انـرژی

می کنند در واقع نوعی سرمایهگذاری برای توسعه

هزینههای آنها را کاهش دهد.
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صمدی با بیان این که تخصیص یارانه انرژی به

سعید صمدی کارشناس صنایع معدنی و دبیر

معادن زغالسنگ به شمار می رود و آیندهنگری

این عضو کمیسیون صنایع میافزاید :برخالف

انجمن زغالسنگ ایران نیز بحث درباره انتقادات

نمایندگان مجلس را نشان میدهد ،خاطرنشان کرد:

سهمی که مردم از هدفمندی یارانهها از حاملهای

مطرح شده به تخصیص یارانه انرژی به صنایع فوالد

ما در انجمن زغالسنگ ایران این آمادگی را داریم که

انرژی دریافت میکنند – که البته سهم ناچیزی

را تا حدی مخلوط کردن مباحث اقتصادی و سیاسی

جلساتیبانمایندگانکمیسیونصنایعومعادنبرگزار

است و در نظر داریم در بودجه سال آینده این سهم

میداند و در این باره میگوید :به باور من بهتر

کرده و این موضوع را شفافسازی کنیم که تخصیص

را افزایش دهیم  -صنایع کشور کمترین سهم را از این

است بحثهایی که در حوزه صنعت مطرح میشود

یارانه عادالنه یارانه انرژی چگونه به فوالدسازانی مثل

محل دارند و مورد بیتوجهی قرار گرفتهاند .بر این

معطوف به تقویت تولید ملی باشد و چنانچه منظور

ذوب آهن کمک میکند فضای رقابتیتری در صنعت

اساس در بودجه سال  ۱۴۰۰این پیش بینی را انجام

ما از بحث تخصیص یارانه انرژی ،توزیع عادالنه

فوالد ایجاد کنند و این امر چه پیامدهای مثبتی برای

دادهایم که سهم صنایع و بخش تولید کشور از محل

ثروت و افزایش رفاه جامعه و برخورداری همه اقشار

صنایع فوالد و معادن زغالسنگ کشور خواهد داشت.
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� نگاهی �به �بازار
یازدهمین همایش«چشمانداز صنعت فوالد و سنگآهن با نگاهی به بازار» با حضور جمعی از مدیران و صاحب نظران صنعت و معدن کشور در هتل المپیک تهران از
تاریخ چهارم تا ششم اسفندماه برگزار شد.
محورهای ارائه شده در این همایش عبارتند از « :اهمیت صادرات (فروش /تهاتر)،چالشهای تغییرات مکرر سیاستهای داخلی و تحوالت بینالمللی»« ،بررسی
عرضه و فروش داخلی (بورس کاال) و قیمتگذاری محصوالت فوالدی»« ،توسعه فناوری ،ارتقای بهرهوری ،تحول دیجیتال و نسل چهارم انقالب صنعتی در صنعت
فوالد»« ،توازن پایدار تولید ،تعامل سازنده،میزان سرمایهگذاری و سهم سود ارکان چرخه تولید فوالد»« ،بازنگری ،تدوین استراتژی و ب ه روزآوری طرح جامع فوالد»،
«ارتباط دوسویه بازار سرمایه و ارکان چرخه فوالد  ،فرصتها و تهدیدها»« ،توسعه اکتشاف و راهاندازی معادن راکد سنگآهن و زغالسنگ» و «مسولیتهای اجتماعی
شرکتهای معدنی و صنعتی حوزه فوالد»  .گزارش اجمالی که از پنل های تخصصی و مصاحبه هایی که در حاشیه این همایش تدوین شده است را در ادامه می خوانید :

منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:

زیرساختهای صنعت فوالد از ظرفیت
سازیها عقب مانده است
صادرات به تدوین سند چشم انداز نیاز دارد
اگر صنایع فوالدی کشور را بررسی کنیم در
مییابیممتاسفانهزیرظرفیتخود،تولیدمیکنندکه
بخشی از آن به حوزه قیمتگذاری ،خواه در زنجیره
باشد و خواه در محصول نهایی برمیگردد .زنجیره نیز
با بحث های متنوعی نظیر ضرایب مواد اولیه ،مالک
قیمت گذاری جهانی یا داخلی و هم اکنون هم با
بحث شیوه نامه فوالد که از وزارت صمت شروع شد و
در مجلس هنوز تعیین تکلیف نشده مواجه گردیده،
اینها عناصر مهمی هستند که در طرح جامع فوالد
کشور نقش کلیدی دارند.
در این طرح از ابتدا که بحث تولید  55میلیون
تن فوالد مطرح بود ،صادرات  20میلیون تنی را مد
نظر داشتیم ،در دوره ای  14میلیون تن فوالد وارد

میکردیم بعد ظرفیتسازی شد و امروز میتوانیم
 12میلیون تن صادر کنیم ،آن موقع هم میگفتیم
استراتژی صادرات نداریم ،امروز هم میگوییم
صادرات فوالد به استراتژی نیاز دارد .در حال حاضر
شرکتهابرایصادراتمحصولخودشانبرنامهریزی
میکنند اما ناگهان صادرات ،موکول به عرضه داخلی
می شود در این بین چه گروهی آسیب میبینند؟ ...
سالهاست که پیرامون این موضوع صحبت میشود
اما جای بایدها و نبایدها خالی است ،یکی از این
بایدها تدوین سند چشم انداز صادرات است.
موضوع دیگر زیرساختهای صنعت فوالد است
که متاسفانه پا به پای ظرفیت سازی ها پیش نرفته و
اگر این موضوع تعیین تکلیف نشود در آینده سرمایه
گذاری های هنگفتی را از دست خواهیم داد.
به عنوان مثال هنوز طرحهایی که تکلیف آنها
مشخص نشده و به تولید نرسیدهاند برایشان سهمیه
تعیین شده است اما از طرفی ذوب آهن اصفهان به
عنوان شناسنامه صنعت ایران هیچ سهمیهای ندارد،
در این موضوع باید همه شرکتها از سهمیه برخوردار
باشند یا خیر تا همه در کنار یکدیگر به تعادل برسند،
تفاوت گذاشتن بین شرکت ها ،کار عادالنه ای نیست.
عزت الله اکبری ،رییس کمیسیون صنایع و معادن
مجلس شورای اسالمی:

هر صنعتی صادرات نداشته باشد رو به افول
است
عدمثباتدربخشنامهها،برازندهکشورنیست

هر بخشی از زنجیره فوالد که به کمیسیون مجلس
آورده شد،گروهی به قسمت هایی از آن میپرداختند
و این موضوع سبب شده تا امروز نتوانیم این مسأله را
جمع کنیم ،ما به دنبال وضع قانونی هستیم که برای
جامعه فوالد مفید باشد و کل زنجیره بدون مشکل به
انسجام برسد و متاسفانه تاکنون این امر محقق نشده
است.
بنده در موضوع صادرات اعتقاد دارم که هر
صنعتی صادرات نداشته باشد رو به افول است.
بنابراین باید بازارها را بشناسیم و با آن ها ارتباط
برقرار کنیم .دولت هر لحظه به یکباره بخشنامهای
را صادر می کند و باعث فروپاشی یک بخش میشود،
صنعتگری که میخواهد صادرات انجام دهد به ثبات
نیاز دارد ،اینکه هر لحظه بانک مرکزی ،وزارت صمت،
اقتصاد و دارایی و ...حرفی بزنند برازنده ایران نیست و
سبب می شود سرمایهگذار در کشور نداند یک ساعت
دیگر چه اتفاقی می افتد!
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انداختن مشکالت اقتصادی و سوء مدیریت به
گردن تحریم کار ساده ای است ولی این قابل قبول
نیست .اجرا در دست دولت است و ما به عنوان
نماینده از معطل ماندن ظرفیتهای کشور ناراحت
هستیم و تمام تالش مان را به عنوان ناظر مردم انجام
ً
میدهیم .شخصا به بخش خصوصی امید زیادی
دارم اما ساز و کارهای حضور این بخش در عرصه
های تصمیم گیری را باید خودشان تنظیم کنند و ما
هم در کنار مردم هستیم.
سعید زرندی ،معاون طرح و برنامهریزی وزارت
صمت :
قیمت گذاری ،مکانیزم بهینه تنظیم بازار
نیست
با قیمت گذاری دستوری در صنعت فوالد مخالف
هستیم زیرا مکانیزمی نیست که بتوان از طریق
آن بازار را به صورت بهینه تنظیم کرد،معتقدم برای
تنظیم بهینه بازار بایستی از ابزارهای دیگر استفاده
شود تا جذابیت برای سرمایهگذاریهای جدید در
صنعت ایجاد شود.
با در نظر گرفتن مجموع شرکتهای پذیرش
شده در بورس و فرابورس از  ۶۱۰شرکت پذیرفته
شده  ۲۰شرکت از زنجیره فوالد هستند .ارزش بازار
شرکتهای زنجیره فوالد  ۹۶۰میلیارد تومان است
که  ۱۶درصد ارزش کل بازار سهام را این صنعت به
خود اختصاص داده است .این شرکتها طی  ۹ماهه
امسال ۲۷۳ ،هزار میلیارد تومان فروش داشته و سود
قابل توجهی را کسب کردهاند .در حوزه بورس کاال
نیز  ۱۰۴هزارمیلیارد تومان معادل  ۴۱درصد از کل
معامالت مختص زنجیره فوالد بوده است.
تعداد  ۲۴شرکت در زنجیره فوالد آماده حضور در
بورس هستندو حضور چهار شرکت نیز در هفته های
اخیر قطعی شده است،صنعت فوالد به  ۵۵میلیون
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تن ظرفیت خواهد رسید اما سؤال اینجاست که از
 ۱۴۰۴به بعد چه کنیم به سمت فوالدهای آلیاژی
برویم یا همین رویکرد را ادامه دهیم؟ پاسخ این است
که باید سرمایه گذاری در حوزه فوالد آلیاژی با جدیت
دنبال شود.
مصطفی موذن زاده ،بنیانگذار ایمیدرو:

صاحبان صنعت فوالد که میخواهند مجوز
بگیرند نیاز است کالس طرح جامع را سپری
کنند
در زمان مهندس محلوجی طرح جامع برای
فوالد کشور نوشته شد و تا حدودی نیز توازن در
زنجیره برقرار شد اما متاسفانه پس از آن و بهویژه در
دوره فعلی این صنعت کلیدی کشور با چالش های
بسیاری مواجه شده است تا حدی که می توانیم
بگوییم ،متولی ندارد .بنده اعتقاد دارم صاحبان
صنعت فوالد که می خواهند مجوز بگیرند ابتدا نیاز
است یک کالس طرح جامع را سپری کنند .تولید
 55میلیون تن فوالد در افق  1404مد نظر قرار گرفته
است اما در کنار این هدف به گستره ای از نرم افزارها
نیاز است که متاسفانه به دست فراموشی سپرده
است .به عنوان مثال ،مستمر عنوان می شود که
مشکل معدن ،اکتشاف است اما در این زمینه برنامه
راهبردی تدوین نشده است.
در گذشته مقیاس فوالد را مستمر صحبت کردیم
که اگر کمتر از حد نصاب باشد توجیه اقتصادی ندارد
اما به راحتی  800هزار تن 300 ،هزار تن  500،هزار
تن و ...طرح ها پشت سر هم می آیند .از سوی دیگر
زیر ساخت تولید فوالد مانند حمل و نقل ،آب ،مواد
اولیه و  ...فراهم نیست که در این زمینه نیاز است
ایمیدرو برنامهریزی جدی نموده و به واحدها ابالغ
نماید .در کل اعتقاد دارم طرح جامع باید از شیوه

ً
صرفا ارائه فعلی خارج شود و کاربردی تر ارائه شود.
مهدی کرباسیان ،رییس پیشین هیأت عامل
ایمیدرو:

تصمیم گیری های امروزی ،قفل محکم تری به
تولید می زند
ً
ذوب آهن اصفهان ،انصافا برای تولید ریل زحمات
بسیاری را متحمل شد و از طرفی هم برای پذیرش آن
در سطح کشور از هیچ تالشی فرو گذار نکرد تا امروز
ایران را به خودکفایی برساند،چنین موفقیت هایی
جای تبریک بسیار دارد.
ایران کشوری غنی از مواد مواد معدنی و نیروی
انسانی متخصص است اما مدیریت این مواهب
خدادادی برای ارزش آفرینی بیشتر از اهمیت
قابل توجهی برخوردار می باشد .به عنوان یک
نمونه زمانی که در کشور با کمبود مواد اولیه مواجه
هستیم اما هنوز مجوز تأسیس واحدهای فوالدی
صادر می شود ،نشان می دهد که برنامه ریزی و هم
افزایی وجود ندارد.این روزها بین دولت و مجلس
هم،همدلی نیست ،بحث طرح فوالد که در مجلس
مطرح است اگر قانون شود،تغییر آن  3سال طول
می کشد .تصمیم گیری های امروز قفل محکم تری
به تولید می زند .زمانی که بنده مسئولیت ایمیدرو را
قبول کردم ،متاسفانه عدم توازن وسیعی در زنجیره
وجود داشت و وضعیت صدور مجوزها نامناسب بود.
بهتر است به شرایط حاضر بپردازم و به سه نکته اشاره
می کنم:
الف) هر طرحی را نیاز است پس از مدتی به
روز رسانی کنیم و نقاط ضعف و قوتها به صورت
کارشناسانه مورد بررسی قرار گیرد .آیا زیر ساخت ها
مناسب است؟ نیاز به ادغام شرکتها داریم؟سرمایه
گذاری باید از چه محلی حاصل شود و  ...این موارد
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بایدباهماهنگیوازرتخانه،ایمیدرو،شرکتملیفوالد
و فوالد تکنیک انجام گیرد،
ب) در نحوه جذب سرمایه و سرمایه گذار در کشور
ً
تقریبا مغفول و محروم بودهایم و آسیب های بسیاری
در این خصوص متحمل شدیم .به یاد دارم با دانیلی
قرارداد حدود چهار میلیون آهن اسفنجی در چابهار
بستیم و شرکت آن هم تاسیس شد اما برجام به هم
خورد و این کار به ثمر ننشست .در حال حاضر نیز
سرمایه گذار خارجی نداریم و باید بپذیریم با پول نفت
و صادرات نفت نمی توانیم کشور را توسعه بدهیم.
به عنوان مثال در بخش معدن که عنوان می شود با
کمبود مواد اولیه مواجه هستیم بنده اعتقاد دارم در
زمینهاکتشافاتعمقیماعملکردخوبینداشتیم،
ج) بایستی بپذیریم ،فوالد برای کشور یک مسأله
حیاتی است و بنابراین نیاز است برای مواد اولیه
داخل با مدیریت مطلوب و برنامه ریزی استفاده بهینه
داشته باشیم با این دیدگاه،طرح جامع فوالد باید به
روز شود.
محمد ابکا رئیس هیات مدیره شرکت فوالد تکنیک
و مشاور طرح جامع فوالد کشور :

اگر با موانع داخلی مواجه نبودیم  ،در سال 99
به صادرات  15میلیون تن هم میرسیدیم
مصرف فوالد به صنایع مختلف،ساختمان و
سرمایه گذاری ها و رشد اقتصاد وابسته است یعنی
رشد اقتصادی بر مصرف فوالد اثر دارد و فوالد هم بر
رشد اقصادی اثر دارد.
فوالد از سند چشم انداز پیروی کرده است و زودتر
از  1404هم به ظرفیت این سند می رسد اما مصرف
 ،مشکل دارد  .نکته دوم زیر ساخت ها است .زیر
ساخت ها نه در سند چشم انداز و نه در برنامه ششم
مطابق با طرح جلو نرفته است .

اکنون این مسئله مطرح شده است که راهی جز
این که فوالد سازها خودشان زیر ساخت ها را بسازند
 ،نیست  .مثل انتقال آب از خلیج فارس به کرمان و
یزد و اصفهان  .این پروژه سرمایه گذاری سنگینی
می خواهد  .در واقع برای تکمیل زیر ساخت ها و
اجرای زنجیره چیزی حدود  14میلیارد دالر سرمایه
گذاری الزم است  .اگر قرار شد فوالد سازها این هزینه
را بدهند ،دولت باید مشوق هایی را برای جبران این
هزینه سنگین که سود آوری واحدها را پایین می
آورد،بدهد .یکی از مواردی که در طرح جامع فوالد
از سال  93مطرح شد این بود که به دلیل مسایل
زیر ساخت ها و حمل و نقل و همچنین مشکالت
آب،برق،گاز،راه آهن و جاده،احداث های جدید به
کناره های خلیج فارس و دریای عمان برود،به همین
دلیل هم دو هاب  10میلیون تن در هرمزگان و چابهار
پیش بینی شد ،که البته تا کنون انجام نشده است.
در شرایط اقتصادی فعلی ممکن است ظرفیت
سازی و تولید جواب ندهد ولی اگر آینده نگری کنیم
این امر الزم است.در آینده ای نه چندان دور ،برای
شرایط اقتصادی ،دولت فکری اساسی خواهد کرد و
شرایط برای مصرف و زیر ساخت ها مطلوب خواهد
شد .
آن موقع ایرادی به  55میلیون تن نیست  .در
همین برنامه تولید  55میلیون تن ،صادرات 20
میلیون تنی دیده شده و بقیه هم باید مصرف داخلی
بشود  .اگر با مسایلی مثل جلوگیری از صادرات و
دستور العمل های زنجیره ای مواجه نبودیم در سال
 99به صادرات  15میلیون تن هم می رسیدیم و این
یعنی دستیابی به سند چشم انداز غیر ممکن نیست.
محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران و
رئیس انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران:

توسعه محصول بدون کمک مراکز پژوهشی
امکانپذیرنیست
رابطه تنگاتنگی بین تولید و مصرف فوالد وجود
دارد و نمیشود کشوری در حال توسعه و یا توسعه
یافته باشد بدون اینکه مصرف فوالد از حداقلهایی
کمتر باشد و این شاخص خوبی است که برای توسعه
یافتگی باید به آن توجه کرد .عالوه بر توجه به فوالد
خام این موضوع را باید در نظر داشت که عدم توجه به
تولید فوالدهای مخصوص ما را از سرریز تکنولوژی در
حوزههای دیگر عقب میاندازد و وابستگی وارداتی ما
را به این نوع فوالدها زیاد خواهد کرد.
بررسی تجارب موفق کشورهای پیشرو در صنعت
فوالد نشان میدهد بسیاری از فعالیتها به سمت
مباحث نوآورانه پیش رفته است و اولویت آنها در این
فرآیند،آموزش افراد است .تجهیزات جدید،تحقیق
و توسعه و تکنولوژیهایی که برای ذخیره انرژی
پیادهسازی میشوند که به کاهش مصرف کمک
شایانی کردهاند از مهمترین بخشهاست .اما در
ایران هم تحول دیجیتال مورد توجه فوالدسازان قرار
گرفتهاست.
باید این موضوع را در نظر داشت که انقالب
رباتیک است که میتواند باعث شود صنایع با توجه
به منابعی که در اختیار دارند فعالیت خود را ادامه
و توسعه دهند .از سوی دیگر تحول دیجیتال روی
ی خواص محصوالت و
تهیهسازی فرآیند و پیشبین 
آلیاژهای جدید موثر است.
ما در توسعه محصول الزم است فعالیتهای
بیشتری داشته باشیم .توسعه محصول بدون کمک
مراکز پژوهشی امکانپذیر نیست .در یک جمعبندی
باید گفت در کاهش هزینهها و بهبود محیط
کسبوکار و تولید و مصرف انرژی با استفاده از تحول
دیجیتالباید بیشترتمرکزکرد.
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جواد جهرمی ،معاون عملیات و نظارت بر بازار
بورس کاالی ایران:

هدف بورس ،ایجاد توازن در کلیه عرضه ها
است
از سال  96با تورم قوانین در حوزه فوالد مواجه
ً
شدیم.دقیقا اواخر همین سال بود که از وزارت صمت
نامه زدند قیمت ها از سال بعد  10در صد باال تر
نرود  .از همان زمان ارز  4200شروع شد و دستور
ً
العمل هایی آمد که بعضا تضاد هم داشتند و کسی
کارشناسی و مهمتر اینکه آسیب شناسی نکرد .از
مواردی که ما از وزارت صمت و دکتر سعد محمدی
می خواهیم حل شود ،تضاد بین دستور العمل
هاست.
هدف بورس،ایجاد توازن در کلیه عرضه ها است
و بنابراین از بخش های مختلف می خواهیم در این
زمینه با ما همکاری الزم را داشته باشند تا تکلیف
عرضه داخل و صادرات شفاف شود .اگر می خواهیم
اقتصاد از وضعیت فعلی خارج شود نیاز است قیمت
در کل زنجیره عادالنه باشد و مکانیزم عرضه و تقاضا
مالک تصمیم گیری قرار گیرد.
سیف الله امیری ،مدیرکل دفتر صنایع معدنی
وزارت صمت :

مشکالت خانواده فوالد ،باید درون مجموعه
برطرف شود
حضوردکترسعدمحمدیدرمعاونتمعدنیوزارت
صمت به دلیل شناختی که از دو حوزه استراتژیک
ً
صنعت و معدن کشور دارد قطعا راهگشاست .بانی
مشکالت امروز خودمان (دولت ،انجمن ها و)...
هستیم وگرنه چه لزومی دارد که برای فوالد ،شیوه
ً
نامه مطرح شود .تصویب آن در مجلس مطمئنا به
ضرر تولید است و نیاز است در این خصوص چاره
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اندیشی سریع صورت گیرد.
مشکالتخانوادهفوالد،بایددرونمجموعهمطرح
و برطرف شود نه اینکه در بین افرادی که دیدگاه
کارشناسی ندارند دست به دست شود چرا باید
شاهد این همه پراکندگی در این صنعت ارزش آفرین
باشیم ...ما در حال حاضر حدود  100میلیون تن
سنگ آهن تولید می کنیم و قصد داریم  30میلیون
تن فوالد داشته باشیم بنابراین مشکل سنگ آهن
مگنت نداریم و لذا تولید محصوالت دارای ارزش
افزوده باال را هدف قرار دادیم.
صادرات مواد معدنی مورد نیاز صنایع داخلی،
هنرنیست
سال 92به میزان  20میلیون تن سنگ آهن صادر
می شد،البته در حال حاضر صادرات کمتر صورت
می گیرد زیرا هنر نیست مواد معدنی که حیات
صنایع داخل به آنها وابسته است،صادر شود .در
حال حاضر واحدهایی ما مانند ذوب آهن اصفهان و
سایر فوالدی ها مشکل سنگ دارند ،در سال  98این
میزان به  6میلیون تن رسید و در سال  99میزان 2
میلیون تن صادر شد.
در خصوص موضوع شمش اعتقاد دارم،شمش
به اندازه کافی در کشور موجود است30 ،میلیون
تن فوالد داریم و حدود  18میلیون تن شمش که در
مهمترین حالت 11یا  12میلیون تن برای واحدهای
زیر مجموعه نیاز به شمش داریم،مازاد این شمش به
عنوان مواد نیمه نهایی باید صادر شود.
با صادرات شمش ارز حاصله به صورت کامل
وارد کشور می شود
متاسفانهشرایطصادراتهممناسبنیست،تالش
می کنیم تا یک دالر بیشتر وارد مملکت شود ،با
صادرات شمش ارز حاصله به صورت کامل وارد کشور
ً
می شود،من شخصا برای کسی که صادرات انجام

می دهد ارزش و عرضه در بورس را کنترل می کنم.
ً
آن هایی که به تعهدات شان عمل کردند قطعا جایزه
صادرات خواهند گرفت و از کسانی که به تعهدات
شان عمل نکنند یک یا دو بار تعهد گرفته می شود
ً
و اگر ببینیم واقعا نمی خواهند عرضه کنند،اجازه
صادرات به آنان نخواهیم داد.
محمد آقاجانلو ،معاون طرح های توسعه معدن و
صنایع معدنی ایمیدرو :

با اثر نامطلوب نهادهای غیر متخصص در
تامین مواد اولیه مواجه هستیم
یکی از چالشهای مهم صنعت ،ساختار بازار و
تنظیم قیمت است ،آیا عرضه و تقاضا باید تعیین
کننده باشد و یا قیمت گذاری دستوری؟ جای نقش
رگالتوری که دولت باید داشته باشد و همچنین
مشارکت در قالب ستاد زنجیره فوالد متاسفانه خالی
است و انشاءا ...با رویکرد جدید وزارتخانه به این
سمتحرکت کنیم.
بحث دیگر تامین مالی یا جذب سرمایه است آیا
کشور آماده جذب سرمایه گذار است؟ فرض کنیم
شرایط برجام دوباره برگشت ،می توانیم به تعهدات
خودمان نسبت به سرمایه گذار خارجی عمل کنیم؟
ما نه پیشنهادات پخته داریم و نه ساختارمان آماده
است.
همچنین با اثر نامطلوب نهادهای غیر متخصص
در تامین مواد اولیه مواجه هستیم .برای طرح جامع
اکتشاف جلسات بسیاری گذاشته شد و مقدمات آن
مانند حفاری ،مشاوره ،آزمایشگاه و ...پایه ریزی شد
و امیدوارم زودتر به نتیجه برسد زیرا برای رسیدن به
اهداف مورد نیاز طرح جامع حداقل به  2میلیون متر
حفاری نیاز داریم که متاسفانه زیر ساختهای آن
فراهم نشده است.
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مهران محجوب نژاد ،معاون برنامه ریزی شرکت
فوالد تکنیک :

توازن نسبی در زنجیره فوالد کشور برقرار شده
است
طبق هدف چشم انداز به سمت تولید  55میلیون
تن فوالد حرکت کردیم و بنده اعتقاد دارم قبل از افق
این میزان از تولید محقق می شود و تولید واقعی بین
ُ
 70تا  80درصد که با نرم جهانی نیز مطابقت دارد،
ایجاد خواهد شد.
نسبت به ابتدای تدوین طرح جامع در سال ،92
هم اکنون توازن نسبی در زنجیره فوالد کشور برقرار
شده است و در این راستا کنترل و هدفمند کردن
مجوزهای صادره در زنجیره فوالد به عنوان یک اقدام
راهبردی مورد توجه است تا بخشی نگری ها و نگاه
بنگاهی به صنایع از بین برود و تا حدود زیادی نیز
اعطای مجوزها اصالح شده است.
با توجه به پیش بینی کسری سنگ آهن ،توسعه
اکتشافات و فرآوری سنگ آهنهای کم عیار و
باطله نیز مورد توجه است و همچنین کارگروههای
تخصصی بهویژه در زمینه پایش زنجیره فوالد کشور و
طرحهای آن با حضور نمایندگان وزارتخانه ،ایمیدرو،
شرکت ملی فوالد ،انجمنهای تخصصی و شرکت
فوالد تکنیک تشکیل شده است.
از جمله دستاوردهای طرح فوالد کشور میتوان به
دو پکیج اقتصادی  10میلیون تنی در جنوب کشور با
رویکرد واردات مواد اولیه و صادرات محصوالت دارای
ارزش افزوده باال اشاره کرد که در مرحله مطالعه و
انجام قرار دارد .همچنین شیرین سازی و انتقال آب
از دریای جنوب به داخل کشور و بازچرخانی آن در
واحدهای صنعتی و استفاده از پساب به منظور بهره
گیری در واحدهای معدنی و فوالدی و به کارگیری
تکنولوژیهای نو در این واحدها و توسعه بومی سازی

در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است .در
راستای اهداف طرح جامع فوالد کشور در زمینه
توسعه حمل و نقل ریلی و بنادر نیز پیگیری های
خوبی از سوی سازمانهای مطبوع در دست انجام
است .توسعه صادرات در زنجیره فوالد کشور بسیار
قابل توجه بوده و به سمت محصوالت دارای ارزش
افزوده باال حرکت شده است ،در سال  92سنگ
صادر می کردیم .امسال محصوالت نهایی و میانی
صادر شد .در حوزه مالی نیز پیگیری جذب تأمین
منابع مالی از طریق بازار سرمایه و بورس نیز در سال
های اخیر مورد توجه قرار گرفته است.
کیوان جعفری طهرانی تحلیلگر ارشد بازارهای
بینالمللی فوالد و سنگ آهن:

چین بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده
فوالد جهان است
سال  2021به طور کلی با توجه به اینکه چین
برنامه زیادی برای توسعه دارد و به احتمال قوی در
پانزدهم تا بیستم اسفند (پنجم تا دهم ماه مارچ)
طبق برنامه ساالنه ،نشست کنگره خلق چین برگزار
می شود اما اطالعاتی که برای تعطیالت سال نو
چینی از طریق انجمن آهن و فوالد چین دریافت
کردم ،نشان میدهد این کشور برنامه های توسعهای
خوبی دارد که در جهت پروژه راه ابریشم جدید که
تاکنون  140کشور جهان عضو آن هستند ،دارد و
انشاا ...ایران صد و چهل و یکمین کشور خواهد
بود که در قرارداد همکاری  25ساله وارد این پروژه
میشود.
با توجه به اینکه چین بزرگترین تولید کننده و
مصرف کننده فوالد جهان است و در نظر گرفتن این
مسأله که مصرف ظاهری فوالد چین در سال 2020
با  9/1درصد افزایش به  1063میلیون تن رسید و

تولید فوالد چین با  5/2درصد افزایش به 1153
میلیون تن رسید،نشان میدهد که مصرف ظاهری
ً
فوالد چین که 9/1درصد از تولید فوالد چین تقریبا
 1/8برابر است یعنی چین به شدت مصرف کننده
فوالد تولیدی خودش است و حتی برنامهریزی برای
واردات خواهد داشت ،چین در سال گذشته بالغ بر
 1050میلیون تن واردات سنگ آهن داشته است و از
جمله برنامه ریزیهایی که در سال جاری دارد ،افزایش
ً
واردات در حوزه آهن قراضه است که طبیعتا بر واردات
سنگ آهن اثر میگذارد و نتیجه گیری که میتوان
کرد این است که سال  2021برای فوالد ،سال بسیار
خوبی است اما برای سنگ آهن با توجه به اینکه آهن
قراضه در حال جایگزین شدن است و چین برنامه
دارد  300میلیون تن قراضه در سال  2021وارد کند
و طبق بخشنامه ای که در اول فوریه اعالم شد از
دولت درخواست کرده که عوارض واردات آهن قراضه
که دو درصد است را بردارد تا واردات هر چه بیشتر
واردات انجام گیرد.
در حال حاضر عوارض مالیات بر ارزش افزوده
برای فروش داخلی آهن قراضه در چین مشمول
 30درصد تخفیف است و انجمن آهن و فوالد چین
از دولت درخواست کرده است که این تخفیف را
مشمول  70درصد کند،اگر این اتفاقات رخ بدهد
پیش بینی می کنم از ماه مارس در طول سال 2021
 ،چین  300میلیون تن واردات آهن قراضه و 300
میلون نیز مصرف آهن قراضه داخل داشته باشد که
این یک میلیارد تن سنگ آهن میشود و در نتیجه
پیش بینی میشود واردات سنگ آهن در سال
ً
 2021تقریبا  60تا  70درصد سال گذشته باشد و
لذا روند کاهش را تجربه کند و این باعث می شود که
ً
قیمت سنگ آهن از حدی باالتر نرود و احتماال روند
کاهشی هم داشته باشد.
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عضو هیأت مدیره هلدینگ صدر تأمین
در گفتگوی اختصاصی با فوالد :

شتاب دهنده
صدرفردا
مسئله محور است
حمیدرضا شاهوردی ،دانش آموخته مهندسی مواد از دانشگاه های علم و صنعت ایران و صنعتی شریف،فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را از سال
 1370آغاز نمود و در حال حاضر عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیأت مدیره هلدینگ صدر تأمین و شتاب دهنده صدر فردا است .وی
در این گفتگو به معرفی شتاب دهنده صدرفردا و فعالیت های آن پرداخته است که در ادامه از نظر شما می گذرد.
حمــــیدرضا شاهـــوردی گفت :هلــــدینگ

کسب و کارهای هلدینگ در مرحله نخست و بعد از

تأمین تصریح کرد :شتاب دهندههای دیگر بر

صدرتأمین به عنوان یکی از مجموعه های بزرگ در

آن بخش معدن و صنایع معدنی کشور است مبتنی

اساس پروژهها ،رشد می کنند و سپس سرمایه

فضای اقتصادی کشور به منظور تحول در نگرشها

بر طرح مسئله بوده و بر اساس یک نقشه راه مدون

گذار تعریف می شود اما در شتاب دهنده صدر فردا

و ساختار های خود ،استراتژیهای نوآورانهای

حرکت می کند و همواره در جهت دورنمایی تعریف

این مهم از همان ابتدا تعریف شده است.شستا و

تدوین نمود تا از بنگاه داری صرف به سمت یک

شده مسیر خود را تعقیب می کند ،از این رو بهتر

صدر تأمین متقاضی سرمایه گذاری هستند اما

نهاد توسعه گرا حرکت کند .در این راستا آذرماه

است آن را بیشتر شتاب دهنده نیازهای طرف

به شرطی که سیر رشد منطقی ایدهها طی شده

 1398مصوبه تاسیس شتاب دهنده صدر فردا

تقاضا قلمداد کنیم و لذا با شتاب دهندههایی
ً
که عمدتا از طرف عرضه کنندگان ایده ،جهت

باشد.
حمیدرضا شاهوردی بیان کرد :در حال حاضر

امور اجرایی آن در دستور کار قرار گرفت و مردادماه

میگیرند متفاوت است .البته نمی توان گفت که

ارتباط هلدینگ صدرتأمین با شرکت ذوب آهن

سال جاری نیز توسط دکتر ستاری معاون علمی
ً
و فناوری ریاست جمهوری رسما افتتاح شد.
ً
شتاب دهنده صدر فردا اساسا حاصل همکاری و

شتاب دهنده هایی که بر مبنای ورودی ها شکل

اصفهان بسیار نزدیک است .قبل از اینکه صدر

می گیرد موفق نیستند آنها نیز در جای خود پویایی

تامین تاسیس شود ،کارخانه عظیم ذوب آهن

و نوآوری را شکل می دهند اما با عنایت به اینکه

به عنوان اولین تولید کننده فوالد در کشور بنیان

هم افزایی هلدینگ صدر تأمین و معاونت علمی

بخش مهمی از سرمایه گذاریهای ما در کشور

نهاده شد .در شتاب دهنده صدر فردا جایگاه

فناوری ریاست جمهوری و ستاد مواد پیشرفته این

جهت دار هستند میتوان گفت بدون داشتن

ویژهای را برای ذوب آهن اصفهان در نظر گرفتیم

معاونت است .می توانم بگویم ما شتاب دهنده

نقشه راه مدون برای شتاب دهنده های هدف گرا،

و بدین منظور برنامه ریزی داریم که یکی از شعب

اختصاصی معاونت علمی ریاست جمهوری در

نتیجه مورد انتظار که بتواند اقتصاد ملی را متاثر

شتاب دهنده را در این شرکت مادر صنعتی مستقر

حوزه مواد پیشرفته و مواد معدنی هستیم.

بسازد،حاصل نمی شود.

کنیم.

توسط هلدینگ صدرتامین اخذ شد،بهمن ماه
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وی در خصوص اینکه شتاب دهنده صدرفردا

◄ شستا و صدر تأمین متقاضی سرمایه

◄ بومی سازی یک فرایند مهندسی دقیق

چه تفاوتی با شتاب دهنده های دیگر دارد،افزود:

گذاری بر روی ایده هایی هستند که سیر رشد

است که گستره وسیعی از فعالیت را در بر

مسئله محور بودن این شتاب دهنده نکته شاخص

منطقی آنها طی شده باشد

می گیرد و نیاز است کلیه مراحل آن مبتنی بر

است زیرا برای انجام ماموریت اصلی خود که توسعه
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وی در پاسخ به این سوال که چه برنامه هایی

ً
حمیدرضا شاهوردی ادامه داد :بعضا بومی

عضو هیأت مدیره غیرموظف هلدینگ صدر

برای بومی سازی دارید چنین گفت  :بومی سازی

سازی را این طور تعریف می کنیم که هر چیزی را

تأمین در زمینه چالش ها و فرصت های پیش روی

یکی از سرفصل های اصلی فعالیت شتاب دهنده

باید ساخت ،این خطایی بزرگ محسوب میشود

شتاب دهنده صدر فردا نیز افزود :نتیجه گیری

صدر فردا به شمار می رود.
صورت مسئله ها باید در این زمینه بسیار شفاف

زیرا قطعهای یا فرایندی که ارزش اقتصادی ندارد
ً
ساخت آن صرفا هدر دادن زمان،انرژی و  ...است.

از کلیه روش های نو ،توسعه نوآوری و فناوری به
ویژه تحوالت جدید مانند فعالیت شتاب دهندهها

و دقیق تعریف شوند زیرا بومیسازی تنها یک

باید بپذیریم بومی سازی هنگامی فرایندی پایدار

به زمان نیاز دارد تا دوره تکوین آنها طی شود و

عنوان نیست بلکه یک فرایند مهندسی دقیق است

است که مبتنی بر ایجاد منفعت برای بنگاه و کل

نمیتوان انتظار داشت که در زمانی کوتاه نتیجهای

که گستره وسیعی از فعالیت را در بر می گیرد و نیاز

اقتصاد کشور باشد.

مطلوب حاصل شود و این موضوع به دلیل اینکه
ً
بعضا تقاضا برای به نتیجه رسیدن سریع فعالیتها

است کلیه مراحل آن مبتنی بر هوشمندی مدیریت
شود.

البته در راستای بومی سازی چالشهای
جدی هم وجود دارد از جمله ضعیف بودن اعتقاد

وجود دارد ،یک چالش بزرگ به شمار می رود.

یکی از مهمترین مراحل در این روند،تجمیع

بنگاههای تولیدی به بومی سازی به دلیل مشکالت

در خصوص فرصتها ،میتوانم بگویم

توانمندیهاست بدین منظور در شتاب دهنده

طبیعی آن .شاید بسیاری از بنگاه ها معتقد باشند

شتاب دهنده صدر فردا به عنوان یکی از

صدر فردا سعی می شود شرکت های موفق برای

وقتی منابع مالی هست چرا باید کار خودمان

زیرمجموعههای هلدینگ صدر تامین نه تنها می

فعالیت هدفمند در کنار یکدیگر قرار گیرند و

را دشوار کنیم .میدانیم در شرایط معمول کار

تواند در گستره متنوع فعالیت های هلدینگ وارد

بر اساس مدیریت دانش از حاصل هم افزایی

بازرگانی هم ریسک کمتری دارد هم سرعت بیشتر.

شده و با تعریف طرح ها و ایده های جدید زمینه

آن ها سهم مواد و تجهیزات و قطعات داخلی
در بنگاههای تولیدی با رعایت کیفیت و صرفه

چالش بعدی مربوط به تامین کنندگان داخلی
ً
است که گاها معتقدند بنگاه های بهره بردار به هر

تعامل هدفمند و تحوالت جدید را بین هلدینگ و
سایر شرکتها رقم بزند بلکه می تواند دورنمایی

اقتصادی حداکثر شود.

قیمت ،کیفیت و دوره زمانی باید تولید داخلی را به

فراتر از این را نیز تعریف کند و بر اساس رویکرد

خرید خارجی ترجیح دهند.

مسئله محوری،شناسایی چالش های موجود

◄ بومی سازی هنگامی فرایندی پایدار

است که مبتنی بر ایجاد منفعت برای بنگاه و
کل اقتصاد کشور باشد

این ویژگیها فرایند بومی سازی در کشور را
تهدید می کنند.

و آتی و ارائه راهکارهای علمی برای آنها را در
دستور کار قرار دهد.
شماره 265

اسفند 99

39

در گفتوگو با ماهنامه فوالد مطرح شد؛

خانه صمت استانها در بحث
احیاء و فعال سازی معادن
کوچک فعالتر عمل کنند
قیمتگذاری دستوری در صنایع ایجاد
رانت کرده است
■ طاهره گودرزی
بحـث تامیـن مـواد اولیـه شـرکتهای فـوالد سـازی همـواره یکـی از دغدغههـای مدیـران ایـن
شـرکتها و مسـئوالن بـوده اسـت ،در شـرایطی کـه گفتـه میشـود منابـع معدنی و سـنگ آهن
داخـل ایـران بسـیار محـدود اسـت ،نزدیـک به دو سـال پیش پویشـی تحـت عنوان احیـا و فعال
سـازی معـادن کوچـک مقیاس بـه منظور تامین مـواد اولیه شـرکتهای بزرگ راهاندازی شـد که
بـر اسـاس اخبـار ،پویشـی فعـال و موفـق نـام گرفـت .همزمـان ممنوعیت صـادرات سـنگ آهن
از سـوی وزارت صمـت و معاونـت معدنـی وقـت یعنـی جعفـر سـرقینی ،گام دیگری بـرای تامین
مـواد اولیـه مورد نیاز شـرکتهای فوالدی در اسـتفاده از تمـام ظرفیت تولید این شـرکتها بود؛
همزمـان مسـاله عرضـه کل زنجیـره فـوالد در بورس کاال از مسـائل دیگری اسـت که بـه نوعی بر
مسـاله تامیـن مـواد اولیه شـرکتهای فـوالدی تاثیرگـذار خواهد بود؛ بـر همین اسـاس ماهنامه
فـوالد در گفتوگویـی مفصـل بـا حسـن محمـدی ،مدیرعامـل شـرکت پویـش معـادن ذوب آهـن
بـه بررسـی کارآمـدی و یـا ناکارآمـدی پویـش فعـال سـازی و ممنوعیـت صـادرات و نیـز عرضـه
محصـوالت زنجیـره در بـورس کاال پرداختـه اسـت کـه شـرح آن در ادامـه میآید:

▐تصویب ممنوعیت صادرات سنگ آهن
چه تاثیری بر روند تامین مواد اولیه شرکتهای
فوالدی داشته است؟

کنندگان تاثیرگذاری چندانی نداشت.

ذخیره اکتشاف کردیم ،کار اکتشاف سیستماتیک

▐تاثیر پویش فعالسازی معادن کوچک

در رابطه با ذوب آهن صراحتا میتوانم عنوان
کنم که این مساله بی تاثیر نبوده اما تاثیری که به
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بعضا مقداری تقویت هم شد اما بر روی تعداد تامین

کوچک را در اختیار گرفته و حدود یک میلیون تن

مقیاس بر روند تامین مواد اولیه چه اندازه بوده
است؟

به صورت کامل انجام و تقریبا طی یک ماه گذشته
هم عملیات استخراج از معدن را شروع کردیم.
▐این پویش چه اندازه میتواند بر تامین مواد
اولیه تاثیرگذار باشد؟

دنبال آن بودیم را طی یک سال گذشته مشاهده

ما در این پویش شرکت کردیم و در استان

نکردهایم .من بر اساس اطالعاتی که دارم در

اصفهان چند محدوده معدنی به ما معرفی کردند

قطعا میتواند تاثیرگذار باشد چرا که اکتشافات

رابطه با ذوب آهن میتوانم صراحتا اعالم کنم

از این چند محدوده تعدادی نگران مشارکت با

سیستماتیکی که در کشور در مورد سنگ آهن در

که تعداد تامین کنندههای ما افزایش پیدا نکرد و

شرکتهای بزرگ بودند که اگرچه نگرانیهای آنها

عمق زیاد انجام شده صرفا به اکتشافاتی بازمیگردد

همان تامین کنندههایی که به صورت سنتی با ما

بجا نبود اما موضوعات را در استان مطرح کردیم و

که قبل از انقالب و یا در اوایل انقالب از طرف

همکاری داشتند همکاری خود را ادامه دادند که

در قالب شرکت پویش معادن ،یکی از این معادن

شرکتهای روسی و آلمانی انجام شد و بعد از آن
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ما اکتشافات سیستماتیک نداشتهایم و این سونامی
که برای ثبت محدودههای معدنی در کشور راه افتاد
خیلی از افرادی که بخش خصوصی بودند و یا توان
مالی کمتری و فرصت کافی داشتند ،با جستجو در
بیابانها و کوهها معادنی یافته و آنها را ثبت کردند
که با توجه به قانون معادن ما این محدوده در اختیار
آنها قرار گرفته است اما به لحاظ فنی یا مالی امکان
سرمایهگذاری و توسعه آن را ندارند که اگر این بحث
احیا و فعال سازی معادن کوچک به درستی هدایت
شود و بستر مناسبی داشته باشد ،شرکتهای بزرگ
فوالدی میتوانند با مشارکت در این معادن و با
سرمایهگذاری در این معادن ،هم در بحث اکتشاف،
هم استخراج و هم فرآوری به فعال سازی این معادن
کمک کنند.
▐آیا نمونهای از این مشارکتها وجود داشته
که بتوانید اسم ببرید؟
نمونههای زیادی هم در این رابطه وجود
داشته که اتفاقا یکی از آنها موردی بود که خود ما
مشاهده کردیم .معدنی که سال  ۸۳-۸۲ثبت شده
بود تا سال  ۹۹هیچ باری از معدن خروج نکرده
بود ،معدنی که دست یک نفر بود و در بازههای
زمانی مختلف و به دالیل مختلف پروانه اکتشاف و
بهرهبرداری آن تمدید شده بود که ما معدن را با یک
سرمایه گذاری ناچیزی فعال کردیم که میتواند
ساالنه چیزی حدود  ۱۰۰هزار تن سنگ آهن ذوب
آهن را تامین کند .این یک معدن است که اگر ما
بتوانیم تعدادی از این معادن را در استان اصفهان
و یا استانهای همجوار و یا حتی کل کشور در
زمینه سنگ آهن فعال کنیم ،چیزی حدود  ۳۰تا
 ۴۰درصد مواد اولیه شرکتهایی مثل ذوب آهن را
تامین کند.
▐مسیری که پویش تا به امروز پیموده مسیر
درستی بوده است؟
به نظر من مسیری که این پویش تا به امروز رفته
همچنان جای اصالح دارد .اولین بخشی که باید
در این قضیه به آن ورود و کمک کرد ،سازمانهای
صنعت و معدن استانها هستند که متاسفانه در
این قضیه خیلی همکاری خوبی نداشتهاند و این
دغدغه و نگرانی که صاحبان پروانههای معادن
دارند و نگران هستند که با واحدهای فوالدی
شراکت کرده و یا از آنها برای سرمایهگذاری دعوت
کنند ،یکی از اصلیترین دالیلش آن است که

سازمانهای صنعت و معدن استانها نتوانستهاند

فکر میکنم امکان اینکه بخشی از زنجیره به

جایگاه این صنعت و روش را در بحث احیای

خصوص باالدست به بورس وارد شوند ،وجود

معادن کوچک مقیاس اجرا کنند و به همین خاطر

ندارد .فکر میکنم اگر واقعا ساز و کاری ایجاد شده

معدندار نگران است اگرچه گاهی این نگرانی بی

و این اتفاق عملی شود بسیار تاثیر مثبتی خواهد

مورد است اما میتواند درست هم باشد چرا که بر

داشت ولی نیاز است که این مساله هدایت شده

این باورند شرکتهای بزرگ به راحتی میتوانند این

باشد .در پاییندست زمانی که به عرضه محصول

معادن کوچک را در درون خود هضم کرده و عمال

نهایی میرسیم مثل مقاطع طویل ،ورق و یا حتی

دست معدندار را از پروانه قطع کند و به همین

شمش ،دولت بحث ستاد تنظیم بازار را مطرح

دلیل ،بهترین شیوهای که برای اجرای این پویش

میکند و اجازه نمیدهد که عرضه و تقاضا تعیین

وجود دارد از طریق معاونت معدنی سازمانهای

کننده قیمت باشد که این قضیه در نهایت تبعاتش

صنعت و معدن استانهاست که بتوانند تعامل

به سمت باالدست و معدن بازمیگردد و اگر بتوانیم

خوبی بین واحد فوالدی و معدندار برقرار کرده و

تمام این فرآیند را معیارش را در عرضه و تقاضا

اطمینان خاطری هم به معدندار بدهند که در این

بگذاریم ،نتیجه مثبتی خواهیم گرفت.

پروسه صرفا احیای معادن هدف است.
▐وزارتخانه دقیقا چه نقشی در این راستا
داشته است؟
وزیر صمت در بدو ورودش به وزارتخانه ،مصوبهای

▐نظر شما درباره کاهش قیمت پایه شمش در
بورس کاال برای کنترل محصوالت پایین دست
شمش که چندی پیش از سمت وزیر صمت
اعالم شده بود ،چیست؟

اعالم کرد که بر آن اساس ،در بحث فعال سازی

فکر میکنم این شیوهنامههای دستوری برای

معادن اعم از ثبت محدوده تا پروانه بهره برداری

قیمت گذاری که چندان هم تفاوتی نمیکند که

برای معادن راکد و فعال بوده و یک بازه زمانی سه

در صنایع فوالدی باشد یا صنایع دیگر ،صرفا فضای

تا شش ماهه برای معدنداران در نظر گرفته و اعالم

رانتی ایجاد میکند که اتفاقا بیشتر ضرر آن متوجه

شد که در صورت عدم فعال سازی معادن در این

مصرف کننده میشود .در این مورد هم بر این باورم

بازه زمانی ،دولت در نهایت معدندار را خلع ید

که در محصول نهایی یه اختالف قیمت و رانت ۲

خواهد کرد که این مساله هم اگر درست تعبیرو اجرا

تا  ۳هزار تومانی ایجاد خواهد شد که بازار به هیچ

شود در بحث فعال سازی معادن کوچک میتواند

وجه قیمت را پایین نمیآورد و هیچ سودی متوجه

تاثیرگذاری قابل توجهی داشته باشد.

مصرف کننده نهایی نخواهد شد و صرفا واسطهها

▐یکی از بندهای مطرح در شیوه نامه ،در

رانت بسیار بزرگی از این میان برداشت خواهند کرد.

رابطه با عرضه کل محصوالت زنجیره فوالد

با در نظر گرفتن این واقعیت که ما ساالنه حدود ۳۰

از باالدست تا پایین دست در بورس کاال بوده

میلیون تن محصول فوالدی در کشور تولید میکنیم

است ،به نظر شما این مساله در عرضهها چه

که نزدیک به نصف آن در داخل کشور مورد مصرف

تاثیری میتواند داشته باشد؟

قرار میگیرد ،میتوانیم به بزرگی این عدد پی ببریم.
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مدیرعامل شرکت پیشرو معادن ذوب آهن سواد کوه عنوان کرد :

افزایش تولید با حفظ ایمنی در اولویت قرار دارد

زغـال سـنگ از مـواد اولیـه اسـتراتژیک در تولیـد فـوالد بـه روش کـوره بلنـد بـه شـمار مـی رود؛ در سـال  92بـه منظـور تکمیـل زنجیـره
تامیـن در ذوب آهـن اصفهـان ،سـرمایه گـذاری بـرای تملـک و خریـد معـادن زغـال سـنگ در اولویـت کارخانـه قـرار گرفـت و ایـن مهـم در
دوران مدیریـت مهنـدس یـزدی زاده محقـق شـد .بـا توجـه بـه مزایـده فـروش پنج فقـره پروانـه بهره بـرداری معدن زغال سـنگ در اسـتان
مازندران،مطالعـات و بررسـیهای الزم در خصـوص تملـک آن از قبـل آغـاز شـد و خریـد آن هـا در سـال  1399محقـق گردیـد .در رابطـه بـا
میـزان تولیـد و کیفیـت زغـال ایـن شـرکت وبرنامه هـای آینـده و مباحثی از این دسـت با افشـین مختاری مدیرعامل شـرکت پیشـرو معادن
ذوب آهـن سـواد کـوه بـه گفتگـو نشسـتیم کـه حاصـل مصاحبـه در ادامـه از نظر شـما مـی گذرد.
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افشین مختاری گفت:حوزه جغرافیایی معادن

میلیون تن؛معدن کیاسر ،با ذخیره  850هزار

الزم به ویژه در مبحث ایمنی،افزایش تولید صورت

از سوادکوه در جنوب استان مازندران واقع در

تن ؛ معدن تاریک دره ،با ذخیره  520هزار تن

پذیرد.

سلسه جبال البرز مرکزی آغاز و تا معدن کیاسر

و معدن انجیرتنگه با ذخیره  480هزار تن است.

مختاری ادامه داد :از آنجا که تولید این

در شمالیترین شهرستان استان مازندران در

ساختار منسجم،تقویت و تهیه زیر ساختها

شرکت ،زغال سنگ خام است،امکان مصرف

ساری گسترده است،بنابراین با توجه بررسی های

در راستای افزایش تولید

مستقیم آن در ذوب آهن اصفهان میسر نیست

انجام شده ،ذوب آهن اصفهان به این جمع بندی

این مقام مسئول تصریح کرد  :این شرکت

و بایستی فرآوری شود ،لذا پس از تولید زغال به

رسید که به منظور راهبری بهتر مجموعه،شرکت

با توجه به اینکه میزبان حدود هزار نفر پرسنل

شرکت های زغال سنگ البرز مرکزی و معادن

معدنی را در سوادکوه تاسیس نماید .مدیرعامل

است ،بزرگترین مجتمع معدنی در استان

زغال سنگ البرز شرقی که دارای واحد فرآوری

شرکت پیشرو معادن ذوب آهن سواد کوه تصریح

مازندران محسوب می شود و در حال حاضر تولید

جهت شست و شوی زغال می باشند ،ارسال

کرد :معادن مذکور ،حدود  72میلیون تن ذخیره

این مجموعه با ظرفیت اسمی استخراج سالیانه

میشود تا پس از انجام این مرحله و کاهش درصد

قطعی دارد و شامل معادن کارمزد ،با ذخیره 28

معادن یاد شده اختالف دارد ،لذا در نظر است

خاکستر و همچنین ترکیب با سایر زغال ها،تحت

میلیون تن؛معدن کارسنگ ،با ذخیره 42.2

با ایجاد ساختار منسجم و تقویت زیر ساختهای

عنوان زغال سنگ کارمزد و شاهرود به ذوب آهن
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اصفهان جهت مصرف در باتری های کک سازی

از خارج از کشور کاسته می شود .در این راستا

ارسال شود.

افزایش تولید با حفظ موارد ایمنی از اولویت های

وی اضافه کرد  :شرکت پیشرو معادن ذوب آهن

این شرکت به شمار می رود .به منظور رسیدن به

سواد کوه دارای یک واحد دانه بندی است .در این

این هدف ،یک دفتر فنی مجرب جهت تهیه آلبوم

واحد بخشی از زغال که خاصیت کک شوندگی

پیشروی و استخراج مناسب ،تهیه لوازم و مواد

کمتر و ارزش حرارتی بیشتری دارد  ،پس از دانه

مصرفی ،تجهیزات ایمنی متناسب ،اضافه نمودن

بندی به واحد های تولید فروآلیاژ ارسال می شود.

تجهیزات ترانسپورتی داخل تونلی و  ...در دست

با توجه به شروع پروژه تزریق پودر زغال به کوره

برنامه ریزی و انجام قرار دارد.

بلند( )PCIدر ذوب آهن اصفهان،در صورتی که

استخراج سنتی،روند تولید کنسانتره را

از لحاظ کیفی این بخش از زغال سنگ تولیدی،

کاهش داده است

در سـال  97بـا حمایـت ذوب آهـن اصفهـان
قیمـت کنسـانتره زغـال سـنگ بـه صـورت
درصـدی از شـمش فـوالد خوزسـتان تعییـن
شـد و قیمت زغـال خام نیز ضمن وصل شـدن
به قیمت کنسـانتره ،رشـد بیشـتری داده شد.

ً
سنگ هزینه بردار است و معموال بهره برداران

امکان مصرف مستقیم در پروژه مذکور را داشته

مختاری در خصوص برنامه های این شرکت

معادن با توجه به قیمت تمام شده باال ،تمایل

باشد ،به صورت مستقیم به ذوب آهن اصفهان

برای اکتشاف و استخراج زغال بیان کرد:

کمتری در این خصوص دارند و همین موضوع

ارسال می شود.

حوزههای زغالی فعال در کشور شامل حوزه زغالی

کیفیت زغال شرکت پیشرو معادن ذوب آهن

طبس ،کرمان ،البرز شرقی و البرز مرکزی است

نیز روی میزان تولید معادن تاثیر بسزایی دارد.
ً
قیمت فروش کنسانتره زغال سنگ قبال به صورت

سواد کوه،سبب کاهش واردات زغال خارجی

که معادن این شرکت از جمله با کیفیت¬ترین

سالیانه تعیین می شد و قیمت فروش زغال خام

می شود

معادن زغال سنگ در حوزه البرز مرکزی محسوب

نیز به صورت توافقی بود.

وی در پاسخ به این سوال که شرکت پیشرو

می شوند .به طور کلی به استثناء شرکت زغال

در سال  97با حمایت ذوب آهن اصفهان قیمت

معادن ذوب آهن سواد کوه چه میزان از زغال

سنگ پروده طبس که استخراج مکانیزه را انجام

کنسانتره زغال سنگ به صورت درصدی از شمش

مورد نیاز ذوب آهن اصفهان را تامین می کند،

می¬دهد در سایر شرکت ها ،استخراج به صورت

فوالد خوزستان تعیین شد و قیمت زغال خام

چنین گفت  :زغال سنگ جزء مواد اولیه ای است

سنتی صورت می¬گیرد  .دلیل اصلی پایین بودن

نیز ضمن وصل شدن به قیمت کنسانتره ،رشد

که در فهرست تحریم ها قرار دارد و از طرفی نیاز

میزان تولید کنسانتره با توجه به تقاضای آن،

بیشتری داده شد .هدف از این اقدام این بود

کنسانتره زغال سنگ در کشور ساالنه حدود 4

همین موضوع است.از طرفی با توجه به فرسوده

که معادن و شرکت های تولید کننده زغال خام،

میلیون تن است ،اما تولید آن در شرایط کنونی به

بودن تجهیزات و عدم سرمایه گذاری جدید برای

بخشی از درآمد ناشی از این افزایش قیمت را در

کمتر از حدود  1.7میلیون تن میرسد ،بنابراین

تامین آن،قیمت تمام شده زغال سنگ در معادن

خصوص تجهیز معادن و ایمنی سرمایه گذاری

ذوب آهن اصفهان ضمن جذب تمام کنسانتره

باال بوده و این موضوع مزید بر علت برای کاهش

کنند ،ولی به نظر می رسد این اقدام خیلی

زغال سنگ موجود در کشور،کسری نیاز خود را از

تولید شده است.

جدی صورت نگرفته است و معادن خریداری

طریق واردات تامین می کند .از آنجایی که کیفیت

حمایت ذوب آهن اصفهان از قیمت

شده توسط ذوب آهن نیز از این موضوع مستثنی

زغال سنگ تولیدی منطقه در سطح مناسبی

کنسانتره زغال سنگ با درصدی از شمش

نبودند .به طور کلی برنامه ریزی برای ارتقاء تولید

است به هر میزان که شرکت پیشرو معادن ذوب

فوالد خوزستان

باید ضمن ایجاد بستر ایمنی در معادن با فراهم

آهن سواد کوه بتواند تولید معادن تحت تملک

وی گفت :در اکثر معادن به علت نداشتن آلبوم

کردن ابزار و تجهیزات الزم ،با توزیع صحیح و

خود را افزایش دهد و به ظرفیت اسمی مندرج در

تولید سالیانه و یا انحراف آلبوم با فعالیتهای
ً
انجام شده معموال میزان آماده سازیها با میزان

به کارگیری نیروی انسانی صورت پذیرد تا از
این طریق تولید زغال مطابق با ظرفیت اسمی

میزان از نیاز ذوب آهن به واردات زغال سنگ

استخراج متناسب نیست،زیرا آماده سازی زغال

پروانههای بهره برداری معادن انجام گیرد.

پروانه بهره برداری معادن نزدیک کند ،به همین
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با افزایش قیمت انرژی ،انگیزهای برای
سرمایهگذاری در تولید فوالد باقی نمیماند

به دنبال رایزنیهای مجلس برای کاهش یا حذف
یارانه انرژی که به شرکتهای تولید کننده فوالد

همانطور که گفتم یکی از مواردی که ما دنبال

نمایندگان مجلس میگویند سود حاصل از

تعلق میگرفت ماهنامه وفوالد در گفتوگویی با رضا

آن هستیم ،مزایا و مشوقی برای سرمایهگذار است و

صادراتی که نصیب شرکتهای تولید کننده

شهرستانی،عضوهیاتمدیرهانجمنتولیدکنندگان

در بخش فوالد یکی از این موارد خود قیمت انرژی

میشود آنقدر زیاد است که دیگر نیازی به حمایت

فوالد کشور این تصمیم مجلس را بررسی کرد که

است؛ قیمت انرژی در سطح جهانی حدود 10

ندارند .پاسخ شما به این موضوع چیست؟

مشروح آن را در ادامه میخوانید.

درصد هزینه است و این رقم در ایران حدود 2درصد

این موضوع مطلقا درست نیست زیرا سود حاصل

است .برخی میگویند قیمتها باید به سطح جهانی

از صادرات نصیب کل زنجیره خواهد شد و فوالدساز

برسد .باید در پاسخ این افراد گفت در اوکراین قیمت

به تنهایی نفع نمیبرد .حتی خود دولت هم از آن

یکی از دالیلی که در ایران سرمایهگذاری در

انرژی 3و نیم سنت یعنی40درصد قیمت بینالمللی

نفع میبرد زیرا ضریبی از قیمت این صادرات به خود

فوالد را برای افراد توجیهپذیر کرده است ،داشتن

حساب میشود .در نتیجه کسی که بخواهد سرمایه

دولت برمیگردد .لذا اینگونه نیست که بگوییم تمام

سنگ آهن و انرژی ارزان است؛ چرا که اگر بخواهیم

گذاری کند قطعا به سراغ کشورهایی میرود که

سود برای فوالدیها است .در واقع با حذف یارانه

موارد دیگر چون تحریمها ،قانون کار ،بهره بانکی،

مزایای بیشتری برای این کارداشته باشند لذا اگر این

اصال سودی نخواهد ماند و تولید کاهش خواهد یافت

نابه سامانیهای برق و گاز و قطعیها در تابستان

اتفاق بیافتد ،نه تنها به هدف تولید 55میلیون تن

چون خود فوالد بخاطر معضالتی که ذکر کردم سود

و زمستان را در نظر بگیریم ،مزایایی که برای تولید

نخواهیم رسید بلکه حتی در شرکتهایی که در حال

زیادی ندارد.

بسیار کمتر است و دیگر چه انگیزهای باقی میماند

فعالیتهستند،کمبودخواهیمداشت.

حذف یا کاهش انرژی ارزان چه ضربهای به
صنعت فوالد کشور خواهد زد؟

44

جهان به چه صورت است؟

قیمت150تومانمحاسبهمیشود.

برای اینکه کسی در ایران تولید فوالد داشته باشد؟

با افزایش قیمت انرژی آنطور که صحبت شده

باالخره باید مشوقی برای سرمایهگذاری وجود داشته

است هزینه تمام شده انرژی برای تولیدکننده چه

باشد.

مقدار خواهد بود؟

فکر میکنید مجلس سرانجام در این رابطه چه
تصمیمیخواهدگرفت؟
متاسفانهماازروندخبرنداریمچراکهبنظرمیرسد
تصمیمگیران در مجلس در رابطه با این موضوع افراد

گفته میشود تولید کنندگان فوالد در کشور

یارانهای که در نظر گرفته شده است برای برق

واردی نیستند .تنها میتوانم بگویم از این مجلس

باید قیمتهایی متناسب با قیمتهای جهانی

هفت سنت است و هفت سنت نسبت به 25هزار

هیچ چیزی بعید نیست و حتی سر در نمیآوریم که

پرداخت کنند .مقایسه قیمت انرژی در ایران و

تومان حدود 2هزار تومان است؛ در صورتی که اکنون

این موضوع از کجا آب میخورد.
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ن در ایران
نگاهی به فراز و نشیب راه اندازی ذوبآه 

از کوره آهن � تراشی ام�ین الضرب
ف
اص�هــــان
ن
� تـا کار�خ ـا� نه ذوبآهـ 
◄ سمیه متقی

▲  23اسفند سال  * 1346آغاز عملیات اجرایی ذوب آهن اصفهان  /دشت طبس

 ۲۳اسفند ۱۳۴۶؛ مقامات و مسئوالن اصفهان ازجمله استاندار ،امیرعلی شیبانی مدیرعامل ذوبآهن در فرودگاه به قصد استقبال از میهمانان
جمع شده بودند؛ ساعت  9صبح هواپیمای آنها به زمین نشست و دقایقی بعد هلیکوپتر انتقال دهنده آنها به محل کارخانه ذوبآهن اصفهان
از جا برخاست .کارگران و نمایندگان شرکتهای طرف قرارداد در محل حضور داشتند .پس از فرود هلیکوپتر در محوطه کارخانه مراسم آغاز
شد و کارخانه ذوبآهن با شرح بخشی از تاریخچه این آرزوی دیرینه افتتاح شد.
ن در کشور اشاره شد؛ تاریخچهای که به
در این آیین بیش از هر چیز به سختیهای راه و تاریخچه پر فراز و نشیب تأسیس صنعت ذوبآه 
چندین و چند دهه قبل باز میگشت .
در این گزارش نگاهی گذرا خواهیم داشت به آنچه بر سر پایه گذاری این صنعت در ایران در ادوار گوناگون آمد.

ام� ین الضرب و کوره آهن � تراشی

امین الضرب برای اجرای این طرح منطقهای

هزار تومان محکوم کردند .اینگونه شد که اولین

اولین برنامهها و پیشنهادات برای ایجاد ذوبآهن

در «آمل» را مدنظر گرفت و در ابتدای کار یک کوره

ن در ایران در همان
تالش برای ایجاد ذوبآه 

به زمان ناصر الدین شاه قاجار باز میگردد .زمانی

 8متری با ظرفیت  15تن آهن در شبانه روز را از

ابتدای کار متوقف یا به عبارتی در نطفه خفه شد.

که «محمدحسن امین الضرب» دستی در صنعت

فرانسه خریداری و نصب کرد .همچنین او توربین

داشت و به نوعی در زمره کارآفرینان بود .او به دیدار

بخار ،کورههای دمشی و سایر تجهیزات را نیز از

ناصرالدین شاه شرفیاب شد و از شاه وقت اجازه

این واحد فوالد فرانسوی تهیه کرد .شروع این کار

انحصاری کارخانه ذوبآهن ،که در ابتدا به «کوره

بحثها و نگرانیهایی را در بازار این کاال و واردات

ن به
دومین تالش برای ایجاد کارخانه ذوبآه 

آهن تراشی» شهرت یافته بود؛ را به مدت  30سال

آن ایجاد کرد و به مرور زمزمه مخالفت با آن به

شکل سنتی آن به آخرین سال حکومت ناصرالدین

درخواست کرد؛ اگر چه مخالفان این درخواست

گوش رسید .این مخالفتها تا جایی پیش رفت

شاه باز میگردد« .مرتضی قلیخان صنیعالدوله»،

کم نبودند اما در نهایت او توانست مجوز مورد

که به ناگاه امین الضرب به جرم تقلب در ضرب

داماد مظفرالدین از بارزترین فناوران ایران در آن

نظرش را در سال  1877میالدی( )1266به دست

سکه متهم و به زندان افتاد؛ اموالش را نیز به جرم

دوره که اولین رئیس مجلس ملی ایران و از تدوین

آورد.

همکاری با بیگانگان توقیف و او را به پرداخت 765

کنندگان قانون اساسی مشروطه هم بود در کنار

ن در
سر� نوشت محتوم ذوب آه 
عصر �قا�ج ار
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برنامههای تحول طلبانه اش در فضای سیاسی در

گرفت اما یک سال بعد از تاجگذاری رضاشاه،

خاطرات فرخ در علت استعفایش آمده است:

انتقال صنایع نوین غربی به ایران نیز ید طوالیی

مستوفیالممالک در برنامه دولت خود به مجلس

«محمود بدر(وزیر دارایی) وقتی پول در اختیارم

داشت .مشهور است که او برای انتقال صنایع

شورای ملی وعده تاسیس کارخانه ذوبآهن

نمیگذاشت و عرصه را بر من تنگ میکرد ب ه ناچار

نساجی ،کبریت سازی و تولید قند به ایران تالش

در ایران را مطرح کرد .در همان سال قانونی در

باید از کابینه خارج میشدم».

بسزایی داشته است .عالوه بر این موارد او همان

مجلس به تصویب رسید که براساس آن دولت

ن در ایران
سالها پیگیر راه اندازی صنعت ذوبآه 

مکلف بود چهار میلیون و  ۵۰۰هزار تومان از محل

هم بود که پس از ترور شاه دست از کار نکشید و

عایدات قند و شکر را به تأسیس کارخانه ذوبآهن

رفتن فرخ کار را در امین آباد ناتمام گذاشت

در دوران مظفرالدین شاه نمونهای از کوره « آهن

اختصاص دهد .بر این میان «مسیوهارتمان»

اما این به معنای پایان تالشها برای دستیابی به

تراشی» را در منطقه داوودیه فعلی نصب کرد.

در سال  1306ه .ش .و «مسیو مارتن» در سال

این صنعت نبود؛ رضاشاه به دنبال دستیابی به

سنگآهن این کوره از کوههای «پس قلعه» با

 1308ه .ش .از طرف وزارت فواید عامه در راستای

این آرزو و ایجاد کارخانه ذوبآهن و آوردن صنعت

چهارپایان حمل و به کارگاه منتقل و زغالسنگ

مطالعات ضروری برای احداث واحدهای تولید

فوالد به ایران پیش از جنگ جهانی دوم ،رایزنی

آن هم از منطقه شمشک استخراج میشد .این

آهن و فوالد در ایران انتخاب شدند.

برای قرارداد با کمپانی «دماگ-کروپ» آلمان را

تالش با کارشکنی قوای روس و انگلیس و در رقابت

 4سال از این برنامهریزیها گذشت و گویا این

در سال  1317آغاز کرد.این قرارداد میتوانست

با رقبای خارجی شکست خورد .نبود نیروی ماهر،

تصمیمات رو به فراموشی گذاشته بود تا اینکه بر

موجب احداث یک کارخانه  15هزار تنی ذوبآهن

هزینه باالی حمل و نقل و واردات فوالد ارزان دست

همین اساس تصمیم بر آن شد مهدی فرخ ،اولین

در ایران شود .در ابتدای کار آلمانها محل احداث

به دست هم دادند که این سرنوشت باردیگر برای

وزیر صناعت که آن روزها والی آذربایجان است،

این کارخانه و نصب ماشین آالت آن را حوالی

ن در ایران رقم بخورد.
تاسیس ذوبآه 

برای چنین کاری به تهران فراخوانده شود .او را

ورامین ارزیابی کردند و کار شروع شد .به مرور

به تصدی اداره صناعت منصوب کردند تا مساله

کارها در حال انجام بود و همه چیز آماده کلنگزنی

ذوبآهن در دستور کار و اقدام عاجل قرارگیرد.

نخستین کارخانه ذوبآهن بود که متصدیان امر

سه ماه بعد ،اولین کلنگ تاسیسات کارخانهای

رضاشاه را به ورامین دعوت کردند تا فرمان ساخت

اگرچه تالشها برای دستیابی به صنعت

ی شهربانو» واقع در
در امینآباد «پشت کوه بیب 

این کارخانه را صادر کند.ولی در نهایت تصمیم

ن با ناکامیروبرو شده بود اما اهمیت
ذوبآه 

شهرری به زمین خورد؛ اما با همه این تالشها،

این شد که محل کارخانه عوض شود .امانالله

دستیابی به این صنعت مانع از تالشهای بعدی

سایر مقامات در کارشکنی برای تامین اعتبار و

میرزا (جهانبانی) عهدهدار اداره صناعات کشور

نشد  .هرچند جنگ جهانی اول و نا آرامیهای

امکانات کم نگذاشتند و همین موجب شد که

درباره انتخاب محل جدید و بسته شدن قرارداد با

داخلی فرصت را از بسیاری از توسعه طلبان ایران

فرخ قهر و کار را نیمهتمام رها کند .در بخشی از

این کنسرسیوم به ابوالحسن ابتهاج که در آن زمان

رضا شاه و دستور سا�خ ت کار�خ ا� نه

ذوبآهن

46

� تالش � نا ف�ر�ج ام سا�خ ت ذوب آهن

شماره 265

اسفند 99

Scientific-Cultural-Social Magazine
Esfahan Steel Company

دبیر شورای اقتصادی دولت بود چنین گفت  :شب

میان نماینده شرکت آلمانی بر این موضوع تاکید

رضاشاه از حکومت خلع شد و فرزندش محمدرضا

و روز با نمایندگان دماگ  -کروپ مذاکره کردند و

میکند که «به دلیل اینکه معادن سنگآهن شمال

روی کار آمد اما به محض آرام شدن جهان دولت،

قرارداد ذوبآهن را در کرج ،با هزینه  ۲۳میلیون
ً
مارک ،امضا کردند .بدون اینکه واقعا بدانند چه کار

فقط توان تأمین دو سال از نیاز این کارخانه را دارد

غالمعلی فریور را مامور کرد که ماشینآالت

که همین میزان هم از کیفیت مناسبی برخوردار

خریداری شده را به ایران بیاورد .او ترتیب حمل را

میکنند».

نیست؛ این طرح عملی نیست ».عالوه بر این

داده و چندین تن ماشینآالت زنگزده و فرسوده

ابتهاج هم درباره این قرارداد معتقد بود:

زغالسنگ منطقه هم بهعنوان سوخت کارخانه

به ایران تحویل داده و در سولههایی که در کرج

«امضای قرارداد با این شرکت که از بزرگترین

کیفیت مناسبی نداشت .بنابر خاطرات ابتهاج تنها

برای ذوبآهن ساخته شده بود ،جهت بررسی و

شرکتهای صنعتی آلمان بود با عجله و بدون

دلیل انتخاب چنین محلی برای احداث کارخانه

مطالعات بعدی و استفاده ،نگهداری شد .در نهایت

مطالعه کافی انجام شد و در نتیجه محل نامناسبی

فرمان همایونی بود .در بیان علت این تصمیم

مطالعات بر آنچه باقی مانده بود انجام گرفت که

در کرج برای این کار تعبیه شد  ...برای اجرای

نماینده شرکت آلمانی به نماینده ایران گفته بود که

نشان داد این ماشینآالت آنقدر زنگزده و فرسوده

چنین طرحی الزم بود مطالعات بسیار دقیقی،
ً
مخصوصا از نظر تعیین محل مناسب برای احداث

«به ما گفتند شاه دستور داده محل کارخانه باید

است که قابلیت استفاده برای ساخت کارخانه

همین جا باشد و ما نیز به ناچار قبول کردیم».

ذوبآهن را ندارد .بنابراین این تالش برای تاسیس

کارخانه به عمل بیاید ،به طوری که دسترسی به

باالخره با تمام این فراز و فرودها کار احداث

معادن سنگآهن و زغالسنگ و آب مورد نیاز آسان

کارخانه آغاز و بخشی از ماشین آالت در این

باشد».

تاسیسات نصب شد .چندی نگذشت که جنگ

ن هم به در بسته خورد.
کارخانه ذوبآه 
�غ ر�بیها کمر � به � ناکام سازی ا� یران
ن � بستند
در احداث کار�خ ا� نه ذوبآه 

در آن دوران ،بانک جهانی با احداث ذوبآهن

جهانی دوم از راه رسید و باردیگر همه معادالت

در کشورهای در حال توسعه مخالف بود و مدعی

ن بر هم زد .کشتی حامل
را برای احداث ذوبآه 

پس از این اتفاقات ،برای مدتی پیگیری

بود که این صنعت تاثیرات مخربی برای این

ن کرج در راه انتقال از
قطعات کارخانه ذوبآه 

ن متوقف شد اما با ورود
برنامههای احداث ذوبآه 

کشورها به همراه دارد .با وجود چنین شرایطی

بندرهامبورگ به طرف مدیترانه و به مقصد ایران

به دهه  30باردیگر مجموعهای از مطالعات پیرامون

اسماعیل زنجانی بهعنوان سرپرست کار تعیین شد

در نزدیکی سواحل مصر توسط ارتش انگلیس و

احداث کارخانه در شهر ازنا در استان لرستان و

و یک متخصص فرانسوی هم مامور همکاری با او

متفقین مصادره و به حبشه برده ؛ قسمتی مفقود

سپس در کرمان با همکاری شرکت آلمانی صورت

شد تا در تیمیدو نفره مطالعات الزم را برای ایجاد

و بقیه به اتیوپی منتقل و در آنجا رها میشود .به

گرفت .که به موجب آن در سال  ۱۳۳۷ابتهاج

این کارخانه در محوطهای در کرج انجام دهند.

عبارتی طی این برنامه گسترده تنها حدود ۸۵۰۰

اعالم کرد نمایندگان کروپ برای از سر گیری

رایزنیها میان نماینده ایران(ابتهاج) و دماگ کروپ

تن از مواد و لوازم کارخانه ذوبآهن که  ۲۵۰۰تن

ن به تهران
فعالیتهای مربوط به احداث ذوبآه 

بر اساس همین مطالعات ادامه پیدا کرد .در این

آن مواد نسوز بود به ایران وارد شد .در این سالها

میآیند .در اردیبهشتماه سال  ۱۳۳۸گروهی
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▲ سال  * 1349مراحل ساخت فوالدسازی

از کارخانه کروپ به تهران آمدند و موضوع تامین

اواخر دهه  30به همت جعفر شریف امامیوزیر

اعتبار جهت احداث ساختمان کارخانه ذوبآهن

صنایع و معادن و رایزنیهایی که از سوی این وزارت

مورد بررسی قرار گرفت .دکتر ارهارد وزیر اقتصاد

خانه اتفاق افتاد باردیگر

ایران بسته میشود.
هم �قرارداد � بسته شد و هم روسها

دولت آلمان با پرداخت اعتباری به مبلغ ۸۰۰

هیاتی از کارخانه کروپ آلمان به ایران آمده

میلیون مارک برای کلیه هزینههای مراحل مختلف

و درباره کارخانه ذوبآهن مشغول مذاکره

پروژه ذوبآهن ایران موافقت کرد اما اعتباری که

شد .مذاکره کنندگان آلمانی در هتل هیلتون

دهه  40با تغییرات گسترده در فضای سیاست

ابتدا به ایران داده میشد  ۳۶۰میلیون مارک بود.

مستقر شدند و قرار بر این بود فردای آن روز متن

خارجی و اقتصاد همراه شد؛ دولت سرخورده از

کمیبعد در اوایل اسفندماه  ۱۳۳۸گروه دیگری

توافقنامه تنظیم شده به امضای طرفین برسد.

رفتار کارشناسان آلمانی عزم خود را جزم کرد که به

از کارشناسان آلمانی به ایران آمدند و مذاکرات

همان شب بنا بر اظهارات رضا نیازمند ،تلفنی از

دور از چشم غربیها به تولیدات صنعت ذوبآهن

با سازمان برنامه ۱۰روز ادامه پیدا کرد اما گویا

دفتر رئیسجمهور آلمان به آنها میشود و به آنها

دست یابند .در این دهه وزارت اقتصاد با ادغام

برنامهها خوب پیش نرفته بود که در همین زمان

دستور میدهند که قرارداد را امضا نکنند و فوری

سه وزارتخانه صنایع و معادن ،بازرگانی و اقتصاد

خبرهایی مبنی بر عدم اعطای اعتبار الزم از سوی

به آلمان برگردند .کارشناسان آلمانی گویا در پاسخ

تاسیس شد و علینقی عالیخانی سکان اقتصاد

سازمان برنامه برای ساختمان کارخانه ذوبآهن

گفته بودند که هواپیمایی که ما را به سرعت از ایران

و تولید کشور را در دست گرفت .همین زمان بود

منتشر شد.

خارج کند ،وجود ندارد .بر همین اساس دولت

که به مرور روابط شاه با روسها بیشتر شد و گویا

آلمان هواپیمایی اختصاصی برای آنها میفرستد و

در همین رفت و آمد شاه به مسکو بود که جرقه

آنها را به آلمان بازمیگرداند.

همکاری صنعتی میان دو کشور برای احداث

در ابتدا سازمان اظهارنظری در این زمینه
نکرد اما در نهایت با تایید این اخبار اعالم کرد که

کمو� ن� یست � بازی در � ن� یاورد� ند

 «:بر اساس مذاکرات اجرای مرحله اول صنعت

ساعت  9صبح ،وزیر صنایع و معادن وخبرنگاران

ن زده شد .اگرچه همه مذاکرات
کارخانه ذوبآه 

ذوبآهن چهار سال به طول میانجامد و هزینه آن

در وزارتخانه منتظر کارشناسان آلمانی برای امضای

مخفیانه بود اما رفت و آمد کارشناسان روس به

بنابر چهار میلیارد و  ۶۸۰میلیون ریال پیشبینی

رسمیقرارداد بودند؛ وقتی خبری از آنها نشد؛

ایران ،غربیها به ویژه امریکاییها را مشکوک کرد.

میشود اما در قانون برنامه هفتساله دوم برای

شریفامامیمیگوید که «به هتل محل اقامت

به گفته نیازمند که در آن زمان مدیرعامل سازمان

تاسیس کارخانه ذوبآهن به ظرفیت  ۶۰الی ۹۰

آنها (هتل هیلتون) تلفن کنید ببینید کارشناسان

گسترش و نوسازی صنایع ایران بود؛ در ابتدا

هزار تن در سال اعتباری به میزان دو هزار میلیون

آلمانی کجا هستند ».که متصدی هتل پاسخ

امریکاییها تالش کردند اطالعاتی از محمد یگانه

ریال تصویب شده است ».در نهایت برای پرداخت

میدهد« :دیشب آلمانیها لوازم خود را جمع

که از مدیران ارشد وزارت اقتصاد بود ،به دست آورند

اولین پیشقسط قرار شد چند کارخانه داخلی

کردند ،حساب هتل را دادند و ساعت  10شب به

اما او دعوت به سفارت آمریکا را نپذیرفت .پس از آن،

کشور به فروش برسد اما فروش این کارخانهها

کشورشان رفتند» بعدها معلوم میشود که پیش

عالیخانی را به سفارت دعوت کردند؛ علیخانی هم

عملی به نظر نمیرسید .زیرا آنها چند کارخانه

از تماس با مذاکره کنندگان آلمانی ،رئیسجمهور

که حدس میزد داستان از چه قرار است به همراه

کوچک بودند که روی دست دولت مانده بودند.

آمریکا به رئیسجمهور آلمان تلفن کرده و گفته

مهندس اصفیا رئیس سازمان برنامه به مهمانی آنها

بنابراین با شرایط پیش آمده و اعالم نظر سازمان

است «اگر قرارداد تاسیس ذوبآهن امضا شود،

رفت .سئوالها درباره آمد و رفت کارشناسان روس

برنامه ،دستیابی به این هدف به آینده موکول شد.

ما آهنهای تولیدیمان را که در شیکاگو تولید

در ایران به میان میآید؛ عالیخانی هم اگر چه هنوز

میکنیم ،نمیتوانیم بفروشیم .بنابراین دستور

قراردادی میان دو کشور امضا نشده بود؛ مدعی

بدهید اینها برگردند » .به این ترتیب پرونده شرکت

ن را با روسها
شد که همین امروز قرارداد ذوبآه 

آ�غ از دو� باره مذاکرات

48

ن در
کروپ آلمانی برای ساخت کارخانه ذوبآه 

شماره 265

اسفند 99

Scientific-Cultural-Social Magazine
Esfahan Steel Company

� برآورده شدن � یک رؤ� یا
البته در تمام سالهای بعد از امضای قرارداد
ن این موضوع
تا شروع به فعالیت کارخانه ذوبآه 
از امریکاییها مخفی ماند تا دخالت آنها موجب
برهم خوردن روابط ایران و شوروی نشود .تا اینکه
عملیات ساختمانی اسفندماه سال  1346با
حضور شاه ،وزیر دربار ،نخست وزیر ،وزیر اقتصاد
و مقامات و مسئوالن اصفهان به صورت رسمیآغاز
به کار کرد.همانجا که سخنان محمدرضا پهلوی
همراه با گله گذاری و انتقاد از عملکرد غربیها
انجام شد .پس از او ،عالیخانی در جایگاه ایستاد
و نقش ذوبآهن اصفهان را در تحوالت آتی صنعت
کشور ترسیم کرد« :بیگمان امروز برای همه
ملت ایران روز بزرگی است چرا که با اراده و همت
ملی یکی از آرزوهای دیرینه ملت صورت عمل به
خود میگیرد .ولی از آن باالتر امروز را باید بحق
نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی و صنعتی ایران
دانست .با پیدایش این واحد غولآسا ن ه تنها به نحو
منعقد کردیم و به این شکل مانع از ادامه پیگیریها

داده بود؛ حدود  11ناحیه در اطراف اصفهان از

و تالش برای نفوذ امریکاییها در مذاکرات فیما

نظر زمین شناسی ،مهندسی ،شبکه ارتباطی،

بین ایران و شوروی شد .در نهایت قرارداد ذوبآهن

آب ،گاز ،برق مورد لزوم ،نیروی انسانی و سایر

در روز  ۲۲دیماه  ۱۳۴۴به امضای طرفین رسید و

عوامل فنی اقتصادی و اجتماعی مورد ارزیابی

در  ۲۳دیماه  ۱۳۴۴به تصویب مجلس رسید

قرار گرفت .در نتیجه دشت طبس واقع در شمال

و عملیات اجرایی آن توسط شرکت تیاژپروم

قریه ریز در  45کیلومتری جنوب غربی اصفهان

اکسپورت ( )Тяжпромэкспортآغاز شد.

به فاصله  5کیلومتری زاینده رود مناسب ترین

عالوه بر آن قرار بر این شد که روسها کارخانه

ناحیه تشخیص داد شد که قرار بر این شد کارخانه

ماشینسازی هم در اراک بسازند و یک خط لوله

ن اصفهان به ظرفیت  600-500هزار تن،
ذوبآه 

گاز از چاههای نفت در جنوب ایران تا رودخانه

قابل توسعه در مرحله اولیه تا  1.9میلیون تن و

ارس ،سرحد شوروی با ایران بکشند .نیازمند

در مرحله بعد تا چهار میلیون تن توسط مهندسان

در این زمینه نیز چنین نوشته است«:برای اینکه

روسی ساخته شود.

دولت ایران بداند روسها چه اندازه از گاز را

نگرانی عمده دولتمردان در ایران و کشورهای

مصرف میکنند ،کنتوری نصب شده بود تا بانک

غربی این بود که ایران در دام یا دامان کمونیست

مرکزی ایران با مشاهده میزان گاز مصرفی قیمت

بیفتد اما گویا روسها خود در برابر این نگرانی پیش

صادرات گاز به شوروی را محاسبه و به این کشور

دستی کرده و بر روابطی منطبق با حسن نیت تاکید

اعالم کند .روسها هم وقتی که ماشینآالت را به

داشتند.

ما تحویل میدادند بانک مرکزی قیمت آن را در
دفاترش مینوشت تا حسابها پایاپای بشود...

نیازمند در این زمینه مینویسد«:روسها هم
ً
قواالنصاف خوب کار میکردند و اصال دنبال
الح 

احداث ذوبآهن باعث شد ،پس از سالها روابط

کمونیست بازی نبودند .روسها قول داده بودند

ایران و شوروی که همیشه غیردوستانه بود ،خوب

و گفته بودند مطمئن باشید که ما کمونیستبازی

و دوستانه شود».

و جاسوسی درنمیآوریم .باالخره بعد از یک عمر

بر اساس تحقیقاتی که این شرکت در اواسط
سال  1344با همکاری کارشناسان ایرانی انجام

اطمینان نداشتن و دشمنی ،روسها با ما به
اصطالح رفیق شده بودند».

بیسابقهای بر قدرت صنعتی و فنی کشور افزوده
میشود بلکه چهره مناطق مرکزی ایران دگرگونی
فاحشی مییابد.
به خاطر این طرح برنامههای زیربنایی
عظیمیبه صورت ساختمان سدشاهعباس کبیر،
راهآهن اصفهان به یزد و کرمان ،توسعه شبکه برق
و غیره در سراسر این منطقه در دست اجراست».
 4سال بعد در نیمه اول دیماه با ایجاد کارگاههای
ککسازی ،اگلومراسیون و کوره بلند شماره ۱
بهرهبرداری از مجتمع با تولید چدن آغاز شد.
یک سال پس از آن تولید محصوالت فوالدی
نیز با راهاندازی بخش فوالدسازی و مهندسی
نورد با ظرفیت  ۵۵۰هزار تن در سال شروع
به کار کرد و در روز  ۲۳اسفند ۱۹۷۴( ۱۳۵۱
میالدی) آلکسی کاسیگین ،رییس شورای وزرای
شوروی ،برای حضور در مراسم گشایش و افتتاح
کارخانه ذوبآهن اصفهان به همراه دخترش وارد
تهران شد.متعاقب آن در سال  ۱۳۵۱کارهای
ساختمانی و اجرایی طرح توسعه برای رسیدن به
ظرفیت  ۱٬۹۰۰٬۰۰۰تن فوالد در سال با احداث
کورهبلند شماره  ۲و توسعه بخشهای مختلف
آگلومراسیون ،ککسازی ،فوالدسازی ،نورد و ...
آغاز شد؛ و عملیات ساختمانی مجتمع چدن در
سال  ۱۳۵۷به اتمام رسید.
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ارزيابي فاكتورها و پيش بيني قيمت
مدیریت مهندسی فروش و توسعه بازار

شمش
بازار شمش منطقه  CISتا پایان هفته پیش
ً
نسبتا به ثبات رسید .تامین کنندگان و خریداران
ترجیح می دهند تحوالت بعدی بازار قراضه را
بررسی کنند .عالوه بر این ،صادرکنندگان قراضه
با توجه به پایان تعطیالت در چین ،امید زیادی
به فعالیت بیشتر در بازار شمش آسیا دارند .جو
روانی بازار تا حد زیادی مثبت باقی مانده و اکثر
تأمین کنندگان منتظر افزایش قیمت هستند،
اما میزان افزایش آن به پویایی بخشهای گفته
شده بستگی خواهد داشت .شمش تولیدي
 CISبراي ماه مارس در سطح قیمت 555-560
دالر درهر تن  FOBدریای سیاه (در مقابل 550
دالر در هر تن  FOBدر هفته پیش تر) پيشنهاد
شده است .محصوالت نیمه نهایی با سطح
قیمت  570-575دالر در هر تن  CFRبرای
ترکیه در دسترس بود ،اما تاکنون تمایل چندانی
به خرید مشاهده نشده است .فعالیت تجاری
در بازار شمال آفریقا نیز ضعیف بود .به نقل از
يكي از منابع آگاه "برخی از مصرف کنندگان در
تونس در حال بررسي بازار بودند و فوالدسازان
الجزایری منتظر تصمیم دولت در رابطه با
عوارض گمركي هستند " .واردات شمش CIS
همچنان در آسیا انجام نمی گردید ،زیرا عرضه
کنندگان قصد دارند بعد از بازگشت بازار چین
به حالت عادی پس از تعطیالت ،با قیمت های
پیشنهادی باالتری وارد این بازار شوند .قبل از
تعطیالت ،شمش روسی با قیمت  560دالر در
هر تن  CFRخریداری می گردید .پیشنهادات
سایر تامین کنندگان ،به ویژه هند و اندونزی ،در
سطح قیمت  567-580دالر در هر تن  CFRدر
جنوب شرقی آسیا ارائه می شد.
در عین حال ،چشم انداز بازار ،مثبت است،
اما پیش بینی میزان افزایش قیمت هنوز دشوار
است .به گفته يك منبع بازار "در هفته جاری با
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شمش
تاریخ

سی اف آر آسیا
دالر/تن

سی اف آر ترکیه
دالر/تن

فوب دریای سیاه
دالر/تن

داخلی چین
دالر/تن

 03بهمن

597/5

595

563

537/5

 10بهمن

582/5

575

550

543

 17بهمن

547/5

552/5

545

542

 24بهمن

548/5

565

540

545

 01اسفند

585

573

550

580

معامالت جدید قراضه ،وضعیت واضح تر خواهد

فعالیت های تجاری و عدم چشم انداز مشخص،

شد .بازار دوباره شروع به صعود خواهد کرد ،زیرا

فعاالن بازار ارزیابی روزانه قيمت شمش صادراتی

چین ممکن است هر دو نوع محصوالت فوالدی

 CISرا بدون تغییر ،روی  550دالر در هر تن FOB

میانی و قراضه را وارد کند " .با توجه به ضعف

دریای سیاه حفظ نمودند.
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میلگرد و کالف
تولیدکنندگان میلگرد ترکیه از افزایش مجدد
قیمت های پیشنهادی خود به خریداران محلی
خبر دادند .تامین کنندگان با بهبود قیمت های
قراضه وارداتی حمايت شدند .به نقل ازكارشناسان
آگاه در اواخر هفته گذشته ،شركت  ICDASترکیه
قیمت های پیشنهادی میلگرد داخلی را روزانه 50
لير در هر تن افزایش داد و به  5120ليردرهرتن
 EXWبیگا و 5200ليردرهرتن  CFRمرمره
رساند .با در نظر گرفتن بهبود نرخ لیر  ،قيمت
هاي پیشنهادي تعيين شده برحسب دالر از
سوی تولیدکنندگان با  12دالر در هر تن افزايش،
به  624دالر در هر تن  EXWبیگا و  634دالر در
هر تن  CFRمرمره رسید .سایر تامین کنندگان
میلگرد نیز تصمیم گرفتند روند صعودی قیمت
را ادامه دهند .کارخانه ها به طور کلی سعی می
کردند محدوده  620-635دالر در هر تن  EXWرا
حفظ کنند (در مقابل سطح قیمت 625-610دالر
بر هر تن  EXWیک روز قبل) .یکی از دالیل اصلی
برای ارائه قیمت های باال ،افزایش قیمت اخیر
قراضه و همچنین جو رواني مثبت بازار بود .یکی
از منابع بازار ذکر نمود"بازار مسیر خود را یافت.
کارخانههای ما این شانس را ندارند که قیمت
خود را حتی بیشتر افزایش دهند" .قیمتهای
لیر مشمول  ٪18مالیات بر ارزش افزوده بود و
قیمت ها بر اساس دالر آمریکا مشمول مالیات
نمی گردند.
قراضه
بازار واردات قراضه در پایان هفته گذشته
درحال سکون بوده و هیچ قرارداد جدیدی در
ترکیه گزارش نشده است .فعاالن بازار ،با اطمینان
انتظار افزایش بیشتر قیمت را دارند و همچنان با
دیدگاه مثبت ،انتظار می رود معامالت جدیدی به
زودی انجام شود ،زیرا کارخانه های ترکیه همچنان
در جستجوی قراضه می باشند .یکی از دالیل
افزایش بیشتر قیمت ،ممکن است بهبود تقاضا
برای محصوالت نهایی در ترکیه باشد ،زیرا بسیاری
از خریداران خارجی برای مذاکرات به بازار بازگشته
اند .عالوه بر این  ،مجموعه ای از عوامل جهانی
می توانند قیمت ها را به زودی افزایش دهند.
"چین پس از تعطیالت ،با دیدگاه مثبت به بازار

میلگرد
تاریخ

واردات حوزه
خلیج فارس ()CPT

وارداتی جنوب
شرق آسیا ()CFR

صادراتی ترکیه
()FOB

صادراتی روسیه
()DAP

 03بهمن

650

655

627/5

671

 10بهمن

650

635

610

671

 17بهمن

650

635

595

682/5

 24بهمن

650

640

605

682/5

 01اسفند

650

640

620

683

مفتول
تاریخ

صادراتی اکراین ()FOB

صادراتی چین ()FOB

صادراتی ترکیه ()FOB

 03بهمن

750

655

715

 10بهمن

700

655

695

 17بهمن

700

655

685

 24بهمن

690

655

695

 03اسفند

695

655

715
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بازگشت ،تامین قراضه در ایاالت متحده به دلیل
شرایط بد آب و هوایی دشوار گردیده است.
تأمین کنندگان روسی در انتظار فرصت های
بهتر ،هنوز اقدام به فروش نمی کنند" .با در نظر
گرفتن چشم انداز مثبت بازار ،ارزیابی روزانه برای
قراضه  )80:20( 2&1 HMSاز سواحل شرقی

تغییر

 03اسفند

 24بهمن

تاریخ

+12/6

417/6

405

قراضه وارداتی از آمريكا

+13

418

405

قراضه وارداتی از اروپا

+13

423

410

قراضه وارداتی از حوزه بالتیک

ایاالت متحده در پایان هفته گذشته ،از 420دالر
در هر تن  CFRیک روز پیش به  423دالر در هر
تن  CFRرسید.

سنگ آهن
قیمت سنگ آهن در پایان هفته گذشته پس
ازافزایش روز قبل تر ،روند کاهشی یافت و انتظار
می رود با افزایش عرضه سنگ آهن و محصوالت
نهایی ،روند ضعیف تری را تجربه نماید  .گذشته
از این ،شهر تانگشان محدودیتهای جدیدی
بعد از تعطیالت سال نو برای حفاظت از محیط
زیست اعالم کرد .سنگ آهن  %62استرالیایی
با 1/25دالر در هر تن افت( ،به دنبال 14/5
یوان در هر تن (  2/2دالر در هر تن ) کاهش در
قراردادهای ماه مه در بورس دالیان ،به 173/5
دالر در هر تن  CFRرسید .یک روز قبل تر
منابع داخلی هشدارهایی در مورد عرضه بیش
از حد محصوالت نهایی در بازار دادند ،چراکه
تقاضا بعد از تعطیالت سال نو هنوز بهبود نیافته
بود ،در حالی که ذخایر فوالد تولیدکنندگان و
تجار از پنج محصول اصلی فوالدی بسیار زیاد
بود .عالوه بر این ،تقاضای فوالد تحت تاثیر
محدودیتهای جدید در تانگشان قرار دارد که
ناشی از بدتر شدن کیفیت هوا در شهر بوده
است .با شروع اعمال محدودیتها از  16فوریه،
تعدادی از پروژه های ساخت و ساز ،به جز برای
موارد مهم ،فعالیت خود را متوقف کرده اند که
این امر بر مصرف فوالد ساختمانی تاثیر گذار
است.
همچنین ،تعداد وسایل نقلیه برای ورود و
خروج به شرکتهای صنعتی از جمله فوالد ،باید
 %50کاهش یابد .همزمان ،داده های آماری
محمولههای اخیر ،افزایش چشمگیری را در رابطه
با عرضه سنگ آهن از سوی تولیدکنندگان اصلی
نشان می دهد .در هفته گذشته ارسال سنگ آهن
از استرالیا و برزیل به ترتیب با جهش  50درصدی
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تغییر

 03اسفند

 24بهمن

تاریخ

+9

161

152

سنگ آهن  58درصد

+8

171

163

سنگ آهن  62درصد

+10

198

188

سنگ آهن  65درصد

و  16درصدی همراه گشت .بنا بر اظهارات یک

روی آب در پایان هفته گذشته ،پایدار ماند و فروش

منبع بازار" با پایان یافتن تعطیالت ،معامالت

 600000تن سنگ آهن در پلتفرم های معامالتی

سنگ آهن بهبود می یابد ،اما تعادل عرضه و

ثبت شد .به دنبال تقاضای خوب بازار ،قیمت ها

تقاضا با ورود حجم های بیشتری از سنگ آهن

در بنادر 10-15 ،یوان بر تن (  1/5-2/3دالر بر

به بازار تحت تاثیر قرار می گیرد .بازار محصوالت

تن ) افزایش یافت.
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زغال سنگ
قیمت صادرات زغال سنگ استرالیا از ابتدای
هفته همراه با کسادی بازار تغییر چندانی نکرده و
اندکی باالتر از زمان تعطیالت در چین بوده است.
منابع بازار معتقدند زغال سنگ به همراه تقاضای
بهتر ،در کوتاه مدت تقویت می شود .در هفته قبل،
پس از معامله  75000تن زغال سنگ که با قیمت
 143دالر در هر تن  FOBدر پلتفرم معامالتی
 GlobalCOALبرای تحویل در آوریل  ،ثبت شد
قیمت های پیشنهادی زغال سنگ مرغوب استرالیا
در سطح  142-143دالر در هر تن  FOBبود که
به طور هفتگی ،با  3دالر در هر تن افزایش همراه
بود .با این حال ،هیچ قرارداد دیگری در طول هفته
قبل ،گزارش نشده است .از آنجا که اکثر شرکت
کنندگان چینی از بازار خارج شدند و قرار بود فقط
در هفته جاری بازگردند ،مشتریان هندی نیز از
رزرو خودداری می کردند و منتظر روند روشن تر
بازار بودند .بازار چین آرام بود و قیمت زغال سنگ
داخلی و قیمت کک ثابت ماند.

تغییر

 03اسفند

 24بهمن

تاریخ

+3/25

142/75

139/5

زغال سنگ  FOBاستراليا

هیچ معامله ای برای زغال سنگ از سوی

در آینده نزدیک ،با بهبود تقاضای هند و بهبود

ایاالت متحده یا کانادا انجام نشده است .از نظر
ً
منابع بازار ،قیمت های زغال سنگ استرالیا تقریبا

فعالیت های تجاری در بازار آسیا ،قیمت های
زغال سنگ افزایش یابد .طوفانهای طوالنی اخیر

تغییر نکرده و در سطح  218-217دالر در هر تن

در کوئینزلند و تخلیه چندین کشتی از استرالیا در

 CFRثابت مانده است  .با این حال انتظار می رود

بنادر چین نیز از جو روانی بازار حمایت می کند.

بازار داخلی

روند تحوالت قيمت بازار ميلگرد و تيرآهن در بازار داخلي:
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قیمت محصوالت عرضه شده در بورس به همراه تغییرات هفتگی
میانگین قیمت محصوالت عرضه شده در بورس کاال (ریال)
شمش

سبد میلگرد مخلوط

هفته منتهی به هفته منتهی به
99/11/21

99/11/29

101641

105916

تغییرات
+4275

سبد تیرآهن مخلوط

هفته منتهی به هفته منتهی به
99/11/21

99/11/29

109476

114600

تغییرات
+5124

هفته منتهی به هفته منتهی به
99/11/21

99/11/29

139433

142346

تغییرات
+2913

وضعیت واردات ،صادرات ،مصرف و تولید
واردات مقاطع طویل -هزار تن

واردات فوالد میانی – هزار تن

واردات مقاطع تخت – هزار تن

نه ماهه98

نه ماهه99

درصدتغییرات

نه ماهه98

نه ماهه99

درصدتغییرات

نه ماهه98

نه ماهه99

درصدتغییرات

44

66

+33

348

615

+77

3

4

33

صادرات مقاطع طویل -هزار تن

صادرات فوالد میانی – هزار تن

صادرات مقاطع تخت – هزار تن

نه ماهه98

نه ماهه99

درصدتغییرات

نه ماهه98

نه ماهه99

درصدتغییرات

نه ماهه98

نه ماهه99

درصدتغییرات

2074

1511

-27

654

471

-28

5069

4475

-12

مصرف ظاهری مقاطع طویل -هزار تن

مصرف ظاهری فوالد میانی – هزار تن

مصرف ظاهری مقاطع تخت – هزار تن

نه ماهه 98

نه ماهه99

درصدتغییرات

نه ماهه 98

نه ماهه99

درصدتغییرات

نه ماهه 98

نه ماهه99

درصدتغییرات

5599

7251

+30

5951

6747

+13

15402

18555

+20

تولید مقاطع طویل-هزار تن

تولید مقاطع تخت-هزار تن

تولید فوالد میانی-هزار تن

تولید آهن اسفنجی-هزار تن

درصد
درصد
درصد
درصد
نه ماهه 98نه ماهه99
نه ماهه 98نه ماهه99
نه ماهه 98نه ماهه99
نه ماهه 98نه ماهه99
تغییرات
تغییرات
تغییرات
تغییرات
7629

+14

8696

7531

تحليل و پيش بيني بازار:

و رشد نرخ ارز ،انتظار بازار نزولی به سمت تعادل

اوضاع سیاسی و تالشهای مثبت در جهت

در هفته گذشته تقاضا و عرضه برای شمش

رو به باال تغییر داده شد.

رفع تحریمها ،امیدها به بهبود شرایط اقتصادی

متعادل بوده و با اتمام تعطیالت چین و بازگشت

محصوالت تخت با کمبود عرضه و بهبود

بیشتر شده که نتیجه آن می تواند در کاهش

رونق به بازارهای صادراتی امیدها به افزایش

تقاضا روبرو بودند .قیمتها برخالف قیمتهای

و افت قیمتها خود را نشان دهد .مجموع این

قیمتها بیشتر گردید .با بهبود بازارهای صادراتی

صادراتی که با ثبات و تا حدودی نزول روبرو

عوامل همراه با شرایط انتهای سال و افزایش

سنگ آهن و قراضه ،بازار مقاطع نیز در انتظار

گردید ،در بازار داخلی با مقداری افزایش قیمت

بیشتر هزینه های تولید با شروع سال جدید در

رشد مجدد تقاضا و قیمتها می باشد.

همراه بودند.

خوش بینانه ترین حالت ،می تواند در جهت ثبات

در بازار مقاطع نیز با بهبود قیمتهای صادراتی
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7917

+5

20468

23026

+12

21433

23358

+9
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آنالیز و ارزیابی تولید فوالد خام جهان
و ایران در سال 2020

◄ مهندس محمدحسن جوالزاده

عضو هیئت مدیره انجمن آهن و فوالد ایران

◄ گزارشهای انجمن بین المللی آهن و
فوالد ( )IISIحاکی از آن است كه میزان تولید
فوالد خام جهان در سال  1864 ،2020میلیون
تن بوده و نسبت به سال قبل به میزان 0.9
درصد کاهش تولید از خود نشان داده است .در
سال  ، 2020برای سومین بار است که میزان

جدول  :1-روند توليد فوالد خام جهان ،كشور چين و بقيه دنيا طی سال های اخیر

تولید فوالد جهان از مرز  1.8میلیارد تن فراتر
رفته است .در سال 2020میزان تولید فوالد خام
جهان نسبت به سال  2004نزدیك به % 75.8

افزایش داشته است .در جدول  -1روند تولید
فوالد خام جهان ،کشور چین و دنیای بدون چین
از نظر می گذرد .در جدول  -2نیز روند تولید
فوالد خام جهان ازسال  1950تا اول سال 2021
در طول  61سال گذشته مشاهده می گردد.
شایان ذکر است در سطح جهان از سال 1900

تا کنون بالغ بر  47میلیارد و 894میلیون تن

داشته است .بیشترین کاهش تولید فوالد جهان

فوالد خام تولید شده است .در سال قبل در بین

در کشور آفریقای جنوبی به میزان  %37گزارش

کشورهای مطرح ،بیشترین رشد تولید فوالد را با

شده است .میزان تولید فوالد خام در نواحی

 %66.7کشور الجزایر داشته است  .میزان رشد

مختلف ،بغیراز خاور میانه ،کشورهای مشترک

تولید فوالد جمهوری اسالمی ایران  13.4 %به

المنافع و آسیا کاهش یافته است .در جدول3-

ثبت رسیده است .در کشور ویتنام میزان تولید

سهم مناطق مختلف در تولید فوالد خام جهان

فوالد خام نسبت به سال  %11.6 ،2019افزایش

در سال گذشته نشان داده شده است .میزان
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جدول : 3-سهم مناطق مختلف در توليد فوالد خام جهان در سال2020

جدول :2-روند توليد فوالد خام جهان

شکل : 1-روند رشد تولید فوالد جهان ،چین و بقیه دنیا

56

جدول  :4-روند توليد فوالد خام کشور چین طی
سالهای 2020-2004

تولید فوالد خام جهان در ماه دسامبر ،2020

های کشور چین در سال قبل  % 87.7گزارش

بوده است .پیش بینی می شود ،میزان تولید

 160.858میلیون تن بوده و نسبت به ماه مشابه

شده است.در شکل 1-روند رشد تولید فوالد

فوالد خام کشور چین در سال جاری بالغ بر 1.1

سال قبل % 5.8افزایش داشته است.

خام جهان ،چین و بقیه دنیا از نظر می گذرد.

میلیارد تن باشد .شایان ذکر است ،میزان تولید

چین اولین کشور جهان است كه میزان تولید

میزان تولید فوالد خام این کشور نسبت به سال

چدن مذاب این کشور  887.5میلیون تن اعالم

فوالد خام ساالنه آن برای دومین بار از مرز یک

 2004بیش از  3.86برابر شده و سهم چین در

شده است (رده اول جهان) .کشورهای هند و

میلیارد تن باال رفته است .میزان تولید فوالد خام

سال 2020در تولید فوالد خام جهان  %56.5به

ژاپن نیز به ترتیب با تولید  99.6و  83.2میلیون

این کشور با  % 5.2افزایش نسبت به سال2019

ثبت رسیده است .در جدول 4-روند تولید فوالد

تن فوالد خام در ردههای دوم و سوم جهان قرار

به  1053میلیون تن رسیده است (یش از 30

خام کشور چین طی سالهای 2020 -2004

گرفتند .کشور هند در سال  ، 2020برای سومین

میلیون تن آن فوالد ضد زنگ بوده است) .نسبت

مشاهده میگردد .در سال  2020ظرفیت تولید

سال متوالی در رده دوم تولید کنندگان فوالد دنیا

استفاده از ظرفیت های نصب شده فوالد سازی

فوالد خام کشور چین بالغ بر  1.2میلیارد تن

ایستاده است .میزان کاهش تولید فوالد خام
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جدول : 5-روند تولید فوالد خام کشور ژاپن

شكل : 2-روند توليد فوالد خام ایران در طول 50سال گذشته
جدول : 6-روند تولید فوالد خام کشور هند

جدول 7 -میزان تولید آهن و فوالد ایران و جایگاه آن در
رده بندی جهان

جدول : 8-روند تولید فوالد خام کشور بنگالدش

جدول  : 9-روند تولید فوالد خام کشور ترکیه

کشور ژاپن در سال گذشته  %16.2به ثبت رسیده

کشور هند 10.6درصد کاهش تولید فوالد خام

است .سهم فرایندهای تولید فوالدسازی کوره

از خود نشان داده و به  99.6میلیون تن فوالد

قوس الکتریکی و کنورتور اکسیژنی کشور ژاپن

دست یافته است .نسبت استفاده از ظرفیت

به ترتیب  )%25.4( 21.15و )%74.6( 62.05

های نصب شده فوالدسازیهای کشور هند در

میلیون تن به ثبت رسیده است .سهم فوالدهای

سال گذشته  %69.6 ،2020بود ه است .هند با

کربنی و آلیاژی در تولید فوالد خام کشور ژاپن

تولید  33.13میلیون تن آهن اسفنجی در رده

به ترتیب  65.76و  17.28میلیون تن گزارش

اول جهان قرار گرفته است .کشور ژاپن نسبت

شده است .کشور ژاپن در سال گذشته 73.76

به سال قبل  16.2درصد کاهش تولید داشته

میلیون تن محصوالت نوردی تولید کرده است.
ً
ضمنا کشور ژاپن در سال گذشته  61.6میلیون

است .كشور كره جنوبی نیز  %6کاهش تولید از
خود نشان داده و میزان تولید فوالد خام در این

تن چدن مذاب تولید کرده است .کشور هند در

کشور  67.1میلیون تن بوده است .میزان تولید

سال پسشین  99.57میلیون تن فوالد خام تولید

فوالد خام کشور تایوان  20.6میلیون تن به ثبت

کرده است .در سال  ،2020سهم کشور هند در

رسیده که نسبت به سال  %6.3 ،2019کاهش

تولید فوالد خام جهان  %5.3برآورد شده است.

تولید داشته است .اتحادیه اروپا ( )28در سال

در جدول  5-روند تولید فوالد خام کشور ژاپن به

 138.8 ،2020میلیون تن فوالد خام تولید كرده

نمایش در آمده است .کشور آمریکا یرای اولین بار

كه نسبت به سال  %11.8 ، 2019کمتر تولید

در رده پنجم رده بندی تولید کنندگان فوالد خام

داشته است .در كشورهای فرانسه و ایتالیا کاهش

جهان قرار گرفته است .نسبت استفاده از ظرفیت

تولید به چشم میخورد .میزان کاهش تولید در

های نصب شده فوالدسازیهای آمریکا در سال

دو کشور یاد شده به ترتیب 19.8و  12.9درصد

 %65.5 ،2020بوده است .در جدول 6-روند

به ثبت رسیده است .در حالیکه در کشور فنالند

تولید فوالد خام کشور هند مشاهده میگردد.

به میزان  %0.8افزایش تولید مشاهده شده

در سال ،2020قاره آسیا نسبت به سال2019

است .آلمان با %10کاهش تولید نسبت به سال

با  %1.5افزایش تولید 1374.9میلیون تن

 2019به  35.658میلیون تن فوالد خام دست

فوالد خام عرضه کرده است .در سال گذشته،

یافته و در رأس تولیدکنندگان فوالد اتحادیه
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شكل : 3-سهم کشور ها و نواحی مختلف در تولید فوالد خام جهان در سال 2020

58

جدول : 10-میزان تولید فوالد خام کشورهای اسالمی در سال 2020

اروپا ( )28و اروپا و رده هشتم جهان قرار گرفته

تولید داشت و با عقب راندن کشور آمریکا در رده

 2020ارائه شده است .پیش بینی می شود ،در

است .سهم فرایندهای تولید فوالدسازی کوره

چهارم جهان دنیا قرار گرفته است .كشور اكراین

سال جاری  ،ایران با جلو زدن از کشور های ترکیه

قوس الکتریکی و کنورتور اکسیژنی کشور آلمان

با  1.1درصد کاهش تولید به  20.6میلیون تن

و برزیل به رده هشتم تولید کنندگان فوالد جهان

در سال پیشین به ترتیب )%32.3( 11.531

فوالد خام دست یافته است .درناحیه استرالیا-

سعود کند و در بین کشورهای اسالمی رده اول

و  )%67.7( 24.127میلیون تن بوده است.

زالند نو با  %1.4کاهش تولید  6.1میلیون تن

را از آن خود کند .در شکل 2-روند تولید فوالد

کشور آلمان در سال گذشته  30.946میلیون
ً
تن محصوالت نوردی تولید کرده است .ضمنا

فوالد خام عرضه شده است .افزایش تولید فوالد

خام کشور جمهوری اسالمی ایران مشاهده می

خام ناحیه خاور میانه  %2.5گزارش شده است.

گردد .کشور بنگالدش در سال های اخیر در

کشور یاد شده در سال قبل  22.459میلیون

در ناحیه آفریقا در تولید فوالد خام تغییراتی رخ

تولید فوالد قدم های بلندی را برداشته است.

تن چدن مذاب تولید کرده است .کشور کوچک

نداده است .میزان تولید فوالد خام در ناحیه

کشور بنگالدش در سال پیشین بالغ بر5.5

لوکزامبورگ ( 2586کیلومتر مربع) در سال

خاور میانه و آفریقا در سال قبل به ترتیب 45.4و

میلیون تن فوالد خام تولید کرده است .روند

پیشین  1.886میلیون تن فوالد (به روش کوره

 17.2میلیون تن گزارش شده است.

تولید فوالد این کشور در جدول 8-از نظر می

قوس الکتریکی با شارژ  %100قراضه) تولید

همانطوریکه پیش بینی شده بود در سال

گذرد .کشور یاد شده بزرگ ترین تخرییب کننده

کرده است .در شمال آمریكا نیز در سال 2020

گذشته میزان تولید فوالد خام ایران بیشتر از

کشتی های فرسوده و رده خارج شده در جهان

 101.1 ،میلیون تن فوالد خام تولید شده است

کشورهای ایتالیا  ،تایوان و اکراین شد .با این

می باشد .در شكل 3-سهم كشورهای مختلف

که نسبت به سال  %15.5 ، 2019کاهش تولید

افزایش تولید ،کشور ایران در رده دهم تولید

در تولید فوالد خام جهان در سال  ، 2020دیده

حاصل شده است .میزان تولید فوالد كشور

گنندگان فوالد جهان باقی ماند .هم اكنون

می شود .شایان ذكر است در سال گذشته میزان

آمریکا  72.7میلیون تن به ثبت رسیده كه نسبت

سهم ایران در تولید فوالد خام جهان %1.56

تولید فوالد خام كشور چین از حاصلجمع میزان

به سال قبل 17.2درصد کاهش تولید نشان می

است .میزان تولید فوالد خام کشور ایران در سال

تولید فوالد خام كشورهای هند  ،ژاپن  ،آمریكا

دهد .در ناحیه آمریكای جنوبی با  % 8.4کاهش

 2020با  %13.4رشد تولید به  29.03میلیون

 ،روسیه  ،كره جنوبی ،آلمان  ،اكراین ،ترکیه ،

تولید 38.2 ،میلیون تن فوالد خام حاصل شده

تن رسیده است ،در حالیکه ظرفیت تولید فوالد

برزیل ،ایران و ایتالیا بیشتر بوده است .ترکیه در

است .دركشور برزیل ،با  %4.9کاهش تولید

خام ایران در سال قبل  38میلیون تن برآورد شده

بین كشورهای اسالمی و همسایگان خود با تولید

 31میلیون تن فوالد خام بدست آمده است .در

است .جمهوری اسالمی ایران با تولید 31.6

 35.8میلیون تن (با  % 6رشد تولید) فوالد خام

كشورهای مشتركالمنافع با  %1.5افزایش تولید

میلیون تن آهن اسفنجی بعد از کشور هند ،در

رده اول را كسب كرده است .در جدول  9 -روند

 102میلیئون تن فوالد خام حاصل شده است.

رده دوم تولید کنندگان آهن اسفنجی جهان قرار

تولید فوالد خام كشور ترکیه به نمایش گذاشته

روسیه با تولید 73.4میلیون تن فوالد خام در

گرفت .در جدول 7 -میزان تولید آهن و فوالد

شده است .این كشور در سطح جهان در تولید

سال  2020نسبت به سال گذشته  %2.6افزایش

ایران و جایگاه آن در رده بندی جهان برای سال

فوالد خام با جلو زدن از کشور های آلمان و برزیل ،
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جدول : 11-روند تولید فوالد خام کشور امارات

جدول : 12-ميزان توليد فوالد خام كشورهاي مختلف جهان و رد ه بندي آن ها در سال2020

رده هفتم و در سطح اروپا نیز رده اول را از آن خود
کرده است .استفاده از ظرفیت های نصب شده
واحدهای فوالد درترکیه در سال گذشته72.3
برآورد شده است.سهم كشورهای اسالمی در

جدول  : 13-میزان تولید ماهیانه فوالد خام جهان در سال 2020

تولید فوالد خام جهان نزدیك به  % 6.1است.
در جدول 10-میزان تولید فوالد خام كشورهای
اسالمی در سال  2020مشاهده می گردد.
میزان تولید فوالد خام کشور قزاقستان در سال
 2020با  % 7.2کاهش تولید به  3.8میلیون تن
رسیده است ..میزان تولید فوالد خام امارات در
سال قبل بالغ بر  2.72میلیون تن بوده است.
در جدول  11-روند تولید فوالد خام کشور امارات
از نظر می گذزد .در سال  2020ده كشور پیشتاز
تولید كننده فوالد بیش از  84.8درصد فوالد
خام جهان را بدست آوردند .در جدول 12-میزان
تولید فوالد خام كشورهای مختلف جهان و رده
بندی آن ها در سال 2020مشاهده میگردد.
در سال قبل كشورهای برزیل ،روسیه ،هند و
چین( %74.3 ،)BRICفوالد خام جهان را تولید
کرده اند .در جدول 13-نیز میزان تولید ماهیانه
فوالد خام جهان در سال  2020از نظر میگذرد.
همانطوریكه در جدول 13-مالحظه میگردد،
بیشترین تولید فوالد خام جهان در ماه اکتبر
 2020به میزان  161.9میلیون تن و كمترین
تولید ماهیانه فوالد خام جهان نیز در ماه فوریه به
میزان  143.3میلیون تن بوده است.
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تولید انواع فروکرم

◄ مهندس مجتبی فردیار

کارشناس ارشد
صنایع فوالد و فروآلیاژها

 -1تولید سیلیکون فروکرم
سیلیکون فروکرم به عنوان احیاء کننده در ذوب
گریدهای مختلف فروکرم تصفیه شده استفاده
میشود .محتوای کربن در فروکرم تصفیه شده
تا حد زیادی به محتوای کربن سیلیکون فروکرم
بستگی دارد.

60

از سیلیکون فروکرم همچنین ممکن است در

برای فروکرمهای با کربن کم و متوسط که به روش

در ذوب سیلیکون فروکرم کمتر است .سیلیس با

ساخت انواع مختلف فوالدهای ضد زنگ کرم کم

 fluxذوب میشوند استفاده میشوند .سیلیکون

واکنش زیر احیاء می شود.

آلیاژ و سیلیس کرم استفاده شود .سیلیکون فروکرم

فروم با دو روش با سرباره و بدون سرباره تولید

SiO2 + 2C = Si + 2CO

آلیاژی از سیلیس ،کرم و آهن است که دارای مقدار

میشود .در کشور شوروی سیلیکون فروکرم از روش

سیلیسیم احیاء شده در در فروکرم ریخته گری

نا چیز کربن می باشد .محتویات کربن و سیلیسیم

بدون سرباره در یک فرآیند مداوم ()continuous

حل می شود ،کربن را جابجا میکند و کاربیدهای

در سیلیکون فروکرم با هم ارتباط دارند .در شکل

در کورههای قوسالکتریکی با قدرت (-7.000

کرم را با توجه به واکنش زیر از بین می برد.

شماره یک نشان داده شده که هر چه مقدار

 KVA )12.500کیلوولت آمپر با ولتاژ ثانویه

Cr7C3 + 7Si = 7CrSi +3C

سیلیس موجود در آلیاژ بیشتر باشد ،میزان کربن

( )160-145ولت ذوب می شود .روش تولید

یکی از طرحهای ذوب سیلیکون فروکرم از

آن نیز کمتر است.

سیلیکون فروکرم به همان روش تولید فروسیلیسیم

ترکیبات زیر استفاده میشود.

دو درجه سیلیکون فروکرم وجود دارد .سیلیکون

میباشد .مواد اولیه آن کوارتزیت ،کک ریزه و

کوارتزیت  350کیلوگرم

فروکرم غنی با  40-55درصد سیلیس  Siو

فروکرم ریختهگری است .مشخصات کوارتزیت

کک ریزه  180-170کیلوگرم

سیلیکون فروکرم ضعیف با  27-34درصد سیلیس

و کک همانند تولید فروسیلیسیم است .توصیه

فروکرم ریخته گری  160-150کیلوگرم

 .Siفروکرم غنی با حدود  50درصد سیلیس  Siو

میشود که فروکرم ریخته گری دانه بندی شود .زیرا

خرده آهن 10کیلوگرم

کمتر از  0.02درصد کربن ،برای تولید فروکرم

در این فرم حاوی مقدار کمتری از ریزه ها و اجزاء

عملیات فن آوری در باالی کوره در ذوب سیلیکون

کربن بسیار کم گرید  XP0000استفاده میشود.

سرباره است و هیچ توده بزرگی وجود ندارد چون

فروکرم تفاوت اساسی با عملیات ذوب فروکرم

سیلیکون فروکرم با  50-40درصد سیلیس و

تصفیه آن سخت است .محتوای سیلیسیم نباید

ندارد .فرآیند ذوب سیلیکون فروکرم خواستار تولید

حداکثر 1.0درصد کربن برای گریدهای پائین

زیر  2.5درصد باشد .هرچه محتوای سیلیسیم

یکنواخت گازها در کل سطح باالی کوره است .این

فروکرم کربن بسیار کم استفاده میشود و همچنین

در فروکرم ریختهگری بیشتر باشد ،مصرف برق

امر با ورود خاک اره به مخلوط برای تقویت تخلخل

شماره 265

اسفند 99

Scientific-Cultural-Social Magazine
Esfahan Steel Company

و موقعیت عمیق الکترودها ()1.200-1.000

درصد مواد

میلی متر در یکی از کارخانههای ذوب فروآلیاژها

عناصر

53.6

50.4

48.6

Si

0.01

0.02

0.04

C

را تضمین میکند و مانع از نزول مخلوط شارژ

20.64

30.70

33.46

Cr

دور الکترودها میشود .باید تاکید کردکه مخلوط

17.7

18.8

20.8

Fe

در کشور شوروی شهر چلیابینسک Chelyabinsk

بدست آمده است .عامل دوم عملکرد طبیعی کوره

در ذوب سیلیکون فروکرم کامال غیر قابل تحمل

جدول شماره  1ترکیب شیمیائی سیلیکون فروکرم تجاری

است .آنها باعث افزایش شدید محتوای کربن در
آلیاژ میشوند زیرا تودههای فروکرم ریخته گری

درصد مواد

که به پائین میلغزند همیشه وقت تصفیه ندارند.
آلیاژ چهار یا پنج بار در هر شیفت در پاتیلهای
مخصوص که با آجرهای نسوز پوشش داده شده
و کامال خشک شده اند تخلیه میگردد .زمان
تخلیه  15تا  25دقیقه طول میکشد .برای تخلیه
کامل مواد از داخل کوره مجرای خروج مذاب را
بایستی بطور کامل باز کرد تا تخلیه کامل سرباره
و فلز امکان پذیر باشد .زیرا تجمع مواد در داخل
کوره منجر به مشکالت عملیاتی و خرابی مجرای
خروجی میگردد.

ترکیب

51.36

58.44

42.42

SiO2

1.02

3.50

0.56

Cr2O3

1.50

2.06

1.80

FeO

25.28

14.01

24.17

Al1O3

2.50

2.05

0.71

MgO

10.50

14.00

3.60

SiC

7.82

5.94

16.74

CaO

جدول شماره  2ترکیب شیمیائی سرباره در تولید سیلیکون فرم کرم

برای بدست آوردن سیلیکون فروکرم با 0.02
درصد کربن آلیاژ باید  25تا  40دقیقه در پاتیل
نگه داشته شود تا اجازه داده شود کربن (محلول

درصد مواد

در آلیاژ) به صورت  Carborundumتفکیک شود
و ذرات درهم تنیده آن به سطح باال برود .پوسته
سرباره ،که حاوی مقدار زیادی کربن است،
باید از پاتیل مذاب خارج شود .پس از آن مواد
مذاب موجود در پاتیل دانه ریز شده یا به صورت
شمش منجمد می شود .ترجیح داده میشود که
دانهبندی شود .زیرا عملیات ممکن است کامال
مکانیزه باشد و این باعث کاهش آلودگی آلیاژ
توسط ناخالصیهای حاصل کربن می شود.
زیرا سرباره باقیمانده توسط جتهای آب شسته
میشود .عالوه بر این دانه بندی تلفات خرد کننده

مواد

50

30

1,100

650

کوارتزیت Kg

530

750

فروکرم ریخته گری Kg

35

35

خرده آهن Kg

500

300

کک ریزه Kg

5,600

3,200

مصرف برق KWh

28

16

خمیر الکترود Kg

95

92

کرم باز یافتی درصد

جدول شماره  3مواد اولیه و مصرف برق برای هرتن سیلیکوفروکرم و بازیافت کرم

شمش اجتناب ناپذیر را از بین میبرد .این عمل
باید با احتیاط انجام شود ،زیرا سرعت دانه بندی
بییش از  3تا 4کیلوگرم در ثانیه ممکن است منجر
به انفجار شود .تغییرات محتوای کربن در سیلیکون

مقدار درصد کربن  Cدر زمان دانه بندی کردن.

میشود .سربارههای تولیدی دانه بندی و دوباره

فروکرم پس از  20دقیقه بودن مذاب در پاتیل و دانه

0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01

ذوب میشوند .مواد اولیه ،الکترود ،مصرف برق

بندی در زیر نشان داده شده است.

0.02

مقدار درصد کربن  Cدر زمان خروج مواد از کوره.

سیلیکون فروکرم تولیدی از نظر محتوای

0.07 0.07 0.07 0.12 0.14 0.17

سیلیکون و کربن بررسی میشود .در حالی که

0.04 0.12 0.13 0.16

محتوای کرم با تجزیه وتحلیل در شیفت تعیین

و بازیابی کرم در ذوب سیلیکون فروکرم در جدول
شماره سه آورده شده است.
تولید فروکرم با کربن متوسط

دو ر وش برای تولید فروکرم باکربن متوسط
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وجود دارد:
-1تصفیه فروکرم کربن دار با استفاده از سنگ

مقدار مواد به کیلوگرم برای تولید یک تن

مواد

flux-free method

flux method

Kg 1.950

Kg 1.350

 KgCr2O3سنگ کرم 50%

-

Kg 550

 Siسیلیکو کرم 50%

Kg 750

-

 Siسیلیکو کرم 30%

-

Kg 1.300

آهک

-

Kg 130

فروکرم ریخته گری Cr 60%

میکنند .فروکرم تصفیه شده با استفاده از روش

Kg 25

Kg 12

خمیر الکترود

الکتروسیلیکوترمی با توجه به واکنش های اساسی

Kg 2.5

Kg 4.5

زیر تولید می شود.

میله آهنی

1.800

2.200

 KWhبرق مصرفی
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کرم باز یافتی درصد

معدن کرم
-2تصفیه سیلیکون فروکرم با استفاده از سنگ
معدن کرم
روش اخیر الکتروسیلیکوترمیک نامیده میشود
و در کشور شوروی مورد استفاده میباشد.
در این حالت در کوره الکتریکی اکسیدهای
کرم و آهن موجود در سنک معدن کرم را احیاء

2Cr2O3 + 3Si = 4Cr + 3SiO2
2FeO + Si = 2Fe + SiO2

جدول  . 4مصرف مواد اولیه  ،برق مصرفی و بازیافت کرم در مذاب فروکرم با کربن متوسط

عالوه بر این ،کرم موجود در سیلیکون فروکرم
به آلیاژ برگردانده می شود.اکسید سیلیس SiO2

از طریق احیاء اکسیدهای کرم و آهن توسط
سیلیسیم تشکیل می شود و در سرباره تجمع می

کم است و یک محصول ارزشمند برای تولید فروکرم

یابد ،بنابراین مانع احیاء اکسید کرم می شود .در

ریخته گری است .در حال حاضر فروکرم کربن

بار ( بچ ) اول

KVh 2.800

روش الکتروسیلیکوترمیک برای کاهش تلفات کرم،

متوسط با استفاده از روش  fluxدر کورههای برقی

بار ( بچ ) دوم

KVh 3.300

آهک به مذاب اضافه می شود به عنوان (.)Cr2O3

با ولتاژ خط  300ولت تولید میشود.این مخلوط از

بار ( بچ ) سوم

KVh 3.600

اکسید کلسیم موجود در پیوندهای آهک SiO2

سنگ کرم ،آهک ،سیلیکون فروکرم و فروکرم ریخته

جمع مصرف

kWh 9.700

به سیلیکات های کلسیم  CaO.SiO2و 2CaO.

گری تشکیل شده است.سنگ معدن به توده

فرایند ذوب فروکرم با کربن متوسط به روش ذوب

 ،SiO2بنابراین احیاء اکسید کرم در مذاب را

هابزرگتر از  80میلی متر خرد میشود .آهک باید

مانند فرآیند فروکرم کم کربن و فوق العاده کم کربن

تسهیل می کند.تا همین اواخر ،فروکرم کربن

حداقل حاوی  90درصد  CaOو بیش از 0.05

که توضیح داده خواهد شد تولید می گردد.در هر

متوسط با استفاده از روش  flux-freeو بر اساس

درصد فسفر  Pباشد.

شیفت سه تخلیه سرباره و سه تخلیه مواد مذاب

تصفیه سیلیکون فروکرم ضعیف حاوی ()27-34
درصد سیلیس  Siو ( ) 40-46درصد کرم Cr

فروکرم کربن متوسط با روش  fluxدر سه مرحله
ذوب می شود:

انجام می شود .مواد مذاب در داخل قالب های
مخصوص بارگیری می شود.زمانی که هنوز فلز داغ

توسط سنگ کرم بدون آهک ذوب میشد .سرباره

مرحله اول -شارژ و ذوب شدن

است شمش ها از قالب بیرون آورده می شوند و در

غنی با ( )27-35درصد  Cr2O3بدست می آمد که

مرحله دوم -شارژ دومین بار (بچ) و ذوب و

ظرف مخصوصی خنک می شوند و سپس به محل

برای ذوب فروکرم ریخته گری و کربن دار استفاده

سرباره گیری از مجرای سرباره و بارگیری در پاتیل

ذخیره سازی محصوالت نهائی منتقل می گردند و

می شد .اگرچه این روش دارای مزایای خاصی

تخلیه مذاب.

پس از آنالیز و بسته بندی و توزین می شوند و برای

عملکرد زیاد ،بدون نیاز به آهک ،مصرف برق کم

مرحه سوم -شارژ سومین بار (بچ) و ذوب و

بود باید کنار گذاشته می شد .زیرا کارخانه های

تخلیه مذاب و تخلیه مذاب از مجرای خروج کوره.

ذوب نمی توانستند تمام سرباره های غنی از کرم

ترکیب مخلوط مواد بارگیری با مقادیر زیر به

را پردازش کنند .با توجه به ارزان بودن این روش
تولید در آینده ممکن است انجام شود .به شرطی
که از تمام سرباره های بدست آمده استفاده شود.
آلیاژ تولید شده توسط

کیلوگرم می باشد.
-1سنگ معدن کرومیت
		
-2آهک

Kg 1.980

Kg 1.920 – 2.100

 50-3درصد سیلیکون فروکرم.

این روش فسفر کمی دارد (از آنجائی که آهک
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زیر به کیلو وات ساعت  K W hمی باشد.

مصرف برای مصرف کنندگان ارسال می شود.
تولید فروکرم کم کربن و فوق العاده کم

کربن

سنگ معدن کرم و آهک مخلوطی برای تولید

سیلیکون فروکرم کربن کم و فوق العاده کم کربن
باید دارای مشخصات زیر باشد .سنگ معدن

Kg 750 – 810

کرم باید طبق مشخصات تعیین شده برای تولید

عامل اصلی فسفر است از فرآیند حذف می شود).

 -4فروکرم ریخته گری Kg 160 - 140

گریدهای  DX-1و 2-DXباشد .اندازه سنگ

در حالی که سرباره تولیدی آن از نظر فسفر بسیار

مصرف برق برای ذوب شدن مخلوط ها به شرح

معدن کرم و آهک باید حداکثر  80میلی متر باشد.
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سیلیکون فروکرم با بیش از  0.02درصد کربن و

مقدار

تقریبا  50درصد سیلیس  Siبرای ذوب فروکرم

اجزاء

%

Kg

71.09

42.14 = 12.41 + 29.73

کرم

درصد سیلیس  Siیا ( )0.05 -0.03کربن

26.05

16.60 = 6.80 + 9.8

آهن

سیلیکون فروکرم با بیش از  0.1درصد کربن  Cو

0.70

0.42

سیلیس

( ) 50 – 46درصد سیلیس  Siبرای تولید فروکرم

0.06

0.03

کربن

استفاده می باشد.آهک باید تازه تولید شده باشد

100.00

59.19

جمع

با گرید  XP0000استفاده می شود .سیلیکون
فروکرم برای ذوب فروکرم با گرید  XP000باید
حاوی  0.02درصد کربن  Cو ()49.9- 46.0
 Cو ( )55 – 50درصد سیلیس  Siمی باشد.

با گریدهای  XP0و  XP00و  XP01و  XP0مورد
و حاوی حداقل  90درصد  CaOو حداکثر 0.025

جدول  5محاسبه وزن و ترکیبات آلیاژ

درصد فسفر  Pباشد و اندازه قطعات آن نباید از
 80میلی متر بزرگتر باشد .آهک مورد استفاده
به مواد حاوی کربن نباید آلوده شده باشد .آهک
باید در کورههای روتاری (گردان) تولید و از نظر
اندازه یکنواخت و مقدار اکسید کلسیم آن بیش از
 93درصد باشد.مواد اولیه باید فاقد کربن باشند.
ترکیب مخلوط طبق محاسبات تنظیم شده و در
فرآیند ذوب بررسی می شود .برآورد شارژساده برای
ذوب فروکرم با گرید  XP0000در زیر آورده شده
است .این شارژ برای  100کیلوگرم سنگ کرومیت
محاسبه میشود .سنگ معدن کرم دارای ترکیبات

آلیاژ تبدیل می شود:
کرم Kg 29.73= 0.82 * 152/ 104 * 0.53 *100

Kg 100 * 0.07 = 7.00

آهن Kg 100 * 0.14 * 56 / 72 * 0.9 = 9.8

محتوای کل سیلیسیم در سرباره.

مقدار سیلیسیم مورد نیاز برای احیاء اکسید کرم

Kg 50.70 = 7.00 + 43.70

توسط واکنش زیر محاسبه میشود:
2Cr2O3 + 3Si = 4Cr + 3SiO2
Kg 12.06 = 208/ 84 * 29.73

منواکسید آهن توسط واکنش:
2FeO + Si = 2Fe + SiO2

زیر است:

Kg 2.51 = 112/ 28 * 9.8

 Cr2O3 FeO SiO2 MgO Al2O3رطوبت
درجه کلسیناسیون مواد اولیه
 1 11 12 7 14 53کمتراز  2درصد درصد
محتوای سیلیکون فروکرم احیاء شده ()52
درصد سیلیس  )34( ، Siدرصد کرم )0.02( ،Cr
درصد کربن  Cو ( )16.98درصد آهن Fe

میباشد .آهک با  90درصد  CaOبه عنوان کمک
ذوب استفاده می شود .فرض می شود که بازیافت
کرم از سنگ معدن  82درصد باشد در حالی که
آهن  90درصد است .راندمان سیلیسیم در احیاء
اکسید کرم و آهن از سنگ معدن  70درصد فرض
می شود.پایه سربارهCaO + MgO ) / SiO2 ( ،

برابر 2.2به عنوان مثال شارژ به این ترتیب محاسبه
می شود که آلیاژی حاوی ماده اولیه سرباره بدست
می آورد .یعنی نسبت کربن  )0.06( ،Cدرصد و
سیلیس  )0.70( ،Siدرصد .مقادیر زیر از اجزای
ترکیبات در هر  100کیلوگرم سنگ کرم احیاء و به

سرباره.

مقدار کل سیلیسیم مورد نیاز برای احیاء:
Kg 14.57 = 2.51 + 12.06

مقدار سیلیکون فروکرم مورد نیاز شامل تلفات
مواد فرار شامل:
Kg 40.03 = 0.70 * 0.52/ 57 .14

مقادیر زیر از سیلیکون فروکرم به آلیاژ برگردانده
میشوند:

مقدار اکسیدهای اساسی مورد نیازCaO + ( .

 ) MgOدر سرباره.
Kg 111.54 = 2.2 * 50.70

مقدار  MgOکه از سنگ معدن کرم به سرباره
تبدیل شده.
Kg 12.00 = 0.12 * 100

مقدار  CaOآهک.
Kg 99.54 = 12.00 _ 111.54

این نیاز به  110.6 = 0.90 / 99.54کیلوگرم
دارد.
نسبت سرباره به آلیاژ.
3.11= 59.19 / 184.18

ترکیب مخلوط به کیلوگرم.

کرم Kg 12.41 = 0.3100 * 40.03

سنگ معدن کرمKg 100.00 .

آهن Kg 6.80 = 0.1608 * 40.03

سیلیکون فروکرمKg 40.30 .

کربن Kg 0.008 = 0.0002 * 40.03

آهکKg 110.60 .

مقدار باقیمانده کربن ( تا سطح  0.06درصد )

محتوای کرم در مخلوط.

به آلیاژ الکترودها برگردانده می شود.
محاسبه مقدار سیلیس حاصل از اکسیداسیون

36.26= 12.42 + 152/ 104 * 0.53 * 100
Kg 48.67 = +12.41

سیلیسیم موجود در سیلیکون فروکرم که به سرباره

بازیابی کل کرم در آلیاژ.

برگردانده میشود.

درصد 86.5 = 100 * 48.67/ 42.14

(Kg 43.70 = 28 / 60 * ) 0.42 _ 0.52 * 40.03

کوره های ذوب فروکرم کم کربن و کربن بسیار

محاسبه مقدار سیلیسیم از سنگ معدن کرم به

کم با آجر نسوز منیزیت پوشش داده شده اند
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مقدار

عناصر تشکیل دهنده

دیواره کوره می باشد را به سمت دور الکترودها که
مواد نمی باشد رانده تا حوضچه مذاب در اطراف

%

Kg

27.527

50.70

SiO2

54.045

90.54

CaO

کیلوات ساعت میرسد .سیلیکون فروکرم در کوره

6.515

12.00

MgO

شارژ می شود .شارژ سیلیکون فروکرم در حوضچه

5.973

11.00

Al2O3

مذاب سه تا پنج دقیقه طول می کشد .وقتی

5.180

9.54 = 0.18 * 0.53 * 100

Cr2O3

0.700

1.40 = 0.10 * 0.14 * 100

FeO

را به مدت دو یا سه دقیقه باال نگهداشته می شوند

100.00

184.18

جمع

تا پوسته سرباره تشکیل گردد .اگر این کار انجام

جدول  6وزن و ترکیب سرباره در جدول زیر داده شده است

الکترودها تشکیل گردد و پوسته های سرباره ذوب
شود .در این زمان مصرف برق الکترودها به 1800

( 2.200تا  ) 2.000کیلوات ساعت برق مصرف
شد ،ذوب شدن اولین بار کامل شده و الکترودها

نشده باشد هنگامی که دسته دوم مخلوط شارژ می
شود سرباره به شدت شروع به جوشیدن میکند .در
همان زمان مخلوط باقیمانده به سمت الکترودها
رانده می شود .قدرت برق مستقیما روی سرباره

میزان قدرت این کورهها ( )3.500-2.500کیلو
ولت آمپر(  ) K V Aاست .فروکرم بسیار کم کربن

و مذاب از کوره

عملیات در باالی کوره در هنگام ذوب بار دوم

با ولتاژ ثانویه ( )350-300ولت ذوب میشود تا

بعد از دو بار (بچ) که به کوره شارژ و ذوب

همانند عملیات اول است .دسته دوم سیلیکون

میزان کربوهیدرات پائین آلیاژ توسط الکترودها

میشود سرباره از کوره تخلیه و به داخل پاتیل

فروکرم هنگامی که انرژی مصرفی از ابتدای گرما

را تضمین کند .الکترودهای مورد استفاده از نوع

مخصوص بارگیری میگردد .پس از بارگیری (بچ)

به واکنش می رسد،به داخل محفظه شارژ میشود

گرافیتی یا خودپخت هستند .هنگامی که فروکرم

سوم سرباره و آلیاژ مذاب به داخل پاتیل سرباره که

تقریبا  4800کیلوات ساعت،گرما در نظر گرفته

کم کربن ذوب میشود ،سنگ معدن و آهک به

مذاب داخل آن ریخته شده است بارگیری میشود.

میشود ،زمانی که  6.000-6.400کیلوات

طور همزمان با سیلیکون فروکرم شارژ میشود،

بدین ترتیب یک تخلیه سرباره با آلیاژ مذاب به

ساعت برق مصرف شده باشد .ده دقیقه قبل از

سنگ معدن و آهک به طور همزمان با سیلیکون

داخل پاتیل ریخته میشود .در این تکنولوژی نیاز

پایان گرمادهی از آلیاژ مورد نظر برای تعیین مقدار

فروکرم شارژ میشوند .به عنوان مثال ،احیاء

به دو مجرای خروج مذاب در کوره می باشد .یک

سیلیکون نمونه برداری می شود .سپس آلیاژ و

اکسیدهای کرم و آهن همزمان با ذوب شدن پیش

مجرا برای تخلیه سرباره و یک مجرا بری تخلیه

سرباره از طریق مجرای خروج به داخل پاتیل

میروند .این باعث کوتاه شدن مدت حرارت از

مذاب .دربعضی از کارخانه های ذوب ،فروکرم با

فوالدی بارگیری می شود .ترکیبات آلیاژدر بوته

طریق استفاده بهینه از گرمای تولید شده توسط

کربن فوق العاده کم به روش زیر تولید می گردد.

کوره بازرسی می شود .قبل از استفاده از نیروی

کرم و احیاء اکسیدآهن می شود .در ذوب فروکرم

این کوره با 1800کیلوگرم سنگ معدن و مقداری

برق الزم است ( )200-150کیلوگرم آهک و -100

کربن بسیار کم ،سیلیکون فروکرم به دنبال ذوب

تخمین زده شده آهک را در کوره شارژ میکنند .در

 150کیلوگرم سیلیکون فروکرم در الیه های متوالی

سنگ معدن و آهک قبال شارژ میشود .این کاهش

ابتدای ذوب (  )10 -8دقیقه الکترودها به صورت

زیر الکترودهای موجود در پوسته سرباره باقی

میزان کربن در آلیاژ را تضمین میکند (زیرا کوره

دستی تنظیم می شوند .پس از تشکیل سوراخهای

مانده از گرما شارژ شود .همه این عملیات برای

روی سربارههای آهک بسیار رسانا و بدون افزون

(حفره های) ذوب شده در اطراف الکترودها کوره

جلوگیری از سوختن آلیاژ در هنگام استفاده مجدد

سیلیس کار میکند) و باعث احیاء تلفات کرم به

به کنترل اتوماتیک می رود ،ذوب شدن اول با

از توان کوره انجام می شود ،به ویژه هنگامی که

صورت ( )metal prillsپرایل های فلزی که در

مصرف تقریبا  1600کیلوات ساعت برق به پایان

فروکرم گرید  XP0000ذوب می شود.

سرباره درگیر میشوند ،میگردد .ذوب فروکرم

می رسد .به دنبال آن مخلوط ذوب نشده باقیمانده

افزایش برق به الکترودها باید با دقت زیاد انجام

کربن بسیار کم یک فرآیند ادواری است و شامل

از دیوارهها به سمت الکترود ها که حفره ایجاد شده

گیرد .ازنفوذ سرباره به الکترودها و از تماس آن با

مراحل زیر است:

رانده میشود ،فضاهای خالی اطراف الکترودها با

آلیاژ باقی مانده در کوره باید جلوگیری شود .این

 -1شارژ بار ( سنگ معدن و آهک )

مواد پر می شود ،سپس هدایت کوره را در حالت

مخلوط زمانی شارژمی شود که ورودی برق به 25

 -2ذوب شدن مخلوط سنگ آهک

کنترل اتوماتیک قرارمی دهند .ذوب شارژ اول با

درصد از درجه اسمی برسد .مخلوط موادی که

 -3احیاء ذوب سنگ آهک توسط سیلیکون

مصرف تقریبا  1600کیلوات ساعت برق به پایان

در اطراف دیواره کوره قرار دارد را برای شارژ به

می رسد .در ادامه مخلوط شارژ که در اطراف

میان کوره هدایت می شود.این فرآیند با قوسهای

فروکرم

64

 -4باز کردن مجرای خروج کوره و تخلیه سرباره

افزایش و بار (بچ) دوم به کوره شارژ می شود.
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کوتاه الکتریکی انجام می شود که طول آنها با

برای ذوب دسته های دوم و سوم ،با سنگ معدن

ضخیم بایستی به ضخامت  50تا  60میلی متر گرد

فشاردادن مخلوط ذوب نشده به سوراخهائی که

 1800کیلوگرم در هر بار شارژ بطور متوسط 3000

و غبار روی سرباره ریخته شود .بری بازکردن مجرای

در اطراف الکترودها می باشد تنظیم میگردد.

و  3300-3000کیلوات ساعت است.اگر آلیاژ

خروج سرباره با ضربه زدن با یک میله آهنی ،یا با

هنگامی که حفره (سوراخ) در اطراف الکترودها

دارای محتوای سیلیس باال باشد ،بهره برداری

یک قوس الکتریکی به کمک یک میله آهنی با

ظاهر میشوند ،مخلوط توسط بخش های کوچک

بیش از حد نگه داشته میشود .گرما طوالنی

اتصال به جریان اکسیژن باز میشود .ضربه زدن

تغذیه میشود .سرعت تغذیه مخلوط باید از برق

میشود و آلیاژ تصفیه میشود (آهک و سنگ کرم

به سرباره و آلیاژ داخل مجرا به طور گسترده ادامه

پایدار و اسمی اطمینان حاصل کرده و از نفوذ

به مذاب اضافه میشوند) .اگر این کافی نباشد

داده میشود تا جریان همزمان سرباره و فلز مذاب

الکترود به سرباره جلوگیری کند .وقتی شارژ

مجرای سرباره باز میشود و سرباره تخلیه می گردد

ایجاد شود .زمان ضربه زدن ده دقیقه یا کمتر

خراب شد و تحریک سرباره شروع به کار کرد باید

و بار چهارم (با مقدار آهک  300-200کیلوگرم

میباشد .سرباره همراه با مواد مذاب از مجرای

الکترود ها را به طور نسبی بلند کرد تا ورودی

در برابر سهمیه نرمال افزایش مییابد) و شارژ می

خروج کوره به داخل پاتیل تخلیه و در هنگامی

برق کاهش یابد .شارژ اولیه پس از ضربه زدن

شود .هنگامی که این بار ذوب شد ،مقدار کمتری

که پاتیل که ساختمان آن از ورقهای فلزی است

به فلز کامال ذوب می شود .سیلیکون فروکرم به

ار سیلیکون فروکرم اما نه کمتر از  2/3مقدار نرمال

و داخل آن با آجرهای نسوز پوشش داده شده

حفرههای (سوراخهای) اطراف الکترود ها شارژ

برای راه اندازی کوره سرد اضافه می شود.سپس

است با سرباره و مذاب پرمیشود ،فلز مذاب که

می شود .پس از مصرف مقدار از پیش تنظیم

از وان مذاب آلیاژ نمونه برداری می شود و اگر آلیاژ

سنگین است در قسمت پائین پاتیل و سرباره که

شده برای شارژ اولیه ،الکترودها برداشته می

مطابق با مشخصات استاندارد باشد ،گرما دهی

سبک است از دهانه پاتیل حمل مذاب به داخل

شوند و به محض پوستههای سرباره ،ورودی برق

قطع میشود .فروکرم کم کربن و بسیار کم کربن در

پاتیل حمل سرباره ه جنس آن از فوالد ریحته

دوباره افزایش یافته و دسته دوم مخلوط تخلیه می

یک کوره تولید میشود .عملکرد کوره سرد ممکن

گری است میریزد و در صورت ادامه تخلیه مذاب

شود .در مورد  1800کیلوگرم سنگ معدن و مقدار

است ناشی از موارد زیر باشد:

به داخل وان مخصوص ریخته میشود .در موقع

تخمین زده شده آهک ،مصرف برق برای اولین بار

الف -عملکرد باالی ناکافی که ممکن است

تخلیه مذاب بوسیله میله آهنی سعی می شود که

شارژ معموال  2400-2100کیلوات ساعت است.

منجر به گرم شدن موضع سرباره ،عملکرد قوس

همه مواد از داخل کوره تخلیه گردد .نسبت صحیح

دسته های دوم و سوم کامال ذوب میشوند .اگر

طوالنی و تلفات حرارتی زیاد شود

محتوای احیاء کننده و آهک با استفاده از تجزیه و

کوره بطور معمول کارکند ،مقدار مصرف برق 160

ب -محتوای کم سیلیکون فروکرم کم در مخلوط

تحلیل تغییر سرباره برای  Cr2O3، SiO2وCaO

کیلوات ساعت برای  100کیلوگرم سنگ معدن

ج -مقدار کم اکسید کلسیم در آهک که باعث

آن بررسی می شود.

است .مخلوط باید کامال ذوب شود و هیچ ماده

افزایش مصرف برق برای سوختن نهائی آن در کوره

درصد و عناصر ترکیبات شیمیائی سرباره

ذوب نشدهای بین الکترودها و کنارههای کوره

میشود

CaO Cr2O3 Al2O3 Fe0 MgO SiO2

باقی نماند .پوسته سرباره بین الکترود ها قبل از

د -کاهش طوالنی مدت کوره

ذوب شدن سیلیکون فروکرم به داخل وان مذاب

ح -مقادیر بیش از حد قراضه فروکرم که دوباره

ریخته می شود و پس از ذوب شدن قسمت سنگ

ذوب می شود

عناصر
– 8.5 0.8 – 0.6 6.5 – 5.3 -5.4 3.8 52 – 51

 29 – 26 10درصد
درصد و عناصر ترکیبات شیمیائی فروکرم فوق

آهک مخلوط ،شکسته می شود .شارژ سیلیکون

هنگامی که محتوای کربن در آلیاژ افزایش

فروکرم ده دقیقه طول میکشد .اگر سرباره

مییابد ،باید عملیات فنآوری در باالی کوره

هنگام شارژسیلیکون فروکرم شارژ نجوشد و احیاء

فعال شود ،مواد اولیه با دقت کامل از نظر آلودگی

 Cr C Si Pعناصر

کننده درسطح سرباره باقی بماند بطور مصنوعی

کربن بررسی شده و نکات الکترود برای خرد شدن

– 0.042 0.80 – 0.60 -0.08 0.06 -71 70

با افزودن دو یا سه بیل سنگ معدن کرم (برای

بررسی میشود .اگر تجزیه و تحلیل سرباره نشان

تحریک وان مذاب) به داخل کوره ریخته میشود.

داد که مقداراکسید کلسیم کم (زیر  48درصد) با

سیلیکون فروکرم نباید به منطقه قوس الکتریکی

افزایش اکسید کرم (باالی  5درصد) است .بررسی

شارژ شود .زیرا این امر باعث فرار بی فایده سیلیس

صحت نسبت ،با در نظر گرفتن تجزیه و تحلیل

سنگ کرم  )Kg/ton 50 Cr2O3 1.600درصد)

میشود .بعد ازاین که کل قسمت از مواد شارژ شد،

واقعی مواد اولیه ،الزم است نسبت سیلیکون آهک

سنگ سیلیس  Kg/ton ) Si 600با  50درصد )

مذاب در داخل وان مذاب مخلوط می شود.کوره

و فروکرم اصالح شود .همانطور که در باال ذکر شد،

آهک  ( Kg/ton 1.350کیلو گرم بر تن )

به مدت ده دقیقه کار می کند و سپس از سرباره

هنگامی که دسته دوم مخلوط ذوب شد .مجرای

الکترود گرافیتی ( Kg/ton 10کیلو گرم بر تن)

و آلیاژ آن بهره برداری می شود .از سرباره و آلیاژ

خروج مذاب باز میشود و سرباره داخل پاتیل

میله های آهنی ( Kg/ton 3.5کیلوگرم بر تن)

نمونه برداری می شود و محتوای سیلیس از طریق

سرباره بارگیری میشود و سطح پاتیل با سرباره

مصرف برق  Kg/ton (K W h 2.300بر تن)

بصری (چشمی) سنجیده می شود.مصرف انرژی

پوشانده میشود .برای جلوگیری از تشکیل سرباره

کرم ( 82درصد)

العاده کم کربن

 0.051درصد
مصرفموادخاماولیه،الکترودها،وبرقوهمچنین
بازیابی کرم در ذوب فروکرم کربن بسیار پائین
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راهنمای انتشار مقاله در ماهنامه فوالد

ماهنامه فوالد برای گسترش دانش متالورژی
با هدف انتشار پژوهشهای اساتید ،محققان و
مهندسان کشور ،گسترش و ارتقای پژوهش
صنعتی و کاربردی نمودن دستاوردهای علم
و صنعت آماده است تا حاصل تحقیقات و
بررسیهای عزیزان را به صورت مقالههای
علمی و فنی در زمینه فوالد منتشر نماید
این ماهنامه مقاالت اجتماعی و فرهنگی را در
راستای شکوفایی صنعت پذیراست.
مقالهها میتوانند در برگیرنده موضوعهای
زیر باشند:
در بخش علمی ،فنی موضوعهای زیر مثال
زدنی است:
ل دادن فلزات ،ریختهگری ،اتصال فلزات،
شک 
متالورژی پودر ،عملیات حرارتی ،مهندسی
سطح و مواد فلزات و آلیاژها و استخراج و
تهیه آهن پژوهش ،توسعه و نوآوری در علم و
صنعت متالورژی تولید پایدار و محیط زیست،
بازار جهانی فوالد و ...
در بخش اجتماعی نیز موضوعهای زیر
راهنمای مناسبی در تألیف مقاالت است:
مدیریت به ویژه مدیریت صنعتی ،استاندارد،
اقتصاد فوالد ،جامعهشناسی صنعتی،
استرسهای شغلی ،جامعه شناسی کار و
ت جهانی ،جهانیسازی،
شغل ،سازمان تجار 
تجارت الکترونیک و ...
به منظور تسریع در داوری و ارزیابی
مقالههای ارسالی از همکاران ،مهندسین و
اساتید محترم تقاضا مینماید با توجه به
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راهنمای تهیه مقاله ،ما را در گسترش کمی
و کیفی ماهنامه فوالد یاری رسانند.
ویژگیهای مقالههای مورد پذیرش به
ترتیب اولویت:
 -1مقاالت کاربردی و تحقیقی و پژوهشی:
در کلیه گرایشهای مهندسی مواد و متالورژی؛
 -2تدوینی و مروری :به مفهوم جمع بندی
نظریههای گوناگون در مورد یک موضوع
خاص با استفاده از مراجع و منابع مختلف.
 -3ترجمه مقالههای ارزشمند نشریات و
کتب خارجی.
توجه :مقاله های ارسالی نباید قبال در
نشریات داخلی و خارجی چاپ شده باشد.
■ اجزای ضروری مقاله
 -1چکیده مقاله حداکثر در  5سطر و حتی
المقدور به زبان التین نيز باشد؛
 -2مقدمه؛
 -3نتیجهگیری؛
 -4واژههای کلیدی فارسی و انگلیسی؛
 -5نمودارها باید به زبان فارسی و شماره و
شرح نمودار زیر آن نوشته شده باشد؛
 -6تمام معادلهها با حروف و عالیم مناسب
باشد .شماره هر معادله در سمت راست آن
داخل پرانتز نوشته شود؛
 -7همه مراجع اعم از فارسی و انگلیسی
به ترتیب حروف الفبایی نویسندگان نوشته
شوند .در فهرست مراجع ذکر نام مولفان،
عنوان مقاله ،نام نشریه ،جلد ،سال انتشار و
صفحه شروع و پایان ضروری است .در مورد

مقالههای کوتاه ذکر منابع اصلی تهیه مقاله و
نویسنده کافی است؛
 -8تصاویر و عکسها :اصل تصاویر و عکسها
با کیفیت مطلوب باید ضمیمه مقاله باشد؛
 -9در مورد ترجمهها ،ارسال اصل مقاله یا
کپی مقاله ضروری است؛
 -10مقاالت تایپ شده در برنامه 2007-
 word 2003باشد.
■ سایر نکات ضروری
مقاالت خود را میتوانید از راههای زیر
ارسال نمایید:
 -1از طریق ایمیل:
folad@esfahansteel.ir
 -2از طریق ارسال پستی به نشانی روابط
عمومی ذوبآهن اصفهان دفتر ماهنامه فوالد
* نشانی کامل پستی ،شماره تلفن تماس
نویسنده و ذکر مدرک تحصیلی ضروری است؛
* همراه با مقاله خود یک قطعه عکس،
تصویر کارت ملی و تصویر مدرک تحصیلی را
از طریق ایمیل ارسال فرمایید.
* چکیده مقاله حداکثر در  5سطر و حتی
المقدور به زبان التین ارسال شود.
* شماره حساب بانکی خود را جهت
دریافت حق مقاالت پس از چاپ قید نمایید؛
* مسئولیت درستی و صحت مطالب ،ارقام
و نمودارها بر عهده نویسندگان مقاله است؛
* جهت اطالعات بیشتر میتوانید با
شماره تلفن  0315257-4936تماس حاصل
فرمایید.

