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صادرات ف�والد � ن�یاز ضروری کشور است
قیمت گذاری دستوری رانت ایجاد میکند

جهانی شدن و رقابت پذیری؛ بزرگترین مسائل

است و تامین ارز در شرایط تحریمهای ظالمانه،

کشورها قرار داد که آنها منتفع شوند و معیشت

رسالت صنعت فوالد کشورکمک به افزایش رشد

صادرات محصوالت با ارزش افزوده باال  ،ارز

محصول با باالترین ارزش افزوده است ،در نتیجه

مستلزم تامین مواد اولیه است تمام دنیا برای این

بیشترین ارزش افزوده کجاست و آن را معیار قرار

پیش روی صنعت و اقتصاد کشور است و امروز
اقتصادی ،حفظ اشتغال و به گردش درآوردن
چرخ های اقتصاد ملی است و از این منظر ،دوران

حساسی پیش روی این صنعت قرار دارد.

آوری خوبی برای کشور به دنبال دارد و این امر

ستاد زنجیره فوالد باید بررسی کند و ببیند که

که از صنعت و منابع ملی شان حمایت کنند سعی

دهد.

افزوده را ایجاد کنند و سپس صادرات داشته

قیمتگذاری دستوری است که منشا بسیاری از

صنعت فوالد کشور نماد تاب آوری باالی اقتصاد

می کنند روی مواد اولیه شان بیشترین ارزش

شرایط موجود ،در اقتصاد ایران این صنعت در

باشند.یعنی در جایی که میتوان کنسانتره صادر

رانتها و سواستفادهها در بازار فوالد شده است،

که میتوانم  DRIصادر کنم نباید گندله صادر

واقعی را به این بازار نداده است .در نتیجه با قیمت

یعنی نباید منابع ملی را در اختیار کارگران سایر

بازی در بازار فوالد شکل گرفته است .با قیمت

ایران است و خوشبختانه با درک این موضوع و
مسیر رشد و توسعه حرکت می کند در این راستا

صادرات برای صنایع فوالدی که ارز مورد نیاز خود

را از این طریق تامین میکند ،بسیار حیاتی است،
ضمن اینکه تولید فوالد کشور مازاد بر نیاز داخل

4

برای کشور ضرورت بسیار دارد.

بهتری داشته باشند .پس اولویت نخست صادرات
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کرد ،نباید صادرات سنگ آهن داشت .در جایی

کنم .مفهوم تمام این موارد ارزش افزوده است

در خصوص بازار داخل نیز مشکل جدی،

که مجال تقابل بین عرضه و تقاضا و کشف قیمت
گذاریهای دستوری و غیر واقعی ،داللی و سفته
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گذاری دستوری ،قیمت کاالها همچون فنری
فشرده شده که با هر فشاری ممکن است رها شود

و جهشهای قیمت عجیب و غریب را موجب شود.

اگر همه شرکتها ،محصوالتشان را در بورس

کاال عرضه کنند ،دولت هم اطمینان خاطر پیدا

میکند و دیگر دلیلی ندارد صادرات را موکول به

صنعـــت فـــوالد کشـــور نمـــاد تـــاب آوری بـــاالی اقتصـــاد ایـــران اســـت
و خوشـــبختانه بـــا درک ایـــن موضـــوع و شـــرایط موجـــود ،در اقتصـــاد
ایـــران ایـــن صنعـــت در مســـیر رشـــد و توســـعه حرکـــت مـــی کنـــد
در ایـــن راســـتا صـــادرات بـــرای صنایـــع فـــوالدی کـــه ارز مـــورد نیـــاز
خـــود را از ایـــن طریـــق تامیـــن میکنـــد ،بســـیار حیاتـــی اســـت

رعایت کف عرضه کند .در نتیجه با عرضه منظم و
مداوم کاال در بورس کاال قیمتهای منطقی کشف

میشود و حباب هم در آن نخواهد بود .در این

موجب توزیع رانت به نفع سوداگران و به زیان

میان بورس و بازار آزاد میشود و فضای رانت و

سازوکار بورس گذاشته می شود که بازار خود را

نهایی میگردد که این اتفاق به خاطر اختالف

را کاهش قیمت محصوالت در بازار آزاد بگذارد

اختالف نرخ ارز آزاد و نیمایی،دلیل اصلی

ب ه دلیل فاصله قیمتی ایجاد شده که ناشی از

وزارت صمت باید در پیش بگیرند ،آزاد گذاشتن

مبنا قرار گرفتن نرخ ارز نیمایی در تعیین

بازار محصوالت فوالدی برای دالالن و سودجویان

مکانیزم عرضه و تقاضا کشف شود .برهمین پایه،

شرایط دلیلی بر دخالت نیست و این امر به عهده

سهامداران شرکتهای فوالدی و مصرف کننده

اداره کند و به جلو پیش رود.

قیمت نرخ ارز آزاد و نیمایی است.

ایجاد رانت

اختالف قیمت ارز در بورس کاال و بازار آزاد است،

قیمت پایه محصوالت فوالدی و اختالف آن با

جذاب شده و منفعت حاصل از این رانت نصیب

محصوالت فوالدی عرضه شده در بورس کاال و بازار

بر این پایه کاهش دستوری قیمت محصوالت

نرخ ارز آزاد ،نخست موجب اختالف قیمت باالی

عدهای خاص میشود.

آزاد و در نتیجه افزایش تقاضا میشود .همچنین

فوالدی در بورس کاال باعث افزایش فاصله قیمتی

سفته بازی را بیشتر میکند .دولت باید هدف
نه بورس کاال .لذا سیاستی که دولت و مسوالن
قیمت فوالد در بورس کاال است تا قیمتها بر پایه

بایستی دولت از دخالت در قیمت گذاری فوالد

اجتناب کند و اجازه دهد تا قیمتها در بورس کاال

واقعی شود تا قیمتهای بازار آزاد و بورس کاال

باهم کاهش پیدا کند
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ماهنامه فوالد گزارش میدهد؛

آدرس غلط تالطم بازار به قصور فوالدسازان
اختلاف میـان تولیدکنندگان فـوالد و نوردکاران مدتی اسـت تبدیل به تیتـر یک اخبار معـدن و صنایع معدنی

در سـایتهای مختلـف خبـری شـده اسـت .داسـتان آن اما جدید نیسـت ،اصـل ماجرا بـه آن برمیگـردد که

نـوردکاران در اعتـراض بـه نحـوه عرضـه شـمش فـوالد در بـورس کاال و قیمتهای بـاالی آن ،افزایـش قیمت

محصـوالت نـوردی از جملـه میلگـرد را مرتبط با این مسـاله دانسـته و خواسـتار قیمتگذاری عادالنه شـمش

فـوالد و افزایـش عرضههـا در بورس کاال شـدهاند.

ماجرا اما به اختالف نوردکاران و فوالدیها ختم

مداخله دولت در بازار فوالد و قیمتگذاری

بر اساس قانونی که از سوی معاونت معدنی و

ت مسکن و ساختمان
ش قیم 
بوده به افزای 

این در حالی بود که تولیدکنندگان فوالد به

فوالدسازان موظف به عرضه ۶۰درصد از تولیدات

نقش اساسی در تعیین قیمت آن دارند ،بر همین

داشتند که نه تنها در بخش عرضه شمش فوالد

در این راستا سید جواد جهرمی ،مدیر نظارت

بلکه این نوردکاران بودهاند که محصوالت فوالدی

توضیح داد :تا تاریخ ۱۵مهر ماه  ۹۹میزان معامالت

نمیشود ،مساله دیگری که در این میان تاثیرگذار

بازمیگردد که گفته میشود محصوالت فوالدی
اساس بود که با ایجاد حساسیت در این مساله،
پای دولت هم به ماجرای قیمت گذاری محصوالت
فوالدی باز شد .تا پیش از تعیین وزیر صمت و در

طی نزدیک به شش ماه گذشته ،همواره مصالحی

در وزارت صمت مانع از ورود مستقیم معاونت

عنوان سوی دیگر این جریان ،بر این مساله تاکید
تولیدی در بورس کاال کم کاری صورت نگرفته

را به طو ر کامل در بازار عرضه نمیکنند و ریشه
افزایش قیمت این محصوالت نوردی را باید در

جایی غیر از افزایش قیمت محصوالت فوالد

معدنی و سرپرستهای تعیینی وزارتخانه در این

جستجو کرد.

به عنوان وزیر جدید صمت ،اخباری مبنی بر

توجیه منطقی ندارد

مساله شده بود اما با انتخاب علیرضا رزم حسینی
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دستوری فوالد در بورس کاال به گوش رسید.
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عرضه شمش ذوب آهن در بورس کاال

ستاد تنظیم بازار محصوالت فوالدی تعیین شده،

خود در بورس کاال هستند.

بر بازار بورس کاال در گفتوگویی با ماهنامه فوالد
شمش در بورس کاال یکمیلیون و ٨۴٣هزار تن

بوده است .آمارها هم بیانگر آن است که در شش
ماه ابتدایی سال جاری میزان معامالت شمش با

افزایش  ۵۰درصدی نسبت به مدت مشابه سال

گذشته از یک میلیون و ٣٧هزار تن به یک میلیون

و ۵٣٣هزار تن رسیده است.
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کرده است اما آنها برای حمایت از مصرفکننده

واقعی پیشقدم شده و اقدام به کاهش قیمتها

طی این مدت برای رفع التهاب بازار از سوی

افتاد ،بیانگر آن بود که هیاهوی عدهای تنها برای

تجربه قیمتگذاریهای دستوری که تاکنون

کردند اما آنچه در عرضه محصوالت نوردی اتفاق

منافع شخصی بوده است.

جهرمی در این رابطه با ارائه آمارهایی به ماهنامه

فوالد توضیح داد« :از میزان شمش فوالدی معامله

رانت و فساد به دنبال داشته است چگونه هنوز
هم به راحتی به عنوان اولین انتخاب سیاستگذار

شده که اگر از این مقدار میلگرد ،عرضههای ذوب

و خطراتی که ممکن است این اقدام به دنبال

آهن اصفهان ،خراسان ،جهان فوالد سیرجان که

وی در پاسخ به این پرسش که آیا کف عرضهها

کرد :همانطور که معاونت معدنی وزارت صمت

۵٧۶هزار و  ۵١٠تن خواهد شد و با در نظر گرفتن

تخلف از سوی شرکتهای الغایی و کوچک صورت

منجر به کنترل و آرامش هیچ بازاری نشده و تنها

شده در بورس کاال در طول ۶ماه نخست سال

شمش آنها در بورس خریداری نمیشود و از

اعالم کرده کف عرضهها رعایت نمیشود اما این

عدهای مورد تاکید قرار گرفت .عجیب است که

مدنظر قرار میگیرد؟

جاری یک میلیون و ۴٩هزار تن میلگرد معامله

در این رابطه رعایت شده است یا خیر؟ تصریح

فوالدی و برهم زدن نظم بازار از مواردی بود که

مجلس ،کارشناسان و فعاالن بازار مخالفت خود

داشته باشد را اعالم کردهاند.

شمش تولید خود استفاده میکنند را کم کنیم،
حجم تیرآهن عرضه شده در بورس به ۶٢٢هزار

و ٢٩٢تن میرسد .یعنی تنها ۳۳درصد از شمش

میگیرد و شرکتهای بزرگتر تعهدات خود را تا

خریداری شده در بورس کاال توسط نوردکاران به

جهرمی همچنین تاکید کرد :شرکتهای

نگاهی به این اعداد و ارقام نشان میدهد سرنخ

هستند و با شمش تولیدی خود محصوالت نوردی

را باید در جایی غیر از عرضه شمش فوالدی

تولیدی خود را در بازار عرضه کنند زیرا چنین

باید پاسخگو باشند که چرا محصوالت خود را به

در همین رابطه بهادر احرامیان ،نایب رییس

مقاومت میلگرد در برابر کاهش قیمت

هم زمانی که تمام مواد اولیه مورد نیاز خود را

ماهنامه فوالد عنوان کرد :ریشه اختالف نوردکاران

حال که ایرادی که نوردکاران به میزان عرضه

موظف به عرضه کل تولیدات خود در بورس کاال

این موضوع پرداخت که دلیل اصلی افزایش قیمت

البته این مساله هم از نگاه انجمن تولیدکنندگان

این رقم را باالی ۶۰۰هزارتن اعالم میکنند .البته

تولیدکنندگان محصوالت فوالدی در در نامهای

۷۰درصد از فوالد عرضه شده در بورس به صورت

به امروز به درستی انجام دادهاند.

بزرگی همچون ذوبآهن اصفهان که خودمصرفی

تولید میکنند نیازی نیست تا شمش فوالدی
رویکردی اصال توجیه منطقی ندارد.

شمش فوالد

شمش فوالد میگرفتند پاسخ داده شد ،باید به

این بازار بازگشت داده شده است!»

قیمت باالی میلگرد به عنوان یک محصول نهایی
جستجو کرد و این همان جایی است که نوردکاران
صورت کامل در بورس کاال عرضه نمیکنند آن
از بورس کاال تامین کرده و بر همین اساس باید

باشند؟

میلگرد به عنوان یک محصول نوردی و نهایی که

فوالد به دور نمانده است ،در همین راستا انجمن

بودن قیمت شمش فوالد مرتبط است؟

خطاب به وزیر صمت به این موضوع اشاره داشته

به دست مصرفکننده میرسد تا چه میزان به باال

انجمن تولیدکنندگان فوالد در گفتوگویی کوتا ه با
و فوالدسازان در این است که تولیدکنندگان

میگویند ماهانه ۲۰۰تا۳۰۰هزار تن شمش برای
تامین نیاز داخلی کافی است ولی صنایع نوردی

باید توجه کرد آمارها هم نشان میدهد حدود
میلگرد به بازار بر نمیگردد.

طی هفتههای گذشته با همکاری حداکثری

است .در این نامه ضمن تاکید بر عدم عرضه

فوالدی با کاهش  ۱۵درصدی قیمت و با کاهش

قیمتگذاری دستوری نتیجهای جز بیعدالتی

کالن به نام تورم است ،تاکید کرد :بدون تردید

جلسهای با حضور شخص وزیر صنعت ،معدن و

در نقدینگی دارد .بازار فوالد تنها بازار متالطم و

راه حل همیشگی دولت ،مداخله در بازار

نمیتوان دخالت سیاستگذار در بازار عنوان کرد،

فوالدسازان ،بیش از ۸۲هزار تن انواع شمش

محصوالت نوردی در بورس کاال تاکید شده که

۱۵۰۰تومانی نسبت به نرخهای قبلی در بورس

ندارد و به همین دلیل انجمن خواستار برگزاری

محصوالت فوالدی و به قولی برای اثبات برادری

تجارت برای حل این موضوع شده است.

کاال عرضه شد اقدامی که برای تنشزدایی از بازار
فوالدسازان به تحقق پیوست .اما چیزی که پس

از آن مشاهده شد مقاومت میلگرد در برابر این

کاهش قیمتها بود .با وجود اینکه محدودیتها
در تامین مواد اولیه کار را برای فوالدسازان مشکل

اما در این میان دولت همچون مسائل دیگر

سادهترین راه را که مداخله در بازار است در

پیش گرفته است ،شایعه تعیین قیمت محصوالت

وی با اشاره به این مساله که سیاستگذار باید

بداند ریشه اصلی باال رفتن قیمت فوالد موضوعی

این موضوع همچون مسائل دیگر در بازار ریشه

آشفته کشور نیست و بدون تردید راه حل آن را
قطعا چنین روشهایی آرامش را به این بازار

بازنمیگرداند و دولت برای حل این موضوع باید
به دنبال کنترل تورم باشد.
شماره 262
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فعاالن حوزه نورد معتقدند که مواد

اولیه به صورت قطره چکانی در بورس
عرضه می شود و همین موضوع باعث

شده تا این صنعت در تامین مواد
اولیه خود با مشکل همراه باشد.

به گزارش ماهنامه قوالد نوردکاران

عرضة نوردیها در بورس کاال،
از شایعه تا واقعیت

نسبت به تامین مواد اولیه انتقاداتی

دارند .این انتقاد ها چالش هایی

را میان آنها و فوالدی ها به عنوان

میلیون تن و بازار صادراتی  2.5میلیون تن است.

صنعت باالدست ایجاد کرده است.

به گفته این فعال صنعت فوالد ،درنتیه چنین

آنها اظهار می کنند مواد اولیه یعنی

اتفاقی کارخانه های نوردی با کمتر از  40درصد از

شمش فوالد به صورت قطره چکانی

ظرفیت خود مشغول بکار هستند.

در بورس عرضه می شود و بخش

شهرستانی با اشاره به نظر نوردکاران مبنی بر

عمده ای از این نیاز از بازار آزاد و با

عرضه قطره چکانی در بورس ،بیان کرد :با توجه

قیمت بیشتر تامین می شود.

به اینکه این کارخانه با کمتر از  40درصد ظرفیت

اما این سوال مطرح است که آیا نورد

خود مشغول هستند ،یکی از بهانه های فعاالن این

کاران در عرضه محصول تولیدی خود

است خرید شمش با قیمت پایین است تا براساس

در بورس نیز به همین میزان شفاف

آن اختالف ایجاد شده با کف بازار و ظرفیت آنها

است یا خیر؟

توجیه پیدا کند .این موضوع نتیجه صدور مجوز

عمده عرضه نوردکاران در بازار آزاد انجام
میشود

نوردی ها به دنبال شمش ارزان هستند

رضا شهرستانی عضو هیات مدیره انجمن فوالد

ایران در این باره به ماهنامه فوالدگفت :در این
باره بهتر است به علت اصلی اشاره شود .در تمام

زنجیره فوالد از سنگ آهن گرفته تا تولید شمش
یا اسلب که به عنوان مواد اولیه نوردکاران مورد

استفاده قرار می گیرد عدد  93درصد را به خود

اختصاص داده اند.

وی ادامه داد :درنتیجه تنها  7درصد از این

زنجیره متعلق به نوردکاران است که میزان فروش
آنها از کل این  7درصد کمتر از  30درصد است.

به همین دلیل با یک محاسبه ساده مشخص می
شود نقش نوردکاران در این زنجیره کمتر از 2

درصد است.

شهرستانی تصریح کرد :موضوع مهم دیگر آن

است که وزارت صنعت ،معدن و تجارت با پافشاری

برخی دوستان  3برابر مازاد نیاز مجوز احداث

کارخانه نورد و میلگرد صادر کرده است درنتیجه

این اتفاق در کشور بالغ بر  25میلیون تن ظرفیت

نصب شده وجود دارد که تنها نیاز داخلی 7.5
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های رانتی است.

وی ادامه داد :نورکاران مدعی هستند در ماه

 1میلیون تن شمش فوالد نیاز دارند در حالی

که میزان کلی تولید آنها  10میلیون تن است که
 4میلیون تن آن خود مصرفی ( یعن خودشان
تولیدکننده شمش هستند) است .حال از 6

میلیون باقی مانده  4میلیون تن را کوره های
القایی تولید و خارج از بورس می فروشند البته

مبنای قیمتی آنها بورس است ،اما  2میلییون تن

باقی مانده نیازی است که باید در بورس بیاید که

حتی مازاد آن عرضه می شود.

شهرستانی افزود :اتفاقی که در این میان رخ

میدهد آمار آن دسته از تولیدکنندکان که شمش

هم تولید میکنند را حساب نکرده اما میلگرد
عرضه شده در بورس حساب می شود .درواقع 3

الی  4درصد محصول خود را در بورس

عرضه و باقی آن را در بازار آزاد می فروشند.

مشکلی برای تامین مواد اولیه نوردکارها
وجود ندارد

عرضه محصوالت زنجیره فوالد از سنگ آهن تا

محصوالت نهایی در بورس کاال که از سوی وزارت

صمت اعالم شده ،واکنشهای مختلفی از سوی
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شد .اکنون الزام همه نوردکاران برای عرضه

گرفته شده برای ارائه محصول نهایی همان 11

در برابر آن مقاومت از خود نشان دهند و آن هم

در نظر گرفته شده بود و باید امروز مناسب با

محصوالتشان در بورس کاالست که ممکن است

زیاد تاثیری ندارد .زیرا اگر به صورت کشوری به

موضوع نگاه کنیم تمام مواد اولیه ای که در بورس
کاال خریداری و تبدیل به محصول نهایی می شود،
ملزم هستند که کاالی خود را بورس عرضه کنند.

زیرا اکنون ما مشکلی برای تامین مواد اولیه آنها

یعنی شمش نداریم.

محصوالت خود را در بورس عرضه میکنیم

اما در این زمینه می بینیم که تولیدکنندگان

فعاالن فوالدی و همچنین نوردکاران داشته است.

در واقع قوانین جدید وضع شده مبنی بر اینکه

تولیدکنندگان صنایع پایین دستی ملزم هستند
تمام محصوالت تولیدی خود را در بورس عرضه

کنند و این در حالیست که تا پیش از این روند به
گونه ای دیگر بوده و تولیدات آنها در بورس عرضه

نمی شد ،یکی از نکات مهمی است که این روزها

بسیار شنیده می شود.

نادر سلیمانی عضو هیات مدیره انجمن

تولیدکنندگان فوالد در این باره میگوید :با
توجه به اتفاقاتی که در بورس کاال افتاده و

دستورالعملهایی که از طرف وزارت صمت صادر

شده است ،تمام تولیدکنندگان شمش موظف

شدند که به میزان سهمی که برای آنها تعیین

محصوالت نوردی نظرات دیگری دارند و معتقدند

که به هیچ عنوان مقاومتی در برابر عرضه
محصوالتشان در بورس کاال ندارند .در این زمینه

مدیرعامل شرکت نورد گرم فلز میگوید :این
موضوع کذب محض بوده و تجربه نشان داده است
زمانی که شمش فوالدی در بورس کاال عرضه

شود به صورت خودکار نوردکاران بعد از خرید
مواد اولیه ،محصوالت تولیدی خود را به صورت

رقابتی با یکدیگر تولید کرده و برای فروش در

بورس عرضه می کنند.

درصدی است .عددی که برای سال های گذشته

افزایش قیمت ها تغییر کند.

وی افزود :اینکه گفته میشود که نوردکاران

محصول نهایی خود را در بورس عرضه نمیکنند

و در بازار آزاد به فروش میرسانیم باید در پاسخ
گفت که از طرف ما کامال این امر تکذیب می

شود .زیرا اگر شمش به وفور در بازار وجود داشته
باشد ،شرایط به گونه ای پیش خواهد رفت که هم

محصول در بازار به وفور عرضه خواهد شد و هم
اینکه امکان صادرات محصوالت نوردی نیز فراهم

خواهد شد.

به گفته وی ،اکنون دوبرابر نیاز مصرف کشور

فوالد در ایران تولید میشود و اگر فوالدسازان

نیمی از تولید خود را در بورس کاال به نوردکاران

عرضه کنند در نتیجه محصول نهایی را تولید کرده
و در بورس نیز عرضه خواهد شد ،اما متاسفانه
میزان عرضه شمش فوالدی در بورس کاال مطابق

با تقاضای نورد کاران نیست.

سخن آخر....

مصطفی عبدالهی با بیان این مطلب افزود :اما

اکنون باید دید که در شرایط فعلی و اجرایی

است که امسال با توجه به اینکه هزینه های تولید

پایبند بوده و محصوالت خود را در بورس عرضه

موضوعی که از سوی نوردکاران مطرح میشود این

حدود  4برابر شده اما همچنان میزان سود در نظر

شدن این موضوع نوردکاران تا چه اندازه به قانون
خواهند کرد.

شده ،شمش مورد نیاز را در بورس تامین کنند.

وی ادامه می دهد :در خصوص بخش دوم

این دستورالعمل که بر آن تاکید شده و شاید

نوردکاران نسبت به آن مقاومت نشان میدهند
که خیلی حرفه ای نیست ،این است که نوردکاران

ملزم هستند پس از تحویل شمش محصول تولید
شده خود را در بورس عرضه کنند.

این عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان

فوالد افزود :در گذشته این اتفاق نمی افتاد و

نوردکاران معترض بودند که شمش مورد نیازشان
را نمیتوانند از بورس تهیه کنند؛ اما اگر امروز شما
بازار بورس کاال را رصد کنید اعالم شده است که

شمش به صورت بلوم و تخت به میزان نیاز صنایع
در بورس عرضه شود که اکنون این اتفاق قابل

رویت است.

سلیمانی افزود :بنابراین مشکل تامین مواد

اولیه مورد نیاز نوردیها به این ترتیب حل خواهد
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غالمرضا سلیمانی ،مدیرعامل شرکت

سرمایه گذاری صدر تامین در جلسه
بررسی عملکرد  6ماه شرکت زغال
سنگ طبس گفت :عملکرد زغال

سنگ پروده طبس بویژه در بحث

تولید ،اشتغال ،بومی سازی و کاهش
بهای تمام شده ،علیرغم مشکالت

مختلف و دشواری های معدنکاری
زیرزمینی ،قابل تقدیر است.

مدیر عامل صدر تامین:

عملکرد زغال سنگ طبس
قابل تقدیر است
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صدر تامین با

صادرات خدمات فنی و مهندسی شرکت زغال

سنگ از عمق زمین و همچنین مشکالت جاری

در این جلسه که به خاطر رعایت پروتکل های

هیأت مدیره و کلیه کارکنان شرکت زغال سنگ

آنالین و از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد،

اشاره به دشواری های معدنکاری و استخراج زغال
ناشی از تحریم های اقتصادی ،از تالش مدیرعامل،

پروده طبس قدردانی کرد و افزود حفظ اشتغال و
ارتزاق  2500خانوار ،مدیریت مؤثر در حوزه HSE

و بهداشت و مبارزه با شیوع کرونا و همچنین ایفای

زغال سنگ پروده طبس ،عملکرد شرکت در حوزه

های مختلف عملیاتی را تشریح کرد.

تولید با کاهش هزینه بهای تمام شده و توجه ویژه

زغال سنگ ایران و تأمین کننده عمده نیاز زغالی

عملکرد مناسب این شرکت است.

صنعت کشور به عنوان بزرگترین تولیدکننده
ذوب آهن اصفهان ،افزود :این شرکت از تمام

ظرفیت مدیریتی ،منابع انسانی و تجهیزاتی خود

وی ضمن اشاره به اهمیت تولید به خصوص

استفاده کرده است تا در شش ماهه اول سال

توجه به توسعه صادرات جهت ارزآوری و بویژه

انتشار کووید  19و همچنین مشکالت ارزی ناشی

با توجه به برنامه اورهال آتی تجهیزات استخراج،

10

رمضان کریتی ثانی به عنوان مدیرعامل شرکت

تعهدات و مسئولیت های اجتماعی برای خدمت به

به بومی سازی و استفاده از توان داخلی ،حاکی از
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بهداشتی پیشگیری از شیوع کرونا ،به صورت

وی در ادامه با اشاره به جایگاه شرکت در

عموم شهروندان منطقه و البته دستیابی به اهداف
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سنگ پروده طبس را مورد تأکید قرار داد.

جاری ،علیرغم تمامی محدودیت های ناشی از
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از تحریم های ظالمانه که روند تأمین قطعات و

گزارشات نموداری و آماری روند فعالیت

تجهیزات موردنیاز را با چالش جدی مواجه کرده
است ،اهداف برنامه را محقق کند تا عالوه بر حفظ

حدود  2500فرصت شغلی ایجاد شده در منطقه

کمتر برخوردار طبس ،روند تأمین منابع موردنیاز
صنعت فوالد کشور را نیز پشتیبانی کرده و در
راستای مسئولیت های اجتماعی ،خدمات ارزنده

ای نیز به منطقه و استان ارائه کند.

کریتی ثانی همچنین با اشاره به توان فنی و

مهندسی شرکت به عنوان یک سرمایه ارزشمند،
طرح های توسعه در دست اجرا را تشریح کرد

در دورههای شش ماهه نخست سال از شروع

پروده طبس در راستای بومی سازی دانش و

نمود:

منجر به داخلی سازی بیش از  1400قطعه شده

اشاره به آمار مذکور عنوان نمود که دلیل اصلی

وی در پایان بر لزوم حمایت و پشتیبانی شرکت

محدودیتهای ناشی از شیوع کووید  19بویژه در

روند جاری فعالیت شرکت زغال سنگ پروده

از معادن مجاور نیز با توجه به شرایط کارخانه

شایان ذکر است که شرکت زغال سنگ پروده

به دلیل اثرات محدودیتهای شیوع کرونا بر

و اقدامات مهم و قابل توجه شرکت زغال سنگ

فعالیت بهره برداری تا بازه زمانی جاری را نيز ارائه

تجهیزات مورد استفاده معدنکاری مکانیزه را که

مدیرعامل شرکت زغال سنگ پروده طبس با

است ،تببین کرد.

عدم تحقق برنامه در بخش حفریات معدنی،

سرمایه گذاری صدرتأمین جهت تداوم و بهبود

فروردین ماه ،بوده است .خرید زغال سنگ خام

طبس تأکید کرد.

و همچنین کاهش سطح تولیدات معادن مجاور

طبس به عنوان اولین و تنها معدن تمام مکانیزه

شركت زغال سنگ پروده طبس از سال 1386

سال اخیر بزرگترین تولیدکننده کشور بوده و به

مرکزی و شماره  1در محدوده پروده يك برای

و حدود نیمی از کنسانتره موردنیاز ذوبآهن

به روش جبهه كار طوالني و توليد  750هزارتن

استخراج زیرزمینی زغال سنگ کشور که در 6

تنها حدود  40درصد تولید ملی را دراختیار داشته
اصفهان و بخشی از نیاز سایر کک سازیهای کشور

را تأمین می کند ،مجوز ورود به بازار سرمایه را

دریافت نموده و در آستانه ورود به فرابورس کشور

است.

کریتی ثانی :علیرغم تمامی محدودیتها

فعالیتهای تولیدی این معادن در ماههای

و با هدف بهره برداري تمام مكانيزه از ذخایر معادن

فروردین و اردیبهشت سال جاری ،کمتر از برنامه

استخراج ساليانه  1/5ميليون تن زغال سنگ خام

مدیرعامل شرکت زغال سنگ پروده طبس با

كنسانتره در بزرگترين كارخانه زغالشويي كشور

سال  1399اجراي حدود  7،800متر پيشروي در

نمود.

زغال سنگ خام و توليد  615هزارتن كنسانتره

که متعلق به این شرکت است ،شروع به فعالیت
در این دوره فعالیت  13ساله ،حدود 2500

فرصت پایدار شغلی ایجاد گردیده و نیروهای

تحقق یافته است.

اشاره به اینکه بر اساس برنامه ،هدف شركت در

حفريات زيرزمين ،استخراج حدود  1.5میلیون تن
زغال سنگ كك شو است ،عنوان نمود که در پایان
دوره شش ماهه اول ،به ترتیب  %54 ،%37و %49

و مشکالت ،تحقق کامل برنامه ها را دنبال

جوان ،متخصص و متعهد در سطوح مدیریتی،

برنامه در حوزههای فوق پیشرفت داشته است.

بزرگترین تولیدکننده زغالسنگ کشور

شرکت توانسته است در شش سال متوالي اخیر،

برنامهریزی صورت گرفته ،انتظار می رود در

میکنیم تا برای هفتمین سال متوالی،
باشیم.

برنامه ریزی و عملیاتی تربیت شده اند و این

پيشتاز تولید زغال سنگ ایران و تأمین کننده

سال جهش تولید ،علیرغم تمامی محدودیتهای

به نحوی که سهم 40درصدی تولید ملی و سهم

از تحریم که تأمین اقالم و قطعات موردنیاز را با

به خود اختصاص داده است.

قیمت ها ،شرکت زغال سنگ پروده طبس اهداف

با گذشت  6ماه از سال  ،1399رمضان كريتي

اصلی نیاز صنایع کک سازی و فوالد كشور باشد

و رئیس کمیته  HSEEو مدیریت بحران معادن

حدود  50درصدی تأمین نیاز ذوب اهن اصفهان را

ثاني ،مديرعامل شركت زغال سنگ پروده طبس
استان خراسان جنوبی را عهده دار است ،گزارش

عملكرد این شرکت به عنوان پیشگام معدنکاری
مکانیزه کشور ،در شش ماهه اول سال  1399را

تشریح نمود.

کریتی ثانی در پایان افزود که با توجه به

مدیرعامل شرکت زغال سنگ پروده طبس در

ادامه با اشاره به خالصه عملكرد  6ماهه نخست
سال جاری ،آمار مقايسهاي روند حرکتی شرکت

ناشی از شیوع بیماری کرونا ،دشواری های ناشی

مشکل مواجه نموده و همچنین افزایش شدید
سال جاری خود را به طور کامل محقق نموده و

برای هفتمین سال متوالی ،بزرگترین تولیدکننده
زغال سنگ کشور باشد.
شماره 262
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در پنل تخصصی سمپوزیوم فوالد کیش مورد بررسی قرار گرفت؛

باید به اکتشافات عمقی وارد شویم

خودکفایی در تولید کک سوزنی و الکترود گرافیتی
چالشهای دستیابی به دانش فنی را مرتفع کنیم
توسعه معادن متناسب با نیازهای بازار باشد

پنل تخصصی «چالشهای موجود در تامین

و استخراج از عمق عنوان کرد :تا  ۲۰و حتی ۲۵

مواد اولیه ،تجهیزات ،دانش فنی و توسعه

سال آینده ذخایری که اکنون در اختیار داریم

هستیم ،مهندسان و مدیران برجستهای در این

فوالدی» در حاشیه نخستین روز سمپوزیوم

به مساله اکتشاف در عمق ورود پیدا کنیم ،اگرچه

خوبی را در کنار آنها به دست آوردهایم.

زیرساختها در رقابتپذیری محصوالت
فوالد کیش برگزار شد.

برای تولید فوالد ما کافی است ،با این وجود باید

که در اکتشافات سطحی هم ما اکنون به ذخایر
جدیدی دست یافتهایم ،از جمله در سنگان و

وی افزود :در مناطق کویری ایران در حال عمق

دادن و توسعه بخشیدن به اکتشافات هستیم .کار
و در همین راستا هم ایمیدرو فعالیتهای خود را

زده و با همت همکارانمان اگر موفق به تولید

کارگروه حفاری تشکیل داده است ،عنوان کرد :ما
باید در زمینه استخراج به استانداردهای جهانی

شماره 262

وی با بیان اینکه بومیسازیهایی از این قبیل

و حل چنین مشکالتی نیاز به همت همگانی دارد،

کاهش تولید گازهای گلخانهای و حتی تولید انواع
استانداردها را رعایت کنیم.

در شرایطی که نیاز به آن احساس شده و چالش

و توسعه زیرساختها در رقابت پذیری محصوالت
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مشکالت ما در این زمینه رفع خواهد شد.

ما جنبه اقتصاد مقاومتی و خودکفایی دارند ،باید

جدید محصوالت فوالدی و با کیفیت باال هم این

سمپوزیوم فوالد کیش برگزار شد درباره اکتشاف

این دو ماده اولیه مورد نیاز صنایع فوالدی شویم

برسیم و این استانداردها نباید تنها به مساله

هیات عامل ایمیدرو در پنل تخصصی «چالشهای

از نمایندگان فوالدسازان و معدنیها در حاشیه

خوزستان هم تولید کک سوزنی را در اروند کلید

تصریح کرد :شاید انجام چنین کارهایی چندان

اکتشاف و استخراج منتهی شود ،ما باید در زمینه

رییس انجمن آهن و فوالد ایران و جمعی دیگر

از چالشهای ما در زمینه تولید است ،اگرچه ما
دادهایم تا مرتفع شود ،همان گونه که فوالد

معاون وزیر صمت با اعالم اینکه ایمیدرو یک

فوالدی» با حضور پروفسور عباس نجفیزاده

در صنایع فوالدی کشور توضیح داد :در این زمینه

در اردکان بر روی این مشکل کارهایی را انجام

شروع کرده است.

موجود در تامین مواد اولیه ،تجهیزات ،دانش فنی

غریبپور با اشاره به مساله فناوری و بومیسازی

حتی گل گهر ما به اکتشافات جدیدی در سطح

اکتشافات و استخراج باید اقدام عملی داشته باشد

خداداد غریبپور معاون وزیر صمت و رییس

زمینه در کشورمان داریم که تاکنون پیشرفتهای

با چالشهایی روبرو هستیم ،الکترود گرافیتی یکی

دست یافتهایم.
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مشکل کمتری در زمینه رعایت استانداردها مواجه

وی با بیان اینکه البته در زمینه تولیدات

فوالدی اصوال این موارد رعایت میشود ،تاکید

کرد :در زمینه صنایع معدنی مرتبط با فوالد ما با

جنبه اقتصادی نداشته باشد اما بدون تردید برای

تمرکز کنیم تا این نیازها هم مرتفع شوند ،آن هم
جدی به نظر میرسد.

رییس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه ساالنه

بین  ۵۰۰میلیون تا  ۱میلیارد دالر واردات در

Scientific-Cultural-Social Magazine
Esfahan Steel Company

زمینه الکترود گرافیتی داریم ،بیان کرد :در

بسیار خوش بین هستم و با عزم و ارادهای که

گیری از سمت کالن کشور در این بخش داریم

وابستهایم .در حوزه ماشین آالت صنعت فوالد

اهدافی که مدنظر ماست دست پیدا کنیم.

جنگ اقتصادی منافع بخشی و منطقهای را تحت

زمینه تجهیزات و ماشین آالت هم ما تا حدودی

(تولید کنسانتره ،گندله ،شمش) از دانش فنی

در میان شما عزیزان سراغ دارم ،میتوانیم به آن

الزم برخوردار نیستیم ،واقع ما متاسفانه هم

تا همگی به دنبال منافع ملی باشیم و در این

پوشش منافع ملی هدایت کنیم.

وی ادامه داد :در حوزه تامین کنسانتره و گندله

با چالشهایی مواجه هستیم شامل عدم توسعه

وارد کننده دانش فنی ،هم وارد کننده ماشین

معادن متناسب با نیازهای بازار و تولید ،عدم تولید

آالت معدنی و هم ماشین آالت صنایع معدنی و

و عرضه مواد اولیه و  ...از جمله چالشهایی است

حتی گاهی اپراتور را هم وارد میکنیم ،و اینها

که ما با آنها روبرو هستیم.

چالشهایی است که باید با هدف گذاری ما در

محمدی با بیان اینکه عموما چنین چالشهایی

آینده حل شود.

وی درباره پیشرفتهایی که طی سالهای

از ورود واحدهای معدنی به واحدهای پاییندستی

زمینه بازیافت آب پیشرفت بسیار خوبی داشتهایم

عرصه معدن ایجاد شده ،عنوان کرد :میتوانستیم

همچنین در زمینه باطله هم موفق به بازیافت

هم واحدهای تولیدی و هم واحدهای معدنی

و حتی بالعکس آن یعنی ورود واحدهای فوالدی به

گذشته در این صنعت داشتهایم ،تاکید کرد :در
و استانداردهای باالیی در این زمینه داریم،

ذخایر معدنی خوبی شدهایم.

برنامه ریزی بهتری در این زمینه انجام دهیم که

مانع صادرات محصوالت فوالدی نشویم

غریبپور ادامه داد :خوشبختانه ما در شرایطی

علی محمدی مدیرعامل فوالد خوزستان در

زمینه آنها گنگ و بیسواد نیستیم ،چالشهایی

از محورهای توسعه در کشورهای پیشرفته است،

ایجاد دانش فنی تولید کک سوزنی ،الکترود

محور توسعه قرار گرفته صنعت فوالد است .در

قرار داریم که چالشها را شناسایی کرده و در

که راه حلهای مشخصی هم دارند ،که نیاز به
گرافیتی و  ...داریم.

ادامه این پنل با اشاره به اینکه صنعت فوالد یکی

برنامه  ۱۴۰۴هم بر همین مبنا دستیابی به تولید
است که برای دستیابی به این هدف ما با موانع

ظرفیتهای کشور ،سهم بندی مناسب مواد اولیه

این موضوعات کار میکند ،هر کدام از شرکتها

بخشی از تجهیزات خود را مشخص کردهاند که

موانع ما در این مسیر تامین مواد اولیه است.

خواهند داد و در تمام شرکتهای معدن و صنایع

کالن در صنعت فوالد کشور با آن مواجه هستیم،

وی با بیان اینکه یکی ازمشکالتی که به صورت

و مشکالت ما را حل کنند ،ما باید بتوانیم در

این مقوله دارند.

اکثرا هم نگاه بنگاهداری ،بخشی و منطقهای به
مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان با اشاره

بر عهده صادرات نفتی بوده است ،افزود :در چنین
ارزآوری به همراه داشته باشد بخش معدن و

که جلوی صادرات گرفته نشود.

مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان ادامه داد:

طی چند ماه گذشته در زمینه صادرات محصوالت

فوالدی هر سرپرستی که به وزارتخانه وارد شده

به اینکه نگاه بخشی و منطقهآی مانع از نگاه

سیاستهای خاص خود را داشته و همین باعث

است ،تصریح کرد :نگاه بخشی و منطقهای مانع

فوالدی نداشته باشیم به خصوص با توجه به

سازمان توسعهای به هر حرفی که میزنیم

کالن و بر مبنای منافع ملی در این صنعت شده

که مردم ،نظام و حاکمیت از ما (بخش معدن

از شکلگیری یک سیاست کلی و کالن در این

و صنایع معدنی کشور) دارند من در این زمینه

محمدی با بیان اینکه ما در شرایط تحریم نفتی

عدالت و بعضا مالکان بخش خصوصی سهامداران

تجهیزات ،ماشینآالت و بخشهای مختلف دیگر

عمل میکنیم ،عنوان کرد :با توجه به انتظاراتی

تا اندازهای امروز در حال اجراست.

صنایع معدنی است و این امر منوط به آن است

اصلی شرکتهای معدنی و فوالدی هستند که

وی با بیان اینکه در ایمیدرو به عنوان یک

جلوگیری از صادرات مواد اولیه و خام فروشی که

دیدگاههای متفاوت و ناهمگون هستند ،افزود:

شویم ،تاکید کرد :نباید برای فایننس چشم

زمینه نیازمندیهای صنعت فوالد خوداتکا شویم.

برای واحدهای معدنی به فوالد سازی و در نهایت

شرایطی یکی از مسیرهایی که برای ما میتواند

اکثرا بانکها ،صندوقهای بازنشستگی ،سهام

منتظر دستهایی خارج از کشور باشیم تا مسائل

واحدهای تولیدی صنایع پایین دستی متناسب با

اینکه از نظر مالکیت بنگاهها ،معادن و شرکتهای

معاون وزیر صمت با بیان اینکه برای ایجاد

امید به خارج از کشور داشته باشیم ،پس از آن

توسعه معادن فعلی متناسب با نیازهای واحدهای

قرار داریم و تا به امروز بخش بزرگ ارزآوری ما

فوالدی ما دارای سهامداران بسیار متفاوتی با

تحرک در این بخش خود ما باید دست به کار

مشکالت که بر اساس بررسیهایی ارائه شده،

تولیدی ،مدیریت صحیح در توسعه و ایجاد

و چالشهایی روبرو هستیم که یکی از اصلیترین

معدنی ما این بخش بومی سازی را ایجاد کردهایم.

وی درباره راهکارهای موجود برای حل این

گفت :بعد از صنعت نفت و پتروشیمی صنعتی که

وی افزود :ایمیدرو برای تمام این موارد با

تا پایان سال بومی سازی بر روی آنها را انجام

مانع از شکل گیری چنین مشکالتی شویم.

توضیح داد :کشف و بهره برداری از معادن جدید و

 ۵۵میلیون تن فوالد مورد پیشبینی قرار گرفته

دانشگاهها وارد مذاکره شده و بر روی تک تک

تحت نظارت وزارتخانه یکدیگر را پوشش دهند تا

صنعت شده و به همین دلیل نیاز به یک تصمیم

شده روند باثباتی در امر صادرات محصوالت

مشکالت ارزی کنونی نیاز است که در این مورد

مساعدت صورت گرفته و از صدور بخشنامههای
شماره 262
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مختلف جلوگیری شود.

درخواست قطعهای یا تجهیزاتی از خارج از کشور

وی با بیان اینکه بازارهای هدف صادراتی در

داشتیم گاه تا چندین ماه طول میکشید تا آن

ایجاد میشود ،توضیح داد :صدور بخشنامهها و

به همت متخصصان و توجه عمیقی که در ایمیدرو

طول زمان طوالنی و بر مبنای اعتماد طرفین

ایجاد مانع در مسیر صادرات موجب از بین رفتن
بازارهای هدف صادراتی شده و اعتماد مشتری

را از بین میبرد ،لذا ما خواهان آن هستیم که

نهادهای دولتی در مساله صادرات با صادرکنندگان

همراهی داشته باشند تا بتوانیم بخشی ازمشکالت
ارزی کشور را از این طریق مرتفع کنیم.

قطعه الزم به دست ما برسد ،تصریح کرد :اکنون

و واحدهای زیرمجموعه به بحث بومی سازی و

برخورداری از توان داخلی شد ،ما توانستیم برخی
از این تجهیزات را در طول دو تا سه ماه تولید

کنیم که اکنون مورد نصب قرار گرفته و کارآیی

قابل توجهی هم دارند.

وی ادامه داد :در بحث دانش فنی ما در داخل

کشور این توانایی را داریم که تا حد زیادی به

خودکفایی رسیده و حتی صادرکننده دانش فنی

به کشورهای همسایه و یا هر کشور متقاضی
دیگری باشیم.

خسروی درباره راهکارهای توجه بیشتر و

کارآیی بخشی به بومی سازی توضیح داد :امکان

در حالی که دهها هزار نوع فوالد در دنیا تولید

میشود ،کدامیک از آنها به نام ما ثبت شده است؟
کدام دانش فنی را ما ایجاد کردهایم؟

استاد دانشگاه با اشاره به اینکه به هر حال

سنجی مناسب ،نگاه دقیق به زیرساختها و شکل

کارهایی را هم در این صنعت به انجام رساندهایم،

امر پرداخت.

در رتبه دهم جهان به تثبت برساند در طول این

مهیا کردن آنها و حمایت کردن از اکتشاف به این
وی در پایان درباره سهامداران با نگاههای

افزود :آن نتایجی که ملموس باشد و جایگاه ما را

پنجاه سال به دست نیاوردهایم.

متفاوت در شرکتهای معدن و صنایع معدنی

نجفیزاده تصریح کرد :دیدگاه صنعت آن

در دانش فنی تاحدود زیادی به خودکفایی

معدنی و فوالد بسیار مهم است و اگر راهکاری

باید آن سرمایهگذاری مطمئن بوده و در نهایت

کامبیز خسروی عضو هیات مدیره شرکت

بانکها و  ...ترجیحا در یک یا دو زمینه سرمایه

راهکارها در تامین آهن اسفنجی عنوان کرد :قطعا

تخصصیتر میتوان از حضور سرمایهگذاران بهره

از پنجاه سال همچنان در این نقطهای قرار داریم

توسعهای معدن و صنایع معدنی و هم به نفع

کنیم؟

رسیدهایم

ملی فوالد نیز در ادامه این پنل درباره چالشها و

تصریح کرد :حضور سرمایهگذاران در صنایع

حاکمیتی پیدا شود که هر بنگاه سرمایهگذاری
گذاری کنند و به زمینههای دیگر ورود پیدا نکنند،

کوتاهی کردهایم؟ چه چیزی را ندیدهایم که بعد

در زمینه تامین آهن اسفنجی چالشهایی وجود
گاهی چالشها و تهدیدهایی که ایجاد میشود،

نهادهای سرمایهگذاری است.

ما را به مسیری وارد میکنند که آن تهدیدها را

است که وقتی سرمایه گذاری صورت میگیرد،

به نتیجه قابل قبولی دست پیدا کند .باید این

جست که این مساله هم به نفع بخشهای

داشته و همچنان وجود دارد اما نکته اینجاست که

سوال را از خودمان بپرسیم که ما در کدام بخش

که نتوانستهایم دانش فنی خاص خودمان را تولید
وی در پاسخ به این سواالت با بیان اینکه در

بررسی این موضوع یک شرکت فوالدسازی را در

توسعه دانش فنی نیازمند مطالعات

خارج از ایران مورد بررسی قرار دادم ،توضیح

سنجی نامناسب و عدم توجه کافی به توسعه

عباس نجفی زاده رییس انجمن آهن و فوالد

 ۱۹۷۲آغاز به کار کرد و قدمتی  ۴۸ساله دارد در

وی با بیان اینکه با زحمت متخصصان ،واحدهای

گفت :ما در داخل کشور صنعت فوالدی داریم که

فوالد داشت که اکنون این میزان به بیش از ۴۲

به فرصت تبدیل کنیم ،چالشهای زیادی هم در
ایجاد واحدهای آهن اسفنجی داشتهایم که امکان

زیرساختها از جمله آنهاست.

پژوهشی است

ایران در ادامه این پنل درباره تولید دانش فنی

داد :در شرکت پوسکو  POSCOکه در سال

نخستین مرحله تولید حدود  ۱میلیون تن تولید

آهن اسفنجی بسیاری زیر نظر ایمیدرو با کیفیت

در سال  ۹۸کمی بیش از  ۳۰میلیون تن تولید

میلیون تن رسیده و رتبه پنجم تولید فوالد در

این واحدها میتوان به آهن نیریز ،میانه ،سبزوار،

قرار گرفتهایم ،اما اینجا این سوال مطرح میشود

رییس انجمن آهن و فوالد در تشریح مدل رشد

بسیار خوب به بهرهبرداری رسیده ،افزود :از جمله

شادگان و حتی واحد قائنات اشاره کرد.

عضو هیات مدیره شرکت ملی فوالد با تاکید

بر اینکه در تکمیل واحد قائنات زمانی که نیاز به
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آن به نام ایران ثبت شده باشد در دست نداریم.
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داشته و از دیدگاه سطح تولید در رتبه دهم جهان

که از لحاظ فنی در چه سطحی قرار داریم؟

وی ادامه داد :ما با بیش از  ۵۰سال قدمت در

تولید فوالد هنوز یک نوع فوالد که روش تولید

جهان را در اختیار دارد.

تولید این شرکت بیان کرد :از رشد تولید منظمی

برخوردار بوده است ،در سال آغازین با یک میلیون

تن تولید ،سه سال پس از آن به  ۳میلیون تن
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رسیده و پس از آن هر پنج سال افزایش تولید

تقـــیزاده همچنیـــن تاکیـــد کـــرد :اکتشـــاف بـــرای بقـــای صنایـــع
معدنـــی ایـــران حـــرف اول را میزنـــد و بـــه همیـــن دلیـــل بایـــد ایـــن
بخـــش مـــورد توجـــه ویـــژه قـــرار گیـــرد.

داشته که در نهایت در سال  ۲۰۱۹میزان تولید

این شرکت به بیش از  ۴۲میلیون تن رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه مدل توسعه این شرکت

باید مدنظر ما قرار بگیرد ،ادامه داد :برنامهریزیها
در این شرکت ده ساله بوده و ده سال نخست

بر روی راهاندازی مرکز تحقیق و توسعه و

سرمایهگذاری با سرمایه  ۱۰۰میلیون دالری خود

متمرکز شد ،در ده سال دوم مرکز دانشگاهی و
مرکز تحقیقاتی راهاندازی کردند ،در ده سال سوم

در کشور گفت :در بسیاری از قسمتهای کشور

از جمله بخشهای مرکزی و همینطور سیستان

اشاره به اینکه مجوزهای بسیاری برای بهرهبرداری

هنوز اکتشاف نشده است .ما به دلیل کمبود مواد

توانایی صاحبان آن ،بهره برداری از آنها صورت

و بلوچستان از معادن بسیار غنی برخورداریم که

هدف بر روی تبدیل شدن به بهترین تولیدکننده

اولیه در چادرملو به سمت و سوی اکتشاف در

سازی کامل و احداث کارخانجات فوالدی در

زیادی هم برخورد کردیم که مهمترین و نخستین

فوالد کیفی بود و در ده سال چهارم خصوصی

خارج از کشور را هدف خود قرار داد که اکنون
در چهار کشور کارخانه فوالدسازی هم راه اندازی

کرده است.

مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی چادرملو با

از برخی معادن صادر شده ولی عمال به دلیل عدم

نگرفته که باید تکلیف آنها مشخص شود ،تاکید

نقاط مختلف رفتیم و در این میان با مشکالت

کرد :توسعه اقتصادی و گام برداشتن در جهت

مشکل ما در اکتشاف کمبود ماشین آالت است.

نمیشود بلکه با بررسی واقعیات و قابلیتهای

وی افزود :در چادرملو تصمیم به واردات ماشین

آالت حفاری گرفتیم تا هم مشکل خودمان حل

رونق تولید با تعارف و تئوریهای اکادمیک محقق
صنایع بزرگ امکان پذیر است.

تقیزاده تصریح کرد :از جمله راههایی که برای

نجفیزاده با بیان اینکه برای ده سال آتی و

شود و هم بتوانیم دیگران را در امر اکتشاف کمک

پیشگام شدن بر روی تولید فوالدهای پیشرفته

که یکی از آنها مساله محیط زیست است که

بزرگ را مامور کنیم تا با همکاری در اجرای

فوالدهای پیشرفته اساسا به این دلیل است که

پهنههای کویر مرکزی ایران را واگذار نکرده است،

وی با اشاره به اینکه نمونه همکاری شرکتهای

ده سال پنجم این شرکت هدف خود را بر روی
متمرکز کرده است ،گفت :تمرکز بر روی

از ارزش افزوده بیشتری هم برخوردارند .در واقع

کنیم اما در ادامه هم با مشکالتی روبرو شدیم
بدون هیچگونه استدالل درستی بخش بزرگی از
بوروکراسی اداری مشکل دیگری است که ما با آن

آنچه که اینچنین باعث پیشرفت پوسکو شد

مواجه شدهایم.

که تعداد زیادی از اهالی علم را در این مجموعه

به ما واگذار شود با هر میزان بودجهآی که نیاز

راهاندازی همان دانشگاه و مرکز پژوهشی است

گرد آورده است.

پروژهها به این امر وارد شوند.

بزرگ در توسعه زیرساخت مملکت پروژه انتقال
آب خلیج فارس است ،ادامه داد :این طرح بزرگ

تقی زاده با بیان اینکه هر میزان پهنهآی که

باشد ما بر روی آن اکتشاف خواهیم کرد ،ادامه

شده است که بسیاری در ابتدای امر و در آغاز راه

داد :برای بقای شرکت نیازمند به اکتشافات جدید
مشکالت زیادی بر سر راه توسعه ما قرار داده

است.

معدنی و صنعتی گل گهر ،چادرملو و مس اجرا
باور نداشتند این پروژه قابل اجرا باشد.

مدیرعامل چادرملو با بیان اینکه به موقعیت

پوسکو و شباهتهای آن با صنعت فوالد ایران
اشاره شد ،عنوان کرد :ما با پوسکو تفاوتهای

تقیزاده همچنین تاکید کرد :اکتشاف برای

زیادی داریم از جمله آنکه ثبات مدیریتی در

به همین دلیل باید این بخش مورد توجه ویژه

و تحقیقات در ایران پروسهای زمانبر و حتی در

بقای صنایع معدنی ایران حرف اول را میزند و

قرار گیرد.

ایران نداریم ،دریافت مجوزهای ساخت ،اکتشاف

مواردی غیرممکن است که همین باعث ایجاد

وی با بیان اینکه به هر پهنهای که وارد

تفاوتهای ساختاری و اساسی بین صنایع معدنی

توضیح داد :نیاز است تا مرجعی همچون وزارتخانه

تقی زاده در پایان خاطرنشان کرد :در شرایط

میشویم ،پیشتر کسی آن را به ثبت رسانده است،
به این امر ورود پیدا کند تا اگر مجوز ثبتی چند

شرکتهای بزرگ به توسعه زیرساختی

سال از زمان آن گذشته و هنوز هیچ فعالیتی بر

ناصرتقیزاده مدیرعامل شرکت صنعتی و

تا اگر شرکتی قصد ورود و اکتشاف در آن پهنهها

معدنی چادرملو درباره مساله اکتشاف مواد معدنی

میتوان در نظر گرفت این است که شرکتهای

ملی در حالی توسط بخش خصوصی و  ۳شرکت

هستیم اما مساله این است که بوروکراسی اداری

وارد شوند

توسعه اقتصادی مملکت و توسعه زیرساختها

روی پهنه انجام نگرفته باشد ،مجوزها ابطال شوند

را داشت بتواند فعالیتهای مرتبط را آغاز کند.

در کشور ما و شرکتی همچون پوسکو شده است.

فعلی اقتصادی که با مشکالت بسیاری روبرو

هستیم ،رفع موانع معدن و صنایع معدنی میتواند
منجر به حل بخشی از مشکالت شود چرا که این
معادن و صنایع معدنی هستند که میتوانند در
اقتصاد خلق ارزش کنند.
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چشم و چراغ صنعت فوالد ایران
چشم بهراه تخصیص اصولی یارانه انرژی
شـرکت ذوب آهـن اصفهـان به عنـوان مادر صنایـع فوالد کشـور با وجود مشـکالتی همچـون هزینههای سـنگین
تسـهیالت بانکـی ،رکـود صنایع پائین دسـتی ،تحریـم ،افزایش هزینههـای تولید و  ، ...طی سـالهای اخیـر همواره

در مسـیر رشـد قـرار داشـته اما بـا چالشهایـی از جملـه هزینه انـرژی مواجه بـوده اسـت .قابل کتمان نیسـت که

ایـن چالـش بـه مثابه لنگر شـتابگیری روند توسـعه و سـودآوری این شـرکت عمل کرده اسـت .این درحالی اسـت
کـه بـا تخصیص اصولـی یارانـه انرژی می تـوان در رگهـای نخسـتین واحد تولید فـوالد و ریـل ایران ،خونـی تازه

دمیـد و ایـن شـرکت را کـه با سـابقه نیـم قـرن فعالیت چشـم و چراغ صنعـت فوالد کشـور به شـمار مـی رود ،به

قلههـای جدیـدی از موفقیـت داخلـی و بینالمللی سـوق داد.

نام شرکت ذوب آهن اصفهان در ایران برای کمتر

نام این شرکت با پروژه تولید ریل ملی ،ذوب آهن

ایرانیان پرشماری را به خود جذب کرده ،نماد

دلیل قدمت و آوازهاش به عنوان نخستین شرکت

شرکت را به دلیل ایفای مسئولیت های اجتماعی و

برای میلیونها نفر از سهامداران تبدیل شده است.

در یکی دو سال اخیر که سرمایه گذاری در بورس،

برند این شرکت برای جذب سرمایه و افزایش

کسی ناشناخته است .این شرکت را بسیاری به

صنایع آهن و فوالد کشور میشناسند و بسیاری
دیگر نیز در سالهای اخیر به واسطه پیوند خوردن
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را به ذهن سپردهاند .عدهای نیز از سالهای دور این

تیمهای ورزشی پرافتخار آن می شناسند و نهایتا

شرکت ذوب آهن اصفهان (ذوب) به نامی آشنا

این نام و آوازه و سابقه به همراه ظرفیت کم نظیر
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از آن كاسته است و این مهم در حالی اتفاق افتاده
که در همین سال بهای زغال سنگ به عنوان
سوخت اصلی مصرفی این شرکت  25درصد

افزایش پیدا كرده است.

تحلیل صورت های مالی یک دهه اخیر ذوب آهن

اصفهان نکات فراوانی در تایید تالش ها و توفیقات
مجموعه مدیران و پرسنل این شرکت طی این

سال ها به رغم همه کمبودها و مشکالت ساختاری
اقتصاد کشور به دست می دهد که خارج از حوصله

این گزارش است و مجالی جداگانه می طلبد و تنها

به ذکر این مهم بسنده می کنیم که ذوب آهن
اصفهان موفق شده است در نیمه اول سال جاری

از زیان انباشته خارج شود.

تازه ترین گزارش های مالی شرکت ذوب آهن

اصفهان نیز نشان می دهد فروش این شرکت در ۶

ماهه اول سال جاری با افزایش  ۴۶درصدی نسبت

سودآوری ،ایجاب میکند که ذوب آهن در

شده است.

صنعت فوالد کشور قرار گیرد اما دریغ که برخی

اصفهان طی یک دهه اخیر بیانگر حقایقی است

افزایش  22درصدی به  5504میلیارد ریال و سود

مختلف به نمایش می گذارد.

 8191میلیارد ریال رسیده است .

جایگاهی به مراتب فراتر از جایگاه فعلی خود در

موانع همچون دست اندازها و سرعت گیرهایی

عمل میکنند که ذوب آهن را از اوج گیری باز
میدارند.

تخریـب عملکـرد ذوبآهـن اصفهـان و

بیاعتنایـی بـه دسـتاوردهای این شـرکت

با این همه بررسی گزارش های مالی ذوب آهن

که روند رو به جلو این شرکت را با وجود مشکالت

سودآوری بسیار باالیی دارد ،چنان که این شركت

ذوب آهن ،ثمره تالش مجموعه مدیران و پرسنل

کننده این واقعیت است كه ذوب آهن پتانسیل
زیان انباشته  4هزار و  717میلیارد ریالی خود در

دنبال میکنند نیز در رسانههای همسو با خود

ریال كاهش داده است.

افتخار صنایع فوالد ایران به شمار میرود ،ترتیب

مالی یک دهه اخیر ذوب آهن اصفهان دریافت و

می دهند و با بزرگ نمایی مشکالت و زیانهای

این شرکت بدون ذکر دالیل این زیان ،زحمت

مدیران ،دست اندرکاران و زحمت کشان شاغل
در قطب بزرگ فوالد ایران را زیر سوال میبرند.

شرکت ذوب آهن در مقام پاسخ به این به ظاهر

عملیاتی این شرکت با افزایش  10درصدی به

صورت های مالی ذوب آهن اصفهان منعکس

در این میان ،هر از چندی برخی گروهها که ضربه

هجمههایی علیه شرکتی که با هر متر و معیار

ریال و سود خالص این شرکت در این مدت با

صد البته گروههای تخریب کننده صنعت کشور و

سال  1392را با رشد سود عملیاتی  2.9برابری

زدن به صنعت کشور را بر اساس منافع طیف خود

به مدت مشابه در سال قبل به  75658میلیارد

نسبت به سال  ،1391به یك هزار و  262میلیارد
نکته دیگری که می توان از بررسی صورت های

نشان دهنده پتانسیل بازدهی باالی این شرکت

است این که در سال  1393ذوب آهن اصفهان

بازوهای رسانهای آنها در زمانی همچون امروز که
خود را به تماشا نشسته و از زیان انباشته خارج

شده ،در برابر این دستاوردهای درخشان دم فرو

می بندند و به چنین موفقیت های بزرگی بی اعتنا

میمانند.

افزایش قیمت زغال سـنگ؛ پاشـنه آشـیل
ذوب آهـن اصفهان

آنچه باید در ارزیابی عملکرد ذوب آهن اصفهان

حاشیه سوددهی باالتری نسبت به  10سال

مورد توجه قرار گیرد این است که این شرکت

است.

تامین می کند .در واقع روش اصلی تولید فوالد در

گذشته را در ازای هر تن محصول به ثبت رسانده

انرژی مورد نیاز عملیات تولید خود را از زغال سنگ

منتقدان و در باطن تخریبگران صنعت کشور،

متاسفانه این توفیق به دلیل مشكالت مزمنی

ذوب آهن اصفهان استفاده از كوره بلند توليد چدن

دهه گذشته با تحریمهای سنگین غرب که در

های پیش با هزینه های باالی مالی و روند صعودی

این روش  -که روش اصلی تولید فوالد در سراسر

حداکثری نامیده شده ،شرایط عادی در اقتصاد

این نکته نیز حائز اهمیت است که شرکت ذوب

شمار می رود – سوخت مصرفی کوره بلند ،زغال

افزایش صادرات ،روند زیان را كنترل و  14درصد

فوالد در ذوب آهن از سایر فوالدسازان کشور جدا

طی اعالمیههایی اظهار کرده است که طی یک

 3سال اخیر از سوی آمریکا شدت گرفته و فشار
کشور حاکم نبوده و طبعا ذوب آهن اصفهان نیز
از این محدودیت های تحریمی دچار مشکالتی

همچون نقدینگی و اخذ وام های گران در سال
زیان انباشته روبرو شده است.

آهن اصفهان در سال  1395با تدابیری همچون

مذاب جهت استفاده در بخش فوالدسازی است .در

جهان و کشورهای مطرح تولیدکننده فوالد به
سنگ است و همین جاست که راه و روش تولید
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می شود چرا که سایر فوالدسازان ایران از سوخت

شود که این شرکت شرایط رقابت عادالنه ای با

بهره مند میشوند.

پور ابراهیمی تصریح می کند :بحث مهم در مبحث

های دیگری همچون گاز در عملیات تولید خود
موضوع مهمی که این تفاوت را از نظر بار مالی

برای ذوب آهن اصفهان پررنگ تر می کند ،این

فوالدسازان دیگر تجربه کند.

یارانه انرژی بخش صنعت این است که اساسا

یارانهای که از محل سوخت ارزان به بخش صنعت
اعطا می شود اهداف اساسی خود که همانا رشد

بخش صنعت و صادرات محور شدن این بخش را

محقق کرده است یا خیر .برخی کارشناسان عقیده
دارند این یارانه ها فقط به رانتی برای سودآوری

برخی صنایع تبدیل شده و کمکی به اقتصاد کشور

نکرده و حتی زنجیره تامین را نیز با مشکل انحصار
مواجه کرده است .به هر شکل واضح است که

سیاست های یارانه انرژی بخش صنعت باید مورد

بازنگری اساسی قرار گیرد و امیدواریم امجلس

دوازدهم مجال الزم برای اصالح نظام یارانه بخش

است که گاز مصرفی سایرفوالدسازان با تخصیص

یارانه قیمت پائین تری دارد و این درحالیست که

زغال سنگ مصرفی ذوب آهن از تخصیص یارانه

بی بهره است و هزینه سنگینی به این شرکت
تحمیل میکند.

تخصیـص یارانـه انـرژی در کنـار اصلاح

سـاختارها

میالد فیروز کارشناس صنعت فوالد درباره تفاوت
ذوب آهن اصفهان و دیگر فوالدسازان کشور

میگوید :همان گونه که مستحضرید ذوب آهن

ضـرورت اصالح اساسـی نظـام یارانه بخش

اصفهان ازکوره بلند برای استحصال چدن از سنگ

دکتر محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون

فوالدسازان جهان در چین و برزیل و آمریکا و

بخش صنعت کشور باید مورد بازنگری کلی قرار

به صرفه نیست که برای تولید فوالد سوخت های

صنعت

اقتصادی مجلس نیز معتقد است یارانه انرژی به

گیرد چرا که یارانه انرژی بخش صنعت اهداف
اساسی خود را محقق نکرده است .وی در این

باره می گوید :یارانههای انرژی بخش صنعت

آهن بهره می برد که روش اصلی در بزرگترین
استرالیا و  ...نیز همین روش است و به هیچوجه

دیگر مصرف شود.

وی می افزاید :موضوعی که استفاده از زغال سنگ
را برای فوالدسازان بین المللی از نظر اقتصادی

یک بحث بسیار مهم است که از صنعت فوالد تا

توجیهپذیر میکند حجم باالی تولید و صادرات

و صنایع پائین دستی و بازار سرمایه را نیز تحت

ساختارهای اقتصادی در آن کشورها به گونهای

صنایع پتروشیمی و پاالیشی ما را دربرمی گیرد
تاثیر قرار می دهد .در مورد سوال شما به طور

مشخص شرکت ذوب آهن اصفهان به دلیل تفاوت

در کنار راندمان باالی تولید است ،ضمن این که
است که برای مثال در چین و آمریکا فوالدسازان

بزرگ صاحبان و سهامداران عمده معادن زغال

عملیات تولید و متکی بودن به زغال سنگ در یک

سنگ هم هستند و زغال سنگ را به نوعی با

تبعیض باید به صورت اصالحیه در قانون یارانه

این درحالیست که ساختارهای اقتصادی ما

رقابت نابرابر با سایر فوالدسازان قرار دارد که این

های انرژی مدنظر قرار گیرد .چنین اصالحیهای
باید از سوی دولت به صورت الیحه مطرح شود یا

به صورت طرح در کمیسیون صنایع مجلس مطرح
و مورد بررسی قرار گیرد و قانون به نحوی بازنگری
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صنعت را پیدا کند.
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سوبسید به فوالدسازی عرضه می کنند.

این گونه نیست و معادن زغال سنگ ما ترکیب
سهامداران ناهمگون دولتی – خصوصی دارد که
از دل خصوصی سازی های خاص کشور ما بیرون

آمده و دولت هم به عنوان یک نیروی همیشه

مداخلهگر و بر هم زننده تعادل در ساختار و
تصمیمات شرکتهای فوالدسازی و معادن اصلی

زغال سنگ دخالت پررنگی دارد.

این کارشناس صنعت فوالد خاطرنشان میکند:

بنابراین اگر خواستار بهبود وضعیت شرکتی

همچون ذوب آهن هستیم که سوخت مصرفی آن
با دیگر فوالدسازان متفاوت است شاید در نظر اول

به تخصیص یارانه زغال سنگ مصرفی این شرکت

بیندیشیم اما راه حل نهایی اصالح ساختارهاست
به نحوی که این شرکت بتواند مالکیت عمده سهام
معادن زغال سنگ را برای تامین سوخت مورد نیاز

خود در اختیار داشته باشد.

تخصیـص یارانـه انـرژی بـه ذوب آهـن از

روش مسـتقیم یـا غیـر مسـتقیم

یکی دیگر از بازیگران اصلی در بحث یارانه انرژی

شرکت ذوب آهن ،تولیدکنندگان زغال سنگ

هستند .برای شنیدن نظر تولیدکنندگان زغال
سنگ درباره یارانه انرژی شرکت ذوب آهن اصفهان

با مهندس سعید صمدی کارشناس صاحبنام

بخش معدن و صنایع معدنی و دبیر انجمن زغال
سنگ ایران به گفتگو نشستیم.

صمدی با بیان این که یکی از عوامل تاثیرگذار بر
قیمت تمام شده فوالد ،هزینه های انرژی است،

اظهار کرد :به همین دلیل در دنیا سعی می شود
تولید فوالد یا به عبارتی احیاء فوالد از سنگ آهن

با ارزان ترین منابع انرژی جهانی انجام شود .به این
ترتیب چیزی حدود  80تا  85درصد فوالد دنیا که

از سنگ آهن به عنوان ماده اولیه تولید استفاده

میشود ،زغال سنگ را نیز به عنوان منبع انرژی
خود به کار می گیرند .علت هم روشن است چرا که
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زغال سنگ در مقایسه با سایر انرژی ها مثل گاز

که مثل فوالدسازان مطرح دنیا از زغال سنگ

سنگ در کشور ما حدود یک و نیم تا یک و هفت

وی ادامه داد :در کشور ما به سبب این که منابع

سایر فوالدسازان از آن بهره می برند ،محروم است

مصرفی کشور را باید وارد کنیم.

را آنچنان که باید و شاید وارد چرخه صادرات بین

این رقابت  ،عادالنه نیست و اگر سایر فوالدسازان

قیمت تمام شده بسیار پائینتری دارد.

گاز فراوانی در اختیار داریم و نتوانسته ایم این گاز
المللی کنیم ،اتفاقی که رخ داده این است که گاز را

به صنایعی همچون تولید فوالد اختصاص داده ایم.

از سوی دیگر ،گاز مصرفی در صنایع ایران،

خصوصا صنایع فوالد ،با یارانه بسیار باال و به قیمت

بسیار ارزان در اختیار این صنایع قرار میگیرد به
صورتی که در برخی مواقع صنایع فوالد ایران با

این سوبسید ،گازی را مصرف می کنند که 80

درصد ارزان تر قیمت جهانی است.

استفاده می کند و در نتیجه از یارانه انرژی که

اما در سایر آیتم ها باید با آنها رقابت کند .طبیعتا

در واقع با تخصیص نیافتن اصولی یارانه انرژی

– مثل فوالد مبارکه – هم قیمت انرژی خود را به

قدیمیترین فوالدسازی کشور است را با مشکل

صورت واقعی و بدون یارانه پرداخت کنند  ،امکان

سودآوری آنچنانی را نخواهند داشت.

از یک سو شرکت ذوب آهن اصفهان که
تامین زغال به قیمت مناسب مواجه کرده ایم و

از طرفی نمیتوانیم ذخایر زغال سنگ خود را هم

صمدی تصریح کرد :وقتی ذوب آهن اصفهان از

به صورت بهتری مورد بهره بردای قرار دهیم و

یارانه را به ذوب آهن اصفهان نیز بدهد که این

اختصاص دهیم.

یارانه انرژی بی بهره است دولت وظیفه دارد این
شرکت امکان رقابت سالم با دیگر فوالدسازان را

داشته باشد.

دبیر انجمن زغال سنگ افزود :طبعا اغلب

تخصیص یارانه انرژی به ذوب آهن اصفهان

یارانهای استفاده کنند به طرف روش احیای

پیشنهاد ما به عنوان انجمن تولیدکنندگان زغال

فوالدسازیهای ما برای این که از این گاز ارزان

دهم میلیون تن است و بخشی از زغال سنگ

این منابع را به شرکت هایی همچون ذوب آهن

امیدواریم دولت هر چه زودتر یارانه انرژی مورد

نیاز ذوب آهن را مدنظر قرار دهد و این یارانه را
به خود این شرکت تخصیص دهد که این شرکت

میتواند با مکانیسم های مختلف اتفاق بیفتد و

بتواند با دست باز زغال سنگ مصرفی خود را

مستقیم رفته اند .مفهوم این وضعیت این است

سنگ این است که این یارانه را می توان به صورت

اختصاص دهد که آنها زغال سنگ را به قیمت

میکنند ،از دولت یارانه میگیرند و بخش مهمی

داد تا از یک سو زغال سنگ مصرفی ذوب آهن

میکنند در حقیقت از محل همین یارانه انرژی

تولید زغال سنگ هم در کشور تقویت شود.

در مقابل ما شرکت ذوب آهن اصفهان را داریم

میلیارد و  200میلیون تن است ولی تولید زغال

که این قبیل فوالدسازان به میزانی که گاز مصرف
از سودی که در صورت های مالی خود منعکس

است.

تامین کند یا آن را به تولید کنندگان زغال سنگ

غیرمستقیم به زنجیره تولید زغال سنگ اختصاص

ارزان تری به ذوب آهن بفروشند.

ارزان تر به این شرکت داده شود و از طرف دیگر،

گاز یارانه ای استفاده می کنند را موظف کند

در حال حاضر ذخیره زغال سنگ ایران یک

در عین حال دولت می تواند فوالدسازانی که از
درصدی از این یارانه را بازگردانند و این مبالغ را

به تخصیص یارانه تامین زغال سنگ ذوب آهن و
تقویت زنجیره تولید زغال سنگ اختصاص دهد.
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نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با «فوالد» مطرح کرد:

با قیمتگذاری دستوری مخالفیم
شـرایط حسـاس اقتصـاد در وضعیتـی قرار دارد که شـاید بـه جرات بتـوان گفت تاب هیـچ فرصتسـوزی را نـدارد و نمیتواند
همیـن انـدک توانـی کـه بـرای سرپانگهداشـتن خـود دارد را صـرف اصلاح اشـتباهات کند .حـاال که در این شـرایط سـخت
تولیدکننـدگان در خـط مقـدم جنـگ اقتصـادی تمام قد ایسـتادهاند و بـرای منافع ملـی تالش میکننـد نبایـد بگذاریم حضور
دالالن و سـوداگران در بازارهـا ریشـه آنهـا را بسـوزاند و کارشـان را متوقـف کنـد .یکـی از ایـن صنایـع ،صنعت فوالد کشـور

اسـت کـه مدتهاسـت در جـاده پرپیـچ و خـم تصمیمهـای اشـتباه قـرار گرفته و حـاال تا حـدودی به شـرایط بهتری رسـیده
امـا هنـوز با مشـکالت بسـیاری دسـت به گریبان اسـت .عرضـه محصوالت فـوالدی در بـورس کاال یکی از مشـکالت اساسـی
ایـن بخش اسـت کـه متاسـفانه قیمتگذاریهای دسـتوری و اظهـار نظرهای مختلـف در این باره ،فقط باعث شـد عـدهای خاص

سـود ببرنـد و سـر تولیدکننـده و مصرفکننـده بـیکاله بماند .بـورس کاال در همـه دنیا بـازاری شـفاف و بهترین گزینـه برای
عرضـه محصـوالت اسـت؛ البتـه به شـرط اینکـه قیمتها بـا مکانیـزم عرضه و تقاضا در آن مشـخص شـود نـه مانند ایـران که

دولـت بـه عنـوان نمونه بـرای عرضه محصـوالت فـوالدی در بـورس کاال تصمیمهـای اشـتباهی اتخاذ کـرد و منجر بـه پروارتر
شـدن دالالن و سـودجویان و بیانگیزگـی تولیدکننـدگان بـه نام کشـور شـد .با توجه بـه این اتفاقـات و رانت های اساسـی که
از ایـن طریـق توزیـع شـد ،مجلـس را برآن داشـت تـا وارد عمل شـده و طرحهایـی برای حـذف سـوداگری در این بـازار مهم

تولیـدی و صادراتـی کشـور دنبـال کنـد .در همیـن زمینـه ،گفتوگویی با علـی جدی نائـب رئیس کمیسـیون صنایـع و معادن

مجلـس شـورای اسلامی داشـتیم تا از نـگاه مجلـس و اقداماتی کـه در این باره انجام شـده اسـت مطلـع شـویم .او تاکید کرد
کـه مجلـس بـا قیمتگذاری دسـتوری زنجیـره فوالد در بـورس کاال مخالف اسـت .جـدی اظهار کرد :مـا معتقد هسـتیم با عرضه

فـوالد در بـورس کاال و مشـخص شـدن تقاضاهای واقعـی و تعیین قیمـت پایه برای خریـد فوالد ،میتـوان مازاد تولیـدات را به
شـرط اینکـه در بـورس خریـداری نشـود ،بـه بازارهای هدف صـادر کرد تـا بـه ارزآوری خوبـی هم منجر شـود .به گفتـه نائب
رئیـس کمیسـیون صنایـع و معادن ،فـوالد نباید خـارج از بورس کاال ،به فروش برسـد چرا کـه حضور دالالن و سـودجویان ،بازار

فـوالد را دچـار بحـران جـدی کرده اسـت و طرح مجلـس مبنی عرضه تمـام تولیدات فـوالد در بـورس کاال نیز در همین راسـتا
و بـا هـدف حـذف دالالن و سـوداگران از بـازار فوالد کشـور تصویب شـد .مشـروح گفتوگـو با جـدی را در ادامـه میخوانید:

◄ فعاالن صنعت فوالد کشور به ویژه

و نظارت برقرار باشد .با توجه به اینکه تابستان

که برمبنای آن قیمت پایه برای محصوالت در نظر

که ناشی از قیمتگذاری دستوری دولت و

خود را تا 15درصد باالتر از قیمت جهانی فروختند

قیمت شکنی باعث ضرر شرکت های دیگر وحذف

صنایعی که از محصوالت فوالدی استفاده میکنند

◄ این طرح با چه هدفی دنبال میشود؟

مجلس هم با قیمتگذاری دستوری موافق

شد که وزارت صمت هم همسو با مجلس به دنبال

زنجیره فوالد کشور در بورس کاال مطرح شد که

قیمتی در بازار داشت اما در عین حال باید کنترل

طرحی در کمیسیون صنایع و معادن مصوب شد

فوالدسازان سال پرفراز و نشیبی را گذراندند
مشکالت عرضه در بورس کاال بود ،دیدگاه
مجلس و به ویژه کمیسیون صنایع و معادن

در این باره چیست؟

نیست و معتقد است که نباید مداخله مستقیم
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امسال بعضی از شرکتهای فوالدی ،محصوالت

و به دنبال آن شاهد گرانی خودرو لوازم خانگی و

بودیم ،لزوم نگاه کنترلی بر این بخش جدی تر
ساماندهی بازار فوالد در بورس بود .برهمین اساس

گرفته شود تا برخی شرکت ها دمپینگ نکنند و با
آنها از میدان رقابت نشوند.

این طرح برای ساماندهی عرضه محصوالت

جلسات مختلفی هم در این راستا با حضور فعاالن
صنعت فوالد و مسئوالن وزارت صمت برگزار شد

Scientific-Cultural-Social Magazine
Esfahan Steel Company

تا از دیدگاه کارشناسان این صنعت هم مطلع

شویم .رصد ورود و خروج مواد اولیه و محصوالت
فوالدی در بازار هم از دیگر اهداف این طرح است

که تا حدودی بتوان مشکل تامین مواد اولیه این

صنعت را نیز تعدیل کرد.

به اعتقاد بنده و دیگر دوستان در کمیسیون

صنایع و معادن ،تمام محصوالت زنجیره فوالد باید
در بورس کاال عرضه و تنها در صورت نبود خریدار

به کشورهای خارجی صادر شود؛ اما تامین نیاز
داخل باید در اولویت باشد.

از سوی دیگر ،با توجه به سودی که سوداگران

بازار در این مدت بردهاند باید ساماندهی اساسی

صورت گیرد تا تولیدکننده و مصرف کننده نهایی

هم از این بخش منتفع شوند نه اینکه فقط برخی
دالل و سودجو از ماجرای افزایش نرخ ارز و

محصوالت دیگر بهره ببرند.

◄ چرا معتقدید که تمام محصوالت

ابتدای زنجیره را برداریم و نظر براین است که

چیست؟

آنچه در جلسه هفته سوم آبان کمیسیون صنایع

رقابتیتر از دیگر کشورهاست .زمانی که هزینه

معاون وزیر صمت مصوب شود این بود که از کل

جهانی است و یا اینکه قیمت سنگ آهن که

در انتهای زنجیره بخشودگی مالیات اعمال شود.

زنجیره فوالد باید در بورس کاال عرضه شود؟

و معادن مجلس با حضور فعاالن حوزه فوالد و

شود تا هم توازنی بین عرضه و تقاضا ایجاد شود

زنجیره فوالد مالیات اخذ شود؛ اما ممکن است این

تمام تولید کارخانه ها باید در بورس عرضه

و هم قیمت ها تحت کنترل قرار بگیرد؛ اما برخی

موضوع اصالح شود که اانتهای زنجیره فوالد شامل

صمت نیز بر این عقیدهاند که سقف قیمت جهانی

◄ نگاه وزارت صمت هم همین است؟

بورس باید به گونه ای رقابتی باشد که باالتر از

فوالد را تدوین کرده است که در صورت تایید معاون

دوستان در کمیسیون و حتی مسئوالن وزارت
برای محصوالت در نظر بگیریم .در واقع قیمت در

قیمت جهانی به فروش نرسد.

نکته دیگر اینکه عرضه محصوالت در بورس

کاال به تعادل بازار کمک میکند و باعث حذف
رانت و دالالن خواهد شد .و هم اینکه با تولید

محصول با ارزش افزوده باالتر ،از خام فروشی نیز

جلوگیری میکنیم .ما مانع صادرات نشدیم اما
گفتیم که اولویت باید با داخل باشد.

◄ مالیات صادرات فوالد لغو نشده است؟

بخشودگی مالیات شود.

بله وزارت صمت نیز آییننامه ساماندهی زنجیره

ما باید بخشودگی را به انتهای زنجیره ببریم

تا محصول نهایی برای صادرات بیشتر تشویق

شوند .بنابراین گفته شد بخشودگی مالیات

این در حالی است که گلوگاه اصلی تولید در

این بخش رانت هایی است که متاسفانه وجود دارد

باید به سرعت حذف شوند.

اگر زنجیره تولید کامال شفاف و قابل مدیریت

طرح ما در مجلس است و با هدف عرضه محصوالت

در بورس کاال و شفافیت قیمتی دنبال میشود.

◄ برای دغدغه مهم کمبود مواد اولیه

فعاالن این حوزه چه اقدامی انجام دادهاید؟

یکی از دالیلی که عرضه همه محصوالت در

بورس را الزام کردیم همین تامین مواد اولیه بود

مالیات نیستند چون خام فروشی تلقی میشود.

زنجیره ،به تعطیلی کشیده می شوند.

جهانی پایینتر است یعنی مزیت نسبی.

میکنم که هم ارزش افزوده باالتری ایجاد خواهیم

بخشها ابالغ خواهد شد .این آیین نامه همسو با

شد و به دست دالالن میافتاد .بنابراین اگر الزام

باشد صادر می شود و در نتیجه مابقی حلقه های

مواد اولیه مهمی است 55درصد نسبت به قیمت

اول رئیس جمهور به صورت بخشنامه به همه

خیر .در همه دنیا اینگونه است که محصوالت

زمانی که سنگ آهن بخشودگی مالیات داشته

انرژی و نیروی انسانی 15درصد کمتر از بازار

و کنترل باشد عملکرد آن خیلی روانتر و بهتر

چرا که مواد اولیه به تولیدکنندگانی که در انتهای

ابتدای زنجیره تولید یک کاال شامل بخشودگی

تولید صنایع معدنی به ویژه فوالد در کشور ما

زنجیره بودند نمیرسید چون در بورس عرضه نمی
شود همه محصواالت در بورس عرضه شود مشکل

تامین مواد اولیه هم خود به خود حل میشود و

خواهد شد و در این صورت با صراحت اعالم
کرد و هم اینکه به آمار اشتغالزایی در کشور اضافه

میشود .به دنبال آن نیز صادرات رونق میگیرد و

یَود.
ارزآوری باالیی نصیب کشور م 
متاسفانه به گفته وزیر وقت صمت ،همین

تابستان سودجویان 39هزار میلیارد تومان با
دالل بازی به دست آوردند .در نتیجه عزم و

اراده مجلس و بهویژه کمیسیون صنایع و معادن،

شفاف شدن قیمت در صنایعی مانند فوالد است

که برای مصرف کننده نهایی یعنی مردم مشکل
آفرین شده و قدرت خرید را کاهش داده است؛

تولیدکنندگان در تمام حلقه های زنجیره فعال

بنابراین در تالش هستیم تا در کنار افزایش عرضه

◄ از نظر شما مزایای رقابتی صنایع

ها در بازار نیز جهت بدهیم و دست دالالن را

میشوند.

معدنی ایران در مقایسه با کشورهای دیگر

صنایع مختلف در کشور ،به تعادل سازی قیمت
کوتاه کنیم.
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مدیر تحقیق و توسعه ذوب آهن اصفهان مطرح کرد:

کاهش ارزبری در ذوب آهن با بومی سازی
قطعات و تجهیزات

تمایل ذوب آهن به مشارکت در پروژههای
پژوهشگران و دانشجویان برای کمک به صنعت فوالد
بومیســازی فرآینــدی اســت کــه امــکان اســتفاده حداکثــری از دانــش و تکنولــوژی ســاخت قطعــات و مــواد را از طریــق
اســتفاده از پتانســیلهای داخــل و خــارج از کشــور فراهــم میســازد .ایــران در میــان ۱۰کشــور برتــر تولیدکننــده فــوالد

قــرار گرفتــه کــه میتوانــد بســیاری از نیازهــای خــود را بــهویــژه در زمینــه تامیــن مــواد اولیــه و قطعــات برطــرف کنــد.
اهمیــت بومیســازی در صنعــت فــوالد کشــور آنجــا بیشــتر مشــخص میشــود کــه در بخشهایــی از زنجیــره فــوالد

ب ـ ه ویــژه قطعــات ،تجهیــزات و ماشــینآالت وابســتگیهایی وجــود دارد .در همیــن راســتا ،در حاشــیه بیســت و دومیــن
نمایشــگاه ســمپوزیوم فــوالد کیــش بــا مدیــر تحقیــق و توســعه شــرکت ســهامی ذوب آهــن اصفهــان بــه گفــت و گــو

نشســتیم و رونــد بومــی ســازی در ایــن شــرکت را بررســی کردیــم .شــرح ایــن گفــت و گــو در پــی میآیــد؛

عرصههای رقابتی را تضمین مینماید.

مدیر تحقیق و توسعه ذوب آهن اصفهان ادامه

این تفاهمنامهها نیز اگر مواردی باشد ،میتوانیم

داد :از سال  ،1380مسولیت بومی سازی قطعات و

در پروژههای اساتید دانشگاهها ،پژوهشگران و

به ویژه مواردی که از خارج از کشور تهیه می شده،

آنها مشارکت کنیم.

تجهیزات کارخانه و برطرف کردن نیازهای شرکت

به این واحد سپرده شد و مدیریت تحقیق و توسعه

دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری با
مدیر تحقیق و توسعه شرکت ذوب آهن ضمن

با تشکیل هستههای تحقیقاتی و بومی سازی با

تشکر پشتیبانی مدیریت ارشد شرکت با اشاره به

با شرکتهای دانش بنیان ،مراکز تحقیقاتی،

اخیر ،اذعان کرد :بودجه شرکت ذوبآهن برای

محصوالت را انجام میدهد.

سال گذشته  10میلیارد و سال جاری به 30میلیارد

همکاری کارشناسان شرکت و از طریق همکاری

دانشگاهها ،محققان و پژوهشگران ساخت و توسعه

افزایش بودجه واحد تحقیق و توسعه در سالهای

واحد تحقیق و توسعه در سال  97یک میلیارد،

مرتضی شیرین پرور مدیر تحقیق و توسعه

مرتضی شیرین پرور با تاکید بر ارتباط موثر

تومان افزایش پیدا کرده است .این بودجهها بیشتر

بیان کرد :تحقیق و توسعه در دنیای امروز ،محرک

شرکت ذوب آهن با دانشگاههای اصفهان ،فردوسی

وی افزود :بومی سازی دریچه کشویی فوالد

شرکت ذوب آهن در گفت و گو با ماهنامه فوالد
نوآوری و ارائه محصوالت و خدمات جدید به

شمار میآید و بقا و توسعه شرکتها و حضور در
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پژوهش ،آموزش و قراردادهای باز دارد .در کنار
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شرکت ذوب آهن اصفهان با دانشگاهها ،بیان کرد:
مشهد ،مالک اشتر ،امیرکبیر ،دانشگاه آزاد

اسالمی و ...تفاهمنامههای بسیاری در زمینههای

در بومی سازی قطعات شرکت هزینه شده است.

که یکی از گلوگاههای تولید در ذوب آهن بوده
است را انجام دادیم .همچنین در حال کار بر روی
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تاندیش کیت که بحث ریخته گری ریل را تسهیل

وتسریع میکند ،هستیم .موضوع بعدی که برای
بومی سازی آن در تالش هستیم ،قالبهای مسی

ریختهگری مداوم است .از دیگر موارد بومیسازی
تالش برای بازیافت پسماندهای ناشی از تولید

بودجـــه شـــرکت ذوبآهـــن بـــرای واحـــد تحقیـــق و توســـعه در ســـال
 97یـــک میلیـــارد ،ســـال گذشـــته  10میلیـــارد و ســـال جـــاری بـــه
30میلیـــارد تومـــان افزایـــش پیـــدا کـــرده اســـت .ایـــن بودجههـــا
بیشـــتر در بومـــی ســـازی قطعـــات شـــرکت هزینـــه شـــده اســـت.

فوالد از جمله فعالیت بر روی سرباره کنورتور و

سرباره کوره بلند است که امیدواریم به زودی نتایج

خوبی از این فعالیتها را اعالم کنیم.

واردات هر دریچه بوده است که با بومی سازی

وی در پایان به برنامهای شرکت تا پایان سال

شیرین پرور در پاسخ به این پرسش که بومی

انجام شده تولید داخل آن کمتر از  200میلیون

اشاره کرد و تاکید کرد :ذوب آهن اصفهان دارنده

در ذوب آهن داشته ،اظهار کرد :به طور مثال برای

که از نظر کیفیت هم بسیار بهتر از نمونههای

فراوان فرمهای دو جداره کوره بلند را به سه جداره

خارجی بررسی شده و در نمونه داخلی بهبود داده

کیتها و قالبهای مسی ریخته گری مداوم را به

سازیهای انجام شده چه میزان صرفه جویی ارزی
هر دریچه کشویی فوالد حدود  20هزار یورو هزینه

میکردیم که اگر با یوروی روز حساب کنیم (35

هزار تومان) حدودا  700میلیون تومان هزینه

تومان برای شرکت تمام میشود .الزم به ذکر است
خارجی است چراکه اشکالت موجود در محصوالت

شده است.

تنها کوره بلند فعال کشور است و با تالش های

تغییر داده است و تالش دارد تا پایان سال ،تاندیش

نتیجه نهایی برساند.

رشد بیش از  ۹درصدی تولید فوالد ایران
بر اساس آمار انجمن جهانی فوالد درحالیکه

جهان افت  ۳.۲درصدی را تجربه کرده ،ایران با

رشد  ۹درصدی در تولید فوالد در  9ماهه نخست

 2020مواجه شده است .گزارش انجمن جهانی

فوالد نشان میدهد تولید  ۹ماهه سال  ۲۰۲۰با

رشد بیش از  ۹درصدی ،از  ۲۰.۸میلیون تن فراتر
رفت .در این مدت متوسط رشد تولید فوالد در دنیا

با افت  ۳.۲درصدی همراه شد.

گزارشهای اولیه انجمن جهانی فوالد از

وضعیت تولید در  ۶۴کشور عضو ،حاکی است که
ایران توانسته از ابتدای ژانویه تا پایان ماه سپتامبر

سال جاری ۲۰ ،میلیون و  ۸۲۲هزار تن فوالد خام

تولید کند که این رقم در برابر تولید  ۱۹میلیون

تن مدت مشابه سال گذشته ،رشد  ۹.۳درصدی

پیدا کرده است .در این مدت ،تولید فوالد در دنیا

به یک میلیارد و  ۳۴۷میلیون تن رسید که ۳.۲
درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است.

طی  ۹ماه سال جاری میالدی ،کاهش تولید

فوالد در اتحادیه اروپا  ۱۷.۹درصد ،کشورهای

مستقل مشترک المنافع ( )C.I.Sافت  ۲.۵درصد،
آمریکای شمالی  ۱۸.۲درصد ،آمریکای جنوبی

 ۱۳.۹درصد ،آفریقا  ۱۶.۱درصد ،خاور میانه ۱.۹

درصد و اقیانوسیه  ۲.۹درصد بوده است .از سوی

کشورهای مستقل مشترک المنافع  ۰.۳درصد،

خام ایران در ماه سپتامبر امسال به  ۲میلیون و

خاورمیانه  ۱۱درصد کاهش تولید را داشته اند.

مشابه سال گذشته بوده است.

افزایش داشت .در یک نمای کلی ،متوسط رشد

دیگر در این گزارش برآورد شده که تولید فوالد

 ۲۶۰هزار تن رسید که  ۲.۲درصد کمتر از ماه
طی این ماه ،اکثر نقاط جهان افت تولید را ثبت

کرده اند به طوری که اتحادیه اروپا  ۱۴.۱درصد،

آمریکای شمالی  ۱۷.۴درصد ،آفریقا  ۱۴درصد،
در این مدت ،اما تولید فوالد در آسیا  ۷.۴درصد

کشورهای عضو انجمن تولید کنندگان فوالد طی
ماه مورد اشاره  ۲.۹درصد بوده است.
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مروری بر دالیل واردات مواد اولیه ،کاال و
خدمات در ذوب آهن اصفهان

◄ مهدی شاطری

ذوب آهن اصفهان بر اساس تكنولوژي کوره

بلند -کنورتور طراحی و در حال تولید است .در

اين روش ،با استفاده از ماده احيا كننده كك ،در
كوره بلند چدن مذاب توليد مي شود و پس از آن
در كنورتور اكسيژني ( )LD-CBفوالد مذاب توليد
و حسب نوع محصول پس از شكل دهي در ماشين
هاي ريخته گري در بخش نورد به محصول تبديل

مي گردد .دركنار فرايند هاي اصلي (چدن سازي،
فوالد سازي و نورد) ،فرآيندهاي جانبي شامل کک

سازي و آگلومراسيون جهت تامين مواد اوليه كوره

بلند (كك و آگلومره) وجود دارد .اين تکنولوژي

مهمترين شيوه توليد فوالد خام در جهان به شمار
مي آيد و حدود  67درصد فوالد خام دنيا به اين

روش توليد مي شود .در کشورمان ذوب آهن

اصفهان از اين تكنولوژي استفاده ميكند.

احداث ذوب آهن اصفهان توسط کشور شوروی

ساخت های کشور در بدو راه اندازی به نحوی بود

تعدادی از قطعات در داخل شرکت فراهم گردید.

را طراحی و راه اندازی نموده اند .وضعیت زیر

شد .اما با احداث کارگاههای جانبی امکان تولید

استراتژی شرکت ،بررسی و مطالعه جهت بومی

بوده و کل زنجیره تولید فوالد از معدن تا نورد
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که اکثر قطعات و تجهیزات از آن کشور وارد می

با گذشت زمان و صنعتی شدن کشور و بر اساس
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مصرف زغالسنگ خارجی

میانگین دریافت زغالسنگ داخلی

ميانگين توليد كك خشك

دوره اول -سالهای  60تا 87

38

790

901

دوره دوم  -سالهای  88تا 91

6

554

386

دوره سوم  -سالهای  92تا 99

25

988

950

دوره

(درصد)

(هزار تن در سال)

(هزار تن در سال)

(جدول )1

سازی قطعات و تجهیزات همواره انجام شده است.

دریافت  98ذوب

دریافت  6ماهه 1399
40

نام شرکت

قرارداد جاري

كارمزد

100

83

زرند

300

242

104

شاهرود

175

168

86

طبس پروده

160

203

93

فوالد در ذوب آهن اصفهان کوره بلند -کنورتور

طبس دولتي

600

473

214

جهت تامین انژری و احیاء سنگ آهن می باشد.

جمع

1335

1169

537

در گروه مواد اولیه نیز شرکت بخشی از نیاز خود
در زغالسنگ ،کک و فرومنگنز از طریق واردات
تامین کرده است.

در ادامه نسبت به تشریح وضعیت هر گروه از

اقالم وارداتی شرکت پرداخته می شود.

-1کک :همانطور که اشاره گردید روش تولید

می باشد .از مشخصات این روش مصرف کک

کیفیت کک نقش مهمی در پایداری شرایط

آهن (هزارتن)

ذوب آهن (هزارتن)

(جدول )2

تکنولوژی تولید چدن مذاب دارد .بهبود کیفیت
کک امکان کاهش مصرف کک از طریق مصرف

سوختهای جایگزین مانند گازطبیعی و زغال غیر

کک شو فراهم می گردد.

در حال حاضر ظرفیت اسمی تولید چدن

مذاب در حال حاضر  3.6میلیون تن در سال

می باشد .لیکن بدلیل کمبود مواد اولیه بودجه
شرکت بر اساس تولید  3میلیون تن چدن مذاب
تدوین شده است .و با این سطح تولید بخشی از

سودآوری شرکت محقق نمی گردد.

برای تولید این مقدار چدن نیاز به  1.7میلیون

تن کک با كيفيت مناسب می باشد .شرکت دارای

 2باطری در حال کار ( باطری  1و باطری )3
میباشد .ظرفیت اسمی این باطریها  1.3میلیون
تن در سال می باشد .بر این اساس شرکت ملزم

به تامین  400هزار تن کک می باشد .با توجه به

شرایط تولید کنندگان کک امكان تامین مقدار

 140هزارتن از منابع داخلی در صورت تایید

کیفیت وجود دارد و مابقی میبایست از محل
واردات تامین گردد .ضمنا تامین کک از منابع

داخلي در سالجاری میسر نشده است.
 -2زغالسنگ کک شو :کک از طریق شارژ

زغالسنگ کک شو و قرار گرفتن تحت یک رژیم

گرمایی خاص به مدت حداقل  16ساعت به

کک تبدیل می گردد .بخش عمده کیفیت کک
تولیدی ،براساس وضعیت کیفیت زغالسنگ

حاصل می گردد .لذا کیفیت و ترکیب شارژ
زغالسنگ بر پایداری و کیفیت کک تولیدی تاثیر

گذار است .جدول ذیل وضعیت مصرف زغالسنگ

وارداتی و مقدار تامین زغالسنگ داخلی را نشان
میدهد( .جدول )1

در دوره دوم با دیدگاه سطحی به مقوله

پیچیده مصرف زغالسنگ ،الزاماتی جهت قطع
واردات زغالسنگ با هدف حمایت از معادن

داخلی وضع و نتیجه آن کاهش تامين زغالسنگ
از معادن داخلی و از رده خارج شدن باطری 1و

 2کک سازی گردید .علت اصلی این امر کاهش

سهم مصرف زغالسنگ خارجی و در نتیجه آسیب
رسیدن به باطری ها کک سازی و کاهش 57

درصدی تولید کک نسبت به میانگین دوره اول

گردید .بطوریکه باطری شماره شرکت  1شرکت

در شهریور  90و باطری شماره  2در آبان 91
متوقف گردید .اين امر منجر به كاهش 240

هزارتني تامین زغالسنگ از معادن داخلی و ایجاد

یک بحران  10ساله اقتصادی و اجتماعی گردید.
که اثرات آن دوره در سالهای اخیر نیز در معادن

مشهود بود.

در دوره سوم با راه اندازی باطری شماره  3در

فروردین  92و بازسازی باطری شماره  1و راه

اندازی آن در سال  93برنامه ریزی جهت تامین
شارژ این باطری های با ترکیب مناسب و مطلوب

با هدف تولید پایدار و کیفیت صورت پذیرفت.

که شاهد افزایش  430هزار تنی تامین زغالسنگ
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نام شرکت

پالستومتري%

خاكستر%

رطوبت%

مواد فرار%

گوگرد%

شاهرود

12.76

13.12

11.23

25.61

1.15

طبس پروده

19.79

10.86

10.72

23.52

1.80

طبس دولتي

20.40

12.20

10.70

20.30

1.50

كارمزد

15.10

12.10

11.00

28.00

1.00

زرند

14.40

12.40

11.20

23.60

1.40

وارداتي

+17

9

10

22

0.10

(جدول )3

داخلی می باشیم.

لذا واردات زغالسنگ با کیفیت بصورت مستقیم

بر تولید پایدار و با کیفیت کک برای ذوب آهن و

بصورت غیر مستقیم بر خرید پایدار زغالسنگ از
معادن تاثیر گذار است.

وضعیت تامین زغالسنگ از نظر کمی  :در

مصارف نهاده ها و درنهایت افزایش هزینه ها را

گوگردزدايي و تامين تجهيزات از طريق واردات

ادامه تاثیرات کیفیت نامطلوب را در جهت افزایش

نشان می دهد.

بازاي هر  % 0/1افزايش گوگرد در كك:

گرديد منجر به الزام شركت در احداث يك واحد
گشته است.

 -3فرومنگنز :وضعیت تولید فرومنگنز در

شرایط فعلی بر اساس تولید  1.3میلیون تن کک

■ مصرف كك در كوره بلند  % 1/8افزايش

کشور مطابق نیاز آن توسعه نیافته است که عمدتا

ذخیره احتیاطی می باشد .بدلیل فقر ذاتی کیفیت

■ مصرف آهك در كوره بلند  %2-1/2افزايش

این فرآورده می باشد .برای تولید این فرآورده

■ بهره وري كوره بلند  %2كاهش پيدا ميكند.

گردد .درحال حاضر میزان تولید واحدهای

بازاي هر  %1افزايش خاكستردر كك

میگردد .لیکن نیاز  5واحد بزرگ فوالدسازی

نیاز به تامین  2میلیون تن زغالسنگ با احتساب
معادن داخلی ،طرح اولیه شرکت مصرف  35تا

 40زغالسنگ کیفی بوده است .در شرایط فعلی
تامین  30درصد از محل واردات ( 600هزار تن)

و  70در صد از محل معادن داخلی ( 1.4میلیون
تن) برنامه ریزی گردید( .جدول )2

بر اساس جدول  2در سال  98حدود 1.17

میلیون تن و در  6ماهه اول سال جاری نیز 537

پيدا ميكند.
پيدا ميكند.

■ مصرف آهك در كوره بلند %1/8-1/7

■ بهره وري كوره بلند  %2/7-2/5كاهش پيدا

نیاز ذوب آهن اصفهان در حال حاضر  25هزار تن

از بعد ديگر ميزان باالي گوگرد در زغالسنگ

تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر و فوالدهای

و زرند منجر به افزايش ميزان گوگرد در زنجيره

واردات این فراورده نیز اجتناب ناپذیر است .میزان

این امر عمدتا ناشی از محدودیتهای تولید معادن

دلیل اصلی واردات زغالسنگ ،کیفیت پایین

داخلي خصوصا معادن طبس پروده ،طبس دولتي

زغالسنگ معادن کشور می باشد به نحوی که

توليد شامل كك توليدي ،چدن مذاب گرديد.

و زغالسنگ با کیفیت این مشکل برطرف گردد.

زمان توليد در فوالدسازي ،افزايش هزينه هاي

را نشان می دهد.

لذا شركت اقدام به احداث واحد گوگرد زدايي

الزم است با تهیه ترکیب مناسب از معادن داخلی

جدول  3مقایسه کیفیت معادن داخلی و وارداتی

وضعیت کیفی زغالسنگ بر امکان پذیری تولید
شماره 262
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فرومنگنز کشور در حدود  10هزارتن برآورد

حدود  180هزار تن می باشد .البته کل نیاز کشور

پيدا مي كند.

ميكند.

وضعیت تامین زغالسنگ از نظر کیفی:

نیاز است سنگ مورد نیاز از طریق واردات تامین

■ مصرف كك در كوره بلند  %2/5-2افزايش

هزار تن زغالسنگ تامین شده است .لذا تامین

بوده است.

ناشی از کمبود سنگ منگنز مناسب جهت تولید

کشور ( ذوب آهن اصفهان ،فوالد مبارکه ،فوالد

افزايش پيدا مي كند.

 70درصدی از معادن داخلی میسر نگردید که
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کک و کیفیت کک تولیدی تاثیر گذار است .در

عالوه بر تحميل هزينه هاي مستقيم كه باال ذكر

افزايش گوگرد در چدن مذاب منجر به افزايش

خوزستان ،فوالد خراسان و فوالد هرمزگان) در

در حدود  300هزار تن برآورد می گردد .میزان
می باشد .که با توجه بر برنامه شرکت مبنی بر
کیفی ،نیاز به فرومنگنز رو به افزایش می باشد .لذا

واردات شرکت در  6ماهه اول سالجاری  13هزار
تن بوده است.

مواد و كاهش كيفيت محصول شركت مي گرديد.

 -4قطعات و تجهیزات :شرکت جهت تامین

نمود .درحقيقت مصرف زغالسنگ با گوگرد باال

موجود در شرکت ،سپس از طریق خرید ،و

این گروه کاالیی ابتدا از طریق زیرساختهای
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درنهایت از طریق جایگزینی ،ساخت و بومی

گروه کاال و خدمات

مقدار (هزارتن)

درصورتی که امکان تامین آن فراهم نگردید

سازی آن در شرکتهای داخلی اقدام مینماید.

نسبت به صدور درخواست خرید از خارج اقدام
می نماید .میزان واردات این گروه از کاال سالیانه

 2میلیون دالر می باشد.

 -5توسعه واحدها :توسعه های شرکت به

قیمت واحد (دالر) کل (میلیون دالر)

کک

350

320

112

زغالسنگ

600

220

132

فرومنگنز

25

1155
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قطعات ،تجهیزات ،نسوز و

18

الکترود گرافیتی

دالیل فرسودگی واحدهای موجود ( احداث واحد

توسعه

7.8

پودر زغال) ،افزایش کیفیت محصول (احداث

خدمات

1.2

جمع

300

اکسیژن) ،استفاده از تکنولوژی نوین (واحد تزریق

واحد گوگردزدایی) و  ...صورت میپذیرد .نیاز
ارزی شرکت در این خصوص براساس میانگین

(جدول )4

 10سال گذشته  7.8میلیون دالر می باشد.

 -6خدمات :جهت تمدید اعتبار امتیاز

استفاده از نرم افزارها ( )Licenseو همچنین
استفاده از کارشناسان برای رفع بعضی از اتفاقات

جدول  4می باشد.

 1.2ميليون دالر در سال وجود دارد.

پرمشقت و پر ريسك ميباشد .در اين گزارش

فرايند توليد فوالد از پرداختن به بعضي جزييات

خاص در بهره برداری نیاز به مصرف ارز در حدود

با شرايط فعلي انجام امر واردات از كارهاي

اجتناب شده است .برنامه شركت جهت صادرات

جمع بندی نیاز ارزی شرکت :بر اساس الزامات

بصورت اجمال الزامات واردات بخشي از نيازهاي

صورت تضمين تامين ارز جهت واردات ،ميتوان

فوق نیاز ارزی شرکت در طول سال بصورت

شركت تشريح گرديد .و با توجه به پيچيدگي

جهت رفع نياز ارزي خود تنظيم ميگردد .ليكن در
نسبت به كاهش صادرات برنامهريزي نمود.

شماره 262
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معاون اقتصادی و مالی فوالد مبارکه در گفتوگو با ماهنامه فوالد مطرح کرد:

چرخه تأمین در زنجیره فوالد رعایت نمیشود
روند غیرقابل قیاس سرمایهگذاری در معدن و فوالد

از اسـفند ماه سـال گذشـته شـرکتهای بزرگ معدنـی ،نیاز

بـه تعدیل ضرایب قیمتی محصوالت سـنگ آهن (کنسـانتره،

گندله و آهن اسـفنجی) و تقسـیم عادالنه سـود در زنجیره را
مطـرح کردنـد .موضوعی که مـورد مخالفت صریـح واحدهای

فوالدسـازی قـرار گرفـت و دلیـل آنها ایـن بود که بررسـی
صورتهـای مالی شـرکتهای سـنگ آهنی و فـوالدی حاضر

در بـازار سـهام کشـور نشـان داده که طـی سـالهای اخیر،

شـرکتهای معدنـی زنجیـره فـوالد ،حاشـیه سـود ناخالص
باالتری نسـبت به فوالدسـازان داشـتهاند.

به گزارش انجمن تولیدکنندگان فوالد ،از مرداد

فوالدمبارکه در خصوص سود ناخالص شرکت

به تولید گریدهای مختلف فوالدی و انواع ورق ها

ماه سال گذشته ،ضرایب قیمتی کنسانتره  ،گندله

میآورد .محسن رضیعی معاون اقتصادی و مالی

درصد نرخ فروش شمش فوالد خوزستان افزایش

فوالد مبارکه به خبرنگار ماهنامه فوالد گفت:

و آهن اسفنجی به ترتیب به  23.5 ، ۱۶و 50

یافت .با بررسیهای به عمل آمده مشخص شد

سود ناخالص شرکت فوالد مبارکه بایستی در دو

ناخالص چهار شرکت سنگ آهنی گل گهر،

آهن اسفنجی و سود حاصل عملیات فوالدسازی

که در 6ماهه  ،99به طور میانگین حاشیه سود

مبارکه بسیار باال است که از آن جمله می توان
شامل محصوالت گرم ،سرد ،قلع اندود ،گالوانیزه و

رنگی اشاره کرد که در تقویت سود پایدار شرکت

بخش مجزا شامل سود حاصل از تولید گندله و

تاثیر بسزایی دارد .عالوه بر این ،فوالد مبارکه از

بوده در حالی که میانگین حاشیه سود ناخالص

و نورد به تفکیک محاسبه و تحلیل شود .بخش
قابل مالحظهای از سود ناخالص فوالدمبارکه

ترش برای تولید لولههای نفت و گاز در پروژههای
ملی کرد که قب ً
ال وابسته به خارج بودیم لیکن

ذوب آهن ،فوالد خوزستان ،فوالد کاوه جنوب

است که تفکیک این بخش از سود باعث می شود

یک تجربه افتخارآمیز برای صنعت فوالد کشور

چادرملو ،گهرزمین و صبانور ،تقریبا  55درصد

 6شرکت تولیدکننده فوالد ،شامل فوالد مبارکه،
کیش ،فوالد هرمزگان و فوالد خراسان در همین

دوره حدودا  35درصد بوده است.

اما سود ناخالـص چیست؟ سودی که یک

شرکت از فروش محصول ( کاال یا خدمت ) پس

از کسر بهای تمام شده آن شامل مواد مستقیم،
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دستمزد مستقیم و سربار ساخت به دست

از سوی دیگر ،تنوع تولید محصوالت در فوالد
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اواخر سال گذشته نیز اقدام به تولید اسلب گاز

مربوط به پلنتهای تولید گندله و آهن اسفنجی

اکنون تولید این محصول در مبارکه عالوه بر آنکه

سود فوالدسازی فوالد مبارکه بعنوان یک شرکت

است ،موجب شکستن موانع تحریمی ایجاد شده

فوالدی درکنار سایر واحدهای فوالدی که فاقد

خطوط مراحل قبل از تولید فوالد هستند ،همگن
و قابل بررسی باشد و مبنای مناسبی برای مقایسه
سود در شرکتهای فوالدی و معدنی باشد.

در مسیر توسعه کشور و قطع وابستگی و صرفه
جویی ارزی و البته تنوع محرک های سودآوری در

شرکت شده است.

رضیعی همچنین اشاره کرد:برای تحلیل
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سود یک شرکت در مقایسه با آن صنعت  ،باید

شد ،با اشاره به اینکه چرخه تامین در زنجیره فوالد

نیز به دقت مدنظر قرار دهیم .شرکتهای موفق

دولتهای گذشته با مجوزهای تولید فوالد که

دقیق از شرایط و نیازهای بازار ،به موقع برنامه

ایجاد مشکالت اساسی در این صنعت شده است.

سرمایه گذاریهای آن در طرحهای توسعهای را

طرحهای توسعهای خود را با تحلیل و شناخت

نیز رعایت نمیشود ،تاکید کرد :زنجیره تامین در

رونق آن و ایجاد مشکالت تبعی و در نهایت بحران

برای شرکت های معدنی صادر شده است منجر به

توسعه اشتغالزایی به جای داخل کشور در آنطرف

ریزی و به نحو صحیح اجرا می کنند و با تولید

در زنجیره تامین باید هر گروه کار خود را بکند،

نگاهی هم به صادرات دارند .با قاطعیت می توان

و نهایتا تا تولید کنسانتره و گندله پیش رود

محصوالتی که منجر به تامین نیاز بازار می شود،

گفت تمامی طرحهای توسعهای در گروه فوالد
مبارکه عالوه بر رعایت الزامات فوق ،اهداف

اما وقتی شرکتهای معدنی بزرگ به جای توسعه

همگن در تخصص معدنکاری و توسعه اکتشافات

اشتغالزایی باال را دنبال میکند به گونه ای که

در زنجیره به هم میخورد و فوالدسازان بزرگ

سود ناخالص فوالد مبارکه علی رغم تنوع تولید

محصول که در شرکت وجود دارد ،در بخش تولید

در سال است ولی حدود  700هزار تن ظرفیت
آن نرسیدن مواد اولیه به فوالد مبارکه است که

به عبارت دیگر اگر بهای تمام شده پروسه گندله

مبارکه است.

در مورد چگونگی توجیه تناسب سود شرکتهای

باعث میشود نتواند از ظرفیت فوالدسازی خود

آنها بر اساس آمارهای رسمی بیان کرد :میزان

در بازار فوالد خواهد بود.

فوالدسازی بدین صورت است که به ازای هر تن

درصد بوده است .این در حالی است که حاشیه

میشود ،سود ناشی عملیات پلنتهای گندله

بالاستفاده در این پلنت وجود دارد که تنها عامل

سرمایهگذاری در معادن سنگ آهن و واحدهای

سود ناخالص معدنیها میانگین بین  48الی 58

میشوند .به طور مثال ظرفیت گندله سازی

مستقیم و غیرمستقیم را باعث شده است و اعتقاد

معدنی و فوالدی در مقایسه با سرمایه گذاری

بررسی صورتهای مالی ثبت شده در سامانه

فوالد  21درصد بوده است و تفاوت آن با سود

در فوالد مبارکه ،هفت میلیون و  450هزار تن

معاون اقتصادی و مالی فوالد مبارکه اصفهان

تعادل زنجیره فوالد به خاطر این سیاست های

کدال در سال  ،98بیانگر این است که حاشیه

کشور با مشکل جدی تامین مواد اولیه مواجه

داریم اینها از عوامل موثر در بالندگی گروه فوالد

مرزها می شود .شایان ذکر است در حال حاضر

به طور مثال معدن باید سنگ آهن استخراج کند

مبنایی و متعالی دیگری همچون تامین کامل نیاز

اکنون اشتغالزایی بیش از  350هزار نفری بطور

برای صنعت فوالد کشور می شود وهمچنین باعث

غلط به هم خورده است.

معدنی ،به فوالدسازی روی میآورند چرخه تامین

صنایع پایین دست و قطع وابستگی آنها و ضریب

که باعث تشدید اختالل در چرخه تولید و کاهش

 45درصدی که در صورتهای مالی مشاهده
سازی و تولید آهن اسفنجی فوالد مبارکه است.
سازی و آهن اسفنجی فوالد مبارکه را با فرض

استفاده کامل کند و نتیجه نهایی این امر التهاب

خرید همین مواد با ضرایب مصوب محاسبه کنیم،

بحث دیگر در تامین مواد اولیه امکان خام

واحدهای فوالدی کشور بین  20الی 27درصد

حاشیه سود ناخالص فوالد مبارکه نیز مانند دیگر

فروشی مواد معدنی توسط شرکتهای معدنی

خواهد بود  .فوالد مبارکه بزرگترین تولید کننده

و آهن اسفنجی  90یورو سرمایه گذاری میشود

صورت خام ،هیچ ارزش افزودهای برای کشور ندارد

را نداشت و مانند فوالدسازان دیگر اقدام به خرید

سرمایه گذاری صورت میگیرد و میزان سرمایه

اولیه دارند ،باید از صادرات آن جلوگیری شود چرا

سنگآهن دانه بندی  ،20کنسانتره  ،45گندله 40

اما در فوالدسازی و نورد به ازای هرتن  330یورو

گذاری در بخش فوالد نسبت به معدن به هیچ

است .با توجه به اینکه صادرات مواد اولیه به
و کشور و فوالدسازان بزرگ نیاز جدی به این مواد

آهن اسفنجی در کشور و دنیا است ،اگر این مزیت

آهن اسفنجی میکرد ،قطعا حاشیه سود آن از 25

درصد تجاور نمی کرد و این مقایسه ساده بیان

وجه قابل مقایسه نیست ،لذا اصل تناسب بازده
اقتصادی با میزان سرمایه گذاری که در تمام دنیا
از اصول بنیادی توجیه اقتصادی سرمایه گذاری

است ،در شرایط کنونی در مورد نحوه توزیع سود
در چرخه فوالد از مرحله استخراج و دانه بندی

سنگ آهن تا مرحله تولید فوالد به طرز فاحشی

مشکلدار و غیرقابل توجیه است به نحوی که دوره
بازگشت سرمایه در سرمایه گذاری های معدنی

شامل تولید سنگ آهن دانه بندی ،کنسانتره،
گندله و آهن اسفنجی بین یک تا دو سال است

که این دوره در مقایسه با دوره بازگشت سرمایه

در تولید فوالد بسیار بی تناسب و غیر قابل توجیه
است.

رضیعی عالوه بر مشکالتی که در پیش گفته
شماره 262
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واضحی از وجود اشکال جدی در توزیع متعادل
و متناسب سود در چرخه تولید فوالد کشور است.

رضیعی خاطر نشان کرد :قیمت کنسانتره،

گندله و آهن اسفنجی به ترتیب  23.5 ،16و 50

درصد میانگین نرخ فروش شمش فوالد خوزستان

است .به عبارتی هرچقدر قیمت شمش افزایش
یابد ،معدنی ها نیز از این افزایش قیمت منتفع

میـزان سـرمایهگذاری در معادن سـنگ آهـن و واحدهای فوالدسـازی بدین
صـورت اسـت کـه بـه ازای هر تـن سـنگآهن دانـه بنـدی  ،20کنسـانتره
 ،45گندلـه  40و آهـن اسـفنجی  90یـورو سـرمایه گـذاری میشـود امـا در
فوالدسـازی و نـورد بـه ازای هرتـن  330یـورو سـرمایه گـذاری صـورت
میگیـرد و میـزان سـرمایه گـذاری در بخش فوالد نسـبت به معـدن به هیچ
وجـه قابل مقایسـه نیسـت.

میشوند و حاشیه سودشان نیز رشد میکند .در
این بخش نیز تحلیل رشد قیمت فروش محصوالت
معدنی که ناشی از افزایش قیمت شمش خوزستان
است ،نشان دهنده رشد  47درصدی در 6ماهه

اول سال  99است در حالیکه میانگین رشد
قیمت فروش محصوالت فوالدی فوالد مبارکه

در همین دوره  38درصد بوده که این ناشی از

سیاست غلط شناوری قیمت محصوالت معدنی

بعنوان نهاده اصلی تولید در مقابل محدود شدن

قیمت محصوالت فوالدی به سقف قیمت است که
امیدواریم با مباحثی که در روزهای اخیر مطرح
شده است با کمک دولت این مشکل مرتفع شود

اما به هرحال تعدیل ضرایب محصوالت معدنی
فاقد هرگونه مبنای اقتصادی و مدیریت بازار است.

در این مجال الزم به اشاره است که فوالد مبارکه

و به طور کل واحدهای فوالدی در بومیسازی

نیز پیشتاز بوده اند که باعث شد ه تا کشور از
واردات قطعات استراتژیک و عملیاتی بینیاز شود

و ازخروج ارز از کشورجلوگیری نموده و گسترش
اشتغالزایی را به همراه داشته باشد.

وی ضمن اشاره به توزیع رانت فوالدی به خاطر

سیاستهای اشتباه در مدیریت دستوری قیمت در
بازار فوالد ،اظهار کرد :اگر قیمتهای محصوالت
فوالد بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود و

روشهای علمی مدیریت بازار جایگزین روشهای
دستوری و دخالت در بازار شود ،قطعا دیگر رانتی
وجود نخواهد داشت تا بین دالالن توزیع شود .به
طور مثال ورق گرم فوالد مبارکه در بورس کاال

به دلیل محدودیت های سقف عرضه قیمت ،بعضاً

حتی به قیمت  50درصد از قیمت بازار عرضه
شده است .اگر قیمتها بر اساس عرضه و تقاضا

و قیمتهای واقعی در بورس کاال باشد ،همچنین
دولت با اتخاذ سیاستهای درست از توزیع این رانت

جلوگیری کند ،قطعا محصوالت با قیمت مناسب
به دست مصرف کننده نهایی خواهد رسید و از
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مصرف کننده و تولیدکننده واقعی حمایت خواهد
شد .در این میان فوالد مبارکه که مسئولیت تامین

هزاران واحد تولیدی کوچک ،متوسط و بزرگ را

عهده دار است ،اصالح بازار موجب رشد بنگاههای
اقتصادی کشور و رشد تولید ،کاهش نرخ بیکاری
و حتی افزایش درآمدهای دولت ناشی از مالیات و

کاهش هزینههای آن ناشی از کاهش نرخ بیکاری و
کاهش ظرفیت های بالاستفاده واحدهای تولیدی

در کشور خواهد شد.

اما در همین راستا تولیدکنندگان سنگ

آهن ،کنسانتره ،گندله و آهن اسفنجی همچنان

بر تعدیل ضرایب قیمتی اصرار دارند و معتقدند
قیمت نهادههای تولید فوالد در ایران به مراتب

پایینتر از نرخهای جهانی است .تولیدکنندگان
محصوالت معدنی زنجیره فوالد تاکید دارند تعدیل
ضرایب مورد بحث ،الزمه توسعه زنجیره فوالد در

افق  ۱۴۰۴است .درواقع با تقسیم سود میان این

زنجیره ،زمینه جذب سرمایه به تمام حلقههای
تولید فراهم شود.

قدیر قیافه عضو هیات مدیره انجمن تولید

کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن نیز در

گفتوگو با ماهنامه فوالد برخالف نظرات فوق،

معتقد است نباید به این فکر باشیم که حاشیه
سود ناخالص هر شرکت یا واحد معدنی و فوالدی

چقدر است .حاشیه سود باال ،همیشه حاصل
از گرانفروشی نیست بلکه مفهوم اصلی آن

هوشمندانهتر رفتار کردن یک صنعت نسبت به
صنعت دیگر است و قیمت تمام شده محصوالت
آن صنعت به دلیل روشهای علمی و دانش

بومیای است که به کار برده است.

وی تصریح کرد :قیمت محصوالت سنگآهنی

که واحدهای فوالدی از داخل خرید میکنند

بسیار ارزانتر از قیمتهای جهانی است .اگر قیمت

جهانی سنگ آهن عیار  68درصد ،حدود  110تا

 120دالر باشد ،در ایران با کسر هزینه حمل ونقل

حدود  60درصد قیمت جهانی است که نشان
دهنده این است که اگر سنگ آهن را صادر کنیم

بسیار به صرفهتر از فروش در داخل است .قیافه

همچنین تاکید کرد :اینکه فوالد سازان معتقدند
چون سرمایه گذاری بیشتری میکنند لذا باید
سود بیشتری نیز به دست آورند ،غلط است .در

تمام دنیا یک سری صنایع کارگر محور و یک

سری صنایع سرمایه محور هستند و قطعا این

چنین نیست که هرکس سرمایه گذاری بیشتری
کرد باید سود بیشتری هم کند.

این نکته بسیار مهم به نظر می رسد که با توجه

به اطالعات ثبت شده شرکتهای فوالدی و معدنی
در کدال که میزان ارزآوری ،اشتغالزایی ،صرفه

جویی ارزی و سرمایهگذاری آنها تفکیک شده،

نشان دهنده این است که هزینههای واحدهای
فوالدی بسیار باالتر از معدنیها است اما بالعکس

حاشیه سود معدنیها دو برابر فوالدسازان است.

همچنین طی  6ماهه  ،99با افزایش قیمت شمش
فوالد خوزستان قطعا قیمت نهادهها نیز بیشتر
شده و دیگر نباید انتظار داشت تا ضرایب قیمتی

زنجیره فوالد افزایش یابد.

در پایان گفتنی است ،ریشه این اختالفات ناشی

از سرکوب قیمت فوالد است که با رفع آن ،قطعا

مشکالت زنجیره فوالد برطرف خواهد شد.همچنین
صنعت فوالد در کشور با پارامترهای جهانی اداره

نمیشود که این انتظار وجود دارد که بایستی
قیمت نهادههای تولید فوالد براساس نرخ فروش

بینالمللی تعیین شود .الزم به یادآوری است که
با رشد ضرایب قیمتی در زنجیره فوالد زمینه رشد

قیمت فوالد فراهم می شود که در موقعیت کنونی
حاکم بر کشور ،این موضوع اصال به صالح نیست.
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عضو انجمن مطالعات اقتصادی کره جنوبی در گفتگوی اختصاصی با فوالد عنوان کرد :

یارانه انرژی باید با محوریت تقویت بنگاههای
اقتصادی توزیع شود

دکتر سید کمیل طیبی عضو انجمن مطالعات اقتصادی کره جنوبی در گفتگو با فوالد،توزیع یارانه انرژی در بین فوالد سازان و تاثیر آن را بر

روند تولید مورد کنکاش قرار داده است .مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید :

بـرای اینکـه یک بنـگاه اقتصـادی بتوانـد رقابت پذیر باشـد و از این مسـیر
بـه حیـات خـودش ادامـه دهد بایـد تـوان رقابت بـا رقبا را داشـته باشـد و
همچنیـن از بهـرهوری باالتـری برخوردار باشـد .در یک جملـه میتوان گفت
بایـد تحـت نظام بـازار قـرار گیـرد و از حمایت مالی نیـز بهره مند می شـود
و در چارچـوب نظـام قیمتی نیز قـرار گیرد.

آورد و یا اینکه یارانه تخصیص می دهد .این

تخصیص داده میشود که به عنوان مثال میتوان

حمایت از صنایع شکل می گیرد .صنایع فوالدی

انرژی در بازار نسبت به قیمت و هزینه تولیدی

رویکرد سیاست های مالی دولت است که در قبال

 ) 1دولت برای تقسیم عادالنه یارانه انرژی

نیز میتوانند از این یارانهها برخوردار شوند به

به یارانه انرژی اشاره نمود .به دلیل اینکه قیمت
که از ناحیه انرژی برای تولید محصوالت فوالدی

در بین فوالدسازان چه ساز و کاری باید اتخاد

دلیل این که مادر صنایع دیگر محسوب می شوند

صرف می شود ،باالتر است این یارانه نقش جبران

تخصیص یارانه به بخش های صنعت،کشاورزی

بخشها هستند که هم نقش باالدستی دارند و

شده را پوشش می دهد.

سیاست های مالی دولت به شمار می رود .با توجه

بفروشند و چه خدماتی بخرند ،در هر صورت

باشد و از این مسیر به حیات خودش ادامه دهد

اقتصاد است ،دولت برای جبران کمبود منابع و

تولید را در کشور ارتقاء می بخشند و از این طریق

یارانهای را به صنایع اختصاص میدهد .فرض

ظرفیت اقتصادی کشور نقش آفرین می شوند .به

حمایت مالی نیز بهره مند می شود و در چارچوب

کشور ،دارای مزیت نسبی شود ،بنابراین دولت به

پذیری در بین صنایع و بنگاه ها به وجود آید،

روابط سازمان تولید ،روابط اقتصادی بنگاه و حتی

نماید؟

و تأمین کننده بخش زیادی از منابع تولیدی سایر

و خدمات برای حمایت از تولید آنها است و جزء

هم نقش پایین دستی .هر دو طرف چه محصولی

به اینکه صنعت یکی از اولویتهای تأثیرگذار در

اشتغال زایی می کنند و ظرفیت اقتصادی و ارزش

از طرفی برای حمایت از ظرفیت های تولیدی،

تولید ناخالص داخلی افزایش یافته و در توسعه

کنید یک صنعت نوپا است و قرار است در اقتصاد

این نکته نیز باید توجه داشت برای این که رقابت

آن کمک میکند ،معافیت مالیاتی به وجود می

اختصاص منابع به صورت یارانه و به شکل ثابت،

کننده دارد و شکاف بین هزینه تولید و قیمت تمام
برای اینکه یک بنگاه اقتصادی بتواند رقابت پذیر

باید توان رقابت با رقبا را داشته باشد و همچنین

از بهرهوری باالتری برخوردار باشد .در یک جمله

میتوان گفت باید تحت نظام بازار قرار گیرد و از
نظام قیمتی نیز قرار گیرد .نظام قیمتی که بر
رعایت جنبه های مدیریتی آن توجه دارد .این
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 ) 2ذوب آهن اصفهان به دلیل شیوه تولید

(کوره بلند) در برابر تولید کنندگان فوالد

به شیوه احیا مستقیم مورد بی مهری قرار
گرفته است زیرا باید کک را به قیمت جهانی

وارد کند و داخل هم با صادارت سنگ آهن

مطرح است دلیل این تفاوت ها از دیدگاه شما
چیست و چه راهکاری پیشنهاد می فرمایید؟

شیوه تولید در ذوب آهن اصفهان کوره بلند

است و در برابر تولیدکنندگان دیگر فوالد یک

بحث تخصصی است که خط تولید را مشخص

می کند .تنوع مستمر در سبد محصوالت در این

خصوص بسیار تعیین کننده است .این شرکت با
تکیه بر منابع مالی و تولیدی خود نیاز به سرمایه
گذاری مجدد دارد تا جایی که بتواند اقدام به
جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی کند و اهداف

صادراتی خود را در کشورهای مختلف که مورد
هدف صادراتی هستند ،ارتقاء بخشد و از این طریق

با قابلیت صادرات محصوالت خود بتواند ارزش
افزوده بیشتری ایجاد کند و تعامالت و روابط

تجاری را به صورت مستمر بهبود بخشد.

امروزه اگر یک بنگاه فقط به فکر تولید و تأمین

کننده منابع اولیه و واسطه ای برای سایر بنگاه

ها و صنایع دیگر باشد ،فعالیت آن به چشم نمی
آید .ما باید شرکت ها یا بنگاه های مشابه بین

المللی را در نظر بگیریم که چه نقشی را ایفا می
کنند .اگر به سراغ شرکت پوسکو (  )POSCOکه
تولیدکننده فوالد در کره جنوبی است ،برویم ،می

بینیم که این بنگاه عالوه بر این که مادر صنایع
مختلف دیگر است و تأمین کننده منابع واسطه

شرایط باید در ذوب آهن اصفهان نیز به عنوان یک

اگر وجود یارانه ها به صورت ثابت شده با یک

و  ...به شمار می رود ،نقش فعالی نیز در بازار بین

انرژی به یکی از خطوط تولید فوالد تعلق گیرد

خود را به روز می کند این مولفه مهم ،زمینه ساز

در اصل وقتی یارانه از طرف دولت به صنعتی

عملکرد واحد ها در زمینه های مختلف متفاوت

بخشی را به شیوه عملیاتی در دستور کار قرار داده

در روند کار بنگاه،وابستگی به آن نیز ایجاد می

بنابراین باید تعامل و توافق بین بنگاه اقتصادی

المللی بسیار مطرح می شود .بنابراین رعایت یک

بنگاه اقتصادی بزرگ ،حاکم باشد .بنابراین صنعتی

نرخ و به صورت سنتی ادامه پیدا کند و یارانه

المللی و روابط تجاری دارد .یعنی این که صنعت

رقابت بپردازد و از نظام قیمتی تبعیت کند.

و سایرین از آن بی بهره باشند مشخص است که

ارتقاء ارزش افزوده می شود .در کنار آن نیز تنوع

می تواند پویا باشد که بتواند در شرایط مختلف به

تخصیص داده می شود همراه با آن دخالت نسبی
شود و از اینجاست که اخالل در فرایندها آغاز می

می گردد زیرا عدالت برقرار نشده است.

است و لذا در عرصه جهانی به عنوان یک برند بین

(مثل ذوب آهن اصفهان) و دولت به وجود آید و

سری اصول اقتصادی ،مدیریتی و بازاریابی بسیار

به همین دلیل سازمان تجارت جهانی ( )WTOبا

هر رقیب و هر شرکت بر اساس یک نظام صحیح با

میتوان گفت به روز کردن خطوط تولید و

آن را سنگی پیش پای تولید فرض می کند.

بهره وری و شاخص های مرتبط مد نظر قرار گیرد.

( )Innovationبرای ذوب آهن اصفهان بسیار

شود و تا حدودی تصدی گری شکل می گیرد.

وضع هرگونه یارانه ( مالیات تعرفه) مخالف است و
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ای برای شرکت هایی مانند سامسونگ  ،ال جی
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نقش دولت در ارتباط با ارائه یارانه های انرژی به
محوریت تقویت سازمان تولید شکل بگیرد و در آن

تعیین کننده است.

فروش از طریق توسعه فناوری روز و نوآوری
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اهمیت دارد و یک ضرورت است و این امکان را

به وجود می آورد که محصوالت ذوب آهن بتواند
دارای مزیت نسبی شود و از قابلیت رقابت بیشتر

در داخل و خارج از کشور برخوردار گردد.

 ) 3ذوب آهن اصفهان نه تنها از گاز

استفاده نمی کند بلکه با توجه به داشتن

بــا توجــه بــه تحوالتــی کــه در صنعــت از ناحیــه فنــاوری و دیجیتالــی
شــدن و بــه طــور کلــی انقــاب صنعتــی چهــارم پیــش رو اســت و ســهم
باالیــی هــم مربــوط بــه صنعــت فــوالد میشــود پــس مــی توانیــم
بگوییــم آینــده صنعــت فــوالد بــا تحــوالت فنــاوری و دیجیتالــی در هــم
آمیختــه شــده اســت.

نیروگاه حتی به شبکه برق کشور هم کمک

می کند از دیدگاه شما این موضوع تا چه
میزان از بُعد کشوری اهمیت دارد؟

صنعت بزرگی مانند ذوب آهن اصفهان به عنوان

یکی از صنایع مهم کشور نقش بسیار مهمی در

چیست؟

اشکال مختلف ( برق ،گاز و ) ...دارد .تولید برق در

فناوری و دیجیتالی شدن و به طور کلی انقالب

تأمین منابع تولیدی کشور از جمله انرژی در

کارخانه ذوب آهن اصفهان از طریق نیروگاهی که
در اختیار دارد ،جنبه تجاری بسیار باالیی می تواند
داشته باشد و حتی می توان گفت در یک مشارکت
تجاری منطقه ای درآمد ارزی دارد.

زمانی که به تنوع در محصوالت اشاره می

کنیم ،تولید برق یا انرژی نیز در همین طبقه قرار
می گیرد .وجود تنوع در محصوالت و خدمات
ثمرات دیگری نیز دارد که بحث اشتغال زایی از

دستاوردهای مهم آن به ویژه در عصر حاضر به
شمار می رود .ذوب آهن اصفهان با تولید برق قادر
است فرصت های شغلی بسیاری را در باال دست و

پایین دست ایجاد کند.

عالوه بر این نوعی انرژی غیر نفتی تولید می

شود که در توسعه پایدار و حفظ کیفیت محیط
زیست اهمیت بسیار باالیی دارد و در صنایع
مختلف صرفه جویی های بزرگی را رقم می زند.

لذا این رویکرد جدید در مورد شرکت بزرگی

مانند ذوب آهن که بتواند تنوع بخشی در ارائه
محصوالت و خدمات خود را ایجاد کند و سهم

شرکت را در کل صنایع ایران افزایش دهد باید

بیشتر مورد توجه قرار گیرد و حتی در این خصوص
باید به فراتر از مرزهای داخلی اندیشیده شود.

با توجه به تحوالتی که در صنعت از ناحیه

صنعتی چهارم پیش رو است و سهم باالیی هم

مربوط به صنعت فوالد میشود پس می توانیم
بگوییم آینده صنعت فوالد با تحوالت فناوری و

دیجیتالی در هم آمیخته شده است.

فوالد صنعتی ،ماندگار است و مشکل کمبود

ذخائر معدنی از طریق شیوه های فناورانه و
دیجیتالی کردن فرایندها قابل برطرف شدن
است .طبیعتاً صنعت فوالد به دلیل برآورده

ساختن نیازهای سایر صنایع و به عنوان یک

صنعت مادر عمل می کند و البته خود نیز
تولید کننده محصوالت نهایی به شمار می رود.

همچنان کشورهای صنعتی یا توسعه یافته نیاز به
محصوالت فوالدی دارند و این در دهههای آینده
ادامه پیدا می کند اما متناسب با تحوالت فناوری و

تکنولوژیکی که به وجود آمده و یا در آینده عمیق
تر می شود ،طبیعتاً صنعت فوالد هم خودش را با
شرایط جدید وفق می دهد .

همان طور که اشاره شد ،انقالب صنعتی

چهارم که خط دیجیتالی شدن و زنجیره تأمین

دیجیتالی را دنبال می کند میتواند در برگیرنده
یک سری روابط جدید و نوین در خط تولید ،با

توجه به استفاده از ابزارهای الکترونیکی ،فناوری

از این طریق امکان تأمین منابع ارزان تر ،با

و رباتها باشد .متناسب با تحوالت تکنولوژیکی

نیز فراهم می شود و سرمایه گذاری های جدید

تکیه بر پیشرفت تکنولوژی محصوالت جدید و

کیفیت برتر و قابل رقابت برای ذوب آهن اصفهان

انتظار میرود که صنعت فوالد هم در آینده با

شکل می گیرد .همچنین در درون شرکت زمینه

مبتی بر فناوری باال ( )High-techتولید کرده
و در بازار ارائه دهد که طبیعتاً بازار نیز متقاضی

 )4تحلیل شما از آینده صنعت فوالد

و مناسبات روابط تجاری و بازاریابی ،نوآوری ها و

تنوع بخشی به محصوالت دارای ارزش افزوده باال

با انرژی پاک (برق) فراهم می شود.

چنین محصوالتی است .بنابراین متناسب با قواعد

خالقیت ها شکل می گیرد و از این طریق بر اساس
عرضه و تقاضای تحول یافته و نوین می توان آینده

صنعت فوالد را روشن ترسیم کرد.

 ) 5یارانه انرژی در قیمت تمام شده فوالد

تا چه میزان تاثیر گذار است؟

با توجه به ارزان بودن انرژی از ناحیه منابع نفتی

و گازی از یک طرف ،آنهایی که مشمول این یارانه

میشوند نوعی رانت برای صنعت شان به وجود
میآید که عدم برخورداری از آن یارانه ،بحرانی
برای سایر صنایع به شمار می رود و تولید و فروش

آنها را تحت تاثیر قرار می دهد.

اگر یک سهم  30درصدی از تخصیص یارانه

به قیمت انرژی را در نظر بگیریم تعدیل این سهم
کمک بزرگی برای صنایع مختلف به شمار می رود
تا بتواند سرمایه گذاری هایی برای ارتقاء بهره وری،

کارایی و هایتک شدن محصوالت داشته باشد .زیرا
اساساً تداوم یارانه انرژی یا هر یارانه دیگر عاملی

بر علیه رقابت پذیری صنعت در بلند مدت است.
تدوام در بهره مندی یارانه برای صنعت فوالد یا هر

صنعت دیگر زمانی که به بلوغ تولید برسند ،مضر
است و تبدیل به سدی در مقابل چابکی تولید،

خالقیت و نوآوری آنها می شود.

بنابراین اگر بگوییم یارانههای ارائه شده به

صنعت فوالد می تواند خدمت بزرگی به این صنعت

کند برای شروع کار و حفظ هر صنعتی مهم است
ولی اگر در نظر بگیریم امروزه ذوب آهن اصفهان

یا فوالد مبارکه جزء صنایع نو بنیاد نیستند ،باید

استراتژی و تصمیم گیری های منطقی اتخاد شود
که این صنایع بتوانند روی پای خودشان بایستند.

وجود تدوام یارانه انرژی در این صنایع یعنی رشد
انحصار و افت رقابت پذیری که در نهایت به ضرر

آنها تمام می شود.

شماره 262

مهر و آبان 99

33

رییس هیات مدیره انجمن علمی آهن و فوالد؛

ذوب آهن موتور محرک صنعت فوالد
در کشور است

رشد صادرات فوالدی ،افزایش رفاه اجتماعی را درپی دارد
صنعــت فــوالد ،در تمــام دنیــا صنعــت مــادر بــه حســاب مــی آیــد و هــر زمــان در کشــوری صنعــت فــوالد شــکل گرفــت،

تمــام صنایــع دیگــر هــم حرکــت بــه ســمت توســعه حرکــت کردنــد .بعــد از تاســیس ذوب آهــن ،بــا توجــه بــه اینکــه
متخصصــی در ایــن حــوزه در کشــور وجــود نداشــت ،ذوب آهــن اصفهــان تبدیــل بــه دانشــگاهی شــد کــه افــراد را از نظــر

فنــی آمــوزش مـیداد .بــه عبــارت دیگــر ذوب آهــن موتــور محــرک فــوالد و ســایر صنایــع مخصوصــا ســاختمان شــد و

نقــش مهمــی در توســعه صنعــت فــوالد داشــته اســت.

نجفی زاده رییس هیات مدیره انجمن آهن و

افق برنامه  ،1404مواردی زیادی باید مدنظر

ها میتوانند انجام دهند ،گفت :آلودگی صنایع

در بیست و دومین سمپوزیوم فوالد کیش گفت:

زیست است.بر این اساس باید از افزایش آلودگی

که این معاهده تقریبا در سالهای آتی برای

فوالد با حضور در غرفه شرکت ذوب آهن اصفهان

ایران قبل از تاسیس ذوب آهن ،فاقد فوالد بود.

در سال  1346سنگ بنای ذوب آهن اصفهان زده
شد .این اتفاق ،یک حرکت ملی بود برای اینکه

رشد صنعت فوالد بخش بسیار مهمی از توسعه
صنعتی است .از آنجا که صنعت فوالد صنعت
مادر به حساب میآید ،هر زمان در کشوری این

صنعت شکل گرفت ،صنایع دیگر هم به سمت

ها جلوگیری کرد و انتشار گاز دی اکسید کربن
را کاهش داد.همچنین باید به سمت تولید و
توسعه کیفی فوالد برویم .درحال حاضر در دنیا

فوالدهای جدید با استحکام بیشتر تولید می شود

که وزن هر سازه  40تا  50درصد کاهش پیدا
میکند.

کشورهای دیگر هم الزماالاجرا میشود .

عباس نجف زاده با تاکید بر گرمایش و

تغییرات آب و هوایی که در حال اتفاق افتادن
است ،بیان داشت :تمام کشورها و صنایع
باید تولید گازهای آالینده را کاهش دهند.

خوشبختانه تمام فوالدسازان کشور فعالیتهای

نجفی زاده تاکید کرد :یکی از مشکل اساسی

خوبی در این زمینه انجام دادهاند به طور مثال

رییس هیات مدیره انجمن آهن و فوالد افزود:

کنندههای فوالد که  51درصد آنها شامل صنعت

کاهش آالیندهها هزاران هکتار جنگلکاری کرده

هزار تن شروع شد که امسال بعد از گذشت پنج

قدیمی استفاده میکنند و در خصوص استفاه

میشود که روند بسیار خوبی را طی این سالها

کارهایی که برای محصوالت جدید فوالدی باید

توسعه حرکت کردند.

با تاسیس ذوب آهن اصفهان ،تولید فوالد از 500

دهه ،بیش از  31میلیون تن فوالد در کشور تولید
شاهد بودیم و انتظار می رود تا افق  1404تولید

فوالد به  50میلیون تن نیز افزایش پیدا کند.

وی تصریح کرد :برای افزایش تولید فوالد در
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قرار گیرد .یکی از این موارد ،حفاظت از محیط

مخصوصا صنعت فوالد ،جز معاهده پاریس است
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صنعت فوالد در کشور ،این است که مصرف
ساختمان و زیرساختها میشود ،هنوز ار جداول

از فوالدهای جدید مقاومت میکنند.لذا یکی از
انجام شود ،ایجاد بازار برای آنهاست.

وی با اشاره به میزان آلودگی صنایع فوالدی

و اقداماتی که شرکتها برای کاهش این آلودگی

شرکت ذوب آهن اصفهان در همین راستا و برای
است که نمونه موفقی است و باید الگوی دیگر
واحدهای فوالدسازی قرار گیرد.

رییس هیات مدیره انجمن آهن و فوالد

دستیابی به تکنولوژیهای جدید را نیاز تمام
واحدهای فوالدی دانست و اظهار داشت:برای
بدست آوردن تکنولوژیهای جدید ،بایستی حلقه
ارتباط فناوری و دانشگاه را در داخل ایران تکمیل

Scientific-Cultural-Social Magazine
Esfahan Steel Company

کنیم .درگذشته از دانشگاهها انتظار میرفت تا

دنیا و اینکه آیا تولید  55میلیون تن فوالد تا

نکته را فراموش کرد که تولید و صادرات نیز باید

دهد .این مدل اشتباه است و یک حلقه مفقوده

گفت :کشورهای همسایه و شبیه ایران مانند کره

که باعث افزایش آلودگی زیست محیطی نشود

فناوری را تولید کند و در اختیار صنعت قرار

در اینجا وجود دارد و آن این است که یاید یک
مرکز پایلوت وجود داشته باشد .مرکز پایلوت

یعنی خطوط تولید کوچک که محصول در آنجا
تست شود وبعد از آن در به صورت انبوه تولید

و روانه بازار شود.متاسفانه این مرحله در ایران

وجود ندارد.

وی افزود :با پیگیریهای مستمر ،شرکت

سهند آهن فوالد خاورمیانه در همین راستا
تاسیس شد که با مشارکت ذوب آهن و مسوالن،
تا سه سال آینده این پایلوت ساخته خواهد شد و

ارتباط حلقه مفقوده برقرار می شود .برای حمایت

صنعت فوالد در ایران ،نه تنها استفاده از دانش

خارجی الزم است بلکه خود ما هم میتوانیم

دانش را در داخل تولید و بفروش برسانیم.

رییس هیات مدیره انجمن آهن و فوالد

با اشاره به رتبه نهم ایران در صنعت فوالد در

 ،1404با توجه به کمبود مواد اولیه منطقی است،
جنوبی نیز با همین ارقام فوالد تولید می کند و
رتبه پنجم دنیا قرار دارد .کشور کره جنوبی به
خاطر کمبود مواد اولیه ،مایجتاج خود را از خارج

وارد میکند،اما نکته ای که مهم است اقتصادی
بودن تولید فوالد است .اگر تولید فوالد اقتصادی
باشد طبیعتا مسیر رسیدن به هدف  55میلیون
تن تولید فوالد فراهم می شود اما اگر تولید

اقتصادی نباشد ،اتوماتیک وار تولید در مقطعی

متوقف میشود.

متعادل باشد یعنی تولیدات به حدی افزایش یابد
و از سوی دیگر هم رفاه اجتماعی را ایجاد کند.

عباس نجفی زاده رییس هیات مدیره انجمن

آهن و فوالد با اشاره به بومی سازیهای انجام
شده در صنعت فوالد ،اظهار کرد :بومی سازی در

صنعت فوالد اتفاق مبارکی است که طی سالهای
گذشته صورت گرفته است و باید به حرکت در
این مسیر ادامه دهیم حتی بایستی مسیر نوآوری

را در صنعت بوجود بیاوریم تا بتوانیم دانش را

به خارج از کشور نیز صادر کنیم .به طور مثال

وی با تاکید بر نقش صادرات محصوالت

بریتیش استیل ،کل کارخانه را تعطیل کرد و

تامین نیاز داخل ،صادرات است .با صادر کردن

است و از فروش فناوری بسیار بیشتر از فروش

فوالدی ،بیان کرد :اصل قضیه بعداز تولید فوالدو
محصوالت فوالدی ،محصوالت دیگر را وارد

کشور میکنیم تا رفاه اجتماعی بیشتر شود.

هرچقدر تولید و صادرات افزایش یاید بالطبع
رفاه اجتماعی نیز بیشتر میشود .اما نباید این

مرکز تحقیقات و فرآوری را جایگزین آن کرده
فوالد درآمد بدست میآورد .بنابراین دانش فنی

بسیار ارزشمند است و نباید آن را دست کم
گرفت .هرکاری در این زمینه انجام شود بسیار
مهم و موثر است.
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حمیدرضا زارع معاون بهره برداری
مجتمع فوالد خراسان در حاشیه

سمپوزیوم فوالد کیش در گفتوگویی

با ماهنامه فوالد درباره عملکرد

مجتمع فوالد خراسان در شش ماهه

نخست سال جاری و با توجه به شیوع
ویروس کرونا گفت :اگر تقویم و تاریخ
فوالد خراسان را ورق بزنیم ما هر

ساله نسبت به یک سال پیشتر رشد

تولید داشتهایم ،به عنوان مثال در

سال  ۹۸نسبت سال  ۹۷ما موفق به

ثبت رشد  ۱۰درصدی تولید شدیم.

معاون بهره برداری مجتمع فوالد خراسان
در گفتوگو با ماهنامه فوالد مطرح کرد؛

در تولید ظرفیت اسمی را
مدنظر قرار میدهیم

شیوع کرونا ما را از برنامه تولید عقب راند
معاون بهرهبرداری مجتمع فوالد خراسان

که معاونت بهره برداری در مجتمع فوالد خراسان

کرونا مواجه و ناچار شدیم تا کل کارخانه را برای

برداری یکی از هفت معاونت مدیرعامل فوالد

افزود :در سال جاری  ۱۳۹۹ما با شیوع ویروس

امنیت و سالمت جانی کارکنان خود به مدت

بیست و چند روز بر اساس تصمیم هیات مدیره
ما را نسبت به سال قبل در امر تولید عقب نگه

وی درباره اقدامات انجام شده در این معاونت

داشته شدهایم.

معاون بهره برداری مجتمع فوالد خراسان

توضیح داد :وظیفه بهره برداری تولید است و

مسئولیت اجرای برنامههای تولید از مهمترین

همچنین بیان کرد :تولید ما در مجتمع فوالد
و برنامههای ما همیشه بر اساس ظرفیت اسمی و

واحد تولیدی از جمله گندله سازی با ظرفیت

حتی بیش از ظرفیت اسمی بوده که مشکالت سال
جاری تا به امروز مانع از دستیابی به آن شده است.

وی در توضیحی درباره فعالیتها و اقداماتی
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زیرمجموعه بهره برداری قرار دارند.

اقداماتی است که این واحد به انجام میرساند.

خراسان همیشه بیش از ظرفیت اسمی ما بوده
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به انجام میرساند ،عنوان کرد :معاونت بهره

زارع با بیان اینکه در فوالد خراسان چهار

 ۲.۵میلیون تن ،واحد احیا  ۱.۶میلیون تن ،فوالد
سازی  ۱.۴میلیون تن و واحد نورد با  ۶۵۰هزار تن

ظرفیت مشغول فعالیت هستند ،تصریح کرد :هر
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کدام از واحدهای تولیدی سیستمهای پشتیبانی

میرسانیم.

و اتوماسیون و دفاتر فنی هم به عنوان نیروهای

فعالیتها ما خودمان را با شاخصهای داخلی

وی افزود :در مجموع در زیرمجموعه بهره

شاخصها و نرمهای بینالمللی است و اگر الزم

و تاسیسات جانبی از جمله آب و برق و  ...دارند

پشتیبانی به این واحدها کمک میکنند.

زارع ادامه داد :برای ارتفای سطح کیفی

مورد سنجش قرار نمیدهیم و آنچه مدنظر ماست

برداری هفت مدیریت مشغول کار هستند و تحت

باشد بر اساس همان شاخصهای فرآیندهای

به ماه تبدیل کرده و برنامههای ماه را به برنامه

وی درباره تامین مواد اولیه مجتمع فوالد

کنترل و فرآیندهای انجام شده برنامههای سال را

کاری خود را بهبود میبخشیم.

روزانه تبدیل میکنند و به صورت چهار شیفت

خراسان طی شش ماه نخست سال جاری توضیح

میدهند.

تامین کننده مورد تعهد قرار گرفته تامین نشده

در طول سال به صورت مداوم امر تولید را ادامه

داد :مواد اولیه ما به اندازهای که از سوی واحدهای

معاون بهره برداری مجتمع فوالد خراسان با

و نرخ تولید ما هم بر مبنای میزانی از مواد اولیه

تعمیرات تعطیالتی وجود ندارد ،عنوان کرد :در

معاون بهره برداری مجتمع فوالد خراسان

عهده واحد بهره برداری است و تعمیرات تجهیزات

سازی تاکید کرد :دو سال زمان الزم است تا واحد

میرساند.

این دو سال ناچاریم تا با مشکالتی که بر سر راه ما

اشاره به اینکه در واحد بهره برداری به غیر از

است که در این مدت دریافت کردهایم.

کنار امر تولید ،وظیفه نگهداری از تجهیزات بر

درباره طرح توسعه این شرکت و واحد کنسانتره

هم از جمله مواردی است که این بخش به انجام

کنسانتره سازی ما به بهره برداری برسد و در طول

وی افزود :بحث مهندسی معکوس و تهیه

قرار میدهند هم امر تولید را ادامه دهیم.

شناسنامه تجهیزات و بهبود تکنولوژی تجهیزات

وی درباره لزوم تعدیل ضرایب قیمتی زنجیره

بررسی شاخصهای عملکردی و میزان و شدت

تعیین میکند و قیمت تعادلی همیشه به عرضه

از کارهای بهره برداری است که ما به انجام

فعلی تقاضا برای کنسانتره باالست در نتیجه

همه از وظایف کاری واحد بهره برداری است و

فوالد عنوان کرد :قیمت را همیشه عرضه و تقاضا

مصرف انرژی و مواد اولیه هم بخش دیگری

و تقاضا وابسته است و با توجه به اینکه در شرایط

فروشنده کنسانتره مایل به افزایش قیمت این
محصول است.

زارع خاطرنشان کرد :با توجه به افزایش تولید

فوالد در کشور و افزایش تقاضای کنسانتره و

گندله درصدهای قیمتی از  ۱۴-۱۳درصد چند
سال پیش اکنون افزایش یافته و این خود نتیجه

نظام عرضه و تقاضا در تعیین قیمتهاست.

وی در پایان درباره فرآیند بومی سازی در

مجتمع فوالد خراسان توضیح داد :بومی سازی

کاری مشترک میان دفاتر فنی بهره برداری و

بخش خرید است که دانش و تکنولوژی قطعات

مورد نیاز را به دست آورده و مدیریت دانشی انجام

دهد تا از وابستگی به سازندههای خارجی برای

خرید تجهیزات و قطعات رها شویم و در همین
زمینه ما در فوالد خراسان فعالیت زیادی داشتهایم

و ساختار سازمانی تدوین کردهایم ،دفترچههای
ساخت هم در دفاتر فنی تهیه کردهایم و

دانشهای مرتبط در این زمینه را به روزآوری

میکنیم به این مفهوم که اگر به مشکلی برخورد

کنیم با شرکتهای خصوصی مرتبط در این زمینه
و یا با شرکت سازنده قطعه ارتباط برقرار کرده و

با طرح مساله سعی در حل آن با کمک سازنده

مرتبط میکنیم و به این شکل عمال فعالیت بومی
سازی و داخلی سازی را به پیش بردهایم.
شماره 262
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در شرایطی که مبحث افزایش و بعضا
کنترل قیمت محصوالت فوالدی

در بورس کاال تبدیل به بحث داغ
این روزهای محافل فوالدی شده

است ،بدون تردید موارد متعددی از

جمله نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم را

میتوان برشمرد که در مساله افزایش

مدیر خرید و پشتیبانی فوالد اکسین در گفتوگو با ماهنامه فوالد عنوان کرد؛

تاثیرپذیری افزایش قیمت محصوالت
فوالدی از سیاستهای اقتصاد کالن
تحریمها توجهات را

قیمتها تاثیر مستقیم دارند ،افزایش

قیمت ورق فوالدی که از ابتدای سال
تا به امروز در بورس کاال و بازار آزاد
همواره مورد توجه رسانهها قرار

به تولیدکنندگان داخلی جلب کرد

داشته ،از جمله مسائلی است که ما

در گفتوگو با هومان احمدی مدیر
خرید و پشتیبانی فوالد اکسین

تولیدکننده خاصی در شرکت ما تولید میشوند

خوزستان به بحث و بررسی دالیل

تنها به سفارش دهنده تحویل شده و دلیلی برای

آن پرداختهایم ،مدیر خرید فوالد

عرضه آنها در بورس وجود ندارد.

اکسین در این گفتوگو همچنین از

احمدی افزود :اگر بتوانیم  ST37بگیریم قطعا

نوع تولیدات این شرکت و زمینههای

تولیدات را در بورس عرضه میکنیم ،اگرچه که تا

استفاده این تولیدات در پروژههای

به امروز این اتفاق نیفتاده است.

مختلف نیز برای ما گفته است ،شرح

وی با بیان اینکه اسلب مورد نیازمان را از زمان

این گفتوگو در ادامه میآید:

عرضه اسلب در بورس از بورس کاال خریداری

میکنیم ،توضیح داد :اسلب را پیشتر یا از طریق
شرکتی که مشتری ما بود دریافت میکردیم

هومان احمدی مدیر خرید و پشتیبانی فوالد اکسین

خوزستان درباره عرضه ورقهای تولید شده این شرکت
در بورس کاال گفت :به دلیل اینکه ورقهای تولید شده

در فوالد اکسین خوزستان ورقهای خاص و آلیاژی

هستند که به صورت اختصاصی برای پروژههای نفتی
و گازی داخلی و همچنین پروژههای انتقال نفت و گاز

مورد استفاده قرار میگیرد عمال نمیتوان آنها را در

بورس عرضه کرد.

وی با اشاره به موارد استفاده این ورقها در

پروژههای خاص افزود :بورس محلی برای رقابت
کاالیی مشخص است ولی زمانی که محصولی برای

پروژههای خاصی مورد استفاده قرار میگیرد عمال
نمیتوان در خرید و فروش آن محصول خاص
رقابت ایجاد کرد.

مدیر خرید و پشتیبانی فوالد اکسین خوزستان

با بیان اینکه ورق تولیدی برای پروژهای همچون

گوره  -جاسک در بورس قرار نیست عرضه شود،

تصریح کرد :اصوال ورقهای خاصی که به سفارش
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و یا با واریز وجه به حساب شرکتهای فوالدی
تولیدکننده اسلب میزان ماده اولیه مورد نیاز

خودمان را تامین میکردیم که این مساله کامال
وابسته به نوع قرارداد ما در تولید ورق بود.

مدیر خرید و پشتیبانی شرکت فوالد اکسین

خوزستان با تاکید بر اینکه یکی از مشکالت ما
در زمینه تامین اسلب پس از عرضه در بورس

کاال و اضافه شدن حلقههای واسط به وجود آمده
است ،عنوان کرد :پیشتر به راحتی امکان تامین

نیازهای شرکتهای تولیدکننده ورق از سوی

شرکتهای فوالدسازی وجود داشت ،گریدهای
تولید در فوالدسازی دسته بندی خاصی دارند

که به عنوان مثال در شرکت فوالد مبارکه ما از

گرید  APIبرای تولید ورقهای مورد نیاز در پروژه
گوره  -جاسک استفاده میکردیم و هیچ شرکت
فوالدسازی دیگری غیر از مبارکه تولیدکننده این

گرید خاص نیست.

وی ادامه داد :از سوی دیگر شرکت فوالد
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خوزستان گریدهای آلیاژی را عرضه میکند

بورس به شکل بسیار قابل چشمگیری کاهش

است و اسلبهای مورد نیاز ما برای تولید ورق

وی درباره اینکه چرا قیمتها با توجه به رکود

که عموما مورد استفاده آن در تولید مخازن
در پروژههای مختلف به این صورت در میان دو
شرکت نام برده تقسیم شده است.

وی با اشاره به اینکه سالهای گذشته زمانی که

یافته بود.

ایجاد شده افزایش مییابد؟ توضیح داد :این مساله

تا حدودی به سیاستهای موجود در اقتصاد

کالن کشور بازمیگردد ،به عنوان مثال نرخ ارز

اکسین و شرکتهای مشابه دیگر جلب شده و این
موجب ایجاد رونق الزم در داخل شرکت نیز شده
است.

وی با اشاره به اینکه در آیندهای نزدیک ما

پروژه فوالدسازی را در دست کار داریم ،تصریح

کرد :تولیدات فعلی ما در حال حاضر نزدیک به ۳۰

اسلب در بورس عرضه میشد و سهمیهای اختصاص

در سیاستهای اقتصاد کالن تعیین میشود این

درصد کمتر از ظرفیت اسمی ماست و دلیل آن

را با مضیقه دریافت مواد اولیه مواجه میکردند،

ما همواره افزایش تولید خود را حفظ کردهایم و

اسلب سنگین نیست و اسلب سبکتری است که

نمییافت ،تجار با ورود به معامالت ،تولیدکنندگان
ادامه داد :خوشبختانه با سهمیههایی که در سال
جاری به ما اختصاص داده شد این مشکل حل

در حالی است که علیرغم تمام مشکالت موجود
در پروژه گوره  -جاسک هم تنها حدود  ۶۰تا ۷۰

هم این است که اسلب مورد استفاده در شرکت ما

فوالدسازان داخلی آن را تولید میکنند.

هزار تن از تعهد ما به این پروژه باقی مانده که به

مدیر خرید و پشتیبانی فوالد اکسین تاکید

وی افزود :میتوان در اینجا گفت خوشبختانه با

ضخامت  ۳۰۰میلیمتر و عرض دو متر و ده سانت

شده ولی مساله آنجاست که اگر تولیدکنندهای

پایان برسد.

از میزان اختصاص یافته مواد اولیه دریافت کند،

اثبات تواناییهای فوالد اکسین و البته با حمایت

تحویل بگیریم ۳۰ ،درصد یعنی نزدیک به ۳۰۰

شرکت به پروژه و سایر بخشهای مرتبط با این

فرآیند و نگرش تصمیم گرفتیم خودمان کارخانه

توان تولید خود را افزایش دهد و یا سفارشی بیش

نمیتواند به آن میزان دلخواه تولید دست یابد و
برای تامین میزان مورد نیاز اسلب خود باید تا

عرضه ماه آینده در بورس کاال انتظار بکشد.

مهندس زنگنه وزیر نفت کشورمان از ورود این

موضوع در همه حوزهها با همتی که به خرج داده

معاون خرید و پشتیبانی شرکت فوالد اکسین

شد توانستیم با اتکای به توان داخلی و دانش فنی

اینکه مزایای خاص خود را دارد ،برای نوردکاران

تولیدات بسیار باکیفیتی را در این پروژه عرضه

خوزستان اختصاص این سهمیهها عالوه بر
محدودیتهایی را هم ایجاد کرده است ،عنوان

کرد :در طول هر هفته حدود  ۸۷هزار تن اسلب
در بورس کاال عرضه میشود که در ابتدا به دلیل

قیمتهای تعیین شده و رکود تورمی ایجاد شده
در داخل میزان تقاضای اسلب عرضه شده در

موجود در فوالد اکسین به این مرحله رسیدیم و

کردیم.

کرد :اگر ما بتوانیم اسلب سنگین مورد نیازمان را با

هزار تن به افزایش تولید کمک کردهایم لذا با این
فوالدسازی با تولیدات آلیاژی راهاندازی کنیم تا

الاقل مواد اولیه مورد نیاز خودمان را تامین کنیم.

احمدی در پایان خاطرنشان کرد :با تولید

ورقهای محیط شیرین در پروژههای خطوط گاز و
با تولید ورقهای محیط ترش در پروژههای خطوط

احمدی گفت :با توجه به اینکه تحریمها موجب

نفتی همچون پروژه گوره  -جاسک حضور یافتهایم

شدهاند خوشبختانه شرایط به گونهای رقم خورده

به تولید ورقهای شیرین برای پروژههای گازی

محدود شدن و حتی در مواردی قطع واردات

که توجهات در اجرای پروژهها به سمت فوالد

و به محض اینکه این پروژه به پایان برسد بار دیگر

ادامه خواهیم داد.
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تیغهسازی یک صنعت استراتژیک
با فناوری تخصصی

◄ دکتر مجید سلطانی شیرازی
مدیر عامل شرکت

تیغههای صنعتی تفتان

تیغهسازی به عنوان یک فناوری تخصصی و

بیشتر از کشورهای اروپایی و چین وارد میشوند.

توجه به اینکه صنایع فوالدی با سرمایهگذاریهای

میباشد .ضمن توجه به این موضوع که بشر از

بیشتر نیاز داخلی وحتی صادرات این محصوالت

تولید این صنایع بدلیل عدم عملکرد صحیح یک

استفاده از این ابزارها شاید با عمر بشر برابری

یکی از مهمترین مسائل برای همه صنایع و

بار آورد؛ عملکرد بهینه تیغههای مورد استفاده در

تولید تیغههای مصرفیشان است" .شرکت سهامی

برای شرکت بزرگی مانند ذوب آهن که به

در صنعت آهن و فوالد کشور  ،ضمن آنکه در

قطب فوالدی کشور برشمرد ،استفاده از بهترین

مورد استفاده در تمامی صنایع کوچک و بزرگ

ابتدای خلقت به ابزارهای برشی نیازمند بوده و

به سایر کشورها را دارد.

کند ،میتوان گفت که قدمت این صنعت با رویکرد

بخصوص صنایع فوالدی و معدنی ،باالبردن کیفیت

به طراحی و ساخت دستگاه گیوتین برمیگردد

ذوب آهن اصفهان" به عنوان اولین تولیدکننده

فناورانه و مهندسی به حدود  ۳۰۰سال قبل و
و امروزه به عنوان یک صنعت استراتژیک و

باالدستی برای سایر صنایع شناخته میشود.

تیغه میتواند خسارات زیادی برای این صنایع به
خطوط تولید حائز اهمیت است .بر این اساس،

حق میتوان آن را به عنوان اولین و بزرگترین

سالهای متمادی بخشی از مصرف تیغههای خود

متریالها در تولید تیغهها و نیز تداوم عملکرد آنها

استفاده نموده ،همواره با بررسی دقیق در مدیریت

میتوان گفت که مهمترین پارامترهای

این صنعت در ایران و در سالهای قبل از

را در داخل مجموعه عظیم ذوب آهن تولید و

کوچک برشی و چاقوسازی دستساز وجود

کیفیت تامینکنندگان خود ،بخش دیگری از

تعیینکننده کیفیت تیغه ،انتخاب صحیح نوع

بسیار محدودی بصورت تخصصی در این زمینه

میسپارد .این شرکت بزرگ دارای مصرف بسیار

حرارتی و نیز دقت ابعادی میباشند که در زیر به

توجه به دانش فنی بسیار تخصصی و محدود

بوده و ساالنه با تامین این بخش از مصرف خود در

مصرفی در صنایع مختلف از خارج از کشور و

تولید داخلی ،باعث خروج ارز از کشور میشود .با

انقالب ،بصورت کارگاههایی برای ساخت ابزارهای
داشت ،لیکن پس از انقالب اسالمی ،مجموعههای
فعالیت خود را شروع کردند .در حال حاضر با
موجود در این زمینه ،بخش زیادی از تیغههای
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حال آنکه فناوری و توان تولید داخلی قابلیت رفع

بسیار کالن ایجاد و اداره میشوند و توقف خطوط
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تیغههای مورد نیاز را به بهترین تامینکنندگان
زیادی از انواع تیغههای گیوتین گرمکار و سردکار
داخل کشور ،ضمن ایجاد اشتغال و کمک به توان

در خطوط تولید ،اهمیت فراوانی دارد.

فوالد بر اساس کاربرد ،میزان و کیفیت عملیات

مختصری توضیحات در این خصوص میپردازیم:

♦ گستره بسیار بزرگی از فوالدهای ابزاری

جهت ساخت ابزار برشی وجود دارد که ترکیب

عناصر شیمیایی هریک ،تاثیر شگرفی در عملکرد
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تیغه برشی تولید شده از آن را دارد .انتخاب

صحیح نوع فوالد براساس کاربرد تیغه ،نیاز به

دانش متالورژی بهعالوه تجربه ساخت تیغه دارد

که این مهم توسط کارشناسان و متخصصان

مهمتریـن پارامترهـای تعیینکننـده کیفیـت تیغـه ،انتخـاب صحیـح نـوع
فـوالد بـر اسـاس کاربـرد ،میـزان و کیفیـت عملیـات حرارتـی و نیـز دقت
ابعـادی میباشـند

تیغهساز به خوبی انجام و در صورت نیاز ،علل
استفاده آن نیز برای مشتریان تشریح میشود.

♦ عملیات حرارتی و کیفیت این فرآیند نیز

بر عملکرد و عمر تیغه تاثیرگذار است .انتخاب
نوع عملیات حرارتی ،یکنواختی سختی در تمام
سطوح تیغه ،تناسب میزان سختی براساس کاربرد
و نوع برش تیغه و انتقال حرارت یکسان به تیغه

در طول انجام عملیات حرارتی ،در کیفیت و عمر
تیغه بسیار موثر است .لذا در این خصوص نیز،

براساس این تولرانسها ،دستگاههایی که باید

تیغههای برشی فوالدی و قالبهای دقیق سنبه

را انجام دهند ،تعیین میگردد.

که با بهرهمندی از نیروهای متخصص با تجربهای

عملیات ماشینکاری ،سنگزنی ،سوراخکاری و ...

و ماتریس" ،شرکت تیغههای صنعتی تفتان" است

محصوالت تولیدی این صنعت بر اساس

 ۴۰ساله در این صنعت توانایی ساخت بیش

لیکن بطور تخصصی و در صنایع آهن و فوالد و

سانتیمتر و نیز قالبهای دقیق سنبه و ماتریس

سفارشگذاری توسط صنایع ساخته میشود؛
صنایع معدنی ،انواع تیغههای گیوتین ،تیغههای

از  ۳۰۰۰نوع تیغ ه تا طول  ۴.۵متر و قطر ۶۰

را دارد .تمامی محصوالت تولیدی این شرکت با

استفاده از کورههای اتمسفر خال منجر به تضمین

لبُر ،سنبه و ماتریس خمکن ب ِ ِرک ،سنبه و
رو 
ماتریسهای پانچ ،گیوتینهای گرمکار و سردکار،
یبُرها ،لول هبُرها ،خرد ُکنها،
گیوتین میلگر دبُر ،نبش 

همواره میکوشد تا بهترین محصوالت را در

با تجربه با توجه به نحوه نصب و استفاده تیغه،

استفاده قرار میگیرد.

تیغههای برشی فوالدی و قالبهای دقیق سنبه و

کیفیت تیغه توسط تیغهسازان میشود.

♦ بسته به نحوه نصب تیغه روی دستگاهها،

ابعاد باید از دقت باالیی برخوردار باشند .مهندسان

اقدام به تعیین تولرانسهای ساخت مینمایند.

انواع قالبهای دقیق سنبه و ماتریس و  ...مورد

یکی از شرکتهای تخصصی در تولید انواع

استفاده از مواد اولیه استاندارد تولید شده و دارای

تضمین کیفیت ساخت تا تعویض کامل است و
جهت کمک به رفع نیازهای صنایع در زمینه انواع

ماتریس ارائه نماید.
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گزارش بازار فوالد و مواد اولیه
معاونت فروش و بازاریابی ذوب آهن اصفهان
مدیریت مهندسی فروش و توسعه بازار

 -1تحلیل و پیش بینی بازار خارجی:

های وارداتی جنوب شرق آسیا موثر از افزایش 5

در دهه پایانی سپتامبر شکاف قیمتی بین

بر تن  FOBبسته شد .در ترکیه تحت کاهش

قیمتی در روند معامالت قراضه و بازگشت

کاهشی بود و در محدوده  410-416دالر بر

 1-1شمش

خریداران و فروشندگان تحت تاثیر انتظار اصالح

بازار فوالد به مقدار  15-20دالر افزایش یافت.
تقاضای جنوب شرق آسیا به شدت کاهش یافته

و پیشنهاد خریداران به  430-435دالر بر تن

 CFRافول کرد .وضعیت بازار منطقه  CISهنوز
مبهم بوده است و قیمت ها در حدود 410-420

تقاضای خریداران و بهای قراضه ،قیمتها

باالتر از سطح قیمت های بازار بود428-438( .

تن  EXWقرار داشت که باعث فشار کاهشی بر

واردات تا  6دالر شد .ماه اکتبر تا انتها با مقاومت
فروشندگان و خریداران مواجه بوده و تحت تاثیر
نوسانات بازار داخلی چین و قراضه ترکیه به سر

برد .تولیدکنندگان  CISقیمت های 410-415

دالر بر تن  FOBنوسان داشت .ولی برای برخی
است .این شرایط در دهه اول اکتبر نیز ادامه

 400-405دالر بر تن  FOBرا اصرار داشتند .در

خریداران از ترکیه ،خلیج فارس و شمال آفریقا

آفریقا و آمریکای التین انجام شد .که تا حدودی

دالر بر تن  )FOBتوافقی بین تولیدکنندگان با

مشتریان ناحیه منا صورت نگرفت و پیشنهاد
خریداران از ترکیه کام ً
ال غیر قابل قبول برای

تولیدکنندگان  CISبود .معامالت در جنوب
شرق آسیا در حد متوسط بوده و شمش  CISدر

حدود  413دالر بر تن  FOBبرآورد کارشناسان
بوده است.

 1-2میلگرد و کالف

در انتهای سپتامبر تحت تاثیر رکود در بازار

داشت و علی رغم تالش فروشندگان برای حفظ
قیمت ها ،خریداران خصوصاً در جنوب شرق آسیا

 410دالر بر تن  FOBقرار گرفت .قیمت شمش

چین امتناع از خرید کرده و تنها معامالتي در

 FOBنوسان داشت .درکل تضعیف فعالیت های

 455-460دالر بر تن  FOBوجود نداشت.

ترکیه و مصر شكل گرفت .قیمت شمش داخلی

شرایط تحویل پایان سال ،منجر به کاهش

بر تن  EXWدر دسترس بود .در این شرایط

در حدود مقادیر ابتدای سپتامبر در رنج قیمتی

در ابتدای نوامبر تحت روند مثبت فعالیت ها در

با انتظار به انجام معامالت بعد از تعطیالت رسمی

حدود  395-405دالر بر تن  FOBبه مقصد

چین بعد از تعطیالت رسمی با  20دالر افزایش

 528-508دالر بر تن  EXWقرار داشت و قیمت
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دالری وارداتي چین در مقدار  435-450دالر

و معامالت از بنادر دریای سیاه به مشتریانی از

دالر بر تن  FOBرا مدنظر داشته در حالی که

معامله گران زیر  410دالر نیز تخفیف داده شده

رصد بازار برای دور جدید معامالت فروش بوده
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انتهای اکتبر با کمی بهبود شمش  CISدر حدود

صادراتی ایران در محدوده  405-415دالر بر تن
تجاری و کاهش سفارشات برای بیلت باوجود

متوسط قیمت های ماهانه در اکتبر شده است.

چین و بازار قراضه ترکیه ،تامین کنندگان درحال

قراضه و شمش ترکیه ،تقاضای آنچنانی در بازار

داخلی و صادراتی ترکیه جز تعدادی سفارش از
سمت آمریکا ،برزیل و آفریقا در محدوده قیمتی

میلگرد در بازار محلی در رنج  450-455دالر
فروشندگان بدنبال کاهش ارزش لیر ترکیه در
قیمتهای پایین تر فروشنده بودند و مشتریان

بالقوه ترجیح دادند منتظر تخفیف های بیشتر از
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سوی تولیدکنندگان بمانند.

شمش

در بازار داخلی چین میلگرد و كالف با کاهش

 7-8دالری در سطوح  552و  582دالر بر تن
بوده است .و پیشنهادهای صادرکنندگان نیز با 5

دالر کاهش به  480-505دالر بر تن  FOBبرای

میلگرد و کاهش  5-10دالری در مقدار -520

 495دالر بر تن  FOBبرای كالف قرار گرفت .در
جنوب شرق آسیا نیز خریداران در حالت صبر و

انتظار به سر می بردند .در ابتدای اکتبر با ادامه
روند کاهشی قراضه ترکیه ،قیمت های میلگرد
در بازار داخل و صادراتی با  10دالر کاهش بدون
استقبال در رنج قیمتی  440-447دالر بر تن

 EXWو  440-445دالر بر تن  FOBتحویل

نوامبر قرار گرفت .کاهش قیمت معامالت شمش

نیز موثر در این رکود نیز بوده است .واردکنندگان
جنوب شرق آسیا در رنج پایین قیمتی  475دالر

بر تن  CFRبا تاخیر پیشنهاد خود را ارایه دادند
و امیدها به بازگشت فعاالن چینی می باشد .در
منطقه منا علی رغم وجود تقاضای قوی میزان
آن کافی نبوده است .در میانه ماه با وجود

جذابیت قیمتهای صادراتی ترکیه محموله هایی
به ایاالت متحده ،اروپا ،آسیا و آمریکای جنوبی

در قیمت های  440-450دالر بر تن FOB

شاهد کاهش ذخایر بودیم .تقاضا هنوز در ناحیه

قیمت های حول  299دالر بر تن  CFRصورت

منا تحت اثر مشکالت در تامین های مالی شاهد

ترمیم موجودی انبارهای خود ،بازار در شرایط

جنوب شرق آسیا بی رونق می باشد و در منطقه
ناپایداری در قیمت ها بین CFR 455-484

گرفته و با وجود نیاز تولیدکنندگان فوالد به
منفی به سر میبرد .این شرایط در ابتدای اکتبر

بودیم .در ترکیه به دنبال تقویت قیمت قراضه،

ادامه یافته و محمولههای ترکیبی از سواحل

 441-454و  515-530دالر بر تن  EXWقرار

دالر بر تن  CFRخریداری شد .کارخانهها سعی

میلگرد و مفتول با افزایش  4-5دالری در مقادیر

جنوب شرقی ایاالت متحده در قیمتهای 293

گرفته و فروشندگان تحت تاثیر کاهش شدید لیر

در متنوع سازی رفع نیازهای خود در بخش مواد

همچنین قیمتهای صادراتی با افزایش 5-10

قراضه از جمله ایاالت متحده با توقف قیمت

در مقابل دالر قیمتهای داخلی را باال برده و

اولیه دارند .بازارهای داخلی تامین کنندگان

تحویل نوامبر مورد توافق قرار گرفت .در بازار

دالری در مقدار  445-455و  510-525دالر

همراه بوده و به نفع خریداران بوده است .قیمت

 445-450دالر بر تن  EXWنهایی شد .شرایط

در این شرایط تقاضای داخلی تحت نوسانات نرخ

 285دالر بر تن  CIFرسيد.

داخل با اندکی بهبود معامالتی در قیمت های
وابسته به بهبود اوضاع قراضه می باشد .میلگرد
و کالف داخلی چین به دنبال رونق فعالیت ها و
محدودیت های تولید با افزایش  19-20دالری

در مقادیر  569و  600دالر بر تن  EXWمعامله
شد .در صادرات نیز شاهد افزایش 10-12.5

بر تن  FOBبرای میلگرد و كالف افزایش یافت.
ارز محدود شده و توليدكنندگان بر همکاری
با خریداران خارجی متمرکز شدند .در ابتدای

نوامبر تحت افزایش قیمت قراضه و رونق بازارهای
صادراتی ،تولیدکنندگان ترکیه قیمتهای داخلی

و صادراتی خود را در حدود  10دالر افزایش

دالری و رسیدن قیمت ها به  470-515و

دادند .میلگرد صادراتی در حدود 465-470

کالف بودیم .در منطقه خاورمیانه و جنوب شرق

آمریکا ،سنگاپور ،هنگ کنک و پرو صورت گرفت.

 510-520دالر بر تن  FOBبرای میلگرد و
آسیا بدنبال کاهش تقاضا و اثرات بیماری کرونا

اوضاع با ثبات و تا حدودي افت مواجه شد .در

بازار اوکراین تحت شرایط افت نرخ ارز و تضعیف
تقاضای فصلی و تهدیدهای  COVID-19شاهد

افت تا 250گریونا بودیم .تا انتهای ماه اکتبر
شاهد افزایش  7دالری میلگرد و کالف داخلی

چین و قرار گرفتن در مقدار  574و  607دالر
بر تن  EXWبودیم و علی رغم افزایش تولید

قراضه ( HMS1&2 (80:20به محدوده -295

در اواسط ماه معامالت در سطح متعادل و

بدون تغییر قیمت در مقدار متوسط  287دالر
بر تن  CFRاجرايي شد .فروشندگان اصرار

به افزایش قیمتها و خریداران تحت فروش
محوالت نهایی در قیمتهای پایینتر ،تمایلی

به پذیرش قیمتهای باالتر نداشتند .انبار مواد

دالر بر تن  FOBقرار گرفت و معامالتی به سوی

اولیه فوالدسازان در سطح باالیی قرار داشته و

بازار داخل علی رغم افزایش قیمت ها ،تحت تاثیر

بودند .در این دوره تقاضا برای قراضه در ترکیه

کاهش ارزش لیر بی رمق بوده و خریداران منتظر
تعادل در بازار می باشند.
 1-3قراضه

بیشتر متمرکز بر فروش محصوالت تولیدی خود
کمی بهبود یافته و بهای محصوالت نهایی نیز
افزايشي بوده و شرایط مناسبی را برای رشد بهای
قراضه ایجاد کرده است .با این حال فوالدسازان

در انتهای سپتامبر بدنبال افت بازار محصوالت

هنوز ذخایر کافی قراضه در اختیار دارند و قدرت

قراضه از سمت خریداران با اندکی تامل و صبر

پایان اکتبر پابرجا بوده و نرخ متوسط قراضه

ساختمانی و کاهش ارزش لیر ترکیه ،تقاضای
همراه بود .معامالت اندکی از مبدا دانمارک در

در معامالت دست آنها می باشد .این شرایط تا
 )HMS1&2(80:20سواحل شرقی ایاالت
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میلگرد و کالف

متحده در  293دالر بر تن  CFRباقی ماند .در

قراضه

ابتدای نوامبر با افزایش واردات توسط بسیاری از
مشتریان ترک از منابع مختلف ،بهای این نهاده
تولید به تدریج افزایش یافت و خریدهایی از مبدا
های کانادا ،ایاالت متحده ،بلژیک و ونزوئال و ...در

رنج قیمت  290-302دالر بر تن  CFRانجام
شد.

 1-4سنگ آهن

در اواسط سپتامبر بدنبال بهبود قیمت ها در

بازار دالیان چین و تالش خریداران به ترمیم
موجودی انبارهای خود برای دوره قبل از
تعطیالت ملی چین ،قیمت سنگ آهن استرالیا

سنگ آهن

تا  3دالر افزایش در مقدار  5/124دالر بر تن

 CFRقرار گرفت .در انتهای ماه بدنبال افزایش
موجودی انبارهای چین ،کاهش تقاضا و افزایش

عرضه سنگ آهن  62درصد استرالیا 5/10 ،دالر

نسبت به هفته قبل آن کاهش یافت .در اوایل

اکتبر بعد از تعطیالت رسمی چین با بهبود بازار
محصوالت فوالدی ،برخالف پیش بینی ها که به

کاهش قیمت سنگ آهن اشاره داشتند ،قیمت
سنگ آهن افزایش یافته و در مقدار  5/125دالر

بر تن  CFRرسید .در اواسط اکتبر با افزایش
عرضه ها ،موجودی باالی بنادر و با توجه به
محدودیت های فصلی تولید برای فوالدسازان،
قیمت ها تا  7دالر کاهش در مقدار  118دالر

قرار گرفت .این کاهش با افزایش بیشتر عرضهها

ادامه دار بود و با کاهش قیمت سنگ آهن در

بازار آتی دالیان به مقدار  115دالر بر تن رسید.
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در انتهای ماه با بهبود بازار مقاطع فوالدی ،قیمت

 5/117دالر بر تن  CFRقرار گرفت .گرچه بهای

افزایش یافت ولی این روند افزایشی موقت و

عرضه قرار دارد .موجودی ذخایر سنگ آهن بنادر

آهن به دنبال جو مثبت بازار محصوالت فوالدی

مقدار  130میلیون تن رسیده است.

سنگ آهن به مقدار  118دالر بر تن CFR

ناپایدار می باشد .در اوایل نوامبر بهای سنگ

و با بهبود معامالت آتی ،افزایش یافت .و در مقدار

این ماده تحت فشار افت تولید زمستان و بهبود

چین به باالترین مقدار خود در  9ماه اخیر در
 1-5زغال سنگ
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زغال سنگ

نهادها و سازمان های مختلف و رفتار متفاوت
فوالدسازان و نوردی ها مي توان نام برد.

عمده گروه محصوالت توليد شده در طول

زنجیره فوالد تحت کنترل قیمت شمش عرضه
شده می باشند که خود شمش تحت تاثیر قیمت

ارز و شمش صادراتی هفته قبل از آن قيمت
گذاري مي شود .قیمت ارز از ابتدای سال تا پیش

از انتخابات ایاالت متحده در تاریخ  13آبان تحت

شرایط روانی تشدید تحریم ها و فرافکنیهای

رئیس جمهور آمریکا همواره نرخ افزایشی داشته
روند تغييرات قيمت بازار داخل ميلگرد و تيرآهن

که از این به عنوان عامل افزایشی در قیمت عرضه
شمش می توان نام برد .با فروکش کردن جو

روانی حاکم بر بازار و افت قیمت دالر قیمت پایه
شمش در بورس کاال روند کاهشی یافت  .قیمت
شمش صادراتی تحت تاثیر عوامل خارجی از

قبیل نوسانات نرخ سنگ آهن و سایر نهاده های
تولید همراه با رفتار مصرف بازارهای منطقه قرار

داشته است .مجموع این عوامل باعث شده که
معامالت شمش تا کانال  12000تومان برای هر

کیلوگرم شکل بگیرد و قیمت میلگرد و تیرآهن
سطوح  14000و  15000تومان به کیلوگرم را

به خود ببیند.

از جمله عوامل تاثیرگذار دیگر می توان به

موارد زیر اشاره کرد:

در انتهای سپتامبر تحت افزایش تولید هند

سایر مشتریان نیز در حالت انتظاری به سر می

 -تشدید جو روانی تورمي و هجوم سرمایه داران

قبل از تعطیالت رسمی ،قیمت زغال سنگ با

استرالیا پس از سه هفته کاهش ،تا حدودی

 -عدم نظارت صحیح به آمار عرضه های

و بدنبال کاهش مشتریان صادراتی ،قیمت ها در

ارگان های مسئول و تالش در جهت جلوگیری از

خريداران چینی با جایگزینی واردات از آمریکا،

از جانب کارخانجات نوردی که مطابق با آمار

بوده اند.

شش ماهه اول سال را پس از تبدیل به محصول

و تالش خریداران چینی برای تکمیل خریدهای
فراریت متوسط در محدوده  127-131دالر

بر تن  FOBافزایش یافت این روند فزايشي با
شروع ماه اکتبر نیز ادامه یافت تا اینکه با خروج

خریداران چینی علی رغم فعالیت تجار هندی،
قیمت ها ثابت و تا حدودی کاهشی در مقدار

 132-134دالر بر تن  FOBاز مبدا استرالیا قرار
گرفت .تامین کنندگان با انتظار به ورود چینی

ها از پایین آوردن قیمت امتناع می ورزیدند .در

اوايل ماه اکتبر ،همراه با ممنوعیت واردات چین،
بهای صادراتی زغال سنگ استرالیا کاهش یافت.

و با کاهش  9-12دالری در مقدار 120-125

بردند .در اوایل نوامبر بهای زغال سنگ صادراتی

به معامالت در جهت حفظ ارزش سرمایه خود.

تثبیت شد ولی این روند نتوانست ادامه دار باشد

بورسی و رعایت دستورالعمل های مربوطه بوسیله

رنج  105-110دالر بر تن  FOBقرار گرفت.

قانون شکنی هایی که صورت می گیرد خصوصاً

کانادا و مغولستان در سدد رفع نیازهای خود
 -2تحلیل و پیش بینی بازار داخلی:

بورس کاال تنها  35درصد شمش خریداری شده
نهایی در بورس عرضه کردند .و الباقی محصوالت

 -روند تغييرات قيمت بازار داخل ميلگرد

تولیدی را در بازار آزاد به فروش رساندند.

 -تحليل بازار داخل:

با استفاده از دستورالعمل هاي غيركارشناسانه.

و تيرآهن:

 -محدوديت هاي اعمالي بر عرضه هاي بورس

از ابتدای پاییز بازار داخلی فوالد تحت تاثیر

در شرايط كنوني تحت اثر تعادل موجود در

نوسانی قیمت ارز گرفته تا تغییرات قیمت های

با اندكي افت مي باشد كه اين مي تواند شرايط

های بورس و دستورالعمل های وارده و دخالت

بازار بکاهد.

دالر بر تن  FOBقرار گرفت .این ممنوعیت

عوامل تاثیر گذار مختلفی قرار گرفت .از تغییرات

بازار پيش بيني بر ثبات قيمت محصوالت فوالدي

کاهش بیشتر  6-8دالری در میانه ماه اکتبر و

جهانی و از طرف دیگر موارد مرتبط با عرضه

نوسان گيري را به حداقل رسانده و از التهاب

ورود زغال استرالیا به چین ادامه داشته و سبب
رسیدن قیمت ها به  113-114دالر بر تن شد و
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بررسی تغییرات قیمت نهاده های ساختمانی و

قیمت مسکن طی چند سال گذشته در شهر تهران
◄ مدیریت مهندسی فروش و توسعه بازار

چکیده:

در ایـن گزارش تغییرات چند سـاله قیمت مسـکن در شـهر تهران (میانگین مناطـق  22گانه) با اسـتفاده از اطالعات

و آمارهـای مختلـف بـه همـراه تغییـرات قیمـت گـروه نهاده هـای موثـر ،در سـاخت مسـکن اسـتخراج گردیده و
مهمتریـن عامل در رشـد قیمت مسـکن بررسـی می شـود.

مقدمه :

بـا توجـه به رشـد چشـمگیر قیمت مسـکن و بیان شـدن افزایـش قیمت فوالد بـه عنوان عامـل گرانـی قیمت تمام

شـده مسـکن در برخـی از رسـانه هـا و فضای مجـازی ،با بررسـی آماری و اسـتفاده از اطالعـات رسـمی و معتبر به
تحلیـل تاثیـر افزایـش قیمـت فـوالد در قیمت تمام شـده هر متـر مربع مسـکن پرداختـه و دالیل اصلی این رشـد

قیمتی را جسـتجو مـی کنیم.

شرح تحقیق :

برای اندازه گیری میزان تاثیر عوامل موثر در

 -محاسبه هزینه ساخت در سال  99با توجه به

افرایش قیمت مسکن ،روند رشد قیمت نهادههای

سهم دسته بندی چهار گانه نهاده ها 4,587,000

عوامل تاثیرگذار در هزینه تمام شده مسکن برای

شماره )2

موثر در ساخت مسکن ،تغییرات قیمت زمین و سایر

دوره  10سال اخیر مورد بررسی قرار گرفته است.
مفروضات و اطالعات :

 -سال  1390به عنوان سال مرجع انتخاب شده

است و افزایش قیمتها در هر سال ،نسبت به سال

مرجع در نظر گرفته شده( .جدول شماره )1

 -متوسط مساحت زیربنای هر پروانه احداث

 -اطالعات مرتبط با قیمت مسکن ،زمین و

 -در ردیف  6و  7و  8سهم فوالد در هر سه

ساخت برای سال  90و  99درنظر گرفته شده

است( .جدول شماره)3

(شامل زمین) و قیمت فروش مسکن (قیمت بازار)،

رشد 1170درصدی در بخش مسکن می باشیم که

شده زیربنا افزایش و در هزینه فروش آن ثابت

آن با سال ( 99مطابق با جدول شماره  )3شاهد

 -عمده ساختمانهای ساخته شده شامل 5

درصدی نسبت به سال  90داشته است ).

شماره 262

مورد هزینه ساخت زیربنا ،هزینه تمام شده زیربنا

 -با توجه به قیمت مسکن در سال  90و مقایسه

 -متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث
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برای هر متر مربع ساخت انجام شده است.

در سال  99نسبت به سال  90کاهش یافته است.

قیمت مسکن در بهار 99در حدود 190،000،000

طبقه و بیشتر میباشند( .ساختمان با  7سقف

توضیحات :

تومان برای هر متر مربع زیربنا میباشد( .جدول

ساختمان صادر شده حدود  1295متر مربع درنظر

ساختمان حدود 290متر مربع می باشد.

 4می باشد:

 -محاسبات بر اساس مصرف 50کیلوگرم فوالد

هیچ یک از نهاده ها از جمله فوالد چنین رشدی را

گرفته شده است.
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درنظر گرفته شده است)

متر مربع ساخت و مسکن به شرح جدول شماره

شاهد نمی باشند ( .در مقایسه با جدول شماره 1،
ریال به ازای هر متر مربع بوده که افزایش 800

 -سهم فوالد و زمین در قیمت تمام شده هر

 -در ردیف  9و  10سهم زمین در هزینه تمام

بوده است.

 -در ردیف  11سهم هزینه تمام شده مسکن

نسبت به قیمت فروش آن کاهش یافته است.

 -با دقت در این جدول می توان به عامل نهفته

موثر در افزایش قیمت فروش متر مربع مسکن

پیبرد که بیشترین درصد از قیمت فروش را شامل

Scientific-Cultural-Social Magazine
Esfahan Steel Company

شاخص قیمت نهادههای ساختمانهای مسکونی به تفکیک فصل یا سال و گروه های اصلی برمبنای سال پایه 1390=100
 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390بهار1399

درصد تغییرات
بهار  99به 90

شاخص كل

100

137

169

181

177

189

212

313

423

537

437

گروه سیمان بتن شن ماسه

100

123

158

180

179

185

212

264

393

481

381

گروه گچ و گچ کاری

100

134

173

197

196

196

203

293

420

524

424

گروه انواع بلوک سفالی و آجر

100

124

145

163

167

171

180

230

354

447

347

گروه موزاییک کاشی سرامیک

100

120

155

172

178

179

190

262

381

468

368

گروه سنگ

100

136

187

207

207

207

206

264

355

467

367

گروه آهنآالت میلگرد پروفیل درب و
پنجره و نرده

100

146

165

158

124

140

187

338

434

612

512

گروه چوب

100

143

175

191

167

179

202

401

570

659

559

گروه ایزوگام و قیرگونی آسفالت

100

154

196

202

195

190

206

463

553

628

528

گروه شیرآالت بهداشتی

100

157

206

223

228

239

282

440

562

649

549

گروه تاسیسات مکانیکی و انواع عایق حرارتی 100

148

186

200

204

210

237

416

579

753

653

گروه یراق آالت درب و پنجره

100

162

216

230

235

238

259

421

575

706

606

گروه نقاشی ساختمان

100

151

223

228

232

232

259

457

625

682

582

گروه تاسیسات برقی

100

151

201

216

216

227

253

454

659

820

720

گروه شیشه

100

130

156

166

187

188

191

314

404

460

360

گروه خدمات

100

128

158

175

195

212

228

275

454

435

335

شاخص قیمت نهادههای ساختمانهای مسکونی (جدول)1

مرحله ساختمان سازی

هزینه هر متر مربع-تومان

درصد از کل

سفت کاری (سقف و ستون و دیوارچینی و کچ و خاک)

1،774،000

%38.5

نازک کاری

1،721،000

%37.5

تاسیسات مکانیکی

713،000

%15.5

تاسیسات برقی

378،000

%8.5

جمع کل

4،587،000

%100

سهم هر کدام از مراحل از ساختمان سازی در هزینه ها  -سال ( 99جدول)2

عامل هزینه

سال 1390

سال 1399

درصد افزایش

مسکن

21،000،00

267،000،000

1170

زمین

20،000،000

250،000،000

1150

هزینه ساخت

4،000،000

45،870،000

1050

مقایسه قیمت ها (ریال) برای سال  1390و (1399جدول شماره )3
شماره 262
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ردیف

توضیح

سال 90

میانگین تابستان 99

1

قیمت هر کیلوگرم فوالد

11،581

113،160

2

هزینه فوالد برای هر متر مربع زیربنا

579،050

5,658,000

3

هزینه هر متر مربع ساخت

4،000،000

45,870,000

4

میانگین قیمت متر مربع زیربنا مسکن

21،000،000

267،000،000

5

قیمت هر متر مربع زمین

20،000،000

250،000،000

6

سهم فوالد در قیمت تمام شده هر متر ساخت

 5/14درصد

 3/12درصد

7

سهم فوالد در قیمت تمام شده هر متر مسکن

 8/6درصد

 5/5درصد

8

سهم زمین در قیمت تمام شده هر متر مسکن

 7/2درصد

 1/2درصد

9

سهم زمین در هزینه تمام شده هر مترمربع ساخت

 53درصد

 55درصد

10

سهم زمین از قیمت فروش هر متر مربع مسکن

 21درصد

 21درصد

11

سهم هزینه تمام شده هر متر ساخت از قیمت فروش هر متر مسکن

 40درصد

 38درصد

سهم فوالد  ،زمین و هزینه ها از قیمت فروش  -جدول شماره( 4متر مربع /ریال)

میشود و در سال  99بیشتر از سال  90شده
است .این عامل شامل سایر هزینه های سرمایه

گذار شامل سود و  ...می شود که حدود  60درصد

نتیجه:

ارزش داراییها مباشد تا رفع نیاز و استفاده از آن.

 -خالصه ای از اطالعات بدست آمده به شرح

 -رابطه مستقیم بین قیمت مسکن با زمین و

 -مقایسه نمودار قیمت دالر و مسکن نشان

قیمت مسکن در چند سال مورد بررسی

عامل اصلی رشد بی رویه قیمت مسکن کاهش

و تمایل به حفظ ارزش داراییها ،بازار های موازی

بیش از  ۹۰درصد از مصالح مورد نیاز در ساخت

کل قیمت فروش را دربرمی گیرد.

دهنده این واقعیت است که با افزایش نرخ دالر

مانند مسکن همسو با افزایش قیمت دالر افزایش

می یابد و همواره میانگین قیمت هر متر مسکن
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در تهران حدود  1000دالر می باشد.

تبدیل شده است و هدف از ساخت مسکن حفظ
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جدول شماره  5ارایه می گردد:

متناسب با قیمت ارز افزایش یافته درحالی که

مسکن تامین از داخل کشور بوده و این نشان از آن
دارد که حالت مصرفی مسکن به حالت سرمایه ای

ارتباط آن با نرخ دالر به وضوح نشان می دهد ،

ارزش پول ملی در مقابل دالر و تمایل به حفظ

ارزش دارایی ها ،در بازار مسکن میباشد.

 -عامل مهمی که سهم عمده در قیمت فروش

دارد می توان به هزینه های سرمایه گذار اشاره
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شاخص قیمت مسکن (تومان/متر مربع) و دالر

عنوان

سال 90

سال 99

توضیحات

شاخص کل نهاده های ساختمانی

100

537

تا بهار  437 ، 99درصد با افزایش همراه بوده است.

شاخص گروه آهن آالت

100

612

تا بهار  512 ، 99درصد با افزایش همراه بوده است.

قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران

21,000,000

267,000,000

 1170درصد افزایش یافته است.

هزینه تمام شده هر متر مربع ساخت غیر زمین

4،000000

45،780،000

 1050درصد افزایش یافته است.

قیمت هر متر مربع زمین در شهر تهران

20,000,000

250,000,000

 1150درصد افزایش یافته است.

سهم فوالد در قیمت فروش هر متر مربع زیربنا
(قیمت بازار مسکن)

7/2

1/2

هزینه کلی فوالد نسبت به هزینه کل فروش کاهشی بوده است

سهم هزینه تمام شده هر متر مسکن در قیمت فروش هر
متر مسکن

 40درصد

 38درصد

هزینه تمام شده نسبت به قیمت فروش کاهشی بوده است.

سهم زمین از قیمت فروش هر متر مربع مسکن

 21درصد

 21درصد

همسو باهم رشد داشته اند.

قیمت دالر

35،095

293،808

 737درصد افزایش یافته است.

جدول شماره 5

کرد که در سال  99نسبت به سال  90از مقدار 60

 -در مجموع به جز ارزش زمین که رشد افسار

 -با توجه به نقش کوچک هزینه فوالد در

نهاده های ساخت مسکن به جز موارد معدود ،به

درصد به  62درصد افزایش یافته است.

گسیخته قیمت ،در مدت محدود داشته ،رشد سایر

کوتاه و ایجاد شائبه رشد ناگهانی و تاثیرگذار بر

سایر صنایع پایین دستی می گردد
منابع

قیمت فروش مسکن ،نسبت به نقش هزینه زمین

یک نسبت افزایش یافته و از آنجا که تثبیت قیمتها

 -اطالعات سایت مرکز آمار ایران

کرد که هر تغییر کوچک در هزینه زمین ،تاثیر

دستوری قیمت هر یک از بخشها ،به دلیل ایجاد

 -اطالعات نشریات معتبر-دنیای اقتصاد و

عالوه بر ایجاد رانت برای واسطه گران ،موجب آزاد

 -سازمان نظام مهندسی

در قیمت فروش مسکن ،می توان نتیجه گیری
بسیار بیشتری در قیمت فروش دارد( .افزایش
قیمت فروش مسکن متناسب و در راستای افزایش

قیمت زمین می باشد)

در بازار تابع مکانیزم عرضه و تقاضا است ،کنترل
تفاوت ارزش ذاتی محصول با سایر محصوالت،

شدن فنر قیمتی ایجاد شده در یک مقطع زمانی

 اطالعات سامانه .MESاقتصاد روز

 پایگاه خبری اخبار ساختمانشماره 262
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نتایج انتخابات 2020تعرفههای آمریکا را تغییر خواهد داد؟

بایدن و میراث فوالدی ترامپ
در زمــان نوشــتن ایــن گــزارش تقریبــا تکلیــف انتخابــات ریاســت جمهــوری ایــاالت متحــده مشــخص شــده و جــو بایــدن
توانســته بــا پشــت ســر گذاشــتن دونالــد ترامــپ ،بــه عنــوان رییــس جمهــور ایــن کشــور نــام خــود را ثبــت کنــد .بایدن

از همــان ابتــدا دســت کــم در بیــان بــر تغییــر بســیاری از قوانیــن دوران ترامــپ تاکیــد کــرده اســت .چشــمان بســیاری

از صنایــع بــا نگرانــی بــه دنبــال برنامــه هــای جــو بایــدن اســت .در ایــن مقالــه بــه طــور کوتــاه بــر تاثیــری کــه دونالــد
ترامــپ در چهــار ســال گذشــته بــر صنایــع فــوالد و بــازار آن داشــته اســت پرداختــه و پیشبینــی متخصصــان دربــاره
آینــده را بررســی میکنیــم.

داستان از کجا آغاز شد؟

ضروری» اتخاذ خواهد کرد .مقامهای اروپایی هم

بود که تعرفههایی که ترامپ برای فوالد برقرار

در تاریخ  8مارس  ،2018دونالد ترامپ که

سوی آمریکا این کشور هم «اقدامات مناسب و

از صنایع فلزات کشورش دفاع کند طی مراسمی

گفتند در اقداماتی تالفیجویانه عوارض واردات

وعده داده بود با افزایش تعرفه فوالد و آلومینیوم
در کاخسفید متن این فرمان اجرایی را امضا کرد.
ترامپ درباره علت این تصمیم گفت« :من حتی

پیش از این که وارد دنیای سیاست شوم از این
نابرابری تراز تجاری میان کشورم و دیگران بارها

انتقاد کرده بودم».

طبق این فرمان ،تعرفه واردات فوالد  ۲۵درصد

و واردات آلومینیوم  ۱۰درصد افزایش یافت .از
همان موقع کارشناسان مسائل اقتصادی پشتوانه

نظری این تصمیم ترامپ را «کهنه و ناکارآمد»

خوانندهاند و نسبت به آغاز یک جنگ تجاری
میان ایاالت متحده و اقتصادهای بزرگ جهان

چون چین و اتحادیه اروپا ،هشدار دادهاند.

چین که بزرگترین تولیدکننده فوالد در جهان

50

است گفته بود در صورت افزایش تعرفهها از

خبرگزاری رویترز در گزارشی در روز بعد از
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محصوالت کشاورزی ،فوالد و دیگر اجناس

آمریکایی را افزایش میدهند .و به این ترتیب و

با توجه به این که آمریکا از بیش از  ۱۰۰کشور
فوالد وارد میکند و کانادا ،اتحادیه اروپا و کره

جنوبی بیشترین میزان صادرات فوالد به آمریکا
را دارند ،جنگ تجاری وارد مرحله جدیدی شد.

انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده ،نوشته

کرد باعث شد تا در ایالتهایی مثل میشیگان

بیکاریها افزایش یابد .در این گزارش آمده است
که در چهار سال گذشته تعرفههای ترامپ برای
فوالد در یکی از مراکز بزرگ فوالد آمریکا باعث

بسته شدن کارخانجات و بیکاری  1250کارگر
شده است .سال گذشته هم کارخانهداران فوالد
ایاالت متحده اعالم کردند به دلیل شرایط بد بازار

حاال که دونالد ترامپ روزهای آخر ریاست

از برنامه سرمایه گذاری  600میلیون دالری در

به سمت آمریکاست که جانشین ترامپ با فوالد

استراتژی ترامپ حفاظت از صنایع فوالد ایاالت

جمهوری خود در کاخ سفید را میگذراند ،نگاهها

چه خواهد کرد.

تعرفههای ترامپ چه بالیی بر سر صنایع

فوالد آورد؟

این صنعت صرفنظر میکنند.

متحده از طریق برقراری تعرفه  25درصدی به

واردات فوالد از ماه مارس  2018بود .از طرفی او
قول داده بود با سرمایهگذاری در جادهها ،پلها

و دیگر زیرساختهای کشور ،بازار فوالد ایاالت
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آنچه که در میشیگان اتفاق افتاد یعنی وابستگی

شدید این ایالت به فوالد و صنایع خودروسازی،

سیاست تجاری ترامپ را مرکز توجه این انتخابات

در این ایالت قرار داد .دموکراتها از این فرصت
بهترین بهره را بردند .آنها تصمیم داشتند رای

کارگران یقه آبی را به دست آورند ،همانهایی
که چهار سال پیش یکی از عوامل پیروزی بایدن

بر هیالری کلینتون بود.

بر اساس دادههای اداره کار ایاالت متحده،

صنایع فوالد این کشور با بیکاری مواجه هستند،

آن هم بسیار پیشتر از زمانی که شیوع پاندمی

کرونا اقتصاد دنیا را فلج کرد ،و حاال در آمریکا
این صنعت با  1900کارگر کمتر نسبت به اولین

روزی که ترامپ به کاخ سفید آمد به حیات خود

ادامه میدهد.

تعرفههای ترامپ بر صنعت فوالد عالوه بر

افزایش بیکاری کارگران این صنعت ،به افزایش

هزینههای مصرف کنندگان عمده فوالد نیز
منجر شد و همین امر به معنی افزایش بیکاری

در خودروسازیهای جنرال موتوز و فورد موتور
بیست کشور بزرگ تولید کننده فوالد دنیا

به ویژه در دیترویت بود .سال گذشته صنایع
مصرف کننده فوالد و آلومینیوم در نتیجه

سیاست افزایش تعرفههای این فلزات  75هزار

نفر را اخراج کردند .از سویی بر اساس آنالیزهای

دانشگاههای کالیفرنیا و هاروارد ،جنگ تجاری
باعث شد  175هزار شغل در بخش تولید تا نیمه

 2019از بین برود.

اتحادیه کارگران فوالد متحد ( )USWایاالت

متحده با  1.2میلیون عضو در انتخابات پیشین از

هیالری کلینتون حمایت کرده بود و در انتخابات
امسال نیز حامی دموکراتها بود .اما میگوید

بسیاری از کارگران این اتحادیه در سال 2016

به ترامپ رای دادند درحالی که امسال این
حمایتها از او دریغ شد.

ترامپ در سال  2016هم قولهای مشابهی

تولید فوالد دنیا

درباره صنایع زغالسنگ داده بود که میخواهد
با برداشتن قوانین زیست محیطی این صنعت را

احیا کند .اما از آن زمان تا کنون  9درصد برابر با

 46هزار شغل در بخش زغال سنگ از بین رفته
متحده را بهبود بخشد .اما در عمل اتفاقی که

مصرف کننده فوالد به ویژه خودروسازیها شد.

اعمال تعرفهها باعث کاهش تقاضا از سوی صنایع

ساختاری حرکت نکرد.

افتاد چیز دیگری بود .قیمت باالی فوالد به دلیل

با این حال دولت ترامپ بر اساس یک برنامه

و  66نیروگاه زغال سنگی ،یعنی نزدیک به یک
پنجم نیروگاههای زغال سنگ این کشور تعطیل

شدهاند.

شماره 262

مهر و آبان 99

51

تا فوریه  ،2018حدود  1800شغل در این بخش
اضافه کند .اما حاال این صنعت نسبت به  5سال

پیش با  10هزار شغل کمتر کار میکند.

چند ماه بعد از اینکه تعرفهها قانونی شد،

قیمت فوالد افزایش یافت .در ماه جوالی ،2018

قیمت هر تن متریک فوالد از  1006دالر گذشت.
تعرفههای فوالد بر اساس خواسته ترامپ برای

تغییر هفت دهه سیاست تجارت آزاد بنا شده بود
و واردات را هدف قرار داد .اما در عمل به نوشته

فورچون نتوانست به هدفی که داشت برسد.
چه خواهد شد؟

اما آمارهای ارائه شده در بخش اول این مقاله

میلیون تن فوالدی تولیدی دنیا از  2012تا  2019در مقایسه با تولید فوالد چین

به این معنی نیست که زمانی که بایدن وارد کاخ
سفید شود تعرفههای فوالد برداشته خواهد شد.
آنطور که از شواهد برمیآید دموکراتها از این
تعرفهها چندان هم ناراضی نیستند .بایدن پیش

از این گفته بود که تا زمانی که راهحلی جهانی
برای دسترسی محدود به تولید به ویژه در چین
به دست نیاید ،این تعرفهها جای بحث دارند.

بلومبرگ در گزارشی بعد از مشخص شدن

نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده

پیش بینیهایی از وضعیت صنایع مختلف آمریکا
در دوران بایدن ارائه کرده و در بخش فوالد و
آلومینیوم معتقد است قرار نیست با ورود بایدن

به کاخ سفید بالفاصله این تعرفهها برداشته شود

چون اصال بایدن تجارت را به عنوان اولین اقدام
در لیست کارهای خود قرار نداده است.

این خبرگزاری معتقد است که تولید کنندهها

صنایع فوالد آمریکا از زمان به قدرت رسیدن ترامپ  1900کارگر این بخش را اخراج کرده است

و مصرفکنندههای آمریکایی با تعرفه 25

درصدی بر واردات فوالد و  10درصدی برای

واردات آلومینیوم کنار آمدهاند و برداشتن این
تعرفهها آنها را با مشکل مواجه میکند.

مجله «فورچون» هم یک سال قبل از انتخابات

در این تحلیل آمده است که هر چند ترامپ

بررسی وضعیت صنایع فوالد آمریکا بعد از وضع

صنایع فوالد ایاالت متحده را رقابتی کند اما

ریاست جمهوری ایاالت متحده در گزارشی به
تعرفههای واردات فوالد توسط ترامپ پرداخته

و نوشته بود :با نزدیک شدن به انتخابات سال

 2020ریاست جمهوری ،تردیدها در میان
طرفداران ترامپ باال گرفته است که او چگونه

توانست با تعرفه  25درصدی صنایع فوالد آمریکا
را نجات دهد.
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اعالم کرده بود که با این تعرفهها قصد دارد
در واقعیت چنین چیزی اتفاق نیفتاده است .و

مشخص نیست او چطور حساب کرده بود که
قیمت باالی فوالد نمیتواند به صنایع وابسته به
فوالد و واردات آن آسیب نرساند.

آمارها میگویند صنایع فوالد ایاالت متحده

قبل از اعمال تعرفههای فوالد ترامپ توانسته بود

احتماال بایدن تعرفهها را حفظ خواهد

کرد و مذاکرات چند جانبهای را با همپیمانان
کلیدیاش ،اتحادیه اروپا ،ژاپن و کانادا علیه
شرکتهای چینی که از دولت یارانه میگیرند
و نیمی از فوالد و آلومینیوم دنیا را تولید

میکنند ،آغاز کند .از آنجایی که ترامپ از
همکاریهای تجاری چندجانبه دوری میکرد،
این رویه احتمالی بایدن میتواند تغییر بزرگی در

سیاستهای ایاالت متحده باشد.
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تولید فروکرم و موارد استفاده آن
◄ مهندس مجتبی فردیار
کارشناس ارشد
صنایع فوالد و فروآلیاژها
مقدمه

فروکـرم آلیـاژی از کـرم و آهن بـه اضافه کربن و سیلیسـیم و چنـد عنصر دیگر می باشـد .کرم بـه عنوان یک عنصر آلیاژسـاز

از اجـزاء تشـکیل دهنـده بسـیاری از فوالدها با درجـات (گریدهای) مختلف اسـت .فوالدهائی کـه در آنها کرم بـکار رفته دارای

خـواص ارزشـمندی هسـتند .ایـن عنصرسـختی -مقاومت -نقطـه تسـلیم و همچنین خاصیـت االستیسـیته فـوالد را افزایش

میدهـد.

از آنجائـی کـه کـرم بـه فـوالد از لحـاظ مکانیکـی -فیزیکی و شـیمیائی خـواص مطلوبـی مـی دهـد آن را در تهیـه فوالدهای

سـاختمانی  -ابـزار و مخصـوص (ضـد اسـید-حرارت و زنـگ) مـورد اسـتفاده قرار مـی دهند.

به فوالد با کربن کم که حاوی بیش از  12در صد کرم و تقریبا  8در صد نیکل باشد فوالد ضد زنگ می گویند.

اگـر فـوالد دارای کرم و سیلیسـیم باشـد در مقابل حـرارت مقاومـت آن زیاد خواهد بـود .کرم همـراه با نیکل به عنـوان عناصر

آلیـاژ سـاز (نیـکل 8تـا  11در صد  -کـرم  17.5تـا  19درصد) مورد اسـتفاده قرار مـی گیرند .امتزاجـی با چنین نسـبت به فوالد

خاصیـت ضد اسـیدی می دهـد .آلیاژهائی نظیـر نیکل کـرم از مقاومت الکتریکی زیـاد برخوردار بـوده و مقاومت آنهـا در مقابل
زنـگ زدگـی چشـم گیـر اسـت و از آنها بـه عنـوان المان هـای حرارتـی الکتریکـی ( 60تـا  80درصد نیـکل و  15تـا  20درصد
کـرم) اسـتفاده مـی نماینـد .از فوالدهـای مقـاوم در مقابل حرارت کـه دارای  12تـا  60درصد کرم هسـتند برای سـاخت قطعات

توربینهـای گازی و موتورها اسـتفاده می شـود.

فوالدهـای کـرم دارای کـه مقـدار کـرم آنهـا تقریبـا یک درصـد و کربـن آنها نیز یـک درصد اسـت بسـیار سـخت و از آنها در

سـاخت بلبرینـگ و رلبرینگ اسـتفاده می شـود.

گریدهای (درجه های) فروکرم تولیدی.

ترکیبات شیمیائی فروکرم مطابق جدول شماره

یک برای تولید آلیاژهای فوالدی مورد استفاده قرار

فوالدهای ضد زنگ با کربن کمتر از  0.07درصد

می باشد.

 – XP000ترکیبات فروکرم برای تولید

حرارت و اسید .کربن در این فوالدها تا حد 0.2

 XP6و  – XP4ترکیبات فروکرم برای تولید

می گیرد .ترکیبات شیمیائی فلز کرم با گوست
آلیاژهای فوالدی با مشخصات فیزیکی خاص و

درصد می باشد.

مقدار آهن کم می باشد.

ترکیبات شیمیائی فروکرم با کمترین مقدار

کربن و نیتریت با گوست ( )49-4757مطابق
جدول شماره  3می باشد.

 – XP0000ترکیبات فروکرم برای تولید

فوالدهای کم کربن و مقاوم در برابر حرارت و

 XP3و  – XP2ترکیبات فروکرم برای تولید

فوالدهای ساختمانی و فوالدهای ابزار کرم دار.با

فوالدهای ضد زنگ با کربن زیاد و مقاوم در برابر

( )51-5905مطابق جدول شماره  2برای تولید

فوالدهای ساختمانی کم کربن.

 – XP00ترکیبات فروکرم برای تولید فوالدهای

ضد زنگ و مقاوم در مقابل اسید .کربن در این
فوالدها تا حد  0.3درصد می باشد.

کربن تا  0.5درصد.

کلیه گریدهای (درجه های) فوالد کرم دار با کربن

زیاد.فوالدهای ابزار.

تولید فروکرم ریخته گری و کربن دار.

از سنگ کرم (کرمیت)جهت فروکرم کربن دار

 – XP0ترکیبات فروکرم برای تولید فوالدهای

استفاده می شود .اکسیدهای موجود در سنگ کرم

 XP01و  – XP1ترکیبات فروکرم برای تولید

می شود .اکسید کرم در دمای  1230درجه سانتی

ضد زنگ کرم دار.

توسط احیاء کننده کربنی (کک دانه ریز) احیاء
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گرید فروکرم

اختصاری

درصد کرم
()Cr

درصد کربن

عالمت

فرو کرم با کربن

XP0000

65

0.06

65

XP000

بسیار کم

60

XP00
XP0

فرو کرم با کربن کم

60

XP01
XP1

فرو کرم با کربن

60

XP2

متوسط

XP3
XP4

فرو کرم با کربن زیاد

65

XP5

()C

0.1-0.07

0.15-0.11
0.25-0.16
0.5-0.26
1.0-0.51
2.0-1.1

4.0-2.1
6.5-4.1

8.0-6.6

درصد سیلیس Si
سیلیس کم

سیلیس متوسط

فسفر

سیلیس زیاد

P

ماکزیمم
1.5

1.0
1.5

-

2.0

2.0

04-0

0.06

3.0

3.0

S

0.06

3.0

2.5

گوگرد

04-0

0.10

5.0

04-0
04-0

0.07

جدول شماره یک .ترکیبات فروکرم

درصد ترکیبات شیمیایی
گرید

کمترین
مقدار کرم

Al

Fe

Cu

Si

C

S

P

حداکثر

Cr

XO

98.5

0.6

0.5

0.4

0.06

0.03

0.02

0.02

X1

98.0

0.8

0.7

0.5

0.06

0.05

0.03

0.04

X2

97.0

1.2

0.8

0.5

0.1

0.06

0.05

0.05

جدول شماره  - 2ترکیبات شیمیائی فلز کرم

گراد ضمن جذب گرما برطبق واکنش ذیل توسط

کربن احیاء می شود.

Cr2O3 + 3C = 2Cr + 3Co
Cr2O3 + 27 /7 C = 2/7 Cr7 C3 + 3 Co

احیاء منواکسید آهن طبق واکنش ذیل صورت

می گیرد.

Fe O + C = Fe + Co

عمل احیای آهن نسبت به احیای کرم زودتر

با وجود این که درجه حرارت الزم جهت انجام

فرآیندهای احیای کرم و آهن نسبتا پائین است .ذوب

فرو کرم کربن دار عمال در محدوده دمائی 1650

تا  1750درجه سانتی گراد واقع می شود .این امر

موجبات سیالیت سرباره و آلیاژ تولید شده و همچنین
جداسازی آسان آنها را از یکدیگر فراهم میسازد.

انتخاب ترکیب سرباره در تکنولوژی تولید

واقع می شود و به همین علت کاربیدهای تشکیل

فروکرم کربن دار از اهمیت بسزائی برخوردار

ایجاد کاربیدهای مضاعف آهن وکرم Fe) 7C3

مستقیم با ترکیبات گانگی سنگ کرم دارد.تشکیل

شده در واکنشهای قبلی در آهن حل گردیده و

و  )Crرا مینمایند .نقطه ذوب فروکرم کربن

دار تجارتی در حدود  1500درجه سانتی گراد
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میباشد.
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است .ترکیب و نقطه ذوب سرباره بستگی

دهندههای اصلی سرباره در تولید فروکرم کربن دار

سیلیس - SiO2اکسید منیزیم  - MgOآلومین

 Al2O3است.

ترکیب سرباره در تولید فروکرم های کربن دار

 XP4و  XP6که دو مارک فروکرم استاندار روسی

هستند تقریبا بصورت ذیل است.

SiO2 MgO Al2O3 CaO FeO Cr2O3
XP4 25-32 32-38 27-30 1-4 1-2 3-6
XP6 27-32 28-35 25-30 1-4 1-2 2-6

ترکیب شیمیائی آلیاژهای تولید شده برحسب

درصد بقرار ذیل است.

Si

Cr

C

0.7

74

5.3

XP4

1.8

69

7.2

XP6

در هنگام تهیه فروکرم کربن دار با مارک XP4
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درصد ترکیبات شیمیایی
کالس فروکرم

کمترین مقدار کربن و نیتریت
آلیاژ کرم آلومینیومی

درجه

کمترین مقدار Cr

S

P

Al

C

Si

حداکثر

کمترین

مقدار N

XPB1

70.0

0.04

0.08

0.6

0.02

0.3

-

XPB2

70.0

0.04

1.0

0.7

0.03

0.3

-

XPe1

70.0

0.05

1.0

0.7

0.03

0.03

0.90

XAl

60.0

0.04

1.0

کمترین مقدار
16.0

0.02

0.03

-

جدول شماره  -3ترکیبات شیمیائی فروکرم با کمترین مقدار کربن و نیتریت و آلیاژ کرم آلومینیم

توسط اکسید کرم طبق واکنش باال.
Cr7 C3 + Cr2O3 = 9Cr + 3CO

مقداری از کربن این محصول تصفیه می گردد.

این واکنش تنها در درجات حرارت باال و غلظت
زیاد اکسیدکرم دو نقطه وقوع فعل و انفعال میسر

می باشد .در نتیجه این فرآیند ذوب و حتی عملی

می شود که سربارههای دیرگداز که با بکارگیری

کلوخه های سختی سنگ معدن کرم ایجاد می
شوند .در محیط واکنش حضور داشته باشند.

تصفیه جزئی کربن در آلیاژها بعلت تشکیل

کرم سیلیسیم نیز احیاء گردد .اندازه سیلیسیم
احیاء شده موجود در آلیاژ بستگی به کمیت
سیلیس موجود در سرباره و مقدار اضافی احیاء

کننده موجود در مواد خام دارد .سرباره تشکیل
شده همراه با فروکرم ریخته گری تقریبا دارای

مقادیر ترکیبات زیر میباشد.

SiO2 MgO Al2O3 CaO Cr2O3 FeO
1-2

3-5

2-3

21-27 23-31 29-36

درصد ترکیب شیمیائی فرو کرم ریخته گری به

این قرار است.

قشریت که در سطح تماس سرباره و آلیاژ تشکیل

می شود و بنام قشر معدنی  Ore layerمعروف
است .تشکیل این قشر زمانی صورت می گیرد که

سنگ معدن خاصی با مواد گانگی دیرگداز مورد
استفاده قرار گیرد .وقتی که آلیاژ و سرباره تخلیه

می گردند قشر مذکور بعلت چسبندگی زیاد (عدم
سیالیت) در کوره باقی می ماند .قطرات آلیاژ وقتی

بپائین جاری می شوند از این قشر عبور نموده

جزئی از کربن آنها تصفیه میشود.

برخالف فروکرم های کربن دار -در فروکرم

ریخته گری مقدار کرم کمتر ( 60تا  65درصد)

و مقدار  Siبیشتر از  2تا  3درصد است .چون حد

کربن آن تعیین نمی شود ممکن است در مخلوط
شارژ آن در این حد است می توان بعنوان ماده

اولیه از سنگ کرم کم عیار سرباره های حاوی کرم

(دارای  25تا  30درصد) و داغمه های حاصله در
تولید فروکرم و فروسیلیس استفاده نمود .دمای

باالی فرآیند موجب می شود تا عالوه بر آهن و

Si

Cr

C

7.5 -8.5 59-64 4-5

در تولید فروکرم کربن دار و هم در تولید

فروکرم ریخته گری بمنظور تامین سیلیسیم
کافی به مخلوط مواد شارژ کوارتزیت کافی اضافه

میشود یک روش ساده محاسبات مواد شارژ در

تهیه فروکرم کربندار ( )XP6در زیر ارائه می شود.
محاسبه مواد شارژ.

مفروضات اولیه

میزان احیای اکسید کرم سنگ معدن 90

درصد میزان احیای اکسیدهای آهن سنگ آهن

 95درصد.

میزان کربن در آلیاژ تولید شده  7درصد.

میزان سیلیسیم در آلیاژ تولید شده  1.5درصد.
میزان کربن تثبیت شده در مخلوط مواد شارژ 25

درصد بیش از مقدار ( )stoichion metricاست.

میزان  SiO2در سرباره (درحالیکه فرض شود

سرباره انحصارا از سه جزء تشکیل دهنده ایجاد

گردیده) حدود 30
درصد است.

ترکیب سنگ معدنی کرم به قرار.
Cr2O3 Fe MgO Al2O3 SiO2
4.5

15.6 13.6

10
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احیاء کننده (کک) دارای  87درصد کربن ثابت

می باشد و کوارتزیت که حاوی  97درصد SiO2

است به عنوان کمک ذوب به کار برده میشود.

محاسبه مخلوط موادخام برای وزن معینی از

سنگ معدن کرم (مثال  500کیلوگرم مرطوب با

 475کیلوگرم خشک) انجام می شود.

مقدار کرم احیاء شده توسط واکنش.
Cr2O3 + 3C =2Cr + 3Co

(475 * 0.54 * 0.9 * 1.4 ) /152 =158 Kg

مقدار آهن احیاء شده
Cr1O3 + 3 C = 2 Cr +3 Co
(158 * 36) /104 = 54.7 Kg

برای احیای منو اکسید آهن بر طبق واکنش
Fe O + C = Fe + Co
(54.8 * 12)/56 = 11.7 Kg

برای احیای اکسید سیلیسیم بر طبق واکنش
SiO2 + 2C = Si + 2 Co
(3.5 * 24) /28 = 3 Kg

برای کربن دار شدن آلیاژ.
(232.6 * 0.07) = 15.3 Kg

کل کربن الزم در موارد فوق الذکر.
(54.7 + 11.7 + 3 + 15.3) = 84.7 Kg

کک ریزه الزم (به همراه  25درصد اضافی آن.
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کارخانه تولید فروکرم معادن فاریاب

(84.7 * 1.25) / 0.87 = 121.7 Kg

در اینجا مقدار کوارتزیت الزم را محاسبه

میکنیم (در حالی که فرض می شود  Xمقدار
کوارتزیت باشد .همراه با

سنگ معدن کرم ترکیبات ذیل در محیط عمل

وارد می شوند.

 KVAو یا بیشتر در حالی که ولتاژخط  130تا

که مقدار کوارتزیت عادی است) باعث میشود که

تولید فروکرم کربن دار فرآیندی مداوم بوده

مصرف آنها کامال زیاد شود مقدار کربن در آلیاژ

 165ولت خواهد بود تهیه می شوند.

و کوره آن از نوع سرپوشیده است مخلوط مواد

ریزه و همچنین  30تا  40کیلوگرم مواد برگشتی

تا  300کیلوگرم) و با افزایش دادن مقدار نسبی در

تولیدی مقدار گوگرد بیش از حد متعارف (نرم)

 -2افزایش یافتن عامل احیاء کننده در بار

475 * 0.10 =47.5 Kg
475 * 0.136=64.6 Kg

Mg O
SiO2

میباشد .از آنجائی که ممکن است در فروکرم

Al2 O3 + MgO + SiO2 =47.5 +64.6
+(13.9 + .097 X)=126 +0.97X=0.3*126+
)/(0.97_0.3*0.97

دهانه دارای دمای زیاد باشد تا بدین ترتیب تبخیر

گوگرد و خروج آن از کوره میسر شود در این

بار کوره در رفع این اشکال موثر است.

کوره

افزایش یافتن عامل احیاء کننده در بار کوره

(در حالی که مقدار کوارتزیت عادی است) موجب

0.3*0.97X
=35 Kg

مصرف انرژی به ازای هربار (شارژ) در شرائط

سیلیسیم در آلیاژزیادتر شده در حالی که میزان

یکنواخت جابجائی یکنواخت الکترودها -وجود

کاهش می یابد .دمای سرباره بیش از اندازه میشود.

آلیاژ و سرباره و ترکیب نرمال آنها دلیل هدایت

مقدار کک ریزه را در مخلوط مواد خام بار کاهش

)X=(0.3*126_13.9

تهیه فروکرم کربن دار  XP6برحسب کیلوگرم به
قرار ذیل خواهد بود.

سنگ معدن کرم  475کیلوگرم.

کک ریزه  121.7کیلوگرم.
 35کیلوگرم

فروکرم کربن دار و ریخته گری در کوره های
شماره 262

شود .لذا کار کوره به نحوی هدایت میشود که

اضافه کردن یک بار کک مجرد (به میزان 200

روش استفاده از کک ریزه دارای گوگرد زیاد مجاز

به این ترتیب ترکیب مخلوط مواد خام برای

کوارتزیت

دچار نقصان شده .میزان چسبندگی در سرباره

شارژی در هر بار حاوی  500کیلوگرم سنگ

Al2O3

60)/28=13.9 + 0.97X

نوساناتی در مقدار مصرف الکترودها پدید آمده و

افزایش یافته و اکسید کرم آنها زیاد میشود.

معدن کرم و مقادیر همسنگ کوارتزیت و کک

* 475 * 0.45 +0.97X_(3.5
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برقی سه فاز  7500تا  10500کیلوولت آمپر

کمبود احیاء کننده در مخلوط بار کوره (در حالی
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نمیباشد.

نرمال  925کیلوات ساعت  KWhاست .بارگیری
شعله زرد روشن با ثبات در دهانه تخلیه آسان
خوب کار کوره است .ممکن است مشکالت ذیل

در تکنولوژی تولید و کار کوره پدید آید.

-1کمبود احیاء کننده در مخلوط بار کوره .

می شود که الکترودها در باال مستقر گردیده و در
دهانه زنگ شعله متمایل به سفید می گردد مقدار

سیلیس اکسید کرم و منواکسید آهن در سرباره
به منظور بر طرف نمودن این نقیصه می توان

داده و طی یک الی دو مرحله بارگیری را با حذف

کک انجام داد.

 -3زیادی کوارتزیت در بار کوره.

Scientific-Cultural-Social Magazine
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زیادی کوارتزیت در بار کوره در حالی که مقدار

کمبود کک ریزه در بار کوره در حالی که مقدار

گرم ولی چسبنده خواهند بود .اکسید کرم در آنها

سرباره ها اسیدی و سرد شوند .میزان کربن در

پدید آمدن سرباره سرد و چسبنده می شود که در

بود .بعد از کنترل نمودن نسبت مواد در مخلوط

کک در حد عادی خود باشد موجب میشود تا
آلیاژ افزایش پیدا نموده و در مجرای کوره قشری

از آلیاژ ایجاد گردید و به حالت منجمد در میآید.

رنگ شعله در دهانه به تیرگی گرائیده و استقرار
الکترودها در عمق خواهد بود.برای رهائی از این
وضعیت بایستی میزان کوارتزیت را در بار کوره

کاهش داد و حتی موثر تر آنست که در چند
مرحله بارگیری پیاپی کوارتزیت از بار کوره بطور

کامل حذف گردد.

-4کمبود کوارتزیت در بار کوره.

کمبود کوارتزیت در بار کوره در حالی که کمیت

کک ریزه به اندازه نرمال است .چنین وضعیتی

کوارتزیت زیاد تر حد لزوم باشد.حالت مزبور موجب
آن سیلیس اکسید کرم و منو اکسید آهن زیادی

وجود دارد الکتروددر پائین مستقر می شوند و غالبا
به سرباره آغشته بوده و مصرف آنها زیاد می گردد
در آلیاژ تولید شده مقدار کربن افزایش یافته در

حالی که از سیلیسیم آن کاسته میشود.

در این وضعیت الزم است که نسبت مواد در

مخلوط بار کوره را مورد بررسی قرار داده و نسبت
وزنی عامل احیاء کننده را در آن افزایش داد.

 -9وضعیتی که در آن مقدار آلومین در

سرباره افزایش یافته است.

وضعیتی که در آن مقدار آلومین در سرباره

افزایش یافته است .در این حالت سرباره کف
آلود بوده و سرد و اسیدی بنظر می رسد .استقرار

الکترودها نا پایدار بوده و گرداگر آنها به سرباره

زیادی کک و کوارتزیت در مخلوط بار کوره

این نقیصه بعد از کنترل نیبت مواد در بارکوره

کوره.

پراکنده به چشم می خورد.

سرباره از مجرا خارج گردیده و استقرار الکترودها

آمده در دهانه کوره دودی سفید رنگ ظاهر

ریزه) در هر دفعه باردهی نمود.

 -7زیادی کک وکوارتزیت در مخلوط بار

موجب تشکیل سرباره های چسبنده دیر گداز می

خرسکهای سرباره پیرامون الکترودها بوجود

بار بایستی اقدام به کاهش عامل احیاءکننده (کک

آغشته می شود و آلیاژ دارای گرمای عادی نیست

افزایش مقدار سیلیسیم را در آلیاژ به دنبال خواهد

شود که درون قطرات زیادی از فلز مذاب بصورت

کم بوده و تخلیه آنها از مجرا مرتبا مقدور نخواهد

داشت .در این حالت دانه های کک پوشیده از

بی ثبات خواهد بود.بمنظور بر طرف نمودن
این اشکال الزم است سنگ معدن بدون کک و

میگردد .سرباره غلیظ و چسبنده به سختی از

کوارتزیت در کوره بار گیری شوند.

اندازه گرم و کربن آن کاهش می یابد.برای

کوارتزیت در بار کوره.

(حالت سرد) بمنظور اصالح و برطرف نمودن

و کیفیت هریک از آنها موادبرگشتی آن را حذف

می نمایند.

در طول شیفت سه الی چهار مرتبه سرباره

و آلیاژ بطور همزمان از یک مجرا تخلیه شده و

بداخل پاتیلی که توسط آجرهای نسوز پوشش
یافته ریخته می شوند از پاتیل مزبور بعد ازعمل

 -8زیادی کک ریزه همراه با نقصان

تخلیه مجرا با گل نسوز تا عمق کامال زیاد بسته

برطرف نمودن این نقیصه مقدار کوارتزیت را

زیادی کک ریزه همراه با نقصان کوارتزیت در

بسته شده است ممکن است موجبات صدمه به

مجرد کوارتزیت (تقریبا  300کیلوگرمی) در کوره

انفجارات و فوران کک از بوته می شود.این پدیدهها

در این صورت کار خود مجرا با اشکال مواجه شده

مجرای کوره خارج می شود.آلیاژ مذاب بیش از

در بار کوره افزایش داده و عالوه بر آن یک بار
بارگیری می نمایند.

-5کمبود توام کوارتزیت و کک ریزه.

بار کوره موجب باال قرار گرفتن الکترودها -بروز
هدایت بوته را در دهانه مشکل می سازد .سربارهها

میشود .مجرائی که تا عمق کم توسط گل نسوز
پوشش نسوز سطوح مجاور خود را فراهم سازد که
و به متالشی شدن آن منجر خواهد شد.

کمبود توام کوارتزیت و کک ریزه در بارهای

کوره موجب تشکیل سرباره های چسبنده و
دیرگدازی می شود که حاوی قطرات پراکنده فلز

و دانه های سنگ معدن احیاء نشده است.سرباره از
مجرای کوره خارج نمی شود و موجبات فرسایش

دیواره نسوز کوره را فراهم می نماید.مقدار سیلیس

در سرباره کاهش یافته و کربن و سیلیسیم آلیاژ

نیز نقصان پیدا می کنند.

استقرار الکترودها در ارتفاع بوده و صدای قوس

الکتریکی به گوش می رسد و همچنین صدای
پرتاب مواد از اطراف الکترودها شنیده می شود.

در جهت رفع این ناهنجاری بایستی بطور

همزمان کک ریزه و کوارتزیت اضافی در کوره

بارگیری نمود.

 -6کمبود کک ریزه در بار کوره.

بارگیری ذوب فروکرم تولیدی از کوره قوس پاتیل در قالبهای مخصوص
شماره 262
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حمل و نقلریلی دنیا در مسیر رشد

◄ بهروز حاجی صادقیان

مقدمه

ی مسـافر و هـم انتقالبار ،به طـور فزایندهای
نقـش حمـل و نقلریلـی هم در زمینه جابجای 

درجهـان از اهمیـت ویـژهای برخوردارگشـته اسـت .بازار جهانیریل رشـدی سـاالنه %3

بیـن سـالهای  2013تـا  2105را پشتسـر گذاشـتهاسـت و پیشبینـی رشـد مـداوم تـا
سـال  2021وجـود دارد ،تـا جاییکـه انتظـار مـیرود تا بـازار بـه  218بیلیون دالر برسـد.

همگـی اسـتانداردهایملیمـوادریـل در طـی بازهزمانـی سـالهای  2010تـا  2015جهت
بـرآورده نمـودن تقاضـا در زمینـه سـرعتباالتر و حملبـارسـنگینتر ،به روز گشـتهاند.
همچنیـن کیفیـت باید ،بـه سـطوح باالتـر از آنچه که مناسـب بـرای انتهای قرن بیسـتم
بـوده ،افزایـش یابـد .انتظـارمیرود کـه واحدهـایتولیـد ،بهطورموثـر به تولیـد ریل در
محـدود ه وسـیعی از گریدهـا ،ابعـاد ،طولهـا ،باکمـک رویههـای تنظیمـیمکاترونیکی و

عملیـات خود اقتباسـی هدایت شـده بـه توسـط کنترلفرآینـد بپردازند.

با اجرای پروژه تولید ریل در ذوبآهناصفهان،

قطعات و ایجاد امکانات تشخیص در کارگاه قدیم

 ،)Markingیکی از روشهای مناسب و سریع

به سبد محصوالت افزوده شد .انتخاب صورت

درحرکت به سوی اهداف فوق بود .این کارگاه

ی ممکن و الزم به منظور
جهت استخراج کنشها 

در راستای ایجاد مزیت رقابتی محصولی جدید
گرفته در این پروژه برمبنای حداقل از دست

و جدید و قویتر این که نیاز به حداقل سرمایه

دستدوم از شرکت تیسنگروپ و با مهندسی

گردید .بنابراین ،تحقیق و توسعه و بهبود مستمر

تجهیزات و تکنولوژی تولید ریل از تکنیک

با کیفیت دراین مجموعه خواهد بود.

تولید باکیفیت ،حفظ و توسعه بازارهایهدف و

دادن ظرفیت تولید و همچنین داشتن حداقل
و حصول  100درصدی به سطوح تولیدی پروژه،

این تجهیزات جزء الینفک برقراری تولید مستمر

استفاده حداکثری از نیروی انسانی و منابع انرژی
و تجهیزات موجود ،قابلیت تنوع محصوالت نوردی

عالوه بر تولید ریل ناشی از قدرت افزوده شده

برای باقی ماندن در این توسعه صورتگرفته،

الزم است که همواره از ابزارهای بهرهوری همچون

نوردی جهت تولید  ،H300، IPE500بهبود

بهبود مستمر ،افزایش کیفیت ،کاهش ضایعات،

سر و ته قیچی شده خارج از تولرانس ،افزایش

نگهداری و تعمیرات فراگیر بهرهور ()TPM

افزون دقت تولرانس ابعادی و کاهش طول

دردسترس بودن کارگاه ،بهبود قابلیت اطمینان
شماره 262
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از فرآیندهای ترجیحا مشابه به خصوص از رقبا

ی سازمانی و
پیادهسازی متناسب در مجموعهها 

شرکت  MWEخریداری و نصب و راه اندازی

توقف و اتمام پروژه در کوتاهترین زمان ممکن

58

شکل1

انعطاف در تولیدات ،توسعه محصوالت جدید،

گرفته شود .الگوبرداری (Bench

و  ...بهر ه

یا تولیدی است .جدا از اینکه در هنگام انتخاب

الگوبرداری استفاده شده باشد یا نه ،حفظ و تداوم

در یک کالم باقی ماندن در عرصه رقابت به آن

نیاز دارد.

الگوبرداری

الگوبرداری بیانگر فرآیند مداوم سیستمهای

اندازهگیری ،فرآیندها و محصوالت درونسازمانی

Scientific-Cultural-Social Magazine
Esfahan Steel Company

شکل -2عمده تجهیزات مورد استفاده در کنترل کیفیت ریل تولیدی نورد 650

نوع الگوبرداری

تشریک مساعی

ارتباط اطالعاتی

درجه نفوذ

زمان سیکل

شرکای الگوبرداری

نتایج

داخلی

زیاد

زیاد

کم

 3تا  4ماه

داخل سازمان

بهبود عمده

رقابتی بیرونی

کم

زیاد

متوسط

 6تا  12ماه

بدون شریک

بهتر از رقابت

سازگار

متوسط

متوسط

زیاد

 10تا  14ماه

همان صنعت

پیشرفت خالق

سمت صنعت

متوسط

کم

زیاد

 12تا  24ماه

همهصنایع دنیا

تغییر اصول

تلفیق داخلی و بیرونی

متوسط

متوسط

خیلیزیاد

 12تا  24ماه

همهصنایع دنیا

بهترین در کالس

جدول 1

و مقایسه آن با موسسهای با دارابودن بهترین

شناسایی ،فهم و اقتباس تکنیکهای برجسته از

که گاها الگوبرداری فرآیند نیز نامیده میشود.

اندازهگیری ،یادگیریکاربردها و فرآیندهاینوین

بهبود عملکرد سازمان میگردد .سادهترین تعریف

بهترین روش یا راهحل با مطالعه دیگر سازمانهای

عملکرد کسب و کار است .تعاریف متعددی

است عبارتست از :جستجو و اجرای بهترین رویه

عالقه است .الگوبرداری فرآیندها ،گاها خود به 5

وجود دارد .عملیات الگوبرداری مدرن ،تسخیر

بندی اصلی در زمینه انواع روشهای الگوبرداری

طرزکار در آن زمینه است .هدف اصلی چنین

و بهویژه به دستآوردن اطالعات جهت بهبود
از سوی مولفین مختلف در زمینه الگوبرداری

و اجرای بهترین رویه در محدوده سازمان است.

مرکز کیفیت و بهرهوری آمریکا (American

،)Productivity and Quality Center-1996

الگوبرداری را چنین تعریف مینماید :فرآیند

سازمانهایی در هرجای دنیا است که منجر به

از الگوبرداری که به طور گستردهای پذیرفتهشده

است .براساس ادعای ( ،)Mann 2010دو تقسیم

وجود دارد :الگوبرداری غیررسمی و رسمی.

"الگوبرداری بهترین رویه" ،جستجو برای یافتن
دارای باالترین عملکرد به ویژه در زمینههای مورد

نوع تقسیم میشود:

● الگوبرداری داخلی

● الگوبرداری بیرونی

الگوبرداریرسمی ،بهنوبه خود به  2دسته تقسیم

● الگوبرداری بیرونی رقابتی

و "الگوبرداری بهترین رویه (")Best practice

● الگوبرداری سمت صنعت

میشود" :الگوبرداریعملکرد (")Performance

● الگوبرداری سازگار

شماره 262
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تجهیزاتسیگنالینگ و ایمنی در ژاپن و چندین

برابر آن در زنجیره تامین اجزا و قطعات مشغول

به فعالیت هستند.

مدیریت در چین ،برنامه خیلی جاهطلبانهای

را جهت توسعه شبکهریلی بینشهری با احتمال
رسیدن به  93000مایل تا سال  2020شامل

 16000مایل ریل پرسرعت درنظرگرفته است.

با خطوط ریلیسبک و متروی قارچگونه ،انتظار
میرود که چین درسالهای آینده یکی از

هزینهکنندهترینها در زمینه تجهیزات ریلی دنیا
باشد .قوانین خشک محلی تصریح میکند که 70

تا  90درصد تجهیزات ریلی باید ساخت داخل

باشد .توافقات انتقال تکنولوژی با تامینکنندگان

خارجی ،سازندگان چینی را به باز تولید طراحی

دستگاهها در کارخانههای داخلی سوق میدهد.
دو کارخانه حکمفرما در زمینه تولید ریل ،نورد

و لکوموتیو جنوب چین ( ،)CSRنورد و لکوموتیو
شمال چین ( )CNRدر مجموع بیش از 200

هزار شاغل مستقیم دارند.
شکل -3موقعیت استراتژیک کارخانه و بازارهای هدف صادراتیآن

شرکتهای بمباردیر کانادا (،)Bombardier

آلستوم فرانسه ( ،)Alstomزیمنس آلمان
( )Siemensدر زمینه زیرساختهای ریل و

دستگاههای حمل و نقل رهبری بینالمللی را

برعهده داشتند اما به توسط شرکتهای چینی
● الگوبرداری تلفیقی داخلی و بیرونی

در جدول  ،1مقایسهی تفاوتهای مابین این

الگوبرداریها دیده میشود.

است .طرح استراتژی  2004دولت درخصوص

زیرساختارها و حمل و نقل ( )PEITبه عنوان

ابزار برنامهریزی چشمانداز تلقی میگردد .طرح

بررسی وضعیت صنعت حمل و نقل ریلی

2ساالنه زیرساخت فوقالعاده آوریل ،2010

آلمان یکی از بزرگترین بازارهای ریل و

گرفته شده کشور را به ریل اختصاص میدهد.

ریلش رهبریکننده تکنولوژی در جهان

انحصارا برای بخش ریل میپردازند ،در سال

فروشهایصادراتی بزرگتر پشتیبانی میگردد.

ژاپن پیشتاز در توسعهریل پرسرعت و استمرار

نقل  2برابر ایاالتمتحده-آمریکا است .مشاغل

جمعیت روبه کاهش آن محدودکننده تقاضا برای

در جهان

حمل و نقل در جهان است .صنایع سازنده
است و به واسطه تقاضای داخلیقوی و حتی

سرمایهگذاریتجاریآلمان در ریل و حمل و

70درصد از 24بیلیون سرمایه حمل و نقل درنظر
شرکتهای اسپانیایی که به تهیه کاال و خدمات
 2008حدود  116هزار نفر بوده اند.

راهبری جهانی بوده است .البته هنوز هم،

مستقیم و غیرمستقیم در تولید ریل دراین کشور،

خدمات ریلی است .بنابراین تولیدکنندگان ژاپنی

به عملیات و زیرساخت-های ریلی نیز به آن اضافه

جهانی دوختهاند .صادرات در دهه گذشته سهم

تقریبا  200هزار مورد است و اگر که موارد مربوط

گردد ،این رقم به  580هزار افزایش مییابد.

اسپانیا قدرت روبهرشد در زمینه ریلی ،دارای
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بزرگترین برنامه ساخت ریلپرسرعت در اروپا
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درصنایع پایه نوردی ،چشم به بازارهای روبه رشد

38درصدی در درآمدشان داشته است .حدود

 25هزار نفر در تولید تجهیزاتریلی ،قطعات،

 CSRو  CNRبه چالش فزایندهای کشیده
شدهاند .دیگر شرکتها همچون کاوازاکی

ژاپن ( ،)Kawasakiسیآ اف و تالگوی اسپانیا

( ،)CAF&Talgoترانسمشهولدینگ روسیه
( ،)Transmashholdingآنسالدو-بردای ایتالیا
( ،)Ansaldo-Bredaو هیوندای روترم کره

جنوبی ( )Hyundai Rotemنیز نقش مهمی
را در صحنه بینالمللی بازی میکنند .اکنون،
تولیدکنندگان امریکایی تقریبا بهطور انحصاری

در لکوموتیوها و واگنهای باری تمرکز نمودهاند.

نگاهی به ایجاد زیرساختارها در کشور

همسایه ،قزاقستان با ساخت کارخانه تولید ریل

تحت حمایتهای دولت قزاقستان و شرکت

راهآهن ملی ،مشارکت ( ARBZ (APБЗدر

سال  2012تاسیس گشت .تصمیم برساخت

اولین کارخانه تولید ریل در خارج از شهر آکتوب
در بخش شمال غربی این کشور در حدود 100
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کیلومتری با مرز فدراسیونروسیه مطابق با تصویر
شماره  3گرفته شد" .آکتوب" در یک منطقه
خوش استراتژیک واقع شده است با دسترسی

آسان به بازارهای اروپا ،روسیه و کشورهای حوزه

 CISو خاورمیانه.

شرکت پریمتالتکنولوژی برنده مناقصهاصلی

در سال  2013شد و مراحلمهندسی ،اتوماسیون
و ساخت در سالهای 2013تا  2014صورت-

پذیرفت و مراحلنصب در سال 2014آغازگردید.

راهاندازیگرم در سپتامبرسال  2015شروعشد و
فرآیند اخذ تاییدیه ( )Certification processدر

فوریه  2016شروع شد .گواهینهاییپذیرشطرح

( )Final plant acceptance certificateدر

شکل -4نمای بیرونی کارگاه تولید ریل نورد فوالد  ARBZدر مساحت  79هکتار

آگوست  2017امضاء شد.

جانمایی طرح و خالصهای از محصوالت

تولیدی و نحوه تولید

ظرفیت نامی شرکت نورد فوالد  ARBZدر

آکتوب ،ساالنه 430هزارتن است .محدوده نهایی

بیرونی محوطه تولید  150*650متر همچون
تصویر شماره  4میباشد و قابل توجه اینکه

طراحی فشردهای برای فرآیند ریلهای طویل
انجام شده است.

شکل -5قفسه سنگین رفت و برگشتی نورد ریل

عالوه بر تولید ساالنه 200هزارتن ریل(P65-

 )65Kg/mتا طول  120متر ،تولیدترکیبی
ساالنه تا 230هزارتن از مقاطعساختمانی متوسط

شامل تیرآهن و ناودانی تا عرض  300میلیمتر

و نبشی تا 200میلیمتر ممکن میباشد .از اینرو

کارخانه  ARBZدارای واکنشی انعطافپذیر به
تغییرات روندبازار است .به عنوان مواد اولیه ،از

شکل -6طرح کارگا ه ریل فشرده :شروع از کوره در سمت راست باال ،بسترخنک کننده در انتهای چپ و تحویل
درسمت راست پایین

شمشهایمستطیلی با سطح مقطع 160*350

میلیمتر با طولهایی از  5تا  12متر استفاده
میگردد.

جانمایی طرح و تجهیزات به نحوی پیکرهبندی

شدهاست که امکان توسعه تولیدترکیبی را فراهم

مینماید تا ابعاد قابل نوردی دیگری را شامل شود

باتوجه به درخواست انجام شده در سفارش،

امکان عملیات سختیکننده تاجریل قبل از

و قبل از بستهبندی و بارگیرینهایی به بخش

استفاده از تکنولوژی ثبت شده شرکتپریمتال

پکیجهای واقع در طرح ،میتوان به سیستمهای

و از بیم بالنک ( )Beam Blankنیز بتوان به

اینکه برروی بستر خنککننده قرارگیرد با

در قفسه سنگین رفت و برگشتی همانند تصویر

ط انژکتوری
به نام "سیستم سختکننده برخ 

عنوان مواد اولیه استفادهنمود .شمشهایگرمشده
شماره  5نورد میشود و به نورد نهایی رفت و
برگشتی جهت آخرین عملیات نوردی ارسال

میگردد.

خنکشده و مقاطعساختمانی ،صافکاری گردیده

فا ز 2گانه ریل" با نام اختصاری  +idRHaوجود

دارد Inline Injector Dual-Phase Rail(.

 )Hardening Systemسپس این ریلهای

تستهای غیرمخرب هدایت میگردند .از دیگر

پوستهزدا ،اندازهگیری برخط پروفایل ،واحد
حک روی ریل ،ارههای گرم و سرد جهت برش
و سوراخکاری بال ریل ،آزمایشگاهها و کارگاه

تعمیراتی همچون تصویر شماره  6اشاره نمود.
شماره 262

مهر و آبان 99

61

میگردد.

این ماشین باتوجه به تجهیزات خودکار

( )lineals & tiltersنصبشده در ورودی و
خروجی آن ،طوری مجهز شده است که شمش

را درحین عبورهای نوردی جابجا نموده و

میچرخاند و به شیار انتخاب شده هدایت میکند.

غلطک باالیی که به توسط سیستم ناژیمنو عمودی
نگهداشته شده است
شدهاست

بهصورت

هیدرولیکی

باالنس

میگردد و بوسیله  2سروموتور کنترلی مستقل
که به جبرانسازیخودکار عدم تقارن احتمالی

شکل -7کوره  90تنی تولید ریل

میپردازد ،حرکت

میکند .سیستم ناژیمنو از مواد ترکیبی با

خاصیت پوششهای مقاوم درقبال سایش /

نیتروژنی و فوالد آلیاژی (® )Nipre®- Nitoxبه

ت سایشی ساخت ه شدهاست.
منظور افزایش مقاوم 

چوکها با بکارگیری قفلکنندههای هیدرولیکی
محکم روی هوزینگ مهارشدهاند ،درحالیکه

غلطکهای تغذیهکننده شمش و سینه نورد را در
طرفهای ورودی و خروجی کمک مینمایند.

کپسولهای هیدرولیک در پایین ماشین نصب

شدهاند تا:

● موقعیت خطمرکزی غلطکپایینی را تنظیم

نمایند.

● عملکرد رهایش ضدجامکردن را فراهم

شکل -8قفسه رفت و برگشتی سنگین

نمایند.

● بهطور خودکار موقعیت غلطکپایینی را

در ابتدای تعویض غلطک ایجاد کنند(.صفرکردن

غلطکها)
کوره پیشگرم شمش

کوره این نورد از نوع گامی با ظرفیت تولید

90تن درساعت از شمشهایی با ابعاد 300*360

همانطور که در تصویر شماره  8دیده میشود

غلطک قرار میدهد ،درحالیکه یک مونتاژ جدید

( ،)Housing-typeرفت و برگشتی با غلطکهای

اشپیندلهای از درگیری خارج شده را برروی

غلطک  940میلیمتر و حداکثر خطمرکزیکاری

خط و به طور مجزا ،دمونتاژ و مونتاژ غلطکها و

آن باعث ایجاد تنومندی الزم جهت مقابله با

در کارگاه تعمیراتی محقق شده ،در عین حال که

با انرژی 8500کیلوکالری بر نرمالمترمکعب

این قفسه ،یک ماشین مرتفع از نوع هوزینگدار

درجهسانتیگراد است .در این کوره ،از مناطق

بشکهای به طول  2200میلیمتر است .قطر نامی

جهت انتقال موثر انرژی استفاده شده است .نرخ

غلطک  1500میلیمتر است .طراحی هوزینگدار

جوش مستقل با مشعلهایی در سقف و کف

ویژه مصرف  295000کیلوکالری بر تن است.

همچنین از یک پوستهزدای پرفشار با فشار آب
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کل توقف تقریبا به  30دقیقه محدود شدهاست.

قفسه سنگین نوردی ()Breakdown

میلیمتر و طول  9700میلیمتر همچون تصویر

جهت رساندن شمش به دمای حداکثر 1250

عملیات تعویضقفسه کامال خودکاربوده و زمان

یک سیلندرهیدرولیکی ،مونتاژ چوک-ها/غلطکها

رفت و برگشتی و طراحیکالیبراسیون

شماره  7میباشد .سوختکوره ،گازطبیعی
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 250بار در خروجی کوره استفاده شده است.

● کنترل خودکار نیروی نوردی را انجام دهد.

نیروهای جداکننده قوی و باحداقل تغییرشکل

را از هوزینگ خارج نموده و در مسیر تعویض
آماده قرارگیری درخط است .در طی تعویض،

سازههای هیدرولیکی قرار میدهند .خارج از
چوکها براساس ابزارهای خودکار اختصاصی()Jig
تعویض غلطک و دیگر عملیات تعمیراتی نیز انجام
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میشود.

کالیبراسیون عبور بازمتقارن(Symmetrical

 )open-passابداعی برای ریل در قفسه سنگین،

منجر به حصول اطمینان از ابعاد پایدار در تمامی

طول شمشریل شده و ریسک شکلگیری باله و
چروک را کاهش میدهد .درعینحال ،سیستمهای
هادی نیز سادهسازی شده و بارهای-محوری

کاهشمییابند .کالیبراسیون عبوربسته (Close-

 )passمتداول مورد استفاده در تولید ریل ،به
توالی نوردی پیچیده و تجهیزات هادی حجیم با

طوقههایجانبی نیازمند است که موجبات محدود

شکل -9تاندم نهایی یونیورسال

شدن طول مورد استفاده غلطک بشکهای را فراهم

مینماید.

درعوض با تکیه بر کالیبراسیون عبور باز متقارن،

توالی نوردی ساده شده و شمش به سادگی و به
طرز موثری به توسط دهانههایعمودی (lineal

نیز محدود گردد .سرشمش به توسط یک قیچی

عمودی ،چوکها ،بیسپلیتها) با استفاده از

پوستهزدایهیدرولیکفشار باال برداشتهمیشود.

مونتاژ میشود .امکان تبدیل سریع قفسهها از

 )noseو ورقهای پاشنهای ()Shoe plate

برشی قطع میشود و پوسته ثانویه به توسط یک

بشکهای قابل استفاده بوده و عملیات نورد با غلطک

تاندمنهایی یونیورسال از  4قفسه از نوع نسلچهارم

درضمن ،در پوشش شیارها یکنواختی حاصل

سخت به منظور ایجاد ظرفیت تحملبار سنگین،

از پیکربندی افقی به یونیورسال و برعکس تبدیل

شماره  9ساختهشدهاست.

میلیمتر و حداکثر خطمرکزیکاری 1040/820

هدایت میگردد .دراین صورت ،طول کامل غلطک

بشکهای کوچکتر و قطر کمتر میسر میگردد.
میگردد ،درعینحالکه طول عمرغلطک افزایش

یافته و دفعات پوششدهی مجدد کاهشمییابد.
در زمانیکه ریل  P65از شمش 300*360

میلیمتر ساخت ه میشود ،در قفسه سنگین نورد 9

عبور بر روی شمش اعمالشده و شکلدهیشده و

رینگ قرمز بدون هوزینگ با ساختاریفشرده و

پوشش مقاوم و تعمیرات راحت همچون تصویر
قفسهها دارای پیکربندی زیر هستند:

 RRU-480 .1که به توسط یک موتور متناوب

 3000کیلوواتی جهت نورد یونیورسال چرخانده

به بخش بعدی فرستادهمیشود .شش عبور اولیه

میشود.

متالوژی مطلوب در زمینه ابعاد دانهبندی و صحت

 1500کیلوواتی جهت نورد افقی /لبهگذاری

از نوع کاهششدید ابعادی بوده و همچنین خواص

 RRU-472 .2که به توسط یک موتور متناوب

ماهیچه را تضمین مینماید .سه عبور بعدی آخری

چرخانده میشود.

در تغذیه نورد نهایی را فراهممیکند .ترکیب یک

 3000کیلوواتی جهت نورد یونیورسال چرخانده

و یک نورد نهایی ( )Finishingبا  4قفسه ،کاهش

 RRU-480 .4که به توسط یک موتور متناوب

از نوع شکلدهی بوده و امکان عبور دقیق مورد نیاز

قفسه سنگین تکی نورد با کالیبراسیون عبور -باز

کلی کار تا نرخ  %40و  %60را به ترتیب فراهم

مینماید .این رویه با هزینه سرمایهگذاری مرتبط
با تجهیز مطابقت دارد.

نورد پشتسرهم (تاندم) یونیورسالنهایی

 RRU-480 .3که به توسط یک موتور متناوب

میشود.

 1500کیلوواتی جهت نورد نهایی یونیورسال
چرخانده میشود.

با کمک تجهیزات تعویض خودکار ،امکان

تعویض جداگانه یا همزمان قفسهها وجود دارد.
درصورتی که از قطعات یدکی آماده شده در

پس از عبور شمش از قفس ه سنگین ،شمش

کارگاه غلطک استفاده گردد ،توقف کل زیر 30

از درگیری خارج شود و ابعاد مورد نیاز کارگاه

قطعات قفسه (غلطکهای افقی ،غلطکهای

جابجا میشود تا عملیات نورد بین اولیه و نهایی

دقیقه خواهد بود .خارج از خط در کارگاه غلطک،

ابزارهای خودکار اختصاصی ( )jigدمونتاژ و

پیکربندی یونیورسال به افقی و برعکس وجود
دارد .سه قفسه  RRU-480sرا میتوان به سرعت

نمود .این قفسهها دارای طولانحنایغلطک 750

میلیمتر هستند .قفسه  RRH-472دارای

ی غلطک  750میلیمتر و حداکثر
طول انحنا 
خطمرکزیکاری 690میلیمتر است .از پیکربندی

یونیورسال جهت نورد ریلها ،تیرآهن و ناودانیها
استفاده میشود ،درحالی که از پیکربندی کامال

افقی جهت نورد نبشیها استفاده میگردد.

نورد نهایی  3+1از یک توالی خاص با  3حرکت

برگشتی استفاده میکند تا عبور پیشین ایجاد
شده به توسط کالیبراسیون متقارن قفسه سنگین
را پردازش کند .حرکتهای برگشتی ،امکان
کنترل دقیق دمای شمش و گرادیان دمای سربه

ته را فراه م میکنند .درخالل اولین  2حرکت

برگشتی ،چهارمین قفسه نهایی بازشده و مورد
استفاده قرار نمیگیرد .تنها درخالل حرکت سوم،

بسته شده و برای هر شمش فقط یکبار به منظور

پرداخت کاهشیجزیی اعمالمیشود.

در مقایسه با یک نورد نهایی  3قفسهای مرسوم،

غلطکها در قفسه چهارم نورد  3+1در معرض

تنشهای کمتر قرارگرفته و فرسایش کمتری
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سخت کننده ریل برخط IDRHA+

همانطور که قبال اشاره شد ،به منظور تولید

ریلهایی با مقاومت باال در قبال خستگی تماسی
نوردی و سایش ،نورد  ARBZبه سیستم سختی
کننده ریل با عنوان ثبت شده "انژکتور برخط فاز

2گانه" مجهز شده است .این سیستم برمبنای

نرمافزار کامپیوتری واقع شده است که فرآیندتولید

را با مدلنمودن انتقالانرژیحرارتی به نحو جامعی
شبیهسازی میکند و همینطور تغییرات خواص

مکانیکی و تبدیالت ساختارهای متالوژیاشان

شکل -10سخت کننده ریلبرخط

را .کاربرد  idRHa+به توزیع سختی مورد نیاز
برروی کل سطح مقطع ریل و همچنین پایداری
میکروساختاری آن میگردد .منطقه گرمایش

همانند تصویر شماره  10با یک مجموعه از

ماژولهای القایی پرقدرت به منظور انتقال حرارت

ناگهانی مجهز شدهاند .عملیات گرمایشی ،دمای
ریل را در طول آن یکنواخت نموده و گرادیان
دمایی مطلوب در طی سطح مقطع آن اعمال

مینماید.

بسترخنککننده

نورد با یک بستر خنککننده نوع گامی

 125متری همانند تصویر شماره  11مجهز
شده است که قادر به عملیات برروی ریلهایی

شکل -11بستر خنککننده ریل

با حداکثر  120متر طول است .اثر خنکنمایی
به واسطه شارطبیعی هوا انجام میشود .برروی

بسترخنککننده ،ریلهای سختینشده تمایل به
خمیده شدن به سمت داخل تاج ناشی از تفاوت

از خود نشان میدهند .همچنین ،به دفعات

میتوان استفاده نمود .از اینرو ،ساعات دردسترس

ممانعت از اعوجاج و تنش داخلی ،شرکت پریمتال

تعداد تعویض آنها کاهش مییابد .بنابراین ،جهت

بازگشت سرمایهگذاری اضافی انجام شده در قفسه

داخلی نصب نموده تا خمشخارجی کنترلشدهای

عملیات تعویض غلطک یا پوششدهی مجدد

مورد نیاز به طور قابل توجهی افزایش نیافتهاند.

سرویس کمتری نیاز دارندو به طرز چشمگیری

تضمین کیفیت سطح مورد نیاز محصول نهایی،
تقریبا هر  1000تن الزم میگردد .برعکس آن،

و بهرهوری افزایش یافته و سبب تسریع در

یک سیستم پیشخمکن را برروی بستر میز

چهارم میگردد ،درحالیکه تعداد کل غلطکهای

را به ریل اعمال نماید .گیرههای هیدرولیکی با

عبور نهایی تقلیلیجزیی ،به بهبود صافیسطح و

نصب شدهاند تا پیشخمش مطلوب مطابق با مدل

غلطکها در قفسه چهارم نورد  3+1تحت تنش

دقت ابعادی میانجامد که به ویژه هنگامی که

 3000تن دارند .درحال حاضر ،معموال مجموعه

 xبا تولرانس ابعادی نصف کالس مرسوم  Yنورد

کمتری هستند و نیاز به سرویس هر  2000تا

محصوالت کالسخاص همچون ریلهایکالس

فاصله  3متری برروی ماشینهای متحرک مستقل
محاسباتی را اعمال نمایند.

سیستمهای صافکاری

غلطک جهت ریل و مقاطع در محدوده  2000تا

میشوند ،مفید است .پس از خروج از نورد ،3+1

اثرات ترکیبی ناشی از کار مکانیکی نورد و

نورد  3+1عمدتا نیاز به تعویض نیست و درضمن

 ProScanاندازهگیریشده و ماشین شما رهزنی

قابل مالحظه برروی محصول در خروجی بستر

 2500تن قرار دارد .این بدین معناست که در

نوعا از یک مجموعه غلطک برای کل تشکیالت
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گرادیان سردایش در مقطع را دارند .به منظور
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پروفیل پرداخت شده به توسط سیستم اپتیکال

خنک سازی غیرمتقارن ،منجر به تنشهایداخلی

حک الزم برروی محصول را ایجاد میکند.

خنککننده میشود .استانداردهای بینالمللی

Scientific-Cultural-Social Magazine
Esfahan Steel Company

حدود پذیرش تنش داخلی را دیکته میکنند تا

از هرگونه اعوجاج روی محصولنهایی جلوگیری
به عمل آورند .فرآیند صافکاری شامل کاربردهایی

از تغییرشکل مجدد پالستیک محاسبهشده و

کنترلشده در طی طول شمشریل است .در
خالل صافکاری ،درحالی که تولرانسهای دقیق

صافکاری به دست میآیند تنشداخلی در
محدوده قابلقبولی کاهشیافته است .برای مقاطع

ساختمانی ،یک صافکاری افقی چند قفسهای با 9

جفت غلطک حمایتی شطرنجی وجود دارد .برای
صافکاری ریل ،از یک ماشین افقی و یک ماشین

عمودی استفاده شده است که به ترتیب برروی

تاج ،پاشنه و بال ریل عمل میکنند.

شکل -12صافکاری افقی مقاطع ساختمانی

صافکاریافقی جهت مقاطعساختمانی

یک صافکاریافقی چندقفسهای در خروجی

بسترخنککننده جهت پردازش مقاطعساختمانی
همچون تیرآهن ،ناوادانی و نبشی نصب شده است.

این ماشین همانند تصویر شماره  ،12متشکل از 9

جفت غلطکحمایتیلنگی با گام  650میلیمتری
بین مراکز آنها است 5 .غلطکباالیی به توسط
یک موتور از طریق یک گیربکس چرخانده

میشوند ،درحالیکه  4غلطکپایینی آزاد هستند.
حداکثر قطر غلطکها  560میلمتر و طول انحنای
آنها  500میلیمتر است .غلطکهایپایینی
دارای قابلیت تنظیممحوری هستند .موقعیت
عمودی غلطکهایباالیی براساس ابعادمحصول به

صورت الکترومکانیکی تنظیم میشود ،این درحالی

شکل -13صافکاری افقی ریل

استکه سیلندرهای هیدرولیک لقیها را جبران

میکنند .به منظور تسریع در تنظیم پارامترهای
ماشین ،دستورالعملهای صافکاری در سیستم
کنترل در دسترس گذاشته شده است.
صافکاریافقی برای ریل

از یک ماشین با غلطکهای افقی جهت

صافکاری ریلها در صفحه افقی همچون تصویر

شماره  13استفاده شده است .با تغییر شکل

پالستیک-کنترلشده برروی تاج و پاشنه ریل.

این ماشین با  9جفت غلطک حمایتیلنگی با

گام  1600میلیمتری بین مراکز آنها مجهز شده
است .هر  4غلطک باالیی و هر  5غلطک پایینی به

صورت جداگانه حرکت میکنند و حداکثر سرعت

عملکرد ماشین 2متر برثانیه است .حداکثر قطر

غلطکها  1000میلیمتر و طول انحنای غلطک

 500میلیمتر است .قبل از ورود ریل به ماشین،

ریلهای سختی نشده چرخانده میشوند تا
در موقعیت تاج قرار گیرند .صافکاری از  2قاب

جانبی تشکیل شده است که شافتها و چوکهای

غلطکی را حمایت میکنند .شافتها به قفلهای

هیدرولیکی مجهز شدهاند که به سرعت در خالل
عملیات تغییر خودکار غلطکها درگیر شده و
یا از درگیری خارج میشوند .خودکارسازی بر

مبنای کنترل کامل مکاترونیکی تکیه نموده است.

سنسورها ،ترانسدیوسرها و محرکها با سیستم

کنترل درطی فرآیندصافکاری ارتباط دارند و

کیفیت عملیات را شامل تکرارپذیری و یکنواختی

در کل طول ریل تضمین مینماید .تجهیزات
الکترونیکی عمدتا به منظور حفاظت و دسترسی
آسان ،در یک محفظه خارجی مجزا قرار گرفتهاند.

تنظیمات محوری مستقل برروی هم

غلطکهای باالیی و پایینی ایجاد شده است.
موقعیت عمودی هر غلطک پایینی از طریق

کپسولهای هیدرولیکی تنظیم میشود که

هرگونه لقی آن جبران میگردد .فشار/بار و

موقعیت هر شافت ثبت شده و به سیستمکنترل

مکاترونیک داده میشود .برای هر یک از غلطکها

منحنی تغییرشکل درقبال بار تعریف شده است،
موقعیت غلطک به طور خودکار تحت شرایط

بار و به صورت بههنگام قابل تنظیم است .این
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کنترل حلقه بسته ،عملیات خیلی دقیق و موثر
صافکاری را تضمین میکند .دستورالعملهای
صافکاری محاسبه شدهای که در سیستم ذخیره
شده است ،به طور خودکار درطی عملیات واقعی

به نرمی تنظیم میشوند .با بهکارگیری والوهای

رهایشفشار اضطراری(Emergency Release

 ،)Pressure Valveاز شرایط بالقوه حساس ناشی
از بارهای اضافی اجتناب ورزیده میشود.
صافکاریعمودی برای ریل

از یک ماشین با غلطکهایعمودی همچون

تصویر شماره  14جهت صافکاری ریلها در

صفحهعمودی میانه با اعمال یک تغییرشکل

شکل -14صافکاری عمودی ریل

پالستیک کنترلشده برروی بال ریل استفاده

گردیده است و با  8غلطک لنگی کانتلیور با

گامهای  1100میلیمتری مجهز شده است .هر
یک از وجوه چپ و راست  4غلطک کانتلیور دارند

که به طور مجزا حرکت میکنند و قطرحداکثری

 750میلیمتری و طول انحنای  750میلیمتری
دارند .تنظیمات محوری مستقل برروی هر دو

طرف غلطکها ایجاد شده است .موقعیت افقی

هر یک از غلطکهای سمت چپ به صورت

از لودسلها جهت اندازه گرفتن بارهای اضافی

شده صافکاری تنظیم میشوند ،درحالیکه

در پایان ،نگاهی میاندازیم به مشخصات

الکترومکانیکی منطبق بر دستورالعمل انتخاب
سیلندرهای هیدرولیکی هرگونه لقی آن را جبران

میکنند .به منظور خالصکردن خودکار ماشین

NON-HEAT-STRENGTHENED RAILS:

استفاده شدهاست.

ریلهای تولیدی  P65با طول تا  120متردر این

کارخانه:

)(ST RK 2432-2013, GOST R 51685-2013, GOST 34222-2017
DIFFERENTIALLY HEAT-STRENGTHENED RAILS:

برای تراقیک پرسرعت مسافر

)N320VS (Н320ВС

تحمل تماس باال و مقاومت سایشی باال

)DT370IK (ДТ370ИК

استحکام باالجهت مقاصد عمومی

)N320 (Н320

برای تراقیک پرسرعت

)DT350VS (ДТ350ВС

استحکام افزوده جهت مقاصد عمومی

)N300 (Н300

برای تراقیک پرسرعت ترکیبی

)DT350SS (ДТ350СС

استحکام متعارف جهت مقاصد عمومی

)N260 (Н260

مقاوم در دمای پایین

)DT350NN (ДТ350НН

جهت مقاصد عمومی

)DT350 (ДТ350
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