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سخن نخست
منصور یزدی زاده

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان

ف�والد � ،ن�یروی محرکه صادرات غ
��یر � فن�تی
سال  2020سال باب میلی برای بازار نفت نبود.

روند کاهشی قیمت نفت باعث شد تا صادرات غیر
نفتی برای بسیاری از کشورها از جمله ایران اهمیت

ویژه ای پیدا کند.در سال  2020برخی اتفاق های
سیاسی بر بازار نفت اثر گذار شد اما همه گیری

ویروس کرونا و کاهش تقاضا توانست کاهش قیمت
نفت را تداوم دهد .در این میان شرایط برای ایران به

نوعی سخت تر از دیگر صادرکنندگان نفت بود؛در
این سال ها در پی وضع تحریم های ظالمانه،

صادرات نفت ایران به سختی و به نوعی با دورزدن

انجام می شود .مشتریان سابق ایران نمی توانند
نفت ایران را به دلیل تحریم ها خریداری کنند

با سخت تر شدن تحریم های استکبار جهانی و

نامه فوالد ،بازار داخلی فوالد را آرام کرده و عرضه

نفتی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت ،نکته

آن طور که نتیجه کار نشان داد این راهکار مثل

داشتند .درنتیجه معدن و صنایع معدنی خود را

نبوده است.البته در حال حاضر با فضای بوجود آمده

دشواری فروش نفت ،تاکید بر توسه صادرات غیر
ای که مقام معظم رهبری نیز بارها بر آن تاکید

برای فصل جدیدی از فعالیت ها آماده کردند.

بخش صنایع معدنی میتواند یکی از اصلی ترین

جایگزین های درآمدهای نفتی باشد به ویژه آنکه

اشتهای بازار جهانی در چندین محصول از جمله
فوالد ،مس و آلومینیوم روز به روز در حال افزایش

است .درنتیجه صادرات فوالد میتواند فرصتی

اما همچنان صنعت نفت با توسعه پاالیشگاه ها و

مناسب برای توسعه صادرات غیر نفتی ایران باشد.

در سال های گذشته و دهه های پیش تر ،توجه

آهن ،انرژی و نیروی انسانی متخصص می تواند

از دیگر حوزه ها به ویژه صنایع معدنی دور کند.

اما در این میان وضع تحریم ها به ویژه تحریم

اکتشافات نفتی ،خود را سرپا نگه داشته است.

به درآمدهای نفتی توانست نگاه اقتصادی کشور را

بخشی از اقتصاد با در اختیار داشتن ذخایر بسیار،

رتبه  15ام جهانی را از آن خود کرده و می تواند
سهم به سزایی در درآمدهای ارزی ایران داشته

4

باشد.
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ناشی از التهاب های کاذب تالش کرد با ابالغ شیوه

صنعت فوالد ایران با در اختیار داشتن سنگ

قدرت رقابتی باالیی در بازار صادراتی داشته باشد

شرکت های بزرگ این صنعت بر میزان صادرات

اثر گذار شده است.

وزارت صنعت ،معدن و تجارت در ماه های اخیر

محصوالت را به طور کامل به بورس واگذار کند ،اما

تجربیات گذشته از این دست در کنترل بازار موفق

جدید در وزارت صمت می توان به آینده بخش

معدن و صنایع معدنی امیدوار بود و نویدبخش
اتفاقات خوب برای حوزه معادن و صنایع معدنی

خواهد بود.

درواقع تغییر ایجاد شده در فضای وزارت صمت

را باید تغییر در دیدگاه ها و استفاده هر چه بیشتر

از نظر کارشناسی فعاالن این بخش و همچنین خرد
جمعی حاضر در این حوزه دانست.

این تغییر نگاه در وزارت صمت عالوه بر رفع

برخی موانع می تواند تولیدکنندگان بخش معدن
و صنایع معدنی را بیش از گذشته به آینده امیدوار

کند.در مقابل نیز فعاالن بخش معدن و صنایع
معدنی نیز از فرصت پیش آمده جهت توسعه و
بهره برداری هرچه بیشتر استفاده خواهند کرد و
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اگر قرار است
قیمتگذاری کنید ،بازار
سرمایه را تعطیل کنید

بخش صنایع معدنی

میتواند یکی از اصلی ترین

جایگزینهای درآمدهای نفتی

باشد به ویژه آنکه اشتهای بازار
جهانی در چندین محصول از

جمله فوالد ،مس و آلومینیوم

روز به روز در حال افزایش

است .درنتیجه صادرات فوالد

میتواند فرصتی مناسب برای

توسعه صادرات غیر نفتی ایران
باشد.

این می تواند همان انقالب معدنی باشد که بارها

از آن یاد شده است .انقالبی که در حلقه نخست

یعنی اکتشاف آغاز و در حلقه پایانی یعنی تولید
و صادرات محصوالت نهایی منجر به ارز آوری و

توسعه هرچه بیشتر اقتصاد کشور شود .اقتصادی
که در سال های اخیر در مقابل تحریم ها مقاومت

کرده و با استفاده از توان و دانش داخلی خود را به

جایگاه های خوبی از جمله جایگاه نهم تولید فوالد

جهان رسانده است.

صنعت فوالد با وجود وضع تحریم های

ظالمانه حضور خوبی در بازارهای صادراتی به
ویژه بازارهای اروپایی و آسیای دور دارد ،از سویی

دیگر تولیدکنندگان با توجه به نقشه راه چشم انداز

 1404یعنی تولید  55میلیون تن فوالد ،بدنبال
مطالعه بازارهای جدید هستند تا بتوانند با قدرت
بیشتری در بازار حضور پیدا کنند .از سویی دیگر
در صورت برگشت امریکا به برجام و رفع تحریم ها

بازار های جدیدی پیش روی صادرکنندگان قرار

میگیرد اما تحریم داخلی صادرات میتواند فرصت

بازاریابی را از تولیدکنندگان بگیرد.

درواقع باید دولت و مسئوالن صنعت فوالد

در کنار توسعه این صنعت ،نگاهی حمایتی به
تولیدکنندگان داشته و تالش کنند سهم فوالد
در صادرات غیرنفتی افزایش پیدا کرده تا ارز آوری

برای کشور انجام گیرد .امروز چنین فرصتی پیش
روی بخش معدن و صنایع معدنی قرار گرفته است

که نباید از آن غافل ماند.

بورس و بازار سرمایه سازوکار کامال مشخص و واضحی دارد و نمیتوان سازوکاری

با عنوان بازار سرمایه و بورس داشته باشیم اما محتوای آن را کنار بگذاریم باید از

تمام ابعاد و مولفههای آن صیانت شود .در حال حاضر یکی از مشکالت بسیار جدی

در کشور این است که هر کسی از نگاه خودش نسبت به تفسیر بازار سرمایه اقدام
میکند.

اولین قانون متقن بازار سرمایه به سال  84برمیگردد و در قانون ماده  ،18قانون

ابزار در بورس تعریف شده است یعنی برای مثال اگر شرکت یا اوراقی وارد بازار

سرمایه میشود مشمول قیمتگذاری دستوری مناقصه و مزایدهها نخواهد شد حال
اگر دولت به بازار سرمایه اعتقاد دارد باید به این قوانین هم تن دهد یا اگر این قوانین
را قبول ندارد باید از مجلس بخواهد آن را تغییر دهد.

امروز در بخش فوالد با همین شکل نگاه مسئوالن به بورس مواجه هستیم به

طوری که هر چند فوالد وارد بورس کاال شده اما برای آن قیمت دستوری در نظر

میگیرد .اگر مسئوالن میخواهند فوالد قیمت دستوری داشته باشد چرا بورس کاال
را تشکیل دادند یا اینکه چرا فوالد را وارد بورس کاال کردهاند.

رانت توزیع شده در بخش فوالد فقط در بازه مدت زمانی مرداد  97تا تقریبا پایان

مهرماه  ،97چهار هزار میلیارد تومان بوده که چوب آن فقط به تن تولید کننده

خورده است.همچنین از اسفند  98تا اردیبهشت  99با قیمتگذاری دستوری هشت
هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است درنتیجه با قیمتهای دستوری دو طرف

مصرفکننده و تولیدکننده زیانده اصلی هستند و در این میان یک مشت دالل

منتفع میشوند

دولت اگر قواعد بازار سرمایه را قبول ندارد اعالم کند زیرا هدف از ایجاد بازار

سرمایه این بوده که یک بازار پنهان را رسمیت ببخشیم و فعالیتهای اقتصادی را

شفاف کنیم تا ریسک آن به حداقل برسد.
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خ
�ـود � تحر�یمــی
مؤ� ثر� تر از
� تحر�یـــم
تحریمهــای ظالمانــه آمریــکا علیــه ایــران موجــب شــد،
عم ـ ً
ا درآمدزایــی بــه ویــژه تامیــن ارز مــورد نیــاز کشــور
از محــل فــروش نفــت کاهــش چشــمگیری پیــدا کنــد

کــه چالشهــا و بحرانهــای خــود را بــه دنبــال داشــت،

امــا صنعــت فــوالد و پتروشــیمی در ایــن برهــه بــه یــاری
دولــت آمدنــد.

اصفهان اظهار داشت :تحریمهای ظالمانه آمریکا
علیه کشورمان موجب شد عم ً
ال درآمدزایی به

فوالد با وجود مشکالت ناشی از تحریم در صادرات

شرکت می تواند تولید و اشتغال در این شرکت را

اصفهان به جهت بازگرداندن کامل و سریع ارز

وی افزود :کاهش صادرات برای تمام واحدهای

نفت کاهش چشمگیری پیدا کند که چالش ها و

نیز قرار گرفتند ،افزود :اگر تحریم نتوانست مانع

و پتروشیمی در این برهه به یاری دولت آمدند.

کرد و در قالب شیوه نامه جدید برای عرضه و

علی احمدیان رئیس هیات مدیره ذوب آهن

ویژه تامین ارز مورد نیاز کشور از محل فروش

بحرانهای خود را به دنبال داشت اما صنعت فوالد
وی افزود :این یاری به اندازه ای بود که

رئیس جمهور در سخنان خود از صنایع فوالد و

ناشی از صادرات خود مورد تقدیر بانک مرکزی
صادرات فوالد شود اما خود تحریمی کار خود را
فروش محصوالت فوالدی از سوی وزارت صمت

وارد عمل شد تا واحد های فوالدی با چالش های

فوالدی چالش ایجاد می کند اما بر ذوب آهن اثر

بیشتری دارد و می تواند بحران زا باشد .این اثر

بیشتر ناشی از عدم برخوردای این شرکت از یارانه
انرژی است.

در واقع ذوب آهن اصفهان با شیوه کوره بلند،

فوالد تولید می کند و بخشی از انرژی خود را که

پتروشیمی به عنوان خط مقدم جنگ اقتصادی

جدی در این خصوص مواجه شوند.

دولت افتخار می کند که در برابر آمریکا ،تحریم

کرد :این مجتمع عظیم صنعتی جهت تامین زغال

رئیس هیات مدیره ذوب آهن گفت :این شرکت

به ارز دارد و این ارز را از طریق صادرات تامین

خریداری کند تا با زغال داخلی که کیفیت مطلوب

نام برد که به موقع ارز خود را برگردانده اند و اگر
و فشار خارجی ایستاده است ،حاصل این کمک

و تالش است.

احمدیان با اشاره به این که در این بین صنعت

6

فعال بود و حتی شرکت هایی مانند ذوب آهن

با بحران مواجه سازد.
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رئیس هیات مدیره ذوب آهن اصفهان تصریح

خارجی و کک و همچنین تجهیزات خود نیاز مبرم

میکند و لذا مشکالت پیش آمده در صادرات این

سهم عمده آن کک است با قیمت های جهانی
خریداری می کند.

برای تامین کک مورد نیاز خود ،باید زغال خارجی

ندارد ،ترکیب کرده و انرژی مورد نیاز کوره بلند
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خود را تامین نماید .لذا عدم تامین ارز الزم برای

خرید زغال خارجی ،امکان استفاده از زغال داخلی

وی افزود :هم اکنون پروژه های توسعه حمل و
نقل ریلی کشور کام ً
ال وابسته به تولید ریل ذوب

جبران ناپذیری نیز به روابط صمیمانه تجاری

محصول نیز فراهم شد اما اگر ارزی برای تامین

رئیس هیات مدیره ذوب آهن گفت :مجموعه

را نیز از بین می برد و این امر اشتغال  17هزار نفر

آهن هستند و حتی اخیرا ً امکان صادرات این

و مازندران را به خطر می اندازد و تبعات سیاسی،

تجهیزات الزم نداشته باشیم ،کارگاه تولید ریل نیز

در معادن زغال سنگ استان های کرمان ،سمنان
اجتماعی و امنیتی زیادی به همراه خواهد داشت.

با چالش مواجه می شود.

شدند به دست رقبا می سپارد که این امر زیان

باکشورهای همسایه وارد می کند.

این مشکالت که کیان ذوب آهن اصفهان ،تولید

ملی و اشتغال  14هزار نفر در این شرکت17 ،

احمدیان با اشاره به راه اندازی قریب الوقوع

این مقام مسئول ذوب آهن با اشاره به موفقیت

هزار نفر در معادن زغال سنگ و هزاران نفر به

 800هزار تن در سال جهش تولید ،گفت :راه

گفت :این مجتمع عظیم صنعتی در کنار تامین

هیات مدیره این مجتمع عظیم صنعتی را بر آن

 50درصد محصوالت خود را صادر کند اما این

تدوین کند و اعتراض خود را بیان نماید و در

کوره بلند شماره یک این شرکت با ظرفیت ساالنه
اندازی این کوره به همراه تولید محصوالت مهمی

همچون ریل ،چشم انداز خوبی برای این شرکت
ترسیم نمود اما عدم تامین ارز مورد نیاز ذوب آهن

برای واردات زغال و کک ،این کوره بلند را با چالش

تامین مواد اولیه مواجه می سازد.

های اخیر این شرکت در صادرات محصوالت خود
نیاز داخل ،موفق شده با شناسایی بازارهای جدید،

وقفه در صادرات ،قراردادهای بلند مدت صادراتی

را با مشکل مواجه ساخته و بازارهایی که در شرایط

تحریم به سختی پذیرای محصوالت این شرکت

صورت غیر مستقیم را با خطر مواجه می سازد،
داشت که مصوبه ای برای مراجعه به مبادی ذیربط
صورت عدم دریافت پاسخ مناسب ،از طریق مراجع

قضایی خواسته برحق خود را دنبال نماید.
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رییس هیئت مدیره شستا

مداخله در اقتصاد بازارها موضوعی بسیار پرهزینه

بهشمار میرود که این هزینه از جیب همه خارج شده
و البته منتفعان خاص و محدود خود را دارد .اثرات

رفت و برگشتی قیمتگذاری دستوری را باید جدی

�ق�یمتگذاری دستوری م�خ رب � تول�ید است

گرفت ،چرا که در یک بازار محدود شده ،نتیجه چنین
تصمیمی به سایر بازارها هم سرایت خواهد کرد.

کاهش اعتماد به بازارها از دیگر اثرات نرخگذاری

دستوری است که البته باید تاکید کرد که این

بیاعتمادی حتی میتواند اثرات به مراتب وخیمتری
نسبت به قیمتگذاری در بازارها بر جا بگذارد.

نرخگذاری دستوری میتواند ریسک کاهش
درآمدزایی را به بازارهای مرتبط و بزرگتر تزریقکند

که خود میتواند آینده پیچیده و نامطلوبی را برای
کلیت اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.

مداخله قیمتی که در سالهای اخیر به نرخگذاری

دستوری مشهور شده یکی از این موارد است که اثر

پروانهای برجستهای بر جا گذاشته و این اثر به مرور

بزرگ» در کشور میداند و میگوید :نتیجه

آمده که بعضا درآمد داللها  ۱۰برابر شرکتها و

زمان تقویت میشود .اینکه تصمیماتی خلقالساعه

قیمتگذاری دستوری ،این رویه را یک «سادهلوحی

گستردهای بر جا میگذارد را باید یکی از این موارد

قیمتگذاری کاالها ،زیان تولیدکنندگان و سود

اخذ شده و حتی بدون اثرگذاری واقعی ،اثر روانی

به گفته ترکان ،با قیمتگذاری شرایطی به وجود

صاحبان صنعت فوالد است .ترکان خاطرنشان کرد:

برشمرد آن هم در شرایطی که هر تصمیمی الیههای

هنگفت دالالن است بهطوری که در برخی موارد

مشهود شده و در محاسبات هم میگنجد .از همه

اکبر ترکان ،ضمن انتقاد از برخی اصرارها برای

فوالد کنند و با قیمتی که خودشان تعیین میکنند

یک مدیر دولتی خاص قرار گیرد که بدون توجه به

نظر دقیق در این زمینه باید به دو سال گذشته

شستا خاطرنشان کرد :وزیر صمت باید این مشکلی

پنهان بسیاری دارد که دیر یا زود برای اهالی بازارها

نگرانکنندهتر آنکه حجم بزرگی از اختیارات در دست
اثرات جانبی و تاثیرات رفت و برگشتی و فزاینده آن،

دالالن  ۱۰برابر فوالدیها سود میبرند!

قیمتگذاری دستوری فوالد اظهار کرد :برای اظهار
برگشت .دو سال پیش بازهم برخی مسووالن بر لزوم

به الیههای پنهانی تصمیم خود در مقایسه با شواهد

کاهش دستوری قیمت محصوالت فوالدی و فروش

بنشاند .این موارد واقعیتهایی است که بعضا دیده

همان محصوالت با دو برابر قیمت در بازار فروخته

اکنون نگرانی ما این است که دوباره قیمتی تعیین
شود که باعث شود در این میان داللها اقدام به خرید
در بازار عرضه و به فروش برسانند .رییس هیئت مدیره

را که با قیمتگذاری در بازار ایجاد میشود مدنظر
قرار دهد؛ در واقع باید همواره نگران بود که نتیجه

به نرخی تقریبا مصوب تاکید کردند در شرایطی که

تصمیمهای اتخاذ شده به نفع مصرفکننده خواهد

میشد و نتیجه این تصمیم و تعیین قیمتگذاری،

به گفته وی ،اگر قرار است مصوبهای در راستای

با تغییر در مکانیزمهای رایج آن اثر مستقیمی بر حجم

نرخگذاری کف و سقف قیمت محصوالت ذوبآهن

ابتدا باید مطمئن شد که منفعت این اقدام به جیب

ارکان مختلف تصمیمسازی در برابر تصمیمات

را در بازار آزاد با نرخهای باال بفروشند و در این میان

ظاهری آن تمرکز کرده تا حرف خود را به کرسی

شده ولی بازارها تنها شواهد و خروجیهای آن را
مشاهده میکنند .شواهدی که اغلب دردناک است و

تولید برجا خواهد گذاشت .نکته مهم آنکه مقاومت
متناقض در بازارهای کاالیی اگرچه در نگاه اول جذاب
است و قطعا باید از آن حمایت کرد ،ولی به مرور زمان

اعتماد از کلیت این بازار را محدود میکند که خروجی
آن بیش از همه بر درآمدزایی واحدهای تولیدی قابل

رهگیری است.

زیان تولیدکننده بود .ترکان اظهار کرد :به این ترتیب

باعث شد برخی افراد پس از خرید ،همان محصوالت

تنها برخی فوالدیها بودند که متضرر شدند.

مصرفکننده میرود نه به جیب داللها؛ که متاسفانه
همواره این اقدام به سود دالالن بوده است.

ترکان در پایان به عملکرد بورس کاال اشاره کرد

بزرگ» در کشور هستیم ،گفت :قیمتگذاری به این

بورس وابسته به سیاستهایی است که در سطح

قیمتگذاری دستوری شاهد یک جریان «سادهلوحی

محصوالت در بورس کاال هستیم اما کارکرد این

معناست که تولیدکنندگان باید فوالد تولید کنند اما

کالن اتخاذ میشود ،از این رو بورس کاال همواره

شده فقط به جیب دالالن و واسطهگران برود.

تصمیمات در حوزه تنظیم بازارها ضربهای به فعالیت

اکبر ترکان ،مشاور عالی سابق رئیسجمهور و

■ برخی دالالن  ۱۰برابر فوالدیها سود
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معاون خرید ذوب آهن اصفهان:

خ
�ود� تحر�یمی� ،ب�یشتر�ین ضر�به را �به ف�والد میز� ند
با توجه به اینکه سهم ارز آوری فوالد نسبت به

سنگ آهن به حدود هفت برابر میرسد آیا هنوز هم باید
صنعت ارز آور فوالد مهجور واقع شود؟

معاون خرید ذوب آهن اصفهان در کنفرانس

آنالین معدن گفت :هدفگذاری ما در صنعت
فوالد ،تولید است ،اما این صنعت از تحریمها آسیب

دیده است و البته باید اشاره کرد که خود تحریمی

میلیارد مازاد برای زغال تحمیل میشود .ذوب آهن

دانه بندی  ،تبدیل به کنسانتره شد و موجودی و

این افزایش قیمت و هزینه را پذیرفته است.

روبه کاهش رفت.

اصفهان آگاهانه و با نیت حفظ اشتغال و تداوم تولید

دریافت سنگ آهن دانه بندی مورد نیاز ذوب آهن

وی افزود :عوارض وضع شده برای سنگ آهن

صالحی افزود :کاهش کیفیت مواد اولیه در نتیجه

محمدجعفر صالحی اظهار کرد :شرکت ذوب

شروع شد .اما آیا اجرای آن سبب حرکت چادرملو

وی ادامه داد :ذوب آهن از سال  ۹۸تولید ریل

تولیدکننده به روش کوره بلند در کشور است و به

عوارض چنین سیاستی اتخاذ شده بود .در واقع

بیشترین ضربه را به این صنعت می زند.

آهن اصفهان اولین تولیدکننده فوالد در ایران و تنها
نوعی مواد اولیه مورد نیاز و روش تولید آن با دیگر
فوالدسازان متفاوت است.

به گفته وی ،در کشور به طور متوسط ۴تا

۴.۵میلیون تن کنسانتره زغالسنگ نیاز است که
اکنون بین ۱.۵تا ۱.۷میلیون تن تولید میشود که

از لحاظ مصرف هم به تنهایی پاسخگوی نیاز نیست.

به سال  ۹۶بر میگردد که اجرای آن از سال ۹۸

و گلگهر به سمت فوالدسازی شد یا قبل از وضع

نبود مواد اولیه ناشی از سیاست تبدیل معدنی ها
به فوالدی منجر به مصرف مواد اولیه توسط این

واحد ها گشته و در نتیجه  ،ذوب آهن با ۷۰درصد

توسعه شناسایی پی جویی توسط دولت و بهره

برداری توسط بخش خصوصی انجام میشودگفت:

صالحی گفت :با توجه به اینکه سهم ارز آوری

میرسد آیا هنوز هم باید صنعت ارز آور فوالد

صالحی ادامه داد :ذوب آهن میزبان ۱۴هزار نفر

طرفی ما باید زغالسنگ را الزاما از معادن داخلی

سال ۱۱۰ ، ۹۸میلیون دالر ارز صادراتی خود را به
بانک مرکزی داد که مورد تقدیر بانک مرکزی هم

منجر به درگیرشدن  5استان در مسائل معیشتی و

قرار گرفت .شرکت های معدنی مدعی صادرات هم

خود را از دست میدهند.

داشته اند؟.

اجتماعی نیروی کار خواهد شد و ۱۷هزارنفر شغل

صالحی با اشاره به اینکه در کشورهای در حال

معدن مانند گلگهر یا چادرملو ختم شود .پس وظیفه

ظرفیت تولید بهره نمی برد.

مهجور واقع شود؟ وی افزود :ذوب آهن اصفهان در

فعالیت دارند در نتیجه توقف کک سازی ذوب آهن

اصفهان نصب شده و یا در حال نصب میباشد.

ظرفیت فعالیت می کند و فوالد مبارکه هم از تمام

صالحی ادامه داد :در ذوب آهن اصفهان نمی توان

کشور تهیه کنیم ،زیرا  ۱۷هزارنفر در این بخش

را نهایی کرده و در  5محور ریل تولیدی ذوب آهن

اکتشاف مشابه یک فعالیت تحقیق و توسعه است

فوالد نسبت به سنگ آهن به حدود هفت برابر

دو واحد کک سازی و کوره بلند را متوقف کرد .از

افزایش هزینهها در ذوب آهن رخ داد.

بفرمایند چه سهمی در تامین ارز مورد نیاز کشور

ت به یک
و از هزار مورد تنها یک مورد ممکن اس 

حاکمیت و دولت است که به این بخش ورود کند.

نیروست اما نه از یارانه انرژی برخورداریم و نه از
مزیت سنگ آهن غنی و ارزان .از گاز فرآیندی

استفاده میکنیم و برق مورد نیاز خود را تولید
میکنیم ولی گاز مصرفی نیروگاههای ذوب آهن را

با تعرفه غیر نیروگاهی محاسبه میکنند.اما رسالت
اجتماعی هرگز فراموش نخواهد شد و با همه

وی گفت :از سال  ،۹۷قیمت زغال به قیمت

به گفته وی ،ذوب آهن آخرین شرکت دولتی

نامهربانی  ،انتظار دارد سنگ آهن با قیمت مناسب و

گذاری کمیته پشتیبانی زغال سنگ ،قیمت تداوم

به وجود ذوب آهن موجود شده بود یکی پس از

وی در پایان گفت :زمانی که شرکت از زیان

هر کیلو می شد در حالیکه تا ۳ماهه سوم به صور

بعد از آن به شرکتهای معدنی اعالم شد اگر

شمش فوالد وابسته شده است .اگر با روند قیمت
می یافت قیمت امسال حدود هزار تومان به ازای

متوسط هر کیلو هزارو  ۸۰۰تومان بیشترپرداخت
شده که در نتیجه تا پایان سال هزینه معادل ۱۸۰۰

بود که واگذار شد و معادنی که روزگاری وجودشان
دیگری تعهدات گذشته را فراموش کردند.

قرار است طرح توسعه ای داشته باشید باید واحد

کنسانتره سازی احداث کنید ،در نتیجه سنگ

نه ارزان در اختیار ذوب آهن قرار گیرد.

انباشته خارج میشود به معنای برنامه ریزی درست
مدیریتی بوده است .خروج از زیان انباشته و تولید

سود  ،بدون برنامه و هدف از پیش تعیین شده یا به

عبارتی سوء مدیریت ممکن نیست.
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قیمتگذاری دستوری فوالد ،منافع ملی را به خطر میاندازد

سال سخت «فوالدی»

فـوالد بـه عنوان دومین منبع ارزی بعد از نفت و پتروشـیمی در صادرات کشـور ظرفیت بسـیاری باالیی بـرای ارزآوری

دارد و ایـن در حالـی اسـت که ایـران در تولید محصوالت فـوالدی دارای مزیت رقابتی نسـبت به دیگر کشورهاسـت و

سـهم باالیـی در تولیـد دارد .بـا این شـرایط طبیعی اسـت که هـر عقل سـلیمی حکم میکند تا مسـیر را بـرای روان

شـدن چـرخ این صنعـت هموارتر کنیم نه اینکـه موانعی بر سـر راه آن بگذاریم و راه نفسـش را ببندیـم .صنعت فوالد

مدتهاسـت بـا مشـکالت پیچیده و سـخت قیمتگـذاری و عرضه در بـورس کاال و صـادرات و  ...مواجه شـده و در این

شـرایط بـه دالالن و سـودجویان میدان داده شـد تا از جیب مـردم بگیرند و به کیسـه خود اضافه کنند .سـودجویانی
کـه بـا قیمتگذاریهـای دسـتوری زمینه رانتخـواری برایشـان به آسـانی فراهم شـد و بـا قیمتشـکنی در بازارهای

صادراتـی هـم منافه ملـی را به خطر انداختنـد و هم اینکـه بازارها را خـراب کردند.

قیمتگذاری دستوری در حالی روش تایید

بورس بوده اند ولی عرضه محصول آن موکول به

لفظ قیمتگذاری برای کاالهایی که در بازار رقابتی

آن تاکید دارد و ترجیح میدهد به جای استفاده

نصف شمش خریداری شده هم به صورت محصول

درست نیست و هم با فرآیند ذاتی اقتصاد دچار

شده قیمتگذاری دستوری و مداخله مستقیم در

و ارقام در تمامی مقاطع زمانی در تاریخچه بورس

اتفاق تا چه میزان میتواند باعث توزیع رانت شود

و در یک سال گذشته حتی کمتر از این مقدار

شدهای در اقتصاد نیست که دولت ما همچنان بر

آینده می شده و لذا بارها شاهد بوده ایم که کمتر از

از روشهای علمی دیگر در اقتصاد به روش منسوخ

فوالدی در بورس کاال به فروش نرفته است ( .آمار

بازار و قیمتها متوسل شود .فارغ از اینکه این

موجود است .این رقم در سال جاری فقط  ۳۵درصد

و تولیدکننده و مصرفکننده را با چالشهای بسیار

بوده است ).این رویه رویه و متاسفانه سوار شدن

فوالد بارها و بارها از مدتها پیش نامههای اعتراضی

رقابت منفی را ایجاد می کرده که تولید کنندگان

دادند که تا حدودی تاثیرگذار بوده اما به نتیجه غایی

طریق بورس کاال را از دست بدهند .لذا همانگونه

به وزیر صمت ،خواستار عرضه تمام محصوالت

تیر  ۹۹خود تصریح نموده ،الزم است میزان عرضه

«عادالنه ترین و موثرترین روش برای تعدیل قیمت

مواد اولیه کارخانجات قرار گیرد».

تعارض است.

وحید یعقوبی در گفتوگو با «فوالد» تصریح

کرد :قیمت کاالهایی مانند محصوالت فوالدی ،در

بازار شفاف بورس کاال باید تعیین شود به نحوی که

عرضه کننده قیمت پایه را براساس کیفیت محصول

مواجه کند .در این شرایط انجمن تولیدکنندگان

خریداران شمش بر افزایش های قیمتی آتی این

و راهکاری خود را به مقامات مختلف دولتی ارائه

شمش انگیزه خود برای عرضه هر چه بیشتر از

خریداران آن نیز اعالم قیمت میکنند و برهمین

ختم نشده است .به تازگی نیز این انجمن در نامهای

که کارگروه اصلی تنظیم بازار نیز در مصوبه مورخ ۶

وی با بیان اینکه یک خودتنظیمی در بازار رقابتی

فوالدی در بورس شده و در این نامه آورده است:

محصول فوالدی در بورس کاال مبنای تعیین سهمیه

به نفع مصرف کننده نهایی در گام اول همانا عرضه

از تقاضای کاذب تا توزیع رانت

و شرایط بازار و مولفههای دیگر که مصوبه قانونی
است به بورس کاال اعالم میکند و در رقابتی شفاف

اساس کشف قیمت صورت میگیرد.

در بورس کاال وجود دارد که همه دنیا هم از آن

تبعیت میکنند ،تصریح کرد :این روند از اواخر سال

یَشد
 96تا همین دوسال پیش هم در ایران اجرا م 
ما با جهش نرخ ارزی که رخ داد دولت به جای اینکه

محصول نهایی در بورس و پیوسته و عجین با آن

در همینباره ،مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان

برای کنترل قیمت از طریق عرضه و تقاضا اقدام

بوده که تولید کنندگان شمش ملزم به عرضه در

در دنیا منسوخ شده است ،اظهار کرد :به طور کلی

دستوری اعالم کرد که با تبعات منفی مانند برهم

عرضه مواد اولیه است .متاسفانه تا کنون روال آن
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فوالد با تاکید براینکه روش قیمتگذاری دستوری

کند ،مستقیما وارد بحث قیمت شد و قیمتگذاری
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کاالهایی مانند فوالد که به بازار جهانی وابسته

هستند هم از افزایش نرخ ارز تبعیت نکنند.

راهکار بعدی این است که راه صادرات را هموارتر

کنند .این را یعقوبی میگوید و میافزاید :بعد از نفت
و پتروشیمی ،فوالددومین منبع درآمد ارزی است

بنابراین باید اجازه دهیم صادرات فوالد توسعه یابد

چرا که 30میلیون تن تولید فوالد داریم ،یعنی بیش

از دوبرابر نیاز داخل مازاد تولید وجود دارد که باید

 15میلیون تن صادر شود اما متاسفانه زیرساخت
خوبی ایجاد نشده است.

وی تصریح کرد :حاال به جای اینکه از توسعه

صادرات حمایت کنیم ،موانع مختلفی را در مسیر
صادرات قرار دادهایم .در نهایت اینکه دولت دولت

زدن توازن زنجیره و ایجاد تقاضای کاذب و توزیع

باید مولفههای کالن اقتصاد را کنترل کند تا

به گفته مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان

قیمتگذاری دستوری عالوه بر توزیع رانت و  ...بر

و افزایش اختالف قیمتی بین بورس کاال و کف

این در حالی است که به تازگی نیز رئیس انجمن

نهایی یعنی مردم هیچ سودی نخواهند برد .از سوی

رئیس کمیسیون صنایع و معادن درباره صادرات

اقتصاد دستورپذیر نیست ،قیمتها در بورس کاال

ارز حاصل از صادرات غیر نفتی نیاز مبرم دارد و

میکنند سود هنگفتی به جیب می زنند و رانت

آوری ساالنه ،پس از نفت و پتروشیمی مهمترین

معامالتی را به هم میریزد.

همچون حذف معافیت مالیاتی صادرات فوالد

رانت همراه شد.

قیمت را به نفع مردم کاهش دهد .باور کنیم که

فوالد ،نتیجه قیمت گذاری دستوری توزیع رانت

خالف منافع ملی هم حرکت میکند.

بازار خواهد بود که در این شرایط مصرف کننده

تولیدکنندگان فوالد در نامه  6بندی خطاب به

دیگر ،به دلیل اینکه ساختار نظارتی وجود ندارد و

فوالد نوشته است« :در شرایطی که کشور به تامین

پایین آمده است و عده ای که از بورس کاال خرید

توزیعی نصیبشان می شود که این ،ساختار رقابتی
راهکار چیست؟

صادرات فوالد با پتانسیل بیش از  6میلیارد دالر ارز
منبع تامین ارز کشور به شمار می رود ،طرح مواردی

( تبصره  2ماده  3طرح مذکور) و وضع عوارض

با وجود این مشکالت و برهم زدن تعادل و توازن

صادراتی بر این زنجیره ( تبصره 3ماده  3طرح)

در این فضا ،یعقوبی راهکارهایی هم ارائه میدهد و

برنامه ششم توسعه و تاکیدات مقام معظم رهبری

باید کاری کند که قیمت محصول نهایی معقول و

اقتصاد به نفت است».

بازار بورس کاال و خرید و فروشهای بعضا رانتی

بسیار عجیب و فاقد توجیه بوده و مغایر با اهداف

معتقد است که دولت در مقابل مردم وظیفه دارد و

( مدظله العالی) بر جهش تولید و کاهش وابستگی

مناسب باشد.

وقتی منافع ملی به خطر میافتد!

او ادامه داد :نمیتوان برای کاالیی که رقابتی

از سوی دیگر برخی کارشناسان اعالم میکنند،

مولفههای اقتصاد کالن برنامهریزی کرد .در نتیجه

بورس کاال در سال  ۱۳۹۸بهصورت محصوالت

ذاتی اوست ،کنترل نرخ ارز است تا دیگر کاالها نیز

در بورس عرضه و معامله شده است که این نسبت

مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد تاکید

عبارتی بیش از  ۶۰درصد شمشی که در بورس

نرخ ارز سوی دولت ،بازار دیگر کاالها به ویژه

با قیمت دستوری به نوردکاران داخلی تحویل شده،

است و به دنیا صادر می شود ،فارغ از نرخ ارز و دیگر

فقط  ۲۴درصد از مجموع شمش معامله شده در

یکی از اقداماتی که دولت باید انجام دهد و وظیفه

طویل شامل انواع میلگرد ،تیرآهن ،نبشی و ناودانی

دچار افزایش قیمت نشوند.

در  ۷ماه سالجاری کمتر از  ۴۰درصد است .به

کرد :نمیتوان انتظار داشت در صورت عدم کنترل

معامله شده ،با قیمتهای مدیریتشده یا به عبارتی
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تقاضا.

در بازار آزاد معامله شده و بخشی نیز صادر شده

وی ادامه داد :وقتی اقتصاد رشد منفی دارد و

است.

مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد با اشاره

توان مدیریت اقتصاد وجود ندارد ،دولت نباید در

تمرکز دولت برای کاهش قیمت محصوالت نهایی

سهامی عام است تعیین تکلیف کند .اگر فوالد دچار

باشد نه دیگر حلقههای زنجیره .در واقع تمرکز

است و دولت و مجلس وظیفه خود را به خوبی انجام

بورس دحالت کند و برای محصول شرکتی که

به آدرس اشتباهی که برخی به دولت دادهاند گفت:

افزایش قیمت میشود یعنی اقتصاد دچار مشکل

طبیعی است که باید بر قیمت همان محصوالت

ندادهاند تا بتوانند با برنامهریزی درست و تصویب

تنظیم بازار فوالد به جای اینکه روی میلگرد و

قوانین بازدارنده ،اقتصاد را از منجالب کنونی نجات

تیرآهن و لوله و پروفیل و  ...باشد ،بر روی شمش

فوالد گذاشتهاند در حالی که اگر محصول نهایی
فراوان و در بستر شفاف مانند بورس کاال عرضه

شود قیمت کاهش مییابد و کل زنجیره را کنترل

میکند اما وقتی تمرکز بر شمش فوالد باشد و
این محصول را با قیمت دستوری و ارزان به دست

نوردکاران بدهید ،اتفاق خوبی نخواهد افتاد .سال

 97و  98این اتفاق رخ داد که ارزان ترین شمش
دنیا در اختیار نوردکاران قرار گرفت اما محصول

بورس تنها گزینه روی میز ما
برای شفافیت معامالت است که
براساس مکانیزم عرضه و تقاضا
کشف قیمت شود

و  ...قیمت محصول نهایی را حتی کمتر از شمش

فوالد در بازارهای جهانی ارائه کردند .چون انقدر
رانت توزیع کرده بودیم که همین هم برایشان
صرفه اقتصادی داشت .بنابراین ارز کمتری نصیب

غیرکارشناسی که به شرکت ها ابالغ کرده است

داریم .انجمن هم بارها اعتراض کرده است وهنوز
مشکالت برطرف نشده و امیدواریم آقای رزم

حسینی به طور جدی وارد عمل شود و اصالحات

الزم را انجام دهند.

استفاده از روش نخنما

از سوی دیگر ،یک تحلیلگر بورس نیز با دیدگاه

کشور شد که البته هنوز هم برنگشته است و این

یعقوبی موافق است و با انتقاد شدید از اینکه دولت

میاندازد.

بورس کاال دخالتی داشته باشد ،اظهار کرد :بورس

یعنی چالش اصلی که منفعت ملی را نیز به خطر

این تحلیلگر بورس با اشاره به اینکه مطلع شدم

یکشنبه  18آبان با معاون رئیس جمهور جلسهای
برگزار شد که براین اساس ،مکانیزم بورس را

کاال وجود دارد و مشکالتی درباره سهمیه هایی که

میتوانست شمش فوالد را با قیمت  360دالر صادر

یعقوبی افزود :خریدارن نیز حتی با هزینه تبدیل

در انتظار اتفاقات بهتر

باغانی ادامه داد :هنوز این خبر به صورت رسمی

یَشود ،کف عرضه های
در سامانه بهینیاب ارائه م 

نوردکاران عرضه شد.

میکنند.

یعقوبی هرچند معتقد است پای وزارت صمت از

نهایی به همان نسبت قیمتی به دست مردم نرسید.

کند اما در بورس کاال با قیمت  270تا  280دالر به

نما شده در اداره اقتصاد ،در بازار قیمتها دخالت

پذیرفت ه و اعالم کردند همه امور به بورس سپرده

قیمتگذاری کوتاه شده است اما همچنان در بورس

به عنوان نمونه شرکت ذوب آهن اصفهان که

نباید به هیچ عنوان در قیمت گذاری محصوالت

شود و سقف قیمتی هم برداشته شود.

اعالم نشده است اما قرار شد محصوالت فوالدی

بدون سقف قیمت معامله شود که امیدواریم اتفاقات

بهتری در این بازار رخ دهد.

وی تصریح کرد :مشکل بیشتر محصوالت فوالدی

که در بورس معامله می شود  ،به دلیل ضعف وزارت

صمت و عملکرد آن در سامانه بهینیاب و ارائه کارت
مخصوص ورود به بورس کاال برای خرید محصول

است.

این تحلیلگر بورس با بیان اینکه متاسفانه صنعت

فوالد در این مدت اخیر با مشکالت بسیاری مواجه

بود ،اظهار کرد :به عنوان نمونه به دلیل قیمتگذاری

وی گفت :ضمن اینکه کشورهایی هم مانند عراق

تنها گزینه روی میز ما برای شفافیت معامالت

دستوری کسی محصول عرضه نمیکرد وبنابراین

خطر دیدند ،برای محصوالت ما تعرفه صادراتی

قیمت شود ما چون اقتصاد ما جزو غیرشفافترین

مقاومتهایی برای خارج شدن محصوالت فوالد از

و افغانستان وقتی منافع خود را با این قیمتها در
گذاشتند و بازار محصول نهایی خراب شد.

است که براساس مکانیزم عرضه و تقاضا کشف
اقتصادهای دنیاست ،الیهها واسطههای مختلفی در

عطش تقاضایی ایجاد شده بود .از سوی دیگر

بورس کاال انجام شده بود چرا که منافع برخی در

مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد تاکید

همه بازارها و صنایع وجود دارند که در برابر شفافیت

انجام می شود که مشکل کنونی اختالف قیمت در

علیرضا باغانی با اشاره به مشکالنی که برای

دولت دانست و گفت :یکی از عوامل سقوط بورس

شمش فوالد95 ،درصد قیمت صادراتی ایران است

خبرنگار ما گفت :با افزایش نرخ ارز برخی محصوالت

فوالد بود .به جای اینکه براساس تعقل و تدبیر

کرد :در حال حاضر نیز قیمت ها براساس قیمت پایه
بورس و کف بازار است .قیمت پایه بورس کاال برای

که در واقع درست این است که بورس کاال قیمت

پایه اعالم نکند و عرضه کننده این قیمت پایه را
براساس شرایط بازار اعالم کند.
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مقاومت میکنند.

محصوالت فوالدی در بورس کاال ایجاد شد ،به

یَشد.
بازار شفاف بورس تامین نم 
باغانی بیشتر این مشکالت را ناشی از دخالت
هم همین سقف قیمتی و قیمتگذاری دستوری

فوالدی مانند شمش دچار افزایش قیمت شد و به

برای اصالح قوانین و مقررات تصمیم گیری شود

برای آن تعیین کرد که یعنی مداخله در عرضه و

نتیجه آن توزیع رانت و قویشدن دالالن خواهد بود.

دنبال آن دولت نیز خبطی انجام داد و سقف قیمتی

تصمیمات هیجانی اشتباه مختلف گرفته میشود که
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ماهنامه فوالد گزارش میدهد؛

از دست دادن �بازارهای صادرا� تی �با ج
ا�رای ش�یوه � نامه ف�والد
■ �چ ند صدا�یی دولت و م�ج لس در ساما� ندهی
�بازار ف�والد
■ ح�ج م عرضه م�یلگرد از محل شمش در ف�صل

�پا�ی�یز  34درصد !

■ شمش های عرضه شده در �بورس ک�ج ا ر ف�ته

است؟

شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره

مصرف فوالد در کشورمان ایران به عنوان یک کشور

رشد دارد.

شد و انتقادات زیادی را در پی داشت .مجلس،

کیلوگرم است .اینجاست که میگوییم مصرف فوالد

میلیون تن فوالد امکان پذیر است؟

گران انتقادات خود را در این باب مطرح کردند.

تمام کشورهای توسعه یافته و صنعتی دنیا ،عمدتا

کمی آرمانگرایانه است چراکه تولیدمان بیشتر از

یافته ای در دنیا تولید فوالد خود را کاهش نمیدهد.

باید بیشتر به فکر صادرات باشیم .چون صنعت فوالد

فوالد  28آبان ماه به وزرای صمت و اقتصاد ابالغ

انجمن فوالد ،بورس کاال و کارشناسان و تحلیل

درحال توسعه در بسیاری از شاخصها ،حدودا 230

نقش اساسی در توسعه کشور دارد.

درهمین راستا پایگاه خبری اقتصادآنالین در برنامه

تولید کننده فوالد نیز هستند و هیچ کشور توسعه

صنعت فوالد در ایران با حضور احسان دشتیانه عضو

فوالد یک صنعت استراتژیک است .اگر بخواهیم

اینستاگرامی به نقد و بررسی شیوهنامه و توسعه
هیات مدیره شرکت ذوب آهن اصفهان پرداخت که
شرح این گفتوگو در پی می آید؛

کشورهای تولیدکننده فوالد در دنیا را رتبه بندی

من هم معتقد هستم که رسیدن به افق 1404

مصرف است .اگر قرار است روبه جلو حرکت کنیم،
صنعتی است که اگر تقاضا و بازار نداشته باشد افت

پیدا می کند.

کنیم ،از یک میلیارد و  700میلیون تن تولید فوالد

*جدای از نقش فوالد در اقتصاد کشور ،تأثیر

است یعنی تقریبا  50درصد و بعد از آن کشورهای

فوالد در رشد بازار سرمایه چطور است؟ و این

توضیح مختصری در مورد صنعت فوالد و

در جهان 850 ،میلیون تن مربوط به کشور چین

فوالد یک صنعت مادر محسوب میشود و الزم

ژاپن ،آمریکا ،هند ،آلمان ،کره جنوبی ،بریتانیا ،ایتالیا

ورود آن به کشور بعد ازنیم قرن ،بفرمایید.

*آیا رسیدن به افق  1404و تولید 55

به سزایی در بازار سرمایه دارد.به نظر شما نقش

که آیا این محصول و این گروه محصوالت فلزی

است همین ابتدا به مادر این صنعت یعنی شرکت

و ترکیه بزرگترین تولیدکنندگان فوالد هستند و

توانسته است بعد از ریزش اخیر بورس ،به رشد

به سمت صنعتی شدن است که بیش از نیم قرن

کشور ،امسال به  30میلیون تن رسیده که مصرفمان

پانزده تا بیست درصد بورس ما مربوط به

ب آهن بیرون آمد ،ایران به طور رسمی وارد
بلند ذو 

برنامه توسعه صنعت فوالد در ایران و چشم انداز

آن ،فوالد است .بین بیست شرکت اول بورسی

ذوب آهن اصفهان اشاره کنم که نوساتالژی حرکت

از تاسیس آن می گذرد .اولین چدنی که از کوره
صنعت فوالد شد.

کشور ما در جایگاه دهم دنیا قرار دارد .تولید فوالد در

 17میلیون تن است که دو برابر مصرف ،تولید داریم.

بورس و بهتر شدن اوضاع بورس کمک کند؟

معامالت معدن و صنایع معدنی است که عمده

ترسیم شده برای آن ،تولید  55میلیون تن فوالد

چند شرکت فوالدی قرار دارد .در ایران ،فوالد یکی

شاخصهای توسعه هر کشوری محسوب میشود .به

میلیون تن برای صادرات در نظر گرفته شده است.

بازار سرمایه و جذب سرمایههای مردم دارد .به دلیل

یافته میانگین  400الی  500کیلوگرم ،کشورهای

 350کیلوگرم برای هر فرد است و جالب است که

صنعت فوالد و مصرف آن ،یکی از مهمترین

طور مثال میانگین مصرف فوالد در کشورهای توسعه
در حال توسعه با سرعت باال نیز همین عدد است .اما

است که  34میلیون تن برای مصرف داخل و 21

از مهم ترین صنایع بورسی است و نقش مهمی در

 34میلیون تن مصرف داخل بر مبنای سرانه مصرف

اینکه کامودیتی ها دالر بیس هستند یعنی داراییها،

ما هنوز به این عدد نرسیدیم ولی تولیدمان همچنان

خرید دالر تشویق میشوند تا سهام این شرکتها

فروش و درآمدهایشان ارزی است مردم به جای
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که سهام صادراتی دارند را بخرند.

یک قانونی وجود دارد که
همه در بورس عرضه کنند.
مکانیزم بورس شفاف است.
اما این همه مشکلی که پیش
میآید به خاطر دخالتها
و نامههای که می زنند،
است .برای قانونی کردن این
صحبتها ،کمیته ای تشکیل
میشود که میزان عرضه
داخل ،صادرات ،قیمت ،نحوه
معامله و  ...را تعیین میکند.

اما این صنعت میتواند نقش بیشتری در ریزش

بورس داشته باشد به طور مثال زمانیکه وزیر صمت

و معاون معدنی ایشان طی نامه ای به بورس قیمت
پایه محصوالت فوالدی را از  80به  70درصد CIS

کاهش دادند ،در لحظه فوالدی ها همه منفی شدند

و صنایع فوالدی به خاطر این تصمیمات خلق الساعه
و غیرکارشناسی ریزش شدیدی کرد.

بعد از ابالغ شیوه نامه اولین شخصی بودید

که در توییتر به آن انتقاد کردید و آنرا ضد
صادرات ،توزیع کننده رانت و ایجاد کننده
امضای طالیی دانستید .یک ارزیابی از شیوه

نامه دولت داشته باشید.

شیوه نامه آن جایی که به عوارض صادراتی اشاره

می کند و می گوید که اول عرضه در داخل و اگر

در داخل فروش نرفت میتوانید صادرات کنید ،ضد
صادراتی است .بازار صادرات به این شکل نیست .اگر

کسی با بازار صادرات آشنا باشد از دو سه ماه قبل
قرارداد بلندمدت می بندند .همان لحظه که شیوه

نامه ابالغ شد شرکت ذوب آهن تا سه ماه سهم

صادراتی خود را فروخته بود .میزان نیاز داخل را با
صادرات تنظیم نمی کنند .این مکانیزم بازار است.

اگر زیاد صادر شود و در بازار داخلی کمبود ایجاد
شود ،قیمت در بازار داخل باال می رود لذا صرفه

داخل از صادرات بیشتر می شود و یا بالعکس اگر در

داخل بیشتر عرضه شود قیمت داخل به صورت غیر
واقعی سرکوب و تقاضای بیرونی یا صادرات بیشتر

می شود .

طرح مجلس نیز چنین است .به نمایندههای

مجلس نیز این حرف را گفتیم ،که یک قانونی

وجود دارد که همه در بورس عرضه کنند .مکانیزم

بورس شفاف است.اما این همه مشکلی که پیش
میآید به خاطر دخالتها و نامههای که می زنند،
است .برای قانونی کردن این صحبتها ،کمیته ای
تشکیل میشود که میزان عرضه داخل ،صادرات،

قیمت ،نحوه معامله و  ...را تعیین میکند .به آقای

نهاوندیان در جلسه عرض کردم با این شیوهنامه،
وزارت صمت را به دفتر فروش کارخانجات فوالد

ایران تبدیل میکنید .البته آقای نهاوندیان صراحتاً

گفتند منظور ما این نبوده است .من گفتم شیوه نامه
پر از ابهام است .یعنی یک نفر مسئول در وزارت
صمت ،برداشتی دارد که آن برداشت دقیقاً خالف
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نهاوندیان هم گفتند این حرف منطقی است و باید
هفتگی باشد .دقیقاً همین ماه این اتفاق افتاد .یعنی
کل ماه دسامبر ،قیمت ها براساس هفته آخر نوامبر
بود یعنی 80درصد به  55درصد پایه تبدیل شده

بود ،چون قیمت جهانی باال رفته بود .در سه هفته
اول هیچ رقابتی انجام نشد و همه در کف معامله
شد(استثنائاً این ماه میالدی پنج هفتهای بود .حداقل
شمش که در روز سه شنبه ها بود پنج هفته بود) در

دو هفته آخر همه گفتند که دسامبر تمام می شود،

قرار است براساس شیوه نامه قیمت ها باال برود .دقیقاً

تا مرز هشتاد درصد دو هفته بعد رقابت شد .یعنی به
صورت هوشمند هم رقابت می شود.

در فصل پاییز میانگین حجم عرضه شمش در

امضا کننده شیوه نامه است .ایشان گفتند صادرات

ماه  510هزار تن بوده و حجم معامله حدود 328

این خیلی فرق دارد با این که اول همه را عرضه

توانست صادر شود چرا باید این قدر اضافه تر عرضه

باید مطابقب رکوردهای سال قبل ادامه داشته باشد؛

هزار تن یعنی  64درصد بوده است .این مازاد می

کنید وبعد مازاد را صادر کنید .این با اصل رقابت در

کرد؟ این در حالی است که من اگر عددها را بگویم
اص ً
ال عرضه خیلی از کارخانجات ذوب القایی در

چیزی رقابت کند؟ وقتی کاالیی دو برابر نیاز تولید

فروش به بازار داخل داریم که در بورس نیست .اما

کسی با چه کسی و برای چه رقابت کند؟ آقای قاضی

تن بوده است .چرا میانگین ماهانه میلگرد در فصل

تناقض است.

شما می گویی سقف رقابت باز است .چه با چه

بورس نیستند .تازه وارد می شوند .یعنی کلی هم

میشود و باید این دو برابر را به بورس بیاورند ،چه

حجم عرضه میلگرد در این فصل ،ماهانه  389هزار

زاده هاشمی نائب رئیس مجلس توئیت کردند من با

پاییز این مقدار بوده است؟ مگر  510هزار تن شمش

پایین آوردیم و مشکلی ایجاد نمیشود ،چون سقف

این  389هزار تن توسط شرکت هایی عرضه شده

داران بورسی می دانیم اما آقای قاضی زاده هاشمی

تولید ومصرف می کنند .حجم عرضه میلگرد از محل

کاهش پیدا کند ،مهم نیست؟ چرا خود وزارت

شک نکنید که با این تصمیمات و سیاست ها ،یک

کاال درگیر شود و حتی تقاضای برکناری مدیرعامل

این که فکر کند چطور بهره وری اش را باال ببرد و

شنویم .ما نمیدانیم با چند نفر باید حرف بزنیم.

چطور از این بازار فرار کند.

کسی صحبت کنند.

از 80به  70درصد  CISچیست؟آیا این اتفاق

وزیر صمت صحبت کردم ایشان گفتند ما پایه را

عرضه نشده است؟ الزم به ذکر است که بخش اعظم

رقابت آزاد است .ما رفتار ایشان را دلسوزانه به سهام

که خود مصرفی دارند یعنی شمششان را خودشان

به فکرتان این سوال پیش نیامد که اگر  80به 70

شمش خریداری شده  32تا  34درصد بوده است.

صمت برایش این قدر مهم بوده است که با بورس

بازار غیر واقعی ایجاد کردهایم .تولید کننده به جای

بورس کاال را دادند .متأسفانه از دولت چند صدا می

تولید را بهینه کند ،فکرش را معطوف میکند که

انجمن تولید کنندگان فوالد نمی دانند باید با چه
ایراد دیگر شیوه نامه در ماده یک است که

* نظر شما در مورد کاهش قیمت پایه شمش

باعث ضرر سهامداران نمی شود؟

میگوید که قیمتها براساس هفته آخر ماه قبل

وقتی وزیر صمت شخصا اعالم کرد که باید

هستیم یا یک دسامبر .در یکی باید سه روز عقب

معاون اقتصادی رئیس جمهور بود .ما نفهمیدیم یک

چه فرقی دارد؟ این اولین نقد من به عنوان نماینده

و وزیر صنعت ) ابالغ کرده است .به وزیر اقتصاد ابالغ

میالدی .سوال من این است اآلن  29دسامبر

هفتاد شود ،نه خبری از ستاد اقتصادی دولت و نه

برویم در یکی  33روز عقب ،واقعا آن روز با این روز

موضوعی را یک نهادی به دو نفر (یعنی وزیر اقتصاد

تولیدکنندگان و نماینده انجمن بود .آقای دکتر

شده چون به نوعی متولی بورس است .بورس کاال
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هم با اختیارات هیات مدیره بورس اجرا می کرد .یک

دفعه وزیر صمت که یکی از ابالغ شده ها در آن قانون

است ،گفت که باید قیمت پایه  70شود .بازار سرمایه
از همان روز و لحظه ای که فیلم صحبت آقای وزیر

پخش شد ،منفی شد و جنجال و آشوبی به پا شد.
مثل روز روشن است که با این تصمیمات هیچ نفعی
به مصرف کننده نمی رسد .فقط بازار بورس ریزش

کرد و هنوز هم ادامه دارد و یک نااطمینانی ایجاد
شد و خیلی سخت است تا اطمینان به بازار بورس

برگشت داده شود.

چرا مدیران بزرگترین شرکتهای فوالدی

هیچ اعتراضی به تصمیم وزیر نکردند؟ و حتی

وزیر اعالم کرد که مدیران شرکت های فوالدی
اعالم آمادگی برای کاهش قیمت پایه کردند؟

این موضوع به بنگاه داری دولت برمیگردد .دولت

باید بنگاه های اقتصادی را واگذار کند .دستور صریح

آقای رئیس جمهور هم این بود که سهم دولت به

دولت باید بنگاه های

اقتصادی را واگذار کند.

دستور صریح آقای

رئیس جمهور هم این

بود که سهم دولت به

زیر چهل درصد بیاید که
البته با آزادسازی سهام

عدالت این اتفاق خود به

خود می افتد.

آزاد سازی بکند .چون من دشتیانه انتقاد می کنم؟
چرا مدال افتخار را به ذوب آهن نمی دهند که این
قدر در راستای سیاست های دولت عمل می کند؟

نکته بعدی این است که فرض کنید یک صنعتی
یارانه گاز می گیرد ،اوالً برای همه صنایع قیمت گاز
برابر است .ما باید این را به رانت تبدیل بکنیم به

یک قسمت دیگر زنجیره بدهیم؟ گاز را گران کنید
و پولش را به مردم بدهد .چرا این را می خواهیم

رانت کنیم؟ در مورد کارگر ارزان نیز ما در کشورمان

چیزی به نام ارزش پول ملی داریم .دولت ها معموالً

در چهار سال اول این را سرکوب می کنند و در چهار
سال دوم جهش می کند .برای همین قدرت خرید
مردم یک جایی باالتر از تورم است که این خود را در

قانون تجارت هم مدیران نسبت به تضییع حقوق

حقوق کارگر هم نشان می دهد .چرا سال 94و95

در مقابل حقوقی که از وی تضییع شده از مدیرعامل

کردند این حرفها مطرح نشد؟ مگر قیمت ملک نصف

سهامداران مسئول هستند .یعنی سهامدار می تواند

که قیمت جهانی فوالد نصف شد و فوالدسازان ضرر

و هیات مدیره شکایت کند.اما چیزی که بیشتر از

شد؟ مگر به فوالدسازان یارانه اضافه دادند؟ گفتند

وزیر اقتصاد است.

دو هزار تومانی که هزار تومانی شده بود را برگردانند؟

همه برای ما عجیب است سکوت آقای نهاوندیان و

قیمت جهانی است .مگر کاری کردند که قیمت فوالد

شرکتهای مطرح فوالدساز بخواهند به پیشنهاد و

*یکی از صحبتهایی که راجع به فوالد

این ها همه شعار است برای این که مردم خوششان

قیمت پایه محصوالتشان را پایین بیاورند ،چه اصراری

فوالد با براساس قیمت های جهانی باشد؟ مگر

است؟ واقعا چه کسی آرزویش یک شاخه تیرآهن

زیر چهل درصد بیاید که البته با آزادسازی سهام
عدالت این اتفاق خود به خود می افتد .فرض کنید

توصیه ( نه حتی دستور) وزیر صمت توجه کنند و
است بورس قیمت پایه را برای بقیه پایین بیاورد.

میشود این است که می گویند چرا قیمت

فوالدسازان حقوق کارگر ،انرژی ،مواد اولیه را

به قیمت جهانی میخرند؟ بحث این است که

بقیه واحدهای کوچک و متوس فوالدی می توانند
قیمت پایه خود را تعیین کنند .مث ً
ال شرکت ذوب

چرا وقتی هیچ چیزی براساس قیمت جهانی

من از هیات مدیره شرکت ذوب آهن دفاع می کنم

براساس جهانی باشد؟

آهن با مدیریت آقای یزدیزاده واقعاً تالش کردند.

چون موضع بسیار خوبی گرفت .رییس هیات مدیره

شرکت یادداشتی در خصوص این دخالتها و اثرات
آن نوشت ،آقای یزدیزاده در مورد منع صادرات

محصوالت ذوب آهن به گمرک نامه زدند .ذوب آهن
پای منافع سهامداران خود ایستاده است .من مثال از

خودمان می زنم که خودمان را مشمول نمی شود،
فرض کنید ذوب آهن حقوق سهامدار را مالحظه

نکند و قیمت پایه را چهل درصد جهانی قرار دهد.
چه اصراری است که بورس قیمت پایه کل فوالد را

تعیین کند .اگر مشکل این است که ما همین اآلن
اعالم می کنیم مسئله حل شده است .قانون بورس

می گوید هر شرکتی می تواند خودمختار کاهش نرخ

بدهد .البته اگر مدیر فوالدی توجیهی نداشته باشد
حتماً به کمیته تخلفات بورس می رود .شرکت های

بورسی تابع قانون بورس هستند .براساس ماده 141

بیاید .یک شاخه میلگرد یا تیرآهن آرزوی مردم
است؟ سطح آرزوهای مردم در حد مرغ و تخم
مرغ است .اص ً
ال مردم هیچ جای این قصه نیستند.

واسطه ها و بنده هستم .می گویند قیمت تمام

نیست ،توقع دارید قیمت محصوالت فوالدی

شده فوالدسازان  3800تومان و قیمت فروششان

من با مثال ذوب آهن ثابت می کنم اگر معاونان

اولیه تولید شمش است پنجاه درصد قیمت شمش

سه میلیون تن تیرآهن در بورس عرضه شده که

بفروشیم ،پول آهن اسفنجی آن شش هزار تومان

کرده است .کل تولید میلگرد حدود ده میلیون تن

شمش است؟ وای به حال آن کشوری که وزارت

تن بوده است .چرا شرکتی که سهمش پانزده درصد

حال آن کشوری که وزارت صمت آن بگوید شصت

عرضه ذوب اهن در بورس که بیشتر از بقیه بوده است

پروژه انتقال آب از خلیج فارس به استان کرمان به

که مبتنی بر سیاست های دولت پیشین بوده ،بیشتر

هفت میلیون تن به ده میلیون تن رسیده است در

نیز دارد .وقتی زلزله ای می آید از ذوب آهن تیرآهن

این حرف ها مبنای منطقی ندارد و این ها را کاش ما

باید از ذوب آهن تشکر کنیم و ذوب آهن می تواند

برای آن باشد.

 12000تومان است.چرا؟ آهن اسفنجی که ماده

وزرا گفته باشند این دو به هم ربطی ندارد .امسال

فخوز است .همین اآلن شمش را دوازده هزار تومان

یک میلیون تن یعنی یک سوم را ذوب آهن عرضه

است .چطور می گویند  3800قیمت تمام شده

در کشور بوده و سهم ذوب آهن یک و نیم میلیون

صنعتش بگوید تولیدکننده نباید سود کند .وای به

است بیش از سی و پنج درصد عرضه کرده است؟

هزار میلیارد سود کردند ،این سودها کجا رفته است؟

یارانه انرژی(گاز و برق) نمی گیرد .نیروی مازاد هم

استان یزد ،نیروگاه ،توسعه فوالد مبارکه ،چطوری

از بقیه است .تیم فوتبال و مسئولیت های اجتماعی

مبارکه؟ با همین طرحهای توسعه ای .هیچ کدام از

و میلگرد ارزان می گیرند .چرا وزیر اعالم نمی کند ما

بتوانیم به صورت کارشناسی بگوییم و گوش شنوایی
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عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگو با ماهنامه فوالد؛

ه� نامه ف�والدی دولت منط ق
طرح م�ج لس در م ق
�ی� تر است
�ا�یسه �با ش�یو 
توزیع رانت نجومی:
بهدلیل دخالت دولت
در تعیین قیمت پایه
محصوالت فوالدی
که حدود  ۵۰درصد
ارزانتر از نرخهای
جهانی است ،حدود
۸۰هزار میلیارد تومان
معادل دو برابر بودجه
یارانه نقدی کشور،
رانت توزیع میشود.
روزهای پایانی آبانماه سال جاری ،محمد

فعال در زنجیره فوالد شامل شمش ،اسلب ،انواع ورق

نیاز صنایع پایین دستی و رعایت برنامه اعالمی در

«ساماندهی عرضه و تقاضا زنجیره فوالد» را ابالغ

مکلفند محصوالت تولیدی خود را طبق برنامه

منوط به عرضه هفتگی در بورس کاال مطابق مفاد

کنند .هر گونه فروش خارج از بورس ،ممنوع و به

در ماده دیگر این ابالغیه آمده است که هرگونه

نهاوندیان ،معاون اقتصادی رییس جمهور ،آییننامه
کرد .در متن نامه نهاوندیان به فرهاد دژپسند ،وزیر
اقتصاد و دارایی و علیرضا رز م حسینی ،وزیر صنعت،
معدن و تجارت  19 ،ماده برای ساماندهی زنجیره

هفتگی ،جهت فروش داخلی در بورس کاال عرضه
منزله فروش خارج از شبکه محسوب میگردد .وزارت

ماده ( )8است.

فروش محصوالت خریداری شده از بورس کاال (غیر

عرضه و تقاضای فوالد در  ۵بخش قیمت ،ساماندهی

صمت مکلف است برنامه منظم مقادیر عرضه هفتگی

از مقاطع طویل) در بازار خارج از بورس کاال ممنوع

نظارت تعریف شده است.

سه ماه یکبار تهیه و ابالغ کند.

الزم جهت نظارت بر این بند را ایجاد نموده و در

طرف تقاضا ،ساماندهی طرف عرضه ،صادرات و
در بخش هایی از این ابالغیه آمده است:

قیمت پایه محصوالت فوالدی ضریبی از قیمت

منطقهای شمش و محصوالت فوالدی در آخرین
هفته ماه میالدی قبل از ماه عرضه محصول در بورس

در بورس کاال را برای هر واحد تولیدی به صورت هر
همچنین در ماده بعد آورده است که وزارت صمت

بوده و سازمانهای نظارتی موظف هستند شرایط
صورت تخلف خریداران ،آنها را به مراجع قضایی

مکلف است جهت عرضه مواد اولیه قبل از شمش

معرفینمایند.

بورس کاال برنامهریزی نماید.

اعم از شمش ،اسلب ،میلگرد ،ورق گرم و سرد 80

(سنگ آهن ،کنسانتره ،گندله و آهن اسفنجی) در

براساس شیوه نامه قیمت پایه محصوالت فوالدی

کاال که در نشریه متال بولتن منتشر میشود ،است.

ستاد اقتصادی دولت در ماده  10شیوهنامه عنوان

درصد قیمت منطقه  CISبا تسعیر نرخ نیما تعیین

قبل بر اساس اعالم سامانه سنا ( )sanarate.irدر روز

موظف هستند در اولین عرضه بعد از نهایی شدن

باوجود اینکه شیوهنامه تنظیم بازار فوالد هنوز

در ماده سه این دستورالعمل آمده است؛ وزارت

به عرضه محصوالت خود در بورس کاال اقدام کنند.

انتقادات زیادی مواجه شد و واکنش مجلس و انجمن

نسبت به اصالح ظرفیتها و تعیین مقادیر نیاز واقعی

نظر وزارت صمت تعیین میشود .در صورت عدم
مجاز نمیباشد.

همچنین میانگین موزون نرخ ارز حواله نیما هفته
قبل معامله در بورس کاال است.

صمت مکلف است ظرف  2ماه از ابالغ این شیوهنامه،
کلیه واحدهای تولیدی در سامانه بهینیاب اقدام

کرده است کلیه خریداران شمش ،اسلب و ورق گرم
معامله ،مطابق برنامه اعالمی وزارت صمت ،نسبت
زمان تحویل برای هر محصول و نوع قرارداد بر اساس

عرضه محصول ،معامله ابطال و تحویل مواد اولیه

شده است.

به طور کامل اجرایی نشده است ،اما پس از ابالغ با
تولیدکنندگان فوالد را به دنبال داشت .برای مثال،

انجمن تولیدکنندگان فوالد در نامهای به اسحاق

جهانگیری ،معاون اول رئیسجمهور هشدار داد که

کند .همچنین خرید اسلب ،شمش و انواع ورقهای
فوالدی صرفاً توسط واحدهای تولیدی مندرج در

طبق ماده  12شیوه نامه ،سیاست دولت در زنجیره

طالیی ،توزیع رانت ،کاهش صادرات فوالد و همچنین

در ماده هشتم شیوهنامه فوالد ،کلیه واحدهای

کشور ،همزمان با اطمینان از تأمین مواد اولیه مورد

ایجاد امضاهای طالیی ،توزیع رانت نجومی و کاهش

سامانه بهین یاب مجاز است.

16

و مقاطع طویل (میلگرد ،تیرآهن ،نبشی و ناودانی)،

بورس کاال است .صادرات محصوالت زنجیره فوالد،
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فوالد ،افزایش ارزش افزوده و صادرات زنجیره فوالد

اجرای شیوهنامه فوالد ،عاملی برای ایجاد امضاهای
ریزش بازار سرمایه خواهد شد .نمایندگان مجلس نیز

Scientific-Cultural-Social Magazine
Esfahan Steel Company

دیگر به این موضوع و این امر که دو طرح مذکور،

همراستا یا منافی هم هستند ،تصریح کرد :همانطور
که اشاره شد ،دو طرح اشتراکات بسیاری دارند ،اما

تصمیمگیری درخصوص شیوهنامه فوالدی دولت به
وزارت صنعت ،معدن و تجارت سپرده شده است.

جدی اضافه کرد :این در حالی است که برای طرح

فوالدی مجلس ،کمیتهای درنظر گرفته شده است تا

برخی از موارد مطرح شود و پیشبینیهایی صورت
گیرد .کمیته رصد و پاالیش فوالد از اعضای دستگاهها

و نهادهای مختلف تشکیل شده است و همگی،
نماینده خود را دارند .در این کمیته ،نمایندههای
وزارت صمت ،قوه قضاییه ،سازمان بورس ،وزارت

اقتصاد و امور دارایی ،انجمن نوردکاران ،معادن و
فوالدیها حضور دارند .بدیهی است که تصمیمات
اتخاذشده درکمیته رصد و پاالیش فوالد ،منطقیتر

بوده و با هماهنگی بیشتری گرفته میشوند .اما در
ارزآوری صادرات فوالد را از تبعات این آییننامه

ابهامات و تناقضات متعدد اجرایی و قانونی:

فوالدی در بیانیهای با حمایت از دستورالعمل جدید

مالی که قیمتگذاری کاالهای پذیرفته شده در

دانستند این در حالی است که انجمن نوردکاران
دولت ،اعالم کرد با اجرای شیوهنامه تنظیم بازار فوالد،
رانت در این بازار محدود خواهد شد.

شیوهنامه فوالدی دولت ،ناظر و پیشنهاد دهنده تنها
وزارت صمت است.

این شیوهنامه با قانون توسعه نهادهای و ابزارهای

وی اظهار داشت :همزمانی طرح فوالدی مجلس

بورس کاال را منع کرده است ،مغایرت دارد .مغایرت

طرح مجلس حدود چهار ماه پیش از ابالغ شیوهنامه،

با دستورالعمل شورای رقابت برای تنظیم بازار ورق

و شیوهنامه تنظیم بازار فوالد دولت ،درست نیست و
در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در دست بررسی

ایرادات مجلس از شیوهنامه فوالدی دولت به

گرم و همچنین الزام عرضه با قیمت تکلیفی برای

بوده است .درواقع شیوهنامه به نوعی از طرح مجلس

ایجاد امضاهای طالیی :ب ه دلیل وجود ابهامات

قیمت روز تهیه میکنند نیز به چشم میخورد.

صمت پس از طرح مجلس ،شیوهنامه را ابالغ کرد و

به وزارت صمت و همچنین عدم تعیین کمیته یا

طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فوالد مجلس و

صمت ،پیشنهاد شده و در دست بررسی بود.

و اختیارات ،احتمال ایجاد امضاهای طالیی از سوی

کشور خواهند داشت.

شرح زیر است:

و تناقضات اجرایی متعدد ،اعطای اختیارات گسترده

کارگروهی برای پایش و نظارت بر این مسوولیتها
مجلس داده شده است.

کارخانههایی که مواد اولیه خود را از بازار آزاد و با

بهطور کلی آسیبشناسی مجلس نشان میدهد
شیوهنامه فوالدی دولت ،اثر منفی بر بازار سرمایه

گرفته شده است ،نه طرح فوالدی از شیوهنامه .وزارت

این طرح پیش از انتصاب رزم حسینی به عنوان وزیر
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درخصوص

تغییر قیمت پایه شمش از  80درصد به  70درصد

علی جدی ،عضو کمیسیون صنایع و معادن

 CISو تغییر ناگهانی قیمتها از سوی وزیر صمت

دولت و طرح فوالدی مجلس به ماهنامه فوالد گفت:

موجب ایجاد سردرگمی در بازار میشود .درمجموع

توزیع رانت نجومی :بهدلیل دخالت دولت در

مجلس شورای اسالمی درخصوص شیوهنامه فوالدی

درصد ارزانتر از نرخهای جهانی است ،حدود ۸۰هزار

باوجود اینکه طرح فوالدی مجلس با شیوهنامه تنظیم

ما در کمیته رصد و پاالیش فوالد ،پیشنهادی را مبنی

کشور ،رانت توزیع میشود.

زیادی دارد ،اما در قیمت پایه باهم متفاوت هستند.

خود کمیته مطرح کردیم و تغییر و نوسانات زیاد

تعیین قیمت پایه محصوالت فوالدی که حدود ۵۰

میلیارد تومان معادل دو برابر بودجه یارانه نقدی

بازار فوالد که توسط دولت ابالغ شده است ،اشتراکات

کاهش ارزآوری صادرات فوالد :ب ه دلیل

وی افزود :اعتقاد ما بر این است که اگر طرح

منوط کردن مجوز صادرات به کسب اطمینان از

خواهد شد .باوجود برخی از مقاومتها ،درصدد

مانعتراشی برای صادرات شمش فوالدی از طریق
تامین نیاز داخلی ،کاهش ارزآوری از سمت صادرات
رخ خواهد داد .این در حالی است که بیش از سه برابر
نیاز کشور به مقاطع طویل فوالدی ،ظرفیت ایجاد

شده است.

فوالدی مجلس اجرا شود ،بخشی از مشکالت حل
تبدیل طرح فوالدی دولت به قانون هستیم تا بسیاری

از موانع رفع شوند .عضو کمیسیون صنایع و معادن
مجلس شورای اسالمی درخصوص همزمانی ابالغ

شیوهنامه فوالدی دولت و ورود مجلس با ارائه طرحی

گفت :من با باال بودن قیمت پایه ،مخالف هستم .زیرا

بر تصمیمگیری درخصوص قیمتهای پایه تنها در
قیمت پایه را منطقی نمیدانیم.

علیرضا رزم حسینی ،وزیر صمت باوجود قول خود

به مجلس مبنی بر کاهش قیمت فوالد ،قیمت پایه
را به جای قیمت محصوالت فوالدی کاهش داد .این

در حالی است که قیمت فوالد در کشور براساس

نرخهای جهانی تعیین میشود و نرخ جهانی نیز در
حال رشد است.
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مدیر اقتصادی و سرمایهگذاری ایمیدرو در گفت وگو با ماهنامه فوالد:

نحوه پیادهسازی شیوهنامه ساماندهی فوالد
مغایر با اهداف اصلی طرح است
شـیوهنامه سـاماندهی عرضـه و تقاضـا زنجیـره فـوالد ،در پنـج بخـش قیمت ،سـاماندهی

تقاضـا ،عرضـه ،صادرات و نظـارت بـر آن در روزهای پایانی آبان ماه سـال جاری ابالغ شـد.

شـیوهنامهای کـه از همان ابتدا بـا مخالفت انجمن فوالد ایـران و فعاالن بازار سـرمایه روبهرو

شـد .شـرکتهای تولیدکننـده فـوالد نیز بـا انتشـار گزارشهایی در سـامانه کدال نسـبت
ی کردنـد .به گفتـه مخالفـان این شـیوهنامه
بـه آثـار قیمتگـذاری دسـتوری ،شفافسـاز 
کاهـش مبنـای تعییـن قیمت شـمش و میلگرد بـه  ۸۰درصد قیمـت منطقه  CISبا تسـعیر

نـرخ نیمـا و کاهـش ۵درصد قیمـت پایه آن درصـورت معامله نشـدن ۵۰درصـد محصوالت

عرضـه شـده در ۳عرضه متوالـی در شـرایط رکود بـازار ،موجب کاهـش صـادرات و درآمد

شـرکتهای تولیدکننـده فـوالد میشـود و از طـرف دیگر رانت زیـادی را نصیب واسـطهها

خواهـد کـرد .در همین راسـتا ،امیر صباغ مدیر اقتصادی و سـرمایهگذاری سـازمان توسـعه
و نوسـازی معـادن و صنایـع معدنی ایـران( ایمیـدرو) در گفتوگو بـا ماهنامه فـوالد به نقد

و بررسـی اثرات دسـتورالعمل سـاماندهی عرضـه و تقاضا زنجیـره فوالد پرداخته اسـت که
شـرح آن در پـی میآید؛

مدیر اقتصادی و سرمایهگذاری ایمیدرو هدف

و اجرای آن میگذرد اشکالت بسیاری به آن وارد

تنظیم بازار را ندارند .اما ایران تنها کشوری است

تقاضای زنجیره فوالد عنوان کرد و گفت :شیوهنامه

نماینده معاون اقتصادی رئیس جمهور ،نمایندگان

قیمت ،تنظیم کننده بازار و توزیع کاال استفاده

نماینده انجمنها و بخش خصوصی در آن حضور

که وظیفهاش کشف قیمت است با ساختار نهادی

ناشی از اجرای آن هست را بررسی کنند تا شاید

را با هم مخلوط کنیم ،ایرادات بسیاری آشکار

اصلی شیوهنامه دولت را ساماندهی عرضه و
ساماندهی زنجیره فوالد به گونهای طراحی شده
است تا نگرانیهای قانون گذاران ،دولت ،صنایع
باالدست و پایین دست را برطرف کند .ماهیت

این دستورالعمل بسیار خوب است اما آنچه اهمیت

دارد ،نحوه پیاده سازی و اجرایی شدن آن است.

صباغ افزود :ممکن است شیوهنامهای بد باشد

ولی بسیار خوب پیاده سازی شود و یا بالعکس،

میتواند خوب نوشته شود اما به قدری بد اجرایی
شود که ماهیت خوب آنرا زیر سوال ببرد .برهمین
اساس نحوه پیاده سازی شیوهنامه از سوی دولت و
وزارت صنعت ،معدن و تجارت مهم است .به نظر
من باید زمان برای اجرایی شدن آن بدهند ،چرا

که در همین حدودا یک ماه و نیمی که از ابالغ
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شده است .لذا کمیتهای تشکیل شد که در آن
وزرای اقتصاد و دارایی و صنعت ،معدن و تجارت،
دارند و تالش می کنند تا ایرادات یا اشکاالتی که

منجر به اصالح بندهایی از شیوهنامه شود .امیدوارم
تا پایان دی ماه خروجی کار کمیته شفاف شود و

نگرانیهای که در این خصوص وجود دارد ،از بین
برود.

که از بورس کاال به عنوان مرجع تعیین کننده
میکند .زمانیکه ساختار شرکتی مانند بورس کاال
مانند وزارت صمت که وظیفهاش تنظیم بازار است

میشود .از آنجا که یکی از وظایف دولت تنظیم بازار
است ،سعی میکند در کار بورس کاال نیز دخالت

کند به نحوی که جهت گیری قیمت آن خواسته
سیاستگذاران باشد.

وی ضمن اشاره به عرضه تمام محصوالت زنجیره

صباغ به یکی از مزیتهای شیوهنامه که عرضه

س مخصوصا بورسهای
کرد :هدف از تشکیل بور 

و اظهار کرد :اما همین روش ایراد دیگری دارد و

و در هیچ کجای دنیا بورسهای کاالیی ماموریت

مازاد عرضه دارند ،در بورس عرضه میشوند .وقتی

فوالد در بورس کاال (باالدست تا پایین دست) بیان

کاالیی در دنیا ،ایجاد شفافیت و کشف قیمت است

کل محصوالت در بورس کاال است اشاره داشت
آن این است که خیلی از کاالها با علم به اینکه
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وقتی قیمت سنگ آهن
در حال اصالح است،
دولت نیز باید بودجه خود
را اصالح کند و حقوق
معادن متناسب با شرایط
به روز شود و دولت
پکیجی پیشنهاد کند که
هم ساختار اصالح شود و
هم منافع دولت و مردم
در این فرایند اصالح
حفظ شود.

قیمت پایه  80درصد جهانی تعیین میشود ،باعث

ثبات درعرضه و تقاضای زنجیره فوالد باشیم.

دارد مانند بیلت و میلگرد قیمت رشد نکند یا ثابت

صادراتی برای شرکتهاست یعنی مشخص میکند

مثل ورق گرم و سرد ،شاهد جهش قیمت خواهیم

در داخل عرضه و  40درصد را صادر کند .فوالد

میشود که در زنجیرههایی که مازاد عرضه وجود
بماند اما در زنجیرهای که کمبود عرضه وجود دارد
بود حتی باالتر از جهانی.

وی تصریح کرد :ایراد دیگری هم که به شیوهنامه

وارد است در خصوص صادرات است .هدف

شیوهنامه تسهیل صادرات فوالد بوده است اما در

نحو ه پیاده سازی آن میبینیم که صادرات محدود

به گفته صباغ ،کارگروه در حال تعیین سهمیه

که هر شرکت به طور مثال  60درصد از تولید را
ایران طی دو سال آینده به شدت به بازارهای

صادراتی وابسته میشود چراکه درحال حاضر تولید
و ظرفیت کشور در حال رشد است و بایستی این

مازاد صادر شود.

بیشتر به سمت سنگ آهن درحال حرکت است.
بررسی صورتهای مالی شرکتهای بزرگ معدنی
مانند چادرملو در کدال نشان میدهد که سود این

فوالد را پیگیری کند و ورود مجلس میتواند کار را

پیچیدهتر کند و اگر ایراداتی در طرح مجلس باشد،
برای اصالح آن باید قانون تغییر یابد که فرآیند

لذا بایستی وزارت صمت مشکالت شیوهنامه را به
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است و امیدواریم

تولید و تولیدکننده است .مجلس شورای اسالمی

کمیته پیگیری ایرادات را شناسایی کند تا شاهد

سود در زنجیره در حال توزیع شدن است حتی

این سیاست داشته باشند .به نظر من وقتی قیمت

سخت و زمانبری خواهد بود .لذا طرح مجلس،

درستی شناسایی و برطرف کند که این خواسته

خوبی است اما در نظر داشت که در حال حاضر

طرح مجلس برای فوالد گفت :به نظر من ترجیح

است که منتظر تایید از سوی وزارت صمت است اما

ساختار بازرگانی شرکتها با مشکل مواجه میشود.

به طور کل باالدست در بورس کاال گفت :این اتفاق

می شود سود از سوی فوالدسازان به سمت معدنی

این است که خود دولت سیاست های تنظیم بازار

عرضه در بورس کاال معطل ماندهاند .با این شرایط

وی در پایان ضمن اشاره به عرضه سنگآهن و

مدیر اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان توسعه

شده است .به طور مثال در حال حاضر  150الی

به خاطر یکی از بندهای شیوهنامه و اصرار بر یک بار

صادرات و تولید داخل حمایت کند.

شرکتها در مقایسه با فوالدسازان ،حدودا دو برابر

و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در مورد

 160میلیون دالر محصول روی کشتی در بندر

همین شیوهنامه بازار فوالد را تنظیم کند تا از

دست دولت را در تنظیم بازار می بندد و به زیان

باید به دولت اختیار کامل دهد تا در چارچوب

است و با عرضه آنها در بورس و افزایش قیمت ،باعث

ها هدایت شود بدون اینکه مردم و دولت منفعتی از
سنگ آهن در حال اصالح است ،دولت نیز باید

بودجه خود را اصالح کند و حقوق معادن متناسب

با شرایط به روز شود و دولت پکیجی پیشنهاد کند
که هم ساختار اصالح شود و هم منافع دولت و
مردم در این فر ایند اصالح حفظ شود.
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فوالد مردان ذوب آهن با تکیه بر توان
داخلی و اراده خود ،تولید ریل ملی

را در دستور کار خود قرار دادند که با

تولید آن در شرکت ذوب آهن ،صنعت
حمل و نقل ریلی کشور از واردات این
محصول استراتژیک بی نیاز شد .به

طوری که عالوه بر تامین ریل خطوط
راه آهنکشور ،صادرات آنرا نیز در
برنامه دارند .همچنین با دستیابی

به دانش تولید ریلهای با کیفیت و

استاندارد جهانی ،ساالنه از خروج

بیش از  ۱۵۰میلیون دالر ارز از کشور
جلوگیری شده و برای بیش از هزار

گزارش ماهنامه فوالد از تولید ریل ملی در ذوب آهن؛

تولید ریل ملی مطابق با استانداردهای بینالمللی

صرفهجویی ارزی  150میلیون دالری
با تولید ریل در ذوب آهن اصفهان

نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم

اسشغالزایی ایجاد شده است.

با توجه به اینکه

شرکت ذوب آهن اصفهان در مورد ریل تولید

استانداردهای بینالمللی

شرکت ذوب آهن قدمهای اولیه را برای تولید ریل

است گواهینامه استاندارد

تولید ریل با کیفیت و مطابق با استانداردهای

برعهده گرفتند که شرکتهای معتبری در بازرسی

 1395با تولید ریل  46E2مطابق با استاندارد

تولیدی در ذوب آهن گذاشتند .ریل یک محصول

ریل ذوب آهن تمامی

را پاس کرده است ،توانسته

ملی ایران و پروانه کاربرد
عالمت

استاندارد

این

محصول را از سوی معاون رئیس جمهور و رئیس
سازمان ملی استاندارد ایران دریافت کند.

براساس این گزارش ،شرکت ذوب آهن برای

شده در ذوب آهن ،توضیح داد :از اوایل دهه ،70

فرانسه کیفیت ریل  46E2را کنترل میکرد اما از

برداشت و در مراحلی نیز موفق به تولید شد اما

شرکتهای  IEIو  SGSاین مسوولیت مهم را

بینالمللی و شناخته شده اروپایی،از اواخر سال
 EN13674پارت  1شروع شد که عمال برای

زمانی که شرکت به سمت تولید ریل  60E1رفت،

هستند و آنها نیز مهر تایید بر کیفیت ریل
استراتژیک است و هر کشوری قادر به تولید آن

نیست .اما کشورهایی هم که تولید میکنند ،اگر

قطارهای باری استفاده میشد.ازاواخر سال 97و
اوایل سال  98عم ً
ال تولید ریل  60E1مطابق با

از نظر کیفیت مناسب نباشد ،میتواند برای جان

قطارهای پرسرعت استفاده میشود .آخرین

کیفیت و استانداردهای آن دقت شود .مدیر کیفیت

تولید و تست ریل تجهیزات بسیار پیشرفتهای

همان استاندارد آغاز شد که این نوع ریل برای

ریلی است .یکی از شاخصهای توسعه یافتگی،

موردی که مطابق استاندارد  EN13674تولید

فراگیر شرکت ذوب آهن ادامه داد :شمش فوالدی

یا همان مترو استفاده میشود.

میشود و با استفاده از کنورتورهای ال پی و تبدیل

نصب کرده که تضمین کننده امنیت حمل و نقل
توسعه زیر ساختهای حمل و نقل است که

اصلیترین و مهمترین آن ،حمل و نقل ریلی است
که در ایران جای توسعه بسیار دارد و به همت
ذوب آهن و تولید ریل ملی امید است هر چه

شده ،ریل  49E1بوده که برای قطارهای شهری
ذوب آهن سه نوع محصول را مطابق استاندارد

مردم مشکل ایجاد کند به همین دلیل باید روی

که ریل از آن تولید میشود ،در ذوب آهن تولید

چدن به فوالد در قسمت  LFعملیات متالورژی

 EN13674که بسیار سختگیرانه و معتبر اروپایی

ثانویه انجام میشود .مرحله بعدی قضیه  VDیا

در همین راستا ،با سید حسین دیباجی مدیر

تولید شدهاند .شرکتهای تردپارت براساس نظر

جمله هیدروژن که به صورت اخص مطرح است،

ملی که در این شرکت تولید شده است ،به

عنوان نماینده مشتری بر کنترل کیفیت ذوب

از  PPM 2.5بیشتر باشد ،باعث تولید نیتروژن

کیفیت ذوب آهن بسیار خوب و معتبر است اما

همچنین اکسیژن را به زیر  PPM 20با مرفولوژی

بیشتر حمل و نقل ریلی توسعه پیدا کند.

کیفیت فراگیر ذوب آهن اصفهان در مورد ریل
گفتوگو نشستهایم .شرح این گزارش را در زیر
بخوانید؛

سید حسین دیباجی مدیر کیفیت فراگیر
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و مطابق با آخرین ورژن آن مربوط به سال ،2017
خریدار روند تولید را کنترل کردند .یعنی به
آهن ،کنترل بوده است با توجه به اینکه کنترل

براساس قرارداد و نظر مشتری ،بازرس سوم را

وکیوم دگازین است که گازهای تحت خال من

را به حداقل میرساند برای اینکه اگر هیدروژن

می شود که میتواند باعث شکستگی ریل شود.
مناسب از نظر شکل و ابعاد اکسیدهایی که در
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ذوب آهن در تولید ریل ملی بسیار حمایت

شده است تا دیگر واردات ریل صورت نگیرد و به

تولید داخل اهمیت داده شود.

سعید رسولی مدیرعامل راه آهن جمهوری

اسالمی ایران در گفتوگو با خبرنگار ماهنامه
فوالد نیز به استاندارد بودن ریل ذوب آهن تاکید

کرد و گفت :خوشبختانه ریل ملی از سال گذشته

در پروژههای راه آهن جمهوری اسالمی مورد
استفاده قرار گرفته است و همه استانداردهای بین
المللی را پاس کرده است .وی افزود :تنوع محصول

شرکت ذوب آهن از سال گذشته تا به امروز بیشتر

فوالد ایجاد می شود ،میرسانند .شمش ها بعد از

معایبی وجود داشته باشد ،کامال مشخص میشود

شده و با مسیری که در پیش گرفتهاند ،هم

میشود( .شمشها باید یونیک باشند یعنی شماره

سیستمهای کامپیوتری آمد ،ریجکت میشوند و

صادرات داشته باشند.

باشند برای اینکه برای ردیابی بسیار مهم است که

در ادامه واحد کنترل کیفیت شرکت نیز پس

شده است و تنوع خطوط مختلف ریل هم برای

بتوانیم ردیابی کنیم ).در داخل کوره نورد این

مشتری به صورت آنالین چک میشوند .در کلیه

یا سوزنی تکمیل شده است و هیچ محدودیتی

روی تک به تک ریلها شماره یونیک ثبت میشود

چه نوردی ،این مراحل را به دقت چک میکنند و

وی به پروژههایی که ریل ذوب آهن در آن بکار

در حال حاضر ریلهایی که به بیرون فرستاده

ریل دیگری که به تازگی در ذوب آهن تولید

اردبیل به شبکه ریلی ،پروژه چابهار به زاهدان ،یزد

آن به  36متر افزایش پیدا خواهد کرد .ریلهای

اولین بار در خاورمیانه توسط شرکت ذوب آهن

اسالمی و وزارت راه و ترابری برای انبوهسازی

است و تولید آن بسیار سخت است و مطابق با

مسیرهمدان به سنندج و  ....قرار است از ریل ملی

شماره یونیک خاص دارند .بعد از صافکاری که بر

ریل جز لوازم جانبی خط ریل است .در جاهایی

آهن اعالم کرده است که ریل تولید میکند و خط

آزمون میشوند که با سیستمهای لیزر ،ابعاد

دهد ،از ریل سوزنی یا زبانه استفاده میشود .بر

اقتصادی باشد .اگر قرار باشد از ریل ملی حمایت

داریم که به صورت اتوماتیک و آنالین و مطابق

ماشین کاری در کارگاههایی که از ما خریداری

کامال منتفی باشد ،باید تولید خود را به حدی

صورت آنالین صورت میگیرد که میتواند عمق

مارک فوالدی که در این ریل استفاده میشود

اسالمی ،شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل

شماره گذاری و شاخه بندی به واحد نورد ارسال

و ریلهای معیوب پس از این که نتیجه بر روی

میتوانند نیاز داخل را تامین کنند هم در منطقه

ذوب ،شاخه و چندمین شمش شاخه را داشته

اصالحات الزم صورت میگیرد.

بتوانیم ریل را کنترل کرده که اگر مشکلی داشت

از این مرحله ،مجدد به صورت رندوم با توافق

شارژ میشود و پس از طی کردن پروسه نورد ،بر

مراحل بازرسان کیفیت ذوب آهن چه فوالدسازی

ندارند.

که این کد هر ریل را از ریل دیگر جدا میکند.

پس از آن به دست مشتری میرسد.

رفته است ،اشاره کرد :در پروژههای اتصال استان

میشوند  18متری است که در آینده نزدیک طول

میشود ،سوزنی یا ریل زبانه است.این ریل را برای

به اقلید از ریل ذوب آهن استفاده میشود و انشاله

 18متری براساس درخواست راه آهن جمهوری

اصفهان تولید میشود که این یک ریل غیرمتقارن

پروژه ادامه مسیر کرمانشاه به خسروی ،ادامه

ریل است .هر کدام از این ها براساس استاندارد

استانداردهای  EN13674قسمت دوم است .این

استفاده کنند .آنچه که مسلم است ،وقتی ذوب

روی ریلهای تولیدی صورت گرفت ،وارد مرکز

که قطار می خواهد از خط خارج یا تغییر خط

مستقل دارد ،باید تولید آن به میزانی باشد که

ریل به صورت آنالین کنترل میشود .راستا سنج

روی این ریل نیز یک سری عملیات حرارتی و

کنیم و ذوب آهن انتظار داشته باشد واردات ریل

استاندارد کنترل میشود .بازرسی سطح هم به

میکنند ،انجام و بعد مورد استفاده قرار میگیرد.

برساند که جوابگوی نیاز راه آهن جمهوری

 R260است که بسیار معتبر در تولید ریل است.

و نقل و وزارت راه و ترابری باشد.

ریل را از نظر عیوب چک کند.به طور کامل اگر

تکنولوژی ریل در شرکت ذوب آهن ملی

انواع ریلهای  UIC60و  ،U33ریل مترو و زبانه

به تدریج کل نیاز داخلی را تامین میکنند.
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شیوهنامه ابالغی دولت که با عنوان

"ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره

فوالد" در اواخر آبانماه از سوی

معاونت اقتصادی دولت به شرکتهای
فوالدساز و صنایع پایین دستی آنها
ابالغ شد ،طی دو ماه اخیر فراز و

آ�یا اصالحات �بر

نشیبهای بسیاری داشت و در ابتدای

امر مورد اعتراض شدید از سوی فعاالن

ش�یوه � نامه

صنعت فوالد قرار گرفت؛ تا جایی که

انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران طی

نامهای به معاونت اول ریاست جمهوری
خواستار تغییر و اصالحاتی در شیوه
نامه ابالغی دولت شد.

اعمال خ
�واهد شد؟
برای تدوین یک دستورالعمل مناسب جهت تنظیم

مقرر کرده است ،همه محصوالت باید در بورس

اکنون بعد از گذشت نزدیک به  2ماه از ابالغ

امر است شخصی که مواد اولیه خود را از بورس

برخی از ایرادات وارده ،مورد تایید دولت و وزارت

نیز در بورس عرضه کند ،در غیر اینصورت سهمیه

بازار فوالد استفاده میکرد.

شیوه نامه و برگزاری این جلسات ،به نظر میرسد

صمت قرار گرفته و تالش برای تسهیل روند

صادرات فوالد انجام میشود؛ عضو هیات مدیره

انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در خصوص
آخرین اقدامات انجام شده در خصوص اجرای

فوالدسازان به موارد مطرح شده در شیوه نامه،

از جمله کاهش صادرات ،عرضه همه محصوالت

در بورس کاال ،تعیین قیمت پایه پایینتر از نرخ
جهانی ،به وجود آمدن رانت و امضای طالیی ناشی
از اجرای این شیوه نامه و ....جلسات متعددی

میان فعاالن صنعت فوالد با وزیر صمت ،همچنین

تعدادی از معاونتهای وی از جمله معاونت معدنی
وزارت صمت برگزار و قرار بر اصالح شیوه نامه
گذاشته شد؛ در واقع اقدامی که در ابتدای امر

دولت باید انجام میداد و از نظرات کارشناسان،

تولیدکنندگان و مصرف کنندگان زنجیره فوالد
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کاال خریداری میکند باید محصول نهایی خود را
خرید وی مورد بررسی مجدد قرار خواهد گرفت تا

دالیل عدم عرضه آن مشخص شود.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد

ایران با اشاره به اینکه عرضه همه محصوالت در

شیوه نامه گفته است :بحث اجرایی شیوه نامه

بورس در حال انجام است و ساز و کارهای آن تهیه

وزیر صمت و معاونان وی به ویژه معاونت معدنی

خود در بورس کاال عرضه میکنند یا خیر گفت :به

در دستور کار بوده و طی جلسات اخیری که با

به گزارش ماهنامه فوالد ،بعد از اعتراض

کاال عرضه شوند؛ در واقع مبنای شیوه نامه بر این

وزارتخانه داشتیم ،برخی از موارد همچون بحث

ت صمت مورد
صادرات توسط معاونت معدنی وزار 
بررسی مجدد قرار گرفته است .البته طبق شیوه

نامه صادرات منوط به عرضه در بورس است ،به
این شکل که اگر کاال وارد بورس شد و تقاضا برای

آن وجود نداشت ،تولیدکنده این موضوع را باید

اعالم کند تا بتواند محصول خود را صادر کند.

به گفته نادر سلیمانی ،در سال جاری بین 12تا

 14میلیون تن مازاد تولید در فوالد وجود دارد که
باید صادر شود ،اکنون نیز شیوه نامه مورد مطالعه
قرار گرفته تا روشهای صادراتی تسهیل شوند.

سلیمانی ادامه داد :شیوه نامه ابالغی دولت

شده ،درباره اینکه آیا نوردکاران نیز محصوالت

نظر میرسد نوردکاران نیز به این موضوع متعهد
شدهاند تا محصوالت خود را در بورس عرضه کنند،
اما بحثی که اینجا وجود دارد در خصوص صادرات
است؛ به این شکل که اگر تقاضا برای محصوالت

عرضه شده در بورس وجود نداشت آنها میتوانند
تقاضای خود را برای گرفتن مجوز صادراتی ارائه

کنند.

سلیمانی درباره تفاوت قیمتی عرضه شده در

بورس کاال و نرخ صادراتی این محصول نیز که

در شیوهنامه آمده ،اظهار کرد :همه فعاالن صنعت

فوالد باید متعهد به اجرای شیوهنامه باشند؛ چراکه

سیاست و اولویت شیوهنامه اشباع و تامین تقاضای
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بازار داخلیست .اینکه محصول ۲۰درصد زیر
قیمت منطقه  CISدر کشور عرضه شود ،در واقع

محصول با قیمتی مناسب به دست مصرف کننده
نهایی خواهد رسید.

به گفته عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان

فوالد ایران ،آنچه که در شیوهنامه مورد تایید بوده،

این است که مصرفکننده داخلی از کاهش

قیمتها منتفع شود.

نگاهـی بـر انتقـادات وارد شـده بـر

شـیوهنامه

دولـت

به گفته کارشناسان صنعت فوالد ،اجرای شیوه

نامه ابالغی دولت ،تاثیرات منفی زیادی بر صنعت
فوالد کشور خواهد داشت .یکی از مهمترین

ایرادات وارده به شیوه نامه ابالغی دولت ،تعیین

قیمت پایه است؛ چراکه بر اساس شیوهنامه قیمت

صادرات فوالد منوط به عرضه هفتگی در بورس

سبب شده تا صنعت فوالد بیش از پیش دچار

تعیین شده ،این در حالی است که کشورهای

ریزیهای منظم و بلندمدت جهت شناسایی بازار

فشار دولت به فوالدسازان و تنگ کردن عرصه

محدودیت زمانی عمال صادرات را متوقف خواهد

دستی فوالد که همان نوردکاران هستند ،یکی

پایه معادل  80درصد قیمت فوب منطقه CIS

شده در حالیکه فرآیند صادرات نیازمند برنامه

سردرگمی شود .از جهت دیگر وارد شدن تمامی

حوزه  CISبه دلیل اعمال تعرفه آنتی دامپینگ

و حضور مداوم در بازارهای رقابتی است و این

پایینتر برای فروش صادراتی هستند؛ همچنین

کرد .از طرف دیگر با توجه به شرایط تحریمی ایران

مبدأ چین بوده و این کشور بزرگترین تولیدکننده

برخی از تولیدکنندگان فوالد ،محصوالت خود را

ضریب  80درصد و مالک عمل قراردادن قیمت

زمینه صادرات برای آنها وارد شود خسارات جبران

از سویی دیگر با درنظر گرفتن قیمت جهانی

(دولت در این شیوه نامه وزارت صمت را مکلف

به بر هم خوردن توافقات بین شرکتهای معدنی

صادراتی محصول در بنادر ایران و ایجاد اختالف

و تکمیل ظرفیتهای خالی صنایع پایین دستی

در تامین مواد اولیه شرکتهای فوالدی و کاهش

دهد که صادرات شمش فوالدی در سال جاری

و حاشیه سود این شرکتها را تحت تاثیر قرار

از طرف اتحادیه اروپا مجبور به ارائه قیمتهای
بیشترین آمار واردات محصوالت فوالدی کشور از

برای آنها به دلیل تامین نیاز واحدهای پایین
دیگر از ایرادهای مهم به شیوه نامه دولت است.

و همچنین دیگر موارد مرتبط با اقتصاد کشور،

در ماده ، ۹وزارت صمت را به برنامه ریزی

و صادرکننده فوالد در دنیاست ،بنابراین قراردادن

تا پایان سال پیش فروش کرده اند و اگر خللی در

کنسانتره ،گندله و آهن اسفنجی در بورس کاال

حوزه  CISعادالنه نخواهد بود.

ناپذیری برای آنها به همراه خواهد داشت.

فوب و تخفیف 20درصدی درمقایسه با قیمت

کرده است تا به منظور جلوگیری از خام فروشی

قیمتی فاحش در این بخش نیز باید مورد بررسی

(مقاطع طویل فوالدی) به نوعی برنامه ریزی انجام

در کنار تعیین قیمت پایه توسط دولت،

نسبت به سال گذشته 20درصد کاهش یافته و

مجدد قرار گیرد.

در خصوص عرضه مواد اولیه شامل سنگ آهن،
مکلف کرده ،اما بدیهی است تغییرات احتمالی در
شرایط عرضه این محصوالت در بورس کاال منجر

و فوالدی شده و میتواند منجر به به عدم پایداری

تولید در این شرکتها شود .همچنین عملکرد مالی
دهد.

یکی دیگر از ایرادات وارد بر شیوه نامه ،کاهش

محصوالت فوالدی را جایگزین صادرات شمش

کردن شرکتهای تولیدکننده به عرضه تمام

در واقع قوانین ذکرشده در شیوه نامه برای

در کنار تمامی موارد ذکر شده ،مابقی بندها و

در حالی مطرح میشود که اکنون میزان تولید

شرایطی اعمال شده است که قیمت محصوالت در

مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی نیز برای

میزان صادرات فوالد در کشور و به نوعی مجبور

کند).

محصوالتشان در بورس کاالست؛ این موضوع

جلوگیری از صادرات محصوالت فوالدی در

محصوالت فوالدی به ویژه شمش تقریبا  2برابر

زنجیره فوالد در بازار جهانی با روند روبه رشدی

انجام شده ،تنها  15میلیون تن آن به مصرف

جهت ارزآوری برای کشور باشد؛ اما اصرار بر

صادر شود.

شده محصوالت از سوی دیگر که مجلس شورای

سخن آخر...

ماده های شیوه نامه از سوی فعاالن صنعت فوالد

آنها تهیه و به وزارت صمت ارائه شده است؛ اکنون

مصرف داخلی است و از  30میلیون تن تولید

در حال افزایش بوده و میتواند فرصت مناسبی

داخلی رسیده و مابقی ان مازاد تولید است و باید

جلوگیری از صادرات ،همچنین کاهش قیمت تمام

انجام خواهد داد؟

الزم به یادآوری است ،طبق شیوه نامه فوق،

اسالمی آن را دنبال میکند ،همه در کنار یکدیگر

ابالغی دولت را اصالح و اجرایی کند؟

نکته اینجاست که وزارت صمت برای بهبود شرایط
در بازار فوالد و به تعادل رساندن آن چه اقداماتی
آیا میتواند به بهترین نحو ممکن شیوه نامه
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رونـق هـر چه بیشـتر صـادرات فوالد بـا حمایت
از زنجیـره تولیـد این محصول میسـر اسـت
�بال های ف�والدی در �خ دمت صادرات غ
��یر� فن�تی
ایـران بـرای تبدیـل شـدن از وارد کننـده فوالد بـه صادر کننـده این محصـول اسـتراتژیک ،راهی بـه درازای بیـش از نیم قرن

پیمـوده و اکنـون در پـی ارتقاء جایـگاه خود در بیـن صادرکننـدگان بزرگ فوالد جهان اسـت .غلبه بر مشـکالت تولیـد ،تامین

مـواد اولیـه ،برطـرف کـردن نیازهای صنایـع پائین دسـتی و گشـایش بازارهـای صادراتـی توفیقاتی بوده اسـت کـه مدیران و
دسـت انـدرکاران صنعـت فوالد کشـور بـا برنامه ریزی هـای کالن ،سـرمایه گذاری هـای عظیم و همـت واال به آن دسـت یافته
انـد .بایـد بر ایـن نکته تاکیـد کرد که صنعـت فوالد ضمـن ایجاد فرصت هـای بی نظیر توسـعه و اشـتغالزایی ،با رشـد صادرات

و ارزآوری ،عصـای دسـت اقتصـاد ایران در روزهای سـخت تحریـم بوده اسـت .در این گزارش نقطـه نظرات فعـاالن اقتصادی و
کارشناسـان صنعـت فـوالد را دربـاره فرصت هـا و چالشهـای این صنعـت ،نقش صنعـت فـوالد در افزایش صـادرات غیرنفتی،

افـق پیـش روی فوالد ایـران و راهکارهـای افزایش صـادرات فوالد ،مـی خوانید.

اوج گیـری صـادرات فـوالد ایران بـا وجود

در سال  98بالغ بر  20میلیون تن محصوالت

مجموع صادرات فوالد ایران در سال گذشته بالغ

داده های آماری منتشر شده توسط انجمن

در کشور تولید شده که رشد  ۶درصدی تولید

بنا به اعالم انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران،

که صنعت فوالد کشور در سال  ۹۸حرکت رو

اسفنجی نیز به عنوان یکی دیگر از محصوالت

صادرات فوالد کشورمان در سال قبل حدود ۶

افزایش داشته و به حدود  ۲۸میلیون تن رسیده

میانی رشد قابل توجه  ۲۶درصدی را نسبت به

کشورمان نیز در سال  ۹۸با افزایش چشمگیر ۲۲

فوالدی کشور ما نیز در سال گذشته افزایش

محدودیـت هـای تحریمی

تولیدکنندگان فوالد ایران حکایت از آن دارد
به رشد در خور تحسینی داشته است .بر اساس

این آمارها تولید محصوالت فوالد میانی کشور از

جمله شمش ،بیلت ،بلوم و اسلب در سال گذشته

با رشد حدود  ۱۰درصدی نسبت به سال  ۹۷به

 ۲۷میلیون و  ۲۴۰هزار تن رسیده است .همچنین
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فوالدی شامل ورق ،میلگرد ،لوله و پروفیل و ...نیز

این محصوالت را به نمایش می گذارد .تولید آهن
صنایع فوالد در سال گذشته بیش از  ۶درصد

است .بر اساس آمارهای این انجمن ،صادرات فوالد

درصدی رکورد جدیدی خلق کرده به نحوی که

بر  ۱۰میلیون و  ۳۶۳هزار تن بوده است.

سهم صادرات فوالد میانی کشور از مجموع کل

میلیون و  ۹۰۸هزار تن بوده و صادرات فوالد
سال  97تجربه کرده است .صادرات محصوالت

حدودی  ۱۶درصدی داشت و به  ۳میلیون و ۴۵۵
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هزار تن رسید.

بیشترین رشد صادرات صنایع فوالد کشور در

سال  98به صادرات آهن اسفنجی اختصاص داشت

که با افزایش  ۷۷درصدی به  ۹۴۲هزار تن رسید.
آمارهای درخشان صادرات فوالد در سال 98

در حالی به دست آمده است که محدودیتهای
تحریمی تحت کارزار فشار حداکثری آمریکا بر
صنایع فوالد کشور در این سال به اوج رسید و
غلبه بر این محدودیت ها افتخار دیگری برای

صنعت فوالد و اقتصاد ایران است.

تاثیـر اولیـه کرونا بـر صنعت فـوالد چین و

با کنترل پاندمی کرونا در چین سرانه تولید و مصرف فوالد در این کشور به عنوان غول اول
فوالدسازی جهان دوباره افزایش پیدا کرد.

پیامدهای آن

بررسی افق پیش روی تولید و صادرات فوالد

ایران بدون آگاهی از تحوالت بازار جهانی این

محصول مهم صنعتی ،میسر نیست .کیوان

زمانی اتفاق افتاد که چین توانست در سه ماهه

وی افزود :مساله دیگری که بر قیمت جهانی

فوالد و سنگ آهن ،وضعیت تولید و صادرات فوالد

درحالی بود که سایر کشورهای رقیب کماکان به

های عظیمی است که باز هم کشور چین برای احیا

جعفری طهرانی تحلیلگر ارشد بازارهای جهانی
جهان در سال  2020را این گونه توضیح میدهد:

سوم  2020کرونا را کامال کنترل کند و این
شدت درگیر این بیماری بوده و هستند .برای مثال

صنعت فوالد جهان در سال  2020به شدت تحت

هندوستان سومین فوالدساز بزرگ جهان هنوز هم

دنیا و بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده

فوالدسازان بزرگ اروپا نیز بهتر از هند نیست.

کشور از دسامبر  2019درگیر بیماری کرونا شد.

و مصرف فوالد در این کشور به عنوان غول اول

تاثیر پاندمی کرونا قرار گرفت .چین اقتصاد دوم
فوالد جهان ،کانون اولیه این ویروس بود و این

این پاندمی در ژانویه و فوریه  2020در این کشور
به اوج رسید و به نقاط دیگر جهان هم تسری
پیدا کرد .همه گیری کرونا ،بحران اقتصادی و افت
شدید قیمت فوالد در چین و دیگر کشورهای مهم

تولیدکننده این محصول در جهان را در پی داشت

و در حقیقت یک شوک بزرگ به بازار جهانی
فوالد وارد و تقاضا و قیمت فوالد کاهش شدیدی

را تجربه کرد.

شـوک جدیـد بـازار جهانـی فـوالد بـا

افزایـش تولیـد و مصـرف فـوالد در چیـن

به گفته جعفری طهرانی ،غافلگیری بعدی

به شدت درگیر کرونا است و وضعیت آمریکا و
با کنترل پاندمی کرونا در چین سرانه تولید

فوالدسازی جهان دوباره افزایش پیدا کرد.

فوالد در سال  2021تاثیر گذار خواهد بود طرح

و بهتر است بگوئیم احداث مسیرهای جاده ابریشم

کلید زده است .برای تکمیل این مسیرها که با
عبور از کشورهای مختلف از پاکستان و آسیای

میانه و قفقاز و جنوب اروپا گرفته تا مسیرهایی
که به بنادر دریای عمان و جنوب آفریقا منتهی
می شود ،زیربناهای جاده ای و ریلی و بندری باید

احداث شود و این امر به معنای نیاز به مقادیر

بر این اساس قیمت فوالد در جهان با فشار

بسیار عظیم فوالد است .طبعا این وضعیت بازار

بینی می شود این مسیر صعودی در  2021نیز با

کشور ما نیز می تواند تا حدودی از این فرصت

تقاضای چین دوباره به مدار صعودی افتاد و پیش

افت و خیزهای اندک ادامه داشته باشد.

به این مساله این را هم بیفزائید که در سال

 2021با روند کنونی واکسن کرونا ،شاهد خیز
دوباره اقتصادهای بزرگ و افزایش تقاضای فوالد

خواهیم بود.

مسـتعد شـدن بازار جهانـی و ایجاد فرصت

هـای جدیـد بـرای صـادرات فـوالد ایران

جهانی فوالد را مستعد افزایش قیمت می کند و
خصوصا در سه  -چهار ماه آینده برای افزایش

صادرات فوالد خود بهره مند شود.

تامیـن سـنگ آهـن؛ بـزرگ تریـن چالش
صـادرات فـوالد ایران

این تحلیلگر ارشد بازار جهانی فوالد با بیان

این که چالش بزرگ صنایع فوالد ایران برای

افزایش صادرات و رشد سهم خود در بازار جهانی
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از مجموع صادرات کشور در سال گذشته سهم

حدود  10درصدی داشته و در سالجاری نیز با
شدت گرفتن تحریم تا ابتدای پائیز صادرات فوالد

نسبت به سال قبل با کاهش مواجه شده است.
سوال اینجاست که افزایش ظرفیت صادرات فوالد

ایران چگونه حاصل شده و چه ویژگی های مثبتی
موجب ایجاد مزیت صادراتی برای فوالدسازان

ایرانی شده است؟

مزیـت هـا و حاشـیه سـود صنایـع فـوالد
ایـران نسـبت رقبا

صنعت فوالد ایران به سبب بهره مندی از انرژی ارزان ،فناوری بومی سازی شده و حمایت

دولت از مزیت رقابتی نسبت به سایر صادرکنندگان فوالد جهان  -صادرکنندگان هم سطح
ایران و نه غولهای این صنعت مثل چین  -برخوردار است.

تامین مواد اولیه است ،گفت :در طرح جامع فوالد

نقش فوالد در صادرات غیرنفتی ،تفاوتهای
صنعت فوالد ایران با صنایع فوالد سایر کشورها

شمار می رود با این حال این صنعت تفاوت های
فوالدسازی جهان دارد و به همین نسبت انتظار

زنجیره صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی

بیشترین کسری کشور برای توسعه صنایع فوالد
وجود ظرفیت مازاد در تولید کنسانتره و گندله

میرود نقش صنعت فوالد در افزایش صادرات،

کشور و صنایع پائین دستی و در نگاهی کالن تر،
داشته باشد ،نقطه نظرهای قابل تاملی دارد.

به دلیل کمبود سنگ آهن نمی توانیم از ظرفیت

اقتصاد غیرنفتی و تحرک بخشی به صنایع پائین

وی در این باره توضیح میدهد :صنعت فوالد

و این کمبود در کنسانتره و گندله به کسری 11

نگاهی به نمای کلی صادرات ایران در سال 98

بومی سازی شده و حمایت دولت از مزیت رقابتی

کنسانتره و گندله خود به طور کامل استفاده کنیم

دست نیز متفاوت از سایر کشورها باشد.

ایران به سبب بهره مندی از انرژی ارزان ،فناوری

میلیون تنی تبدیل می شود .تحریم ،بُعد مسافت

حکایت از آن دارد که بر اساس اظهارات مسئوالن

نسبت به سایر صادرکنندگان فوالد جهان -

رقیب بسیار بزرگ و تشنه ای در بازار جهانی به

سال گذشته بالغ بر ۴۱میلیارد و  ۳۷۰میلیون دالر

این صنعت مثل چین  -برخوردار است .به عالوه

صادرات فوالد در سال  98در داده های آماری

زنجیره ارزش خود را تکمیل تر و وابستگی خود

و مشکالت حمل و نقل در کنار وجود مشتری و

اقتصادی ،ارزش دالری مجموع صادرات کشور در

نام چین هم مانع بزرگی است که تولیدکنندگان

بوده است .با وجود آن که آمار رسمی از ارزش

از استرالیا ،برزیل ،شیلی و حتی قزاقستان تامین

گمرک منعکس نشده اما ارزش مجموع صادرات

فوالد در ایران بتوانند سنگ آهن مورد نیاز خود را

کنند .بنابراین اگر ایران خواستار افزایش صادرات
فوالد و گرفتن سهم بیشتر از بازار فوالد صادراتی

فوالد کشور در سال  98از سوی مرکز پژوهش

های مجلس حدود  4میلیارد دالر برآورد شده

جهان است باید برای غلبه بر چالش تامین سنگ

است .در هفت ماهه ابتدای سالجاری نیز صادرات

سـهم قابل توجه فـوالد در سـبد صادراتی

 ،hellenicshippingnewsحدود  1/5میلیارد دالر

صنعت فوالد در کشور ما جزو صنایع مادر به

به این ترتیب می توان گفت صادرات فوالد

آهن تمهیدات اساسی بیندیشد.
کشو ر
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هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره

و مزیتهایی که این صنعت می تواند برای اقتصاد

اساسی با سایر صنایع فوالد در کشورهای مطرح

در سنگ آهن و بالغ بر  22میلیون تن است و با

علیرضا کالهی صمدی فعال اقتصادی و عضو

شماره 264

بهمن 99

فوالد ایران بر اساس اطالعات منتشر شده در

تخمین زده می شود.

صادرکنندگان هم سطح ایران و نه غولهای
این صنعت طی سال های اخیر با وجود تحریم

را به خارج کمتر کرده است .چنانچه به سرمایه

گذاریهای عظیمی که در این صنعت انجام شده

نظر کنیم و برخی بی تدبیری ها از جمله احداث
اغلب صنایع فوالد در مناطق کم آب و دور از

بنادر و مبادی صادراتی را به دیده اغماض بنگریم،

می توان گفت این صنعت از مستعدترین صنایع
کشور برای تحرک بخشی به صادرات غیرنفتی و

همچنین ایجاد رونق در صنایع پائین دستی است.
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معاونت معدنی شرکت فوالد مبارکه اصفهان:

�بحران � تأم�ین مواد اول�یه ج
�د�یست
بخش خصوصی توان انجام اکتشاف و ایجاد تحول در این حوزه را دارد

معاونت معدنی شرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت:

در ایران که یک کشور معدنی است بیشتر باید روی

پیشرو در این حوزه دارد.

طیب نیا ادامه داد :در حال حاضر در حوزه سنگ

وی ادامه داد :شرکتهای معدنی اگر به جای توسعه

در انتهای زنجیره در حوزه اکتشاف ،سرمایهگذاری

مباحث اکتشاف وقت گذاشته شود و تبادلنظر انجام

آهن افق چشم انداز برنامه  ۵۵میلیون تن است،

میکردند به مراتب وضعیت بهتری داشتیم .اکنون

محمدیاسر طیب نیا در کنفرانس آنالین معدن

شده به مراتب بیشتر است اما برای این  ۵۵میلیون

و نشان میدهد که سیاستگذاریهای گذشته اشتباه

حال محدودیت منابع مالی و بودجه برای اکتشاف

تا  ۱۸۰میلیون تن سنگ آهن نیاز داریم ،لذا با کسری

وی گفت :سرمایه گذاری در ابتدای زنجیره

به گفته طیب نیا ،برای توسعه پایدار باید حداقل

شدت سودآور است و به هیچ عنوان قابل مقایسه با

گیرد.

اظهار داشت :بحران تامین مواد اولیه جدیست اما بااین

وجود ندارد؛ همچنین بخش خصوصی توان انجام
اکتشاف را دارد اما باید انگیزه برای آنها ایجاد شود.

همچنین مساوات در ارائه فرصتهای معدنی با عدالت
در ارائه فرصت ها جایگزین نشود.

به گفته وی ،شرکتهای معدنی بزرگ باید برای

سرمایهگذاری در اکتشاف معادن ترغیب و هدایت و
حتی مکلف به سرمایه گذاری در اکتشاف شوند.

به گفته وی ،عمده ذخیره های معدنی در

محدوه عمق  ۵۰۰تا هزارمتر است و نشان از اهمیت
اکتشافات عمقی دارد.

هرچند پروانه های صادرشده و پروژه های کلنگ زده

تن ۱۶۲میلیون تن سنگ آهن و در صورت افت عیار
نزدیک به ۲۷تا  ۴۵میلیون تن سنگ آهن مواجهیم.

ساالنه ۱۶۲میلیون تن تا ۱۸۰میلیون تن ذخیره
قطعی در کشور شناسایی شود.

به گفته وی ،فرضیه های اشتباهی به عنوان موانع

اکتشافی وجود دارد .برای مثال این فرضیه نادرست

مطرح میشود که منابع مالی و توان سرمایه گذاری
جهت اکتشاف در بخش خصوصی وجود ندارد ،یا

اینگونه فعالیتها دارای توجیه اقتصادی نیست.

طیب نیا افزود :برای مثال در کشور استرالیا در

وی افزود :فرض دوم نادرست اینکه تکنولوژی و

بیش از  ۱۰میلیون متر حفاری و در سال ۲۰۱۶

نیست و اینکه تنها شرکت های وابسته به دولت و

سال  ۲۰۱۲با سرمایهگذاری ۳.۷میلیارد دالری برای

دانش اکتشاف در کشور وجود ندارد یا قابل دسترسی

هشت میلیون متر حفاری با کیفیت انجام شده است.

شرکت های معدنی بزرگ در اکتشاف موفق بودند.

با سرمایه گذاری ۱.۳میلیارد دالر انجام شده ،اما اعداد

تعادل زنجیره فوباد موثر بوده ،تصور سودآوری باالتر

در چین نیز در سال  ،۲۰۱۷پنج میلیون متر حفاری
حفاری در ایران با این اعداد قابل قیاس نیست .برای

مثال در سال  ۹۶حدود  ۱۶۲هزار متر حفاری انجام
شده است که فاصله زیادی با ارقامی که کشورهای

این شرکتهای معدنی با کمبود مواد معدنی مواجهند

بوده است.

خصوصا اکتشاف ،استخراج و فرآوری سنگ آهن به

بخشهای دیگر زنجیره نیست و آمار و ارقام سود

خالص و نسبتهای مالی شرکتهای معدنی و فوالدی
حاضر در بورس نشانگر این مطلب است.

طیب نیا گفت :معدنیها اشتباه بزرگی کردند که

به جای هزینه کردن در بخش اکتشاف ،به سرمایه

گذاری در بخشهای دیگر زنجیره پرداختند و همین

موجب شده حتی خود معدنیها مشکل تامین
سنگ داشته باشند .اگر تنها  ۱۰درصد سود خود
را به سرمایه گذاری در بخش اکتشافات اختصاص

داده بودند ،از سودآوری غیرقابل مقایسه ای تا هزاران

درصد برخوردار میشدند.

طیب نیا افزود :به نظر می رسد یکی از راهکارهای

وی افزود :فرضیه نادرست دیگر که بشدت در عدم

برون رفت از بحران تامین مواد در زنجیره فوالد طی

در بخشهای انتهایی زنجیره فوالد به ویژه فوبادسازی

کنار مکلف کردن شرکتهای معدنی به اختصاص سهم

است که منتج به حضور شرکتهای بزرگ معدنی در
این بخش شده است.

سالهای آتی ایجاد جذابیت و امنیت سرمایه گذاری در

قابل توجهی از سود و درآمدشان در حوزه اکتشاف

است.
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در گفتوگو با ماهنامه فوالد مطرح شد؛

برای کنترل قیمت محصوالت فوالدی باید قیمت متغیر در نظر گرفت
شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره

پیشین امور معدن و صنایع معدنی وزارت صمت

«ضریبی از قیمت منطقهای شمش و محصوالت

شیوهنامهای که به اذعان مقامات مربوط هدفش

حذف رانت ،تقویت صادرات و ایجاد تعادل در سود

عرضه محصول در بورس کاال که در متال بولتن

فوالد که از سوی ستاد اقتصادی دولت ابالغ شد،

توزیع سود یکسان از باالدست تا پایین دست

زنجیره فوالد عنوان شده است .آن هم در حالی
که فعاالن باالدست از مدتها قبل معترض به عدم

زنجیره عنوان کرد.

معاون پیشین امور معدن و صنایع معدنی وزارت

منتشر میشود ».انتقاد وارده به این بخش مرتبط

با مبنای قیمتی است که آخرین هفته میالدی

صمت در پاسخ به منتقدان تاکید کرده بود :تنظیم

پیش از عرضه عنوان شده است ،با توجه به

شیوه نامه همچون هر ابالغیه و بخشنامه دیگری

در کل زنجیره ،حذف واسطهها و از همه مهمتر

اتفاق بیفتد ،طبیعتا بهترین راهکار تعیین هفتهای

در شیوه نامه به عرضه تمام محصوالت زنجیره از

بورس کاال که باید به دست مصرف کننده برسد ،از

توزیع عادالنه سود در زنجیره فوالد بودهاند.

واکنشهای متفاوتی به دنبال داشت ،در حالی که
ماده اولیه تا محصول نهایی در بورس کاال تاکید

بازار داخلی ،تقویت صادرات ،متعادل کردن سود
افزایش متعادل قیمت کاالی خریداری شده در

محورهای اصلی شیوهنامه است.

نوسان قیمتی که ممکن است در طول یک ماه
قیمتهاست ،مسالهای که معاون امور معدن و
صنایع معدنی وزارت صمت نیز با اذعان بر آن

تاکید کرد که برخی موارد ابالغیه نیاز به اصالح

شده است ،بسیاری بر بندهای مختلف شیوه نامه

پنج مبحث اصلی قیمت ،ساماندهی طرف

توزیع رانت و ایجاد مانع در مسیر صادرات میشد

سرفصلهای اصلی شیوه نامه را تشکیل دادهاند.

اصالح قرار گیرد.

و پنجاه و چهارم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت

فوالدی ،مجلس با طرح فوالدی خود به این عرصه

که به زعم آنها موجب ایجاد امضاهای طالیی،
انتقاد کردند .از سوی دیگر ابالغ شیوه نامه و انتشار
جزییات آن بالفاصله تاثیر خود را بر بازار سرمایه

هم بر جای گذاشت ،سهام شرکتهای فوالدی با
این دیدگاه که شیوه نامه موجب کاهش حاشیه

سود آنها خواهد شد ،ریزش کرد.

تقاضا ،ساماندهی طرف عرضه ،صادرات و نظارت

بر اساس این ابالغیه پیرو تصمیمات جلسه یکصد
در مورد بازار محصوالت فوالدی و بر اساس

پیشنهادات جمع بندی شده قرار است «وزارت

صنعت (واحدهای ستادی و سازمانهای استانی)

منتقدان به شیوه نامه که عموما شامل انجمن

مکلف است ظرف دو ماه از ابالغ این شیوه نامه،

نامه با تعیین قیمتهای دستوری خود تبدیل به

واقعی کلیه واحدهای تولیدی در سامانه بهین یاب

تولیدکنندگان فوالد بودهاند تاکید داشتند که شیوه
عاملی برای توزیع رانت و امضاهای طالیی خواهد
شد .این در حالی است که در نخستین واکنش

نسبت به این انتقادها داریوش اسماعیلی معاون
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در گفتوگویی محورهای اصلی شیوه نامه را

فوالدی در آخرین هفته ماه میالدی قبل از ماه

شماره 264

بهمن 99

دارند که ما آنها را به ستاد اقتصادی دولت منتقل

خواهیم کرد تا در کمیته چهار نفره مورد بررسی و
تنها کمتر از دو ماه پس از ابالغ شیوه نامه

ورود پیدا کرد؛ گفته میشود که محور این طرح
عرضه کل زنجیره در بورس کاالست .بر اساس

اخباری که تاکنون در رابطه با این طرح منتشر
شده برای کنترل بازار فوالد ،تولیدکنندگان داخلی

نسبت به اصالح ظرفیتها و تعیین مقادیر نیاز

مکلف به عرضه کل زنجیره فوالد در بورس شده

اقدام کند.

خورده به بخش صادرات واگذار میشود .گفته

در یکی از پر بحثترین بخشهای ابالغیه که

مربوط به تعریف قیمت پایه است ،آمده است:

و در صورت عدم تقاضا در بورس ،کاالی برگشت

میشود در این طرح ،سامانه تجارت در نظر گرفته
شده ،چرا که یکی از دالیل آشفتگی بازار فوالد،

Scientific-Cultural-Social Magazine
Esfahan Steel Company

عدم رصد انبار ،معادن و مناطق آزاد در حوزه فوالد

در عین اینکه سهامداران شرکتهای فوالدی هم از

زنجیره فوالد عنوان شده است.

که هدف نباید کاهش قیمت باشد بلکه هدف باید

است که هدف از ایجاد این سامانه شفافیت در

چنین روندی متضرر خواهند شد .مساله این است

در همین راستا ماهنامه فوالد در گفتوگویی

منطقی کردن قیمتها بر اساس عرضه و تقاضا

بانک مسکن و تحلیلگر بورس کاال انجام داده

به دست مصرف کننده نهایی برسد و مشکلی که

با میثم باقری کوپایی عضو هیات مدیره کارگزاری

و عالوه بر بررسی شیوه نامه ساماندهی عرضه
و تقاضای ستاد اقتصادی دولت و طرح فوالدی

باشد و اینکه تا حد ممکن کاال با قیمت مناسبی
ما با آن روبرو هستیم این است که از زمان توزیع

تا مصرف بر روی مکانیزمها تسلط کافی نداریم و

مجلس ،به مساله کاهش قیمت پایه شمش فوالدی

شبکه توزیعی که بعدا در خرده فروشی و عمده

است که مشروح آن را در ادامه میخوانید:

که کاال با قیمت پایینتر به دست مصرف کننده

از  80درصد به  70درصد قیمت  CISپرداخته
با توجه به اینکه هدف از ابالغ شیوه نامه

کنترل قیمت محصوالت فوالدی در بورس کاال

بوده تا به امروز چه تاثیری بر روی عرضههای
بورس کاال و کنترل قیمتها داشته است؟

اگر شیوه نامه به درستی و کامل اجرا شود

عرضههای بورس کاال افزایش خواهد یافت و در
به تعادل رسیدن بازار کمک خواهد کرد .اما نکته
آنجاست که اجباری که باید وجود داشته باشد و

فروشی اتفاق میافتد منجر به این مساله نمیشود

نهایی برسد.

تغییر قیمت پایه شمش از  80به  70درصد

 CISچه اندازه بر روی کنترل قیمتها

تاثیرگذار بوده است؟ این تغییر قیمت پایه را
چگونه ارزیابی میکنید؟

تغییر قیمت پایه شمش از  80به  70درصد

صرفا اثر روانی بر روی بازار داشت و باعث شد بازار

آزاد آن را پیش خور کرده و قیمتها را کاهش

پروسههای اجرایی شیوه نامه هنوز نیاز به تکمیل

بدهد و قیمتها به زیر قیمت پایه بورس برسد

که شیوه نامه در عرضههای بورس کاال ایجاد کند

کاالیی که پیشتر انبار شده به واقع رقیبی برای

شدن دارند که تا به امروز ما شاهد تغییر محسوسی

نبودهایم .یکی از ایراداتی که به شیوه نامه وارد

است آنکه قیمتهای دی ماه بر اساس قیمتهای

و عمال معامالت در بورس کاال هم انجام نشود.

عرضههایی است که در بازارهای رسمی صورت
میگیرد و در صورت وقوع چنین اتفاقاتی بالفاصله

هفته آخر ماه قبل میالدی تعیین میشود و طبیعتا

عرضه از سوی این افراد انجام میگیرد و زمانی

میافتد عرضه و تقاضا را تحت تاثیر قرار میدهد

بورس کاال وضعیت بهتری پیدا خواهند کرد.

بهتری برای کنترل عرضه و تقاضا خواهد داشت که

پیشنهاداتی به وی میدهند قضاوت زودهنگام

که اتفاقاتی که در هفتههای متوالی در دی ماه

و هر اندازه که قیمتها به روزتر شود بازار شرایط
اگر این مورد اجرایی شود نوسانات قیمت بر روی

که موجودی آنها تمام شود بازارهای رسمی مثل
وزیر محترم باید در خصوص مشاورانی که چنین

داشتهاند و بازارهای مختلف را آن طور که باید

قیمت پایه به حداقل میرسد و بحث عرضه و تقاضا

مورد بررسی قرار ندادهاند و عمال من به شخصه

از زمان ابالغ شیوه نامه تا به امروز

گرفتن قیمتها هستم .چنین تغییری در قیمت

در بازار شرایط بهتری خواهد داشت.

قیمتهای محصوالت فوالدی در بورس کاال

چه روندی داشته است؟

مخالف تغییر قیمتهای اینچنینی یا ثابت در نظر
پایه شمش عمال وارد کردن یک شوک به بازار است

که اتفاقا توجیه پذیر هم نیست در واقع فعال باید

در مورد اینکه هدف ستاد اقتصادی کاهش

معامالت بر اساس همان  80درصد انجام میشد و

کامال اشتباه بوده به دلیل اینکه قیمت محصوالت

کشش ندارد هفتهای  5درصد از قیمتها در بورس

قیمتهای جهانی و ارز است که قیمت جهانی را

تقریبا به این موضوع پرداخته است .بحث متغیر

عامل شکل گیری قاچاق محصوالت فوالدی شود

عدد ثابتی باشد و ببینیم اگر در بازار نصف عرضهها

قیمتها بوده الزم است عنوان کنم که این دیدگاه
فوالدی در بورس کاال در شیوه نامه تابعی از

نمیتوان چندان دچار تغییر کرد چرا که میتواند

در صورتی که به این نتیجه میرسیدیم که بازار

کاال کاهش پیدا میکرد یک بند از شیوه نامه هم
را باید به این بند اضافه کنیم که  80درصد CIS

هر اندازه که قیمتها به روزتر شود بازار
شرایط بهتری برای کنترل عرضه و تقاضا
خواهد داشت که اگر این مورد اجرایی
شود نوسانات قیمت بر روی قیمت پایه
به حداقل میرسد و بحث عرضه و تقاضا
در بازار شرایط بهتری خواهد داشت.
معامله میشود قیمت ثابت بماند و اگر کشش

خاصی مشاهده نشد و کمتر از نصف عرضهها در
بورس کاال به فروش میرسد در عرضه هفته آینده

 5درصد قیمت کاهش داده شود یعنی مکانیزم

متغیری در نظر گرفته شود و نباید این قیمت را
ثابت در نظر بگیریم .از نظر من وزارت صمت اصال

نباید به مساله قیمت گذاری تا این حد ورود پیدا

میکرد و قیمتگذاری را باید به مکانیزم عرضه و

تقاضا واگذار میکرد .در رابطه با دالر اگر قیمت نه
فقط میلگرد که کل محصوالت فوالدی در کشور

کاهش پیدا کند اگر قیمت دالر نیمایی کاهش پیدا
کند تمام کاالها دچار نزول قیمت خواهد شد به

جای آنکه قیمتها را دستکاری کنیم بهتر آن است
که با کاهش قیمت دالر به هدف مورد نظر برسیم.

آیا شیوه نامه ستاد اقتصادی دولت و طرح

فوالدی مجلس را همراستا ارزیابی میکنید؟

چرا درست زمانی که دولت شیوه نامه را ابالغ
میکند مجلس با طرح فوالدی به این قضیه
ورود پیدا میکند؟

من مطالعه زیادی بر روی طرح فوالدی مجلس

نداشتهام اما به طور کلی ورود مجلس به این قضیه
اگر با همین ابعاد و دیدگاههایی که در باال مطرح
کردم باشد ،از نظر من مفید است و امیدوارم که
از این طریق بتوانیم بازار محصوالت فوالدی را

ساماندهی کنیم.
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رشد قیمتی محصوالت فوالدی در جهان؛
فرصتی بیبدیل برای تحول اقتصاد کشور

کاهـش صـادرات محصـوالت غیر نفتـی از جمله فوالد طی  9ماهه نخسـت امسـال نمود قابل توجهی داشـته اسـت،

تـا جایـی که طبـق آخرین اطالعات منتشـر شـده از سـوی گمـرک جمهوری اسلامی ایـران ،صـادرات محصوالت
فـوالدی شـرکتهای فوالدسـاز طـی 8ماهه  99رشـد منفـی بـه 20درصدی داشـته و این در حالیسـت کـه صنعت

نفـت ایـران بـه عنوان یکـی از پایه هـای اصلـی درآمدهای ارزی کشـور نیز امسـال به دالیـل متعدد دچار مشـکل

شـده است.

صنعت فوالد به عنوان یکی از صنایع

بوده و به نوعی مکمل تحریمهای بینالمللی برای

رساندند .این درحالیست که در شرایط فعلی با

جایی که رییس جمهوری نیز از تولیدکنندگان

گواه این موضوع ،کاهش صادرات کاهش

دلیل شیوع ویروس کرونا ،نیاز مبرم به انجام

به این شکل که تنها 3میلیون و802هزارو358تن

بینیم که چنین موضوعی محقق نشده و اگر این

استراتژیک و مهم در کشور به شمار میآید؛ تا

و شرکتهای فوالدی به عنوان سربازان خط
مقدم جبهه اقتصادی کشور یاد کرده است؛ چرا

که تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت
فوالدی طی  8ماهه نخست امسال با وجود تمام

مشکالتی که سد راه صادراتشان وجود داشت،

باز هم توانستند عملکرد خوبی داشته باشند! اما

نکته اینجاست با وجود تمامی نیاز کشور به ارز
حاصل از صادرات محصوالت فوالدی ،میبینیم

که قوانین وضع شده از سوی وزارت صمت
همچون مانعی بر سر راه صادرات فوالد ایران
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فوالد ایران شده است.

صادرات انجام شده در  8ماهه نخست امسال است؛
محصول صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه

در سال  98با رشد منفی 20درصدی مواجه شده
است.

از سوی دیگر شرکتهای فوالدساز بزرگ

ایران همچون ذوبآهن اصفهان با رشد منفی

18درصدی ،فوالدمبارکه اصفهان با رشد منفی
32درصدی و فوالد خوزستان نیز با رشد منفی
25درصدی 8 ،ماهه نخست  99را به پایان

وجود کم شدن میزان صادرات نفت کشور به
صادرات غیر نفتی وجود دارد ،با این حال می

روند ادامه پیدا کند ،میزان صادرات محصوالت
فوالدی ایران در 3ماهه پایانی سال  99نیز با

اختالف فاحش نسبت به سال قبل کار خود را

پایان خواهد داد.

طبق جداول منتشر شده از سوی وزارت

صمت نیز می بینیم میزان صادرات غیر نفتی

کشور در مدت 8ماهه نخست امسال در مقایسه
با مدت مشابه سال قبل رشد منفی داشته است؛
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به این شکل که در مدت 8ماهه سال  98میزان

بامدت مشابه سال1398روبه روبوده است.

مقدار 88081هزارتن و ارزش 26679میلیون

که با شیوع ویروس کرونا با مشکالت بسیاری

صادرات کاالهای غیرنفتی (با میعانات گازی) به

دار بوده و این عدد در 8ماهه نخست امسال با
رشد منفی  19.6درصدی به 97702هزارتن

وارزش دالری 21448میلیون دالر رسیده است.

در زمینه واردات نیز اگر بخواهیم گذری کوتاه

داشته باشیم خواهیم دید که میزان واردات
صورت گرفته در این بخش 22142هزارتن و

ارزش 28400میلیون دالری بوده و این اعداد به
ترتیب به 21881هزارتن و 23132میلیون دالر

رسیده و رشد منفی 18.6درصدی را تجربه کرده
است.

تن بود که با توجه به رشد تولید فوالد و رسیدن

نکته قابل تامل اینجاست که صادرات نفت نیز

میزان تولید به باالی 30میلیون تن ،برنامه ریزی

مواجه شده بود و میزان نفت فروخته شده و

گرفته شده بود اما با نوع نگرش دولت نه تنها

قیمت آن نیز در یک دوره به پایینترین قیمت

خود نزول کرد ،اکنون به گفته کارشناسان

صنعت فوالد بهبود یافته و صادرات به باالی یک

میلیون بشکه نفت رسیده و پیش بینی بر این
است که روند فعلی نیز ادامه پیدا کند؛ اما تا چه

زمان ایران میتواند به صادرات نفت خام خود
تکیه کرده و با در پیش گرفتن نگاهی سختگیرانه
به سایر صنایع درآمدزای کشور همچون فوالد ،از
صادرات محصوالت فوالدی جلوگیری کند؟

برای امسال به میزان 10میلیون تن در نظر
این عدد محقق نخواهد شد ،بلکه ممکن است

نیزان صادرات از سال گذشته نیز کمتر شود که
خود زنگ خطریست هم برای دولت و هم برای
واحدهای فوالدی .دولت درآمدهای ارزی خود را
از دست می دهد و فوالدساز انگیزه تولید را.
سخن آخر...

به نظر میرسد توجه بیشتر دولت به صادرات

غیر نفتی و حمایت از صنایعی همچون فوالد
که توانایی الزم برای جبران کسری درآمدهای

بر اساس این گزارش در هشت ماهه ،1399

در اینجا یکی دیگر از عوامل بازدارنده برای

نفتی کشور را دارند ،بیش از پیش الزم و ضروری

استثنای نفت خام ،نفت کوره ،نفت سفید)

شده از سوی دولت است که در قالب بخشنامه،

تحریمها در سال  1400و افزایش صادرات نفت

میزان صادرات قطعی کاالهای غیرنفتی کشور(به
همچنین بدون صادرات ازمحل تجارت چمدانی،
بالغ بر75.8میلیون تن به ارزش21.4میلیارد
دالر بوده است که درمقایسه با مدت مشابه سال

قبل13.9،درصدی دروزن و 19.6درصدی در
ارزش دالری کاهش داشته است .همچنین میزان

واردات کشوردر این مدت باکاهش1.2درصد

دروزن و 18.6درصد درارزش دالری درمقایسه

صادرات محصوالت فوالدی ،قانونهای وضع

آیین نامه و در نهایت شیوه نامه به فوالدسازان
تحمیل شده و سبب می شود تا انگیزه تولید

برای فوالدسازان کاهش یابد و در پایان سال با

ضرردهی باالیی از درآمدهای ارزی برای کشور
رقم بخورد.

الزم به یادآوری است که صادرات انجام شده

در سال قبل توسط صنعت فوالد کشور  6میلیون

است .نگاه خوشبینانه دولت برای برداشته شدن

قابل تحسین است ،اما همیشه احتیاط شرط

عقل بوده و باید یک راه چاره و برنامهریزی از
پیش تعیین شده برای روز مبادا همچون عدم
برداشته شدن تحریمها ،در نظر گرفت؛ روند روبه
رشد قیمتی محصوالت فوالدی در جهان ،شاید

شاهراهی برای تحول در صنعت و اقتصاد کشور
باشد.
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تولید  55میلیون تن فوالد در افق

مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران عنوان کرد:

که مورد توجه صاحب نظران عرصه

ا� ن ق
�الب صنعتی �چ هارم

نظیر تامین پایدار مواد اولیه،حمل

م�بتنی �بر هوشمند سازی است

 1404از جمله مهمترین مباحثی است
صنعت و معدن کشور قرار گرفته

است .این مهم زیر ساخت بسیاری
و نقل ،مدیریت مصرف انرژی ،آب،

حفاظت از محیط زیست و ...و در یک
کالم می توان گفت آمایش سرزمینی
را نیازمند است تا بتوان در منابع
کشور در راستای تولید داخل و

ایجاد مزیت های رقابتی بهره گرفت.
دکتر امیرحسین نادری مدیرعامل

شرکت ملی فوالد ایران در گفتگو با

ماهنامه فوالد به مباحثی از این دست
از دریچه طرح جامع فوالد کشور

پرداخته است که در ادامه از نظرتان
می گذرد:

دکتر نادری گفت :در طرح جامع فوالد با توجه

وی افزود :از آنجا كه انقالب صنعتي چهارم

 55ميليون تن ظرفيت توليد فوالد خام در نظر

با توجه به فرآيندهاي استخراج ،كانهآرايي و ...تا

هدف در بخشهاي توليد آهناسفنجي ،گندله،

فرآيندها ،تحول قابل توجهي اتفاق نميافتد

به طرحهاي تعريف شده و مجوزهاي صادره در

عبارتند از:

به ميزان ذخاير و پتانسيلهاي كشور ،هدف ايجاد
گرفته شده است كه زنجيرهاي متوازن با نياز اين

كنسانتره و سنگآهن را در برميگيرد .با توجه

ميگرديد .الزم به ذكر است كه تكميل حلقههاي

قيمتها ،بهينهسازي هزينههاي حمل و جابجايي

درجهت پربار كردن هرچه بيشتر طرح جامع در

ت خريد ،فروش و انبار ،ايجاد
هزينههاي مديري 

دست اقدام است.

تغییراتی که انقالب صنعتی چهارم ایجاد

میکند
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ليكن ميتواند منجر به تغييرات عمدهاي شود که

ابتدا بالغ بر  20ميليارد يورو مجموع سرمايهگذاري

بعدي زنجيره و تكميل آن در طي سالهاي اخير
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ذوب و ريختهگري محصوالت فوالدي و در اصل

◄ هوشمندسازي چرخه تأمين و تدارك مواد

واحدهاي توليدي و زيرساختهاي مرتبط را شامل

بهمن 99

مبتني بر هوشمندسازي است ،به نظر ميرسد

اوليه واحدهاي توليدي ،شفافيت تأمين مواد،

مواد با ايجاد شبكههاي تهاتري هوشمند ،كاهش
انبارهاي مشترك فيمابين شركاي اقتصادي و
ساير موارد مستقل بر اينترنت اشياء ،پرينت سه
بعدي ،هوش مصنوعي و...
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دولت به تصويب ميرسيد و ساير دستگاههاي

◄ هوشمندسازي توليد و در نتيجه كاهش

توليد محصوالت با ارزش افزوده باالتر هستيم تا

كاهش قيمت تمام شده محصول و ارتقاء سطح

 20ميليون تن محصوالت فوالدي خواهد بود)

◄ هوشمند نمودن تركيبسازي نظير شارژ

اين مرحله حتي با صحبتهاي انجام گرفته با

ارائه مستمرگزارشهاي ساالنه توسط شركت ملي

ارتقاء كميت و كيفيت توليد و كاهش مصارف

دنبال كيفيسازي توليدات مبتني بر سبكسازي

مناسب شرايط اقدام و صنعت زنجيره فوالد در

◄ ارتقاء سنسورهاي كاربردي در سيستم توليد

نقاط ضعف و قوت طرح جامع فوالد کشور

دکتر نادری گفت :درحال حاضر درجهت

توضيح اينكه تأثير فناوريهاي برافكن در

جامع فوالد کشور را چنین تحلیل کرد :نقاط قوت

ميباشد كه انشاا ...نتايج آن به اطالع عموم

كه از ابتداي زنجيره معدن تا محصوالت شمش

ضايعات و محصوالت درجه  ،2كاهش نيروي كار،
اتوماسيون و رباتيك شدن خطوط توليد.

كورههاي ذوب و در نتيجه كاهش زمان ذوب و
انرژي.

و كاهش پسماندها و آاليندههاي محيط زيست.

صنعت فوالد در قالب مطالعهاي در دست اقدام

شركتهاي فوالدي خواهد رسيد.

مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران در پاسخ به
این سوال که بعضاً گفته می شود مصرف فوالد در

انشاا ...ميزان هدف صادراتي كشور (كه بالغ بر
با حداكثر ارزش افزوده توليد و صادر شود .در
خودروسازان و توليدكنندگان محصوالت نهايي به
محصوالت نهايي هستيم.

اجرائي درجهت تأمين زيرساختهاي الزم اهتمام
بيشتري به خرج ميدادند ،قطعاً نتايج پربارتري از
اين مطالعه ميداشتيم .در اين زمينه ميبايستي با

فوالد ايران ،مسئولين نسبت به تصميمات مقتضي

مسير بهتر و پرشتابتري قدم بردارد.

این مقام مسئول نقاط ضعف و قوت طرح

تكميل طرح و رفع كاستيها به اختصار موارد زير

طرح جامع به عنوان يك برنامه جامع اين ست

◄ تكميل بوميسازي تجهيزات و خطوط توليد

و نوردي را شامل ميشود و داراي برنامه اجرايي

قابل پايش ميباشد .الزم به توضيح است اين طرح

در دستور كار قرار گرفته است:
زنجيره فوالد.

◄ مطالعه در دو بخش فناوريهاي نوين در

زنجيره فوالد و بازار محصوالت فوالدي.

جزو معدود برنامههاي جامع كشور است كه پيش

◄ بررسي روشهاي استخراج كانههاي فلزي

اين طرح باعث گرديد كه صدور مجوزهاي بيرويه

◄ توسعه بازارهاي هدف صادرات با تشكيل

از باطلههاي معادن بعنوان معادن جديد كم عيار.

کشور زیاد نیست و هدف گذاری  ۵۵میلیون تن

از موعد مقرر به اهداف طرح جامع خواهيم رسيد و

چیست ،این گونه پاسخ داد :مصرف فوالد كشور

كاهش يافته و سپس متوقف شود .از ضعفهاي

 NGOمشترك فيمابين ذينفعان صادرات.

انجام نگرفت و درصورتي كه در ابتدا نسبت به

مهندسي به كشورهاي همسايه درجهت ارزآوري.

نیاز به بازنگری دارد تحلیل شما در این خصوص

تابع عوامل مختلفي از جمله رشد اقتصادي كشور

اين طرح اينكه متأسفانه حمايت جدي از آن

سال  1382نيز به رقمهاي برآوردي در طرح

اعالم رسمي آن اقدام ميگرديد و حتي در هيأت

است .در مطالعات انجام گرفته طرح جامع در

جامع حاضر رسيده بودند و اگر دقت شود در طي

تالش درجهت توسعه صادرات خدمات فني و

پايشهاي سالهاي اخير به طور مداوم ميزان

برآورد مصرف فوالد در افق  1404كاهش يافته

است كه دليل اصلي آن تحريمها و توقف بيشتر
پروژههاي عمراني و ساخت و ساز ميباشد .البته

زماني كه ميزان مصرف در سال پايه دچار كاهش

جدي ميشود ميزان مصرف در هدف نيز افت
ميكند .توضيح اينكه قبل از تحريمها در سال 89

ميزان مصرف محصوالت فوالدي در كشور از 21
ميليون تن فراتر رفته بود.

وی همچنین در خصوص لحاظ شدن تولید

محصوالت با ارزش افزوده باال در طرح جامع فوالد

کشور نیز خاطر نشان کرد :در مطالعات انجام گرفته

طرح جامع فوالد در سال  93به علت اينكه به نوعي

در عمل انجام گرفته قرار گرفته بوديم ،با مطالعه
طرح جامع اقدام به بهينهسازي ،متوازنسازي و

باالنس زنجيره كرديم و اين برنامهريزي در قدم
اول تا توليد شمش فوالدي بود ليكن پس از آن در

حال تالش جهت تعريف بستههاي سرمايهگذاري

جهت سوق دادن توليد محصوالت نهايي به سمت
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آ�یا در آ�ینده هم �با�ید �برای
�به دست آوردن ف�لزات ،معدنکاوی کن�یم؟
جولیان کتل │ معاون بخش فلزات و معادن در موسسه وودمکنزی

بشر قرنهاست که فلزات مورد نیاز خود را

هرچند با رشد تولید فلزات تقاضا برای ضایعات

گرمایش جهانی به کمتر از دو درجه سانتیگراد

که مواد معدنی را به بهای مالی و محیط زیستی

با توان این صنعت در بازیافت ضایعات ،آنطور

محرک توسعه فراوری ضایعات فلزی در این

از پوسته زمین بیرون میکشد .بشر قرنهاست

گزافی به مواد فلزی اولیه تبدیل میکند .و هنوز
که هنوز است فقط بخش کوچکی از این مواد
فلزی استخراج شده بازیافت میشود در حالی

که حقیقت این است که ما قابلیت این را داریم

که بیشتر این مواد فلزی را دوباره مصرف کنیم.
آیا میتوانیم تصور کنیم که بازیافت مواد فلزی

میتواند نیاز ما به حفاری و معدنکاوی فلزات
را رفع و رجوع کند و کمک کند تا بتوانیم کره

خاکی را برای نسلهای آینده حفظ کنیم؟ آیا در
دنیا آنقدر ضایعات و آهنقراضه وجود دارد که
بتواند جوابگوی نیاز بیپایان بشر برای این مواد
معدنی باشد؟

برخی دولتها شاید رغبتی به اولویت دهی

به مسائل محیط زیستی قبل از رشد اقتصادی

ندارند اما روابط این دو به طور روزافزونی باهم
قویتر میشود .منطق اقتصادی نیرومندی وجود

دارد که ما را وامیدارد به فراوری و استفاده از

آهنقراضه فکر کنیم .به عنوان مثال ،هزینههای
سرمایهگذاری روی تاسیسات فراوری ضایعات

آلومینیومی عموما  10درصد کمتر از تاسیسات
اولیه است و در مورد فوالد این رقم حتی به 50

درصد از هم میرسد .از سویی موضوع انتشارات

کربن هم هست .تولید آلومینیوم ثانویه دست کم
 5تا  25درصد ردپای کربن کمتری نسبت به فلز
اولیه دارد .در مورد فوالد هم در تاسیسات بزرگ
صنعتی ،میزان انتشارات را میتوان حتی به نصف

کاهش داد.
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هم افزایش خواهد یافت ،اما هنوز هم در مقایسه
که باید و شاید شاهد رشد این صنعت نیستیم.
چرا؟ چون مالحظات مربوط به قیمت ،سود،

کیفیت و تکنولوژی جلوی توسعه صنایع ثانویه
را میگیرد .اما اگر سیاستهای محیط زیستی

سفت و سختتر شوند ،مقبولیت و استفاده از
ضایعات نیز افزایش خواهد یافت.

ارائه کرده است) بیتردید یکی از موتورهای

ِ
صنعت به شدت کربنی است .برعکس ،برای
صنایع با شدت کربن کمتر ،که متاثر از مالیات

کربن نیستند ،احتماال استفاده از ضایعات سرعت
چندانی نخواهد داشت و به شدت به هزینههای

تولید بستگی خواهد داشت.

فشاری که از سوی مصرفکنندگان و

یک مثال از این دست ،سیاستهای مربوط به

سرمایهگذاران بر تولید کنندگان وارد میشود و

بر هر تن کربن (همان تخمینی که وودمکنزی

خود قرار دهند ،میتواند بازار فلزات را تغییر دهد

مالیات کربن است .چشمانداز قیمت  110دالری

در مورد قیمت گذاری کربن بر اساس کاهش

میخواهند که بازیافت را در دستور کار تولیدات
اما تا زمانی که محرکی وجود نداشته باشد ره به
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جایی نخواهند برد .سیاستهایی که اجبارا بر نرخ

پر کنیم .و از سویی در غیاب تغییرات متزلزل در

ضایعات تولیدی یا شبه تولیدی؛ و ضایعاتی که از

جمعآوری ضایعات تمیز و قابل استفاده را در

به صورت بیمصرف باقی خواهند ماند.

ضایعات قدیمی) .محاسبات مربوط به مقبولیت

باالی بازیافت تاکید دارند ،از قبل سیاستهای

دستور کار خود قرار دادهاند.

رویکردهای اجتماعی و سیاسی ،ضایعات باز هم
از این رو سیاستهای زیست محیطی باعث

ضایعات ،به  5فرضیه بستگی دارند ،و هر کدام از

سال  ،2040سناریوهای محیط زیستی میگویند

سال تولید و کشور تولید کننده محصول متفاوت

عالوه بر آن ،رویکردهای مبتنی بر حداقل

خواهند شد مصرف ضایعات افزایش یابند .تا

تقاضا برای قراضه عمل کند .و از سویی دیگر،

که باید گرمایش جهانی را به کمتر از  2درجه

محتوی بازیافتی میتواند به عنوان برانگیزاننده
ما معتقدیم که دولتها بر این باورند که قراضه

به عنوان منبع استراتژیک عرضه کم کربن مواد

اولیه است که پتانسیل رشد باالیی هم دارد.

اگر سیاستگذاران درها را به روی بازیافت و

مقبولیت آن باز کنند ،چقدر میتوان ضایعات
فلزی بازیافت کرد؟ و اگر تمامی ضایعات فلزی

قابل موجود بازیافت شوند ،آیا ما باز هم نیازمند
این خواهیم بود که در آینده معادن فلزی

اکتشاف و استخراج کنیم؟

سانتیگراد برسانیم .این سیاستها ما را مجبور
میکنند تقاضا برای فلز اولیه را تا  35درصد در
بخش آهن 47 ،درصد در بخش آلومینیوم و 34

درصد در بخش مس کاهش دهیم.

هنر � ت�خ م� ین م ق
�� بول� یت �قراضه و ضا� یعات

در جاهای دیگر به این معنی است که ما هرگز

نخواهیم توانست این شکاف بین عرضه و تقاضا

 )2هدرفت محصول تولیدی
 )3ارزیابی چرخه حیات
 )4نرخ جمعآوری

 )5نرخ قابلیت بازیافت

برای تشریح داستان جهانی ضایعات و قراضهها،

پتانسیل عرضه ضایعات تعریف کنیم ،یعنی

باز هم دست کشیدن از معدنکاری و فراوری فلز

با ضایعات درست کرد درحالی که افزایش تقاضا

 )1هدررفت محصول شبه تولیدی

گرم آلومینیوم و  140کرم مس .برخی از مواد

این مقبولیت را باید با دیدی شرطی نشده به

دنیای واقعی این شروط غیرقابل چشمپوشی

به عنوان مصرف نهایی تولید میشوند نمیتوان

است:

ما ناگزیریم که مقبولیت ضایعات را باال ببریم.

پاسخ این است که حتی اگر در سطح بسیار

اولیه غیرممکن است .بسیاری از محصوالتی را که

این فرضیات بر اساس نوع فلز ،محصول تولیدی

یک لپتاپ را در نظر بگیرید .این لپتاپ به طور

سناریویی که در آن قیمت فلزات ،تقاضای مصرف

بزرگ و وسیع بتوانیم ضایعات را بازیافت کنیم

مصرف نهایی محصوالت به وجود آمدهاند (یعنی

کننده و کیفیت ضایعات مهم نباشند .البته در
هستند بنابراین مقبولیت ضایعات باید با این دید
جا بیفتد که بیشترین استفاده از آنها مد نظر

است.

دو نوع ضایعات و آهن قراضه داریم :ضایعاتی

که در طول فراینده تولید به وجود میآیند یعنی

متوسط حدود  20گرم فوالد در خود دارد40 ،

مصرفی در لپتاپها با فلزات مخلوط میشوند

و بنابراین فرایند تولید لپتاپ هم شامل ()1

ضایعات شبه تولیدی است و هم شامل ()2

ضایعات تولیدی .عالوه بر آن از آنجایی که
سیاستهای جهانی دستور میدهند ،طراحی

لپتاپی که دست شماست از پیش با مواد ()5

قابل بازیافت انجام شده است.

در مدلسازی ضایعات هم دو جنبه کلیدی

وجود دارد که بر مقبولیت جهانی ضایعات تاثیر
میگذارد :اول ،انتخابهای شخصی (اینکه شما

چقدر از این لپتاپ استفاده میکنید و چطور آن
بالاستفاده میکنید) و دوم ،روند کلی که از بین
تمامی این انتخابها به وجود میآید.

اما در مورد ( )3چرخه حیات ،تفاوتهای

بسیاری درباره قابل استفاده بودن یک محصول

[در بین افراد مختلف و حتی مناطق مختلف]
وجود دارد .با یک حساب سرانگشتی میتوانیم
بگوییم که در  60درصد مواد وقتی از عمر
لپتاپ شما سه یا چهار سال گذشت ،آن را دور
میاندازید و مسلماً هیچ لپتاپی را بعد از ده سال

کار نگه نمیدارید.

اما ( )4نرخهای جمعآوری .گزینههای

دورانداختن [محصوالت] در بسیاری از کشورها
با سیاستهای مختلف دنبال میشود .مثال در
اروپا قانونی داریم به نام قانون زبالههای تجهیزات

الکتریکی و الکترونیکی  .WEEEاین قانون
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میگوید که  65درصد تجهیزات الکترونیکی
فروخته شده باید جمعآوری و برای بازیافت
آمادهسازی شوند .بنابراین اگر کسی لپتاپ
قدیمی خود را به هنگام خرید لپتاپ جدید
تحویل دهد تخفیف ویژه خواهد گرفت .تولید

کنندگان ،توزیعکنندگان و فروشندگان تجهیزات
الکترونیکی به دنبال این هستند که وقتی لپتاپ
جدیدی به شما میفروشند ،لپتاپ قدیمی شما

تجهزات الکترونیکی و حتی کشتیها روشهای

ساالنه  600میلیون تن از انتشارات صنایع فوالد

بنابراین هرچه نرخ جمعآوری ضایعات بیشتر

به ایالت سیاستها متفاوت است .در چین جدیدا

 110دالر در هر تن افزایش یابد ،صنایع مربوطه

خواهد شد و این مقبولیت را سیاستهای

است که باعث تسهیل جمعآوری قراضههای

را هم بر اساس قانون  WEEEدریافت کنند چون
به نفع خودشان است.

باشد مقبولیت استفاده از ضایعات هم بیشتر

دولتهاست که تعیین میکند .از سویی همین
سیاستها به نوبه خود بازگو کننده نگرانیهای

زیست محیطی هستند.

قانونی در مورد واردات ضایعات به تصویب رسیده
داخلی میشود .در هند ،دولت برنامهریزی کرده
است تا بلکه بتواند سیاستهایی برای جمعآوری

قراضه خودروها تدوین کند.

میتوانند هرکدام تا  66میلیارد دالر در سال
ی است
صرفهجویی کنند ،این خود محرک بزرگ 
برای افزایش مصرف ضایعات.

بر اساس آمار وبسایت «استَتیستا» ،در سال

 ،2019حدود  1.5میلیارد تن متریک فوالد در

ما در وودمکنزی بر این باوریم که با افزایش

تمامی این سیاستها بر این پایه و اساس است

فقط هفت منطقه مهم فوالد دنیا تولید شد ،چین

محصوالت در پایان عمرشان در دو دهه آینده تا

دوباره مصرف کنند .روی کاغذ ،این سیاستها

در دنیا استفاده از ضایعات در تولید فوالد بین

نگرانیهای زیست محیطی ،نرخ جمعآوری
 5درصد افزایش مییابد.

که بتوانند مواد قابل استفاده را به جای دفن
به دنبال بیشترین میزان مقوبلیت استفاده از
ضایعات و قراضهها هستند اما در واقعیت قانونی

امکان �پذ� یری �خ ر� ید و دورر� یزی ضا� یعات
محرک عرضه ضا� یعات است

جهانی وجود ندارد که استفاده از مواد بازیافتی را

تشویق و ترغیب کند.

به تنهایی تولید کننده  996میلیون تن فوالد بود.
سالهای  2018و  2019تا  3.4درصد افزایش
یافت.

چین بزرگترین مصرف کننده ضایعات فوالدی

است .و ایاالت متحده با صادرات  24میلیون تن

باز هم برگردیم به مثال دورریزی لپتاپ.

مثال در همین اروپا که ضایعات در آن

متریک ضایعات فوالدی در سال  2011توانست

نرخهای مختلف جمعآوری ضایعات ،امکان

برای ذوب تمامی این قراضهها وجود ندارد .و

صادرات ضایعات فوالد ایاالت متحده به 18

میتوان از طریق نرخ توزیع چرخه حیات و
جمعآوری و به دست آوردن لپتاپ کهنه
مشتریان را بیشتر کرد .البته ،با در نظر گرفتن

میلیونها محصولی که در آنها از فلزات استفاده
شده است و چرخه حیات دهها هزار محصول،

باید فرضیاتمان را در این زمینه توسعه دهیم اما

تعداد محصوالت و بخشهایی را که میخواهیم
مدلسازی کنیم کاهش دهیم.

به بیان دیگر اگر میخوایم آنالیزهایمان

کنترلپذیر باشند ،باید جهان تولید ضایعات را
سادهسازی کنیم.

وا�قع� یت :همه ضا� یعات �قا� بل� یت است�ف اده
� ندار� ند

جمعآوری میشوند هنوز هم ظرفیت کافی
بنابراین اروپاییها مجبور هستند حجم وسیعی
از قراضههای خود را صادر کنند.

عالوه بر آن ،استفاده از قراضهها زمانی افزایش

مییابد که سیاستگذاران و قانون بر محتوی
بازیافتی محصوالت متمرکز شوند.
�چ ند آمار مهم

کانادا هم یکی از بزرگترین صادر کنندگان

قراضه فوالدی دنیاست .در دو دهه گذشته،
صادرات قراضه فوالد کانادا روندی مثبت داشته و

در سال  2019به  4.3میلیون تن متریک رسیده
است.

در یک دهه گذشته تولید جهانی فوالد از

کاهش قابل توجه انتشارات منتهی شود .به طور

مورد نیاز تولید این میزان فوالد ،صادرات ضایعات

و آلومینیوم ،استفاده از قراضهها میتواند به
معمول ،ردپای کربن محصوالت آلومینیوم ثانویه

 5تا  25برابر کمتر از تولید فلز اولیه است.

در صنایع فوالد ،افزایش استفاده از قراضهها

ضایعات خطرناک گرفته تا ضایعات خودروها،

استفاده از تمامی ضایعات در دسترس میتواند
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رتبه اول دنیا باشد .اما در سال  2019میران

نظر حجمی دو برابر شد و در سال  2019به

میتواند تا  50درصد از میزان انتشارات این

ضایعات وجود دارد و هر کدام از ضایعات از

36

دفع مربوط به خود را دارند .در ایاالت متحده ایالت

و آلومینیوم بکاهد .اگر در دنیا قیمت کربن به

بخش بکاهد .وودمکنزی تخمین میزند که

 52میلیون تن متریک رسید .برای تامین مواد
فوالدی نیز افزایش یافته است.

در  ،2018کشورهای غرب اروپا بیش از 3.7

میلیون تن متریک ضایعات فوالدی صادر کردند.

در این بازه زمانی ،کل صادرات ضایعات فوالد دنیا

به  6.1میلیون تن متریک رسید.
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مهندس مهران محجوب نژاد معاون برنامهریزی شرکت مهندسی فوالدتکنیک
و مشاور طرح جامع فوالد کشور عنوان کرد:

طرح جامع فوالد کشور منافع بنگاهها را
درکنارمنافعملیحفظمیکند
صنعـت فوالد از جمله صنایع تاثیرگذار هر کشـوری به شـمار میرود کـه موفقیت آن نیازمند

تدویـن طـرح و برنامه های منسـجم و پایش مسـتمر اسـت بدیـن منظور طـرح جامع فوالد

کشـور به عنوان سـند راهبـردی مبنای تولیـد فوالد در کشـور قرار گرفـت در خصوص کم و

کیـف این طرح بـا مهران محجـوب نژاد معـاون برنامهریزی شـرکت مهندسـی فوالدتکنیک

و مشـاور طـرح جامع فوالد کشـور گفتگویـی انجام دادیـم که در ادامـه میخوانید:
از طریق مطالعه طرح جامع فوالد کشور

مشخص شد در زمینه سنگ آهن مشکالتی

وجود دارد ،در این خصوص چه برنامه
ریزی و دور اندیشی صورت گرفته است؟

در زمان تدوین طرح جامع فوالد کشور یکی از

مهمترین نکاتی که مورد توجه قرار گرفت میزان
کسری سنگ آهن براساس هدف گذاری ظرفیت

 55میلیون تن فوالد بود که پیش بینی می شد

حداکثر تا  11سال بعد از افق ذخائر موجود داخل
کشور تکافوی تولید فوالد را خواهد داشت و همین
موضوع باعث شد که بحث اکتشافات به صورت

جدی تر دنبال شود .در همان سال ایمیدرو و

سازمان زمین شناسی  250هزار کیلومتر مربع را

جهت اکتشاف مورد بررسی قرار داده که این میزان

تا مهرماه سال گذشته به  400هزار کیلومتر مربع

افزایش پیدا کرد.

همچنین موضوع خرید معادن در سایر کشورهای

آهن خیز جهان جهت واردات مواد اولیه مورد بررسی
قرار گرفت که در حال حاضر کنسرسیوم تولید فوالد

در منطقه چابهار جهت تامین سنگ آهن مورد نیاز
خود اقدام به خرید معدن و فرآوری سنگ آهن در

کشور استرالیا نموده است .این تجربه می تواند در
سایر بخش ها نیز مورد استفاده قرار گیرد.

از دیگر نکاتی که جهت تامین سنگ آهن مد نظر

قرارگرفته فرآوری سنگ آهن های کم عیار و باطله

های موجود در معادن بوده که در حال حاضر مورد
توجه مسئولین قرار گرفته است.

در بررسی توازن زنجیره فوالد کشور مشخص

شد هرگونه صدور مجوز سرمایه گذاری در طول

زنجیره فوالد خارج از طرح توازن می تواند شدت
کسری سنگ آهن را افزایش دهد و در حال حاضر با

حمایت معاونت معدنی وزارت صمت نیز این موضوع
مورد توجه قرار گرفته است.

یکی از نکات دیگری که در حال حاضر مورد

توجه ویژه قرار گرفته توسعه اکتشافات با توجه به

ذخائر شناسایی شده در عمق است که بدیهی است

اقتصادی بودن طرح و قیمت تمام شده سنگ آهن

استخراجی می بایست ارزیابی گردد.

یکی از اقدامات موثری که در خصوص

بخشی از سنگ آهن مورد نیاز واحدهای فوالدی

کمک نماید .همچنین هم افزایی معادن کوچک
مقیاس و توسعه فرآوری سنگ آهن نیز اثرگذار

خواهد بود که در حال حاضر مورد توجه قرار گرفته

است.

حمایت مسئولین جهت جلوگیری از خامفروشی

از مسائل مهمی است که در جریان است و تولید و

صادرات محصوالت با ارزش افزوده باال مورد توجه
ویژه ای قرار گرفته است.
بعضاً گفته میشود مصرف فوالد در
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میلیون تن را تحت الشعاع قرار می دهد،

توسعه اکتشافات صورت گرفت آن هم تشکیل

تحلیل شما در این خصوص چیست؟

فوالدی کشور بود که کنسرسیوم پایا با هدف توسعه

های رشد اقتصادی در برنامه ششم توسعه و چشم

کنسرسیومی متشکل از واحدهای مطرح معدنی و
اکتشافات تشکیل گردید.

از موارد دیگر نرخ باالی استفاده آهن اسفنجی

در کوره های قوس الکتریکی و باالخص کوره های

القایی طی چند سال اخیر می باشد که بعلت در
دسترس بودن این ماده اولیه و اختالف قیمت آن

با قراضه آهن باعث شده مصرف آن بشدت افزایش

یابد و در نهایت کسری مواد اولیه سنگ آهن را نیز
تشدید نماید .الزم است در خصوص افزایش نرخ

بکارگیری قراضه آهن در صنعت فوالد سازی کشور

تدابیر الزم توسط مسئولین مربوطه بعمل آید.

از نکات دیگر برنامه فعال سازی معادن کوچک

مقیاس می باشد که می تواند در تامین کسری

در زمان تدوین طرح جامع فوالد کشور با مولفه

انداز افق  1404حدود  40میلیون تن مصرف

داخلی برآورد شده بود که با احتساب 15میلیون تن
صادرات ظرفیت تولید  55میلیون تن مورد بررسی
قرار گرفت .با توجه به پایش های سالیانه و وضعیت

رکود صنعت و ساختمان طی سالهای اخیر وضعیت
مصرف داخل در سال  98معادل  16میلیون تن

و سرانه مصرف نیز  200کیلوگرم محاسبه گردید.
مصرف فوالد جهت افق  1404نیز معادل 24

میلیون تن پیش بینی شد.

همچنین معادل  20میلیون تن نیز صادرات

فوالد و محصوالت فوالدی در افق  1404پیش بینی

گردید که در مجموع تولید  44میلیون تن فوالد از
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ظرفیت  55میلیون تن فوالد محقق می گردد این

زنجیره ارزش تولید محصوالت فوالدی با ارزش

خود اختصاص داده است با توجه به مطالعات فنی

نصب شده خواهد بود که با متوسط نرخ بکارگیری

بر افزایش بهره وری در ظرفیت های موجود منافع

صورت گرفت مشخص شد با قیمتهای جهانی

میزان حدود هشتاد درصد نرخ بکارگیری از ظرفیت

این صنعت در جهان نیز مطابقت دارد.

بنگاهی در کنار منافع ملی نیزحفظ شود در حال

انرژی و سنگ آهن در ظرفیتهای اقتصادی و

شده در طرح جامع فوالد کشور در زمینه توسعه

به احیاء مستقیم ارجحیت خواهد داشت این در

نکته قابل توجه آن است که جهت رسیدن به

حاضر با توجه به فرصت های سرمایه گذاری تعریف

رشد سرمایه گذاری در بخش ساختمان ،صنعت و

اکتشاف و استخراج و تولید محصوالت ارزش افزوده

مصرف  24میلیون تن فوالد در کشور معادل %50

زیر ساخت تا افق  1404نسبت به وضعیت موجود

باال مجوزهای الزم صادر می گردد و مسئولین می

مهمی است که می بایست جهت استفاده بهینه از

باشد.

می بایست وجود داشته باشد .این موضوع از نکات

ظرفیت های موجود مدنظر مسئولین مربوطه قرار

بایست در این خصوص نظارت های الزم را داشته
ذوب آهن اصفهان به عنوان تنها تولید

گیرد.
ً
از دیدگاه شما چرا بعضا فوالدسازان و

انرژی بی بهره است و در داخل کشور هم

نظارت عملیاتی در این خصوص نمی گیرد؟

ر ا نیز به عنوان ماده اولیه دیگر باید وارد

کننده فوالد به روش کوره بلند از یارانه

معدن داران از تخصص خود خارج شدند و چرا

با صادرات سنگ آهن مواجه می باشد و کک

در توسعه صنعت فوالد کشور معدن کاران و
فوالد سازان جهت تکمیل زنجیره ارزش خود غالباً

نماید چرا این بنیان گذار صنعت و معدن

با نگاه بنگاهی و بخشی نگری اقدام به توسعه افقی

در مقیاس باال بازدهی تکنولوژی کوره بلند نسبت
حالی است که ذوب آهن اصفهان در تامین ماده

اولیه سنگ آهن نیز مسائل و مشکالت دارد .در این
خصوص الزم است مسئولین کشور به بنیان گذار
صنعت فوالد کشور نگاه ویژه ای نمایند و این صنعت

بتواند همانند سایر بخش های فوالد کشور از مزایای
سنگ آهن و انرژی یارانه ای هم تراز استفاده نماید.
در محافل مختلف بعضاً عنوان می شود

طرح جامع فوالد نیاز به بازنگری دارد زیرا
جوانب مختلف در آن لحاظ نشده است
دیدگاه شما در این خصوص چیست و این

کشور باید تا این اندازه مظلوم واقع شود و

طرح چه دستاوردهایی برای دو بخش

یکی از مهمترین ویژگی های توسعه صنعت

طرح جامع فوالد کشور در راستای اهداف سند

طبیعی ارزان می باشد که باعث شده واحدهای احیا

و جامعیت طرح در حوزه های مطالعات اقتصادی

به فوالد سازان یکسان نگان نمی شود؟

صنعت و معدن کشور در پی داشته است؟

و عمودی کرده اند .اقدامی که باعث شده است
بعضاً فوالدسازان جهت کسری مواد اولیه خود به

فوالد در کشور دسترسی به ماده اولیه و انرژی گاز

همچنین معدن کاران نیز با توجه به وجود ماده

مستقیم بعلت مصرف گاز طبیعی یارانه ای بعنوان

و بازار ،عرضه و تقاضا ،تجارت زنجیره فوالد در

مطلوبیت باالتری نسبت به تکنولوژی کوره بلند

همچنین به بحث تامین مواد اولیه و نهاده های

میلیون تن تولید فوالد در افق چشم انداز 1404

تکنولوژی های نو و بومی سازی ،سرمایه گذاری مورد

سمت خرید معدن و فرآوری ماده اولیه روی آورند

اولیه جهت تکمیل زنجیره ارزش خود به صنعت

ماده اولیه از لحاظ قیمت تمام شده و رقابت پذیری

بعضا فوالدسازان و معدن کاران از تخصص اصلی

داشته باشند به گونه ای بالغ بر  %80از ظرفیت 55

فوالدسازی روی آورند همین این امر باعث شده

خود خارج شوند .رعایت توازن زنجیره فوالد باعث

خواهد شد صنایع معدنی در زمینه اکتشافات و
استخراج توسعه نمایند و فوالدسازان نیز به تکمیل
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افزوده باال پردازند این امر باعث خواهد شد عالوه

و اقتصادی که در ابتدای طرح جامع فوالد کشور
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مربوط به واحدهای احیا مستقیم است و تکنولوژی

کوره بلند حدود  5میلیون تن از این ظرفیت را به

چشم انداز بیست ساله کشور تا افق 1404تهیه شده

جهان و ایران مورد بررسی و پایش قرار گرفته است
تولید ،زیرساخت ها وانرژی های مورد نیاز صنعت،

نیاز ،محیط زیست ،مکان یابی واحدهای فوالدی و

نهایت به تدوین برنامه عملیاتی و استراتژی توسعه
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پرداخته است این طرح سالیانه پایش می شود و

اقدام نمود .این مطلب از انجا اهمیت پیدا می کند

در کشور ،همچنان صدور مجوزهای جدید

باعث شده بعنوان یک سند توسعه ای مورد توجه

شامل مراحل تبدیل شمش فوالدی به محصوالت

در طرح جامع فوالد کشور بعنوان یک سند

که در حلقه های پایین دست و نهایی زنجیره فوالد

تاسیس واحدهای فوالدی را شاهد هستیم؟

مولفه های آن به روز رسانی می گردد و استمرار آن

بخش صنعت و معدن کشور قرار گیرد و زنجیره

نهایی ،ارزش افزوده بسیار باالتر و در مقابل اثرات

پایش قرار گیرد .همچنین در حال حاضر سند

کمتر آالیندگی محیط زیست را شاهد هستیم در
مقابل حلقه های باالدست زنجیره فوالد که مراحل

راهبردی توسعه فوالد صدور هرگونه مجوز جدید
در زنجیره فوالد خارج از طرح توازن اکیدا ً توصیه

از نمایندگان معاونت معدن و صنایع معدنی و

تبدیل سنگ آهن به شمش فوالدی می باشد.

نمی شود .سرمایه گذاری در طول زنجیره فوالد

بیشترین حجم تولید را در زنجیره فوالد داشته که

باعث خواهد شد در نهایت بر روی حلقه ابتدایی

ملی فوالد ایران و شرکت فوالدتکنیک با استفاده از

با توجه به جانمایی واحدها ،تکنولوژی های موجود

زنجیره فوالد که تامین خوراک است اثر گذار باشد و

و ...جابه جایی بیشتر ،ارزش افزوده کمتر و آالیندگی

کسری سنگ آهن را تشدید نماید البته طی سالهای

بیشتری نسبت به حلقه پایین دست تولید دارد.

اخیر با هماهنگی معاونت معدنی وزارت صمت و

الزم بذکر است یکی از رموز موفقیت کشورهای

ایمیدرو صدور هرگونه مجوزی منوط به تعیین
تکلیف خوراک آن واحد بوده است و مقرر گردیده

خودشان است .امروز برای مثال ژاپن و یا کره جنوبی

در طرح جامع فوالد قید شده است با توسعه صنعت

محصوالت فوالدی ارزش افزوده باال تولید می

واردات باشد و امکان تولید و صادرات محصوالت با

لوازم خانگی و ...استفاده می کنند و آنها را صادر می

موازنه کامل در زنجیره فوالد و استمرار

هایی مانند مواد اولیه ،انرژی ارزان ،نیروی متخصص

یکی از اهداف اصلی طرح جامع فوالد کشور لزوم

ارزش فوالد از مواد اولیه تا محصول نهایی مورد

راهبردی صنعت فوالد کشور با کارگروهی متشکل

معاونت طرح و برنامه وزارت صمت ،ایمیدرو ،شرکت
نتایج طرح جامع فوالد کشور در مرحله تدوین می
باشد و مقرر گردیده بعنوان یک سند باالدستی در
سطح وزارتخانه صمت در جهت توسعه فوالد کشور
و تعامل با سایر وزارتخانه های مرتبط مورد استفاده

قرار گیرد همچنین دستاوردهای طرح جامع فوالد
باعث شده که در سایر فلزات اساسی مس ،الومینیوم

و سرب و روی و طال نیز طرح جامع تهیه گردد.

تولید محصوالت با ارزش افزوده باال

در مطالعات تکمیلی طرح جامع فوال کشور

عنوان شده در این خصوص تا چه میزان
به حمایت از این تولیدات ارزش آفرین نگاه

کاربردی شده است؟

صنعتی به حداکثر رساندن ارزش افزوده در کشور

این موضوع با طرح توازن فوالد کشور کنترل شود.

سنگ آهن را به صورت خام وارد کرده و در نهایت

فوالد در جنوب کشور ،تامین مواد اولیه از طریق

نمایند و در داخل کشور در صنایع تولید خودرو،

ارزش افزوده باال فراهم گردد.

نمایند این در جایی ست که ایران با داشتن مزیت

آن چگونه عملیاتی می شود؟

و ..فرصت مناسبی در این بخش دارد.

ایجاد توازن در زنجیره فوالد از معدن تا محصول

در مطالعات تکمیلی طرح جامع فوالد کشور،

نهایی بوده است در سال ( 1392قبل از مطالعات

افزوده باال تهیه شده که شامل بررسی بازار داخل

سنگ آهن دانه بندی شده وجود داشت و در مقابل

بازگشت سرمایه ،نوع تکنولوژی ،بررسی مکان

کسری شمش و مازاد ظرفیت تولید مقاطع میلگرد

تولید محصوالت ارزش افزوده باال طی چند سال

بسته های سرمایه گذاری تولید محصوالت ارزش

طرح جامع فوالد) بالغ بر  24میلیون تن صادرات

این محصوالت هم در داخل مصرف دارد و باعث

و خارج ،برآورد میزان سرمایه گذاری طرح ،نرخ

کسری کنسانتره و گندله نیز وجود داشت از طرفی

مناسب در قالب جانمایی محل جدید طرح و یا

نیز وجود داشت که نهایتا عدم توازن قابل توجهی

از ایجاد بسترهای الزم در خصوص امکان توسعه

الزم در خصوص سرمایه گذاری و احداث پروژه های

محصوالت فوالدی در سال  98معادل  11/6میلیون

الزم جهت جایگزینی صادرات این محصوالت به

شده امروز توازن نسبی در کل زنجیره فوالد برقرار

هر تن صادرات فوالد میانگین حدود  400دالر

آید.

گذشته مورد توجه ویژه ای قرار گرفته بگونه ای که
افزایش اشتغال می شود هم امکان صادرات آن

جایگزین شمش فوالدی خواهد بود و بعلت کاهش

توسعه واحدهای موجود می باشد .الزم است پس

در کل زنجیره بوجود آمده بود با برنامه ریزیهای

واردات این محصوالت می تواند صرفه جویی ارزی

صادرات محصوالت با ارزش افزوده باال حمایتهای

زنجیره فوالد در جهت طرح توازن زنجیره باعث

جای شمش فوالدی توسط مسئولین مربوطه بعمل

شود بگونه ای که عالوه بر رفع کمبود در زنجیره

قیمت فروش محصول بوده است در همین راستا

در پایش طرح جامع فوالد کشور فرصت های

و محصوالت فوالدی در سال  98داشته باشیم.

معادل  700هزار تن و به ارزش  1میلیارد دالر بوده

شامل انواع ورق های صنعتی و پوشش دار ،ورق

یکپارچه از طریق کارگروه پایش شامل نمایندگان

فوالد آلیاژی و ضدزنگ ،فوالدهای کیفی ،انواع

شرکت ملی فوالد ،انجمن تولید کنندگان فوالد،

باشد ،با یک مقایسه ساده می توان اهمیت توسعه

جهت سرمایه گذاری در ظرفیت اقتصادی از طرف

صورت دورهای مورد بررسی قرار میگیرد و سیاست

نسبت به افزایش تولید و صادرات این محصوالت

چرا با وجود کمبود مواد اولیه تولید فوالد

قابل توجهی نیز برای کشور داشته باشد.

این نکته قابل توجه است صادرات فوالد و

تن به ارزش  5/4میلیارد دالر بوده است که به ازای

واردات محصوالت فوالدی در سال  98در کشور

که به ازای هر تن واردات محصوالت میانگین حدود

 1400دالر قیمت خرید بوده است .از آنجا که اقالم
وارداتی فوالدهای کیفی و ارزش افزوده باال می
تولید محصوالت با ارزش افزوده باال را پی برد و

فوالد معادل  11میلیون تن نیز صادرات فوالد میانی

سرمایه گذاری در تولید محصوالت ارزش افزوده باال

کنترل موازنه زنجیره فوالد و استمرار آن به صورت

گالوانیزه خودرویی ،ورق الکتریکی ،لوله بدون درز،

معاونت معدنی و طرح و برنامه وزارتخانه ،ایمیدرو،

پروفیل صنعتی و ...معرفی شده و مجوزهای الزم

انجمن سنگ آهن کشور و شرکت فوالدتکنیک به

وزارتخانه صادر می گردد.

گذاریهای الزم بعمل میآید.

شماره 264

بهمن 99

39

چقدرآب
در فوالدسازی
مصرف میشود؟

تصویری که فضانوردان برای اولین بار از کره

زیرزمینی است 0.001 ،درصد آن رطوبت خاک

این را دارند تا آب مصرفی خود را بازچرخش کنند

زمین برایمان ارسال کردند ،هیچ سنخیتی با

قطبی محبوس است 1.69 ،درصد جزو آبهای

«آبی» را به نمایش میگذاشت که سوای

است 0.013 ،درصد آن در دریاچههاست و بقیه

عبارت «کره خاکی» ندارد ،این تصویر کرهای

زیباییهای بصریاش ،این تصور غلط را به ذهن
میرساند که ما بر روی زمین مقادیری بسیار
فراوان آب داریم .آنقدر آب هست که حتی از فضا

هم دیده میشود.

در دیگر منابع آبی ذخیره شدهاند .و خبر بدتر
اینکه از  1.69درصد آب زیرزمینی فقط 0.76

درصد و از  0.013درصد آب دریاچهها هم فقط

 0.007درصد آب شیرین هستند .و از همه مهمتر

با این حال شاید در نگاه اول عبارت «کره

اینکه این مقدار آب شیرین هم به طور مساوی

عبارت درستی باشد 71 .درصد سطح زادگاه

چون ایران یکی از خشکترین و کمآبترین

آبی» برای سیارهای که در آن زندگی میکنیم
بشر در منظومه شمسی را آب پوشانده است .و

 96.54درصد از این آبها هم در اقیانوسها جا
خوش کردهاند .اما ،مسئله غامض این است که

در همه جای دنیا پخش نشده و مثال کشوری

کشورهاست و کشورهایی چون برزیل ،روسیه و

چین جزو پرآبترین کشورهای دنیا طبقهبندی
میشوند.

اگر شما آنقدر تشنه هستید که یک لیوان آب

این مقدمه با این طول و تفضیل بیان شد که

بر این باشد که در ساحل اقیانوس هم هستید

صرفهجویی کرد و اصال کجا باید در مصرف این

تشنگی خود را رفع کنید؟ خیر .و خبر بد

مصرف آب است که توجه ویژهای میطلبد تا

نیستند هم به طور کامل در دسترس ما نیستند.

امروزی به دلیل تکنولوژیهای باالی خود مقدار

میتواند جانتان را از مرگ نجات دهد و فرض
آیا میتوانید با یک لیوان آب از همان اقیانوس

اینکه همین  3.46درصد آبی که در اقیانوسها

40

 1.74درصد از این آب در یخچالها و یخهای

آب بسیار کمتری نسبت به تصورات ما مصرف
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بگوییم چرا آب مهم است .چرا باید در مصرف آب

مایه حیات احتیاط کرد .صنعت یکی از محلهای
مصرف آب در آن بهینه شود .اما بسیاری از صنایع

میکنند .اکثر قریب به اتفاق صنایع آببر قابلیت
یا آن را دوباره در فرایند تولید استفاده کنند .این

استفاده مجدد از آب میتواند بارها و بارها تکرار
شود .صنعت فوالد یکی از همین صنایع است.

صنایع فوالد و آب مصرفی
پیشرفت تکنولوژیها باعث شده است دو
مفهوم وارد مباحث مربوط به آب به ویژه در
بخش صنعت شود :بازچرخش و استفاده مجدد.
این دو مفهوم و به بیان واقعتر این دو تکنولوژی
باعث شده است که در بسیاری از صنایع از جمله
فوالد سازی میزان مصرف آب تا حد بسیار زیادی
کاهش یابد .و اینکه  90درصد از آبی که در فوالد
سازی مصرف میشود میتواند به راحتی به خود
منبع تامین آب بازگردد.
صنایع فوالد سازی به مفهوم امروزی از قرن
نوزدهم کار خود را آغاز کردند .از همان موقع
تکنولوژیهای مدرن آرام آرام در این صنعت
راه خود را باز کرد تا اینکه امروزه این صنعت بر
شالوده دو متد اصلی پابرجاست :متد اول ،تولید

Scientific-Cultural-Social Magazine
Esfahan Steel Company

فوالد بر پایه اکسیژنBOS ،؛ و متد دوم بر پایه

باید توجه داشت دمای آبی که در صنعت برای

بر اساس تحقیقی که در سال  2011توسط

تخلیه به دریا باید کاهش یابد تا از اثرات مخرب

که یک کارخانه فوالدسازی برای تولید هر تن

آب در صنایع فوالد بیشتر برای زدودن رسوبات،

کوره قوس الکتریکی (.)EAF

انجمن جهانی فوالد انجام شد متوسط مقدار آبی

برجهای خنک کننده استفاده شد ه است قبل از
آن بر محیط زیست دریا جلوگیری شود.

فوالد دریافت میکند برابر با  28.6متر مکعب

گرد و خاک و دیگر فرایندها مصرف میشود.

مکعب از این آب دوباره قابلیت بازگشت به منبع

میتوان عالوه بر باال بردن بهرهوری صنعت ،میزان

است ،اما جالب آنکه به طور متوسط  25.6متر

دریافت کننده آب را دارد .در متد کوره قوس

الکتریکی ،متوسط آب مورد نیاز این صنعت برابر

با  28.1متر مکعب در هر تن است که بازهم 26.5

با استفاده مجدد از پساب تولیدی این فرایندها
تقاضا برای آب را کاهش و در نتیجه هزینهها را

هم کاهش داد.

آب در طی مصرف در فرایندهای فوالد سازی

متر مکعب این آب را میتوان بازیافت کرد .معنی

گرم شده و موادی در آن حل میشود بنابراین

مقدار آب بسیار کمی در حد و اندازههای  3.3تا

و نمکزدایی است .بهترین روش برای کاهش

است که بخار شده است.

معنی که آب مصرف شده ،یعنی پساب؛ تصفیه

و مفهوم این اعداد این است که تولید هر تن فوالد

 1.6متر مکعب نیاز دارد .این مقدار آب هم آبی
با این حال میزان مصرف آب برای تولید فوالد

در مناطق مختلف جهان متفاوت است .به عنوان
مثال در هند برای تولید هر تن متریک فوالد به

 60متر مکعب آب نیاز است.

نوع آب مصرفی در صنایع فوالد
آب دریا یکی از مناسبترین منابع آبی برای
صنایع فوالد است .این آب را بعد از برداشت و
مصرف دوباره میتوان به دریا بازگرداند .در این
فرایند کمتر از یک درصد آب برداشته شده
میشود ،همین یک درصد هم آبی است که بخار
شده است .از سویی آب بدون آنکه تغییری در
کیفیت آن ایجاد شود به دریا بازمیگردد .البته

استفاده مجدد از این آب نیازمند خنکسازی
مصرف آب استفاده مجدد از آن است به این

و خنک سازی شود و دوباره به فرایند تولید

برگردانده شود.

فرایند تصفیه آب برج خنک کننده
در صنایع فوالد برجهای خنک کننده عموما
از آب دریا استفاده میکنند .این آب به دلیل
شور بودن ،بسیار خورنده است و مخرب .بنابراین
باید میزان  ،TDSیعنی کل جامدات محلول آن
را کاهش داد .یکی از روشهای کاهش جامدات
محلول آب استفاده از فرایندههای الترافیلتراسیون
و اسمز معکوس است .برای کاهش میزان
 TSSیا کل جامدات معلق آب هم فرایندهای
میکروفیلتراسیون و  UFکاربرد دارد.

استفاده مجدد از آب در نورد گرم
در فرایند نورد گرم آب برای خنک سازی و
زدایش رسوب مصرف میشود .تصفیه شیمیایی
فیزیکی برای زدایش رسوبها ،مواد روغنی
و کلرزنی با نمکطعام  12درصد کلر از جمله
روشهایی است که برای مصرف آب در نورد گرم
کاربرد دارد .بعد از این تصفیهها ،آب به برج خنک
کننده میرود و متعاقبا به تانکر ذخیره .اگر آبی
که برای برج خنک کننده درنورد گرم مصرف
میشود کیفیت مورد قبولی نداشته باشد تاثیر
مخربی بر کویلها خواهد گذاشت.
آلودگی پساب
به طور کلی جریان پساب صنعت فوالد
حاوی ترکیبات مضری چون ترکیبات آلی
پیچیده بنزن تولوئن اگزیلن  ،BTXپلیسیکلیک
آروماتیک هیدروکربنات  ،PAHسیانید ،آمونیاک،
تیوسیانات ،فنل و کروزول است .این ترکیبات هر
کدام چالشهای بسیاری بر سر راه تصفیه دارند.
روشهای تصفیه برای هر کدام از این مواد
متفاوت است .روشهای جداسازی فیزیکی شامل
تهنشینی ثقلی ،غربالگری و جداسازی روغن،
تکنولوژیهای غشایی و ...است .متعاقب این
فرایندها میتوان از کواگوالسیون-فلوکوالسیون
بهره برد .فرایندهای پیشرفته اکسیداسیون APOs
برای گندزدایی و کاهش  TDSقابل استفاده است.
فوتولیز ماورای بنفش ،اکسیداسیون پراکسید
هیدروژن ،اکسیداسیون فوتو فنتون ،اکسیداسیون
الکتروشیمیای و اوزنزنی را نیز میتوان نام برد.
نباید مراحل لجن فعال سنتی را هم از یاد برد که
در تصفیه مرحله سوم برای کاهش مواد آلی مفید
خواهد بود.
زندگی بشر به
تاریخ
شدن
در نهایت صنعتی
ِ
ِ
ِ
تخریب محیط زیست و بهخصوص منابع آبی آن
منجر شده است .قرن بیست و یکم قرنی است
که بشر به اهمیت محیط زیست در زندگی
صنعتی خود پیبرده است .دنیا حاال قدرشناس
آب و محیط زیستی است که حیات و مماتش به
سختی به آن گره خورده است .اما هنوز به آلوده
کردن آن مخصوصا آلوده کردن منابع آبی ادامه
میدهد .گویی قرنی دیگر الزم است تا بشر بهواقع
به این نتیجه برسد که فقط یک «کره خاکی»
برای زندگی دارد نه «کره آبی».
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انقالب چهارم در صنعت فوالد

فوالدسازان ایران حرکت به سمت
هوشمندسازی و دیجیتال شدن را آغاز کردهاند
◄ رسول سرائیان

مدیرعامل شرکت ایریسا

جهـان امـروز بـا پیشـرفت فنـاوری تغییـر کـرده و فناوریهـای دیجیتـال ،زندگی و مشـاغل

افـراد را دگرگـون کردهانـد .اینترنـت اشـیا ،کالنداده ،رسـانههای اجتماعـی ،رایانـش ابـری،

بلاک چیـن ،واقعیـت افـزوده و ماننـد اینهـا ،سـازمانها را بـه سـطح باالتـری از تعاملات با
مشـتری ،فرآیندهـا و خدمـات توانمندشـده بـا فنـاوری اطالعات سـوق میدهنـد .خرید یک
جفـت کفـش از طریـق فرمانهـای صوتی تـا اسـتفاده از اطالعـات حسـگرها و پهپادهـا برای

تجزیهوتحلیـل شـیوه کشـاورزی و افزایـش محصـوالت یـا اسـتفاده از موبایلهای هوشـمند و
اپلیکیشـنهای آنهـا بـرای پیدا کـردن کوتاهترین مسـیر بـا در نظـر گرفتن وضعیـت ترافیک

و آبوهـوا ،نمونههایـی از تاثیـر فناوریهـا اسـت .وی تصریـح کـرد :دیجیتال در حـال بلعیدن
جهـان صنعتی و فیزیکی اسـت؛ تحـول دیجیتالروند جهانی اسـت و پناهگاهـی وجود نخواهد

داشـت کـه در آن بتـوان از مدلهـای کسـبوکار قدیمـی محافظـت کـرد .کشـورها و دولتها

نیـز از این تحوالت ایمن نیسـتند .سـرائیان خاطرنشـان کـرد :چگونگی عملیات دولـت و نحوه

تعامـل دولـت با شـهروندان ،کسـبوکارها ،موسسـات و سـایر شـرکتهای دولتی تحـت تاثیر
فناوریهـای نوظهـور قـرار گرفتهاند .این عصر ،شـیوههای جدیـدی را برای مدیریـت فرآیندها

و ارائـه خدمـت به کاربـران ارائه کرده و حجـم زیادی از دادههـا و اطالعات را در اختیـار کاربران
و ارائهدهنـدگان خدمـات قـرار میدهد.

پیشرفتهای صورت گرفته در زمینه فناوریها

انرژیهای پاک و مقرونبهصرفه و رشد اقتصادی

تحول دیجیتال باید تدوین شود.

تاثیر قابلتوجهی در هزینههای عملیاتی ایجاد

افزایش کارآیی امور دولتی از تاثیرات سیاسی

دولت الکترونیکی و دولت هوشمند در دو دهه اخیر و

با استفاده از کالنداده و یادگیری ماشینی میتوان

است که با برنامهریزی مناسب و با در نظر گرفتن

از بلوغ دیجیتال خدمات دولتی در نهادهای مختلف

خود زمینههای تحقیق ،توسعه و بهکارگیری

این حوزه ،ارتقای بلوغ دیجیتال دولت باهدف ایجاد

زمانی که در مقیاس بزرگ به کار گرفته میشوند،

میکنند .بهعنوانمثال در صنعت بهداشت و درمان
روشهای درمانی متناسب برای هر بیمار ارائه کرد و
هزینههای درمان را کاهش داد .به گفته مدیرعامل
ایریسا ،برای رشد پایدار و ارتقای وضعیت رفاه

تحول دیجیتال است؛ بنابراین برای دولتها ضروری

اولویتهای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی

فناوریهای تحول دیجیتال را فراهم کنند .تدوین

اجتماعی در کشورهای مختلف ،تحول دیجیتال یک

راهبردهای تحول دیجیتال کشور بر مبنای

بر رفاه اجتماعی میتوان به افزایش کیفیت زندگی،

الیه ،راهبردها با بهرهگیری از مطالعات الگوبرداری،

ضرورت است .از تاثیرات قابلتوجه تحول دیجیتال
احساس برابری و افزایش دسترسی به خدمات پایه

برای تمامی آحاد جامعه ،توسعه پایدار ،سالمتی،
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چارچوب کالن طراحیشده انجامشده است .در هر
مطالعه اسناد داخلی ،بررسی مسائل اساسی کالن

کشور و نیز بررسی و تحلیل چالشهای اکوسیستم

با توجه به طراحی برنامههای مختلف در حوزه

اجرای پروژههای متعدد در این زمینه ،سطح اولیهای
ایجادشده است .به گفته وی ،رویکرد اتخاذشده در

قابلیتهای دیجیتال و توسعه پلتفرمهای ارائه

خدمات عمومی است.

شرایط کنونی صنعت فوالد در استفاده از

تکنولوژیهای جدید

در حال حاضر روند توسعه صنعت فوالد به
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سمتی در حال حرکت است که محصوالت متنوع و

تحولی در چرخه زنجیره ارزش فوالد ایجاد شود.

پیادهسازی خواهد شد .ازجمله اولویتها و اقدامات

مشتریان خود یا همان صنایع پاییندستی همچون

پیادهسازی تحول دیجیتال یا انقالب چهارم صنعتی

انرژی هوشمند است تا در راستای آن با استفاده

پزشکی و ...قرار دهد .به گفته وی ،هماکنون از سمت

از فناوریهای نوظهور همچون هوش مصنوعی،

براساس استانداردهای جهانی ارتقا و بهبود دهیم.

با ارزش افزوده باالتری باید تولید کند و در اختیار

خودروسازان ،تولیدکنندگان لوازمخانگی ،تجهیزات
تقاضا و بازار ،نیازهای جدید برای صنعت فوالد کشور

در حال حاضر بیشتر فوالدسازان کشور به سمت

در زنجیره ارزش خود رفتهاند که عصاره آن استفاده
بیگ دیتا ،اینترنت اشیا ،خدمات ابری و ...است و

هوشمندسازی صنعت فوالد محیط هوشمند و
از تکنولوژی بتوانیم نیازمندیهای این صنعت را
به گفته وی ،در طرح تحول دیجیتال فوالد یکی

تعریفشده که شامل تنوع در نوع محصول ،کیفیت

باید در کل زنجیره ارزش فوالدسازان از سنگآهن

مشتریان خود را تامین کند .خط تولید صنعت فوالد

با این قابلیتها میتوانیم نیازمندیهای مشتریان و

دارد ،البته در حال حاضر حضور آنها پررنگ نیست،

متعدد مشتریان را تامین کند و باید شرایط از تولید

محیطزیست ،چابکی و ...را با ایجاد محصوالت

حضور شرکتهای دانشبنیان مهیا شود ،البته این

و قابلیت محصوالت فوالدی است تا بتواند نیازهای

باید به سمتی حرکت کند که بتواند نیازهای متنوع و
انبوه به تولید بر اساس نیاز مشتری ،بازار و پوشش

دادن تمام سالیق تغییر کند .از سوی دیگر بهواسطه

در معدن گرفته تا محصول در بازار ،جاری شود و

همچنین چالشهای صنعت فوالد همچون هزینه،
متنوع ،مرتفع کنیم.

جزو استراتژی اساسی شرکت فوالد مبارکه است.

دیجیتال خود رونمایی کرد و این طرح قرار است

فوالد است ،ایجاد سبد بزرگتر و تنوع زیاد محصول

فوالد ایجادشده که نیازمند ارتقای بهرهوری ،ایجاد

در یک بازه زمانی پنجساله تا  ،۱۴۰۴فوالد مبارکه را

بنابراین با استفاده از فناوریهای نوظهور باید

اما امیدواریم در طرح تحول دیجیتال زمینه و بستر

شاید هنوز اتفاقات خاصی در کشور رخ نداده،

فشار هزینه و عوامل محیطی همچون مصرف آب،

چابکی و چاالکی تمام صنایع فوالدی هستیم.

استارتآپهاست .به طور قطع این نیازمندی وجود

یکی از دالیلی که الزامی برای حرکت به سمت

اما مردادماه امسال فوالد مبارکه از طرح تحول

انرژی ...و چالشهایی که ازاینجهت برای صنایع

از اولویتها ،استفاده از ظرفیت شرکتهای نوپا و

به کارخانهای هوشمند تبدیل کند و بهنوعی انقالب
صنعتی چهارم در این مجموعه بزرگ فوالدی

انقالب چهارم صنعتی و هوشمندسازی کارخانه
است ،بنابراین این اتفاق میتواند نیازمندی بیشتر

مشتریان را تامین کند.
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ارزيابي فاكتورها و پيشبيني قيمت
مدیریت مهندسی فروش و توسعه بازار

شمش

روند قیمت بازار شمش منطقه  CISهنوز

نامشخص

است.

تولیدکنندگان

همچنان

پیشنهادهای قاطع ارائه میدهند ،درحالی که
مشتریان ترک ،اصرار دارند قیمتها درسطح

پایینتری باشد ،اگرچه دالیل کافی برای چنین
رویکردی وجود ندارد .تقاضا در بیشتر مقاصد

دیگر ،حداقل است .تأمین کنندگان شمش

منطقه  CISتصمیم گرفتند بازار را با سطح قیمت

 610-625دالر برتن  FOBو در برخی موارد

حتی با قیمتهای باالتر برای محمولههای ماه

شمش
تاریخ

سی اف آر آسیا
دالر/تن

سی اف آر ترکیه فوب دریای سیاه
دالر/تن
دالر/تن

داخلی چین
دالر/تن

 28آذر

573

595

575

519

 05دی

588

608

585

536

 12دی

588

618

600

523

 19دی

600

618

585

539

 26دی

600

630

585

537

مارس آزمایش کنند .هفته گذشته ،پیشنهادها

در سطح  610-620دالر برتن  FOBو درموارد
نادری جهت فروش به ترکیه در سطح595-600

دالر برتن  FOBدریای سیاه ارائه می شد .پس
از پایان تعطیالت ،تولیدکنندگان عجله ای برای
فروش محموله های خود نداشتند ،اما مشتریان

ترک و سایر مقاصد نیز حمایت چندانی از آن

ها نکردند .یک منبع بازارگفت" :کارخانه های
منطقه  CISقیمت های خود را بیش از حد
باال بردند و مدت زیادی منتظر ماندند ،بنابراین

اکنون هیچ کس خرید نخواهد کرد ".مشتریان

ترکیه سعی می کنند فروشندگان شمش خارجی
را ،درحالی که قیمتهای داخلی آن ها هفته به

هفته افزایش یافته است ،به شدت تحت فشار
قرار دهند .روند بازار قراضه نیز مشخص نیست،

بنابراین هنوز این سوال وجود دارد که آیا ترکیه

قادر به دستیابی به تخفیف می باشد؟ تمایل به
خرید درشمال آفریقا تقریباً ازبین رفته است .یک

بر این ،مردم باید به مالیات بر ارزش افزوده جدید

دالر برتن  CFRجنوب شرقی آسیا( 595دالر

دلیل افزایش شیوع بیماری کرونا در قرنطینه 4

خرید مقاصد دور ،به ویژه آمریکای التین ،قبل از

هیچ اطالعاتی در مورد معامالت تایید نشده است.

منبع بازار تونسی گفت" :از پایان هفته گذشته به
روزه هستیم .در هفتههای آینده همه چیز برای

تعطیالت در سطح  610-615دالر برتن FOB

الجزایری گفت" :ما ترجیح می دهیم منتظر اخبار

قیمت به سختی امکان پذیر است .برخی از شواهد

ما به کندی پیش خواهد رفت " .یک فعال بازار
قراضه باشیم و عجله ای برای خرید نداریم .عالوه
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برتن  FOBبنادرخاوردور) می باشد .با این حال،
کارشناسان ،ارزیابی قیمت روزانه شمش صادراتی

انجام شده است ،اما اکنون معامله در این سطح

منطقه  CISرا بدون تغییر ،در قیمت  585دالر

حاکی از توقف قیمت شمش روسی ،به قیمت610

بیشتری به دست آورد.

برتن  FOBحفظ کردند تا زمانی که بازار وضوح
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میلگرد و کالف

میلگرد

در پایان هفته گذشته ،پیش بینی های منفی

در بازار قراضه وارداتی ،منجر به تضعیف تقاضا

برای میلگرد ترکیه شد .خریداران انتظار تخفیف از

تولیدکنندگان را داشتند ،اما سطح قیمت موجود
ثابت بود .به نقل از کارشناسان آگاه ،پیشنهادات
صادراتی میلگرد ترکیه عمدتا در سطح 640-650

دالر بر تن ( FOBدر مقابل  650-660دالر بر تن

 FOBدر اوایل هفته) بوده است .حدود  3500تن

میلگرد با قیمت  640دالر بر تن  FOBبا لبنان
معامله شد .محموله ای در حجم متوسط در

تاریخ

واردات حوزه
خلیج فارس ()CPT

وارداتی جنوب صادراتی ترکیه صادراتی روسیه
()DAP
()FOB
شرق آسیا ()CFR

 28آذر

481

613

640

468

 05دی

481

655

640

468

 12دی

650

640

650

671

 19دی

650

650

650

671

 26دی

650

665

645

671

محدوده قیمت پیشنهادی رسمی به یمن فروخته
شده است .در طول هفته ،فعاالن بازار در حال

مذاکره در مورد معامله  50،000تن میلگرد به

بهای 681دالر بر تن  CFR AWبا هنگ کنگ
بودند .طبق گزارشات ،معامله دیگری در اوایل

هفته پیش با قیمت  685دالر بر تن CFR AW

تأیید شد .خریداران داخلی در ترکیه به دلیل جو

روانی منفی موجود در بازار قراضه ،ترجیح می

دادند خرید را به تعویق بیندازند" .بازرگانان محلی

درانتظار روشن شدن وضعیت بازار بودند .به نقل از

منابع آگاه ،سطح قیمت پیشنهادی عمومی میلگرد

در ترکیه ،بسته به منطقه در محدوده 655-680

دالر بر تن  EXWبوده است .باوجود اخبار فروش
قراضه وارداتی با قیمت پایین تر ،فوالدسازان محلی

تخفیف نمی دادند و منتظر تایید روند نزولی قیمت

قراضه بودند ".در بازار مفتول ،میانگین قیمت740،

دالر بر تن  FOBبود .تقاضا بیشتر از سوی اسرائیل

بود ،در حالی که بازارهای دیگر آرام بودند.
قراضه

مفتول
تاریخ

صادراتی اکراین ()FOB

صادراتی چین ()FOB

صادراتی ترکیه ()FOB

 28آذر

690

645

715

 05دی

723

665

730

 12دی

723

665

740

 19دی

745

670

740

 26دی

750

665

740

هفته گذشته ،جو روانی منفی در بازار قراضه

ترکیه حاکم بود .یک قرارداد واردات قراضه از

منطقه بالتیک با قیمت بسیار پایین تری در بازار

گزارش شد .یک محموله قراضه مختلط از دانمارک

توسط کارخانهای مستقر در سامسون با میانگین

قیمت  465دالر بر تن  ،CFRرزرو شد .بر اساس
برآورد فعاالن بازار ،ممکن است قیمت قراضه 2&1

( ، HMS )80:20در سطح  460- 465دالر بر
تن  CFRباشد ،که  15-18دالر بر تن کمتر از
معامالت هفته پیش تر است .با این حال ،این

قرارداد هنوز به عنوان پایهای برای روند قیمت در
شماره 264
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نظر گرفته نشده است .به نقل از یک فعال بازار

"باید دید در مرحله بعدی چه سطح قیمتی برای
فوالدسازان و تامین کنندگان قابل قبول خواهد

بود" .طبق ارزیابی یک فعال بازار "با توجه به
معامالت انجام شده و انتظارات منفی بازار ،قیمت

قراضه ( HMS 1&2 (80:20از سواحل شرقی

تغییر

 26دی

 19دی

تاریخ

+5

481

475

قراضه وارداتی از آمريكا

-5

463

468

قراضه وارداتی از اروپا

-5

465

470

قراضه وارداتی از حوزه بالتیک

ایاالت متحده به  470دالر بر تن  CFRترکیه (در

مقابل  480دالر بر تن یک روز قبلتر) تغییر نمود.

فعاالن داخلی بازار تمایلی به خرید از کارخانهها

نشان نمیدادند و منتظرکاهش قیمت قراضه بودند.
همچنین ،تعداد عرضه این ماده اولیه ،افزایش یافته
است و به فوالدسازان امکان میدهد با فشار موجود

بر قیمتها ،محموله های سودآورتری را انتخاب

نمایند .سوال این است که قیمتها چقدر کاهش
مییابند .آیا این ،یک اصالح قیمت با هدف رشد
پایدارتر است یا مقدمه ای برای سقوط قیمتها

خواهد بود!

سنگ آهن

قیمت سنگ آهن در پایان هفته گذشته ،پس از

انتشارخبرآتش سوزی درترمینال صادراتی شرکت
وله ،افزایش یافت ،هرچند به سرعت کنترل شد.

درعین حال ،بازار در همه مقاصد کساد باقی ماند و
موجودی محصوالت فوالدی دوباره افزایش یافت.

تغییر

 26دی

 19دی

تاریخ

+3

161

158

سنگ آهن  58درصد

+5

171

166

سنگ آهن  62درصد

+9

195

186

سنگ آهن  65درصد

سنگ آهن استرالیا باگرید 62درصد باوجود2یوان
بر تن کاهش (معادل0/3دالر برتن) در قراردادهای
ماه می در بورس دالیان چین 1/1 ،دالر برتن

افزایش یافت و به  172/5دالر برتن  CFRرسید.

طبق گزارشات فعاالن بازار در اواخر هفته پیش،

حادثهای دریکی از مهمترین پایانه های بارگیری
دریایی سنگ آهن شرکت وله رخ داده است.

به نقل از یک منبع بازار" آتش سوزی در یک

بارگیر کشتی رخ داد اگرچه به سرعت خاموش

شد که به همین دلیل ،شاهد جهش قیمت

سنگآهن کراجاس [در بنادر] بودیم ".سنگ

بنادر به دلیل قیمت باال ضعیف بود.افزایش قیمت

عیار نیز بسیار باال است و بنابراین پایدار نیست
زیرا تقاضای کارخانه ها قب ً
ال تضعیف شده است".

قیمت سنگآهن استرالیایی حمایت کرد .به گفته

درجه پایین و متوسط شد ،معامالت ثبت شده

شده در پایان هفته گذشته ،قیمت فوالد کاهش

برتن (معادل 0/8-1/5دالر برتن) افزایش یافت،

استرالیا با گرید 57درصد و سنگآهن Jimblebar

آهن با گرید 65درصد معدن کراجاس شرکت
وله از ترمینال مذکور صادرشد .همچنین اخبار ،از

منابع داخلی ،قیمت سنگآهن ،روزانه 5-10یوان
درحالی که سنگ آهن معدن کراجاس با گرید

 65درصد 20،یوان برتن ( 3/1دالر برتن) افزایش
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یافت .با این وجود ،فعالیت تجاری در بازار دریا و
سنگ آهن باعث افزایش تقاضا برای محصوالت

در پلتفورمهای معامالتی برای سنگآهن Yandi

با گرید  60/5درصد انجام شد .با این حال ،منبع

دیگری اظهار داشت" حتی قیمت سنگ آهن کم

پیش بینی می شود با وجود بهبود قیمت مشاهده
یابد .به گفته منابع بازار ،در هفته گذشته موجودی
فوالدسازان و تجار از پنج محصول اصلی فوالدی

همچنان روی هم انباشته شده اند و به ترتیب 4/5

و  5/3درصد افزایش را تجربه نموده است.
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زغال سنگ

هفته گذشته قیمت صادرات زغال سنگ

استرالیا از زمان بازگشت مشتریان اروپایی به بازار

تغییر

 26دی

 19دی

تاریخ

+15

119

104

زغال سنگ  FOBاستراليا

پس از تعطیالت افزایش یافت ،در حالی که میزان
تقاضا از سوی هند ثابت بود .پیش بینی آب و
هوای بد نیز از دیگر عوامل موثر براین افزایش

قیمت بود .طی فروش  70000تن زغال سنگ

 Peak Downsکم فرار به هند( ،برای تحویل در
ماه مارس) ،سطح قیمت پیشنهادی صادراتی برای

زغال سنگ مرغوب استرالیا با  11-19دالر در هر
تن افزایش ،به  114-124دالر در هر تن FOB

رسید .با بازگشت مشتریان اروپایی به بازار پس

از تعطیالت سال نو میالدی جو روانی بازار بهبود

یافت .پیش از این معامله ای برای  50،000تن

زغال سنگ درجه دوم دریاچه ورمونت با 98/5

دالر در هر تن  FOBبرای تحویل در ماه فوریه

انجام شده بود.

تقاضا از هند ثابت ماند و تعدادی از معامالت

در سطح قیمت  103-104دالر در هر تن FOB

قبل از افزایش قیمت با این کشور انجام شد .به جز

بهبود معامالت ،شرایط نامساعد جوی پیش بینی
شده برای کوئینزلند استرالیا طی چند روز آینده،

همراه با باران شدید و تگرگ نیز که ممکن است

بر حمل و نقل زغال سنگ تأثیر بگذارد ،منجز به
افزایش قیمت ها شد.

بازار داخلی

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

سبد میلگرد مخلوط

هفته منتهی هفته منتهی به

به 99/10/17

99/10/24

117168

122457

تغییرات
+5289

هفته منتهی به هفته منتهی به
99/10/17

99/10/24

129198

134243

سبد تیرآهن مخلوط
تغییرات
+5045

هفته منتهی به هفته منتهی به
99/10/17

99/10/24

133140

139613

تغییرات
+6473

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

واردات مقاطع تخت  -هزار تن

هشت ماهه
98

هشت ماهه
99

درصد
تغییرات

هشت ماهه
98

هشت ماهه
99

درصد
تغییرات

هشت ماهه
98

هشت ماهه
99

درصد
تغییرات

65

55

-15

296

556

+88

3

4

+33

صادرات مقاطع طویل -هزار تن

صادرات مقاطع تخت  -هزار تن

صادرات فوالد میانی  -هزار تن

هشت ماهه
98

هشت ماهه
99

درصد
تغییرات

هشت ماهه
98

هشت ماهه
99

درصد
تغییرات

هشت ماهه
98

هشت ماهه
99

درصد
تغییرات

1822

1228

-33

583

451

-23

4377

3787

-13

مصرف ظاهری مقاطع طویل -هزار تن

مصرف ظاهری مقاطع تخت  -هزار تن

مصرف ظاهری فوالد میانی  -هزار تن

هشت ماهه
98

هشت ماهه
99

درصد
تغییرات

هشت ماهه
98

هشت ماهه
99

درصد
تغییرات

هشت ماهه
98

هشت ماهه
99

درصد
تغییرات

4113

5508

+34

4843

5404

+12

12163

14547

+20

تولید مقاطع طویل-هزار تن

تولید مقاطع تخت-هزار تن

تولید آهن اسفنجی-هزار تن

تولید فوالد میانی-هزار تن

هشت
ماهه 98

هشت
ماهه 99

درصد
تغییرات

هشت
ماهه 98

هشت
ماهه 99

درصد
تغییرات

هشت
ماهه 98

هشت
ماهه 99

درصد
تغییرات

هشت
ماهه 98

هشت
ماهه 99

درصد
تغییرات

6751

7448

+10

6805

7187

+6

18242

20597

+13

18552

20704

+12

شرایط مهیا در جهت توسعه صادرات و افزایش

محصوالت میانی و چه در محصوالت نهایی با افت

است .از یک طرف ،بهبود قیمت های صادراتی

دالر ،محصوالت از قبل انبار شده به بازار سرازیر

رشد اقتصادی جهانی و داخلی برای سال ،2021

های پایه نسبت به قبل گردیده ،و از طرف دیگر

می نماید .بازار فوالد در هفته قبل ،عالوه بر

افت تقاضای مصرفی قرار گرفته است .در حال

تحت تاثیر محدودیت های مصرف برق و گاز نیز

مصرفی واقعی داخلی کامال مشخص می باشد که

گردید .در نتیجه تقاضا نسبت به عرضه ،چه در

تحليل و پيش بيني بازار:
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واردات فوالد میانی  -هزار تن

بازار داخل تحت شرایط متناقض قرار گرفته

ارزآوری می باشد .با توجه به جو کاهشی نرخ

و دستورالعمل های موجود باعث افزایش قیمت

شده و زمینه کاهش بیشتر قیمت ها را فراهم

بازارتحت شرایط نامتناسب قیمت های داخلی و

اینکه متاثر از دخالت های دستوری بوده است،

حاضر با توجه به وضوح عدم وجود تقاضای

قرار گرفت ،که سبب کاهش و اختالل در تولید
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شدید روبرو می باشد .با وجود پیش بینی بهبود

انتظار می رود ،دولت به وسیله تعریف پروژه های

زیربنایی و افزایش بودجه های عمرانی ،بخش
تقاضا را تحریک کرده و هماهنگ با تامین نیاز

داخل ،شرایط الزم جهت صادرات مازاد تولید را
جهت بهبود اوضاع درآمدی تولیدکنندگان اصلی
فراهم آورد.
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ارزیابـی وضیعت كك ایـران و جهـان
در سال 2019
مقدمه

کک مـواد اصلـی احیأ و ذوب کننده سـنگ آهـن در کوره بلند ها بحسـاب می آیـد .میزان
تولیـد چـدن مذاب جهـان در سـال  ، 2019با 2.4درصد رشـد  1278میلیون تن بوده اسـت.

میـزان تولیـد کک دنیـا نیـز  682میلیـون تن گـزارش شـده اسـت .بـر روی کیفیت کک

کیفیـت اجـزای ذغال ،آمـاده سـازی بلند ذغـال ،عملیـات خامـوش کـردن و پارامترهای

فراینـد کک سـازی مهمتریـن عوامـل تأثیر گـذار هسـتند .بزرگتریـن تولیـد کننده کک

◄ مهندس محمدحسن جوالزده
مشاور عالی شرکت کک طبس

جهـان بـا  471میلیون تن کشـور چین بوده اسـت .پیش بینی می شـود میـزان تولید کک
کشـور چیـن در سـال  2020بـه  440میلیون تـن کاهش یابـد .سـهم نواحی اتحادیـه اروپا

و شـمال آمریـکا و کشـور های مشـترک المنافـع در تولیـد کک جهـان 14.5 ،38.و 39.16

میلیـون تن بر آورد شـده اسـت .میـزان تولید کک بزرگترین شـرکت فوالد جهان آرسـلور

میتـال در سـال قبـل 24.5میلیون تن به ثبت رسـیده اسـت .در بین کشـورهای اسلامی

کشـور ترکیـه بـا تولید 4.57میلیـون تن کک در رأس قرار دارد .سـهم شـرکت هـای گروه
ادمیـر و کاردمیـر در تولید کک ترکیـه به ترتیب  3.4و  1.17میلیون تن اعالم شـده اسـت.

در سـال  2019نسـبت تولیـد کک به چـدن مذاب در جهان و کشـور چین بـه ترتیب  48و

 52.3در صد برآورد شـده اسـت.
◄ توليد کک در کشور های مختلف

جهان

جهان و کشور چین است .در جدول 2-میزان

تولید کک کشور چین در استان های مختلف

شایان توجه است ،در سال گذشته میزان مصرف

کک و تزریق پودر ذغال در کوره بلند های

در سال  2019در جهان  682میلیون تن

در سال  2019نشان داده شده است .در کشور

چین  471میلیون تن بوده است .حد اکثرتولید

میزان  96.995میلیون تن تولید کرده است در

هند بیش از 25میلیون تن کک تولید کرده و در

تن بدست آمده است .حد اکثرتولید کک کشور

مشاهده می گردد (ردیف  4جدول  .) 2-در

کک کشور هند در حدود  52میلیون تن است که

تن حاصل شده است .ظرفیت تولید کک کشور

چین به نمایش گذاشته شده است(ردیف 24

حرارتی تشکیل می دهد .اتحادیه اروپا بیشترین

به ثبت رسیده است .شایان ذکر است میزان

با تولید  33و  26.8میلیون تن کک در رده های

بر  18میلیون تن گزارش شده است ،در حالیکه

ویتنام ( %70به میزان  1.4میلیون تن)به روش

بوده است .جدول 1-نیز بیانگر روند تولید کک

چین با فرایند با بازیافت حرارتی حاصل می شود.

کشورژاپن به ترتیب  343و  179کیلوگرم بر تن

کک تولید شده است .میزان تولید کک کشور

چین استان  Shanxiبیشترین مقدار کک را به

کک جهان در سال  2013به میزان  685میلیون

شکل  1-نیز روند تولید کک استان  Fujianچین

چین نیز در سال  2014به میزان  477میلیون

شکل 2-نیز روند تولید کک در استان شانکسی

چین در سال  2019نزدیک به  570میلیون تن

جدول  .)2-کشورهای ژاپن و روسیه به ترتیب

کک را کشور آلمان به میزان  9.09میلیون تن

تولید قطران کشور چین در سال گذشته بالغ

دوم و سوم جهان ایستاده اند .تولید کک در کشور

میلیون تن کک در رده دوم اتحادیه اروپا قرار

ظرفیت تولید قطران این کشور  22.73میلیو تن

بازیافت حرارت انجام می گیرد % 15 .کک کشور

چدن مذاب بوده است .در سال گذشته کشور
رده چهارم جهان قرار گرفته است .ظرفیت تولید
یک سوم این ظرفیت را کک سازی های بازیافت

تولید کرده است .کشور لهستان نیز با تولید 8.8

گرفتنه است .در شکل 3-روند تولید و صادرات
کک لهستان به نمایش درآمده است .میزان
تولید کک شرکت  SSABسوئد  1.067میلیون
شماره 264

بهمن 99

49

روسیه در سال گذشته  5.9میلیون تن تولید

کرده است .شرکت های  Mechelو MMK

روسیه در سال  2019به ترتیب  2.014و 5.389

میلیون تن کک تولید کرده اند .واحد کک و گاز
مسکو در سال قبل  601هزار تن کک تولید کرده
است .در شکل 4-روند تولید کک شرکت MMK

روسیه دیده می شود .در شرکت  IMHروسیه

میزان تولید کک  2.592میلیون تن گزارش شده
است .میزان تولید کک کشور اکراین در سال

گذشته  10.06میلیون تن به ثبت رسیده است.
میزان تولید کک شرکت آرسلور میتال اکراین
در سال ( 2.8 ،2019با  %6رطوبت) میلیون تن

جدول :1-روند توليد كك جهان و كشور چين در  19سال أخير

اعالم شده است .میزان تولید کک شرکت آرسلور
میتال اکراین( )Kryviy Rihدر سال قبل 2.795

میلیون تن بوده است .در جدول 3-روند تولید

کک شرکت آرسلور میتال اکراین()Kryviy Rih
نشان داده شده است .میزان تولید کک شرکت

آرسلور میتال بلژیک  1.2 Gentمیلیون تن

به ثلت رسیده است .این شرکت در سال قبل

 1.23میلیون تن پودر ذغال در کوره بلندهای
خود تزریق کرده است .میزان تولید کک شرکت

 Metinvestاکراین نیز  4.667میلیون تن به
ثبت رسیده است % 46.4 .کک کشور اکراین در

شرکت  Metinvestتولید می شود .میزان فروش
خارجی کک شرکت  Metinvestدر سال قبل

 1.882میلیون تن به ثبت رسیده است .میزان
مصرف کک شرکت یاد شده در سال یشین 3.07

میلیون تن به ثبت رسیده است .تولید کنندگان

کک شرکت  Metinvestاکراین در شکل  5-به
نمایش درآمده است .میزان صادرات کک شرکت

مذکور  1.88میلیون تن گزارش شده است.

میزان تولید کک .میتال آفرقای جنوبی  191هزار
جدول: 2-تولید کنندگان کک کشور چین در شهر /استان های مختلف در سال 2019

تن(ظرفیت  220هزار تن) بوده است .در جدول

 4میزان تولید کک نواحی کشورهای مشترکالمنافع به نمایش درآمده است .در جدول 5-روند

تن گزارش شده است .در این ناحیه (اروپا) تولید

انگلستان در سال پیشین  640هزار تن کک وارد

گذرد .میزان تولید مصرف کک شرکت فوالد

گیرد .میزان تولید کک کشور انگلستان در سال

بلندهای انگلستان در سال قبل  1.2میلیون تن

تن بوده است .در این شرکت همراه با کک 9.6

المنفع بیشترین کک را روسیه به میزان 26.8

شده است .در سال پیشین ظرفیت تولیدکک

کک به روش بازیافت مواد شیمیایی صورت می

قبل  1.3میلیون تن بوده است ( %2.6رشد).

انگلستان در سال گذشته  1.7میلیون تن کک
در کوره بلندهای خود مصرف کرده است .کشور
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تولید کک کشورهای مشترک المنافع از نظر می
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کرده است .میزان مصرف پودر ذغال در کوره

آرسلور میتال به ترتیب  24.5و  27.8میلیون

گزارش شده است .در بین کشورهای مشترک

میلیون تن پودر ذغال نیز به کوره بلندها تزریق

میلیون تن تولید کرده است .شرکت NLMK

شرکت آرسلور میتال  31.9میلیون تن(62
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شکل: 1-روند تولید کک استان  Fujianچین

شکل : 4 -روند تولید کک شرکت  MMKروسیه

شکل: 2-روند تولید کک در استان شا نکسی چین

جدول :3-روند تولید کک شرکت آرسلور میتال
اکراین()Kryviy Rih

شکل : 3-روند تولید و صادرات کک لهستان

شکل : 5-تولید کنندگان کک شرکت Metinvest

باطری کک سازی) اعالم شده است .میزان

فوالد ،میزان مصرف کک بازای هر تن چدن مذاب

کیلوگرم بر تن چدن مذاب گزارش شده است .در

سال گذشته بالغ بر  4.24میلیون تن بوده است.

کشور آلمان  4.8میلیون تن پودر ذغال جایگزین

نیز ،میزان مصرف کک در سال گذشته 353

تولید کک شرکت آرسلور میتال لهستان در
شایان ذکر است شرکت آرسلور میتال لهستان

بزرگترین تولید کننده کک اروپا به حساب می
آید .یکی از شاخص های مهم اقتصادی صنایع

تولیدی است .در سال  2019در کوره بلندهای

کک شده است .در کوره بلندهای شرکت تاتا

استیل هند  ،TSKمیزان مصرف کک و تزریق
پودر ذغال در سال قبل به ترتیب  364و 177

کوره بلندهای شرکت تاتا استیل هند جمشیدپور
کیلوگرم بر تن چدن مذاب ثبت شده است.

استفاده از ظرفیتهای ککسازی کوره بلند تاتا

استیل در سال قبل بیش از  %99به ثبت رسیده
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جدول :4 -تولید کنندگان کک ناحیه کشورهای
مشترک المنافع در سال 2019

شکل  : 7-روند مصرف ویژه کک در کوره بلندهای سازمان  Sailهند

جدول : 5 -روند تولید کک کشورهای مشترک المنافع
شکل : 8-روند تزریق پودر ذغال کوره بلندهای سازمان  Sailهند

شکل : 6-روند مصرف ویژه کک در کوره بلندهای تاتا
استیل

است .در شکل 6-روند مصرف میانگین کک

بلندهای شرکت  Sailهند  457کیلوگرم بر تن

مشاهده می گردد .شایان ذکر است میزان تزریق

گذاشته شده است .میزان مصرف کک در کوره

مصرف کک ویژه کوره بلندهای سازمان  Sailهند

سال گذشته  76کیلوگرم بر تن چدن مذاب بوده

ویژه در کل کوره بلندهای تاتا استیل به نمایش
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شکل  : 9 -روند تولید کک کشور آمریکا
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چدن مذاب برآورد شده است .در شکل 7-روند

پودر ذغال در کوره بلندهای شرکت  Sailهند در
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شکل : 11-روند تولید کک در شرکت  USSآمریکا

شکل : 10-تولید کنندگان کک بازیافت حرارتی آمریکا

است .در شکل 8-روند تزریق پودر ذغال کوره

12.22میلیون تن کک پیشتازاست .میزان

آمریکا و اروپا در این تولید به ترتیب  3.485و

کوره بلندهای کشور برزیل ،میزان مصرف کک و

میلیون تن گزارش شده است .در کشور آمریکا در

روند تولید کک شرکت مذکور دیده می شود.

است که  4.168میلیون تن آن به روش بازیافت

 2.5میلیون تن ظرفیت کک سازی (بازیافت

بلندهای سازمان  Sailهند از نظر میگذرد .در
تزریق پودر ذغال در سال قبل به ترتیب  373و

 171کیلوگرم بر تن چدن مذاب اعالم شده است.
در شرکت  RINLهند میزان تزیق پودر ذغال
در کوره بلندهای شماره  2و  3به ترتیب 90.1

مصرف کک این کشور در سال پیشین 11.33

سال گذشته  12.22میلون تن کک تولید شده

حرارتی بدست آمده است ( % 34کل تولید).
در شکل 9-روند تولید کک آمریکا مشاهده می

و  112.9کیلوگرم برتن چدن مذاب بوده است.

گردد .شکل 10-نیز نشانگر تولید کنندگان کک

 72.88به  % 73.04افزایش یافته است.

میزان تولید کک شرکت  USSآمریکا در سال

بازدهی کک باطریهای کک سازی این شرکت از
در ناحیه شمال آمریکا ،ایاالت متحده با

به روش بازیافت حرارتی کشور آمریکا می باشد.

قبل  4.813میلین تن بوده است .سهم بخش

 1.328میلیون تن کک بوده است .در شکل11-

از طرف دیگر در پنج سال گذشته در آمریکا
شیمیایی) تعطیل شده است .کشور برزیل با
تولید  9.68میلیون تن (بدون احتساب شرکت

 )CSNکک در رده اول قرار گرفته است .در

جدول  6-شرکت های تولید کننده کک برزیل
دیده می شود.

در جدول 7-نیز روند مصرف کک ،تزریق پودر
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 13مشاهده میگردد .خریدران کک شرکتسان کک شرکت های آرسلور میتال(بزرگ ترین

شرکت فوالد جهان) ،آ.ک .استیل (دارنده کوره

بلند با باالترین بهره وری جهان) و یو اس اس می
باشند .در شکل 14-مدت زمان قراردادهای خرید

کک این شرکت ها با شرکت سان کک مشاهده
می شود .میزان فروش کک شرکت سان کک
آمریکا در سال پیشین  4.171میلیون تن گزارش

شده است .در منطقه خاور میانه و شمال آفریقا

ترکیه با تولید  4.45میلیون تن کک در رده اول
ایستاده است .میزان تولید کک جمهوری اسالمی

شکل : 12 -روند تولید کک کل و بازیافت حرارتی آمریکا

ایران  1.49میلیون تن برآورد شده است .سهم

ذوب آهن اصفهان در تولید کک ایران نزدیک به

 1.25میلون تن برآورد شده است .میزان مصرف
کک در کوره بلند شماره  2و 3ذوب آهن اصفهان

به ترتیب  503و  517کیلو گرم برتن چدن مذاب
به ثبت رسیده است .ضمناً در کوره بلندهای یاد
شده میزان تزریق گاز طبیعی نیز به ترتیب 89

و  80متر مکعب بر تن چدن مذاب بوده است.
در سال  1397اولین واحد کک سازی به ایران
روش بازیافت حرارت در نزدیکی شهر طبس به
ظرفیت  150هزار تن در سال (ظرفیت اسمی

 450هزار تن) راه اندازی شد .شایان توجه است،
میزان تولید کک شرکت کک طبس در سال قبل
شمشی  116هزار تن بوده است .ضمناً شرکت
کک زرند ایرانیان در سال پیشین  132هزار تن
کک تولید کرده است.

شکل : 13 -توزیع ظرفیت تولید اسمی و موثرباطری های کک سازی کشور آمریکا

◄ صادرات و واردات كك دنيا

حجم صادرات کک جهان در سال گذشته 26

میلیون تن به ثبت رسیده است .در جدول 9-

سیر صادرات کک دنیا از نظز می گذرد .سهم

ذغال و کل سوخت کوره بلندهای برزیل ارائه

تولید کک به روش بازیافت حرارتی در شرکت

شده است.در سال پیشین میزان مصزف کک در
کشور برزیل  9.257میلیون تن بوده است .ضمناً

 Terniumبرزیل  1.631میلیون تن به ثبت

برزیل به مصرف رسیده است .شایان ذکر است

شركت سان کک آمریکا به روش بازيافت حرارت

 1.717میلیون تن ذغال چوب در کوره بلند های
در کشور برزیل 1.641 ،میلیون تن کک توسط
شرکت سان کک به روش بازیافت حرارتی تولید
شده است .شرکت سان کک در سال گذشته در
قاره آمریکا جمعاً  5.812میلون تن کک به روش
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بازیافت حرات تولید کرده است .ضمنا میزان
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رسیده است .مشخصات باطري های كك سازي

در جدول  8 -ارائه شده است .در شکل  12-روند
تولید کک کل و بازیافت حرارتی آمریکا به نمایش

گذاشته شده است .توزیع ظرفیت تولید اسمی و
موثرباطریهای کک سازی کشور آمریکا درشکل

کشور چین در این صادرات  6.5میلیون تن(%25

صادرات جهان) بوده است .در جدول 10-روند

صادرات کک کشور چین از نظر می گذرد .در
سال قبل کشور های مالزی و هند به ترتیب 1.9

و  0.9میلیون تن کک ار چین واردات داشته
اند .در سال  ،2019میزان صادرات کک کشور

چین به کشورهای ژاپن و ویتنام به به ترتیب

 758و  700هزار تن بوده است .در سال ،2019
میانگین قیمت صادرات کک کشور چین 315

دالر بر تن (با  )%65 CSRگزارش شده است،
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لهستان وارد کرده است .میزان صادرات کک

شرکت آرسلور میتال لهستان  1.91میلیون تن
به ثبت رسیده است .میزان واردات کک کشور
آلمان در سال قبل  1.886میلیون تن به ثبت

رسیده است .بیشترین واردات کک آلمان از

کشور لهستان به میزان  1.184میلیون ثبت شده
است .میزان واردات کک کشور آلمان در سال

جدول  : 6-شرکت های تولید کننده کک برزیل

 2019از جمهوری چک ،روسیه و چین به ترتیب
 189 ،238و  58هزار تن گزارش شده است.
میزان صاردات و واردات کک کشور آمریکا به
ترتیب  877و  105هزار تن بوده است .کشور

برزیل در سال گذشته  1.3.07میلیو تن کک
وارد کرده است .میزان واردات کک اتحادیه اروپا
در سال قبل  9.5میلیون تن به ثبت رسیده است.
میزان صادرات کک کشور روسیه در سال گذشته

جدول : 7-روند مصرف کک ،تزریق پودر ذغال و کل سوخت کوره بلندهای برزیل

 2.7میلیون تن اعالم شده است .در سال قبل
میزان صادرات و واردات کک کشور اکراین نیز

به ترتیب  0.867و  2.6میلیون تن بوده است.
در سال  ،2019میزان واردات کک کشور اکراین

از کشور روسیه  688هراز تن به ثبت رسیده
است .میزان تزریق پودر ذغال در کوره بلند

واحد  Salemشرکت  JSWهند از  130به 160

کیلوگرم برتن چدن مذاب افزایش یافته و بدین
وسیله از مصرف  94000هزار تن کک جلوگیری
شده است.

◄ نتيجه گيري

♦ در سال  2019در دنيا  682میلیون تن کک

توليد شده است كه  26ميليون تن آن به نقاط

ديگر جهان صادر شده است ( %3.8کل تولید

جدول : 8-مشخصات باطري های كك سازي شركت سان کک آمریکا به روش بازيافت حرارت

در حالیکه این نرخ در آپریل سال  2020به 265

کشورهای صادرکننده کک جهان در سال 2019

دالر برتن کک کاهش یافته است .در سال پیشین

نشاهده می شود .میانگین قیمت صادرات کک

مصرف رسیده است .در شکل  15-روند تولید

و 278.5یورو بر تن بوده است .در جدول12-

 454میلیون تن کک در داخل کشور چین به
و مصرف کک کشور چین در  3سال گذشته
نشان داده شده است .میزان واردات کل کک

کشور هند در سال قبل  4.87میلیون تن ثبت
شده است .از طرفی میزان واردات کک آلمان از

چین نیز  58هزار تن بوده است .در جدول11-

کشور جمهوری چک و لهستان به ترتیب 307.6

روند قیمت و میزان صادرات کک اتحادیه اروپا
در ماه های مختلف سال  2019مشاهده می

گردد .میزان صادرات کک لهستان در سال قبل

 5.4میلیون تن گزارش شده است .کشور آلمان
در سال پیشین  1.2میلیون تن کک از کشور

جهان) .سهم کشور چین در این صادرات کک

 6.5ميليون تن بوده است ( % 1.43کل تولید
کک چین) .کشور لهستان با صادرات  5.4میلیون
تن کک در رده دوم صادر کنندگان کک جهان

ایستاده است .میران تولید کک ایران در سال

 1398بالغ بر  1.498میلیون تن یوده است.

♦ کشور چین بزرگترین تولید کننده ،مصرف

کننده و صادر کننده کک جهان است .بیش از
 % 69کک متالورژیکی جهان در کشورچین تولید
شده است.

♦ فرایند تولید کک به روش بازیافت حرارتی

بطور روزافزون در حال رشد است .هم اکنون
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شکل : 15-روند تولید و مصرف کک کشور چین در 3
سال گذشته
شکل : 14-مدت زمان قراردادهای شرکت های خریدار کک با شرکت سان کک

جدول  : 9 -سیر صادرات کک دنیا

جدول : 12 -روند تغییر قیمت(یوره بر تن) صادراتی کک اروپا در سال 2019

 %15کک تولیدی چین %34.1 ،کک آمریکا،

گران قیمت را در کوره بلند پائین می آورد .در

تن )به روش بازیافت حرارت تولید می شود .در

کوره بلندهای برزیل بیش از 173کیلوگرم بر تن

 %30کک هند و %36کک برزیل ( 3.272میلیون
سال  2019شرکت سان کک درآمریکا و برزیل

به ترتیب  4.169و  1.641میلیون تن کک را به
روش بازیافت حرارت تولید و به فروش رسانده
است.

چدن مذاب بوده است .این نرخ در کوره بلندهای

شرکت  Sailهند  76کیاو گرم پودر ذغال بر تن
چدن مذاب به ثبت رسیده ست.

♦ در سال  2019میانگین قیمت صادرات کک

♦ کک الزمه مواد احیأ کننده تولید چدن

بستگی به کیفیت کک ،مواد آهندار و تجهیزات

میانگین قیمت صادرات کک کوره بلندی کشور

بکار رفته دارد .تزریق سوخت های کمکی
بخصوص تزریق پودر ذغال ،میزان مصرف کک

56

سال گذشته ،میانگین میزان تزریق پودر ذغال در

کشورهای لهستان وجمهوری چک به ترتیب

مذاب در کوره بلند است .ميزان مصرف آن
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جدول  : 10 -روند صادرات کک کشور چین

 278.5و 309.25یورو برتن کک بوده است.
چین نیز  315دالر بر تن کک (با )%65 CSR
گزارش شده است.

جدول  : 11 -کشورهای صادرکننده کک جهان در
سال 2019
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مدیریت سالمت اجتماعی
«بحثی جامعه شناسی در پزشکی و سالمتی»

◄ سیدمسعودمدنی

جامه شناس-مشاور-استاددانشگاه

چکیده

سلامتی و تندرسـتی از جملـه پدیـده هـای اجتماعـی ،فـردی ،جسـمی و روحـی ای

هسـتند کـه بـدون مدیریـت و برنامـه ریزی عمیـق و همـه جانبه تحقـق نخواهـد یافت،
امـروزه دیگـر بحث سـالم بـودن جسـم و روان بـه معنای سلامتی واقعی تلقی نمیشـود

بلکـه سلامت محیـط پیرامونـی و بسـتر اجتماعـی کـه نتیجـه اش در شـکوفایی فکر و

توانمنـدی اندیشـد ،تبلـور مـی یابـد نیز از اهمیـت و اولویـت ویـژه ا ی برخوردار اسـت،
سـازمان بهداشـت جهانـی ،زوایـای مربـع سلامتی را در جسـم ،روان ،جامعـه و باالخره
اخلاق و معنویـت جسـتجو مـی کند.

سالمت روان

سالمت جسم

سالمت اخالقی

سالمت اجتماعی،

 -معنوی

فرهنگی و اقتصادی

در این مقاله بحث مدیریت سالمتی و ابعاد آن و

باالخص بعد سالمت اخالقی مورد توجه است.
تعاریف و مفاهیم

تندرستی و سالمتی:

تندرستی را فقدان بیماری تعریف کرده اند،

ولی آیا از منظر مفهومی نیز همین تعریف کافی
است؟ مسلماً نه ،زیرا فقدان چیزی را به معنای چیز
دیگری دانستن ،فقط می تواند از بار لغوی برخوردار
باشد ،نه مفهومی ،به طوری که بسیاری از صاحب

نظران تندرستی و سالمت را به معنای احساس
سالمت کردن (داشتن سالمت کامل) دانسته
اند ،قبل از اینکه بتوانیم سالمتی و تندرستی را

به درستی تعریف کنیم ،ضروری است که شناخت

خوبی از مسائل و موضوعات بیولوژیکی ،ژنتیکی،
اجتماعی ،روانی ،ا قتصادی ،اخالقی و از این قبیل
موارد داشته باشیم ،بنابراین سالمتی یک پدیده

چند وجهی واقعی و پیچیده است ،و نبایستی فقط
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افرادی که در تندرستی ناقص یا ظاهری هستند

 -3آنهایی که در بیماری آشکار بسر می برند-4 .
افرادی که در بیماری های حاد و خطرناک بسر

بده و در آستانه مرگ هستند( ».محسنی،1368 ،

ص )31

بیماری :ارایه تعریف روشنی از بیماری ،زمانی

امکان پذیر است که هم بتوان به تصورات ذهنی

بیمار پی برد و هم اینکه عوامل اجتماعی ،زیستی،
روانی ،اخالقی و طبیعی را در ارتباط با همدیگر
و نقش و تاثیر آنها بر شکل گیری بیماری ،مورد

در ارتباط با بیماری و مریضی به تعریف آن پرداخت

بلکه با حالت های آسایش کامل جسمی ،اخالقی،

که با انباشت و ذخیره قدرت بر مبنای کارکرد

قرار می گیرد در تعریف تندرستی نیازمند توجه و

روحی ،موجب فراهم گردیدن وسایل زندگی سرشار

روانی و اجتماعی است که مورد بررسی و تعریف

مراعات سه مفهوم اساسی هستیم:

 -1تندرستی ،تعادل و هماهنگی تمام امکانات

انسان از لحاظ زیستی ،روانی و اجتماعی است،

 -2تندرستی ،از لحاظ فردی شامل زندگی توام با
شادابی ،کارآمدی متعادل ،تعادل کامل موجودیت

معمولی بافت ها و هماهنگی و تطابق جسمی و
از نشاط ،برای انجام خدمات و کارهای عادی باشد».

(بروکنیگوتان ،1350 ،صص )183-184

توجه به تعریف ارایه شده (هر چند هنوز هم

کامل ،شامل و در بر گیرنده نیست) این را می
رساند که« :تندرستی چه به صورت فردی و چه

انسانی و غنی کردن استعدادها و تواناییهای فردی
است ،مضافاً بایستی مفاهیم تندرستی و غنی کردن

موضوعی که از دوران ما قبل تاریخ تاکنون برای

مفاهیم تندرستی اجتماعی ،گروهی و خانواده گی

تالش های بسیار گسترده ای صورت گرفته است»

استعدادها و توانایی های فردی است ،مضافاً بایستی

را نیز به مفهوم سالمت فردی اضافه کنیم -3 ،در

جمعی ،بدون تردید مهمترین مسئله حیات است،
حصول به آن و در نتیجه ایجاد جامعه ای سالم،

(محسنی ،1386 ،ص .)28

نتیجه سالمتی و تندرستی بایستی قدرتی به طور

در این امتداد ،و در راستای تکمیل تعاریف و

امکان و توانایی را بدهد تا از نظر جسمی و روانی

بیش از  30سال قبل ،سازمان جهانی بهداشت

بالقوه در فرد ایجاد شود تا به ارگانیزم انسانی این

بتواند در برابر فشارها و عوارض خارجی مقاومت
کند( » .محسنی ،1362 ،صص )31-33

مفاهیم مرتبط با سالمتی و تندرستی ،چیزی
گفت« :تندرستی حالت رفاه و آسایش کامل روانی،

جسمی و اجتماعی است ،و نه فقط فقدان بیماری

در سال های دور تعریف تندرستی بسیار محدودتر

و یا نقص عضو خاصی» بنابراین ،تندرستی یک

نام می برند« ،کلودبرنارد» فیزیولوژ یست فرانسوی

توان بسیاری از موضوعات اجتماعی – اقتصادی،

از چیزی است که اکنون به عنوان سالمتی از آن

که در سال های  1813 – 1878زندگی می کرد،
تندرستی و سالمت را عبارت از« :ثبات حیات و

ارزش و معیار واالی اجتماعی است که با آن می

فرهنگی – اعتقادی و نگاه و نگرشی به آزمون و
سنجش کشید ،هر چند تندرستی مفهومی کام ً
ال

تحرک و جنبش دانسته و می گفت هر گاه انسان

نسبی است و از جامعه ای به جامعه دیگر از وسعت

زندگی اش نباشد ،بیمار است» تحلیل و بررسی

اولیه و ثانویه سالمتی و تندرستی متعلق به همه

قادر به حفظ حرکت و تحرک خود و همچنین ثبات
دیدگاه کلودبرنارد ،اتکاء صرف تندرستی و سالمتی

بر پزشکی بالینی را مشخص می کند ،اما بیش از یک

قرن بعد ،تعریف تندرستی و سالمت ،بسیار پیچیده
و کام ً
ال اجتماعی ،می گردد ،و گفته می شود که
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راحتی ،آرامش و شادابی جسمی ،فکری ،روحی،

«تندرستی عبارتست از حاالتی عمیق از احساس
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و یا محدودیت برخوردار است ولی اساس و بنیانهای

انسانهاست ،تندرستی متاثر از ارتباط و ترکیب

عوامل متعددی و از جمله آنچه که در نمودار ارایه
شده آمده است ،می باشد .در یک تقسیم بندی

درجات مختلف تندرستی به  4رده تقسیم کرده

اند -1« :آنهایی که در تندرستی کامل هستند -2

توجه قرار داد ،تا اینکه به درمان آن ،که با «احساس

ضعف و کاهش توانایی های جسمی و روحی توام

بوده و نوعی از ناراحتی و رنج است ،پرداخت»
(محسنی – 1368 ،صص )30-32

در ارتباط با تعریف مفهومی و محتوایی بیماری،

بیش از آنکه پزشکان و کارگزاران بهداشت و

سالمتی صحبت و بررسی نمایند ،جامعه شناسان،
روان شناسان ،مردم شناسان و علمای علوم انسانی

– اجتماعی به بحث و ابراز نظر پرداخته اند ،محیط
شناسان بیماری را پدیده ای نشأت گرفته از ناتوانی

ارگانیسیم در ارایه پاسخ همساز و منطبق با محیط
می دانند ،تعداد زیادی از جامعه شناسان بیماری را

به عنوان یک پدیده غیر عادی پاتولوژیک (مرضی)

و آنومیک (انحرافی) از حالت تندرستی دانسته و

آن را به عنوان یک انحراف اجتماعی قلمداد می

کنند ،دورکیم جامعه شناس برجسته معتقد بود که:
«بیماری حالتی غیر عادی است و به همین لحاظ
از همه گیری و عمومیت کمتری برخوردار است».

(دورکیم ،)1343 ،همچنین «ژآن استوتزل» جامعه
شناس فرانسوی می گفت« :مفهوم بیماری از آنجا

پیدا شده است که برخی از افراد خود را بیمار می
نامند ،و این بدان دلیل است که در آن حالت مورد

حمایت قرار گرفته ،اختیاراتی پیدا می کنند ،و

حتی توسط دیگران حمایت و از جمله پزشکان
حمایت می شوند( ».محسنی – 1368 ،ص )33
تاکلوت پارسونز جامعه شناس معروف آمریکایی نیز

«بیماری را شکلی از رفتار انحرافی ،همانند جرم
دانسته و آن را نیازمند یک پاسخ اجتماعی می
داند ،ولی معتقد است که بیمار برای آنکه بیمار
جلوه نکند ،شکل ویژه ای از رفتار انحرافی از او

سر می زند ،و این کار از طریق نهادی کردن نقش
بیمار است که در هر جامعه ای صورت می پذیرد».
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(توسلی ،فاضل  ،1388ص  )227نکته در خور

های تاریخی نشان می دهد که اجتماعات انسانی از

توجه اینکه ،در دنیای امروز ،بسیاری از مواردی
که قب ً
ال جرم و یا گناه تلقی می شد ،در قلمرو

غذایی مواجه بوده اند و حتی در مواردی قحطی

می توان انواع تعاریف موجود در ارتباط با بیماری را

از نقاط دنیا را از میان بردارد ،و این بسیار تأسف آور

الف :بیماری عبارتست از :شکل گیری و ایجاد

نوع مصرف مواد غذایی بین مناطق مختلف و گروه

ب :بیماری عبارتست از:

تاثیری داشت غذایی را در رابطه با نوع جامعه بازگو

بدو پیدایش تاکنون ،با پدیده های گرسنگی و کم

«بیماری» مورد بررسی قرار می گیرد ،به هر ترتیب

های بزرگ توانسته اند تمامی جمعیت های برخی

بدین نحو بیان نمود:

است ،واقعیت آنست که اختالفی که میان نسبت و

حالت یا حالت هایی غیر عادی و انحرافی

های مختلف اجتماعی وجود دارد ،صرف نظر از آنکه

-1ب :پیدایش حالتی که سبب رنج و درد شود.

می کند ،مصرف امکانات غذایی و شرایط اجتماعی

-2ب :پیدایش حالتی که به عدم تعادل روانی و

اقتصادی هر منطقه یا جامعه ای می باشد».

-3ب  :پیدایش حالتی که سبب تغییر در وظایف

ابعاد سالمتی :همگی به خوبی و وضوح می

-4ب :شکل گیری وضعیتی که باعث تغییر در

گذاری و تاثیر پذیری است ،به عبارت دیگر اجزای

اجتماعی کشیده شود.

(محسنی ،صص )1368 ،286-97

طبیعی جسم و روان شود.

دانیم که دنیا ،دنیای ارتباطات ،تعامالت و تاثیر

ساختمان عضو و یا خارج شدن آن از حالت طبیعی

و پدیده ها بر همدیگر تاثیر می گذارند و از هم

گردد» (گاستاگر – 1351 ،صص )10-13

-5ب :پیدایش حالت و وضعیتی که سبب بین

داشته و خواسته ها شده و قادر به مرتفع نمودن

نیازها نباشد.

-6ب :پیدایش حالت و وضعیتی که تغییر

ناخواسته در رفتار ،انکار ،پایبندیهای اخالقی ،درونی

و از این قبیل موارد را سبب شود.

بهداشت :سازمان جهانی بهداشت در یک

تقسیم بندی کلی ،بهداشت را به دو دسته عمومی
و اجتماعی تقسیم کرده و د ر تعریف ،چنین بیان
می نماید:

 -بهداشت اجتماعی عبارتست ا ز توسعه و تکمیل

خدمات اجتماعی جهت رفع نیازمندی های مردم

و تامین وسایل زندگی ،به نحوی که هر فرد انسانی

بتواند از سالمت ،تندرستی و طول عمر برخوردار
گردد ،ضمن آن که ارتقاء سطوح بهداشتی و کنترل
بیماری های واگیر دار و عفونی نیز در حیطه

بهداشت اجتماعی قرار می گیرد.

بهداشت عمومی :عبارتست از فن پیشگیری از

بیماری ها ،آموزش بهداشت فردی به اشخاص ،و

ایجاد خدمات عمومی پزشکی و پرستاری به منظور
تشخیص و درمان،

بدون تردید پایین بودن سطح بهداشت و آموزش

های بهداشتی در یک جامعه ،یکی از نشانه های

بارز و با اهمیت توسعه نیافتگی است ،بهداشت فقط
به مبارزه با بیماری های همه گیر خالصه نمی شود،

دیگر تاثیر می پذیرند ،و هیچ پدیده ای نمی تواند

بهداشت فقط به زندگی بردون بیماری منتهی نمی
شود ،بلکه بهداشت ،زندگی و گذران آن در شرایطی
است که به پویایی فردی و اجتماعی ،توسعه تدریجی

و مستمر ،و تبدیل توانمندی های بالقوه به بالفعل،
منجر می شود ،به نظر بسیاری از صاحب نظران

توسعه و بهداشت ،از ارتباط پیچیده و تنگاتنگی

برخوردار بوده و بهداشت فراهم آورنده استعداد روز
افزون برای زندگی است ،بهداشت از جمله اساسی

ترین شاخص های تولید خوشبختی در یک جامعه

است ،زیرا مگر می توان می توان بدون برخورداری

از تندرستی و سالمت که ما حصل بهداشت مناسب
و مطلوب است ،از خوشبختی سخن گفت؟!

تغذیه :از جمله اساسی ترین موضوعات و

مسائل مرتبط با سالمتی و سالمت اجتماعی،
بحث «تغذیه» است ،بواسطه تغذیه ،نوع و میزان

مصرف آن می توان به وضعیت اجتماعی ،توسعه

ایی یک جامعه ،یک گروه و یک طبقه اجتماعی
پی برد ،تغذیه از ابعاد بسیار با اهمیت بهداشت
عمومی است و هدف آن «فراهم آوردن شرایط

جسمی – روانی الزم جهت رشد و تکوین ارگانیزم

انسانی و ایجاد تحرک ،کارآیی و شادابی در زندگی
اجتماعی ،انسانهاست .عوارض ناشی از کم غذایی،

بی غذایی و سوء تغذیه هم اکنون بسیاری از گروه
های اجتماعی در جوامع و باالخص جوامع عقب نگه
داشته شده در جهان را در برگرفته است ،بررسی

از این تبادل و بده بستان بر کنار باشد ،سالمتی

نیز یکی از این پدیده هاست ،ا گر بخواهیم
تعریفی کامل از آن ارایه دهیم ،می توان گفت:

برخورداری از زندگی سالم و کامل در ابعاد محیطی
(جغرافیایی و اکولوژیکی) ،اجتماعی (اقتصادی و

فرهنگی) جسمی (فیزیولوژیکی و زیستی) ،روحی

– روانی (روان شناختی) و اخالقی و معنوی ،یعنی
«سالمتی» و سالمتی کامل بدون عدم حضور

یکی از این ابعاد ،محقق نخواهد شد ،بحث نقش
و تاثیر عوامل اجتماعی موثر بر سالمت (Social

 )detetminats of healtدر دو محور فردی و
جمعی به طور گسترده ای مورد توجه قرار گرفته

است ،مباحث پزشکی اجتماعی ،جامعه شناسی
پزشکی و پزشکی جامع نگر ،به طور گسترده و
اپیدمیولوژیک به این مسئله پرداخته اند ،از منظر
جامع نگری پزشکی ،در محور فردی سالمتی،

موضوعاتی در ارتباط با ابعاد اخالقی ،احساسی،

روحی و جسمی افراد مورد توجه است ،و در محور
اجتماعی ،ابعاد فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و باز هم

اخالقی – احساسی مورد تاکید است ،توجه به ابعاد

دو محور ذکر شده ما به اهمیت توجه به بعد معنوی
– اخالقی سالمتی ،رهنمون می شود ،و متوجه می
سازد که بدون دلیل نبوده است که از حدود نزدیک

به  20سال قبل« ،سالمت اخالقی – معنوی» فردی
و اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار گردیده
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است ،سالمتی معنوی – اخالقی به چه معناست؟

با کیفیت زندگی و شاخصه های دخیل بر آن

و پذیرشت باورها ،هنجار ،ارزشها و نگرشهای

برابر عارضه و بیماری ،از هر نوع داروی دیگری می

بهبود کیفیت که در فزایش کمیت های زندگی
نیز عمیقاً موثر دانسته و بیان می دارد که نتایج

می نماید ،بایستی به موازات آموزشهای دانشی

و مهارت های فنی – تشخیصی طبی ،فضایی را

معنویت از عوامل تاثیر گذار بر افزارش طول عمر

دیگران به تفاوت و بدون احساس نبود (کاری که

اینکه اعتماد و اعتقاد و سر تسلیم فرود نیاوردن در
تواند موثرتر و درمانگر تر باشد.

اینکه اگر شرایط

مناسب و مطلوب اخالقی – انسانی فراهم باشد،

هر هجوم بیمار گونه ای ،شکستنی خواهد بود ،در

سالمت معنوی – اخالقی ،توجه به انسانیت انسان،
احترام گذاری به او ،تاکید بر استحقاق انسان برای

می باشد ،نقش بعد اخالقی ،معنوی را نه تنها در

پژوهش گویای آن ا ست که پایبندی به اخالق و

است ،در این پژوهش ابعاد اجتماعی ،جسمی ،روانی
و جنسی به عنوان عوامل موثر در کیفیت زندگی و

متعهدانه توسط افراد و مراکز ذکر شده ،تاکید

تدارک دیگر که نسبت به بیماری ،رنج و مرگ

در تمامی کشورهای پیشرفته و توسعه یافته روز به

روز از اهمیت بیشتری برخوردار میشود).

زندگی مطلوب و با کیفیت ،فرو نریختن شخصیت و

بعد اخالقی – معنوی به عنوان زمینه اصلی تمامی

نتیجه :اهمیت دادن به سالمت اجتماعی ،تاکید

هر چه بیشتر) ،از ارکان سالمتی است ،در سالمتی

مناسب و با کیفیت شناخته شده است ،در لغت

تندرسیتی ،توجه هر چه بیشتر به فعالیت های

ذهن ( )mindو روح ( )soulدر نظر گرفته شده

شناختی ،روان شناختی و فرهنگی – اجتماعی در

نگاه و نگرش فرد (در راستای کسب اعتماد و اعتقاد

اخالقی – معنوی ،سر تسلیم فرود آوردن در برابر

حتی سخیت ترین بیماری ها نیز قابل پذیرش

ابعاد ذکر شده قبلی و شرط محوری جهت زندگی

نامه (ویستر) نیز تندرستی به معنای «سالم بودن

نبوده ،بلکه بیمار را با تزریق اعتماد و یقین به جنگ
با مرگ و نیستی می فرستد ،مضافاً اینکه صاحب

که از بیماری و درد رهایی داشته باشد» ،امروزه

طور مستمر و جدی ،تصمیم گیران ،سیاستگذاران و

و معنوی – اخالقی به عنوان یک نهاد اجتماعی

نظران و معتقدین به سالمت کامل و همه جانبه به
برنامه ریزان کالن جامعه را موظف و ملزم به تامین

است ،و روح و ذهن را زمانی سالم تلقی می نماید

بر نگاه جامع نگر در امور مرتبط با سالمتی و

پزشکی اجتماعی ،دخالت دادن مباحث جامعه

موضوعات بهداشتی – سالمتی ،از جمله شاخص

های توجه به انسان و نگاه انسانی به موضوعات

نظام مراقبت بهداشتی و سالمت جسمی ،روحی

اجتماعی است ،شرایط غیر بهداشتی و نامعقول و

با اهمیت در نظر گرفته شده است و اجزای آن

سبب قرار گرفتن افراد یک گروه یا طبقه در معرض

نامکفی در زمینههای مرتبط با سالمتی و تندرسیتی

سالمتی و تندرستی کامل همگان دانسته و بیش از

شامل« :خدمات تخصصی سازمان ها ،مدارس عالی

شادابی اجتماعی تاکید دارد ،که در این امتداد بیش

مردم هستند ،این نظام که بخش عظیمی از فعالیت

فقدان مراقبت های بهداشتی و تندرستی از علل

نهادی است که روز به روز اهمیت آن بیشتر و

و روحی است ،بررسی های به عمل آمده در دنیای

آنکه بر سالمت فردی اهتمام ورزد ،بر تندرستی و

و منابع فن آوری هایی است که موظف به درمان

از همه بر بعد سالمتی اخالقی – معنوی جامعه به

در کشورهای مختلف جهان را تشکیل می دهد،

و سالمتی ها و ...پای فشاری می نماید.

بیشتر می شود( ».توسلی – 1388 ،صص -225

عنوان بستر و زمینه خوبی ها و بدی ها ،بیماری ها
به هر ترتیب اینکه برای حفظ و نگهداری و ارتقاء

 )221به طوری که بودجه مراقبتهای بهداشتی –

بیماری ها ،ناتوانی ها ،تغذیه ناکافی و متعاقب آنها
گسترش خشونت ها ،فسادها ،اعتیاد و ...می شود،

تشدید کننده بسیاری از نابهنجاری های جسمی
امروز گویای آنست که به موازات توجه هر چه
بیشتر به تندرسی و سالمتی افراد و جامعه ،شرایط

سالمت جامعه بایستی به همه ابعاد و به ویژه ابعاد

تندرسی در اکثر کشورها چندین برابر افزایش یافته

زندگی بهتر ،شرایط کاری مطلوب تر ،رژیمهای

خاص مبذول داشت ،تحقیق انجام شده در یکی

نقش پزشکان ،پرستاران و مراکز سرویس دهی و

زندگی بیشتر ،نشاط و شادابی فردی و اجتماعی

اخالقی – درونی و نگرشی فرد و اجتماع ،توجه
از دانشگاه های کانادا (مک گیل) ،که در ارتباط

اند ،تاکید بر سالمتی و تندرستی از سویی و اهمیت
خدمات رسانی در این زمینه ،بر ضرورت آموزش

غذایی کاملتر و پر محتواتر و میانگین امید به
افزون تر گشته است.

منابع:

 -وی ،جاکانویک و دیگران – نیازهای اساسی بهداشت – ( – )1364ترجمه شهنواز سعید – نشر مرکز دانشگاهی – تهران

 -فارسی ،مهر آذر ،گروه بهداشت نشر دانشگاهی ( – )1369واژه نامه بهداشت – نشر مرکز نشر دانشگاهی – تهران

 -نقره کار ،مسعود – بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ( – )1363نشر مولف تهران.

 کوئن – بروسی – مبانی جامعه شناسی ( – )1388ترجمه توسلی و فاضل – نشر سمت تهران محسنی ،منوچهر – جامعه شناسی پزشکی و بهداشت ( – )1368نشر طهوری – تهران -محسنی ،منوچهر ،آموزش بهداشت ( – )1363نشر پژوهش یار – تهران

 -فریزر ،برو ،کنیگتون ،بهداشت جامعه ( – )1356ترجمه آگاه ،سیاوش نشر کتاب – تهران

 -دورکیم ،اصیل ،قواعد روش جامعه شناسی ( ،)1343ترجمه کاردان ،محمد علی نشر دانشگاه تهران – تهران

 -گاستاگر – روزن – روان شناسی افراد غیر عادی – ( )1351ترجمه ناظر ،مینا نشر شرق – تهران
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امکانسنجی تسهیل تخلیه
کک از کورههای ککسازی
چکیده

در روش تولیـد کک بـا محصـوالت فرعی ،زغالسـنگ بـا درجه کیفیت مناسـب در محفظه ککسـازی
بـدون حضـور اکسـیژن و بـا افزایـش دمـا بـه کک تبدیـل میشـود.گاز تولید شـده در ایـن فرایند

قبـل از سـوزانده شـدن به عنوان سـوخت تحت جداسـازی قطران ،آمونیـا ،فنل ،نفتالیـن ،روغنهای

سـبک و سـولفور قرار میگیـرد .یکـی از مهمترین راههای تسـهیل خروج کک از کورههای ککسـازی

و کاهـش نیـروی هلدهندگـی افزایش فضای بـاز بیـن کک تولید شـده و آجرهای دیواره می باشـد.
ایـن مقالـه بـر روی تاثیر کاهـش انـدازه ذرات زفالسـنگ و کاهش دانسـیته توده زغالسـنگ شـارژ

شـده در کورههای ککسـازی متمرکز شـده اسـت.
◄ محمد نیک نژاد
(کارشناس ارشد مهندسی مواد)

Abstract
In by-product recovery type coke making, coke oven gas are produced by pyrolysis (heating in
the absence of air) of suitable grade of coal. The process also includes processing of coke oven
gas to remove tar, ammonia, phenol, naphthalene, light oil, and sulphur before the gas is used
as a fuel. One of the important way to discharging coke cake from oven chambers and reduce
coke pushing load is increase clearance between coke cake and oven wall near coke side. For
this objective, it was focused on the way to decrease coal size and bulk density locally by
controlling the coal size segregation in coal bin.

مقدمه

کک اساساً باقیمانده جامد حاصل از تقطیر

عملیات ککسازی شامل مراحل زیر می باشد:

با افزایش عمر باتریهای ککسازی ،خروج کک از

سانتیگراد) در اتمسفری عاری از اکسیژن میباشد.

مخلوطسازی آن سپس خردکردن ،افزودن روغن و

دستاوردهای موثر به منظور بهبود تخلیه کک از

 -2زغالسنگ مخلوط شده به کورههای دارای درب

بین کک تولیدی و دیواره آجری میباشد؛ با اینحال

تخریبی زغالسنگ در دمای باال ( 1100درجه

 -1قبل از ککشوندگی ،انتخاب زغال و

در دهههای اخیر تکنولوژیهای توسعه یافتهای

مرطوب سازی برای کنترل دانسیته توده مناسب.

کیفیت کک ،کنترل آلودگی و حفظ منابع انرژی

کلون دار شارژ شده و توسط حرارت دیواره آجری

به منظور بهینهسازی فرایند ککسازی و افزایش
به کار گرفته شده است .از جمله این فناوریها

میتوان به شارژ کوبشی ،پیش گرمایش ،خردکردن

به کک تبدیل میشود.

محصوالت فرعی ارسال میشود.

کک به روش خشک و ...را نام برد .شماتیک فرایند
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تغییر این شرایط برای کنترل فاصله به علت کمیت
و کیفیت تولید کک مشکل میباشد .ضمناً به علت

کک تحت کنترل نمیباشد .مشخص شده است

 -4گازهای پاالیش شده ناشی از تبدیل زغالسنگ
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کورههای ککسازی ایجاد یک فضای باز مناسب

 -3زغالسنگ در یک اتمسفر احیاشونده به کک

انتخابی زغالسنگ ،بریکتسازی جزئی زغالسنگ،

ککسازی با بازیابی محصوالت فرعی در شکل 1

کورههای ککسازی دچار مشکل میشود .یکی از

متفاوت بودن آسیبدیدگی دیواره آجری از محلی

تبدیل شده و گازهای تولید شده جمع و به قسمت

پاالیش حاللی زغالسنگ ،تکنولوژی خنکسازی
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قابل مشاهده است.

استفاده میشود.

به کک جمعآوری شده و به عنوان منبع انرژی

به محل دیگر در محفظه ککسازی شرایط تخلیه
که نیروی تخلیه کک به صورت نمایی با افزایش
پستی بلندیهای داخل کوره افزایش می-یابد.
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عموماً آجرهای دیواره سمت خروج کک از کوره

در باترهای قدیمیتر بیشتر آسیب میبینند در
نتیجه وجود فضای باز در سمت خروج کک از

کوره تاثیر بحرانیتری در شرایط تخلیه کک دارد.
به همین دالیل موضوع این مقاله به افزایش فاصله

کک از دیواره کوره در سمت خروج کک از کورهها

میباشد .به ویژه این مقاله بر جدایش اندازه ذرات

زغالسنگ در برج زغال (دانههای ریز زغالسنگ در
نزدیک سمت خروج کک) و کاهش دانسیته توده
زغالسنگ در سمت خروج کک از کورهها متمرکز

میباشد.
شکل )1فرایند تولید کک همراه با محصوالت فرعی

تغییر شرایط شارژ زغالسنگ به درون کورهها

شکل  2طرح هندسی قابل درکی از این روش

را نشان میدهد .زمانیکه موقعیت شارژ زغالسنگ
در برج زغال به سمت ناحیه خروج کک از کوره

منتقل شود قسمت باالیی توده زغالسنگ نیز
منتقل میشود .ذرات ریز زغالسنگ بر اساس
تفکیک اندازه در زیر توده زغالسنگ تجمع پیدا

میکنند .زمانی که اندازه زغالسنگ کوچک شود

دانسیته توده زغال شارژ شده به محفظه ککسازی
عموماً کاهش خواهد یافت .به تبع آن نیز فضای
باز نزدیک سمت خروج کک از کوره با کاهش

دانسیته توده افزایش خواهد یافت .همچنین

اندازه زغالسنگ عالوه بر ارتباط مستقیم با فاصله
باز شدیدا ً به رفتار تشکیل ترک یا درز در کک
تولید شده و تعداد ترک ایجاد شده نیز مرتیط

شکل  )2طرح هندسی تغییر نحوه شارژ زغالسنگ در بونکرهای مکانیزم شارژ

است .شماتیکی از تبدیل زغالسنگ به توده
کک در محفظه ککسازی در شکل  3مشاهده

میشود .شکل  4نیز ارتباط بین اندازه زغالسنگ،
دانسیته توده زغال و فاصله باز را نشان میدهد.

طبق شکل مشخص است زمانیکه دانسیته توده و
اندازه دانههای زغالسنگ کاهش مییابند فاصله باز
افزایش خواهد یافت .شکل  5تصویر اشعه ایکس

کک تولید شده و ایجاد شدن فاصله باز در %85

وزنی و  %65وزنی زغالسنگ

منفی  3میلیمتر را نشان میدهد .زمانی که اندازه
زغالسنگ درشتتر میشود مقدار ترکها و درزها

افزایش مییابد .مشاهده میشود که ترکها به
طور محسوسی اطراف دانههای بزرگ زغالسنگ

شکل  )3شماتیک ایجاد شدن فضای باز بعد از تبدیل زغالسنگ به کک در محفظه ککسازی

ایجاد شدهاند .در حالیکه افزایش ترک و درزها در
کاهش فاصله باز نقشی اساسی بازی میکنند.
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اثر شرایط شارژ بر روی جدایش و ایجاد فاصه

باز

ارتباط بین میزان رطوبت و ضریب جدایش

زغالسنگ در شکل  6نشان داده شده است.
ضریب جدایش زمانی بیشترین مقدار خواهد بود

که میزان رطوبت زغالسنگ در حدود  %10باشد.
این موضوع دو علت اصلی دارد .زمانی که میزان
رطوبت زغالسنگ باال باشد زاویه سکون افزایش

خواهد یافت در نتیجه دانههای درشت راحتتر

به سمت پایین حرکت میکنند .دوم اینکه عموماً
با افزایش محتوای رطوبت به علت نیروی پیوندی

ذرات ،سیالیت و حرکت دانهها کاهش خواهد

یافت .در نتیجه حرکت تک تک دانههای زغالسنگ

شکل  )4ارتباط بین اندازه زغالسنگ ،دانسیته توده زغال و فاصله باز

به سمت پایین مشکل خواهد بود .اگر برج زغال
دارای یک ناودانی باشد و ماشین شارژ مخلوط

زغالسنگ را از آن برج زغال دریافت کند انتظار

میرود زغالسنگ شارژ شده در قسمت خروج کک
از کوره ریز باشد .در اینصورت ککهای تولید شده
در سمت خروج کک از محفظه ککسازی دارای

فضای باز بیشتری خواهد بود .شکل  7تغییرات

آمپر هلدهنده کک از کوره را نشان میدهد.

بیشترین مقدار جریان مربوط به قسمت نویز
شکاف است که این مقدار معرف شاخص بار هل

دهندگی میباشد .توزیع نمودار

شکل )5تصویر اشعه ایکس کک تواید شده الف %85 :وزنی ب %65 :وزنی از زغالسنگ زیر  3میلیمتر

میلهای حداکثر جریان هلدهندگی در شکل 8

نشان داده شده است .در روش جدید نسبتهای

باالی  175آمپر کاهش یافته است .بعالوه اینکه

میانگین تمام اطالعات از  185به  177آمپر کاهش
یافته است .در نتیجه در روش جدید فرایند تخلیه

کک از کورهها بهبود یافته است .یکی از دالیل
دیگر در بهبود این روش ،فشار گاز داخلی کوره

ناشی از شارژ مخلوط زغالسنگ نیز میباشد .علت
این موضوع کاهش فشار گاز تولید شده با کاهش

اندازه زغالسنگ شارژ شده میباشد .بعالوه اینکه
احتماالً در روش جدید به علت کاهش دانسیته
توده و افزایش نفوذ حرارتی دما در مرکز محفظه

کک ،خروج کک از کوره تسهیل خواهد شد.
تحقیقات نشان داده است که با کاهش دمای مرکز

محفظه ککسازی میزان بار هلدهندگی افزایش

می-یابد .شکل  9نیز مقایسهای بین حداکثر شدت

شکل  )6ارتباط بین میزان رطوبت و ضریب جدایش ذرات زغالسنگ
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جریان هلدهندگی بین روش قدیمی و جدید را

در کورههای با هلدهندگی با بار زیاد و کم در طی
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 منظور از این نوع.مدت طوالنی را نشان میدهد

مقایسه بررسی تغییرات شدت جریان هلدهندگی

در کورههایی است که به طور معمول در یک بازه
طوالنی از تخلیه وشارژ کک از درون آنها همیشه

 کورهای.شدت جریان باالی هلدهندگی داشتهاند
که ذاتاً شدت جریان هلدهندگی باالیی دارد با

- از شدت جریان هل%7 روش جدید در حدود

 در نتیجه روش.دهندگی آن کاسته شده است
جدید در کورههای ذاتاً با شدت جریان باالتر هل
.دهندگی موثرتر است

مراجع

) پروفایل شدت جریان هلدهنده کک7 شکل

) نمودار مقایسهای حداکثر شدت جریان هلدهنده کک در روش جدید و قدیم شارژ زغالسنگ8 شکل
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1. stamp charging
2. by-product recovery type coke
making
3. pulverized
4. clearance
5. Coke side
6. Coal bin
7. bulk density
8. fissure
9. repose angle
10. Pusher
11. notched noise
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99 بهمن

264 شماره

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

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

