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یخ سازی ذوب آهن اصفهان در 23 دی تار

ظرفیت های بورس انرژی در تامین نیاز صنایع به برق و گاز مدنظر قرار گیرد

چند و چون دخل و خرج دولت برای بخش معدن

سازمان زمین شناسی به دنبال رفع دغدغه صنایع

از بی اعتمادی مردم تا سرخ پوشی تاالر شیشه ای

یرساخت های تولید فوالد کشور، صدور مجوزهای جدید را پاسخگو نیست  ز

وقتی صنعت، مقصر کمبود آب جلوه داده می شود

چشم انداز فوالد سازه ای تا سال 2028

ین میزان تولید را به خود اختصاص دادند ورق گرم و میلگرد، بیشتر

کاهش قیمت تمام شده، شاه کلید توسعه پایدار صنعت فوالد

یمی می کشد سنگ آهن ایرانی، بیم خود تحر

لجستیک،  شاهرگ اصلی توسعه صنعت فوالد

مسیر فوالد ایران از آغاز تا بلوغ 

بررسی بازار سنگ آهن در ماه های پایانی 2021

تولید فوالد خام 4.9 درصد رشد منفی را تجربه کرد

هیدروژن سبز به کمک بشر خواهد آمد؟

مادر صنعت،از میراث معدنی اش بی نصیب مانده است

پیش بینی کاهش قیمت فوالد در سال 2022

زغالی که کفاف ذوب را نمی دهد

افزایش ۷1 درصدی صادرات سنگ آهن در سال جاری! 

یابی فاکتورها و پیش بینی قیمت های بازار جهانی فوالد ارز

یت آب در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان یت مصرف آب در صنعت فوالد با بررسی مدیر مدیر

یابی تولید و مصرف سرباره صنایع فوالد ژاپن در سال 2020 آنالیز و ارز
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اولین رسانه تخصصی
صنعت فوالد ایران



 

۲۳ دی ماه برای خانواده ذوب آهن اصفهان تاریخی است که هیچگاه از 
یاد نخواهند برد، البته این تاریخ، متعلق به تمامی مردمان ایران است.  ۲۳ 
دی ماه که در سال ۱۳۴۴ با بستن قرارداد تاسیس ذوب آهن رقم خورد را 
باید نقطه آغاز مسیری دانست که امروز چندین هزار نفر را در کنار یکدیگر 

آورده و باعث شده کشور در برابر تحریم ها سر خم نکند.
در تاریخ 23 دی ماه ذوب آهن اصفهان که امروز  عنوان مادر صنعت فوالد 
را در اختیار دارد، کار  خود را آغاز کرد، تا مسیر توسعه از جاده دیگری طی 
شود. امروز این مسیر به میانه رسیده است، هرچند راه همچنان باقی است 
اما شاید بتوان این طور بیان کرد که از گردنه های سخت گذر کرده و به افق 
۱۴۰۴، نزدیک می شود، افقی که قرار است سهم صنعت فوالد در صادرات 

غیر نفتی را افزایش دهد.
توانمندی های  و  توانمند  پرسنل  به  ماه  دی   ۲۳ در  اصفهان  آهن  ذوب 
داخلی خود می بالد که در سخت ترین شرایط تحریمی نه تنها دست از تولید 
نکشید بلکه با تولید ریل ملی قدم در مسیری گذاشت که بار دیگر یادآور شود 
ریل گذاری های صنعت فوالد کشور از این نقطه آغاز شد و تالش بر این است 
با توسعه صادرات این محصول در ارز آوری برای کشور نیز نقش آفرین باشد.
جایگاه امروز ذوب آهن اصفهان مدیون تالش تمامی افرادی است که از جان 
برای رشد و توسعه این کارخانه عظیم مایه گذاشتند. شاید این نوع نگاه کلید 
موفقیت ذوب آهنی باشد که روزهای سخت بسیاری را به خود دیده است. اما 
نکته مهم دیگر این است که ذوب آهن برای ادامه راه خود عالوه بر کار جمعی 
 و همدلی میان پرسنل خود، نیازمند حمایت هرچه بیشتر مسئوالن است.

ــخ ســازی ذوب آهــن  تاری
ــان در 23 دی اصفه

نخست سخن 
منصور یزدی زاده
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان در ۲۳ دی ماه 
به پرسنل توانمند و توانمندی های 
داخلی خود می بالد که در 
سخت ترین شرایط تحریمی نه 
تنها دست از تولید نکشید بلکه 
با تولید ریل ملی قدم در مسیری 
گذاشت که بار دیگر یادآور شود 
ریل گذاری های صنعت فوالد کشور 
از این نقطه آغاز شد و تالش بر این 
است با توسعه صادرات این محصول 
در ارز آوری برای کشور نیز نقش 
آفرین باشد.
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بی مهری هایی که گاهی تن خسته ذوب آهن را رنجور می کند، در نهایت 
بی مهری به صنعت کشور است. ذوب آهن برای اصفهان نیست، ذوب آهن 
برای ایران است و با چنین تفکری با وجود مشکالت بسیار در تالش است تا 

عالوه بر ارتقاء کیفی محصوالت، تنوع سبد تولید را بیشتر کند.
امروز صنعت فوالد بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت های دولت 
و وزارت صمت است. انتظار این است که مسئوالن مرتبط با صنعت فوالد 
خرد  با  تا  باشند  آنها  برای  شنوایی  گوش  و  بشنوند  را  فوالدسازان  دغدغه 
جمعی از پس مشکالت فائق آمده و با توسعه صنعتی شاهد اشتغالزایی و 

ارز آوری بیشتر باشند.
امروز گلوگاه های بسیاری در مسیر توسعه زنجیره فوالد  نکنیم  فراموش 
قرار گرفته که تمامی حلقه ها را درگیر خواهد کرد. کمبود مواد اولیه یکی از 
اصلی ترین بحران هایی است که ما را نسبت به آینده نگران می کند، این در 
حالی است که ایران در میان 15 کشور برتر معدنی جهان قرار گرفته است و 
با برنامه ریزی درست و دقیق می توان شاهد تولید محصوالت با ارزش افزوده 
بیشتر بود. اما حل تمامی این دغدغه ها نیازمند قرارگیری دولت در کنار 

فعاالن زنجیره فوالد است.
هرچند گفتن از مشکالت، شیرینی 23 دی را بر کام ما تلخ می کند اما 
سالروز تاسیس ذوب آهن بهانه ای است تا بار دیگر از دولت بخواهیم برای 
حل مشکالت در کنار ما باشند نه در مقابل. هرچند بسیاری از اقدام ها تا به 
این لحظه باعث شد تا ذوب آهن امروز، ذوب آهن بماند اما باید به این نکته 
اشاره داشت که مادر صنعت فوالد بیش از هر زمانی نیازمند مهربانی است، 

ما امید داریم دولت سیزدهم با نگاهی کارشناسی و تمرکز بر اشتغالزایی، 
به  را  ملی  منافع  که  گرفت  خواهد  ارزش  زنجیره  برای  مهمی  تصمیم های 

همراه خواهد داشت.
حمایت هایی  نیازمند  فوالد  صنعت  آن  دنبال  به  و  معدن  بخش  امروز 
گذاری  سرمایه  تمامی  می تواند  بخش ها  این  به  توجه  عدم  زیرا  هستند، 
که  است  حالی  در  این  کند.  خارج  اقتصادی  توجیه  از  را  گرفته  صورت 
مجموعه ذوب آهن اگر از جهت تامین مواد اولیه اطمینان خاطر داشته باشد 

می تواند رکورد تولید را جا به جا کند.
امروز این توانمندی در اختیار مجموعه قرار دارد تا با استفاده از توان و 
دانش داخلی و همت پرسنل و همکاران در حوزه تولید خوش تر بدرخشد 
اما در کنار دغدغه آب، تامین مواد اولیه از گلوگاه هایی است که برنامه ریزی 
برای آینده را مبهم می کند. اگر اطمینان از تامین داخلی برای ما حاصل 
بر قیمت  نشود مجبور به حرکت به سوی واردات خواهیم بود این موضوع 
از سویی  تاثیر گذار است.  اقتصادی  بنگاه  رقابتی یک  و قدرت  تمام شده 
دیگر در شرایط فعلی خروج ارز از کشور چندان اتفاق مثبتی نخواهد بود در 
نتیجه وزارت صمت بیش از پیش باید به دنبال راهکاری برای حل دغدغه ها 

باشد.
ما نیز به فرمایش مقام معظم رهبری به این باور رسیده ایم که در جنگ 
اقتصادی و در شرایط تحریم، بنگاه های تولیدی خط مقدم جبهه ها هستند 
به دنبال تحقق شعار سال یعنی »تولید،  باید  اما در چنین شرایط بحرانی 

پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« در عمل بود.
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قدرت  با  کاالهایی  واقع  در  انرژی  حامل های 
انتقال انرژی مانند نفت، گاز و برق هستند که در 
مبتنی  بهادار  اوراق  یا  کاال  به  صورت  بورس  بازار 
بازار  این  در  معامله  می رسند.  فروش  به  کاال  بر 
را  متعددی  مزایای  و  منافع  است  توانسته  نوپا 
متوجه سرمایه گذاران کرده و سیستمی نوین برای 
دسترسی منصفانه و راحت تر به بازار کاالهای حامل 
مدیرعامل  نقوی  علی  گفته  به  کند.  ایجاد  انرژی 
با وجود پیگیری های صورت  ایران،  انرژی  بورس 
گرفته سهم بورس انرژی از کل معامالت برق کشور 
ناچیز و حدود ۳ درصد است که می توان در این 
ابزار  دو  از  وی  کرد،همچنین  ریزی  برنامه  زمینه 
مالی پیشنهادی در زمینه تامین گاز صنایع سخن 
بورس  مدیرعامل  با  گفتگو  مشروح  است.  گفته 

انرژی ایران را در ادامه می خوانید. 
علی نقوی در زمینه تامین برق و گاز صنایع از 
پیگیری های  وجود  با  گفت :  انرژی  بورس  طریق 
برق  معامالت  کل  از  انرژی  بورس  سهم  زیاد، 
کشور حدود سه درصد است که هنوز سهم باالیی 
نیرو،  با وزارت  پیرو مکاتبات ما  اما  نیست. امسال 

این وزارت خانه تمهیداتی برای شرکت هایی که برق 
مورد نیازشان را از بورس انرژی تامین کرده اند،در 
نظر گرفته است. درباره  گاز هم  اکنون بازاری برای 
آن وجود ندارد و گاز صنایع به صورت مستقیم از 
اما  می شود،  تأمین  ایران  گاز  ملی  شرکت  طرف 
ابزار مالی پیشنهاد  انرژی در این زمینه دو  بورس 

داده  است. 
برای  انرژی  بورس  مطالعات  نتایج   : افزود  وی 
شده  ارائه  ذی ربط  مراجع  به  گاز  بازار  راه  اندازی 
صورت  در  ما  پیشنهادی  طرح  مبنای  بر  و  است  
راه اندازی بازار گاز، صنایع نیاز خودشان را از این 
محل تامین می کنند و از همین طریق پیش بینی 
حقیقت  در  شود.  می  مشخص  نیز  آنان  آتی  نیاز 
این  از  دارد  تحویل  به  عرضه کننده  که  تعهداتی 
کامل  همراهی  البته  که  می گردد  مشخص  مسیر 

شرکت ملی گاز ایران را می طلبد. 
مدیرعامل بورس انرژی ایران با بیان اینکه، این 
دنیا  در  گاز  تولیدکننده  کشورهای  تمام  در  روش 
مرسوم است، تصریح کرد: راه  حل پایدار این است 
که در مکانیزم بازار از ابزارهای جدید استفاده کنیم 

تامین  برای  بیش تری  خاطر  اطمینان   صنایع  تا 
انرژی مورد نیازشان داشته  باشند و این اقدام تنها 

در یک همکاری چند جانبه محقق می شود.

راهـکار  انـرژی،  جویـی  صرفـه   گواهـی   ■
مصـرف مدیریـت  بـرای  انـرژی  بـورس 

علی نقوی از بحث گواهی صرفه  جویی انرژی به 
عنوان راهکار دیگر در این عرصه یاد می کند و ادامه 
می دهد: میزان مصرف گاز در کشور ما در دو بخش 
خانگی و صنعت نسبت به الگوی استاندارد بسیار 
باالتر است. ساز وکار بورس انرژی در این خصوص 
که  است  انرژی  گواهی صرفه جویی  از  بهره مندی 
انرژی  مصرف  بهینه سازی  بازار  چارچوب  در  باید 
با  بزرگ  صنایع  ساختار  این  در  شود.  راه  اندازی 
استفاده از تکنولوژی های نوین در خط تولیدشان، 
یک  در  تولید  تن  هر  ازای  به  را  گاز  و  برق  مصرف 
به   رویکرد  این  می دهند.  کاهش  زمانی  محدوده 
نوعی سرمایه گذاری به حساب می آید و در بورس 
صنعت،  هر  دیگر  بیان  به  دارد.  معامالتی  قابلیت 
انرژی  مصرف  کاهش  بابت  که  سرمایه گذاری 

یع یاز صنا� ین �ن� تام� یت های �بورس ا�نرژی در � ر�ف� �ن
یرد ر �قرار گ� �به �برق و گاز مد�ن�ن

مدیرعامل بورس انرژی ایران در گفتگوی اختصاصی با فوالد عنوان کرد :

از  تابســتان ها  در  مــا  بــرق  مصــرف 
در  و  می شــود  بیش تــر  تولیــد  کل 
زمســتان نیــز قطعــی گاز آســیب های 
از  کــه  دارد  همــراه  بــه  را  فراوانــی 
مدل هــای  و  مالــی  ابزارهــای  طریــق 
عنوان شــده می تــوان تــا حــدودی در 
ایــن زمینــه تــراز برقــرار کــرد، امــا نکتــه 
مهــم در ایــن میــان ایــن اســت کــه از 
نمی تــوان  کوتاه مــدت  راهکارهــای 
داشــت.  بلندمــدت  تاثیــراث  انتظــار 
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مدل  یک  این  که  می گیرد  تحویل  را  انجام داده 
تامین مالی و مکانیزم تشویقی به شمار می رود و هم  
چنین شدت مصرف انرژی را نیز کاهش می دهد. 
مرحله  در  کمیسیون  توسط  هم اکنون  فرایند  این 

تصویب قرار دارد.

نمی تـوان  کوتاه مـدت،  راهکارهـای  از   ■
داشـت بلندمـدت  تاثیـراث  انتظـار 

مدیرعامل بورس انرژی ایران خاطر نشان کرد: 
تولید بیش تر  از کل  تابستان ها  مصرف برق ما در 
آسیب های  گاز  قطعی  نیز  زمستان  در  و  می شود 
فراوانی را به همراه دارد که از طریق ابزارهای مالی 
و مدل های عنوان شده می توان تا حدودی در این 
زمینه تراز برقرار کرد، اما نکته مهم در این میان این 
است که از راهکارهای کوتاه مدت نمی توان انتظار 

تاثیراث بلندمدت داشت. 

■ نقـش تعییـن کننـده قراردادهای مشـتقه 
در بـازار بـرق و گاز

چارچوب  در  هم  اکنون  این که  بیان  با  وی 

قراردادهای سلف امکان پیش خرید و پیش فروش 
نیاز  می تواند  حدودی  تا  این  و  دارد  وجود  برق 
صنایع را تامین کند، بیان کرد: در بازار گاز اما این 
امکان وجود ندارد و بنابراین در این باره نمی توان 
از  آماری  اگر  این در حالی است که  قضاوت کرد. 
وزارت  داشته  باشیم،  صنایع  کل  تقاضای  میزان 
در  و  کنند  پیگیری  می توانند  عرضه کننده  و  نفت 
مهم ترین  از  یکی  شود.  انجام  واردات  نیاز  صورت 
موضوع  همین  گاز  بازار  راه  اندازی  کارکردهای 

است. 
است:  معتقد  ایران  انرژی  بورس  مدیرعامل 
بسیار  مشتقه  قراردادهای  گاز،  و  برق  بازار  در 
بر  صنایع  آن ها  کمک  به  و  هستند  تعیین کننده  

اساس مدیریت ریسک می توانند وارد بازار شوند.

نمایـش  بـرای  ابـزاری  ظرفیـت  گواهـی   ■
آتـی نیـاز  مـورد  ظرفیـت 

که  است  ابزاری  ظرفیت  گواهی  گفت:  نقوی 
برنامه  قانون  طبق  و  کرده  طراحی  نیرو  وزارت 
راه  اندازی  قصد  که  شرکتی  هر  توسعه،  پنجم 

بر  را  جدیدش  دیماند  باید  دارد،  جدیدی  بخش 
اساس ظرفیت از بازار خریداری کند و آن بخشی 
است  متعهد  همواره  نیز  می فروشد  را  ظرفیت  که 
که این ظرفیت را تأمین کند. این موضوع ظرفیت 
از  نیروگاه ها  و  نمایش می دهد  را  آتی  انتظار  مورد 
این طریق مطلع می شوند،ظرفیت آینده چه  مقدار 
است. از این مسیر نیروگاه و وزارت نیرو نسبت به 

تامین مادام  العمر ظرفیت متعهد می شوند. 
که  ظرفیت هایی  خصوص  در  پایان  در  نقوی 
گفت:  می دهد،  قرار  صنایع  اختیار  در  بورس 
 ۱۰ از  می شوند  عرضه  بورس  در  که  محصوالتی 
کشف  می شوند،  بهره مند  مالیاتی  معافیت  درصد 
قیمت خواهند داشت، به علت شفافیت متقاضیان 
نیز  مجموع  در  و  دارد  وجود  آن ها  برای  بیش تری 
هزینه فروش شرکت ها کاهش می یابد. همچنین 
در مورد برخی از کاالها می توانیم ابزارهای متنوعی 
مانند ابزار مشتقه را روی آن کاال ایجاد کنیم که این 
موضوع امکان مدیریت ریسک را فراهم می کند و 
از بورس  تامین مالی  امکان  نیز  در آخرین مرحله 

ایجاد می شود. 
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تقدیم  دولت  سوی  از   ۱۴۰۱ بودجه  الیحه 
سال  برای  دولت  کتاب  و  حساب  تا  شد،  مجلس 
آینده در بخش های مختلف مشخص شود. یکی از 
بخش های مهم که ذیل تصمیمات مالی دولت قرار 

دارد، بخش معدن و صنایع معدنی است. 
ارزی  ایجاد درآمدهای  در  تواند  بخشی که می 
نقش مهمی ایفا کند، حال در الیحه بودجه با تغییر 
و تحوالتی همراه بوده که برخی به نفع بخش معدن 
و برخی می تواند مشکالت را بیش از گذشته کند. 
می تواند  که  الیحه  این  در  مهم  موارد  از  یکی 
بحث  کند  همراه  چالش  با  را  فوالد  تولیدکنندگان 
محاسبه قیمت گاز است. مهمترین عامل نگرانی 
نرخ گاز است که نسبت به سال جاری ۳.۳ برابر 
می شود. فرمول قیمت گاز با فاکتور دالر و تابعی از 
قیمت جهانی می تواند بر قیمت تمام شده فوالد 

نیز اثر گذار باشد. 
این در حالی است که صنعت فوالد در یک سال 
بود  مواجه  برقی  و  گازی  محدودیت های  با  اخیر 
که بر تولید بسیاری از واحد ها اثر گذار و تولید را 

کاهشی کرد. 
با واقعی شدن قیمت ها، تولیدکنندگان نیز این 
انرژی  تامین  برای  زیرساخت ها  که  دارند  را  انتظار 
فراهم باشد نه آنکه قیمت ها افزایش یابد و همچنان 

محدودیت های برقی و گازی پابرجا باشد.
با  معدن  بخش  الیحه،  این  دیگر  بخش  در  اما 
تغییراتی مواجه شده است که می تواند تولید آن را 
هم تحت تاثیر قرار دهد. این در حالی است که بخش 
معدن در آمار های منتشر شده از نرخ رشد اقتصادی 
در ۳ فصل اخیر، رشد منفی از خود به جای گذاشته 
 ۱۴۰۱ بودجه  در  اعداد  برخی  افزایش  نتیجه  در 
می تواند جذب سرمایه گذار در بخش معدن را تحت 

تاثیر قرار دهد. 
در بودجه سال آینده میزان حقوق دولتی و بهره 
مالکانه در مجموع ۴۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد 
شده است. این رقم در سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۰ هزار 
میلیارد تومان بود. البته نکته مهم آن است که دولت 
میزان سهم حقوق دولتی و بهره مالکانه را از یکدیگر 
تفکیک نکرده است و به همین دلیل وضعیت معادن 

بخش خصوصی در هاله ای از ابهام قرار دارد. 
آینده  سال  برای  دولت  پیشنهاد  دیگر  سویی  از 
ممکن است از طرف نمایندگان مجلس با تغییراتی 
همراه شود به طوری که برخی پیش بینی کرده اند 
این رقم می تواند با ورود نمایندگان مجلس به 8۰ 
بخش  برای  آن  تحقق  شاید  و  برسد  میلیارد  هزار 
معدن آن هم در حالی که نبود سرمایه گذار و عدم 
ورود ماشین آالت و همچنین محدودیت در صادرات 

تولید را تحت تاثیر قرار داده است. 
برای  ارقام  و  اعداد  برخی  پیداست  که  طور  آن 
بودجه حداقل در بخش معدن بدون نگاه کارشناسی 
به  دولتی  حقوق  تعیین  اگر  شده،  گرفته  نظر  در 
چشم  یک  با  را  همه  دولت  و  باشد  معادن  تفکیک 
نبیند می توان به توسعه هرچه بیشتر در این بخش 
امیدوار بود. اگر به دنبال تحقق شعار معدن به جای 
با  کارشناسی  غیر  نگاه  جای  به  باید  هستیم  نفت 
دریافت نظرات از سوی بخش خصوصی و همچنین 
ایجاد زیرساخت ها شرایط برای افزایش تولید و به 

دنبال آن صادرات بیشتر را مهیا کرد. 
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جهان  در  اکتشافات  گفت:  شهیدی  علیرضا 
سازمان  و  است  رفته  عمق  به   ۱96۰ سال  از 
سال  از  تقریبًا  رویکرد  همین  با  نیز  زمین شناسی 
8۰ تا 8۱ بحث ژئوفیزیک هوابرد را به عنوان یکی 
از الیه های اطالعاتی با هدف اکتشافات در عمق 
در دستور کار خود قرار داد. زیرا به گواه آمار، بیش 
از 5۰ درصد معادن متوسط و بزرگ دنیا در عمقی 
به  ایران  در  متأسفانه  دارند.  قرار  متر  صد  از  فراتر 
واسطه برخی کم کاری ها متوسط عمق اکتشافات 
در سطح کشور کم تر از پنج متر است در حالی که 
معتقدیم با توجه به موقعیت خاص زمین شناسی 
و متالوژنی کشور، ذخایر معدنی بسیار عظیمی در 
ایران وجود دارد که هنوز قابلیت بهره مندی از آنها 
فراهم نشده است. معادن فعلی یا در سطح وجود 
اثرات آن ها در سطح دیده شده است  یا  داشتند 
در نتیجه ذخایر معدنی که در عمق هستند، هنوز 
ناشناخته باقی مانده اند. البته با توجه به اقدامات 

حوزه  در  شناسی  زمین  سازمان  مثبت  بسیار 
اکتشافات می توان امیدوار بود که در آینده ای نه 
یک  عنوان  به  کشور  شرقی  قسمت  دور،  چندان 
زون بسیار غنی از مواد معدنی فلزی و پلی متال به 
از طرفی می توان  جامعه معدنی شناسانده شود. 
و  سیستان  معدنی،  لحاظ  به  که  بود  امیدوار 
بلوچستان و خراسان جنوبی حتی از یزد، کرمان 

و آذربایجان پیشی بگیرند. 

پایش مواد معدنی در کشور مغفول مانده است
وی در بخش دیگری از صحبت های خود و در 
پاسخ به این سوال که راهکار برون رفت از فضای 
مورد  معدنی  ذخایر  حوزه  در  فعلی  کننده  نگران 
نیاز زنجیره فوالد چیست؟ گفت: این موضوع یک 
بحث بسیار کارشناسی به شمار می رود؛ اصواًل در 
تمام دنیا مقوله ای تحت عنوان پایش مواد معدنی 
وجود دارد که متأسفانه در کشور ما مغفول مانده 

با  زمین شناسی  سازمان  ندارد.  خاصی  متولی  و 
پایگاه  هشتاد  دهه  خود،در  اساسنامه  به  توجه 
ملی داده های علوم زمین را با هدف جمع بندی 
شده  انجام  فعالیت های  تمام  متمرکزسازی  و 
توسط سازمان های مختلف و بخش های دولتی 
را  اکتشاف  و  و خصوصی در حوزه زمین شناسی 
راه اندازی کرد. این پایگاه به منظور پایش مناسب 
ذخایر معدنی کشور صورت پذیرفته بود اما به دلیل 
سازمان ها  بعضی  داده ها  برخی  بودن  محرمانه 
خودداری  مجموعه  این  به  اطالعات  ارائه  از 
با  سیزدهم،  دولت  در  امیدوارم  البته  که  می کنند 
مقداری  است  انجام  حال  در  که  همگرایی هایی 
از این نقیصه رفع شود. بر اساس آمارهای موجود 
ذخایر سنگ آهن کشور ۲.7 یا ۲.8 میلیارد تن 
برآورد شده که تنها جوابگوی نیاز ۱۴ تا ۱5 سال 
جدیدی  اکتشاف  چنانچه  لذا  است  فوالدسازان 
انجام نشود، با اتمام ذخایر موجود، تأمین خوراک 

سازمـان زمیـن شناسـی
به دنبـال رفـع دغدغـه صنایـع

ســازمان زمیــن شناســی و اکتشــافات معدنــی از جملــه ســازمان هایــی اســت کــه بــا هــدف 
شناســایی و پتانســیل یابــی ذخایــر موجــود در کشــور راه انــدازی شــد. بــه گفتــه علیرضــا 
ــت و  ــاف اس ــه، اکتش ــن مجموع ــی ای ــف اصل ــازمان،یکی از وظای ــن س ــس ای ــهیدی رئی ش
شــعار آن همــواره بــر ایــن موضــوع کــه از طریــق اکتشــاف و شناســایی معــادن جدیــد، بــرای 
کشــور خلــق ثــروت مــی شــود، اســتوار بــوده اســت. در ادامــه گفــت گــوی فــوالد بــا رئیــس 

ســازمان زمیــن شناســی و اکتشــافات معدنــی کشــور را می خوانیــد .
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این واحدها با مشکل مواجه خواهد شد. 

پروسه ای زمان بر به نام اکتشاف
وی ادامه داد: مسئله مهم دیگر زمان بر بودن 
به  برای  نیاز  مورد  زمان  است.  اکتشاف  پروسه 
شده  کشف  کانسار  یک  رساندن  بهره برداری 
در  ما  در کشور  اما  است  تا 7 سال  دنیا 5  در کل 
خوشبینانه ترین حالت این عدد بین ۱5 تا ۲۰ سال 
است. بنابراین این مسئله می طلبد که فعالیت و 
تمرکز خود را بر روی اکتشاف، بیش تر کنیم چرا که 
اکتشاف ابتدای چرخه معدنکاری است و چنانچه 
مواد  در  نکنیم  گذاری  سرمایه  اکتشاف  روی  بر 
غیره  و  طال  آلومینیوم،  مس،  مانند  دیگر  معدنی 
خواهیم  مواجه  آهن  سنگ  مشابه  بحرانی  با  هم 
پروسه  گذشته  در  شد  گفته  که  همانطور  شد. 
امضای  با  امسال  اما  بود  طوالنی  خیلی  اکتشاف 
یک تفاهم نامه سه جانبه با معاونت معدنی وزارت 
رفع  موجود  های  چالش  برخی  ایمیدرو  و  صمت 

شده است تا زمان اکتشاف کاهش یابد. 

 سازمان زمین شناسی به دنبال رفع دغدغه 
صنایع

اکتشافات  و  شناسی  زمین  سازمان  رئیس 

پیرامون  دیگری  سوال  به  پاسخ  در  کشور  معدنی 
سنگ آهن  یابی  پتانسیل  در  که  موضوع  این 
چه  در  و  برنامه هایی  چه  اصفهان  محدوده  در 
سطوحی برای تأمین مواد اولیه صنایع انجام شده 
گفت: با توجه به اطالعات پایه ای که در سازمان 
زمین شناسی از سالیان گذشته وجود داشت یک 
این  در  منتشر شد.  مواد معدنی  پتانسیل  اطلس 
اطلس که یک کار ملی محسوب می شود، ذخایر 
مواد  امکان حضور  که  مکان هایی  یا  معدنی  مواد 
شده اند.  مشخص  دارد،  وجود  آنها  در  معدنی 
بوده  سطح  در  که  چیزی  آن  داده ها  اساس  بر 
نحوی  به  عمومی  و  دولتی  بخش های  توسط 
باقی  هنوز  پنهان  ذخایر  ولی  اند  شده  اکتشاف 
پنهان  ذخایر  مناسب  اکتشاف  برای  است.  مانده 
نظیر  هایی  استان  و  ایران  مرکزی  های  بخش  در 
بایستی چیزی حدود دو میلیون و 75۰  اصفهان 
هزار کیلومتر خطی برداشت ژئوفیزیک هوایی در 
این عدد در حال حاضر  کل کشور صورت گیرد، 
به 6۴۰ هزار کیلومتر رسیده و اکنون وقفه ای در 
رفع  با  امیدواریم  که  دارد  وجود  ژئوفیزیک  بحث 
آن بتوانیم به زودی و در طول هفته های آینده در 
منطقه دیواندره کردستان بحث ژئوفیزیک هوایی 
با ذوب آهن  نیز  آغاز کنیم. در منطقه اصفهان  را 

اصفهان و فوالد مبارکه تفاهم نامه هایی را امضاء 
در  ها  شرکت  این  دغدغه  رفع  دنبال  به  و  کردیم 
استان  در  اکتشاف  طریق  از  آنها  خوراک  تامین 

اصفهان یا استان های همجوار هستیم.
ذوب آهن  با  سازمان  نامه  تفاهم  درباره  وی 
با  ای  نامه  تفاهم  در  گذشته  سال  داد:  توضیح 
سنگ  تامین  در  شد  تالش  اصفهان  ذوب آهن 
آهن و سایر مواد مورد نیاز این شرکت کمک هایی 
توانستیم  ساله  یک  بازده  در  لذا  گیرد،  صورت 
نیازهای این کارخانه را تأمین کنیم. البته در این 
ولیکن  بودیم  مشکالت  برخی  بروز  شاهد  مسیر 
این موضوع دور از انتظار نبود چرا که تجربه کار با 
شرکت های بزرگ، تقریبًا حدود یک سال است که 
در دستور کار سازمان زمین شناسی قرار گرفته و 
مطمئنًا یک سری نقصان ها مشاهده خواهد شد و 
لیکن ما به دنبال رفع این موارد در بازه زمانی کوتاه 

و از طریق آسیب شناسی مسائل هستیم. 

عقب ماندگی در اکتشاف عامل به ظرفیت 
نرسیدن صنایع معدنی

ما  که  موضوع  این  دوباره  توضیح  با  شهیدی 
این  اکتشاف کمی عقب هستیم گفت:  بحث  در 
اکتشاف  میان  تناسبی  شده  باعث  ماندگی  عقب 
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امر  همین  و  باشد  نداشته  وجود  بهره برداری  و 
ظرفیت  با  کشور  فوالدی  صنایع  اکثر  شده  سبب 
واحدها  این  از  یکی  که  نکنند  فعالیت  کامل 
وجود  با  شرکت  این  است.  اصفهان  ذوب آهن 
قدمت بیش از 5۰ سال متأسفانه قادر به فعالیت 
بسیار  مدیریت  با  البته  نیست.  کامل  ظرفیت  با 
از  روز  به  روز  را  خوبی  خبرهای  شرکت  این  فعال 
مورد  در  سیاست گذاری  بحث  در  می شنویم.  آن 
نقشی  شناسی  زمین  سازمان  معدنی،  پهنه های 
ندارد و سیاست گذاری در این زمینه توسط معاونت 
به  توجه  با  البته  می شود.  انجام  وزارتخانه  معدنی 
تفاهم نامه های منعقد شده و با در نظر گرفتن این 
رفع  دنبال  به  کشور  ارگان های  تمام  که  موضوع 
است.  شده  افزوده  کار  سرعت  بر  هستند،  موانع 
برای  را  هایی  پهنه  که  است  آن  دنبال  به  سازمان 
گرفته  اختیار  در  دیگر  شرکت های  یا  آهن  ذوب 
و بر روی آنها کار کند تا هر آن چه در آن پهنه ها 
کشف شد در اختیار ذوب آهن یا سایر شرکت ها 

قرار گیرد.
معدنی  مواد  حوزه  در  دیگر  چالش  درباره  وی 
شامل برداشت الیه های سطحی و ایجاد باطله های 
فراوان در معادن و به بیان ساده تر لقمه خوری و 
بی ارزش بودن باطله ها نیز اظهار داشت: با توجه 
به ارزش مواد معدنی تقریبًا تا زمانی که یک ماده 
از  که  تا جایی  باشد  مناسب وجود داشته  معدنی 
درون  از  معدنی  ماده  آن  دارد  امکان  فنی  لحاظ 

زمین خارج شده و استخراج می شود.
از  ناشی  های  آسیب  درباره  مسئول  مقام  این 
خارج شدن از تخصص ها و تکمیل زنجیره از سوی 
معدنی ها نیز عنوان کرد: همه این موارد به بحث 

سیاست گذاری هایی که در وزارتخانه انجام شده، 
بر می گردد. خوشبختانه جلسات خوبی برای رفع 
فوالد  زنجیره  معدنی  مواد  تأمین  و  تولید  موانع 
قوانین  شدن  ساده  با  امیدواریم  شود،  می  برگزار 

این دغدغه ها برطرف شود. 

 واردات مواد خام اجتناب ناپذیر است
صنعت  دورنمای  درخصوص  مسئول  مقام  این 
فوالدی  های  کارخانه  جانمایی  به  توجه  با  فوالد 
هر  در  داشت:  اظهار  اولیه  مواد  واردات  امکان  و 
منابع  بر  عالوه  صنایع  نیاز  تامین  برای  صورت 
خام  مواد  واردات  به  نیز  نگاهی  نیم  باید  داخلی 
داشته باشیم و این موضوع نیز به ویژه در صنایعی 
نظیر آلومینیوم اجتناب ناپذیر است. در مجموع به 
نظر می رسد که شرکت ها در صورت واردات مواد 
ارزش  ایجاد  فکر  به  بایستی  کشور  داخل  به  خام 
انتهای  به  چه  هر  زیرا  باشند  تری  بیش  افزوده 
ارزش  کنیم  می  حرکت  معدنی  صنایع  چرخه 
افزوده بیش تر می شود. به عنوان مثال در مقاطع 
فوالدی می بینیم که نسبت به گندله و سنگ خام 

ارزش افزوده بیش تری نصیب کشور می شود. 
اکتشافات  و  معادن  به  نیز  ای  اشاره  شهیدی 
زغال سنگ داشت و گفت: اگرچه سازمان زمین 
شناسی اقدام خاصی در حوزه زغال انجام نداده 
معنای  به  کشور  در  زغال  وجود  من  عقیده  به  اما 
تواند  می  که  است  حوزه  این  در  پتانسیل  وجود 
بخشی از نیاز داخلی را تامین کند. اما باید بررسی 
است،  موجود  کشور  در  ذخیره  میزان  چه  شود 
چه میزان استخراج صورت می گیرد و میزان نیاز 
این ماده معدنی چقدر است. به عقیده  به  کشور 

پایش  و  سرزمین  آمایش  بحث  در  است  بهتر  من 
موادمعدنی این موضوعات دیده شود کما اینکه در 
برنامه ۱۴۰۰ و همین طور برنامه 5 ساله هفتم این 
موضوع جزو دستور کارهای سازمان زمین شناسی 

هم تعریف شده است. 

تعادل در قیمت ها با عرضه محصوالت در بورس
وی در بخش دیگری از صحبت های خود درباره 
عرضه مواد اولیه در بورس کاال نیز گفت: بورس به 
عنوان پلتفرم معامالتی، بهترین مکان برای ایجاد 
رقابت سالم، عرضه و تقاضا و کشف قیمت است. 
امیدواریم اکنون که کار آغاز شده آسیب شناسی 
شود و چنانچه معایبی وجود دارد رفع گردد. تجربه 
نشان داده که در یک سال اخیر با ورود مواد اولیه 
به بورس در بحث قیمت ها یک تعادل نسبی حاکم 
شده که البته هنوز به نظر می رسد با قیمت واقعی 

فاصله داریم.
خود  های  صحبت  پایانی  بخش  در  شهیدی 
استفاده  بر  پیشنهاد داد عالوه  به صنایع فوالدی 
ذخایر  از  استفاده  شرایط  مگنتیتی  ذخایر  از 
صنایع  در  یا  صادر  حاضر  حال  در  که  هماتیتی 
سیمانی بکار می رود، نیز فراهم شود چرا که عمده 
و  است  هماتیتی  نوع  از  کشور  سنگ آهن  ذخایر 
در صورتی که با همین روش پیش برویم با کاهش 
نیاز  لذا  شد.  خواهیم  مواجه  معدنی  مواد  عرضه 
است از طریق روش هایی از این ذخایر هماتیتی 
تا بخشی  نیز استفاده شود  باطله های معدنی  یا 
از نیاز مواد اولیه رفع گردد که این موضوع توسعه 

صنایع فرآوری در کشور را می طلبد.
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فلزات  صنعت  از  مهم  بخش  عنوان  به  فوالد 
اساسی کشور نقش مهمی در بازار سرمایه ایران ایفا 
می کند و پس از صنعت شیمیائی دومین صنعت 
بزرگ بازار سرمایه محسوب می شود. در نتیجه این 
صنعت به نوعی از بازیگران اصلی است که بر رفتار 

شاخص بازار اثر گذار است. 
دالیل  از  نیز  صنعت  این  بودن  محور  صادرات 
دیگری است که می تواند محبوبیت فوالدی ها در 
بورس را نسبت به سایر گروه ها افزایش دهد. اما در 
ماه های گذشته بازار سرمایه تمایل بسیاری به سرخ 
پوشی داشته و به نوعی مردم را نسبت به بازگشت 
فلزات  گروه  است.  کرده  امید  نا  عادی  شرایط  به 
شامل تولیدکنندگان فوالد نیز از این موضوع بی بهره 
نماندند و در بسیاری از روزهای سخت بازار سرمایه 

کاهش را بر افزایش ترجیح دادند. 
ماهه  یک  به  نگاهی  با  که  است  حالی  در  این 
مذاکرات،  جدید  دور  شروع  با  ارز  قیمت  که  اخیر 
بازار وارد نوسانات جدید شده و سیر صعودی را بار 

دیگر پیش گرفت، اما نمادها همچنان بی تفاوت به 
را طی کردند. هرچند  ارز مسیر خود  نرخ  افرایش 
که صادرات محور بودن شرکت های فوالدی عاملی 
است که نباید نماد آنها را نسبت به تغییرات قیمت 

ارز بی تفاوت کند. 
بی تردید صنعت فوالد ایران همواره تحت تاثیر 
عوامل جهانی و داخلی است که بر قیمت فوالد و روند 
تولید، فروش و صادرات این صنعت تاثیر گذارند، از 
با  تنگاتنگی  ارتباط  فوالد  جهانی  قیمت  سو،  یک 
وضعیت اقتصادی چین به عنوان بزرگترین مصرف 
کننده ی فوالد جهان دارد که در کاهش و افزایش 
به  است  تاثیرگذار  بسیار  جهان  در  فوالد  قیمت 
تن  میلیون  در سال ۲۰۱6 حدود 6۱8  که  نحوی 
فوالد راهی چین شده و در سال ۲۰۲۱ این رقم به 
9۱6 میلیون تن رسیده است و این ارقام را باید در 
در  تن  میلیون  یعنی۱7۲۰  فوالد  جهانی  تقاضای 

سال ۲۰۲۱ در نظر داشت. 
این موضوع خود گواه میزان تاثیرگذاری صنعت 

نشان  را  چین  بازار  و  جهانی  قیمت  از  ایران  فوالد 
می دهد اما با توجه به شیوع کرونا و کاهش رشد 
اقتصادی چین در دو سال گذشته نسبت به روند 
پیش بینی شده، قیمت فوالد با روند نزولی و سقوط 
همراه بود که صنعت فوالد ایران تحت تاثیر آن قرار 
داشت. اما نکته مهم که باعث افزایش ارزش فوالد در 

بازار بورس ایران بوده افزایش نرخ ارز در ایران بود.
در واقع شرایط سخت اقتصادی کشور از یک سو 
و اتفاقات رخ داده در بازارهای جهانی توانست بر 

وضعیت فوالدی ها در بورس اثر گذار باشد.
عامل  دیگر  ارز  نرخ  شد،  اشاره  که  همانطور 
تاثیرگذار در صنعت فوالد ایران به شمار می آید که 
طی سال های اخیر با توجه به افزایش شدید نرخ 
از  یکی  نفتی  غیر  صادرات  ارزی  آوری  سود  و  ارز 
اولویت های فعاالن اقتصادی بوده و است و از سوی 
به دلیل وجود مزیت نسبی صنعت فوالد در  دیگر 
ایران نیز این بخش از پتانسیل های باالیی برخوردار 
است که تولید ۱5 تا ۲۰ میلیون تن مازاد فوالد در 

از بی اعتمــــادی مــــردم تا سرخ پوشــــی تاالر شیشــــه ای
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ایران نیز داللت بر این امر دارد که به دلیل افزایش 
به دلیل  با وجود کاهش فروش داخلی،  و  ارز  نرخ 
شکاف میان ارزش ریالی و ارزی زیان وارده جبران 
و  تهدیدها  دارای  هم  روند  این  حال  این  با  شده، 
فرصت های پیش روست که در بازار بورس ایران می 

تواند خود را نشان دهد.
اما با توجه به موارد یاد شده علت اصلی در تداوم 
این قرمز پوشی را شاید در عدم اطمینان مردم به بازار 
این موضوع می  تواند  بتوان مشاهده کرد.  سرمایه 
پیش بینی برای ادامه مسیر بازار سرمایه در ماه های 

پایانی سال ۱۴۰۰ را سخت تر از گذشته کند. 
حضور  افزایش  شاهد  گذشته  ماهه   8 در 
فهرست  بین  در  بیشتری  فوالدی  شرکت های 
شرکت های صادرکننده هستیم که نشان از اهمیت 
که  دارد  صنعت  این  در  صادرات  مهم  جایگاه  و 
باعث افزایش صادرات غیرنفتی در ایران و کاهش 
وابستگی های نفتی به شمار می آید.این مزیت به 
واسطه ی تحریم های اقتصادی به کشور تحمیل شد 

و در صورت بازگشت به برجام و امضای توافق نامه در 
کوتاه مدت شرکت فوالدی را با تهدید هایی رو به رو 
می کند اما در صورت نهایی شدن توافق، صادرات 
شکلی ساده تر به خود می گیرد و شرکت های فوالدی 
به افزایش تولید و صادرات در کنار رونق اقتصادی 

کشور، امکان سودآوری بیشتری خواهند داشت.
از جنبه ی دیگر در صورت عدم توافق و بازگشت 
به برجام و بدلیل افزایش نرخ ارز، صادرات مهمترین 
خواهد  فوالدی  های  شرکت  گذاری  سیاست  رکن 
به عنوان  بود. در کنار صادرات محصوالت فوالدی 
یکی از مهمترین گزینه های شرکت های فوالدی در 
ایران، رونق گرفتن بازار داخلی از طریق طرح دولت 
برای ساخت مسکن مصرف داخلی را به شدت باال 
می برد اما نکته تاثیرگذار در این روند، امکان دخالت 
دولت در قیمت گذاری ها برای کاهش هزینه های 
دولت است که می تواند روند صادرات و سود آوری 

شرکت های فوالدی را تهدید کند.
نتایج  و  المللی  بین  شرایط  بودن  نامعلوم  اما 

سیاست های  اعمال  عدم  و  سو  یک  از  مذاکرات 
درست برای بازار سرمایه، مردم را نسبت به روزهای 

پیش رو دلسرد کرده است. 
ایران  به طور کلی روند پیش روی صنعت فوالد 
یا در نگاهی کلی تر روند بازار سرمایه طی ماه های 
قیمت  و  جهانی  بازار  از  متاثر  آنکه  از  بیش  آینده 
جهانی فوالد باشد، متاثر از سیاست های اتخاذی در 
عرصه بین المللی است، بازگشت به برجام و چالش 
از  و بهره مندی  ادامه روند کنونی  و  ارزی آن  های 

افزایش نرخ ارزی است.
درخشانی  کارنامه  لحظه  این  به  تا  سرمایه  بازار 
در سال ۱۴۰۰ از خود به جای نگذاشته و متاسفانه 
از سوی مسئوالن دیده  بهبود شرایط  برای  همتی 
نمی شود، اما فراموش نکنیم در کنار اینکه بورس 
شرکت ها  است،  کشور  اقتصادی  شرایط  ویترین 
بیشتر  هرچه  توسعه  برای  اقتصادی  بنگاه های  و 

نیازمند حمایت سهامداران خود هستند. 
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معادن جزو جدایی ناپذیر صنایع به ویژه صنایعی 
و  روند،کمبود  به شمار می  آلومینیوم  و  نظیر فوالد 
عرضه مواد اولیه،تامین پایدار خوراک صنایع را به 
مخاطره می اندازد. در این بین شرکت تهیه و تولید 
شرکت های  از  یکی  عنوان  به  ایران  معدنی  مواد 
صنایع  و  معادن  نوسازی  و  توسعه  سازمان  فرعی 
به  سازمان  این  عملیاتی  و  اجرایی  بازوی  معدنی، 
اکتشاف،  توسعه  در  بسزایی  نقش  و  رفته  شمار 
تجهیز، استخراج و فرآوری معادن موجود در کشور 
دارد. محمدرضا کریمی مدیر اقتصادی شرکت تهیه 
با  گوید،این شرکت  می  ایران  معدنی  مواد  تولید  و 
هدف جلوگیری از خام فروشی، اقدام به بررسی و 
تدوین پنج مدل اسناد واگذاری و برون سپاری کرده 
است. وی معتقد است: با توجه به زیرساخت های 
موجود در کشور برای تولید فوالد، صدور مجوزهای 
فوالدی جدید به صالح کشور نمی باشد. در ادامه 

این گفت و گو را می خوانید:
به  فروشی  خام  گفت:  کریمی  محمدرضا 
نیاز صنایع فوالدی،  اولیه مورد  مواد  عنوان فروش 
به  دستیابی  عدم  و  منابع  رفتن  دست  از  به  منجر 
و  تهیه  شرکت  می گردد.  حداکثری  افزوده  ارزش 
تولید مواد معدنی ایران با هدف جلوگیری از خام 
و تدوین پنج مدل اسناد  به بررسی  اقدام  فروشی، 
واگذاری و برون سپاری نموده است. همچنین در 

اولویت  به  نسبت  شرکت،همواره  این  راستا  همین 
احداث کارخانه های فرآوری در جوار معادن مطابق 
در  موضوع  این  و  داشته  تاکید  موجود  قوانین  با 
رعایت  شرکت  این  های  محدوده  واگذاری  اسناد 
های  شرکت  دانیم  می  که  طور  همان  می گردد. 
تحت  معادن  واگذاری  به  نسبت  دولتی می بایست 
اختیار خود مطابق با بند »ت« ماده ۳5 قانون رفع 
موانع تولید رقابت پذیر، پس از اخذ گواهی کشف 
اقدام نموده و نسبت به واگذاری محدوده به صورت 

استخراج و فروش اقدام کنند.
اهمیت  حائز  موارد  دیگر  از  داشت:  اظهار  وی 
واگذاری  فروشی،  خام  از  جلوگیری  جهت  در 
محدوده ها و معادن به صنایع و شرکت هایی است 
می باشند.  فعالیت  مشغول  فوالد  زنجیره  در  که 
اسفنجی،  آهن  گندله،  کنسانتره،  از  اعم  صنایعی 
مواد  فروش  مزایدات  در  موضوع  این   ... و  شمش 
اولیه و محصوالت شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
این صورت  در  رعایت می گردد.  نیز همواره  ایران 
مواد معدنی یا محصول تولیدی به طور مستقیم در 
چرخه تولید قرار گرفته و از خام فروشی جلوگیری 
می  حوزه  این  در  گری  واسطه  ایجاد  مانع  و  شده 
گردد. از دیگر راهکارهای مورد استفاده این شرکت 
جهت واگذاری معادن تحت اختیار یا مدیریت،دارا 
بودن پروانه بهره برداری فعال برای صنایع فوالدی 

که عمده خریداران این شرکت را تشکیل می دهند، 
می باشد. با قید شرط عدم امکان صادرات محصول 
برگه  در  موضوع  این  که  خریدار  برای  شده  عرضه 

عرضه محصول همواره لحاظ می گردد. 

صالح  به  جدید  فوالدی  مجوزهای  صدور 
کشور نیست

مدیر اقتصادی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
اولیه  مواد  گذاری  قیمت  نحوه  به  ادامه  در  ایران 
پرداخت و تصریح کرد: فرایند قیمت گذاری مواد 
نظرات  اعمال  با  و  کارشناسی  صورت  به  معدنی 
فعاالن  سایر  و  فوالدی  و  معدنی  متخصصین 
از  برخی  همچنین  می پذیرد.  صورت  حوزه  این 
کارشناس  توسط  ها  هزینه  برآورد  و  نرخ گذاری ها 
با  و  گردیده  اعالم  و  محاسبه  دادگستری  رسمی 
توجه به مواردی از قبیل عیار، راندمان های وزنی 
 ... و  معدنی  ماده  روز  ارزش  ارز،  نرخ  عیاری،  و 
محاسبه و تعدیل می گردد. البته باید توجه داشت 
با  و  بورس  در  محصوالت  این  از  برخی  قیمت  که 
با  و  قیمت  کشف  فرایند  طی  و  پایه  قیمت  تعیین 

عنایت به عرضه و تقاضا تعیین می گردد.
اعتقاد  به  کرد:  خاطرنشان  مسئول  مقام  این 
کشور  در  موجود  های  زیرساخت  به  توجه  با  من 
جدید  فوالدی  مجوزهای  صدور  فوالد،  تولید  برای 

زیرساخت های تولید فوالد کشور،صدور مجوزهای جدید را پاسخگو نیست 
مدیر اقتصادی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران : 

سیاسـت شـرکت تهیـه و تولیـد مـواد معدنی ایـران و ایمیـدرو در 
بحـث سـنگ آهن، افزایـش میـزان تولیـد و ذخیـره داخلـی اسـت 
ثمـر  بـه  اکتشـافات تکمیلـی  انجـام  از طریـق  نیـز  ایـن فراینـد  کـه 
نیـز  خصوصـی  بخـش  فعـال  حضـور  زمینـه  ایـن  در  و  می نشـیند 
اکتشـافات،  افزایـش  کنـار  در  اسـتراتژی  ایـن  بـا  اسـت.  تاثیرگـذار 
میـزان ذخیـره نیـز ارتقـاء مـی یابـد کـه بـه طـور قطـع نسـبت بـه 

دارد. ارجحیـت  آهـن  سـنگ  واردات 
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به صالح کشور نمی باشد. همان طور که می دانیم 
اساس  بر  می بایست  فوالدی  واحدهای  احداث 
و  کارشناسی  کاماًل  صورت  به  بلندمدت،  اهداف 
رو  پیش  و  موجود  های  پتانسیل  گرفتن  نظر  در  با 
موجود،اکتشافات  معادن  و  اولیه  مواد  همچون 
آینده صورت  در  قابل معدن کاری  و معادن  جدید 
بزرگ  فوالدی  صنایع  که  مشکالتی  از  یکی  پذیرد. 
کشور امروزه با آن دست به گریبان هستند، موضوع 
این  که  می باشد.  نیاز  مورد  آهن  سنگ  کمبود 
موضوع نیز عمدتًا به دلیل برخی تصمیم گیری ها 
فوالدی  واحدهای  تعدد  و  احداث  نظیر  اتفاقاتی  و 
کوچک ایجاد گردیده که البته آینده همین صنایع 
صنعت،در  فعلی  شرایط  به  عنایت  با  نیز  کوچک 
هاله ای از ابهام قرار دارد. از سوی دیگر انرژی در 
دو بخش برق و گاز هم مشکالت عدیده ای را برای 

فوالدسازان رقم زده است.
واحدهای  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
های  پهنه  روی  بر  گذاری  سرمایه  امکان  فوالدی 
معدنی را دارند یا خیر گفت: فرایند شناسایی و کار 
در پهنه های اکتشافی مشخص بوده و با شناسایی 
اکتشاف،  پروانه  دریافت  فرایند  مستعد،  پهنه های 
اخذ گواهی کشف و نهایتًا صدور پروانه بهره برداری 
دنبال می شود. اما در ارتباط با اینکه مجموعه های 
های  پهنه  روی  بر  گذاری  سرمایه  امکان  فوالدی 

معدنی داشته باشند،مطابق با قوانین موجود،این 
آزاد،  معدنی  پهنه  وجود  صورت  در  مجموعه ها 
می توانند محدوده را در اختیار بگیرند. هر چند که 
مطابق با بند »ت« قانون، شرکت های دولتی پس 
از اخذ گواهی کشف، می بایست نسبت به واگذاری 

به بخش خصوصی اقدام نمایند.

سودآوری  افزایش  عامل  تکمیلی،  اکتشاف 
معادن

کریمی اظهار داشت: یکی از مواردی که سبب 
افزایش سود در معادن از جمله سنگ آهن می شود 
در  بنابراین  باشد.  می  تکمیلی  اکتشافات  انجام 
تمام بندهای قراردادهای برون سپاری این شرکت، 
گردیده  لحاظ  تکمیلی  اکتشافات  عملیات  انجام 

است.

تامین  برای  معادن  تملک  به  آهن  ذوب  نیاز 
پایدار مواد اولیه

مدیر اقتصادی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
ایران در بخش دیگری از سخنان خود به تامین مواد 
کرد:  بیان  و  پرداخت  اصفهان  آهن  ذوب  معدنی 
ریشه دار  فوالدی  شرکت  یک  عنوان  به  آهن  ذوب 
این  است.  کشور  فوالد  صنعت  زیبنده  واقع  به 
شرکت در گذشته زنجیره تولید فوالد را از معدن تا 

محصول نهایی در اختیار داشته است اما به دلیل 
اخذ تصمیمات نادرست روند فعالیت این مجموعه 
برای  این شرکت  است.  گردیده  روبرو  با مشکالتی 
تامین پایدار مواد اولیه نیاز به تملک معادنی دارد 
این  نیاز  مورد  ورودی  خوراک  تامین  ظرفیت  که 

مجموعه را داشته باشند.

بار مضاعف تاسیس واحدهای فوالدی جدید 
به زنجیره

تحقق  دنبال  به  همچنان  اگر  گفت:  کریمی 
مسلمًا  هستیم،  فوالد  تن  میلیون   55 چشم انداز 
بالفعل  حداقل  آن  برای  نیاز  مورد  معدنی  ماده 
نیز  جدید  فوالدی  واحدهای  تاسیس  لذا  و  نیست 
باری مضاعف را به زنجیره تحمیل می کند. بنابراین 
این  در  راهکار  یک  عنوان  به  آهن  سنگ  واردات 
شرکت  سیاست  همچنین  است.  مطرح  ارتباط 
تهیه و تولید مواد معدنی ایران و ایمیدرو در بحث 
داخلی  ذخیره  و  تولید  میزان  افزایش  سنگ آهن، 
اکتشافات  انجام  از طریق  نیز  فرایند  این  که  است 
حضور  زمینه  این  در  و  نشیند  می  ثمر  به  تکمیلی 
این  با  تاثیر گذار است.  نیز  فعال بخش خصوصی 
استراتژی در کنار افزایش اکتشافات،میزان ذخیره 
نیز ارتقاء می یابد که به طور قطع نسبت به واردات 

سنگ آهن ارجحیت دارد. 
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لوه داده می شودکم�بود آب �ب
و�قتی صنعت، م�قصر

بهادر احرامیان، نایب رییس هیات مدیره انجمن 
با  آن  ارتباط  و  آب  با مساله کمبود  رابطه  در  فوالد 
صنعت اظهار داشت: بحث آب سال هاست که در 
کشور ما مطرح است؛ اما باید بدانیم که مساله نه 
تنها فوالد بلکه اصال صنعت نیست. اگر به ارقام و 
آمار نگاه کنیم می بینیم که ٨٨ درصد مصرف آب 
که  ما  صنعت  کل  و  است  کشاورزی  بخش  برای 

فوالد هم بخشی از آن است تنها 6 درصد مصرف 
آب دارد. آب شرب شهری و... نیز 6 درصد. حتی 
اگر 2درصد از آب مصرفی صنعت برای فوالد باشد، 

آنقدر بر روی مساله آب موثر نیست.
ــوه داده  ــود آب جل ــر کمب ــت مقص ــه صنع اینک

ــت ــی اس ــتباه بزرگ ــود، اش می ش
وی افزود: ما در فوالد با مساله آب مواجه نیستیم 
و در این زمینه مشکلی نداریم؛ اما اینکه در بحث 
آب نام صنعت آورده می شود، اشتباه بزرگی است. 
چرا که همانطور که گفته شد صنعت اصال نقش 

چشم گیری در مصرف آب کشور ندارد.
احرامیان در مورد میزان مصرف آب در صنعت 
تا  دو  بین  چیزی  فوالد  تن  هر  داد:  توضیح  فوالد 
چهار متر مکعب مصرف آب دارد. بعضی روش ها 
این  مشکل  بیشتر.  برخی  و  دارند  مصرف  کمتر 
مورد  در  غیرکارشناسی  صحبت های  که  است 
مصرف فوالد و صنعت می شود. حتی اگر مصرف 
تغییری  آب کشور  صنعت صفر هم شود، مصرف 

می کند؟ 
کشاورزی،  بخش  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
باالست،  شدت  به  آب  بخش  در  نابهینه  استفاده 
کشاورزی  بخش  در  درصد   ٨٨ ما  کرد:  تصریح 
آن  درصد   ٧٠ اغراق  بدون  که  می کنیم  مصرف 

اضافه است. برای مدیریت بحران آب باید مصرف 
در بخش کشاورزی بهینه شود. 

نایب رییس هیات مدیره انجمن فوالد در پایان 
و  انرژی  مصرف  در  ما  کارخانه های  داد:  توضیح 
و  آب  بی رویه  مصرف  ما  و  دارند  خوبی  آمار  فوالد 
حل  را  آب  مساله  می خواهیم  اگر  نداریم.  انرژی 
مقصر  دنبال  به  دیگر  بخش های  در  باید  کنیم 
صنعت  بخش  در  را  پرونده  این  باید  و  بگردیم 

مختومه بدانیم.
باتوجه به صحبت های احرامیان، صنعت نقش 
در  مصرف  و  دارد  کشور  آب  مصرف  در  ناچیزی 
این  ادامه  در  اما  است؛  غیربهینه  دیگر  جاهای 
برای روشن تر شدن قضیه، گفت وگویی  و  موضوع 
فوالد  بهره برداری  معاون  مدنی،  اصغر  با  نیز 

هرمزگان داشتیم. 
مدنی در پاسخ به این سوال که آیا در بحث آب 
ما  داد:  توضیح  خیر،  یا  هستند  مواجه  مشکل  با 
باتوجه به اینکه نزدیک دریا هستیم و از قدیم آب 
اینکه  اما  نداریم.  آب  مشکل  داشتیم،  شیرین کن 
بخواهیم بگوییم مشکل آب از صنعت است بستگی 
به ما دارد. طبیعتا اگر صنعت را به دل کویر ببریم، 
مساله آب از صنعت نشات خواهد گرفت. همچنین 
صنایع  می شوند.  تقسیم  دسته  سه  به  ما  صنایع 

ــی از  ــوان یک ــه عن ــز ب ــران نی ــت؛ ای ــیاری از کشورهاس ــر در بس ــای بش ــن چالش ه ــی از جدی تری ــاله آب یک مس
کشــورهایی کــه بــه صــورت جــدی بــا ایــن بحــران مواجهنــد بــا ایــن مشــکل دســت و پنجــه نــرم می کنــد. مقصرهــای 
ــادی بــرای مبحــث کمبــود آب جلــوه داده می شــود. صنعــت یکــی از ایــن مــوارد اســت کــه همیشــه بــه عنــوان  زی

مقصــری بــرای کمبــود آب شــناخته می شــده؛ امــا آیــا واقعــا چنیــن اســت؟ 
مــدت  زیــادی اســت کــه مســاله آب بــه یکــی از چالش هــای جــدی کشــور بــدل شــده اســت. البتــه مســاله تنهــا آب 
نیســت و در ســایر انرژی هــا چــون بــرق، گاز و... هــم همیــن موضــوع بــه طــرق مختلــف مطــرح اســت. حــال چنــد 
وقتــی اســت کــه مســاله آب در کشــور بــاال گرفتــه و بــرای بــاری دیگــر توجــه کارشناســان و مــردم را بــه خــود جلــب 

کــرده اســت و امــا ســوال اساســی اینجاســت کــه مشــکل اصلــی از کجــا نشــات می گیــرد؟ 
بســیاری در بحــث آب، صنعــت را مقصــر کم آبــی و بحران هــای ایجــاد شــده می داننــد. امــا آیــا واقعــا صنعــت عامــل 
ــه  ــد، ماهنامــه فــوالد در ایــن رابطــه ب ایجــاد چنیــن بحرانــی اســت؟ هرچنــد آمــار و ارقــام چیــزی جــز ایــن می گوی

گفت وگویــی بــا کارشناســان ایــن حــوزه پرداختــه تــا علــت را جویــا شــود.
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بسیار آب بر، متوسط و مصرف کم. بنابراین بستگی 
دارد صنایع از کدام نوع باشند.

وی با تاکید بر اینکه ما باید توجه کنیم که صنایع 
خود را جایی بسازیم که به آب نزدیک باشد گفت: 
صنایع باید به شکلی باشند که هم در نزدیکی آب 
قرار بگیرند و هم زیرساخت های الزم چون آب، برق 
و گاز را داشته باشند. ما تنها توسعه می دهیم اما 
ماه   ۴ ما  نمی گیرد.  قرار  توجه  مورد  زیرساخت ها 
برق نداشتیم. از سویی دیگر فشار می آورند که گاز 

را قطع کنیم.
فوالد  در  نباید  کرد:  تاکید  همچنین  مدنی 
توسعه داد. یکی از عواملی که موجب بهم ریختن 
شهرهای  است  زیاد  آلودگی  می شود،  اکوسیستم 
بزرگی که فوالد تولید می کنند، حدود 5٠ میلیون 
تن است و به نظر من دیگر نیازی به توسعه نیست. 
ذخایر گاز، سنگ آهن، آب و... در حال پایان است 
و به جای توسعه باید به سمت صرفه جویی و کاهش 

مصرف برویم.
پایان  در  هرمزگان  فوالد  بهره برداری  معاون 
یادآور شد: درست نیست که از خلیج فارس آب را 
به یزد بفرستیم. هم هزینه زیادی دارد و هم انرژی 
زیادی اتالف خواهد شد. باید به فکر زیرساخت ها 
را  زیادی  افراد  صنایع  باشیم.  صنایع  حفظ  برای 

مشغول کرده اند و باید مراقب باشیم که این افراد 
به طور مستقیم و غیرمستقیم شغل خود را از دست 

ندهند.
شد،  عنوان  نیز  گفتگوها  این  در  که  همانطور 
که  است  آن  از  پیچیده تر  موضوعی  آب  مساله 
در  مصرف  دهیم.  ربط  صنعت  به  را  آن  بخواهیم 
نکته مهمی  از صنعت است.  باالتر  سایر بخش ها 
قیمت  مساله  دارند  اذعان  بدان  کارشناسان  که 
معتقدند  اقتصادی  کارشناسان  از  بسیاری  است. 
آنچه این وضعیت را برای بخش های مختلف ایجاد 
پایین  قیمت  است.  قیمت گذاری  موضوع  کرده 
تا تالشی  ایران موجب شده  انرژی در  حامل های 
در جهت استفاده بهینه از منابع انرژی نشود و در 
نهایت هدر رفت آب در بخش های مختلف به ویژه 
که  است  درحالی  این  باشیم.  شاهد  را  کشاورزی 
اگر قیمت گذاری به درستی انجام می شد، شاهد 
صنایع  سایر  و  آب  بخش  در  چنینی  این  تراژدی 
نیز نبودیم. بنابراین گرفتن انگشت اتهام به سمت 
بخشی خاص بدون در نظر گرفتن سر منشا اصلی 
مشکالت، اشتباهی است که قطعا ما را به سمت 

حل مساله نخواهد رساند.
از سویی دیگر نیز در صنایع ما گاها بهینه  بودن 
طور  همان  مثال  برای  نمی گیرد.  قرار  توجه  مورد 

که مدنی گفت، صنایع نباید به صورت غیر بهینه 
ساخته شوند؛ بخشی از صنایع ما در دل کویر وجود 
دارد و طبیعتا هم انتقال آب در این صورت هزینه بر 
خواهد بود و هم انرژی زیادی در این جهت مصرف 
می شود. بنآبراین باید به جای دنبال مقصر گشتن، 
بهینه سازی  در  هم  کنیم.  بهینه سازی  در  سعی 

صنایع، هم مصرف آب و هم سایر بخش ها. 
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انتظار می رود بازار جهانی فوالد سازه ای تا سال 
۲۰۲8 به ۱۴6.۴۱ میلیارد دالر برسد که افزایش 
را در طول  نرخ رشد مرکب ساالنه  5.۳ درصدی 

دوره پیش بینی شده نشان می دهد. 
ساز  و  ساخت  بخش  رشد  به  بازار  رشد  این 
ماده  یک  عنوان  به  فوالد  برای  تقاضا  افزایش  و 
پایدار نسبت داده می شود. فوالد سازه ای  و  سبز 
برای کاربردهای مرتبط با ساخت و ساز استفاده 
استحکام  آن،  باالی  کربن  محتوای  می شود. 
فوالد  می دهد.  ارائه  را  پایین  پذیری  شکل  و  باال 
مختلفی  شکل های  به  کاربرد،  به  بسته  سازه ای، 
میله ای   ،tee نبشی،  شکل،   I-beam، Z مانند 
انعطاف پذیری  دلیل  به  است.  موجود  میلگرد  و 
ضخامت ها  در  مختلف  اشکال  به  را  آن  می توان 
اساس  بر  کرد.  سفارشی  مختلف  اندازه های  و 
بخش  دو  به  درآمد  سهم  نظر  از  بازار  کاربرد، 
مسکونی و غیرمسکونی تقسیم می شود که دومی 

بر بازار تسلط دارد. 
افزایش هزینه های بخش تجاری و توسعه های 
این  تقاضای  مختلف،  کشورهای  در  زیرساختی 
افزایش  مسکونی  غیر  کاربردهای  در  را  محصول 
تجاری،  صنعتی،  به  بیشتر  بخش  این  می دهد. 
و سازمانی تقسیم می شود. فوالد سازه ای  اداری 
به دلیل نسبت مقاومت به وزن باال به طور گسترده 
در بخش های صنعتی متعددی استفاده می شود.
در  ساختمان سازی،  صنعت  در  همچنین 
طراحی و ساخت فضاهای صنعتی مانند انبارها، 
می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  کارخانه ها  و  پل ها 
به  نیاز  تولید،  بخش  در  رشد  می رود  انتظار 
عنوان  به  دهد.  افزایش  را  جدید  کارخانه های 
مثال، پس از شیوع بیماری همه گیر کووید-۱9، 
به  پاسخگویی  برای  مختلفی  جدید  امکانات 
 )PPE( تقاضای فزاینده تجهیزات حفاظت فردی

در ایاالت متحده ایجاد شد. 

در سال  غالب  منطقه ای  بازار  اقیانوسیه،  آسیا 
دوره  در  روند  این  می رود  انتظار  و  بود   ۲۰۲۰
که  می رود  انتظار  یابد.  ادامه  شده  پیش بینی 
هزینه های رو به رشد ساخت و ساز در اقتصادهای 
در حال توسعه این منطقه، تقاضای این محصول را 
افزایش دهد. به عنوان مثال، در آگوست ۲۰۲۱، 
هند اعالم کرد که قصد دارد ۱.۳5تریلیون دالر 
رشد  تقویت  منظور  به  زیرساخت ها  توسعه  برای 

اقتصادی و اشتغال در این کشور هزینه کند.
چندین  حضور  دلیل  به  بازار  این  در  رقابت 
بازیگر در مقیاس کوچک و بزرگ در سراسر جهان 
تا  هستند  تالش  در  شرکت ها  است.  زیاد  بسیار 
زیان های ناشی از همه گیری کووید-۱9 را جبران 
کنند و ابتکاراتی مانند ادغام، اکتساب و افزایش 
ظرفیت را برای گسترش بیشتر حیطه خود به کار 

می گیرند.
مترجم: مهسا نجاتی

چشم انداز فوالد سازه ای تا سال 2028
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فوالدساز  شرکت های  ماهانه  تولید  از  گزارشی 
کشور در 7 ماهه اول سال ۱۴۰۰ منتشر شده است 
که بر اساس آن باالترین رقم تولید برای محصول 
به  تولید آن نزدیک  ورق گرم بوده است که میزان 
۳ میلیون و 5۰۰هزارتن به ثبت رسیده و بعد از آن 
میلگرد با تولید یک میلیون و 8۰6 هزار و 5۰7 تن 
داده  اختصاص  خود  به  را  تولید  میزان  بیشترین 

است. 
بر اساس جداول منتشر شده از سوی سازمان 
ایران  معدنی  صنایع  و  معادن  نوسازی  و  توسعه 
)ایمیدرو( تولید در 7 ماه اول سال جاری با وجود 
تمامی مشکالت و چالش هایی که در تامین مواد 
اولیه و انرژی داشته، انجام گرفته است که در ادامه 

به شرح آن خواهیم پرداخت.
شرکت ذوب آهن اصفهان به عنوان قدیمی ترین 
سال  نخست  ماهه   7 مدت  در  ایران،  فوالدساز 
۱۴۰۰ در سبد محصوالت تولیدی خود بیش از 7 
کاال را قرار داده است. میزان تولید تیرآهن در این 
مدت ۴۲6 هزار و 798 تن بوده است؛ میلگرد به 
میزان ۲88 هزار و 85۴ تن تولید شده و رقم ثبت 
شده برای کالف تولیدی برابر با 8۱ هزار و ۴۳۴ تن 
بوده است. همچنین شمش کاالیی به مقدار ۴۴8 
به میزان 9  نیز  هزار و ۲98 تن و سایر محصوالت 
هزار و ۲5۲ تن به تولید رسیده است. در این میان 
شرکت  استراتژیک  و  ارزش  با  محصوالت  از  یکی 
ماهه  در مدت 7  که  است  ریل  اصفهان  ذوب آهن 

اول امسال به مقدار ۲8هزار و 8 تن به تولید رسیده 
است.

نیازهای  از  یکی  امروزه  که  است  ذکر  به  الزم 
اصلی کشور در حوزه های مختلف از حمل و نقل 
کشور،  معدنی  صنایع  و  معادن  تا  گرفته  شهری 
جابه جایی  در  سهولت  برای  ریلی  خطوط  ایجاد 
است و در این میان ذوب آهن اصفهان با تولید ریل 

توانسته تا حدودی به این نیاز پاسخ دهد.
شرکت فوالد مبارکه به عنوان بزرگترین فوالد ساز 
در کشور و منطقه خاورمیانه نیز در مدت 7 ماهه 
به  را  تولید  از  مناسبی  رکورد  توانسته  امسال  اول 
ثبت برساند. به این شکل که در مجتمع فوالد سبا 
ورق گرم به مقدار 5۳۲ هزار و 5۲6 تن و در مجتمع 
فوالد مبارکه نیز ورق گرم به مقدار ۲میلیون و 9۱۰ 
و  9۳۳هزار  میزان  به  سرد  ورق  و  تن  و۲۲۰  هزار 

966 تن تولید کرده است. 
در کنار دو شرکت بزرگ یاد شده، دیگر واحدهای 
فوالدی  محصوالت  تولید  زمینه  در  نیز  فوالدساز 
کارنامه مخصوص به خودشان را به ثبت رسانده اند؛ 
مقدار  به  میلگرد  توانسته  سیرجان  فوالد  جهان 
۱۴7هزار و 976 تن تولید کند. فوالد آذربایجان نیز 

توانسته ۲۲8 هزار و 6۰۰ تن میلگرد تولید کند.
تولیدکنندگان  از  یکی  عنوان  به  اکسین  فوالد 
اول  ماهه   7 طی  کشور،  فوالد  صنعت  در  موفق 
امسال توانسته است ورق عریض به مقدار ۴۲5هزار 

و 88۴ تن تولید کند. 
یادشده  نیز در مدت  ایران  آلیاژی  شرکت فوالد 
تولید خود داشته است که  را در سبد  ۳ محصول 
میزان  به  آلیاژی-مهندسی  کالف  و  تسمه  شامل 
۱5هزار و 9۰8 تن، چهارگوش و سایر محصوالت 
آلیاژی-مهندسی ۳5 هزار و 57۱ تن بوده و میلگرد 
آلیاژی- مهندسی نیز به مقدار ۱5۳هزار و 976تن 

بوده است.
فوالد بناب با وجود داشتن ۳ محصول در سبد 
تولید خود تنها توانسته است میلگرد به مقدار ۲8۰ 

هزار و 68 تن تولید کند. 
فوالد خراسان به عنوان بزرگترین فوالدساز شرق 
کشور طی 7 ماهه اول ۱۴۰۰ توانسته است میلگرد 

به میزان ۳۲5 هزار و76۱ تن تولید کند. 
توانسته  یادشده  زمان  مدت  در  نیز  کویر  فوالد 

است میلگرد به مقدار ۴۲9 هزار و ۳55 تن تولید 
کند. 

گروه ملی صنعتی فوالد ایران در سبد محصوالت 
تولیدی خود تیرآهن، میلگرد،کالف و لوله را داشته 
۴89تن،  و  هزار   ۲۰ آنها  تولید  میزان  ترتیب  به  و 
۱۰6هزار و ۲۰5تن، ۲۴هزار و 985 تن و 5 هزار 
و 79 تن بوده در مدت 7 ماهه اول امسال به ثبت 

رسیده است. 
شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در 7 
ماهه اول سال جاری توانسته است ورق گالوانیزه 

به میزان ۱۴9هزار و 6۲8 تن تولید کند. 
گفت  می توان  گزارش  این  بر  کلی  نگاهی  با 
که باالترین رقم تولید متعلق به ورق گرم به مقدار 
آن  از  بعد  و  بوده  ۳میلیون و ۴۴۲ هزار و7۴6 تن 
میلگرد با تولید یک میلیون و 8۰6 هزار و 5۰7تن 
داده  اختصاص  خود  به  را  تولید  میزان  بیشترین 

است. 
فعالیت  روند  خصوص  در  تامل  قابل  نکته 
واحدهای فوالدسازی کشور در مدت زمان یادشده، 
وجود محدودیت ها و کمبود منابع انرژی همچون 
برق بوده است که مشکالت و چالش های فراوانی 
تولید  آورد و منجر به کاهش  آنها به وجود  را برای 
با  که  می شود  مطرح  حالی  در  موضوع  این  شد. 
آغاز فصل سرما، امکان قطعی گاز برای واحدهای 
نیازمند  که  دارد  وجود  طورقطعی  به  فوالدسازی 
برنامه ریزی از پیش تعیین شده از سوی مسئوالن 
امر به ویژه وزارت صمت است تا به جهت جلوگیری 
از خاموشی کوره های فوالدسازی تدبیری برای این 

موضوع بیندیشد. 
از  یکی  عنوان  به  گاز  واردات  که  میشود  گفته 
راهکارهای مد نظر دولت برای جبران مافات و در 
واقع جلوگیری از قطع گاز صنایع است؛ حال باید 
منتظر ماند و دید که این اقدام به مرحله اجرایی 
خواهد رسید و صنایع نیز از آن منتفع خواهند شد 
تامین گاز مشکالتی  زیرا در صورت عدم  یا خیر؟ 
که  فوالدی  محصوالت  تولید  شدن  کم  همچون 
عمدتا به مصرف صنایع پایین دستی می رسد را به 
همراه خواهد داشت و در نهایت منجر به افزایش 

قیمت ها خواهد شد.

ورق گرم و میلگرد، بیشترین میزان تولید را به خود اختصاص دادند
ماهانه فوالد با نگاهی بر عملکرد 7 ماهه نخست 1400 فوالدسازان بررسی کرد؛

نرگس قیصری
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کاهش قیمت تمام شده، شاه کلید توسعه پایدار صنعت فوالد

موضوع قیمت تمام شده فوالد می تواند نمایانگر 
این باشد که چه میزان یک شرکت تولید کننده 
فوالد در پارامترهای تعیین کننده در قیمت تمام 
معیارهای  است.  کرده  عمل  بهینه  و  موفق  شده 
سنجش هر کدام از عوامل تشکیل دهنده قیمت 
استانداردهای جهانی صنعت فوالد  تمام شده در 
تعریف شده است و هر شرکت تولید کننده فوالد 
محصوالت  شده  تمام  قیمت  می تواند  ایران  در 
فوالدی خود را با شاخص ها و استانداردهای جهانی 
مقایسه کند، تا از این طریق بتواند وضعیت قیمت 
حالتهای  ترین  بهینه  با  را  محصوالت  شده  تمام 
در  فوالد  شده  تمام  قیمت  کند.  مقایسه  ممکن 
نهایت تعیین کننده میزان حاشیه سود می باشد و 
هر تولید کننده فوالدی که بتواند قیمت تمام شده 
را کاهش دهد، عمال سودآوری خود را افزایش داده 
است. در بازارهای بین المللی شرکتهای فوالدی که 
قیمت تمام شده بهتری دارند، میتوانند مزیت های 

رقابتی بیشتری ایجاد کنند. 
در کشورهای تولید کننده فوالد عوامل مؤثر بر 
قیمت تمام شده فوالد خام به شاخص هایی از این 
دست بستگی دارد که در ادامه به آن ها می پردازیم:

1. نیروی انسانی
2. مواد اولیه و انرژی

3. تکنولوژی
4. تامین مالی و سرمایه گذاری

5. توانایی بهره برداری از ظرفیت ها
6. حمل، نقل و لجیستیک

7.انبارداری 
8.تعمیر و نگهداری 

9.بازیافت ضایعات و انرژی
10. ترکیب محصوالت

11.کنترل کیفیت و فرآیند
12.کنترل آلودگی

█ نیروی انسانی
هزینه های نیروی انسانی از مهم ترین عوامل 
هر  هزینه  است.  فوالد  تمام شده  قیمت  بر  مؤثر 
ساعت1 )نفر ساعت بر تن تولید ( تعیین کننده 
میزان و سهم هزینه MHPT نیروی کار با عنوان 
شاخص نیروی انسانی در تولید است. در یک کشور، 
گفت  توان  نمی  دستمزدها  بودن  پایین  بواسطه 
بودن  پایین  بدلیل  کشور  آن  فوالد  کننده  تولید 

هزینه های نیروی انسانی از مزیت رقابتی در قیمت 
تمام شده بهتری برخوردار است. هزینه های پایین 
تاثیرگذار  عوامل  از  یکی  می تواند  انسانی  نیروی 
از  عمده ای  ولی سهم  باشد  تمام شده  قیمت  در 
حوزه  در  شده  تمام  قیمت  در  گذار  تاثیر  عوامل 
های دیگر قراردارد که در ادامه به آنها اشاره خواهد 
شد. متوسط سهم هزینه های نیروی انسانی از تولید 
فوالد در ایران 14 درصد است، ولی این سهم در 

جهان 7 درصد می باشد. 

█ مواد اولیه و انرژی
در سناریوی امروزی، مواد خام در هزینه عمده 
تولید نقش دارند. از این رو، مصرف ویژه مواد خام 
نباید بیشتر از نیاز تکنولوژیکی فرآیند باشد. از هر 
گونه هدر رفتن مواد اولیه و از بین رفتن آنها در 
شود.  اجتناب  کامل  طور  به  باید  نگهداری  حین 
عالوه بر این، کیفیت مواد اولیه نقش بسیار مهمی 
در کنترل هزینه دارد. مواد خام با کیفیت پایین تر 
و ارزان تر، منجر به مصرف باالتر مواد خام در هر 
تن می شود. همچنین نیاز به حرارت را در کوره ها 
افزایش می دهد و منجر به مصرف سوخت و انرژی 

یکـی از راه کارهایـی کـه می توانـد مشـکل قیمـت تمـام 
تولیـد  شـرکتهای  از  ای  عمـده  بخـش  سـودهی  و  شـده 
کننـده فـوالد در مقیاس هـای کوچـک و متوسـط را حـل 

ایجـاد کنسرسـیوم می باشـد. یـا  و  ادغـام  کنـد، 

نصیر ضوئی، مدیر فروش و توسعه کسب و کار شرکت دانیلی پرشیا
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تمام  قیمت  بر  زیادی  تأثیر  این  بیشتر می شود. 
شده محصول دارد.

در تولید فوالد به روش احیا مستقیم هزینه های 
انرژی از قبیل گاز طبیعی و الکتریسیته نقش قابل 
توجهی در قیمت تمام شده تولید فوالد خام دارد. 
در تولید آهن اسفنجی گاز طبیعی عالوه بر مصرف 
به عنوان انرژی نقش احیا کنندگی نیز دارد. احیا 
سنگ آهن در روش تولیدکوره بلند با استفاده از 
کک صورت می گیرد. تأثیر انرژی بر قیمت تمام 
از  بهینه  تولید هر تن فوالد خام و استفاده  شده 
انرژی و بازیابی آن نقش مؤثر و تعیین کننده ای 
دارد.  فوالد  تن  هر  شده  تمام  قیمت  کاهش  در 
باالیی  میزان  در  انرژی  بازیابی  که  روش هایی  در 
انجام می شود، این مورد نقش به سزایی در کاهش 
قیمت تمام شده خواهد داشت. سهم هزینه های 
الکتریسیته در تولید به روش کوره بلند کمتر از 
روش احیا مستقیم است. از سوی دیگر سهم هزینه 
گاز در تولید فوالد به روش کوره بلند بسیار کم 
است ولی در روش احیا مستقیم بیشتر می باشد. 

█ تکنولوژی
و  بروز  تکنولوژی های  به  فوالد  تولید  برای 
است.  نیاز  متنوعی  تجهیزات  و  ماشین آالت 
بروز،  تکنولوژی های  و  فنی  دانش  به  دسترسی 
موجب کاهش هزینه های سرمایه گذاری به ازای 
در  و  شود،  می  خام  فوالد  تولید  ظرفیت  تن  هر 
نتیجه موجب کاهش هزینه های استهالك ماشین 
آالت و تجهیزات و تاثیر مثبت در قیمت تمام شده 
فوالد می شود. کشورهایی که در صنایع فوالدی 
استفاده  فوالد  قدیمی  نسل  تکنولوژیهای  از  خود 
از  زیادی  مشکالت  با  زمان  طول  در  می کنند 
قبیل باال رفتن قیمت تمام شده و از دست دادن 
مزیت رقابتی در قیمت در مقایسه با رقبا خواهند 
و  چهارم  صنعتی  انقالب  ظهور  به  توجه  با  شد. 
همچنین تنوع در تکنولوژیهای جدید در صنعت 
فوالد هزینه های تولید فوالد در کشورهای صاحب 
تکنولوژی در جهان در سیر نزولی قرار گرفته اند. 

کارخانه  یک  در  متالورژیکی  فرآیندهای  تمام 
از  و  شود  می  انجام  باال  دماهای  در  فوالد  تولید 
این،  بر  این رو بر سوخت متمرکز هستند. عالوه 
از  است.  افزایش  حال  در  همیشه  هزینه سوخت 
تا  است  نیاز  مورد  سوخت  ویژه  مصرف  رو،  این 

گرفته  کار  به  فناوری  نیاز  مورد  محدوده های  در 
شرکتهای  مدیران  است  الزم  شود.  کنترل  شده 
اولویت  زمینه  این  در  فناوری  ارتقای  به  فوالدی 
دهد تا مصرف ویژه سوخت کاهش یابد. دوره های 
است  کوتاه  معموالً  ارتقاءهایی  چنین  بازپرداخت 
که هزینه سرمایه برای چنین اصالحاتی را توجیه 
می کند. از این رو، اینها باید بدون هیچ تردیدی 

انجام شوند.

█ تامین مالی و سرمایه گذاری
در حال حاضر در جهان سهم هزینه های تامین 
مالی و نرخ بهره بانکی بسیار پایین تر از ایران است 
و در قیمت تمام شده فوالد سهم این هزینه های 
ولی  باشد؛  می  درصد   2 به  نزدیک  مالی  تامین 
متأسفانه در ایران این نسبت به دلیل استفاده از 
با بهره باال و از سوی دیگر نرخ  بانکی  تسهیالت 
بهره استقراض های خارجی از نوع فاینانس باالتر 
می  فوالد  صنعت  در  یافته  توسعه  کشورهای  از 
ایران  کشور  ریسک  گرفتن  قرار  دلیل  )به  باشد 
)Country Risk( در دسته 5 تا OECD 7، نرخ 
بهره فاینانس های خارجی که به ایران ارائه شده 
است و یا در آینده خواهد شده باالتر از کشورهایی 
 OECD است که ریسک کشور آنها در دسته بندی

در گروه های 1 تا 3 قرار دارند(
█ توانایی بهره برداری از ظرفیتها 

یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار در کاهش بهای 
تمام شده فوالد، تولید در مقیاس های باال است 
تولید  های  هزینه  کاهش  در  نیز  مورد  این  که 
بخش  ما  کشور  در  است.  مؤثر  بسیار  محصول 
های  مقیاس  در  فوالد  تولید  واحدهای  از  زیادی 
متوسط و کوچک ایجاد شده اند که هزینه های 
تولید  واحدهای  از  بیشتر  بسیار  آنها  شده  تمام 
فوالد با ظرفیتهای باالی 2 میلیون تن است. از نظر 
شاخص جهانی تولید فوالد، ایجاد کارخانه فوالد با 

ظرفیت کمتر از 2 میلیون تن، توصیه نمی شود. 

█ حمل، نقل و لجستیک
تمام  قیمت  در  تاثیرگذار  عوامل  از  دیگر  یکی 
شده فاصله واحدهای تولید مواد اولیه با واحدهای 
هرچقدر  است،  فوالدی  محصوالت  کننده  تولید 
این فاصله کم تر باشد، هزینه تمام شده کاهش 
از وسعت جغرافیایی  یابد. در کشورهایی که  می 
و  ایران،  مانند  هستند  برخوردار  توجهی  قابل 
کاملی  و  جامع  زیربنایی  ساختار  که  کشورهایی 
از فواصل  افزایش قیمت تمام شده ناشی  ندارند، 
تا واحدهای  اولیه  تولید مواد  بین واحدهای  زیاد 
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تر  بیش  مراتب  به  فوالدی،  محصوالت  تولید 
خودنمایی می کند. استفاده از راه های آبی و راه 
آهن به منظور حمل ونقل مواد اولیه و محصوالت 
فوالدی باعث کاهش قابل توجه هزینه های مرتبط 
می شود. به همین علت، بیش تر واحدهای تولید 
فوالد در جهان، در مجاورت منابع مواد اولیه یا در 
بنا میشوند. اگرچه  صورت امکان در حاشیه دریا 
ریلی  ونقل  حمل  جهان،  کشورهای  بیش تر  در 
پس از راه های آبی مهم ترین روش حمل ونقل 
مواد اولیه و محصوالت فوالدی محسوب می شود، 
اما در ایران هنوز زیرساخت کامل و جامعی برای 
از طریق  زیاد محصوالت فوالدی  جابجایی حجم 
افق  گلوگاهای  از  یکی  این  و  ندارد  وجود  ریلی 
1404 صنعت فوالد می باشد. توسعه حمل و نقل 
ریلی در کشور میتواند در قیمت تمام شده نقش 

تاثیرگذاری داشته باشد. 

█ انبارداری
دولبه  شمشیر  یک  موجودی  هزینه،  نظر  از 
است. موجودی های بزرگ یعنی سرمایه در گردش 
افزایش  باعث  که  سرمایه  خواب  و  شده  مسدود 
اگر  دیگر،  سوی  از  شود.  می  شده  تمام  قیمت 
خام،  مواد  نبودن  دسترس  در  دلیل  به  فرآیندی 
یدکی  قطعات  یا  مصرفی  مواد  میانی،  محصول 
در  اختالل  تولید،  کاهش  بر  عالوه  شود،  متوقف 
فرآیند نیز وجود دارد. این موارد در افزایش قیمت 
تمام شده تأثیر می گذارد. از این رو، موجودی باید 
بر اساس مصرف واقعی در سال های گذشته در 
سطح بهینه نگه داشته شود تا در هر صورت پیامد 

هزینه کاهش یابد.

█ تعمیر و نگهداری
ماشین  ریزی شده  برنامه  پیشگیرانه  نگهداری 
از ماشین آالت  بهینه  استفاده  و تجهیزات،  آالت 
و تجهیزات برای تولید فوالد را تضمین می کند. 
هنگامی که تعمیر و نگهداری به موقع و مناسب 
برای ماشین آالت و تجهیزات نادیده گرفته شود، 
معموالً سطوح باالتری از خرابی تجهیزات بوجود 
می آید. این موضوع منجر به اختالالت برنامه ریزی 
نشده در فرآیندها می شود. اختالل در فرآیند می 
کیفیت  در  نوسان  یا  باعث کاهش خروجی  تواند 
محصول یا هر دو شود. این پیامدها هزینه زیادی 

دارد. از این رو، صرفه جویی در تعمیر و نگهداری 
اگر هدف کاهش  و  دارد  نتیجه معکوس  همیشه 
هزینه های کلی باشد، عملی نمی شود. موارد مطرح 
شده در بعضی از واحدهای تولید فوالد در کشور 
قبیل  از  عواملی  و  نمی شود  رعایت  بطور صحیح 
عدم تامین قطعات یدکی به موقع و یا استفاه از 
می شود  موجب  پایین  کیفیت  با  یدکی  قطعات 
که تعمیر و نگهداری یا به موقع انجام نشود و یا 
اینکه توقفات زودتر از برنامه اتفاق بیافتد که همه 
اینها تاثیر منفی در قیمت تمام شده فوالد خواهد 

داشت. 

█ بازیافت ضایعات و انرژی
اکثر فرآیندهای یک کارخانه تولید فوالد، مقدار 
زیادی ضایعات )گرد و غبار، لجن، رسوب، ضایعات 
و سرباره، و غیره( تولید می کنند. این ضایعات در 
صورت بازیافت مجدد، مصرف مواد خام، سوخت و 
آب را کاهش می دهند. سرمایه گذاری های مورد 
نیاز برای بازیافت این ضایعات دارای دوره بازگشت 
کنترل  منظور  به  رو  این  از  است.  کوتاهی  بسیار 
موثر هزینه، این سرمایه گذاری ها باید با اولویت 

انجام شوند.
بازیافت انرژی اتالفی، سهم عمده ای در کاهش 

هزینه دارد. گازهای زائد حاصل از فرآیندها معموالً 
گرمایی  انرژی  حاوی  و  باال  بسیار  دماهای  در 
زیادی هستند. این انرژی می تواند به صورت انرژی 
در  زائد  گازهای  این  خروج  باشد.  نیز  شیمیایی 
هوا شبیه پرتاب اشیای قیمتی در رودخانه است. 
بازیابی این انرژی های زائد منجر به مصرف کمتر 
آن  کاهش مصرف  به  منجر  نتیجه  در  و  سوخت 
می شود و انتشار کمتر دی اکسید کربن و گازهای 

گلخانه ای را در پی دارد. 
شرکتهای  از  شماری  انگشت  و  معدود  تعداد 
تکنولوژیهای  از  کشور،  در  فوالد  کننده  تولید 
نه  آینده  در  و  می کنند  استفاده  انرژی  بازیافت 
انرژی،  های  حامل  قیمت  افزایش  با  دور  چندان 
برای  انرژی  بازیافت  تکنولوژیهای  از  استفاده 
شرکتهای تولیدکننده فوالد امری ضروری خواهد 

بود. 

█ ترکیب محصوالت
شرکتهای تولیدکننده فوالد می باید ترکیبی از 
تولید محصوالت فوالدی داشته باشد که حاشیه 
تمایل  مقابل  در  باید  برساند.  به حداکثر  را  سود 
به فروش محصوالت میانی با حجم فروش باالتر 
مقاومت کرد. تولید و فروش محصوالت نهایی باید 
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به حداکثر برسد زیرا بخش عمده ای از هزینه های 
اهمیت  که  است  اینجا  می دهد.  پوشش  را  ثابت 
به  نیاز  افزوده  ارزش  با  محصوالت  بیشتر  تولید 
فوالدی  کارخانه های  در  زیرا  دارد  بهینه سازی 
یکپارچه می توان این محصوالت را تنها با هزینه 

اضافی حاشیه ای تولید کرد.

█ کنترل کیفیت و فرآیند
برای  کیفیت  کنترل  و  فرآیند  موثر  کنترل 
مدیریت هزینه در کارخانه های تولید کننده فوالد 
بسیار ضروری است. این کنترل ها بازده محصول 
را بهبود می بخشد و تولید محصوالت با کیفیت 
پایین، زیر استاندارد و منحرف شده را به درجه های 
پایین تر کاهش می دهد و در نتیجه به مدیریت 

هزینه و کاهش آن کمک می کند.

█ کنترل آلودگی
برخی از مدیران شرکتهای تولید کننده فوالد 
در ایران فکر می کنند که تجهیزات کنترل آلودگی 
باری اضافه بر هزینه است زیرا آنها نه تنها به سرمایه 
گذاری بلکه به نیرو و مواد مصرفی نیز برای تولید 
نیاز دارند. با این حال، این تفکر مبتنی بر واقعیت 
های سخت نیست. تجهیزات کنترل آلودگی مقدار 

زیادی گرد و غبار، لجن، رسوب و غیره را بازیابی 
می کنند که در بازیافت مجدد آن ها مقدار زیادی از 
مواد خام را ذخیره می کند. بدون اقدامات کنترل 
آلودگی، نه تنها این مواد برای همیشه از بین می 
رخ  نیز  زیست  محیط  شدید  آلودگی  بلکه  روند، 
می دهد. بخش بسیار زیادی از شرکت های تولید 
کننده فوالد در کشور در زمینه کاهش و کنترل 
آلودگی سرمایه گذاری الزم را انجام نداده اند و نیاز 
از  العمل های الزم برای این موضوع  است دستور 
سوی نهادهای باالدستی تدوین و صادر شود تا از 
تخریب محیط زیست و کاهش آلودگی جلوگیری 

شود. 

█ نتیجه گیری
کننده  تولید  کشورهای  از  هیچکدام  طبیعتا 
باال که در  پارامترهای  فوالد در جهان در تمامی 
نمره  هستند،  تاثیرگذار  فوالد  شده  تمام  قیمت 
کامل را دریافت نمی کنند. ایران با داشتن ذخایر 
بسیاری  با  مقایسه  در  قیمت  ارزان  انرژی  و  گاز 
از  جهان  در  فوالد  کننده  تولید  کشورهای  از 
با  البته  که  است  برخوردار  ای  ویژه  مزیت های 
صحبتهایی که در مورد حذف یارانه های انرژی در 
صنعت فوالد می شود، این مزیت می تواند به شکل 

قابل توجهی کاهش یابد که بهتر است نهادهای 
قانونگذار و تصمیم گیر به حذف یارانه های صنعت 
فوالد نگاه کارشناسی تر و بهتری داشته باشند و 
از الگوهای بین المللی موفق در این زمینه استفاده 
کنند. از سوی دیگر کشور ما دارای منابع سنگ 
تولید  واحدهای  عمال  که  باشد  می  خوبی  آهن 
مواد  واردات  به  نیاز  حاضر  حال  در  فوالد  کننده 
در  توسعه  های  طرح  می باید  فقط  و  ندارد  اولیه 
راستای تکمیل و ایجاد واحدهای تولید مواد اولیه 
مانند کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی را هرچه 
سریع تر به بهره داری برسانند. از نظر تکنولوژی هم 
بخشی از ماشین آالت و تجهیزات شرکتهای تولید 
کننده فوالد فرسوده هستند و یا از تکنولوژیهای 
و  فرسودگی  این  که  می باشند  عقب  دنیا  روز 
افزایش قیمت تمام شده فوالد  عقب ماندگی در 
نظر حجم  از  است.  تاثیرگذار  آنها  و کاهش سود 
تولید  به جز چند شرکت  تولید فوالد در کشور، 
فوالد  از 50 درصد حجم  بیش  بزرگ که  کننده 
کشور را تولید میکنند، مابقی شرکتهای متوسط و 
کوچک تولید کننده فوالد هستند که هزینه های 
باالسری آنها به نسبت شرکتهای تولید کننده با 
تناژ باالتر بیشتر است و این موضوع نشان دهنده 
این است که حداقل باالی 30 درصد از شرکتهای 
تولید کننده فوالد در کشور در قیمت تمام شده 

موفق عمل نمی کنند. 
یکی از راه کارهایی که می تواند مشکل قیمت 
تمام شده و سودهی بخش عمده ای از شرکتهای 
و  کوچک  مقیاس های  در  فوالد  کننده  تولید 
متوسط را حل کند، ادغام و یا ایجاد کنسرسیوم 
به  کننده  تولید  از شرکتهای  بعضی  در  می باشد. 
نامناسب  جغرافیایی  مناطق  در  قرارگرفتن  دلیل 
دور،  چندان  نه  سالهای  در  و...  آب  مشکالت  با 
آن واحدهای تولیدی وارد ضررهای بسیار زیادی 
خواهند شد و ناچار به توقف تولیدات شان می شوند. 
عالوه بر موارد فوق، سه قانون اساسی در مورد 
هزینه   )1( از  عبارتند  که  دارد  وجود  هزینه ها 
کیفیت )2( نوك کوه یخ و )3( قانون 100-10-1 
که باید هنگام تصمیم گیری های مهم با توجه به 
هزینه ها رعایت شوند. این قوانین به تولیدکنندگان 
فوالد کمک می کند تا هزینه ها و قیمت تمام شده 

خود را بدون تأثیر در بلندمدت کاهش دهد.
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اولیه  سنگ آهن به عنوان حیاتی ترین ماده 
فوالدسازان روزهای خوبی را سپری نمی کند زیرا 
با اکتشافاتی که انجام می شود، بسیار خوشبینانه 
ذخیره فعلی سنگ آهن کشور تا حدود ۱۲ سال 
دیگر دوام می آورد. این موضوع غنیمت نگارش 
که  می باشد  کشور  معادن  قانون  ای  مرتبه   ۱۰
این چنین صنعت فوالد را دست به گریبان کرده 
رژیم  اجبار  به  که  آفرین  ارزش  صنعتی  است. 

غذایی گرفته تا بتواند سرپا بماند... 
مدیره  هیأت  سابق  رییس  نایب  برنا،  بهروز 
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در گفتگو 
با فوالد به واکاوی این موضوع از ابعاد گوناگون 

پرداخته است. 
بهروز برنا گفت: طبق آمارهای سال 99 ذخایر 
معدنی قطعی کشور بیش از 5۱ میلیارد تن است 
سنگ های  غیرفلزی،  فلزی،  ذخایر  شامل  که 
شود،  می  ساختمانی  مصالح  ذخایر  و  تزیینی 
همچنین ۱۱ هزار و ۱7۴ معدن در کشور داریم 
که از این تعداد 6 هزار و 865 مورد فعال است و 
۴ هزار و ۴۴ معدن غیرفعال و ۲65 معدن نیز در 

حال تجهیز می باشند. 
که  امیرکبیر  زمان  از  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اولین قانون معادن نگارش شد، تاکنون جایگاه 
تحوالت  و  تغییر  کشور  در  معدن  متولی گری 
کشور  معادن  قانون  و  نموده  تجربه  را  بسیاری 
تاکنون ۱۰ مرتبه تغییر کرده است، افزود: بنده 
واحد  مدیریت  باید  زمین  بحث  در  دارم  اعتقاد 
حذف  اندیشی  جزیره ای  و  باشد  حکمفرما 
طرف  یک  از  زیست  محیط  کشورمان  در  شود. 
وارد می شود، مدیریت آب از سوی دیگر و ... . 
در صورتی که باید در طرح های زیست محیطی 
ابعاد مختلف معدن کاری هم لحاظ شود. برزیل 
کنار  در  که  دنیاست  بزرگ  معدنی  کشورهای  از 

فعالیت های معدنی، محیط زیست خودش را نیز 
حفظ کرده است. 

نایب رییس سابق هیأت مدیره شرکت تهیه و 
تولید مواد معدنی ایران تصریح کرد: حاکمیت باید 
به گونه ای برنامه ریزی کند تا ریسک های بخش 
خصوصی برای فعالیت های معدنی حذف شود و 
این بخش بدون دغدغه چهار مرحله اکتشاف که 
و  اکتشاف عمومی  پی جویی،  شامل شناسایی، 

اکتشاف تفضیلی است را دنبال کند. 

█ ذخیره سنگ آهن و استخراج را، 
اکتشافات عمقی توازن می بخشد

نشان  خاطر  معدن  عرصه  نظر  صاحب  این 
کرد: برای سنگ آهن در سال 99، سه میلیارد 
تن ذخائر قطعی ذکر شده است که از این میزان 
طوری  به  کرده ایم.  استخراج  تن  میلیون   ۱۰۳
مورد   ۳۱۰ شده  اعالم  آهن  معدن   ۴69 از  که 
آن فعال، ۱۴8 فقره غیرفعال و ۱۱ مورد نیز در 
از این میزان شش و  حال تجهیز می باشند که 
مربوط  کشور  قطعی  ذخایر  درصد  صدم  یک 
به آهن می باشد. همان طور که مشخص است 
استخراج  میزان  و  آهن  سنگ  قطعی  ذخیره 
متوازن نیست و لذا نیاز است اکتشافات عمقی 

در دستور کار قرار گیرد. 
برنا اظهار داشت: سازمان زمین شناسی  باید 
در  را  پی جویی  و  اکتشاف،شناسایی  مراحل 
کشور انجام دهد. در این راستا تاکنون بسیاری 
تهیه  کشور  در  مقیاس  کوچک  نقشه های  از 
فیزیک  ژئو  کیلومترخطی  هزار  حداقل  و  شده 
هوایی به پایان رسیده است و 6 الیه اطالعاتی 
در زون ای بیستگانه اول و دوم نیز انجام شده تا 
بخش خصوصی با ریسک کمتر به فعالیت های 

اکتشافی بپردازد . 

وی بیان کرد: نیاز است بودجه الزم به سازمان 
اختصاص یابد تا به جای اینکه به عنوان مثال، 
انجام  کشور  در  را  اکتشاف  درصد   ۱ امسال 
بدهد، چندین منطقه را تحت پوشش قرار دهد 
تعریف  را  پهنه ها  اما  شود  کامل تر  اطالعات  و 
کردند، به بخش خصوصی دادند و عنوان کردند 
بودجه  زمین شناسی  سازمان  اینکه  دلیل  به 
ندارد، پس اطالعات را بخش خصوصی تکمیل 
کند. در صورتی که این بخش پهنه ها را گرفتند 
دارم  اعتقاد  بنده  نکردند.  تعریف  ای  نقشه  اما 
سازمان باید پی جویی و شناسایی را انجام دهد 
و سپس به ایمیدرو یا شرکت تهیه و تولید بدهد و 
آن ها با کمک بخش خصوصی زمانی که به یک 

محدوده مطمئن رسیدند آن را واگذار کنند.

█ اکتشاف غیر استاندارد، دپوهای باطله 
غنی ایجاد می کند 

در کشورمان  اکتشافات  متاسفانه  برنا گفت: 
استاندارد انجام نمی شود و روش های غیراصولی 
میزان  شدن  انباشته  باعث  فرآوری  و  استخراج 

سنگ آهن ایرانی، بیم خود تحریمی می کشد 
بهروز برنا، نایب رییس سابق هیأت مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران : 
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دپوها  آن  در  که  شده  باطله  دپوهای  از  زیادی 
می تواند مقادیر اقتصادی ماده معدنی و عناصر 

همراه باشد.
از  شدن  خارج  ما،  جامعه  مشکل  گفت:  وی 
تخصص کاری، در بخش های مختلف است. به 
عنوان مثال معادن به جای تامین نیاز واحدهای 
فوالدی که به لحاظ این پشتوانه از سال ها پیش 
پیش  در  را  فوالدسازی  مسیر  شدند،  تاسیس 
گرفتند. به نوعی می توان گفت مقیاس و تعریف 
این  و  ندارد  وجود  کاری  معدن  برای  مشخصی 

موضوع هدر رفتن منابع ملی را رقم زده است. 
در  ایران  که  سوال  این  به  پاسخ  در  برنا 
میزان  چه  کشورها  سایر  با  اکتشافات  زمینه 
 ۳ حفاری  متر  هر  گفت:  چنین  دارد  فاصله 
باید  بنابراین  دارد،  هزینه  تومان  میلیون   ۴ الی 
روز  به  را  مان  اکتشافی   نیازهای  و  تجهیزات 
شیفت،8  هر  در  ما  حفاری  دستگاه های  کنیم. 
متر حفاری دارند در صورتی که این آمار در سایر 
کشورها به ۳۰۰ متر می رسد. در شرکت تهیه و 
اکتشاف  یک  طریق  از  ایران  معدنی  مواد  تولید 
سیستماتیک عمیق ترین نقطه حفاری در تاریخ 
انجام  میزان ۲۰5۰متر  به  آنومالی ۲۱  در  ایران 
شد که ضخامت آهن در این حفاری تا ۲۴۰ متر 
ثابت شده است، لذا نیاز است چنین فرایندهایی 

به صورت مستمر در دستور کار قرار گیرد. 
صمت  وزارت  کشف  گواهی  کمیسیون  عضو 
 ۱۲۴/7 میزان  امسال  اول  ماه  شش  در  گفت: 
است.  شده  کشف  کشور  در  آهن  تن  میلیون 
این موضوع نشان دهنده ذخائر غنی کشورمان 
است، لذا ذخیره داریم، اما باید به طور اصولی 
استخراج شود. اگر استخراج بدون آینده نگری 
دو  مشکالت  با  آینده  های  نسل  گیرد،  انجام 

چندان نسبت به ما روبه رو خواهند شد. 
برنا در پاسخ به این سوال که رگه  سنگ آهن 
کشف شده در افغانستان چه مشخصاتی دارد و 
آیا می توانیم از آن استفاده کنیم یا خیر چنین 
منابع  ارزش  که  معتقدند  کارشناسان  گفت: 
دالر  میلیارد  هزار  یک  به  افغانستان  در  معدنی 
لیتیوم،  کبالت،  مس،  آهن،  منابع  می رسد. 

از  معدنی  مواد  دیگر  و  کمیاب  خاکی  عناصر 
عمده ترین ذخایر این کشور محسوب می شوند 
ما  کشور  با  افغانستان  شناسی  زمین  نظر  از  و 
ویژگی های یکسانی دارد و از نظر زایش آهن نیز، 

ذخایر تیپ سنگان در این کشور محتمل است. 

█ مواد اولیه در اختیار فوالدهای قرار 
نگیرد، خود تحریمی را شاهد خواهیم بود 

تهیه  شرکت  مدیره  هیأت  سابق  رییس  نایب 
از  دیگری  بخش  در  ایران  معدنی  مواد  تولید  و 
سخنان خود به کمبود سنگ آهن برای تولید با 
ظرفیت کامل در ذوب آهن اصفهان پرداخت و 
به عنوان  آهن اصفهان  خاطر نشان کرد: ذوب 
بانی معادن کشور محسوب می شود و استخراج 
داد  آموزش  همگان  به  شرکت  این  را  معادن  از 
اما خصوصی سازی های نادرست زنجیره تولید 
این شرکت را از هم گسست و این موضوع سبب 
شده، نتواند با ظرفیت کامل تولید داشته باشد، 
گویی دست بر گلویش گذاشتند. روس ها با آینده 
نگری بنیان این کارخانه را گذاشتند و اکتشافات 
انجام  چغارت  و  مرکزی  آهن  سنگ  در  خوبی 
اکنون  هم  صنعتی  مادر  کارخانه  این  اما  دادند 
نیاز است در  لذا  و  را دارد  اولیه  تأمین مواد  رنج 
بخش معدن برای تامین پایدار مواد اولیه سرمایه 
در  که  اولیه  ماده  دیگر  طرف  از  کند.  گذاری 
زنجیره تولید قرار نگیرد،بال استفاده است و صرفًا 

اکتشاف و استخراج انجام گرفته است، بنابراین 
معادن باید حاصل کارشان که همان مواد اولیه 
است در اختیار صنعت فوالد کشور قرار دهند، 
خود  بارز  مصادق  باشد  این  از  غیر  اگر  که  چرا 

تحریمی قلمداد می شود. 
برنا در زمینه زغال به عنوان دیگر ماده اولیه 
الی  از ۳  نیز گفت: در طبس بیش  تولید فوالد 
۴ میلیارد تن زغال کک شو یا حرارتی داریم که 
اکتشاف  باید  و  نیست  کافی  داخل  نیاز  برای 
برنامه ریزی شده و همچنین سرمایه گذاری روی 
قرار  کار  دستور  در  کشورها  سایر  زغال  معادن 
بگیرد. در این زمینه بخش دیپلماسی اقتصادی 
در وزارت خارجه نقش تعیین کننده ای دارد و 

باید در راستای ارزش آفرینی فعال باشد. 

█ در بخش معدن، استراتژی ملی گرایی 
باید جایگزین منفعت گرایی بیشتر شود

این صاحب نظر عرصه معدن افزود: در بخش 
جایگزین  باید  گرایی  ملی  استراتژی  معدن، 
نیاز  که  زمانی  تا  و  شود  بیشتر  گرایی  منفعت 
تامین  کامل  طور  به  داخل  فوالدی  واحدهای 
نشود، نباید صادرات مواد اولیه در دستور کار قرار 
گیرد زیرا این اقدام در کنار خروج سرمایه هایی 
که متعلق به مردم این آب و خاک است، ارزش 
افزوده ای که حق آن هاست را نیز به بهایی اندک 

از چرخه تولید خارج می کند.
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از سویی دیگر توسعه جاده ها و نوسازی ناوگان 
فراوانی  اهمیت  از  نیز  ای  جاده  نقل  و  حمل 
برخوردار است زیرا همچنان حمل جاده ای سهم 

بیشتری را به خود اختصاص داده است. 
بخش  ویژه  به  فوالد  های  مجموعه  امروز 
و  حمل  توسعه  موضوع  به  ورود  آماده  خصوصی 
بیشتر  هرچه  همراهی  آن  الزمه  اما  هستند  نقل 
این حوزه شاهد  به هر میزان در  دولت است زیرا 
تقویت زیرساخت ها باشیم به مراتب توان رقابتی 
نیز در بازارهای جهانی نیز افزایش پیدا می کند. 

از سویی دیگر توسعه حمل ریلی می تواند در 
ایمنی  و  بوده  موثر  نیز  سوخت  مصرف  کاهش 

بیشتری نسبت به حمل جاده ای داشته باشد.
ریل  و  ای  جاده  حمل  به  تنها  موضوع  این  اما 
نیازمند  امروز  بلکه صنعت فوالد  ختم نمی شود، 
زیرساخت  و  دریایی  حمل  بیشتر  هرچه  توسعه 
از دو منظر قابل  این موضوع  بندری است.  های 
مدیران  توجه  مورد  باید  که  است  بررسی  و  بحث 

مربوطه با صنعت فوالد قرار بگیرد.
از زاویه اول، توسعه بنادر و حمل دریایی، نقش 
کند.  می  ایفا  کشور  صادرات  توسعه  در  مهمی 
هرچند کشور در شرایط تحریمی قرار دارد اما بار 
رفع تحریم ها می توان شاهد افزایش صادرات بود 

که نیازمند زیرساخت های بندری است. 
اما زاویه دیگر به بحران مواد اولیه باز می گردد. 
اولیه  مواد  تامین  چالش  اخیر  های  سال  در 
است.  شده  جدی  بسیار  فوالدی  واحدهای  برای 
توسعه  عدم  و  آن  به  توجه  عدم  که  موضوعی 
تواند سرمایه گذاری های صورت  اکتشافات می 
گرفته در صنعت فوالد را از توجیه اقتصادی خارج 
کند. در چنین شرایطی فرضیه واردات مواد اولیه 
پررنگ تر از سابق شده است. زمانی گفته می شد 

لجستیک را باید شاهرگ اصلی توسعه صنعتی 
جهانی  بازارهای  به  را  ما  که  شاهرگی  دانست. 
بحبوحه  در  شود  می  باعث  و  کرد  خواهد  وصل 
به  کشور  صنعتی  بخش  ارزی،  ذخایر  کاهش 
نقش  ها  تحریم  جبران  در  و  آمده  دولت  کمک 

آفرین باشد.
اما این بخش تنها به ارتباط با بازارهای جهانی 
های  حلقه  به  نگاهی  اگر  بلکه  شود،  نمی  ختم 
باالدست زنجیره های ارزش از جمله زنجیره فوالد 
و  حمل  توان  این  درواقع  باشیم.  داشته  کشور 
نقلی یک کشور است که مواد اولیه را به واحدهای 
و صنایع تولیدی کشور منتقل می کند و در نهایت 
در حلقه های پایین دست موجب ارزش افزوده و 

ارز آوری می شود. 
لجستیک  موضوع  به  تر  عمیق  کمی  باید  اما 
فوالد  صنعت  در  ویژه  به  کشور  نقل  و  حمل  و 
افق  در  است  تالش  در  که  صنعتی  نگریست. 
۱۴۰۴ تولید 55 میلیون تن فوالد را محقق و سهم 

صادراتی خود در اقتصاد کشور را افزایش دهد. 
دستیابی به این هدف نیازمند زیرساخت هایی 
است که نبود هریک می تواند تحقق این هدف را 
با چالش همراه کند، همانطور که در حال حاضر 
عمدتا هزینه های حمل و نقل به دالیل مختلف از 
جمله فرسودگی ناوگان حمل و نقلی کشور و نبود 
حمل ریلی کامل در کشور منجر به افزایش قیمت 

تمام شده می شود.
توسعه حمل ریلی در معادن سنگ آهن امروز 
در  شود.  انجام  اکتشافات  توسعه  موازات  به  باید 
همکاری  و  همراهی  نیازمند  بخش  این  در  واقع 
هرچه بیشتر راه آهن جمهوری اسالمی با وزارت 
صمت خواهیم بود تا نیاز موجود در بخش معدن 

پاسخ داده شود. 

ما دارای ذخایر فراوانی از سنگ آهن هستیم اما 
امروز با وجود منطقه سنگان و معادنی در کرمان 
در  صدا  به  اولیه  مواد  تامین  خطر  زنگ  یزد،  و 
است  رسیده  جایی  به  نگرانی  این  است.  آمده 
معدن  حوزه  وارد  نیز  خود  فوالدسازان  برخی  که 
اما  کنند.  تامین  را  نیاز  مرود  اولیه  مواد  تا  شده 
است.  کشور  به  آهن  سنگ  واردات  دیگر  راهکار 
به  توجه  عدم  که  است  زمان  همین  در  درست 
توسعه زیرساخت های بندری می تواند گریبان گیر 

صنعت فوالد شود. 
نقل  و  حمل  موضوع  به  توجه  عدم  نتیجه  در 
زنجیره  های  حلقه  تمامی  تواند  می  لجستیک  و 
فوالد را درگیر مشکالتی کرده و قیمت تمام شده 
به دنبال تحقق چشم  اگر کشور  افزایش دهد.  را 
ایجاد  با  تنها  موضوع  این  است،   ۱۴۰۴ انداز 
بلکه  شد،  نخواهد  محقق  جدید  های  ظرفیت 
در  زیرساخت ها  توسعه  شاهد  آن  موازات  به  باید 
حوزه حمل و نقل، انرژی، مواد اولیه و ... باشیم. 
مجوز های  برحسب  و  کاغذ  برروی  تنها  اینکه 
یابیم  دست  تن  میلیون   55 تولید  به  شده  صادر 
بود.  نخواهد  فوالد  صنعت  موفقیت  از  نشان 
صنعت فوالد زمانی موفق است که بتواند با وجود 
راحتی  به  را  اولیه  ماده  اساسی،  زیرساخت های 
بازارهای  راهی  را  خود  نهایی  محصول  و  تهیه 
جهانی کند، درست در چنین نقطه ای است که 
می توان گفت صنعت فوالد در جایگاه واقعی خود 

قرار دارد.
بر همین اساس باید بار دیگر بر ضرورت توسعه 
تاکید داشت  ارزش فوالد  نقل در زنجیره  و  حمل 
و گفت، بدون توجه به موضوع حمل و نقل نباید 
حوزه  در  فوالد  آفرینی  نقش  از  زیادی  انتظار 

صادرات داشت.

لجستیک،
شاهرگ اصلی توسعه صنعت فوالد 
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مسیر فوالد ایران از آغاز تا بلوغ 
بیش از نیم قرن است که ایران با تاسیس ذوب آهن اصفهان،در مدار تولید 
فوالد قرار گرفته است؛در حقیقت ایران با تاسیس این واحد فوالد سازی در 
مرکز کشور،پا به عرصه صنعتی شدن نهاد و با پرورش نیروی های متخصص در 
کنار کارشناسان روسی، صنعت فوالد و صنایع پایین دستی آن نه تنها در استان 

اصفهان، بلکه در ایران ارتقاء یافت.  
را  بسیاری  فنی  نیروهای  تاکنون  تاسیس  ابتدای  اصفهان،از  ذوب آهن   
این کارخانه  ترک روس ها،  و  انقالب  از  آموزش داده است،به گونه ای که پس 
با مشکل کارشناس روبه رو نشد و حتی بعدها نیروهای متخصص ذوب آهن  
سایر  و  خراسان  مبارکه،فوالد  فوالد  همچون  کشور  فوالدسازی  واحدهای  در 
فوالدسازهای کشور نقش موثری را بر عهده گرفتند. از سوی دیگر، با توجه 
به تامین مواد اولیه ذوب آهن در داخل،شناسایی و اکتشافات معدنی در ایران 
آغاز شد و در همین راستا معادن بسیاری شناسایی ،تجهیز و استخراج شدند 

که از جمله آنها می توان به معادن زغال سنگ در سطح کشور اشاره کرد.    
صنعت فوالد جزو صنایعی در کشور به شمار می رود که طی 5۰ سال گذشته 
و به  ویژه پس از پیروزی انقالب با سرمایه گذاری های مختلف در زنجیره تولید 
آن،بر ریل توسعه قرار گرفته و در حال  حاضر با ظرفیت تولید نزدیک به ۴۰ 
میلیون تن فوالد در رده دهم جهان و نخست خاورمیانه قرار گرفته است و هم 
اکنون نیز یکی از صنایع اصلی ایران محسوب می شود که ارزآوری باالیی را 
برای کشور رقم زده است. در چشم انداز ۱۴۰۴ ، ظرفیت 55 میلیون تن فوالد 

هدف گذاری شده است تا رتبه ایران در تولید فوالد جهان ارتقاء یابد. 
در دورنمای صنعت فوالد کشور باید به چند موضوع کلیدی و اساسی توجه 
داشت تا این صنعت مادر  به سر منزل مطلوب برسد. نخستین موضوع مهم 
جدید  اکتشافات  راستا  این  در  که  است  اولیه  مواد  تامین  فوالد،  صنعت  در 
اولیه،با  تامین مواد  بر  به نظر می رسد. عالوه  امری بسیار حیاتی  سنگ آهن 
اقدام در صنعت فوالد،آن  انرژی،اصلی ترین  و  به مشکالت کمبود آب  توجه 
سواحل  سمت  به  باید  فوالدسازی  جدید  واحدهای  تاسیس  برای  که  است 
جنوب کشور پیش رفت تا مواد اولیه و انرژی مورد نیاز آنها به بهترین شکل 
ممکن قابل تامین باشد. موضوع دیگر پیش رفتن به سمت تولید فوالدهای 
از  استفاده  نیز  راستا  این  در  که  است  بیشتر  ارزش افزوده  دارای  و  خاص 

فناوری های نوین، امری بسیار مهم قلمداد می شود. 
کاالی  یک  میالدی   ۲۰5۰ سال  تا  همچنان  معتقدند،فوالد  کارشناسان 
استراتژیک در سبد کاالیی کشورهای جهان محسوب خواهد شد و همچنان 
شناخته  کشورها  توسعه یافتگی  شاخص  یک  عنوان  به  فوالد  سرانه  مصرف 
می شود، از این رو می طلبد تا در راستای توسعه صنعت فوالد در کشور تمام 

زیرساخت های آن تکمیل شود. 
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لزوم توسعه صنایع پایه نظیر فوالد برای پیشرفت صنایع پایین 
دستی

اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  سخنگوی  طغیانی  مهدی 
با تحلیل روند توسعه فوالد طی سالیان گذشته، اظهار کرد: فوالد به عنوان 

یکی از صنایع پایه است که همواره کشور برای توسعه به آن نیاز دارد.
صنعت  نیازمند  کشور،  توسعه  حال  در  اقتصاد  قطع  طور  به  افزود:  وی 
حوزه های  توسعه  پایه  عنوان  به  فوالد  که  داشت  توجه  باید  و  است  فوالد 
مختلف از ابتدا تا به امروز نقش پررنگی داشته است، اگر امروز صنایع پایین 
دستی به دنبال پیشرفت هستند، صنایع پایه ای همچون فوالد باید شکل 

گرفته و توسعه یابند. 
است:  معتقد  اخیر  قرن  نیم  طی  فوالد  صنعت  توسعه  درباره  طغیانی 
و  بوده  جلو  به  رو  ها  سال  این  در  کشور  فوالد  توسعه  جریان  خوشبختانه 
سرعت قابل توجهی داشته است، به نحوی که امروز صنعت فوالد ایران از 
دنیا عقب نیست. البته متاسفانه شاهد ورود معادن به فوالدسازی هستیم در 
حالی که در زنجیره صنایع معدنی هر بخش باید در حیطه خود توسعه پیدا 
کند. این مسئله، تولیدکنندگان بزرگ فوالد کشور از جمله ذوب آهن را در 

تامین مواد اولیه چرخه تولید با مشکل مواجه کرده است.
فوالدی  نیاز شرکت های  مورد  اولیه  مواد  تامین  بر ضرورت  تاکید  با  وی 
همچون ذوب آهن گفت: حل مشکل مواد اولیه شرکت های فوالدی باید با 
جدیت دنبال شده و کل حوزه تولید آنها در بخش های مختلف باید تامین 
شود. در واقـع در شرایط فعلی و در واپسین سال های رسیدن به چشم انداز 
هسـتند  مواجـه  اولیه  مـواد  تامین  در  نگرانـی  بـا  فوالدی،  صنایع   ،۱۴۰۴
کامل  ظرفیت  بـا  فوالد  تولیدکننـده  واحدهای  فعالیت  صـورت  این  غیر  در 

دشـوار و در مـواردی غیر ممکن خواهد شـد.
وی با اشاره به دورنمای صنعت فوالد کشور و ضمن انتقاد از معطل ماندن 
سرمایه گذاری های صورت گرفته در این صنعت به دلیل عدم تامین مواد 
اولیه به ویژه سنگ آهن گفت: صنعت فوالد بالطبع باید متناسب با حرکت 
توسعه کشور پیش برود و با توجه به اینکه این صنعت نیاز به آب، انرژی و مواد 
اولیه فراوان دارد معمواًل از آنها برای تامین نیاز داخلی بهره می برد در حالی 
که اگر بحث صادرات محصوالت نهایی مطرح باشد، باید به این صنعت نگاه 
متفاوتی داشته باشیم و به دنبال تولید محصوالت با ارزش افزوده باال باشیم. 
نباید با سرمایه گذاری های جدید فوالدی، شرکت هایی همچون ذوب آهن 

و فوالد مبارکه را که در گذشته سرمایه گذاری کرده اند،رها کنیم.
تولیدات  از صنایع فوالدی برای رونق  به گفته طغیانی، کشورهای دیگر 
دیگر خود استفاده می کنند، بنابراین اگر تولیدات محصوالت فوالدی جدید 
با ارزش افزوده باالیی داشته باشیم، این صنعت می تواند برای توسعه کشور 

به صرفه باشد. 

پایداری صنعت فوالد عامل پایداری دیگر حوزه ها
محمد حسن عرفانیان پیشکسوت صنعت فوالد کشور با بیان اینکه فوالد 
در ایران سابقه دو هزار ساله دارد گفت: اولین کسی که نقشه بازسازی ایران 
محصول  تهران(  امروز  )توپخانه  قورخانه  که  بود  امیرکبیر  پروراند  سر  در  را 
ای  رابطه  برتر(  )قدرت  امپراطوری  و  فوالد  بین  رسد  می  نظر  به  بود.  آن 
انکارناپذیر وجود دارد. رضا شاه نیز تصمیم گرفت کار امیر کبیر را تکرار کند 
ولی کشتی تجهیزات او را غرق کردند. محمد رضا شاه به این نتیجه رسیده 
بود که اگر مملکت صنعتی نشود پایدار نیست اما غرب به تقاضای او اعتنا 
نکرد و به ناچار به دشمن سیاسی خود که روس ها بودند پناه برد. مقرر بود 
روس ها در مقابل گاز )سه میلیارد متر مکعب در سال( در چند فاز به ایران 
تکنولوژی فوالد بدهند اما پس از اجرای فاز اول روابط گل آلود شد و روس ها 

دیگر همکاری نکردند.
وی ادامه داد: از سال ۱۳5۰ یعنی پس از جشن های شاهنشاهی، غرب 
از روس ها فاصله گرفت و به غرب امید  به شاه چراغ سبز نشان داد و شاه 
بست. قراردادهای سه کارخانه از پنج کارخانه فوالد مقرر با غرب منعقد شد 
)قرارداد BSC در اصفهان، قرارداد فوالد بندرعباس با کشور ایتالیا و قرارداد 
فوالد اهواز با شرکت های امریکایی( اما تا انقالب هر سه قرارداد محدود به 
زمین شد و به جز مشتی کاغذ به عنوان قرارداد، تنها برای اهواز تجهیزاتی 
ارسال شد. بزرگترین تحولی که انقالب باعث آن شد این بود که مدیرانی بر 
سر کار آمدند که بدون توجه به نگرش غرب یا شرق و اهلیت دادن به آنها 

تمام توان خود را متمرکز به اهلیت دادن به پروژه کردند.
بهم  ایران  کارشناسان  روی  شرق  و  غرب  نفوذ  اگرچه  عرفانیان  گفته  به 
ریختگی و توقف چند ساله بوجود آورد اما انرژی انقالب باالخره بر آن فائق 
آمد. از جمله این بهم ریختگی ها می توان به توقف توسعه ذوب آهن، لغو 
پروژه BSC با کشور انگلیس، انتقال پروژه بندرعباس به اصفهان و متوقف 

شدن پروژه اهواز اشاره کرد. 
فلزات در سال 6۰،سیاست  و  وزارت معادن  با تشکیل  وی تصریح کرد: 
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در مورد معادن فلزی و صنایع وابسته به آن متمرکز شد. از آنجا که پروژه ها 
همگی دارای انتقال تکنولوژی بودند لذا ساختار شرکت ها پروژه محور شد. 
اهواز ابتدا تعاونی و سپس پیمانکاری شد. ذوب آهن به صورت امانی و فوالد 
اگر  که  کرد  ادعا  توان  می  فوق  شرح  با  شد.  ساخته  پیمانکاری  نیز  مبارکه 

انقالب نمی شد هیچکدام از پروژه های فوق به ثمر نمی رسید. 
دورنمایی  چه  که  سوال  این  به  پاسخ  در  فوالد  صنعت  پیشکسوت  این 
گفته شد همه کشورهای  بود گفت: چنانکه  متصور  توان  برای صنعت می 
صنعتی برای صنعتی شدن به فوالد روی آورده اند زیرا این صنعت فرایند همه 
تکنولوژی ها را در خود دارد و نیز محتاج زیر ساخت های عظیم و گسترده ای 
مثل گاز، آب، برق، مخابرات، جاده، ریل و دانشگاه و۳۰۰۰ صنعت نشری 
و جذبی است. می توان گفت صنعت فوالد منشا توسعه و اقامه قسط است 
یعنی اگر فوالد پایه توسعه قرار گیرد و او را پاسخگو قرار دهند و طرح جامع 
فوالد را روی نقشه ایران پیاده کنند قطعًا بلوچستان و کردستان مثل اصفهان 

خواهد شد. اما شرط الزم آنست که فوالد خط دهنده باشد.
و  دار  جهت  هدفمند،  هستی  از  بخشی  عنوان  به  فوالد  شد:  یادآور  وی 
از عدالت خارج شده می  اقامه قسط هر کجا  ابزار  به عنوان  و  ایمن است 
تواند به عدالت برگردد به شرطی که دولت جهت یا فرایند آن را تغییر ندهد. 
نگرش دولت و مجلس و ساختار شکل گرفته تحت عنوان حاکمیت استفاده 
از ظرفیت فوالد را ابتر کرده است. دولت ضعف های خود را با فوالد حل می 
پایدار شود، چرا که  تا  اجازه داده  به فوالد  کند در حالی که دنیای صنعت 
پایداری آن راهنمای پایداری شبکه برق، گاز، آب، جاده، راه آهن، دانشگاه 
این صنعت بجای  اگر  از همه مهمتر  و نشری است.  و ۳۰۰۰ شغل جذبی 
نگرش اقتصاد محوری انسان محور گردد وحدت حوزه و دانشگاه را پایدار 
می کند این وحدت اگر به انجام رسد تمدن اسالمی یا گام دوم انقالب که 

رهبر انقالب در پی آنست ریل گذاری خواهد شد. 

چالش های صنعت فوالد را جدی بگیریم
بهرام سبحانی مدیرعامل اسبق ذوب آهن اصفهان گفت : در جهان،صنایع 
زیرا  می دانند،  صنعتی  و  اقتصادی،اجتماعی  توسعه  محرک  موتور  را  فوالد 
ایجاد و توسعه صنایع فوالدی در هر منطقه ای نیازمند ایجاد برخی از بخش 
بهره برداری  مرحله  در  چه  و  ساخت  مرحله  در  چه  که  است  زیربنایی  های 
طیف  در  آهن  ذوب  تاسیس  که  همچنان  می شود.  منطقه  آن  توسعه  باعث 
محدود منجر به توسعه استان اصفهان و در طیف گسترده تر منجر به توسعه 

ایران شد. ذوب آهن اصفهان به دلیل این که نخستین صنعت فوالد کشور 
دلیل  دارد،به  ایران  صنایع  دیگر  به  نسبت  مهمتری  نقش  می رود،  به شمار 
این که ایران با ذوب آهن پا به عرصه صنعتی شدن گذاشت و با این صنعت، 

ضرورت پرورش نیروهای متخصص بیش از پیش مشخص شد. 
انجام  موجب  آهن  ذوب  احداث  کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  سبحانی 
فعالیت های زیربنایی بسیاری در استان اصفهان و حتی سراسر کشور شد. 
رفاهی،  امکانات  اتوبان،  بیمارستان،  تاسیس  فوالدشهر،  احداث  جمله  از 

ورزشی و... که چهره منطقه و استان را متحول کرد. 
و  را عوض کرد  واقع احداث ذوب آهن چهره استان  وی تصریح کرد: در 
کارخانه  به  اولیه  مواد  حمل ونقل  جهت  جاده ها  و  راه آهن  شبکه  طرفی  از 
گسترش خوبی یافت. همچنین این مجتمع عظیم از ابتدای احداث تا کنون 
نیروهای فنی و متخصص بسیاری را پرورش داده که در اقصی نقاط کشور 

منشا اثر هستند. 
با  و  اخیر  نیم قرن  به رشد صنعت فوالد طی  اشاره  با  ادامه  در  سبحانی 
توجه به چشم اندازی که برای این صنعت پیش بینی شده است، عنوان کرد: 
در افق چشم انداز ۱۴۰۴ رسیدن به تولید 55 میلیون ترسیم شده است که 
رسیدن به چنین افقی بلندپروازانه نیست. در آن زمان، نیاز داخل کشور به 
فوالد حدود ۳۰ میلیون تن خواهد بود و ۲5 میلیون تن هم نیاز صادراتی در 
نظر گرفته شده است،اما برای رسیدن به این میزان تولید، باید توان رقابتی 
موانع ظرفیت در  و  بازار صادراتی  تولید،نیاز  فناوری  از لحاظ  صنعت فوالد 

زنجیره تولید مورد توجه قرار بگیرد. 
با اشاره به موانع و چالش هایی که بر سر راه صنعت فوالد در کشور  وی 
وجود دارد، عنوان کرد: صنایع فوالدی در تابستان با محدودیت های برق و 
در زمستان با محدودیت مصرف گاز مواجه هستند. همچنین تامین خوراک 
می رود.  به شمار  کشور  در  فوالدسازی  واحدهای  دیگر  اولیه،چالش  مواد  و 
و  برق  آب،  بخش  سه  در  انرژی  تامین  ترازی  نا  به  توجه  با  دیگر  عبارت  به 
اما  ایجاد می شود،  افق ۱۴۰۴  تولید 55 میلیون تن فوالد در  گاز، ظرفیت 

بهره برداری از آن هم مساله دیگر است که جای بحث دارد. 
حال  در   : گفت  فوالدی  واحدهای  ادغام  به  اشاره  با  همچنین  سبحانی 
حاضر یکی از بزرگترین مشکالت صنعت فوالد،تولید در ظرفیت های پایین 
است که به هیچ وجه اقتصادی نیست. بنابراین در صورت رسیدن به هدف 
به موقعیت جغرافیایی منطقه ویژه خلیج فارس و  با توجه  چشم انداز فوالد 
قرار داشتن آن در کنار دریا،می توان روی صادرات این حجم از تولید حساب 
ادغام  طرح  این  چنانچه  می رسد  نظر  به  تفاسیر  این  با  کرد.  باز  ویژه ای 
فوالدسازی عملیاتی شود، صنعت فوالد ایران بتواند در مسیر بلوغ خود گام 

بردارد.

با احداث ذوب آهن، انحصار تولید فوالد از اروپایی ها گرفته شد
تاریخچه  درباره  اصفهان  آهن  ذوب  اسبق  مدیرعامل  اسالمیان  محمود 
 ۱5۰ تا   ۱۰۰ در  محوری  صنایع  از  یکی  فوالد   : گفت  کشور  فوالد  صنعت 
سال گذشته در جهان به شمار می رود. در کشور ما نیز در اواخر دوره قاجار 
صورت  به  شدند.  تاسیس  کشور  در  ها  جهان،کارخانه  تحوالت  با  همزمان 
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مشخص در دوره پهلوی اول بود که به فکر تاسیس یک واحد فوالدسازی در 
اروپایی ها به دلیل مسائل اقتصادی چندان تمایل  افتادند،اما  حوالی کرج 
واحد  این  تاسیس  و  شود  فوالدسازی  کارخانه  صاحب  ایران  که  نداشتند 

همزمان با جنگ جهانی به سرانجام نرسید. 
وی افزود: پس از مدتی روس ها اعالم آمادگی کردند که در صورت تبادل 
این رو  از  بود،  ایران خواهند  در  واحد فوالدسازی  احداث یک  به  گاز حاضر 
اصفهان  در  سابق  شوروی  کمک  به  فوالدسازی  واحد  بزرگترین  و  نخستین 
احداث شد. علت انتخاب شهر اصفهان برای این امر خطیر از این رو بود که 
به سنگ آهن دسترسی داشت. پیش  و  قرار داشت  ایران  اصفهان در مرکز 
در  نیز  شماره۲  کوره  و  شد  راه اندازی  آهن  ذوب  شماره۱  کوره  انقالب  از 
از انقالب نیز این کوره  راه اندازی بود که مصادف به انقالب گشت که پس 

وارد مدار تولید شد. 
اسالمیان در ادامه با تاکید بر این موضوع که اهمیت ساخت ذوب آهن 
با  کرد:  خاطرنشان  بود،  فضا  به  ماهواره  کردن  پرتاب  همانند  زمان،  آن  در 
احداث ذوب آهن، انحصار تولید فوالد از اروپایی ها گرفته شد. احداث این 
واحد فوالدسازی در داخل نیز تحوالتی بسیاری در حوزه صنایع ایران ایجاد 
کرد. نقش مهم دیگر ذوب  آهن، کادرسازی و تربیت انسانی بود که این افراد 

بعدها در صنعت فوالد کشور بسیار اثرگذار بودند. 
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به زیرساخت های کشور در عرصه 
کرد:  بیان  هستید،  متصور  صنعت  این  برای  را  دورنمایی  چه  فوالد،  تولید 
یکی از مهمترین مشکل صنعت فوالد کشور آن است که ما برای این صنعت 
واحدهای  تاسیس  برای  مجوز  صدها  و  ده ها  نداشته ایم.  سرزمین  آمایش 
فوالد صادر شده است، اما توجهی به تامین آب و سایر زیرساخت های الزم 
واحدهای  ایران،  مرکزی  خشک  مناطق  در  و  نداشته ایم  واحدها  این  برای 

فوالدی بسیاری ایجاد کرده ایم. 
اسالمیان در ادامه عنوان کرد: زمانی که ذوب آهن در اصفهان تاسیس 
این  باید  البته  بود.  گرفته شده  نظر  در  زاینده رود  آن،  آب  تامین  برای  شد، 
موضوع را در نظر گرفت که کل صنعت 7 تا 8 درصد مصرف آب را به خود 
آب  مصرف  درصد   85 از  بیش  که  است  درحالی  این  می دهد،  اختصاص 
کشور در حوزه کشاورزی به مصرف می رسد و مشکل اصلی در زمینه مصرف 
آب، سیستم کشاورزی سنتی ماست که 9۰ درصد آن به روش غرقابی که یک 
روش بسیار قدیمی است، انجام می شود که امروزه در کشورهایی اروپایی که 

میزان بارندگی آنها باالست، دیگر از این روش استفاده نمی کنند و سیستم 
کشاورزی آنها به روش قطره ای است. 

وی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر کشور ما بین ۲7 تا ۲8 میلیون 
فوالد تولید می کند که باید ۱5 میلیون تن آن به صادرات اختصاص پیدا کند 
در حالی  بدهیم،  انجام  را  برنامه ریزی های الزم  باید  ما  موضوع  این  برای  و 
که در گذشته و قبل از تحریم ها، محصوالت ذوب آهن به کشورهای اروپایی 

صادر می شد. 
اسالمیان با اشاره به نقاط ضعفی که در زنجیره فوالد کشور وجود دارد، 
بیان کرد: یکی از مهمترین نقاط ضعف ما، بی برنامگی است. تا پیش از سال 
۱۳8۴ برنامه جامع فوالد وجود داشت که معادن و صنایع معدنی را به سمت 
سمت  به  معدن داران  که  شد  آغاز  آنجا  از  مشکل  اما  می برد.  پیش  فناوری 
با  را  فوالدسازان  اولیه  مواد  تامین  و همین موضوع  رفتند  پیش  فوالدسازی 

مشکل تامین کرده است. 

گلوگاه های صنعت فوالد به درستی شناخته شود
حسین ناجی عضو اسبق هیئت مدیره ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه 
با احداث ذوب آهن،صنعتی در ابعاد کشور شکل گرفت،گفت: تمام افرادی 
با آموزش های تئوری رشده کرده اند، از طریق ذوب آهن،  که از دانشگاه 
صنعت را شناخته اند  لذا اولین نقش این شرکت،آموزش های عملیاتی به 

قشر عظیمی از کارگران، تکنسین ها و مهندسین بوده است. 
وی داستان فوالد ایران را که با ذوب آهن شکل گرفت و سابقه ای 8۰ ساله 
دارد را چنین تشریح کرد: زمان پهلوی اول و در دوره نازی ها، با کنسرسیوم 
ها،  پروژه  سایر  مانند  ها  آلمان  و  شد  بسته  قراردادی  آلمان  گروپ  دماگ 
از  و بخشی  تهیه  فوندانسیون های عظیم  آغاز کردند.  را  کار  فعاالنه  خیلی 
متفقین،  تسلط  و  جهانی  جنگ  وقوع  با  بودند.  شده  ارسال  هم  تجهیزات 
کشتی حامل تجهیزات ذوب آهن برگشت داده شد. آلمان نازی هم شکست 
خورد و تمام فعالیت های آن متزلزل شد و درنتیجه ساخت ذوب آهن کرج 
باقی  آهن  ذوب  باقیمانده  آثار  کرج  در  هم  هنوز  اما  شد  متوقف  متاسفانه 
است. در زمان پهلوی دوم، شاه نتوانست از کشورهای غربی فوالد خریداری 
کند لذا به شوروی سابق متوسل شد. شوروی به دلیل تمایل به حضور در 
ایران و دسترسی و نزدیکی به آب های گرم، قراردادی را با هدف راه اندازی 
پروژه های متعدد صنعتی، معدنی، راهسازی و مجموعه آموزشی امضا کرد. 
روس ها عالقمند بودند که صالحیت خود را ابراز کنند و شاه هم در مقابل 
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انتظار داشت که زودتر کارخانه فوالدی در کشور راه انداری کند و به غربی 
ها خودی نشان دهد.

ناجی افزود: قرارداد به صورت تهاتری بود و ایران در قبال تحویل گاز به 
روسیه، تجهیزات و کارخانه دریافت می کرد. این قرارداد در فاز اول به موقع 
کیفیت  و  داشت  تولید  ظرفیت  از  بیش  حتی  و  شد  انجام  احسن  نحو  به  و 
محصول هم مطلوب بود. در این دوران در واقع شرکت ملی ذوب آهن ایران، 
شرکت مادر بود و از زیر مجموعه هایی تشکیل شد. این مجموعه از معدن تا 
محصول نهایی را تولید می کرد و به لحاظ زنجیره خودکفا بود اما واگذاری 

معادن، زنجیره تولید آن را از هم گسست.
وی خاطرنشان کرد: گلوگاه های زیادی در صنعت فوالد کشور در شرایط 
تحریم وجود دارد در صورتی که برای بعضی از این گلوگاه های فکر اساسی 
نشود و شرایط تحریم بر صنعت فوالد کشور کماکان ادامه یابد، در طول زمان 
با مشکالت بسیار زیادی مواجه خواهیم شد. در زیر ساخت ها حتی در بحث 
ای  فاجعه  داریم. موضوع آب هم که  فراوانی در کشور، گلوگاه  گاز علیرغم 
است و نیاز است که طرح های توسعه در مناطق ساحلی احداث شوند. از 
سوی دیگر هر پروژه ای که برنامه ریزی می شود باید به نوعی تامین خوراک 
صنعتی  های  پروژه  که  است  آن  بهتر  شود.  بینی  پیش  احسن  نحو  به  آن 
ارزشمند باشند و به تولید فوالدهای مخصوص و آلیاژی بیانجامند که ارزش 

افزوده بیشتری دارند.
به گفته ناجی تمام زنجیره فوالد به این نتیجه رسیده است که مهمترین 
گلوگاه صنعت فوالد بحث اکتشاف و توسعه آن است. آن طور که پیداست 
عدم توسعه اکتشافات می تواند تمامی حلقه های زنجیره ارزش را تحت تاثیر 
قرار دهد. در واقع توسعه به موقع اکتشافات می تواند تمامی سرمایه های 
صورت گرفته در زنجیره ارزش را با زیان همراه کرده و در نهایت منجر به از 
دست رفتن سهم صادراتی فوالد در اقتصاد کشور شود چراکه تامین پایدار 

مواد اولیه را به مخاطره می اندازد.
افق  برای  با روند فعلی  نیز گفت:  وی درخصوص دورنمای صنعت فوالد 
۱۴۰۴ دستیابی به رقم 55 میلیون تن مقدور نیست اما امید است که بتوانیم 

با تاخیری اندک و از طریق فوالدهای کیفی مساله را جبران کنیم. 

آغاز صنعتی شدن ایران با تاسیس ذوب آهن رقم خورد
تاسیس ذوب آهن اصفهان در 5۰ سال گذشته در حقیقت به نوعی آغاز 
صنعتی شدن در ایران به شمار می رود؛ این مطلب را مهدی کرباسیان رئیس 
ایران  معدنی  صنایع  و  معادن  نوسازی  توسعه  سازمان  سابق  عامل  هیات 
)ایمیدرو( در گفت وگو با ماهانه فوالد عنوان کرد و گفت: با تاسیس ذوب آهن 
یک حرکت و گام بزرگی به سمت صنعتی شدن در ایران برداشته شد و این 
موضوع توانست هم از نظر کیفی شدن نیروهای متخصص و هم در زمینه 
رویداد  صنعت  توسعه  زمینه  در  همچنین  و  ساز  و  ساخت  در  فوالد  مصرف 
و  مبارکه  ورود فوالد  با  بعد  بدیهی است که در سال های  تلقی شود.  مهمی 
سایر کارخانه های فوالدی، از ساخت محصوالت ساختمانی به سمت ساخت 
ورق و محصوالت صنعتی پیش رفتیم، به نحوی که هم اکنون می توانیم اذعان 
کنیم که بیش از 5 میلیارد دالر از صادرات کشور به حوزه فوالد برمی گردد؛ 

کشوری که در سال ۱99۱ بیش از 6 میلیون تن واردات فوالد داشته است. 
کرباسیان در ادامه خاطرنشان کرد: این روزها با تولید ریل توسط شرکت 
ذوب آهن اصفهان یک گام بلندتر به سمت تولیدات خاص حرکت کرده ایم. 
به  توجه  با  ایران  این موضوع که فوالدسازی در  بر  تاکید  با  ادامه  وی در 
گاز فراوان و ارزان و زغال سنگ فراوان پایه گذاری شده است، گفت: ذخایر 
از سه میلیارد تن پیش بینی می شود، در  زغال سنگ کشور هم اکنون بیش 
صورتی که هنوز ما باید بپذیریم که در حوزه اکتشاف چه در حوزه سنگ آهن 
و چه در حوزه زغال سنگ و سایر اکتشافات با عقب ماندگی مواجه هستیم؛ 
چراکه ما تنها از معادن روباز اطالعات داریم، در صورتی که در ایران چندان 
بپذیرفت که در  باید  رو  این  از  انجام نشده است.  روی معادن عمقی کاری 
می توان  همچنین  و  دارد  وجود  اکتشافات  برای  بزرگی  شانسی  یک  کشور 

عنوان کرد که صنعت فوالد در کشور یک جایگاه ویژه پیدا کرده است.
صنعت  کارگران  و  کارشناسان  و  مدیران  تالش  با  داد:  ادامه  کرباسیان 
فوالد، به این سمت پیش می رویم که هدف گذاری تولید 55 میلیون تن در 
میزان  این  و  است  ارزشمندی  کار  این  و  کنیم  محقق  را   ۱۴۰۴ چشم انداز 

تولید می تواند در صنعتی شدن کشور نقش مهمی را برعهده داشته باشد. 
رئیس هیات عامل سابق سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی 
البته بایستی بپذیریم در پایین دست  ایران )ایمیدرو( همچنین یادآور شد: 
فوالد باید اقدام های بیشتری انجام بگیرد تا بتوانیم ارزش افزوده بیشتری از 

این لحاظ کسب کنیم. 
کرباسیان همچنین با اشاره به نقاط قوت فوالدسازی در ایران عنوان کرد: 
در دنیا کشورهایی که مواد اولیه کافی برای فوالدسازی اعم از سنگ آهن و 
زغال سنگ و انرژی )گاز( داشته باشند، شاید به تعداد انگشتان یک دست 
یکی  جزو  طبیعی  منابع  این  و  کشورهاست  این  از  یکی  جزو  ایران  و  نرسد 
باوجود  به شمار می رود. بدیهی است که  ایران در فوالدسازی  از نقاط قوت 
سایه سنگین نفت بر کل اقتصاد کشور در حوزه معادن یک سرمایه گذاری 

مناسبی انجام نشده است. 
کرباسیان در ادامه با اشاره به نقاط ضعف صنعت فوالد در ایران تصریح 
کرد: در رابطه با ضعف صنعت فوالد باید اذعان کرد که میزان سرمایه گذاری 
سرمایه گذاری  از  ما  و  نیست  و  نبوده  کافی  اندازه  به  صنعت  این  در  کلی 
سرمایه  نتوانسته ایم  و  نکرده ایم  استفاده  گذشته  سال های  طی  خارجی 
ایرانیان خارج از کشور را به داخل بیاوریم. وی ادامه داد: موضوع دیگر آن 
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است که باید بپذیریم که از نظر تکنولوژی ما همواره فناوری روز را به کشور 
وارد نکرده ایم تا هم قیمت تمام شده را کاهش داده و هم کیفیت محصول را 
افزایش بدهیم تا بتوانیم فوالد را در زمینه های مختلف قابل رقابت کنیم. در 

صنایع پایین دست فوالد نیز کار وسیعی انجام نداده ایم. 
کرباسیان در پایان به تعدد بخشنامه های مختلف اشاره کرد و گفت: نکته 
با بخشنامه ها و دستورالعمل های مختلف و حتی  بعدی آن است که دولت 
تغییر قوانین موجب عدم ثبات روند تولید و بازرگانی و صادرات فوالد شده 
است. یکی از نکات عمده ضعف صنعت فوالد با توجه اینکه سهامدار فوالد 
در کل  اما  ثبات مدیریت است.  نهادهای عمومی هستند، عدم  یا  یا دولت 

جایگاه ویژه ای برای صنعت فوالد در کشور قابل پیش بینی است.

ذخایر مواد معدنی، زیرساخت ها و توازن زنجیره سه ضلع 
چالش برانگیز صنعت فوالد

علی پالیزدار قائم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره هلدینگ میدکو به 
دو  از  را  موضوع  این  و  نمود  اشاره  اخیر  قرن  نیم  در  فوالد  صنعت  وضعیت 
کرد  مطرح  را  معدنی  ذخایر  اتمام  موضوع  ابتدا  در  وی  کرد.  بررسی  منظر 
و گفت: ظرفیت تولید فوالد خام در حال حاضر بیش از ۴۰ میلیون تن در 
سال است که نسبت به 5۰ سال پیش، یعنی اواخر سال ۱۳5۰ که ذوب آهن 
اصفهان با ظرفیت 5۰۰ هزار تن افتتاح شد، رشد بیش از 8۰ برابری داشته 
است. با این وجود در بحث اکتشاف معادن، در قبل از انقالب حداکثر ۲.5 
میلیون متر حفاری شده بود و بعد از انقالب هم در این ۴۰ ساله حدود ۳.5 
اکتشافی  های  حفاری  کل  جمعًا  که  شده  انجام  حفاری  دیگر  متر  میلیون 
تاریخ ایران حدود شش میلیون متر است. در سال های اخیر علی رغم آن که 
شرکت های بسیاری در بحث صنایع معدنی فعال شده اند، ساالنه کمتر از 
۱7۰ هزار متر اکتشاف برای کلیه مواد معدنی انجام می شود که به تبع این 
میزان، متناسب با رشد صنایع معدنی کشور باالخص تولید فوالد و تقاضای 

سنگ آهن نیست.
وجود  کشور  آهن  سنگ  ذخایر  میزان  از  که  برآوردی  آخرین  افزود:  وی 
در  است.  درصد   ۴7 متوسط  عیار  با  تن  میلیارد   ۳.۳ قطعی  ذخیره  دارد، 
تن  میلیارد   ۱.55 حدود  حاضر  حال  در  کشور  قطعی  آهن  محتوی  نتیجه 
درصد   8۰ کنیم  فرض  اگر  نیست.  معدنکاری  قابل  آن  از  بخشی  که  است 
قابل معدنکاری باشد، امکان برداشت حدود ۱.۲5 میلیارد تن آهن را داریم. 
در سال های اخیر از برداشت آهن حدود 6۴ درصد به فوالد تبدیل و حدود 

۳۰ درصد به باطله معدن و فرآوری و حدود 6 درصد به سرباره رفته است. 
فوالد  تن  میلیون  تولید 8۰۰  پاسخگوی  فعلی  این حساب ذخایر قطعی  با 
با بهره  دیگر است. هم اکنون تولید فوالد بیش از ۳۰ میلیون تن است که 
برداری از ظرفیت های در حال احداث و رسیدن به چشم انداز 55 میلیون 
تنی تولید فوالد، اگر فرض کنیم 7۰ تا 75 درصد این ظرفیت استفاده شود 
ذخایر  باشیم،  داشته  فوالد  تولید  تن  میلیون   ۴۰ متوسط  طور  به  ساالنه  و 

قطعی کشور صرفًا برای حداکثر ۲۰ سال پاسخگو خواهد بود.
پالیزدار خاطرنشان کرد: پیش بینی شده با تداوم روند اکتشافات فعلی 
تا سال ۱۴۲۰ حدود ۲ میلیارد تن دیگر که اکنون به عنوان ذخیره احتمالی 
سال  دوازده  لذا  شود  افزوده  آهن  قطعی  ذخایر  به  می شود،  گرفته  نظر  در 
دیگر به عمر معادن کشور افزوده می شود. از این رو با توجه به این موارد اگر 
طرح های توسعه دیگری در زمینه تولید فوالد خام به اجرا در نیاید، ذخایر 
با در نظر گرفتن ذخایر احتمالی  و  تا ۲۰ سال دیگر  قطعی کشور حداکثر 

حداکثر تا ۳۲ سال دیگر پاسخگوی نیاز صنعت فوالد کشور خواهد بود.
دیگر  عنوان چالش  به  را  زنجیره  توازن  میدکو عدم  مدیرعامل  مقام  قائم 
صنعت فوالد عنوان کرد و گفت: زنجیره تولید فوالد را می توان به دو بخش 
پایین  و دیگری در  تولید فوالد خام  تا  از معدن  باالدست  تقسیم کرد. یکی 
عمومًا  باالدست  بخش  در  فوالدی.  محصوالت  تا  خام  فوالد  از  یعنی  دست 
جز معدن در سایر بخش ها توازن نسبی وجود دارد. در بخش پایین دست 
در  پروفیل،  و  لوله  همچنین  و  کالف  و  میلگرد  تولید  زمینه  در  خصوص  به 
سالیان گذشته به دلیل عدم وجود سیاست کلی و توزیع بی حساب و کتاب 

تسهیالت بانکی، توازن از بین رفته است.
میلگرد،  تولید  ظرفیت  تن  میلیون   ۳۰ از  بیش  ایران  در  داد:  ادامه  وی 
کالف، نبشی و تیر آهن ایجاد شده که فقط حدود ۱۱.6 میلیون تن تولید 
دارند و کل تولید بیلت و بلوم کشور هم در سال ۱۳99 حدود ۱8 میلیون 

تن بوده است. 
پالیزدار در بحث دورنمای صنعت با توجه به زیرساخت های کشور با بیان 
به چند بخش  فوالد  توسعه صنعت  بر  گذار  تاثیر  عوامل  ملی  نگاه  از  اینکه 
مالی  و  انسانی  منابع  و  لجستیک  انرژی،  و  آب  اولیه،  مواد  و  معدن  شامل 
قابل دسته بندی است گفت: دورنمای توسعه فوالد کشور در ۴ مسیر متصور 
است. اول احداث واحدهای جدید در سواحل جنوبی کشور )مانند چابهار( 
با توسعه اسکله های مناسب برای واردات سنگ آهن و قراضه، استفاده از آب 
شیرین کن و احداث نیروگاه های گازی، دوم افزایش بهره وری مواد اولیه 
و انرژی با سرمایه گذاری بر روی تکنولوژی های جدید،سوم افزایش سهم 
قراضه داخلی و وارداتی در تولید فوالد و چهارم توسعه برون گرا شرکت های 
خصوصی در صورت فراهم شدن شرایط سیاسی)همکاری متقابل،ادغام یا 

خرید شرکت های خارجی(.

شورای عالی فوالد و طرح جامع فوالد کشور مبنای توسعه قرار گیرد
به  سعید سلیمی مشاور وقت هیأت مدیره ذوب آهن اصفهان ضمن اشاره 
و  شد  آغاز  اصفهان  آهن  ذوب  شکل گیری  با  فوالد  صنعت  که  موضوع  این 
به صورت یکپارچه با مجموعه معادن سنگ آهن و زغال سنگ تحت لقای 
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فعالیت  شروع  با  گفت:  کرد  آغاز  را  فعالیتش  ایران  آهن  ذوب  ملی  شرکت 
شرکت ملی ذوب آهن ایران، طلسم ممانعت صدور تکنولوژی صنعت فوالد 
قراردادهای  نیز  ها  آن  تدریج  به  و  شد  شکسته  غربی  های  شرکت  توسط 
مختلفی مانند فوالد اهواز و فوالد مبارکه را منعقد کردند و کم کم مجموعه 

دیگری به نام شرکت ملی صنایع فوالد ایران تشکیل شد.
شایسته  و  کارآمد  مدیران  نیز  مجموعه  دو  هر  در  خوشبختانه  افزود:  وی 
منصوب شدند. اما نکته مهم این است که نقش مدیران و کارشناسان ذوب 
کشور  نقاط  اقصی  در  فوالدی  مختلف  واحدهای  احداث  در  اصفهان  آهن 
کاماًل چشمگیر بود و این کارخانه به دلیل این که اولین صنعت فوالد کشور 

است نقش مهمتری نسبت به دیگر صنایع ایران دارد.
سلیمی ادامه داد: پس از انقالب شکوهمند اسالمی دو مجموعه شرکت ملی 
ذوب آهن و شرکت ملی فوالد ایران طبق تصمیم شورای عالی انقالب ادغام 
و گسترده  اختیارات و شرح وظایف الزم  با  ایران  شدند و شرکت ملی فوالد 
ایجاد شد و در کنار آن نیز وزارت معادن و فلزات تشکیل گردید و شرکت ملی 
فوالد ایران نیز تابع این وزارتخانه شد. لذا برنامه ریزی های اجرایی و توسعه 
ای در واحدهای ذوب و معادن تحت لقای این شورای عالی و شرکت ملی 

فوالد انجام می شد و پس از آن هم سازمان ایمیدرو تاسیس گردید. 
وی ضمن تاکید دوباره این موضوع که صنعت فوالد به عنوان یکی از صنایع 
مادر و استراتژیک که مواد اولیه صنایع بسیاری را تامین می کند، از جایگاه 
ویژه ای برخوردار است یادآور شد: اعتقاد دارم برای آینده صنعت فوالد ایران، 
ایجاد شورای عالی فوالد به صورت تخصصی بسیار راهگشاست. با توجه به 
شرایط فعلی، صنعت فوالد کشور متأسفانه در بسیاری جهات رها شده است 
و زیرساخت ها در بخش های مختلف فراهم نیست لذا برای گسترش این 
صنعت جای عالمت سوال وجود دارد. به عنوان نمونه در ذوب آهن اصفهان 
به عنوان یک صنعت مادر، زیر ساخت های تولید که هدفمند ایجاد شده بود 
از هم گسستند و در حال حاضر این صنعت که خود بانی معادن کشور بود از 
کمبود مواد اولیه رنج می برد زیرا معدنی ها از تخصص خودشان خارج شدند 
نیاز است طرح  این شرایط  تولیدشان رفتند. در  به سمت تکمیل زنجیره  و 
جامع فوالد به صورت منسجم و تخصصی و تحت لقای شورای عالی فوالد 
و شرکت  ها  انجمن  ترسیم شود. همچنین  ها  زیرساخت  اساس  بر  و  کشور 
های دانش بنیان نیز قوی تر از گذشته در این زمینه ورود کنند و تکنولوژی 

روز هم مورد توجه قرار گیرد.

تاکنون  گذشته  سال های  طی  شد  اشاره  که  همانگونه  داشت:  اظهار  وی 
و  فوالد  تولید  زنجیره  در  شده  انجام  توسعه های  بودن  نامتوازن  دالیل  به 
تولیدی،  زیربنایی صنایع مختلف  امکانات  و  زیرساخت ها  توسعه  همچنین 
صنعت فوالد با چالش های متعددی از جمله تامین مواد اولیه، برق و گاز رو 
به رو است. در این میان اگرچه کمبود مواد اولیه یکی از دغدغه های مهم 
صنایع فوالدی است و تالش های بسیاری هم برای رفع آن صورت گرفته اما 
این معضل برای آینده نه چندان دور تهدید بزرگی محسوب می شود. به بیان 
ساده تر صنعت تولید فوالد از استخراج سنگ آهن و تبدیل آن به کنسانتره 
شروع شده و در ادامه بسته به نوع تکنولوژی تولید به فوالد تبدیل می شود. 
در این میان ورود معادن به بخش تولید فوالد باعث کمبود مواد اولیه شده 
را  مشکالتی  و  تبعات  گذشته  سالیان  از  و  همواره  بزرگ  فوالدسازان  است. 
که ورود معادن به چرخه تولید فوالد برای این صنعت ایجاد خواهد کرد را 
گوشزد کرده و پیگیری های الزم را انجام داده اند اما علی رغم موارد فوق، 
مواد  کمبود  مشکل  فوالدسازی،  بخش  در  معادن  سرمایه گذاری  و  ورود  با 
اولیه آغاز شد. بدیهی است پس از تکمیل طرح های توسعه ای، صنعت فوالد 

کشور با تهدید جدی تری مواجه خواهد شد.
سلیمی در خاتمه اظهار داشت: برخی از صاحب نظران اعتقاد دارند دیگر 
با  اما  قرار دهیم  مبنا  را  فوالدهای خاص  و  کنیم  تولید  معمولی  فوالد  نباید 
توجه به شرایط موجود باید به نحوی برنامه ریزی کرد که بازارهای داخل و 

صادرات را در کنار یکدیگر داشته باشیم.

 صنعت فوالد باید به سمت فناوری های پیشرفته حرکت کند
رضا اشرف سمنانی مشاور مدیر عامل و عضو هیات مدیره هلدینگ میدکو 
در بررسی موضوع پرونده و دورنمای صنعت فوالد با اشاره به قدمت بیش از 
تغییر  حال  در  سرعت  به  تکنولوژی  گفت:  ایران  در  فوالد  صنعت  ساله   5۰
تکنولوژی های  به کمک  نشان می دهد  در جهان  فعلی  روند  بررسی  است. 
و  گاز  برق،  آب،  مصرف  سمت  به  باید  کشور  فوالد  توسعه  جریان  جدید، 
پایدار  توسعه  و  کربن  مصرف  کاهش  و  ها  انرژی  سازی  بهینه  کمتر،  زغال 
قدیمی  واحدهای  تکنولوژی  سطح  لحاظ  به  تر  ساده  بیان  به  برود.  پیش 
باید هم به لحاظ بهبود مواد اولیه و هم به لحاظ به روز کردن فرآیند تولید 
و  تکنولوژی  بهبود  طریق  از  انرژی  مصرف  جدید،کاهش  تکنولوژی های  با 
در  داغ  شارژ  روش  با  انرژی  مصرف  فاضالب،کاهش  تصفیه  از  استفاده 
واحدهای احیای مستقیم،استفاده از CDQ در واحدهای کوره بلند، بهینه 
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کردن شارژ کوره، دیجیتالی کردن، تولید محصول با ارزش افزوده باال و ارتقاء 
سرمایه  بهره وری  دیگر  سوی  از  و  شوند  روز  به  تولید  کل  عوامل  وری  بهره  
از  از طرح های جدید  یابد که در برخی  ارتقاء  باید  تولید  افزایش  با  انسانی 

جمله در میدکو مورد توجه و اقدام قرار گرفته است.  
وی افزود: لذا توسعه و بهبود تکنولوژی به معنای توسعه فرآیندها به کمک 
فناوری های پیشرفته است به گونه ای که بهره وری از این طریق ارتقاء یابد. 
مقیاس  کوچک  فوالدی  واحدهای  احداث  اینکه  بیان  با  سمنانی  اشرف 
بدون در نظر گرفتن مسائل مربوط به آب، سایر انرژی ها،جانمایی مناسب و 
خوراک آنها اقدامی منطقی نیست عنوان کرد: کشور چین اگر چه در برهه 
را  خود  کوچک  های  بیشترکارخانه  ناچار  به  اما  داد  انجام  را  اقدام  این  ای 
با  و  اقتصادی  ظرفیت  دارای  باید  جدید  واحدهای  لذا  است.  کرده  تعطیل 
به  طور غیر  نباید  با فشارهای محلی  و  انتخاب صحیح محل احداث باشند 
مواد  به  توجه  بدون  اقتصادی،  غیر  و  کوچک  واحدهای  ایجاد  بر  منطقی 

اولیه،زیربناها و شرایط منطقه اقدام شود. 
سمت  به  باید  کشور  فوالد  صنعت  بنابراین  داد:  ادامه  سمنانی  اشرف 
واحدهای مدرن و جدیدی پیش برود که مباحث مربوط به فناوری، مسائل 
باشد .  شده  گرفته  نظر  در  آنها  در  گاز  و  برق  آب،  مصرف  محیطی،  زیست 
از سوی دیگر به جای احداث واحدهای پراکنده و کوچک مقیاس که تنها 
با  متمرکز  واحدهای  است  آن  بهتر  هستند  محصول  نوع  یک  تولیدکننده 
تولید محصوالت با ارزش افزوده بیشتر احداث شوند. ذوب آهن با توجه به 
نیروهای ورزیده توانسته با تولید فوالدهای مرغوب و کیفی با ارزش افزوده 
باالتر مانند ریل ضمن تأمین نیاز داخلی،  ارزآوری برای کشور ایجاد نماید. 

به طور  باید  فناوری  میدکو،جریان  به گفته عضو هیئت مدیره هلدینگ   
و  ای  توسعه  نگاه  با  باید  صنعت  این  کامل  زنجیره  و  شود  دنبال  دائمی 
صادراتی و نه غیر متوازن گسترش یابد یعنی از اکتشاف با مهم ترین اولویت 

آغاز و تا محصول نهایی برنامه ریزی شود.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه امروز در شرایط 
مقاومتی  اقتصاد  ابزار  از  استفاده  با  بایستی  اقتصادی  فشارهای  و  تحریم 
با تولید کاالی اساسی و در نظر داشتن همه شرایط در این صنعت حرکت 
کنیم،گفت :  این راهی بوده که در سال های گذشته ژاپن، چین، کره و حتی 

ترکیه آن را دنبال کرده و موفق هم بوده اند. 
نیاز صنعت  مورد  اولیه  مواد  تمام  تقریبًا  ما  اشرف سمنانی گفت: کشور 
فوالد و نه فقط سنگ آهن بلکه مواد کمکی و  فروآلیاژها و ... را داراست. در 
پتانسیل  به  توجه  راهکار،  پایدار  توسعه  برای  اولیه  مواد  کافی  تامین  جهت 

معدنی کشور، اکتشافات و تجهیز معادن است. 
این  برای  انرژی  در  جمله  از  فرصت  این  برای  کشور  نسبی  های  مزیت 
صنعت باید حفظ شود،تأمین و قیمت آن موقعیت و محل احداث واحدهای 
جدید با نگرش به کل زنجیره باید باشد همچنین حفظ پتانسیل صادراتی 
اثبات شده، ارتقاء ارزش افزوده در محصوالت و بهبود مستمر یک الزام است.  

مهارت، توسعه تولید و ارتقاء امکانات حوزه معدن سه دستاورد 
رونق فوالد در کشور

سیروس موتمن پدر کوره بلند ایران با بیان اینکه بیش از نیم قرن از تولید 
فوالد در ایران می گذرد،گفت:  با مهارت و تجربه مردمان این دیار، هم اکنون 

کشور عزیزمان دهمین تولیدکننده فوالد در دنیا است.
وی ضمن تاکید بر این نکته که دستاوردهای تولید فوالد در کشور به صورت 
اجمالی و در سه بخش قابل تقسیم بندی است اظهار داشت: اولین بخش 
در  فوالد  تولید  خطوط  از  برداری  بهره  راستای  در  شده  کسب  های  مهارت 
کشور است. بنده جزء اولین کارشناسانی بودم که برای گذراندن دوره آموزش 
و کارورزی دو ساله به شوروی اعزام شدم و پس از بازگشت به اتفاق همکاران 
توانستیم اداره امور تولید را در ذوب آهن در دست بگیریم تا این کارخانه مادر 
صنعتی با استقالل بیشتری روند تولید و توسعه را در پیش بگیرد. روزی که در 
شوروی نظاره گر ریختن چدن به پاتیل ها بودم، آرزو می کردم بتوانم چنین 
لحظه ای را در ایران عزیزمان ببینم که خوشبختانه این چنین شد. یکی از 
تجربیات خوب دیگر در زمینه تولید فوالد به روش کوره بلند، راه اندازی فوالد 
زرند با تولید یک میلیون و7۰۰ هزار تن بود که به عنوان بخش خصوصی به 

ثمر نشست. 
موتمن ادامه داد: توسعه فوالد از 55۰ هزار تن به 55 میلیون تن دومین 
 ۱۴۰۴ افق  در  انشاا...  که  رود  می  شمار  به  کشور  در  فوالد  تولید  دستاورد 
مهمترین  جمله  از  است.  مرتبط  معدن  با  بخش  این  شد.  خواهد  محقق 
مزیت های تاسیس کارخانه فوالد دسترسی به معدن برای تامین پایدار مواد 
اولیه است که ذوب آهن نیز بر همین مبنای صحیح تاسیس شد اگرچه این 
کارخانه هم اکنون از نبود سهمیه مواد اولیه رنج می برد. متاسفانه سیاست 
گذاری صحیحی در این خصوص انجام نشد و توازن بین اکتشاف و تولید از 
بین رفت چون بدون اینکه نیاز واحدهای فعلی تامین شود مجوزهای جدید 

صادر شد.
به گفته این فعال صنعت فوالد توسعه امکانات اکتشاف، استخراج و بهره 
برداری از معادن به منظور تامین خوراک واحدهای فوالدی سومین دستاورد 
تولید فوالد است. این بخش به نحوه توسعه شرکت های تولید فوالد در کشور 
برمی گردد. ذوب آهن با 55۰ هزار تن تولید شروع به کار کرد و در حال حاضر 

حدود ۲7 میلیون تن تولید فوالد در کل کشور تولید می شود. 
احیا  روش  به  فوالد  توسعه  طرح   8۰ دهه  در  دارم  یاد  به  داد:  ادامه  وی 
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مستقیم در هشت استان برنامه ریزی شد که طی چهار سال به تولید برسند 
اما پس از دوازده سال هنوز هم تعدادی از آنها به تولید نهایی نرسیدند. زمانی 
که توسعه فوالد انجام شد به زیرساخت های تولید 55 میلیون تن توجه نکردند 
و حاصل آن مشکالت امروزی از جمله تامین مواد اولیه، انرژی و ... است. 
انجام شد  اکتشاف  مربع  کیلومتر  در مقطعی۴۰۰ هزار  اکتشاف،  در بخش 
اما در حال حاضر ۲ هزار کیلومتر مربع به صورت عمقی در دستور کار قرار 
گرفته است تا از طریق توسعه این بخش زیربنایی به واردات مواد اولیه نیازمند 
نشویم. در زمینه توسعه محصول نیز بیشتر محصوالت ساختمانی طی این 
سال ها مورد توجه قرار گرفت لذا نیاز است در دنیای رقابتی امروزی تولید 
فوالدهای کیفی بیشتر مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال در طرح سبای 
تولید  و  تجهیزات نصب شد  این  تکنولوژی های  آخرین  اصفهان  آهن  ذوب 
فوالد به صورت ورق استنلس استیل و همچنین تولید ورق سیلیکونی جزء 
برنامه تولید این شرکت بود که متاسفانه دنبال نشد و لذا نیاز است استراتژی 

تولید محصوالت خاص به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
موتمن گفت: طی این نیم قرن موفقیت های بسیاری در عرصه تولید فوالد 
کسب کردیم اما طبیعتًا با چالش هایی مانند تامین مواد اولیه، آب، انرژی و... 
نیز روبه رو هستیم که بایستی برای توسعه بیشتر برطرف شوند بنابراین اولین 
اقدام توجه به زیرساخت های توسعه فوالد کشور است. سرمایه گذاری های 
بسیاری در بخش تولید فوالد انجام گرفته که به دلیل خارج شدن معدنی ها 
از تخصص خودشان متاسفانه بدون بهره برداری باقی مانده و لذا آسیب های 
بسیاری را به سرمایه گذاری ها وارد کرده است و بنابراین باید یک سازمان 

مستقل این توازن را بین بخش های مختلف برقرار کند.
وی تصریح کرد: زمانی که شرکت ملی فوالد، بحث طرح جامع را مطرح کرد 
به ۱8۰ میلیون تن صدور پروانه فوالدی در کشور برخورد کرد که بدون توجه به 
مواد اولیه و زیرساخت ها مجوز گرفته بودند. زمانی که سازمان برنامه منحل 
شد این موضوع را به استان ها واگذار کردند و طبیعتًا آنها نیز استان خودشان 
را بیشتر مورد توجه قرار دادند لذا تولید فوالد در سطح کالن هماهنگ پیش 
نرفت و بین ظرفیت های نصب شده و تولید ۳۰ درصد اختالف به وجود آمد 
در صورتی که باید باالی 85 درصد باشد. نکته دیگر میزان برنامه کاهش کربن 
در تولید یک تن فوالد است که در اکثر کارخانه ها بین دو تا سه کیلوگرم به 
ازای هر تن تولید فوالد است. این موضوع نشان می دهد که آنها روند کاهشی 
بیشتر این گازها را مورد توجه قرار دادند و لذا تولیدکنندگان فوالد در ایران نیز 

باید چنین روندی را در پیش بگیرند. 

فاصله قابل تامل توسعه زیرساخت ها از تولید فوالد
محمد ابکاء،رییس هیات مدیره شرکت مهندسی بین المللی فوالد تکنیک 
و مشاور طرح جامع فوالد کشور با بیان اینکه احداث ذوب آهن اصفهان آرزوی 
دیرینه ملت ایران برای داشتن آهن بود اظهار داشت: تا مدت ها این کارخانه 
با توسعه  بود.  ایران  از فوالد  نیاز بخش عمده ای  پاسخگوی  عظیم صنعتی 
های اقتصادی، صنعتی و عمرانی و نیاز به انواع محصوالت طولی و تخت، 

واحدهای دیگری در بخش دولتی و خصوصی شکل گرفت. 
متقابل  اثر  فوالد  تولید  و  اقتصادی، مصرف  آن جا که رشد  از  افزود:  وی 

دارند لذا در برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، افزایش ظرفیت 
فوالد در دستور کار قرار گرفت و روند این صنعت از جمله اهداف تحقق یافته 
موفق برنامه های توسعه است که قبل از برنامه بیست ساله کشور، به نتیجه 

می رسد.
فوالد  تولید  از  زیرساخت ها  توسعه  که  نکته  این  بر  تاکید  ضمن  ابکاء 
توسعه در بخش  برنامه  اهداف  با وجود  فاصله گرفته است گفت: متأسفانه 
در  و  نرفته  پیش  موازات  به  فوالد  نیاز  مورد  های  ساخت  زیر  مختلف،  های 
ظاهرًا  لذا  و  نیست  آن  تحقق  برای  دورنمایی  و  هستیم  عقب  زیرساخت ها 
تولیدکنندگان می بایست برای تامین نیازهای خودشان اعم از برق، آب، راه 
آهن، بندر و ... سرمایه گذاری نمایند که این رویکرد چالش های بسیاری را 

به همراه دارد.
وی گفت : یکی از اصلی ترین چالش هایی که بر سر راه صنعت فوالد قرار 
دارد، چالش زیرساخت حمل ونقل ریلی در کشور است. همچنین از ظرفیت 

بنادر تجاری به صورت کافی استفاده نشده است.
ابکاء ادامه داد: نکته دیگر در توسعه صنعت فوالد، اکتشاف و استخراج 
مواد اولیه برای تولید فوالد است که آن هم متاسفانه به موازات توسعه فوالد 
پیش نرفته است و همچنین عدم تحقق رشد اقتصادی مطابق برنامه باعث 
کاهش مصرف فوالد شده و صادرات نیز جبران این امر را نکرده است چراکه 
علیرغم پتانسیل باالی صادرات همواره کمتر از این میزان صادر شده است 
درحالی که باید شکاف میان عرضه و تقاضا در کشور مدیریت شود. عالوه 
با  بر چالش های ذکر شده در حوزه زیرساخت و مواد اولیه، در حال حاضر 
پراکندگی در ساختار صنعت فوالد مواجه هستیم، به خصوص اینکه واحدها با 
ظرفیت های پایین به صورت پراکنده در حال فعالیت هستند درحالی که بهتر 
است همه واحدهای فوالدی جدید به سمت کرانه های خلیج منتقل شوند. 

لذا دورنمای صنعت فوالد، امید بخش به نظر نمی رسد.
ابکاء ساز و کارهای عنوان شده در طرح جامع فوالد برای آینده و اهم نتایج 

مطالعات این طرح را چنین تشریح کرد:
۱- هماهنگی و سیاست گذاری متمرکز برای توسعه ها و مجوزها 

۲- با توجه به زیر ساخت ها طرح های آینده به کناره های آبهای جنوب 
)خلیج فارس و دریای عمان( منتقل شود 

۳- برنامه ریزی سریع برای اکتشاف و استخراج و در صورت نیاز مشارکت 
در معادن کشور های دیگر و واردات 

Scientific-Cultural-Social Magazine
Esfahan Steel Company

35

 ویژه سالروز تاسیس ذوب آهن اصفهان

شماره 272     دی و بهمن 1400



 ۴- برنامه ریزی متمرکز برای زیر ساخت ها و تشکیل شرکت های منطقه ای 
برای احداث زیرساخت ها

5- توسعه های الزم برای صادرات
 6-اصالح قوانین و دستور العمل ها و پیش گیری از دستور العمل های 

لحظه ای
با  صنعت  این  ورصد  هماهنگی  برای  فوالد  کشوری  کمیته  تشکیل   -7

مشارکت انجمن ها 

حفظ و توسعه صنعت فوالد، از مسیر راهبردهای جدید
 محقق می شود 

و  معادن  توسعه  سرمایه گذاری  شرکت  عامل  نادری،مدیر  امیرحسین 
فوالد  در صنعت  که  به جایگاهی  توجه  با  اصفهان  آهن  : ذوب  فلزات گفت 
کشور دارد،نقش کلیدی در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی آن ایفا می کند و با 
عنایت به توان، تخصص و ظرفیت آن،در صورت تامین شرایط تولید می تواند 
تا افق ۱۴۰۴ از نظر کیفیت و سودآوری، جزء پنج شرکت برتر فوالدساز منطقه 
سرمایه گذاری  مطمئن  های  عرصه  از  یکی  را  فوالد  صنعت  وی  بگیرد.  قرار 
اقتصادی، دستاوردهای  بر منافع  افزود: صنعت فوالد عالوه  و  توصیف کرد 
نخبگان  و  متخصصان  فرهنگی،پرورش  و  اجتماعی  حوزه های  در  متعددی 
اقتصادی،توسعه و تکمیل زیرساخت های کشور در عرصه های مختلف آب، 
برق، حمل و نقل، توسعه دانش و فناوری،اشتغال زایی پایدار،برقراری عدالت 

اجتماعی و کمک به ایجاد صنایع جدید دارد. 
بر صنایع دیگر  تاثیر صنعت فوالد  به موضوع  این مقام مسئول همچنین 
مورد  اولیه  نهاده  عنوان  به  صنعت  این  محصوالت  کرد:  تصریح  و  پرداخت 
صنعت  یک  رو،فوالد  این  از  و  روند  می  شمار  به  صنایع  سایر  در  استفاده 
جهان  در  طرفی  می شود،از  محسوب  کشور  اقتصاد  برای  استراتژیک 
امروز،اقتصاد وزنه اصلی قدرت کشورهاست،بنابراین برنامه ریزی برای توسعه 

و ارتقاء این صنعت امری ضروری است. 
در  ایران  فوالد  تولید  فوالد،میزان  انجمن جهانی  آمار  به  استناد  با  نادری 
اکتبر سال جاری میالدی را ۲.۲ میلیون ُتن اعالم کرد و اظهار داشت: کشور 
و  است  جهان  در  فوالد  کننده  تولید  برتر  کشور   ۱۰ جزء  حاضر  حال  در  ما 
ظرفیت صنعت فوالد در حدی است که می توان بخش قابل توجهی از اهداف 
توسعه اقتصادی کشور را از طریق این صنعت پیگیری کرد به همین دلیل در 
به کل زنجیره صنعت  توجه  بر  این حوزه مبتنی  راهبردهای  سال های اخیر 

فوالد است.
جهانی  آمار  طبق  گفت:  صنعت  این  نیاز  مورد  انرژی  خصوص  در  وی 
این  در  شده  مصرف  انرژی  فوالد،میزان  صنعت  چشمگیر  رشد  وجود  با 
به  که  کرده  پیدا  کاهش  درصد   6۰ حدود  گذشته  سال   5۰ صنعت،طی 
معنای مدیریت مصرف انرژی در این صنعت است.از طرفی صنایع فوالدی 
انجام  خوبی  سرمایه گذاری های  نیز  زیرساخت ها  توسعه  و  تامین  بخش  در 
دادند که طرح  انتقال آب  های خلیج فارس و دریای عمان به فالت مرکزی و 
شرق کشور،ایجاد ظرفیت های نیروگاهی برای تولید برق و انرژی و همچنین 
زیرساخت های حمل و نقل از جمله این سرمایه گذاری ها هستند که عالوه بر 
تامین نیاز صنعت فوالد در این بخش ها، سایر بخش های صنعتی و شهری را 

نیز منتفع می کند.
مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات گفت: این صنعت 
از  بوده است و طی چهار دهه گذشته  در کشور ما دارای رشد قابل قبولی 
تولید 5۰۰ هزار ُتن در سال به حدود ۴۰ میلیون ُتن رسید و جزء بخش هایی 
قرار  ُتن(  میلیون   55 )تولید  هدف گذاری  مورد   ۱۴۰۴ افق  برای  که  است 
توانمندی علمی  بازار مصرف مناسب،  ارقام نشان دهنده  این  گرفته است؛ 
و تخصصی و ظرفیت معدنی خوب کشور است اما این نکته را باید در نظر 
بگیریم که برای توسعه این صنعت نیاز به برنامه ریزی دقیق و اجرای طرح های 

متناسب با شرایط روز کشور و بازارهای بین المللی است.
دستیابی  برای  کشورها  از  بسیاری  برنامه  اینکه  بیان  با  همچنین  نادری 
است،تاکید  فوالدسازی  طرح های  توسعه  و  اقتصادی،اجرا  استقالل  به 
حوزه  در  هستند  سنگ آهن  معدنی  ذخایر  فاقد  که  کشورهایی  کرد:حتی 
فوالدسازی برنامه ریزی و سرمایه گذاری می کنند و این موضوع بیان کننده 
اساس  بر  نیز  ایران  کشورهاست.  اقتصادی  تقویت  در  صنعت  این  اهمیت 
شرایط موجود در راستای حفظ و توسعه این صنعت،راهبردهای جدیدی را 
به اجرا گذاشته است که توسعه فعالیت های اکتشافی به منظور دستیابی به 
ذخایر جدید معدنی و انتقال این صنایع به کنار آب های آزاد به منظور کاهش 

هزینه های تمام شده از جمله آن هاست. 
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اگرچه کسادی بازار فوالد، تقاضا برای سنگ آهن 
نشان  چین  گمرک  های  داده  اما  داده،  کاهش  را 
در  کشور  این  آهن  سنگ  واردات  که  دهد  می 
نوامبر ۲۰۲۱ نسبت به ماه قبل از آن ۱۴.6 درصد 
افزایش یافته و به باالترین حد خود از جوالی ۲۰۲۰ 

رسیده است.
بزرگ ترین مصرف کننده سنگ آهن جهان در 
ماه نوامبر ۱۰۴ میلیون و 96۰ هزار تن از این کاال 
وارد کرده که نسبت به واردات 9۱ میلیون و 6۱۰ 
درصد   6.9 و  بوده  باالتر  امسال  اکتبر  هزارتنی 

نسبت به نوامبر ۲۰۲۰ افزایش داشته است.
آهن  سنگ  واردات  جهش  رویترز،  گزارش  به 
قیمت  کاهش  بحبوحه  در  نوامبر ۲۰۲۱  در  چین 
انتظارات  از  فوالد  تقاضای  تضعیف  و  آهن  سنگ 

بازار پیشی گرفت.

 CIFCO Futures البته »تانگ بینهوا« تحلیلگر
Founder در پکن معتقد است، داده های واردات 
از  کاال  ترخیص  میزان  تاثیر  تحت  احتماال  نوامبر 

گمرک قرار گرفته است. 
در  سنگ آهن  ورود  و  محموله ها  افزود:  وی 
است.  نداشته  قابل توجهی  تغییر  اخیر  ماه های 
واردات  باالی  سطوح  است  بعید  گفت:  تانگ 
تداوم پیدا کند، زیرا مصرف پس از افزایش کنترل  
تولید کارخانه ها در فصل گرما و پیش از بازی های 

المپیک زمستانی، ضعیف است.
داده های موسسه مشاوره Mysteel نشان داد که 
ذخایر سنگ آهن وارد شده به بنادر چین برای ۱۰ 
هفته پیاپی رشد کرده و هفته گذشته به ۱55.5 
میلیون تن رسیده که باالترین میزان از اواسط سال 
۲۰۱8 است. بنابراین به نظر می رسد، این نسبت 

از پایین ترین سطح امسال یعنی ۱۲۳.95 میلیون 
که  حالی  در  و  است  یافته  افزایش  ژوئن  اواخر 
موجودی انبارها از الگوی فصلی پیش از زمستان 
شمالی پیروی می کند، سطح فعلی یکی باالترین 

سطوح تاریخی برای این زمان از سال است.
آمارهای گمرکی، چین در ۱۱ ماهه  بر اساس   
۲۰۲۱ )از ژانویه تا نوامبر( یک میلیارد و ۴۰ میلیون 
تن سنگ آهن وارد کرده که ۳.۲ درصد نسبت به 

مدت مشابه سال ۲۰۲۰ کاهش داشته است.
که  دهد  می  نشان  گمرک  های  داده  طرفی  از 
صادرات محصوالت فوالدی چین در نوامبر ۲۰۲۱ 
به ۴ میلیون و ۳6۰ هزار تن رسیده که ۳.۱ درصد 

بر پایه آمار ماهانه کاهش یافته است. 
فوالد  واردات  چین،  گمرک  گزارش  اساس  بر 
افزایش  تن  هزار  و ۴۲۰  میلیون  یک  به  نوامبر  در 
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صادرات  داشت.  افزایش  درصد   ۲5.7 که  یافت 
زمانی  بازه  در  چین  فوالدی  محصوالت  واردات  و 
ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۱ به ترتیب 6۱.88 میلیون تن 

و ۱۳.۲7 میلیون تن بوده است.
تفاوت در آمارهای رسمی و غیر رسمی

 Kpler کاال  مشاوران  موسسه  ارزیابی های 
در  چین  آهن  سنگ  واردات  آمارهای  بررسی  در 
ماه های اخیر حاکی از شکاف بین آمار این موسسه 
و داده های رسمی گمرک است. اگرچه این فاصله 
زمینه  این  در  ماینینگ  تارنمای  اما  نیست،  بزرگ 
به  ها  محموله  که  زمانی  در  تفاوت  است،  معتقد 
عنوان وارد شده ارزیابی می شود، می تواند تصویر 

واقعی بازار را مخدوش کند.
عامل  معدنی،  پایگاه  این  نویسنده  گفته  به 
چین  آهن  سنگ  واردات  مورد  در  باید  که  دیگری 
در نظر گرفت، این است که آیا این واردات به دلیل 
افزایش  حال  در  فوالدی  کارخانه های  تقاضای 
باالتری  تقاضای  تاجران  که  دلیل  این  به  یا  است 
اینکه  یا  می کنند  پیش بینی  آینده  سال  برای  را 
پس  قیمت ها  سقوط  از  بهره گیری  با  معامله گران 
موجودی  ایجاد  حال  در  می  ماه  در  باال  رکورد  از 
هستند. هرچند به نظر نمی رسد، افزایش تقاضا از 
سوی کارخانه های فوالدی وجود داشته باشد، زیرا 
تعدادی از آنها همچنان تولیدات را برای دستیابی 
به اهداف کاهش آلودگی و انرژی محدود می کنند، 
دنبال  به  نیمه نخست ۲۰۲۲  در  بازار  احتماال  اما 
افزایش تقاضای فوالد است و انتظار این است که 
پکن بار دیگر راه های محرک را برای تقویت رشد 

اقتصادی باز کند.
به  دارد،  وجود  اتفاق  برای  هم  شواهدی  البته 
گونه ای که مقامات پکن در 6 دسامبر برای دومین 
بار در سال ۲۰۲۱ مقدار پول نقدی را که بانک ها 
باید ذخیره کنند، کاهش دادند تا رشد اقتصادی را 

تقویت کنند.
 در عین حال »چنگ پنگ« یک تحلیلگر چینی 
به رویترز گفت که با وجود تمرکز دولت چین بر ثبات 
اقتصادی در سال آینده، بعید است بازار سنگ آهن 
عامل  تقاضا  که  چرا  باشد،  بزرگی  تغییرات  شاهد 
به  و  است  آهن  سنگ  قیمت  بر  اثرگذار  اصلی 
بیشتری  پذیری  انعطاف  بازار ملک  سیاست های 

نشان می دهد.
داده های  شد،  اشاره  تر  پیش  که  طور  همان 

میزان  از  باالتر  بسیار  آهن  سنگ  واردات  رسمی 
 Kpler ردیابی شده از سوی موسسه مشاوران کاال
برآورد  را 97 میلیون تن  نوامبر  بود که واردات ماه 
کرد و به این ترتیب حدود 8 میلیون تن کمتر از آمار 
رسمی بود. با این وجود، Kpler واردات ماه اکتبر را 
۱۰9.۱۴ میلیون تن اعالم کرد که ۱7.5 میلیون 

)معادل  چین  گمرک  رسمی  ارقام  از  بیشتر  تن 
گذشته،  ماه  سه  طی  بود.  تن(  میلیون   9۱.6۱
»کپلر« واردات سنگ آهن چین را ۳۰۲.6 میلیون 
برآورد کرده، در حالی که رقم رسمی ۲9۲.۲  تن 

میلیون تن است.

نمودار- واردات و قیمت سنگ آهن چین

واردات  آمارهـای  بررسـی  در   Kpler کاال  مشـاوران  موسسـه  ارزیابی هـای 
و  موسسـه  ایـن  آمـار  بیـن  شـکاف  از  حاکـی  اخیـر  ماه هـای  در  چیـن  سـنگ آهن 
تارنمـای  امـا  بـزرگ نیسـت،  ایـن فاصلـه  داده هـای رسـمی گمـرک اسـت. اگرچـه 
ماینینـگ در ایـن زمینـه معتقـد اسـت، تفـاوت در زمانـی کـه محموله ها بـه عنوان 
وارد شـده ارزیابـی مـی شـود، مـی توانـد تصویـر واقعـی بـازار را مخـدوش کنـد.
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آمار تولید مقدماتی محصوالت منتخب معدنی و 
صنایع معدنی در 7ماهه اول ۱۴۰۰ نشان می دهد 
 ۴.9 منفی  رشد  با  مدت  این  در  خام  فوالد  تولید 
درصدی نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته 
مواجه شده؛ این اتفاق که بخش عمده آن به دلیل 
محدودیت های برق برای صنایع فوالدی بوده، رخ 
داده و در نهایت خسارات میلیاردی به صنعت فوالد 
وارد کرده است؛ البته اکنون این موضوع امروز مورد 
توجه مسئوالن قرار گرفته و الزم است تا اقداماتی در 
جهت تامین منابع انرژی همچون گاز ) با رسیدن 

فصل سرما( در دستور کار قرار گیرد. 
به گزارش ماهنامه فوالد، بر پایه اطالعات منتشر 
شده از سوی معاونت طرح و برنامه وزارت صمت، 
آمار تولید مقدماتی کاالهای منتخب  شاخص ها و 
تولید  میزان  می دهد،  نشان  صنعتی  و  معدنی 
مقدار  به  گذشته  سال  اول  ماهه   7 در  خام  فوالد 
۱67۱۴هزارتن بوده است که این عدد در مدت زمان 
به ۱5888.9هزارتن رسیده و ۴.9  امسال  مشابه 

درصد رشد منفی تولید را نشان می دهد. 
محصوالت فوالدی نیز همچون فوالد خام در مدت 
زمان یادشده با رشد منفی تولید همراه بوده اند، به 
این صورت که رقم تولید از ۱556۰.۲هزارتن در 7 
ماهه اول 99 به ۱۴۳۰۴.6هزارتن در 7ماهه نخست 
سال جاری رسیده و افت 8.۱درصدی تولید را به 

همراه داشته است. 
کنسانتره زغال سنگ نیز به عنوان یکی از نیازهای 
مهم در صنعت فوالدسازی با روش کوره بلند با افت 
تولید در 7 ماهه نخست امسال همراه شده است. 
به این شکل که از 9۱9.8هزارتن تولید در 7 ماهه 
اول 99 به 8۱5.8 هزارتن در 7 ماهه نخست ۱۴۰۰ 

رسیده است. 
آمار  بر  با نگاهی کلی  باید اشاره کرد:  اینجا  در 
تولید مقدماتی محصوالت منتخب معدنی و صنایع 
تنها  که  می کنیم  مشاهده  صمت،  وزارت  معدنی 
تولید فوالد خام و سیمان با رشد منفی تولید همراه 
شده است. چراکه در حوزه پتروشیمی میزان تولید 
و رشد  ثبت رسیده  به  تن  میلیون  مقدار ۳6.8  به 
را  قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  درصدی   ۳.۴
نیز  لوازم خانگی  ثبت رسانده است. در صنعت  به 
رشد 7.5درصدی  هزاردستگاه  تولید ۲687.۳  با 
حاصل شده و در بخش تولید کاتد مس به عنوان 

افزوده  ارزش  با  معدنی  صنایع  محصوالت  از  یکی 
باال میزان تولید به مقدار ۱76.۳هزارتن بوده و رشد 
۴.۴ درصدی داشته است. در صنعت خودروسازی 
 5۰7.۳ میزان  به  سواری  انواع  که  می بینیم  نیز 
هزاردستگاه تولید شده و رشد ۱.۴درصدی داشته 

است.
تولید  میزان  که  خام  فوالد  حوزه  در  اما 
۱5.9میلیون تن برای مدت 7 ماهه اول امسال به 
ثبت رسیده، همانگونه که در ابتدای گزارش اشاره 
شد رشد منفی ۴.9 درصدی به ثبت رسیده است. 
تولید سیمان نیز به مقدار ۳8 میلیون تن بوده که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل با افت منفی 9.۱ 

درصدی همراه گشته است.
در  سیمان  و  خام  فوالد  برای  تولید  منفی  رشد 
سال  خردادماه  از  که  است  رسیده  ثبت  به  حالی 
صنعت  دو  این  برای  برق  محدودیت های  جاری 
این  تولید  به کاهش  منجر  نهایت  در  و  اعمال شد 
واحدها و واردشدن خسارات فراوان به آنها گردید. این 
درحالیست که بحران برق به عنوان یکی از معضالت 
آن  قطعی  و  بوده  کشور  فوالد  صنعت  برای  اصلی 
خسارات مادی فراوانی را بر این صنعت تحمیل کرده 

است. 
در کنار کمبود منابع انرژی برای صنعت فوالد، 
فعالیت  ادامه  است  ممکن  پیش  از  بیش  که  آنچه 
صنایع را دچار مشکل کند، نگرانی برای تامین مواد 
و...  گندله  کنسانتره،  سنگ آهن،  همچون  اولیه 
است؛ چراکه با کم شدن میزان ذخایر سنگ آهن در 
کشور و تبدیل شدن شرکت های معدنی به فوالدساز، 
این معضل بیش از پیش خود را نشان خواهد داد 
از  برخی  تعطیلی  قیمت  به  است  ممکن  حتی  و 

واحدهای فوالدی در باالدست و پایین دست شود. 
راه حل این مشکل چیست؟

فوالد،  صنعت  قعاالن  و  کارشناسان  گفته  طبق 
محدودیت برای تامین انرژی گاز در فصل زمستان 
برای  راهکارهایی که می توان  از  و یکی  وجود دارد 
این معضل مطرح کرد، واردات گاز است. موضوعی 
توسعه  و  اقتصادی  مدیر  صباغ  امیر  سوی  از  که 
سرمایه گذاری ایمیدرو نیز مطرح و اعالم شده که 
مذاکرات با کشور ترکمنستان برای خرید ۲۰ میلیون 
مترمکعب گاز آغاز شده تا از طریق تلفیق آن با گاز 
سرما  فصل  در  گاز  به  را  صنایع  نیاز  بتوان  داخلی 
تامین کرد. البته پیش نیاز این امر، داشتن ارتباط 
و تعامل مناسب میان دولت هاست که خوشبختانه 
به تازگی این اتفاق رخ داده و قرارداد سوآپ گازی 
آذربایجان  و  ایران  ترکمنستان،  بین  سه جانبه 
ساالنه  است  قرار  قرارداد  این  طبق  که  شد  منعقد 
۱.5 تا ۲ میلیارد متر مکعب گاز از ترکمنستان به 
جمهوری آذربایجان از خاک جمهوری اسالمی ایران 
انتقال پیدا کند. بر اساس این توافق که در حاشیه 
اجالس سران کشورهای همکاری اقتصادی )اکو( 
در ترکمنستان توسط وزرای نفت ایران و جمهوری 
تا   5 روزانه  ترکمنستان  رسید،  امضا  به  آذربایجان 
آذربایجان  جمهوری  به  گاز  مترمکعب  میلیون   6
به  ایران  مسیر  از  گاز  که  شکل  این  به  می فروشد؛ 
جمهوری آذربایجان ترانزیت )سوآپ( خواهد شد و 
ایران گاز مصرفی موردنیاز خود در 5 استان کشور را 

به عنوان حق انتقال این گاز برداشت خواهد کرد. 
در واقع این اتفاق را می توان سرآغازی برای ایجاد 
تعامالت بیشتر میان ایران و ترکمنستان برای واردات 

گاز به ایران دانست. 

تولید فوالد خام 4.9 درصد رشد منفی را تجربه کرد
واردات گاز از ترکمنستان راهی برای حل مشکل فوالدسازان

طبق آمار وزارت صمت در مدت 7 ماهه اول 1400 : 

نرگس قیصری

Scientific-Cultural-Social Magazine
Esfahan Steel Company

39شماره 272     دی و بهمن 1400



مدت زیادی است که انسان ها در تالش هستند 
تا بتوانند از سوخت های فسیلی عبور کنند و به 
هم  زیادی  آسیب های  که  سوخت ها  این  جای 
برای محیط زیست و نیز تغییرات اقلیمی به دنبال 
کربن  بدون  به سمت سوخت های  داشته است، 
حرکت کنند. این موضوع از آنجا نشات می گیرد 
که گازها یکی از مهم ترین عوامل آلودگی هوا و نیز 
تغییرات اقلیمی به حساب می آید. از سویی دیگر 
نیز سطح دی اکسید کربن جو به باالترین میزان 
است؛  رسیده  گذشته  سال  میلیون  دو  در  خود 
بنابراین تغییر جهت در این حوزه امری ضروری و 
اجتناب ناپذیر است و کشورها باید برای جلوگیری 
از پیامدهای احتمالی آسیب های محیط زیستی، 
انتشار آالینده های کربنی در 3٠سال آینده را به 

صفر برسانند. 
حال با این اوصاف پرسش اصلی این است که 
آیا بشر به نتیجه ای دست یافته است؟ و آیا توانسته 

کند؟  حل  را  کربن  بدون  سوخت های  معادله  تا 
و پاسخ چگونگی حل ماجرا  جواب مثبت است 
به یک کلمه برمی گردد؛ هیدروژن. اما هیدروژن 
چیست و چگونه می تواند این معادله را حل کند؟ 

است  عنصری  فراوان ترین  واقع  در  هیدروژن 
که بر روی زمین وجود دارد و یکی از سوخت های 
فسیلی عاری از هرگونه کربن محسوب می شود. 
موفق  روزی  عنصر  این  دارند  اعتقاد  بسیاری 
خواهد شد تا به طور کامل جایگزین سوخت های 
فسیلی شود. البته یکی از نقاط قوت هیدروژن این 
است که در منابع و فرایندهای مختلف وجود دارد و 
به همین سبب می توان آن را از منابع و فرایندهای 
مختلف تولید کرد که این خود یکی از عوامل مورد 

اقبال قرار گرفتن آن از سوی بشر است.
هیدروژن چگونه تولید می شود؟ 

منابع مختلفی  پیشتر ذکر شد،  که  همانطور 
از  هیدروژن  و  دارد  وجود  هیدروژن  تولید  برای 

طریق فناوری های مختلف قابل دسترسی است. 
در حال حاضر دو روش اصلی برای تهیه هیدروژن 
گاز  ریفورمینگ  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد 
طبیعی با بخار آب و الکترولیز آب. در سال گذشته 
در  هیدروژن  تن  ٨٠میلیون  حدود  نیز  میالدی 

سطح جهان تولید شد.
کدهای رنگی مختلف هیدروژن 

احتماال نام های مختلفی چون هیدروژن آبی، 
سبز، خاکستری، زرد، صورتی، فیروزه ای و... به 
گوشتان خورده باشد. از بین این کدهای مختلف، 
انرژی  از  که  است  هیدروژنی  سبز،  هیدروژن 
تجدیدپذیر تولید می شود و به همین سبب آسیبی 

به محیط زیست و... نخواهد زد. 
فوالد  صنعت  کمک  به  سبز  هیدروژن 

خواهد آمد؟ 
صنعت آهن و فوالد یکی از مهم ترین و بزرگترین 
به  جهان  در  کربن  دی اکسید  تولیدکنندگان 

هیـدروژن سبــــز
به کمک بشر خواهد آمد؟

 در ایــن روزهــا دی اکســید کربــن کــه در صنعــت فــوالد تولیــد می شــود بــر کســی پوشــیده نیســت. 
دی اکســید کربنــی کــه آینــده بشــر و محیــط زیســت را هــدف قــرار داده و عــزم جــدی بــرای نابــودی 

آن کــرده اســت. آیــا راهــی بــرای رهایــی از ایــن نابــودی وجــود دارد؟ 
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حساب می آید. در سال های اخیر نیز نقش فوالد 
در بحران آب و هوا به طور قابل توجهی در معرض 
توجه ها قرار گرفته است. در همه جای دنیا روش 
کربن  اکسید  دی  زیادی  مقدار  فوالد  ذوب  رایج 
تولید می کند که عامل اصلی گرم شدن کره زمین 
به شمار می رود. به جز بخش تولید برق، آهن و 

فوالد بزرگترین تولید کننده این گاز است. 
حال شاید بپرسید چرا فوالد به این اندازه کربن 
تولید می کند؟ علت این موضوع به مسیر اصلی 
بازمی گردد.  آن  معدن  سنگ  از  آهن  استخراج 
کوره های بلند که با دمایی بیش از 1٠٠٠ درجه 
آهک  معدنی،  مواد  با  می شوند،  گرم  سانتیگراد 
و کک پر می شوند. در نتیجه این عمل، از زغال 
سنگ متالورژی حاصل می شود و مولکول های 
اکسیژن را از اکسید آهن خارج می کند. محصول 
کربن  اکسید  دی  شیمیایی  واکنش  این  جانبی 
است. مقدار قابل توجهی انرژی برای گرم کردن 
از  اکسیژن  کردن  جدا  و  آن  ذوب  آهن،  سنگ 
است.  الزم  آهن  اکسید  مولکول  در  موجود  آهن 
همچنین کم هزینه ترین حامل انرژی، انرژی بر 
پایه کربن است. آنچه در ترکیب با دمای باال باعث 
می شود کک برای تولید آهن و فوالد بسیار مهم 

باشد و جایگزینی آن بسیار دشوار است.
به همین جهت چندین شرکت فوالدی اهداف 
“فوالد  تولید  به  دستیابی  یا  کربن  سازی  خنثی 
بدون سوخت فسیلی” را دارند و هدف آنها برای 
سال ۲۰۴5 برنامه ریز  شده است. عالوه بر این، 
هزینه های انتشار کربن به میلیون ها دالر درسال 
رسیده و شرکت ها را ترغیب می کنند که به دنبال 
کربن  هزینه های  کاهش  برای  جایگزین  خوراک 

خود باشند.
برای جایگزینی سوخت های فسیلی در فرایند 

با نشر کربن صفر،  به فوالدی  نیل  و  تولید فوالد 
چند سالی است که کشورهای پیشرفته صنعتی 
و بخصوص پیشتازان عرصه تولید فوالد در سوئد 
و آمریکا و انکلستان و آلمان و چین و ... دست به 
جاری  روش  در  نوآوری ها  کنار  در  و  شده اند  کار 
آالیندگی  و  هزینه  کاهش  برای  فوالد  معمول  و 
جایگزینی  مثل  ایده هایی  به  کیفیت،  بهبود  و 

هیدروژن به جای سوخت فسیلی روی آورده اند. 
باعث  سوخت  عنوان  به  هیدروژن  جایگزینی 
عناصر  جای  به  خروجی  محصوالت  می شود 
آب  بخار  کربن،  اکسید  مثل دی  کربنی  آالینده 
زیادی وجود  راه چالش های  این  در  البته  باشد. 
بر  بیرونی  فشارهای  اما  نیست  هموار  راه  و  دارد 
صنعت فوالد و گردن نهادن و تحرک و ورود برخی 
حذف  عرصه  به  خودروسازی  مثل  دیگر  صنایع 
خودروهای  جایگزینی  و  سوختی  آالینده های 
برقی، چاره ای جز تسلیم شدن برای صنایع فوالد 

باقی نخواهد گذاشت.
در حال حاضر حدود ٧5درصد از آهن جهان 
به وسیله روش BF_BOF تولید می شود و تولید 
فرایندهای  بین  نیز  اروپا  اتحادیه  در  خام  فوالد 
کوره بلند و کوره اکسیژن تقسیم شده است. اما 
برای دستیابی به هدف کاهش هشتاد درصدی 
فناوری های  از  که  است  الزم  کربن  دی اکسید 
بهره  آینده  فوالدسازی  در سیستم های  پیشرفته 
گرفت. اگر هیدروژن به طور کامل در احیا مورد 
استفاده واقع شود، میزان انتشار دی اکسید کربن 
 BF/BOF روش  به  نسبت  ٨٠درصد  حدود  تا 

کاهش خواهد یافت.
تولید  برای  گزینه  بهترین  حاضر  درحال 
بدانیم  باید  است.  آب  الکترولیز  سبز  هیدروژن 
به  دستیابی  فعلی  فوالد  چرخه  ادامه  با  که 

از  بود.  خواهد  نشدنی  پاریس  توافقنامه  اهداف 
نور  تکنولوژی هیدروژن شاید  از  رو استفاده  این 
حساب  به  هدف  این  به  دستیابی  برای  امیدی 
صورت  در  که  است  آن  از  حاکی  ارزیابی ها  آید. 
حدود  کربن  دی اکسید  هیدروژن  جایگزینی 
اما همه چیز به  ٩٠درصد کاهش خواهد یافت. 
این سادگی نیست و موانعی نیز در این راه وجود 

دارد. 
تولید  هیدروژن  از  استفاده  شاید  مثال  برای 
کربن را به صفر برساند اما از سویی دیگر هزینه 
باید  بنابراین  داد.  خواهد  افزایش  را  فوالد  تولید 
راهکاری  نیز  تولید  افزایش هزینه های  این  برای 
اندیشید. در سویی دیگر نیز در آینده تقاضای برف 
از منابع تجدیدپذیر به شدت افزایش خواهد یافت. 
طبق برآوردها نیز برای تولید هر تن آهن اسفنجی 
برق  ساعت  35٠٠کیلووات  به  هیدروژن  پایه  بر 
مورد نیاز است. بنابراین تولید فوالد بدون کربن 
تقاضای ساالنه انرژی را افزایش خواهد داد و این 
افزایش تقاضا چیزی حدود 2٠ درصد تولید برق 
بنابراین تحقق  بود.  اروپا خواهد  اتحادیه  کنونی 
این موضوع آنقدرها هم ساده نیست. همچنین. 
از لحاظ فنی و تکنولوژیکی و عملیاتی هم کار با 
هیدروژن دشوار است و حمل، ذخیره و نگهداری 
هیدروژن موضوعی است که باید برای آن تدابیری 

کرد.
حال باید دید مسیر آینده چه خواهد بود؟ آیا 
فوالدسازی  صنعت  کمک  به  می تواند  هیدروژن 
و به عبارتی بهتر به کمک بشر بیاید؟ آیا بشر در 
دستیابی به اهداف توافقنامه پاریس موفق خواهد 
تولید فوالد سبز در جهان  آیا هزینه های  و  شد؟ 

روزی به صرفه خواهد شد یا خیر.
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همزمان با تاسیس ذوب آهن اصفهان، زنجیره 
تامین این کارخانه از معدن تا محصول نهایی به 
مجموعه  این  تا  بود  شده  گرفته  نظر  در  درستی 
اولیه،  مواد  تامین  دغدغه  بدون  صنعتی  مادر 
عنوان  به  پیشینیان  اندیشه  اما  بپردازد  تولید  به 
بانی  امروز،  تا  شد  گرفته  نادیده  گرانبها  میراثی 
 . بکشد...  اولیه  مواد  تامین  رنج  کشور  معادن 
اسبق  معاون  و  مدیره  هیأت  عضو  قانونی  حمید 
از  فوالد  با  گفتگو  در  اصفهان  آهن  ذوب  خرید 
تامین مواد اولیه در دوره حضور در کارخانه، علل 
جدا سازی طرح سبا از ذوب آهن و سایر مباحث 

سخن گفته است که در ادامه می خوانید. 
 ۲۴ طرح  طریق  از  بنده  گفت:  قانونی  حمید 
سال  شهریور   ۱9 تاریخ  در  و  خدمت  هفته ای 
به  دقیقًا  شدم.  اصفهان  آهن  ذوب  وارد   ۱۳57
مهندس  که  بود  رمضان  مبارک  ماه  دارم  خاطر 
طیاری معاون وقت بهره برداری مصاحبه بنده را 
به شرکت مدت 9 ماه در  انجام داد. در بدو ورود 
به  آن  از  پس  و  بودم  کارآموز  فوالدسازی  مدیریت 
آزمایشگاه مهندسی کل برق و سپس به نورد 65۰ 

برای  شد،  همراه  انقالب  ایام  با  روند  این  رفتم. 
رفتن به سربازی آماده می شدم. با شنیدن فرمان 
حضرت امام خمینی )ره( مبنی بر این که سربازان 
از پادگان ها خارج شوند، با وجود احضار شدن در 
ذوب آهن ماندم. بتدریج انقالب اوج گرفت و رژیم 

توانایی پیگیری این مسائل را نداشت. 
 ۱۰ مدت  به   65۰ نورد  در  من  افزود:  وی 
سال ماندگار شدم، مسئولیت برق ۳5۰ و معاون 
واگذار شد.  بنده  به  نیز  نورد  الکتریکی  تجهیزات 
هیچ کدام از سمت هایی که در ذوب آهن اصفهان 
کسب کردم به انتخاب خودم نبود، همه آن ها به 
از  تبعیت می کردم. پس  و من  بود  تکلیف  عنوان 
آن سرپرست مهندسی کل برق شدم و در ادامه به 

مهندسی کل اتوماسیون و ارتباطات رفتم. 
معاون اسبق خرید ذوب آهن اصفهان تصریح 
حفظ  با  من  بودند  مایل  فرقدانی  مهندس  کرد: 
تازه  برق مهندسی  بر مهندسی کل  سمت عالوه 
نظر  تحت  نیز  را  ارتباطات  و  اتوماسیون  تأسیس، 
داشته باشم اما کارگزینی با این امر موافقت نکرد. 
مهندسی  مدیر  برق،  کل  مهندسی  از  بعد  من 

اتوماسیون و ارتباطات شدم که تا سال 8۴ ادامه 
سبحانی  مهندس  که  بود  مرحله  این  در  داشت. 
عنوان  به  را  بنده  و  شدند  آهن  ذوب  عامل  مدیر 
معاون خرید دعوت کردند. از سال ۱۳8۴ تا سال 
فعالیت  مشغول  خرید  معاونت  پست  در   ۱۳88
بودم و در سال 88 بازنشسته ام کردند. در خدمت 
مهندس  آذربایجانی،  مهندس  چون  بزرگانی 
نوربخش،  مرحوم  و  انتظامی  مهندس  فرقدانی، 
مهندس شهیدی، مهندس آذربایجانی، فرقدانی، 
مهندس انتظامی، مهندس نوربخش و آقای دکتر 

سبحانی بودم و چیزهای فراوانی آموختیم. 
البته بنده از سال 6۳ بعنوان عضو هیئت مدیره 
رسیدگی به تخلفات اداری ذوب آهن معرفی شدم 
یافت  ادامه  بازنشستگی  زمان  تا  این مسئولیت  و 
در  هیئت  در  عضویت  زمان  بیشترین  شاید  که 

ایران باشد. 
این  کرد:  تصریح  آهنی  ذوب  پیشگام  این 
کارخانه از ابتدا شامل تمام معادن بود. هنوز هم 
نام  به  کشور  جای  همه  در  را  سنگ  زغال  معادن 
اولیه  مواد  تأمین  اینکه  شناسند.  می  آهن  ذوب 

مادر صنعت،از میراث معدنی اش بی نصیب مانده است
حمید قانونی، عضو هیأت مدیره و معاون اسبق خرید ذوب آهن اصفهان : 
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ذوب آهن از ابتدا در زیر مجموعه دیده شده بود، 
تدبیر درستی بود. عده ای پس از انقالب بر اساس 
این  تامین  زنجیره  کارشناسی  غیر  تصمیم های 
کارخانه را گسستند و معادن را از این کارخانه جدا 
کردند. بافق، منبع تامین ذوب آهن بود اما ذخایر 
آن رو به کاهش گذاشت و جایگزین مطمئنی برای 
آن نبود. در این فاصله رقبای دیگری هم در عرصه 

صنعت فوالد به وجود آمدند و رقابت شدید شد. 
هم  هنوز  کرد:  نشان  خاطر  قانونی  حمید 
اولیه  مواد  کمبود  معضل  از  اصفهان  ذوب آهن 
با  نتواند  شده،  سبب  موضوع  این  و  می برد  رنج 
شرکت هایی  از  و  بپردازد  تولید  به  کامل  ظرفیت 
نقش  آنها  تاسیس  در  نوعی  به  کارخانه  این  که 
ساخت  در  آهن  ذوب  بماند.  عقب  است،  داشته 
آهن  ذوب  سبا،  میبد،  فوالد  خراسان،  فوالد 
اما دیگر  و... همکاری داشته  همدان، کردستان 
معاونت  در  نیست.  آن ها  روی  بر  ذوب آهن  نام 
برای  پایداری  وضعیت  کردیم  تالش  بسیار  خرید 
تأمین مواد اولیه ایجاد شود و لذا تعامالت خوبی 
بر اساس مصالح اقتصادی با معادن برقرار کردیم. 
در یک جمله، اگر به عدد حاصله ذخایر مواد اولیه 
فروآلیاژها  کک،  سنگ،  زغال  آهن،  سنگ  مانند 
است  مشخص  شود،  مراجعه  دوره  آن  در   ... و 
مختلف،کارخانه  بخش های  گروهی  تالش  با  که 
ملی  شرکت  که  وظیفه ای  داشت.  خوبی  شرایط 
تعیین  ایمیدرو منتقل شد  به  بعدًا  و  فوالد داشت 
به  عمل  در  ولی  بود  کشور  فوالد  کل  استراتژی 
خوبی اجرا نشد و رقابت برابر و منصفانه ای ایجاد 

نگردید. 
داشت:  اظهار  نیز  سبا  طرح  خصوص  در  وی 
زیرا  است  خاطره  ها،  آهنی  ذوب  همه  برای  سبا 
آن  در  ساختمانی  یا  و  برداری  بهره  از  اعم  همه، 
رحمت  را  آذری  مرحوم  خداوند  بودند،  دخیل 
مهندس  همچنین  کشیدند.  زحمت  بسیار  کند. 
کسایی برای تربیت و آموزش نیروها تالش زیادی 
کردند. سبا، طرح تولید ورق بود. شرایط ذوب آهن 
و بدهی های کارخانه در کنار  بود  بسیار، سخت 
به  قادر  بدهی های سبا، سر رسید می شد. حتی 
تامین آهن قراضه برای سبا نبودیم، شرایط مالی 
سبا  جداسازی  تصمیم  بود.  حاکم  سختی  بسیار 

تا فوالد  از طرف مهندس هراتی نیک مطرح شد 
مبارکه، سبا را در اختیار بگیرد. 

اضافه  اصفهان  آهن  ذوب  خرید  اسبق  معاون 
پرداخت  که  داشت  را  آن  توان  مبارکه  فوالد  کرد: 
را  طرح  و  دهد  انجام  را  تعهدات  و  بدهی ها 
پشتیبانی کند، این تصمیم بسیار تلخ اما منطقی 
بود. ذوب آهن مانند غریقی بود که وزنه سنگینی 
به پای اش بسته شده بود و در حال غرق شدن در 
اعماق آب بود. با رها شدن وزنه، روحیه ای گرفت، 
از  کرد.  حل  را  خود  مشکالت  و  کرد  تازه  نفسی 
داشت،  خوبی  توان  مبارکه  فوالد  دیگر،  طرف 
تا  به ظرفیت رسید. سبا  زیادی کرد و سبا  هزینه 
تولید ۳۰ هزار  به  بود  وقتی در اختیار ذوب آهن 
تن در ماه هم رسید اما در واگذاری روز به روز رشد 

کرد و امروز هم از توسعه خوبی برخوردار است. 
پایدار  تامین  گفت:  آهنی  ذوب  پیشگام  این 
و  دست  آن  با  صنایع  که  است  معضلی  انرژی، 
به  آهن  ذوب  تولید  روش  می کنند.  نرم  پنجه 
گونه ای است که مصرف برق زیادی ندارد و حتی 
با نیروگاه های موجودش به شبکه سراسری کمک 
هم می کند اما کارخانه های مبتنی بر روش احیاء 
نیستند.  چنین  الکتریکی  قوس  کوره  و  مستقیم 
راه  ترین  ساده  خانگی،  بخش  برق  تامین  برای 
از دیدگاه مسئولین،قطع برق صنایع است.  حل 
با فرا رسیدن فصل زمستان،قطعی گاز هم ضربه 

شود.  می  وارد  تولید  بخش  بر  که  است  دیگری 
چرا به این وضعیت رسیدیم؟ این موضوع مهمی 
است که پرداختن به دالیل آن به صورت بنیادی 
سبب می شود، چنین رویکردهایی را دیگر شاهد 
تولید  دلیل شیوه  به  اصفهان  آهن  نباشیم. ذوب 
این  و  نیست  برخوردار  انرژی  یارانه  از  بلند  کوره 

موضوع تولید آن را تحت تاثیر قرار داده است.
نیز  جنگ  دوران  خصوص  در  قانونی  حمید 
هم  و  نیرو  اعزام  در  هم  کارخانه  این  گفت: 
داشت.  بسزایی  نقش  ها  جبهه  از  پشتیبانی 
را  الکتریکی  موتورهای  تعمیر  مثال  عنوان  به 
کاخانه  در  همچنین  و  اهواز  در  ذوب آهنی ها 
انجام می دادند. اگر موزه مانندی که در مهندس 
آزمایشگاه  ساختمان  در  ارتباطات  و  اتوماسیون 
و  دقیق  بسیار  قطعات  بنگرید،  را  است  مرکزی 
جبهه  خاطر  به  را  همه  که  دارد  وجود  تخصصی 
که  شدند  شهید  دوستان  از  بسیاری  اند.  ساخته 
یادشان تا همیشه گرامی و جاودان است. شهید 
بودند  شهیدی  اولین  آجدانی  دکتر  پدر  آجدانی 
که ما در نورد داشتیم. برای ذوب آهن کتاب های 
جامعه  اقشار  همه  تا  شود  نوشته  باید  بسیاری 
دارند.  اسالمی  ایران  در  را  صنعتی  چه  بدانند 
چندان  نه  روزی  در  اصفهان  آهن  ذوب  امیدوارم 

دور، به جایگاه شایسته خود برسد.



سراسر  در  فوالد  قیمت  که  می شود  پیش بینی 
جهان، با پایان یافتن رالی آن، در سال ۲۰۲۲ کاهش 
یابد، اما احتماال به دلیل امضای الیحه زیرساختی 
ایاالت متحده  در  بایدن، قیمت ها فعال  توسط جو 

افزایش یابد.
الزم به ذکر است که Fitch Solutions، در گزارش 
سال  در  فوالد  قیمت  خود  پیش بینی  خود،  اخیر 
۲۰۲۱ را از 9۲۰ دالر در هر تن، به 95۰ دالر در هر 
تن افزایش داد، اما انتظار می رود که این قیمت در 

سال ۲۰۲۲ به 75۰ دالر در هر تن کاهش یابد. 
این شرکت اظهار کرد: "پیش بینی ما برای کاهش 
قیمت ها در نیمه دوم سال، با افت قیمت در طول 
نیمه دوم سال ۲۰۲۱ در اروپا و آسیا محقق شد، در 
اکتبر  ماه  ابتدای  از  آمریکا،  در  فوالد  قیمت  حالی 

ثبات خود را آغاز کرده است."
بازیابی عرضه

فوالد  تولید  که  می رود  انتظار  عرضه،  سمت  در 
چین در سال ۲۰۲۲ پس از افت قابل توجه در مدت 
مشابه سال گذشته، از جوالی تا سپتامبر در نتیجه 
منظور  به  را  صنعتی  تولید  که  چین  انرژی  بحران 
کاهش فشار بر شبکه برق کاهش داد، اندکی بهبود 

یابد.
فیچ پیش بینی رشد تولید فوالد چین برای سال 
۲۰۲۱ نسبت به سال گذشته را از 9 درصد به ۲.5 
درصد، و برای سال ۲۰۲۲ از 7 درصد به 5 درصد 

کاهش داده است.
مداخله  که  آنجا  "از  داشت:  اذعان  شرکت  این 
دولت در بخش زغال سنگ به منظور کاهش بحران 
داریم که  انتظار  انجام شده است،  انرژی در چین 
تولید فوالد از کاهش شدید در سه ماهه سوم سال 

۲۰۲۱، شروع به بازیابی کند."
خارج از چین، ایاالت متحده در راه اندازی مجدد 
و  کووید-۱9  از  ناشی  اختالالت  دنبال  به  ظرفیت 
همتایان  از  توجهی  قابل  میزان  به  تولید،  کاهش 

جهانی عقب مانده است.
فیچ انتظار دارد در آینده عرضه بیشتری از سوی 
ماه های  طول  در  واردات  و  بازگردد  متحده  ایاالت 
آینده بهبود یابد و همچنین قیمت فوالد در این کشور 

در سال ۲۰۲۲ به تدریج تثبیت شود.
تقاضای فوالد چین

فیچ پیش بینی می کند رشد تقاضای فوالد چین 

از سوی صنعت ساخت و ساز در نیمه نخست سال 
یافته باشد.  ۲۰۲۱ به میزان قابل توجهی افزایش 
پروژه های  و  انجام  پروژه های در حال  که  در حالی 
زیرساختی عمومی جدید به افزایش تقاضای فوالد 
خواهد  کمک  تا ۲۰۲5  سال های ۲۰۲۲  طول  در 
کرد، این شرکت انتظار نداشت تاثیر تقاضای قوی 
که از تسریع بسته های محرک دولتی از آوریل ۲۰۲۰ 
به منظور حمایت از بهبود کشور پس از کووید نشات 

گرفت، در سال ۲۰۲۲ به بعد بازگردد.
و ساز  پروژه های ساخت  تکمیل  "با  فیچ گفت: 
دنبال  به  جدید  پروژه های  شدن  محدود  و  بزرگ 
تمرکز دولت چین بر محدود کردن خطوط اعتباری، 
احتماال تقاضای فوالد چین از سوی بخش ساخت و 

ساز در آینده کاهش یابد."
عالوه بر این، خطرات فزاینده ای برای بازار امالک 
چین به دنبال مشکالت مالی که شرکت اورگراند با 
آن مواجه است، وجود دارد. اگر مشکالت اورگراند 
به تعداد زیادی از توسعه دهندگان امالک چین که 
ممکن است به طور مستقیم در معرض آن نباشند، 
سرایت کند، تقاضای فوالد بیشتر با مشکل مواجه 

خواهد شد.
خوش بینی به تقاضای فوالد ایاالت متحده

به چشم انداز خود  فیچ نسبت  بر خالف چین، 
خوشبین تر  متحده  ایاالت  در  فوالد  تقاضای  برای 
زیرساختی  "طرح  کرد:  خاطرنشان  فیچ  است. 
همچنین  و  سنتی  زیرساخت های  شامل  بایدن 
از هشت  با هزینه های بیش  زیرساخت های جدید 

سال خواهد بود."
در کنار زیرساخت های سنتی مانند پل ها، بنادر، 
آب  تغییرات  بایدن  طرح  لوله،  خطوط  و  جاده ها 
پروژه ها  از  گسترده ای  طیف  طریق  از  را  هوایی  و 

پاک،  فناوری  پیشرفته،  تولید  برق رسانی،  شامل 
ایستگاه های شارژ وسایل نقلیه الکتریکی، پهنای 

باند و انرژی های تجدیدپذیر بررسی می کند.
تقاضای اروپا

همچنین انتظار می رود تقاضای فوالد اروپا پس 
به دلیل کووید-۱9  از سقوطی که در سال ۲۰۲۰ 

مشاهده شد، دوباره افزایش یابد.
ویژه  به  کنندگان،  مصرف  دارد  انتظار  فیچ 
وسایل  تولیدکنندگان  و  بزرگ  خودروسازان 
مقایسه  در  را  اروپایی  فوالد  آینده،  در  الکترونیک، 
با فوالد چینی، به دلیل میزان آالیندگی کمتر آن، 

ترجیح دهند. 
اروپایی عمدتًا  دلیل این امر این است که فوالد 
قوس  کوره های  در  که  است  کربنی  کم  فوالد 
الکتریکی با استفاده از ضایعات فلزی تولید می شود، 
در حالی که فوالد چینی عمدتًا در کوره  بلندهایی 
تولید می شود که به زغال سنگ کک و سنگ آهن 

نیاز دارند.
فیچ افزود: "ما همچنین انتظار داریم در سال های 
بومی سازی  را  بیشتری  تامین  زنجیره های  آینده، 
اروپا توسط  به مصرف بیشتر فوالد  کنیم که منجر 
صنایع پایین دستی غرب در مقایسه با صادرات چین 
شود. این امر با افزایش قیمت فوالد بین المللی که 

صادرات را جذاب تر می کند، تقویت می شود."
چشم انداز بلندمدت قیمت

فیچ دیدگاه خود را مبنی بر کاهش قیمت جهانی 
فوالد از سطح فعلی به طور میانگین 75۰ دالر در 
و 5۳5 دالر در هر تن طی  تن در سال ۲۰۲۲  هر 

سال های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲5 حفظ می کند. 
انتظار داریم که  فیچ اظهار کرد: "در نهایت، ما 
ترکیبی از کاهش رشد مصرف فوالد چین و افزایش 
تولید  افزایش  باعث  فوالد  جهانی  بازار  از  حمایت 
در  قیمت ها  کاهش  و  دیده  آسیب  کشورهای  در 

میان مدت شود.
انتظار می رود تقاضای فوالد داخلی چین در دهه 
آینده به طور کلی در مقایسه با دهه گذشته کاهش 
یابد، زیرا این کشور اقتصاد خود را از صنایع سنگین 
دور کرده و به سمت از سرگیری بخش خدمات تغییر 
مسیر می دهد. این امر قیمت داخلی فوالد در چین و 

از نظر میانگین جهانی را کاهش خواهد داد.
مترجم: مهسا نجاتی

پیش بینی کاهش قیمت فوالد در سال 2022

کربنـی  کـم  فـوالد  اروپایـی عمدتـًا  فـوالد 
اسـت کـه در کوره های قـوس الکتریکی با 
اسـتفاده از ضایعات فلزی تولید می شود، 
در حالـی کـه فـوالد چینی عمدتـًا در کوره  
بـه زغـال  کـه  تولیـد می شـود  بلندهایـی 
دارنـد. نیـاز  آهـن  سـنگ  و  کک  سـنگ 
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ماشاءا... سهراب نژاد
مدیرعامل شرکت فوالد زرند ایرانیان: 

حدود 45 درصد از قیمت شمش 
تولیدی،هزینه تامین زغال داخل است

ماشاءا... سهراب نژاد مدیرعامل شرکت فوالد 
زرند ایرانیان گفت : این شرکت در انتهای زنجیره 
تولید از معدن تا شمش و در بخش تولید شمش 
و  بلند  کوره  روش  به  فوالدسازی  کارخانه  دارای 

مشابه ذوب آهن اصفهان است که با برخورداری 
در  بیلت  شمش  تن  میلیون   1.7 ظرفیت  از 
با  تن،کک  هزار  هشتصد  حدود  به  نیاز  سال 
به  با توجه  بندی 80-۲5 میلیمتر دارد که  دانه 
ریزدانگی های حاصل از تولید کک در کک سازی 
و در مسیر شارژ کک به کوره بلند که بالغ بر ۲0 
درصد می باشد، حداقل برای رسیدن به ظرفیت 
نیاز  کک  تن  میلیون  یک  حدود  به  فوالد  کامل 

دارد.  
کک سازی  واحد  دو  با  طرفی  از   : افزود  وی 
400 هزارتنی و 800 هزار تنی که در اختیار دارد 
نیاز به حدود  برای جمعًا 1.۲ میلیون تن کک، 
1.8  میلیون تن زغالسنگ کنسانتره کک شو و 
به تبع آن حدود ۳.5  میلیون تن زغال خام دارد. 
البته این زغال خام باید دارای کیفیت الزم برای 
پالستومتری،  پارامترهای  و  بوده  شوندگی  کک 
گوگرد و خاکستر آن در نرم استاندارد تولید قرار 
داشته باشد. از آنجا که طی سالیان دراز گذشته 
کیفیت  از  برخوردار  داخل  تولیدی  زغال  هرگز 
مناسب و حاوی پارامترهای کک شوندگی نبوده 
ایرانیان  زرند  فوالد  و  اصفهان  آهن  است،ذوب 
نیاز به واردات زغال خارجی دارند که تامین زغال 
داخل و خارج بدون هیچگونه یارانه دولتی یکی 

از معضالت پر هزینه ای بوده که حداقل 40 تا 45 
درصد قیمت شمش تولیدی را تشکیل می دهد. 
خارجی،  زغال  قیمت  که  اخیر  ماه های  ویژه  به 
افزایش قابل مالحظه ای پیدا کرده و زغال داخل 
کیفیت  بهبود  به  توجهی  کوچکترین  بدون  نیز 
افزایش قیمت  از زغال خارج مشمول  تبعیت  با 
بی رویه گردیده است، این مشکل بیشتر خود را 

نشان می دهد. 
کرد:  تصریح  ایرانیان  زرند  فوالد  عامل  مدیر 
ادامه کار فوالدسازی های مبتنی بر کوره بلند با 
حجم اشتغال باال در گرو حمایت دولت از مقوله 
متاسفانه  که  است  داخلی  مناسب  زغال  تأمین 
خصوص  این  در  توجهی  قابل  حرکت  شاهد 
نمی باشیم. بدیهی است که با وجود ذخایر قابل 
خواص  با  زغال  تن  میلیارد   1.5 حدود  توجه 
راه  مملکت،دو  معادن  در  کک  شوندگی  نسبی 
باید  محترم  مسئولین  ندارد،یا  وجود  بیشتر 
منابع  از  برخورداری  با  و  بزنند  باال  را  آستین 
دولتی و توان باالئی که دارند رأسًا، کار اکتشاف 
که  دهند  اجازه  یا  دهند  انجام  را  استخراج  و 
محیطی  در  خصوصی  بخش  سرمایه گذاران 
سرشار از حس همراهی و مساعدت به این مهم 

بپردازند. 

اف ذوب را �نمی دهد الی که ک�ف ز�ن

زغــال ســنگ از جملــه مــواد معدنــی اســت کــه در دنیــا بــه صــورت عمــده در تولیــد بــرق مصــرف مــی شــود، بعــد 
از آن بیشــترین مصــرف ایــن مــاده معدنــی در فوالدســازی و صنایــع ســیمان اســت.این در حالــی اســت کــه در ایــران، 
ذوب آهــن اصفهــان و فــوالد زرنــد ایرانیــان خریــدار عمــده زغــال ســنگ هســتند امــا بــه واســطه کیفیــت نســبتًا پاییــن 
زغــال ســنگ داخلــی، ایــن شــرکت ها مجبــور بــه واردات و تامیــن بخشــی از نیــاز خــود از منابــع خارجــی هســتند کــه 
آن هــم دغدغــه هــای خــاص خــودش را دارد. کارشناســان و فعــاالن ایــن حــوزه ضمــن تاکیــد بــر ضــرورت خــروج از نــگاه 
ســنتی بــه معــادن زغــال ســنگ و ورود بــه معدنــکاری مکانیزه،بــر توســعه ایــن صنعــت در راســتای افزایــش اشــتغال و 

بهــره گیــری از ایــن مــاده خــام در تولیــد فوالد،بجــای گاز و مشــتقات نفتــی تاکیــد دارنــد. 
تنــی چنــد از صاحــب نظــران عرصــه صنعــت و معدن،کــم و کیــف تولیــد و مصــرف ایــن مــاده معدنــی را در گفتگــو بــا 

فــوالد مــورد کنــکاش قــرار دادنــد. 
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دوم  مسیر  در  داد:  ادامه  مسئول  مقام  این   
را  الزم  مشوق های  محترم  مسئولین  است  الزم 
اطمینان  با  تا  کنند  فراهم  سرمایه گذاران  برای 
این  در  گام  امر،آنها  متولیان  بی دریغ  از حمایت 

عرصه پرهزینه بگذارند. 
از  وی خاطر نشان کرد: استخراج زغالسنگ 
که  مکانیزه  سیستم  با  کشور  زمینی  زیر  معادن 
بتواند ضامن کمیت و کیفیت بهتر باشد نیازمند 
است  تومانی  میلیارد  هزار  چند  سرمایه گذاری 
مزایده های  تنظیم  در  اول  درجه  در  بایستی  که 
یکسویه  از  سرمایه گذاران  به  معادن  واگذاری 
محترم  مسئولین  و  شود  پرهیز  شدت  به  نگری 
و  تحریم  از  ناشی  محدودیت های  در  را  خود 
تهیه  و  مالی  تأمین  بر  حاکم  مشکل  شرایط 
همراه  هزینه،  و  زمان  نظر  از  خارجی  تجهیزات 
کم  جهت  در  و  بدانند  سرمایه گذار  شریک  و 
کردن مقررات مخل تولید که عمومًا در مزایده ها 
یا  موجود  اختیارات  از  استفاده  با  است  مرسوم 
کسب اختیارات الزم همه توان خود را مصروف 
مزایده ها  تنظیم  نمایند.  سرمایه گذار  از  حمایت 
سرمایه گذار  که  باشد  نحوی  به  باید  قراردادها  و 
از  حاصل  جرائم  و  تضامین  اسیر  راه،  انتهای  تا 
دیرکردی که از طریق شرایط خاص تحریم و سایر 
در  تقصیری  و  شده  تحمیل  وی  به  محدویت ها 

رخداد آن ندارد،نگردد.
اگر  دولت  حال  هر  به  گفت:  نژاد  سهراب 
مراعات  با  حداقل  نمی کند  سرمایه گذاری 
آنها  که  کند  فراهم  را  زمینه ای  سرمایه گذار، 
جرأت حضور در این عرصه را پیدا کنند و کسانی 
که از قبل سرمایه گذاری کرده  و بار مشکالت را 
تحمل  غیرقابل  تنگناهای  با  می کشند  دوش  به 
پشیمانی  و  سردرگمی  دچار  و  نشده  مواجه 

نگردند. 
تنگنای  از  بخواهیم  اگر  داشت:  اظهار  وی 
زغال  به  نیاز  و  داخل  زغال  کمبود  از  حاصل 
را در تسهیل  باید عزم دولت  خارج عبور کنیم 
مزایده های سرمایه گذاری شاهد باشیم که نشان 
داده شود قصد تشویق جدی کسانی را دارد که 
از  قدری  تا  بسته اند  را  همت  کمر  زمینه  این  در 

وابستگی به خارج از کشور کاسته شود.  

محمد جعفر صالحی
معاون خرید ذوب آهن اصفهان : 

حمایت از معادن زغال،عمری به قدمت 
ذوب آهن دارد

محمد جعفر صالحی معاون خرید ذوب آهن 
در  فوالد  صنایع  مشکالت  تشریح  در  اصفهان 
سنگ  زغال  گفت:  خود  نیاز  مورد  زغال  تامین 
نیازمند  که  کنورتور  بلند-  کوره  تولید  روش  در 
در  دارد.  کاربرد  است،  متالورژی  کک  مصرف 
ایران، در حال حاضر ذوب آهن اصفهان و فوالد 
تولید  برای  بلند  کوره  سیستم  از  ایرانیان  زرند 
فوالد استفاده می کنند. لذا این موضوع،مشکل 

همه صنایع فوالدسازی کشور نیست. 
زغال  تولید  که  سال هاست  داد:  ادامه  وی 
سنگ داخلی در محدود 1.5 تا 1.7 میلیون تن 
نیاز  مورد  سنگ  زغال  که  حالی  در  دارد  نوسان 
واحدهای کک سازی فعلی، بدون در نظر گرفتن 
حال  در  که  اصفهان  آهن  ذوب   ۲ شماره  باتری 
بازسازی است، ۳.6 میلیون تن است. اگر فرض 
کنیم که ۲5 درصد از این تناژ که الزامًا باید برای 
پوشش فقر کیفی ذاتی زغال سنگ داخلی وارد 
شود یعنی ۲.7 میلیون تن باید در داخل تولید 
با شرایط فعلی حدود 1.۲ میلیون تن  شود که 
کسری وجود دارد. از سال ۹7 با افزایش قیمت 

فوالد  شمش  با  آن  ارتباط  دلیل  به  سنگ  زغال 
خوزستان،حاشیه سود شرکت های تولیدکننده 
زغال سنگ داخلی به نحو قابل توجهی افزایش 

پیدا کرد اما دریغ و افسوس از رشد تولید... 
خود  های  صحبت  از  دیگر  بخش  در  صالحی 
افزایش  به محض  این سوال که چرا  به  پاسخ  در 
با  هم  داخلی  زغال  قیمت  جهانی،  قیمت های 
اظهار  یابد؟  می  افزایش  متفاوت  کیفیت  وجود 
داشت: متاسفانه نهضتی به راه افتاده که قیمت 
زغال  قیمت  به  توسل  با  را  داخلی  سنگ  زغال 
افزایش  قدرت  های  البی  با  و  وارداتی  سنگ 
دهند. زغال سنگی که گوگرد آن به طور متوسط 
 CSR وارداتی،  سنگ  زغال  برابر  دو  حداقل 
آن  خاکستر  و  آن  از  کمتر  واحد   ۲0 حداقل  آن 
و  آن  از  بیش  متوسط  طور  به  واحد   4 از  بیش 
زغال  برابر  دو   Na۲O+K۲O حالت  بهترین  در 
زغال  این  با  تولیدی  کک  است.  وارداتی  سنگ 
سنگ مصرف 650 کیلو بر تن در کوره بلند دارد 
که با نرم جهانی حداقل 150 تا ۲00 کیلو تفاوت 
دارد. با احتساب 150 کیلو مصرف کک مازاد بر 
نرم، برای تولید فقط ۲.5 میلیون تن چدن، بالغ 
بر 4500 میلیارد تومان هزینه تحمیل می نماید. 
وی افزود: خسارات وارده به نسوز باتری های 
کک سازی، کاهش راندمان کوره بلند، هدر رفت 
با  کک  گوگرد  تجمیع  کوره،  مصرفی  اولیه  مواد 
گوگرد مواد آهن دار، تولید چدن با گوگرد خارج 
از نرم و تحمیل هزینه های گوگرد زدایی بخشی 
زغال  این  مصرف  است.  آن  مصرف  آسیب  از 
سنگ،نه از سر رضا و رغبت، بلکه از باب حمایت 
دارد.  آهن  ذوب  عمر  به  قدمتی  که  است  هایی 
نداشتن  نمک  مثابه  به  ها،  حمایت  این  گرچه 

دست، هرگز قدر دانسته نشد.
صالحی در تشریح حمایت های ذوب آهن از 
آهن  ذوب  نام  کرد:  عنوان  کشور  زغال  معادن 
چنان  سنگ،  زغال  معادن  ویژه  به  و  معادن  با 
سمنان،  و  مازندران  کرمان،  در  که  شده  عجین 
های  شرکت  نام  از  بهتر  را  آهن  ذوب  نام  مردم 
تولید کننده زغال سنگ می شناسند. حمایت 
زغال  معادن  عمر  به  قدمتی  ذوب آهن،  های 
سنگ دارد و هرگز از این حمایت ها دریغ نکرده 
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و به طور قطع و یقین از جانب ذوب آهن اصفهان 
هم  جرأت  به  حتی  و  یافت  نخواهد  قطع  هم 
چراکه  یافت  نخواهد  هم  کاهش  گفت،  می توان 
منافع  را  خود  اول  رسالت  اصفهان  آهن  ذوب 
ملی و نگرش همه جانبه به زنجیره تولید می داند 
قرار  بعدی  اولویت  در  بودن  اقتصادی  بنگاه  و 

خواهد داشت.
وجود  با  اصفهان  آهن  ذوب  کرد:  تاکید  وی 
همیشگی  دغدغه  نقدینگی،  مشکالت 
بار  کرد.  مرتفع  را  سنگ  زغال  قیمت گذاری 
میلیارد   ۲000 بر  بالغ  تغییر  این  از  ناشی  مالی 
افزایش  صورت  در  که  چرا  است.  شده  تومان 
سال  در  سنگ  زغال  قیمت  درصد   50 سالیانه 
در  رسید.  می  تومان   ۲000 حدود  به   1400
بالغ   1400 سال  در  قیمت  میانگین  که  حالی 
تومان  ماه ۳660  آبان  و قیمت  تومان  بر ۳۲00 
بوده است. ذوب آهن اصفهان دین خود را بارها 
زغال  قیمت  افزایش  با  است.  کرده  ادا  بارها  و 
دولت  سیاست های  از  ناشی  وارداتی،  سنگ 
تولید  های  شرکت  استرالیا،  با  برخورد  در  چین 
کننده زغال سنگ داخلی، گذشته را فراموش و 
پشت پا به همه روابط حسنه تجاری زده و ارسال 
کاهش  رهگذر  از  تا  داده  کاهش  را  سنگ  زغال 
قیمت  پذیرش  برای  حداکثری  فشار  موجودی، 

وارد شود. 
 

محمد علی عالئی
مدیر بخش تولیدات کک و شیمیایی 

ذوب آهن اصفهان: 
تامین زغالسنگ ذوب آهن،صرفه جویی 30 
هزار متر مکعبی گاز طبیعی را به دنبال دارد
محمد علی عالئی مدیر بخش تولیدات کک و 
شیمیایی ذوب آهن اصفهان گفت : عمده فوالد 
در  شود.  می  تولید  بلند  کوره  روش  به  دنیا  در 
کوره بلند از کک ) Coke ( جهت عملیات احیاء 
سنگ آهن، ایجاد گرما و ایجاد بستر نگهدارنده 
چه  شود. اگر  می  استفاده  کوره  داخل  در  مواد 
هر ماده کربنی می تواند به عنوان احیاء کننده 
و تامین کننده گرما در کوره بلند استفاده شود، 
اما فقط ترکیب کک است که می تواند در دمای 

نموده  حفظ  را  خود  استحکام  بلند،  کوره  باالی 
ایجاد کند. در کوره  برای حرکت مواد  و بستری 
بلندها از موادی مانند گاز طیبیعی، تزریق پودر 
 ،PCI )Pulverized Coal Injection( زغال 
کک  مصرف  کاهش  جهت  نیز  و...  مازوت 
در  کک  مصرف  توان  نمی  اما  می شود  استفاده 

کوره بلند را حذف نمود. 
مواد  و  کک  تولیدات  بخش   : داد  ادامه  وی 
ذوب  در  تولیدی  های  بخش  از  یکی  شیمیایی 
آهن اصفهان است که وظیفه تامین کک مصرفی 
کوره بلند ها را به عهده دارد. در این بخش زغال 
سنگ از منابع داخلی و خارجی تامین و پس از 
آماده سازی در کوره های تولید کک شارژ و در 
محیطی عاری از اکسیژن و در دمای باال حرارت 
نام  به  ترکیبی  آن  فرار  با خروج مواد  و  بیند  می 
احداث  فلسفه  اگرچه  گردد.  می  تولید  کک 
ماهیت  علت  به  اما  است  کک  تولید  بخش  این 
فرآیند، ترکیبات جانبی دیگری از قبیل گاز کک، 
سولفوریک،  اسید  آمونیوم،  سولفات  قطران، 
تولوئن،  بنزن،  قبیل  از  نفتی  ترکیبات  و  گوگرد 

زایلین و.... نیز تولید می گردد.
اصفهان  آهن  : در ذوب  اظهار داشت  عالئی 
کوره های  از  ای  مجموعه  به   ( باطری  عدد  سه 
می شود(  گفته  هم،باطری  کنار  در  کک  تولید 
دارد.  وجود  کک  به  سنگ  زغال  تبدیل  برای 

باطری  متری،   5 کوره   58 با  یک  شماره  باطری 
شماره دو با 7۲ کوره 5 متری ) که فعال متوقف 
آن  بازسازی  مناقصه  برگزاری  درحال  و  است 
هستیم ( و باطری شماره سه با 74 کوره 7 متری 
 ،450 ترتیب  به  تولید  اسمی  ظرفیت  دارای 
در  لذا  می باشد،  سال  در  تن  هزار   ۹00 و   550
 1,۳50,000 ظرفیت  فعلی  شرایط  در  مجموع 
تن تولید کک و در آینده نزدیک با ساخت باطری 
شماره دو ظرفیت تولید کک به 1,۹00,000 تن 
کشور  در  که  است  حالی  در  این  رسید.  خواهد 
عالوه بر ذوب آهن یک میلیون و ۲50 هزار تن 
در زرند و 400 هزار تن در طبس ظرفیت تولید 
در  مجموع  در  بنابراین  است.  شده  ایجاد  کک 
کشور۳,۳00,000 تن ظرفیت تولید کک وجود 
تبدیل  جهت   1.4 ضریب  احتساب  با  که  دارد 
تن  میلیون   5 به  حدودًا  سالیانه  کک  به  زغال 
کنسانتره زغال سنگ نیاز داریم. در صورتی که 
در کشور حدود 1,700,000 تن کنسانتره زغال 
تولید  کسری  تن   ۳,۳00,000 و  می شود  تولید 

وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه در سالیان اخیر در کشور 
توسعه  و  اکتشاف  جهت  الزم  گذاری  سرمایه 
کک  ظرفیت  با  زمان  هم  سنگ  زغال  معادن 
تولید  توازن   : گفت  است،  نشده  انجام  سازی 
کنسانتره زغال و مصرف آن به هم خورده و تامین 
مشکل  کنندگان  تولید  برای  داخلی  زغالسنگ 
شده است، به همین دلیل تولید کنندگان هم به 
جهت کمبود تولید و هم به جهت کیفیت پایین 
زغال سنگ های داخلی مجبور هستند مقداری 
زغال سنگ از خارج از کشور تامین نمایند و ارز 
زیادی نیز از این ناحیه از کشور خارج می شود، 
لذا ضرورت دارد دولت یا بخش خصوصی جهت 
افزایش تولید کنسانتره زغال چاره ای بیندیشند 

تا توازن تولید و مصرف ایجاد گردد.
نرود  یادمان  داشت:  اظهار  همچنین  وی 
سنگ  زغال  معادن  همچنین  و  صنایع  توسعه 
زیرا  است  شده  عجین  اصفهان  ذوب آهن  نام  با 
با  معادن  و  بوده  مادر  صنایع  جزء  کارخانه  این 
برداری  بهره  به  و  یافتند  توسعه  آن  اندازی  راه 
های  مشتری  کنونی  شرایط  در  اما  رسیدند. 
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و  دارد  وجود  معادن  تولیدی  مواد  برای  زیادی 
به  پایبندی  عدم  و  آهن  ذوب  کردن  فراموش 

تعهدات آن، بی مهری است.
ذوب آهن  فقط  گذشته  در  کرد:  بیان  عالیی 
و  بود  سنگ  زغال  کننده  مصرف  اصفهان 
شرایط  با  زغال  و  شد  نمی  انجام  نیز  صادرات 
معادن  توسط  آهن  ذوب  قبول  مورد  کیفی 
تامین می شد اما در حال حاضر به دلیل کمبود 
نموده  افت  سنگ  زغال  کیفیت  سنگ،  زغال 
گوگرد  خاکستر،  رطوبت،  مانند  پارامترهایی  و 
زغال  پایین  کیفیت  می باشد.  نرم  از  خارج  و... 
سنگ عالوه بر ایجاد مشکالت در فرآیند تخلیه 
زغال سنگ و تولید و مصرف کک در کوره بلند 
را افزایش داده و روی کیفیت چدن تولیدی نیز 
واحد  اندازی  راه  با  دیگر  طرف  از  است.  موثر 
کک  به  بلند  کوره  اصفهان،  آهن  ذوب  در   PCI
است  حالی  در  این  دارد  نیاز  باالتری  کیفیت  با 
که کیفیت پایین زغال های داخلی روی کیفیت 
پودر  تزریق  عمال  و  گذاشته  تاثیر  تولیدی  کک 
زغال در کوره بلندها را با مشکل مواجه می کند. 
به عنوان مثال یک درصد افزایش خاکستر زغال 
 ) CSR ( سه درصد مقاومت مکانیکی گرم کک

را کاهش می دهد.
عمده  آهن  ذوب  در   : کرد  نشان  خاطر  وی 
به  و  شود  می  تامین  سنگ  زغال  از  انرژی 
دریافت  انرژی  سوبسید  آهن  ذوب  دلیل  همین 
گازی  کک،  تولید  فرآیند  در  همچنین  نمی کند. 
تولید   )  Coke Oven Gas  ( کک  گاز  نام  به 
می شود که ارزش حرارتی آن نصف ارزش حرارتی 
فرآیندی  های  گاز  از  یکی  و  بوده  طبیعی  گاز 
آهن اصفهان می باشد. در حال حاضر در  ذوب 
متر مکعب در ساعت  باطری ها حدود 60 هزار 
 ۳0 جویی  صرفه  که  می گردد  تولید  کک  گاز 
دارد.  دنبال  به  را  طبیعی  گاز  مکعبی  متر  هزار 
گاز  تامین  مشکل  با  کشور  که  سرما  فصل  در 
طبیعی مواجه است این گاز هم می تواند مصرف 
بخش  توقف  از  هم  و  دهد  کاهش  را  طبیعی  گاز 
آگلومراسیون،  قبیل  از  آهن  ذوب  تولیدی  های 

نیروگاه ها، نوردها و.... جلو گیری کند.
اشاره  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 

و  نیست  توقف  قابل  سازی  کک  فرآیند   : نمود 
تامین کمی و کیفی زغال از ملزومات خط تولید 
عدم  دلیل  به  جاری  سال  در  است،  بخش  این 
تامین زغال سنگ مجبور به کاهش تولید شدیم 
و در شرایط کنونی نیز زغال سنگ خارجی با 40 

درصد در شارژ زغال استفاده می شود.
جمله  از  را  زغال  صادرات  مسئول  مقام  این 
در   : کرد  تصریح  و  خواند  آهن  ذوب  معضالت 
نیاز  سنگ  ذغال  به  داخلی  صنایع  که  جائی 
دارند، دولت در راستای حمایت از تولید داخلی 
نیاز است با ساز و کارهای مناسب مانع صادرات 

ذخایر معدنی کشور شود.
 

رمضان کریتی مدیرعامل شرکت زغال سنگ
 پروده طبس :

ضرورت توسعه معدنکاری مکانیزه در 
معادن زغال ایران

رمضان کریتی مدیرعامل شرکت زغال سنگ 
معدنکاری  اینکه  وجود  با  گفت:  طبس  پروده 
زغال سنگ در ایران پیشینه ای قدیمی دارد، با 
این حال علیرغم گذشت چندین دهه فعالیت، 
استخراج زغال سنگ همچنان به شکل سنتی 
با  ایران  سنگ  زغال  معدن  تنها  دارد.  تداوم 
فعالیت تمام مکانیزه، متعلق به این شرکت و در 
منطقه معدنی پروده طبس واقع است. مقایسه 
عملکرد این شرکت در حوزه استخراج و فرآوری 
شرکت های  سایر  با  آن  مقایسه  و  سنگ  زغال 
مکانیزه  معدنکاری  تفاوت  کشور،  زغالی  مطرح 
شرکت  نماید.  می  آشکار  خوبی  به  را  سنتی  و 
از  اینکه  وجود  با  طبس  پروده  سنگ  زغال 
مجموعه  سایر  مشابه  یا  و  کمتر  معدنی  ذخیره 
ها بهره مند است، اما به لطف فناوری مکانیزه، 
بزرگترین  با اختالف فراوان در هفت سال اخیر 
نحوی  به  است  ایران  سنگ  زغال  کننده  تولید 
از تولید  که به تنهایی سهم حدود 40 درصدی 

داخلی را در اختیار دارد.
اخیر  سال های  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ایران  برنامه هایی برای ساماندهی معادن زغالی 
و  واقعی  نمود  کنون  تا  البته  که  شده  مطرح 
عملیاتی پیدا نکرده و عماًل تغییری در وضعیت 

موجود ایجاد نکرده است، افزود: کشور ما چه در 
حوزه نیروگاهی و چه در بحث فوالد کوره بلند، 
کشور  فعلی  تولید  و  دارد  نیاز  سنگ  زغال  به 
دهد.  می  پوشش  را  نیاز  این  سوم  یک  حدود 
راهکار تأمین نیاز، توسعه معدنکاری به خصوص 
به صورت مکانیزه است تا با جهش تولید، نه تنها 
به تأمین خوراک مورد نیاز صنایع داخلی بتوان 
های  فرصت  به  نیز  نگاهی  بلکه  بود،  امیدوار 

صادراتی زغال کیفی ایران داشت.
طبس  پروده  سنگ  زغال  شرکت  مدیرعامل 
استراتژی  نبود  رسد  می  نظر  به  کرد:  تصریح 
نبودن  مشخص  زغالی،  معادن  حوزه  در  مدون 
راهبردهای میان مدت و بلند مدت در این زمینه 
گردیده  باعث  دولت،  مناسب  حمایت  عدم  و 
الزم  جذابیت  با  بخش  این  در  گذاری  سرمایه 
همراه نباشد. بهترین، مؤثرترین و زودبازده ترین 
شکل  به  معادن  توسعه  گذاری،  سرمایه  روش 
مکانیزه است که تحقق آن هم با توجه به هزینه 
طریق  از  دولت  پشتیبانی  به  منوط  باال،  اولیه 
سرمایه  های  مشوق  و  حمایتی  های  بسته  ارائه 
میزان  تنها  نه  صورت،  این  در  که  است  گذاری 
یافت،  خواهد  افزایش  معدنی  ماده  این  تولید 
و  یافته  توسعه  نیز  معادن  های  زیرساخت  بلکه 
قابل  بهبود  کار،  نیروی  و  معادن  ایمنی  ویژه  به 

مالحظه ای خواهد داشت. 
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این مقام مسئول خاطر نشان کرد: پهنه زغالی 
طبس حدود 76 درصد ذخایر زغال سنگی کشور 
با توجه به حجم و  را در خود جای داده است و 
برای  ای  مالحظه  قابل  پتانسیل  ذخایر،  شرایط 
آمار  اساس  بر  داشت.  خواهد  کشور  نیاز  تأمین 
سال  در  ایران،  سنگ  زغال  انجمن  شده  اعالم 
شوی  کک  سنگ  زغال  کنسانتره  تولید   1۳۹۹
کک  صنایع  نیاز  مورد  خوراک  عنوان  به  کشور 
و  میلیون  )یک  تن   1،750،000 حدود  سازی، 
750 هزار تن( بوده است که سهم معادن منطقه 
طبس از این تولید بالغ بر 50 درصد بوده است. 
در  نمودار،  این  اساس  بر  کرد:  بیان  کریتی 
حال حاضر ۳،450،000 تن )۳ میلیون و 450 
هزار تن( ظرفیت کک سازی آماده بهره برداری 
این  خوراک  تأمین  که  دارد  وجود  ایران  در 
ظرفیت ها، مستلزم عرضه سالیانه 4،8۳0،000 
تن )4 میلیون و 8۳0 هزار تن( کنسانتره زغال 
سنگ کک شو است و این در حالی است که بر 
اساس آمار تولید 1،750،000 تنی یک میلیون 
و 750 هزار تن( سال 1۳۹۹، کک سازی کشور 
 ۳( تنی   ۳،080،000 حداقل  خوراک  کسری  با 
با  میلیون و 80 هزار تن( در سال مواجه است. 
توجه به شاخصه های کیفی خوراک کک سازی 
که ناگزیر از واردات است، چنانچه سهم واردات 
میلیون  یک  خوراک  کسری  از  سنگ  زغال 
لحاظ گردد، تأمین سالیانه ۲،080،000 تن )۲ 
نیاز،  تتمه خوراک مورد  میلیون و 80 هزار تن( 
 5( تنی   5،000،000 حداقل  افزایش  مستلزم 
در  کشور  سنگ  زغال  استخراج  تن(  میلیون 

سال است.
تحلیلی،  بررسی  این  به  توجه  با  گفت:  وی 
توسعه  زمینه  در  جامعی  ریزی  برنامه  چنانچه 
معدنکاری صورت گرفته و راهکارهای حمایتی و 
تشویقی الزم برای تحقق این امر عملیاتی گردد، 
داخلی  صنایع  نیاز  تأمین  به  توان  می  تنها  نه 
ایجاد  باعث  تولید  افزایش  بلکه  بود،  امیدوار 

فرصت های صادراتی خواهد شد. 

سعید صمدی دبیر انجمن زغالسنگ ایران : 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان زغال، از 

یارانه انرژی بی نصیب هستند
حدود  زغال  تولید  گفت:  صمدی  سعید 
آغاز  فوالد  تولید  با  همزمان  که  است  سال   50
فوالد،  مجموعه  پیش  سال   ۳5 تا  است.  شده 
اداره  پکیج  صورت  به  سنگ  زغال  و  سنگ آهن 

می شدند و هر دو در یک مجموعه به نام شرکت 
ملی فوالد ایران قرار داشتند و قیمت های آنها به 
صورتی تعدیل می شد که سرمایه گذاری در حوزه 
زغال سنگ و سنگ آهن استمرار داشته باشد. 
و  سنگ  زغال  معادن  سازی،  خصوصی  از  بعد 
سنگ آهن از مجموعه فوالد جدا شدند. معادن 
به  و  داشتند  باالیی  سود  حاشیه  آهن،  سنگ 
اما  شدند  تبدیل  بورسی  سودده  های  شرکت 
تمام  قیمت  اینکه  لحاظ  به  سنگ  زغال  معادن 
شده در کشور باالست، به سمت کوچکتر شدن 
سال   10 در  نیافتند.  توسعه  و  کردند  حرکت 
توجه  قابل  جهش  سنگ  زغال  تولید  در  اخیر 
حوزه  این  در  گذاری  سرمایه  زیرا  نداشته ایم 

انجام نگرفته است. 
قیمت  گذاری،  قیمت  معیارهای  افزود:  وی 
جهانی زغال سنگ است و این نرخ در مارک های 

Scientific-Cultural-Social Magazine
Esfahan Steel Company

49 شماره 272     دی و بهمن 1400



مختلف، متفاوت است. در حالت کلی سه مارک 
که  پرمیوم  یکی  است.  موجود  سنگ  زغال 
حدود  حاضر  حال  در  و  دارد  را  قیمت  باالترین 
۳50 دالر بوده و قباًل تا 600 دالر هم بود. مارک 
سیمی  مارک  و  است  دالر   ۲80 حدود  هارد 

سوفت که حدود ۲00 دالر است. 
کرد:  تصریح  ایران  سنگ  زغال  انجمن  دبیر 
های  شرکت  مجموعه  پیش  سال   ۳ حدود 
تولیدکننده زغال سنگ، وزارت کار، وزارت صمت 
و مصرف کننده های زغال سنگ که در رأس آنها 
ذوب آهن اصفهان است در کنار یکدیگر به یک 
فوالد  شمش  درصد   ۲6.5 عنوان  تحت  فرمول 

رسیدند. 
زغال  صادرات  به  ادامه  در  مسئول  مقام  این 
سنگ پرداخت و خاطرنشان کرد: در مورد بحث 
در  سنگ  زغال  بازرگانی  تراز  صادرات  و  واردات 

ایران بسیار منفی است. 
برای  خوراک  بهترین  داشت:  اظهار  صمدی 
مصرف سیستم های کوره بلند، تامین 80 درصد 
وارداتی  دیگر  درصد   ۲0 و  داخلی  منابع  از  نیاز 
است. اگر بیش از این سقف واردات انجام شود، 

ناشی از کمبود تولید است.
وی در پاسخ به این سوال که چه میزان پروانه 
بهره برداری داریم و تا چه دوره ای جوابگو است، 
چنین گفت: کشور ما 14 میلیارد تن ذخیره زمین 

شناسی زغال سنگ دارد و به دلیل اینکه در 50 
سال اخیر در زمینه اکتشاف زغال کار نکرده ایم 
به نسبت ذخیره زمین شناسی، ذخیره قطعی ما 
پایین تر است ولی همین ذخیره قطعی اکتشاف 
اگر  که  است  تن  میلیارد   1.۲ شو  کک  شده، 
تامین  را  کشور  نیاز  مورد  زغال  کل  ما  باشد  قرار 
کنیم چیزی حدود 150 سال دیگر زغال سنگ 
داریم. در رابطه با پروانه های بهره برداری در حال 
حاضر ظرفیت اسمی پروانه ها، ساالنه حدود 1۲ 
میلیون تن زغال خام است در حالی که اگر 70 یا 
80 درصد این ظرفیت اسمی هم استخراج شود، 
ما هیچ نیازی به واردات نداریم اما ظرفیت واقعی 
تولید ما تقریبًا حدود ۳ میلیون و ۳00 هزار تن 

است. 
وی درخصوص حمایت های دولت از مجموعه 
ایران در 50 سال  نیز افزود:  زغال سنگ کشور 
و  گاز  در  را  خود  انرژی  مصرف  سبد  کل  اخیر، 
درصدی   ۹0 یارانه  یک  و  نهاده  نفتی  مشتقات 
هم به این سبد انرژی داده است. طبیعتًا کسی 
نمی رود،  زغال  حوزه  در  سرمایه گذاری  سراغ 
زیرا در بخش زغال، یارانه ای وجود ندارد. با این 
حال دولت مطرح کرده که در آینده نزدیک بیش 
از 80 درصد نیاز داخلی را نمی توانند باز تولید 
زغال  نظیر  مشتقات  سایر  شرایط  این  در  کنند. 

باید مورد حمایت قرار گیرد. 
گفت:  ایران  زغالسنگ  انجمن  دبیر 
به  فوالدسازان  سنگ،  زغال  مصرف کنندگان 
روش کوره بلند هستند. در سیستم های احیاء 
همراه  یارانه  درصد   ۹0 با  انرژی  نرخ  مستقیم، 
اما ذوب آهن چون زغال مصرف می کند،  است 
با  را  خود  زغال  از  بخشی  و  گیرد  نمی  یارانه ای 
قیمت جهانی وارد می کند، لذا دولت باید تعادل 
های  سیستم  سراغ  به  کند. اگر  ایجاد  عدالت  و 
زغال سنگ برویم، به همان نسبت که زغال سنگ 
افزایش تولید پیدا می کند، اشتغال رشد کرده و 
فرصت های صادرات گاز نیز فزونی می یابد. دولت 
باید هم به مصرف کنندگان زغال سنگ و هم به 
در  که  جویی  صرفه  نسبت  به  آن  تولیدکنندگان 
حامل های انرژی دارند، یارانه اختصاص دهد زیرا 

آنها بخشی از صرفه جویی را بازمی گردانند. 

کیوان جعفری طهرانی،تحلیلگر ارشد بازارهای 
بین المللی سنگ آهن و فوالد : 

اکتشاف و استخراج زغالسنگ در ایران، به 
ذوب آهن اصفهان برمی گردد

اساس  بر  گفت:  طهرانی  جعفری  کیوان 
صادرات  وضعیت  از  که  اطالعاتی  و  یافته ها 
در  می کنم  کسب  هفتگی  صورت  به  کشتی ها 
صادراتی  کشتی های  گذشته،  یکسال  طول 
طرف  از  معمواًل  و  بودند  شمار  انگشت  زغال، 
بخش خصوصی،این محصول صادر شده است.
حجم کل صادرات زغال سنگ کشور حداقل از 
ابتدای سال 1400 تاکنون از عدد 100 هزار تن 

تجاوز نکرده است. 
ترمینال  بزرگترین  از  بازدید  تجربه  افزود:  وی 
صادرات زغال سنگ جهان به نام آربی ترمینال 
میالدی   ۲008 سال  در  را   Richard Bay یا 
یعنی 1۳ سال پیش داشته ام. آن موقع قرار داد 
خرید و صادرات زغال سنگ به میزان1 میلیون 
ایران  معدنی  مواد  تولید  و  تهیه  شرکت  با  را  تن 
حرارتی  زغال  کرمان،  شویی  زغال  از  داشتم. 
می کردم  صادر  هندوستان  به  و  می کردم  خرید 
که البته ۲00 هزار تن صادر شد و شرکت تهیه 
و  قوانین  تغییر  دلیل  به  معدنی  مواد  تولید 
محدودیت صادرات زغال حرارتی، این قرارداد را 
متوقف کرد. بنابراین برای آموزش نحوه بارگیری 
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و صادرات محموله زغال با هزینه شخصی خودم 
آفریقای  در  سنگ  زغال  ترمینال  بزرگترین  از 
تا  کردم  بازدید  ترمینال  آربی  یعنی  جنوبی 
بگیرم  یاد  را  سنگ  زغال  صحیح  بارگیری  نحوه 
بخصوص بعد از خسارت میلیون دالری که بابت 
داد.  رخ  اینجانب  صادراتی  محموله  خودسوزی 
المللی سنگ آهن  بین  بازارهای  تحلیلگر ارشد 
و فوالد تصریح کرد : برای بارگیری زغال، ارتفاع 
دپو در بندرعباس به بیش از 10 متر رسیده بود و 
کامیون ها برای حمل با مشکالتی مواجه شدند. 
در گرمای تابستان ۲0 هزار تن زغال که حجمی 
علت  به  داشت  آهن  سنگ  تن  هزار   40 معادل 
ارتفاع زیاد دپو،خودسوزی پیدا کرد،تا حدی که 
زبانه های آتش تا کیلومترها آن طرف هویدا بود. 
را  ها  خسارت  کلیه  بندر  اداره  دستور  براساس 
برای خاموش کردن آتش پرداختم و کل محموله 

از بین رفت. 
آفریقای جنوبی  از  پس  کرد:  نشان  خاطر  وی 
اخیر  سال   5 در  که  مهمی  و  مطرح  کشور 
بگیرد،  سبقت  آن  از  زغال  صادرات  در  توانسته 
کننده  تولید  و  کننده  صادر  که  استرالیاست 
کشور  دومین  می رود.  شمار  به  زغال  اول 
کاناداست  و  آمریکا  سپس  و  جنوبی  آفریقای 
زغال  کننده  صادر  هم  و  تولیدکننده  هم  که 
مطرح  کشورهای  از  نیز  ترکیه  هستند.  سنگ 
تولیدکننده و صادر کننده زغال سنگ محسوب 
می شود که محموله هایی از ایران می خرید و آن 
را با محموله های خود ترکیب و مصرف می کرد. 

کشور،  داخل  در  داد :  ادامه  طهرانی  جعفری 
معادن اکثرًا دولتی و تعداد محدودی خصوصی 
زغال  صادراتی،  های  زغال   بیشتر  و  هستند 
حرارتی و نیمه کک شو است. ذوب آهن اصفهان 
روسی  تکنولوژی  شد  تأسیس   40 دهه  در  که 
داشت و انرژی را از زغال تامین می کرد بنابراین 
اقدام  استخراج زغال سنگ  به  روس ها نسبت 
و عناوین علمی که  کردند. بیشترین تکنولوژی 
مورد  در  حتی  و  ایران  سنگ  زغال  صنعت  در 
عدد تورم کربن ) که مولفه کک شوندگی زغال 
ها  روس  های  فعالیت  به  مربوط  داریم،  است( 
متغیر   ۹ تا  صفر  بین  عدد  این  دنیا  در  است. 

است. CSN یا عدد تورم کربن اگر بین صفر تا ۳ 
باشد، زغال از نوع حرارتی، اگر بین ۳ تا 6 باشد 
زغال نیمه کک شو و اگر 6 تا ۹ باشد زغال کک 
شو محسوب می شود. روس ها از مؤلفه ای به نام 
پالستومتری  می کنند.  استفاده  پالستومتری 
۹ است،یعنی وقتی   CSN 14 مشابه عدد تورم 
باالترین  یعنی   14 پالستومتری  می گوییم 
زغال  خرید  برای  است.  منظورمان  تورم  عدد 
پالستومتری  و   CSN شاخص  دو  باید  خارجی 
اکتشاف  گفت  باید  کل  در  داد.  تطبیق  هم  با  را 
آهن  ذوب  به  ایران  در  زغالسنگ  استخراج  و 

اصفهان برمی گردد. 
و  استرالیا  زغال  معمواًل  کرد:  اضافه  وی 
CSN باالتر از 7 دارد. یعنی در  آفریقای جنوبی 
محدوده زغال کک شو است. عمومًا زغال ایران 
مانند زغال شویی کرمان، عددی بین ۳ تا 4 دارد 
و در محدوده زغال حرارتی و ابتدای زغال نیمه 
کک شو قرار دارد. در محدوده طبس و مقداری 
هم در محدوده شمال، زغال های نیمه کک شو 
کشور هستند که CSN آن ها حدود 5 تا 6 است. 
به ندرت زغال کک شوی باالتر از 6 داریم و این 
یکی از مشکالتی است که باعث شده ذوب آهن 
روش  به  فوالد  تولیدکننده  عنوان  به  اصفهان 

کوره بلند واردات زغال داشته باشد.

تحلیلگر ارشد بازارهای بین المللی سنگ آهن 
بیان کرد: صنعت زغال سنگ، صنعتی  و فوالد 
زغال  معادن  اکثر  است.  خیز  حادثه  و  دشوار 
هستند  زمینی  زیر  ایران،  جمله  از  دنیا  سنگ 
است،  داده  رخ  ناگوار  حوادث  آنجا  در  بارها  و 
بنابراین در ابعاد مختلف اکتشاف و استخراج از 

آنها توجه ویژه ای را می طلبد. 
باید سرمایه گذاری بیشتری   : طهرانی افزود 
برای معادن زغال سنگ انجام دهیم و تکنولوژی 
پناه  جان  حوادث،  در  که  نجات  کانتینرهای 
هستند، را تهیه کنیم و تا حد امکان سعی کنیم 
ذخایر خوب زغال سنگ کشور را به دست آورده 
ذخایر  اینکه  امکان  ما  برای  کنیم.  استخراج  و 
و  باالتر  حرارتی  ظرفیت های  با  را  سنگ  زغال 
کنیم،وجود  اکتشاف   7 یا   6 از  باالتر  تورم  عدد 

دارد. 
تحلیلگر ارشد بازارهای بین المللی سنگ آهن 
و فوالد گفت: در رابطه با مصرف کنندگان زغال 
و  است  مطرح  تحریم  و  واردات  بحث  سنگ، 
وارداتی  کانال  می تواند  موضوع  این  شدن  باز 
نیاز  قرار دهد،بنابراین  را در معرض خطر  کشور 
دیگر  واسطه  زغال،کشورهای  تامین  برای  است 
را جایگزین کرده و برنامه ریزی عملیاتی داشته 

باشیم. 
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در  ایران،  گمرک  سخنگوی  لطیفی،  روح الله 
و  جزییات  تشریح  به  فوالد،  ماهنامه  با  گفت وگو 
آمارهای صادرات سنگ آهن و محصوالت فوالدی و 
آهنی در 6 ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ و 6 ماهه دوم 

سال گذشته پرداخت. 
در  ایران  گمرک  سخنگوی  لطیفی،  روح الله 

آمارهای  کرد:  تصریح  فوالد  ماهنامه  با  گفت وگو 
در  درصدی   7۱ رشد  گذشته،  سال  دوم  6ماهه 
ارزش صادرات سنگ آهن  در  و ۱۴8درصدی  وزن 
نشان  ابتدایی سال جاری  با 6ماهه  مقایسه  در  را 

می دهد. 
 ،۱۳99 سال  دوم  6ماهه  در  لطیفی،  گفته  به 
یک میلیون و ۱۱7هزار و 9۲۲ تن انواع سنگ آهن 
به ارزش 68 میلیون و 969هزار و 9۳8 دالر صادر 
شده که این رقم، یک میلیون و ۱6۳هزار و 7۳۱ تن 
با ارزشی برابر با ۴۴ میلیون و 9۱۰هزار و 9 دالر در 

6ماهه اول سال ۱۳99 بوده است. 
آمار  به  اشاره  با  ایران  گمرک  سخنگوی 
زیرمجموعه های سنگ آهن اظهار داشت: 569هزار 
۴۰درصد  کم تراز  هماتیت  سنگ آهن  تن   ۱95 و 
و  ۱8۰هزار  و  میلیون   ۲۴ ارزش  به  فشرده نشده، 
79۴ دالر در 6ماهه دوم سال گذشته صادر شده، 
اما سنگ آهن هماتیت با خلوص 6۰درصد به باال، 

صادراتی در سال ۱۳99 نداشته است.
6ماهه  در  ایران،  گمرک  سخنگوی  گفته  به 

نخست سال گذشته، سه میلیون و ۲8۰هزار و 66۱ 
تن انواع محصوالت فوالدی و آهنی صادر شده که 
ارزش یک میلیارد و ۱8۲ میلیون و 8۱6هزار و 6۰9 
دالری را رقم زده است. این عدد در 6ماهه پایانی 
تن   ۳۴6 و  556هزار  و  میلیون  پنج   ،۱۳99 سال 
و  889هزار  و  میلیون   ۴۴7 و  میلیارد  دو  که  بوده 

6۴5 دالر، ارزش صادراتی داشته است. 
مقایسه آماری صادرات سنگ آهن و محصوالت 
فوالدی در 6ماهه پایانی سال گذشته و سال جاری

سال  ابتدایی  در 6ماهه  داشت:  اظهار  لطیفی 
انواع  تن   ۲۰ و  9۱۴هزار  و  میلیون  یک  جاری، 
 ۱7۱ معادل  ارزشی  که  شده  صادر  سنگ آهن 
میلیون و ۴9۰هزار و ۲8۳ دالر را رقم زده است. این 
عدد به نسبت 6ماهه دوم سال گذشته، 7۱درصد 
در وزن و ۱۴8درصد در ارزش، رشد داشته و بیشتر 

صادر شده است. 
وی اضافه کرد: چهار میلیون و 97۳هزار و 6۲9 
6ماهه  در  را  فوالدی  و  آهنی  محصوالت  انواع  تن 
ابتدایی سال ۱۴۰۰، صادر کرده ایم که ارزش آن، 

افزایـش ۷۱ درصـدی صادرات 
جـاری!  سـال  در  سـنگ آهن 
ذخیره سـنگ آهن به واسـطه خام 
اسـت؟  کاهـش  بـه  رو  فروشـی 

براساس آمارهای اعالمی گمرک ایران:

سارا محسنی
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سه میلیارد و ۱۱5 میلیون و 5۱۱هزار و ۴۲۱ دالر 
از  عدد، ۱۰درصد  این  اینکه  وجود  با  است.  بوده 
ارزش،  لحاظ  از  اما  داشته،  کاهش  وزنی  لحاظ 

۲7درصد رشد داشته است. 
میزان  مجموع  درمورد  ایران  گمرک  سخنگوی 
و  فوالدی  محصوالت  انواع  و  سنگ آهن  صادرات 
آهنی در 6ماهه ابتدایی سال جاری نیز خاطرنشان 
کرد: درمجموع، 6 میلیون و 887هزار و 6۴9 تن 
سنگ آهن و محصوالت فوالدی و آهنی در 6ماهه 
اول سال ۱۴۰۰ صادرشده که ارزش صادرات این 
و  از محصوالت، سه میلیارد و ۲87 میلیون  دسته 
یک هزار و 7۰۴ دالر بوده است. مجموع صادرات 
سنگ آهن و محصوالت فوالدی و آهنی در 6ماهه 
دوم سال گذشته، 6 میلیون و 67۴هزار و ۲68 تن 
و 859  میلیون  و 5۱6  میلیارد  دو  ارزش  که  بوده 
هزار و 58۳ دالری را رقم زده است. بنابراین، رشد 
و  وزن  منظر  از  محصوالت  صادرات  درصدی  سه 
۳۱درصدی از منظر ارزش را در سال جاری شاهد 

هستیم.
و  معدن  صنعت،  وزارت  که  است  ذکر  به  الزم 
اطالعیه ای  در  گذشته  سال  ماه  بهمن  تجارت، 
فوالد  تولیدکنندگان  از  حمایت  برای  کرد:  اعالم 
این  تولید  زنجیره  آوری  ارز  به  توجه  ضرورت  و 

محصوالت، هر گونه صادرات سنگ آهن، کنسانتره 
و گندله تنها در شرایطی مجاز خواهد بود که نیاز 
تولیدکنندگان فوالد کشور تامین شده باشد. بر این 
اساس، صادرات اقالم مذکور صرفا با مجوز معاونت 
امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن 
است.  امکان پذیر  عوارض  پرداخت  با  و  تجارت  و 
درواقع صادرات سنگ آهن همچنان نیاز به تأیید 
بر  و عالوه  دفتر صنایع معدنی وزارت صمت دارد 
۲5درصدی  عوارض  صادراتی«،  »تیک  دریافت 
همچنین  شود.  پرداخت  باید  نیز  آن  صادرات 
درجه  برمبنای  گمرکی  تعرفه   6 تحت  سنگ آهن 

خلوص آهن طبقه بندی می شود.
صادرات  افزایش  که  است  حالی  در  این 
است!  فروشی  خام  افزایش  معنای  به  سنگ آهن، 
از سوی دیگر، موضوع جلوگیری از خام فروشی در 
 ۱۳ بندهای  در  فرآورده ها  صادرات  افزایش  قالب 
نیز  مقاومتی  اقتصاد  ابالغی  سیاست های   ۱5 و 
گرفته  قرار  تاکید  مورد  رهبری  معظم  مقام  توسط 
است و خام فروشی و صادرات سنگ آهن یا گندله، 
با سیاست های کالن نظام که از سوی رهبری تبیین 

می شود، مغایرت آشکار دارد. 
 ،۱۴۰۴ سال  چشم انداز  سند  بنابر  همچنین 
میلیون   55 به  باید  کشور  فوالد  تولید  ظرفیت 

پیش بینی های  و  برآوردها  با  مطابق  برسد.  تن 
تولید  هدف،  این  به  رسیدن  برای  صورت گرفته، 
تن  میلیون   ۱۳۰ به  کشور  در  باید  آهن  سنگ 
برسد. این در حالی است که ظرفیت حال حاضر 
تولید سنگ آهن در کشور، 8۰ میلیون تن بوده و 
عدم  نامناسب،  قیمت گذاری  مانند  مشکالتی  با 

سرمایه گذاری و... همراه است.
با وجود اینکه حدود دو میلیارد  از سوی دیگر، 
در  اولیه  مواد  قطعی  ذخیره  تن  میلیون   8۰۰ و 
یک  حدود  اخیر  سال های  در  و  دارد  وجود  کشور 
اما  شده،  اضافه  ذخایر  این  به  دیگر  تن  میلیارد 
بدیهی است که این میزان از مواد اولیه پاسخگوی 
نیاز صنعت فوالد کشور در بلندمدت نخواهد بود و 
لزوم اتخاذ راهکارهایی مانند کشف معادن جدید، 
توسعه اکتشافات، سرمایه گذاری در معادن خارج 
احساس  و...  جدید  فناوری های  توسعه  کشور،  از 

می شود.
در پایان و با توجه به آمارهای ارائه شده از سوی 
کشور  فوالد  صنعت  که  پرسید  باید  ایران،  گمرک 
چگونه می تواند هدف افزایش تولید را محقق سازد، 
در حالی که برای تامین مواد اولیه خود با مشکالت 
جدی بوده و ذخیره راهبردی سنگ آهن کشور به 

واسطه خام فروشی رو به کاهش است؟ 
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شمش
تامین  اکثر  زمستانی،  تعطیالت  دنبال  به 
CIS، از بنادر دریای سیاه و نیز  کنندگان منطقه 
نداشتند.  بازار شمش حضور  در  بنادر خاور دور، 
چشم  به  هایی  فعالیت  مناطق  برخی  در  تنها 
  CISمنطقه شمش  کنندگان  تامین  میخورد. 
نشینی  عقب  بازار  از  هفته  یک  مدت  به  حداقل 
نمودند. یک منبع آگاه گفت: »تقاضا وجود دارد 
و برخی از مشتریان دوباره اقدام به ذخیره شمش 
نمی  ارائه  زیادی  پیشنهادات  اما  کرد،  خواهند 
باشند،  اگر کارخانه ها قصد فروش داشته  گردد. 
قیمت زیر 595 تا 6۰۰ دالر در هر تن FOB دریای 
سیاه می باشد. یکی دیگر از منابع داخلی گفت: 
فعالیت  است.  استثنا  تر،  پایین  قیمت  سطوح 
هایی در شمال آفریقا وجود داشت. هفته گذشته 
سطح  با  مصر  برای  پیشنهادهایی  تنها  ندرت،  به 
قیمت 6۴۰ تا 6۴5 دالر بر تن CFR )6۰۰ تا 6۰5 
در  فوریه  تا  ژانویه  حمل  برای   )FOB تن  بر  دالر 
 6۰5( CFR مقابل سطح 6۴5 تا 65۰ دالر بر تن
تا 6۱۰ دالر بر تن FOB( هفته قبل تر ارائه شد. 
گرچه هیچ معامله ای در زمان انتشار آن گزارش 
نشده است. برخی از فوالدسازان در تونس نیاز به 
ترمیم مجدد ذخایر داشتند، اما همچنان ترجیح 
می دادند منتظر قیمت های پایین تر باشند. یک 
به  ما  آینده  های  هفته  "در  گفت:  محلی  منبع 
با  کنیم."  می  اتکا   CFR تن  بر  دالر   6۳۰ قیمت 
این حال، همه منابع دیدگاه نامناسبی نسبت به 
قیمت ها نداشتند. در ترکیه، بازار وارداتی، عمدتًا 
در آرامش بود، اما امکان بهبود قیمت وجود دارد.
»تامین کنندگان، واقعًا آمادگی فروش به ترکیه 
انتظار  بازار  فعاالن  از  بسیاری  اما  نداشتند.  را 
از  پس  شمش،  و  قراضه  بازار  در  قیمت  بهبود 
از کارخانه  را دارند. هفته گذشته یکی  تعطیالت 
 6۱۰(  CFR تن  بر  با قیمت 6۴5 دالر  را  بازار  ها 
بدون  فوریه  در  حمل  برای   )FOB تن  بر  دالر 

دریافت پاسخی از سوی مشتریان، آزمایش کرد. 
ارزیابی قیمت روزانه برای شمش صادراتی منطقه
CIS ، روی 588 دالر در هر تن FOB دریای سیاه 

باقی مانده است.

میلگرد و کالف
فوالد  مهم  تولیدکنندگان  از  یکی  کاردمیر، 
اول  ماهه  سه  برای  را  خود  فروش  اهداف  ترکیه، 

سه  به  نسبت  و  است  کرده  اعالم   ۲۰۲۲ سال 
داده  قرار  نظر  مد  را  کمتری  فروش  قبل،  ماهه 
است. این شرکت تصمیم گرفت به جای حمل و 
نقل محصوالت نیمه نهایی، بر روی محموله های 
گزارشات  طبق  کند.  تمرکز  نهایی  محصوالت 
مارس  تا  ژانویه  طی  دارد  قصد  کاردمیر  رسمی، 
سال ۲۰۲۲، ۱۴۰,۰۰۰ میلگرد را به فروش برساند 
آن اضافه  به حجم  به قبل ۲9،۰۰۰ تن  و نسبت 

ارزیابی فاكتورها و پیش بینی قیمت های بازار جهانی فوالد

شمش

سی اف آر آسیاتاریخ
دالر/تن

سی اف آر  ترکیه
دالر/تن

فوب  دریای سیاه 
دالر/تن

داخلی چین
دالر/تن

1۲6556۴86۰56۰۳ آذر
1۹6556۴85956۱۳ آذر
۲66۳56۳559۰6۱9 آذر
0۳6۳۳6۳۳5886۲۲ دی
106۳۳6۳۳5886۱۰ دی
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ماهه  این سه  طی  در  کارشناسان،  گفته  به  کند. 
عرضه بیلت و بلوم احتمااًل، ۲۳.6 درصد کاهش 
می یابد و به ۱5۲۰۰۰ تن می رسد، زیرا کارخانه 
ترجیح می دهد تمرکز خود را بیشتر بر محصوالت 
نهایی معطوف نمایند. به گفته کارشناسان بازار، 
به کاهش ۲۰.۱ درصدی  توجه  با  انتظار می رود 
ماهه  سه  برنامه های  به  نسبت  هدف  شاخص 
بسیار  نیز  مفتول  فروش   ،۲۰۲۱ سال  چهارم 
کمتر باشد. به طور کلی، کاردمیر قصد دارد بیش 
نهایی  نیمه  فوالدی  محصول  تن   5۰۰۰۰۰ از 
بفروشد  اول سال ۲۰۲۲  ماهه  در سه  را  نهایی  و 
سه  برای  که  است  حجمی  از  کمتر  درصد   8 که 
ماهه قبل مدنظر بود. به گفته فعاالن بازار، هنوز 
چشم انداز بازار مبهم است و همه چیز به تحوالت 
اقتصادی و تقاضا در سه ماهه آینده بستگی دارد.

قراضه
اواخر  در  ترکیه  بازار  در  وارداتی  قراضه  قیمت 
نزدیک  با  فعالیت تجاری  زیرا  ماند،  ثابت  دسامبر 
تولیدکنندگان  بود.  ضعیف  تعطیالت،  به  شدن 
نمودندو  متوقف  را  قراضه  خرید  ترکیه،  فوالد 
دلیل  به  جاری  هفته  معامالت  رود  می  انتظار 
منبع  یک  بماند.  باقی  ضعیف  بسیار  تعطیالت، 
تصمیم  مشتریان  »بیشتر  کرد:  خاطرنشان  آگاه 
تعویق  به  ژانویه  ابتدای  تا  را  مذاکرات  گرفتند 
در  حمل  برای  همچنان  فوالدسازان  بیاندازند. 
می رود  انتظار  و  دارند  نیاز  محموله  به  فوریه 
قیمت ها دوباره افزایش یابد. منبع دیگری گفت: 
"اگر فروش و قیمت محصوالت طویل و محصوالت 
میانی فوالدی ترکیه افزایش یابد، تاثیر مثبتی بر 

بازار قراضه خواهد داشت."

سنگ آهن
در  افت،  روز  سه  از  پس  آهن  سنگ  قیمت 
به خود گرفت.  روند صعودی  پایان هفته گذشته 
فعالیت های معامالتی کاهش یافت، اما به دلیل 
قیمت های نسبتًا مناسب، باالتر از متوسط حجم 
معامالت روزانه در این ماه بود. قیمت سنگ آهن 
بهبود  تن  در  دالر   ۱ از  پس  استرالیا  آهن   %6۲
دالیان،  بورس  در  می  ماه  قراردادهای  در  روزانه 
به ۱۱8.۲5 دالر در تن CFR رسید. این افزایش 
به دلیل 9.75 دالر در هر تن کاهش قیمت سه 

میلگرد
صادراتی روسیه 

)DAP(
صادراتی ترکیه 

)FOB(
وارداتی جنوب 

)CFR( شرق آسیا
واردات حوزه خلیج 

)CPT(فارس تاریخ

7۲5 7۲5 765 65۳ 1۲ آذر
7۲5 7۱5 765 65۳ 1۹ آذر
7۲5 7۰5 765 65۳ ۲6 آذر
7۲5 688 765 65۳ 0۳ دی
7۲5 7۰۳ 765 65۳ 10 دی

مفتول
)FOB( صادراتی ترکیه )FOB( صادراتی چین )FOB(صادراتی اکراین تاریخ

8۱8 7۳۰ 8۴۰ 1۲ آذر
8۱۳ 7۴۰ 8۰۳ 1۹ آذر
8۱۳ 7۴۰ 8۰۳ ۲6 آذر
788 7۴۰ 8۰۳ 0۳ دی
8۰۰ 7۴۰ 785 10 دی
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روز قبل تر بود که ناشی از بهبود بیشتر عرضه و 
در  معامالت  حجم  داد.  رخ  فوالد   قیمت  کاهش 
تر،  قبل  هفته  اواخر  با  مقایسه  در  دریا  روی  بازار 
تقریبًا نصف شد و در مجموع ۲6۰۰۰۰ تن بود. 
به گفته منابع داخلی بازار، با این وجود از زمانی 
از  پس  گرفتند  تصمیم  فوالدسازان  از  برخی  که 
کاهش قیمت ها مواد بیشتری خریداری نمایند، 

این قیمت ها باالتر از معامالت ثبت شده در اکثر 
روزهای ماه دسامبر بود. فعالیت خرید در بنادر، 
بازارگفت:  منبع  بود. یک  اندك  تعطیالت  از  قبل 
است،  سال  پایان  به  مربوط  بازار،  آرامش  »این 
فعاالن  اکثر  برای  کمتر،  معامالت  انجام  بنابراین 
بازار عادی است. سال ۲۰۲۱ ، با نوسانات قیمت 
بسیاری برای سنگ آهن همراه بود. تقاضای قوی 

را  ماده  این  تجارت سوداگرانه، قیمت  و  در چین 
CFR در ۱۲  باالی ۲۳7 دالر در هر تن  به رکورد 
می، رساند. در اواخر آوریل و اوایل ماه مه، قیمت 
سنگ آهن و فوالد به چندین رکورد تاریخی در هر 
اما مداخله  نیز آتی دست یافت.  و  بازار نقدی  دو 
عدم  دستور  و  قیمت  جهش  با  رابطه  در  دولت 
 ۲۰۲۰ سال  سطح  به  نسبت  فوالد  تولید  افزایش 
باعث شد تا مصرف مواد اولیه فوالدسازی ازجمله 
که  طوری  به  نماید،  افت  شدت  به  آهن،  سنگ 
یعنی  ساالنه  میزان  کمترین  به  نوامبر،   ۱8 در 
86.5 دالر در هر تن CFR رسید که نسبت به کل 

معامالت ثبت شده، سه برابر کاهش یافته است.
انتظار  دنبال  به  قیمت ها  دسامبر،  ماه  در 
تولید بیشتر فوالد در زمستان، افزایش یافت زیرا 
از  بیش  را  امسال  تولید  کاهش  برنامه  کشور  این 
قیمت  از  پیش بینی ها  این  بود.  داده  انجام  حد 
خواهد  حمایت  آینده  سال  اوایل  در  آهن  سنگ 
نمود، به ویژه با توجه به این که پکن اعالم کرد در 
بازی های المپیک زمستانی در ماه فوریه، میزان 
تولید، باکاهش زیادی  همراه خواهد بود. با این 
تضعیف   ۲۰۲۲ سال  در  آهن  سنگ  بازار  حال، 
کاهش  با  رابطه  در  چین  دولت  رویه  می شود. 
انتشار اوراق قرضه، منجر به کاهش بیشتر تولید 
فوالد و مصرف سنگ آهن خواهد شد. به گزارش 
انجمن آهن  اوایل ماه جاری،  بازار، در  یک فعال 
آهن  سنگ  تقاضای  که  کرد  اعالم  چین  فوالد  و 
تن  میلیون   ۱۰۰ آینده  سال  در  است  ممکن 
تحقیقات  و  ریزی  برنامه  موسسه  یابد.  کاهش 
صنعت متالورژی چین انتظار داشت واردات مواد 
خام با ۴.۴ درصد کاهش نسبت به سال قبل، به 
این  برسد.در   ۲۰۲۲ سال  در  تن  میلیارد   ۱.۰8
شرایط، موسسات و بانک های بزرگ جهان پیش 
در  آینده  سال  برای  را  آهن  سنگ  قیمت  بینی 
تعیین   CFR تا ۱۱5 دالر در هر تن  محدوده 85 
می کنند. طبق گزارشات یک منبع آگاه، به طور 
  CFR تن  هر  در  دالر  از۱۰8.6  قیمت  متوسط، 
سال ۲۰۲۰ ، به ۱58.6 دالر در هر تن CFR در 

سال ۲۰۲۱، خواهد رسید.

زغال سنگ
صادراتی  قیمت های  روند  گذشته،  هفته  در 
زغال سنگ کک  شو استرالیا به دلیل حجم پایین 

تاریخ 0۳ دی 10 دی تغییر

قراضه وارداتی از آمریکا 46۲ 46۲ 0

قراضه وارداتی از اروپا 457 457 0

قراضه وارداتی از حوزه بالتیک 46۲ 46۲ 0

تاریخ 0۳ دی 10 دی تغییر

سنگ آهن 58 درصد 99 92 -7

سنگ آهن 62 درصد 124 118 -6

سنگ آهن 65 درصد 148 139 -9
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تعطیالت،  از  پس  تقاضا  رشد  انتظار  و  عرضه 
تولید  دلیل  به  چینی  مشتریان  بود.  افزایشی 
پیشنهادها  نداشتند.  واردات  به  تمایلی  داخلی، 
برای زغال سنگ کک شو مرغوب استرالیا در طی 
سطح  به  افزایش،  تن  هر  در  دالر   ۴-6 با  هفته، 
اگرچه  رسید،    FOB تن  هر  در  دالر   ۳5۴-۳56
هیچ معامله ای در این سطح قیمت گزارش نشده 
کنندگان،  تامین  بازار،  فعاالن  گفته  به  است. 

همچنان نظرشان روی کم بودن مواد در دسترس 
می باشد. یک منبع بازار گفت: "پس از سال نو، 
دوباره  را  خود  انبارهای  موجودی  باید  مشتریان 
ترمیم کنند و قیمت زغال سنگ کک  شو مجددا 

افزایش خواهد یافت".
کافی،  داخلی  عرضه  دنبال  به  چین،  در 
است. نشده  امضا  واردات،  برای  قراردادی  هیچ 
قیمت های پیشنهادی برای مواد ایاالت متحده در 

یعنی روی قیمت ۳۴۰ دالر  تر،  سطح هفته قبل 
تجاری  فعالیت  زیرا  مانده،  باقی   CFR تن  در هر 
قیمت  است.  یافته  کاهش  تعطیالت  از  قبل 
داخلی زغال  سنگ کک  شو نسبت به هفته قبل 
تر، اندکی افزایش یافت، در حالی که قیمت کك 
اوایل  در  فوالد  تولید  انتظار  مورد  بهبود  دلیل  به 
سال آینده، به میزان ۱۰۰ یوان در هر تن )۱5.7 

دالر در هر تن( افزایش یافته است.

تاریخ 0۳ دی 10 دی تغییر

زغال سنگ FOB استرالیا 342 352 +10
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مقدمه
یک  عنوان  به  دنیا  سرتاسر  در  آب  گذشته،  در 
منبع بی انتها تلقی می شد. با این وجود در چند 
از  ناشی  خطرات  خصوص  در  نگرانی  اخیر،  دهه 
ناپذیر  جبران  اثرات  و  آب  اندازه  از  بیش  مصرف 
نزدیک  آینده  در  انسان  و  حیات  و  طبیعت  بر  آن 
شدت یافته است. آب به عنوان یک عامل مهم در 
بقای محیط زیست و رکن توسعه پایدار در جهان 
محسوب می گردد.با توجه به موقعیت جغرافیائی 
محیطی،  زیست  و  اقلیمی  شرایط  تاثیر  و  ایران 
منابع آبی آن روز به روز کاهش یافته و آب مورد نیاز 

صنعت، کشاورزی و حتی شرب مردم با مشکالت 
زیادی رو به رو شده است. صرفه جوئی، بهره وری 
الگوی  تغییرات  دلیل  به  آب  از  مجدد  استفاده  و 
آب و هوائی در دهه اخیر به موضوعی بسیار مهم 
تبدیل شده است و مطالعه و سرمایه گذاری در این 

خصوص افزایش قابل توجهی یافته است.
یکی از راه های برون رفت از مشکل مورد اشاره، 
نقش  صنایع  که  است،  آب  مصرف  سازی  بهینه 

مهمی در این زمینه دارند.
مصرف آب در صنعت فوالد 

صنایع  از  یکی  عنوان  به  فوالد  صنعت 

فوالدسازان  شود.  می  شناخته  آب  مصرف کننده 
زنجیره  در  تولید  مختلف  فرآیندهای  اجرای  برای 
تولید فوالد از آب استفاده می کنند. به عنوان مثال 
از آب به عنوان خنک کننده تجهیزات، کوره ها و یا 
به عنوان عامل های کسر کننده مواد غیر ضروری 
و اکسیدها از محصوالت فوالدی، به عنوان منبعی 
آلودگی  کنترل  برای  همچنین  و  بخار  تولید  برای 
هوا استفاده می شود. میزان مصرف آب به عوامل 
آب  وری  بهره  فوالد،  تولید  روش  مانند  مختلفی 
جمله  از  استفاده  مورد  آب  کیفیت  و  مصرفی 

سختی آن بستگی دارد. 

یت مصرف آب در صنعت �فوالد یر� مد�
یت آب در شرکت سهامی  یر� با �بررسی مد� �

هان ذوب آهن اص�ف
▪روح الله کیانی

کارشناس ارشد امورفنی و برنامه ریزی تولید 
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

چکیده : 
مطالعــه طــرح جامــع آب شــرکت هــا و صنایــع در دنیــا بــه ویــژه در کشــورهای خشــک از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت. در 
همیــن راســتا در کشــور مــا نیــز الزم اســت در صنایــع مختلــف، بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن مصــرف کننــدگان آب، مطالعــات 
و تحقیقــات در خصــوص کاهــش مصــرف آب صــورت پذیــرد. چــرا کــه نتیجــه ایــن مطالعــات عــالوه بــر اثــرات بــه ســزایی کــه در 

مدیریــت منابــع آب دارد، در راســتای تــداوم تولیــد و رفــع نگرانــی در ایــن خصــوص در صنایــع اثــر بخــش خواهــد بــود. 
باتوجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی شــرکت ســهامی ذوب آهــن اصفهــان و از ســوی دیگــر تولیــد و محصــوالت ایــن شــرکت 
ضــروری اســت کــه از میــزان آب موجــود بیشــترین اســتفاده گــردد. برایــن اســاس از اواســط دهــه هشــتاد شمســی، مدیریــت 
شــرکت ســهامی ذوب آهــن اصفهــان بــا آینــده نگــری و دور اندیشــی، بهینــه ســازی مصــرف آب را در کارخانــه را آغــاز کــرد و بــا 

وجــود افزایــش تولیــد، مصــرف آب کاهــش قابــل مالحظــه ای یافتــه اســت.
کلید واژه ها: فوالد،آب،صنعت،بازیافت،پساب

Abstract:
Studying the comprehensive water plan of companies and industries in the world, especially in dry countries, 

is of great importance. In this regard, in our country, it is necessary in various industries, as one of the largest 
consumers of water, studies and research to reduce water consumption. Because the result of these studies, 
in addition to the significant effects it has on water resources management, will be effective in continuing 
production and addressing concerns in this regard in industry.

Considering the geographical location of Esfahan Steel Company )ESCO( and on the other hand the 
production and products of this company, it is necessary to make the most of the available water. Accordingly, 
from the mid-eighties, the management of Isfahan Steel Company, with foresight and foresight, began to 
optimize water consumption in the factory. And despite the increase in production, water consumption has 
decreased significantly.
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یکی از نکات حائز اهمیت در مصرف آب، میزان 
تصفیه  های  سیستم  از  استفاده  با  برگشتی  آب 
کشورهای  تمامی  در  امروزه  باشد.  می  پساب 
پیشرفته سعی بر آن است که میزان آب تلف شده 
در صنعت فوالد )بخار، دور ریز یا پساب غیر قابل 

بازیافت( به حداقل میزان برسد. 
 ۴6% حدود  که  چین  فوالد  تولید  کارخانجات 
 ۲۰۰9 سال  در  کنند  می  تأمین  را  جهان  فوالد 
تا 59 /6  تولیدی 5۳ /۳  فوالد  تن  هر  ازای  به  تن 
متر مکعب )به طور متوسط 8 /۴ متر مکعب( آب 
با این وجود این میزان مصرف  مصرف کرده اند. 
در سال ۲۰۰۰ میالدی به طور متوسط ۱ /۲۰ متر 

)۲۰۱۱,.Gao et al( .مکعب بوده است
به عبارت دیگر در یک بازه حدود ده ساله میزان 
مصرف آب به یک چهارم کاهش یافته است. این 
میزان در سال ۲۰۱۰ به ۱ /۴ متر مکعب و در سال 

۲۰۱5 به ۲5 /۳ متر مکعب کاهش یافته است. 
المللی  بین  تحقیقاتی  پروژه  یک  در  همچنین 
که در سال ۲۰۱۱ با محوریت انستیتو بین المللی 
آهن و فوالد و با مشارکت ۲9 کارخانه تولید آهن و 
فوالد در سراسر جهان و با اقلیم های آب و هوائی 
و نیز سطوح تکنولوژی متفاوت، در زمینه مدیریت 
شده  بندی  طبقه  اطالعات  اجراشد،  آب  مصرف 
خصوص  در  موثر  راهکارهای  ارائه  برای  مفیدی 

کاهش مصرف آب جمع آوری و منتشر گردید.
)۲۰۱۲.Suvio, et al(

بخش  در  دنیا،  در  آب  مصرف  متوسط  میزان 
در  ترتیب  به  مابقی  و   %75 حدود  کشاورزی 
و  شهری  مصارف  سپس  و  صنعتی  بخش های 
در  رسمی  آمار  براساس  است.  تجاری  و  خانگی 
ایران در حال حاضر ساالنه حدود 9۰ میلیارد متر 
مکعب آب در کل کشور مصرف می شود که در این 
میان بخش کشاورزی با بیش از 86 درصد باالترین 
ها شامل  ترتیب سایر بخش  بدین  دارند.  را  سهم 
رفته  هم  روی  تجاری  و  عمومی  خانگی،  صنعت، 
کمتر از ۱5 درصد آب کشور را مصرف می کنند. 
در این میان سهم بخش خانگی حدود 6 در صد و 

سهم کل صنعت و تجارت 8درصد میباشد. 
در بخش صنعت، گروه تولیدات فلزات اساسی با 
۱۳ درصد مصرف آب در رده سوم مصرف آب )پس 
از گروه صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی، 
مواد غذایی و آشامیدنی( قرار گرفته است. پس از 

۳ گروه یاد شده صنایع تولید زغال کک، پاالیشگاه 
نفت و سوخت هسته، تولید محصوالت کانی غیر 

فلزی، کاغذ در رده های بعدی قرار گرفته اند. 

در  آب  مصرف  کردن  بهینه  راهکارهای 
صنعت فوالد 

به طور کلی تمامی راهکارها و برنامه ریزی های 
موجود و پیش رو برای مدیریت پایدار مصرف آب 
در صنعت فوالد را می توان به دسته اصلی تقسیم 

کرد: 
آب  مصرف  کاهش  در  موثر  راهکارهای   - 

 . Reduce
 - راهکارهای موثر در استفاده مجدد و چند باره 

 . Reuse از آب در فرآیندهای تولید
تصفیه  یا  و  آب  بازیافت  در  موثر  راهکارهای   - 

 . Recycle پساب تولید
فعالیت های  افزایش  جمعیت،  رشد  موازات  به 
آب،  آلودگی  افزایش  اقتصادی،  و  کشاورزی 
نزوالت  کاهش  آب،  منابع  ناکارآمد  مدیریت 
زمینی  زیر  و  سطحی  آبهای  منابع   ... و  آسمانی 
یافته و کمبود آب در کشور تشدید  کشور کاهش 
های  راهکار  از  یکی  اساس  این  است.بر  گردیده 
و  بازیافت  آب،  منابع  از  بهینه  استفاده  و  مدیریت 
استفاده مجدد از منابع آبی است که قبال استفاده 
از  با بهره برداری اصولی  از منظر دیگر  اند.  شده 
پساب می توان تهدید آلودگی را به فرصت تبدیل 

تصفیه  و  بازیابی  سمت  به  حرکت  نمود.بنابراین 
کامل فاضالب چه در بخش شهری و چه در بخش 

صنعتی اهمیت بسزائی دارد.
در بحث بازیافت، تمرکز اصلی بر روی استفاده 
های  آب  نام  به  که  است  هائی  آب  از  مجدد 
های  آب  از  شوند.منظور  می  شناخته  خاکستری 
خاکستری، آن دسته از جریان های پسابی هستند 
امکان  و  نبوده  آلوده  چندان  کیفی  لحاظ  به  که 
استفاده مجدد از آن ها در یک واحد دیگر، پس از 

تصفیه اولیه و مقدماتی وجود داشته باشد.
در بحث بازچرخانی، تصفیه فاضالب به گونه ای 
صورت می گیرد که جریان خروجی دارای کیفیت 
باال بوده و از آن می توان به جای آب صنعتی تازه 
استفاده نمود.استفاده از پساب از سال ۱96۰ تا 

سال ۱996 به دو برابر افزایش یافت.
در یک بررسی که در صنعت فوالد چین به عنوان 
بزرگ ترین تولید کننده فوالد انجام شده است، در 
فوالد  صنایع  در  تازه  آب  مصرف  کل  سال ۲۰۱5 
شده  گزارش  مکعب  متر   ۱۰8*۱5.5 کشور  این 
است. همچنین مصرف آب ویژه۳.۲5 متر مکعب 
بر تن فوالد است.در همان سال میزان آب دورریز 
مکعب  متر   ۱۰8*۴.۲۳ چین  فوالد  صنعت  در 
به  با توجه  بر تن( بوده است.  )۰/8۴ متر مکعب 
فوالد،  صنعت  در  دورریز  آب  باالی  های  آلودگی 
دولت چین از سال ۲۰۱5، مقررات سختگیرانه ای 
را در مدیریت منابع آب ) شامل کنترل آلودگی در 

شکل شماره۱: مصارف آب در صنعت فوالد چین از سال ۱985 تا ۲۰۱6(
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آب دور ریز( به اجرا گذاشته است. در شکل شماره 
از سال  فوالد چین  آب در صنعت  روند مصرف   ۱

۱985 تا ۲۰۱6 نشان داده شده است.
)۲۰۱8,.Tong,et al(

کل   :TWC ریز،  دور  آب   :WD  )۱( شکل  در 
آب   :WC تازه،  مصرفی  آب   :FWC آب،  مصرف 

مصرفی است. 
در شکل های ۲ و ۳ مقادیر مصرف آب ویژه در 
که  )هند(   JSW،)روسیه(  NMLK های  شرکت 
تولید آن ها به روش BF-BOF است، نشان داده 

شده است.

اقدامات شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان 
در راستای مدیریت آب

مصرف  محدودیت  افزایش  با  و   ۱۳9۰ سال  از 
ذوب  عالی  مدیریت  خشکسالی،  از  ناشی  آب 
آهن اصفهان نسبت به اتخاذ سیاست های جدید 
میزان  کاهش  و  آب  مصرف  کاهش  راستای  در 
برداشت از رودخانه زاینده رود نمود . از جمله می 

توان به موارد زیر اشاره نمود:
- بازسازی برج های خنک کننده

در  آب  منابع  اتالف  منابع  مهمترین  از  یکی 

ذوب آهن، در برج های خنک کننده می باشد.
برج های خنک کننده ذوب آهن اغلب از نوع 
تر می باشد.راندمان عملکرد این برج ها به عوامل 
خنک  برج  الکتروموتور  توان  همچون  متعددی 
کننده، نوع فن، سطوح انتقال حرارت و .... وابسته 
تعمیرات  انجام  با  و  گذشته  های  سال  است.در 
مختلف در برج های خنک کننده، از قبیل تعمیر 
الکترو موتور فن ها، تعویض قطره گیرها، تعویض 
این  راندمان عملکرد  و قطره چکان ها  دیفیوزرها 
با  است.  یافته  ای  مالحظه  قابل  افزایش  برجها 
به  خروجی  و  ورودی  آب  دمای  اختالف  کاهش 
مصرف  میزان  آن،  از  کمتر  و  سانتیگراد  درجه   ۳
مقابل  یابد.در  می  ای  مالحظه  قابل  افزایش  آب 
افزایش اختالف دمای آب ورودی و خروجی به ۱۰ 
درجه سانتیگراد منجر به کاهش چشمگیر مصرف 

آب می گردد ) شکل شماره ۴(.
کننده  خنک  های  برج  راندمان  که  آنجا  از 
در  باشد،  می  اهمیت  با  بسیار  نیز  برق  تولید  در 
های  برج  بازسازی  انجام  با  و  گذشته  سال های 
این  در  آب  مصرف  روند  ها  نیروگاه  کننده  خنک 

بخش کاهشی بوده است.
بر اساس آمار موجود میزان آب مصرفی به ازای 

برق تولیدی در نیروگاه حرارتی شرکت ذوب آهن 
اصفهان در سال های 89 تا 99 بین 7۲8 تا ۱۳76 
متر مکعب بر تراژول معادل ۲/۲6تا ۴/59 لیتر بر 
اعداد  به  نسبت  که  است  بوده  ساعت  وات  کیلو 
گزارش شده در مراجع علمی، بسیار باالتر است. 

 در یک نیروگاه حرارتی به طور متوسط ۲۳۴ متر 
مکعب به ازای هر تراژول برق تولیدی، مصرف می 

)۲۰۱5,.Mesfin,et al (.شود
در شکل شماره 5 روند تغییرات مصرف آب برای 
تولید یک مگاوات ساعت برق نشان داده است .هر 
چند میزان آب مصرفی برای تولید برق همانگونه 
که گفته شد باالتر از حد استاندارد است، ولی بر 
روند   99 تا   89 های  سال  طی  شکل  این  اساس 

مصرف آب کاهشی بوده است.

- استفاده از آب گردشی سیکل کثیف
آهن  ذوب  کارخانه  آبرسانی  سیستم  طراحی 
در  که  است  گرفته  صورت  ای  گونه  به  اصفهان 
کنار سیکل گردشی آب تمیز، از سیک آب کثیف 
نیز استفاده می شود.بنابر این از دو سطح کیفی 
بودان  از  حاصل  پساب  و  گردد  می  استفاده  آب 
به  مشابه  موارد  سایر  و  کننده  خنک  های  برج 

شکل شماره ۲: تغییرات مصرف آب ویژه در شرکت NMLK روسیه
)متر مکعب /تن فوالد خام(

شکل شماره ۴ : شکل افزایش اختالف دمای آب در برج های خنک کننده در 
کاهش مصرف آب

شکل شماره ۳: تغییرات مصرف آب ویژه در شرکت JSW هند )متر مکعب /تن فوالد خام(
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این  این سیکل وارد می شوند. همچنین در کنار 
سیکل  گردشی  آب  فیلتراسیون  و  تصفیه  با  مورد 
کثیف، از آن به عنوان تغذیه سیکل تمیز استفاده 
شده است. تغییر برخی از مداهای خنک کننده 
با  و  شده  تصفیه  کثیف  سیکل  به  تمیز  سیکل  از 
کیفیت قابل قبول از دیگر فعالیت های انجام شده 

در راستای مدیریت آب می باشد.

- استفاده از پساب های شهر های مجاور
با توجه به عزم مدیران عالی شرکت برای مقابله 
مسئولیت  اجرای  راستای  در  و  آبی  کم  بحران  با 
این  بر  تاکید  و  قبال جامعه،  اجتماعی شرکت در 
نکته که نگاه شرکت ذوب آهن اصفهان به مسآله 
نبوده  ای  سرمایه  نگاه  زیست  محیط  نیز  و  آب 
کارخانه  توسعه  و  ریزی  برنامه  معاونت  نیست،  و 
پساب  آوری  جمع  های  پروژه  اجرای  به  نسبت 
شهر های اطراف اقدام نموده است که از جمله آن 

ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:
- اجرای فاز ۱، ۲ و ۳ خط انتقال پساب فوالد 

شهر به کارخانه
- خط انتقال پساب زرین شهر به کارخانه

- احداث تصفیه خانه پساب با ظرفیت 85۰ متر 
مکعب در ساعت با پیشرفت حدود ۳5 درصد

بحث و نتیجه گیری
هر چند تولید فوالد، به عنوان یک صنعت آب 
بر شناخته می شود، اما واقعیت این است که در 
برابر بخش هایی چون کشاورزی مصرف کل آب 
صنعت بسیار اندک و ناچیز به شمار می رود. اما 
طرفی  از  و  ایران  کشور  در  آب  بحران  به  باتوجه 
مناطق  در  فوالدسازی  بزرگ  های  شرکت  استقرار 
فالت مرکزی ایران بهینه سازی مصرف آب در این 

صنعت ضروری می باشد. 
میزان   77 سال  در  اصفهان  ذوب  کارخانه  در 
مصرف آب تازه به ازای هر تن فوالد خام بیش از 
از  کامل  صورت  به  تقریبا  که  بود  مکعب  متر   ۱۴
در  رقم  شد.این  می  برداشت  رود  زاینده  رودخانه 
سال 9۳ برابر 5/7۱ متر مکعب به ازای هرتن فوالد 
خام و در سال 99 و با اجرای فرایندهای بهبود، به 
۴/8۴ متر مکعب به ازای هر تن فوالد خام رسیده 

است.
تازه طی  آب  میزان مصرف  در شکل شماره 6 

شکل شماره 5 : تغییرات میزان آب مصرفی برای تولید یک مگاوات ساعت برق در نیروگاه حرارتی ذوب آهن

شکل شماره 6 : مصرف آب تازه به ازای هرتن فوالد خام

شکل شمار 7 : تغییرات مصرف آب کل کارخانه ذوب آهن اصفهان
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بازه ۱۰ ساله نشان داده شده است.
مواد  کامل  تامین  عدم  اینکه  توجه  قابل  نکته 
اولیه باعث افزایش مصرف آب تازه به ازای یک تن 
فوال خام می گردد، چرا که در بخش هایی از فرآیند 
تولید )مثل کوره بلند و کوره های پیش گرم نورد 
با  و  بوده  برای خنک کردن سیستم  ( مصرف آب 
توجه به عدم امکان خاموش نمودن سیستم و نیز 
بال  آب  مصرف  میزان  تکنولوژیکی،  عوامل  سایر 
می رود. با این وجود میزان مصرف آب کل کارخانه 
در طی سال های 89 تا 99 روندی کاهشی داشته 
گرفته  صورت  تغییرات  از  ناشی  عمدتا  که  است 
از  استفاده  و  کننده  خنک  های  برج  راندمان  در 
آب سیکل کثیف به جای سیکل تمیز، تامین آب 
 ... و  تمیز  سیکل  درین  از  کثیف  سیکل  جبرانی 
بوده است.شکل شماره 7 تغییرات مصرف آب کل 

در بازه زمانی ده ساله 99-89 را نشان می دهد.
کنترل  و  شده  انجام  های  فعالیت  با  همچنین 
سیکل  های  خانه  پمپ  در  خروجی  پساب  دقیق 
روندی  کارخانه  پساب  تولید  میزان  گردشی، 

کاهشی داشته است. )شکل شماره 8(
از طرفی با توجه به اینکه تکنولوژی تولید آهن 
در کارخانه ذوب آهن اصفهان به روش کوره بلند 

می باشد، سهم این شرکت از یارانه انرژی )برق و 
گاز( به مراتب پایین تر از سایر شرکت های فوالدی 

می باشد. 
همانگونه که در شکل شماره 6 نیز نشان داده 
سال  در  برق  تولید  کاهش  )علیرغم  است،  شده 
بوده  مواجه  آبی  کم  بحران  با  شرکت  که  هادی 

منابع:
[1] Gao C, Wang D, Dong H, Cai J, Zhu W, Du T. Optimization and evaluation of steel industry’s water-use system. Journal of 

cleaner production. 2011 Jan
[2] Tong, Y., Zhang, Q., Cai, J., Gao, C., Wang, L. and Li, P. Water consumption and wastewater
discharge in China’s steel industry. Ironmaking & Steelmaking, 2018
[3] Ministry of steel, government of India, annual report 2017-2018 (https://steel.gov.in)
[4] Mesfin M. Mekonnen, P. W. Gerbens-Leenes and Arjen Y. Hoekstra. The consumptive water footprint of electricity andheat: a 

global assessment
[5] NLMK, annual report 2018 (https://eu.nlmk.com)
[6] Suvio, P., van Hoorn, A., Szabo, M. and Ekdahl, Å. Water management for sustainable steel
industry. Ironmaking & Steelmaking, 2012, 39(4):263-269.

نیاز،  است( مصرف آب به منظور تولید برق مورد 
در  دولت  کمک  این  .بنابر  باشد  می  توجه  قابل 
خصوص سرمایه گذاری برای تامین برق از طریق 
آثار  بر  عالوه  خورشیدی،  نیروگاه  واحد  احداث 
کاهش  در  بسزائی  تاثیر  محیطی،  زیست  مثبت 

مصرف آب دارد.

شکل شماره 8 : روند تغییرات تولید پساب
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آنالیز و ارزیابی تولید و مصرف سرباره 

▪ تهیه و تنظیم: صنایع فوالد ژاپن در سال 2020
مهندس محمد حسن جوالزاده
عضو هیئت مدیره انجمن آهن و فوالد ایران

مقدمه
تولیـد و مصـرف سـرباره یکـی از شـاخص هـای پایـداری صنعـت فـوالد کشـور هـا به شـمار می آیـد. در دهه هـای گذشـته سـرباره بعنوان 
ضایعـات محسـوب مـی شـد. امـروزه سـرباره در صنعـت فـوالد بصـورت محصـوالت جانبـی در آمـده اسـت. سـرباره در صنایـع در مرحلـه 
تولیـد چـدن در کـوره بلنـد و در مرحلـه فوالدسـازی در کنورتـور اکسـیژنی و کـوره قـوس الکتریکـی بدسـت مـی آیـد. میـزان تولید سـرباره 
کـوره بلنـد در جهـان در سـال پیشـین ۳58 میلیـون تـن بـرآورد شـده اسـت. میانگیـن تولیـد ویـژه سـرباره کـوره بلنـد، کنورتـور اکسـیژنی 
و کـوره قـوس الکتریکـی در دنیـا بـه ترتیـب ۲75، 1۲6 و 16۹ کیلوگـرم بـر تـن محصـول اسـت. شـایان ذکـر اسـت، در سـال 1۹45 میـزان 
تولیـد ویـژه سـرباره کـوره بلندهـای جهـان بالـغ بـر ۹50 کیلـو گـرم بـر تـن چدن مـذاب بوده اسـت. کشـور ژاپـن در سـال گذشـته 60.78 
میلیـون تـن چـدن مـذاب و 8۲.78 میلیـون تـن فوالد خام تولید کرده اسـت. در سـال ۲0۲0، سـهم فرآیند هـای کنورتور اکسـیژنی وکوره 
قوس الکتریکـی در تولیـد فـوالد ژاپـن بـه ترتیـب 74.6 و ۲5.4 درصـد بوده اسـت. روند میـزان تولید چدن مـذاب و فوالد خام کشـور ژاپن 
در اشـکال 1 و ۲ بـه نمایـش در آمـده اسـت. ضمنـا رونـد تولیـد فـوالد خـام بـه روش هـای کنورتـور اکسـیژنی و کوره قـوس الکتریکی کشـور 
ژاپـن در شـکل-۳ مشـاهده مـی شـود. در فراینـد تولیـد فـوالد بـه روش کـوره بلنـد – کنورتـور اکسـیژنی)BF-BOF(، میزان سـرباره حاصل 
شـده نسـبت بـه فراینـد تولیـد فـوالد به روش کـوره قـوس الکتریکی)EAF( بیشـتر اسـت. بطـور مثال در کشـور ژاپن میـزان تولید سـرباره 

در فراینـد)BF-BOF( و )EAF( بـه ترتیـب 401 و 16۹ کیلوگـرم بـر تـن فـوالد خـام اسـت.
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تولید سرباره کوره بلند 
درسال ۲۰۲۰، میزان تولید سرباره صنایع فوالد 
کشور ژاپن جمعًا ۲9.۳7 میلیون تن به ثبت رسیده 
 ۱8.9۰۲ تولید  این  در  بلند  کوره  سهم  است. 
روند   ۱- جدول  در  است.  شده  برآورد  تن  میلیون 
شده  داده  نشان  ژاپن  بلند  کوره  سرباره  تولید 
است. شکل-۴ نشانگر روند تولید ویژه سرباره کوره 
بلندهای کشور ژاپن می باشد. استفاده از کک و 
پودر ذغال های با خاکستر کم، پلت سنگ آهن در 
شارژ کوره بلند دالیل اصلی پایین بودن نرخ تولید 
کوره  سرباره  شیمیایی  ترکیب  است.  سرباره  ویژه 
نزدیک  سیمان  شیمیایی  ترکیب  به  نزدیک  بلند 
مناسب  سیمان  تولید  در  استفاده  برای  لذا  است 
می باشد. درجه قلیایی)CaO/SiO2( سرباره کوره 
بلند نزدیک به ۱است. در شکل-5 جایگاه ترکیب 
تایی  سه  تعادلی  سیستم  در  بلند  کوره  سرباره 
مشاهده می گردد. سرباره کوره بلند جهت استفاده 
در تولید سیمان گرانوله می شود. بکار گیری یک 
تن سرباره گرانوله شده کوره بلند در صنایع سیمان 

شکل-2 : روند تولید فوالد خام کشور ژاپنشکل-1 : روند تولید چدن مذاب کشور ژاپن

شکل-3 : روند تولید فوالد خام، BOF و EAF کشور ژاپن

CO2 جلوگیری می کند.  انتشار ۰.75 تن گاز  از 
در سال پیشین 86% سرباره کوره بلند تولیدی در 
گرانوله  سرباره   %77 و  شده  گرانوله  مذکور  کشور 
شده در صنایع تولید سیمان استفاده شده است. 
آرسلور میتال در سال گذشته،  بطور مثال شرکت 
صنایع  به  بلند  کوره  سرباره  تن  میلیون   ۱۰.۳
سیمان فروخته است که از انتشار 7.9 میلیون تن 
گاز CO2 جلوگیری کرده است. در واقع با استفاده 
از سرباره کوره بلند گرانوله شده در صنایع سیمان 
 CO2 گاز  تن  میلیون   9.۴ به  نزدیک  انتشار  از 
میزان  است،  ذکر  شایان  است.  شده  جلوگیری 
ژاپن   NSSMC شرکت  بلند  کوره  سرباره  تولید 
۱۰.۱۴ میلیون تن بوده است که ۱۰۰% آن گرانوله 
شده است. در شکل-6 روند % گرانوله شده سرباره 
کوره بلند کشور ژاپن به نمایش گذاشته شده است. 
ضمنًا سرباره کوره بلند در بتن سازی، راه سازی، 
مهندسی سیویل و مواد اصالح کننده خاک مورد 
زمینه های  شکل-7  در  می گیرد.  قرار  استفاده 
ژاپن در سال ۲۰۲۰،  بلند در  کاربرد سرباره کوره 

تولید،  روند  نیز  شکل-8  در  می گردد.  مشاهده 
مصرف و فروش بیرونی سرباره کوره بلند ژاپن دیده 
می شود. شایان ذکر است مقداری از سرباره کوره 
بلند در هوا خنک می شود که در تولید عایق های 
در  در سال گذشته  دارد.  کاربرد  و حرارتی  صوتی 

شکل-۴ : روند تولید ویژه سرباره کوره بند کشور ژاپن

جدول-۱ : روند تولید سرباره کوره بلند کشور ژاپن
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شکل-6 : روند گرانوله کردن سرباره کوره بلند کشور ژاپن 

شکل-8 : روند تولید، مصرف و فروش بیرونی سرباره کوره بلند ژاپن

ژاپن ۲.66 میلیون تن )۱۴% کل سرباره تولیدی( 
سرباره کوره بلند در هوا خنک شده است. 

سرباره فوالدسازی
سال  در  ژاپن  کشور  خام  فوالد  تولید  میزان 
فرایندهای  سهم  و  بوده  میلیون   8۲.7۴ پیشین 

شکل-5 : جایگاه ترکیب سرباره کوره بلند در سیستم تعادلی سه تایی

شکل- :7 زمینه های کاربرد سرباره کوره بلند در ژاپن

قوس  کوره  و  اکسیژنی  کنورتور  فوالدسازی  تولید 
الکتریکی به ترتیب 6۱.۴۱6 و ۲۱.۳68 میلیون 
کشور  در  گذشته  سال  در  است.  شده  اعالم  تن 
ژاپن در فوالدسازی ها ۱۱.۲8 میلیون تن سرباره 
کنورتورهای  سهم  است.  شده  تولید  فوالدسازی 

شکل-۱۰ : روند تولید ویژه سرباره فوالدسازیBOF کشور ژاپنشکل-9 : روند تولید ویژه سرباره فوالدسازی کشور ژاپن

تولید  در  الکتریکی  قوس  کوره های  و  اکسیژنی 
 8.8۳ ترتیب  به  ژاپن  کشور  فوالدسازی  سرباره 
تن  میلیون   ۲.۲.۴5۱)%۲5.7( و   )%7۴.۳(
واحدهای  در  قبل  سال  است.در  شده  گزارش 
سرباره  ویژه  تولید  میانگین  ژاپن  فوالدسازی 
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شکل-۱۱ : روند تولید ویژه سرباره فوالدسازیEAF کشور ژاپن

شکل-۱5 : روند تولید، مصرف و فروش بیرونی سرباره فوالدسازی ژاپن

شکل-۱۲: زمینه های کاربرد سرباره فوالدسازی در ژاپن در سال ۲۰۲۰ 

شکل-۱۳: زمینه های کاربرد سرباره کنورتور اکسیژنی در ژاپن در سال ۲۰۲۰ 

شکل-۱۴ : زمینه های کاربرد سرباره کوره قوس الکتریکی در ژاپن در سال ۲۰۲۰ 

می سازد.  فراهم  اسیدی  زمین های  خنثی سازی 
بیرون  به  فوالدسازی  سرباره  فروش  میزان 
مجموعه ها 8.6۴8 میلیون تن اعالم شده است.
میزان مصرف داخلی سرباره فوالدسازی نیز ۳.۲۲ 
میلیون تن برآورد شده است. ۳۲۰ هزار تن سرباره 
شده  برده  بکار  خاکها  کردن  پر  در  فوالدسازی 
است. کل میزان سرباره فوالدسازی فروخته شده 
در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۱۲ میلیون تن بوده است. 
فروخته  فوالدسازی  سرباره  تن  میلیون   5.۴۴۱
شده در اره سازی مورد استفاده قرار گرفته است. 

میزان بکار گیری سرباره فوالدسازی فروخته شده 
تن  میلیون   ۱.5۱ از  بیش  سیویل  مهندسی  در 
گزارش شده است. ۲.998 میلیون تن از سرباره 
فوالدسازی بکار رفته در درون واحدها در راه سازی 
مورد استفاده قرار گرفته است. در اشکال ۱۳،۱۲ 
و ۱۴ زمینه های کاربرد سرباره فوالدسازی)کل(، 
کنورتور اکسیژنی و کوره قوس الکتریکی در ژاپن 
بزرگ  در  است.  شده  داده  نشان   ۲۰۲۰ سال  در 
قبل،  سال  در   NSSMC ژاپن  فوالد  شرکت  ترین 
شده  تولید  فوالدسازی  سرباره  تن  میلیون   ۴.۳9
است که 99% آن بازیافت شده است. شکل- ۱5 
نشانگر روند تولید، مصرف و فروش بیرونی سرباره 

فوالدسازی ژاپن می باشد.

فوالدسازی ۱۲5.8 کیلوگرم بر تن فوالد خام بوده 
است. در اشکال ۱۰،9 و ۱۱ به ترتیب روند تولید 
ویژه سرباره در فوالدسازی ها، کنورتور اکسیژنی و 
کوره قوس الکتریکی کشور ژاپن ارائه شده است. 
کنورتور  فوالدسازی  سرباره  ویژه  تولید  میانگین 
 ۱۳۱ ترتیب  به  الکتریکی  قوس  کوره  و  اکیسژنی 
و ۱۱5 کیلوگرم بر تن فوالد به ثبت رسیده است. 
 )CaO/SiO۲( فوالدسازی  سرباره  قلیایی  درجه 
مشخصه  این  است.  متغییر   ۳.5 الی   ۲.5 بین 
و  زینترسازی  در  را  فرعی  محصول  این  استفاده 
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