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صنعت فوالد در سال های اخیر روند رو به رشد خوبی را پیش گرفت 
که دستیابی به تولید 55 میلیون تن در افق 1404 را به تحقق نزدیک 
کرده است، اما درست در چنین شرایطی عدم توجه به توسعه متوازن در 
زنجیره ارزش توانست، مشکالتی را گریبان گیر صنعت فوالد کشور کند. 
نبود  موفقیت،  قله های  به  رسیدن  نزدیکی  در  و  راه  میانه  در  امروز 
را کاهش دهد.  توسعه فوالدی ها  توانسته سرعت  ها  زیرساخت  برخی 
اما موضوع تنها به کند شدن توسعه ختم نخواهد شد، برخی مشکالت 
در این بین باعث می شود تا صنعت فوالد، بازارهای صادراتی خود را از 

دست بدهد. 
این  اما  است  الزامی  فوالد  صنعت  در  توسعه  امروز  نکنیم  فراموش 
توسعه باید متوازن و با در نظر گرفتن منابع در دسترس باشد. تدوین 

صـنـعـت فـــــــوالد
با اراده آهنین در برابر 
مشکالت و تحریم ها 
ایستاده است

نخست سخن 

ایرج رخصتی
مدیرعامل
ذوب آهن اصفهان

فراموش نکنیم امروز توسعه در صنعت فوالد 
الزامی است اما این توسعه باید متوازن و با در 
تدوین  باشد.  دسترس  در  منابع  گرفتن  نظر 
را  تولید  هزینه  می تواند  رویایی  انداز  چشم 
برای تولیدکنندگان فوالد باال برده و در مقابل 
را  صادراتی  بازارهای  در  آنها  رقابتی  توان 
است  شرایطی  چنین  در  شاید  دهد.  کاهش 
که نقش دولت در توسعه زنجیره ارزش بیش 
از پیش پر رنگ می شود چرا که امروز مسئله 
دست  به  تنها  که  نیست  موضوعی  انرژی 

تولیدکنندگان فوالد حل شود.
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چشم انداز رویایی می تواند هزینه تولید را برای تولیدکنندگان فوالد باال 
برده و در مقابل توان رقابتی آنها را در بازارهای صادراتی کاهش دهد. 
شاید در چنین شرایطی است که نقش دولت در توسعه زنجیره ارزش 
موضوعی  انرژی  مسئله  امروز  که  چرا  می شود  رنگ  پر  پیش  از  بیش 
نیست که تنها به دست تولیدکنندگان فوالد حل شود. در سویی دیگر 
موضوع توسعه اکتشاف نیز باید با یاری و همت هرچه بیشتر دولت در 

دستور کار قرار بگیرد. 
تولید 100 میلیون تن فوالد مجوز صادر شده  برای  در حال حاضر 
است، اما سوال این است آیا اکتشافات هم راستا با توسعه حلقه میانی 
پیش رفته است؟ بدون شک پاسخ به این سوال منفی است زیرا امروز 
اصلی ترین گلوگاه فوالدی ها، مواد اولیه و پس از آن تامین انرژی است. 

مسائلی که سرنخ اصلی آن به توجه دولت باز می گردد. 
نمایان  انرژی  و  اولیه  مواد  کمبود  در  را  خود  نامتوازن  توسعه  امروز 
از گذشته روی  اولیه جدی تر  واردات مواد  کرده است. هرچند سناریو 
کنار  در  و  تولید  افزایش هزینه های  با  اما  قرار گرفته است  میز مدیران 
رو  پیش  روزهای  به  چندان  نمی توان  پرسنلی،  هزینه های  رشد  آن 

خوش بین بود. 
از زمان دولت  این موضوعات شاهد هستیم که در برهه ای  در کنار 
به  فوالدی ها  آوری  ارز  برای  را  و عرصه  گرفته  به وضع عوارض  تصمیم 
کشور تنگ می کند. هرچند عوارض وضع شده به صورت اضطراری و 
در کمتر از یک ماه لغو شد اما در همین مدت بسیاری از فرصت های 

صادراتی از دست رفت. 
امروز اگر قرار است دولت در کنار فوالدسازان زیرساخت های الزم را 
اعالم  نیز هموار کند.  افزایش درآمدها  برای  را  باید شرایط  تامین کند 
آمادگی فوالدسازان برای ساخت نیروگاه های برق حاکی از آن است که 
فوالدی ها دست روی دست نگذاشته و خود برای حل مشکالت پیشقدم 
شده اند اما در این بین ایجاد برخی موانع از سوی دولت تنها موجب 

دلسردی مدیران و فعاالن می شود. 

صنعت فوالد امروز نیازمند همراهی دولت است تا بتواند از مشکالت 
اراده  با  داد  نشان  فوالد  صنعت  گذشته  سال های  در  زیرا  کند،  عبور 
را می توان در  این  ایستاده است.  و تحریم ها  برابر مشکالت  آهنین در 
رشد صادرات غیر نفتی که فوالد جزو اولین های آنها است مشاهده کرد. 
شرایط خوشایندی نیست صنعتی که عالوه بر مهم بودنش، در زمان 
فصل  در  داشته  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه  در  که  نقشی  و  تحریم 
تابستان عالوه بر نگرانی درباره تامین مواد اولیه با کمبود انرژی و قطع 
برق نیز همراه شود. فراموش نکنیم این موارد خسارت جدی به صنعت 
می تواند  صنعت  این  به  توجه  که  حالی  در  می کند  وارد  کشور  فوالد 
در  کند.  اکتشافات  توسعه  برای  سرمایه گذاری  به  تشویق  را  فوالدی ها 
واقع حمایت از صنعت فوالد و رفع موانع موجود می تواند توسعه همه 
جانبه را به همراه داشته باشد. اما همان طور که پیش تر به آن اشاره 

شد این توسعه باید در تمامی بخش ها و به صورت متوازن پیش رود. 
امروز اگر در کنار توسعه اکتشافات به موضوع حمل و نقل ریلی توجه 
نشود، بی تردید دیر نیست زمانی که حمل و نقل هم به چالش جدی 
همچون مواد اولیه و انرژی اضافه شود. مواد اولیة تولید در حلقه های 
ابتدایی زنجیره باید در زمان مشخص و با هزینه مقرون به صرفه به دست 
بر نگرانی فوالدی ها  به روز  اما متاسفانه روز  تولیدکنندگان فوالد برسد 
اضافه می شود و این موضوع در نهایت تولید را نشانه گرفته و عالوه بر 
آنکه بازار را با چالش همراه می کند می تواند امنیت شغلی کارکنان این 

صنعت را هم به خطر اندازد. 
در نتیجه با نگاهی کالن به زنجیره ارزش به خوبی مشاهده می شود 
این  برای  الزم  زیرساخت های  تامین  و  متوازن  توسعه  به  توجه  عدم 
صنعت می تواند از اقتصاد تا وضعیت اجتماعی را در بر گیرد. اما عکس 
شرایط  ارتقای  بر  عالوه  متوازن  توسعه  است.  صادق  نیز  موضوع  این 
اقتصادی، منجر به توسعه فرهنگی و اجتماعی خواهد شد. در واقع این 
موضوع تالشی برد- برد برای هر دو سوی ماجرا یعنی دولت و فوالدی ها 

خواهد بود.  
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نقش شرکت های دانش بنیان در بخش صنعت طی سال های اخیر با 
افزایش تولیدات کیفی و قابل رقابت قابل سنجش است. این شرکت ها 
توانسته اند نقش موثری در رفع نیازهای بخش صنعت و معدن ایفا کنند 
و در بسیاری از مواقع مانع خروج ارز از کشور و همچنین ایجاد اشتغال 
پایدار شوند. کارشناسان با تاکید بر لزوم بهره گیری بیشتر از شرکت های 
دانش بنیان در حوزه های مختلف به ویژه حوزه صنعت و معدن معتقدند 
طریق  از  بزرگ  تغییرات  ایجاد  و  مزیت  خلق  دنبال  به  که  شرکت ها  این 
با ارایه راهکاری برای تبدیل ذخایر  تغییرات کوچک هستند می توانند 
هماتیتی به آهن اسفنجی، صنایع معدنی را در تامین پایدار مواد اولیه 
کمک کنند. به گفته امیر بیژن یثربی این می تواند تنها بخشی از کمک 
شرکت های دانش بنیان به صنایع معدنی باشد. در ادامه گفت و گو با 
مدیرعامل شرکت صنعتی معادن و فلزات ایده پردازان شریف را در این 

زمینه می خوانیم:  
ایده  فلزات  و  معادن  صنعتی  شرکت  مدیرعامل  یثربی،  بیژن  امیر 
پردازان شریف در این باره و در تشریح اینکه به چه شرکت هایی دانش 
بنیان اطالق می شود گفت: دانش بنیان ها در واقع به شرکت هایی گفته 
می شود که به دنبال خلق مزیت و ایجاد تحوالت بزرگ از طریق تغییرات 
درستی  به  بنیان  دانش  تعریف  افراد  از  بسیاری  برای  هستند.  کوچک 
جا نیفتاده است بد نیست بدانیم کارخانه بوئینگ در سیاتل آمریکا یک 
ادعا نکرده که  اما هیچ گاه  کمپانی کاماًل، های تک محسوب می شود 
دانش بنیان است. نمی توان و نباید از شرکت های دانش بنیان انتظار 
تولید یک محصول بسیار بزرگ در حد هواپیما یا صنایع نظامی را داشت. 

همان گونه که اشاره شد دانش بنیان یعنی تغییرات کوچکی که می تواند 
باعث رخ دادن تغییرات بسیار بزرگ شود و مهم تر از همه این که در پیوند با 
تغییرات و تحوالت دنیا و داستان خلق مزیت و ارزش افزوده و از همه مهم 

تر بحث های مربوط با بهینه سازی یا optimization  قرار داشته باشد. 
باید شاهد بهینه سازی در همه  وی افزود: در تولیدات دانش بنیان 
وجوه و به حداقل رسیدن هزینه ها باشیم. برای مثال محصوالت دانش 
صورت  این  غیر  در  باشند  داشته  نیز  را  آالیندگی  کمترین  باید  بنیان 
نمی توان آنها را دانش بنیان اطالق کرد. در این صورت می توان به خلق 
مزیت و ایجاد ارزش افزوده امیدوار بود و مدعی شد که محصول تولیدی 

در پیوند با نیاز امروز جوامع جهانی است. 

 جنگ امروز جهان،جنگ منابع معدنی است  
مدیرعامل شرکت صنعتی معادن و فلزات ایده پردازان شریف با بیان 
اینکه در جهان امروز با جنگ منابع معدنی مواجه هستیم گفت: این در 
حالی است که بسیاری فکر می کنند که هنوز در دوران جنگ انرژی یا 
جنگ آب به خصوص در خاورمیانه به سر می بریم. اگرچه نمی توان منکر 
این جنگ ها شد اما همه این جنگ ها نیز در گرو جنگ منابع معدنی 
است.حتی آب و برق نیز در خدمت صنایع معدنی هستند زیرا صنایع 
از سوی دیگر  بری محسوب می شوند.  انرژی  و  َبر  آب  معدنی، صنایع 
یکی از شاخص ها و ستون های اصلی رقابت در جنگ های اقتصادی در 
ارتباط تنگاتنگ با مواد و منابع معدنی است و برای کشورهای وارد کننده 

این داستان بدتر خواهد بود. 

یان ها بن� �ن�قش دا�نش �
توسعه معادن و  در  �

یع �فوالدی صنا�

مدیرعامل شرکت صنعتی معادن و فلزات ایده پردازان شریف 
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با مثالی توضیح داد و گفت: در جنگ اقتصادی  وی این موضوع را 
و  خاکی  نادر  عناصر  ها،  شاخصه  ترین  اصلی  از  یکی  آمریکا،  و  چین 
با  با ارزش افزوده باال است که آمریکا قادر به رقابت  محصوالت معدنی 
چین در این زمینه نیست زیرا چین ۹0 تا ۹5 درصد بازار این مواد را در 

اختیار دارد. 

جهان در تالش برای احیای اقتصادی پس از کرونا  
چگونگی  به  اشاره  با  خود  های  صحبت  از  دیگری  بخش  در  یثربی 
دادوستد شاخص سهام شرکت های معدنی دنیا اظهار کرد: در دوران 
کرونا سهام این شرکت ها در بورس های بین الملل به دلیل قرنطینه و 
کاهش فعالیت های جوامع جهانی و افت تقاضا به شدت کاهش داشت 
اما امروزه علیرغم وجود کرونا، بسیاری از محدودیت ها برداشته شده و 
در نتیجه شاهد رشد بسیار خوب سهام صنایع معدنی در سطح جهان 

هستیم. 

صنایع  و  معدن  حوزه  به  اقتصاد  پیشران  لوکوموتیو  وابستگی 
معدنی  

وی ادامه داد: ایران نیز به عنوان یک کشور تولیدکننده مواد معدنی 
با تنوع باالیی که در این مواد دارد، کشوری معدن خیز به حساب می آید 
از جمله این مزیت ها  به لحاظ تولید مزیت های نسبی فراوانی دارد.  و 
کشورهای  با  ارتباط  فارس،  خلیج  آزاد  های  آب  دسترسی  به  می توان 
ابریشم،شبکه  و جاده  ترانزیتی  واسطه دریاچه خزر، خطوط  به  شمالی 

اشاره  قیمت  ارزان  انرژی  و  نیرو  نهایت  در  و  ریلی  خطوط  و  برق رسانی 
کرد. لذا رفع مشکالت و بحران های اقتصادی موجود در کشور که بخش 
اعظم آن ناشی از تحریم های بین المللی بوده و هزینه های گزافی را به 
جامعه تحمیل می کند در گرو توجه ویژه به بخش معدن و صنایع معدنی 
است. به عقیده بنده لوکوموتیو پیشران اقتصاد ایران به شدت به معدن و 
صنایع معدنی وابستگی دارد. اما این که همچون گذشته منابع معدنی را 
به صورت سنتی استخراج کنیم و تمام تمرکز را بر روی عناصر پایه بگذاریم 
به صالح نیست زیرا به جهت مزیت های نسبی که برشمردیم،ایران در 
حوزه های دانش بنیان بخش معدن و صنایع معدنی حرف برای گفتن 

دارد. 
این بحران  و  اقتصادی قرار گرفته  یثربی دنیا در یک بحران  به گفته 
سبب شده کشورهای ابر قدرت اروپایی نیز با تورم بی سابقه که دشمن 
اصلی انباشت سرمایه و دوست بسیار صمیمی رکود است، دست و پنجه 
نرم کنند. این مساله سبب شده نقش دانش بنیان ها در رهایی از این 

بحران بیشتر به چشم آید. 

نوظهورها به دنبال توسعه فعالیت های دانش بنیان و خلق ارزش  
وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که دنیا در حال حرکت به سمت دانش 
بنیان هاست نقش کشورهای نوظهور نظیر کشورهای آفریقایی در حرکت 
به سمت دانش بنیان ها و خلق ارزش قابل توجه تر از کشورهای توسعه 
اقتصاد  یک  عنوان  به  نیجریه  مثال  برای  است.  چین  یافته ای همچون 
نوظهور بر پایه دانش بنیان نهادینه شده و ثمره این فعالیت ها در تولید 
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توجه  باید  هم  ایران  است.  مشاهده  قابل  کشور  این  داخلی  ناخالص 
ویژه ای به مساله دانش بنیان به ویژه در بخش معدن و صنایع معدنی با 
هدف کم کردن هزینه ها به جهت محدود شدن منابع مالی داشته باشد.  

نقش دانش بنیان ها در توسعه فرآوری و تامین پایدار منابع  
مدیرعامل شرکت صنعتی معادن و فلزات ایده پردازان شریف در تشریح 
اولیه شرکت هایی  مواد  رفع مشکل  در  بنیان  دانش  نقش شرکت های 
همچون ذوب آهن اظهار کرد: این شرکت ها می توانند در ارایه راهکار 
برای فرآوری سنگ آهن هماتیتی که عمده ذخایر سنگ ایران از این نوع 
می باشد فعالیت و همکاری کنند. به این ترتیب نه تنها نیاز ذوب آهن 
بلکه بسیاری از شرکت های فوالدی با توجه به اینکه در افق 1404 برای 
تولید 55 میلیون تن فوالد، به حجم باالیی از سنگ آهن نیاز است، رفع 

خواهد شد. 
وی یادآور شد: فعاالن بخش صنعت و معدن کشور چه در بخش دولتی 
و چه خصولتی و خصوصی بر کسری سنگ آهن واقفند و از آنجا که ذخایر 
اتمام است و تجربه چندانی  به  سطحی معادن روباز مگنتیت کشور رو 
نداریم در  آهنی  و غیر  آهنی  فلزی  زیر زمینی کانسارهای  در استخراج 
آینده ای نه چندان دور با چالش تامین خوراک برای فوالدسازی ها روبرو 
از موانعی که جلوی حرکت ما به سمت  این بین یکی  خواهیم بود. در 
استخراج زیرزمینی را گرفته بحث ماشین آالت معدنی است. لذا بسیاری 
از ذخایر مگنتیتی به جهت محدودیت های اکتشافی و عدم آینده پژوهی 

و دور اندیشی، کشف نشده اند. لذا با توجه به وجود ذخایر فراوان هماتیت 
و  این ماده معدنی  بنیان، فرآوری  در کشور پیشنهاد شرکت های دانش 
تبدیل آن به آهن اسفنجی است. ژاپن یکی از کشورهای پیشرو در این 
بحث است و هند و اوکراین نیز فعالیت هایی را در این حوزه انجام داده اند. 
کنار  در  به سمت سنگ های هماتیتی  ما  یادآور شد: حرکت  یثربی 
اکتشافات ذخایر مگنتیتی الزامی است و باید مطالعات فنی و اقتصادی 
را در این زمینه کامل تر کنیم. شرکت صنعتی معادن و فلزات ایده پردازان 
نیز به واسطه ماهیت دانش بنیان فرآوری سنگ های هماتیتی،  شریف 
مطالعاتی را در زمینه استحصال و فرآوری این نوع سنگ آهن ها انجام 
این  اقتصادی  صرفه  از  نشان  سنجی  امکان  مطالعات  چنانچه  و  داده 

روش ها داشته باشد قطعا از آن حمایت خواهیم کرد.
وی ادامه داد: از این رو شرکت های دانش بنیان با سرمایه های خرد 
می توانند به کمک حوزه سنگ آهن و سرمایه و دانشی که در بخش معدن 
و فوالد ایجاد شده بیایند و با استحصال سنگ های هماتیتی که فراوانی 
زیادی در کشور دارند در تامین پایدار مواد اولیه همکاری نمایند. لذا به 
جرات می توان گفت معدن می تواند علمدار شرکت های دانش بنیان 
و  افزوده  ارزش  ثروت،  مزیت، خلق  این موضوع خلق  و  باشد  در کشور 
بهره وری باال برای یک کشور را به همراه خواهد داشت. همانگونه که گفته 
شد تولیدات دانش بنیان هزینه ها را کم و فرآیندها را بهینه می کنند و 
نه تنها دوستدار محیط زیست هستند بلکه کارآفرینی را در کشور توسعه 

می دهند. 
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گازهای  انتشار  کل  از  درصد  هفت  صنعت،  یک  فقط  اینکه  تصور 
گلخانه ای را بر عهده دارد میزان اهمیت آن را بیش از پیش نمایان خواهد 
کرد، اهمیتی که با دلیل بسیار ساده و روشن میزان و عمق تاثیرگذاری این 
صنعت را نشان می دهد. اول اینکه فوالد با روش های متالوژیکی ساخته 
می شود و به سوخت های فسیلی زغال سنگ و گاز های طبیعی وابستگی 
دارد، چیزی که روش ساختن آن را از پیشینیان عصر آهن وام گرفته ایم. 
دومین دلیل بسیار ساده تر می باشد، همه چیز از فوالد است، ساختمان، 
پل و کل حوزه ی عمرانی، تولیدات صنایع مختلف، هواپیما ها، قطارها، 
اتومبیل ها و حوزه ی حمل و نقل، هیچ چیز بدون فوالد امکان پذیر نیست 
و بر اساس برخی آینده پژوهی ها، صنعت فوالد تا سال 2050 تقاضایی در 
حدود دو برابر آمار و ارقام امسال را خواهد داشت. این در حالی است که 
تغییرات اقلیمی به یکی از دغدغه های جهانی بدل شده و باید آن را یکی 

از تهدیدات امنیت جهانی لقب داد. 
توافقنامه ی پاریس در سال 2015 به یکی از نقاط عطف و جدی ترین 
هدف های  مهمترین  که  شد  تبدیل  اقلیمی  تغییرات  خطر  به  واکنش 
این توافقنامه را می توان تالش برای محدود کردن افزایش دما به 1.5 
درجه ی سلسیوس باالتر از سطوح پیش از صنعتی شدن، کاهش انتشار 
بزرگترین چالش  این موضوع  دانست.  دیگر  موارد  و  گازهای گلخانه ای 

پیش روی فوالسازان جهان خواهد بود.
وقتی به بازار فوالد نگاهی می اندازیم، این صنعت ساالنه در حدود دو 
میلیون تن فوالد را روانه ی بازار 2.5 دو نیم تریلیون دالری فوالد می کند 
و بر اساس برآورد های صورت گرفته در مقابل 3 میلیارد تن CO2 منتشر 
می کند. در نتیجه یکی از فاکتورهای تعیین کننده، مسئله ی اقتصادی و 
موضوعات مالی است که در جهان سرمایه داری اولویت اصلی به شمار 

می رود و مانند ذات سرمایه داری انعطاف پذیر است. 
بزرگ  تولیدکنندگان  همه  بین  و  اروپا  در  که  رایجی  و  کنونی  روش 
فوالد مرسوم است، تولید از طریق کوره های بلند است که متداول ترین 
نتیجه رسیده  این  به  امروز  به شمار می آید و خوشبختانه دنیای  روش 
که بیش از یک راه برای تصفیه ی آهن وجود دارد و بجای استفاده از 
کربن می توان از هیدروژن و آب استفاده کنیم و شرکت های زیادی در 
این مسیر فعالیت های خود را آغاز کرده اند. مثل پروژه سوئدی هیبریت

 hybrit (Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology)

Midrex، و انواع دیگر تولید فوالد سبز در ایالت متحده، آلمان و ... اما 

مقاومت اصلی برای عملی شدن چنین فرایندهایی، اوال اقتصادی است 
و  امکانات  تاسیسات،  بگیرد،  انجام  زیادی  بسیار  باید هزینه های  یعنی 
چیزهای جدیدتری ساخته شوند و همچنین نیروی انسانی آموزش دیده 

تربیت شود و این یک مسئله جدید مالی است.
قرن  از  بلند  کوره های  تکامل  روند  دارد،  وجود  مهم  نکته ی  یک  اما 
نوزدهم شروع شد شاید هم بیشتر صنعت فوالد چیزی در حدود 2 قرن 
دیگر  امروز  اما  کرد،  بلند  کوره های  روش  طریق  از  فوالد  تولید  صرف 
فرصتی 200 ساله ندارد. دیگر مسئله ی مقاومت روانی برای بازیگران این 
صنعت در برابر تغییر روش تولید وجود ندارد، تهدیدات امنیتی محیط 
زیستی و تغییرات اقلیمی آثار و پیامد های به شدت ویرانگری را به دنبال 
دارد که خوشبختانه ساختار های بین المللی و توافقنامه های بین المللی 
هم الزام بیشتری را طلب می کند. از این رو، صنعت فوالد و فوالد سازان 
البته  و  و سازگاری هوشمندانه  پذیری  انعطاف  اساس همان  بر  جهان، 
مخرب سرمایه داری به دنبال تولید فوالد سبز، کاهش کربن در روند تولید 

و حتی به صفر رساندن کربن در تولید فوالد هستند.

فوالد سازان به دنبال کربن صفرفوالد سازان به دنبال کربن صفر
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دوازدهمین همایش و نمایشگاه چشم انداز 
صنعت فوالد و سنگ آهن ایران با نگاهی به 
بازار با همت گروه رسانه ای دنیای اقتصاد، 
در  ماه  اردیبهشت  یکم  و  بیست  تا  نوزدهم 

هتل المپیک تهران برگزار شد.
محورهای این همایش شامل بررسی توازن 
برق،  گاز،  )حمل ونقل،  زیرساخت ها  توسعه 
سیاست های  فوالد،  جامع  طرح  و  و...(  آب 
ارکان  قیمت گذاری  نظام  در  حاکمیتی 
تضاد  راهکار  ارائه  و  بررسی  فوالد،  زنجیره ی 
)منابع  مختلف  نهادهای  منافع  و  استراتژی 
معدن،  بخش  با  و...(  زیست  محیط  طبیعی، 
در  راکد  معادن  احیای  و  اکتشافات  اهمیت 
اولیه،  تامین منابع مواد  بلندمدت  چشم انداز 
سرمایه گذاران  امنیت  تاثیر  و  اهمیت  بررسی 
صنایع  و  معدن  در  خصوصی  بخش  فعاالن  و 

معدنی،احیا برجام، اصالح سیاست های ارزی 
استراتژی  جامع  طرح  بررسی  و  صادراتی  و 
پیاده  سازی  و  اجرا  تدوین،  صنعتی؛  توسعه 
بود. همچنین در سه روز برگزاری این همایش 
عالوه بر سخنرانی افراد برجسته، پنج میزگرد 
و  چالش ها  "بررسی  عناوین  تحت  تخصصی 
 ،"1401 در  سنگ آهن  صنعت  فرصت های 
قیمت گذاری  نظام  در  کشور  "سیاست های 
و  چالش ها  "بررسی  فوالد"،  زنجیره ی  ارکان 
فرصت های صنعت فوالد در 1401"، "بررسی 
صنعتی؛  توسعه  استراتژی  جامع  طرح 
پیاده سازی"  و  اجرا  تدوین،  دیجیتال،  تحول 
راکد  معادن  احیای  و  اکتشافات  "اهمیت  و 
مواد  منابع  تامین  بلندمدت  چشم انداز  در 
اولیه" در روز اول و دوم برگزاری این همایش 
و 2 کارگاه آموزشی تحت عنوان های "تحوالت 

"پلتفرم های  و  ایران"  و  جهان  فوالد  صنعت 
در  موثر  ابزار  محصوالت،  و  فرآیندها  جامع 
هزینه ها،ارتقای  فرآیند،کاهش  مدیریت 
محصوالت و توسعه بازار"   برگزار شد. همچنین 
نمایشگاه جانبی با حضور شرکت های بزرگی 
فوالد  مبارکه،  اصفهان،فوالد  آهن  ذوب  چون 

خوزستان، فوالد هرمزگان و ... برپا شد. 
همایش  این  کلیدی  سخنرانان  جمله  از 
مسئول  مدیر  بختیاری،  علیرضا  به  می توان 
اتابک  محمد  دنیای  اقتصاد،  رسانه ای  گروه 
انقالب  مستضعفان  بنیاد  اقتصادی  معاون 
و  معادن  معاون  محتشمی   پور  رضا  اسالمی، 
فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
کمیسیون  رئیس  تاالرپشتی  اکبری  عزت   الله 

صنایع و معادن مجلس اشاره کرد.

الش های اصلی صنعت �فوالد از �نگاه کارشناسان �چ

در دوازدهمین همایش و نمایشگاه چشم انداز صنعت فوالد و سنگ آهن بررسی شد : 
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گرو  در  فوالد  تولید  اهداف  تحقق 
برنامه ریزی دقیق در زنجیره تولید و تحقق 

اهداف بازار است
بختیاری،  علیرضا  همایش،  این  ابتدای  در 
مدیر مسئول گروه رسانه ای دنیای اقتصاد با بیان 
اینکه فوالد پس از نفت خام، دومین نهاده اولیه 
تولید در اقتصاد جهان است و مصرف گسترده 
آن در صنایع مختلف سبب شده، هر یک درصد 
افزایش در رشد اقتصادی کشورها به رشد تقریبا 
یک درصدی در تقاضای فوالد بینجامد، گفت: 
اخیر  ماه های  اوکراین در  با  آغاز جنگ روسیه 
باعث شد، در فصل نخست 2022 تولید فوالد 
در ۶4 کشور جهان ۶.۸ درصد کاهش یابد اما 
خروج تدریجی روسیه و اوکراین از عرضه جهانی 
صادراتی  فرصت های  که  دارد  آن  از  حکایت 
مثل  چینی ها  و  می کند  خودنمایی  بیشتری 
همیشه خود را به عنوان لیدر بازار برای مقاصد 
جدید معرفی کرده    اند. همچنین انجمن جهانی 
تقاضای  افزایش  خود،  برآورد  آخرین  در  فوالد 
جهانی برای این محصول را در سال های 2022 
و 2023 پیش بینی کرده است. نکته جالب آنکه 
به رغم امواج پراکنده پاندمی و محدودیت های 
زنجیره تامین تولید صنعتی، تقاضای فوالد در 
سال 2021 به   شدت بهبود یافت و مصرف فوالد 
ایاالت   متحده شدت  و  اروپا  اتحادیه  به    ویژه در 

گرفت. 
بختیاری اظهار کرد: در سمت قیمت ها نیز 
به نظر می رسد، روند قیمت ها با چند حمایت 
از  ناشی  ریسک  کاهش  روبه  روست.  جدی 
واسطه  به  عرضه  محدودیت  کرونا،  پاندمی 

جنگ اوکراین، مشکالت موجود در حمل و نقل 
جمله  از  اولیه  مواد  بهای  افزایش  و  کانتینری 
در  قیمتی  محرک های  ترین  مهم  آهن،  سنگ 

آینده نزدیک است.
بختیاری تاکید کرد: مساله بسیار مهمی که 
را  مضاعف  توجه  ایران  فوالد  توسعه صنعت  در 
تولید در  می طلبد، آن است که تحقق اهداف 
گرو برنامه ریزی دقیق در همه زنجیره تولید از 
سنگ آهن تا محصول نهایی، همچنین تحقق 
است  صادرات(  و  داخل  )مصرف  بازار  اهداف 
به تدریج قدرت  بازار جهانی  و بدون حضور در 

رقابت   پذیری این صنعت از بین خواهد رفت. 
برنامه  به  صحیح  دستیابی  داد:  ادامه  وی 
ریزی انجام شده در افق 1404، در گرو تمرکز 
ویژه بر بحث صادرات فوالد و محصوالت فوالدی 
منافع  براساس  پایدار  و  بینانه  واقع  توازن  و 
متقابل تمامی ارکان چرخه تولید سنگ آهن و 
اهداف  تحقق  در  اصلی  نکته  اما  است.  فوالد 
در  و  کشوری  کالن  استراتژی  یک  صادرات، 
حقیقت یک بسته سیاستگذاری منسجم است 
سیاستگذاری  این  اجزای  از  مهمی  بخش  که 
صنعت،  متولی  اختیارات  از  فراتر  حوزه    ای  در 
معدن و تجارت قرار دارد. هماهنگی استراتژیک 
نهادهای قانون گذاری در کنار متولیان تاثیرگذار 
در امر صادرات همچون بانک مرکزی و    گمرک و 
نیز    مشوق های صادراتی خصوصا در برهه های 
پایدار  صادرات  مدت  بلند  در  می تواند  تحریم 

محصوالت فوالدی را تضمین کند.

الزامات تاب آوری صنعت فوالد بررسی شد
معاون  اتابک  محمد  همایش،  این  ادامه  در 
اسالمی،  انقالب  مستضعفان  بنیاد  اقتصادی 
تاب آوری صنعت فوالد کشور را بررسی کرد و با 
تحلیل اثرات قطعی برق و گاز بر صنایع کشور در 
سال 1400، از گاز به عنوان ماده اولیه و خوراک 
گذشته،  سال  در  گفت:  و  کرد  یاد  تولید  برای 
بیشترین آسیب به صنعت فوالد تحمیل شد، به 
طوری که عدم دسترسی کامل و محدودیت های 
تامین انرژی به افت تولید حداقل ۶ میلیون تن 
فوالد و عدم النفع بالغ بر 4 2 میلیارد دالری منجر 

شد.
انقالب  مستضعفان  بنیاد  اقتصادی  معاون 

باعث  وارده  النفع  عدم  داد:  ادامه  اسالمی 
کاهش حاشیه سود صنایع، به ویژه صنعت فوالد 
شده و قطعا کاهش حاشیه سود صنعت فوالد 
که حدود ۹.2 درصد بورس در اختیار آن است، 
اثرات منفی بر روند بازار، همچنین تامین منابع 

مالی برای اجرای پروژه های توسعه ای دارد.
اتابک در ادامه گفت: توافق نانوشته ای میان 
دولت و صنعت مبنی بر تامین ارزان انرژی مورد 
نیاز صنایع از سوی دولت و در مقابل، کمک به 
انسانی  نیروی  جذب  و  کشور  آفرینی  اشتغال 
مازاد بر نیاز واقعی از سوی صنایع وجود داشت. 
با این حال، در نیمه دوم سال گذشته، صنعت 
فوالد با ۷.4 برابر شدن هزینه تامین هر کیلووات 
برق، هفت برابر شدن هزینه تامین هر مترمکعب 
های  هزینه  محسوس  افزایش  مصرفی،  گاز 
حمل و نقل، افزایش هزینه خرید و تامین مواد 
اولیه مواجه شد. از طرفی با توجه به بخشنامه 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حقوق و 
دستمزد سال 1401 کشور، هزینه های نیروی 
مواجه  درصدی  حداقل 4۹  افزایش  با  انسانی 

می شود.
همچنان  ها  تحریم  اثرات  اینکه  بیان  با  وی 
پابرجاست، به تحمیل عوارض صادراتی اشاره 
کرد و گفت: اعمال عوارض صادراتی بیشترین 
تاثیر را بر صنعت فوالد دارد. بالفاصله بعد از ابالغ 
مصوبه آن هم در اواخر فروردین ماه، بورس یکی 
از بدترین روزهای خود را در چند ماه اخیر تجربه 

کرد.
تاکید  مستضعفان  بنیاد  اقتصادی  معاون 
منظر  از  ،کشور  امروز  حساس  شرایط  در  کرد: 
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دسترسی به منابع ارزی، وضع عوارض صادراتی 
قطعا منتج به محدود شدن صادرات و به تبع آن 
تولید خواهد شد و امکان بهره برداری حداکثری 
از بازار تقریبا 4۷ میلیون تنی که بر اثر کمرنگ 
شدن حضور دو تولیدکننده عمده فوالد جهان 
تمامی  و  آمده  وجود  به  اوکراین(  و  )روسیه 
کشورهای منطقه و جهان به دنبال کسب سهم 
بیشتری از آن هستند، برای ما از دست خواهد 

رفت.
اتابک در پایان صحبت های خود با طرح این 
سوال که آیا بهره مندی و استفاده حداکثری از 
صادراتی  عوارض  اعمال  با  بین المللی  شرایط 
زمستان،  در  گاز  با قطعی  آیا  امکا  پذیر است؟ 
محسوس  افزایش  تابستان،  در  برق  قطعی 
هزینه های حمل و نقل، افزایش هزینه تامین 
برق، افزایش هزینه تامین گاز مصرفی، افزایش 
هزینه خرید و تامین مواد اولیه و در نهایت اعمال 
می تواند  صنعت  نظرتان  به  صادراتی،  عوارض 
تاب آوری داشته باشد؟ اظهار کرد: اگر صنعت 
امکان توسعه و به روز کردن تکنولوژی را نداشته 
باشد، نمی تواند به تولید پایدار ادامه داده، پیشرو 
بماند، صادرات کند و برای کشور ارزآوری داشته 

باشد.
اتابک تاکید کرد که عمر صنعت همواره بلندتر 
از عمر دولت  هاست، بنابراین الزم است این مهم 
می کنند،  اتخاذ  دولتمردان  که  تصمیماتی  در 
لحاظ شود و مشکالت بودجه ای کشور بر دوش 
صنعت و تولید گذاشته نشود. قطعا صنعت فوالد 
است،  کشور  زیرساخت های  به  کمک  به  قائل 
اما ارتقای تکنولوژی، توسعه و رشد، سرمایه  بر 
باید به صنعت اجازه  بنابراین  و هزینه بر است، 

تولید و صادرات به نحو مطلوب داده شود. 

آینده صنعت فوالد به مدیریت انرژی گره 
می خورد

محتشمی  رضا  نیز  همایش  این  ادامه  در 
  پور معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، 
معدن و تجارت از پشت پرده بخشنامه فوالدی که 
محل اعتراض فعاالن صنعت فوالد بود، رونمایی 
بخشنامه  صدور  دلیل  کرد:  اعالم  تلویحا  و 
عوارض پلکانی اوال شکاف تولید و مصرف انرژی 
در کشور و سپس پیش بینی    دولت و نهادهای 

نظارتی از کمبود مواد اولیه در کشور است.
معاون وزیر صمت ادامه داد: تا جایی که می   
دانم عامل اصلی در مورد اتخاذ تصمیم در الیه 
ارشد دولت نه بحث درآمدی بلکه محدودیت های 
محصوالت  از  بازار  شدن  خالی  و  انرژی  جدی 

فوالدی است.
وی درباره شیوه سیاست گذاری در صنعت 
فوالد گفت: اساسا نباید آینده را ادامه یا تکرار 
دانش  تئوری های  در  ما  دانست.  گذشته  روند 
مدیریت، پوست   اندازی های سریعی داشته   ایم 
که حتی حرفی که 20 سال پیش بسیار پیشرو، 
راهبردی و جدید بوده، امروز از منظر راهبردی 
به آن نقدهایی وارد می شود که عمده این تغییر 
آینده  از  که  است  تصویری  به  مربوط  وضعیت 

ایجاد می   شود.
محتشمی   پور در ادامه افزود: در طول زنجیره 
صنعت فوالد از سنگ آهن تا قبل از تولید مقاطع 
آنچه به دست آمده، معادل ۶0 درصد از اهداف 
برنامه بوده است. به استثنای سنگ آهن نیز در 
حدود ۸0  درصد آن برنامه ظرفیت   سازی شده 
است. اما در بخش مقاطع و پایین   دستی 105 
درصد ظرفیت اعالم شده در آن برنامه را ایجاد 
 1۹0 معادل  چیزی  حال  عین  در  کرده   ایم. 
درصد اهداف آن برنامه، ظرفیت تولید، پروانه    و 
وزارت  در  است.  شده  صادر  تاسیس  جوازهای 
صدور  ممنوعیت  مصوبه  شده  تالش  صمت 
مجوزها با جدیت پیگیری شود هرچند که فشار 
به شدت سنگینی بر روی وزارت صمت از ناحیه 
این مجوزها وجود دارد و به لحاظ قانونی وزارت 
صمت توان چندانی برای ممانعت از صدور جواز 

ندارد.
معاون وزیر صمت گفت: در حال حاضر 1۹5 
درصد اهداف 1404 را نصب کرده   ایم و حتی 
اگر برای یک تن فوالد پروانه صادر نکنیم، بسیار 

جلوتر از اهداف خود هستیم.
وی تصریح گرد: شاید تا سال 13۹۹ گلوگاه 
  صنعت فوالد تامین سنگ  آهن بود اما امروز با 
روبه رو  انرژی  قبیل  از  دیگری  محدودیت های 

هستیم.
محتشمی پور در ادامه با تاکید بر این نکته که 
برق شهرک   های صنعتی باید پیوسته و به شکل 
این  ایران  در  گفت:  باشد  وصل  تضمین   شده 
مساله اساسا برعکس است و هیچ اقدامی برای 
مدیریت مصرف برق خانگی اندیشیده نمی شود 
و حتی قطع برق و گاز مشترکان پرمصرف را خط 

قرمز می   دانند.
صنعت  بر  برق  اثر  به  اشاره  با  محتشمی   پور 
فوالد گفت: سال گذشته پس از سال ها رشد، در 
صنعت فوالد با افت تولید روبه رو شدیم. امسال 
هم محدودیت ها بیشتر خواهد بود. همین رویه 
باعث شد تا در سال گذشته تنها ۶0 درصد از 
تولید فوالد محقق شود، عددی  برنامه  اهداف 
که در بخش پایین   دستی و مقاطع به سطح 3۶ 

درصد تنزل یافته است.
وزارت صنعت،  مواد  فرآوری  و  معاون معادن 
معدن و تجارت درباره نحوه عبور از چالش انرژی 
موارد  احتساب  با  کرد:   اظهار  فوالد  بخش  در 
مطرح شده در باال، می   توان گفت آینده صنعت 
فوالد نمی   تواند با تکرار این روند ادامه پیدا کند. 
قطعا باید آینده صنعت فوالد را با مدیریت انرژی 
بخش  در  هم  فوالد،  صنعت  آینده  بزنیم.  گره 
مصرف و هم در بخش تولید باید با توجه ویژه به 

انرژی تنظیم شود.
به گفته محتشمی پور امروز مشکلی که پیش 
روی ماست، نه چالش تولید برق از نیروگاه، بلکه 
های  نیروگاه    به  تزریق  برای  گاز  تامین  چالش 
تولیدکننده برق است. جدا از تولید برق، مصرف 

برق است که مورد غفلت واقع شده است.
کرد:  خاطرنشان  پایان  در  پور  محتشمی   
امیدواریم با رایزنی   هایی که انجام شده، کمی 
حوزه  در  معدن  بخش  که  هایی  محدودیت  از 
اکتشاف با آنها دست به گریبان است، کاهش 
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یابد. این موضوع نیز همچون بسیاری از موارد 
دیگر نیازمند تغییر رویکرد در بخش معدن است. 
ما محدودیت هایی در بخش فناوری اکتشاف 
موضوع  این  اما  نیست  تردید  قابل  که  داریم 
گلوگاه ما نیست. تصور می کنم، رویکردهایی که 
با آنها قانون معادن را نوشته   ایم مشکل اصلی را 

ایجاد کرده است.

تاکید بر صادرات مجدد در حوزه فوالد
عزت   الله اکبری تاالرپشتی رئیس کمیسیون 
دیگر  عنوان  به  نیز  مجلس  معادن  و  صنایع 
سخنران همایش به اهمیت استفاده از نظرات 
بخش خصوصی در سیاستگذاری   های اقتصادی 
و صنعتی تاکید کرد و گفت: به عنوان نماینده 
می بینم  می کنم،  نگاه  را  مسائل  کجا  هر  مردم 
پای دولت در میان است. سعی ما امروز این است 
دولت  به  که  کنیم  در مجلس طوری تالش  که 
سیزدهم کمک کنیم. اما دولت هم باید ببیند که 
موانع کجاست و ضمن تشریک مساعی با بخش 
خصوصی، اقدام به حل مسائل کند. هر مسئول 
آن  مسائل  است  موظف  خودش  حوزه  در  هم 

حوزه را رفع کند.
دارم  که  خواهشی  کرد:  اظهار  تاالرپشتی، 
این است که فعاالن صنعت فوالد و بخش معدن 
در نوشتن برنامه هفتم توسعه    نظرات خود را به 
ما اعالم کنند. امروز که قانون جدید معادن در 
دست تهیه است، باید بیشترین وزن به فعالیت 
معتقدم  شخصا  شود.  داده  خصوصی  بخش 
برای توسعه و عمران و آبادی کشور حتی به 2 
هزار تومان از پول دولت نیاز نداریم و می  توان با 

تحریک مردم و سرمایه گذاران، کشور را آباد کرد. 
متاسفانه تا این لحظه این همت به وجود نیامده 
است. خواهشی که از دولت سیزدهم داریم، این 
است که در کنار مجلس خدمتگزار و نوکر مردم 

باشد.
با تایید مشکالت بازگو  این نماینده مجلس 
شده از سوی فعاالن بخش معدن از وزارت صمت 

خواست به مقوله صادرات مجدد توجه کند.
چهارراه  یک  مرکز  در  ما  کشور  گفت:  وی 
بین المللی قرار گرفته و بنیه بسیار خوبی برای 
را نهادینه  این مقوله  باید  صادرات مجدد دارد. 
مجوز  صدور  با  که  طریق  این  از  هم  آن  کنیم، 
را  محصوالتی  قطعات،  و  کاالها  برخی  واردات 
در  باشند.  داشته  صادرات  امکان  که  بسازیم 
بخش فوالد می   توان این امکان را فراهم کرد و 

درآمد ارزی کشور را ارتقا داد.
فعاالن  از  مجلس  نماینده  این  درخواست 
و  حرفه   ای  شکل  به  که  بود  این  اقتصادی 
کمیسیون  به  را  خود  مسائل  شده  دسته   بندی   
صنایع و معادن مجلس ارجاع دهند تا مجلس 
و  خصوصی  بخش  نیازهای  رفع  برای  را  مسیر 

رشد و توسعه صنعتی باز کند.

توسعه زیرساخت ها از احداث واحدهای 
فوالدی عقب ماند

در ادامه این همایش و اولین میزگرد تخصصی 
با عنوان "بررسی چالش   ها و فرصت های صنعت 
فوالد در 1401"، محمد ابکا رییس هیات مدیره 
تکنیک،  فوالد  بین المللی  مهندسی  شرکت 
در  و  کرد  ارائه  کشور  فوالد  صنعت  از  تصویری 
ابتدا با اعالم ظرفیت اسمی و پیش بینی تولید 
اسمی  ظرفیت  گفت:   1400 سال  پایان  در 
فوالدسازی کشور 44.3 میلیون تن و پیش بینی 
تولید 2۷.۹ میلیون تن است. در احیای مستقیم 
ظرفیت اسمی 3۷.2 میلیون تن و پیش بینی 
گندله سازی  در  تن،  میلیون   30.33 تولید 
ظرفیت اسمی ۶۷.4 میلیون تن و پیش بینی 
تولید 5۶.13 میلیون تن و در کنسانتره سازی 
ظرفیت اسمی ۶۹.۶ میلیون تن و پیش بینی 
از  تولید 2۷.۶4 میلیون تن اعالم شده است. 
در  گاز  قطعی  به  مربوط  مشکالت  دیگر  سوی 
در فصل  اسفنجی  آهن  تولیدکننده  واحدهای 

فصل  در  برق  تامین  مشکالت  همچنین  پاییز، 
تابستان باعث کاهش تولید در فوالد خام کشور 

شده است.
مهندسی  شرکت  مدیره  هیات  رییس 
ارزیابی  با  همچنین  تکنیک،  فوالد  بین المللی 
نتایج  صادرات زنجیره فوالد کشور، اظهار کرد: 
گویای این است که علیرغم صادرات مطلوب در 
شرایط تحریم، بخش عمده آن فوالد خام میانی 
آن، خریداران خارجی  ارزش افزوده  از  است که 
استفاده می کنند؛ در نتیجه برق، گاز و نیروی 
آنها می شود. این موضوع  ارزان تقدیم  انسانی 
شاید در شرایط تحریم مطلوب باشد، ولی به طور 

کلی از زاویه اقتصادی، نامطلوب است.
از سنگ  فوالد  زنجیره  موازنه  به  اشاره  با  وی 
گفت:  نیز   1404 افق  در  خام  فوالد  تا  آهن 
ارزیابی ها نشان می دهد از افق 1404 ظرفیت 
55 میلیون تن محقق می شود. پیش بینی تولید 
واقعی معادل 40 تا 42 میلیون تن است که از این 
میزان 20 میلیون تن صادر شده و 22 میلیون 
تن مصرف داخل است. در عین حال، طرح های 
تن  میلیون  ظرفیت 55  از  خارج  کشور  جنوب 

است.
ابکا یکی از چالش های جدی در صنعت فوالد 
تامین  و  زیرساخت  حوزه  در  گذاری  سرمایه  را 
انرژی دانست که بسیار عقب تر از سرمایه گذاری 
احداث واحدهای فوالد است. ارزیابی ها حاکی از 

نیاز ۹ میلیارد یورویی در این بخش است.
این فعال حوزه فوالد تاکید کرد: طبق اهداف 
برنامه ششم، رشد سرمایه گذاری ثابت ناخالص 
باید 21.4 درصد باشد اما میانگین رشد در حال 
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حاضر منفی ۶.۸ درصد است.
وی همچنین کانون های نهایی مصرف فوالد 
بندی کرد که بخش  تقسیم  را در هفت بخش 
اعظم آن معادل 51 درصد در بخش ساختمان 
شامل  حوزه ها  مابقی  هاست.  زیرساخت  و 
تجهیزات مکانیکی، خودرو، محصوالت فلزی، 
تجهیزات  و  خانگی  لوازم  نقل،  و  حمل  سایر 

الکتریکی است.
مهندسی  شرکت  مدیره  هیات  رییس 
بین المللی فوالد تکنیک، افزایش مصرف فوالد 
را متاثر از رشد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری 
ناخالص ثابت، رشد درآمد سرانه در مرحله اول و 
در نهایت رشد ارزش افزوده بخش ساختمان و 

صنعت دانست. 

تاکید بر لزوم توسعه صنعت فوالد از سوی 
مدیران و مسئوالن

در ادامه این پنل مصطفی موذن   زاده، رییس 
اسبق هیات عامل ایمیدرو به عنوان مدیر پنل، 
دو سوال کلیدی از حاضران در نشست پرسید. 
سوال نخست حول محور لزوم یا عدم لزوم توسعه 
مهم ترین  دیگر حول  و محور  بود  فوالد  صنعت 
چالش   های توسعه بخش معدن در سال 1401 
بوده است. حاضران که از جمله آنها می   توان 
فرآوری  و  معادن  معاون  محتشمی   پور  رضا  به 
مدیره  هیات  رییس  ابکا  محمد  صمت،  وزارت 
شرکت مهندسی فوالد تکنیک، ناصر تقی   زاده 
چادرملو،  صنعتی  و  معدنی  شرکت  مدیرعامل 
محمدرضا  و  ایمیدرو  معاون  مقدمعلی  حسام 
بهرامن رئیس خانه معدن ایران اشاره کرد، بدون 

استثنا بر لزوم توسعه صنعت فوالد تاکید کردند. 
دستور  بین  تفاوت   هایی  و  تردیدها  حال  این  با 
داشت.  وجود  اعضا  از  یک  هر  پیشنهادی  کار 
برای نمونه معاون وزیر صمت به عنوان متولی 
سیاستگذاری بخش معدن بر لزوم توسعه کیفی 
سمت  به  داخلی  صنایع  تغییر  و  فوالد  صنعت 
به ویژه  باال  افزوده  ارزش  با  محصوالت  ساخت 

فوالد آلیاژی تاکید کرد.
توجه  با  نیز  ایمیدرو  معاون  مقدمعلی، 
کرد:  خاطرنشان  معدن  بخش  وضعیت  به 
انجام  در  متوازن  و  کافی  زیرساخت های 
فعالیت   های متناسب در بخش اکتشاف وجود 
ندارد. از سوی دیگر نتایج مجوزها و استعالم   ها 

کار را بسیار پیچیده می کند.
هلدینگ  مدیرعامل  بصیری،  محمدحسین 
این  در  نیز  ماهان،  معادن  و  صنایع  گسترش 
معمولی  فلزات  حاضر  حال  در  گفت:  میزگرد 
حرکت  کیفی  تولیدات  سمت  به  باید  و  داریم 
کنیم. چالش   های بسیاری برای صنعت فوالد 
بیان شده، اما باید بررسی کنیم که منبع تولید 
چالش کجاست. دولت   ها باید نگرش و پارادایم 
خود را برای تعامل با صنعت تغییر دهند و از آن 
حمایت کنند. نهاد تصمیم گیرنده باید مشاوران 
مدبر داشته باشد تا مسائل و مشکالت به صورت 

ریشه   ای حل شود.
ایران  بهرامن، رئیس خانه معدن  محمدرضا 
هم در میزگرد دوازدهمین همایش و نمایشگاه 
با  ایران  انداز صنعت فوالد و سنگ آهن  چشم 
نگاهی به بازار، گفت: اگر در بخش فوالد متولی 
وجود داشت، در حال حاضر عوارض صادراتی با 

این شرایط اعمال نمی شد.
وی تصریح کرد: اگر در کشور از مزیت   های 
استفاده  درستی  به  فوالد  بخش  در  خود 
   نمی   کنیم، به دلیل سوء مدیریت است. همین 
عامل نیز در نهایت به گرفتن تصمیمات نادرست 

و اعمال وضع عوارض صادراتی منجر می شود.
معدنی  شرکت  مدیرعامل  تقی   زاده،  ناصر 
توسعه  اینکه  بیان  با  نیز  چادرملو  صنعتی  و 
کّمی مشروط به ایجاد سرمایه گذاری در بخش 
ایران  یادآور شد: کویر مرکزی  اکتشاف است، 
برای استفاده  اما  ایران است  اکتشافات  آینده 
زیست  مشکالت  با  متاسفانه  منطقه،  این  از 
مواجه  اداری  بوروکراسی   های  و  محیطی 
اکتشافات  تکنولوژی  زمینه  در  ما  هستیم. 
و  کمی  توسعه  برای  هستیم.  عقب  متاسفانه 
کیفی هم باید قبل از هر اقدامی در اکتشاف 

سرمایه گذاری کنیم. 

ضرورت ایجاد فرماندهی واحد در زنجیره 
فوالد 

"بررسی  عنوان  تحت  تخصصی  میزگرد  در 
و فرصت های سنگ آهن در 1401"  چالش ها 
همایش  دوازدهمین  پنل  دومین  عنوان  به  که 
برگزار  آهن  سنگ  و  فوالد  صنعت  انداز  چشم 
به  فوالد  زنجیره  در  ناهماهنگی  وجود  شد، 
صنعت  این  فعاالن  گالیه  ترین  مهم  عنوان 
مطرح و ایجاد یک ستاد به منظور برنامه ریزی 
و سیاستگذار  زنجیره  بین  بیشتر  و هماهنگی 
تاکید  مورد  موضوع   این  شد.  اعالم  ضروری 
حاضران قرار گرفت و آنها خواستار فرماندهی 
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واحد در زنجیره فوالد شدند.
هماهنگی  حاضر  حال  در  آنها  اعتقاد  به 
به  ایمیدرو  و  وزارتخانه  حتی  و  فوالد  زنجیره 
اختالل  موجب  امر  همین  و  رسیده  حداقل 
دیگر  سوی  از  است.  شده  فوالد  صنعت  در 
و  آهن  سنگ  چالش های  ترین  مهم  بررسی 
اعضای  سوی  از  که  بود  دیگری  مبحث  فوالد 
پنل به آن پرداخته شد. از جمله این چالش ها 
فناوری،  حوزه  در  ماندگی  عقب  به  می توان 
اکتشافات نامناسب، زیرساخت   های نامناسب، 
چالش های صادراتی، قیمت گذاری دستوری و 

بوروکراسی   های اداری اشاره کرد.
طهرانی  جعفری  کیوان  میزگرد  این  در 
و  فوالد  بین المللی  بازارهای  ارشد  تحلیلگر 
به ویژه  جهانی  تحوالت  به  اشاره  با  سنگ آهن 
رخ  کرونا  پاندمی  ادامه  در  که  اوکراین  بحران 
را  جهان  در  فوالد  و  سنگ آهن  بازار  بود  داده 
چنین تحلیل کرد: در چند ماهی که از بحران 
خریداران  رویکرد  دنیا  در  می گذرد،  اوکراین 
تغییر  فوالد  و  سنگ آهن  مصرف کنندگان  و 
دنبال  به  واقع  در  است.  کرده  قابل توجهی 
بروز این بحران، چین و ترکیه به سرعت جهت 
حرکت خود را تغییر داده و به خریداران بزرگ 
با  چین  و  شدند  تبدیل  روسیه  سنگ آهن 
شرایط  در  توانست  داخلی،  معادن  بازگشایی 

جدید، بازار را تحت کنترل خود قرار دهد.
بازارهای  ارشد  تحلیلگر  این  گفته  به 
سال  تا  ایران  سنگ آهن،  و  فوالد  بین المللی 
سنگ آهن  تنی  میلیون   22 کسری  با   1404
مواجه است و برای جبران این کسری در گام 

نخست باید بر منابع داخلی متمرکز شود؛ زیرا 
حتی امکان واردات مواد معدنی از افغانستان 

را هم ندارد.
این تحلیلگر با اشاره به برنامه تولید 55 میلیون 
تنی ایران در طرح جامع فوالد، تاکید کرد: ایران 
که قصد دارد در سال 1404 به 14 میلیون تن 
صادرات دست پیدا کند، بهتر است با توجه به 
برنامه   ریزی  طرح   های جامع کشورهای منطقه 
کند. باید سیاستگذاران برمبنای شرایط کنونی 

بر تولید فوالد با ارزش افزوده بیشتر اقدام کنند.

ضرورت اخذ مشورت از بازیگران صنعتی 
و معدنی حین تدوین سیاست ها و مقررات 

ابالغی
دوره  دوازدهمین  جریان  در  همچنین 
همایش چشم انداز صنعت فوالد و سنگ آهن 
کشور  "سیاست های  تخصصی  میزگرد  ایران 
فوالد"  زنجیره  ارکان  قیمت گذاری  نظام  در 
بازیگران  از  مشورت  اخذ  ضرورت  بر  و  برگزار 
و  سیاست   ها  تدوین  حین  معدنی  و  صنعتی 
مقررات ابالغی تاکید شد. فعاالن این حوزه در 
این میزگرد، تصویری دقیق از اثرات بخشنامه 
فروردین  اواخر  که  دولت  صادراتی  عوارض 
نشان   دهنده  که  کردند  ارائه  شد،  ابالغ  ماه 
زیان   های کوتاه   مدت و بلندمدت این تصمیم بر 
تولیدکنندگان فوالد و محصوالت فوالدی بود. به 
جز کاهش سودآوری و افت صادرات که گریبان 
شرکت های فوالدی را گرفته، بخشنامه عوارض 
صادراتی مانعی جدی در مسیر جذب مشتریان 
است  المللی  بین  بازارهای  در  نفوذ  افزایش  و 

امکان   های  اوکراین،  جنگ  وقوع  زمان  از  که 
بسیاری را پیش روی کشور گشوده است.

عوارض  بخشنامه  صدور  از  انتقاد  به  جز 
پلکانی صادرات که دامان بسیاری از شرکت های 
ضرورت  گرفته،  را  صادرات  بخش  در  فعال 
در  معدن  بخش  از  دولت  درآمدهای  هزینه کرد 
شرکت  بحث  محور  حوزه،  این  زیرساخت های 
خصوصی  بخش  حال،  عین  در  بود.  کنندگان 
سوی  از  بخشنامه،  صدور  فقره  در  دارد  تاکید 
سیاستگذار ترک فعل صورت گرفته و مشورتی 
با انجمن   های صنفی و فعاالن بخش خصوصی 
دلیل  به  البته  که  نشده است، موضوعی  دیگر 
نشست،  این  در  دولت  نماینده  حضور  عدم 
برخی  همچنین  نشد.  داده  آن  به  پاسخی 
فعاالن معدنی، قیمت گذاری دستوری و اثراتی 
گذاری   های  سرمایه  بر  دولت  اقدام  این  که  را 
قرار  انتقاد  مورد  گذارد،  می    بخش  این  آینده 
ارکان  کل  به  همزمان  توجه  درخواست  دادند. 
نیاز  تبعات عدم تامین  به  توجه  کنار  در  زنجیره 
صنایع کشور به انرژی از دیگر مطالباتی بود که 

از سوی فعاالن بخش معدن مطرح شد.
با  میزگرد  در  حاضر  کارشناسان  از  برخی 
اشاره به ضرورت تجمیع درآمدهای دولت ناشی 
از حقوق و عوارض معدنی، در مورد جلوگیری 
همچنین  صادراتی،  ضد  بخشنامه های  از 
و  معدن  زیرساختی  مشکالت  رجوع  و  رفع 
معدن  بخش  سیاستگذار  از  معدنی،  صنایع 
درخواست هایی داشتند. طرح تشکیل شورای 
عالی آهن و فوالد هم از دیگر مطالبات مطرح 

شده در این میزگرد تخصصی بود.
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استیل  تخصصی  کنفرانس  نخستین 
پرایس با محوریت فوالدهای پیشرفته با ارزش 
افزوده باال، سه شنبه بیست و چهارم خرداد 
ماه در هتل المپیک تهران با حمایت سازمان 
معدنی  صنایع  و  معادن  نوسازی  و  توسعه 
و  ایران  فوالد  تولیدکنندگان  انجمن  ایران، 
حضور  با  فوالدی  شرکت های  از  تعدادی 
جمعی از صاحب نظران صنعت فوالد کشور 
برگزار شد. در ادامه گزیده ای از مباحث ارائه 

شده در این کنفرانس را می خوانید. 
فرشاد،  اسدالله  رویداد  این  ابتدای  در 
مدیرعامل شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان 
حدود  اینکه  بیان  با  کنفرانس  این  دبیر  و 
دنیا،  در  تولید شده  فوالدهای  از  12 درصد 
فوالدهای با ارزش افزوده باال هستند تاکید 
کرد: توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، 

تولید در بخش های  برای  یک پیش نیاز الزم 
مختلف است؛ بنابراین باید زمینه برای تولید 

فوالدهای با ارزش افزوده باال فراهم شود. 
خصوص  این  در  اساسی  اقدامات  وی 
عنوان  شرح  بدین  زمانی  بازه  سه  در  را 
واحد  تجهیز  و  آمادگی  مدت  کوتاه  در  کرد: 
فروش، مهندسی فروش و تکنولوژی تولید، 
اتوماسیون،  و  تولید و لجستیک  برنامه ریزی 
و  داخلی  فعال  بازاریابی  میان مدت  در 
بین المللی و در بلندمدت تهیه طرح توجیهی 
فنی- اقتصادی و تامین سرمایه گذاری الزم 

در این زمینه. 

رشد سودآوری فوالدسازان با تولید 
فوالدهای صنعتی و آلیاژی

مدیرعامل  رخصتی،  ایرج  ادامه  در 

ضمن  همایش  این  در  اصفهان  ذوب آهن 
سال  در  ذوب آهن  دستاوردهای  به  اشاره 
پذیرش  تولید،  رکورد  کسب  گفت:   1400
 Cares شرکت در بورس، دریافت گواهینامه
و  فارس  خلیج  منطقه  به  صادرات  هدف  با 
 100 و  میلیون  یک  بر  بالغ  صادرات  و  اروپا 
هزار تن به ارزش ۶40 میلیون دالر از جمله 
دستاوردهای شرکت در سالی بود که گذشت.
ذوب آهن  استراتژی  کرد:  اظهار  وی 
افزایش درآمد با تمرکز بر فروش محصوالت با 
ارزش افزوده باالتر است،ضمن اینکه ارزش 
آفرینی برای مشتریان باکیفیت باالتر و قیمت 

رقابتی نیز در دستور کار قرار دارد.
مدیرعامل ذوب آهن تاکید کرد: طراحی 
با  صنعتی  و  آلیاژی  محصوالت  تولید  و 
تنوع  و  تولید  افزایش  باالتر،  افزوده  ارزش 

الزام تغییر مسیرالزام تغییر مسیر
تولیـد فوالد در ایـرانتولیـد فوالد در ایـران
به سمت فوالدهایبه سمت فوالدهای
 با ارزش افزوده باال با ارزش افزوده باال
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اقتصادی  به ظرفیت  و دستیابی  محصوالت 
طریق  از  اولیه  مواد  پایدار  تامین  واحدها، 
تملک یا خرید سهام معادن، توسعه بازاریابی 
اثربخش  مدیریت  و  صنعتی  محصوالت 
دیگر  از  سرمایه ای  طرح های  و  تکنولوژی 
محصوالت  توسعه  در  شرکت  استراتژی های 

صنعتی به شمار می شود.
رخصتی با اشاره به حوزه های آموزشی و 
توسعه نیز تصریح کرد: توسعه هوشمندسازی 
گذشته  سال  در  کار  و  کسب  فرایندهای 
تکنولوژی  تصویر  و  شده  آغاز  ذوب آهن  در 
یافته  تغییر  اذهان  در  ذوب آهن  از  قدیمی 
نظام های  بهبود  و  تقویت  طرفی  از  است. 
در  نیز  عملکرد  تعالی  و  مشارکتی  مدیریتی 

حوزه رشد و یادگیری لحاظ شده است.
مزایای  تشریح  در  ذوب آهن  مدیرعامل 
آلیاژی  فوالدهای  تولید  در  شرکت  رقابتی 
صنعتی گفت: ۷0 درصد تولید فوالد تمیز در 
دنیا به روش کوره بلند است که ذوب آهن به 
برکت کوره بلند خود قابلیت تولید فوالدهای 
زنجیره  ذوب آهن  همچنین  دارد.  را  آلیاژی 
کامل تولید فوالد از مواد معدنی تا محصول 

نهایی را در اختیار دارد. 
رخصتی با بیان اینکه »تولیدات ذوب آهن 
دیگر محدود به مقاطع ساختمانی نیست«، 
تاکید کرد: تجهیزات و قابلیت  های ذوب آهن 
در تولید موجب شده که برنامه تولید شمش 
دستور  در  را  درز  بدون  لوله های  به  مربوط 
مقاطع  در  کشور  اگر  البته  دهد.  قرار  کار 
این  تولید  به  شد،  التهاب  دچار  ساختمانی 
مقاطع بازخواهد گشت، زیرا امنیت و آرامش 

از سودآوری مهم تر است.
درباره  اصفهان  ذوب آهن  مدیرعامل 
نیز  شرکت  تولیدی  آلیاژی  فوالدهای 
خاطرنشان کرد: در سال جاری 2.۸ میلیون 
تن فوالد در ذوب آهن تولید می شود که 400 
آلیاژی  و  این محصوالت صنعتی  از  هزار تن 
هستند و با اجرای طرح های توسعه مرتبط تا 
افق 1404 تا بیش از ۶0 درصد از محصوالت 
کیفی  و  آلیاژی  فوالدهای  را  شرکت  تولیدی 
با ارزش افزوده باال شامل می شود. چنانچه 

سود محصوالت ساختمانی ذوب آهن را یک 
واحد در نظر بگیریم، این سود در فوالدهای 
قابل  نیز  واحد   2.2 تا  باال  افزوده  ارزش  با 

افزایش است. 
سال  در  آهن  ذوب  گفت:  ادامه  در  وی 
1400 انواع میلگردهای ساختمانی، آلیاژی، 
تیرآهن  انواع  ساختمانی،  و  صنعتی  کالف 
بال پهن، بال نیم پهن و تیرآهن H ، انواع ریل 
شامل ریل راه آهن، مترو و ریل R1۸ معادن 
آرک معدنی  و  نبشی  ناودانی،  و همین طور 
و انواع ورق سازه های صنعتی را تولید کرد. 
مقاطع  در حوزه  نیز  آتی شرکت  توسعه های 
کم  ساده  میلگردهای  تولید  شامل  فوالدی 
و  آلیاژ  کم  میکروآلیاژ،  کالف  انواع  و  آلیاژی 
جرثقیل،  ریل  انواع  تیرآهن،  انواع  کششی، 
انواع  آسانسور،  ریل  شهری،  قطارهای  ریل 
ناودانی و آرک معدنی و انواع ورق الکتریکی 

و ورق های API و HSLA می باشد.
رخصتی در بخش دیگری از صحبت های 
و  انجام  حال  در  پروژه های  درباره  خود 
تولید  راستای  در  شرکت  آتی  توسعه های 
فوالدهای صنعتی گفت: چهار پروژه شامل 
کارگاه  در  آلیاژی  کالف  جدید  خط  احداث 
نورد 350، کوره پاتیلی شماره 3 و بازسازی 
کوره پاتیلی شماره 1، واحد VOD در بخش 
گرم  نورد  و  تختال  ریخته گری  و  فوالدسازی 
و سرد الکتریکی به ترتیب با درصد پیشرفت 
فیزیکی ۶4 درصد، ۷2 درصد، 4۸ درصد و 

41 درصد در حال انجام است. 

تولید فوالدهای کیفی به معنای پایداری 
تولید است

توسعه  شرکت  مدیرعامل  فاضل،  ابوتراب 
کنفرانس  این  در  نیز  غدیر  معادن  و  صنایع 
بازاریابی  جریان  بتوانیم  آن که  برای  گفت:  
باید  کنیم  حفظ  را  کشور  در  فوالد  فروش  و 
بتوانیم فوالدهای کیفی تولید کنیم زیرا تولید 
تولید  پایداری  معنای  به  کیفی  فوالدهای 

است.
وی با اشاره به این نکته که متوسط قیمت 
فروش فوالدهای عمومی در ایران حدود 1۶ 
هزار تومان است ادامه داد: میانگین فروش 
در فوالدهای آلیاژی بین 22 تا 24 هزار تومان 
است و باید زنجیره ارزش و سود حاصله را با 
کیفیت کنیم تا پایداری در تولید ایجاد گردد.
فاضل افزود: در تحلیل های تجاری صنعت 
فوالد به این نتیجه رسیدیم که باید سهم خود 
را در تولید فوالدهای پیشرفته با ارزش افزوده 
باال افزایش دهیم و برای کاهش آسیب های 

تجاری باید در این مسیر گام برداریم.

فوالد آلیاژی زیرشاخه ای مهم از 
زیرساخت های صنعتی

فوالد  شرکت  مدیرعامل  چایچی،  علیرضا 
فرهنگ  ارتقاء  کرد:  اظهار  نیز  ایران  آلیاژی 
الهام  صنعتی  زیرساخت های  از  صنعتی 
می گیرد که یکی از مهم ترین های آن زیر شاخه 
دارای  آلیاژی  فوالدهای  است.  آلیاژی  فوالد 

ارزش افزوده باالتر برای مشتریان است.

Sc
ien

tif
ic-

Cu
ltu

ra
l-S

oc
ial

 M
ag

az
in

e
Es

fa
ha

n 
St

ee
l C

om
pa

ny
14

01
اه 

د م
دا

خر
   2

74
ره 

شما

15



صنعت فوالد در کشور ترکیه به عنوان یکی از مهمترین عوامل رشد 
طی  و  می شود  محسوب  گذشته  دهه  چند  در  کشور  این  اقتصادی 
در  منطقه  و  خاورمیانه  در  قبل  دهه  در  خصوص  به  گذشته  سال های 
کنار ایران در عرصه تولید فوالد از رشد باالیی برخوردار بوده است. این 
کشور در سال 1۹3۶ و در دوران حکومت مصطفی کمال پاشا یا همان 
آتاتورک در نزدیکی روستای کارابوک اولین کارخانه فوالد را با نام آهن و 
فوالد کارابوک تاسیس کرد، این کارخانه فوالد در نزدیکی دریای سیاه 
ایرقلی  بندر  در   1۹۶5 سال  در  ترکیه  فوالد  کارخانه  دومین  دارد.  قرار 
با نام اردمیر احداث شد و امروزه به عنوان بخش خصوصی این کشور 
با نام گروه فوالد اردمیر فعالیت دارد. اما بزرگترین سایت فوالدی ترکیه 
مجموعه کارخانه فوالد ایزدمیر می باشد که در بندر اسکندرون قرار گرفته 
است، نکته ی جالبی که در خصوص کارخانه های فوالد ترکیه می تواند 
به آن اشاره داشت، قرار داشتن آن ها در نزدیکی بنادر و مناطق پر آب 
کشور ترکیه است، اتفاقی که در ایران به عنوان یک چالش می توان به 
آن نگاه کرد و آن قرار گرفتن صنایع فوالدی عمده در مناطق مرکزی و 

خشک ایران می باشد.
یکی از اتفاقات مهم در عرصه فوالد ترکیه به سیاست های آزادسازی 
و  تازه  ایجاد مسیر  به  منجر  اتفاق  این  باز می گردد،  این کشور  اقتصاد 
سرفصلی نو در صنعت فوالد ترکیه شد و به دنبال آن تمرکز بر صادرات و 
بستر های الزم آن یکی از مهمترین نقاط عطف در صنعت فوالد ترکیه بود 
که منجر به توسعه و گسترش جذب سرمایه گذاری و در نتیجه توسعه  

صنعت فوالد ترکیه گردید. اما صنعت فوالد ترکیه عالوه بر بسترهای فراهم 
شده دارای یک پتانسیل بسیار قدرتمند در تولید فوالد بازیافتی است به 
واردکننده  بزرگترین  این کشور  نحوی که در سال های 201۹ و 2020 
موجود  آمار  اساس  بر  است.  بوده  جهان  در  فوالد  بازیافتی  محصوالت 
تامین  بازیافتی  را فوالد  نیاز فوالد جهان  از  چیزی در حدود 30 درصد 
پیشروی  برنامه های  از  یکی  خصوص  این  در  سرمایه گذاری  و  می کند 
از  یکی  ترکیه  زمینه  این  در  که  است  فوالد  کننده ی  تولید  کشور های 
از بزرگترین  پیشتازان این عرضه به شمار می رود. ترکیه به عنوان یکی 
وارد کننده های فوالد بازیافتی جهان، بیشترین تعداد کارخانه های قوس 
الکتریکی را نیز دارد و  و از این رو، ترکیه همواره توجه بیشتری را از سوی 

بازارهای فوالد جهانی به خود جلب کرده است.
اما یکی از مهمترین ویژگی های صنعت فوالد ترکیه تمرکز این کشور 
بر صادارات فوالد است، این کشور بر اساس چنین چشم اندازی همواره 
نگاهی عملگرایانه به صادارات فوالد داشته و با وجود رکودهای مقطعی 
در تاریخ این کشور طی سال های گذشته، فراهم کردن بسترهای الزم 
و  سیاسی  ضرورت های  از  یکی  صادرات  شرایط  تسهیل  و  تقویت  برای 
بین المللی این کشور بوده است. از سوی دیگر، قرار داشتن عمده فوالد 
نگاه  و مدیترانه است،  و دریای سیاه  آزاد  ترکیه در کنار آب های  سازان 
مسئله ای  این  می دهد.  نشان  بیشتر  را  این حوزه  در  ترکیه  استراتژیک 
موقعیت  به  باید  و  است  فوالد  صنعت  بودن  بر  آب  موضوع  از  جدا 
و محصوالت  اولیه  نقل مواد  و  آن ها در جابه جایی و حمل  استراتژیک 

سهم خواهی ترکیه در بازارهای صادراتی
و خطر حذف ایران
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صادراتی توجه داشت که این موضوع به همان تمرکز بر صادرات صنعت 
فوالد باز می گردد. 

رو  جدی  موضوع  دو  با  جهان  فوالد  صنعت  که  است  درحالی  این 
اولین مسئله بحران شیوع بیماری کرونا بود که در دو سال  به روست، 
گذشته تاثیرات منفی بر صنعت فوالد به عنوان یکی از صنایع مهم در 
جهان داشت و در حال حاضر صنعت فوالد خود را در حال برون رفت از 
شرایط پیشین می بیند و مسئله دیگر جنگ روسیه و اوکراین به عنوان 
دو تولید کننده عمده بازار فوالد است که بازار فوالد جهانی را بی ثبات 
کرده است. از این رو، ترکیه بعد از روسیه و آلمان در اروپا سومین قدرت 
نفوذ  وجود  با  هم  خاورمیانه  در  و  می شود  محسوب  فوالد  کننده  تولید 
ایران  تولیدکننده فوالد جهان، رقیب جدی  به عنوان اصلی ترین  چین 
با وجود چنین شرایطی، ترکیه در  بنابراین  برای عرضه فوالد می باشد. 
این  و  افزایش داده  را به شکل جدی  تولید فوالد خود  ماه های گذشته 
افزایش در عرصه صادرات محصوالت روند پر شتاب تری به خود داشته 
است که بر اساس آمار موجود صادرات محصوالت فوالدی ترکیه تا 50 
درصد نیز افزایش داشته و این موضوع در شرایط کنونی خطری جدی 
می آید.  شمار  به  جهانی  و  منطقه ای  بازار  در  ایران  فوالد  صنعت  برای 
صنعت فوالد ایران تحت تحریم های سنگینی است و از این رو، ایران در 
صادرات محصوالت فوالدی خود با مشکالت جدی روبه روست و ترکیه 
به عنوان هشتمین تولید کننده فوالد جهان و با روند افزایشی تولید و 
صادرات محصوالت فوالدی، بازار فوالد ایران را هدف گرفته و قصد دارد 

جای ایران در بازار های جهانی و منطقه ای را بگیرد. 
یکی از بازار های هدف صنعت فوالد ایران کشور عراق است که ترکیه 
با توجه به پتانسیل های موجود در این کشور و با توجه به محدودیت های 
بازار  در  ایران  جای  می تواند  مختلف  حوزه های  در  ایران  فوالد  صنعت 

عراق را بگیرد. خطر حذف ایران از بازارهای فوالدی یکی از جدی ترین 
مخاطرات پیشروی ایران در حوزه ی فوالد است مسئله درست در جایی 
شکل می گیرد که ایران دارای مزیت نسبی مناسبی است اما در حوزه 
سیاسی موانع متعددی بر سر راه فوالدسازان ایرانی قرار دارد، موانعی 
که از روابط کشور و تحریم ها و امکان صادرات تا موانع جابه جایی مالی 
در شبکه های بانکی جهانی را شامل می شود. به طور مثال ایران به دلیل 
موقعیت استراتژیکش می تواند یکی از سهام داران اصلی بازار ضایعات 
فوالد و محصوالت بازیافتی باشد و ایران می تواند مقصد ضایعات آهن و 
فوالد کشورهای سوریه و عراق باشد، این درحالی است ایران به دالیل 
مختلف فنی و سیاسی امکان اجرایی ساختن این پتانسیل را ندارد و از 
سوی دیگر توان رقابت با ترکیه را نیز نخواهد داشت. یکی از مهمترین 
عوامل این موضوع بحث تحریم ها و سرمایه گذاری الزم در این عرصه 
است که توان تصمیم گیری و اقدام را از صنعت فوالد ایران گرفته است. 
در  می تواند  نیز  فوالدی  محصوالت  تولیدات  حوزه ی  در  موضوع  این 
مسیر پیش رو اتفاق بیفتد. ترکیه به عنوان هشتمین کشور تولید کننده 
فوالد جهان و ایران به عنوان دهمین کشور، رقبای جدی برای یکدیگر به 
شمار می آیند. جالب است بدانید که ترکیه طی ده سال از سال 2010 
تا2020 تولید فوالد خود را از 2۹ میلیون تن به 35. ۸ میلیون تن رسانده 
و این درحالی است که ایران در همین بازه زمانی میزان تولیدات فوالدی 
نکته   این  است،  رسانده  تن  میلیون   2۹ به  تن  میلیون   12 از  را  خود 
پتانسیل و توان ایران در عرصه رقابت با ترکیه را نشان می دهد اما مسئله 
جدی و مهم در این خصوص محدودیت هایی است که تحریم و مشکالت 
ناشی از آن دست و پای صنعت فوالد ایران را بسته است و در این رقابت با 
توجه به سهم خواهی روز افزون ترکیه در بازار صادراتی فوالد جهان، خطر 

حذف ایران بیشتر از گذشته خواهد بود. 
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متولد  سبزواری  عباسعلی  استاد 
مدرک  دارای  و  اصفهان  در   1319 سال 
)تخصص  مکانیک  پیوسته  لیسانس  فوق 
اتومکانیک( است. وی مدرک فوق لیسانس 
 1342 سال  در  اول  رتبه  احراز  با  را  خود 
دریافت کرد و در سال 1345 دوره مدیریت 
نماینده  عنوان  به  نیز  را  فنی  سرپرستی 
گذراند. ژاپن  در   JICA مؤسسه  در  ایران 
و  صنعت  ارتقاء  صرف  را  خود  عمر  که  وی 
آموزش در ایران کرد، در گفتگو با ماهنامه 
در  حضورش  روزهای  خاطرات  از  فوالد 
دانشگاهی  مراکز  و  اصفهان  ذوب آهن 

سخن گفته است. 
فعالیت  آغاز  خصوص  در  سبزواری  استاد 
خود در شرکت ملی ذوب آهن طی سال های 
خدمت  تعهد  پایان  از  پس  گفت:   52 تا   4۷
انستیتو  در  تدریس  و  فنی  آموزش  در 
در  را  خود  فعالیت  اصفهان،  تکنولوژی های 
و  شوروی  کارشناسان  همکاری  با  آهن  ذوب 
و  نگهداری  و  نصب  اصول  دروس  تدریس  با 

تعمیرات تجهیزات در ذوب آهن آغاز کردم. 
این  داد:  ادامه  آهنی  ذوب  پیشگام  این 
طرف  از  که  ارزیابی  در  بنده  کاری  رویکرد 

رضایت  گرفت،  صورت  شوروی  کارشناسان 
آنها را در پی داشت و لذا جزء یکی از بهترین 
این  و  شدم  معرفی  ایران  فنی  کارشناسان 
شوروی  االنتشار  کثیر  روزنامه  در  رویداد 
)پراودا( و همچنین در اخبار شبانه فارسی آنها 

گزارش شد.    

ــت  ــز تربی ــان مرک ــن اصفه ذوب آه
ــور  ــی در کش ــروی مهندس نی

به  اصفهان  آهن  ذوب  کرد:  تصریح  وی 
در  فوالد  و  آهن  تولید  کارخانه  اولین  عنوان 
ایران احداث شد و از هر نظر دانشگاهی بزرگ 
بود.  کشور  در  مهندسی  نیروی  تربیت  برای 
آهن  ذوب  در  حضورم  زمان  در  بنده  را  آنچه 
اصفهان  صنعتی  دانشگاه  در  بعدها  آموختم، 
را  و درسی  گرفتم  کار  به  مکانیک(  )دانشکده 
تحت عنوان اصول مهندسی نصب ارایه کردم 
در  را  درس  این  که  دانشجویانی  اذعان  به  که 
دوره تحصیل خود در رشته مهندسی مکانیک 
ترین  کاربردی  از  یکی  عنوان  به  کردند،  طی 

دروس معرفی شد.   
که  آنجا  از  کرد:  تاکید  سبزواری  استاد 
و  است  زیربنایی  و  مادر  فوالد،صنعت  صنعت 

ذوب آهن اصفهان نیز به عنوان اولین صنعت 
به  جامع  صورت  به  اگر  شد،  ایجاد  کشور  در 
از  اعم  ابعاد  تمام  در  کنیم  نگاه  صنعت  این 
تکنولوژی و دانش ساخت و تولید، حوزه های 
مواد  تامین  نگهداری،  و  تعمیر  و  پشتیبانی 
بازاریابی  و  فروش  ماشین آالت،  و  اولیه 
سرمایه گذاری  و  مالی  حوزه های  محصوالت، 
همچون  ذوب آهن  فوالد،  صنعت  زنجیره  در 
انسانی  نیروی  تربیت  برای  بزرگ  دانشگاهی 
ایفا  را  مؤثری  بسیار  نقش  متخصص  و  ماهر 

نموده است.  
تربیت  را  بسیاری  آموختگان  وی که دانش 
نمود و به صنعت فوالد تحویل داد اظهار کرد: 
اقداماتی  منشأ  آهن  ذوب  در   1352 سال  تا 
همچون راه اندازی و توسعه انستیتو تکنولوژی 
عنوان  به   135۷ سال  تا  آن  از  پس  و  بودم 
و  پایگاه ها  استقرار  و  ریزی  برنامه  سرپرست 
مراکز فنی سیار در استان های اصفهان، یزد، 
کارآموزی  )صندوق  بختیاری  و  محال  چهار 

وزارت کار و امور اجتماعی( خدمت کردم.  

بازنشستگی پایان راه نبود 
صنعت  های  عرصه  پیشکسوت  استاد  این 

گفتمـان مشتـرک
ــگاه  میان صنعت و دانش

را بسیـاری  چالش های 
برطرف می کند
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ابتدا   135۷ سال  در  کرد:  بیان  آموزش  و 
صنعتی  دانشگاه  به  خدمت  مأمور  عنوان  به 
اصفهان منتقل شدم و در سال 13۸2 به افتخار 
 13۸5 سال  تا  اما  گردیدم  نائل  بازنشستگی 
دروس روش های تولید، روش های اندازه گیری 
بلند  کوره  تجهیزات  اونیورسال،  )مترولوژی(، 
دانشگاه  این  در  را  اندازه گیری  آزمایشگاه  و 

تدریس کردم. 
خود  خاطرات  از  یکی  سبزواری  استاد 
کرد:  تعریف  چنین  را  اصفهان  آهن  ذوب  از 
حدود سال های 4۷ و 4۸ کارشناسان شوروی 
تجهیزات  و  آالت  ماشین  نصب  حال  در 
کارشناسان  این  از  یکی  بودند؛  کوره بلند 
همکار  بنده  با  که  کابلین  آقای  نام  به  روس 
بود، مسائل مربوط به نصب و امور مهندسی 
را دائمًا ارایه می کرد و بنده و سایر همکاران را 
امروزی  به عبارت  در جریان کار قرار می داد 
انتقال دانش فنی انجام می گرفت و ما نیز آن 
دانشجویان،  به  گوناگون  دروس  قالب  در  را 
آماده  که  جوانی  تکنسین های  و  مهندسین 
آموزش  مرکز  در  بودند،  کارخانه  به  ورود 
در  که  تکنولوژی  انستیتو  نام  به  ذوب آهن 
دارد،  نام  توحید  آموزش  مرکز  حاضر  حال 

آموزش می دادیم. 
از  تخصصــی  آزمــون  برگــزاری 
در  آهــن  ذوب  بــه  ورود  متقاضیــان 

کارخانــه  داخــل 
اولین  چهل  دهه  اواخر  داد:  ادامه  وی 
آزمون تخصصی و فنی برای استخدام رسمی 
برگزار  آهن  ذوب  در  تکنسین ها  و  مهندسین 

آزمون  این  مرتبه  دو  یکی  آن  از  قبل  تا  شد. 
در  گرفت،  انجام  پرورش  و  آموزش  توسط 
جلسه ای که با همکاران در انستیتو تکنولوژی 
کارخانه برقرار کردیم، مقرر شد سواالت توسط 
برگزار  آهن  ذوب  در  آزمون  و  شود  آماده  ما 
گردد، لذا سواالت با دقت بسیار زیاد و آزمون 
بار در سال  اولین  برای  رعایت همه جوانب  با 

Sc
ien

tif
ic-

Cu
ltu

ra
l-S

oc
ial

 M
ag

az
in

e
Es

fa
ha

n 
St

ee
l C

om
pa

ny

19

14
01

اه 
د م

دا
خر

   2
74

ره 
شما



هان
صف

هن ا
ب آ

ن  ذو
گاما

پیش
با 

پس  آن  از  و  شد  برگزار  آهن  ذوب  در   134۸
آزمون تخصصی از متقاضیان ورود به ذوب آهن 

در داخل کارخانه برگزار می شد.   
و  مدیران  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
دانش  انتقال  برای  کشور  صنایع  مسئولین 
ریزی های  برنامه  چه  جوان  نسل  به  فنی 
کاربردی را بایستی انجام دهند؟ چنین گفت: 
کشورهای  علم  و  تکنولوژی  سطح  مسلمًا 
از  توسعه  حال  در  کشورهای  با  پیشرفته 
که  دارد  محسوسی  اختالف  ایران،  جمله 
تکنولوژی  انتقال  فاصله،  این  کاستن  برای 
می رود  شمار  به  الزم  و  ضروری  امر  دانش  و 
صنعت،  بخش  مشکالت  حل  برای  باید  لذا 
تقویت  طریق  از  را  کشور  تکنولوژی  بنیان 
داد.  ارتقاء  پژوهشی  و  دانشگاهی  مراکز 
انتقال  امروزه صنعتی شدن به طور عمیق به 
تکنولوژی وابسته است بنابراین رابطه مستقیم 
و  اقتصادی  پیشرفت  و  تکنولوژی  توسعه  بین 
اجتماعی یک کشور برقرار است، لذا می توان 
راهکارهایی را برای انتقال دانش و تکنولوژی 
تقویت  آنها  مهمترین  جمله  از  که  گرفت  بکار 

مراکز دانشگاهی و تعریف مسائل صنعت برای 
فناوری های  بکارگیری  همچنین  و  مراکز  این 
روز دنیا جهت همکاری های مشترک با مراکز 

تحقیقاتی است.  
صنعت  ارتباط  درباره  سبزواری  استاد 
بایستی  مسلمًا  کرد:  اظهار  دانشگاه  و 
پژوهش های  تحقیقاتی  مراکز  و  دانشگاه ها 

و  تعریف کنند  به صورت مسئله محور  را  خود 
دانشگاه  و  صنعت  میان  مشترک  گفتمان  لذا 
می تواند چالش های بسیاری را برطرف نماید.

امیدوارم  گفت:  پایان  در  سبزواری  استاد 
دنیای  این  در  کوچک  خدمت  سال   42 طی 
عظیم صنعت و تکنولوژی، در عرصه فرهنگ و 

اشاعه علوم، مورد قبول قرار گرفته باشم.  20
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سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت،معدن و تجارت در نشست خبری 
زیرا  داد  اختصاص  معدن  موضوع  به  را  هایش  صحبت  از  بخشی  اخیر 
نقش این بخش در صادرات غیر نفتی چشمگیر است و باید به سمت حل 

مشکالت  موجود در آن رفت. 
و  تنوع  تجارت  و  معدن  این که بخش صنعت،  بر  تأکید  با  وزیر صمت 
گستردگی بسیار باالیی داشته و 25 درصد از اقتصاد و تولید ناخالص کشور 
را به خود اختصاص می دهد، گفت: به همین علت و برای جلوگیری از بروز 

مشکالت باید به سازوکارها و راهبردها توجه کنیم.
وی با اشاره به میزان برداشت معدنی در کشور ادامه داد: سال گذشته 
500 میلیون تن برداشت معدنی داشتیم و این در حالی بود که 4.5 میلیون 
تن ماده خام صادر شده است، که کمتر از یک درصد از برداشت معدنی 

بوده است.
فاطمی امین ادامه داد: یکی از کارهای امسال که برای نخستین بار 
صورت می گیرد، تدوین تراز نامه ذخایر معدنی است و مشابه تراز نامه انرژی 
این اقدام در حوزه معدنی نیز دنبال می شود؛ همچنین قدم بسیار مهم و 
ویژه دیگری که در حوزه معدن رخ  داده شراکت مردم در منافع معدن در 

محل استقرار آن ها است.
وزیر صمت در خصوص حوزه معدن نیز با بیان این که 31۷ بخشنامه، 
این  از  برخی  گفت:   دارد  وجود  معدن  حوزه  در  مقرره  و  دستورالعمل 

بخشنامه ها با یکدیگر متناقض است. 
گفت:  فوالد  قیمت  کاهش  مورد  در  روسیه  اقدامات  خصوص  در  وی 
چندی پیش اتاق پایش در رابطه با صنایع معدنی برگزار شد و تدابیری اتخاذ 

گردید تا از اقدامات روسیه در این خصوص به ما آسیبی وارد نشود.
وزیر صمت یادآور شد: خوشبختانه با همکاری وزارت نیرو نحوه تأمین 
برق صنایع بهبودیافته و امسال مشکلی برای تأمین برق صنایع فوالد وجود 
ندارد؛ در مورد سیمان نیز نگرانی هایی که القا شد انتظاری بود، یعنی با 
توجه به این که تصور قطع برق در صنعت ایجادشده بود، همین موضوع 
تقاضا برای سیمان را افزایش داد، اما با توجه به پیش بینی ها 5 میلیون تن 

تولید کلینکر داشتیم که در صورت لزوم وارد بخش تولید می شود .
وی یادآور شد: در مورد عمان باید بگویم که این کشور ذخایر معدنی 
خوبی دارد و چندین شرکت ایرانی برای بحث اکتشاف و استخراج آنجا 

رفته اند و گفت  وگوهایی را با طرف عمانی انجام داده اند.
فاطمی امین در مورد شرکت ملی مس آذربایجان گفت:  شرکت ملی 
مس معادن مختلفی دارد که برخی از آن ها ازجمله معدن مس سونگون 
به اندازه ای بزرگ است که می تواند مستقل باشد، بنابراین وقتی یک چنین 

نتواند  است  ممکن  می گیرد،  قرار  بزرگ  معدن  یک  زیرمجموعه  معدنی 
به اندازه کافی رشد کند، بنابراین به سمت اصالح ساختار مجموعه ملی 
مس حرکت کرده ایم تا آن را به هلدینگ تبدیل کنیم و یکی از شرکت های 

زیرمجموعه این هلدینگ بزرگ معدن مس سونگون باشد. 
راهبرد ما صادرات محصوالت معدنی با ارزش افزوده است

در ادامه این نشست رضا محتشمی پور، معاون معادن و فرآوری مواد وزیر 
صمت نیز گفت: تولیدات مواد معدنی در کشور بیش از 500 میلیون تن و 
عملیات معدنی بیش از دو برابر حجم موجود است و سال گذشته در زمینه 
به طور  داشتیم؛ همچنین  باالیی  بسیار  مصالح ساختمانی ظرفیت های 
تقریبی حدود 50 درصد ارزش فعالیت معدنی شامل تولید سنگ معدنی 

می شود.
وی ادامه داد: در سال 13۹2، حدود 5۶ میلیون تن سنگ آهن استخراج 
و حدود نیمی از آن صادر شد، اما اکنون حدود 100 میلیون تن سنگ آهن 
فرآوری  کشور  داخل  در  کامل  صورت  به   صادرات  بدون  و  استخراج شده 
می شود و کاهش صادرات سنگ آهن نشانه خوبی است؛ همچنین صادرات 

گندله با توجه به محدودیت های تأمین انرژی، افزایش داشته است.
محتشمی پور بیان کرد: در حوزه محصوالت فوالدی نیز رشد خوبی در 
صادرات داشتیم و در این زمینه آمار شمش فوالدی بیش از سایر محصوالت 
است و امیدواریم شرایط تولید محصوالت فوالدی در داخل کشور بهبود 

یابد.
گلوگاه ها  برخی  شد:  یادآور  صمت  وزیر  مواد  فرآوری  و  معادن  معاون 
مانند تأمین انرژی در حوزه فوالد وجود دارد که امیدواریم در سال آینده این 
مشکالت رفع شوند و از سوی دیگر، توسعه نامتوازن در زنجیره تولید نیز 

وجود دارد که پیگیر این روند نیز هستیم.
وی اضافه کرد: عمده راهبرد ما صادرات محصوالت معدنی با ارزش افزوده 

و کیفیت بیشتر و افزایش بهره وری بوده است.

وزیر صمت خبر داد:

تدوین ترازنامه
ذخایر معدنی
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صنعت فوالد ایران که یکی از ستون های صادرات غیر نفتی محسوب 
می شود، در سال های اخیر با چالش های بسیاری همراه شده که توسعه 

و افزایش تولید را سخت تر از گذشته کرده است.  
صنعت فوالدی که باید در افق 1404 به تولید 55  میلیون تن برسد 
امروز با کمبودهایی همراه شده و برخی از مدیران عطای این کار را به 
لقایش بخشیده اند. ادامه این موضوع می تواند هم درآمد زایی و اشتغال 
پایین  صنایع  فعالیت  شرایط  هم  و  اندازد  خطر  به  را  فوالد  صنعت  در 
دستی از جمله خودروسازی و لوازم خانگی را در بحث تامین مواد اولیه با 
چالش مواجه نماید. در کنار این موضوع کمرنگ شدن حضور فوالدی ها 
از  از دیگر مشکالتی باشد که ناشی  نیز می تواند  بازارهای صادراتی  در 

بی توجهی ها و تصمیم گیری های نادرست در این صنعت است. 

تامین مواد اولیه 
اولین مشکلی که صنعت فوالد را با نگرانی همراه کرده موضوع تامین 
تامین  مشکل  حل  برای  فوالدی ها  اخیر  سال های  در  است.  اولیه  مواد 
به فکر ورود  از جمله سنگ آهن و همچنین زغالسنگ خود  اولیه  مواد 
به حوزه معدن افتادند. این موضوع نیازمند برنامه ریزی جدید در حوزه 
فعالیت های معدنی بود. در نتیجه معاونت های معدنی در شرکت های 
فوالدی کار خود را آغاز کردند. اما در مقابل هزینه های اکتشافی و تامین 
راهکار  این  شاید  اما  شد.  تحمیل  فوالدسازان  به  معدنی  آالت  ماشین 
هم چندان در رفع نگرانی ها موثر نبود، امروز سناریو واردات مواد اولیه 

از کشورهای دیگر، به اجرا نزدیک می شود. این سناریو می تواند هزینه 
فوالدی ها در تامین مواد را افزایش دهد. 

توسعه  با  موازی  بندری در کشور هم  زیرساخت های  نکنیم  فراموش 
صنعت فوالد پیش نرفته است و همین موضوع واردات مواد اولیه را سخت 
در  را  آب  کنار  در  فوالد  توسعه صنعت  دولت  در حال حاضر  البته  کند. 
دستور کار قرار داده است که می تواند تا حدی این هزینه را کاهش دهد. 
با این وجود واحدهای  واقع در مرکز کشور می توانند با مشکل افزایش 

هزینه همراه شوند. 

هزینه های حمل و نقل
اما این مشکل تنها به موضوع واردات مواد اولیه بر نمی گردد بلکه در 
سال جاری افزایش هزینه های حمل و نقل توانست بر میزان هزینه های 
تولید اثر گذار شود و به نوعی بر قیمت تمام شده اثر داشته باشد. این 
در حالی است که ناوگان حمل و نقل چه در بخش جاده ای و چه ریلی 
با مشکالت بسیاری همراه است که می تواند به زودی به چالش جدی 
بخش معدن و در ادامه فوالدی ها تبدیل شود. درست مانند انرژی که 

امروز توانسته برنامه های تولید را با مشکل همراه کند. 
برای دستیابی به تولید 55  میلیون تن فوالد در افق 1404، توسعه 
کنیم  پوشی  چشم  آن  از  اگر  که  است  موضوعاتی  از  یکی  نقل  و  حمل 
بدون شک مشکالت بسیاری را ایجاد خواهد. این موضوع حتی توسعه 

صادرات را هم تحت تاثیر قرار می دهد و نمی توان آن را نادیده گرفت. 

بریــــز و بپــــاش فــــــوالدی هــا زیــــاد می شـــــود
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افزایش هزینه تولید در پی کمبود انرژی
بر میزان  انرژی در دو سال اخیر  یاد شده، کمبود  در کنار مشکالت 
تولید، درآمدزایی و هزینه فوالدی ها اثر گذار بود. در پی کمبود برق که 
یکی از اصلی ترین انرژی ها برای تولید در این بخش محسوب می شود، 
به  را  زیادی  آنها خود هزینه های  بازگشت دوباره  و  تولید  توقف خطوط 
تولیدکنندگان تحمیل می کند که در نهایت تاثیر آن را بر روی قیمت تمام 

شده شاهد خواهیم بود. 
آن  دنبال  به  و  فوالد  تولید  میزان  توانست  برق  در سال گذشته قطع 
صادرات این محصول استراتژیک را کاهش دهد. این در حالی است که 
از محل درآمدهای صادراتی  توسعه  از سرمایه طرح های  زیادی  بخش 
تامین می شود. حال مشکل در تولید می تواند این موضوع را تحت تاثیر 
قرار دهد. از سویی دیگر کمبود گاز هم توانست مشکالت را چند برابر 
کند زیرا فوالدسازان کاهش تولید در اثر کمبود گاز را در تابستان جبران 
می کردند اما در حال حاضر با قطع برق و محدودیت های آن در این بخش 

چالش های جدیدی ایجاد می شود. 
ایجاد  برای  فوالدسازان  تا  شد  باعث  انرژی  کمبودهای  بین  این  در 
نیروگاه تولید برق و حتی توسعه میادین گازی وارد عمل شوند که این 
موضوع هم نیازمند سرمایه گذاری است و هزینه های جدیدی را برای 
آنها در پی دارد. بدون شک اگر این زیرساخت فراهم بود هزینه یاد شده 

می توانست صرف توسعه صنعت فوالد و تولید فوالدهای خاص شود. 

تصمیمات ناگهانی و اشتباه 
صمت  وزارت  ناگهانی  تصمیمات  شده،  یاد  موارد  تمام  کنار  در  اما 
می تواند هزینه هایی را به فوالدی ها تحمیل کرده و فرصت سوزی هایی 
را به همراه داشته باشد اما متاسفانه هیچگاه صنعت فوالد شاهد درست 

شدن این روند نبود. 
وزارت  سوی  از  ناگهانی  صادراتی  عوارض  وضع  امسال  فروردین  در 
صمت آن هم در شرایطی که قیمت های جهانی با افزایش همراه شد، 
فرصت های بسیار خوبی را از بین برد. در حالی که صادرات در این زمان 
می توانست ارز آوری خوبی برای کشور و فوالدی ها به همراه داشته باشد 
اما با یک تصمیم ناگهانی فوالدی ها در برابر صادرات با تردید همراه شدند 

و در این زمان بیشتر به دنبال مذاکره با وزارت صمت بودند. 
برای  جاری  سال  در  تولید  هزینه های  است،  مشخص  که  طور  آن 
فوالدی ها رو به افزایش است، این در حالی است که هر ساله هزینه های 
کارگری نیز با افزایش چند درصدی مواجه می شود و این موارد می تواند 
صادراتی  بازارهای  در  فوالد  رقابتی  توان  کاهش  برای  خطری  زنگ 

محسوب شود. 
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بر  از عوامل موثر  بازار مسکن و طرح های عمرانی یکی  و رونق  رکود 
و  رونق  در  که  ساختمان  صنعت  بخصوص  می  رود،  شمار  به  فوالد  بازار 
رکود صنعت فوالد تاثیر مستقیمی دارد. از این رو، در صورت بروز رکود در 
حوزه ی مسکن، دولت با ر  کود بازار فوالد هم مواجه خواهد بود و در نتیجه 
اقدامات دولت ها تاثیر بسزایی در این روند خواهند داشت، از یک سو اگر 
دولت  ها سیاست های ضد رکودی در حوزه مسکن و ساختمان در پیش 
بگیرند، باعث ایجاد رونق در بازار فوالد خواهند شد اما از سوی دیگر، این 

اقدامات می تواند منجر به تاثیرات تورم زا در بازار فوالد شود.
شده ی  مطرح  طرح  مهمترین  از  یکی  مسکن  ملی  طرح  رو،  این  از 
دولت است که در سال جاری روند اجرایی آن آغاز شده. این طرح در 
ابتدا به دنبال ادامه ی تکمیل طرح های ناتمام مسکن مهر تدوین شد و 
بر اساس طرح مطرح شده، طی چند مرحله، طرح  های ناتمام مسکن 
از  مهر  مسکن  واحدهای  تکمیل  روند  که  رسید  خواهند  اتمام  به  مهر 
سال گذشته شروع شده اند. اما این طرح بخش دومی هم دارد، که در 
این بخش طرح دولت ساخت 400 هزار واحد مسکونی است که از این 
تعداد 200 هزار واحد در شهرهای جدید تحویل داده می شوند، 100 
هزار واحد نیز در بافت های فرسوده خواهند بود و 100 هزار واحد دیگر 
هم بر عهده ی بنیاد مسکن انقالب اسالمی است. در پروژه های مسکن 
مهر موقعیت و زمین های پروژه در خارج از شهر ها و اراضی شهری قرار 
از واحد و مردم وجود  و زیر ساخت های الزم سکونت آن تعداد  داشتند 
نداشت در نتیجه، فراهم کردن بستر الزم برای زیر ساخت های مورد نیاز 
داشت.  پی  در  دولت  برای  اضافی  هزینه ای  هم  مهر  مسکن  واحد های 
اما در طرح ملی مسکن، تالش و هدف دولت برای یافتن زمین هایی در 
اراضی شهری است، تفاوت دیگر طرح ملی مسکن، به تعداد واحد ها و 

طبقات باز می گردد که دیگر ساختمان های بلند و با تعداد باال در این 
طبقه   ۷ نهایتًا  مسکن  ملی  طرح  وساختمان های  ندارند  جایی  طرح 

خواهند بود.
در  که  دانست  مسکن  ملی  طرح  چکیده ی  می توان  را  بخش  این 
استان های مختلف مقدمات کار را شروع کرده  اند، البته بدون شک روند 
ساخت و شکل گیری پروژه ملی مسکن با توجه به شرایط اقتصادی کشور 
این  از  یکی  داشت.  خواهد  مسکن  بازار  در  را  خود  خاص  التهاب های 
التهاب ها می تواند افزایش مصرف فوالد در بازار داخلی و تورم و افزایش 
خصوصی  پروژه های  و  مسکن  بازار  در  شک  بدون  که  باشد  آن  قیمت 
تاثیرگذار خواهد بود. اما همان طور که در ابتدا گفتیم، شروع رونق در 
فوالد  بازار  بر  مستقیمی  تاثیر  مسکونی  پروژه های  و  عمرانی  طرح های 
آمار موجود، در  کشور خواهند داشت. این درحالی است که بر اساس 
12 ماهه سال 1400 میزان مصرف فوالد در بازار داخلی نسبت به مدت 
مشابه در سال 13۹۹ با کاهش رو به رو بوده است و این مسئله با وجود 
حجم باالی مصرف داخلی کشور بوده که بر اساس ارقام و اعداد  موجود 
چیزی در حدود 4 تا 1۶ درصد کاهش مصرف در بازار داخلی فوالد دیده 
می شود. به طور دقیق، بر اساس آمار انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در 
سال ١4٠٠ چیزی در حدود 2۷ میلیون و ۹00 هزار تن شمش فوالدی 
)اسلب، بیلت و بلوم( تولید شده است که از این میزان 20  میلیون و 22۹ 
هزار تن در بازار داخلی مصرف شده است این در حالی است که در سال 
13۹۹ میزان مصرف شمش فوالد معادل 24 میلیون و ۹5 هزار تن ثبت 
شده است که این روند کاهش 1۶ درصدی مصرف  فوالد بازار داخلی 
در سال 1400 را نشان می دهد. مصرف بازار داخلی 20 میلیون و22۹ 
هزار تن شمش بوده که 11 میلیون و 5۶۸ هزار تن از آن بیلت وبلوم بوده 

پروژه مسکن ملی 
و نقش آن در بازار فوالد
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است. همین میزان مصرف بیلت  و بلوم هم نسبت به سال 13۹۹ چیزی 
در حدود 1۹ درصد کاهش داشته است یعنی به طور دقیق تر در سال 
13۹۹، بازار فوالد داخلی بیلت  و بلوم 14 میلیون و 245 هزار تن مصرف 
برای  تولید داخلی  بر همین اساس مابقی میزان مصرف  داشته است. 
اسلب است که در بازار داخلی سال 1400، هشت میلیون و ۶۶1 هزار 
تن می باشد و میزان مصرف اسلب ها هم با کاهش 12 درصدی رو به رو 
ست و عدد مصرفی سال 13۹۹ ۹ میلیون و ۸50 هزار تن مصرفی در سال 

13۹۹ می باشد.
فوالدی  طویل  مقاطع  کل  در  می توان  هم  را  کاهش  میزان  همین 
تولید سال  ناودانی، نبشی و سایر مقاطع( دید، کل  )تیرآهن، میلگرد، 
1400 در مجموع 11 میلیون و 20۶ هزار تن  بوده که هشت میلیون و 
452 هزار تن از آن در بازار داخل مصرف شد، اما در سال ١٣٩٩ میزان 
مصرف داخلی ۹ میلیون و 4۸۷ هزار تن ثبت شده که 11 درصد بیشتر از 
میزان مصرف در سال 1400 است و در ادامه بر اساس آمار انجمن تولید 
کنندگان فوالد ایران، میزان کل مقاطع طویل فوالدی مصرفی در مجموع 

یکساله 1400، بالغ بر یک میلیون تن سهم تیرآهن، شش میلیون و ۶4۸ 
هزار تن سهم میلگرد و ۶۷5 هزار تن سهم نبشی، ناودانی و... بوده است 
یک  تیرآهن  برای   13۹۹ سال  به  نسبت  مصرف ها  میزان  ترتیب  به  که 
درصد بیشتر شده اما برای میلگرد 13 درصد و برای نبشی، ناودانی و... 

دو درصد کاهش یافته است. 
بر همین اساس، پروژه ملی مسکن به عنوان یک سیاست ضد رکودی 
در بازار مسکن و بویژه بازار فوالد از سوی دولت می تواند رکود موجود در 
بازار داخلی را از میان بردارد و حجم مصرفی بازار داخلی را افزایش دهد، 
اما همان طور که در ابتدا هم گفتیم، توجه به تورم زایی این موضوع از 
سوی دولت هم امری ضروری است که باعث افزایش تورم در بازار مسکن 
مهر  پروژهای مسکن  با شروع  ابتدای دهه ۹0  در  که  نشود، مسئله ای 
باعث ایجاد رکود سنگین در بازار مسکن شد و درنتیجه افزایش تورم در 
بازار مسکن باعث شکل گیری رکودی سنگین تر خواهد شد و این روند به 
بازار فوالد باز  خواهد گشت. در واقع داستان دخالت دولت در بازار همواره 

با سیلی سنگین تری از سوی بازار رو به رو خواهد بود.
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  وارداتواردات
  زغالسنگزغالسنگ
  امسال بيشترامسال بيشتر
می شودمی شود

زغالسنگ یکی از مواد اصلی تولید فوالد 
محسوب  کوره  بلند  با  فوالدسازان  برای 
می شود. در ایران نیز ذوب آهن اصفهان و 
فوالد زرند ایرانیان متعلق به شرکت میدکو 
تولید  کوره بلند  روش  به  را  خود  فوالد 
این  نیازمند زغالسنگ است.  می کنند که 
در حالی است که ذخیره قطعی زغالسنگ 
کشور 1 میلیارد و 2۰۰ میلیون تن است، 
وجود  ذخیره  نظر  از  مشکلی  واقع  در 
ندارد اما با این حال تامین زغالسنگ برای 
چالش هایی  از  یکی  فوالد  تولیدکنندگان 

است که با آن مواجه هستند. 
توسعه  عدم  به  مشکل  این  از  بخشی 
اکتشافات در حوزه زغالسنگ باز می گردد، 
توسعه  شرکت  اخیر  سال  یک  در  البته 
ورود  زغالسنگ  حوزه  در  فلزات  و  معادن 
این سرمایه گذاری  به  و می توان  پیدا کرده 
امیدوار بود. اما با این حال ممکن است در 
سال جاری نیز تامین زغالسنگ باز هم از 

مشکالت فوالدی های کوره بلند باشد. 
در  می شود  گفته  که  طور  آن  البته 
حوزه  در  استخراج  شرایط  که  صورتی 
امید  می توان  کند،  پیدا  بهبود  زغالسنگ 
زغالسنگ  ذخیره  سال  هزار  تا  که  داشت 

در اختیار است. 
زغالسنگ  انجمن  دبیر  صمدی  سعید 
بیان  حوزه،  این  وضعیت  به  اشاره  با  ایران 

فعلی،  شرایط  به  توجه  با  شک  بدون  کرد: 
بیش  جاری  سال  در  زغالسنگ  واردات 
میزان  امسال  زیرا  است،  گذشته  سال  از 
همین  و  کرده  پیدا  افزایش  نیز  مصرف 
موضوع می تواند بر میزان واردات اثر گذار 

باشد. 
وی ادامه داد: اما موضوع دیگر آن است 
داخل  در  زغالسنگ  قیمت  به  توجه  با  که 
سرمایه گذاری  به  تمایلی  چندان  کشور، 
در این حوزه وجود ندارد و همین موضوع 

می تواند تامین را با مشکالتی همراه کند. 
به گفته صمدی، این در حالی است که 
قیمت زغالسنگ وارداتی 2 تا 3 برابر باالتر 

از قیمت زغالسنگ داخلی است. 
با این وجود در صورتی که میزان واردات 
فوالدی ها افزایش پیدا کند بی تردید قیمت 
می شود.  همراه  افزایش  با  نیز  شده  تمام 
پس  جهانی  بازارهای  وضعیت  همچنین 
حوزه  در  اکراین  و  روسیه  میان  تنش  از 
که  شد  همراه  تغییراتی  با  کامودیتی ها 
تاثیر  نیز  زغالسنگ  قیمت  بر  توانست 
داشته باشد. اما شاید در این بین موضوع 
موضوعاتی  مهمترین  از  شده  تمام  قیمت 
همراه  تغییر  با  واردات  افزایش  با  که  است 

شود. 
روش  به  فوالد  تولیدکنندگان  البته 
کوره بلند معتقدند که گاها به دلیل کیفیت 

پایین زغالسنگ داخلی مجبور به واردات 
است  حالی  در  این  هستند،  محصول  این 
هم  شرکت  سوددهی  بر  موضوع  این  که 
تاثیر داشته است، صمدی در این باره بیان 
متالورژی  کک  تولید  برای  اساسا  می کند: 
مختلف  برندهای  با  زغالسنگ  چندین  از 
استفاده می شود که هرکدام از آنها دارای 
یک مشخصه است. در این بین هم بخشی 
زغالسنگ  از  درصد   15 تا   1۰ میزان  به 
وارداتی با برند پریمیوم استفاده می شود. 

ایران،  زغالسنگ  انجمن  دبیر  گفته  به 
احداث  زمان  در  حتی  موضوع  این 
بود  شده  مشخص  هم  اصفهان  ذوب آهن 
کک  تولید  برای  زغالسنگ  از  بخشی  که 
متالورژی باید از طریق واردات تامین شود 
این  کیفیت  به  ارتباطی  موضوع  این  پس 
درصد   85 حدود  و  نداشته  معدنی  ماده 
تامین  کشور  داخل  از  واحدها  این  نیاز  از 

می شود. 
صمدی تصریح کرد: اما متاسفانه میزان 
این  که  به 5۰ درصد رسیده است  واردات 
در  حتی  ما  نیست،  منطقی  واقعا  حجم 
کیلوگرم  یک  واردات  بدون  جنگ  دوران 
پس  داده ایم،  انجام  را  تولید  زغالسنگ 
زغالسنگ  نیست.  کیفیت  از  حرفی 
که  است  هارد  زغالسنگ  دسته  در  ایران 
کیفیت رو به باال دارد اما نه در حد پریمیوم 
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درنتیجه می توان در تولید استفاده کرد. 
بیان  واردات  هزینه  به  اشاره  با  وی 
وارداتی  زغالسنگ  حاضر  حال  در  کرد: 
 4۰۰ قیمت  به  نقل  و  حمل  هزینه های  با 
همین  قبل  ماه  چند  البته  می رسد.  دالر 
محصول حدود 6۰۰ دالر وارد شد. پس این 
قیمت  بر  بسیاری  تاثیر  می تواند  موضوع 

تمام شده داشته باشد. 
می کند،  تاکید  صمدی  که  همانطور  اما 
حوزه  توسعه  نیازمند  موضوع  این 
زغالسنگ است که با سرمایه گذاری محقق 
می شود. با افزایش سرمایه گذاری و ایجاد 
زیرساخت ها در حوزه زغالسنگ می توان 

شاهد کاهش واردات زغالسنگ بود.
قیمت  موضوع  این  آشیل  پاشنه  شاید 
باشد که می تواند نقدینگی را راهی بخش 
واقعی  زغالسنگ  قیمت  اگر  کند  معدن 

نیز  شود مشکل حل خواهد شد و معادن 
مسئله  بین  این  در  کنند.  می  پیدا  توسعه 
اگر  واقع  در  است،  مهم  نیز  کارگران 
شود،  حل  بخش  این  در  نقدینگی  شرایط 
پیدا  افزایش  حوزه  این  در  هم  اشتغالزایی 

می کند. 
نکنیم معادن زغالسنگ  فراموش  البته 
پیدا  توسعه  روز  استانداردهای  با  باید 
مهیا  نیز  ایمنی  استاندارد  شرایط  تا  کنند 
با  زغالسنگ  معادن  متاسفانه  شود. 
نیازمند  خود  استخراج  شرایط  به  توجه 
تا شاهد  ایمنی مناسب هستند  تجهیزات 
انفجار  همچون  ناگواری  اتفاقات  تکرار 
نباشیم.  یورت  زمستان  زغالسنگ  معدن 
و  دولت  حمایت  با  تنها  موضوع  این 

سرمایه گذاری حل خواهد شد. 
رییس جمهور  که  بود  قبل  درست سال 

بازدیدی از معادن زغالسنگ طبس داشت 
درصد   ۷6 کرد،  تاکید  بازدید  این  در  و 
زغالسنگ کشور در طبس تولید می  شود؛ 
باید واردات زغالسنگ  در این صورت چرا 
تمام  می تواند  میزان  این  و  باشیم  داشته 
نیاز کشور را تامین کند لذا این موضوع باید 

دنبال شود.
اگر به دنبال افزایش تولید زغالسنگ در 
موضوع  اولین  بدانیم  باید  هستیم  کشور 
سرمایه گذاری  افزایش  آن  تحقق  برای 
این سرمایه گذاری  نکنیم  و فراموش  است 
بود. قیمت  زمانی 4 ساله خواهد  نیازمند 
فعلی کنسانتره زغالسنگ حدود 3 میلیون 
با  که  است  تن  هر  در  تومان  هزار   ۷۰۰ و 
به شرایط سخت استخراج و حضور  توجه 
کارگران در عمق، سرمایه گذاری های جدید 

صرفه اقتصادی ندارد.
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وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش روز ملی صنعت و معدن که با 
حضور رئیس جمهور در محل سالن اجالس سران برگزار شد، تأکید کرد: 
توزیع متوازن صنایع از نظر جغرافیایی، سرمایه گذاری و زنجیره ارزش در 

اولویت وزارت صمت است.
این  نیز  سرمایه گذاری  نظر  از  کرد:  تصریح  امین  فاطمی  رضا  سید 
در  نمونه  به عنوان  نیز  جغرافیایی  حوزه  در  و  است  مشهود  توازن  نبود 
شهرک صنعتی اشتهارد در استان البرز، حدود 40 هزار فرصت شغلی از 
سرمایه گذاری در حوزه های مختلف صنعتی ایجادشده است درحالی که 
تنها 10 هزار ظرفیت نیروی انسانی موجود در خود شهرستان اشتهارد 
وجود دارد و بیش از30 هزار نیروی انسانی موردنیاز باید از مناطق دیگر 

تأمین شود.
وی اضافه کرد: در روند تنظیم گری امور نیز 31۷ مورد از قوانین و 
حذف  و  تنقیح  سمت  به  و  شناسایی شده  پاگیر  و  دست  و  زائد  مقررات 
موارد اضافی حرکت کردیم؛ همچنین در روند تنظیم بازار سعی بر ایجاد 
ثبات بوده است، برای مثال در صنعت فوالد که ظرفیت بازار آن بیش از 
500 هزار میلیارد تومان، یعنی حدود 20 میلیارد دالر است، تدابیری در 
پیش گرفته شد که کمترین نوسان قیمتی را داشته باشد و این ثبات به 
وجود آمده بدون کوچک ترین کار تعزیراتی و نظارتی خاص ایجادشده 

است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: در حوزه حمایتی نیز یکی از 
مشکالت ما این بود که از منابع خود به درستی مطلع نبودیم و ذخایر برای 
ما ناشناخته بود، بنابراین از مهرماه سال گذشته یک اقدام بزرگ در بخش 
معادن آغاز و 450 کیلومترمربع اکتشافات معدنی از خراسان رضوی آغاز 
شد که در پی آن ذخایر عظیمی کشف شده و به صورت رسمی به زودی 

اعالم می شود.
فاطمی امین ادامه داد: ما برای فائق آمدن به چالش های حکمرانی 
سند  در  تعریف شده  جایگاه  به  دستیابی  برای  زمانی  محدودیت های  و 
چشم انداز 1404، نیاز به نقشه راه داریم و باید تمام مسائل را با هم حل 
کنیم، برای مثال نمی شود بدون حل مشکل وارد فرآیند توسعه ای تولید 

شویم.
در واقع وزارت صمت در تالش است تا بتواند کمبود های موجود در 

حوزه صنعت و معدن را رفع کرده و توسعه در این بخش را رقم زند. 
اما نکته مهم آن است که امروز بخش معدن درگیر مشکالت زیربنایی 
است که توانسته سرعت توسعه در آن را کاهش دهد. این اتفاق حتی بر 
میزان عالقه مندی سرمایه گذاران هم اثرگذار است و توانسته میزان ورود 

سرمایه را با کاهش همراه کند. 

بی توجهــی بــه معــدن ظلــم بــه اقتصاد اســتبی توجهــی بــه معــدن ظلــم بــه اقتصاد اســت

همایش روز صنعت
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متاسفانه عدم توسعه زیرساخت ها به موازات توسعه صنایعی همچون 
تا مشکالت جدی در مسیر توسعه آن قرار بگیرد. در  باعث شده  فوالد 
نتیجه آنچه بیش از هر چیز الزم است از سوی وزارت صمت مورد بررسی 
قرار گیرد، تامین زیرساخت هایی است که دستیابی به چشم انداز 1404 

را محقق می کند. 
اما سرنخ اصلی آن به اکتشافات یعنی حلقه اولیه فعالیت های بخش 
معدن بر می گردد. تا زمانی که برنامه مدون و مشخصی برای بهره برداری 
نباشد  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  کار  دستور  در  معدنی  ذخایر  از 
نمی توان انتظار داشت که بخش معدن و به دنبال آن صنایع معدنی با 

توسعه همراه شوند. 
هرچند وزیر صمت اعالم کرد که این وزارتخانه برنامه ای برای توسعه 
بتواند  که  شود  انجام  سرعتی  با  باید  برنامه  این  اما  دارد  اکتشافات 
کمبودهای موجود در سال های گذشته را رفع کند. از سویی دیگر این 
وزارتخانه باید وضع قوانین و مقررات غیر کارشناسی را متوقف کرده تا 
بخش  این  وارد  راحتی  به  می تواند  باشد  داشته  اطمینان  سرمایه گذار 
شود. فراموش نکنیم اصلی ترین موضوعی که می تواند کمبودها در این 
بخش را پس از وزارت صنعت، معدن و تجارت حل کند، ورود نقدینگی 

به این بخش است. 
متاسفانه بسیاری از معادن کشور به ویژه در بخش معادن کوچک و 
متوسط به دلیل نبود نقدینگی در سال های اخیر از مدار تولید خارج 
شده اند. این موضوع نه تنها بر تولید بخش معدن تاثیر دارد، بلکه بر میزان 
اشتغالزایی نیز اثر مستقیم دارد. این در حالی است که بسیاری از معادن 
کشور در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته قرار دارند که بهره برداری از 
آنها می تواند به کاهش مهاجرت، ارتقای وضعیت اجتماعی و فرهنگی و 

اقتصادی منطقه کمک کند. 

در واقع معدن شاهراهی است که توجه و تمرکز بر آن می تواند دولت را 
در بخش های مختلفی کمک کند. در صورت حل مشکالت این بخش و 
توسعه هرچه بیشتر می توان شاهد اشتغالزایی بود که یکی از مشکالت 

دولت ها در سال های اخیر بوده است. 
از سویی دیگر بهره برداری از این ذخایر و توسعه هر چه بیشتر صنایع 
پایین دست، به تولید محصولی با ارزش افزوده بیشتر منجر می شود که 
بر افزایش صادرات غیر نفتی تاثیر دارد. به همین دلیل نباید به بخش 

معدن بی توجه بود زیرا در تمامی حوزه ها نقش آفرین است. 
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حمله سایبری به صنعت فوالد کشور هرچند ناکام ماند اما زنگ خطری 
برای مدیران فوالدی بود تا بدانند باید در بخش امنیت سایبری سرمایه 
گذاری دقیق داشته باشند. این موضوع در میان شرکت های معدنی و 
صنایع معدنی دنیا نیز رایج است که برای امنیت سایبری خود دست به 
کار شده اند. حال این اتفاق می تواند شروعی برای تقویت زیرساخت های 

سایبری در صنعت فوالد کشور باشد. 
چندی پیش هکرها که پیش تر برخی مراکز دیگر را مورد هدف قرار 
داده بودند، به سراغ صنعت فوالد رفتند. بدون شک صنعت فوالد کشور 
از جایگاه مهمی برخوردار است که توقف تولید در آن خسارت بسیاری را 

به همراه دارد. 
در این حمله که البته ناکام هم بود، فوالد خوزستان و فوالد مبارکه مورد 

هدف قرار گرفتند. 
در پی این اتفاق مدیر عامل شرکت فوالد خوزستان با اشاره به حمله 
این حمله  این شرکت گفت:  تجهیزات  و  ها  برخی سیستم  به  سایبری 

سایبری آسیب و خسارتی به شرکت فوالد خوزستان وارد نکرده است.

امین ابراهیمی گفت: با اقدام به موقع و هوشیاری موجود،این حمله 
ناکام ماند و هیچ خسارت و آسیبی به خط تولید شرکت فوالد خوزستان 

وارد نشد.
مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان گفت: خط تولید شرکت فعال است 
و کارکنان حوزه های مختلف در محل کار حاضر بوده و مختصر اختاللی 
که به سایت، کانال های اطالع رسانی و سامانه پیامکی این شرکت وارد 

شده در حال برطرف شدن است.
عمومی  روابط  که  گرفت  قرار  حمله  این  مورد  نیز  مبارکه  فوالد  اما 
صورت  اقدامات  و  شده  پیش بینی  رویه های  به  توجه  با  کرد،  اعالم  آن 
گرفته، خوشبختانه حمله مذکور، خسارت و آسیبی به کارکنان پرتالش و 
تجهیزات این شرکت وارد نکرده است و برنامه عملیاتی و تولید در شرکت 

مطابق برنامه ریزی های انجام شده دنبال می شود.
این موضوع نشان از اهمیت فراوان صنعت فوالد و توجه دشمنان به 
آن دارد. البته پیش تر با قرار گیری صنعت فوالد و همچنین مدیران آن 
در لیست تحریم ها این موضوع به خوبی قابل رویت است. توسعه صنعت 

هکـــرهـا
در کمیـن صنعـت فـوالد کشـور 
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فوالد کشور، توسعه اقتصادی در بخش های پایین دستی و به دنبال آن 
اشتغالزایی را به همراه دارد که هر نوع اخاللی در این بین می تواند این 

مسیر را با مشکل همراه کند. 
شاید تا به امروز و پیش از این حمله چندان سیستم های ارتباطی به 
زنگ  توانست  این حمله  اما  نداشتند  توجه  زیرساخت های خود  تقویت 
خطری باشد تا دیگر فوالدسازان با تمرکز بر این بخش برنامه های تولید 

را پیش ببرند. 
واحدهای  اینترنتی  و  الکترونیکی  سیستم  در  اختالل  نوع  هر 
تولیدکننده فوالد می تواند مشکالت عدیده ای را به همراه داشته باشد از 
سویی دیگر با توجه به استراتژیک بودن این صنعت باید زیرساخت ها در 
این بخش با جدیت پیگری شود تا اطالعات و موارد با هک به دست دشمن 
نیافتد. هرچند این حمله موفق نبود اما الزم است تا الیه های امنیتی در 

مجموعه های فوالدی تقویت شده و در این زمینه سرمایه گذاری شود. 
نکته مهم آن است که چندی پیش نیز رضا شهرستانی، عضو هیات 
مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، در رابطه با این حمله سایبری 

برنامه هایی  به  تحریم ها  علت  به  که  است  این  ما  مشکل  گفت: 
و  نداریم  دسترسی  می گیرند  را  سایبری  حمله  و  هک  جلوی  که 
باید  این رو  از  به کار بگیریم.  را  به روزشده  نمی توانیم سیستم های 

متکی به دانش های فنی داخلی باشیم.
درواقع تحریم نیز در این بخش توانسته اثرات خود را به همراه 
داشته باشد و باید برنامه ریزی دقیقی در این باره انجام شود. هرچند 
فایروال های تحت الیسنس در اختیار ایران قرار نمی گیرد اما الزم 
با همکاری شرکت های دانش بنیان در  تا شرکت های فوالدی  است 
این زمینه نیز وارد همکاری شده و بتوانند ساختار امنیتی در بخش 

فضای مجازی را تقویت کنند. 
متاسفانه با نگاهی به اخبار چند ماهه گذشته خواهیم دید، تعداد 
حمله های سایبری افزایش یافته است و این موضوع می تواند زنگ 
خطر برای بخش های مختلف باشد. این موضوع عالوه بر دسترسی 
به اطالعات می تواند تولید را هم مختل کند. اختالل در خط تولید 
می تواند  که  است  همراه  هزینه هایی  با  فوالدی  واحدهای  برای 
به وجود  با توجه  از سویی دیگر  زند.  برهم  را  محاسبات بودجه ای 
ماده مذاب در خطوط تولید، چنین حمله هایی می تواند برای پرسنل 
کارخانه ها خطر آفرین باشد، در نتیجه فوالدی ها باید با هوشیاری بیشتر 
این  تعداد  افزایش  اشاره شد،  که  کنند. همانطور  این مسیر حرکت  در 
حمالت یعنی همچنان خطر در نزدیکی صنایع کشور وجود دارد و نباید 

به آسانی از کنار آن گذشت. 
ایجاد  با  کننده  تولید  کارخانه های  یا  فوالد  صنعت  باشد،  الزم  شاید 
کمیته اضطراری به تدوین برنامه ای برای تقویت این موضوع بپردازند و 
موارد مقابله با آن را شناسایی کنند. در غیر این صورت مشخص نیست 
بار دیگر این حمله صورت بگیرد چطور می توان از خطوط تولید و  اگر 

اطالعات موجود حفاظت کرد. 
از سویی دیگر این موضوع می تواند سهامداران این بنگاه های تولیدی 
را هم نگران کند. بدون شک انتشار برخی اطالعات از واحدهای تولیدی 
و  دارد  تاثیر  صادراتی شان  بازارهای  در  حضور  و  آنها  بازار  وضعیت  بر 
می تواند بر وضعیت نماد آنها هم تاثیر داشته باشد. این در حالی است 
که شرکت های فوالدی یکی از بازیگران اصلی بازار سرمایه هستند که با 

نگرانی سهامداران می توان شاهد اتفاقات ناخوشایندی در بازار بود. 
مرور بر این موضوعات نشان می دهد، صنعت فوالد باید به تمامی اجزای 
حاضر در تولید نظارت کافی داشته و برای توسعه آنها سرمایه گذاری کند. 
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با تدوین طرح جامع فوالد کشور در بهمن ماه 13۹3 
الزامات توسعه صنایع معدنی و فوالد برای تحقق هدف 

چشم انداز در افق 1404 بررسی شد. این طرح که با هدف 
ترسیم مسیر توسعه فوالد برای دستیابی به ظرفیت تولید 

55 میلیون تن فوالد در افق 1404 و با رویکرد ایجاد توازن در 
زنجیره فوالد تدوین شده بود هر ساله مورد پایش قرار گرفت و 

کاستی ها و بعضًا عقب ماندگی ها و الزامات الزم برای دستیابی به 
اهداف ترسیم شده را به سیاست گذار و برنامه ریزان حوزه معدن و 

صنایع معدنی یادآوری کرد. 
بر اساس برنامه های اهداف کالن، صنعت فوالد در پایان سند بیست 
ساله باید 3.5 درصد از تولید جهانی و 4 درصد از سهم صادرات جهانی 
معادل 20 میلیون تن را در اختیار داشته باشد. اگرچه تنها برنامه ای که 
اهداف سند چشم انداز بیست ساله را دنبال کرد، صنعت فوالد بود اما 

زیرساخت های مورد نیاز که در برنامه دیده شده بود، احداث نشدند. 
لذا شاهد هستیم یکی از مباحث مطرح شده در این طرح که از سوی 
عنوان  به  گران همواره  تحلیل  و  کارشناسان  طور  و همین  گران  تدوین 
الزامات تحقق سند چشم انداز ذکر شده،موضوع زیرساخت ها و مشارکت 
و سرمایه گذاری فعالین صنعت فوالد در آن بوده است. ارزیابی ها نشان 

عدم توسعه زیرساخت هاعدم توسعه زیرساخت ها
مانعـی در جهـت دستیـابیمانعـی در جهـت دستیـابی
به اهداف طرح جامع فوالدبه اهداف طرح جامع فوالد

 توسعه زیرساخت ها گلوگاه آینده 

14
01

اه 
د م

دا
خر

   2
74

ره 
شما

32



می دهد زیرساخت به عنوان یکی از چالش های اساسی در تحقق این 
مهم، دچار کمبودهای اساسی است که سرمایه گذاری را می طلبد. 

فوالد  صنعت  توسعه  در  انداز،  چشم  سند  راه  نیمه  در  که  چند  هر 
نامتوازنی های قابل توجهی در زنجیره تولید از معدن تا محصول پیش 
واردات  احیانًا  و  زنجیره کمبود  از حلقه های  برخی  به نحوی که در  آمد 
افزایش  خام  صادرات،  معدنی  مواد  حلقه های  در  و  می گرفت  صورت 
قرار  مسئولین  توجه  مورد  نهایت  در  مساله  این  اما  داشت  چشم گیری 
گرفت و با برنامه ریزی، پیگیری و پایش ساالنه، زنجیره فوالد به سمت 

توازن هدایت شد. 
بررسی جدیدترین نسخه پایش طرح جامع فوالد نشان می دهد 
در  شده  باعث  برق  و  گاز  کمبود  زیرساخت ها،  احداث  عدم 
فصولی از سال محدودیت تامین گاز و برق داشته باشیم و در 
امر صادرات و مصرف داخلی هم که تحت شرایط اقتصادی 
به اهداف پیش بینی شده  و روابط بین الملل قرار گرفته، 

نرسیده باشیم.
بخش های  اولویت  که  است  آن  گویای  بررسی ها 
مسئول و متعهد به زیرساخت ها نیازهای صنایع معدنی 
با  می بایست  صنایع  این  فعاالن  لذا  نبوده  فوالد  و 
برنامه ریزی و هماهنگی با یکدیگر نسبت به تامین 

زیرساخت های خود اقدام کنند. 
این اتفاق عالوه بر اینکه سرمایه سنگینی را به این 
صنعت تحمیل می کند، قیمت تمام شده محصول را 
افزایش و قدرت رقابت را به واسطه هزینه های جانبی 

این سرمایه گذاری هنگفت، کاهش می دهد.
آب،  موضوع  زیرساخت ها  بحث  در  است  گفتنی 
موضوعی کاماًل خاص است. علیرغم سهم ناچیز مصرف 
آب در صنعت فوالد در کل مصرف آب کشور اما واحدهای 
فوالدی با بحران روبرو هستند. از این رو به جرات می توان گفت 
در حوزه آب به منظور تحقق چشم انداز 20 ساله در افق 1404 
و تولید 55 میلیون تن فوالد 251 میلیون مترمکعب آب نیاز است 
نیاز برای ظرفیت  برابر )یک و دو دهم( مقدار آب مورد  که حدود 1.2 

موجود است.
همچنین در حوزه برق به منظور تحقق سند چشم انداز و تولید 55 
میلیون تن فوالد خام، ساالنه 4۶ هزار و ۹31 میلیون کیلووات ساعت 
برق معادل ۹ هزار و 312 مگاوات برق نیاز است که این عدد 1.2۹ برابر 
)یک و 2۹ صدم( مقدار مصرف برق فعلی فوالد که ساالنه 3۶ هزار و 2۷0 

میلیون کیلووات ساعت معادل ۷ هزار و 1۹۶ مگاوات است، می باشد.
گفتنی است، براساس طرح جامع فوالد به منظور تحقق چشم انداز 20 
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ساله در افق 1404 برای تولید 55 میلیون تن فوالد ساالنه 
نیاز است درحالی که  حدود 1۸.۸ میلیارد مترمکعب گاز 
میزان فعلی 14.3 میلیارد مترمکعب است و اگرچه با توجه 
به  این عدد کار دشواری  به  ایران رسیدن  به ذخایر عظیم 
از  بهره برداری  و  نیازمند سرمایه گذاری  اما  نمی رسد  نظر 

پروژه های جدید در این حوزه هستیم.
حوزه  در  دیگر  اصلی  چالش  گاز،  و  برق  آب،  بر  عالوه 
زیرساخت به ظرفیت جابجایی مواد و توان ریلی و جاده ای 
توان  فعلی  در شرایط  باید گفت  باره  این  در  باز می گردد. 
حمل بار جاده ای کشور 5۶۸ میلیون تن و توان حمل بار 
ریلی 4۷ میلیون تن است که از این میزان 14۸ میلیون تن 
به  در حمل جاده ای و 2۸.5 میلیون تن در ریلی مربوط 
بخش  در  که  است  محصول(  و  )موادمعدنی  فوالد  صنعت 
ریلی 24.5 میلیون تن مربوط به مواد اولیه و نیمه آماده و 4 

میلیون تن متعلق به جابجایی محصول فوالدی است. 
برآورد میزان حمل و نقل در چشم انداز 1404 رسیدن 
به ۶۷0 میلیون تن در بخش جاده ای و 202 میلیون تن در 
بخش ریلی است و بر اساس پیش بینی ها، حمل در صنعت 
فوالد در چشم انداز 1404 بالغ بر 151 میلیون تن در بخش 
جاده ای و ۹5 میلیون تن در حوزه ریلی برآورد شده است. 
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با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و آغاز جنگ سرد،جهان با پدیده های 
تازه ای رو به رو بود که هر کدام از آنها تعریف های کالسیک و سنتی مفاهیم 
مختلف و رایجی چون جنگ، امنیت و صلح را دگرگون کرده بود. دیگر 
امنیت تنها بر پایه ی قدرت نظامی کشورها تعریف نمی شد. پدیده ای 
مانند تهدیدات محیط زیستی و تغییرات اقلیمی از آن دست موضوعات 
تازه ای بود که مفاهیم کلیدی و اساسی مانند امنیت را دچار تغییر کرد. تا 
این دوره از تاریخ، قدرت تعریفی دیگر داشت و امنیت جور دیگری حاصل 
می شد، اما زمانی که مفهومی مانند تغییرات اقلیمی به عنوان یکی از 
چالش های جهان جدید مطرح می شود، امنیت زیست محیطی هم به 
یکی از تهدیدات بشری تبدیل می گردد، از نشست زمین ریو در سال 
1۹۹2 تا توافقنامه ی پاریس در سال 2015 و قرارداد سبز اروپا در سال 
201۹، جهان بیشتر خطر و تهدید تغییرات اقلیمی را برای زندگی بشر و 
سیاره درک کرد و از این رو تالش های بین المللی گسترده در این حوزه 
شکل گرفت هر چند با وجود کندی بسیار در تصمیم گیری های سیاسی 
وقفه هایی  اجرایی شد.  از سال 2020  که  رسید  پاریس  توافقنامه ی  به 
هم در این میان ایجاد شد اما مهمترین نکته در این میان، الزام توجه به 

محیط زیست به عنوان یکی از شاخص های توسعه پایدار بود. 
از این رو، این اولویت جهانی با چالش های جدی رو به روست که اهمیت 
بسیاری دارند. یکی از مهمترین چالش های پیش رو که در توافقنامه ی 
پاریس و قرارداد سبز اروپا توجه زیادی به آن شده، کاهش تولید کربن 
است که در صنایع سنگین بیشترین حجم تولید کربن را شاهد هستیم. 
در این میان، صنعت فوالد در حدود ۷ درصد از انتشار کربن جهان را بر 
عهده دارد در حالی بر اساس پیش بینی های صورت گرفته تا سال 2050 
)بر اساس زمان بندی قرارداد سبز اروپا( جمعیت جهان به چیزی در حدود 
10 میلیارد نفر خواهد رسید که در حدود ۶۸ تا ۷0 درصد این جمعیت 

در شهرها زندگی می کنند بر همین اساس میزان تقاضای فوالد بدون در 
نظر گرفتن 30 درصد غیر شهر نشین، 4۷ درصد افزایش خواهد داشت. 
در نتیجه میزان تولید فوالد از سنگ آهن و زغال سنگ باید افزایش یابد 
تا فوالد مورد نیاز فراهم شود و در این مسیر، باید شاهد تخریب بیشتر و 
جدی تر محیط زیست باشیم که بنا بر تحقیقات صورت گرفته، در سال 

2050 بیش از ۶0 میلیارد تن مورد استفاده قرار می گیرد.
این  اروپا،  سبز  قرارداد  و  پاریس  های  توافقنامه  طی  اساس،  این  بر 
از  یکی  موضوع  این  و  گرفته اند  قرار  توجه  مورد  اعداد  این  و  گزارش 
تغییر  خاطر،  همین  به  می آید.  شمار  به  المللی  بین  مهم  دغدغه های 
مختلف  صنایع  اولویت های  از  یکی  کربن  تولید  کاهش  و  تولید  مسیر 
دارد  فوالد روش های جایگزینی وجود  فوالد است. در صنعت  از جمله 
که حجم تولید کربن را کاهش می دهد که به فرآورده تولیدی آن فوالد 
سبز می گویند. امروزه فوالد سبز به مرکز توجه جهانی تبدیل شده است. 
تولید فوالد سبز مسیری است که در آن به جای سوزاندن زغال سنگ 
های  روش  از  سبز  فوالد  هرچند  می شود،  استفاده  سبز  هیدروژن  از 
نام  این  با  و مشخصی  استاندارد  روش  و  تولید می باشد  قابل  مختلفی 
وجود ندارد. بر همین اساس، توافقنامه های پاریس و قرارداد سبز اروپا 
نیز به شدت به دنبال تغییر مسیر به سمت فوالد سبز هستند. در واقع، 
تولید فوالد سبز حرکت در مسیری است که منجر به توسعه پایدار خواهد 
آب،  امکانات  از  مناسب  بهره برداری  به  وابسته  پایدار  توسعه  زیرا  بود، 
خاک، منابع طبیعی، ظرفیت های موجود انسانی و در کل حفاظت از 

محیط زیست است.
حفظ  برای  فوالد  تولیدکننده  کشورهای  از  یکی  عنوان  به  هم  ایران 
جایگاه و بازار خود در بازارهای بین المللی و برای جلوگیری از تعرفه های 

احتمالی باید تصمیم های جدی را اتخاذ نماید.

تولید فوالد سبز و مسیر توسعه
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  واردات شمشواردات شمش
ر  شد ر  شدص�ف ص�ف
بازار  ید �نگران � با� یا �  آ�
تا�بستا�نی �بود؟ �

صنعت فوالد آمارهای دو ماهه ابتدایی سال را منتشر کرده است که 
نشان می دهد، بخش زیادی از تولید به مصرف داخلی می رسد و سهم 

صادرات کمتر بوده است. 
برخی  و  ساز  و  ساخت  بازار  رونق  از  حاکی  تواند  می  موضوع  این 
پروژه ها باشد یا حتی توسعه صنایع پایین دستی. به عنوان مثال پروژه 
از دالیلی است  آغاز شد خود یکی  مسکن ملی که در دولت سیزدهم 
که بر مصرف فوالد می افزاید. همچنین توسعه صنایع پایین دستی از 
صنعت  این  تا  است  دیگری  عامل  خانگی  لوازم  و  خودروسازی  جمله 

بخش زیادی از تولید خود را راهی بازار داخلی کند. 
تولید و مصرف محصوالت فوالدی نشان  به  آمار مربوط  بررسی های 
می دهد که در 2 ماه نخست سال 1401 بالغ بر 5 میلیون و ۸۸5 هزار 
تن شمش فوالدی )اسلب، بیلت و بلوم( تولید شده که از این میزان 3 
میلیون و 413 هزار تن آن مختص بیلت وبلوم و 2 میلیون و 4۷2 هزار 
تن مختص اسلب بوده است. به این ترتیب در این بخش شاهد رشد 2 
به مدت مشابه  و ۹ درصدی اسلب نسبت  بلوم  و  بیلت  تولید  درصدی 

پارسال هستیم.
همچنین از 5 میلیون و ۸۸5 هزار تن شمش )اسلب، بیلت و بلوم( 
تولید شده، 4 میلیون و ۸1۹ هزار تن توسط مصرف کنندگان داخلی 
خریداری شده است که به این ترتیب در دو ماه نخست امسال نسبت به 
مدت مشابه پارسال مصرف ظاهری اسلب 15 درصد افزایش و بیلت و 

بلوم 4 درصد کاهش یافته است.
در این مدت یک میلیون و ۶۶ هزار تن شمش )اسلب، بیلت و بلوم( 
 2۹ بلوم  و  بیلت  بخش  در  پارسال  ماه   2 با  مقایسه  در  که  شده  صادر 

درصد رشد و در بخش اسلب 2۸ درصد کاهش را شاهد بوده ایم.
و  نبشی  ناودانی،  میلگرد،  )تیرآهن،  فوالدی  مقاطع  کل  بخش  در 
سایر مقاطع( نیز شاهد تولید 2 میلیون و 2۸ هزار تن محصول بودیم که 

نسبت به 2 ماهه پارسال با رشد 4 درصدی مواجه بوده است.
تیرآهن،  به  مربوط  تن  هزار   212 میزان  این  از  جزئی تر،  صورت  به 

یک میلیون و ۶5۹ هزار تن مربوط به میلگرد و 15۷ هزار تن مربوط به 
ناودانی، نبشی و سایر مقاطع می شود. در این بخش نیز تولید تیرآهن، 
 3 و   4  ،3 رشد  با  ترتیب  به  مقاطع  سایر  و  نبشی  ناودانی،  و  میلگرد 

درصدی مواجه بوده است.
از 2 میلیون و 2۸ هزار تن مقاطع فوالدی تولید شده در  همچنین 
دو ماه نخست امسال، یک میلیون و ۷3۹ هزار تن آن در داخل مصرف 
نشان  پارسال  ماهه  به 2  را نسبت  افزایش 15 درصدی  که  شده است 

می دهد.
از میزان کل مقاطع طویل فوالدی مصرفی در 2 ماه نخست امسال، 
202 هزار تن سهم تیرآهن، یک میلیون و 3۹3 هزار تن سهم میلگرد و 
144 هزار تن سهم نبشی، ناودانی و… بوده است که به ترتیب میزان 
مصرف ها نسبت به مدت مشابه پارسال برای تیرآهن 12 درصد، برای 
میلگرد 15 درصد و برای نبشی، ناودانی و… 23 درصد افزایش یافته 

است.
همچنین میزان صادرات کل مقاطع طویل فوالدی در این مدت 301 
هزار تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال کاهش 31 درصدی 

را نشان می دهد.
مصرف ظاهری کل مقاطع تخت فوالدی )ورق گرم، ورق سرد و ورق 
پارسال، 10  به 2 ماهه  امسال نسبت  نیز در 2 ماه نخست  پوششدار( 
درصد بیشتر شده و از بالغ بر یک میلیون و ۶۷0 هزار تن به یک میلیون 
و ۸3۹ هزار تن رسیده است. میزان صادرات نیز در این بخش 5۶ هزار 

تن بوده که در مقایسه با پارسال 3۷ درصد رشد را نشان می دهد.
در 2 ماه نخست امسال تولید محصوالت فوالدی نیز معادل 3 میلیون 
و ۷۹۷ هزار تن ثبت شده که 3 میلیون و 5۷۸ تن آن به مصرف داخلی 
اختصاص یافته است و بدین ترتیب نسبت به مصرف ظاهری آن در 2 

ماه نخست 1400، رشد 12 درصدی مصرف را رقم زده است.
بر اساس این آمار، بیشترین رشد مصرف ظاهری فوالدی ها در این 
مقایسه آماری متعلق به آهن اسفنجی است که با افزایش 13 درصدی، 
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در مجموع دو ماهه سال ١4٠1 به شش میلیون و 53۷ هزار تن رسیده 
است. میزان مصرف ظاهری این محصول معدنی در مدت مشابه سال 

گذشته 5 میلیون و ۷۶5 هزار تن ثبت شده است.
البته در بخش واردات آمارها متفاوت است، آمار واردات زنجیره فوالد 
اسفنجی  آهن  و  فوالدی  محصوالت  مقاطع،  انواع  تا  فوالد  شمش  از 
نشان می دهد که عالوه بر اینکه چند سالی است، کشور از واردات آهن 
نیز  امسال  بوده است، در دو ماهه  واردات آن صفر  و  اسفنجی بی نیاز 
این در حالیست که واردات سایر  واردات شمش فوالد صورت نگرفته؛ 

اقالم افزایش 1۹ تا 33 درصدی داشته اند.
فوالدی  طویل  مقاطع  مجموع  واردات  میزان  امسال  ماهه  دو  در 
 1۹ تخت  مقاطع  مجموع  و  درصد   20 فوالدی  محصوالت  درصد،   33
درصد نسبت به آمار واردات آن ها در مدت مشابه سال گذشته افزایش 
و  اسفنجی  آهن  واردات  از  کشور  که  حالیست  در  این  داشته است؛ 

شمش فوالد )فوالد میانی( در این مدت بی نیاز بوده است.
بیشترین میزان واردات فوالدی در دو ماهه ابتدایی امسال  مختص 
محصوالت فوالدی معادل 13۸ هزار تن است که نسبت به میزان واردات 
را  افزایش  آن در مدت مشابه سال گذشته )115 هزار تن( 20 درصد 

تجربه کرده است.
از آن میزان واردات مقاطع تخت فوالدی در مدت مذکور سال  پس 
جاری معادل 12۶ هزار تن ثبت شده که از میزان واردات آن نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته، 1۹ درصد بیشتر است. در مجموع فروردین و 
اردیبهشت ماه 1400، حدودا 10۶  هزار تن مقاطع تخت فوالدی وارد 

کشور شده بود.
در نهایت مجموع مقاطع طویل فوالدی وارد شده در دو ماهه 1401 
نسبت به همین مدت در سال گذشته 33 درصد بیشتر شده و از ۹000 

تن به 12 هزار تن رسیده است.
طبق آمار، واردات شمش فوالدی )فوالد میانی شامل اسلب، بیلت و 

بوم( و آهن اسفنجی در دو ماهه ابتدایی امسال صفر ثبت شده است.
صفر شدن واردات آهن اسفنجی می تواند برای فوالدی ها خبر خوبی 
باشد زیرا در سال گذشته کمبود آهن اسفنجی تولید را با تنش همراه 
کرد. اما در سال جاری صفر شدن واردات آن نشان می دهد میزان تولید 

به تقاضای موجود در بازار رسیده است. 
البته با توجه به چالش انرژی و مواد اولیه باید نگران وضعیت تابستان 

بود که کمبود انرژی چه بر سر بازار می آورد. 
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آمایشی حیاتی
برای ماندگاری فوالد

از  سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت بر توزیع متوازن صنایع 
از  موضوع  این  گفت  و  کرد  تاکید  ارزش  زنجیره  و  سرمایه گذاری  جغرافیایی،  نظر 
اولویت های وزارت صمت است. اما موضوع مهم آن است که تا به امروز به ویژه در 
بی توجهی  همین  و  است  نشده  سرزمین  آمایش  به  توجهی  چندان  فوالد  صنعت 
توانست مشکالت زیادی را ایجاد کند که حل آنها نیازمند سرمایه گذاری بسیاری 
است. حتی نگاهی گذرا به چیدمان صنعت فوالد کشور نشان می دهد که آمایش 
سرزمین نه تنها مورد توجه نبوده بلکه گاهًا در مناطقی این صنعت راه اندازی شده 

است که دسترسی به مواد اولیه و آب برایش دشوار و هزینه بر بوده است. 
فوالد  صنعت  طراحان  تاکید  مورد  شاید  که  است  موضوعاتی  از  یکی  جانمایی 
از سال ها سرمایه گذاری در این صنعت، دولت و فعاالن  کشور نبوده و امروز پس 
و  کمبودها  شاید  افتاده اند.  دریاها  نزدیکی  در  واحدها  این  اندازی  راه  فکر  به  آن 
مشکالت در تامین زیرساخت ها و مواد اولیه باعث شد تا طرح فوالد مکران شکل 

بگیرد. 
ملی،  پروژه  ابر  تا  شد  باعث  فوالد  صنعت  در  آب  کمبود  که  است  حالی  در  این 
یعنی انتقال آب از خلیج فارس شکل بگیرد و با سرمایه گذاری شرکت های معدنی و 
فوالدی آب از خلیج فارس به کرمان و یزد برسد تا قلب صنعت کشور از تپش نیافتد.
اما این هزینه تنها به دلیل عدم توجه به آمایش سرزمین به صنعت فوالد کشور 
وارد  خود  اجتماعی  مسئولیت های  راستای  در  فوالدی  های  شرکت  و  شد  تحمیل 
سرمایه گذاری شدند. در حالی که جانمایی درست می توانست این سرمایه را راهی 

طرح های توسعه ای کند. 
در واقع باید به این نکته توجه شود که آمایش سرزمین یکی از ارکان اصلی توسعه 

پایدار است. 
متاسفانه در سال های اخیر عدم توجه به توسعه اکتشافات، واردات سنگ آهن 
را جدی کرده است. حال باتوجه به وضعیت آمایش سرزمین، چه هزینه جدیدی به 

فوالدی های کشور تحمیل می شود؟ 

از  یکــی  جانمایــی 
کــه  اســت  موضوعاتــی 
تاکیــد  مــورد  شــاید 
فــوالد  صنعــت  طراحــان 
کشــور نبــوده و امــروز پــس 
از ســال ها ســرمایه گذاری 
دولــت  صنعــت،  ایــن  در 
بــه فکــر راه  و فعــاالن آن 
در  واحدهــا  ایــن  انــدازی 
نزدیکــی دریاهــا افتاده انــد. 
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بندری،  زیرساخت های  توسعه  عدم  و  تحریمی  شرایط  با  تردید  بی 
تمام  قیمت  که  شود  می  مواجه  بیشتری  هزینه  با  آهن  سنگ  واردات 

شده را باال خواهد برد. 
توجه  عدم  که  است  رسیده  نتیجه  این  به  صمت  وزارت  امروز  البته 
به آمایش سرزمین مشکالت بسیاری را به همراه دارد و این صنعت را 
از مسیر توسعه پایدار دور می کند. البته امروز صنایع فوالدی به سمت 
توسعه در نزدیکی آب رفته اند اما موضوع تنها تامین آب نیست. گاهًا 
تولیدکنندگان فوالد از معادن نیز دور بوده و همین موضوع حمل و نقل 
در این بخش را سخت می کند زیرا سیستم حمل و نقل در بخش معدن 

نیز با توسعه همراه نبود. این اتفاق بر قیمت تمام شده نیز می افزاید. 
این  که  انرژی است  منابع  به  نزدیکی  همچنین موضوع دیگر بحث 
روزها تولیدکنندگان فوالد را با مشکل همراه کرده است و توانسته میزان 
تولید را کاهش دهد. این در حالی است که اگر واحدهای فوالدی در 
همراه  کاهش  با  تولید  هزینه  شک  بدون  می گرفت  قرار  مناسب  محل 

می شد. 
فراموش نکنیم آمایش سرزمین ما را به توسعه متوازن نزدیک می کند 
ذوب  آهن  خرید  معاون  صالحی  محمدجعفر  که  بود  نکته ای  این  و 
که  است  معتقد  وی  داشت.  اشاره  آن  به  فوالد  همایش  در  اصفهان 
زنجیره فوالد توسعه متوازن نداشته و همین موضوع توانسته مشکالت 

بسیاری را به همراه داشته باشد. 
حلقه های  که  داشت  اشاره  نکته  این  به  همایش  این  در  صالحی 
زنجیره فوالد به موازات صنعت فوالد توسعه پیدا نکرده و همین موضوع 
باعث شده تا تولیدکنندگان فوالد امروز نگران تامین مواد اولیه، انرژی 

و... باشند. 
بود  نگران  رو  پیش  آینده  به  نسبت  باید  شاید  وضعیتی  چنین  با 

نبود  هم  باز  شود،  اجرایی  آهن  سنگ  واردات  طرح  اگر  حتی  زیرا 
زیرساخت های بندری این بخش را با مشکل همراه کند. در واقع امروز 
بنادر ما امادگی تخلیه حجم زیادی از سنگ اهن را نداشته و باید این 
واردات با کشتی های کوچک انجام شود در حالی که امروز کشتی های 

غول پیکر حمل و نقل دریایی را آسان کرده اند. 
در واقع در کنار آمایش سرزمین وزارت صنعت، معدن و تجارت باید 
به سوی  زیرساخت ها سرعت بخشد. صنعت فوالد نمی تواند  تامین  به 
تولید فوالدهای خاص برود در حالی که نگران تامین سنگ آهن است. 
از سویی دیگر نمی تواند واردات سنگ آهن را در دستور کار قرار دهد در 
حالی که نمی داند به چه روش می تواند انرژی مورد نیاز خود را تامین 
کند. حتی در صورت سرمایه گذاری و ساخت نیروگاه باز هم با کمبود 
می تواند  که  می شود  مواجه  زمستان  در  گاز  کمبود  و  تابستان  در  برق 

برنامه های تولیدی اش را با تغییر همراه کند. 
تمامی این موارد عالوه بر آنکه می تواند تامین نیاز داخلی را با چالش 
همراه کند، حضور در بازارهای صادراتی را هم تحت تاثیر قرار می دهد. 
از  ایران  سهم  تصاحب  حال  در  ترکیه  و  چین  همچون  رقبایی  امروز 
اکراین  به  روسیه  حمله  از  پس  که  اتفاقی  هستند،  صادراتی  بازارهای 
شدت گرفت و مصوبه وضع عوارض صادراتی هم تیر خالص به آن بود. 
این در حالی است که توسعه بازار با توجه به تحریم های وضع شده، کار 
چندان آسانی نیست و حتی اگر به آسانی انجام شود، نقل و انتقاالت 

مالی آن با مشکل همراه خواهد بود. 
در واقع صنعت فوالد با چالش هایی مواجه است که بی توجهی به حل 
آنها می تواند سرمایه گذاری در این صنعت را را از توجیه اقتصادی خارج 
کند. در نتیجه امروز این صنعت برای حفظ حیات و اشتغالی که ایجاد 

کرده است نیازمند همراهی دولت و تعامل وزارتخانه های مرتبط است. 
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شمش 
فرصت  روسیه  بازار  در  قیمت  گران  قراضه 
را برای معامله شمش صادراتی محدود نموده 
در  بازار  روانی  منفی  این،جو  بر  عالوه  است. 
را تحت فشار  تامین کنندگان  مقاصد کلیدی 
طور  به  معامالت  نتیجه،  در  است.  داده  قرار 
پیشنهادهای  آخرین  شود.  می  انجام  استثنا 
های  کارخانه  سوی  از  ترکیه  به  شده  ارائه 
 CFR با قیمت 5۶0-5۷0 دالر در تن  روسی 
دریای   FOB تن  هر  در  دالر   535-525(
فوالدی  میانی  محصوالت  شد.  ارائه  سیاه( 
آماده بارگیری از بندر هستند. یک فعال بازار 
پیشنهادی من  روسی گفت: »حداقل قیمت 
بود.  خواهد   CFR تن  در  دالر   5۹0 حدود 
 550 قیمت  به  معامله ای  مورد  در  گزارشاتی 
اگرچه  می شد،  شنیده   CFR تن  هر  در  دالر 
به  با توجه  تایید نشده است.  انتشار  در زمان 
پیشنهادات اندکی که در ترکیه درسطح 520 
تا 535 دالر در تن CFR )4۸5-500 دالر در 
اما  شد،  شنیده  اخیر  قرارداد  در   )FOB تن 
کارخانه های  اکثر  باالی  هزینه های  دلیل  به 
پایین  بسیار  ای  معامله  قیمت  چنین  روسی، 
اصرار  کننده  تامین  یک  می رسد.  نظر  به 
داشت: »فروش با قیمت کمتر از ۶00 دالر در 
اندکی  فروشندگان  و  نیست  جالب   FOB تن 
تخفیف هایی  هفته  طول  در  تا  بودند  آماده 
بین 10 تا 30 دالر در هر تن اعمال کنند، در 
حالی که برخی دیگر روی سطح قیمت باالتر 
بازار  در  قیمت  منفی  روند  ماندند.  باقی  بازار 
برای  پیشنهادات  دارد.  ادامه  آفریقا  شمال 
-5۷0 سطح  در  مصر  به  روسیه  محموله های 

5۷5 دالر در هر تن CFR )525-530 دالر در 

ازای  به  دالر   5۶0 از  فروشندگان  پیشنهادات 
هر تن CFR برای حمل در پاییز تا ۶00 دالر 
CFR برای حمل در اوت متفاوت بود،  در تن 
با  نشد.  مشاهده  خرید  به  تمایلی  هیچ  اما 
روانی منفی در مقاصد مصرفی،  به جو  توجه 
متخصصین بازار تصمیم گرفتند ارزیابی روزانه 
مستقل  کشورهای  صادراتی  شمش  قیمت 

FOB( بود که طی یک هفته 35-30  هر تن 
دالر در هر تن کاهش یافت. حدود 5000 تن 
شمش نیز برای تحویل فوری در هفته قبل با 
یک فعال محلی به قیمت 5۸5 دالر در هر تن 
شکایت  منبع  یک  شد.  دست  به  دست   CIF
حداقل  ارزی،  مقررات  دلیل  »به  می کند: 
فرصت ها برای معامله وجود دارد. در تونس، 

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

1۰5۸۶53551054۷ تیر
1۷5۷5۶00545532 تیر
245۶5۶205۶54۸0 تیر
31530۶005554۸3 تیر

۰۷52۸5۷55254۹4 مرداد

مدیریت مهندسی فروش و توسعه بازار
سرپرستی تحلیل و توسعه بازار

14
01

اه 
د م

دا
خر

   2
74

ره 
شما

40



المنافع را 30 دالر در هر تن کاهش  مشترک 
دریای   FOB تن  هر  در  دالر   525 به  و  دهند 

سیاه برسانند.

میلگرد و کالف
ترکیه  داخلی  میلگرد  بازار  در  فعالیت 
اصالح  شد.  گرفته  سر  از  جوالی  پایان  در 
برخی  سوی  از  نزولی  روند  سمت  به  قیمت 
تولیدکنندگان باعث شد تا معامالت در سطح 
تقاضا  شود.  انجام  زیادی  حجم  با  داخلی 
زیرا  ماند  باقی  ضعیف  صادراتی  میلگرد  برای 
کارخانه ها آماده نیستند شرایطی را که برای 
از  خارج  برای  شده  فراهم  داخلی  مشتریان 
میلگرد  پیشنهادات  سازند.  مهیا  هم  کشور 
منطقه  به  بسته  اکنون  محلی  مشتریان  برای 
۶10-۶40 دالر در تن EXW )در مقابل ۶00-
تر(  پیش  روز  چند   EXW تن  در  دالر   ۶50
تعیین شد. در ابتدای روز کاری، یک کارخانه 
مستقر در ازمیر فروش خود را با قیمت 5۹5 
دالر در هر تن EXW آغاز کرد اما در نیمه دوم 
را  آن  تجاری،  فعالیت های  بهبود  پی  در  روز 
در  داد.  تغییر   EXW تن  هر  در  دالر   ۶10 به 
همین حال، ICDAS تولید کننده محصوالت 
خود  میلگرد  قیمت  ترکیه  فوالدی  طویل 
و  بیگا   EXW تن  هر  در  دالر   ۶40 روی  از  را 
تغییر  CFR مرمره بدون  تن  ۶51 دالر در هر 
باعث  پایین تر  قیمت های  است.  داشته  نگه 
افزایش تقاضا در سطح محلی شد که به یک 
شرکت مستقر در ازمیر منجرشد 35000 تن 
 EXW میلگرد را به قیمت 5۹۷ دالر در هر تن
و 45000 تن را با قیمت 5۸5 دالر در هر تن 
EXW به فرزوش برساند. یک فوالدساز مرمره 
10000 تن میلگرد را به قیمت ۶05 دالر در 
هر تن EXW به فروش رساند. تولیدکننده ای 
به  را  میلگرد  از  حجمی  اسکندرون  منطقه  از 
قیمت ۶05 دالر در هر تن EXW معامله کرده 
به  بسته  صادراتی  میلگرد  پیشنهادات  است. 
در  محصول  این  است.  متفاوت  کننده  تامین 
در  دالر   ۶۶0-۶20 قیمت  با  کشور  از  خارج 
در  سپتامبر  ماه  در  حمل  برای   FOB تن  هر 
دسترس بود. با این حال، منابع داخلی بازار 
تاکید می کنند که قیمت پیشنهادات شرکتی 

میلگرد
صادراتی روسیه 

)DAP(
صادراتی ترکیه 

)FOB(
وارداتی جنوب 

)CFR( شرق آسیا
واردات حوزه خلیج 

)CPT(فارس تاریخ

۷35 ۶۷0 ۶۷3 ۶۸0 1۰تیر
۷35 ۷15 ۶۷3 ۶۸0 1۷تیر
۷35 ۷15 ۶۷3 ۶۸0 24تیر
۷35 ۶۸5 ۶5۸ ۶۸0 31تیر
۷35 ۶40 ۶5۸ ۶۸0 ۰۷مرداد

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

۷35 ۷35 ۸20 1۰ تیر
۷00 ۷۷5 ۸20 1۷ تیر
۶25 ۷۷5 ۸20 24 تیر
۶00 ۷50 ۸20 31 تیر
5۹5 ۶۸0 ۸20 ۰۷ مرداد
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هر  در  دالر   ۶10-۶05 سطح  در  می تواند 
سوی  از  خرید  به  تمایل  اما  باشد،   FOB تن 
پیشنهادات  است.  اندک  خارجی  مشتریان 
دالر   ۶۸0 حدود  در  ترکیه  صادراتی  میلگرد 
در هر تن FOB برای محموله سپتامبر تعیین 
شده است، اما برخی از تولیدکنندگان به طور 
به  را  فروش خود  و  اند  داده  انجام  رزرو  کامل 

حالت تعلیق درآورده اند. 

قراضه
تمام  محصوالت  بازار  مبهم  وضعیت  پی  در 
قبل  هفته  ترکیه  تولیدکنندگان  فوالدی،  شده 
پایان  به  جدید  وارداتی  قراضه  رزرو  بدون  را 
درحال سکون  قراضه همچنان  بازار  رساندند. 
فروش  بر  ترکیه  تولیدکنندگان  زیرا  است 
محصوالت طویل فوالدی تمرکز کرده اند. یک 
میلگرد  برای  تقاضا   « داد:  گزارش  بازار  منبع 
افزایش یافت، اما در سطح قیمت قابل توجهی 
بخش  این  وضعیت  بنابراین،  بود«.  پایین تر 
به  کارخانه ها  سو،  یک  از  است.  مبهم  بازار 
روند  پی  در  قراضه  قیمت های  کاهش  دنبال 
اما  هستند،  فوالدی  طویل  محصوالت  نزولی 
تقاضای  میلگرد  بیشتر  فروش  دیگر،  سوی  از 
است.  نموده  ایجاد  قراضه  برای  بیشتری 
سعی  خود  نوبه  به  نیز  قراضه  تامین کنندگان 
می کنند از تخفیف بیشتر جلوگیری کنند. در 
همین حال، مذاکرات با تامین کنندگان مبادی 
نزدیک نیز به کندی پیش می رود زیرا طرفین 
توافق  به  قیمت  سر  بر  توانند  نمی  معامالت 
برسند. واردکنندگان ترکیه پیشنهادات خود را 
برای قراضه HMS 1&2 )۸0:20( رومانیایی 
تن  هر  در  دالر  سطح315-310  در  بلغاری  و 
CFR تعیین کردند، اما صادرکنندگان تمایلی 
به همکاری در سطح قیمت ذکر شده ندارند. 
یک منبع بازار گزارش داد: »آخرین بار تامین 
کنندگان قراضه بلغاری سعی کردند مواد را به 
 HMS برای قراضه CFR قیمت 325 دالر در تن
1&2 )۸0:20( به ترکیه به فروش برسانند، اما 
کارخانه ها نپذیرفتند، بنابراین معامله جدیدی 
وجود  عدم  گرفتن  نظر  در  با  ندارد.  وجود 
معامالت جدید در مبادی دور، ارزیابی قیمت 
 HMS قراضه  برای  آگاه  کارشناسان  روزانه 

ایاالت  شرقی  سواحل  از   )۸0:20(  2&1
متحده در پایان هفته قبل، روی 35۸ دالر در 

هر تن CFR ترکیه باقی مانده است.
سنگ آهن

افت  آهن  سنگ  گذشته  هفته  پایانی  روز 
شیوع  کنترل  بر  همچنان  چین  چراکه  نمود 
دلیل  به  اما  می باشد،  متمرکز  کووید-1۹ 
هر  در  دالر   15 هفتگی  طور  به  مثبت،  اخبار 
تن افزایش یافته است. در پایان هفته گذشته، 
آهن  درصد   ۶2 آهن  سنگ  قیمت های 
این  بر  انتشار اخباری مبنی  از  استرالیا، پس 
که مقامات چینی همچنان بر سیاست مقابله 
کاهش  با  کرد،  خواهند  تمرکز  صفر  کووید  با 

دالر   115 به  روز،  در  تن  هر  در  دالری   4.5
در هر تن CFR ، رسید. سنگ آهن در بورس 
در  یافت،  تن کاهش  در هر  دالیان 1.۷ دالر 
 ۹ شانگهای  آتی  بورس  در  میلگرد  که  حالی 
هفته  اوایل  در  یافت.  کاهش  تن  هر  در  دالر 
قبل، خبرهایی مبنی بر این که بانک مرکزی 
مستغالت  و  امالک  بخش  به  را  بیشتری  پول 
توزیع خواهد کرد و حمایت بیشتری از مصرف 
فوالد خواهد نمود، از سنگ آهن حمایت شد، 
اما بازار در وضعیت بدی قرار دارد. یک منبع 
بازار گفت: »فعالیت ساخت وساز و بازار امالک 
ضعیف است، بنابراین جو بازار همچنان منفی 
تا  قبل  به  نسبت  جمعه  روز  در  تقاضا  است. 

قراضه

31تیر ۰۷مرداد تغییر

قراضه وارداتی از آمریکا 389 - -

قراضه وارداتی از اروپا 368 - -

قراضه وارداتی از حوزه بالتیک 3۷3 - -
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خریداران  اما  است،  یافته  کاهش  حدودی 
دو  و  دادند  ادامه  ذخایر  ترمیم  به  همچنان 

معامله در پلتفرم GlobalOre منعقد شد.

زغال سنگ
روند نزولی سریع قیمت در بازار زغال سنگ 
نامطلوب  وضعیت  درپی  استرالیا  شو  کک 

یافت.  ادامه  مناسب  عرضه  و  آسیا  فوالد  بازار 
زیر  به  سال  یک  در  بار  اولین  برای  قیمت ها 
200 دالر در هر تن FOB رسید. یک مشتری 
هندی ۸0000 تن مواد با فراریت متوسط را با 
قیمت 1۹5 دالر در هر تن FOB برای تحویل 
در آگوست رزرو کرده است. قیمت ها از 225 
دالر در هر تن FOB که در معامله ای در هفته 

قبل تر ثبت شد کاهش یافت و برای اولین بار از 
 FOB اوایل ژوئیه 2021 به زیر 200 دالر در تن
رسید. با توجه به آخرین قیمت قرارداد، ارزیابی 
روزانه کارشناسان آگاه در مورد زغال سنگ کک 
شو 30 دالر در تن FOBاسترالیا کاهش یافت 
قیمت ها  بیشتر  اگرچه  رسید.  دالر   1۹5 به  و 
اعالم  از  پس  هفته  اواخر  در  فوالد  بازار  در 
Federal )که افزایش نرخ بهره را کاهش  رزرو 
قیمت  افزایش  این  یافتند،  افزایش  می دهد( 
بازارحمایت  فعاالن  انتظار  دنبال  به  عمدتًا 
فوالد  بازار  بنیادی  عوامل  که  حالی  در  شد، 
ضعیف باقی ماندند. عالوه بر این، یک منبع 
و هم فروشندگان،  بازار گفت: »هم خریداران 
زغال سنگ کافی در انبارهای خود دارند و در 
می دهد«.  کاهش  را  قیمت ها  آینده  روزهای 
مشتریان در چین به دلیل افت قیمت در بازار 
داخلی عجله ای برای واردات حجم اضافی از 
ندارند.  کشور  از  خارج  کنندگان  تامین  سوی 
زغال سنگ کک  شو محلی، 155 یوان در تن 
که  حالی  در  یافت،  کاهش  تن(  در  دالر   23(
کک در طول یک هفته 200 یوان در تن )30 

دالر در تن( افت نمود. 

زغال سنگ

تاریخ ۰۷ مرداد 31 تیر تغییر

زغال سنگ FOB استرالیا 233 - -
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مقدمه
استفاده از قراضه های فوالدی در تولید فوالد خام یکی از شاخص های 
اصلی  مزایای  از  می آید.  شمار  به  جهان  فوالد  صنایع  پایداری  مهم 
تولید فوالد، کاهش چشمگیر میزان مصرف  بکارگیری قراضه فوالد در 
CO2 است. منافع تولید فوالد  انتشار ویژه گاز گلخانه ای  و  انرژی ویژه 
با شارژ صد در صد قراضه فوالد در مقایسه با تولید فوالد از سنگ آهن را  

می توان به شرح ذیل خالصه کرد.
• مصرف آب به میزان 40 درصد کاهش می یابد.

• آلودگی هوا به میزان ۸5 درصد کاهش پیدا می کند. 
• میزان مصرف انرژی، ۷5 درصد کاهش می یابد.

• مصرف کربن به میزان ۹5 درصد کاهش می یابد.
منابع  به صرفه جویی  منجر  فوالد  تولید  در  قراضه  از  استفاده  ضمنًا 
سنگ  کیلوگرم   1400 تولیدی  فوالد  تن  هر  ازای  به  می گردد.  طبیعی 
آهن، ۷00 کیلوگرم ذغال سنگ و 120 کیلوگرم سنگ آهك )۶0 کیلوگرم 
از  بیش  امروزه  است  ذکر  شایان  می ماند.  باقی  نخورده  دست  آهک( 
31.۷۶ درصد فوالد خام جهان با قراضه فوالدی بدست می آید. در کشور 
ایران به دلیل عدم دسترسی کافی به قراضه فوالدی در کوره های قوس 
الکتریکی، آهن اسفنجی جایگزین قراضه فوالدی می شود. شایان ذکر 
است در سال 2021، ایران از نظر تولید آهن اسفنجی بر پایه گاز طبیعی 
با تولید بیش از 30.32۸ میلیون تن در جهان در رده اول ایستاده است. 
در سال گذشته درشرکت فوالد آرسلور میتال )دومین شرکت بزرگ تولید 
کننده فوالد جهان( ،22.۹ میلیون تن قراضه فوالد بازیافت شده است 
لذا از انتشار 2۹.۷ میلیون تن گاز CO2 جلو گیری گردیده است. میزان 
مصرف قراضه فوالد شرکت NLMK روسیه 2.۶ میلیون تن گزارش شده 
است. شایان ذکر است در سطح جهان از سال 1۹00 تا کنون 2۷.۹4 

میلیارد تن قراضه فوالدی بازیافت شده است.

چالش های تأمین و مصرف قراضه فوالد جهان

در سال 2021

جدول)1( :کالسه بندی قراضه فوالدی

شکل)1( : روند تولید فوالد خام جهان و سهم کشورچین

جدول )2(: روند مصرف قراضه فوالدی در شرکت تاتا استیل 

◄ محمدحسن جوالزاده 
عضو هیئت مدیره انجمن آهن و فوالد ایران 

44

14
01

اه 
د م

دا
خر

   2
74

ره 
شما



تولید و مصرف قراضه در صنایع فوالد
کارگاهی،  درون  عنوان  تحت  فوالدی  قراضه  نوع  فوالد 3  در صنایع   
پائین دستی و جمع آوری شده مورد استفاده قرار می گیرد. در جدول )1(

کالسه بندی قراضه فوالدی به نمایش درآمده است.آمارهای سال2021 
تولید  جدید  رکوردهای  تأثیر  تحت  فوالد  قراضه  بازار  که  می دهد  نشان 
از بحران اقتصادی سال 200۹  فوالد خام جهان قرار گرفته است. بعد 
و بهبود شرایط تولید فوالد طی سال های 2010 - 201۸ میزان تولید 
فوالد خام دنیا در سال 2021 به سطح 1۹51 میلیون تن رسید. میزان 
میزان  به  به سال 2020  تولید فوالد خام جهان در سال 2021 نسبت 
تولید کننده اصلی  کلیه کشورهای  یافته است. در  افزایش  3.۷ درصد 
فوالد، نرخ افزایش تولید دو رقمی بوده است. در کشور چین و ایران رشد 
تولید فوالد به ترتیب 3 و 1.۸ در صد کاهش یافته است. در سال پیشین 
باالترین نرخ افزایش تولید را کشور پاکستان با 3۹.۹ درصد داشته است. 
افزایش تولید آسیا)0.۹%( ناشی از تقاضای زیاد به محصوالت فوالدی 
بوده است. با نگاهی به وضعیت کشورهای اصلی مصرف کننده قراضه 
فوالد، آمارهای انجمن آهن و فوالد بین المللی تأیید می نماید که میزان 
تولید فوالد خام کشور چین در سال 2021، با کاهش3 درصد نسبت به 
سال 2020 به 1032.۸ میلیون تن رسیده است. در حالیکه سهم این 
کشور در تولید فوالد خام جهان از 5۶.۷ درصد در سال 2020 به 52.۹ 
درصد در سال 2021 کاهش یافته است. در شکل)1( روند تولید فوالد 

خام جهان وسهم کشور چین در این تولید مشاهده می گردد.
نسبت  افزایش  14.۹درصد  با  ژاپن  کشور  خام  فوالد  تولید  میزان 
اروپا-2۷  اتحادیه  در  است.  رسیده  تن  میلیون   ۹۶.3 به  قبل  سال  به 
با15.4درصد افزایش ، تولید فوالد خام به 152.5 میلیون تن رسیده و 
در کشور هند نیز با 1۷.۸درصد افزایش ، 11۸.1 میلیون تن فوالد خام 
حاصل شده است. میزان مصرف قراضه کشور هندوستان در سال پیشین 
24 میلیون تن اعالم شده است. شرکت تاتا استیل در شرکت های زیر 
مجموعه خود در سال 2021 بالغ بر 4.5 میلیون تن قراضه مصرف کرده 
است. در جدول)2( سهم مصرف قراضه در شرکت های زیر مجموعه تاتا 
استیل از نظر می گذرد) در ناحیه تایلند 1.4۹ میلیون تن( .در سال قبل 
در اتحادیه اروپا )2۷( ۸۷.۸53 میلیون تن قراضه فوالدی مصرف ، شده 
است. در جدول)3( روند مصرف، صادرات و واردات قراضه اتحادیه اروپا 

به نمایش درآمده است.
میزان تولید فوالد خام کشورهای روسیه و ترکیه به ترتیب ۷۶ و 40.4 
روسیه  کشور  فوالد  تولید  رشد  میزان  است.  رسیده  ثبت  به  تن  میلیون 
برآوردهای کلی،  نسبت به سال 2020 ، ۶.1 درصد بوده است. طبق 
میزان مصرف قراضه در صنایع فوالد جهان در سال گذشته۶30 میلیون 
تن بوده است. شایان ذکر است به غیر این مقدار ذکر شده در حدود ۷0 
میلیون قراضه فوالدی نیز در ریخته گری قطعات چدن و فوالد به مصرف 
می رسد. میزان مصرف قراضه در اتحادیه اروپا، آمریکا وچین به ترتیب 
۸۷.۸53 ،5۹.4 و 22۶.21میلیون تن گزارش شده است. در جدول 
)4( میزان مصرف قراضه فوالدی برخی از کشور ها و نواحی جهان در سال 

جدول )3( : روند مصرف، صادرات و واردات قراضه اتحادیه اروپا )میلیون تن(

جدول)4( : میزان مصرف قراضه فوالدی در کشورها و نواحی مختلف جهان در سال 2021 

جدول)۶( : روند تولید فوالد، مصرف قراضه و سهم فرآیندهای تولید در چین

جدول)۷( : روند تولید فوالد، مصرف قراضه و سهم فرآیندهای تولید در آمریکا

جدول)5( : روند تولید فوالد، مصرف قراضه و سهم فرآیندهای تولید در اتحادیه اروپا )2۸(

Sc
ien

tif
ic-

Cu
ltu

ra
l-S

oc
ial

 M
ag

az
in

e
Es

fa
ha

n 
St

ee
l C

om
pa

ny

45

14
01

اه 
د م

دا
خر

   2
74

ره 
شما



2021 نشان داده شده است. نرخ تغییرات مصرف قراضه درکشور های 
آمریکا وچین در مقایسه با سال 2020 به ترتیب +1۸.3و -2.۸ درصد 
گزارش شده است. در شرکت NUCOR آمریکا در سال گذشته بیش از 
20.4 میلیون تن قراضه فوالدی در کوره های قوس الکتریکی به مصرف 
رسیده است. شرکت Steel Dynamics آمریکا نیز 11 میلیون تن قراضه 
درکوره های قوی الکتریکی به مصرف رسانده است( 3.۶ میلیون تن آن 
قراضه درون کارگاهی(. میزان فروش قراضه این شرکت 1.۸۷ میلیون 
تن برآورد شده است. در شرکت Swiss Steel کشور سوئیس برای تولید 
2.113 میلیون تن فوالد خام 1.۹ میلیون تن فراضه فوالدی به مصرف 
رسیده است و از انتشار 2.۷ میلیون تن تن گاز CO2 جلو گیری گردیده 
است ) 2.4 میلیون تن برای آهن و 0.3 میلیون تن برای عناصر آلیاژی(. 
ا میزان مصرف قراضه فوالدی در فوالدسازی های ژاپن 34.۷2۷ میلیون 
تن بوده است. میزان مصرف قراضه کشور انگلستان در سال قبل 2.۶ 
میلیون تن بوده است. سهم کنورتورهای اکسیژنی و کوره قوس الکتریکی 
در این مصرف به ترتیب 1.2 و 1.4 میلیون تن برآورد شده است. در سال 
گذشته سهم فرآیند کوره قوس الکترکی در تولید فوالد خام اتحادیه اروپا 
)2۷(، چین و آمریکا به ترتیب 42.۷، 10.۶ و ۶۹.2 درصد بوده است. 
سهم فرآیند کوره قوس الکترکی در تولید فوالد خام کشورهای ژاپن، کره 
جنوبی و روسیه نیز به ترتیب 24.3۹، 31.۸ و 3۹ درصد گزارش شده 
است. سهم فرآیند تولید کوره قوس الکتریکی در تولید فوالد خام ترکیه 
تولید  روند  تا )11(   )۶( در جداول  ثبت رسیده است.  به  ۷1.5 درصد 
فوالد، میزان مصرف قراضه فوالدی و سهم فرآیندهای تولید فوالدسازی 
در اتحادیه اروپا )2۷(، کشورهای چین، آمریکا، ژاپن، کره جنوبی، روسیه 

و ترکیه نشان داده شده است.
ترکیه،  و  آمریکا   ، اروپا  اتحادیه  در  قراضه  باالی   دلیل اصلی مصرف 
رشد تولید فوالد درکوره های قوس الکتریکی با شارژ 100 درصد قراضه 
فوالدی می باشد. در سال گذشته میزان تولید فوالد خام جهان به روش 
کوره قوس الکتریکی 5۶2.۷ میلیون تن )2۸.۹ درصد کل فوالد خام 
جهان( به ثبت رسیده است. سهم فرآیند تولید فوالد خام جهان به روش 
تولید(  کل  درصد   ۷0.۸( تن  میلیون   13۸1.5 نیز  اکسیژنی  کنورتور 
گزارش شده است. روند تولید فوالد جهان به روش کوره قوس الکتریکی 
و کنورتور اکسیژنی به ترتیب در جدول )12( مشاهده می گردد. کل مواد 
برآورد  تن  میلیارد   2.1 بر  بالغ  جهان  فوالدسازی های  ورودی  دار  آهن 
مصرف  میزان   2021 سال  در  شده  ارائه  آمارهای  مطابق  است.  شده 
بوده  بر تن فوالد  قراضه در فوالدسازی های کشور چین، 21۹ کیلوگرم 
است. در حالیکه در سال 2020 این نرخ، 20۷ کیلوگرم بر تن گزارش 
شده است. ضمنًا در کشورهای ژاپن ، کره جنوبی و روسیه مصرف قراضه 
کاهش یافته است. میزان مصرف قراضه و رشد آن در کشورهای یاد شده 
به ترتیب 34.۷2۷ )1۹+ درصد( و 2۸.2۹۶ )۹.5+ درصد( ، 32.13۸ 
)۷+ درصد( میلیون تن به ثبت رسیده است. در کشور روسیه در سال قبل 
قراضه  صادرات  میزان  است.  شده  آوری  جمع  قراضه  تن  میلیون   3.3
این کشور در سال پیشین 4.2۹ میلیون تن بوده است. در کشور اکراین 

جدول)۸( : روند تولید فوالد، مصرف قراضه و سهم فرآیندهای تولید در ژاپن

جدول)۹( : روند تولید فوالد، مصرف قراضه و سهم فرآیندهای تولید درکره جنوبی

جدول)10( : روند تولید فوالد، مصرف قراضه و سهم فرآیندهای تولید در روسیه

جدول)11( : روند تولید فوالد، مصرف قراضه و سهم فرآیندهای تولید در ترکیه

جدول)12( : روند تولید فوالد جهان به روش کنورتور اکسیژنی وکوره قوس الکتریکی

جدول )13(: تأمین کنندگان قراضه کشور ترکیه در سال 2021
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4.1 میلیون تن فراضه جمع آوری شده که 3.3 میلیون تن آن مصرف 
و ۶15.۷ هزار تن آن صادرشده است. میزان مصرف قراضه کشور ترکیه 
از  آن  قراضه  تن  میلیون   ۹.۸21 که  است  بوده  تن  میلیون   34.۸13
داخل تأمین شده است. میزان واردات قراضه کشور ترکیه در سال گذشته 
24.۹۹2 میلیون تن به ارزش 11.52 میلیارد دالر بوده است. درجدول 
)13( کشورهای تأمین کنند قراضه کشور ترکیه در سال گذشته به نمایش 
درآمده است. در این کشور حجم و ارزش واردات قراضه نسبت به سال 
قیل به ترتیب 11.5 و ۷۸.4 % افزایش داشته است. در جدول )14(روند 
مصرف قراضه فوالد داخلی و خارجی در فوالدسازی های کشور ترکیه 
مشاهده می شود. سهم قراضه فوالد در تولید فوالد خام کشور ترکیه، ۷۶ 
درصد بوده است، در حالیکه میانگین نرخ دنیا، 31.۸ درصد برآورد شده 
است. میزان مصرف قراضه گروه اردمیر ترکیه 1.۶ میلیون تن به ثبت 
رسیده است. میزان مصرف قراضه فوالدی ایران در سال قبل 4 میلیون 
تن برآورد شده است.کشور چین در سال قبل 3۶.5% )معادل22۶.21 
میلیون تن( کل قراضه فوالدی جهان را در فوالدسازی های خویش به 
از 552.۸  مصرف رسانده است. میزان واردات قزاضه این کشور بیش 

هزار تن یوده است.
 استفاده وسیع از فرآیند ریخته گری مداوم و فرآیند ریخته گری فوالد 
شبیه به محصول نهایی، رشد مصرف قراضه داخل کارگاهی را کمتر کرده 
است. از طرف دیگر میزان افزایش تولید چدن مذاب نسبت به فوالد خام 
جهان کمتر بوده است. میزان مصرف قراضه برای واحدهای ریخته گری 
است.  شده  برآورد  تن)-%4.3(  میلیون   ۶۶.۹ فوالد،  و  چدن  قطعات 
امروزه فرآوری بهینه سازی قراضه در تولید فوالدهای با کیفیت مطلوب 
اهمیت زیادی پیدا کرده است )استفاده از دستگاه شیریدر(. شایان ذکر 
است اخیرًا در ایران نیز یك واحد شیریدر در شهرضا نصب و مورد بهره 
برداری قرار گرفته است. از طرف دیگر در شرکت گروه ملی صنعتی فوالد 

یک شریدر قدیمی مورد بازسازی قرار گرفته است. 
در این مطالعه میزان مصرف قراضه در تولید قطعات ریخته گری فوالد 
وچدن )از جمله چدن مالیبل( نیز محاسبه شده است. برای سال 2020 
قراضه فوالد مصرفی در این رشته، ۶۶.۹ میلیون تن برای تولید ۸4.2 
در  است.  بوده  )مالیبل(  چدن  و  فوالد  گری  ریخته  قطعات  تن  میلیون 
سال یاد شده میزان قراضه فوالدی خریداری شده ، 41.5 میلیون تن 
برآورد شده است. در جدول )15( میزان مصرف قراضه فوالدی در تولید 
قطعات ریخته گری فوالد وچدن طی سال های 2010- 2020 مشاهده 

می گردد.

صادرات و واردات قراضه فوالدی
به  تحوالت پیش آمده در سال 2021 در صنلیع فوالد جهان نسبت 
سال 2020 منجر به تغییرات در تجارت قراضه و نوع قراضه مصرف شده 
است. صادرات قراضه فوالد به سمت هند کاهش یافته و در مقابل به سمت 
ترکیه در حد چشمگیری افزایش پیدا کرده است. کشور کره جنوبی با 
4.۷۸۹ میلیون تن )۸.۹ درصد افزایش( واردات قراضه داشته است و 

جدول)14( : روند مصرف قراضه فوالدی خارجی و داخلی کشور ترکیه

شکل-)2 (: روند تولید فوالد ، واردات قراضه ویتنام 

جدول)15( : روند مصرف قراضه در تولید قطعات ریخته گری چدن و فوالد جهان 

جدول )1۶( : واردات قراضه ویتنام به کشورهای مختلف در سال 2021

جدول)1۷( : صادرات قراضه کشورهای شاخص جهان در سال 2021
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واردات قراضه کشور هند نیز با 4.۶ درصد کاهش به 5.133 میلیون تن 
رسیده است. میزان واردات قراضه فوالدی کشور جمهوری ترکیه در سال 
میلیارد  ارزش 11.1۶  به  تن)11.5% رشد(  میلیون  پیشین 24.۹۹2 
جهان  قراضه  کننده  وارد  بزرگترین  عنوان  کشور  این  است.  بوده  دالر 
را برای سال 2021 نیز حفظ کرده است.کشور آلمان در سال 2021 ، 
۷.214 میلیون تن قراضه به کشورهای اتحادیه اروپا صادر کرده است. 
میزان مصرف قراضه فوالدی کشور اسپانیا در سال قبل 11.1 میلیون تن 
بوده است. واردات قراضه کشور تایوان با 14.3 درصد کاهش ، 3.0۹۶ 
میلیون تن بوده است. میزان واردات قراضه کشور اندونزی با 3 % افزایش، 
1.4۶2 میلیون تن گزارش شده است. کشور ویتنام در سال قبل۶.34 
میلیون تن قزاضه وارد کرده است. میزان واردات قراضه کشور ویتنام از 
ژاپن 2.2۶ میلیون تن گزارش شده است. در شکل )2(روند تولید فوالد 
خام و واردات قراضه فوالد کشور ویتنام دیده می شود. کشورهای صادر 
 )1۶( جدول  در   2021 سال  در  ویتنام  کشور  به  فوالدی  قراضه  کننده 
دیده می شود. کشور کانادا با 21- درصدتغییرات ،0.۸15 میلیون تن 
آمریکا  کشور   قراضه  واردات  میزان  است.  داشته  واردات  فوالدی  قراضه 
واردات  میزان  است.  شده  اعالم  تن)+%1۷.1(  میلیون  به 5.2۶2  نیز 
افزایش به 5.2۶۷ میلیون تن  با 1۷.1 درصد  نیز  اروپا  قراضه اتحادیه 
رسیده است. در جدول)1۷( صادر کنندگان اصلی قراضه فوالد جهان 
درسال 2021 مشاهده می گردد. در جدول)1۸( نیز واردکنندگان اصلی 

قراضه فوالد دنیا در سال گذشته ارائه شده است.
تن  میلیون  به ۷.3  با 22 درصد کاهش  ژاپن  قراضه کشور  صادرات 
رسیده است. صادرات قراضه ژاپن به کره جنوبی با 4.4 درصد افزایش 
3.1 میلیون تن بوده است. ضمنًا میزان واردات قراضه کشور تایوان از 
ژاپن با 4۶.5% کاهش، نزدیک به 5۹5 هزار تن بوده است. میزان واردات 
قراضه کشور ژاپن در سال پیشین 3.0۸ میلیون تن به ثبت رسیده است. 
صادرات قراضه کشور آمریکا نیز با ۶ درصد افزایش، 1۷.۹ میلیون تن به 
ثبت رسیده است. جدول)1۹( نشانگر روند صادرات قراضه کشور آمریکا 
در سال های اخیر می باشد. میزان صادرات قراضه کشور آمریکا به تایوان 
است. صادرات  اعالم شده  تن  میلیون  با 21.۷ درصد کاهش، 1.25 
قراضه کشور آمریکا به ترکیه با 13.۷ درصد کاهش به 3.۷۶۸ میلیون 
تن رسیده است. با در نظر گرفتن صادرات قراضه کشور کانادا )4.۸۶3 
میلیون تن با ۷.۸ درصد رشد( کل صادرات قراضه ناحیه شمال آمریکا 
در سال 2021 بیش از 22.۷۷ میلیون تن بوده است. همانند سال های 
جهان  فوالد  قراضه  کننده  صادر  بزرگترین  عنوان  آمریکا  کشور  گذشته 
تایوان نیز نزدیک به 3.1  را حفظ کرده است.کل واردات قراضه کشور 
میلیون تن بر آورد شده است. میزان صادرات قراضه اتحادیه اروپا )2۷( در 
سال گذشته ، به مناطق مختلف دنیا با 11.5 درصد رشد به باالی 1۹.4۶ 
میلیون تن رسیده است. تجارت درونی قراضه فوالدی اتحادیه اروپا 2۷ در 
سال قبل 2۹.32۸ میلیون تن برآورد شده است. ترکیه بیشترین خرید 
قراضه فوالدی را به میزان 13.11میلیون تن )با 11.3درصد رشد نسبت 
به سال 2020( از اتحادیه اروپا )2۷( کرده است. میزان صادرات قراضه 

جدول)1۸( : وارد کنندگان اصلی قراضه جهان در سال 2021

جدول-1۹: روند صادرات قراضه کشور آمریکا در سال های اخیر

شکل)۶( : منحنی قیمت صادراتی قراضه)CFR( اتحادیه اروپا به ترکیه از ژانویه2021  
تا ژانویه 2022

شکل)5( : منحنی قیمت قراضه سنگین )1/4 اینچ( از ژانویه 2021 تا ژانویه  2022 
)آمریکا(

شکل)4( : روند تجارت قراضه جهان و تجارت داخلی اتحادیه اروپا -2۷ 

شکل)3( : صادرات و واردات قراضه کشورهای شاخص جهان در سال 2021
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ناحیه اتحادیه اروپا )2۷( به کشور مصر و هند به ترتیب 1.۸1۷ و 0.535 
به  یاد شده  میلیون تن بوده است. نرخ تغییرات صادرات به کشورهای 
ترتیب ۶۸.4 +و22.4- درصد بوده است. صادرات قراضه ناحیه اتحادیه 
اروپا به کشور پاکستان با 13.1 درصد رشد، 0.۸04 میلیون تن به ثبت 
رسیده است. میزان صادرات قراضه فوالدی آلمان در سال گذشته ۸.4۹ 
)۷.214 میلیون تن به درون اتحادیه اروپا( میلیون تن بوده است. میزان 
صادرات قراضه فوالدی فرانسه در سال قبل ۷.112 میلیون تن)۶.0۹۸ 
میلیون تن به درون اتحادیه اروپا( به ثبت رسیده است. میزان صادرات 
قراضه کشور روسیه در سال 2021 با 13 درصد کاهش ، 4.2۹ میلیون 
تن ثبت شده است. میزان صادرات قراضه روسیه به کشور های ترکیه و 
بال روس به ترتیب 1.۷3و 1.1 میلیون تن بوده است. نکته جالب توجه 
این است که صادرکنندگان اصلی قراضه فوالدی، آمریکا و اتحادیه اروپا 
صادرات  بیشترین  تن،  میلیون   1۹.4۶ و   1۷.۹0۶ با  ترتیب  به   )2۷(
خالص قراضه جهان را داشته اند. میزان صادرات قراضه فوالد کشورهای 
شده  برآورد  تن  میلیون  و 4.۶۸۷  ترتیب ۸.2۸۷  به  هلند  و  انگلستان 
است. میزان مصرف قراضه کشور انگلستان 2.۶ میلیون تن بوده است. 
سهم کوره قوس الکتریکی و کنورتور اکسیژنی در این مصرف به ترتیب 
1.4 و 1.2 میلیون تن به ثبت رسیده است. در شکل)3( میزان صادرات 
دیده  در سال 2021  پیشتاز جهان  فوالدی کشورهای  قراضه  واردات  و 
می شود. تجارت داخلی قراضه فوالد اتحادیه اروپا 2۹.32۸ میلیون تن 
گزارش شده است. در شکل)4( نیز روند تجارت قراضه فوالدی جهان و 
سهم تجارت داخلی قراضه فوالدی اتحادیه اروپا )2۷( به نمایش درآمده 

است.
نرخ های سال 2021 نشان می دهد که قیمت صادرات قراضه آمریکا و 
اتحادیه اروپا )2۷( نوسانات زیادی داشته است. لذا قراضه فوالد به عنوان 
یك مواد اولیه صنایع فوالد در تجارت بین المللی نقش و اهمیت زیادی 
پیدا کرده است. در اشکال)5( و )۶( قیمت صادراتی قراضه آمریکا )فوب( 
و اتحادیه اروپا )CFR( به ترکیه بر حسب دالر بر تن مشاهده می شود. 
در شکل)۷( روند تغییر قیمت داخلی قراضه سنگین آمریکا از نظر می 
آلمان  درکشور  فوالدی  قراضه  قیمت  تغییر  روند  نیز  درشکل)۸(  گذرد. 
برحسب یورو بر تن نشان داده شده است. در جداول)20( تا )2۸( نیز به 
ترتیب آنالیز صادرات قراضه فوالدی کشورهای آمریکا، اتحادیه اروپا)2۷(، 
سال  برای  برزیل  و  سنگاپور  استرالیا،  روسیه،  کانادا،  انگلستان،  ژاپن، 
2021 داده شده است. در سال گذشته میزان واردات و صادرات قراضه 
فوالدی کشور برزیل در سال 2021 به ترتیب 244.۷ و 50۹.4 هزار تن 
قراضه کشور  ، مصرف  فوالد  تولید  ثبت رسیده است. شکل)۹(روند  به 
چین را نشان می دهد. پیش بینی می شود میزان مصرف قراضه جهان 
در سال 2050 بالغ بر 1.2۸ میلیارد تن برسد. کشور های بلغارستان، 
یونان، لوکزامبورگ، پرتغال و اسلونی فوالد خام خودشان را در کوره قوس 
پایه  بر  کنند)تولید  می  تولید  فوالدی  قراضه  شارژ%100  با  الکتریگی 
قراضه( لذا تأمین و خرید قراضه فوالدی در این کشورها از اهمیت باالیی 

بر خوردار می باشد.

شکل)۷( : روند تغییر قیمت داخلی قراضه سنگین آمریکا از ژانویه 2021تا ژانویه 2022

شکل)۸( : روند تغییر قیمت داخلی قراضه سنگین قدیمی آلمان از ژانویه 2021 تا 
ژانویه 2022

شکل- )۹(: روند تولید فوالد خام و مصرف قراضه فوالدی کشور چین 

جدول )20( : صادرات قراضه فوالدی آمریکا به کشورهای مختلف جهان در 2021 

جدول )21( : صادرات قراضه اتحادیه اروپا به کشورهای مختلف جهان در سال 2021

جدول )22( : صادرات قراضه انگلستان به کشورهای مختلف در سال 2021
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نتیجه گیری
• بررسی های انجام شده نشان می دهد که در طول 14 سال گذشته 
بین 440 و ۶30 میلیون  میزان مصرف قراضه در صنایع فوالد جهان 
ریخته  در صنایع  و 2020  برای سال2013  حالیکه  است.در  بوده  تن 
میلیون  و ۶۶.۹  ترتیب ۷1.۸  به  نرخ  این  و چدن  گری قطعات فوالد 

تن بوده است.
• در سال گذشته در دنیا جهت تولید 1۹51 میلیون تن فوالد خام، 
2100 میلیون تن مواد آهن دار از جمله ۶30 میلیون تن قراضه فوالدی 

به مصرف رسیده است.
• با استفاده از ۶30 میلیون تن قراضه فوالدی در فوالدسازی های 

جهان، از انتشار ۹50 میلیون تن گاز CO2 جلوگیری شده است.
• در جهان بیشترین مصرف قراضه فوالدی راکشور چین با 22۶.21 

میلیون تن اتجام داده است.
• در صادرات فرا دریایی ، کیفیت قراضه فوالد نقش اول را ایفا می 
باال  فرآوری قراضه )مثل شیریدر( جهت  آوری  ازفن  لذا استفاده  کند. 

بردن کیفیت قراضه روز به روز بیشتر می شود. 
بیانگر  • حجم عظیم تجارت قراضه فوالدی جهان در سال گذشته 
نیاز مبرم می-باشد. کل حجم  آزاد  اولیه  بازار مواد  به یك  آن است که 
برآورد  تن  میلیون  قبل 10۹.۶ )%۹.۷+(  در سال  دنیا  قراضه  تجارت 

شده است.
بوده  نوسانات  در  قراضه فوالدی  • در سال 2021 قیمت صادراتی 

است.
بعنوان  قراضه  اهمیت  نشانگر  سال2021  در  بازار  های  توسعه   •
مواد اولیه مهم صنایع فوالد و ریخته گری قطعات فوالدی و چدنی بوده 
تولید فوالد و ریخته  است. ضمنًا بکار گیری قراضه فوالدی در صنایع 

گری قطعات منجر به مزایای زیست محیطی باالیی می شود.
از  آن قبل  و پیش گرم کردن  و شریدر کردن قراضه فوالدی  تمیز   •
انتشار  و  انرژی  به کاهش مصرف  منجر  الکتریکی  کوره قوس  به  ورود 

گازهای گل خانه ای ویژه می گردد. 
فوالدی  قراضه  کننده  صادر  و  وارد  ترین  بزرگ   ،  2021 سال  در   •
جهان کشورهای ترکیه )24.۹۹2 میلیون تن( و آمریکا )1۷.۹ میلیون 

تن(معرفی شدند.
آمریکا 3.5  الکتریکی کشور  • در سال گذشته در کوره های قوس 

میلیون تن آهن اسفنجی جایگزین قراضه فوالدی شده است.
• در ایران به دلیل عدم امکان تأمین قراضه فوالدی به اندازه کافی، 
آهن اسفجی جایگزین قراضه فوالدی در کوره های قوس الکتریکی شده 
است. بدین منظور در سال قبل)1400( بیش از 2۶.4۹3 میلیون تن 
است.  رسیده  مصرف  به  الکتریکی  قوس  کوره های  در  اسفنجی  آهن 
میلیون  از 4  بیش  پیشین  ایران در سال  قراضه فوالدی  میزان مصرف 

تن بوده است.
• ضریب تبدیل قراضه فوالدی به محصوالت فوالدی در حدود %۸۸ 

می باشد.

جدول )23( : صادرات قراضه ژاپن به کشورهای مختلف در سال 2021

جدول )24( : صادرات قراضه کانادا به کشورهای مختلف جهان در 2021 

جدول )25( : صادرات قراضه روسیه به کشورهای مختلف جهان در 2021 

جدول )2۶( : صادرات قراضه استرالیا به کشورهای مختلف جهان در 2021 

جدول )2۷( : صادرات قراضه سنگاپور به کشورهای مختلف جهان در سال 2021 

جدول )2۸( : صادرات قراضه برزیل به کشورهای مختلف جهان در سال 2021 
50

14
01

اه 
د م

دا
خر

   2
74

ره 
شما



قرنطینه های  دلیل  به  گذشته  ماه  طی  فوالد  جهانی  بازار  مقدمه: 
و  اوکراین  و  روسیه  بین  درگیری  چین،  از  بخش هایی  در  کووید-1۹ 
همچنین تورم، عدم اطمینان در مورد چشم انداز، تقاضا را در سال های 

2022 و 2023 افزایش داد.
 )SRO( در چشم انداز کوتاه مدت خود )WSA( انجمن جهانی فوالد
برای سال های 2022 و 2023 گفت: "چنین مشکالت جهانی ناشی از 
جنگ روسیه و اوکراین، همراه با رشد پایین در چین، به کاهش انتظارات 
رشد برای تقاضای جهانی فوالد در سال 2022 اشاره دارد. ریسک های 
بیشتری در خصوص افزایش مداوم شیوع ویروس کرونا در برخی از نقاط 
جهان، به ویژه چین و همچنین افزایش نرخ بهره وجود دارد. سیاست های 
پولی انقباضی مورد انتظار در ایاالت متحده به اقتصادهای نوظهور که از 

نظر مالی آسیب پذیر هستند، ضرر می رساند."
در میان چشم انداز ضعیف تقاضای فوالد در سال جاری، قیمت فوالد 

آمریکا از ماه مارس کاهش یافته است.
میانه  نورد گرم داخلی غرب  آتی شاخص کویل  به معامالت  توجه  با 
آمریکا )HRC( در بورس کاالی شیکاگو )CME(، قرارداد ژوئن 2022 
به 11۸0 دالر در هر تن رسید که 12 درصد در مقایسه با یک ماه قبل 

کاهش داشت.
از آنجا که نگرانی های عرضه در مورد تولید و صادرات فوالد در روسیه و 
اوکراین از بازار حمایت کرد، قرارداد HRC ژوئن در 15 مارس به 1۶50 

دالر یعنی باالترین حد خود در چند ماه گذشته رسید.
با این حال، پس از اعمال قرنطینه شدید در شانگهای در اوایل آوریل 
بازار  احساسات  شد،  بعدی  هفته های  در  قیمت ها  سقوط  باعث  که 

تضعیف شده است.
قیمت فوالد HRC ایاالت متحده از ابتدای سال نوسان داشته است. با 
توجه به قیمت های تاریخی فوالد CME، قرارداد ژوئن 2022 این سال را با 
1124 دالر در هر تن آغاز کرد و در 2۷ ژانویه به ۹11 دالر کاهش یافت و در 
25 فوریه، یک روز پس از حمله روسیه به اوکراین، به باالی 1000 دالر رسید.

پیــش بیـنی قیـمت فــوالد تا پایـان ســال ۲۰۲۲
چشم انداز تقاضای ضعیف بر بازار فشار می آورد

◄ نویسنده: مهسا نجاتی

در سال 2021، روند قیمت فوالد HRC ایاالت متحده در اکثر سال رو 
به افزایش بود و در تاریخ 3 سپتامبر قبل از سقوط در سه ماهه چهارم به 

باالترین رکورد خود یعنی 1۷25 دالر رسید.

نمودار قیمتی پنج ساله شاخص فوالد HRC در غرب میانه آمریکا
در ادامه، به آخرین اخبار قیمت فوالد که بر بازار و پیش بینی تحلیلگران 

تأثیر می گذارد، پرداخته می شود.

تقاضای فوالد چین بر اساس سیاست کرونای صفر کاهش می یابد
چین بزرگترین تولیدکننده و مصرف کننده فوالد جهان بوده و بیش از 
نیمی از تولید جهانی و تقاضای فوالد نهایی را به خود اختصاص داده است.
طبق گزارش سازمان صنعت WSA، چین 1.053 میلیارد تن فوالد 
خام در سال 2020 تولید کرد که معادل 5۶.۷ درصد از تولید جهانی است. 

Sc
ien

tif
ic-

Cu
ltu

ra
l-S

oc
ial

 M
ag

az
in

e
Es

fa
ha

n 
St

ee
l C

om
pa

ny

51

14
01

اه 
د م

دا
خر

   2
74

ره 
شما



این کشور ۹۹5 میلیون تن محصوالت فوالدی نهایی مصرف کرد که معادل 
5۶.2 درصد از مصرف ظاهری فوالد جهان در سال 2020 است.

 
تولید و مصرف فوالد: توزیع جغرافیایی 2۰2۰

به عنوان بخشی از سیاست کرونای صفر در چین، این کشور در اوایل 
آوریل اقدامات سختگیرانه ای را در شانگهای اعمال کرد. شانگهای مرکز 
مالی کلیدی چین و یکی از بنادر اصلی این کشور به شمار می رود. این 
محدودیت ها عملیات واردات و صادرات این کشور را به شدت مختل کرد 

و به رشد اقتصادی چین در سه ماهه دوم ضربه زد.
به کاهش مصرف فوالد در  یافت که منجر  نیز کاهش  فروش امالک 
چین در ژانویه تا آوریل 2022 شد. فوالد بیشتر در ساخت و ساز استفاده 
می شود، بنابراین افت ساخت و ساز امالک، تقاضای فوالد را کاهش داد.
بر اساس به روزرسانی صنعت فوالد وزارت صنعت و فناوری اطالعات 
چین )MIIT( در اواخر آوریل، تقاضای فوالد کند بوده و میزان مصرف 
کاهش  است،  مصرف  اوج  فصل  سنتی  طور  به  که  مارس  تا  ژانویه  در 

قابل توجهی داشته است.
داده های انجمن صنعت آهن و فوالد چین نشان می دهد که ذخایر 
به  آوریل در چین  اواسط  تا  نگهداری شده توسط کارخانه های فوالدی 
1۹.۶۷ میلیون تن افزایش یافته که 23.۶ درصد نسبت به زمان مشابه در 
سال 2021 بیشتر شده است. حجم باالتر موجودی های نگهداری شده 
توسط کارخانه ها نشان دهنده فروش کمتر در چین در ماه های ژانویه تا 

آوریل است.
داده های WSA نشان داد که تولید فوالد خام چین نیز در ماه مارس 
به ۸۸.3 میلیون تن )MMT( کاهش یافت که ۶.4 درصد نسبت به سال 

قبل کمتر بوده است.

تقاضای فوالد چین و قیمت ها ممکن است با پایان قرنطینه 
کووید دوباره افزایش یابد

و  محدودیت ها  بود،  قرنطینه  تحت  شانگهای  می،   24 تاریخ  تا 
آزمایش های گسترده در پایتخت پکن انجام شد و مشخص نبود چه زمانی 
می توان فعالیت های اقتصادی عادی در چین را از سر گرفت. در نتیجه، 
بسیاری از تحلیلگران انتظارات خود را برای تقاضا و چشم انداز قیمت 

فوالد چین کاهش دادند.
هلندی  بانک  در  کاال  ارشد  استراتژیست   ،Wenyu Yao یائو  ونیو 
ING در 12 می گفت: " اگرچه انتظار داریم پس از تحت کنترل قرار 

گرفتن موج کووید، تقاضا بهبود یابد، ریسک های نزولی بر قیمت ها در 
کوتاه مدت حاکم است تا زمانی که نشانه های واضحی از تثبیت اوضاع در 

چین در زمینه کنترل کووید مشاهده کنیم."
تحلیلگر صنعتی فیچ ریتینگز Fitch Ratings انتظار داشت که تقاضا 
به  قرنطینه ها  برداشته شدن  با  ماهه دوم سال 2022  "در سه  در چین 

میزان قابل توجهی بهبود یابد".
و  مارس  ماه های  در  ضعیف تر  تقاضای  رغم  "به  گفت:  ریتینگز  فیچ 

تاثیر محدودی بر قیمت فوالد وجود داشته  آوریل 2022، انتظار داریم 
باشد؛ زیرا تا زمانی که میزان ابتال به کووید-1۹ به ثبات نرسد، اختالالت 

عرضه همچنان پابرجاست."
سال  در  زغال سنگ(  و  آهن  )سنگ  خام  مواد  هزینه  می رود  انتظار 
برای  دولت  اجباری  اقدامات  و  ژئوپلیتیکی  تنش های  دلیل  به   2022
کاهش انتشار کربن باال بماند. فیچ ریتینگز همچنین انتظار داشت که 

قیمت فوالد در سال جاری نسبتًا باال باقی بماند.
WSA پیش بینی کرد که تقاضای فوالد در چین در سال 2022 ثابت 

بماند و به طور بالقوه در سال 2023 افزایش یابد؛ زیرا دولت چین تالش 
می کند سرمایه گذاری زیرساختی را تقویت و بازار امالک و مستغالت را 

تثبیت کند.
WSA گفت: "محرک های معرفی شده در سال 2022 احتمااًل از رشد 

مثبت اندک تقاضای فوالد در سال 2023 حمایت می کند. پتانسیل مثبتی 
از اقدامات محرک بیشتر وجود دارد که اگر اقتصاد با چالش های بیشتری از 

محیط خارجی رو به وخامت مواجه شود، احتمال مثبت وجود دارد."

رشد تقاضای جهانی فوالد در سال های 2۰22 و 2۰23
با وجود عدم قطعیت ناشی از جنگ در اوکراین و قرنطینه در چین، 
WSA پیش بینی کرد تقاضای جهانی فوالد در سال های 2022 و 2023 

افزایش یابد.
انتظار می رفت مصرف جهانی فوالد در سال 2022 به 1.۸4 میلیارد تن 
 WSA ،برسد که 0.4 درصد نسبت به سال 2021 بیشتر بود. با این حال

هشدار داد که پیش بینی ها در معرض عدم اطمینان باالیی هستند.
WSA همچنین انتظار داشت که جنگ در اوکراین در سال 2022 پایان 

یابد، اما تحریم ها علیه روسیه تا حد زیادی باقی خواهند ماند. تحریم های 
اعمال شده علیه روسیه باعث کاهش دسترسی به فوالد در اروپا شده است. 
بر اساس داده های WSA، روسیه در سال 2021، ۷5.۶ میلیون تن فوالد 

خام تولید کرد که 3.۹ درصد از عرضه جهانی را به خود اختصاص داد.

پیش بینی قیمت فوالد
 Fitch ریتینگز  فیچ  مالی  تحلیلگر  اوکراین،  و  روسیه  بحران  از  پیش 
Ratings در پیش بینی خود که در پایان سال گذشته منتشر شد، انتظار 

داشت میانگین قیمت فوالد HRC به ۷50 دالر در هر تن در سال 2022 
و 535 دالر در هر تن در سال های 2023 تا 2025 کاهش یابد.

به دلیل افزایش عدم اطمینان و نوسانات در بازار، بسیاری از تحلیلگران 
تا سال 2023 خودداری  فوالد  قیمت  بلندمدت  پیش بینی های  ارائه  از 

کرده اند.
باشد.  اشتباه  است  ممکن  پیش بینی ها  که  باشید  داشته  توجه 
برای  به عنوان جایگزینی  نباید  فوالد  قیمت  تحلیلگران  پیش بینی های 
از سرمایه گذاری  قبل  گیرد. همیشه  قرار  استفاده  مورد  تحقیقات شما 
بررسی های الزم را انجام دهید و هرگز پولی را که توانایی از دست دادن آن 

را ندارید، سرمایه گذاری یا معامله نکنید. 52
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مقدمه
را  باید ویژگی   های آن  برای دانستن کاربرد  های هر فناوری در صنعت 
بررسی کرده و به  خوبی به نقاط ضعف و قوت آن آشنا باشیم تا بتوانیم در 
جای مناسب بهینه  ترین استفاده را از امکانات آن ببریم. ویژگی  های فناوری 
بالک  چین عبارت اند از تمرکززدایی، رمز   گذاری شده و ایمن بودن، شفافیت 
با حفظ حریم خصوصی و تغییر   ناپذیری. مثاًل در بررسی ویژگی تمرکززدایی یا 
همتا به همتا، معایب سیستم   های متمرکز مانند بانک و مزایای سیستم   های 
غیرمتمرکز مانند بالک چین را می  توانیم به این صورت بیان کنیم که در 
یک سیستم غیرمتمرکز، داده    ها توسط یک نهاد واحد ذخیره نمی    شوند. 
در واقع هر مشارکت    کننده یک نسخه از داده   ها را دارد بنابراین حتی با پاک 
شدن یکی از نسخه    ها، هنوز نسخه   های دیگری از داده   ها موجود است و 
این اختاللی در داده   ها ایجاد نمی   کند. در یک شبکه غیر    متمرکز، نیازی به 
یک شخص ثالث نیست مثاًل از لحاظ مالی فقط خود شما مسئول پول خود 
هستید و در هر زمانی می   توانید بدون کمک گرفتن از شخص ثالث مانند 

بانک، پول خود را به هرکسی که خواستید منتقل کنید اما در سیستم  های 
متمرکز همانند بانک تمام داده   ها و اطالعات، در یک جا ذخیره می    شوند 
به هر  اگر  ایجاد می   شود.  نفوذ هکرها  برای  نتیجه فرصتی مناسب  و در 
دلیلی این سیستم متمرکز تعطیل شود یا از شبکه خارج شود، هیچ کس 
نمی    تواند به اطالعاتش دسترسی پیدا کند. معمواًل سیستم    های متمرکز در 
اختیار دولت     ها ، شرکت    های بزرگ و صاحبان قدرت است و تمام داده    ها و 
اطالعات تحت تصمیم   گیری این گروه پردازش می   شوند و هیچ کس توانایی 
مقابله با آن را ندارد. در توضیح ویژگی شفافیت با حفظ حریم خصوصی باید 
گفت هویت افراد در بالک    چین از طریق یک سیستم رمزنگاری پیچیده و 
ایمن، پنهان می   شود و تراکنش   ها توسط یک آدرس عمومی که بالک چین 
بنابراین  می    شود  داده  نشان  دیگران  به  و  می    شود  ثبت  می    دهد  فرد  به 
درحالی که هویت واقعی فرد محفوظ مانده، تمام معامالت انجام شده او با 
آدرس عمومی در معرض دید همگان قرار می    گیرد. بالک چین برای حفظ 
امنیت مجازی از دو کلید برای سیستم تأیید اعتبار استفاده می    کند. این 

ین در صنعت معدن و �فوالد � کار�برد �بالک �چ

◄ هنگامه مرادی
◄ محمد فهیمی نیا

◄ امید اصغری

چکیده
امروزه فناوری  های جدید، چهره و عملکرد صنایع و کسب و کارها را دگرگون کرده و به خلق مدل  های نو و سودآور منجر شده 
است. فناوری بال  ک  چین هم در دهه  های اخیر نشان داده با توجه به داشتن ویژگی  ها  یی مانند تمرکز  زدایی، ایمن بودن، شفافیت و 
تغییر  ناپذیری این قدرت را دارد که موجب افزایش بهره  ور  ی و کاهش هزینه  های تولید در صنایع مختلف اعم از صنعت معدن  کاری 
شود. در نتیجه سازمان  ها برای جا  نماند  ن در صحنه  ی رقابت جهانی الزم است تا با این فناوری آشنا شده و روش  های به  کارگیری 
آن را در صنعت مورد توجه قرار دهند. صنعت معدن به  دلیل گستردگی عملیات، حجم باالی داده  ها، درگیر بودن افراد و گروه  های 
زیاد، الزامات قانونی و دارا بودن قراردادهای پیچیده یکی از صنایع واجد شرایط برای به  کارگیری فناوری  های نوین از جمله فناوری 
بال  ک  چین است. در تمامی مراحل معدنکاری از جستجوهای اولیه مکان معدن، اکتشاف، امکان   سنجی و استخراج گرفته تا 

فرآوری، انتقال، بازاریابی و فروش، زنجیره  ی فعالیت  های معدنی از پیچیدگی    های فنی و مدیریتی فراوانی برخوردار است. 
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سیستم تأیید اعتبار، باعث می   شود امنیت کامل در بالک   چین برقرار باشد 
و هیچ    کس نتواند به داده    های کاربران نفوذ کند. با همه   ی این   ها در حال 
حاضر کاربرد بالک  چین همراه با چالش   هایی است که باید مورد بررسی قرار 
گرفته و تاحدامکان رفع شوند. چالش  هایی مانند خطای انسانی، مشخص 
نبودن وضعیت قانون  گذاری و نظارتی و اصطالحات تخصصی ]2۹ و 31[.

از آنجا که ذات فناوری بالک چین برای ارسال دارایی بر اساس پروتکل 
P2P است، می   توان از آن در برخی از بخش   های صنایع معدنی از جمله 
قراردادهای هوشمند، مدیریت فروشندگان، منابع و غیره استفاده کرد. 
و  اکثر صنایع جمع   آوری  بزرگترین چالش   های پیش روی  از  امروزه یکی 
نگهداری اطالعات مختلف است از این رو شرکت   ها بودجه   های زیادی را 
به خرید و به   کارگیری سرورهای گوناگون اختصاص می   دهند. در نتیجه  ی 
پاسخ به سه پرسش اساسی به این نتیجه خواهیم رسید که فناوری بالک 
چین یکی از بهترین فناوری هایی است که می   تواند به صنعت معدن کمک 
قابل توجهی کند. این پرسش   ها عبارتند از: چگونه می   توان حجم عظیمی 
از داده   های تولید شده در کارهای روزمره را ذخیره کرد؟ چگونه می   توان 
به  نابود شدن و دخالت در داده   ها محافظت کرد؟ و چگونه اطالعات  از 

روز   ر   سانی می  شوند و در قالب زمان واقعی در دسترس می   گیرند؟
کاربرد بالک چین در صنعت معدن و فوالد

تاثیر کاربرد بالک  چین بر سیستم حمل و نقل کامیون در معادن روباز: 
امروزه اکثر معادن از سیستم موقعیت   یابی جهانی  به منظور کنترل زمان 
واقعی فعالیت   های کامیون   ها استفاده می   کنند اما این روش اشکاالتی دارد 
که معادن را به استفاده از روشی جایگزین وا   داشت مثال برای تعیین موقعیت 
دقیق هر کامیون به تعداد چهار یا بیشتر ماهواره نیاز است، سیگنال   های 
یا  و گیرنده، مسدود  ماهواره  بین  موانع  به دلیل وجود  1GPS می   توانند 
تحت  ماهواره   های  تعداد  معدن،  عمق  افزایش  با  اینکه  و  شوند  ضعیف 
پوشش معدن کاهش می   یابد. از آنجایی که بالک چین بر اساس معامالت  
2P2P کار می   کند که گره   های مختلف می   توانند دارایی   ها را بین یکدیگر 
ارسال و دریافت کنند و از آنجایی که سیستم اعزام کامیون به طور کلی ماده 
معدنی و باطله را از سینه   کاری مختلف به مقصد ارسال می   کند، فناوری 

بالک چین می   تواند برای سیستم اعزام کامیون مناسب باشد.
در این پروژهش از محیط نرم  افزاری  Multichain استفاده شده   است. 
به آن  ایجاد شده و سپس سایر گره   ها  باید یک بالک چین اصلی  ابتدا 
متصل شوند و گره  های ایجاد شده عبارتند از: دفتر مدیریت، دفتر فنی و 

اعزام کننده  ها، کامیون   ها، سنگ شکن   ها و محل دامپ باطله.]1[
شرکت نورنیکل، بزرگترین تولیدکننده پاالدیوم و نیکل با خلوص باالی 
جهان، همزمان با افزایش استقبال شرکت    ها از راه    کارهای بالک چینی، 
 RSBN اعالم کرد که به شبکه بالک چینی تدارکات اخالقی موسوم به
می    پیوندد. این شبکه از ره    گیری تدارکات اخالقی یا منبع    یابی مسئوالنه 
برای  اقدام  می    کند.  پشتیبانی  بازار  تا  معدن  از  تولیدی  فعالیت    های  و 
پیوستن به RSBN در راستای راهبرد گسترده    تر این شرکت برای استفاده 
از فناوری    های پیشرفته دیجیتال به منظور ایجاد زنجیره تأمین مشتری    محور 
انجام می    شود.. بسترRSBN برای استفاده توسط تولیدکنندگان تجهیزات 
اصلی3 در صنایع مختلف مثل خودرو   سازی، الکترونیک، هوا   فضا و صنایع 

دفاعی و همچنین شرکای زنجیره تأمین آن    ها مانند شرکت    های معدنی و 
تولیدکنندگان باطری طراحی شده است و هدف آن ارتقای شفافیت در 
زنجیره تأمین مواد معدنی از طریق فراهم کردن یک رکورد غیرقابل تغییر 
با امنیت باال است که امکان اشتراک با اعضای مشخصی از شبکه را نیز 

دارد.]2[
شرکت معدنی بی اچ پی، در سال 201۹ استفاده از فناوری بال  ک  چین 
را در فرآیند  های زنجیره تامین آغاز کرده است و از این فناوری برای ثبت 
داده  های حمل و نقل محصوالت معدنی استفاده کرد. این شرکت معامله  ای 
به ارزش 14 میلیون دالر را با شرکت چینی آهن و فوالد باوشان4  انجام داد. 
طبق ادعای یکی از متخصصان این شرکت، سیستم جدید، بازدهی داخلی 

سازمان را بهبود می  بخشد.]3[
سال  نوامبر  در  ریوتینتو  و  کارگیل۶  سی5،  چین  شرکت  سه  همکاری 
201۸ منجر به ایجاد اولین معامله خاکه آهن، بدون کاغذ شد. این معامله 
از  با استفاده  و  و اچ  اس  بی  سی۸  پاریباس۷  بانک بی  ان  پی  با همکاری دو 
فناوری بال  ک  چین در کشور سنگاپور انجام شد. محموله خاکه آهن معامله 

شده متعلق به شرکت ریوتینتو بود که از استرالیا به چین منتقل شد.]4[
 Nanjing   Iron & Steel این شرکت  بالغ بر 1۷۶ هزار تن سنگ آهن به
فروخته و مواد را از مالزی به چین ارسال کرده است. برای صدور اعتبار  نامه 
بار  نامه  نقل،  حمل  و  اسناد  و  شده  استفاده  کانتور۹  بال  ک  چین  بستر  از 
الکترونیکی و فهرست تمام کاالهای حمل   شده از طریق بستر بالک  چینی 

مبتنی بر وب بررسی شده است.
زیرنویس:

1- Global Positioning System 2- Peer-to-Peer
3- Original Equipment Manufacturer(OEM)
4- Baoshan company  5- Chinsay AB
6- Cargill   7- BNP Paribas
8- HSBC Singapore
9- Contour Blockchain Platform 
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1. مقدمه
تولید فوالد یک صنعت پیچیده تکنولوژیکی است که ارتباطات بعدی 
از نظر جریان مواد و نقش حیاتی در تعیین زیرساخت ها و توسعه کلی یک 
کشور دارد. صنعت فوالد جهانی و زنجیره تامین آن 40 میلیون شغل در 
 ،MT111.3 سراسر جهان را تشکیل می دهد. در سال 201۹، هند با
دومین تولیدکننده بزرگ فوالد جهان و تولیدکننده 5.۹ درصد از کل تولید 
فوالد خام جهان بود، و برنامه های بلندپروازانه ای برای تولید MT 250 تا 
سال 2030 با هدف مصرف سرانه kg1۶0 دارد. این قابل درک است، 
زیرا مصرف سرانه فعلی فوالد هند تنها kg ۷4 می باشد که بسیار کمتر از 
kg22۹ میانگین مصرف جهانی است. تولید فوالد خام و مصرف سرانه 
هند با پیش بینی سال  مالی 2031-2030 در شکل های 1 و 2 نشان داده 
شده است. عالوه بر این، صنایع فوالد در هند چالش هائی از نظر عدم 

چکیده: در سال مالی 2۰2۰، تولید فوالد هند MT1۰9 و پس از چین، دومین تولیدکننده بزرگ فوالد در جهان بود. مصرف 
سرانه فوالد هند در حدود kg۷5 بود که از میزان kg59 در سال مالی 2۰14 افزایش یافته است. با وجود افزایش مصرف، بسیار 
بین  در  اقتصادی  توسعه  شاخص های  قوی ترین  از  یکی  فوالد  سرانه  مصرف  است.   kg23۰ جهانی  مصرف  میانگین  از  کمتر 
کشورهاست. بنابراین، هند برنامه بلندپروازانه ای برای افزایش تولید فوالد به حدود MT25۰ و مصرف سرانه به حدود kg16۰ تا 
سال 2۰3۰ دارد. تولیدکنندگان در هند را می توان بر اساس مسیر تولید دسته بندی کرد به: )الف( مسیر فوالدسازی اکسیژنی 
)BF/BOF( و )ب( مسیرهای الکتریکی )کوره قوس الکتریکی و کوره القایی(. یکی از مسائل مهم برای تولیدکنندگان از هر دو 
 ،25۰ MT و قراضه است. برای دستیابی به سطح )DRI( مسیر، در دسترس بودن مواد خام همانند سنگ آهن، آهن اسفنجی
تولیدکنندگان فوالد باید بر بهبود فرآیند فعلی و سناریوی محصول و همچنین بر فعالیت های تحقیق و توسعه تمرکز کنند. چالش 
متوقف کردن گرمایش جهانی، صنعت فوالد جهان را مجبور کرده است تا انتشار CO2 خود را به شدت کاهش دهد. در مورد 
هند، این هدف با تصمیم دو برابر شدن تولید برنامه ریزی شده تا سال 2۰3۰ بسیار دشوار خواهد بود. این مقاله بر تحوالت 
اخیر فرآیندهای مختلف و چالش های مرتبط با آنها تمرکز دارد. احتماالت و فرصت های بهبود فرآیندهای فعلی مانند بازیافت 
گاز خروجی، افزایش تزریق پودر ذغال سنگ، و هیدروژنی کردن و همچنین پیاده سازی فرآیندهای جدید مانند HIsarna و سایر 
تکنولوژی های کم- CO2 تولید آهن مورد بحث قرار می گیرند. عالوه بر این، انتقال نهائی به تولید آهن  هیدروژنی و برق "سبز" در 
فرآیند ذوب نیز در نظر گرفته می شوند. با بهبود سریع در تاسیسات فعلی و سرمایه گذاری های متهورانه در تکنولوژی های جدید 

کم-CO2، انتشار CO2 در صنعت فوالد هند می تواند از اوج خود به سمت تولید خنثی- کربن حرکت کند.

چالش ها و خطوط کلی فوالدسازی در سال ۲۰3۰
و پس از آن - چشم  انداز هند

◄ ترجمه: محمدحسین نشاطی

شکل 1. تولید فوالد خام. 
)نمودار ترسیم شده با استفاده از داده های وزارت فوالد هند ]3[(.
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شکل 2. مصرف سرانه فوالد در هند؛
نمودار ترسیم شده با استفاده از داده های بنیاد ارزش برند هند ]4[.

شکل 3. نقشه فرآیند مسیرهای فوالدسازی هند.

جدول 1. ظرفیت صنعت آهن و فوالد در هند از سال مالی 
201۹-201۸؛

منبع: موسسه انرژی و منابع بر اساس داده های کمیته مشترک 
کارخانه ای.

تولید در سال مالی 
2۰18-2۰19

ظرفیت 
)MT(

تعداد 
بخشواحد

۷2.5۸05۹BF

1.41.۶52COREX

3۷4۹31۸DRI

4۹5۷1۷BOF

334۹11۷4IF

2۸425۶EAF

قابلیت دسترسی به ذغال سنگ کک سازی، سنگ آهن پرعیار، استفاده از 
مواد زائد جامد، و کمبود آب در کشور دارند. از نظر زیست محیطی، بخش 
فوالد نیز با چالش هایی در زمینه کاهش انتشار کربن تا 20 درصد سطح 
سال 2005 تا سال 2030 مواجه است. تولیدکنندگان فوالد در هند و 
صنایع متالورژی و معدنی مرتبط در حال انجام اقدامات مختلفی هستند 
آینده در زمینه بهبود و تحول  باید اقدامات گوناگونی را در  و همچنین 
فرآیند برای تامین نیازهای فوق انجام دهند. این مقاله تالش می کند این 
چالش ها را به طور مبسوط توضیح دهد و در مورد چگونگی رشد صنایع 

فوالد در هند در سال 2030 و پس از آن گمانه زنی کند.
 

2. سازمان بخش فوالد هند
صنایع فوالد هند بر اساس مسیر تولید به دو نوع تقسیم می شوند: 
صنایعی که فوالد را عمدتًا از طریق مسیر چدن خام مذاب با استفاده از 

مجتمع های یکپارچه بزرگ فوالد و صنایعی که عمدتًا از طریق قراضه و 
DRI در کارخانه های تولیدی نسبتًا کوچک تولید می کنند. از این پس 
در این مقاله، اولی به عنوان تولیدکننده از مسیر فوالدسازی اکسیژنی 

و دومی به عنوان تولیدکننده از مسیرهای الکتریکی مشخص می شوند.
احیای  کک سازی،  از  اکسیژنی  فوالدسازی  تولیدکنندگان  عملیات 
سنگ آهن عمدتًا از طریق کوره بلند )BF( برای تولید چدن خام مذاب و 
سپس تولید فوالد خام با مشخصات استاندارد شروع می شود. همچنین 
)میدرکس(،  مستقیم  احیای  از  که  دارند  وجود  فوالدی  کارخانه های 
احیای ذوبی )کورکس( و ترکیب BF و به دنبال آن فرآیند قوس-کنورتور 
)CONARC( استفاده می کنند. همه آنها مسیرهای تولید بر پایه سنگ 
 5 از  بیش  یکپارچه  تولیدکنندگان  این  معمول،  به طور  هستند.  معدن 

میلیون تن در سال در یک کارخانه تولید می کنند.
از   DRI )آنها  قراضه  از  عمدتًا  الکتریکی  مسیرهای  تولیدکنندگان 
طریق فرآیند کوره دوار را نیز تولید می کنند(، آهن اسفنجی )DRI( یا 
آهن بریکت شده گرم )HBI( به عنوان ماده خام برای مسیر کوره القایی، 
و تعداد کمی از آنها نیز از مسیر کوره قوس الکتریکی )EAF( استفاده 
می کنند. به غیر از این دو مورد، کارخانه های مستقل نورد گرم و سرد و 
همچنین تولیدکنندگان آهن اسفنجی که از فرآیندهای کوره دوار استفاده 
می کنند و تولیدکنندگان چدن خام که از مینی کوره بلند استفاده می کنند 
نیز وجود دارند. به طور معمول، این تولیدکنندگان کمتر از یک میلیون تن 
در سال در یک کارخانه تولید می کنند. تقریبا نیمی از تولید فوالد هند 
توسط تولیدکنندگان از مسیر برقی تولید می شود. نقشه  فرآیند تفصیلی 
تولیدکنندگان فوالد در هند در شکل3 نشان داده شده است. ظرفیت 
تولید فرآیندهای مختلف فوالدسازی در هند در جدول1 آورده شده است. 
تولید فوالد خام بر حسب فرآیند با درصد سهم آن در صنعت فوالد هند در 

طی سال ها در شکل4 نشان داده شده است. 
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3. روندها و چالش های فعلی
3.1. مواد خام

هند چهارمین تولیدکننده سنگ آهن و سومین تولیدکننده ذغال سنگ 
در جهان است. ذغال سنگ همچنین به عنوان یکی از بخش های اصلی 
"ساخت هند )Make in India(" شناخته می شود، که ابتکار دولت هند 
بزرگترین  وزیر می باشد. هند همچنین  راه اندازی شده توسط نخست  و 
تولیدکننده آهن اسفنجی در جهان به میزان حدود 3۷ میلیون تن در 

سال است.

3.1.1. سنگ آهن
که  است  تن  میلیارد   2۹ حدود  هند  در  هماتیت  اثبات شده  منابع 
عیار  با  درصد   4۷  ،)Fe درصد   ۶5 از  )بیش  پرعیار  آن  درصد   13 تنها 
متوسط )۶2 تا ۶5 درصد Fe( و بقیه سنگ های کم عیار هستند. در طی 
 )mm 0.15 + 10−(  نرمه ،)mm 10 + 40−( استخراج معدن، المپ
و لجن )>mm 0.15( تولید می شوند. برای استفاده کارآمد از همه این 
محدوده اندازه مواد، تکنیک های آگلومراسیون مناسب سنگ معدن در 
و  زینترسازی  فرآیندهای  مدتی،  طی  در  می شود.  رعایت  کشور  سراسر 
گندله سازی بهبود یافته و جایگاه قابل توجهی را بدست آورده اند. برای 
زینترسازی از نرمه های سنگ معدنی با اندازه مش ۶- تا mm100 و برای 

گندله سازی از نرمه  مش زیر 100 استفاده می شود.
سنگ های آهن هند مشکل عمده ای از نظر آلومینا و فسفر باال دارند. 
سنگ معدن هماتیتی بسیار شکننده مقدار زیادی نرمه در طی استخراج 
معدن و خرد کردن ایجاد می کند که سرشار از Al2O3 است. این نرمه ها 
عمومًا به صورت گوتیت )اکسید آهن هیدراته( هستند که آلومینا در زمینه 
دارد.  وجود  کائولینیت  و  گیبسیت  به صورت  آلومینا  است.  موجود  آن 
محتوای باالی آلومینا در این نرمه ها باعث می شود که جداسازی فیزیکی 
آنها دشوار تر شود و مشکل در حصول عیار نهایی کنسانتره ایجاد شود. 
عالوه بر جداسازی مغناطیسی و گرانشی، نیاز به بررسی امکان تغلیظ 
کارآمد از طریق فلوتاسیون و پراکنش انتخابی با کمک مواد شیمیایی هم 
وجود دارد. برخی از تالش های تحقیقاتی در این راستا در آزمایشگاه ملی 
متالورژی، جمشیدپور، و موسسه تکنولوژی مواد معدنی و مواد، بوبانسوار 

انجام می شود.
در نتیجه اتمسفر بسیار احیاکننده در مرحله تولید آهن ، تمام فسفر 
این،  بر  وارد می شود. عالوه  به چدن خام مذاب  موجود در سنگ آهن 
شکنندگی  باعث  نشود،  حذف  بعدی  فرآیندهای  در  فسفر  چنانچه 
سرد در فوالد می شود. تالش ها برای حذف فسفر در طی تکنیک های 
فرآوری مواد معدنی با استفاده از تکنیک هایی مانند عملیات حرارتی، 
بیولیچینگ، فلوتاسیون کف و غیره در حال انجام است. محتوای باالی 
فرآیند  در  زیاد  به سرباره حاوی فسفر  فسفر در چدن خام مذاب منجر 
فوالدسازی شده و در بازیافت این سرباره فوالدسازی در فرآیند تولید آهن 

مشکل بعدی ایجاد می کند.
 غبار آبی ریز، پودری، نرم و شکننده سنگ آهن غنی از آهن )۶5 تا ۶۷ 

درصد( در معادن موجود است. به دلیل ریزی آن، مستقیمًا در کوره ها 
استفاده نمی شود. ذخایر تخمینی حدود 550 میلیون تن  غبار آبی در 
هند موجود است. هند باید به تکنولوژی مناسبی برای استفاده از این 

سنگ آهن با عیار باال دست یابد.

3.1.2. ذغال سنگ
گرچه هند سومین تولیدکننده بزرگ ذغال سنگ پس از چین و آمریکا 
ذغال سنگ  کل  از  درصد   15 تنها  کک سازی  ذغال سنگ  اما  است، 
استخراج شده را تشکیل می دهد. عالوه بر این، ذغال سنگ کک سازی 
هند به دلیل محتوای خاکستر باال برای کوره بلند مناسب نیست و از این 
رو نیاز به خردایش و شستشوی زیاد دارد. حدود ۸5 درصد از نیازهای 
ذغال سنگ کک سازی صنایع فوالد هند از طریق واردات تامین می شود. 
با این حال، نرخ مصرف کک در کوره های بلند هند در مقایسه با سایر 
بازار  در  کک  هزینه  می رود  انتظار  می یابد.  افزایش  همواره  کشورها 
تولیدکنندگان  و  بماند  باقی  باال  پیش بینی  قابل  آینده  در  بین المللی 
سمت  به  پودر شده  ذغال سنگ  تزریق  با  تا  است  کرده  مجبور  را  هندی 
کاهش مصرف کک بروند. افزایش استفاده از این مواد تزریقی همچنین 
هموار  بیشتر  ورودی  اکسیژن  نتیجه  در  باال  تولید  سرعت  برای  را  راه 
می کند اما نفوذپذیری را کاهش می دهد و به افت فشار بیشتری بیشتری 
موجود  ذغال سنگ  گریدهای  متأسفانه،  می شود.  منجر  بلند  کوره   در 
پودر  تزریق  برای  غالبا  آنها،  باالی  خاکستر  محتوای  دلیل  به  هند  در 
ذغال سنگ نیز مناسب نیستند. بنابراین، هم برای تولید کک و هم برای 
تزریق پودر ذغال سنگ، صنایع فوالد هند عمدتًا به ذغال-سنگ وارداتی 
متکی هستند. تولیدکنندگان فوالد از مسیر الکتریکی که از فرآیند کوره 
از  عمدتًا  نیز  می کنند  DRIاستفاده  اسفنجی/  آهن  تولید  برای  گردان 

ذغال سنگ وارداتی برای فرآیندهای خود استفاده می کنند. 

شکل 4. تولید فوالد خام بر حسب فرآیند؛ سهم )%(  OH- فرآیند کوره باز؛
BOF- کوره بازی اکسیژنی؛ EAF- کوره قوس الکتریکی؛IF- کوره القایی.

 نمودار ترسیم شده با استفاده از داده های بنیاد ارزش برند هند.
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به طور خالصه، هند تقریبًا هیچ ذخایر ذغال سنگی ندارد که بتوان 
کرد.  استفاده   DRI تولید  کارخانه های  همچنین  و  بلند  کوره   در  آن  از 
این یکی از موضوعات مهمی است که آینده صنایع فوالد هند را شکل 
می دهد و همچنین می بایستی مشوق تالش ها برای کاهش انتشار کربن  

در صنعت فوالد هند باشد.

3.1.3. سوخت های جایگزین
 CO2 گاز طبیعی پاک ترین سوخت فسیلی است که کمترین انتشار
را ایجاد می کند. گاز طبیعی در میادین نفت و گاز واقع در حوضه حزیرا، 
آسام، تریپورا و مناطق فراساحلی بمبئی موجود است. در مجموع ۹0 
داخلی  گاز  تولید   )MMSCMD( روز  در  استاندارد  مترمکعب  میلیون 
در سال مالی 201۹-201۸ حاصل شده است. جدای از این، هند گاز 
طبیعی مایع )LNG( را از طریق شش پایانه عملیاتی تبدیل مجدد به گاز 
LNG با مجموع ظرفیت MMSCMD 140≈ وارد می کند. استفاده از 
مواد تزریقی غنی از هیدروژن مانند گاز طبیعی به کاهش مقدار کک و 

همچنین انتشار CO2 در کوره بلند کمک می کند.
غیاب  در  وقتی  پالستیک ها  پسماند  همانند  هیدروکربن ها  سایر 
اکسیژن حرارت داده شوند، CO و هیدروژن تولید می کنند که می توان از 
آن در کوره های بلند استفاده کرد. اما، قبل از تزریق پالستیک از طریق 
دمنده ها، نیاز به خردایش و گندله سازی )در صورت لزوم( دارد. چنین 
نیست که بتوان همه انواع پالستیک را تزریق کرد؛ آنها باید تفکیک و از 

نظر اندازه دسته بندی شوند. 
تولیدکنندگان فوالد در هند هنوز در جستجوی این مزایای پالستیک 
به عنوان  کک سازی  کوره  در  می توانند  همچنین  پالستیک ها  هستند. 

خوراک شیمیایی نیز استفاده شوند.

3.1.4. قراضه
و  الکتریکی، قراضه فوالد  اولیه اصلی تولیدکنندگان مسیرهای  مواد 
DRI است. مقدار واردات قراضه و تولید DRI در هند در شکل های 5 و 
۶ نشان داده شده است. عرضه قراضه داخلی از صنعت غیرسازمان یافته 
 201۷-201۸ مالی  سال  در  تقاضا(  درصد   ۷۸ )تقریبا   MT25 حدود 
ایجاد  پیش بینی شده  افزایش  به دلیل  می رود  انتظار  اما،  است.  بوده 
قراضه در آینده، این شکاف کاهش یابد و احتمااًل مقدار قراضه را به میزان 
در سال  قراضه  ملی  این، سیاست  بر  افزایش دهد. عالوه  قابل توجهی 
بازیافت  و  فرآوری  که  می کند  پیش بینی  را  سیستمی  راه اندازی   201۷
فلزات  قراضه  علمی  و  سازماندهی شده  مراکز  طریق  از  را  آهنی  قراضه 
بهبود می بخشد تا واردات را به حداقل برساند و همچنین از نظر دسترسی 
به خودکفایی برسد. در سال های اخیر، روند افزایشی تولید فوالد از طریق 
مسیر قراضه وجود داشته است، زیرا انتشار گازهای گلخانه ای )GHG( را 
کاهش می دهد. هر تن قراضه ای که برای تولید فوالد استفاده می شود از 
انتشار 1.5 تن CO2 و مصرف 1.4 تن سنگ آهن، kg ۷40 ذغال سنگ 
تعداد  مارس 201۹،  ماه  تا  kg 120 سنگ آهک جلوگیری می کند.  و 

4۷ کوره قوس الکتریکی و 112۸ کوره القایی در سراسر هند در حال 
بهره برداری بوده اند که منبع اصلی مواد اولیه آنها قراضه بوده است.

3.2. فرآیندها
از منظر عملیات کوره بلند، زینتر و گندله  در مواد شارژ، نفوذپذیری 
دامنه های  به دلیل  را  چسبنده  ناحیه  ضخامت  و  می کنند  بهتر  را  بستر 
کلوخه  معدن  سنگ  با  مقایسه  در  شدن  ذوب  و  نرم شدگی  باریک تر 
صرفه جویی  انرژی  مصرف  در  همچنین  آنها  می دهند.  کاهش  )المپ( 
می کنند زیرا از کلسینه شدن سنگ آهک با ساخت گندله ها/زینترهای 
فالکس شده جلوگیری می شود و ما محتوای بازی در کوره بلند را کاهش 
می دهیم. در نتیجه این مزایا، استفاده از سنگ معدن کلوخه )المپ( به 

شدت به حدود 10 درصد کاهش می یابد.
عملیات  در  بزرگ  چالش  یک  آهن  سنگ  در  آلومینا  باالی  محتوای 
کارخانه ها  سرباره،  مناسب  ویسکوزیته  حفظ  برای  است.  بلند  کوره 
افزودن کوارتز و متناظر با آن افزودن آهک را برای کنترل بازیسیته انجام 
ایجاد  نرخ  در  قابل-توجهی  افزایش  به  منجر  موضوع  این  می دهند. 
سرباره برای کوره های بلند هند می شود )kg420-3۷5 به ازای هر تن 

شکل 5. واردات قراضه فوالد در طول سال ها
 )نمودار ترسیم شده با استفاده از داده های وزارت فوالد هند(.

شکل ۶. تولید DRI  )نمودار ترسیم شده با استفاده از داده های وزارت فوالد هند(.

58

14
01

اه 
د م

دا
خر

   2
74

ره 
شما



چدن خام مذاب در مقایسه با kg3۷5-350 به ازای هر تن چدن خام 
مذاب در چین(. نرخ باالی سرباره که نیاز به حرارت بیشتری دارد به نرخ 
جهت  در  چالش هایی  همچنین  می شود.  منجر  نیز  باالتر  کک  مصرف 

افزایش تزریق پودر ذغال سنگ در کوره های بلند هند دارد.
فسفر باال در سنگ معدن به طور مستقیم منجر به افزایش درصد P در 
چدن خام مذاب می شود. برای حذف P، مقدار اضافی کمک ذوب در 
فرآیند کنورتر مورد نیاز است، که منجر به کاهش قابل توجه دما می شود. 
مذاب  خام  چدن  فسفرزدایی  برای  بیرونی  پیش تصفیه  یک  از  چنانچه 
استفاده می شود، فرآیند می بایستی به اندازه کافی سریع باشد تا با توالی 

BOF هماهنگ باشد.
تبدیل  برای  از ذغال سنگ غیر کک سازی  فرآیندهای کوره گردان  در 
سنگ آهن به آهن فلزی استفاده می شود و از مزیت هزینه سرمایه گذاری 
نظر گرفتن مصرف  با در  انرژی کوره گردان  تراز  برخوردار است.  پایین 
نظری و واقعی تنها حدود 55 درصد بازدهی انرژی را نشان داده است. 
یک عامل مهم این است که گاز باطله آزاد شده در طی فرآیند در حال 
حاضر بدون استفاده باقی می ماند. این موضوع بازدهی فرآیند کوره دوار 
را کاهش می دهد. عالوه بر این، استفاده از این گاز باطله توسط بویلر 
بازیابی حرارت باطله به دلیل تشکیل تجمعات در کوره و ذرات  غبار در 
گاز با مشکل مواجه می شود. این شرایط باعث می شود که کوره گردان در 

مقایسه با فرآیندهای مبتنی بر گاز بسیار ناکارآمد باشد.
با  هند  در  الکتریکی  مسیرهای  از  تولیدکنندگان  معمول،  به طور 
کوره   /DRI-EAF مسیر  با  سال  در  تن  میلیون   1 از  کمتر  ظرفیت 
القایی کار می کنند. در طول سال ها، چنین واحدهای کوچکی به بازار 
نزدیک تر شده اند. همچنین نکته جالب این است که صنایع مسیرهای 
الکتریکی واقع در مناطق غربی هند، به دلیل دسترسی به قراضه وارداتی 
از طریق دریا، از نسبت بیشتری قراضه استفاده می کنند. از طرفی، در 
قسمت های شرقی که ذخایر سنگ معدن فراوان است از واحدهای کوره 
گردان در ترکیب با کوره القایی یا قوس الکتریکی استفاده می کنند. در 

بین مسیرهای کوره قوس الکتریکی و کوره القایی، کوره القایی به دلیل 
 ،)EAF برای  درصد   ۹2-۹3 و   IF برای  درصد   ۹5-۹۶( باال  بهره دهی 
بازدهی الکتریکی بهتر و هزینه سرمایه گذاری کم ترجیح داده می شود. 
از  غیر  انرژی  دیگر  اشکال  از  عدم استفاده  ویژگی  دارای  همچنین   IF
الکتریسیته )O2، سوخت، تزریق کربن( است. اما، بر خالف کوره-های 
قوس الکتریکی، در حال حاضر، حداکثر ظرفیت کوره القایی موجود در 

هند تنها 50 تن است.
کربن  است،  زیست محیطی  مؤثر  فرآیند  یک  گاز  پایه  بر   DRI گرچه 
نهایی در DRI در مقایسه با DRI بر پایه ذغال سنگ کارخانه های هندی 
باالست )بر پایه گاز 1.۸-1.5 درصد، بر پایه ذغال سنگ 0.2-0.25 
درصد(. بنابراین، کاهش کربن موجود در محصول تا محدوده مورد نیاز 
به ویژه  می کند،  دشوار  الکتریکی  مسیرهای  از  تولیدکنندگان  برای  را 
هنگامی که از کوره های القایی با پوشش اسیدی استفاده می کنند. اما، 
را  گاز  پایه  بر  واحدهای  تولیدی  اسفنجی  آهن   ،EAF با  تولیدکنندگان 
ترجیح می دهند، زیرا محتوای کربن باالتر بازده انرژی باالتری را به همراه 
 DRI دارد. عالوه بر این، تخلخل باال، هدایت حرارتی و الکتریکی پایین
از دیگر مشکالتی است که تولیدکنندگان از مسیر الکتریکی با آن مواجه 
هستند. انتخاب مناسب قراضه و جداسازی برای کنترل عناصر ناخواسته 
در فوالد نهایی بسیار مورد نیاز است. از آنجا که بیشتر تولیدکنندگان از 
نیستند،  پاتیلی  پاالیش  گسترده  امکانات  دارای  الکتریکی  مسیرهای 
این  ندارد.  وجود  کل  اکسیژن  و  هیدروژن  نیتروژن،  محتوای  بر  کنترل 
القایی  پایه کوره  بر  تولیدکنندگان  اکثر  اینکه  بر  کاستی ها دلیلی است 
بجای گریدهای فوالدهای مهندسی و خودرو، فوالد برای میلگرد آجدار 
و فوالد ساختمانی تولید می کنند. عالوه بر این، پوشش نسوز کوره های 
و  است  سیلیس  پایه  بر  عمومًا  القایی  پایه  بر  الکتریکی  مسیر  صنایع 
از مسیر  با محصوالت تولیدی  به فسفر زدایی غیرمؤثر در مقایسه  منجر 
فوالدسازی اکسیژنی می شود. عمر معمول پوشش نسوز این نوع کوره 

1۸ تا 20 ذوب است.
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با افزایش تولید، تقاضا برای تولید فوالد تمیز نیز افزایش می یابد. این 
مصرف کننده  سختگیرانه  کیفی  الزامات  که  است  فوالدساز  مسئولیت 
به میزان  بلبرینگ  برای مثال، عمر خستگی فوالد  تامین کند.  را  نهایی 
زیادی به آخال های غیرفلزی بستگی دارد. مشتریان بلبرینگ می خواهند 
تا حد ممکن اندازه یک آخال کوچک باشد )از اکسید آلومینیوم سخت 
این  در  اجتناب شود(.  باید   30 µm از  بزرگتر  اکسید  آخال های  و سایر 
راستا، کاهش میزان اکسیژن کل در فوالد به یک معیار ضروری تبدیل 
می شود. کاهش میزان اکسیژن کل از ppm 15 به کمتر ازppm 10 باعث 
کاهش آخال های غیرفلزی نیز می شود. دستیابی به میزان پایین اکسیژن 

مستلزم کنترل دقیق عملیات فوالدسازی ثانویه است.
تولیدکنندگان فوالد با ظرفیت زیاد و دارای کوره بلند، طیف متنوعی 
تا گریدهای  از گریدهای فوالدی ساختمانی گرفته  از گریدهای فوالدی 
خودرو، دفاع، راه آهن و هوافضا را تولید می کنند. تولیدکنندگان با ظرفیت 
بزرگتر خطوط نورد را در مجموعه خود احداث کرده اند و محصوالت زیادی را 

به شکل میله، تسمه، سیم مفتول، میله شش گوش و غیره تولید می کنند.
فوالدسازان با کوره های القایی و قوس الکتریکی با توجه به عواملی که 
قباًل ذکر شد، بیشتر گریدهای ساختمانی را به صورت میلگرد آجدار تولید 
 )VD( می کنند. برخی از تولیدکنندگان دارای تأسیسات گاززدایی در خالء
فوالدهای  و  )AOD( هستند  آرگون  و  اکسیژن  با  کربن زدایی  امکانات  و 
آلیاژی باکیفیت باال برای کاربردهای خودرو و گریدهای فوالد ضد زنگ 
با اندازه ذوب کوچک تولید می کنند. در شرایط بازار فوالد هند، گریدهای 
فوالدی بسیار بحرانی برای کاربردها در تجهیزات فضائی و هوافضا وارد 

می-شوند. هند نیاز به رشد از نظر فوالدهای ویژه با ارزش باال دارد.

3.3. محیط زیست و انرژی
صنایع فوالد حدود 30 درصد از کل انتشار CO2 از تمام بخش های 
زیاد،  مقدار  این  دلیل  می دهند.  تشکیل  را  زمین  کره  روی  صنعتی 
استفاده از کک و مصرف باالی انرژی در سطح کارخانه است. نزدیک به 
۶5 درصد از انتشار گازهای گلخانه ای صنایع مسیر فوالدسازی اکسیژنی 
از فرآیندهای آهن سازی ناشی می شود که ۹0 درصد آن مربوط به کک و 
ذغال سنگ است. صنایع فوالد در سرتاسر جهان به شدت تالش می کنند 
تا با نزدیک شدن به محدودیت های نظری تولید و مصرف کربن، بازدهی 

انرژی کوره های بلند را بهبود بخشند.
نیز  انرژی در هند  از مصرف کنندگان عمده  یکی  آهن و فوالد  صنعت 
با استفاده از بهترین تکنولوژی های موجود )BAT(، مصرف  می باشد. 
انرژی ویژه از مسیر BF-BOF برابر با 1۶.4GJ/TCS )TCS = تن فوالد 
DRI- 1۹.3، از مسیرGJ/TCS برابر با BOF-خام(، از مسیر کورکس
EAF )بر پایه ذغال سنگ( برابر با 1۹GJ/TCS و از مسیر DRI-EAF )بر 
پایه گاز( برابر با 15.۹GJ/TCS می باشد. اما، کارخانه های بزرگ فوالد 
در هند مصرف انرژی ویژه 2۷.3GJ/TCS را دارند. گرچه قابلیت زیادی 
برای صرفه جویی در انرژی با اتخاذ بهترین شیوه ها و جدیدترین نوآوری ها 
وجود دارد، اما رسیدن به این هدف با توجه به کیفیت مواد خام در هند 

می تواند بسیار چالش برانگیز باشد. بنابراین، نویسندگان عقیده دارند که 
رسیدن به یک مصرف انرژی هدف خاص با درنظر گرفتن کیفیت مواد 
خام محلی می تواند در تعریف نقشه راه تکنولوژی فوالد برای هند بسیار 

مفید باشد.
یک چالش عمده برای مسیر الکتریکی با کوره های قوس الکتریکی 
یا کوره های القایی، مصرف انرژی الکتریکی است. فرآیند ذوب از دمای 
اتاق شروع می شود و هیچ گونه بازیابی حرارت از گازهای خروجی وجود 
ندارد. به طور معمول، تولیدکنندگان هندی مصرف برق kWh/T۶00 را 
در مقایسه با میانگین جهانی kWh/T41۶ دارند. اما، مسیرهای بر پایه 
DRI-EAF عموما نسبت به شرکت هایی که به تنهایی از EAF استفاده 
می کنند، مصرف انرژی کمتری دارند. مصرف انرژی ویژه DRI بر پایه گاز 
10.4۶ تا 14.43GJ/T است و کارخانه های بر پایه ذغال سنگ مصرف 

انرژی 15.۹ تا 20.۹GJ/T دارند. 
دفع و تصفیه پسماند چالش بزرگی برای تولیدکنندگان فوالد است. 
آنها  رایج ترین  و  تولید می کند  گاز  و  مایع  پسماند جامد،  فوالد،  صنعت 
سرباره آهن و فوالد، آهن قراضه، لجن، پساب خروجی، گازهای خروجی 
و غیره است. تقریبًا 0.4 تا 0.۸ تن پسماند جامد به ازای هر تن فوالد 
مایع تولید می شود )همچنین 0.5 تن پساب خروجی و ۸ تن گازهای 
صنایع  توسط  گرفته شده  بکار  پسماند  مدیریت  سیستم های  مرطوب(. 
فوالد شامل فرآوری پسماندها برای یک فرآیند بازیافت درون کارخانه یا 
دفع با روش های مناسب است. سرباره تولید آهن )چدن( همانند سرباره 
BF یا کورکس به عنوان ماده اولیه برای تولید سیمان سرباره و برای تولید 
رودخانه ای  ماسه  که می تواند جایگزین  استفاده می شود  ماسه سرباره 
شود. به دلیل وجود آهک آزاد، سرباره BOF در کاربردهای ساختمانی 
می گردد.  منتقل  پسماند  دفن  محل  به  عمومًا  و  نمی شود  استفاده 
کارخانه های فوالد در حال توسعه و اتخاذ روش هایی برای هوازدگی سریع 
سرباره فوالد و استفاده از آن در فعالیت های ساختمانی، موج شکن در 
برای  کاربردهای  از سایر  برخی  بهبود خاک هستند.  و  نواحی ساحلی 
از باالست ریل، تولید سیمان، بلوک های  BOF عبارتند  سرباره هوازده 

جاده و سنگفرش، و ساخت آجر و کاشی.
در مقابل، سرباره قوس الکتریکی گرانوله می شود و به عنوان آگلومره 
 EAF سرباره  می شود.  استفاده  مشابه  کاربردهای  و  جاده سازی  در 
گرانوله شده ریز نیز در کاربردهای شات بالست و فیلتر آب صنعتی مورد 
 CaO، محتوای  دارای  پاتیلی  کوره  سرباره های  می گیرد.  قرار  استفاده 
تولید  در  ماده خام  به عنوان  و می توانند  باالیی هستند   SiO2 و  MgO
سیمان استفاده شوند. اما، ماهیت پودری سرباره LF کار با آن را دشوار 
 Cr، مانند  سنگین  فلزات  گوگرد،  زیاد  وجود  از  این،  بر  عالوه  می کند. 
V باید اجتناب شود و در نتیجه غربالگری و مراقبت مناسب را ضروری 
می کند. یکی از پسماندهای جامد مهمی که باید بازیافت شود، سرباره 

BOF است، زیرا به دلیل محتوای فسفر باال نمی توان آن را دفن کرد.
* ) عالقمندان به مراجع این مقاله می توانند با دفتر ماهنامه تماس 

حاصل نمایند. ( 60
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چکیده
به منظور تعیین مقدار دقیق نرخ خوردگی فوالد ساده کربنی لوله های فوالدی انتقال آب دریای خلیج فارس این تحقیق با 
استفاده از تجهیزات و تست کوپن های خوردگی انجام گردید. برای این منظور ابتدا شاخه ای از سیستم انتقال آب دریا جهت 
نصب تست کوپن ها جدا شده و نمونه ها بر روی این سیستم نصب گردیدند. در دو بازه زمانی دو و شش ماهه این نمونه ها باز 
شده و پس از تمیز کاری و شستشو طبق استاندارد ) ASTM G1-96( مورد اندازه گیری وزنی قرار گرفتند.  بازرسیهای چشمی 
نمونه ها عدم وجود هر گونه خوردگی موضعی را تایید نموده و بنابراین کاهش وزن مشاهده شده به خوردگی یکنواخت نسبت 
داده شد. با توجه به آنالیز شیمیایی منحصر به فرد آب دریای خلیج فارس ، مقدار نرخ خوردگی بدست آمده دراین منطقه در 
مقایسه با محل های دیگر متفاوت است که مقدار بسیار قابل توجهی می باشد . این مقدار بدست آمده مالک طراحی سیستم های 

انتقال آب دریا در واحدهای صنعتی  دیگر قرار خواهد گرفت.
کلمات کلیدی : مقدار نرخ خوردگی، فوالد ساده کربنی،کوپن خوردگی، خوردگی موضعی، خوردگی یکنواخت. 
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مقدمه 
آزمایش های خوردگی با روشهای متفاوت در صنایع انجام می شود و 
دارای اهداف متفاوتی نیز می باشند. به منظور طراحی یک سیستم در 
واقعی  شرایط  در  خوردگی  آزمایشات  از  توان  می  خاص،  کاری  شرایط 
بهره جست که این آزمایش ها در کارخانه در حال کار انجام می گردند. 
این تحقیق به همین منظور پایه ریزی گردید تا نرخ واقعی خوردگی فوالد 
ساده کربنی در معرض آب دریای خلیج فارس بدست آید. بدلیل آنالیز 
شیمیایی خاص آب با این بررسی موردی سعی در واقعی سازی میزان 

نرخ خوردگی گردید.
بدون  لوله های  در  خوردگی  میزان  آوردن  بدست  منظور  به  ها  نمونه 
کار گرفته شد.  به  دریا  آب  انتقال  فوالدی  لوله های  پوشش در خطوط 
مدت زمان طوالنی ) ۸ ( ماهه نیز در مقایسه با سایر روشهای آزمایش های 

خوردگی در نظر گرفته شد تا میزان خطا به حداقل مقدار ممکن برسد.
از قبیل آماده سازی سطحی، شستشو،  انجام اعمال استفاده شده 
مورد  نمونه های  از  یک  هر  خوردگی  نرخ  محاسبه  و  وزنی  گیری  اندازه 
استفاده مطابق استاندارد ) ASTM G1- ۹۶ ( بود. مقدار نرخ خوردگی 
برای  تحقیق  این  در  استفاده  مورد  های  نمونه  انواع  برای  آمده  بدست 
طراحی سیستم های آب دریای خلیج فارس در واحدهای دیگر صنعتی 

مورد استفاده قرار خواهد گرفت .
شرح انجام پروژه 

جهت نصب تست کوپن های خوردگی ابتدا شاخه ای فرعی از سیستم 
اصلی انتقال آب دریا جدا شد.از پمپ مخصوص به منظور واقعی سازی 
شرایط حرکت سیال در لوله های فرعی استفاده گردید. تست کوپن های 
تست  شدند.  نصب  خاص  مسیر  در  و  بوده  میله ای  نوع  از  خوردگی 
کوپن های خوردگی نمونه های میله ای به شماره های ) 111 و 112 و 
123 و 124 و 135 و 13۶ ( با شرایط کامال مشابه لوله های مورد استفاده 
در سیستم های انتقال آب دریا می باشند شمای تست کوپن های خوردگی 

در شکل ) 1 ( نشان داده شده است .
تست کوپن های خوردگی ذکر شده در تاریخ ) 21 ( دسامبر ) 201۹( 
نصب شده و در تاریخ های ) 21( فوریه ) 2020 ( دوره دو ماهه و ) 21( 
آگوست ) 2020( دوره شش ماهه باز شده تا عمل توزین با استفاده از 
ترازوی ) AND ( با شماره سریال ) No 1000۶4( با دقت ) 1/0 ( گرم 
انجام شود. قبل از اندازه گیری وزنی نمونه ها، تمیزکاری آنها مطابق با 
صفحه  از  استفاده  با  و  دستی  صورت  به   )۹۶-ASTM G1( استاندارد 
پالستیکی انجام شد تا محصوالت خوردگی با چسبندگی کم جدا شوند. 
کوپن های  تست  سایر  برای  مشابه  کامال  صورت  به  تمیزکاری  مراحل 
مقادیر  شد.  انجام  نمونه ها  وزنی  اندازه گیری  بار  هر  از  قبل  خوردگی 

حاصل از توزین نمونه ها در جدول )1( آورده شده است . 
بررسی و تحلیل نتایج

روند کاهش وزن نمونه ها پس از هر بار توزین در جدول ) 1 ( برای 
تست کوپن های خوردگی نشان داده شده است. با مقایسه هر شش نمونه 
استفاده شده در این تحقیق، می توان به یکسان بودن میزان کاهش وزن 

پی برد. مطابق استاندارد )ASTM G1- ۹۶(،  به منظور محاسبه نرخ 
خوردگی از رابطه ) 1 ( استفاده می شود.

Corrosion rate = ) k×w( ) A×T×D ( ) 1 ( 
که در معادله باال،) K ( مقدار ثابت،) W( مقدار کاهش وزن )گرم(، 
)A( مساحت سطح نمونه ها )سانتیمتر مربع( ، ) T( مدت زمان آزمایش 
بر  )گرم  شده  ذکر  های  نمونه  مقدارچگالی  با  برابر   )  D  ( و  )ساعت( 
برای  وزن  کاهش  مقدار  اینکه  به  توجه  با  می باشد.  مکعب(  سانتیمتر 
سه دوره دو ماهه، شش ماهه و مجموع هشت ماهه بدست آمده است 
مقدار نرخ خوردگی قابل محاسبه است. میزان نرخ خوردگی بر حسب 
واحدهای متفاوت بیان میگردد که واحد ) mm/y( در طراحی عمومیت 
استاندارد  مطابق   )  K  ( باال  رابطه  ثابت  مقدار  بنابراین  دارد.  بیشتری 
)۸۷۶00( بوده و مقادیر نرخ خوردگی بدست آمده به صورت زیر خواهد 

بود که مطابق جدول ) 2 ( می باشد .
با میانگین گیری، نرخ متوسط خوردگی برای نمونه ها مقدار )۸۸2/0( 
میلیمتر در سال محاسبه می شود . این مقادیر با گذشت زمان و قرارگیری 
شش  انتخاب  دلیل  شد.  خواهد  واقعی تر  خورنده  محیط  در  بیشتر 
نمونه کاهش مقدار خطا می باشد با توجه به اینکه هر نمونه از دیدگاه 

شکل  )1(  شماتیک تست کوپن های خوردگی میله ای استفاده شده.

62

14
01

اه 
د م

دا
خر

   2
74

ره 
شما



پتانسیل  و  شرایط  بنابراین  است؛  متفاوت  تاریخچه  دارای  متالورژیکی 
خوردگی متفاوتی نیز داشته و برای افزایش دقت محاسبه از شش نمونه 
خوردگی های  وجود  عدم  از  اطمینان  حصول  منظور  به  شد.  استفاده 
موضعی در تست کوپن ها، نمونه ها پس از هر بار اندازه گیری وزنی تحت 
بازرسی های چشمی قرار گرفتند. در هر ) ۶( نمونه مورد بررسی در این 
گزارش، خوردگی های موضعی شامل حفره دار شدن مشاهده نشده و 
همه سطح نمونه ها به صورت یکسان دچار خوردگی شده اند. تصاویر 
مربوط به نمونه ها پس ازآخرین وزن کشی در شکل )2( آورده شده است.

نتیجه گیری 
نرخ خوردگی یکنواخت با استفاده از تست کوپن گذاری خوردگی در 

شرایط واقعی سیستم انتقال آب از دریای خلیج فارس محاسبه گردید.
برای حرکت سیال در مسیر انشعابی از تجهیزات خاص استفاده گردید 
 ASTM G1 ( استاندارد  رابطه  از  خوردگی  نرخ  مقدار  محاسبه  برای  و 
-۹۶ (  استفاده شد و مقدار نرخ خوردگی برای نمونه ها مقدار متوسط 
) /۸۸2 ( میلیمتر در سال محاسبه گردید که مقدار آن بسیار قابل توجه 
است . از نقطه نظر خوردگی آب دریای خلیج فارس دراین منطقه دارای 
مشکالت بیشتری نسبت به مناطق دیگر خلیج بوده و آنالیز شیمیایی 

آب نیز این مطلب را تایید می کند . بنابراین به منظور واقعی سازی میزان 
ذیال  انجام گرفت.  تحقیق  این  دریا  آب  در  کربنی  فوالد ساده  خوردگی 

آنالیز شیمیایی آب دریا در جدول ) 3 ( آورده شده است .
منابع 

1- (ASTM G1-96, “standard practice for preparing, 
cleaning, and evaluating corrosion test specimens”

2- (M.G. Fontana, “Corrosion Engineering”, 3rd edition, 
McGraw-Hill, 1986.

*pa =phenolphetalein Alkalinity
*ma=methyl orange Alkalinity

شماره نمونه
مقادیر وزن نمونه ها

25 دسامبر 
2۰19

25 فوریه 
2۰2۰

25 آگوست 
2۰2۰

111۶/۸331/۸233/۸14

1125/۷۷3۷/۷۶40/۷55

1235/۷4۹۹/۷3۹4/۷34

124۷/۸2۹۸/۸1۹2/۸12

135۶/۸0۹4/۸034/۷۹4

13۶3/۸3۷۹/۸311/۸2۷

سرعت خوردگی شماه نمونه
دوماهه 

سرعت خوردگی 
شش ماهه

سرعت خوردگی 
مجموع هشت ماهه

1112۷۷/20/۶۶00۷۶/1

112۹0۸/1۷2۸/0031/1

1230۸1/2413/0۸42/0

12414۶/25۷0/0۹۷۶/0

135344/1450/0۶۸0/0

13۶1۷1/13۶0/05۶۹/0

جدول  ) 1 (  مقادیر حاصل از توزین نمونه ها بر حسب گرم  

جدول ) 2 ( نرخ خوردگی محاسبه شده میلیمتر درسال 

جدول ) 3 ( آنالیز شیمیایی آب دریای خلیج فارس در منطقه آزمایش

شکل ) 2 ( تصاویر مربوط به نمونه ها بعد از آخرین مرحله بازدید
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