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مدیرعامل ذوب آهن اصفهان

بیم و امید زنجیره تامین
فوالد در افق 1404

ادغـام صنایـع باالدسـت و پاییـن دسـت در زنجیـره ارزش فـوالد اتفاقـی
اسـت کـه هرچنـد ناخواسـته امـا فعـاالن ایـن بخـش از جملـه ذوب آهـن
اصفهان و فوالد مبارکه را در تامین مواد اولیه با مشـکل مواجه کرده اسـت.
در واقـع امـروز صنایـع فـوالدی در واپسـین سـالهای رسـیدن به چشـم
انـداز  ،۱۴۰۴بـا نگرانـی در تامیـن مـواد اولیـه مواجـه هسـتند و امیدوارند

توسعه زنجیره ارزش
در واحدهای معدنی
منجر به اشتغالزایی و
افزایش درآمد می شود
اما این موضوع نباید
تهدیدی برای واحدهای
تولیدکننده فوالد در
حوزه تامین مواد اولیه
تلقی شود.
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دولـت جدیـد تدابیـر الزم را برای تامین مـواد اولیه در دسـتور کار قرار دهد،
در غیـر ایـن صـورت فعالیـت واحدهای تولیدکننـده فوالد بـا ظرفیت کامل
دشـوار و در مـواردی غیـر ممکن خواهد شـد.
سـود حاصـل از فـروش سـنگ آهـن در حلقه باالدسـتی زنجیـره ارزش،
باعـث شـد تا شـرکت هـای معدنـی بـرای تولیـد فـوالد وارد سـرمایه گذاری
شـوند و در همیـن جـا زنـگ خطـر بـرای تامیـن مـواد اولیه بـه صـدا درآمد.
هرچنـد توسـعه زنجیـره ارزش در واحدهـای معدنـی منجر به اشـتغالزایی
و افزایـش درآمـد می شـود اما ایـن موضوع نبایـد تهدیدی بـرای واحدهای
تولیدکننـده فـوالد در حـوزه تامیـن مـواد اولیه تلقی شـود.
صنعـت فـوالد بـرای دسـتیابی بـه جایـگاه فعلـی خـود و تحقـق چشـم
انداز  1404سـرمایهگذاری بسـیاری انجام داده ،اما چنین سیاسـتهایی
میتوانـد ایـن سـرمایه گـذاری را از توجیـه اقتصـادی خـارج کند.
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عـدم توجـه بـه ایـن موضـوع باعث شـده تا بـه دردی حـاد تبدیل شـود،

کـه از ایـن سـفره پهـن شـده و انفال بهره مـی برنـد ،تکلیف نمایـد و اعالم

دردی کـه اگـر امـروز وزارت صنعـت ،معـدن و تجـارت نسـخه ای بـرای آن

کنـد بـرای اینکـه پروانـه اکتشـاف شـما ابطـال نشـود بایـد تولیـد سـنگ را

تجویـز نکنـد میتوانـد بـه مشـکلی عمیـق در سـال هـای پیـش رو تبدیـل

افزایـش دهیـد .متاسـفانه ایـن شـرکتها درگیـر پاییـن دسـت شـدهاند،

شـود .عـدم یافتـن راهـکار بـرای حل این مشـکل منجـر بـه افزایش قیمت

کارشـان در ظاهر ارزشـمند اسـت اما به قیمت آسـیب زدن به سـایر شرکت

تمـام شـده خواهد شـد که با سیاسـت هـای دولـت در جهت تنظیم بـازار و

هاست.

کاهـش قیمـت هـا در تضاد اسـت.
در واقـع تحقـق قیمـت معقول نیازمند تامیـن پایدار مواد اولیه اسـت که
بایـد دولـت و به ویـژه وزارت صمت به آن توجه ویژه داشـته باشـد.

از سـویی دیگـر ایـن موضـوع باعـث شـده تـا برخـی واحدهای فـوالدی
بـه سـراغ فعالیـت در معـادن برونـد و اقـدام بـه ایجـاد معاونـت معدنـی در
مجموعـه خـود کننـد .متاسـفانه ورود سـنگ آهنی هـا به عنوان باالدسـت

ذوب آهـن اصفهـان زمانـی کـه بـه سـنگ آهـن دانـه بنـدی کیفـی

زنجیـره بـه بخـش فـوالد سـازی بـه نوعـی تـوازن در زنجیـره را برهـم زده و

دسترسـی نداشـته باشـد به ناچار اسـتفاده از گندله و همچنین کنسانتره

نگرانـی هـای یـاد شـده را بـه همـراه دارد .تنهـا ورود دولـت به ایـن موضوع

بیشـتر در آگلومراسـیون را در دسـتور کار قـرار میدهـد ،زیـرا شـیوه تولیـد

و مدیریـت صحیـح در جهـت اختصاص سـنگ آهن بـه واحدهـای فوالدی

آن بـا سـایر صنایـع متفـاوت اسـت و ایـن موضـوع سـبب میشـود قیمـت

مـی توانـد ایـن مشـکل را حـل کرده و گـره ای کـه روز بـه روز ،به کور شـدن

تمـام شـده کارخانـه در کنـار کـم بهرهگـی از یارانه انـرژی ،متفاوت با سـایر

نزدیـک مـی شـود را بـاز کند.

فوالدیهـا باشـد ،در چنیـن شـرایطی اجرای طرحهای توسـعه و نوسـازی

بـدون شـک تعامـل هرچـه بیشـتر میـان شـرکتهای معدنـی و فـوالدی

تجهیـزات دشـوار تـر خواهـد شـد ،در نتیجـه ضـرورت دارد دولـت جهـت

میتوانـد بـه توسـعه اقتصـادی کشـور کمـک کـرده و صنعـت فـوالد را

تامیـن سـنگآهن رویکرد تکلیفی ،بـرای واحدهای معدنی داشـته باشـد.

بـه اهـداف پیـش بینـی شـده برسـاند امـا همانطـور کـه اشـاره شـد ،حـل

دولـت بایسـتی سـرمایه گذاریهـا را بـرای شـرکت هـای سـنگ آهنـی

مشـکالت نیازمنـد همراهـی و حمایـت دولـت اسـت.
شماره 270

مهـر 1400

5

غالمرضاسلیمانی،مدیرعاملهلدینگصدرتامین:

ذوب آهن اصفهان در فضای رقابتی،
سود باالی  10درصد را محقق کرد
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ذوب آهن اصفهان اولین تولید کننده فوالد ایران
و بزرگترین مجموعه هلدینگ صدرتامین،طی بیش
از نیم قرن از حیات سراسر افتخارش بی مهریهای
بسیاری را در بخش های گوناگون متحمل شد که
بر روند تولید آن تاثیر گذاشت اما این شرکت در
سالهای اخیر با تدوین استراتژی های کالن و
تولید محصوالت با ارزش افزوده باال توانست روزهای
خوبی را برای سهامدارانش در بخشهای مختلف
رقم بزند و ذینفعان نیز برای تعامل و همکاری بیشتر
با این مجموعه پیش قدم شدند تا همه در کنار
یکدیگر آینده ای روشن را برای شناسنامه صنعت
فوالد ایران خلق نمایند.
غالمرضا سلیمانی مدیرعامل هلدینگ
صدرتامین که از صاحب نظران مجرب عرصه کسب
و کار نیز به شمار می رود در گفتگوی اختصاصی با
خبرنگار فوالد از شرایط گذشته ذوب آهن اصفهان
و دستاوردهای این مجتمع عظیم صنعتی طی
سالهای اخیر سخن گفته است که مشروح آن را
در ادامه می خوانید.
مدیرعامل هلدینگ صدرتامین گفت :بخش
معدن و فعالیت های اکتشافی کشور از ابتدا با
ذوبآهن اصفهان عجین بوده است و به نوعی،
مردم و مسئولین معدن را با ذوب آهن می شناسند.
کارخانه ذوب آهن به واسطه معادنی همچون
سنگآهن مرکزی ،سنگان و  ...احداث شد تا
آسوده خاطر از تامین پایدار مواد اولیه به تولید
بپردازد اما خصوصی سازی ها و جدا کردن معادن از
این شرکت ،نه تنها زنجیره تولید کارخانه را گسست
بلکه تفکر نسلی تالشگر که معدن را در خدمت
تولید کشور قرار داده بودند نیز نادیده گرفت.
وی افزود :در دنیا این طور نیست کشورهایی که
در زمینه تولید فوالد حرف هایی برای گفتن دارند،
فقط تعداد کارخانه هایشان را افزایش دهند بلکه
آنها با یک نقشه راه مشخص کل زنجیره را توازن
میبخشند .آنها معدن سنگ آهن را سر جای
خودش توسعه میدهند و فوالدشان هم بدون
دغدغه نهاده های تولید ،شکوفا می شود.
توسعه شایستگی یا ایجاد شایستگی جدید
مدیرعامل هلدینگ صدرتامین خاطر نشان
کرد :ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین تولیدکننده
فوالد در ایران به لحاظ تاریخی،علمی و تجربه
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نسلی تالشگر و متعهد در آن سوی مرزها نیز از
جایگاه ویژهای برخوردار است .زمانی که یک
بنگاه اقتصادی این چنین بنیان گذاشته میشود
از دیدگاه علم استراتژیک،دارای شایستگی می
شود،حال اگر این شایستگی را توسعه بدهیم ابتدا
مردم و سپس سایر کشورها به واسطه صادرات
محصوالت از ثمرات آن بهرهمند می شوند .آیا این
رویکرد بهتر جواب نمیدهد تا اینکه بخواهیم
موازی کاری کنیم و صنایع دیگری تاسیس شوند.
بانی معادن کشور،رنج تامین مواد اولیه
میکشد
این مقام مسئول با اشاره به اینکه عدم یکپارچگی
در سیاست گذاری ها،سال های متمادی است
ذوب آهن اصفهان که خود بانی معادن کشور
بود را در راستای تامین پایدار مواد اولیه رنج می
دهد،اضافه کرد :همان طورکه می دانیم ادبیات
ً
کارخانه داری با معدن داری کامال متفاوت است.
هر بخش از اقتصاد کشور برای تخصص ویژه ای در
نظر گرفته شده است .تنوع در سیاست گذاریها
سبب شده معادن،تکمیل زنجیره تولید شان را در
تاسیس واحد فوالدی ببیند تا توسعه اکتشافات.
این گونه می شود که ذوب آهن اصفهان هر روز باید
دغدغه تامین پایدار مواد اولیه داشته باشد .از آن
طرف هم می گوییم تکمیل زنجیره تولید از معدن
تا بازارهای صادراتی ،جلوگیری از خام فروشی مواد
اولیه و . ...
ثبت  90درصد سود سال  1400در شش
ماهه اول سال جاری  /برای اولین بار حاشیه
سود شرکت باالی  10درصد شد
مدیرعامل هلدینگ صدرتامین در پاسخ به این
سوال که روند فعالیت ذوب آهن اصفهان را در
سالهای اخیر چگونه ارزیابی می کنید چنین
گفت :امروز اگر بخواهیم در خصوص رویکرد این
کارخانه بزرگ قضاوت کنیم،برای همگان آشکار
است که طی چند سال اخیر ذوب آهن اصفهان
در بخش های مختلف عملکرد درخشان و قابل
دفاعی داشته است زیرا بر اساس یک برنامه مدون
و استراتژی های موثر در ریل پیشرفت قرار گرفته
است .کارخانه ای که با فشار باالی زیان انباشته
دست به گریبان بود،نه تنها از زیان خارج شد بلکه
سودآوری چشمگیری رقم زد .در شش ماهه اول

ً
سال جاری تقریبا  90درصد سود سال  1400در
ذوب آهن اصفهان ثبت شد و برای اولین بار حاشیه
سود شرکت باالی  10درصد شد که عملکرد کم
نظیری محسوب می شود .نکته ای که ارزش این
موفقیت بزرگ را دو چندان میکند این است که
بدون بهره گیری از یارانه انرژی و سهمیه مواد اولیه
ً
و در یک فضای کامال رقابتی،این دستاورد بزرگ
در کارنامه افتخارات کارخانه ثبت شده است .این
چنین است که بانک ها و موسسات اعتباری برای
همکاری با ذوب آهن اصفهان پیش قدم شده اند.
عملکرد ذوب آهن اصفهان این عالمت را به سیاست
گذاران می دهد که اگر این بنگاه اقتصادی بزرگ را
ً
تقویت کنید قطعا پایداری و ارزش افزوده مضاعفی
تحقق می یابد .در حال حاضر بیش از نیم قرن از
فعالیت ذوب آهن اصفهان می گذرد ،بسیار باید
تالش کرد و هزینه و زمان گذاشت تا چنین شرکتی
سرپا شود .آیا هنوز هم باید به جای حمایت از
این کارخانه مادر صنعتی به فکر صدور مجوزهای
فوالدی جدید باشیم؟
راهاندازیکورهبلندشمارهیک،برگزرینیدیگر
این صاحب نظر عرصه مدیریت کسب و کار،راه
اندازی کوره بلند شماره یک ذوب آهن اصفهان
(اولین کوره بلند ایران) به دست توانمند تالشگران
این کارخانه را به عنوان یک موفقیت دیگر عنوان
کرد و اظهار داشت :جوانان این نسل از ذوب آهن
نیز نشان دادند در بومی سازی و خودکفایی برای
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رشد و توسعه این کارخانه مادر صنعتی با نگاه به
آینده،گام در مسیر بنیان گذاران کارخانه گذاشتند
تا چرخ تولید پر توان تر از گذشته در حرکت باشد.
عدالت محوری ،مبنای تخصیص پهنههای
معدنی قرار بگیرد
سلیمانی با اشاره به اینکه عدالت محوری اصل
اساسی دولت سیزدهم است ،افزود :عدالت بدین
معناست که هر چیزی سر جای خودش قرار بگیرد
و امیدواریم در زمینه تخصیص معادن نیز چنین
رویکردی را شاهد باشیم و حق به حق دار برسد.
ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران،
پهنهها و محدودهای معدنی بسیاری در اختیار
دارند و این کمترین توقع برای ذوب آهن اصفهان
است که بتواند پهنه معدنی مستعدی در اختیار
بگیرد و بدون دغدغه تامین پایدار مواد اولیه،روز به
روز سبد تولید محصوالت دارای ارزش افزوده باال را
گسترش دهد.
ریل ایرانی زیر چرخ قطار ایرانی ،پیش به
سوی صادرات
وی گفت :تولید ریل به عنوان یک محصول
بیهمتا در کشور از دهه  70در ذوب آهن اصفهان
مطرح بود .به خاطر دارم در جلسه ای که برای
تامین سنگ آهن کارخانه به دولت رفتیم ،آنجا
گزارشی از فعالیت های ذوب آهن ارائه کردم و
تولید ریل نیز مطرح شد .برخی از حاضرین گفتند
شما اطمینان دارید ذوب آهن توان تولید ریل
استاندارد دارد؟ با قاطعیت در جلسه گفتم شما
در آینده نزدیک ریل تولیدی ذوب آهن را نه تنها
زیر چرخ قطارهای ایرانی میبینید بلکه صادرات
آن هم محقق میشود .تولید ریل یکی از افتخارات
ذوبآهن اصفهان است که در کنار دهها محصوالت
استراتژیک دیگر و بومیسازیهای بزرگ ،به ثمر
نشست.

مدیرعامل هلدینگ صدرتامین تصریح کرد:
به دنبال توسعه ظرفیت کمی در ذوب آهن
نیستیم،برنامه داریم سه کوره بلند بتوانند با ظرفیت
کامل تولید کنند .زیرا مطالعات انجام شده هم
نشان داده است این رویکرد بار زیست محیطی
ندارد .تامین آب نیز از محل خرید پساب شهرهای
اطراف و حتی بدون اینکه ذوب آهن از دیماند
مصرفی خودش استفاده کند نیز امکان پذیر است و
حمایت شرکت های آب و فاضالب و آب منطقه ای
نیز در این زمینه موثر است و ما هم آماده سرمایه
گذاری هستیم تا کوچکترین فشاری بر آب خام وارد
نشود.
چالش جدید برای ذوب آهن نتراشید
وی تامین پایدار مواد اولیه،تولید محصوالت
دارای ارزش افزوده باال و افزایش تولید کارخانه
بدون توسعه کمی را سه ضلع برنامه راهبردی ذوب
آهن اصفهان معرفی کرد و گفت :در کنار این سه
استراتژی چابک سازی کارخانه نیز به طور ویژه
مورد توجه قرار دارد .ذوب آهن در زمینه مسئولیت
اجتماعی سرمایه گذاری های بسیاری انجام داده
است که می توان با مدیریت آنها به شیوه های
مختلف این بخش را هدفمند کرد .هزینه های
صندوق بازنشستگی نیز با وجود تاسیس این
صندوق هنوز بر دوش ذوب آهن است و در حال
حاضر حدود سه هزار میلیارد تومان از صندوق
طلب داریم .بازنشستگان ،عزیزان ما هم هستند و
عمرخودشان را در بخش صنعت گذاشتند اما نباید
بار این صندوق بیمه ای روی بنگاهی قرار بگیرد که
خودش مشکالت بسیاری دارد .عرض ما این است
که صندوق بازنشستگی مسئولیت دارد و دولت باید
این صندوق را تقویت کند.
این مقام مسئول گفت :ما نمی گوییم یارانه ها را
از سایر بخش های صنعت بردارند اما نگاه عادالنه

محور این است که همه فوالدی را به یک چشم
ببینند .بخش عمده تولید فوالد  ،تامین انرژی است
که ذوب آهن با تولید روز دنیا از آن بی بهره مانده
است.
مداخله دستوری هیچ جای دنیا جواب
نمیدهد /صادر کننده را سرکوب نکنید
صدور بخشنامههای خلق الساعه وزارت صمت
طی سال های اخیر به واقع مهمترین اهرم فشار
برای فوالدسازان بود ،از دیدگاه شما این رویکرد تا
چه میزان سد راه تولید و ارزش افزوده باال در ذوب
آهن اصفهان شده است ،نیز از جمله سایر سواالت
بود که مدیرعامل هلدینگ صدرتامین در مقام پاسخ
چنین گفت :در تولید فوالد باید به کل زنجیره از
معدن تا بازارهای جهانی نگاه شود و دوم اینکه
سیاست های کالن مبنا قرار بگیرد .در افق 1404
تولید  55میلیون تن فوالد هدف گذاری شده
است،با سرانه جمعیتی که داریم میزان مصرف
داخل بیشتر از  30میلیون تن نیست و لذا باید سایر
محصوالت روند صادرات را در پیش بگیرند که این
رویکرد هم چیزی نیست که یک روزه حاصل شود.
وی ادامه داد :بازار سازی و حفظ بازارهای
هدف فرایندی تخصصی و زمان بر است و به سابقه
تاریخی ،کیفیت محصوالت ،اعتماد مشتری و
چنین شاخص هایی نیاز دارد .زمانی که ذوب آهن
اصفهان توانایی صادرات کل محصوالتش را دارد
ً
آیا واقعا این قبیل بخشنامه ها برای کارخانه ای که
در مقیاس ملی و بین المللی حرف های بسیاری
برای گفتن دارد ،چیزی جدای از سرکوب کردن آن
و تضعیف قدرت رقابتش است؟ مداخله دستوری
هیچ جای دنیا جواب نمی دهد.
مدیرعامل هلدینگ صدرتامین اضافه کرد:
انتظار دوم این است که ذینفعان زنجیره فوالد کشور
بنشینند و اصول و قواعد مبتنی بر تولید ملی،منافع
و مصالح کشور را تبیین نمایند .ذوب آهنی که مدال
صادرات کشور را کسب کرد و به دلیل برگرداندن
ارز حاصل از صادراتش به کشور مورد تقدیر بانک
مرکزی قرار گرفت آیا باید به دور از آینده نگری و
ً
صرفا به دلیل مشکالت مقطعی و عدم تعادل بین
عرضه و تقاضا در بازار داخل ،بازارهای صادراتی که
اهل فن می دانند با چه سختی به دست می آید
ً
را صرفا با این رویکرد غیر منطقی از دست بدهد؟
کلیت صنعت و رقابت و جهانی را نباید این چنین
دچار مشکل کنیم .با بررسی گزارش شش ماهه
آمار صادرات ذوب آهن به واقع هر صاحب نظری
احساس غرور می کند که در دوران تحریم این
موفقیت ها حاصل شده است آنهایی که در این
شرایط کار کردند ،می دانند کسب این موفقیت ها
تا چه میزان ارزشمند است.
شماره 270
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بهرام سبحانی رییس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران:

صنعت فوالد با آینده نگری ،درمسیرارزش آفرینی قرارمی گیرد

ً
اصوال برای سرمایه گذاری در هر طرح فوالدی
ابتدا گزارش توجیهی تهیه می شود که سرمایه گذار
با مشارکت بانکها درسرمایه گذاری یا ارائه تسهیالت
به استناد و اتکا به نتایج اقتصادی طرح توجیهی
به پروژه ورود میکند و هر گونه تغییر در مفروضات
و مبانی اولیه طرح توجیهی میتواند شاخصهای
ً
اقتصادی طرح را عمیقا تحت تاثیر قرار دهد.
یکی از مفروضات تاثیرگذار در طرح توجیهی،
تعداد روزهای کاری در سال است که تعیین کننده
میزان تولید و به تبع آن در آمد و سود شرکت از محل
سرمایه گذاری و دوره بازگشت سرمایه می باشد .حال
چنانچه یک کارخانه تولیدی که محاسبات اقتصادی
آن برای  12ماه تولید در سال انجام شده و دو ماه در
تابستان به دلیل کمبود برق و یکی دو ماه در زمستان
به دلیل کمبود گاز قادر به تولید نباشد و بیش از 25
درصد از ظرفیت تولید خود را با این محدودیت ها از
دست بدهد ،نه فقط به سود مورد انتظار سرمایه گذار
نمی رسد بلکه ممکن است با زیان هم مواجه شود و
این بهای سنگینی است که از سوی سرمایه گذار بابت
سوءمدیریتپرداختمیگردد.
از دولت جدید انتظار داریم زیرساخت های تولید
فوالد را در کشور فراهم کند البته انتظار این نیست
که در شرایط اقتصادی فعلی ،دولت سرمایه گذاری
کند بلکه انتظار است شرایطی فراهم نماید که بخش
خصوصی برای سرمایه گذاری ترغیب شود .انتظار
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ً
نداریم به عنوان مثال وزارت نیرو راسا ،نیروگاه احداث
کند اما باید شرایطی را فراهم کند که بخش خصوصی
بدون دغدغه و با اشتیاق به این موضوع ورود داشته
باشد.
چگونه است که دستگاه های اجرایی متولی
گاز و برق برای صدور قبوض مصرف ،آمار صنایع را
دارند اما برای تامین انرژی خیر؟!
در خصوص گاز موضوع فرق می کند زیرا تنها
به دولت برمیگردد و بخش خصوصی نمیتواند
تولیدکنندهگازباشد.سیاستگذارانازتولیدومصرف
فوالد اطالع دارند که برای تک تک واحدها قبض صادر
می کنند اما به مشکالت آنها رسیدگی نمیکنند .به
عنوان مثال کارخانهای که در تابستان میزان مصرف
گاز مشخص دارد در فرایند تولید مصرف شده ،در
زمستان که این میزان کمتر نمی شود ،همین مقدار
است به اضافه مصرف سیستمهای گرمایشی اما باز
هم توجهی به تولید نمی شود و با هر کمبودی اولین
نسخهبستنگازکارخانجاتتولیدیاست.
ایران دهمین تولید کننده فوالد دنیا است ،این
موضوع نشان می دهد چه میزان سرمایه گذاری
برای تولید فوالد در کشور انجام گرفته ،صنعتی
که کورههای آن مدتی است از نبود انرژی بی رمق
شدند ،در سال رفع موانع تولید شاهد کاهش تولید
هستیم .لذا اولین توقع از دولت جدید این است که
برای تامین پایدار انرژی واحدهای فوالدی برنامه
ریزی عملیاتی داشته باشد.
دومین درخواست ،مدیریت و نظارت بر زنجیره
تولید فوالد کشور از معدن تا محصول نهایی است.
کارخانه ای که ساخته شده و در مطالعات اولیه آن
مشخص شده از کدام معدن باید سنگ بگیرد ،اگر
آن معدن به فوالدساز گفت من به تو دیگر سنگ
نمیدهم چون خودم برای ایجاد کارخانه تولید
فوالد،سرمایهگذاری کرده ام تکلیف چیست؟ یعنی
تعطیلی کارخانه!!! .نمونه عینی آن ذوب آهن
اصفهان است که از ابتدایی ترین روز ،معدن تامین
کننده خوراک آن مشخص شد و سپس با وجود معادن
ذغال سنگ وسنگ آهن ،کارخانه احداث گردید اما
در حال حاضر معادن که فلسفه وجودی شان تامین
نیاز کارخانجات فوالدی بود،خود فوالد ساز شدند و
نسبت به فوالدسازان دیگر بی مهری می کنند که نبود

سیستم سیاست گذار توسعه معدن و صنایع معدنی
در وزارت صمت عامل اصلی آن است.
مبحث بعدی اقتصاد است،به اعتقاد من سیستم
قیمت گذاری چیزی به جزء سرکوب تولید کننده،
سرگردانی مصرف کننده و ایجاد رانت نیست .در
ً
بازار فوالد ،بسیار اتفاق افتاده که مثال فوالد  10هزار
تومانیراتحتفشار 7هزارتومانقیمتگذاریکردند
اما شاهد بودیم که در بازار قیمت از  10هزار تومان
پایینتر نیامد ،چه اتفاقی افتاده است؟ بله ،فوالد 7
هزار تومانی را عدهای خاص خریدند و بعد10هزار
تومان فروختند .تولید را جایی دیگر انجام داده اما
ارزش افزوده آن به جیب دیگری رفته و مصرف کننده
نهایی و کارخانه از آن بی بهره مانده است .لذا آزموده
را آزمودن خطاست و هر گونه قیمتگذاری دستوری،
ً
قطعا مولد رانت و فساد خواهد بود.
بی مهری ها به صنعت فوالد،تمامی ندارد
در کشورهای دیگر میبینیم تا چه حد از
صنایع فوالدشان حمایت میکنند اما در کشور
ما سرمایهگذار بجای دریافت آب ،برق ،گاز ،راه
و راهآهن در محدوده کارخانه با چه مشکالت
اقتصادی و اجتماعی باید کیلومترها خط انتقال با
هزینه خود احداث نماید که این سرمایهگذاریها
برای کارخانجاتی با ظرفیت پایین،هزینه تولید را به
میزان چشمگیری افزایش می دهد.
در خصوص قیمت ها نیز بررسی ها نشان میدهد
در بسیاری از کشورهای تولیدکننده فوالد قیمت
داخلی به مراتب باالتر از قیمت صادراتی آنان است.
موضوع دیگر بازده اقتصادی در سرمایهگذاری
ً
فوالد است که بعضا به غلط با رقبای خارجی
مقایسه میکنند و چنین نتیجه میگیرند که سود
تولیدکنندگان فوالد ایران در مقایسه با تولیدکنندگان
مشابه خارجی غیر منطقی یا غیر متعارف است در
صورتی که نرخ بازدهی  6درصد برای سرمایهگذاری
در کشوری که نرخ بهره بانکی آن صفر یا منفی است
سود بسیار جذابی است ولی در جایی که نرخ بهره
بانکی بیش از  20درصد است ،سود مورد انتظار
ً
سرمایه گذار حتما کمتر از سود سپرده بانکی نیست.
امید است فوالد به عنوان بخش پیشران اقتصاد و
توسعه کشور به صورت ویژه مورد توجه دولت و مجلس
قراربگیرد.
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مرتضی یزدخواستی ،عضو هیات مدیره ذوب آهن اصفهان:

از نیاز به واردات ریل

تا گام بلند ذوب آهن اصفهان در خودکفایی

نکتــه ای کــه ارزش تولیــد ریــل ملــی را دو چنــدان میکنــد ایــن
اســت کــه ذوب آهــن اصفهــان بــدون بهرهگیــری از یارانــه انــرژی و
ً
ســهمیه مــواد اولیــه و در یــک فضــای کامــا رقابتــی ،ایــن دســتاورد
بــزرگ را در کارنامــه افتخــارات ایــران اســامی ثبــت نمــوده اســت.
حمل و نقل را باید یکی از اصلیترین

همچنین عدم توسعه خطوط حمل ریلی باعث

از طریق واردات تامین می شد .به طوری که در

زیرساختهای موثر در توسعه اقتصادی کشور

شده تا صنعت فوالد در چشم انداز  1404برای

برخی سال ها نزدیک  ۱۰۰هزار تن ریل و در

دانست .بخشی که عالوه بر ایجاد ارتباط میان

حمل مواد اولیه و همچنین توسعه صادرات

برخی دیگر حدود  ۵۰هزار تن ریل وارد کشور

تولیدکننده و مصرف کننده ،نقش حیاتی در

با مشکالتی همراه شود .از سویی دیگر عدم

می شد ،حال با توجه به نیاز کشور و همچنین

اتصال ایران به بازارهای بین المللی دارد.

نوسازی این ناوگان می تواند کرایههای حمل

تشدید تحریم ها که نقل و انتقاالت پولی هم

را نیز افزایش داده و در نهایت بر قیمت نهایی

تحت تاثیر قرار داده است ،ذوب آهن به دنبال

محصول اثر گذار شود.

برنامه ای برای خودکفایی در تولید رفت زیرا با

در واقع این بخش حمل و نقل است که نتیجه
برنامه تولیدی و توسعه ای را به بازارهای داخلی

گسترش برنامههای توسعه ریلی کشور ،ممکن

و جهانی می رساند به همین دلیل نمی توان از
اهمیت این حوزه در بخش اقتصاد چشم پوشی

تولید ریل ،نقطه عطف صنعت فوالد کشور

است این نیاز به ساالنه  ۲۰۰هزار تن ریل برسد.

کرد.

اما در حوزه ریل در دو سال اخیر شاهد

طی بررسیهای صورت گرفته در متوسط پنج تا

حال اگر نگاهی به صنعت فوالد کشور داشته

اتفاقات مهمی بودیم که باید آن را نقطه عطفی

 ۱۰ساله ،نیاز ریلی کشور کمتر از  ۱۰۰هزار تن

باشیم ،خواهیم دید حمل و نقل نقش مهمی در

در توسعه صنعت فوالد دانست .عزم ذوب آهن

است.

این صنعت ایفا می کند .این بخش استراتژیک

اصفهان برای خودکفایی در تولید ریل اتفافی

با تدوین نقشه راه مشخص و تالش همکاران

در صنعت فوالد جزء زیرساخت های مهمی است

بود که باید آن را از دیدگاه ملی بررسی و تحلیل

ما در مجموعه ذوب آهن اصفهان با تولید ریل

که بدلیل عدم توجه به آن شاهد هستیم امروز

کرد .بر اساس سند چشمانداز  ۲۰ساله و تا افق

زبانه سوزن ،پازل تولید این محصول تکمیل

به یکی از گلوگاه های توسعه این صنعت آن هم

 ۱۴۰۴باید میزان خطوط ریلی کشور به  ۲۵هزار

شد و ایران با همت تالشگران این کارخانه مادر

در آستانه تحقق چشم انداز  1404تبدیل شده

کیلومتر برسد،در نتیجه ذوب آهن نقش اصلی

صنعتی در جمع کشورهای تولید کننده ریل دنیا

است.

در زمینه تولید ریل ایفا می کند.

قرار گرفت.

فرسوده شدن ناوگان حمل و نقل زمینی و

تا پیش از سال  ،97تمامی نیاز کشور به ریل
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تولید ریل در ذوب آهن اصفهان ،ساالنه

معدن را هم میسر کرده است .این دستاوردهای

و غیر مستقیم بسیاری را در اقصی نقاط کشور

از خروج  50میلیون دالر ارز ،از کشور

افتخار آفرین نقش مهمی در توسعه خطوط مترو

پدید آورد.

جلوگیری کرد

و همچنین بخش معدن و صنایع معدنی ایفا

در واقع تولید ریل در ذوب آهن اصفهان هر

با راه اندازی خط تولید ریل ،ساالنه از خروج

می کند و در ادامه این مهم می تواند به تحقق

چند اتفاقی مهم در مجموعه ای است که لقب

 ۵۰میلیون دالر ارز ،از کشور جلوگیری و ظرفیت

برنامههای چشم انداز  1404در بخش معدن و

مادر صنعت فوالد کشور را از آن خود کرده است

اسمی تولید به  400هزار تن در سال رسید .در

صنایع معدنی کمک کرده و قیمت تمام شده

اما باید آن را افتخار ملی دانست زیرا ثمره تالش

واقع ذوب آهن در شرایط تحریم گام مهمی در

را کاهش دهد .موضوعی که میتواند در بخش

و کوشش شبانه روزی ذوب آهنی های سرافزار،

صرفهجویی ارزی برای کشور برداشت و توانست

صادرات سودآوری بیشتری به همراه داشته

ایران اسالمی را از بند وابستگی نجات داد و در

سبد محصوالت تولیدی خود را تنوع و توسعه

باشد.

ادامه این ارمغان بزرگ،تحریم را زیر ریل اراده و

دهد .در واقع با این خودکفایی ،ذوبآهن

البته ذوب آهن اصفهان با خودکفایی در بخش

به عنوان مادر صنعت فوالد کشور به توسعه

داخل ،مسیر صادرات این محصول دارای ارزش

نکته ای که ارزش تولید ریل ملی را دو چندان

اقتصادی کشور کمک شایانی کرده است زیرا

افزوده باال را نیز هموار کرده است که این مهم

میکند این است که ذوب آهن اصفهان بدون

همان طور که اشاره شد حمل و نقل پاشنه آشیل

میتواند با ارز آوری بیشتر به اجرای پروژههای

توسعه اقتصاد کشور است به ویژه در شرایط

توسعهای و نوسازی تجهیزات این مجموعه

بهرهگیری از یارانه انرژی و سهمیه مواد اولیه
ً
و در یک فضای کامال رقابتی ،این دستاورد

تحریمی که هم واردات برخی مواد اولیه سخت

کمک کند تا چابکتر از گذشته شکوفایی بیشتر

بزرگ را در کارنامه افتخارات ایران اسالمی ثبت

شده و هم صادرات غیر نفتی اهمیت ویژهای پیدا

را به مردمان این دیار هدیه دهد.

نموده است .این مهم نشان میدهد در صورتی

کرده است.

اما در آخرین ایستگاه تولید ریل در ذوبآهن

که وزارت صمت در زمینه تامین پایدار مواد

UIC 60و U 33

اصفهان و خودکفا شدن کشور ،عالوه بر

مورد نیاز راهآهن جمهوری اسالمی ایران که در

تاثیرات اقتصادی در حوزه اشتغالزایی که یکی

اولیه از این کارخانه بانی معادن کشور حمایت
ً
کند ،قطعا ذوب آهن اصفهان میتواند بدون

خطوط پر سرعت کاربرد دارد ،ذوبآهن امکان

از چالشهای دولت میباشد ،نیز این تولید

داشتن دغدغه تامین مواد اولیه روز به روز سبد

تولید ریل UIC 54مترو ،قطارهای شهری و ریل

تاثیرگذار است و میتواند اشتغالزایی مستقیم

محصوالت دارای ارزش افزوده باال را توسعه دهد.

عالوه بر تولید ریلهای

10

دانش ایرانیان بی اثر کرد.
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ماشاءا ...سهراب نژاد مدیرعامل شرکت فوالد زرند ایرانیان:

چرخه تولید فوالد در کشور به یک ریتم متوازن نیاز دارد
تا آوای تولیدش همیشه برقرار باشد

تولیــد فــوالد بــه روش کــوره بلند،شــیوه مرســوم دنیــا اســت کــه در ایــران ذوب آهــن
اصفهــان اولیــن بنیانگــذار آن بــود و در ادامــه هلدینــگ میدکــو نیــز بــا شــرکت فــوالد
زرنــد ایرانیــان لقــب دومیــن تولیــد کننــده فــوالد کشــور بــه روش کــوره بلنــد را از آن خــود
کــرد .روش تولیــدی کــه بــر اســاس محاســبات انجــام شــده از ابتــدای خــط تولیــدش تــا
انتهــا (تأمیــن مــواد اولیــه تــا محصــول نهایــی)  30نــوع مــواد اولیــه بــرای ترکیــب نیــاز
دارد ،نهادههــای تولیــدی کــه هــر یــک از آنهــا از بــازار آزاد و بــدون هیــچ یارانــه ای تامیــن
میشــود امــا قیمــت محصــول نهایــی کــوره بلنــدی هــا را در بــازار بــا همــان مقیــاس ســایر
شــیوههای تولیــد فــوالد مــی ســنجند .ایــن رویکــرد غیــر کارشناســی،افزایش قیمــت
تمــام شــده فــوالد در شــیوه تولیــد کــوره بلنــد و همچنیــن کاهــش قــدرت رقابــت بــا ســایر
فوالدســازان را بــه عنــوان دو شــاخص تاثیــر گــذار در پــی دارد و ایــن چیــزی جــزء بیمهری
تمــام بــه کــوره بلندیهــا نیســت.
ماشــاءا ...ســهراب نــژاد مدیرعامــل شــرکت فــوالد زرنــد ایرانیــان در گفتگــو بــا ماهنامــه
فوالد،چالــش هــای تولیــد فــوالد بــه روش کــوره بلنــد را تشــریح کــرده اســت کــه در ادامــه
مــی خوانیــد.

ماشاءا ...سهراب نژاد مدیرعامل شرکت فوالد زرند

میشود اما در بسیاری از کشورهای دنیا به صورت

ً
معادن ذغال کشور ،متأسفانه ساالنه صرفا حدود سه

ایرانیان گفت :در دنیا هنوز هم تولید فوالد به روش
ً
کوره بلند ،حرف اول را می زند .در دنیا عمال از یک

مستقیم از معدن ،ذغال کنسانتره میگیرند .لذا

تا چهار میلیون تن ذغال تولید می شود که این میزان

میلیارد و نهصد میلیون تن فوالد تولیدی ،بیش از 70

باید در کشورمان یک مرحله ذغال شویی هم به
ً
این فرآیند اضافه کنیم که تقریبا حدود  50درصد

از تولید هم پس از تبدیل به ذغال کنسانتره نصف
میشود و در این مرحله با ذغال وارداتی مخلوط

درصد به روش کوره بلند تولید می شود و  30درصد

ذغال استحصال میشود و آن را هم نمی توان

میگردد.

باقی مانده سهم سایر روشهای تولیدی است اما

ذغال کنسانتره کیفی نامید .برای اینکه ذوب آهن

از ابتدای خط تولید فوالد به روش کوره بلند

در کشورمان به دلیل فراوانی گاز ،این روش تولیدی

اصفهان ترکیب مورد نیاز خط تولیدش را بدست

تا انتهای آن  30نوع مواد اولیه برای ترکیب نیاز

(احیاء مستقیم) با استقبال بیشتری همراه است.

بیاورد از دوران گذشته بخشی از ذغال مورد نیازش را

داریم

وی تأمین کک را مهمترین چالش تولید فوالد

به ناچار وارد می کرد و هنوز هم به دلیل عدم کیفیت

سهراب نژاد نحوه تأمین ذغال و قیمت آن را

به روش کوره بلند عنوان کرد و افزود :در تولید

کامل ذغال داخلی ،این اقدام انجام میگیرد و

از جمله مهمترین محدودیت های تأمین این

فوالد،مهمترین بخش احیاء سنگ آهن است که

ذغال خارجی با پروسه سخت و قیمت صعودی وارد

در روش کورههای الکتریکی این فرآیند توسط

میشود .فوالد زرندایرانیان نیز مشابه ذوب آهن به

ماده معدنی عنوان کرد و گفت :حدود  50درصد
ً
هزینه تولید شمش فوالدی به تأمین ذغال و نهایتا

گاز انجام می گیرد اما در روش کوره بلند،کک این

ناچار بخش عمده ای از ذغال کنسانتره مصرفی

کک برمیگردد .بر اساس محاسبات انجام شده

نقش تعیینکننده را بر عهده دارد و عالوه بر اینکه

کک سازی ها را از خارج وارد می کند.

از ابتدای خط تولید فوالد به روش کوره بلند تا

حرارت مورد نیاز برای ذوب سنگ آهن را تأمین
میکند،خاصیت احیا کنندگی هم دارد.

ذغال ایران در کنار کیفیت،محدودیت کمیت
هم یدک می کشد

انتها (تأمین مواد اولیه تا محصول نهایی)  30نوع

مدیرعامل شرکت فوالد زرند ایرانیان تصریح

این صاحب نظر صنعت فوالد کشور ادامه داد:

مواد اولیه برای پروسه تولید و ترکیب نیاز داریم که
ً
عمدتا هم قیمت باالیی دارند .به عنوان مثال اگر

کرد :برای تولید کک به ذغال کنسانتره نیاز داریم

ذغال ایران در کنار کیفیت ،محدودیت کمیت هم

بخواهیم سنگ منگنز مرغوب کم کربن بخریم حدود

که از معادن کشور با ناخالصی فراوان استخراج

یدک می کشد .با حدود بیش از  2میلیارد تن ذخیره

کیلویی  70هزار تومان میشود که هزینه باالیی
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است بنابراین نتیجه می گیریم تولید فوالد به روش
کورهبلند در مقایسه با سایر روش های تولیدی بسیار
گرانتر است.
این مقام مسئول افزود :بنده هنگام افتتاح
کارخانه زرند هم خدمت رییس جمهور وقت عرض
کردم در ایران باید برای اکتشافات ذغال کیفی
برنامهریزی عملیاتی شود تا چرخه تولید فوالدی ها
پایدار بماند ،زیرا ذغال خارجی هم جایی میرسد که
تأمین آن برای تولید شمش فوالد به صرفه نیست.
اگر بدون داشتن نگاه فنی به هر کسی مجوز
بدهیم ،عاقبت تولید مشخص است
مدیر عامل فوالد زرند ایرانیان در خصوص سنگ
آهن نیز گفت :برای تولید فوالد به یک زنجیره
متوازن نیاز داریم که متولی آن وزارت صمت است و
باید برنامه ریزی جامع را از معدن تا محصول نهایی
عادالنه برای همه صنایع فوالدی داشته باشد .بسیار

می اندازد بنابراین نیاز است در مقابل خواسته های

انداختند.

را به صورت کامل مشخص کنند و سپس ایجاد توزان

غیرمنطقی مقاومت شود و اجازه ندهند افرادی که
تخصصی در زنجیره تولید فوالد ندارند ،گام در این

این مقام مسئول گفت :مصرف کننده سنگ آهن
ً
عیار  60در کشور فقط عمدتا ذوب آهن اصفهان و

فنی به هر کسی مجوز بدهیم هر جایی معدنی پیدا

مسیر حرفه ای بگذارند.
ً
مدیرعامل فوالد زرند ایرانیان گفت :بعضا دیده

فوالد زرند است پس نباید اجازه دهند بازرگانان وارد

ساده است معادن و صنایع فوالدی موجود در کشور
برای آنها را مبنا قرار دهند .اگر بدون داشتن نگاه
کرد یک کنسانتره و گندله احداث کند و بعد از آن
واحد فوالدی از این مکان سر برآورد ،عاقبت تولید
مشخص است...
دولت باید رویکرد هم افزایی را در پیش بگیرد
و حلقه های زنجیره فوالد را برای ارزش آفرینی
بهتر سر جای خودشان قرار دهد
وی بیان کرد :برای اینکه واحدهای فوالدی
بتوانند با ظرفیت کامل تولید داشته باشند و در کنار
تأمین نیاز داخل با صادارت محصوالت ارز آوری
هم برای کشور به ارمغان بیاورند ،دولت باید رویکرد
همافزایی را در پیش بگیرد و حلقه های زنجیره فوالد
را برای ارزش آفرینی بهتر سر جای خودشان قرار
دهد.
سهراب نژاد خاطر نشان کرد :در افق 1404
تولید  55میلیون تن فوالد هدف گذاری شده ،لذا
نیاز است هر بخش به صورت منطقی برای این
میزان از تولید برنامه ریزی عملیاتی داشته باشد
ً
در غیر صورت عدم توازن مجددا یک گلوگاه بزرگ
میشود.
این مقام مسئول افزود :صدور حتی یک مجوز
فوالدی غیر کارشناسی ،سهم کارخانجات فوالدی
بزرگ را از کلیه نهاده های مختلف تولید به مخاطره

12

شماره  270مهـر 1400

می شود در یک بخش مازاد نیاز داریم و در بخشی

چرخه خرید این ماده اولیه حیاتی شوند و سپس
ً
آن را در مسیر صادرات آن هم صرفا برای کسب

دیگر ،کمبود تولید یک مشکل حاد شده است

سود بیشتر قرار دهند و یا آن را به قیمت گران تر به

بنابراین نباید اجازه بدهیم کار تا این مرحله پیش

خودمانبفروشند.

برود و منابع ملی این گونه غیر متوازن مصرف شوند.

سهراب نژاد گفت :چرخه تولید فوالد در کشور به

وی گفت :با گران شدن ذغال در معادن چین و

یک ریتم متوازن نیاز دارد تا آوای تولیدش همیشه

استرالیا ،به سرعت ذغال ایرانی را هم گران می کنند

برقرار باشد و اقتصاد کشور از ارزش آفرینی آن

بدون اینکه حتی هزینه ای در بخشی اضافه کرده

بهرهمندشود.متأسفانهمزایدههاباجامعنگریدنبال

باشند .به جای اینکه برای تولید ذغال کیفی و با تناژ

نمیشود ،مواد اولیه درگیر رویکردهای غیرتخصصی

باالتر را برنامه ریزی کنند متأسفانه ساده ترین راه را

است ،یک بخش از زنجیره را قیمتگذاری میکنند

از دیدگاه خودشان انتخاب می کنند و فقط قیمت

و سایر بخش ها را آزاد میگذارند .با این موانع چگونه

را باالمی برند ،گویی تولید محصوالت دارای ارزش

فوالدساز میتواند استراتژی تولید مشخص کند و

افزوده باال جایگاهی در کشور ندارد .این رویکردهای

برای پرسنل برنامهریزی داشته باشد؟ اصل اساسی

ضد تولید ملی باید اصالح شود.

تولید فوالد در کشور توازن است که امیدوارم بیش از

خیر و شر ما را گردن خودمان انداختند

گذشته مورد توجه متولیان امر قرار گیرد.

سهراب نژاد اظهار داشت :ما کوره بلندیها باید

در پایان جملهای که در محافل مختلف مطرح

سنگ آهن را با قیمت آزاد و بدون سهمیه بخریم،

کردم ،یکبار دیگر هم عنوان می کنم هر جا کسی

ذغال کنسانتره را با قیمت جهانی وارد کنیم،

کار صنعتی می کند یا ذوب آهنی است یا شاگرد

ذغال را به دلیل ناخالصی ذغال داخلی وارد کنیم،

یک ذوب آهنی .من هم به عنوان یک ذوب آهنی

از یارانه انرژی برخوردار نباشیم اما آخر زنجیره

فقط در حدی که نام این کارخانه بزرگ را با خودم

محصول نهایی خودمان را با همان مقیاس سایر

یدک میکشم ،در صنعت فوالد کشور نقش دارم

تولیدکنندگان فوالدی در بازار عرضه کنیم! میتوانم

و نه بیشتر و به شدت مرهون حمایت و پشتیبانی

در یک جمله بگویم خیر و شر ما را گردن خودمان

هلدینگ عظیم میدکو هستم.
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تامین انرژی (برق) صنایع ،این روزها دچار
بحران شده و به نوعی تولید را تحت تاثیر خود قرار
داده است به گونهایکه در تابستان امسال کاهش
میزان برق برای صنایع فوالدی خسارات بسیاری را
بر روند تولید کارخانه ها گذاشت و در نهایت با کم
شدن میزان تولید ،قیمتها نیز در بازار افزایش پیدا
کرد .در این راستا شاهدیم که وزارت صمت در دولت
سیزدهم و در کنار آن مجلس شورای اسالمی توجه
ویژه به این موضوع داشته و در تالشند تا با همکاری
و تعامل بیشتر ،ضمن تامین انرژی مورد نیاز صنایع،
وابستگی اقتصاد کشور به نفت را کاهش دهند.
در این میان راهکاری که از سوی وزارت صمت
برای رفع این مشکل مطرح شد ،سرمایهگذاری
شرکتهای معدن و صنایع معدنی در احداث نیروگاه
بود تا از این طریق هم شرکتها از تامین برق خود
مطمئن شوند هم اینکه سهمشان از میزان برق
تولیدی کشور کمتر شود تا تامین برق خانگی نیز
با مشکل مواجه نگردد .چراکه به گفته وزیر صمت،
بخش صنعت و معدن سهم 38درصدی از کل برق
مصرفی کشور را به خود اختصاص میدهد.
حال در راستای طرح مطرح شده از سوی وزارت
صمت نیز شاهد بودیم که چندی پیش وزارتخانههای
صمت و نیرو تفاهمنامهای را برای احداث  10هزار
مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی توسط بخش صنعت
و معدن به امضا رساندند که البته این مراسم با حضور
مدیران عامل شرکتهای بزرگ معدنی و صنعتی
برگزار شد.
یکی از مباحث مطرح شده در این جلسه از
سوی وزیر نیرو در خصوص رشد و توسعه بخش
معدن و صنایع معدنی طی  2دهه گذشته بود .چرا
که به گفته علی اکبر محرابیان ،در این مدت شاهد
ایجاد ظرفیتهای عظیم در صنایع و معادن و رشد
چشمگیر آنها بودهایم که از جمله مهمترین آنها
در بخش صنایع انرژی بر میتوان به مس ،فوالد
وآلومینیوم اشاره کرد.
این مقام مسئول با درک شرایط و محدودیت برق
صنایع اظهار کرده بود کارخانههای تولیدکننده
در زمان قطعی و کاهش برق دوران سختی را
میگذرانند؛ چرا که این اتفاق به معنای کاهش
تولید ،اشتغال و افت ارزش افزوده این بخشهاست.
البته خودکفایی ایران در حوزه برق و ساخت
نیروگاه برقآبی و حرارتی ،همچنین صادارت
خدمات فنی مهندسی برق از جمله موارد مهمی
است که در صنعت برق رخ داده؛ با این حال طی

ماهنامه فوالد بررسی کرد:

تعامل دولت سیزدهم و مجلس یازدهم
برای تامین انرژی صنایع معدنی
نرگس قیصری

سالهای گذشته سرمایهگذاری در بخش نیروگاهی
کاهش داشته و متناسب با رشد تقاضا ظرفیتسازی
انجام شده است تا جاییکه شاهدیم امروزه  14هزار
مگاوات تراز منفی در برق کشور وجود دارد و بر همین
اصل نیز امکان تولید 22درصد از برق مورد نیاز کشور
وجود ندارد.
این مواردی در حالی مطرح میشود که محرابیان،
یکی از برنامههای دولت را توسعه نیروگاهها متناسب
با نیاز آینده کشور در حوزه صنعت و مصرف خانگی
دانسته و اعالم کرده است در حال حاضر  35هزار
مگاوات برق مورد نیاز است و  15هزار مگاوات نیز قرار
است با کمک شرکتهای تولیدکننده و سرمایهگذار
در صنعت برق تولید شود که برای آن برنامهریزی
انجام و پروژه نیز تعریف شده است.
یکی از راههای تامین و تولید انرژی برق،
برنامهریزی برای ایجاد  10هزار مگاوات نیروگاه
تجدیدپذیر است که در دستور کار قرار گرفت ه است.
چرا که ایران ظرفیت باالیی برای احداث نیروگاههای
تجدید پذیر همچون نیروگاه خورشیدی را داراست.
وزیر صمت نیز امضای تفاهمنامه برای احداث 10
هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی توسط بخش
صنعت و معدن را نقطه عطفی در صنعت برق دانست
و به سهم 38درصدی صنعت و معدن از برق مصرفی
کشور اشاره کرد و گفته بود که با احداث این  10هزار
مگاوات ظرفیت نیروگاهی و اضافه شدن آن به شبکه
توزیع ،بخش صنعت و معدن نیاز خود را به برق خود
تامینمیکند.

سیدرضا فاطمی امین امیدبخشی برای تامین
نیرو و حرکت به سمت ساخت داخل نیروگاهی را
اقدامی مثبت ارزیابی کرد و معتقد است احداث 10
هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی اقدام مؤثری است که
به همت شرکتهای بزرگ معدنی و صنایع معدنی
انجام میشود.
در این میان نکته مهمی که وجود دارد ،ایجاد
ارتباطات مستمر بین وزارتخانههای یاد شده با
مجلس شورای اسالمی است؛ چرا که در این راستا
شاهدیم که در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس
که در  20مهرماه و بعد از امضای این تفاهمنامه،
موضوع انرژی صنایع با حضور وزیر نیرو مورد بررسی
قرار گرفت و آسیب شناسی شد.
همچنین بر اساس تفاهم صورت گرفته در این
جلسه قرار شد تا ظرف  4سال آینده  10هزار مگاوات
برق یعنی  2برابر تعهدات برنامه ششم توسعه از محل
نیروگاههای تجدیدپذیر تولید شود که عدد بسیار
بزرگی است.
سخن آخر...
نگاه ویژه دولت و مجلس به صنایع معدنی کشور و
تالش برای تامین انرژی مورد نیاز آنها ،نشان میدهد
که توسعه صادرات غیرنفتی با جدیت بیشتری در
حال دنبال شدن است و در صورتی که این مهم به
سرانجام برسد ،ضمن کم شدن سهم اقتصاد کشور
به نفت ،شاهد رشد و توسعه هرچه بیشتر صنایع
خواهیم بود و در نهایت به جایگاه واقعی خود در
جهان دست خواهیم یافت.
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دولت جدید به سیاست دخالت در بازار فوالد پایان میدهد؟
صبانوبری
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طی سالهای گذشته ،هر زمان قیمت یک کاال
افزایش مییافت ،دولت بجای ریشهیابی و حل
مشکالتی که منجر به افزایش قیمت شدند ،دستور
کاهش قیمتها را صادر میکرد .اما اتخاذ چنین
سیاستی تاکنون در هیچ بازاری نتیجهبخش نبوده
و حال فعاالن صنعت فوالد از اتخاذ دوباره چنین
تصمیماتی در این بازار نگران هستند .باید دید
وزیر جدید صمت ،به چنین رویکردهایی پایان
خواهدبخشید؟
ایجاد ثبات در بازار ،کاهش قیمت محصولی
ن فروشان و  ...از نمونه
خاص ،برخورد با گرا 
جمالتی است که هرگاه شاهد افزایش قیمت یک
محصول یا کاال در بازار بودیم ،از مسئولین دولتی
شنیدهایم .اما مسئله این است که این برخورد
تاکنون در هیچ بازاری منجر به ثبات و کاهش
قیمت یک محصول نشده است و تنها التهابات
آن بازار را افزایش داده و نتیجهای جز رانت و فساد
نداشته است.
از جمل ه مهمترین سیاستهای دخالت دولت
در بازار و قیمتگذاری ،تخصیص ارز4200تومانی
طی سالهای گذشته بوده است که نتایج مخرب
آن را به وضوح مشاهده کردیم و عالوه بر هدر رفتن
منابع ارزی کشور منجر به احتکار کاالها و افزایش
شماره  270مهـر 1400

ایجاد ثبات در بازار،
کاهش قیمت محصولی
خاص ،برخورد با گران
فروشان و  ...از نمونه
جمالتی است که هرگاه
شاهد افزایش قیمت یک
محصول یا کاال در بازاری
بودیم ،از مسئولین دولتی
شنیدهایم .اما مسئله
این است که این برخورد
تاکنون در هیچ بازاری
منجر به ثبات و کاهش
قیمت یک محصول
نشده است...

قاچاق شده و عالوه بر آن تاثیر چندانی هم در
کاهش قیمتها نداشته است .بازار خودرو و
سایر اقالم خوراکی و کاالهای اساسی نیز همواره
دستخوش دخالت دولت بودند که نتیجهای هم
نداشته اما متاسفانه سیاستگذار از این کار دست
نمیکشد.
همچنین قیمتگذاری دستوری نه تنها
دامنگیر بازارهای کاالیی شده بلکه سهامداران
صنایع مختلف فعال در بورس همچون صنایع
فوالد ،سنگ آهن ،پتروشیمی ،خودرو هم از آن

متاثرشدهاند.
قیمتگذاریفوالد
مهرماه سال گذشته بود که خبری مبنی بر ورود
دولت به بازار فوالد و قیمتگذاری این کاال منتشر
شد که انتقادات زیادی را برانگیخت .فعاالن بورس
به این خبر تایید نشده ،واکنش تندی نشان دادند
و این تصمیم احتمالی را عامل ایجاد رانتهای
گسترده برای عدهای خاص و متضرر شدن
سهامداران شرکتهای فوالدی معرفی کردند.
قالیباف اصل ،رییس وقت سازمان بورس
نیز در واکنش به این موضوع گفت :برخی از
تصمیمات احتمالی آتی در حوزه قیمت گذاری
و تعیین سقف رقابت برای محصوالت فوالدی در
بورس کاال حاکی از تکرار اقدامات اشتباه سال ۹۷
و دخالت در فرآیند ذاتی اقتصاد است.
اردیبهشتماه سال جاری نیز ،به دنبال افزایش
قیمت فوالد ،آخرین وزیر صمت دولت روحانی با
حضور در مجلس در پاسخ به انتقادات نمایندگان
درباره این موضوع ،علت افزایش قیمت فوالد را
افزایش قیمت جهانی و نوسانات نرخ ارز خواند
و گفت :افزایش قیمت گاز ،حمل و نقل و حقوق
کارگران در افزایش قیمت فوالد تأثیرگذار بوده
است.

Scientific-Cultural-Social Magazine
Esfahan Steel Company

پیشنهاد رزم حسینی برای کنترل وضعیت بازار،
تدوین طرحی برای قیمتگذاری این کاال بود که
واکنشهای زیادی را به دنبال داشت.
اما با پایان یافتن کار دولت دوازدهم این پرونده
نیز ناتمام ماند و حال با شروع به کار فاطمی امین،
وزیر صمت دولت جدید ،باید دید چه رویکردی
نسبت به بازار اتخاذ خواهد کرد.
در بازار فوالد چه میگذرد؟
در حال حاضر بازار فوالد بیش از هرچیزی
چشم به اخبار داخلی و خارجی دوخته است،
مذاکرات و قیمت دالر بخشی از تاثیرات بر قیمت
فوالد را بردوش میکشند .اما مهمتر از آن تاثیرات
تصمیمات داخلی سیاستگذار است که آینده
فوالد در کشور را مشخص میکند.
رویکرد وزیر جدید
فاطمی امین ،وزیر صمت دولت رییسی در
مردادماه سال جاری ،با تاکید بر اینکه به دنبال
قیمتگذاری دستوری نیست ،گفت :یکی از
موضوعاتی که با اولویت ویژه به آن خواهم پرداخت
موضوع بورس کاال است .به عنوان مثال وضعیت
سیمان ،مواد پتروشیمی و فوالد به صورت ویژه
بررسی خواهد شد .به نظر من در حال حاضر
ساختارها و قیمتها عادالنه نیست و برنامه داریم
که خیلی سریع این موارد را اصالح کنیم؛ به
خصوص در حوزه سیمان به سرعت مشکالت حل
خواهد شد.
ً
 21شهریور ماه نیز مشخصا درباره وضعیت
آینده بازار فوالد و تصمیم این وزارتخانه نیز گفت:
قیمت فوالد بر سایر محصوالت بازار و فضای روانی
بازار نیز اثرگذار است؛ در این حوزه سه راهکار
تعریف شده که طی سه ماه عملیاتی خواهد شد.
وزیر صمت اضافه کرد :در مهرماه رصد کامل
اطالعاتی از زنجیره فوالد را دنبال میکنیم تا تمام
تولیدات مقاطع فوالدی ،شمش و محصوالت در
سامانه جامع تجارت عرضه شود و رانتها و چند
قیمتی بودن فوالد از این طریق از بین برود.
وی افزود :در مرحله دوم ساختار بازار را اصالح
خواهیم کرد و تأثیر ابالغ قوانین و مقررات جدید را
در آبان ماه خواهیم دید و امضاهای طالیی تا این
زمان از بین خواهد رفت.
فاطمی امین تصریح کرد :در آذرماه نیز در
ساختار صنعت فوالد اصالح خواهیم داشت و به
سمت کاهش قیمت تمام شده حرکت میکنیم
تا رقابت سازندهای برای کاهش هزینهها در بازار
فوالد شاهد باشیم و بازار تحت تأثیر نوسانات ارزی

قیمتگذاری دستوری فوالد در سال گذشته ،بر هزینه تمامشده کاالهایی نظیر
مسکن و خودرو که در ساخت آنها فوالد استفاده میشود ،تأثیر مثبتی نداشت.
در این مدت ،مسکن و خودرو راه خود را رفتند و قیمت آنها با رشد باالیی همراه
شد ،درحالیکه تولیدکنندهها مجبور بودند فوالد را زیر نرخ بازار ،عرضه کنند.

نباشد.
همچنین مفتح ،قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و
تجارت در شهریورماه سال جاری با تاکید بر عدم
تاثیر قیمتگذاری دستوری در بازارهای مختلف
گفت :در کشور چندین سال است که تجربه
قیمت گذاری دستوری داریم ،این اقدام نه تنها
هیچ گاه منجر به ایجاد آرامش در بازار نشد بلکه
سبب افزایش مشکالت موجود در اقتصاد کشور
شده است.
وی ادامه داد :به نظر نمیرسد کسی در
کشور وجود داشته باشد که موافق قیمت گذاری
دستوری باشد بلکه قیمتها باید از طریق مکانیزم
عرضه و تقاضا تعیین شوند که بورس کاال تنها ابزار
برای انجام معامالت و تعیین قیمت دقیق و شفاف
است.
مفتح همچنین به برنامه وزارت صنعت ،معدن و
تجارت در دولت سیزدهم برای همکاری با بورس
کاال اشاره کرد و گفت :بارها در جلسات مختلف
تنظیم بازار ،صحبتهای متعددی برای استفاده
از بورس کاال به منظور عرضه محصوالت و کشف
قیمت کاالها مطرح شده است.
فوالد 10تومانی مجلس
علی نیکزاد ،نایب رییس مجلس طی ماههای
گذشته بارها موضوع ورود دولت به بازار فوالد و
کاهش قیمت آن تا زیر  10هزار تومان را مطرح
کرده و همچنین گفته بود در جلساتی که با وزیر
صمت و مسئوالن مربوطه در این حوزه برگزار
شده ،وزارت صمت نیز قول اجرای این برنامه را
داده است.
همچنین بنظر میرسد برخی نمایندگان
با عرضه فوالد در بورس مخالف هستند و این
درحالی است که به گفته کارشناسان ،تا ۱۰
سال پیش ،ما واردکننده فوالد بودیم اما به برکت
شفافیتی که در بورس کاال ایجاد شده و برای
صنعت فوالد سودآوری به همراه داشته است،
حاال ما یک صادرکننده بزرگ فوالد هستیم .به این
ترتیب ،تالش مجدد برای دستوری کردن قیمتها
در صنعتی که دهها هزار فعال و دستاندرکار
دارد ،قطعا راه به جایی نمیبرد و نه فقط برای

این صنعت ،که برای کلیت اقتصاد ایران هم
نگرانکنندهاست.
کارشناسان چه میگویند؟
موضع کارشناسان و فعاالن صنعت فوالد در این
حوزه همواره مشخص است .نه تنها در صنعت
فوالد ،بلکه در هر بازار یا بخش دیگری دولت نباید
ورود کند و مکانیزم بازار را برهم بریزد .قیمت یک
محصول را در اقتصاد عرضه و تقاضای آن مشخص
میکنند و تنها کاری که دولت باید انجام بدهد این
است که ثبات را برای اقتصاد به ارمغان بیاورد و
شرایطی را فراهم بکند تا بازار بتواند مسیر خود را
به درستی طی کند.
برای مثال بهادر احرامیان ،نایب رییس انجمن
تولید کنندگان فوالد در این رابطه گفته بود:
قیمتگذاری دستوری فوالد در سال گذشته ،بر
هزینه تمامشده کاالهایی نظیر مسکن و خودرو
که در ساخت آنها فوالد استفاده میشود ،تأثیر
مثبتی نداشت .در این مدت ،مسکن و خودرو راه
خود را رفتند و قیمت آنها با رشد باالیی همراه
شد ،درحالیکه تولیدکنندهها مجبور بودند فوالد
را زیر نرخ بازار ،عرضه کنند.
معضل تورم
نکتهای که بنظر میرسد برخی نمایندگان
مجلس از آن غافل هستند ،ریشه اصلی افزایش
قیمتها در کشور است .افزایش مستمر سطح
عمومی قیمتها طی سالهای گذشته که آن
را تورم مینامند ،ریشه در رشد نقدینگی دارد.
دولت برای ایجاد ثبات در کشور باید به سراغ ایجاد
اصالحات ساختاری در بودجه خود برود و از خلق
پول جلوگیری کند .اینگونه تمامی بازارها و نه تنها
بازار فوالد به تعادل میرسد و بلکه وضعیت سایر
بازارها را نیز عرضه و تقاضا تعیین خواهد کرد.
حال باید دید دولت جدید که تاکنون از
کنترل تورم و تراز کردن بودجه دولت و همچنین
خودداری از قیمتگذاری دستوری در بازارهای
مختلف صحبت کرده است ،آیا همین سیاست را
در بازار فوالد نیز دنبال خواهد کرد و به رویکردهای
اشتباهی که پیش از این دنبال شده بود پایان
خواهد داد؟
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تصمیمـــــی
بــــــــرای
شفـافشــدن
قیمـــتهـــا

تصمیمـــــیبـــــــرای
شفـاف شــدن قیمـــتهـا

بورس ساز و کاری است برای شفاف سازی
قیمتها و معامالت که وزارت صمت در دوره جدید
خود بیش از گذشته به دنبال استفاده از مزیتهای
این ابزار برای کنترل قیمت ها است .بورس میتواند
در تمامی زنجیرههای ارزش با شفافسازی
قیمتها به تامین مواد اولیه و کاهش واسطهگریها
کمک کرده و جو بازار را از تنش دور کند.
در این میان یکی از زنجیرههای ارزش که با
چالشهای زیادی در بحث تامین مواد اولیه مواجه
است و بارها وزارت صمت در تجربیات گذشته با
اجرای قیمتگذاری دستوری تالش بر کنترل
شرایط آن را داشت فوالد بود که متاسفانه این تصمیم
همیشه نافرجام ماند و تنها برخی حلقههای زنجیره
از آن سود بردند .در نتیجه بررسی شرایط نشان داد
ورود تمامی حلقهها به بورس کاال میتواند ناجی
صنعت فوالد شده و با شفافیت قیمتها ،توسعهای
متوازن را به همراه داشته باشد.
عدم عرضه برخی حلقهها در بورس و
قیمتگذاری دستوری تنها توانست حضور دالالن
را پر رنگ و بازار را با تنش همراه کند .از سویی دیگر
صنایع پایین دستی نیز در بسیاری از موارد مجبور
به تامین نیاز خود از بازار آزاد بودند.
حال وزارت صنعت ،معدن و تجارت پس از تجربه
عرضه کامل سیمان در بورس به سراغ فوالد رفت تا
بتواند با استفاده از این ابزار ،قیمتها در زنجیره
ارزش فوالد را هم تنظیم کند.
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بر این اساس مدیرکل دفتر صنایع معدنی با
ارسال نامهای به رؤسای سازمان صنعت ،معدن و
تجارت  ۳۱استان و جنوب استان کرمان ،خواستار
عرضه کل تولید واحدهای فوالدی مشتمل بر
شمش فوالدی شامل بیلت ،بلوم ،اسلب ،انواع ورق،
میلگرد ،کالف ،تیرآهن ،ناوادانی لوله ،پروفیل و ...
در بورس کاال شد.
در این نامه تاکید شده است که "در صورت اجرا
نشدن این موضوع ،واحدهای تولیدکننده محصول
فوالدی مجاز به خرید شمش فوالدی از بورس کاال
نخواهند بود".
بر این اساس ،نهم شهریور ماه بود که وزرات
صمت در ابالغیهای به رؤسای سازمان صمت ۳۱
استان اعالم کرد که خرید و فروش سیمان خارج از
بورس کاال ممنوع است و دو هفته پس از آن همه
سیمان تولیدی کشور در بورس کاال معامله شد.
با چنین تصمیمی صنعت فوالد در بخش تامین
مواد اولیه می تواند به ثبات و آرامش برسد .اما
همچنان کنترل بر عرضه به صورت کامل از نکاتی
است که باید مورد توجه وزارت صنعت ،معدن و
تجارت قرار بگیرد.
البته برخی از فعاالن بخش معدن معتقدند،
ورود به بورس نیازمند صرف زمان بوده و بهنوعی
با پروسهای پیچیده همراه است؛ چه لزومی دارد
تمامی محصوالت در بورس باشد باید بازار آزاد بوده
تا واحدهای تولیدکننده از نظر قیمت تحت فشار

قرار نگیرند.
برخی اعتقاد دارند با آزاد شدن بازار ،واحدها به
دنبال تولید بیشتر برای افزایش عرضه خواهند بود
و همین موضوع به پویا شدن معادن کمک خواهد
کرد.
اما در پایین دست این زنجیره بیان میکنند،
با افزایش عرضه ،تقاضای بیشتری پاسخ داده
میشود و متقاضی بدون محصول از بورس کاال
ی بودن قیمتها
خارج نمیشود .در نتیجه از رقابت 
کاسته میشود.
همیشه صنایع پاییندستی این درخواست را
داشتند که واحدهای باالدستی نیز تمام محصول
خود را در بورس عرضه کنند؛ اما واحدهای یاد شده
بر اساس دالیلی که داشتند همواره از اجرای این
کار امتناع میکردند.
در حال حاضر با توجه به اینکه همه دولتها
دوست دارند کاالهای مورد نیاز مردم را به
قیمتهایی پایین تر از قیمت قبل به دست مردم
برسانند ،تاکید دارند محصوالت فوالدی نیز مانند
مواد اولیه در بورس عرضه شود.
حال که وزارت صمت بر این موضوع تاکید دارد
باید ابزارهای نظارتی خود را تقویت کرده و تعیین
قیمت را به بازار بسپارد تا تولیدکننده و مصرف
کننده در بازاری آرام ،نیازهای یکدیگر را پاسخ داده
و دامنه فعالیت دالالن محدود تر شود.
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مقداد ملکی،مدیرعامل شرکت کاوشگران صنایع معدنی راشا:

کنترل ز� ج
ن��یره � تام�ین ،رکن � تول�ید � پا�یدار است
موضوع تامین پایدار مواد اولیه برای همه

هزینه تمام شده تامین مواد اولیه.

تولیدکنندگان یک مساله اساسی و حیاتی است،

همان طور که اشاره شد باطلههای معدنی

امروزه شرکت ها برای تولید پایدار  ،کنترل «زنجیره

بر اساس فناوریهای قدیمی به عنوان ماده

تامین» را دستور کار خود دارند .به این معنا که یک

اولیه محسوب نمیشدند ،اما امروزه میتوان با

شرکت تولیدی برای حفظ مزیت و همچنین تامین

فناوری جدید از آنها بهرهبرداری کرد که نقش

با کیفیت و کمیت مناسب و پایدار مواد اولیه و سایر

شرکت های دانش بنیان در این حوزه می تواند

قطعات مصرفی باید زنجیره تامین را شناسایی و

تاثیرگذار باشد .همچنین معادن «هماتیتی یا غیر

کنترل کند تا در شرایط مختلف قابلیت تامین را از

مگنتیت» که اکنون در زنجیره تولید سیمان قرار

دست ندهد.

دارند و هنوز به طور جدی وارد زنجیره تولید فوالد

در صنایع فوالدی این قضیه از حساسیت بسیار

نشدهاند یکی دیگر از نقاطی است که شرکت های

باالتری برخوردار است زیرا هر دقیقه تولید به

پژوهشی و دانش بنیان می توانند با حضور مؤثر

معنای تامین خوراک صنایع پایین دستی فوالد

خود،محاسبات سنگ آهن کشور را تغییر دهند.

و همچنین ارتقاء ارزش آفرینی شرکت به شمار
میآید و لذا باید با هوشمندی بیشتری به فکر حفظ
و توسعه زنجیره تامین باشند.
با این مقدمه حداقل دو نقش اساسی برای
شرکتهای دانش بنیان و استارتاپها در تامین
پایدار مواد اولیه میتوان در نظر گرفت:
الف) نقش آفرینی فعال در تعریف ،مکانیزه کردن
فرآیند تامین و رصد زنجیره آن است .استارتاپها و
شرکتهای دانش بنیان میتوانند با نوشتن و توسعه
نرم افزارها و سخت افزار مورد نیاز ،زنجیره تامین را
مکانیزه نموده تا شرکت ها کنترل آن را با سهولت
بیشتری در دست داشته باشند و در تامین مواد
اولیه به ثبات بهتری دست پیدا کنند .ب ) در طول
زنجیره تامین مواد اولیه صنایع فوالدی ،شامل مواد
اصلی،افزودنی ها و قطعات مصرفی مهم و هزینه
بر و  ...در مواردی که وابستگی به خارج از کشور
بیشتر وجود دارد و یا تامین آن با سختی انجام
میشود و یا در آینده محدودیتهایی برای آنها
میتوان متصور بود ،نقش شرکتهای دانش بنیان
بیش از پیش پر رنگ می شود و همکاری تنگاتنگ
میان مراکز پژوهشی و دانشگاهی با بخش صنعت
بسیاری از این نیازمندی ها را برطرف می سازد.
در اجرای نقش دوم که نقش بسیار مهم و اساسی
است می توان از تجربه سایر کشورها استفاده نمود.
امروزه در بسیاری از معادن و صنایع معدنی جهان

استارتاپها و
شرکتهای دانش بنیان
میتوانند با نوشتن و
توسعه نرم افزارها و
سخت افزار مورد نیاز،
زنجیره تامین را مکانیزه
نموده تا شرکت ها
کنترل آن را با سهولت
بیشتری در دست
داشته باشند و در تامین
مواد اولیه به ثبات
بهتری دست پیدا کنند.
حضور استارتاپها و شرکتهای دانش بنیان به
جزء جدایی ناپذیر آنها تبدیل شده است ،این تجربه
میتواند الگوی مناسبی برای توسعه شرکتهای
دانش بنیان در زنجیره ارزش تولید فوالد باشد.
کسب دانش و یا توسعه فناوری جهت استفاده از
معادن کم عیار آهن و یا روشهای اقتصادی فرآوری
باطلههای معادن و صنایع فوالدی ،تولید مواد
افزودنی با کیفیت ،تولید و یا افزایش عمر قطعات
مصرفی کلیدی و هزینه بر و موارد مشابه می تواند
رسالت اصلی شرکت های دانش بنیان و استارتاپ
ها در این حوزه باشد.در مجموع نقش شرکت های
دانش بنیان می تواند به این صورت مطرح شود:
توسعه تکنولوژی به منظور تامین پایدار و کاهش

در افق چشمانداز  ۱۴۰۴تولید  ۵۵میلیون تن
ی شده است .به اعتقاد کارشناسان،
فوالد پیشبین 
اگر قرار باشد به این میزان از تولید برسیم ،ذخایر
شناسایی شده سنگآهن کشور فقط پاسخگوی
 ۱۴سال پس از افق چشمانداز خواهد بود ،به
همین ترتیب با دستیابی به تولید قطعی حدود ۴۵
میلیون تنی ،ذخایر سنگآهن فقط بین  ۱۷تا ۱۹
سال دوام خواهند آورد که این مسأله نیاز اساسی
کشور به تامین سنگ آهن را در آینده نزدیک نشان
می دهد و بر لزوم حضور پر رنگ شرکت های دانش
بنیان برای تامین پایدار مواد اولیه صنایع فوالدی
تایید می کند.
اکنون متوسط عمق اکتشافات معدنی در کشور
حدود  ۲۰متر است،درحالی که متوسط جهانی
این رقم  ۱۵۰متر و در کشورهای پیشرو تا بیش
از یکهزار و  ۵۰۰متر است بنابراین اکتشاف هم
حوزه متفاوت و مجزایی است که جای استارتاپها
و شرکت های دانش بنیان در آن به درستی حس
میشود .این شرکت ها با علم روز و فناوریهای
جدید در این عرصه به تامین مواد اولیه صنایع
فوالدی کمک شایانی می کنند.
امید است با همکاری بیشتر و اعتماد متقابل
بین دو بخش صنعت ومعدن و شرکت های دانش
بنیان و مراکز پژهشی شاهد تامین پایدار مواد اولیه
بر پایه تکنولوژی روز باشیم.
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ماهنامه فوالد به بهانه روز ملی صادرات بررسی کرد:

معدن و صنایع معدنی جایگزینی مناسب برای توسعه صادرات غیرنفتی کشور

کم شدن سهم نفت از سبد صادراتی ایران
نرگس قیصری

از سال  1376بیست و نهم مهر ماه با تصویب
شورای فرهنگ عمومی كشور ،به عنوان روز ملی
صادرات تعیین شد تا بیانگر عزم و اراده ملی
در مجموعه دولت و مردم برای توسعه صادرات
غیرنفتی و درنتیجه توسعه اقتصادی كشور باشد.
در این میان نقش معدن و صنایع معدنی به عنوان
گزینههای اصلی برای جایگزینی صادرات نفت،
توانسته است موفقیتهای بسیاری را به ثبت
برساند؛ البته در شرایط فعلی نیز با افزایش قیمت
محصوالت معدن و صنایع معدنی در بازارهای
جهانی و افزایش نرخ ارز در کشور را میتوان مزید
بر علت دانست تا راه برای توسعه و باالرفتن میزان
صادرات غیرنفتی کشور هموارتر شود.
به گزارش ماهنامه فوالد ،جایگاه ایران در تجارت
بینالملل کجاست؟ طبق آخرین اطالعات منتشر
شده ،ایران در جایگاه  23اقتصاد جهان قرار گرفته
و این درحالیست که طی  2سال اخیر به دلیل
افزایش میزان تحریمهای بینالمللی صادرات
اصلی کشورمان (نفت) رو ب ه کاهش رفته است.
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کاالیی که تاکنون بیشترین نقش را در توسعه
صادرات ایران داشته و طی سالهای طوالنی بخش
عمدهای از درآمد ارزی کشور را به خود اختصاص
داده نفت بوده است؛ این در حالیست که با توجه به
رویکرد کشورهای ابرقدرت و توسعه یافته در جهان
همچون آمریکا که همواره در تالش برای تحت فشار
قراردادن اقتصاد ایران بوده و تحریمهای متعددی
را بر علیه ایران بسیاری از صنایع و محصوالت
داخلی وضع کرد و نفت نیز جزو لیست تحریمها
قرار گرفت .اما سیاستهای وضع شده در ایران در
راستای اقتصاد مقاومتی که این روزها را پیشبینی
کرده بود ،تالش برای حرکت به سمت اقتصاد
غیرنفتی را در پیش گرفت تا اینکه کشور با تولید
محصوالت استراتژیک و مورد نیاز دیگر کشورها،
کمکم از اقتصاد غیرنفتی فاصله بگیرد.
نقش معدن در توسعه صادرات
در این میان بخش معدن و صنایع معدنی
همواره به عنوان یکی از مزیتهای اصلی و
جایگزین مناسب برای صادرات غیرنفتی مورد

توجه مسئوالن اول کشوری قرار گرفت و تالش
دولت برای جایگزینی معدن به جای نفت در حوزه
صادرات شدت بیشتری پیدا کرده است؛ تا جاییکه
در سال گذشته با تکیه بر درآمدهای حاصل از
صادرات محصوالت صنایع معدنی ،ارز مورد نیاز
برای کاالهای اساسی کشور تامین شد.
نظر وزیر صمت درباره صادرات چیست؟
در دولت سیزدهم نیز سیدرضا فاطمی امین
وزیر صنعت ،معدن و تجارت بر این باور است که با
لکوموتیو صادرات باید چرخ اقتصاد را به حرکت در
آورد .چراکه بسیاری از تولیدات کشور دیگر تقاضای
داخلی ندارند و الزم است تا تقاضای خارجی برای
بخشهایی از تولیدات داخلی که بیش از نیاز بازار
است شکل گیرد.
چهار محور اصلی وظایف دولت در قبال
صادرکنندگان شامل اولویتگذاری ،تنظیمگری،
تسهیلگری و نظارت است و امسال صادرات کشور
باید حداقل به  40میلیارد دالر برسد و در شش
ماهه دوم امسال  5میلیارد دالر بیش از مدت مشابه
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سال قبل باید صادرات صورت گیرد.
نکته قابل تامل درخصوص محقق ساختن
اهداف یادشده در بخش صادرات ،نوع رفتار و
سیاستهای تبیین شده از سوی این وزارتخانه
است؛ تسهیل و نظارت بر روند صادرات مهمترین
موضوع است که خوشبختانه در دستور کار دولت
نیز قرار گرفته است.
چرا وزیر صمت در روز ملی صادرات نیز اعالم
کرد که سال آینده صادرات حداقل به  45میلیارد
دالر خواهد رسید که تقریبا با نیاز ارزی کشور تراز
است.
سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت ،معدن و
تجارت نیز در حاشیه نشست فعاالن حوزه صادرات
با رئیس جمهور که به مناسبت روز ملی صادرات
برگزار شد به مباحث مظرح شده در این زمینه اشاره
کرده و گفته بود :یکی از بحثها مربوط به موضوع
تسهیل تجاری بود که ما نیز در دو ماه گذشته 26
مورد از موانع را شناسایی کردیم که از جمله آن
بازگشت مالیات بر ارزش افزوده بود که حل شده
است.
به گفته وی ،رئیس جمهور دستور داده است که
قوانین بازنگری شود و در مواردی که موانع صادرات
وجود دارد حل و فصل شود.
همچنین فاطمی امین گفته بود :صادرات قابل
توجهی دارد و بخشی از آن در پتروشیمی و فلزات به
نوعی خام فروشی است و با تاکید رئیس جمهور بر
تکمیل زنجیرههای پایین دستی که برای ما اشتغال
و ارزش افزوده ایجاد میکند ،قرار بر این شده است
که از خام فروشی جلوگیری شود.
الزم به گفتن است که تجارت بینالملل که
صادرات بخشی از آن است برای کشور بسیار
پراهمیت بوده و این موضوع فقط ابعاد اقتصادی
نداشته بلکه ابعاد فرهنگی ،سیاسی و امنیتی را نیز
در برمیگیرد و باید ترتیب صادرات را اصالح شود.
فاطمی امین بابین اینکه امسال حدود 40
میلیارد دالر صادرات خواهیم داشت گفته بود:
هرچند ترکیب این میزان صادرات نفتی نیست ،اما
بخشی مربوط به کاالهای نیم ساخته است که امید
میرود در سال آینده نیز مبلغ صادرات را افزایش
دهیم و به سمت صادرات کاالهای دانش بنیان
حرکت کنیم.
وی گفته بود که سال آینده صادرات را حداقل به
 45میلیارد دالر خواهیم رساند که تقریبا با نیاز ارزی
کشور تراز است و اگر بتوانیم سال آینده  5میلیارد
دالر دیگر به صادراتمان اضافه کنیم ،میتوان گفت

در یک وضعیت متعادل ارزی قرار میگیریم؛ البته
با این تاکید که به سمت صادرات کاالهای دانش
بنیان و کاالهای ساخته شده رفته و کمتر مواد پایه
پتروشیمی و فوالد خام را صادر کنیم.
نگاهی بر بازار جهانی صادرات
دراینجا بهتر است گریزی بر روند بازار جهانی
محصوالت فوالدی از شمش گرفته تا میلگرد و
تیرآهن و انواع ورقهای فوالدی داشته باشیم.
محصوالتی که در ایران به تولید میرسند و اکنون
در بازارهای جهانی در بهترین شرایط قیمتی
خود بسر میبرند؛ افزایش قیمت شمش فوالد و
محصوالت نوردی در این برهه از زمان که با کنترل
ویروس کرونا در جهان همراه شده و اقتصاد و
صنایع بزرگ کشورهای پیشرو در این حوزه را بیش
از پیش به سمت جلو میراند ،موقعیت خوبی پیش
روی تولیدکنندگان ایران قرار داده تا با صادرات
برنامهریزی شده نسبت به این امر اقدام کرده و
در نهایت ارزآوری قابل قبولی برای کشور داشته
باشند.
توجه مجلس به مساله صادرات
البته همراهی وزارت صمت به عنوان یکی
از شاخههای اصلی دولت (قوه مجریه) در کنار
حمایت مجلس شورای اسالمی (قوه مقننه)
میتواند راه را بیش از پیش برای صادرکنندگان
هموار سازد .چراکه رئیس کمیسیون اقتصادی
مجلس شورای اسالمی نیز در آخرین صحبتهای
خود در زمینه صادرات به نقش بخش خصوصی
و مطالبات فعاالن این بخش اشاره کرده و ایجاد
ثبات در دستورالعملها و آییننامههای مرتبط
با بخش خصوصی فعال را یکی از مطالبات

اصلی بخش خصوصی عنوان کرده و گفته است
انطباق فعالیت بخش خصوصی با تغییر مکرر
دستورالعملها کار سختی است و ایجاد ثبات در
قوانین ،دستورالعملها و آییننامههای مجموعه
متولیان این حوزه در یک بازه زمانی مشخص ،مثال
یک ساله ،امر مهم و ضروری بنظر میرسد.
وی در ادامه صحبتهای خود تعیین تکلیف
تعهدات صادرکنندگان در سنوات گذشته را یکی
دیگر از خواستههای بخش خصوصی دانست و
تصریح کرد :این موضوع به ویژه برای صادرکنندگان
خوشنام باید مورد توجه قرار گیرد و الزم است کمک
کنیم تا صادرکنندگان خوش نام از محدودیتهای
ناشی از آن خارج شوند.
در کنار موارد یاد شده ،توجه به شرایط به وجود
آمده برای صنایع فوالدی کشور به عنوان گزینه
اصلی برای توسعه صادرات غیرنفتی کشور ،الزم و
ضروری به نظر میرسد .مواردی مانند حمایت و
حتی گذاشتن مشوقهای صادراتی در کنار تسهیل
قوانین و ایجاد فضا و محیط مناسب برای تولید
هرچه بهتر محصوالت با کیفیت ( تامین انرژی
مورد نیاز همچون برق ،گاز و آب) میتواند لکومتیو
صادرات این بخش را با سرعت بیشتری بیشتری به
حرکت درآورد.
سخن آخر...
توسعه صادرات در شرایطی که ایران در جنگ
اقتصادی قرار گرفته است  ،اما خوشبختانه عملکرد
شرکتهای بزرگ صنعتی و معدنی طی این دوران
توانسته است تا حدود زیادی فشارهای ناشی از
تحریم و کاهش صادرات دیگر کاالهای ایرانی را
کمرنگ کند.
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کشورهای توسعه یافته به سرعت در حال جدا
کردن خود از گردونه ی تولید فوالدهای معمولی

داریوش میرزا باقریان ،مدیرگروه تکنولوژی شرکت مهندسی بین المللی فوالد تکنیک:

تولید فوالدهای خاص،

و تجاری ()Merchant Bar Quality-MBQ
و جایگزینی آن با فوالدهای خاص یا ( SBQ-
 )Special Bar Qualityمیباشد .به گونهای که زیر
بنای توسعههای فناوری ،منابع انسانی ،سرزمینی

نیازمند تدوین منشوری هدفمند است

و فراسرزمینی در بیشتر این کشورها بر مبنای
توسعه فوالد ،آن هم فوالدهای خاص بسته شده
است.
یکی از بارزترین و نام آشنا ترین این کشورها،
ژاپن است که اندکی زودتر از ایران وارد عرصه تولید
فوالد شد .این کشور را در زمینه فوالد می بایست
یک کشور فاقد مزیت معرفی کرد .ژاپن کشوری
عاری از منابع معدنی مورد نیاز برای تولید فوالد و
تهی از منابع نفت و گاز است و همچنین سرزمین
انواع زلزلهها می باشد ضمن اینکه جزء کشورهایی
است که باالترین دستمزد منابع انسانی و تامین
اجتماعی را دارد .ژاپن سالیانه بیش از یکصد
میلیون تن فوالد کیفی تولید می کند و حداقل نیاز
خود به فوالد های ساختمانی را نیز از کشورهایی
نظیر چین ،ترکیه و ...وارد می کند.
قطب نمای تولید در ژاپن به سمت فوالدهای
کیفی تنظیم شده است
توسعه فوالد های کیفی و با ارزش افزوده باال
و تولید بر مبنای فوالدهای خاص به گونهای در
کشور ژاپن نهادینه شده که صنعت لوازم تصویری و
حتی لوازم خانگی که زمانی به عنوان اولین هدف
توسعه در این کشور بود ،به کشورهای دیگرمنتقل
شده و توسعه کیفی و تکنولوژیکی فوالدها در
داخل این کشور ،جای چنین محصوالتی را گرفته
است .ضمن اینکه با توجه به کمبود فضای مناسب
و همچنین کمبود نیروی کار ارزان در یکی دو
سال اخیر ،ژاپن در حال توسعه صنعت فوالدهای
ً
پیشرفته و کامال تحت کنترل خود به لحاظ
تکنولوژیکی در کشورهای مجاورش مانند ویتنام،
آمریکا ،کانادا ،تایلند و ...میباشد.
برای روشن شدن بهتر موضوع میتوان به
شرکتهایی مانند هیتاچی  Hitachiو یا سانیو
 Sanyoاشاره کرد که در دوران نه چندان دور و
در واقع بسیار نزدیک تولید کننده لوازم صوتی،
تصویری بودند ،اما امروزه تولید کننده خاص ترین
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فوالدهایی کیفی ژاپن هستند و بخش مهمی از
اقتصاد این کشور را از طریق تولیدچنین فوالدهایی
به عهده گرفته اند.
در واقع ژاپن از صنایع ناپایدار و در حال تغییر
و تحول شگرف مانند صوتی،تصویری به صنایع
زیربنایی مانند فوالد ،مس و محصوالت با ارزش
افزوده بسیار باالی ساخته شده از این فلزات
تغییرجهت داده است.
در حال حاضر صددرصد ظرفیت۱۰۰میلیون
تنی داخل کشور ژاپن و همچنین ظرفیتهای
فرا سرزمینی مانند مشارکت  Sumitomoژاپن و
 Nipponژاپن درتولید فوالد خاص در ویتنام ،یا
مشارکت  Nipponژاپن و  Arcelorاروپا در تولید
فوالد خاص در آمریکا و یا مشارکت  Sumitomoژاپن
با  SeaHکره جنوبی در تایلند به تولید فوالدهای
صنعت فورج و کله زنی سرد و توسعه فوالدهای
 SBQو فوالدهای ضد زنگ و ...اختصاص داده
شده است.
مزیت های کشور را ارزان نفروشید
در مقابل و درمقایسهی این حجم عظیم از

عدم مزیت تولید فوالد در کشور ژاپن و همچنین
کشورهای مجاور آن با کشور پهناور ایران ،به
روشنی میتوان دریافت ایران دارای عظیم ترین
منابع انرژی ،نیروی انسانی تحصیل کرده و در
حال پیرشدن و بدون شغل و یا ناپایداری اشتغال
و در حال مهاجرت ،دارای منابع معدنی عظیم و
دسترسی به منابع سایر کشورهای مجاور خود نظیر
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افغانستان ،دارای سرزمینی وسیع با پراکندگی
جمعیت فراوان جهت توزیع ظرفیت فوالد و توسعه
آن در کنار شهرهای کوچک می باشد .به عبارتی
ایران سرزمین مزیت هاست که متاسفانه در حال
پیدا کردن مشتریان خارجی با نازلترین قیمت
فروش برای نفت  ،گاز و  ...می باشد .به طور کلی
می توان گفت ایران ،در حال فروش منابع معدنی
و یارانه های انرژی به شکلهای مختلف به سایر
کشورها است.
به این ترتیب ،متاسفانه بیلبوردهای تبلیغاتی
اکثر شهرهای کوچک و بزرگ مملو از تبلیغات
کاریابی در کشورهای دیگر برای نیروی انسانی
نجیب ،پاک و جوانی شده است که به انگیزه زندگی
بهتر مهاجرت میکنند .متاسفانه تمامی منابع
فعلی به صورت رو سطحی و به زودی زیرسطحی
در حال تبدیل شدن به محصوالت خام با حداکثر
سرعت صادرات و با کمترین ارزش افزود ه در دیگر
کشورها برای تولید فوالدهای خاص است.
ایران در تولید فوالدهای خاص با هیچ
چالشی به جزء چالش مدیریت مواجه نیست
در نهایت متاسفانه مردم تمامی شهرهای
کوچک ایران برای اشتغال در شهرهای بزرگتر
ساکن میشوند و از آنجا به کشورهای بیگانه
مهاجرت میکنند .به عبارت سادهتر ایران در تولید
فوالدهای خاص با هیچ چالش خاصی به جزء
چالش مدیریت مواجه نیست.
ایران باید منشور توسعه فوالد را ایجاد و به نحوی
ً
آن را تدوین نماید که طی یک دوره مثال دو یا سه
ساله ،صادرات فوالدهای نیمه تمام و معمولی
ممنوع شود .از سوی دیگرتمامی تکنولوژیهای
انتخابی و ارتقاء در تولید فوالد فعلی و به طور کلی
سیاستهای صنعت فوالد باید به نحوی باشد که
معیار صادرات و تولید فوالد استانداردهای صنایع
مختلف مانند خودروسازی ،صنایع جهانی،
دفاعی ،نیروگاهی ،صنایع غذایی ،بهداشتی ،نفتی
و پتروشیمی در باالترین سطوح بین المللی باشد.
به عبارتی هر یک واحد آهن اسفنجی حداقل
می بایست فوالدی با بیش از پنج واحد ارزش
افزوده در مرحله اول تولید کند و پس از یک دوره
ً
مثال پنج ساله مطابق با کشورهای توسعه یافته
مجوز صادرات بگیرد (هم اکنون در معیارهای

کشورهای پیشرفته این عدد تا بیش از  ۵۰۰واحد

کشورهایی نظیر ژاپن ،آلمان ،اتریش ،آمریکا و...
ً
به گونه ای است که در این کشورها تقریبا از هر
َ
یک تن و اندی قراضه یا اسفنجی تا بیش از ده

دیگر باید از ورود تکنولوژی های مغایر با چنین

مرحله فرآوری و ارزش افزوده در ایستگاههای

منشور فوالدی جلوگیری شود و یا آن ارتقاء در

متوالی تولید و فرآوری تا رسیدن محصول به دست

فوالدسازیهای فعلی انجام نشود .بدیهی است

مصرفکننده نهایی وجود دارد.

ارزش افزوده نسبت به قراضه و یا آهن اسفنجی
در حال تولید با حجم انبوه می باشد) .از سوی

پس از مدت زمانی مشخص و با توجه به این حجم

هر یک میلیون تن فوالد در این کشورها تا بیش

مزیت سرزمینی ایران می بایست پیشرو در امر

از  7الی 10میلیون تن جابجایی و ترانزیت به مقصد

سیاست گذاری صنعت فوالد حداقل در عرصههای

کارخانجات پایین دست و ایجاد ارزش افزودههای

صاحب مزیت باشد .فراموش نشودکه ایرانیان بیش

صدها برابری را در این کشورها تجربه میکند.

از  ۱۵۰۰سال قبل از میالد مسیح از تغییر فرم

به طور اجمالی ایران وسیع ،نیازمند تدوین
ً
منشور فوالدی با هدف افزایش ظرفیت به مثال

تولید میکردند و مرکز داد و ستد اینگونه مصنوعات

یکصد میلیون تن طی پنج سال آینده و توسعه مداوم

بودهاند.

و تکنولوژیکی آن برای همیشه است .و تا مادامی که

فلزات سیم های دوخت و دوز ،البسه را در جهان

فوالد بصورت انبوه در این کشور و برای کاربردهای
وزارتخانههای کشور ،مراکز هماهنگ
اقتصادی باشند

خاص جهانی تولید شود تمامی تکنولوژیهای روز
مانند اتوماسیون پیشرفته ،برق قدرت ،شیمیایی

در این راستا هماهنگی کامل و تدوین منشور

و روانکارها ،تصفیه پساب و پسماند داری مدرن،

میان وزارتخانههای صمت ،نفت ،اقتصاد و...

طراحی و ساخت قطعات ،توسعه علوم پایه و کلیه

جهت نیل به این اهداف راهگشاست .وزارتخانه

صنایع درگیر بابیش از یکصد نوع تنوع صنعتی به

های این کشور عظیم با مردمانی نجیب میبایست

لحاظ سرمایهگذاری زیربنایی توجیه پذیر خواهد

مراکز هماهنگ اقتصادی در این زمینه باشند

شد و این همان امنیتی است که کشورهای توسعه

تا بتوانند تامین مواد اولیه صنایع روز دنیا را به

یافته برای خود ایجاد نموده اند و سرنوشت دیگر

گونهای به امنیت ایران گره بزنند تا هر کشوری که

کشورها در گرو رفاه و ثبات این کشورها می باشد.

قصد تعرض به این سرزمین را داشت ،نگران افول

به عبارتی نیاز است ،ایران در اولین مرحله بهترین

اقتصاد جهانی و افت سهام بازارهای جهانی شود.

کشورها را سرلوحه قرار داده و پس از مدت زمانی

به همین دلیل است که سیاست گذاریهای

خود سیاستگذار بین المللی این عرصه باشد.
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نصیر ضوئی ،مدیر فروش و توسعه کسب و کار شرکت دانیلی پرشیا:

تاثیر تحریم ها بر صنعت و بازار فوالد ایران

قراردادهـای بسـیاری از پروژههـای فـوالدی بـا شـرکتهای
اروپایـی صاحـب تکنولـوژی بعد از برجام امضاء شـده اسـت که در
آن زمـان نـرخ ارز بـه نسـبت امـروز قابل مقایسـه نیسـت و اگر این
پـروژه هـا در زمان خودش شـروع شـده بود ،نهایتا  5-3سـال بعد
به بهره برداری می رسـید و سـود بسـیار زیادی هم از نظر سـرمایه
گـذاری و هـم از نظـر ارزآوری حاصـل از صـادرات محصـوالت آنهـا
نصیب کشـور میشـد.

تاثیر تحریم ها بر صنعت و بازار فوالد ایران را باید از
چند بعد تحلیل و بررسی نمود.
 .1سرمایه گذاری و تامین مالی
 .2انتقال تکنولوژی و ماشین آالت و تجهیزات
 .3واردات اقالم استراتژیک صنعت فوالد
 .4صادرات و واردات محصوالت فوالدی
 .5حمل ،لجستیک و بیمه
مقدمه
در یک دهه گذشته شدت تحریم ها و تاثیر آن بر
صنعت فوالد ایران بیشتر از  3دهه قبل بوده است.
بیشترین اثرپذیری تحریم ها بر فاینانس خارجی،
سرمایه گذاری مستقیم خارجی ( )FDIو انتقال
تکنولوژیهای روز دنیا به صنعت فوالد ایران میباشد.
اگر بخواهیم تاثیرگذاری تحریم ها را با در نظر گرفتن
سند چشم انداز صنعت فوالد در افق  1404تحلیل
و بررسی کنیم ،ضرر و زیان حاصل از تحریمها در
بخشهای مرتبط به اجرای طرح ها و پروژهها و
همچنین سرمایه گذاری و تامین مالی بیشتر به چشم
می خورد.
سرمایه گذاری و تامین مالی
یکی از ملزومات اساسی و حیاتی برای ایجاد
واحدهای تولید محصوالت فوالدی ،سرمایه گذاری
و تامین مالی ارزان قیمت با نرخ بهره پایین و باز
پرداخت بلند مدت می باشد .با توجه به افق 1404
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صنعت فوالد و برای رسیدن به هدف  55میلیون
تن فوالد خام ،نیاز به سرمایه گذاری و تامین مالی
میباشد .در صورتی استفاده از منابع مالی خارجی
در قالب فاینانس و خطوط اعتباری خارجی توجیه
ً
پذیر است که ،اوال پروژه مورد نظر در صنعت فوالد
ً
ً
ترجیحا صادرات محور باشد و دوما نرخ برابری ریال
در مقابل ارزهای بین المللی تضعیف نشود .بعد از
برجام بسیاری از پروژه های صنعت فوالد کشور برای
استفاده از منابع تامین مالی خارجی برنامهریزی
کرده بودند و اگر تحریمهای صنعت فوالد اتفاق
نیفتاده و همچنین ارزش ریال هم کاهشی نشده بود،
بسیاری از این طرحها به اجرا میرسید و در پیشرفت
برنامهریزی پروژههای صنعت فوالد بر اساس سند
چشمانداز برای رسیدن به هدف تولید  55میلیون
تن فوالد خام اختالل بوجود نمی آمد .متاسفانه یکی
از تاثیرات اساسی تحریمها بر صنعت فوالد ایران
جلوگیری از ورود سرمایه گذاران خارجی و همچنین
جلوگیری از استفاده فاینانسهای خارجی بوده
است.
انتقال تکنولوژی ،ماشین آالت و تجهیزات
از بعد انتقال تکنولوژی ،ماشین آالت و تجهیزات،
تحریم ها باعث شده است که بسیاری از شرکتهای
اروپایی صاحب تکنولوژی و نام آشنای صنعت فوالد،
بازار ایران را ترک کنند و بخش عمده ای از پروژههای

صنعت فوالد متوقف شده است و یا با کندی پیش
میرود .اگر توقف و تاخیر در انجام پروژههای صنعت
فوالد را بررسی کنیم ،به این نتیجه خواهیم رسید
که تا سال  1404امکان دستیابی به ظرفیت 55
میلیون تن فوالد خام امکانپذیر نخواهد بود و در
خوشبینانهترین حالت به  45میلیون تن فوالد خام
دست خواهیم یافت.
ذکر یک نکته ضروری است که قراردادهای
بسیاری از پروژههای فوالدی با شرکتهای اروپایی
صاحب تکنولوژی بعد از برجام امضاء شده است که
در آن زمان نرخ ارز به نسبت امروز قابل مقایسه نیست
و اگر این پروژه ها در زمان خودش شروع شده بود،
نهایتا  5-3سال بعد به بهره برداری می رسید و سود
بسیار زیادی هم از نظر سرمایه گذاری و هم از نظر
ارزآوری حاصل از صادرات محصوالت آنها نصیب
کشور میشد .تاخیرات و توقفات ناشی از تحریم ها
در اجرا و پیشرفت پروژه های فوالدی ،یکی دیگر از
ضرر و زیانهای ناشی از تحریم ها برای پیکره صنعت
فوالد کشور می باشد.
با فرض اینکه امروز تحریم ها لغو شود و پروژههای
فوالدی متوقف شده با همان پیمانکاران خارجی
مجددا شروع بکار کنند و حتی فاینانسهای خارجی
هم برقرارشود ،به دلیل نرخ برابری ریال در مقابل
یورو و دالر ،قیمت تمام شده پروژه ها بطور شگرفی
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بیشتر از قیمت تمام شده در  5سال گذشته است و
بازپرداخت اقساط فاینانس های خارجی هم بسیار
پر ریسک میباشد( .به دلیل افزایش احتمالی قیمت
ارز در سالهای آینده) در صورتی استقراض خارجی
توجیه پذیر است که ،بیش از  90درصد محصوالت
فوالدی مجموعه هایی که از فاینانس خارجی استفاده
میکنند صادر شود و از محل ارز حاصل از صادرات
آنها بازپرداخت فاینانس خارجی صورت پذیرد.
واردات اقالم استراتژیک صنعت فوالد
یکی دیگر از تاثیرات تحریم بر صنعت فوالد ایران،
مرتبط به تامین الکترود گرافیتی می باشد .از آنجاییکه
که الکترود گرافیتی یکی از استراتژیک ترین اقالم
صنعت فوالد می باشد و بدون آن عمال تولید فوالد
از روش کوره قوس الکتریکی امکانپذیر نخواهد بود.
تحریم ها موجب شده است که الکترود گرافیتی با
کیفیت های باال به ایران فروخته نشود یا کمتر فروخته
شود .همچنین تامین کنندگان الکترود گرافیتی
قیمتهای بسیار باالیی را به فوالدسازان ایرانی
پیشنهاد میدهند .الزم به ذکر است وقتی الکترود
گرافیتی با کیفیت پایین به فوالدسازان ایرانی فروخته
میشود ،نرخ مصرف الکترود گرافیتی باالتر از میزان
استاندارد آن خواهد بود و در نتیجه تناژ بیشتری از
الکترود بطور متناوب باید خریداری و مصرف شود و
در نتیجه ارز بیشتری از کشور خارج میشود .بخش
زیادی از این اتفاقات و افزایش هزینهها ناشی از
تاثیرات تحریم ها می باشد.
صادرات و واردات محصوالت فوالدی
مزیتهای رقابتی کشورهای تولید کننده
محصوالت فوالدی به عوامل مختلفی از قبیل قیمت
تمام شده ،کیفیت محصول ،نحوههای پرداخت
جذاب و مربوط میباشد .اگر بخواهیم محصوالت
فوالدی ایران را در بازارهای صادراتی در شرایط تحریم
با رقبای دیگر مقایسه کنیم ،به این نتیجه میرسیم که
حاشیه سودهای خوبی را از دست داده ایم و خواهیم
داد .دلیلش این است که با وجود تحریم ها فرآیند
تولید تا صادرات محصوالت فوالدی با چالشهای و
هزینههای زیادی همراه بوده است .از سوی دیگر به
دلیلتحریمهایسیستمبانکیکشور،تولیدکنندگان
محصوالت فوالدی ایران نمیتوانند مانند بسیاری از
رقبا نحوه پرداختهای جذاب و متنوع را به مشتریان
خود پیشنهاد دهند .همه اینها موجب از دست دادن
بخش عمده ای از مشتریان بازارهای صادراتی خواهد
شد.
همانطور که آمار نشان میدهد ،تقریبا  85درصد

سبد صادراتی محصوالت فوالدی ایران مرتبط به
فوالد خام است و در سالهای گذشته بیشترین
حجم صادرات را محصوالتی از قبیل بیلت و اسلب
داشتهاند .در صورتیکه طبق گزارش و آمار مجمع
جهانی فوالد 85 ،درصد محصوالت فوالدی که در سال
گذشته و سال های قبل از آن توسط دیگر کشورهای
تولید کننده محصوالت فوالدی در بازارهای جهانی
صادر شده است ،محصوالت فوالدی نهایی با ارزش
افزوده باال بوده است.
تاثیرگذاری تحریمها در صادرات محصوالت
فوالدی به نسبت تاثیرگذاری در سرمایه گذاری و
تامین مالی در پروژه های فوالدی کمتر بوده است.
جذابیت قیمت و نیاز به محصوالت نیمه نهایی در
بازارهای جهانی موجب شده است که بسیاری از
مشتریان خارجی عالقمند به خرید این محصوالت در
شرایط تحریم باشند.
حوزه واردات محصوالت فوالدی ،به دلیل
کاهش ذخایر ارزی کشور و همچنین سیاستهای
وزارت صمت در کاهش واردات موجب شده بخش
عمدهای از تولید کنندگان صنایع تبدیلی فوالد و
مصرفکنندگان نهایی فوالدی که مواد اولیه آنها
چنین محصوالتی است که یا در کشور تولید نمیشود
یا ظرفیت تولید آنها کمتر از نیاز بازار است ،با مشکل
مواجه شوند .از سوی دیگر به دلیل کاهش ارزش
ریال و همچنین افزایش هزینه های مالی برای دور
زدن تحریم ها ،توجیه اقتصادی برای واردات برخی
از محصوالت فوالدی مورد نیاز بازار داخل وجود ندارد.
حمل ،لجستیک و بیمه
در بخش حمل و لجستیک بین المللی ،قیمت
حمل محصوالت فوالدی از مبدا ایران یا به مقصد
ایران بسیار افزایش یافته است و این یکی دیگر از
تاثیرات تحریم ها در این حوزه می باشد .بسیاری
از شرکتهای حمل بین المللی که حاضر به حمل
محصوالت فوالدی برای خریداران یا فروشندگان
ایرانی هستند از تحریم ها بعنوان فرصت استفاده
میکنند و قیمتهای حمل خود را افزایش میدهند.
در زمینه بیمه های بین المللی ،امکان استفاده از
بیمههای معتبر بین المللی برای پوشش ریسک
مخصوصا در حمل دریایی وجود ندارد.
نتیجه گیری
یکی از دالیل زمین گیر نشدن صنعت فوالد
ایران ،وجود منابع سنگ آهن ،انرژی ارزان قیمت
و موقعیت جغرافیای مناسب میباشد ،در غیر
اینصورت ،صنعت فوالد کشور با مشکالت بدتری

مواجه میشد .گلوگاههای زیادی در صنعت فوالد
ی که
کشور در شرایط تحریم وجود دارد که در صورت 
برای بعضی از این گلوگاههای فکر اساسی نشود و
شرایط تحریم بر صنعت فوالد کشور کماکان ادامه
یابد ،در طول زمان با مشکالت بسیار زیادی مواجه
خواهیم شد .بعنوان مثال ،وزارت صمت باید یکی از
اولویتهای خود را به تولید داخلی الکترود گرافیتی
اختصاص دهد.
همانطور که در باال توضیح داده شد ،بخش
عمدهای از محصوالت فوالدی کشور که صادر
میشود ،محصوالت نیمه نهایی است که بهتر است
این محصوالت تبدیل به محصوالت نهایی با ارزش
افزوده باالتر شود .اگر برای مشکالت موجود در
تبیین استراتژی تولید محصوالت فوالدی و صادرات
آن فکری نشود ،به مرور زمان عمال تبدیل به
تامینکننده مواد اولیه و محصوالت نیمه نهایی برای
تولید کنندگان فوالد در کشورهای دیگر میشویم که
بر روی تولید محصوالت نهایی با ارزش افزوده باال
تمرکز کردهاند .از سوی دیگر و با توجه به حذف یارانه
های انرژی در ماه ها و سالهای آینده ،بسیاری از
تولید کنندگان محصوالت فوالدی کشور با ضرر و
زیان و افزایش قیمت تمام شده بسیار باال مواجه
خواهند شد که به مرور زمان مزیت رقابتی در صادرات
محصوالت نیمه نهایی را هم از دست میدهیم و این
امر موجب میشود تبدیل به صادر کننده مواد اولیه
(گندله و آهن اسفنجی) مورد نیاز تولیدکنندگان
محصوالت فوالدی در دیگر کشورها شویم .و عمال
منابع سنگ آهن و انرژی کشور را صرف تولید مواد
اولیه صنعت فوالد خواهیم کرد و این مواد اولیه را
در اختیار تولیدکنندگان فوالد در کشورهای دیگر
قرار خواهیم داد که این یعنی خام فروشی و کسب
حداقل سود در زنجیره ارزش صنعت فوالد .یکی از
پارامترهایی که میتواند تاثیر بسیار زیادی در اتفاق
افتادن سناریو باال داشته باشد ،ادامه تحریم ها و
افزایش هزینه های ناشی از تحریم ها بر صنعت فوالد
کشور است که موجب میشود رقابت پذیری و توسعه
پایدار صنعت فوالد کشور را از بین ببرد.
تمرکز بر روی گلوگاه های حیاتی صنعت فوالد
مانند بهینه سازی در مصرف انرژی ،تولید اقالم
استراتژیک تاثیرگذار در صنعت فوالد ،بومی سازی
قطعات و تجهیزات حیاتی صنعت فوالد (به شرطی
که از نظر کیفیت با نمونههای خارجی بتواند رقابت
کند) و  ...میتواند ریسک های ناشی از اثرگذاری
تحریم ها بر صنعت فوالد ایران را کاهش دهد.
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ارزیابی فاكتورها و پیش بینی قیمت
مدیریت مهندسی فروش و توسعه بازار
سرپرستی تحلیل و توسعه بازار
شمش
فعالیت بازار شمش صادراتی کشورهای منطقه

شمش
تاریخ

سی اف آر آسیا
دالر/تن

سی اف آر ترکیه
دالر/تن

فوب دریای سیاه
دالر/تن

داخلی چین
دالر/تن

16مهر

712

625

605

731

23مهر

720

695

655

726

انتظار میرود تا زمانی که مشتریان نیازمند به

30مهر

708

715

670

708

ترمیم مجدد ذخایر گردند و تامینکنندگان ،ب ه ویژه

07آبان

695

650

650

692

14آبان

670

660

630

657

CISبه دلیل تفاوت زیاد بین قیمت های پیشنهادی
ً
مشتریان و تولیدکنندگان تقریبا متوقف شده است.
تنها برخی از معامله گران می توانند رقابت کنند و
در تالش برای فروش محموله های خود هستند.

روسها پس از لغو عوارض صادراتی ،انعطافپذیرتر
شوند ،فعال معامالت به کندی پیش انجام شود.
قیمت های پیشنهادی کارخانه های منطقه CIS
با 660دالر در هر تن  FOBدریای سیاه برای
تحویل هفته قبل و حتی باالتر از آن ،در طول
ً
هفته نسبتا پایدار بود ،در حالی که معامله گران
می توانند حداقل در سطوح پایین تر از  10دالر
بر تن رقابت کنند .هنوز محموله هایی برای ارسال
در دسامبر باقی مانده است ،اما شرکتها تمایلی
به توافق با قیمتهای موجود ،نیستند .در روسیه،
قیمت های پیشنهادی میلگرد به شدت در حال
رشد هستند ،که منجر به مثبت گردیدن جو روانی
ً
بازار خواهد شد و تقریبا هیچ شانسی برای صادرات
شمش همراه با عوارض صادراتی ایجاد نمیکند.
ً
یک فعال بازار گفت" :اگر کسی واقعا قصد فروش
دارد ،می تواند به سطح  630-620دالر درتن
 FOBاکتفا نماید .بنابراین ،به دلیل تفاوت زیاد بین
ً
قیمت تولیدکنندگان و مشتریان ،تقریبا هیچ معامله
ای در بازار مشهود نیست" .تا زمانی که معامله گران
تمام محموله هایی را که قبال خریداری نموده اند
را به فروش نرسانند ،حجم انبوهی از محموله های
منطقه CISنمی تواند به فروش برسد .به گفته
منابع بازار ،شمش یک تاجر روسی به قیمت 660
دالر بر تن  CFRبه تایلند فروخته شد که معادل
زیر  600دالر در تن  FOBدریای سیاه است.
پیشنهادی از بنادر خاور دور روسیه وجود ندارد زیرا
کارخانه ها در حال بررسی موقعیت خود هستند و

24

شماره  270مهـر 1400

آمادگی ارائه تخفیف های قابل توجه را ندارند .یکی

تخمین بزنند" .در تونس ،برخی از پیشنهادات

از کارخانهها اعالم کرد" :شاید هفته آینده قیمت

هفته گذشته ،از طریق معامله گران ،با قیمت

های پیشنهادی خود را ارائه کنیم" .مشتریان ترکیه

 695تا  705دالر بر تن  640( CFRتا  650دالر

در ابتدای هفته گذشته ،به ندرت پیشنهاداتی

بر تن  )FOBبرای حمل دسامبر ارائه شد .نیاز به

با قیمت  670تا  675دالر بر تن  635( CFRتا

ذخیره مجدد وجود دارد ،اما قیمت ها هنوز برای

 640دالر بر تن  )FOBارائه می کردند .نزدیک به

اکثر مشتریان باال است .برخی از پیشنهادات در

پایان هفته ،یک تولیدکننده اوکراینی 10000 ،تن

پایان هفته گذشته با قیمت  700دالر بر تن CFR

شمش را برای حمل دسامبر به قیمت  660دالر بر

( 645دالر بر تن  )FOBارائه می شد ،اما به دلیل

تن  CFRفروخت که معادل  630دالر بر تن FOB

نیاز به گریدهای خاص ،هیچ کدام منتج به قرارداد

دریای سیاه است.

نشد .مشتریان آمادگی برای پرداخت قیمتی باالتر

یک منبع بازار خاطرنشان کرد" :اکنون اکثر

از  680دالر در تن  625( CFRدالر بر تن )FOB

مشتریان ترکیه نمیخواهند درباره واردات بحث

ندارند .تا اواسط دسامبر که کارخانه های روس

کنند و سعی میکنند نخست وضعیت بازار را

شروع به فروش محموله های ژانویه بدون عوارض
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کنند ،هیچ فعالیت معامالتی در بازار انتظار نمی
رود .با لغو عوارض صادراتی ،احتمال کاهش قیمت
ها زیاد است .عالوه بر این ،به احتمال زیاد،کاهش
تقاضا در زمستان تامین کنندگان را تحت فشار قرار
می دهد .بر اساس ارزیابی روزانه کارشناسان آگاه،
قیمت شمش صادراتی منطقه  ،CISبا  20دالر بر
تن افت ،به  630دالر بر تن  FOBدریای رسیده
است.

میلگرد
تاریخ

واردات حوزه خلیج وارداتی جنوب
شرق آسیا ()CFR
فارس()CPT

صادراتی ترکیه صادراتی روسیه
()DAP
()FOB

16مهر

665

765

683

633

23مهر

665

765

740

633

30مهر

665

765

750

633

07آبان

665

765

750

633

میلگرد و کالف
اگرچه فعالیت تجاری ناکافی است ،فوالدسازان
ترکیه قیمتهای میلگرد صادراتی و داخلی خود
را در اوایل نوامبر با توجه به هزینههای تولید باال
ً
و بهبود شرایط بازار قراضه وارداتی نسبتا ثابت نگه
داشتند .جو روانی بازار مبهم است.
به نقل از كارشناسان آگاه ،پیشنهادات صادراتی
میلگرد از ترکیه در طول هفته در محدوده -750
 740دالر در هر تن  FOBبرای محموله دسامبر،
بدون تغییرباقی مانده است .با این حال ،خریدها از
سوی مشتریان خارجی بسیار ضعیف است.
تنها معامالت اندکی با اسرائیل و آفریقا در
محدوده قیمت ذکر شده شنیده شده است .دالیل

مفتول

اصلی ثبات قیمت ،افزایش هزینه های تولید و
اندکی برگشت قیمت های قراضه وارداتی بود.
بهبود روند قیمت ها مشخص نیست زیرا از یک سو
کارخانه ها تحت فشار کاهش تقاضا هستند ،اما از
سوی دیگر ،قیمت های قراضه وارداتی ،اواخر هفته
قبل ،دوباره برگشت .یکی از فعاالن بازار گفت":
به نظر می رسد ،هفته جاری وضعیت روشن تر
خواهد شد .اکنون ما تنها میتوانیم منتظر بمانیم
و وضعیت بازار را مشاهده کنیم" .تولیدکنندگان در

تاریخ

صادراتی اکراین()FOB

صادراتی چین ()FOB

صادراتی ترکیه ()FOB

16مهر

800

855

800

23مهر

820

908

850

30مهر

868

908

875

07آبان

888

885

845

14آبان

913

883

855

بازار محلی بسته به منطقه در سطح قیمت -750
 740دالر در هر تن  EXWپایبند بودند و این سطح
قیمت ،در طول دوره مورد بررسی بدون تغییر ماند.
به نقل از كارشناسان آگاه ،قیمت های صادراتی
مفتول ترکیه برای محموله های دسامبر تا ژانویه ،در
محدوده  840-870دالر در هر تن FOBاست که
در طول هفته ،در پی هزینه های تولید باالتر ،با 10
دالر در هر تن افزایش همراه بوده است.
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قراضه
بازار قراضه وارداتی ترکیه در پایان هفته گذشته،
پس از خرید اخیری که انجام شد ،به حالت
سکون درآمد .جو روانی بازار مثبت است .به گفته
کارشناسان ،مذاکرات در بازار قراضه با سرعت
آرامی ادامه یافته ،اما پیش بینی شده است هفته

تغییر

14آبان

07آبان

تاریخ

-6

498

504

قراضه وارداتی از آمريكا

-4

495

499

قراضه وارداتی از اروپا

-4

500

504

قراضه وارداتی از حوزه بالتیک

آینده معامالت بیشتری انجام می شود .یک منبع
بازار محلی اظهار داشت" :انتظار می رود زمستان
امسال سخت باشد ،بنابراین کارخانه ها می
خواهند ذخیره خوبی داشته باشند و به خرید ادامه
دهند" .فعاالن بازار ،قراضه )80:20( 2&1 HMS
از منطقه بالتیک و ایاالت متحده را در سطح قیمت
 500-495دالر در هر تن  CFRتخمین می زدند،
اما نظر برخی از آن ها بر این بود که قیمت ها از
سوی تامین کنندگان آمریکایی ،به  505دالر در
تن  CFRنخواهد رسید .ارزیابی قیمت روزانه برای
قراضه  )80:20( 2&1 HMSاز سواحل شرقی
ایاالت متحده در پایان هفته گذشته 500 ،دالر در
هر تن  CFRترکیه میباشد.
سنگ آهن
همانطور که فعاالن بازار انتظار داشتند ،کاهش
قیمت های صادراتی زغال سنگ کک شو استرالیا
به دلیل عرضه محدود ،ادامه نیافت .عرضهکنندگان
حتی پس از انجام معامالت با سطوح قیمت باالتر
در اواخر هفته پیش تر ،قیمتها را افزایش دادند،
اگرچه میزان خرید در آسیا ،در اوایل نوامبر دوباره
کاهش یافته و نزدیک به صفر رسیده است.
خریداران چینی در بحبوحه افزایش تولید داخلی،
تمایل کمتری به محموله های وارداتی داشته اند.
به گفته فعاالن بازار ،پس از کاهش قیمت صادراتی
ک شو مرغوب به  397دالر در هر تن
زغال سنگ ک 
 FOBدر هفته پیش تر ،صادرکنندگان زغال سنگ
ک شو استرالیا در پایان اکتبر دو معامله با قیمتی
ک 
حدود  7تا  9دالر در هر تن باالتر ،منعقد نمودند.
یک محموله  75000تنی از مواد مرغوب کم فرار
به قیمت  404دالر در هر تن  FOBفروخته شده،
در حالی که  37500تن زغال سنگ با نام تجاری
 Riversideبا ّفراریت متوسط به قیمت 406دالر در
هر تن FOBمعامله شده ،كه هر دو برای تحویل در
ماه دسامبر می باشند.
مواد خام در هفته گذشته نیز در سطح قیمت
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تغییر

14آبان

07آبان

تاریخ

-12

67

79

سنگ آهن  58درصد

-19

97

116

سنگ آهن  62درصد

-15

111

126

سنگ آهن  65درصد
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باالتری عرضه شد ،اگرچه هیچ معامله ای در
اوایل نوامبر گزارش نشده است .در چین ،تقاضا
برای زغال سنگ وارداتی ،در بحبوحه افزایش

تغییر

14آبان

07آبان

تاریخ

-2.6

398.6

401.2

زغال سنگ  FOBاستراليا

تولید داخلی تضعیف شد .گزارشات رسمی نشان
میدهد که تولید روزانه زغال سنگ در کشور در
پی تالشهای دولت برای تضمین عرضه ،در
هفته گذشته به  11.9میلیون تن رسیده است
که باالترین میزان ساالنه است .همانطور که
کارشناسان گزارش داده اند ،این موضوع به همراه
قصد پکن برای اعمال محدودیت قیمت برای زغال
سنگ ،منجر شد قیمت کک داخلی تا  200یوان
در هر تن ( 31دالر در هر تن) نسبت به سطح قیمت
اواخر هفته پیش تر،کاهش یابد.
زغال سنگ
ک شو استرالیا
قیمتهای صادراتی زغال سنگ ک 
از زمانی که فروشندگان تالش کردند فعالیتهای
تجاری را که در این ماه با وجود قیمتهای باال

شو استرالیایی در بنادر اصلی چین ذخیره می

است .عالوه بر این ،معامالت آتی زغال سنگ کک

ضعیف شده بود ،تحریک نمایند،کاهش یافت.

شود .حتی اگر تمام این حجم از طریق ترخیص

شو در هفته قبل همچنان با رکود همراه بوده و از

به نوبه خود ،گزارش شده که چین ترخیص زغال

انجام شود ،تنها سهم اندکی از تقاضای داخلی را

اواخر هفته پیش تر 13 ،درصد کاهش داشته است

سنگ استرالیا را که قبل از ممنوعیت غیررسمی

تامین خواهد کرد .با این حال ،تأثیر خاصی بر روی

و در اواخر هفته گذشته ،به قیمت  2503یوان

وارد شده بود ،آغاز کرده است .صادرکنندگان زغال

جو بازار خواهد داشت".قیمت زغال سنگ كك

در هر تن ( 391.4دالر در هر تن) رسیده است،

ک شو استرالیایی پس از رکود پایدار در
سنگ ک 

شو و کک داخلی در چین از هفته گذشته به دلیل

که پایینترین سطح از  31آگوست می باشد و

معامالت مجبور به ارائه تخفیف برای انجام معامله

انتشار این خبر و از زمانی که مبادی تولیدکننده

در جهت هدف جدی دولت برای کنترل عرضه و

با مشتریان آسیایی شدند .به گفته فعاالن بازار،
در هفته قبل 75000تن مواد پرمیوم کم ّفرار با

برتر شروع به افزایش تولید کردند ،تغییری نکرده

قیمت در بازار زغال سنگ می باشد.

نام تجاری  Sarajiبا قیمت  397دالر در هر تن
 FOBبرای تحویل در ماه نوامبر به جنوب شرق
آسیا فروخته شده است .قیمت در این معامله
 6-8دالر در هر تن کمتر از پیشنهادات هفته پیش
تر بوده است .یک معامله دیگر برای همان حجم
زغال سنگ پرمیوم کم فرار با قیمتی نامشخص

بازار داخلی
روند تحوالت قیمت بازار میلگرد و تیرآهن در بازار داخلی:

برای تحویل در ماه دسامبر انجام شد .فعاالن
بازار معتقدندکه با توجه به كم بودن موجودی در
دسترس زغال سنگ کک شو ،تامین کنندگان
همچنان می توانند قیمت های خود را برای مدتی
حفظ کنند .در همین حال ،فعاالن بازار چین
اطالع دادهاند که به سه بندر در چین اجازه داده
شد تا ترخیص زغال سنگ حرارتی و کک سازی را
که قبل از ممنوعیت غیررسمی در اکتبر  2020از
استرالیا تحویل داده بودند ،آغاز کنند .یک تاجر
گفت":حدود  5.75میلیون تن از زغال سنگ كك
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قیمت محصوالت عرضه شده در بورس به همراه تغییرات هفتگی:
میانگین قیمت محصوالت عرضه شده در بورس کاال(ریال)
شمش

سبد میلگرد مخلوط

هفته منتهی به هفته منتهی به
1400/08/12 1400/08/05
138574

135272

سبد تیرآهن مخلوط

تغییرات

هفته منتهی به
1400/08/05

هفته منتهی به
1400/08/12

تغییرات

هفته منتهی به
1400/08/05

هفته منتهی به
1400/08/12

تغییرات

+3302

144303

146923

+2620

143620

143792

+172

وضعیت واردات ،صادرات ،مصرف ظاهری و تولید :
واردات مقاطع تخت – هزار تن

واردات مقاطع طویل -هزار تن
شش ماهه 99

شش ماهه
1400

درصد تغییرات

شش ماهه 99

شش ماهه
1400

درصد تغییرات

شش ماهه99

شش ماهه
1400

درصد تغییرات

38

51

+34

356

361

+1

3

3

0

صادرات مقاطع تخت – هزار تن

صادرات مقاطع طویل -هزار تن

صادرات فوالد میانی – هزار تن

شش ماهه 99

شش ماهه
1400

درصد تغییرات

شش ماهه 99

شش ماهه
1400

درصد تغییرات

شش ماهه99

شش ماهه
1400

درصد تغییرات

770

1313

+71

190

307

+62

2567

3495

+36

مصرف ظاهری مقاطع طویل -هزار تن

مصرف ظاهری مقاطع تخت – هزار تن

مصرف ظاهری فوالد میانی – هزار تن

شش ماهه 99

شش ماهه
1400

درصد تغییرات

شش ماهه 99

شش ماهه
1400

درصد تغییرات

شش ماهه99

شش ماهه
1400

درصد تغییرات

4832

4052

-16

4738

3959

-16

12463

9502

-24

تولید مقاطع طویل -هزار تن
شش ماهه شش ماهه
1400
99

5564

28

واردات فوالد میانی – هزار تن

5314

درصد
تغییرات

-4
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تولید مقاطع تخت -هزار تن
شش ماهه شش ماهه
1400
99

4725

3967

تولید فوالد میانی -هزار تن

تولید آهن اسفنجی -هزار تن

درصد
تغییرات

شش
ماهه99

شش ماهه
1400

درصد
تغییرات

شش
ماهه99

شش ماهه
1400

درصد
تغییرات

-16

15027

12994

-14

15562

14787

-5
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چند نوع فوالد در جهان وجود دارد؟

 -1فوالد کربنی

چرخدندهها ،پیچ و مهرهها ،میلهها و محورهای همه

وجود دارد و دارای ترکیبات شیمیایی منحصر به فرد

فوالد کربنی ،کدر و مات به نظر میرسد و در برابر

منظوره ،کلیدها و داربستها مناسب است.

میباشد .اکنون با توجه به اینکه خواص و آلیاژهای

زنگزدگی آسیبپذیر است .به طور کلی ،سه زیر

 -2فوالد آلیاژی

مختلف فوالد بسیار گسترده بوده ،ممکن است درک

گروه برای این نوع فوالد وجود دارد :فوالد با کربن

مورد بعدی ،فوالد آلیاژی بوده که ترکیبی از چند

این موضوع تعجبآور باشد که همه انواع آن ،از جمله

کم ،متوسط و زیاد .فوالد با کربن کم حاوی 0.30

فوالد ماشینکاری  ،CNCتنها از دو چیز تشکیل

درصد ،متوسط حاوی  0.60درصد و زیاد حاوی

نوع فلز مختلف مانند نیکل ،مس و آلومینیوم است.
ً
این نوع فوالد نسبتا ارزانتر بوده ،در برابر زنگزدگی

شده است :آهن و کربن.

1.5درصد کربن است .نام این فوالد در واقع از این

مقاوم هستند و برای تولید برخی از قطعات خودرو،

با این حال ،تفاوت واقعی زمانی شروع میشود که

موضوع میآید که آنها حاوی مقدار بسیار کمی از

خطوط لوله ،بدنه کشتیها و پروژههای مکانیکی

کربن اضافی و عناصر آلیاژی وارد صحنه میشوند.

عناصر آلیاژی هستند .آنها دارای استحکام باالیی

مورد استفاده قرار میگیرند .در این نوع فوالد ،میزان

دوام و استحکام فوالد با جنبههای اضافه شده (مانند

بوده و به همین دلیل است که اغلب برای ساخت

استحکام آن به غلظت عناصری که در آن وجود دارد،

منگنز و فسفر) که در طول فرموالسیون آن معرفی

اقالمی مانند چاقو ،سیمهای با فشار باال ،قطعات

بستگی دارد.

میشوند ،تعیین میشود و همان چیزی است که

خودرو و سایر موارد مشابه استفاده میشوند.

فوالد عنصری قوی است که در چندین گرید مجزا

گرید آن را برای کاربردهای خاص مشخص میکند.
بنابراین ،اگر نیاز به شناختن انواع فوالد دارید ،باید
ساختار شیمیایی خواص فیزیکی فوالد را که به چهار
نوع پایه تقسیم میشوند ،بشناسید.

در واقع ،فوالدهای کربنی حدود 90درصد از کل
تولید فوالد را تشکیل میدهند.

فوالد  ،C45/AISI 1045یک نوع فوالد با

کربن متوسط است که برای ساخت قطعاتی مانند

فوالد آلیاژی ،AISI 4317/18NiCrMo5

برای مواردی که به استحکام باال نیاز دارند ،مانند
یاتاقانهای محکم ،کالچ دندانهای ،شفت فن،
چرخدندههای محکم و شفتهای پمپ مورد
استفاده قرار میگیرد.
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سیستم گرید  :SAEبرای این سیستم
دستهبندی ،از یک عدد چهار رقمی برای طبقهبندی
استفاده میشود .دو مورد اول نشاندهنده نوع فوالد
به همراه غلظت عنصر آلیاژی بوده و دو مورد آخر
بیانگر غلظت کربن آن فلز مشخص است.
سخنپایانی
در سال  ،1967جهان تنها  500میلیون تن فوالد
تولید کرد .با این حال ،در سال  2016این رقم به
بیش از 1600میلیون تن افزایش یافت .عالوه بر
این ،به گفته انجمن جهانی فوالد55 ،درصد از وزن
یک خودروی معمولی را فوالد تشکیل میدهد .با
 -3فوالد خشکه

به منظور اطمینان آنها نسبت به استحکام و کیفیت

این واقعیت ،تصور دنیایی بدون فوالد سخت است.

فوالد خشکه به سختی و مقاوم بودن در برابر

مواد ،مورد استفاده قرار میگیرد.

با بیش از 3هزار و 500گرید مختلف فوالد ،به نظر

حرارت و خراش معروف است .این نام از این واقعیت
ً
گرفته شده که آنها معموال برای ساخت ابزارهای

سیستم گرید  :ASTMاین سیستم بر اساس

میرسد کاراییهای آن بیپایان است .از تولید و

دستهبندی ،هر فلز را با یک حرف پیشوند تعیین

ساخت تا ماشینکاری  ،CNCهر کدام از انواع آن

فلزی مانند چکش استفاده میشوند .در این نوع

میکند .به عنوان مثال حرف "  "Aبرای مواد آهنی

موقعیت و ویژگیهای مناسبی دارد که تقریبا همه

فوالد ،از مواردی مانند کبالت ،مولیبدنوم و تنگستن

و فوالدی است .سپس یک عدد ترکیبی به آن

نیازها را برآورده میکند.

برای ساخت استفاده میشود و این دلیل اصلی

اختصاص داده میشود که ویژگیهای خاص آن فلز

است که چرا فوالد خشکه دارای این اندازه دوام و

را نشان میدهد.

مقاومت در برابر حرارت است.
 -4فوالد ضد زنگ
آخرین و مهمترین نوع فوالد ،فوالد ضد زنگ بوده
که در بازار بسیار معروف است .این نوع فوالد براق
ً
بوده و عموما حدود  10تا  20درصد کروم دارد که
عنصر آلیاژی اصلی آن است .این ترکیب ،فوالد را در
برابر زنگزدگی مقاوم میکند و به راحتی به اشکال
مختلف قالبگیری میشود .به دلیل تغییر آسان،
انعطافپذیری و کیفیت ،فوالد ضد زنگ را میتوان
در تجهیزات جراحی ،وسایل خانگی ،ظروف نقره و
حتی به عنوان روکش بیرونی ساختمانهای تجاری/
صنعتی استفاده کرد.
در واقع ،بیش از 100مورد فوالد ضد زنگ وجود
دارد که آن را به یک ماده چند کاره و تغییرپذیر تبدیل
کرده است.
فوالد ضد زنگ  :316Lبرای مبدلهای حرارتی،
خطوط لوله ،برای ساخت و ساز در مناطق ساحلی،
بند ساعت ،قاب ،ساعتهای پیشرفته ،تجهیزات
دریایی ،شیمیایی ،رنگ ،صنایع غذایی و غیره،
مناسب است.
گریدهای فوالد که باید به آنها توجه کنید
انواع گرید فوالد اغلب توسط مهندسان،
دانشمندان ،معماران و حتی سازمانهای دولتی،
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زنگ خطر بـرای فوالدیها به صـدا درآمد

کاهش مصرف انرژی در واحدهای فوالدی نقش

شده برای تولید با مشکل همراه کند.

را بیش از گذشته محقق کنند.

مهمی در کاهش قیمت تمام شده دارد ،اما امروز

فوالد سازان از امروز دست بکار شوند

تامین انرژی برق و گاز میتواند بحرانی جدی برای

متاسفانه واقعیت محدود بودن منابع در

شاهد کاهش مصرف  47درصدی انرژی در

سالهای گذشته آن طور که باید جدی گرفته نشده

بخشهای مختلف از جمله برق و گاز بود .البته

البته این بحران تنها به گران شدن قیمت

است ،این در حالی است که عدم کاهش مصرف و

در این بخش نیازمند سرمایه گذاری و ورود

حاملهای انرژی ختم نمیشود .بحران پارس

استفاده از تکنولوژی های نوین برای مصرف بهینه

تکنولوژیهای جدید خواهیم بود .هرچند در

جنوبی بیش از هر زمان دیگری میتواند واحدهای

از گاز ،برق و ...میتواند تامین انرژی در آینده را

سالهای اخیر صنعت فوالد کشور در حوزه ساخت

صنعتی به ویژه فوالدی ها را که روزی به پشتوانه

با مشکلی بزرگ مواجه کند .مسئلهای که تاثیر

داخل اقدامات بسیار خوبی انجام داده است اما

انرژی گاز ارزان و ذخایر فراوان سنگ آهن کار خود

مستقیم بر قیمت تمام شده خواهد داشت.

فراموش نکنیم در این میان نباید از تکنولوژیهای

واحدهای صنعتی از جمله فوالدی ها باشد.

را شروع کردند تحت تاثیر قرار دهد.
زنگ کاهش تولید و فشار در پارس جنوبی
به صدا درآمده ،این در حالی است که یکی از

با استفاده از تکنولوژیهای جدید میتوان

بدون شک اتفاقات زمستان گذشته گواه خوبی

روز دنیا عقب ماند به همین دلیل برای توسعه

بر شروع این بحران است که باید فوالدسازان با

هرچه بیشتر دانش و فناوری نیازمند تعامل با

برنامه ریزی دقیق به مقابله با آن بروند.

جهان خواهیم بود تا بحران گاز را با آسودگی پشت
سر گذاریم.

مهمترین فاکتورها در توسعه زنجیره ارزش انرژی

در واقع صرفهجویی در مصرف انرژی بهترین

گاز است .موضوعی که در زمستان گذشته کمبود

راهکاری است که باید در دستور واحدهای فوالدی

در صنعت فوالد بسیاری از واحدهای تولیدی

آن توانست برخی از فوالدیها را از هدف پیشبینی

قرار گرفته و با استفاده از تکنولوژی های جدید آن

استفاده مستقیم از گاز دارند به همین دلیل
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میتوانند از برنامه مشخصی در حوزه کاهش
مصرف استفاده کنند ،به نوعی می توان گفت با
استفاده از تکنولوژی های روز کاهش  30درصدی
مصرف گاز قابل تحقق خواهد بود.
متاسفانه در گذشته ارزان بودن انرژی گاز توجیه
اقتصادی کاهش مصرف را کمرنگ کرد ،اما امروز
در آستانه این بحران واحدهای فوالدی بزرگ به
تکاپوی کاهش مصرف افتاده اند تا با دستی پر به
مقابله با آن بروند.
البته این موضوع بیش از هر چیز نیازمند
همراهی و حمایت دولت است تا با ارائه تسهیالت
بسترها برای توسعه تکنولوژی و فناوری فراهم شود.
از سویی دیگر ارتباط هرچه بیشتر میان صنعت و
دانشگاه میتواند به این موضوع کمک کرده و
مسیر پیش روی فوالدی ها را کوتاه تر کند.
بحران از کجا آغاز شد؟
اما اینکه چرا امروز در پارس جنوبی با بحران
مواجه هستیم به دالیل مختلفی باز می گردد.
شیوه بهره برداری از ذخایر نفت و گاز به ویژه در
میادین مشترک همچون پارس جنوبی (مشترک
با قطر) مسئله ای مهم است که متاسفانه اصول
علمی در آن رعایت نمی شود.
تولید بهینه بر اساس ویژگی میدان های نفت و
گاز صورت می گیرد تا برداشت ها طوالنی مدت
باشد ،حال اگر تولید در نقطه بهینه نباشد با افت
فشار شدید مواجه شده و بخش عمدهای از گاز
استخراج نخواهد شد ،اما در آن سوی ماجرا قطر
با حضور شرکتهای بین المللی و تکنولوژیهای
جدید تولید بهینه را انجام داده و سهم خود از
میدان گازی پارس جنوبی را افزایش می دهد.
این موضوع حاکی از اهمیت استفاده از دانش
فنی روز در پارس جنوبی دارد ،در غیر این صورت
این منابع خدادادی را به آسانی نابود خواهیم کرد.
متاسفانه در سال های اخیر سرمایه گذاری در
حوزه فناوری استخراج نفت و گاز در دست تعداد
شرکتهای محدود از جمله توتال است که با وضع
تحریم ها قادر به همکاری با ایران نیست .
در حال حاضر باید حدود  ۵۰میلیارد دالر
سرمایه گذاری انجام شود تا بتوانیم همین حجم از
گاز استخراجی را حفظ کرده و تولید داشته باشیم.
این پروژه نیازمند بازه زمانی  ۳ساله است .حال
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با کاهش فشار گاز در پارس جنوبی ،در مصرف

برای توسعه اقتصادی کشور و با رویکردی ملی در

گاز و تولید برق در نیروگاهها مواجه میشویم .این

کنار یکدیگر قرار گرفته و بسترهای رونق تولید و

اتفاق باعث قطعی برق شده که به تولید آسیب

اشتغالزایی را فراهم کنند .صنعت فوالد امروز با

جدی وارد میکند.

توجه به نزدیک بودن چشم انداز  1404و همچنین

در واقع آن طور که پیداست در کنار صرفه

کمبودهایی در حلقه های ابتدایی زنجیره در حوزه

جویی انرژی در واحدهای فوالدی ،دولت و وزارت

تامین مواد اولیه ،با چالشهایی همراه است که

نفت باید برنامه ویژهای برای حل مشکالت پیش

اضافه شدن بحران گاز نیز می تواند مشکالت را بیش

رو داشته و بیش از گذشته به تامین نیاز واحدهای

از پیش کرده و توان افزایش تولید را کاهش دهد.

صنعتی توجه داشته باشند.

فعاالن صنعت فوالد امروز به حضور دولت

صنعت فوالد کشور به پشتوانه ذخایر معدنی،

سیزدهم با سکانداری آیت اله سید ابراهیم رییسی

انرژی ،نیروی انسانی و ...هدف تولید  55میلیون

چشم دوخته اند تا با رفع موانع و مشکالت تولید ،با

تن فوالد در سال  1404را تدوین و در دستور کار

قدرتی بیشتر در کنار تامین نیاز داخل ،در بازارهای

خود قرار داد .در این میان سرمایه های بسیاری در

صادراتی حضور یافته و ارز آوری بیشتری برای

توسعه این صنعت و احداث واحدهای جدید صرف

کشور به همراه داشته باشند .این موضوع تحقق

شد که امروز چنین بحرانهایی میتواند تهدیدی

شعار جایگزینی درآمدهای معدنی به جای نفت

برای این صنعت باشد.

است که وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی را

شاید بهتر باشد وزارت صنعت ،معدن و تجارت
و وزارت نفت در دولت سیزدهم بیش از گذشته

کاهش داده و میزان صادرات غیر نفتی را افزایش
میدهد.
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هوشمصنوعیدرکارخانههایفوالدسازی
اکرم شعبانی

ظهور هر چه پیچیدهتر و پیشرفتهتر سیستمهای

جمع آوری کرده و سپس اطالعات به دست آمده

فرآیندهای به کارگیری هوش مصنوعی را آغاز کرده

هوش مصنوعی به صنعت فوالد هم مانند دیگر

توسط هوش مصنوعی ( )AIتفسیر میشوند.

است.

صنایع اجازه میدهد تقویت و بهبود فرآیندهای

چنین خط تولیدی را میتوان خط تولید بهینه

جینسو پارک رهبر پروژه کارخانه هوشمند

تولید را میدهد.

نام گذاشت ،جایی که همافزایی میان بخشهای

 POSCOدر این باره توضیح میدهد :در حالی که
ً
قبال با مشکل پراکندگی دادهها روبرو بودیم ،اکنون

صنعت فوالد در تولید هوشمند و استفاده از

مختلف از مرکز قابل رصد است.

فرصتهای ارائه شده در انقالب چهارم صنعتی

▐مغز عملیاتی

از جمله صنایع پیشگام به شمار میرود .از منظر

شرکت پوسکو  POSCOکره جنوبی که دو

پوسفریم  POSFrameبه عنوان مغز این

صنعت فوالد ،صنعت به معنای یک کارخانه فوالدی

کارخانه از بزرگترین کارخانههای فوالد جهان را

عملیات ،موارد زیادی برای یادگیری در اختیار

کامال مستقل است .جایی که افراد ،محصوالت و
ً
امکانات تولید از طریق اینترنت اشیا ( )IOTکامال

در گوانگ یانگ و پوهانگ اداره و در سال ۲۰۲۰

داشته است ،در راستای تکمیل همین مسیر هم

و با توجه به شیوع کرونا بیش از  ۳۵میلیون تن

پوسکو از با تجربهترین کارکنان خود خواست تا در

به یکدیگر متصل هستند.

فوالد تولید کرده و هدف تولید سال  ۲۰۲۱را

راستای یادگیری هوش مصنوعی  AIکمک کنند.

تولید  ۳۷.۸میلیون تن فوالد در سال تعیین کرده،

پارک همچنین عنوان کرد :بخش بزرگی از

در چنین شرایطی سنسورها مقدار زیادی داده

مرکزیت دادههای موجود را در اختیار داریم.
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دانش خوبی که اکنون در اختیار داریم در درون
اپراتورها یا مهندسان کارخانه پنهان است ،ما از
این طریق قصد داریم این دانش را از ذهن آنها
خارج کرده و به چیزی تبدیل کنیم که بتوان آن را
«هوش» نامید .اگر قادر به اندازهگیری این هوش
نباشیم نمیتوانیم آن را مدیریت کنیم و اگر قادر به

مجموعــه دادههــای مرتبــط بــا فرآینــد ســاخت فــوالد پیــش از ایــن هــم در
دســترس بــوده اســت امــا فناوریهــای انقــاب چهــارم صنعتــی در حال گشــودن
امکانــات جدیــدی هســتند کــه بــه تولیدکننــدگان امــکان جمــع آوری دادههــای
بیشــتری را از طریــق هــزاران سنســور هوشــمند و سیســتمهای هوشــمند
دیگــری کــه از طریــق یــک شــبکه محلــی ارتبــاط برقــرار میکننــد ،میدهــد.

مدیریت آن نباشیم ،در نتیجه نمیتوان آن را بهبود
بخشید.
▐ایمنی ،کارآیی و بهرهوری
دکتر فرانتس آندروش رییس تحقیق ،توسعه و
نوآوری در شرکت فوالدسازی اتریشی واستالپاین
 voestalpineدراین باره تاکید میکند که این
ظرفیت مستند سازی کامل تمام مراحل تولید
همان چیزی است که صنعت را به عنوان یک
مفهوم تعریف میکند .به گفته وی مجموعه وسیعی
از سیستمهای اندازهگیری و نظارت الکترونیکی به
صورت خودکار پارامترهای دستگاه و محصول را
برای کنترل دستگاه و اطمینان از کیفیت ضبط و
شبکه مورد استفاده قرار میدهند .این امر باعث
میشود که برنامه ریزی برای زمان خرابی دستگاه
به منظور افزایش بهرهوری و اطمینان از کیفیت
باالی محصول آسانتر انجام گیرد.
دانش فنی از کف تا قلب هر کارخانه هوشمند
نمودار است و قلب هر کارخانه فوالدسازی ،همان
کوره بلند است.
این شرکت فوالدسازی پیشتر در تاسیسات
تلفیقی خود نتایج چشمگیری از این عملکرد به
دست آورده است .کورههای بلند باید به صورت
مداوم با الیههای متناوب کک و پخت شارژ شوند.
این الیهها از جریان گاز یکنواخت و کارآمد اطمینان
حاصل میکنند .این در حالی است که تا چندی
پیش هم شناسایی بینظمیهای توپوگرافی و دما
کاری دشوار بود .اکنون با استفاده از فناوری رادار
سه بعدی این شرکت توانسته است یک مدل جامع
از فرآیند شارژ تهیه کند که شامل اندازهگیری در
زمان واقعی شرایط کوره بلند است که منجر به
بازده باالتر و کاهش انتشار گازهای گلخانهای شده
است.
همگرایی تجربه از کف کارخانه و فناوریهای
جدید شرایط امن کاری برای کارگران نیز ایجاد
میکند .شرکت فوالد نیپون و آهن سامیتومو
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( )NSSMCنیز در تالش است تا شرایط خطرناک

وارد روند جدیدی از مراحل نورد شود .دادهها به

را پیش از وقوع آنها پیش بینی کند تا وقوع حوادث

ما این امکان را میدهد که دقیقا در مورد عملکرد و

به صفر برسد.

موقعیتی که نقص در یک محصول اتفاق میافتد را

در همین راستا مهندسان سختافزارهای

ردیابی کنیم ،اینکه در کدام شیفت و در کدام روز و

هوشمند مجهز به دوربین ،سنسورهای گازهای

تحت چه شرایطی این نقص به وقوع پیوسته است.

خطرناک و شتاب سنجها را مورد استفاده قرار

بر اساس این گزارش پوسکو از تعمیر و نگهداری

دادهاند .فناوری حصارکشی جغرافیایی در این

مبتنی بر زمان استفاده کرده تا تجهیزات خود را

حالت میتواند یک سیستم موقعیت یاب داخلی را

در وضعیت مطلوبی حفظ کند و کارخانههای

در درون کارخانه فراهم کند .به این مفهوم که اگر

هوشمند امکانات بیشتری برای بهبود چنین

کارگری به منطقهای خطرناک وارد شود ،میتواند

شرایطی در اختیار قرار میدهند.

سایرین را از طریق سیستم آگاه کند .به همین

پارک تاکید میکند :ما تالش داریم تا نوعی از

ترتیب ،در صورت سقوط یا هر شرایط غیرعادی،

هوش مصنوعی را به فرآیندهای خود وارد کنیم

سیستم اقدام به ارسال هشدار میکند.

که امکان انجام پیشبینیهای بیشتر را فراهم
کند .این بدان معناست که نه تنها در این شرایط

▐انقالب دادهها

هزینهها کاهش مییابد بلکه توقفهای تولید

مجموعه دادههای مرتبط با فرآیند ساخت

برنامهریزی نشده نیز به صورت اتوماتیک کاهش

فوالد پیش از این هم در دسترس بوده است اما

پیدا میکند.

فناوریهای انقالب چهارم صنعتی در حال گشودن

اشاره به این نکته الزم است که روند تولید ۷/۲۴

امکانات جدیدی هستند که به تولیدکنندگان

کارخانههای تولید فوالد باید به صورت آنالین

امکان جمع آوری دادههای بیشتری را از طریق

انجام گیرد .همانطور که نمیتوان موتور هواپیما را

هزاران سنسور هوشمند و سیستمهای هوشمند

در حالت پرواز تعویض کرد ،جایگزینی واحدهای

دیگری که از طریق یک شبکه محلی ارتباط برقرار

تولید در کارخانه هم امری بسیار دشوار است.

میکنند ،میدهد.

برای اندروش« ،دیجیتالی شدن همچنین نحوه

به عنوان مثال ،هنگامی که اسلب به کوره مجدد

تعامل با تامین کنندگان و مشتریان را نیز تغییر

گرم شده وارد میشود ،سنسورهای لیزر میزان

میدهد .برای مثال با استفاده از سیستم عاملهای

ورودی هوا را مورد بررسی قرار میدهند .نتایج

آنالین جدید ،برنامهها و سایر سیستمهایی که

برای دستیابی به درجه حرارت مناسب بر روی

ردیابی سفارش و سایر خدمات را انجام میدهند،

صفحه به هوش مصنوعی منتقل میشود ،سپس

دیجیتالی شدن امری ناگزیر است چرا که امکاناتی

گرمای باال و پایین اسلب مورد اندازهگیری قرار

را برای مدلهای کامال جدید تجاری در اختیار آنها

میگیرد تا در صورت مشاهده هر گونه اختالف

قرار میدهد».

اقدام مرتبط انجام شود.

دکتر مارتین پی ،معاون اجرایی و مدیر ارشد

پارک تصریح میکند :کنترل این اختالف دما

فناوری شرکت سوئدی  SSABکه یک تولیدکننده

بسیار مهم است .در غیر این صورت اسلب باید

فوالد است ،توسعه یک «اکو سیستم تولیدی»
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دیجیتال را پیشبینی میکند که در آن دادههای
جمعآوری شده توسط صنایع پایین دست و
باالدست از طریق کل زنجیره ارزش ادغام میشود.
وی بر این باور است که حاضران در اکوسیستم
میتوانند خدمات جدیدی ارائه داده و وارد مشاغل
جدیدی شوند.
▐صرفه جویی در مصرف انرژی
گفته میشود تولیدکنندگان فوالد عالوه
بر استفاده از دادهها برای افزایش بهرهوری و
کنتورهای هوشمند ،سنسورهای دیگری را برای
کاهش انتشار دی اکسید کربن و کاهش انرژی
هدر رفته نصب میکنند.
بسیاری از نیروگاهها با استفاده گاز کورهها و
فرآیندهای نورد خود قابل به تولید میزان زیادی از
برق هستند .با این حال بسیاری از آنها نیز از انرژی
زیادی که از شبکه دریافت میکنند ،استفاده کرده
و همیشه به دنبال کاهش میزان استفاده از انرژی
هستند.
گریدهای مختلف فوالد به مقادیر مختلف انرژی
نیاز دارد و سنسورها اکنون قادر به اندازهگیری
دقیقترین گریدهای فوالدی هستند که بیشترین
میزان مصرف انرژی به آنها تعلق دارد .در نتیجه
تولیدکنندگان فوالد اکنون میتوانند قیمتهای
انرژی را تجزیه و تحلیل کنند تا عیارهای مشخصی
را در خط تولید قرار داده و در ارزانترین ساعات
مصرف انرژی تولید شود.
▐اندازهگیری و بهبود
وقتی محصوالت تحت گالوانیزه گرم قرار
میگیرند ،هوش مصنوعی قادر به کاهش هزینهها
خواهد بود .پس از ورود فوالد ،یک تیغه بر اساس
اندازهگیریهای زمان واقعی آن را برش میدهد،
این حالت ،امکان را برای کنترل دقیق وزن و عرض
پوشش ورق فراهم میکند.
پارک توضیح میدهد :اگر در فرآیند گالوانیزه
بیش از حد الزم ورق در فرآیند قرار گیرد به نوعی
هزینه اضافی محسوب میشود وبنابراین مهم
است که تا حد ممکن ورق را در این فرآیند کوتاه
مدت قرار دهیم.
با استفاده از هوش مصنوعی ،پوسکو کنترل
خود را در پوشش گالوانیزه از  ۸۸درصد به ۹۹

درصد در انحراف کیفیت بهبود بخشیده است.

پارک توضیح میدهد :بیکاری در کره جنوبی

تعداد انبوه دادههای پوسکو پس از آغاز این

یک مساله جدی است بنابراین ما به راحتی

روند به شکل گستردهای افزایش یافته زیرا در هر

میتوانیم دورههای بیگدیتا و هوش مصنوعی را

مرحله از محصوالت نمونهبرداری انجام میگیرد.

اجرا کنیم.

این به نوبه خود به بهبود کیفیت و افزایش رضایت
مشتری کمک زیادی کرده است.

علیرغم ترس از رباتها به دلیل جایگزین شدن
در نقش نیروهای انسانی ،کارخانه هوشمند

پارک میگوید :دادهها این امکان را به ما داده

منجر به کاهش تعداد نیروی عملیاتی در پوسکو

است که بدانیم دقیقا در کدام مرحله و چه زمانی

نمیشود .در عوض ،با ایجاد ارتباط میان

نقص در یک محصول اتفاق افتاده است .این

کارمندان و دادهها ،آنها را به سمت نوآوریهای

منجر به پاسخگویی کامل میشود .همچنین به

بعدی هدایت میکند.

تولیدکننده فوالد این فرصت را میدهد تا نقایص
محصول را در مراحل مختلف از بین ببرد.

از نظر آندروش چنین تغییراتی دیگر تعجب
آور نیستند .فرآیندها و کارخانههای خودکار به
کارمندانی نیاز دارند که درکی از کارکرد رباتها،

▐چیدن تیم مناسب

نیازهای آنها و نحوه مدیریت آنها داشته باشند که

جمع شدن تیم مناسبی از افراد کار بسیار

این در واقع ایجاد شغل برای انسانهاست .در

سختی است .یک دانشمند داده میتواند در

عین حال برای کارمندان در کارخانههای تولیدی

پوسکو مشغول به کار شود اما ممکن است تخصص

مربوط امکانات آموزشی نیز فراهم شده است.

خاص این کارخانه را نداشته باشد .برای اطمینان

در شرایطی که تولید کنندگان فوالد با فضای

از موفقیت در کار تیمی ،این شرکت برای ایجاد

افزایش رقابت روبرو هستند ،نه تنها از سوی

تحول در ذهنیت گروه ،یک برنامه هوشمند برای

دیگر شرکتهای فوالدی بلکه طیف وسیعی از

مهندسان خود با «فرهنگ هوشمند» اجرا کرده

تولیدکنندگان دیگر هم از فرصتهایی که صنعت

است .مشتریان و تامین کنندگان نیز مانند جوانان

برای افزایش کارآیی و اعتبار پایدار آنها ارائه

جویای کار به این برنامه دسترسی دارند.

میدهد ،استقبال میکنند.
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راه حل شرکتهای ف�والدی �برای کم�بود منا�بع آ�بی �چ �یست؟
نرگس قیصری

اطراف آن را نیز خریداری کرده و پیشبینی می
شود این زیرساخت تا پایان سال  ۱۴۰۰و یا سه
ماهه نخست سال  ۱۴۰۱به بهره برداری برسد.
نکته مهم و قابل تامل درخصوص اقدامات
صورت گرفته توسط شرکت ذوبآهن اصفهان
در راستای کاهش میزان مصرف آب را میتوان
بهینه سازی تجهیزات و روند کاری در این کارخانه
دانست .در پروژههای توسعهای اخیر ذوبآهن که
با هدف افزایش ظرفیت تولید انجام شده است،
بحث صرفهجویی و مدیریت مصرف آب با جدیت
دنبال میشود و در نهایت شاهد کاهش میزان
برداشت آب این کارخانه از رودخانه زاینده رود
هستیم.
اکنون سوال اینجاست که شرکتهای بزرگ
امروزه بحران آب و فرونشستهای به وجودآمده

ویژه وظیفه تامین آب مصرفی کارخانه و انتقال

فوالدی در ایران که برنامهریزی و سرمایهگذاریهای

در سطح کشور که ناشی از برداشت بیرویه آبهای

پسابهای تولیدی را به صورت تفکیک شده به

گستردهای به منظور کاهش مصرف آب در شرایط

زیرزمینی است ،نگرانیهای بسیاری را به همراه

عهده دارد .در نتیجه این امر با تامین آب و تصفیه

بحران کمآبی کشور اجرا میکنند تا چه اندازه

داشته و حتی شرایط زندگی را در برخی از نقاط

آن ،انتقال به قسمتهای مصرفکننده انجام شده

میتواند مثمر ثمر واقع شوند؟ به طور حتم در

کشور با مشکل مواجه ساخته ،امروزه این بحران

و مدیریت،کنترل و پایش مصرف آب نیز در کارخانه

صورتی که این نوع از اقدامات یعنی کاهش

به اصلیترین چالش برای عموم جامعه از زندگی

صورت میگیرد.

مصرف آب در دستور کار دیگر صنایع بزرگ کشور

عادی مردم تا صنایع بزرگ همچون فوالدسازان

در کنار مبحث یاد شده ،این فوالدساز قدیمی

قرار گیرد ،کما اینکه شرکتهای دیگری همچون

تبدیل شده و این صنایع را وادار کرده چارهای برای

در حوزه پساب نیز سرمایهگذاریهایی انجام داده

شرکت فوالد مبارکه ،فوالد خوزستان و  ...نیز در

تامین آب مورد نیاز خود بیندیشند و تا حد ممکن

که منجر به کاهش مصرف آب شده است .در

این مسیر گامهای بزرگی برداشته اند ،در نهایت

از استفاده آب موجود در منابع طبیعی جلوگیری

این خصوص معاون بهرهبرداری شرکت ذوبآهن

میتوان گفت که انگشت اتهامی که به سمت این

کنند؛ در این میان استفاده از پساب شهری یکی

اصفهان چندی پیش از سرمایهگذاری در این

دست از صنایع برای باال بودن میزان مصرف آب

از جایگزینهای اصلی برای رفع این مشکل است

زمینه خبرداده و گفته بود :درحال حاضر این

آنها گرفته میشود ،برداشته خواهد شد.

که شرکت ذوبآهن اصفهان به عنوان قدیمیترین

مجموعه در خرید پساب شهرهای اطراف 500

سخن آخر...

فوالدساز ایران و مادر این صنعت ،سرمایهگذاری و

میلیارد تومان سرمایهگذاری کرده و طی  2سال

با نگاهی بر جایگاه فوالد در اقتصاد جهانی

اقدامات گستردهای در این زمینه انجام داده است.

آینده نیاز ذوبآهن به آب زایندهرود را تا  40درصد

میتوان گفت :فوالد به عنوان یکی از عنصرهای

دیگر کاهش خواهد داد.

اصلی در صنعتی شدن کشورها شناخته شده و

به گزارش ماهنامه فوالد ،تامین آب مورد نیاز
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برای صنعت فوالدسازی یکی از ارکان مهم برای

در واقع شرکت ذوبآهن اصفهان طی سالهای

به جرات میتوان اذعان کرد هنوز جایگزینی برای

ادامه تولید و بقای این صنعت است؛ در حال

قبل به موضوع خرید پساب برای استفاده در

این فلز در بسیاری از صنایع وجود ندارد .در نتیجه

حاضر شرکت ذوبآهن اصفهان برای رسیدن

صنعت فوالدسازی ورود کرده و بخشی از پساب

با تولید هرچه بیشتر فوالد و محصوالت نهایی و

به اهداف تعریف شده خود در صنعت فوالد،

شهرهای زرین شهر و فوالدشهر را خریداری کرده

با ارزش افزوده باالتر میتوان به پیشبرد اهداف

استراتژی خاص خود را تعریف کرده و در این راستا

است .همچنین قراردادی هم با سازمان آب و

تعریف شده در صنایع مهم کشور ،همچنین

یک مدیریت مستقل در حوزه بهره برداری به طور

فاضالب داشته و پساب شهر ایمانشهر و روستاهای

درآمدزایی ارزی دست یافت.
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آخریــن چشـمانداز انجمــن جهانــی فــوالد از میــزان تقاضــا
تا سـال 2022
مترجم :مهسا نجاتی

انجمن جهانی فوالد به تازگی چشمانداز کوتا ه
مدت خود را تا پایان سال  2021و  2022منتشر
کرده است .انجمن جهانی فوالد پیشبینی کرده
که تقاضای فوالد پس از افزایش  0.1درصدی
در سال  ،2020تا پایان سال 4.5 ،2021درصد
رشد کند و به هزار و 855.4میلیون تن برسد.
تقاضای فوالد در سال  2022با افزایش 2.2
درصدی به هزار و 896.4میلیون تن خواهد
رسید .در پیشبینی کنونی فرض میشود که با
پیشرفت واکسیناسیون در سراسر جهان ،شیوع
سویههای کووید 19-کمتر از مو جهای قبلی
آسیبرسان و مخرب خواهد بود.
آقای ال رمیتی ،رییس کمیته اقتصادی
انجمن جهانی فوالد ،در اظهار نظر خود در
خصوص این چشمانداز گفت" :سال 2021
شاهد بهبود قویتر از حد انتظار در تقاضای
فوالد بوده که منجر به تجدید نظر ما در پیشبینی
انجام شده ،برای تمام نقاط جهان به جز چین

شده است .با توجه به این بهبود چشمگیر،
انتظار میرود تقاضای جهانی فوالد به غیر از
چین در سال جاری زودتر از حد انتظار به سطح
پیش از بیماری همهگیر بازگردد".
فعالیتهای تولیدی قوی به همراه افزایش
تقاضای سرکوب شده ،مهمترین عامل است.
اقتصادهای توسعه یافته نسبت به اقتصادهای
در حال توسعه ،عملکردی بهتر از انتظارات
ما داشتهاند که نشاندهنده فواید نرخ باالی
واکسیناسیون و اقدامات حمایتی دولت است.
در اقتصادهای نوظهور ،به ویژه در آسیا،روند
بهبودی به واسطه افزایش موارد ابتال به ویروس
کرونا مختل شده است.
در حالی که بهبود بخش تولید در برابر
مو جهای جدید عفونت همچنان مقاومتر از حد
انتظار بوده ،محدودیتهای سمت عرضه منجر
به افت روند بهبود در نیمه دوم سال شد و از
بهبود قویتر در سال  2021جلوگیری کرد .اما

با میزان زیاد سفارشهای عقب افتاده به همراه
بازسازی موجودیها و پیشرفت بیشتر در روند
واکسیناسیون در کشورهای در حال توسعه ،ما
انتظار داریم که تقاضای فوالد در سال 2022
بهبود یابد.
تداوم افزایش تورم ،پیشرفت کند
واکسیناسیون در کشورهای در حال توسعه و
افت سرعت رشد چین ،در مجموع خطراتی را
برای این پیشبینی ایجاد کرده است.
چین
اقتصاد چین ،روند بهبود قوی خود را از
سال  2020تا اوایل  2021حفظ کرد .با این
حال ،سرعت آن از ماه ژوئن کاهش یافته
است .از ماه جوالی ،نشانههایی از کاهش
سرعت در بخشهایی که از فوالد استفاده
میکنند مشاهده شده که منجر به افت منفی
13.3درصدی رشد تقاضای فوالد در ماه جوالی
و سپس منفی 18.3درصد در ماه آگوست شده
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است .این کاهش شدید ،به عواملی مانند شرایط
جوی نامساعد اخیر و مو جهای کوچک ابتال به
کووید 19-در تابستان سال جاری نسبت داده
میشود ،با این حال ،دالیل اساسیتر از جمله
افت سرعت رشد بخش امالک و مستغالت و
کاهش تولید فوالد به واسطه دولت ،عمدتا باعث
این وضعیت شده است .فعالیت بخش امالک و
مستغالت به دلیل اقدامات سختگیرانه دولت در
خصوص تامین مالی توسعهدهندگان این بخش
که در سال  2020معرفی شد ،تضعیف شده
است .در همین حال ،سرمایهگذاری زیرساختی
به دلیل نقصان فرصتهای سرمایهگذاری و
محدودیت توانایی مالی دولت محلی ،افزایش
نیافته است .عالوه بر این ،بهبود قوی تولید در
سراسر جهان ،باعث افت بازار صادرات شده
است.
با تداوم روند منفی در بخش امالک و
مستغالت ،رشد تقاضای فوالد چین برای مدت
باقی مانده سال  2021منفی خواهد بود .در
نتیجه ،در حالی که مصرف ظاهری فوالد از
ژانویه تا آگوست هنوز مثبت 2.7درصد است،
انتظار میرود رشد تقاضای کلی فوالد تا پایان
سال  2021به میزان منفی 1درصد کاهش یابد.
از آنجا که بخش امالک و مستغالت در
راستای موضع سیاست دولت در خصوص تعادل
مجدد و حفاظت از محیطزیست همچنان دچار
رکود خواهد بود ،انتظار نمیرود تقاضای فوالد
در سال  2022رشدی داشته باشد .برخی از
فعالیتهای ذخیرهسازی مجدد ممکن است
از استفاده ظاهری فوالد حمایت کند .اقدامات
اخیر دولت و فشار به بخش امالک و مستغالت
احتماال ادامه خواهد داشت.
اقتصادهای توسعهیافته
قرنطینههای هدفمندتر در به حداقل رساندن
تاثیر مو جهای اخیر کووید 19-روی فعالیتهای
اقتصادی در سال  2021کمک کرد .با این
حال ،محدودیت زنجیره تامین و بخش خدمات
همچنان عقب مانده و مانع بهبود قویتر
میشود.
کاهش محدودیتهای زنجیره تامین ،تداوم
افزایش تقاضای سرکوب شده و افزایش اطمینان
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مشاغل و مصرفکننده ،روند بهبود را در سال
 2022تقویت خواهد کرد.
تقاضای فوالد پس از افت منفی 12.7درصدی
در سال  ،2020به میزان 12.2درصد در سال
 2021و 4.3درصد در سال  2022افزایش
خواهد یافت و به سطح پیش از بیماری همهگیر
باز میگردد.
در ایاالت متحده ،اقتصاد به بهبود قوی
خود ادامه میدهد که ناشی از افزایش تقاضای
سرکوب شده و واکنش مناسب سیاستی است.
سطح تولید ناخالص داخلی حقیقی از باالترین
سطح قبلی خود در سه ماهه دوم سال جاری
فراتر رفته است.
تقاضای فوالد به دلیل عملکرد قوی بخش
خودروسازی و کاالهای بادوام بهبود یافته،
اما کمبود برخی عناصر این بهبود را تضعیف
میکند .روند بخش ساخت و ساز با پایان رونق
ساخت و ساز مسکونی و فعالیتهای ضعیف
بخش غیرمسکونی در حال افت است .افزایش
قیمت نفت از بهبود سرمایهگذاری در بخش
انرژی حمایت میکند.
اگر برنامه محرک زیرساختی جو بایدن اجرا
شود ،پتانسیل صعود بیشتر وجود خواهد
داشت ،اما این برنامه تا اواخر سال  2022تکمیل
نخواهد شد.

در اتحادیه اروپا ،بهبود تقاضای فوالد که در
نیمه دوم سال  2020آغاز شد ،همچنان در حال
افزایش است و همه بخشهای مصرفکننده
فوالد ،به رغم تداوم مو جهای ویروس کرونا ،بهبود
مثبتی را نشان میدهند.
بهبود تقاضای فوالد آلمان ،با صادرات ،که
زیربنای عملکرد تولیدی قوی آن است ،حمایت
میشود .با این حال ،محدودیتهای عرضه،
به ویژه در بخش خودروسازی ،باعث کاهش
سرعت بهبود میشود .تقاضای فوالد در سال
 2022از افزایش سفارشات عقب مانده در بخش
تولید منتفع خواهد شد ،در حالی که انتظار
میرود بخش ساخت و ساز پس از نشان دادن
عملکرد رشد نسبتا باال در طول بیماری همهگیر،
همچنان به رشد خود ادامه دهد.
ایتالیا ،یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا
که به شدت آسیب دیده ،با بهبود قوی در بخش
ساخت و ساز ،سریعتر از سایر کشورهای اتحادیه
اروپا در حال بهبود است .انتظار میرود چندین
بخش مصرفکننده فوالد ،از جمله ساخت و ساز
لوازم خانگی ،تا پایان سال  2021به سطح پیش
از بیماری همهگیر بازگردند.
در آسیای توسعه یافته ،وضعیت کووید19-
با روند کند واکسیناسیون ،در سال  2021بدتر
شد ،اما روند بهبود تقاضای فوالد متوقف نشد
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و پیشبینیها به دلیل بازگشت قوی تجارت
جهانی و برنامههای زیرساختی دولتی ،مورد
بازنگری قرار گرفت.
در ژاپن ،تقاضای فوالد با افزایش صادرات،
سرمایهگذاری و مصرف ،به تدریج در حال بهبود
است .تولید ،به ویژه در بخش خودروسازی و
ماشینآالت ،در کمک به بهبود پیشتاز است.
ساخت و سازهای شهری ،همچنان از تقاضای
فوالد پشتیبانی میکند ،در حالی که ساخت و
ساز بخش خصوصی ،به استثنای انبارها و مراکز
توزیع ،همچنان ضعیف است .انتظار میرود
بهبود مصرف و سرمایهگذاری از رشد مثبت
در تمام بخشهای مصرفکننده فوالد در سال
 2022حمایت کند.
انتظار میرود تقاضای فوالد در کره جنوبی،
با حمایت بهبود صادرات و سرمایهگذاری در
تاسیسات تولیدی ،تا پایان سال  ،2021به
سطح سال  2019بازگردد .بخش ساخت و ساز،
با برنامههای مهندسی عمران دولتی و بازسازی
ساختمانهای مسکونی حمایت میشود و در
سالهای  2021تا  2022به رشد مثبت تبدیل
میشود.
کره جنوبی در سال  ،2021شاهد افزایش
سفارشات حمل و نقل جدید بود که تقاضای
فوالد این کشور را برای سالهای آتی افزایش

میدهد.
اقتصادهای در حال توسعه به غیر از چین
تقاضای فوالد در اقتصادهای در حال توسعه
به غیر از چین در سال  2021با کمک بهبود
قیمت کاالها و تجارت بینالمللی به روند بهبود
خود ادامه میدهد .با این حال ،مو جهای جدید
کووید 19-به همراه سطح پایین واکسیناسیون
و بهبود آهسته در بخش گردشگری بینالمللی،
باعث ایجاد محدودیت در اقتصادهای در
حال توسعه شده است .در سال  ،2022با
پیشرفت واکسیناسیون ،انتظار میرود شرایط
در اقتصادهای در حال توسعه بهبود یابد ،اما
بیماری همهگیر با تضعیف موقعیتهای مالی
و چالشهای ساختاری انباشته شده ،تاثیری
ماندگار بر این اقتصادها خواهد گذاشت.
اقتصاد هند در حالی که در مسیر بهبودی
از قرنطینه سخت سال  2020بود ،شوک
دیگری را از موج دوم شدیدتر در ماههای آوریل
تا ژوئن  2021دریافت کرد که باعث کاهش
تولید در تمام بخشها شد .با این وجود ،تاثیر
اقتصادی موج دوم در مقایسه با موج اول ،به
دلیل محدودیتهای داخلی بیشتر ،بسیار کمتر
بود .از ماه جوالی ،بهبود سالم برای برای همه
بخشها از سر گرفته شد .در نتیجه ،تقاضای
فوال هند تنها مدت کمی با افت مواجه شد و تا

پایان سال  ،2021بهبودی قوی نشان خواهد
داد .تقاضای فوالد هند تا پایان سال جاری
100میلیون تن افزایش خواهد یافت.
در منطقه آسهآن ،ویتنام که در سال  2020از
اثرات اقتصادی بیماری همهگیر فرار کرده بود،
در سال  2021به دلیل افزایش موارد ابتال با افت
تقاضا مواجه شده است .از سوی دیگر ،فیلیپین،
با وجود محدودیتهای کووید ،19-موفق به
اجرای پروژههای ساختمانی شده است .با تاخیر
در پروژههای زیرساختی و محدودیت نیروی کار،
انتظار میرود بهبود منطقه آسهآن متوسط باشد.
تقاضای فوالد در آمریکای التین ،به جز برزیل،
در سال  2020به شدت تحت تاثیر بیماری
همهگیر قرار گرفت .اما در سال  ،2021به دلیل
بهبود بخشهای ساخت و ساز و خودروسازی،
رشد قابل توجهی را تجربه کرده است .با این
حال ،در سال  2022از آنجا که این منطقه با
مسائل ساختاری ترکیبی از جمله تورم باال،
افزایش کسری مالی و عدم اطمینان سیاسی
دست و پنجه نرم میکند ،ممکن است شاهد
افت قابل توجهی باشد.
تقاضای فوالد برزیل پس از ثبت رشد مثبت
در سال  ،2020در سال  2021با قدرت به
رشد خود ادامه میدهد که ناشی از بستههای
محرک دولت و فعالیتهای ساختمانی قوی
است که در نیمه نخست سال جاری باالتر
از سطح پیش از بیماری همهگیر بود .با این
حال ،با وجود تضعیف مالی ،نرخ بهره باالتر
و تنشهای سیاسی ،چشمانداز سال 2022
ضعیف میشود .همچنین مکزیک شاهد بهبود
قویتر از حد انتظار بود که ناشی از فعالیتهای
صنعتی ،به ویژه بخش خودروسازی بود.
بهبود تقاضای فوالد در شورای همکاری
خلیج فارس به دلیل افت فعالیتهای ساخت
و ساز کمتر از حد انتظار بود .با این حال ،در
سال  ،2022با افزایش قیمت نفت و کنترل
بیماری همهگیر ،انتظار میرود تقاضای فوالد
با قدرت بیشتری بازگردد .تقاضای فوالد مصر به
دلیل تعلیق مجوزهای ساخت و ساز در مناطق
شهری پرجمعیت ،تحت تاثیر قرار گرفت .با این
حال ،دیگر پروژههای بزرگ دولت ،تاثیر بیماری
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همهگیر را کاهش داده و از روند بهبود در سال

تمرکز دولتها به پروژههای زیرساختی به عنوان

 2021حمایت کرده است.
بهبود تقاضای فوالد در روسیه ،پس از کاهش
متوسط در سال  ،2020با جهش قوی در بخش
خودروسازی حمایت میشود .بخش ساخت و
ساز نیز توسط برنامه یارانه وام مسکن دولتی مورد
حمایت قرار میگیرد.
روند مثبت قوی در اقتصاد ترکیه که در سه
ماهه سوم سال  2020آغاز شد ،در سال 2021
ادامه یافت ،که ناشی از تقاضای داخلی با
گسترش وامهای مصرفی بود .تقاضای فوالد
ترکیه در سال  2021با رشدی دو رقمی ادامه
خواهد داشت که ناشی از پروژههای زیرساختی
و فعالیتهای صنعتی است .تقاضای فوالد ترکیه
در سال  ،2022از سطح 36میلیون تن در دوران
پیش از بحران ارزی فراتر خواهد رفت.
بخشهایی که از فوالد استفاده میکنند
ساخت و ساز
به طور کلی ،بخش ساخت و ساز نسبت
به بخش تولید در برابر شوک بیماری همهگیر
مقاومتر است .با این حال ،در بسیاری از
اقتصادهای در حال توسعه ،فعالیتهای ساخت
و ساز به دلیل توقف کامل پروژهها به شدت
مختل شد .تا پایان سال  ،2021انتظار میرود
بخش ساخت و ساز جهانی بهبودی قوی را
نشان دهد که ناشی از نرخهای بهره پایین و

بخشی از برنامههای بازیابی است.
بهبود بخش ساخت و ساز در مناطق مختلف،
نابرابر است .در اقتصادهای در حال توسعه،
به عنوان مثال ،آسهآن ،که نرخ واکسیناسیون
در آن پایین بوده ،بهبود ساخت و ساز متزلزل
بوده است .در مقابل ،در هند ،که اخیرا نرخ
واکسیناسیون در آن افزایش یافته ،یک بازگشت
مثبت در فعالیتهای ساخت و ساز در حال وقوع
است.
در چین ،از آنجا که دولت در تالش است که با
مشکالت زیرساختی بخش ساخت و ساز مقابله
کند ،این بخش احتماال وارد دوره اصالحی
خواهد شد.
چشمانداز پروژههای زیرساختی جهانی تحت
تاثیر دو نیروی متضاد است .از یک سو ،بسیاری
از دولتها تالش میکنند تا از زیرساختها به
عنوان ابزاری برای بهبود همسو با نوآوریهای
سبز ،به ویژه در اقتصادهای توسعهیافته،
استفاده کنند .از سوی دیگر ،وضعیت مالی
دولتها به دلیل بیماری همهگیر بدتر شده
است .بسیاری از دولتها در اقتصادهای در حال
توسعه ،شاهد کاهش توانایی در سرمایهگذاری
زیرساختی خواهند بود.
بخش مسکونی ،از پسانداز انباشته شده
در طول دوران قرنطینه و دورکاری بهره برده که
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منجر به افزایش تقاضا برای مسکن شده است.
روی دیگر سکه این است که بخش غیرمسکونی
به دلیل کاهش تقاضا برای فضای اداری ،شاهد
بهبودی کند خواهد بود.
خودروسازی
بخش خودروسازی ،که در طول قرنطینه در
سال  2020شاهد شدیدترین کاهش در میان
بخشهای مصرفکننده فوالد بود ،در نیمه دوم
سال  2020بهبودی قوی را تجربه کرد .اگرچه
اختالل در بخش زنجیره تامین هنوز در برخی
از بازارها مشهود است ،اما این بهبود ناشی از
افزایش تقاضای سرکوب شده و افزایش پسانداز
خانوارها است.
در ایاالت متحده ،تولید خودروهای سواری
تا سه ماهه سوم سال گذشته به سطح پیش از
بیماری همهگیر بازگشت ،اما از آن زمان به دلیل
اختالالت زنجیره تامین تا حدودی روند کاهشی
را تجربه کرده است.
در اتحادیه اروپا ،بهبود قوی در حال وقوع است
و انتظار میرود که بخش خودروسازی اتحادیه
اروپا در سال  2021به میزان 15.3درصد رشد
کند .با این حال ،هنوز بسیار پایینتر از سطح
زمان آغاز اولین رکود تولید در سال  ،2018قرار
دارد .بخش خودروسازی اتحادیه اروپا به دلیل
کمبود قطعات و چشمانداز ضعیف تقاضا با عدم
قطعیت مواجه است.
در چین ،تولید خودرو در نیمه نخست
سال جاری افزایش یافت .به خصوص ،تولید
خودروهای انرژی جدید از ژانویه تا آگوست
 ،2021تقریبا 200درصد افزایش یافته که
11.2درصد از کل خودروهای تولید شده در
همان دوره را به خود اختصاص داده است.
اختالل در زنجیره تامین ،به طور قابل توجهی
بهبود صنعت جهانی خودرو را تضعیف میکند.
با از بین رفتن تقاضای سرکوب شده ،رشد تولید
خودرو در سال  2022کاهش مییابد ،اگرچه
سفارشات عقب مانده باال تا حدودی از این
بخش حمایت میکند.
منبع :انجمن جهانی فوالد
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نگـــاه ویـــژه
صنعـت سـاختمان یکـی از بخـش هـای مهـم اقتصـاد همه کشـورها به شـمار مـی رود و به طور مسـتقیم بـر پارامترهای
اقتصـادی ،اجتماعـی ،فرهنگـی و ...تاثیـر گـذار اسـت .بـا توجـه بـه ابعـاد بـزرگ و حجـم گسـترده فعالیتهـا در صنعـت
سـاختمان سـازی،حرکت ایـن چـرخ صنعـت میتوانـد فرصـت مناسـبی را بـرای رونـق بسـیاری از فعالیتهـای صنعتـی و
تولیـدی فراهـم کنـد .بـا توجـه به حجم فلـزات مصرفی در احداث یک سـاختمان ،رونـق این صنعت تحول قابـل توجهی را
در حجـم فلـزات مصرفـی ایجاد خواهـد کرد.
در بخـش نـگاه ویـژه این شـماره فوالد،طرح سـاخت یک میلیون واحد مسـکونی که از جمله شـعارهای انتخاباتی دولت
جدیـد اسـت از ابعاد گوناگون مورد بحث و بررسـی قـرار می گیرد.

♦ حل مشکل مواد اولیه فوالدی ها تنها نباید معطوف به طرح های مسکن باشد
♦ بیش از  1000شغل و  110صنعت با بخش مسکن رابطه مستقیم دارند

♦ کارخانجات تولید کننده مصالح ساختمانی،نیازمند مواد اولیه پایدار هستند

♦ ساخت یک میلیون واحد مسکونی،بازار فوالد را با تکاپوی جدید همراه می کند

♦ تولید سالیانه محصوالت ساختمانی ذوب آهن اصفهان به حدود دو و نیم میلیون تن میرسد

♦ محصوالت استاندارد ذوب آهن اصفهان ،ضامن اعتماد سازندگان و آسودگی خاطر مصرف کنندگان
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از پایـــان رکـــود در مســـکن
ت ــا س ــرآغازی ب ــرای توس ــعه
از اهمیــت صنعــت ســاختمان ســازی در اقتصــاد کشــور و نقــش آن در بــه حرکــت درآمــدن چــرخ هــای صنعــت تاکنــون بســیار ســخن
گفتــه شــده اســت .ســهم حــدود  22درصــدی از تولیــد نــا خالــص داخلــی و  15درصــد از مجمــوع اشــتغال کشــور خــود گویــای جایــگاه
تعییــن کننــده ایــن صنعــت در اقتصــاد ایــران اســت .در اصــل  31قانــون اساســی ایــران نیــز آمــده ،داشــتن مســکن متناســب بــا نیــاز ،حــق
هــر فــرد و خانــواده ایرانــی اســت .دولــت موظــف اســت بــا رعایــت اولویــت بــرای آنهــا کــه نیازمندترنــد بــه خصــوص روستانشــینان و کارگــران
زمینــه اجــرای ایــن اصــل را فراهــم کنــد.
در ایــن راســتا ســاخت یــک میلیــون واحــد مســکونی کــه از شــعارهای انتخاباتــی دولــت ســیزدهم محســوب مــی شــد،امروز در آســتانه
اجرایــی شــدن قــرار گرفتــه اســت .ســاخت ایــن تعــداد مســکن بــه دلیــل ارتبــاط داشــتن بــا بســیاری از بخــش هــای صنعتــی ،موجــب رشــد
تولیــدات آنهــا ،توســعه صنایــع و درآمــد ســرانه کشــور مــی شــود .زیــرا در ســالهای گذشــته هیچــگاه ســاخت مســکن از رقــم  600هــزار
واحــد عبــور نکــرد و امــروز تحقــق ایــن برنامــه مــی توانــد انقالبــی بــزرگ را در کشــور رقــم مــی زنــد.
تنــی چنــد از صاحــب نظــران صنعــت ســاختمان ،فــوالد و ســایر تخصصهــای مرتبــط کــه در طــرح ســاخت یــک میلیــون واحــد مســکونی
دولــت نقــش آفریــن هســتند در گفتگــو بــا فــوالد بــه ارائــه دیدگاههــای خــود پرداختنــد.

مهدی طغیانی ،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
شورای اسالمی:
حل مشکل مواد اولیه فوالدی ها تنها نباید
معطوف به طرح های مسکن باشد
مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی
مجلس شورای اسالمی درباره ساخت یک میلیون
واحد مسکونی در سال ،گفت :در حال حاضر
ساخت این میزان واحد مسکونی مصوبه قانونی
مجلس را دارد و در مسیر اجراست .درباره تامین
شیوه مالی ،تامین زمین ،مصالح ساختمانی و ...
پیش بینی های الزم صورت گرفته و قرار نیست
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ً
اساسا رانت جدیدی تحت عنوان آهن ارزان قیمت،

مبارکه را که در گذشته سرمایه گذاری کرده اند رها

سیمان دولتی و  ...در کشور ایجاد شود.

کنیم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت :به عنوان

وی با تاکید بر ضرورت تامین مواد اولیه مورد

مثال اگر در بورس کاال بحث خرید آهنآالت مطرح

نیاز شرکت های فوالدی همچون ذوب آهن و فوالد

است به نحوی باشد که تعاونی ها و شرکتهای

مبارکه ،گفت :حل مشکل مواد اولیه شرکتهای

انبوه ساز نیز بتوانند از خود کارخانه محصول مورد

فوالدی تنها نباید معطوف به طرحهای مسکن

نیاز را با قیمت بورسی تهیه کنند نه اینکه فضای

باشد بلکه کل حوزه تولید آنها در بخشهای

رانتی در کشور ایجاد شود.

مختلف باید تامین شود.

به اعتقاد طغیانی ،نباید به اسم ساخت و ساز در

وی افزود :باید فارغ از طرح جهش تولید مسکن

طرح های اقدام ملی،مسکن مهر و جهش تولید

میلگرد ،ورق ،آهن ،ریل و  ...در صنایع و طرح های

مسکن ،فضای رانتی در کشور ایجاد کنیم.

توسعه ای کشور مورد استفاده قرار گیرد.

وی درباره ضرورت حمایت از تولیدکنندگان

طغیانی در ادامه درباره مبنای تامین مالی طرح

مصالح ساختمانی همچنین فوالدیها نیز ،گفت:

جهش تولید مسکن ،گفت :چند تمهید برای تامین

دولت باید برای تامین مواد اولیه و سنگ آهن مورد

مالی طرح در نظر گرفته شده است ،نخست اینکه

نیاز فوالدسازان تدبیری کند ،متاسفانه شرکت های

هر ساله شورای پول و اعتبار سهمیه و تسهیالت

معدنی امروز در زنجیره فوالد توسعه پیدا کرده اند،

مشخصی را برای حوزه مسکن در بانک ها مشخص

در حالی که شرکت های قدیمی همچون ذوبآهن

میکند و نباید این سهمیه را به جای مسکن صرف

اصفهان و فوالد مبارکه اکنون دچار مشکل تامین

حوزه های دیگر کنیم ،دوم اینکه تامین مالی این

مواد اولیه شده اند ،بنابراین به نظر میرسد دولت

پروژه از طریق بورس و با تشکیل صندوق های پروژه

باید تهمیدات الزم را جهت تامین مواد اولیه

مسکن صورت گیرد که این صندوق ها می توانند

فوالدسازان مهیا کند.

بخشی از نیاز مالی طرح های مسکن را تامین کنند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد:

و حتی افرادی که تمایل به خرید مسکن ندارند در

ما نباید با سرمایه گذاریهای جدید فوالدی،

این صندوق ها سرمایه گذاری سودآور انجام دهند.

شرکتهای فوالدی همچون ذوبآهن و فوالد

وی همچنین به صندوق ملی زمین و مسکن

Scientific-Cultural-Social Magazine
Esfahan Steel Company

اشاره کرد و گفت :روش دیگر تامین مالی مسکن
این است که بخشی از مالیات ها همچون مالیات
خانه های خالی و  ...وارد این صندوق شود که از
این اعتبار می توان جهت تامین مالی طرح های
مسکن بهره برد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای
اسالمی البته با تاکید بر اینکه بازار مسکن تنها
بخش تولید نیست ،تصریح کرد :متاسفانه در بازار
مسکن سوداگری بسیار وجود دارد و عده ای نه
برای نیاز مصرفی بلکه برای سرمایه گذاری و حفظ
ارزش پول خود در برابر تورم با خرید مسکن موجب
فشار بر این بازار می شوند ،در نتیجه بسیار بیشتر از
نیاز مصرفی کشور باید ساخت و ساز مسکن داشته
باشیم تا بازار مسکن تا حدودی سامان گرفته و
افزایش بهای مسکن و اجاره بها نداشته باشیم.
طغیانی افزود :شاید ساالنه حدود  600هزار
ازدواج در کشور داشته باشیم که این تعداد نیازمند
مسکن هستند ،از سوی دیگر تعدادی ،مربوط به
نیازهای گذشته بازار مسکن است که تمام اینها
موجب فشار به منابع تامین مالی کشور می شود
بنابراین باید تقاضاهای سوداگرانه و سرمایه ای را
از بازار مسکن دور کنیم و تنها مصرف کنندگان
واقعی در بازار باشند که این به سیاست گذاری بازار
مسکن برمی گردد و ارتباطی به ساخت و سازها
ندارد.
حمید حاج اسماعیلی ،کارشناس بازار کار:
بیش از  1000شغل و  110صنعت با بخش
مسکن رابطه مستقیم دارند
حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار نیز
گفت :ساخت مسکن یکی از پروژه های بزرگ ملی
و اجتماعی در کشور به شمار می رود که همواره
متقاضی دارد لذا در دوره های مختلف مورد توجه
دولت ها قرار می گیرد .از آن سو چنین اهمیتی
سبب شده است این نیاز اساسی به محلی برای
سوداگری تبدیل شود.
وی با اشاره به اینکه با افزایش تورم و ارزش
افزودهای که در بخش مسکن ایجاد می شود
سایر بخش ها نیز تحت تاثیر قرار می گیرد ،افزود:
ساخت مسکن در کشور هدفمند دنبال نشده است
و در حال حاضر بیش از  2میلیون و  500هزار واحد
مسکونی خالی در کشور داریم که دولت امکان

دسترسی دقیق به آنها برای ارزیابی و برگرداندن

بخش آنها هم رونق می یابند .بر اساس آمارهای

شان به چرخه استفاده مردم را ندارد.

مختلف بین  4تا 5درصد تولید نا خالص داخلی نیز

این کارشناس بازار کار تصریح کرد :برآورد

از همین بخش مسکن حاصل می شود.

میشود سه میلیون و  500هزار خانوار یا واحد

حاج اسماعیلی افزود :طی یک سال گذشته

مستاجری در کشور داریم که نیازمند مسکن

مسکن نسبت به دوره های قبل دچار رکود بیشتری

هستند و از سوی دیگر ساالنه در کشور حدود 600

شده زیرا نرخ تورم ،قیمت ها را افزایش داده و

هزار نفر جدید متقاضی مسکن می شوند .در این

قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است که به نفع

کنار این نیازها بحث نوسازی بافت های فرسوده و

کشور نیست و رکود در بخش های مرتبط را در پی

همچنین توسعه مناطق شهری و روستایی ایجاب

دارد .به ویژه در شرایط فعلی که در تحریم به سر

میکند مسکن به عنوان یک نیاز اساسی بیش از

میبریم اگر نتوانیم صادرات داشته باشیم ظرفیت

گذشته مورد توجه مسئولین قرار بگیرد.

های تولیدی کشور هم آسیب می بیند.

حاج اسماعیلی خاطر نشان کرد :ساخت

وی اضافه کرد :دولت ها مرز مشخصی به لحاظ

و سازها در کشور متاسفانه عمر پایینی دارند و

برنامهریزی با بخش خصوصی ندارند ،مسکن

بنابراین هدر رفت سرمایه را در بخشهای گوناگون

باید در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد تا هم

رقم می زنند لذا نظارت ها بر این بخش باید قوی

اشتغالزایی بیشتری داشته باشد و هم اینکه دولت

تر از گذشته دنبال شود .عمر مسکن در کشورمان

به وظیفه حاکمیتی که نظارت و صیانت است

کمتر از  35سال است در حالی که این عدد در

رسیدگی نماید.

کشورهای توسعه یافته حداقل  100سال میباشد.
وی با تاکید بر اینکه هدفمند کردن ساخت و ساز

افشین پروین پور،تحلیلگر بازار مسکن:

باید در دستور کار قرار بگیرد تا این بخش کارآمدی

کارخانجات تولید کننده مصالح ساختمانی،

خودش را در اقتصاد کشور نشان دهد ،اظهار

نیازمند مواد اولیه پایدار هستند

داشت :در دولت نهم و دهم مسکن مهر و در دولت

افشین پروین پور تحلیل گر بازار مسکن نیز

قبلی نیز مسکن ملی مطرح شد اما به دلیل اینکه

گفت :در این طرح دولت بر اساس نیاز می خواهد

دورنمای مناسبی برای آن تعریف نشده بود هنوز در

با تخصیص اعتبارات ،زمین و  ...سطح تولید

بخش مسکن دچار مشکل هستیم.

مسکن و ساخت و ساز را ساالنه تا یک میلیون واحد

این کارشناس بازار کار گفت :حدود  15درصد از

مسکونی افزایش دهد و این طرح نه تنها موجب

اشتغال کشور (بیش از  1000شغل) و  110صنعت

افزایش عرضه مسکن و ایجاد اشتغال میشود،

با مسکن رابطه مستقیم دارند و با فعال شدن این

از سوی دیگر منجر به رشد اقتصادی خواهد شد
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و افرادی که خانه دار نیستند می توانند با هزینه

به اینکه این برنامه از بعدی دیگر می تواند تهدید

پایین ،خانه دار شود.

محسوب شود ،گفت :هر چند ایران در میان 10

این تحلیلگر بازار مسکن با اعتقاد بر اینکه مدل

تولیدکننده برتر فوالد و جزو تولیدکنندگان بزرگ

مفهومی طرح جهش تولید مسکن همانند طرح

سیمان است اما فراموش نکنیم اقتصاد در مسیر

مسکن مهر است ،توضیح داد :در این طرح افراد

خود حرکت می کند .اگر در تولید و میزان عرضه

با حداقل هزینه خانه دار می شوند و از سوی دیگر

استانداردها را رعایت نکنیم تبعات زیادی را شاهد

عمده هزینه مسکن که زمین است ،حذف و به

خواهیم بود.

نوعی زمین را دولت رایگان تامین می کند .از سوی

وی ادامه داد :هر زمان تقاضا افزایش ،اما عرضه

دیگر تسهیالت ساخت به صورت ارزان قیمت و به

توانایی پاسخ به این نیاز را نداشته ،شاهد افزایش

صورت اقساط برای اقشار متوسط و کم درآمد مهیا

قیمت ها و تورم بودیم ،در نتیجه باید در اجرای این

می شود.

برنامه به میزان عرضه و تقاضا توجه بسیار داشت.

پروین پور درباره برخی انتقادات به طرح مسکن

به گفته پورحاجت ،این موضوع باید در بحث

مهر و نگرانی از تکرار این تجربه ،گفت :اگرچه مدل

نیروی انسانی نیز مورد توجه قرار گیرد تا نیروی

مفهومی هر دو طرح یکی است ،اما ایراداتی که در

مورد نیاز برای اجرای این طرح در اختیار باشد،

مسکن مهر وجود داشت قطعا در این طرح وجود
ندارد و اگر مکان یابی طرح مسکن مهر نامناسب
است ،باید زمین با مکان یابی مناسب به طرح
جهش تولید مسکن اختصاص یابد ،همچنین
وجود برخی مشکالت اجرایی و نبود نظارت کافی
بر ساخت و سازهای مسکن مهر باید در طرح
جهش تولید مسکن مرتفع شود.
وی تاکید کرد :وزارت صمت باید در تامین مواد
اولیه و کارخانجات تولید کننده مصالح ساختمانی
برنامه ریزی کند تا کارآمدی این طرح افزایش یابد.
این تحلیلگر بازار مسکن تصریح کرد :عمده
اتفاق در طرح جهش تولید مسکن این است
که بانک مرکزی باید برای پرداخت تسهیالت
جهت اجرای این طرح کمک کند ،از سوی
دیگر تسهیالت ساخت باید با کمترین بروکراسی
تخصیص یابد ،همچنین در بحث تامین زمین،
وزارت شهرسازی باید از زمینهای دولتی استفاده
و دستگاه های دولتی نیز باید زمین های خود را در
اختیار این طرح قرار دهند.
به گفته پروین پور ،خوشبختانه در حوزه تامین
مصالح ساختمانی مشکلی در کشور نداریم و
میزان تولیدات جوابگوی سالی یک میلیون واحد
مسکونی در سال است ،باید توجه داشت که اکنون
تمام کارخانجات تولید کننده مصالح ساختمانی
به دالیلی مانند کمبود مواد اولیه زیرظرفیت تولید
خود فعالیت دارند که با کلید خوردن این طرح به
طور قطع توان تولید باالیی خواهند داشت.
این تحلیلگر بازار مسکن با اشاره به اینکه گروه
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اصلی و هدف این طرح ها خانه اولی ها هستند که
دارایی اندکی برای خرید خانه دارند ،گفت :به طور
قطع به غیر از اینکه به دهک های یک تا سه زمین
رایگان باید داده شود ،باید تسهیالت بالعوض برای
خرید مسکن به آنها پرداخت شود ،چرا که توانایی
باز پرداخت اقساط را ندارند.
فرشید پورحاجت ،دبیر کانون سراسری
انبوهسازان مسکن:
ساخت یک میلیون واحد مسکونی ،بازار فوالد
را با تکاپوی جدید همراه می کند
فرشید پورحاجت ،دبیر کانون سراسری
انبوهسازان مسکن با اشاره به برنامه ساخت یک
میلیون واحد مسکن در سال ،گفت :در ارتباط
با این طرح باید به این موضوع اشاره داشت که
ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال هم فرصت
و هم نوعی تهدید خواهد بود .در نتیجه باید با برنامه
ای دقیق و کارشناسی این طرح را پیش برد.
وی اظهار کرد :بدون شک با ساخت یک میلیون
واحد مسکونی،حجم گسترده ای از فعالیتهای
اقتصادی در حوزه مسکن صورت میگیرد زیرا
ساخت مسکن با چند صد فعالیت صنفی ارتباط
دارد و فرصتی برای رونق اقتصادی خواهد بود.
به گفته پورحاجت ،این برنامه حتی می تواند
سهم صنعت ساختمان را در تولید ناخالص داخلی
کشور افزایش دهد ،زیرا بازارهای مرتبط با رونق
همراه می شوند.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن با اشاره

اما بدون شک با اجرای این طرح و رونق گرفتن
بازار محصوالت ساختمانی ،نظارت بر میزان عرضه
و قیمتها از نکات بسیار مهمی است که باید در
دستور کار وزارت صنعت ،معدن و تجارت قرار
بگیرد .در این میان استفاده از ابزاری همچون
بورس کاال میتواند به کمک خریدار و فروشنده
بیاید.
پورحاجت درباره عرضه محصوالت ساختمانی
همچون فوالد در بورس کاال ،توضیح داد :به هر
حال نظام واسطه گری سال هاست در کشور وجود
دارد ،اما برای عرضه فوالد در بورس کاال فراموش
نکنیم مشکالتی همچون کمبود برق و گاز می تواند
بر میزان تولید اثر گذار باشد .هر چند عرضه در
بورس به شفافیت قیمت ها کمک می کند ،اما باید
دید ساختار و نظام تولید به چه صورت خواهد بود.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن افزود:
باید دید آیا قطع برق ادامه دار خواهد بود یا آنکه
برنامه ای منسجم متناسب با خط تولید در نظر
گرفته می شود .تحقق برنامه یاد شده در حوزه
مسکن نیازمند مدیریت در عرضه و تقاضای
محصوالتی همچون فوالد است .با شروع این طرح
کارخانه های تولیدکننده فوالد ساختمانی باید
برنامه تولید خود را متناسب با نیاز موجود مشخص
کنند.در واقع تدوین برنامه تولیدی مشخص از
سوی فوالدی ها می تواند روند اجرای این طرح را
تسهیل بخشد و در نتیجه اجرای آن به نوعی بازار
فوالد را با تکاپوی جدید همراه می کند.
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این مقام مسئول تنوع محصوالت ساختمانی

کرد :در مقوله ساختمان های اسکلت فلزی باید

محمدامین یوسف زاده،مدیر مهندسی نورد
ذوبآهن اصفهان:

ذوب آهن را چنین برشمرد :انواع تیرآهن از سایز

موضوع را دقیق تر باز کنیم:ساختمان های با پایه

تولید سالیانه محصوالت ساختمانی ذوب آهن

 10الی  ،30انواع تیرآهن بال پهن از سایز  12الی

میلگرد و بتن مسلح که در حال حاضر در ایران

به حدود دو و نیم میلیون تن می رسد

 ،30انواع میلگرد آجدار از سایز  12الی  40در

بسیار رایج است ،در عمده کشورهای مدرن و کالن

محمد امین یوسف زاده گفت :نقشآفرینی برای

گریدهای  A3و  ،A4انواع نبشی از سایز  50الی

شهرهای بزرگ کامل منسوخ شده است .نکته

شرکتی که تنها تولید کننده سبد کامل مقاطع

 150و انواع کالف از  5.5الی  .16تولید سالیانه

دیگر اینکه ساختمان های بر پایه تیرآهن ،IPE

ساختمانی است در طرح ساخت یک میلیون

محصوالت ساختمانی ذوب آهن اصفهان اگر با

بال پهن  IPBو تیر ورق در کل چیزی حدود 90

مسکن افتخار بزرگی محسوب میشود زیرا دانش

ظرفیت کامل در این دامنه عمل کنیم به حدود

درصد سازه های مسکونی و صنعتی کشورهای

فنی که بر تولید مقاطع ساختمانی در این شرکت

دو و نیم میلیون تن میرسد .چیزی حدود 30

پیشرفته را تشکیل می دهند ( تیر ورق هم مقوله

حاکم است بسیار دقیق و سختگیرانه میباشد و

درصد سهم بازار مقاطع ساختمانی کشور متعلق به

ای بسیار تخصصی و حائز اهمیت می باشد ) که

استانداردهای بسیاری را می گذراند .این مهم برای

ذوبآهن است که در بخش تیرآهن ها حدود 90

دالیل آن بدین شرح است :حدود  30درصد به

ایران که یک کشور زلزله خیز محسوب می شود از

درصد ،تیرآهن های بال پهن  100درصد و میلگرد

صرفه تر است،در برابر زلزله مقاومتر و انعطاف

اهمیت بسیاری برخوردار است.

و کالف حدود  25درصد بازار در اختیار داریم .

پذیرتر است و سازه زاویه انحراف بیشتری را تحمل

وی افزود :این اتفاق مبارک میتواند با حضور

یوسف زاده اظهار داشت :نقش ذوب آهن در

می کند،زمان ساخت سازه حدود  25درصد کوتاه

مستقیم کارشناسان این شرکت ،فصل جدیدی از

ساخت و ساز یک تفاوت بسیار بنیادی با سایر تولید

تر است ( نیازی به زمان توقف برای سفت شدن بتن

آگاه سازی جامعه مصرفکننده مقاطع ساختمانی

کنندگان دارد و آن هم تعهد بسیار باال به تولید با

وجود ندارد و باال بردن سازه بسیار سریع صورت می

به استاندارد و تبیین حق خود در مطالبه از

کیفیت عالی و بر اساس تمام معیارهای استاندارد

گیرد ) ،بازیافت منابع حدود  90درصد می باشد

تولیدکننده را در پی داشته باشد تا با این رابطه

ملی و اتحادیه اروپا است که این الزام و پایبندی به

در حالی که در سازه بتن مسلح کمتر از  20درصد

دوسویه ،تولیدکننده و مصرف کننده با دانش فنی

مراتب در جایگاه باالتری نسبت به کمیت تولید

بوده و این مهم نقش بسیار باالیی در تحلیل منابع

باال و مسلط به استاندارد در مصرف محصوالت

قرار دارد .ذوب آهن اصفهان به راحتی بر اساس

و مشکالت زیست محیطی دارد و در تعدد طبقات

دقت بیشتری داشته باشند و زندگی ایمن تری را

گواهینامه های کرز انگلستان و همولوگیشن آلمان

اجزای سازه بتنی مقدور نیست.

تجربه کنند.

تولید محصول دارد .این دیدگاه برای مصرف کننده

این مقام مسئول افزود :در حال حاضر بزرگترین

مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان تصریح

آرامش خاطر و ایمن بودن محصوالت تولیدی در

چالش ذوب آهن اصفهان برای افزایش تولید

کرد :یک اصطالح برای خودم دارم و اینکه "کاش

مقابل بالیای طبیعی و به خصوص زلزله را به دنبال

محصوالت ،تامین پایدار مواد اولیه به لحاظ کمی

میشد تفکر و اندیشه استانداردسازی ذوبآهنیها

دارد و بی دلیل نیست که عمده مصرف کنندگان

و کیفی است لذا نیاز است مسئولین از این شرکت

را در همه کشور جا بیندازیم " زیرا در ذوبآهن

مقاطع ساختمانی سراغ محصوالت ذوبآهن

بزرگ و توانمند حمایت بیشتری داشته باشند .

اصفهان ،ایمن سازی حرف اول را میزند و مصداق

اصفهان را در بازار می گیرند.

کامل عمل به شعار " با اطیمنان بسازید " است.

مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان بیان

یوسف زاده گفت :در ارتباط با سازه های اسکلت
فلزی بر پایه تیرورق که ذوب آهن پا در عرصه تولید
شماره 270
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ورق سازه های فوالدی گذاشته است و همیشه این

کرد :در این شرکت بر اساس استانداردهای ملی

ادعا را داشته و داریم که سازه بر پایه  Hیا همان

تصویب شده برای هر محصول یا استانداردهای

تیرآهن های بال پهن بسیار ایمن تر می باشد  ،قطعا

بینالمللی ،دستورالعملهای داخلی بازرسی

به قوت خودش باقی است .اما بدون تردید بخش

شمش و محصول نهایی تدوین و به تصویب مدیریت

بزرگی از سازه های مسکونی و صنعتی به دلیل

عالی کارخانه رسیده است .بر این اساس در

ابعاد و اندازه تیر و شکل کمتر متقارن آن (مقاطع

مراحل مختلف بخش فوالدسازی و مهندسی نورد

همگرا و یا واگرا مانند سوله های صنعتی) وابسته به

ایستگاههای بازرسی تعریف شده و بازرسان کنترل

تولید تیرورق هستند که نه تنها در ایران بلکه در کل

کیفیت مطابق استاندارد و وظایف مشخص شده در

دنیا این وابستگی وجود دارد ولی موضوع بسیار

دستورالعمل های شغلی و کاری ،عملیات بازرسی

مهم که قطعا درست و اصولی به آن توجه نمی شود

را به نحو احسن انجام می دهند.

فرایند بسیار حساس و مهم جوشکاری ( دستی و

این مقام مسئول اظهار داشت :در بخش

یا اتوماتیک ) ،نصب استیفنر ( عکس  )1بازرسی

فوالدسازی نحوه ی تولید در کارگاههای کنورتور،

بسیار حساس و تخصصی محل جوش و تست های

ریختهگری و شمش مطابق دستورالعمل ،کنترل

غیر مخرب حاکم بر آن  ،نوع تیر ورق مورد استفاده

شده و کیفیت شمش تولیدی مطابق استاندارد

		
و آمادهسازی آن می باشد.

داشته و دارد .تدوین استانداردهای مختلف از

ملی ایران به شماره  20300و دستورالعملهای

مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان ادامه
ً
داد :تیرورقهای تولیدی در کشور تماما از ورق

دیرباز تاکنون مرهون همکاریهای ذوبآهن

داخلی تدوین شده به دقت بررسی میگردد.

اصفهان و سازمان استاندارد کشور است.

نحوه تولید محصول نهایی در نوردها نیز در طول

عریض و با برشکاری گازی اندازه می شوند که محل
برش نامنظم و حاوی شالکههای برش و مضر بوده
و چنانچه خوب پرداخت نشوند ( که دیده ایم انجام
نمی شود ) محل بروز ترک و حادثه هستند و تبعات
خطرناکی به دنبال دارد اما ورقهای سازههای
فوالدی که مطابق با نیاز فنی مصرف کننده و در
پهنا و ضخامت های متنوع تولید میشوند جدای از
اینکه از پرت سه درصدی برش جلوگیری میکند،
سطحی بسیار یکنواخت و تمیز با گوشه پخ دار،
دارد که شرایط جوشکاری را بسیار بهترمی کند.

وی برخی از استانداردهای مهمترین محصوالت
ذوب آهن اصفهان را چنین برشمرد:

♦ استانداردهای  1791و  16348و  3277و

 14484مربوط به انواع تیرآهن

♦ استاندارد  3132مربوط به میلگرد آجدار

♦ استانداردهای  13968مربوط به تولید نبشی

♦ استاندارد  4477مربوط به تولید ناودانی

♦ استاندارد  3694مربوط به تولید ورق سازه
فوالدی

♦ استاندارد  20300مربوط به شمش

قسمت پرداخت و صافکاری مطابق دستورالعمل
توسط بازرسین کیفیت کنترل شده و کیفیت
محصول نهایی مطابق استانداردهای داخلی
یا بینالمللی و یا درخواست مشتری کنترل
میگردد .همچنین مواد ورودی ذوب آهن اصفهان
توسط کادر مجرب آزمایشگاه مرکزی ذوبآهن
مورد بازرسی قرار میگیرد ،این آزمایشگاه دارای
گواهینامه  ISO 17025می باشد.
دیباجی خاطر نشان کرد :با توجه به کیفیت

وی گفت :نکته مهم در هر دو حالت نوع

♦ استانداردهای EN10025و  EN10034و

بسیار باالی محصوالت ذوب آهن اصفهان و در

جوشکاری و بازرسی مترتب بر آن است که خود

 DIN1025و  EN10024مربوط به تولید انواع

نظر گرفتن این نکته که محصوالت میلگرد آجدار،

دارای استاندارد مربوطه بوده که متاسفانه رعایت

تیرآهن

تیرآهن بال نیم پهن ،تیرآهن بال شیب دار ،ناودانی

نمیگردد ،منتهی ورق سازههای فوالدی بخش
زیادی از این مخاطرات را کاهش می دهد و در
اینجا تعهد و رسالت اخالقی تولید کننده تیر ورق
نقش مهمی در ایمن سازی این سازه ها دارد.

♦ استانداردهای  BS4449و  DIN488مربوط

به تولید میلگرد

♦ استاندارد  EN10056مربوط به تولید نبشی

♦ استاندارد  EN1026و  DIN1026مربوط به
تولید ناودانی

سید حسین دیباجی ،مدیر کیفیت فراگیر
ذوبآهن اصفهان:
محصوالت استاندارد ذوب آهن ضامن اعتماد
سازندگان و آسودگی خاطر مصرف کنندگان
سید حسین دیباجی گفت :از زمان تاسیس
ذوب آهن اصفهان تاکنون اراده پویا برای ارتقاء
بیش از پیش کیفیت محصوالت کارخانه وجود
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خط تولید شامل کوره های پیش گرم ،خط نورد و
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♦ استاندارد  DIN21530مربوط به تولید آرک

معدن

♦ استاندارد  EN10029مربوط به ورق سازه

فوالدی

♦ استاندارد مربوط به تولید ریل  EN13674و

UIC CODE – 860

مدیر کیفیت فراگیر ذوب آهن اصفهان تصریح

و نبشی ذوب آهن اصفهان دارای استاندارد اجباری
می باشند ،هر سال دو بار به صورت مداوم توسط
بازرسین اداره کل استاندارد استان اصفهان مورد
بررسی دقیق کیفی قرار میگیرند و بر روی کیفیت
آنها مطابق استانداردهای ملی ایران صحه گذاشته
میشود لذا این محصوالت می تواند نقش بسیار
عمدهای در طرح ساخت مسکن ملی ایفا نمایند.
با در نظر گرفتن زلزله خیز بودن کشور ایران،
محصوالت استاندارد ذوب آهن می تواند موجباب
اعتماد سازندگان و آسودگی خاطر مصرفکنندگان
آنها را فراهم نمایند.
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ایمان پور زرگر ،عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور آزمونه فوالد:

قوانین سازمان استاندارد،
مبنای تولید و خدمات صنعتی قرار بگیرد

احداث یک کارخانه به بررسی ها و مطالعات کیفی بسیاری نیاز دارد تا این واحد
صنعتی بدون مشکل طی سالیان متمادی به تولید ،رشد و پویایی بپردازد و همگان
از ثمره تولید آن بهره مند شوند بنابراین قطع دسترسی پیوسته به منابع و چرخه
تولید ،بزرگترین صدمات را به پیکره واحد تولیدی وارد میکند.

خدمــات آزمایشــگاهی در بخــش هــای مختلــف صنعــت و بــه ویــژه فوالد،همــواره از جایــگاه ویــژهای
برخــوردار اســت بــه نحــوی کــه دوام و بقــای یــک مجموعــه صنعتــی را رقــم مــی زنــد .شــرکت مهندســین
مشــاور آزمونــه فــوالد از جملــه معتبرتریــن شــرکت هــای آزمایشــگاهی کشــور اســت کــه در بخــش هــای
مختلــف ایــن صنعــت اســتراتژیک از ســال  1348تاکنــون فعالیــت دارد .ایمــان پــور زرگــر ،عضــو هیــات
مدیــره و قائــم مقــام مدیرعامــل شــرکت مهندســین مشــاور آزمونــه فــوالد ،از اقدمــات ایــن شــرکت در
گفتگــو بــا خبرنــگار فــوالد ســخن گفتــه اســت کــه مشــروح آن از نظــر شــما مــی گــذرد.

ایمان پور زرگر گفت :شرکت مهندسین
مشاور آزمونه فوالد ،در سال  1348به عنوان
آزمایشگاه واحد ساختمانی ذوب آهن اصفهان
فعالیت خود را آغاز کرد .در سال  ۱۳۷۱با توجه
به سیاستهای خصوصی سازی دولت وقت،
ذوبآهن نیز برخی از واحدهایش را به صورت
شرکت ،مستقل کرد .شرکت آزمونه فوالد نیز به
عنوان یکی از این واحدها از بدنه این کارخانه
مادر صنعتی جدا شد .هم اکنون این شرکت با
ُ
 420نفر پرسنل در آستانه سی امین سال تأسیس
است و در کنار همکاری با ذوب آهن اصفهان ،در
قالب  167قرارداد جاری در زمینههای صنایع
آب ،انتقال نیرو ،نفت ،گاز ،پتروشیمی ،فوالد،
معادن و  ...فعالیت دارد .اعتقاد دارم در حال
حاضر مهندسین مشاور آزمونه فوالد از بزرگترین
مجموعه های خدمات مهندسی در سطح استان
و کشور است.
وی انواع آزمایشهایی که توسط این

شرکت انجام میشود را بدین شرح عنوان
کرد :ژئوتکنیک و حفاری ،آزمایشگاهی و
بازرسی (مطالعات زمین شناسی و ژئوئتکنیک،
آزمایشهای برجا و تکمیلی مکانیک خاک
و مکانیک سنگ) ،حفاریهای معدنی و
کاوشهای زمینی ،خدمات آزمایشگاهی
مقاومت مصالح ،متالورژی شیمی ،خوردگی،
بازرسی فنی و بازرسی کاال و تجهیزات صنعتی
و کاالهای مصرفی و آزمایشهای غیر مخرب،
جوش و متریال و پایش خوردگی و حفاظت از
خوردگی .
عضو هیات مدیره این شرکت با اشاره به اینکه
یکی از رسالت های شرکت مهندسین مشاور
آزمونه فوالد انجام آزمایش های مربوط به ایمنی
صنعت ساختمان است ،تصریح کرد :در بخش
ساخت و ساز ،هیچ کمبود و تفاوت عمده ای در
مصالح ساختمانی اعم از تیرآهن ،ورق ،میلگرد،
ً
بتن ،سیمان و  ...در کشور نداریم و حقیقتا

تولید هر یک از این محصوالت از باالترین
استانداردهای جهانی برخوردار هستند اما چرا
میانگین عمر مسکن در ایران حدود  20سال
است،در صورتی که این عدد در سایر کشورها
معنایی ندارد .طبق قوانین کشور ،متولی
استاندارد سازی تما م محصوالت و خدمات از
جمله مصالح ساختمانی مورد نیاز ساخت و
سازهای شهری ،سازمان ملی استاندارد است
اما وزارت مسکن هم وارد این حیطه می شود
و بر اساس ساختار خودش،یک سری وظایف
را به نظام مهندسی و مابقی را به سازمان
شهرسازی میدهد این روند با فعالیتهای
سازمان استاندارد به عنوان متولی اصلی تداخل
پیدا میکند و آسیب هایی فراوانی برای کیفیت
ساخت و ساز های شهری در پی دارد.
قائم مقام مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور
آزمونه فوالد ادامه داد :در کشورمان قوانین خوبی
داریم اما در اجرا و حذف موازی کاری ها دچار
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مشکل هستیم .بنده اعتقاد دارم کیفیت پایین
مسکن در کشور از همین جا نشات میگیرد .به
عنوان مثال در حال حاضر که ذوب آهن اصفهان
تولید کننده انواع مقاطع ساختمانی از جمله
تیر ورق استاندارد است چرا هنوز هم فعاالن
بخش ساختمان اصرار دارند به همان شیوههای
سنتی تیر ورقها را جوشکاری تولید کنند؟ چرا
دستگاههای متولی به این عرصه که با سالمت
مردم ارتباط مستقیم دارد ،ورود نمیکنند؟
عضو هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور
آزمونه فوالد گفت :از سوی دیگر نظارتی بر
صدور مجوزهای ساختمانی در خصوص الزام
استفاده از پرسنل دارای صالحیت نمی شود،هر
فردی با هر سطحی از دانش و تجربه،عالقمند
است در صنعت ساختمان سرمایه گذاری کند
و نتیجهاش ساختمانهای غیر استانداردی
میشود که با توجه به زلزله خیز بودن کشورمان
فرو میریزند و در اکثر اوقات هم متاسفانه
خسارتهای غیر قابل جبرانی در پی دارند.
ایمان پور زرگر در ادامه به اهمیت فعالیت
بخش خصوصی پرداخت و گفت :واقعیت این
است که با وجود چالش های فراوان در کشور،
هنوز هم نمونههای موفق بسیاری در بخش
خصوصی داریم .این بخش در اکثر زمینهها از
جمله خدمات آزمایشگاهی ،بازرسی ،تولید،
توسعه صنایع و معادن عملکرد موفقی داشته
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است زیرا با توجه به رسالت تولید ثروت ،بخش
خصوصی بدون درگیر شدن در بروکراسیهای
اداری و قوانین دست و پا گیر دولتی در تمامی
فرایند ها از جمله جذب نیرو ،استفاده از تجربه و
پشتوانه نیروی کار بازنشسته ،ساختارهای مورد
نیاز خودش را طراحی و به اجرا میگذارد.
پور زرگر در ادامه به هدف تولید  55میلیون
تن فوالد در افق  1404پرداخت و افزود :در
بخشهای مختلف و از جمله صنعت فوالد ،طرح
آمایش سرزمین به درستی تعریف نشده است.
در بخش زیرساخت ها ،توزیع منابع و انرژی به
صورت هدفمند و منطقی تقسیم نشدند و این
موضوع سبب شده صنایع فعلی با چالش های
ً
بسیاری مواجه شوند که قطعا در فرایند تولید
آینده هم تاثیرگذار خواهد بود .به عنوان مثال
احداث یک کارخانه به بررسی ها و مطالعات
کیفی بسیاری نیاز دارد تا این واحد صنعتی
بدون مشکل طی سالیان متمادی به تولید،
رشد و پویایی بپردازد و همگان از ثمره تولید آن
بهره مند شوند بنابراین قطع دسترسی پیوسته
به منابع و چرخه تولید ،بزرگترین صدمات را به
پیکره واحد تولیدی وارد میکند.
وی گفت :به عنوان یکی از اعضای خانواده
بزرگ ذوب آهن اصفهان ،خوشحالم که با تالش
و کوشش کارکنان این مجموعه ،ایران در بین
تولید کنندگان ریل دنیا قرار گرفته است .شرکت

مهندسین مشاور آزمونه فوالد نیز به عنوان یک
بخش تحقیقاتی و آزمایشگاهی به راهاندازی
آزمایشگاه تخصصی برای تولید این محصول
استراتژیک بر اساس استانداردهای مربوطه
همت گماشت و توانسته سهمی کوچکی در این
افتخار آفرینی بزرگ ایفا کند.
پورزرگر اظهار داشت :بی تردید رشد و پویایی
کشورهای بزرگ صنعتی ،مرهون توجه ویژه به
کیفیت و سالمت تولیدات آن کشور میباشد به
نحوی که نام بعضی از کارخانجات و برند ها و
یا حتی کشورها مترادف با اطمینان به کیفیت
محصوالت تولیدی آنها است .این موضوع
در خصوص صنعت فوالد نیز کامال صادق
است ،صنایع ما باید به سمت تولید محصوالت
پیچیدهتر با سطح تکنولوژی باالتر حرکت
کنند که توجه و حساسیت به آزمون ،سالمت
و کیفیت محصوالت با در اختیار قرار گرفتن
آزمایشگاههای تخصصی و انجام آزمایشهای
ویژه الزمه این پیشرفت می باشد.
وی در پاسخ به این سوال که مهمترین
موفقیتهای کسب شده شرکت آزمونه فوالد را به
اجمال بیان کنید چنین گفت:از عناوین مهمی
که در سالهای اخیرکسب شده میتوان به کسب
عنوان واحد خدماتی دانش بنیان و رتبه ششم
در ردهبندی آزمایشگاههای شبکه آزمایشگاهی
معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در
سالهای  97و  98و  99و عنوان آزمایشگاه نمونه
کشور در سال  ،92شرکت بازرسی نمونه در سال
 96و مرکز آموزش نمونه در سال  98از سازمان
ملی استاندارد و در سال 1400به عنوان واحد
نمونه گواهی کننده کشوری نام برد.
در پایان امید داریم به فضل پروردگار و تالش
و پشتکار نیروهای متخصص و شایسته مجموعه،
خدمات خود را در کلیه زمینه ها از جمله بازرسی
کاال و تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی به بیرون از
مرزهای کشور گسترش بدهیم و با حفظ و ارتقاء
کیفیت و کمیت تجهیزات و توانمندیهای سخت
افزاری و نرم افزاری خود هرچه بیشتر بتوانیم به
عنوان مشاور و همکار به بخشهای بزرگ تولیدی
و اقتصادی کشور خدمت رسانی نماییم .
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گزارش فوالد
از هشتمین کنفرانس بین المللی استیل پرایس

هشــتمین کنفرانــس بیــن المللــی اســتیل پرایــس بــا حضــور وجیــه الــه جعفــری معــاون وزیــر و رییــس هیــات عامــل ایمیدرو،اردشــیر
ســعد محمدی،مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران و جمعــی از مدیــران عامــل شــرکت هــای فــوالدی و معدنــی و صاحــب نظــران
ُ
ایــن عرصــه ،یکشــنبه نهــم آبــان مــاه در محــل هتــل المپیــک برگــزار شــد .گــزارش اجمالــی فــوالد از ایــن کنفرانــس را در ادامــه مــی خوانیــد.

وجیه اله جعفری

میلیون تن و کنسانتره  62و هفتم دهم میلیون تن

این مقام مسئول با اشاره به افزایش طول خطوط

معاون وزیر و رییس هیات عامل ایمیدرو:

ظرفیت نصب شده داریم،افزود :در بخش ابتدایی

ریلی به  150متر اظهار داشت :دستاوردهای

فناوری های نوین فوالد،

زنجیره که تامین مواد اولیه است صنایع فوالدی با

عنوان شده در بخش های مختلف صنعت فوالد

در خدمت صنعت ساختمان

چالش هایی مواجه هستندکه تولید آنها را تحت

نشان می دهد که صنعت فوالد روز به روز در

تاثیر قرار داده است.

بخشهای مختلف در حال رشد و شکوفایی بیشتر

وجیهاله جعفری معاون وزیر و رییس هیات عامل
ایمیدرو گفت :تولید ساالنه شمش فوالد کشور از

رییس هیات عامل ایمیدرو تصریح کرد :صنعت

مرز  30میلیون تن و ظرفیت نصب شده از مرز

فوالد تامین کننده بخش بسیار مهمی از نیازهای

جعفری گفت :پیش بینی می شود در سال

 40میلیون تن گذشت .رشد صادرات در زنجیره

صنعت ساختمان است .فناوری های نوین فوالدی

 2050تقاضای فوالد به دو میلیارد و  669میلیون

به میزان پنج و هشت دهم میلیون تن طی شش

در این بخش سبب شده وزن یک ساختمان

تن برسد و در کشورمان نیز تولید  55میلیون تن

ماهه سال جاری رسید که تداوم این روند نیازمند

اسکلت فلزی  75درصد سبک تر از بتی شود که

فوالد در افق  1404قابل تحقق است زیرا در حال

برنامهریزی جامع است.

این موضوع یک دستاورد ارزشمند برای هم افزایی

حاضر تولید  40میلیون تن ایجاد شده و در سال

بین دو بخش فوالد و ساختمان است تا هموطنان با

جاری،هفت میلیون تن دیگر به آن اضافه می شود.

وی با اشاره به اینکه در زنجیره فوالد در آهن
اسفنجی حدود  36تن،گندله  66و هفت دهم

ایمنی باالتر صاحب مسکن شوند.

است.

این مقام مسئول گفت :میزان سرمایه گذاری
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انجام شده برای کل زنجیره تاکنون  21و نیم

باید برای حضور در تجارت جهانی هر چه سریعتر

سال  2019نسبت به سال  2020رشد تولید خود را

میلیارد دالر است که  19میلیارد آن نصب شده

بازارهای هدف را شناسایی گرد،گفت :چین بازار

حفظ کرد ،اما هند و ژاپن در تولید کاهش داشتند،

و در حال تولید است و پایداری ،تولید و افزایش

بسیار بزرگی برای مصرف فوالد خام است،تقاضای

اما اکنون دنیا بر این ویروس فائق آمده و در سال

رقابت پذیری واحدها به عنوان راهبرد اصلی مدنظر

فوالد این کشور در سال  ۲۰۱۰حدود  ۴۴٫۷درصد

 2021رشد تولید و اقتصادی به گونهای است که

ایمیدرو قرار دارد.

جهان بود که در سال  ۲۰۲۰به حدود  ۵۶٫۲درصد

تقاضا بین المللی را برای خرید شکل میدهد.

معاون وزیر در تشریح گلوگاه های صنعت فوالد
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رسیده است.

وی با بیان اینکه باید بر روی تکنیک های تولید

کشور گفت :اولین موضوع تامین مواد اولیه صنایع

وی به وضعیت بازار جهانی اشاره کرد و گفت:

فوالد تغییر ایجاد کنیم ،گفت :امروز ورق های

فوالدی است ،امروز حدود دو میلیارد و  800تن

به طور نمونه سهم خاورمیانه از تقاضای فوالد

خودرو با وزن پایین و مقاومت باال تولید می شود،

ذخیره قطعی مطرح می شود که البته بخشی از

برخالف تولید آن کاهشی بود و از  ۳٫۷درصد

بنابراین اگر به تغییر تکنیک توجه نکنیم،روی بازار

آن مصرف شده است .در طول چند سال گذشته

در  ۲۰۱۰به حدود  ۲٫۶درصد در  ۲۰۲۰رسید،

آینده نمی توان حساب کرد ،لذا انجمن فوالد باید

حدود یک میلیارد تن از طریق اکتشافات جدید

همچنین ایران عالوه بر برنامهریزی در زمینه تولید

شرایطی را فراهم کند تا ایمیدور به عنوان رهبر

به این ذخیره اضافه شده اما با توجه به توسعه

فوالد ،باید به سمت افزایش مصرف حرکت کند و

تغییرات ،برنامه برای تولید فوالدهای جدید داشته

فوالد در بلند مدت پاسخگو نخواهد بود لذا توسعه

ی داشته باشد.
برای آن برنامهریز 

باشد.

اکتشافات همچنان در دستور کار قرار دارد .سرمایه

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران تصریح

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با اشاره

گذاری در معادن خارج از کشور و واردات مواد اولیه

کرد :در صورت عدم هماهنگی بین تولید و بازار،

به کاهش میزان سرانه مصرف فوالد در کشور از

نیز باید به عنوان راهکار دیگر مورد توجه قرار گیرد.

شاهد بروز مشکالتی خواهیم بود ،در صورتیکه

 240به حدود  200کیلوگرم گفت :این نشان

برق ،گاز ،آب ،حمل و نقل و  ...از جمله مهمترین

مازاد تولید داشته باشیم و در داخل برای آن بازاری

میدهد نه تنها بازار داخل تقویت نشده بلکه میزان

زیرساختهای تولید فوالد در کشور هستند و

تعریف نشده باشد ،ناچاریم محصول خود را با

مصرف فوالد به نسبت جمعیت نیز کاهش یافته

بنابراین نیاز است برای پایدار ماندن آنها با کمک

نازلترین قیمت صادر کرده تا بتوانیم گردش مالی

است ،بنابراین اگر بازار داخل را از دست بدهیم در

بخشهای مختلف برنامه ریزی شود.

ایجاد کنیم.

صادرات توازن رشد نخواهیم داشت.

سعد محمدی تاکید کرد :زمانی می توانیم برای

وی با اشاره به مزیت انرژی ایران در منطقه،

اردشیر سعد محمدی

صادرات خوب عمل کنیم که مصرف داخل بیش از

اظهار کرد :همین انرژی که به آن می بالیم ،قطعی

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران:

 60درصد باشد ،از سوی دیگر باید بازارهای هدف

برقش در تیر و مرداد امسال به فوالدسازان ضربه

سیستم های هوشمند،

صادراتی را مشخص کنیم ،بنابراین باید با دقت

بسیار بزرگی زد ،همچنین پیشبینی میشود

پایه اکتشافات قرار بگیرد

تمام برای آینده برنامه ریزی شود.

زمستان امسال با کمبود  200میلیون مترمکعبی

اردشیر سعد محمدی ،مدیرعامل شرکت ملی

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران گفت:

صنایع مس ایران در این کنفرانس با تاکید بر اینکه

به دلیل شیوع کرونا،چین تنها کشوری بود که در
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گاز مواجه شویم.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با بیان

Scientific-Cultural-Social Magazine
Esfahan Steel Company

اینکه در سال های اخیر  2.4میلیارد تن سنگآهن

بهرام سبحانی

میدهد بین  10تا  20میلیون تن مازاد تولید فوالد

برای تولید فوالد در دنیا استخراج می شود ،گفت:

رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران:

در کشور است که باید صادر کنیم ،اما متاسفانه

نکته حایز اهمیت اینکه دو کشور برزیل و استرالیا

محدودیت انرژی در تولید،چالش بزرگ

برخی دستورالعمل های ابالغی مانع صادرات

معادن اصلی سنگ آهن را دارند و سال گذشته نیز

بهرهبرداری از  55میلیون تن فوالد

استرالیا  900میلیون تن سنگ آهن صادر کرده

میشود.

بهرام سبحانی رییس انجمن تولید کنندگان

سبحانی با اشاره وضعیت فوالد در سطح

فوالد ایران نیز در این کنفرانس گفت :هر سال

جهان،گفت :امروز دنیا بر روی موضوع گرمایش

سعدمحمدی تاکید کرد :در این شرایط باید

واحدهای فوالدسازی در تابستان با مشکل تامین

جهانی و افزایش گازهای گلخانه ای حساس شده

اکتشاف داشته باشیم اما تاکنون اتفاق عملیاتی

برق مواجه هستند و امسال بسیار حادتر از گذشته

است .در اتحادیه اروپا از میزان کربنی که منتشر

نیفتاده در حالی که امروز سیستم های اکتشاف

این محدودیت را تجربه کردند زیرا تنها  10درصد

میشود حدود  4درصد مربوط به صنعت فوالد

الکترونیکی و هوشمند در دنیا جایگزین روش های

دیماند برق مصرفی تحویل آنها شد.

است ،همچنین از کل گازهای گلخانه ای که از

است.

سنتی شده است ،بنابراین باید در بخش معدنکاری
تکنیک های خود را تغییر دهیم.

وی اشاره به اینکه زمستان امسال نیز صحبت
از کمبود گاز مطرح شده است،افزود :با توجه به

صنایع منتشر می شود  22درصد مربوط به صنعت
فوالد است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران

اینکه بخش عمده ای از توربینهای فوالدیها،

وی گفت :در اتحادیه اروپا قرار است تمام

همچنین با اشاره به اینکه در کشور منگنز،

گازی است،کمبود گاز نیز موجب کمبود برق آنها

تعرفههای فوالدی با عناوین مختلف از سال 2025

تیتانیوم ،کروم و  ...داریم ،اظهار کرد :امروز

خواهد شد.

برداشته می شود و بر مبنای کربنی که در فرایند

حرکت به سمت فوالدهای آلیاژی یک ضرورت در

رییس انجمن تولید کنندگان فوالد ایران تصریح

تولید هر کارخانه منتشر می شود،تعرفه مشخص

کشور است و ایران می تواند برای تولید فوالدهای

کرد :حتی اگر در افق  1404به ظرفیت  55میلیون

گردد .اگر این اتفاق رخ دهد کل فوالد ایران در

آلیاژی خاص و ضد زنگ ،هاب منطقه شود و این در

تن فوالد برسیم ،به دلیل محدودیتهای برق و

صادرات به اتحادیه اروپا با تعرفه سنگینی مواجه

تجارت آینده ،صادرات و تامین کننده فوالد آلیاژی

گاز امکان بهره برداری از آن نیست ،بنابراین نیاز

خواهد شد ،بنابراین به جای کربن باید از هیدروژن

نقش مهمی دارد و اگر به این سمت نرویم بازار

به سرمایه گذاری داریم ،البته فوالدسازان جهت

برای تولید فوالد استفاده کنیم.

جهانی را از دست خواهیم داد.

سرمایه گذاری برای احداث نیروگاه و افزایش تولید

وی درباره چشمانداز اقتصاد دنیا طی یک دهه

برق اعالم آمادگی کردهاند ،اما این مستلزم سه

منصور یزدی زاده

آینده ،گفت :پیشبینی میشود تا سال ۲۰۳۰

سال زمان است و در خوشبینانه ترین حالت یعنی

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:

چین جایگزین اقتصاد آمریکا شود از این رو برای

تا سه سال آینده درگیر کمبود برق هستیم.

حضور در بازارهای جهانی نیاز به برنامهریزی دقیق
توسط یک تیم تخصصی و مهندسی داریم.

کمبود قطعی  ۲۷میلیون تن سنگ آهن در

وی با اشاره به اینکه از ظرفیت  30میلیون

افق  ۱۴۰۴در صورت عدم توجه به اکتشافات

تنی فوالد کشور ،حدود  17میلیون تن آن در

منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان

داخل مصرف میشود ،اظهار کرد :این آمار نشان

به عنوان دیگر سخنران این کنفرانس گفت:
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بزرگترین بحران زنجیره فوالد کشور ،موضوع تامین

مقاطع ساختمانی استاندارد در کشور است

بودیم و باید دید که آیا میتوان با قیمتهای

سنگ آهن است و اگر قرار باشد تا افق  ۱۴۰۴به

اما متاسفانه هنوز هم محصوالت ساختمانی

جهانی همراه شد؟

ظرفیت تولید  ۵۵میلیون تن فوالد برسیم ،تامین

غیراستاندارد در کشور تولید میشود و لذا نیاز

وی تصریح کرد :براساس آمار بورس۲ ،میلیون و

پایدار مواد اولیه از اهمیت حیاتی برخوردار است.

است مسئولین برای این مشکل که با سالمت مردم

 ۱۵۰هزارتن عرضه برای کنسانتره از ابتدای سال

ارتباط مستقیم دارد برنامه ریزی کنند.

تا کنون انجام شده اما حدود ۴۱۵هزارتن معامله

وی در ادامه با اشاره به چالشهای منطقهای
برای فوالد کشور افزود :تغییر فضای سیاسی
و اقتصادی در افغانستان گشایشهایی در

محمد یاسر طیب نیا

دستی خرید کرده اند که از لحاظ قیمت نیز از بازار

امکان دسترسی به معادن عظیم سنگ آهن این

مدیرعامل مجتمع فوالد مبارکه:

آزاد باالتر بوده است و برای گندله و آهن اسفنجی

کشور ایجاد کرده است ،با این حال همچنان با
چالشهایی نظیر تحریم مبادالت ارزی و حمل و

ایجاد نهضت اکتشافات،اولین گام توازن در
زنجیره فوالد است

نیز وضعیت مشابهی را مالحظه می کنیم.

نقل ،نامشخص بودن سیاست های دولت جدید

محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد

عراق در مقابل صادرات به این کشور ،مشکالت

مبارکه نیز گفت :مصرف فوالد کشور حدود

معاون فروش و بازاریابی فوالد خوزستان:

دیپلماتیک در ناحیه شمالی کشور و افزایش

۱۷میلیون تن است ،در حالی که ظرفیت نصب

ریسک صادرات به این کشورها و سرمایه گذاری

شده  ۴۰میلیون تن و ظرفیت تولید  ۳۰میلیون

قیمت انرژی ظاهرا ارزان است،اما قطعی برق

کشورهای حوزه خلیج فارس برای توسعه صنعت

تن می باشد و  ۵۵تا  ۶۰میلیون تن طرح های در

بهمن تجلیزاده معاون فروش و بازاریابی فوالد

فوالد مواجه هستیم.

دست احداث تعریف شده است لذا باید توازن را در

خوزستان از ادامهدار بودن تقاضای فوالد در

زنجیره برقرار کنیم.

بازارهای جهانی گفت و افزود :مصرف فوالد چین

یزدی زاده در عین حال سرمایهگذاری برخی

بهمن تجلیزاده

آسیب زد

کشورهای حوزه خلیج فارس برای توسعه صنعت

مدیرعامل مجتمع فوالد مبارکه افزود :اکنون

 ۶۹۰کیلوگرم به ازای هر نفر است .در حالی که

فوالد را فرصتی برای کشورمان در راستای تولید

شرکتهایی که بتوان در حوزه اکتشاف به آنها اتکا

هند با بیش از  ۴/۱میلیارد نفر ،سرانه مصرف ۶۴

محصوالت با ارزش افزوده باال برشمرد.

کرد ،وجود ندارند و الزم است از تجربه و دانش

کیلوگرم به ازای هر نفر دارد .بنابراین بازار فوالد در

وی تاکید کرد :طرح احداث یک میلیون واحد

شرکت های خارجی استفاده کنیم تا شاهد تحول

دنیا نگران کاهش تقاضای جهانی نیست .از طرفی

مسکونی که از سوی دولت مطرح شد قابل تحقق

در این بخش باشیم .عمق اکتشاف در جهان

چین و دیگر کشورها نیز در حال توسعه هستند.

است و ذوب آهن اصفهان آمادگی خود را در این

۷۹متر ،اما در ایران زیر ۱۰متر است .پس در گام

خصوص اعالم کرده است .لذا در این زمینه با

نخست باید نهضت اکتشافات را ایجاد کنیم.

تشکیل اتاق فکر و به دور از بروکراسی ها می توان
این رسالت مهم را به سرانجام رساند.
وی ادامه داد :ذوب آهن اصفهان تولید کننده

52

شده وعمدتا شرکت های داخل گروهی و پایین
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وی در ادامه گفت :ظرفیت تولید کشور در
افق  ۱۴۰۴به  ۱/۶۳میلیون تن خواهد رسید و از

طیب نیا یکی دیگر از مشکالت و چالش ها را

برنامه عبور خواهیم کرد .با برداشت ذخایر به میزان

در زمینه قیمت گذاری مواد اولیه دانست و گفت:

کنونی ،تا  ۱۷سال آینده ذخیره خواهیم داشت.

در بخش فروش و قیمت گذاری نیز دچار مشکل

اگر به سمت استفاده از قراضه برویم نگرانیها کمتر
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خواهد شد .هر چقدر در تامین قراضه بیشتر تالش

توسعه تکنولوژی ،محصوالت جایگزین و در نهایت

تحلیلگر ارشد بازارهای بین المللی فوالد و

کنیم ،به همان نسبت نگرانی از بابت آهن اسفنجی

عرضه و تقاضای خارجی مواردی هستند که بر

مواد اولیه تصریح کرد :اگر چه کمتر کسی به

و سنگ آهن کاسته میشود .قیمت انرژی ظاهرا

قیمت تمامشدهی فوالد تاثیرگذار میباشند.

حضور افغانستان و گاز رسانی به هندوستان توجه

در ایران ارزان است اما هزینههای جانبی مصرف
برق به ویژه قطعیهای اخیر هزینههای فوالدسازان
را به مراتب افزایش داده است.

میکند ،اما هندوستان در سال  2031قرار است
کیوان جعفری طهرانی
تحلیلگر ارشد بازارهای بین المللی فوالد و مواد

معاون فروش و بازاریابی فوالد خوزستان تامین

به ظرفیت تولید  350میلیون تن فوالد دست یابد.
جعفری طهرانی خاطر نشان کرد :در سال

اولیه:

 2017میالدی یک شرکت روسی انتقال گاز از

کنسانتره را یکی از دغدغههای اصلی فوالدسازان

صادرات بدون برنامه ریزی،مانند تحویل دادن

ایران به عمان را بر عهده گرفت و قرار بود این خط

بازار به رقبا است

لوله از استان هرمزگان به زیر دریا برود و در عمق

دانست و افزود :برای دستیابی به افق  ۱۴۰۴بیش
ُ
از  ۹۰میلیون تن کنسانتره مورد نیاز است .با در نظر
ُ
گرفتن ذخیره  ۱/۲میلیارد تنی سنگ آهن کشور و

کیوان جعفری طهرانی تحلیلگر ارشد بازارهای

 300متری دریا به بندر عمان متصل شود ،اما

بین المللی فوالد و مواد اولیه درباره تهدید صنعت

دولت امارت بر اساس کنوانسیون های بین المللی

میزان مصرف تا سال  ،۱۴۰۴ذخیره سنگ آهن

فوالد کشور از سوی کشورهای منطقه گفت:

که آب های آزاد را بالغ  500متر تعیین کرده بودند

کشور تا  ۱۷سال آینده پاسخگوی نیاز فوالدسازان

ط لوله گاز تاپی» از کشورهای ترکمنستان،
«خ 

به این خط لوله اعتراض کرد و قرار شد در طرح

کشور است .برای تامین سنگ آهن باید به سمت

افغانستان ،پاکستان و هندوستان از سال 2017

اصالحی این خط لوله به عمق دریا منتقل شود ،از

واردات و یا تملک معادن سنگ آهن در کشورهای

مطرح شد ،با توجه به اینکه بیشترین مسیر این

سوی دیگر با بر هم خوردن برجام این پروژه مقفول

صاحب معادن حرکت کرد .آهن اسفنجی و تامین

خط گازی را افغانستان طی می کند و دولت اشرف

باقی ماند.

انرژی از دیگر دغدغههای فوالدسازان به شمار

غنی اعالم کرده بود هیچ تضمینی برای حفظ

وی با تاکید بر اینکه در طرح جامع فوالد کشور

میآید.

امنیت این خط لوله ندارد ،هفته گذشته دولت

صادرات 12تا  15میلیون تنی فوالد مطرح است،

طالبان اعالم کرد تضمین امنیت این خط لوله را

تصریح کرد :باید دید این میزان صادرات به کدام

بر عهده می گیرد.

منطقه خواهد بود ،همچنین با بازار محدودی که به

تجلیزاده در پایان اشارهای هم به عوامل موثر
بر قیمت فوالد کرد و افزود :نرخ مصرف و کیفیت
مواد اولیه ،نرخ ارز ،تحریم ،قیمت سنگ آهن ،نرخ

وی با تاکید بر اینکه اگر این خط لوله به

علت شرایط تحریم و تامین خوراک برای ایران وجود

قیمت و مصرف انرژی ،وضعیت عرضه و تقاضای

هندوستان و پاکستان متصل شود ،صنعت فوالد

دارد ،آیا میتوان به چنین ظرفیتی برای صادرات

داخلی ،توسعه تکنولوژی مواد اولیه از جمله موارد

کشور با خطر بزرگی مواجه می شود ،افزود :اگر این

دست پیدا کرد .تنها چهار سال فرصت داریم و اگر

تاثیرگذار داخلی به شمار میآیند و سیاستهای

اتفاق رخ دهد پاکستان و هند به گاز می رسند و

بازار سازی نکنیم ،بازار فوالد تا افق  2030در دست

شرکتهای بزرگ در مورد مواد اولیه ،مصرف سرانه

هندوستان که بزرگترین تولیدکننده آهن اسفنجی

عمان ،پاکستان و هندوستان خواهد بود.

کشورها ،وضعیت سیاسی و نابسامانیهای حاصل

زغالی است ،تبدیل به بزرگترین تولیدکننده آهن

از جنگ ،قیمت نفت و فرآوردههای نفتی ،تغییر و

اسنفجی گازی می شود.
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باپیشگامان ذوبآهناصفهان

Esfahan Steel Company

حسین آذربایجانی:

ذوب آهن اصفهان،تامین کننده نیازهای فنی مهندسی
صنایع کشور

ذوب آهن اصفهان به عنوان شناسنامه صنعت

ماه سال  1347وارد ذوبآهن اصفهان شدم.

میداد و متعاقب آن کارخانه در  23بهمن سال 57

فوالد ایران،کانون پرورش مدیران و کارشناسان

وی افزود  :در سال  1348از طریق بورس

بزرگی است که با تجربه و دانش کسب نموده در

سازمان یونیدو،یک دوره پنج ماهه در شوروی

این کارخانه عظیم صنعتی،در اقصی نقاط ایران

آموزش نورد گرم و سرد را گذراندم و به عنوان

این پیشگام ذوب آهنی ادامه داد  :جلسهای با

اسالمی منشأ خیر و برکت هستند.

مهندس مونتاژ در بخش کمپلکس تاسیسات

حضور مدیران در مهندسی کل مکانیک تشکیل

ماهنامه فوالد در راستای رسالت اطالع رسانی و

بهداشتی مشغول کار شدم .پس از سه سال به

دادیم ،راهکارها و توصیههای الزم داده شد و

انتقال دانش،تجربیات و خاطرات این قشر متعهد

مهندسی کل مکانیک رفتم،سپس به عنوان رئیس

خوشبختانه در مدت زمان دو الی سه روز اولین

و فرهیخته گفتگو با این عزیزان را در دستور کار قرار

کارگاه اسکلت فلزی و آهنگری انتخاب شدم.

پاتیل سرباره و بعد هم چدن را از کوره گرفتیم.

شروع به فعالیت کرد و ستادی به ریاست اینجانب
برای راهاندازی کارخانه ایجاد شد.

داده است .در ادامه گفتگو با حسین آذربایجانی

آذربایجانی تصریح کرد  :بعد از یکی دو سال به

در آن مقطع کارشناس کل بهره برداری کارخانه

از جمله پیشگامان برجسته ذوب آهن اصفهان را

کارگاه مکانیکی به عنوان سرپرست کارگاه رفتم.

آقای تکاچنگو بود .ایشان خدمات ارزندهای به

می خوانید.

آقای مهندس شیبانی مدیرعامل وقت با اصرار

کارخانه داشت .متاسفانه در زمان انقالب بیمار و

حسین آذربایجانی گفت  :دوره تحصیالت

حکم سرپرستی مهندس کل مکانیک را برای من

در بیمارستان شوروی در تهران بستری شد .وقتی

ابتدایی را در،دبستان شیخلطف ا ...در میدان امام

صادر کردند و تا قبل از پیروزی انقالب ،سرپرست

خبر به دست آمدن اولین پاتیل سرباره و چدن را به

سپری و تحصیالت متوسطه را در دبیرستان ادب

مهندسی کل مکانیک کارخانه بودم.

او دادم با وجود بیماری از خوشحالی به گریه افتاد

گذراندم .در تهران دانشکده پلیتکنیک( ،دانشگاه

وی در خصوص اعتصابات آن دوران اظهار

صنعتی امیرکبیر) رشته مهندسی مکانیک خواندم

داشت :مدتی کارخانه به جزء بخش ککسازی

و درسال  1345فارغ التحصیل شدم  .دو سال

در اعتصاب بود .به همت جمعی از مسؤلین این

آذربایجانی در پاسخ به این سوال که با چنین

خدمت نظام را در سپاه آبادانی گذراندم و در خرداد

بخش به منظور حفظ باتریها به فعالیت خود ادامه

تجربیاتی ،روحیه مدیران ذوب آهن را چطور
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و با تمام وجود تبریک گفت .او پس از انتقال به
شوروی متأسفانه فوت کرد.
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باپیشگامان ذوبآهناصفهان

ارزیابی می کنید چنین گفت  :مدیران چه قبل

آهن نیز افزود  :به خاطر دارم در  29اسفند سال

وسیع آموزشی و كارگاهی این بود که به عنوان

از انقالب و چه بعد از آن با احساس مسئولیت و

 ، 1364چند ساعت به تحویل سال مانده بود

کانونی عظیم،نیازهای فنی سایر صنایع كشور را

تعلق سازمانی در تمامی رده ها و به این صنعت

دیسپاچر کارخانه با من تماس گرفت و خبر سقوط
ً
زنگ بزرگ کور ه بلند را به داخل کوره داد .سریعا به

تامین کند تا حدی كه تمامی صنایع از نظر نیاز به

و گسترش فرهنگ کار ارائه دادند .در سالهای

مدیران و نیروهای متخصص اطالع رسانی کردیم

آذربایجانی در ادامه به طرح سبا پرداخت و

اولیه که ما وارد صنعت شدیم پتانسیل و توان

و همان روز اول عید حضور مدیران ،سرپرستان

تصریح کرد :اولین اقدام برای توسعه ناهماهنگ

فنی کشور بسیار ضعیف بود .ما برای آوردن

و نیروهای اجرایی آنقدر زیاد بود که عده ای را

ذوبآهن،طرح سبا بود.در آن مقطع افرادی

کارگران و استادکاران فنی به آبادان میرفتیم و از

برگرداندیم .به هر حال زنگ را از کوره بلند خارج و
ً
زنگ جدید را نصب کردند و کوره مجددا راهاندازی

با انجام این طرح مخالف بودند و معتقد بودند
ذوبآهن بایستی در امتداد و بستر توسع ه تولیدات

وی اضافه کرد  :ذوبآهن یکی از اقتصادیترین

شد .این وظیفهشناسی را به ندرت در واحدهای

خود حرکت کند و تولید ورق تخصص دیگری است

صنعتی دیگر مالحظه میکنید.

و پیش نیازهای خاصی دارد .به هر حال این طرح

خدمات ارزشمندی به لحاظ سازماندهی،آموزش

بازنشستههای شرکت نفت استفاد ه میکردیم.
طرحهای صنعتی قبل و بعد از انقالب در کشور

نیروی انسانی مهندسی اشباع شوند.

است که در کوتاهترین زمان ایجاد شد .در طرح

طبق دستور مهندس شیبانی اگر حادثهای

در آن مقطع انجام شد که نظارت ساخت داخل آن

فاز اول ذوبآهن در یک دوره چهار ساله از بیابان

در کارخانه رخ میداد که باعث توقف خط تولید

هم با شرکت پویش تحت مدیریت آقای مهندس

لمیزرع به تولید چدن رسید .ما در جلسات بهره

میگردید در هر ساعت از شبانه روز  ،دیسپاچر

انتظامی از مدیران سابق ذوبآهن بود لیکن با

برداری هر هفته برنام ه داشتیم که یکی از مدیران

اطالع میداد و ایشان بالفاصله در محل حادثه

کمال تاسف پس از اختتام کار ،به دلیل مشکالت

در مورد بخشی از کارخانه اطالعرسانی کند .من در

حاضر میشدند .روال به گونهای شد که ما هم به

مالی طرح به فوالد مبارکه فروخته شد.

مورد کلیات و تاریخچه ذوبآهن اطالعاتی از مجله

عنوان مهندسیهای کل کارخانه سعی میکردیم

ب مهندس پرویز فرهنگ جمعآوری
فوالد و کتا 

قبل از ایشان در حوادث حاضر شویم و این رفتار به

وی گفت  :اینجانب در آن موقع به آقای مهندس
ً
هراتی نیک مدیرعامل وقت ایمیدرو شفاها اعتراض

کرده بودم و تاریخچه ذوبآهن را بر اساس این

صورت یک فرهنگ در تمام بخشهای ذوب آهن

و اظهار داشتم تمامی هویت صنعت کشور در

منابع توضیح دادم.

نیز تسری پیدا کرد.

ذوبآهن خالصه و تعریف شدهاست .مدیران

آذربایجانی گفت  :در دوره ای قرار بود آلمانها

آذربایجانی این روزها را به خاطراتی که از فوالد

اصلی تمامی صنایع ،سابقهای در ذوبآهن

به ما ذوبآهن  100هزار تنی بدهند .بخشی از

مبارکه داشت،پیوند داد و گفت  :متاسفانه در

داشتهاند .اکنون که فعالیتی شد ه است با وجود

تجهیزات هم فرستادهشد .لیکن ارسال آن با جنگ

حوادث تجهیزاتی كه در بخش نورد گرم و انبار مواد

اینکه ورق در رسته تولیدات ذوبآهن نیست اما

جهانی دوم مصادف شد .در آن مقطع هم به دلیل

خام مجتمع پیش آمد،به دلیل توفان حادثه ای

فروختن آن نیز منطقی ندارد .ذوبآهن اگر مشکل

این که رضاخان موضعگیری دلخواه برای متفقین

رخ داد و جریان مواد رسانی به كارگاه پلتسازی را

مالی دارد شرکت ملی فوالد از محل داراییهای

نداشت و بیشتر طرفدار نیروهای آلمانی بود،

قطع و الجرم رسانیدن كنسانتره با استفاده از لودر

خود یک وام بدون بهره و یا به عنوان آورده مبلغی را

متفقین کشتیهای حامل تجهیزات ذوب آهن

وبولدوزر انجام گرفت .اینجانب پس از حضور در

در اختیار شرکت قرار داده تا تنگناهای مالی خود را

را در دریا غرق کردند .اگرچه جانمایی ذوبآهن

محل حادثه از ایشان توضیحات و برخورد مدیران
ً
با حوادث فوق را جویا شدم و دقیقا مانند روش

مرتفع نماید .به هر حال طرح سبا با آن همه تبلیغ و

فوندانسیونهای آن هم ساخته شدهبود و قسمتی

برخورد با حوادث در ذوب آهن اصفهان و حضور

آذربایجانی در پایان گفت  :اینجانب پس از

از تجهیزات هم به کرج رسیدهبود .لیکن بخشی از

آقای مهندس شیبانی و مدیران ذوبآهن جهت

بازنشستگی از ذوب آهن وعضویت در هیات مدیره

تجهیزات را در بنادر آفریقایی پیاده کردند که بعد

بررسی حادثه،جلسه ای تشكیل دادم تا از حوادث

شركت آذرآب و كمك در رفع معضل حادثه انفجار

مشابه جلوگیری شود.

در دیگ بخار مجتمع فوالد مباركه و انجام تعمیر

هم در کرج انجام شد ه بود و بخشهایی از

تعریف متاسفانه به فوالد مبارکه واگذار شد.

از مدتی زنگ زد و از بین رفت .متعاقب آن روسها
ً
مطالعات بعدی را انجام دادند و نهایتا محل فعلی

وی در پاسخ به این سوال که شرایط ذوب آهن

و بازسازی دیگ با استفاده از نیروهای متخصص

برای ذوبآهن انتخاب شد .مقدمات اولیه در سال

را طی این بیش از نیم قرن چطور ارزیابی می کنید

شركت آذرآب با نازلترین قیمت بنا به دعوت آقای

 45و 46فراهم شد و سال  47به طور جدی وارد

چنین گفت  :ذوب آهن اصفهان به عنوان عالی

مهندس عرفانیان به عنوان مشاور نصف روز در

عملیات اجرایی شدند و این پروژه به عنوان یکی از

ترین دانشگاه در تربیت مدیران صنعتی كشور،

هفته به حضور ایشان می رسیدم و ضمن انجام

بهترین پروژههای صنعتی توفیقات بزرگی را نصیب

نقش ارزنده ای ایفا كرده است و تنها واحد صنعتی

مشاوره های الزم و انتقال تجارب عملی با مدیران

این کشور کرد.

كشور بود كه نیازهای فنی مهندسی صنایع را

زیرمجموعه ایشان در ارتباط و تماس نزدیك بودم.

وی در خصوص خاطرات دوران جنگ در ذوب

تامین کرد .رسالت ذوب آهن با توجه به اطالعات
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ارزیابی وضیعت تولید و تجارت كك

متالورژیکی ایران و جهان در سال 2020

▪ تهیه و تنظیم:
مهندس محمد حسن جوالزاده

عضو هیئت مدیره انجمن آهن و فوالد ایران

تولید کک در کشور های مختلف جهان

مقدمه
کک مـاده اصلـی احیـأ و ذوب کننـده سـنگ آهـن در کـوره بلنـد هـا بحسـاب مـی آیـد .میـزان
تولیـد چـدن مـذاب جهان در سـال  ، 2020با 0.6درصد کاهش نسـبت به سـال 1314 ، 2019
میلیـون تـن بـوده اسـت .میـزان تولیـد کک دنیـا نیـز  667میلیـون تـن ( %2.2کاهـش) گـزارش
شـده اسـت .بـر روی کیفیـت کک کیفیـت اجـزای بلند ذغـال ،آماده سـازی بلند ذغـال ،عملیات
خامـوش کـردن کک و پارامترهـای فراینـد کک سـازی مهمتریـن عوامـل تأثیـر گـذار هسـتند .در
سـال پیشـین بزرگتریـن تولیـد کننـده کک جهـان بـا  471.161میلیـون تـن کشـور چیـن بـوده
اسـت .پیـش بینـی مـی شـود میـزان تولیـد کک کشـور چیـن در سـال  2021بـا  %3.2رشـد بـه
 478.4میلیـون تـن برسـد .سـهم نواحـی اتحادیـه اروپـا و شـمال آمریـکا و کشـور هـای مشـترک
المنافـع در تولیـد کک جهـان 9.85 ،34و  38.77میلیـون تـن بـر آورد شـده است.اسـتفاده از
ظرفیت های نصب شـده کک سـازی های اتحادیه اروپا در سـال  %80، 2020بوده اسـت .میزان
تولیـد کک در دومیـن شـرکت بـزرگ فـوالد جهان آرسـلور میتال در سـال قبـل 18.5میلیون تن
به ثبت رسـیده اسـت .میزان مصرف کک شـرکت آرسـلور میتال در سـال پیشـین  22میلیون تن
بـوده اسـت .در بین کشـورهای اسلامی کشـور ترکیه با تولیـد  4.6میلیون تـن کک در رأس قرار
دارد .سـهم شـرکت هـای گـروه ادمیر و کاردمیر در تولیـد کک ترکیه به ترتیـب  3.457و 1.143
میلیـون تـن اعلام شـده اسـت .در سـال  2020نسـبت تولیـد کک بـه چـدن مـذاب در جهـان و
کشـور چیـن بـه ترتیـب  53و  51.5در صـد برآورد شـده اسـت.
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در سال  2020در جهان  667میلیون تن کک
تولید شده است .میزان تولید کک کشور چین
 471.161میلیون تن بوده است .حد اکثرتولید
کک جهان در سال  2013به میزان  685میلیون
تن بدست آمده است .حداکثر تولید کک کشور
چین نیز در سال  2014به میزان  477میلیون تن
حاصل شده است .ظرفیت تولید کک کشور چین
در سال  2020نزدیک به  540میلیون تن به ثبت
رسیده است .در سال پیشین در استان شانکسی
 40.27میلیون تن ظر فیت تولید کک متوقف
شده است .در سال جاری به ظرفیت تولید کک
کشور چین  61.9میلیون تن افزوده و 25.9
میلیون تن کاسته خواهد شد .شایان ذکر است
میزان تولید قطران کشور چین در سال گذشته بالغ
بر  18میلیون تن گزارش شده است ،در حالیکه
ظرفیت تولید قطران این کشور  23.9میلیو تن
بوده است .در شکل 1-روند رشد ظرفیت تولید

Scientific-Cultural-Social Magazine
Esfahan Steel Company

قطران ذغال سنگ کشور چین به نمایش گذاشته
شده است .جدول –  1نیز بیانگر روند تولید کک
جهان و کشور چین در  18سال اخیر است .در
جدول  -2میزان تولید کک کشور چین در استان
های مختلف در سال  2020نشان داده شده
است .در کشور چین استان ( Shanxiشانکسی)
بیشترین مقدار کک را به میزان  104.937میلیون
تن تولید کرده است در شکل  2-نیز روند تولید
کک استان  Tianjinچین مشاهده می گردد(ردیف
 25جدول  .) 2-میزان تولید کک این استان در
سال قبل  1.754میلیون تن گزارش شده است.
شایان ذکر است میزان تولید کک این استان از

شکل :1-روند رشد ظرفیت تولید قطران ذغال سنگ کشور چین

میزان تولید کک کشور ایران ( 1.589میلیون تن)
بیشتر بوده است .در شکل 3-نیز روند تولید کک
در استان شانکسی چین به نمایش گذاشته شده
است (ردیف  13جدول  .) 2-کشور های ژاپن و
روسیه به ترتیب با تولید  33و 27میلیون تن کک
در رده های دوم و سوم جهان ایستاده اند% 15 .
کک کشور چین با فرایند بازیافت حرارتی حاصل
می شود .شایان توجه است ،در سال گذشته میزان
مصرف کک و تزریق پودر ذغال در کوره بلندهای
کشور ژاپن به ترتیب  336و  180کیلوگرم بر تن
چدن مذاب بوده است .در سال گذشته کشور
هند بیش از 20میلیون تن کک تولید کرده و در
رده چهارم جهان قرار گرفته است .ظرفیت تولید
کک کشور هند در حدود  52میلیون تن است که
یک سوم این ظرفیت را کک سازی های بازیافت

جدول :1-روند تولید كك جهان و كشور چین در  18سال أخیر

حرارتی تشکیل می دهد .میزان مصرف کک کشور
هند در سال گذشته  21.7میلیون تن بوده است.
میزان مصرف کک کشور های مشترک المنافع در

قبل  1.203میلیون تن بوده است (%7.46

بوده است .شرکت  NLMKروسیه در سال گذشته

سال پیشین 32.6میلیون تن بوده گزارش شده

کاهش) .شایان ذکر است میزان تولید کک این

 5.7میلیون تن تولید کرده است .شرکت های

است .در اتحادیه اروپا بیشترین کک را کشور آلمان

کشور در سال  1957بالغ بر  20.7میلیون تن

 Mechelو  MMKروسیه در سال  2020به ترتیب

به میزان  8.3میلیون تن تولید کرده است .کشور

بوده است .انگلستان در سال گذشته  2.2میلیون

 2.7و  5.698میلیون تن کک تولید کرده اند.

لهستان نیز با تولید  7.7میلیون تن کک در رده

تن کک در کوره بلندهای خود مصرف کرده است.

میزان فروش کک شرکت  MMKروسیه 3.253

دوم اتحادیه اروپا قرار گرفته است .اتحادیه اروپا

کشور انگلستان در سال پیشین  878هزار تن

میلیون تن بوده است .واحد کک شرکت Mechel

در سال  29.9 ،2020میلیون تن کک مصرف

کک وارد کرده است .میزان مصرف پودر ذغال در

گاز مسکو در سال قبل  696هزار تن کک تولید

کرده است .در شکل  4-روند تولید و صادرات

کورهبلندهای انگلستان در سال قبل  1.2میلیون

کرده است .میزان فروش کک شرکت  Mechelدر

کک لهستان به نمایش درآمده است .میزان تولید

تن گزارش شده است .در جدول 3 -روند تولید و

سال گذشته  933هزا تن بوده است .ظرفیت تولید

کک شرکت  SSABسوئد  1.017میلیون تن

واردات کک کشور انگلستان ارائه شده است .در

کک شرکت  Mechelاز جمله واحد مسکو 3.618

گزارش شده است .در این ناحیه (اروپا) تولید

بین کشور های مشترک المنفع بیشترین کک را

میلیون تن گزارش شده است .در شکل 5-روند

کک به روش بازیافت مواد شیمیایی صورت می

روسیه به میزان  27میلیون تن تولید کرده است.

تولید کک شرکت  MMKروسیه دیده می شود.

گیرد .میزان تولید کک کشور انگلستان در سال

میزان مصرف کک کشور روسیه 26.6 ،میلیون تن

در شرکت  IMHروسیه میزان تولید و فروش کک
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جدول –  :3روند تولید و واردات کک کشور انگلستان

 2.496میلیون تن بوده است .در جدول– 5روند
تولید کک شرکت آرسلور میتال اکراین (Kryviy
 )Rihنشان داده شده است .میزان تولید کک
شرکت  Metinvestاکراین نیز  4.808میلیون تن
جدول:2-تولید کنندگان کک کشور چین در شهر /استان های مختلف در سال 2020

به ثبت رسیده است % 49.7 .کک کشور اکراین
در شرکت  Metinvestتولید میشود .میزان
فروش خارجی کک شرکت  Metinvestدر سال
قبل  2.145میلیون تن به ثبت رسیده است.
تولید کنندگان کک شرکت  Metinvestاکراین
در شکل 7-به نمایش درآمده است .میزان تولید
کک .آرسلورمیتال آفرقای جنوبی  305هزار تن
بوده است .در جدول 6-میزان تولید کک نواحی
کشورهای مشترک المنافع به نمایش درآمده است.

شکل:2-روند تولید کک در استان  Tianjinچین

میزان تولید و مصرف کک شرکت فوالد آرسلور
میتال به ترتیب  18.5و  22میلیون تن بوده است.
ظرفیت تولید کک شرکت فوالد آرسلور میتال در
سال پیشین  31میلیون تن به ثبت رسیده است
( 60باطری کک سازی) .است .در این شرکت
همراه با کک  6.75میلیون تن پودر ذغال نیز به
کوره بلندها تزریق شده است .میزان خرید کک
شرکت آرسلور میتال در سال گذشته  3.5میلیون
تن به ثبت رسیده است.در سال پیشین ظرفیت

شکل:3-روند تولید کک در استان شا نکسی چین

تولیدکک شرکت آرسلور میتال  31میلیون تن (60
باطری کک سازی) اعالم شده است .میزان تولید
کک شرکت آرسلور میتال لهستان در سال گذشته

58

(با %6رطوبت) به ترتیب  2.741و  2.722میلیون

میلیون تن به ثبت رسیده است .در جدول4-

بالغ بر  3.276میلیون تن بوده است .میزان تولید

تن گزارش شده است .در شکل 6-روند تولید

شرکت های تولید کننده کک کشور اکراین در سال

کک شرکت  JSWدر لهستان  3.331 ،میلیون

کک شرکت  IMHروسیه از نظر می گذرد .میزان

 2020از نظر میگرد .میزان تولید کک شرکت

تن ثبت شده است .شایان ذکر است شرکت JSW

تولید کک کشور اکراین در سال گذشته 9.67

آرسلور میتال اکراین ( )Kryviy Rihدر سال قبل

لهستان بزرگترین تولید کننده کک اروپا به حساب
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شکل :5 -روند تولید کک شرکت  MMKروسیه

شکل :4-روند تولید و صادرات کک لهستان

شکل:6-روند تولید م کک شرکت  IMHروسیه

شکل :7-تولید کنندگان کک شرکت Metinvest

جدول  :4-واحدهای تولید کننده کک کشور اکراین در
سال 2020

جدول :5-روند تولید کک شرکت آرسلور میتال
اکراین()Kryviy Rih

می آید .یکی از شاخص های مهم اقتصادی صنایع

مشاهده می گردد .شایان ذکر است میزان تزریق

فوالد ،میزان مصرف کک بازای هر تن چدن مذاب

پودر ذغال در کوره بلندهای شرکت  Sailهند در

تولیدی است .در کوره بلندهای شرکت تاتا استیل

سال گذشته  78کیلوگرم بر تن چدن مذاب بوده

هند  TSKو  ،TSJمیزان مصرف کک در سال

است .در شکل 10-روند تزریق پودر ذغال کوره

قبل به ترتیب  367و  354کیلوگرم بر تن چدن

بلندهای سازمان  Sailهند از نظر می گذرد .در

مذاب گزارش شده است .استفاده از ظرفیت های

کوره بلندهای کشور برزیل ،میزان مصرف کک و

ککسازی کوره بلند تاتا استیل در سال قبل بیش از

تزریق پودر ذغال در سال قبل به ترتیب  358و 158

 %99به ثبت رسیده است .در شکل –  8روند مصرف

کیلوگرم بر تن چدن مذاب اعالم شده است.

میانگین کک ویژه در کل کوره بلندهای تاتا استیل

در ناحیه شمال آمریکا ،ایاالت متحده با 9.852

به نمایش گذاشته شده است .میزان مصرف کک

میلیون تن کک پیشتازاست .میزان مصرف کک

در کوره بلندهای شرکت  Sailهند  448کیلوگرم بر

این کشور در سال پیشین  8.882میلیون تن

تن چدن مذاب برآورد شده است .در شکل 9-روند

گزارش شده است .در کشور آمریکا در سال گذشته

مصرف کک ویژه کوره بلندهای سازمان  Sailهند

 9.852میلون تن کک تولید شده است که3.84

جدول :6 -تولید کنندگان کک ناحیه کشورهای
مشترک المنافع در سال 2020

شکل :8-روند مصرف ویژه کک در کوره بلندهای تاتا
استیل
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شکل  :9-روند مصرف ویژه کک در کوره بلندهای سازمان  Sailهند

شکل :10-روند تزریق پودر ذغال کوره بلندهای سازمان  Sailهند

میلیون تن کک توسط شرکت سان کک به روش
بازیافت حرارتی تولید شده است .شرکت سان کک
ً
در سال گذشته در قاره آمریکا جمعا  5.236میلون
تن کک به روش بازیافت حرات تولید کرده است.
ضمنا میزان تولید کک به روش بازیافت حرارتی در
شرکت  Terniumبرزیل  1.705میلیون تن به ثبت
رسیده است .مشخصات باطری های كك سازی
شركت سان کک آمریکا به روش بازیافت حرارت در
جدول –  11ارائه شده است .در شکل  13-تولید
کنندگان کک بازیافت حرارتی (سان کک) آمریکا
در سال  2020به نمایش گذاشته شده است.
در شکل – 14عمر کاری باطری های کک سازی
شکل  :11 -روند تولید کک کشور آمریکا

کشورهای آمریکا و کانادا مشاهده می گردد .در
شرایط کنونی عمر کاری بیش از  %88باطری های
کک سازی آمریکا و کانادا باالی  30سال میباشد.
خریدران کک شرکت سان کک شرکت های آرسلور

60

میلیون تن آن به روش بازیافت حرارتی بدست

میلیون تن کک تولید کردند .کشور برزیل با تولید

میتال (دومین شرکت بزرگ فوالد جهان) ،آ.ک.

آمده است ( % 39کل تولید) .در شکل 11-روند

 7.698میلیون تن (بدون احتساب شرکت )CSN

استیل (دارنده کوره بلند با باالترین بهره وری

تولید کک آمریکا مشاهده می گردد .جدول  7-نیز

کک در رده دوم قاره آمریکا قرار گرفته است .در

جهان) و یو اس اس میباشند .در شکل 15-روند

نشانگر ظرفیت ،مشتریان و تولید کنندگان کک به

جدول  8-شرکتهای تولید کننده کک برزیل دیده

تولید کک کل و بازیافت حرارتی آمریکا از نظر

روش بازیافت حرارتی کشور آمریکا می باشد .میزان

می شود.

میگذرد .مدت زمان قراردادهای خرید کک این

تولید کک شرکت  USSآمریکا در سال قبل 3.673

در سال قبل میزان مصرف کک در نواحی

شرکت ها با شرکت سان کک مشاهده می شود.

میلین تن بوده است .سهم بخش آمریکا و اروپا در

آمریکای شمالی و جنوبی به ترتیب 12.6و 10.1

میزان فروش کک شرکت سان کک آمریکا در سال

این تولید به ترتیب  2.557و  1.116میلیون تن

میلیون تن بوده است .در سال پیشین 32.6میلیون

پیشین  3.789میلیون تن گزارش شده است .در

کک بوده است .شرکت  USSآمریکا ،برای تولید

تن بوده گزارش شده است .در جدول –  10نیز روند

منطقه خاور میانه و شمال آفریقا ترکیه با تولید 4.6

یک تن کک  1.4تن ذغال مصرف میکند .در

مصرف کک ،تزریق پودر ذغال و کل سوخت کوره

میلیون تن کک در رده اول ایستاده است .میزان

شکل 12-روند تولید کک شرکت مذکور دیده

بلندهای برزیل ارائه شده است.در سال پیشین

تولید کک جمهوری اسالمی ایران  1.585میلیون

میشود .از طرف دیگر در پنج سال گذشته در
آمریکا  2.5میلیون تن ظرفیت ککسازی (بازیافت

میزان مصرف کک در کشور برزیل  8.463میلیون
ً
تن بوده است .ضمنا  1.573میلیون تن ذغال

تن برآورد شده است .سهم ذوب آهن اصفهان
در تولید کک ایران نزدیک به  1.206میلون تن

شیمیایی) تعطیل شده است .در سال پیشین

چوب در کوره بلندهای برزیل به مصرف رسیده

برآورد شده است .میزان مصرف کک در کوره بلند

کشور های مکزیک و کانادا به ترتیب  0.9و 2.43

است .شایان ذکر است در کشور برزیل1.396 ،

شماره  2،1و 3ذوب آهن اصفهان به ترتیب ، 530
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شکل :12-روند تولید کک در شرکت  USSآمریکا

شکل :14-عمر کاری باطری کک سازی کشورهای آمریکا و کانادا در
سال 2020

شکل –:13تولید کنندگان کک
بازیافت حرارتی آمریکا

شکل :15 -روند تولید کک کل و بازیافت حرارتی آمریکا

صادرات و واردات كك دنیا
حجم صادرات کک جهان در سال گذشته 24
میلیون تن ( %3.6تولید کل تولید کک دنیا) به
ثبت رسیده است .در جدول  12-سیر صادرات
کک دنیا از نظز می گذرد .سهم کشور چین در
جدول :7-مدت زمان قراردادهای شرکت های خریدار کک با شرکت سان کک آمریکا

این صادرات  3.49میلیون تن( %46.6کاهش)
بوده است .در جدول –  13روند صادرات کک
کشور چین از نظر می گذرد .میزان صادرات کک
متالورژیکی کشور کلمبیا در سال قبل  3.5میلیون
تن به ثبت رسیده است ..در سال  ، 2020میانگین

 526.6و  515.1کیلو گرم برتن چدن مذاب به
ً
ثبت رسیده است .ضمنا در کوره بلند های یاد شده

 150هزار تن در سال (ظرفیت اسمی  450هزار

قیمت کک کشور چین  2358.3یوآن بر تن کک

تن) راه انداز ی شد .شایان توجه است ،میزان

گزارش شده است .در سال پیشین  476میلیون

میزان تزریق گاز طبیعی نیز به ترتیب  60 ،85.1و
ً
 58متر مکعب بر تن چدن مذاب بوده است .ضمنا

تولید کک شرکت کک طبس در سال قبل شمشی
ً
 87.5هزار تن بوده است .ضمنا شرکت کک زرند

تن کک در داخل کشور چین به مصرف رسیده
است .در شکل  16-روند تولید و مصرف کک

میزان تزریق پودر ذغال در کوره بلند شماره ،3

ایرانیان در سال پیشین  291384تن کک تولید

کشور چین در  4سال گذشته نشان داده شده

 23کیلوگرم برچدن مذاب ه ثبت رسیده است .در

کرده است .در جدول –  12تولید کنندگان کک در

است .پیش بینی می شود در سال جاری میزان

سال  1397اولین واحد کک سازی به ایران روش

جمهوری اسالمی ایران در سال  1399نشان داداه

مصرف کک کشور چین  % 2.2افزایش پیدا کند.

بازیافت حرارت در نزدیکی شهر طبس به ظرفیت

شده است.

میزان واردات کل کک کشور هند در سال قبل
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جدول  :8-شرکت های تولید کننده کک برزیل

جدول :11-واحدهای تولید کننده کک ایران در سال
1399

شده است .میزان واردات کک کشور تایوان 210
هزار تن به ثبت رسیده است .کشور اسپانیا در سال
جدول :9-روند مصرف کک ،تزریق پودر ذغال و کل سوخت کوره بلندهای برزیل

گذشته  880هزار تن کک وارد کرده است .میزان
صاردات و واردات کک کشور آمریکا به ترتیب 602
و  147هزار تن بوده است .کشور برزیل در سال
گذشته  1.307میلیو تن کک وارد کرده است.
میزان واردات کک اتحادیه اروپا در سال قبل 8
میلیون تن به ثبت رسیده است .در جدول16 -
تأمین کنندگاان کک اتحادیه اروپا در سال 2020
دیده می شود .میزان صادرات کک کشور روسیه به
اتحادیه اروپا در سال گذشته  0.5میلیون تن اعالم
شده است .در سال قبل میزان واردات کک کشور
اکراین  150هزارتن بوده است .در سال ، 2020
میزان مصرف کک کشور اکراین  8.18میلیون تن
به ثبت رسیده است.
نتیجه گیری

جدول :10-مشخصات باطری های كك سازی شركت سان کک آمریکا به روش بازیافت حرارت

◄ در سال  2020در دنیا  667میلیون تن
( %2.2کاهش) کک تولید شده است كه 24
میلیون تن آن به نقاط دیگر جهان صادر شده
است ( %3.6کل تولید جهان) .سهم کشور چین
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 2.46میلیون تن ثبت شده است .سهم چین در

و  5ماه اول سال  2021مشاهده می گردد .میزان

در این صادرات کک  3.49میلیون تن (%46.55

تأمین کک کشور هند  100هزار تن برآورد شده

صادرات کک لهستان در سال قبل  2.84میلیون

کاهش) بوده است ( % 0.74کل تولید کک چین).

است .از طرفی میزان واردات کک آلمان از چین نیز

تن گزارش شده است .کشور آلمان در سال پیشین

کشور کلمبیا  3.5میلیون تن کک صادر کرده

 57هزار تن بوده است .در جدول –  14کشورهای

 1.03میلیون تن کک از کشور لهستان وارد کرده

است .کشور لهستان با صادرات  4.2میلیون تن

صادرکننده کک جهان در سال  2020نشان

است .میزان واردات کک کشور آلمان در سال قبل

کک در رده اول صادر کنندگان کک جهان ایستاده

داده شده است .میانگین قیمت صادرات کک

 1.57میلیون تن به ثبت رسیده است .بیشترین

است .میران تولید کک ایران در سال  1399بالغ بر

کشور لهستان و جمهوری چک به ترتیب 193.7

واردات کک آلمان از کشور لهستان به میزان 1.03

 1.585میلیون تن بوده است.

◄ کشور چین بزرگترین تولید و مصرف کننده

و 242.7یورو بر تن بوده است .در جدول –  15روند

میلیون ثبت شده است .میزان واردات کک کشور

قیمت و میزان صادرات کک اتحادیه اروپا (لهستان

آلمان در سال  2020از جمهوری چک ،کلمبیا و

کک جهان است .در سال قبل بیش از  % 71کک

و جمهوری چک) در ماه های مختلف سال 2020

روسیه به ترتیب  ،57 ،190و  71هزار تن گزارش

متالورژیکی جهان در کشورچین تولید شده است.
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شکل :16-روند تولید و مصرف کک کشور چین در  4سال گذشته
جدول –  :12سیر صادرات کک دنیا

جدول – :13روند صادرات کک کشور چین

جدول –  :14کشورهای صادرکننده کک
جهان در سال 2020

◄ فرایند تولید کک به روش بازیافت حرارتی

است .این نرخ در کوره بلندهای شرکت  Sailهند

بطور روزافزون در حال رشد است .هم اکنون %15

 78کیلوگرم پودر ذغال بر تن چدن مذاب به ثبت

کک تولیدی چین  %39 ،کک آمریکا %30 ،کک

رسیده ست .میزان مصرف کک و تزریق پودر ذغال

هند و  %51کک برزیل ( 3.924میلیون تن)

در کوره بلند های کشورژاپن به ترتیب  336و 180

به روش بازیافت حرارت تولید میشود .در سال

کیلوگرم بر تن چدن مذاب بوده است.

 2020شرکت سان کک درآمریکا و برزیل به ترتیب

◄ در سال  2020میانگین قیمت صادرات

 3.84و  1.396میلیون تن کک را به روش بازیافت

کک کشورهای لهستان وجمهوری چک به ترتیب

حرارت تولید و به فروش رسانده است .در ایران

 193.7و 242.7یورو برتن کک بوده است.

میزان تولید کک به روش باریافت حرارت 87.5

میانگین قیمت کک کوره بلندی کشور چین نیز

هزار تن بوده است.

 292دالر بر تن کک (با  )%65 CSRگزارش شده

◄ کک الزمه مواد احیأ و ذوب کننده تولید

جدول :15 -روند تغییر قیمت(یورو بر تن) صادراتی
کک اروپا در سال  2020و  5ماه اول سال 2021

است.

چدن مذاب در کوره بلند است .میزان مصرف آن

◄با توجه به راه اندازی کوره بلند شرکت

بستگی به کیفیت کک ،مواد آهندار و تجهیزات

زرند ایرانیان و نیاز شرکت ذوب آهن اصفهان به

بکار رفته دارد .تزریق سوخت های کمکی بخصوص

محصول کک بیشتر ،استفاده از ظرفیتهای نصب

تزریق پودر ذغال ،میزان مصرف کک گران قیمت

شده واحدهای کک سازی ایران الزامی است .از

را در کوره بلند پائین می آورد .در سال گذشته،

طرف دیگر تأمین ذغال کک شو برای شرکتهای

میانگین میزان تزریق پودر ذغال در کوره بلندهای

ذوبآهن اصفهان و زرند ایرانیان یکی از مشکالت

برزیل بیش از 160کیلوگرم بر تن چدن مذاب بوده

اصلی به حساب می آید.

جدول :16-کشورهای صادرکننده کک به اتحادیه اروپا
در سال 2020
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