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منصور یزدی زاده

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان

صنعت فوالد به رفع موانع
چشم دوخته است

از مواد اولیه تا حمل و نقل ،بحرانهایی

پیش پای صنعت فوالد

صنعت فوالد کشور در آستانه تحقق چشم انداز  1404قرار دارد ،چشم
اندازی که جایگاه این صنعت در صادرات غیر نفتی را ارتقاء داده و شعار «معدن
به جای نفت» را به واقعیت نزدیک می کند.
حال تحقق این چشم انداز مصادف با روی کار آمدن دولت سیزدهم و حضور
وزیری با نگاه تخصصی شده است که می تواند فعاالن معدنی و صنایع معدنی
را به رفع موانع موجود و افزایش سرعت توسعه امیدوار کند.
اما امروز صنعت فوالد برای توسعه خود بیش از گذشته نیازمند تعامل میان
مسئوالن دولتی و بخش خصوصی است تا بتواند راهکارهای کارشناسی توسعه
را محقق کند که نتیجه آن تامین نیاز داخلی ،افزایش صادرات غیر نفتی و
اشتغالزایی خواهد بود.

2

ذوب آهن اصفهان نیز
می تواند در تولید ریل
کنار وزارت صمت باشد.
البته در کنار توسعه حمل
ریلی باید ظرفیت های
حمل و نقل جادهای و
دریایی نیز افزایش یابد تا
توان رقابتی در بازارهای
صادراتی افزایش پیدا کند.
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مشکالت در حوزه معدن و صنایع معدنی به خوبی قابل رویت است ،در
واقع صورت مسئله در دسترس است و تنها باید به دنبال راهکارهای اجرایی
بود تا توسعه و تولید با سرعت بیشتر اجرایی شود .در نگاه کلی صنعت فوالد در
حوزه زیرساختهای حمل و نقل ،تامین مواد اولیه و انرژی مورد نیاز با چالش
همراه است که میتواند بر میزان بهره برداری از ذخایر موجود اثر گذار باشد،
درنتیجه الزم است بیش از گذشته وزارت صنعت ،معدن و تجارت تمرکز خود را
در بخش های یاد شده معطوف کرده و با همراهی فعاالن این حوزه موانع را از
میان بردارد.
▪ صنعت فوالد نیازمند توسعه زیر ساختهای حمل و نقل
تحقق تولید  55میلیون تن فوالد و حضور در بازارهای صادراتی نیازمند
تامین زیرساختهایی است که مورد بی توجهی قرار گرفته و می تواند صنعت
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فوالد را در  1404با چالش های جدی همراه کند.

که با توسعه اکتشافات از سوی دولت و کاهش ریسک ،واگذاری پهنه های

در واقع تامین زیرساخت های الزم در حوزه حمل و نقل جاده ای ،ریلی و

امید بخش به معدنکاران می تواند عالوه بر فعال سازی شرکت های اکتشافی،

دریایی از موارد ضروری است که می تواند با همکاری و تعامل میان وزارتخانه

اشتغال در این بخش را افزایش دهد .اما در سال های اخیر فوالدیها به دلیل

های صنعت ،معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی انجام گیرد و در کنار آن

ورود معدنی ها به زنجیره های پایین دست در حوزه مواد اولیه احساس نگرانی

فرصت سرمایه گذاری برای بخش خصوصی نیز فراهم شود.

کرده و خود وارد موضوع معدن کاری شده اند.

متاسفانه توسعه حمل و نقل ریلی و تامین زیرساخت های جاده ای در سال
های گذشته از توسعه فوالد عقب مانده است و این می تواند در افق 1404

▪ بحرانی به اسم انرژی

به چالشی جدی تبدیل شود .توسعه حمل و نقل یعنی افزایش واگنها و ریل

اما بحران دیگری که گریبان گیر صنعت فوالد شده  ،موضوع برق و در کنار

گذاری این موضوع از ضرورت هایی است که باید در دستور کار وزارت صمت

آن بحث آب است .متاسفانه در ماه های گذشته کمبود برق توانست میزان

قرار بگیرد ،ذوب آهن اصفهان نیز می تواند در تولید ریل  ،کنار وزارت صمت

تولید در بخش فوالد را کاهش دهد .در واقع ابالغ وزارت نیرو مبنی بر کاهش

باشد .البته در کنار توسعه حمل ریلی باید ظرفیت های حمل و نقل جادهای

دیماند مصرفی ضربه کاری به صنعت فوالد است ،صنعتی که با سرمایه گذاری

و دریایی نیز افزایش یابد تا توان رقابتی در بازارهای صادراتی افزایش پیدا کند.

های بسیار به جایگاه فعلی رسیده است .کاهش تولید در ماههای گذشته زنگ
خطری است که باید به گوش مسئوالن مرتبط رسیده باشد تا برای سرمایه

▪ تامین مواد اولیه

گذاری در احداث نیروگاه های جدید اقدام کنند .بی توجهی به این موضوع

صنعت فوالد نیازمند توجه ویژه وزارت صمت به تامین مواد اولیه است،

با توجه به کمبود پیش بینی شده برق در سال آینده یعنی کاهش تولید بیشتر

موضوعی که امروز نگرانی های زیادی را به همراه داشته است .البته توجه وزیر

و از دست رفتن بازارهای صادراتی ،در نتیجه صنعت فوالد امروز نیازمند تعامل

صنعت ،معدن و تجارت به موضوع جلوگیری از خام فروشی و تاکید بر وضع

وزارت صمت و نیرو است تا هرچه زودتر این نگرانی حل شود.

عوارض معکوس را باید به فال نیک گرفت و در انتظار نتایج مثبت آن در زمینه

بدون شک سرمایه زیادی برای دست یابی به اهداف  1404در صنعت فوالد

تامین مواد اولیه بود .امروز بحران تامین مواد اولیه به دلیل مغفول ماندن

صرف شده است که بی توجهی به عوامل یاد شده می تواند آنها را به باد داده

اکتشافات در سال های گذشته جدی و بیش از پیش سناریو واردات سنگ آهن

و به راحتی بازارهای صادراتی را به رقبا بسپارد .امروز فعاالن این بخش به نگاه

را تقویت می کند .از سویی دیگر شرکت های بزرگ فوالدی مجبور به حضور

تخصصی وزیر صمت و معاونت معدنی آن چشم دوختهاند تا با تعامل و همراهی

در بخش معدن و سرمایه گذاری در اکتشافات و استخراج شده اند ،درحالی

شعار «تولید؛ پشتیبانیها ،مانعزداییها» محقق شود.
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عدم وابستگی به واردات با سرمایه گذاری درمعادن زغالسنگ
و افزایشکیفیت

4

چندی پیش آیت الله رییسی رییس جمهور در
سفر به طبس و بازدید از معادن زغالسنگ اعالم کرد
 ۷۶درصد زغالسنگ کشور در طبس تولید میشود؛
در این صورت چرا باید واردات زغالسنگ داشته باشیم
و این میزان میتواند تمام نیاز کشور را تامین کند لذا
این موضوع باید دنبال شود.
با توجه به در اختیار داشتن ذخایر واقعی یک
میلیارد و  ۲۰۰میلیون تنی ،صحبت های رییس
جمهوری برای توسعه هرچه بیشتر حوزه زغالسنگ
کامال درست است اما چرا همچنان صنعت فوالد در
تکنولوژی کوره بلند نیازمند واردات این ماده معدنی
است؟
بدون شک بخشی از این موضوع به دلیل کیفیت
پایین زغال های تولیدی در کشور است که تولید
کنندگان فوالد را مجبور به استفاده از زغالسنگ
وارداتی می کند.
این در حالی است که قیمت زغالسنگ وارداتی با
احتسابهزینهحملتقریبادوبرابرزغالسنگداخلی
است اما با توجه به اهمیت کیفیت صنعت فوالد
بخشی از نیاز خود را از طریق واردات تأمین میکند.
ذوب آهن اصفهان و فوالد زرند ایرانیان (میدکو) دو
واحد کوره بلند صنعت فوالد کشور هستند ،فعالیت
این دو واحد می تواند میزان زغالسنگ وارداتی در سال
جاری را به بیش از  ۱میلیون تن برساند اما چرا معادن
زغالسنگ کشور با وجود ذخایر فراوان پاسخگوی این
نیازنیست؟
بدون شک اولین دلیل برای این موضوع عدم
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سرمایه گذاری در معادن زغالسنگ است .شرایط
سخت استخراج و هزینه های مرتبط با آن توانسته
سرمایه گذاران را نسبت به حضور در این بخش بی
انگیزه کند .فراموش نکنیم سرمایه گذاری در بخش
معدن و بهره برداری از آن سرمایه گذاری بلند مدت
است اما در این بین تصمیمات ناگهانی و تغییرات
سریع قوانین و مقررات ریسک این سرمایه گذاری
را افزایش می دهد .از سویی دیگر شرایط تحریمی
حضور سرمایه گذاران خارجی را هم تحت تاثیر قرار
داده است .در واقع موارد یاد شده دست به دست
هم داده تا میزان سرمایه گذاری در حوزه زغالسنگ با
کاهشهمراهباشد.
این در حالی است که نبود تکنولوژی بر کیفیت
زغال داخلی اثر گذاشته و فوالدسازان را مجبور به
واردات کرده است.
در نتیجه برای توسعه حوزه زغالسنگ و تامین نیاز

این در حالی است که قیمت
زغالسنگ وارداتی با احتساب
هزینه حمل تقریبا دو برابر
زغالسنگ داخلی است اما با
توجه به اهمیت کیفیت صنعت
فوالد بخشی از نیاز خود را از
طریق واردات تأمین میکند.

فوالدی ها در داخل باید دولت آستین ها را باال زده و
مسیر ورود سرمایه گذاران به این حوزه را هموار کند.
تاثیر این اتفاق تنها در بخش تامین نیاز فوالدی ها
قابل مشاهده نخواهد بود بلکه توسعه فعالیت ها در
معادن زغالسنگ و بهره برداری از ذخایر موجود منجر
به اشتغالزایی خواهد شود .از سویی دیگر افزایش
کیفیت زغالسنگ تولید داخل می تواند در افزایش
صادرات غیر نفتی نیز اثر داشته باشد.
البته بخشی از این توسعه می توان با مشارکت
واحدهای فوالدی دارای کوره بلند انجام شود که با
سرمایه گذاری در این حوزه نیاز خود را تامین کرده و
معادن زغالسنگ را توسعه دهند.
ذوب آهن اصفهان به عنوان مادر صنعت فوالد
کشور که امروز سهم عمده ای ذخایر زغالسنگ کشور
را از آن خود کرده با سرمایه گذاری در منطقه طبس و
همکاری دو جانبه می تواند این منطقه را به عسلویه
زغالسنگ کشور تبدیل کرده و دیگر سرمایه گذاران را
تشویق به حضور در این بخش کند .اما تحقق چنین
موضوعی نیازمند همراهی وزارت صمت ،انجمن
زغالسنگ و ذوب آهن اصفهان است.
فراموش نکنیم واقعی شدن قیمت ها از مهمترین
دالیلی است که می تواند سرمایه گذاران را ،راهی
حوزه زغالسنگ کرده و به دنبال آن نیاز واحدهایی
همچون ذوب آهن در داخل کشور تامین شود.
نگاه حمایتی و ارائه تسهیالت به سرمایه گذاران
مهمترین نکته است که منجر به توسعه اقتصادی
کشور خواهد شد.
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یکی از برنامههایی که در دولت سیزدهم و از سوی
سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت مطرح شده ،طرح
تامین مالی زنجیره تامین است .طرحی که به گفته وزیر تا
 ۴۰درصد مصارف مالی واحدهای تولیدی را کاهش می
دهد .موضوعی که بیش از  ۱۰سال است در دنیا اجرایی
شدهاست.
کاهش مصارف مالی برای واحدهای تولیدی و
اقتصادی یکی از مواردی است که همواره مورد توجه
فعاالن اقتصادی و صنعتی قرار داشته است هرچند به
دلیل افزایش نرخ تورم و همچنین رکود حاکم در بازار،
رسیدن به این هدف سخت و در برخی موارد غیر ممکن
میشود؛ از این روست که دولت به عنوان حامی بخش
تولید بایستی در این زمینه پیشقدم شود و با ارائه راهکار و
قانونگذاریضمنکمکبهکاهشهزینههایتولید،راهرا
برایتولیدهمراهباارزشافزودهبیشترفراهمکند.
یکی از برنامههایی که در دولت سیزدهم و از سوی
سیدرضافاطمیامینوزیرصنعت،معدنوتجارتمطرح
شدهدر خصوص کاهش مصارف مالیواحدهای تولیدی
تا  ۴۰درصد است .در واقع تاکید بر این موضوع در حوزه
تامینوپیگیریآنازسویوزارتصمتدراولویتبرنامهها
قرارگرفتهوبهگفتهفاطمیامینیکیازکارهابرایاجرای
این امر تامین مالی زنجیره تامین بوده که بیش از ۱۰سال
است در دنیا اجرایی شده و در ایران نیز بانک مرکزی دفتر
ویژهای را برای این منظور تاسیس کرده و مطالعاتی در این
زمینهانجامدادهاست.
به گفته وزیر صنعت ،معدن و تجارت اجرای این طرح
مصارفمالیراتا ۴۰درصدکاهشمیدهدومنابعموجود
تا حد قابل قبولی برای اجرایی ساختن آن کفایت خواهد
کرد.
یکی از مزیتهای استفاده از این روش ،جلوگیری
از انحراف منابع است .موضوعی که شاید در برخی از
واحدهایتولیدیواقتصادیبهدلیلنداشتنبرنامهمدون
و حساب شده یا از روی نداشتن تجربه کافی ممکن است
اتفاقبیفتد.
تامینمالیزنجیرهتامینچیست؟
دراینجابهتراستتعریفیازتامینمالیزنجیرهتامین
داشته باشیم :تامین مالی زنجیره تامین به معنی فراهم
کردن پول و جریانهای نقدی برای انجام فرآیندهای
مختلفسازمانیاست.درواقعاینفرآیندهاشاملمراحل
مختلف تولید از تامین مواد اولیه تا انجام عملیات درون
سازمانی است .بنا به بررسی های صورت گرفته ،این
رویکردحاصلاتحادمدیریتمالیومدیریتزنجیرهتامین
شرکت بوده و کسبوکارها را به حضور و مشارکت فعال در
اقتصادهایمبتنیبرشبکه و زنجیرهوادارکردهاست.
امادراینمیانبایدتوجهداشتکهیکیازراهکارهایی
که میتواند زمینه ساز اجرای این طرح شود ،رویکرد
مدیریتحاکمبرسازمانهاونقشارائهدهندگانخدمات

لزوم تغییر رویکرد مدیریت تولید و
حمایت بانکها از واحدهای تولیدی
نرگسقیصری

مالی تامین کننده به عنوان شرکای تجاری بنگاه های
اقتصادیوتجاریاست.
حالبایددیدکهبرایاجرایاینکارواستفادهازتامین
مالیزنجیرهتامیندرحوزهتولیدکشورچهاقداماتیالزمو
ضروریاست؟یکیازراهکارهایتامینجریانهاینقدی
برای واحدهای تولیدی در حوزه صنعت و معدن استفاده
از ظرفیت بانکها و موسسات اعتباری و مالی است که
بتوانند تسهیالت مورد نیاز را در اختیار این واحدها قرار
دهند؛ البته در صورتی که این امر میسر شده و تسهیالت
ارزان قیمت و با بهره کم به واحدها داده شود ،در گام بعدی
اهمیتمدیریتجریانمالیبهوجودآمدهدرطولزنجیره
تولید است که اگر به درستی انجام نشود و از چارچوب
مشخص برخوردار نباشد؛ ممکن است همه زحمات و
تالشبرایبدستآوردنمنابعمالیراازبینببرد!
ارائهتسهیالتبانکهابهواحدهایتولیدی
یکی از مشکالت امروزی ما در ایران ،رفتار بانکها و
موسساتاعتباریباواحدهایتولیدیواقتصادیبهویژه
در بخش معدن است؛ عدم ارائه تسهیالت به معدنداران
و قبول نکردن پروانه معادن به عنوان وثیقه سبب شده تا
بسیاری از فعاالن در این بخش را برای گرفتن وام دچار
مشکل کند .از سوی دیگر ارائه تسهیالت با بهرههای باال
هممشکلدیگرصنایعاستکهدرصورتعدمبازپرداخت
تسهیالت ،فعالیتشان دچار مشکل شده و حتی ممکن
است به قیمت از دست دادن واحدهای تولیدی آنها شود.
بنابراین به نظر می رسد اولین گام برای بهبود شرایط و
تامین منابع مالی برای تولید ،تغییر در رویکرد بانکها و
موسساتمالیواعتباریاست؛چراکهامروزهعمدهترین
مشکالتفعاالناقتصادیوواحدهایتولیدیمشکالت

بانکیوتامیننقدینگیاست.
ازسویدیگرطی ۲سالگذشتهوباشیوعویروسکرونا
بسیاریازواحدهایتولیدیضرباتوخساراتسنگینی
را متحمل شدند؛ بازگشت مجدد این دست از واحدها نیز
تنهاباتامینمالیوکمکازسویدولتمیتواندامکانپذیر
باشد .در واقع در کنار نیاز به تغییر رویکرد ازر سوی مدیران
سازمانهاوواحدهایتولیدیالزماستکهرویکردبانکها
نیز در ایران تغییر کند و همچون کشورهای توسعه یافته
در راستای تولید ،اشتغال ،سرمایهگذاری و تولید ثروت
و حمایت از واحدها گام بردارند و به نوعی از بنگاهداری
اقتصادی خارج شوند .این موارد در حالی مطرح میشود
کهایرانبهعنوانیکیازغنیترینکشورهاازلحاظمنابع
طبیعی و خدادادی بوده و در صورتی که اقدامات الزم از
سوی دولتمردان برای استفاده بهینه از آنها فراهم شود و
با تکیه بر نیروهای متخصص داخلی ،میتواند کشور را
به جایگاه واقعی خود در حوزه صنعت ،معدن و تجارت
برساند؛البتهناگفتهنماندکهتنهاوزارتصمتنیستکه
در این مسیر مسئولیت سنگینی بر عهده اش گذاشته
شده ،بلکه در این راه همراهی وزارت اقتصاد و دارایی به
عنوانمتولیاقتصادایرانبهشدتالزموضروریاست.
سخنپایانی...
انجام مذاکره میان واحدهای تولیدی و بانکها از
یکسو ،همچنین تسهیل در قوانین و کم کردن بروکراسی
های اداری از سوی وزارت صمت در جهت توسعه پایدار
واحدهای تولیدی در شرایط امروز که با بحران اقتصادی
و رکود مواجه هستیم ،شاید بتواند راهی برای بهبود حال
اقتصادی ایران باشد و ما هم بوی بهبود ز اوضاع ایران
بشنویم!
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گزارش فوالد از سمینار تخصصی چالش برق در زنجیره فوالد :

قطعی گسترده برق ،آثار و تبعات
سمینار تخصصی «چالش برق در زنجیره فوالد» چهاردهم شهریورماه به صورت حضوری و مجازی با حضور نمایندگانی از وزارت صمت،وزارت نیرو،ایمیدرو،انجمن فوالد،سندیکای
صنعت برق ،سندیکای شرکت های تولیدکننده برق و مسئولین تعدادی از شرکت های زنجیره فوالد برگزار شد .در ادامه گزارشی از سخنرانی های ارائه شده را می خوانید.

معاون سابق طرح و برنامه وزارت صمت :

قطعی برق  235میلیون دالر ضرر هفتگی داشت
سعید زرندی معاون سابق طرح و برنامه وزارت
صمت گفت  :در سال  99حدود  30میلیون تن فوالد
داشتیم و به نظر می رسد تا انتهای امسال حداقل 33
میلیون تن تولید شود .این موضوع در نیازسنجی ها
مشخص شد و اعالم گردید اما متاسفانه در تامین برق
با مشکل مواجه شدیم.
وی افزود  :ساالنه نرخ رشد ثابتی داریم اما اعداد
وزارت صمت نشان می دهد ،رشد از آنچه که پیش
بینی شده بود باالتر است .در این سه ماهی که
گذشت عدد تولید به دلیل کمبود برق با افت جدی
مواجه شد و متاسفانه در زمستان هم برای تولید
گاز نگرانی وجود دارد .این مقام مسئول تصریح
کرد :در سند برنامه  1404به دقت پیش بینی شده
است در هر بخش چه میزان آب،برق و گاز نیاز داریم
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و به مراجع ذیربط هم اعالم کردیم آنها ملزم نبودند
متناسب با این نیاز برنامه ریزی کنند اما تمهید
ً
جدی هم اندیشیده نشد .زرندی گفت:صرفا در
زیر مجموعه ایمیدرو ،پیشبینی همکاران این است
که هفته ای به ویژه در اوج قطعی های برق 235
میلیون دالر ضرر دادیم یعنی عدم نفع تولید داشتیم
که با افزودن بخش خصوصی این عدد افزایش می
یابد .لذا این زیان ما را به سمتی برد که باالخره باید
خودمان تدبیر کنیم با وجود گالیه ای که باید از وزارت
نیرو داشته باشیم .وی افزود  :ما برای ده هزار و 500
مگاوات آماده سرمایه گذاری هستیم و وزارت نیرو هم
قول همکاری برای  13واحد را اعالم موافقت اصولی
صادر کرده است پس برای  10هزار مگاوات به این
ترتیب به کمک صنعت برق می آییم.

Scientific-Cultural-Social Magazine
Esfahan Steel Company

رییس انجمن تولید کنندگان فوالد ایران :

خاموشی صنایع برای تأمین برق شهر،تصمیم
غیر کارشناسی بود

بهرام سبحانی رییس انجمن تولید کنندگان فوالد
ایران نیز گفت  :طی چهار سال گذشته در تابستان
با گرما شدن هوا ،صنعت فوالد محدودیت برق و در
زمستان نیز چالش کمبود گاز را تجربه کرد .نتیجه این
محدودیت ها این شده که در حال حاضر با ظرفیت
بالقوه نصب شده و آماده بهره برداری  40میلیون تن،
هنوز از تولید  30میلیون تن تولید هم عبور نکردیم.
وی افزود  :یک کارخانه زمانی که طرح آماده می کند
فرضش بر این است که  12ماه سال را پوشش داده مگر
اینکه یک ماه برای تعمیرات توقف داشته باشد اما سایر
ماهها باید تولید داشته باشد و بر اساس آن به توجیه
فنی اقتصادی برای سرمایه گذاری در نظر می گیرد.
رییس انجمن تولید کنندگان فوالد ایران تصریح کرد :
با توجه به آمار ارائه شده  25میلیون تن ظرفیت نصب
شده بدون استفاده داریم .سبحانی بیان کرد  :بارها
اعالم کردیم صنعت فوالد برای توسعه به برق نیاز دارد اما
متاسفانهکسیگوششبدهکارنیست.
انتظار دارند کسی که می خواهد تولید فوالد
داشته باشد باید برق مورد نیازش هم تامین کند.
سبحانی گفت  :شاید برای واحدهای فوالدی تا 5
میلیون تن ظرفیت ،زدن نیروگاه امکان داشته باشد اما
زمانی که واحدها را در استان های مختلف پخش می
کنیم احداث نیروگاه با این واحدهای فوالدی کوچکتر
هماهنگ نیست .آیا صنعت جنبی می تواند از صنعت
اصلی کوچکتر باشد؟ متاسفانه امروزه چنین معضالتی
را تجربه می کنیم.
رییس انجمن تولید کنندگان فوالد ایران
ً
افزود:کمبود برق اصال اتفاقی و غیر قابل پیش بینی

نبود و باید تصمیمی در این خصوص می گرفتند که
تصمیم غیر کارشناسی گرفتند و اعالم کردند صنعت
خودش 10درصد بیشتر استفاده
فوالد از دیماند خودش10
نکند .این صنعت برای شروع به کار مجدد نیاز است
ً
تجهیزاتش آماده به کار باشد که صرفا این موضوع بیشتر
از  10درصد انرژی نیاز دارد.
کوره ها را باید برای تولید گرم نگه داشت وگرنه
تمام نسوزها از بین می رود .این شیوه مصرف برق،
مساوی با تعطیل کردن کارخانه می شود .وی افزود :
در شهری با جمعیت اندک که یک کارخانه فوالدی واقع
شده،طبیعی است تصمیم بگیرند برق کارخانه را قطع
کنند تا برق شهر تامین شود .شاید یک شهروند از این
موضوع خوشحال شود ولی آیا از دید ملی این تصمیم
درستی است که سادهترین تصمیم را بگیرند ؟! از دولت
جدید انتظار داریم در این خصوص برنامه ریزی واقع
بینانهداشتهباشد.
سبحانی گفت  :زمانی که به دلیل محدودیت برق
 30میلیون تن تولید می شود
تن30،
به جای  40میلیون تن،
متاسفانه  10میلیون تن فوالد،معادل  6میلیارد دالر در
سال ،تولید از دست می رود .این  6میلیارد دالر در اشل
ً
ملی صرفا در بخش فوالد تاثیر زیادی دارد .در کل زنجیره
از معدن تا محصول نهایی،فرا دست و فرو دست باید کار
کنند تا این  10میلیون تن تولید شود.
این صاحب نظر صنعت فوالد کشور گفت  :ساخت

نیروگاه  500مگاواتی هم حداقل سه سال زمان نیاز
دارد 3 .تا  6میلیارد ،معادل  18میلیارد دالر پول از دست
رفته است.
سبحانی گفت  :یک کنسرسیوم انرژی با مشارکت
فوالدی ها ایجاد کنند اما نیاز است وزارت نیرو در زمینه
جانمایی و سایر ابعاد همکاری داشته باشد .این موضوع
ً
به یک مدیریت منسجم نیاز دارد که قطعا وزارت نیرو با
هماهنگی وازرت صمت باید این کار را انجام بدهد .در
مرحله بعد باید مشوق هایی در نظر گرفته است .چرا باید
قیمت برق داخل فنس و خارج از آن را با تعرفه متفاوت
محاسبه کنند .موضوع دیگر تخصیص ارز برای تامین
تجهیزات آنهاست که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد  :واحد فوالدی داریم که نیروگاه دارد و
بابت برقی که به وزارت نیرو داده است میلیارد ها تومان
بدهکار است و برای برقی که مصرف کرده حدود 4
میلیارد تومان بدهی دارد و از این بابت با آن برخورد می
شود اما در مورد رقم درشت اول انگار کسی مسئولیتی
ندارد یا حتی با خودش تهاتر نمی کنند .پس با چه
انگیزه ای صنایع فوالدی برق خودشان را تامین کنند.
رییس انجمن تولید کنندگان فوالد ایران اظهار داشت
 :کمبود برق،فرصت های صادراتی بسیار خوبی را از
صنعت فوالد گرفت .برای افق 1404و فراتر از آن سرمایه
گذاری های بسیار خوبی انجام گرفته است و باید برای
تامین برق آن نیز برنامه ریزی شود.
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منصور یزدیزاده ،مدیرعامل ذوبآهن اصفهان :

دیوار فوالدسازیها در زمینه تامین آب و
برق،کوتاه است
منصور یزدیزاده ،مدیرعامل ذوبآهن اصفهان
نیز گفت  :وزارت نیرو هم متولی تامین آب و هم برق
در کشور است .ذوبآهن اصفهان  ۲۲۰مگاوات از
برق تولیدی خود بهره میبرد ،اما به مصرف بیشتری
نیاز دارد .از اینرو برای تامین برق کورهها نیاز به برق
بیشتری داریم و نمیتوانیم خط تولید و این کورهها را
متوقفکنیم.
وی افزود  :مشکل دیگر موضوع تامین آب
است .برخالف تصور این موضوع که صنعت فوالد
یک صنعت آببر است،این صنعت در برابر حوزه
کشاورزی به هیچ عنوان آب بر نیست .پرسش این
است که وزارت نیرو چه برنامههایی برای تامین آب

دارد .سهم مصرف آب در فوالد بسیار پایین است ،اما
دیوار فوالدسازیها در این زمینه،بسیار کوتاه است.
وی خاطر نشان کرد  :برنامههای وزارت نیرو به
هیچ عنوان تشویقی نبوده و نیست و بسیاری از
عملکرد آنها در جهت باز دارندگی از تولید است.
مدیرعامل ذوبآهن اصفهان همچنین به موضوع
بورس انرژی نیز اشاره کرد و گفت :دستورالعملی
صادر شد که واحدهای فوالدساز ،انرژی خود را از
بورس انرژی خریداری کنند و مابه التفاوت قیمت آن
را توانیر بدهد .این رویکرد چه معنایی میتواند داشته
باشد؟ در حقیقت این حرکتی،در جهت بازدارندگی از
تولید به شمار میرود.

امین ابراهیمی مدیرعامل فوالد خوزستان :

پیشنهادهایی برای رفع مشکل برق در صنعت فوالد
امین ابراهیمی مدیرعامل فوالد خوزستان نیز
بیان کرد  :کمتر از  ۱۰درصد مصرف برق کل
کشور به حوزه فوالد اختصاص دارد ،اما صددرصد
محدودیتهایی که برای قطع شدن برق در نظر گرفته
شده ،گریبان صنعت فوالد را گرفته است.
ابراهیمی ادامه داد  :تناژ از دست رفته در
فوالد خوزستان تاثیر منفی روی قیمت تمام شده
محصوالت این شرکت داشته است.
وی همچنین برای حل مشکالت برق در زنجیره
فوالد سه پیشنهاد کوتاهمدت،میانمدت و بلندمدت

را ارائه کرد و گفت  :برای حل مشکالت صنعت برق
در کوتاهمدت باید صنایع مختلف و استراتژیک بودن
آنها را مورد بررسی قرار داد و سپس اعمال محدودیت
های ناشی از قطع شدن برق را به اجرا درآورد .در
میانمدت بحث تعمیر نیروگاههای قدیمی مطرح
است که در این راستا شرکت های فوالدی این آمادگی
را دارند که برای تعمیر واحدهای قدیمی کمکهای
الزم را انجام دهند .در بلندمدت نیز باید به فکر ایجاد
نیروگاههای جدید با همکاری شرکت های مادر
تخصصی در هر استان و منطقه بود.

علی محمدی مدیر عامل شرکت آهن و فوالد ارفع :

تشکیل کمیتهای برای رفع مشکل برق در واحدهای فوالدی
علی محمدی مدیر عامل آهن و فوالد ارفع نیز
گفت :نمیتوان گناه تمام افزایش میزان مصرف
انرژی را به گردن صنعت فوالد انداخت .پیشنهاد
میدهند واحدهای فوالدی به سمت نیروگاه پیش
بروند .اگر چنین شود ،پس وظیفه وزارت نیرو به عنوان
متولی ایجاد زیرساختهای تامین برق چه خواهد
بود؟ محمدی در ادامه خاطرنشان کرد :موضوع
دیگر آن است که در میان صنایع انرژیبر ،تنها فوالد
و سیمان دچار محدودیت شدند و این در حالی است
که قطع شدن برق واحدهای فوالدی و سیمانی،سبب
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کاهش میزان تولید و افزایش قیمت این محصوالت
در بازار شده است .وی با اشاره به جزیرهای عمل
کردن واحدهای مسئول عنوان کرد  :با فرض اینکه
واحدهای فوالد ساز نیروگاه هم داشته باشند،چه
ً
تضمینی وجود دارد که مجددا این واحدها دچار
محدودیت نشوند .مدیرعامل شرکت آهن و فوالد ارفع
عنوان کرد :پیشنهاد من این است که وزارتخانههای
مربوطههمچونصمت،نیروونفت،کمیتهایتشکیل
بدهند تا مشکالت شرکتهای فوالدی برطرف شود و
کار این واحدها به تعطیلی کشانده نشود.
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ماهنامه فوالد بررسی کرد؛

چالشی با عنوان بحران بی برقی؛ چگونه چراغ تولید فوالد را روشن نگاه داریم؟
سهم برق در قیمت تمام شده فوالد در ایران
چند درصد است؟ در پاسخ به این سوال میتوان
به صحبتهای معاون برنامهریزی و نظارت بر
شبکه برق کشور استناد کرد .به گفته اردشیر
مذکوری ،سهم قیمت برق در هزینه تولید فوالد
حتی با وجود افزایش قیمت آن در ایران ،تنها
 ۴درصد بوده و این در حالیست که مقدار در
متوسط جهانی این شاخص  ۲۲درصد است.

در واقع وجود منابع انرژی ارزان قیمت در
ایران موجب شده تا تولید بیش از  80درصد
فوالد کشور با روش کوره قوس الکتریکی انجام
شده و در نهایت مصرف برق را بسیار باال ببرد
و ممکن است در آینده فوالدسازان ایرانی هم
مجبور به استفاده از روش کوره بلند و استفاده از
سوختهای فسیلی شوند.
به گفته این مقام مسئول ،ایران ششمین
کشور جهان با شدت مصرف انرژی باالست،آن
هم در شرایطی که روز به روز ،تولید برق و تامین
نیاز کشور از صنایع مهمی همچون فوالد گرفته تا
نیاز خانگی مردم سختتر میشود و چالشها و
مشکالت ناشی از آن نمود بیشتری پیدا میکند.
دالیل افزایش مصرف برق چیست؟
افزایش بی سابقه دما در بسیاری از نقاط کره
زمین و باالرفتن میزان برق مصرفی در بسیاری
از کشورها از جمله ایران موجب شده تا شاهد
رشد شتابان و بی سابقه مصرف برق در  3ماهه
اول امسال باشیم که از  20درصد نیز فراتر رفته
است .عالوه بر افزایش دما ،برخی اقدامات
جدید در کشورمان همچون استخراج رمز ارزها،
خشکسالی و کمبود آب در منابع آبی زیر زمینی
و مواردی از این دست ،موجب افزایش میزان
مصرف برق در کشور شده و بحران کم برقی را در
ایران به وجود آورده است.
راهکار جدید برای صنعت فوالد و برون
رفت از بحران کم برقی چیست؟
همان گونه که میدانید در جهان تقریبا
 70درصد تولید فوالد با روش کوره بلند تولید
میشود و مابقی از روش کوره قوس الکتریکی،
اما در ایران تقریبا  80درصد تولید فوالد از روش
کوره قوس الکتریکی انجام شده و تنها  20درصد

نرگسقیصری

مشکالت ناشی از کمبود
برق که این روزها بیشتر
دامنگیر صنایع فوالدی
و البته سیمانی شده،
موضوعی نیست که به
راحتی بتوان از آن چشم
پوشید و منتظر ماند که
چه اتفاقی برای تامین
نیاز این صنایع رخ
می دهد!
از تولید از طریق روش کوره بلند انجام میگیرد؛
شرکت هایی همچون ذوب آهن اصفهان و فوالد
زرند کرمان از روش کوره بلند استفاده میکنند
که سوخت اصلی آنها زغالسنگ است .در واقع
یکی از دالیلی که منجر شده میزان تولید با روش
احیای مستقیم یا همان کوره قوس الکتریکی
بیشتر باشد ،وجود منابع انرژی فراوان است؛
از اینروست که تنها  4درصد سهم قیمت برق
برای عمده فوالدسازان ایرانی از قیمت تمام شده
محصول شان بوده که تقریبا  5برابر فوالدسازان
جهان است؛ چراکه سهم قیمت برق برای دیگر
کشورها  22درصد از قیمت تمام شده است.

اکنون با توجه به اینکه حتی امکان پایان
یافتن منابع انرژی تجدید ناپذیر در ایران وجود
دارد ،حرکت به سمت راه اندازی و تولید کارخانه
های فوالدی با روش کوره بلند می تواند یکی از
اقداماتی باشد که در نهایت مشکالت تولید فوالد
را در صورتی که برق و گاز مورد نیازشان تامین
نشود را حل کند.
از طرف دیگر اقدام به تولید برق (احداث
نیروگاه) توسط صنایع فوالدی کشور نیز از طرف
دولت مطرح شده و فوالد سازان نیز در این
زمینه آمادگی خود را اعالم کرده اند؛ اما نکته
اینجاست که راه اندازی و تولید برق یک پروسه
زمانبر بوده و نمی توان انتظار داشت که در
کوتاهترین زمان ،شاهد راه اندازی و تولید برق
توسط فوالدسازان باشیم؛ بنابراین ،هوشمندی
دولت و مسئوالن برای تامین انرژی مورد نیاز این
صنعت ،که همواره پشت و پناه کشور در دوران
تحریم بوده و ارزآوری قابل توجهی برای ایران
داشته ،باید مورد توجه قرار گیرد.
مشکالت ناشی از کمبود برق که این روزها
بیشتر دامنگیر صنایع فوالدی و البته سیمانی
شده ،موضوعی نیست که به راحتی بتوان از
آن چشم پوشید و منتظر ماند که چه اتفاقی
برای تامین نیاز این صنایع رخ می دهد!
چراکه به گفته مسئوالن در صنعت برق،ادامه
یافتن محدودیت انرژی برق در بهترین شرایط
اقتصادی کشور و تصمیمگیریهای کارشناسی
شده ،تا سه سال آینده ادامه دار خواهد شد .اما
راهکار دیگری که می توان به آن فکر کرد ،تغییر
رویکرد در تولید فوالد کشور است؛در گام نخست
بهینه سازی مصرف برق در واحدهای فوالدی
و در گام بعدی رفتن به سمت کوره های بلند و
تولید فوالد با همان روشی است که  70درصد
تولید فوالد جهان با آن انجام میشود روش کوره
بلند و استفاده از سوخت های فسیلی!
سخن آخر...
با این حال و تمام راهکارهایی که از سوی
کارشناسان و صاحب نظران در صنعت فوالد و
حتی تولیدکنندگان برق در بخش خصوصی
مطرح میشود ،دولت و وزارت نیرو باید تصمیم
جدی و سریع برای رفع این بحران بگیرند.
شماره 269
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ماهنامه فوالد گزارش میدهد؛

تابستان خاموش فوالدسازان
صبا نوبری

قطعیهای مکرر برق در تابستانی که گذشت،آسیبهای جدی و جبران ناپذیری را به صنایع فوالدی کشور وارد کرده است .کاهش تولید فوالد ،افزایش قیمت
محصوالت فوالدی ،از دست دادن مقاصد صادراتی و اختالل در امرار معاش کارکنان صنعت فوالد از جمله این مشکالت است.
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اواسط تیر ماه بود که سخنگوی صنعت برق اعالم
کرد ،برق صنایع فوالد و سیمان برای تامین برق در
کشور به مدت 2تا3هفته قطع خواهد شد و این
صنایع تا آن زمان میتوانند به تعمیرات بپردازند.
این اتفاق در شرایطی رخ داد که در ابتدای سال
جاری ،با هدف پایداری شبکه و تثبیت تولید و
درآمد بیشتر وزارت نیرو ،بهای برق مصرفی صنایع
شماره  269شهریور 1400

فوالدی و معدنیها نسبت به سال گذشته افزایش
پنج برابری داشت.
این طرح علیرغم مخالفتهای گسترده و
نارضایتی فعاالن عرصهی صنعت ،به تصویب رسید
و شکل اجرایی به خود گرفت و باعث افزایش ۲۰
درصدی هزینههای تولید شمش فوالدی شد.
انتظار میرفت با این افزایشها،حداقل برق

این صنایع به طور پایدار تامین شود ،اما در نهایت
تصمیم اعمال محدودیتها اتخاذ شد و اعتراضات
بسیاری را هم برانگیخت .به دنبال این تصمیم،
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در نامهای به وزارت
صمت ،خواستار برنامهریزی تولید عادالنه و متوازن
برای تمامی صنایع انرژی بر در جلسهای فوقالعاده
شد.
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در این نامه با تاکید بر شرایط بحرانی کارخانجات
تولیدکننده فوالد ،به خسارات سنگین وارد شده به
این زنجیره و اقتصاد ملی کشور و تعطیلی بیش از
 ۸۵درصد تولید واحدهای فعال زنجیره فوالد اشاره
شده بود .همچنین نسبت به تبعات نامطلوب آن بر
بازار داخلی و صادراتی فوالد ایران در ماه های آینده،
هشدار داده بود.
از آنجایی که در ایران از کورههای الکتریکی
استفاده میشود طبق محاسبات ،قطعی برق برای
صنایع فوالدی روزانه بین 100تا200میلیاردتومان
برای صنایع فوالدی هزینه دارد.
مدیرعامل فوالد هرمزگان نیز آن زمان اعالم کرد
پس از یک هفته محدودیت تامین برق برای صنایع
فوالدی ،بیش از  400میلیاردتومان ضرر به این
صنایع وارد شده که جای نگرانی بسیاری دارد.
کاهش تولید و افزایش قیمت
اولین و مهمترین تاثیری که قطع برق این صنایع
به دنبال داشت ،کاهش تولید و عرضه بود که نه تنها
بازار داخل ،بلکه صادرات را هم با مشکل مواجه
کرد .به دنبال کاهش عرضه ،شاهد افزایش قیمت
محصوالت فوالدی ،که امری طبیعی و ذات بازار
است ،بودیم.
عالوه بر آن ،قطعی برق و کاهش تولید ،تاثیر
چشمگیری در میزان عرضه فوالد و سیمان در بورس
کاال گذاشت .به طوری که در هفته پایانی مردادماه،
تنها 845تن تیرآهن و میلگرد کالف در بورس کاال
معامله شد و محصوالتی مانند شمش ،اسلب ،ورق و
مقاطع طویل فوالدی نیز در بورس کاال عرضه نشد.
این موضوع باعث شد قیمت فوالد حداقل
10درصد و قیمت سیمان نیز حداقل 60درصد در
بازار افزایش یابد .به طوری که قیمت یک کیسه
سیمان از 15هزارتومان به حتی 100هزارتومان هم
رسید و حواشی بسیاری را برانگیخت.
به دنبال این اتفاق ،مدیرعامل بورس کاال در
نامهای به وزارت صنعت ،خواستار ارائه راهکارهایی
برای حل مشکل برق صنایع فوالد و سیمان شد.
بهگفته او به دلیل اجرای برنامههای وزارت نیرو
در خصوص قطع یا ایجاد محدودیت در برق مورد
نیاز صنایع فوالد و سیمان ،تولید شرکتهای فعال
در این دو صنعت بهشدت کاهش یافته و به تبع
آن عرضه فوالد و سیمان در بورس کاال به کمتر از
یکسوم حالت عادی رسیده و این کاهش عرضه
سبب بروز التهابات جدی در بازار این محصول شده
بود.

آمارها چه میگویند؟
بررسی آمارها از میزان تولیدات فوالد ،زوایای
بیشتری از خسارت هایی که به این صنعت وارد شده
را نمایان میسازد.
طبق آمار انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران ،در
تیرماه امسال نسبت به خردادماه ،تولید بیلتوبلوم
 ۴۲درصد ،تولید میلگرد  ۵۳درصد ،تولید آهن
اسفنجی  ۴۲درصد و تولید ورق گرم  ۲۲درصد
کاهش یافته است.از ابتدای امسال تا پایان تیر ماه
نیز ،در مجموع تولید محصوالت فوالدی نسبت به
دوره مشابه سال گذشته ،کاهش شش درصدی
داشته است.
آمار غیر رسمی از میزان تولید فوالد در مرداد
ماه نیز نشان میدهد ،به دلیل قطعی برق و
محدودیتها ،حدود  ۱۰درصد شرایط عادی تولید
فوالد در کشور انجام شده است .برای مثال تولید
فوالد میانی در مردادماه ،از  ۲میلیون و  ۷۰۰هزار
تن به حدود  ۲۰۰هزار تا  ۲۵۰هزار تن کاهش یافته
است.
این میزان کاهش تولید به صادرات ما نیز آسیب
وارد کرده است .طبق گفته یعقوبی ،دبیر اجرایی
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران ،پیش بینی۱۲
میلیون تن صادرات زنجیره فوالد در امسال که ارزش
آن حدود  ۸میلیارد دالر در کل زنجیره و  ۵.۵تا ۶
میلیارد دالر در بخش آهن اسفنجی بود ،محقق
نخواهد شد.
باید توجه کرد بازارهای هدف کشور ما برای
صادرات فوالد بسیار حساس هستند و باید همواره
حضور خود را در آن حفظ کنیم .اگر به هر دلیلی
تولید ما با کاهش مواجه شود ،رقبای ما بازار را
تصاحب کرده و جای ما را خواهند گرفت.
همان طور که طی ماههای گذشته ،برخی از این
بازارها را در عراق ،شرق آسیا و افغانستان را گرفتند.
این در حالیست که تولید مستمر فوالد عالوه
بر نقش راهبردی در اقتصاد کشور ،توانسته در
صادرات و ارزیآوری جایگزین قابل اطمینانی برای
نفت باشد اما تدوام این شرایط نتیجهای جزء گرانی
و کمیاب شدن محصوالت فوالدی به دنبال ندارد.
اعتراض نمایندگان مجلس
یک نماینده مجلس نیز با گالیه از تصمیمی که
دولت اتخاذ کرد ،گفته بود :صنایع ،بخش مهمی
از اقتصاد کشور هستند و دولت برای تامین برق
ً
موردنیاز ،نباید ابتدا برق واحدهای تولیدی و صنعتی

را قطع میکرد؛ چرا که در صورت بروز اختالل در
فعالیت واحدهای تولیدی ،اقتصاد و تولید کشور
تحت تاثیر قرار میگیرد .با اصالح الگوی مصرف
برق میتوان بسیاری از کمبودها را جبران کرد.
همچنین نماینده سیرجان در مجلس با اشاره به
گزارشهای زنده و شفافی که به دست وی رسیده
بود ،گفت ۱۹۱ :میلیارد خسارت به بخش فوالدی
و صنعتی کشور از بابت قطعی برق وارد شده است،
چه کسی میخواهد آن را جبران کند؟ جبران
خسارت مردمی که سهام این شرکتها را خریدهاند
را چه کسی پاسخگوست؟
آسیب به تجهیزات و مشکالت فنی
با اینکه دولت به صنایع فوالدی اجازه داده
است شبها که پیک مصرف کاهش مییابد تولید
خود را ادامه دهند و همچنین 10درصد دیماند
خریداری شده خود را در طول روز استفاده کنند
ولی این موضوع نیز هیچ دردی را از تولید کنندگان
دوا نمیکند و حتی به لحاظ محدودیتهای فنی،
برخی از شرکتها امکان قطع و وصل کردن برق و
خاموش کردن کورهها را ندارند .اینکه از دیماند ۵۰
درصدی در شب به  ۱۰درصدی در روز برگردند به
ً
هیچ وجه برایشان صرفه ندارد و ترجیح میدهند کال
تولید را انجام ندهند.
همچنین برخی از کارخانجات فوالدی به این
موضوع اعتراض داشتند که قطعیهای برق بدون
هیچ گونه اخطار قبلی ،جدول و برنامهای اتفاق
میافتد و این موضوع ضررهای جبرانناپذیری
را برای تجهیزات آنها بوجود میآورد .حتی
برخی از کارکنان کارخانجات فوالدی در معرض
خطرات جانی به دلیل قطعی ناگهانی برق و توقف
دستگاهها بودند که خوشبختانه توانستند این
مشکل را مدیریت کنند.
عدم حمایتهای مالی دولت
مشکالتی که این گونه برنامهریزی برای صنعت
فوالد به وجود میآورد تنها به بازار داخل و خارج
محدود نمیشود .متاسفانه بیمهها خساراتی که
به فوالدسازان وارد میشود را تقبل نمیکنند.
با کاهش تولید و درآمد این کارخانجات حقوق
کارکنان ،کارگران و پیمانکاران مشغول در این صنایع
نیز پرداخت نمیشود که نه تنها به صنایع فوالدی
بلکه به افرادی که در این صنایع فعال هستند و
خانوادههایشان نیز ضربات جبرانناپذیری را وارد
میکند.
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معاون بهره برداری فوالد هرمزگان اعالم کرد؛

زیان میلیاردی شرکتهای فوالدی از قطعی برق
انتظار توسعه صادرات از دولت سیزدهم

12

معاون بهره برداری فوالد هرمزگان از زیان چندین

وی از کاهش تولید ۹۰درصدی فوالد در مرداد

بلندمدتاستودرشرایطفعلیکمکینخواهدکرد.

میلیارد تومانی فوالدسازاران و کاهش شدید تولید در

ماه خبر داد و گفت :ما سال گذشته هم در

وی در ادامه قوانین و بخشنامه های متعدد را از

پی قطعی برق امسال خبر داد و گفت :با این شرایط

پیک بار میرفتیم اما فعالیت این بخش ادامه

دیگر مشکالت فوالدسازان عنوان کرد و ادامه داد:

در آینده بسیار نزدیک بازار با افزایش قیمت فوالد که

داشت ،ولی پیک بار امسال کشنده بود به

این موانع عالوه بر ایجاد آشفتگی در بازار فوالد،

تنها مصرفکننده را متضرر میکند ،مواجه خواهد

طوریکه در مرداد ماه امسال حدود ۹۰درصد

تحقق چشم انداز ۱۴۰۴که تولید  ۵۵میلیون

شد.

کاهش تولید داشتیم درحالیکه باوجود

تن فوالد در نظر گرفته شده را دشوار کرده است.

اصغر مدنی ،معاون بهره برداری فوالد هرمزگان

۱۵۰ساعت پیک بار در مدت مشابه سال گذشته

معاون بهره برداری فوالد هرمزگان با اشاره به

در گفتوگویی با تشریح مشکالت بخش معدن

شاهد چنین وضعیتی در تولید فوالد نبودیم.

انتظارات فوالدسازان از دولت جدید بیان کرد:

به خصوص صنعت فوالد کشور بیان کرد:

معاون بهره برداری فوالد هرمزگان هشدار داد:

یکی از اصلی ترین انتظارات ما توسعه صادرات

این بخش با مشکالت زیرساختی بسیاری از

از طرفی در نیمه دوم سال با مشکل گاز همراه

و رهایی این بخش از قید و بند بخشنامه ها

جمله تامین برق و گاز روبهرو است به طوریکه

خواهیم بود که این موضوع هم به افت تولید فوالد

و قیمت های دستوری است؛ از طرف دیگر

فوالدسازان از خرداد ماه تاکنون به طور کامل برق

دامن خواهد زد؛

امیدواریم عقب ماندگی بخش اکتشاف و استخراج

نداشتهاند که این موضوع منجر به زیان چندین

بنابراین با این شرایط در آینده بسیار نزدیک

که نیازمند منابع مالی و واگذاری امور به بخش

میلیارد تومانی فعاالن این صنعت شده است.

بازار فوالد با افزایش قیمت که تنها مصرفکننده

خصوصی است ،در دولت جدید برطرف شود.

به گفته این مقام مسئول ،عالوه بر خسارت

را متضرر میکند ،مواجه خواهد شد.

این فعال بخش فوالد در پایان ضمن امیدواری به

وارد شده ،از خرداد ماه تاکنون فوالدیها

مدنی با اشاره به تصمیمات گرفته شده برای حل این

آینده این صنعت در دولت سیزدهم اظهار کرد:

اجازه تولید ندارند و طبق قانونی که مبنی بر

معضل بیان کرد :در این راستا جلساتی با ایمیدرو

البته درصورتی که مشکالت زیرساختی بخش فوالد

استفاده از ظرفیت ۱۰درصدی برای دریافت برق

برگزار و تصمیم بر این شده که در آینده کارخانههای

حل شود میتوان به بهبود وضعیت این بخش در

اعمال شده ،تولید تقریبا به صفر رسیده است.

تولید فوالد را به نیروگاه برق مجهز کنند اما این پروژه

دولت جدید امیدوار بود.
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در گفتوگو با عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد؛

قیمت گذاری دستوری پاشنه آشیل بازار فوالد
ضرورت کناره گیری دولت جدید از سیاست مداخلهای

یکی از اعضای هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان

بی مورد و صدور بخشنامه های دستوری برای بازار

وی همچنین با تاکید بر ضرورت همکاری دولت با

فوالد قیمت گذاری دستوری و دخالت های دولت

که نتیجهای جز فساد و رانت ندارد خودداری کند.

بخشخصوصیاظهارکرد:برایایجادتوازنبینکل

را اصلی ترین مشکل صنعت فوالد دانست و گفت:

شهرستانی در ادامه با تاکید بر اینکه الزمه تحقق

زنجیره تولید فوالد و پر کردن خالء این بخش ،دولت

برای تحقق چشمانداز ۱۴۰۰الزم است دولت

چشمانداز  ۱۴۰۰اصالح زیرساختهای صنعت

جدید باید از تجربه انجمنها و سندیکاها استفاده

جدید رویکر مداخلهگرانه در بازارها را کنار بگذارد.

فوالد است ،تصریح کرد :در بخش حملونقل

و آنها را به روشهای مختلف همچون پرداخت

رضا شهرستانی عضو هیات مدیره انجمن

خطوط ریلی باید حدود ۱۲هزار کیلومتر توسعه

وامهای کمبهره و ارائه تسهیالت تشویق کند.

تولیدکنندگانفوالد،درگفتوگوییباانتقادازدخالت

پیدا کند چرا که برای تولید  ۵۵میلیون تن فوالد

شهرستانی با تاکید بر ضرورت عدم صدور

دولت و قیمتگذاری دستوری به عنوان اصلیترین

تا سال ،۱۴۰۰حدود  ۳۰۰میلیون تن از بخش

مجوز جدید برای کارخانههای تولیدی در دولت

مشکل صنعت فوالد ،بیان کرد :این سیاست تاکنون

معدن تا تولید نهایی جابهجایی خواهیم داشت.

جدید خاطرنشان کرد :یکی از اقدامات مهم در

نه تنها به نفع تولیدکننده و مصرفکننده نبوده

او ادامه داد :از طرفی در حال حاضر برای

شرایط فعلی عدم صدور مجوز به کارخانههای

بلکه تنها طی سال گذشته منجر به ایجاد ۱۰۰هزار

تولید ۳۰میلیون تن فوالد چیزی بالغ بر

تولید میلگرد است که متاسفانه در دولت قبلی

میلیارد تومان رانت شده درحالیکه با تقسیم این

شش هزار مگاوات برق مصرف میکنیم

به این موضوع توجهی نشده اما امیدواریم

مبلغ بین تولیدکننده و مصرفکننده نهایی به

که برای تحقق چشمانداز سال ۱۴۰۰به

در دولت سیزدهم با جدیت پیگیری شود.

چشمانداز تولید ۵۵میلیون تن تا سال ۱۴۰۰نزدیک

افزایش برق تا  ۱۰هزار مگاوات احتیاج است.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد در

میشدیم ،و یا با صرف این مبلغ در بخش تولید

شهرستانی توسعه صادرات را از دیگر رویکردهای

پایان گفت :یکی دیگر از نقاط ضعف بخش معدن

برق شاهد قطعیهای گسترده امسال نبودیم.

الزم در دولت جدید دانست و گفت :در حال حاضر

کشور ،اکتشافات است که این مهم باید در دولت

این عضو انجمن فوالد عدم برنامهریزی درست را

صادرات فوالد ساالنه حدود ۱۰میلیون تن است که

بعدی مورد توجه قرار بگیرد؛ البته با روی کار آمدن

یکی دیگر از چالشهای هشت سال اخیر دولت

این ظرفیت باید به حداقل ۳۰میلیون تن افزایش

طالبان فرصتی ایجاد شده تا بتوانیم با دولت جدید

عنوان کرد و افزود :امید میرود دولت جدید یک نگاه

یابد که در این راستا الزم است هم بنادر فعلی

افغانستان برای استفاده از معادن سنگ آنها

کارشناسانهبهتنظیمبازارداشتهباشدوازدخالتهای

را توسعه دهیم و هم بنادر بیشتری ایجاد کنیم.

همکاری داشته باشیم.
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دور نمای بازار فوالد ،آیا کماکان باید در انتظار رشد قیمتهای
فوالد بود؟

▪ دکتر مائده مزینانی ،تحلیل گر بازار فوالد

پیرو گزارشی که با عنوان (  2021دوران درخشش
قیمت های فوالد و بازی نوسان) در شماره قبل منتشر
شد،آخرین وضعیت و تحلیل تغییرات و دورنمای بازار
ارائه می شود.
بازار جهانی فوالد در ماه آگوست 2021شاهد بروز
تغییرات جدید و کاهش قیمت های غیرمنتظره ای
است،به طوری که کاهش شدید قیمت سنگ آهن و
افت تقاضا و قیمت در برخی محصوالت فوالدی بعد

14
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از گذشت حدود یک سال از رشد سریع قیمت و ثبت
رکورد در قیمت ها بروز نمود.
همان طور که درگزارش قبلی اشاره شد توقف رشد
قیمت های فوالد بدون کاهش تقاضا یا افزایش عرضه
بعید است،اما اخیرا شواهدی به نفع کاهش تقاضا
و افزایش عرضه در بازار جهانی ظاهر شده است که
ادامه روند شدید صعودی بازار را سخت می سازد،اگر
چه اقتصاد جهانی هنوز تحت فشارهای کرونا بسیار

شکننده است و بازار نیز در انتظار تغییر در سیاست
ها و برخی مقررات از سمت آمریکا و چین برای کنترل
ً
تورم و کاهش قیمت ها است ،ممکن است مجددا،
با اعالم برنامه های پیشران اقتصادی جدید روند
معکوسی به نفع افزایش را در بازار ایجاد کند .لذا
پیش بینی بازار بسیار سخت است و بررسی لحظه
ای تغییرات بازار برای دستیابی به تصمیم گیری های
درست توصیه می شود.
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در ادامه دالیلی که کاهش اخیر قیمت ها را رقم زد
عنوان می شود :
 -1وضعیت پاندمی کرونا و واکسیناسیون
پاندمی کرونا هنوز در جهان ادامه دارد و حتی
بعد از ماه هایی که برخی کشورهای اروپایی و آمریکا
با واکسیناسیون موفق،زندگی عادی بدون ماسک
و فاصله اجتماعی و بازگشایی مشاغل را آغاز کردند،
شاهد شیوع مجدد و باالی واریانت دلتا و المبدا کرونا
در کشورهایی با سهم واکسیناسیون کمتر و اعالم
محدودیت های الک داون هستیم .به نحوی که
تعطیلی ها و مقررات سخت گیرانه در زمان های پیک
ابتال در کشورها و مناطق مختلف هنوز قابل مشاهده
است .بنابراین نگرانی های جدیدی از ویروس کرونا
کماکان ادامه دارد و اقتصاد جهانی را در وضعیت
شکننده و غیر ثابتی پیش می برد به طوری که نمی
توان به طور قطع در مورد افزایش مصرف و تقاضا در
ماه های آتی مطمئن بود.
از طرفی سطح واکسیناسیون هنوز در بسیاری
از کشورها پایین است،به طوری که با اعالم رییس
سازمان بهداشت جهانی گونه های جدید ویروس
کرونا از نظر میزان انتشار و ابتال بسیار سریعتر از
گذشته است،درحالی که تا کنون حدود  200میلیون
نفر ابتال به کرونا در جهان ثبت شده است این انتظار
وجود دارد که تا آغاز سال  2022یعنی کمتر از  4ماه
دیگر  100میلیون ابتالی جدید در جهان ثبت شود در
حالی که در مورد میزان و زمان اثربخشی واکسن های
مختلف نیز اظهار نظرهای جدید شنیده می شود.
به طور کلی بعد از گذشت  9ماه اجرای برنامه های
پیشران اقتصادی در جهان در راستای رشد تقاضا و
کاهش آمار بیکاری همراه با واکسیناسیون،نگرانی
هایی مبتنی بر تعطیلی والک داون مجدد و کاهش
تقاضا در بازار وجود دارد .شایان ذکر است بعد از تایید
کامل واکسن فایزر توسط  ( FDAمدیریت غذا و دارو
آمریکا) امیدواری ها به افزایش سرعت واکسیناسیون
با مقررات جدید قوت گرفته است.
 -2کند شدن رشد و بهبود اقتصادی و برنامه
های پیشران در آمریکا و چین
اگرچه چین در ماه های بعد از می به روش های
مختلف تالش نمود تا ترمز افزایش شدید قیمت
فوالد و سنگ آهن را کشیده و از طریق دخالت در
معامالت فیوچر ،تغییر قوانین و فشار بر شرکت های
دولتی کاهش قیمت ایجاد کند ،لکن همان گونه که
در گزارش قبلی اشاره شد تا زمانی که روند صعودی
تقاضا و انتظارات افزایشی در بازار حاکم باشد ،کاهش
قیمت ها به طور جدی موفق نخواهد بود ،بنابراین

راهکار اصلی کنترل قیمت ها ،بدون شک کاهش
تقاضا است.
فلذا در هفته سوم ماه آگوست شاهد انتشار آماری
از چین مبنی بر کند شدن سرعت بهبود اقتصادی
بودیم به طوری که تولید صنعتی چین از  8.3درصد
رشد به 6.3درصد در ماه کاهش یافت و شاخص
خرده فروشی که  11.5درصد رشد مورد انتظار
داشت به  8.5درصد رسید و رشد سرمایه گذاری در
چین از  12.6درصد به  10.3درصد کاهش یافت،
این کند شدن در چین در حالی که میزان مصرف
فوالد در دنیا هنوز به سطوح پیش از کرونا بازنگشته
است و روند افزایش تقاضا برای سال  2022نیز کمتر
از  2021پیش بینی می شود سیگنال مهمی به بازار
است .که موجب توقف رالی قیمتی فوالد خواهد شد،
هرچند دولت چین اعالم نمود که در صورت نیاز به
تقویت تولید ،برنامه های پیشران اقتصادی جدیدی را
اعالم خواهد نمود.
از طرف دیگر آمریکا با اعالم سیاست های
جدید پولی فدرال رزرو مبنی برآغاز اجرای
(Taperingمعکوس تدریجی یک سیاست تسکین
بخش است که توسط بانک مرکزی برای تحریک رشد
ً
اقتصادی انجام شده است) تا پایان امسال ،دقیقا بعد
از دستیابی به آمار اشتغال مناسب در این کشور ،سعی
در مدیریت تورم،نرخ بهره و تسکین برنامه های محرک
ً
و پیشران اقتصادی دارد که قبال اجرا شده تا رشد
پایدار اقتصادی و کنترل قیمت های مصرف کننده در
این کشور را پیاده سازی کند که خود موجب کاهش
قیمت کامودیتی ها از جمله فوالد است .اگرچه
همزمان تقویت ایندکس دالر خود عامل مهمی است
که از کاهش قیمت کامودیتی ازجمله فوالد و سنگ
آهن حمایت می کند.

 -2افزایش عرضه فوالد
در کنار عوامل فوق برای کاهش تقاضا،بازار جهانی
شاهد افزایش تولید فوالد در ماه های اخیر است به
طوری که بر اساس آمار انجمن جهانی فوالد تولید ماه
جون با  11.6درصد افزایش به حدود  168میلیون
تن فوالد می رسد در حالی که چین از آغاز سال 2021
محدودیت هایی برای تولید فوالد و کاهش آالیندگی
ها اعالم نموده بود اما تا پایان شش ماهه اول با 12
درصد افزایش تولید فوالد به رکورد  653میلیون تن
دست می یابد و حدود یک میلیارد تن فوالد در جهان
در نیمه اول  2021تولید می شود ،در حالی که پیش
بینی انجمن جهانی فوالد از تولید فوالد سال 2021
حدود  1میلیارد و  870میلیون تن بود .در حالی
ً
که اخیرا چین برنامه های سخت گیرانه در راستای
کاهش تولید فوالد با اعالم حفظ سطح تولید امسال
به میزان سال  2020را اعالم می نماید،که البته نظر
به افزایش  12درصدی نیمه اول سال دستیابی به این
هدف عملیاتی نخواهد بود.
هر چند کاهش تولید فوالد چین در ادامه سال
ممکن است نوسانات قیمت را به همراه داشته باشد
لکن برایند کلی برای تولید چین در پایان سال 2021
،حدود  7تا  8درصد افزایش پیش بینی می شود.
در نهایت علی رغم کاهش قیمت های فوالد در
چین کماکان حاشیه سود فوالد سازان در چین برای
محصوالت میانی مناسب ارزیابی می شود و با کاهش
قیمت سنگ آهن،اثرات افزایش قیمت زغال کک
شو تا حد زیادی خنثی شده است و با کاهش قیمت
قراضه وارداتی به ترکیه نیز شاهد کاهش قیمت تمام
شده فوالد این کشور هستیم .هر چند قیمت های
فوالد تالش می کند تا فاصله مناسب با قیمت مواد
اولیه را حفظ نماید و سود مناسب برای فوالد سازان
را حفظ کنند بنابراین می توان انتظار داشت که افت
شدید حاشیه سود فوالد سازان می تواند کاهش تولید
و عرضه را درپی داشته باشد.
در پایان به نظر می رسد بازار فوالد در موقعیت بسیار
حساس و دوگانه ای قراردارد و فعاالن بازار نیازمند
رصد لحظه ای بازار برای تصمیمات خود هستند زیرا
اگر برایند ادامه روند افزایش عرضه و کاهش تقاضا
مطابق عوامل فوق باشد باید در انتظار کاهش آرام
قیمت های فوالد جهانی در ادامه سال  2021باشیم
و دیگر به نظر نمی رسد رشد قیمت شدیدی مشابه
آنچه در ابتدای سال رخ داد را شاهد باشیم،لکن اگر
تصمیمات سختگیرانه از سوی چین و دالیل دیگر
موجبات کاهش شدید تولید فوالد را فراهم کند شاهد
نوسانات در قیمت ها خواهیم بود.
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ارزیابی فاکتورها و پیش بینی قیمت
مدیریت مهندسی فروش و توسعه بازار
سرپرستی تحلیل و توسعه بازار

شمش
بازار شمش صادراتی منطقه CISدر هفته گذشته،
بدون فعالیت بود چراکه وضعیت کشور چین به خوبی
هفته پیشین نبود .قیمت شمش و نوسانات قیمت
های آتی میلگرد در بازار چین مشتریان را در ذخیره
سازی مجدد محتاط تر نمود ،در حالی که تقاضا در
سایر مقاصد نیز به دلیل حمایت ضعیف از جانب
فروش محصوالت تمام شده فوالدی ضعیف بود.
تولیدکنندگان منطقه ، CISشمش را با سطح قیمت
 620-600دالر در تن  FOBدریای سیاه برای حمل
در ماه نوامبر ارائه می دادند که به طور نسبی طی یک
هفته ثابت بود .با این حال ،تمایل به رزرو در چنین
سطح قیمتی اندک بود .حمایتی از سوی چین انجام
نمی گردید ،در حالی که تقاضا در سایر مناطق ضعیف
بود .قیمت های قراضه در ترکیه نیز با افزایش همراه
نیست .این بدان معناست که قیمت ها ممکن است
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به زودی کاهش یابد یا حداقل ثابت بماند " .عالوه بر
این ،نرخ باالی حمل و نقل همچنان تجارت جهانی
را تحت فشار قرار می دهد .حمایتی که هفته پیشین
از سوی چین انجام می گردید با ارزان شدن سنگ
آهن ،محصوالت فوالدی میانی و میلگرد تضعیف شد.

پیش بینی ها همچنان مبهم بود .از یک سو ،کاهش
تولید در کشور ممکن است به فروشندگان در رابطه
با حفظ قیمت ها کمک کند ،اما از سوی دیگر ،جو
روانی منفی ،در بازار ساخت و ساز درحال انتشار بود.
در نتیجه ،در هفته گذشته تولید کنندگان کشورهای
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وارداتی ،تولیدکنندگان ترکیه موفق شدند قیمت
های میلگرد صادراتی را در اواسط ماه سپتامبر
ثابت نگه دارند .چشم انداز بازار مبهم است .به
نقل از کارشناسان آگاه ،قیمت های پیشنهادی
صادرات میلگرد از سوی اکثر تامین کنندگان ترکیه
برای حمل در ماه اکتبر ،به سطح  680-670دالر
در تن  FOBرسیده و در طول هفته ثابت مانده
است .به گفته منابع بازار ،برخی از تامین کنندگان
هنوز آماده انجام معامالت با قیمت  660دالر در
تن  FOBبودند ،اما فعالیت تجاری ناکافی بود.
منطقه CISترجیح می دادند از پیشنهاد قیمت
خودداری کنند .هفته های پیشین یکی از تامین
کنندگان ،موفق به فروش حجم هایی از این کاال با
قیمت  720دالر در تن ( CFRحدود  690دالر در
تن  FOBدر بنادر شرق دور) برای حمل در ماه نوامبر
شد ،در حالی که به طور کلی معامالت در سطح -700
 705دالر در تن  CFRچین انجام می گردید.

معامالت بین فروشندگانی که محصوالت میانی
فوالدی را از حوضه دریای سیاه حمل می کنند نیز،
حداقل بود .در ترکیه  ،مشتریان آمادگی پذیرش
سطوح قیمت باالتر از  620دالر در تن CFR
( 590دالر در تن  FOBدریای سیاه) را نداشتند.

یک فعال بازار گفت" :ما این هفته تمایلی به رزرو
در شمال آفریقا نداریم ".حدود  10هزار تن شمش
روسی هفته های پیشین با قیمت  595دالر در تن
دریای سیاه  FOBمعامله شد .با در نظر گرفتن
عدم شفافیت بازار چین و عدم حمایت کافی از
بخش های مرتبط  ،تخمین کارشناسان آگاه برای
قیمت روزانه شمش صادراتی کشورهای مستقل
مشترک المنافع ،با  3دالر در تن کاهش ،به 595
دالر در تن FOBدریای سیاه رسید.
میلگرد و کالف
برخالف ضعیف بودن فعالیت تجاری ،نرخ
باالی حمل و نقل و وضعیت نامشخص بازار قراضه

منابع بازار ،بیشتر در حال انتظار و مشاهده بودند".
گزارش شده است که تنها قراردادهای پراکنده ای
برای تناژهای کوچک در هفته گذشته ،در محدوده
قیمت مذکور امضا شده است .یک تولید کننده
مستقر در مرمره مقداری میلگرد به قیمت 680
دالر در تن  FOBبه اسرائیل فروخت .برخی از
منابع داخلی معتقد بودند شرایط نامساعد فعلی
بازار ممکن است منجر به کاهش بیشتر قیمت
گردد ،در حالی که دیگران پیش بینی می نمودند،
فعالیت خرید در هفته های آینده احیا می شود.
یک منبع بازار گفت "به نظر من قیمت میلگرد
ممکن است در دو هفته آینده کاهش یابد و حتی به
 660دالر برتن  FOBبرسد" .یک فعال بازار اظهار
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داشت که شرایط ،تنها در صورت افزایش قیمت

به گفته یک کارشناس آگاه ،کارخانه ای در

 )80:20( 2&1از سواحل شرقی ایاالت متحده در

قراضه وارداتی یا افزایش تقاضای کشورهایی مانند

اسکندرون محموله ای مختلط شامل25000

پایان هفته گذشته ،در قیمت  440دالر بر تن CFR

ایاالت متحده و کانادا می تواند تغییر کند .یکی

تن قراضه  ،)80:20( 2&1 HMSبا قیمت 439

ترکیه ،بدون تغییر باقی ماند.

از تولیدکنندگان ترکیه خاطرنشان کرد" :اکنون

دالر بر تن  CFRو  5000تن قراضه بناس ،با

سنگ آهن

فعاالن بازار به تازگی از تعطیالت بازگشته اند و نیاز

قیمت  454دالر در تن  CFRرا از یک صادرکننده

سیر نزولی قیمت سنگ آهن به طور چشمگیری

به ذخیره سازی مجدد دارند ،بنابراین انتظار می

لهستانی رزرو نمود .بنابراین ،قیمت قراضه بالتیک
ً
نسبتا بدون تغییر باقی مانده است.

ادامه یافته است و این افت قیمت ،در پایان هفته
گذشته به حدود  100دالر در تن CFRرسید،

بر قیمت میلگردهای صادراتی تأثیر مثبت بگذارد".

معامالت قبلی قراضه )80:20( 2&1 HMS

زیرا دولت چین شهرهای بیشتری را برای کاهش

در بازار کالف ،قیمت های پیشنهادی صادراتی

از سوی بالتیک ،در ابتدای هفته در سطح -439

انتشار کربن در طول زمستان هدف گذاری کرده

کارخانه های ترکیه برای حمل در اکتبر ،بسته به

 438دالر بر تن  CFRترکیه انجام شد .منابع بازار

است .در عین حال ،کاهش قیمت ها و نیاز به

تامین کننده ،در سطح  760-790دالر برتن FOB

اعتقاد به ثبات بیشتر بازار در کوتاه مدت دارند.

ذخیره سازی مجدد ،میزان معامالت روی دریا

رود تقاضا در آینده نزدیک بهبود یابد که می تواند

یک منبع بازار اظهار داشت" :با توجه به شرایط

را به باالترین سطح طی چند ماهه اخیر رسانده

تعیین گردید ،که در طول دوره مورد بررسی پایدار

بازار ،هنوز سوال برانگیز است که چه کسی می

است .قیمت سنگ آهن  % 62آهن استرالیا ،با

قراضه

تواند به هدف دلخواه برسد ،تامین کنندگان یا

 6.5دالر در تن کاهش ،به  101دالر در تن CFR

ترکیه به دلیل نیاز به ذخیره سازی مجدد قراضه،

فوالدسازان ترکیه؟ زیرا عوامل بحث برانگیز زیادی

رسید .قیمت لحظه ای ،به طور هفتگی ،با 28.5

وجود دارد".

دالر در تن () %22کاهش همراه گشت ،در حالی

بود.

همچنان به مذاکرات خود ادامه داد .محموله
جدیدی از منطقه بالتیک به فروش رسید.

بنابراین ،ارزیابی روزانه قیمت برای قراضهHMS

که قراردادهای آتی آن 16 ،دالر در تن ()%14
کاهش را تجربه نمود .در اواخر هفته گذشته
وزارت محیط زیست چین پیش نویس طرحی را
اعالم کرد که بر اساس آن ،محدودیت های تولید
زمستانی از  28منطقه در سال های گذشته ،به 64
منطقه در استان های هبی ،شانشی ،شاندونگ
و هنان ،افزایش یافت .فوالدسازان در این شهرها
مجبورخواهند شد فعالیت های خود را بر اساس
میزان خروجی خود طی اکتبر  2021تا مارس
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ماه ژانویه تاکنون می باشد ،بر اساس اظهارات
یک منبع آگاه :بسیاری از مشتریان می خواستند
قبل از تعطیالت با قیمت های پایین ذخیره سازی
کنند ".فعاالن بازار چین به دلیل جشنواره نیمه
پاییز ،روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته جاری از
بازار خارج خواهند شد .خرید در بنادر به طوری
انجام می گردید ،که قیمت ها روزانه با 50-30
پاییز ،روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته جاری از

یوان در تن ( 7.7-4.6دالر در تن) افت همراه بود.

 2022کاهش دهند.
انتظار شدت یافتن محدودیت های تولید فوالد،

بازار خارج خواهند شد .خرید در بنادر به طوری

هفته قبل 50 ،تا  70هزار تن زغال سنگ Oak

جو روانی بازار سنگ آهن را نسبت به اوایل ،بدبین

انجام می گردید ،که قیمت ها روزانه با 50-30

 Groveاز ایاالت متحده به چین با قیمت  560دالر

تر نموده است .بنا بر اظهارات یک تحلیلگر بازار:

یوان در تن ( 7.7-4.6دالر در تن) افت همراه بود.

در تن برای تحویل در ماه اکتبر فروخته شد .عالوه

به جز محدودیت های زمستانی  "،کاهش تولید

زغال سنگ

بر این ،محموله ای از زغال سنگ  Blue Creekبا

فوالد چین در اواخر این ماه یا اکتبر نیز سرعت

انتظار شدت یافتن محدودیت های تولید فوالد،

قیمت  610دالر در تن  CFRبرای تحویل در همان

می یابد زیرا تعدادی از استان ها از اهداف کاهش

جو روانی بازار سنگ آهن را نسبت به اوایل ،بدبین

ماه ارائه شد ،اما هیچ معامله ای در این سطح

مصرف انرژی عقب مانده اند .به طور هم زمان

تر نموده است .بنا بر اظهارات یک تحلیلگر بازار:

قیمت شنیده نشد .قیمت ها در چین تحت تاثیر

حجم معامالت در پلتفرم ها در پایان هفته گذشته

به جز محدودیت های زمستانی  "،کاهش تولید

عرضه بسیار محدود در بازار داخلی و سایر کشورها

به  790000تن رسید که باالترین میزان از اوایل

فوالد چین در اواخر این ماه یا اکتبر نیز سرعت

است .تنها محدودیت های شدیدتر تولید ممکن

ماه ژانویه تاکنون می باشد ،بر اساس اظهارات

می یابد زیرا تعدادی از استان ها از اهداف کاهش

است تا حدی منجر به توازن بازار گردد " .هفته قبل

یک منبع آگاه :بسیاری از مشتریان می خواستند

مصرف انرژی عقب مانده اند .به طور هم زمان

قیمت کک ،پس از وقفه ای کوتاه ،به طور مجدد

قبل از تعطیالت با قیمت های پایین ذخیره سازی

حجم معامالت در پلتفرم ها در پایان هفته گذشته

رشد نمود و از پایان هفته گذشته  200یوان در تن

کنند ".فعاالن بازار چین به دلیل جشنواره نیمه

به  790000تن رسید که باالترین میزان از اوایل

( 31دالر در تن) افزایش یافت.
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نگاهی به چشم انداز تولید  ۵۵میلیون تن فوالد
▪نرگس قیصری

چه مسیری برای رسیدن به افق  1400باید طی
شود؟
بر اساس افق چشم انداز  ،۱۴۰۴تولید  ۵۵میلیون
تن فوالد پیش بینی شده و بر اساس آخرین اطالعات
ارائه شده از سوی معاون وزیر صمت ،تا پایان سال ۹۹
تولید  ۳۰میلیون و ۷۰۰هزار تن فوالد خام ۳۱ ،میلیون
و  ۱۴۰هزار تن آهناسفنجی ۴۶ ،میلیون و  ۶۰هزار تن
گندله سنگآهن ۵۰ ،میلیون و  ۶۰هزار تن کنسانتره
سنگآهن و  ۱۰۴میلیون و  ۱۰۰هزار تن سنگآهن
دانهبندیصورتگرفتهاست.
به گزارش ماهنامه فوالد ،وجیه اله جعفری رییس
هیات عامل ایمیدرو درخصوص آخرین وضعیت
طرح جامع فوالدی کشور نیز اعالم کرده است طبق
جدیدترین پایش طرح جامع فوالد ،ظرفیتهای ایجاد
شده تا پایان سال  ۱۳۹۹شامل  ۳۹میلیون و ۴۰۰
هزار تن ظرفیت تولید شمش فوالد ۳۷ ،میلیون و ۱۸۰
هزار تن آهناسفنجی ۶۶ ،میلیون و  ۷۵۰هزار تن
گندله سنگآهن و  ۶۴میلیون و  ۱۱هزار تن کنسانتره
سنگآهناست.یکیازنکاتمهمدرخصوصرسیدنبه
افق ۱۴۰۴میزان سرمایه گذاری مورد نیاز برای تولید این
میزان از فوالد است که به گفته جعفری برای ایجاد توازن
و تحقق برنامه تولید ۵۵میلیون تن فوالد حدود ۴میلیارد
و  ۴۳۹میلیون یورو نیاز است که تاکنون حجم قابل
توجهی از این میزان سرمایهگذاری ،تامین اعتبار شده و
دستیابی به اهداف چشمانداز ۱۴۰۴امکانپذیر است.
اما در کنار تمامی موارد یادشده ،مشکالت و
چالشهای فراوانی برای رسیدن به افق ۱۴۰۴وجود دارد؛
تامین مواد اولیه به ویژه سنگآهن که خطر کمبود آن
برای صنعت فوالد حس میشود؛ این کانی که ماده اصلی
و اولیه برای تولید در زنجیره فوالد است ،ذخایر آن روبه
اتمام بوده و از سوی دیگر زیرساختها و فضای مناسب
برای تولید بیشتر سنگ آهن در بسیاری از معادن به ویژه
معادن کوچک مقیاس و متوسط که بخش عمده ای از
معادن کشور را به خود اختصاص میدهند ،وجود ندارد!
از سوی دیگر شاهد هشدارهای فراوان برای روبه اتمام
رفتن این ذخایر وجود داشته و گفته میشود ذخیره فعلی
سنگ آهن بین  14تا  18سال پاسخگوی نیاز فوالدی ها
در صورت رسیدن به عدد  55میلیون تن فوالد خواهد
بود.
از طرفی کمبود منابع انرژی همچون آب هم که به
دلیل برخی جانمایی های نامناسب برای واحدهای
فوالدی چندسالیست مشکالت بسیاری را برای صنایع

فوالدی به وجود آورده و اکنون معضل تامین برق و گاز
هم برای فوالدسازان بوجود آمده است که از جمله تبعات
قطعی برق کم شدن میزان تولید و پرنشدن ظرفیت ۴۰
میلیون تن فوالد در کشور بوده است.
در حال حاضر شهرهای صنعتی و بزرگ کشور که
در حوزه فوالد فعالیت گسترده داشته و نقش بزرگی در
رسیدن به اهداف ۱۴۰۴برای تولید ۵۵میلیون تن فوالد
دارند مشکالت بسیاری سد راهشان قرار دارد.
استان اصفهان به عنوان یکی از قطبهای صنعتی
کشور به ویژه در حوزه صنایع فوالدی بوده و این
درحالیست که به دلیل خشکسالی و کم شدن منابع
آبی از یکسو و از طرف دیگر کم شدن سهیمه برق برای
صنایع این استان را دچار چالش کرده است؛ از طرف
دیگر استان یزد و کرمان نیز از دیگر قطبهای صنعتی و
مهم کشور مشکالتی از این دست را برای تامین منابع
انرژی اولیه خود دارند؛ البته شرکتهای فعال در حوزه
فوالد در این استانها جهت تامین آب مورد نیاز خود
سرمایه گذاری های گسترده ای برای انتقال آب خلیج
فارس را انجام داده و برای تامین برق هم آمادگی خود را
برای راه اندازی و احداث نیروگاه اعالم کرده اند ،با این
حال داستان به همین جا ختم نمیشود و همانگونه که
درابتدایگزارشاشارهشد،کمبود مادهاولیهبرایتولید
فوالد کماکان مشکل اصلی برای صنعت فوالد و تحقق
اهداف  ۱۴۰۴است.
در این میان ارگانهای مهم و مسئول همچون وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ،سازمان ایمیدرو به عنوان
متولی بخش معدن و صنایع معدنی الزم است که برای
مشکالت و چالشهای موجود برای فوالد تدبیری
بیندیشند .اکنون ظرفیت تولید فوالد کشور که نزدیک به
 ۳۱میلیون تن فوالد بوده و این درحالیست که به گفته
مسئوالن در صنعت برق مشکل کمبود برق ممکن است

تا  ۳سال آینده یعنی سال  ۱۴۰۳ادامه دار باشد که خود
این موضوع بر روند تولید فوالد و برنامه ریزیهای صورت
گرفته توسط واحدهای فوالدی اثرگذار خواهد شد و
منجر به عقب ماندن از برنامه تولید آنها می شود.
صادرات  ۲۰میلیون تنی فوالد در افق ۱۴۰۴
یک نکته مهم در خصوص طرح جامع فوالد و تولید
 ۵۵میلیون تن فوالد وجود دارد؛ آنهم اینکه طبق برنامه
تدوین شده برای تولید  ۵۵میلیون تن فوالد ،قرار است
 ۲۰میلیون تن صادر شود؛ بنابراین عالوه بر توجه به
تامین نیاز مواد اولیه ،لزوم نگهداشتن بازارهای صادراتی
فوالد ایران در این مدت باقیمانده ،همچنین ایجاد
زیرساختهای مورد نیاز همچون زیرساخت حمل و نقل
ریلی و ...از جمله اقدامات مهمی است که باید در دستور
کار قرار گیرد.
این درحالیست که طی سال گذشته به دلیل تغییر در
سیاستگذاری های دولت ،بخشی از بازارهای صادراتی
ایران از دست رفت؛ بازگشت به بازارهای منطقه و جهانی
و در نهایت صادرات فوالد در شرایطی که تالش برای دور
شدن از اقتصاد غیر نفتی وجود دارد ،موضوعی نیست
که بتوان با سادگی از کنار آن عبور کرد و تنها به بهانه
تامین نیاز داخل جلوی صادرات را گرفت .چراکه در حال
حاضر میزان تولید فوالد بیش از نیاز داخلی بوده و باید
راهی برای صادرات فوالد آنهم در شرایطی که قیمت
شمش در بهترین حالت قرار دارد ،امری الزم و ضروری
است.
سخنآخر...
تولید  ۵۵میلیون تن فوالد در شرایطی میتواند به
واقعیتنزدیکشودکههمهمسئوالنوارگانهایذیربط
درکنارتولیدکنندگانقرارگرفتهوضمنایجادزیرساخت
و تامین منابع انرژی ،راه را برای محقق شدن این هدف
هموارسازند.
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بررسی تجارت سنگ آهن در نیمه نخست 2021
▪ پرویز امانیان ،تحلیلگر بازار کاال

22

بازار سنگ آهن در آگوست  ،2021وضعیت

گسترش موارد کرونا در اروپا و آمریکای شمالی بود.

پس از نفت و زغال سنگ به یکی از کاالهای مهم در

چندان مناسبی نداشت و قیمت آن طی مدت یک

البته تاثیر شیوع موارد جدید کرونا در بازار فلزات

مبادالت جهان تبدیل شده است.

ماه بیش از  26درصد افت داشت .قیمت 160

پایه و بویژه مس باالتر بود .از طرفی چین به عنوان

▪ آمارهای نیمه نخست 2021

دالری هر تن سنگ آهن در هفته پایانی آگوست

بزرگ ترین تولیدکننده فوالد و بزرگ ترین مصرف

در عین حال ،بازار این کاال در نیمه نخست

از یک سو به دلیل سیاست های دولت چین که

کننده سنگ آهن جهان در ماه های مه و جوالی،

امسال پر رونق بوده است .گزارش ها نشان می دهد

به کارخانه های فوالد دستور داد تا تولید خود را

مشوق های مالیاتی را در جهت کنترل تولید فوالد

که تجارت فله خشک از ابتدای سال  2021تاکنون

تا حدی برای کاهش انتشار کربن محدود کنند

تغییر داد .در حال حاضر سنگ آهن با حجم تولید

قوی بوده ،شاید یه این دلیل که واردات سنگ آهن

و از سوی دیگر ناشی از نگرانی سرمایه گذاران از

 2میلیارد تنی و حجم صادرات  1.5میلیارد تنی

چین در شش ماهه نخست سال بسیار قدرتمند
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گزارش شده است.

این کاال در جایگاه سوم ایستاده است.

«بانچرو کاستا» با اعالم اینکه سه ماهه دوم سال

▪ واردات چین

 2021زیاد خوب نبود ،خاطرنشان کرد :واردات

بار کشتی اعالم کرد :سال  2021از نظر تجارت

سرزمین اصلی چین همچنان بزرگ ترین

سه ماهه دوم  260.7میلیون تن بود و در مقایسه

سنگ آهن بسیار پررونق بوده است .بر اساس داده

واردکننده سنگ آهن بوده و میزان واردات این

با فصل نخست که همیشه تحت تاثیر تعطیالت

های شناورهایی که از سوی  Refinitivردیابی می

کشور در سال  2020با  7.2درصد افزایش به بیش

جشنواره های بهار است ،کاهش یافت .همچنین

شود ،مجموع بارگیری های جهانی در شش ماهه

از یک میلیارد و  110میلیون تن رسیده است.

در مقایسه با فصل دوم پارسال  3.3درصد کاهش

شرکت «بانچرو کاستا» یک واسطه و کارگزار حمل

نخست امسال  3.3درصد (از لحاظ ساالنه) افزایش

شرکت بانچرو کاستا افزود :قوی ترین بخش

یافته و به بیش از  761میلیون تن رسیده است .این

سال گذشته مربوط به سه ماهه های دوم و سوم

به طور کلی چین در شش ماهه نخست امسال،

میزان در نیمه نخست سال  2019بیش از 726

بود .چین در فصل نخست پارسال 257.2 ،میلیون

 537.8میلیون تن سنگ آهن وارد کرد که 2.1

میلیون تن بود و هرچند در آن سال تحت تاثیر

تن سنگ آهن وارد کرد که کاهش  1.9درصدی

درصد افزایش داشته و استرالیا همچنان بزرگ ترین

فاجعه شکستن سد برومادینیو (واله) در برزیل قرار

را شاهد و درست زمانی بود که این کشور به دنبال

صادرکننده سنگ آهن به چین بوده است.

گرفت ،اما این میزان حتی از رکورد قبلی در نیمه

شیوع کرونا ،قرنطینه های شدیدی را اعمال کرد.

نخست سال ( 2018حدود  759.9میلیون تن)

یافت.

استرالیا در حال حاضر  66.2درصد از واردات

در سه ماهه دوم سال  2020که وضعیت

سنگ آهن سرزمین اصلی چین را به خود اختصاص

کووید 19-تثبیت شد ،واردات سنگ آهن چین به

داده است .واردات چین از استرالیا در شش ماهه

به گفته «بانچرو کاستا» از لحاظ تن -مایل،

 269.6میلیون تن رسید که  18.9درصد نسبت

نخست سال  2021با  2.2درصد کاهش به 356

اوضاع حتی مثبت تر است ،زیرا تجارت به طور

به مدت مشابه قبل افزایش یافته بود ،زیرا معامله

میلیون تن رسید ،در حالی که این رقم در فصل

گسترده به نفع حمل و نقل طوالنی مدت از برزیل

گران از قیمت مناسب کاال و سوخت بهره مند

نخست سال  2020بیش از  364میلیون تن بود.

به آسیا تغییر کرده است.

شدند.

بیشتر شد.

برزیل دومین منبع بزرگ واردات سنگ آهن چین

مجموع محموله های سنگ آهن از استرالیا در

واردات چین در سه ماهه سوم سال  2020به

است که  20.6درصد سهم دارد .صادرات محموله

نیمه نخست امسال  0.9درصد از لحاظ مقایسه

 298.4میلیون تن افزایش یافت که  10.9درصد

های برزیل به چین  18.4درصد بیشتر از مدت

ساالنه کاهش یافته و به  434.4میلیون تن رسیده

از لحاظ ساالنه افزایش داشت .در سه ماهه چهارم

مشابه سال قبل بود و از  93.3میلیون تن در نیمه

است .از سوی دیگر ،کل محموله های صادر شده

سال  ،2020حجم ها تا حدودی متعادل شد ،اما

نخست سال  2020به  110.5میلیون تن در نیمه

از برزیل از لحاظ ساالنه  14.7درصد رشد داشته و

همچنان قوی باقی ماند و در محدوده 285.6

نخست سال  2021افزایش یافت .این میزان باالتر

به  163.9میلیون تن رسیده است .البته باید توجه

میلیون تن (رشد  2.7درصدی از لحاظ ساالنه)

از سطح پیش از حادثه برومادینیو( 99.1میلیون

داشت که این مقدار هنوز پایین تر از سطح قبل از

قرار گرفت.

تن در نیمه نخست  )2018بود .همچنین حجم

در اوایل سال  2021نیز اوضاع بسیار قوی باقی

صادرات سنگ آهن از هند به چین در این مدت

واقعه «برومادینیو» یعنی  178.1میلیون تن در

ماند و این کشور در فصل نخست امسال 277.1

 63.6درصد افزایش یافته و به  11.2میلیون تن

برزیل در حال حاضر  21.5درصد از محموله

میلیون تن سنگ آهن وارد کرد که نسبت به مدت

رسیده است .واردات سنگ آهن این کشور از پرو نیز

های جهانی سنگ آهن جهان را در اختیار دارد.

مشابه پارسال  7.7درصد ساالنه افزایش یافت

با رشد  21.6درصدی به  11.1میلیون تن افزایش

سهم اصلی به استرالیا با  57.1درصد اختصاص

و رکورد بی سابقه در سه ماهه نخست بر جای

یافته و از کانادا هم با رشد  45درصدی به 8.6

دارد و آفریقای جنوبی با تنها  3.6درصد سهم بازار

گذاشت.

میلیون تن رسیده است.

فصل نخست  2018است.

نمودار  -1واردات ماهانه سنگ آهن چین

نمودار  -2منابع واردات سنگ آهن چین در نیمه نخست 2021
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ماهنامه فوالد بررسی کرد :

از طالی سیاه
تـــــــــــــــــــــــا
فــوالد سپیــد
تولید  55میلیون تن فوالد در افق  1404و زیر ساخت های تحقق آن در بخش های مختلف یکی از مهمترین سرخط هایی است که در نمایشگاه ها،کنفرانس ها و سایر
نشستهای تخصصی همواره محور گفتگو قرار می گیرد .تامین مواد اولیه به عنوان سرفصل اصلی این میزان از تولید با توجه به شرایط نا متوازن اکتشاف،استخراج و فرآوری
سنگ آهن در کشورمان و از آن سو صادرات کم و بیش این سرمایه ملی،نقش استفاده از قراضه آهن را برای تولید فوالد با توجه به ارزش آفرینی که می تواند در بخش های گوناگون
داشته باشد پر رنگ تر از گذشته کرده است اما با این وجود صنعت قراضه آهن در کشورمان ساختار هدفمندی ندارد .قراضه ای که مصرف آن در برابر استفاده از سنگ آهن برای
تولید فوالد کاهش مصرف آب به میزان  ۴۰درصد ،کاهش آلودگی هوا به میزان  ۸۵درصد،کاهش مصرف انرژی به میزان  ۷۵درصد و کاهش مصرف کربن به میزان  ۹۵درصد را
رقم می زند و همچنین به ازای هر تن فوالد تولیدی  ۱۳۰۰کیلوگرم سنگ آهن ۷۰۰ ،کیلوگرم زغال سنگ و  ۶۰کیلوگرم سنگ آهک را دست نخورده حفظ می کند .با توجه به
شرایط معادن کشور و کمبود انرژی در بخش های مختلف و از آن سو  ،سودآوری که تولید فوالد و صادرات آن برای کشور در شرایط تحریم رقم می زند ،می طلبد صنعت قراضه
در کشور بیش از پیش مورد توجه مسئولین قرار گیرد.
ثمره فرآوری این طالی سیاه که شاید برای برخی فاقد هر گونه ارزش است،تولید فوالدی سپید و استاندارد می باشد که متاسفانه هم اکنون به صورت سنتی و در کنج انبارهای
غیر استاندارد نگهداری می شود تا از این طریق قراضه آهن هم سهمی در بی رمقی چرخ صنعت فوالد کشور ایفا کرده باشد ...در همین رابطه جمعی از فعاالن صنعت فوالد و
تامین کنندگان قراضه آهن در گفتگو با ماهنامه فوالد به واکاوی این موضوع از ابعاد گوناگون پرداختند.

رضا شهرستانی،عضو انجمن تولید کنندگان فوالد ایران :

برنامه ریزی دولت در بخش معدن ،مانع
واردات قراضه میشود
رضا شهرستانی گفت  :به دلیل نیاز مبرم به قراضه
در کشور ،صادرات آن را شاهد نخواهیم بود ،مصرف
قراضه در صنایع فوالدی به صورت کلی به دلیل هزینه
کمتر و استفاده آسان تر مورد توجه قرار دارد،بنابراین
کشوری مانند ترکیه به دلیل نداشتن مواد اولیه به
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سمت واردات قراضه رفته است.
وی افزود :با گذشت زمان ،بازیافت صنعتی و
استفاده از قراضه برای تولید فوالد رشد بیشتری را
تجربه می کند و در آینده استفاده از قراضه در چرخه
تولید فوالد جایگزین سنگ آهن می شود.

و فروآلیاژ کمتری نیاز دارد .بنابراین قیمت قراضه با
توجه به پرتی ها و هزینه های تولید آن نسبت به آهن
اسفنجیارزانتراست.
قراضه بین پنج تا هشت درصد پرتی دارد در
صورتی که این میزان در آهن اسفنجی حدود 20

عضو انجمن تولید کنندگان فوالد ایران تصریح

درصد است .این صاحب نظر صنعت فوالد کشور

کرد  :ضریب مصرف آهن قراضه و آهن اسفنجی به

خاطر نشان کرد  :در چشم انداز  1404باید به تولید

قیمت بر می گردد ،البته قراضه در فرایند تولید به برق

سرانه  700کیلوگرم برسیم که در آن شرایط به نظر

Scientific-Cultural-Social Magazine
Esfahan Steel Company

استفاده می شود .البته برخی از کک ها را می توان
با تزریق زغالسنگ پودر شده به کوره بلند جایگزین
کرد .در کل واحدهای فوالدسازی به روش کوره قوس
 )EAFتا  100درصد و کوره بلندی ها
الکتریکی (()EAF
 )BF/BOFتا 30می توانند از قراضه استفاده کنند.
(()BF/BOF
مدیر فروش و توسعه کسب و کار شرکت دانیلی
پرشیا تصریح کرد  :در سال  2020میزان تولید فوالد
چین  1053میلیون تن و میزان قراضه مورد استفاده
آن  220میلیون تن بوده و در ادامه تولید فوالد در
می رسد مصرف داخل  250کیلوگرم خواهد بود و

است .بنابراین اگر قراضه به عنوان مثال به محصول

مابقی برای صادرات باید در نظر گرفته شود.

طویل تبدیل گردد و هزینه ها معمول از آن کسر شود

وی بیان کرد  :میانگین مصرف داخل فوالد در
ً
حال حاضرحدودا زیر  180کیلوگرم در سال به ازای

حدود پنج الی ده درصد و در تختال  30درصد برای

هر نفر است اما تولید فوالد به ازای هر نفر 400
کیلوگرم در حال حاضر است .اختالف بین این دو
عدد میزانی است که باید صادر شود.
شهرستانی گفت  :در کشور حدود  35میلیون تن

تولید کننده ارزش آفرینی در پی دارد.
********
نصیر ضوئی مدیر فروش و توسعه کسب و کار شرکت دانیلی پرشیا :

تولید ساالنه دو میلیون تن قراضه55 ،
میلیون تن فوالد را کفاف نمی دهد

آهن اسفنجی و چهار و نیم میلیون تن آهن قراضه

نصیر ضوئی مدیر فروش و توسعه کسب و کار

تولید می شود ،اگر با شرایط فعلی در بخش های

شرکت دانیلی پرشیا گفت :در تولید به روش کوره

اکتشاف،استخراج و فرآوری سرمایه گذاری نشود و
ً
صرفا پروژه های فعلی توسعه یابند با کمبود چشمگیر

 )EAFبه طور میانگین حدود
قوس الکتریکی (()EAF
 710کیلوگرم قراضه  586 ،کیلوگرم سنگ آهن 88 ،

مواد اولیه مواجه خواهیم شد و در صورت تحقق تولید

کیلوگرمسنگآهکو 2.3گیگاژولالکتریسیتهبرای

 55میلیون تن فوالد  ،به واردات شش و نیم میلیون

تولید  1000کیلوگرم (یک تن) فوالد خام استفاده

تنی قراضه نیازمند می شویم  ،لذا دولت باید به نحوی

)BF/BOF
می شــود و در تولیـد به روش کوره بلند (()BF/BOF

در بخش معدن برنامه ریزی کند که به واردات شش

به طور میانگین  1370کیلوگرم سنگ آهن780 ،

و نیم میلیون تنی قراضه برای تولید  55میلیون تن

کیلوگرم کک متالورژی 270 ،کیلوگرم سنگ آهک و

فوالد در افق  1404محتاج نشویم.

 125کیلوگرم آهن قراضه برای تولید  1000کیلوگرم

وی افزود  :ارزش آفرینی قراضه به قیمت ها باز

(یک تن) فوالد خام به کار می رود.

می گردد ،قیمت قراضه با قیمت آهن اسفنجی

وی افزود  :در روش کوره بلند زغالسنگ به کک
ً
تقریبا خالص از کربن تبدیل شده و محور اصلی

از آهن اسفنجی است و در حال حاضر با شرایط فعلی

سوخت کوره بلند قرار می گیرد .به طور معمول

قیمت آن  80درصد قیمت شمش 70 ،درصد قیمت

 1.6تن سنگ آهن و حدود  450کیلوگرم کک برای

محصول طویل و حدود  50درصد قیمت تختال

تولید یک تن آهن اسفنجی و فوالد خام در این روش

تنظیم می شود و بین  12تا  15درصد قیمت آن باالتر

اتحادیه اروپا  138میلیون تن و میزان قراضه مصرفی
 77میلیون تن و میزان تولید فوالد ترکیه  35میلیون
تن و میزان قراضه مصرفی  30میلیون تن بوده است.
این صاحب نظر صنعت فوالد با اشاره به اینکه
به طور تخمینی حدود  2میلیارد تن سنگ آهن1 ،
میلیارد تن کک متالورژی و  575میلیون تن هم آهن
قراضه برای تولید  1.8میلیارد تن فوالد خام استفاده
می شود،خاطر نشان کرد  :نرخ بازیافت کل آهن
قراضه حدود  85درصد است و میزان بازیافت باالتر
از این نرخ بسیار مشکل است .ضوئی در پاسخ به
این سوال که استفاده از قراضه در صنعت فوالد چه
مزایایی دارد چنین گفت  :هر تن آهن قراضه مصرف
شده در تولید فوالد موجب کاهش مصرف  1.4تن
سنگ آهن و  740کیلوگرم زغالسنگ و  120کیلوگرم
سنگ آهک می شود که از سویی دیگر حفاظت از
محیط زیست هم رقم می زند،کاهش هزینه ها به
ویژه کاهش مصرف انرژی الکتریکی کمتر به دلیل
قابلیت ذوب پذیری باال تا حدود  75درصد و حفظ
منابع سنگ آهن و کاهش تولید آهن اسفنجی نیز از
جمله سایر مزایای مصرف قراضه به شمار می روند.
مدیر فروش و توسعه کسب و کار شرکت دانیلی
پرشیا گفت  :در دسترس بودن ضایعات فوالدی
(آهن قراضه) در جهان تابعی از تقاضای فوالد و ایجاد
ضایعات است .اگر طول عمر متوسط محصوالت
فوالدی را  40سال در نظر بگیریم ،این فوالدها (آهن
قراضه) در دهه های آینده وارد بازار قراضه می شود و
بنابراین بین تولید فوالد و بازیافت آن تاخیر قابل توجه
وجود دارد .وی اضافه کرد  :با توجه به افق  1404و
تولید  55میلیون تن فوالد،حدود  6میلیون تن آهن
ً
قراضه نیار داریم اما ساالنه در کشور صرفا  2میلیون
تن قراضه تولید می شود که یک سوم نیاز برای تحقق
چشم انداز  1404است و لذا واردات آهن قراضه
ضروری می باشد.
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صد در صد قراضه در مقایسه با تولید فوالد از طریق
سنگ آهن چه تاثیری در میزان مصرف انرژی دارد
چنین گفت  :کاهش مصرف آب به میزان  ۴۰درصد،
کاهش آلودگی هوا به میزان  ۸۵درصد،کاهش
مصرف انرژی به میزان  ۷۵درصد و کاهش مصرف
کربن به میزان  ۹۵درصد در پی استفاده از قراضه رقم
ً
می خورد .ضمنـا استفاده از قراضه در تولید فوالد
منجر به صرفه جویی در منابع طبیعی نیز می شود
به گونه ای که به ازای هر تن فوالد تولیدی ۱۳۰۰
کیلوگرم سنگ آهن ۷۰۰ ،کیلوگرم زغال سنگ و ۶۰
کیلوگرم سنگ آهک دست نخورده باقی می ماند.
سیاوش خواجوی مدیر فوالدسازی ذوب آهن اصفهان:

کیفیت قراضه مساوی است با تولید
استاندارد

ساماندهی مواد اولیه صنعت فوالد از
شعار زدگی خارج شود

پایدار صنعت فوالد را نشان می دهد که مورد تأکید
 )WSAنیز می باشد.
ویژه انجمن جهانی فوالد (()WSA

سیاوش خواجوی مدیر فوالدسازی ذوب آهن

بابک اخوان رییس برنامه ریزی راهبردی شرکت

اصفهان در خصوص مزیت های استفاده از قراضه در

فوالد آلیاژی ایران گفت  :آمیختهشدن قراضه با مواد

محمد ابراهیم یلتقیان،مدیر امور قراردادهای شرکت فوالد

تولید فوالد گفت  :درصد آهن موجود در قراضه آهن

دیگر همچون خار و خاشاک سبب می شود پس از

ماهان طوبی :

باالتر از سنگ آهن است،مقادیر ناخالص موجود در

مصرف قراضه ،سربارهها در کوره زیاد شده و در نتیجه

آهن قراضه به مراتب کم تر از سنگ آهن است،ضریب

انرژی مورد نیاز برای فرایند ذوب نیز افزایش پیدا کند.

تبدیل آهن قراضه به فوالد باالتر از سنگ آهن

زیرا هرچه میزان ناخالصیها بیشتر باشد ،انرژی

محمد ابراهیم یلتقیان مدیر امور قراردادهای

است،سنگ آهن باعث افزایش  FEOسرباره می

بیشتری برای خالص سازی مورد نیاز خواهد بود.

شرکت فوالد ماهان طوبی نیز گفت  :به ضایعات

شود که در ادامه فرسایش بیش تر آستر نسوز را به

بنابراین چالش هایی همچون چگونگی جمعآوری

همراه دارد ،استفاده از سنگ آهن باعث کاهش

قراضه ،شرایط تحویل و انبارش ،تمهیدات مناسب

فوالدی و چدنی کم کربن غیرقابل مصرف ،که
ً
بازیافت پذیر باشند" ،آهن قراضه" می گویند و ضمنا

بیشتر  Cو  MNفوالد در شرایط یکسان می شود.

قبل و بعد از فرایند ذوب با توجه به کیفیت قراضه

به عنوان "طالی صنعت فوالد" نیز از آن یاد می شود.

وی در ادامه به مشکالت شرکت های فوالدی

مصرفی ،در این زمینه از اهمیت بسیاری برخوردار

آهن قراضه پس از فرآوری و درجه بندی،به یکی از

برای تامین قراضه پرداخت و افزود  :قراضه موجود

است .از منظر برون سازمانی نیز عدم تعادل بین

اصلیترینمنابعتامینفلزاتبرایتولیدفوالدتبدیل

در کشور کمتر از نیاز فوالد سازها است و لذا این

حجم عرضه و تقاضا در بازار قراضه وجود دارد و این

میشود .وی افزود  :استاندارد قراضه های آهنی به

موضوع چالشهای بسیاری را با توجه به کمبود مواد

چالشی است که صنعت بازیافت یا صنف تأمین و

وسیله کمیسیون فنی صنایع مکانیکی و فلزشناسی

اولیه آهن دار برای تولید فوالد رقم زده است،استفاده

مصرف آهن قراضه با آن روبهرو است که تا کنون نه

تهیه و تدوین شده و در هشتاد و هشتمین کمیته

از قراضههای سنگین و خرسکی در فرایند تولید

به درستی درکشده و نه توسط مدیریت اقتصادی

ملی استاندارد صنایع مکانیک و فلزشناسی مورخ

مشکالت عدیده ای را به همراه دارد و همچنین

صنعت فوالد به کار گرفتهشده است.

 1374مورد تأیید قرار گرفت و به استناد بند
1374//8/2

پاکسازی و فرآوری قراضه پروسه ای زمان بر و

*****

شرکت های تخصصی،مبنای تامین آهن
قراضه قرار گیرند

وی افزود  :با عنایت به اینکه در فرایند فوالدسازی

 ۱ماده  ۳قانون اصالحی قوانین و مقررات مؤسسه

به روش  EAFاز ترکیب شارژ آهن اسفنجی و قراضه

استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه

مدیر فوالدسازی ذوب آهن اصفهان تصریح کرد:

استفاده می شود و نیز توجه به این موضوع که

 1371با شماره  3817به عنوان" استاندارد رسمی

قراضه مورد استفاده باید فاقد مواد ممنوعه نظیر

استفاده از آهن اسفنجی انرژی بر است و در سال

ایران " منتشر گردید .در تهیه و تدوین این استاندارد

مواد غیرآهنی،مواد رادیواکتیو،مخازن در بسته و
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سعی شده است ضمن توجه به شرایط موجود و

تحت فشار،ناخالصی های مختلف از جمله سرباره،

درصدی نسبت به سال پیش مواجه شده است ،این

نیازهای جامعه حتی المقدور بین این استاندارد و

جرمهای نسوز و  ، . . .فلزاتی ازجمله مس ،روی،

موضوع با توجه به بحران انرژی و نیز کسری بودجه

استاندارد کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی

سرب و ،...مواد روغنی و چرب باشد.صنایع فوالدی

دولت امکان دارد در سال های پیش رو نیز رخ دهد،

ایجاد شود .برای مراجعه به استانداردهای ایران باید

به سمت استفاده از قراضه کیفی و دارای سایز و ابعاد
ً
کوچک تر مخصوصا قراضه شرید شده می روند تا

انتظار این ست که تولید کنندگان فوالد ترجیح دهند

همواره از آخرین چاپ و تجدید نظر آن ها استفاده

بیشتر از ضایعات آهنی استفاده کنند.

نمود.

حساس است.
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این موارد تأثیر مصرف قراضه بر جنبه های توسعه

بتواندتولیداستانداردداشتهباشند.
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اخوان در پاسخ به این سوال که تولید فوالد با شارژ

مدیر امور قراردادهای شرکت فوالد ماهان طوبی
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استاندارد یکسانی برای معرفی یا شرح کاالی
مورد مصرف و معامله وجود ندارد و هر واحد تولید
کننده یا مصرف کننده بر اساس سلیقه خودش
انواع گریدبندی را به کار میبرد .در صورتی که اگر
یک ساختار نظام مند وجود داشت بر اساس آن
عمل میشد و سالیق جایگاهی نداشت .ایجاد
اتحادیه های تخصصی ،تدوین قوانین و همچنین به
کارگیری استاندارد ها در جهت جلوگیری از تضیع
حقوق مصرف کننده یا عرضه کننده ،راه اندازی
بورس قراضه ،توسعه سایتهای فرآوری و دپو با
تکنولوژیهای روز در این زمینه بسیار موثر است.
تصریح کرد  :قیمت هر کیلو ضایعات آهن در بازار

و با کیفیت های مورد قبول و با نرخ اعالم شده از

جهانی روند صعودی دارد .در شاخص های جهانی

سوی کمیته فنی بازرگانی اقدام کنند و پس از فرآوری

وی نشان کرد  :ساختار به شدت سنتی در این
ً
بخش احتماال موجب مشکالت مالی و مالیاتی

با توجه به اینکه آمریکا و اتحادیه اروپا ،بزرگترین

و تأیید دستگاه نظارت،محصول فرآوری شده را به

در آینده نزدیک خواهد شد .بخش بسیار بزرگی

صادرکنندگان آهن قراضه و ترکیه بزرگترین وارد

انبار و یا ذوب واحدهای مربوطه تحویل نمایند.

از تامین کنندگان خرد این صنعت که به اصطالح

کننده آن در جهان به شمار می روند،قیمت آن

وی گفت  :با عنایت به نوسانات روزانه بازار،این

به صورت  FOBآمریکا و در اتحادیه های اروپا به

مهم بایستی به یک کمیته فنی بازرگانی متشکل

کارگاه دار یا انبار دار نامیده می شوند هیچ گونه
ً
پرونده مالیاتی نداشته و طبیعتا امکان ارایه صورت

صورت  CFRترکیه اعالم می گردد  .یلتقیان

از نمایندگان بهره برداری،کنترل کیفی و بازرگانی

حساب های رسمی ندارند،آن طرف شرکت های

گفت  :چرخه بازیافت و جمع آوری آهن قراضه

مقیم در سایت تفویض اختیار شود .تا روزانه یا

پیمانکاری هستند که نیازمند صورت حساب های

شامل تعداد زیادی از کارگاهها و انبارهای کوچک

هفتگی،قیمت خرید قراضه را با توجه به نرخهای

رسمی برای ارائه به سازمان های مالیاتی هستند و

در سراسر کشور است،که بدنه اصلی تأمین و عرضه

استانی و منطقه ای،قیمت های جهانی و شرایط
ً
بازار،تعیین واعالم نمایند .ضمنأ به منظور رقابت بین

این چالش بزرگ تا زمان ایجاد ساز وکار جدی برای
ُ
سامان دهی تامین کنندگان خرد ادامه خواهد

بوده و قدرت قیمت گذاری ندارند .قراضه های

تامین کنندگان و شفاف سازی قیمت ها،نرخ خرید

داشت .مزیت رقابتی جدید در تامین قراضه آهن

جمع آوری شده در این مبادی از سوی حدود  ۸الی

روزانه در وب سایت اعالم گردد.

نصیب شرکتهایی می شود که در راستای شفاف

 ۱۲بنگاه که گردانندگان اصلی ،بازار قراضه کشور

********

سازی،تکالیف مالی و مالیاتی خود را انجام داده و از

را بر عهده دارند .این انبارهای کوچک قیمت پذیر

هستند خریداری شده و پس از فرآوری و درجه بندی

امیر صحرایی،رییس هیات مدیره شرکت مبین فوالد آسیا :

دانش کافی بازرگانی و تخصصی بر خوردار هستند.

به فروش می رسد،این بنگاهها دارای قدرت قیمت

صنعت آهن قراضه از نبود ساختار رنج می برد

وی در پاسخ به این سوال که چرا عدم توازن را

گذاری می باشند.

امیر صحرایی نیز گفت  :تا سال  ۲۰۲۵ارزش

در عرضه و تقاضای هستیم،چنین گفت  :رشد و

وی ادامه داد :نظر به اینکه نرخ گذاری آهن قراضه

جهانی صنعت بازیافت به بیش از  ۵۳۰میلیارد دالر

توسعه واحد های ذوب و ریخته گری در سال های

با توجه به درجه مرغوبیت صورت میگیرد ،به علت

و سهم بازیافت فلزات در همین زمان به بیش از ۷۶

اخیر موجب افزایش تقاضا برای مصرف قراضه

همگن نبودن قراضه ها ،امکان ارزیابی دقیق تا حد

میلیارد دالر خواهد رسید که نشان دهنده سهم ۱۵

شده اما عرضه ضایعات متناسب با تقاضای آن رشد

زیادی وجود ندارد .البته در روش فرآوری مدرن (شر

درصدی بازیافت فلزات از این صنعت جهانی است.

نداشته است .به عنوان مثال به واسطه تحریم ها و

پرس) به علت همگن شدن قراضه ها،این مشکل

وی با اشاره به اینکه بیش از  ۸۰درصد فرآوری

افزایش قیمت خودرو،بازیافت آن کاهش یافته و یا

تا حد زیادی برطرف شدهاست .کمبود آهن قراضه

صورت گرفته در کشورمان به صورت سنتی انجام

در بخش ساختمان حجم قابل توجهی از ضایعات

کیفی،چالش های بسیاری را برای شرکتهای فوالد

می گیرد،گفت  :با این روش هزینه باال و بهره وری

سازی بوجود آمده است.

پایین حاصل می شود که با توجه به ساختار سنتی

آهنی،جذب کارگاه های تولید مقاطع غیر استاندارد
ً
شده و عمال از بخش ذوبی حذف می شود .همچنین

یلتقیان افزود :به منظور برون رفت از این

کانال های تامین و توزیع در این حوزه،جای شگفتی

ساختار فنی و تکنولوژیکی بیشتر واحد های مصرف

بحران و به حداقل رساندن زمان تحویل و دریافت

نیست .رییس هیات مدیره شرکت مبین فوالد آسیا

کننده ضایعات آهنی دست کم اجازه استفاده از

قراضه استاندارد پیشنهاد میشود تأمین قراضه به

تصریح کرد :نبود اتحادیه ها و متولیان مؤثر و کار

محصوالت جایگزین نظیر آهن اسفنجی را با درصد

شرکتهای تخصصی واگذار شود .این شرکتها

آمد و همچنین نبود دانش آکادمیک در بسیاری

قابل قبول نمی دهد .از طرف دیگر کاهش کیفیت و

موظف خواهند بود که نسبت به خرید و تأمین قراضه

از سایتهای جمع آوری ،فرآوری و حتی برخی از

مقرون به صرفه نبودن قراضه های وارداتی کمکی به

طبق استانداردهای (داخلی هر شرکت و ملی کشور)

واحدهای مصرف کننده تا جایی است که هیچ

توازن نمی کند.
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گازهای فرایندی ،روشنی بخش تولید در صنعت فوالد
▪ نگارنده :اکرم قائدی

مادر صنعت فوالد ایران با بازچرخانی گازهای
فرایندی حاصل از سوختن باتریهای واحد
ککسازی و کوره بلند عالوه بر تأمین نیاز خود ۴۰
مگاوات برق هم به شبکه سراسری تزریق میکند.
در روزهایی که خاموشیهای پی در پی مشکالت
متعددی برای تامین برق صنایع کوچک و بزرگ و
خلل در روند تولید ایجاد کرده بود با دیدن خبری
از صرفه جویی فوالد در حوزه انرژی در سایتهای
خبرگزاریها شگفت زده شدم ،این خبر نوید دهنده
موفقیت شرکت ذوب آهن اصفهان با تکیه بر دانش
داخلی در تولید برق از گازهای فرآیندی بود.
فناوری تولید انرژی راه نجات رونق

تولید صنعت
در روزهای خاموشی ،نخستین تولید کننده فوالد
درکشور در تولید انرژی برق برای به کمک وزارت
نیرو ،جهادی به میدان آمد و مرهمی بر درد کمبود
تولید این حامل انرژی در کشور شد ،تصمیم گرفتم
ابتدا به سراغ دست اندرکاران توزیع برق استان در
روزهای خاموشی تابستان که مشترکان خانگی و
صنایع با آن دست و پنجه نرم میکردند بروم ،سید
محمدرضا نوحی سخنگوی شرکت توزیع برق استان
خودکفایی تولید
اصفهان که همراهی ذوب آهن در
ِ
برق را تحسین میکند ،میگوید :خاموشیها در
تابستان امسال عالوه بر خسارت میلیاردها تومان به
مشترکان خانگی با آسیب رساندن به لوازم خانگی،
در حوزه صنایع کوچک و بزرگ هم ضرر وزیان توقف
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را در تولید صنایع به دنبال داشته است.
 ۷۵درصد تولید فوالد به روش کوره بلند در
مادر صنعت فوالد ایران
با توجه به لزوم نگاه آینده محور به منابع زیرزمینی
کشور و نیاز روز افزون بسیاری از صنایع تولیدی به
صنعت پایه فوالد الزم است به بهینه سازی مصرف
انرژی در این صنعت بیش از گذشته توجه شود،
سرپرست محیط زیست کارخانه ذوب آهن میگوید:
امروزه فرآیند تولید فوالد در دنیا به دو روش کوره بلند
و احیای مستقیم است که  70درصد آن سهم کوره
بلند است و بهره گیری از این روش موجب صرفه
جویی چشمگیری در انرژیهای تجدید پذیر شده
است.
کوره بلند کورهای عمودی است که در
کارخانههای ذوب فلز برای استخراج فلز به ویژه
آهن ،از سنگ معدنی استفاده و به عنوان اصیلترین
روش جداسازی از سنگ آهن محسوب میشود و
قلب تپنده تولید را در این واحد کلیدی میتوان به
طور ملموس احساس کرد.
محمدحسین غالمی ۹۰ ،درصد فرآیند تولید
فوالد را در ایران به روش احیای مستقیم اعالم
میکند و میگوید ۱۰ :درصد دیگر به روش کوره
بلند تولید میشود.
صرفه جویی  ۶۰درصدی حاملهای انرژی
دستاورد ارزشمند ذوب آهن
وی از دغدغههای این شرکت در فرآیند تولید

محصول با حفظ محیط زیست گفت :باتوجه به نوع
فناوری تولید فوالد که به روش کوره بلند است این
شرکت ساالنه با استفاده از گازهای فرآیندی ناشی
از پروسه تولید در بخشهای کوره بلند و واحد کک
سازی بیش از  ۸۵۰هزار مترمکعب گاز تولید میکند
که با دستیابی به این فناوری ارزشمند در سال حدود
 ۶۰درصد در مصرف انرژی صرفه جویی حاصل
میشود.
خودکفایی درتولید انرژی معادل

مصرف گاز پنج شهرستان استان
اصغر امینی مدیر انرژی و بهینه سازی سوخت
شرکت ذوبآهن اصفهان هم میگوید :در صورتیکه
از گازهای فرآیندی تولید فوالد استفاده بهینه
نمیشد ،عالوه بر آسیبهای جدی به محیط
زیست ،ساالنه باید  ۷۰۰میلیون مترمکعب گاز
طبیعی مورد نیاز تولید فوالد را از دولت تامین
میکردند که این میزان معادل مصرف گاز طبیعی
پنج شهرستان استان درسال است.
پشتکار پوالدین روش استخراج گازهای
فرایندی
در کنار کورههای بلند عمودی شکل و سربه فلک
کشیده این شرکت با مدیرعامل کارخانه ذوب آهن
اصفهان همراه شدم ،منصور یزدی زاده از روزهای
سخت آزمون وخطای متخصصان در اجرای این
فرآیند در دستیابی به روش استخراج گازهای
فرآیندی از کوره بلند میگوید و میفزاید :روش
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استخراج گازهای فرآیندی در مجموعه ذوب آهن از
دو طریق کوره بلند و همچنین احتراق کک در واحد
کک سازی است.
گاز حرارتی در کورههای بلند از سه کوره به ارتفاع
 ۷۰متر با فعل وانفعاالت شیمیایی و واکنشهای
موجود در داخل کورهها ایجاد میشود که ارزش
حرارتی آن بین  ۸۰۰تا هزار کیلوکالری در مترمکعب
است ،مسلم نصیری سرپرست گازرسانی واحد
کوره بلند شرکت ذوب آهن اصفهان هم با اعالم
این مطلب میگوید :گاز حرارتی حاصل از گازهای
فرآیندی کوره بلند که سازگار با محیط زیست است
هم در بویلرهای نیروگاه و هم باتریهای کک سازی
استفادهمیشود.
خودکفایی  ۱۰۰درصدی ذوب آهن در

تامین برق مورد نیاز
در محوطه کارخانه به همراه مدیر تولید و توزیع
برق شرکت ذوب آهن اصفهان درخصوص لولههایی
پیچ در پیچ دور تا دور شرکت سوال کردم ،محسن
شیرازی این لوله های خمیده را زنجیره چرخه
تولید انرژی و تصفیه گازهای فرآیندی حاصل از
تالش مهندسان پرتالش و سخت کوش این کارخانه
می داند و میگوید :بخش اعظمی از این گازهای
فرآیندی حاصل از تولید در کوره بلند از طریق
شبکهای به طول هفت کیلومتر به نیروگاه برق راه
اندازی شده در این شرکت متصل میشود که با
استفاده از این گازها و احداث نیروگاههای مناسب

در ذوب آهن برق مورد نیاز به میزان  ۲۲۰مگاوات
بر ساعت برای بهره گیری در فرآیند تولید استخراج
میشود.
در آمدزایی سه میلیارد و  ۸۰۰میلیون ریالی
در هر شبانه روز
مسعود ملکی سرپرست نیروگاه برق ذوبآهن
دستیابی به این میزان خودکفایی در تولید
حاملهای انرژی را از افتخارات ملی این شرکت بیان
میکند و میافزاید :با تولید انرژی به میزان ۲۲۰
مگاوات بر ساعت میتوان برق بیش از  ۲۲۰هزار
خانوار را تامین کرد و جلوگیری از برداشت این میزان
انرژی از شبکه سراسری دستاوردی مهم در صنایع
محسوبمیشود.
مسعود ملکی میگوید :حتی در برخی موارد اگر
پیک مصرف نباشد میتوانیم تا  ۴۰مگاوات برق به
شبکه سراسری تزریق کنیم که ارزش این میزان برق
تولیدی روزانه سه میلیارد و  ۸۰۰میلیون ریال است.
با وجود این مزیتها چرا برای تولید  ۱۰درصد
فوالد کشور از روش استخراج انرژی از گازهای
فرآیندی کوره بلند استفاده میشود ،مهدی نصر
معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت ذوب آهن اصفهان
در پاسخ به این سوال میگوید :ارزانی حاملهای
انرژی در ایران باعث شده فوالدسازان دغدغه تامین
این حاملها را نداشته باشند و در تولید فوالد از روش
کوره قوس الکتریکی یا احیای مستقیم استفاده
کنند درصورتیکه با میزان صرفه جویی حاصل از

روش کوره بلند میشود با صادرات این حاملها
میلیونها دالر ارز حاصل میشود.
حرکت در مسیر صنعت سبز نگرش

زیست محیطی ذوب آهن اصفهان
هدف و نگرش ذوبآهن اصفهان این است که
در سه بخش آب ،هوا و خاک ،کمترین آالیندگی را
داشته باشد و در این راه در حد توان خود اقدامات
الزم را انجام میدهد و در مسیر صنعت سبز در
حرکت است.
این کارخانه فوالدی در راستای خط مشی زیست
محیطی و تعهد مدیریت عالی ذوب آهن مبنی بر
حفظ و صیانت از محیط زیست ،پروژههای زیست
محیطی را در قالب طرح های بازسازی ،بهسازی و
نوسازی در بخش های هوا ،آب ،پساب ،پسماند و
انرژی اجرا کرده است.
نتیجه گیری اهمیت استفاده بهینه از

حاملهای انرژی در کشورها
بدون شک استفاده مطلوب از منابع انرژی عالوه
بر تضمین زندگی برای نسلهای آینده میتواند
همراه خود رونق در اقتصاد ،اشتغال وخودکفایی
همچنین حفظ محیط زیست که از اهمیت بسیار
باالیی برای سالمت مردم برخوردار است را به ارمغان
آورد.
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تولید پایدار
و با کیفیت
مطلوب گندله
چالش اصلی
فوالد سازها در
آینده است

گندله اهمیت بسیاری در زنجیره تولید فوالد دارد و تامین آن از دغدغه های مهم فوالد سازان به شمار می رود .سرمایه
گذاری های صورت گرفته در کشور برای تولید این ماده اولیه ،باعث شده شرایط کنونی تولید آن ،مطلوب باشد اما برای
دستیابی به اهداف تولید فوالد در افق  ، 1404کل زنجیره فوالد از جمله بخش گندله نیازمند توسعه بیشتر است  .در خصوص
شرایط تولید و تامین گندله  ،با جمعی از صاحب نظران صنعت فوالد گفتگو نمودیم که در پی آید :

اسداله فرشاد،عضو انجمن تولید کنندگان فوالد ایران :

کل زنجیره فوالد قابل عرضه در بورس نیست

اسداله فرشاد گفت  :پیش بینی تامین گندله مورد نیاز تولید  55میلیون تن فوالد،در دو بخش قابل تحلیل است :
الف) تا پایان سال  ، 1400ب ) تا افق  .1404در حال حاضر با توجه به مجوزهای صادر شده و برنامههای توسعهای
که در دست اقدام است ،پیش بینی می شود تا پایان سال  ،1400برای تولید گندله  67و  4دهم میلیون تن ظرفیت
ایجاد شده و معادل  57و  2دهم میلیون تن گندله تولید گردد ،لذا مشکلی برای تامین گندله مورد نیاز تولید 32
میلیون تن فوالد در افق  1400وجود ندارد .
وی افزود :برای تولید  55میلیون تن در افق  1404با توجه به مگا پروژههایی که در مکران ،منطقه چابهار ،ستاره
سیمین خلیج فارس و پروژههای دیگر در استان کرمان (گل گهر ،گهر زمین ،میدکو ) و  ...برنامه ریزی شده است،
کنسانتره سنگ آهن مورد نیاز این ظرفیت و حتی فراتر از آن تامین میگردد .اما نیاز است از تکنولوژی های اکتشافی
نوین برای شناسایی ذخائر جدید و پتانسیل های معدنی دیگر در بخش سنگ آهن مگنتیتی و هماتیتی بهرهگیری
شود .عضو انجمن تولید کنندگان فوالد ایران تصریح کرد  :مدتهای مدیدی است که بحث عرضه و تقاضا و مقایسه
قیمتهای داخلی و جهانی در جامعه صنعتی ،بازار و فضای کسب وکار تجارت صنایع معدنی مطرح می باشد.
طبیعی است در زنجیره ارزش آهن و فوالد ایران نمی توانیم تبعیت صد در صدی از قیمت های جهانی داشته باشیم.
با عنایت به اینکه پروانه بهره برداری از معادن بزرگ به جزء چادرملو و گل گهر به نام ایمیدرو است و معادن دیگر مانند
سنگ آهن مرکزی ایران،معادن سنگان در خراسان و  ...انفال محسوب می شوند و بهره مالکانه و حقوق دولتی نیز در
شرایط مزایده تعیین می شود ،همچنین با توجه به جذابیت بخش معدن و اهمیتی که صنایع آهن و فوالد برای بخش
معدن به واسطه تامین مواد اولیه قائل هستند،سرمایه گذاری هایی در بخش معدن صورت گرفته است.
وی افزود  :شرکت های فوالدی نیز مانند مبارکه و خوزستان در بخش های معدنی سرمایه گذاری نموده اند در
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ارزش آفرینی از تولید ایرانی حاصل شود.
مدیرعامل شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان اظهار
داشت :در مقطعی ظرفیت تولید آهن اسفنجی
بیشتر از گندله بود بنابراین قیمت گندله بر اساس
قاعده عمومی عرضه و تقاضا نسبت به درصدهایی
که تعیین شده بود افزایش پیدا کرد یا در حال حاضر
که با محدودیت جدی برق روبه رو هستیم،برخی
دیگر این چالش را تجربه نمیکنند ،بنابراین در
چنین شرایطی طبیعی است که نمیتوان از
صورتی که زمان تاسیس فوالد سازیهای بزرگ
کشور توجه دولت معطوف این بود که مواد اولیه آنها
را از شرکت های معدنی چادر ملو ،گل گهر ،سنگ
آهن مرکزی ایران و سنگان تامین نماید .در حال
حاضر شرکت های سرمایه گذاری در هر دو بخش
فوالد و معدن سهامدار مشترک هستند و از منافع آن
بهره مند می شوند لذا می توانند برای تامین مواد
اولیه خودشان ،در این خصوص به توافق برسند.
عضو انجمن تولید کنندگان فوالد ایران خاطر
نشان کرد  :در حال حاضر حدود  70درصد تولید
فوالد دنیا مبتنی بر روش کوره بلند و تکنولوژی تولید
مشابه ذوب آهن اصفهان است ،نظر به اینکه سایر
کشورهای جهان از معادن غنی سنگ آهن هماتیتی
و مگنتیتی و زغالسنگ کک شو بهره مند هستند لذا
بیشترین بخش تولید فوالد جهان مبتنی بر این روش
می باشد .اما در ایران به دلیل اینکه ظرفیت تولید
زغالسنگ کک شو بسیار پایین است ،دغدغه های
فراوانی برای تامین آن وجود دارد .از طرف دیگر فوالد
ایران از مزیت هایی مانند گاز طبیعی ارزان بهره مند
می شود.
این صاحب نظر صنعت فوالد کشور ادامه داد:
قیمت انرژی که به شیوه های مختلف در صنایع
ایران استفاده می شود معادل قیمت های جهانی
نیست ،بنابراین قیمت تمام شده در ایران و سایر
کشورها متفاوت است و لذا پیش بینی می شود که
در سال های آتی قیمت انرژی واقعی و افزایشی
باشد تا افزایش تولید انرژی در ایران توجیه اقتصادی
داشته باشد.
وی در ادامه گفت :از طرفی با توجه به اینکه
ظرفیت تولید کل زنجیره در افق  1404و سال
ً
 1400تقریبا دو برابر مصرف داخل کشور است،باید
صادرات به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد تا پس
از تامین نیاز داخل،محصوالت نهایی صادر شده و

قیمتهای دستوری تبعیت کرد .کمتر واحدهای
فوالدی داریم که تنها یک بخش از زنجیره را در
اختیار داشته باشند مگر در بخش خصوصی .پس
می توانیم نتیجه بگیریم که همه زنجیره امکان عرضه
از طریق بورس را ندارد.
محمدرضا خسروی راد،
مدیرعامل شرکت فوالد بوتیای ایرانیان :

توسعه اکتشافات به موازات اهداف،
ترسیم نشده است

محمدرضا خسروی راد گفت :با قطع برق در

شرکتها و کارخانجات فوالدی به دلیل وابستگی

داشت تا واحدهای خود در طول زنجیره را افزایش
داده و به سمت احداث کارخانه های فوالدی بروند.
چنین استراتژی امروز باعث شد تا واحدهای بزرگ
معدنی فعال در حوزه سنگ آهن خود تولیدکننده
فوالد شوند .با توسعه فوالدسازی در واحدهای
معدنی طی سال های پیش رو و با نزدیک شدن
به چشم انداز  1404و تولید  55میلیون تن فوالد
شاهد رقابت شدید فوالدی ها و معدنی ها در بازار
داخلی و خارجی خواهیم بود.
مدیرعامل شرکت فوالد بوتیای ایرانیان خاطر
نشان کرد :در کنار مشکالتی همچون تامین
زیرساختهای انرژی ،حمل و نقل ،بازارهای

شدید زیرساخت این صنایع به برق ،زیانهای

صادراتی و ...چالشی جدی تحت عنوان مواد اولیه

اینکه کارخانهها در این گونه موارد،اقداماتی نظیر

مطرح است .بحران مواد اولیه می تواند به میزانی
ً
برسد که برخی واحدها اجبارا به واردات سنگ آهن

سنگینی متوجه صنعت فوالد شده است .با وجود
تعمیر و نگهداری را در نظر میگیرند ،ولی چنانچه
محدودیت های مصرف انرژی ( گاز ،برق و)...
ادامهدار باشد ،تأمین مواد اولیه مورد نیاز بازار داخلی
و بعد هم روند صادرات فوالد کشور لطمه خواهد
خورد .برخی برآوردها نشان میدهد که قطع برق ،
روزانه بین 100تا  200میلیارد تومان برای صنعت
فوالد هزینه دارد .با قطع برق این میزان تولید کاهش
یافته و منجر به کاهش درآمد شرکتهای تولیدکننده
فوالد و بالطبع افزایش قیمت در بازار میشود.
وی افزود :ورود معدنی ها به صنعت فوالد و
بالعکس میتواند عالوه بر مشکالت در تامین
مواد اولیه ،به رقابت شدید در سهم خواهی میان
معدنیها و فوالدی ها ختم شود .با وضع عوارض
صادراتی و محدود شدن حضور فعاالن سنگ آهنی
در بازارهای جهانی ،برای افزایش درآمد ،فعاالن
این بخش به سراغ تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد
واحدهای فرآوری رفتند .دستیابی به ارزش افزوده
بیشتر و افزایش حاشیه سود بیشتر معدنی ها را بر آن

فکر کنند .البته بخشی از این مشکل به دلیل عدم
توسعه به موقع اکتشافات به موازات اهداف ترسیم
شده است ،اما با ورود معدنی ها به حوزه فوالد،
برای آنها اولویت ،تامین مواد اولیه برای واحدهای
خودشان است و به همین دلیل انگیزه فوالدی ها هم
برای ورود به بخش معدن تقویت می شود .ادامه این
روند به رقابتی ختم می شود که معدنی ها را در مقابل
فوالدی ها قرار خواهد داد .بهتر است سیاستهای
وزارت صمت تشویق به توسعه هر تولیدکننده در
همان حوزه خودش باشد.
این صاحب نظر صنعت فوالد کشور در پاسخ به
این سوال که پیش نیازهای تولید گندله در کشور
برای ایجاد توازن در زنجیره فوالد را تا چه میزان کافی
می دانید چنین گفت :در شرایط کنونی صنعت
فوالد کشور به دو مقوله نیاز دارد؛ نخست عرضه کافی
سنگ آهن به مجموعه های فوالدی و دیگری ایجاد
تعادل در قیمت گذاری و سرمایهگذاری در حلقههای
میانی .اگر سرمایه گذاری در تولید کنسانتره وگندله
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به اندازه کافی انجام شود ،اما در بخش معدن و

رییس هیات مدیره فوالد جنوب تصریح کرد:

سنگ آهن به اندازه کافی سرمایهگذاری نشود دوباره

امروز واحدهای نوردی فعال هستند اما شمش

با مشکل مواجه شده و بار دیگر به واردات وابسته می

یافت نمی شود،یک روز شمش موجود است اما

شویم ،بنابراین سیاست گذاری امروز در صنعت فوالد

آهن اسفنجی نیست و روز دیگر آهن اسفنجی

باید متمرکز بر تمام حلقه های زنجیره باشد ،تا عالوه

موجود است ،گندله نایاب می شود،بعد گندله داریم

بر ایجاد تعادل در تامین نیاز داخلی سنگ آهن،

کنسانتره ای وجود ندارد و ، ...زیرا متولی ندارد و به

کنسانتره و گندله ،به سرمایه گذاری این حلقه ها

صورت جزیره ای،هر شرکت و سازمانی در باال دست

نیز توجه شود تا در سال  1404تولید  55میلیون تن

و پایین دست برای خودش مشغول به کار است...

فوالد در کشور محقق شود .در این میان نقش دولت

عضو انجمن تولید کنندگان فوالد ایران ادامه داد:

در ایفای وظایف حاکمیتی و برنامه ریزی در همه

امروزه تولید گندله یکی از مهمترین دغدغههای،

عرصه های مختلف و اطمینان از ایجاد زیر ساختها

واحدهای تولید کننده آهن اسفنجی است تا جایی

و اکتشافات معدنی و مدیریت تنوع محصوالت میانی

که بعضی از سرمایه گذاران جدید در صنعت فوالد

و نهایی فوالد سازها با عنایت به نیازهای بازارهای

کشور را به فکر روش های دیگر برای تولید فوالد
ً
انداخته است که اصال به لحاظ صنعتی،اقتصادی

واحد ها به طور متناسب بسیار تعیین کننده خواهد

و زیست محیطی به صرفه نیست .به همین دلیل

بود .

تصور میشود در قسمت تولید آهن های اسفنجی و

داخلی وخارجی و باالنس صدور مجوزهای توسعه

گندله صد در صد نیازمند برنامه ریزی جدید و دقیق
احمد دنیا نور،رییس هیات مدیره فوالد جنوب :

بی مهری ها به صنعت فوالد تمامی
ندارد؛ متولی کیست؟

احمد دنیا نور گفت :حفظ توازن در زنجیره تولید

مدلی دقیق از توسعه در تمام مقاطع زنجیره تولید
ً
فوالد است که نهایتا از گندله آغاز می شود.

فوالد،یکی از مهمترین چالش ها و دغدغه های

دنیا نور اظهار داشت :واحد های معدنی برای

سالهای اخیر واحدهای تولید کننده فوالد است.

تولید مواد معدنی پیش بینی شدند،به عنوان مثال

زیرا صنعت فوالد در بیست سال گذشته از نبود آمایش

مواد معدنی که در گل گهر یا چادر ملو وجود دارد

سرزمینی رنج می برد .در سال  1357تنها  380هزار

برای هدف خاصی در نظر گرفته شدند اما این

تن فوالد تولید می کردیم،این آمار در سال  1384به

بخشها با ورودشان به عرصه تولید فوالد اشتباه

 10میلون تن تولید فوالد رسید و مجبور بودیم در

بزرگی مرتکب شدند زیرا ذخایر آب منطقه را از

آن سال  15میلیون تن واردات فوالد انجام دهیم.در

بین می برند و مجبور می شوند از آب خلیج فارس

حال حاضر تولید فوالد از  32میلیون تن ،عبور کرده

بگیرند.همچنین توازن زیست محیطی منطقه با

است .این رشد و توسعه در یک صنعت مادر و ارزش

مخاطره مواجه می شود .موضوع اصلی اینکه اگر

آفرین ایجاد شده که متاسفانه متولی خاصی ندارد.

واحدهای معدنی ،فوالد سازی کنند پس فوالد سازها

یک معاونت بسیار محدود در وزارتخانه ،پاسخگوی

مواد معدنی خود را از کجا بیاورند؟مشخص است که

حجم وسیعی از مسائل مختلف صنایع فوالدی و

فوالدی ها با مشکل جدی مواجه می شوند.

معدنی است .وی افزود :پیش از ایجاد سازمان

رییس هیات مدیره فوالد جنوب افزود  :از آن

ایمیدرو ،شرکت ملی فوالد ایران ،متولی امر فوالد بود

سوی دیگر متاسفانه متولی برای تامین انرژی پایدار

و آن قدر اهمیت داشت که مدیرعامل شرکت فوالد،

واحدهای فوالدی نیز وجود ندارد.تابستان ها برق را
ً
قطع می کنند و زمستان ها گاز .اصال برایشان مهم

فقط  38هزار تن فوالد تولید می کردیم .اما امروزه

نیست که صنایع فوالدی کشور که در ارزآوری نقش

که بیش از  32میلیون تن فوالد تولید می کنیم و هیچ

اساسی دارند آسیب می بینند .جالب تر اینکه برخی

شرکت و سازمانی متولی امر فوالد نیست .سال ها و

ادعا می کنند چرا باید سوبسید پرداخت کنیم.

دهه هاست که برای این موضوع فریاد می زنیم ،اما

بنابراین یارانه انرژی قطع می شود و یا  ،با چند برابر

گوش شنوایی برای این حوزه وجود ندارد.

قیمت در اختیار صنایع قرار می گیرد .این افزایش

وزیر مشاور یعنی یک عضو از کابینه بود .درحالی که

32

هستیم .به اعتقاد بنده پیش نیاز تولید و توسعه
ً
ً
فوالد ،قطعا و یقینا برنامه ریزی و سپس طراحی
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قیمت ،نبود و یا کمبود انرژی زنجیره تولید فوالد
را با مشکالت جدی مواجه ساخته است .صنعت
فوالد،یکی از معدود صنایع موفق در چهل سال
گذشته بود که از سوی دولت نادیده گرفته شد و
تحت ظلم مضاعف قرار گرفت.
این صاحب نظر صنعت فوالد کشور گفت:
حاکمیت و دولت از تامین برق و گاز عاجز هستند
و به صنایع فشار می آورند .ممکن است این سوال
مطرح شود چرا از فوالدی ها صدایی بلند نمیشود؟
اصلی ترین دلیل این است که یا دولتی هستند و یا
عمومی و این پول از جیب شان پرداخت میشود
پس برای حفظ موقعیت ،اعتراضی به دولت
نمیکنند و این با عث می شود دولت هر رفتاری اعم
از قطع کردن دائمی خط انرژی،افزایش قیمت آن و
عدم دسترسی به مواد اولیه را انجام دهد و هر تصمیم
غیر کارشناسی را برای واحد های تولیدی بگیرند و
صدایی هم از صنایع بلند نشود.
همایونصمیمی،
مدیر کوره بلند ذوب آهن اصفهان :

گندله در کوره بلند ،کاهش مصرف
کک و افزایش تولید را رقم می زند

همایون صمیمی ،مدیر کوره بلند ذوب آهن

اصفهان گفت :گندله بار آماده شده کوره بلند است،
که با استفاده از نرمه سنگ آهن و سنگ آهنهای
کم عیار تولید می شود .با توجه به افزایش  Feو
یکنواختی آنالیز شیمیایی همچنین بهبود خواص
مانند استحکام سرد و گرم و احیاء پذیری و تخلخل
نسبت به سنگ آهن  ،استفاده از گندله در کوره بلند
کاهش مصرف کک و افزایش تولید را رقم می زند.
وی در خصوص سهم شارژ گندله در کوره
بلندهای مطرح جهان افزود :از آنجایی که منابع
تامین سنگ آهن درشت دانه با خواص مطلوب
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برای استفاده در کوره بلند کاهش یافته است و

هزینه های مربوط به جداسازی نرمه ،تصفیه غبار و

کارخانجات ،به جای دستگاه بارگیری که به صورت

اهدافی مانند کاهش هزینه ها و افزایش تولید که

انتقال به همین میزان کاهش پیدا کند.

زنگ دار بود ،از سیستم بدون زنگ استفاده کردند.
ً
سیستم زنگ دار ،تقریبا دو مخروط بزرگ بود که

شرط اصلی ماندگاری و رقابت است مورد توجه
میباشد ،محدودیت هایی مانند :انرژیهای قابل

سیروسمؤتمن،

در دهانه کوره بلند نصب می شد و با ریختن مواد

دسترس،حمل و نقل ،هزینهها و محدودیتهای

پیشگام تولید فوالد به روش کوره بلند در ایران :

روی این دو زنگ ،فشار گاز را در دهانه کوره باال نگه

استفاده از آب و برق،هدف گذاری تولید،ظرفیت
واحد های تولیدی در کارخانه و قیمت گندله،سنگ
آهن و آگلومرات ،شارژ مواد آهن دار را در کوره بلند

کوره بلند مجهز به سیستم بارگیری
بدون زنگ،بهره وری باالتری دارد

میداشتند تا درصد فعل و انفعاالت و مدت تماس
گاز با انرژی باالی شیمیایی بیشتر باشد و حداکثر

سیروس موتمن گفت :از آنجایی که سهم

استفاده از انرژی در فرآیند تولید چدن حاصل شود.

عمدهای معادل  70درصد از  1میلیارد و 800

این صاحب نظر صنعت فوالد کشور خاطر نشان

مدیر کوره بلند ذوب آهن اصفهان در پاسخ به این

میلیون تن تولید فوالد در دنیا ،متعلق به روش کوره

کرد :سیستم دو زنگ ،محدودیتهایی را برای

سوال که استفاده از گندله به جای سنگ آهن چه

بلند است لذا توجه خاصی به فرآیند تولید چدن در

کورههای بلند ،به خصوص برای بارگیری به وجود

تاثیری در تولید چدن دارد چنین گفت :درصد Fe

کوره بلند میشود .استفاده گندله در فرایند تولید

میآورد .زیرا مواد را روی زنگ میریختند ،زنگ هم به

گندله به طور میانگین  8درصد بیشتر از سنگ آهن

سود آوری را در پی دارد هر چقدر بتوانیم در ارتقاء

گونهای مواد را در دهانه کوره شارژ میکرد .بنابراین

است و با توجه به بهبود خواص آن گندله می تواند

کیفیت محصول و مواد اولیه شارژ کوره بلند را بهبود

زیاد دست تکنولوژ کوره بلند باز نبود تا برای بارگیری

مصرف کک به ازاء تولید یک تن چدن را کاهش و

بخشیم ،شاخصهای کاری کوره بلند بهبود پیدا

تولید چدن را افزایش دهد.
صمیمی تصریح کرد :با توجه به اینکه  Feمتوسط

میکند و این موضوع در صرفهجویی کک تأثیر
ً
بسزایی دارد .از طرف دیگر تقریبا  50درصد سهم

کل سطح مقطع دهانه کوره بلند را بارگیری نماید.
بعدها به این فکر افتادند که از سیستم ُپلوورت که
ابتکار ساخت آن در لوکزامبورگ ایجاد شد ،استفاده

سنگ آهن  60و  Feمتوسط گندله  65است و سنگ

قیمت چدن را در دنیا ،کک تعیین میکند .بنابراین

کنند .این دستگاه بارگیری به صورت شوت در

آهن به طور میانگین  10درصد برگشتی نرمه دارد

هر چقدر بتوانیم مصرف کک را به ازاء تولید چدن در

زوایای مختلف مواد شارژی را در باالی کوره بلند،

و گندله ،کمتر از  5درصد حدود ( )10-15درصد

کوره بلند کاهش دهیم ،در زمینه های مختلف بهره

توزیع می کند و همین نحوه توزیع در دهانه کوره

بنابراین هزینه و انرژی مربوط به حمل و نقل و انرژی

وری بهتری ایجاد می شود.

بلند ،باعث کاهش قابل توجه مصرف سوخت و

تعیین می کنند.

افزایش بهرهوری میشود.

الکتریکی تجهیزات مربوط به انتقال مواد از انبار مواد

وی افزود :هم اکنون کارخانجات بزرگ دنیا،

تا کوره بلند کاهش پیدا می کند .جایگزینی (-30

تالش دارند انرژی دیگری را جایگزین کک نمایند،

موتمن ادامه داد  :به همین ترتیب در حال حاضر

 )25درصد گندله در بار کوره بلند با سنگ آهن (-8

در این زمینه یکی از شاخصترین روش ها استفاده

بیشتر کوره بلندها مجهز به سیستم بارگیری بدون

 )6درصد تولید سرباره را کم میکند و میتوان نتیجه

از پودر زغال است .زیرا مصرف سوخت و قیمت

زنگ هستند تا بتوانند حداکثر استفاده را از بهرهروی

گرفت ( )6-8درصد مصرف آب برای دانه بندی،

تمام شده چدن را کاهش می دهد .همچنین

شیمیایی و فیزیکی حرارت در کوره بلند دریافت

سرباره و انرژی الکتریکی و هزینه های حمل و نقل

یکی از روشها استفاده از پلت است .قبل از اینکه

کنند .اولین کشوری که بارگیری پلت را با روش دو

کاهش پیدا کند .قطعات زیر  10میلیمتر و نرمههای

کوره بلندهای دنیا به تکنولوژی روز مجهز بشود،

زنگ در بارگیری استفاده کرد ،ژاپنیها بودند .اکنون

سنگ آهن نباید وارد کوره بلند شوند لذا قبل از

از سیستم بار گیری زنگ دار استفاده می شد

 90درصد از کوره بلندهای دنیا که سهم عمدهای

ورود جداسازی می شوند .این جداسازی و تصفیه

زیرا تحول در سیستم بارگیری ،انقالبی در جهت

در تولید فوالد جهان دارند با روش پل وورت و بدون

غبار مستلزم صرف انرژی الکتریکی و هزینه است

افزایش کیفیت بارگیری مواد شارژی در کوره بلند به

زنگ کار میکنند .استفاده از مواد اولیه کیفی ،نقش

بنابراین گندله قبل از ورود به کارخانه آمادهسازی و

شمار می رفت .از این طریق حداکثر بهره وری در

ارزندهای در ارتقاء بهرهوری و کاهش سوخت دارد به

دانه بندی می شود .در نتیجه می توان انتظار داشت

مقاطع مختلف حاصل می شد .بنابراین بسیاری از

همین دلیل استفاده از پلت مورد توجه قرار گرفته
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راهکارهای علمی و عملیاتی برای فرآوری انواع

است.
وی گفت :پلت مزایای بیشتری نسبت به
آگلومرات دارد ،الف) درصد آهن باالیی دارد و ب )

مختلف سنگ آهنهای هماتیتی به استفاده از این
ظرفیت بزرگ کمک شایانی می کند.

در مقابل گاز نفوذ پذیر است .گندله به دلیل اینکه به

وی ادامه داد :در این زمینه اقداماتی توسط

صورت گلوله روی هم قرار میگیرد ،بنابراین سطح

تیمهای پژوهشی و استارتاپی می تواند مورد توجه

تماس آنان اندک است و فضای بازی که بین گلولهها

و اجرا قرار گیرد و به ایجاد روشهای نوین و فناورانه

به وجود میآید ،اجازه عبور راحتر گاز را از پایین کوره

در حوزه سنگ آهنهای هماتیت منجر شود:

به باالی آن می دهد و این امر باعث میشود در کوره

بررسی انواع روش های اکتشاف و ارزیابی ذخایر

بلند هوای بیشتری دمیده شود و تولید چدن در هر

هماتیت،بررسی راهبرد عملیاتی معادن هماتیت

مترمکعب افزایش یابد.

در جهان با تمرکز بر کشورهای صاحب سبک و
شناسایی ،دسته بندی و توسعه روش های فرآوری

مقداد ملکی،مدیرعامل شرکت صنایع معدنی راشا :

تیم های پژوهشی و استارتاپی برای تامین
مواد اولیه برنامه دارند

34

ژنزهای هماتیت موجود در ایران .به اعتقاد من
مسئله مهم دیگری که شرکتهای دانشبنیان و
تیمهای استارتاپی میتوانند ورود کنند ،حل چالش

ملکی گفت :یکی از منابع مهم و بزرگ سنگ

استفاده از معادن با عیار پایین و پرعیار سازی سنگ

آهن موجود در کشور ما که تا کنون از ظرفیت آن
ً
تقریبا استفادهای نشده و میتواند به رفع کمبود

آهن کمعیار و همچنین استفاده از باطلههای معادن
بزرگ به عنوان منبع عظیم کمعیار و پرعیار سازی

سنگ آهن کمک کند ،منابع سنگ آهن هماتیت

آن با استفاده از روشهای نوین فناورانه است که

(غیرمگنتیت) است که طبق برآوردهای اولیه بالغ بر

این امر در دنیا وجود دارد و میتوان از تجارب سایر

یک میلیارد تن ذخیره احتمالی از این گونه معادن در

کشورها نیز استفاده کرد.در مجموع امید است در

کشور وجود دارد .دلیل عدم استفاده گسترده از این

راستای دستیابی به راهکار استفاده بهینه از این

معادن ،نبود روشهای متقن در اکتشاف و فرآوری

مواد با ارزش (باتوجه به کاهش ذخایر مگنتیتی)،

هماتیت است که شرکتهای دانشبنیان در هر

اقدام موثری در جهت افزایش درآمد و بهره مندی

دو زمینه میتوانند ورود داشته باشند و با مطالعه و

کشور و به خصوص شرکت های فعال در حوزه تولید

توسعه روشهای فناورانه در اکتشاف معادن هماتیت

کنسانتره و گندله صورت گرفته و مشکالت تامین

به ذخیرهیابی و ارزشگذاری این معادن کمک کنند.

گندله واحدهای فوالدسازی نیز مرتفع گردد.

همچنین با توجه به ژنزهای مختلف و متعدد سنگ

وی در پاسخ به این سوال که از دیدگاه شما

آهنهای غیرمگنتیت ،پژوهش در این زمینه و یافتن

فعالیت شرکتهای فوالدی برای تولید پایدار
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در آینده باید به چه سمتی رهنمون شود چنین
گفت :مهمترین مسئله و چالش در کارخانجات
فوالدسازی ،ثبات کیفیت و تا حد امکان ثبات خواص
و ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی مواد اولیه کارخانه
احیاء یعنی همان گندله است،اما خرید گندله از
شرکتهای تولیدی مختلف باعث تغییر در کیفیت و
خواص گندله و مشکالت تولید آهن اسفنجی و در
نهایت مشکالت فراوان در کارخانه فوالدسازی را در
پی دارد .از سویی کمبود گندله و سختی تامین آن
نیز برای کارخانجات فوالدسازی یک مسئله مهم در
آینده به شمار می رود .اما راهکار حل همزمان هر
دو مسئله ،تامین گندله از یک یا حداکثر دو منبع
مطمئن است که این قضیه با مالکیت کارخانه
گندلهسازی توسط فوالدسازها یعنی دارا بودن
زنجیره ارزش تولید از کنسانتره تا فوالد و یا مشارکت
استراتژیک با کارخانههای گندله سازی محقق
میشود و موجب تولید پایدار و با کیفیت مطلوب
برای فوالد سازها خواهد شد.

غالمرضا طبیبی رییس هیات مدیره شرکت چدن ریزان جی :

نصب و استارت کورهی ذوب القایی و مهندسی معکوس
ماشین ریختهگری در اوج تحریمها

دانش و تجربه تالشگران شرکت
چدن ریزان جی بار دیگر « ما میتوانیم»
را در عرصه عمل به منصه ظهور رساند.

شرکت چدن ریزان جی در سال  1386با هدف ارائه خدمات مهندسی و بهره گیری از نیروهای مجرب در استان اصفهان تاسیس شد .این شرکت که
به عنوان مشاور و مجری واحدهای ذوب القایی در کشور فعال است ،باور دارد توسعه در فوالد از طراحی ،انتخاب ماشین آالت،چیدمان و جانمایی آنها و
سپس بهره برداری از این مجموعه امکانات آغاز می شود .ثمره این رویکرد تخصصی احداث دو کارخانه گوهر تجارت و فوالد صادق سپاهان به صورت EPC
در استان اصفهان می باشد .غالمرضا طبیبی رییس هیات مدیره شرکت چدن ریزان جی از چهره های شناخته شده تولید فوالد القایی کشور،در گفتگو با
ماهنامه فوالد به برخی از مهمترین توانمندیهای این شرکت و چالش های تولید فوالد به روش القایی پرداخته است.
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غالمرضا طبیبی گفت  :همکاران ما در شرکت

بارش سالیانه اقدام به طراحی کارخانه فوالد نموده

بوبین کوره های ذوب القایی  20تن برای مجتمع

چدن ریزان جی با عنایت به بازدیدهای مکرر از

است و سعی دارد از آخرین تجربیات و تکنولوژی روز

فوالد صنعت بناب ادامه یافته است .همچنین

بیش از یکصد کارخانه تولید فوالد در داخل و خارج

در طراحی ها و همچنین خرید ماشین آالت به ویژه

ساخت قطعات خط نورد کوره قوس برای شرکت

از کشور و بررسی فرایندهای مختلف آنها،هم اکنون

کوره های ذوب القایی بهره مند شود.

فوالد مشیز بردسیر در استان کرمان و شرکت غلطک

توانایی احداث مجموعه های مجهز القایی را دارا

وی افزود  :گستره خدمات فنی و مهندسی این

می باشند .این شرکت با انجام مطالعات فاز صفر و

شرکت در پهنه کشور عزیزمان به نحوی توسعه یافته

ژئوتکنیک خاک ،بررسی منطقه و عوارض طبیعی

است که از شمال غربی کشور در شهرستان جلفا،

آن،تهیه دیاگرام ارتباط فضایی سایت،طراحی نقشه

استان آذربایجان شرقی با خرید و نصب یک ست

های معماری ،سازه ،الکتریکال و مکانیکال و تحلیل

کوره ذوب  25تن القایی برای شرکت آذر آبادگان

رییس هیأت مدیره شرکت چدن ریزان جی تصریح

سایت از نظر وزش بادهای غالب ،میزان و میانگین

ارس شروع شده و با ساخت و مهندسی معکوس

کرد :در کشورمان به دلیل وجود منابع متعدد مانند

شماره  269شهریور 1400

سازان  ،فوالد شاهرود و فوالد کویر دامغان را در
کارنامه کاری خود ثبت نموده است.
ورود به عرصه فوالد،بدون دانش و تجربه هدر
دادن منابع ملی را رقم می زند
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یکی از توانمندیهای شرکت چدن ریزان جی نصب و راه اندازی تجهیزات در
مجموعه های مختلف ذوب القایی است.
نصب و استارت کوره ای ذوب القایی  30تن اینداکتوترم برای شرکت پردیس
صنعت زنده رود بدون حضور کارشناسان خارجی در اوج تحریم ها یکی
از فعالیت های شاخص این شرکت محسوب می شود .همچنین مهندسی
معکوس و ساخت ماشین ریخته گری مداوم  CCMدو استرند با استفاده از
آخرین تکنولوژی روز در ایران برای اولین بار توسط شرکت چدن ریزان جی
محقق شد.

رییس هیات مدیره شرکت چدن ریزان جی
ادامه داد  :در حال حاضر این شرکت توان احداث
کارخانجات فوالدی را از فاز مطالعاتی تا راه اندازی و
بهرهبرداری به طور کامل را دارا می باشد .اوایل سال
 1399ساخت کوره های ذوب القایی تا ظرفیت 15
تن در یکی از شرکت های زیرمجموعه در دستور کار
قرار گرفت که حاصل آن ساخت چهار ست کوره
با ظرفیت های  10و  12تن بود که رضایتمندی
مشتریان را رقم زد .این دستاورد مهم در حالی به ثمر
نشست که انتقال تکنولوژی از خارج از کشور امکان
پذیر نبود اما دانش و تجربه تالشگران شرکت چدن

نیروی کارآمد ارزان قیمت ،انرژی ارزان ،دسترسی به

کورههای قوس و عدم تامین آن ،تحریمهای ظالمانه،

ریزان جی بار دیگر « ما می توانیم» را در عرصه عمل

مواد اولیه،آبهای آزاد و همچنین فرصت صادرات

نبود تکنولوژی ساخت الکترود در داخل کشور و

منصه ظهور رساند.

به کشورهای همجوار ،تولید فوالد تا حدی توجیه

هزینه برای تامین برق کوره های قوس سبب شده

طبیبی افزود :این شرکت با توانمندی کسب

دارد البته برای تولید  55میلیون تن فوالد در 1404

فعاالن این بخش از سرمایه گذاران جدید گرفته تا

نموده در عرصه کوره سازی توانسته است به روش

محدودیتهای بسیاری وجود دارد .تنها یک مورد

سایرین به دنبال استفاده از تکنولوژی کوره القایی

مهندسی معکوس کورههای القایی را به شیوه

آن صدور مجوزهای بی رویه توسط وزارت صمت

باشند .زیرا در این روش سرمایه گذاری کمتر در

موازی بسازد .در این شیوه بردهای الکترونیکی

برای احداث کارخانههای فوالدی است زیرا سرمایه

تامین انرژی ،استفاده از آهن اسفنجی تا میزان 80

از شرکتهای سازنده خریداری شده و به صورت

گذاران بسیاری به دلیل ارزش آفرین بودن این

درصد  ،امکان استارت و راه اندازی با ظرفیت های

مهندسی معکوس در داخل کشور طراحی و ساخته

صنعت ترغیب به ورود می شوند اما متاسفانه به دلیل

پایین  ،تعمیر و نگهداری آسان و عدم وابستگی به

میشوند تا حداقل انرژی را برای ذوب استفاده

اینکه تجربه و دانش کافی ندارند با عدم موفقیت رو

تامین قطعات از خارج کشور مزیت به شمار می رود.

کنند .توان باالی کوره ،سرعت ذوب دهی ،ارائه

به رو شده و هدر دادن منابع را نیز برای سایرین رقم
می زنند.
طبیبی گفت :استان اصفهان با داشتن ۴۰۰

نصب و استارت کوره ای ذوب القایی و

خدمات بعد از فروش  ،ارزبری کمتر ،طراحی جدید

مهندسی معکوس ماشین ریخته گری در اوج

در بوته ذوب و  ...از جمله ویژگی های کوره های

تحریم ها

ساخته شده توسط این شرکت محسوب می شوند.

واحد فعال در زمینه تولید فوالد که از تکنولوژی

وی یکی از توانمندیهای شرکت چدن ریزان جی را

طبیبی گفت :در کشورهای توسعه یافته 71

القایی استفاده می کنند در کنار فوالد سازان بزرگ

نصب و راه اندازی تجهیزات در مجموعههای مختلف

درصد تولید فوالد از طریق روش احیاء مستقیم و

کشور مانند ذوب آهن اصفهان و فوالد مبارکه قطب

ذوب القایی برشمرد و بیان کرد :نصب و استارت

 27درصد به شیوه القایی و قوس الکتریکی تولید

بزرگ تولید فوالد در کشور به شمار می آید.

کوره ای ذوب القایی  30تن اینداکتوترم برای شرکت

می شود در صورتی که در کشور ما هم اکنون 90

این فعال عرصه تولید فوالد القایی بیان کرد :تولید

پردیس صنعت زنده رود بدون حضور کارشناسان

درصد تولید فوالد از طریق روش قوس الکتریکی و

فوالد به روش القایی با استفاده از دانش داخلی و

خارجی در اوج تحریمها یکی از فعالیتهای شاخص

 10درصد باقی مانده از طریق احیاء مستقیم انجام

بومی سازی قطعات الکترونیکی و حتی ساخت کوره

این شرکت محسوب میشود .همچنین مهندسی

می گیرد .استفاده از کورههای القایی به علت کارکرد

با ظرفیت های مختلف سبب شده بخش خصوصی

معکوس و ساخت ماشین ریختهگری مداوم CCM

باال در صنایع قطعه سازی نیز گسترش فراوانی یافته

گرایش بیشتری به این حیطه داشته باشد .اما الزمه

دو استرند با استفاده از آخرین تکنولوژی روز در ایران

است ،به طوری که هم اکنون بسیاری از واحدهای

آن شناخت کافی از تکنولوژی های موجود و جذب

برای اولین بار توسط شرکت چدن ریزان جی محقق

ریختهگری و تولید قطعه در حال جایگزینی

سرمایه گذار از کانال حمایت های دولتی است.

شد .این دستاوردها حاصل بهرهگیری از تجربیات

کورههای قدیمی با کورههای القایی میباشند

حدود  20الی  30درصد از فوالد به روش کوره القایی

کارشناسان و تلفیق تجربه و علم است که در اتاق

زیرا این اقدام افزایش سود دهی را برای آنها در پی

در ایران تولید می شود که با توجه به تولید 30

فکر شرکت بر اساس خرد جمعی و بهرهگیری از نرم

دارد .لذا می توان نتیجه گرفت تولید شمش فوالد و

میلیون تن فوالد در سال گذشته،سهم کارخانجاتی

افزارهای نوین به ثمر نشسته است تا میزان خطا در

قطعات ریختهگری با استفاده از تکنولوژی کورههای

که با استفاده از این تکنولوژی در سال گذشته اقدام

پروژه ها به حداقل برسد.

القایی راهی مطمئن و ارزشآفرین در راستای جبران

به تولید کردند نزدیک به  9میلیون تن می باشد.
طبیبی ادامه داد :وابستگی به الکترود در

تالشگران شرکت چدن ریزان جی،

کمبود شمش فوالد و کاهش واردات آن است.

تحریم ها را دور زدند
شماره 269
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چشمانداز بازارجهانی فوالد تا سال 2022
بررسی تاثیرویروس کرونا بربخشهای مختلف مصرفکننده فوالد درجهان
▪ مترجم :مهسا نجاتی

چکیده
انجمن جهانی فوالد ( )worldsteelبه تازگی چشمانداز کوتاه مدت خود برای سال  2021و  2022را منتشر کرده است .انجمن جهانی فوالد پیشبینی
میکند که تقاضای جهانی فوالد به دنبال افت 0.2درصدی در سال  ،2020تا پایان سال 5.8 ،2021درصد افزایش یابد و به هزار و 874میلیون تن
برسد .همچنین تقاضای فوالد در سال  ،2022با رشد 2.7درصدی ،به هزار و 925تن خواهد رسید .بر اساس پیشبینیهای انجام شده ،انتظار میرود
شیوع ویروس کرونا در اواخر سال  2021با گسترش واکسیناسیون بیشتر کنترل شود و باعث بازگشت کشورهای مصرفکننده عمده فوالد به حالت
عادی شود.
الرمیتی ،رییس کمیته اقتصادی انجمن جهانی فوالد ،در خصوص این چشمانداز اذعان داشت" :علی رغم تاثیرات فاجعهبار بیماری همهگیر ویروس
کرونا بر زندگی و معیشت ،صنعت جهانی فوالد به اندازه کافی خوششانس بود که تنها با کاهش جزئی تقاضای فوالد ،سال  2020را به پایان برساند.
این موضوع عمدتا به دلیل بهبود غیر قابل انتظار و قوی چین با رشد 9.1درصدی بود .اما در سایر نقاط جهان تقاضای فوالد به میزان 10درصد کاهش
یافت .در سالهای آتی ،تقاضای فوالد در اقتصادهای توسعهیافته و در حال توسعه ،با پشتیبانی تقاضای فزاینده و همچنین برنامههای بهبود دولتی ،به
طور کامل بهبود خواهد یافت .با این حال ،برای اکثر اقتصادهای توسعهیافته ،بازگشت به سطح تقاضای فوالد پیش از بیماری همهگیر ،چند سال طول
خواهد کشید".
"در حالی که امید میرود بدترین دوران بیماری همهگیر گذشته باشد ،هنوز عدم قطعیت قابل توجهی برای مدت باقی مانده سال  2021وجود دارد.
جهش ویروس کرونا و روند واکسیناسیون ،کنار گذاشتن حمایتهای مالی و سیاستهای پولی ،ژئوپولیتیک و تنشهای تجاری ،همه میتوانند بر این
پیشبینی بهبود تقاضا تاثیر بگذارند".
"در آینده ،تغییرات ساختاری در جهان پس از بیماری همهگیر ،تغییراتی را نیز در شکل تقاضای فوالد ایجاد خواهد کرد .صنعت فوالد ،شاهد
فرصتهای جالبی از سمت تحوالت سریع دیجیتالی شدن و اتوماسیون ،ابتکارات زیرساختی ،سازماندهی مجدد مراکز شهری و دگرگونی انرژی خواهد
بود .در همین حال ،این صنعت در تالش برای تولید فوالد با انتشار کربن کمتر خواهد بود".

زمینهپیشبینی

-۱چین
اقتصاد چین در اواخر ماه فوریه به سرعت
از قرنطینه خارج شد و تقریبا تمام فعالیتهای
اقتصادی به جز خردهفروشی را تا ماه می با بهرهوری
کامل از سر گرفت .از آن زمان ،به رغم شیوع کم و
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پراکنده کووید ،19-بر خالف باقی نقاط جهان،
فعالیت اقتصادی آن تحت تاثیر بیماری همهگیر قرار
نگرفته است .اقتصاد چین از اجرای اقدامات محرک
دولت سود برده است .از چندین پروژه زیرساختی
جدید و تسریع پروژههای موجود ،تا کاهش کنترل
روی بخش امالک و مستغالت و همچنین کاهش

مالیات برای افزایش مصرف خانوارها در چین اتفاق
افتاد .عالوه بر این ،در حالی که سایر نقاط جهان
تحت تاثیر بیماری همهگیر قرار گرفت ،اقتصاد این
کشور از صادرات قوی بهرهمند شد.
در نتیجه ،پس از انقباض 6.8درصدی در سه
ماهه نخست سال  ،2020اقتصاد چین رشد ساالنه
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2.3درصدی را در سال  2020ثبت کرد .انتظار
میرود رشد ساالنه تولید ناخالص داخلی چین در
سال  2021به 7.5درصد یا بیشتر افزایش یابد و
پس از آن ،به طور متوسط رشد 5.5درصدی را در
سال  2022تجربه کند .بخش ساخت و ساز از آوریل
 ،2020با حمایت سرمایهگذاریهای زیرساختی،
به سرعت بهبود پیدا کرد .برای سال  2021به بعد،
ممکن است رشد سرمایهگذاری در بخش امالک و
مستغالت به دلیل هدایت دولت برای کاهش رشد
این بخش افت کند.
سرمایهگذاری در پروژههای زیرساختی در سال
 ،2020رشد جزئی 0.9درصدی را گزارش کرد .با
این حال ،از آنجا که دولت چین پروژههای جدیدی
را برای حمایت از اقتصاد آغاز کرده ،انتظار میرود
رشد سرمایهگذاری در زیرساختها تا پایان سال
 2021افزایش یابد و همچنان بر تقاضای فوالد در
سال  2022تاثیر بگذارد.
در بخش تولید ،تولید خودرو در زمان قرنطینه
با افت 45درصدی بیشترین کاهش را تجربه کرد،
اما از ماه می به میزان قابل توجهی در حال بهبود
است .برای کل سال  ،2020تولید خودرو تنها
1.4درصد کاهش یافت .سایر بخشهای تولیدی به
دلیل تقاضای صادرات قابل توجه ،شاهد رشد مثبت
بودند.
با توجه به فعالیت قوی در بخشهای ساخت و
ساز و ماشینآالت ،و با مقداری انباشت موجودی،
مصرف آشکار فوالد در سال 9.1 ،2020درصد
افزایش یافت .تا پایان سال  ،2021انتظار میرود
اقدامات محرک معرفی شده در سال  ،2020به
منظور اطمینان از رشد منطقی اقتصاد ،همچنان
پابرجا باقی بماند.
در نتیجه ،اکثر بخشهای مصرفکننده فوالد
رشد متوسطی را نشان میدهند و انتظار میرود
تقاضای فوالد چین تا پایان سال 3 ،2021درصد
رشد کند .در سال  ،2022با کاهش بستههای
محرک سال  2020و تمرکز دولت بر رشد پایدار ،رشد
تقاضای فوالد به 1درصد افت خواهد کرد .همچنین
واکنش دولت به سیاستهای تجاری دولت جدید
آمریکا و افزایش فشارهای زیست محیطی ،به عدم
قطعیتمیافزاید.
-2اقتصادهای توسعهیافته
پس از سقوط چشمگیر فعالیتهای اقتصادی
در سه ماهه دوم سال  ،2020به طور کلی صنعت در
سه ماهه سوم به سرعت رشد کرد که عمدتا به دلیل
اقدامات محرک مالی قابل توجه و بازگشت تقاضای

سرکوب شده بود .با این حال ،سطح فعالیت در پایان
سال  2020زیر سطح پیش از بیماری همهگیر باقی
ماند .در نتیجه ،تقاضای فوالد در جهان توسعهیافته،
افت دو رقمی 12.7درصدی را ثبت کرد .در سال
 2021و  2022شاهد بهبود قابل توجه خواهیم بود
و تقاضا به ترتیب  8.2و 4.2درصد افزایش خواهد
یافت .با این وجود ،تقاضای فوالد در سال 2022
همچنان کمتر از سطح سال  2019خواهد بود.
به رغم سطوح باالی موارد ابتال به ویروس کرونا،
اقتصاد ایاالت متحده به دلیل محرک مالی قابل
توجهی که از مصرف حمایت کرد ،توانست بازگشت
چشمگیری را از اثرات موج اول تجربه کند .این امر
به تولید کاالهای بادوام کمک کرد ،اما تقاضای کلی
فوالد در سال 18 ،2020درصد کاهش یافت.
با این حال ،به رغم تسریع روند واکسیناسیون،
به دلیل بازگشت ضعیف در بخش ساخت و سازهای
غیرمسکونی و بخش انرژی ،بازیابی تقاضای فوالد
در کوتاه مدت محدود خواهد بود .اما انتظار میرود
بخش خودروسازی به میزان قابل توجهی بهبود یابد.
به طور مشابه ،بخشهای مصرفکننده فوالد
در اتحادیه اروپا از اولین اقدامات قرنطینه در سال
 2020به شدت آسیب دید ،اما به دلیل اقدامات
حمایتی دولت و افزایش تقاضای سرکوب شده،
فعالیتهای تولیدی پس از قرنطینه ،بازگشت بیش
از حد انتظار را تجربه کرد.
بر این اساس ،تقاضای فوالد در سال  2020در
اتحادیه اروپا و بریتانیا با افت 11.4درصدی به پایان
رسید که بهتر از میزان پیشبینی شده بود .اما ایتالیا
و فرانسه به دلیل اقدامات شدید قرنطینه و افت
گردشگری ،کاهش نسبتا بیشتری را ثبت کردند.
از آنجا که بهبود در تمام بخشهای مصرفکننده
فوالد ،به ویژه بخش خودروسازی و ساخت و ساز
عمومی حاصل میشود ،انتظار میرود که بازیابی
تقاضای فوالد تا پایان سال  2021و  2022سالم
باشد.
در حالی که موارد ابتال به کووید 19-در ایاالت
متحده یا اتحادیه اروپا کمتر بود ،در ژاپن به دلیل
وقفه در فعالیت اقتصادی گسترده و اطمینان
ضعیف که به افزایش مالیات بر مصرف در اکتبر
 2019افزود ،اقتصاد این کشور ضربه بزرگی را از
بیماری همهگیر تجربه کرد.
با افت شدید تولید خودرو ،تقاضای فوالد در سال
 2020به میزان 16.8درصد کاهش یافت .احیای
تقاضای فوالد در ژاپن متوسط خواهد بود ،که به
دلیل رشد مجدد در بخش خودرو با احیای صادرات

و همچنین ماشینآالت صنعتی به دلیل بهبود
هزینههای سرمایهای در سراسر جهان است.
اقتصاد کرهجنوبی به لطف مدیریت بهتر بیماری
همهگیر ،از افت شدید تولید ناخالص داخلی
در امان ماند و روند مثبتی را در سرمایهگذاری
تسهیالت و ساخت و ساز تجربه کرد .با این وجود،
تقاضای فوالد در سال  2020به دلیل انقباض در
بخش خودروسازی و کشتیسازی8 ،درصد کاهش
یافت .در سالهای  2021تا  ،2022این دو بخش
در روند بهبود پیشتاز خواهند بود که با استمرار
سرمایهگذاری در تسهیالت و برنامههای زیرساختی
دولتی ،مورد حمایت بیشتری قرار خواهند گرفت.
با این وجود ،انتظار نمیرود تقاضای فوالد در سال
 2022به سطح پیش از بیماری همهگیر بازگردد.
-3اقتصادهای در حال توسعه به غیر از
چین
به طور کلی ،اقتصادهای در حال توسعه به غیر
از چین ،به دلیل ظرفیت پزشکی ناکافی ،افت
گردشگری و قیمت کاالها ،و همچنین حمایت مالی
ناکافی ،بیش از اقتصادهای توسعهیافته از بیماری
همهگیر ویروس کرونا رنج بردند.
تقاضای فوالد در اقتصادهای در حال توسعه
به غیر از چین در سال 7.8 ،2020درصد کاهش
یافت .با این حال ،در اقتصادهای نوظهور ،این
تصویر متفاوت بود .هند ،خاورمیانه ،آفریقای شمالی
و اکثر کشورهای آمریکای التین ،بیشترین آسیب را
متحملشدند.
انتظار میرود با بهرهمندی از بهبود اقتصاد
جهانی و توسعه زیرساختهای دولتی ،تقاضای
فوالد در اقتصادهای در حال توسعه در پایان سال
 2021و  2022رشد نسبتا سریعی را تجربه کند و
به ترتیب  10.2و 5.2درصد افزایش یابد .از طرفی،
انباشت بدهیها ،عدم بهبود وضعیت گردشگری
بینالمللی و واکسناسیون کند ،عواملی هستند که
مانع بهبود سریعتر میشوند.
هند نیز از یک دوره طوالنی قرنطینه شدید رنج
برد که اکثر فعالیتهای صنعتی و ساخت و ساز را به
بنبست کشاند .با این حال ،با از سرگیری پروژههای
دولتی و بازگشت تقاضای مصرف سرکوب شده،
اقتصاد این کشور از ماه آگوست به میزان قابل
توجهی در حال بهبود است .تقاضای فوالد هند در
سال  2020به میزان 13.7درصد کاهش یافت ،اما
انتظار میرود تا پایان سال  2021به 19.8درصد
برسد که از سطح سال  2019پیشی خواهد گرفت.

شماره 269

شهریور 1400

39

40

دستور کار دولتی رشد محور ،تقاضای فوالد در هند
را افزایش خواهد داد ،در حالی که سرمایهگذاری
خصوصی برای بهبود به زمان بیشتری نیاز دارد.
در منطقه آسهآن ،اختالل در پروژههای
ساختمانی ،بازار فوالد را که به سرعت در حال رشد
بود ،تحت تاثیر قرار داد و تقاضای فوالد در سال
11.9 ،2020درصد کاهش یافت .مالزی و فیلیپین
بیشترین ضرر را متحمل شدند ،در حالی که ویتنام
و اندونزی شاهد افت متوسط تقاضای فوالد بودند.
بهبود وضعیت از طریق از سرگیری فعالیتهای
عمرانی و گردشگری انجام میشود که در سال
 2022سرعت میگیرد .به طور کلی ،اقتصادهای
آمریکای التین به شدت تحت تاثیر بیماری همهگیر
قرار گرفتند و تقاضای فوالد در اکثر کشورهای این
منطقه در سال  2020با افت دو رقمی مواجه شد.
تقاضای فوالد در مکزیک به دلیل کاهش تولید
خودرو و سرمایهگذاری ،افت قابل توجهی را تجربه
کرد .بهبود سریع در بخش خودروسازی و اقتصاد
قوی ایاالت متحده ،از احیای تقاضای فوالد مکزیک
در سال  2021حمایت میکند .از طرفی ،اقتصاد
برزیل به دنبال سقوط شدید در سه ماهه دوم ،با
حمایت دولت ،به میزان چشمگیری رشد کرد .در
نتیجه ،تقاضای فوالد برزیل در سال  2020رشد
مثبت جزئی را ثبت کرد و در سالهای  2021و
 2022با سرعتی سالم به بهبود خود ادامه میدهد.
تقاضای فوالد در روسیه ،به دلیل اقدامات دولت که
از فعالیتهای ساخت و ساز حمایت میکرد ،کمتر
از سایر مناطق کاهش یافت .انتظار میرود ابتکارات
پروژههای ملی از بهبود تقاضای فوالد در سالهای
 2021و  2022حمایت کند.
تقاضای فوالد در ترکیه ،که در سال  2019به
دلیل بحران ارزی سال  2018دچار انقباض شدیدی
شد ،روند بهبود خود را که از اواخر سال 2019
به دلیل فعالیتهای ساخت و ساز آغاز کرده بود،
حفظ کرد .این روند بهبودی ادامه خواهد داشت و
انتظار میرود تقاضای فوالد در سال  2022به سطح
پیش از بحران ارزی بازگردد .در منطقه خاورمیانه
و شمال آفریقا ،تقاضای فوالد از لغو پروژههای
ساختمانی و کاهش قیمت نفت رنج میبرد ،اما
بازگشت قیمت نفت به تقاضای فوالد این منطقه
کمک کرد تا پایان سال  2020بهبود یابد .تقاضای
فوالد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال
9.5 ،2020درصد کاهش یافت و انتظار میرود با
از سرگیری سرمایهگذاریهای زیرساختی به طور
متوسط بهبود یابد.
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بخشهای مصرفکننده فوالد
-۱ساخت و ساز
از آنجا که اقدامات مربوط به مهار کووید19-
منجر به توقف فعالیتهای ساختمانی و بازنگری در
برنامههای سرمایهگذاری در بسیاری از کشورها شد،
ساخت و ساز جهانی در سال 3.9 ،2020درصد
کاهش یافت که بیشتر از افت 1.9درصدی پس
از بحران مالی سال  2009بود .در چندین کشور
در حال توسعه ،منابع مالی در سرمایهگذاری
زیرساختها جمعآوری و به برنامههای حمایتی
بیماری همهگیر اختصاص داده شد.
در سراسر کشورها ،شدیدترین کاهش ساخت
و ساز در فیلیپین ،هند و مکزیک مشاهده شد.
سرعت بهبود ساخت و ساز در مناطق مختلف،
متفاوت خواهد بود .در برخی از کشورها ،از سرگیری
پروژههای عمرانی هنوز به دلیل محدودیتهای
کووید ،19-کمبود نیروی کار و سرمایهگذاری
ضعیف بخش خصوصی محدود شده است .در
همین حال ،از آنجا که دولتها ،سرمایهگذاری در
زیرساختها را به عنوان ابزار بازیابی در اولویت قرار
میدهند ،کشورهایی هستند که میتوانند تا پایان
سال جاری پیشرفت کنند.
بخش ساخت و ساز در چین در پایان آوریل
 2020به حالت عادی بازگشت و از آن زمان به بعد
بهبود سریع را نشان میدهد.
به دلیل شیوع بیماری همهگیر کرونا ،روندهای
متفاوتی در بخش ساخت وساز پدیدار خواهد شد.
با افزایش دورکاری ،تجارت الکترونیکی و کاهش
سفرهای تجاری ،تقاضا برای ساختمانهای تجاری،
و تاسیسات مربوط به سفر همچنان روند نزولی
خواهد داشت .در عین حال ،تقاضا برای تسهیالت
مربوط به تدارکات به منظور حمایت از تجارت
الکترونیک افزایش یافته و همچنان به عنوان یک
بخش در حال رشد باقی خواهد ماند.
اهمیت پروژههای زیرساختی افزایش یافته و
گاهی تنها ابزار برای بهبود اقتصادی در بسیاری
از کشورها به شمار میرود .این مورد همچنان
محرکی قوی در اقتصادهای نوظهور خواهد بود .در
اقتصادهای توسعهیافته ،برنامههای بازیابی سبز و
تجدید زیرساخت ،تقاضای ساخت و ساز را افزایش
میدهد.
انتظار میرود ساخت و سازهای جهانی در سال
 2022مجددا به سطح سال  2019برسد.
-2خودروسازی
در سطح جهانی ،بخشهای خودروسازی

شدیدترین افت را در میان بخشهای مصرفکننده
فوالد تجربه کرد و شاهد سقوط قابل توجه در سه
ماهه دوم سال  2020بود .در حالی که بهبود پس
از قرنطینه تا حدی قویتر از حد انتظار بود ،افت
صنعت خودروسازی در سال  2020در اکثر کشورها
مقیاسی دو رقمی داشت.
با این وجود ،انتظار میرود بخش خودروسازی
تا پایان سال  2021به میزان قابل توجهی بهبود
یابد .این بهبود ناشی از رشد تقاضای سرکوب شده،
افزایش استفاده از وسایل نقلیه شخصی به دلیل
نگرانیهای ایمنی و افزایش پسانداز نقدی خانوارها
است .انتظار میرود این بهبود در ایاالت متحده
بسیار قوی باشد و سطح تولید در سال 2021
از میزان آن در سال  2019فراتر رود .همچنین
پیشبینی میشود صنعت خودروسازی جهانی در
سال  2022به سطح سال  2019برسد.
به رغم بهبود سریعتر از حد انتظار تقاضا ،این
بخش در اوایل سال  2021با کمبود زنجیره تامین
از جمله نیمهرسانا و سایر قطعات مواجه شد که
میتواند پتانسیل بازیابی را محدود کند.
در بحبوحه این بحران ،سهم فروش خودروهای
هیبریدی و کامال الکتریکی در اتحادیه اروپا رشد
چشمگیری را تجربه کرد و به ترتیب 11.9درصد و
10.5درصد افزایش یافت ،در حالی که میزان آن در
سال  2019به ترتیب 5.7درصد و 3درصد بود.
-3ماشینآالت
بخش ماشینآالت جهانی با سقوط چشمگیر
سرمایهگذاری در سال  ،2020ضرر قابل توجهی را
متحمل شد ،اما میزان آن بسیار کمتر از سال 2009
بود .انتظار میرود که بازیابی نیز با سرعت بیشتری
انجام شود ،در حالی که عدم اطمینان و عدم قطعیت
هنوز یک عامل محدودکننده است.
به دلیل جهانی شدن زنجیرههای تامین،
اختالالت ایجاد شده یکی از مشکالت عمدهای
بود که برای صنعت ماشینآالت در طول قرنطینه به
وجود آمد .در نتیجه ،این بخش بازبینی زنجیرههای
تامین خود را برای انعطافپذیری و قابلیت اطمینان
آغاز کرده است.
یکی دیگر از عوامل مهم که بر بخش ماشینآالت
تاثیر میگذارد ،روند سریع به سمت دیجیتالی
شدن و اتوماسیون است .سرمایهگذاری در این
زمینه ،باعث رشد صنعت ماشینآالت خواهد شد.
همچنین ابتکارات سبز و سرمایهگذاری در منابع
انرژی تجدیدپذیر یکی دیگر از زمینههای رشد بخش
ماشینآالت خواهد بود.
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تأثیر پولشویی بر اقتصاد کشورها

▪ نگارنده :اکبر هاشم زاده سرپرست اداره مبارزه با پولشویی ذوب آهن اصفهان  ،مدرس دانشگاه

پولشویی این روزها به عنوان یکی از مباحث
قابل بحث در اقتصاد و سیاست درآمده است.
در این مقاله به پولشویی ،مفاهیم و راهکارهای
جلوگیری از آن میپردازیم.
پولشویی به عنوان یک جرم مالی تاثیر منفی
چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها
به جای میگذارد ،اگرچه اندازهگیری این آثار
منفی به آسانی میسر نمیشود ،اما شواهد موجود
حکایت از آن دارد که این قبیل فعالیتهای
مجرمانه نه تنها فی نفسه برای اقتصاد مضر است،
بلکه موجب استمرار فعالیتهای مجرمانه دیگری
میشود که در ادامه مقاله به آنها بهصورت مبسوط
پرداخته خواهد شد.
به همین منظور ،الزم است بدانیم که گرچه در
کشورهای مختلف تالش زیادی به منظور مبارزه با
جرم پولشویی انجام شده ،به دلیل گستردگی جرم
مذکور ،نبود اطالعات الزم درباره آن ،به خصوص
در کشورهای در حال توسعه ،نتیجه فعالیت چندان
رضایت بخش نبوده است.
پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی

است که خود زاییده و در عین حال تکمیلکننده
فعالیتهای مجرمانه دیگری به حساب میآید.
چنین فعالیتی نه تنها اقتصاد کشورها ،که روابط
اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تاثیر منفی و
زیانبار خود قرار میدهد .به همین علت ،بررسی
اثرت منفی و نحوه مبارزه با آن در دستور کار
سیاستگذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه
قضایی کشورها قرار گرفته است .گرچه تالش
زیادی در جهت مبارزه با این جرم مالی انجام
گرفته ،به علت پیچیدگی عملیات پولشویی و
گستردگی آثار و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی
آن از یک سو ،و فقدان تحقیق و پژوهشهای
الزم برای شناسایی این پدیده ،به خصوص در
کشورهای در حال توسعه از سوی دیگر ،توفیق
چندانی به دست نیامده است.
● تعریف پولشویی
پولشویی را قانونی کردن درآمدهای غیرقانونی
یا مشروع کردن پولهای نامشروع تعریف کردهاند،
اما واقعیت این است که در عملیات پولشویی نه
درآمدهای غیرقانونی ،قانونی میشود نه پول

حرامی تطهیر میشود و نه پول نامشروعی به پولی
مشروع تبدیل میشود .در عملیات پولشویی ،به
عنوان یک فعالیت مجرمانه مالی ،درآمدهایی که
زاییده فعالیتهای غیرقانونی است به گونهای
با درآمدهای حاصل از فعالیتهای قانونی در
میآمیزد که امکان شناسایی و تفکیک آنها از
یکدیگر ممکن نیست .
● مراحل انجام پولشویی
مراحل تحقق پولشویی عبارت است از:
 - ۱مرحله جایگذاری یا مکان یابی و استقرار
که عبارت است از تزریق پول آلوده به سیستم مالی
رسمی و تبدیل وجوه نقد به ابزارهای پولی مانند
چک مسافرتی ،حوالههای پولی و ...یعنی وجوه
کالن از طریق سپردهگذاری در موسسات مالی
رسمی و غیررسمی یا ارسال پول به خارج از مرز
با خرید کاالهای ارزشمند به وجوه خرد تبدیل
میشود.
- ۲مرحله پنهانسازی یا الیه چینی که عبارت
است از جداسازی پول آلوده از منشاء خود به
منظور مخفی کردن رد ،جلوگیری از تعقیب و
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امکان بازگرداندن مجدد آن به چرخه جرم بدون
امکان یافتن محل جغرافیایی و منشاء آن.
یکی از روشهای این کار انتقال موجودی
از حسابهای اولیه به سایر حسابها در همان
موسسه یا موسسات دیگر است.
 -3مرحله ادغام و یکپارچهسازی و بازگرداندن
که عبارت است از ،ایجاد پوشش ظاهری مشروع
در قالب ایجاد موسسههای اقتصادی یا خریدهای
کالن و بازگرداندن دوباره منابع اولیه به فعالیت در
موارد غیرقانونی.
● مصادیق پولشویی:
-1تحصیل  ،تملك  ،نگهداری یا استفاده از
عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی با علم به
اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ی
ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
-2تبدیل ،مبادله یا انتقال عوایدی به منظور
پنهان کردن منشأ غیر قانونی ان با علم به اینکه به
طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم
بوده یا کمك به مرتکب به نحوی که وی مشمول اثار
و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
-3اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی
 ،منشاء ،منبع  ،محل  ،نقل و انتقال  ،جا به جایی
 ،یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر
مستقیم در نتیجه ی جرم تحصیل شده باشد.
● آثار و تبعات مخرب پولشویی در اقتصاد
کشورها
 -1به هم ریختن بازارهای مالی
ثبات بازار مالی به سازگاری و تعامل بین دو
عنصر عرضهکننده و تقاضاکننده منابع در آن
متکی است .تغییر در رفتار این عناصر به عواملی
بستگی دارد که سیاستگذاران با برنامهریزی
مناسب میتوانند آن عوامل را تحت تاثیر قرار
داده و از نظر مالی بازار را به سمتی که تمایل دارند
هدایت کنند .عملیات پولشویی منابع زیادی از
پول را وارد بازار مالی میکند که این ورود منابع
تابع عواملی شناخته شده و قابل کنترل نیست .از
سوی دیگر ،در زمان معینی برای انجام دادن یک
فعالیت غیرقانونی دیگر ،پولشویان حجم عظیمی
از پول را به صورت ناگهانی از بازار خارج میسازند
که این هم بدون اطالع و تحت تاثیر عواملی غیر از
عوامل موثر بر جریان فعالیت قانونی بازارهای مالی
است .چنین حرکتی ،چه ورود نامعقول و چه خروج
ناگهانی منابع ،بازار مالی را با مشکل مواجه کرده و
در واقع ،کارآمدی آن را در اقتصاد کاهش میدهد.
همچنین عملیات پولشویی در یک اقتصاد باز ،که
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مجرمان در یک نوع از عملیات پولشویی به سرمایهگذاری در یک فعالیت اقتصادی اقدام
میکنند .این سرمایهگذاری نه برای اهداف تولیدی و کسب سود ناشی از تولیدات بلکه برای
تامین مقاصد مجرمانه آنها صورت میگیرد

میتواند موجب ورود و خروج منابع از یک کشور
بدون توجه به حجم فعالیت اقتصادی آن کشور
شود ،اثری منفی بر نرخ ارز می گذارد که نتیجه آن
به هم ریختگی بخش خارجی اقتصاد و به دنبال
آن ،عدم تعادل در بخشهای داخلی اقتصاد
خواهد بود؛ چون نرخ ارز یکی از متغیرهای مهم و
کلیدی در اقتصاد باز به شمار میرود.
 - 2نامتناسب ساختن عرضه و تقاضا
مجرمان در یک نوع از عملیات پولشویی به
سرمایهگذاری در یک فعالیت اقتصادی اقدام
میکنند .این سرمایهگذاری نه برای اهداف
تولیدی و کسب سود ناشی از تولیدات بلکه برای
تامین مقاصد مجرمانه آنها صورت میگیرد .آنها
به طور معمول در جاهایی سرمایهگذاری میکنند
که نقش موثری در ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی
ندارد؛ مثال در بعضی از مقاطع زمانی برای مراکز
تفریحی ،هتل ،ساختمانسازی ،آژانسهای
خدماتی و امثال آن سرمایهگذاری میکنند که
این عمل نه به خاطر وجود تقاضای واقعی برای
این کاالها و خدمات بلکه به دلیل عالقه مجرمانه
برای تدارک محیطی با ریسک کمتر به منظور
انجام فعالیتهای مجرمانه دیگر انجام میشود.
این دسته از فعالیتها درآمد معین و ثابتی ندارند.
بنابراین ،در صورت فعال شدن قوانین ضد
پولشویی ،آنها با تمسک به درآمد متغیر حاصل از
چنین فعالیتی و توجیه نوسانات درآمدی ،راه گریز
مییابند .طبیعی است ،زمانی که به اهداف خود
رسیدند ،منابع خود را به سرعت از این فعالیتها
خارج و این گونه فعالیت ها را با ورشکستگی روبهرو
میسازند.
فعال کردن بعضی از فعالیتهای غیرضروری و
تقاضا نشده از نظر اقتصادی موجب میشود که
حتی دیگر منابع قانونی نیز به آن فعالیتها روی
آورند .در نتیجه ،کمبود منابع در فعالیتهای
ضروری انتقال دوباره منبع را به فعالیتهای مفید
از بین میبرد.
 -3ایجاد عدم تعادل در تراز تجاری کشور
یکی از برنامههای مجرمان برای انتقال
درآمدهای غیرقانونی به کشورهای دیگر استفاده از
کانال واردات و صادرات است .بخش زیادی از این

فعالیتها مربوط به کاالها و خدمات لوکس و غیر
ضرور برای رشد اقتصادی است که به قیمت ارزان
وارد کشور شده و در نتیجه بازار مصرف داخلی را
به خود جذب کرده و در نهایت موجب ورشکستگی
بخش تولیدی در داخل میشود .عالوه بر آن،
درآمد حاصل از ورود این کاالها و فروش آن در
داخل صرف سرمایهگذاری یا خرید کاالها و
خدمات داخلی نمیشود ،بلکه برای مقاصد
مجرمانه به فعالیتهای غیرقانونی در داخل یا
خارج کشور اختصاص مییابد.
در بعد صادرات هم اگر فعالیتهایی از جانب
آنها صورت گیرد ،اوال بیشتر بر کاالهای لوکس
متمرکز میشود و ثانیا درآمدهای حاصل از این نوع
صادرات به داخل کشور باز نمیگردد .نتیجه همه
این فعالیتها عدم تعادل در بخش خارجی اقتصاد
و به دنبال آن ،بی ثباتی در اقتصاد داخلی خواهد
بود.
 - 4تاثیر منفی بر توزیع درآمد
دیگر اثر پولشویی تاثیر منفی بر توزیع درآمد در
جامعه است .فعالیتهای مجرمانه اقتصادی و به
دنبال آن ،عملیات پولشویی درآمد را به نفع کسانی
توزیع میکند که تمایلی برای به کارگیری آنها در
بخش تولیدی و سرمایهگذاری واقعی ندارند؛ در
نتیجه ،وضعیت درآمدی دولت نیز با مشکل مواجه
میشود و برای دستیابی به درآمد مورد نیاز خود
مجبور به افزایش نرخ مالیاتی می گردد که این
امر سبب ایجاد تنگنا و فشار بر فعالیتهای قانونی
میشود و در نهایت توزیع عادالنه درآمد را تحت
تاثیر منفی قرار میدهد.
 - 5افزایش ریسک برای خصوصیسازی
مجرمان با دخالت در بازارهای مالی و شرکت
در مزایدهها با پیشنهاد قیمتهای باالتر ،با توجه
به میزان باالی دارایی ،اوال تالش میکنند عواید
غیرقانونی خود را با درآمدهای قانونی مخلوط کنند
و ثانیا فعالیتهای خصوصیسازی را به ضرر رشد
و توسعه اقتصادی جهت دهند .پس در چنین
وضعیتی سیاست خصوصیسازی با موفقیت
همراه نخواهد بود.
 - 6مانعی برای جهانی شدن اقتصاد
جهانی شدن یک واقعیت اجتنابناپذیر
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بوده و باید با پیروی از سیاست مناسب به دنبال
بهرهگیری صحیح از منافع جهانی شدن باشیم،
پولشویی و عملیات مربوطه این فرآیند را با مشکل
روبهرو میسازد .مخلوط کردن عواید غیرقانونی با
درآمدهای قانونی در قالب حمایت جهانی شدن
اقتصاد راحت تر انجام میگیرد .گرچه ،این
نظر به این معنا نیست که به دنبال بهرهگیری از
منافع جهانی شدن اقتصاد نباشیم ،بلکه با وجود
فعالیتهای مجرمانه پولشویی ،هزینه چنین
حرکتی افزایش مییابد.
موارد فوق ،تنها بعضی از آثار و تبعات منفی
اقتصادی پولشویی است که برای کاهش این آثار
زیانبار نیاز به تالش همه دستاندرکاران اقتصاد
وجود دارد .پولشویی به عنوان یک فعالیت مجرمانه
در هر جای دنیا میتواند اتفاق بیفتد؛ بنابراین،
مبارزه با آن باید به عنوان یک مسوولیت جهانی
برای تمامی کشورها به حساب آید.
این نکته نیز حایز اهمیت است که هر جایی که
پول به شکل نقد جریان داشته باشد بدون اینکه
ماخذ پول کنترل شده باشد ،امکان پولشویی در
آن وجود دارد
 -7نوسان بهره و نرخ ارز
به دلیل آنکه تقاضای پول در میان کشورها به
سبب پول شویی تغییر می کند و به داده های پولی
نادرست و گمراه کننده می انجامد ،پول شویی
پیامدهای ناگواری در زمینه نوسان بهره و نرخ ارز
به دنبال دارد .انتقال و جریان وجوه و پس انداز
بین تقاضاکننده و عرضه کننده توسط نظام مالی
یک کشور انجام می گیرد و بازارهای مالی نقش
کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی دارند .تفاوت در
ارائه خدمات توسط بازارهای مالی ،موجب تفاوت
رشد اقتصادی بین کشورها می شود .به طور کلی،
گسترش خدمات مالی بهتر و کاراتر ،رشد اقتصادی
باالتری را ایجاد می کند و در مقابل ،ایجاد مانع بر
سر راه فعالیت های مالی رشد اقتصادی را با کندی
مواجه می سازد.
● سایر تبعات پولشویی در اقتصاد کشورها
• فرار سرمایه به صورت غیرقانونی از کشور.
• افزایش پول شویی و جرم و جنایت سبب
کاهش تقاضای پول و کاهش معینی در نرخ ساالنه
تولید ناخالص ملی می شود.
• ورشکستگی بخش خصوصی.
• کاهش بهره وری در بخش واقعی اقتصاد.
• افزایش ریسک خصوصی سازی.
• تخریب بخش خارجی اقتصاد.

• امتزاج منابع مشروع و غیرمشروع.
• موجب توزیع نابرابر درآمد و آثار منفی دیگر
می شود که همه آن ها به نحوی رشد و توسعه
اقتصادی را تحت تاثیر منفی قرار می دهند.
• ورود خسارت ،بحران نقدینگی به علت
برداشت ناگهانی وجوه از سیستم مالی.
• قطع روابط کارگزاری ،همچنین توقیف و
ضبط دارایی ها و کاهش ارزش سهام موسسات
مالی.
• فرار سرمایه به صورت غیرقانونی از کشور.
اقدامات الزم جهت مبارزه با پولشویی در
کشورها
در کشورهایی که دارای اقتصاد پیشرفته یا دارای
برنامه توسعه اقتصادی مناسب و سالم هستند،
فرآیند ضد پولشویی بشدت کنترل میشود و برای
مبارزه با آن تمهیدات الزم را در نظر میگیرنددر
کشور ما قانونی مبتنی بر پولشویی تصویب شده و
وجود دارد ،از این رو ،برای مبارزه با پولشویی باید
این اقدامات صورت گیرد:
الف) بررسی دقیق و شناخت حوزههای مختلف
اقتصاد زیرزمینی ب) شناخت دقیق راهکارها و
فعالیتهای ضد پولشویی.
ج) بررسی دقیق و شناخت کافی از شیوه
فعالیتهای جنایتکارانه د ) همکاری گسترده بین
دستگاههای مربوط به آن برای اجرای هر چه بهتر
قوانین ضدپولشویی هـ ) تدوین قوانین جامع و
مانع تر درخصوص مبارزه با فعالیتهای پولشویی.
و)ایجاد ساختار واحد مبارزه با پولشویی در راستای
اجرای قوانین و مقرات مبارزه با پولشویی
مهم ترین نهادهای بین الملی مبارزه با
پولشویی( )FATF
FATFیک سازمان بین دولتی است « .گروه
ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force
 )– FATFدر سال  1989به ابتکار کشورهای عضو
گروه «جی  »7تشکیل شد تا بررسیهایی درباره
وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای
مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و
نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود
به اطالع کشورهای عضو برساند تا این کشورها
بتوانند ریسک سرمایهگذاری در بازارهای مالی
هدف را بررسی و در مورد سرمایهگذارانی که به
«کشورهای مشکوک» میروند احتیاط کنند.
کارشناسان  FATFبر اساس گزارشهای رسمی
کشورهای مختلف از جمله در مورد شفافیت
مالی ،قوانین مالیاتی و مانند آن نظرات مشورتی

خودشان را در مورد میزان ریسک سرمایهگذاری
در آن کشورها اعالم میکنند که مورد استناد
سرمایهگذاران بینالمللی قرار میگیرد.
نتیجهگیری
پولشویی عالوه بر تاثیرات نامطلوب بر ابعاد
اجتماعی و اخالقی جامعه ،آثار و تبعات منفی
بسیار گستردهای بر اقتصاد کشورها دارد؛ چرا
که به مثابه پلی ،اقتصاد رسمی و قانونی کشور را
به اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی منتقل کرده و
باعث تخریب بازار مالی ،از طریق ورود نامعقول
حجم باالی نقدینگی و متعاقبا خروج نابه هنگام
و ناگهانی همین حجم پول به منظور انجام یک
معامله مجرمانه میشود .نتیجه این امر تخریب
بخش خصوصی از طریق سلب اعتماد صاحبان
منابع مالی مشروع ،کاهش سرمایهگذاری ،تاثیر
منفی بر نرخ ارز و نهایتا به هم ریختگی بخش
اقتصاد خارجی و عدم تعادل بخشهای اقتصاد
داخلی است .به طور خالصه ،پولشویی فرآیندی
پیچیده است ،که شناخت آن نیز نیازمند قوانین
قوی و حساب شده است .از آنجایی که نتایج
حاصل از پولشویی برای اقتصاد و اجتماع بسیار
نامطلوب و منفی است ،باید اوال قوانین مناسبی در
این خصوص وجود داشته باشد و در کنار آن البته
بخش رسمی اقتصاد و نیز شفافیت نهادی تقویت
شده و دادههای آماری کافی در دسترس همگان
باشد تا امکان هرگونه پولشویی احتمالی تضعیف
شود.
منابع و مأخذ:
پولشویی و روش های مبارزه با آن /نوشتهفریده تذهیبی /انتشارات کمیته ایرانی اتاق
بازرگانی بین المللی /سال1394
پولشویی و مبارزه با آن در موسسات خدماتی،تولیدی و تجاری /تالیف دکتر اکبر صفدری/
انتشارات افق بی پایان/سال 1394
ضدپولشویی در بنگاه های اقتصادی /تالیفدکتر اکبر صفدری/انتشارات موسسه دانش
گستران /سال 1394
پول و بانك ازنظریه تا سیاست گذاری  /نوشتهعلی ماجدی وحسن گلریز  /انتشارات بانك مرکزی
پول،ارز وبانکداری  /نوشته یوسف فرجی /انتشارات پژوهشهای بازرگانی
پول وبانکداری ونهادهای مالی  /نوشته احمدمجتهد وعلی حسن زاده /انتشارات پژوهشکده
پولی وبانکی
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ماهنامه فوالد،حافظه علمی ذوب آهن اصفهان است
ذوب آهن اصفهان به عنوان شناسنامه صنعت فوالد ایران،در کنار تولید محصوالت منطبق با آخرین استانداردهای روز دنیا،از دیرباز در عرصه انتشارات نیز نقش بی بدیلی داشته است.
یکی از نشریات این مجتمع عظیم صنعتی ماهنامه فوالد است که مجوز آن در بیست سوم شهریور ماه سال  1373از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اخذ شد ،گرچه قبل از این نیز به صورت
گاهنامه منتشر می شد .مجله ای که در دهه چهل به گواه دست اندرکاران آن روزها با کمترین امکانات و به صورت دستی حروف چینی و صفحه بندی می شد .قدمت انتشار ماهنامه فوالد،
نشان از حمیت و پشتکار چندین نسل از دست اندرکاران آن است.آنان از فراز و نشیب های چاپ این مجله گفتنی ها دارند و هر کدام در سیر تحول آن تا امروز نقشی شایسته ایفا کرده اند.
در این شماره به مناسبت سالگرد اخذ مجوز ماهنامه فوالد به سراغ چند تن از دست اندرکاران آن از روزهای آغازین ،مسئولین فعلی و صاحب نظران رفته ایم و در تعامل و گفتوشنود صمیمانه
با آنان به دریافت تجربیات شان پرداخته ایم .باشد که با روشنی افکندن به مسیری که پیموده شده ،برای تعالی و رشد روز افزون آن ،آگاه تر گام برداریم.

برات قبادیان ،معاون آموزش ،پژوهش و فناوری وزارت صمت و عضو شورای سیاست گذاری ماهنامه فوالد:

پیشرفت تکنولوژی ،محورتولید محتوای ماهنامه فوالد قراربگیرد
سبك موجود انتشار ماهنامه فوالد را مناسب می دانم ،لیكن معتقدم این ماهنامه وزین باید برای پاسخگویی به تحوالت پیش رو در حوزه
های تخصصی فوالد از هم اكنون برنامه ریزی كند .ایجاد یک بانك اطالعاتی تخصصی از شخصیت های مطرح علمی و فناوری مرتبط با
حوزه های گوناگون صنعت فوالد در سطح ملی و بین المللی محسوس است تا به منظور تنوع بخشی بیشتر به مطالب،بتوان از دیدگاههای
آن بهره گرفت .استفاده از روش ها و ابزارهای نوین انتشار و توزیع ماهنامه و رساندن آن بدست عالقمندان و ذی نفعان ،نیز بر ارتقاء كمی و
كیفی سطح آن می افزاید.
بهرام سبحانی  ،مدیرعامل پیشین ذوب آهن اصفهان ،و عضو شورای سیاست گذاری ماهنامه فوالد :

تولید محتوای تخصصی ،محورماهنامه فوالد قرارگیرد

رویكرد تخصصی و تالش برای گنجاندن مقاالت فنی در رابطه با تكنولوژی تولید فوالد و رشته های وابسته به آن از جمله مهمترین تحوالتی
بود كه در دوره كاری بنده در این ماهنامه لحاظ شد.
با توجه به پیشرفت تكنولوژی،نوآوری ها و ابداعات در زنجیره فوالد ،بررسی این تحوالت در سطح جهانی و بهره گیری از متون ترجمه ای،
نو آوری و فناوری های جدید در راستای ارتقاء دانش خوانندگان ماهنامه فوالد بسیار كاربردی است .لذا برنامه ریزی برای چاپ بدون وقفه
و البته نه با هر كیفیتی ،نیاز است به صورت ویژه مورد توجه دست اندركاران ماهنامه فوالد قرار گیرد كه ضمن افزودن به غنای آن در انتشار
منظم ،وقفه ای ایجاد نگردد.
مسعود ابکاء ،مدیرعامل پیشین ذوب آهن اصفهان :

ماهنامه فوالد ،باید جامعه فوالد را در بر بگیرد

به خاطر دارم جلسه ای با محوریت ماهنامه فوالد با روابط عمومی داشتم كه در آن به دو نكته اشاره كردم .اول اینكه نشریه باید در جذب
مخاطب،كوشا باشد .البته ،قرار نیست همه جامعه را در بر بگیرد اما نیاز است جامعه فوالد را در بر بگیرد و نكته دوم اینكه بسیاری از فارغ التحصیالن
دانشگاه های ما از گروه خواهران هستند اما جایگاهی برای آن ها در ماهنامه فوالد وجود ندارد .این جایگاه در دوران مدیریت من هم نبود و هم اكنون
هم چندان دیده نمی شود .درست است كه جنس كارخانه فوالد بیشتر مردانه است اما فارغ التحصیالن زیادی در زمینه متالورژی ،بازرگانی و ...از
قشرخواهران داریم،تصور می كنم به این قشر كم توجهی می شود و یا خودشان ،خودسانسوری می كنند .من این انتقاد را حدود 17یا 18سال پیش
مطرح كردم هنوز هم اثرات آن محسوس است .به اعتقاد من ماهنامه فوالد برای جذب مخاطب باید برنامه ریزی هدفمند داشته باشد ،این مشكل
ً
در زمان مدیریت من هم وجود داشت و هنوز هم كه بعضا مجله را مطالعه می كنم ،می بینم همچنان باقی است .جذابیت و نوآوری الزم در ماهنامه
كمتر مشاهده می شود،البته ارزش های آن را نادیده نمی گیرم.

محمود بزم آرا،مدیر روابط عمومی اسبق شرکت ملی فوالد ایران و سرپرست پیشین روابط عمومی ذوبآهن اصفهان :

انتشارات،موجب روشنی افکار ،امید آفرینی و همافزایی می شود
به خاطر دارم مسئوالن روابط عمومی استان های مختلف مانند كرمان ،بافق،یزد ،زیرآب مازندران و ...را دعوت میكردیم و خط مشی كلی
روابط عمومی شركت ملی فوالد را تشریح میكردیم و آن ها فعالیتهای خود را بر اساس توضیحات و دستورالعمل های روابط عمومی مركز
انجام می دادند.
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ً
با توجه به گستردگی كارها در ذوب آهن اصفهان،نیاز به ایجاد مجله در كارخانه كامال محسوس بود .كاركنان از بسیاری فعالیتها و روند تولید
كارخانه مانند انتصاب مدیران،مسائل فنی و تولید و  ...اطالعی نداشتند .به منظور اطالع رسانی به پرسنل ،طرح ایجاد مجله در روابط عمومی
مورد توجه قرار گرفت .از آقای پرویز رضایی برای هیات تحریریه دعوت كردیم،آقای كشوری زاده هم كارهای خطاطی را انجام میداد .در آن دوران
ماهنامه فوالد فعلی به صورت تک صفحه ای و دستی تنظیم و آماده می شد .با توزیع آن در بین كاركنان استقبال آن ها از این اقدام اطالع رسانی
بسیار مشهود بود .به اعتقاد بنده انتشارات،موجب روشنی افكار و عملكرد مناسب می شود و لذا دست انداركان این حرفه مقدس با قرار دادن
تخصص به عنوان اولین نقطه شروع كار ،می توانند نقش پررنگی در امید آفرینی و ایجاد روحیه هم افزایی ایجاد كنند.

حمید رضا قندی،مدیر روابط عمومی پیشین ذوب آهن اصفهان :

چاپ ماهنامه فوالد ،حکایت یک تاریخ است

عشق به كار،كیفیت،سرعت،دقت و شفافیت رمز ماندگاری مجله فوالد بود .در كل تیم مجله فوالد عاشقانه فعالیت می كرد و همواره تالش
داشت كیفیت،سرعت،دقت و شفافیت را در كلیه بخش های كار مورد توجه قرار دهد و این رمز ماندگاری مجله فوالد در آن سالیان به شمار
می رفت .بنده هم اكنون نیز به مطالعه ماهنامه فوالد به عنوان نشریه ای كه می توانم از آن آموزش ببینم ،می پردازم .پیشنهاد می كنم ماهنامه
فوالد به معرفی سازمان های تولید كننده فوالد و نشر تجربیات آنان بپردازد .به عنوان مثال فوالد مباركه تجربه خوبی روی مساله آب دارد و یا
فوالد خوزستان روی كنترل گرمایش  .همان طور كه می دانیم تجربه با مطالعات آكادمیک تفاوت دارد ،لذا انتقال این تجربیات می تواند بسیار
مثمر ثمر باشد  .بخشی از صفحات مجله می تواند به این مهم اختصاص یابد.
محمد حسن جوالزاده ،عضو هیات تحریه ماهنامه فوالد :

همدلی و هم افزایی برای انتشار ماهنامه فوالد
بنده از بنیانگذاران ماهنامه فوالد هستم ،قبل از شروع فعالیت در این ماهنامه به اتفاق چند نفر از مهندسین ذوب آهن اصفهان با امكانات
شخصی خودمان در سال  1358مجله متالورژی را راه اندازی كردیم و بعد از پنج شماره انتشار این مجله به دلیل محدودیت های مالی و
مشكالت دیگر متوقف شد .در سال  1368با محوریت روابط عمومی ذوب آهن اصفهان زمان (زنده یاد دردشتی) كمیته هیات تحریریه فوالد
تشكیل شد و با پشتیبانی این كمیته،تعداد شش شماره از این مجله به صورت نشریه داخلی ذوب آهن اصفهان به چاپ رسید .بنده همواره خودم
را یكی از اعضای اصلی خانواده ماهنامه فوالد می دانم و همكاری با این نشریه در طول بیش از  32سال برای اینجانب افتخار بزرگی است .در
طول این دوره هر چیزی كه یاد گرفتم و دانشی كسب كردم به صورت مكتوب و متناسب با مسئولیت كاری كه داشتم به همكاران محترم ذوب
آهن اصفهان و جامعه صنعت فوالد كشور منتقل و منعكس كردم.
محمد ابراهیم کشوری زاده،پیشگام ماهنامه فوالد :

انتشارت ذوب آهن اصفهان سراسر خاطره است
اولین شماره نشریه به مناسبت روز  ۲۳اسفند به چاپ رسید و برای اینكه چاپ مطلوب تری داشته باشد از دفتر سازمان یونسكو واقع در
اصفهان كمک خواسته شد و یک ماشین چاپ سیار به ذوب آهن واحد ساختمانی فرستادند .از چاپ اولین صفحه نشریه ،دستگاه خراب
شد و قادر به تعمیر آن نشدند ،مجبور شدیم از همان استنسیل استفاده كنیم .كانتین  ( 2سالن غذاخوری كاركنان ) را به صورت كارگاه چاپ
در آوردیم و چون شب ها غذا سرو نمیشد ،تا صبح بنده به تنهایی صفحات را در تیراژ  ۵۰۰نسخه چاپ می كردم و روز بعد ترتیب،صحافی
و توزیع شد .این شیوه انتشار برای من یک خاطره بیاد ماندنی است .در حال حاضر كه ماهنامه فوالد را می بینم،خوشحالم كه این مجله با
تكنولوژی روز و سرمایهگذاری به صورت مناسب و در شأن این واحد عظیم صنعتی چاپ میشود.
پرویز رضایی یگانه،معاون پیشین روابط عمومی ذوب آهن اصفهان :

تجربه روابط عمومی ذوب آهن در انتشارات ،زبانزد است

ً
رستم شاهنامه است
اعتقاد دارم از طریق نشریاتی چون ماهنامه فوالد باید افراد شاخص صنعت فوالد را شناساند .مثال هر آتشكار ،گویی یک ِ
كه به جنگ اژدها می رود .دهانه كوره بلند چون دهان اژدها باز است و در خروج ذوب ،آتشكار با نیزه مانندی در حال خارج كردن ذوب است.
شناساندن این دسته از افراد به تجربه كاركنان می افزاید .امروز عمر و تجربه ذوب آهن افزونتر شده است و به همین لحاظ ماهنامه فوالد هم از
لحاظ كیفی و چه كمی رشد یافته است اما هیچ وقت نباید احساس انتها وكمال بكنیم .همیشه باید خود را در گام اول بدانیم.
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حمید قانونی،معاون پیشین خرید ذوب آهن اصفهان و عضو اسبق هیات تحریریه ماهنامه فوالد :

ماهنامه فوالد،پا به پای توسعه ذوب آهن اصفهان انتشار یافت

سابقه  48ساله انتشار ماهنامه فوالد مزیت واال و ارزشمندی است زیرا استمرار در اطالع رسانی روابط عمومی ذوب آهن اصفهان را در ُبرهه
های زمانی مختلف نشان می دهد .بر خالف بعضی از امور كه جرقهای زده شد و بعد قطع شدند ،ماهنامه فوالد 48،سال پا به پای توسعه ذوب
آهن اصفهان انتشار یافت و متناسب با تكنولوژی در ابعاد مختلف پیشرفت كرد.
در پایان از كلیه دست اندركاران ماهنامه فوالد در طی دوره های زمانی مختلف تشكر و قدردانی می نمایم.

محمود تیمور پور ،مسئول اولیه اداره انتشارات و تبلیغات ذوب آهن اصفهان :
شعر زیر را به مناسبت نهم دی ماه سال  ، 1350روز بهره برداری آزمایشی از اولین محصول چدن كارخانه در همان روز سرودم و در نشریه آن زمان چاپ شد.

مام صنعت
پایان یک سیاه ،آغاز یک سپید
خلقی به انتظار
در جوش و در خروش،
در بیم و در امید،
آغاز یک طپش،
در راه یک جهش
یک لحظه بزرگ
خلقی به انتظار

دست دعا بلند
سرها به آسمان ِ ،
این مام صنعت است،
زائیده می شود
آری به سر رسید
پایانانتظار
آهن شكوفه كرد از كوره ی بلند
این َسنبل عظیم ،این مایه امید
ایران شود رها،

از قید قصه ها
و از بند غصه ها
« در سایه خدا »
ذوب آهنی كه بود،
یک قصه كهن
اینک حقیقتی است،
باور نكردنی  /زیرا كه گفته اند
آغاز یک سپید ،پایان یک سیاه.

سید کمیل طیبی ،سردبیر مجله مطالعات اقتصاد بینالملل دانشگاه اصفهان :

انتشارماهنامه فوالد ،با سالهای تاسیس ذوب آهن اصفهان برابری میکند

سابقه انتشار بلند مدت این ماهنامه ( 48سال)،نشان از ماندگاری و ثبات این نشریه وزین در پیادهسازی اهداف و اجرای وظایف
خود دارد ،عالوه بر این باید از طریق بكارگیری تجربههای گذشته و توجه به آینده در مسیر به روز بودن و جذب مخاطب بیشتر
حركت كند .در این زمینه تولید محتوا از همایشها و نمایشگاههای تخصصی مرتبط با صنعت فوالد در بخش های مختلف،
ارتباط با دانشگاهیان و فرهیختگان،گفتگو با نخبگان صنعت فوالد ،و كارشناسان در داخل و خارج از كشور نقش تعیینكنندهای
در ارتقاء كیفیت نشریه دارد .چه بسا تحوالتی كه امروزه در صنعت فوالد مشاهده میشود و خود را مدیون نشریاتی مانند ماهنامه
فوالد می داند .ماهنامه فوالد باید زبان بینالمللی خودش را تقویت كند و اخبار و تحلیلهای فوالد صنایع جهان را پوشش دهد.
ماهنامه فوالد با سال های تاسیس این شركت مادر صنعتی برابری می كند .نیاز است این ماهنامه ترازی بین تولید محتوا با
سبک های مختلف برقرار كند تا بتواند مباحث گوناگون صنعت فوالد جهان را پوشش دهد.
حجت االسالم و المسلمین رمضانعلی معتمدی،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان :

ماهنامه فوالد،کانون تبادل علمی و حرفه ای در سطح کشور است
ذوب آهن اصفهان با ظرفیت های بالقوه علمی،پژوهشی و مهندسی خود در صنعت فوالد از جایگاه ویژه ای در اصفهان و در صنعت
كشور برخوردار است .ماهنامه فوالد از انتشارات روابط عمومی این شركت مجله ای علمی،تخصصی است كه با شورای سیاست گذاری و
هیات تحریریه،متشكل از فرهیختگان و صاحب نظران علوم فنی و مهندسی با هدف معرفی صنعت فوالد و چالش ها و فرصت های آن به
تولید محتوا می پردازد.
اهداف و حوزه فعالیت ماهنامه فوالد،ایجاد كانونی برای تبادالت علمی،راهبردی و حرفه ای صنعت فوالد در استان و معرفی آن به كل كشور
است .انتشار این مجله با محتوای تخصصی كمک می كند طیفهای مختلف مخاطبان با رویكردهای صنعت فوالد،نتایج مطالعات،نقدها
و دیدگاههای صاحب نظران انجمن ها و سایر عالقمندان و ذینفعان حوزه صنعت بیشتر آشنا شوند .این رویكرد برای این شركت مادر صنعتی
قابل تقدیر است.
ً
لزوم حمایت از انتشارات ،توزیع و معرفی نشریات تخصصی كامال مشهود است و در این زمینه وزارت ارشاد می تواند نقش حمایتی داشته
باشد .این وزارتخانه با برپایی نمایشگاهی با موضوع نشریات علمی تخصصی می تواند به این موضوع ورود كند و نقش حمایتی اش را به صورت
پر رنگ تری برای تقویت این نشریات اعمال نماید.
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حسین علی توصیفیان،پیشگام ماهنامه فوالد :

تعامل همکاران درقسمت انتشارات یک سرمایه ارزشمند بود

تعامل بسیار خوبی بین همكاران در بخش های مختلف انتشارات وجود داشت كه سرمایه ارزشمندی برای كارها محسوب می شد .زمانی كه
مجله فوالد به كارخانه می رسید از طریق پست شركت و همچنین به صورت دستی توزیع می شد و تالش بر این بود كه عالقمندان در بخش
های مختلف كارخانه بتوانند مطالب فوالد را بخوانند .دیدگاه مسئوالن وقت كارخانه نسبت به این مجله به دلیل تخصصی و كاربردی بودن آن
ً
بسیار خوب بود .بیشتر كارشناسان كارخانه و معادن وابسته به شركت ملی ذوب آهن هم مطالب خودشان را ارسال می كردند .بعضا مطالبی هم
برش داده می شد و در تابلوی اعالنات قرار می گرفت .دلیل ماندگاری این مجله معتبر كه  ۴۸سال از انتشارات آن می گذرد،همین اقبال مدیران
شركت ملی ذوب آهن ایران و بعد از آن شركت ملی فوالد ،ایمیدرو و سازمان های مرتبط است كه همكاری بسیار خوبی با فوالد داشته و دارند.
علیرضا بختیاری ،بنیانگذار گروه رسانه ای دنیای اقتصاد و مدیر اسبق روابط عمومی ذوب آهن اصفهان :

برند سازمان با رسانه ساخته میشود

در سال ،1372به عنوان رئیس دفتر پیگیری ارتباطات مدیرعامل (مهندس احمد صادقی) مشغول به كار شدم .در این دوران  ،متوجه شدم كه در
ذوب آهن رسانه ای وجود ندارد .ماهنامه ای به نام فوالد بود كه به صورت گاهنامه منتشر می شد .من به مهندس صادقی پیشنهاد دادم ذوب آهن یک
دانشگاه محسوب می شود و بسیاری از مدیران كشور مدتی در این كارخانه حضور داشتند و لذا اینجا یک پایگاه تربیت مدیر محسوب می شود،بنابراین
به مجله فاخری نیاز داریم كه بحث های علمی،آكادمیک و همچنین بازار فوالد و محصوالت را پوشش دهد .از آن جا بود كه ایشان مرا به عنوان
مدیرمسئول ماهنامه فوالد معرفی كردند .از طریق اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی مجوز ماهنامه فوالد در حدود هفت ماه گرفته شد و انتشار مرتب
این ماهنامه از سال  1373آغاز گردید .بخشی از تیم تحریریه از صاحب نظران و عالقمندان به نویسندگی در ذوب آهن(مهندس جوالزاده،مهندس
مهیاری و آقای بلوچستانی) و افرادی هم از بیرون شركت برگزیده شدند و هیأت تحریریه قابل قبولی شكل گرفت .همه تالش من و دوستان آن بود كه
فرم مجله زیبا و مناسب باشد و در كنار آن،تولید محتوای جذابی برای مخاطبان گردآوری كنیم .بنابراین هیأت تحریریه متناسب با محتوا برای مخاطبان
ایجاد شد و جلسات آن بدون وقفه به صورت هفتگی برگزار می شد .در آن دوران كمتر رقیبی در كشور برای ماهنامه فوالد وجود داشت .در دنیای امروز
برای انتشار نظریات علمی،مجراها و زیرساخت های بسیاری وجود دارد .آیا فكر كرده اید مجله فوالد اگرامروز در قالب سایت اختصاصی منتشر شود
بهتر است یا نه؟ باالخره بخشی از هزینه و وقت شما صرف كاغذ و چاپ می شود .شاید اگر به دنبال محتوا در قالب یک سایت اختصاصی بروید كارتان
مفید تر باشد .یک ماه،زمان بسیار طوالنی برای انتشار یک مجله صنعتی است كه قصد دارد تولید محتوای تحلیلی هم داشته باشد .بنابراین نیاز است
بیشتر به مباحث علمی پرداخته شود .من فكر می كنم رویكرد اجتماعی و یا فرهنگی مجله فوالد ،برای امروز مفهومی ندارد و رویكرد علمی هم به شرط
تعریف مخاطب،می تواند مثمرثمر باشد.
بهرامجعفرپور،

ماهنامه فوالد کارنامه علمی ذوب آهن
ماهنامهفوالددرراستایگسترشدانشمتالورژیوبهمنظورانتشارپژوهشهایاساتید،محققانومتخصصینصنعتفوالدكشوروكاربردینمودن
دستاوردهای علم در صنعت از سال های آغازین تاسیس ذوب آهن ایجاد شد و در طول49سال گذشته به حیات مستمر خود ادامه داده است .خطایی رایج
در بعضی از اذهان است كه سابقه ماهنامه فوالد را به سال  (1373سال دریافت مجوز نشر از اداره ارشاد اسالمی ) ارجاع می دهد .نگاهی به تاریخچه این
مجله نشان می دهد كه عقبه ای  49ساله پشتوانه آن است  .كهن ترین شماره مجله فوالد كه در آرشیو روابط عمومی موجود است ،شماره چهارم از سال
 1354است .عنوان مجله پوالد ایران است وذیل عنوان پوالد ،عبارت ماهانه قید شده است .البته مجله به صورت گاهنامه منتشر می شده است  .عبارت سال
چهارم در شناسنامه مجله  ،گویای آن است كه اولین شماره در سال 1351منتشر شده است .پس از انقالب اسالمی مجله همچنان به صورت گاهنامه به
انتشار خود ادامه داده است .در سال 1371جریان جدید مبتنی بر تقویت مجله فوالد وانتشار مرتب آن از طرف معاونت نیروی انسانی وقت مهندس شاهرخ
شهنازی در دستور كار روابط عمومی قرار می گیرد .مجله مجوز الزم را از اداره ارشاد نداشت ،اما به هر حال هفت شماره مجله رابا كیفیتی متفاوت از قبل،
از آب در آوردیم و روند دریافت مجوز را نیز به موازات آن پیگیری كردیم .اما باالخره یقه مان را گرفتند و ُمهر قرمز بر جریده فوالد زدند و نشریه برای چند
ماهی در محاق خاموشی رفت .در وقفه انتشار ماهنامه فوالد ،اتفاقی خجسته رخ داد و از دل این خاموشی چند ماهه ،هفته نامه آتشكار زاده شد  .اكنون
خرسندم كه آن طرح اولیه كه پروردم و مجری آن نیز شدم و در طول این سالیان دستی بر آتش آن داشته ام ،امروز به عنوان بولتن داخلی شركت در كیفیتی
افزون به حركت خود ادامه می دهد .پس از راه اندازی آتشكار باالخره پیگیری های الزم جهت كسب مجوز ماهنامه فوالد ،به بار نشست و مجوز انتشار در
تاریخ  1373/6/26صادر شد .مجله تحت عنوان دوره جدید در اسفند  1373با ثبت شماره 1بر پیشانی آن چاپ می شود  (.درج شماره  1به خاطر رعایت
قوانین اداره ارشاد لحاظ شده است و این همان موضوعی است كه موجب آن خطای تاریخی در سابقه مجله شده است .مهندس محمد حسن جوالزاده
از پركارترین نویسندگان و مترجمان مقاالت فنی و مهندسی در این دوران وسایر دوران هاست و نام و دانش بلند او با محتوای مجله عجین است  .مجموعه
شرایط به گونه ای پیش رفت كه در نظر بسیاری دهه هفتاد ،سال های طالیی ماهنامه فوالد خوانده شد .نشریه ای كه كمترین رقیب را در صحنه مطبوعات
صنعتی كشور داشت و به روز و مرتب منتشر می شد .
ازعموم این عزیزان و سایر كسانی كه نامشان در حافظه تاریخی مجله محفوظ و نیكوست ،و یاری رسان من در طی 28سال مسئولیت دبیر اجرایی نشریه
بودند ،سپاسگزاری می كنم  .در گذر از این سال ها ،ماهنامه فوالد تجربیات زیادی را از سر گذرانده است  .ماهنامه فوالد به مثابه سایر مجالت ،یک موجود
ارگانیک زنده است .شناسه هایی كه این كالبد از خود بروز می دهد ،نشانگانی برای باز كردن روزنه های رشد اوست و محملی است تا بتوانیم تعالی را بر اساس
رویكرد شخصیتی اش از زاویه ای كه برای او سودمند است نثار كنیم .پتانسیل بالقوه به گونه ای هست كه به عنوان یک مرجع تحقیقی در زمینه صنعت
فوالد می تواند ببالد وتشنگان را سیراب سازد  .برای علیرضا امیری به عنوان معاصر ترین مدیر مسئول مجله در راهی كه پیش روی دارد توفیق ،می طلبم .
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در گفت و گو با مهندس داریوش شهیدی
پیشکسوت ذوب آهنی مطرح شد:

از � پ�یروزی ا� ن ق
�الب اسالمی � تا روزهای �بم�باران،

ف
اص�هان
� تلخ و ش�یر�ینی های کار در ذوب آهن

● در سال  1324در محله «مارنان» خیابان خاقانی فعلی اصفهان متولد شد .دوران دبستان خود را در محله
سنگ تراشان در مدرسه پیشوا پشت سر گذاشت که دانش آموزان مسلمان و مسیحی در کنار یکدیگر درس
می خواندند .دوره  3ساله اول دبیرستان را در شاه عباس خیابان نظر و سه سال آخر را در دبیرستان «ادب»
که از دبیرستان های شناخته شده آن وقت در اصفهان بود به پایان رساند .در سال  1343موفق به دریافت
مدرک دیپلم از دبیرستان ادب شد و در کنکور در رشته مهندسی برق گرایش الکترونیک در دانشگاه پلیتکنیک
تهران پذیرفته و در همان دانشگاه موفق به اخذ مدرک فوق لیسانس شد .پس از فارغ التحصیلی ابتدا به عنوان
دوره سربازی راهی ذوب آهن شد و اما پس از آن به استخدام این شرکت درآمد .او کسی نیست جز داریوش
شهیدی که از چهره های پیشکسوت مجموعه ذوب آهن اصفهان است .در ادامه مشروح گفت و گو با وی را
می خوانید:
▪ در ابتدا بفرمایید فعالیت در شرکت ذوب آهن را از چه سالی
آغاز کردید؟
در سال آبان  1347پس از فارغ التحصیلی در رشته مهندسی برق از
دانشگاه امیركبیر به صورت مامور استخدام شركت ذوب آهن اصفهان شدم.
با توجه به اینكه اصفهانی هستم و خانواده ساكن این شهر بودند ،كار در
ذوبآهن برای من موقعیت مناسبی بود.

48

شماره  269شهریور 1400

Esfahan Steel Company

▪ چطور از رشته برق به صنعت فوالد آمدید؟
در ابتدای استخدام ذوب آهن در واحد مرتبط با رشته تحصیلی ام مشغول
بكار شدم ،یعنی ابتدا در بخش مخابرات ،سپس در قسمت برق و نیرو فعالیت
داشتم  .پس از آن در نیروگاه برق به عنوان مهندس سیستم های حفاظت
برق مشغول بكار شدم و بعد از آن رییس كارگاه برق شدم و آخرین سمت بنده
مسئول نیروگاه مركزی بود .اما با پیروزی انقالب اسالمی ایران اولین سمت
بنده در مجموعه ذوب آهن رییس كمپلكس مونتاژ برق بود و سپس عضو
هیات مدیره و بعد از آن قائم مقام مدیر عامل و در نهایت به مدت  7سال
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان بودم.
▪ در چه سالی از ذوب آهن بازنشسته شدید؟
تا سال  1370در ذوب آهن مشغول بكار بودم ،اما پس از تغییراتی كه در
مدیریت رخ داد به صورت مامور به شركت ملی گاز رفتم و  5سال به عنوان
معاونت برنامه ریزی و عضو هیات مدیره در این شركت مشغول به فعالیت بودم.
در سال  1375به شركت خدمات مهندسی برق رفتم كه از شركت های تابع
وزارت نیرو بود به عنوان عضو هیات مدیره و معاونت برنامه ریزی فعال بودم اما
در همان زمان با توجه به اینكه به صورت مامور در شركت های یاد شده فعالیت
داشتم ،پس از  33سال فعالیت از ذوب آهن بازنشسته و در مشانیر (شركت
خدمات مهندسی برق) به صورت خرید خدمتی كار خود را تا پایان سال 1393
ادامه دادم و دوران خدمت بنده در این سال به پایان رسید.
▪ بهترین خاطره شما از دوران فعالیت در ذوب آهن اصفهان
چیست؟
بهترین خاطره من وقوع انقالب اسالمی بود كه در ذوب آهن حضور
داشتم .پس از پیروزی انقالب اسالمی تغییر و تحوالت خوبی در شركت
صورت گرفت و كاركنان با روحیه بسیار خوبی مشغول به فعالیت بودند .در واقع
ذوق و شوق كاركنان برای پیشرفت كارها مثال زدنی است .پس از آن در طول
خدمتم در ذوب آهن شاید تالش همكاران برای افزایش تولید در كارخانه جزو
بهترین اتفاقاتی بود كه در ذهن دارم.
▪ مهمترین تصمیمی که در دوران مدیرعاملی اتخاذ کردید ،چه
بود؟
مهمترین تصمیم در آن زمان موضوع ریخته گری های طرح توسعه بود زیرا
با اشكاالت فنی همراه بود همكاران و شركت های روسی مرتبط با مجموعه
موفق به رفع این اشكاالت نشدند .به همین دلیل تصمیم بر آن شد ریختهگری
مناسب را انتخاب كنیم اما برای واردات از برخی كشورها با محدودیت همراه
بودیم برخی كشورهای دیگر به دنبال سواستفاده از شرایط بودند تا با قیمت
باالیی كار انجام شود .در نهایت پس از دو ماه بررسی مدیر طرح و برنامه وقت
را به كارخانه های ساخته شده توسط شركت دانیلی فرستادیم تا بازدید داشته
باشند ،سپس با حمایت دولت دستگاه های ریخته گری خریداری و گلوگاه
تولید نیز برطرف شد 2 .ماه پس از نصب ریخته گری های جدید به ظرفیت
اسمی دست پیدا كردیم.
▪ در میان خاطرات ،تلخ ترین خاطره مربوط به چه موضوعی
است؟
متاسفانه تلخ ترین خاطرات به زمان جنگ بر می گردد زیرا كارخانه دو
بار مورد بمباران قرار گرفت كه برخی همكاران مجروح و برخی شهید شدند.
همچنین برخی همكاران ما با حضور در جبهه ها به شهادت رسیدند كه شاید

باپیشگامان ذوبآهناصفهان

این موارد از تلخ ترین خاطرات سال های حضور در ذوب آهن باشد.
▪ در حال حاضر با توجه به شرایط تحریم و توسعه صنعت
فوالد ،جایگاه ذوب آهن را در این صنعت و اقتصاد چطور ارزیابی
می کنید؟
خوشبختانه ذوب آهن در جایگاه خوبی قرار دارد .در بازدیدی كه  2سال
پیش از ذوب آهن داشتم و در دیدار با مهندس یزدی زاده بسیار به شرایط
ذوبآهن خوش بین هستم .ایشان با درک درست از مسئولیتی كه بر عهده
دارند مدیری قوی هستند و خوشحال هستم كه چنین فردی مدیریت مجموعه
ذوب آهن را بر عهده دارد .اخبار منتشره از این مجموعه هم حاكی از پیشرفت
های متعدد و تولیدات جدید در سبد محصوالت است .در واقع با تغییرات ایجاد
شده در مجموعه شاهد اتفاقات خوب هستیم  .ذوب آهن از ابتدا نه تنها یک

صنعت تاثیر گذار در كشور بود بلكه یک مجموعه بزرگ از نیروی انسانی تربیت
كرده است كه هركدام اگر به دالیلی از ذوب آهن راهی مجموعه دیگر شدند
به عنوان فردی شاخص شناخته می شوند .جالب است بدانید وقتی بنده از
ذوب آهن به شركت ملی گاز رفتم در هیات مدیره مجموعه از هفت نفر  3نفر
افرادی بودند كه پیش تر در ذوب آهن مشغول بكار بودند از جمله مهندس
صالحی فروز كه مدیر عامل و رییس هیات مدیره شركت ملی گاز شده بودند و
مهندس موسویانی كه وزیر معادن و فلزات وقت بودند .ذوب آهن اصفهان از
آغاز پرورش دهنده نیروهای فنی زیادی در كشور بود.
▪ و کالم آخر...
ذوب آهن اصفهان از زمان تاسیس ،عالوه بر انجام رسالت اصلی خود،
همواره پرورش دهنده قوی ترین مدیران ،متخصصان و نیروهای فنی برای
صنایع مختلف كشور بوده است.
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چالشهای تأمین و مصرف

▪ تهیه و تنظیم:
مهندس محمد حسن جوالزاده

عضو هیئت مدیره انجمن آهن و فوالد ایران

قراضه فوالد جهان در سال 2020

مقدمه
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تولید و مصرف قراضه در صنایع فوالد

استفاده از قراضههای فوالدی در تولید فوالد خام یکی از شاخصهای مهم پایداری صنایع فوالد جهان

در صنایع فوالد  3نوع قراضه فوالدی تحت

به شمار میآید .از مزایای اصلی بکارگیری قراضه فوالد در تولید فوالد ،کاهش چشمگیر میزان مصرف

عنوان درون کارگاهی ،پائین دستی و جمع آوری

انرژی ویژه و انتشار ویژه گاز گلخانه-ای  CO2است .منافع تولید فوالد با شارژ صد در صد قراضه فوالد در

شده مورد استفاده قرار می گیرد .در جدول ()1

مقایسه با تولید فوالد از سنگ آهن را میتوان به شرح ذیل خالصه کرد.

کالسه بندی قراضه فوالدی بنه نمایش درآمده

• مصرف آب به میزان  40درصد کاهش مییابد.

است.آمارهای سال  2020نشان میدهد که بازار

• آلودگی هوا به میزان  85درصد کاهش پیدا میکند.

قراضه فوالد تحت تأثیر رکوردهای جدید تولید

• میزان مصرف انرژی 75 ،درصد کاهش مییابد.

فوالد خام جهان قرار گرفته است .بعد از بحران

• مصرف کربن به میزان  95درصد کاهش مییابد.
ً
ضمنا استفاده از قراضه در تولید فوالد منجر به صرفه جویی منابع طبیعی میگردد .بازای هرتن فوالد

اقتصادی سال  2009و بهبود شرایط تولید فوالد
طی سالهای  2018 - 2010میزان تولید فوالد

تولیدی  1300کیلوگرم سنگ آهن 700 ،کیلوگرم ذغال سنگ و  120کیلوگرم سنگ آهك( 60کیلوگرم

خام دنیا در سال  2020به سطح  1877میلیون تن

آهک) دست نخورده باقی میماند .شایان ذکر است امروزه بیش از  34.6درصد فوالد خام جهان با قراضه

رسید .میزان تولید فوالد خام جهان در سال 2020

فوالدی بدست میآید .در کشور ایران بدلیل عدم دسترسی به قراضه فوالدی کافی در کورههای قوس

نسبت به سال  2019به میزان  0.1درصد افزایش

الکتریکی ،آهن اسفنجی جایگزین قراضه فوالدی میشود .شایان ذکر است در سال  ،2020ایران از نظر

یافته است .به غیر از ایران در کلیه کشورهای

تولید آهن اسفنجی بر پایه گاز طبیعی با تولید بیش از  31.5میلیون تن در جهان در رده اول ایستاده

تولیدکننده اصلی فوالد ،نرخ افزایش تولید تک

است .در سال گذشته در شرکت فوالد آرسلور میتال(دومین شرکت بزرگ تولید کننده فوالد جهان) 22.3 ،

رقمی بوده است .در سال پیشین باالترین نرخ

میلیون تن قراضه فوالد بازیافت شده است لذا از انتشار  28.94میلیون تن گاز  CO2جلو گیری گردیده

افزایش تولید را کشور ازبکستان با  42.6درصد

است .میزان مصرف قراضه فوالد شرکت NLMKروسیه  2.2میلیون تن گزارش شده است.

داشته است .افزایش تولید آسیا( )%1.5و ایران
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()%14.7ناشی از تقاضای زیاد به محصوالت

فوالد خام اتحادیه اروپا ( ،)28چین و آمریکا به

فوالدی بوده است .با نگاهی به وضیعت کشورهای

ترتیب  9.2 ،42.4و  70.6درصد بوده است.

اصلی مصرف کننده قراضه فوالد ،آمارهای انجمن

سهم فرآیند کوره قوس الکترکی در تولید فوالد

آهن و فوالد بین المللی تأیید مینماید که میزان

خام کشورهای ژاپن ،کره جنوبی و روسیه نیز به

تولید فوالد خام کشور چین در سال ،2020

ترتیب  31 ،25.4و  32.1درصد گزارش شده

با افزایش 5.2درصد نسبت به سال  2019به

است .سهم فرآیند تولید کوره قوس الکتریکی در

 1064.8میلیون تن رسیده است .در حالیکه

تولید فوالد خام ترکیه  69.2درصد به ثبت رسیده

سهم این کشور در تولید فوالد خام جهان از 53.3

است .در جداول ( )3تا ( )10روند تولید فوالد،

درصد در سال  2019به  56.7درصد در سال

میزان مصرف قراضه فوالدی و سهم فرآیندهای

 2020افزایش یافته است .در شکل( )1روند تولید

تولید فوالدسازی در اتحادیه اروپا ( ،)28کشورهای

فوالد خام جهان وسهم کشور چین در این تولید

چین ،آمریکا ،ژاپن ،کره جنوبی ،روسیه  ،ترکیه و

مشاهده میگردد.

کانادا نشان داده شده است.

میزان تولید فوالد خام کشور ژاپن با 16.2درصد

دلیل اصلی مصرف باالی قراضه در اتحادیه

کاهش نسبت به سال قبل به  83.2میلیون تن

اروپا  ،آمریکا و ترکیه ،رشد تولید فوالد درکوره های

رسیده است .در اتحادیه اروپا با11.6درصد کاهش
 ،تولید فوالد خام به  139.1میلیون تن رسیده
و در کشور هند نیز با 10درصد کاهش 100.2 ،
میلیون تن فوالد خام حاصل شده است .در سال
قبل در اتحادیه اروپا ( 77.539 )28میلیون تن
قراضه فوالدی مصرف  ،شده است .در جدول()2
روند مصرف ،صادرات و واردات قراضه اتحادیه اروپا
به نمایش درآمده است.
میزان تولید فوالد خام کشورهای روسیه و ترکیه
به ترتیب  73.2و  35.8میلیون تن به ثبت رسیده
است .میزان رشد تولید فوالد کشور روسیه نسبت به
سال  2019به ترتیب  1.7درصد بوده است .طبق
برآوردهای کلی ،میزان مصرف قراضه در صنایع
فوالد جهان در سال گذشته 650میلیون تن بوده
است که نسبت به سال  2.4 ،2019درصد کاهش
یافته است .میزان مصرف قراضه در اتحادیه اروپا،
آمریکا و چین به ترتیب  50.7،77.539و220.3
میلیون تن گزارش شده است .نرخ مصرف قراضه
درکشورهای آمریکا وچین در مقایسه با سال 2019
به ترتیب 15.2-و 2+درصد گزارش شده است .در
شرکت  NUCORآمریکا در سال گذشته بیش از
 20میلیون تن قراضه فوالدی در کوره های قوس
الکتریکی به مصرف رسیده است .شرکت Steel
 Dynamicsآمریکا نیز  11میلیون تن قراضه در
کوره های قوی الکتریکی به مصرف رسانده است.
میزان مصرف قراضه فوالدی در فوالدسازی های
ژاپن  29.179میلیون تن بوده است .در سال
گذشته سهم فرآیند کوره قوس الکترکی در تولید
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قوس الکتریکی با شارژ  100درصد قراضه فوالدی
میباشد .در سال گذشته میزان تولید فوالد خام
جهان به روش کوره قوس الکتریکی  493میلیون
تن ( 26.3درصد کل فوالد خام جهان) به ثبت
رسیده است .سهم فرآیند تولید فوالد خام جهان
به روش کنورتور اکسیژنی نیز  1373میلیون تن
( 73.2درصد) گزارش شده است .روند تولید
فوالد جهان به روش کوره قوس الکتریکی و کنورتور
اکسیژنی به ترتیب در جدول ( )11مشاهده
میگردد .کل مواد آهندار ورودی فوالدسازی
های جهان بالغ بر  2.15میلیارد تن برآورد شده
است .مطابق آمارهای ارائه شده در سال 2020
میزان مصرف قراضه در فوالدسازیهای کشور
چین 207 ،کیلوگرم بر تن بوده است .در حالیکه
در سال  2019این نرخ 217 ،کیلوگرم بر تن
ً
گزارش شده است .ضمنا در کشورهای ژاپن  ،کره
جنوبی و روسیه مصرف قراضه کاهش یافته است.
میزان مصرف قراضه و رشد منفی آن در کشورهای
یاد شده به ترتیب  13.4( 29.179درصد) و
 9.7( 25.831درصد) 0.8( 29.929 ،درصد)
میلیون تن به ثبت رسیده است .میزان مصرف
قراضه کشور ترکیه  30.0.77میلیون تن بوده
است که  7.59میلیون تن قراضه آن از داخل
تأمین شده است .در جدول ()12روند مصرف
قراضه فوالد داخلی و خارجی در فوالدسازی های
کشور ترکیه مشاهده می شود .سهم قراضه فوالد
در تولید فوالد خام کشور ترکیه 84.1 ،درصد بوده
است .در حالیکه میانگین نرخ دنیا 34.6 ،درصد
برآورد شده است .میزان مصرف قراضه فوالدی
ایران در سال قبل  6میلیون تن برآورد شده است.
کشور چین در سال قبل ( %33.9معادل220.3
میلیون تن) کل قراضه فوالدی جهان را در
فوالدسازی های خویش به مصرف رسانده است.
استفاده وسیع از فرآیند ریخته گری مداوم و
فرآیند ریخته گری فوالد شبیه به محصول نهایی،
رشد مصرف قراضه داخل کارگاهی را کمتر کرده
است .از طرف دیگر میزان افزایش تولید چدن
مذاب نسبت به فوالد خام جهان کمتر بوده است.
میزان مصرف قراضه برای واحدهای ریخته گری
قطعات چدن و فوالد 61.98 ،درصد ( 69.9
میلیون تن) برآورد شده است .امروزه فرآوری بهینه
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سازی قراضه در تولید فوالدهای با کیفیت مطلوب
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شده میزان قراضه فوالدی خریداری شده 43.3 ،

اهمیت زیادی پیدا کرده است (استفاده از دستگاه
ً
شیریدر) .شایان ذکر است اخیرا در ایران نیز یك

میلیون تن برآورد شده است .در جدول( )13میزان

واحد شیریدر در شهرضا نصب و مورد بهره برداری

مصرف قراضه فوالدی در تولید قطعات ریخته

قرار گرفته است .از طرف دیگر در شرکت گروه ملی

گری فوالد وچدن طی سال های 2019 -2010

صنعتی فوالد یک شریدر قدیمی مورد بازسازی قرار

مشاهده میگردد.

گرفته است.
در این مطالعه میزان مصرف قراضه در تولید

صادرات و واردات قراضه فوالدی

قطعات ریخته گری فوالد وچدن (از جمله چدن

تحوالت پیش آمده در سال  2020در صنلیع

مالیبل) نیز محاسبه شده است .برای سال 2019

فوالد جهان نسبت به سال  2019منجر به تغییرات

قراضه فوالد مصرفی در این رشته 69.9 ،میلیون

در تجارت قراضه و نوع قراضه مصرف شده است.

تن برای تولید  85.6میلیون تن قطعات ریخته

صادرات قراضه فوالد به سمت هند و کره جنوبی

گری فوالد و چدن (مالیبل) بوده است .در سال یاد

کاهش یافته و در مقابل به سمت ترکیه در حد
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چشمگیری افزایش پیدا کرده است .کشور کره

وارد کرده است .واردات قراضه کشور تایوان با 2.6

اروپا نیز با 2.1درصد کاهش به  2.866میلیون

جنوبی با  4.398میلیون تن (32.3درصد

درصد رشد  3.616 ،میلیون تن بوده است .میزان

تن رسیده است .در جدول( )14صادر کنندگان

کاهش) و واردات قراضه کشور هند نیز با 23.7

واردات قراضه کشور اندونزی با  % 45.7کاهش،

اصلی قراضه فوالد جهان درسال 2020مشاهده

درصد کاهش به  5.383میلیون تن رسیده است.

 1.42میلیون تن گزارش شده است .کشور

میگردد .در جدول( )15نیز واردکنندگان اصلی

میزان واردات قراضه فوالدی کشور جمهوری ترکیه

ویتنام در سال قبل 5.85میلیون تن قزاضه وارد

قراضه فوالد دنیا در سال گذشته ارائه شده است.

در سال پیشین  22.435میلیون تن( %19رشد)

کرده است.در شکل ()2روند تولید فوالد و واردات

صادرات قراضه کشور ژاپن با  22.6درصد

به ارزش  6.253میلیارد دالر بوده است .این

قراضه فوالد کشور ویتنام دیده می شود .کشورهای

افزایش به  9.387میلیون تن رسیده است.

کشور عنوان بزرگترین وارد کننده قراضه جهان را

کانادا و مکزیک نیز به ترتیب با  -51.6و +43.4

صادرات قراضه ژاپن به کره جنوبی با  24.5درصد

برای سال  2020نیز حفظ کرده است.کشور آلمان

درصدتغییرات  1.031،و  2.126میلیون تن

کاهش  2.965میلیون تن بوده است .کل ده

در سال  7.029 ، 2020میلیون تن قراضه به

قراضه فوالدی واردات داشتند .میزان واردات قراضه

است .صادرات قراضه کشور آمریکا نیز با  4.6درصد

کشورهای اتحادیه اروپا صادر کرده است .اسپانیا

کشور آمریکا نیز به  4.512میلیون تن()%5.7+

کاهش 16.874 ،میلیون تن به ثبت رسیده است.

در سال پیشین  3.3میلیون تن قراضه فوالدی

اعالم شده است .میزان واردات قراضه اتحادیه

جدول( )16نشانگر روند صادرات قراضه کشور
شماره 269
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مناطق مختلف دنیا با رشد  4درصد رشد به باالی
 22.627میلیون تن رسیده است .ترکیه بیشترین
خرید قراضه فوالدی را به میزان 14.055میلیون
تن (با  17.5درصد رشد نسبت به سال )2019
از اتحادیه اروپا ( )28کرده است .میزان صادرات
قراضه ناحیه اتحادیه اروپا ( )28به کشور مصر
و هند به ترتیب  1.942و  1.265میلیون تن
بوده است .نرخ تغییرات صادرات به کشورهای
یاد شده به ترتیب با کاهش 3.6و 33درصد بوده
است .صادرات قراضه ناحیه اتحادیه اروپا به کشور
پاکستان با  18.3درصد رشد 1.943 ،میلیون
تن به ثبت رسیده است .میزان واردات و سادرات
قراضه آلمان در سال گذشته به ترتیب  3.8و 7.7
میلیون تن بوده است .میزان واردات و سادرات
قراضه فرانسه در سال قبل به ترتیب  1.5و 6.1
میلیون تن به ثبت رسیده است .واردات خالص
قراضه فوالدی کشور اینالیا در سال پیشین 4.5
میلیون تن گزارش شده است .میزان صادرات
قراضه کشور روسیه در سال  2020با  15.3درصد
کاهش  4.728 ،میلیون تن ثبت شده است .نکته
جالب توجه این است که صادرکنندگان اصلی
فوالد قراضه ،آمریکا و اتحادیه اروپا ( )28به ترتیب
با  12.362و  19.751میلیون تن ،بیشترین
صادرات خالص قراضه جهان را داشته اند .میزان
صادرات خالص قراضه فوالد کشورهای انگلستان و
هلند به ترتیب  6.4و  2.7میلیون تن برآورد شده
است .در شکل( )3میزان صادرات و واردات قراضه
فوالدی کشورهای پیشتاز جهان در سال 2020
دیده می شود .تجارت داخلی قراضه فوالد اتحادیه
اروپا  27.054میلیون تن گزارش شده است .در
شکل( )4نیز روند تجارت قراضه فوالدی جهان و
سهم تجارت داخلی قراضه فوالدی اتحادیه اروپا
( )28به نمایش درآمده است.
نرخ های سال  2020نشان میدهد که
قیمت صادرات قراضه آمریکا و اتحادیه اروپا ()28
نوسانات زیادی داشته است .لذا قراضه فوالد
آمریکا در سال های اخیر می باشد .میزان صادرات
قراضه کشور آمریکا به تایوان با 15.2درصد
کاهش 1.596 ،میلیون تن اعالم شده است.
صادرات قراضه کشور آمریکا به ترکیه با  3درصد
افزایش به  4.032میلیون تن رسیده است .با در
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نظر گرفتن صادرات قراضه کشور کانادا (4.512
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میلیون تن با  3.2درصد رشد) کل صادرات قراضه بعنوان یك مواد اولیه صنایع فوالد در تجارت بین
ناحیه شمال آمریکا در سال  2020بیش از  22.1المللی نقش و اهمیت زیادی پیدا کرده است .در

میلیون تن بوده است .همانند سالهای گذشته اشکال( )5و ( )6قیمت صادراتی قراضه آمریکا
کشور آمریکا عنوان بزرگترین صادر کننده قراضه (فوب) و اتحادیه اروپا ( )CFRبه ترکیه بر حسب

فوالد جهان را حفظ کرده است.میزان صادرات دالر بر تن مشاهده می-شود .در شکل( )7روند
قراضه اتحادیه اروپا ( )28در سال گذشته  ،به تغییر قیمت داخلی قراضه سنگین آمریکا از نظر

Scientific-Cultural-Social Magazine
Esfahan Steel Company

روند تأمین قراضه فوالد در مناطق مختلف جهان
از نظر می گذرد .کشور های بلغارستان ،یونان،
لوکزامبورگ ،پرنغال و اسلونی فوالد خام خودشان
را در کوره قوس الکتریگی با شارژ %100قراضه
فوالدی تولید می کنند(تولید بر پایه قراضه) لذا
تأمین و خرید قراضه فوالدی در این کشورها از
اهمیت باالیی بر خوردار می باشد.
نتیجه گیری
• بررسی های انجام شده نشان میدهد که
در طول  13سال گذشته میزان مصرف قراضه در
صنایع فوالد جهان بین  440و  666.4میلیون تن
بوده است.در حالیکه برای سال 2013و  2019در
صنایع ریخته گری قطعات فوالد و چدن این نرخ به
ترتیب  71.8و  69.9میلیون تن بوده است.
• در سال گذشته در دنیا جهت تولید 1878
میلیون تن فوالد خام 2150 ،میلیون تن مواد
آهندار از جمله  650میلیون تن قراضه فوالدی به
مصرف رسیده است.
• با استفتده از  650میلیون تن قراضه فوالدی
در فوالدسازی های جهان ،از انتشار  980میلیون
تن گاز  CO2جلوگیری شده است.
• در جهان بیشترین مصرف قراضه فوالدی
راکشور چین با  220.3میلیون تن اتجام داده
است.
• در صادرات فرا دریایی  ،کیفیت قراضه فوالد
نقش اول را ایفا می کند .لذا استفاده ازفن آوری
فرآوری قراضه (مثل شیریدر) جهت باال بردن
کیفیت قراضه روز به روز بیشتر میشود.
• حجم عظیم تجارت قراضه فوالد جهان در سال
گذشته بیانگر آن است که به یك بازار مواد اولیه آزاد
نیاز مبرم می-باشد .کل حجم تجارت قراضه دنیا
در سال قبل  99.3میلیون تن برآورد شده است.
• در سال  2020قیمت صادراتی قراضه فوالدی
در نوسانات بوده است.
• توسعه های بازار در سال 2020نشانگر
می گذرد .درشکل( )8نیز روند تغییر قیمت قراضه

استرالیا ،هنگ کنگ و برزیل برای سال 2020

فوالدی درکشور آلمان برحسب یورو بر تن نشان

داده شده است .شکل()9روند تولید فوالد  ،مصرف

داده شده است .در جداول( )17تا ( )24نیز به

قراضه کشور چین را نشان می دهد .پیش بینی می

ترتیب آنالیز صادرات قراضه فوالدی کشورهای

شود میزان مصرف قراضه جهان در سال 2050

آمریکا ،اتحادیه اروپا( ،)28ژاپن ،کانادا ،روسیه،

بالغ بر  1.28میلیارد تن برسد .در شکل()10

اهمیت قراضه بعنوان مواد اولیه مهم صنایع فوالد
و ریخته گری قطعات فوالدی و چدنی بوده است.
ً
ضمنا بکار گیری قراضه فوالدی در صنایع تولید
فوالد و ریخته گری قطعات منجر به مزایای زیست
محیطی باالیی میشود.
• تمیز و شریدر کردن قراضه فوالدی و پیش گرم
شماره 269
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قراضه فوالدی جهان کشورهای ترکیه(22.435
میلیون تن) و آمریکا ( 16.874میلیون تن)معرفی
شدند.
• در سال گذشته در کوره های قوس الکتریکی
کشور آمریکا  2.2میلیون تن آهن اسفنجی
جایگزین قراضه فوالدی شده است.
• در ایران به دلیل عدم امکان تأمین قراضه
فوالدی بانداه کافی ،آهن اسفجی جایگزین
قراضه فوالدی در کوره های قوس الکتریکی شده
است .بدین منظور در سال قبل( )1399بیش از
 30.346میلیون تن آهن اسفنجی در کوره های
قوس الکتریکی به مصرف رسیده است .میزان
مصرف قراضه فوالدی ایران در سال پیشین بیش
از  6میلیون تن بوده است.
کردن آن قبل از ورود به کوره قوس الکتریکی منجر
به کاهش مصرف انرژی و انتشار گاز های گل خانه
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ای ویژه میگردد.
• در سال  ، 2020بزرگ ترین وارد و صادر کننده

• ضریب تبدیل قزاضه فوالدی به محصوالت
فوالدی در حدود  %88می باشد.
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بهینهکاوی مصرف انرژی و انتشار گازهای
گلخانهای صنایع آهن و فوالد تایلند
گزارش جامع نتایج

1

فعالیت  :4تهیه کتابچه راهنمای بازدهی
انرژی و ارزیابی گزینههای تأمین مالی
بهینهکاوی میزان وجود قابلیت برای بهبود
عملکرد انرژی برای هر یک از شرکتها را نشان
میدهد.اما،بهینهکاویدستورالعملبرایدستیابی
به افزایش بازدهی انرژی و کاهش انتشار CO2
را فراهم نمیسازد .به منظور تحقق بخشیدن به
صرفهجویی بالقوه در مصرف انرژی آشکار شده در
تجزیهوتحلیل بهینهکاوی ،یک شرکت ممکن است
به منابع اضافی برای درک تغییرات خاص عملیاتی
و به روزرسانی تجهیزات که بتواند بازدهی انرژی را
افزایش دهد و گزینههای تأمین مالی این ارتقاء
تجهیزات نیاز داشته باشد.
چند فعالیت و گزارش برای پرداختن به این نیاز
آماده شد:
* ارزیابی عملکرد شرکتهای نماینده آهنوفوالد
برای آشکار کردن مسائل و آموزههای مهم بازدهی
انرژی انجام شد.
* کتابچه راهنمای بازدهی انرژی برای شناسایی و
به اشتراکگذاری تکنولوژیها و شیوههای عملیاتی
خاص مربوط به تایلند برای اقتباس بیشتر همراه با
نیازهای مالی ایجاد شد.
* یک سند گزینههای تأمین مالی برای مطرح
کردن تکنیکها و منابع بالقوه تأمین مالی جهت
به روزرسانی تجهیزاتی که بازدهی انرژی را بهبود
میبخشند ،تهیه شد.
هر یک از این فعالیتها با جزئیات بیشتر،
همراه با مشروح کارگاه آموزشی بهینهکاوی ملی
انرژی ،در بخشهای بعدی شرح داده شده است.
فعالیت فرعی  :4.1ارزیابی عملکرد
شرکتهای نماینده آهنوفوالد
در طی بررسی میدانی محل در کارخانههای

58

شماره  269شهریور 1400

قسمت دوم

فوالد انتخاب شده در "فعالیت فرعی  :2.2بررسی
میدانی و بررسی خارج از سایت در مورد دادههای
انرژی" ،متخصصان ژاپنی تکنولوژیهای کارآمد
صرفهجویی در انرژی را پیشنهاد داده و با کارکنان
بحث کردند .پیشنهاد و بحث بر اساس دادههای
گردآوری شده از پرسشنامهها و مشاهدات در محل
انجام شد.
ارزیابی عملکرد بر ( EAFکوره قوس الکتریکی
برای ذوب قراضه) و ( RHFکوره گرمایش مجدد
برای نورد) متمرکز بود ،زیرا این امکانات تولیدی
انرژی زیادی را مصرف میکنند؛  EAFحدود 50
درصد و  RHFحدود  25درصد از کل انرژی کارخانه
را مصرف میکنند .فرآیندهای  EAFو  RHFهر
دو پیچیده هستند و جای بهبود زیادی دارند.
تکنولوژیهای صرفهجویی انرژی برای تجهیزات
کمکی از قبیل گرمکن پاتیل ،خط غبارگیر و خط
تصفیه آب مورد بحث قرار گرفتند .متخصصان
ژاپنی اندازهگیری و تجزیهوتحلیل موازنه حرارتی
را برای  EAFو  RHFبرای مطالعه کمی بیشتر
پیشنهاد دادند .برخی شرکتها به تجزیهوتحلیل
موازنه حرارتی  EAFعالقه نشان دادند ،اما به دلیل
کمبود وقت برای آمادهسازی حسگر و عدمتوافق
مدیریت ،موازنه حرارتی  EAFانجام نشد .یک
کتابچه راهنمای مفصل در مورد تجزیهوتحلیل موازنه
حرارتی به متخصصان  ISITمنتقل شد ،که آنها می-
توانند آن را به هر شرکت عالقهمند به انجام آن توسط
خودشان توزیع کنند .تجزیهوتحلیل موازنه حرارتی
برای  RHFبرای دو سایت انجام شد.
دادههای انرژی امکانات تولیدی اصلی و بحث
و گفتگو با کارکنان سایت در جدول  Aتوضیح داده
شده است:
پس از بحث موارد زیر استنتاج شد:
مصرف برق  360-kWh/t365یک عملکرد

▪ ترجمه :محمدحسین نشاطی

عالی در  ،ASEANنزدیک به کوره با عملکرد باال در
ژاپن است .مشاهده عملیات به فرضیات زیر در مورد
دالیل عملکرد خوب منتج میشود:
( )1بستن درب سرباره در هنگام ذوب شدن با
استفاده از مشعل منسجم ( )coherent burnerدر
به حداقل رساندن هجوم هوای سرد کمک می کند
( )2پفکیسازی خوب سرباره توسط مشعل
منسجم
( )3زمان تصفیه کوتاهتر برای تشخیص دما و
کربن محتوی مناسب
با کاهش زمان شارژ کردن قراضه توسط
پیشفرآوری قراضه ،بهبود بیشتر تا -350 kWh/t
 340ممکن است 4-5 .دفعه شارژ زیاد به نظر
میرسد ،و با کاهش تعداد شارژها به  3با متراکم
کردن قراضه kWh/t20 ،کاهش شدت مصرف
انرژی مورد انتظار است .به عبارت دیگر ،یک بار
کاهش تعداد شارژ میتواند موجب 20 kWh/t
صرفهجوئیشود.
شکل  20مقایسهای با  EAFهای هماندازه ژاپنی
در رابطه با مصرف اکسیژن و برق را نشان میدهد.
گفته میشود که هر  1 ton/Nm3اکسیژن اضافی
به  4 kWh/tدر مصرف برق کمک میکند .شکل
 20این قابلیت را به وضوح نشان میدهد و عملکرد
ً
 EAFدر سایت  Aتقریبا همان عملکرد کورههای
ژاپنی با کیفیت را دارد.
شکل  21طرح ساده و تصویری از مشعل
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منسجم است .جت اکسیژن از سوراخ مرکزی به
گسترش احتراق در اطراف جت محدود میشود.
احتراق توسط سوخت و اکسیژن از نازلهای
محیطی تولید میشود .در هنگامی که لنسهای
درب سرباره نمی-توانند به پشت کوره بزرگ برسند،
این مشعل نصب شده در قسمت پشت کوره بطور
موثری کار میکند.
شکل  22مقایسه رابطه مصرف اکسیژن و
بهرهدهی آهن در سایت  Aو  EAFهای ژاپنی را
نشان میدهد .مشعل منسجم به افزایش بهرهوری
و کاهش برق کمک مینماید ،اما اکسیژن ،گاز
طبیعی بیشتری مصرف میکند و تمایل به کاهش
بهرهدهی آهن دارد .نحوه استفاده از مشعل منسجم
به بهرهوری و بهرهدهی ،و مصرف گاز طبیعی و
اکسیژن بستگی دارد .مقایسه کاهش هزینه ناشی
از افزایش بهرهوری و صرفهجویی در مصرف برق و
افزایش هزینه ناشی از افزایش مصرف اکسیژن/
سوخت و اکسیداسیون قراضه ضروری است).
جدول B
پس از بحث موارد زیر استنتاج شد:
شکل  23مقایسهای با  EAFهای ژاپنی هماندازه
( 100-150تن) در مورد مصرف برق و بهرهدهی
آهن است .مصرف برق  415 kWh/tبیشتر و
بهرهدهی آهن کمتر از مورد  EAFهای ژاپنی است.
بهبود تا  350 kWh/tو بهرهدهی آهن  91درصد
بدون سرمایهگذاری در مقیاس بزرگ قابل انتظار
است.
دالیل بازدهی پایین ممکن است موارد زیر باشد:
( )1زمان ذوب تا ذوب یا  TTTطوالنیتر (85
دقیقه) در مقایسه با  TTTمتوسط ( 55-60دقیقه)
به دلیل کمبود ظرفیت دستگاه ریختهگری پیوسته
(شارژ قراضه پس از تخلیه چند دقیقه به تأخیر می
افتد)
( )2نامرغوبی پفکیسازی سرباره توسط واحد
مشعل ( JetBoxعدم استفاده کافی از اکسیژن

شکل  :20مقایسه با  EAFهای ژاپنی با اندازه مشابه

شکل  :21مشعل منسجم

شکل  :22مصرف اکسیژن و بهره دهی آهن

باعث بهرهدهی کم آهن میشود)
( )3لنس اکسیژن خنکشونده با آب نیاز به باز
بودن کامل درب سرباره دارد که باعث هجوم هوای
سرد میشود
متخصصان ژاپنی پیشنهاد کردند که قراضه سرد
را درست پس از تخلیه ذوب قبلی و با چند دقیقه
انتظار قبل از برقراری پاور-آن شارژ کنید (شکل
 .)24اتالف حرارت تابشی ناشی از آجر گرم و پاشنه
مذاب میتواند توسط قراضه سرد کاهش یافته و
جذب شود .مواد قابل احتراق در قراضه در این مدت
انتظار میسوزند و به عنوان پیشگرمکن قراضه عمل
میکنند .برای بهتر پفکیسازی سرباره در یک کوره
بزرگ ،مشعل منسجم توصیه میشود.
هنگامی که سرمایهگذاری در مقیاس بزرگ
امکانپذیر باشدEAF " ،با پیشگرمایش پیوسته
قراضه با دمای باال" نشان داده شده در شکل 25
بهترین راه بهبود بازدهی است .عالوه بر صرفهجویی
زیاد در مصرف برق تا رسیدن به  ،280 kWh/tیک
 EAFمیتواند به دلیل بهرهوری باالی ECOARC
متوقف شود(.جدول )C
پس از بحث موارد زیر استنتاج شد:
مصرف حرارت  1525 MJ/tonبرای شارژ قراضه
سرد در مقایسه با استاندارد  RHDهای  ASEANدر
محدوده قابل قبولی است ،اما با توجه به اینکه دمای
گاز خروجی و هوای پیشگرم شده پایینتر از مقادیر
طراحی است ،میتوان انتظار مقداری بهبودی را
داشت .دمای پایینتر ممکن است در اثر هجوم
هوای سرد در انتهای شارژ کوره ایجاد شود .محتوای
اکسیژن  5-7درصد توسط این پدیده توضیح داده
میشود.
این کوره از غنیسازی اکسیژن در هوای احتراق
استفاده میکند ،زیرا مقداری منبع اکسیژن اضافی
وجود دارد .اثر غنیسازی توسط شبیه ساز RHF
محاسبه میشود .غنیسازی تا  22درصد باعث
 2.5درصد صرفهجویی در مصرف انرژی و تا 24
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درصد باعث  5درصد صرفهجویی در مصرف انرژی
میشود.
بازدیدکنندگان و مهندسان سایت  Cدر مورد
کنترل نسبت هوا و دمای هوای احتراق بحث
کردند ،زیرا کنترل مناسب این عوامل اولین قدم
بهبود بازدهی است .نسبت مناسب هوا برای احتراق
پایدار و بازدهی سوخت مهم است .از آنجا که ترکیب
سوخت ثابت نیست ،یک راه آسان برای تنظیم
نسبت هوا اندازهگیری میزان اکسیژن گاز اتمسفر
کوره است .شکل  26مقدار اکسیژن و نسبت هوا
را ارائه میدهد .از این نمودار ،نسبت هوای واقعی
ممکن است در حدود  1.3باشد که خیلی زیاد
است.
محتوای  O2در کوره گاهی با هجوم هوا مختل
میشود .از آنجا که اتالف حرارت در اثر نشت گاز
گرم کمتر از هجوم هوای سرد است ،فشار کوره
باید کمی مثبت باشد ،اما فشارسنج ممکن است به
دلیل الگوی جریان مقدار مثبتی را نشان دهد حتی
اگر فشار واقعی منفی باشد .تصمیمگیری در مورد
تنظیم فشار باید با مشاهده هجوم هوا در انتهای
شارژ انجام شود.

60

شکل  :23مقایسه با  EAFهای ژاپنی با اندازه مشابه

شکل  :24شارژ زودتر قراضه قبل از برقراری پاور-آن
برای جذب اتالف حرارت تابشی

شکل  )EAF )ECOARC :25با پیشگرمایش پیوسته قراضه با دمای باال.
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بحث دیگری در مورد چگونگی افزایش دمای
هوای احتراق انجام شد .پس از بهبود عملیات برای
کاهش هجوم هوا ،مرحله بعدی جایگزینی لوله
رکوپراتور با مواد درجه کیفیت باال است( .جدول )D
پس از بحث موارد زیر استنتاج شد:
از تجربه متخصصان ژاپنی ،با در نظر گرفتن C°
 1250دمای گرمایش اسلب ،که باالتر از 1100 C°
گرمایش استاندارد بیلت است ،مصرف حرارت MJ/
 1312 tonمقدار بسیار خوبی است .از ویژگیهای
این کوره ،طراحی دمای بسیار باالی هوای احتراق
است .560 C° :دمای واقعی هوا  433 C°بود که
هنوز هم از سایر کورهها باالتر است .نسبت هوای
تنظیم شده برای منطقه پیشگرمایش  1.1و برای
منطقه همدماسازی  1.0بود ،اما مقادیر واقعی
محاسبه شده از سرعت جریان هوا و سوخت به شرح
باال متفاوت از نسبت تنظیم شده بود.
کنترل فشار کوره و دمای هوای احتراق ،با
مهندسان سایت  Dنیز همانند مورد انجام شده با
مهندسان سایت  Cمورد بحث قرار گرفت.
سایت  Dدر حال برنامهریزی برای تغییر سوخت
از نفت کوره (مازوت) سنگین با گوگرد باال به گاز
طبیعی است .این تغییر سوخت میتواند کاهش
 ،CO2استفاده از مشعل رژنراتیو (با بازیاب متناوب
حرارتی) و بازیافت بیشتر حرارت تلف شده از گاز
خروجی (برای مشعلهای معمولی) را تسهیل کند.
یک محاسبه آزمایشی با استفاده از مقادیر ایدهآل
نسبت هوا و دمای هوا با استفاده از شبیهساز RHF
انجام شد .نتایج در جدول  6و شکل  27نشان داده
شده است .تأثیر افزایش دمای هوا  5.6درصد و
تنظیم نسبت هوا  2.1درصد است.
برای یک کوره با دمای باال مانند گرمایش اسلب،
نسبت هوا در منطقه همدماسازی گاهی اوقات کمتر
از  1.0تنظیم میشود تا مواد قابل احتراق در گاز
اتمسفر و بدون اکسیژن برای احیای پوسته اکسیدی
باقی بماند .این مواد قابل احتراق در مناطق
گرمایش و پیشگرمایش با هوای اضافی میسوزند.
شکل  27توزیع سرعت جریان و ترکیب گاز اتمسفر
است .کاهش نرخ اتالف پوسته اکسیدی  13درصد
( )0.31 - 0.27( / 0.31= 0.129محاسبه
میشود.
بخشی از هدف پروژه  CTCNتحکیم مقادیر
بهینهکاوی برای بازدهی انرژی است .بر اساس
بررسی میدانی و بحث و گفتگو در  4سایت،
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مقادیر بهینهکاوی (مقادیر هدف) که باید توسط
انواع مرسوم  EAFو  RHFحاصل شود پیشنهاد
میشوند (به جدول  4مراجعه کنید) .مصرف برق
 EAFرا میتوان با بهبودهای عملیاتی ساده ،مانند
پفکیسازی خوب سرباره ،بستن درب سرباره،
پیش-فرآوری قراضه و بازنگری الگوی عملیات،
به  352 kWh/tکاهش داد .و کورههای گرمایش
مجدد میتوانند به مصرف حرارت 1170 MJ/ton
دست یابند با کنترل فشار کوره برای جلوگیری از
هجوم هوا ،تنظیم نسبت هوا ،و تعمیر و نگهداری
رکوپراتور برای تحقق ارزش طراحی شده دمای
هوای احتراق .شرایط گرمایش به عنوان شارژ سرد
در نظر گرفته میشود 1100 C ،حرارت در شرایط
پایدار .این تغییرات نیاز به سرمایهگذاری زیادی
ندارد.
امکان دستیابی به مصرف برق 352 kWh/t
برای  EAFتوسط
• پفکی سازی خوب سرباره
• بستن درب سرباره
• پیش فرآوری قراضه
• بازنگری الگوی عملیات
امکان دستیابی به مصرف انرژی حرارتی MJ/
 1170 tonبرای  RHFتوسط
• کنترل فشار کوره
• تنظیم نسبت هوا
• تعمیر و نگهداری رکوپراتور
(برای شارژ سرد ،حرارت  ،1100 Cشرایط
پایدار)
این موارد اولین گامها برای بهبود بازدهی انرژی
بدون سرمایهگذاری در مقیاس بزرگ هستند.
ارتقاهای تکنولوژیکی که بازده انرژی را بیشتر بهبود
میبخشند و ممکن است نیاز به سرمایهگذاری
بیشتری داشته باشند ،در سند "کتابچه راهنمای
بازدهی انرژی برای شرکتهای آهن و فوالد تایلند"
به تفصیل توضیح داده شده است.
مدلسازیمالی
چهار ارتقای تکنولوژیکی بازدهی انرژی از
کتابچه راهنمای بازدهی انرژی برای تجزیهوتحلیل
صرفهجویی ساالنه مصرف انرژی ،کاهش ساالنه
انتشار  ،CO2دوره برگشت سرمایه و تأمین مالی با
وام انتخاب شدند .دو مورد از تکنولوژیهای انتخاب
شده برای کارخانههای فوالد با  EAFو دو مورد برای
 RHFدر کارخانههای نورد گرم فوالد هستند.

شکل  :26میزان اکسیژن و نسبت هوا

شکل  :27سرعت جریان و ترکیب گاز اتمسفر کوره

شکل  :28پروژه تأمین مالی با یارانه و وام

شکل  :29پروژه تأمین مالی با وام و یارانه DSM

 .1مشعل رژنراتیو برای گرم کردن پاتیل ()EAF
 .2پیش فرآوری قراضه ()EAF
 .3تهویه مطبوع با سرمایش نوع جذبی ()RHF
 .4عایق بلوک الیاف ()RHF
این مدل با استفاده از کتاب کار اکسل ساخته
شده است .برای هر یک از چهار تکنولوژی ،مدلی
در یک برگه در کتاب کار ساخته شد .هر مدل یک
سناریوی خود تأمین مالی و یک سناریوی تأمین
مالی با وام را در نظر میگیرد.
فرضیههای مختلفی در مورد صرفهجوئی انرژی،
کاهش انتشار گازهای گلخانهای و جریانهای
نقدی هر تکنولوژی برای اهداف این تجزیهوتحلیل
صورت گرفت .فرض بر این بود که این ارتقاها در
کارخانه تولید فوالد با تولید  500هزار تن در سال
انجام می-شود ،عمر مفید این ارتقاها  14سال
خواهد بود و صرفهجوئی انرژی با نرخهای مختلفی
بر اساس انرژی صرفهجوئی شده در هر تن فوالد
تولید شده ارائه میدهد و هزینههای انرژی 14.40
دالر به ازای هر  GJو  0.097دالر به ازای هر kWh
بوده و در تمام مدت اجرای پروژه ثابت بوده است.
همچنین فرض شد که میانگین هزینههای ساالنه
تولید و تعمیرونگهداری  3درصد از هزینه اولیه
سرمایهگذاری باشد ،و مالک پروژه دارای  5درصد
نرخ تنزیل باشد ،و محتوای کربن سوختها بر اساس

شکل  :30پیشنهاد برای تأمین مالی GCF

شکل  :31چرخه  PDCAبرای بهبود بازدهی انرژی.
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میانگین ذکر شده در قسمت  2سند 14404 ISO
باشد .گرچه از آنها در این تجزیهوتحلیل استفاده
نشده است ،این مدل همچنین توانایی لحاظ کردن
تغییرات در قیمت انرژی ،یارانهها یا کمکهای مالی
را که بر اقتصاد پروژه تأثیر میگذارد و ارزش حاصل
از کاهش انتشار  CO2را دارد .هر یک از چهار
تکنولوژی دارای برآورد هزینه سرمایهگذاری و برآورد
صرفهجوئی در انرژی منحصر به فرد است که از
کتابچه راهنمای بازدهی انرژی برگرفته شده است.
برای سناریوی تأمین مالی با وام ،فرض بر این
بود که کارخانههای فوالد می-توانند وام به مدت 7
سال با نرخ  10درصد دریافت کنند .این یک فرضیه
بسیار محافظهکارانه است ،زیرا تایلند برنامهای تحت
عنوان صندوق تنخواهگردان بازدهی انرژی ()EERF
دارد که از طریق آن بانکها وامهای  7ساله را با
نرخ  3.5درصد ارائه میدهند .شرایط تامین مالی
قابلدسترس در حال حاضر از طریق  EERFبسیار
جذابتر از مواردی است که مدل شدهاند( .برای در
نظر گرفتن تغییرات بالقوه در شرایط وام ،تجزیهو-
تحلیل حساسیت برای نرخ و شرایط وام برای هر
یک از چهار تکنولوژی مدل شده انجام شد ).در هر
مدل از این چهار تکنولوژی ،تمام فرضیات مربوط به
هزینه ،صرفهجوئی ،تولید ،و عوامل تبدیل به وضوح
در هر برگه آورده شد .سپس مقادیر بر اساس ساالنه
برای صرفهجویی در مصرف انرژی ،کاهش انتشار
 ،CO2صرفهجویی در هزینه ،درآمد بالقوه ناشی از
کاهش انتشار  ،CO2هزینه-های مربوط به پروژه و
جریانهای نقدی پروژه برای هر دو سناریو محاسبه و
مرتب شد .دورههای برگشت سرمایه (برای سناریوی
تأمین مالی داخلی) و نسبت پوشش بازپرداخت
اقساط وام (برای سناریوی تأمین مالی با وام) نیز
محاسبه شد .همچنین هر مدل نمودارهایی برای
درآمد ساالنه پروژه ،هزینههای پروژه و جریان نقدی
خالص برای هر دو سناریو و تجزیهوتحلیل حساسیت
در مورد تأثیر بر ارزش خالص پروژه با تغییر شرایط
تأمین مالی ارائه میدهد .مدل پنجمی نیز برای
استفاده آینده مدیران کارخانه های فوالد ایجاد شد.
در این مدل ،تمام سلولهای ورودی خالی گذاشته
شدند ،بنابراین مدیران میتوانستند صرفهجوئی و
جریانهای نقدی سرمایهگذاری بالقوه در تجهیزات
با بازده باال را با استفاده از دادهها و ورودیهای خود
مدل کنند.
همانطورکه در نتیجه مدلسازی نشان داده
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جدول  :6اثرات نسبت هوا و تغییر دمای هوا

شده است ،هر یک از این چهار تکنولوژی بازدهی
انرژی میتواند به صورت صرفه-جویی در مصرف
انرژی ارزش ایجاد کند .هر چهار تکنولوژی تحت
سناریوهای تأمین مالی داخلی و تأمین مالی با وام از
ارزش خالص فعلی مثبت ( )NPVبرخوردار بودند.
تأمین مالی داخلی تکنولوژیها به طور کلی به
تأثیر بزرگ منفی جریان نقدی در دوره اول (هزینه
اولیه پروژه) و به دنبال آن سالهای زیادی جریان
نقدی مثبت (صرفهجوئی حاصل از پروژه) منتج
میشود .دورههای برگشت سرمایه برای این چهار
تکنولوژی از کمی بیشتر از یک سال تا کمی بیشتر
از شش سال متغیر بود .تأمین مالی تکنولوژیها با
وام به تأثیر منفی جریان نقدی برای هفت سال اول
عمر پروژه (پرداخت وام) منتج میشود که با جریان
مثبت نقدی حاصل از صرفهجوئیها جبران می-
گردد .دو تکنولوژی از چهار تکنولوژی جریان نقدی
مثبت خالص در سال اول اجرای پروژه داشتند ،به
این معنی که درآمد ساالنه پروژه (صرفهجوئیها)
از هزینههای ساالنه پروژه (پرداخت وام) در طول
عمر پروژه بیشتر است .دو پروژه دیگر جریان نقدی
خالص ساالنه منفی برای هفت سال اول عمر پروژه
داشتهاند (در حالی که وام در حال بازپرداخت است)
و به دنبال آن جریانات نقدی خالص ساالنه مثبت
برای هفت سال باقیمانده از عمر پروژه وجود دارد.
این چهار تکنولوژی صرفهجوئی  CO2از تقریبا 10
هزار تن تا  70هزار تن در طول عمر پروژهها ایجاد
میکنند.
فعالیت فرعی  :4.2ارزیابی گزینههای تأمین
مالی
گزینههای شناسائی شده برای بهبود عملکرد
انرژی و کاهش انتشار  CO2برای شرکتهای
آهنوفوالد در تایلند شامل دامنهای از بهبود شیوه
های استاندارد عملیاتی ( )SOPکه مستلزم هیچ
سرمایهگذاریحاشیهاینیستتااصالحاتمستلزم

سرمایهگذاری در سطح متوسط و تغییرات بزرگ
تکنولوژیکی که نیاز به سرمایهگذاری قابلتوجهی
دارند میباشد.
مداخالت بزرگ تکنولوژیکی ممکن است
به سطوح باالتری از وجوه برای سرمایهگذاری
نیاز داشته باشد .ممکن است یک شرکت فوالد
ً
صرفا با اتکا به ذخایر نقدی خود نتواند هزینه
سرمایهگذاریهای بزرگتر را پرداخت کند و ممکن
است الزم باشد به دنبال تامین مالی از برنامههای
دولتی ،بانکها یا سایر موسسات تامین مالی باشد.
گزارش گزینههای تأمین مالی برای شناسایی و
توصیف گزینههای مختلف تأمین مالی موجود برای
شرکتهای فوالد تایلند که به دنبال بهبود عملکرد
انرژی خود با سرمایه-گذاریهای بیشتر در تجهیزات
انرژی کارآمد هستند تهیه شد .گزارش گزینههای
تأمین مالی ،گزینههای تأمین مالی برنامههای دولت
تایلند و ژاپن ،بانکهای تجاری تایلند ،موسسات
مالی توسعهای و سایر سازمانهای بینالمللی را در
بر می گیرد .چند مثال واقعی و فرضی ساختارهای
تأمین مالی وجود دارند که میتوانند برای اهداف
صنعت آهنوفوالد تایلند باهم رقابت کنند.
برای یک شرکت فوالد که نیاز خود را برای تأمین
مالی ارزیابی میکند ،اولین قدم این است که تعیین
کند آیا از نظر اقتصادی جذاب پروژههای بازدهی
انرژی یا ارتقاهائی وجود دارد که بتواند در محل
اجرا کند .مدل مالی ایجاد شده به عنوان بخشی از
این پروژه دارای برگهای است که جهت استفاده به
عنوان ابزاری برای کمک به مدیران کارخانه در برآورد
تغییرات جریانهای نقدی ناشی از تأمین مالی
داخلی یا تأمین مالی با وام یک بهبود بازدهی انرژی
طراحی شده است .هنگامی که مدیران کارخانه
تعیین کردند که ارتقای بازدهی انرژی مفروض از نظر
اقتصادی جذاب است ،آنگاه ممکن است تصمیم
بگیرند که برای ارتقا به دنبال تامین مالی از طرف

Scientific-Cultural-Social Magazine
Esfahan Steel Company

ثالث بروند.
تأمین مالی میتواند به اشکال مختلف انجام
شود :حقوق صاحبان سهام (سهام مالکیت)،
بدهی (وامها) ،اجارههای بلند مدت (لیزینگ)،
مکانیزمهای ریسکزدائی ،یارانهها و سایر موارد.
ترکیب اشکال مختلف تامین مالی یک روش معمول
برای تأمین مالی یک پروژه است .برای پروژههای
بازدهی انرژی در کارخانههای فوالد ،تامین مالی
ً
احتماال به صورت وام به شرکت ،اجاره بلند-مدت
(لیزینگ) تجهیزات و یا یارانه نصب تجهیزات بازدهی
انرژی است.
منابع تامین مالی یک پروژه بازدهی انرژی در
یک کارخانه فوالد تایلند را میتوان به چهار دسته
تقسیم کرد :برنامههای دولت ،بانکهای تجاری
تایلند ،موسسات مالی توسعهای و سازمانهای
بینالمللی .در گزارش گزینه مالی چند منبع بالقوه
تأمین مالی در هر دسته و نمونههایی از منابع مالی

مربوط از هر دسته فهرست شده است.
یک منبع جذاب تامین مالی برای پروژههای
بازدهیانرژیدرکارخانههایفوالدتایلند،بانکهای
تجاری تایلند هستند که در صندوق تنخواهگردان
وام بازدهی انرژی ( )EERFاداره توسعه و بازدهی
انرژی جایگزین تایلند ( )DEDEشراکت میکنند.
در برنامه  EERF، DEDEاز بودجه صندوق
 ENCONتایلند برای تأمین بانکهای تجاری با
هزینه سرمایه صفر برای وام دادن با نرخ پایین به
مشاغل با هدف تأمین مالی بهبود بازدهی انرژی،
استفاده میکند DEDE .همچنین یارانه هایی
را برای پروژههای بازدهی انرژی ارائه میدهد که
میتواند با تامین مالی از بانکهای تجاری در برنامه
 EERFترکیب شود DEDE .یارانهای را برای 20
درصد از هزینههای اولیه یک ارتقاء بازدهی فراهم
میکند ،بنابراین یک کارخانه فوالد برای تامین کامل
هزینه اولیه فقط باید  80درصد از کل هزینه را از

یک بانک تجاری استقراض کند .سایر برنامههای
یارانهای  DEDEتا  10میلیون [ THBبات تایلند،
و هر بات برابر با حدود  30.3دالر آمریکا] به یک
شرکت بر اساس صرفهجوئی حاصل پس از اجرای
پروژه پرداخت میکند و این پرداخت میتواند برای
بازپرداخت تأمین مالی استفاده شده برای
پرداخت اجرای پروژه مورد استفاده قرار گیرد.
برای دسترسی به منابع مالی بینالمللی ،باید
پیشنهاد بلند پروازانهتری برای دستیابی به مقیاس
مطلوب و تأثیر بر نهادهای مالی بینالمللی تهیه
شود .یکی از منابع تامین مالی جذاب بینالمللی
برای پروژههای کاهش گازهای گلخانهای (از جمله
پروژه-های بازدهی انرژی) صندوق آبوهوای سبز
( )GCFاست.
برای دسترسی به تأمین مالی  ،GCFپروژه
باید توسط یک نهاد معتبر ( )AEمناسب پیشنهاد
شود و توسط مرجع یا کانون توجه تعیین شده ملی

جدول  :7نتایج صرفهجوئی مدلسازی از تکنولوژیهای بازدهی انرژی.

شماره 269

شهریور 1400

63

( )NDAیک کشور پشتیبانی شود .کانون توجه
تایلند  ONEPاست و گرچه هیچ  AEداخلی در
تایلند وجود ندارد AE ،های بینالمللی بسیاری
وجود دارند که قبال پروژههایی را در تایلند تأمین
مالی کردهاند ،مانند بانک توسعه آسیائی .با مشارکت
یک  AEبینالمللی و اختصاص منابع خود به یک
پروژه معین ،نهادهای دولتی و/یا موسسات مالی در
تایلند میتوانند تقاضای تأمین مالی از  GCFکنند.
یک ساختار فرضی تامین مالی برای پیشنهاد
به  GCFمیتواند شامل استفاده از بودجه  GCFو
صندوق  ENCONتایلند برای سرمایهگذاری یک
صندوق  60میلیون دالری باشد که سرمایههای
بازدهی انرژی در بخش صنعتی را با بانکهای تجاری
تایلند بطور مشترک تأمین مالی و ریسکزدائی
میکند .چنین پیشنهادی مستلزم مشارکت یکAE
بینالمللی مانند بانک توسعه آسیائی است که بتواند
پشتیبانی مالی ،کمک فنی یا هر دو را ارائه دهد.
برای دستیابی به سطحی از مقیاس که برای
 GCFو  ADBجذاب باشد ،ممکن است الزم باشد
صندوقی ایجاد شود که در بهبودهای بازدهی انرژی
در کل بخش صنعتی تایلند ،بجای فقط صنعت
فوالد سرمایهگذاری و ریسکزدائی نماید.
برای دسترسی به هر شکل و منبع تأمین
مالی طرف ثالث ،بسیار مهم است که شرکتهای
فوالد تایلند دادههای مصرف انرژی را گردآوری و
ثبت کنند .دادههای مصرف انرژی ،و همچنین
دادههای تولید و شدت مصرف انرژی واحد ،یک
مولفه مهم بسیاری از نظامهای تأمین مالی است.
هر مدیر کارخانه فوالد در تایلند که ممکن است
عالقهمند جستجوی تأمین مالی برای بهبود انرژی
در آینده باشد ،باید بالفاصله با شروع به گردآوری
و ثبت دادهها در مورد مصرف انرژی آماده شود.
دادههای انرژی در سطح واحد و در حالت ایدهآل
در سطح فرآیند نیز برای ایجاد یک "خط پایه" یا
"سطح مرجع" مصرف انرژی برای قابلیت اندازه-
گیری پیشرفتهای آینده انرژی و صرفهجویی انرژی
حاصل الزم است .بطور مشابه ،دادههای انرژی برای
محاسبه یک خط پایه انتشار گازهای گلخانهای الزم
است تا بتوان میزان کاهش انتشار گازهای گلخانهای
ناشی از بهبودهای انرژی آینده را اندازه گرفت.
بسیاری از برنامه های دولتی و سایر موسسات مالی
مأموریت گرا ،پروژهها را تأمین مالی نخواهند کرد اگر
قادر به اندازهگیری صرفهجویی در انرژی و/یا کاهش
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انتشار گازهای گلخانهای در نتیجه پروژه نباشند .به
همین دلیل ،گردآوری دادههای انرژی می-تواند
یک نیاز مهم برای ایمنسازی (بیخطر سازی)
برخی از انواع تأمین مالی باشد.
فعالیت فرعی  :4.3تهیه کتابچه راهنمای
بازدهی انرژی برای صنعت آهنوفوالد
بر اساس ورودیها از ارزیابی عملکرد شرکتهای
نماینده در صنعت آهنوفوالد (همانطورکه در فعالیت
 4.1در باال ذکر شد)" ،کتابچه راهنمای بازدهی
انرژی برای شرکتهای آهن و فوالد تایلند" تهیه شد.
این کتابچه راهنما جزئیات تکنولوژیها و شیوه-
های عملیاتی استاندارد به همراه اطالعات هزینه و
صرفهجویی را ارائه میکند.
تکنولوژیهای توضیح داده شده در این کتابچه
راهنما در هنگام بررسی میدانی کارخانههای فوالد
تایلند توسط متخصصان تایلندی و ژاپنی در سال
 2017مورد بحث و قرار گرفته و جلب عالقه کردند.
برای اطالعات مفصلتر و فراگیر ،بایستی به فهرست
تکنولوژیهای سفارشی ( )TCLتهیه شده برای
کشورهای  ASEANتوسط فدراسیون آهنوفوالد
ژاپن ( )JISFدر سال  2016مراجعه شود.
مطالعه فرصتهای صرفهجویی انرژی بر EAF
(کوره قوس الکتریکی) و ( RHFکوره گرمایش
ً
مجدد برای نورد) متمرکز شد ،زیرا  EAFتقریبا 50
درصد کل انرژی مصرفی کارخانه فوالد و RHF
تقریبا  25درصد از کل انرژی مصرفی در کارخانه
فوالد را مصرف میکند .این دو زیر بخش جای
زیادی برای بهبود بازدهی دارند و سزاوار مطالعه
هستند .تکنولوژیهای توضیح داده شده به شرح
زیر دستهبندی میشوند:
( )1تکنولوژیهای بهبود عملیاتی و سرمایه
گذاری اندک برای EAF
( )2تکنولوژیهای سرمایهگذاری در مقیاس
بزرگ برای EAF
( )3تکنولوژیهای بهبود عملیاتی و سرمایه
گذاری اندک برای RHF
( )4تکنولوژیهای سرمایهگذاری در مقیاس
بزرگ برای RHF
فعالیت فرعی  :4.4کارگاه آموزشی ملی در
موردبهینهکاوی
دو کارگاه آموزشی در سطح ملی با تمرکز بر انتشار
نتایج مطالعه بهینهکاوی برگزار شد .از طریق این
کارگاهها ،شرکتها و سایر ذینفعان اصلی قادر به

درک این موارد شدند )1( :وضعیت موجود صنعت
آهنوفوالد خود )2( ،فرصتهای بالقوه برای
صرفهجویی در انرژی و ( )3گزینههای تکنولوژی
انرژی کارآمد قابلدسترس برای اتخاذ در صنعت
آهنوفوالدتایلند.
اولین کارگاه آموزشی به مدت دو روز به عنوان
کارگاه ظرفیتسازی برای متخصصان تایلندی
برگزار شد .متخصصان ژاپنی در مورد تکنولوژیهای
صرفهجویی در انرژی و فعالیتهای صنعت
آهنوفوالد ژاپن ،پرسشنامه و بررسی میدانی این
پروژه ،تدوین ابزار بهینهکاوی و موارد دیگر توضیح
دادند .برای جزئیات ،به بخش فعالیت فرعی 2.1
رجوع کنید.
کارگاه دوم به مدت یک روز به عنوان کارگاه نهایی
گزارشگری برگزار شد .متخصصان ژاپنی و تایلندی
نتیجه این پروژه را به شرکتها و سایر ذینفعان اصلی
گزارش دادند .جزئیات به شرح زیر است:
نتیجهگیریوتوصیهها
این کمک فنی به عنوان اولین گام برای صنعت
آهنوفوالد در تایلند به سمت شناسایی فرصتهای
صرفهجویی در انرژی و کاهش انتشار گازهای
گلخانهای در صنعت آهنوفوالد است که به آنها
کمک میکند تا هزینههای انرژی خود را کاهش
دهند تا به بخشی رقابتی در سطح جهانی تبدیل
شوند و در کاهش تغییرات جهانی آبوهوا سهیم
شوند .مطالعه بهینهکاوی از طریق فعالیت  2 ،1و
 3برای ارائه اطالعات اساسی در مورد الگوهایی
مصرف انرژی گذشته و فعلی در صنعت آهنوفوالد
در تایلند انجام شده است ،که برای تعیین اهداف
و برنامه اقدام برای بهبود بازدهی انرژی آینده
ضروری است .ابزار بهینهکاوی و دستورالعملهای
گزارشگری انرژی در فعالیت  3ایجاد شد تا به عنوان
ابزاری برای ردیابی بهبود عملکرد انرژی یک شرکت
و بطور کلی صنعت آهنوفوالد تایلند بکار گرفته
شود .عالوه بر این ،کتابچه راهنمای بازدهی انرژی
و گزارش گزینههای تأمین مالی در فعالیت  4برای
کمک به شرکتهای آهنوفوالد در تایلند در تحقق
اجرای تکتولوژیهای صرفهجویی انرژی تدوین شد.
بطور ترکیبی ،نتایج حاصل از این کمک فنی،
صنعت آهنوفوالد و شرکتهای تایلند را قادر
میسازد تا چرخه ( PDCAبرنامه-انجام-بررسی-
اقدام) را برای بهبود مستمر عملکرد انرژی خود
اجرا کنند .شکل  31محتویات چرخه  ،PDCAو
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خروجی-های قابلاستفاده کمک فنی در هر مرحله
را نشان میدهد.
از این نتایج میتوان به روشهای زیادی برای
تکمیل تالشها ،سیاستها و چارچوبهای موجود
صنعت که از قبل برای حمایت از بهبود بازدهی
انرژی در تایلند وجود دارند ،استفاده کرد .برای
مثال ،از ابزارهایی مانند کتابچه راهنمای بازدهی
انرژی ،گزارش گزینههای تأمین مالی و ابزار
بهینهکاوی میتوان در راستای برنامه اقدام جاری
برای صرفهجویی انرژی در صنعت آهن و فوالد تایلند
تهیه شده توسط )2014-2019( ISITو طرح
جامع در مورد مدیریت انرژی در صنعت آهنوفوالد
در سالهای  2012-2032استفاده کرد .عالوه
بر این ،میتوان از نتایج مطالعه بهینهکاوی برای
اطالع از مراحل بعدی برنامه اقدام و همچنین طرح
جامع برای صرفهجویی انرژی در صنعت فوالد تایلند
استفاده کرد .امید است که نتایج کمک فنی CTCN
توسط ذینفعان به موثرترین نحوه برای دستیابی
به اثرات همافزایی با چارچوبهای موجود برای
بهبود بازدهی انرژی در صنعت آهنوفوالد تایلند
مورد استفاده قرار گیرد .در زیر برخی توصیهها به
شرکتهای آهنوفوالد در تایلند ،ISIT،دولت تایلند
و  CTCNبرای استفاده موثر از نتایج این کمک فنی
 CTCNارائه شده است.
توصیههایی برای شرکتهای آهنوفوالد در
تایلند
 از تمام ابزارهای تدوین شده در این پروژه برایپیادهسازی یا تقویت چرخه  PDCAبرای بهبود
مستمربازدهیانرژیاستفادهکنید.پیادهسازیاین
چرخه  PDCAمیتواند از طریق کاهش هزینههای
انرژی و مطرح کردن سایر مزایای مشترک ،مانند
بهبود بهرهوری همراه با پروژههای بهبود بازدهی
انرژی ،رقابتپذیری شرکتهای آهنوفوالد را بهبود
بخشد.
 در طرح گزارشگری در سطح صنعت شرکتکنید
 دادهها در مورد مصرف انرژی و هزینههایً
انرژی را بطور مداوم ،ترجیحا به صورت ماهانه
گردآوری کنید
 فرصتهای کاهش هزینههای انرژی با بهبودبازدهی انرژی را با استفاده از کتابچه راهنمای

بازدهی انرژی ،گزارش در مورد گزینههای تأمین
مالی و ابزار مدلسازی تامین مالی شناسایی کنید
توصیههایی برای: ISIT
 اجرای طرح گزارشگری در سراسر صنعت،تکرار چرخه گزارشگری هر ساله ،استفاده از حمایت
جامعه جهانی (برای مثال ژاپن)
 گردآوری و نگهداری دادههای ناشناس در موردشدت مصرف انرژی و شدت انتشار  CO2در صنعت
آهنوفوالدتایلند
 به عنوان منبع اطالعاتی برای شرکتهای عضوو سازمانهای دولتی در تایلند عمل کنید
ً
 هنگامی که طرح گزارشگری کامال ثثبیت شد،گواهینامه  50001 ISOرا برای تحکیم سیستم
مدیریت انرژی در کل صنعت فوالد دریافت کنید
توصیههایی برای دولت تایلند
 مزایای گزارشگری داوطلبانه و طرح بهینهکاویدادههای انرژی ،که روش موثری برای گردآوری
دادههای مصرف انرژی/انتشار  CO2و تشویق
بهبود بازدهی انرژی است را ترویج نمائید و
شرکتهای آهنوفوالد تایلند را به مشارکت در
طرح گزارشگری در کل صنعت فوالد تشویق کنید.
مشارکت هر شرکت در طرح گزارشگری تضمین
میکند که یک داده پایه قابلاعتماد برای مشاهده
بهبود پس از اجرای پروژه دارد .همچنین ،روند
عملکرد انرژی در کل صنعت به عنوان دادههای پایه
برای مشاهده تأثیر بر کل صنعت هر برنامه دولت
برای بهبود بازدهی انرژی عمل خواهد کرد .چنین
اطالعاتی میتواند برای تأیید تأثیرات هر برنامه دولت
برای بهبود بازدهی انرژی مفید باشد.
 همکاری با ISITبرای تدوین برنامه پشتیبانیبرای پروژههای بهبود بازدهی انرژی ،با استفاده
از کتابچه راهنمای بازدهی انرژی برای اولویت
تکنولوژیها و بهبودهای عملیاتی .یک امکان برای
چنین برنامه پشتیبانی ،یک پروژه آزمایشی شفاف
برای اثبات صرفهجویی انرژی و قابلیت سودآوری
بکارگیری مجموعهای از تکنولوژیها از کتابچه
راهنمای بازدهی انرژی است.
 هم راستا با صندوق تنخواهگردان بازدهیانرژی تایلند ( ،)TEERFکه توسط دولت تایلند در
سال  2012تأسیس شده و توسط  DEDEاز طریق
صندوق  ENCONمدیریت میشود ،فرصتهای

ظرفیتسازی بیشتری برای موسسات مالی (از
جمله موسسات مالی غیربانکی مانند صندوقهای
بیمه ،لیزینگ و بازنشستگی) و موسسات غیر مالی
در تایلند جهت پشتیبانی تامین مالی برای کاهش
تغییرات آبوهوا و/یا پروژههای صرفهجویی انرژی
در تایلند فراهم میسازند .مسیرهای ممکن عبارتند
از:
* موسسات مالی محلی را بیشتر تشویق کنید
که سرمایهگذاری مشترک با  DFIو سازمانهای
بینالمللی ،که تجربیات بیشتری در زمینه تأمین
منابع مالی پروژههای صرفهجویی انرژی دارند،
انجام دهند.
* تدوین مکانیزمهای ریسکزدائی ،مانند فراهم
آوردن بدهی تابع (فرعی) و ذخیره ضرر وام که
سرمایهگذاران خصوصی بیشتری (از جمله بانکها)
را به تأمین مالی پروژههای بازدهی انرژی ترغیب
میکند
* تدوین و ارائه پیشنهاد برای تأمین مالی GCF
و/یا  ADBبرای فراهم آوردن سرمایه کم هزینه و
بلندمدت در مقیاس پروژههای بازدهی انرژی و
تجدیدپذیر در محل در بخشهای صنعتی و تجاری
توصیههایی برای CTCN
 تشویق صنایع فوالد در سایر کشورها برایپیادهسازی چرخه  PDCAبرای بهبود بازدهی انرژی
با استفاده از ابزارهایی مانند ابزار بهینهکاوی و برنامه
گزارشگری ساالنه ،تنظیم برای شرایط منحصر به
فرد در هر کشور .در حالی که در گستره جهانی طرح
گردآوری دادهها و بهینهکاوی برای انتشار  CO2در
صنعت آهنوفوالد وجود دارد ،تعیین یک هدف و
برنامه اقدام و پیادهسازی چرخه  PDCAبرای بهبود
بازدهی انرژی و کاهش  GHGدر مقیاس جهانی
دشوار است ،زیرا اهداف و برنامههای اقدام بستگی
زیادی به سیاستهای ملی در زمینه بازدهی انرژی
و کاهش  GHGکه از کشوری به کشور دیگر بسیار
متفاوت هستند دارند .بنابراین ،ترویج پیادهسازی
چرخه  PDCAدر مقیاس ملی واقعبینانه است،
همانطورکه در این کمک فنی  CTCNبرای تایلند
پیشنهاد شده است.
 تشویق پروژههای مشابه کمک فنی برای سایرصنایع انرژی بر ،مانند سیمان ،منسوجات ،ساخت،
معدن و انرژی.

- CTCN Technical Assistance: Benchmarking energy consumption and GHG emissions of iron & steel industries of Thailand Comprehensive
Report of Outcomes
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بررسی مكانیزم و میزان خوردگی آلیاژفوالد کربنی () 1018

باروشنویزالكتروشیمیایی
دکترغالمرضانوید
(  ) ph.dخوردگی و حفاظت کاتودیک

چکیده  .دراین پژوهش،مکانیزم و میزان خوردگی آلیاژفوالدکربنی(  ) 1018درسیستم الکترولیت شبیه سازی شده ترش درطول ( ) 21روزآزمایش
باروش نویزالکتروشیمیایی بررسی گردید .تغییرات میزان خوردگی درطول زمان آزمایش توسط آنالیزنویزالکتروشیمیایی اندازه گیری شد .جهت تعیین نوع
خوردگی آلیاژمذکور،ازروش تعیین نوع توزیع آماری داده های نویزجریان الکتروشیمیایی استفاده شدونتایج حاصل به وسیله مشاهدات سطحی پس ازاتمام
آزمایش موردتایید قرارگرفت .بررسی اطالعات حاصل ازتعیین توزیع داده های جریان درطول آزمایش نشان دهنده وقوع خوردگی موضعی برروی سطح
آلیاژفوالدکربنی (  )1018بود.میتوان ازروش نویزالکتروشیمیایی برای پایش خوردگی درمحیط های حاوی الکترولیت ترش (  ) SH2استفاده نمود.
کلمات کلیدی :سیستم الکترولیت ترش ،سرعت خوردگی .نویزالکتروشیمیایی ،مکانیزم .پایش خوردگی  .آلیاژ فوالدکربنی ( ) 1018
Abstract . : In this study, corrosion rate and mechanism of (1018) carbon steel alloy in the simulated sour
electrolyte system was investigated for ( 21 ) days by the electrochemical noise method. Changes of the corrosion
rate were measured during test period . The statistical Distribution type obtained from electrochemical current noise
data was used to determine corrosion mechanisms and the obtained results were confirmed by surface observations.
Distribution of current data showed that localized corrosion must be happened on carbon steel alloy ( 1018 ) surface
during experimental period. electrochemical noise can be used for corrosion monitoring in sour electrolyte systems.
Keywords: Sour electrolyte system, corrosion rate . Electrochemical Noise.,mechanism.Corrosion monitoring,
carbon steel alloy ( 1018 ) ,
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دهه های اخیر  ،الکتروشیمی به یکی از حوزه های

الکتروشیمیایی شاید ساده ترین روش اندازه گیری

خوردگی عبارت است از فساد وانهدام فلزات

تحقیقات فعلی تبدیل شده است  ،از جمله تحقیق و

میزان خوردگی فلزات در محیط خورنده تمیز کردن فلز

در نتیجه واکنشهای شیمیایی یا الکتروشیمیایی

مطالعه و استفاده از سلول های الکتروشیمیایی در

از چربی و محصوالت خوردگی و توزین مجدد فلز می

 .اصطالح الکتروشیمی برای توصیف پدیده های

خصوص جلوگیری از خوردگی فلزات وتعیین میزان

باشد با داشتن کاهش وزن فلز می توان متوسط میزان

الکتریکی در اواخر قرن  19و  20استفاده شد .در

و مکانیزم خوردگی فلزات به وسیله تکنیک آزمون های

خوردگی فلز را بر حسب (  ) mpyمحاسبه نمود این
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یک روش ارزان و ساده همراه با امکان پذیری بررسی

فرکانس است .در این روش موج کوچکی در حدود

آنالیز محصوالت خوردگی وانجام تست در آزمایشگاه

میلی ولت ) mv ) 5 -10

از یک فرکانس معین

می باشد .روش دیگری که برای اندازه گیری میزان

اعمال میشود در واقع امپدانس ،مقاومتی پیچیده

روش نویز الکتروشیمیایی طی چندین سال اخیر به

و مکانیزم خوردگی فلزات استفاده می شود تکنیک

و کلی است که وقتی جریان از مدار شامل مقاومت

طور وسیعی برای اندازه گیری و تشخیص فرآیند های

استفاده از منحنی پوالریزاسیون تافل می باشد که

ها ،خازن ها یا القاگرها و یا ترکیبی از آن ها ،عبور

خوردگی به کار برده می شود افزایش محبوبیت روش

شامل دو تکنیک می باشد که عبارتند از تکنیک

می کند ،نمایان می شود.یکی از روشهای مطلوب

نویز الکتروشیمیایی به دلیل تجهیزات ارزان قیمت

برون یابی تافل وتکنیک مقاومت پوالریزاسیون که در

نمایش دادههای امپدانس ،منحنی نایکوئیست

این روش و امکان اندازه گیری در محل و عدم نیاز به

مقایسه با روش کاهش وزن نیاز به زمان کمترهستند

میباشد که در این قالب نمایش ،دادهها در مختصات

تجهیزات پیچیده می باشد .در بررسی اندازه گیری

و سریعتر انجام می شوند همچنین در مطالعه سیستم

مختلط امپدانس حقیقی  ) ) ’Zبر حسب امپدانس

های نویز الکتروشیمیایی مقادیر پتانسیل و جریان

های الکتروشیمیایی ،روش طیف سنجی امپدانس

موهومی (  ) ”Zدر محدودهای از فرکانس تحریک

نسبت به زمان با یکی از دو روش فرایند الکتروشیمی

الکتروشیمیایی به عنوان وسیله ای قدرتمند در مطالعه

رسم میشوند .این نحوه نمایش به منحنی صفحهای

متقارن و یا نا متقارن اندازه گیری می شوند  .بررسی

تعیین مکانیزم و میزان خوردگی،بررسی و ارزیابی

مختلط امپدانس نیز معروف است . .اسپکتروسکوپی

خوردگی های موضعی موردی است که بسیاری از

حفاظت فلزات دربرابر خوردگی و روزبه روز مهمتر می

امپدانسالکتروشیمیایی،ابزارینیرومندبرایتوصیف

محققان را به آزمایشات و تحقیقات فراوان در این

شود.امپدانس الکتریکی یا به طور ساده امپدانس،

سیستمهای الکتروشیمیایی مختلف است روش

زمینه مشغول کرده است  .روش نویز الکتروشیمیایی

میزان مخالفت در برابر جریان متناوب سینوسی را

دیگرآزمون اندازهگیری نویز الکتروشیمیایی می باشد

در کنار سایر روش های الکتروشیمیایی نقش مهمی

توصیف میکند .واربرگ اولین کسی بود که مفهوم

که توسط آنالیز نوسانات خود به خودی پتانسیل و

در تشخیص و بررسی خوردگی های موضعی دارد

امپدانس را به سیستمهای الکتروشیمیایی توسعه داد.

جریان الکتروشیمیایی برای فلزی که در حال خورده

 .تشخیص خوردگی حفره ای با سایر روش ها ی

در واقع در آنالیز اسپکتروسکوپی امپدانس

شدن است و در شرایط غیر پالریزه قرار دارد ،انجام

شناخته شده به سختی انجام می شود در صورتی که

الکتروشیمیایی  ،امپدانس سیستم ( ،)Zزاویه فاز بین

میگیرد این روش طی دو دهه اخیر به طور وسیعی

با روش نویز الکتروشیمیایی می توان اطالعات دقیق

امپدانس و پتانسیل اعمالی ،بهصورت تابعی از فرکانس

برای اندازه گیری و تشخیص فرآیند های خوردگی

تر و مناسب تری از این پدیده به دست آورد  .خوردگی

اعمالی تعیین میشوند .به طور کلی دو جزء مختلف

استفاده می شود اصوال پدیده نویز الکتروشیمیایی به

حفره ای نوعی خوردگی موضعی است که بیشترین

در امپدانس دخیل است .اولین جزء ناشی از حضور

عنوان ماهیت تصادفی فرآیند خوردگی در نظر گرفته
ً
میشود .این تغییرات بصورت کامال موضعی ناشی از

توجه را در مطالعات نویز الکتروشیمیایی به خود جلب
کرده است علت اصلی این امر سیگنال های قوی و

تغییر میدهد .این جزء با نام جزء واقعی شناخته

سرعت حرکت سیال و تغییرات دما و  pHو همچنین

مشخصی است که فرایند حفره دار شدن نشان می

میشود .جزء دوم ازسایر اجزای مدار مانند خازن و

ترکیب شیمیایی سیال ،باعث کاهش خواص فیزیکی

دهد .نویز مانند هر سیگنال تصادفی می تواند در

سلف ناشی میشود .این جزء را جزء موهومی ()″Z

و در نتیجه مقاومت به خوردگی فلز میشود و با تولید

قلمروهای گوناگون مانند دامنه  .فرکانس و قدرت

مینامند .امپدانس موهومی عالوه بر مقدار موج

نویزهایی در پتانسیل و جریان فلز در فرکانسهای بسیار

نویز توصیف شود  .روش نویز الکتروشیمیایی از جمله

متناوب ،فاز آن را نیز تحت تأثیر قرار میدهد .واکنش

پایین سبب بروز خوردگیهای موضعی نظیر حفرهدار

روش های مطالعه رفتار خوردگی می باشد که با توجه

های الکتروشیمیایی در سطح مشترک الکترود-

شدن میگردند .از منظر دیگر جوانهزنی و رشد حفرات

به قابلیت های خاص آن در تشخیص مکانیزم ومیزان

الکترولیت را نمیتوان با استفاده از اندازه گیری های

و شکست الیههای محافظ سطحی نیز میتواند منشأ

سرعت خوردگی مورد توجه بسیاری از پژوهشگران

الکتروشیمیایی قدیمی ،به طور کامل درک نمود .آن

تولید نویزهای الکتروشیمیایی باشد؛ لذا در روش

بوده است برای استفاده از این تکنیک از روش های

روشها تنها جریانهای فاراده ای و غیرفاراده ای را نشان

اندازهگیری این نوسانات میتوان به ماهیت خوردگی،

تحلیلی مختلفی مانند روش های تعیین شاخص

میدهند .توصیف کامل این واکنشها ،نیاز به اندازه
گیری های امپدانس در محدوده وسیعی از فرکانس

باالخص خوردگیهای موضعی که از مؤثرترین عوامل
ً
تخریب تجهیزات و مخصوصا خطوط انتقال میباشد

موضعی شدن  -آنالیز موجک  -و شیب نمودار ( ) psd
طیف توان سنجی استفاده می شود .در این پژ وهش

و پتانسیل های مختلف و نیز سنجش همه مشخصه

آگاه گردید  .عالوه بر این ،دیگر روشهای پایش برای

ازروش تعیین شاخص موضعی شدن و شیب نمودار(

های الکتریکی سطح دارد .اساس کار این روش

تشخیص خوردگیهای موضعی ،بسیار محدود و بسیار

 ) psdطیف توان سنجی برای بررسی میزان سرعت و

اندازه گیری امپدانس جریان متناوب در دامنهای از

هزینهبر است مهمترین کاربردهای روش اندازهگیری

مکانیزم خوردگی فوالد کربنی (  ) 1018در محیط

مقاومتها در مدار بوده و تنها مقدار موج متناوب را

نویز الکتروشیمیایی پایش و کنترل خوردگی می باشد .
مقدمه
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LI = σi/Irms

()1

در رابطه ( ) 1

 σiمقدارانحراف استاندارد جریان نویز.

 I rmsریشه میانگین مربعا ت جریان نویز را نشان
میدهد .
برخی ازتحقیقات نشا ن داده است ،زمانی
که مقداراندیس حفره زایی کوچکتراز ()0/1
باشد،خوردگی یکنواخت درسیستم غالب خواهد
بود  .البته دراستفاده ازاین اندیس بایداین نکته
رادرنظرگرفت که،درشرایطی که مقدارجریان خوردگی
میانگینبهسمتصفرمیلپیداکند،کوچكترینمقدار
حاوی الکترولیت ترش (  ) SH2استفاده شده است

خوردگی درسیستمهای ترش ،محصول سولفیدآهن

انحرافی درجریان باعث تولیدمقادیرباالیی از اندیس

.یکی ازمهمترین و اساسی ترین مشکالت صنایع،

بوده که برروی سطح آلیاژتشکیل میشود و در برخی

میگردد.حتی اگر فرایند خوردگی دارای توزیع نرمال

خوردگی ترش ناشی ازوجودگاز (  ) H2Sاست که

مواردتراکم وچسبندگی آن به حدی است که خودباعث

باشد که نشان دهنده وقوع خوردگی عمومی است

هرساله تحقیقات فراوانی درزمینه ثبت وکنترل وقایع

کاهش سرعت خوردگی برروی سطح آلیاژفوالدکربنی

،دراین پژوهش وضعیت خوردگی فوالدکربنی ()1018

مربوط به آن درحال انجام است .به دلیل سمی بودن

میشود،اما این محصول خوردگی ازنظرالکتریکی

درمحلول شبیه سازی شده آب ترش حاوی یون

این گازوعواقب ناشی ازنشت-آن،پایش خوردگی به

نیمه هادی بوده وبه همین دلیل کاربرد برخی

کلرید به مدت (  ) 21روزبا روش نویزالکتروشیمیایی

منظوراتخاذاستراتژیمناسبجهتکنترلخوردگیدر

ازروشهای متداول پایش خوردگی درسیستم های

بررسی شد  .جهت تعیین نوع خوردگی درحال وقوع

سیستمهای ترش که عموماباتوجه به صرفه اقتصادی

ترش دچاراختالل میشود .به عنوان مثال ،حضور این

درسیستم ازروش تعیین نحوه توزیع داده ها استفاده

آن استفاده از فوالدهای کربنی درآنهابسیارمتداول

محصول خوردگی برروی پروبهای مقاومت الکتریکی

گردید که نتایج حاصل ازآن بابررسیهای سطحی پس از

است،ضروری میباشد .به طور معمول،هنگام به

وپالریزاسیون خطی باعث ایجاد خطادراندازه

اتمام آزمایش مورد مقایسه قرار گرفت .

کارگیری برنامه پایش خوردگی نباید فقط به یك روش

گیری میزان سرعت خوردگی میشود.عالوه براین،

روش انجام آزمایش .

اکتفا نمود .بهترین نتایج زمانی به دست می آید که

این روشهاقادربه تعیین نوع خوردگی درحال وقوع

برای انجام آزمایش هاازآلیاژفوالدکربنی برای بررسی

ترکیبی ازچندروش پایش مورداستفاده قرارگیرد .

درسیستم نمیباشند  .درمیان روشهای جدیدپایش

.یکی ازروشهای پایش قابل اطمینان برای سیستمهای

خوردگی،توانایی تکنیك نویزالکتروشیمیایی به

ترش،روش کوپن گذاری بوده که توسط آن میتوان

عنوان روشی جهت تعیین مکانیزم ومیزان سرعت

میزان ونوع خوردگی درحال وقوع درسیستم رادریك

خوردگی درحال وقوع درسیستم به اثبات رسیده است

استفاده شد .ترکیب شیمیایی آلیاژفوالدکربنی

بازه زمانی مشخص به دست آورد  .مشکل این روش آن

ودرصنایع به خصوص درارزیابی بازدارنده ها نیزازاین

(  ) 1018بااستفاده ازروش اسپکترومتری نشری

است که توسط آن نمی توان به سرعت خوردگی لحظه

روش استفاده شده است ..یکی ازمزیتهای اصلی

( کوانتومتری ) مورد بررسی قرارگرفت که ترکیب

ای درسیستم دسترسی داشت وتنها میزان خوردگی

روش نویزالکتروشیمیایی تعیین مکانیزم خوردگی

شیمیایی آن درجدول (  ) 1نشان داده شده است .

متوسط درطول زمان،بااین روش به دست می آید ؛

بااستفاده ازاین تکنیك است .متداول ترین روش تعیین

جدول (  ) 1ترکیب شیمیایی آلیاژفوالد کربنی

این درحالی است که سرعت خوردگی با تغییر شرایط

نوع خوردگی بااستفاده ازاین روش،تعیین اندیس

محیطی وفرایندی درطول زمان تغییرمیکند وثبت

خوردگی موضعی بااستفاده ازداده های نویزجریان

فوالد کربنی (  ) 1018از جوش پذیری عالی

این تغییرات به خصوص درمحیط های ترش ضروری

الکتروشیمیایی می باشد .این اندیس نشان دهنده

برخوردار است که جزو بهترین قطعات فوالدی برای

است .بنابراین،درکناراین روش بایدحداقل ازیکی از

شدت تغییرات داده های نویزجریان به دست آمده،

قطعات کربورایز شده محسوب می شود .این آلیاژ

روشهای پایش خوردگی آنالین جهت بررسی وضعیت

نسبت به میانگین مربعات داده ها میباشد .مقداراین

ترکیب مناسبی از چقرمگی ،استحکام و انعطاف

لحظه ای خوردگی استفاده شود .محصول شاخص

اندیس توسط رابطه (  ) 1محاسبه می شود .

پذیری را به همراه دارد .از مشخصات آلیاژ فوالد کربنی

قابلیت
استفاده ازتکنیك نویزالکتروشیمیایی درمحیط آبی
حاوی گاز ( ) H2S

( ) 1018

(  ) 1018مانند سایر آلیاژهای فوالدی ،عنصر اصلی
در این ماده آهن است .محتوای کربن بین (  0/14تا
 ) 0/22درصد وزن نگه داشته می شود .این مقدار
کربن کم همواره یک فوالد سبک تولید می کند که
به راحتی می تواند شکل بگیرد و ماشین کاری شود
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 .ترکیب شیمیایی آلیاژ فوالد کربنی (  ) 1018ماده
ای محکم و انعطاف پذیر ایجاد می کند که چقرمگی
ً
و سختی نسبتا کمی در مقایسه با سایر آلیاژها دارد.
به طور کلی عناصری که در ترکیب آلیاژ فوالد کربنی
( ) 1018به کار رفته است ،به صورت زیر است.
کربن (  ) 0.20 – 0.14درصد ،آهن ( 98.81
–  ) 99.26درصد  ،منگنز ( )0.90–0.60درصد،
فسفرکمتراز(  ) 0.04درصد وسولفورکمتراز ( ) 0.05
درصد .می باشد .
همچنین برای شبیه سازی محیط ترش ،ازمحلول
آبی بامشخصات ذکرشده درجدول (  ) 2استفاده شد.
ترکیب این محلول آبی باتوجه به مشخصات آب ترش

با کاغذهای سنباده سیلیکونی تا شماره ی) 600

و (  ) bcشیب کاتودی برابر با هم و معادل (mV/ 0

موجود دریکی ازمراکزعملیاتی کشورانتخاب شده

(مطابق بااستاندارد  ) ) ASTM - G5سنباده زده

 ) decade100استفاده گردید  .همچنین ( ) Rn

است .دمای انجام آزمایشها با توجه به شرایط عملیاتی

شد وسپس با آب مقطرشستشوداده وبااستون چربی

مقاومت نویز است جهت محاسبه نرخ خوردگی از رابطه

منطقه ( )45درجه سانتیگراد انتخاب شد.

زدایی شد .شرایط انجام آزمایش درجدول ( ) 3آورده

(  ) 5مطابق استاندارد (  ) ASTM G102استفاده

شده است .باتوجه به اینکه درهرثانیه دوداده ثبت شده

می شود .

است  ،بنابراین باید پهنای باند فرکانس می بایستی

()5

جدول (  ) 2ترکیب محلول شبیه سازی شده برای
انجام آزمایش ها
برایانجامآزمایشهاینویزالکتروشیمیاییازدستگاه
پتانسیواستات پر تابل (  ) ACMمدل ( GILL AC
) مجهز به نرم افزاری که شامل بررسی مکانیزم ومیزان

بین مقادیر (  1تا  ) 0/001هرتز باشد .
جدول

(  ) 3شرایط انجام آزمایش نویز

الکتروشیمیایی

میزان نرخ های خوردگی محاسبه شده آزمایش
برای آلیاژ فوالد کربنی (  ) 1018در زمان های
مختلف ،در جدول )  ) 4آورده شده است.

خوردگی با تکنیک آزمون نویز الکتروشیمیایی می

نتایج و بحث .

باشد و یك سل شیشه ای دوجداره مخصوص انجام

مقادیرنویزجریان وپتانسیل درطول ) ) 21روز

آزمایش های الکتروشیمیایی و یك جفت الکترودکاری

آزمایش اندازه گیری شد که به دلیل تعداد زیاد

همجنس از نوع فوالدکربنی (  ) 1018والکترود مرجع

نمودارها ،تنها نمودارهای مربوط به جریان وپتانسیل

همچنین روند کاهش یا افزایش میزان خوردگی در

کالومل که مورد استفاده قرار گرفتند مطابق شکل ( 1

درروزهای اول،دهم وبیست ویکم درشکل (  ) 2نشان

طول آزمایش در شکل (  ) 3نشان داده شده است.

) دستگاه پتانسیو استات پر تابل  ) ) ACMهمراه با

داده شده است.

تجهیزات مورد استفاده آزمایش را نمایش می دهد .
شکل (  ) 1دستگاه پتانسیو استات پر تابل (
 ) ACMهمراه با تجهیزات مورد استفاده آزمایش
همچنین برای ثابت نگه داشتن دما،ازحمام
مایع سیرکوالتور مدل (  ) RC6استفاده شد .برای

جدول (  ) 4میزان نرخ خوردگی محاسبه شده
توسط نویز الکتروشیمیایی در مدت (  ) 21روز آزمایش
.

شکل (  ) 3نمودار میزان خوردگی به دست آمده از

شکل (  ) 2نویزجریان وپتانسیل الکتروشیمیایی

روش نویز الکتروشیمیایی در مدت (  ) 21روز آزمایش

اندازه گیری شده درروزهای الف) اول)،ب) دهم).ج)

 .مشاهده می گردد که نرخ خوردگی آلیاژ فوالد

بیستویکم).
مقاومت نویزاندازه گیری شده درهرروزتوسطرابطه
ریاضی ( ) 3محاسبه می شود.

کربنی باافزایش مدت زمان آزمایش  ،به مرورکاهش
یافته ،به طوری که در روزهای آخر ،این مقدار به
زیرمقدار (  )1 mpyرسیده است . .با توجه به اینکه

که در این رابطه  ơvمقدارانحراف استاندارد

در روش نویز الکتروشیمیایی میزان نرخ خوردگی در

نیم ساعت با دمش گازنیتروژن،اکسیژن زدایی

نویزپتانسیل اندازه گیری شده و  iمیزان انحراف

طول )  ) 21روز به صورت لحظه ای اندازه گیری شده

شدوسپس به درون سل الکتروشیمیایی منتقل

استاندارد نویزجریان اندازه گیری شده می باشد.

است  .میانگین نرخ خوردگی به دست آمده توسط این

گردید .مجددابه مدت نیم ساعت گازنیتروژن به درون

تحقیقات نشان داده است که میتوان این مقاومت

تکنیك در طول آزمایش در حدود ( ) 11 mpy

محلول دمیده شدتادرصورت انحالل اکسیژن،حین

رامعادل بامقاومت پالریزاسیون درنظرگرفت ومیزان

محاسبه گردید یافته های آزمایش های نویز

انتقال محلول،این اکسیژن نیزحذف گردد در ادامه

خوردگیرامحاسبهنمودبااستفادهازمقاومتنویزاندازه

الکتروشیمیایی می تواند نشان گر قابلیت اطمینان

به مدت نیم ساعت گاز (  ) H2Sدر آن دمیده شد

گیری شده می توان  ،میزان خوردگی آلیاژ فوالدکربنی

تکنیك نویزالکتروشیمیایی در تعیین صحیح میزان نرخ

تامحلول اشباع ازاین گازشود .جهت حفظ فشارمثبت

(  ) 1018توسط رابطه اشترن–گری رابطه ریاضی ( 4

خوردگی در سیستم های ترش باشد .

برروی محلول درون سل،درطول آزمایش همواره این

) محاسبه می شود .

انجام این آزمایش ها ابتدامحلول آزمایش به مدت

به منظور بررسی نوع و مکانیزم خوردگی ،بر روی

گازبا سرعت کم درون محلول دمیده می شد .سطح

دراین رابطه (  ) Bثابت اشترن – گری است .

سطح الکترودهای کار ،توابع توزیع داده های جریان

الکترودهایکارمورداستفادهدرآزمایش

وبرای محاسبه آن از مقادیر  ) ) baشیب آنودی

در طول آزمایش با استفاده از نرم افزار آماری ( EASY
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 ) FITتعیین شدند .الزم به یادآوردی است ،نویز جریان
الکتروشیمیایی اندازه گیری شده بین الکترودهای
کاری ،در واقع تفاوت جریان خوردگی بین دونمونه
در حال خورده شدن است .بنابراین ،انتظار می رود
درصورتی که دو الکترود کاری کامال مشابه یکدیگر
باشند ،به هنگام بروز خوردگی یکنواخت ،تفاوت جریان
اندازه گیری شده توسط دستگاه ،مقادیر بسیار ناچیز و
در حدود صفر باشد و تغییرات جریان حول مقدار صفر،
با توزیع متقارن ایجاد شود .حال در صورتی که خوردگی
موضعی بر روی یکی ازالکترودها اتفاق افتد ،جریان
خوردگی ایجاد شده بر روی آن بیشتر از الکترود دیگر
خواهد شد و بنابراین ،برایند جریان خوردگی به سمت
الکترود دیگر خواهد بود و در چنین شرایطی توزیع
داده های جریان حول مقدار میانگین خود متقارن
نخواهد بود .هر چه خوردگی موضعی در سیستم
غالب تر باشد ،برایند جریان افزایش پیدا خواهد کرد و
درنتیجه توزیع داده ها به مقدار بیشتری از حالت نرمال
خارج خواهد شد .با این استدالل ،برای تعیین مکانیزم
خوردگی دراین سیستم ،تابع توزیع داده های جریان
در روزهای مختلف آزمایش با استفاده از نرم افزار (
 ) Easy fitتعیین شد تامشخص گردد در چه روزهایی
توزیع داده ها متقارن و در چه روزهایی نامتقارن بوده
است.تابع توزیع مربوط به داده های جریان در روزهای
اول ،سوم،دهم و بیست و یکم به عنوان نمونه در شکل (
 ) 4نشان داده شده است .همان گونه که مالحظه می
شود تابع توزیع مربوط به داده های جریان در روز سوم
متقارن می باشد ولی در سایر روزها نامتقارن می باشد .
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شکل (  ) 4نمودارتوزیع داده های نویزجریان

که چه مقدار از توان یک سیگنال در فرکانس ) ) قرار

الکتروشیمیایی در روزهای الف) اول  .ب) سوم .ج )

گرفته است  .پاسخ به این سوال در قالب توزیع مقادیر

دهم  .د) بیست و یکم

توان به عنوان تابعی از فرکانس است .میدانیم که توان

این توابع برای سایر روزهای آزمایش در جدول ) ) 5

برابر با میانگین مربعات سیگنال در نظر گرفته میشود.

آورده شده است .با توجه به جدول )  ) 5مالحظه می

در حوزه فرکانس این مقدار برابر با مربع دامنه مقادیر

گردد،تمامی داده های نویز الکتروشیمیایی به دست

تبدیل فوریه سریع یا(  ) FFTسیگنال است.تبدیل

آمده در طول یك آزمایش لزوما از یك نوع تابع توزیع،

فرکانسی داد ه های نویز پتانسیل و جریان با استفاده از

پیروی نمی کنند.داده ها در روزهای سوم ،سیزدهم،

تبدیل سری فوریه (  ) FFTدر نر م افزار ( Origin Pro

چهاردهم و پانزدهم متقارن هستند ،بنابراین ،انتظار

) انجام شد .دراین تبدیل از تابع پنجره ( ) Hanning

می رود مکانیسم خوردگی دراین روزها یکنواخت

استفاده شد ونمودار( (  PSDبر حسب فرکانس رسم

در سایر روزهای آزمایش که توزیع داده ها

گردید . .تحقیقات نشان داده است ،وقایع با فرکانس

نامتقارن بوده است ،با توجه به موارد مطرح شده به نظر

باال مربوط به پدیده خوردگی یکنواخت و وقایع با

می رسد ،خوردگی موضعی بر روی الکترودهای کاری

فرکانس پایین مربوط به خوردگی موضعی می باشند

ایجاد شده باشد.

 .به این ترتیب و با این روش می توان از روی نمودار

باشد.

جدول (  . ) 5تابع توزیع داده های نویز جریان

(  ) PSDبا بررسی تراکم پیک ها در محور فرکانس،

الکتروشیمیایی اندازه گیری شده در طول (  ) 21روز

مکانیزم خوردگی را تعیین کرد .همچنین از روی قدرت

آزمایش .

پیك ها در محدوده تراکم  ،می توان تخمینی از شدت

به منظور بررسی شدت وقوع خوردگی موضعی از

خوردگی به دست آورد .هر چه خوردگی موضعی با

نمودارهای دانسیته ی طیف توانی (  ) PSDکمک

شدت بیشتری رخ دهد  ،انتظار می رود قدرت طیف

گرفته شد .این نمودارها ،نشان دهنده قدرت طیف

در فرکانس های پایین افزایش یابد  .نمودارهای

مربوط به داده های نویز جریان ،در فرکانس های

(  ) PSDبرای داده های نویز الکتروشیمیایی در

مختلف می باشند طیف توان یا چگالی طیف توان (

روزهای سوم ،سیزدهم ،چهاردهم وپانزدهم آزمایش در

 ( PSDیک سیگنال در واقع به این سوال پاسخ میدهد

مقیاس لگاریتمی درشکل (  ) 5نشان داده شده

Scientific-Cultural-Social Magazine
Esfahan Steel Company

با استفاده از نحوه توزیع داده های نویز جریان

 رسوب سیاه رنگ.و مشاهدات سطحی قرار گرفتند

 مشاهده می گردد که قدرت طیف نویز جریان. است

الکتروشیمیایی مورد ارزیابی قرار گرفت و شدت

 ) تمام سطح دو الکترود راS Fe ( سولفید آهن

الکتروشیمیایی در این روزها تقریبا مشابه یکدیگر در

PSD ( خوردگی موضعی نیز با استفاده از نمودارهای

پس از زدودن محصوالت خوردگی از. پوشانده بود

حال تغییر است و حداکثر مقدار آن در فرکانس های

) مورد ارزیابی قرار گرفت مشخص شد که عالوه بر روز

 آثار خوردگی موضعی،روی سطح الکترودهای کاری

 به نظر می، بنابراین.  ) می باشد5 ( پایین تا میزان

 خوردگی موضعی در اکثر روزهای آزمایش،اول آزمایش

خفیفی بر روی سطح یکی از الکترودها مشاهده شده

رسد پدیده خاصی در فرکانس های پایین در این روزها

.در سیستم نیز وجود داشته است

.که به صورت سطحی بوده و عمق محسوسی نداشت

 این نتیجه نیز می تواند تایید کننده. رخ نداده است

 ) نشان داده7 ( تصویر مربوط به این پدیده در شکل

.بروز خوردگی یکنواخت در این روزها باشد

 با توجه به قدرت و فرکانس نویزهای مربوط-3
به پدیده خوردگی موضعی و تفاوت کم آنها با مقادیر
 به نظر می رسد خوردگی،مربوط به خوردگی یکنواخت
موضعی با شدت کم در سیستم در حال پیشروی بوده

 ) تصویر یکی از الکترودها که دچار پدیده7 ( شکل
. خوردگی موضعی شده است

نمودار قدرت نویز جریان

) 5 ( شکل

،الکتروشیمیایی به دست آمده در روزهای های سوم
 در مقیاس لگاریتمی، چهاردهم و پانزدهم،سیزدهم

 این نتایج با بررسی سطح نمونه پس از اتمام.است

. نتیجه گیری

.آزمایش مورد تایید قرار گرفتند

آزمایش ها نشان داد که میانگین میزان نرخ

) 6 (  در شکل، بیست و یکم آزمایش برای مقایسه

 می توان بیان کرد که تعیین نحوه توزیع داده- 4

خوردگی به دست آمده از روش نویز الکتروشیمیایی

 مشاهده می گردد قدرت طیف. آورده شده است،

های نویز الکتروشیمیایی اندازه گیری شده روشی

با توجه با مشاهدات سطحی نیز قابل اطمینان می

.مربوط به روز اول آزمایش از سایر روزها بیشتر است

موثر در تعیین نوع خوردگی در حال وقوع در سیستم

. باشد

پس از آن روز بیست و یکم دارای قدرت طیف نسبی

.خوردگی می باشد

 ) مربوط به روزهای اول وPSD ( نمودارهای

 – با استفاده از روش نویز الکتروشیمیایی روند1

 با توجه به این تفاوت در قدرت طیف. باالتری می باشد

 – بنابر این می توان از تکنیك نویز الکتروشیمیایی5

 در طول آزمایش بررسی شد،تغییرات میزان خوردگی

 در روزهای ذکر شده می توان بیان نمود که شدت.

برای پایش خوردگی در محیط های حاوی الکترولیت

و مشاهده گردید که نرخ خوردگی در روزهای ابتدایی

خوردگی موضعی به ترتیب در روزاول و به تدریج در روز

.ترش استفاده نمود

 ) روز به10 (آزمایش باالبوده و سپس بعد از حدود

. کاهش یافته است،بیست و یکم

.تشکر و قدر دانی

 این.صورت قابل توجهی کاهش پیدا کرده است

) نمودار قدرت نویزجریان الکترو شیمیایی6( شکل

از جناب آقای دکتر جابر نشاطی استاد برجسته

کاهش در نرخ خوردگی می تواند به دلیل تشکیل الیه

آزمایش

 پژوهشکده حفاظت. وممتاز پژوهشگاه صنعت نفت

منسجمی از محصول خوردگی سولفید آهن بر روی
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