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سخن نخست / ذوب آهن اصفهان پشتیبان طرح نهضت ملی مسکن
صنعت فوالد به بالندگی رسیده است

تنوع مقاطع و تولید گریدهای فوالدی جدید، نیازمند توجه دولت
نوآوری در صنعت فوالد جهان 

تیرآهن بال پهن ۳۰ درصد وزن سازه را سبک تر می کند
هوشمندسازی معادن ممکن است؟

صنعت فوالد ایران و جهان به کدام سمت حرکت می کند؟
هم صدایی برای گره گشایی از چالش های زنجیره فوالد

با پیشگامان  ذوب آهن اصفهان / احداث ذوب آهن اصفهان، رکوردی ماندگار در صنعت ایران
از ارائه ایده تا تجاری سازی محصول در ذوب آهن اصفهان 

درخشش فوالد ایران در کارنامه 8 ماهه میالدی
از حضور پر قدرت ذوب آهن در نهضت ملی مسکن تا نگرانی ها از کاهش صادرات

آیا فوالد قربانی گاز می شود؟
تولید فوالد کیفی در مرکز توجه فوالدسازان جهان قرار دارد 

واگذاری محدوده ها و پهنه های معدنی؛ چرا و چگونه؟
عوامل تاثیرگذار بر وضعیت بازار انرژی در جهان  صادرات فوالد کشور به کدام سمت می رود؟

اقبال دوباره به زغال سنگ
ارزیابی فاکتورها و پیش بینی قیمت های بازار جهانی فوالد

ارزیابی تولید و تجارت محصوالت لوله فوالدی جهان در سال 2۰21
چالش ها و خطوط کلی فوالدسازی در سال 2۰۳۰ و پس از آن - چشم  انداز هند

افزایش مقاومت به خوردگی و بهبود خواص لحیم پذیری فوالد با تکنیک استفاده از پوشش 
آلیاژی قلع - روی 
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اولین رسانه تخصصی
صنعت فوالد ایران



کارخانه  این  شده  سبب  ساختمانی  مقاطع  انواع  تولید  میان  این  در 
که  صنعتی  باشد.  داشته  کشور  ساختمان  صنعت  در  رنگی  پر  حضور 
مسکن«  ملی  »نهضت  طرح  اجرای  با  کند  می  تالش  سیزدهم  دولت 
به  را  تحرک  و  رونق  دیگر  بار  عزیزمان،  هموطنان  نیاز  تامین  بر  عالوه 
عرصه ساخت و ساز باز گردانده و صنایع مرتبط با این بخش را فعال تر 

از گذشته نماید. 
تولید برخی محصوالت صرفًا در ذوب آهن حاکی، از توان و آمادگی 
مدیران و نیروهای فعال این شرکت برای حضور حداکثری در این طرح  
است.  شده  آمادگی  اعالم  آن  به  نسبت  قدرت  با  که  موضوعی  است. 
در  پهن  بال  تیرآهن  نظیر  کارخانه  این  جدید  محصوالت  از  استفاده 
و ساز،  در ساخت  از جمله سرعت  مزایایی  صنعت ساختمان می تواند 

جمله  این  بارها  است.  ایران  فوالد  مادر صنعت  اصفهان،  آهن  ذوب 
غرور آفرین را شنیده ایم، در واقع این مجموعه پایه گذار صنعتی است که 
در توسعه صادرات غیر نفتی کشور به ویژه در دوران تحریم نقش آفرین 
تا  شده  سبب  کارخانه،  این  در  هوشمندانه  راه  نقشه  تدوین  می باشد. 
آن مواجه  با  امروز صنایع فوالدی  و دغدغه هایی که  در کنار چالش ها 
هستند، در ذوب آهن تامین نیاز داخل در اولویت استراتژی ها قرار گیرد 
و با برنامه ریزی دقیق، سرمایه گذاری صحیح و استفاده از توان داخل، 
به  نهایت  در  که  باشیم  تکنولوژی هایی  و  تجهیزات  بومی سازی  شاهد 
افزایش تنوع سبد محصول و توان رقابتی در بازارهای خارجی ختم شود. 
ذوب آهن اصفهان همواره تالش دارد با تولید محصوالت ارزش افزا، 
سهم خود را در بازارهای ملی و بین المللی حفظ نموده و گسترش دهد.

ذوب آهن اصفهان
پشتیبان طرح نهضت ملی مسکن

نخست سخن 

ایرج رخصتی
مدیرعامل
ذوب آهن اصفهان
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افزایش ایمنی، کاهش هزینه، زیباسازی ساختمان به لحاظ معماری و 
... را به همراه داشته باشد. 

این تیرآهن با فرایند نورد گرم و منطبق با آخرین استانداردهای روز 
و تست های مکانیزه تولید می شود و قطعًا در مقایسه با تیر ورق ها که 
به صورت دستی و بدون کنترل های تخصصی تولید می شود،ایمنی را 
برای مصرف کنندگان به همراه دارد. همچنین استفاده از این محصول 
این شاخص ها، برگ زرین  تا ۳۰ درصد وزن سازه را سبک تر می کند. 
دیگری است که با تالش و کوشش پرسنل جهادی ذوب آهن اصفهان 

محقق شده است.
اقدامات انجام گرفته در واحد تحقیق و توسعه ذوب آهن اصفهان و 
سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای به جهت نوسازی خطوط تولید 
باعث شد تا با اطمینان برای تامین ایمنی سازه های ساختمانی در این 
طرح، به میدان بیاییم و مذاکرات خود را با سازمان ها و مجموعه های 
مرتبط آغاز نماییم. در واقع به عنوان مادر صنعت فوالد کشور در تالش 
هستیم تا نقش واقعی خود را در اجرای این طرح ملی ایفا کرده و در این 

مسیر توسعه نیز نقش آفرین باشیم.
با  محصولی  ارائه  با  تا  داند  می  خود  وظیفه  اصفهان  آهن  ذوب 
کیفیت و مطابق با استانداردهای جهانی در این طرح حضور پیدا کند 
اما بی تردید تامین نیاز داخل، باید و نبایدهایی دارد که اگر به آنها بی 
توجه باشیم، در سال های پیش رو باید شاهد تامین نیاز کشور از مسیر 
واردات و افزایش هزینه های ارزی بود. باید و نبایدهایی که در این بین 
وجود دارد، به دغدغه اصلی فوالدی ها تبدیل شده است. در شرایطی 
که صنعت استراتژیک فوالد توسعه هرچه بیشتر را هدف گذاری کرده، 
نگرانی درباره عدم تامین زیرساخت هایی همچون مواد اولیه، برق، گاز 

و…  می  تواند تحقق این برنامه را تحت الشعاع قرار دهد. 
همانطور که ذوب آهن اصفهان برای پیشبرد اهداف دولت در پروژه 
نهضت ملی مسکن با تمام قوا اعالم آمادگی کرده، انتظار بر این است تا 

دغدغه این شرکت در بخش تامین پایدار مواد اولیه به ویژه زغالسنگ نیز 
برطرف شود. بی تردید با تامین مواد اولیه، این کارخانه می تواند عالوه 
بر تامین نیاز بازار داخل و پوشش کامل طرح نهضت ملی مسکن، سهم 
صادرات خود را افزایش داده و ارز آوری بیشتری را برای ایران اسالمی 

رقم بزند. 
واگذاری معادن زغالسنگ به مجموعه ذوب آهن می تواند گره گشای 
 2۰۰ و  میلیارد   1 کشور  زغالسنگ  قطعی  ذخیره  باشد.  مشکل  این 
تا  باعث شده  معادن  این  در  اما عدم سرمایه گذاری  است  تن  میلیون 
در  البته  شود،  تامین  واردات  طریق  از  آهن  ذوب  نیاز  از  بخشی  امروز 
از  مندی  بهره  منظور  به  کارخانه،  این  زغالسنگ  کامل  تامین  صورت 
این ماده معدنی هنوز هم وجود  اندکی واردات  به  نیاز  کیفیت مناسب 
از شرایط فعلی می شود. ذوب آهن  تردید حجم آن کمتر  اما بی  دارد 
اصفهان امروز برای تجهیز معادن نیز اعالم آمادگی کرده است که الزمه 

آن حمایت هرچه بیشتر دولت است.
آهن  ذوب  تا  شده  باعث  پرسنل  و  مدیران  میان  در  جهادی  نگاه 
اصفهان عالوه بر تولید با کیفیت، حضور در برخی پروژه ها و طرح های 
عمرانی را جزء وظایف اصلی خود بداند. امروز حضور جهادی در کنار 
برنامه های کارخانه قرار  اولویت  بازار مسکن در  ثبات در  ایجاد  و  دولت 

گرفته است. 
افتخار  مسکن  ملی  نهضت  پروژه  در  اصفهان  آهن  ذوب  حضور 
دیگری برای این مجموعه است زیرا این کارخانه عظیم همچون دوران 
دفاع مقدس که در پشتیبانی از جبهه های حق علیه باطل حضور فعال 
تامین  برای  بسازید(  اطمینان  )با  دیرینه  برند  پایه  بر  هم  داشت،امروز 
ایمنی و آسایش هموطنان، خودش را مسئول می داند لذا تالش همه 
جانبه ما در این مجموعه ارائه محصوالتی است که در نهایت به رضایت 
هر چه بیشتر مشتریان ختم شده و سودآوری خوبی برای سهام داران مان 

به همراه داشته باشد. 
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بهرام سبحانی رییس انجمن تولید کنندگان 
میلیارد   2 ساالنه  اینکه  بیان  با  ایران  فوالد 
از  گفت:  می شود  تولید  جهان  در  فوالد  تن 
معادل ۵۰  تن،  میلیارد  یک  حدود  میزان  این 
درصد آن در چین تولید می شود و پس از آن 
کشورهای هند، ژاپن و کره جنوبی قرار دارند. 

تن  میلیون   ۴۰ حدود  فوالد  در  افزود:  وی 
ظرفیت نصب شده وجود دارد اما با ۷۵ درصد 
ظرفیت، تولید انجام می گیرد یعنی حدود 1۰ 
دارد  وجود  استفاده  فاقد  ظرفیت  تن  میلیون 
که کمبود برق، گاز، مواد اولیه و تکمیل نبودن 
زنجیره ارزش از جمله عوامل اصلی تاثیرگذار 
صورت  در  می روند.  شمار  به  زمینه  این  در 
بهره برداری از تمام این ظرفیت، ایران می تواند 
تولیدکنندگان فوالد  یا هفتم  در جایگاه ششم 

جهان قرار بگیرد. 
درباره  فوالد  تولیدکنندگان  انجمن  رییس 
فوالد  صنعت  در  اولیه  مواد  تامین  مشکالت 
با رشد  اولیه متناسب  اظهار کرد: بخش مواد 
یک  عنوان  به  و  نکرده  پیدا  توسعه  ظرفیت ها 
شناخته  کشور  فوالد  صنعت  در  مهم  گلوگاه 

می شود. 
با  ارزآوری  و  اشتغال  لحاظ  به  فوالد   ←

هیچ صنعتی قابل قیاس نیست
سبحانی خاطر نشان کرد: صنعت فوالد به 
صنعتی  هیچ  با  ارزآوری  و  اشتغالزایی  لحاظ 
بودن  دارا  با  ایران  و  نیست  مقایسه  قابل 
سنگ آهن و انرژی به عنوان مزیت های نسبی 

در منطقه جایگاه خاصی برای تولید دارد. 
فوالد  تولیدکنندگان  انجمن  رییس  گفته  به 
فوالد  حوزه  در  سرمایه گذاری  روند  ایران، 
همواره افزایشی بوده است و کلید این توفیق را 
می توان دستیابی به تکنولوژی تولید در دوران 

تحریم عنوان کرد. 
صنعتی  را  فوالد  صنعت  ادامه  در  سبحانی 
مادر خواند و گفت: فوالد به لوکوموتیوی شبیه 
است که با حرکت خود همه صنایع پایین دست 
و باالدست را به حرکت در می آورد و یک نمونه 
آن جا به جایی و حمل مواد باالی 1۰۰ میلیون 
تن است که جدای از حمل و نقل های داخل 

یده است بالندگی رس� به � صنعت �فوالد �

کارخانه محسوب می شود. 
← فوالد سازان رسالت تولید محصوالت 

ارزش افزا را به خوبی دنبال می کنند 
سبحانی در خصوص تولید تیرآهن بال پهن 
استفاده  با  گفت:  نیز  اصفهان  آهن  ذوب  در 
ساختمان های  می توان  پهن  بال  تیرآهن  از 
مرتفع و سنگین را ایمن طراحی کرد. ذوب آهن 
نیاز  می تواند  تیرآهن ها  نوع  این  تولید  با 
لذا  کند  مرتفع  را  گوناگون  صنعتی  سازه های 
که  کنند  فراموش  نباید  بزرگ  تولیدکنندگان 
را  افزا  ارزش  و  تولید محصوالت کیفی  رسالت 
به  را  تولید محصوالت ساختمانی  باید  و  دارند 
بازار  وارد  تازگی  به  که  کوچک تر  شرکت های 

شده اند،بسپارند. 
ارزیابی شما  که  این سوال  به  پاسخ  در  وی 
از تامین گاز صنایع در زمستان امسال چیست 
گفت: متاسفانه کمبود در حوزه گاز وجود دارد 
شرایط  امسال  زمستان  در  نمی رسد  نظر  به  و 
بهتری نسبت به سال قبل داشته باشیم. باید 
چاره ای برای آن اندیشیده شود چرا که صنعت 
فوالد کشور مبتنی بر گاز و برق است و هر یک 

نباشند به تولید لطمه وارد می شود. 
ایران  فوالد  تولیدکنندگان  انجمن  رییس 
در خصوص برق نیز اظهار کرد: در بحث برق 
قرار شده در چند مرحله شرکت های فوالدی 

فـوالد از جملـه صنایعـی اسـت کـه طـی سـال های اخیـر بـه رشـد و بالندگـی ویـژه ای دسـت یافتـه اسـت. این 
صنعـت از نـگاه کارشناسـان توانسـته رشـد فزاینـده ای را پشـت سـر بگـذارد و رتبه دهـم تولیدکنندگان فـوالد را از 
آن خـود کـرده اسـت امـا صنعـت فوالد، مشـکالت و گلـوگاه هایی دارد که سـبب شـده، واحدها با ظرفیت اسـمی 
در مـدار تولیـد قـرار نگیرنـد. بـه بـاور مسـئوالن کشـور،معدن کـه جایگزینی بـرای صنعت نفت به شـمار مـی رود، 
بایـد توسـعه آن بیـش از گذشـته در اولویـت قـرار بگیـرد.در گزارشـی کـه در ادامـه از نظر می گـذرد به تشـریح این 

موضوعـات پرداخته شـده اسـت. 

◄ مصاحبه: سمیه ایزدی
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آنها  از  یکی  که  کنند  همکاری  نیرو  وزارت  با 
این  در  است.  ترکیبی  سیکل  نیروگاه های 
ولی  گازی نصب شده  توربین های  نیروگاه ها، 
بخش بخار آن احداث نشده و قرار است برای 
تکمیل نیروگاه های بخار در کنار نیروگاه های 
گازی، فوالدی ها نیز مشارکت کنند. همچنین 
فوالدی ها قرار است در راه اندازی نیروگاه های 
بادی  و  خورشیدی  های  نیروگاه  شامل  جدید 

نقش آفرین باشند. 
سبحانی در بخش پایانی صحبت های خود 
نیمه  در  فوالد  صادرات  و  تولید  شرایط  درباره 
دوم سال نیز خاطرنشان کرد: در بخش تولید 
داشت  خوهیم  را  تن  میلیون   ۳۰ روند  همان 
که  لطمه ای  واسطه  به  صادرات  بخش  در  اما 
بخشی  و  شد  وارد  صادرات  به  سال  اوایل  در 
رفت،  دست  از  بخشنامه ها  دلیل  به  بازارها  از 
امیدواریم ۴ میلیون تن صادرات را تا پایان سال 

داشته باشیم. 
و  معدن  سهم  افزایش  به  چگونه   ←

صنایع معدنی در اقتصاد کمک کنیم؟ 
و  اقتصاد  وزیر  مشاور  فوالدگر،  حمیدرضا 
با  اساسی  قانون  عالی اصل ۴۴  عضو شورای 
تن  میلیارد   ۶۰ بودن  دارا  با  ایران  اینکه  بیان 
کانی های  و  فلزی  عناصر  شامل  معدنی  مواد 
غیر فلزی هنوز در حوزه استخراج عقب است، 
که  میزانی  آن  می دهد  نشان  برآوردها  گفت: 
و  استخراج  گرفته،  صورت  کشور  در  اکتشاف 
فرآوری نداریم. وی افزود: علیرغم اینکه ایران 
ذخایر معدنی بسیار ارزشمندی دارد، اما سهم 

 )GDP( این صنعت در تولید ناخالص داخلی
تنها 1.2 تا 1.2۵ درصد است. با اضافه شدن 
صنایع معدنی،سهم آنها در اقتصاد کشور به ۵ 
تا ۶ درصد می رسد که برای صنعت جانشین 
و  نفت  داریم  اعتقاد  است.  کمی  عدد  نفت، 
معادن  باید  که  نسلی هستند  بین  گاز صنایع 
جایگزین آن شود، اما سهم معادن در اقتصاد 
باید  اول  درجه  در  لذا  است.  پایین  بسیار 
اکتشاف، استخراج، فرآوری و در نهایت تولید 

محصول مورد توجه قرار گیرد. 
تاکید  با  دارایی  امور  و  اقتصاد  وزیر  مشاور 
باید  معادن  توسعه  که  موضوع  این  بر  دوباره 
و سرمایه گذاران  برای مسئوالن  اصلی  اولویت 
مزایای  حوزه  این  در  ایران  کرد:  اظهار  باشد 
انسانی  نیروی  و  فناوری  جمله  از  بسیاری 
ورود  اخیر  های  سال  در  خوشبختانه  دارد. 
نیروی انسانی ماهر و شرکت های دانش بنیان 
بتوانیم  که  کرده اند  ایجاد  را  ظرفیت ها  این 
مورد  های  فناوری  و  آالت  ماشین  تجهیزات، 
نیاز برای تکمیل زنجیره صنایع معدنی را فراهم 

نماییم. 
خوبی  متخصصان  امروزه  کرد:  تصریح  وی 
در حوزه صنایع معدنی از جمله فوالد در ایران 
مصرفی  و  اولیه  مواد  حوزه  در  و  دارند  حضور 
فرزند  است.  موجود  کشور  در  باالیی  ظرفیت 
مس،  از  اما  است  فوالد  معدنی،  صنایع  ارشد 

آلومینیوم و دیگر کانی ها نباید غافل شد. 
همینطور  و  کشور  عمرانی  پروژه های  وی 
آنها سرمایه گذاری صورت  پروژه هایی که در 

می گیرد را مهم ترین محل مصرف فوالد عنوان 
صادرات  پروژه ها،  این  کنار  در  افزود:  و  کرد 
نیز باید فعال شوند. در واقع در کنار ظرفیتی 
اگر  می شود  ایجاد  داخل  در  مصرف  برای  که 
ظرفیت های صادراتی ایجاد نشود، شرکت های 
مواجه  چالش  با  اقتصادی  لحاظ  به  بزرگ 
نظیر  صادراتی  ظرفیت های  لذا  می شوند 
نیازمند  بخش ها  سایر  و  بندرگاه ها  اسکله ها، 
توسعه هستند. فوالدگر یادآور شد: در ماه های 
و  روسیه  جنگ  تاثیر  جمله  از  حوادثی  اخیر 
عنوان  به  چین  کشور  فعالیت های  و  اوکراین 
صنعت  بر  دنیا،  فوالد  تولیدکننده  بزرگترین 
فوالد تاثیر گذاشته است. در حال حاضر قیمت 
تمام  و  آمده  دالر   ۵۰۰ زیر  به  فوالد  شمش 

زنجیره را تحت تاثیر قرار داده است. 
و  بازار  تنظیم  ستاد  در  کرد:  تاکید  فوالدگر 
تدبیر  با  باید تصمیمات کارشناسی  نیز  بورس 
الزم انجام گیرد تا صنایع معدنی آسیب نبینند، 
نگاه در این حوزه باید جامع و زنجیره ای باشد 

تا از این بحران خارج شوند. 
عالی  شورای  عضو  و  اقتصاد  وزیر  مشاور 
تصمیمات  داشت  دقت  باید  گفت:   ۴۴ اصل 
مهم اقتصادی در همه عرصه ها از کالن گرفته 
تاثیرگذار  معدنی  صنایع  و  معدن  بر  خرد  تا 
است. از این رو چنانچه این مسایل مورد توجه 
صنایع  و  معدن  از  بهتری  خروجی  گیرند  قرار 
سهم  توانند  می  و  شد  خواهد  حاصل  معدنی 
بیشتری برای اشتغال،پیشرفت و توسعه کشور 

ایفا کنند. 
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با توجه به ابعاد بزرگ و حجم گسترده فعالیت ها در صنعت ساختمان 
دو  پیش  از  بیش  رونق  برای  مناسبی  فرصت  بخش  این  سازی،حرکت 
نیز  سیزدهم  دولت  در  آورد.  می  فراهم  کشور  در  سیمان  و  فوالد  بخش 
با جدیت دنبال می شود  ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در سال 
که محصوالت دو بخش عنوان شده،نقش کلیدی در ساخت واحدهای 
وزیر صمت  پور مشاور  پروین  افشین  استاندارد دارند.  و  ایمن  مسکونی 
و محمدمهدی حیدری رییس مرکز تحقیقات راه و شهرسازی کشور در 
زمینه استفاده از مقاطع ساختمانی ذوب آهن اصفهان در طرح نهضت 

ملی مسکن، با فوالد گفتگو نمودند که در ادامه می خوانید. 
افشین پروین پور مشاور وزیر صمت گفت : به منظور طراحی و مدیریت 
زنجیره تامین فوالد به عنوان یکی از ارکان اصلی در ساخت و ساز،فرایند 
تولید مقاطع ساختمانی را از نزدیک در ذوب آهن اصفهان مشاهده کردم، 
به همه تالشگران جبهه تولید که برای رونق و آبادانی ایران عزیزمان تالش 

می کنند،خسته نباشید می گویم. 
  وی افزود : بخش مهمی از  فوالد کشور در مجموعه ذوب آهن اصفهان 
مقاطع  تولید  بخش  در  صنعتی  عظیم  واحد  این  لذا  و  شود  می  تولید 
می  دارا  مسکن  ملی  نهضت  طرح  در  موثری  نقش  کیفی،  ساختمانی 

باشد. 
که  بازدیدی  و  : طی نشست  عضو شورای عالی مسکن تصریح کرد 
انجام  اصفهان  آهن  ذوب  از  شهرسازی  و  راه  وزارت  مسئولین  اتفاق  به 
شد،مقرر گردید یک کار گروه تخصصی از این دو مجموعه تشکیل شود تا 
بر این اساس و ظرف مدت دو هفته آینده،یک برنامه عملیاتی برای زنجیره 
تامین مصالح ُپر مصرف در بخش فوالد تدوین شود و ما نیز عملیاتی شدن 

این برنامه را پیگیری می کنیم. 
پروین پور خاطر نشان کرد : تنوع بیشتر مقاطع ساختمانی و تولید 
انواع گریدهای فوالدی جدید نیازمند توجه بیشتر دولت در بخش تامین 
برنامه های خوبی در دست  نیز  نهاده های تولید است و در این بخش 

اقدام قرار دارد. 
مشاور وزیر صمت،دو پارامتر مهم کاهش قیمت تمام شده ساختمان 
و احداث واحدهای ایمن و استاندارد را از جمله مهمترین اهداف طرح 

نهضت ملی مسکن برشمرد و اظهار داشت : بر اساس تعاملی که بین 
ذوب آهن اصفهان و مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی در بخش تدوین 
آیین نامه ها نیز  برقرار می گردد،طراحی و احداث واحدهای ساختمانی 
در  تسریع  این موضوع  که  زده می شود  کلید  استاندارد  پایه مصالح  بر 
ساخت و ساز،ایمن بودن سازه ها و کاهش قیمت تمام شده ساختمان 

را در پی دارد. 
▐دولـت بـا قاعـده گـذاری صحیـح در سـه بخـش تولید،توزیـع و 

مصـرف مـی توانـد یـاری رسـان فـوالدی ها باشـد 
وی در پاسخ به این سوال که دولت چگونه می توان جهش تولید فوالد 
را به رونق تولید مسکن پیوند دهد،چنین گفت : وزارت صمت با قاعده 
و همچنین  و مصرف شمش  تولید،توزیع  بخش  در سه  گذاری صحیح 
محصوالت فوالدی می تواند یاری رسان کارخانه های تولید فوالد در سطح 
کشور باشد که این موضوع به طور مستقیم با رونق بیشتر ساخت و ساز 

مرتبط است.  
محمدمهدی حیدری رییس مرکز تحقیقات راه و شهرسازی کشور نیز 
در ادامه به خبرنگار ما گفت : تامین مسکن جزء نیازهای اولیه مردم است 
با  و لذا دولت سیزدهم،ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در سال را 
جدیت دنبال می کند تا هموطنان عزیزمان بتوانند زیر یک سقف ایمن و 

استاندارد زندگی کنند. 
وی افزود: در طرح نهضت ملی مسکن،یکی از مهمترین موضوعات 
بعد از زمین،تامین مصالح ساختمانی مورد نیاز است. بدین منظور در 
قانون طرح نهضت ملی مسکن، زنجیره تامین مصالح ُپر مصرف )فوالد 
و سیمان( مصوب شد که در این راستا وزارت راه و شهرسازی به همراه 
وزارت صمت،مدیریت این زنجیره را بر عهده دارند تا مصالح ساختمانی 
پروژه ها ساختمانی  به  ترین زمان ممکن  و استاندارد در کوتاه  مرغوب 

کشور تزریق شود. 
و  مقررات،استانداردها  تدوین  و شهرسازی  راه  تحقیقات  مرکز  رییس 
آیین نامه ها در بخش ساختمان را از جمله مهمترین رسالت های این 
مرکز برشمرد و تصریح کرد : با توجه به زلزله خیز بودن کشورمان،تدوین 
آنها،پیامدهای  اصولی  اجرای  سپس  و  ها  نامه  آیین  استاندارد  و  دقیق 

تنــوع مقاطــع و تولیــد گریدهــای 
فــوالدی جدیــد، نیازمند توجــه دولت

گام اول مدیریت زنجیره تامین مصالح
در طرح نهضت ملی مسکن، محکم برداشته شد 14
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ناشی از بحران هایی مانند زلزله و... را به حداقل ممکن کاهش می دهد. 
به عنوان مثال آیین نامه 28۰۰ ساختمان )طراحی ساختمان ها در برابر 

زلزله( توسط اعضای کمیته های علمی این مرکز در حال تدوین است. 
▐تجربـه طراحـی و تولید مقاطع سـاختمانی به صورت مسـتقیم 

در تدویـن اسـتانداردها لحاظ می شـود
اصفهان  آهن  ذوب  سویه  دو  ارتباط   : داد  ادامه  مسئول  مقام  این 
مرکز  با  کشور  در  استاندارد  ساختمانی  مقاطع  کننده  تولید  عنوان  به 
نامه ها،سبب می  آیین  این  به منظور تدوین  تحقیقات راه و شهرسازی 
به  و  یکدیگر  با  ساز،همگام  و  ساخت  در  تاثیرگذار  بخش  دو  این  شود، 
صورت تخصصی در تحقق طرح نهضت ملی مسکن با افتخار نقش آفرین 
باشند زیرا تجربه طراحی و تولید مقاطع ساختمانی به صورت مستقیم در 
تدوین استانداردها  لحاظ می شود و در ادامه جامعه نظام مهندسی ملزم 

به، بکار گیری این قوانین می شود. 
حیدری اضافه کرد : استفاده از سیستم های ترکیبی همزمان،مانند 
فوالد و بتن که در ساخت و سازها استفاده می شد،با رویکرد جدید نیز مد 
نظر قرار گرفته است تا بر اساس آیین نامه های علمی، این شیوه هم در 
ساختمان سازی  به صورت ایمن رواج یابد که در این مسیر نیز،دو بخش 

طراحی و تولید ذوب آهن اصفهان تاثیرگذار هستند. 
سـبد  ویژگـی  سـاز،دو  و  سـاخت  در  تسـریع  و  سـازی  ▐سـبک 

اصفهـان  آهـن  ذوب  سـاختمانی  محصـوالت 
این مقام مسئول ادامه داد : جوشکاری های نا ایمن در ساخت و ساز 

مخاطرات بسیار زیادی را به دنبال دارد و لذا این موضوع در آیین نامه ها به 
صورتی تدوین می شود که محصوالت کیفی و استاندارد،مالک ساختمان 
سازی قرار گیرند که از جمله مزایای آنها می توان به سبک سازی و تسریع 
تولید مقاطع  نیز در سبد  این شاخص ها  اشاره کرد.  و ساز  در ساخت 

ساختمانی ذوب آهن اصفهان وجود دارد.   
محکـم  و  مصالح،تخصصـی  تامیـن  زنجیـره  مدیریـت  اول  ▐گام 

برداشـته شـد
فوالد  تولید  از  مهمی  بخش  اصفهان  آهن  ذوب   : کرد  بیان  حیدری 
کشور را پوشش می دهد،بنابراین اولین تعامل را به همراه وزارت صمت با 
این مجتمع عظیم تولیدی برقرار نمودیم،تا گام اول قانون مدیریت زنجیره 
با  بتوانیم  و  شود  برداشته  عملیاتی  صورت  مصرف،به  ُپر  مصالح  تامین 

هم افزایی کامل در مسیر تحقق وعده دولت سیزدهم حرکت کنیم.  
▐سـبد متنـوع محصـوالت ذوب آهـن اصفهان،منشـأ تحـول در 

صنعـت سـاختمان 
از  بازدید  در   : داشت  اظهار  شهرسازی  و  راه  تحقیقات  مرکز  رییس 
ذوب آهن اصفهان،سبد متنوعی از مقاطع ساختمانی استاندارد مانند 
انواع تیرآهن،میلگرد،همچنین ریل و ... را از نزدیک مشاهد کردم،این 
صنعت  در  شوند  می  دقیق،تولید  آزمون  مبنای  بر  که  محصوالت 
قرار  تحول  منشأ  توانند  می  کشور  عمرانی  بخش  در  و  ساختمان سازی 
بگیرند، انشاا... تنوع بیشتر گریدهای فوالدی را در آینده نزدیک شاهد 

باشیم.  
حیدری گفت : مطلع شدم،ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین تولید 
کننده فوالد در کشور،چالش های بسیاری به ویژه در بخش تامین مواد 
اولیه دارد،انشاا... این محدودیت ها نیز برطرف شوند تا افزایش تولید 
انواع محصوالت و به ویژه مقاطع ساختمانی را در این کارخانه و به دنبال 

آن رونق بیشتر ساخت و ساز ایمن در سطح کشور را شاهد باشیم.
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نیاز  انرژی  و  زیادی گرما  به مقادیر  به عنوان صنعتی که  فوالدسازی 
دارد، در حال برداشتن گام هایی برای بهبود اعتبار زیست محیطی اش 
اثرات  کاهش  برای  نوآورانه  فناوری های  از  وسیعی  طیف  از  و  می باشد 
زیست محیطی تولید فوالد استفاده می نماید. البته باید به این نکته توجه 
تولید  که  زمانی  از  اساسًا  فوالد  داشت که روش های ساخت در صنعت 
صنعتی در اواخر قرن نوزدهم آغاز شد، پیشرفت های قابل مالحظه ای 
به  شببه  یا  وابسته  همچنان  کنونی  تکنیک های  وجود،  این  با  داشته، 
فرآیند بسمر Bessemer Process هستند که در این فرایند از اکسیژن 

برای کاهش محتوای کربن در آهن استفاده می شود. 
همراه  مختلفی  چالش های  با  همواره  مسیرش  در  فوالد  صنعت 
بوده و هست، از این رو، با استفاده از نوآوری های مختلف و متناسب با 
پیشرفت های تکنولوژیکی سعی در رفع و پاسخ گویی چالش هایش دارد 
بنابراین، با توجه به چالش های موجود در صنعت فوالد مانند تحول در 
زیستی،  محیط  موضوعات  ژئوپلیتیک،  مسائل  مشتری،  تقاضاهای 
فناوری های جدید و تولید فوالد با کیفیت تر و ... چهار پیشرفت فناوری 
در صنعت فوالد قابل توجه است که به شکل گیری روش های نوآورانه در 

این صنعت منجر شده است.

ORC: Organic Rankine Cycle 1. فناوری
 فرایند ORC راه حل فنی بی رقیب برای تولید برق از منابع گرمایی 
با دمای متوسط و در ظرفیت محدود است. در تولید برق در مقیاس های 
بازیابی حرارت و احتراق  برای  بزرگ، چرخه های بخار راه حل ترجیحی 
موتورهای  که  حالی  در  هستند،  سنگین  و  جامد  سوخت های  خارجی 
و  تمیز  گاز  یا  مایع  سوخت های  برای  معمولی  انتخاب  داخلی  احتراق 

استاندارد به شمار می آیند.
از این رو، با وجود تنوع باالی منابع انرژی که چرخه های گاز و بخار 
انتخاب مناسبی برای آنها نیست، چرخه های ارگانیک رانکین ثابت است 
که از نظر فنی و اقتصادی با ارزش ترین راه حل موجود می باشد. عملکرد، 
انعطاف پذیری و هزینه های کمتر در سیستم های چرخه رانکین ارگانیک 
محسوب  آن  مزیت ها  از  گرمایی  منابع  از  انرژی  تولید  برای   )ORC(
می شود. این فناوری امکان بهره برداری از گرمای با درجه پایین را فراهم 
می کند. تفاوت اصلی استفاده از مواد آلی به جای آب )بخار( به عنوان 
سیال عامل در فناوری ORC قابل توجه است، سیال عامل آلی دارای 
بنابراین  و  است  آب  به  نسبت  باالتری  بخار  فشار  و  کمتر  جوش  نقطه 
قادر است از منابع حرارتی با دمای پایین برای تولید برق استفاده کند. 
سیال آلی به گونه ای انتخاب می شود که با توجه به ویژگی های متفاوت 
با منبع گرما تناسب داشته باشد،  به بهترین وجه  ترمودینامیکی آن ها 

بنابراین راندمان باالتری از سیکل و منبسط کننده به دست می آید.

Hybrit Process 2. فرآیند هیبریت
 Vattenfall و   ،SSAB، LKAB سوئدی،  سازمان  سه  مشترک  کار 
 Hybrit" )"Hydrogen Breakthrough Ironmaking" پروژه ای را به نام
Technology"( راه انداخت. هدف این پروژه ایجاد کربن صفر در تولید 
و سنگ  آهن خام شامل کک  معمولی  تولید  بود.  از سال 2۰2۰  فوالد 
آهن برای حذف اکسیژن است و از طرف دیگر این فرآیند گاز خطرناک 
شده  ذکر  جدید  نسل  روش  می کند.  آزاد  جو  در  را  کربن  دی اکسید 
یعنی در فرایند هیبریت، از هیدروژن بعنوان عامل احیا کننده استفاده 
می شود، این هیدروژن از الکترولیز آب بدست می آید، از این رو، هیدروژن 
با اکسیدهای آهن واکنش داده و به جای دی اکسید کربن، آب یا بخار 
آب را ایجاد می کند. هیدروژن عالوه بر اینکه می تواند اکسیژن موجود 
در سنگ آهن را حذف کند با ایجاد بخار آب به جای دی اکسید کربن 
تالشی پیشگامانه به منظور کاهش انتشار CO2 و کربن زدایی محسوب 
به فوالد سبز تبدیل  ایده فرآیند هیبریت کاماًل  این ترتیب،  به  می شود. 
می شود. مهمترین مزیت این فرایند، بخار حاصل از این روش آب است 

تا دی اکسید کربن. 

Jet Process 3. فرآیند جت
تا  قادر می سازد  را  فوالد  کارخانه های   JET توسعه یافته  فرآیند جدید 
فرآیندهای تولید خود را با انعطاف پذیری بیشتری با قیمت مواد خام و 
مقررات انتشار CO2 تطبیق دهند. این فرآیند انرژی گرمایی کافی برای 
ذوب نسبت باالیی از ضایعات و آهن اسفنجی را به آهن خام مایع فراهم 
قیمت  از  راحتی  به  توانند  می  فوالد  تولیدکنندگان  نتیجه  در  کند.  می 
پایین این مواد بهره مند شوند. عالوه بر این، از آنجا که تولید آهن خام 
در کوره بلند مقادیر زیادی دی اکسید کربن ایجاد می کند، این فرآیند 
جدید، انتشار CO2 را نیز کاهش می دهد. فناوری JET در حال حاضر 
با موفقیت در یک کارخانه فوالد در آسیا کار می کند. فرآیند جت انعطاف 
پذیری انتخاب مواد خام روی مبدل را افزایش می دهد. اکسیژن، آهک و 
زغال سنگ از طریق لوله های پایینی دمیده می شوند و لنج باالیی جت 
داغ را به داخل حمام می برد. این عمل منجر به اختالط عالی و استفاده 
بهینه از زغال سنگ دمیده شده می شود. فرآیند JET از یک مبدل دمنده 
پایین استفاده می کند. چنین مبدل هایی حاوی آهن خام ذوب شده، 
قراضه و آهن اسفنجی هستند که با دمیدن اکسیژن از زیر به این توده 
مذاب، این مواد به فوالد تبدیل می شوند. زیمنس با این نوآوری شکاف 
و  با محدودیت های موجود در نسبت قراضه  را  بین مبدل های معمولی 

نوآوری در صنعت فوالد جهان 
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آهن اسفنجی که می توانند در خود جای دهند و کوره های قوس الکتریکی 
که فقط می توانند ضایعات فوالد را پردازش کنند، کاهش می دهد.

Molten Oxide Electrolysis 4. الکترولیز اکسید مذاب
است  فوالد  تولید  جدید  روش  یک   MOE یا  مذاب  اکسید  الکترولیز 
که راه حل های موثری را برای بسیاری از مسائل فعلی که در روش های 
سنتی فوالدسازی با آن مواجه هستیم را ارائه می دهد. MOE از یک ماده 
اولیه اکسید آهن که با الکترولیز انرژی باال انجام می شود برای تشکیل 
فناوری  این  اگرچه  می کند.  استفاده  خالص  فوالد  آلیاژ  جدید  اشکال 
روش  یک  به  تواند  می  زودی  به  اما  دارد،  قرار  خود  ابتدایی  مراحل  در 

ترجیحی برای فوالدسازی در سال های آینده تبدیل شود.
ناسا  پروژه  یک  طول  در  فوالد  ایجاد  برای  جدید  رویکرد  این  ایده 
مطرح شد که هدف آن یافتن روش های جدید برای ایجاد اکسیژن در 
دونالد  آمریکایی  محقق  بود.  آینده  در  ماه  پایگاه های  توسعه  برای  ماه 
سادووی دریافت که اکسید آهن در خاک ماه می تواند اکسیژن ایجاد 
سوخت  ایجاد  برای  همچنین  و  تنفسی  اهداف  برای  می تواند  که  کند 
از  تکه ای  روی  را  روش  این  او  شود.  استفاده  فضایی  ماموریت های  در 
خاک در دهانه شهاب سنگی در آریزونا آزمایش کرد که آرایشی شبیه به 
آزمایش فوالد بود.  این  از محصوالت جانبی احتمالی  ماه داشت، یکی 

اشکال استاندارد فوالدسازی شامل استفاده از کوره برای گرم کردن کک 
و اکسیدآهن تا دمای 9۰۰ درجه سانتیگراد تا 1۳۰۰ درجه سانتیگراد 
است. این باعث تولید فوالدی می شود که ممکن است ناخالصی هایی 

مانند کربن و گوگرد و همچنین محصول جانبی CO2 داشته باشد.
الکترولیز اکسید مذاب، اکسید آهن و آند را تا 1۶۰۰ درجه سانتیگراد 
کند.  می  تولید   CO2 انتشار بدون  و  کربن  بدون  فوالد  و  کند  می  گرم 
حاوی  محلولی  در  که  است  مخالف  بار  با  صفحه  دو  شامل  الکترولیز 
اکسید آهن و آند غوطه ور می شوند. الکتریسیته از این اکسیدها عبور 
می کند و آهن مذاب روی صفحه منفی جمع می شود و در سمت مثبت 
آند  عنوان  به  ایریدیوم  از   MOE اصلی  روش  شود.  می  آزاد  اکسیژن 
استفاده می کرد، با این حال، این ماده کاربردی برای استفاده طوالنی 
از  و محققانش  و گران است. سادووی  زیرا کمیاب  مدت تجاری نیست 
تواند  و کروم می  از آهن  اند که محلولی  نتیجه رسیده  این  به  آن زمان 
جایگزین ایریدیوم برای یک واکنش MOE پایدار شود. کروم بسیار مقرون 
به صرفه تر است و می تواند راه را برای آینده فوالدسازی پایدار هموار کند. 
الکترولیز اکسید مذاب از این پتانسیل برخوردار است که صنعت فوالد را 
به سمت بهتر شدن تغییر دهد. این نه تنها یک روش پایدار و کارآمد برای 
تولید فوالد است، بلکه امکان تولید آلیاژهای جدید فوالدی با عیار باال را 

نیز دارا است. 
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و  ایمنی  ملی،  ُبعد  در  پایدار  توسعه  اصلی  شاخصه های  از  یکی 
بخش  در  پایدار  توسعه  مثال  عنوان  به  است.  مان  هموطنان  سالمت 
ساختمان یعنی سرپناه ایمن و این موضوع برای کشور ما، که بر روی 
کمربند زلزله قرار گرفته و در طول سال متاسفانه حداقل دو تا سه زلزله 
را تجربه می کنیم، حیاتی است. در یک زلزله به طور متوسط در عرض 
چند ثانیه فاجعه ای بزرگ رخ می دهد که آثار آن تا سال ها پابرجا و بعضًا 
خدمت  در  ایمن  محصوالت  تولید  باید  بنابراین  است  جبران  غیر قابل 
ساخت وساز ایمن قرار گیرد. محمدقاسم وتر که عناوینی نظیر دکترای 
مهندسی عمران- سازه از دانشگاه دارمشتات آلمان، تالیف کتاب های 
تحلیل و طراحی لرزه ای سازه های فوالدی، طراحی سازه های فوالدی به 
روش حدی، طراحی لرزه ای پل ها، طراحی پی ماشین آالت، مهندسی 
 ،SAP2۰۰۰با سازه ها  دینامیک  کتب  ترجمه  معماران،  برای  زلزله 
تحلیل لرزه ای سازه ها،دارای ۷ عنوان اختراع در زمینه سازه و زلزله، از 
بنیان گذاران انجمن سازه های فوالدی ایران،استاد دروس زلزله، سازه 
و فوالد دوره های تحصیالت تکمیلی در آلمان و پژوهشگاه بین المللی 
را در کارنامه کاری خود دارد، اهمیت  ایران  زلزله شناسی و مهندسی 
استفاده از تیرآهن بال پهن در ساختمان را از زوایای گوناگون در گفتگو 

با خبرنگار ما تشریح نموده است که در ادامه می خوانید. 
همکاری  ثمره  ایمن،  ساز  و  ساخت  گفت:  وتر  محمدقاسم  دکتر 
تولید  مثال  عنوان  به  است  متخصصین  از  گروهی  و  سازمان  چندین 

پیمانکار مجرب،  و  آگاه  استاندارد،حضور مهندس  مصالح ساختمانی 
همه  از  مهمتر  و  شهرداری  مهندسی،  نظام  سازمان  مستمر  همکاری 
مهمترین  جمله  از  دنیا  روز  به  تحقیقات  و  آیین نامه ها  از  بهره گیری 
پارامترها در مقوله ایمنی سازه ها به شمار می روند اما متاسفانه در این 
بین برخی از مسائل به نحوی ترکیب می شوند، سازمان استاندارد کشور 
نیاز است مانند کشورهای پیشرفته، مسئول و مرجع قانونی تدوین تمام 

آیین نامه ها و تفسیر آنها باشد.
↙ تیرآهن بال پهن مکانیزه یا تیر ورق دستی بدون کنترل ؟

نویسنده کتاب تحلیل و طراحی لرزه ای سازه های فوالدی در ادامه 
به تولید تیرآهن بال پهن در ذوب آهن اصفهان پرداخت و اظهار داشت: 
اصفهان  آهن  ذوب  در  متر  میلی   ۳۰۰ سایز  تا  پهن  بال  تیرآهن  تولید 
را  تا سایز یک متر این محصول  انشاا... تولید  جای خوشحالی دارد و 
و  گرم  نورد  فرایند  با  تیرآهن  این  باشیم.  شاهد  بزرگ  کارخانه  این  در 
منطبق با آخرین استانداردهای روز و تست های مکانیزه تولید می شود 
و قطعًا در مقایسه با تیر ورق ها که به صورت دستی و بدون کنترل های 
تخصصی تولید می شود، ارجحیت دارد و ارمغان آن ایمنی و آسایش 

برای مصرف کنندگان است. 
اظهار  نیز  فوالدی  و  بتنی  ساختمان های  مقایسه  خصوص  در  وی 
داشت: عمده ساختمان های بتنی به دلیل اینکه مشخصات و ترکیب 
می تواند  می شوند،خود  کنترل  و دستی  عینی  صورت  به  آنها  مصالح 

پهــن ـال � ـب رآهــن � ـی ت� �
۳۰ درصد وزن سازه
تر می کند را س�بک �

استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی ایران عنوان کرد :

تیرآهـن ذوب آهـن اصفهـان بـا فراینـد نـورد گـرم و منطبـق 
تولیـد  مکانیـزه  تسـت های  و  روز  اسـتانداردهای  آخریـن  بـا 
می شـود و قطعـًا در مقایسـه با تیـر ورق ها که به صورت دسـتی 
و بـدون کنترل هـای تخصصـی تولید می شـود، ارجحیـت دارد 

و ارمغـان آن ایمنـی و آسـایش بـرای مصرف کننـدگان اسـت. 

◄ مصاحبه: سمیه ایزدی
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ایمنی را به دلیل منافع اقتصادی نوع ساخت تحت الشعاع قرار دهد. 
این ترکیب  تا  تنها یک مرحله آن که ساخت بتن است  به عنوان مثال 
استاندارد ساخته شده و به محل احداث ساختمان تحویل داده شود، 
تست های بسیاری را باید بگذراند که نیاز است هر یک از آنها موشکافانه 
کنترل شوند و متاسفانه کمتر این اتفاق رخ می دهد اما در سازه های 
فوالدی کلیه مراحل ساخت مقاطع به صورت مکانیزه دنبال می شوند، 
مانند سبد متنوع محصوالت ساختمانی ذوب آهن اصفهان که به عنوان 

یک برند معتبر از دیرباز تاکنون کیفیت خودش را حفظ نموده است.
↙ ارزش آفرینی در ُبعد ملی 

این صاحب نظر عرصه سازه های فوالدی در کشور ادامه داد: وزارت 
راه و شهرسازی بر اساس انعقاد تفاهم نامه با کارخانه ذوب آهن اصفهان 
به عنوان تنها تولید کننده تیرآهن بال پهن در کشور می تواند از همان 
ابتدای طراحی نقشه ساختمان ها،فرایند احداث آنها را بر اساس این 
محصوالت ایمن طراحی و محاسبه نماید و ذوب آهن اصفهان نیز سبد 
محصوالت مورد نیاز را در بخش های گوناگون بر این اساس تولید کند. 
این تفاهم نامه ایمنی تضمین شده، تسریع در ساخت و ساز، کاهش 

قیمت تمام شده ساختمان و مزایای بسیار بیشتری را در پی دارد. 
↙ استفاده از تیرآهن بال پهن در ساختمان تا 3۰ درصد وزن 

سازه را سبک تر می کند
نمای  معماری،  ایمنی،  مانند  بسیاری  عوامل  گفت:  وتر  دکتر 
ظاهری، اقتصاد، سنخیت با بافت محل قرارگیری سازه، رعایت مسایل 
لرزه ای، زیست محیطی، بازگشت مجدد مصالح به چرخه تولید و ... بر 
شاکله ساختمان تاثیرگذار هستند و خوشبختانه فوالد از جمله مصالح 
ساختمانی است که به واقع دوستدار محیط زیست محسوب می شود 
زیرا اجزای یک سازه فوالدی پس از تخریب،در خدمت ساخت و سازی 

جدید قرار می گیرند. 
تشکیل دهنده یک سازه  اصلی  اجزای  تیر  و  کرد: ستون  بیان  وی 
خود  اصلی  وظیفه  انجام  جهت  تیرها  که  می شوند  محسوب  فوالدی 
ستون ها  و  مرتفع  پروفیل های  از  باید  خمش(  صورت  به  بار  )تحمل 
به  بار به صورت فشاری(  بهتر )تحمل  انجام وظیفه  نیز ترجیحًا جهت 
وسیله تیرآهن بال پهن ساخته شوند تا حداکثر استفاده مفید از ظرفیت 
پروفیل ها بعمل آید. در آیین نامه های تدوین شده با محوریت زلزله در 
دنیا، بسیار در زمینه شکل پذیری سخن گفته شده است لذا المان های 
فوالدی باید قابلیت تحمل شکل پذیری باالیی در قاب های لرزه بر را 
داشته باشند. پروفیل های فوالد تولیدی ذوب آهن جهت سازه از کالس 
l St-۳۷ می باشند که برای سیستم های لرزه بر بسیار مناسب است زیرا 
هم جوش پذیری و هم شکل پذیری مناسبی ارایه می دهند. اگر بتوان 
با تولید پروفیل های بال پهن فوالدی از کالس باالتر مانند St۵2 برای 
ستون ها و بقیه اجزای سازه فوالدی استفاده کرد در این حاالت می توان 
ُبعد ملی،صرفه  تر کرد که در  را سبک  از 2۰ درصد وزن سازه  تا بیش 

اقتصادی بزرگی را نصیب کشور می کند.
↙ اندیشه دانشگاه و تجربه صنعت دو بال مهم تحقق توسعه 

پایدار
خصوص  در  مهندسی  نظام  سازمان  محاسبات  ارشد  پایه  مهندس 
ارتباط کاربردی صنعت و دانشگاه نیز گفت: نگاه صنایع در کنار بازار، 
دانش  تولید  زیرا  باشد  معطوف  گذشته  از  بیش  دانشگاه  به  است  نیاز 
محور و آینده نگر همواره در بازار جایگاه خودش را حفظ خواهد کرد،به 
نحوی دیگر می توان گفت اندیشه دانشگاه و تجربه صنعت دو بال مهم 
که  شوند  می  محسوب  کشور  مسئولین  نظر  مد  پایدار  توسعه  تحقق 

می تواند به تولیدات دانش بنیان منجر شود.
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پروژه هوشمند سازی معادن پروژه ای است که سال ها پیش از سوی 
شرکت های بزرگ دنیا مطرح شده و امروز آنها در این مسیر قرار گرفته اند 
را  بهره وری  میزان  معدنی  فعالیت های  سازی  هوشمند  با  توانسته اند 

افزایش و خطرات این فعالیت ها را کاهش دهند.
این موضوع می تواند بر قدرت رقابت در بازارهای جهانی نیز اثرگذار 
باشد، بازاری که امروز به واسطه بالکچین امنیت خود را تامین می کند و 

این پیشرفت با سرعت بسیاری در حال حرکت است. 
حال درست در میانه تحریم ها و انتظار برای دستیابی به نتایج مثبت 
معدن  مشکالت بخش  از  بسیاری  راهگشای  تواند  می  که  مذاکرات  در 
باشد، سخن از هوشمند سازی معادن به میان می آید. موضوعی که به 
گفته برخی کارشناسان بخش معدن می تواند محقق شود و با استفاده از 
ظرفیت نیروهای دانشگاهی و پتانسیل دانش بنیان ها قابل تحقق است. 
اما اگر کمی دایره دید را وسیع کنیم خواهیم دید بخش معدن امروز 
پیش از هوشمند سازی درگیر مشکالت بسیاری است که شاید الزم باشد 
قبل از ورود به این موضوع آنها را برطرف کرده و سپس به سمت هوشمند 

سازی حرکت کند. 
اما گره هایی که در این بین وجود دارد شاید در گام اول تغییر در نگاه 
گرفتار  معدن سال هاست  بخش  نکنیم  فراموش  باشد.  معدنی  مدیران 
مدیریت سنتی و حتی معدنکاری سنتی است که در برخی موارد شاید 
مانع اصلی برای دیجیتال شدن این بخش به حساب آید. مدیری که تفکر 
سنتی دارد نمی تواند به تیم جوانی که از دل دانشگاه بیرون آمده اطمینان 
کرده و کار را به دست آنها بسپارد. البته شاید این موضوع را به توان ریشه 
ای تر بررسی کرد. زمانی که دانشگاه ارتباط خود را با صنعت محکم نکرد، 
فارغ التحصیالن رشته معدن تنها با یادگیری مباحث آکادمیک وارد بازار 
کار می شدند و هیچ تجربه عملی برای کسب اطمینان کارفرما در اختیار 
نداشتند. در چنین شرایطی باید به فعاالن بخش معدن تا حدودی حق 

داد اما در سال های اخیر دانشگاه و فارغ التحصیالن رشته معدن ثابت 
کرده اند از توانمندی بسیاری برخوردار بوده و می توانند نیاز صنعت را 
تامین کنند. در نتیجه در بحث هوشمند سازی معادن نیز می توان به 
آنها اطمینان کرد و کار را به دست آنها سپرد. اما در مرحله بعدی نیازمند 
آموزش و فرهنگ سازی در بین کارکنان بخش معدن هستیم، در واقع 
فرهنگ سازی یکی از الزامات توسعه معدنکاری هوشمند است که باید 
به کمک فعاالن بخش معدن و مسئوالن مرتبط با این بخش ایجاد شود. 
حرکت به سمت معدنکاری هوشمند به نوعی یک انقالب معدنی است که 

می تواند ما را به انقالب چهارم صنعتی نیز نزدیک کند. 
بسترهای  فراهم سازی  نیازمند  موضوع  این  دیگر  بخش  در  اما 
از  یکی  شاید  که  است،  اینترنتی  خدمات  ارائه  جمله  از  تکنولوژیکی 
مشکالت اصلی در این بخش باشد . البته اپراتور ایرانسل در میان دیگر 
اپراتورها اعالم آمادگی برای ارائه خدمات اینترنتی کرده است اما به هر 
حال باید زیرساخت های این خدمات در بخش معدنی که همچنان برای 

آنتن دهی در برخی نقاط با مشکل همراه است فراهم شود.
دیگر  از  نیز  تجهیزات  داشتن  اختیار  در  بحث  موضوع  این  کنار  در 
موضوعاتی است که می تواند به عنوان گلوگاهی برای هوشمند سازی 
محسوب شود. بدون شک در شرایط تحریمی انتقال تکنولوژی و ماشین 
پروژه خواهد بود  این  پر هزینه ترین بخش های  و  ترین  از سخت  آالت 
که می تواند سرعت این کار را کاهش دهد. فراموش نکنیم تحریم ها در 
سال های اخیر با شدت یافتن توانستند واردات تجهیزات و تکنولوژی را 
تحت تاثیر قرار دهند، با این حال تاکید بر بومی سازی تجهیزات و استفاده 
از ساخت داخل توانست تا حد بسیاری اثر تحریم ها را خنثی کند. این 
موضوع درست همان نقطه ای است که مدیران معدنی می توانند با تکیه 
بر توان داخلی و اطمینان به جوانان به سمت هوشمندسازی فعالیت های 

معدنی بروند.

هوشمندسازی معادن ممکن است؟هوشمندسازی معادن ممکن است؟
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هرچند تا به اینجا به موانع و گلوگاه های موجود در مسیر هوشمندسازی 
امروز  است.  مسیر  این  در  حرکت  به  ناگزیر  معدن  بخش  اما  پرداختیم 
نمی توان از تکنولوژی های دنیا عقب ماند و ادعا کرد می توان توسعه در 

بخش معدن را محقق کرد. 
بخش معدن با توجه به شرایط تحریمی و کاهش وابستگی اقتصاد به 
درآمدهای نفتی باید به سمت افزایش بهره وری رفته تا توان رقابتی خود 

در بازارهای جهانی را افزایش دهد. 
رقابت در بازارهای جهانی رفته رفته در حال سخت تر شدن است، به 
عنوان مثال عربستان سعودی در تالش است تا با جذب ۳2 میلیارد دالر 
به سمت توسعه فعالیت های معدنی خود برود. این بدان معناست که 
عربستان حتی با در اختیار داشتن ذخایر بسیاری از نفت، تالش می کند 
بخش های دیگر به ویژه معدن را در اقتصاد خود فعال کند و این در حالی 

است که ذخایر معدنی این کشور قابل مقایسه با ایران نیست.
بدون شک ورود این کشور به بازارهای معدنی و صنایع رقابت را برای 

ایران سخت تر می کند و درست در همین زمان است که افزایش بهره وری 
و کاهش قیمت تمام شده می تواند به کمک ایران بیاید.

قسمت ها  برخی  در  انسانی  نیروی  کاهش  با  معادن  هوشمندسازی 
می تواند در کاهش قیمت تمام شده موثر باشد. از سویی دیگر دیجیتال 
کاهش  را  فعالیت  این  در  خطرات  از  زیادی  بخش  کاری  معدن   شدن 

می دهد. 
به  الزام  که  است  معدنکاری  و  معدن دار  نفع  به  موارد  این  تمامی 

هوشمند سازی را بیش از پیش تاکید می کند. 
در نتیجه همانطور که اشاره شد الزم است در گام اول با فرهنگ سازی 
در این بخش و در گام های بعدی با ایجاد بسترهای الزم و سرمایه گذاری، 
بخش معدن در این مسیر حرکت کند. برخی از فعاالن بخش معدن معتقد 
هستند امروز با کلید خوردن این پروژه در بخش معدن می توان امیدوار 
بود 1۵ سال دیگر بخش معدن ایران از نظر هوشمند سازی در جایگاهی 

قرار بگیرد که امروز شرکت هایی همچون وله و ریوتینتو قرار گرفته اند.
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به دنبال رکود اقتصادی و همچنین شرایط 
با  نیز  انرژی  بازار  وضعیت  اخیرًا  شده،  ایجاد 
بحران مواجه گردیده و کاهش چشمگیر قیمت 
نفت و گاز را در پی داشته است. چنین مواردی 
قرار  تاثیر  تحت  نیز  فوالد  صنعت  شده  باعث 
بگیرد. از این رو، با توجه به کاهش قیمت ها در 
بازار انرژی، برخی از کارشناسان انتظار دارند 
صعودی  جاری  سال  پایان  تا  فوالد  قیمت  که 

باشد. 
رضا شهرستانی، صاحب نظر صنعت فوالد 
بازار  اخیر  وضعیت  تاثیر  خصوص  در  کشور 
حال  در  کرد:  اظهار  فوالد  صنعت  بر  انرژی 
در  کلی  صورت  به  انرژی  قیمت های  حاضر، 
که  است  این  آن،  علت  و  بوده  کاهش  حال 
بسیاری از شرکت ها در اروپا و کشورهای توسعه 
وجود  که  هنگفتی  هزینه های  دلیل  به  یافته 
داشت و همچنین کاهش عرضه نفت روسیه، 
از  کردند.  تجربه  را  قیمت ها  شدن  صعودی 
نیز محسوب  تولیدکننده فوالد  آنجا که روسیه 
جهانی  بازار  قیمت  زیر  را  قیمت ها  و  می شود 
عرضه کرد، بسیاری از شرکت های فوالدی نیز 

تعطیل شدند.

وی با اشاره به اینکه کاهش مصرف انرژی، 
باعث شده، قیمت آن در سراسر جهان کاهش 
این  دیگر،  طرفی  از  کرد:  نشان  خاطر  یابد، 
افزایشی  فوالد  قیمت  شده  باعث  موضوع 
باالنس  و  تعادل  به  باید  وضعیت  این  شود. 
برسد؛ یعنی قیمت فوالد به جایی می رسد که 
برای کسی ضرر تولید نداشته باشد. ما باید به 
ُبعد زمانی توجه کنیم و نمی توانیم با قطعیت 

بگوییم که چه اتفاقی خواهد افتاد.
وی در مورد پیش بینی قیمت فوالد در آینده 
تشریح کرد: عرضه و تقاضا بین مصرف کننده و 
تولیدکننده و همچنین قیمت های تمام شده؛ 
چه مواد اولیه و چه انرژی، قیمت ها را تعیین 
می کند. از این رو، به نظر من در ماه های آتی، 
حدی  به  و  بود  خواهد  افزایشی  فوالد  قیمت 
قیمت های  کاهش  با  دوباره  که  رسید  خواهد 
هستیم،  آن  شاهد  حاضر  حال  در  که  انرژی 
مدار  وارد  نیز  دیگری  فوالدی  کارخانه های 
مجددًا  فوالد  قیمت  آن،  از  پس  شد.  خواهند 
کاهش و انرژی افزایش خواهد یافت، تا زمانی 
که ببینیم معضالت موجود بین روسیه و اوکراین 

به کجا خواهد رسید.

می توانیم  پس  افزود:  ادامه  در  شهرستانی 
بگوییم که حداقل به نظر می رسد که تا اواخر 
خواهد  صعودی  فوالد  برای  قیمت ها  امسال 
بود و از ابتدای سال بعد، نسبت به قیمت های 
فعلی، شاهد افت خواهیم بود. به نظر می رسد 
که حدود 2۰ تا ۳۰ درصد شاهد افزایش قیمت 

فوالد تا پایان سال جاری باشیم. 
شهرستانی در خصوص تاثیر وضعیت آب بر 
در کل کشور کم  اذعان داشت:  فوالد  صنعت 
آبی هستیم و در حقیقت یکی از معضالت آب، 
صنعت نیست. 9۰ درصد از آب مصرفی برای 
درصد   ۳ و  شهری  درصد   ۷ کشاورزی،  بخش 
از صنایع،  کل سهم صنعت است که بسیاری 
کاغذ.  تولید  مانند  دارند؛  باالیی  آب  مصرف 
پایینی  بسیار  آب  مصرف  فوالد،  کل،  در  پس 
در مقایسه با سایر صنایع دارد، اما با این وجود 

مسلمًا ما باید صرفه جویی کنیم.
وی در خصوص استفاده از آب برای برج های 
حاضر،  حال  در  گفت:  فوالد  خنک کننده 
تکنولوژی هایی وجود دارد که اکثریت آبی که 
در صنعت فوالد استفاده می شود، آب مستقیم 
کردن  خنک  برای  غیر مستقیم  آب  نیست. 

 صنعت فوالد ایران
 و جهان به کدام
 سمت حرکت

می کند؟
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ما  زیرا  کار می رود؛  به  و سیستم ها  دستگاه ها 
شرایط  و  باال  بسیار  دمای  با  فوالد  تولید  برای 
سخت مواجه هستیم، از این رو به خنک کردن 
خنک کننده  برج  سیستم های  در  داریم.  نیاز 
کردن  خنک  برای  آب  از  خیس،  سیستم  یا 
وجود  نیز  دیگری  برج های  می شود.  استفاده 
در  یعنی  است،  آنها صفر  آب  مصرف  که  دارد 
برج ها  این  تفاوت  با هوا خنک می شود.  واقع 
این است که ابعاد آنها بیشتر بوده و همچنین 

به هزینه باالتری نیاز دارند. 
شهرستانی در مورد استفاده از سیستم های 
در  داد:  توضیح  کردن  خنک  برای  خشک 
این است که  اتفاقی که می افتد  حال حاضر، 
بسیاری از صنایع، به تغییرات روی آورده اند و 
ترجیح می دهند که روی سیستم های خشک 
دیگری  تکنولوژی های  همچنین  کنند.  کار 
باالدستی ها  مصارف  برای  که  است  آمده   نیز 
آب  به  اسفنجی،  آهن  و  کنسانتره  تولید  در 
نیاز داریم که در حال حاضر تغییراتی در حال 
از  استفاده  با  واقع  در  و  است  شکل گیری 
آب هم کاهش  تکنولوژی های جدید، مصرف 

می یابد.

فوالد  صنعت  در  اصلی  بحران  مورد  در  وی 
صنعت  در  من  نظر  به  رو،  این  از  کرد:  اظهار 
فوالد، مشکل آب بسیار حاد نیست، اما مشکل 
اساسی که در فوالد داریم، انرژی است که در 
واقع، کمبود برق در ماه های تابستان و کمبود 
گاز در ماه های زمستان، این صنعت را با مشکل 
مواجه می کند و دولت باید به حل آن بپردازد. 
اگر این معضل حل نشود، شاهد از بین رفتن 
صنایع  خصوص  به  صنایع،  این  از  بسیاری 
پایین دستی و کوچک و همچنین شرکت های 
باعث  موضوع  این  بود.  خواهیم  خصوصی 
تولیدکننده  به دست یک سری  می شود فوالد 
کلی  صورت  به  آن  قیمت  و  بیفتد  محدود 

افزایش یابد.
نظر  که  سوال  این  به  پاسخ  در  شهرستانی 
آیا  و  چیست  صفر  کربن  بحث  مورد  در  شما 
سمت  این  به  می توانند  فوالدی  کارخانجات 
است،  مسلم  آنچه  کرد:  تشریح  روند؟  پیش 
دست  صفر  کربن  به  می توان  که  است  این 
ما  اساسی  معضل  حاضر،  حال  در  اما  یافت 
که  فردی  مثال،  عنوان  به  است.  دیگری  چیز 
تصادف کرده، خون ریزی، مشکل قلب، دست 

و پا، شکستگی دندان و غیره دارد، در ابتدا به 
قلب و مشکل خونریزی آن رسیدگی می شود. ما 
اکنون به حدی مشکالت داریم که اگر بخواهیم 
به کربن صفر نیز فکر کنیم، از محاالت است که 
این صنعت بتواند ادامه دهد. ما در حال حاضر 
تحت تحریم هستیم و نمی توانیم تکنولوژی های 

روز را دریافت کنیم. 
عادی  شرایط  اگر  کرد:  تاکید  ادامه  در  وی 
روابط  همچنین  و  شود  برداشته  تحریم ها  و 
این  باشد، در  کشور ما مانند کشورهای عادی 
صورت ما هم باید در مسائلی مانند کربن صفر، 
مشارکت داشته باشیم، اما به نظر من با وضعیت 

فعلی، این موضوع غیرممکن است. 
ما در سال 99،  پایان گفت:  شهرستانی در 
سال  در  کردیم.  تولید  فوالد  تن  میلیون   ۳۰
میزان  که  شود  تولید  تن   ۳۴ بود  قرار   1۴۰۰
آن متاسفانه 2۷ میلیون تن بود. امسال نیز به 
نظر می رسد که میزان تولید ما زیر ۳۰ میلیون 
بسیار  اصلی  اهداف  از  رو  این  از  باشد.  تن 
به  نمی توانیم  حاضر  حال  در  و  هستیم  عقب 

Scموضوعاتی مانند کربن صفر فکر کنیم.
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انجمن  در  نشستی  برگزاری  با 
و دبیران  با حضور روسا  تولیدکنندگان فوالد 
تشکل های صنفی - تخصصی زنجیره آهن 
فوالد  تولیدکنندگان  انجمن  فوالد، شامل:  و 
انجمن  و  ایران  آهن  سنگ  انجمن  ایران، 
فصل  ایران  فوالد  و  آهن  شورای  نوردکاران، 

جدیدی از فعالیت خود را آغاز کرد. 
شورای  یک  ایران،  فوالد  و  آهن  شورای 
مشورتی است که هماهنگی بین زنجیره آهن 
و فوالد را بر عهده دارد تا از این طریق، صدای 
مختلف  مسائل  در  زنجیره  این  از  واحدی 
مربوط به سیاستگذاری و تنظیم بازار شنیده 
شود. بنا به وعده مسووالن دولتی،این شورا 
در  سیاستگذاری  اصلی  مولفه   های  از  یکی 
زنجیره آهن و فوالد خواهد بود اما شاید شروع 
این فصل، پایان اختالفات موجود در زنجیره 
ارزش فوالد باشد که در سال های اخیر توازن 
افزایش  را  حلقه  بر یک  تمرکز  و  زده  برهم  را 

داده است. 
در سال هایی که گذشت تمرکز دولت یعنی 
عنوان  به  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 

متولی بخش معدن و صنایع معدنی به صنعت 
فوالد توانست سرمایه های بسیاری را راهی 
بیشتر  سرعت  با  را  توسعه  و  کند  حوزه  این 

پیش ببرد. 
که  بود  توجهات  این  بین  بینا  در  درست 
تولید ۵۵ میلیون تن فوالد برای چشم انداز 
طرح   8 و  گرفت  قرار  کار  دستور  در   1۴۰۴
پیش  هدف  این  به  دستیابی  برای  فوالدی 
بینی و طرح اجرای آنها روی میز قرار گرفت. 
همین  در  درست  مشکل  ترین  اصلی  شاید 
بخش  این  در  آرام  آرام  و  گرفت  شکل  زمان 
در  مشکل  امروز  که  نحوی  به  دواند.  ریشه 
صنعت فوالد به جایی رسیده است که عدم 
تامین زیرساخت ها می تواند تولید را سال به 

سال کاهش دهد. 
در صورتی که اگر توازن در زنجیره برقرار 
بخش  این  گریبان گیر  مشکالت  این  بود، 
قیمت گذاری  بعدی  گام  در  اما  نمی شد. 
دستوری توانست ضربه ای کاری تر به زنجیره 
ارزش فوالد وارد کند. قیمت گذاری دستوری 
در  رانت  توانست  صمت  وزارت  دخالت  با 

نقدینگی  ورود  از  و  افزایش  را  فوالد  بخش 
و  معدن  بخش  یعنی  زنجیره  باالدست  به 
اکتشافات و... جلوگیری کند. این در حالی 
حرکت  در  آزاد  بازار  سمت  به  دنیا  که  است 
به  فضایی  چنین  در  تقاضا  و  عرضه  و  است 
سمت واقعی شدن قیمت ها پیش می رود اما 
ورود به قیمت گذاری گامی در راستای ایجاد 
رانت و عدم توسعه در باالدست و گاهًا پایین 

دست زنجیره بود. 
 در واقع زنجیره فوالد در سال های گذشته 
مورد  نادرست  تصمیمات  این  سوی  از  بارها 
اصابت قرار گرفت و کار را به جایی رساند که 
در آستانه چشم انداز 1۴۰۴، نه تنها امیدی به 
تحقق ۵۵ میلیون تن فوالد نیست بلکه برای 
تولید فعلی و تامین نیاز کشور نیز در بخش 
تامین مواد اولیه با مشکالت بسیاری مواجه 
هستیم که اجرایی شدن سناریو واردات مواد 

اولیه را جدی تر از گذشته می کند. 
نکته جالب آن است که مطرح شدن بحث 
واردات مواد اولیه در سال های قبل از سوی 
قرار  حمله  مورد  معدن  بخش  فعاالن  برخی 

هــم صدایــی بــرای گــره گشــایی هــم صدایــی بــرای گــره گشــایی 
از چالــش هــای زنجیــره فــوالداز چالــش هــای زنجیــره فــوالد
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می گرفت. امروز نیز بسیاری از آنها معتقدند 
نیازی به ورود به معادن فرامرزی نیست زیرا 
می  که  است  بسیار  ایران  در  معدنی  ذخایر 
سوال  اما  باشد.  نیاز  این  پاسخگوی  تواند 
این  از  برداری  بهره  برای  آیا  که  است  این 
کار  دستور  در  کافی  گذاری  ذخایر،سرمایه 
یا آنکه بخش خصوصی امروز فرصتی  است 
برای ورود به این بخش دارد؟ از این سواالت 
مهم تر آن است که آیا باالدست زنجیره ارزش، 
را  بخش  این  در  سرمایه گذاری  توان  امروز 
دارد در حالی که برخی قوانین و مقررات از 
جمله عدم واردات ماشین آالت معدنی خود 
می تواند گامی مهم در توقف فعالیت برخی 
سیاستی  چنین  با  نتیجه  در  باشد.  معادن 
نمی توان به رفع نگرانی فوالدی ها برای تامین 
امروز  متاسفانه  بود.  بین  خوش  اولیه  مواد 
تامین  برای  فوالد  کنندگان  تولید  از  بخشی 
مواد اولیه خود با مشکل همراه هستند و در 
انتظار پاسخی شفاف از سوی وزارت صمت 
برای واگذاری پهنه های اکتشافی می باشند 
و تامل وزارت صمت می تواند این مشکالت را 

بیش از پیش گسترده کند. 
در  این شورا  تشکیل فصل جدید  با  حال 
زنجیره  در  صدایی  هم  به  می توان  اول  گام 
بخش  تواند  می  که  موضوعی  بود.  امیدوار 
سرعت  کرده  حل  را  اختالفات  از  زیادی 
یک  شک  بدون  دهد.  افزایش  را  توسعه 
می تواند  مسیر  ادامه  در  زنجیره  در  صدایی 
که  اتفاقی  کند.  برقرار  حلقه ها  در  را  توازن 
به  نقدینگی  به ورود  توزیع مساوی، منجر  با 
توسعه  شاهد  می توان  و  می شود  باالدست 
شورا  این  بعدی  گام  در  اما  بود.  اکتشافات 
جمله  از  مشکالت  دیگر  حل  برای  می تواند 
تامین زیرساخت ها برنامه ریزی کرده و با ارائه 
حل  را  بحران  از  بخشی  کارشناسی،  راهکار 
کند. کمبود برق و گاز دست کم در دو سال 
اخیر توانست تولید فوالد را با چالش همراه 
کرده و فعالیت در برهه ای را متوقف کند. در 
واقع پس از حل بحران مواد اولیه، این شورا 
باید به موازات در راستای حل مشکل انرژی 

گام برداشته و به حل بحران آن کمک کند. 
چنین  در  شده  یاد  شورای  که  صورتی  در 

فضایی گام برداشته و بتواند نظرات کارشناسی 
به  می توان  برساند،  دولت  گوش  به  را  خود 
فعالیت آن امیدوار بود. اما در سویی دیگر از 
ماجرا همراهی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
نظرات  که  صورتی  در  است.  شورا  این  با 
کارشناسی به بدنه وزارت خانه وارد و در دستور 
کار قرار گیرد، گره های کور موجود یک به یک 
باز خواهد شد اما در صورتی که این شورا تنها 
محل گفتمان فعاالن زنجیره بوده و مشکلی 
حل نشود باید آن را فضایی دانست که اتحاد 
و هم صدایی را تنها در میان شرکت های بزرگ 
برقرار کرده است. شرکت هایی که امروز با در 
اختیار داشتن نقدینگی مناسب آماده ورود به 
بخش معدن و توسعه آن هستند و تنها بازنده 
خواهند  متوسطی  و  کوچک  معادن  ماجرا 
غیر  تصمیمات  خوش  دست  امروز  که  بود 

کارشناسی می شوند. 
چه  اول  گام  در  شورا  این  دید  باید 
اولویت هایی را در دستور کار قرار می دهد و تا 
چه اندازه می تواند در تصمیم گیری ها نقش 

آفرین باشد.
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 1۳2۰ سال  متولد  توفیقی،  منوچهر 
لیسانس  فوق  مدرک  وی  است.  خوی  در 
از  را در سال 1۳۴۴  نفت  مهندسی استخراج 
دانشگاه تهران دریافت کرد. توفیقی همچنین 
دکترای  مقطع  در  را  تکمیلی خود  تحصیالت 
و  پاریس  دانشگاه  در  کاربردی  ژئوفیزیک 
را  صنایع  مهندسی  ارشد  کارشناسی  مقطع 
در دانشگاه اوکالهمای آمریکا ادامه داد. وی 
نیز  اصفهان  آهن  ذوب  کیفیت  مدیر  اولین 

محسوب می شود. 
ماهنامه  با  مصاحبه  در  توفیقی  منوچهر 
از  فوالد، در مورد تغییرات وضعیت ذوب آهن 
تغییرات  کرد:  اظهار  بازنشستگی  تا  ورود  بدو 
حاصله در ذوب آهن را می توانم به طور عمده 
و  فیزیکی  تغییرات  کنم:  تقسیم  بخش  دو  به 

نمایان، تغییرات غیر فیزیکی.
توفیقی در مورد تغییرات فیزیکی ذوب آهن 
گفت : من افتخار آن را داشتم که در تمام دوران 
نقشه برداری  از  آهن  ذوب  تکوینی  مراحل  و 
و  بندی ها  آرماتور  تا  گرفته  تسطیح  برای 
سازه های  احداث  و  حجیم  ریزی های  بتن 
ساختمانی و صنعتی عظیم )همچون ساخت 
بلند،  کوره  کنورتور،  کک سازی،  کارگاه های 

نورد، تولیدات نسوز، تاسیسات برق و انرژی، 
دوران  همچنین  و  و...(  مکانیکی  تعمیرات 
از  برداری  بهره  و  تولید  سپس  و  اندازی  راه 
واحدهای احداث شده را نه تنها شاهد و ناظر 
بوده ام، بلکه به طور مستقیم در اجرای آن ها 
سازی،  کک  کمپلکس  احداث  همچون  نیز 

سهمی حتی اندک داشته باشم.
وی تغییرات غیرفیزیکی ذوب آهن را چنین 
تشریح کرد: این بخش مهمتر و بنیادی تر از 
با  تغییرات  این  زیرا  است؛  فیزیکی  تغییرات 
کسب دانش علمی و تجربی )طراحی، ساخت  
فوالد  عظیم  صنعت  در  برداری(  بهره  و  تولید 
که قبال سابقه آن وجود نداشت،محقق گردید. 
کسب دانش و مهارت سرپرستی و مدیریت در 
صنعتی  فرهنگ  با  آشنایی  وسیع،  مقیاسی 
کاری،  رده  هر  در  وسیع  بسیار  گستره  در 
سازی  مستند  الزامی  اجرای  و  مهارت  کسب 
ردیابی،  کنترل،  پیگیری،  )برای  اطالعات 
و  احتمالی  اشکاالت  رفع  و  تسهیل  ارزیابی، 
سایر امور جهت بهبود ارتقای دانش تجربی( 

در این دوران بسیار مهم بود. 
خصوص  در  فوالد  صنعت  پیشکسوت  این 
الزم  آهن  ذوب  توسعه  برای  که  راهکارهایی 

الزم  راهکارهای  کرد:  نشان  خاطر  است، 
سه  در  می توانم  را  آهن  ذوب  توسعه  برای 
آهن  ذوب  کارخانه  خود  )در  سازمانی  سطح 
هم  تشکیالت  و  ها  سازمان  سطح  اصفهان(، 
مواد  کننده  تامین  شرکت های  و  )واحدها  ارز 
معدنی مورد نیاز کارخانه ذوب آهن اصفهان( 

و سطح فرا سازمانی عنوان نمایم. 
الزم  راهکارهای  برخی  مورد  در  توفیقی 
و  مطالعه  داشت:  اذعان  سازمانی  سطح  در 
بررسی فراگیر و همه جانبه در مورد تنگناها، 
راه  سر  بر  موجود  های  نارسایی  و  ها  کاستی 
رهیافتی  و  آهن  ذوب  بهبود  و  توسعه  تولید، 
رفت  برون  کاهش،  جهت  عملی  اقدام  برای 
قرار  بخش  این  در  موانع  و  تنگناها  این  از 

می گیرد. 
وی در ادامه توضیح داد: افزایش تولید کل 
کارخانه با ارتقاء تولیدات هر یک از بخش های 
کوره  آگلومراسیون،  سازی،  )کک  تولیدی 
بخش های  دیگر  و  نورد  کنورتور،  بلند، 
تولید  اسمی  ظرفیت های  مرز  تا  جنبی( 
متناسب  برای  برنامه ریزی  همچنین  و  آن ها 
تولید  اسمی  ظرفیت های  متوازن سازی  و 
می رود.  شمار  به  الزامات  سایر  از  بخش ها 

احداث ذوب آهن اصفهان، 
رکوردی ماندگار

در صنعت ایران 
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زیر  امکانات  امتیاز  از  بهره گیری  با  همچنین 
)نیروی  انسانی  نیروی  و سرمایه عظیم  بنایی 
می توان  موجود  متخصص(  و  تجربه  با  ماهر، 

این رویکردها را عملیاتی کرد. 
توفیقی در مورد برنامه ریزی کالن و در پی 
با  کارخانه  توسعه  های  طرح  سازی  پیاده  آن 
ایجاد ظرفیت های جدید تشریح کرد: افزایش 
تولید محصوالت مورد توجه، تولید محصوالت 
پیشین،  محصوالت  به  نسبت  جدید  و  متنوع 
تولید محصوالتی با ارزش افزوده بیشتر، تهیه 
و  اقتصادی(  فنی  نظر  از  شده  )بررسی  طرح 
ارایه به مقامات و سازمان های ذی ربط تصمیم 
گیرنده برای تامین منابع مادی الزم، از موارد 

مورد نیاز در این زمینه به شمار می رود.
و  بنیادین  ریزی  برنامه  خصوص  در  وی 
گفت:  تولید  های  هزینه  کاهش  برای  فراگیر 
بهره گیری از روش هایی همچون پیاده کردن 
نظام 5S برای غربال گری وسایل، تجهیزات، 
قابل  اقالم  )از  مصرف  و...،  قطعات  مواد، 
خارج  نیاز،  مورد  های  بخش  در  استفاده( 
کردن اقالم مازاد و غیرقابل مصرف از محیط 
برای واگذاری یا فروش آنها، استفاده بهینه از 

نیروی انسانی در این زمینه ها موثر است. 

نیروی  از  بهینه  استفاده  مورد  در  توفیقی 
طریق  از  باید  کار  این  داشت:  اذعان  انسانی 
وظایف  و  کارها   واگذاری  نیروها،  جابجایی 
افراد  به  فعلی(  وظایف  بر  )عالوه  جدید 
متخصص،ارتقاء کارآیی تجهیزات و یا نوسازی 
آن ها و...، بهره گیری و پیاده سازی بسیاری 
از نظام های نوین مدیریتی در سطح کارخانه 
تالش  باشد.(،  نشده  پیاده  پیشتر  )چنانچه 
افزایش  منظور  به  الزم  زمینه های  ایجاد  برای 
و  انگیزه های مادی و معنوی کارکنان )شاغل 
همچنین بازنشستگان که به مثابه آینه ای برای 
می توانند  روند،  می  شمار  به  شاغلین  آینده 
اثرگذار بر انگیزه مثبت آنان باشند.( پیشنهاد 

می شود. 
سطح  در  باید  که  مواردی  خصوص  در  وی 
در  نزدیک  و  مرتبط  ارز  هم  سازمان های 
مثبت  نگرشی  ایجاد  گفت:  شود  گرفته  نظر 
تولید  واحدهای  دیگر  به  نسبت  سازنده  و 
نسبت  ویژه  به  و  فوالدی  محصوالت  و  فوالد 
نیازهای  کننده  تأمین  معدنی  واحدهای  به 
ذوب آهن، همچون همکاری نزدیک و عضوی 
از خانواده بزرگ صنعت فوالد باید انجام شود. 
مورد  در  فوالد  صنعت  پیشکسوت  این 

بر  خود  تاثیرگذار  فعالیت های  ترین  عمده 
در  من  تأثیر  مورد  در  داد:  توضیح  ذوب آهن 
ایجاد  بگویم،  می توانم  که  موردی  آهن  ذوب 
در  کیفیت  کنترل  نام  به  جدیدی  قسمت 
کمی  مدیریت  این  بود.  ذوب آهن  کارخانه 
مسئولیت  و  کار  ماهیت  بر  )بنا  سخت گیرانه 
آموزش های تخصصی  خطیر کارکنان( شامل 
و  حساس  وظایف  با  کارکنان  نمودن  آشنا  و 
مهم آنان و پیامد های بسیار خطر زا )خطرات 
در  انگاری  سهل  صورت  در  مالی(  و  جانی 
انجام کامل وظایف محول شده به آنان، رعایت 
کامل دستورالعمل های کنترل کیفیت، پیروی 
و استاندارد های سخت گیرانه  از شاخص ها 
و  انگیزه  بردن  باال  همچنین  و  شده  ابالغ 
حس مسئولیت پذیری آنان و در پی همه این 
فرهنگ  و  دیدگاه  وگسترش  ایجاد  اقدامات 
سطح  در  تنها  نه  کمیت  بر  مقدم  کیفیت 
و  مدیران  گستره  در  بلکه  قسمت،  کارکنان 
آهن  ذوب  کارخانه  های  بخش  دیگر  کارکنان 

بود.
یاد  تمهیدات  با  کرد:  اظهار  ادامه  در  وی 
ناپذیر  خستگی  و  پیگیرانه  تالش  با  و  شده 
همه همکارانم توانستیم در حفظ و حراست از 
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حیثیت و اعتبار کارخانه ذوب آهن و همچنین 
قابل اعتماد واطمینان بودن محصوالت تولیدی 
آن در میان خریداران و مصرف کنندگان )حتی 
با ترجیح این محصوالت نسبت به محصوالت 
مشابه خارجی( گامی بزرگ، بنیادی، اثرگذار 
سطح  در  سازی«  »برند  آن  ثمره  که  برداریم 

ملی و بین المللی بود. 
این پیشگام ذوب آهنی افزود : این کارخانه 
کشور  صنعتی  فرهنگ  ارتقاء  بسزایی  نقش 
البته  و  است  داشته  گوناگون  های  بخش  در 
داده  قرار  کمیت  بر  مقدم  را  کیفیت  همواره 

است.
به ذوب  از حساس خودش نسبت  توفیقی 
آهن اصفهان چنین گفت : احساس می کنم 
همانند باغبانی که برای رشد و نمو نهال های 
باغ از هیچ تالشی فرو گذار نکرد،بنده هم به 
آفرین  نقش  زمینه  این  در  خودم  سهم  اندازه 

بودم و این توفیق را داشتم که به بار نشستن 
زحمات همکاران را شاهد باشم.

)در  من  حس  دیگر  تعبیری  به  افزود:  وی 
قالب تالش گروهی و همراه با دیگر آغازگران و 
دست اندر کاران احداث این صنعت( همچون 
والدینی است که ضمن تالش در فرایند رشد 
)که  خود  فرزند  کیفی(  و  )کمی  تدریجی 
نسبت  بیشتر  دلبستگی  و  خاطر  تعلق  باعث 
بر  ناظر  و  شاهد  شد.(،  خواهد  فرزندشان  به 
باشند. روشن است که  نیز  او  مراحل تکوینی 
می تواند  اندازه  چه  تا  فرزند،  آفرینی  افتخار 
باعث شادی و خوشحالی و غرور والدین باشد. 

به ویژه اگر اولین فرزند باشد... 
جوانان  برای  نصیحتی  عنوان  به  توفیقی 
شما  داشت:  اظهار  فوالد  صنعت  در  فعال 
فرزندان گرامی شاغل در ذوب آهن و صنعت 
از هر نظر نسبت  فوالد، شما نسل جوانی که 

از  بهتر  مراتب  به  و  بوده  برتر  ما  نسل  به 
گذشتگان خود از عهده کارها بر می آیید، چه 
نیکو و زیباست که با تمام توان از این سرمایه 
و  بنیانگذاران  تالش  ثمره  و  یادگار  )این  ملی 
و  امانت  همچون  که  آهن  ذوب  پیشکسوتان 
حفظ  است(  شده  سپرده  شما  به  ودیعه ای 
این  بهبود  و  توسعه  در  و  نموده  حراست  و 
آرزوی  تحقق  نماد  که  فوالد  صنعت  نخستین 
دیرین ملت به شمار می رود، کوشش نمایید. 

توفیقی ادامه داد: این کارخانه، در کمتر از 
»پنج سال« ساخته شد و به بهره برداری رسید 
تاریخ  در  ماندنی  یاد  به  و  ماندگار  )رکوردی 
امانت  و  ودیعه  این  که  اینک  ایران(.  صنعت 
به شما رسیده است، انتظار پیشکسوتان این 
است که به خوبی از این سرمایه ملی حفاظت 
آن  کیفی  و  کمی  توسعه  و  بهبود  جهت  در  و 

کوشش نمایید. 20
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واسطه  به  که  صنعتی  اصفهان،  آهن  ذوب 
سبد  کارکنانش  روزی  شبانه  کوشش  و  تالش 
متنوع محصوالت آن، به پروژه های عمرانی و 
است،  بخشیده  خاصی  رونق  کشور  زیربنایی 
از دهه 8۰ و بر اساس طرح توسعه کارگاه نورد 
۶۵۰ و همچنین رصد هوشمندانه بازار و تدوین 
مصرف کننده  نیاز  با  متناسب  استراتژی ها، 
مرحله  از  را  صنعتی  محصوالت  تولید  نهایی، 
روز  به  روز  و  کرد  آغاز  سازی  تجاری  تا  ایده 
محصوالت  عنوان  به  را  ریل  و  ها   H خانواده 
جمله  یک  در  داد.  گسترش  افزا  ارزش 
از  و  نورد کرد  می توان گفت، حتی تحریم هم 
منطبق  محصوالتی  ساخت.  خودکفایی  آن 
هیچگاه  که  دنیا  روز  استانداردهای  آخرین  با 
تولید  را  نشد،  کاسته  آنها  کیفیت  از  ذره ای 
در  بسازید( همچنان  اطمینان  )با  برند  تا  کرد 
اذهان استوار و سربلند باقی بماند. ذوب آهن 
داخل،  بازار  نیاز  تامین  اولویت  با  اصفهان 
کشور   2۰ از  بیش  به  محصوالتش  اکنون  هم 
جهان )همسایه و اروپایی(  نیز صادر می شود 
داخل،  نیاز  تامین  و  آفرینی  ارزش  کنار  در  تا 
ارز حاصل از صادرات محصوالت این کارخانه 

عظیم نیز رونق بخش اقتصاد کشور باشد. 
شناسنامه  در  محصول  توسعه  و  تولید  روند 
صنعت فوالد ایران از ارائه ایده تا تجاری سازی 

قائم  مهرابی  علیرضا  با  گفتگو  در  را  محصول 
مورد  اصفهان  آهن  ذوب  نورد  مدیریت  مقام 

کنکاش قرار دادیم که در ادامه می خوانید. 
علیرضا مهرابی گفت: در دهه ۵۰ و همزمان 
با راه اندازی بخش نورد در ذوب آهن اصفهان، 
1۶و  سایزهای1۴و  با   IPE تیرآهن های  تولید 
از  ساده  و  آجدار  میلگردهای  بعضا2۰،  و   18
سایز های 1۰ تا ۳2، محصول کالف و نبشی ها 
در سایزهای۴و ۵ و ۶ با روش قدیم )سینونسی( 

در کارگاه نورد ۳۵۰ تولید می شد.
وی افزود : در سال ۷۴ با اجرای طرح توسعه 
نورد ۳۵۰، جهت تولید میلگرد آجدار و کالف 
در سایرها مختلف، نصب خط مونوبلوک و چهار 
قفسه دانیلی، به فرایند تولید سینوسی خاتمه 
داد و تولید به شکل مستقیم محصول شاخه ای 
برای  سرآغازی  کالف،  بصورت  مونوبلوک  و 
تحوالت جدید در این بخش شد. در ابتدا کالف 
 1۰،12،1۴،1۶،  8  ،۷  ،۵/۵ سایزهای  در 
تولید شد و در یک سال گذشته سایزهای ۶/۵ 
و 9 و 11 نیز تولید شد که سبد این محصول 

جهت بازار داخلی و صادراتی تکمیل گردید.
در دو سال گذشته رشد تولید کالف در نورد 
۳۵۰ دو برابر شده و ضایعات ان به زیر ۰/18 
درصد رسیده که در نوع خود یک رکورد بحساب 
می آید.با توجه به بازار صادرات تنوع گرید این 

افزایش  موارد  همه  با  ولی  شده  زیاد  محصول 
تولی قابل قبولی داشته.

و  تن  امسال2۰8۰۰  تیرماه  تولید  رکورد 
برگ  که  بود  تن  شهریورماه2۰9۰۰  رکورد 
نورد ۳۵۰  محترم  مسئولین  و  سرپرست  برنده 
و  خداقوت  همه  به  که  است  نورد  مهندسی  و 

خسته نباشی می گویم.
بیان کرد:  کارخانه  نورد  مقام مدیریت  قائم 
تیر آهن در سایزهای  نیز  نورد ۶۵۰  در کارگاه 
1۴- 1۶ – 18 و بعضًا 2۰ متناسب با نیاز بازار 
تولید  روند  بهبود  راستای  در  می شد.  تولید 
اواخردهه  نورد ۶۵۰ در  کارخانه، طرح توسعه 
۷۰ کلید خورد و لذا امکان تولید کلیه سایزهای 
تیر آهن از سایز1۴ تا تیر آهن 2۷ محقق گردید 
با  کرد.  نورد  را   2۷ آهن  تیر  پیمانکار  فقط  که 
بدن  نورد  پرسنل  و  و تالش کارشناسان  همت 
بال  نیم  آهن های  تیر  تولید  خارجی  کمک 
پهن در سایزهای 22- 2۴ نورد شد و در ادامه 
تیرآهن۳۰ که خارج از طرح کارگاه بود آغاز شد 
و در ادامه دو سایز تیر آهن 18 و2۰ که باروش 
در  ابتکاری  باطرح  می شد  نورد  توسعه  قبل 
طرح جدید نورد شد که سهولت تولید و افزایش 
و  داشت  همراه  به  ضایعات  کاهش  و  کیفیت 
سبد محصوالت با تنوع بیشتری به بازار عرضه 

شد.

از ارائه ایده تا تجاری سازی 
محصول در ذوب آهن اصفهان 

◄ مصاحبه: سمیه ایزدی
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این تالشگر ذوب آهنی ادامه داد: در کارگاه 
 1۴ 12و  سایزهای  در  آهن  تیر  نیز   ۵۰۰ نورد 
و  شد  اضافه  آن  به  نیز   18 و  شد  تولید   1۶ و 
کارشناسان  و   ۵۰۰ کارگاه  تکنولوژ  تالش  با 
سبد  به  امسال   2۰ آهن  تیر  کالیبر  طراحی 
محصوالت این نورد اضافه شد که تاثیر خیلی 
خوبی بر تنوع محصوالت نورد ۶۵۰ می گذارد 
که تیراهن 2۰ از نورد۶۵۰ به نورد ۵۰۰ انتقال 

یابد.
کلیه  در  اجدار  میلگرد  با  نیز   ۳۰۰ نورد 
سایزها و نبشی ۴ و ۵ و ۶ نورد گردید. امسال بر 
 ۷۰cr2اولین بار میلگرد ساده 2۵ و۳۰ با کرید
جهت رول فورج و گلوله اسیاب با کیفیت عالی 

نورد شد.
خدمات  ارائه  با  نورد  میانی  کارگاه های 
قطعات  و  نوردی  غلتک های  تراشکاری 
راستای  در  دوره ای  سرویس های  و  تعمیراتی 

تولیدات محصوالت نقش بسزایی دارد.
ذوب آهن   ۵۰۰ نورد  کارگاه  اکنون  هم 
اصفهان، سالیانه ظرفیت تولید یک میلیون تن 
محصول را دارا می باشد و همچنین کارگاه نورد 
۳۰۰ نیز سالیانه حدود ۷۰۰ هزار تن محصول 

را تولید می کند. 
مهرابی تصریح کرد : در سال 8۴ و بر اساس 
ایده ای که از بازار اخذ شد، تولید تیرآهن بال 

پهن با استفاده از نرم افزار آباکوس و همچنین 
دانش طراحی کالیبر آغاز شد، نکته مهم اینکه 
بدون بازدید از خطوط تولید هیچ کارخانه ای، 
محصول H1۶ در دومین تست آزمایشی نرمال 
شد و به دلیل کیفیت باال و دسترسی آسان،نظر 
آن  از  پس  و  کرد  جلب  را  کنندگان  مصرف 
خانواده H ها، هر یک به فاصله کمتر از دو سال 
از دیگری و در سایزهای 1۴ - 18 و 2۰ تولید 

شدند. 
وی گفت: در نورد ۵۰۰ نیز نبشی 8 و 1۰ 
1۴و  سایزهای  در  سنگین  و  سبک  ناودانی  و 
1۶ و 18 تولید شد که بدلیل مسایل طراحی و 
تکنولوژی تناژ پایین و کیفیت متوسط داشت و 
با اجرای نورد انیورسال ناودانی درسال1۴۰۰که 
به همت و تالش مهندسین دفتر طراحی کالیبر 
و تکنولوژ نورد۶۵۰ و ۵۰۰ انجام گرفت ناودانی 
2۰سنگین در نورد۶۵۰ و ناودانی18سبک در 
نورد با ۵۰۰ تناژ خوب و کیفیت در سطح عالی 
رسید که تناژ در نورد۵۰۰ به دو برابر در شیفت 
)۵۵۰ تن( و در نورد ۶۵۰ )۴۵۰ تن( رسید. این 
توسعه پی در پی سبد محصوالت کارخانه، ما 
را به سمت تولید پروفیل در سایزهای دیگر و با 
روش جدید انیورسال رهنمون ساخت تا ارتقاء 
از  بنشیند.  ثمر  به  ضایعات  کمترین  با  تولید 
جمله دیگر تولیدات کارگاه نورد ۵۰۰ ، میلگرد 

تولیدات  به  می باشند   ۷۰ و   ۵۰ آرماتور   ،۶۰
و  تیرآهن های سبک  نورد می توان  این  جدید 
 IPE1۴A ,IPE1۴AA فوق سبک1۴ در اشل
و  کرد  اشاره   ,IPE1۴AAA ,IPE1۴AAAA
تولید IPN1۴,IPN12 نیز در این کارگاه تولید 

شد. 
به  پاسخ  در  نورد شرکت  مقام مدیریت  قائم 
این سوال که برای جلب نظر بیشتر مشتریان 
صادراتی چه تغییراتی در شیوه تولید محصوالت 
اعمال شده است، چنین پاسخ داد: در راستای 
به  سرد  برش  اره  دو  محصوالت،  تولید  بهبود 
محصول  تولید  برای  ویژه  به   ۵۰۰ نورد  خط 
میلگرد اضافه شد و بازار صادراتی آنها را بهبود 
بخشید و تولید میلگرد را تا سایز ۶۰ در گریدها 
با  برش  بدلیل  قبال  که  ساخت  میسر  صنعتی 

قیچی از کیفیت پایینتری برخوردار بود. 
آرک  ریل،  توسعه  از  قبل   : گفت  مهرابی 
از  پس  و  شد  تولید   ۶۵۰ نورد  در  نیز   V21
در  فوالدی  سازه های  ورق  انواع  ریل  توسعه 
عرض های مختلف از 2۰۰ تا۳۰۰ میلی متر و 
با ضخامت های 12تا 2۵ با کیفیت عالی وتناژ 

خوب تولید شد. 
توسعه  طرح  مربوط   ۶۵۰ نورد  دوم  توسعه 
تولید ریل است که دو قفسه جدید )۵آ و ۶( و 
از هات استمپینگ  تولید ریل  کلیه ملظومات 
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افقی  تا ماشین های صافکاری  پروفایل گیج  و 
و عمودی واره دریلینگ و از همه مهمتر تست 
منظور  بدین  بفرد می باشد،  که منحصر  سنتر 
ریل  انواع  تولید  برای  را  شرایط  و  شد  اضافه 

صنعتی وغیر صنعتی و H ها فراهم کرد. 
وی از آرک TH۳۶ به عنوان تولیدی منحصر 
بفرد یاد کرد و گفت: قبل از طرح توسعه نورد 
نیز امکان تولید این محصول وجود داشت اما 
به هر دلیلی شرایط آن فراهم نشد، محصولی 
که حتی می توان گفت در خاورمیانه هم توان 
عمقی  اکتشافات  در  و  ندارد  وجود  آن  تولید 
معادن برای تامین ایمنی، حرف اول را می زند. 
توسعه  از  بعد  شرایط  خصوص  در  مهرابی 
نورد ۶۵۰ و همزمان شدن آن دوران با تحریم ها 
نیز گفت: کارشناسان آلمانی که برای همکاری 
حضور   UIC۶۰ و   U۳۳ ریل های  تولید  در 
داشتند، کارخانه را ترک کردند. ریل، محصول 
استراتژیکی که در کنار رعایت کلیه پارامترهای 
سختگیرانه  بسیار  که   EN1۳۶۷۴ استاندارد 
است و پس تولید آن نیاز است، محصول توسط 
تولید  شود.  صحه گذاری  بین المللی  بازرسان 
ریل UIC۶۰, U۳۳ انجام شد و با رعایت کلیه 
جمهوری  آهن  راه  تحویل  استاندارد  الزامات 
عالی  فنی  شرایط  و  کیفیت  گردید،  اسالمی 
وبازرسان  کارشناسان  تعجب  محصول  این 
اصفهان  آهن  ذوب  اما  و  برانگیخت.  آهن  راه 
تالش  و  همدلی  با  دیگر  یکبار  اینکه  کنار  در 
را  سخت  دوران  این  روزی  شبانه  کوشش  و 
و   UIC۵۴ ریل های  گذاشت،  سر  پشت  نیز 
بود  اصفهان  و  تهران  مترو  که مخصوص   S۴9
تولید گردی و کشور از وابستگی به محصوالت 
 R18 استراتژیک ریلبی نیاز کرد.در ادامه ریل
را هم تولید شد و معادن را از این حیث بی نیاز 
به خارج کرد وبه جرات می توان گفت نیاز کلیه 
خطوط ریلی کشور را تامین نمود واز وابستگی 

نجات داد.
 High-tech خانواده  اعضای  دیگراز  یکی 
ریلی ذوب آهن اصفهان،که به واقع نماد بومی 
سازی در صنعت ریلی کشور به شمار می رود، 
ریل سوزن UIC۶۰ نام دارد که در صنعت ریل 
کنون  تا  و  بود  نامتقارن  چون  و   E1A1 ان  به 
در  نامتقارن  محصوالت  درنورد  تجربه ای  هیچ 

کالیبر  طراحی  دفتر  ابتکار  به  نبود  اهن  ذوب 
بخش  تجلی  و  شد  تولید  نورد  کارشناسان  و 
گرفت  نام  کشور  ریلی  صنعت  در  خودکفایی 
و پس از آن نیز ریل UIC۵۴ هم به این جمع 

صنعتی اضافه شد.
این  شد.  نورد  متوسط   H۳۰ ادامه  در 
تولید  بلنک  بیم  اولیه  شمش  از  محصول 
در  موثری  گام  که  گردید  استفاده  آهن  ذوب 
خودکفایی داشت. تیرماه امسال H۳۰ سبک 
با کیفیت ابعادی عالی و عدم تقارن خوب تولید 
با  سبک  و  متوسط   H2۴ ماه  مرداد  در  و  شد 
از  استفاده  با  هزینه  کمترین  و  دقیق  طراحی 

بیم بلنک ذوب اهن تولید شد .
در  جدید  محصوالت  تولید  انداز  چشم 
پایان سال جاری نیز از جمله  تا  مدیریت نورد 
سایر سواالت بود که قائم مقام این مدیریت در 
Hدرسایزهای  تولید  گفت:  چنین  پاسخ  مقام 
2۶ - 22 -۳۶- ۴۰ و ۵۰ در نقشه راه کارخانه 
برای  اولیه  گام های  منظور  بدین  و  دارد  قرار 
و   22 سایزهای  در  Hجدید  پروفیل  سه  تولید 
2۶ و ۴۰ برداشته شده است. طراحی سایز۴۰ 

تا پایان مهر ماه امسال به اتمام می رسد.

برنامه نورد تیراهن نیم بال پهن در سایزهای 
ان  طراحی   ۳۶۰*2۵۰ شمش  از   ۳۶ و   ۳۳
شمش  از  محصول  دو  این  نورد  و  شده  انجام 
است.  نورد  مهندسی  مجموعه  ابتکارات  از 
این سایز شمش به همت کارشناسان مدیریت 

فوالدسازی در حال انجام مراحل تولید هست.
جهت افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها از 
این ماه در نورد ۳۵۰و ۳۰۰ امادگی کامل ایجاد 
شد که کلیه میلگردهای اجدار به روش ترمکس 
فروالیاژ  مصرف  کاهش  بدلیل  که  شود  نورد 

صرفه جویی خوبی بدست مای اید.
وی اظهار داشت : فرایند ارائه ایده،طراحی 
و تولید هر یک از این محصوالت دستورالعملی 
منحصر بفرد داشت که تدوین شد و در ریل اجرا 

قرار گرفت.
با  نزدیک  بسیار  ارتباط  افزود:  مهرابی 
معاونت بازاریابی و فروش شرکت، تعامل دفتر 
کارگاه  تکنولوژهای  با  نورد  مدیریت  طراحی 
بخش های  خوب  بسیار  همکاری  همچنین  و 
مختلف کارخانه در این موفقیت ها نقش تعیین 
کننده داشته است و شایسته می دانم از همه 

عزیزان تشکر و قدردانی نمایم. 
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فوالد خام  تولید  که  است  آن  از  فوالد حاکی  انجمن جهانی  گزارش 
ایران در دوره 8  ماهه سال میالدی با رشد ۶۵  درصدی مواجه شده است 
و اصلی ترین دلیل برای دستیابی به این موضوع،مدیریت مصرف انرژی 

به ویژه برق است. 
این گزارش نشان می دهد،  میزان تولید فوالد خام ایران در ماه اوت 
درصدی   ۶۴.۷ افزایش  که  بوده  تن  میلیون   2.1 میالدی  جاری  سال 
را نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می دهد و سال گذشته به دلیل 
تحمیل قطعی گسترده برق به صنعت فوالد ایران، میزان تولید فوالد خام 
کشور کاهش شدیدی را در تابستان تجربه کرد و امسال با مدیریت بهتر 

مصرف برق، شاهد افزایش تولید فوالد کشور بود.
انجمن جهانی فوالد گزارش داده که تولید فوالد خام ایران در دوره 8 
ماهه نخست سال 2۰22 میالدی با افزایش ۷.8 درصدی نسبت به دوره 

مشابه سال گذشته به 19.۵ میلیون تن رسیده است.
این آمار نشان می دهد با مدیریت مصرف می توان بخشی از مشکل 
راهکارهای  جز  موضوع  این  البته  کرد.  حل  را  انرژی  بحران  در  موجود 
کوتاه مدت و موقتی است و مشخص نیست با شروع زمستان و کمبود گاز 
آمار تولید دستخوش چه تغییراتی می شود اما توانسته ناجی تولید فوالد 

در 8  ماهه سال میالدی باشد. 
همانطور که اشاره شد باید این مدیریت در فصل زمستان نیز اجرایی 
شود تا فوالدی ها امسال را نیز پشت سر گذاشته و برنامه های تولید را 

محقق کنند. 
اما نکته جالب در این بین کاهش تولید خام جهانی است. به گزارش 
سال  نخست  ماهه   8 در  جهان  خام  فوالد  تولید  فوالد،  جهانی  انجمن 
2۰22، به میزان 12۵۳.9 میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال 

قبل، کاهش ۵.1 درصدی را نشان می دهد.
از نکات مهم گزارش انجمن جهانی فوالد این است که تولید فوالد خام 
چین )بزرگ ترین تولیدکننده فوالد دنیا( در 8 ماهه نخست سال 2۰22، 
۶9۳.2 میلیون تن بوده است. تولید فوالد چین در 8 ماهه نخست امسال 
۵.۷ درصد کاهش داشته است. تولید فوالد خام چین در ماه اوت 8۳.9 
میلیون تن بوده که افزایش ۰.۵ درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل 

نشان می دهد.
بنا به گزارش انجمن جهانی فوالد، میزان تولید فوالد خام دنیا در ماه 
اوت امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۳ درصد کاهش داشته و به 

1۵۰.۶ میلیون تن رسیده است.
از میان 1۰ تولیدکننده بزرگ فوالد جهان، تنها تولید فوالد خام ایران 
کشور  و 8  است  داشته  افزایش  سال 2۰22  نخست  ماهه  در 8  هند  و 
دیگر در این دوره، کاهش تولید را تجربه کرده اند. تولید فوالد خام هند 
در این دوره با رشد ۷.1 درصدی نسبت به 8 ماهه نخست سال قبل به 
8۳.۵ میلیون تن رسیده است. در 8 ماهه نخست سال جاری میالدی، 
بیشترین نرخ کاهش تولید فوالد در بین تولیدکنندگان بزرگ دنیا، متعلق 

به ترکیه و سپس روسیه بوده است.
در 8 ماهه نخست سال 2۰22، نسبت به دوره مشابه سال گذشته، 
 ۵.2 منفی  ژاپن  تولید  رشد  درصد،   ۵.۷ منفی  چین  فوالد  تولید  رشد 
 ۵.8 منفی  روسیه  درصد،   ۳.۷ منفی  آمریکا  فوالد  تولید  رشد  درصد، 
درصد، کره جنوبی منفی ۳ درصد، آلمان منفی ۴.8 درصد، ترکیه منفی 
8.8 درصد و برزیل منفی ۴.۵ درصد بوده است. نشانه های وقوع رکود در 
اقتصاد جهانی به خوبی خود را در آمار کاهش تولید فوالد در اقتصادهای 

بزرگ دنیا نشان داده است.

درخشــش فــوالد ایــراندرخشــش فــوالد ایــران
در کارنامــه در کارنامــه 88 ماهــه میالدی ماهــه میالدی
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آهن ذوب  قدرت  پر  حضور  از 
مســکن ملــی  نهضــت  در 
تا نگرانی ها از کاهش صادرات

رکود در بازار مسکن و گرانی و تورم بی سابقه در این حوزه توانست صاحب خانه 
شدن را برای بسیاری از افراد جامعه به آرزوی دست نیافتنی تبدیل کند. با افزایش 
قیمت ارز و تورم در جامعه قیمت مسکن نیز به صورت نجومی مسیری صعودی شدن را 
پیش گرفت به نحوی که در نتیجه سقوط تولید مسکن در دولت گذشته، قیمت مسکن 
سر به فلک گذاشت. قیمت مسکن در تهران در تیرماه 1۳92 کمتر از ۳٫۷ میلیون 
تومان بود در حالی که در تیرماه 1۴۰۰ به باالی ۳۰ میلیون تومان رسید؛ یعنی بیش 

از ۷۰۰ درصد گران شد.
حال دولت سیزدهم در همان آغازین روزهای فعالیت خود، وعده ساخت ۴  میلیون 
مسکن در طرح نهضت ملی مسکن را در مطرح کرد و گفت: هر سال 1  میلیون واحد 
اول دولت سیزدهم چه میزان مسکن  اینکه در سال  ساخت تحویل داده می شود. 
ساخته و تحویل داده شده در این مطلب مورد بحث قرار نمی گیرد بلکه تصمیم بر 

آن است تا نقش صنعت فوالد در این نهضت به ویژه ذوب آهن اصفهان بررسی شود. 
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پایان  در  امروز  هرچند  و  شود  می  گذشته  از 
راه  نقشه  با  باید  اما  هستیم  طرح  این  یکسالگی 

مشخص به سراغ تولید هرچه بیشتر رفته و میزان این 
کمبود را کاهش دهند. 

ذوب آهن اصفهان با توجه به سبد محصوالت تولیدی خود نقش بسیار 
مهمی در این طرح ایفا می کند اما برای تامین این نیاز و حفظ بازارهای 
صادراتی باید تولید خود را افزایش دهد. اتفاقی که امروز با چالش های 

بسیاری به ویژه در زمینه تامین مواد اولیه مواجه است. 
با توجه به نیاز موجود در این طرح ذوب آهن اصفهان این آمادگی را 
دارد که در راستای کمک به دولت در جهت تحقق نهضت ملی مسکن 
اقدام کند که این امر به ویژه از طریق ارائه محصوالت خاص امکان پذیر 

است.
فراموش نکنیم تولید این تیرآهن در ذوب آهن اصفهان و استفاده در 

پروژه های ساختمانی منجر به افزایش استحکام آن خواهد شد. 
تواند  می  مسکن  ملی  نهضت  طرح  اجرای  شد،  اشاره  که  همانطور 
دلیلی برای رونق بازار فوالد و سیمان باشد و میزان تقاضا را افزایش دهد 
اما این در حالی است که آمارها نشان می دهد تولید فعلی نمی تواند 
تمامی نیاز موجود را تامین کرده و سناریو واردات فوالد هم روی میز قرار 

می گیرد. 
فعاالن حوزه فوالد معتقدند در صورت تامین زیرساخت های انرژی که 
امروز خود اصلی ترین مشکل برای واحدهای فوالدی است و همچنین 
تامین مواد اولیه، می توان شاهد افزایش تولید بود اما متاسفانه در حال 
حاضر در تابستان شاهد کمبود برق بودیم و امروز نیز واحدهای فوالدی 
باید خود را برای کمبود گاز در زمستان پیش رو آماده کنند. در نتیجه 
بخشی از تولید باید صرف حضور در بازارهای صادراتی شود تا جایگاهی 

که به سختی به آن رسیده ایم را از دست ندهیم. 
اما درست چندی پیش عضو کمیسیون برنامه و بودجه از مشکل اولیه 

اجرای این طرح یعنی تهیه زمین می گوید. 
احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اظهار می کند، 
تهیه زمین اولین مشکل و پس از آن با موضوعاتی همچون تامین فوالد و 

سیمان برای این طرح مواجه هستیم. 
آن طور که مشخص است تامین مصالح مورد نیاز برای اجرای این طرح 

طرح نهضت ملی مسکن در هر سال اول به 11 میلیون تن، سال دوم 
2۰ میلیون تن و سال سوم 9 میلیون تن فوالد نیاز دارد که در مجموع باید 
۴۰  میلیون تن فوالد در این پروژه ملی مصرف شود. در بخش های دیگر 
نیز به عنوان مثال 12۵ میلیون تن سیمان و ۴۷۳ میلون متر مربع کاشی 

و سرامیک نیاز است. 
افشین جاوید کارشناس بازار سرمایه و مسکن در پاسخ به این سوال که 
اجرای این طرح تا چه اندازه می تواند بر تحریک بازار فوالد نقش داشته 
باشد، اظهار کرد: برای پاسخ به این سوال باید دید به چه میزان تولید 

فوالد خواهیم داشت. 
وی ادامه داد: با توجه به پیش بینی های صورت گرفته در مدت زمان 

اجرای طرح با تقاضای باال در بخش فوالد مواجه خواهیم شد. 
جاوید تصریح کرد: در حال حاضر 2۰ میلیون تن در داخل مصرف 
 1۰ در  ما  فوالد  تولید  می شود.  صادر  کشور  فوالد  از  تن  میلیون   1۰ و 
با کاهش 8  درصدی همراه شد و  ماهه 1۴۰۰ نسبت به 1۰ ماهه 99 
این موضوع برای سال جاری نیز به دلیل کمبودهای انرژی تکرار شدنی 

است. 
به گفته این کارشناس، کمبود در سال دوم بیشتر خواهد شد و جبران 

آن از سوی تولیدکنندگان با توجه به چالش ها سخت خواهد شد. 
وی ادامه داد: برای واردات فوالد باید به هزینه حمل هم توجه داشت 
که رقم کمی نخواهد بود. محاسبات مشان می دهد تقریبا با 1۰ میلیارد 
دالر تنش ارزی از محل واردات فوالد و سیمان مواجه می شویم. با فرض 
۵۰ میلیارد دالر صادرات غیر نفتی مجبور هستیم 2۰ درصد این رقم را به 
واردات اختصاص دهیم. در حالی که این ارز می تواند وارد سامانه نیمایی 
شود. حال عدم ورود این میزان منجر به کاهش ذخیره ارزی و افزایش 

نرخ دالر خواهد شد. 
در نتیجه صحبت های جاوید، تامین فوالد این پروژه می تواند دغدغه 
اصلی برای تحقق اجرایی شدن آن باشد. در حالی که صنعت فوالد در 
تالش است تا سهم خود در بازارهای صادراتی را افزایش دهد، حال این 
و  داده  تغییر  را  صمت  وزارت  صادراتی  های  سیاست  تواند  می  کمبود 
صادرات را کاهش دهد. این موضوع به معنای از دست دادن بخشی از 
ارز آوری کشور خواهد بود. به همین دلیل مسئولیت شرکت های فوالدی 
است خطیرتر  محصوالت ساختمانی  تولیدکننده  که  آهن  ویژه ذوب  به 
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از مهمترین مسائلی است که دولت با آن مواجه بوده و باید با برنامه ریزی 
دقیق به سمت و سوی آن برود. 

اما حسن لطفی دیگر نماینده مجلس در بحث تامین فوالد و سیمان 
نظر دیگری دارد که ممکن است چندان باب میل فعاالن صنعت فوالد 

نباشد. 
و  سیمان  قیمت  مسکن  ساخت  برای  باید  دولت  است،  معتقد  وی 
فوالد را کاهش دهد. این موضوع یعنی ورود دستوری دولت به موضوع 

قیمت گذاری که نتایج آن را بارها در سال های اخیر مشاهده کرده ایم. 
چنین دیدگاهی می تواند بار دیگر بازار فوالد را با تنش همراه کند و 

شرایط را برای واسطه گرها فراهم کند. 
بدون شک با ارزان کردن فوالد و سیمان به صورت دستوری شاید بتوان 
هزینه ساخت مسکن ملی را کاهش داد اما فراموش نکنیم این 
موضوع می تواند ضربه ای کاری به صنعت فوالد وارد کند 
خود  امروز  جایگاه  به  بسیاری  سرمایه گذاری  با  که 

رسیده است. 
بحران انرژی از یک سو، نگرانی درباره 
و  فـــوالد  تولید  اولیه  مواد  تامین 
همچون  راهکارهایی  اجرای 
واردات سنگ آهن همگی 
می تواند هزینه های 
این  در  تولید 
را  صنعت 
افزایش 

دهد، حال در چنین شرایطی کاهش دستوری قیمت فوالد می تواند ضربه 
ای مهلک به بدنه این صنعت باشد. 

دولت باید برای تامین نیاز خود به فوالد در  طرح ملی مسکن به دنبال 
راهکارهایی برای افزایش تولید و به صرفه شدن قیمت تمام شده برای 
واحدهای فوالدی باشد و از سویی دیگر با رفع موانع صادراتی نقدینگی 

بیشتری را راهی زنجیره ارزش کرده تا جریان تولید مداوم باشد. 
پاشنه آشیل صنعت  انرژی  و زیرساخت های  اولیه  تامین مواد  امروز 
فوالد است که اگر راهکاری جدی برای آن درنظر گرفته نشود، همانطور 
که گفته شد طرح مسکن ملی در سال های پیش رو با کمبود فوالد مواجه 
می شود و همین موضوع می تواند به تنش قیمتی یا آنکه عدم موفقیت 
اجرای این طرح ملی منجر شود.  تجربه برخی تصمیمات غیر کارشناسی 
نشان داده که در نهایت تحقق آن هدف یا برنامه با مشکالت جدی مواجه 
می شود. نمونه بارز این موضوع در تحقق تولید ۵۵ میلیون تن فوالد در 
سال 1۴۰۴ قابل مشاهده است که امروز در ۳ سال باقی مانده به تحقق 
قرار  تاثیر  تحت  را  تولیدی  برنامه های  برق  و  گاز  تامین  عدم  هدف  این 
تامین مصالح  با وجود چنین موانعی تصمیم دولت برای  باید دید  داد. 

ساختمانی مورد نیاز این طرح چه خواهد بود.
هرچند توان چشمگیری در ذوب آهن اصفهان برای همکاری با دولت 
در اجرای این پروژه وجود دارد اما همانطور که اشاره شد کمبودهای پیش 
بینی شده می تواند هزینه تولید را افزایش داده و صادرات را با مشکل 
نظر  اظهار  آن  درست  حل  برای  دولت  هنوز  که  موضوعی  کند،  همراه 
کارشناسی نداشته است. باید دید تولیدکنندگان بزرگ همچون ذوب آهن 

چطور در ادامه این مسیر به بهبود شرایط کمک خواهند کرد. 
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اخبار  از  ناپذیر  جدا  بحثی  انرژی  تامین  چالش  اخیر  سال های  در 
صنعت فوالد شده است. در واقع میان مشکالت و مسائل موجود عدم 
تامین کافی زیرساخت های انرژی در میان اصلی ترین موضوعات قرار 
گرفته است که سال به سال با ورود واحدهای جدید و اجرای طرح های 

توسعه برای افزایش تولید فوالد بیش از پیش جدی می شود. 
نگرانی  سرما  فصل  شدن  نزدیک  و  سال  دوم  ماهه  شش  شروع  با 

مجموعه های فوالدی برای تامین گاز بیشتر از قبل شده است. 
این در حالی است که برخی از واحدهای تولید در شهریور ماه و با گذر 
از فصل بحران قطعی برق، با همت پرسنل و مدیریت و برنامه ریزی دقیق 
سعی بر جبران کاهش تولید ناشی از کمبود برق و تحقق هدف گذاری 
در فصل  گاز  برای کمبود  را  باید خود  و حاال  داشتند  را  تولیدی  برنامه 

سرما آماده کنند.
در  اشتباه  های  گذاری  سیاست  به  مشکل  این  اصلی  سرنخ  شاید 
برنامه های توسعه ای بازگردد. زمانی که اجرای برنامه تولید ۵۵ میلیون 
آهن،  سنگ  از  بسیاری  ذخایر  داشتن  اختیار  در  به  توجه  با  فوالد  تن 
ذخایر گازی و نیروی انسانی ارزان قیمت در دستور کار قرار گرفت، کمتر 
کسی پیش بینی می کرد که بحران گاز در اندک سال های مانده تا تحقق 

این برنامه بتواند مشکل ساز شود. 
توانست  نقطه  این  در  درست  ارزش  زنجیره  در  متوازن  توسعه  عدم 
گریبان گیر این صنعت و سرمایه گذاری های صورت گرفته شود. اتفاقی 
که در صورت عدم شناسایی راهکارهای اجرایی فوری می تواند کاهش 

نیروی انسانی در برخی واحدهای تولیدی را نیز به همراه داشته باشد. 

حدود 2۵ میلیارد دالر در زنجیره فوالد ایران سرمایه گذاری شده است 
و این سرمایه گذاری بزرگ را نمی توان نادیده گرفت و به دلیل عدم توسعه 
در بخش تولید گاز، این حجم از سرمایه گذاری را از توجیه اقتصادی 

خارج کرد.
در این میان سوال اصلی آن است که چرا توسعه زیرساخت های گازی 
و توسعه پارس جنوبی به موازات پروژه های صنعتی نیازمند به گاز پیش 
وزارت  با  جهت  هم  و  همسو  راستا  این  در  نفت  وزارت  آیا  است،  نرفته 
صنعت، معدن و تجارت پیش نرفته یا آنکه مسائلی همچون تحریم در 

این مورد اثر گذار بوده است؟
متاسفانه امروز صنعت فوالد در بحث نیاز به گاز در وضعیت اورژانسی 

آیا فــوالد قربانی گــاز می شود؟

ــل  ــدن فص ــک ش ــال و نزدی ــه دوم س ــش ماه ــروع ش ــا ش ب
ســرما نگرانــی مجموعه هــای فــوالدی بــرای تامیــن گاز بیشــتر 

از قبــل شــده اســت. 
ایــن در حالــی اســت کــه برخــی از واحدهــای تولیــد در 
شــهریور مــاه و بــا گــذر از فصــل بحــران قطعــی بــرق، بــا همــت 
ــران  ــر جب ــعی ب ــق س ــزی دقی ــه ری ــت و برنام ــنل و مدیری پرس
ــذاری  ــق هدف گ ــرق و تحق ــود ب ــی از کمب ــد ناش ــش تولی کاه
برنامــه تولیــدی را داشــتند و حــاال بایــد خــود را بــرای کمبــود 

گاز در فصــل ســرما آمــاده کننــد.
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قرار گرفته و زمستان پیش رو می تواند بار دیگر واحدهای فوالدی را با 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  درنتیجه  کند.  همراه  جدی  مشکالت 
نیازمند اجرای برنامه ای مشخص در چندین فاز است که بتواند از این 
اجرای  با  زمان  هم  باید  که  است  آن  مهم  نکته  البته  کند.  عبور  بحران 

برنامه ها تعامل با وزارت نفت و توسعه در بخش گاز کلید زده شود. 
گاز  قطعی  زمان  کاهش  از  جلوگیری  برای  و  فعلی  شرایط  در  شاید 
اولین گام، بحث فرهنگ سازی هم در واحدهای صنعتی و هم در بخش 
خانگی است. متاسفانه در سال های اخیر شکل گیری الگوی نادرست 
مصرف توانست سهم بخش خانگی در مصرف گاز در زمستان را افزایش 
دهد. این در حالی است که واحدهای صنعتی در اقتصاد کشور نقش 
مهمی داشته و هر روز توقف تولید می تواند خسارت های بسیاری را وارد 
کند. به عنوان مثال با توقف تولید در خطوط فوالدی عالوه بر جا ماندن 
از مراحل تولید گاها خطوط و تجهیزات نیز می تواند با مشکل همراه 
تاثیر  با کاهش تولید میزان درآمدزایی شرکت ها تحت  شود. همچنین 
قرار گرفته و همین موضوع می  تواند برای سهام داران مشکل ایجاد کند. 
گاها نیز برخی واحدها مجبور خواهند شد تا برای جبران کاهش فروش 

از برخی هزینه ها در بخش های دیگر کم کنند.
اما با فرهنگ سازی و ایجاد الگوی مصرف درست می توان تا حدودی 
این موضوع را جبران کرد، اتفاقی که در کشورهای اروپایی شاهد هستیم 
در  واردات گاز هستند.  به  این کشورها مجبور  از  در حالی که بسیاری 
نتیجه فرهنگ سازی در کنار ارتقای تکنولوژی های خطوط تولید برای 

کاهش مصرف گاز می تواند به کمک واحدهای فوالدی بیاید. 

اما در اقدامی دیگر که می تواند در دسته اقدامات ضربتی قرار بگیرد 
باید به فکر واردات گاز بود تا بتوان به صورت مقطعی این بحران را حل 
کرد. فراموش نکنیم ۵۵ روز قطع گاز صنعت فوالد سبب می شود که 12 
افتاده و صادرات را کاهش  به تعویق  تولید فوالد  برنامه  از  تا 1۴ درصد 
دهد. کاهش صادرات می تواند ثبات در بازار صادراتی را تحت الشعاع 
قرار دهد، اتفاقی که شاید جبران آن سخت تر از واردات گاز باشد. برخی 
واحدهای فوالدی در تالش هستند تا با واردات گاز از این بحران عبور 

کنند. 
اما موضوع دیگر سرمایه گذاری در حوزه گاز است. امروز ۴۰ میلیارد 
دالر برای سرمایه گذاری در حوزه گاز نیاز است و در این رابطه حداقل 
2۰میلیارد دالر سرمایه گذاری برای پایداری وضع موجود الزم است که 
دولت می تواند در این زمینه، بخش خصوصی را با خود همراه کند. البته 
این موضوع در بازه ۳- ۴ سال آینده می تواتد گره گشای مشکل شود اما 

اجرایی شدن آن الزامی است.
فوالد  صنعت  امروز  اضطراری  شرایط  در  شد  اشاره  که  همانطور 
نیازمند حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعامل هرچه بیشتر این 
وزارتخانه با وزارت نفت است در غیر این صورت با توجه به کمبود برق 
در تابستان، کمبود گاز نیز می  تواند تحقق برنامه های تولیدی سال را 
با مشکل همراه کند. این موضوع در نهایت به ضرر اقتصاد و واحدهای 
فوالدی فعال است. درواقع تامین گاز یکی از شریان های اصلی حیات 
در واحدهای فوالدی است، اگر وزارت صمت امروز گره از این مشکل باز 

نکند، صنعت فوالد قربانی کمبود گاز می شود.
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● با توجه به وضعیت بازار انرژی و کاهش 
بینی  پیش  گاز،  و  نفت  قیمت  توجه  قابل 
شما از تاثیر این روند بر بازار فوالد چیست؟ 
اگر بخواهیم این موضوع را در داخل کشور 
بررسی کنیم، باید گفت در ایران، قیمت گاز و 
محاسبه  صنایع  برای  یارانه ای  صورت  به  برق 
ما  اینکه  به  توجه  با  خصوصًا  است.  می شده 
در  فوالد  صنعت  توسعه  داشتیم،  گاز  منابع 
که  گرفته  شکل  تکنولوژی  این  پایه   بر  ایران 
این  دارد.  نیاز  گاز  و  آهن  سنگ  به  واقع،  در 
موضوع برعکس وضع موجود در جهان است. 
۷۰ درصد از فوالد جهان، بر اساس تکنولوژی 
کوره بلند تولید می شود اما در ایران دو شرکت 
)ذوب آهن اصفهان و فوالد زرند ایرانیان( از این 
تکنولوژی استفاده می کنند.سایر کارخانه های 

تولیـــد فـــوالد کیفــیتولیـــد فـــوالد کیفــی
در مرکز توجهدر مرکز توجه

فوالدسازان جهان قرار دارد فوالدسازان جهان قرار دارد 

تکنولوژی هایی  با  حاضر  حال  در  فوالدسازی 
نقشی  گاز  آن،  در  که  می کنند  تولید  فوالد 
نرخ  رفتن  باال  بنابراین،  می کند.  ایفا  کلیدی 
گاز در داخل کشور، ضربه جبران ناپذیری را به 
کارخانه های فوالدی وارد می کند.از سال 99 تا 
1۴۰1، یعنی در عرض سه سال اخیر، قیمت 
یافته  افزایش  برای فوالدی ها ۷۷۰ درصد  گاز 
است و باعث شده شاهد کاهش حاشیه سود 

قابل توجهی در شرکت های فوالدی باشیم.
ماجرا  این  از  اصفهان  آهن  ذوب  البته 
حال،  این  با  اما  دیده،  کمتری  خسارت 
زیرا  است؛  توجه  قابل  آن  خسارت  هم  باز 
قانون  از  گاز  ملی  شرکت  که  نادرستی  تفسیر 
رده  در  آهن  ذوب  شده  باعث  داشته،  بودجه 
شرکت های مجتمع احیا قرار گیرد و هزینه گاز 

که  شود  برخوردار  زیادی  رشد  از  شرکت  این 
در  انجمن  و  اعتراض شده  آن  به  نسبت  البته 

حال پیگیری این مساله است.
ویژه  به  و  انرژی  بحران  بحث  بخواهیم  اگر 
از  پس  کنیم،  بررسی  جهانی  سطح  در  را  گاز 
این که گاز به دلیل قطع خطوط تامین گاز اروپا 
توسط روسیه، اوج قیمتی خود را تجربه کرد، 
اکنون روند نزولی در پیش گرفته است. به نظر 
می رسد این کاهش ادامه داشته باشد و سپس 
تثبیت شود. به هر حال، قیمت گاز در جهان 
و  کرده  پیدا  افزایش  گذشته  سال  به  نسبت 
صنایع انرژی و گازمحور، مثل فوالد، آلومینیوم 
اروپا  فوالد  کارخانه های  خصوص  به  غیره،  و 
مجبور به تعطیلی شده اند و این موضوع باعث 
شده که تا حدودی روی عرضه فوالد در جهان 

به دنبال رکود اقتصادی در جهان و همچنین مشـکالت ایجاد شـده به دلیل جنگ روسـیه 
و اوکرایـن، بـازار انـرژی نیـز تحـت تاثیـر قـرار گرفت و پـس از اینکه رشـد قابل توجهـی را تجربه 
کـرد، اکنـون رونـد نزولی در پیش گرفته اسـت. از آنجا که کارخانه های تولید فـوالد عمدتًا برای 

فعالیـت خـود بـه گاز نیـاز دارند، تغییـرات در بازار انرژی بـر این صنعت نیز تاثیرگذار اسـت. 
بـه منظـور بررسـی تاثیـر قیمت های بـازار انرژی بـر صنعت فوالد جهـان و ایـران و همچنین 
چشـم  انـداز ایـن صنعت، مصاحبـه ای با وحیـد یعقوبـی، مدیر اجرایـی انجمـن تولیدکنندگان 

فـوالد ایـران، انجام شـده کـه در ادامـه بـه آن می پردازیم. 
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روسیه  بحران  وضعیت  اگر  باشد.  تاثیرگذار 
انتظار  حدودی  تا  شود،  برطرف  اوکراین  و 

افزایش قیمت فوالد در سطح جهان را داریم.
● به نظر شما قیمت فوالد تا سال آینده 

به چه سمتی خواهد رفت؟
سال  برای  فوالد  جهانی  انجمن  پیش بینی 
تقاضای فوالد  اندک  و 2۰2۳، کاهش   2۰22
این  به  توجه  با  بنابراین،  است.  جهان  در 
قیمت  افزایش  که  نمی رود  انتظار  پیش بینی، 
شاهد  جهان  در  فوالد  برای  را  توجهی  قابل 
حال  در  که  قیمت هایی  از  کمتر  اما  باشیم. 
یعنی  نیستیم؛  متصور  دارد،  وجود  حاضر 
کف  با  جزئی  نوسان  یک  که  می رسد  نظر  به 
در  را  گرفتیم  قرار  آن  روی  اکنون  که  قیمتی 
فوالد  در   2۰2۳ ابتدای  و   2۰22 سال  ادامه 

جهانی شاهد باشیم.
قیمتی  با  فوالد،  تولید  می رسد  نظر  به 
هر  نیست،  صرفه  به  فعلی  قیمت  از  پایین تر 
دامپینگ  به  عمدتا  فعلی  قیمت  کاهش  چند 
و  شد  انجام  که  تحریم هایی  دلیل  به  روسیه 
فروش  به  را  خود  فوالد  کار  این  با  کرد  سعی 
بازارهای  هم  عمدتا  که  برمی گردد  برساند، 
رقیب  به  و  داده  قرار  هدف  را  ایران  صادراتی 

جدی برای بازارهای صادراتی کشور ما تبدیل 
شده است. به نظر می رسد که قیمت بیش از 
این پایین نیاید و کف قیمتی فوالد جهانی در 
همین محدوده ها باشد. طبیعتا اگر روند نزولی 
قیمت انرژی و گاز در جهان ادامه یابد و تثبیت 
شود، احتماال عرضه هم به نقطه خود بازگردد و 
شاهد یک افزایش جزئی در قیمت فوالد جهان 
باشیم. اما اگر قیمت گاز روند صعودی در پیش 
به  مجبور  اروپا  در  فوالد  کارخانه های  و  بگیرد 
افزایش قیمت  تعطیلی شوند، احتماال شاهد 
مشخصی  نکته  حال،  هر  به  باشیم.  بیشتری 
که وجود دارد، این است که، کف قیمتی فوالد 
در همین محدوده ای است که در حال حاضر 
تثبیت شده و در یک سال آینده احتمال رشد 

مالیمی وجود دارد.
بر  تاثیری  چه  ایران  در  آب  وضعیت   ●

صنعت فوالد دارد؟
نیمه  اقلیم  یک  دارای  واقع  در  ما  کشور 
در  مخصوصا  فوالد،  صنعت  و  است  خشک 
حلقه فوالدسازی به آب نیاز دارد. کارخانه های 
پرآب  مناطق  در  معموال  دنیا  در  فوالدسازی 
می شوند.  مستقر  رودخانه ها(  و  دریاها  )کنار 
استقرار کارخانه های  ایران محل  در  متاسفانه 

نوار  است.  نگرفته  صورت  درستی  به  فوالدی 
جنوبی کشور به ویژه در نوار جنوبی عمان )از 
بندرعباس تا چابهار( که باید فوالد در آن توسعه 
پیدا کند، متاسفانه به آن توجهی نشده است. 
حتی برخی از کارخانه های فوالدسازی در کویر 
احداث شده که محل درستی نبوده است. اما 
است  این  دارد  که وجود  نکته ای  به هر حال، 
آب  مصرف  اخیر  سال  چند  در  فوالدی ها  که 
حاضر  حال  در  رسانده اند.  حداقل  به  را  خود 
مانند  کارخانه هایی  که  می کنیم  مشاهده 
برداشت  اصفهان،  آهن  ذوب  یا  مبارکه  فوالد 
را تقریبا به حدود صفر  از زاینده رود  آب خود 
کار  دستور  در  را  آب  بازچرخانی  و  رسانده 
سال  چند  در  فوالدی ها  داده اند.  قرار  خود 
اخیر به سمت تصفیه پساب شهرهایی که در 
آب  از  و  کرده اند  حرکت  شده اند  مستقر  آن 
طبیعی استفاده کمتری می کنند. همچنین، 
استان هایی  در  کشور  مرکز  در  که  واحدهایی 
مثل یزد و کرمان مستقر بودند، تالش کرده اند 
با خط لوله ای که  آب را در بندرعباس شیرین 
و  این که آب صنعت فوالد  بر  می کنند، عالوه 
سایر صنایع را تامین می کنند، بلکه برای مردم 
این مناطق هم آبرسانی می کنند که این یک 
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خدمت بزرگ است که از سوی فوالدی ها برای 
اجتماعی  مسئولیت  و  می شود  انجام  مردم 
رو،بر  این  از  می رود.  شمار  به  توجهی  قابل 
در  و  نیست  آب  قاتل  فوالد  باور عموم،  خالف 
واقع، توسعه دهنده منابع آبی کشور به شمار 
باید  فوالد  صنعت  به  بنابراین،دید  رود.  می 
تغییر کند. اما از این به بعد، باید به جانمایی 
شرکت های فوالدی توجه شده و در محل های 

دارای منابع آب احداث شوند.
جهانی  انداز  چشم  از  شما  تحلیل   ●

صنعت فوالد چیست؟
به  اکنون  جهان،  در  فوالد  صنعت  توسعه 
حال  در  می کند.  حرکت  کیفی  فوالد  سمت 
حاضر که چین بیش از ۵۰ درصد فوالد جهان 
را تولید می کند، دیگر توسعه کمی را در دستور 
تولید  و  توسعه  فکر  به  بلکه  ندارد،  خود  کار 
محصوالت کیفی، ادغام های عمودی و افقی و 
در کل ادغام های بزرگ است. واحدهایی که در 
حال حاضر در چین با هم ادغام می شوند، به 
عنوان مثال دو واحد صد میلیون تنی هستند 
میلیون   2۰۰ فوالد  تولید  کارخانه  یک  به  که 
این  تجسم  حتی  که  می شوند  تبدیل  تنی 
کار هم برای ما سخت است. در حال حاضر، 

تولید فوالد به سمت تولید فوالدهای آلیاژی و 
کیفی حرکت می کند. کشورهای توسعه یافته 
بیشتر  و  کم  را  ساختمانی  فوالدهای  دیگر 
باال  افزوده  ارزش  با  آلیاژی و خاص  فوالدهای 
از  نیز  را  درآمد صنعتی خود  و  تولید می کنند 
این طریق باال می برند. توسعه صنعت فوالد در 
از این روش پیروی کند. حدود  باید  ایران هم 
فوالد  به صورت  ما در کشور  فوالد  از  ۳ درصد 
کیفی و آلیاژی تولید می شود، اما در جهان این 
باید در  بنابراین،  به 1۵ درصد می رسد.  سهم 
کنار رشد کمی، به رشد کیفی صنعت فوالد هم 

توجه کنیم.
● در نهایت چه توصیه ای برای فعاالن 

صنعت فوالد دارید؟
به  کرده ایم  تالش  همواره  فوالد  انجمن  در 
دور از تعصب و نگاه های دولتی و حاکمیتی، 
قرار  خود  کار  دستور  در  را  کارشناسی  نگاه 
سمت  به  را  فوالدی  سرمایه گذاران  و  دهیم 
خال  با  آنها  در  فوالد  صنعت  که  محل هایی 
مواجه است هدایت کنیم. در تعامالت با دولت 
و پیگیری منافع فوالدسازان، توازن را در زنجیره 
فوالد دنبال می کنیم،مسائلی که در سال های 
گذشته فوالد از آن بسیار رنج می برد، اکنون به 

میزان قابل توجهی برطرف شده است. 
عدم  از  دیگر  گندله،  و  کنسانتره  در  اکنون 
توازن رنج نمی بریم. در گندله طرح های زیادی 
ایجاد شده که در آن، آهن اسفنجی رشد نکرده 
و این یک عدم توازنی است که در کشور وجود 
این  که  می کنیم  سعی  حاضر  حال  در  و  دارد 
مساله را نیز برطرف کنیم که در واقع نیازمند 
است.  تشکل ها  با  دولت  بیشتر  هماهنگی 
شورای آهن و فوالد هم در راستا تشکیل شده تا 
زنجیره فوالد بتواند با دولت تعامل یکپارچه ای 

را داشته باشند.
امیدواریم که دولت هم بتواند صدای واحد 
کل  منافع  و  دهد  گوش  را  فوالد  تشکل های 
مثال،  عنوان  به  شود.  تامین  فوالد  زنجیره 
که  آنجا  از  اصفهان  آهن  ذوب  مانند  شرکتی 
از  درستی  به  است،  خاصی  تکنولوژی  دارای 
سمت دولت مورد توجه قرار نگرفته )واگذاری 
به این شرکت، بحث زغال سنگ،  سنگ آهن 
واردات زغال سنگ که ارز الزم به آن تخصیص 
خود  اولیه  منابع  تامین  در  و  نمی شود(  داده 
تولید  اولین  این  با مشکل مواجه شده است. 
کننده فوالد در کشور نیاز است به صورت ویژه 

از سوی دولتمردان حمایت شود.
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در  و تجارت  وزیر صنعت، معدن  امین  آن طور که سید رضا فاطمی 
گزارش اخیر خود ارایه نموده، از تعداد 1۰ هزار معدن موجود در کشور 
عمدتًا  که  هستند  غیرفعال  آنها  از  درصد   28 ظرفیت،  و  ذخایر  نظر  از 
وعده  بین  این  در  باشند.  می  ساختمانی  های  سنگ  و  معادن،مصالح 
واگذاری معادن از طریق مزایده ارائه شده و در این راستا بیش از ۵ هزار 
معدن غیرفعال کشور از شنبه 1۶ مهر به مزایده گذاشته می شود تا ضمن 
کاهش تصدی گری دولت،زمینه افزایش تولید و اشتغالزایی فراهم شود. 
میز  در  که  بود  موضوعی  مزایده  طریق  از  غیرفعال  معادن  واگذاری 
اقتصاد، خبر 1۴ شبکه خبر سیما با حضور بهرام شکوری رئیس انجمن 
مس ایران، محمدرضا کریمی مدیر اقتصادی شرکت تهیه و تولید مواد 
معدنی ایران )ایمپاسکو( و مهدی حمیدی سرپرست دفترکل بهره برداری 

معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

▐نقدینگی، عامل اصلی تعطیلی بسیاری از معادن کشور
بهرام شکوری رییس انجمن مس ایران  گفت: برخی معادن، در چرخه 
تولید قرار نگرفتند و بخشی هم در چرخه تولید بودند اما به دالیلی تعطیل 
شدند؛ از چند سال قبل آسیب شناسی این که چرا معادن تعطیل می 
شوند در دستور کار قرار گرفت و یکی از مهمترین دالیل آن بحث نقدینگی 

بود که موجب شد این معادن نتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
وی افزود: 98.۳ درصد معادن کشور،کوچک و متوسط و مابقی بزرگ 
هستند و عمده تعطیلی رخ داده نیز متعلق به معادن کوچک و متوسط 

است.

به گفته شکوری بر اساس ارزیابی های صورت گرفته بخشی از تعطیلی 
این معادن به نقدینگی و عدم امکان دریافت تسهیالت بانکی از سوی 
بهره برداران آنها مربوط می شود. در واقع با وجود بخشنامه صادر شده 
توسط مسئوالن مربوطه ، در قانون به صراحت اشاره شده که بانک ها 
پروانه بهره برداری معادن را به عنوان وثیقه قبول نکنند و همین موضوع 

سبب شد معادن نتوانند از تسهیالت بانکی استفاده کنند.

در  معدنی  فعالیت های  بیمه  صندوق  سرمایه  افزایش  ▐لزوم 
راستای فعال سازی معادن

وی ادامه داد: از سوی دیگر استفاده از تسهیالت صندوق بیمه فعالیت 
های معدنی نیز به دلیل محدود بودن سرمایه این صندوق برای تمامی 

معادن و فعاالن بخش معدن فراهم نیست. 
شکوری دلیل محدود بودن سرمایه صندوق بیمه فعالیت های معدنی 
را عدم تخصیص سهم ۵ درصدی از محل حقوق دولتی به این صندوق 
در طول سنوات گذشته عنوان کرد و گفت: صندوق بیمه فعالیت های 
معدنی می تواند حداقل ۵ برابر تسهیالت را از بانک ها دریافت کند و در 

اختیار فعاالن حوزه معدن قرار دهد. 
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با انتقاد از مدل وزارت صمت 
در واگذاری معادن غیر فعال گفت: واگذاری ۶ هزار معدن به صورت یک 
جا و از طریق مزایده نشان دهنده کارکرد نامناسب وزارتخانه است. به نظر 
می رسد وزارت صمت باید به سمت و سویی برود که مزایده های استانی 
به صورت مستمر انجام شود و این امر در قانون نیز تکلیف شده است و 

واگذاری محدوده ها و پهنه های معدنی؛ چرا و چگونه؟

Sc
ien

tif
ic-

Cu
ltu

ra
l-S

oc
ial

 M
ag

az
in

e
Es

fa
ha

n 
St

ee
l C

om
pa

ny
14

01
اه 

ر م
یو

هر
ش

 و 
اد

رد
  م

 2
75

ره 
شما

33



اگر این اتفاق رخ دهد، شرکت های فعال تالش بیشتری برای حضور در 
مزایده و اخذ مجوز فعالیت معادن خواهند کرد. 

▐فرسودگی ماشین آالت عامل دوم تعطیلی معادن کشور
رییس انجمن مس، عامل دیگر در تعطیلی معادن را ماشین آالت و 
تجهیزات معدنی برشمرد و گفت: در اکثر کشورهای دنیا، بین سه تا پنج 
درصد از ذخایر مورد استخراج قرار می گیرد اما در کشور ما زیر ۰.۵ درصد 
از ذخایر استخراج می شود و این به معنای تعطیلی پنهان یعنی فعالیت با 

کمتر از ظرفیت اسمی است.

▐نوسازی ناوگان، قیمت ها را می شکند و باعث افزایش تولیدات 
معدنی می شود 

شکوری دلیل این موضوع را چنین تشریح کرد: تجهیزات و ماشین آالت 
معدنی فرسوده هستند و اگر بخواهیم نوسازی ماشین ها را انجام دهیم، 
به منظور واردات و نوسازی ناوگان به دو میلیارد دالر سرمایه نیاز داریم. با 
این حال محدودیت و ممنوعیت در ورود ماشین آالت معدنی و همچنین 
گران شدن ارز سبب شده برای فعاالن معدنی واردات ماشین آالت صرفه 
اقتصادی نداشته باشد. چنانچه محدودیت واردات ماشین آالت برداشته 
استخراج  افزایش  شاهد  می شود،  متعادل  قیمت ها  اینکه  ضمن  شود 
ذخایر معدنی نیز خواهیم بود و معادن غیرفعال نیز به چرخه تولید باز 

می گردند.

▐مسئوالن منطق واردات ماشین آالت را بپذیرند
وی با بیان اینکه مسئوالن باید منطق واردات ماشین آالت معدنی را 

بپذیرند ادامه داد: مذاکراتی با رئیس صندوق بیمه فعالیت های معدنی 
صورت گرفته است تا به متقاضیان خرید ماشین آالت، تسهیالت با سود 
18 درصد و باز پرداخت ۴ ساله بدهند البته به شرط اینکه تمام تولیدات 
داخلی را بخرند. این شرط از سوی رییس صندوق مورد قبول قرار گرفته 
به شرطی که وزارت صمت حداقل تا دو سال بخش نامه ها را لغو نماید 
و ممنوعیت و محدودیتی برای واردات ماشین آالت در نظر نگیرد. این 
حاال  و  شده  مطرح  تهران  اتاق  معدن  و  صنعت  کمیسیون  در  موضوع 
توپ در زمین وزیر صمت است و با موافقت ایشان بسیاری از معادنی که 

تعطیل هستند به چرخه تولید بازخواهند گشت.
سنگین  قدر  آن  ها  مالیات  دنیا  در  اینکه  بیان  با  مس  انجمن  رئیس 
است  بهتر  گفت:  می کنند  مستهلک  ساله   ۵ را  آالت  ماشین  که  است 
قانون واردات به باالی ۵ سال و زیر 1۰ سال اصالح شود. چنانچه این 
محدودیت ها اصالح نشده و بخش نامه ها لغو و امضاهای طالیی برچیده 
نشوند، نمی توان انتظار داشت معادن غیر فعال، در فاز فعال سازی قرار 

بگیرند. 
شکوری عمده مشکالت حوزه معدن را ناشی از سیاست گذاری های 
بودیم،  شاهد  را  دولت  دخالت  که  آنجا  گفت:  و  کرد  عنوان  نادرست 
سیاست گذاری های نا مناسبی به اجرا گذاشته شد و متاسفانه این روند 
تعطیلی معادن شده  پیدا کرده و سبب  نیز استمرار  در دولت سیزدهم 

است که باید اصالح شود. 

▐7 چالشی که معادن را به تعطیلی کشانده است
اقتصادی  مدیر  کریمی  محمدرضا  برنامه  این  از  دیگری  بخش  در 
ایمپاسکو در پاسخ به این سوال که شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 

14
01

اه 
ر م

یو
هر

ش
 و 

اد
رد

  م
 2

75
ره 

شما

34



این  در  اقداماتی  چه  تاکنون  فعال  غیر  معادن  احیای  متولی  عنوان  به 
زمینه انجام داده است، گفت: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی بر اساس 
ابالغ پروژه اقتصاد مقاومتی و پروژه تحول کسب و کار در وزارت صنعت، 
معدن و تجارت،طرحی را تحت عنوان طرح احیا و فعال سازی معادن 
کوچک و متوسط کلید زد. از جمله اهدافی که این طرح دنبال می کرد 
استفاده از سرمایه های بخش خصوصی و احیا و فعال سازی معادن و 
استفاده از پتانسیل های معادن کوچک در جهت افزایش میزان تولیدات 
معدنی در کشور بود. این طرح همچنین به منظور تأمین نیاز صنایع باال 
دستی و پایین دستی که مرتبط با بخش معدن هستند در حجم باال و 
همچنین شناسایی فرصت های کوچک معدنی برای سرمایه گذاران در 

بخش معدن برنامه ریزی شده بود. 
وی افزود: بر اساس آسیب شناسی های صورت گرفته عوامل مختلفی 
دخالت  معادن  بودن  فعال  غیر  و  تعطیلی  و  معدنی  مشکالت  بروز  در 
داشتند که در ۷ بخش دسته بندی شدند. از آن جمله آنها می توان به 
محصوالت  فروش  بازار  معدنی،  تجهیزات  فرسودگی  نقدینگی،  کمبود 
و  تکمیلی  اکتشافات  جمله  از  فنی  مباحث  انسانی،  نیروی  معدنی، 

واحدهای فرآوری و زیر ساخت ها  اشاره کرد.
کریمی در تشریح، طرح احیا معادن و اقدامات صورت گرفته براساس 
این طرح اظهار کرد: این طرح در سال 1۴۰۰ باعث احیا حدود ۴۵۰ 
معدن شد و زمینه اشتغال حدود سه هزار و ۵۰۰ نفر را فراهم کرد. البته 

ذکر این نکته ضروری است که این طرح از سال 99 کلید خورد . 
به گفته کریمی از حدود 12 هزار معدن موجود در داخل کشور بیش از ۶ 
هزار و ۵۰۰ تا ۶ هزار و 8۰۰ مورد از آنها فعال و مابقی غیر فعال می باشند. 
بعضی از این معادن غیر فعال در اختیار سازمان صمت استان ها هستند 
که به عنوان معادن مزایده ای یا محدوده های معدنی مزایده ای شناخته 
می شوند و با توجه به آسیب شناسی هایی که در این معادن غیر فعال 
صورت گرفته به منظور جبران نقدینگی و رفع کمبودها،به صندوق بیمه 

سرمایه گذاری فعالیت های معدنی معرفی شده اند.

▐معادن در قالب بسته های سرمایه گذاری به مزایده گذاشته شوند
وی افزود: یکی از موضوعات مهمی که باید به آن توجه داشت، جذب 
سرمایه گذار برای معادن غیر فعال است و بدین منظور بهتر است معادن 
در قالب بسته های سرمایه گذاری به مزایده گذاشته شوند تا از این طریق 

شرکت های بزرگ معدنی وارد شوند. 
از  دولت ها  گفت:  و  خواند  تسهیل گری  را  دولت  وظیفه  کریمی 
فعال سازی معادن هیچ منفعتی نمی برند مگر منفعت حاکمیتی که شامل 

ایجاد اشتغال و افزایش تولید می شود. 
مدیر اقتصادی ایمپاسکو با بیان اینکه 2۷ بسته سرمایه گذاری آماده 
شده است، اظهار کرد: از این تعداد یک بسته در استان زنجان، 9 بسته 
در استان هرمزگان، کردستان، سمنان و سیستان و بلوچستان و هشت 

بسته نیز در استان های دیگر انجام می شوند.

▐وزارت صمت احیا و فعال سازی معادن را با جدیت دنبال می کند
در بخش دیگر این برنامه مهدی حمیدی سرپرست دفتر بهره برداری 
معادن وزارت صمت درباره این موضوع که وزارت صمت چه برنامه ای برای 
احیای واحدهای غیرفعال معدنی دارد؟ گفت: موضوع احیا و فعال سازی 
معادن کشور جزو برنامه های رییس جمهور است و در دستور کار وزیر 
صمت قرار دارد و با جدیت نیز پیگیری می شود. وی افزود: معادن غیر 
فعال را می توان به دو بخش تقسیم کرد، یک سری محدوده ها و معادنی 
هستند که پروانه بهره برداری یا مجوز به نام افراد دارند و یک سری هم در 
اختیار وزارت صمت است. در مورد افرادی که پروانه بهره برداری و مجوزها 
به نام آنها است، برنامه احیا و فعال سازی را دنبال می کنیم. در این راستا 
مواردی را که منجر به غیرفعال شدن این معادن گردیده را شناسایی و 
به کمک شرکت تهیه و تولید مواد معدنی،معرفی می کنیم از این طریق 

تعدادی از این معادن احیا شود. 
تحویل ماشین آالت  و  واردات  وزارت صمت موضوع  اظهار کرد:  وی 
نیز  سال  پایان  تا  و  کرد  خواهد  دنبال  سال 1۴۰1  در  را  داخل  ساخت 
تعدادی از محدوده ها و معادن در اختیار وزارت صمت هم تعیین تکلیف 
خواهد شد.در همین راستا تعداد ۵ هزار و ۳۴9 فقره محدوده اکتشافی 
دارای گواهی کشف و پروانه بهره برداری،از تاریخ 1۶ مهرماه تا 2۶ آذر ماه 
در ۴ بخش به صورت مزایده در ۳1 استان واگذار می شوند و لذا انتظار 
داریم این محدوده ها و معادنی که در اختیار وزارت صمت قرار دارد از 1۶ 
مهر در سامانه کاداستر با تغییر رنگ مشخص شوند و از طریق سایت اداره 
کل صمت استان ها تمام اطالعات مورد نیاز برای عموم مردم مشخص 
الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  توانند  می  متقاضیان  لذا  و  شود 

دولت در مزایده این معادن شرکت کنند. 
مزایده  تفاوت  خصوص  در  صمت  وزارت  بهره برداری  دفتر  سرپرست 
فعلی با مزایده ای که در دولت قبل قرار بود انجام شود نیز اظهار کرد: 
این مزایده متفاوت تر از مزایده های قبلی است زیرا گروه های فلزی هم 

در این مزایده قرار دارند. 

▐برنامه وزارت صمت واگذاری کلیه محدوده ها و معادن تحت 
اختیار است

وی گفت: زمانی که ارزیابی اولیه انجام و تعداد معادن مشخص شد، 
اختیار  در  را  معدنی  و  محدوده  هیچ  که  است  این  صمت  وزارت  برنامه 
نداشته باشد و تمامی آنها را واگذار کند و در همین راستا برگزاری مزایده 
عمومی را در دستور کار قرار داد تا کلیه محدوده ها و معادنی را که در 

اختیار دارد، آزاد نموده و در اختیار عموم قرار بدهد. 
حاال سوالی که می توان مطرح کرد این است که آیا این بار در واگذاری 
محدوده های معدنی و معادن غیر فعال، اهلیت و صالحیت اهل فن در 
نظر گرفته می شود؟ آیا شرکت های بزرگ می توانند به عنوان سرمایه گذار و 
در قالب یک بسته کامل ورود کرده و در این معادن سرمایه گذاری کنند؟ 
اگر این چنین شود شاید بتوان به تامین پایدار مواد اولیه صنایع و از سوی 

دیگر افزایش تولیدات معدنی امیدوار بود.
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اداره اطالعات انرژی ایاالت متحده آخرین چشم انداز و پیش بینی 
کوتاه مدت خود را منتشر کرد که در این گزارش پیش بینی این سازمان 
از قیمت نفت خام برنت برای سال جاری و سال آینده ارائه داده می شود.
سپتامبر،  ماه  در  انرژی  قیمت  مدت  کوتاه  چشم انداز  گزارش  طبق 
به   2۰22 سال  در  برنت  نفت  بشکه  هر  قیمت  میانگین  پیش بینی 
1۰۴.21 دالر و در سال 2۰2۳ به 9۶.91 دالر در هر بشکه رسیده است. 
اداره اطالعات انرژی پیش بینی می کند که قیمت نفت برنت در سه ماهه 

چهارم سال جاری به طور میانگین 8۷.8 دالر در هر بشکه باشد. 
پیش از این، اداره اطالعات انرژی پیش بینی کرد که قیمت هر بشکه 
نفت برنت در سال 2۰22 به طور متوسط 1۰۴.۷8 دالر و در سال 2۰2۳ 
این  چشم انداز  همچنین  بود.  خواهد  دالر   9۵.1۳ بشکه  هر  ازای  به 
سازمان برای سه ماهه چهارم سال جاری 98.۳ دالر در هر بشکه باشد.

میانگین  کرد:  اعالم  خود  گزارش  آخرین  در  انرژی  اطالعات  اداره 
قیمت ماهانه معامالت آتی برنت در ماه آگوست 98 دالر در هر بشکه 

از ماه جوالی است. همچنین  بود که حدود ۷ دالر در هر بشکه کمتر 
در این گزارش آمده که کاهش قیمت ها در ماه آگوست "احتمااًل نشان 
اطالعات  اداره  است".  جهان  در  نفت  موجودی  کلی  افزایش  دهنده 
انرژی ایاالت متحده، همچنین در چشم انداز کوتاه مدت قیمت انرژی 
خود افزود: ما تخمین می زنیم که قیمت نفت خام به طور کلی تا پایان 
سال 2۰2۳ نزدیک به میانگین قیمت ماه آگوست باقی خواهد ماند. 
اگرچه انتظار داریم میانگین قیمت نفت خام تا سال آینده بین 9۰ تا 
1۰۰ دالر در هر بشکه باقی بماند، اما احتمال نوسانات قابل توجه در 
اطراف این میانگین ها وجود دارد. اداره اطالعات انرژی ایاالت متحده 
افزایش  "باعث  که  را  اخیر  رویداد  چندین  خود،  پیش بینی  آخرین  در 
عدم اطمینان در بازار نفت خام شده و به این پیش بینی کمک می کند" 
برجسته کرد. این ها شامل تأثیر تصمیم اخیر اوپک برای کاهش تولید 
آیا  اینکه  و  اکتبر  ماه  در  روز  در  بشکه  میلیون  میزان ۰.1  به  خام  نفت 
یا خیر است،تهدید  آینده وجود خواهد داشت  کاهش بیشتر تولید در 

یرگذار ث� تا� عوامل �
هان بازار ا�نرژی در �ب یت � �بر وضع�

 صادرات �فوالد کشور �به کدام سمت می رود؟
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افزایش تنش پس از وقوع درگیری های خشونت آمیز در پایتخت لیبی و 
همچنین عدم اطمینان در مورد منقضی شدن احتمالی آزادسازی نفت 

از ذخایر استراتژیک در ماه نوامبر می باشد. 
بازگشت احتمالی به توافق هسته ای ایران که می تواند تحریم های این 
کشور را بردارد و به صادرات نفت خام ایران به بازار اجازه دهد و همچنین 
خطر طوفان هایی که می تواند منجر به قطع تولید بالقوه و محدودیت 
حجم صادرات در امتداد سواحل خلیج  آمریکا شود نیز به  عنوان عوامل 
تاثیرگذار در نظر گرفته می شود. این عوامل، رویدادهایی است که باعث 
افزایش عدم اطمینان در  پیش بینی اداره اطالعات انرژی ایاالت متحده 
جاری  سال  در  برنت  خام  نفت  معامله  مورد  قیمت  کمترین  می شود. 
تا کنون ۷8.98 دالر در هر بشکه در ۳ ژانویه بوده است، در حالی که 
باالترین میزان معامله تا کنون 12۷.98 دالر در هر بشکه در 8 مارس 
بوده است. با تشدید درگیری میان اوکراین و روسیه، قیمت نفت برای 
اولین بار در سال های اخیر به بیش از 1۰۰ دالر در هر بشکه رسید. این 
کامودیتی در ۷ سپتامبر پس از بسته شدن به قیمت 1۰۵.۰9 دالر در هر 

بشکه در نزدیکی پایان ماه آگوست، در 88 دالر در هر بشکه بسته شد.
گاز نیز یکی از کامودیتی های اصلی بازار انرژی است که تا حد زیادی 
بر  برای قیمت نفت،  با قیمت نفت همبستگی دارد. عوامل ذکر شده 
ضروری  کاالیی  مواقع،  اکثر  در  گاز،  است.  گذاشته  تاثیر  نیز  گاز  بازار 
برای تولید فوالد در سراسر جهان به شمار می رود. از این رو تغییر در این 
بازار نیز می تواند به میزان قابل توجهی بر تولید، عرضه و قیمت فوالد در 

جهان تاثیر بگذارد.
بهادر احرامیان عضو هیات مدیره انجمن تولید کنندگان فوالد ایران 
فوالد  با  اخیر،  روزهای  در  انرژی  بازار  بر  تاثیرگذار  عوامل  خصوص  در 

سخن گفته است که مشروح دیدگاه های وی را در ادامه می خوانید. 

▐ افت اخیر قیمت انرژی در سراسر جهان، چه تاثیری بر قیمت 
فوالد دارد؟

نزول قیمت نفت و گاز، تنها به دلیل کمبود تقاضا نبوده؛ بلکه بخش 

عمده آن قوی شدن دالر است. طبیعتا با افزایش ارزش دالر،کاالهایی 
که با این ارز، ارزش گذاری شده اند شاهد افت قیمت خواهند بود. یعنی 
در واقع، دالر آمریکا ارزشمندتر شده و افت قیمت دارایی هایی همچون 
نفت، گاز و غیره را در پی داشته پس ارزش انرژی کم نشده است. هنوز 
هم ما با کسری انرژی مواجه هستیم. مشکلی که وجود دارد این است 
که چنین ماجرایی هنوز در جهان ادامه دارد.از طرفی، به دلیل مشکالت 
موجود، مصرف کل کاالهایی مانند فوالد نیز رو به کاهش است و به نظر 

می رسد این شرایط تا پایان سال جاری ادامه داشته باشد. 

قیمت ها  که  زمانی  به  نسبت  انرژی،  قیمت  فعلی  ▐کاهش 
یا  کرد  خواهد  تعدیل  فوالد  صنعت  برای  را  شرایط  بود،  صعودی 

خیر؟
در حال حاضر، وضعیت با آن زمان تفاوت دارد. اکنون بحث کاهش 
قیمت  انرژی نیست، بلکه دالر در حال قوی شدن است. از این رو، فوالد 

نیز تا حدودی کاهش قیمت را تجربه خواهد کرد. 

صنایع  حوزه  کارشناس  والی،  حسام الدین  دیدگاه های  ادامه  در 
معدنی در خصوص وضعیت اخیر بازار انرژی و تاثیر آن بر صنعت فوالد و 

همچنین چشم انداز صادرات کشور را می خوانید.

▐ نزولی شدن قیمت انرژی و به خصوص گاز که یک کامودیتی 
خواهد  آن  بر  تاثیری  چه  می رود،  شمار  به  فوالد  صنعت  در  مهم 

داشت؟
بازار  در  است.  بین المللی  و  داخلی  بازار  دو  تابع  فوالد،  قیمت 
مولفه های  و  تغییرات  از  متاثر  کاالیی،  بازارهای  قیمت  بین المللی، 
اشاره کرد.  بهره  نرخ  به بحث  آنها می توان  از جمله  که  مختلفی است 
همانطور که شاهد آن بودیم، بانک مرکزی آمریکا در سال جاری، طی 
سایر  مرکزی  بانک های  است.  داده  افزایش  را  بهره  نرخ  نوبت  چند 
کشورها نیز برای اینکه بتوانند تورم خود را کنترل و اقتصاد را مدیریت 
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کنند، مجبور هستند که با این مساله همراهی کنند که این موضوع بر 
جهانی  بازارهای  در  مساله ای  می گذارد.چنین  تاثیر  کاالیی  بازارهای 
سبب شده قیمت ها کاهش یابد. کشور چین که بزرگترین بازار مصرف 
را دارد، مشاهده می شود که مشکالتی همچون بدهی هایی که بخش 
به دلیل کرونا  بانک ها دارد و همچنین قرنطینه هایی که  به  آن  مسکن 
اعمال شده، مصرف فوالد کاهشی را تجربه کند.همه این عوامل باعث 
ثابت  یا  نزولی  جهانی،روند  بازارهای  در  فوالد  بازار  چشم انداز  که  شده 
داشته باشد. من انتظار افزایش قیمت ندارم و فکر می کنم که احتمااًل 

بازار با ثبات قیمت و در برخی مواقع با کاهش همراه باشد.
در بحث انرژی نیز باید از دو زاویه خارج از کشور و داخل به آن نگاه 
کنیم. در داخل کشور، ما اکنون در زمینه انرژی به سرمایه گذاری های 
در فصل  کنیم.  تکمیل  را  زیرساخت های خود  باید  و  داریم  نیاز  زیادی 
در  ما،  شرکت های  از  بخشی  و  هستیم  مواجه  برق  کمبود  با  تابستان، 
شش ماهه نخست سال تعطیل هستند. در نیمه دوم سال هم در حوزه 
گاز شاهد کسری هستیم و نیاز است در این حوزه سرمایه گذاری کنیم.

در بخش بازارهای بین المللی هم نیاز است به اتفاقاتی که به دلیل 
جنگ روسیه و اوکراین افتاد توجه کنیم. کشورهای اروپایی به فکر تامین 
منابع جدید برای نیازهای خود هستند، فکر نمی کنم که ما بتوانیم در 
میزان  به  ما  زیرا خود  کنیم؛  و کمکی  باشیم  داشته  نقشی  این شرایط 
قابل توجهی به انرژی نیاز داریم. طبق آخرین خبری که من شنیده ام، 
یعنی  از سال می توانند گاز استفاده کنند؛  ماه  کارخانه های ما هشت 

در ماه های باقی مانده سال، باید به نحو دیگری خود را مدیریت کنند. 
هم  کنار  را  شده  ذکر  موارد  اگر  و  است  مبهم  چشم انداز  رو،  این  از 
نیست.  روشن  امسال  پایان  تا  فوالد  بازار  آینده  من  نظر  به  بگذاریم، 
با توجه  مشکالتی که در زمینه فوالد چه در داخل و چه خارج داریم، 
به تغییراتی که در بازارهای بین المللی چه در بعد سیاسی و چه در بعد 
فکر  و  نمی دهد  نشان  ما  به  را  باثباتی  بازار  می افتد،  اتفاق  اقتصادی 
اما در نهایت چیزی که  بازارها در حال تغییر و تحول هستند.  می کنم 

وجود دارد این است که تغییرات در جهت مثبت نیست.

▐به نظر شما وضعیت صادرات فوالد کشور به چه نحوی پیش 
خواهد رفت؟

روی  بر  ماه،  اردیبهشت  در  دولت  که  بود  این  افتاد،  که  بدی  اتفاق 
صادرات، عوارض وضع کرد و مشوق های مالیاتی را برداشت. در حالی 
که ما می توانستیم صادرات خود را توسعه دهیم و بازارهای جدیدی را 
و  روسیه  خروج  دلیل  به  که  خالء  این  از  می توانستیم  آوریم.  دست  به 
اوکراین از بازارهای بین المللی ایجاد شد، نهایت بهره را ببریم، اما عمال 
از آن محروم شدیم و از این رو بازارهای صادراتی را نیز از دست دادیم. 
بعد از اینکه مدتی از جنگ گذشته بود، روسیه در بازارهای بین المللی 
دامپینگ انجام داد و زیر قیمت بازارهای منطقه، محصوالت خود را روانه 
بازارهای جهانی کرد. حتی مشتریان سابق و سنتی ما را به خود جذب 

کرد و ما بازارهایی را که داشتیم از دست دادیم.
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افزایش قیمت سوخت های  و  انرژی  بحران 
فسیلی، زمینه مساعدی را برای تولیدکنندگان 
زغال سنگ فراهم کرده است. شاید کمتر کسی 
فکر می کرد که بازار زغال سنگ آن هم پس از 
روی کار آمدن جو بایدن و توافق اقتصادهای 
بزرگ برای کاهش مصرف سوخت های فسیلی 
تهاجم  بگیرد.  رونق  دوباره  کربن،  انتشار  و 
روسیه علیه اوکراین و تحریم انرژی این کشور از 
سوی غرب، معادالت را بر هم زد و سبب اقبال 
سنگ  زغال  همچون  سوخت هایی  به  بیشتر 

شد.  
شوک بازار انرژی به این معناست که جهان 
دوباره به این سوخت وابسته شده است. از آنجا 
که تقاضا افزایش می یابد و قیمت به باالترین 
زغال  بزرگ  تولیدکنندگان  رسد،  می  خود  حد 
باشند.  سودآوری  رشد  شاهد  باید  سنگ 
رنکینگ  در  امسال  سنگ،  زغال  شرکت های 
جهانی شرکت های معدنی به رشد قابل توجهی 
گلنکور،  مانند  شرکت هایی  و  یافتند  دست 
شرکت های  برخی  و  هند  سنگ  زغال  شرکت 
چینی از سودآوری مناسبی برخوردار شده اند.

شدند تا در نهایت به استفاده از این کاال پایان 
کنونی  شرایط  در  تالش ها  این  ظاهرا  دهند، 
به سودآوری تولیدکنندگان زغال سنگ کمک 
سرمایه گذاری،  کاهش  چون  است،  کرده 
هر  از  بیش  را  تقاضا  و  کرده  محدود  را  عرضه 
زمانی افزایش داده است. به عنوان نمونه، اروپا 
تالش می کند با واردات بیشتر زغال سنگ و 
واردات  از  را  نیاز خود  دریا،  راه  از  گاز طبیعی 

روسیه قطع کند.

استرالیا
بر اساس داده های جمع آوری شده از سوی 
بلومبرگ، تولید برق جهانی از زغال سنگ در 
یافت  افزایش  درصد   8٫۵ حدود   2۰21 سال 
که  رسید  ساعت  تراوات   9۶۰۰ از  بیش  به  و 

نخستین افزایش از سال 2۰18 بود. 
آینده صنعت ۶۳ میلیارد دالری زغال سنگ 
آنتونی  نخست وزیر  برای  مشکلی  به  استرالیا 
اقدامات  بهبود  وعده  با  می  ماه  در  که  آلبانیز 
اقلیمی کار خود را آغاز کرد، تبدیل شده است. 
اگرچه دولت او اهداف مربوط به کاهش انتشار 

که  داده  گزارش  قبل  چندی  »گلنکور« 
این شرکت در  واحد زغال سنگ  درآمد اصلی 
نیمه نخست 2۰22 تقریبا 9۰۰ درصد افزایش 
یافته و به 8٫9 میلیارد دالر رسیده که بیش از 
نایک در کل  یا  درآمد شرکت های استارباکس 
سال است. افزایش قیمت زغال سنگ، جایگاه 
این شرکت را بین ۵۰ شرکت معدنی جهان به 

رتبه سوم ارتقا داده است.
سرمایه گذاران  برای  هنگفت  سودهای 
مخالفان  دارد.  همراه  به  زیادی  عایدی 
استفاده از زغال سنگ شامل گروه های حامی 
محیط زیست و مسائل آب و هوایی، وضعیت 
تر شدن ترک عادت استفاده  کنونی را سخت 
زیرا  می دانند،  سوخت  برای  سنگ  زغال  از 
افزایش  و  تولید  کاهش  برای  تولیدکنندگان 
سرمایه گذاری در معادن جدید تالش می کنند.
سنگ  زغال  اگر  معتقدند،  گروه ها  این 
احتمال  شود،  سوزانده  و  استخراج  بیشتری 
حفظ گرمایش جهانی به کمتر از 1٫۵ درجه 

سانتیگراد بعید خواهد بود. 
توافقی نزدیک  به  آنجا که رهبران جهان  از 

اقبــال دوبــاره به زغــال سنــگ اقبــال دوبــاره به زغــال سنــگ 
◄ پرویز امانیان

تحلیل گر بازار جهانی فلزات

Sc
ien

tif
ic-

Cu
ltu

ra
l-S

oc
ial

 M
ag

az
in

e
Es

fa
ha

n 
St

ee
l C

om
pa

ny
14

01
اه 

ر م
یو

هر
ش

 و 
اد

رد
  م

 2
75

ره 
شما

39



گازهای گلخانه ای را تشدید کرده است، اما وی 
در بحبوحه بحران جهانی انرژی که خریداران 
افزایش  و  کشور  این  سنگ  زغال  برای  را 
از  را  ترغیب می کند، حمایت خود  سودآوری 
نشان  سنگ  زغال  و  گاز  جدید  های  پیشرفت 
که  شود  می  بینی  پیش  بنابراین  است،  داده 
تولید معادن زغال سنگ استرالیا همچنان در 

حال افزایش باشد.
بر اساس نتایج یک مطالعه، دولت استرالیا 
معادن  برای  درخواست   29 بررسی  حال  در 
در  که  است  جدید  های  پروژه  های  توسعه  و 
 2۵۰ از  بیش  کامل،  ظرفیت  با  تولید  صورت 

میلیون تن در سال تولید می کنند. 
 ،BHP جمله  از  استرالیا  معدنی  غول های 
گلنکور و Peabody Energy Corp، پروژه های 
می کنند.  پیگیری  کشور  این  در  را  جدیدی 
پیشنهادی  متالورژیکی  سنگ  زغال  معدن 
BHP و شرکت میتسوبیشی در »کوئینزلند« به 
دنبال تاییدیه برای پوشش عمر باالی 9۰ سال 
در  نظر  اظهار  از   BHP شرکت  هرچند  است. 

این زمینه خودداری کرد.
و  حرارتی  سنگ  زغال  معدن  همچنین 

میلیون   2۴ به  سپتامبر  پایان  در  زغال سنگ 
توسط  ذخایر  از  عمده ای  بخش  که  رسید  تن 

عرضه های CIL افزایش یافت. 

اندونزی
اندونزی در سال 2۰22  زغال سنگ  تولید 
در بحبوحه تقاضای قوی اروپا 2٫۶ درصد رشد 
خواهد کرد و دولت این کشور قصد دارد، تولید 
زغال سنگ را به ۶۶۳ میلیون تن افزایش دهد.

زغال  مهم  کنندگان  تولید  از  یکی  اندونزی 
ثبت رشد قوی  از  سنگ در جهان است. پس 
8٫9 درصدی در سال 2۰21، انتظار می رود، 
 2٫۶ رشد  اندونزی  سنگ  زغال  معادن  تولید 

درصدی را ثبت کند. 
برای  اروپا  اتحادیه  محدودیت  به  توجه  با 
تقاضای  روسیه،  از  جدید  سنگ  زغال  واردات 
زغال سنگ از چندین کشور اتحادیه اروپا مانند 
نیمه نخست سال 2۰22  و لهستان در  آلمان 
از  مانع  روسیه  این،  بر  عالوه  یافت.  افزایش 
رسیدن مقدار قابل توجهی گاز به اروپا شده و 
بحران گازی اروپا باعث افزایش موقت استفاده 

از زغال سنگ برای تولید برق شده است. 

گلنکور  شرکت  به  متعلق  »والریا«  متالورژیکی 
 ۳۵ پیشنهادی  عمر  مرکزی،  کوئینزلند  در 
سال دارد. زغال سنگ متالورژیکی برای فرآیند 
فوالدسازی بسیار مهم تر و به طور قابل توجهی 
نسبت به زغال سنگ حرارتی مورد استفاده در 

تولید برق، قابل قبول تر است.

 هند
دهد  می  نشان  هند  در  ها  گزارش  برخی 
نیمه  در  کشور  این  سنگ  زغال  تولید  که 
عرضه  و  درصد   2۰ جاری  مالی  سال  نخست 
به نیروگاه ها 1۷ درصد افزایش یافته است. در 
واقع، عرضه به نیروگاه ها به دلیل افزایش تولید 
مالی  نیمه نخست سال  بیشتر در  بارگذاری  و 

2۰2۳ افزایش یافته است. 
از طرفی با ادامه حفظ رشد دو رقمی تولید 
زغال  شرکت   ،2۰2۳ مالی  سال  ابتدای  در 
سنگ هندوستان)CIL(، این مدت را با تولید 
299 میلیون تن به پایان رساند، در حالی که 
میلیون  پارسال 2۵۰  این رقم در مدت مشابه 
را  رشد   CIL تابعه  شرکت های  همه  و  بود  تن 
داخلی  کارخانه های  موجودی  کردند.  ثبت 

نمودار - پیش بینی افزایش تولید معادن زغال سنگ استرالیا
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منابع  و  انرژی  وزارت  گزارش  اساس  بر   
معدنی اندونزی، تولید زغال سنگ تا 28 ژوئن 
2۰22 به 29۴٫۴ میلیون تن یا ۴۴٫۴ درصد 
این،  بر  عالوه  بود.  رسیده  امسال  اهداف  از 
معدن کاران زغال سنگ اندونزی هدف تولید 
اهداف  با  مطابق   2۰22 سال  برای  را  خود 
 12 در  نمونه  عنوان  به  دادند.  افزایش  دولت 
می PT Bumi Resources ،2۰22 برنامه های 
خود را برای تولید 89 میلیون تن زغال سنگ 
تن  میلیون   ۷8٫8 مقابل  در   2۰22 سال  در 

سال 2۰21 منتشر کرد.

بازار زغال سنگ
در سمت تقاضا، انتظار افزایش فعالیت های 
و  هند  سوی  از  سنگ  زغال  ذخیره سازی 
چین در فصل پایانی 2۰22 می تواند از رشد 
S&P Global   قیمت ها حمایت کند. موسسه

اعالم کرد: حجم کل معامالت نقدی را در سه 
ماهه سوم امسال 22 درصد نسبت به سه ماهه 
دوم افزایش داشت، چون قیمت ها به سطوح 

رقابتی کاهش یافت تا تقاضا را تشویق کند. 
همه  که  بودند  گفته  تر  پیش  بازار  منابع 
 1۶ در  چین  ملی  کنگره  نشست  به  نگاه ها 
اکتبر خیره شده است، زیرا می تواند شفافیتی 
استرالیا  زغال سنگ  واردات  مورد سیاست  در 
در  مستقر  نهایی  کاربران  از  یکی  کند.  ارائه 
با  استرالیایی  زغال سنگ   گفت:  چین  شمال 
در  همیشه  کم  گوگرد  و  خاکستر  و  باال  قدرت 
کوره های بلند ما مورد نظر هستند و امیدواریم 
به ارمغان  کنگره ملی اکتبر دلگرمی جدیدی 

بیاورد.
چین   ،S&P Global های  داده  اساس  بر 
زغال  واردات  غیررسمی  ممنوعیت  از  قبل 
بازار  کل  از  درصد   8۰ حدود  استرالیا،  سنگ 

نقدی را به خود اختصاص داده بود.
گفته می شود که کارخانه های کک اروپایی 
به طور همزمان به تولید عادی خود برای تولید 
گاز نیروگاه های برق ادامه می دهند و این کار 
اروپایی  فوالد  کارخانه های  تا  است  جرقه ای 

مازاد کک تولید شده خود را بفروشند. 
»نیل بریستو« مدیر عامل H&W گفت: اگر 
یک سال یا 1۵ ماه پیش به می گفتید که زغال 

زغال  تن  میلیون   ۴۷ باید  اروپا  و  بریتانیا  که 
پیدا  آمد،  می  روسیه  از  تر  پیش  که  را  سنگ 
کنند و بعید است از ایاالت متحده تامین شود. 
بتوانند  آمریکا  سنگ  زغال  معادن  اگر  حتی 
تولید را افزایش دهند، ظرفیت پایانه های زغال 

سنگ برای صادرات محدود است.
زغال  جهانی  عرضه  شکاف   Xcoal شرکت 
تراشر،  و  کرده  برآورد  تن  میلیون  را 9۶  سنگ 
به  چین  اقتصاد  اگر  گفته،  شرکت  مدیرعامل 
فشار  کند،  رشد  و  یابد  بهبود  ناگهانی  طور 
و  حرارتی  سنگ  زغال  قیمت  بر  بیشتری 

کک سازی وارد می کند.
رکود  فوالدسازی،  سنگ  زغال  مورد  در 
جهانی ممکن است تقاضا را کاهش و قیمت ها 
مدیر  بریستو،  اما  دهد،  کاهش  حدودی  تا  را 
قیمت ها  که  کرده  پیش بینی   H&W عامل 
زیرا  می ماند،  باقی  باال  آینده  سال  چند  در 
معادن جدید به اندازه کافی و به سادگی ایجاد 
نمی شود و در حال حاضر به شدت به معادن 

جدید نیاز است.
سنگ  زغال  قیمت  مورد  در  نیز  تراشر 
باال  طوالنی  مدت  برای  قیمت  گفت:  کک شو 
باقی نمی ماند، اما فکر می کنم روزهای دیدن 
یک  وارد  اگر  است.  گذشته   12۵ زیر  قیمت 
قیمت  شویم،  جهانی  بزرگ  اقتصادی  رکود 

محصوالت کاهش می یابد.

سنگ حرارتی می تواند ۴۴۰ دالر باشد 
می تواند  شو  کک  سنگ  زغال  و 

۶۰۰ دالر باشد با آمبوالنس 
یک  و  می گرفتند  تماس 

توصیه  را  خوب  دکتر 
حالی  در  می کردند. 
به  روسیه  تهاجم  که 

بازارهای  اوکراین 
را  انرژی 
متالطم کرده 
قیمت  و 
زغال سنگ را 

داده،  افزایش 
است  این  واقعیت 

سنگ  زغال  قیمت  که 
افزایش  روسیه  جنگ  از  قبل  ماه ها  حرارتی 
یافته بود، زیرا اروپا از قبل کمبود انرژی داشت 

و مجبور بود به انرژی زغال سنگ روی آورد.
زغال  پیش،  سال  شش  یا  پنج  افزود:  وی 
سنگ حرارتی حدود ۶۰ تا 8۰ دالر در هر تن 
فروخته می شد. حتی قبل از حمله روسیه به 
به حدود  اوکراین، قیمت زغال سنگ حرارتی 

2۰۰ دالر در هر تن افزایش یافته بود.
بریستو گفت: زغال سنگ متالورژی )زغال 
سنگ فوالدسازی( برای مدت کوتاهی به ۶۰۰ 
دالر در هر تن رسید، اما از آن زمان به حدود 
این  است.  یافته  کاهش  تن  هر  در  دالر   2۷۰
هنوز قیمت باالیی است، اما قیمت آن کمتر از 

زغال سنگ حرارتی است.
تراشر« مدیر عامل شرکت  همچنین »ارنی 
انرژی و منابع Xcoal، گفت: اصول بنیادی که 
باعث افزایش این قیمت ها در سه ماهه سوم 
و سه ماهه چهارم سال 2۰21 شد، همچنان 
روسیه  سنگ  زغال  تحریم  با  و  دارد  وجود 

تشدید شده است.
در آمریکا، صنعت زغال سنگ نصف اندازه 
تواند  به سادگی نمی  و  چند دهه پیش است 

روند موجود را به طور ناگهانی معکوس کند. 
از سوی دیگر، تولید زغال سنگ استرالیا در 
به نظر  و بعید  به اوج خود رسید  سال 2۰1۶ 
زغال  ناگهانی  تقاضای  به  بتواند  که  رسد  می 
سنگ حرارتی پاسخ دهد. Xcoal برآورد کرده 
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شمش  
تامین کنندگان بیلت روسی در هفته گذشته 
المللی خودداری  بین  بازار  از حضور فعال در 
چند  ماندند.  بهتر  شرایط  منتظر  و  کردند 
تولیدکننده در سطوح قیمت باالتری با ترکیه 
کنندگان  مصرف  که  حالی  در  کردند،  معامله 
پذیرش  آمادگی  کنون  تا  آفریقا  شمال  منطقه 
قیمت های جدید را نداشتند. به دنبال قیمت 
های قوی تر بیلت، نرخ حمل و نقل نیز افزایش 
یافت و فشار بیشتری بر فروشندگان وارد کرد. 
تعداد زیادی از محصوالت میانی فوالدی روسیه 
 CIF با سطح قیمت ۵9۰-۵9۷ دالر در هر تن
ترکیه )۵۵۰-۵۵۷ دالر در هر تن FOB دریای 
سیاه( برای حمل سریع در مقابل ۵8۰ دالر در 
تن CIF )۵۴۵ دالر در تن FOB دریای سیاه( 
به  ترکیه  مشتریان  شد.  معامله  پیش  هفته  دو 
در  و  محلی  شمش  قراضه،  بازار  تقویت  دلیل 
دسترس نبودن کافی محصوالت مذکور سطوح 
کارخانه های  پذیرفتند.  را  جدیدی  قیمت 
روسی که بیلت عرضه می کنند دارای ظرفیت 
تولید میلگرد و مفتول هستند. آنها ترجیح می 
دادند به بازار داخلی خدمت کنند. یک منبع 
آگاه گفت، پیشنهادی از سوی تامین کنندگان 
گردد.  نمی  ارائه  المللی  بین  بازار  به  اصلی 
همچنین، گزارشی در مورد فروش محصوالت 
نشده  شناخته  رسمیت  به  مناطق  از  میانی 
 ۵۴۵-۵۴۰ قیمت  سطح  با  ترکیه  به  دونباس 
دالر در هر تن CFR  )۵۰۰-۵۰۵ دالر در هر 
بیشتر  بدون جزئیات  تن FOB  دریای سیاه( 
منتشر شد. شمال آفریقا نیز از تامین کنندگان 
بیلت روسی به اندازه کافی حمایت نکرد. تنها 

در مصر به طور مستقیم از بنادر رزرو می شد. 
دربین  بالروس  محصول  بازار،  منابع  گفته  به 
تن   ۵۰۰۰ و  دارد  وجود  محموله هایی  چنین 
در هفته  تن  در هر   CFR قیمت ۵۷۵ دالر به 
محصوالت  تونس،  در  شد.  خریداری  قبل 
تن  در  دالر   ۵۷۵ قیمت  با  را   فوالدی  میانی 
سیاه(  دریای   FOB تن  در  دالر   ۵2۵(   CFR

پیشنهادات پراکنده ای با سطح قیمت ۵8۰-
در  دالر   ۵۴۰-۵۳۰(  CFR تن  در  دالر   ۵9۰
تن FOB  دریای سیاه( در مقابل ۵۷۰-۵۶۰ 
 FOB ۵1۵-۵2۵ دالر در تن( CFR دالر در تن
دریای سیاه( قباًل به مصر می رسید. »قیمت 
پیشنهاد می گردید، اما هیچ معامله ای وجود 
کوچکی  های  محموله  همچنین،  نداشت.« 

ارزیابی فاكتورها و پیش بینی 
قیمت های بازار جهانی فوالد

شمش

سی اف آر آسیاتاریخ
دالر/تن

سی اف آر  ترکیه
دالر/تن

فوب  دریای سیاه 
دالر/تن

داخلی چین
دالر/تن

18۵۵۴۵8۳۵۳۵۴8۵شهریور
25۵۵۵۵۷8۵۳۰۴8۶شهریور

۰1۵۵1۵۶۳۵2۵۴۷8مهر
۰8۵۴9۵۵۵۵2۰۴۷۴مهر
15۵۴۳۵9۰۵2۵۴۷۴مهر

مدیریت مهندسی فروش و توسعه بازار
سرپرستی تحلیل و توسعه بازار
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از طریق معامله گران برای محموله دسامبر در 
مقابل ۵۵۰ تا ۵8۰ دالر بر تن CFR )۵۰۵ تا 
۵۳۵ دالر در تن FOB دریای سیاه( در هفته 
قبل تر رزرو کرد. "تمایل خرید خاصی از سوی 
در  داشت.  وجود  تونس  های  کارخانه  برخی 
نهایت، مشتریان می خواستند ارزان ترین مورد 
را خریدادری نمایند. حتی اگر فروشندگان بر 
دست  باالتری  قیمت  سطوح  به   CFR اساس
می یافتند، افزایش هزینه های حمل و نقل آن 
بازار  منبع  داد. یک  قرار می  را تحت فشار  ها 
تا  به ۴۰  ترکیه  برای  کرایه  نرخ  اظهار داشت: 
بسته  است،  یافته  افزایش  تن  هر  در  دالر   ۴۵
باالتر  مصر  به  تحویل  قیمت  تخلیه،  بندر  به 
خواهد بود. امروزه به دلیل ارسال زغال سنگ 
قیمت  رومانی،  و  بلغارستان  اروپا،  اتحادیه  به 
حمل و نقل برای روستوف حدود ۶۰ تا ۶۵ دالر 
در تن است. یکی دیگر از منابع آگاه اشاره کرد 
نووروسیسک  از  محموله  تن   ۵۰۰۰ حمل  که 
با  است.  بوده  تن  در  دالر   ۴۰ حدود  ترکیه  به 
متخصصین  تحوالت،  آخرین  گرفتن  نظر  در 
بازار تصمیم گرفتند ارزیابی روزانه قیمت بیلت 
صادراتی کشورهای مستقل مشترک المنافع را 
به میزان ۵ دالر در تن افزایش دهند و  به ۵2۵ 

دالر در تن FOB دریای سیاه برسانند.

میلگرد و کالف
ترکیه  تولیدکنندگان میلگرد  در هفته قبل، 
قیمت ها را ثابت نگه داشتند زیرا حجم فروش 
قیمت  ثبات  بازار  داخلی  منابع  بود.  ضعیف 
می  بینی  پیش  مدت  کوتاه  در  را  بیشتری 
تولید  کاردمیر  قبل،  هفته  اواخر  در  کردند. 
قیمت  ترکیه  فوالدی  طویل  محصوالت  کننده 
اعالم  داخلی  بازار  به  را  میلگرد  جدید  های 
افتتاح  زمان  از  شرکت  این  پیشنهادات  کرد. 
دور قبلی فروش در 9 سپتامبر به دلیل افزایش 
ماه،  ابتدای  در  تولید  های  هزینه  در  دیگری 
1۰ دالر در تن )۴1۵ لیر در تن( افزایش یافته 
است. قیمت های پیشنهادی جدید ۷۰۰ دالر 
 )EXW ۳28,1۵/2 لیر در تن( EXW در تن
رقابتی  نسبتًا  قیمت  این  است.  شده  تعیین 
به زودی توسط مشتریان  و  در نظر گرفته شد 
داد  فرصت  شرکت  به  که  شد،  پذیرفته  محلی 

میلگرد
صادراتی روسیه 

)DAP(
صادراتی ترکیه 

)FOB(
وارداتی جنوب 

)CFR( شرق آسیا
واردات حوزه خلیج 

)CPT(فارس تاریخ

735 ۷۰۰ ۶1۵ ۶۳۴ 18شهریور
۷۳۵ ۶۷۵ ۶1۵ ۶۳۴ 25شهریور
۷۳۵ ۷۰۰ ۶1۵ ۶۳۴ ۰1مهر
۷۳۵ ۶9۰ ۶۰۵ ۶۰۵ ۰8مهر
۷۳۵ ۷1۰ ۶۰۵ ۶۰۵ 15مهر

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

۷1۵ ۵9۵ 82۰ 18 شهریور
۷1۵ ۵9۵ 82۰ 25 شهریور
۷1۵ ۵۷۵ 82۰ ۰1مهر
۷۰۰ ۵۶۰ 82۰ ۰8مهر
۷۵۵ ۵۶۰ 82۰ 15مهر
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و  برساند  فروش  به  را  از محصول  تن   2۷۰۰۰
دور فروش خود را تنها در چند ساعت ببندد. 
ICDAS تولید کننده محصوالت طویل فوالدی 
روی  قبل  هفته  در  را  خود  های  قیمت  ترکیه 
و ۷2۶ دالر  بیگا    EXW تن  ۷1۵ دالر در هر 
در هر تنCFR  مرمره بدون تغییر نگه داشت. 
بسته  محلی  تولیدکنندگان  سایر  پیشنهادات 
به منطقه در سطح ۷۰۰-۷۳۰ دالر در هر تن 
است.  بوده  ثابت  روز  هر  و  بود  متغیر   EXW
پیشنهادی،  های  قیمت  در  تغییری  وجود  با 
اکثر فوالدسازان آماده ارائه تخفیف بودند. یک 
کارخانه مستقر در ازمیر حجم اندکی میلگرد را 
به قیمت ۶9۵ دالر در هر تن EXW به فروش 
صعودی  "روند  گفت:  آگاه  منبع  یک  رساند. 
به  بنابراین  نمود،  افت  اواسط هفته  در  قیمت 
نظر می رسد قیمت ها برای مدتی ثابت خواهد 
بود." کاردمیر فروش مفتول محلی را با افزایش 
با سطوح قیمت  1۷ دالری در تن در مقایسه 
تعیین شده در 9 سپتامبر آغاز کرد. قیمت های 
پیشنهادی این شرکت برای مفتول ۵٫۵ میلی 
 ۷۵۷ قیمت  1۰۰8-1۰1۰روی   SAE متری 
تعیین شد. قیمت های   EXW تن  دالر در هر 
افزوده  ارزش  بر  مالیات  درصد   18 شامل  لیر 
بود ولی قیمت های دالر آمریکا مشمول مالیات 

نبود. نرخ ارز: 1 دالر = 18٫۵8 لیر.

قراضه
نظر  در  با  ترکیه  وارداتی  قراضه  قیمت 
با  به یک معامله جدید  گرفتن گزارش مربوط 
همچنان  بالتیک  منطقه  از  ای  کننده  تامین 
در  مستقر  تولیدکننده  یک  است.  مانده  قوی 
 HMS قراضه  قبل  هفته  اواخر  اسکندرون 
به قیمت ۳۷1 دالر در هر  را   )8۰:2۰( 2&1
تامین کننده قراضه استونی  از یک   CFR تن
خریداری کرد. این حجم برای حمل در اوایل 
پایانی  روز  در  است.  شده  ریزی  برنامه  نوامبر 
آهنی  قراضه  بازار  در  مذاکرات  قبل،  هفته 
ضعیف شد زیرا کارخانه ها قباًل حجم هایی از 
بازار  روی  بر  و  اند  کرده  را خریداری  مواد  این 
اند.  شده  متمرکز  فوالدی  نهایی  محصوالت 
یک منبع آگاه گزارش داد: »فروش میلگرد و 
حمایت  برای  هنوز  فوالدی  میانی  محصوالت 

از رشد بیشتر قیمت های قراضه کافی نیست 
بازار  تحریک  برای  تولیدکنندگان  از  برخی  و 
شروع به کاهش قیمت های پیشنهادی میلگرد 

کردند.«
همچنین، تامین کنندگان قراضه، تمایلی به 
ارائه تخفیف نداشتند و می توانستند با شرایط 
بهتری با سایر فروشندگان اصلی معامله کنند. 
ارزیابی قیمت  با در نظر گرفتن معامله اخیر، 
پایان هفته گذشته  آگاه در  روزانه کارشناسان 
برای قراضه HMS 1&2 )8۰:2۰( از سواحل 
شرقی ایاالت متحده روی ۳۷۳ دالر در هر تن 

CFR ترکیه بدون تغییر باقی مانده است.

سنگ آهن
قیمت  با  رابطه  در  استرالیا  بینی  پیش 
سنگ آهن و زغال سنگ، به دنبال عرضه رو به 
رشد این کشور و افت تقاضا در چین باکاهش 
همراه گردیده است. پیش بینی می شود که در 
چند سال آینده افت قیمت کاالها ادامه یابد. 
در فصلنامه منابع و انرژی سپتامبر منتشر شده 
در  اواسط هفته قبل، دپارتمان صنعت، نوآوری 
و علوم استرالیا پیش بینی خود را برای قیمت 

سنگ آهن به 11۰ دالر در هر تن FOB برای 
سال جاری )از 11۴ دالر در هر تن FOB پیش 
در  داد،  کاهش  ژوئن(  گزارش  در  شده  بینی 
حالی که پیش بینی قیمت  برای زغال سنگ 
کک شو از ۴2۳ دالر در هر تن FOB به ۴2۰ 
دالر در تن FOB کاهش یافت. اگرچه افزایش 
و  جدید  زیرساخت های  در  سرمایه گذاری 
ممکن  چین  در  ضعیف تر  اعتباری  شرایط 
است منجر به بهبود فعالیت های ساخت وساز 
و   2۰22 سال های  اواخر  در  فوالد  تقاضای  و 
بازار امالک مسکونی این کشور  2۰2۳ شود، 
ضعیف باقی خواهد ماند. ساخت و ساز امالک 
و  است  چین  فوالد  کننده  مصرف  بزرگترین 
از  به طور کلی ۳۰ درصد  امالک و مستغالت 
تشکیل  را  کشور  این  داخلی  ناخالص  تولید 
بخش  این  احیای  و  تثبیت  بدون  دهند.  می 
در ماه های آینده، بازگشت تقاضای چین برای 

فوالد احتمااًل با شکست مواجه می شود.«
در  عرضه  می رود  انتظار  حال،  همین  در 
شرایط  بهبود  دنبال  به  سال 2۰22  دوم  نیمه 
کاهش  برزیل،  و  استرالیا  در  هوایی  و  آب 
به  از حمله روسیه  ناشی  محموله های جهانی 

قراضه

۰8مهر 15مهر تغییر

قراضه وارداتی از آمریکا ۳۶۶ ۳۷1 +۵

قراضه وارداتی از اروپا ۳۶۴ ۳۶8 +۴

قراضه وارداتی از حوزه بالتیک ۳۶9 ۳۷۳ +۴
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اوکراین و »کاهش حجم پیش بینی شده از هند 
جدید  صادراتی  عوارض  دلیل  به  می،  ماه  از 
یابد.  افزایش  گندله  و  کنسانتره  صادرات  بر 
«. با توجه به تضعیف تقاضا و افزایش عرضه، 
تا  انتظار می رود روند نزولی قیمت سنگ آهن 
سال 2۰2۴ ادامه داشته باشد. تولیدکنندگان 
ایاالت متحده و چین در  اروپا،  عمده اتحادیه 
خود  زیست محیطی  ردپای  بهبود  برای  تالش 
هستند. در نتیجه، رشد آهسته تری در ظرفیت 

افزایش عرضه  با  بلند همراه  فوالدسازی کوره 
بر  داشت.  خواهد  وجود  برزیل  و  استرالیا  از 
فزاینده  های  "نگرانی  گزارش،  این  اساس 
رکود جهانی، خطر روند نزولی بیشتری را برای 
قیمت سنگ آهن در این دوره ایجاد می کند." 
بنابراین، این وزارتخانه پیش بینی کرد که سنگ 
تن  به حدود 9۰ دالر در  آهن در سال 2۰2۳ 
FOB و در سال 2۰2۴ به حدود ۷۰ دالر در تن 

FOB برسد.

زغال سنگ
قیمت زغال سنگ کک شو استرالیا در اوایل 
اکتبر در پی افزایش قیمت های زغال سنگ و 
کاهش عرضه از سوی این کشور همچنان در 
حال افزایش بود. با این حال، تقاضای جهانی 
هنوز هم عمدتًا ضعیف است. آخرین معامالت 
برای زغال سنگ استرالیا با سطح قیمت 2۷8-
2۷9٫۵ دالر در هر تن FOB در روز پایانی هفته 
قبل انجام شد که  1۴٫۵-1۵ دالر در هر تن 
باالتر از سطح قیمت اواخر سپتامبر بود. قیمت 
صعودی  روند  ماه  این  اول  هفته  کل  در  ها 
داشتند. در اواسط هفته قبل، قراردادی برای 
 2۷2٫۵ قیمت  به  تنی   ۷۵۰۰۰ محموله  یک 
که  در حالی  انجام شد،   FOB تن در هر  دالر 
تن  هر  در  دالر   2۷۴ بعد  روز  در  بازار  قیمت 
قبل،  هفته  پایانی  روز  در  شد.  ارزیابی   FOB
در طول  تن  در هر  میزان ۴ دالر  به  ها  قیمت 
روز افزایش یافت که با معامالت جدید حمایت 
شد. ارزیابی قیمت کارشناسان آگاه برای زغال 
سنگ کک  شو استرالیا در طول هفته 1۴ دالر 
در هر تن افزایش یافت و به 2۷8 دالر در هر تن 
FOB رسید. دالیل اصلی افزایش قیمت اخیر 
شرایط آب و هوایی در استرالیا و افزایش قیمت 

زغال سنگ حرارتی بود.
در ماه سپتامبر، بارندگی های شدید، عرضه 
شرایط  بهبود  وجود  با  حتی  و  کرد  مختل  را 
اصلی  بنادر  از  کاال  ارسال  اخیر،  و هوایی  آب 
تعویق  به  همچنان  اکتبر  اوایل  در  استرالیا 
برای  غیرعادی  تقاضای  این،  بر  عالوه  افتاد. 
گرمایش  فصل  از  ناشی  حرارتی،  سنگ  زغال 
آتی و کاهش عرضه گاز و زغال سنگ از روسیه، 
نیز  متالورژی  سنگ  زغال  کنندگان  تامین  از 
حمایت کرد. یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر 
از  تقاضا  بهبود  انتظار  قیمت،  صعودی  روند 
سوی هند بود. یک تاجر بزرگ چینی  گفت: 
»بسیاری از تاجران )از جمله چینی ها( اخیرًا 
به  مجدد  فروش  برای  را  شو  کک  سنگ  زغال 
که  بازارگفتند  منابع  کرده اند.  خریداری  هند 
در پایان هفته قبل، برخی از معامالت وارداتی 
قیمت  سطح  با  شو  کک  سنگ  زغال  برای 
29۷٫8-۳۰8 دالر در هر تن CFR چین انجام 

شد.

سنگ آهن

تاریخ۰8مهر15مهرتغییر

سنگ آهن 58 درصد۰8۷8۷

سنگ آهن 62 درصد۰9۶9۶

سنگ آهن 65 درصد۰1۰91۰9

زغال سنگ

تاریخ۰8مهر15مهرتغییر

زغال سنگ FOB استرالیا۶2۶۷2۶1+
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یکی از محصوالت فوالدی با ارزش افزوده باال، لوله است. میزان تولید 
لوله فوالدی جهان در سال 2۰21 ، 1۵۵٫۷۴ میلیون تن به ثبت رسیده 
تن  میلیون  درز جهان ۴۳٫۴۴9  بدون  فوالدی  لوله  تولید  میزان  است. 
بوده است. میزان تولید لوله جوشکاری شده تا قطر ۴۰۶٫۴ میلیمتر و 
میلیون  و 1۷٫8۵۳  ترتیب 9۴٫۴۳8  به  میلیمتر  از قطر ۴۰۶٫۴  بیش 
تن گزارش شده است. در واقع 8٫۵۶ در صد تولید محصوالت فوالدی 
فوالدی  لوله  تولید  روند  جدول-1  در  می دهد.  تشکیل  لوله  را  جهان 
جهان از نظر می گذرد. شکل – 1 زمینه های مصرف لوله فوالدی جهان را 
نشان می دهد. مقایسه تولید محصوالت لوله فوالدی جهان و کشور های 
مختلف در سال 2۰2۰ و 2۰21 در جدول- 2 ارائه شده ا ست. در شکل- 
2 سهم کشورهای مختلف در تولید لوله فوالدی جهان در سال 2۰21 به 

نمایش گذاشته شده است.
کشور چین همانند بزرگترین تولید کننده فوالد، بزرگترین تولید کننده 
محصوالد فوالدی لوله جهان نیز می باشد. میزان تولید لوله فوالدی کشور 
چین در سال گذشته ، 8۴ میلیون تن به ثبت رسیده است. میزان تولید 
لوله فوالدی بدون درز کشور چین 28 میلیون تن بوده است. میزان تولید 
 ۴۰۶٫۴ قطر  از  بیش  و  میلیمتر   ۴۰۶٫۴ قطر  تا  شده  جوشکاری  لوله 
میلیمتر در کشور چین به ترتیب ۵۰ و ۶ میلیون تن گزارش شده است. 
در واقع در سال قبل ۶٫28 در صد تولید محصوالت فوالدی کشور چین را 
لوله تشکیل داده است. در جدول- ۳ روند تولید لوله فوالدی کشور چین 
مشاهده می گردد. شایان ذکر است نزدیک به ۶۴٫۴ در صد لوله فوالدی 
بدون درز جهان، در کشور چین بدست می آید. نزدیک به ۵2٫9 درصد 
لوله جوشکاری شده تا قطر ۴۰۶٫۴ میلیمتر دنیا در کشور چین تولید 
لوله جوشکاری  از ۳۳٫۶ درصد  بیش  در سال 2۰21  می شود. ضمنًا 
شده با قطربیش از ۴۰۶٫۴ میلیمتر در کشور چین حاصل شده است. در 
سال 2۰21 میزان مصرف لوله جوشکاری شده و بدون درز کشور چین به 
ترتیب ۵۵٫28 و 2۵٫۵۴ میلیون تن بوده است. در سال گذشته ، میزان 
صادرات لوله بدون درز چین ۳٫۳9۵ میلیون تن به ثبت رسیده است. 
میزان صادرات لوله جوشکاری شده چین ۳٫۷۷۵ میلیون تن بوده است 
میانگین قیمت صادرات لوله چین 1۵۷۳ دالر برتن بوده است که نسبت 

سال 2۰2۰ ، نزدیک به ۵۰% افزایش از خود نشان داده است.
میزان تولید لوله فوالدی اتحادیه اروپا در سال قبل ، 11٫۰۴ میلیون 
تن به ثبت رسیده است. میزان تولید لوله فوالدی بدون درز اتحادیه اروپا 
2٫9۳ میلیون تن بوده است. میزان تولید لوله جوشکاری شده تا قطر 

ارزیابی تولید و تجارت محصوالت لوله فوالدی جهان 

در سال 2021

جدول -1: روند تولید لوله فوالدی جهان

شکل 1 : زمینه های مصرف لوله فوالدی جهان در سال 2۰21 

◄ مهندس  محمدحسن جوالزاده 
عضو هیئت مدیره انجمن آهن و فوالد ایران 
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شکل- 2 : سهم کشورهای مختلف در تولید لوله فوالدی جهان در سال 2۰21 

جدول -۳ : روند تولید لوله فوالدی کشور چین

۴۰۶٫۴ میلیمتر و بیش از قطر ۴۰۶٫۴ میلیمتر در اتحادیه اروپا به ترتیب 
۷٫۵ و ۰٫۶1 میلیون تن گزارش شده است. در واقع در سال قبل 9٫۰2 
در صد تولید محصوالت فوالدی اتحادیه اروپا را لوله تشکیل داده است. در 
جدول- ۴ روند تولید لوله فوالدی اتحادیه اروپا مشاهده می گردد. شایان 
ذکر است نزدیک به ۶٫۷ در صد لوله فوالدی بدون درز جهان، در اتحادیه 
اروپا بدست می آید. ۷٫9۴ در صد لوله جوشکاری شده تا قطر ۴۰۶٫۴ 
میلیمتر دنیا در اتحادیه اروپا تولید می شود. ضمنًا در سال قبل ۳٫۴ در 
صد لوله جوشکاری شده بیش از قطر۴۰۶٫۴ میلیمتر در اتحادیه اروپا 
اروپا  اتحادیه  فوالدی  لوله  صادرات  و  واردات  میزان  است.  شده  حاصل 
در سال قبل به ترتیب 2٫۵۴۴ و 2٫181 میلیون تن برآورد شده است. 
بیشترین محصوالد فوالدی لوله را به اتحادیه اروپا کشور ترکیه به میزان 
بیش از 8۶8 هزار تن صادر کرده است. میزان صادرات محصوالد فوالدی 
لوله انگلستان به اتحادیه اروپا در سال قبل ۳۷۷ هزار تن ثبت شده است. 
میزان صادرات محصوالت فوالدی لوله اتحادیه اروپا در سال پیشین به ۵ 

کشور اصلی در جدول- ۵ مشاهده می گردد. 
میزان تولید لوله فوالدی کشور آلمان در سال قبل ، 1٫8 میلیون تن 
به ثبت رسیده است. میزان واردات و صادرات لوله فوالدی آلمان درسال 
در  است.  شده  گزارش  تن  میلیون  و2٫۰89   2٫12 ترتیب  به  پیشین 
فوالدی  لوله  محصوالت  صادرات  و  واردات  روند  ترتیب  به  و۴   ۳ اشکال 

کشور آلمان به نمایش گذاشته شده است.
کشور ترکیه در سال گذشته ۴٫۵۷ میلیون تن لوله فوالدی جوشکاری 
شده تولید کرده است. سهم لوله جوشکاری شده قطر کوچک و بزرگ در 
این تولید به ترتیب۴٫191 و ۰٫۳۷9 میلیون تن گزارش شده است. در 
شکل- ۵ روند تولید محصوالت لوله فوالدی جوشکاری شده کشور ترکیه به 
نمایش گذاشته شده است. میزان صادرات محصوالت لوله فوالدی کشور 
ترکیه در سال پیشین 2٫1 میلیون تن به ارزش 2٫2 میلیارد دالر بوده 
است. روند صادرات لوله فوالدی ترکیه درشکل- ۶ به نمایش گذاشته شده 

جدول- 2 : میزان تولید لوله بدون درز و جوشکاری شده در کشور های مختلف جهان
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است. ظرفیت تولید لوله فوالدی کشور ترکیه در سال 2۰21 بالغ بر ۶٫۵ 
میلیون تن برآورد شده است. در سال 2۰21 میزان تولید محصوالت لوله 
فوالدی کشور ژاپن ۵ میلیون تن بوده است. میزان تولید لوله جوشکاری 
شده تا قطر ۴۰۶٫۴ میلیمتر و بیش از قطر ۴۰۶٫۴ میلیمتر در کشور 
شده  گزارش  تن  میلیون  و ۰٫۷۵  ترتیب ۳٫1  به  سال 2۰21  در  ژاپن 
است. کشور ژاپن در سال پیشین ۳٫8۵ میلیون تن محصوالت لوله فوالد 
جوشکاری شده، تولید کرده است. میزان تولید لوله های فوالدی بدون 
درز کشور ژاپن نیز در 1٫1۵ میلیون تن به ثبت رسیده است. درجدول- 
۶ روند تولید لوله فوالد کربنی کشور ژاپن نشان داده شده است. ضمنًا 
میزان تولید محصوالت لوله چدنی کشور ژاپن در سال قبل 22۳٫۷ هزار 
تن به ثبت رسیده است. میزان صادرات محصوالت لوله فوالدی بدون درز 
و جوشکاری شده کشور ژاپن در سال قبل به ترتیب 2۵8 و2۶1 هزار تن 
به ثبت رسیده است. میزان واردات محصوالت لوله فوالدی کشور ژاپن در 
دوره یاد شده 1۵۳ هزار تن به ارزش 22۴ میلیون دالر بوده است. میزان 
فروش محصوالت لوله فوالدی بدون درز شرکت نیپون استیل ژاپن در سال 

قبل ۵9۰ هزار تن به ثبت رسیده است.
های  کشور  فوالدی  لوله  محصوالت  تولید  میزان  پیشین،  سال  در 
مشترک المنافع 1۵٫2۴9 میلیون تن ثبت شده است که 8٫8 میلیون 
تن آن لوله جوشکاری شده بوده است. میزان تولید محصوالت فوالدی 
لوله بدون درز و جوشکاری شده هند به ترتیب ۰٫۴۷ و ۵٫۵۵ میلیون 
 TMK تن برآورد شده است. میزان فروش محصوالت لوله فوالدی شرکت
روسیه در سال قبل ۴٫2۶ میلیون تن گزارش شده است)1٫18۷ میلیون 
لوله  تولید  ظرفیت  ترین  بزرگ  شده  یاد  شرکت   . شده(  جوشکاری  تن 
فوالدی جهان به میزان ۴٫۷۴ میلیون تن را داراست. میزان تولید لوله 
با قطر بزرگ شرکتSevearstal روسیه ۳۴۳ هزار تن بوده است. قیمت 
فروش لوله با قطر بزرگ این شرکت ۷99 دالر برتن بوده است. در سال 
گذشته، میزان تولید محصوالت لوله فوالدی آمریکا 1۰ میلیون تن برآورد 
شده است. میزان تولید محصوالت لوله فوالدی کشور کره جنوبی در سال 
گذشته بالغ بر ۴٫۶ میلیون تن به ثبت رسیده است. در جدول-۷ روند 
تولید محصوالت لوله فوالدی کشور کره جنوبی نشان داده شده است. 
میزان مصرف محصوالت لوله فوالدی کشور کره جنوبی در سال گذشته 
۳٫۵ میلیون تن برآورد شده است. میزان صادرات و واردات محصوالت 
لوله فوالدی کشور کره جنوبی در سال گذشته به ترتیب 1٫۵9 و۰٫۶1۵ 
فوالدی  لوله  فروش محصوالت  میزان  است.  رسیده  ثبت  به  تن  میلیون 
شرکت USS آمریکا ۴۴۴ هزار تن بوده است. در سال 2۰21 قیمت فروش 
برتن بوده است.  آمریکا 1۶9۶ دالر   USS لوله فوالدی شرکت  میانگین 
شرکتEVRAZ شاخه آمریکا در سال قبل ۴۰2 هزار تن محصوالت لوله 
فوالدی فروخته است. میزان تولید محصوالت لوله فوالدی کشور اکراین 
 Inter Pipeشرکت است.  رسیده  ثبت  به  تن  هزار  گذشته98۰  سال  در 
اکراین در سال پیشین ۶1۴٫8 هزار تن محصوالت لوله فوالدی )۵9٫1 
هزار تن آن جوشکاری شده( تولید کرده است. میزان فروش لوله شرکت

Inter Pipe در سال قبل ۶۰2٫2 هزار تن به ثبت رسیده است. میزان 

جدول- ۴ : روند تولید لوله فوالدی اتحادیه اروپا

شکل – ۳ : روند واردات محصوالت لوله فوالدی کشور آلمان

شکل – ۴ : روندصادرات محصوالت لوله فوالدی کشور آلمان

جدول- ۵ : صادرات محصوالت لوله فوالدی اتحادیه اروپا به ۵ کشور اصلی در سال 
 2۰21
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میزان  است.  بوده  تن  هزار   118 اکراین   Metinvest شرکت  لوله  تولید 
صادرات محصوالت لوله فوالدی کشور اکراین۵82 هزار تن برآورد شده 
است. در جدول-8 شرکت های تولید کننده لوله فوالدی کشور اکراین 
فوالدی  لوله  محصوالت  صادرات  روند  نشانگر  شکل-۷  می شود.  دیده 
کشور اکراین است. در سال قبل، میزان صادرات محصوالت لوله بدون 
درز و جوشکاری ده کشور و برزیل به ترتیب 218 و ۷۷ هزار تن به ثبت 
رسیده است. ضمنًا میزان واردات محصوالت لوله بدون درز و جوشکاری 
ده کشور و برزیل به ترتیب ۵9 و 9۳ هزار تن بوده است. میزان تولید لوله 
بدون درز کشورهای مکزیک و آرژانتین به ترتیب 8۷8 و ۵۰1 هزار تن 
بوده است. ایران )شرکت گروه ملی ایران( در سال گذشته 922۴ تن لوله 

فوالدی بدون درز تولید کرده است.

شکل – ۵ : روند تولید محصوالت لوله فوالدی جوشکاری شده کشور ترکیه

شکل-۶: روند صادرات محصوالت لوله فوالدی ترکیه از نظر وزنی و ارزشی 2۰1۰ – 2۰21

جدول- ۶ : روند تولید لوله کشور ژاپن

جدول- ۷ : روند تولید محصوالت لوله فوالدی کره جنوبی
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تجارت محصوالت لوله فوالدی جهان
 ۴۳۶٫۳ جهان  فوالدی  محصوالت  صادرات  میزان   2۰21 سال  در 
این  تن(  میلیون  )معادل ۳۴٫۳  درصد  که ۷٫8  است  بوده  تن  میلیون 
روند  جدول-9  در  است.  داده  تشکیل  فوالدی  های  لوله  را  محصوالت 
میزان  است.  درآمده  نمایش  به  جهان  فوالدی  لوله  محصوالت  صادرات 
صادرات محصوالت لوله فوالدی کشور های کره جنوبی و کانادا به آمریکا 
در سال گذشته به ترتیب 9۶۰ و ۶8۶ هزار تن ثبت شده است. میزان 
واردات و صادرات محصوالت لوله فوالدی آمریکا به ترتیب۳٫9۷ و ۰٫۶۷۵ 
میلیون تن بوده است. در جدول-1۰ کشورهای صادر کننده محصوالت 
و  واردات  ارزش  است.  شده  دادده  نشان  آمریکا  کشور  به  فوالدی  لوله 
 1٫۶82 و  ترتیب۵٫۴9۴  به  آمریکا  فوالدی  لوله  محصوالت  صادرات 
میلیارد دالر برآورد شده است. میزان صادرات و واردات محصوالت لوله 
فوالدی کشور انگلستان در سال 2۰21 ، به ترتیب ۴۷۳ و۵۳۰ هزار به 
ثبت رسیده است. در جدول- 11 و 21 به ترتیب صادر و وارد کنندگان لوله 

فوالدی برخی از کشورهای جهان به نمایش گذاشته شده است.
را  جهان  فوالدی  لوله  محصوالت  واردات  بیشترین   ،  2۰21 سال  در 
آمریکا به میزان ۳٫9۷ میلیون تن انجام داده است. در سال پیشین میزان 
ارزش  )به  تن  هزار   ۷۰2 کانادا  کشور  فوالدی  لوله  محصوالت  صادرات 
1٫۳۴۵ میلیارد دالر( برآورد شده است. در سال 2۰21 میزان صادرات 
و واردات محصوالت لوله فوالدی کشور ترکیه به ترتیب 1٫9۰2 و ۰٫۳8 
تن  میلیون  بوده است. کشور چین در سال گذشته ۶٫۷۴  تن  میلیون 
)به ارزش نزدیک به 8٫98 میلیارد دالر( محصوالت لوله فوالدی صادر و 
288 هزار تن )به ارزش ۷۰۶ میلیون دالر( محصوالت لوله فوالدی وارد 
کرده است. میزان صادرات بیشترین محصوالت لوله فوالدی کشور چین 
به میزان ۳8۷ هزار تن به کشورکره جنوبی گزارش شده است. صادرات 
به میزان 2۷۳ هزار  به کشورامارات  لوله فوالدی کشور چین  محصوالت 
روند   8  – شکل  در  است.  شده  گزارش  دالر  میلیون  ارزش۳۴8  به  تن 
صادرات محصوال ت لوله فوالدی کشور چین نشان داده شده است. در 
شکل-9 نیز روند واردات محصوال ت لوله فوالدی کشور آمریکا به نمایش 
درآمده است. میزان صادرات و واردات محصوالت لوله فوالدی روسیه در 
سال پیشین به ترتیب 1٫۷91 و ۰٫۳۳۷ میلیون تن برآورد شده است. 
ترتیب  به   Tenaris لوله فوالدی شرکت  تولید و فروش محصوالت  میزان 
2٫9 )2٫۷ میلیون تن بدون درز( و 2٫8۰۳ )2٫۵1۴ میلیون تن بدون 
درز( میلیون تن به ثبت رسیده است. در شکل-1۰ روند فروش شرکت 
Tenaris به نمایش در آمده است. ظرفیت تولید محصوالت لوله فوالدی 
به ترتیب  Tenaris در سال گذشته  بدون درز و جوشکاری شده شرکت 
۴٫۶8 و ۳٫1۵۵ میلیون تن بوده است. در سال2۰21، میزان تولید و 
فروش لوله فوالدی شرکت تاتا استیل به ترتیب ۵۰۴ و ۵1۶ هزار تن به 
ثبت رسیده است. در شکل- 11 روند تولید و فروش لوله فوالدی شرکت 
 )TML(تاتا استیل از نظر می گذرد. ضمنًا در شرکت تاتا استیل متالیکس
در سال گذشته 2۳۶ هزار تن لوله چدن داکتیل تولید شده است. شرکت 
آرسلور میتال در سال قبل ، 1۰۰ هزار تن لوله فوالدی بدون درز و 9۰۰ 

 شکل -۷ : روند صادرات محصوالت لوله فوالدی کشور اکراین 

جدول- 8 : شرکت های تولید کننده لوله فوالدی اکراین در سال 2۰21

جدول-1۰ :کشورهای صادر کننده محصوالت لوله فوالدی به کشور آمریکا

جدول-9 : روند صادرات محصوالت لوله فوالدی جهان
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هزار تن لوله فوالدی جوشکاری شده تولید کرده است. در حالیکه ظرفیت 
تولید محصوالت فوق الذکر در شرکت آرسلورمیتال به ترتیب ۰٫۵ و ۴٫1 
شرکت  لوله  محصوالت  فروش  میزان  است.  بوده  سال  در  تن  میلیون 
آرسلور میتال 1٫118 میلیون تن بوده است. میزان فروش لوله فوالدی 
شرکت های TMK روسیه و Vallourec برزیل به ترتیب ۴٫2۶ و 1٫۶۴ 
)درآمد ناشی از فروش ۳٫2 میلیارد یورو( میلیون تن به ثبت رسیده است. 
در شکل-12 و جدول-1۳ به ترتیب روند فروش لوله فوالدی شرکت های 

TMK روسیه و Vallourec برزیل مشاهده می گردد.

شکل – 8 : روند صادرات محصوالت لوله فوالدی کشور چین

شکل – 9 : روند واردات محصوالت لوله فوالدی کشور آمریکا

 شکل-1۰: روند تولید و فروش لوله فوالدی شرکت تاتا استیل

شکل-12: روند فروش محصوالت لوله فوالدی شرکت TMK روسیه

 Tenarisشکل-11 : روند فروش محصوالت لوله فوالدی شرکت
 Tenarisشکل-11 : روند فروش محصوالت لوله فوالدی شرکت

جدول- 12 : وارد کنندگان لوله فوالدی برخی از کشورهای جهان

 Vallourecجدول-1۳ : روند فروش محصوالت لوله فوالدی شرکت
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4. امکانات و فرصت ها
4.1. مواد خام

الف. سنگ آهن
در  آهن و فوالد در کشورهای  تولید  افزایش  با  آهن  برای سنگ  تقاضا 
حال توسعه مانند هند و چین افزایش یافته است. اما، کیفیت سنگ آهن 
در طی سال ها در سطح جهان به دلیل استخراج طوالنی مدت بدتر شده 
است. سنگ آهن کم عیار قبل از آگلومراسیون برای استفاده در فرآیند 
تولید آهن نیاز به تغلیط دارد. سنگ آهن درهم تنیده با سیلیس و آلومینا 
باید برای تغلیظ کارآمد آزاد شود. این امر مستلزم خردایش ریزتری است 
این  از ۳۰۰ میکرون منتج می شود.  به نرمه سنگ آهن اغلب ریزتر  که 
موضوع به معنای مصرف انرژی اضافی نیز هست. فرآیند گندله سازی 
به عنوان یک فرآیند آگلومراسیون برای کانسنگ های آهن ریزتر مناسب تر 
است. پیش بینی می شود که استفاده از گندله در کوره های بلند هند، 
جایگزینی استفاده از زینتر را افزایش دهد. برای استحکامدهی گندله 
می توان از گاز طبیعی استفاده کرد که آلودگی کمتری نسبت به نرمه های 

کک مورد استفاده در زینتر سازی دارد.
مقدار زیادی نرمه سنگ آهن به صورت لجن پس از تغلیظ با داشتن 
نامناسب  بلند  برای عملیات کوره  را  آن  ایجاد می شود که  باال   Al2O۳
می کند. تکنیک های تغلیظ لجن  همانند تکنیک های هیدروسیکلون و 
جداسازی مغناطیسی برای تولید کنسانتره سنگ آهن با تقریبا ۶۳ درصد 
Fe تحت بررسی قرار دارند. Bhagwan Singh و همکاران از NMDC از 
کنسانتره غبار آبی برای تولید اکسید آهن فوق العاده خالص و با کیفیت 
باال، پودر آهن اسفنجی درجه یک با استفاده از هیدروژن به عنوان یک 
آینده  در  فرآیند  نوع  این  می رود  انتظار  کردند.  استفاده  احیائی  عامل 

نزدیک برای تولید در مقیاس کامل مورد استفاده قرار گیرد. 

ب- جایگزین های ذغال سنگ
از پالستیک ها می توان به عنوان خوراک شیمیایی در کوره کک سازی 
و  کربن  حاوی  پالستیکی  پسماند های  کرد.  استفاده  بلند  کوره  در  و 

هیدروژن هستند و اگر به همراه ذغال سنگ در کوره کک سازی حرارت 
تولید  هیدروکربنی  روغن  و  کک سازی  کوره  گاز  کک،  شوند،  داده 
می کنند. در حالت دوم، پالستیک ها باید دکلره و پودر شوند و به عنوان 
عامل احیائی از طریق دمنده های کوره بلند تزریق گردند. Nomura و 
همکاران انواع پالستیک های مورد استفاده در کوره کک سازی را مورد 
بررسی قرار داده اند که از آنها فقط پالستیک های نوع PE )پلی اتیلن( 
 PE به ویژه  و  دارند  خواص  بر  کمی  تاثیر  کلراید(  وینیل  )پلی   PVC و 
 PET پلی استایرن( و( PS ،استحکام کک را افزایش می دهد. در مقابل
)پلی اتیلن ترفتاالت( از استحکام ممانعت کردند. اندازه گرانول ها نیز نیاز 
انواع مختلف پالستیک دارد. هند می تواند امکان  به بهینه سازی برای 
استفاده از پسماند پالستیکی در کوره های کک سازی را بررسی کند، زیرا 
یک سیستم اجتماعی پایدار را تضمین می کند. به ازای هر تن پالستیک 

استفاده شده، می توان kg ۷۵۰ کک را کاهش داد. 

ج- سوخت های جایگزین
ترکیب  در  گاز طبیعی  تا سال 2۰۳۰ سهم مصرف  دارد  انتظار  هند 
انرژی خود را از میزان ۶ درصد امروزی به 1۵ درصد افزایش دهد. در حال 
حاضر، هند شش پایانه فعال LNG دارد. هند در سال 2۰19 ساخت یک 
بندر LNG در کاکینادا را آغاز کرد و دولت برنامه هایی برای ساخت 11 
پایانه دیگر به ویژه در ساحل شرقی دارد. به غیر از این، هند در حال کار 
بر روی ساخت یک شبکه گاز ملی است که حدود 1۴۰۰۰ کیلومتر شبکه 
خطوط لوله در سراسر کشور را افزایش می دهد. این برنامه ها دسترسی 
به گاز طبیعی برای تولیدکنندگان فوالد را افزایش می دهند. با افزایش 
دسترسی به گاز طبیعی، پیش بینی تولید آهن اسفنجی بر حسب مسیر 
فرآیندی در هند تا سال 2۰۳۰ در شکل۷ نشان داده شده است. گرچه 
سهم تولید بر پایه گاز از 2۵ درصد به ۳۳ درصد افزایش خواهد یافت، 
اما افزایش تولید بر پایه ذغال سنگ نیز برنامه ریزی شده است، بنابراین 

تالش ها برای کاهش انتشار CO2 را منتفی می سازد.

چالش ها و خطوط کلی فوالدسازی در سال 2030
و پس از آن - چشم  انداز هند

◄ ترجمه: محمدحسین نشاطی

)قسمت دوم(
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د- آهن قراضه
وزارت فوالد سیاست بازیافت قراضه فوالد را صادر کرده است. هدف 
بازیافت  و  فرآوری  تضمین  همچنین  و  فلزی  قراضه  مراکز  ارتقای  آن  از 
قراضه از منابع مختلف است و ساختاری را برای ارائه دستورالعمل های 
استاندارد برای جمع آوری، برچیدن و خردایش قراضه در نظر می گیرد. 
 MT۳2 انتظار می رود نیاز هند به قراضه با بیش از دو برابر شدن، از میزان
در سال 2۰19 بهMT 8۰۷۰- در سال 2۰۳۰ برسد. دولت هند انتظار 
مستمر  جریان  گذشته  دهه  دو  در  نقلیه  وسایل  تولید  افزایش  که  دارد 
قراضه فوالد را برای بازیافت در تولید فوالد ایجاد کند. هنگامی که قراضه 
در دسترس تر شد، آنگاه ممکن است در آینده استفاده از DRI + قراضه از 

طریق کوره القایی یا کوره قوس الکتریکی افزایش یابد.
تولید  و  اخیر  تاریخچه  قراضه،  و  طبیعی  گاز  به  دسترسی  افزایش 
پیش بینی شده فوالد خام بر حسب فرآیند برای سال 2۰۳۰ در شکل8 
نشان داده شده است. اصواًل، روند مثبت است، اما از طرفی، رشد تولید 
منجر  گلخانه ای  گازهای  انتشار  افزایش  به  ناگزیر  پیش بینی شده  قوی 

خواهد شد. 

4.2. فرآیندها
4.2.1. بهبود در فرآیندهای موجود

مشکل آلومینای باال در سنگ معدن احتمااًل از طریق اصالح مناسب 
ایجاد  به نرخ باالی  باال  آلومینای  بلند قابل حل است.  در طراحی کوره 
دینامیک سیال  به دلیل  به ویژه  را،  تولید  می شود، سرعت  منجر  سرباره 
کوره  شکم  اندازه  اگر  می کند.  محدود  کوره  شکم  منطقه  در  پیچیده 
افزایش یابد، سرعت گاز سطحی را می توان کاهش داد، که امکان سرعت 

تولید باالتری را فراهم می سازد.
PCI، TGR-( جدای از تکنولوژی هایی که قباًل مورد بحث قرار گرفتند

انتشار  و  انرژی  با هدف کاهش مصرف ویژه  OBF(، روش های دیگری 
گازهای گلخانه ای مانند خاموش کردن خشک کک، توربین بازیافت گاز 
خروجی، و بازیافت سرباره کوره بلند و همچنین استفاده از سوخت های 

جایگزین  مانند بیومس، پسماند های پالستیکی و گاز طبیعی نیز وجود 
مانند  پسماند  گرمای  بازیابی  تکنولوژی های  پیاده سازی  برای  دارند. 
پیشگرمایش شارژ ذغال سنگ و تکنولوژی خاموش کردن خشک کک، 
معرفی یک سیستم بازیابی حرارت پسماند ضروری است که می تواند نیاز 
به سوخت ورودی در تولید کک را از سطح GJ 2٫۳ به ازای هر تن شارژ 

ذغال سنگ به GJ 2٫1 کاهش دهد.
امروزی  رایج  روش  یک  بلند  کوره   به   )PCI( ذغال سنگ  پودر  تزریق 
برای بهبود اقتصاد BF است. به ازای هر تن ذغال سنگ تزریق شده در 
کرد.  جلوگیری  کک  تن   ۰٫9۵ تا   ۰٫8۵ تولید  از  می توان  بلند،  کوره 
برای افزایش تزریق ذغال سنگ، نیاز به تنظیم پارامترها برای دستیابی به 
نفوذپذیری بهینه است. برخی از ایده ها برای رسیدن به این هدف عبارتند 
را  اندازه ذرات ذغال سنگ - ذرات ریزتر سطح بیشتری  از: )1( کاهش 
فراهم می کنند و سرعت احتراق را افزایش می دهند - و )2( کاتالیز کردن 
با کاتالیزورهایی همانند لجن  با فرآوری ذرات کک  واکنش گازی شدن 
ذرات ریز. افزایش PCI همیشه با افت فشار به دلیل کاهش کسر کک از 
باال همراه است. برخی از اقدامات برای جلوگیری از آن عبارتند از: )1( 
بررسی امکانات بزرگتر کردن ضخامت الیه کک به هزینه تعداد شکاف های 

کک و )2( شارژ ذرات درشت سنگ معدن در باالی الیه کک.
تزریق پالستیک پس از جمع آوری مناسب، جداسازی و پیش فرآوری، 
بیومس و حتی مواد تزریقی جامد مانند روانساز و سرباره BOF به کوره 
مورد  کربن  ردپای  کاهش  و  بلند  کوره  تولید  بهبود  برای  می تواند  بلند 
بررسی قرار گیرد. با افزایش آگاهی زیست محیطی و سیاست های دولت، 

انتظار می رود این تالش ها شتاب بیشتری پیدا کنند.
 )TGR-OBF( خروجی  گاز  بازیافت  تکنیک  با  اکسیژنی  بلند  کوره 
فرآیند دیگری است که برای بهبود بازدهی انرژی و کاهش انتشار گازهای 
گلخانه ای به محیط زیست مورد بررسی قرار می گیرد. این تکنیک در واقع 
دی اکسید کربن را از گاز خروجی حذف می کند و گاز باقیمانده که ماهیتًا 
 Nogami .احیائی است، از طریق دمنده ها به کوره بلند تزریق می شود
و همکاران و Danloy و همکاران تأیید کردند که تقاضای حرارت به طور 

شکل ۷. پیش بینی تولید آهن اسفنجی 
)نمودار ترسیم شده با استفاده از داده های وزارت فوالد هند(.

شکل 8. تولید فوالد خام از نظر فرآیند از سال198۵ و پیش بینی تا سال2۰۳۰ 
)نمودار ترسیم شده با استفاده از داده های وزارت فوالد هند(.
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محسوسی کاهش می یابد و بهره وری با، بازیافت گاز خروجی بهبود پیدا 
می کند. N.B. Ballal این تکنیک را با مدل ۰d بررسی کرد و دریافت که 
بازیافت گاز خروجی فشار جزئی CO گاز شکم کوره را افزایش می دهد )از 
۳۵ درصد به ۴2٫۷ درصد با 2۰ درصد بازیافت و kg1۰۰ به ازای هر تن 
چدن خام مذاب(، که منتج به سینتیک سریعتر احیا می شود. هیچ کوره 
بلندی با این تکنیک کار نمی کند، اما هند می تواند این امکان را بررسی 
کند. عالوه بر این،  غبار موجود در گاز کوره بلند را می توان جدا کرد و به 
کوره بازگرداند، به خصوص اگر اکسیدهای قلیایی آن کم باشد. بنابراین، 
بازدهی کربن در BF را افزایش داده و مصرف کک را نیز کاهش می دهد.
 Nishant انرژی کوره های گردان توسط بازدهی   مطالعه ای در مورد 
و همکاران مناطق احتمالی را شناسایی کرد که در آنها انرژی به شکل 
گاز  باالی  خروجی  دمای  اسفنجی،  آهن  خنک کاری  پسماند،  گازهای 
پسماند تمیز و ورود هوا تلف می شود. آنها راه هایی را برای کاهش این 
مانند  ایده هایی  کردند.  پیشنهاد  فرآیند  یکپارچه سازی  اصول  با  تلفات 
این مورد باید در تولید کوره گردان DRI بر پایه ذغال سنگ ترویج شوند 
به سمت  حرکت  افزایش  با  صورت،  این  غیر  در  گردد.  کارآمد  فرآیند  تا 
فرآیندهای بر پایه گاز به دلیل مزایای فراوان، عملیات کوره گردان در آینده 

پایان خواهد یافت.
بازیابی گرمای محسوس از سرباره های متالورژیکی یک چالش است. 
مجموعه ای از روش های بازیافت انرژی از سرباره ها مانند تکنولوژی های 
حرارتی، شیمیایی و ترموالکتریکی مورد تحقیق قرار گرفته اند. در میان 
تکنولوژی  زیرا  یافته اند،  توسعه  بیشتر  حرارتی  روش های  تکنولوژی ها، 
پیچیده چند مرحله ای و همچنین محدودیت  دما ندارد. در شرکت تاتا 
)پایلوت(،  آزمایشی  واحد  مقیاس  در  همکاران(،  و   Sridhar( استیل 
گرمای تلف شده از سرباره BOF برای تجزیه مولکول های آب برای حصول 
هیدروژن )H2( که تمیزتر و با هزینه کم قابل دسترس است، استفاده شد. 

آنها با استفاده از kg1۵ سرباره توانستند گازی بدست آورند که حاوی 2۳ 
درصد هیدروژن بود. چالش های اصلی گزارش شده، کار ایمن با مقدار 

زیادی سرباره بود.
در سال 2۰2۰، موسسه انرژی و منابع )TERI( پتانسیل بازده انرژی 
در صنعت فوالد هند را به طور خالصه ارائه کرد. با مدرن سازی تجهیزات 
مصرف   ،)BAT( موجود  تکنولوژی های  بهترین  بکارگیری  و  فرآیندها  و 
انرژی را می توان تا ۳۰-2۵ درصد از سطح فعلی کاهش داد. پتانسیل 
در مراحل مختلف فرآیند در مسیر BF-BOF در شکل 9 نشان داده شده 

است.
 BF باال در چدن خام مذاب P ،با توجه به فسفر باال در سنگ آهن هند
اجتناب ناپذیر است. در همین زمان، تقاضا برای فوالدهای با کیفیت باال، 
با درصد P کم و بسیار کم در حال رشد است، که چالش بزرگی را برای 
عملیات کنورتر ایجاد می کند. فسفر زدایی را می توان به عنوان پیش تصفیه 
چدن خام مذاب در پاتیل تورپیدو یا در خود کوره اکسیژنی بازی )کنورتر(، 
بسته به درصد فسفر در چدن خام مذاب انجام داد. به طور معمول، آهک 
یا آهک با فلوئورسپار به عنوان روانساز )فالکس( و اکسیدآهن با یا بدون 
بر  می شوند.  استفاده  فسفر زدایی  برای  اکسیژن  منبع  عنوان  به   O2
اساس ترکیب سرباره، می توان آن را به اکتیویته اکسیژن کم با فرآیندی 
 Liu .با بازیسیته باال یا اکتیویته اکسیژن باال با بازیسیته کم تقسیم کرد
P حدود 1۴۰۰- برای حذف  دریافتند که مطلوب ترین دما  و همکاران 
Cº 1۳۰۰ است. واکنش فسفرزدایی واکنشی تحت کنترل سطح تماس 
سرباره-فوالد است. ضریب توزیع بین سرباره و آهن وابسته به دما است 
پایین زیر از طرف دیگر، دمای بسیار  باال کمتر می شود.  و در دماهای 

C º1۳۰۰، سرباره را ویسکوز نموده و باعث تضعیف سینتیک واکنش 
می شود. تزریق CO2 برای کنترل دمای حمام بجای تنها تزریق اکسیژن 
 CO استفاده شده است. بعالوه، با عناصر حمام نیز واکنش می دهد، گاز

شکل 9. مصرف انرژی ویژه )SEC( و قابلیت های بهبود بازدهی انرژی در مسیر BF-BOF و تفکیک BAT )سمت راست(
منبع: موسسه انرژی و منابع ]1۳[.
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اضافی تولید نموده و در نتیجه اثر همزنی را تشدید می کند. هنگامی که 
1۵ درصد CO2 در O2 دمیده شده از طریق لنس باال در یک کنورتور 
۳۰۰ تنی مخلوط شد، نرخ فسفرزدایی از ۵۶ به ۶۳ درصد افزایش یافت. 
کاهش  به  منجر   CO2 تزریق  خنک کنندگی  اثر  اشکال،  یک  به عنوان 
قابل توجه ظرفیت ذوب قراضه می شود. این ایده تزریق CO2 را می توان 
در صنایع فوالد هند پیگیری کرد، زیرا هم به بهبود کیفیت فوالد و هم از 
منظر زیست-محیطی کمک می کند، مشروط بر اینکه CO2 مورد نیاز 
برای تزریق از طریق تکنولوژی CCS جذب شود، که در بخش بعدی این 

مقاله توضیح داده شده است.
برای  گاز  پایه  بر   DRI از  استفاده  گرچه  الکتریکی،  کوره  مسیر  در 
صنعت مفید است، اما افزایش محتوای کربن و فسفر استفاده از آن را 
محدود می کند. برای کنترل بهتر فسفر می توان عملیات سرباره دوگانه را 

برای مسیر کوره القایی در نظر گرفت.

4.2.2. تکنولوژی ها/فرآیندهای جدید
تامین منظم گاز طبیعی برای فرآیندهای بر پایه گاز مانند میدرکس 
یک نگرانی واقعی است. بنابراین، برخی از کارخانه ها به سمت تولید گاز 
سنتز درون کارخانه از ذغال سنگ می روند. سینگاز یا گاز سنتز محصول 
مونوکسید  هیدروژن،  از  مخلوطی  و  کربن  حاوی  سوخت  گازی سازی 
کربن و دی اکسید کربن است. کارخانه هائی که از مسیر کورکس استفاده 
تولید می کنند که  می نمایند، چدن خام مذاب و همچنین گاز اضافی 
پایه گاز، برای مثال، از طریق راکتور میدرکس  می تواند برای احیای بر 
با گاز سنتز برای احیا نیز توسط  استفاده شود. اختالط گاز کوره کک 
ساخت  برای  تالش هایی  و  می شود  انجام  تولیدکنندگان  از  برخی 
مولدهای گاز از ذغال سنگ برای تولید گاز سنتز در حال انجام است. این 
تکنولوژی ها می توانند کم و بیش انتشار CO2 را در مقایسه با شیوه های 
صنعتی فعلی کاهش دهند، اما به دلیل رشد برنامه ریزی شده قوی تولید 

فوالد در هند، قادر به جبران انتشار گازهای گلخانه ای نیستند.
اخیرًا، استفاده از هیدروژن در تولید آهن برای جایگزینی ذغال سنگ 
یا گاز طبیعی مورد توجه فزاینده ای قرار گرفته است. در مرحله اول، بجای 
هیدروژن خالص، استفاده از مخلوط های مختلف گازها از گاز طبیعی 
گرفته تا گازهای سنتزی ضروری است. سه فرآیند اصلی احیا بر پایه گاز 
در جهان وجود دارد: میدرکس، HYL و Circored. فرآیند میدرکس قباًل 

با غلظت ۵۵ تا ۷۵ درصد هیدروژن انجام شده است.
استفاده از هیدروژن در صنعت فوالد به شدت به کاهش انتشار کربن 
بخش تولید برق وابسته خواهد بود. بسته به فرآیند تولید و استفاده از 
منبع انرژی، تولید هیدروژن را می توان سبز، آبی، خاکستری یا صورتی 
می آید،  بدست  الکترولیز  توسط  آب  تجزیه  از  سبز  هیدروژن  نامید. 
طریق  از  طبیعی  گاز  که  می شود  حاصل  زمانی  خاکستری  هیدروژن 
آبی  تجزیه می شود. هیدروژن   CO2 و به هیدروژن  فرآیندهای مختلف 
همان نوع خاکستری است با این تفاوت که CO2 از طریق تکنولوژی های 
با این  CCUS جذب می شود. هیدروژن صورتی همان رنگ سبز است 

تفاوت که از انرژی هسته ای برای تجزیه آب استفاده می کند. از آنجا که 
هند دارای توانائی قابل توجهی در تولید منابع انرژی تجدیدپذیر از طریق 
خورشید و باد است، فرآیند الکترولیز می تواند برای تولید هیدروژن سبز 
مورد استفاده قرار گیرد. اما، شدت مصرف برق و همچنین آب این فرآیند 
گسترده ای  به طور  هند  دارد.  باالیی  سرمایه  هزینه  به  نیاز  و  است  زیاد 
در حال گسترش شبکه گاز طبیعی خود است، بنابراین فرصت ها برای 
کاهش انتشار گازهای گلخانه ای صنعت و همچنین استفاده از هیدروژن 

قوی تر رشد خواهد کرد.
مشترک  ابتکار  یک  فوالد"  کربن  کم  بسیار  تولید  "برنامه   -ULCOS
تحقیق و توسعه اروپایی است که در سال 2۰۰۴ برای جستجوی فرآیندی 
راه اندازی شد که هنگاهی که در آینده به طور کامل توسعه یابد قابلیت 
کاهش زیاد انتشار CO2 برای تولید فوالد از سنگ آهن را ایجاد می کند. 
چند طرح مفهومی به طور موازی، با استفاده از رویکردهای مدل سازی و 
آزمایشگاهی برای بررسی قابلیت فرآیندها از نظر انتشار CO2 ، مصرف 
از  یکی   HIsarna گرفته اند.  قرار  بررسی  مورد  پایداری  و  هزینه  انرژی، 
برنامه ULCOS شناسایی شده است؛  از طریق  فرآیندها است که  این 
این فرآیند ترکیبی از تکنولوژی Isarna و HIsmelt برای تولید چدن خام 
مذاب به طور مستقیم از سنگ آهن است. این فرآیند نیاز به آگلومراسیون 
سنگ آهن و کک ندارد. همچنین قابلیت استفاده از ذخایر ذغال سنگ 
غیرکک شونده در هند را نیز دارد. از نظر انرژی کارآمد است و ردپای کربن 
کمتری نسبت به فرآیندهای معمولی دارد. مصرف انرژی را حداقل 2۰ 
مزایای  از  یکی  می دهد.  کاهش  درصد   2۰ تا  را   CO2 انتشار  و  درصد 
می تواند  که  است   CO2 از  خالص  بسیار  جریان  یک  تولید  فرآیند  این 
 HIsarna آزمایشی کارخانه  مقرون به صرفه جمع آوری شود. یک  به طور 
توسط شرکت تاتا استیل در Ijmuiden ساخته شده و در نوامبر 2۰18، 
این شرکت اعالم کرد که یک واحد بزرگ مقیاس HIsarna در کارخانه 
گامی  این می تواند  استیل ساخته خواهد شد.  تاتا  جمشیدپور شرکت 
راهگشا برای صنایع فوالد از نظر مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای 
باشد. هزینه های سرمایه ای فرآیند HIsarna نیز 1۰ تا 1۵ درصد کمتر از 
مسیر BF-BOF معمولی است که دلیل آن حذف کوره های زینترسازی و 
کک سازی می باشد. همچنین می تواند به دستیابی به سطح فسفر پایین 

کمک کند، زیرا دمای پایین تری را در حمام حفظ می کند.
تکنولوژی فاینکس )Finex(- با توجه به مقدار زیادی نرمه سنگ آهن 
ذغال سنگ  فراوانی  همچنین  و  معدن  استخراج  حین  در  تولید شده 
غیر کک سازی )همراه با منابع محدود ذغال سنگ کک سازی(، تکنولوژی 
فاینکس به عنوان یکی از تکنولوژی های بالقوه برای هند در نظر گرفته 
فوالد  کارخانه  یک  داشت  قصد  پوسکو  شرکت   ،2۰1۵ سال  در  شد. 
به دالیل  اما  کند.  احداث  فاینکس  تکنولوژی  از  استفاده  با  را   MT12
به موفقیت تکنولوژی کورکس  با توجه  این طرح متوقف شد.  غیرفنی، 
در دو کارخانه در هند، تکنولوژی فاینکس مسیر قابل دوامی برای آینده 

بخش فوالد هند است.
تکنولوژی آهن سازی فالش )FIT( یک ایده بالقوه برای استفاده از مقدار 
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زیادی غبار آبی موجود در معادن هند است. این تکنولوژی براساس احیای 
ذرات ریز سنگ آهن برای تبدیل مستقیم آنها به آهن فلزی با احیاکننده های 
مناسب )مانند هیدروژن، گاز طبیعی، گاز ذغال سنگ یا ترکیبی از گازها( 
طرح  از  بخشی  به عنوان  یوتا  دانشگاه  در  تکنولوژی  این  است.  استوار 
این  در  است.  یافته  توسعه  آمریکا  آهن و فوالد  موسسه   CO2 خط شکن 
تکنولوژی می توان از تکنیک های آگلومراسیون اجتناب نمود، بنابراین از 
مصرف کک خودداری کرد. تاکنون، فقط در مقیاس آزمایشگاهی آزمایش 
شده است. اما، این ایده می تواند در آینده مورد بررسی قرار گیرد، زیرا به 

کاهش مصرف انرژی و انتشار CO2 کمک می کند.

4.2.3. بازدهی انرژی در صنعت فوالد هند
از طریق بهبود کارکرد تجهیزات توسط ادغام بهینه جریان انرژی در 
موجود  تکنولوژی  بهترین  به  فرآیند  تجهیزات  ارتقای  توسط  و  کارخانه 
تجاری )BAT( می توان به بهبودهای قابل توجهی در بازدهی انرژی در 
فرآیندهای واحدهای مختلف دست یافت. صرفه-جویی انرژی حدود 2۵ 
بازدهی عملیاتی  بهبود  با  را می توان  تا ۳۰ درصد در هر تن فوالد خام 
به  نسبت   ،BF-BOF تولید  مسیر  واحدهای  تمام  برای   BAT اتخاذ  و 
متوسط شدت مصرف انرژی جهانی برای این مسیر امروزی بدست آورد 
)شکل9(. استفاده از برق برای جایگزینی سوخت های فسیلی در تامین 
به ویژه در  فرآیند اصلی،  از واحدهای  فرآیند در تجهیزات خارج  گرمای 
پیشگرمکن ها و بویلرها، گزینه دیگری است که در آن برقی سازی تغییر 

ایجاد می کند.

4.3. حفاظت از انرژی و محیط زیست
به  اول  درجه  در  فوالد  صنایع  زیست محیطی  آالینده های  انتشار 

آلودگی هوا و آب و پسماند های جامد مربوط می شود. نگرانی جهانی در 
مورد گرم شدن هوا به انتشار CO2 نسبت داده می شود. کاهش شدید 
مشترک  هدف  یک  جاری  قرن  اواسط  تا  جهان  فوالد  صنعت  در  کربن  
است. هند موظف است مراقب سهم خود در این بحران جهانی باشد. 
با وجود افزایش برنامه ریزی شده تولید فوالد، انتشار CO2 می بایستی در 
سال های آینده به اوج خود برسد و سپس در اواسط قرن یا اندکی پس از 
آن به سمت خنثی-کربنی کاهش یابد. تحقق آن مستلزم انتخاب درست 
و اقدامات دوران ساز است. ضروری ترین راه ها برای حل این معضل در 

بخش های بعدی مورد بحث قرار می گیرد.

.4.3.1 سینک، جذب و ذخیره سازی کربن
توسط  طبیعی  جداسازی   ،  CO2 جذب برای  راه ها  بهترین  از  یکی 
و  جنگل کاری  طریق  از   2۰۳۰ سال  تا  دارد  قصد  هند  است.  گیاهان 
ایجاد   CO2 تن میلیارد  تا ۳  سینک 2٫۵  یک  اضافی  درختی  پوشش 
کند. ظاهرًا، از طریق مشارکت سطح وسیع جامعه، هند قانون ضمانت 
اشتغال روستایی ملی مهاتما گاندی )MGNREGA( را به اجرا گذاشت. 
طریق  از  کربن  جداسازی  بر  آن  تأثیر  قابلیت  مورد  در  مفصلی  بررسی 
شده  انجام  بنگلور  هند،  علوم  مؤسسه  سبز  طبیعی  منابع  از  حفاظت 
جنگل کاری ها  گونه  این  در  فعال  به طور  نیز  فوالد  کارخانه های  است. 

مشارکت دارند.
کربن یک  بدون  و  کربن  پاک کم  انرژی  پایه  بر  فرآیندهای  به  انتقال 
عامل کلیدی برای حفاظت از انرژی و محیط زیست است. در طی دوره 
کاهش  برای  را  بیشتری  راه های   )CCS( کربن  ذخیره  و  جذب  انتقال، 
 CO2 از تا 9۰ درصد   ،CCS تکنولوژی  با  فراهم می کند.   CO2 انتشار
مایع  به  نمود،  فشرده  باال  فشار  در  کرد،  را می توان جذب  منتشر شده  56
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 geological formation( تبدیل کرد و به مکان های سازند زمین-شناسی
sites( تزریق نمود تا بدون نشت قابل توجه برای صدها سال در زیر زمین 
ذخیره شود. اجرای این فرآیند همراه با TGR-OBF، HIsarna و غیره 
می تواند میزان انتشار گازهای گلخانه ای را به میزان قابل توجهی کاهش 
دهد. یکی از نگرانی های اصلی برای استقرار CCS در هند، یافتن مکان 
زمین شناسی دقیق و مناسب برای نصب CCS است. مسئله دیگر این 
است که CCS به طور قابل توجهی هزینه برق را افزایش می دهد و در عین 
حال توان خروجی خالص را کاهش می دهد، که اغلب به عنوان بزرگترین 

مانع برای قابلیت پذیرش CCS در هند ذکر می شود.
سازند  مکان های  به  می توان  را   CO2 شد  ذکر  قبال  همانطورکه 
زمین شناسی مانند سفره های آب شور، سازندهای بازالت، میادین نفت 
برای  ذغال سنگ  استخراج  غیر قابل  نازک  رگه های  و  تخلیه شده  گاز  و 
تثبیت CO2 به صورت کربنات تزریق کرد. یک مطالعه زمین شناسی اولیه 
نشان می دهد که Gt CO2 1۰۰۰-۵۰۰ به طور بالقوه می تواند در سراسر 
به مطالعات خاص تری  نیاز  این راستا  شبه قاره ]هند[ ذخیره شود. در 
در ارتباط با هند وجود دارد و عالوه بر این، هند مشغول مطالعه دقیق 
این تحوالت در کشورهای توسعه یافته از نظر اجرای در مقیاس واقعی و 

متعاقبًا برنامه ریزی برای اتخاذ آنها است.
پذیرش CCS در هند، به ویژه برای نیروگاه های حرارتی، چالش های 

بزرگی ایجاد می کند و می تواند به طرق زیر جبران شود:
• توسعه تکنولوژی IGCC )سیکل ترکیبی گازی سازی ذغال سنگ( 
توربین های  )ترکیب  ترکیبی  سیکل  از  و  نموده  گازی  را  ذغال سنگ  که 

گازی و بخاری( برای تولید برق استفاده می کند؛
• توسعه بومی تجهیزات جذب و فشرده سازی ]CO2[ برای کارایی 

هزینه؛
• بهبود اختالط و ذغال شوئی؛

• جذب بر پایه غشاء.
CCUS همراه با "افزایش بازیافت نفت" )EOR( می تواند یک موقعیت 

از  تولید  کاهش  از  جلوگیری  به  می تواند  زیرا  باشد،  هند  برای  برد-برد 
در  مهمی  فزاینده  نقش  تکنولوژی  این  کند.  کمک  نفت و گاز  میادین 
بررسی  حال  در  اکنون  هند  می نماید.  ایفا  کربنی  خنثی  به  دستیابی 
صنعتی  بندر  در  کارخانه ای  است.  برق  بخش  در  خود   CCS قابلیت 
توتیکورین تامیل نادو شروع به جذب CO2 از بویلر ذغال سنگ سوز خود 

کرده و از آن برای تولید جوش شیرین استفاده می کند.
برای  می توانند  بالقوه  به طور  خود  فوالدی  سرباره های  اینکه،  جالب  
صنعتی،  پسماندهای  بین  در  گیرند.  قرار  استفاده  مورد   CO2 جذب 
هستند.   CO2 جذب  قابلیت  حداکثر  دارای  آهن و فوالد  سرباره های 
جذب  مختلف  روش های  از  عالی  مروری  همکاران  و   Raghavendra
سرباره  فرآوری  با  گرم  مسیر  کردن  کربناته  مانند  کرده اند،  ارائه   CO2
گرم با CO2، مسیر مستقیم شامل کربناته کردن گاز-جامد، الیه نازک 
و دوغاب آبی، و یک مسیر غیرمستقیم شامل تکنیک های نوسانی pH و 

.CO2 فشار جذب
کارخانه های فوالد هند شروع به بررسی دقیق تر برخی از این گزینه ها 
برای تدوین تکنولوژی های داخلی خود برای کاهش ردپای کربن کرده اند.
مسیر DRI بر پایه هیدروژن )همراه با اختالط هیدروژن الکترولیتی 
در   CCUS ادغام  و   )DRI تولید  واحدهای  و  فعلی  بلند  کوره های  در 
 CO2 واحدهای تولیدی مختلف باید سهم قابل توجهی در کاهش انتشار

داشته باشد.

4.3.2. چشم انداز بخش برق در هند
در  است.  ذغال سنگ  سلطه  تحت  حاضر  حال  در  هند  برق  بخش 
انرژی  انرژی بدون کربن، هند ظرفیت نصب شده منابع  راستای هدف 
برای  است.  داده  قرار  هدف   2۰22 مارس  تا   GW1۷۵ را  تجدیدپذیر 
در  کارآمدتری  ذغال سنگ  پایه  بر  واحدهای  مضر،  انتشارات  کنترل 
حال راه اندازی هستند و واحدهای ناکارآمد در حال کنار گذاشته  شدن 
توان  حداکثر  )یعنی  برق  تولید  نصب شده  ظرفیت  مجموع  می باشند. 

جدول 2. توزیع ظرفیت تولید برق در سال مالی 2۰2۰-2۰19 و توزیع پیش بینی شده برای سال مالی 2۰29-2۰۳۰ ]۵۰[.

ظرفیت تخمینی%
ظرفیت نصب شده%در سال مالی 2۰29-2۰3۰

)GW( 2۰19-2۰2۰ بخشدر سال مالی

هیدرو9٫۳1۷۳٫۴۵12٫۵۰۴۵٫۴

حرارتی- ذغال سنگ+ لیگنیت۳2٫۶۶2۶۶٫9۵۵٫9۰2۰۳٫۶

حرارتی- گاز۳٫۰۷2۵۶٫9۰2۴٫9

حرارتی- دیزل۰٫1۰۰٫۵-

هسته ای2٫۳21۶٫91٫9۰۶٫8

انرژی های تجدیدپذیر۵2٫۶۳۴۵۰٫122٫۷۰82٫۶

مجموع8۳1٫۵۳۶۳
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انرژی در  تولید  توزیع ظرفیت  و  خروجی برق( در هند GW۳۶۳ است 
منابع مختلف و پیش بینی سال های 2۰29 تا 2۰۳۰ در جدول 2 آورده 
شده است. انرژی های تجدیدپذیر مطرح شده شامل خورشیدی، بادی 

و بیومس است. 
انتشار  انرژی تجدیدپذیر مشهود است. ضریب  تغییر به سمت منابع 
 9۰۰  kWh/g CO2 تقریبًا   2۰19 سال  در  هند  برق  شبکه   ]CO2[
بود. موسسه انرژی و منابع )TERI( در دهلی مطالعه جامعی را در مورد 
مسیرهای کاهش کربن برای بخش برق، از جمله صنایع انرژی بر مانند 
می تواند  برق  شبکه  انتشار  ضریب  آنها،  نمودار  طبق  کرد.  اجرا  فوالد، 
 kWh1۰۰/g CO2 در سال 2۰۳۰ به ۵۵۰ و در سال 2۰۵۰ به حدود
کاهش یابد. به نظر می رسد دستیابی به هدف هند با رقم بلندپروازانه ۵2 

درصد تولید از طریق منابع تجدیدپذیر در سال 2۰۳۰، دشوار باشد.

5. کاهش انتشار ]CO2[ در صنعت فوالد هند - خالصه بحث
 )1( به  به طور کلی  می توان  را  هند  فوالد  بخش  حاضر،  حال  در 
کارخانه های مسیر فرآیندهای فوالدسازی اکسیژنی و )2( کارخانه های 
مسیر فوالدسازی الکتریکی دسته بندی کرد. فوالدسازان مسیر اکسیژنی 
با  کارخانه  دو  این،  بر  عالوه  اما  می کنند،  استفاده  بلند  کوره  از  عمدتًا 
چهار واحد کورکس برای تولید چدن خام مذاب برای تولید فوالد وجود 
دارد. از سوی دیگر، فوالدسازان مسیر الکتریکی یا از DRI تولید شده در 
واحدهای بر پایه ذغال سنگ یا واحدهای بر پایه گاز و قراضه وارداتی برای 
تولید فوالد استفاده می کنند. یک مورد اختصاصی هند تعداد بسیار زیاد 
کوره های القایی با اندازه کوچک )تعداد فعلی 11۷۴( هر یک با تولید 
ساالنه تنها چند ده  هزار تن فوالد است. نسبت فعلی مسیر اکسیژنی به 
مسیر الکتریکی EAF و IF تقریبًا ۴۵ به ۳۰ به 2۵ می باشد. به طور کلی، 
انتظار می رود که تولید فوالد هند تا سال 2۰۳۰ به 2۵۰ میلیون تن در 
سال  به سمت  گرچه  باشد،  رشد  حال  در  همچنان  و  یابد  افزایش  سال 

2۰۵۰ از سرعت رشد آن کاسته می شود.
 kg تا   )PCI( ذغال سنگ  تزریق  بلند،  کوره های  در  حاضر  حال  در 
2۰۰ به ازای هر تن چدن خام مذاب مورد استفاده قرار می گیرد و انتظار 
اندکی  فقط  مقدار  این  عملیاتی،  محدودیت های  به دلیل  که  می رود 
افزایش یابد. عالوه بر این، کارخانه های فوالد در حال بررسی امکانات 
تزریق گازهای دارای نسبت قابل توجهی هیدروژن از طریق دمنده ها و/یا 
در شکم کوره برای کاهش ردپای کربن هستند. گاز برای تزریق "تغییرات 
از  یا مولدهای بزرگ گاز  از گاز طبیعی وارداتی  مرحله ای" ممکن است 
ذغال سنگ داخلی تامین شود و همچنین ذغال سنگ ارزان تر وارداتی را 
نیز می توان برای این کار در نظر گرفت. با افزایش استفاده از گازها در 
این کارخانه ها، واحدهای بر پایه DRI نقش برجسته ای خواهند داشت. 
عالوه بر این، در صورت تحقق اقتصاد هیدروژنی در آینده، این کارخانه ها 
می توانند به سمت تولید DRI بر پایه هیدروژن کشیده شوند. همچنین، 
به دلیل تولید بر پایه سنگ معدنی بکر و ظرفیت زیاد، کارخانه های مسیر 
اکسیژنی همچنان به تولید محصوالت تخت با کیفیت باال ادامه می دهند.

از سال 2۰2۰، استفاده از هیدروژن در صنعت فوالد می توانسته نقش 
فزاینده ای در کاهش انتشار CO2 و همچنین بهبود فرآیندهای موجود 
داشته باشد. انتظار می رود با افزایش استفاده از فرآیندهای بر پایه گاز و 
افزایش منابع انرژی تجدیدپذیر، هزینه هیدروژن کاهش یابد. در شرایط 
کم کربن آتی، می توانیم رشد فوق العاده ای در تقاضا برای هیدروژن را از 
سال 2۰۳۰ پیش بینی کنیم. بنابراین، تولید هیدروژن از سال 2۰۳۰ تا 
2۰۵۰ به سرعت افزایش خواهد یافت و افزودن ظرفیت های جدیدی را با 

استفاده از فرآیندهای احیا بر پایه هیدروژن ممکن می سازد.
کارخانه هایی که از مسیرهای فوالدسازی الکتریکی استفاده می کنند، 
عمدتًا براساس کوره های القایی، گریدهای فوالدی با کیفیت ساخت و ساز 
کشور  سراسر  در  یعنی  دارند،  قرار  بازارها  نزدیکی  در  و  می کنند  تولید 
پخش هستند. بسیاری از این واحدها از DRI تولید شده عمدتًا از طریق 
تهدیدات  افزایش  با  می کنند.  استفاده  ذغال سنگ  پایه  بر  فرآیندهای 
زیست محیطی، این کارخانه ها مجبور خواهند شد از فرآیندهای بر پایه 
تغییر مسیر دهند. در عین حال،  پایه گاز  بر  به فرآیندهای  ذغال سنگ 
انتقال به واحدهای با ظرفیت بیشتر به دالیل اقتصادی منطقی است. گاز 
این واحدهای DRI ممکن است گاز طبیعی وارداتی یا از واحدهای مولد 
گاز ذغال سنگ تامین شود. این واحدها فوالدسازان کوچک مسیرهای 
افزایش  با  آینده  در  که  را  مصرف  بازارهای  نزدیکی  در  واقع  الکتریکی 
مصرف و بازیافت فوالد در کشور، قراضه در آنها در دسترس خواهد بود، 
تامین خواهند کرد. اکنون از کوره های القایی با ظرفیت حداکثر ۵۰ تن 
استفاده می شود. بسته به تقاضای بازارهای مصرف، به ویژه در نزدیکی 
با  الکتریکی  قوس  کوره  پایه  بر  فوالدسازی  واحدهای  بزرگ،  شهرهای 

ظرفیت های بزرگ نیز می توانند احداث شوند.
پیشرفت های گام به گام را می توان از طریق بهبود عملکرد تجهیزات و 
با ارتقاء تجهیزات فرآیند به بهترین تکنولوژی موجود )BAT( که تقاضای 
انرژی مورد نیاز به ازای هر تن خروجی فرآیند را کاهش می دهند به صورت 
تجاری حاصل کرد. صرفه جویی در انرژی حدود 2۰ درصد در هر تن فوالد 
خام را می توان با بهبود کارایی عملیاتی و اتخاذ BAT برای تمام واحدهای 
مسیر تولید BF-BOF، نسبت به میانگین شدت مصرف انرژی جهانی 
کارائی  مرحله ای  تغییرات  آورد.  بدست  حاضر  حال  در  مسیر  این  برای 
باید با تغییر به مسیرهای تولید جایگزین مانند برقی سازی یا سایر موارد 
تغییر سوخت حاصل شود. استفاده از برق برای جایگزینی سوخت های 
از واحدهای فرآیند  تامین گرمای فرآیند در تجهیزات خارج  فسیلی در 
اصلی، به ویژه در پیشگرمکن ها و بویلرها، گزینه دیگری است که در آن 

برقی سازی می تواند تغییر بزرگی ایجاد کند.
برای دستیابی به اهداف زیست محیطی جهانی، انتظار می رود هند 
از فرآیندهای بر پایه ذغال سنگ به فرآیندهای بر پایه گاز تغییر کند. این 
تغییرات در هر دو بخش مورد انتظار است: یعنی تولیدکنندگان فوالد از 
مسیر اکسیژنی و همچنین تولیدکنندگان فوالد از مسیر الکتریکی. این 
امر با کاهش قیمت LNG ناشی از افزایش تعداد بنادر تسهیل می شود، 
بنابراین به گاز کمک می کند تا جای پای بزرگ تری در ترکیب ]گاز مصرفی[  58
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ذغال سنگ  پایه  بر  اسفنجی  آهن  جایگزینی  افزایش  کند.  پیدا  هند 
انتشار  و  نهایی  انرژی  به کاهش مصرف  نیز  پایه گاز  بر   DRI با  )DRI(
CO2 کمک می کند. این تغییر در فرآیندهای فرعی آهن و فوالد به تغییر 
اکوسیستم صنعتی در کشور منتج خواهد شد. با استفاده از بهبودهای 
الزم در فرآیند از جمله حرکت به سمت DRI بر پایه گاز، افزایش مصرف 
CCUS در  تکنولوژی های جدید همانند هدف  پیاده سازی  و  هیدروژن 
مصرف انرژی ویژه و انتشار ویژه CO2 می بایستی محقق شود. شکل 1۰ 
سناریویی از قابلیت کاهش انتشار CO2 برای بخش آهن و فوالد هند را 
نشان می دهد. این سناریو شامل بهبودهای گام به گام که قباًل مورد بحث 
قرار گرفت و در شکل 9 نشان داده شده و بعالوه، بکارگیری HIsarna و 
یک انتقال محافظه کارانه به هیدروژن است. رشد تولید پیش بینی شده 
به معنای افزایش چشمگیر انتشار CO2 از سال 2۰2۰ تا 2۰۵۰ )پایه( 
خواهد بود. اقدامات برنامه ریزی شده برای کاهش انتشار CO2 منتج به 
کاهش ۵۶ درصدی تا سال 2۰۵۰ به سطحی می شود که در آن مجموع 
انتشار تقریبًا 2۰ درصد بیشتر از امروز خواهد بود! سال اوج در حدود 
سال 2۰۴۰ خواهد بود. این مسائل از رشد اساسی پیش بینی شده تولید 
فوالد ناشی می شوند. مطمئنًا سرمایه گذاری های همزمان برای افزایش 

تولید و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای متناقض هستند.
برای اقتصادهای در حال رشد سریع با مسیر حرکت افزایشی انتشار 
تاثیر  اوج  سال  انتخاب  بر  که  کلیدی  متغیرهای  درک  به  نیاز   ،CO2
صفر  سال  انتخاب  برای  مهم  تعیین کننده  عوامل  اندازه  به  می گذارند 
خالص دارد. یک فرمول تحلیلی نشان می دهد که نرخ رشد اقتصادی 
به طور قابل توجهی بر "شکاف تالش" تأثیر می گذارد. برای هند، با توجه 
به نرخ های رشد اقتصادی مورد انتظار برای حداقل دو دهه آینده، رسیدن 

به اوج در سال 2۰۳۰ چالش برانگیز خواهد بود.
 CO2 گرچه هدف گذاری صنعت فوالد و دولت هند بر کاهش انتشار
و همچنین مصرف ویژه انرژی است، اما تحقق آن مستلزم تعهد قوی تر 
پیاده سازی سریع  و  کربن خنثی  و  کم کربن  تکنولوژی های  توسعه  برای 
جاری  فرآیندهای  بهبود  برای   )BAT( موجود  تکنولوژی های  بهترین 
است. پیشرفت های فنی عمده و همچنین ترویج تحقیقات در زمینه تولید 
افزایش  طریق  از  می تواند  و  است  نیاز  مورد  آهن  کربن  کم کربن/بدون 
استفاده از هیدروژن در فرآیند که به تولید و ذخیره سازی هیدروژن مرتبط 
است بدست آید. عالوه بر این، عرضه رو به رشد قراضه روندی قوی در 
قراضه  پایه  بر  فرآیندهای  برای  تقاضا  افزایش  معنای  به  که  است،  هند 

است، که به طور متناظر تقاضا برای برق بدون کربن را افزایش می دهد.

6. نتیجه گیری
سال  برای  آینده  چشم اندازهای  و  هند  فوالد  صنعت  فعلی  وضعیت 
با  رابطه  در   CO2 انتشار کاهش  بر  اصلی  تمرکز  با  آن  از  و پس   2۰۳۰
روندها، اهداف و پیمان های جهانی مورد بررسی قرار گرفت. نویسندگان 

به نتایج زیر رسیدند:
1( هند به عنوان کشوری در حال توسعه، هدف بلند پروازانه ای را برای 

بیش از دو برابر کردن تولید فوالد خود تا MT2۵۰ در سال 2۰۳۰ تعیین 
 )BF( کرده است. سهم قابل توجهی از رشد بر پایه تولید آهن با کوره بلند
و تولید آهن سفنجی )DRI( بر پایه ذغال سنگ، به عبارت دیگر استفاده 
از ذغال سنگ فسیلی به عنوان منبع انرژی اولیه می باشد. این موضوع 

چالش انتشار CO2 را بسیار سخت می کند.
جایگزین  حدی  تا  طبیعی  گاز  که  است  این  مثبت  موضوع  یک   )2
ذغال سنگ در تولید آهن هم در BF و هم در احیای مستقیم خواهد شد. 
انجام این جایگزینی انتشار CO2 را کمتر خواهد نمود، اما فرار احتمالی 

متان باید اکیدا بر طرف شود.
۳( با توجه به این شرایط، بدیهی است که انتشار CO2 به رشد خود 
ادامه خواهد داد و سال اوج انتشار CO2 صنعت فوالد در حال گریز به 
فوالد،  صنعت  و  دولت  برنامه ریزی های  به  توجه  با  است.  دورتری  آینده 

انتظار می رود که نقطه عطف کمی بعد از سال 2۰۳۰ باشد.
۴( سطوح فعلی مصرف انرژی و انتشار CO2 در صنعت فوالد هند 
به دلیل ضعف در مواد خام و انرژی و نیز کاستی های تکنولوژیکی بسیار 
تکنولوژی های  بهترین  از  استفاده  با  است.  جهانی  میانگین  از  باالتر 
موجود در بهسازی کارخانه ها و ساخت وسازهای جدید، کاهش سطوح 
مصرف انرژی و انتشار CO2 تا میزان ۴۰-۳۵ درصد از سطوح کنونی تا 
پایان دهه 2۰2۰ واقع بینانه است. این امر افزایش انتشار CO2 ناشی از 

رشد تولید را کند می نماید، اما آن را متوقف نمی کند.
انتشار CO2، روش های قوی تر  پیشروی در مسیر کاهشی  برای   )۵
سرمایه-گذاری های  از  قابل توجهی  سهم  است.  الزامی  کربن  کاهش 
سبز  برق  و  هیدروژن  با  احیا  براساس  می بایستی  جدید  فوالد  کارخانه 
در تمام عملیات ها، از جمله خود تولید هیدروژن باشد. این راهی برای 
رسیدن به اوج انتشار CO2 و کاهش به سمت فوالدسازی خنثی کربنی 
در  خنثی کربن  تکنولوژی های  به  قوی  تعهد  با  است.  قرن  اواسط  در 
با  مبارزه  در  می تواند  هند  فوالد  صنعت  جدید،  سرمایه گذاری های 

گرمایش هوا موقعیت پیشرو داشته باشد.

شکل 1۰. قابلیت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در  بخش آهن و فوالد هند.
منبع: موسسه انرژی و منابع ]۳1[.
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چکیده
پوشـش روی یکـی از معمـول ترین فرآیندهای آب کاری اسـت، زیـرا با تغییر دادن و کنترل پارامترهای موثر در محلول می توان پوششـی 
بـا خـواص مطلـوب بدسـت آورد. در واقـع درجایـی که مقاومت بـه خوردگی و لحیم پذیری مطرح اسـت، پوشـش آلیاژی قلـع - روی کاربرد 
فراوانـی دارد، زیـرا ایـن پوشـش باعـث بهبـود خـواص مختلـف ماننـد لحیـم پذیـری، انعطـاف پذیـری می شـود. در ایـن تحقیق بـه منظور 
بررسـی رفتـار خوردگی پوشـش ها، آزمایشـهای پالریزاسـیون خطـی و طیف نـگاری امپدانـس الکتروشـیمیایی )) EIS (( در دمای محیط 
انجـام شـدند. پوشـش قلـع – روی بـر روی فـوالد از الکترولیـت اسـیدی در شـرایط عملی مختلف بدسـت آمد. نتایج تسـت خوردگی نشـان 
داد کـه پوشـش آلیـاژی قلـع – روی بـا افزایش یون روی تا مقـدار ) %Zn ۴۷( موجب افزایش مقاومت به خوردگی پوشـش و کاهش دانسـیته 

جریـان خوردگـی پوشـش تـا مقـدار )۰/ ۳۵ ( میکـرو آمپر بر سـانتی متر مربع می شـود.
واژه های کلیدی: 

پوشش قلع، روی، آب کاری، افزایش مقاومت به خوردگی،لحیم پذیری، پوالریزاسیون خطی، امپدانس الکتروشیمیایی . 

واص  وردگی و �به�بود �ن یش م�قاومت �به �ن ا�فزا�
پوشش اده از � یک است�ف تکن� با � یری �فوالد � پذ� یم � لح�

یاژی �قلع - روی  آل�

◄ غالمرضا نوید
 ) ph.d ( خوردگی

و حفاظت کاتودیک 
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مقدمه 
استفاده از علوم و فنون به کار رفته در طراحی و ساخت قطعات صنعتی 
برای نیل به افزایش دوام و کاهش مصرف انرژی و قیمت تمام شده، در 
دنیای پیشرفته امروزی امری اجتناب ناپذیر است و تکنولوژی های بکار 
رفته در پوشش کاری قطعات با یک ماده مقاوم، از با اهمیت ترین روشهای 
بهبود خواص سطحی قطعات به همراه حفظ خواص ذاتی فلز پایه است. 
اهمیت پوشش کاری در این نکته نهفته است که در بسیاری از قطعات 
با ایجاد یک الیه یا چند الیه پوشش مقاوم در سطح، میتوان دوام و کارایی 
قطعات را بهبود بخشید. از جمله این موارد میتوان به بهبود در مقاومت 
به خوردگی، بهبود خواص اصطکاکی و مقاومت سایشی، اصالح هدایت 
بهبود خواص ظاهری شامل  و  پذیری  رنگ  قابلیت  افزایش  الکتریکی، 
رنگ و صافی سطح اشاره کرد در بیشتر محیط ها پوششهای آلیاژی قلع- 
روی با توجه به مقاومت خوردگی باال، قابلیت لحیم کاری و به دلیل اینکه 
کادمیوم بخارات سمی آزاد می کند وگران قیمت بودن کادمیوم، جانشین 

پوششهای کادمیوم شده است. 
فرایند رایج ترسیب با استفاده از محلول اسیدی انجام میگیرد ولی با 
ذکر این نکته که ترکیب و خواص رسوب ریز دانه وتاحدودی براق و روشن 
قلع- روی از یک محلول قلیایی بدست می آید بنابر این در تحقیق حاضر 
گردیده  تهیه  کاری  آب  روش  به  روی  قلع-  آلیاژهای  پایه  بر  پوششهای 
را  آهن  خانواده  عناصر  با  روی  آلیاژی  پوششهای  کلی  طور  به  است. 

می توان با استفاده از حمام های اسیدی و قلیایی آب کاری کرد .
در این پژوهش پوشش های قلع- روی به روش آب کاری تهیه شده 
اند. در ادامه خوردگی پوشش های قلع - روی شامل درصدهای مختلفی 
از یون روی در محیط خورنده ) wt %۳٫۵ cl Na ( به روش پوالریزاسیون 
بررسی  مورد  الکتروشیمیایی  امپدانس  نگاری  وطیف  پتانسیودینامیک 
قرار گرفته شد. هدف نهایی تولید پوششهای قلع - روی دارای مقاومت به 

خوردگی باال می باشد.
روش تحقیق 

زیر الیه مورد استفاده از جنس فوالد ساده کربنی )St۳۷( و آند مورد 
استفاده، فوالد زنگ نزن غیر مصرفی با مساحت موثر )۴( سانتیمتر مربع 
انتخاب شدند. جهت آماده سازی نمونه ها در ابتدا توسط سنباده مش 
آب  با  از شستشو  مکانیکی شدند. پس  آماده سازی  تا )2۰۰۰(   )12۰(
 1۵% NaOH( مقطر، نمونه ها استون شویی شدند. در مرحله بعد با محلول
w/v( چربی زدایی انجام گرفت و پس از شستشوی نهایی با آب مقطردر 
پایان با استفاده از محلول ) 2۰ %( اسید کلریدریک در دمای اتاق به مدت 
)1( دقیقه اسید شویی شدند. برای ایجاد پوششهای آلیاژی قلع- رویبا 
مدل  رکتیفایر  دستگاه  و  سولفاتی  حمام  از  مستقیم  جریان  از  استفاده 
)ZCM- ۷۶1( استفاده شد. ترکیب و حمام آبکاری جهت ایجاد پوشش 
روی قلع در جدول )1( آورده شده است. الزم به ذکر است برای تهیه این 
حمام از مواد شیمیایی آزمایشگاهی با خلوص باال و ساخت شرکت مرک 
) HCl( و )NaOH ( از ) pH ( آلمان استفاده شد همچنین جهت تنطیم
یک موالر توسط دستگاه اندازه گیری) pH( مدل ) PTR ۷9 ( استفاده شد.

آزمایشهای پالریزاسیون خطی و طیف نگاری امپدانس الکتروشیمیایی 
مدل(  EG&G( پتانسیواستات/گالوانواستات  دستگاه  از  استفاده  با 

پتانسیل  محدوده  در   )Ag/AgCl( مرجع  الکترود  کمک  به   )2۷۳A(
)±۶۰۰mV( نسبت به پتانسیل مدار باز مورد ارزیابی قرار گرفتند.

نتایج و بحث 
روی  قلع-  پوششهای  خوردگی  به  مقاومت  که  پارامتری  مهمترین 
دیگر  عبارت  به  یا  و  آن  شیمیایی  ترکیب  میدهد،  قرار  تأثیر  تحت  را 
مقدارترکیب رویموجود در پوشش است. به همین خاطر در این قسمت 
تنها تحت تأثیر ترکیب شیمیایی روی موجود در پوشش رفتار خوردگی آن 

بررسی و تحلیل میشود .
در شکل )1( نمودارهای نایکوئیست پوششهای قلع- روی با ترکیب 
( < wt 11٫۴ %( در محلول   zn  (  > ۶۴٫۵ % wt ( شیمیایی مختلف 
شکل  به  توجه  با  است.  شده  داده  نشان   )wt % NaCl  ۳٫۵( حاوی 
مشاهده میشود نمودارهای نایکوئیست کلیه پوششها به غیر از پوشش 
حاوی )Zn- Sn 11٫۴%( روی که دارای دو حلقه است، به شکل قوس 
نیم دایره فشرده هستند. چنین شکلی می تواند نشان دهنده احتمال 
وجود دو ثابت زمانی در فرکانسهای متوسط و کم در سیستم مورد بررسی 
باشد که با یکدیگر تداخل دارند، هم چنین ممکن است بیانگر رفتار شبه 

خازنی ) CPE ( در سیستم نیز باشد.
پوشش های  فاز  نمودارهای  ترتیب  به  ب،  و  الف   )  2( شکل های  در 

جدول )1( نام و غلظت مواد مورد استفاده

 شکل 1 - نمودارهای نایکوئیست پوششهای قلع-روی در محلول 
) wt % ۳٫۵ Nacl(
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قلع _ روی نشان داده شده است مشاهده می شود که فرم نمودار بود به 
صورت پله ای بوده یک پله در فرکانس های کم و دیگری در فرکانس باال 
و نمودار بود- فاز نیز دارای دو قله است. علت به وجود آمدن این حالت 
را میتوان به فیلم پسیو تشکیل شده بر روی سطح پوشش نسبت داد.این 
الیه سبب افزایش مقاومت پوالریزاسیون پوشش می شود. وجود دو حلقه 

در نمودار نشان دهنده متخلخل بودن الیه پسیو تشکیلی است. 
برای شبیه سازی مدار الکتریکی و برای شبیه سازی واکنش خوردگی 
در فصل مشترک با محلول خورنده، از نرم افزار )z - view ( استفاده شد و 
مدار الکتریکی مربوط به این واکنش در شکل )۳( نشان داده شده است.
منطبق کردن  از  الکتروشیمیایی حاصل  پارامتر های   )2( در جدول 
نمودار امپدانس تئوری مدار الکتریکی معادل بر روی نمودار تجربی با 
استفاده از نرم افزار) Z-View( به صورت خالصه ارائه شده است. با توجه 
به جدول مشاهده می شود که با افزایش محتوای مقدار روی در پوشش ها 
را  رفتار  این  که  دارد  نزولی  رفتار صعودی  پوشش  پالریزاسیون  مقاومت 
می توان به رفتار حفاظت کنندگی روی برای قلع نسبت داد. هم چنین 
پارامتر  این  مقدار  افزایش  می یابد.  افزایش  نیز   )Yo dl(– پارامتر  مقدار 
بدین معنی است که سطح بیشتری از پوشش در فرآیند خوردگی شرکت 
می کند که این پدیده به خاطرافزایش مقدار روی در پوشش است. روی 
نسبت به قلع دارای فعالیت الکتروشیمیایی باالیی است. با افزایش مقدار 

روی در سطح پوشش، سایتهای فعال خوردگی و به تبع آن سطح مؤثر در 
واکنش الکتروشیمیایی خوردگی افزایش می یابد.

بنابراین با توجه به مطالب بررسی شده فوق می توان گفت که افزایش 
مقدار روی در پوشش )قلع- روی( تا یک میزان مشخص سبب افزایش 
و پس از آن باعث کاهش مقاومت به -خوردگی پوشش ) قلع- روی ( در 

محلول )- NaCl ۵/۳ %.wt( می شود.
بررسی رفتار خوردگی پوشش های قلع – روی با استفاده از آزمایش 

پوالریزاسیون تافل 
با  روی   - قلع  پوشش های  پوالریزاسیون  نمودارهای   )۴( شکل  در 
داده  نشان   )NaCl ۵/۳ %wt ( در محلول  روی  از  درصدهای مختلفی 
شده است. در جدول)۳( پاارامترهای الکتروشیمیایی مربوطه، با استفاده 
از روش برون یابی تافل به طور خالصه ارائه شده است. نتایج به دست 
آمده نشان می دهند که با افزایش محتوای پوشش روی پتانسیل خوردگی 

)۳٫۵ wt % Nacl( بد-فاز پوشش های قلع - روی در محلول )شکل 2 - نمودارهاب )الف( بد و )ب 

جدول ) 2 ( پا را مترهای الکتروشیمیایی حاصل از انطباق نمودار امپدانس تئوری مدار الکتریکی معادل بر روی نمودار تجربی

شکل ) ۳ ( مدار الکتریکی معادل پوشش های قلع – روی  
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کاهش یافته و به سمت مقادیر منفی تر میل می کند. این مطلب نشان 
دهنده این است که این رفتارمشابه رفتار خوردگی پوشش روی خالص 
است. افزایش پوشش روی تأثیر قابل مالحظه ای روی پتانسیل خوردگی 
خوردگی  جریان  دانسیته  پارامترهای  روی  آن  تأثیر  میزان  ولی  ندارد. 
افزایش محتوای  با  آنودی که دارای روند نزولی- صعودی  تافل  و شیب 

پوشش روی هستند، قابل توجه است.
نتایج 

1 - با افزایش مقدار روی در پوشش با توجه به اینکه روی نسبت به آهن 
و قلع فعالتر بوده و نقش فدا شوندگی را دارد در نتیجه روی حل شده در 

حالی که قلع حفاظت می شود و دانسیته جریان خوردگی کاهش می یابد.
پوشش  پوالریزاسیون  مقاومت  روی  پوشش  محتوای  افزایش  با   -  2
رفتار  به  می توان  را  رفتار  این  که  دارد  نزولی  صعودی  رفتار  روی  قلع- 

حفاظت کنندگی پوشش روی برای قلع نسبت داد.
۳ - در مقادیر باالتر پوشش روی ) wt %۴۷ > zn .(، زمینه قالب در 

تماس با محیط خورنده پوشش روی بوده که در این حالت بررسی رفتار 
خوردگی پوشش قلع - روی شبیه پوشش روی خالص شده و دانسیته 

جریان خوردگی افزایش می یابد. 

منابع و مراجع 
1- ( T. Rabizadeh, M.R.S., Sh.Khameneh Asl, Investigation of Tin-Zinc alloy properties prepared with pulse and direct 

current electrodeposition. 9th Iranian Seminar on Surface Engineering, 2008.
2- ( Barbosa, L. and I. Carlos, Development of a novel alkaline zinc–iron plating bath containing sorbitol and the chemical, 

physical and morphological characterization of the Zn–Fe films. Surface and Coatings Technology, 2006. 
3- ( Dubent, S., M. Mertens, and M. Saurat, Electrodeposition, characterization and corrosion behaviour of tin–20wt.% 

zinc coatings electroplated from a non-cyanide alkaline bath. Materials Chemistry and Physics, 2010. 
4-( Guaus, E. and J. Torrent-Burgués, Tin–zinc electrodeposition from sulphate–tartrate baths. Journal of Electroanalytical 

Chemistry, 2005. 
5- ( Wang, K., H. Pickering, and K. Weil, EQCM studies of the electrodeposition and corrosion of tin–zinc coatings. 

Electrochimica acta, 2001. 
6- ( Ashiru, O. and J .Shirokoff, Electrodeposition and characterization of tin-zinc alloy coatings. Applied surface science, 

1996. 
7- ( Sziráki, L., et al., Electrochemical behaviour of amorphous electrodeposited chromium coatings. Materials Chemistry 

and Physics, 2012.
8- ( Macdonald, J.R. and E. Barsoukov, Impedance spectroscopy: theory, experiment, and applications. History, 2005. 
9- ( B. E. Conway, J.B., R.E. White, Modern Aspects of Electrochemistry. Kluwer Academic/Plenum Publishers, 1999. 
10- ( Gambina, F., Corrosion Resistance Characterization of Coating Systems Used to Protect Aluminum Alloys Using 

Electrochemical Impedance Spectroscopy and Artificial Neural Networks. 2010, The Ohio State University.
11- ( Surviliene, S., A. Lisowska-Oleksiak, and A. Češuniene, Effect of ZrO< sub> 2</sub> on corrosion behaviour of 

chromium coatings. Corrosion Science, 2008. 

)NaCl ۳٫۵ %Wt -( نمودار پوالریزاسیون پوشش های قلع- روی در محلول )شکل )۴

جدول ۳ ( ( پارامترهای الکتروشیمیایی حاصل از انطباق نمودار پوالریزاسیون
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