
  

  

  و جايگاه ذوب آهن 1400چشم انداز توسعه صنعت فوالد ايران تا سال 

  اصفهان از نظر ميزان و تنوع محصوالت

  3، جالل آقابابا2، مهران قمي1محمد مكملي

  
  

  چكيده

اي وسـيع و همـه    ارائه هرگونه تصويري از نقش و جايگاه آينده صنعت فوالد ايـران نيازمنـد انجـام مطالعـه    
در اختيـار   .باشد والت گذشته، وضع موجود و مقايسه آن با وضعيت كشورهاي ديگر ميجانبه پيرامون تح

  .گيري بهتر از امكانات و فرصتها را به ارمغان خواهد آورد داشتن چنين تصويري، بهره
در اين مقاله با توجه به جايگاه موجود صنعت فوالد ايران و توسعه هاي تعريف شده در آن و با عنايـت بـه   

هاي بلند مدت توسعه كشور، ميزان تقاضاي فوالد كشور و نسبت مصرف محصوالت تخت و طويل  برنامه
در ادامه پيشنهاداتي در زمينه رويكرد توسـعه ظرفيـت توليـد     .مورد بررسي قرار گرفته است 1400در سال 

  .تبيان شده اس 1400آهن اصفهان و جايگاه آن در ميان توليدكنندگان فوالد كشور در سال  ذوب
  

  آهن اصفهان بيني، ذوب توسعه فوالد، محصوالت تخت، محصوالت طويل، پيش: هاي كليدي واژه

  

  مقدمه

بقا و توسعه صنايع و بنگاههاي اقتصادي در دنيا منوط به درك درست آنهـا از شـرايط پيرامـوني خـود در     
. قابلـه بـا تهديدهاسـت   حال و آينده و مهيا كردن خود براي بهره گيري از فرصـتها و آمـاده سـازي بـراي م    

در حال حاضر بسياري از توليـد كننـدگان فـوالد بـا شـناخت      . صنعت فوالد نيز از اين قاعده مستثني نيست
شرايط موجود جهاني اعم از ميزان، تنوع توليد و مصـرف فـوالد در نقـاط مختلـف، شـرايط مـواد اوليـه و        

هاي مصرف، الزامـات زيسـت محيطـي و سـاير     انرژي، تكنولوژي توليد، حمل و نقل،  نيروي انساني، بازار
زيرساختها و همچنين پيش بيني روند آتي اين شرايط و بررسـي سـاير توليدكننـدگان، سياسـتهاي خـود را      

هـاي   در اين تحقيق با بررسي جايگاه فعلي صنعت فوالد ايران و برنامـه . براي توفيق بيشتر تدوين نموده اند
تقاضاي كل و نسبت تقاضاي محصوالت طويل به تخـت بررسـي و    ،1400بلند مدت توسعه كشور تا سال 

  .ظرفيتهاي آينده كشور جهت توسعه صنعت فوالد  خصوصاً ذوب آهن اصفهان بيان شده است

                                                
  و كارشناس ارشد متالورژيآهن اصفهان   ذوب كارشناس بخش چدن معاونت برنامه ريزي و توسعه  -١

 و كارشناس ارشد متالورژيآهن اصفهان   ذوبكارشناس ارشد بخش چدن معاونت برنامه ريزي و توسعه  - 2

  رشناس ارشد متالورژيو كاآهن اصفهان   ذوبكارشناس ارشد بخش فوالد معاونت برنامه ريزي و توسعه  -3



 ...چشم انداز توسعه صنعت فوالد 

  روش تحقيق 

در اين تحقيق نخست چشم انداز موقعيت اقتصـادي و صـنعتي كشـور بـر اسـاس برنامـه اسـتراتژي توسـعه         
آنگاه با عنايـت بـه روابـط موجـود     . امه چهارم توسعه كشور مرور گرديدو برن 1400صنعتي كشور تا سال 

بين توليد ناخالص داخلي، درآمد سرانه، مصرف سرانه فوالد خام و جمعيت كشور، ميزان نياز داخلي بازار 
شناسايي و به كمك الگو هاي مصـرف محصـوالت تخـت و طويـل بـر اسـاس شاخصـهاي         1400در سال 

در نهايـت بـا توجـه بـه     . زار داخلي از محصـوالت فـوق بـه تفكيـك تعيـين گرديـد      توسعه يافتگي، سهم با
ظرفيتهاي موجود و در حال توسعه در صنعت فوالد اعم از دولتي يا  خصوصـي، ظرفيتهـاي آينـده كشـور     
جهت توسعه صنعت فوالد و همچنين جايگاه توسعه ذوب آهن اصفهان در توليد هـر يـك از محصـوالت    

  . فوق بررسي شد

  

  ها افتهي

ميليارد تن ذخاير سنگ آهن در كنار ذخـاير عظـيم انـرژي خصوصـا گـاز طبيعـي  ايـران را بـه          1/2وجود 
ايـران در بـين كشـورهاي    . كشوري با مزيت هاي نسبي فراوان در زمينه صنعت فوالد تبـديل نمـوده اسـت   

 ايـن در . هاني ايستاده اسـت ميليون تن بر سكوي بيستم ج 8/9با توليد  2006توليد كننده فوالد خام در سال 
ميليون تـن فـوالد ، سـومين وارد كننـده بـزرگ فـوالد دنيـا در         9/6حالي است كه ايران با واردات خالص 

مطـابق   .  ]2[و ]1[همين سال است و اين موضوع نشانگر امكان ظرفيت باالي جذب فوالد در كشور است
سعه جايگـاه ايـران از سـومين وارد كننـده بـزرگ      برنامه پيشنهادي توسعه صنعت فوالد در برنامه چهارم تو

  .]3[تبديل شود 1400ميليون تن در سال  4/10دنيا بايد به كشوري با ميزان صادرات 

  .]4[بيني شده براي توليد ورق و مقاطع تا پايان برنامه چهارم است دهنده ظرفيت پيش نشان 2و  1جداول
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  ظرفيت نهائي  ايجاد ظرفيت  ظرفيت اسمي   نوع محصول  واحد توليدي

  2/6  2  2/4  كالف ورق و تسمه  فوالد مباركه

  4/1  7/0  7/0  كالف ورق  فوالد سبا

  1  1  -  ورق عريض  فوالد اكسين خوزستان

  2/1  2/1  -    آهن و فوالد لرستان

  8/0  0  8/0  ورق و اسلب باريك  نورد كاويان

  1/0  1/0  -    فوالد گيالن

  2/0  2/0  -    فوالد پارس

  6/0  0  6/0  كالف ورق و لوله   نورد و لوله اهواز

    0  06/0  ورق  نورد و توليد قطعات 

  56/11  2/5  36/6    مجموع



 انجمن مهندسين متالورژي ايران ساالنه يازدهمين كنگره

  بيني شده براي توليد محصوالت طويل تا پايان برنامه چهارم توسعه ظرفيت پيش

تير آهن و ساير مقاطع و   اصفهان ذوب آهن

  ميلگرد و كالف

2/2  2/1  4/3  

  1/1  0  1/1  تير آهن و ساير مقاطع   گروه ملي صنعتي فوالد 

  2/1  6/0  6/0  ميلگرد و ساير مقاطع  فوالد خراسان

  55/0  0  55/0  ميلگرد و ساير مقاطع  فوالد آذربايجان

  15/0  0  15/0  ميلگرد   فوالد كرمان

  1  8/0  2/0  فوالد آلياژي  رانفوالد آلياژي اي

  4/7  6/2  8/4    مجموع

  

وا�0 ه�ي در 0�ل ��$	� و در د'� ا�0اث در -� ) �	�	�ن ��(��	�   -��٢ول

23�45 

  ظرفيت  نوع محصول  واحد توليدي  ظرفيت   نوع محصول  واحد توليدي

  1/0  ميلگرد و ساير   فوالد اسپيرال  35/0  ساير مقاطع  فوالد كوير

  1/0  ميلگرد  نورد ذوالفقار  6/0  تيرآهن، ريل و ساير   والدنورد آريان ف

  1/0  ميلگرد  فوالد پارس  5/0  ميلگرد  فوالد شاهين بناب

  1/0  ميلگرد  فوالد كرمانشاه  15/0  ميلگرد  فوالد شاهرود

  065/0  ساير مقاطع  نورد هوتخشان  24/0  تير آهن و ساير   فوالد ناب تبريز

  515/4    موعمج  12/0  ميلگرد  نورد فوالد يزد

واحدهاي در حال احداث مقاطع نوردي در بخش   12/0  ميلگرد  نورد فوالد قزوين

  خصوصي

  2/1  تيرآهن  پارسيان فلز البرز  1/0  ساير مقاطع  فوالد نطنز

  12/0  ميلگرد و ساير   نورد گرم سمنان  13/0  ساير مقاطع  آونگان اراك

  9/0  تيرآهنكالف و   نورد فوالد يزد  1/0    ميلگرد  فوالد تاكستان

  1/0  ميلگرد  نورد مازندران  5/0  ميلگرد  فوالد البرز تاكستان

  1/0  ميلگرد  فوالد ياران زاگرس  2/0  ساير مقاطع  فوالد اصفهان

  3/0  ساير مقاطع  آريا نورد امير  4/0    ساير مقاطع  ذوب آهن اردبيل

  67/0  ساير مقاطع  فوالد سروش ري  05/0    ساير مقاطع  نورد نوشهر

  15/0  ساير مقاطع  لوله و پروفيل زنجان  03/0    ساير مقاطع  هنورد كاو

  3/0  ساير مقاطع  نورد پويا  04/0    ساير مقاطع  نورد حديد طوس

  075/0  ميلگرد  پوالد نورد  3/0    ساير مقاطع  فوالد سيادان

  915/3    مجموع  12/0  ميلگرد  فوالد سمنان
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فـوالد  . باشـد   ميليون تـن محصـوالت ميـاني مـي     4/6طرح به ظرفيت   8طرح هاي جديد استاني نيز  شامل 

قائنات، ميانه، شادگان، نيريز، سبزوار، بافق و بافت هر يك به ظرفيت هشتصد هزار تن بيلت و فـوالد سـپيد   
  . دشت با ظرفيت هشتصد هزار تن اسلب پيش بيني شده است

  

  1400چشم انداز مطلوب اقتصاد و صنعت ايران تا سال 

صنعتي در راستاي افزايش رفاه اجتماعي فرض شده است كه درآمد سرانه ايـران در   بر اساس گزينه توسعه

همچنين فـرض  . افزايش يابد 1400دالر در سال  5500به  1380دالر در سال  1810يك افق بيست ساله از 

شده است كه رشد اقتصادي الزم براي تحقق درآمد سرانه مورد نظر، مبتني بر گزينه توسعه صنعت رقابت 

تحقق روند درآمد سرانه فوق نيازمنـد چهـار برابـر شـدن توليـد ناخـالص داخلـي، رشـد توليـد          . پذير باشد

درصدي ارزش افـزوده صـنعت در توليـد ناخـالص داخلـي  در       25درصد و سهم  8ناخالص داخلي ساالنه 

لـي بايـد   مطابق برنامه چهارم توسعه سهم بخش صنعت و معدن در توليد ناخالص داخ. ]5[است 1400سال 

  .]6[نائل شود 88درصد در سال  2/16به  83درصد در سال  14از 

. مقايسه مصرف سرانه فوالد خام و درآمد سرانه برخـي از كشـورها ي جهـان را نشـان مـي دهـد        3جدول 

 مصرف سرانه فوالد شاخصي تاثير پذير از شرايط اجتماعي و اقتصادي جهان بوده و رشد آن نشـان دهنـده  

بررسي ومقايسه ارقام مصرف سرانه و درآمد سرانه نشـان مـي دهـد كـه      ]7[. اقتصادي استرشد و توسعه 

اخلي آنها رابطه مستقيم داشته و با دبا رشد اقتصادي كشورها و افزايش توليد ناخالص  فوالد مصرف سرانه

توليـد   در برخـي كشـورها ميـزان ايـن تقاضـا سـريعتر از      . افزايش توليد ناخالص داخلي، افـزايش مـي يابـد   

  . ]8[و ]1[ناخالص داخلي و در برخي ديگر با نسبت كمتري رشد مي يابد

4ف 'ا+% ��;د 5�م و در:�� 'ا+% �25 از آ�7ره� ي �(�ن  - ��٣ول� %=��!�

 ?٢٠٠در '�ل 

  پائين متوسط درآمد  باال متوسط درآمد  باال  درآمد  خيلي باالدرآمد

ــد  نام كشور  درآمـ

ســـــرانه 
(US$) 

مصــرف 

 ســـــرانه

  فوالد 

ــد  نام كشور  درآمـ

ســـــرانه 
(US$) 

مصــرف 

 ســـــرانه

 فوالد 

نـــــــــام 

  كشور

ــد  درآمـ

ســـــرانه 
(US$) 

مصــرف 

 ســـــرانه

  فوالد 

ــد  نام كشور  درآمـ

ســـــرانه 
(US$) 

مصــرف 

 ســـــرانه

  فوالد 

  269  1740  چين  278  4960  مالزي  565  17530  اسلوني  648  38980  ژاپن

  132  1380  وريهس  285  4710  تركيه  305  11770  عربستان   558  32600  كانادا

  50  1350  گرجستان  263  4460  روسيه  345  7950  اسلواكي  569  30010  ايتاليا



 انجمن مهندسين متالورژي ايران ساالنه يازدهمين كنگره

  38  720  هند  244  2770  ايران  247  7110  لهستان  606  27670  نگك هنگ

  21  690  پاكستان  143  2500  اردن  174  5870  شيلي  511  25360  اسپانيا

  102  1176  ميانگين  243  3880  ميانگين  327  10046  ميانگين  578  30924  ميانگين

و در آمد سـرانه متوسـط جهـاني    كيلوگرم  189برابر  2005متوسط مصرف سرانه فوالد خام جهان در سال 

با توجه به ضـرورت اجتنـاب ناپـذير رونـد توسـعه اقتصـاد جهـان بـه نظـر          . دالر است 6987در همين سال 

توسط به باال ادامه يابـد بـه طوريكـه از    هاي پائين و مدرآمدتي سلسله مراتب رشد از آي ها دههدر  رسد مي

  . نتيجه متوسط مصرف سرانه جهان افزايش يابدرپائين كاسته شده و د درآمدراي اتعداد كشورهاي د

  

  1400در سال  ي مصرفي ايرانفوالدمحصوالت تنوع مصرف و بيني ميزان  پيش

ميزان تقاضا و سرانه مصـرف  بيني  هاي سناريوي مرجح شركت ملي فوالد جهت پيش نشانگر داده  4جدول

اين جدول به روش اقتصاد سنجي و بر اساس متغيير . است 1400انواع محصوالت فوالدي در ايران تا سال 

ارزش افـزوده بخـش صـنعت و معـدن و     ناخـالص داخلـي،   توليـد  هاي تعيين كننده ميزان تقاضـا همچـون   

و ميـزان سـرمايه گـذاري در بخـش     زمـان  ، قيمت محصوالت فـوالدي ، زيرگروههاي مربوط به اين بخش

 مطابق اين سناريو متوسـط رشـد سـاالنه ارزش افـزوده سـرانه گـروه      . صورت پذيرفته استصنعت و معدن 

درصـد و نـرخ    27/3آب و گـاز برابـر   /بـرق /معدن/درصد و صنعت72/2سال برابر  20صنايع و معادن طي 

  .]9[درصد فرض شده است 47/1معادل رشد جمعيت 

  :يوي مذكور توجه به نكته زير ضروري استبررسي سنار در

رشد تقاضاي فوالد در كشور سريعتر از سناريوي طراحي شده پيشرفت كرده مطابق آمار منتشر شده ميزان 

ايـن تغييـرات در   .را رقـم خواهـد زد   1400است و حفظ اين روند رشد ميزان تقاضاي بيشـتري را در سـال   

تغيير اين سناريو جهت انطباق با مصرف واقعي كشور در سالهاي اخير منجر .نشان داده شده است 1نمودار 

اي بالغ  ميليون تن محصوالت فوالدي و مصرف سرانه 4/71به پيشنهاد يك سناريوي جديد با تقاضاي كل 

تحقق اين ميزان مصرف سرانه ايـران را در رديـف اول و در   . ]9[گردد  مي  1400كيلوگرم در سال  827بر 

بينـي شـده    با توجه به اينكه ميزان درآمـد سـرانه پـيش   . قرار مي دهد 3كشورهاي توسعه يافته جدول صدر 

علـت   در مجمـوع . رسد دالر است، تحقق اين سناريو بعيد به نظر مي 5500برابر  1400براي كشور در سال 

بـه تبـع آن    افزايش تقاضا، احتماال ناشي از شرايط خاص اقتصادي كشور خصوصا افـزايش قيمـت نفـت و   

 .باشد هاي عمراني و نهايتا افزايش مصرف فوالد به صورت موقتي مي افزايش بودجه
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آ� ��2 ��;د -  @��ول� A��ر��ي �B' 

  سال

  

تقاضاي   تنوع محصوالت

  كل

جمعيت 

  )ميليون نفر(

تقاضاي 

  محصوالت تخت  محصوالت طويل  )كيلوگرم(سرانه

1384  8/6  8/6  6/13  6/68  198  

1385  3/7  3/7  6/14  55/69  210  

1386  65/7  65/7  3/15  53/70  217  

1387  2/8  2/8  4/16  52/71  229  

1388  95/8  95/8  9/17  52/72  247  

1389  45/9  45/9  9/18  46/73  257  

1390  1/9  1/11  2/20  42/74  271  

1391  8/9  12  8/21  38/75  281  

1392  6/10  9/12  5/23  37/76  307  

1393  2/11  8/13  25  36/77  323  

1394  1/12  8/14  9/26  36/78  343  

1395  7/11  5/17  2/29  38/79  368  

1396  4/12  5/18  9/30  41/80  384  

1397  3/13  9/19  2/33  46/81  407  

1398  5/14  8/21  3/36  52/82  440  

1399  4/15  2/23  6/38  95/83  462  

1400  6/16  25  6/41  68/84  488  
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نين توزيع نـوع  چهم. داردناخالص داخلي  درآمدميزان مصرف فوالد بستگي به وضعيت اقتصادي و ميزان 

بررسي رونـد توسـعه كشـورهاي     .مصرف نيز به ميزان توسعه يافتگي و صنعتي شدن كشور ها بستگي دارد

ه، عمده مصـرف محصـوالت نهـائي در بخـش سـاختمان و      صنعتي نشان مي دهد كه در مراحل اوليه توسع

بـا  .صـورت مـي گيـرد    . . . ايجاد زير ساختهاي اقتصادي نظير ايجاد شبكه هاي آب، گاز، برق، راه آهن و 

پيشرفت مراحل توسعه و صنعتي شدن از مصرف محصوالت طويل كاسته و به سـهم مصـرف محصـوالت    

شود، افـزايش   همانطور كه مالحظه مي.  ]9[نيز مشهود است 2اين موضوع در نمودار. شود تخت اضافه مي

  . درآمد سرانه رابطه مستقيم با ميزان مصرف محصوالت تخت دارد

  

  

  

  

  

  

  

 �K	Jات در:�� 'ا+% �� �	Iان �4ف �4H;ت F� -�C٢دار

در .  ]1[باشــد مـي  60بــه  40در حـال حاضـر نســبت مصـرف محصــوالت طويـل بــه تخـت جهــان معـادل       

اي توسعه يافته اين نسبت ثابت مانده و در صورت عدم جايگزيني محصوالت يا مواد جديد تغييـر  كشوره

بينـي شـده در كشـور آمريكـا بـه       نسبت محصوالت طويل به تخت پيش 5در جدول. چنداني نخواهد كرد

ن شود مطـابق پـيش بينـي هـا ايـ      همانطور كه مالحظه مي. عنوان يك كشور توسعه يافته صنعتي آمده است

  .  ]10[بدون تغيير باقي مانده است 2020تا سال  2001نسبت از سال 

  


	�  -?��ول �F %� E�� +=L� �4H;ت  �M� �	� ��� در آ�7ر :�

  )ميليون تن(محصوالت تخت  )ميليون تن(محصوال طويل  )ميليون تن(ميزان توليد   )ميليون تن(ميزان تقاضا   سال

2001  130  100  45 )45(%  55 )55(%  

2020  210  160  70 )44(%  90 )56(%  
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نياز كشورهاي در حال توسعه به امور زيربنائي و فعاليت هاي صنعتي در آينـده بسـيار بيشـتر از كشـورهاي     

بـه   53داراي نسبت  70نسبت مصرف محصوالت طويل به تخت در ايران در دهه . توسعه يافته خواهد بود 

  .]9[بوده است 47

تغييـر الگـوي سـاخت مسـكن ورونـد توسـعه       ، و تخـت  طويلصرف محصوالت با توجه به روند گذشته م

يكسـان  ، و تخـت در برنامـه چهـارم    طويـل نسبت مصرف محصوالت ، اقتصادي و صنعتي كشور در آينده

اين نسبت با در نظر گرفتن رشد تقاضاي بخـش مسـكن بـا توجـه بـه نيـاز       . باشد مي) 50و تخت 50 طويل(

ازطرف ديگر نياز جمعيـت جـوان در شـرف تشـكيل خـانواده كشـور بـه         نوسازي ساختمانها از يكطرف و

 درصـد بـه    45محصوالت طويل به تخت برابر در برنامه پنجم نسبت . مسكن در آينده منظور گرديده است

 60بـه   40نسـبت عـددي    . ]3[درصد پيش بيني شده اسـت   60 به 40نسبت با درصد و در برنامه ششم   55

دالر ايـران را در شـرايط    5500تحقق درآمد سرانه . باشد مي 1400آمد  سرانه در سال در تطابق با ميزان در

در ايـن سـال   .  ]8[دالر قـرار مـي دهـد    5120با درآمد سـرانه متوسـط    2001اقتصادي متوسط دنيا در سال 

  .  ]9[درصد بوده است  60به  40نسبت متوسط مصرف محصوالت طويل به تخت در دنيا برابر 

  
  گيري تيجهو ن  بحث

نسبت به محصوالت تخت و طويل بـر اسـاس    1400با بررسي تقاضاي پيش بيني شده بازار داخلي در سال 

مي توان دريافت كه در اين سال نياز بازار داخل به محصـوالت طويـل و    4اعداد و ارقام مندرج در جدول

موع ظرفيـت هـاي موجـود،    اين در حالي است كه مج. ميليون تن در سال است 25و  6/16تخت به ترتيب 

جهـت توليـد محصـوالت     2و  1هـاي جـداول   در حال احداث و برنامه ريزي شده در كشور بر اسـاس داده 

ايـن بـدان معناسـت كـه از لحـاظ      .ميليون تـن در سـال اسـت    56/11و  83/15طويل و تخت به ترتيب برابر 

موجود، در حـال احـداث و برنامـه    كمي،ميزان تناژ مورد نياز محصوالت طويل تقريبا با ظرفيت واحدهاي 

ريزي شده برابري مي كند در حالي كه خالء زيادي ميان تقاضاي بازار داخلـي و ظرفيـت مـورد بحـث در     

در ايـن ميـان شـركت ذوب آهـن اصـفهان بـه عنـوان اولـين و         . گردد بخش محصوالت تخت مشاهده مي

ايـران الزم اسـت مـوارد ذيـل را در     بزرگترين توليد كننده فوالدهاي سـاختماني و محصـوالت طويـل در    

  :برنامه توسعه آتي خود مد نظر قرار دهد
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مطالعات دقيقي در مورد ميزان عرضه و تقاضاي انواع مختلف محصوالت طويل در بازار داخل به عمل -1

معطـوف   دآورده و تمركز توسعه خود را عمدتا به توليدات مقاطعي كه ظرفيـت هـاي عرضـه خـالي دارنـ     

  .نمايد

، بـا مطالعـه دقيـق وضـعيت بـازار جهـاني       1400ميليون تن صادرات در سال  7/10عنايت به پيش بيني  با-2

  .نسبت به توسعه ظرفيت موجود اقدام نمايد

  .توليد محصوالت تخت را در دست مطالعه قرار دهد-3
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  و قدردانير تشك

نويسندگان اين مقاله مراتب قدرداني و سپاس خود را ازجناب آقاي مهندس داريوش آذري مدير ارشد محترم مهندسي  

  .دارند مطالعات را فراهم نمودند ، اعالم مياين كارخانه كه با حمايتهاي بيدريغ خود امكان 
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Performing of any prospective achievements through the Iranian future of steel industry requires 
a comprehensive study on previous history , current conditions and also an accurate comparison 
of all above mentioned points with the situation of other countries. 
Preparing such valuable information will lead us through  better utilization of our potentials and 
opportunities . 
In this article, regarding to current circumstances of Iranian steel industries and  its relevant 
defined developments as well as its long term expansion programs, the amount of steel 
consumption and the ratio between long and flat steel products have been reviewed. 
Finally, some recommendations on expansion strategies of Esfahan steel company and its status 
among other international producers has been presented. 
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