
بر، به شدت از تغییرر یریر رت         صنعت فوالد به عنوان صنعتی انرژی     

های دولت در خصوص کاهش یارانه انرژی، ترثیریرر       انرژی و سیاست 

با افزایش نزدیک بره سره         8931پذیرد. به عنوان مثال، در سال    می

اسفنریری    برابری یی ت گاز صنایع، هزینه انرژی تولیدکنندگان آهن  

با افزایش یابل توجهی مواجه شد؛ و شوربختانه به دلیرل نرداشرترن             

سیاستی مشخص و منسیم، با وجود افزایش هزینه ناشی از افزایش       

های انرژی، ه چنان با یی ت سابق محصول خود را به فروش           هزینه

 رسانده و ت امی پیامد آن را با کاهش سود تح ل کردند.  

شویم که  از سوی دیگر با رصد کردن تحوالت صنعت برق متوجه می    

ای نرزدیرک      کم سودآور( در آینرده    افزایش یی ت برق صنایع )دست   

است و به زودی شاهد افزایرش دردود سره بررابرری          بسیار محت ل   

یی ت برق )برای پوشش هزینه تبدیل انرژی گاز به برق و هرزیرنره         

ترانزیت برق( خواهیم بود. افزایش دوباره یی ت گاز نیز برای درکت       

 آورد؟ افزایش قیمت انرژی چه بر سر تولیدکنندگان آهن اسفنجی می

ها دور از     در مسیر آزادسازی یی ت گاز تا یی ت خوراک پتروشی ی   

 انتظار نیست. 

گزارش داضر در پی آن است که پیامدهرای افرزایرش ادرتر رالری            

  های مخترلرز زنریریرره        های انرژی را بر صنعت فوالد و دلقه   دامل

ها آمادگی الزم برای رویارویی برا    تولید فوالد واکاوی ن اید تا شرکت     

 های انرژی را داشته باشند.  شرایط برآمده از افزایش یی ت دامل

 

 مصرف انرژی در تولید فوالد چقدر است؟
شود، برای تولید یرک   دیده می 8 طور که در بخش نخست شکل    ه ان

شود که ع رده آن     کیلووات ساعت برق مصرف می 1۷۸ تن فوالد خام  

اسفنیی به فوالد خام اسرت. الزم بره یرادآوری             در مردله تبدیل آهن   

است که مصرف برق موردنیاز برای تولید یک تن فوالد، از ج ع سراده      

آید و با تروجره بره       دست ن ی   مقادیر مصرف برق در مرادل مختلز به      

 شود؟ . برای تولید یک تن فوالد چقدر برق، آب و گاز مصرف می1شکل 

 1911مرداد 
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 آب گاز برق



ضرایب تبدیل هر یک از مرادل در زنیریرره      

 تولید فوالد محاسبه شده است.  

بیشترین مصرف گاز در وادردهرای ترولریرد           

اسفنیی است، به نحوی که نزدیرک بره           آهن

درصد گاز مصرفی برای تولیرد فروالد در       1۸ 

شود )بخش دوم شکل       این مردله مصرف می   

اسفنیری    رو، تولیدکنندگان آهن  (. از ه ین  8 

از افزایش سه برابری ییر رت گراز در سرال             

بیشترین تثییر را پذیرفتند و برا ایرن          8931 

ها هیچ ترغریریرری         وجود یی ت محصول آن   

شرود،    طور که در شکل دیده مری   نکرد. ه ان  

 08۸ برای تولید هر تن فوالد خام برالرب برر             

 شود.   مترمکعب گاز مصرف می

لیرترر آ       03۸۸ تولید یک تن فوالد بالب بر    

(. نیر ری      8 کند )بخش آخر شکل  مصرف می 

از این آ  در مردله ترولریرد فروالد خرام و               

درصد آن نیرز در هرر یرک از          52 نزدیک به  

اسرفرنریری       مرادل تولید کنسانترره و آهرن      

 شود.   مصرف می

 

هزینه انرژی و سوددهی در زنجیر      
 ارزش فوالد 

ترن    9 تولید یرک ترن فروالد نرزدیرک بره              

خواهد. با توجره بره ایرن کره              آهن می   سنگ

درصد   ۷ ، با یی ت   8931 آهن در سال   سنگ

ش ش فوالد خوزستان معاملره شرده اسرت،         

آهن )مواد اولیه( تولید یک ترن          هزینه سنگ 

شرود    هرزار ترومران مری        193 فوالد بالب بر    

آهن طی چهار مرردلره در          (. سنگ  5 )شکل  

اسفنریری و      واددهای کنسانتره، گندله، آهن   

شرود. هرزیرنره         ذو  به فوالد خام تبدیل می     

فرآوری شامل مواد مصرفی و هزینه نریرروی       

انسانی طی این چهار مردله زنییره ترولریرد        

هزار تومان است. هزینره     89۸8 فوالد بالب بر    

هرای    هرای مرالری شررکرت         تبدیل از صورت  

گهر و فروالد      گهر، توسعه آهن و فوالد گل       گل

 هرمزگان استخراج شده است.  

هزینه انرژی نیز متناسب با مصررف انررژی و           

)شکل    8931 های انرژی در سال       یی ت دامل 

( محاسبه شده است. در دال داضر هزیرنره       9 

درصد یی ت فوالد خام است    ۷ انرژی ک تر از  

تر است. بره ایرن       که از نرم جهانی بسیار پایین     

ترتیب، با توجه به میانگین یریر رت شر رش            

، سود ترولریرد     8931 فوالد خوزستان در سال    

هر تن فوالد در کل زنییره اندکری بریرش از           

 شود.   هزار تومان می 8۱81 

سهم هزینه انرژی در زنییره فوالد با توجره        

کند. شکل    به مصرف متفاوت انرژی فرق می   

سهم انرژی و سود هرر یرک از مررادرل              0

طور که  دهد. ه ان   زنییره فوالد را نشان می    

بینیم، سهم هزینره انررژی در ترولریرد              می

هرا اسرت.      اسفنیی باالتر از سایر دلقه      آهن

علت آن سهم براالی مصررف گراز در ایرن             

مردله و افزایش سه برابری ییر رت آن در          

 است.  8931سال 

 

هلای انلرژی      با افزایش قیمت حاملل    
 کند؟  سود فوالد چه تغییری می

سناریوهای مختلفی برای افزایش یریر رت         

های انرژی مررررا اسرت، از درذف             دامل

هرای چرنرد       کامل یارانه انرژی تا افرزایرش       

برابری. ویوع سناریوی دذف یارانه بسریرار         

بعید است. در ادامه سنراریروی مرحرتر رل            

 های انرژی آمده است.  افزایش یی ت دامل

    .هزینه تبدیرل گراز بره بررق در           برق

ها )بدون لحاظ کردن یریر رت           نیروگاه

تومران بره ازای       92۸سوخت(  بالب بر  

هرای    هر کیلووات ساعت است و برنامه    

 شد  فوالد چقدر است؟  . سهم انرژی در قیمت تما  شکل 

  191های انرژی در سال  . قیمت حامل9شکل 
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گاز
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صنعت برق داکی از ادت ال افرزایرش       

بر برای پوشش   یی ت برق صنایع انرژی   

 این هزینه است. 

    .در دال داضر یریر رت خروراک        گاز

سنت دالر به ازای  ۷پتروشی ی بالب بر    

هر مترمکعب است. از آنیا که گراز در         

 . و  یت مصرف انرژی و سوددهی در زنجیر  ارزش فوالد چ ونه است؟ شکل 

 شود؟  های انرژی زنجیر  فوالد افزود  می . در سناریوی م  مل چقدر به هزینه شکل 

بر به عنوان مواد اولیره در         صنایع انرژی 

شود، گررایرش شررکرت       نظر گرفته می 

ملی گاز به افزایش یی ت گاز تا یی ت        

خوراک پتروشی ی است. در سناریروی      

محت ل یی ت گاز ک تر از نریر ری از          

 ۱۸۸یی ت خوراک پرترروشریر ری و           

تومان به ازای هر مترمکعرب در نرظرر        

 گرفته شده است. 

    .یی ت آ  متثیر از دسترسری بره       آب

آبی مثرل     منابع آبی است. در کشور کم 

ایران یی ت هر مترمکعب آ  شیریرن       

دالر به ازای هر مترمکعب نریرز     5/2تا  

شود. یی ت آ  در سنراریروی        ت ام می 

 983۸۸محت ل معادل ه ین یی ت و     

تومان به ازای هر متر مکعب در نرظرر           

 گرفته شده است. 

 5در این سناریو که یی ت آ  و گاز ددود       

هزیرنره       شود، برابر می 9برابر و برق نزدیک    

هرزار    ۱۷۷انرژی تولید هر ترن فروالد بره           

هزار   0۸۷( و ددود 2رسد )شکل  تومان می 

 شود. تومان از سود هر تن فوالد  کاسته می

  

آیا همه زنجیر  فوالد به یک انلداز       
از این افزایش هزینه انرژی م لثرلر        

 شوند؟  می
بدیهی است که پاسخ منفی است و مریرزان          

های زنییره فروالد بره     تثییر هر یک از دلقه    

میزان مصرف انرژی و سبد انرژی مصررفری         

طرور کره در       گاز یا برق بستگی دارد. ه ان    

شود، بیشتریرن    دیده می   2بخش دوم شکل    

هرای   افزایش هزینه یی ت انرژی در کارخانه  

دهد. علت ایرن امرر       تولید فوالد خام رخ می 

مصرف باالی برق در این مردله اسرت کره          

بررابرر     9در سناریوی محتر رل بریرش از           

شود. اما با توجه به سهم هزینره انررژی          می

در یی ت ت ام شرده هرر ترن مرحرصرول،              

سرفرنریری رخ          بیشترین افزایش در آهرن    

درصد به یی رت تر رام         3دهد و ددود      می

 شود.   اسفنیی افزوده می شده آهن
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 چه باید کرد؟
گرذاری مرنراسرب        مذاکره و البی برای یی ت    

پیشتر با افزایش یی ت گاز در      اسفنیی.    آهن

، که بیرشرترریرن ترثیریرر را برر            8931 سال  

اسفنیی داشتره اسرت،     های تولید آهن    هزینه

اسفنیی بره یریر رت سرابرق            ه چنان آهن 

هرای آن بره       فروخته شده اسرت و هرزیرنره        

تولیدکنندگان فوالد منرترقرل نشرده اسرت.          

بنابراین الزم است کره ترولریردکرنرنردگران             

اسفنیی برای دفظ توازن سوددهری در         آهن

زنییره فوالد ت هیدات الزم را برای افرزایرش    

اسفنیی متنراسرب برا افرزایرش           یی ت آهن 

 ه باشد.های انرژی در نظر داشت یی ت دامل

مدیریت مصررف   سازی مصرف انرژی.       بهینه

هایری    کارها و اجرای پروژه     انرژی و اتخاذ راه   

که به کاهش مصرف انرژی به ازای هر وادد    

سرزایری     شود، از اه یت بره      تولید منیر می  

هایی چون    برخوردار است. برای مثال، پروژه   

 بازچرخانی آ  باید در اولویت یرار بگیرد. 

اولررویررت دادن برره پررروژه ذو  و نررورد.           

گذاری محصوالت مریرانری،        های یی ت   سیاست

ارزش افزوده صنعت فوالد را به انتهای زنیریرره      

دهد. بنابراین دور از انتظار نیسرت کره       سوق می 

دسرت    بخشی از هزینه افزایش انرژی به پایریرن   

تروان    تح یل شود. با تک ریرل زنریریرره مری             

هرای    اط ینان داشت که با افزایش یی ت دامل     

انرژی، آهن اسفنیی محل پرداخت یرارانره بره          

   فوالد نخواهد شد.  

ریزی  ها و برنامه این مستند در شرکت مشاوره مدیریت آریانا و با ه کاری مدیریت سیستم

 گهر تهیه شده است. شرکت توسعه آهن و فوالد گل

 آید؟  با حذف یارانه انرژی چه بر سر  ن ت فوالد می
سنت در هر کیلووات ساعرت     ۷با دذف کامل یارانه انرژی و رسیدن یی ت برق به   

سنت به ازای هر مترمکعب، هزینه انرژی تولید هر تن فوالد بریرش از      85و گاز به    

(. در صورت دذف یارانه انرژی، سود صرنرعرت فروالد             ۱شود )شکل    شش برابر می  

گذاری ادداث واددهای فوالدی نیرز     های سرمایه شود که هزینه چنان نحیز می    آن

گردد. پرسش کلیدی این است که چرا با دذف یارانه انرژی صنعرت فروالد        باز ن ی 

شود اما سایر کشورها ه چنان صنعت فوالدشان ایترصرادی         کشور غیرایتصادی می  

 است؟ دالیل این امر را باید در موارد زیر باید جستیو کرد.  

 گذاری ناکافی صنعت فوالد ایران در ترولریرد فروالدهرای خراص و برا                     سرمایه

 افزوده باال.    ارزش

         استفاده از انرژی بسیار گران برق در تولید فوالد در مقایسه برا مصررف گراز و

سرنرتری      85سنگ در سایر کشورها. ارزش درارتی یک متر مکعب گراز           زغال

شود. اسرترفراده از       سنت ت ام می ۷۸کیلووات ساعت برق است که  8۸معادل  

یی ت در ذو  هزینه انرژی را بیش از پنیاه درصد بیشتر از سرایرر               برق گران 

 کند.   کشورها می

       هرای مرکررر و پررداخرت           جان ایی نامناسب واددهای تولید فوالد و جابیایی

های هنگفت برای د ل محصوالت میانی زنییره. برای تولید یرک ترن             هزینه

شود که هزینه تربردیرل را       تن محصوالت میانی جابیا می 2فوالد گاه بیش از  

 برد. باال می

 شود؟  های تولید فوالد افزود  می . با حذف یارانه انرژی چقدر به هزینه شکل 

مواد اولیه ا  ی 
 91

 91

 91

 91

ت دیل 
19 1

19 1

19 1

19 1

انرژی 
   

   

1  

1 9 

        سود 
1 1 

1 11

1  

9 9

 191سال 

سناریوی م  مل

سناریوی اول

سناریوی دو 

مواد اولیه ا  ی 
 91

 91

 91

 91

ت دیل 
19 1

19 1

19 1

19 1

انرژی 
   

   

1  

1 9 

        سود 
1 1 

1 11

1  

9 9

 191سال 

سناریوی م  مل

سناریوی اول

سناریوی دو 

واحد ا داد، هزارتومان به ازای هر تن است


