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 رواییت از بیم و امید
 های استراتژیک معدنکاری و فوالدسازی ایران مروری بر چالش

 0011بهمن 



کاری و  نیم قرن انباشت تجربه معدن

صنعت فوالد کشور از اوایل فوالدسازی. 

آهن   با تاسیس شرکت ذوب 0531دهه 

اصفهان، شرکت ملی صنایع فوالد اینران 

)با دو واحد فنوالد ونوزسن نان و فنوالد 

آه  مرکنی   بندرعباس( و شرکت سنگ

ایران )بافق( با ماموریت تامین  ونورا  

واحدها  فوالدساز ، شنلنل فنرفنت و 

امروز پس از فذشت نیم قرن از عمر ای  

صنعت، مییان تولیند فنوالد واحندهنا  

به بیش از  0511فعال در کشور در سال 

 میلیون ت  رسیده است. 51

آمار انجم  جهانی فوالد حلناینت از آن 

دارد که ایران با ای  مییان تولید، سهمی 

درصد از کل تولید فنوالد  0/3نیدیک به 

جهان را در او یار داش ه و کشورمان در 

کشور برتر جهنان در تنولنیند  01میان 

 فوالد وام قرار فرف ه است. 

رشد پرشتاب صنعت فوالد باا وواود  

  31با وجود قدمنت  رمق.    اقتصاد ملی کم 

ساله، بخش قابل توجهی از رشد پرشن ناب  

صنعت فوالد، در دو دهنه اونینر صنور   

نشنان    0طور که شلنل    فرف ه است. همان 

دهد، تولید فوالد وام، در منانای نه بنا    می 

%  1به طور میانگین  سناالننه    0531سال  

  51/5میلیون تن  بنه    1/1رشد کرده و از  

رسنینده اسنت.    0511میلیون ت  در سال  

ها  زنجیره نیی همپا با بخنش    سایر ق مت 

تولید فوالد وام توسعه ینافن نه و تنولنیند  

اسفنجی، فندله، کن ان ره و کلووه بنا    آه  

% رشدِ ساالنه، به تنرتنینه بنه  01میانگی   

میلیون ت     011و حدود    61/4،  61،  50/1

درصند     01تنا    1رسیده است. رشدها   

ها  اویر، در حنالنی    زنجیره فوالد در سال 

محاق شده که میانگی  رشند اقن نیناد   

  1/1، تننهنا منعنادل  0511کشور در دهه  

 درصد )نیدیک به صفر( بوده است.  

ها  فیییلی صنننعنت  توسعه زیرساوت

شنود و بنر  فوالد به ای  ناطه و م نمنی

هنا  در  ه ها و پنرو  اساس اطالعا  طرح

حال احداث، در آینده نیدیک ظنرفنینت 

کنم بنه  ِتولید فوالد وام در کشور دسنت

 میلیون ت  وواهد رسید. 33

ها   عالوه بر شاوصسودآوری وذاب. 

کننده رشد، سودآور  صنعت فوالد  ویره

نیی ب یار اغواکننده است. به ترتیبی کنه 

کناران و  هنا  سنودآور  منعندن ن بت

فوالدسازان زننجنینره فنوالد کشنور، در 

ها  مشنابنه ونارجنی،  ماای ه با شرکت

 چند ده واحد درصد بیش ر است!
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میلیون ت  

بنا وجنود رونند و اما نیمه  ا ی  یوان. 

هنا  رشند و  امیدوارکنننننده شناونص

ها و  سودآور  مورد اشاره در باال، کاس ی

ها  میمنی نیی فریبانگیر صنعنت  چالش

فوالد کشور است؛ از کمبنود قنطنعنی و 

آه  فرف نه تنا فنانر  کننده سنگ  نگران

کار  و فاندان  مفرط تلنولو   در معدن

اق یاد مایاس و اندازه ب نینار کنوچنک 

کناران و فنوالدسنازان کشنور در  معندن

 ها  معدنی و فوالد  دنیا.  ماای ه با غول

ا  اسنت از  رو که چنلنینده م  ند پیشِ

عمیق صنننعنت فنوالد کشنور و    مطالعه

هنا   ماای ه آن با کشنورهنا و شنرکنت

پیشرو در ای  حوزه، در پی آن است کنه 

هنا  اسن نراتن ینک  مجمنوعنه چنالنش

معدنلار  سنننگ آهن  و فنوالدسناز  

بند   سرفیل مجیا صور  3کشور را در 

 و ارایه نماید.

 امید که اثرفذار باشد. 

 (    0 –   0های زنجیره فوالد در ایران ) . روند تولید فراورده0شکل 

 صنعت فوالد ایران و مسیر توسعه

    0تا       0میانگین رشد سالیانه تولید فرآورده در بازه زمانی   * 2

* 



دهد در  آمار ایمیدرو نشان می

 011نیدیک بنه  0511سال 

آهن  در کشنور  میلیون ت  کلووه سنگ

توجهی به  (. بی5تولید شده است )شلل 

اق یاد مایاس و تولید غنینراقن نیناد  

در کشورمان در حالی صنور    آه  سنگ

درصنند سننهننم بننازار  41فننرفنن ننه کننه 

آه  جهان، تنها در او ینار چنهنار  سنگ

پی، ریوتین نو و  اچ شرکت بیرگ )وَله، بی

فورت لیو( است. پراکندفی تنولنیند در 

ایران به حد  است که ح ی معادن یک 

بر اساس اطالعا  پایش سال    

میلیارد    3طرح جامع فوالد، حدود    0511 

آه  در کشور وجود دارد    ت  ذویره سنگ 

میلیارد ت  آن قابنل اسن نخنرا     1/1که  

 (. 1تخمی  زده شده است )شلل  

میلیون ت  فوالد ونام در    33برا  تولید  

هنا  ننه چننندان دور و بنا فنر     سال 

  1/1ووشبینانه که در آن زمان همچننان  

میلیارد ت  ذویره قابل اس خرا  داشن نه  

مان نیی افنت    باشیم و میانگی  عیار سنگ 

سال را وواهند داشت و پس از آن تامی  وورا  واحدها  زنجیره ارزش فوالد دچار چالش وواهند    04نلند، ذوایر کشور تلاپو  حدود  

کشور اول    01یاف ه و در جایگاه یلی از    کار  توسعه   بود. ای  کمبود قطعی در شرایطی است که در قیاس با کشورها  دارا   اق یاد معدن 

کیلومن نر    111کنیم و مییان اک شاف ساالنه به زحمت به    فونه که باید به اک شاف و توسعه معدن همت نمی   آه ، آن   دارنده ذویره سنگ 

عیار معنادن بنیرگ و دپنو     رسد که در ای  بخش ضم  اه مام وی ه ن بت به موضوع اک شاف، اس فاده از ذوایر کم     رسد. به نظر می   می 

 ها  پیشی  و ... نیی باید مورد توجه قرار فیرد.   ها  عملیا  فرآور  در سال   باطله 
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 واگذاری غیرمنصفانه و ناشیانه معادن   
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صنعت فوالد نیی مانند تنمنامنی  

ارکننان اقنن ننینناد  کشننور از  

سندروم میل وافر به کلنننگ و روبنان در  

هنا     امان نمانده است و با وجود ظرفینت 

ها  مخ لف زنجیره ارزش،    والی در بخش 

هناینی    همچنان به دنبال تاسیس کارواننه 

معدنلار  جهان ننینی مشنابنه 

ها به سنرعنت در  سایر عرصه

هنا   پیشرفت است. دیگر ترا حننال 

ونودران و قنابنل کننن نرل از راه دور، 

بلارفیر  اتوماسیون در حفار ، توسعه 

محور و ... در  ناوفان برقی، اک شاف داده

ادبیا  معدنلار  موضوعاتنی غنرینه و 

دور از ذه  نی  ند. اس رالیا به عنننوان 

بیرف ری  دارنده ذوایر سننگ آهن  در 

جهان توان  ه است تنها در طنی پننن  

سال، بیش از یک میلیارد ت  از عملیا  

ها  ونودران  معدنلار  وود را با ترا 

ها در حوزه  به انجام برساند. ای  پیشرفت

کار  جنهنان در حنالنی اننجنام  معدن

 ایم. بردار  از معادن عمیق ک ه نلرده پذیرف ه که ما در ایران کماکان تلنولو   و توان فنی الزم را برا  بهره

میلیون ت  فوالد تولید شده در کشنور بنه صنور   4سو حدود  دهد(، از یک نشان می 6طور که شلل  در عرصه فوالدساز  نیی )همان

ها  کنربنننی(  شود و از سو  دیگر تمام محیوال  نهایی فوالد را هم محیوال  با ارزش افیوده ناچیی )میلگرد و ورق وام فروو ه می

آه  و اننر   ونود را در قنالنه  رسد که در ای  بخش نیی ما سنگ دهد که تولید آنها فناور  باالیی نیاز ندارد. به نظر می تشلیل می

 کنیم.  فوالد وام فشرده کرده و با بهایی بَخس و ناچیی صادر می
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 تولید آن ها ف اوری
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منطاه جغرافیایی در او یار چند شرکنت  

قرار دارد. ای  تا یم ماللیت به شند  از  

کناهند و بنه قنطنع،    صرفه به مایاس می 

اق یاد  نی ت. از سو  دیگنر وافنذار   

غیرمنیفانه بروی معادن )از جمله معندن  

فهر( و به دنبنال آن بناالتنر    فل   1شماره  

بودن قیمت وورا  از محیول کن ان ره،  

سودآور  حلاه نخ ت زننجنینره فنوالد  

   )کن ان ره( را دچار ودشه کرده است. 

 کاری و فوالدسازی  فقرتکنولوژی در معدن  

 میل وافر به کلنگ و روبان  0

ه  یم که افر نگوییم بودنشان کملی بنه  

کنم    کنند، دسنت   توسعه صنعت فوالد نمی 

نبودنشان به تعادل به ر در زنجینره منواد  

کننند. بنر اسناس آمنار    کمک شایانی می 

من شر شده از سو  انجم  تولیدکنندفان  

بردار  تولنیند در    فوالد ایران، ضریه بهره 

ها  زنجیره ارزش فوالد بنه    بروی ق مت 

دست، ب یار پایی  اسنت و    وی ه در پایی  

ها  تولید مناناطنع فنوالد ،    در کاروانه 

دار بنه    میلگرد، تینرآهن  و ورق پنوشنش 

رسد، اما با وجنود    درصد می   61زحمت به  

ظرفنینت آزاد تنولنیند، هنمنچنننان بنا  

 (    0. می ان تولید م  وال  نهایی فوالد )0شکل 
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ها  نابخردانه حاکمینت در  سیاست

بنردار  از  صدور مجوزها  بنهنره

ها  فوالدساز  با مایاس ب ینار  کاروانه

کوچک در اقیی نااط کشنور، بنا هندف 

ها  سیاسی و محنلنی،  راضی کردن ماام

موجه شده کنه ظنرفنینت واحندهنا  

کار  و فوالدساز  ایران از حداقل  معدن

ها، فاصله معننادار   مایاس اق یاد  آن

جنا  داش ه باشد. ای  پدیده نامبار  تا آن

پیش رف ه که جمع تنولنیند واحندهنا  

، تننهنا 1111فوالدساز  کشور در سال 

معادل تولید دهمی  فنوالدسناز جنهنان 

)شرکت شاندونگ اس یل( باشند. انندازه 

ها  فوالد  در اینران در حنالنی  شرکت

درصند  14اند، که  غیراق یاد  و کوچک

میلیون ت (، تنها  111فوالد دنیا )حدود 

 (.  1شود )شلل  شرکت بیرگ تولید می 01در 

آب و اننر   در   ها  فوالد ، به یم  ووان ف ن نرده یناراننه ور شرکت رسد فادان اق یاد مایاس و اندازه کوچک و نابهره به نظر می

تر شده و  ها  انر  ، قاعده باز  واقعی رود که با اصالح تدریجی قیمت حامل کشور، تا به امروز کم ر اهمیت داش ه است و بیم آن می

 تر، تنگ ر! ها  کوچک عرصه بر شرکت
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ها  هنگفت در پی احنداث    فذار    سرمایه 

 (.3ها  جدید ه  یم )شلل    کاروانه 

اینم، جنی    رویلرد  که تاکنننون داشن نه 

ها  منلنی، دسن ناورد     هدررفت سرمایه 

ور  واحندهنا     نداش ه و برا  بهبود بهره 

کنه بنا    ا  نندارینم جنی آن   تولید ، چاره 

ها  کلید  و من جم از    تشلیل مشارکت 

بازیگران و فعاالن ای  صنعت و اس فاده از  

(،  M&Aهننا  وننرینند و تننمننلننک )   روش 

ور را تملک و ن نبنت بنه    واحدها  نابهره 

 ها همت فماریم.    احیا  آن 
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توجهی به مدیریت مینرف                                                                                             کم

روینه  از سو  مردم و رشد بنی

سو و کمبود نادینننگنی  بدمیرفی از یک

فذار  در صنایع زیرساو ی  برا  سرمایه

از سو  دیگر، منجر به ایجاد چالنش در 

ماه از سال( شده  1کم  تامی  برق )دست

ها  بنرق در تناب ن نان  است! واموشی

به دلیل کمبود ظرفیت نیروفاهی  0611

ها  اویر به دلیل  ها  سال و در زم  ان

ها، فنوینا   عدم تامی  فاز کافی نیروفاه

 ای  موضوع است.

رسد در شرایطی که کنمنبنود  به نظر می

نادینگی و اق یاد نحیف صنننعنت بنرق 

ا ، یلنی از  ها  توسعه برا  اجرا  طرح

ب ا 

سیرجان
باف 

 مل آهن اس  جی
( ی وم ر    0)

 مل   دله
( ی وم ر 1 0)

اهواز

 مل   دله
( ی وم ر 11 )

 ها تن م  و  میانی  . جابجایی می یون شکل 
  توجهی به اق یاد مایاس در   بی 

زنجیره فوالد سنبنه شنده تنا  

واحد تولید  به طور پراکنده    111بیش از  

ها  کوچک در پهنه جغرافیا     و با ظرفیت 

ایران مشغول به کار باشند و ای  پراکندفی  

هیینه حمل فیافی را بنه اقن نیناد منلنی  

فهنر    تحمیل نماید. به طور مثال، فندله فل 

  031برا  تولید آه  اسفنننجنی م نینر  

کیلوم ر  بافت را طنی کنرده و در ادامنه  

برا  تنولنیند فنوالد، اسنفنننجنی بنافنت  

کیلوم نر  ونود را تنا بننناب    0111سفر 

تنر در    نماید و صدالب ه طنی تنلن    تجربه می 

کیلوم ر  فننندلنه    0111ای  میان، سفر  

 سناباد از سنگان تا فوالد ووزس ان! 

 پراکندیگ واحدهای فوالدسازی و حمل چندباره محصوالت میاین   

 ناپایداری تامین انرژی )برق و گاز( در نییم از روزهای سال   

تری  دالیل ای  روند ناووشنایننند و  مهم

ها  معدننی  وکار شرکت اثرفذار بر ک ه

و فوالد  اسنت، راهنی بنه جنی اصنالح 

ها  انر   به منظور اجن ننناب از  تعرفه

تحمیل واموشی و افت تولید واحدهنا  

 صنع ی وجود ندارد.

در حال حاضر و با در نظر فرف   قیمنت 

، هییننه 0611ها  انر   در سال  حامل

آب و انر   در قیمنت فنروش هنر تن  

% 4فوالد وام سهم ناچیی  دارد و حدود 

)با اح ن ناب آب فنران و بنینش از دو 

فنهنر و ننه  یورویی ولنین  فنارسِ فنل

ها  ارزان فنوالدسنازان دینگنر(  آب روان

 (.  3است )شلل 

رود در سال آینننده و بنا  الب ه ان ظار می

% 61تیویه الیحه بودجه، قیمنت فناز 

وورا  پ روشیمی و با ساف قنینمن نی 

هنا  فنوالد   تومان به شنرکنت 1111

عرضه شود و قیمت بنرق ننینی منعنادل 

قیمت ورید تضمینی برق در نظر فرف ه 

تومان لحاظ وواهند  411شده که حدود 

هنا  شد. بدیهی است اعمال این  تنعنرفنه

تواند سودآور  ای  صنعت را تا حد   می

کاهش دهند. اما در سو  دیگر ماجرا، بنا 

ها  جندیند و تنوزینع  اعمال ای  تعرفه

ها  انر  ، بخشی از زیان  تر یارانه عادالنه

صنایع تامی  کننده انر   کشور مرتفنع 

رود بنا تنامنین   وواهد شد و ان ظار منی 6 



مواد اولیه ا  ی 
    

ت دیل 
   1

انر ی 
   

سود
    

س    آهن آهن اس  جی  دله   ان ره فوالد  ا 

وا د ا داد  ه ارتومان به ازای هر تن اس 

 یم  هر تن فوالد
(0011بهار )

0    

ه ی ه انر ی بر 
اسا  م ر  
آ  و بر  و  از 
در زنجیره و 

  یم  های   ونی
م اس ه شده 

.  اس 

 ه ی ه ها بر اسا 
 ور  های مالی 
 شر   های م دنی
و فوالد برآورد 

. شده اس 

م ر  س   آهن با 
 یم      یم  

شم  فوالد 
  وزس ان بر اسا 
ا   ا  فرو  بهار 

در  دا  0011
  .م اس ه شده اس 

  0  
سه  نا ی ه ی ه آ  و انر ی در 
 یم  فرو  هر تن فوالد  ا 

 شده فوالد   در اس    . سه  انر ی در  یم  تما  شکل 

در اینران بنرا     1مطابق شلنل  

تولید یک ت  فنوالد ونام، در  

کل زنجیره )از کن انن نره تنا ذوب( و بنا  

لحاظ کردن ضرایه تبدیل مورد اشاره در  

م رملعنه آب    6/13سطر نخ ت شلل،  

شود. به عنبنار  دینگنر بنرا     میرف می 

میلیون ت  فوالد وام در    51تولید حدود  

میلیون م ر ملعه آب    031،  0511سال  

در اینن  ویننو  میننرف شننده اسننت.  

 کم باید دو دغدغه داش ه باشیم. دست

نخ ت، با اصالح سی  م کولینگ واحدهنا   

احیا و فوالدساز  و تبدیل آن از تر به وشک  

و یا هیبرید ، بازیابی و تیفیه آب مینرفنی  

 .و ... بخشی از میرف آب را کاهش دهیم 

آب  «دوم، عمده آب میرفی، از منننابنع  

  »ها  سنطنحنی   آب   روان «یا    »قابل شرب 

است؛ حال آن که آب میرفنی صنننعنت  

،  »آب شنور «فوالد در دنیا بیش ر از منابع  

 است.   »آب غیرقابل شرب «یا    »آب دریا «

پس باید یاد بنگنینرینم کنه هنم از آب،  

آب بنا  اس فاده کنینم و هنم از    ورتر   بهره 

 تر.    کیفیت پایی  

رسد تا وق ی که فوالدمان را بنا    به نظر می 

   ی    . برای تولید یک تن فوالد  ا    در آ  م ر  می شکل 

کنیم،    آب مجانی و ثالی رودوانه تولید می 

فذار  برا  کاهش میرف، توجیه    سرمایه 

ندارد! اما افر آن را با آب ونلنین  فنارس  

یورو برا  هر م رملعه( تولید    1)بیش از  

کنینم، بندون شنک بنرا  اصنالح روینه  

 کنیم.   مان ش اب می   م رفانه 

المللنی    برچ ه دیگر  که در مجامع بی  

شنود،    بنر فنوالد زده منی   به صنعت انر   

موضوع ان شار کنربن  اسنت. بنر اسناس  

ها  انجم  جهانی فوالد، تولیند هنر    داده 

ت  فوالد به روش احیا / کنوره قنوس بنا  

سووت فاز، )تلنولو   مورد اس فناده در  

اک ید کرب  منن نشنر    ت  د    0/6ایران(  

کند. ای  مییان ان شار در روش کنوره    می 

ت  افیاینش    1/1بلند/ کنورتور اک ی نی تا  

منابع مالی جدید از محل افیایش تعرفه، 

هننا بننرا  تننوسننعننه و  درجننه آزاد  آن

هنا  بنرق و فناز  ساز  زیرساوت بهینه

کشور افیایش یابد. ای  اتنفناق منبنار  

هنمنه   تواند در آینده نیدیک، نگراننی می

صنایع از جمله صنعنت فنوالد را بنابنت 

برق و واموشی واحدها  تولید    قطعی

 و زیان مالی ناشی از آن برطرف سازد. 

 اندازی به منابع آب محیل  محیطی نایش  از دست های اجتماعی و زیست بحران  
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یابد. بنابرای  جا  تعجنه نندارد کنه    می 

اک یدکرب  جنهنان    درصد از کل د    4/1

باشند. بنرا      0ناشی از بخش آه  و فوالد 

هایی در مرحله    غلبه بر ای  چالش، نوآور  

تواند ان شار کربن  را    آزمایش است که می 

کاهش داده و یا به صفر برساند. از منینان  

تنوان بنه النلن نرولنینی    ها منی   ای  روش 

آه ، پالسما  هیندرو ن و احنینا/   سنگ 

قوس الل ریلی با اس فاده از هیدرو ن بنه  

فوننه    عنوان عامل احیا اشاره کرد که هیچ 

ها  دیگر    آالیندفی نخواهند داشت. روش 

سناز  کنربن  و ینا    مانند جذب و ذویره 

توانند انن نشنار    اس فاده از بیوماس نیی می 

 کرب  را تا حد ووبی کاهش دهند.  

 ها   . مرجع: جهان ما در داده 0

این سه  با در نظر  رف ن   *
یورویی      یم  آ  بی  از  

 هر    فار  برای  ل     یج 
م اس ه شده اس . بدیهی  
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فوالدسازان  ه از  

های ارزان   ی ی    آ    روان 
   د  ب یار  م ر    اس  اده می 

 اس . 

* 

آهن اس  جی  دله   ان ره فوالد  ا 

اس تن وا د ا داد  
0   0   0   0

 یک تن تولید برای
   ایان در  ا  فوالد

زنجیره    در آهن 
اس  جی    دله و 
   ان ره نیاز 

داری  

اس م ر مک   به ازای هر تن وا د ا داد  
1  1  0  0  

 یک تن تولید برای
 ا   آهن  فوالد

اس  جی    دله و 
    ان ره   در آ 
م ر  می   ی  

0   
م رمک   به ازای 
هر تن فوالد  ا 



.......................................................... 

فوالدساز ِ ایران به یُم  دس رسی به یارانه انر   و ذوایر معدنی در دس رس، در چند سال اونینر 

ها  جنهناننی فنعنال در این   رشد و سودآور  چشمگیر  را تجربه کرده که در ماای ه با شرکت

رود کنه  صنعت و همچنی  صنایع دیگنر داونلنی، کنم سنابنانه اسنت و هنمنواره بنینم آن منی

، »هنا ها  اح مالی در سطح بننگناه ناکارآمد «و  »ها  ناصواب در سطح حاکمیت فذار  سیاست«

در سایه ای  سودآور  نجومی مدفون شده و دیده نشود. به زعم ما ای  روند فیاینده سنودآور  بنا 

کم با در نظر فرف   تنها یک عامنل  توجه به وضعیت اق یاد کالن کشور، پایدار نخواهد بود و دست

ها  آتی، دچار ودشه وواهد  در سال »ها  انر    اصالح تدریجی و مح وم قیمت حامل«و آن هم 

ها  انر   بنرا  فنوالدسنازان  حامل  طور که در ای  فیارش هم اشاره شد، تعدیل قیمت شد. همان

هنا   ، به چند بنرابنر قنینمنت در سنال0610اکنون شروع شده و با تیویه الیحه بودجه سال  هم

ها  جهانی برا  صنع ی که محیولنش را بنه قنینمنت  رسدکه الب ه هنوز هم با قیمت فذش ه می

 فروشد، فاصله دارد.  بازارها  جهانی می

و وقت آن است که منعندننلناران و فنوالدسنازان   ها  وطر به صدا درآمده چه م لم است زنگ آن

ها درجه آزاد  ن بی دارند، وود را از قرارفنینر   کشور، با تمرکی بر رویلردها و اقداماتی که در آن

فانه صننعنت فنوالد، 3ها   پیرایه چالش در شرایط دشوار اح مالی برهانند. ای  فیارش با تبیی  بی

 کند چراغ راهی برا  ای  م یر باشد.  تالش می

 فهر و  ها  فل فذار  و امور شرکت ای  فیارش به سفارش معاونت سرمایه
 در فروه معدن و فوالد آریانا تهیه شده است.


