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کارشناس رسمی دادگستری، دکتر مهندس سید تقی نعیمی  عضو هیات علمی دانشگاه  مهندس سید علی حسینی نژاد

 و کارشناس رسمی دادگستری

 

  2018فوالد ایران و دنیا در سال اقتصادی تولید -تجزیه تحلیل فنی

 2019 و 2018سال  شش ماهه اولمقایسه تولید فوالد  

 

میلیون تن بیشتر از تولید  79میلیون تن فوالد خام در دنیا تولید گردید که حدود  1808تقریباً  2018ال برمبنای آمار جهانی در س

حدود  2017نسبت به  2018می باشد، به عبارت دیگر میانگین رشد جهانی تولید فوالد خام سال  2017میلیون تنی سال  1729

 (1) بوده است. درصد 6/4

ن میلیو 100ی بیش از کممیلیون تن قراضه، و  675میلیون تن مواد آهن دار از جمله 1980 ودحد در این سال متالورژها با مصرف

  (4) دردنیا مصرف کرده اند. میلیون تن فوالد خام1808برای تولید  همراه با سنگ آهن تن آهن اسفنجی

رین کشور وارد کننده قراضه و امریکا ده است. ترکیه بزرگتبومیلیون تن  105جمعاً حدود  2018در سال تجارت جهانی قراضه آهن 

 (2)بوده اند. 2018بزرگترین کشور صادر کننده قراضه مواد آهن دار جهان در سال 

به اندکی بیش از یک  2020میلیون تن بود در سال  928.3حدود  2018پیش بینی می شود تولید فوالد خام چین که در سال 

، مازاد 2018تا  2016ی فوالد چین در بازه سالهای از ظرفیت تولید اضاف یلیون تنم 150با وجود کاهش حدود  میلیارد تن برسد.

 (2)میلیون تن بوده است.  350حدود  2018چین و سایر کشورهای دنیا در سال  خام ظرفیت تولید فوالد

ه اخیر تا سال 10در  .افزایش یابد درصد 1بطور میانگین ساالنه حدود  2025تا سال خام پیش بینی می شود تقاضای جهانی فوالد 

تولید آهن خام مذاب و تبدیل آن به فوالد خام در  ،تولید فوالد خام دنیا با استفاده از کوره بلند درصد 70حدود  2019سال  ابتدای
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دنیا با ذوب قراضه، خام بقیه تولید فوالد  درصد 30مشابه روش متداول در ذوب آهن اصفهان( تولید گردیده اند. حدود ) انواع کنورتور

 (4و  3) ده است.شفوالد برگشتی، آهن اسفنجی و ... در کوره های قوس الکتریکی تولید 

مقایسه شده  (1شماره ) نموداردر  2018و  2008سال در  فوالد دنیا کشور عمده تولید کننده 10درصد تولید فوالد خام ایران و 

درصد کل فوالد خام دنیا را تولید  0.7یون تن فوالد خام، میل 10ایران با تولید  2008.همانطور که مالحظه می شود در سال است

درصد کل فوالد خام  1.36میلیون تن، معادل  24.5با تولید  2018نوزدهمین تولید کننده فوالد خام دنیا بود. در سال  ، عمالًنموده

 (2و1کننده فوالد خام جهان بوده است.) دنیا را تولید کرده و یازدهمین تولید

 

 عمده ترین تولید کنندگان فوالد خام دنیا فوالد ایران وره یک: مقایسه تولید نمودار شما

 (1) 2018و  2008در سال بر حسب دصد 
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بسیاری از ساخت  امکانهزار میلیارد یورو بود.  6/2حدود  2017در سال دنیا ارزش افزوده کل صنایع عمده مصرف کننده فوالد 

به ازای  .ه و نداردوجود نداشتدر سطح جهان و زنگ نزن مخصوص آلیاژی، انواع فوالدهای  بدون استفاده از تجهیزات صنعتی امروزه

 یورو 2.5ارزش افزوده فوالد مصرفی حدود بطور میانگین  در دنیا،صنایع عمده مصرف کننده فوالد هر یورو فروش محصوالت فوالدی 

ف کننده عمده فوالد دنیا ود شش نفر در صنایع مصرطح جهان حدبه ازای اشتغال مفید هر فرد برای تولید فوالد در س .بوده است

و 10)نفر مشغول به کار بودند. میلیون 40حدود  2018در کل زنجیره فرآیند تولید محصوالت فوالدی دنیا در سال  مشغول به کار می شوند.

11) 

در دنیا مشغول به کار  و ... والت فوالدیمحصانواع تولید  معدنی جهتبرای استخراج مواد اولیه  2017میلیون نفر در سال  49 تقریباً

 درصد 8/3حدود یک هزار میلیارد یورو بود. به عبارت دیگر حدود در این سال بودند، ارزش تقریبی فروش فوالدهای تولیدی دنیا 

 دنیا را صنایع تولید فوالد به خود اختصاص دادند. 2017سال  میانگین درآمد ناخالص

صنایع را  داخلی امریکا بهمراه انواع فوالد وارداتی میلیون تن فوالد 6/81 با تولیدمستقیماً  درآمد ناخالص ملی امریکا  رصدد11حدود 

این کشور حدود  در میلیون تن فوالد 7/104با تولید   2017امریکا ایجاد کردند. همچنین ژاپن در سال  عمده مصرف کننده فوالد در

 ( 2) فوالد به خود اختصاص دادند. ده تولید و مصرف کنندرآمد ناخالص ملی ژاپن را صنایع  درصد 9

یورو تا تنی  500قیمت محصوالت فوالدی در سطح جهان بر حسب کیفیت، تکنولوژی تولید، خواص کاربردی و ... از تنی حدود 

 دیورو متفاوت است. بعضی از انواع  فوالد مصرفی دنیا توسط کشورهای پیشرفته صنعتی  حتی برای پروژه های خاص مانن 20.000

 معمار شناخته شده "زَها حدید"ورزشگاه قطر، توسط کمپانی های تولید فوالد بنام ژاپنی با همکاری زنده یاد سرکار خانم مهندس 

 جهانی که طراح ورزشگاه قطر بوده است، گرید های جدیدی با خواص ویژه بوجود آوردند. و دولت قطر تعهد داده حتی ضایعات این 
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 (14ه را به ژاپنی ها تحویل دهد. )نوع فوالدهای نوآوری شد

        

 ( مقایسه درصد مصرف ظاهری محصوالت فوالدی مناطق/کشورهای عمده مصرف کننده فوالد دنیا2نمودار )

سایر  ایجاد اشتغال درتوسعه و رشد صنعتی، همچنین به عبارت دیگر کیفیت و تنوع محصوالت فوالدی هر کشوری سبب 

 .صنایع آن کشور می شود

 برای اینکه کلی گویی نشده باشد جزئیات بیشتری در ارتباط با روند تغییرات فوالد آلمان در دو دهه اخیر، بیان می گردد. 

مشغول به کار بودند. جمعاً حدود  2018هزار نفر در سال  84میلیون تن فوالد در آلمان بطور مستقیم حدود  4/42برای تولید حدود 

در آلمان اشتغال داشته اند. حدود دو سوم افراد  2018ا صنایع مصرف کننده محصوالت فوالدی در سال میلیون نفر در ارتباط ب 4

محصوالت فوالدی  درصد 60شاغل در کل صنایع آلمان عمالً در ارتباط با تولید و موارد مصرف فوالد مشغول به کار بوده اند. حدود 
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میلیون تن محصوالت فوالدی  4/42ر این سال مصرف شده اند. برای تولید دآلمان در صنایع تولید انواع خودرو و صنایع ساختمانی 

این جابجائی با سیستم حمل و نقل  درصد 50. حدود استمیلیون تن مواد و محصوالت جابجا شده  140در این سال جمعاً حدود 

فوالد آلمان در  درصد 30 با کامیون و ترانزیت جاده ای جابجا شده اند. حدود درصد 20با کشتی و  درصد 30پیشرفته ریلی و حدود 

تولیدی به روش کوره بلند + کنورتور با ذوب قراضه در کوره های  Co2با ذوب قراضه تولید گردید. با توجه به تفاوت گاز  2018سال 

تولید به روش کوره بلند+ کنورتور  درصد 100کمتری از    Co2میلیون تن  20حدود  2018( عمالً در سال 4قوس الکتریکی )نمودار 

 هایی، در محیط زیست، برای تولید محصوالت فوالدی رها شده است.به تن

در اثر تحقیقات مستمر پرهزینه ی کاربردی عالوه بر بهبود کیفیت تولید محصوالت فوالدی و تولید محصوالت جدید کیفی فوالدی 

کاهش  درصد 23حدود  2018 تا 1990به ازای یک تن محصوالت فوالدی در آلمان از سال   Co2برای مصارف خاص، تولید گاز 

گیگاژول به ازای تن یا معادل  18/5تا کنون حدود  1990سال انرژی به ازای تن تولید فوالد از  حاملهای یافته است. همچنین مصرف

 ته است. داشکاهش رصد د 3/21

صص و شناخت به قسمت عمده تولیدات فوالدی ایران به علت اینکه مسئولین محترم دولتهای نهم تا دوازدهم بدون داشتن تخ

 با توجه به ،پیشرفتهای جزئیات فنی فرآینده زنجیره تولید فوالد و اینکه کشور ایران برای تولید چه نوع فوالدی مزیت خدا دادی دارد

محصوالت فوالدی ایران در در سالهای آینده به چه نوع محصوالت فوالدی نیاز خواهد داشت؟ ایران  داخلی کشور تغییرات صنایعروند 

 با ارزش افزوده ناچیزیایران را خام از تولید فوالد  درصد زیادی ع گرید ساختمانی بوده است.مانند سالهای قبل عمدتاً از نو 2018ال س

 (2) .صادر کردند
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کشور چین  میلیون تن بوده است. 350د تقریبا حدو 2018در سال کشورهای دنیا فوالد خام گرید ساختمانی مازاد ظرفیت تولید  

خود کاسته فوالد خام گرید ساختمانی میلیون تن از ظرفیتهای تولید  150گترین تولید کننده فوالد دنیا در سالهای اخیر حدود بزر

هیچ یک از کشورهای صنعتی دنیا  در سالهای اخیر برای افزایش ظرفیت کمی تولید فوالد گرید ساختمانی اقدام نکرده تقریباً .است

د فوالد افزایش ظرفیت کمی تولی خود درنابخردانه با تصمیمات  عت فوالد ایران،تصمیم گیرنده در صنترم مسئولین محاند، متاسفانه 

و زیانهای زیادی نیز در سالهای آینده به علت اشتباه عمدی یا ندانسته این بزرگواران،  وارد کرده به کشور ایران زیان های زیادیخام 

سارات وارده به علت کج فهمی یا تعمد این بزرگواران به ملت ایران از هر اختالسی که ملت نجیب ایران باید تحمل نماید. جمع خ

طرف  فنی تصمیمات شخصی اتخاذ شده از - تجزیه تحلیل علمی تاکنون در دنیا یا ایران انجام گرفته بیشتر خواهد بود. متاسفانه برای

 شاید بعضی از این بزرگواران که  !.است اقدامی انجام نگرفتهوده، شرکت ایمیدرو ب فاعل مایشاءکه  مت،صارت وزقبلی محترم معاون 

که بیشتر جنبه انتخاباتی  طرح فوالد کلنگ زده شده توسط رئیس جمهور وقت دولت نهم و دهم 8را می گرفتند مثالً  یتصمیماتچنین 

 ،بودنده روژه ها نامناسب انتخاب گردیداین پو ظرفیت ، محل داشت و از نظر اقتصاد ملی  به علت عدم رعایت طرح آمایش سرزمین

صرف مکمی تولید فوالد خام، شمش آلومینیوم و ... ظرفیت منابع محدود مالی کشور که این بزرگواران قسمت عمده آن را برای افزایش 

تولید  هتجمین مواد اولیه ند. از یک طرف برای تانمودملت ایران را چند برابر  قانونیعمالً دانسته یا ندانسته تحریم پذیری غیر کردند، 

یگر می گردند و از طرف د محصوالت تولیدیمواجه هستیم که سبب افزایش قیمت هم اکنون با مشکالت فراوانی  ، فوالد و ...آلومینیوم

اگر  .دنبا مشکالت زیادی دست و پنجه نرم کن ندمجبور ، مسئولین فعلیبه علت تحریم فوالد، آلومینیوم و ... برای فروش شمش خام

تولید فوالد خام، ضریب بهره برداری از ظرفیت های موجود فوالد خام ایران را به حد  این بزرگواران بجای افزایش ظرفیت کمی مثالً
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می  بوده است.می رساندند برای افزایش تولید کمی فوالد نیاز به سرمایه گذاری زیادی ن (11)( 3مطابق نمودار )میانگین جهانی 

 .ندهای ضروری تر مصرف نمای شده برای سرمایه گذاری و بهره برداری بعضی از این پروژه ها را برای سایر پروژه توانستیم منابع مصرف

 

ار می بک نزن که ایران مزیت خدادادی نسبت به سایر کشورها برای تولید آن دارد انواع فوالد زنگ ،تولید انواع فوالد مخصوص مانند

وه بر می توانستیم عال منتشر شده است.از طرف متخصصین ایرانی یر در این ارتباط مقاالت متعددی کراراً در پانزده سال اخ گرفتیم.

صنایع داخلی که به این نوع فوالدها نیاز دارند و اکنون به اسم تحریم با مشکالتی مواجه هستند، مازاد محصوالت فوالد مصارف تامین 

 عمالً رهای در حال توسعه صادر نماییم.الد خام به سایر کشورها من جمله کشومخصوص تولیدی را با ارزش افزوده چندین برابر فو

 (14) جنوب رشد یافته وابستگی ایران و این کشورها به کشورهای صنعتی دنیا در این ارتباط کمتر می شد. - تجارت جنوب

مصرفی دنیا در زنجیره تولید فوالد مصرف از کل انرژی  درصد 6حدود  2018با تکنولوژی های متداول فعلی برای تولید فوالد در سال 

 ده است، در عرصه جهانی سرمایه گذاری زیادی برای حفظ محیط زیست در زنجیره تولید فوالد ضروری است.یگرد
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 (15) به ازای تن تولید فوالد خام تولیدی 2COاز دیدگاز  2010روش عمده تولید فوالد خام دنیا در سال  2( : مقایسه 4) نمودار

 

انرژی مصرفی  درصد 50توانسته اند تقریباً  ،که عمدتاً توسط کشورهای صنعتی انجام گرفته ای اثر اجرای تحقیقات مستمر پرهزینه در

روند کاهش انرژی مصرفی به ازای تن تولید فوالد در سال  کاهش دهند. 1960نسبت به  2018برای تولید یک تن فوالد را در سال 

  ( 16) ( آورده شده است.5شماره ) در نمودار 1990نسبت سال  2017
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: گاز خروجی محصوالت جنبی حین تولید در زنجیره تولید فوالد مانند درصد 100تقریباً حدود در کشورهای صنعتی پیشرفته،  امروزه

 وهداشتی ب سرباره در صنایع تولید بتن، کود کشاورزی، مواد مصنوعی، رنگ، مواد ...عمدتاً برای تولید برق و  ، کنورتور و ...ره بلندکو

نوع فرآورده مختلف با ارزش  65تولید کُک متالورژی بیش از فرآیند مصرف می شوند. در اثر پاالیش و فرآوری قطران حاصل از .... 

 .می شوداقتصادی باال تولید 

نسبت  2017ث کاری در سال دناشی از حوا هایسبب گردید بیماریدر صنایع تولید فوالد دنیا با بهبود تکنولوژی، آموزش پرسنل و ... 

 (6)کاهش یابد. درصد 80حدود  2006به 

میلیون نفر در معادن روباز و زیر زمینی عمدتاً جهت استخراج  مواد  49در کل دنیا حدود  2017در سال  همانطوری که گفته شد

د مواد اولیه برای تولیبرای تولید فوالد،  ورد نیازاولیه برای تولید فوالد مانند سنگ آهن، ذغال سنگ، آهک، تولید حامل های انرژی م

  ند.بکار مشغول بوددیرگدازها، مواد اولیه برای تولید فروآلیاژها و ... 

محصوالت فوالدی تولیدی، در صنایع مختلف مانند تولید انواع خودرو، تولید وسائل حمل و نقل از قبیل کشتی، قطار، هواپیما و فعالیت 

 د.نا نفر اشتغال بوجود می آورهای عمرانی و ... در سطح جهان، برای میلیون ه

درصد نسبت به مدت مشابه  9/4، یعنی حدود بوده است میلیون تن 925حدود  2019کل فوالد تولیدی دنیا در شش ماهه اول سال 

 4/7میلیون تن فوالد خام تولید شد که حدود  660حدود  2019در کل قاره آسیا در شش ماه اول سال سال قبل رشد داشته است.

 2019کشور بازار مشترک اروپا در شش ماهه اول سال  28ر از مدت مشابه سال قبل می باشد. درصورتیکه تولید فوالد خام بیشت درصد
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تولید فوالد خام آمریکای شمالی در شش کمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است.  درصد 5/2میلیون تن ، یعنی حدود  7/84حدود 

 (13) استبوده  2018بیشتر از مدت مشابه سال  رصدد4/1نی میلیون تن، یع 60حدود  2019ماهه اول سال 

میالدی  بر  2019تا پایان شش ماه اول سال  2017(  میزان تولید فوالد خام ایران و ده کشور عمده تولید کننده از سال  1 جدول )

 (13و  2، 1. )حسب میلیون تن

رتبه 

 کشور ها

کشور های 

تولید کننده 

 فوالد خام

  2018د تولی  2017تولید 

درصد تغییرات 

 2018 سال تولید

 2017 سال به

شش  تولید

 ماهه اول

2018 

شش  تولید

 ماهه اول

2019 

درصد تغییرات 

شش ماه  تولید

 به 2019 اول سال

 شش ماه اول سال

2018 

 9/9 2/492 8/447 6/11 5/928 7/831 چین 1

   5 57 2/54 5 5/106 4/101 هند 2

 - 6/3 1/51 53 - 4/0 3/104 7/104 ژاپن 3

 4/5 3/44 1/42 6 6/86 6/81 امریکا 4

 1/1 4/36 1/36 2 5/72 1/71 کره جنوبی 5

 - 7/0 8/35 36 6/0 7/71 3/71 روسیه 6

 - 1/5 7/20 8/21 - 7/2 4/42 6/43 آلمان 7

 - 1/10 17 9/18 - 5/0 3/37 5/37 ترکیه 8

 - 4/1 2/17 5/17 5/1 9/34 4/34 برزیل 9

 6/5 8/12 1/12 9/12 5/24 7/21 ایران 10

 - 0/2 6/12 8/12 2 5/24 24 ایتالیا 11

 4/4 925 882 9/7 1808 7/1674 دنیا 

 

تقریباً مساوی مدت مشابه سال قبل یعنی حدود  2019در شش ماهه اول سال   (GUS) کشورهای مشترک المنافعخام تولید فوالد   

 (2) بوده است.میلیون تن  5/50
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درصد رشد  6/5میلیون تن بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل   8/12حدود  2019تولید فوالد خام ایران در شش ماهه اول سال 

 .داشته است

ل تولید پیش بینی می شود کفعلی تغییر فاحشی ننماید، شرایط اقتصادی دنیا نسبت به -نظامی-به شرط اینکه وضعیت سیاسی

محصوالت و تولید  2018بیشتر از تولید سال  رصدد3/1میلیون تن یعنی، حدود  1.735حدود  2019دنیا در سال  یالدفومحصوالت 

  باشد.می تواند   2019بیشتر از سال  درصد 1حدود  میلیون تن یعنی 1.752حدود  2020دنیا در سال  یفوالد

نسبت به سال  2019ت های دولتی در کل سال چین به علت حمایمحصوالت فوالدی پیش بینی می شود مصرف داخلی همچنین 

اندکی کاهش خواهد یافت. و با عنایت به اینکه در سالهای  2019نسبت به  2020تغییرات زیادی نداشته باشد ولی در سال  2018

سال گذشته  5مانند  2020و  2019آینده صادرات مستقیم فوالد دنیا از نظر کمی کاهشی خواهد بود، صنایع فوالد چین در سالهای 

کل  درصد 52 حدود ،2018عمدتاً در بهبود کیفیت محصوالت فوالدی و تنوع بخشیدن به آنها سرمایه گذاری خواهند نمود. در سال 

برابر محصوالت فوالد گرید  15نزن بطور متوسط   هر تن فوالد زنگ قیمت صادراتینزن دنیا در چین تولید گردیده است،  فوالد زنگ

  ، می باشد.تشکیل داده است 2018در سال ر فوالد خام گرید ساختمانی  که عمده درصد صادرات فوالد ایران را براب 20ساختمانی و 

بوده، پیش بینی می شود که تقاضای فوالد  یاندکی افزایش 2017نسبت به  2018تقاضا برای مصرف محصوالت فوالدی ژاپن در سال 

 کاهش داشته باشد.اندکی  2018نسبت به  2020و  2019ژاپن در سال 

نسبت به سال قبل افزایش  رصدد 6حدود حداقل ساالنه  2020و  2019پیش بینی می شود مصرف داخلی فوالد هندوستان در سال 

 (2) د.نداشته باش
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) به شرط عدم افزایش  2020و  2019پیش بینی می شود مصرف فوالد سایر کشورهای غیر صنعتی آسیا بجز چین در سالهای 

 افزایش یابد. درصد 5/6و نظامی در منطقه خلیج فارس، کشمیر، یمن و ...( هر سال نسبت به سال قبل حدود  تشنجات سیاسی

صادی موجود اقت -از ذکر پیش بینی دقیق تولید، مصرف، صادرات و واردات مستقیم و غیر مستقیم فوالد ایران به علت وضعیت سیاسی

 (2)و ... خودداری می گردد.

اندکی افزایش خواهد  2018نسبت به  2020و  2019گفت تقاضای جهانی برای مصرف فوالد در سال های بطور میانگین می توان 

 سال گذشته با اندکی کاهش همراه خواهد بود. 5با توجه به روند در سالهای آینده حجم صادرات جهانی فوالد  داشت.

د خود را برای بهبود تکنولوژی، کاهش مصرف انرژی درآمد ناخالص صنایع فوالدرصد  5/5حدود  2017کشورهای صنعتی دنیا در سال 

به ازای تن تولید فوالد، افزایش ضریب بهره وری، ایجاد امکانات تولید محصوالت  Co2به ازای تن تولید فوالد، رها سازی کمتر گاز 

ی کشورهای سرمایه گذاریها این نوعنیز  2020- 2018خاص فوالدی برای مصارف خاص و .... سرمایه گذاری نموده اند و در سالهای 

داشته هکشورهای صنعتی دنیا برای جلوگیری از رقابت کشورهای عقب نگ نند سالهای گذشته تداوم خواهد داشت.ما پیشرفته صنعتی

د و که سبب پیشرفت تکنولوژی تولیتحقیقات خود می نمایند از ذکر جزئیات فنی نموده و  شده، در تولید محصوالت فوالدی کوشش

تولید کننده عمده  11فوالد تولیدی کشورهای صنعتی، ایران و  ش بهره وری و ... صنایع فوالد آنها می شود، خودداری نمایند.افزای

 .آورده شده است (1)در جدول 2018با شش ماهه اول سال  آنها 2019شش ماهه اول سال  فوالد و مقایسه تولیدفوالد دنیا 

 ز آهن اسفنجی و فوالد تولیدی ایران با استفاده ا درصد 90به علت وجود منابع گاز طبیعی، حدود  برخالف کشورهای صنعتی دنیا،

 متاسفانه به علت سوء مدیریت و نداشتن تخصص مدیران تحمیلی ( 2.)جدول قوس الکتریکی، تولید می گرددهای ذوب آن در کوره 
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انند قطر، عمان، خاورمیانه مدنیا و دولتهای نهم تا دوازدهم، انرژی مصرفی به ازای تولید یک تن فوالد در ایران از سایر کشورهای  

برای افزایش ظرفیت ذوب  (14).بوده و خواهد بود کیلووات ساعت بر تن، بیشتر 140... حدود  وهندوستان، امریکا  روسیه،عربستان، 

ریداری خمسئولین محترم دولتهای نهم تا دوازدهم فوالد در کوره های قوس الکتریکی، ایران با توجه به تکنولوژی عقب افتاده ای که 

. به عبارت دیگر اگر قیمت حامل های انرژی به هدر داده ایمدر مقایسه با قطر، عمان و ...  سرمایه گذاری بیشتری درصد 20نموده اند، 

سایر ا غیر قابل رقابت ب ران، عمالًیا تولید ی، محصوالت فوالددر ایران را بدون سوبسید محاسبه نماییمخام برای تولید فوالد  مصرفی

 د بود.نکشورهای همجوار خواه

ایران و ده صادرات یا واردات خالص، والت فوالدی/ روشهای تولید/ مصرف سرانه، تولید محص (  2)  جدول

 ( 2و 1) 2018کشور عمده تولید کننده فوالد در سال 

رتبه 

 کشور ها

کشور های 

تولید کننده 

 فوالد خام

 روشهای تولید فوالد

 بر حسب درصد

 

تولید فوالد 

 خام

) میلیون 

 تن(

 مصرف

محصوالت تمام 

 شد فوالدی 

 ) میلیون تن( 

مصرف 

بر  سرانه

حسب 

 کیلوگرم

خالص مجموع 

واردات صادرات و 

فوالد بر حسب 

 )میلیون تن(***
قوس 

 الکتریکی

 کوره بلند

 + کنورتور

 4/54 1/590 835 5/928 4/88 6/11 چین 1

 1/2 9/70 96 5/106 7/46 3/53 هند 2

 8/29 1/514 4/65 3/104 75 25 ژاپن 3

 - 1/23   5/306 102 6/86 32 68 امریکا 4

 1/15 2/1042 6/53 5/72 6/66 4/33 کره جنوبی 5

 27 9/285 2/41 7/71 9/66 8/30 *روسیه 6

 -6/0   5/495 8/40 4/42 1/70 9/29 آلمان 7

 8/5 4/373 6/30 3/37 9/30 1/69 ترکیه 8

 6/11 0/100 1/21 9/34 5/77 21 **برزیل 9

 5/7 5/238 6/19 5/24 2/9 8/90 ایران 10

 -4/2   445 4/26 5/24 4/18 6/81 لیاایتا 11

 - 5/224 1/1712 1808 8/70 8/28 دنیاجمع کل 
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بوده است. پیش بینی می  درصد 1/3حدود  2017نسبت به  2018کشورهای صنعتی دنیا در سال  یفوالد محصوالت افزایش تقاضای

نسبت به  رصدد7/0حدود  2020سال  و در رصدد3/0حدود  2019کشورهای صنعتی دنیا در سال  یفوالد محصوالت شود تقاضای

 افزایش داشته باشند. از آن سال قبل

به علت کاهش تولید کشتی، اتوموبیل و ...  2016نسبت به سال  2017کره جنوبی در سال  یفوالدمحصوالت تقاضای مصرف برای   

نجام مانور به علت ا فات با کره شمالیاندکی کاهش داشت. و با توجه به شرایط اقتصادی، وضعیت مسکن در کره جنوبی و تشدید اختال

رشد زیادی نسبت کره جنوبی  2020و  2019سالهای  یفوالدمحصوالت نظامی مشترک با امریکا، پیش بینی می شود تقاضای مصرف 

 باشد. نداشته قبلبه سالهای 

قبل افزایش خواهند داشت، پیش مانند سالهای  2020و  2019کشورهای در حال توسعه بدون چین در سالهای فوالد تقاضای مصرف 

تقاضا برای  درصد 5/4حدود  2019نسبت به  2020و در سال  درصد 3حدود  2018نسبت به  2019بینی می شود که در سال 

 افزایش داشته باشد.جهانی و ثبات اقتصاد به شرط عدم تغییرات فاحش امنیت فوالد در این کشورها مصرف 

بقیه  رصدد 2/9در کوره های قوس الکتریکی و حدود  2018در سال  میلیون تن فوالد خام تولیدی ایران 4/24از حدود  رصدد 8/90

 (2)جدول در کنورتور تولید شده اند. 

میلیون تن فوالد خام تولید کرده  3/928حدود  2018دهه اخیر می باشد. در سال  دو چین بزرگترین تولید کننده فوالد جهان در

)جدول  .ه استدگردیتولید در کنورتورها،  رصدد 2/88بقیه یعنی  این حجم تولید در کوره های قوس الکتریکی و رصدد11است، حدود 

2) 
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د خام( در تن به ازای یک تن فوال 2/2حدود ) Co2یکی از علل بزرگ آلودگی محیط زیست شهرهای صنعتی چین تولید زیاد گاز 

وجود تعداد زیادی کوره  بواسطه در سالهای گذشته، رها شده در محیط زیست Co2. علت زیادی گاز کنورتورهای چین بوده است

و قدیمی بودن تجهیزات کنورتورهای با ظرفیت پایین و در زنجیره تولید فوالد چین هزار تن  400 ساالنه  تقریبیهای بلند با ظرفیت 

 2018دند،  در سال ش. قسمت عمده این تجهیزات فرسوده و قدیمی در سالهای اخیر با تجهیزات مدرن امروزی جایگزین بوده است... 

قدری تن و  2، اندکی کمتر از جدید رها شده در محیط زیست با بهره برداری کوره های بلند و کنورتور چینی  Co2میانگین گازمیزان 

 می باشد.دنیا تن به ازای یک تن فوالد تولیدی کشورهای پیشرفته صنعتی  80/1 بیشتر از

ی می توان انتظار دستیابی به قراضه داخلدر سالهای آینده ه تاکنون، با عنایت به مصرف زیاد داخلی فوالد چین در بیست سال گذشت

کوشش نمود تولید فوالد در کوره های القایی را که عالوه بر درصد زیاد  2018و  2017بیشتر برای تولید فوالد را داشت. چین در سال 

د را از رده دارن نیز لکتریکی مصرف برق بیشتریدر مقایسه با کوره های قوس اآلودگی محیط زیست به ازای یک تن فوالد تولیدی 

 .موده استاقدام نو بجای آنها نسبت به نصب و بهره برداری از کوره های قوس الکتریکی با آخرین تکنولوژی روز دنیا  ایدتولید خارج نم

نطوری که گفته شد اندکی بیش هما کشورعمده تولید کننده فوالد خام دنیا می باشد، 10( یکی از  2019ایران که هم اکنون ) سال 

 (2)جدول  د.شونفوالد خام ایران در کوره های قوس الکتریکی تولید می  رصدد90از 

فوالد خام خود را در کوره های قوس  رصدد30کشورهای عمده تولید کننده فوالد خام دنیا بجز ایران بطور میانگین تنها حدود 

 (1)(2)جدول  الکتریکی تولید می نمایند.

 بطور میانگین عمدتاً از قراضه، فوالد برگشتی و در بهترین حالت درصد بجز ایران، تولید کننده فوالد خام دنیا  سایر کشورهای عمده
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بار اولیه  رصدد90بطور میانگین حدود  .نموده و خواهند نمودفوالد خام تولید  ،بسیار کمی آهن اسفنجی در کوره های قوس الکتریکی

آهن اسفنجی آنهم بصورت سرد و اندکی آهن اسفنجی بعلت عدم دسترسی به آهن قراضه، ا، آهن دار کوره های قوس الکتریکی ایران ر

جی و مخلوط آهن اسفنمصرف در کوره های قوس الکتریکی، نسبت بهینه قتصادی و فنی، از نظر ا بریکت شده سرد تشکیل می دهد.

به ازای حاملهای انرژی مصرف ت بهینه فاصله بگیریم به عبارت دیگر هر چه از این نسب (16)درصد می باشد. 40به  60قراضه تقریباً 

اگر به مخلوط قراضه و آهن اسفنجی بتوانیم چند درصد بریکت گرم بعنوان بارآهن دار کوره های  .خواهد شد بیشترفوالد، تن تولید 

 (15).نمودخواهد ، درصد بریکت گرم مشابه قراضه از دید مصرف حاملهای انرژی عمل نماییم اضافهقوس الکتریکی 

متاسفانه کوره های قوس الکتریکی ایران به علت عدم تخصص مسئولین محترم تراز اول فوالد کشور در دولتهای نهم تا دوازدهم و 

علمی  و انجمن های تخصصیاین مدیران تحمیلی بدون مشورت با متخصصین دانشگاهی  اقتصادی-تصمیمات نادرستی که از نظر فنی

 140کوره های قوس الکتریکی ایران در وضعیت فعلی حدود در به ازای تولید یک تن فوالد خام  و فنی فوالد، گرفته اند

د.با توجه به اینکه جمعاً شو...  مصرف می ، هند، مصر، امارات، عربستان و کیلووات ساعت برق بیشتری نسبت به قطر

  3.024.000.000در کوره های قوس الکتریکی ایران فوالد خام تولید گردید، حدود   2018ر سال میلیون تن د 6/21حدود 

 (2).شده استمصرف  خام ان برای تولید فوالدیردر ابرق بیشتری کیلووات ساعت برق در مقایسه با قطر و ... 

گواران به ملت ایران تحمیل شده و سالها هم ادامه خواهد داشت از هر و غیر فنی این بزر ساراتی که به علت تصمیمات نادرستخ

 اختالسی که تاکنون در ایران برمال شده است، بیشتر می باشد.

 قرار داد؟قانونی در آینده آیا نباید این بزرگواران را مورد مواخذه جلوگیری از گرفتن چنین تصمیمات نادرستی  برای
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تولید فوالد خام دنیا را به خود اختصاص داد. در  درصد از36/1میلیون تن فوالد خام، حدود  4/24با تولید حدود  2018در سال ایران 

و  رصدد 8/4و رشد تولید جهانی فوالد خام در همین مدت درصد  15رشد تولید فوالد خام ایران حدود  2017نسبت به  2018سال 

 بود. درصد 6/6چین طی همین دوره حدود خام رشد تولید فوالد 

 36/1میلیون تن حدود  5/24با تولید  2018درصد  و در سال  7/0حدود فوالد میلیون تن  10با تولید حدود  2008سال ایران در 

اخیر بیشتر از سایر کشورهای عمده تولید  تولید فوالد خام ایران در دهه یفوالد خام دنیا را تولید کرده است. درصد رشد کمّ رصدد

افزایش تولید کمی فوالد خام ایران به علت سرمایه گذاری زیاد برای ایجاد  .(1)نمودار  استبوده کننده فوالد خام دنیا بجز چین 

ظرفیتهای اضافی بوده است در حالی که می توانستیم با افزایش ضریب بهره برداری از ظرفیتهای موجود در سالهای قبل بدون سرمایه 

 (2) (3گذاری جدید افزایش تولید داشته باشیم. )نمودار 

میلیون تن بود. رشد جهانی 5/1632حدود  2017میلیون تن و در سال  1712حدود  2018ولید محصوالت جهانی فوالد دنیا در سال ت

  بوده است. رصدد6/4، 2017نسبت به  2018سال  یتولید محصوالت فوالد

یون تن شد، درصد میل6/19حدود  2018میلیون تن و در سال  20حدود   2017تولید محصوالت فوالدی ایران در سال 

 2017نسبت به  2018فوالد خام در سال  میلیون تنی 5/3ی کاهش رشد تولید محصوالت فوالدی ایران با وجود رشد کمّ

  !.درصد( بوده است 2) منفی  - %2د  حدو

 به عبارت ودنمیل انرژی بیشتری الزم است تا فوالد خام را به محصوالت فوالدی تبد رصدد12با محاسبات جهانی، حدود بطور میانگین 

. ارزش (5)نمودار  انرژی با خود بصورت نهان دارد رصدد88دیگر برای تولید فوالد خامی که به محصوالت فوالدی تبدیل می شود 
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رای است. عالوه بر این بتبدیل فوالد خام به محصوالت فوالدی افزوده محصوالت فوالدی خیلی بیشتر از ارزش این انرژی مازاد مصرفی 

. معلوم دمی توانست بوجود آور محصوالت فوالدی اشتغال زایی بیشتری به نسبت سرمایه گذاری اولیه، در ایرانتبدیل فوالد خام به 

و  نسبت به افزایش ضریبنیست چرا مسئولین محترم فوالد کشوردر سالهای قبل همراه با افزایش ظرفیت کمّی تولید فوالد خام، 

 ؟تجهیزات تبدیل فوالد خام به محصوالت فوالدی اقدام نفرموده اند ظرفیت بهره برداری

  

 (12و 5) 2017و  1990 رف انرژی به ازای تن تولید فوالد خام و محصوالت فوالدی آلمان در سال هایمقایسه مص( 5نمودار )

شماره "نمودار ژاپن و ... بصورت درصد از کل فوالد خام دنیا در  ،کشور عضو بازار مشترک( 28تولید فوالد کشورهای صنعتی دنیا ) 

بیشتر از درصد تولید  2008همانطوری که مالحظه می کنیم درصد فوالد  خام کشورهای صنعتی از کل دنیا در سال  آورده شد. "یک

 آنها می باشد. 2018فوالد خام سال 

 جای خریدمایند ببه عبارت دیگر مسئولین کشورهای صنعتی دنیا در ادامه سیاست استعماری یک قرن گذشته تاکنون، کوشش می ن

 2017 1990      2017   1990     

گیگاژول/ تن   
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فوالد خام بیشتری را از کشورهای عقب نگهداشته شده  ،ایجاد آلودگی محیط زیست خود .... و ،مواد اولیه معدنی، حاملهای انرژی 

 (2)مانند ایران با ارزش افزوده بسیار ناچیزی خریداری نمایند.

را نشان می دهد. عمده درصد واردات فوالد آلمان بصورت نیمه  ( روند تغییر صادرات و واردات فوالد آلمان در سالهای اخیر6نمودار )

تمام ) شمش، اسلب و بیلت( بوده که پس از تبدیل به محصوالت فوالدی مانند میلگرد، نبشی، پروفیل و ... به مصارف داخلی و صادرات 

تجهیزات صنعتی  به کارخانه های آلمانی  می رسانند. آلمانها کوشش می نمایند فوالد تولیدی کیفی خود را عمدتاً برای تبدیل به

صادرات غیر مستقیم میلیون تن بود.  6/35حدود  2017تحویل دهند، صادرات غیر مستقیم آلمان ) بصورت تجهیزات صنعتی( در سال 

 (4و  3میلیون تن بوده است. )جدول شماره  224حدود  2017جهانی فوالد بصورت تجهیزات صنعتی در سال 

 (9و 8 ، 6) سال اخیر بر حسب میلیون تن 10در  د آلمانصادرات و واردات مستقیم فوال روند تغییر  (6)نمودار
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و عرضه داخلی ورقهای فوالدی در ماه های اخیر سبب بیکاری کارگران شریف صنایع تولید لوله و پروفیل ایران شده کمبود تولید 

 است، امید است مسئولین محترم فقط به صادرات فوالد خام و یا صادرات محصوالت فوالدی مورد نیاز داخل فکر نکنند، بلکه ایجاد 

 اشتغال بیشتر برای جلوگیری از خیل بیکاران که ممکن است تبعات اجتماعی و سیاسی هم داشته باشد، در تصمیم گیری های امروزه 

 (1) 2017( صادرات و واردات غیر مستقیم فوالد دنیا )بصورت تجهیزات(در سال 3جدول )

 رتبه مستقیم ) میلیون تن( صادرات غیر واردات غیر مستقیم )میلیون تن(
 1 چین 79.4 امریکا 44.2

 2 آلمان 35.6 آلمان 24.2

 3 ژاپن 21.8 فرانسه 12.7

 4 کره جنوبی 21.4 انگلستان 12

 5 امریکا 19.8 چین 11.8

 6 مکزیک 14.6 مکزیک 11.5

 7 ایتالیا 14.3 کانادا 11.1

 8 اسپانیا 9.9 ایتالیا 8.9

 9 لهستان 9.0 روسیه 8.2

 10 فرانسه 8.4 لوکزامبورگ -بلژیک 8.2

خود لحاظ فرمایند. شایسته نیست صنایع پایین دستی مصرف کننده محصوالت فوالدی کشور مانند:لوله سازی، تولید پروفیل و ... به 

 الً بیکار در ایران، عمعلت تصمیمات نادرست مسئولین محترم بواسطه عدم دسترسی به ورقهای فوالدی برای تولید لوله و پروفیل و ... 

 (1)2017در سال  ( واردات و صادرات خالص فوالد کشورهای مختلف بصورت تجهیزات صنعتی4جدول )

 خالص واردات غیر مستقیم 
 )میلیون تن(

 خالص صادرات غیر مستقیم 
 ن() میلیون ت

 رتبه

 1 چین 67.6 امریکا 24.4

 2 کره جنوبی 14.6 روسیه 6.2

 3 ژاپن 14.1 انگلستان 5.9

 4 آلمان 11.4 کانادا 5.1

 5 ایتالیا 5.4 استرالیا 5.0
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 (2شده، و مسئولین محترم به افزایش صادرات با ارزش افزوده ناچیز راضی بوده و افتخار نمایند. )

ازای  مشغول به کار بوده اند. تقریباً به 2018میلیون نفربطورمستقیم برای تولید فوالد دنیا در سال  6حدود همانطوریکه گفته شد، 

 2018نفر در زنجیره تولید فوالد اشتغال خواهند داشت، به عبارت دیگر در سال  6یک نفر شاغل در صنایع تولید فوالد دنیا حدود 

 (12)میلیون نفر در ارتباط با تولید و مصرف محصوالت فوالدی دنیا مشغول بکار بوده اند. 40حدود 

در  تولید فوالدتن به ازای  برای تبدیل فوالد خام به محصوالت فوالدی ایجاد اشتغالدر ایران متاسفانه به علت صادرات فوالد خام، 

 (2).بوده استنسبت به کشورهای خارجی، خیلی کمتر  2018سال 

خود را صرف تولید فوالد درآمد خالص  رصدد 5سال اخیر حدود  10کشورهای صنعتی دنیا بطور میانگین در همانطور که گفته شد، 

ر دو در سالهای آینده نیز اگر بیشتر به تحقیقات نپردازند کمتر سرمایه گذاری نخواهند نمود زیرا محصوالت فوالدی تحقیقات نموده 

از نظر وزن سبک تر و از نظر خواص فیزیکی، مکانیکی و کاربردی خیلی پیشرفته تر از فوالدهای تولیدی دنیا   باید سالهای آینده

 .باشند 2018درسال 

رها شده در   Co2یه، کاهش گازهدف عمده تحقیقات این کشورها کاهش مصرف حاملهای انرژی در زنجیره تولید فوالد از مواد اول

محیط زیست به ازای تولید یک تن محصوالت فوالدی، کاهش حوادث کاری، بهبود خواص کاربردی محصوالت فوالدی، تنوع بخشیدن 

فوالد، به صفر رساندن انبار کردن مصرف کننده عمده به محصوالت فوالدی تولیدی، تولید محصوالت جدید با همکاری صنایع 

از  . زماننبی فوالد مانند انواع سرباره با ایجاد مصارف مفید برای آنها و .... درسالهای آینده مانند سالهای قبل می باشدمحصوالت ج

 (7کمتر شده است.) درصد 80حدود  2006نسبت به سال  2017دست رفته در اثر حوادث کاری برای تولید فوالد دنیا در سال 
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 (1) (5)جدول شماره  تاکنون مرتباً کاهش یافته است. 2016محصوالت فوالدی جهان از سال واع انصادرات ظاهری 

 (1) (: صادرات ظاهری محصوالت مختلف فوالدی )میلیون تن(5جدول شماره )

نوع محصول فوالدی      2016 2017 2018 

3/54 شمش ها و مواد نیمه تمام  2/60  0/62  

1/3 مواد ریل راهن  7/2  6/2  

بشی، مقاطع و فرمهان  0/24  1/22  7/22  

4/21 میلگردهای تقویت بتن  3/18  8/18  

3/40 میلگرد و میله های نورد گرم  2/21  7/18  

3/30 سیم کالف  0/27  6/27  

7/8 سیم کشیده شده  9/8  0/9  

8/5 میلگرد و میله های دیگر  9/5  4/6  

3/3 تسمه نورد گرم  9/3  8/3  

2/4 تسمه نورد سرد  5/4  5/4  

1/86 کالف و ورق نورد گرم  0/85  0/79  

1/34 صفحات  2/33  3/33  

6/35 کالف و ورق نورد سرد  4/37  7/35  

2/4 تسمه و ورقهای الکتریکی  5/4  6/4  

2/7 محصوالت نوردی قلع اندود  0/7  8/6  

0/45 ورق گالوانیزه  2/46  7/44  

8/18 دیگر ورقهای پوشش دار   0/18  9/17  

الدیاتصاالت و لوله های فو  2/37  9/41  3/41  

0/1 چرخها ) آهنگری شده، نورد شده( و محورها  8/0  9/0  

1/1 ریختگی ها  2/1  3/1  

9/0 آهنگری ها  0/1  1/1  

0/0 محصوالت دیگر  0/0  0/0  

7/446 جمع کل  7/450  7/442  
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 (1) 2018در سال  کنندگان مستقیم فوالد و وارد (: بزرگترین صادر کنندگان6جدول شماره )

 میلیون تن واردات کل میلیون تن صادرات کل رتبه
8/68 چین 1 اروپا اتحادیه کشور28   9/44  
8/35 ژاپن 2 7/31 امریکا   
3/33 روسیه 3 6/26 آلمان   
جنوبی کره 4  1/30 6/20 ایتالیا   
اروپا اتحادیه کشور 28 5  4/28 5/15 تایلند   
مانآل 6  0/26 جنوبی کره   9/14  
9/19 ترکیه 7 9/14 فرانسه   
2/18 ایتالیا 8 8/14 بلژیک   
0/18 بلژیک 9 4/14 چین   
1/15 اوکراین 10 1/14 ویتنام   
4/14 فرانسه 11 0/14 ترکیه   
9/13 برزیل 12 1/13 مکزیک   
3/12 تایوان 13 1/12 لهستان   
1/11 هند 14 7/11 اندونزی   
0/11 هلند 15 ااسپانی   8/10  
3/9 ایران 16 3/10 هلند   
6/8 اسپانیا 17 1/9 کانادا   
6/8 امریکا 18 1/9 فیلیپین   
5/7 اتریش 19 0/9 هند   
4/6 کانادا 20 0/8 مالزی   

بود به عبارت دیگر این  درصد 8/1حدود  2017نسبت به  2018رشد تقاضای محصوالت فوالدی کشورهای صنعتی دنیا در سال 

 بوده است. 2016نسبت به  2017رصد رشد تقاضای فوالد کشورهای صنعتی دنیا در سال درصد رشد تقریبا نصف د

میلیون تن و واردات ظاهری محصوالت  3/9حدود (  6) شمارهبر طبق جدول  2018صادرات ظاهری عمدتاً فوالد خام ایران در سال 

مانند سالهای قبل صادرات غیر  2018ان در سال میلیون تن بود. ایر 8/1حدود با محاسبات سایر جداول  مین سالفوالدی ایران در ه

صادرات صنعتی داشته  تن 30.000در حدود  2017) در سال ه شکل تجهیزات صنعتی نداشته است.مستقیم محصوالت فوالدی ب

 (است
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 (1) 2018در سال  صادر کنندگان و وارد کنندگان خالص مستقیم فوالد(: 7جدول شماره )

 رتبه خالص صادرات مستقیم میلیون تن خالص واردات میلیون تن
 1 چین 54.4 امریکا 23.1

 2 ژاپن 29.8 اتحادیه اروپا 16.5

 3 روسیه 27.0 تایلند 13.6

 4 کره جنوبی 15.1 فیلیپین 9.1

 5 اوکراین 13.5 ویتنام 8.7

 6 برزیل 11.6 اندونزی 7.9

 7 ایران 7.5 مکزیک 7.5

 8 ترکیه 5.8 مالزی 6.3

 9 تایوان 4.6 لهستان 6.0

 10 بلژیک 3.1 انگلستان 3.3

 11 اتریش 2.6 امارات 3.2

 12 هند 2.1 الجزایر 3.1

 13 اسلواکی 2.1 بنگالدش 3.0

 14 آفریقای جنوبی 1.8 فلسطین اشغالی 3.0

 15 لوکزامبورگ 1.8 پاکستان 2.9
                

به علت تحریم نسبت به سالهای قبل کاهش یافته و  2018ه ایران در سال واردات غیر مستقیم فوالد بصورت تجهیزات صنعتی ب  

میلیون تن بود که عمدتاً فوالد خام  6.5حدود  2018لذا صادرات خالص فوالد ایران در سال  میلیون تن برآورد می گردد. 5/1حدود 

یک ش ارزفوالد ایران می باشد. مستقیم ادرات بیشتر از ارزش یک تن صخیلی فوالد ایران  مستقیم ارزش یک تن واردات .بوده است

برابر ارزش یک تن صادرات مستقیم فوالد خام ایران در سال  ینبصورت تجهیزات صنعتی چندایران مستقیم فوالد غیر تن واردات

 (2)بوده است. 2018

میلیون تن، و صادرات  6/67حدود  2017صادرات خالص غیر مستقیم محصوالت فوالدی چین بصورت تجهیزات صنعتی در سال 

به عبارت دیگر در  (4و2) جدول شماره  میلیون تن بوده است. 4/54حدود  2017خالص مستقیم محصوالت فوالدی چین در سال 

است. چین کوشش می نماید از صادرات  فوالد صادرنمودهمیلیون تن  122چین بصورت مستقیم و غیر مستقیم حدود  2017سال 
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در سالهای آینده کاسته و به صادرات غیر مستقیم فوالد خود بصورت تجهیزات صنعتی با ارزش افزوده  خالص مستقیم فوالد خود

 (2)بیشتر بیافزاید.

 

 (12را بر حسب درصد نشان می دهد.) 2017( صنایع عمده مصرف کنندگان فوالد آلمان در سال 7) نمودار

در  1990و  2017یک تن فوالد خام یا یک تن محصوالت فوالدی سالهای  مقایسه روند کاهش مصرف حاملهای انرژی برای تولید

  2018( دیده می شود. مصرف ویژه انرژی به ازای تولید یک تن محصول یا فوالد خام آلمان از پنجاه سال گذشته تا سال 5نمودار )

 کاهش یافت. درصد 50ر گرفتن کک سازی( حدود ) بدون در نظ

تقریباً مساوی میانگین  2018سال  در کاهش داشت، تولید فوالد درصد 2حدود  2017نسبت به  2018تولید فوالد آلمان در سال 

 تغییری نکرده تقریباً سال پیش تا کنون 15د فوالد آلمان از ظرفیت تولی (8)نمودار شماره  سال اخیر این کشور می باشد. 7تولید 

%26اتومبیل  12صنایع فلزی%    

11تولید ماشین آالت %   

9لوله  %   

     2 خانگی % لوازم 

     35 ی %ساختمان ساز      5 % سایر
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 (8و  6) نشان می دهد. بر حسب میلیون تن را 2018تا  2005غییرات تولید فوالد آلمان از سال ( روند ت8نمودار شماره )

بطور  2018سال طی نه سال اخیر منتهی به  بوده و  درصد 98نزدیک به  2007سال  آلمان در  است ضریب بهره برداری تولید فوالد

ر دهیم مشاهده میکنیم به علت توامان مورد تجزیه و تحلیل قرا 8را با نمودار  10اگر نمودار  ه است.بوددرصد  2 ±  85حدود متوسط 

بهبود مستمر کیفیت محصوالت فوالدی آلمان، افزایش فروش یک تن محصوالت فوالدی آلمان در سالهای مختلف خیلی بیشتر از 

 (2بیشتر از تورم جهانی سالهای مختلف می باشد. )افزایش آن  رخنارزش میانگین محصوالت فوالدی دنیا و 

رها صادر کرد در مقابل میلیون تن محصوالت فوالدی بصورت تجهیزات صنعتی به سایر کشو 5/36جمعاً حدود  2018آلمان در سال 

 (11)میلیون تن فوالد بصورت تجهیزات صنعتی از سایر کشورها وارد نمود. 25

حدود  و به فرانسه 4/2میلیون تن فوالد بصورت تجهیزات صنعتی به امریکا، حدود  5/2آلمان بصورت خالص حدود  2018در سال 

 به انگلستان، صادر نموده است. 1/2
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 (3و2) فوالد آلمان 2017و  1980( مقایسه تغییرات تولید، افراد شاغل و ضریب بهره وری نیروی انسانی در سالهای 9نمودار شماره )

 

 

  (2و1.)بر حسب میلیارد یورو 2018تا  2005از سال  تغییرات روند حاصل فروش مستقیم محصوالت فوالدی آلمان( 10نمودار )
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یب بهره وری نیروی انسانیضر  

239% +  

516 

 

516 

152 54 

286 

 افراد شاغل

71% -  

5/37 8/35  

 محصوالت نوردی

5%+  

 فوالد خام

3/43 8/43  
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 (11) 2018تا  2011از سال  لمان بر حسب میلیون تن( تراز تجاری ظاهری فوالد آ11نمودار )

 

 

 (11) بصورت وزن فوالد تجهیزات صنعتی بر حسب میلیون تن 2018تا  2014در سالهای یر مستقیم فوالد آلمان تجارت غ( 12نمودار )

  5/47بر ق مصرف شده است. حدود   (TWh)تراوات ساعت  9/24 میلیون تن فوالد خام آلمان حدود 4/42د برای تولی 2018در سال 

 تامین شده است و بقیه یعنیه برق این برق در خود صنایع از تبدیل گازهای خروجی کوره بلند، کنورتور، کک سازی و .... ب درصد
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 (11)ه اند.خریداری کرد برق تراوات ساعت صنایع فوالد آلمان از شبکه سراسری 1/13 

میلیون تن از این سرباره ها برای  7/7میلیون تن انواع سرباره در صنایع فوالد آلمان تولید شده اند. مقدار  18/13حدود  2018در سال 

ع میلیون تن در چرخه داخلی صنای 71/0برای تولید کود کشاورزی و  37/0میلیون تن برای جاده سازی،  9/3تولید سیمان و حدود 

میلیون تن فعالً  74/0میلیون تن انواع سرباره تولیدی صنایع فوالد، فقط حدود  18/13تولید فوالد مصرف شده اند. در این سال از 

 انبار شده تا در اینده به مصارف مفیدی برسد.

 23 حدود ،2018تا  1990ال به ازای یک تن محصوالت فوالدی در آلمان از س  Co2در اثر تحقیقات مستمر کاربردی عمالً ایجاد گاز 

 به ازای تولید یک تن فوالد به روشهای متداول فعلی در سالهای آتی  Co2کاهش بیشتر گاز  (13)نمودار  کاهش یافته است. درصد

 

تولیدی به ازای تولید یک تن فوالد خام یا یک تن محصوالت فوالدی در   Co2( مقایسه گاز 13نمودار )

 (11و 8)آلمان، آورده شده است. 1990با سال  2017سالهای 

 محصوالت فوالدی

خام فوالد  

Ton Co2/  فوالدتن  
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را شروع کرده اند   Co2محققین آلمانی تحقیقات کاربردی تولید فوالد بدون ایجاد گاز  (2)تقریباً امکان پذیر نخواهد بود.

ی خواهند مثالً با استفاده از انرژی خورشیدی و ... از تجزیه آب گاز هیدروژن تولید کنند. فرایند احیای اکسید آهن آنها م

سال آینده بشر به آرزوی تولید فوالد بدون مصرف  20را با گاز هیدروژن انجام دهند و .... پیش بینی می شود حداکثر تا 

 (11و  8) برسد. ته صنعتیحداقل در کشورهای پیشرف انرژی های فسیلی

 

 (12) 2017تا  2013( روند تولید انواع لوله های فوالدی آلمان از سال 14نمودار شماره )

درصد کل لوله های  5/9میلیون تن انواع لوله های فوالدی در دنیا تولید شده اند، به عبارت دیگر نزدیک به  35حدود  2017سال در 

 (.2در آلمان تولید و قسمت زیادی از این لوله های تولیدی به کشورهای دیگر صادر شده است ) 2017در سال فوالدی دنیا 

کل   رصدد 5/83میلیون تن معادل  1808میلیون تن از  8/1508جمعاً حدود  2018ده کشور عمده تولید کننده فوالد دنیا در سال 

فوالد دنیا را تولید  رصدد 5/16میلیون تن معادل  2/299شورهای دنیا جمعاً را به خود اختصاص داده اند، یعنی بقیه کتولید فوالد دنیا 

 (12) کرده اند.

انجمن های تخصصی شاغلین  در صنایع تولید فوالد، انجمنهای علمی و فنی متخصصین و محققین آهن و فوالد آلمان و استادان 

 دولت، سیاستهای اجرائی تولید نده محصوالت فوالدی ومتخصصین صنایع عمده مصرف کن دانشکده های متالورژی آلمان با همکاری
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ن بیشتر ارتباط خارجی این صنعت از قبیل خرید ه می نمایند. مسئولین دولتی آلماادار تنظیم وسال قبل تاکنون  50فوالد آلمان را از 

 . انجمن مدیران صنایعمی نمایندسنگ آهن، خرید حاملهای انرژی، تعرفه های واردات و صادرات محصوالت فوالدی و ... را تنظیم 

 تولید فوالد آلمان با تجزیه و تحلیل واقعی وضعیت جهانی اقتصاد و اوضاع سیاسی جهانی برنامه های تولیدی و تحقیقاتی کوتاه مدت

 

 (12) 2018ده کشور عمده تولید کننده فوالد دنیا در سال  مقدار فوالد خام (15نمودار )

اشین د مو دراز مدت صنعت فوالد را با همکاری محققین صنایع عمده مصرف کننده فوالد از قبیل صنایع تولید خودرو، صنایع تولی

نمودار )آالت صنعتی، صنایع ساختمانی و عمرانی، صنایع الکتریکی، صنایع تولید لوازم خانگی و ... تنظیم و به تایید دولت می رسانند. 

تقریباً یک سوم نوع آوری و اختراعاتی که در زنجیره تولید جهانی فوالد در بیست سال اخیر ساالنه ثبت شده است حاصل تحقیقات ( 7

صنایع تولید فوالد آلمان بعد از جنگ جهانی دوم با تکنولوژی آن زمان ( 10محققین متالورژی آلمانی می باشد.)دی مهندسین و کاربر

تقریباً مردانه بود، به تدریج مهندسین با جنسیت های متفاوت و با گرایشهای مختلف در صنایع تولید فوالد آلمان مشغول به کار شدند 

 امکاناین روند مدیریت  (12)ین و مدیران فنی صنایع تولید فوالد آلمان را خانمها تشکیل می دهند.مهندس رصدد 9امروزه حدود 
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سال اخیر کمتر از بخش  20آلمان در  پیشرفت همه جانبه مردم آلمان را فراهم نمود. تعداد دستورالعمل های صادره از طرف دولتهای

 عمالً دستورالعمل ها و ... عمدتاً هم متناقض یکدیگر صادره از طرف دولت دوازدهم ایران در دو سال گذشته می باشد. آلمانها نامه ها،

 

 (12ه در صنایع تولید فوالد آلمان موفقیتهای شغلی داشته اند)دو نفر از مهندس زن جوان ک- 16نمودار 

ا د. بعد از جنگ جهانی دوم در دنیا تتوانستند فوالدهای کیفی صنایع عمده مصرف کننده کشور  و جهان را بطور مستمر بهبود بخشن 

 کنون روند مدیریتی صنایع فوالد و کل صنعت آلمان طوری بود که دخالت مستقیم دولتها به ندرت در آنها مشاهده می شود.

  تصمیم گیری های صنعتی کشورهای جهان سوم، مانند ایران عمدتاً در سالهای گذشته توسط مسئولین دولتی که فاقد تجربه علمی،

درهای  اطالع چندانی نداشته اند در پشت و ارتباطالت صنایع مختلف با یکدیگر و ... دنیا ی بوده اند و از اوضاع جهانی صنایعفنی، صنعت

یکی از عوامل عدم پیشرفت توسعه همه جانبه کیفی و رفاه نسبی مردم کشورهای  یبسته اتخاذ و اجرا شده است، نتایج این روند مدیریت

 تا کنون بوده است.جهان سوم 

امید است مسئولین محترم ایران به جای ادامه وضعیت فعلی مدیریت صنعتی ایران به تدریج از دخالت مستقیم و غیر 

مستقیم دولت در صنعت و ... خودداری فرمایند. با تدوین قوانینی که موجب افزایش هزینه های دولتی نمی شود اما سبب 

و مدیریتی مشابه دارند با لف از قبیل: آهک، گچ، سیمان، فوالد و ... که مشکالت فنی ایجاد ارتباط نزدیک صنایع مخت
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ایجاد پژوهشکده های تولید و مصرف آهک، تولید و مصرف گچ، تولید و مصرف سیمان، طرز تهیه و موارد مصرف آهن 

 اسفنجی و ... اقدام فرمایند.

گچ یا آهک .... درصد جزئی از فروش خود را موظف شوند به هیات امنای  الیحه قانونی هر یک از تولید کنندگان مثالً با تصویب

پژوهشکده طرز تهیه و موارد مصرف گچ و یا ... پرداخت نمایند. هیات امنای پژوهشکده گچ تولید کنندگان و مصرف کنندگان گچ 

یقاتی، مشکالت فنی که دامنگیر اکثریت ایران خواهند بود. هیات امنای این پژوهشکده ها با فراهم نمودن امکانات مستمر تحق

تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گچ ایران می باشد را بتدریج برطرف خواهند نمود. با ایجاد این پژوهشکده ها سطح تکنولوژی آنها 

 در حداقل مدت به کشورهای پیشرفته دنیا نزدیک خواهند شد.

تی پژوهشکده های زیادی را به روش فوق تاسیس نمودند. یکی از عوامل پیشرفت آلمانها بعد از جنگ جهانی دوم عمالً بدون بودجه دول

همه جانبه آلمان کوشش در جلوگیری از افزایش حقوق بگیران مستقیم و غیر مستقیم از دولت بوده است در صورتیکه متاسفانه تقریباً 

حقوق مصرف می شود. عمالً بودجه چندانی برای اجرای بیشترین درصد بودجه دولت ایران بطور مستقیم و غیر مستقیم برای پرداخت 

کشور ایران خوشبختانه دارای بیشترین منابع برنامه های زیربنائی و توسعه همه جانبه کشور در اختیار دولت ها نمی باشد. 

شور هیچ ک...  بجز استرالیا، برزیل وبه ذکر است الزم و با ارزش می باشد. خدادادی نفت، گاز و سایر ذخائر معدنی مختلف 

. در صورت مدیریت درست ایران می تواند به امید خدا ظرف ادی با ایران قابل مقایسه نیستدخدااز نظر منابع دیگری 

  چند سال به پیشرفت همه جانبه صنعتی، رفاه نسبی و ... برسد. انشاء اهلل

 :خذآو م فهرست منابع
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، سال آینده 5و پیش بینی آن تا  2012جزیه و تحلیل کمی و کیفی تکنولوژی تولید آهن و فوالد در ایران و دنیا در سال ت -3

 55تا  44صفحه  65و  64ماهنامه تخصصی پردازش، شماره 
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