
عمده  چالش های  و  مشــکالت 
صنعت فوالد ایران

به جهت تاثیر بسـیار زیادی که صنعت فوالد روی توسـعه صنعتی کشورها دارد، این صنعت جزو صنایع 
مادر محسـوب می شـود. اهمیت عنصر اصلی تشکیل دهنده فوالد )آهن( که تولید و مصرف آن، یکی از 
شـاخص های اصلی توسـعه اسـت، آنقدر بوده که در قرآن کریم سوره ای به آن اختصاص داده شده است 
)سوره 57- الحدید(. در این نوشتار سعی شده است که چالش های اصلی صنعت فوالد در ایران بررسی 

شود. این چالش ها عبارتند از: 
کاهش قیمت جهانی نفت، موجب کاهش درآمد کشور و در نتیجه کاهش بودجه عمرانی کشور . 1

شده و به تبع آن مصرف فوالد کشور به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و کاهش یافته است. بازار 
مسکن هم به عنوان عمده ترین مصرف کننده فوالد کشور و پیشران اصلی صنعت فوالد که 
حدود 50 درصد فوالد تولیدی را مصرف می کرد، سال هاست که در رکود به سر می برد و تأثیر 
منفی روی صنعت فوالد داشته است. البته در حال حاضر در کل دنیا، صنعت فوالد دوران رکود 
خود را طی می کند و تقاضای جهانی فوالد کاهش یافته است. تداوم کاهش تقاضای داخلی و 

کاهش تقاضای جهانی، صنایع فوالد کشور را با مشکالت عدیده ای مواجه کرده است.
در پـی بحـران مازاد تولید فوالد در چین به عنوان بزرگترین تولید کننده فوالد دنیا، صادارت فوالد . 2

کشور چین به کشورهای دیگر افزایش یافته است. در چند سال اخیر واردات فوالد ایران از کشور 
چین، افزایش داشته که این مسأله می تواند در دراز مدت، صنعت فوالد کشور ما را نابود کند که بسیار 
خطرناک است، چون اوال فوالد یک محصول استراتژیک محسوب می شود که در صنایع مختلفی 
مانند سـاختمان، پل، کشـتی، خودرو و لوازم خانگی از آن استفاده می شود و ثانیا صنعت فوالد، بعد 
از صنعت نفت و گاز یکی از بزرگترین صنایع به حساب می آید و کشور در زمینه صنعت فوالد باید 
استقالل کامل داشته باشد. دولت باید یک سیستم کنترلی قدرتمند بر روی واردات فوالد داشته باشد 
و قبول نکند که به ازای مطالباتش از کشوری، از آن کشور فوالد وارد کشور شود. در کشوری مانند 
ایران که خودش صنعت فوالد دارد، در نظر گرفتن فقط 10 درصد تعرفه واردات برای شمش فوالدی 
و 20 درصد تعرفه برای تیرآهن و میلگرد، هیچ توجیهی ندارد. این در حالی است که حتی کشوری 
مانند ترکیه که صنعت فوالد هم ندارد، برای واردات فوالد، 45 درصد تعرفه در نظر گرفته است. جالب 
است بدانیم کشور آمریکا برای حمایت از صنعت فوالد داخلی خود در مقابل صنعت فوالد چین، تعرفه 
واردات فوالد به آمریکا را از حدود 60 درصد به 190درصد افزایش داده است و اتحادیه اروپا هم این 

تعرفه را از حدود 30 درصد به 65 درصد افزایش داده است.
صنعت فوالد بعد از صنعت کشاورزی، بزرگترین مصرف کننده آب می باشد که از آن برای خنک کاری . 3

دانشــیار دانشگاه صنعتی 
خواجه نصیرالدین طوسی
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تجهیزات، فرونشاندن گرد و غبار و خطوط اسید شویی استفاده می کند. 
با توجه به این که کشور ایران در آینده با بحران شدید آب مواجه است، 
میزان مصرف باالی آب در صنعت فوالد )نیاز به 8 متر مکعب آب برای 
تولید هر تن فوالد، طبق استاندارد جهانی(، یکی از مشکالت اصلی این 
صنعت در آینده نزدیک خواهد بود. در حالی که بر اساس مطالعات انجام 
شده تا سال  2040 میالدی، 33 کشور درگیر بحران آب خواهند بود که 
یکی از این کشورها ایران است، از 15 مجتمع فوالد کشور، 9 مجتمع 
در منطقه فالت مرکزی ایران که خشک و کم آب است، ساخته شده 
است و متولیان صنعت کشور باید برای این معضل مهم، راه حلی بیابند.

هزینه تولید فوالد در ایران خیلی باال است که یکی از دالیل آن، میزان . 4
باالی مصرف انرژی در این صنعت است. کارخانه های فوالد، بزرگترین 
مصرف کننده های برق و گاز کشور هستند. در صنعت فوالد از برق در 
کوره های قوس الکتریکی برای تولید آهن اسـفنجی استفاده می شود 
و متأسفانه مصرف الکتریسیته در کوره های قوس الکتریکی در ایران 
1/5 برابر متوسـط جهانی اسـت. از دیگر دالیل باال بودن هزینه تولید 
فوالد در ایران، می توان به پایین بودن بهره وری در ایران اشـاره کرد. 
در حالی که شرکت فوالدسازی هیوندایی کره جنوبی، با 2000 کارگر 
و کارمند، ساالنه بیش از20 میلیون تن فوالد تولید می کند، گویا ذوب 
آهن اصفهان برای تولید حدود 3 میلیون تن فوالد، حدود 16000 نفر 
نیروی کار داشـته که البته مجبور شـده است حدود نیمی از آن ها را به 
بخش دیگری منتقل کند. عالوه بر بهره وری پایین نیروی انسانی در 
ایـران، می توان قدیمی بودن تجهیـزات را یکی از عوامل مؤثر در باال 

بردن هزینه تولید فوالد در ایران دانست.
انتقال سنگ آهن یا گندله به کارخانجات تولید فوالد، یکی از مسائل . 5

مهم تولید فوالد است که دولت می تواند با توسعه زیرساخت های حمل 
و نقـل ریلی به یاری صنعت فـوالد بیاید. همچنین با توجه به این که 
الزمه تقویت صنعت فوالد، سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه 
معدن برای تولید مواد اولیه صنعت فوالد است، ثبات در سیاست های 
دولت در ارتباط با تعرفه ها و قوانین حاکم بر بخش معدن، کمک شایانی 

به تقویت صنعت فوالد می کند
به منظور درآمد زایی بیشتر صنعت فوالد ایران باید از فوالدهای ساده . 6

کربنی به سمت فوالدهای آلیاژی که ارزش افزوده به مراتب باالتری 
دارند، برود. 

یکـی از مهم ترین معضالتی که صنعت فوالد در حوزه مسـکن با آن . 7
مواجه است، اقبال بیشتر سازندگان ساختمان از مصالح رقیب آن، یعنی 
بتن اسـت که به دلیل ارزان تر تمام شـدن اسکلت ساختمان می باشد. 
حادثه آتش سوزی که حدود یک سال پیش در ساختمان پالسکو اتفاق 
افتاد، عیب فوالد را به عنوان مصالحی که در برابر آتش آسـیب پذیر 
است، آشکار و عیان کرد و باعث شد در خیلی از موارد پس از این حادثه، 
سازندگان ساختمان به سراغ ساختمان های بتنی بروند. علی رغم این که 
هزینه آتش پاد کردن )مقاوم سـازی ساختمان در برابر آتش( ساختمان 
اسـکلت فوالدی در هزینه کل اسـکلت فوالدی، قابل توجه نیسـت 
ولی به هر حال این عامل روی انتخاب نوع مصالح در ساخت سازه ها 
تأثیرگذار می باشد. کشور ژاپن که دومین تولید کننده فوالد جهان است 
و با وسعت یک پنجم کشور ایران، ده برابر ایران تولید فوالد دارد، یکی 
از سـرمایه گذاری های هوشمندانه ای که کرده است روی تولید فوالد 
مقاوم در برابر آتش می باشد و به نظر من باید تولید این فوالدها در آینده 
جزء برنامه های اصلی بخش تحقیق و توسعه همه کارخانه های تولید 
فوالد کشور باشد. در این راستا هیئت مدیره انجمن سازه های فوالدی 
ایران، به عنوان مرتبط ترین انجمن علمی کشور با صنعت فوالد، حدود 
چند ماه پیش جلسه مفصلی را با متخصصان شرکت فوالد نیپون ژاپن 
برگزار کرد و در زمینه انتقال دانش فنی و تکنولوژی ساخت این فوالدها 
به ایران، صحبت های اولیه ای انجام داد که امیدواریم این جلسات ادامه 
یابد و به نتیجه برسـد و در آینده نزدیک برای سـازندگان سـازه های 
اسکلت فوالدی در ایران هم مانند ژاپن، فوالد مقاوم در برابر آتش، یک 

گزینه قابل انتخاب باشد.
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