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 1404انداز میلیون تن فوالد بر مبناي سند چشم 55تحقق تولید شرایط بررسی 
 

 عبادي عباس ،1سلطانی لیع
 اصفهان آهن ذوب یسهام شرکت

 
 

 چکیده
 .است میلیون تن فوالد 55دستیابی به تولید  کشور، 1404 اندازچشم طبق سند یکی از اهداف اساسی

صنایع و  آید شمار می ههاي اصلی توسعه یافتگی جوامع ب، یکی از شاخصتولید و مصرف فوالدامروزه 
 هاي اخیر درسالتا جایی که  کند میایفا  هافوالد سهم مهمی را در سازندگی، بازسازي و توسعه کشور

نیز ظرفیت انداز کشور  چشمسند در  است. شدهتقاضاي فوالد در ایران و جهان از میزان تولید آن بیشتر 
این بلکه امکان صادرات دهد  میشده که نه تنها نیاز داخل را پوشش گذاري هدفاي  گونهتولید فوالد به 

اي برخوردار  از اهمیت ویژه اندازچشم تحققلذا   .نماید میبه سایر کشورها را نیز فراهم  کاالي ارزشمند 
هاي  روشدر این مطالعه  شناسایی شوند.موجود در این راه  موانع و هامحدودیتبوده و الزم است 
حمل و نقل به عنوان پارامترهاي تسهیالت و  ریزي مواد اولیه، منابع مالی، برنامه، مختلف تولید فوالد

و در هر مورد گرفته اساسی و تأثیرگذار در توسعه صنعت فوالد کشور مورد مطالعه و بررسی قرار 
نقاط ضعف و قوت بدین ترتیب  .شود می  مقادیر هدف مقایسهي موجود با و روندها ها قابلیت ،ها ظرفیت

نیازمند اقدامات و تمهیدات بیشتر هستند انداز  جهت تحقق چشمشناسایی شده و مواردي که در هر عامل 
  شوند. معرفی می

 
 .ریلی و نقلحمل شبکه ، بودجه عمرانی کشور، 1404انداز چشمسند کلمات کلیدي

  

1 alisoltani46@yahoo.com 
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 مقدمه
ساز  به عنوان مرجع و الگویی جهتباید کشور است که  باالدستیترین سند مهم 1404انداز چشم سند

کشوري توسعه یافته با جایگاه  ایران، 1404انداز در افق چشم. کشور قرار گیردهاي برنامهسایر تدوین در 
الهام بخش در جهان اسالم و  و انقالبی، یعلمی و فناوري در سطح منطقه، با هویت اسالم؛ اول اقتصادي

  .استتصویر شده الملل ثر در روابط بینؤتعامل سازنده و م با
 داده وهاي اقتصادي کشورهاي جهان را صنایع آهن و فوالد تشکیل ترین پایهیکی از اساسی ،امروزه

افزایش  .آیدتولید و مصرف فوالد یکی از شاخصهاي اصلی توسعه یافتگی کشورها و جوامع به شمار می
مصرف فوالد، افزایش تولید و رقابتی شدن بازار را به همراه داشته و تولیدکنندگان را به آن داشته تا با باال 

سند در وري و استفاده از امکانات موجود سهم بیشتري از بازار را به خود اختصاص دهند. بهره بردن
جایگاه اول اقتصادي، علمی و با هدایت ایران به سمت کشوري توسعه یافته  هدفبا نیز که انداز چشم

قرار گرفته و ، افزایش تولید این کاالي استراتژیک مورد توجه خاص شده تدوینفناوري در سطح منطقه 
 .شده استعنوان فوالد به عنوان یک هدف مهم میلیون تن  55دستیابی به ظرفیت تولید 

در آن تولید  و دهداز تجارت جهانی را به خود اختصاص می درصدي 2/5در حال حاضر فوالد سهم 
میلیارد  65/1بالغ بر جهانی فوالد که تقاضاي است. این میزان در مقایسه با د تن میلیار 55/1جهان بالغ بر 

در پایان سال میزان تولید و تقاضاي آن با فرض حفظ روند کنونی  هنوز جاي رشد دارد وباشد تن می
افزایش تولید  ،لذا رسد. میمیلیارد تن  48/2و  13/2 به ترتیب به بیش از ،1شکل  مطابق با) 2025( 1404
 .]1[ انداز کشور دیده شده است شمدرستی در سند چ و به استتوجیه اقتصادي داراي فوالد 

اي مصرف فوالد نسبت به تولید بیشتر بوده به گونه دهد ، بررسی روند عرضه و تقاضا نشان میایراندر 
 نمودار الفاز که طور  هماناست. شده وارد میلیون تن فوالد به کشور  60که در چهل سال اخیر بالغ بر 

ف فوالد از طریق واردات درصد از مصر 25سالیانه بالغ بر  در حال حاضر نیزشود  نتیجه می 2شکل  در
اي  انداز کشور به گونه با توجه به این روند ظرفیت تولید فوالد در سند چشم. ]2 و 1[ گردد مین میأت

میزان تولید از  ،1404پایان سال  فوالد تامیلیون تن  55تولید ظرفیت با تحقق گذاري شده است که  هدف
 ـ ب). 2شکل  ( گرفته و توسعه صادرات را نیز به همراه خواهد داشتمصرف پیشی 

میلیارد تن ذخیره احتمالی سنگ  5بیش از و تن ذخیره قطعی  اردمیلی 2/4ایران با دارا بودن بیش از 
با دارا بودن  ، همچنینذغال سنگقطعی و احتمالی ذخیره تن میلیارد  1/7و  8/1و نیز به ترتیب با آهن 

ذخایر گازي، سابقه طوالنی در تولید فوالد، وجود نیروهاي متخصص در میزان از نظر  جهانرتبه دوم 
اي مناسب داراي فوالد در کشور و وجود بازار داخلی و منطقهافزون روززمینه تولید فوالد، مصرف 

یش تولید فوالد تا افزابا این وجود . ]4 و 3[ باشدرقابتی و نسبی مطلوب براي تولید فوالد میمزایاي 
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را از  کشورتواند  ها می یک از آن مختلفی است که غفلت از هرعوامل مستلزم تعیین شده انداز  چشم
در هر اقدامات مورد نیاز در این مطالعه اهم این الزامات شناسایی شده و دستیابی به این مهم باز دارد. 

 اند. شدهبیان وضعیت هدف  هوضعیت موجود ب جهت رسیدن اززمینه 

 
 روش تحقیق

ریزي مناسب،  برنامهتوان به  می فوالدتولید  تن میلیون 55 ظرفیترسیدن به از جمله عوامل مهم جهت 
مین منابع مالی، توسعه صنعت حمل و أتهاي فوالدي متناسب با شرایط اقلیمی ایران، تعریف و اجراي پروژه

 . اشاره نمودانداز  تا تحقق کامل چشمعملکرد مستمر و تجزیه و تحلیل و پایش بنادر  و توسعه معادن نقل،
ریزي بیش از  هاي پیشرفته برنامه نظر به روند توسعه صنعت فوالد در کشور، ضرورت استفاده از سیستم

گذاري و منابع الزم جهت توسعه و  شود. تنوع نیاز مشتریان، باال بودن حجم سرمایه پیش احساس می
به را  ریزي برنامهي موجود، ها و فوالد و لزوم استفاده مؤثر از ظرفیتاحداث کارخانجات تولید آهن 

روند انداز و  به مسیر چشمکلی نگاهی  نموده است.بدل  عنوان عاملی تأثیرگذار در افزایش تولید فوالد
 حقق، تنرود پیش بیشتر سرعت وبهتر  ریزي برنامهبا هاي توسعه  پروژه چنانچهدهد  موجود نشان می

 طبق .]4[ باشد میلیون تن می 15 حدودتولید فوالد ایران در حال حاضر . خواهد شدن میسر انداز چشم
ساالنه  رشدنرخ  یدبا ،1404در پایان سال تن میلیون  55به  این میزان دنبراي رسان 2شکل  نمودار ب در

 درچنانچه  و] 4[بوده  درصد 9تولید فوالد در ایران فعلی رشد این درحالی است که باشد.  5/11%معادل 
میلیون تن  42با تولید معادل ظرفیت انداز درپایان دوره چشمباشد،  داشته وجود همین روند آینده نیز 

ریزي الزم جهت سرعت  لذا بایستی برنامه. داردفاصله هدف نهایی تا میلیون تن  13خواهد شد که 
 .را محقق نمودانداز  تا بتوان چشمصورت گیرد  5/11% درصد به  9کنونی از تولید بخشیدن به روند رشد 

 گذاري اولیه و به تبع آن سرمایه در گردش باالفوالد در زمره صنایعی هستند که نیاز به سرمایه ایعصن
نباید آن را گذاري نقش کلیدي در توسعه صنعت فوالد داشته و  تأمین منابع مالی و سرمایهد؛ بنابراین ندار

گذاري در صنعت  شود، روند سرمایه مشاهده می 3شکل  در نمودار الف ازطور که  همان .نادیده گرفت
هاي صورت  ریزي طبق برنامهدرصد بوده که این میزان  5/5داراي نرخ رشد  92تا  84هاي  فوالد در سال

درصد  31با نرخ سالیانه  94قرار است تا سال درصد ظرفیت تولید  9گرفته به منظور افزایش سالیانه 
تر بیان شد، براي دستیابی به  طور که پیش اما همان. ]4[ هزار میلیارد ریال برسد 318افزایش پیدا نموده و به 

درصد  5/11درصد باید با نرخ  9، ظرفیت تولید به جاي 1404میلیون تن فوالد تا افق  55ظرفیت تولید 
سالیانه  نرخ درصد باید با 31ذاري نیز به جايگ میزان سرمایه ،. براي دستیابی به این نرخرشد داشته باشد

گرفتن  نظر با در 1404گذاري سالیانه الزم در سال  میزان سرمایه ،این اساس بر درصد افزایش یابد. 5/33
 شود هزار میلیارد ریال برآورد می 6050و  4730درصد به ترتیب  5/11درصد و  9نرخ رشد ظرفیت تولید 
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میلیارد ریال و بودجه  هزار 185گذاري در صنعت فوالد تقریباً  حجم سرمایه، 92در سال  ـ ب). 3( شکل 
فوالد  صنایعیعنی بیش از دو برابر بودجه تخصیص یافته به توسعه میلیارد ریال  هزار 371عمرانی کشور 

دهد این بودجه به طور متوسط با نرخ  هاي اخیر کشور نشان می بررسی بودجه عمرانی سال بوده است.
میلیارد ریال  1445به  1404درصد افزایش داشته است. با این روند بودجه عمرانی کشور تا سال  12سالیانه 

از تولید اند بودجه سالیانه مورد نیاز جهت تحقق چشم یک چهارم که این رقم در حدودخواهد رسید 
لذا، سرمایه الزم جهت توسعه صنعت فوالد از توان مالی دولت خارج است  ـ ب). 3(شکل  باشد فوالد می

اکنون تمهیدات الزم جهت تأمین اعتبار از منابع دیگر مانند مشارکت بخش خصوصی و  و بایستی از هم
 هاي خارجی انجام گیرد. جذب سرمایه

مهم در تولید اولیه و عوامل دیگر از قراضه ، کنسانتره و سنگسنگ آهن، ذغال ازجمله  همواد اولی
تولید فوالد امروزه . تا حدودي به روش تولید فوالد وابسته است همواد اولیمیزان مصرف  .دنباش فوالد می

انجام کوره قوس الکتریکی با واحد احیاء مستقیم  در جهان به دو روش کوره بلند با کنورتور اکسیژنی و
مواد  شود. فاده میتکه در روش اول از کک و در روش دوم از برق و گاز براي تأمین انرژي اس شود می

 آهن شکل بهالکتریکی  قوس کورهروش  دربه شکل آگلومره و عمدتاً کوره بلند روش آهندار در 
 در دارآهن مواددرصد از  30حدود  ،کشور در قراضه آهن کمبود دلیل بهکه  باشد مییا قراضه  اسفنجی

کشور ما برخالف سایر  در. دهد می تشکیلآهن اسفنجی  راآهن قراضه و مابقی  راکوره قوس روش 
ذغال سنگ و عدم کک و تر بودن انرژي برق و گاز طبیعی نسبت به  کشورهاي جهان، به دلیل ارزان

یند کوره قوس الکتریکی نسبت به روش آها، استفاده از فر وابستگی به کشورهاي خارجی در تأمین آن
به روش تولید سالیانه فوالد در ایران درصد  26لذا  است. ي برخوردارتربیشاقتصادي  از توجیهبلند کوره 

با فرض حفظ این  .]2[ گردد میانجام مسقیم)  ءکوره قوس الکتریکی (احیا درصد به روش 74کوره بلند و
پایان سال تن تا  میلیون 55 تولید براي دستیابی بهمواد مورد نیاز سالیانه میزان انداز،  در افق چشم نسبت
 شود، مشاهده می ها شکلطور که در این  همان. اده شده استشان دن 4شکل  در روشتفکیک هر به  1404

میلیون تن کنسانتره ذغال  12میلیون تن سنگ آهن،  86 حدوددر مجموع سالیانه  ،1404در پایان سال 
 نیاز است. میلیون تن آهن قراضه  17سنگ و 

را  رتبه اول، میلیارد تن ذخیره احتمالی 5ذخیره قطعی و تن میلیارد  8/2ایران با ذخایر سنگ آهن،  نظر میزاناز 
 42آهن در کشور در حدود  تولید سالیانه فعلی سنگاست. ا در جهان داررا در خاورمیانه و رتبه دهم 

با برنامه ریزي  لذا. ]4و 3[ است  داشته % رشد10هاي اخیر سالیانه  میلیون تن است و به طور متوسط در سال
رسیدن به  رايبمورد نیاز را سنگ آهن میلیون تن  86 توان نه تنها می ،مناسب يگذار هو سرمایصحیح 

 . الف)ـ  4شکل ( ریزي نمود آن نیز برنامه مازاد توان براي صادرات که می نمودمین أمیلیون تن ت 55تولید 
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میلیون تن آهن قراضه  5در حال حاضر اي که  شرایط متفاوت است به گونهآهن قراضه  اما در مورد
رد میلیون تن از خارج وا 2میلیون تن از منابع داخلی و  3حدود از این میزان، مورد نیاز است که در کشور 

تن میلیون  6به حدود  1404در سال واردات آهن قراضه همین روند ادامه یابد و چنانچه ] 5[گردد می
رو به اي  فزایندهآهن قراضه نیز به صورت قیمت عالوه بر مشکل تأمین،  .)بـ  4شکل ( خواهد رسید

درصد را تجربه نموده  700رشدي معادل  ،1392تا پایان سال  1385از سال اي که  به گونهافزایش است 
 .گیردانجام آن نمودن درخصوص واردات و یا جایگزین  الزم تمهیدات بایدرسد به نظر میلذا  است.

 میلیارد تن و ذخایر 2/4سنگ است که ذخایر قطعی آن در ایران حدود غالدیگر ماده اولیه مورد بحث ذ
 سنگ غالدرصد از ذخایر ذ 2/1با دارا بودن کشور ایران  برآورد شده است. میلیارد تن 1/7احتمالی آن حدود 

سنگ در رتبه غالذمیلیون تن کنستانتره  1/1 و از لحاظ تولید نیز با تولید سالیانهدر رتبه دوازدهم  جهان
سنگ در جهان عبارت از چین، ایاالت غالذترین کشورهاي تولیدکننده  عمده چهلم جهان قرار دارد.

سنگ در غالذظرفیت تولید  بررسی .]6و 4[ متحده، هندوستان، اتحادیه اروپا، استرالیا و روسیه هستند
 صورت درداشته و نتا کنون روند رو به رشد مناسبی  ماده ایندهد تولید  هاي اخیر در کشور نشان می سال

میلیون تن تا مقدار مورد نیاز  7میلیون تن خواهد رسید که  5انداز به حدود  تا افق چشم روند این حفظ
 .)جـ  4شکل ( دارد میلیون تن فوالد 55تولید براي تحقق 

هاي سیستم  ها و قابلیت ظرفیت کشور،انداز تولید فوالد  تأثیرگذار بر تحقق چشم عوامل یکی دیگر از
اي و  از مواد اولیه الزم جهت تولید فوالد با استفاده از شبکه جاده% 48در حال حاضر حمل و نقل است. 

ها مزایاي خاص خود را  روشاین کدام از  هر یابد. انتقال میبه صنایع فوالد مابقی با استفاده از شبکه ریلی 
 بینی شده است. پیشفوالد ها و تجهیزات متفاوتی در صنایع  داشته و جهت استفاده از هر روش زیرساخت

بینی  و پیش پذیر است به سختی امکاندر یک صنعت لذا معموالً جایگزینی یک روش با روش دیگر 
 55تولید گرفتن  نظر دربا این فرض و شود درصد استفاده از این دو روش در آینده ثابت باقی بماند.  می

به  5شکل مطابق  1404اي و ریلی تا پایان سال  میزان نیاز به حمل و نقل جاده ،انداز در افق چشم میلیون تن
اي محدودیت  میلیون تن از طریق شبکه جاده 61براي حمل  شود. میلیون تن برآورد می 66و  61ترتیب 

نی وجود ندارد اما در زمینه شبکه ریلی نیاز مبرمی به نوسازي، تجهیز و توسعه ناوگان و ارتقاء شبکه چندا
و داراي روند میلیون تن  37سالیانه حدود ظرفیت شبکه ریلی در حال حاضر زیرا  شود آهن احساس می راه

 ،5شکل طبق  و اختصاص داردمیلیون تن آن به حمل مواد اولیه  15بالغ بر است که سال  درصد در 9/2رشد 
از ظرفیت مورد میلیون تن  45حدود  فرض حفظ این روند، با 1404 سال  درظرفیت شبکه ریلی کشور 

انداز طبق آمار منتشر شده براساس سند چشم. از طرف دیگر خواهد بودکمتر انداز  نیاز جهت تحقق چشم
دستگاه لوکوموتیو نیازمند است که  700ر واگن باري و اهز 20، آهنهزار کیلومتر راه 25به ایران  1404
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که در حال حاضر سن  در صورتی .سال باشد 18کوموتیوها باید زیر وسال و سن ل 15ها باید زیر سن واگن
 .]7[ سال است 32کوموتیوها باالي وسال و سن ل 20هاي موجود باالي واگن

 
 گیري نتیجه

، کمک به پیشرفت و توسعه کشور از طریق 1404انداز کشور در افق  یکی از عناصر مهم سند چشم
اگرچه برخورداري کشور از منابع عظیم در  میلیون تن فوالد است. 55 سالیانه دستیابی به ظرفیت تولید

دستیابی به این اي  قهداخلی و منطهاي منابع انسانی، مواد اولیه و انرژي و نیز وجود بازارهاي مناسب  حوزه
، اما موانع جدي و مشکالت متعددي نیز در این راستا وجود دارد که الزم است پذیر نموده هدف را امکان

بندي با در نظر گرفتن زمانمبذول نمایند و اقدامات مقتضی  ها آنو متولیان امر توجه خاص به  مسئولین
این موارد در این مطالعه تا حد ممکن  لی وارد نشود.انداز خل اتخاذ نمایند تا در راه تحقق چشممناسب 

 9افزایش نرخ رشد سالیانه ظرفیت تولید فوالد کشور از  عبارت ازها  اهم آنو شناسایی و معرفی گردیدند 
لزوم جذب هاي توسعه،  ریزي دقیق و صحیح در پروژه مندي از برنامه درصد با بهره 5/11درصد به 

عدم کفایت بودجه عمرانی کشور جهت تأمین ت بخش خصوصی به دلیل هاي خارجی و مشارک سرمایه
هاي آتی،  آهن در سال هاي اخیر توسعه معادن سنگ حفظ روند سالاعتبار الزم براي توسعه صنعت فوالد، 

از طرق مختلف و یا آهن قراضه لزوم تأمین سنگ با شتاب بیشتر،  غالذافزایش ظرفیت تولید کنستانتره 
 .هستندریلی کشور و نقل  حملو نوسازي، تجهیز و توسعه شبکه  آن جایگزین نمودن

 
 مراجع

،  89، سمپوزیوم فوالد "اهمیت و نقش صنایع فوالد در توسعه کشور"محمدحسن جوالزاده،  ]1[
 . 860-851، ص 1389آهن اصفهان،  شرکت سهامی ذوب

انرژي در واحدهاي تولید فوالد به هاي  مقایسه هزینه"علی سلطانی، مهدي شاطري، عباس عبادي  ]2[
، 1391، فوالد خوزستان، 91سمپوزیوم فوالد  "روش کوره بلند و احیاي مستقیم در ایران و جهان

 . 870-863ص 
[3] http://www.gsi.ir /General /Lang_fa /Page_24 /TypeId_2 /GroupId_All/ NewsId 

_19897. 
[4] http://www.niscoir.com. 
[5] http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2798853. 
[6] http://www.donya-e-eqtesad.com/news/745185/. 
[7]  http://www.tinn.ir. 
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 .اندازچشم افق در جهان فوالد تقاضاي و تولید روند بینیپیش. 1شکل
 

  
)الف(  (ب) 

 

 .انداز ) در افق چشمب تاکنون) الف ایران در فوالد مصرف و لیدتو روند. 2 شکل
 

  
)الف(  (ب) 

 

 .انداز در افق چشمموردنیاز ایران الف) تاکنون ب)  در صنایع فوالدگذاري  . روند سرمایه3شکل 
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)الف(  
 

 (ب)

 
 

 (ج) 
  اندازافق چشم دردر مقایسه با تولید آن نیاز  مورد مواد اولیه روند. 4شکل 

 .سنگغالذ کنستانترهج)  قراضهآهن آهن ب) الف) سنگ
 

 
 

 .اندازافق چشم دربینی ظرفیت حمل ریلی  و پیش نیاز مورد حمل ونقل روند. 5شکل 
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