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: یانرژ یهادرباره اصالح قيمت حامل

 صنعت فوالد كشور یآورتاب

 

 

 
 

 

 

 چكيده

پايه گاز در جهان است. توليدکننده آهن اسفنجی برايران دهمين توليدکننده بزرگ فوالد دنيا و اولين 

تا  ميزانشود که اين بينی میو پيش بودهميليون تن  2/27 به ميزان 1398فوالد ايران در سال  توليد

ارزش  درصد 12حدود فوالد  زنجيره ارزش. در حال حاضر، برسدميليون تن  30پايان سال جاري به مرز 

مين نياز داخل کشور به أکه عالوه بر تطوريداده است بهصادرات غيرنفتی کشور را به خود اختصاص 

 است کهدر حالی اين  وجود آمده است.همحصوالت زنجيره فوالد، امكان توسعه بازارهاي صادراتی نيز ب

يلگرد ساختمانی دي نظير مو محصوالت فوال يكی از واردکنندگان شمش فوالد ، ايرانشمسی 80در دهه 

ی که اهداف کم   دهدنشان میزنجيره ارزش فوالد  و قابل تحقق هاي در دست احداثطرح پايش. بود

. تالش خواهد شد( محقق 1404انداز ميليون تن ظرفيت توليد فوالد خام در چشم 55اين صنعت )ايجاد 

جيره ارزش فوالد کشور صنعتی کشور موجب شده است که امروزه زنن او متخصصچند نسل از مديران 

دسترسی به گاز طبيعی و انرژي برق با شايان ذکر است، . برسدبه سطحی از بلوغ صنعتی و مديريتی 

هاي مشوق اما گذاري در بخش فوالد کشور بوده استهاي سرمايههمواره يكی از مشوق ،ايهاي يارانهنرخ

موجب زيرا باشد و هميشگی تواند بدون محدوديت زمانی گذاري در هيچ بخشی از اقتصاد نمیسرمايه

شود. با توجه به گذار بخش المللی میپذيري در سطح بيننتيجه کاهش رقابتوري و درافت پيوسته بهره

رود استمرار توسعه فوالد کشور از دوره رشد و نمو اوليه و دستيابی به بلوغ صنعتی و مديريتی، انتظار می

 . پذير باشدنيز امكانهاي دولتی ها و حمايتر اين بخش بدون نياز به مشوقو تداوم توليد د

 ،یعيبرق و گاز طب يقيمت انرژ يدرصد 200 شيافزا با دهد کههاي اين گزارش نشان میيافته 

 يانرژ يهاحامل قيمتپس از اصالح  يفوالد يهاتمام شده اغلب شرکت ينسبت سود ناخالص به بها

سود ناخالص  هي. حاشاستصنعت  نيا يبرا یسود مطلوب هيکه حاش رديگیقرار مدرصد  20تا  15در بازه 

)با فناوري کوره  یبخش خصوص يدفوال يهاخصوص شرکتارزش کامل به رهيفاقد زنج يفوالد عيصنا

 ابديیرصد کاهش مد 10 رياند، احتماالً به زکرده يگذارهيسرما يمرحله فوالدساز يکه تنها رو القايی(

 یمعدن يهاشرکت ي. مصارف انرژشدنخواهد  ديتهد ديتول ها، تداومآن نييسربار پا نهيکه با توجه به هز

 تيوضع در یچندان ريتأث يانرژ يهاحامل قيمتاصالح است و  نييارزش نسبتاً پا رهيزنج یباالدست

 یصادرات يبه بازارها یعدم دسترسساز در کشور و وها نخواهد داشت. رکود بخش ساختآن یسودده
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را تجربه  يدتريرکود شد يانرژ يهاپس از اصالح نرخ حامل ينورد يهاکه شرکت شودیجذاب موجب م

 یشمس 80در دهه  يمتعدد نورد يآن واحدها يمبنابرکه  يکاروکسب دلذکر است که م اني. شاکنند

است.  ريناپذاجتناب مدتانيواحدها در م نياز ا ياريبس یليشده است و تعط یشدند، امروزه منقض جاديا

و تجميع واحدهاي صنعتی و افزايش مقياس  منطقه يبه کشورها ديانتقال خطوط تول رينظ يیراهكارها

  صنعت فوالد کشور خواهد شد. وسعهمجموع موجب تدراست که  يیازجمله راهكارها توليد

نتيجه قدرت درمحصوالت فوالدي در بازار و فوالد و هاي انرژي تأثيري بر قيمت حاملاصالح قيمت 

بازار هاي ممكانيساساس بر يمحصوالت فوالدشمش و نهايی  چراکه قيمتخواهد داشت خريد مردم ن

 شود.می جهانی( تعيين هايقيمتجهانی )و بعضاً باالتر از  هايقيمت)عرضه و تقاضا( و متناسب با 

ايد در هاي انرژي زنجيره فوالد يكی از مراحلی است که بملشايان ذکر است که اصالح قيمت حا

هاي دسازي قيمتجامع اصالح ساختار زنجيره فوالد کشور انجام شود. اصالح نظام عرضه و تقاضا، آزا بسته

هاي محصوالت کل زنجيره )از طريق عرضه در بورس کاال و کشف قيمت( و اصالح عوارض و تعرفه

پذيري صنعت زمان عملياتی شود تا آسيبطور همبهاست که بايد هايی اقدامر صادرات و واردات از ديگ

 فوالد کشور به حداقل برسد. 

 

 مقدمه

هاي عمده توليدکننده فوالد هاي توليد با ساير کشوردر اين گزارش، صنعت فوالد ايران از منظر فناوري

تأمين گاز طبيعی و انرژي برق از بهاي هاي تا مدلی براي سهم منطقی هزينه ه استدنيا مقايسه شد

 شده کننده و منبع انرژي به بهاي تمامهاي تأمين ماده احياهزينهد. سهم وشده فوالد حاصل ش تمام

عنوان منبع انرژي و ماده تا مصارف دوگانه گاز طبيعی به ه استعنوان شاخص انتخاب شدبه توليد فوالد

آوري صنايع فوالدي در برابر افزايش گرفته شود. درنهايت، تاب نظر کننده در صنعت فوالد ايران دراحيا

انرژي برق و گاز  قيمتدرصدي  200درصد )معادل با افزايش  18درصد فعلی به  7شاخص فوق از 

هاي عملياتی و مورد بررسی قرار گرفت تا افزايش هزينه 1398هاي مالی سال طبيعی( براساس صورت

 11.000نظر گرفته شود. با رويكردي محتاطانه، نرخ دالر نيمايی  در نيز هاتحريم مرتبط باغيرعملياتی 

آوري مالک ارزيابی تاب ،1399هاي فوالدي در سال تا سوددهی باالي شرکت ه استتومان لحاظ شد

 هاي فوالدي قرار نگيرد. شرکت

نقل و وهاي حملتوسعه زنجيره ارزش فوالد در دو دهه اخير بدون توجه کافی به ايجاد زيرساخت

اين حامل  قيمتاست چراکه  تراست. وضعيت تأمين انرژي برق از اين منظر بحرانیشده  انجام انرژي

ها شده توليد آن است. عدم اجراي کامل قانون هدفمندسازي يارانه از بهاي تمام کمترانرژي در کشور 
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ه پايدار و حتی تداوم توليد توسعو  جذابيت اقتصادي صنعت برق شده موجب کاهش 1393پس از سال 

درصد برق  10 بيش ازبرق در کشور را به مخاطره انداخته است. در حال حاضر، زنجيره ارزش فوالد 

توجهی يارانه انرژي برق از محل استهالک و مقادير قابل کندمگاوات( را مصرف می 6800کشور )معادل 

اصالح بهاي نسبی گزارش بر  گري از اينبخش ديدر  روازاينشود. صنعت برق جذب بخش فوالد می

مصارف هاي نظر از ميزان افزايش جمع هزينهديگر، صرفعبارتبه تأکيد شده است.هاي انرژي حامل

صنايع فوالدي، پيشنهاد شده است که نسبت نرخ گاز طبيعی و انرژي برق مصرفی بخش فوالد به  انرژي

 . برسديک تعادل منطقی 

کامل  مديريتی   و دست زنجيره ارزش فوالد به نوعی بلوغ صنعتیدر پاييناگرچه صنايع فوالدي 

رو خواهد شد و لذا هآتی با بحران تأمين مواد اوليه )سنگ آهن( روب بخش معدن در دهه اند امارسيده

هاي اصالح نرخ حامل. در اين گزارش پيشنهاد شده است که استگذاري هاي سرمايهنيازمند مشوق

ا با افزايش ت انجام شودزمان طور همگذاري دستوري در زنجيره ارزش فوالد بهالح نظام قيمتانرژي و اص

ادن هاي بيشتري در حوزه اکتشاف، تجهيز و نوسازي معگذاريجذابيت اقتصادي بخش معدن، سرمايه

گان نمايندشود که سازمان برنامه و بودجه کارگروهی با حضور . پيشنهاد میصورت گيردسنگ آهن 

 مطالعه ابعاد مختلف اين موضوع تشكيل دهد. براي هاي دولتی و بخش خصوصی دستگاه

 

 تصوير كلی توليد فوالد خام در دنيا .1

ميليون تن برآورد شده است. دو فرايند کوره بلند  1.808حدود  2018توليد فوالد دنيا در سال 

(1BOF/BF( و کوره قوس الكتريكی )2EAFروش )70با سهم حدود ترتيب بهاصلی فوالدسازي  هاي 

آهن  ( کک و سنگBFاصلی کوره بلند )خوراک  .[1]درصد از توليد کل فوالد خام دنيا هستند 30و 

( منتقل BOFدرصد است؛ محصول کوره بلند )چدن مذاب( غالباً به کنورتور ) 60–62بندي با عيار دانه

عنوان خوراک زدايی و آلياژسازي به فوالد خام تبديل شود. افزودن قراضه آهنی بهشود تا پس از کربنمی

ميليون تن فوالد خام با فرايند  1.200، براي توليد 2017ال جانبی از منظر فنی بالمانع است. در س

BOF/BF ،طور ميليون تن قراضه مصرف شده است. همان 200ميليون تن چدن مذاب و  1.100 در دنيا

عنوان خوراک کوره قوس الكتريكی نيز مورد استفاده شود، چدن مذاب بعضاً بهمشاهده می 1که در شكل 

عنوان بر شارژ قراضه بهمبتنیهاي قوس الكتريكی غالباً طورکلی، فوالدسازي در کورهگيرد. بهقرار می

، براي 2017خوراک اصلی است اما امكان شارژ چدن مذاب و آهن اسفنجی نيز وجود دارد. در سال 

ميليون تن چدن  60ميليون تن قراضه،  380هاي قوس الكتريكی، ميليون تن فوالد در کوره 480توليد 

                                                 

1. Blast Furnace - Basic Oxygen Furnace 

2. Electric Arc Furnace  
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 ، خوراک2017ديگر، در سال عبارتبه .[2]تاسميليون تن آهن اسفنجی مصرف شده  90اب و مذ

، 70ترتيب با سهم حدود ( چدن، قراضه و آهن اسفنجی بهEAFهاي فوالدسازي دنيا )کنورتور و کوره

با توجه به اينكه توليد چدن و آهن اسفنجی همراه با مصرف مستقيم ذخاير  .1بوده استدرصد  5و  35

 سنگ آهن است، سهم فوالد اوليه از کل توليد فوالد دنيا قابل توجه است. 

 

 [2]زنجيره توليد فوالد در فرايندهای مختلف .1شكل 

 
Source: Fact Sheet: Steel and Raw Materials 2019, World Steel Association.  

 

هاي آهنی موسوم به فوالد ثانويه است؛ سهم فوالد ثانويه در کل توليدات فوالد بازيافتی از قراضه

است که سهم فوالد ثانويه از توليد کل  گفتنیدرصد بوده است.  35حدود  2017فوالدي دنيا در سال 

نسبت قراضه بازيافتی به کل توليد عنوان مثال، فوالد خام در کشورهاي مختلف دنيا متفاوت است؛ به

و  69، 56، 42، 35، 20ترتيب به 2017در چين، ژاپن، روسيه، اروپا، آمريكا و ترکيه در سال فوالد خام 

دمدت صنعت فوالد در دنيا در راستاي افزايش سهم فوالد ثانويه است. روند بلن درصد گزارش شده 81

 اين مهم ماحصل بازيافت .[3]است 2050درصد در سال  40به حدود  2017درصد در سال  5/35از 

هاي فسيلی است. نكته حائز هاي آهنی و درنتيجه کاهش مصرف ذخاير معدنی و سوختثري قراضهحداک

فوالد ثانويه در دنيا خواهد  کننده سهم توليدکنترل ،هاي آهنیاهميت آنكه دسترسی پايدار به قراضه

آمريكايی موجب يافته اروپايی و آهنی در کشورهاي توسعه طورکلی، سرانه باالي توليد قراضهبود. به

هاي قوس فوالد ثانويه در کوره پايدار صنعت فوالد به قراضه و درنتيجه افزايش سهم توليد دسترسی

                                                 
 میلیون تن برآورد شده است.  1.690حدود  2017کل تولید فوالد خام دنیا در سال  .1
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ديگر، حجم بسيار باالي تقاضا و سرانه پايين توليد قراضه در الكتريكی اين کشورها شده است. ازطرف

مبناي حداکثر توليد فوالد بر اي نظير چين موجب توسعه صنعت فوالد اين کشورکشور در حال توسعه

 ( در سه دهه اخير شده است. BOF/BFاوليه )غالبًا با فرايند 

وضعيت صنعت فوالد ترکيه از منظر توازن تأمين مواد اوليه تفاوت زيادي با ساير توليدکنندگان 

يون تن ميل 30حدود  ،2017ميليون تن فوالد خام در سال  5/37عمده فوالد دارد؛ ترکيه براي توليد 

 اين کشور است. ار باالي فوالد ثانويه در توليد فوالدقراضه آهنی مصرف کرده است که بيانگر سهم بسي

درصد مصرف  70قراضه آهنی )معادل  ميليون تن 21حدود  2017ه در سال نكته حائز اهميت آنكه ترکي

ميليون تن از  6ت که قريب به کرده اسوارد انه قراضه( از کشورهاي اروپايی و اياالت متحده آمريكا يسال

تمرکز بر توليد فوالد ثانويه موجب  .[3]اين واردات تنها از دو کشور اياالت متحده و انگليس بوده است

الكتريكی در ترکيه شده است؛ ازطرفی، عدم تناسب سرانه توليد قراضه در ترکيه هاي قوس گسترش کوره

کرده است. وابستگی  تبديلترين واردکننده قراضه آهنی در دنيا با نياز صنعت فوالد، ترکيه را به بزرگ

 پذيري نسبی آن شده است. همواره با ورود بهموجب آسيب ،شديد صنعت فوالد ترکيه به واردات قراضه

يابد؛ تقاضاهاي جديد هاي افزايش قيمت جهانی فوالد، تقاضا جهانی براي قراضه نيز افزايش میدوره

عمدتًا ازسوي توليدکنندگان فوالد اوليه است چراکه با جايگزين کردن بخشی از شارژ چدن مذاب با 

هاي اوج ی در دورهخواهند بود. لذا، افزايش تقاضا براي قراضه آهنقادر قراضه به افزايش سطح توليد 

شود. قيمت فوالد خام موجب افزايش دوچندان قيمت قراضه )خوراک اصلی صنعت فوالد ترکيه( می

مورد بررسی  1قيمتی در جدول  و بيلت صادراتی ترکيه در دو دورهقيمت قراضه وارداتی  عنوان مثال،به

قيمت فوالد ناچار به خريد مواد  شود که فوالدسازان ترکيه در دوره اوجقرار گرفته است؛ مشاهده می

هاي بسيار باال هستند که درنتيجه از سود سرشار دورههاي نسبی قيمتاوليه توليد خود )قراضه آهنی( با 

  .[3]شوندافزايش قيمت فوالد محروم می

 

 تحليل قيمتی مواد اوليه توليد فوالد خام در تركيه .1جدول 

  2020ژانويه  13  2019سپتامبر  24 شرح / تاريخ 

 425 375 ، دالر بر تن( FOBقيمت بيلت صادراتی )

 302 230 ، دالر بر تن( CFRقيمت قراضه وارداتی )

 %  1/71 % 3/61 نسبت قيمت قراضه به بيلت )%(  
  .متال بولتنالمللی بينمجله مأخذ: 
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 تصوير كلی توليد فوالد خام در ايران  .2

 جدول شود.می توليدفوالد در ايران با سه فرايند کوره بلند، کوره قوس الكتريكی و کوره القايی شمش 

دهد. شرکت ذوب آهن فرايند نشان میهر را به تفكيک  1398مجموع توليد فوالد کشور در سال  ،2

 ميليون تن چدن است. 6/3و با ظرفيت اسمی  BOF/BFفوالد به روش شمش اصفهان تنها توليدکننده 

 هپايدار مواد اوليدليل عدم تأمين بهشرکت ذوب آهن اصفهان  در حال حاضر، کل توليد شمش فوالد

برخالف ساير کشورها که  آنكهميليون تن است. نكته حائز اهميت  4/2بندي( حدود )سنگ آهن دانه

شود، سهم اين توليد می BOF/BFبا فرايند  نهافوالد آشمش درصد  70طور ميانگين( بيش از )به

 2 در جدولطور که درصد است. همان 10کمتر از  1398فرايند از کل توليد فوالد خام ايران در سال 

شود؛ انتظار هاي قوس الكتريكی توليد میفوالد کشور در کورهشمش درصد  75شود، بيش از مشاهده می

تغيير چندانی در توازن اين  ،1404انداز اي صنعت فوالد در چشمهاي توسعهرود با تكميل طرحمی

مشابه ترکيه است چراکه حدود فوالدسازي، صنعت فوالد ايران بسيار  فناوريصنعت ايجاد نشود. از منظر 

 ،اما برخالف ترکيه، آهن اسفنجی .[3]شودهاي قوس الكتريكی توليد میدرصد فوالد ترکيه نيز در کوره 80

هاي مالی بر صورت انجام شدههاي قوس الكتريكی فعال در ايران است. بررسیهاي خوراک اصلی کوره

قراضه در  1از يک ميليون تن کمتربورسی نشان داده است که  يهاي فوالدشرکت 1398تلفيقی سال 

فوالد شمش ديگر، نسبت قراضه بازيافتی به عبارتبههاي قوس الكتريكی کشور مصرف شده است. کوره

واقع، ايران شايد تنها کشور دنيا دردرصد است.  5هاي قوس الكتريكی کشور حدود ر کورهد توليد شده

هاي قوس الكتريكی با خوراک اصلی آهن اسفنجی توسعه باشد که صنعت فوالد خود را با تكنولوژي کوره

ذخاير  مندي ازخصوص بهرههاي نسبی کشور در صنعت فوالد بهدليل مزيتداده است. اين استراتژي به

است و امروز پس از گذشت قريب به  در دستور کار قرار گرفته 1350عظيم گاز طبيعی از اواسط دهه 

مورد بررسی قرار ديگر گزارش هاي شناسی آن وجود دارد. اين مهم در بخشامكان آسيب ،نيم قرن

 خواهد گرفت.  
 

  

                                                 

 هزار تن. 800حدود  .1
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 ای توليدبه تفكيك فراينده 1398فوالد كشور در سال شمش . توليد 2جدول 

 فرايند فوالدسازی
 كوره بلند

(BF/BOF) 

 كوره قوس الكتريكی

(EAF) 

 كوره القايی

(IF)* 
 جمع

 3/36 8/4 28 6/3 ظرفيت اسمی )ميليون تن(

 2/27 5/4 3/20 4/2 توليد واقعی )ميليون تن(

 75 94 5/72 67 **کارگيريبهدرصد 

 55 7 43 5 )ميليون تن( 1404ظرفيت اسمی 

زي معادن و (، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه و نوسا1398: آمار و اطالعات طرح جامع فوالد کشور )مأخذ

 صنايع معدنی ايران )ايميدرو(. 

 10عيت )حدود با توجه به تعدد واحدهاي فوالدي داراي کوره القايی در کشور، آمار توليد اين بخش با ميزانی عدم قط *

 ست.درصد( در دسترس ا

 درصد.  80با فرض سطح توليد  **

 

سرانه توليد و زنجيره بازيافت قراضه آهنی در کشور وجود ندارد. برخی خصوص آمار دقيقی در

شود که در . برآورد می1ميليون تن انواع قراضه آهنی در کشور است 5انه يبرآوردها حاکی از توليد سال

هاي القايی فعال در صنعت فوالد )جهت ميليون تن قراضه آهنی در کوره 2 – 5/2 درمجموع 1398سال 

بر مبنی 06/10/1389مورخ ت وزيران ئنامه هيفوالد( مصرف شده باشد. با عنايت به تصويبشمش توليد 

درصد براي صادرات انواع قراضه، صادرات )قانونی( قراضه فوالدي از کشور فاقد توجيه  70وضع عوارض 

هاي قوس با احتساب مصرف حداکثر يک ميليون تن قراضه آهنی در کوره بنابرايني است. اقتصاد

گري هاي القايی صنايع ريختهميليون تن قراضه آهنی در کوره 5/1رود که حداقل الكتريكی، انتظار می

تقال هاي چدنی خطوط انصنعتی و لولهات زتجهيتوليد انواع قطعات ريختگی نظير قطعات خودرو،  براي

دليل دسترسی بههاي بزرگ فوالدي کشور غالبًا ذکر است که شرکت شايانآب و فاضالب مصرف شود. 

ها صرفًا ندارند و لذا مصرف قراضه اين شرکت 3تمايلی به مصرف قراضه ثانويه 2قيمتآهن ارزانبه سنگ

سازي( گري )قطعهريختهديگر، صنايع طرفاز. 4استهاي قوس الكتريكی محدود به نياز فرايندي کوره

افزوده نسبتاً باال معمواًل مشكلی در تأمين قراضه مورد نياز خود ندارند. دليل توليد محصوالتی با ارزشبه

هاي القايی )غالباً واقع، محدوديت توليد قراضه آهنی در کشور بيش از همه فوالدسازان داراي کورهدر

ها فناوري نتيجه اين شرکتدره کرده است که بخش خصوصی( را با مشكل تأمين خوراک مواج

                                                 

  است.اگرچه این برآورد فاقد پشتوانه تحقیقات میدانی است اما در صنعت فوالد دارای اعتبار  .1

درصد برای صادرات این محصول  25سو و وضع عوارض یکدلیل وجود ظرفیت مازاد ازآهن که بهبرخالف قیمت کنسانتره سنگ .2

مبنای ، کشف قیمت قراضه برشودتوسط دولت مشخص می گذاری دستوریمبنای نظام قیمتدیگر )با کمی انحراف( برسویاز
های القایی هستند موجب شده دارای کورهاً . رقابت فوالدسازان بخش خصوص که غالبشودانجام ميهای بازار ممکانیس

ی دولتی( داراهای فوالدی )عمدتاً شبهتری نسبت به آهن اسفنجی برای شرکتاست که قراضه آهنی همواره خوراک گران
 الکتریکی باشد. قوس کوره 

خارج از یک واحد فوالدسازی که جهت بازیافت به آن واحد فوالدسازی  أطبق تعریف، به هر قطعه فوالدی/چدنی با منش .3

  شود.به تلفات محصول در خط تولید یک فوالدساز قراضه اولیه اطالق میو حمل شود، قراضه ثانویه 

های قوس الکتریکی مقادیری قراضه شارژ آهن اسفنجی و شروع تخلیه الکتریکی در کورهبرای ایجاد حوضچه مذاب قبل از  .4

 شوند.  های گازی ذوب میآهنی به کوره شارژ و سپس با دمش مشعل
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هاي القايی آهن اسفنجی در کوره به مصرف مقادير بيشتري اند کهفوالدسازي خود را به نحوي ارتقا داده

 باشند. اين مهم در ادامه اين بخش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. قادر )جايگزين قراضه آهنی( 

درصد است که فاصله  12حدود  1398فوالد خام کشور در سال نسبت کل قراضه بازيافتی به توليد 

 ليل سرانه پايين توليد قراضهدبه مسئله( دارد. اين 2017درصد در سال  5/35زيادي با ميانگين جهانی )

دليل بهو نيز تمرکز صنعت فوالد بر توليد فوالد اوليه با شارژ آهن اسفنجی است که غالبًا  1در کشور

ابعاد مختلف سرکوب قيمتی در زنجيره ارزش فوالد  است.آهن در ايران قيمت نسبی سنگپايين بودن 

گذاري دستوري در کشور ايجاد شده است، در يک گزارش مستقل مورد بررسی نظام قيمت دليلکه به

از واقع تنها مزيت نسبی صنعت فوالد ايران برخورداري از ذخاير عظيم گدرترين و . مهم2قرار گرفته است

مستقيم جهت توليد آهن اسفنجی شده است.  يواحدهاي احياطبيعی است که نيروي محرکه توسعه 

كتريكی و بيش از هاي قوس الکوره درصدي از ماده اوليه 95اسفنجی سهم حدود در حال حاضر، آهن 

آهن اسفنجی  که نسبت شارژحالیدر اي القايی فعال در کشور را دارد؛هکوره درصدي از ماده اوليه 50

درصد  55بيش از  درمجموعدو کشور هند و ايران  درصد است. 4 به توليد کل فوالد خام دنيا تنها حدود

است برخالف فوالدسازان هندي که آهن اسفنجی را غالباً  گفتنی .[1]کنندآهن اسفنجی دنيا را توليد می

مستقيم  يکنند، واحدهاي احياسنگ توليد میغالآهن با استفاده از زمستقيم سنگ ياحيافرايند با 

 اند. ايران و ساير کشورهاي خاورميانه نظير عربستان و امارات برپايه مصرف گاز طبيعی طراحی شده

هاي سازي و توليد فوالد ثانويه از قراضههاي القايی عمدتاً براي قطعهميالدي، کوره 20تا اواخر قرن 

گري هاي القايی مورد استفاده در صنايع ريختهگرفتند؛ ظرفيت شارژ کورهآهنی مورد استفاده قرار می

ها در صنعت برق، ظرفيت هاي اخير و با پيشرفت فناوريتن است. در دهه 2از  مترکسازي( معموالً )قطعه

با هاي القايی کارگيري کورههکه امروزه بنحويبهتدريج افزايش يافته است هاي القايی بهتوليد کوره

، 2018خصوص در هند امري بسيار رايج است. در سال تن براي توليد فوالد خام به 40–50ظرفيت 

هاي القايی محقق ميليون تنی فوالد خام هند در کوره 107ميليون تن( از توليد  30درصد ) 28حدود 

هاي اخير پيشرفت هاي القايی نيز در سالديگر، فرايندهاي فوالدسازي در کورهطرفاز .[4]شده است

درصد قراضه با شارژ آهن اسفنجی  80که امروزه امكان جايگزين کردن تا نحويبهزيادي داشته است 

تن در صنعت فوالد ايران امري  20–30هاي القايی با ظرفيت استفاده از کورهوجود دارد. در حال حاضر، 

 ماده اوليهطور ميانگين( درصد )به 50ميليون تن فوالد خام با  5/4، تقريباً 1398رايج است. در سال 

القايی توليد شده است. عدم قطعيت در ميزان توليد فوالد در  آهن اسفنجی و مابقی قراضه در کوره

ذکر است که  شايانتن است.  5از  کمترمقياس با ظرفيت  مربوط به واحدهاي کوچک ،هاي القايیورهک

                                                 

 یافتگی آن کشور است. سرانه تولید قراضه آهنی در هر کشور متناسب با سطح توسعه .1

"، شماره در توازن زنجیره فوالد كشور بررسي نقش تنظیمگري دولتهاي مجلس شوراي اسالمي، "مركز پژوهش. 2

  .1399، 16993مسلسل: 
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ادامه فعاليت  سازي( است.گري )قطعهمقياس در صنايع ريخته چکهاي القايی کوکارکرد اصلی کوره

کيفيت فوالد  انرژي و نيز عدم امكان کنترل دقيق دليل تلفات بااليمقياس به فوالدي کوچک هايواحد

هاي مقياس امري نامطلوب است که عالوه بر افت کيفيت سازه هاي القايی کوچکتوليدي در کوره

دار شدن برند محصوالت فوالدي ايرانی در منطقه شود. لذا، تواند موجب خدشهمهندسی در کشور، می

هاي ملی استاندارد و انجمنتوقف فعاليت يا تغيير کاربري اين واحدها طی تعامل با سازمان اقدام براي 

 . ضروري استبخش خصوصی 

ورت قابل بدين ص ،فوالدسازي فناوريو  مواد اوليهطور خالصه، صنعت فوالد ايران از دو منظر به

 توصيف است:

الد خام ( توليد فو75ايران ازجمله کشورهاي توليدکننده فوالد است که بخش قابل توجهی )% .1

 شود.يكی انجام میهاي قوس الكترآن در کوره

هاي قوس کوره مواد اوليه( 95)% عمدهايران تنها کشور دنياست که آهن اسفنجی بخش  .2

 دهد. الكتريكی را تشكيل می

اين دو مشخصه موجب شاخص شدن صنعت فوالد ايران در دنيا شده است. مصارف محصوالت 

ريكی و القايی هاي قوس الكتفوالد در کورهشمش ميانی زنجيره ارزش فوالد مورد نياز براي توليد هر تن 

 است. مفروضات مورد استفاده به شرح ذيل است:  3کشور به شرح جدول

ترتيب( ههاي قوس الكتريكی و القايی با فرض مصرف قراضه آهنی به ميزان )بخوراک مصرفی کوره -

 درصد محاسبه شده است.  50و  5

اسفنجی  از آهن آهن اسفنجی از گندله و شمش فوالد ضرايب ميانگين تبديل گندله از کنسانتره، -

 در نظر گرفته شده است.  2/1و  46/1، 02/1ترتيب در کشور به

 فرض شده است.  1/1ضريب تبديل فوالد خام از قراضه آهنی )راندمان بازيافت(  -

 

 مصارف محصوالت ميانی زنجيره ارزش فوالد برای توليد يك تن فوالد .3جدول 
 حسب کيلوگرم( )مقادير بر 

 كنسانتره گندله آهن اسفنجی قراضه شرح

 1.730 1.700 1.150 55 کوره قوس الكتريكی

 890 880 600 550 *کوره القايی
 اند. مقياس لحاظ نشده هاي القايی کوچککوره*            
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 های انرژی در زنجيره ارزش فوالد مصارف حامل .3

انرژي اصلی مورد استفاده در صنعت فوالد هستند. به ميزان مصرف يک هاي گاز طبيعی و برق حامل

هاي انرژي در طول . انواع حاملشودگفته می« مصرف ويژه»انرژي براي توليد هر تن محصول  حامل

( در انتهاي زنجيره توليد تخت شوند تا شمش فوالد )يا محصوالت طويل/زنجيره ارزش فوالد مصرف می

ف ويژه انرژي برق و گاز طبيعی براي توليد محصوالت ميانی زنجيره ارزش فوالد در شود. مقادير مصار

در انتهاي  انرژي براي توليد هر تن شمش فوالدهاي آمده است. برآيند مصارف ويژه حامل 4جدول

هاي فوالدسازي فعال در کشور که در با احتساب نوع شارژ کورهو  موازنه زنجيره ارزشزنجيره براساس 

 فوالد شمشهر تن  ديتول يبرا شود،یکه مشاهده م طورهمانشود. ، محاسبه میتشريح شده 3ل جدو

در  یعيمترمكعب گاز طب 27و  220، 425 بيترتو کوره بلند به يیالقا ،یكيقوس الكتر يهاکوره در

فرايند شود. مصرف ويژه انرژي برق براي توليد هر تن فوالد در اين سه طول زنجيره ارزش مصرف می

که تفاوت  مشخص شده است. استدر طول زنجيره ارزش ساعت کيلووات 535و  825، 1135ترتيب به

هاي انرژي در فرايندهاي مختلف فوالدسازي وجود دارد. با احتساب در مصارف ويژه حامل بسياري

درصد  37حدود کيلوکالري براي هر مترمكعب گاز طبيعی ايران و راندمان  8000محتواي انرژي متوسط 

، EAFشود که براي توليد هر کيلوگرم فوالد خام در سه فرايند هاي برق کشور نتيجه میبراي نيروگاه

IF  وBF/BOF کيلوکالري انرژي اوليه در طول زنجيره ارزش  1460و  3670، 6030ترتيب معادل به

 . 1شودمصرف می

 

  

                                                 

سازی محاسبات، های فسیلی از نوع اولیه و انرژی برق از نوع ثانویه است و لذا جهت همگنمحتوای انرژی سوخت .1

نوع و بازدهی فرایند تبدیل انرژی اولیه به انرژی ثانویه منظور، توجه به )های( ثانویه باید به انرژی اولیه تبدیل شوند. بدینانرژی

 37های حرارتی با سوخت غالب گاز طبیعی و با بازدهی متوسط ضروری است. بخش اعظم انرژی برق کشور در نیروگاه

 شود. درصد تولید می
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 1398ارزش صنعت فوالد در سال های انرژی در زنجيره برآورد مصارف حامل .4جدول 

يد
ول

ی ت
ور

نا
ف

 

 زنجيره ارزش هایحلقه

توليد واقعی  مصارف ويژه

 1398سال 

(ton) 

 برآورد كل مصرف

برق 

(kwh/t) 

گاز طبيعی 

(t/3m) 

 برق

(610  ×kwh) 

 گاز طبيعی

(610 × 3m) 

D
R

/E
A

F
/I

F
 

 677 2.838 47.310.000 3/14 60 کنسانتره

 969 2.130 41.770.000 2/23 51 گندله

 7.882 3.353 27.040.000 5/291 124 آهن اسفنجی

 800 20 20.340.000 16.272 407 (EAFفوالد )شمش 

 650 10 4.500.000 2.925 45 (IFفوالد )شمش 

 جمع زنجيره

شمش ازاي تن به)

 فوالد(

EAF 1.135 425 
 27.518 9.980 

IF 825 220 

B
F

/B
O

F
 

 جمع زنجيره

 فوالد(شمش ازاي تن به)
535 27 2.400.000 1.284 65 

رد
نو

 

 محصوالت فوالدي
 8.200.000 45 115 عريض

2.116 777 
 10.200.000 40 115 طويل

 10.822 30.918 1398برآورد کل انرژي مصرفی در زنجيره ارزش فوالد کشور در سال 

 (. 1398ايميدرو ) -سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدنی ايران  (، آمار توليد1398مطالعات طرح جامع فوالد کشور ) مأخذ:

 

در ايران محدود به شرکت ذوب آهن اصفهان است که  BOF/BFفوالد به روش شمش توليد 

( BFرودي کوره بلند )ميليون تن چدن بوده است. شارژ و 4/2به ميزان  1398عملكرد آن در سال 

. کک مورد نياز در اين فرايند از نوع معدنی استدرصد و کک  62بندي با عيار متوسط آهن دانهسنگ

سنگ کيفی شود. واردات زغالشو توليد میسنگ ککسازي و با مصرف زغالهاي ککاست که در کوره

ناپذير است که اين نياز با تكميل اجتنابسنگ موجود در کشور دليل کيفيت نسبتًا پايين ذخاير زغالبه

هاي در دست احداث فوالدي در نيمه دوم سال جاري دوچندان خواهد شد. ابعاد مختلف اين موضوع طرح

مورد بررسی قرار گرفته  16557هاي مجلس شوراي اسالمی به شماره مسلسل در گزارش مرکز پژوهش

با مصرف کک  BOF/BF روش( در 1آهن به آهنل سنگ)تبدي ه فرايند احيانكاست. نكته حائز اهميت آ

شو در توليد سنگ کککيلوگرم کنسانتره زغال 1.450کيلوگرم کک و  550درواقع، تقريباً  شود.انجام می

شو توليد داخل از سنگ ککشود. قيمت پايه هر تن کنسانتره زغالفوالد مصرف میشمش هر تن 

شمش فوالد خوزستان در بورس کاالي ايران تعيين شده درصد قيمت  5/26برمبناي  1397زمستان 

                                                 

 شود. مستقیم منجر به تولید آهن اسفنجی می يهای احیاواکنش شیمیایی که در ماژول .1
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شده محصوالت  درصد از بهاي تمام 46، تقريباً 1398هاي مالی تلفيقی سال . به استناد صورت1است

انرژي  است حامل گفتنی. 2استسنگ و کک توليدي شرکت ذوب آهن اصفهان مربوط به تأمين زغال

توليد اکسيژن موردنياز  برايآن  عمدهاصلی مورد استفاده در اين فرايند انرژي برق است که بخش 

 شود. کنورتور مصرف می

غالب آهن  ماده اوليه ( باIFو  EAFهاي الكتريكی )کشور در کوره فوالدشمش درصد  90حدود 

 آهن است.سنگ مربوط به مرحله احياي BOF/BFشود که تفاوت عمده آن با فرايند اسفنجی توليد می

انجام مستقيم  يواحدهاي احيامصرف گاز طبيعی در  اسفنجی با ند، تبديل گندله به آهنبرخالف کوره بل

شده توليد فوالد در  اي، قيمت تماميارانه هايهاي انرژي با قيمت. با توجه به دسترسی به حاملشودمی

مندي يک توليدکننده موجب شده است که بهرهمسئله هاي الكتريكی در ايران بسيار پايين است. اين کوره

ديگر، هرچه مصرف عبارتبه باشد.متناسب با مصارف ويژه انرژي در طول زنجيره ارزش  ،از يارانه انرژي

طور که در . همان3ر خواهد بودانرژي نيز بيشت مندي از يارانهانرژي در فرايندهاي توليد بيشتر باشد، بهره

هاي قوس الكتريكی فعال در کشور باال توضيح داده شد، مصرف ويژه انرژي اوليه براي توليد فوالد در کوره

دليل توليد فوالد مبارکه اصفهان و فوالد خوزستان به هاياست. شرکت BOF/BFتقريباً چهار برابر فرايند 

کنند. انرژي بيشتري نسبت به شرکت ذوب آهن اصفهان مصرف می ،هاي قوس الكتريكیفوالد در کوره

بهاي تمام شده توليد در دو  مصارف انرژي درهاي شود، سهم هزينهمشاهده می 5جدول طور که در همان

 فوالد مبارکه و فوالد خوزستان بيشتر از شرکت ذوب آهن اصفهان است.  شرکت

 

 1398دسازان عمده كشور در سال تصوير كلی از مصارف انرژی فوال .5جدول 
ف

دي
ر

 

 نام شركت
انرژی عمده 

 مصرفی

فناوری 

 توليد
 محصوالت نهايی

 انرژی درسهم هزينه 

 بهای تمام شده )%(

 7 شمش / مقاطع عريض DR/EAF گاز / برق فوالد مبارکه اصفهان 1

 8/6 شمش DR/EAF گاز / برق فوالد خوزستان 2

 2/3 شمش / مقاطع طويل BF/BOF برق ذوب آهن اصفهان 3

 ، سازمان بورس و اوراق بهادار.29/12/1398هاي مالی تلفيقی منتهی به صورت مأخذ:

 

                                                 

 شود. شود، بر قیمت پایه افزوده میسنگ تعیین میها که برمبنای مشخصات فنی کنسانتره زغالم و پاداشئجرا .1

بندی تر از سنگ آهن دانههای الکتریکی گرانمواد مصرفی )نظیر الکترود گرافیتی( و مواد اولیه )آهن اسفنجی و قراضه( کوره .2

 BOF/BFسنگ در فرایند مصرف زغال دلیلبخشی از اختالف بهای تمام شده تولید بهمصرفی در کوره بلند است که این مهم 

های مختلف فوالدسازی دهد. لذا، هدف از محاسبات این بخش تعیین و مقایسه بهای تمام شده تولید در شرکترا پوشش می

 نیست. 

و لذا  استصنعت پتروشیمی(  ير )به استثناصنعتی کشو ترین نرخنرخ گاز طبیعی مصرفی در زنجیره ارزش فوالد گران .3

صادراتی، دارای قیمت دالری هستند، مصداق  دلیل برخورداری از بازاربر که بهتولیدات صنعتی انرژی همهگیری فوق برای نتیجه

 کند. پیدا می
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  1398های فوالدی عمده در سال ارزيابی سوددهی شركت .4

هاي ذوب آهن اصفهان، اطالعات مالی مربوط به توليد و فروش سه محصول فوالدي از شرکت 6ل جدو

طور که در اين جدول دهد. همانرا نشان می 1398در سال اصفهان فوالد خوزستان و فوالد مبارکه 

 فوالد در شرکت فوالد خوزستان تقريباً معادل بهاي تمامشمش شده توليد  شود، بهاي تماممشاهده می

 شده توليد ورق گرم در شرکت فوالد مبارکه است. 

 

 1398های مالی سال اساس صورتهای فوالدی عمده كشور برخالصه عمليات شركت .6جدول 

ف
دي

ر
 

 نام شركت
شرح 

 محصول

 بهای فروش

 )تومان به تن(

 بهای تمام

شده )تومان به 

 تن(

 حاشيه سود )%(

 ناخالص به فروش

 حاشيه سود )%(

 ناخالص به تمام

 شده

 8/61 2/38 2.924.934 4.733.275 1ورق گرم 2اصفهان فوالد مبارکه 1

 7/34 7/25 2.991.803 4.028.471 بيلت و اسلب فوالد خوزستان 2

 9/18 9/14 3.458.403 4.112.945 بيلت 2ذوب آهن اصفهان 3

 0/29 5/22 3.332.201 4.297.344 بيلت فوالد کاوه جنوب کيش 4

 8/30 6/23 3.057.311 4.000.393 بيلت آهن و فوالد ارفع 5

 7/18 7/15 3.265.343 3 3.875.508 بيلت 2خراسانفوالد  6

 . 29/12/1398ها منتهی به هاي مالی تلفيقی شرکتورت: صمأخذ

 مستخرج شده است. 1398هاي مالی سال ميانگين وزنی بهاي فروش ورق گرم داخلی و صادراتی از صورت .1

 محصولی نيست.ها تکسبد توليدات اين شرکت .2

سازي شرکت تهيه و توليد مواد معدنی شرق فوالد خراسان )زيرمجموعه شرکت فوالد خراسان(، قيمت خط کنسانترهاز برداري با بهره .3

 يابد. تومان به تن کاهش می 3.000.000شده توليد تا حدود  تمام

 

هاي مالی اين دو شرکت، نرخ خريد کنسانتره سنگ آهن )ماده اوليه( در اساس اطالعات صورتبر

 مسئلهتومان در هر تن بيشتر از شرکت فوالد مبارکه است؛ اين  173.000شرکت فوالد خوزستان تقريباً 

دليل دور بودن موقعيت شرکت فوالد خوزستان از ذخاير عمده سنگ آهن کشور )کرمان، بهطور عمده به

د در شرکت فوال شده توليد شمش فوالد شود که بهاي تمام. برآورد میاستسان رضوي( يزد و خرا

 ديگر، بهاي تمامعبارتبه. 1تن بيشتر از شرکت فوالد مبارکه باشد تومان در 310.000خوزستان حدود 

 2.680.000حداکثر  1398در سال  اصفهان )اسلب( در شرکت فوالد مبارکه فوالدشمش شده توليد 

 . 2تومان در هر تن است

 هستند، بيشتر از بهاي تمام هايی که فاقد زنجيره کاملشده توليد فوالد خام در شرکت بهاي تمام

                                                 

تومان به تن اختالف قیمت هزار  173شود. لذا، آهن برای تولید هر تن فوالد خام مصرف میتن کنسانتره سنگ 8/1تقریباً  .1

 شود. تومان به تن بهای تمام شده تولید فوالد خام میهزار  310در خرید کنسانتره معادل حدود 

 .های تولید ورق گرم از اسلبنظر از هزینهبا صرف .2
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شده توليد شمش فوالد در  عنوان مثال، بهاي تمامبهاست.  اصفهان شده توليد در شرکت فوالد مبارکه

تومان در هر تن گزارش شده است. با توجه  3.057.311معادل  1398ر سال شرکت آهن و فوالد ارفع د

 کنندگان عمده گندله، اختالف بهاي تمامبه موقعيت مناسب شرکت آهن و فوالد ارفع نسبت به تأمين

تومان در تن( عمدتاً مرتبط با ناقص  375.500شده توليد اين شرکت در مقايسه با شرکت فوالد مبارکه )

کننده ديگري شاخص تعيين ،يره ارزش در اين شرکت است. فاصله نسبت به بازارهاي هدفبودن زنج

کند؛ شرکت فوالد کاوه جنوب کيش )واقع در است که سوددهی يک شرکت فوالدي را مشخص می

مستقيم  يواحد احيامنطقه آزاد تجاري خليج فارس، بندرعباس( مشابه شرکت آهن و فوالد ارفع داراي 

طور که در . همانکندو کوره قوس الكتريكی است و گندله موردنياز خود را از چادرملو خريداري می

هاي دليل هزينهشده توليد هر تن شمش فوالد اين شرکت به شود، بهاي تماممشاهده می 6ل جدو

است؛  آهن و فوالد ارفعيد در شرکت شده تول مربوط به حمل گندله تا محل کارخانه بيشتر از بهاي تمام

فوالد کشور  یصادرات منطقهدليل نزديكی به حال، شرکت فوالد کاوه جنوب کيش توانسته است بهاينبا

نهايت در. دکن)بندرعباس( محصوالت خود را با نرخ باالتري به فروش برساند و سود مطلوبی محقق 

راسان رضوي( اشاره کرد که زنجيره ارزش خ ت فوالد خراسان )واقع در نيشابور استانتوان به شرکمی

دليل فاصله زياد با شود اما به( از گندله شروع میاصفهان آن )مشابه فوالد خوزستان و فوالد مبارکه

ديگر، قيمت سويازسو و بازارهاي صادراتی )بندرعباس( يکاز 1آهنکنندگان کنسانتره سنگتأمين

 تري نسبت به ساير توليدکنندگان داخلی محقق کرده است. پايينشده توليد باال و بهاي فروش تمام

آوري کننده سودآوري و لذا تابشود که سه متغير زير تعييناز مجموع توضيحات فوق نتيجه می

 المللی است: هاي فوالدي در برابر تحوالت داخلی و بينشرکت

مندي از يارانه گاز دليل بهرهو قوس( به هاي الكتريكی )القايی؛ توليد فوالد در کورهتوليد فناوري  .1

آهن اصفهان و طبيعی و انرژي برق در طول زنجيره ارزش در ايران بسيار سودده است. دو شرکت ذوب

 بهره هستند. )ميدکو( از اين مزيت غيررقابتی بی 2مجتمع فوالد زرند ايرانيان

افزوده زنجيره خشی از ارزشسازي بهاي فاقد واحد گندلهشرکت بودن زنجيره ارزش؛ تكميل .2

شده توليد شمش در شرکت آهن و فوالد ارفع  عنوان مثال، بهاي تمامکنند. بهارزش فوالد را کسب نمی

 . 3دليل خريد گندله بيش از شرکت فوالد مبارکه استبه

                                                 

های چادرملو و از شرکت 23، این شرکت کنسانتره مورد نیاز خود را به میزان 1398های مالی سال اساس صورتبر .1

درصد از  9درصد از شرکت گلگهر )واقع در استان کرمان( و به میزان  19آهن مرکزی )واقع در استان یزد(، به میزان سنگ

درصد گندله  20شرکت صنعتی و معدنی صبانور )واقع در استان کردستان( تأمین کرده است. همچنین، این شرکت حدود 

 است. ده كرکیلومتری نیشابور( خریداری  450آپال پارسیان سنگان )واقع در سنگان،  موردنیاز خود را عمدتاً از شرکت

 است.  1400برداری آن در نیمه دوم سال ها حاکی از بهرهبینیخط تولید این شرکت هنوز تکمیل نشده است اما برخی پیش .2

شده تولید  دقت بهای تمامتولید ورق گرم لزوماً بهشده  محصولی بودن شرکت فوالد مبارکه، بهای تمام با توجه به چند .3

شده تولید شمش در شرکت آهن و  توان برآورد کرد که بهای تمامحال، میاینشمش در شرکت آهن و فوالد ارفع نیست. با

 تومان به تن افزایش یافته است.  250.000دلیل خرید گندله حدود فوالد ارفع به
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ن، يزد و کنندگان عمده مواد اوليه )کرماهرچه محل احداث کارخانه به تأمين موقعيت کارخانه؛ .3

واهد بود؛ خ کمترشده توليد فوالد خام تمام هاي حمل و لذا بهايتر باشد، هزينهراسان رضوي( نزديکخ

ديگر، طرفاز. شده توليد دو شرکت فوالد مبارکه و خوزستان عمدتاً به اين دليل است اختالف بهاي تمام

اهد بود؛ شده باالتر خو هرچه دسترسی به بازارهاي صادراتی بهتر باشد، بهاي فروش محصوالت توليد

روش درصد بيشتر از بهاي ف 10بهاي فروش )ميانگين( شمش شرکت فوالد کاوه جنوب کيش تقريبًا 

 شمش شرکت مجتمع فوالد خراسان است. 

خورداري با توجه به بر اصفهان شود، شرکت فوالد مبارکهطور که از توضيحات فوق نتيجه میهمان

کنندگان مواد اوليه و مقاطع عريض(، موقعيت مناسب نسبت به تأمين از زنجيره ارزش کامل )گندله تا

هاي فوالدي مندي از يارانه انرژي داراي باالترين حاشيه سود در بين شرکتبازارهاي هدف و نيز بهره

 کشور است. 

يد مورد القايی نكته حائز اهميت ديگري است که با هاي فوالدي داراي کورهوضعيت عمليات شرکت

يات آنها سی قرار گيرد؛ اين واحدهاي فوالدسازي غالبًا در بخش خصوصی فعال هستند و پايش عملبرر

دست زنجيره ها در پايينپذير نيست. تمرکز فعاليت اکثر اين شرکتدليل عدم حضور در بورس امكانبه

بيشتر  نهاآ فوالدشمش شده توليد  رود هزينه تمامارزش فوالد )بخش ذوب و نورد( است و لذا انتظار می

والدي باشد. حاشيه سود واحدهاي ف 6ل جدوهاي داراي کوره قوس الكتريكی فهرست شده در از شرکت

هاي فروش بدليل عملكرد مطلوب در بخش بازرگانی، به .1داراي کوره القايی به سه دليل مناسب است: 

گذاري رمايهسبا توجه به  .2سی است. هاي بورمحصوالت توليد شده در اين شرکت معموالً باالتر از شرکت

هاي (، هزينهEAFاندازي واحدهاي فوالدي داراي کوره القايی )نسبت به فرايند پايين موردنياز براي راه

هاي رکتشاز  کمترهاي سربار توليد در بخش خصوصی همواره هزينه .3مالی اين شرکت نسبتاً کم است. 

ختالف ا IFهاي فوالدي داراي تكنولوژي حاشيه سود خالص شرکترود انتظار می بنابراينبورسی است. 

از به موضوع ني نداشته باشد؛ البته، اين EAFهاي فوالدي داراي تكنولوژي زيادي با متوسط شرکت

  بررسی بيشتر دارد که موضوع اين گزارش نيست.

 

 های فوالدیهای مصارف انرژی از درآمد عملياتی شركتبررسی سهم هزينه .5

، هر مترمكعب گاز طبيعی براي زنجيره ارزش 07/09/1397ت وزيران در مورخ ئنامه هيبراساس تصويب

 1398. همچنين، براساس تعرفه برق سال 1شودتومان محاسبه می 260با نرخ  1398فوالد از ابتداي مهر 

نرژي برق )با ساعت اوزيران رسيده است، نرخ هر کيلوواتت ئهيبه تصويب  27/12/1398که در مورخ 

                                                 

 تومان بوده است.  5/133طبیعی برای بخش فوالد  نرخ قبلی هر مترمکعب گاز .1
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آالت . ماشين1تومان تعيين شده است 87باري تقريباً مان( در ساعات ميانناحتساب بهاي قدرت و آبو

کنند که آهن فعال هستند، از سوخت گازوئيل مصرف میمعدنی و ژنراتورهاي برقی که در معادن سنگ

توان شود. لذا، نمیغيررسمی تهيه میدليل کافی نبودن سهميه دولتی، معموالً با نرخ آزاد از بازارهاي به

است  گفتنیتوجهی براي گازوئيل مصرفی در زنجيره ارزش فوالد متصور بود. طور مستقيم يارانه قابلبه

که  استدليل تعدد و پراکندگی واحدهاي فعال در سطح کشور ازجمله صنايعی زنجيره ارزش فوالد به

برد. درنهايت بايد می گازوئيل براي حمل مواد اوليه و کاال بهرهيارانه غيرمستقيم  چشمگيرياز مقادير 

مترمكعب آب شيرين براي توليد هر تن فوالد خام اشاره کرد که با احتساب نرخ  6به مصرف حدود 

تومان براي تأمين هر مترمكعب آب شيرين، جمع هزينه تأمين آب در طول زنجيره ارزش معادل  1.200

. هزينه تأمين آب به ازاي هر تن فوالد القايی در طول زنجيره 2هر تن فوالد استازاي بهتومان  7.200

 تومان است.  4.300ارزش حدود 

، سهم 1398تومان براي بهاي متوسط فروش شمش فوالد در سال  4.000.000با احتساب 

 5/1و  3/3، 4/5ترتيب )در زنجيره ارزش( به BF/BOFو  EAF ،IFهاي انرژي در فرايندهاي هزينه

هاي ها، هزينهنظر از برخی تفاوتصرفشود که درصد بهاي فروش شمش خام بوده است. مشاهده می

مصارف انرژي در زنجيره ارزش فوالد نسبت به بهاي فروش محصوالت توليدي بسيار ناچيز است. اين 

ت فوالد تشديد نتيجه افزايش قيمدردليل افزايش پيوسته نرخ تسعير دالر و وضعيت در سال جاري به

)نسبت به  1399هاي انرژي از بهاي فروش شمش فوالد در شهريور که سهم هزينهنحويبهشده است 

ها حاکی از آن است که شرايط خاص سال بينی. پيش3،4( به نصف کاهش يافته است1398ميانگين سال 

بر تجارت  19 بيماري کوييدهاي اقتصادي اياالت متحده و تأثيرات منفی شيوع دليل تحريمکه به 1399

هاي فوالدي دار نباشد؛ لذا، درآمدهاي عملياتی شرکتهاي آتی ادامهخارجی کشور ايجاد شد، در سال

هاي آتی قرار گيرد. در اين گزارش، نبايد مالک ارزيابی عملكرد بخش فوالد کشور در سال 1399در سال 

هاي انرژي با رويكردي ريجی يارانه حاملهاي فوالدي در برابر حذف تدآوري عمليات شرکتتاب

 . 5مورد ارزيابی قرار خواهد گرفت 1398هاي مالی مبناي اطالعات صورتکارانه برمحافظه

 

 

                                                 

 باری است. کنند، تقریباً برابر با نرخ برق در ساعات میانهای فوالدی که غالباً در سه شیفت تولید میبهای متوسط برق در شرکت .1

 .1398طرح پایش صنعت فوالد در سال آمار  .2

های صادراتی )فوب خلیج ایران همواره با اختالف کمی برابر با نرخنرخ فروش شمش و محصوالت فوالدی در بورس کاالی  .3

 بوده است.  11.000حدود  1398؛ میانگین نرخ تسعیر دالر نیمایی در سال استفارس( 

افزایش یافته است؛ بهای گاز طبیعی و آب  1398تنها حدود هفت درصد نسبت سال  1399بهای انرژی برق در سال  .4

 دون تغییر بوده است. مصرفی بخش فوالد ب

، شودمیدلیل افزایش نرخ تسعیر دالر محقق که به 1399فوالد در سال  بخشسوددهی  که شوددر این گزارش فرض می .5

 . تکرار نشود های آتیدر سال
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 1398های انرژی و آب برای توليد يك تن فوالد در سال هزينه مصارف حامل .7جدول 
 )تجمعی در زنجيره ارزش(

 حامل انرژی / تكنولوژی رديف
(EAF) 

 كوره قوس الكتريكی

(IF) 

 القايیكوره 

(BF/BOF) 

 بلندكوره 

 46.545 71.775 98.745 هزينه انرژي برق )تومان( 1

 7.040 57.200 110.500 هزينه گاز طبيعی )تومان( 2

 7.200 4.300 7.200 هزينه آب )تومان(  3

 60.785 133.275 216.445 جمع )تومان( 4

5 
هاي انرژي به بهاي حامل هزينه

 فروش شمش فوالد )%(
4/5 3/3 5/1 

 .ها و طرح جامع فوالد کشورهاي مالی تلفيقی بنگاههاي پژوهش از صورتيافته: مأخذ

 

ديگري  هاي انرژي در طول زنجيره ارزش فوالد نكته حائز اهميتتوزيع غيريكنواخت مصارف حامل

رق و گاز دهد که مصارف انرژي بنشان می 1است که بايد در اين بخش مورد توجه قرار گيرد. نمودار 

ست. اسازي و فوالدسازي( بسيار بيشتر از باالدست زنجيره انتهاي زنجيره ارزش )آهن طبيعی در

 هاي معدنی مستقر در باالدست زنجيره بيشترخصوص گازوئيل در شرکتهمچنين، مصارف سوخت به

ازار آزاد، بهاي فوالدي است؛ با توجه به سهميه کم گازوئيل دولتی و نرخ باالي گازوئيل در از شرکت

ست هاي فوالدي فهرديگر، شرکتعبارتبهشود. هاي معدنی جذب نمیرانه انرژي چندانی در شرکتيا

اهش معدنی دارند که اين مهم موجب ک هايشرکت در مقايسه بامندي بيشتري بهره 6شده در جدول 

و  وهاي معدنی نظير چادرملنتيجه، شرکتدرگذاري در بخش معدن شده است. مستمر جذابيت سرمايه

هاي اکتشافی گذاري روي فعاليتو سرمايهدند اقدام کردست زنجيره گذاري در پايينگهر به سرمايهگل

هاي تآهن مورد نياز صنعت فوالد کشور در اولويسنگعميق جهت کشف ذخاير جديد و تأمين پايدار 

 ها قرار ندارد. اين شرکت

 

  



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
 

 

18 

9 7
12

71

6 9

80

5

کنسانتره گندله آهن اسفنجی  فوالد خام

صد
در

حلقه های زنجيره ارزش توليد فوالد در كوره قوس الكتريكی

توزيع مصارف انرژي برق

توزيع مصارف گاز طبيعی

 . توزيع مصارف گاز طبيعی و انرژی برق 1نمودار 

 های قوس الكتريكیازای توليد هر تن فوالد خام در كورهبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .هاي پژوهش: يافتهمأخذ

 

 های انرژی صنعت فوالد كشور با دنيا مقايسه هزينه .6

 .2مواد اوليه )سنگ آهن و قراضه(،  .1 :هاي تأمينشده توليد فوالد خام در دنيا شامل هزينه بهاي تمام

اقالم مصرفی )فروآلياژها، مواد مصرفی(  .4انرژي )برق، گاز طبيعی(،  .3سنگ و کک(، کننده )زغالاحيا

هاي الكتريكی توضيح داده شد، فوالد اوليه که در کوره 2طور که در بخش . هماناستنيروي کار  .5و 

عت فوالد سنگ ندارد. با توجه به سير توسعه صنشود، نيازي به مصرف زغالبا شارژ غالب قراضه توليد می

الكتريكی با خوراک غالب آهن  هاي قوسدرصد فوالد خام کشور در کوره 75کشور و توليد بيش از 

ميليارد مترمكعب گاز طبيعی  5/11مجموعاً بالغ بر  1399زنجيره ارزش فوالد تا پايان سال در اسفنجی، 

يم )واحدهاي مستق يواحدهاي احيادرصد آن مربوط به مصارف  80که حدود شد مصرف خواهد 

کننده مورد استفاده عنوان احياگاز طبيعی در صنعت فوالد ايران غالباً بهديگر، عبارتبه. سازي( استآهن

هاي انرژي )برق و منظور مقايسه صحيح هزينه تأمين حاملبه بنابراين. گيرد و نه منبع انرژيقرار می

کننده نه با جمع هزينه تأمين مواد احيادنيا، اين هزيگاز طبيعی( در صنعت فوالد ايران با ساير کشورهاي 

هاي مختلف هاي انرژي در ساير کشورهاي دنيا مقايسه خواهد شد. با توجه به وجود فرايندو حامل

هاي انرژي در صنعت ، هزينه تأمين حامللهمسئبا هدف اجتناب از پيچيده شدن  فوالدسازي در دنيا و

عمده توليدکننده فوالد  فوالد در کشورهايشده  تمامهاي ذيل بهاي فوالد کشور با ميانگين هزينه
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کننده( به هاي انرژي )منبع انرژي + احياملحا نسبت هزينه تأمين. در اين گزارش، 1مقايسه خواهد شد

هاي مختلف درنظر گرفته عنوان شاخص مقايسه صنعت فوالد در کشوربه شده توليد فوالد بهاي تمام

 . 2شودمی

ترتيب هاي الكتريكی از توليد فوالد خام سه کشور چين، روسيه و ترکيه به، سهم کوره2014در سال 

هاي توليد نماينده توان اين سه کشور را از منظر سبد فناوريدرصد بوده است و لذا می 70و  31، 6

شده توليد فوالد خام در برخی  تمام هاي ذيل بهايهزينه 2ر نمودا .[5]ساير کشورهاي دنيا درنظر گرفت

شود که مشاهده می .[6]دهدنشان می 2012و  2011هاي توليدکننده فوالد را در سالهاي عمده کشور

درصد  32درصد در روسيه تا حداکثر  18کننده از حداقل هاي انرژي و مواد احياتأمين حامل سهم هزينه

درصد است. از منظر دسترسی به  20در چين متغير است؛ اين شاخص براي صنعت فوالد ترکيه حدود 

است اما بخش اعظم نياز  سنگ، روسيه کشوري بسيار غنیذخاير انرژي )گاز طبيعی و نفت خام( و ذغال

شود؛ لذا، وضعيت اين دو کشور شاخصی براي ساير چين به اين محصوالت از طريق واردات تأمين می

. وضعيت ترکيه از اين منظر استتوليدکننده فوالد از منظر ميزان دسترسی به منابع طبيعی  کشورهاي

هاي آهن و منابع انرژي( است، سهم حاملسنگيه فاقد منابع طبيعی )بسيار متفاوت است؛ اگرچه ترک

به تفصيل  1طور که در بخش کننده در اين کشور تقريباً مشابه روسيه است. همانانرژي و مواد احيا

هاي الكتريكی با شارژ غالب قراضه )فوالد ثانويه( توليد توضيح داده شد، بخش اعظم فوالد ترکيه در کوره

 کند. کننده نسبتًا زيادي مصرف نمیوالد اين کشور انرژي و مواد احياو لذا صنعت فشود می

 

  

                                                 

ین وزنی شود، میانگتولید می BF/BOFهای الکتریکی و مابقی با روش درصد فوالد چین در کوره 6عنوان مثال، اگر به .1

 شود. های تولید در این دو روش درنظر گرفته میهزینه

خصوص در سنگ/کک و سایر مواد مصرفی است اما تغییرات آنها بهآهن، زغالقیمت جهانی فوالد وابسته به قیمت سنگ .2

و هزینه نیروی کار متناسب با  باً وابسته به قیمت جهانی نفتهای انرژی غالمدت لزوماً خطی نیست. هزینه حاملکوتاه

های مختلف وجود . لذا، امکان تغییر این نسبت برای یک کشور خاص در سالاجتماعی هر کشور است مختصات فرهنگی/

 .دارد
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 شده توليد  ها و بهای تمام. شكست هزينه2 نمودار

 [6] 2012و  2011های های عمده توليدكننده فوالد در سالدر كشور

 
Source: Moya (2016). 

 

هاي صورت حذف يارانهرود که دريه از توليد کل فوالد کشور، انتظار مینظر به سهم باالي فوالد اول

هاي انرژي و عامل ديگر، سهم هزينه حاملسويازهاي توليد ريسک سو و حذف موانع/يکازانرژي 

طور که در درصد( نخواهد بود. همان 18از صنايع فوالدي روسيه ) کمترکشور  احياکننده صنعت فوالد

کننده( در دو شرکت انرژي )تأمين انرژي و ماده احيا هايشود، سهم هزينه حاملمشاهده می 5جدول 

داري درصد است که اختالف معنا 7تنها حدود  1398فوالد مبارکه اصفهان و فوالد خوزستان در سال 

م . وضعيت شرکت ذوب آهن اصفهان از اين منظر کمی متفاوت است؛ سه1با ساير کشورهاي دنيا دارد

شده توليد اين شرکت بالغ  سنگ و کک( از بهاي تمامکننده )زغالهاي تأمين انرژي و ماده احياهزينه

مندي ، بهرهBF/BOFدليل مصارف پايين گاز طبيعی و انرژي برق در فرايند درصد است. به 49بر 

ا در صنعت فوالد پذيري آنهرقابت هاي داراي اين فناوري از يارانه انرژي و درنتيجه سوددهی/شرکت

 کشور کاهش يافته است. 

  

                                                 

 مترشده تولید فوالد در ایران ک آهن( دنیا دارد و لذا بهای تمامترین ماده اولیه )سنگصنعت فوالد ایران دسترسی به ارزان .1

. لذا، با احتساب این مهم در مخرج کسر، هزینه مطلق تأمین انرژی در ایران اختالف به مراتب ستدنیا هاياز سایر کشور

شده  ادامه به شاخص انتخابدر گذاری دستوری موضوع این گزارش نیست و لذا بیشتری با سایر دنیا دارد. مقوله مهم قیمت

 بند خواهیم بود.  پای
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 بررسی وضعيت تأمين انرژی برق و گاز طبيعی در كشور  .7

ها به هاي انرژي در کشور پس از دهه، بهاي حامل1389ها در پاييز با اجراي قانون هدفمندي يارانه

خصوص و به 1393دليل اجراي ناقص اين قانون پس از سال اي نزديک شد اما بههاي منطقهقيمت

هاي انرژي داخل کشور با ، مجددًا شكاف عميقی بين نرخ حامل1397هاي تورمی پس از سال شوک

هاي انرژي در بخش معدن و صنايع معدنی اي/جهانی ايجاد شد. مصارف اصلی حاملهاي منطقهقيمت

ي اقتصاد ايران، نرخ هاکشور مربوط به گاز طبيعی و انرژي برق است؛ در حال حاضر، مشابه ساير بخش

 اي و بعضًا با قيمت تمامهاي منطقههاي انرژي مصرفی در اين بخش نيز فاصله زيادي با قيمتحامل

 گيرد. شده دارد. اين موضوع در ادامه مورد بررسی قرار می

مكعب گاز طبيعی در محل تحويل به مشترکين حدود بهاي تمام شده شرکت ملی گاز براي هر متر

ازاي تحويل هر مترمكعب گاز طبيعی به به. دولت 1برآورد شده است 1399بودجه ه حاليتومان در  110

د کنمیتومان به شرکت ملی گاز پرداخت  5/58داخلی )اعم از خانگی، صنعتی و غيره( مبلغ ن امشترک

خود را از محل درآمدهاي اختصاصی حاصل از فروش محصوالت  هايو اين شرکت بايد مابقی هزينه

است گاز طبيعی )سوخت  گفتنی. دکنجانبی پااليشگاهی نظير گوگرد و پروپان و بوتان و غيره تأمين 

شود؛ هاي برق میازاي هر مترمكعب تحويل نيروگاهبهتومان  5هاي برق کشور( با بهاي اصلی نيروگاه

تومان يارانه  5/53هاي برق مبلغ ازاي هر مترمكعب گاز طبيعی تحويلی به نيروگاههديگر، دولت بعبارتبه

هاي برق کشور درصد تبديل انرژي در نيروگاه 37. با احتساب راندمان متوسط کندپرداخت می 2مستقيم

 1399، دولت در سال 3ازاي هر مترمكعب گاز طبيعی ايرانبهکيلوکالري ارزش حرارتی  8000و متوسط 

تومان يارانه مستقيم گاز طبيعی پرداخت کرده  6/15ساعت انرژي برق مبلغ براي توليد هر کيلووات

. در سال دکننمیهاي فعال در زنجيره ارزش فوالد اين يارانه را با مصرف انرژي برق جذب است. شرکت

 5/58کننده براي دولت شده هر مترمكعب گاز طبيعی در محل تحويل به مصرف ، بهاي تمام1399

تومان است.  260که نرخ فروش هر مترمكعب گاز طبيعی به صنايع فوالدي صورتیدرتومان است 

تومان سود  5/201ازاي تحويل هر مترمكعب گاز طبيعی به صنعت فوالد مبلغ بهديگر، دولت عبارتبه

 شود. مشاهده می 3کند. اين مهم در نمودار کسب می

گذاري در صنعت برق، به خريد تضمينی انرژي برق از بخش هدف تشويق سرمايه وزارت نيرو با

ساعت انرژي برق کل کشور، وزارت نيرو هر کيلووات 1399 سال . در قانون بودجهدکنمیاقدام خصوصی 

                                                 

 شود. ه گاز طبیعی با احتساب بهای خرید گاز ترش از شرکت ملی نفت، پاالیش و انتقال آن به محل مصرف برآورد میبهای تمام شد .1

است که دولت باید آن را از محل سایر  شده اختالف بهای فروش با بهای تماممنظور از یارانه مستقیم در این گزارش،  .2

 . كنددرآمدها تأمین 

درصد براي  37مكعب گاز طبیعي ايران و راندمان میانگین كیلوكالري بر هر متر 8000حرارتي میانگین با احتساب ارزش  .3

 شود. ساعت انرژي برق با مصرف هر مترمكعب گاز طبیعي تولید ميكیلووات 44/3طور متوسط هاي كشور، بهنیروگاه
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با نرخ تضمينی  1(ECAهاي بخش خصوصی را براساس قراردادهاي تبديل انرژي )در باسبار نيروگاه

 11.000. الزم به ذکر است که نرخ خريد تضمينی فوق با فرض نرخ تسعير دکنمیريداري تومان خ 225

مراتب به 1399که نرخ تسعير دالر نيمايی در سال درصورتیبراي هر دالر آمريكا محاسبه شده است 

گيري زمانی فشار تحريمی و همهدليل هماست. در اين گزارش، شرايط خاص سال جاري که به باالتر بوده

سياستی قرار نگرفته است؛  هايپيشنهادايجاد شده است، مالک محاسبات، برآوردها و  19بيماري کوويد 

کشور مشخص شده است،  1398مبناي شرايط اقتصادي سال که بر 1399مفروضات قانون بودجه سال 

به محل مصرف،  تومان براي انتقال برق از نيروگاه 7/19. لذا، با احتساب هزينه استمحاسبات  مبناي

بينی تومان پيش 7/244کننده انرژي برق در محل تحويل به مصرفساعت کيلوواتشده هر  بهاي تمام

بهاي قدرت(  انرژي برق را )با احتساب هزينهساعت کيلوواتهر  1399. بخش فوالد در سال 2شده است

ازاي فروش هر يگر، وزارت نيرو بهدعبارتبهگيرد. از وزارت نيرو تحويل می 3تومان 87با نرخ تقريبی 

 تومان متضرر شده است.  7/166حداقل  1399انرژي برق به صنايع فوالدي در سال ساعت کيلووات

شده توليد، انتقال و توزيع انرژي برق نكته حائز اهميتی است که بايد در  نحوه محاسبه بهاي تمام

هاي انرژي مورد توجه قرار گيرد. براساس قانون بودجه، متوسط هزينه تأمين برق محاسبه يارانه حامل

ساعت کيلوواتازاي هر بهتومان  132)جمع بهاي توليد در باسبار نيروگاه و هزينه انتقال(  1399در سال 

. اين استهاي بخش خصوصی از نرخ خريد تضمينی برق از نيروگاه کمتربرآورد شده است که بسيار 

درصد( در صنعت برق کشور است که  70هاي بخش دولتی )حدود توجه نيروگاه دليل سهم قابلهم بهم

ديگر، عبارتبهمورد تجديد ارزيابی قرار نگرفته است.  1397ارزي سال  پس از شوک نهاهاي آغالباً دارايی

ري صحيح است و فعاليت تنها از منظر حسابدا 1399 سال جهشده انرژي برق در قانون بود بهاي تمام

ها و تجهيزات هاي کنونی انرژي برق در کشور طی مستهلک شدن دارايیهاي برق دولتی با نرخنيروگاه

در گذشته محقق شده  نهاهاي قديمی برق که بازگشت سرمايه آبرخی نيروگاه در حال تداوم است. البته

شرايط سودده قرار دارند اما غالبًا در تأمين هاي کنونی انرژي برق در کشور نيز در است، حتی با نرخ

هاي مالی بالعوض دولتی رو هستند و نيازمند کمکهاي با مشكالت جدي روبمالی تعميرات اساسی دوره

شرط اقتصادي بودن  ECAبينی شده در قراردادهاي واقع، نرخ خريد تضمينی برق پيشدر. هستند

هاي دولتی در شود که سهم باالي نيروگاهاست. نتيجه میتوليد و توسعه پايدار صنعت برق در کشور 

ديگر، موجب سويازها شده پايين توليد برق در اين نيروگاه سو و بهاي تماميکازصنعت برق کشور 

                                                 

های شده تولید برق در نیروگاه تمام نای قیمتمب( برEnergy Conversion Agreementقراردادهای تبدیل انرژی ) .1

 شده برق در کشور است.  باشد. لذا، بهترین معیار برای تعیین قیمت تمامجدیدالتأسیس می

شده انرژی برق فرض شده  برای هر دالر آمریکا برای محاسبه قیمت تمام 11.000، نرخ تسعیر 1399در الیجه بودجه سال  .2

ساعت انرژی برق  شده هر کیلووات تومان در تاریخ نگارش این گزارش، قیمت تمام 13.800نیمایی  است. با احتساب دالر

 . استتومان  320بیش 

 . 1399 سال درصد افزایش نرخ برای 7با احتساب  1398تعرفه برق کل کشور در سال  .3
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 گفتنیهاي بخش خصوصی( در کشور شده است. کاهش ميانگين هزينه تأمين برق )در مقايسه با نيروگاه

 ساعت براي تأمين برق در کشور )قانون بودجهازاي هر کيلوواتبهتومان  132است حتی نرخ ميانگين 

ساعت انرژي برق به صنعت تومانی طی فروش هر کيلووات 54(، وزارت نيرو متقبل زيان 1399 سال

است که چرا وزارت نيرو بايد يارانه مستقيم انرژي به صنعت سودده  شود. سؤال اساسی آنفوالد می

هاي دولتی از محل ذخاير صندوق انه نيازمند حمايتيکه صنعت برق سالدرصورتی کند فوالد عرضه

شود هاي برق کشور است؟ توجه خواننده به اين نكته جلب میتعميرات اساسی نيروگاه برايتوسعه ملی 

صنعت عنوان يک رود که بهکه بخش فوالد کشور از دوره رشد و نمو اوليه عبور کرده است و لذا انتظار می

هاي بعد با . اين موضوع در بخشکند وري حفظمستمر سطح بهره يبالغ سوددهی خود را طی ارتقا

 گيرد. جزئيات بيشتر مورد بررسی قرار می

برق  يانرژ ساعتلوواتيک ارديليم 34ارزش فوالد مجموعًا بالغ بر  رهي، زنج1399سال  انيتا پا

، وزارت ECA يبرق در قراردادها نيشده تأم تمام ياب بهااول و با احتس ويمصرف خواهد کرد. در سنار

عرضه  والدبه بخش ف يانرژ ميمستق ارانهيتومان  ارديليم 5.650مجموعاً حدود  1399در سال  روين

 سال شده در قانون بودجه برق مشخص نيتأم يبها نيانگيدوم و با احتساب م ويخواهد کرد. در سنار

. کندیمبه بخش فوالد عرضه  ميمستق ارانهيتومان  ارديليم 1.850سال حدود  نيدر ا روي، وزارت ن1399

با تعرفه  رويصنعت برق کشور و وزارت ن رق،ب يشده انرژ تمام يمحاسبه بها صرفنظر از نحوه بنابراين

که دولت از محل  يیهاتياز حما بسياريبخش  گر،يدعبارتهبقرار دارد.  دهانيز طيدر شرا یبرق کنون

توسط صنعت  دهد،یبرق به صنعت برق اختصاص م يانرژ دياستمرار تول براي یمنابع صندوق توسعه مل

برق را در  يهاروگاهيدر ن یمصرف یعيگاز طب ميمستق ارانهي ديبا تيانهدر. شودیسودده فوالد جذب م

برق کشور با نرخ  يهاروگاهين يبرا یعيخوراک گاز طب نينظر گرفت؛ دولت جهت تأم محاسبات فوق در

پرداخت  ميمستق ارانهي ساعتلوواتيهر ک يازابهتومان  6/15هر مترمكعب، معادل  يازابهتومان  5

 يحامل انرژ نيا ديخر یارزش فوالد ط رهيبرق که زنج يانرژ ميمستق ارانهي ري. لذا، عالوه بر مقاددکنیم

 ارانهيتومان  ارديليم 530بالغ بر  1399بخش فوالد در سال  ،دکنیم افتيدر روياز وزارت ن ماًيمستق

 .کندمیجذب  ميرمستقيطور غبه زيبرق را ن يهاروگاهين یعيخوراک گاز طب
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انرژی برق  گاز طبيعی 
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بهای تمام شده نرخ فروش بهای منطقه ای

 ای گاز طبيعی )مترمكعب( و انرژی برقشده و منطقه . مقايسه بهای تمام3نمودار 

 ها در صنعت فوالدساعت( با نرخ كنونی اين حامل)كيلووات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .هاي پژوهش: يافتهمأخذ

 

هاي انرژي توجه به اين نكته حائز اهميت است که مقادير محاسبه شده در باال براي يارانه حامل

ديگر، اين مقادير از مقايسه نرخ فروش عبارتبه؛ است يارانه مستقيممصرفی در زنجيره ارزش فوالد 

ها محاسبه شده است. تأمين آن حامل شده توليد/ هاي انرژي به بخش فوالد با بهاي تمامحامل

شود، وضعيت صنعت برق از اين منظر بسيار طور خالصه مشاهده میبه 3طور که در نمودار همان

شده است و لذا صنعت  از بهاي تمام کمتربحرانی است چراکه ميانگين نرخ فروش اين حامل انرژي 

استمرار توليد نخواهد بود. رويكرد دوم در محاسبه ميزان هاي بالعوض دولتی قادر به برق بدون حمايت

هاي انرژي جذب شده در زنجيره ارزش فوالد، مقايسه نرخ فروش داخلی و نرخ صادرات يارانه حامل

هاي انرژي مالک محاسبه يارانه هر حامل انرژي است. در اين رويكرد، هزينه فرصت صادرات حامل

را تجربه کرده بسياري خصوص در دهه اخير رشد هاي انرژي بهلگيرد. صادرات حامانرژي قرار می

و صادرات گاز طبيعی به کشورهاي ترکيه و عراق  است؛ صادرات برق به کشورهاي عراق و پاکستان

است که اطالعات دقيقی از جزئيات  گفتنیاي ايران در حوزه انرژي است. هاي منطقهجمله همكارياز

هاي انرژي به کشورهاي همسايه در دسترس نيست اما نرخ تقريبی برق قراردادهاي صادرات حامل

ساعت و نرخ گاز ازاي هر کيلوواتبهسنت دالر  8صادراتی ايران به دو کشور عراق و پاکستان حدود 

هاي قبل ازاي هر مترمكعب است. مشابه بخشبهسنت دالر  11طبيعی صادراتی ايران به ترکيه حدود 

ترتيب براي نرخ تسعير هر دالر آمريكا، نرخ صادراتی انرژي برق و گاز طبيعی به 11.000و با احتساب 
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 . 1شودمیبرآورد تومان  1210و  880معادل 

لی هاي صادراتی و فروش داخشود، شكاف بزرگی بين نرخمشاهده می 3طور که در نمودار همان

ی با محاسبه يارانه انرژي صنايع داخل گيري سريع،انرژي برق و گاز طبيعی وجود دارد که در يک نتيجه

ي است. شود اما رعايت جوانب احتياط در چنين تفسيرهايی بسيار ضروراختالف اين دو نرخ مشخص می

مگاوات  6.800ميليون مترمكعب گاز طبيعی در روز و  5/32طور متوسط زنجيره ارزش فوالد در ايران به

است که به فرض حذف مصارف انرژي بخش  سی آنمصرف خواهد کرد. سؤال اسا 1399برق در سال 

رژي برق و گاز فوالد، آيا اساساً زيرساخت الزم براي انتقال و مشتريان مطمئن براي صادرات پايدار ان

ورد صحيح از هاي انرژي لزوماً به يک برآهاي صادراتی حاملطبيعی وجود دارد؟ خير. لذا، ارجاع به نرخ

ش توليد ديگر، اختصاص يارانه انرژي به بخطرفازشود. ع کشور منجر نمیهاي انرژي صناييارانه حامل

 :دي نظيرديگر، متغيرهاي متعدعبارتبهگذاري در کشور بوده است. همواره يک مشوق مؤثر براي سرمايه

هاي کالن اقتصادي شاخص .3گذاري و هاي سرمايهموانع و ريسک .2هاي توليد، وري و فناوريسطح بهره .1

 شود.  انرژي زنجيره ارزش فوالد درنظر گرفته جهت حذف يارانه هاي کالنگيريکشور بايد در تصميم

 

 های انرژی حامل قيمتآوری صنعت فوالد كشور در برابر اصالح تاب .8

گاز طبيعی  نياز زنجيره ارزش فوالد کشور است.انرژي اصلی مورد  انرژي برق و گاز طبيعی دو حامل

توضيح  6است. در بخش  DR/EAFسازي در فرايند مرحله آهن کنندهبر حامل انرژي، عامل احيا عالوه

شده توليد فوالد در کشور اختالف  هاي انرژي از بهاي تمامهاي تأمين حاملداده شد که سهم هزينه

هاي توليدکننده شود، شرکتمشاهده می 6طور که در جدول زيادي با ساير کشورهاي دنيا دارد. همان

هاي اند. لذا، سؤال اساسی آن است که سهم يارانه حاملمحقق کرده 1398را در سال  بسياريفوالد سود 

 ؟ استهاي فوالدي چقدر انرژي از سوددهی شرکت

سه شرکت فوالد مبارکه، فوالد  انرژيهاي در يک مدل ساده با فرض ثابت بودن ساير هزينه، هزينه

تأمين منابع انرژي و ماده  هايکه سهم هزينه شودمینحوي اصالح راسان بهخوزستان و فوالد خ

درصد )ميانگين  18درصد )وضعيت کنونی( به  7شده توليد فوالد خام از حدود  کننده از بهاي تماماحيا

وت دليل تفاصنعت فوالد روسيه( افزايش يابد. انتخاب اين سه شرکت عالوه بر تشابه فرايندهاي توليد، به

دليل دسترسی مناسب به مواد اوليه شرکت فوالد مبارکه به ست.نهاکار آوکسب در مدل عمده

نسبتاً پايين حمل مواد اوليه( و توليد تقريباً انحصاري  هايگذاري در بخش معدن و هزينه)سرمايه

ديگر، محصوالت عريض فوالدي داراي باالترين سطح سوددهی در صنعت فوالد کشور است. ازطرف

                                                 

مراتب بیش از مقادیر ملی گاز این سال بهجهش نرخ ارز در سال جاری، درآمد صادراتی دو شرکت توانیر و به با توجه  .1

 محاسبه شده در این گزارش خواهد بود. 
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هاي دليل تكميل نبودن زنجيره ارزش و دور بودن کارخانه از آبحاشيه سود شرکت فوالد خراسان به

اي، نسبتاً پايين است. خالصه نتايج اين مدل در هاي توسعههاي مالی ناشی از طرحآزاد و نيز هزينه

 شود. مشاهده می 8جدول 

 

 های انرژیاصالح نرخ حاملآوری سه فوالدساز عمده كشور طی تاب .8جدول 

 1398براساس عملكرد سال 

 1فوالد مباركه فوالد خوزستان فوالد خراسان نام شركت رديف

 4.733 4.028 3.876 بهاي فروش )تومان به کيلوگرم( 1

 2.925 2.992 3.265 شده )تومان به کيلوگرم(بهاي تمام 2

 205 203 229 هاي تأمين يوتيليتی )تومان به کيلوگرم(هزينه 3

 درصد 7 درصد 8/6 درصد 7 شده  هاي تأمين يوتيليتی از بهاي تمامسهم هزينه 4

5 
 هاي تأمين يوتيليتی از بهاي تماماصالح سهم هزينه

 ها( شده )با فرض ثابت بودن ساير هزينه
18 18 18 

 3.317 3.402 3.703 اصالح شده )تومان به کيلوگرم( ـ شده بهاي تمام 6

 597 612 667 گرم(اصالح شده )تومان به کيلوـ  هاي تأمين يوتيليتیهزينه 7

 8/61 7/34 7/18 م(شده )تومان به کيلوگر نسبت سود ناخالص به بهاي تمام 8

9 
شده  اصالح ـ شده نسبت سود ناخالص به بهاي تمام

 )تومان به کيلوگرم(
7/4 4/18 7/42 

 .1398هاي مالی تلفيقی سال : صورتمأخذ

 نظر گرفته شده است.  شده و فروش ورق گرم براي شرکت فوالد مبارکه در بهاي تمام .1

 

د درص 18به  7هاي فوالدي منتخب از شرکت انرژيهاي تأمين است افزايش سهم هزينه گفتنی

. تاسخصوص انرژي برق و گاز طبيعی هاي انرژي بهحامل درصدي قيمت 200ادل با افزايش حدود مع

هاي برابر شدن نرخ حامل هاي فوالدي حتی با سهشود، شرکتمشاهده می 8طور که در جدول همان

ايع فوالدي سوددهی مناسبی در مقايسه با صن نهاگيرند بلكه اکثر آده قرار نمیانرژي در شرايط زيان

الد شرکت فوهاي عمده توليدکننده فوالد، ساير کشورهاي دنيا محقق خواهند کرد. در ميان شرکت

ن آکه با تكميل زنجيره ارزش، سوددهی  داشت 1398ترين سطح سوددهی را در سال خراسان پايين

 يابد. در ادامه، سه موضوع مورد بررسی قرار گيرد: افزايش می

هاي فوالدي بخش خصوصی که عمدتاً داراي کوره القايی هستند، پس از اصالح وضعيت شرکت .1

اند گذار نكردهها عمدتاً در زنجيره ارزش فوالد سرمايه؟ اين شرکتخواهد بود هاي انرژي چگونهنرخ حامل

کنند. هاي بزرگ فوالدي( خود فعاليت میي نسبت به رقباي بورسی )بنگاهکمترو معموالً با حاشيه سود 

هاي انرژي در اين واحدها ها در دسترس نيست. مصارف حاملاطالعات دقيقی از عملكرد مالی اين شرکت

شده توليد  قوس الكتريكی است و لذا افزايش بهاي تمام هاي داراي کورهاز واحد کمتردرصد  40تقريباً 
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هاي فوالدي بخش هاي بورسی خواهد بود. عملكرد شرکتاز شرکت کمترها نيز به تناسب در اين شرکت

آهن( سنگکه بخش اعظم مواد اوليه )قراضه و خصوصی کشور بسيار مشابه صنعت فوالد ترکيه است چرا

هاي تأمين هاي انرژي، سهم هزينهکند. درصورت اصالح نرخ حاملخود را از بازارهاي آزاد خريداري می

افزايش خواهد يافت که همچنان فاصله زيادي با  10ها به شده توليد اين شرکت انرژي از بهاي تمام

هاي رود که شرکت( درصد دارد. لذا، انتظار می20ترکيه )حدود ميانگين نسبت فوق در صنعت فوالد 

 ده قرار نگيرند. هاي انرژي در شرايط زيانفوالدي بخش خصوصی با اصالح نرخ حامل

هاي ملوضعيت شرکت ذوب آهن اصفهان که داراي فناوري کوره بلند است، پس از اصالح نرخ حا .2

بيعی طشود، مصارف انرژي برق و گاز مشاهده می 4طور که در جدول همان انرژي چگونه خواهد بود؟

أمين تدهد که جمع هزينه نشان می 7کمتر از فرايندهاي الكتريكی است. جدول  BF/BOFدر فرايند 

شده  هاي تمامازاي هر کيلو فوالد خام بود. لذا، ببهتومان  54حدود  1398اين دو حامل انرژي در سال 

از درصدي نرخ انرژي برق و گ 200م در شرکت ذوب آهن اصفهان درصورت افزايش توليد فوالد خا

 هاي تماميابد که درنتيجه نسبت سود ناخالص به بتومان به کيلوگرم افزايش می 110طبيعی کمتر از 

 يابد. درصد کاهش می 3/15به  9/18شده از 

اساس مصارف بر چگونه خواهد بود؟هاي انرژي هاي نوردي پس از اصالح نرخ حاملوضعيت شرکت. 3

عريض  تبديل شمش به محصوالت طويل/براي هاي انرژي ، هزينه تأمين حامل4ويژه انرژي در جدول 

هاي انرژي، به ميزان تومان به کيلوگرم بود؛ درصورت اصالح نرخ حامل 33تقريباً  1398فوالدي در سال 

دالر  6تومان، معادل  11.000حتساب نرخ تسعير دالر تومان به کيلوگرم افزايش خواهد يافت که با ا 66

ازاي هر تن ميلگرد است. اختالف بهاي ميلگرد و شمش فوالد در مناطق مختلف دنيا متفاوت است. به

دالر بيش از  50تقريباً  1399آبان  14در مورخ  CISعنوان مثال، بهاي هر تن ميلگرد در منطقه به

توجه در  دالر است. وجود ظرفيت مازاد قابل 30سواحل ترکيه حدود شمش فوالد است؛ اين اختالف در 

بخش نورد و بازار صادراتی محدود براي محصوالت طويل فوالدي موجب شده است که بعضاً بهاي ميلگرد 

براي دو شرکت  1398از بهاي شمش صادراتی ايران باشد؛ اين وضعيت در سال  کمترصادراتی ايران 

شود که رکود واحدهاي وجود آمده است. از توضيحات فوق نتيجه مید خراسان بهآهن اصفهان و فوالذوب

انداز مثبتی است که چشم شايان ذکرهاي انرژي تشديد خواهد شد. نوردي درصورت اصالح نرخ حامل

و لذا رکود/تعطيلی اين  1براي توسعه بازارهاي صادراتی محصوالت طويل فوالدي کشور وجود ندارد

 يمبناکه بر يکاروکسب دلذکر است که م انيشا .2ناپذير خواهد بوداجتنابهاي آتی سال ها درشرکت

                                                 

دند تا از طریق واردات كراندازی خطوط متعدد نورد میلگرد شمسی اقدام به راه 80طور که فعال اقتصادی ایران در دهه همان .1

ها و فعاالن اقتصادی د، دولتكنندر کشور ایجاد ساز را وافزوده تأمین میلگرد موردنیاز بخش ساختشمش، بخشی از ارزش

های جنوب شرق آسیا( نیز رویکرد مشابهی نسبت به در بازارهای هدف صنعت فوالد ایران )از عراق و عمان تا کشورهای

 تر از صادرات میلگرد است. فوالد دارند. لذا، صادرات شمش برای صنعت فوالد آسان

ای بر وضع نوعی ممنوعیت برای صادرات شمش فوالد های اخیر اهتمام ویژهنهادهای حاکمیتی در سالها/ دولت و سایر دستگاه .2

 زا منتهی شده است. های رانتو برنامه هااند که بعضاً به طرح برخی پیشنهادبا هدف حمایت از واحدهای نوردی مبذول داشته
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 ياريبس یليشده است و تعط یشدند، امروزه منقض جاديا یشمس 80در دهه  يمتعدد نورد يآن واحدها

 يبه کشورها ديانتقال خطوط تول رينظ يیاست. راهكارها ريناپذاجتناب مدتانيواحدها در م نياز ا

مجموع موجب است که در يیازجمله راهكارها و تجميع واحدهاي صنعتی و افزايش مقياس توليد منطقه

  صنعت فوالد کشور خواهد شد. وسعهت

های انرژی های مستقر در باالدست زنجيره پس از اصالح نرخ حاملوضعيت شركت. 4

 شود، عمده مصارف انرژی برق و گازمشاهده می 1طور كه در نمودار همان چگونه خواهد بود؟

رود دست زنجيره است و لذا انتظار نمیهای فوالدی مستقر در پايينطبيعی مربوط به شركت

 . كندها اينجا های انرژی تغيير ملموسی در وضعيت سوددهی اين شركتكه افزايش نرخ حامل

م هزينه تأمين درصدي نرخ انرژي برق و گاز طبيعی )افزايش سه 200ذکر است که افزايش  ايانش

معناي افزايش نرخ برق درصد( به 18کننده واحدهاي داراي کوره قوس الكتريكی به انرژي و مواد احيا

. تومان به مترمكعب است 780و گاز طبيعی به  1ساعتتومان به کيلووات 261مصرفی صنعت فوالد به 

، در مدل فوق بهاي تأمين هر 1398براي هر دالر آمريكا در سال تومان  11.000با احتساب نرخ تسعير 

سنت دالر فرض  09/7سنت دالر و بهاي هر مترمكعب گاز طبيعی  37/2انرژي برق به ساعت کيلووات

فوالد نسبت شود، بهاي کنونی انرژي برق در صنعت مشاهده می 3طور که در نمودار شده است. همان

شود. شده تأمين می از بهاي تمام کمتربه گاز طبيعی منطقی نيست چراکه اين حامل انرژي با نرخی 

ديگر، افزايش نرخ برق عبارتبه. اصالح بهاي نسبی اين دو حامل انرژي در اولويت نخست قرار داردلذا، 

اهميت رغم بههاي انرژي صنعت فوالد داشته باشد. هزينه تأمين حامل 200بايد سهم بيشتري در افزايش 

باالي اين موضوع که براي تداوم توليد و توسعه پايدار صنعت برق کشور ضروري است، در ادامه به مقوله 

  پرداخته شده است. هاي انرژي آوري بخش فوالد درصورت اصالح بهاي حاملتاب

هاي فوالدي که مواد اوليه )کنسانتره دسته از شرکت، آن توان نتيجه گرفتمی 6جدول از طور که همان

کنند، حاشيه سود بااليی هاي دستوري دولتی تأمين میو گندله( خود را طی قراردادهاي بلندمدت با نرخ

( 8 هاي انرژي )مدل مورد استفاده در جدولتأمين حامل درصد هزينه 200دارند و حتی پس از افزايش 

هاي انرژي و نظام زمان نرخ حاملرسد که اصالح همنظر میت. لذا بهسوددهی مطلوبی خواهد داش

گذاري دستوري در زنجيره ارزش فوالد رويكرد کارآمدتري باشد. در رويكرد اول )صرفًا اصالح نرخ قيمت

سرمايه از اين بخش  بسياريدليل کاهش جذابيت اقتصادي زنجيره ارزش فوالد، مقادير هاي انرژي(، بهحامل

رو خواهند شد. هداران با چالش زيادي روبهاي فعال در بخش فوالد و سهامشود که درنتيجه بنگاهخارج می

گذاري دستوري در هاي انرژي و نظام قيمتزمان نرخ حاملاين در حالی است که در رويكرد دوم )اصالح هم

                                                 

 برای صنعت فوالد است.  مان تأمین برقنمقصود جمع انرژی برق، بهای توان و آبو .1
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معدنی فعال در باالدست زنجيره هاي سمت شرکتبهها زنجيره ارزش فوالد( موجب هدايت بخشی از سرمايه

 آهن مورد نياز صنعت فوالد کشور خواهد شد. سنگکه متضمن تداوم امر تأمين پايدار  شودمی

 

 هاپيشنهادبندی و جمع

جذب مقادير قابل  بوده است.گذاري در ايران هاي سرمايهمندي از يارانه انرژي همواره يكی از مشوقبهره

گذاري و توسعه کننده فرايند سرمايهتوجهی يارانه انرژي در زنجيره ارزش فوالد يكی از عوامل تسهيل

فوالد رشد چشمگيري را در دو دهه اخير تجربه کرده است و ظرفيت کنونی  زنجيرهاين بخش بوده است. 

صادرات محصوالت ميانی و  روازاين ست واز نياز داخل ا هاي زنجيره ارزش بيشتوليدات در اغلب حلقه

 70 هاي. امروزه، وضعيت زنجيره ارزش فوالد کشور با دههاستناپذير نهايی زنجيره ارزش فوالد اجتناب

 اندهاي صنعتی و معدنی فعال در اين بخش کامالً بالغ شدهچراکه بنگاه ،استمتفاوت  کامالًشمسی  80و 

است که اساسًا  گفتنیهاي ويژه دولت نيست. آنها چندان وابسته به حمايتوم توسعه و توليد پايدار او تد

...( در هر حوزه اقتصادي بايد داراي  هاي گمرکی، يارانه انرژي وگذاري )تعرفههاي سرمايهمشوق

پذيري در وري در بلندمدت و درنتيجه افت رقابتمحدوديت زمانی معين باشد وگرنه موجب کاهش بهره

مديريتی رسيده  ـ فوالد کشور به سطحی از بلوغ صنعتی رسد زنجيرهنظر میشود. بهالمللی میسطح بين

 هاي انرژي باشد. هاي اقتصادي درصورت حذف يارانهاست که قادر به تداوم فعاليت

 نهامطالعه شد تا عملكرد آ 1398هاي فوالدي در سال هاي مالی شرکتدر اين گزارش، صورت

گيرد. همچنين، وضعيت تأمين  بررسیبراي هر دالر آمريكا مورد تومان  11.000سعير مبناي نرخ تبر

هاي فوالدي هاي توليد شرکت. پس از مقايسه بهاي هزينهشدانرژي برق و گاز طبيعی در کشور بررسی 

هاي انرژي به بهاي کشور با صنعت فوالد ساير کشورهاي دنيا پيشنهاد شد که نسبت هزينه تأمين حامل

هاي آوري بنگاههاي جهانی نزديک شود. درنهايت، تابشده توليد فوالد خام در کشور به استاندارد تمام

هاي انرژي مورد ارزيابی قرار گرفت. اهم فعال در زنجيره ارزش فوالد کشور در برابر اصالح نرخ حامل

 نتايج حاصله از اين مطالعه به شرح ذيل است: 

در کشور، گاز طبيعی عالوه بر منبع انرژي،  DRI/EAFبا توجه به سهم باالي توليد فوالد با فرايند   .1

کننده )کک و هاي انرژي و مواد احياشود. نسبت هزينه تأمين حاملکننده نيز مصرف میعنوان عامل احيابه

درصد است. اين نسبت براي  32الی  18طور متوسط شده فوالد اوليه در دنيا به سنگ( به بهاي تمامزغال

آوري صنايع فوالدي درصد است. در اين گزارش، تاب 7حدود  DRI/EAFهاي فوالدي داراي فرايند شرکت

هاي ها( براساس صورتدرصد )با فرض ثابت بودن ساير هزينه 18به  7کشور در برابر افزايش اين نسبت از 

درصد معادل با  18به  7ر از ست افزايش شاخص مذکوا گفتنیمورد ارزيابی قرار گرفت.  1398مالی سال 

 انرژي برق و گاز طبيعی است.  درصدي نرخ دو حامل 200 اصالح



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
 

 

30 

هاي توليدکننده آهن هاي انرژي در زنجيره ارزش فوالد مربوط به شرکتبخش اعظم مصارف حامل  .2

 نسبت سود ناخالص به بهايهاي انرژي، درصدي نرخ حامل 200اسفنجی و فوالد خام است. درصورت اصالح 

آهن ذوبيابد. وضعيت سوددهی شرکت درصد کاهش می 20تا  15هاي فوالدي به شده اغلب شرکت تمام

تغيير چندانی نخواهد داشت. حاشيه سود آن دسته از  BF/BOFدليل برخورداري از فناوري اصفهان به

هاي بخش اند )عمدتًا شرکتگذاري نكردههاي توليدکننده فوالد که در زنجيره ارزش سرمايهشرکت

 . 1گيرندده قرار نمیدرصد کاهش خواهد يافت ولی احتماالً در وضعيت زيان 10خصوصی(، احتماالً به زير 

بخش  ساعت انرژي برق مصرفینرخ نسبی انرژي برق و گاز طبيعی صحيح نيست. نرخ هر کيلووات  .3

شده  که بهاي تمامدرصورتیتومان بود  87مان( حدود نآبو )با احتساب بهاي توان و 1398فوالد در سال 

ل براي هر ريا 5بود. همچنين، با احتساب ساعت کيلوواتازاي هر بهتومان  132تأمين برق در اين سال 

مرار توليد استبراي هاي برق، حداقل نرخ اقتصادي تأمين انرژي برق مكعب گاز طبيعی خوراک نيروگاهمتر

ديگر، تأمين برق بخش عبارتبهساعت بود. ازاي هر کيلوواتبهتومان  245رق در اين سال و توسعه صنعت ب

ن ايشده است. وضعيت گاز طبيعی از  1398هاي مصوب موجب زيان صنعت برق در سال فوالد با نرخ

رضه شد تومان به صنعت فوالد ع 260مكعب گاز طبيعی با نرخ ، هر متر1398منظر بهتر است؛ در سال 

هاي انرژي ملاصالح نرخ حا برايشده اين حامل انرژي بود. لذا، درصورت تصميم  که بيشتر از بهاي تمام

 در کشور، ضروري است که نخست بهاي نسبی اين دو حامل انرژي اصالح شود. 

رض وضع عوا دي مربوط به رانتی است که دولت باهاي فوالبخشی از حاشيه سود باالي شرکت  .4

گذاري قيمت سو ويکازآهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی( صادراتی روي مواد اوليه زنجيره )سنگ

جهانی  هايتقيماز  کمترها مواد اوليه خود را به بهاي اين شرکت ايجاد کرده است. ديگرسويازدستوري 

ها است که اين شرکتهاي معدنی موجب شده ديگر، کاهش سوددهی شرکتطرفاز. کنندمیتأمين 

زمان هاي انرژي همشود که اصالح نرخ حاملهاي اکتشافی خود را کاهش دهند. لذا، پيشنهاد میفعاليت

د از بخش گذاري دستوري در زنجيره ارزش فوالد انجام شود تا خروج سرمايه شديبا اصالح نظام قيمت

  اتفاق نيفتد. فوالد 

جامع اصالح  هاي انرژي زنجيره فوالد يكی از مراحلی است که بايد در بستهاصالح قيمت حامل  .5

هاي محصوالت کل ساختار زنجيره فوالد کشور انجام شود. اصالح نظام عرضه و تقاضا، آزادسازي قيمت

اردات از وهاي صادرات و زنجيره )از طريق عرضه در بورس کاال و کشف قيمت( و اصالح عوارض و تعرفه

از محل  پذيري صنعت فوالد کشورزمان عملياتی شود تا آسيبطور همبهاست که بايد  هايیاقدامديگر 

 به حداقل برسد.هاي انرژي اصالح قيمت حامل

                                                 

های حمل دریایی )صادرات( و حمل هوایی های مالی مضاعف نظیر هزینهها موجب شده است که برخی هزینهتحریم .1

 های فوالدی وارد شود.های صادراتی بر شرکت)واردات برخی مواد مصرفی(، هزینه انتقال پول و تخفیف
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