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 فوالد صنعت آینده

ها و سند طرح جامع فوالد كشور از منظر فرصت ي. واكاو۳

 يهافرصت شنهادیچهارم و پ یانقالب صنعت يهاچالش

 یتحول و یاصالح

 

 

 

 

 

 

 

 دهیچک

 یهاها و چالشسند جامع فوالد کشور از منظر فرصت یمطالعه، واکاو نیاز انجام ا هدف

 لی( به تفض2( و )1صنعت فوالد ) ندهیآ نیشیچهارم است که در دو گزارش پ یانقالب صنعت

 یکشورها فوالد صنعت در دهدیم نشان ،متعددی شواهدقرار گرفته است.  یمورد بررس

 بارهنیدرا یمؤثر یهااقدام و هابرنامه و است یدیکل یموضوع چهارم یصنعت انقالب شرو،یپ

 .اندکرده میترس انقالب نیا بریمبتن زیخود را ن یاندازهااند و چشمانجام داده

 سوم و دوم یصنعت انقالب نیب یگاهیجا در کشور فوالد جامع طرح حاضر، حال در

 افق در فوالد تن ونیلیم 55 دیتول زانیم برآورد بر طرح نیا تمرکز نیهمچن. دارد قرار

 یهایازمندین و هارساختیز ریسا یابیبرون نیهمچن و تقاضا و عرضه به توجه با 1404

 و برنامه کشور، فوالد جامع طرح نیبنابرا. است رهیغ و یفناور گاز، برق، آب، مانند دیتول

 در چهارم یصنعت انقالب به یتوجهیب. ندارد چهارم یصنعت انقالب یبرا یمشخص راهبرد

 دادن دست از فناورانه، دیشد یوابستگ چون یمسائل به منجر کشور فوالد جامع طرح

 د،یتول نهیهز شیافزا و یوربهره کاهش ها،یتوانمند نادرست یدهجهت نده،یآ یبازارها
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 از و فناورانه یدهایتهد مقابل در یریپذبیآس وکار،کسب دیجد یهامدل ارائه در یناتوان

 ها،چالش و کمبودها رغمبهخواهد شد. لکن  یفرصت تجارت فناور دادن دست

آن،  ارتقا و کردنبالفعل با توانیم که دارد وجود کشور فوالد صنعت در زین ییهاتیظرف

 نیا جملهازچهارم آماده ساخت.  یدر انقالب صنعت ینیآفرنقش یصنعت را برا نیا

 یفن دانش خبره، یانسان یروین ،یطرح جامع فعل یهاتیظرف یبه برخ توانیم هاتیظرف

 و یحام ینهادها و نیقوان ،یشگاهیآزما و یپژوهش ،یآموزش یهارساختیز انباشته،

 .کرد اشاره ،یاستارتاپ رشد به رو ستمیاکوس و انیبندانش یهاشرکت گر،لیتسه

 کوشش و یکمّ یهایگذارهدف یجابه دیباکه  دهدیمطالعه نشان م نیا یهاافتهی

 «0/4د فوال» ای «انیبندانش فوالد» راستا، نیا در یدیتول یهابنگاه و یتیحاکم ینهادها

 هارحط همهمجدد طرح جامع فوالد در نظر گرفته شود و  یدر بازنگر یمحورمفهوم عنوانبه

 یبرا یبرنامه راهبرد نیشود. تدو میآن تنظ یدر راستا یاتیو عمل یاستیس یهابرنامه و

 یهابرنامه تمام به دیبا چهارم، یصنعت انقالب اقتضائات بریمبتنصنعت فوالد کشور، 

 ته باشد.توجه داش صنعت نیا یفناور توسعه برنامه و یطیمحستیز گاز، برق، آب، ی،ابیمکان

 

 مقدمه

 یشمس هشتاد دهه لیاوا به و دارد کشور در یطوالن نسبتاً سابقه «فوالد جامع طرح» مطالعات

طرح  یفوالد برا یمل شرکت یامرحله 10دهه، مطالعات  نیاول ا یهاسال در. گرددیم باز

 شنهادهایییپ، 1385و  1384 یهاسال درمطالعات،  نیا براساس تاًینها و دادجامع فوالد انجام 

 یمذکور و مصوبات شورا طرح جینتا. شد ارائهاقتصاد  یبرنامه چهارم توسعه به شورا یبرا

 برنامه انیپا تا فوالد یتن ونیلیم 28 تیظرف یبرا یزیربرنامه چون یمسائل بریمبتن ،اقتصاد
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 1.گرفت قرار یابیمکان موضوع و یخصوص و یدولت بخش یگذارهیسرما سهم چهارم، توسعه

مدنظر دولت  زین 2یصنعت توسعه یهااستیو س یراهبرد سند نیتدو ها،سال نیا در نیچنمه

 یبرا ییو مادر، برآوردها یدیکل عیصنا یبرا یاتوسعه یهااستیوقت قرار داشت، از منظر س

 شده بود.  شنهادیفوالد پ دیتول زانیم

 به هتوج با فوالد جامع طرح یبازنگر یبرا یزیربرنامه ،یشمس نود دهه لیاوا در

 کار دستور در بود، شده مشاهده فوالد صنعت ارزش رهیزنج در که ییکمبودها و مسائل

 ،ارتدر سطح وزارت صنعت، معدن و تج یراهبرد یهایزیربرنامه برعالوه. گرفت قرار

 دفوال صنعت یمهندس و یزیربرنامه در متعدد سوابق که کیتکن فوالد شرکت بارنیا

 هیبرپا و متعدد فروض بریمبتنگرفت. طرح مذکور  عهدهبه را امر نیا داشت، کشور

 کرده قیرا تدق 1404فوالد کشور در افق  دیتول اندازچشم ،یاقتصادسنج قیدق محاسبات

 ،یابیمکان و هیاول مواد بحث نیهمچن گاز، و برق آب، چون ییهارساختیز یبرا و

 یاتوسعه یهاتالش یهمسوساز یبرا یسند نیچن وجود. بود داده انجام را ییبرآوردها

 عیصنا گرید یبرا ییسند به الگو نیبود و در عمل ا یاتفاق مبارک رانیدر صنعت فوالد ا

 رحط انهیسال یهاشیپا ،یجهان و یداخل تحوالت سرعتبهبا توجه  نیشد. همچن لیتبد

 .گرفت قرار مدنظر ریاخ یهاسال در که بود یگرید کردیرو فوالد، جامع

 صورتبه ،یدهه هشتاد و نود شمس یمطالعات یهاطرح همهدر  نکهیصنعت فوالد، با ا در

                                                 
و اصالحیه آن به  11/4/1385به تاریخ:  5592/309توجه شود به مصوبات شورای اقتصاد به شماره:  .1

 .5/9/1384مورخ  154643/34 شماره
گذاری، ارائه شده بود. مطالعه سند عنوان هدفکمی به هايدر این سند برای صنعت فوالد نیز پیشنهاد .2

تصاد دانشگاه صنعتی معدن و تجارت به دانشکده مدیریت و اقمذکور به سفارش وزیر وقت وزارت صنعت، 
راتژی مطالعات است»با عنوان  1382. این سند در سال شدو توسط دکتر مسعود نیلی انجام  هشریف سپرد

« خالصه مطالعات طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور»و در کتابی با عنوان  «توسعه صنعتی کشور
 . شدمنتشر  1383عتی شریف در سال دانشگاه صن
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 فوالد جامع طرح نیآخر در)مشخصاً  بود شده اشاره یفناور موضوع به یلیتفص ای یمورد

 یصنعت انقالب از یناش تحوالت مسئله اما ،(است شده داده اختصاص یفناور موضوع به یفصل

 توقع یجهان تجارب به توجه با بلکه ندارد، فوالد جامع طرح در یثرؤم یردپا تنهانه چهارم،

 عدم به توجه با نیبراعالوهشود.  یتحوالت بازنگر نیا بریمبتنطرح  نیشالوده ا رفتیم

 یهابه روش ازیتر هستند، نچهارم، پر بسامدتر و مهم یمتعدد که در انقالب صنعت یهاتیقطع

طرح جامع فوالد کشور  یاسازیپو یبرا ،یونگاریو سنار یفناور ینگرندهیمانند آ ،یفینرم و ک

طرح جامع با توجه به تحوالت انقالب  یاساس یبازنگر» یعنیدو امر؛  نی. لذا اشدیاحساس م

از  یکی «یونگاریو سنار یفناور ینگرندهیآ یهااستفاده از روش»و « چهارم یصنعت

 مشاهده شده در طرح جامع فوالد است. یاصل یکمبودها

ابتدا  صنعت فوالد است،  ندهیآ یهاگزارش از سلسله گزارش نیگزارش که آخر نیا در

شده و سپس مختصات و شکاف آن با  یروح حاکم بر طرح جامع فوالد بررس مختصر، طوربه

هم در  شنهادهایپ ارائه منظوربه نیهمچن چهارم مشخص خواهد شد. یتحوالت انقالب صنعت

 . است مطرح شده یموارد ،یاتیعمل یهابرنامه سطح در هم و اندازهاسطح چشم

 

 یصنعت يهاانقالب با آن سهیمقا و فوالد جامع طرح سند بر حاكم منطق. ۱

گزارش  نیا درطرح جامع فوالد کشور  ازشده  انجام یو بازخوان هایابیارز مطالعات، اساسبر

 بریمبتنفوالد کشور  یقلب طرح جامع فعل ،شده است دهیکش ریتصو به زین 1که در شکل 

به مواد  ازین زانیم «یابیبرون» و «تقاضا و عرضه» اساسبر فوالد دیتول مطلوب نقطه آوردبر

است.  یفناورو  یابیمکان ،یطیمحستیز بهمبتال مسائل و آب برق، گاز، نقل،وحمل ه،یاول
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 جامع طرح در و شده دهیکش ریتصو به شکل در که مربوطه ملحقات و هایاستراتژ انداز،چشم

 یمفصل اقتصاد محاسباتاست که  یاز برآورد یدر عمل بازتاب اند،گرفته قرار توجه مورد زین

 شده برآورد عدد ،یاساس شاهد کی عنوانبهاست.  گرفته انجاممختلف  یوهایسنار هیو برپا

 یدیکل جمله ،(آن مقدار یدرست درباره بحث)بدون  1404 اندازتن در افق چشم ونیلیم 55

 معنا، کی به. است بوده کوچک و بزرگ یهابنگاه و نانیآفرنقش استگذاران،یس تمام گفتار در

 کمبودها شده سبب یحت. دهد یمشخص یدهجهت ،مختلف یهابخش به توانسته عدد نیا

 عدد شفاف شوند.  نیتحقق ا یصرفاً در راستا زین هایناهماهنگ و

 

 نگاه یک در فوالد جامع طرح. ۱ شکل

 
 .کشور فوالد جامع طرح از قیتحق یهاافتهی: مأخذ
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 و بوده مفصل محاسبات بریمبتنذکر شد، برآورد انجام شده  ترشیپ که طورهمان

 مصرف ینیبشیپ مجموع از تقاضا ،1 شکل در مطروحه موارد و جامع حطر مندرجات طبق

 یمتعدد اتیفرض ،موارد نیا یدو هر یبرا. است شده زده نیتخم یصادرات تیظرف و

 یموارد و یتاصادر لیپتانس گذشته، یروندها ،یسنجاقتصاد یهاچون مصرف سرانه، مدل

 دقت با برآوردها نیا زین عرضه بخش یبرا شکل نیهم به. است شده یبررس دستنیازا

 تینهادردر آن،  یاحتماالً بازنگر برآوردها و نیا به نقد امابرآورد شده است.  یادیز یلیتفص

 فوالد جامع طرح اساساً و( تن ونیلیم 55 تیظرف)شد  خواهد منجرعدد  کی رییتغ به

 .است دیتول زانیم کی به یابیدست یبرا طرح کی کشور،

 طورهمان. ستین کم کشور، فوالد جامع طرح در فناورانه توجهات یکلطوربه البته

 صورت به شتریب و شده داده صاصتاخ موضوع نیا به زین یفصل ،شد ذکر ترشیپ که

 نکته. است شده مطرح شنهادهایییپ ،هایفناور مورد در یزیتجو یتاحدود و یفیتوص

مورد  یکیغالباً از منظر متالورژ یدر طرح جامع فوالد کشور، پرداخت به فناور نکهیا گرید

 نیگزیجا مواد و فناورانه یهاشرفتیپ» به طرح نیا در نمونه عنوانبهتوجه بوده است. 

 به توجه با یفناور کنندگاننیفرصت تأم» ،«یفناور یارتقا با یانرژ کاهش» ،«فوالد

که  یفناور عوامل و هاینوآور قات،یتحق از یبرخ گزارش» ،«فوالد مصرف یتقاضا شیافزا

 فناورانه تحوالت ریثتأ» ،«اندشدهمحصوالت آن  تیفیک شیافزا ایرشد صنعت فوالد  باعث

 ذکر» ،«فوالد و آهن دیتول یهایفناور از حاصل یهاچالش» ،«کار یروین کاهش در

 یحسگرها به اشاره» ،«دیتول یهاروش در فناورانه یهاینوآور و تحوالت از یبرخ

از راهکارها  یبرخ ذکر» ،«فشار و دما زیآنال و ندیفراکنترل  جهتکوره بلند،  یهوشمند برا

 یهایفناور عنوان قالب در هانهیهز کاهش و یوربهبود بهره یبرا یدر حوزه آب و انرژ
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 با آن ارتباط و کربندیاکسیگاز د ریثأت»و  «یرانیا درکسیم ای درِپِ یفناور»، «نو

 عرضه، موضوع ز،ین یبعد یهاسال یهاشیپا در. است شده پرداخته «یدیتول یهایفناور

 مجدداً نیمدنظر قرار گرفته است. همچن هاحوزه نیا یهاچالش و فوالد بازار رکود تقاضا،

 آن هایموضوعآمده و  انیبه م یدیتول یهاروش در شده انجام یهاینوآور به یااشاره

 لذا .است شده یبندطبقه «یاقتصاد و یفن نظر از فوالد دیتول یتکنولوژ» سرفصل لیذ

 ای برق آب، بحث ترازهم یموضوع ،یبه فناور نپرداخت ،فوالد جامع طرح در یکلطوربه

 گرفته قرار مدنظر دیتول یهایازمندین ای دیتول موانع رفع جنس از شتریب و بوده هیاول مواد

 است شده نیو نظارت آنال ونیاتوماس ها،اشاره به حسگر ،یموارد در(. البته 1 شکل) است

  است.  کرده کیسوم نزد یطرح را به چارچوب انقالب صنعت نیا یکه تا حدود

 

 صنعتی هايانقالب به نسبت فوالد جامع طرح وضعیت و منطق. ۲ شکل

 
 .همان: مأخذ
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)شکل  است شده ارائه و هیته محوردیتولگذشته با منطق  انیجامع فوالد در سال طرح

 جامع طرح در ون،یاتوماس بر دیکأت و یفناور به توجه بریمبتن یهاهیسو نی. همچن(2

دوم و سوم قرار  یانقالب صنعت نیب یگاهیآن را در جا ییکه از لحاظ جانما شودیم دهید

 تیبه ظرف دنیرس یکه برا زانیصنعت فوالد کشور، به همان م ایآ نکهی. البته ادهدیم

 انقالب ارچوب)چ شدنیوتریکامپ و ونیاتوماس یابر ایتالش کرده است، آ یتن ونیلیم 55

 شد، اشاره ترشیپ که طورهمان لذا. است دیترد محل زین باشد، کرده تالش( سوم یصنعت

 یهااقدام و هایسخنران کردها،یرو و سوکیبعد از  یهاالس یهاشیپا یبررس

 دغدغه که دهدینشان م گر،ید یاز سو یبزرگ فوالد یهابنگاه رانیمدو  استگذارانیس

نه  یآن بوده و فناور یهاتن و رفع چالش ونیلیم 55 تیبه ظرف یابیدست ،صنعت نیا

 فوق تیظرف تحقق یبرا یابزار عنوانبهبلکه صرفاً  ،سازتیمز و یمحور یعنصر عنوانبه

 .است شده دهید

 یهاگزارشکه در  طورهمان ،فوالد جامع طرح بر حاکم رچوبچا یبررس بر عالوه

 یمدع یکشورها یهاآن با اقدام سهیمقا ،است هشد اشاره فوالد صنعت ندهیآ( 2) و( 1)

فاصله اقدامات  دهدینشان م زین یفوالدساز بزرگ جهان یهادر صنعت فوالد و بنگاه

جامع فوالد  با طرح یانقالب صنعت کیها، حداقل به اندازه کشورها و بنگاه نیا یراهبرد

 یدیکل الؤس انیم نیفاصله دارد. در ا رانیبزرگ فوالدساز ا یهاکشور و اقدامات بنگاه

 فوالد صنعت توسعه یبرا ییهاچالش چه ،چارچوب نیابا  یرحط نیاست که چن نیا

 کرد؟ خواهد جادیا کشور
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 چهارم یصنعت انقالب اقتضائات با جامع طرح شکاف از یناش يهاچالش .۲

 امکانات جیبس و مادر و یدیکل صنعت کی یبرا یکم اهدافداشتن  ،یبرخ دهیعق به

. دیآیم شماربه مطلوب یامر آن، تحقق یراستا در یافزارنرم و یمغزافزار ،یرساختیز

با برآورد عرضه  زیشد، طرح جامع فوالد کشور ن داده نشان زین اول بخش در که طورهمان

را تحقق  یکمّ یگذارهدف نی، هم1404انداز صنعت فوالد در افق چشم یو تقاضا

را  هارساختیو ز هیشامل مواد اول ها؛یازمندیالزامات و ن ریآن، سا تبعبهو  دهیبخش

اقدام به  ،رهیزنج توازن تیریمد یراستا دراین برعالوهو برآورد کرده است.  یابیبرون

در انقالب  نینو یهایفناور امااست.  کرده انهیسال یهایدهمستمر و گزارش یهاشیپا

 بریمبتن ینیآفرارزش ایتحول هستند و اساس کسب ثروت  یچهارم، موضوع اصل یصنعت

بر  یمتک ،هایگذارهدف کندیم جابیا ،یصنعت انقالب نیچن طیشرا. ستهایفناور نیا

 یبرا یحداکثر یریگنباشد، بلکه جهت «یوتریو کامپ زهیمکان دیتول» ای« انبوه دیتول»

 وکار،سبک یهادر مدل نینو یهایجانبه فناورو کاربست همه دیتول یهایفناور یارتقا

مطالعه رصد شده است،  نیکه در ا یباشد. نظر به شکاف یینها محصوالت و دیتول ندیفرا

صنعت فوالد  یاگر تجارب جهان دهدیاند که نشان مفهرست شده یبخش موارد نیدر ا

 یهااقدام و( منظور یاستیدر طرح جامع )از لحاظ س یانقالب صنعت نیبا ا ییدر همپا

 چه مدتانیم افق در ،نشود انجام( یاتی)از لحاظ عمل یدیتول یهاالزم توسط بنگاه

 یو در ابتدا ترشیپ است، ذکر انیشا. بود خواهد کشور فوالد صنعت انتظار در ییهاچالش

 و یفناور ینگرندهیآ در یفیک و رمنُ یهاروش به یتوجهیب چالش به ،گزارش نیا

پژوهش  نیچالش در حال حاضر در دستور ا نیا اما بود، شده اشاره زین یونگاریسنار

 یبه انقالب صنعت یتوجهیاز ب یناش یهالزوم پرداخت به آن، نسبت به چالش یول ست،ین
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 انقالب نیبه ا یتوجهیب از یناش یهاچالش صرفاً ادامه، در روازاین. ستیچهارم، کمتر ن

 .اندشده داده حیتوض مختصر صورتبهو  ییشناسا ،یصنعت

 

 یخارج فناور يهاشركت به جبران رقابلیغ و يحداكثر یوابستگ .۱-۲

 وریبهره و گزاف هایهزینه صرف و معکوس مهندسی با مرسوم هایفناوری در شاید

 میدرکس فناوری یادگیری با مثال طوربه) یافت دست نیاز رفع و تولید امر به بتوان پایین،

 نوین هایفناوری حوزه در اما(. داد توسعه را آن ایرانی نمونه آن، هاینسل از یکی بهبود و

 برای الزم زمان و امکان ها،فناوری این تحوالت و رشد سرعت و است نیاز عمیق دانش به

 سیاستی خط با ایران فوالد صنعت که صورتی در. است کرده سلب را معکوس مهندسی

 رخ خارجی فناور هایشرکت به جبرانی غیرقابل وابستگی کند، حرکت فوالد جامع طرح

. رفت خواهد دست از نیز همپایی فرصت ،هافناوری این ذات به توجه با که داد خواهد

 تولید و فنی دانش به بتوان شاید( غیراقتصادی صورتبه) هزینه صرف با مثال، عنوانبه

 1404 افق در تنی میلیون 55 ظرفیت به دستیابی مشکل و یافت دست گرافیتی الکترود

 محصوالت، در تغییر برای امکانی که کوانتومی پردازش به دسترسی ولی ،کرد برطرف را

 یا و معکوس مهندسی هایشیوه با کند،می ایجاد فرایندها بهبود و تحلیل و سازیمدل

 دستیابی عدم با اینکه، بر عالوه. نیست پذیرامکان احتماالً نیز هنگفت هزینه صرف حتی

 با نیز اتوماسیون و آنالین یهاسیستم از استفاده و سایبری امنیت مذکور، فناوری به

 .بود خواهد مواجه فراوان هایچالش
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 نیآفرثروت و یاصل يبازارها دادن دست از .۲-۲

 با متناسب و کنندمی تجربه را متعددی فناورانه تحوالت فوالد، صنعت دستپایین صنایع

 حوزه در تحوالت سرعت نمونه عنوانبه. داشت خواهند جدیدتری نیازهای تحوالت، این

 و هاسازه قطعات، ساخت در آنها ثیراتأت و( فوالد مانند) مختلف مواد بعدیسه پرینت

 سمتبه پاردایمی تغییر خودروسازی، صنعت در یا است زیاد نسبت به محصوالت،

. هستند تریسبک بدنه نیازمند خودروها این و است جریان در هوشمند و برقی خودروهای

 و دهندمی بازتاب فوالد صنعت به را خاصی نیازهای دست،پایین صنایع در تحوالت این

 عنوانبه. داد خواهد دست از را بزرگی بازار باشد، پاسخگو نتواند فوالد صنعت کهدرصورتی

 صورتبه ابترق برقی خودروهای در یافت،نمی توسعه ترسبک و پراستحکام فوالد اگر نمونه

 برای فناوری و دانش یارتقا نیز همچنان. بود شده واگذار فیبرکربن یا مآلومینی به عیارتمام

 و فوالد جامع طرح منظر این از. است جریان در دستپایین صنایع نیاز به پاسخگویی

 برای سازجریان نه هستند، فناورانه و نوآورانه تحوالت از برخی گزارشگر صرفاً آن، هایپایش

 جامع طرح ریزیبرنامه و سیر خط با بنابراین. ایران فوالد صنعت در فناوری توسعه و نوآوری

 تولید آینده در شود، تولید تن نمیلیو 55 از بیشتر بسیار مقادیر به کهصورتیدر حتی فوالد،

 . بود خواهد پایین بسیار سود حاشیه با و ارزشکم بازارهای به محکوم ایران فوالد صنعت

 

 فوالد صنعت در نیآفرارزش كمتر يهاتیمز بر هیتک .۳-۲

 انرژی و( آهن سنگ) اولیه منابع به دسترسی دلیلبه تولیدی ظرفیت حداکثر به دستیابی

 موضوع کشور، فوالد جامع طرح ریزیبرنامه در ،(اییارانه و دسترس در برق و گاز) ارزان

 صنعت اصلی هایبنگاه ارشد مدیران و سیاستگذار دغدغه کلاین برعالوه. است ایبرجسته
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 بوده صنعت این ارزش زنجیره در توزان و اولیه مواد و مناسب زیرساخت به دسترسی فوالد،

. است شده معطوف تن یونلمی 55 عدد به دستیابی سمتبه کشور کل نگاه همواره زیرا است،

 منابع نبود در) آسیا شرق کشورهای یا( اولیه مواد نبود در) ترکیه کشور تجربه نمونه، عنوانبه

 صنعت برای ایویژه آفرینیارزش تنهانه ها،مزیت این بر تکیه دهدمی نشان ،(ارزان انرژی

 کشورهای سویاز دامپینگ به زنیاتهام موجب موارد از برخی در بلکه است نداشته ایران فوالد

 هاییارانه موضوعاین برعالوه. است شده ایران فوالد صادرات ممنوعیت و اروپایی و منطقه

 ایران صنایع همه در فناورانه و نوآورانه راهکارهای سازیپیاده موانع ترینبزگ از یکی انرژی،

 فناوری حوزه در ویژهبه) اخیر دهه دو در فناور هایشرکت تر،کالن ابعادی در. است بوده

 اندیافته دست طبیعی منابع برمبتنی صنایع به نسبت آوریشگفت بسیار مزایای به( اطالعات

 هایفناوری نفوذدهی برای جهان، در فوالدساز بزرگ هایشرکت گسترده اقدامات به امر این و

 ینپیش گزارش دو در تفصیل به اقدامات این که) است شده منجر آنها از مزیت کسب و نوین

 نوعی به ایران، فوالد تاصادر و تولید شودمی ادعا اینکه وجود با این، بر عالوه(. اندشده ذکر

 شیوه تریناقتصادی و بهترین که دارد وجود تردید این است، بیشتر افزودهارزش با گاز صادرات

 نیز آهن سنگ مانند اولیه منابع زمینه در. باشد فوالد تولید گاز، از افزودهارزش ایجاد برای

 طرح روازاین. اندشده زاچالش اکتشافات و ذخایر ،درجه نقل،وحمل جهانی، هایقیمت نوسان

 راهبردی مزیت چهارم صنعتی انقالب در که است استوار هاییمزیت بر عمالً ایران، فوالد جامع

 .ندارد ایبرنامه آن محوریت و فناورانه هایمزیت ایجاد برای طرح این و روندنمی شماربه

 

 وكاركسب جدید هايمدل ارائه در ناتوانی و تولید هزینه و وريبهره در شکاف .۲-4

 هایهزینه کاهش و بیشتر وریبهره به منجر چهارم، صنعتی انقالب نوینِ هایفناوری



 

 ___________________________________________________  

 
13 

 هایگزارش در که طورهمان همچنین. شد خواهند فوالدی محصوالت ارائه برای تولید

 وکارکسب از جدیدی هایمدل ها،فناوری این شد، داده نشان فوالد صنعت آینده( 2) و( 1)

 صنایع این برای را تریگسترده بازارهای و کرد خواهند ایجاد فوالدی صنایع برای را

 صنعت به آنها جذب برای هافناوری این به حداکثری توجه کهدرصورتی. گشود خواهد

 دستبه گزاف هزینه با و غیررقابتی صورتبه شده تولید محصول ،نشود انجام ایران فوالد

 کهدرصورتی) داخلی چه و تیاصادر بازارهای در چه لذا. رسید خواهد کنندهمصرف

 فرصت ،(نباشد داخل تولید هزینه تحمیل به مجبور تحریم دلیلبه داخلی کنندهمصرف

 ارزش نهایی، محصول سود حاشیه کاهش سبب به یا رفت خواهد دست از محصول ارائه

 پایدار توسعه موضوع در هافناوری این اینکه ضمن. یافت خواهد کاهش صنعت اقتصادی

 تولید برمبتنی فوالدی محصوالت ردپای شناسایی حتی و محیطیزیست اثرات هشکا و

 توانندمی و( بلوکی زنجیره فناوری نمونه عنوانبه) هستند کارا بسیار زیست، محیط ضد

 .دهند کاهش فوالد تولیدکنندگان برای را کشور یداخل و جهانی هایجریمه و هزینه

 

 پذیريرقابت براي چهارم صنعتی انقالب هايفناوري بودن تهدیدآفرین .5-۲

 ایران فوالد تولیدكنندگان

 صنعت برای تواندمی چهارم، صنعتی انقالب هایفناوری از برخی کاربست و دستیابی

 بالکچین فناوری مانند هایینمونه به قبل هایبخش در. باشد تهدیدآفرین کشور فوالد

 زمینه در کوانتومی پردازش فناوری و مختلف محصوالت در کربن ردپای شناسایی برای

 اشاره نیز مصنوعی هوش یا پیشرفته مواد به توانمیاین برعالوه. شد اشاره سایبری امنیت

 توانمی دست این از بسیاری هایمثال ها،فناوری این اغلب چندگانه وجوه به توجه با. کرد
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 صرفاً چهارم، صنعتی انقالب تحوالت با فوالدی تراز هایشرکت همپایی لذا و کرد ارائه

 تولید از ممانعت برای ابزاری تواندمی و آفریدنمی مزیت ایران، فوالد صنعت رقبای برای

 از حاصل یداتتهد به نسبت ایران، فوالد جامع طرح منظر، این از. شود نیز آن فروش و

 بقای و ایران فوالد صنعت آینده برای موضوع این و است کنش بدون نوین هایفناوری

 .است خطرآفرین آن

 

 فناوري از حاصل محصول تجارت جايبه فناوري تجارت فرصت دادندست از .۲-۶

 بسیار چهارم صنعتی انقالب جهان در فناوری دهندگانتوسعه و بردارانبهره بین فاصله

 را فناوری بردار،بهره که کندمی القا سنتی تفکر. است تنیدههمدر کامل طوربه بعضاً و کم

 که طورهمان. کندمی آفرینیارزش محصول، به اولیه مواد تبدیل با و اخذ فناور شرکت از

 صنعتی انقالب جهان در شد، داده نشان فوالد صنعت آینده( 2) و( 1) هایگزارش در

 فناوری تجارت و فناوری توسعه در مهمی عامل خود فوالدی، اول تراز هایبنگاه چهارم،

 پیشرفته هایفناوری ،(خام فوالد) نهایی محصول فروش جایبه که امعنبدین. هستند

 حتی یا فوالدساز هایبنگاه دیگر به فروش برای جانبی، توانمندساز هایفناوری یا تولید

 حوزه هایفناوری تجارت سهم زمینه، این در مشهور نمونه. شودمی ارائه دیگر، صنایع

 از بسیاری در که الگویی. است نروژ کشور در نفت فروش تجارت سهم به نسبت نفت

 تمرکز با این، بر عالوه. شودمی دنبال فناوری تجارت افزودهارزش سبب به دنیا دیگر صنایع

 آنکه از بیش نهایی محصول فوالد، صنعت در پیشرفته محصوالت ارائه و فناوری توسعه بر

 طرح. است پیشرفته هایفناوری افزودهارزش از ناشی باشد، اولیه مواد ارزش به وابسته

 ارزش خلق و فوالد صنعت حوزه در فناوری تجارت محوریت به نسبت کشور، فوالد جامع
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 هایتجارت فرصت چهارم، صنعتی انقالب ارچوبچ در امر این و دارد توجهیبی ن،آ از

 .گرفت خواهد ایران صنعت از را پرسود

 

 و افزاريسخت زیرساختی، تجهیزات و امکانات دانشی، نیروهاي هدایت .۲-۷

 كمتر اثربخشی و مطلوبیت با اهداف سمتبه افزارينرم

 از شودمی تالش ،دهدمی نشان فوالد صنعت در جهانی تجارب بررسی که طورهمان

 انقالب با صنعت پیشبرد راستای در تخصصی انباشته تجربه و دانشی نیروهای ظرفیت

 امکانات بسیج دارد، وجود کشور فوالد جامع طرح در آنچه. شود استفاده چهارم، صنعتی

. است تنی میلیون 55 تولید تحقق سمتبه افزاریسخت و افزارینرم افزاری،دانش

 کردهتحصیل انسانی نیروی و کشور فوالد صنعت در انباشته تجربه سطح کهدرصورتی

 انقالب با ترارتباطبی و کمتر مطلوبیت با مسیری در کشور فوالد جامع طرح با عمالً فراوان،

 نیروی تخصصی و دانش سطح نزدیک، آینده در لذا. یافت خواهد توسعه چهارم صنعتی

. نیست آماده فوالد صنعت در چهارم صنعتی انقالب آثار با مواجهه برای کشور، انسانی

 به دستیابی برای نیز، کشور فوالد صنعت هیزاتتج و امکانات ها،زیرساخت ،این بر عالوه

 انسانی نیروی نیز، آینده در لذا و اندنشده استفاده چهارم صنعتی انقالب با مرتبط اهداف

 مشکالت ایران، فوالد صنعت در نوآوری و فناوری توسعه برای کشور، در توانمند و

 .داشت خواهند ایعدیده

 انقالب به توجهیبی از یناش یهاچالش از یبرخ مختصر صورتبه فوق، بند هفت در

 منظر از هاچالش نیا از یبرخ. شد شمرده کشور فوالد جامع طرح در چهارم یصنعت

 اندازچشم کی یطراح منطقاً. ینیآفردیتهد منظر از گرید یبرخ و هستند یسوزفرصت
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 فوالد صنعت یبقا یبرا دیتهد رفع صدددر دیبا نخست قدم در کشور، فوالد صنعت یبرا

 امروز طیشرا به توجه بدون امر نیا. باشد آن یبرا هافرصت نیبهتر شکار و ندهیآ در رانیا

 از یبرخ به ادامه در. است ممکنریغ ،یصنعت یهاانقالب تحوالت و یکنون جهان ندهیآ و

 رانیا فوالد صنعت و کشور فوالد جامع طرح در تحول و بهبود یهافرصت و هایتوانمند

 .اندشده مطرح آن ارتقا یبرا ییشنهادهایپ ت،ینهادر و اشاره

 

 كشور فوالد جامع طرح و صنعت در یتحول يهافرصت و هايتوانمند ییشناسا .۳

توجهات فناورانه در طرح جامع فوالد  شد، اشاره گزارش یقبل یهابخش در که طورهمان

 شده انجام ریتوسعه کشور، در دهه اخ یهامانند برنامه یاسناد باالدست یبرخ وکشور 

 زیبزرگ فوالدساز ن یهاتا بنگاه یتیحاکم استگذار،یس ،یدولت ینهادها یهااقدام. است

. شودیم داده نشان توجه شیپازشیب ،یو نوآور یبه موضوع توسعه فناور دهدینشان م

 نقاط اما ،نبوده یکاف اقدامات نیا د،یآیمبر یبا تحوالت جهان سهیکه از مقا طورهمان البته

 یبرا تواندیکه م دارد وجود کشور فوالد صنعت و یفعل جامع طرح در یخوب اریبس یاتکا

باشد.  ثرؤم کشور فوالد صنعت و استگذاریبه اقدامات س یدهدر طرح جامع و جهت یبازنگر

 .است شده اشاره ودببه یهافرصت و هایتوانمند نیا به وارفهرست صورتبهدر ادامه 

 

 طرح جامع فوالد كشور تیظرف .۳-۱

 آن، در کنندهمشارکت و کنندهتهیه هایسازمان و کشور فوالد جامع طرح علمی مبنای

 فوالدی صنعت» به محوریتکمی از کشور فوالد صنعت جهت غییرت برای مناسبی بستر

 مختلف هایبخش در زیرا ؛است کرده ایجاد را «چهارم صنعتی انقالب مفاهیم برمبتنی
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 هایبخش تهیه به علمی رویکرد و شده فناوری موضوع به توجهاتی فوالد، جامع طرح

 کنندگانتهیه در موجود کارشناسی بستر از استفاده با روازاین. است داشته وجود دیگر

 همین با توانمی کشور، هایتوانمندی دیگر با آن تکمیل و ارتقا و فوالد جامع طرح

 برای و آورد عملبه را الزم بازساختاردهی و بازنگری کشور فوالد جامع طرح در ها،ظرفیت

 .شد آماده نیز کشور فوالد صنعت فعلی اندازچشم تدوین

 

 انباشته در كشور یتجربه و دانش فن خبره، یانسان يروین تیظرف .۳-۲

 سطح که است دسترس در کشور در فنی و کردهتحصیل نیروی از متعددی هایشاخص

 صنعت قدمت به توجه با براینعالوه. دهدمی نشان را فنی تخصص و تحصیالت باالی

 دیده آموزش صنعت این در فراوانی، نسبت به متخصص و خبره نیروهای کشور، در فوالد

 همچنین. اندکرده کسب را الزم آگاهی و دانش آن فناورانه و فنی جزئیات به نسبت و

 پذیرفته دانشگاه هم و صنعت بخش در هم ،الگو یک عنوانبه ایرشتهبین رویکردهای

 دیگر از خبره و فناور افراد و آموختگاندانش داشت، انتظار توانمی بنابراین است، شده

 کشور فوالد صنعت و جامع طرح تحول اختیار در کلیدیظرفیت یک عنوانبه نیز صنایع

 .باشند چهارم صنعتی انقالب سمتبه

 

 یشگاهیآزما زاتیامکانات و تجه و یفن ،یدانش يهارساختیمراكز و ز .۳-۳

سویاز کشور فوالدساز بزرگ هایبنگاه ذیل و سویک از دولت زیرمجموعه و هادانشگاه در

. است شده فراهم اخیر سالیان در متعددی پژوهشی و آزمایشی امکانات و تجهیزات دیگر،

 فوالد صنعت ارزش زنجیره از هاییبخش برای پایلوت، امکانات و مرجع هایآزمایشگاه
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 اغلب در. دارد روزرسانیهب و تکمیل به نیاز البته و است شده فراهم دولتی بخش توسط

 و اندگرفته شکل مهندسی، و توسعه و تحقیق هایبخش کشور، فوالدساز بزرگ هایبنگاه

. است شده تجربه و فراهم کمابیش فناوری جذب یا نیازسنجی فرایندهای و هارویه

 کشور، فوالدسازی هایقطب به نزدیک هایدانشگاه یا کشور تراز هایدانشگاه در همچنین

 کشور، فناوری توسعه فضای در عبارتی به. اندگرفته قرار مدنظر آن تجهیز و هاآزمایشگاه

 نیاز لیکن است، فراهم فناوری توسعه مندنظام خدمات ارائه برای اولیه اقدامات و ظرفیت

 .دارد رسانیروزهب و دهیجهت ارتقا، به

 

 يهاو بنگاه یدر بخش دولت كنندهتیو حما كنندهلیتسه يو نهادها نیقوان .۳-4

 بزرگ فوالدساز

 کشور، توسعه قوانین تا 1404 افق اندازچشم سند از اعم کشور، باالدستی اسناد اغلب در

 سند فناوری، و علم برای. است گرفته قرار ذارتگسیاس تأکید مورد فناوری و علم مسئله

 و جمهوری ریاست فناوری و علمی معاونت چون نهادهایی و است شده تدوین جامع

 تخصصی فناوری و پژوهش هایصندوق. اندیافته نقش یارتقا شکوفایی و نوآوری صندوق

 هاحمایت برای الزم قوانین و است تأسیس حال در( فوالد صنعت مانند) مختلف صنایع در

 بزرگ هایبنگاه. است شده اجرایی و تدوین بنیاندانش هایشرکت هایمعافیت و

 نوآوری، و فناوری توسعه اکوسیستم در اندکرده تالش اخیر سال دو در نیز، فوالدساز

 فوالد صنعت اخیر هایسال هایکنفرانس و هانشست غالب صورت. باشند داشته حضور

 در حمایتی نهادهای و قوانین اینکه رغمبه لذا. است بوده فناورانه تحوالت از متأثر نیز،

 چهارم صنعتی انقالب والتتح به پاسخگویی قدربه ایران، فوالد صنعت و کشور سطح
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 برای فناوری سازیتجاری و علم توسعه برای الزم اولیه هایظرفیت و اقدامات کنل نیست،

 .است دسترس در کشور فوالد صنعت

 

 یرشد استارتاپ به رو ستمیو اكوس انیبندانش فناور، يهاشركت .۳-5

 هایتیم و هاشرکت ظهور و سویک از کشور در حاکمیتی نهادهای اخیر هایاقدام سبب به

 رسمی و شده دهیسازمان هایظرفیت دیگر،سویاز فناوری عرضه سمت از خالق و نوآور

 اکوسیستم براینعالوه. دارد وجود کشور فوالد صنعت در فناوری توسعه برای مناسبی

 پژوهش هایصندوق مانند آفرینینقش نهادهای و بوده نمو و رشد حال در ایران، استارتاپی

. هستند فوالد صنعت به ورود حال در تخصصی هایدهندهشتاب و هاپارک فناوری، و

 کارگزاران همکاری با فناورانه نیازهای ارائه متعدد هایبرنامه گذشته، سال دو در همچنین

 همکاری محل رویدادها این و شده برگزار فوالدساز بزرگ هایشرکت و فناوری تبادل

 هایتیم و هاشرکت نهادها، این هرچند. اندشده فوالد صنعت و بنیاندانش هایشرکت

 برای مناسبی بالقوه ظرفیت اما هستند، خود نمو و رشد اولیه مراحل در استارتاپی، و نوآور

 .دارند مستتر خود در ایران فوالد صنعت در نقش ایفای

 یبالقوه و بالفعل کشور در راستا یهایو توانمند هاتیبه ظرف ن،یشیپ یبندها در

چهارم  یبا تحوالت انقالب صنعت ییدر صنعت فوالد و همسو یو نوآور یتوسعه فناور

 عنوانبه یافزارو نرم یرساختیاز ساختارها، نهادها و امکانات ز یبرخ نکهیاشاره شد. با ا

 رییفناور و فرصت تغ یانسان یروین تیظرف اماگرفت،  قرار دیتأکمورد  یو توانمند تیظرف

 ،ینوآور و یفناور توسعه سمتبهدر صنعت فوالد کشور  هایریگانداز و جهتچشم

 عنوانبهو  یدارد. در بخش بعد ارتقا و شدن بالفعل به ازین که است یترمهم لیپتانس
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 هایتوانمند و نیشیپ بخش در شده ییشناسا شکاف به توجه با گزارش، نیا یبندجمع

 استگذاریس ،یتیحاکم ینهادها یبرا شنهادهایییپبخش،  نیشده در ا احصا یهاتیظرف و

 .است شده ارائه فوالدساز بزرگ یهاشرکت و

 

بزرگ فوالدساز  يهادر سطح نهادها و شركت یاستیس يهااقدام شنهادیپ .4

 چهارم یدر صنعت فوالد در چارچوب انقالب صنعت نانیآفرنقش گریو د

چهارم، با توجه به  یانقالب صنعت یدر راستا مؤثر هایاقدامو  یاستگذاریس منظوربه

بزرگ  یفوالدسازها یهاانقالب در صنعت فوالد و برنامه نیا راتیتأثکه از  ییهایبررس

 نیا نیهمچن. است شده ئهارا شنهادهایپ از یامجموعه است، گرفتهصورت  یجهان

 به نسبت کشور فوالد صنعت و جامع برنامه در شده ییشناسا شکاف بریمبتن شنهادهایپ

به  الزم اما ،است شده میتنظ هاتیظرف و هایتوانمند از یبرخ و چهارم یصنعت انقالب

بودن، نسبت به  یراهبرد و تیجامع ت،یاهم لحاظ از نخست، شنهادیپ که است دیتأک

 . ردیمحور توجه قرار گ بایددارد و  یتقدم و برتر شنهادهایپ ریسا

 

  فوالد جامع طرح جینتا و ساختار کردها،یرو در يبازنگر و دیجد يارگذهدف .4-۱

 بازنگری چهارم، صنعتی انقالب با راستاهم و نوین مفاهیم با فوالد جامع طرح شودمی پیشنهاد

 فوالد» یا «بنیاندانش فوالد» چون مفاهیمی شودمی پیشنهاد مشخصاً. شود گذاریبازهدف و

 ف،اهدا سایر و گیرند قرار( تنی میلیون 55 فوالد کنار در) طرح این اندازچشم عنوانبه «0/4

 الزامی همچنین. شوند تنظیم مفاهیم این برپایه کیفی و یکم هایریزیبرنامه و هاشاخص

 فناورانه، تحول از پر دوران در ریزیبرنامه زیرا شود، ترکوتاه جامع هایطرح هایافق است
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 طرح شودمی پیشنهاد. پذیرفت خواهد اثر ناشناخته هایقطعیتعدم و تغییرات از شدتبه

 برای راهبردی و مطالعاتی مقدمات مذکور افق تا و بازنگری 1404 افق در فعلی جامع

 تحوالت جامع و مستمر رصد بر عالوه است الزم همچنین. شود دهاآم 1410 افق ریزیبرنامه

 جامع طرح ریزیبرنامه شیوه خاص، طوربه فوالد صنعت در و عام طوربه نوآورانه و فناورانه

 .شود تنظیم «سناریونگاری و فناوری نگریآینده» مبنایبر فوالد

 

 نینو هايفناور لوتیتجربه و پا يصنعت فوالد برا یشگامیپ .4-۲

 نداشتن نوین، هایفناوری دهندگانتوسعه مشکالت از ایعمده بخش اینکه به توجه با

 سیاستی الزام با شودمی پیشنهاد است، خرید تضمین و صنعتی آزمون و پایلوت فرصت

 پذیرش و پیشگامی برای فوالدساز هایبنگاه فوالد، ملی شرکت و ایمیدرو صمت، وزارت

 همین در. دهند قرار فناور هایتیم اختیار در را خود تجهیزات و امکانات ،نوین هایفناوری

 سیاستی، الزام بر عالوه شودمی پیشنهاد ایمیدرو و تجارت و معدن صنعت، وزارت به راستا

 برای تخصصی هایصندوق اندازیراه و خطرپذیر هایگذاریسرمایه افزایش از حمایت با

. شود داده کاهش حوزه این در پیشگامی برای فوالد صنعت ریسک «نوآوری و فناوری بیمه»

 و مسائل برای راهکار انتخاب در شودمی پیشنهاد فوالدساز بزرگ هایبنگاه به براینعالوه

 . دهند اولویت( بیشتر هزینه با هرچند) نوین فناوری برمبتنی راهکارهای به خود، نیازهای

 

 فوالد صنعت در یتخصص صورتبه يفناور و ينوآور گرلیتسه ينهادها توسعه .4-۳

 در شودیم شنهادیپ چهارم، یصنعت انقالب بستر در فوالد صنعت توسعه و رشد یبرا

الزم از سمت  یهااقدام هستند، انقالب نیا با اسبکه متن ییهاستمیاکوس یارتقا جهت
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بزرگ  یهاو بنگاه درویمیوزارت صمت و ا ،یجمهور استیر یو فناور یمعاونت علم

 ریخطرپذ یگذارهیسرما یهاصندوق از تیحما خاص، طوربه. شود انجام سازفوالد

 و رشد مراکز ،یفناور و علم یهاپارک از تیحما فوالد، صنعت در یتخصص

 تیحما ،یکارگزاران تبادل فناور یدهصنعت، مشارکت نیدر ا یتخصص یهادهندهبشتا

از  تیحما ،آنهامحصول  ینیتضم دیو خر لوتیو ارائه فرصت پا انیبندانش یهااز شرکت

در صنعت فوالد،  یتخصص مشاوره ارائه و یبذر هیسرما نیتأمنوپا و  یهامیها و تاستارتاپ

 .ردیقرار گ فوق ینهادها کار دستور در دیبااست که  ییهاو اقدام شنهادهایمجموعه پ

 

 در صنعت فوالد رانیمد يو ارتقا نشیدر نظام آموزش، گز يبازنگر .4-4

 یتیریو مد یبدنه کارشناس یبرا یارشتهنیب و یتخصص ،یعموم یهاآموزش شودیم شنهادیپ

چهارم و تحوالت  یبا انقالب صنعت شیپازشیب ییآشنا برای( صنعت فوالد یانی)ارشد و م

 میمفاه آموزش و دیجد عاتاطال وستهیپ صورتبهالزم است  نی. همچنشودفناورانه فراهم 

 یزیربرنامه فوالد یمل شرکت و درویمیا توسط سالهکی یهاحداکثر در بازه شانیا یبرا نینو

 داشته را یراتییتغ است الزم ،یتیریمد یهاو ارتقا در بخش نشینظام گز ،نیبراعالوه. شود

. اقدامات کندچهارم و معتقد به آن را انتخاب  یانقالب صنعت میآشنا با مفاه رانیمد تا باشد

 ای یدولت یهابخش یبرا یبوده ول یزیاز جنس تجو یبخش خصوص یمذکور برا یآموزش

 شود. یالزام دیباحوزه دولت،  یریگمیمرتبط با تصم
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ارزش  رهیدر زنج ياتوسعه يمجوزها تیكامل در منطق محدود يبازنگر .4-5

 صنعت آهن و فوالد

وزارت صمت و  یهامیتصم و جامع طرح یهایزیرنامهبر به توجه با و متعدد لیدال به

ارزش صنعت آهن و فوالد متوقف شده  رهیدر زنج یاتوسعه یموضوع مجوزها درو،یمیا

مباحث  یو برخ یطیمحستیز ،یسنجو مباحث امکان رهیاست. موضوع توازن در زنج

برآمده از مفروضات  هااستیس و هامیتصم نیا همه اما ،اندبوده مؤثرتوقف  نیدر ا یاستیس

 شنهادیپ روازایناست )طرح جامع فوالد(.  سومـ  دوم یصنعت انقالب بریمبتن یطرح

انقالب  نیالزامات ا تیتوسعه صنعت فوالد ملزم به رعا یمسئله صدور مجوز برا شودیم

 ییمجوزها همه واست(  یطیمحستیفناورانه آن مسائل ز یهاشرانیاز پ یکی)که  شود

 .شوند متوقف نباشند، چهارم یصنعت انقالب الزامات بریمبتنکه 

 

 يو نوآور يدهنده فناورتوسعه يدانشگاه و نهادها ارتباط صنعت، لیتسه .4-۶

بزرگ  یهافوالد و بنگاه یشرکت مل درو،یمیگسترده در سطح ا یهااقدام شودیم شنهادیپ

ها و استارتاپ ان،یبندانش یهاتوسعه ارتباطات با دانشگاه، شرکت یفوالدساز کشور، برا

 شودیم شنهادیپ مشخص طوربه. شود انجام یو نوآور یدهنده فناورتوسعه ینهادها ریسا

 تیفوالدساز کشور با حما یهامستقل، در بنگاه یهامیت توسط یازسنجین مطالعات

 یارائه راهکارها یبرا ییهافرصت عنوانبه شده،ییشناسا یازهای. نشود انجام درویمیا

 یفناور توسعه ستمیاکوس نانیآفرنقش ریسا و هادانشگاه اریاخت در نینو یفناور بریمبتن

 .بود خواهد ینوآور و
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 فناورانه يریادگی يبرا یالمللنیتعامالت ب لیتسه .4-۷

وجود به یالمللنیو فناورانه ب یتعامالت علم یبرا یاریموانع بس ها،میبه سبب تحر هرچند

 و یالمللنیب تعامالت جز یاچاره چهارم، یصنعت انقالب با یهمگام یبرا اماآمده است، 

 مدد به ای امر نیا حاضر حال در. ندارد وجود فناورانه یریادگی یهافرصت جذب

 زمان تا شود،یم شنهادیپ. است ریپذامکان هادانشگاه یهمکار با ای یفناور یهاواسطه

 بدنه با فوالدساز، بزرگ یهابنگاه یالمللنیب تعامالت ها،دانشگاه قیطر از ها،میتحر رفع

 یفناور یریادگی و شود برقرار جهان فوالد صنعت در ینوآور و یفناور توسعه انیجر یاصل

 .شود دنبال یدانشگاه یراهکارها قیطر از

 

 يبندجمع

 یانقالب صنعت راتیثأت یبه بررس ،1گزارش سهصنعت فوالد در  ندهیآ یهاگزارش سلسله

 ییهافوالد و اقدام در طرح جامع یبازنگر یبرا ییشنهادهایپ ارائه و فوالد صنعت برچهارم 

ابعاد  ،نخست گزارشبزرگ فوالدساز کشور پرداخته است. در  یهاو بنگاه استگذاریس یبرا

 یاستیس یهابرنامه ،راتیتأثشده و مشخصاً به مفهوم،  یانقالب بررس نیا یتحول

 نیانقالب پرداخته شده است. همچن نیا یهاو چالش یدیکل یهایفناور گر،ید یکشورها

چهارم  یفناورانه انقالب صنعت یاندازهاها و چشمها، فرصتمفهوم، چالش ،خاص طوربه

 یکه کشورها دهدینخست نشان م گزارش یشده است. بررس یصنعت فوالد بررس یبرا

                                                 
. شناسایی ابعاد تحولی انقالب صنعتی 1آینده صنعت فوالد »هاي مجلس شوراي اسالمي، مركز پژوهش .1

مركز و  1399 ، ارديبهشت16992، شماره «رواندازهای فناورانه پیشچهارم در صنعت فوالد و چشم

هاي كلیدي و پیشرو شركت . بررسي اقدامات2آینده صنعت فوالد، »هاي مجلس شوراي اسالمي، پژوهش

 .1399ارديبهشت ، 17005شماره  ،«جهاني در صنعت فوالد در حوزه توسعه فناوري و نوآوري
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آن  یو برا اندافتهیچهارم را در یمختلف، موضوع انقالب صنعت میو مفاه نیسرآمد با عناو

 اند. گسترده کرده یزیربرنامه

 فوالد، صنعت بر چهارم یعتصن انقالب راتیتأث یفهم بهتر و دقت در بررس منظوربه

و  یدر صنعت فوالد در حوزه توسعه فناور یجهان شرویو پ یدیکل یهاشرکت یهااقدام

 ،ژاپن ن،یچ یکشورها منظورنیبدتوجه قرار گرفت.  مورد دوم گزارشدر  ینوآور

فوالدساز آن  یاصل یهاو بنگاه کایآمر و هیترک ه،یروس ،اروپا هیاتحاد ،هند ،یجنوبکره

 شرو،یپ یدر صنعت فوالد کشورها دادشدند. شواهد متعدد و سطح باال، نشان  یبررس

 خصوص نیدر ا یثرؤم یهادامها و اقاست و برنامه یدیکل یچهارم موضوع یانقالب صنعت

 .اندکرده میترس انقالب نیا بریمبتن زیخود را ن یاندازهااند و چشمداده انجام

سند طرح  یبهبود، واکاو یشنهادهایپ ارائه و هاشکاف ییناساش منظوربهو  سوم گزارش در

دستور کار قرار  درچهارم  یانقالب صنعت یهاها و چالشجامع فوالد کشور از منظر فرصت

 نیب یگاهیطرح جامع فوالد کشور را در جا توانیکه م دهدمینشان  گزارش نیا نتایجگرفت. 

 دیتول زانیم برآورد بر طرح نیا تمرکز شد مشخص نیدوم و سوم قرار داد. همچن یانقالب صنعت

و  هارساختیز ریسا یابیبرون نیهمچن و تقاضا و عرضه به توجه با 1404 افق در فوالد

برآورد شد که  گونهنیبوده است. لذا ا رهیو غ یمانند آب، برق، گاز، فناور دیتول یهایازمندین

چهارم ندارد. در ادامه  یانقالب صنعت یبرا یمشخص راهبرد و برنامهطرح جامع فوالد کشور، 

 چون یمسائل بهچهارم در طرح جامع فوالد کشور  یبه انقالب صنعت یتوجهیمشخص شد که ب

کاهش  ها،ینادرست توانمند یدهجهت نده،یآ یبازارها دادن دست از فناورانه، دیشد یوابستگ

 در یریپذبیآس کار،وکسب دیجد یهادر ارائه مدل یناتوان د،یتول نهیهز شیو افزا یوربهره

 خواهد شد. منجر یفناور تجارت فرصت دادن فناورانه و از دست یدهایتهد مقابل
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شد  ییدر صنعت فوالد کشور شناسا زین ییهاتیها، ظرفو چالش کمبودهاوجود  با 

 یصنعت انقالب در ینیآفرنقش یبرا را صنعت نیا آن، ارتقایکردن و با بالفعل توانیکه م

 ،یطرح جامع فعل یهاتیظرف یبرخبه  توانیم هاتیظرف نیا ازجمله. ساخت آماده چهارم

 ،یشگاهیو آزما یپژوهش ،یآموزش یهارساختیانباشته، ز یخبره، دانش فن یانسان یروین

رو به رشد  ستمیو اکوس انیبندانش یهاشرکت گر،لیو تسه یحام یو نهادها نیقوان

 .دکراشاره  ،یاستارتاپ

بزرگ فوالدساز ارائه  یهاو شرکت یتیحاکم ینهادها یبرا ییشنهادهایپ ت،یدرنها

و ساختار  کردهایدر رو یو بازنگر دیجد یگذارحول محور هدف شنهادیپ نیتریشد که اصل

 میطرح جامع فوالد با مفاه شودمی شنهادیپ نیبنابراطرح جامع فوالد قرار گرفت.  جیو نتا

چون  یمیشود و مفاه یگذاربازهدف و یبازنگر چهارم، یصنعت انقالب با راستاو هم نینو

 هابرنامه ریسا و ردیگ قرار طرح نیا اندازچشم عنوانبه «0/4فوالد » ای «انیبندانشفوالد »

 الزم نیابرعالوهشوند.  یزیرانداز برنامهچشم نیحول ا ،...و یمجوزده ای یابیمکان از اعم

 ینوآور گرلیتسه یشود، نهادها شگامیپ نینو یهایفناور لوتیپا یصنعت فوالد برا است

صمت و  وزارتمانند  یینهادهاو توسط  ابندیصنعت فوالد توسعه  یتخصص یو فناور

 صنعت ارتباط و شود یبازنگر رانیمد یارتقاشوند، در نظام آموزش و  تیحما درویمیا

 .ابدی گسترش دانشگاه واسطه به یالمللنیب تعامالت و دانشگاه

 افق یبرا جامع طرح نیتدو و فوالد جامع طرح یبازنگر در رسدیم نظربه آخر در

 نانیآفرنقش کل یدهجهت و ینوآور و یفناور تحوالت مستمر رصد و شیپو، 1410

 شرکت و درویمیا سازمان یاصل فیوظا از مشترک، مفهوم کی حول کشور فوالد صنعت

 فوالد چون یمیمفاه ،یجهان تمطالعا یبرمبنا و گزارش نیا در. باشد فوالد یمل
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 تواندیشد که م شنهادیانداز آن پو چشم رانیصنعت فوالد ا یبرا ،0/4و فوالد  انیبندانش

صنعت فوالد  تا ردیمدنظر قرار گ یآت اندازچشم یو طراح یانداز فعلچشم یدر بازنگر

آن  یدهایو از تهد ببردچهارم حداکثر استفاده را  یانقالب صنعت یهاکشور از فرصت

 مصون باشد.
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