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اکنون�روزانه��۹۷۰تا��۹۸۰میلیون�مترمکعب�گاز�ترش�تولید�می�شود�و�حدود��۸۵۰میلیون�مترمکعب�
گاز�شیرین�به�شبکه�تزریق�می�کنیم�در�حالی�که�باید�یک�میلیارد�و��۲۰۰میلیون�مترمکعب�گاز�

ترش�تولید�می�کردیم�اما�به�دلیل�عدم�سرمایه�گذاری�در�این�زمینه�عقب�هستیم.
از�سال�آینده�تولید�و�عرضه�گاز�افزایش�خواهد�یافت�به�طوری�که�در�آینده�به�یک�تا�یک�میلیارد�
و��۲۰۰میلیون�مترمکعب�خواهیم�رسید�اما�ساالنه��۱۰درصد�افزایش�مصرف�در�بخش�خانگی�و�

تجاری�خواهیم�داشت،�بنابراین�باید�در�حوزه�بهینه�سازی�مصرف�بیشتر�کار�کنیم.
ایجاد� را�در�صنعت�نفت� از�ظرفیت�شرکت�های�دانش�بنیان،�تحولی� با�استفاده� قول�می�دهم�که�
کنیم.�سرمایه�شرکت�ملی�نفت،��۵هزار�و��۵۰۰حلقه�چاه�نفتی�و�گازی�در�بالغ�بر��۴۰۰میدان�
است�که�با�استفاده�از�شرکت�های�دانش�بنیان�می�توان�بیش�از��۸۰میلیون�بشکه�نفت�را�از�همین�
چاه�های�کم�بازده�تولید�کرد.��۱۰تا��۱۲میلیون�دالر�هزینه�بهره�برداری�از�یک�چاه�است.�بیش�از�
�۷۰۰حلقه�چاه�را�می�توان�به�دانش�بنیان�ها�سپرد.�موضوع�بعدی�که�نیاز�به�ورود�دانش�بنیان�ها�دارد،�
بهینه�سازی�مصرف�است.�بخشی�از�مصرف�باالی�گاز�در�بخش�خانگی�صورت�می�پذیرد�و�بخش�
دیگر�آن،�وسایل�گرمایشی�کم�بازده�است.�بنابراین�برای�تولید�این�وسایل�باید�از�ظرفیت�شرکت�های�

دانش�بنیان�استفاده�شود.
اقدام�هایی�در�دولت�سیزدهم�در�بحث�بهینه�سازی�مصرف�گاز�در�بخش�خانگی،�صنایع�عمده�و�
نیروگاهی�آغاز�شده�و�مبحث��۱۹ساختمان�خوشبختانه�در�دولت�تصویب�شده�است.�بی�شک�آن�
دسته�از�مشترکان�پرمصرف�که�خارج�از�الگوی�مصرف�هستند�باید�بخشی�از�قیمت�تمام�شده�گاز�را�

پرداخت�کنند�تا�صنعت�و�اقتصاد�کشور�بتواند�از�مزیت�گاز�بهره�ببرد.

با�توجه�به�اینکه�جایگزینی�برای�گاز�در�صنعت�فوالد�نداریم،�قطع�گاز�مصرفی�شرکت�های�فوالدی�
به�معنای�توقف�تولید�است.

بیش�از��۹۰درصد�کل�مصرف�گاز�زنجیره�فوالد�در�فرایند�تولید�فوالد�است�و�کمتر�از��۱۰درصد�آن�
در�کوره�های�پیش�گرم�واحد�های�نورد�مصرف�می�شود.�امکان�دوگانه�سوز�بودن�این�کوره�ها�وجود�
دارد�و�در�بیشتر�واحد�ها�هم�دوگانه�سوز�است�اما�مشکل�اصلی�آنجا�است�که�اگر�گاز�واحدهای�احیاء�
تامین�نشود،�تولید�آهن�اسفنجی�و�فوالد�متوقف�شده�و�اگر�این�تولید�نباشد،�نورد�هم�خوراک�و�

کارآیی�نخواهد�داشت.
ضمنا�شرکت�ها�تعهدات�صادراتی�هم�دارند�که�با�قطع�گاز�و�به�تبع�آن�توقف�تولید،�دچار�مشکل�
می�شوند�و�عالوه�بر�کاهش�ورود�ارز�به�کشور،�اثر�نامطلوب�بر�روی�بازار�سرمایه�هم�خواهد�داشت.

با�این�محدودیت�ها،�به�فرض�اینکه�ظرفیت�تولید��۵۵میلیون�تن�فوالد�در�کشور�تا�افق��۱۴۰۴هم�
محقق�شود،�بهره�برداری�از�آن�یک�گلوگاه�مهم�است.�در�حال�حاضر��۴۰میلیون�تن�ظرفیت�نصب�
شده�و��۳۰میلیون�تن�هم�تولید�داریم.�قطعی�برق�در�تابستان�سال�جاری،�حجم�باالیی�از�تولید�
فوالد�را�گرفت�و�کشورمان�را�از�ارزش�افزوده�آن�محروم�کرد.�در�زمستان�هم�با�کمبود�و�محدودیت�
مصرف�گاز�مواجه�هستیم.�با�این�شرایط�به�احتمال�زیاد�تولید��۳۰میلیون�تن�سال�گذشته�هم�
محقق�نشود.�حال�با�این�چالش�ها�و�محدودیت�ها�چگونه�قرار�است�تا�حدود�چهار�سال�آینده�تولید�

�۵۵میلیون�تن�فوالد�محقق�شود!
برای�تولید��۵۵میلیون�تن�فوالد�باید�نیروگاه�های�بسیاری�ساخته�شود،�سرمایه�گذاری�برای�تولید�گاز�
و�توزیع�آن�صورت�پذیرد،�محدودیت�تامین�مواد�اولیه�مرتفع�شود�و�اینها�همگی�از�جمله�چالش�هایی�
هستند�که�تولید��۵۵میلیون�تن�فوالد�در�افق�را��۱۴۰۴با�اما�و�اگرهایی�همراه�می�سازند،�زیرا�توازن�
در�زیرساخت�ها�همگام�با�رشد�زنجیره�فوالد�از�معدن�تا�محصول�به�درستی�محقق�نشده�است.�

افزایش تولید و عرضه گاز در سال آینده

تبعات قطع گاز صنایع فوالد
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داشت،� وجود� انرژی� تولید� زمینه� در� که� فرصت�هایی� از� نتوانستند� گذشته� دولت�های� متأسفانه�
وزیر� وقتی�یک� است.� تبدیل�شده� تهدید� به� این�فرصت�ها� و�هم�اکنون� استفاده�کنند� به�درستی�
می�گوید�ساخت�نیروگاه،�توجیه�اقتصادی�ندارد�و�وزیر�دیگری�عنوان�می�کند�که�ساخت�پاالیشگاه�
توجیه�اقتصادی�ندارد،�با�وضعیت�فعلی�مواجه�می�شویم�که�صنایعی�نظیر�صنعت�فوالد�با�چالش�

تأمین�گاز�و�برق�روبرو�هستند.
کم�کاری�دولت�های�گذشته�در�زمینه�تولید�برق�و�گاز،�چالش�فعلی�در�حوزه�تأمین�انرژی�صنایع�را�
ایجاد�کرده�است.�ما�در�حوزه�گاز�و�برق�باید�یک�صادرکننده�بزرگ�باشیم�اما�متأسفانه�در�ماه�هایی�
از�سال،�نیاز�داخلی�را�نیز�نمی�توانیم�به�طور�کامل�پوشش�دهیم�و��۱۲هزار�مگاوات�کسری�برق�و�

�۲۰۰میلیون�مترمکعب�کسری�گاز�داریم.
در�زمینه�افزایش�تولید�گاز�و�برق�باید�از�هم�اکنون�سرمایه�گذاری�صورت�گیرد،�چرا�که�رفع�چالش�های�
این�حوزه�زمان�بر�است�و��۵تا��6سال�طول�می�کشد�تا�سرمایه�گذاری�های�جدید�به�نتیجه�برسد�و�
افزایش�تولید�محقق�شود.�همزمان�برای�مدیریت�مصرف،�اصالح�قیمت�های�انرژی�نیز�ضرورت�دارد.
شرکت�های�فوالدی�نیز�باید�کاهش�مصرف�انرژی�و�افزایش�بهره�وری�را�مدنظر�قرار�دهند�و�با�تکیه�
بر�توسعه�و�تحقیقات،�مصرف�انرژی�خود�را�بهینه�کنند.�افزایش�بهره�وری�و�استفاده�از�دانش�و�
تکنولوژی�روز�باعث�صرفه�جویی�در�مصرف�انرژی�خواهد�شد�و�به�رفع�چالش�انرژی�کمک�می�کند.
با�برنامه�ریزی�و�مدیریت�دقیق�و�سرمایه�گذاری�هدفمند�باید�کاری�کرد�که�چالش�تأمین�انرژی�
صنایع�سنگین�رفع�شود.�در�تابستان�سال�جاری�که�برق�صنعت�فوالد�قطع�شد،�در�نهایت�با�یک�
فاصله�زمانی�از�طریق�ایجاد�تالطم�در�بازار�فوالد،�دود�آن�به�چشم�مردم�رفت�و�لذا�رفع�چالش�انرژی�

از�اولویت�برخوردار�است.

گاز�برخی�از�کارخانجات�فوالدی�در�آذرماه�امسال�قطع�شد�و�برخی�دیگر�هم�با�محدودیت��۵۰
درصدی�مواجه�شدند.�لذا�تبیین�این�چالش�جدید�تولیدکنندگان�فوالد�)تأمین�برق�و�گاز(�و�یافتن�
راهکارهای�حل�آن�بسیار�حیاتی�است.�معدن،�فوالد�و�صنایع�معدنی�از�مزیت�رقابتی�برخوردار�
هستند�و�صنعت�فوالد�ایران�با�وجود�تحریم�ها�و�محدودیت�ها�توانسته�است�در�حوزه�تأمین�و�تنظیم�
بازار�داخل،�توسعه�بازارهای�صادراتی�و�اشتغال�زایی�مولد�نقش�پررنگی�داشته�باشد.�تأمین�انرژی�
برای�فوالدسازان�و�صنایع�معدنی�به�چالشی�بزرگ�تبدیل�شده�که�نیازمند�یک�همفکری�و�برنامه�

اقدام�کوتاه�مدت�و�بلندمدت�است.
قطعی�گاز�نباید�فقط�گریبانگیر�صنایع�فوالدی�شود�بلکه�ایجاد�چنین�محدودیتی�در�واحدهای�
تولیدی�باید�شامل�حال�همه�صنایع�شود�و�به�عبارت�دیگر�اگر�قرار�است�محدودیتی�اعمال�شود،�
باید�برای�همه�باشد.�اساساً�در�شرایط�اضطراری�کسری�گاز،�محدودیت�گاز�در�واحدهای�پتروشیمی�
باید�بیش�از�واحدهای�تولیدی�فوالد�یا�سیمان�در�اولویت�قرار�بگیرد�چراکه�کمبود�سیمان�و�فوالد�در�
بازار�سبب�اثرگذاری�آن�در�بازار�داخلی�می�شود�و�در�مقابل�قطعی�گاز�در�واحدهای�پتروشیمی�به�دلیل�
صادرات�محور�بودن�محصوالت�این�واحدها�نمی�تواند�چندان�تاثیر�زیادی�را�در�بازار�داخلی�ایجاد�کند.
به�دلیل�نوع�فرایند�تولید،�در�واحدهای�تولیدی�آهن�اسفنجی�استفاده�از�مازوت�مقدور�نیست�و�در�
اعمال�محدودیت�ها�باید�به�این�موضوع�دقت�شود.�بنابراین�قطعی�گاز�واحدهای�احیاء�مستقیم،�کل�
تولید�فوالد�کشور�را�با�مشکل�مواجه�می�کند.�البته�برخی�از�واحدهای�تولیدی�از�مازوت�و�گازوئیل�
به�عنوان�پیش�گرم�در�کوره�نورد�استفاده�می�کنند�که�از�این�طریق�می�توانند�بخشی�از�قطعی�گاز�

را�جبران�کنند�و�استمرار�تولید�داشته�باشند.
درست�است�که�گاز�در�فرایند�تولید�آهن�اسفنجی،�نقش�خوراک�)ماده�اولیه(�ندارد�اما��گاز�در�تولید�
آهن�اسفنجی�به�عنوان�سوخت�هم�محسوب�نمی�شود�و�لذا�قطع�گاز�معادل�با�عدم�تولید�است.�در�
این�واحدها�قطعی�گاز�باعث�تعطیلی�خط�تولید�و�نیز�ضرر�و�زیان�های�بسیار�سنگین�این�واحدها�
می�شود.�به�همین�دلیل�بهتر�است�هر�چه�زودتر�برای�این�واحدها�تصمیمات�جدی�در�راستای�

جلوگیری�از�قطعی�گاز�آنها�اتخاذ�شود.

با کم کاری دولت های گذشته، فرصت های حوزه انرژی به 
تهدید تبدیل شد

نکات قابل توجه در اعمال محدودیت های گازی 
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در�سال�جاری،�در�کنار�چالش�های�مواد�اولیه،�حمل�و�نقل،�تحریم�ها�و�مقررات�تنظیم�
بازار،�چالش�دیگری�نیز�حوزه�تولید�به�ویژه�تولید�فوالدسازان�را�بیشتر�از�سال�های�قبل�
تحت�تاثیر�قرارداده�و�آن�عدم�تعادل�تولید�و�مصرف�انرژی�و�در�نتیجه�قطعی�برق�در�
تابستان�و�قطع�گاز�در�فصول�سرد�سال�است�که�موجب�وارد�آمدن�خسارات�سنگین�

روزانه�به�زنجیره�اقتصاد�فوالد�و�در�راس�آن�تولیدکنندگان�فوالد�شده�است.�
بر�این�اساس�ضرورت�دارد�با�همفکری�وزارت�نفت،�وزارت�صمت�و�شرکت�ملی�گاز�
به�دلیل�محدودیت� به�کارخانجات�فوالدی� باالی�خسارت� از�حجم� تالش�کنیم�که�
تأمین�برق�و�گاز�کم�کنیم�و�با�سرعت�عمل�و�با�برنامه�های�کوتاه�مدت�و�بلند�مدت�به�

راهکارهایی�برای�مدیریت�این�چالش�برسیم.
در�حال�حاضر�تامین�انرژی�مهم�ترین�دغدغه�مدیران�شرکت�های�بزرگ�فوالدی�و�
معدنی�است�و�لذا�علی�رغم�اینکه�این�امر�یکی�از�رسالت�های�اصلی�دولت�است،�اما�
تولیدکنندگان�فوالد�آمادگی�دارند�در�این�حوزه�سرمایه�گذاری�کنند�البته�الزم�است�
دولت�و�به�ویژه�وزارتخانه�های�نفت�و�نیرو�ترتیبی�اتخاذ�کنند�که�این�سرمایه�گذاری�ها�
در�زمان�های�اوج�مصرف�برق�و�گاز�کشور،�به�نفع�تولید�فوالد�کشور�بهره�برداری�شود.�
شرکت�های�بزرگ�زنجیره�فوالد�کشور�پیش�از�این�هم�در�حوزه�آب�و�هم�در�حوزه�
برق،�با�سرمایه�گذاری�های�سنگین�به�کمک�دولت�آمده�اند�و�اکنون�هم�می�توانند�در�
صورت�ایجاد�زمینه�های�الزم،�به�تقویت�تولید�و�تامین�گاز�کشور�هم�کمک�کنند.�نکته�
قابل�توجه�تضمین�دولت�مبنی�بر�واگذاری�اختیار�کامل�بهره�برداری�از�سرمایه�گذاری�

های�انجام�شده�به�فوالدسازان�است.

اگر�در�زمستان�امسال�هم�مثل�پاییز،�برنامه�کاهش�تولید�فوالد�با�هدف�کاهش�مصرف�
گاز�اجرایی�شود،�حداقل��۴میلیون�تن�از�برنامه�تولید�عقب�تر�خواهیم�ماند�و�حداکثر�
تولید�فوالد�در�سال�جاری�به��۲۵تا��۲6میلیون�تن�خواهد�رسید.�در�حال�حاضر�قطعی�
گاز�شامل�تمام�واحدهای�فوالدی�نشده�و�تعداد�محدودی�از�واحدها�گرفتار�قطع�گاز�
شده�اند�اما�تقریبا�به�تمام�کارخانجات�تولیدکننده�آهن�اسفنجی�قطعی�گاز�ابالغ�شده�
است.�طبق�آنچه�اعالم�شده�میزان�تولید�واحدهای�فوالدی�در�ماه�های�آینده�بایستی�

کاهش�پیدا�کند�تا�بتوان�گاز�خانگی�را�تأمین�کرد.
واحد�های�فوالدی�در�بخش�های�گندله�سازی�و�نورد�می�توانند�از�سوخت�مایع�چون�
گازوئیل�و�مازوت�استفاده�کنند�اما�در�بخش�احیا�به�دلیل�ویژگی�فرایند�تولید،�گاز�یک�

الزام�است�و�تحت�هیچ�شرایطی�نمی�توان�سوخت�دیگری�را�جایگزین�کرد.
مصرف�بی�رویه،�فرسودگی�خطوط�انتقال�گاز�و�افزایش�مصرف�باعث�شده�که�این�روزها�
با�کمبود�و�قطعی�گاز�و�همچنین�قطعی�برق�روبه�رو�شویم،�امیدواریم�دولت�سیزدهم�
در�این�حوزه�به�صورت�جدی�سرمایه�گذاری�کند�تا�دیگر�شاهد�این�مشکالت�در�حوزه�

تولید�نباشیم.
قطعی�گاز�باعث�می�شود�تا�در�ماه�های�آتی�در�بخش�آهن�اسفنجی�با�معضلی�بزرگ�
روبرو�شویم.�در�واقع،�اتفاقی�که�اکنون�رقم�خورده�این�است�که�شرکت�های�فوالدی�به�
شدت�به�دنبال�خرید�آهن�اسفنجی�هستند�تا�از�تامین�مواد�اولیه�خود�در�صورت�قطعی�
گاز�اطمینان�داشته�باشند�و�به�تولید�خود�در�آن�زمان�ادامه�دهند.�در�واقع�قطعی�گاز،�

زنجیره�فوالد�و�به�تبع�آن�بازار�داخلی�فوالد�را�متالطم�خواهد�کرد.

الزامات سرمایه گذاری فوالدسازان در برق و گاز

قطعی گاز بازار فوالد را متالطم می کند
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مدیر عامل شرکت پارس 
فوالد سبزوار

ظرفیت�بزرگ�تولید�فوالد�کشور�یک�فرصت�طالیی�برای�اقتصاد�ایران�است�که�باید�با�رفع�چالش�
تأمین�گاز�و�برق�زنجیره�فوالد،�شرایط�بهره�برداری�از�این�فرصت�را�فراهم�ساخت.�با�توجه�به�این�که�
مصارف�داخلی�فوالد�در�کشور�در�حال�حاضر�حدود��۱۵تا��۱۷میلیون�تن�در�سال�است،�در�صورتی�
که�بتوانیم�چالش�حوزه�انرژی�را�مدیریت�کنیم،�نیمی�از�فوالد�تولیدی�در�کشور�می�تواند�راهی�
بازارهای�صادراتی�شود�که�با�توجه�به�قیمت�های�فعلی�فوالد،�این�میزان�صادرات�فوالد،�بیش�از��۱۰

میلیارد�دالر�ارزآوری��برای�کشور�درپی�خواهد�داشت.
اما�در�صورتی�که�چالش�انرژی�رفع�نشود،�نه�تنها�با�کاهش�تولید�و�صادرات�فوالد،�بازارهای�خارجی�
را�که�به�سختی�به�دست�آمده�اند�از�دست�خواهیم�داد،�بلکه�در�تنظیم�بازار�داخلی�فوالد�نیز�با�مشکل�
مواجه�خواهیم�شد.�بنابراین،�مدیریت�موثر�چالش�تأمین�گاز�و�برق�اهمیت�حیاتی�برای�صنعت�فوالد�

و�همین�طور�اقتصاد�ایران�دارد.
در�کنار�دسترسی�پایدار�به�انرژی،�موضوع�مهم�دیگر�نرخ�انرژی�مصرفی�شرکت�های�فوالدی�است.�
ایجاد�و�توسعه�شرکت�های�فوالدی�بر�مبنای�عواملی�همچون�انرژی�ارزان�قیمت�توجیه�پذیر�بوده�و�
بر�همین�مبنا�نیز�فوالدسازی�در�کشور�قوت�گرفته�است.�به�عبارتی�انرژی�ارزان�یک�امتیاز�مثبت�
افزایش� یا�مزیت�نسبی�برای�سرمایه�گذاری�در�بخش�معدن�و�صنایع�معدنی�محسوب�می�شود.�
شدید،�چندبرابری�و�بی�سابقه�نرخ�برق�و�گاز�مصرفی�صنعت�فوالد�به�شرکت�ها�آسیب�های�جدی�
وارد�می�کند�و�موجب�افزایش�قیمت�تمام�شده�و�تورم�قیمت�محصوالت�فوالدی�می�شود�و�کاهش�

سرمایه�گذاری�در�بخش�فوالد�و�صنایع�معدنی�را�نیز�درپی�خواهد�داشت.
در�سالیان�اخیر�تولیدکنندگان�صنعت�فوالد�را�برای�تعدیل�قیمت�ها�تحت�فشار�گذاشتند�و�از�سوی�
دیگر�قیمت�برق�مصرفی�صنعت�فوالد�چند�برابر�شده�و�تصمیماتی�نیز�برای�افزایش�شدید�نرخ�گاز�
گرفته�شده�که�قطعاً�نتیجه�ای�جز�افزایش�قیمت�در�کل�زنجیره�فوالد�ندارد.�آزاد�شدن�نرخ�برق�و�گاز�
صنایع�فوالد�موجب�رشد�هزینه�تمام�شده�تولید�محصوالت�فوالدی�خواهد�شد.�با�وجود�این�شرایط،�
تولید�برای�بسیاری�از�مجموعه�های�خصوصی�و�کوچک،�دیگر�به�صرفه�نخواهد�بود�و�بنابراین�برخی�

از�این�واحدها�ناچار�به�توقف�فعالیت�خود�خواهند�شد.

در�سال�جاری�و�تا�افق�پنج�سال�آینده،�مهم�ترین�دغدغه�واحدهای�فوالدی�خصوصاً�شرکت�های�
احیاء�مستقیم�که�گاز�طبیعی�در�این�واحدها�به�عنوان�عامل�اصلی�احیای�گندله�و�تبدیل�آن�به�
آهن�اسفنجی�است،�قطعی�و�یا�محدودیت�مصرف�گاز�در�فصول�سرد�و�همچنین�محدودیت�مصرف�
برق�در�فصول�گرم�سال�است.�اعمال�محدودیت�مصرف�گاز�و�برق�عالوه�بر�کاهش�میزان�تولید،�
سبب�توقف�مکرر�واحدها�می�گردد�که�این�توقفات�موجب�آسیب�های�جدی�به�تجهیزات�استراتژیک�
می�شود.�این�توقفات�واحدهای�فوالدی�سبب�عدم�عرضه�کافی�محصوالت�فوالدی�در�بازار�شده�و�

نوسانات�قیمت�تمام�بازارهای�مستقیم�و�موازی�را�در�پی�خواهد�داشت.
گاز� ملی� و�شرکت� نفت� نیرو،� وزارت� همکاری� با� وزارت�صمت� و� سیزدهم� دولت� می�رود� انتظار�
ایران�بتوانند�این�مشکالت�را�برطرف�نمایند.�خواسته�تولیدکنندگان�از�دولت�جدید،�تأمین�انرژی،�
تسهیل�حمل�و�نقل�ریلی،�ثبات�در�بازار�های�داخلی�و�خارجی،�تسهیل�صادرات�محصول�و�واردات�
کاالهای�مورد�نیاز�صنعت�و�ایجاد�پایداری�در�قیمت�ارز�است�که�انتظار�داریم�دولت�سیزدهم�آنها�
را�مورد�توجه�جدی�قرار�دهد.�تولیدکنندگان�در�این�مسیر�آماده�همکاری�با�دولت�هستند�ولی�
از�مجموعه�های�دولتی�نیز�انتظار�دارند�که�مانع�زدایی�و�پشتیبانی�از�تولید�را�مدنظر�قرار�دهند�و�
تولیدکنندگان�و�صنعتگران�را�در�تصمیمات�خود�در�حوزه�انرژی�و�سایر�حوزه�هایی�مرتبط�با�تولید�

دخیل�کنند.

تهدید چالش انرژی برای تولیدکنندگان زنجیره فوالد

آسیب قطع برق به تجهیزات استراتژیک کارخانجات
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کیوان جعفری طهرانی

عباس اکبری محمدی

تحلیل گر ارشد فوالد و 
صنایع معدنی

معاون بهره برداری شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان

صنعت�فوالد�در�تابستان�قطعی�برق�را�پشت�سر�گذاشت�و�با�قطعی�گاز�در�زمستان،�چالش�بسیار�
سختی�برای�این�صنعت�به�وجود�می�آید.

با�توجه�به�اینکه�در�جهت�توسعه�میادین�گازی�به�اندازه�کافی�سرمایه�گذاری�نشده�است،�نمی�توان�
در�شرایط�بحرانی�کمبود�گاز�در�سال�جاری�و�حتی�سالیان�بعد،�راهکاری�جز�ایجاد�محدودیت�برای�
بخش�تولید�اتخاذ�کرد�مگر�آنکه�از�االن�به�فکر�توسعه�میادین�گازی�اختصاصی�با�سرمایه�گذاری�
شرکت�های�فوالدی�و�معدنی�باشیم�هر�چند�این�راهکار�منطقی�به�نظر�نمی�رسد�چراکه�این�وظیفه�

حاکمیت�است�تا�نیازهای�زیربنایی�بنگاه�ها�ازجمله�آب،�برق،�گاز�و�غیره�را�تامین�کند.
تا�چه�زمان�قرار�است�بنگاه�های�بزرگ�معدنی�و�فوالدی�در�صدد�رفع�موقتی�نیازها�در�زمینه�های�
حمل�ونقل�جاده�ای،�ریلی،�خطوط�لوله�آب�از�خلیج�فارس��و�دریای�عمان�به�فالت�مرکزی�و�شمال�
شرق�کشور،�نیروگاه�های�گازی�و�خورشیدی�برق�و�حال�طرح�توسعه�میادین�گازی�کشور�برآیند؟!

به�فکر� باید� نیز� به��همین�روال�پیش�رود،�حتما�خود�شرکت�های�معدنی�و�فوالدی� اگر�شرایط�
طرح�توسعه�بنادر�کشور�یا�تاسیس�بنادر�اختصاصی�باشند!�اگر�واقعا�این�چنین�است،�باید�دولت�
میادین� توسعه� مورد� در� حداقل� کند.� سرمایه�گذاری� به�� دعوت� فوق� شرکت�های� از� هم�اکنون� از�
اختصاصی�گازی�کشور،�کنسرسیومی�با�حضور�شرکت�های�بزرگ�معدنی�و�فوالدی�جهت�تامین�

مالی�با�پیمانکاران��EPCکار�)مهندسی،�تدارکات�و�ساخت(�نفت�و�گاز�می�تواند�تشکیل�شود.

امسال�محدودیت�هایی�در�زمینه�تامین�انرژی�داشته�ایم.�از�آنجایی�که�در�تابستان�مشکالتی�در�
این�حال�طبق� با� تامین�گاز�وجود�دارد،� ایم�و�در�زمستان�هم�مشکالتی�در� برق�داشته� تامین�
برنامه�ریزی�هایی�که�داشتیم،�اسلب�برای�خطوط�نورد�گرم�و�سرد�ذخیره�کرده�ایم�تا�همچنان�خطوط�
تولید�این�بخش�فعال�بمانند.�به�عبارت�دیگر�برنامه�تولید�امسال�این�است�که�همان�رکورد�تولید�
محصوالت�فوالدی�در�سال��۹۹تکرار�شود�و�محدودیت�های�سوختی�تاثیری�برای�تولید�محصوالت�
نهایی�شرکت�فوالد�مبارکه�نداشته�باشد.�با�این�وجود،�محدودیت�های�انرژی�منجر�به�کاهش�تولید�

فوالد�میانی�فوالد�مبارکه�می�شود�و�چالش�انرژی�یک�چالش�اساسی�و�بزرگ�است.
در�شرایط�کنونی�فوالد�مبارکه�مطالعات�احداث�پروژه��۱۰۰۰مگاوات�نیروگاه�سیکل�ترکیبی�و�
�۵۰۰مگاوات�نیروگاه�تجدیدپذیر�را�آغاز�کرده�و�تا�سه�سال�دیگر�این�نیروگاه�ها�وارد�مدار�تولید�
می�شوند.�این�نیروگاه�ها�به�تدریج�در�مدار�قرار�می�گیرند�که�نخستین�و�دومین�فاز�نیروگاه�سیکل�
ترکیبی�ظرف��۱۸ماه�به�بهره�برداری�خواهد�رسید�و�زمان�بهــره�برداری�فاز�بخار�نیروگاه��۳ســـاله�

خواهد�بود.
شرکت�فوالد�مبارکه�با�تعریف�پروژه�های�خود�در�بخش�نیروگاهی�به�دنبال�ایجاد�ثبات�در�تولید�
است،�زیرا�در�چند�سال�گذشته�محدودیت�هایی�در�عرضه�برق�و�گاز�در�کشور�به�وجود�آمده�که�
فعالیت�شرکت�های�فوالدی�تحت�تاثیر�قرار�گرفته�است�و�ادامه�این�مسیر�می�تواند�چالش�هایی�را�
برای�تامین�نیاز�داخلی�و�حتی�صادرات�به�وجود�بیاورد.�در�حال�حاضر،�فوالد�مبارکه�با�ذخیره�سازی�
مواد�اولیه�به�دنبال�حفظ�تولید�محصوالت�نهایی�است�تا�از�این�طریق�همچــنان�نیاز�صنـــایع�

پایین�دستی�تامین�شود�و�خللی�در�فعالیت�های�اقتصادی�کشور�به�وجود�نیاید.

سرمایه گذاری فوالدی ها و معدنی ها در توسعه 
میادین گازی اختصاصی

برنامه فوالد مبارکه برای مدیریت تولید در شرایط کمبود 
گاز و برق
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عطااهلل معروفخانی
مدیرعامل فوالد هرمزگان

واکاوی چالـش تأمین گاز صنعــت فــوالدیــــادداشـــــت

شغلی�متعددی�را�در�مناطق�مختلف�و�محروم�
کشور�ایجاد�کرده�است.�درنتیجه�توقف�تولید�در�
این�صنعت�ضربات�قابل�توجهی�به�اشتغالزایی�
عملکرد� از� حاصل� غیرمستقیم� و� مستقیم�

فوالدسازان�وارد�خواهد�کرد.

بزرگ ترین تولیدکننده آهن اسفنجی
 بر پایه گاز

ایران�دهمین�تولیدکننده�بزرگ�فوالد�دنیا�و�جزو�
تولیدکنندگان�رده�اول�آهن�اسفنجی�برپایه�گاز�
در�جهان�است.�بخش�قابل�توجهی�از�مصرف�گاز�
در�زنجیره�ارزش�فوالد�به�واحدهای�تولیدکننده�
آهن�اسفنجی�تعلق�دارد�و�محدودیت�در�روند�
تامین�گاز�مورد�نیاز�واحدهای�فوالدی�کشور�به�
منزله�کاهش�تولید�در�این�زنجیره�و�در�مواردی�

منجر�به�توقف�تولید�می�گردد.

گاز�به��عنوان�منبع�اصلی�تامین�انرژی�در�کشور�
عدم� در�صورت� و� می�گیرد� قرار� استفاده� مورد�
توازن�تولید�و�مصرف�گاز،�صنایع�مصرف�کننده�
انرژی�همچون�فوالد�و�سیمان�تحت�تاثیر�این�
کمبود�قرار�خواهند�گرفت.�در�شرایط�فعلی�با�
توجه�به�اینکه�صنعت�گاز�کشور�همپای�سایر�
صنایع�رشد�نکرده�اند،�روند�تداوم�تولید�در�سایر�

صنایع�نیز�با�چالش�روبرو�شده�است.

چالش تأمین انرژی از برق تا گاز

فوالدسازان�کشور�در�ماه�های�گرم�سال�با�چالش�
جدی�در�تامین�برق�روبرو�بودند.�چالشی�که�زمینه�
افت�قابل�توجه�تولید�آنها�را�فراهم�کرد.�حال�با�شروع�
موج�سرما،�کمبود�و�قطع�گاز�به�منزله�وارد�آمدن�
خسارات�جدی�دیگری�به�این�صنایع�خواهد�بود.

صادرات�فوالد�عموما�براساس�یک�برنامه�از�پیش�
بلندمدت� قراردادهای� قالب� در� و� تعیین�شده�
صنعت� این� فعاالن� نتیجه� در� می�شود،� انجام�
در�چنین�موقعیتی�از�اجرای�تعهدات�صادراتی�
خود�باز�خواهند�ماند.�تکرار�این�موارد�می�تواند�
به�از�دست�رفتن�بازارهای�صادراتی�نیز�منجر�
گردد.�این�درحالی�است�که�حضور�فوالد�ایران�
در�بازار�های�بین�المللی�با�سختی�و�مرارت�بسیار�
به�دست�آمده�و�اکنون�نمی�توان�به�سادگی�این�

بازارها�را�به�رقبا�واگذار�نمود.

عدم امکان استفاده از مازوت در 
واحدهای احیاء مستقیم

براساس�آمارهای�ارائه�شده،�زنجیره�فوالد�تنها�

بخش�کوچکی�از�مصرف�گاز�در�کشور�را�به�خود�
فوالد� درصد� ��۹۰ حدود� است.� داده� اختصاص�
می�شود� تولید� مستقیم� احیاء� روش� به� کشور�
که�گاز�طبیعی�در�این�واحدها�به�عنوان�خوراک�
مورد�استفاده�قرار�می�گیرد.�پیشنهاداتی�نظیر�
از�مازوت�یا�سایر�سوخت�ها�به�عنوان� استفاده�
جایگزین�در�عموم�واحدهای�تولید�فوالد�مقدور�
نمی�باشد.�به�عنوان�نمونه�تولید�آهن�اسفنجی�در�
صنایع�فوالدی�کامال�بر�پایه�بهره�گیری�از�گاز�

تعریف�شده�است.

گاز، فوالد پاک و مسئله محیط زیست

رده� در� گاز� کرد� تاکید� باید� این� بر� عالوه�
شرایطی� چنین� در� دارد.� قرار� پاک� انرژی�های�
به� گازوئیل� یا� مازوت� با� گاز� کردن� جایگزین�
منزله�ایجاد�آسیب�های�محیط�زیستی�و�تشدید�
آالیندگی�هوا�خواهد�بود.�این�درحالی�است�که�
کشور�ما�طی�سال�های�اخیر�با�چالش�های�جدی�
در� است.� شده� روبرو� هوا� آلودگی� درخصوص�
چنین�فضایی�نمی�توان�با�تغییر�یکباره�سوخت�
صنایع،�این�مشکل�را�تشدید�و�با�سالمت�و�جان�

انسان�ها�را�در�معرض�خطر�قرار�داد.

افزایش قیمت گاز و صرفه اقتصادی تولید

در� که� بوده� گاز� قیمت� افزایش� دیگر� موضوع�
بودجه�سال��۱۴۰۱بدان�اشاره�شده�و�مباحث�
مربوط�به�آن�در�حال�حاضر�در�مجلس�محترم�
شورای�اسالمی�در�دست�بحث�و�بررسی�است.�
آهن�اسفنجی� تولید� واحدهای� قیمت،� افزایش�
با� در�حقیقت� است.� کرده� مواجه� با�مشکل� را�
که� دارد� وجود� امکان� این� گاز� قیمت� افزایش�
تولید�برخی�از�صنایع�فوالدی�صرفه�اقتصادی�
نداشته�و�منجر�به�تعطیلی�برخی�از�کارخانجات�
شود،�چراکه�مبنای�ایجاد�این�واحدها،�براساس�

مزیت�نسبی�گاز�ارزان�بوده�است.�
با�توجه�به�متوسط�قیمت�فروش�شمش�خام،�
هزینه�ای�که�فوالدسازها�برای�انرژی�در�بخش�
کوره�قوس�الکتریکی�پرداخت�کرده�اند،��حدود�
�۸درصد�از�کل�قیمت�فروش�شمش�خام�بوده�

است.�
به�نظر�می�رسد�که� نکته�ضروری� این� به� توجه�
دولت� عهده� بر� انرژی� زیرساخت�های� تامین�
است.�در�نتیجه�انتظار�می�رود�با�تدوین�سیاستی�
صحیح،�رشد�و�توسعه�متوازن�و�پایدار�در�این�

زنجیره�مورد�توجه�قرار�گیرد.

مستمر� تالش�های� گذشته،� سالیان� طول� در�
ارتقای� و� فوالد� صنعت� توسعه� برای� بسیاری�
انجام� تولید� زنجیره� این� عملکردی� سطح�
با� توسعه� برنامه� چشم�انداز� در� است.� گرفته�
سرمایه�گذاری�مناسب،�تولید��۵۵میلیون�تن�از�
این�فلز�استراتژیک�برای�افق��۱۴۰۴هدف�گذاری�
شده�است.�در�حال�حاضر،�زنجیره�ارزش�فوالد�
بخش�قابل�توجهی�از�صادرات�غیرنفتی�کشور�را�
به�خود�اختصاص�داده�است�به�طوری�که�عالوه�
بر�تأمین�نیاز�داخل�کشور�به�محصوالت�زنجیره�
به� نیز� صادراتی� بازارهای� توسعه� امکان� فوالد،�

وجود�آمده�است.

با� و� استراتژیک� صنایع� رده� در� فوالد� صنعت�
زنجیره� این� تولید�در� دارد.� قرار� اهمیت�کشور�
از�بخش�معدن�تا�محصول�نهایی،�موقعیت�های�
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رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت وگو با چیالن:

دکتر�عزت�اهلل�اکبری�تاالرپشتی�رئیس�کمیسیون�صنایع�و�معادن�مجلس�شورای�اسالمی�در�گفت�وگو�با�چیالن�اظهار�داشت:�قطعی�گاز�و�برق�در�
حال�حاضر�مهم�ترین�نگرانی�تولیدکنندگان�فوالد�در�کشور�است.�چالشی�که�در�زمینه�تأمین�انرژی�صنایع�وجود�دارد،�حاصل�عملکرد�بسیار�ضعیف�

دولت�قبلی�است�و�با�انگیزه�بسیار�باالی�دولت�جدید�و�عملکرد�قوی�آن،�این�چالش�رفع�خواهد�شد.

انگیزه باالی دولت سیزدهم برای حل مشکالت 
انرژی صنایع

به�گزارش�چیالن،�اکبری�تاالرپشتی�در�خصوص�
پیگیری�حل�مشکل�محدودیت�های�مصرف�برق�
و� و�گاز�صنایع�فوالد�گفت:�کمیسیون�صنایع�
با�جدیت�تمام،�موضوع�کمبود� معادن�مجلس�
انرژی�را�دنبال�می�کند.�جلسه�ای�اخیراً�در�این�
مدیرعامل� و� نیرو� محترم� وزیر� با� کمیسیون�
شرکت�ملی�گاز�داشتیم.�وزیر�نیرو�در�این�جلسه�
در�مورد�راه�کارهای�رفع�قطعی�برق�توضیحات�
خوبی�دادند�و�وعده�دادند�که�مشکل�برق�حل�
خواهد�شد.�به�همین�ترتیب،�مدیرعامل�شرکت�
ملی�گاز�نیز�قول�دادند�که�مشکالت�مربوط�با�
کسری�گاز�با�روش�های�مختلف�حل�خواهد�شد.

آمادگی دولت سیزدهم برای حل مشکالت 
انرژی

مجلس� معادن� و� صنایع� کمیسیون� رئیس�
شورای�اسالمی�در�مورد�ریشه�های�چالش�گاز�
و�برق�گفت:�مشکالتی�که�در�حوزه�کمبود�گاز�و�
برق�وجود�دارد،�ناشی�از�عملکرد�ضعیف�دولت�
انگیزه� جدید� دولت� خوشبختانه� است.� قبل�
باالیی�دارد�و�با�عملکرد�مناسب�دولت�سیزدهم�
برطرف� انرژی،� حوزه� به� مربوط� مشکالت�

می�شود.

توسعه  برای  خصوصی  بخش  آمادگی   
صنعتی

اکبری�تاالرپشتی�در�مورد�وضعیت�شرکت�های�
فوالدی�گفت:�خوشبختانه�شرکت�های�فوالدی،�
شکوفایی� و� رشد� توسعه،� برای� باالیی� انگیزه�

دارند�و�اگر�شرایط�خودساخته�ای�که�دولت�قبل�
ایجاد�کرده�رفع�شود،�شاهد�تحوالت�خوبی�در�

صنعت�فوالد�کشور�خواهیم�بود.

وی�با�اشاره�به�ظرفیت�حل�چالش�ها�با�استفاده�از�
توان�مردم�و�بخش�خصوصی�گفت:�در�دهه�های�
از� ردپایی� که� اقتصادی� بخش� هر� در� گذشته،�
مداخله�دولت�می�بینیم،�شاهد�عملکرد�ضعیف�
هستیم.�حضور�بخش�خصوصی�باانگیزه�و�مردم�
در�عرصه�اقتصادی،�حالل�مشکالت�است�و�در�
زمینه�گاز�و�برق�نیز�باید�زمینه�سرمایه�گذاری�

بخش�خصوصی�فراهم�شود.

آسیب صنعت فوالد از قطعی گاز و برق

رئیس�کمیسیون�صنایع�و�معادن�مجلس�گفت:�
باید�جلوی�تصمیمات�غلط�که�منجر�به�ضربه�به�
تولید�فوالد�کشور�می�گردد،�گرفته�شود.�صنعت�
که� می�بیند� آسیب� برق� و� گاز� قطعی� از� فوالد�
راهکار�رفع�این�چالش�ها،�سرمایه�گذاری�بخش�
دولت� نظارت� و� هدایت� حمایت،� و� خصوصی�

است.

وی�ادامه�داد:�بهترین�نهادهایی�که�می�تواند�در�
فوالد� صنعت� چالش�های� رفع� و� قیمت�گذاری�
باشند،� موثر� برق� و� گاز� کمبود� چالش� نظیر�
صنفی� انجمن�های� و� تولیدکنندگان� همین�
به�جای�تصدی�گری� باید� آن�ها�هستند.�دولت�
حوزه� و� بپردازد� تولیدکنندگان� از� حمایت� به�
تولید�را�بخش�خصوصی�و�مردم�واگذار�کند�تا�

چالش�ها�رفع�شود.

گفـــت و گـــــو
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مدیرعامل فوالد خوزستان در گفت وگو با چیالن تشریح کرد:

امین�ابراهیمی�مدیرعامل�فوالد�خوزستان�در�گفت�وگو�با�چیالن�اظهار�داشت:�چالش�محدودیت�مصرف�گاز�و�برق�به�جدی�ترین�مشکل�شرکت�های�
فوالدی�تبدیل�شده�است�و�این�چالش�،�ضررهای�زیادی�را�به�شرکت�ها�تحمل�کرده�است.�کمبود�گاز�هم�از�منظر�سوخت�نیروگاه�ها�و�تأمین�برق�

واحدهای�فوالدی�و�هم�از�نظر�ایجاد�چالش�در�تأمین�خوراک�واحدهای�احیاء�مستقیم،�به�تولید�فوالد�کشور�آسیب�وارد�می�کند.

شرکت های فـوالدی زیر تیغ تأمیــن گاز و افزایــش هزینه 
حامل های انــرژی

به�گزارش�چیالن،�امین�ابراهیمی�در�خصوص�
تأثیر�چالش�تأمین�انرژی�بر�تولید�شرکت�های�
فوالدی�گفت:�فوالد�خوزستان�به�عنوان�دومین�
تولیدکننده�بزرگ�فوالد�کشور�در�سال�جاری�
تولید��۳.۸میلیون�تن�فوالد�را�در�برنامه�داشت�
که�متأسفانه�محدودیت�های�مصرف�گاز�و�برق�
برنامه� این� تحقق� راه� سر� بر� جدی� مانعی� به�

تبدیل�شده�است.
تولید از دست رفته به دلیل محدودیت های 

انرژی
وی�افزود:�فوالد�خوزستان�در�تابستان�امسال�به�
دلیل�قطعی�برق،��۵۳۰هزار�تن�از�تولید�خود�
را�از�دست�داد.�ارزش�درآمد�فروش�این�تولید�
از�دست�رفته،��۱۲هزار�میلیارد�تومان�است�و�
اگر�بخواهیم�سود�معادل�آن�را�محاسبه�کنیم،�

چیزی�در�حدود��۴هزار�میلیارد�تومان�است.
تأثیر عمیق محدودیت های گازی

مدیرعامل�فوالد�خوزستان�خاطرنشان�ساخت:�
گاز�از�دو�منظر�برای�شرکت�های�زنجیره�فوالد،�
به�عنوان� گاز� مصرف� نخست،� دارد.� اهمیت�
سوخت�در�نیروگاه�ها�است.�کسری�گاز�و�قطعی�
کشور� برق� تولید� کاهش� باعث� نیروگاه�ها� گاز�
می�شود�و�در�زمستان�سال�گذشته،�به�همین�
دلیل�شرکت�های�فوالدی�با�محدودیت�مصرف�

برق�روبرو�شدند.
وی�ادامه�داد:�عالوه�بر�این،�گاز�خوراک�واحدهای�
به�عنوان� گاز� کمبود� و� است� مستقیم� احیاء�
خوراک�در�این�واحدها�باعث�کاهش�تولید�آهن�
اسفنجی�می�شود.�کاهش�تولید�آهن�اسفنجی�
نیز�کاهش�تولید�فوالد�در�کشور�را�درپی�خواهد�
داشت.�سال�جاری،�با�توجه�به�محدودیت�های�
اعمال�شده�در�مصرف�گاز�در�حوزه�تولید�آهن�
اسفنجی،�با�مشکالت�جدی�مواجه�خواهیم�بود.�
از�هم�اکنون�به�صورت�زودهنگام،�محدودیت��۳۰
اعالم� فوالد�خوزستان� به� گاز� درصدی�مصرف�

شده�است.
این�مدیر�فوالدی�گفت:�زمانی�گاز�یک�مزیت�
طرح�های� در� امیدوارم� بود.� کشور� در� رقابتی�
موضوع� می�گیرد،� نظر� در� دولت� که� توسعه�ای�

به�عنوان�یک�چالش�لحاظ�کند� را� تامین�گاز�
چرا�که�اکنون�گاز�دیگر�یک�مزیت�رقابتی�در�

کشور�نیست.
آثار  جبران  برای  مختلف  راه کارهای 

محدودیت گاز
کشور� جنوب� فوالدساز� بزرگ�ترین� مدیرعامل�
تأکید�کرد:�ما�در�فوالد�خوزستان�با�راه�کارهای�
محدودیت�های� تأثیر� کرده�ایم،� سعی� گوناگون�
مصرف�گاز�در�فصل�سرد�امسال�را�به�حداقل�
آهن� دپوسازی� راه�کارها� این� از� یکی� برسانیم.�
است� سرد� و� گرم� بریکت� به�صورت� اسفنجی�
از� را� آسیب� کمترین� فوالدسازی� جریان� تا�

محدودیت�های�جاری�ببرد.
فوالدی� شرکت�های� کرد:� عنوان� ابراهیمی�
گاز،� مصرف� محدودیت�های� آثار� کاهش� برای�
دارند.� کار� دستور� در� را� کوتاه�مدت� راه�کارهای�
باید� و� است� دیرپا� این�چالش،�یک�چالش� اما�
طوالنی�مدت� و� میان�مدت� راه�کارهای� آن� برای�
اندیشیده�شود�و�با�همکاری�دولت�و�شرکت�ها،�
چالش،� این� رفع� برای� موردنیاز� برنامه�های�

اجرایی�شود.
افزایش هزینه حامل های انرژی در قیمت 

تمام شده
مدیرعامل�فوالد�خوزستان�گفت:�سال�گذشته�
در� تمام�شده� قیمت� از� انرژی� حامل�های� سهم�
واحدهای�فوالدسازی��۳درصد�بود�که�با�افزایش�
قیمت�حامل�های�انرژی�در�سال�جاری�این�سهم�
به��۸درصد�رسید.�در�کنار�این،�شوک�قطعی�
باعث� برق�شرکت�های�فوالدی�در�سال�جاری�
شد�تا�سهم�حامل�های�انرژی�در�قیمت�تمام�شده�

فوالد�عماًل�به��۱۵تا��۱6درصد�برسد.
وی�بیان�داشت:�در�شرایط�پساکرونایی،�کاالهای�
در� مناسبی� شرایط� قیمتی� لحاظ� به� صنعتی�
بازارهای�بین�المللی�دارند�و�تقاضا�در�این�بخش�
اساس� بر� دولت� امیدوارم� است.� یافته� افزایش�
تا� باشد� مراقب� آینده،� سال� بودجه� المان�های�
صنعت�فوالد�به�شرایطی�همچون�صنعت�خودرو�

مبتال�نشود.�����
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اقتــصادی
نشریه انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران     ویژه نامه سمینار تخصصی چالش گاز در زنجیره فوالد 14

مدیرعامل هلدینگ صنایع و معادن غدیر در گفت وگو با چیالن تشریح کرد:

دکتر�سیدابوتراب�فاضل�مدیرعامل�هلدینگ�صنایع�و�معادن�غدیر�در�گفت�وگو�با�چیالن�اظهار�داشت:�کمبود�گاز�
ابرچالشی�برای�صنعت�فوالد�ایران�است�چراکه�بخش�احیاء�مستقیم�و�فوالدسازی�همه�در�یک�زنجیره�قرار�دارند�و�
قطعی�گاز�واحدهای�احیاء�مستقیم،�به�تعطیلی�واحدهای�ذوب�منجر�خواهد�شد�و�کار�نکردن�هر�یک�از�این�حلقه�ها�

موجب�اختالل�در�بازار�و�کل�زنجیره�تولید�می�شود.

دومینوی خسارات »عدم تأمین گاز« به زنجیره فوالد

داشت:� بیان� فاضل� دکتر� چیالن،� گزارش� به�
انرژی� بر� مبتنی� ایران� فوالد� صنعت� توسعه�
ارزان�بوده�است�و�حامل�انرژی�اصلی�در�توسعه�
پایه� است.� بوده� گاز� بیشتر� کشور،� صنعتی�
صنعت�فوالد�ایران،�ذوب�آهن�اصفهان�است�که�
تولید�آن�به�روش�کوره�است�اما�در�ادامه،�توسعه�
صنعت�فوالد�مبتنی�بر�کوره�های�قوس�الکتریکی�
بوده�که�پایه�آن�ذخایر�گازی�فراوان�در�کشور�و�
گاز�ارزان�برای�تولید�برق�و�همین�طور�خوراک�

واحدهای�احیاء�مستقیم�بوده�است.

در  ایران  جهانی  جایگاه  معنادار  رابطه 
تولید آهن اسفنجی با تأمین گاز

غدیر� معادن� و� صنایع� هلدینگ� مدیرعامل�
رقابتی� مزیت� به�خاطر� ما� خاطرنشان�ساخت:�
آهن� تولید� افزایش� سمت� به� کشور،� در� گاز�
اسفنجی�حرکت�کردیم�و�به�دومین�تولیدکننده�
بزرگ�آهن�اسفنجی�در�دنیا�پس�از�هند�تبدیل�
شدیم�و�در�زمان�هایی�در�جایگاه�اول�تولید�آهن�

اسفنجی�جهان�نیز�قرار�گرفته�ایم.

کشور� در� گاز� پایدار� تأمین� داد:� ادامه� وی�
این� و� شده� تبدیل� چالش� یک� به� هم�اکنون�
چالش�باید�با�مدیریت�صحیح�رفع�شود.�ایران�
در�جهان� فوالد� بزرگ� تولیدکننده� دهمین� به�
دسترسی� نیز� امر� این� دلیل� و� شده� تبدیل�

مناسب�به�انرژی�بوده�است.

زنجیره  پایداری  اصلی  ارکان  از  یکی  گاز 
فوالد 

فاضل�در�ادامه�بیان�داشت:�گاز�در�کیک�هزینه�
منبع� این� و� دارد� سهم� فوالدی� شرکت�های�
در� فوالد� زنجیره� اصلی� ارکان� از� یکی� انرژی،�
کشور�است.�همین�طور�که�آب،�برق،�مواد�اولیه،�
فروآلیاژها�و�الکترود�از�ارکان�زنجیره�فوالد�در�
کشور�هستند،�گاز�هم�نقشی�اساسی�در�صنعت�
فوالد�دارد�و�حتماً�باید�گاز�صنایع�فوالد�با�قیمت�

رقابتی�تأمین�شود.

غدیر� معادن� و� صنایع� هلدینگ� مدیرعامل�
مسئله� یک� گاز� پایدار� تأمین� کرد:� تصریح�

حاکمیتی�است.�دولت�مجوزهای�بسیاری�برای�
و� فوالد�صادر�کرده� زنجیره� واحدهای�مختلف�
یک�صنعت�بزرگ�با�ارزش�افزوده�باال�در�کشور�
برای�حفظ� اساس،� این� بر� است.� گرفته� شکل�
پایداری�و�توسعه�صنعت�فوالد،�دولت�باید�گاز�

این�صنعت�را�تأمین�کند.
مشارکت شرکت های معدنی و فوالدی در 

تأمین گاز

که� این� با� همزمان� کرد:� عنوان� فاضل� دکتر�
دولت�وظایف�حاکمیتی�خود�را�در�قبال�تأمین�
می�دهد،� انجام� فوالد� زنجیره� واحدهای� گاز�
شرکت�های�فوالدی�نیز�می�توانند�کنسرسیومی�
سرمایه�گذاری� گاز� زمینه� در� و� دهند� تشکیل�
واردات� در� می�تواند� کنسرسیوم� این� کنند.�
با� این�که� یا� کند� سرمایه�گذاری� خارج� از� گاز�
سرمایه�گذاری�در�داخل،�تولید�گاز�کشور�را�باال�

ببرد.

وی�افزود:�چالش�گاز�یک�چالش�طوالنی�مدت�
باید�این� با�راه�کارهای�صحیح�و�علمی� است�و�
چالش�را�رفع�ساخت.�شرکت�ها�و�دولت�ها�باید�
تالش� چـــالش� این� رفع� برای� هم� کنار� در�
فوالد� تولیدکنندگان� انجمــن� بنابراین،� کنند.�
ایران�می�تواند�در�این�مســـیر�نقش�مهمــی�

داشته�باشد.
دو مشکل عمده ناشی از کمبود گاز برای 

صنایع معدنی و فوالدی
در� غدیر� معادن� و� صنایع� هلدینگ� مدیرعامل�
بزرگی� بسیار� چالش� گاز،� چالش� گفت:� پایان�
هم� بی�گازی� چراکه� است� فوالد� صنعت� برای�
با� است.� برق� نبود� هم� و� گاز� نبود� به�معنای�
کسری�گاز،�تولید�برق�در�نیروگاه�ها�نیز�کاهش�
دشوار� نیز� صنایع� برق� تأمین� و� یافت� خواهد�
خواهد�شد.�از�طرف�دیگر،�قطعی�گاز�واحدهای�
احیاء�مستقیم،�به�تعطیلی�واحدهای�ذوب�منجر�
و� مستقیم� احیاء� بخش� که� چرا� شد� خواهد�
و� دارند� قرار� زنجیره� یک� در� همه� فوالدسازی�
کار�نکردن�هر�یک�از�این�حلقه�ها،�دیگــری�را�با�

مشکل�مواجه�می�کند.�

گفـــت و گـــــو
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محمدی در گفت وگو با چیالن تشریح کرد:

مهندس�علی�محمدی�مدیرعامل�شرکت�آهن�و�فوالد�ارفع�در�گفت�وگو�با�چیالن�اظهار�داشت:�با�توجه�به�اهمیت�گاز�در�تولید�آهن�اسفنجی�و�
اینکه�رشد�صنعت�فوالد�کشور�مبتنی�بر�تولید�آهن�اسفنجی�بوده�است،�چالش�کمبود�گاز�تأثیر�منفی�شدیدی�بر�صنعت�فوالد�ایران�خواهد�داشت.�

تبعات چالش گاز از کاهش تولید تا عدم تعادل بازار فوالد

اظهار� ارفع� فوالد� و� آهن� شرکت� مدیرعامل�
در� فراوان� گاز� منابع� وجود� به�دلیل� داشت:�
نسبی،� مزیت� این� از� برخورداری� و� کشور�
های� دهه� در� کشور� فوالد� صنعت� حرکت�
گذشته�به�سمت�استفاده�از�آهن�اسفنجی�به�
عنوان�خوراک�اصلی�تولید�فوالد�رفته�است�
که�جایگاه�ایران�به�عنوان�دومین�تولید�کننده�
آهن�اسفنجی�جهان�موید�این�سیاست�است.

آهن� تن� میلیون� �۱۰۴ حدود� از� افزود:� وی�
تولید�شده�در�سال�۲۰۲۰،�کشور� اسفنجی�
آهن� تولید� از��۵۰درصد� بیش� ایران� و� هند�
دادند.� اختصاص� خود� به� را� جهان� اسفنجی�
این�سیاست�باعث�افزایش�تاثیرپذیری�صنایع�
است.� شده� گاز� محدودیت�های� از� فوالد�
محمدی�اضافه�کرد:�چالش�های�فراوان�دیگری�
در�صنعت�فوالد�همیشه�مورد�بحث�بوده�اند�
متاسفانه� ولی� نمی�گنجد� مجال� این� در� که�

برق� شامل� که� انرژی� کمبود�
چالش�های� به� است،� گاز� و�
سال� در� صنعت� این� اصلی�
است.� شده� اضافه� جاری�

برای  گاز  چالش  تبعات 
صنعت فوالد

و� آهن� شرکت� مدیرعامل�
فوالد�ارفع�خاطرنشان�ساخت:�
با�توجه�به�مطالب�عنوان�شده�
آهن� تولید� در� گاز� اهمیت� و�
اثرات� گاز� کمبود� اسفنجی،�
مادر� بر�صنعت� زیادی� منفی�

فوالد�خواهد�داشت.

منظر� دو� از� گفت:� محمدی�
چالش�کمبود�گاز�باعث�کاهش�
تولید�و�آسیب�به�صنعت�فوالد�
خواهد�شد؛�اول�اینکه�کمبود�
گاز�می�تواند�منجر�به�کاهش�
تولید�آهن�اسفنجی�به�عنوان�

بخشی�که�بیشترین�مصرف�گاز�را�در�صنعت�
دوم� و� اختصاص�می�دهد�شود� به�خود� فوالد�
برق� تولید� در� گاز� سهم� به� توجه� با� اینکه�
کشور�که�باالی��۹۰درصد�است،�کمبود�گاز�
در�نهایت�منجر�به�کمبود�تولید�برق�می�شود�
که�در�این�میان�باز�هم�صنعت�فوالد�مانند�

تابستان�سال�جاری�متضرر�خواهد�شد.

بر� عالوه� تولید� کاهش� این� داد:� ادامه� وی�
به� جبران�ناپذیر� و� سنگین� زیان� تحمیل�
بازار� بر� نامطلوبی� تبعات� فوالدی،� واحد�های�

سرمایه�و�تعادل�بازار�فوالد�خواهد�گذاشت.

راهکارهای چالش تامین گاز

عنوان� ارفع� فوالد� و� آهن� مدیرعامل�شرکت�
با�ذخیره�سازی�مناسب� کرد:�صنایع�فوالدی�
آهن�اسفنجی�و�افزایش�سهم�قراضه�در�شارژ�
خود�به�شرط�عدم�قطع�برق�می�توانند�مقداری�
جبران� را� گاز� کمبود� منفی� اثرات� از�
که� است� این� واقعیت� ولی� کنند،�
تامین� شاید�صنایع�در�بخش�
احداث� با� بتوانند� برق� پایدار�
)به� بردارند� قدمی� نیروگاه�ها�
گاز� تامین� از� اطمینان� شرط�
مورد�نیاز�آن(�ولی�در�خصوص�
تامین�گاز�و�سرمایه�گذاری�در�
این�بخش�با�قطعیت�نمی�توان�

سخن�گفت.

محمدی�در�پایان�بیان�داشت:�
این�دولت�و�مسئولین�هستند�
طرح�های� اجرای� باید� که�
در� را� گازی� میادین� توسعه�
اولویت�قرار�دهند�و�همچنین�
و� فرهنگ�سازی� به� نسبت�
مدیریت�مصرف�و�بهینه�سازی�
اقدام� غیرمولد� بخش�های� در�

نمایند.

صنایع فوالدی 
با ذخیره سازی 
مناسب آهن 

اسفنجی و افزایش 
سهم قراضه در 

شارژ خود به شرط 
عدم قطع برق 

می توانند مقداری 
از اثرات منفی 

کمبود گاز را جبران 
کنند

گفـــت و گـــــو
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عضو هیئت مدیره انجمن فوالد درگفت وگو با چیالن،
 اضافه کردن ذخایر نفت و گاز در ذیل اصل 44 قانون اساسی را پیشنهاد داد:

بهادر�احرامیان،�عضو�هیئت�مدیره�انجمن�تولیدکنندگان�فوالد�ایران�در�گفت�وگو�با�چیالن�اظهار�داشت:�دولت�می�تواند�برای�ورود�شرکت�های�
بخش�خصوصی�به�حوزه�استخراج�و�تولید�گاز�از�قانون�معادن�استفاده�کند؛�بدین�ترتیب�که�مخازن�گازی�را�در�اختیار�بخش�خصوصی�قرار�دهد�و�
در�عوض�بهره�مالکانه�و�حقوق�دولتی�دریافت�کند.�در�صورت�ایجاد�فضایی�مناسب�مانند�بخش�معدن،�امکان�تکرار�حرکت�توسعه�ای�موفقی�که�در�

بخش�سنگ�آهن،�مس�و�غیره�توسط�بخش�خصوصی�صورت�گرفت،�به�راحتی�در�بخش�گاز�کشور�نیز�وجود�خواهد�داشت.

رفع چالش گاز با واگذاری مخازن گازی به بخش خصوصی

به�گزارش�چیالن،�بهادر�احرامیان�گفت:�تشدید�
غیرمنتظره�محدودیت�های�برق�و�گاز�در�سال�
جاری،�مدیران�زنجیره�فوالد�کشور�را�با�چالشی�
غیرمعمول�در�مقایسه�با�تمامی�چالش�های�قبلی�
که�تا�کنون�پشت�سر�گذاشته�اند،�مواجه�کرده�
است.�کارخانجات�کشور�در�سال�جاری�به�طور�
متوسط�نزدیک�به��۸۰روز�با�نوعی�از�محدودیت�
گاز� محدودیت� مورد� در� و� بوده�اند� مواجه� برق�
این� می�رسد� نظر� به� سرما� فصل� در� طبیعی�

محدودیت�ها�از�بخش�برق�شدیدتر�باشد.
25 درصد ظرفیت تولید ساالنه فوالد با 

چالش گاز و برق اتالف می شود
تولیدکنندگان� انجمن� مدیره� هیئت� عضو�
برآوردی� در� ساخت:� خاطرنشان� ایران� فوالد�
چاره�اندیشی� عدم� صورت� در� و� محافظه�کارانه�
توسط�ذینفعان،�جمع�محدودیت�های�گاز�و�برق،�
�۴الی��۵ماه�از�کل�سال�که�معادل��۲۵درصد�
ظرفیت�تولید�ساالنه�است�را�اتالف�خواهد�کرد�
و�ارزش�افزوده�ای�که�حداقل�معادل��۱۰میلیارد�

دالر�در�سال�است�را�از�بین�خواهد�برد.
سرنخ افزایش مصرف گاز و برق کجاست؟

احرامیان�عنوان�کرد:�تحلیل�روند�مصرف�گاز�و�
برق�حاکی�از�آن�است�که�شیب�افزایش�مصرف�
در��۳سال�گذشته�تنها�در�بخش�خانگی�و�آن�
و� است� بوده� افزایشی� بسیار� بار� اوج� زمان� هم�
تقریبا�برای�هر�دوی�این�حامل�ها�نزدیک�به��۴۰

درصد�بوده�است.�
از� اینکه�کشورمان� نکته�دیگر� اضافه�کرد:� وی�
اضافه�شدن� واحد�مسکونی�جدید،� تعداد� نظر�
برقی� برودتی� یا� و� گاز�سوز� حرارتی� تجهیزات�
از�سال��۹۷شاهد�هیچ�تغییر�ملموس�افزایشی�
نبوده�است.�بنابراین�سرنخ�این�افزایش�مصرف�
را�تنها�در�تغییر�الگوی�واحدهای�خانگی�در��۳
سال�گذشته�به�سمت�اتالف�و�مصرف�غیربهینه�
تورم� دلیل� به� شاید� که� پدیده�ای� یافت.� باید�
به� تمایل�دولت� و�عدم� شدید��۳سال�گذشته�
تعدیل�قیمت�این�حامل�ها�به�دلیل�جلوگیری�از�
فشار�مضاعف�بر�مردم�و�»کم�ارزش�شدن«�این�

حامل�های�انرژی�بتوان�تحلیل�کرد.�

احرامیان�بیان�داشت:�اگر�تجربه�دوره�هدفمندی�
دهه� چند� انرژی� قیمت�های� تعدیل� و� یارانه�ها�
صورت� در� دهیم� قرار� عمل� مالک� را� گذشته�
الگوی� اینکه� امکان� آینده،� تعدیل�قیمت�ها�در�
و� گردد� تنظیم� قیمت�ها� تغییر� مطابق� مصرف�
باال�خواهد� بسیار� برطرف�شود� کسری�موجود�
بود�وگرنه�در�این�شرایط،�هرگونه�سرمایه�گذاری�
گاز� یا� برق� بخش� در� ظرفیت� افزایش� جهت�
کاربردی��۲ماهه�در�طول�سال�خواهد�داشت�و�
مابقی�سال�به�توجه�به�اضافه�ظرفیت�موجود�در�

این�بخش�ها�راکد�خواهد�بود.
تجربه جهانی سرمایه گذاری بخش 

خصوصی در تولید گاز را مالک عمل قرار 
دهیم

عضو�هیئت�مدیره�انجمن�فوالد�گفت:�در�حال�
حاضر�در�بیش�از��۱۰۰کشور�دنیا�استخراج�گاز�
طبیعی�و�اکثرا�توسط�بخش�خصوصی�کوچک�تا�
بزرگ�صورت�می�گیرد�در�حالی�که�در�استخراج�نفت�
کمتر�از��۳۰کشور�دنیا�حضور�دارند.�طبق�تجربه�به�
دست�آمده�در�جهان�در�صنعت�گاز�طبیعی�امکان�
حضور�بالقوه�اقتصادی�بخش�خصوصی�مخصوصا�
است.� میسر� راحتی� به� ایران� مانند� کشوری� در�
تصمیم� صورت� در� کرد:� تصریح� احرامیان�
صنایع� تقاضای� کردن� جدا� به� حاکمیت�
پتروشیمی،�فوالد�و�سیمان�از�سبد�مصرف�گاز�
مانند� مناسب� فضایی� ایجاد� در�صورت� کشور،�
توسعه�ای� حرکت� تکرار� امکان� معدن� بخش�
موفقی�که�در�بخش�سنگ�آهن،�مس�و�غیره�
توسط�بخش�خصوصی�صورت�گرفت�به�راحتی�

در�بخش�گاز�کشور�ممکن�می�باشد.��
وجود� با� ایران� ما� کشور� گفت:� پایان� در� وی�
مکعب� متر� تریلیون� �۳۴ �- گاز� عظیم� ذخایر�
ذخایر�اثبات�شده-�که�در�صدها�میدان�بزرگ�
امکان� راحتی� به� می�باشند� پراکنده� کوچک� و�
ایجاد�فضای�حضور�بخش�خصوصی�و�شرایطی�
بسیار�مناسب�در�توسعه�معادن�هیدروکربوری�را�
داراست.�تجدیدنظر�مجدد�و�تکمیل�فرآیند�اصل�
�۴۴در�اضافه�کردن�ذخایر�نفت�و�گاز�می�تواند�

راهگشای�کشور�در�این�شرایط�باشد.��

گفـــت و گـــــو
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عضو هیئت مدیره انجمن فوالد در گفت وگو با چیالن بیان داشت:

این�سوال�که�چرا�همیشه� با�طرح� ایرانیان،� و�فوالد�غدیر� و�مدیرعامل�شرکت�آهن� انجمن�فوالد� اسداهلل�فرشاد�عضو�هیئت�مدیره� مهندس�
تولیدکنندگان�آهن�و�فوالد�باید�بار�محدودیت��برق�و�گاز�را�به�دوش�بکشند؟�به�خبرنگار�چیالن�گفت:�سهم�کل�زنجیره�فوالد�از�مصرف�گاز�کشور�
حدود��۷درصد�است.�درخواستی�که�از�مسئولین�وزارت�نفت�و�صمت�داریم�این�است�که�در�اعمال�محدودیت�های�مصرف�گاز،�انصاف�و�عدالت�
رعایت�شود�و�بار�محدودیت�ها�بر�دوش�یک�صنعت�خاص�نباشد.�اعمال�محدودیت�ها�باید�به�صورت�برنامه�ریزی�شده�و�هدفمند�باشد�تا�در�شرایط�

اضطراری�کمبود�گاز،�کمترین�آسیب�به�صنایع�و�اقتصاد�کشور�وارد�شود.

بار محدودیت مصرف برق و گاز بر دوش تولیدکنندگان 
آهن و فوالد

به�گزارش�چیالن،�مهندس�فرشاد�عنوان�کرد:�
منطقه�ای� گاز� شرکت�های� امسال� متأسفانه�
محدودیت�های�مصرف�گاز�را�به�صورت�زودرس�
به�واحدهای�تولیدی�زنجیره�فوالد�ابالغ�کردند.�
محدودیت�های�مصرف�گاز�برای�برخی�واحدها�
داشتن� نگه� گرم� کفاف� که� است� میزانی� به�
کوره�ها�و�ریفرمر�را�نمی�دهد�و�به�معنای�توقف�

تولید�است.
هرگونه  اعمال  در  برنامه ریزی  ضرورت 

محدودیت
در� ما� ساخت:� خاطرنشان� فرشاد� مهندس�
مذاکرات�خود�با�مسئوالن�وزارت�نفت�و�وزارت�
صمت�تأکید�داشته�ایم�که�اگر�به�هر�دلیلی�قرار�
است�محدودیت�مصرف�گاز�به�صنعت�آهن�و�
فوالد�تحمیل�شود،�تولیدکنندگان�زنجیره�فوالد�
اوالً�در�این�باره�باید�توجیه�شوند�و�ثانیاً�اعمال�
برنامه�ریزی�شده� به�صورت� باید� محدودیت�ها�
از� یک�باره� و� ناگهانی� به�صورت� نباید� باشد.�
شرکت�ها�درخواست�شود�تا�مصرف�گاز�خود�را�

شدیداً�کاهش�دهند.
عدالت در اعمال محدودیت ها

عضو�هیئت�مدیره�انجمن�تولیدکنندگان�فوالد�
تأکید�کرد:�در�اعمال�هرگونه�محدودیت�مصرف�
گاز،�باید�رعایت�انصاف�و�عدالت�شود�و�بار�این�
محدودیت�نباید�تنها�روی�دوش�صنعت�آهن�و�
فوالد�کشور�باشد.�در�تابستان�امسال،�محدودیت�
�۵۵۰۰مگاواتی�مصرف�برق�تنها�به�صنعت�فوالد�
تحمیل�شد�و�این�رویه�نادرست�نباید�در�پاییز�و�
زمستان�امسال�و�در�رابطه�با�مصرف�گاز�طبیعی�

هم�تکرار�شود.
وی�ادامه�داد:�اگر�به�هر�دلیلی�اعمال�محدودیت�
در�مصرف�گاز�ضرورت�دارد،�این�محدودیت�باید�
دیماند�مصرفی� اساس� بر� و� منصفانه� به�صورت�
صنایع�اعمال�شود�و�بار�محدودیت�ها�به�صورت�
متوازن�و�حساب�شده�در�بین�صنایع�توزیع�شود�تا�
یک�صنعت�خاص�مورد�آسیب�جدی�واقع�نشود.
فرشاد�افزود:�مهندس�فرشاد�عنوان�کرد:�نباید�
از� کوتاه�تر� دیواری� که� شود� ایجاد� تصور� این�

صنایع�آهن�و�فوالد�وجود�ندارد�و�هر�محدودیتی�
که�می�خواهد�اعمال�شود،�مسئوالن�وزارت�نفت�
آهن� تولیدکنندگان� سراغ� به� سریعاً� نیرو� یا�
به� که� می�خواهند� آن�ها� از� و� می�روند� فوالد� و�
تنهایی�بار�تمام�محدودیت�ها�را�به�دوش�بکشند.

سهم صنعت فوالد از مصرف گاز کشور
فرشاد�اظهار�داشت:�برآورد�انجمن�فوالد�بر�این�
است�که�اگر��۳۲میلیون�تن�آهن�اسفنجی�در�
واحدهای� گاز� مصرفی� پیک� شود،� تولید� سال�
مترمکعب� میلیون� �۲۹ حدود� مستقیم� احیاء�
در�روز�است.��در�بخش�گندله�سازی�تقریبا�یک�
پنجم�این�مقدار�و�در�بخش�نورد�و�فوالدسازی�
گاز� مصرف� گندله�سازی� معادل� تقریبا� هم� ها�
فوالد� زنجیره� بنابراین�کل�مصرف� دارد.� وجود�
حدود��۴۵میلیون�مترمکعب�در�روز�می�رسد�که�

معادل��۷درصد�مصرف�گاز�کشور�است.
کشور� در� گاز� مصرف� ترکیب� کرد:� اضافه� وی�
به�گونه�ای�است�که�حدود��۱۱درصد�خوراک�
پتروشیمی،��۴۱ درصد�سوخت� پتروشیمی،��۹
�۲ صنعت،� درصد� �۲۵ خانگی،� مصارف� درصد�
درصد� �6 تجاری،� درصد� �۴ کشاورزی،� درصد�
را� فوالد� زنجیره� کل� درصد� �۷ و� نقل� و� حمل�

در�برمی�گیرد.
به  کمک  برای  خصوصی  بخش  آمادگی 

دولت در حوزه گاز
مصرف� پیشنهاد� خصوص� در� فرشاد� مهندس�
گفت:� فوالد� صنعت� در� جایگزین� سوخت�
نیست� جالبی� پیشنهاد� جایگزین� سوخت�های�
چرا�که�اکثر�کارخانه�های�احیاء�مستقیم،�قابلیت�
مصرف�سوخت�دوگانه�ندارند�و�اگر�هم�داشته�
وجود� محدودیت�هایی� آن� مصرف� در� باشند،�

دارد.
عضو�هیئت�مدیره�انجمن�فوالد�گفت:�می�توان�
برنامه�ریزی� نحوی� به� گاز� کمبود� جبران� برای�
کرد�که�بخش�خصوصی�را�وارد�عرصه�کرد�تا�
این�بخش�بتواند�با�کمک�به�دولت�در�خرید�گاز�
از�کشور�ترکمنستان،�کمبود�گاز�صنایع�شمال�

شرق�کشور�را�جبران�کند.

گفـــت و گـــــو
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مدیرعامل فوالد سنگان در گفت وگو با چیالن پیشنهاد داد:

چالش� داشت:� اظهار� چیالن� با� گفت�وگو� در� سنگان� فوالد� معدنی� صنایع� شرکت� مدیرعامل� امرایی� علی� دکتر�
محدودیت�مصرف�گاز،�یک�چالش�اساسی�برای�شرکت�های�زنجیره�فوالد�است�و�یکی�از�راه�کارها�برای�رفع�این�

چالش،�سرمایه�گذاری�شرکت�های�فوالدی��در�احداث�پاالیشگاه�های�گازی�است.

سرمایه گذاری شرکت های فوالدی در احداث
پاالیشگاه های گازی

تشریح� در� امرایی� علی� چیالن،� گزارش� به�
محدودیت�های� علی�رغم� شرکت� این� فعالیت�
فوالد� گفت:� امسال� تابستان� در� برق� مصرف�
سنگان�در�هشت�ماهه�نخست�امسال،�بیش�از�
کل�سال�۹۹،�گندله�تولید�کرد�و�این�عملکرد�
در�شرایطی�محقق�شد�که�ما�در�تابستان�امسال�
�۲۷روز�قطعی�کامل�برق�و��۴۰روز�محدودیت�

مصرف�برق�داشتیم.

وی�خاطرنشان�کرد:�رسالت�فوالد�سنگان�تأمین�
مواد�اولیه�مورد�نیاز�فوالد�مبارکه�است�و�نظر�
به�جایگاه�فوالد�مبارکه�در�زنجیره�تولید�فوالد�
از� گسترده�ای� طیف� نیازهای� تأمین� و� کشور�
صنایع،�فوالد�سنگان�نقش�مهمی�ایفاء�می�کند.�
ما�در�هشت�ماهه�نخست�امسال�رکورد�تولید�
روزانه�را�با�تولید�بیش�از��۲۷هزار�گندله�و�رکورد�
تولید�ماهانه�را�با�تولید�بیش�از��۴۷۰هزار�تن�
محقق�ساختیم.�به�گفته�وی،�در�مجموع��۸ماهه�
تولید� به� موفق� سنگان� فوالد� امسال،� نخست�
بیش�از��۳میلیون�و��۳۰۰هزار�تن�گندله�شد�
که�بیش�از�رقم�تولیدی�در�کل�سال��۹۹است.

ضرورت رفع بحران انرژی برای رشد تولید

فوالد� کرد:� تصریح� سنگان� فوالد� مدیرعامل�
در� اسمی� ظرفیت� از� باالتر� درصد� سنگان��۱۰
حال�تولید�است�و�در�صورتی�که�امسال�چالش�
تأمین�گاز�ضربه�بزرگی�به�این�شرکت�وارد�نکند،�
بیش�از��۵میلیون�تن�گندله�تولید�خواهیم�کرد.

وی�افزود:�چالش�تأمین�گاز�یک�چالش�اساسی�
این� و� است� فوالد� زنجیره� شرکت�های� برای�
چالش،�تداوم�و�رشد�تولید�فوالد�و�توسعه�این�

صنعت�را�با�مانع�مواجه�ساخته�است.

برخی� و� فوالد� زنجیره� حالی� در� گفت:� امرایی�
صنایع�دیگر�مشمول�محدودیت�های�مصرف�گاز�
شده�اند�که�در�مجموع،�مصرف�گاز�صنایع�در�
کشور،�سهم�باالیی�از�کل�مصرف�گاز�در�کشور�

ندارد.

مشارکت شرکت ها در تأمین گاز

مدیرعامل�شرکت�صنایع�معدنی�فوالد�سنگان�

بیان�داشت:�فوالدسازان�و�شرکت�های�معنی�برای�
رفع�چالش�برق،�احداث�نیروگاه�را�آغاز�کرده�اند.�
به�همین�ترتیب،�شرکت�های�فوالدی�می�توانند�
سرمایه�گذاری� گازی� پاالیشگاه�های� احداث� در�
برطرف� گاز� کمبود� بزرگ� چالش� تا� کنند�
همکاری� می�تواند� دولت� زمینه� این� در� شود.�
باشد. داشته� فوالدی� شرکت�های� با� را� الزم�

ابعاد مهم چالش گاز برای صنعت فوالد

دکتر�امرایی�با�اشاره�به�پیچیدگی�روند�تولید�در�
زنجیره�فوالد�گفت:�تولید�در�صنعت�گاز�با��۲۰تا�
�۳۰درصد�دیماند�گاز�مصرفی�امکان�پذیر�نیست�
و�حتی�اگر�»ریت�تولید«�را�پایین�بیاوریم،�باز�با�
این�میزان�مصرف�گاز،�نمی�توان�کوره�ها�را�گرم�

نگه�داشت.

وی�ادامه�داد:�از�طرف�دیگر،�گرم�کردن�کوره�ها�
و� می�برد� زمان� ساعت� �۴۸ بعضاً� و� ساعت� �۲۴
امکان�خاموش�و�روشن�کردن�کوره�ها�در�دفعات�
متعدد�و�در�بازه�های�زمانی�نزدیک�به�هم�وجود�
ندارد.�نمی�توان�به�عنوان�مثال��۲یا��۳روز�گاز�
شرکت�های�زنجیره�فوالد�را�قطع�کرد�و�سپس�
به�آن�ها�گفت�که�برای��۱یا��۲روز�می�توانند�با�
�۳۰تا��۴۰درصد�دیماند�گاز�مصرفی�کار�کنند.�
گاز�در�صنعت�فوالد�مثل�بخش�خانگی�نیست�
که�بتوان�به�عنوان�مثال،�به�راحتی�شعله�بخاری�
به� محدودیت�ها� اعمال� در� کرد.� زیاد� و� کم� را�
تا� کرد� توجه� نکات� این� به� باید� بخش�صنعت�

تولید�کشور�آسیب�نبیند.

تأمین� کرد:� تصریح� سنگان� فوالد� مدیرعامل�
پایدار�گاز�و�برق�در�حال�حاضر�به�یک�چالش�
با� و� شده� تبدیل� فوالد� صنعت� در� اساسی�
راه�کارهای�مختلف�و�عملیاتی�باید�این�چالش�
را�رفع�کرد.�ما�برای�رفع�چالش�برق�به�دنبال�
تکمیل�نیروگاه�های�نیمه�تمام�در�استان�خراسان�
هستیم�و�برای�رفع�چالش�برق�نیز�شرکت�های�
نفت� وزارت� همکاری� با� می�توانند� فوالدی�
سرمایه�گذاری�الزم�را�انجام�دهند�تا�این�چالش�
اساسی�که�مانع�بزرگی�بر�سر�راه�تولید�فوالد�در�

کشور�است،�رفع�شود.��

گفـــت و گـــــو
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مدیر انرژی و سیاالت فوالد مبارکه:گفـــت و گـــــو

از� می�توان� انرژی� محدودیت� چالش� برون�رفت� برای� داشت:� اظهار� اصفهان� مبارکه� فوالد� سیاالت� و� انرژی� مدیر�
روش�هایی�مانند�سرمایه�گذاری�داخلی�و�ذخیره�گاز�مایع�بهره�جست.�

برون رفت از چالش محدودیت گاز با سرمایه گذاری
بخش خصوصی

برگزاری� به� اشاره� با� طباطبائیان� امیر� سید�
زنجیره� در� گاز� »چالش� تخصصی� سمینار�
کرد:� اظهار� دی�ماه� �۵ تاریخ� در� فوالد«�
فصل� در� گاز� ویژه� به� انرژی� محدودیت�های�
صنایع� مهم� چالش�های� از� یکی� زمستان�
سیمان� و� پتروشیمی� فوالد،� از� اعم� انرژی�بر�

است.

»مصرف� نخست� اولویت� اینکه� بیان� با� وی�
انرژی«�در�بخش�خانگی�است،�گفت:�ضرورت�
بهینه�سازی�مصرف�انرژی�باید�ما�را�به�سمتی�
فائق� انرژی� محدودیت� بر� بتوانیم� که� ببرد�
انرژی� حامل�های� محدودیت� که� چرا� شویم�
وارد� تولــید� بخش� به� سنگینــی� تبعات�

می�کند.

راهکارهای برون رفت از چالش گاز

طباطبائیان�با�اشاره�به�اینکه�برای�نخستین�بار�
محدودیت�تامین�برق�را�در�کنار�محدودیت�
تجربه�کردیم،� گاز�در�زمستان�سال�گذشته�
نفت،� وزارت� که� است� نیاز� کرد:� خاطرنشان�
زمینه�سرمایه�گذاری�بخش�خصوصی�داخلی�
طرح�های� اندازی� راه� در� مشارکت� برای� را�

زودبازده�و�بلندمدت�هموار�کند.�

وی�با�تاکید�بر�تامین�گاز�پایدار�صنایع،�تصریح�
کرد:�با�توجه�به�منابع�غنی�گاز�در�کشور�باید�
برای� بگیریم،� بهره� پیک�سایی� روش�های� از�
نمونه�می�توان�به�راهکار�ذخیره�سازی�گاز�در�
مخازن�نفت�و�مخازن�طبیعی�در�عمق�زمین�

اشاره�کرد.

از� رفت� برون� برای� دیگر� راهکار� گفت:� وی�
چالش�گاز�را�می�توان�در�سرمایه�گذاری�در�
بخش��LNGجستجو�کرد.�تجارت��LNGدر�دنیا�
به�بیش�از��۳۷۰میلیون�تن�در�سال�رسیده�
است�در�حالی�که�ایران�در�این�بازار�زود�بازده�

هیچ�سهمی�ندارد.�در�این�روش،�گاز�در�طول�
سال�سرد�سازی،�ذخیره�و�صادر�می�شود�و�در�
�LNGزمان�پیک�مصرف�شبکه�با�وارد�کردن�
و�تزریق�به�شبکه�از�محدودیت�تا�حد�زیادی�
جلوگیری�می�شود.�به�گفته�وی،�این�روش�
در�بسیاری�از�کشورهای�دنیا�که�دسترسی�به�
منابع�طبیعی�ندارند�یا�سرمای�طوالنی�مدتی�

دارند�در�حال�اجرا�است.��

صنایع  برای  گاز  نرخ  افزایش  تبعات 
فوالدی در بودجه 1401

مدیر�انرژی�و�سیاالت�فوالد�مبارکه�با�تاکید�
بر�بهینه�سازی�انرژی�گاز�در��بخش�خانگی،�
صنعتی�و�نیروگاهی�با�بهره�گیری�از�تکنولوژی�
روز�دنیا،�بیان�کرد:�متاسفانه�در�بودجه��۱۴۰۱
فوالدی� صنایع� برای� طبیعی� گاز� نرخ� بحث�
به�قیمت�جهانی�به�میان�آمده�است�که�این�
اقدام�در�صورت�عملیاتی�شدن�ضربه�مهلکی�
از� استفاده� که� چرا� می�زند� فوالد� صنعت� به�
این�روش�تولید�فوالد�در�کشور�)احیاء�آهن�
با�گاز�طبیعی(�بر�اساس�دسترسی�کشور�به�
منابع�سرشار�گاز�طبیعی�تعریف�شده�است�و�
هدف�فوالد�پاک�را�دنبال�می�کند.�این�روش�و�
مزیت�دسترسی�به�گاز�موجب�توسعه�سریع�تر�
کشور�به�مزیت�رقابتی�فوالد�ایران�در�سطح�
جهان�و�با�قیمـــتی�کمتر�نســبت�به�نـــرخ�

جــهانی�می�باشد.�

طباطبائیان�در�پایان�خاطرنشان�کرد:�چنانچه�
نرخ�گاز�صنایع�فوالدی�به�قیمت�جهانی�برسد�
صنایع� محصوالت� قیمت� افزایش� بر� عالوه�
گاز� براساس� آنها� انرژی� مبنای� که� فوالدی�
تولیدی� قیمت�محصوالت� افزایش� اثر� است،�
در�محصوالت�نهایی�سایر�صنایع�پایین�دستی�
مثل�خودرو،�لوازم�خانگی،�محصوالت�طویل�

فوالدی�و...�نیز�نمودار�می�شود.�
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مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در رئیس هیئت مدیره فوالد امیرکبیر کاشان در گفت وگو با چیالن تأکید کرد:
گفت وگو با چیالن:

عزیز�قنواتی�رئیس�هیئت�مدیره�فوالد�امیرکبیر�کاشان�در�گفت�وگو�با�چیالن�اظهار�
داشت:�به�دست�آوردن�بازار�مستمر�و�واقعی�صادراتی،�کار�بسیار�دشواری�است�که�
شرکت�های�فوالدی�به�خوبی�این�کار�را�انجام�داده�اند.�در�حال�حاضر،�چالش�تأمین�
انرژی�و�موضوع�محدودیت�مصرف�گاز�به�مشکل�اصلی�صنعت�فوالد�تبدیل�شده�و�
حتی�ممکن�است�شرکت�های�فوالدی�به�دلیل�کاهش�تولید،�بازارهای�صادراتی�را�

که�به�دشواری�به�دست�آورده�اند،�از�دست�بدهند.

وزارت� معدنی� صنایع� دفتر� مدیرکل� امیری� سیف�اهلل�
صمت�در�گفت�وگو�با�چیالن�اظهار�داشت:�»برای�مدیریت�
محدودیت�مصرف�گاز�در�زمستان،�جلسات�متعددی�با�
شرکت�ملی�گاز�و�وزارت�نفت�برگزار�کرده�ایم�و�به�دنبال�
این�هستیم�که�کمترین�آسیب�به�شرکت�های�فوالدی�وارد�
شود.�وزیر�صمت�نیز�شخصاً�پیگیر�این�موضوع�هستند«.

خطر از دست دادن بازارهای صادراتی با 
وزیر صمت پیگیر مشکل تامین قطع گاز صنایع فوالدی

گاز صنعت فوالد است

چالش تأمین گاز و چشم انداز تولید و صادرات فوالد کشور
رئیس�هیئت�مدیره�فوالد�امیرکبیر�کاشان�عنوان�کرد:�صنعت�فوالد�در�مسیر�دستیابی�به�
چشم�انداز�تولید��۵۵میلیون�تن�فوالد�قرار�دارد�و�شرکت�های�زنجیره�فوالد�سال�ها�است�
که�رونق�و�جهش�تولید�را�با�جدیت�دنبال�می�کنند�و�آن�را�محقق�ساخته�اند.�صنعت�فوالد�
به�سادگی�به�جایگاه�فعلی�خود�نرسیده�و�چالش�های�بسیاری�را�از�سر�گذرانده�است�تا�

به�این�نقطه�رسیده�است.
وی�ادامه�داد:�در�تصمیم�گیری�ها�در�قبال�صنعت�فوالد�باید�به�جایگاه�مهم�و�استراتژیک�
این�صنعت�در�اقتصاد�کشور�دقت�شود�و�نباید�اجازه�داد�تا�قطعی�گاز�و�برق�شرکت�های�
از�شرکت�های�فوالدی،� بسیاری� وارد�کند.� زنجیره�فوالد�در�کشور�آسیب� به� فوالدی،�
توانمندی�این�را�دارند�که�پلنت�های�بزرگی�را�در�کشورهای�همجوار�احداث�کنند�و�نباید�
صنعتی�با�این�توانمندی،�به�دلیل�عدم�دسترسی�پایدار�به�گاز�و�برق�زمین�گیر�شود.
قنواتی�خاطرنشان�ساخت:�شرکت�های�فوالدی�در�سالیان�گذشته�با�جدیت�تمام،�جایگاه�
خوبی�در�بازارهای�صادراتی�به�دست�آورده�اند�و�صنعت�فوالد،�ارزآوری�قابل�توجهی�برای�
اقتصاد�کشور�داشته�است.�فتح�بازارهای�صادراتی�کار�ساده�ای�نبوده�و�حفظ�این�بازارها�
را�نیز�کار�ساده�ای�نیست.�هم�اکنون�این�دغدغه�وجود�دارد�که�به�دلیل�قطعی�گاز�و�برق،�
شرکت�های�فوالدی�بازارهای�خارجی�را�به�رقبا�واگذار�کنند.�لذا�مسئله�تأمین�انرژی�
باید�کاماًل�جدی�گرفته�شود�و�برای�حل�آن،�راه�کارهای�عملیاتی�درنظر�گرفته�شود.��

نگاه کارشناسی و توجه ویژه به صنعت فوالد
قنواتی�تصریح�کرد:�ما�از�مسئولین�و�نهادهای�دولتی�درخواست�داریم�که�نگاه�ویژه�ای�
به�صنعت�فوالد�داشته�باشند.�نباید�وضعیتی�ایجاد�شود�که�وقتی�با�چالش�انرژی�مواجه�
می�شویم،�به�سرعت�به�سراغ�قطع�برق�و�گاز�شرکت�های�فوالدی�برویم�و�همه�محدودیت�ها�
را�به�صنعت�فوالد�تحمیل�کنیم.�تولید�فوالد�در�هر�کشوری�یکی�از�مولفه�های�اقتدار�
سیاسی،�اقتصادی�و�اجتماعی�است�و�صنعت�فوالد�ایران�در�دهه�های�اخیر،�اقتدارآفرینی�

کرده�است.�نباید�اجازه�داد�تا�این�اقتدار�با�چالش�های�حوزه�انرژی�تضعیف�شود.
رئیس�هیئت�مدیره�فوالد�امیرکبیر�کاشان�بیان�داشت:�شرکت�های�فوالدی�باید�تمرکز�
و� نخبه� نیروهای� تربیت� و� جدید� مشاغل� ایجاد� توسعه،� طرح�های� اجرای� بر� را� خود�
جانشین�پروری�قرار�دهند�و�فضا�باید�به�گونه�ای�مدیریت�شود�که�این�شرکت�ها�نسبت�به�

تأمین�پایدار�گاز�و�برق�خود،�نگرانی�و�دغدغه�نداشته�باشند.�

دفتر�صنایع� مدیرکل� امیری� گزارش�چیالن،�سیف�اهلل� به�
معدنی�وزارت�صمت،�در�مورد�تدابیر�وزارت�صنعت،�معدن�
و�تجارت�در�خصوص�امکان�قطع�احتمالی�برق�و�گاز�صنایع�
در�زمستان�گفت:�در�خصوص�شرکت�های�فوالدی�جلسات�
متعددی�را�با�شرکت�ملی�گاز�و�وزارت�نفت�برگزار�کرده�ایم.�
آن�ها�برنامه�ای�برای�کاهش�مصرف�گاز�و�برق�واحدها�در�
زمستان�ارائه�داده�اند�اما�به�دلیل�عدم�امکان�پذیرش�آن،�ما�
با�مسئولین�ذ�یربط�نامه�نگاری�کرده�ایم�و�این�برنامه�اولیه�را�

نپذیرفتیم�و�لذا�مذاکراتمان�همچنان�ادامه�داشت.
مدیریت مصرف گاز و برق با برنامه وزارت صمت

برق� وزارت� و� نیرو� وزارت� از� ما� داشت:� اظهار� امیری�
خواسته�ایم�که�اجازه�دهند�برنامه�محدودیت�های�احتمالی�
مصرف�برق�و�گاز�را�وزارت�صمت�با�همکاری�تولیدکنندگان�
و�انجمن�های�تخصصی�ارائه�شود.�چون�وزارت�صمت،�تولید�
و�صنایع�را�کاماًل�می�شناسد�و�با�شرایط�تولید�آنان�آشنایی�
کامل�دارد�و�می�تواند�برنامه�ای�ارائه�دهد�که�کمترین�آسیب�
قطع� خصوص� در� افزود:� وی� شود.� وارد� صنایع� تولید� به�
گاز�واحدهای�سیمانی�نیز�تا�جایی�که�ممکن�بوده�است�
مخازن�آن�ها�را�پر�کرده�ایم.�به�عالوه�جلساتی�با�وزارت�نفت�

داشته�ایم�تا�بتوانیم�مشکالت�آن�ها�را�تا�حدی�حل�کنیم.
وزیر صمت پیگیر مشکل تامین گاز صنعت فوالد

مدیرکل�دفتر�صنایع�معدنی�وزارت�صمت�گفت:�وزیر�صمت�
زمستان� در� گاز� مصرف� محدودیت� مشکل� پیگیر� شخصاً�
و� طرح� معاونت� نیازی،� دکتر� آقای� طریق� از� ما� هستند.�
برنامه�وزارت�صمت،�جلساتی�را�با�شرکت�ملی�گاز�و�وزارت�
نفت�برگزار�کرده�ایم�و�پیگیر�این�موضوع�هستیم�تا�کمترین�

خسارت�و�آسیب�به�واحدهای�فوالدی�وارد�شود.�

ضرورت� مورد� در� قنواتی� چیالن،� گزارش� به�
صنعت� گفت:� فوالد� صنعت� انرژی� تأمین�
نقش� بزرگ�ترین� نفت� صنعت� از� بعد� فوالد�
به� اتکاء� به� نباید� و� دارد� ملی� اقتصاد� در� را�
آمارهای�نادرست،�تامین�پایدار�گاز�و�برق�این�
صنعت�دچار�اختالل�شود.�صنعت�فوالد�در�هر�
ایجاد� در�خودکفایی،� اساسی� نقشی� کشوری�
اشتغال�پایدار،�رشد�اقتصادی�و�اقتدار�سیاسی،�
اجتماعی�و�اقتصادی�دارد�و�در�تصمیم�گیری�ها�

حتما�باید�نگاه�کارشناسی�لحاظ�شود.

گفـــت و گـــــو
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مدیرعامل فوالد شادگان در گفت وگو با چیالن تشریح کرد:مدیرعامل فوالد غرب آسیا در گفت وگو با چیالن:

با� غالمرضا�خلیقی�مدیرعامل�شرکت�فوالد�غرب�آسیا�در�گفت�وگو�
چیالن�اظهار�داشت:�بر�اساس�شعار�سال�قرار�بود�از�تولید�مانع�زدایی�
صورت�گیرد�و�تولید�»روان«�شود�و�رونق�بگیرد،�اما�متأسفانه�شاهد�
موانع�جدیدی�هستیم.�از�ابتدای�آذرماه�تأمین�گاز�فوالد�غرب�آسیا�
محدود�شده�و�به��۵۰درصد�دیماند�مصرفی�کاهش�یافته�است�که�این�

موانع�کاهش�تولید�را�درپی�خواهد�داشت.

حسین�تقی�کهزاد�مدیرعامل�شرکت�صنعت�فوالد�شادگان�درگفت�وگو�
با�چیالن�اظهار�داشت:�بیش�از��۹۵درصد�واحدهای�احیاء�مستقیم�در�
کشور�با�روش�»میدرکس«�یا�»پِِرد«�کار�می�کنند�و�گاز�طبیعی�در�این�
واحدها،�به�عنوان�گاز�پروسس�استفاده�می�شود�و�جایگزینی�ندارد.�به�
این�دلیل،�چالش�تأمین�گاز،�یک�خطر�جدی�برای�صنعت�فوالد�کشور�

محسوب�می�شود.

دولت نیز از بحران انرژی زیان 
خواهد دید

چرا کمبود گاز، تهدیدی جدی برای 
صنعت فوالد ایران است؟

درصد� �۱۱۰ امسال،� نخست� ماهه� سه� در� ما� ساخت:� خاطرنشان� وی�
تولید� محصول� تن� هزار� و��۱۳۷ داشتیم� واقعی� تولید� اسمی،� ظرفیت�
کردیم�اما�با�محدودیت�های�مصرف�انرژی�در�تابستان،�این�رشد�تولید�
متوقف�شد�و�میزان�تولید�غرب�آسیا�در�تابستان�امسال،��۸۰هزار�تن�بود.

دولت متضرر بحران کمبود انرژی
خلیقی�عنوان�کرد:�بحران�کمبود�انرژی�باهث�تحمیل�ضرر�و�زیان�به�
شرکت�ها�و�کاهش�تولید�می�شود.�اما�تنها�شرکت�ها�از�بابت�بحران�انرژی،�
متضرر�نمی�شوند.�شرکت�فوالد�غرب�آسیا�در�سه�ماهه�نخست�امسال�که�
این�موانع�وجود�نداشت،��۵۰هزار�میلیارد�تومان�مالیات�بر�ارزش�افزوده�
پرداخت�کرد�اما�محدودیت�های�مصرف�برق�در�سه�ماهه�دوم�امسال�و�
کاهش�تولید�باعث�شد�تا�این�شرکت��۲۵میلیارد�تومان�مالیات�در�فصل�

تابستان�پرداخت�کند.�پس�دولت�نیز�از�این�بحران�متضرر�می�شود.
محدودیت مصرف گاز در فصول سرد

مدیرعامل�شرکت�فوالد�غرب�آسیا�بیان�داشت:�متأسفانه�محدودیت�های�
انرژی�تنها�به�قطعی�برق�در�تابستان�امسال�محدود�نشد�و�در�ماه�های�
سرد�امسال�نیز�شرکت�ها�با�بحران�محدودیت�مصرف�گاز�روبرو�هستند.�
ابتدای�آذر،�مصرف�گاز�شرکت�ها�با�محدودیت�مواجه�شده�که�این� از�

متأسفانه�این�امر�به�تولید�آسیب�جدی�وارد�می�کند.
وی�اضافه�کرد:�ما�برای�حل�بحران�برق�و�تأمین�برق�فوالد�غرب�آسیا�
قصد�داریم�نیروگاه�اختصاصی�به�ظرفیت��۲۵مگاوات�تأسیس�کنیم�اما�
وزارت�نیرو�به�درستی�در�این�زمینه�همکاری�نمی�کند�و�احداث�نیروگاه،�
می�خواهد� نیرو� وزارت� دارد.� طوالنی� و� پیچیده� بوروکراتیک� روند� یک�
شرکت�گاز،�نامه�بدهد�که�گاز�نیروگاه�را�تأمین�می�کند.�اگر�ما�نیروگاه�
اختصاصی�تأسیس�کنیم،�مشکل�قطعی�برق�مان�در�تابستان�حل�می�شود�
به� باز�در�زمستان�به�دلیل�کمبود�گاز�در�کشور،�ممکن�است�گاز� اما�
نیروگاه�تحویل�داده�نشود�و�در�زمستان�همزمان�با�مشکل�برق�و�گاز�

روبرو�شویم.�

به�گزارش�چیالن،�مدیرعامل�شرکت�صنعت�فوالد�شادگان�گفت:�توسعه�
تولید�آهن�اسفنجی�در�کشور�مبتنی�بر�گاز�طبیعی�بوده�است.�بنابراین�
کمبود�گاز�و�اعمال�محدودیت�برای�مصرف�گاز�طبیعی�توسط�واحدهای�
احیاء�مستقیم،�باعث�کاهش�تولید�فوالد�در�کشور�می�شود�و�خطر�کمبود�

گاز،�باید�کاماًل�جدی�گرفته�شود.
نقش گاز در واحدهای احیاء مستقیم

حسین�تقی�کهزاد�عنوان�کرد:�بخش�اعظم�واحدهای�احیاء�مستقیم�در�
کشور�به�روش�»میدرکس«�و�»پرد«�کار�می�کنند�که�در�این�روش،�گاز�
نقش�مهمی�دارد.�در�این�روش�ها،�گاز�طبیعی�در�پروسه�احیاء،�نقش�گاز�
پروسس�را�دارد�و�البته�بخشی�از�گاز�نیز�به�عنوان�گاز�حرارتی�مصرف�

می�شود.
وی�اضافه�کرد:�چون�در�واحدهای�احیاء�مستقیم�در�کشور،�گاز�طبیعی�
نقش�گاز�پروسس�را�دارد،�کمبود�گاز�و�محدودیت�مصرف�گاز�به�شدت�

روی�تولید�آهن�اسفنجی�اثر�می�گذارد.
مدیرعامل�شرکت�صنعت�فوالد�شادگان�تصریح�کرد:�واحدهای�احیاء�
گاز� نقش� طبیعی� گاز� آن�ها� در� که� نیستند� نیروگاه�ها� مثل� مستقیم�
حرارتی�را�دارد�و�قابل�جایگزینی�است.�در�بخش�احیاء�مستقیم�کشور،�
امکان�جایگزینی�گاز�طبیعی�وجود�ندارد�و�به�همین�دلیل،�خطر�کمبود�

گاز،�تهدیدی�جدی�برای�صنعت�فوالد�ایران�محسوب�می�شود.
مدیریت چالش گاز در سطح کالن

حسین�تقی�کهزاد�بیان�داشت:�تهدید�بزرگ�کمبود�گاز�برای�صنعت�
آن� رفع� برای� و� شود� بررسی� کشور� کالن� در�سطح� باید� کشور� فوالد�
راه�کارهای�کوتاه�مدت،�میان�مدت�و�بلندمدت�اندیشیده�شود.�وی�افزود:�
این�تهدید�بزرگ،�آینده�صنعت�فوالد�کشور�را�با�خطر�مواجه�می�کند�لذا�

در�سطح�کالن�باید�آن�را�مدیریت�کرد.��

در� خلیقی� چیالن،� گزارش� به�
مصرف� محدودیت�های� تشریح�
انرژی�گفت:�شرکت�فوالد�غرب�
آسیا�در�تابستان�امسال�تقریباً�
یا� قطعی� با� ماه� سه� مدت� به�
روبرو� برق� مصرف� محدودیت�
بود�و�این�امر�باعث�شد�تا�تولید�

این�شرکت�کاهش�یابد.
تأثیر محدودیت های مصرف 

انرژی
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معاون فروش فوالد خراسان در گفت وگو با چیالن:

حسین�بختیاری�معاون�فروش�مجتمع�فوالد�خراسان�در�گفت�وگو�با�چیالن�اظهار�داشت:�در�حال�حاضر�چالش�عمده�
فوالدسازان�بحث�زیرساخت�های�انرژی�شامل�گاز�و�برق�است.�متأسفانه�حدوداً�از�اواسط�آذر�برای�مصرف�گاز�فوالد�
خراسان�محدودیت�هایی�ایجاد�شد�و�حتی�در�برخی�روزها�گاز�این�مجتمع�فوالدی�قطع�شد�و�این�نگرانی�وجود�دارد�

که�چالش�گاز�مانع�از�این�شود�که�برنامه�تولید�خود�در�سال�جاری�را�محقق�سازیم.

انرژی به چالش اورژانسی صنعت فوالد تبدیل شده است

خصوص� در� بختیاری� چیالن،� گزارش� به�
معضالت�پیش��روی�فوالدسازان�گفت:�معضالت�
و�مشکالت�شرکت�های�فوالدسازی�بسیار�است؛�
شرکت�های�فوالدسازی�در�تابستان�مشکل�قطعی�

برق�داشتند.�
امسال� تابستان� در� فوالدسازی� واحدهای� برق�
قطع�شد�و�قطعی��۵۰روزه�برق�در�تابستان�باعث�
عقـــب� تولید،� برنامه� از� خراسان� فوالد� تا� شد�

بماند.
قطعی گاز سخت تر از قطعی برق 

بختیاری�افزود:�قطعی�گاز�فوالدسازان�کاهش�یا�
توقف�تولید�را�درپی�خواهد�داشت�و�ممکن�است�
قطعی�گاز�حتی�کاهش�تولید�برق�در�کشور�را�
نیز�به�دنبال�داشته�باشد.�در�کل،�می�توان�گفت،�
قطعی�گاز�برای�زنجیره�فوالد�به�مراتب�سخت�تر�

از�قطعی�برق�است.
طرح خرید گاز از ترکمنستان

با� داشت:� اظهار� خراسان� فوالد� فروش� معاون�

واحدهای� هم� و� احیا� واحدهای� هم� گاز� قطعی�
می�شوند.� مواجه� مشکل� با� برق� انرژی� تولید�
برای�این�منظور،�تدابیری�توسط�تولیدکنندگان�
با� که� شده� صحبت�هایی� و� می�شود� دنبال� هم�
پتروشیمی�ها�خرید�گاز� و� مشارکت�فوالدسازان�

از�ترکمنســتان�انجام�شود.
وی�ادامه�داد:�طرح�خرید�گاز�از�ترکمنستان�طرح�
خوبی�است�ولی�هنوز�در�مراحل�اولیه�قرار�دارد�
و�اجرایی�نشده�است؛�اگر�این�طرح�عملیاتی�شود�
هم�مشکالت�فوالدسازان�و�هم�پتروشیمی�ها�که�
دارند،� نگرانی� گــاز� قطعــی� بـــه� نســـبت�

مرتفع�می�شود.
انرژی� زیرساخت�های� بحث� گفت:� بختیاری�
چالش� به� فعلی� شرایط� در� صورت� هر� در�
اورژانسی�صنعت�فوالد�تبدیل�شده�و�باید�برای�
و� اضطراری� راه�حل�های� نخست� مرحله� در� آن�
با� تا� اندیشیده�شود�و�سپس�تالش�شود� فوری�
این� طوالنی�مــدت،� و� میان�مدت� راه�کارهای�

چـــالش�رفع�شود.�
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