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خالصه مدیریتی

• هم اکنـون در کشـور هجـده صنـدوق بازنشسـتگی وجـود دارد کـه از ایـن تعـداد چهـار صندوق اصلـی، تأمیـن اجتماعی، 
بازنشسـتگی کشـوری، فـوالد، روسـتائیان و عشـایر در زیرمجموعـه وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی فعالیـت می کننـد. 
ایـن چهـار صنـدوق، بخـش چشـم گیری از صنایع کشـور را در اختیار دارنـد. در پایان سـال 1395، 33 درصد تولید سـیمان، 
33 درصـد تولیـد فـوالد، 23 درصـد بـازار سـنگ آهن، 10 درصـد صنعـت پتروشـیمی و 40 درصـد بـازار دارویـی و صنعـت 
گردشـگری در اختیـار ایـن صندوق ها قرار داشـته اسـت. صندوق بازنشسـتگی کشـوری با توجـه به حجم دارایی هـا و تعداد 

بازنشسـتگانی کـه تحـت پوشـش دارد، دومیـن صنـدوق بازنشسـتگی بزرگ کشـور به شـمار می آید.

• صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری در 16 صنعـت کالن کشـور ماننـد صنعـت نفـت، گاز و پتروشـمی، صنعـت کانـی فلزی، 
صنعـت لجسـتیک کاال، صنعـت خـودرو، صنعت سـاختمان، صنایع غذایی سـرمایه گذاری کرده اسـت که ایـن صنایع کالن 
خـود شـامل 51 زیـر بخـش همچـون صنعـت پتروشـیمی، صنعت کشـتی رانی، صنعت مـس، صنعـت بانکداری می شـوند.

• بـا توجـه بـه وابسـتگی روزافـزون صندوق بازنشسـتگی کشـوری به بودجه دولـت، موسسـه راهبردهای بازنشسـتگی صبا 
بـه عنـوان نهاد پژوهشـی صنـدوق، در قالـب طرح هـای »آسیب شناسـی سـرمایه گذاری صندوق هـای بازنشسـتگی ایران« 
و »مساله شناسـی رکـود در بنگاه هـای بخـش عمومـی« بـه آسیب شناسـی سـرمایه گذاری ها و بررسـی علـل پاییـن بـودن 

بازدهـی ایـن سـرمایه گذاری ها پرداخته اسـت.

• در طـرح »مساله شناسـی رکـود در بنگاه هـای بخـش عمومی« در کنار بررسـی ریشـه و علل مشـکالت بنگاه های موجود 
در سـبد سـرمایه گذاری صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری، بـرای چهـار سـطح فراملـی، ملـی، صنعـت و بنـگاه توصیه هـای 
سیاسـتی ارائـه شـده اسـت، کـه بـا توجـه به نقـش تعییـن کننـده بنـگاه در معـادالت کسـب و کار، این سـطح بـرای آغاز 

اصالحـات پیشـنهاد مـی گردد. 

• از میـان توصیه هـای سیاسـتی معطـوف به سـطح بنگاه، مطرح شـده در طـرح »مساله شناسـی رکـود در بنگاه های بخش 
عمومـی« توصیـه »ورود بـه حلقـه های سـودآور زنجیره ارزش« نقشـی بنیـادی دارد. چرا کـه اگر بنگاه جایگاه مناسـبی در 
زنجیـره ارزش یـک صنعـت نداشـته باشـد انجام سـایر اصالحات به سـختی می تواند سـطح سـود یا زیان دهـی آن را تحت 
تاثیـر قـرار دهـد. لـذا بـا توجه به وسـعت محدود و تفکیـک پذیرتر بـودن زنجیـره ارزش در صنعـت فوالد، در ایـن گزارش 

ایـن صنعـت مورد بررسـی قرار گرفته اسـت.

• در سـبد سـرمایه گذاری های صندوق بازنشسـتگی کشـوری، 8 شـرکت فعال در زمینه فوالد وجود دارند که میزان سـهم 
صنـدوق از سـهام این شـرکت ها از 1.71درصد تا 100 درصد اسـت.

• بـا توجـه بـه جایـگاه بنگاه هـای فـوق در زنجیـره ارزش صنعـت فـوالد )جـدول 2_ صفحـه 22 و 23( و از طرفـی نظـر 
کارشناسـان در خصـوص نحـوه سـرمایه گذاری بهینـه در صنعت فـوالد )صفحه 20(، به نظر می رسـد صندوق بازنشسـتگی 
کشـوری در شـرکت های مناسـبی اقـدام بـه سـرمایه گذاری نمـوده اسـت و ایـن بنگاه هـا ترکیب بهینـه حلقه های سـودآور 

را بـه خوبـی تشـکیل داده انـد و یا در صدد تشـکیل آن هسـتند.

• بـا عنایـت بـه ایـن کـه صندوق بازنشسـتگی کشـوری تقریبـًا در تمـام حلقه های زنجیـره ارزش فـوالد حضـور دارد، و از 
طرفـی الزامـات و ویژگی هـای صنعـت فـوالد در ایـران، پیشـنهاد می شـود در صـورت ادامه رونـد بنـگاه داری صندوق های 
بازنشسـتگی، ایـن بنگاه هـا بـا سیسـتمی جامـع و یکپارچه اداره شـوند تا ضمـن بهره بـردن از هم افزایی میـان آنها و کاهش 
هزینه هـای سـربار، بتـوان با اسـتراتژی مناسـب از مشـکالت و خطرات جـدی پیش رو )صفحـه 26( به سـالمت عبور کرد.
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مقدمه

هم اکنــون در کشــور هجــده صنــدوق بازنشســتگی وجــود دارد کــه از ایــن تعــداد چهــار صنــدوق اصلــی، تأمیــن اجتماعــی، بازنشســتگی 
کشــوری، فــوالد، روســتائیان و عشــایر در زیرمجموعــه وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی فعالیــت می کننــد. ایــن چهــار صنــدوق، بخــش 
چشــم گیری از صنایــع کشــور را در اختیــار دارنــد. در پایــان ســال 1395، 33 درصــد تولیــد ســیمان، 33 درصــد تولیــد فــوالد، 23 درصــد 
بــازار ســنگ آهن، 10 درصــد صنعــت پتروشــیمی و 40 درصــد بــازار دارویــی و صنعــت گردشــگری در اختیــار ایــن صندوق هــا قــرار داشــته 

اســت.
 صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــا توجــه بــه حجــم دارایی هــا و تعــداد بازنشســتگانی کــه تحــت پوشــش دارد، دومیــن صندوق بازنشســتگی 
بــزرگ کشــور بــه شــمار می آیــد. نــام صنــدوق بازنشســتگی کشــوری چنــد ســالی اســت بــا واژه ای بــه نــام بحــران گــره خــورده اســت؛ 
ــای اقتصــادی  ــی از دغدغه ه ــه یک ــروز ب ــرای پرداخــت مســتمری ها ام ــت ب ــه دول ــه بودج ــدوق ب ــن صن ــودن 75 درصــدی ای ــته ب وابس
مســئوالن کشــور تبدیــل شــده اســت. در ریشــه یابی علــل ایــن بحــران دالیــل گوناگونــی مطــرح می شــود کــه یکــی از آنهــا، انتقــاد بــه 

عملکــرد صنــدوق در حــوزه ســرمایه گــذاری و »پاییــن بــودن بــازده ســرمایه گذاری هــای صنــدوق« اســت.
ــی  ــای »آسیب شناس ــب طرح ه ــدوق، در قال ــی صن ــاد پژوهش ــوان نه ــه عن ــا ب ــتگی صب ــای بازنشس ــه راهبرده ــتا موسس ــن راس در ای
ــن  ــل ای ــی عل ــه بررس ــی« ب ــش عموم ــای بخ ــود در بنگاه ه ــی رک ــران« و »مساله شناس ــتگی ای ــای بازنشس ــرمایه گذاری صندوق ه س
مشــکل پرداختــه اســت. در روش شناســی ایــن دو طــرح عوامــل موثــر بــر عملکــرد بنگاه هــا در چهــار ســطح بنــگاه، صنعــت، اقتصــاد کالن 
و فراملــی )شــکل 1( در قالــب عوامــل ســاختاری، نهــادی، کالن و درون بنگاهــی مــورد بررســی قرارگرفتنــد کــه در شــکل 2 علــل بوجــود 
ــی«  ــای بخــش عموم ــود در بنگاه ه ــای سیاســتی طــرح »مساله شناســی رک ــی و در شــکل 3 توصیه ه ــای صنعت ــود در بنگاه ه ــده رک اورن

در چهــار ســطح بــه طــور خالصــه بیــان شــده اســت.
شکل1: سطوح موثر بر عملکرد بنگاه
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شکل2: علل رکود بنگاه های صنعتی
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شکل3: راهکارهای پیشنهادی جهت خروج بنگاههای صنعتی از رکود
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در میــان چهــار ســطح بنــگاه، صنعــت، اقتصــاد کالن و فراملــی، ســطح بنــگاه متفــاوت از ســایر ســطوح اســت زیــرا ایــن ســطح عامــل 
تعییــن کننــده و ترکیــب کننــده شــرایط ســطوح دیگــر بــرای رســیدن بــه هــدف اســت. بــه طــور مثــال شــاید بتــوان ســطح بنــگاه را در 
نقــش خلبــان هواپیمــا در نظــر گرفــت و ســه ســطح دیگــر را در نقــش هواپیمــا، فــرودگاه و شــرایط جــوی. نکتــه اول در ایــن مثــال ایــن 
اســت کــه اگــر هــر ســه عامــل هواپیمــا، فــرودگاه و شــرایط جــوی در شــرایط مناســبی باشــند ولــی خلبانــی وجــود نداشــته باشــد یــا خلبــان 
در شــرایط مناســبی قــرار نداشــته باشــد هیــچ پــروازی رخ نمی دهــد. نکتــه دوم ایــن اســت کــه در صــورت وجــود خلبــان حرفــه ای، مــی 
ــا  ــا هواپیمایــی ســالم ولــی قدیمــی کــه سالهاســت تولیــد آن متوقــف شــده اســت )ماننــد هواپیمــای فوکــر100( در فرودگاهــی ب تــوان ب
حداقــل اســتاندارد ها )ماننــد فــرودگاه کاشــان( و در هــوای بارانــی پــرواز موفقیــت آمیــزی انجــام داد و نکتــه آخــر اینکــه حتــی در صــورت 

ایــده آل بــودن شــرایط هــم خطــای خلبــان مــی توانــد باعــث حادثــه شــود.
ــا و  ــک توصیه ه ــر ی ــه ه ــیده ک ــام رس ــه انج ــرمایه گذاری ب ــوزه س ــی در ح ــرح پژوهش ــد دو ط ــاره ش ــر اش ــه پیش ت ــور ک ــان ط هم
پیشــنهادهای اصالحــی ارئــه کرده انــد، کــه بــا توجــه بــه مــوارد بیــان شــده در بــاال و از طرفــی قابــل مدیریــت بــودن عوامــل ســطح بنــگاه، 
ــتگی  ــدوق بازنشس ــرمایه گذاری های صن ــوزه س ــات در ح ــام اصالح ــاز انج ــورت نی ــی و در ص ــور بررس ــه منظ ــطح ب ــن س ــر ای ــز ب تمرک

ــردد. ــنهاد می گ ــوری پیش کش
در میــان پیشــنهادهای مطــرح شــده در شــکل 2 در خصــوص ســطح بنــگاه، پیشــنهاد شــماره 8 »ورود بــه حلقــه هــای ســودآور در زنجیــره 
ارزش« نقشــی بنیــادی بــر عهــده دارد. بــه ایــن معنــی کــه اگــر بنگاهــی جایــگاه مناســبی در زنجیــره ارزش یــک صنعــت نداشــته باشــد 
انجــام ســایر پیشــنهادهای بیــان شــده بــرای ســطح بنــگاه بــه ســختی می توانــد ســطح ســود یــا زیان دهــی بنــگاه را تحــت تاثیــر قــرار 

دهــد.
بنابــر ایــن »بررســی جایــگاه بنگاه هــای صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در زنجیــره ارزش آن صنعــت« بــه عنــوان اولیــن قــدم پیشــنهاد 
ــه تفکیــک صنعــت و  ــدوق بازنشســتگی ب ــت بنگاه هــای موجــود در ســبد ســرمایه گذاری صن ــه فعالی می گــردد. در جــدول شــماره 1 زمین
زیــر بخــش صنعــت نشــان داده شــده اســت. بــا توجــه بــه وســعت محــدود و تفکیــک پذیرتــر بــودن زنجیــره ارزش در صنعــت فــوالد، در 

ایــن گــزارش ایــن صنعــت مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.
زنجیره ارزش:

زنجیــره ارزش )Value Chain( مجموعــه عملیاتــی اســت کــه در یــک صنعــت بــه صــورت زنجیرگونــه انجــام می گیــرد تــا بــه خلــق 
ــه خــود اختصــاص می دهــد. در ایــن جریــان  ــر اســاس ایــن دیــدگاه، هــر بنگاهــی موقعیتــی در زنجیــره ارزش را ب ارزش منجــر شــود. ب
ــدی در  ــه بع ــه حلق ــد و ســپس آن را ب ــه می کن ــا اضاف ــن ورودی ه ــه ای ــگاه، ارزش را ب ــد، بن ــا می کنن ــا را مهی ــدگان ورودی ه ــن کنن تامی
ــگاه در  ــرار دادن بن ــر ق ــه نظــر می رســد کــه اســتراتژی، هن ــن منظــر ب ــه مشــتری برســد. از ای ــا در نهایــت ب ــره انتقــال می دهــد ت زنجی

ــره اســت. ــن زنجی ــره ارزش و چیدمــان درســت محصــوالت و فعالیت هــا در ای مــکان درســتی از زنجی

شکل4: نمونه ای ساده از زنجیره ارزش - زنجیره ارزش صنایع غذایی
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جدول 1: گستره زمینه فعالیت بنگاه های موجود در سبد سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

صنعت

بورس، بانک، بیمه

لجستیک کاال 

راه

کانی فلزی

کانی غیز فلزی

سفر 

غذایی

شیمیایی

چرم و کفش

نفت، گاز و پتروشیمی

خودرو

ساختمان

فناوری اطالعات

سلولوزی

سایر حوزه ها

زیر بخش صنعت

صنعت بیمه، صنعت تامین مالی، صنعت واسپاری )لیزینگ(، صنعت بورس، صنعت بانک

صنعت مدیریت کاال )خدمات گمرکی و انبارداری(، صنعت حمل و نقل هوایی، صنعت حمل و نقل جاده ای، صنعت حمل و نقل دریایی

صنعت راه )سرمایه گذاری، بهره برداری، تعمیرات و نگهداری(، صنعت تجیزات ایمنی راه 

صنعت فوالد، صنعت مس، صنعت آلومینیوم

صنعت سیمان، صنعت کاشی و سرامیک

حمل و نقل هوایی، هتل داری، توریسم سالمت، خدمات مسافرتی

صنعت فرآورده های شیالتی، صنایع لبنی، صنعت قند، صنعت دام و طیور، صنایع روغنی، صنایع بسته بندی، صنعت خرده فروشی

صنعت الستیک سازی، صنعت لوله و اتصاالت، صنعت عایق های حرارتی

صنعت تولید چرم مصنوعی، صنعت کفش

صنعت پاالیشگاه، صنعت پتروشیمی، صنعت لجستیک مشتقات نفتی، صنعت گاز، پیمانکاری، بازرگانی 

صنعت ساخت خودرو، سرمایه گذاری و تامین سرمایه، بازرگانی

صنعت پروژه های عمرانی، صنعت سازه های پیش ساخته، صنعت انبوه سازی، صنعت مصالح نوین ساختمانی، بازاریابی ساختمان 

صنعت ارائه خدمات دسترسی به اینترنت و راهکارهای ارتباطی اینترنتی، صنعت خدمات مبتنی بر وب

صنعت چوب و کاغذ

صنایع دارویی، تجارت، بنگاه های ستادی صندوق بازنشستگی کشوری



سرمایه گذاری های صندوق
 بازنشستگی کشوری در صنعت فوالد:

1. شرکت معدنی صنعتی کاوشگران آتیه صبا

2. شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

3. شرکت گل گهر سیرجان

4. شرکت صبا فوالد خلیج فارس

5. شرکت فوالد اکسین خوزستان

6. شرکت لوله سازی اهواز

7. شرکت نورد و لوله اهواز

8. شرکت لوله و ماشین سازی ایران
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همــان طــور کــه پیش تــر بیــان شــد بــا توجــه بــه محــدود بــودن گســتره زنجیــره ارزش صنعــت فــوالد )نســبت بــه صنایعــی مثــل نفــت، 
گاز و پتروشــیمی( و همچنیــن تفکیــک پذیر تــر بــودن حلقه هــای زنجیــره ارزش در ایــن صنعــت، ایــن گــزارش بــه تحلیــل زنجیــره ارزش 

ــردازد. ــوالد می پ صنعــت ف
در ایــن بخــش بــرای تحلیــل جایــگاه بنگاه هــای موجــود در ســبد ســرمایه گذاری هــای صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در زنجیــره ارزش 

فــوالد، در ابتــدا اســامی و مــکان ایــن بنگاه هــا در شــکل 5 درج شــده اســت.
ســپس در شــکل 6 فرآینــد تولیــد فــوالد بــه روش احیــاء مســتقیم بــه همــراه توضیحــات الزم آورده شــده اســت، الزم بــه توضیــح اســت، 
ــدوق بازنشســتگی کشــوری  ــان ســرمایه گذاری های صن ــران و در می ــودن آن در ای ــداول ب ــاء مســتقیم، مت ــه شــیوه احی ــن ب ــت پرداخت عل
اســت. نکتــه دیگــری کــه در خصــوص شــکل 6 الزم بــه توضیــح اســت ایــن اســت کــه مراحــل نشــان داده شــده در فرآینــد تولیــد فــوالد، 
نشــان دهنــده بخــش اصلــی زنجیــره ارزش فــوالد می باشــد و می تــوان بــا در نظــر گرفتــن بخش هــای پشــتیبانی کالن همچــون حمــل 
و نقــل و صنعــت بــرق کــه هــم در تولیــد و هــم بــه دســت مشــتری رســیدن محصــول نقــش دارنــد بــه نقشــه جامــع زنجیــره ارزش ایــن 

صنعــت دســت یافــت.
در ادامــه در شــکل 6 فرآینــد تولیــد فــوالد بــه همــراه بخشــی از متداول تریــن خطــوط پایین دســتی صنعــت فــوالد در قالــب شــکل نشــان 

داده شــده اســت و در خصــوص حلقه هــای ســود آور صنعــت فــوالد ایــران توضیحاتــی بیــان شــده اســت.
ســپس در جــدول 2، نشــان داده شــده اســت کــه هــر یــک از بنگاه هــای موجــود در ســبد ســرمایه گذاری صنــدوق بازنشســتگی در کــدام 
ــا توجــه بــه توضیحــات شــکل 7 خواننــده  یــک از حلقه هــای زنجیــره ارزش فــوالد حضــور دارنــد و یــا در آینــده خواهنــد داشــت، کــه ب

ــد. ــی کن ــای ســود آور مقایســه و ارزیاب ــه حلقه ه ــا را نســبت ب ــگاه بنگاه ه ــد جای ــرم می توان محت
در شــکل 8، جریــان جهانــی عرضــه و تقاضــای فــوالد بــا هــدف مقایســه وضعیــت فــوالد ایــران و جهــان از نظــر درصــد تولیــد هــر یــک 

از محصــوالت فــوالدی و همچنیــن مهم تریــن مصرف کننــدگان فــوالد ترســیم شــده اســت.
در آخــر نیــز بــا توجــه بــه مطالــب ذکــر شــده، چشــم انداز جهانــی صنعــت فــوالد و مصاحبه هــای بــه عمــل آمــده بــا بعضــی از مدیــران 
بنگاه هــای فــوالدی حاضــر در ایــن گــزارش در طــرح »بررســی علــل رکــود بنگاه هــای بخــش عمومــی«، ســعی در جمع بنــدی مطالــب 

شــده اســت.
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شکل 5: مکان بنگاه های فوالدی موجود در سبد سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
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1. شرکت معدنی صنعتی کاوشگران آتیه صبا

2. شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

3. شرکت گل گهر سیرجان

4. شرکت صبا فوالد خلیج فارس

5. شرکت فوالد اکسین خوزستان

6. شرکت لوله سازی اهواز

7. شرکت نورد و لوله اهواز

8. شرکت لوله و ماشین سازی ایران
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استخراج و 
دانه بندی

سنگ آهن
واحد احیاء مستقیمواحد گندله سازی

ناحیه آهن سازیاستخراج سنگ آهن و تولید کنسانتره

واحد فوالد سازی

ناحیه فوالد سازی و                         ریخته گری مداوم

واحد کنسانتره سازی
 سنگ آهن

شکل 6: فرآیند تولید فوالد به روش احیاء مستقیم

برای تولید فوالد، دو روش اصلی متداول است:
روش اول »کوره بلند« )Blast Furnace( نام دارد که در آن سنگ آهن به همراه کک و آگلومره داخل کوره عمودی شکل 
ریخته می شود و در نهایت چدن مذاب از آن حاصل و در مراحل بعد چدن تبدیل به فوالد می شود. الزم به ذکر است در 
ایران تنها کارخانه ای که از این روش استفاده می کند شرکت ذوب آهن اصفهان است که در سال 1344 توسط اتحاد جماهیر 

شوروی سابق ساخته شده است.
روش دوم »احیاء مستقیم« )Direct Reduction( نام دارد که در شکل 5 فرآیند آن نمایش داده شده است. الزم به توضیح 
است که از واحد ریخته گری مداوم به بعد، مراحل تولید در هر دو روش مشترک است. در روش احیاء مستقیم پس از استخراج 
سنگ آهن، آن را دانه بندی می کنند و سپس در واحد کنسانتره، ناخالصی های موجود در ذرات آهن را از آن جدا، و ترکیبی 
با عیار باالی آهن به نام کنسانتره تولید می کنند سپس کنسانتره به واحد گندله سازی منتقل می شود که در آن ذرات آهن به 
همراه چسب و سایر افزدونی ها بر روی دیسک های دوار به شکل گلوله درآمده و سپس در کوره پخته می شود تا به مقاومت 
الزم برسد، به محصول این فرآیند گندله اکسیدی می گویند. گندله اکسیدی در ادامه به واحد احیاء مستقیم منتقل و در آن جا 
از باال وارد کوره احیاء شده و در دماي حدود 800 درجه سانتیگراد و در تبادل با گاز احیاء کننده که از سمت پائین به طرف 
باال در جریان است اکسیژن خود را از دست مي دهد. محصول این فرآیند آهن اسفنجي نام دارد که در ادامه جهت ذوب به 
 )EAF( واحد فوالد سازی منتقل می شود. در واحد فوالد سازی، قراضه آهن به همراه آهن اسفنجی در کوره قوس الکتریکی
ذوب، و پس از اکسیژن زدایی و تصفیه، آهن مذاب به واحد ریخته گری مداوم منتقل می شود. در این واحد، ذوب از پاتیل به 
داخل ماشین ریخته گری ریخته شده و پس از گذر از غلطک های شکل دهی بنا به نوع خط تولید به شکل نهایی در می آید.
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واحد ریخته گری 
مداوم شمشال

)Billet(

واحد ریخته گری 
مداوم تختال

)Slab(
واحد نورد سرد وواحد نورد گرم

سایر فرآیند های نورد

واحد ریخته گری 
مداوم تختال نازک
)Thin Slab(

واحد نورد گرم

لوله سازی کارخانه 

شامل:
-خط شستشوی الکتریکی

-خط ورق گالوانیزه
-خط ورق رنگی
-خط قلع اندود

ناحیه نورد سردناحیه نورد گرمناحیه فوالد سازی و                         ریخته گری مداوم

واحد ریخته گری 
مداوم شمشه
)Bloom(

کارخانه لوله سازی

واحد نورد سرد و
سایر فرآیند های نورد

شامل:
-خط شستشوی الکتریکی

-خط ورق گالوانیزه
-خط ورق رنگی
-خط قلع اندود

لوله سازی کارخانه 

واحد نورد گرم

واحد نورد گرم

در واحد نورد گرم، محصول نهایی واحد ریخته گری مداوم )تختال، شمشال، شمشه( به داخل کوره پیش گرم کن منتقل 
می شود و حدودا تا دمای 1280 درجه سانتی گراد گرم و سپس به قفسه های نورد منتقل می شوند، در این قفسه ها تختال، 
عریض شدن،  شامل  تغییر شکل  این  می دهند،  تغییر شکل  نورد  غلطک های  زیر  از  عبور  با  گداخته  شمشه  یا  و  شمشال 

طویل شدن و یا نازک شدن است.
واحد نورد سرد، در کل به فرآیند های تکمیلی اطالق می شود که در آن پیش گرم صورت نمی گیرد، به طور مثال عبور ورق 

حاصل از واحد نورد گرم از زیر غلطک های نورد با هدف تغییر ابعاد یا خواص فیزیکی و یا فرآیند تولید ورق رنگی. 
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شکل 7: فرآیند تولید انواع مقاطع مختلف فوالدی به روش احیاء مستقیم

)Bloom( شمشه

واحد فوالد سازی

واحد ریخته گری مداوم

خطوط قرمز، فرآیند های نورد گرم

Source: SMS SIEMAG-All Round Competence From One Source

در شکل زیر، بخشی از فرآیندهای متداول تولید فوالد )مندرج در شکل6( از معدن تا محصول نهایی به نمایش داده شده است.
کارشناسان معتقدند حلقه های سود آور زنجیره ارزش صنعت فوالد در ایران در دوره های مختلف بنا به نوسانات اقتصادی 
متغییر بوده است و نمی توان به آسانی و با قطعیت گفت کدام حلقه سودآوری باالتری دارد ولی از طرفی می توان ترکیبی 
را  او  ریسک  میزان  ترکیب  این  و  داشت  خواهد  قبولی  قابل  سود  حاشیه  بنگاه  آن  در  که  کرد  بیان  را  حلقه ها  از  بهینه 
 کاهش دهد به عبارت دیگر در زنجیره ارزش صنعت فوالد ایران، بنگاه می بایست ضمن دارا بودن صرفه ناشی از مقیاس

)Economies of Scale( و مکان یابی درست، حداقل در یکی از چهار ترکیب زیر فعالیت داشته باشد:

1.ترکیب اول: حلقه کنسانتره سازی + حلقه گندله سازی
2. ترکیب دوم: حلقه احیاء مستقیم + حلقه فوالد سازی و ریخته گری مداوم

3. ترکیب سوم: حلقه نورد )فرآیندهای نورد گرم یا نورد سرد(
4. ترکیب چهارم: ترکیب دوم + ترکیب سوم

در صورت نداشتن سه شرط فوق )صرفه مقیاس، مکان یابی، ترکیب حلقه ها(
به احتمال زیاد حاشیه سود بنگاه همواره در خطر خواهد بود و بنگاه نسبت به

نوسانات اقتصادی آسیب پذیر و فاقد قدرت رقابت پذیری خواهد بود.
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)Thin Slab( تختال نازک

 )Slab( تختال
)Billet( شمشال

واحد احیاء مستقیم

واحد گندله سازی

واحدکنسانتره سازی

سنگ آهن

استخراج و دانه  بندی

سنگ آهن

خطوط آبی، فرآیند های نورد سرد
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راهنمـای جـدول: سـتون ها ایسـتگاه های اصلـی در فرآینـد تولیـد فـوالد، و ردیف هـا، عنـوان شـرکت ها اسـت. ردیف هـای خالـی به منزله نداشـتن آن ایسـتگاه در آن شـرکت اسـت. نشـان »در حـال بهره بـرداری« در محل تقاطع هـر ردیف با هر سـتون بدین معنا اسـت 
کـه آن شـرکت ایـن ایسـتگاه را در حـال حاضـر دارا می باشـد. نشـان »در حـال سـاخت« نیـز گویـای آن اسـت کـه این ایسـتگاه در آن شـرکت در حـال راه اندازی اسـت و در آخر نشـان »طرح توسـعه آتی« یعنی، شـرکت در برنامـه ریزی آتی خـود احداث این ایسـتگاه را

 در دستور کار دارد.

تاریخ تاسیس: 1371
درصد سهام صندوق بازنشستگی کشوری: 1.71

مکان: اردکان، استان یزد
محصول: سنگ آهن دانه بندی، کنسانتره سنگ آهن، گندله، 

)Billet( آهن اسفنجی، بیلت

شرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو

واحد گندله سازیسنگ آهن و کنسانتره

شرکت کاوشگران آتیه 
صبا

تاریخ تاسیس: 1393
زمینه فعالیت: اکتشاف و استخراج و از معادن سنگ آهن

درصد سهام صندوق بازنشستگی کشوری: 100
مکان: تهران، استان تهران

شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر سیرجان

تاریخ تاسیس: 1382
درصد سهام صندوق بازنشستگی کشوری: 1.78

مکان: سیرجان، استان کرمان
محصول: سنگ آهن دانه بندی، کنسانتره سنگ آهن

شرکت صبا فوالد 
خلیج فارس

تاریخ تاسیس: 1383
درصد سهام صندوق بازنشستگی کشوری: 100

مکان: بندرعباس، استان هرمزگان
محصول: آهن اسفنجی قالبی )بریکت( 
ظرفیت تولید: 1.5 میلیون تن در سال

شرکت فوالد اکسین 
خوزستان

تاریخ تاسیس: 1384
درصد سهام صندوق بازنشستگی کشوری: 20

مکان: اهواز، استان خوزستان
محصول: ورق عریض فوالدی

ظرفیت تولید: 1،05 میلیون تن در سال

شرکت لوله سازی اهواز

تاریخ تاسیس: 1345
درصد سهام صندوق بازنشستگی کشوری: 55.5

مکان: اهواز، استان خوزستان
محصول: تولید انواع لوله از 6 تا 100 اینچ

ظرفیت تولید: 230 هزار تن

شرکت نورد و لوله اهواز

تاریخ تاسیس: 1346
درصد سهام صندوق بازنشستگی کشوری: 10.1

مکان: اهواز، استان خوزستان
محصول: کالف ورق گرم فوالدی، پروفیل، انواع لوله 

)سیاه، گالوانیزه، گاز(

شرکت لوله و 
ماشین سازی ایران

تاریخ تاسیس: 1338
درصد سهام صندوق بازنشستگی کشوری: 22.63

مکان: تهران، استان تهران- کردان، استان البرز
محصول: لوله و اتصاالت چدنی، دیگ های چدنی، انواع شیرآالت، 

غلطک، قطعات خودرو، قطعات سنگین صنعتی

جدول 2: جایگاه هر شرکت در فرآیند تولید فوالد
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راهنمـای جـدول: سـتون ها ایسـتگاه های اصلـی در فرآینـد تولیـد فـوالد، و ردیف هـا، عنـوان شـرکت ها اسـت. ردیف هـای خالـی به منزله نداشـتن آن ایسـتگاه در آن شـرکت اسـت. نشـان »در حـال بهره بـرداری« در محل تقاطع هـر ردیف با هر سـتون بدین معنا اسـت 
کـه آن شـرکت ایـن ایسـتگاه را در حـال حاضـر دارا می باشـد. نشـان »در حـال سـاخت« نیـز گویـای آن اسـت کـه این ایسـتگاه در آن شـرکت در حـال راه اندازی اسـت و در آخر نشـان »طرح توسـعه آتی« یعنی، شـرکت در برنامـه ریزی آتی خـود احداث این ایسـتگاه را

 در دستور کار دارد.

 ناحیه فوالد سازی و
ریخته گری مداوم

کارخانه لوله سازیواحد نورد سردواحد نورد گرم واحد احیاء مستقیم
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جریان جهانی تولید و مصرف فوالد

شکل 8 جریان تولید و مصرف فوالد جهان را در سال 2008 نشان می دهد. با این که مدت زیادی از زمان تهیه این شکل 
می گذرد ولی با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد جهان در طی این سال ها، تغییر چندانی در نسبت تولید )روش های تولید( و نوع 

مصارف رخ نداده است بنابراین می توان از آن برای مقایسه صنعت فوالد ایران با جهان استفاده کرد.

:)B,C,D( نکاتی در خصوص بخش تولید
• در سال 2008 از 1.57 میلیارد تن آهن خام وارد فرآیند تولید شده، 63.7 درصد سنگ آهن )نزدیک دو سوم( و 36.3 درصد، 

آهن بازیافتی )قراضه( بوده است که حدود نیمی از این آهن بازیافتی، ضایعات خود چرخه تولید فوالد بوده است. 
• از 994 میلیون تن سنگ آهن وارد چرخه تولید شده، 93.4 درصد به روش کوره بلند و 6.6 درصد به روش احیاء مستقیم، 

احیاء شده است.
بلند(  کوره  )روش  کنورتور  کوره  در  درصد   68 مذاب،  آهن  تن  میلیارد   1.3 از   •
الکتریکی قوس  کوره  در  درصد   32 و   )Bottom-Blown Oxygen Converter(

 )Electric Arc Furnace-EAF( تولید شده است.
• از 892 میلیون تن آهن مذاب تولید شده در کوره کنورتور )روش کوره بلند(، 72 درصد )بیش 
از دو سوم( آن صرف تولید تختال )Slab(، حدود 8 درصد جهت تولید شمش )Ingot(، حدود 

15 درصد شمشال )Billet( و حدود 5 درصد شمشه )Bloom( شده است.
• از 407 میلیون تن آهن مذاب تولید شده در کوره قوس الکتریکی، حدود 80 درصد آن برای 

ساخت شمشال )Billet( و مابقی جهت ساخت شمشه )Bloom( مصرف گردیده.
• در کل از 1.3 میلیون تن ذوب فوالد، 50 درصد صرف تولید تختال )Slab(، 5.5 درصد شمش 
فوالدی )Ingot(، 37 درصد تولید شمشال )Billet( و 7.5 درصد شمشه )Bloom( شده بوده 

است.
• از640 میلیون تن تختال تولید شده، 20 درصد آن بالفاصله پس از خروج از ماشین ریخته گری 
به روش نورد پیوسته تبدیل به ورق شده و 80 درصد دیگر جهت تولید »ورق گرم نوردیده«، 

»ورق گرم نوردیده با ضخامت کم«، »لوله درز دار« به واحد نورد گرم رفته است.
• از 540 میلیون تن ورق گرم نوردیده، حدود 50 درصد جهت تولید »ورق سرد نوردیده«، »ورق 

گالوانیزه« و »ورق با ضخامت کم« به واحد نورد سرد منتقل شده بوده است.
• از 484 میلیون تن شمشال )Billet( تولید شده، حدود 30 درصد آن صرف تولید میلگرد، 30 

درصد مفتول، 30 درصد شافت و حدود 10 درصد لوله های بدون درز شده است.
• 99 میلیون تن شمشه )Bloom( تولید شده نیز صرف تولید ریل قطار، تیر آهن، نبشی و سایر 

محصوالت شده است. 
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شکل 8: جریان جهانی عرضه و تقاضای فوالد )میلیون تن(

Source: A Bright Future for UK Steel,Julian M Allwood, 2008, University of Cambridge.

:)A( نکاتی در خصوص بخش تقاضا

• تقاضای جهانی برای محصوالت فوالدی در سال 2008، 1.04 میلیارد تن بوده است. که عمدتا در صنعت خودرو، صنعت 
عمران،صنعت ساخت محصوالت فلزی و صنعت تجهیزات صنعتی مورد استفاده قرار گرفته است.

• بیش از پنجاه درصد فوالد تولیدی جهان در سال 2008 در صنعت عمران )شامل ساختمان، امور زیر ساختی( استفاده شده 
است که بخش عمده آن از شمشال )Billet( تامین شده بوده.

• بعد از صنعت عمران، عمده مصرف کنندگان فوالد جهان در سال 2008 به ترتیب، صنعت محصوالت فلزی )شامل لوازم 
خانگی، بسته بندی و سایر(، صنعت ساخت تجهیزات صنعتی )شامل تجهیزات مکانیکی و تجهیزات الکترونیک( و در نهایت 

صنعت خودرو )شامل خودرو سواری، خودرو سنگین و کشتی سازی( بوده است.
• تنها محصول نهایی حاصل از تولید تختال که در در صنعت خودرو مورد استفاده باشد، ورق گالوانیزه است.
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نتیجه گیری

• در تکمیــل توصیــه پژوهشــی مبنــی بــر »توجــه بــه ترکیــب بهینــه حلقه هــای تولیــد در زنجیــره ارزش صنعــت فــوالد« الزم بــه توضیــح 
اســت کــه امنیــت تامیــن مــواد اولیــه، در کنــار ســودآوری، از مهــم تریــن علــل ایجــاد ترکیــب بهینــه حلقه هــای تولیــد اســت. بــه طــور 
مثــال اغلــب معــادن فــوالد، در حــال احــداث کارخانــه گندله ســازی هســتند و مــاده اولیــه واحــد گندله ســازی، کنســانتره اســت و بــه نظــر 
ــه  ــد کارخان ــازی دارد و فاق ــه گندله س ــط کارخان ــه فق ــی ک ــد، در نتیجــه بنگاه ــد ش ــه رو خواه ــانتره رو ب ــود کنس ــا کمب ــازار ب ــد ب می رس
ــه همیــن صــورت حلقــه فوالد ســازی نیــز نیازمنــد واحــد احیاء مســتقیم  کنسانتره ســازی اســت، دچــار بحــران مــواد اولیــه خواهــد شــد. ب

اســت.

• هــم اکنــون صنعــت فــوالد جهــان بیــش از هــر زمــان دیگــر ظرفیــت تولیــد فــوالد از ســنگ آهــن را داراســت )شــکل 8( بنــا بر ایــن بــه 
زودی تولیــد فــوالد از طریــق ذوب ســنگ آهــن یــا آهــن اســفنجی رو بــه کاهــش گذاشــته و صنایــع فــوالد، مــاده اولیــه خــود را عمدتــًا 
از قراضــه تامیــن خواهنــد کــرد. ایــن امــر بدیــن معناســت کــه بــا توجــه بــه متوســط عمــر 35-40 ســاله محصــوالت فــوالدی در جهــان، 
ــد  ــاره وارد چرخــه ذوب می شــوند. از آنجــا کــه 35 ســال گذشــته اوج تولی ــد شــده طــی 35 ســال گذشــته، دوب قراضــه محصــوالت تولی
فــوالد بشــر در تمامــی اعصــار بــوده اســت، بــه زودی شــاهد ســیل قراضــه محصــوالت فــوالدی خواهیــم بــود و در نتیجــه صنایــع بــاال 
دســتی فــوالد از اســتخراج ســنگ آهــن تــا احیــاء مســتقیم دچــار رکــود جــدی و کمبــود تقاضــا خواهنــد شــد. در ایــن شــرایط صنعــت فــوالد 
جهــان بــه ســمت اســتفاده هــر چــه بیشــتر از آهــن قراضــه )بازیافتــی( خواهــد رفــت. چشــم انداز صنعــت فــوالد کشــور انگلســتان، نشــان 
ــوژی صنعــت فــوالد خــود جهــت اســتفاده از فــوالد بازیافتــی و خــود کفایــی از  ــه ســرعت در صــدد تغییــر تکنول می دهــد ایــن کشــور ب
ســنگ آهــن اســت. نکتــه فــوق ایــن خطــر را بــه صنعــت فــوالد ایــران گوشــزد می کنــد کــه بــه زودی ایــن صنعــت در بخــش بــاال دســت، 

دچــار کمبــود تقاضــای خارجــی و در پاییــن دســت، دچــار بحــران تغییــر تکنولــوژی از آهــن اســفنجی بــه ســمت قراضــه خواهــد شــد.

• بــا توجــه بــه نکتــه قبــل، حتــی بــا فــرض ایــن ســناریو کــه »صنعــت فــوالد ایــران، صرفــًا جهــت تامیــن تقاضــای داخــل کشــور اســت 
ــا وضــع تعرفه هــای گمرکــی، از ایــن صنعــت در مقابــل رقبــا محافظــت کــرد.« نیــز ایــن  ــوان ب ــدارد و می ت و قصــد رقابــت جهانــی را ن
ــران در داخــل کشــور )صنعــت ســاختمان،  ــع فــوالد ای ــود. چــرا کــه مشــتریان عمــده صنای ــه رو خواهــد ب ــا خطــر جــدی رو ب صنعــت ب
صنعــت تجهیــزات صنعتــی، صنعــت خودرو ســازی و صنعــت محصــوالت فلــزی مثــل لــوازم خانگــی( در رکــود )کمبــود تقاضــای داخلــی( 
ــه  ــده کاهــش بودج ــال های آین ــز، در س ــاختی نی ــای زیر س ــرای طرح ه ــد تقاضــای ناشــی از اج ــر، در بُع ــه دیگ ــد. از جنب ــر می برن ــه س ب
ــوالد در اقتصــاد داخــل  ــن کاهــش تقاضــای ف ــود. بنابرای ــم ب ــت  را شــاهد خواهی ــی و زیر ســاختی دول ــه طرح هــای عمران تخصیــص یافت

ــود. ــی می ش ــز پیش بین نی

ــخت گیرانه  ــررات س ــاس مق ــر اس ــه ب ــش رو )ک ــک پی ــای تکنولوژی ــه چالش ه ــه ب ــا توج ــور ب ــوالد کش ــع ف ــد صنای ــر می رس ــه نظ • ب
جهانــی در خصــوص آلودگــی هــوا و محیــط زیســت امــکان ســر باز زدن از آن نیســت( نیازمنــد مشــارکت راهبــردی بــا بدنــه پیمانــکاران 
ــه جــذب  ــه شــکل مســتقیم( اقــدام ب ــه ب ــا از طریــق ایشــان )و ن ــا ســابقه بخــش خصوصــی اســت ت ــکاران ب ــه خصــوص پیمان فــوالد ب
تکنولــوژی مــدرن و مناســب اقتضائــات پیــش رو نماینــد. از طرفــی تقویــت یــک یــا چنــد صنعــت از صنایــع پاییــن دســتی فــوالد )شــکل6( 
در داخــل کشــور بــا هــدف صــادرات محصــوالت، می توانــد تنهــا راه بــرون رفــت ایــن صنعــت از رکــود و ورشکســتگی باشــد. چــرا کــه 
عمــده محصــوالت فــوالدی تولیــد داخــل، بــه صــورت خــام بــوده و قــدرت رقابــت خارجــی را حتــی در داخــل کشــور ندارنــد، ضمــن آن کــه 

تقاضــای داخلــی هــم محــدود اســت.
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