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همه ما که در ایران زندگی می کنیم در محیطی اقتصادی محاصره می 
شویم و با فرهنگی گذران می کنیم که نهایتا رفتارهای شخصی، شغلی  
و حرفه ای مارا تحت تاثیر خود می گذارد.از سوی دیگر انسان با توجه به 
پیشینه دانش و تحصیالت و نیز تجربیات خود در این فضا سعی می نماید 
تا بر محور های اعتقادی خود حرکت نماید و  با تلفیقی از آنها و شرایط 
حاکم اجتماعی نسبت به تنظیم امور زندگی خصوصی و اجتماعی تدبیر 
هایی بکند. یکی از مولفه های مهم در این فرآیند تصمیم گیری وضعیت 

شغلی و کاری افراد است.
بیکاری  ساده  بعبارت  یعنی  باشد  باالتر  اشتغال  هرچه سطح  کشور،  در 
کمتر باشد ، تعارض های اجتماعی کمتر و کال” سالمت اجتماعی بیشتر 
است . از سوی دیگر، این درست که سطح اشتغال باال خوب است ولی 
نوع مشاغل ، ارتباط شغل با وضعیت تحصیالت و باالخره میزان اثربخشی 
ای  ویژه  اهمیت  از  نیز  ایجاد می کند،  را  نهایتا رضایت شغلی  افراد که 

برخوردار است.
نگاهی سریع به آمار رشد تحصیالت آکادمیک در کشورمان حاکی از این 
امراست که رشد نا متوازنی انجام شده و بسیاری رشته های تحصیلی هم 
موضوع  از  هستند.  کار  بازار  شرایط  بهترین  در  تقاضا حتی  فاقد  اکنون 
امکان  بگذریم،  که  مختلف  های  رشته  آموختگان  دانش  تعداد  و  میزان 
وری  بهره  اصول  مهمترین  از  یکی  مرتبط  موضوعات  در  شدن  شاغل 
به شرایط اخیر و طی  نگاهی  با  در سرمایه گذاری های آموزشی است. 
سالهای قبل بایستی اذعان نمود که برای بسیاری از خانواده فقط داشتن 
تحصیالت دانشگاهی برای فرزندانشان مهمتراز تناسب شغل و تحصیالت 

است.
از  برخی  فرهنگ  در  تفاخر  برای  بعنوان موضوعی  دانشگاهی  تحصیالت 
الیه های اجتماعی شده است و این امر در فرهنگ محیط کار نیز موثر 
شده است .بسیاری از این فارغ التحصیالن با انواع و اقسام روشها  به دنبال 
کار هستند و باالخره آنها اقوام ، دوستان خانوادگی و یا افراد ذی نفوذی 
دارند که از سراحترام و یا دلسوزی آنها را بکار می گمارند. در بسیار از 

سرمقاله

سرمایه گذاری و نقش آن در رشد حرفه ای مهندسی 
صنایع در صنعت فوالد

شرکت ها ، ادارات و سازمانهای این واقعیت تلخ شکل گرفته و عوارضی را 
بوجود آورده است که برخی از آنها را می توان بصورت زیر بشمرد:

• کاهش ارزش حرفه ای مشاغل
• کاهش انگیزه های شغلی

• کاهش اثربخشی شغلی
اقتصادی  فضای  در  وشاغل  شغل  ارتباط  عدم  دالیل  مهمترین  از  یکی 
کمبود  صنایع،  مهندسی  رشته  با  رابطه  در  کشورمان  امروز  اجتماعی  و 
در  لزوما  نه  گذاری  سرمایه  است.کمبود  اقتصادی  های  گذاری  سرمایه 
در  گذاری  کمبود سرمایه  بلکه  ها  پروژه  ایجادی  و  ای  توسعه  طرحهای 
مدیریت،  و  سازمان  بهبود   ، محصول  کیفیت  بهبود  ها،  فناوری  توسعه 

نگهداری و تعمیرات و بسیاری حوزه های دیگر می باشد.
عرصه هایی که فعالیت های اساسی و ناب مهندسی صنایع در آنها شکل 
با  می گیرد. هرچه این عرصه ها گسترده تر شوند، فعالیتهای حرفه ای 
دقت و اثربخشی باالتری را می طلبند و اثرات این نوع فعالیت های شغلی 
مسلما به رشد کیفیت و کاهش قیمت و نهایتا به رشد و توسعه اقتصادی 

و اجتماعی کالن منتهی می شود.
حاال از جنبه ای دیگر به موضو ع نگاه کنیم. صنعت فوالد با هدف گذاری 
انداز 1404؛ عرصه ای بسیار پویا و  تولید 55 میلیون تن در افق چشم 

فعال خواهد بود.
یعنی  آینده  سال  ده  آن طی  رشد  میزان  و  فعلی  وزنی  تولید  میزان  با   
رشدی در حدود 3برابر از 17 میلیون تن به 55 میلیون تن، میزان سرمایه 
این صنعت بسیار زیاد بوده و بهمراه خود فضای کار و شغل  گذاری در 
کند  می  ایجاد  مهندسی  های  رشته  التحصیالن  فارغ  برای  را  مناسبی 
آنها هستند.عرصه صنعت فوالد کشور  نیز در زمره  که مهندسان صنایع 
بایستی به این موضوع توجه داشته باشد که سرمایه گذاری هایش نه تنها 
بایستی به توسعه اقتصادی بلکه به توسعه حرفه ای و فناوری کشور که در 
آن حرفه ای ها، حرفه ای تر شوند دست یابد . به امید دستیابی به این امر 

که زیر ساخت استقالل کشور است.
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طرح جامع صنعت فوالد و مهندسی صنایع

ورود به مبحث طرح جامع فوالد با نگاهی به وضعیت رشد و توسعه صنعت 
بین  در عرصه  این صنعت  از  نیمرخی   . آغاز می شود  المللی  بین  فوالد 

المللی در نمودار زیر نشان داده شده است .
ای  بسیار گسترده  های  فعالیت  کلی عرصه ی  اطالعات  این  به  توجه  با 
را میتوان مشاهده نمود. این عرصه با زیر ساختی تکنولوژیک و در الیه 
های پایین تر در ساختار های مهندسی و مدیریتی در ایجاد، توسعه، بهره 
برداری، نگهداری و تعمیرات، سیستمهای اتوماسیون و بسیاری عرصه های 

دیگر شکل گرفته است.
بر مبنای گزارش خالصه  انجمن جهانی فوالد  در گزارشی که از سوی 
جون  تاریخ  در  که  آن  شماره3  در  متالورژی  فناوری  المللی  بین  نشریه 

2015 منتشر شده است چنین آورده شده است که :

• در سال 2014 رشد مصرف جهانی معادل  شش دهم درصد بوده است .
• در سال 2015 این رشد به  نیم درصد می رسد که تولید فوالد را به 

میزان 1544 میلیون تن خواهد رساند.

• در سالل 2016 پیش بینی می شود که با رشد تقاضای جهانی معادل 1.4 
درصد مواجه شویم که  این مقدار را به 1565 میلیون تن خواهد رساند. 

بر اساس اظهارات هانس یورگن کرکهوف رییس انجمن جهانی فوالد میزان 
رشد تقاضا کند می باشد و علت های آن عمدتا عبارتند از:

وضعیت  با  رابطه  در  ساختاری  مشکالت  برخی  نشانگر  انداز  چشم  این 
اقتصادی  در کاهش  میزان رشد سرمایه گزاری بعد از سال 2008 میالدی 

می باشد. 
این موضوع به ویژه با کاهش چشمگیر میزان سرمایه گذاری در چین قابل 
بهبود کارایی عملیاتی  این توجه در صنعت فوالد بسمت  درک است.بنابر 
تا بتواند وضعیت خود را در این شرایط متعادل نماید.  پیش خواهد رفت 
حوزه دیگری که صنعت بر آن باید تاکید کند ایجاد ارزش برای مشتریان در 

حوزه های مختلف  و نیز جامعه می باشد.
اینکار برای مبارزه با برخی ریسک های مقابل با اروپا، ناپایداری ژیوپلیتیکی، 
تالطمهای بین المللی سرمایه گذاری  می باشد که اثرشان در حال آرامش 
است. نشانه های از حرکت در برخی از اقتصاد های نوظهور وکشورهای در 
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حال توسعه به چشم می خورد.این نشانه ها در منطقه منا و هندوستان 
و کشور های آسه آن نیز قابل مشاهده هستند. برای مثال میزان تقاضا 
در هندوستان از 75 میلیون تن در سال 2014 به 86 میلیون تن خواهد 

رسید.
از قرون و اعصار پیش رشد دائمی مصرف فوالد ، حتی با گسترش صنایع 
دیگری که محصوالت آنها جایگزین بسیاری از صنایع فوالد شده اند ، این 

رشد کما کان ادامه دارد .
عمران یک کشور به دو محصول سیمان و فوالد وابستگی داشته و مصرف 

سرانه این دو کاال یکی از شاخص های توسعه ای می باشد.
با این دیدگاه در عرصه بین المللی و توجه به جایگاه تولید فوالد کشورمان 
بعنوان پانزدهمین تولید کننده که با حدود 16 میلیون تن در سال می 
باشد ، افق این تولید در 1404 معادل 55 میلیون تن پیش بینی شده 

است .
قرار  تحلیل  و  بررسی  مورد  مختلف  های  دیدگاه  از  جامع  طرح  این  اما 
گرفته و برخی معتقد هستند که این طرح خوشبینانه انجام شده و نیازمند 

بازنگری با توجه به واقعیات است .

تدبیر در طرح جامع فوالد برای امید به آینده
بر مبنای مرور وضعیت موجود صنعت سیمان  و فوالد کشور  این طرح 
با توجه به همبستگی باالیی که بین آنها وجود دارد صورت گرفته و بر 
آن است تا با یک رویکرد واقع گرایانه تصویری شفاف تر از آنچه که قبال 

طرحریزی شده است را برای آینده ارایه نماید. 
این رویکرد بر مبنای مطالعه روند های تقاضا و عرضه و نیز توان واقعی 
صادراتی شکل میگیرد. محور های زیر خالصه ای از مهمترین عوامل بحث 

هستند :
• تعیین شاخص سرانه واقعی تولید و مصرف فوالد  و سیمان در کشور 

• روندافزایش بهینه تولید  به منظور توسعه پایدار
• خروج بازار  از رکود 

• توسعه صادرات محصوالت فوالدی  و سیمان 
• کاهش معنا دار قیمت تمام شده محصوالت 

با توجه به سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور،  هدف گذاری های 
انجام شده برای این دو صنعت یعنی تولید ساالنه 120 میلیون تن سیمان 
و تولید ساالنه 55 میلیون تن  فوالد برای سال 1404 با توجه به موارد 

زیربا نگاه خوشبینانه  انجام شده است و علل اصلی آن عبارتند از:
• رکود جهانی

• پایین بودن صادرات بصورت پایدار
• رسوب  بحرانی محصوالت  تولیدی در داخل کشور و سایر کشور های 
تولید کننده برای مثال در چین در سال 2015 تولید گزارش نشده ای 

معادل 30 میلیون تن می باشد .
• با توجه به میزان متوسط افزایش تولید فوالد از 1357 تا 1393 از پانصد 
هزار تن فوالد خام در 1357 تا 16 میلیون تن در پایان سال 1393 ساالنه 

حدودا پانصد هزار  تن  و تولید سیمان در همین دوره از 8 میلیون تن 
به 64 میلیون تن رسیده است. 

به همراه داشته  نیز  را  میزان متوسط مصرف  نشانگر یک  ها  روند  این 
شدت  به  را  آتی  های  گذاری  سرمایه  بایستی  آن  مبنای  بر  که  است 

کنترل نمود.
 با توافق فعلی هسته ای و برداشته شدن تحریمها در آینده احتمال اینکه 
ریسک کشوری  باکاهش  گذاری شرکتهای خارجی   سرمایه  موانع  که 
به  بانکهای خارجی تمایل  تامین مالی پروژه ها توسط  با رشد  ایران و 
یابد و هزینه  افزایش  از سوی مجریان داخلی  اجرای طرحهای مصوب 
گزافی را به کشور تحمیل نماید در حالیکه میزان تقاضای بازار و امکان 

صادرات وجود نداشته باشد.  
 بنابراین مهندسی مجدد مطالعات جامع در دو صنعت سیمان و فوالد 
را  باید با واقع بینی و احتراز از خوشبینی   در سال پایان سند چشم 

انداز انجام شود.
دست اندر کاران صنعت دیدگاهایی دارند که حاکی از وجود گلوگاههایی 
در زنجیره تولید است. این دیدگاها را می توان در اظهار نظرهای آنها که 
در روزنامه های کثیر االنتشار نیز منعکس شده است جمع بندی نمود.

دکتر محمود اسالمیان  در این باره معتقد است که :
جهانی  قیمت های  سینوسی  منحنی  از  نشان  گذشته  دهه  چند  تجربه 
دارد. دستیابی چین به 835 میلیون تن تولید در سال )60 درصد تولید 
شرایط  و  است  دهه  دو  طی  آن  شدن  برابر   10 از  نشان  که  جهانی( 
جهانی  بازارهای  تا  باعث شد  قیمت گذاری  در  مذکور  دولت  حاکمیتی 
به  شدت تحت تاثیر قرار گیرد. اما کشورها با مراقبت ویژه و با اتکا به 
قوانین ضد دامپینگ از بازارهای خود در مقابل تهدیدات ذکر شده دفاع 

می کنند.
به 285  قبل  دو سال  دالر  از 550  فوالدی  قیمت شمش  اکنون  هم   
دالر در بنادر چین رسیده است. در شرایط حاضر حدود 5/ 2 میلیون 
تن محصوالت فوالد در انبارهای کارخانه های کشور انبار شده و عالوه 
نیز شرایط  فروش  دو سال گذشته  قیمت طی  کاهش 40 درصدی  بر 

دشواری دارد.

شرایط موجود تصویر نگران کننده ای برای بخش بزرگی از تولید کشور 
است که ناشی از عوامل داخلی و بیرونی است:

و  چین  در  مصرف  مازاد  و  جهانی  قیمت های  شدید  کاهش   -1  
سیاست های تشویقی دولت مذکور باعث سرازیر شدن کاال به بازارهای 

جهانی مخصوصا کشورهای بی دفاع شده است.
به  و  توسعه فوالد داخلی طی سال های گذشته متوقف  استراتژی   -2 
کوچک  واحدهای  سمت  به  اقتصادی  بزرگ  واحدهای  بر  تمرکز  جای 
جهت گیری کرد که باعث افزایش قیمت تمام شده و غیررقابتی شدن 

شده است. 
3- در دولت گذشته پس از ناکامی در توسعه اشتغال به صورت دستوری 
افزایش یافت در  برابر  انسانی در واحدهای تولیدی فوالد به دو  نیروی 
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حالی که نیروی قبلی نیز بیش از استاندارد بود. 
آن  بر  عالوه  نیست  رقبا  با  مقایسه  قابل  کشور  در  مالی  هزینه های   -4
کنترل نرخ ارز در برابر تورم خود نوعی کاهش قدرت رقابتی تولید کشور 

است.
5- تحریم های ظالمانه و رکود داخلی نیز بر شرایط بازار تاثیر داشته است 
و باید مورد توجه قرار گیرد. شرایط موجود و مهم تر از آن بی توجهی به 
توجیه  قابل  دارد  بی بدیل  نقشی  کشور  تولید  و  اشتغال  در  که  حوزه ای 

نیست. 
در 20 سال گذشته در دو سال 76 و 81 اتفاق مشابه با دامنه تاثیر بسیار 
کمتری به وجود آمده است که با تصمیمات به موقع بازار و واردات کنترل 

شد، حال چه باید کرد:
1- صنایع معدنی و فلزی کشور پس از حذف نقش ایمیدرو بدون متولی 
موضوع  مهم ترین  ندارند،  را  الزم  توان  نیز  تخصصی  بخش های  مانده، 
دیگری  مرجع  هر  یا  ایمیدرو  به  امر  این  در  حاکمیتی  نقش  واگذاری 
است. نمی شود چنین حوزه تاثیرگذاری بدون متولی باشد. این مرکز در 

هماهنگی در بازار داخلی نیز می تواند تاثیرگذار باشد.

2- برای یک دوره 6 ماهه تعرفه محصوالت فوالدی افزایش و از واردات 
درصدی   40 کاهش  به  توجه  با  آید.  عمل  به  جلوگیری  مشابه  کاالهای 
داشت.  نخواهد  تورم  در  تاثیری  گذشته  سال  دو  طی  محصوالت  قیمت 

میانگین تعرفه برای دوره مذکور تا تعادل بازار 30 درصد می تواند باشد.
نمی کنند  رعایت  را  دامپینگ  که  چین  همچون  کشورهایی  برای   -3
از  بسیاری  در  که  امری  شود.  گرفته  نظر  در  واردات  حجم  محدودیت 

کشورها عالوه بر تعرفه اعمال می شود.
4- عدم اجازه به ترانزیت فوالد از بنادر کشور بدون تعرفه مناسب، زیرا 
فوالدسازان  برای  همسایه  کشورهای  بازار  رفتن  بین  از  باعث  امر  این 
مزیت های  به  توجه  با  کشور  معدنی  و  فلزی  صنایع  است.  شده  داخلی 
مهم و تاثیرگذاری جدی در حوزه اشتغال و تولید ملی و بحران موجود 
که شاخص مالی واحدهای فوالدی طی سال گذشته به روشنی بیانگر آن 

است، نیازمند توجه جدی و فوری است.
از سوی دیگر برخی دیگر معتقد هستند که دستیابی به میزان 55میلیون 
تولید با رفع برخی محدودیت های اقتصادی که برکل اقتصاد کشور حاکم 

شده است ، امکان پذیر و قابل حصول خواهد بود.

برنامه ریزی برای تولید 55 میلیون تن فوالد تا سال 1404
برنامه ریزی برای تولید 55 میلیون تن فوالد تا سال 1404 در حالی مطرح 
به  این هدف وجود دارد و  به  برای رسیدن  شده که چالش های بسیاری 
نظر می رسد زیرساخت های آن فراهم نشده و با توجه به مشکل آب ممکن 

است تغییراتی در جانمایی کارخانه های فوالد صورت گیرد.
بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته و سرمایه گذاری های انجام شده قرار 
است ظرفیت تولید فوالد کشور تا پایان سند چشم انداز توسعه به باالی 55 
میلیون تن برسد. البته وزیر صنعت، معدن و تجارت از فوالدسازان کشور و 
فعاالن این صنعت خواسته است تمام تالش خود را به کار گیرند و تا سال 1400 

تن  میلیون   60 به   1404 افق  تا  و  تن  میلیون   50 به  را  فوالد  ظرفیت 
برسانند.

برای رسیدن به این هدف گذاری باید چند نکته را در نظر گرفت. نخست 
اینکه آیا جانمایی صورت گرفته برای احداث این کارخانه ها درست بوده یا 
اینکه برخی کارخانه های تازه تاسیس به دلیل جانمایی نامناسب نمی توانند 
پس از بهره برداری نرخ بازگشت سرمایه را تامین کرده و محصولی رقابتی 

را وارد بازار کنند.
این  در  انرژی  مصرف  وضعیت  پرداخت  آن  به  می توان  که  موضوعی 

کارخانه ها است. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت از فوالدسازان کشور و فعاالن این صنعت خواسته است تمام تالش خود را 

به کار گیرند و تا سال 1400 ظرفیت فوالد را به 50 میلیون تن و تا افق 1404 به 60 میلیون تن برسانند.
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صورت  مستقیم  احیای  روش  با  ایران  در  فوالد  تولید  اینکه  به  توجه  با 
می گیرد و به گاز و برق زیادی برای تولید نیاز دارد، کارخانه های فوالد در 
ایران می توانند پس از واقعی کردن قیمت ها، محصولی رقابتی را وارد بازار 

کرده و آن را صادر کنند؟
سیاستگذاری در این باره باید به چه شکلی باشد و چگونه فوالد سازان ما 
خود را برای 5 یا 10 سال آینده شان بر اساس ثبات سیاستگذاری های 

قیمتی آماده کنند.
 آنچه امروز در بیشتر صنایع ایران به ویژه صنعت فوالد به چشم می خورد 
و  بزرگ  بنگاه های  است.  صنایع  این  صاحبان  از  الزم  حمایت های  نبود 
زیادی  اگر های  و  اما  و  مشکالت  با  روزها  این  فوالد  تولید کننده  کوچک 

دست و پنجه نرم می کنند.
آنها هنوز نمی دانند سیاست دولت برای تامین مواد اولیه شان چیست. سنگ 
اولیه و حیاتی برای تولید فوالد در کشور هستند  انرژی دو ماده  آهن و 
که سیاست های بلند مدت برای آن مشخص نشده و برای تولید کنندگان 
تعیین قیمت  برای  را  نیست که دولت کدام سیاست گذاری  فوالد معلوم 

سنگ آهن و انرژی دنبال می کند.
چادرملو، چغارت، سنگان، گل گهر، جال ل آباد و میشدوان 6 معدن بزرگ 
به  را  فوالد  صنعت  نیاز  میزان  از  بزرگی  حجم  که  کشورند  آهن  سنگ 
اکتشاف  باالی  هزینه های  به  توجه  با  می کنند.  تامین  معدنی  ماده  این 
و ریسک فراوان بخش خصوصی تاکنون وارد فعالیت های اکتشافی برای 
کارنامه  رابطه  این  در  نیز  دولت  و  است  نشده  آهن  معادن سنگ  کشف 

موفقی نداشته است.

چالش های دستیابي به ظرفیت 55 میلیون تني
بر اساس طرح جامع فوالد که از سوی شرکت ملی فوالد ایران تدوین شده 
هدف نهایی، دستیابی به ظرفیت تولید 55 میلیون تن فوالد خام و حداقل 
سرانه مصرف 421 کیلوگرمی در  سال 1404 در نظر گرفته شده است، در 
حالی که هم اکنون ظرفیت تولید فوالد خام در کشور در مرز 24 میلیون 

تن قرار دارد و جمع مجوزهای صادره به 144 میلیون تن رسیده است.
همچنین بررسی ها نشان داده برآورد سرمایه گذاری برای اجرای طرح های 
منتخب فوالدی به 2/ 12 میلیارد یورو می رسد که این رقم 6/ 1 میلیارد 
یورو نیز برای ایجاد زیرساخت ها همچون آب،  برق،  گاز،  خطوط حمل ونقل  

ریلی و جاده ای،  تاسیسات بندری و... را باید افزود. 
به نظر می رسد در این میان حدود 27 درصد از سرمایه گذاری های مورد 
وزارتخانه های  و  سازمان ها  توسط  فوق،  زیرساخت های  تامین  برای  نیاز 
و  بوده  اجرا  در دست  زیربنایی کشور  توسعه  قالب طرح های  در  مربوطه 

تامین اعتبار شده است.
با این حال طبق گفته وزیر صنعت در راستای افزایش ظرفیت تولید فوالد، 
بهره مندی از توانمندی فعاالن معدنی و سرمایه گذاران در زمینه اکتشاف 
ضرورت دارد و انتظار می رود بهره برداری از معادن که روند کندی دارد، با 
سرعت بیشتری پیش رود، اما قطعا برای این امر نیاز به منابع مالی است 

و به همین دلیل صندوق هایی به صورت ارزی و ریالی در بخش معدن باید 
ایجاد شود، اما در مطالعات انجام شده در طرح جامع فوالد، سهم خطوط 
ریلی 3هزار و 180 کیلومتر خواهد بود این در حالی است که کل خطوط 
ریلی کشور از 11هزار و 420 کیلومتر فعلی باید به 25هزار کیلومتر برسد.
همچنین برای دستیابی به هدف ظرفیت تولید 55 میلیون تنی فوالد خام، 
ظرفیت حمل خطوط ریلی باید با رشد 4 برابری از 22میلیون تن به 88 
میلیون تن افزایش یابد همزمان، ظرفیت حمل جاده ای از 59 میلیون به 

90 میلیون تن و حمل دریایی از 27 به 30 میلیون تن ارتقا یابد.
از سوی دیگر توازن در تامین زنجیره تولید فوالد یکی از نکات مهم طرح 
تنی  میلون   55 ظرفیت  اساس  همین  بر  می شود.  محسوب  فوالد  جامع 
فوالد،  نیاز به 88 میلیون تن کنسانتره سنگ  آهن در سال دارد این در 
حالی است که اکنون کارخانه های فعال در تولید کنسانتره و دانه بندی 

30 میلیون تن ظرفیت تولید دارند.
برخوردار  بیشتری  اهمیت  از  اکتشافی  طرح های  انجام  همین  بر  بنا   
می شوند به این دلیل که در حال حاضر با استناد به میزان ذخایر کشف 
شده فعلی، 37 سال از عمر ذخایر سنگ آهن کشور باقی مانده که این رقم 

در سال 1404 با ظرفیت تولید 55میلیون تنی،  به 7 سال خواهد رسید.

راه های رسیدن به 55 میلیون تن
به اعتقاد کارشناسان توسعه فعالیت های اکتشاف و استخراج مواد معدنی، 
در کنار سرمایه گذاری مشترک با سایر کشور ها در راستای تجهیز معادن 
موجود  وضعیت  از  رفت  برون  برای  جدید،  معدنی  واحد های  تاسیس  و 
این مسائل  به  با توجه  اما  به نظر می رسد  افق 1404 الزم  به  و رسیدن 
ضرورت هدایت صنعت فوالد کشور به سمت توسعه باید در دستور کار قرار 
گیرد.اما از منظری دیگر پیش بینی می شود تا 6 سال آینده ظرفیت تولید 
فوالد در دنیا به 2 میلیارد تن برسد و ایران باید 5/ 2 درصد از تولید این 

محصول را از آن خود کند.
 این در حالی برآورد شده است که اکثر کارشناسان معتقدند روند نزولی 
قیمت سنگ آهن ادامه دار است و به دلیل تقاضای پایین چین و عرضه 
فوالد  و  آهن  سنگ  قیمت   2016 و   2015 سال های  سنگ آهن  باالی 
همچنان مسیر کاهشی را تجربه می کند و این سال ها، سال های بحرانی 

معادن سنگ آهن است.
باشد،  قابل تصور  با 50 درصد رشد  اگر  این دیدگاها در هرصورت حتی 
نیازمند سرمایه  برسد  به حدود چهل میلیون تن هم  تولید  یعنی میزان 
و  ترین  اصلی  این سرمایه  تامین  که چگونگی  است  ای  گذاری گسترده 

کلیدی ترین عامل استراتژیک در این صنعت است.
 نگاه اقتصادی به تامین این سرمایه با کمترین قیمت ممکن، برای صنعت 
می تواند عامل رشد و توسعه آتی باشد. چنانچه این سرمایه با قیمت باال 
اثربخشی  و  بهمراه خواهد داشت  را  تولید  تمام شده  قیمت  تامین شود، 
آتی در توسعه صنعت به آن وابسته خواهد بود. در این راستا بایستی به 

موضوعات زیر توجه نمود.
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خالصه نتایج مطالعات طرح جامع فوالد کشور

به نقل از شرکت ملی فوالد ایران

نظر به عدم توازن در زنجیره فوالد از معدن تا محصول،  به منظور سیاستگزاری  و  برنامه ریزی استراتژیک و استفاده بهینه از امکانات، توانمندی ها و 
سرمایه های ملی و دستیابی به هدف سند چشم انداز، مطالعات طرح جامع در دستور کار قرار گرفته است. ارکان بررسی شده در طرح جامع و مهمترین 

نتایج حاصل از مطالعات در ادامه می آید.

وضعیت بازار محصوالت در زنجیره فوالد
ایران فوالد ملی شرکت
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سرانه10روند درآمد رشد اقتصادي3ساله رشد و درصد4/5درصد
سرانه5روند درآمد رشد اقتصادي1/1ساله رشد و درصد2/2درصد
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وگ
کیل

پیش بینی مصرف فوالد در افق 1404
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ایران فوالد ملی شرکت
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36
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مدت بلند سرانه20روند آمد در اقتصادي% 2.5ساله %4رشد
مدت میان سرانه10روند درآمد رشد اقتصادي% 3ساله %4.5رشد
مدت کوتاه سرانه5روند آمد در رشد اقتصادي% 1.1ساله %2.2رشد

38

ایران فوالد ملی شرکت
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رشد مدت کوتاه روند اساس ساختمان3/2بر و صنعت درصدي
روند اساس رشد10بر ساختمان7/8ساله و صنعت درصدي
روند اساس رشد15بر ساختمان7/3ساله و صنعت درصدي

رشد مدت بلند روند اساس ساختمان6/3بر و صنعت درصدي
رشد ترکیبی روند اساس ساختمان7/4بر و صنعت درصدي
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ایران فوالد ملی شرکت

40,297

47,849

42,098

38,123
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رشد مدت کوتاه درصد2/4روند رشد10روند درصد5/8ساله
رشد15روند درصد7/4ساله رشد مدت بلند درصد6روند

رشد ترکیبی درصد6/3روند

ایران فوالد ملی شرکت
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ایران فوالد ملی شرکت
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خام فوالد اسمی ظرفیت
تن)  سال( میلیون ذخایراز اتمام تا سالها 1393تعداد

افق از بعد ذخایر اتمام تا سالها 1404تعداد

ایران فوالد ملی شرکت

تامین
آهن سنگ

استخراج

آهناکتشاف سنگ
معادن در مشارکت
کشورها دیگر

تامین
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واردات
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صادرات و مصرف مجموع تولید
درمدیریت: راهکار تولید بهینه سقف تعیین بهدورههايو توجه با زیرساختهامشخص پتانسیلها، کاملبازار، توازن زنجیرهو

ایران فوالد ملی شرکت

شــرح
منتخب طرحهاي ظرفیت

افق55) در خام فوالد تن (1404میلیون

کل ظرفیت
تن) (میلیون

هزینه
یورو) (میلیون

411.340منتخب/ سازيکنسانتره
9495کمبود/ کنسانترهسازي 9495کمبود/ کنسانترهسازي

سازي-گندله 642.368منتخب/ کلوخه
اسفنجی 342.939منتخب/ چدن-آهن

334.734منتخب/ فوالدسازي

کارخانه زیربناهاي 356*تأمین
سرمایه 12.232گذاريجمع

از47معادل استدرصد شده اعتبار تأمین فوق سرمایهگذاري مبلغ مالی .منابع

و% 3معادل*  جنبی ساختمانهاي سازي، محوطه زمین، شامل طرحها سرمایهگذاري ...هزینه
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ایران فوالد ملی شرکت

سرمایهگذاريمبالغشــرح
یورو) (میلیون

احجام/ مصارف

برق- نیروگاه پست و مگاوات5.170630.5خط
سال1.020000.18گازانشعابات در مترمکعب نرمال میلیون

بنادر و1.37014توسعه صادرات تن و9میلیون اولیه مواد واردات تن میلیون
جابجایی6/4 تن کشورمیلیون در دریایی

760راه ترانزیتی760راه نقل و حمل تعریضشبکه و احداث

آهن 4.400راه
تراكبندي1700 کیلومتر
جدید1000 خط کیلومتر

دوم1550 خط کیلومتر
طرح600 اختصاصی خط کیلومتر

آب مترمکعب2.260295تامین سالمیلیون در

معادن میزان1.130تجهیز به معادن و100تجهیز سنگآهن تن 2/5میلیون
حدود و سنگ ذغال تن معدنی10میلیون نهادههاي تن میلیون

16.110جمع

وزارتخانههايوسازمانهاتوسطفوق،زیرساختهايتأمینبراينیازموردسرمایهگذاریهاياز%27حدود
.استگردیدهاعتبارتأمینوبودهاجرادستدرکشورزیربناییتوسعهطرحهايقالبدرمطبوع

ایران فوالد ملی شرکت

تجاري و عمومی
6%

نقل و حمل و کشاورزي
8%

پتروشیمی
20%

سایر
18%

صنعت
26%

خانگی
40% فوالد

8%

26%

زیر ساخت ها
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92.53%

6.13%
1.16%

ایران فوالد ملی شرکت

درسال87/9 مترمکعب میلیارد

درسال5/82 مترمکعب میلیارد
درسال1/11 مترمکعب میلیارد

مصرف)) مصرفکل سال9595: : کل در مکعب متر سالمیلیارد در مکعب متر ((میلیارد

0.17%1.34%
درسال1/27 مترمکعب میلیارد

درسال0/16 مترمکعب میلیارد

کشاورزي شرب صنعتسایرفوالد

ایران فوالد ملی شرکت

مصرف)) مصرفکل سال206000206000: : کل در ساعت وات کیلو سالمیلیون در ساعت وات کیلو ((میلیون

65.75%

70.04%

29.96%

34.25%

سایر صنعت فوالد صنعتزنجیره سایر
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تکنولوژی های نو و نو آوری در فرآیند های موجود
یا  و  نو  های  تکنولوژی  کارگیری  به  در  که  اصلی  رویکردهای  و  اهداف 

نوآوری در تکنولوژی های موجود دنبال می شود عبارت است از:
• کاهش نشر آالیندها

• بهبود بهره وری
• کاهش مصرف انرژی

• کاهش هزینه های سرمایه گذاری
• کاهش هزینه های تولید

• تولید کیفی

استفاده از تکنولوژی های نو و نوآوری در فرآیند های موجود
• بکارگیری تکنولوژی های جدید در واحدهای جانبی صنایع فوالدی به 

منظور کاهش مصارف انرژی و آب
• استفاده از سطح دو اتوماسیون به منظور افرایش کمی و کیفی محصول، 

کاهش مصرف مواد اولیه و انرژی
• استفاده از خنک کننده های مسی نسل سوم و چهارم ، تولید برق از 
Bell-( سیستم زنگ )TRT( طریق انرژی حرارتی گاز خروجی کوره بلند

Less( ، سیستم تزریق پودر ذغال)PCI( و ..... در کوره بلند.
• بکارگیری تکنولوژی ریخته گری تختال نازک، تسمه و ......

بکارگیری تکنولوژی های شارژ گرم آهن اسفنجی و پیش گرم کردن   •
آهن قراضه در کوره قوس الکتریکی و شارژگرم شمش ریخته گری مداوم 

به خط نورد به منظور کاهش مصرف انرژی و افرایش بهره وری تولید.
• استفاده از کوره EAF دوتایی)Twin Shell( در فوالدسازی کوره قوس 

الکتریکی به منظور افزایش ظرفیت تولید.
• بکارگیری نوآوری ها و تکنولوژیهای بروز شده در فرایند احیاء مستقیم 

 Energiron(  HYL-ZR( و   Midrex گازی
• استفاده از تکنولوژیهای جدید احیاء مستقیم پایه ذغال از جمله روش  
ITMK3   به منظور استفاده از نرمه ذغال سنگ حرارتی )به جای کاز 

طبیعی( و کنسانتره سنگ آهن )بجای گندله(.
 FINEX استفاده از روش های جدید فرایند ذوب و احیاء از جمله روش •
برای تولید چدن مذاب مورد نیاز فوالد سازی کنورتوری که موجب کاهش 
سرمایه گذاری ، استفاده از مواد اولیه نازل تر )نرمه ذغال سنگ حرارتی 
زیست  شاخصهای  بهبود  و  انرژی  مصارف  کاهش   ،) آهن  سنگ  نرمه  و 
محیطی ) با حذف کک سازی و آگلومراسیون یا گندله سازی( می گردد.

مبادالت مواد اولیه و محصوالت میانی بین مناطق
مراحل ساماندهی و تهیه برنامه عملیاتی

1. دسته بندی طرحهای زنجیره فوالد در قالب طرحهای احتمال ضعیف و 
طرحهای محتمل بر اساس آخرین فهرست مجوزهای صادر شده از وزارت 

صنعت، معدن و تجارت )پیوست 1(
2. محاسبه ظرفیتهای مورد نیاز موازنه زنجیره فوالد به منظور دستیابی به 

تولید 55 میلیون تن فوالد خام تا افق 1404 )پیوست 2(
تر   )1 )بند  فهرست طرح های محتمل  از  منتخب  گزینش طرحهای   .3
موقعیت  اعتبارات،  تامین  طرحها،  فیزیکی  پیشرفت  فاکتورهای  اساس 
مطلوب جغرافیایی ، تکنولوژی و ظرفیت محاسبه شده در تند 2.)پیوست 

)3
اساس وضعیت  بر  فوالد  زنجیره  منتخب  های  اجرای طرح  زمانبندی   .4
پیشرفت طرحها و پیش بینی سال بهره برداری بر اساس مستندات موجود.
5. اولویت بندی اجرای طرحهای منتخب با هدف دستیابی به توازن در کل 
زنجیره فوالد تا افق 1404) حداقل بودن کمبودها و مازادهای محصوالت 

میانی(.
6. پیشهناد جابجایی طرحهای فوالدی که دارای اولویت مکان یابی مناست 

نمی باشند به مناطق جنوبی کشور )در قالب پیشنهاد ساماندهی(.
7. تجمیع طرحهای فوالدی جهت دستیابی به ظرفیت بهینه اقتصادی )در 

قالب پیشنهاد ساماندهی(
از  قسمتی  رمانی  توقف  و  فوالد  زنجیره  های  طرح  اجرای  بندی  فاز   .8
طرحهای واخدهای فوالدی باالخص طرحهای جنوب کشور جهت موازنه 

زنجیره .
9. تهیه برنامه جریان نقدینگی و مبالغ سرمایه گذاری باقیمانده مورد نیاز 

طرحهای زنجیره فوالد 
* برنامه عملیاتی طرحهای منتخب واحدهای فوالدی تا افق 1404

* برنامه تولید واحدهای فوالدی و نمودار موازنه  

نتایج حاصل از اجرای برنامه عملیاتی
• به حداقل رسیدن عدم توازن در کل رنجیره فوالدی تا افق 1404
• دستیابی به ظرفیت تولید 55 میلیون تن فوالد خام قبل از 1400

• توزیع مناسب جریان نقدینگی و امکان سرمایه گذاری در سالهای آتی
تذکر: عدم توازن محدود زنجیره در صورت تاخیر در اجرای طرح ها، از 
طریق واردات کمبودها یا صادرات مازادهای محصوالت میانی  قابل جبران 

می باشد.

هدفمندی یارانه هاو توجیه پذیری طرح ها
فروض در نظر گرفته شده برای مقایسه بازدهی طرح ها

با نرخ مبادالتی و معادل 34000 ریال به ازای هر یورو  * نرخ ارز برابر 
منظور  سال   3 ها  طرح  ساز  و  ساخت  زمان  مدت  است.  گردیده  منظور 

گردیده است.
* قیمت فروش محصول )شمش فوالدی( برابر متوسط سالهای 92-1393 

و معدل 16000 ریال به ازای هر کیلوگرم لحاظ شده است.
گردیده  منظور  گرم  کیلو  هر  ازای  به  ریال  معادل 9900  قیمت کک   *

است.
* قیمت برق در حال حاضر معادل 540 ریال به ازای هر کیلو وات ساعت 

و بعد از هدفمندی 1500 ریال منظور گردیده است.
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* قیمت گاز در حال حاضر معدل 1320 ریال به ازای هر متر مکعب و بعد 
از هدفمندی 3000ریال منظور گردیده است .

بر اساس استاندارد ملی لحاظ  انرژی در روشهای مختلف  نرم مصرف   *
گردیده است.

* قیمت گندله 3850 ریال به ازای هر کیلو گرم در نظر گرفته شده است.  

منتخب پیشنهاد ها 
1. تمرکز بخشیدن به سیاستگذاری صنعت فوالد )وزارت صنعت و معدن و 
تجارت –سازمان ایمیدور( و اجرایی نمودن تصمیمات اتخاذ شده )شرکت 

ملی فوالد ایران ( مصوبه هیات وزیران-آذر ماه 1393

2. هماهنگی بین نهاهای سیاستگذاری و احرایی در عملیاتی نمودن برنامه 
بویژه در بخش زیرساختها

3. مدیرت و تعیین سقف تهیبه تولید در دوره های مشخص با توجه به 
بازار، پتانسیلها، زیرساختها و توازن کامل زنجیره

4. رصد پویای مبادی وارداتی و مقاصد صادراتی جهت بهینه سازی آمیزه 

ایران فوالد ملی شرکت
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ظرفیت

ها یارانه هدفمندي از قبل مستقیم احیا ها یارانه هدفمندي از بعد مستقیم احیا
ها یارانه هدفمندي از قبل بلند کوره ها یارانه هدفمندي از بعد بلند کوره

تولید و توسعه زیر ساختهای الزم ، به ویژه در امر صادرات

5. توسعه فعالیت های اکتشاف و استخراج مواد معدنی

6. سرمایه گذاری مشترک با سایر کشور ها جهت تجهیز معدن و احداث 
واحدهای کنساتنره و گندله در ایران و سایر کشورها 

گذاران  در سرمایه  اعتماد  ایجاد  منظور  به  کار  و  فضای کسب  بهبود   .7
بخش خصوصی و خارجی

8. سیاستگذاری و هماهنگی جهت ایجاد توسعه زیر ساختهای الزم به ویژه 
در منطقه جنوب توسط یک نهاد متخصص.

فوالدی  تولید محصوالت  فعای جهت  برخی مجوزهای  کاربری  تغییر   .9
خاص و نهاده های میانی بر اساس نیاز بازار

10. پایش و بازنگری ساالنه مطالعات و راهبردهای جامع فوالد در راستای 
سیاست های کالن کشور.   
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گزارش واقعیت مصرف انرژی در صنعت فوالد

ترجمه: حسن باقری جبلی 

در  انرژی  مدیریت می کند. حفظ  را  انرژی  فعاالنه مصرف  فوالد  صنعت 
تولید فوالد به منظور تضمین رقابتی بودن این صنعت و نیز کاهش تاثیرات 

محیطی نظیر انتشار گازهای گلخانه ای بسیار حائز اهمیت میباشد.  
فوالد  که  آنجا  از  انرژی ضروریست.  انتقال  و  تولید  برای  فوالد  همچنین 
حیاتی  های  چرخه  طی  در  است  سبک  و  مقاوم   بازیافت،  قابل   100%

متعدد خود انرژی را حفظ می کند. 
در سال 2013 ، 6/1 بیلیون تن فوالد تولید شد. تا سال 2050 استفاده 
از فوالد نسبت به امروز  5/1 برابر افزایش پیدا خواهد کرد تا پاسخگوی 

نیازهای جمعیت رو به رشد باشد. 

استفاده از انرژی در تولید فوالد 
تولید فوالد صنعتی انرژی بر می باشد. البته، سیستمهای مدیریت انرژی 
پیشرفته تضمین می کنند که از انرژی استفاده ای  کارآمد داشته  و در 
طی  مراحل تولید فوالد هر جایی که ممکن باشد انرژی را برای استفاده 
مجدد بازیافت نمایند.  از سال 1960 در اکثر کشورهای مهم تولید کننده 

فوالد، افزایش بازده انرژی منجر به کاهش 60 درصدی انرژی مورد نیاز 
تولید یک تن  فوالد خام گردیده است. 

انرژی  ورودی و هزینه های مربوطه: 
این  تا 40 درصد در بعضی کشورها نشانگر  از 20 درصد  تولید فوالد،   •
است که افزایش بازده انرژی ناشی از کاهش قیمتهای تولید و نیز افزایش 

رقابت می باشد. 
• بازده انرژی در تاسیسات تولید فوالد بستگی به خطوط تولید، نوع  سنگ 
آهن و زغال سنگ مورد استفاده و ترکیب فوالدی تولید شده، فن آوری 

کنترل عملیات و میزان اثربخشی مواد اولیه دارد. 
صورت  به  انرژی  نیز  خام  مواد  حمل  و  سازی  آماده  حفاری،  برای   •
غیرمستقیم استفاده می شود )حدود %8 کل انرژی مورد نیاز برای تولید 

فوالد – شامل مواد خام استخراج شده  و مراحل تولید فوالد(.
• حدود 50 درصد انرژی مورد نیاز تاسیسات متمرکز از زغال سنگ، 35 
درصد از برق، 5 درصد  از گازهای طبیعی و 5 درصد باقیمانده از دیگر 

گازها تامین می شود.
با همکاری اعضای خود، سیستمی جامع جهت   World Steel انجمن 
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محک مصرف انرژی طراحی کرده که تنها در اختیار اعضای گروه بوده و 
با دیتاسیستم امنی ذخیره شده است. شرکتها می توانند دیتاهای خود را 
ارائه داده و عملکرد خود را با سطح مرجع %25 برای هر فرآیند مقایسه 
کرده و تعیین کنند که چه اجزایی در فرایند از سطح مرجع انحراف دارند. 

World Steel همچنین بانک اطالعاتی فهرست چرخه حیات منطقه ای 
و جهانی )LCI( را ایجاد کرده است که شامل درون دادهای محیطی “ز 
گهواره تا دروازه” و نیز برون دادهایی است که استفاده از منابع  )موادخام ، 
انرژی و آب( و نشر آلودگی به زمین، هوا و آب را برای 15 محصول فوالدی 

را پیگیری می کنند.  
موجود    World Steel در وب سایت  نیاز  در صورت   LCI های  داده 

است. 
انرژی  ورودی وعوامل کاهنده: 

• تولید فوالد اولیه به واسطه انرژی شیمیایی مورد نیاز جهت تبدیل سنگ 
آهن به آهن با استفاده از عوامل کاهنده، از تولید فوالد ثانویه به انرژی 

بیشتری نیازمند است )شکل 2 را ببینید(.
• از آنجا که تبدیل سنگ آهن به آهن در دمای اتاق صورت نمی گیرد 
عوامل کاهنده ای نظیر زغال سنگ، کک و گاز طبیعی تامین کننده حرارت 

مورد نیاز خواهند بود.
غیاب  در  گرمایش  )یعنی  سنگ  زغال  کردن  کربنیزه  از  حاصل  کک   •
اکسیژن در دمای باال( اولین عامل کاهنده سنگ آهن است و دیگر سوختها 
استفاده می شوند تا جایگزین بخشی از کک شوند. اگر کارخانه ای کک 
مورد نیاز خود را تولید نکند و یا برق در سایت نداشته باشد باید از بیرون 

نسبت به خرید آن ها اقدام کند. 
• در تاسیسات متمرکز بیش از 75 درصد ظرفیت انرژی زغال سنگ در 
کوره  بلند استفاده می شود که  در این کوره کک چندین نقش شامل 
کاهنده شیمیایی، پشتیبانی از کوره burden و عملکرد بعنوان سوخت 

شکل 1 –  شاخص مصرف انرژی جهانی به ازای هر تن فوالد خام

جدول 1 – کاربرد انرژی های ورودی در تولید فوالد 

را برعهده دارد. بقیه ی ظرفیت انرژی با تولید گرما در کارخانه های کک 
سازی و ذوب آهن )Sinter plant( به شکل گازهای تقطیر شده بعنوان 
منبع انرژی کمک می کنند که دیگر سوختها در مراحل مختلف فرآیند 

پایین دستی جابجا شوند. 

گازهای تقطیر شده: 
اکسیژن  اصلی  کوره  و  بلند  کوره  سازی،  از کک  شده  تقطیر  گازهای   •
)BOF( را می توان به طور کامل مجدداً  استفاده  نمود و بدین ترتیب 
در استفاده از منابع سوخت فسیلی صرفه جویی کرد. آنها 60 درصد کل 
برای  یا  مستقیم  سوخت  جایگزین  بعنوان  و  نمایند  می  تامین  را  انرژی 
تولید برق داخلی مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین می توان گازها را 
برای تولید برق فروخت. اگر انتخاب دیگری وجود نداشته باشد این گازها 

سوزانده خواهند شد. 
اصلی  کوره  فرعی  محصوالت  از  حاصل  گازهای  بازیافت  آلمان،   در   •
اکسیژن معادل  300 میلیون مترمکعب گاز طبیعی در سال ذخیره می 
شود که در غیر این صورت باید این مقدار را از منابع طبیعی فراهم نمود. 
• فن آوری نوین موجود اجازه می دهد که دی اکسید کربن مجدداً ذخیره 
و بازیابی شود. هم اکنون توانسته اند با احداث تاسیسات گازی در مجاورت 
یک کارخانه فوالد 50،000 تن دی اکسید کربن در سال تولید نمایند. این 

گاز تصفیه شده و برای تولید نوشابه های گاز دار بکار می رود. 

پیشرفتهای آتی در بازده )کارائی( انرژی:
• امروزه در بهترین فرایندهای تولید فوالد استفاده از انرژی بصورت بهینه 

در آمده است.
• انتظار می رود از طریق انتقال فن آوری یا استفاده از بهترین فن آوری 
موجود در کارخانه های قدیمی تولید فوالد در سرتاسر جهان، میزان بازده 

میان مدت انرژی در صنعت فوالد افزایش یابد.
• انتظار می رود که پیشرفت فن آوری ها تا سال 2020 و پس از آن منجر 

به تغییرات اساسی در نحوه ی تولید فوالد شود.
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اصول تولید فوالد:
فوالد در تمام جهان به دو روش اصلی تولید می شود: 

یکی کوره بلند - کوره اصلی اکسیژن )BF- BOF( و دیگری کوره قوس 
الکتریکی )EAF( که در شکل 2 نشان داده شده است. تنوع و ترکیب در 

روشهای تولید نیز وجود دارد. 
روش BF-BOF برای فوالدی مناسب است  که در تولید آن از مواد خامی 
نظیر سنگ آهن، زغال سنگ، سنگ آهک و فوالد بازیافتی استفاده می 
شود. حدود 70 درصد فوالد جهان با استفاده از این روش تولید می شود. 
در ابتدا سنگ آهن احیاء شده و به آهن تبدیل می شود که به آن فلز داغ 
 BOF هم گفته می شود. سپس آهن در )pig iron یا چدن )آهن خام
به فوالد تبدیل می شود. پس از ذوب و نورد و یا پوشش دهی، فوالد به 

صورت کالف، صفحه یا میله تحویل می گردد. 
از برق  تولید فوالد  بازیافتی و  برای ذوب فوالد  الکتریکی  در کوره قوس 
استفاده می شود که بسته به شکل و ترکیب کارخانه و میزان دسترسی به 
فوالد بازیافتی، دیگر منابع آهن فلزی نظیر آهن احیاء مستقیم )DRI( یا 

چدن نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد. 
افزودنی هایی نظیر آلیاژها برای تبدیل فوالد به ترکیب شیمیایی دلخواه 
مورد استفاده قرار میگیرند. انرژی الکتریکی می تواند با اکسیژن تزریقی به  
کوره قوس الکتریکی اضافه شود. مراحل پایین دستی نظیر ذوب، گرمایش 
مجدد و نورد مشابه همین مراحل در روش BF-BOD می باشد. حدود 

29 درصد فوالد جهان به روش EAF تولید می شود.
دیگر فن آوری تولید فوالد OHF یا کوره باز قلیایی می باشد که 1 درصد 
فوالد جهان از این روش تولید می شود. این روش بسیار انرژی بر است 
بسیار  روش  این  از  استفاده  محیطی  زیست  و  اقتصادی  مضرات  بعلت  و 
محدود شده است. تنها چهار کوره در حال حاضر با این روش فوالد تولید 

می نمایند. 
می  استفاده  سال  دهها  برای  بازیافت  از  قبل  فوالدی  محصوالت  بیشتر 
تولید  و  افزایش فوالد  به  رو  تقاضای  به  پاسخگوئی  برای  بنابراین،  شوند. 
آن به روش EAF فوالد بازیافتی کافی وجود ندارد و باید از روش های 
ترکیبی BF-BOF  و EAF استفاده کرد. در تمام این روشهای تولیدی 
از فوالد قراضه استفاده می شود بنابراین تمام فوالدهای تازه تولید حاوی 

فوالد بازیافتی هستند. 
نقش فوالد در تولید انتقال انرژی:

فوالد در تولید و انتقال انرژی ضروریست و برای تولید اقالم زیر استفاده 
می شود:

• تجهیزات حفاری و سکوهای نفتی فالت قاره
• تجهیزات استخراج و تولید نفت و گاز

• خطوط لوله و تانکرهای ذخیره نفت و گاز طبیعی 
• کشتی ها، کامیونها و قطارهای حمل انواع انرژی

• ترانسفورمرها )هسته فوالدی مغناطیسی(
• موتورهای الکتریکی و ژنراتورها

• دکل ها و کابلهای انتقال برق

برای  نیز نقش اساسی دارد،  انرژی های تجدید پذیر  اوری  فوالد در فن 
مثال:

به  وابسته  فتوولتائیک که  استفاده در سیستم  مورد  فوالد  خورشیدی:   •
دمای خورشید نیست و تنها تابش خورشید را در نمای خارجی ساختمان 
متمرکز می نماید. فوالد ضد زنگ نقش اساسی در تبدیل انرژی خورشیدی 
پانل های  اساس  و  پایه  بعنوان  آنها  دارد.  داغ  یا آب  الکتریکی  انرژی  به 
استفاده  گرما  های  مبدل  و  تانکها   پمپها،  در  نیز  و  خورشیدی  حرارتی 

میشوند. 
• موجی  و جزرومدی: پیل فوالدی جزء اصلی توربین های جزرومدی در 
سیستمهای انرژی جزرومد است. فوالد برای ساخت ابزارهای انرژی موج 
نیز استفاده می شود. فوالد در این موارد طوری طراحی می شود که در 

مقابل شرایط محیطی خشن دریا مقاومت کند.
• هیدروالکتریک: فوالد برای آرمه کرن بتن سد ها استفاده می شود. 

بادی ساحلی و  توربین های  استفاده در  بادی: فوالد ماده اصلی مورد   •
از فونداسیون  در تمام اجزا توربین بادی  باشد. تقریباً  فالت قاره ای می 

گرفته تا دکل، چرخ دنده ها و پوشش ها از فوالد استفاده می شود.
فوالد انرژی را در دوره عمر محصوالت حفظ می کند: 

برای تولید محصوالت فوالدی انرژی مصرف می شود و این انرژی در طی 
دوره عمر محصول در آن حفظ می شود و حتی گاهی انرژی ذخیره شده 
بیشتر از انرژی است که برای تولید محصول بکاررفته است. برای مثال یک 
توربین سه مگاواتی پس از بیست سال می تواند 80 برابر انرژی بیشتری 
نسبت به زمانی داشته باشدکه تولید و نگهداری شده است. فوالد میزان 
استفاده و دفع انرژی را در دوره عمر محصول به روشهای زیر کاهش می 

دهد: 
این   )AHSS( باال  پذیری  با کشش  فوالدها  جدید  انواع  وزن:  سبکی   •
امکان را به تولید کنندگان اتومبیل می دهد که وزن اتومبیل های تولیدی 
را 25 تا 39 درصد در مقایسه با فوالد متداول کاهش دهند. وقتی از این 
فوالد برای تولید یک اتومبیل 5 نفره استفاده می شود وزن کلی آن 170 تا 
270 کیلوگرم کاهش می یابد که موجب افزایش طول عمر محصول و نیز 
کاهش تولید 3 الی 5/4 تن گازگلخانه ای در طول عمر اتومبیل می شود. 
• محصوالتی با عمر طوالنی: قدرت و استحکام فوالد اجازه می دهد که 
محصوالتی با عمر طوالنی از آنها ساخته شود. برای مثال، ساختمانها و پلها 
ساخته شده از فوالد 40 تا 100 سال و حتی با مراقبت مناسب بیش از 

این عمر می کنند.
• بازیافت: فوالد به وسیله آهنربا 100 درصد و به راحتی بازیافت می شود 
بدون اینکه کیفیت خود را از دست بدهد. فوالد با بیش از 650 میلیون 
تن بازیافت ساالنه شامل قراضه های پیش و پس از مصرف قابل بازیافت 

ترین ماده در دنیاست. 
بازیافت فوالد نقش مهمی در ذخیره انرژی و مواد خام دارد. به ازای هر 
1000 کیلوگرم قراضه فوالد که تبدیل به فوالد می شود،  بیش از 1400 
کیلوگرم سنگ آهن، 740 کیلوگرم زغال سنگ و 12 کیلوگرم سنگ آهک 

صرفه جویی خواهد شد. 
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بررسی صنعت فوالد کشور از نگاه آماری و تشریح طرح جامع فوالد کشور

هادی سرمدی
مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس

کشور ما ایران بدالیل داشتن مزیت های نسبی در صنعت فوالد از جمله 
ذخایر قطعی و اکتشاف شده سنگ آهن به میزان بیش از 3 میلیارد تن، 
تریلیون   33.5 از  بیش  میزان  به  طبیعی  گاز  قطعی  شده  کشف  ذخائر 
متر مکعب که حدود 18 درصد از ذخائر کشف شده دنیا می باشد و این 
ظرفیت ایران را تبدیل به یک کشور تولیدکننده فوالد با مزیت تولید به 
روش احیا مستقیم با گاز طبیعی می کند، دسترسی به آبهای آزاد و از همه 
مهمتر نیروی جوان و متخصص در کنار دانش و توانمندی های بدست 
آمده از نیم قرن تجربه فعالیت در زمینه تولید فوالد، پیش نیازهای الزم 
جهت توسعه هرچه بیشتر این صنعت و بدل شدن به یک قطب منطقه ای 

و جهانی در این صنعت استراتژیک و زیرساختی را دارا می باشد.
با توجه به اینکه عمده تولید فوالد خام جهان به روش کوره بلند می باشد، 
همانگونه که در نمودار باال مشاهده می کنید در طی یک دهه اخیر تولید 
آهن اسفنجی دنیا از روند ثابتی برخوردار بوده ولی تولید به روش کوره 

بلند از روندی نسبتاً سریع و افزایشی برخوردار بوده است.
با توجه به دو نمودار باال طی یک دهه اخیر سرعت رشد تولید فوالد خام 
در کشور نسبت به میانگین جهانی آن نسبتاً باالتر بوده است و امیدوارم 
این روند که تاحدودی کند شده است  از دوران گذار پساتحریم  با عبور 
این  صنعتگران  تالش  با  و  کند  پیدا  ادامه  گذشته  روند  همان  با  مجدداً 
صنعت استراتژیک، اهداف تعیین شده در سند چشم انداز 1404 کشور 
در این صنعت تحقق پیدا کند. همانگونه که مشاهده می فرمایید کشور 

ما بدلیل دسترسی به منابع غنی گاز طبیعی، روش اصلی تولید فوالد به 
روش احیا مستقیم می باشد.

با توجه به ظرفیت موجود زنجیره تأمین )ارزش( فوالد کشور و همچنین 
وضعیت  آخرین  و  فوالد  صنعت  در  کشور   1404 افق  انداز  چشم  سند 

عملکرد 3 سال اخیر جداول ذیل قابل ارائه است.
و  اجرا  دست  در  طرحهای  مدیریت  تأمین  زنجیره  وضعیت  به  توجه  با 
طرحهای آغاز نشده دارای مجوز و توسعه این صنعت بهمراه ایجاد و حفظ 
توازن در طول زنجیره آن، یک امر خطیریست که باید با اعمال اهرمهای 
توازن  از عدم  تا  مدیریت شود  به طور صحیح  کاراتر  و  مناسبتر  کنترلی 
با  این محصول،  توازن در زنجیره  ایجاد  زنجیره جلوگیری شود. در کنار 
می  بر  هزینه  نیز  عمدتاً  که  صنعت  این  در  الزم  زیرساختهای  به  توجه 
باشند، مکانیابی مناسب از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد بطوریکه در 
مکانیابی ایجاد کارخانجات در طول زنجیره تأمین فوالد باید به مسائلی از 
جمله آبهای بین المللی هم جهت استفاده و مصارف آب و هم برای امور 
صادرات و حمل و نقل دریایی و همچنین ظرفیت هایی از جمله برق و 

گاز مناطق توجه نمود.
با توجه به ظرفیتهای موجود در مناطق مختلف جغرافیایی کشور، توان 
تولید موجود فوالد خام و آهن اسفنجی کشور به تفکیک مناطق مختلف 
در ذیل آورده شده است که می تواند در تصمیم گیری های توسعه ای 

صنعت فوالد کشور مؤثر افتد.
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بررسی روند تولید فوالد خام جهان در یک دهه اخیر )آمار به هزار تن(
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بررسی زنجیره )تأمین( ارزش فوالد کشور )آمار به میلیون تن(
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و  مبارکه  فوالد  مجتمع  اصفهان،  ذوب آهن  چون  بزرگي  فوالدسازان 
فوالدخوزستان که از حالت دولتي به شرکت هاي شبه دولتي )در اصطالح 
بازار خصولتي( در آمده اند محل حرف و حدیث هاي فراوان این روزهاي 
از سویي کارخانجات خصوصي شرایط  بازار بي رمق فوالد کشور هستند. 
توسط  بازار  صحیح  مدیریت  عدم  و  امکانات  به  را  موجود  نا مناسب 
به  شرکت ها  این  مدیران  سو  دیگر  از  و  مي دهند  نسبت  شبه دولتي  ها 
شرایط شرکت هاي خصوصي )چابکي و استقالل در تصمیم گیري( غبطه 
مي خورند.اما حقیقت موضوع چیست؟ آیا شرایط شبه دولتي ها مناسب تر 

از بخش خصوصي است؟
شبه دولتي ها در نوع خود شرکت هاي بسیار جالبي هستند.

مدیران و خط مشي این واحدها را دولت مشخص مي کند در حالي که قرار 
بر این بوده تا بخش خصوصي )سهامداران( صاحبان این واحدها باشند و بر 
اساس نگاه و منطق بخش خصوصي اداره شوند. با وجود این هدف، عمده 
تامین  )مانند  دولتي  بزرگ  سرمایه گذارهاي  توسط  شرکت ها  این  سهام 
در  را  شده  یاد  شرکت های  نیز  موضوع  همین  شد.  خریداری  اجتماعي( 
این  نتیجه  و  کرده  ناتوان  کارآمد  و  واقعي  شکل گیري ساختار خصوصي 
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شده است که با وجود اجرای خصوصی سازی، همچنان این روح مدیریت 
دولتی است که در این واحدهای تولیدی حکمرانی می کند و انتظار و تکیه 

دولت از چنین واحدهایی همچنان ادامه دارد و غیر قابل انکار است. 
با  از مدیریت در واحدهای بزرگ تولید فوالد معموال که  چنین شیوه ای 
نگاهی دولتی همراه است در راستاي منافع جامعه به کار گرفته می شود و 
برخي از تصمیمات مدیران خصولتی ها با مالک هاي صرفا اقتصادي )تنها 
دیدگاهي که بخش خصوصي بر اساس آن فعالیت می کند( همخواني ندارد؛ 
اما این دیدگاه در نهایت به سود مصرف کننده نهایي و ذینفعان خواهد بود.

باید  شرکت هایی  چنین  تولید  دولت،  خواست  اساس  بر  و  مثال  برای   
این  شاید  خاص،  اقتصادي  شرایط  در  اما  باشد،  حداکثری  حالت  در 
که  است  حالی  در  این  بیشتر شود،  انباشته  زیان  باعث  تولید حداکثري 
شبه دولتي ها به دلیل تحکم دولت امکان کاهش تولید در شرایط خاص را 
ندارند زیرا شرایط بازار و توازن مورد نظر دولت دچار چالش خواهد شد. 
عدم کاهش عرضه در زمان زیاندهي شرکت هاي شبه دولتي نیز منجر به 
به سود مصرف کننده  قیمت ها  بیشتر  کاهش  نهایت  در  و  عرضه  افزایش 
نهایي می شود، اما این موضوع اشکال دیگری به نام رکود در عرضه و تقاضا 

آیا کارخانه های بزرگ فوالد خصوصي هستند؟

مأخذ: روزنامه دنیای اقتصاد
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به همراه می آورد. 
یکي دیگر از مشکالت مهم شرکت هاي بزرگ شبه دولتي دست به گریبان 
بودن با نیروي کار غیر مولد و در برخي موارد مخرب است )نیروي کاري 
که به واسطه فشارهاي برخي صاحبان قدرت به چنین شرکت هایی تحمیل 
یا  به شخص  اتکا  دلیل  به  باال  بسیار  توقعات  با  بطور معمول  و  مي شوند 
آموزش پذیري  و  مهارت  لحاظ  از  مواقع  بیشتر  در  و  است  گروهي خاص 
هیچ گاه براي شرکت متبوع مفید نخواهند بود( در حالي که تعدیل نیروي 

کار از حقوق مسلم یک کارفرماي خصوصی است. 

پرداخت  با  خصوصي  شرکت هاي  در  نیرو  تعدیل  موارد  برخي  در  شاید 
اما به راحتي امکان تعدیل نیرو براي آنها  جرایم مختصري روبه رو  شود، 
بزرگ  کارخانه های  و  نیمه دولتي  بخش  در  موضوع  این  اما  است،  فراهم 
شرکت هاي  مدیران  تنها  نه  اساس  این  بر  است.  محاالت  از  فوالدسازي 
در  بلکه  ندارند،  را  خود  ناکارآمد  و  مازاد  نیروهاي  تعدیل  امکان  بزرگ 
برهه هاي مختلف برخی دستورات غیرکارشناسي دولت، بار نیروي کار این 
شرکت ها را تا 100 درصد افزایش مي دهد )به طور نمونه موضوع دستور 
استخدام کارکنان قراردادي شرکت هاي تابعه فوالدسازان به صورت قرارداد 
مستقیم در سال 1388(؛ به این ترتیب در حالي که هزینه هاي پرسنلي 
شرکت هاي فوالدسازي در دنیا بین 3 تا 7 درصد قیمت تمام شده محصول 
است و در شرکت هاي فوالدسازي خصوصي داخلي حتي از 3درصد هم 
کمتر است گاهي هزینه هاي پرسنلي شرکت هاي شبه دولتي فوالد تا 15 

درصد قیمت تمام شده نیز مي رسد که با احتساب دیگر هزینه هاي جانبي 
امکان رقابت را از چنین شرکت هایی خواهد گرفت.

هر  فوالدساز  شبه دولتي هاي  براي  محیط زیستي  قوانین  با  کامل  انطباق 
و  شده  تبدیل  نیز  ملي  مشکالت  به  منطقه اي  مشکالت  از  چندگاهي  از 
به رعایت  این کارخانه ها  افزایش مي دهد. تعلق خاطر  را  آنان  هزینه هاي 
تولید شده  به حدي جدي است که محصوالت  استانداردها گاهي  دقیق 
باز مي گردد  تولید  به چرخه  به عنوان آهن قراضه دوباره  باال  تناژهاي  در 
تا هیچ گونه حقوقي از مصرف کنندگان دریغ نشود، موضوعي که در بخش 

خصوصي چندان محلي از اعراب ندارد. 
هرچند تمامي موارد باال از نقاط ضعف شبه  دولتي هاست، اما به نظر دو گام 

مهم مي تواند شرایط این شرکت ها را سامان بخشد. 
و  کند  روشن  همیشه  براي  بار  یک  را  خود  تکلیف  دولت  اینکه  نخست 
یک  با  را  شرکت ها  تمام  در  سختگیري  یا  ارفاق  امداد،  برخورد،  نگرش، 
واحدها  اینگونه  مدیریتي  ساختارهاي  در  آنکه  مهم تر  و  دهد  انجام  رویه 
دخالتي نکند تا مدیران الیق و توانمند سکاندار چنین شرکت هایی باشند 
اینگونه  مدیریتي  ساختارهاي  اصالح  نیز  گام  سیاسي.دومین  مدیران  نه 
عالي  مدیران  از  شرکت هایی  چنین  سیستم هاي  یعني  است،  شرکت ها 
گرفته تا سایر اعضا باید تالش کنند تا به  سوي استقالل واقعي از دولت 
پیش بروند و در تصمیمات خود اصول اقتصادي و شفافیت را مالک هاي 

اصلي قرار دهند.
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و باید مورد توجه قرار گیرد.
 شرایط موجود و مهم تر از آن بی توجهی به حوزه ای 
که در اشتغال و تولید کشور نقشی بی بدیل دارد 
قابل توجیه نیست. در 20 سال گذشته در دو سال 
76 و 81 اتفاق مشابه با دامنه تاثیر بسیار کمتری 
به وجود آمده است که با تصمیمات به موقع بازار و 

واردات کنترل شد، حال چه باید کرد:
حذف  از  پس  کشور  فلزی  و  معدنی  صنایع   -1
بخش های  مانده،  متولی  بدون  ایمیدرو  نقش 
تخصصی نیز توان الزم را ندارند، مهم ترین موضوع 
واگذاری نقش حاکمیتی در این امر به ایمیدرو یا 
متولی  بدون  تاثیرگذاری  نمی شود چنین حوزه  است.  دیگری  مرجع  هر 
باشد. این مرکز در هماهنگی در بازار داخلی نیز می تواند تاثیرگذار باشد.

 2- برای یک دوره 6 ماهه تعرفه محصوالت فوالدی افزایش و از واردات 
کاالهای مشابه جلوگیری به عمل آید.

به کاهش 40 درصدی قیمت محصوالت طی دو سال گذشته  با توجه   
تاثیری در تورم نخواهد داشت. میانگین تعرفه برای دوره مذکور تا تعادل 

بازار 30 درصد می تواند باشد. 
نمی کنند  رعایت  را  دامپینگ  که  چین  همچون  کشورهایی  برای   -3
از  بسیاری  در  که  امری  شود.  گرفته  نظر  در  واردات  حجم  محدودیت 

کشورها عالوه بر تعرفه اعمال می شود.
4- عدم اجازه به ترانزیت فوالد از بنادر کشور بدون تعرفه مناسب، زیرا 
این امر باعث از بین رفتن بازار کشورهای همسایه برای فوالدسازان داخلی 

شده است. 

صنایع فلزی و معدنی کشور با توجه به مزیت های مهم و تاثیرگذاری جدی 
در حوزه اشتغال و تولید ملی و بحران موجود که شاخص مالی واحدهای 
فوالدی طی سال گذشته به روشنی بیانگر آن است، نیازمند توجه جدی 

و فوری است.

فوالد کشور را دریابیم!

دکتر محمود اسالمیان  در این باره معتقد است 
که :

تجربه چند دهه گذشته نشان از منحنی سینوسی 
 835 به  چین  دستیابی  دارد.  جهانی  قیمت های 
تولید  درصد   60( سال  در  تولید  تن  میلیون 
دو  طی  آن  شدن  برابر   10 از  نشان  که  جهانی( 
در  مذکور  دولت  حاکمیتی  شرایط  و  است  دهه 
قیمت گذاری باعث شد تا بازارهای جهانی به شدت 
تحت تاثیر قرار گیرد. اما کشورها با مراقبت ویژه و 
با اتکا به قوانین ضد دامپینگ از بازارهای خود در 
مقابل تهدیدات ذکر شده دفاع می کنند. هم اکنون 

قیمت شمش فوالدی از 550 دالر دو سال قبل به 285 دالر در بنادر چین 
رسیده است. در شرایط حاضر حدود 5/ 2 میلیون تن محصوالت فوالد 
در انبارهای کارخانه های کشور انبار شده و عالوه بر کاهش 40 درصدی 

قیمت طی دو سال گذشته فروش نیز شرایط دشواری دارد.
کشور  تولید  از  بزرگی  بخش  برای  نگران کننده ای  تصویر  موجود  شرایط 

است که ناشی از عوامل داخلی و بیرونی است:
1- کاهش شدید قیمت های جهانی و مازاد مصرف در چین و سیاست های 
تشویقی دولت مذکور باعث سرازیر شدن کاال به بازارهای جهانی مخصوصا 

کشورهای بی دفاع شده است.
2- استراتژی توسعه فوالد داخلی طی سال های گذشته متوقف و به جای 
تمرکز بر واحدهای بزرگ اقتصادی به سمت واحدهای کوچک جهت گیری 

کرد که باعث افزایش قیمت تمام شده و غیررقابتی شدن شده است. 
3- در دولت گذشته پس از ناکامی در توسعه اشتغال به صورت دستوری 
نیروی انسانی در واحدهای تولیدی فوالد به دو برابر افزایش یافت در حالی 

که نیروی قبلی نیز بیش از استاندارد بود. 
4- هزینه های مالی در کشور قابل مقایسه با رقبا نیست عالوه بر آن کنترل 

نرخ ارز در برابر تورم خود نوعی کاهش قدرت رقابتی تولید کشور است.
5- تحریم های ظالمانه و رکود داخلی نیز بر شرایط بازار تاثیر داشته است 
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هزار راه نرفته در صنعت فوالد

با روی کار آمدن دولت یازدهم اگرچه سیاست های اقتصادی به سمت 
بازار آزاد و تالش برای ثبات شرایط اقتصادی کشور چرخش پیدا کرد، اما 
به عقیده کارشناسان تا رسیدن به اقتصادی به دور از دخالت دولت راهی 

طوالنی باقی مانده است.
تعیین  موضوع  سر  بر  بحث ها  داشتن  ادامه  به  توجه  با  اساس  این  بر 
دولت  عزم  کارشناسان  فوالد،  در بخش  و کنسانتره  گندله  برای  قیمت 
صنعت  بلندمدت  اهداف  به  رسیدن  همچنین  و  اقتصاد  از  خروج  برای 
فوالد را با اما و اگرهایی همراه می بینند. به این ترتیب در حالی ماه ها 
و  گندله  قیمت  کاهش  برای  تجارت  و  معدن  وزارت صنعت،  ابالغیه  از 
اجرای  عدم  یا  اجرا  برای  قطعی  تصمیمی  هنوز  که  می گذرد  کنسانتره 
نقد  و  ابالغیه  این  از  وزارتخانه  دفاع  در حد  و  نشده  اتخاذ  ابالغیه  این 
ادامه  در حالی  این جریان  است.  مانده  باقی  از سوی سنگ آهنی ها  آن 
می رسد  نظر  به  فوالد،  بازار  بحران  داشتن  ادامه  به  توجه  با  که  دارد 
تصمیم گیری به موقع برای حل مشکالت زنجیره فوالد ضروری است. اما 

مأخذ: روزنامه دنیای اقتصاد

در تازه ترین اظهارنظر در رابطه با ابالغیه بحث برانگیز کاهش قیمت گندله 
و کنسانتره، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص استدالل ورود 
دولت در قیمت گذاری سنگ آهن به خبرگزاری تسنیم گفت: محصوالت 
سنگ آهن تابع قیمت گذاری نیست، اما در بخش هایی از زنجیره فوالد 
تعادل رسیدن  به  تا  تقاضا و  به شرایط عرضه و  با توجه  در حال حاضر 
مورد  در  ادامه  در  سرقینی  جعفر  است.  ضروری  قیمت گذاری  وضعیت، 
تولید  افزایش  و  افت شدید قیمت  به  با توجه  صنعت سنگ آهن گفت: 
و عدم تمایل تولیدکنندگان سنگ آهن به صادرات این محصول به دلیل 
کاهش قیمت ها، در حال حاضر نسبت عرضه و تقاضا تا حدودی به تعادل 
آهن  کنسانتره  و  دانه بندی  سنگ آهن  بخش  در  بنابراین  است؛  رسیده 
و  تولیدکننده  بین  توافق  اساس  بر  و قیمت ها  ندارد  قیمت گذاری وجود 

مصرف کننده تعیین می شود.
صحبت های وزیر صنعت، خود به نوعی نشان دهنده این موضوع است که 
در حال حاضر قیمت  محصوالت سنگ آهنی بر اساس توافق عرضه کننده 
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و خریدار تعیین می شود، با این وجود این سوال مطرح می شود که دخالت 
دولت برای تعیین قیمت گندله چه ضرورتی دارد؟ 

به  زیرا  می رسد،  نظر  به  پررنگ تر  فعلی  شرایط  در  خصوصا  سوال  این 
دلیل  به  سنگ آهنی  محصوالت  تولیدکنندگان  حاال  وزیر  معاون  گفته 
افت قیمت های جهانی تمایلی به صادرات ندارند؛ به این ترتیب در چنین 
برای رسیدن  شرایطی قدرت چانه زنی خریداران محصوالت سنگ آهنی 
به قیمت هایی مناسب باالتر خواهد رفت. با این تفاسیر چرا دولت فرصت 

تعیین قیمت را به طرف  های عرضه و تقاضا نمی دهد؟ 
سوی  از  اصلی  دالیل  از  یکی  که  دارند  وجود  حالی  در  سواالت  این  اما 
زنجیره  در  سود  توازن  ایجاد  گندله،  قیمت  کاهش  برای  وزارتخانه 
از  حمایت  نوعی  را  ابالغیه  این  وزارتخانه  حالی که  در  است.  فوالدسازی 
صنعت فوالد و تالش برای منطقی کردن سود در زنجیره فوالد می داند، 
اتکا به راه هایی بهتر، می تواند حمایتی  با  کارشناسان عقیده دارند دولت 

موثرتر از صنعت فوالد و فوالدسازان داشته باشد. 
در  سنگ آهن  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  انجمن  مدیره  هیات  عضو 
همین زمینه می گوید: کل اختالف قیمتی که قیمت فعلی سنگ آهن با 
قیمتی که در ابالغیه درخواست شده است 2 درصد است؛ این در حالی 
است که در تولید شمش هزینه های بسیاری دخیل هستند که تاثیر آنها 
بسیار مهم تر از 2 درصد کاهش قیمتی است که از محصوالت سنگ آهن 

انتظار می رود. 
درصد   2 این  »اما  که  موضوع  این  بر  تاکید  با  ادامه  در  اکبری  مهرداد 
می تواند تاثیر بسیاری بر شرایط گندله سازها داشته باشد« می گوید: این 
رقم از آنجایی برای گندله سازها مهم است که حاال آنها با مشکل سودآوری 

همراه هستند.

اکبریان با اشاره به این نکته که در حال حاضر قیمت فروش ترکیبی از 
در  می گوید:  است،  قیمت گذاری  برای  وزارتخانه  فعلی  مصوبات  و  توافق 
حال حاضر شرکت میدکو سرمایه گذاری سنگینی برای گندله سازی کرده 
است و آینده خوبی نیز می تواند داشته باشد ضمن اینکه می تواند معادن 
بسیاری را نیز زنده نگه دارد، اما همین کارخانه نیز در حال حاضر به علت 

مناسب نبودن قیمت های خرید همیشه با مشکل سودآوری همراه است.
 

این عضو شورای مشورتی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه با 
اشاره به اینکه فرمول ابالغیه فعلی نه از ابتدا به انتهای زنجیره فوالدسازی 
و نه در جهت عکس پاسخگوی مشکالت نخواهد بود، می گوید: در چنین 
باید یک نفر دست به  شرایطی به نظر می رسد برای منطقی شدن سود 

جیب شود و آن یک نفر کسی نیست جز دولت. 
او در ادامه می گوید: چه اشکالی دارد که ایمیدرو به عنوان بدنه دولت که 
نزدیک ترین ارتباط با بخش خصوصی را دارد در شرایط فعلی مانند یک 

حامی وارد شود و شروع به خرید تضمینی از معادن کند؟
سال  دو  یا  یک  مدت  به  معادن  از  تضمینی  خرید  اکبریان،  عقیده  به   

می تواند حمایتی منطقی تر به جای تعیین سود باشد. 

این نکته ای است که دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ 
ابالغیه فعلی  نگاه علی رضا سیاسی راد  از  نیز به آن اشاره می کند.  آهن 
برای کاهش قیمت ها تالشی کوتاه مدت از سوی دولت برای بهبود اوضاع 
حمایتی  اقدامات  فوالد  صنعت  برای  می تواند  دولت  درصورتی که  است 

بهتری را برنامه ریزی و اجرا کند. 
سیاسی راد حمایت را دارای تعریفی علمی می داند که حاال دولت از آن دور 
شده است. او عقیده دارد دولت می تواند با وام های ارزان قیمت، کمک مالی 
بالعوض به شرکت های بزرگ و تاثیرگذار فوالدی، حمایت های تعرفه ای 
نفع همه بخش های فوالدی داشته  به  تاثیرگذار  و  به موقع  و... حمایتی 

باشد.
در  ثبات  ایجاد  جهت  در  تاثیرگذار  گامی  را  اقدام  این  سیاسی راد 
و  می داند  سرمایه گذاران  میان  در  اطمینان  ایجاد  و  تصمیم گیری ها 
می گوید: در شرایطی که یکی از سیاست های اساسی دولت ایجاد ثبات 
اقتصادی در کشور است انتظار می رود تالش بیشتری برای ایجاد وضعیت 
باثبات و پیش بینی پذیر انجام شود؛ چراکه تنها تحت این شرایط است که 
می توانیم به ورود سرمایه گذاران به بخش معدن و بخش میانی آن یعنی 

تولید محصوالت سنگ آهنی امیدوار باشیم. 

با  امسال  پایان  تا  کشور  فوالد  می گویند صنعت  کارشناسان  که  آن طور 
در شرایطی  این  است،  مواجه  گندله  تنی  هزار  به هشت  نزدیک  کمبود 
ورود  برای  مناسبی  شرایط  چنانچه  دارند  عقیده  کارشناسان  که  است 
تولید  بر  تکیه  با  کمبود  این  شود،  فراهم  بخش  این  به  سرمایه گذاران 

داخلی برطرف خواهد شد.
 در همین زمینه اکبریان عقیده دارد تولید گندله در داخل کشور یک 
اختالف زمانی دو تا سه ساله با صنعت فوالد دارد که اگر برای عبور از 
به خودکفایی در  داده شود، می توان  به خرج  بیشتری  زمان تحمل  این 
این زمینه امیدوار بود. اکبریان در حالی این موضوع را مطرح می کند که 
بهبود  در  منطقی سود  تقسیم  برای  تالش  فعلی  در شرایط  دارد  عقیده 
شرایط صنعت فوالد تاثیرگذار نخواهد بود بلکه اقدامی مانند ورود دولت و 
همراهی بخشی مانند ایمیدرو با بخش معدن، بخش میانی صنعت فوالد 

)گندله سازی( و صنعت فوالد است که می تواند اثرگذار باشد.
او در ادامه با اشاره به شرایط نامناسب جهانی برای صادرات سنگ  آهن 
و همچنین مناسب نبودن قیمت ها در داخل کشور و نبود تقاضا در بازار 

می گوید: 
در چنین شرایطی به نظر می رسد برای ادامه داشتن حیات صنعت فوالد 
از بخش معدن و بخش  برداشته شود و  از روی یک بخش  باید فشارها 
فعالیت  رفتن  بین  از  با  زیرا  شود  بیشتری  حمایت  فوالد  صنعت  میانی 
زنجیره نخست، نه تنها تولیدات فعلی را نیز نخواهیم داشت بلکه رسیدن 
به تولید 55 میلیون تنی نیز به شعاری رویایی می ماند زیرا تعداد معادن 

با تولید نهایی باید همخوانی داشته باشد.
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وزیر صنعت، معدن وتجارت با بیان اینکه در همه صنایع از خودرو تا فوالد 
باید رقابتی عمل کرد، گفت: باید عرضه و تقاضای محصول تولید شده را 

به طور دائم رصد کرد.

محمدرضا نعمت زاده در پنجمین جلسه پایش طرح های زنجیره ای فوالد 
بخش کنسانتره و گندله افزود: صنعت فوالد باید فعال تر از گذشته عمل 
که  چرا  شود؛  روشن  سریع تر  هرچه  تمام  نیمه  طرح های  تکلیف  و  کند 
اگر در جایی زنجیره تولید فوالد قطع شود، کل تولید را تحت تاثیر قرار 

می دهد.

به گفته نعمت زاده، طرح های فوالدی در بخش کنسانتره و گندله منتظر 
بانک ها محدود است و  نباشند؛ چرا که سرمایه و منابع  بانکی  تسهیالت 
از شرکت های سرمایه گذاری  یا  گرفت  و خارجی  داخلی  می توان شریک 
که منابع مالی زیادی دارند، اعتمادسازی کرده و دعوت به همکاری کنید. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه دولت به طور جد از صنعت 

ساخت داخل حمایت می کند، افزود:

 باید همه امکانات را بسیج کرد تا چرخ تولید متوقف نشود و در بهبود 
کیفیت و صادرات محصوالت تولیدی پیشتاز بوده و در این میان اگر واحد 

صنعتی و معدنی کار نکند، عالئم حیاتی خود را از دست داده است. 
تعیین  در  ما  اصوال  افزود:  داریم،  کم  گندله  اینکه  بیان  با  همچنین  وی 
قیمت گذاری گندله مخالف هستیم و اگر در یک مقطع کوتاهی این کار را 

کردیم، مجبور شده ایم. 

نعمت زاده واحدهای فوالدی خودشان در بیان مشکالتشان پیشقدم شوند، 
جلسات  آهن  گندله  و  کنسانتره  واحدهای  مشکالت  حل  برای  افزود: 
متعددی با سازمان های آب و برق استان ها به عنوان تکمیل زیر ساخت 

الزم برپا کردیم و درصدد کاهش بوروکراسی های اداری هستیم..

وزیر صنعت، معدن وتجارت:

همه صنایع باید رقابتی باشند

مأخذ: روزنامه دنیای اقتصاد
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رتبه صنعت فوالد ایران به هفتم جهان ارتقا می یابد

با تحقق اهداف پیش بینی شده در زمینه ظرفیت تولید ساالنه فوالد کشور 
به میزان 55 میلیون تن در سال 1404، جایگاه جهانی ایران در صنعت 

فوالد در 10 سال آینده تا رتبه هفتم ارتقا خواهد یافت. 
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
ایران، بر اساس برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سهم ارزش 
افزوده صنعت فوالد در بخش صنعت و معدن در سال 92، »18 درصد« 
بوده و قرار است این رقم تا پایان سال 96 به »19 درصد« و تا چشم انداز 

1404 به »20 درصد« برسد.
در حال حاضر، ظرفیت تولید فوالد خام حدود 24 میلیون تن است که 
این رقم در سال 96 به 32 میلیون تن و در سال 1404 به 55 میلیون 

تن می رسد.
 با ارتقای ظرفیت تولید 55 میلیون تن فوالد خام در سال، جایگاه ایران 
ارتقا  به هفتم در سطح جهان  رتبه چهاردهم کنونی  از  فوالد  در صنعت 
می یابد.در این میان، با هدف افزایش ارزش افزوده در صنعت فوالد، صنایع 
باالدستی آن نیز به تناسب زنجیره تولید، تکمیل خواهد شد. به طوری که 
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ظرفیت تولید کنسانتره و گندله سنگ آهن به ترتیب از حدود 31 و 22 
میلیون تن »فعلی« به 50 و 48 میلیون تن تا »سال 96« و به 72 و 85 

میلیون تن تا »سال 1404« هدف گذاری شده است. 
ظرفیت تولید آهن اسفنجی نیز از 22 میلیون تن فعلی به 35 میلیون تن 
در »سال 96« و 54 میلیون تن تا »سال 1404« می رسد.طبق این برنامه، 
»استخراج  شامل  فوالد  توسعه صنعت  برای  پیش بینی شده  کلی  اهداف 
مقیاس های  با  واحد هایی  احداث  با  فوالدی  محصوالت  تولید  و  معادن 
جهانی«، »احداث واحد های فرآوری برای تکمیل زنجیره ارزش و ارتقای 
مطابق  معدنی  صنایع  محصوالت  کیفیت  سطح  »ارتقای  افزوده«،  ارزش 
با استانداردهای جهانی«، »دستیابی به دانش فنی تولید و ارتقای سطح 
فناوری در تمامی زمینه های اکتشاف تا فرآوری مواد معدنی«، »استفاده 
بهره برداری«،  و  احداث  مهندسی،  مراحل  در  داخلی  توان  از  حداکثری 
»ارتقای بهره وری کل عوامل موثر در زنجیره معدن به موازات شاخص های 
جهانی« و نیز »دستیابی به شاخص های استانداردهای زیست محیطی« 

است.
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نرم  پنجه  و  دست  بی شماری  مشکالت  با  حالی  در  کشور  فوالد  صنعت 
می کند که به نظر می رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها راه نجات 
این صنعت در شرایط فعلی را کاهش قیمت مواد اولیه مورد نیاز فوالدکاران 
دانسته است. ابالغ دستور کاهش قیمت گندله، آهن اسفنجی و کنسانتره 
تصمیم  پی  در  که  بود  عملیاتی  راهکار  نیز  سنگ آهن  تولیدکنندگان  به 

وزارتخانه برای حمایت از صنعت فوالد به کار بسته شد.
این ابالغیه که در صورت اجرایی شدن آن قیمت گندله از 23 درصد نرخ 
درصد  از 51  نیز  اسفنجی  آهن  و  درصد  به 20  فوالد خوزستان  شمش 
به شرکت های سنگ آهنی  حالی  در  رسید،  خواهد  درصد   46 به  شمش 
از  بعد  است.  آورده  همراه  به  را  فراوانی  مناقشات  که  شده  ارسال  کشور 
ابالغ این میزان کاهش قیمت در آخرین هفته های تیرماه گذشته برخی 
کارشناسان به مخالفت با آن پرداختند و برخی نیز این تصمیم را درست 
از  برای حمایت  حالی  در  وزارت صنعت  اخیر  ابالغیه  اما  کردند.  ارزیابی 
صنعت فوالد کشور تالش دارد که با نگاهی گذرا به مشکالت صنعت فوالد 
حرکت کند که این سوال مطرح می شود که ابالغیه کاهش 3 درصدی نرخ 
گندله چه تاثیری بر بهبود وضعیت فوالدسازان خواهد داشت؟ در واقع با 
وجود مشکالتی مانند رکود شدید تقاضا در بازار، قدیمی بودن تجهیزات 
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فوالد 
در دو راهی دولت و بازار!

تولید در صنعت فوالد، نیروی انسانی زیاد، پایین بودن بهره وری در این 
حالل  تنهایی  به  گندله  قیمت  درصدی  سه واحد  کاهش  آیا  و...  صنعت 
بر  بود  خواهد  دیگر  باری  قیمت  کاهش  دستور  یا  بود  خواهد  مشکالت 
دوش بخش خصوصی؟ این سواالت در شرایطی وجود دارد که مخالفان 
تعیین قیمت برای کاالیی مانند فرآورده های سنگ آهنی عقیده دارند به 
دلیل بورسی بودن شرکت های سنگ آهنی و همچنین فوالدی، این تصمیم 
وزارت صنعت در جهت حمایت از بخش خصوصی نخواهد بود و جذابیت 
این حوزه را برای ورود سرمایه گذاران از بین خواهد برد. اما موافقان این 
تصمیم که منطقا از فوالدسازان هستند در حالی نظر خود را ابراز می کنند 
که با اشاره به سود باالی شرکت های سنگ معدنی به عنوان مبدا زنجیره 
به عنوان  فوالدی(  شرکت های  زیان  حتی  )و  اندک  سود  و  فوالد  تولید 
زنجیره های انتهایی تولید فوالد عقیده دارند کاهش قیمت در شرکت های 
سنگ معدنی منجر به تقسیم سود عادالنه در زنجیره تولید خواهد شد. 
اما همان طور که اشاره شد آیا این میزان کاهش قیمت گرهی از مشکالت 
صنعت فوالد یا کمبود نقدینگی آنها خواهد گشود یا باید فکری اساسی تر 
کرد؟ این سوال در حالی مطرح است که کارشناسان با نگاهی ریشه ای به 
ابالغیه کاهش قیمت وزارت صنعت، به مسائلی عمیق تر از میزان درصد 
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کاهش قیمت اشاره کرده و به دنبال راهکار هستند. 
اگر اصل رقابت پذیری را می پذیرفتیم...

مورد  اگرچه  محصوالت سنگ آهنی  سایر  و  گندله  قیمت  کاهش  ابالغیه 
و  فوالد  حوزه  کارشناس  یک  اما  است،  سنگ آهنی  شرکت های  مخالفت 
بسیار  مساله  این  در  که  موضوعی  دارد  عقیده  رابطه  این  در  سنگ آهن 
پررنگ می نماید میزان درصد کاهش قیمت نیست بلکه نوع نگاه وزارتخانه 

به اصل رقابت پذیری است.
مدیر عامل سابق شرکت توسعه آهن و فوالد در این زمینه می گوید: ما اگر 
بخواهیم اقتصاد رقابتی داشته باشیم باید به سازوکار آن احترام بگذاریم و 

فرهنگ آن را بپذیریم. 
حسین مالحسین آقا در ادامه می گوید: بنابراین ما باید ساز و کاری داشته 
باشیم که بورس را به عنوان یک اصل و شاخص برای رقابت پذیری قبول 
کنیم، شرکت های سنگ آهنی و فوالدی هم شرکت هایی بورسی هستند 
که عواملی مانند قیمت تمام شده محصول، قیمت تولید و بسیاری دیگر از 
جزئیات آن از طریق بورس در اختیار عموم مردم گذاشته می شود بنابراین 

اصوال نیازی به تعیین قیمت نخواهند داشت.
 به اعتقاد مالحسین آقا این مردم هستند که بر اساس اطالعات ارائه شده 
در بورس، ریسک خرید را می سنجند و اقدام به خرید و فروش می کنند؛ 
بنابراین چنانچه این شرکت ها در دسته شرکت های بورسی قرار می گیرند 
اصوال نباید از سوی دولت برای آنها قیمت گذاری شود اگر هم قرار است از 
سوی دولت برای این شرکت ها قیمت گذاری شود از نظر قانونی دلیلی بر 

ادامه حضور این شرکت ها در بورس وجود نخواهد داشت.
از نگاه این مدیر سابق سنگ آهنی اگر اجبارا اصل بهره مالکانه را بپذیریم، 
تعیین قیمت از سوی دولت به این معنا خواهد بود که اصوال در این صنعت 

اصل رقابت پذیری معنا ندارد. 
این اظهارات مالحسین آقا در حالی است که پیش از این سنگ آهنی ها 
تولیدکننده  زیادی  تعداد  وجود  با  که  بودند  کرده  تاکید  موضوع  این  بر 
به  نیازی  که  است  رقابتی  محصولی  محصول،  این  کشور،  در  سنگ آهن 
تعیین قیمت از سوی دولت ندارد و قیمت آن در بازار کشف خواهد شد 
نگاه  نوع  مانند  مسائلی  به  پرداختن  که  می کند  تاکید  آقا  مالحسین  اما 
وزارتخانه به شرکت های بورسی و اصل اقتصادی رقابت پذیری بسیار مهم تر 

از این است که بخواهیم به میزان درصد کاهش قیمت بپردازیم.
اگر روزی گندله 23 درصد قیمت شمش  بیشتر می گوید:  او در توضیح 
است  شده  همراه  کاهش  با  شمش  قیمت  که  حاال  است،  داشته  ارزش 
بنابراین بهتر است به جای  این رقم نیز به خودی خود کوچک می شود 
به اصل رقابت پذیری و اجرای  تعیین قیمت  مانند  به مساله ای  پرداختن 

آن پرداخته شود.
افتادن  راه  به  اعتقادی  چنانچه  دارد  عقیده  آقا  مالحسین  اساس  این  بر 
قیمت دست  تعیین  از سیاست  باید  دارد  وجود  تقاضا  تحریک  و  اقتصاد 
بورس  ترتیب  این  به  به رسمیت شناخت.  را  رقابت پذیری  اصل  و  کشید 
و شرکت های بورسی به عنوان محرک های اصلی اقتصاد نباید با اقداماتی 
اقدامی  چنین  زیرا  شوند  بسته  پا  و  دست  قیمت  دستوری  تعیین  مانند 

از اطالعات  آنها  اعتماد  اندیشه خریداران بورسی آسیب خواهد زد و  به 
شرکت ها را سلب خواهد کرد. 

مالحسین آقا با بیان این مطالب عقیده دارد اقداماتی نظیر ابالغیه اخیر 
نظر  از  بلکه  هستند  بررسی  قابل  اقتصادی  منظر  از  تنها  نه  وزارتخانه 
اجتماعی نیز جای بررسی دارند زیرا به اعتماد سهامداران آسیب زده و 
آنها را از ورود به بورس منصرف خواهد کرد؛ چنانچه به نظر می رسد پس 
از ابالغیه اخیر این عقیده در میان سهامداران سنگ آهنی ایجاد خواهد 
سنگ آهنی هایی  جیب  از  را  فوالدی ها  زیان  دارد  تالش  دولت  که  شد 
افزایش  بورس  در  حضور  واسطه  به  دوره  چند  برای  که  کند  پرداخت 

سرمایه و توسعه تولید داشته است.
آنها پول دارند!

بودن شرکت های  بورسی  و  رقابت  اصل  به  کارشناسان  که  در حالی  اما 
را  اخیر  قیمت  کاهش  دستور  و  می کنند  اشاره  فوالدی  و  سنگ آهنی 
آسیبی به اعتماد سرمایه گذاران و اصول اقتصادی می دانند که می تواند به 
سرمایه گذاری ها در بخش سنگ آهن آسیب بزند، فوالدسازان عقیده دارند 
در حال حاضر به دلیل باال بودن سود و سرمایه سنگ آهنی ها باید سود 

آنها در زنجیره فوالد تقسیم شود. 
بر این اساس مدیر بازاریابی و فروش ذوب آهن اصفهان با اشاره به زیان ده 
بودن تولید در کارخانه های فوالد کشور می گوید: اقدام وزیر صنعت برای 
کاهش قیمت صحیح بوده است، زیرا از ابتدای زنجیره تولید تا انتهای آن 
هر کدام از بخش ها به یک نسبتی سود می برند که اگر این نسبت رعایت 

نشود بخش های دیگر با مشکل مواجه خواهند شد.
 او در ادامه به این موضوع اشاره می کند که چنانچه قیمت ها در داخل 
کشور کاهش داده نشوند، با توجه به قیمت های جهانی واردات به صرفه تر 
به نظر خواهد رسید و از این بابت نیز نگرانی هایی برای فوالدکاران وجود 

دارد که آنها را با تصمیم اخیر وزارتخانه موافق کرده است.
 نعمت اهلل محسنی در ادامه می گوید: از طرفی به کسی که در حال غرق 
شدن است هرقدر هم کمک شود، ولو ناچیز، باعث امیدواری او خواهد 
شد. او تاکید دارد که فوالدسازان در شرایط فعلی به دنبال کسب سود 

 
تقاضا  رکود شدید  مانند  با وجود مشکالتی 
در  تولید  تجهیزات  بودن  قدیمی  بازار،  در 
پایین  زیاد،  انسانی  نیروی  فوالد،  صنعت 

بودن بهره وری در این صنعت و... 
آیا کاهش سه  واحد درصدی قیمت گندله به 
تنهایی حالل مشکالت خواهد بود یا دستور 
کاهش قیمت باری دیگر خواهد بود بر دوش 

بخش خصوصی؟ 
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نیستند و تنها می خواهند زیان های خود را پوشش دهند، اما آیا برای این  
کار باید بر سود بخش دیگری تمرکز کرد؟

از سویی معاون خرید شرکت ذوب آهن در پاسخ به این سوال می گوید: در 
شرایطی که قیمت فوالد طی نزدیک به دو سال گذشته به زیر قیمت تمام 
شده رسیده و به طور دائمی با کاهش همراه بوده است، قیمت مواد اولیه 

نیز باید تعدیل شود. 

یاسر طیب نیا در ادامه با اشاره به افزایش هزینه های تولید و نیروی انسانی 
یافته  افزایش  درصد  حالی 20  در  فوالدسازان  هزینه های  تمام  می گوید: 
است که قیمت ها با افت همراه بوده اند بنابراین کاهش قیمت اتفاقی غیر 

منطقی نخواهد بود و وزارتخانه باید قیمت ها را با بازار تعدیل کند. 

اما در حالی که بسیاری از کارشناسان عقیده دارند اقدام اخیر وزارتخانه 
تعیین  تایید  با  نیز  امور بخش خصوصی است، طیب نیا  نوعی دخالت در 
ما  شرایطی  در  می گوید:  دولت  سوی  از  مداخله  نوعی  به عنوان  قیمت 
را  بورسی  شرکت های  امور  در  دخالت  عدم  انتظار  دولت  از  می توانیم 
اما  باشد  کشیده  کنار  زمینه ها  تمام  در  را  خود  دولت  که  باشیم  داشته 
در شرایطی که تقریبا در تمام زمینه ها حضور دولت مشهود است در این 
به  طیب نیا  اشاره  دارد.  وجود  دولت  دخالت  و  حمایت  انتظار  نیز  بخش 
اجازه  و  انسانی  نیروی  استخدام  به  فوالدسازان  اجبار  مانند  دخالت هایی 

نداشتن شرکت های فوالدی برای تعدیل نیرو است. 

در حال حاضر در شرکتی مانند ذوب آهن اصفهان چیزی حدود 19 هزار 
تعداد  دارد که  اضافه هستند( وجود  آنها  کار )که حدود دو سوم  نیروی 
شده اند  صنعت  این  وارد  قبل(  )دولت  دولت  مصوبه  طبق  آنها  از  زیادی 
بنابراین شاید انتظار حمایت دولتی از تمام نیروهایی که با دستور استخدام 
شده اند در پی مصوبه ای که به نوعی اصل خصوصی سازی را زیر سوال برده  

است انتظاری منطقی به نظر برسد.

 در نهایت طیب نیا عقیده دارد در چنین شرایطی بهتر است از بخش های 
سودده به زنجیره فوالد کمک رسانی و نقدینگی تزریق شود تا دردها به 
نیست که حاال فقط  زیرا درست  تقسیم شود،  میان همه  میزان در  یک 
نگاهی  با  می رسد  نظر  به  تفاسیر  این  تمام  ببرند.با  سود  سنگ آهنی ها 
عمیق تر به ابالغیه اخیر وزارت صنعت برای کاهش قیمت، ریشه مشکالت 

اقتصادی و نوع نگاه به بخش خصوصی روشن تر شود.

 بر این اساس هرچند اجرای ابالغیه یاد شده مخالفان و موافقان زیادی 
دارد و ممکن است در ادامه مناقشات و با پیروزی گروهی بر گروه دیگر 
کارشناسان  که  همان طور  اما  شود،  بازنگری  آن  اجرای  در  یا  اجرایی 
می گویند دست کم می توان سود ابالغ چنین دستوری را در روشن تر شدن 
تفکرات  همچنین  و  سنگ آهن  و  فوالد  مانند  عظیمی  صنایع  مشکالت 

اقتصادی موجود دانست.
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رنامه ریزی برای تولید 55 میلیون تن فوالد تا سال 1404 در حالی مطرح 
به  این هدف وجود دارد و  به  برای رسیدن  شده که چالش های بسیاری 
نظر می رسد زیرساخت های آن فراهم نشده و با توجه به مشکل آب ممکن 

است تغییراتی در جانمایی کارخانه های فوالد صورت گیرد.
و  گرفته  صورت  برنامه ریزی های  اساس  بر  اقتصادنیوز،  گزارش  به 
سرمایه گذاری های انجام شده قرار است ظرفیت تولید فوالد کشور تا پایان 
سند چشم انداز توسعه به باالی 55 میلیون تن برسد. البته وزیر صنعت، 
از فوالدسازان کشور و فعاالن این صنعت خواسته است  معدن و تجارت 
تمام تالش خود را به کار گیرند و تا سال 1400 ظرفیت فوالد را به 50 

میلیون تن و تا افق 1404 به 60 میلیون تن برسانند.
برای رسیدن به این هدف گذاری باید چند نکته را در نظر گرفت. نخست 
اینکه آیا جانمایی صورت گرفته برای احداث این کارخانه ها درست بوده یا 
اینکه برخی کارخانه های تازه تاسیس به دلیل جانمایی نامناسب نمی توانند 
پس از بهره برداری نرخ بازگشت سرمایه را تامین کرده و محصولی رقابتی 

سرنوشت فوالد در 1404 چه خواهد شد؟

را وارد بازار کنند.
این  در  انرژی  مصرف  وضعیت  پرداخت  آن  به  می توان  که  موضوعی 
احیای  روش  با  ایران  در  فوالد  تولید  اینکه  به  توجه  با  است.  کارخانه ها 
دارد،  نیاز  تولید  برای  زیادی  برق  و  گاز  به  و  می گیرد  صورت  مستقیم 
قیمت ها،  کردن  واقعی  از  پس  می توانند  ایران  در  فوالد  کارخانه های 

محصولی رقابتی را وارد بازار کرده و آن را صادر کنند؟
سیاستگذاری در این باره باید به چه شکلی باشد و چگونه فوالد سازان ما 
خود را برای 5 یا 10 سال آینده شان بر اساس ثبات سیاستگذاری های 
قیمتی آماده کنند. آنچه امروز در بیشتر صنایع ایران به ویژه صنعت فوالد 
است.  صنایع  این  صاحبان  از  الزم  حمایت های  نبود  می خورد  چشم  به 
بنگاه های بزرگ و کوچک تولید کننده فوالد این روزها با مشکالت و اما و 

اگر های زیادی دست و پنجه نرم می کنند.
چیست.  اولیه شان  مواد  تامین  برای  دولت  سیاست  نمی دانند  هنوز  آنها 
در کشور  فوالد  تولید  برای  و حیاتی  اولیه  ماده  دو  انرژی  و  آهن  سنگ 
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برای   و  نشده  مشخص  آن  برای  بلند مدت  سیاست های  که  هستند 
تولید کنندگان فوالد معلوم نیست که دولت کدام سیاست گذاری را برای 

تعیین قیمت سنگ آهن و انرژی دنبال می کند.
چادرملو، چغارت، سنگان، گل گهر، جال ل آباد و میشدوان 6 معدن بزرگ 
به  را  فوالد  صنعت  نیاز  میزان  از  بزرگی  حجم  که  کشورند  آهن  سنگ 
اکتشاف  باالی  هزینه های  به  توجه  با  می کنند.  تامین  معدنی  ماده  این 
و ریسک فراوان بخش خصوصی تاکنون وارد فعالیت های اکتشافی برای 
کارنامه  رابطه  این  در  نیز  دولت  و  است  نشده  آهن  معادن سنگ  کشف 

موفقی نداشته است.

چالش های دستیابي به ظرفیت 55 میلیون تني
بر اساس طرح جامع فوالد که از سوی شرکت ملی فوالد ایران تدوین شده 
هدف نهایی، دستیابی به ظرفیت تولید 55 میلیون تن فوالد خام و حداقل 
سرانه مصرف 421 کیلوگرمی در  سال 1404 در نظر گرفته شده است، در 
حالی که هم اکنون ظرفیت تولید فوالد خام در کشور در مرز 24 میلیون 

تن قرار دارد و جمع مجوزهای صادره به 144 میلیون تن رسیده است.
همچنین بررسی ها نشان داده برآورد سرمایه گذاری برای اجرای طرح های 
منتخب فوالدی به 2/ 12 میلیارد یورو می رسد که این رقم 6/ 1 میلیارد 
یورو نیز برای ایجاد زیرساخت ها همچون آب،  برق،  گاز،  خطوط حمل ونقل  

ریلی و جاده ای،  تاسیسات بندری و... را باید افزود.
 به نظر می رسد در این میان حدود 27 درصد از سرمایه گذاری های مورد 
وزارتخانه های  و  سازمان ها  توسط  فوق،  زیرساخت های  تامین  برای  نیاز 
و  بوده  اجرا  در دست  زیربنایی کشور  توسعه  قالب طرح های  در  مربوطه 

تامین اعتبار شده است.

با این حال طبق گفته وزیر صنعت در راستای افزایش ظرفیت تولید فوالد، 
بهره مندی از توانمندی فعاالن معدنی و سرمایه گذاران در زمینه اکتشاف 
ضرورت دارد و انتظار می رود بهره برداری از معادن که روند کندی دارد، با 
سرعت بیشتری پیش رود، اما قطعا برای این امر نیاز به منابع مالی است 
و به همین دلیل صندوق هایی به صورت ارزی و ریالی در بخش معدن باید 
ایجاد شود، اما در مطالعات انجام شده در طرح جامع فوالد، سهم خطوط 
ریلی 3هزار و 180 کیلومتر خواهد بود این در حالی است که کل خطوط 
ریلی کشور از 11هزار و 420 کیلومتر فعلی باید به 25هزار کیلومتر برسد.

همچنین برای دستیابی به هدف ظرفیت تولید 55 میلیون تنی فوالد خام، 
ظرفیت حمل خطوط ریلی باید با رشد 4 برابری از 22میلیون تن به 88 
میلیون تن افزایش یابد همزمان، ظرفیت حمل جاده ای از 59 میلیون به 

90 میلیون تن و حمل دریایی از 27 به 30 میلیون تن ارتقا یابد.
از سوی دیگر توازن در تامین زنجیره تولید فوالد یکی از نکات مهم طرح 

جامع فوالد محسوب می شود. 
تن  میلیون   88 به  نیاز  فوالد،   تنی  میلون   55 ظرفیت  اساس  همین  بر 
کنسانتره سنگ  آهن در سال دارد این در حالی است که اکنون کارخانه های 
فعال در تولید کنسانتره و دانه بندی 30 میلیون تن ظرفیت تولید دارند. 
بنا بر همین انجام طرح های اکتشافی از اهمیت بیشتری برخوردار می شوند 
به این دلیل که در حال حاضر با استناد به میزان ذخایر کشف شده فعلی، 
37 سال از عمر ذخایر سنگ آهن کشور باقی مانده که این رقم در سال 

1404 با ظرفیت تولید 55میلیون تنی،  به 7 سال خواهد رسید.

راه های رسیدن به 55 میلیون تن
به اعتقاد کارشناسان توسعه فعالیت های اکتشاف و استخراج مواد معدنی، 
در کنار سرمایه گذاری مشترک با سایر کشور ها در راستای تجهیز معادن 
موجود  وضعیت  از  رفت  برون  برای  جدید،  معدنی  واحد های  تاسیس  و 
این مسائل  به  با توجه  اما  به نظر می رسد  افق 1404 الزم  به  و رسیدن 
باید در دستور کار  ضرورت هدایت صنعت فوالد کشور به سمت توسعه 

قرار گیرد.
اما از منظری دیگر پیش بینی می شود تا 6 سال آینده ظرفیت تولید فوالد 
در دنیا به 2 میلیارد تن برسد و ایران باید 5/ 2 درصد از تولید این محصول 
کارشناسان  اکثر  است که  برآورد شده  در حالی  این  کند.  آن خود  از  را 
معتقدند روند نزولی قیمت سنگ آهن ادامه دار است و به دلیل تقاضای 
قیمت   2016 و   2015 سال های  سنگ آهن  باالی  عرضه  و  چین  پایین 
سنگ آهن و فوالد همچنان مسیر کاهشی را تجربه می کند و این سال ها، 

سال های بحرانی معادن سنگ آهن است.

به  ایران  صنایع  بیشتر  در  امروز  آنچه 
می خورد  چشم  به  فوالد  صنعت  ویژه 
این  صاحبان  از  الزم  حمایت های  نبود 

صنایع است.
 بنگاه های بزرگ و کوچک تولید کننده 
اما  و  مشکالت  با  روزها  این  فوالد 
نرم  پنجه  و  دست  زیادی  اگر های  و 

می کنند.
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رکود  دالیل  درخصوص  پاسارگاد  ذوب آهن  صنعتی  مجتمع  عامل  مدیر 
تولید کنندگان  شدید  معضالت  از  بخشی  گفت:  فوالد  صنعت  بر  حاکم 
به  مربوط  برخی  و  فوالد  زنجیره  کل  به  مربوط  ایران  در  فوالد  صنعت 

تقسیم بندی درون زنجیره است.
مسعود اعتمادی در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« با بیان این مطلب به هفت 

معضل اساسی در صنعت فوالد ایران در شرایط کنونی اشاره کرد.
به گفته وی ضعف سیاست گذاری در حوزه صادرات محصوالت فوالدی، 
نبود یک سیستم  لطمات آن در حوزه تجاری فوالد،  و  ارز  نرخ  سرکوب 
دولتی  کشور،  در  فوالد  سرانه  مصرف  بودن  پایین  مناسب،  تعرفه ای 
در  توازن  عدم  و  تولید  سنتی  سیستم  فوالد،  صنعت  بودن  انحصاری  و 
فوالد  صنعت  در  موجود  جدی  چالش های  صنعت  این  در  قیمت گذاری 
کشور محسوب می شوند. وی افزود: با کاهش رشد اقتصادی از 10 به 7 
درصد، تکمیل پروژه های بزرگ عمرانی و اشباع صنعت ساختمان در چین 
در سال های اخیر مصرف فوالد در چین نه تنها از سیر صعودی بازمانده 
از آن کاهش پیدا کرده است که این  بلکه 6 درصد نسبت به سال قبل 
موضوع همزمان با افزایش تولید آن کشور است )امروزه چین 880 میلیون 

تن از 1660 میلیون تن تولید جهان را به خود اختصاص داده است(.
به گفته مدیرعامل مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد، چین برای از دست 
صادرات  برای  حمایتی  سیاست های  ظرفیت  این  در  خود  تولید  ندادن 
این کاال از جمله تنظیم تعرفه ها و جوایز صادراتی اتخاذ کرده، همچنین 
توافقنامه های عدم دریافت عوارض صادرات مواد خام با استرالیا به عنوان 
تامین کننده عمده سنگ آهن سبب شده تولید کنندگان چینی قیمت فوالد 
بنادر چین(   FOB ارائه دهند )285 دالر  پایین  را به صورت بی سابقه ای 
که البته کاهش قیمت نفت و در نتیجه بهای کک در این مهم نیز به آنها 

یاری کرده است.
وی تصریح کرد: در نتیجه اکنون تولید کنندگان چینی با توجه به پشتوانه 
مالی بسیار قوی که در سال های اخیر کسب کرده اند در تالش برای خارج 
کردن رقبای خود در بازار صادراتی و کسب بازارهای بین المللی هستند، 

حتی اگر در این vمقطع زمانی دچار ضرر هم بشوند.
بازار  برای کسب  ارز، تالش  ایران مساله کنترل  در  اظهار کرد:  اعتمادی 
صادراتی و بازارهای بین المللی را برای تولیدکنندگان داخلی سخت تر کرده 
است، به گونه ای که طی دوسال اخیر بیش از 40 درصد هزینه های ریالی

7 خط قرمز در صنعت فوالد ایران!
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نفتی  دالرهای  یعنی  v vه  ماند  ثابت  ارز  نرخ  آنکه  حال  یافته،  افزایش 
به جای اینکه صرف زیرساخت های کشور شود، جهت کنترل بازار و از بین 

بردن تولید داخل صرف شده است.
اعتمادی خاطرنشان کرد: هم اکنون کشورهای تولید کننده فوالد در منطقه 
برای نجات صنعت فوالد کشورشان تعرفه های وارداتی باالیی وضع کرده اند. 
عوارض  این  متاسفانه  ولی  30درصد،  امارات  و   35 ترکیه  مثال  به عنوان 
هم اکنون در کشور ما 10درصد است که آن هم با توجه به تاخیر کم نظیر 

دولت در تصمیم گیری بعد از 4 ماه اتخاذ شد.
 این درحالی است که در ترکیه طی کمتر از یک هفته این تصمیم گیری 
انجام شد اما در ایران به قدری این موضوع دیر اجرایی شد که وارد کننده ها 
فرصت کافی برای واردات ارزان داشتند تا بتوانند با شمش ارزان چینی 
کنترل بازار را در اختیار بگیرند که متاسفانه این موضوع با کاهش شدید 

مصرف آهن در کشور نیز همزمان شده است.
مدیرعامل مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد افزود: درحال حاضر مصرف 
آهن به ازای هر ایرانی حدود 180 کیلوگرم در سال است )3 سال پیش این 
عدد حدود 280 کیلوگرم بوده( که دلیل عمده آن رکود بازار ساخت و ساز و 

پروژه های عمرانی کشور است.
 شاخص مصرف سرانه آهن نشان از رشد سرمایه گذاری و ایجاد زیرساخت 
در یک کشور دارد که این عدد در ایران متاسفانه با کشورهای عقب افتاده 
برابری می کند. به عنوان مثال این عدد در کشور 4/ 1 میلیارد نفری چین 
حدود 520 کیلوگرم به ازای هر نفر است. وی تصریح کرد: عدم اجرای 
سیاست های  نهایتا  و  تعرفه  وضع  عدم  و  کشور  در  عمرانی  پروژه های 

فوق العاده انفعالی دولت باعث کاهش مصرف و قیمت فوالد شده که عرصه 
را برای کل دست اندرکاران چرخه صنعت فوالد سخت کرده است.

 اعتمادی درخصوص معضالت درون زنجیره فوالد خاطرنشان کرد: زنجیره 
فوالد در کشور از خطوط کنسانتره، گندله، احیا، فوالدسازی و نورد تشکیل 
یافته که خطوط کنسانتره، گندله و احیا با توجه به سیاست های دولت های 

قبل و این دولت در دستان شرکت های دولتی و نیمه دولتی است.
 تاکنون قیمت گذاری این چرخه به گونه ای انجام پذیرفته که عمده ارزش 
افزوده تولید فوالد در بخش گندله سازی قرار گرفته که فروش آن به صورت 
خاص در انحصار دو شرکت معدنی بزرگ کشور است چراکه معادن مهم 

کشور در اختیار آنها قرارداده شده است.
 ازسوی دیگر بخش باقیمانده ارزش افزوده در کنسانتره و احیا قرار دارد که 
آن هم در دست شرکت های دولتی و نیمه دولتی است؛ این درحالی است 
که بخش های ذوب و نورد که بخش خصوصی نیز در آن وارد شده است 

مجبورند یا بدون منفعت یا با ضرر ادامه کار دهند.
 به گفته وی، ارزش افزوده بخش گندله سازی بنا بر گزارش های بازرسی 
مالی وزارت صنایع 55 درصد، احیای مستقیم 25 و حال آنکه فوالدسازی 
کمتر از 10 درصد به صورت میانگین بوده است؛ یعنی فوالدسازی هزینه 

سرمایه در گردش خود را نیز نمی تواند به دست بیاورد.
حال آنکه استهالک، سرمایه گذاری در بخش فوالدسازی به ازای هر تن 

تولید 3 برابر گندله سازی و 2 برابر احیای مستقیم است. 
سو  یک  از  کرد:  اظهار  پاسارگاد  ذوب آهن  صنعتی  مجتمع  مدیر عامل 
تعرفه  ایجاد  و  عمرانی  طرح های  شدن  اجرایی  با  داخل  مصرف  افزایش 
سوی  از  دولت  توسط  چین  فوالد  قیمت  کاهش  با  تقابل  جهت  مناسب 

دولت می تواند چرخه کل فوالد را بهبود بخشد. 
اما اکنون با توجه به شرایط سخت داخلی و بین المللی برای تولیدکنندگان 
فوالد  در چرخه  قیمت گذاری  در  توازن  ایجاد  لزوم  پیش  از  بیش  فوالد، 
وجود دارد تا با بهره گیری از آن شرکت های فوالدی بتوانند ادامه حیات 

دهند و دیگر شاهد تعطیلی بنگاه های اقتصادی نباشیم.
صنایع  وزیر  درایت  با  ولی  است،  رفته  دست  از  زیادی  زمان  اگرچه 
اصحاب  متاسفانه  که  شده  صادر  موضوع  این  بهبود  جهت  بخشنامه ای 
قدرت و انحصار در کشور قصد دارند از اجرای آن جلوگیری کنند. وی با 
بیان اینکه مجموعه ذوب آهن پاسارگاد با ظرفیت نامی 5/ 1 میلیون تن در 
سال بزرگ ترین فوالدساز بخش خصوصی است، افزود: این مجموعه که در 
جنوب شهر شیراز واقع است فوالد خام را به صورت شمش فوالدی بیلت 

و بلوم تولید می کند. 
قوس   Ultra High Power تنی  از یک کوره 150  تولید  اصلی  خط 
مداوم تشکیل شده  ریخته گری 6خطه  ماشین  و  پاتیلی  الکتریکی، کوره 
گریدهای  از  مجموعه  این  کیفی،  نظر  از  اینکه  بیان  با  اعتمادی  است. 
ساختمانی تا گریدهای کم کربن صنعتی را تولید می کند، تاکید کرد: این 
مجموعه قصد دارد با انجام طرح توسعه اقدام به تکمیل چرخه تولید خود 
براساس شارژ آهن اسفنجی گرم به فوالدسازی و شارژ شمش گرم به خط 

نورد، کند.
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فازی های  مجموعه  روی  عملیات  بررسی 

رضا احمدی
 دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع دانشگاه آزاد 
اسالمی، واحد قزوین، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

مهسا اکبری
بهداشتی  خدمات  مدیریت  ارشد،  کارشناسی  دانشجوی 
یزد صدوقی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمانی، 

نگاهی به کل مطلب:

امروزه دنیاي واقعي ما بسیار پیچیده تر از آن است که بتوان یک توصیف و تعریف دقیق از آن به دست آورد؛ بنابراین براي یک مدل، 
باید توصیف تقریبي یا همان فازي که قابل قبول و تجزیه و تحلیل باشد، معرفي شود. سیستم هاي فازي، سیستم هاي مبتني بر 
دانش یا قواعد هستند؛ قلب یک سیستم فازي یک پایگاه دانش است که از قواعد اگر ـ آنگاه فازي تشکیل شده است. یک قاعده اگر 

ـ آنگاه فازي، یک عبارت اگر ـ آنگاه است که بعضي کلمات آن به وسیله توابع تعلق پیوسته مشخص شده اند. 
استفاده کاربردی از منطق فازی مستلزم شناخت عملیات روی مجموعه های فازی می باشد، تئوري مجموعه هاي فازي را به عنوان 
روشي براي مدل سازي در حالت ابهام و نبود قطعیت مطرح کرده اند. مجموعه ها را مي توان به مجموعه هاي معمولي )قطعي( و 
مجموعه هاي فازي تفکیک کرد و هر مجموعه شامل اجزایي است که عناصر یا اعضاي مجموعه نامیده مي شوند.در این مقاله سعی 

بر مروری بر مجموعه های فازی و کالسیک با استفاده از منابع علمی و معتبر در این زمینه شده است.

مقدمه
منطق فازي شاخه ای بسیار مهم از منطق است که توسط استاد ایراني 
به طور جدي در  و  زاده در سال 1965 مطرح شد  لطفي  پروفسور دکتر 
مقابل منطق دودویي ارسطویي قرار گرفت. منطق کالسیک یا ارسطویي، 
تنها دو حالت براي موقعیتهاي مختلف قایل است: سیاه و سفید؛ آري و نه؛ 
روشن و تاریک؛ صفر و یک؛ درست و غلط، حال آنکه قایالن به تفکر فازي 
معتقدند ابهام در ماهیت علم است؛ یعني همان طور که این ابهامها در ذهن 
بشر وجود داشته و بشر با درک و توجه به آنها در ذهن خود پدیده ها را 
تغییر و مدلسازي  مي کند، منطق فازي نیز سعي دارد مدلهایي ارائه دهد 
ارائه کند. قوانین علمي گذشته،  از سیستم  به عنوان بخشي  را  ابهام  که 
مثل ریاضیات، فیزیک، و مکانیک نیوتوني، همه بر اساس همین منطق دو 
ارزشي استوار شده اند، اما بدیهي است که ذهن ما کارهایش را با منطق 
فازي  منطق  با کمک  مي گیرد.  را  تصمیمهایش  و  مي دهد  انجام  دیگري 
)فرخیان، 2006(.  کرد  منتقل  فناوري  به  را  انسان  تفکر  توان شیوه  مي 
تعریف  نامعلوم  و  قطعیت  عدم  شرایط  لغت  فرهنگ  در  که  فازي  منطق 
زاده  پروفسور لطفي  ابهام در ماهیت علم است.  شده است، معتقد است 

اینطور استدالل کرد که بشر به ورودیهاي اطالعاتي دقیق نیازي ندارد بلکه 
بنابراین،  انجام دهد.  تا کنترل تطبیقي میان اطالعات موجود  قادر است 
ابتدا به عنوان روشي براي پردازش اطالعات معرفي شد و  این منطق در 
برخالف منطق ارسطویي به جاي پرداختن به صفر و یک، از صفر تا یک 
را مورد بررسي و تحلیل قرار مي دهد و بر مفهوم درستي نسبي، داللت 
مي کند. بدین صورت به اعمال و طرز فکر آدمیان بیشتر نزدیک مي شود. 
لطفي زاده نام فازي را روي این مجموعه هاي گنگ یا چند ارزشي قرار 
داد. مجموعه هایي که اجزایشان با درجات مختلف به آنها تعلق دارند. نظیر 
افرادي که میزان رضایت خود را از مجموعه کار با درجات مختلف خیلي 

راضي، راضي، بي تفاوت و ... بیان مي کنند.
فازي چیست شاید  منطق  پرسیده شود  ما  از  اگر  توصیفات  این  با  حال 
ساده ترین پاسخ بر اساس شنیده ها این باشد که یک نوع منطق است 
که روش هاي نتیجه گیري در مغز بشر را جایگزین مي کند. برای مثال 
نمي توان به سادگي افراد را به ریسک پذیر و ریسک گریز تفکیک کرد. یعني 
واژه ریسک نمي تواند یک مفهوم دو ارزشي باشد بلکه درجه اي از ریسک 
را مي توان تعیین کرد. از این رو براي تعیین درجه عضویت از منطق فازي 
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استفاده مي شود و بین دو حالت صفر و یک درجه عضویت یک عنصر از 
یک مجموعه تعیین مي شود. فازي بودن طیفي بین سیاه و سفید یا همان 
غیرقطعي  وضعیتهاي  براي  مدل سازي  امکان  که  است  بودن  خاکستري 

فراگیر دنیاي واقعي را فراهم مي سازد.
ساختار عمومي سیستم فازي قاعده مند شامل سه مرحله اصلي است:

1- فازي سازي
2- استنتاج 

3- فازي زدایي 
فازي سازي: تبدیل داده هاي کیفي به داده هاي کّمي در فرایندي است که 
عمومي سازي )تعمیم دادن( گفته مي شود. در این مرحله مجموعه فازي 

و اعضاي مجموعه و متغیرهاي ورودي و خروجي تعریف مي شود.
استنتاج: استنباط در مورد روابط بین متغیرها برمبناي قواعد تعیین شده 
آنگاه« شکل مي گیرد   ... »اگر  قواعد  مرحله  دراین  است.  قبل  مرحله  در 
و درجه عضویت تعیین و به زبان فازي بیان مي شود. سپس قواعد مورد 

ارزیابي قرار گرفته و خروجي فازي شکل مي گیرد.
در  کّمـي  داده هـاي  بـه  کیـفـي  داده هـاي  تبـدیـل  فـازي زدایــي: 
از  مرحله  این  در  مـي شـود.  گفتـه  تشـخـیـص  کــه  اسـت  فـرآینـدي 
بیان  )اقدام(  نتیجه تصمیم  و  فازي زدایي مي شود  آمده  به دست  خروجي 

مي گردد. 
1- مروری بر مجموعه های کالسیک

ممکن  اعضای  و  عناصر  تمامی  و شامل  U مجموعه جهانی  کنید  فرض 
در بحث یا کاربرد مورد نظر ما باشد. یادآوری می شود که یک مجموعه 
با  توان  Uرا می  به اختصار مجموعهA  در فضای جهانی  یا   Aکالسیک
هایی  ویژگی  کردن  مشخص  با  یا  فهرست(  )روش  اعضا  تمامی  فهرست 
که باید توسط اعضا مجموعه ارضا گردد )روش قاعده( تعریف کرد. روش 
بنابراین  برد،  به کار  توان در مجموعه های متناهی  را فقط می  فهرست 
کاربرد محدودی دارد. روش قاعده کلی تر می باشد. در روش قاعده یک 

مجموعه A را بدین صورت می توان تعریف نمود:
| A={ x € U  شروطی را برآورده می کند{x

روش سومی نیز برای تعریف مجموعه A وجود دارد. روش تعلق که یک 
تابع تعلق دو مقداری )0و1( را برایA معرفی می کند که با  نشان داده 

می شود به نحوی که

{1
0)( =xAµ

مجموعهA  از لحاظ ریاضی معادل تابع تعلق بوده بنابراین با معلوم بودن 
، مجموعه A نیز معلوم خواهد بود.

یک مجموعه فازی A در فضای جهانی U به وسیله یک تابع که مقادیری 
در بازه [0و1] اختیار می کند، مشخص می شود.

اگر x عضو A است 

اگر x عضو A نیست 

2- عملیات بر روی مجموعه های فازی
در این بخش عملیات اساسی بر روی چند مجموعه فازی را مطالعه می 
کنیم. فرض کنیم A وB  مجموعه های فازی هستند که در یک مجموعه 

جهانی یکسان تعریف شده اند.
1( اشتراک

در اشتراک دو مجموعه ي فازي براي یک عضو مشترک درجه عضویت 
کمتر به عنوان درجه عضویت در مجموعه ي اشتراکي مورد استفاده قرار 
مي گیرد و براي اعضاي غیر مشترک نیز مقدار صفر قرار داده مي شود.

)در واقع نوشته نمي شوند(
به عبارتي:

2( اجتماع
در اجتماع دو مجموعه ي فازي براي یک عضو مشترک درجه عضویت 
بیشتر به عنوان درجه عضویت در مجموعه ي اجتماعي مورد استفاده قرار 
مي گیرد و براي اعضاي غیر مشترک نیز مقدار اصلي آن عضو قرار داده 

مي شود.
به عبارتي

3( مکمل مجموعه ي فازي
تابع عضویت مجموعه ي مکمل یک مجموعه ي فازي به شکل زیر تعریف 

مي شود: 

مثال

مجموعه ي فازي اعداد تقریبا 3
A={)5.0.5(.)4.0.8(.)3.1(.)2.0.8(.)1.0.5(}

مجموعه ي فازي اعداد کوچک
B={)3..6(.)3..5(.)5..4(.)75..3(.)2.1(.)1.1(}

حاال
A∩B={)5.0.3(.)4.0.5(.)3.0.75(.)2.0.8(.)1.0.5(}
AUB={)6.0.3(.)5.0.5(.)4.0.8(.)3.1(.)2.1(.)1.1(}
μ_)⊄A( )x(={)5.0.5(.)4.0.2(.)3.0(.)2.0.2(.)1.0.5(}
μ_)⊄B( )x(={)6.0.7(.)5.0.7(.)4.0.5(.)3.0.25(.)2.0(.)1.0(}
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4( خواص مجموعه هاي فازي
مجموعه هاي فازي خواص زیر را دارا هستند. 

1- نقیض دو گانه
 ⊄)⊄A(=A

2- خودهماني
AUA=A
A∩A=A

3- جابجایي
AUB=BUA
A∩B=B∩A

4- شرکت پذیري
AU)BUC(=)AUB( "U C"
A∩)B∩C(=)A∩B (“∩ C“

5 - پخشي
AU)B∩C(=)AUB(“∩ )AUC“(
A∩(BUC)=(A∩B)”U (A∩C”)

6- جذب
A∩)AUB(=A
AU)A∩B(=A

7- قوانین دمرگان
⊄)AUB(=⊄A∩⊄B
⊄)A∩B(=⊄AU ⊄B

دو قانون زیر هم در مورد مجموعه هاي فازي صدق مي کند:
AU⊄A=X
A∩⊄A=φ

5 - عملگر هاي جبري
1- حاصلضرب دکارتي

روي  فازي  هاي  مجموعه   An….A3.A2.A1 هاي  مجموعه  چنانچه 
Xn….X3.X2.X1 آنگاه حاصلضرب دکارتي یک مجموعه ي فازي در 

فضاي برداري Xn! با تابع عضویت زیر تعریف مي گردد.
μ_))A1×A2×A3×…An( ( )x(=min⊄{μ_Ai 
)x_i(|x=)x_1.x_2.x_3.….x_i (.x_i⊄X_i}

 
2- جمع جبري

جمع جبري دو مجموعه ي فازي به شکل زیر تعریف مي شود.
C=A+B
C={(x,μ_(A+B) (x)|x⊄X}
μ_(A+B) (x)=μ_A+μ_B-μ_A.μ_B

3- جمع کراندار
جمع کراندار به صورت زیر تعریف مي شود.

C=A⊄B
C={(x,μ_(A⊄B) (x))|x⊄X}
μ_(A⊄B) (x)=min⊄{1,μ_A (x)+μ_B (x)}

4- تفریق کراندار
تفریق کراندار به صورت زیر تعریف مي شود.

C=A⊄B
C={(x,μ_(A⊄B) (x))|x⊄X}

μ_(A⊄B) (x)=max⊄{0,μ_A (x)+μ_B (x)-1}
5- ضرب جبري

ضرب جبري دو مجموعه ي فازي این گونه تعریف مي شود:
C=A.B
C={)x.μ_)A.B( )x((|x⊄X}
μ_)A.b( )x(=μ_A )x(.μ_b )x(

ضرب یک عدد قطعي در یک مجموعه ي فازي
μ_)α×A( )x(=α×μ_A )x(

6- توان یک مجموعه ي فازي
μ_)A^m ( )x(=⊄)μ_A )x((⊄^m;m⊄R^+

7- تمرکز
مي  تمرکز  را  فازي  ي  مجموعه  یک  عضویت  درجه  رساندن   2 توان  به 

گوییم.
)الزم به یادآوري نیست که اعداد بین یک و صفر با به توان مثبت رسیدن 

کوچیک تر مي شن.(
μ_)con)A(( )x(=⊄)μ_A )x((⊄^2

8- تفرق )گسترش(
زیر رادیکال بردن درجه عضویت یک مجموعه ي فازي را گسترش یا تفرق 

مي گوییم.
μ_)Dil)A(( )x(=√))μ_A )x(((

مثال
اعداد خیلي کوچک رو در نظر بگیرید:

A={)3..6(.)3..5(.)5..4(.)75..3(.)2.1(.)1.1(}
:A مجموعه ي تمرکز مجموعه

A^6.0.09(.)5.0.09(.)4.0.25(.)0.5625..3(.)2.1(.)1.1(}=2(}
این مجموعه رو مي توانیم مجموعه ي اعداد بسیار کوچک بنامیم.

مجموعه گسترش مجموعه ي A رو هم مي شود مجموعه ي اعداد کوچک 
بنامیم.

6- مقایسه بین منطق فازی و کالسیک
فرض کنیم که پاسخ دهنده ای بر مبنای طیف پنج گزینه ای  Likert به 

یکی از سواالت  پرسشنامه بصورت زیر پاسخ داده است : 

نتیجه
یک مجموعه فازی تعمیم یک مجموعه کالسیک است که اجازه می دهد 
تابع تعلق هر مقداری را در بازه [0 و 1] اختیار کند. به عبارت دیگر یک 
مجموعه کالسیک فقط می توانست دو مقدار 0 و 1 داشته باشد. در حالی 
که تابع تعلق یک مجموعه فازی، یک تابع پیوسته در محدوده[ 0و1] می 
باشد. در واقع می بینیم که هیچ چیز در مورد مجموعه فازی گنگ و مبهم 
تابع تعلق پیوسته.  با یک  بلکه مجموعه فازی، مجموعه ای است  نیست 
بر روی هر دو  فازی  از موارد کاربردی در مجموعه های  بسیاری  اساس 
بسیار  ها  عملیات  این  دو  هر  که  باشد  می  اشتراک(  و  )اجتماع  عملیات 

ساده هستند.
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1- مقدمه :
1-1- اقتصاد دانش محور:

ایجاد ارزش، به عنوان  دانش به عنوان یک منبع مهم مزیت رقابتی و 
یک عنصر ضروري براي توسعه پایدار و به طور کلی، به عنوان یک عامل 

تعیین کننده براي شرکت ها با آمال جهانی شناخته شده است.
سازمانها براي حضور مؤثر در محیط پیچیده کسب وکار امروزي، نیازمند 
هاي  خواسته  تأمین  و  بقا  براي  پایدار  عملکرد  و  رقابتي  مزیت  کسب 

ذینفعان خود هستند.
محققان بر نقش محوري مدیریت دانش به خصوص در ایجاد یک محیط 
کاري داخلی که خالقیت و نوآوري را حمایت می کند تأکید کرده اند. 

گلوت بیان می کند رابطه معنا دار و مثبتی بین مدیریت دانش و عملکرد 
نوآوري در سازمانها وجود دارد. بنابراین باید براي پیاده سازي مدیریت 
دانش در سازمان به منظور ایجاد یک فرهنگ مشترک براي به حداکثر 
رساندن عملکرد نوآوري و همچنین براي ایجاد مزیت رقابتی موثر است 

تالش کرد .
در راستاي تعریف مدیریت دانش تاکنون تعاریف زیادي صورت گرفته 

است که مختصراً در ذیل به آن ها اشاره مي گردد :
طبقه  کسب،  ایجاد،  را  دانش  سازمانها  که  است  راهی  دانش  مدیریت 
 ، معتقدند  محققان  ار  بسیاري  منتشرمیکنند.  و  تسهیم  اصالح،  بندي، 

نوآوری سازمان بر  دانش  مدیریت  عوامل  تاثیر  بررسی 

حسن قلی پور
صنایع،  مهندسی  دانشکده  ارشد،  کارشناسی  دانشجوی   

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب 

صدیق رئیسی
دانشیار دانشکده مهندسی صنایع ، دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد تهران جنوب 

نگاهی به کل مطلب:

مدیریت دانش و نوآوری دو موضوع بسیار مهم در حوزه های مدیریت کسب و کار )بخصوص صنایع کوچک و متوسط( هستند. امروزه 
با توجه به محیط رقابتی شدید اهمیت این موضوعات غیر قابل انکار میباشد. این مطالعه به بررسی نقش عوامل کلیدی مدیریت 
دانش )توانایی فراگیری و جذب دانش ، انتشار دانش ، بهره برداری و استفاده از دانش( در میزان نوآوری در صنایع کوچک و متوسط 
میپردازد .  در این مطالعه ، تحلیلی از نتایج داده های بدست آمده از صنایع کوچک و متوسط در مالزی ارائه شده و به رابطه ی بین 

نوآوری با عوامل مدیریت دانش بررسی میشود .

به اطالعات و سپس اطالعات  از تغییر داده  مدیریت دانش عبارت است 
به دانش .

پرز)  1999 ( معتقد است:  مدیریت دانش عبارت است از گردآوري دانش، 
بازیابي  قابلیت  وایجاد  افراد یک  سازمان  قابلیت هاي عقالني وتجربیات 

براي آن ها به عنوان یک سرمایه سازماني.
ازدیدگاه نیگل کینگ )1999  (مدیریت دانش عبارت است از فرآیندایجاد، 
سازماندهي، اشاعه وحصول اطمینان از درک اطالعات مورد نیاز برای انجام 

یک کار.
گلوت و ترزیوسکی ) 2004 ( مدیریت دانش را  اینگونه تعریف می کنند:  
رسمیت دسترسی به تجربه ، دانش و تخصص که قابلیتها و توانایی هاي 
را  مشتري  ارزش  و  کرده  تشویق  را  نوآوري   ، میکند  ایجاد  را  جدیدي 

افزایش می دهد .
پشتیبان  دانش  مدیریت  که  اند  عقیده  براین   )  2000  ( تیلور  و  پاربی 
نوآوري ، ایجاد ایده هاي جدید و بهره برداري از قدرت تفکر سازمان است.
از دیدگاه بارکلي و موري مدیریت دانش شامل شناسایي و تعیین سرمایه 
هاي فکري موجود در یک سازمان، تولید دانش جدید براي تداوم برتري 
از  وسیعي  حجم  به  دسترسي  امکان  ساختن  فراهم  سازمان،  آن  رقابتي 
اطالعات، اشتراک بهترین عملکرد با به کارگیري فناوري است که حصول 

همه موارد مذکور را میسر سازد.
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سوکنان )1998(، می گوید برخی تعاریف از مدیریت دانش، به گونه ای 
است که آن را حتی تا سطح مدیریت داده ها تنزل داده است.

 مالهوترا، تعریف خود را از مدیریت دانش این گونه ارائه می دهد: »مدیریت 
دانش، فرایندی است که بواسطه آن سازمانها در زمینه یادگیری )درونی 
انتقال  و  توزیع  و  دانش(  کردن  )بیرونی  دانش  کدگذاری  دانش(،  کردن 

.)2000.Malhotra( دانش، مهارت هایی را کسب می کنند
هاینس ، مدیریت دانش را فرایندی می داند که مبتنی بر چهار رکن است: 

الف( محتوا : که به نوع دانش )آشکار یا نهفته بودن( مربوط می شود، 
ب( مهارت : دستیابی به مهارت هایی جهت استخراج دانش، 

ج( فرهنگ : فرهنگ سازمانها باید مشوق توزیع دانش و اطالعات باشد، 
 )2001.Haines( سازماندهی : سازماندهی دانش موجود )د

کارل ویگ ، براین باور است که مدیریت دانش، یعنی ایجاد فرایندهای 
الزم برای شناسایی و جذب داده، اطالعات و دانش های مورد نیاز سازمان 
از محیط درونی و بیرونی و انتقال آنها به تصمیم ها و اقدامهای سازمان و 

 )2002.Wig(    افراد
نیومن، الگوی عمومی دانش را ارائه داده است. در این الگو دانش در چهار 

زمینه سازماندهی می شود؛ این زمینه ها عبارتند از:
خلق دانش: رفتارهای مربوط به ورود دانش جدید به سیستم انسانی یا 
اجتماعی است که دامنة وسیعی را     در بر دارد، نظیر: کشف، کسب، 
فراخوانی،  توسعه، که پیوندی نزدیک با رفتاری که نوآوری خوانده می شود، 

دارد. گام دوم بعد از کسب یا یادگرفتن دانش، حفظ آن است.
حفظ دانش: تمامی فعالیتهایی است که منجر به بقا و نگهداری دانش بعد 

متنوعی  رفتارهای  فعالیت حفظ، شامل  به سیستم می شود.  آن  ورود  از 
است، مانند: فعالیتهای مربوط به اعتبار دانش، به روز کردن آن و… 

انتقال دانش: شامل رفتارهای بسیار متنوعی است مانند: ارتباط، ترجمه، 
تفسیر، پاالیش و ارائه دانش. 

کاربرد دانش: استفاده از دانش موجود برای تصمیم گیری ها، عملکردها و 
)1999.Nawmen( .رسیدن به هدف هاست

مدیریت دانش مي تواند همان سازماندهي دانسته ها باشد، یعني تالش 
یک  داخل  در  اطالعات  اشتراک  ضروري،  دانش  آوردن  دست  به  براي 
سازمان و تأکید بر تقویت حافظه سازماني به منظور بهبود روند تصمیم 

گیري، افزایش تولید و حمایت از نوآوري در سازمان .
از مهمترین عللي که موجب شده تا سازمان ها به موضوع مدیریت دانش 

تمایل نشان دهند آن است که مدیریت دانش: 
* موجب افزایش بهره وري وسوددهي مي شود.

* همکاري را تقویت مي نماید.
* موجب بروز و رشد خالقیت مي شود.

* موجب تشویق و نوآوري مي شود.
دریافت  به  کننده  تولید  از  دانش  انتقال  جریان  تسریع  و  برقراري  به   *

کننده کمک مي کند.
* موجب تسهیل اشتراک اطالعات بین کارکنان مي شود.

* از دوباره کاري مي کاهد.
* توان سازمان را براي مقابله با پدیده تورم اطالعات افزایش مي دهد.

ذخیره  و  گردآوري  سازمان  احتمالي  ترک  از  پیش  را  کارکنان  دانش   *
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مي نماید.
* کیفیت ارائه خدمات به مشتري را بهبود مي بخشد.

* از طریق افزایش سطح آگاهي سازمان نسبت به راهکارها، محصوالت و 
عملکرد سازمان هاي رقیب به سازمان کمک مي کند تا از گردونه رقابت 

خارج نشود.
یکي از مفاهیم مرتبط با دانش سازماني ، مفهوم ظرفیت جذب دانش است 
که اولین بار به وسیله کوهن و لونیتال به عنوان توانایي یک سازمان در 
شناسایي ، کسب و به کارگیري اطالعات خارج از سازمان در فرایندها و 

محصوالت نهایي خود تعریف شد .
آورده  عمل  به  آن  از  زیادي  اقبال  محققان   ، مفهوم  این  معرفي  از  پس 
وتحقیقات متعددي در این زمینه انجام دادند تا تأثیر ظرفیت جذب دانش 

را بر عملکرد سازمان در زمینه هاي مختلف شناسایي کنند .
از دهه 1970 میالدی با پیشرفت سریع فناوری های برتر در جهان، به 
ویژه در زمینه های ارتباطات و رایانه، الگوی رشد اقتصادی جهان به طور 
اساسی تغییر کرد و به دنبال آن، از دهه 1990 میالدی دانش به عنوان 
 Chen(   .مهم ترین سرمایه جایگزین سرمایه های پولی و فیزیکی شد

)2004 .& etal
در اقتصاد صنعتی، سازمان ها  قادر به حفظ موقعیت رقابتی قوی خود 
برای سال ها بودند. آنها، ارزش را  از طریق فرایند بهینه سازی )یا صرفه 
جویی( خلق یا حداکثر می کردند. سازمان هایی با عملکرد خوب، فرایند 
تولیدشان را از طریق کاهش زمان تولید، بهبود کیفیت محصول، و کاهش 
به  بیشتر  ارزش  خلق  بنابراین،  کردند.  می  سازی  بهینه  کارکنان،  تعداد 
قابلیت صنعتی و بودجه بندی سرمایه ای) دارایی های ملموس و مالی( 

بستگی داشت. 

این در حالی است که در اقتصاد دانش محور این رویکرد به چند دلیل، 
دیگر عملی نیست. اول اینکه، با توجه به طول عمر کم دانش و میزان باالی 
نو آوری، حفظ موقعیت رقابتی برای مدت طوالنی دیگر امکان ندارد. دوم 
اینکه بهینه سازی به مثابه یک فرایند، در اقتصاد دانش محور نیز اهمیت 

دارد، اما به تنهایی نمی تواند ارزش را خلق یا حداکثر کند.
 تنها روش خلق ارزش در اقتصاد دانش محور، پذیرش نوآوری به عنوان 
یک فرایند کسب وکار است. توانایی سازمان برای خلق ارزش به فرایند 

نو آوری، منابع فکری، و خالقیت منابع انسانی )دارایی های فکری(  آن 
بستگی دارد .

البته در پایان خاطر نشان میکنیم که پیچیدگی مفهوم دانش و نیز وجود 
نگرش  تا  است  باعث شده  دانش،  مدیریت  مورد  در  مختلف  رویکردهای 

واحدی در مورد مدیریت دانش شکل نگیرد. 
1-2-  صنایع کوچک و متوسط :

است  آینده  دهه  اقتصادی  رمزتوسعه  متوسط،  و  کوچک  صنایع  توسعه 
چهار  راه  از  متوسط  و  کوچک  صنایع  که  است  داده  نشان  ها  بررسی   .
درنهایت  و  صنعت  پویایی  فناوری  تغییر  و  نوآوری   ، کارآفرینی  مجرای 
ایجاد فرصتهای شغلی و افزایش درآمد براقتصاد جهانی تاثیر گذارند . به 
عالوه، شدت یافتن رقابت جهانی، افزایش بی اطمینانی و تقاضای فزاینده 
برای محصوالت متنوع باعث شده است که توجه به این صنایع بیشتر شود 
هرچند صنایع بزرگ به جهت داشتن مزیتهای ناشی از اثر مقیاس انبوه، 
دامنه تولید، تجربه و اثر سازماندهی، هنوز هم مورد توجه سیاستگذاران 
اقتصادی هستند؛ اما مزیتهای صنایع کوچک و متوسط به علت وجود اثر 
را در  ،این صنایع  انتخاب و کنترل  بودن  بازار، موثر  اندازه  نقل،  و  حمل 

تولید اغلب کاالها به انتخاب اول مبدل ساخته است.
ولش و وایت براین باورندکه: »یک شرکت کوچک مثل یک سازمان تجاری 
شرکتهای  بین  زیادی  تفاوتهای  دلیل  همین  به  کند،  نمی  عمل  بزرگ 
تولیدی کوچک و سازمانهای تجاری بزرگ از نظر ساختاری، رویه سیاست 

گذاری و استفاده از منابع وجود دارد.
داده  نشان   )1998 .Baumck( بامک  توسط   درآمریکا همان گونه که 
با  که  بودند  کوچکی  کار  و  کسب  درابتدا  بزرگ  بسیار  شرکتهای  شد، 

سرمایه محدود شروع به کار کردند.
دارند  ای  ساده  های  رویه  و  سیستم ها  کوچک  تولیدی  شرکتهای  اکثر 
نیازهای  سریعتربه  پاسخ  بهترو  فهم  فوری،  بازخورد  انعطاف پذیری،  که، 
مصرف کننده رادر بر دارد. کارمندان شرکتهای تولیدی کوچک اختیارها و 
مسئولیت های مشخصی درحوزه کاریشان دارند که باعث به وجود آمدن 
پیوستگی و باالبردن هدفهای مشترک بین نیروی کار می شود، که این به 
نوبه خود باعث می شود تا مطمئن شوند، که کاربه خوبی انجام شده است 
. همچنین در این شرکتها کارمندان کمتری وجود دارد که تقریبا همدیگر 

را می شناسند، بنابراین روابط بین کارمندان بهتر است. 
ازسوی دیگرشرکتهای تولیدی کوچک ضعفهایی نیز دارند، که می تواند 
تولیدی  اکثرشرکتهای  اینکه  همانند  کند،  ایجاد  نامناسبی  موقعیت های 
کوچک، منابع مالی کافی و نیز دسترسی به وامهای تجاری را ندارند، و 
تالشهایی که  نیست  فراهم  کارکنانشان  آموزش  برای  کافی  بودجه  چون 

برای بهبود و اصالح انجام می شود با کاستی روبه رو می شود. 
ازنظر منابع انسانی، این شرکتها معموال باکمبود نیروی ماهر روبه رو بوده 
و مجبورند با نیروهای ماهر شرکتهای بزرگ رقابت کنند)شرکتهای بزرگ 
را  بهتری  کاری  شرایط  و  دستمزد  پیشنهاد  کارکنانشان  به  که  قادرند 

بدهند(.
به عالوه شرکتهای تولیدی کوچک معموال باکمبود پیوسته مواد خام روبه 
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را  خام  مواد  درقیمت  نوسان  برای  بیشتری  هزینه  باید  و  شوند  می  رو 
خود  برای  را  مناسبی  اعتباری  شرایط  نیستند  قادر  آنها  کنند.  پرداخت 
فراهم ساخته و درمقایسه با کمپانی های بزرگ از قدرت چانه زنی کمتری 
نوآوری صنعتی علی  و  آنها در توسعه  تردید نقش  اما بدون  برخوردارند. 

الخصوص در کشورهای در حال توسعه بسیار حائز اهمیت می باشد .

1-3- نوآوری :
دانش  بقاي سازمانهاي  و  موفقیت  بر  مؤثر  عوامل  از  یکي  نوآوري  امروزه 
ارزش،  ایجاد  که جهت  است  فرآیندي  نوآوري،  میشود.   محور محسوب 
فرآیندها،  محصوالت،  خدمات،  شکل  به  و  میشود  مدیریت  و  طراحي 
این  در  شود.  مي  ظاهر  جدید  وکار  کسب  سیستمهاي  و  ها  تکنولوژي 
میان شناسایي رفتارهاي نوآروانه افراد از زمان تولید ایده تا عملي کردن 
آن از مباحث مهمي است که در فرآیند نوآوري و گسترش فضاي نوآورانه 

سازمان مطرح میشود.
نگاه چند بعدي به رفتارهاي نوآورانه، نوآوري را در انواع فردي و سازماني 
شکل داده است  . نوآوري فردي، نوآوري اي است که آغاز آن با شناخت 
مسئله و شکل گیري ایده نو است اما با پذیرش و حمایت سازمان عملي 
مي شود.  غالب مطالعات اولیه در زمینه عوامل تعیین کننده نوآوري با 
رویکردي فردگرا، ویژگیهاي فردي مانند رهبري، مقاومت در برابر تغییر یا 
نقشهاي پشتیبان نوآوري را عواملي مؤثر بر نوآوري بر شمردند . متأثر بودن 
نوآوري فردي از ویژگیهاي سازماني و تأثیرگذاري متقابل آن بر نوآوري 
سازماني از موضوعات روشن این مطالعات بودند .  نوآوري سازماني، پدیده 
اي است تک بعدي که تمایل سازمان به ابتکار و نوآوري را مشخص ساخته 

و مفهوم آن با مطالعه زمان بروز نوآوري در سازمان قابل درک است.

متمرکز  کارسخت  مستلزم  موفق  نوآوری  که  است  باور  براین  دراکر 
نوآوری یک عامل اساسی درایجاد رقابت درسطح جهانی  وهدفمنداست. 
و  دربردارد  را  آینده  موفقیت   ، به رشد سازمانی می شود  منجر  است که 
از  جهانی  دراقتصاد  می دهد  اجازه  شرکتها  به  که  است  موتوری  همانند 
با تاکید فراوان اظهار داشته که  کارآیی مستمری برخوردار شوند. دراکر 

هرسازمانی نیاز به یک توانایی و مهارت اساسی دارد و آن نوآوری است.
کنتر معتقد است نوآوري شامل شکل گرفتن ایده ، پذیرش و اجراي ایده 

هاي جدید در فرآیند، محصوالت  و خدمات است .
جوزف شومپیتر اقتصاد دان بزرگ اتریشي  را چنین تعریف کرده است : 
ایجاد کسب و کار جدید با استفاده از یکي از موارد : 1- مواد یا قطعات 
جدید؛ 2- ارایه فرایندهاي جدید؛ 3- ایجاد بازارهاي جدید؛ 4- بکارگیري 

تشکل هاي سازماني جدید .
بر اساس این تعریف، نوآوري ها ترکیب دو مقوله به نام هاي مقوله تجارت 
 ، یابد  تحقق  تکنولوژي  در  تغییري  که  هنگامي  هستند.   فني  مقوله  و 
شومپیتر آن را اختراع مي نامد و هنگامي که این تغییر به جهان تجارت 

وارد مي شود، نوآوري اتفاق مي افتد.
سن فورد در تعریف خود به نقش فرد و سازمان تأکید دارد و نوآوري را 
توسعه و اجراي ایده هاي جدید توسط افرادي مي داند که در یک زمینه 
نهادي با هم در ارتباط متقابل مي باشند . بنابراین از نظر ون دوون یک 
ایده جدید ممکن است از نظر افراد درگیر با آن جدید تلقي شود اگرچه 
) 1999 .  sandford (   در جاي دیگري مورد استفاده قرار گرفته باشد

بایستی  شرکتها  که  کردند  بیان   )Porter & Stern( استرن  و  پورتر 
تا  کرده،  ایجاد  را  جدید  فرایندهای  و  ازمحصوالت  جریانی  بتوانند 
ازتکنولوژی بیشتری استفاده کنند و در عین حال در جهت ماندگاری و 
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دوام خود گامی به پیش نهند.

ماراوالکیس )Maravelakis( نوآوریهای سازمانی را براساس محصول، 
فرایند و نوآوریهای اجرایی بررسی کرده است .

برخي از نویسندگان نوآوري را در رابطه با بازار تعریف مي کنند مانند 
و  بازار  به  و سریع  مفید  و  ایده جدید  ارایه  را   نوآوري  که  تعریف  این 
بکار بردن ایده جدید در سازمان براي تولید ارزانتر و بهتر محصوالت یا 
کسب حمایت مؤثر مشتریان و یا استفاده موفقیت آمیز تجاري از اختراع 

معرفی میکند.
آمابیل نوآوري سازماني را پیاده کردن و اجراي موفقیت آمیز اید ه هاي 

خالق در سازمان  تعریف مي کند .
مثاًل   : است  نوآوری  با  متفاوت  خالقیت  که  داشت  توجه  باید  البته 
روانشناسان به خالقیت که بیشتر یک مفهوم فردي است اهمیت بیشتري 
جامعه  برعکس،  و  میدانند  نیز  نوآوري  شامل  و  عام  را  آن  و  میدهند 
شناسان و محققان صنعتي براي نوآوري که بیشتر یک مفهوم گروهي و 

اجتماعي است، اهمیت بیشتري قائل شده و آن را عام و خالقیت را یکي 
از مراحل نوآوري تلقي مي نمایند.  براي مثال، یکي از نویسندگان اشاره 
مي کند که خالقیت به ایجاد ایده هاي جدید توجه دارد در صورتي که 
نوآوري  آغاز هر  نقطه  پردازد.  پس خالقیت  کاربرد آن مي  به  نوآوري 
است و نوآوري تالش براي تبدیل ایده خالق به محصوالت یا فرآیندهایي 
است که نهایتاً موجب بهبود خدمات به مشتري،کاهش هزینه و یا ایجاد 

درآمدهاي جدید براي یک سازمان مي انجامد.
انواع نوآوری ، عبارتند از:  تکنولوژیکی ، بازاریابی ، اجرایی و استراتژیک .

نوآوری های تکنولوژیکی به عنوان ایجاد تغییرات در محصول، فرآیند یا 
خدمات معرفی می شوند.

نوآوریهای بازاریابی شامل معرفی یک نام تجاری جدید، کسب بازارجدید 
و رویکردهای جدید در فروش هستند.

اجرایی  فرایندهای  یا  سازمان  ساختار  در  تغییر  به  اجرایی  نوآوریهای   
مربوط می شود .

نوآوریهای استراتژیک برمعیارهایی برای ایجاد یک مزیت رقابتی دائمی 
وتجدید قوانین رقابتی تاکید دارند.

که  کردند  بیان   )Cummings & Paramita( پارامیتا  و  گومینگز 
بیشتر  هم  آن  بخشی  اثر  و  کارآیی  باشد،  بزرگتر  سازمان  یک  اندازه  هر 
است ولی با توجه به سن شرکت ، شرکتهای جوانتر نوآورتر هستند. اما 
پژوهشگران گزارش کردند که شرکتهای تولیدی کوچک و متوسط تمایل 
عموما  سازمان  که سن  گفته شده  . همچنین  دارند  نوآوری  به  بیشتری 
ارتباط مثبتی با عملکرد آن دارد . شرکتهای تولیدی کوچک و متوسطی 
که دارای سرمایه گذاری های خارجی بوده اند، عملکرد بهتری در رابطه 
که  باعث می شود  المللی  بین  دریک محیط  رقابت،  اند.  داشته  فروش  با 
زیرا  بیفتد،  چالش  به  بیشتری  نوآوری  و  خالقیت  داشتن  برای  شرکت 
امروزه نوآوری کلید اصلی برای ماندن در صحنه رقابت است. جهانی شدن 
برای بعضی از شرکتهای تولیدی کوچک و متوسط که فاقد نیروی انسانی 
کافی، منابع مالی، مهارت در زبان و چشم انداز بین المللی هستند، یک امر 
هولناک و دلهره آور است. هم ویژگیهای مبتنی براستراتژی و هم عوامل 

مرتبط با رقابت، تاثیر مستقیم بر نوآوری سازمانی دارند .
نوآوري  پي  در  که  نتایجي  از  تعدادي  نوآوری  اهمیت  به  بردن  پی  برای 

بدست مي آید:
*  نوآوري عامل تولیدات و خدمات متنوع و جدید ؛

* نوآوري عامل افزایش کمیت، تنوع تولیدات ؛
* نوآوري عامل افزایش کیفیت تولیدات و خدمات و موفقیت در رقابت؛

* نوآوري عامل کاهش هزینه ها، ضایعات و اتالف منابع؛
* نوآوري عامل افزایش انگیزش کاري کارکنان سازمان؛

*  نوآوري عامل ارتقاي بهره وري سازمان؛
*نوآوري عامل کاهش بوروکراسي اداري؛ کاهش پشت میزنشیني و مشوق 

عمل گرایي.
2- اجزای دانش محوری یک سازمان

2001( Darroch ( . jantunen )2005( در مطالعاتشان نشان دادند 
که دانش محور بودن یک سازمان شامل 3 مولفه مهم زیر میباشد :

فراگیری دانش خارجی ، پخش دانش داخل سازمان ، بهره برداری از دانش
2-1 - فراگیری دانش:

فراگیری دانش خارجی به توانایی سازمان برای شناسایی و فراگیری دانش 
 lenox . (. خارجی تولید شده برمیگردد که برای عملیاتشان حیاتی است
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king  2004 (یک تعریف کامل برای فراگیری دانش ارائه دادند : شناسایی 
و جذب اطالعات و دانش از منابع خارجی . فرایند درون سازمانی برای آسان 
سازی به وجود آوردن دانش و انتقال آن از اعضای فردی به سازمان و ورود 

این دانش به سیستم مدیریت .
) Robert1998 (فراگیری دانش را به صورت فرایند انتقال دانش از دیگر 

سازمان ها تعریف کرد .
فعالیت هایی  به صورت یک مجموعه  را  دانش  فراگیری   ، این مطالعه  در 
جهت جمع آوری دانش از منابع بیرونی سازمان و تولید دانش جدید در نظر 
])2003(Baetz . )2001(Darroch . )1999(marquardt[ میگیریم

منابع زیادی برای فراگیری دانش از محیط خارجی وجود دارد :
آنالیز   ، رقیب  ، محصوالت  مرتبط  مقاالت   ، ، مشتریان  کارمندان سازمان 
و  ها  کنفرانس   ، مرتبط  های  کارگاه   ، ای  مشاوره  های  شرکت   ، صنایع 

سمینارها و ...
در این مطالعه عوامل زیر در فراگیری دانش مد نظر میباشد :

* عقاید و رفتار و گرایش های با ارزش کارکنان سازمان
* سیستم های گزارش های مالی سازمان توسعه یافته

*سازمانها به اطالعات راجع به  تغییرات مکان های بازار حساس هستند .
* نمای سرمایه ی انسانی سازمان

* میزان هزینه R&D صرف شده و تعداد حق امتیازات ثبت شده
* سازمان اطالعاتی از تحقیقات بازار بدست می آورند

*سازمان در یک الگو مشخص با سایر شرکت ها و مشتریان و موسسه های 
مشاوره ای فعالیت میکنند .

2-2  انتشار دانش :
دومین مولفه شامل ارتباط دانش تولید شده  با همه ی دپارتمان ها و افراد 

مرتبط سازمان . 
درون  های  مالقات  صورت  به  را  دانش  (انتشار   1997  sinkula et al(

دپارتمانی و برون دپارتمانی ارائه کردند .
را   مهم  فاکتور  چند  دانش  انتشار  گیری  اندازه  (برای   2001  Barroch(
معرفی میکند : آمادگی انتشار اطالعات بازار حول سازمان ، انتشار دانش 
در مشاغل )با استفاده از تکنیک هایی مانند دوایر کیفیت و ...( ، استفاده از 
مربیان و متخصصان  برای انتشار دانش ، استفاده از تکنولوژی های خاصی 
ارتباطات،  وجود  ...  جهت آسان سازی  چون کنفرانس های تلویزیونی و 

ارتباطات از قبل نوشته شده برای انتشار دانش
مولفه های مورد مطالعه از نشر دانش در این مطالعه به شرح زیر است :

* اطالعات بازار به صورت رایگان منتشر میشود 
* استفاده از تکنیک های خاص جهت انتشار دانش

* سازمان از تکنولوژی برای انتشار دانش استفاده میکند
* سازمان ارتباطات نوشته شده را ترجیح میدهد

* دانش در مشاغل منتشر میشود .
3-2- بهره برداری از دانش :

زمانی اتفاق می افتد که سازمان ها برای بدست آوردن مزیت های رقابتی 

بتوانند به صورت کارا در فرایندهای بوجود آوردن ، انتشار و مدیریت دانش 
بهره  و  انتقال  (توانایی   zahra . george2002 (بر طبق  . شرکت کنند 
برداری دانش روی عملکرد شرکت در فرایند نوآوری محصول و فرایند تاثیر 

گذار است .
مولفه های مورد مطالعه از بهره برداری دانش در این مطالعه به شرح زیر 

است :
* پاسخ به مشتریان
* پاسخ به تکنولوژی

* پاسخ به رقیبان
* سازمان منعطف و فرصت طلب است 

* کارکرد بازاریابی توسعه یافته

3- مولفه های نوآوری جهت بررسی :
)wan.ahmad 2004(  نوآوری سازمانی را به صورت قابلیت نوآوری کل 
سازمان در تولید محصوالت یا فرایندهای جدید )یا بازگشایی بازارها جدید( 

تعریف کردند . 
در این مطالعه نوآوری سازمانی در 5 مولفه تحلیل میشود :

* نوآوری بازار
* نوآوری محصول
* نوآوری فرایند 

* نوآوری رفتار
* نوآوری استراتژیک

در این مقاله ما  بدنبال نشان دادن رابطه ی بین  فاکتور ها و عوامل  دانش 
محوری با نوآوری سازمان هستیم .

4- مفروضات مدل :
فرض 1 : سازمان هایی که سطح باالیی از فراگیری دانش را دارند ، احتماال 

سطوح باالتری از  نوآوری سازمان را نشان میدهند.
فرض 2 : سازمان هایی که سطح باالیی از انتشار دانش را دارند ، احتماال 

سطوح باالتری از  نوآوری سازمان را نشان میدهند.
 ، را دارند  برداری دانش  بهره  از  باالیی  : سازمان هایی که سطح  فرض 3 

احتماال سطوح باالتری از  نوآوری سازمان را نشان میدهند.

5- روش تحقیق :
در این مطالعه از نتایج پرسشنامه ای که در گذشته توسط چندین محقق 
 jantunen . )2001(darroch[  . توسعه داده شده بود استفاده میشود

 ])2005(
توزیع    )MSC( مالزی  و متوسط  150 عدد پرسشنامه در صنایع کوچک 
افزار  نرم  با  ها  داده  ، سپس  شد  داده  برگشت  آنها  از  عدد   125 که  شد 
spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و ضریب α کرونباخ و بارهای عاملی 
محاسبه گشتند . سپس با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره رابطه ی 
بین متغیرهای مستقل )فراگیری دانش ، انتشار دانش و بهره برداری دانش( 

با متغیر وابسته )نوآوری( مشخص میگردد.
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6- آنالیز کمی :
در سال 1998 کاربرد آنالیز فاکتور توسط Hair  به عنوان ابزاری که روابط 
داخلی میان یک سری از متغیرها را بیان میکند ، مطرح شد .آنالیز فاکتور 

)تحلیل عاملی( به دو صورت انجام میگیرد :
* تحلیل عاملی اکتشافی : بررسی داده های تجربی جهت کشف و شناسایی 

شاخص ها و رابطه ی بین آنها بدون تحمیل هر گونه مدل معینی
* تحلیل عاملی تاییدی : در آن فرض های  معینی در باره ساختار بارهای 
عاملی و همبستگی های متقابل بین متغیر ها موردآزمون قرار میگیرد . با 
توجه به معیار فرنل و الکر )1981( بار های عاملی گویه ها برای معنا دار 
بودن باید بزرگتر از 0.5 باشد و همچنین پایایی سازه ها باید بزرگتر از 0.8 
باشد.آنالیز رگرسیون : معادالتی برای بهترین پیش بینی یک متغیر وابسته 
از چندین متغیر مستقل ارائه میکند . بنابر این هدف رگرسیون چند متغیره 
تعیین کردن اینکه کدام متغیر مستقل در پیشگویی ظرفیت نوآوری سازمان  

موثر است ، میباشد .
جدول 1 ( ضریب همبستگی بین فاکتورهای دانش پذیری سازمان و ظرفیت 
و توانایی نوآوری سازمان : با توجه به این که در جدول  ضریب همبستگی 

بین متغیرها باالی 0.5 است ، نشان دهنده مهم بودن تمام متغیرهاست .
برای  کرونباخ   α ضریب  و  عاملی  بارهای  محاسبه  به  مربوط   )  2 جدول 

)125=N(  جدول 1 : همبستگی بین متغیر های مستقل و وابسته

متغیرهای مستقل میباشد .
جدول 3 ( مربوط به محاسبه بارهای عاملی و ضریب α کرونباخ برای متغیر 

وابسته میباشد .
جدول 4 ( یک رگرسیون چند متغیره بین 3 فاکتور مهم دانش محور بودن 

سازمان و نوآوری سازمان  میباشد .
7- نتیجه گیری :

دانش  فراگیری  فاکتور  بین  که  میدهد  نشان  آن  نتایج  و  رگرسیون  مدل 
و  رابطه  سازمان  نوآوری  توانایی  و  قابلیت  با   )0.046=p  .   3.467=t(

وابستگی مهمی وجود دارد .
فاکتور انتشار دانش )p.4.145=t=0.006( و فاکتور بهره برداری از دانش با 
)p.4.378=t=0.000( یک وابستگی و رابطه خیلی مهم و ضروری با نوآوری 
دارند . این نتایج پیشنهاد میکند که در صنایع کوچک و متوسط به وجود 
آمدن نوآوری و داشتن مزیت های رقابتی به طور ویژه ای به سرمایه گذاری 
سازمان روی فعالیت های مدیریت دانش بستگی دارد )یعنی بر فاکتور های 

موثر مدیریت دانش شامل فراگیری ، انتشار ، بهره برداری(
اندازه  مانند  را  دیگری  متنوع  های  فاکتور  میتوان  آینده  تحقیقات  برای 
سازمان ، سن ، نوع مالکیات ، سطح تحصیالت کارکنان ، فرهنگ سازمانی 
و ... را هم در مدل در نظر گرفت و رابطه بین آنها را با نوآوری بدست آورد .

جدول 3 : نتایج تحلیل عاملی متغیر وابسته
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جدول 2 : نتایج تحلیل عاملی متغیرها ی مستقل

جدول 2 : نتایج تحلیل عاملی متغیرها ی مستقل
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1. مقدمه
در دوره جدید که نیاز به منابع تولیدی افزایش یافته و افزایش توجه به 
آثار محصوالت تولیدی در طبیعت، توجه به زنجیره تأمین معکوس افزایش 
یافته که محققین را بر آن ساخته که آشنایی دقیقتر و بیشتری نسبت به 
زنجیره تأمین معکوس و عوامل تأثیرگذار در اهداف زنجیره تأمین به وجود 
آید، یکی از راه های تعیین میزان دخالت عوامل تأثیرگذار در زنجیره تأمین 
و  عامل  چندین  گرفتن  نظر  در  با  که  است  آزمایش  طراحی  از  استفاده 
بررسی تغییرات آنها در مدل، نتایج به دست آمده را مورد تحلیل قرار داده 
و رابطه موجود را بدست می آورد. در یک زنجیره تأمین حلقه بسته  که 
دارای چندین سطح است تسهیالت مختلفی موجود می باشند که از جمله 
مراکز جمع آوری  توزیع کننده،  تولیدکننده،  تأمین کننده،  به  آنها می توان 
و مراکز بازیافت اشاره کرد. در گذشته قسمت معکوس زنجیره تأمین به 
صورت مجزا در نظر گرفته می شده که این نتایج بدست آمده از این عمل، 
به همین دلیل  را غیرممکن می سازد  بهینه عمومی  به جواب  دست یابی 
زنجیره رو جلو و معکوس را با هم در نظر گرفته که به اصطالح این زنجیره 

را بسته و یک زنجیره تأمین حلقه بسته را مورد نظر می گیرند.
مدیریت زنجیره در حال حاضر جهت ارزیابی تأمین کنندگان موردنظر از 
چندین معیار به جای تنها تکیه بر معیار هزینه استفاده می کنند از این 
رو تکنیک های متنوعی جهت در نظرگیری این معیارها مورد استفاده قرار 
داده شده اند که از جمله آنها می توان به فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی ، 
، نظریه  ، تحلیل پوششی داده ها  ، بررسی موردی  فرآیند شبکه تحلیلی 
فازی، الگوریتم ژنتیک، برنامه ریزی ریاضی و ترکیبات آنها را می توان نام 
تحلیلی  روش  حوزه،  این  در  استفاده شده  روش های  قدیمی ترین  از  برد. 
تعیین  به  معیار  چندین  نظرگیری  در  با  ابتدا  در  که  است  داده  پوشش 
بهترین تأمین کننده پرداخته شده است که Liu etal.)2000( از جمله 
این کارها است و در ادامه با افزایش تعداد معیارها استفاده از این روش 
یازده معیار  با در نظرگیری   )2001(.Narasimhan etal رشد نموده، 
شامل پنج معیار خروجی و شش معیار ورودی، تأمین کنندگان را در چهار 
با توجه به اهمیت این مقوله، در چندین  دسته طبقه بندی نموده است. 
بررسی طراحی شبکه زنجیره تأمین را بر اساس فازهای مختلف انجام داده 

انتخاب تأمین کننده و تعیین میزان تأمین مواد از آنها در 
زنجیره تأمین حلقه بسته با استفاده از طراحی آزمایش

سامان چراغی

که فاز اول و دوم آن تعیین تأمین کننده بر اساس یکی از روش های ذکر 
شده است که در مقاله Talluri and Baker )2002( طراحی شبکه 
زنجیره تأمین در سه فاز انجام شده که در فاز اول آن امتیازها هر یک از 
تأمین کنندگان  بهینه  تعداد  دوم  فاز  در  و  شده  مشخص  تأمین کنندگان 
تعیین شده است، Hassanzadeh and Zhang )2012( با استفاده از 
روش AHP امتیاز هر یک از تأمین کنندگان را مشخص نموده و در یک 

مدل یکپارچه، تأمین کنندگان را انتخاب نموده.
سهم  نظرگیری  در  با  را  تأمین کنندگان  کارایی   )2006(.Ross etal
عملکرد خریدار و تأمین کننده را با روش DEA مورد ارزیابی قرار داده و 

در نهایت سه تحلیل حساسیت انجام شد.
محدودیت  روش  و   DEA روش  از  استفاده  با   )2006(.Talluri etal
احتمالی  کارایی  شاخص های  قالب  در  را  تأمین کننده  کارایی  احتمالی  
ارزیابی کرده و با مدل قطعی مورد مقایسه قرار داده تا سودمندی مدل 

احتمالی را نشان دهد.
انتخاب  جهت  خطی  برنامه ریزی  مدل  یک   )2008(Ng ادامه  در 
امتیاز تأمین کننده و مانند  با هدف بیشینه کردن بیشترین  تأمین کننده 
روش AHP از تصمیم گیرنده جهت تعیین وزن های نسبی استفاده شده 

است.
Choy and Lee)2002( یک مدل عمومی  با استفاده از بررسی موردی 
جهت انتخاب تأمین کننده با در نظرگیری سه دسته از معیارها ارائه کرده. 
و  است   DEA روش  تأمین کننده  انتخاب  در  استفاده شده  روش های  در 
برنامه ریزی ریاضی هم در رده بعدی قرار دارد و متداول ترین معیارهای 
 ، تحویل دهی  کیفیت،  ترتیب  به  بررسی  مورد  مدل های  در  استفاده شده 
مشخص های  است.  تکنولوژی  و  خدمات  تولیدی،  توانایی های  قیمت، 
مختلف کیفیت در این بررسی ها در نظر گرفته شده است که عبارتند از: 
قطعات پذیرفته شده در میلیون، برنامه های بهبود مداوم، برنامه های شش 
سیگما و یا TQM، سیستم عملیاتی اصالحی و پیشگیرانه، بایگانی کردن، 
بازرسی و کنترل، خالص قطعات رد شده، تعداد سفارش های بدون عیب 
دریافت شده از تأمین کننده، وجود سیستم کیفیت ISO، تعداد کار کنان 

بخش کیفیت، توانایی کنترل فرآیند، اطالعات و گزارش دهی کیفی و ...
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مدل های  در  شده  گرفته  نظر  در  معیارهای  بین  زیاد  اشتراکات  وجود  با 
و  کسب وکار  اهداف  اثر  هیچیک  اما  تأمین کننده،  انتخاب  جهت  موردنظر 
نیازمندی های شرکای شرکت را در انتخاب تأمین کننده در نظر نگرفته اند و 
درواقع این معیارها و انتخاب تأمین کننده بدون در نظرگیری صدای دیگر 
این نکته، ادغام روش های  اعضای زنجیره است که برای به عمل رساندن 
AHPو QFD می تواند ما را در رسیدن به این هدف یاری کند، کمکی که 
QFD می تواند در مسیر انتخاب تأمین کننده کند، تعیین وزن هر یک از 

معیارها است که توسط شرکای زنجیره تعیین می شود.

2.معرفی مسئله
که  است  گرفته شده  درنظر  بسته  تأمین حلقه  زنجیره  پروژه یک  این  در 
توزیع کننده/جمع آوری کننده  تولیدکننده،  تأمین کننده،  شامل چهار سطح 
موردنظر  زنجیره  در  شده  گرفته  درنظر  هزینه های  است.  مصرف کننده  و 
شامل هزینه های حمل و نقل، تولید، نگهداری مواد اولیه و محصول نهایی، 
فعالیت های جریان معکوس، هزینه خرید  به  هزینه کمبود، هزینه مربوط 
مواد اولیه، هزینه ثبت و لغو قرارداد با تأمین کننده و عایدی زنجیره عبارت 
است از فروش محصول نهایی به مشتری ها و فروش محصوالت بازگشتی 
غیرقابل بازیافت یا تعمیر به خارج از زنجیره است. هر تأمین کننده دارای 
یک پایداری در تولیدش است که موجب می شود ماده اولیه مورد استفاده 
برای تولید محصول نهایی دارای سطوح مختلف کیفیت باشد. تأمین کننده 
با توجه به کیفیت ماده  با توجه به تکنولوژی و پایداری فرآیند تولید  نیز 
مختلف  دارای سطوح  نیز  نهایی  تولید، محصول  برای  استفاده  مورد  اولیه 
است. هدف از این بررسی تعیین میزان سفارش از هر تأمین کننده در بازه  
برنامه ریزی جهت بیشینه سازی سود عایدی زنجیره تأمین و تعداد  زمانی 

شکل 1 -نمای کلی زنجیره تأمین حلقه بسته

محصوالت باکیفیت تولیدی است. مواد اولیه خریداری شده از تأمین کننده 
پس از خرید، به انبار مواد اولیه وارد می شود و تولیدکننده، محصول نهایی 
را تولید کرده و به توزیع کننده که انبار هم محسوب می شود می فرستد. هر 
محصول تولیدی با توجه به سطح کیفیتش از یک توزیع عمر پیروی می کند، 
در نهایت مشتری محصول را از توزیع کننده با قیمت ثابت خریداری کرده 
و پس از پایان دوره عمر محصول، به مراکز توزیع که نقش جمع کننده را 
هم بر عهده دارد برگشته و محصول از مشتری خریده می شود. با توجه به 
زمان عمر محصول در صورت بیشتر بودن عمر محصول از یک سطح مورد 
باعث جذب  مشتری  خریداری شده(،  محصول  دوام  از  مشتری  نظر)انتظار 
مشتری بیشتر شده و موجب افزایش تعداد مشتریان در دوره بعدی می شود 
و پس از تحویل محصول مصرف شده، محصولی دیگر را از همان توزیع کننده 
خریداری می کند. درصورتیکه عمر محصول از مقداری مشخص کمتر باشد، 
از  بعد  دوره  در  بلکه  گرفته می شود،  درنظر  از دست رفته  تنها مشتری  نه 
تعداد مشتریان به اندازه ای نامعین کاهش می یابد که این مقادیر کاهشی 
مربوط به مشتریانی است که در دوره بعد به جمعیت فعلی مشتریان اضافه 
می شوند در صورتیکه زمان عمر محصول در بازه میانی توزیع عمر محصول 
قرار بگیرد، این مشتری تأثیری در تعداد مشتری در دوره بعدی نداشته و با 
احتمال مشخصی، محصول تولیدی را خریداری می کند، در غیر اینصورت 
محصوالت دیگر از شرکت های دیگر را خریداری کرده و به عنوان مشتری 

ازدست رفته درنظر گرفته می شود.

پس از بازگشت محصول از طرف مشتری، این محصول طبقه بندی شده و بنا 
به وضعیت محصول، سه نوع فعالیت بر روی آنها انجام خواهد شد: اول، در 
صورتیکه محصول کیفیت خیلی پایین نداشته باشد می توان با زمان و هزینه 
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توزیع کننده  قسمت  به  و  شده  تعمیر  جمع آوری،  محل  همان  درون  کم 
بازگشت داده شود و وارد زنجیره روبه جلو شود و محصوالتی که کیفیت 
نگهداری  اولیه  مواد  انبار  در  و  شده  تبدیل  اولیه  مواد  به  دارند،  کمتری 
انبار،  به  مواد  میزان حمل  افزایش  بازیافت، جهت  عملیات  خواهند شد، 
پایین ترین  با  از طرفی محصوالت  انجام می شود،  درون مکان جمع آوری 
کیفیت با قیمتی ثابت به صنعت دیگر فروخته خواهد شد. در صورتیکه 
محصول بازگشتی از محصول با کیفیت باال بوده باشد یا نباشد، با احتمال 
مشخصی تعمیر می شود، در غیر اینصورت بسته به کیفیت اولیه محصول 

مصرف شده و با احتمالی خاص، بازیافت شده و یا فروخته خواهند شد.
پارامترهای تأثیرگذار بر روی سود زنجیره تأمین مورد نظر عبارت است 
از: نوع مصرف مشتری، که در قالب زمان مصرف محصول بیان شده است. 
کیفیت  تأمین کنندگان،  از  یک  هر  توسط  تولیدشده  اولیه  ماده  کیفیت 
محصول نهایی تولیدشده در کارخانه، زمان حمل و نقل بین سطوح مختلف 
زنجیره تأمین. در شکل 1 نمای کلی زنجیره تأمین موردنظر نمایش داده 

شده است.

 1.2 مدل ریاضی ارائه شده
اندیس های به کار رفته شده در این مدل عبارتند از:

i : این اندیس مربوط به تأمین کننده است.
j : این اندیس مربوط به دوره است.

در مدل ارائه شده پارامترهای زیر استفاده شده است:

iC : ظرفیت تأمین کننده iام در هر سال

iK : هزینه خرید ماده اولیه از تأمین کننده iام به ازای مقدار ماده اولیه 
مورد نیاز برای هر محصول

L : هزینه قطع مشارکت با هر تأمین کننده
C : هزینه ایجاد ارتباط با هر تأمین کننده برای بار اول

1h : هزینه نگهداری هر واحد ماده اولیه در ماه

2h : هزینه نگهداری هر واحد محصول نهایی در ماه
O : هزینه کمبود برای هر مشتری که به زنجیره تحمیل خواهد شد

S : قیمت فروش محصول نهایی به مصرف کننده
S : قیمت فروش محصوالت مصرف شده به خارج از زنجیره ′

: هزینه تولید هر واحد محصول نهایی 1M

21M : هزینه تعمیر یک واحد محصول مصرف شده

22M : هزینه های مربوط به بازیافت هر واحد محصول مصرف شده

1Tr : هزینه حمل ونقل به ازای ماده اولیه برای تولید یک واحد محصول 
نهایی

2Tr : هزینه حمل ونقل به ازای هر واحد محصول نهایی
متغیرهای تصمیم در این مدل به شرح زیر می باشند:

j در دوره i مقدار ماده اولیه خریده شده از تأمین کننده : ijX

متغیرهای خروجی مدل عبارتند از:

: تعداد محصوالت تعمیر شده در دوره jام 1 jy

2 : تعداد محصوالت خروجی از زنجیره ) محصوالت فروخته شده به  jy
صنعت دیگر(

3 : تعداد محصوالت بازیافت شده در دوره jام jy

jI : میزان محصول فروخته نشده در انتهای هر دوره

1 : تعداد محصوالت با کیفیت تولیدی در دوره jام jP

2 : تعداد محصوالت بی کیفیت تولیدی در دوره  jام jP

jb : تعداد کمبود در دوره jام

jX : تعداد محصول فروخته شده در دوره jام ′

jX : تعداد محصول تولیدی در دوره jام

ijZ : تأمین از تأمین کننده iام در دوره jام ) این متغیر صفر و یک است(
با توجه به متغیرها و پارامترهای ذکر شده مدل زنجیره تأمین حلقه بسته 

به صورت زیر است:
هزینه های در نظر گرفته شده در این زنجیره به صورت زیر است:

( ) ( )

( ) ( )

( )

1 1 2

2
1 22 3 2 21

1

2
        

                 

ij i j j
i j j j

j j
j j

j j j

ij ij ij
i j i j

X Tr K O b X M Tr

h X X
y M y Tr M

Z Z L Z C−

× + + × + + +

′× −
× + × + + +

− × + ×

∑∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑

∑∑ ∑∑

)2.1(

به خرید و حمل ونقل ماده  اول هزینه  های مربوط  در معادله )2.1( جمله 
اولیه از تأمین کنندگان است، جمله دوم هزینه  های کمبود در هر دوره را 
نشان خواهد داد، جمله سوم، هزینه  های مربوط به تولید و حمل به مراکز 
تعمیر  هزینه های  نشان دهنده  چهارم  جمله  داد،  خواهد  نمایش  را  توزیع 
محصوالت مصرف شده در جریان بازگشتی است ، جمله پنجم نشان دهنده 
هزینه انبارداری در زنجیره در طول هر دوره، جمله ششم مربوط به هزینه ها 
قطع ارتباط با تأمین کننده و جمله آخر نشان دهنده هزینه مربوط به ایجاد 

ارتباط برای بار اول با هر تأمین کننده است.

عایدی های زنجیره تأمین مورد نظر به صورت نمایش داده خواهد شد:

در معادله )2.2( جمله اول مربوط به فروش محصول در هر دوره و جمله 
دوم مربوط به فروش محصوالت مصرف شده در هر دوره به مراکز خارج از 

زنجیره تأمین است.

با توجه به هزینه ها و درآمدهای مشخص شده در زنجیره تأمین مورد نظر، 

( ) 2j J j
j j

S X I y S′ ′× − + ×∑ ∑ )2.2(
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تابع هدف اول به صورت زیر بدست می آید:

همانطور که در ابتدا بیان شد تابع هدف دوم این بررسی میزان محصوالت 
قبال  تولیدی است که نشان دهنده مسئولیت پذیری زنجیره در  باکیفیت 

مشتری است، این تابع هدف به صورت زیر نمایش داده شده است:

2 1 j
j

W P=∑

محدودیت هایی که در این مدل در نظر گرفته شده است به صورت زیر 
است:

  ( )1 2 3           j j j j j
j j

X y y y′ = + + ∀∑ ∑  )2.5(

           j ,ij i ijZ C X i≤ × ∀ ∀  )2.6(

  
1 2           jj j jX P P= + ∀  )2.7(

            j j j j jI b X X′+ + = ∀  )2.8(

  0,1          j , j ijZ = ∀ ∀  )2.9(

  
1 2 3, , , , , , , 0          j, iij j j j j j j jX X X y y y I b′ ≥ ∀ ∀  )2.10(

در معادله )2.5( تعادل تعداد محصوالت فروخته شده و تعداد محصوالتی 
که در جریان معکوس در آن دوره مورد عملیات قرار گرفته اند نمایش داده 
شده است. در معادله )2.6( قصد این را داشته ایم که در صورت عدم خرید 
هزینه های  که  شود  مشخص   Zij مقدار  تأمین کننده  یک  از  اولیه  ماده 
آن در تابع هدف درنظر گرفته شود. معادله )2.7( رابطه بین محصوالت 
باکیفیت و بی کیفیت تولیدی در هر دوره را با میزان محصوالت تولیدی 

در آن دوره نشان می دهد و رابطه )2.8( رابطه تعادلی در هر دوره است.

3. روش تجمیع توابع هدف
نتیجه  پاسخ است، در  اینکه مدل مورد نظر دارای دو متغیر  به  با توجه 
انجام  جهت  مقدار  یک  به  آنها  تبدیل  برای  تجمیع  تابع  یک  نیازمند 
تجمیع  برای  روش  دو  از  بررسی  این  در  هستیم.  آن  روی  بر  محاسبات 

متغیرهای پاسخ استفاده شده است.
1_  میانگین وزنی: با توجه به اینکه هر دو متغیر پاسخ باید بیشینه شوند 
می توان از این روش استفاده کرد، اما در ابتدا باید مقیاس این متغیرها را 

( ) ( )

( ) ( ) ( )

( )

1 2 1

2
1 2 1 22 3 2 21

1

2
            

                   

j j ij i j
j j i j j

j j
j j j

j j j j

ij ij ij
i j i j

W S X I y S X Tr K O b

h X X
X M Tr y M y Tr M

Z Z L Z C−

′ ′= × − + × − × + − × −

′× −
+ − × − × + − −

− × − ×

∑ ∑ ∑∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑

∑∑ ∑∑

)2.3(

)2.4(

یکسان کنیم بر این اساس از معادله زیر جهت تبدیل مقادیر هر یک از 
متغیرهای پاسخ به بازه   استفاده شده است:

uncode
code

y Ly
U L

− =  − 
 )1.3(

2- ضرب متغیرهای پاسخ: همانطور که گفته شد، متغیرهای پاسخ باید 
از متغیرهای  از تبدیل مقیاس هر یک  این روش پس  بیشینه شوند، در 
پاسخ، آنها را در هم ضرب کرده و یک مقدار نهایی برای هر آزمایش بدست 

می آوریم.

4. مثال عددی
آنها طی  از  میزان خرید  که  است  موجود  تأمین کننده  مثال سه  این  در 
زنجیره،  این  در  کنیم،  تعیین  را  تولیدکننده  یک  به  متوالی  سال  سه 
شده اند.  داده   تخصیص  منطقه  دو  به  که  داشته  وجود  توزیع کننده  دو 
مدل   Arena 11 نرم افزار از  استفاده  با  تصمیم  متغیرهای  تعیین  برای 
که  را  پارامترها  از  تعدادی  دلیل  این  به  است،  شبیه سازی شده  موردنظر 
قابل مدل سازی نیست را در مدل ابتدایی که در قسمت قبلی معرفی شد 
نمی توانیم نشان دهیم از این رو در اینجا به تعریف آنها می پردازیم  و سایر 

پارامترها به این صورت درنظر گرفته شده است:

جدول 1- پارامترهای استفاده شده در مثال عددی

در این مدل مشتری هایی که از خرید خود راضی بودن به طور تصادفی 
بین   و افرادی که ناراضی هستند به طور تصادفی بین   از مشتریان بالقوه 
جهت  می شوند.  خارج  سیستم  از  هم  خودشان  و  می کنند  کم  سیستم 
تعیین نوع محصوالت بازگشتی، محصوالت باکیفیت با احتمال 30 درصد 
مابقی  و  تعمیر خواهند شد  احتمال 15درصد  با  بی کیفیت  و محصوالت 
با احتمال 80 درصد و  باشد  باال  در صورتیکه کیفیت محصول موردنظر 
درصورتیکه محصول موردنظر بی کیفیت باشد با احتمال 40 درصد بازیافت 
خواهد شد و بقیه آنها به خارج از سیستم فروخته خواهند شد و فرض شده 

است که برای این محصوالت همواره مشتری موردنظر وجود دارد.

تأمین کنندگان بسته به تکنولوژی خود، محصوالت باکیفیت و بی کیفیت 
تولید می کنند که در جدول 2 توزیع آنها مشخص شده است. 
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در شکل 2 نمای قسمت شبیه سازی شده مدل نمایش داده شده است

برای تعیین میزان متغیرهای تصمیم از طراحی آزمایش استفاده شد که 
با استفاده از روش تاگوچی آزمون موردنظر طراحی شد که در جدول 3 

نمایش داده شده است.

قدم بعدی ادغام توابع بدست آمده است که در جدول 5 با استفاده از سه 
روش ذکر شده در ابتدای گزارش این مقادیر محاسبه شده اند، الزم به ذکر 
است که روش موزون دو بار استفاده شده و در هر بار وزن  های استفاده شده 

تغییر کرده که در زیر مشاهده می کنید.

از تاگوچی داده های بدست  با استفاده  از این روش ها  حال برای هر یک 
آمده را تحلیل نموده که اطالعات بدست آمده بر اساس تابع ادغام موزون 

یک، در نمودار 1و نمودار 2 نمایش داده شده است.

مقادیر  در   داریم  را  ادغامی  تابع  کردن  بیشینه  قصد  اینکه  به  توجه  با 
متغیرها طوری تعیین می شود که این مقدار را افزایش دهد و در صورتیکه 
متغیری تأثیری در میانگین بدست آمده نداشته باشد، مقدار آن را طوری 
این  با  یابد،  افزایش  اغتشاش  به  سینگال  نرخ  مقدار  که  می کنید  تعیین 
تفاسیر تنظیماتی را که برای مدل تعیین می کنید در نمودار 1  نمایش 
داده شده است و مقدار تابع ادغام بدست آمده از این تنظیم نشان دهنده 

مناسب بودن جواب است.

نمودارهای نتایج بدست آمده برای سایر روش ها در پیوست نمایش داده 
شده است.

تابع  از  استفاده  با  اول  که جواب  می شود  مشاهده  ، جواب   6 در جدول 
ادغامی موزون شماره یک است و جواب دوم از تابع ادغام موزون شماره 
با  آمده.  بدست  ادغام حاصلضرب  تابع  نظرگیری  در  از  و جواب سوم  دو 
مقادیر  اول  سال  در  می شود  مشاهده  آمده  بدست  جواب های  به  توجه 
کمتری از تأمین کنندگان خریده می شود، دلیل این موضوع این است که 
در سال اول تعداد مشتریان کمتر است و با توجه به اینکه قطع رابطه با 
تأمین کننده هزینه بر است، مناسب است در سال اول مقدار کمتری خریده 
شود و با افزایش جامعه مشتریان با تأمین کنندگان قرارداد بسته و ماده 

اولیه خریده شود.

همانطور که مشاهده می شود در جواب دوم، وزن تابع هدف دوم افزایش 
باکیفیت  میزان محصوالت  است که  آن جوابی  نتیجه  و  است  داده شده 
تولیدی افزایش یافته و به سمت تعادل دو تابع هدف پیش رفته، با توجه 
به اینکه تابع ادغام حاصلضرب، وزن دو تابع را یکسان فرض کرده، جواب 
بدست آمده از این روش هم تقریباً با جواب روش موزون دوم یکسان است.

جدول 2- مشخصات تأمین کنندگان

5. نتیجه گیری

برای  مناسب  جواب های  آوردن  بدست  در  آزمایش  طراحی  از  استفاده 
سیستم هایی که برای آنها معادله مکانیستیک ایجاد نشده بسیار مناسب 
است، در این بررسی یک زنجیره تأمین حلقه بسته با استفاده از شبیه سازی 
نمایش داده شد، از آنجائی که مدل های زنجیره تأمین عمدتاً مسائل بسیار 
ایجاد مدل های مکانیستیکی برای آنها تقریباً وجود  سختی است، امکان 
نداشته، از این رو استفاده از روش های تقریبی همچون طراحی آزمایش 

بسیار مفید است.

6. پیوست

نمودارهای بدست آمده برای روش موزون دوم در نمایش داده شده است.

شکل 2- مدل شبیه سازی شده زنجیره تأمین حلقه بسته
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جدول 3-طراحی آزمایش با استفاده از روش تاگوچی

جدول 4- ضرایب استفاده شده در روش موزون جهت ادغام توابع هدف

جدول 5- توابع ادغامی با استفاده از روش های ذکر شده

جدول 6- جواب های بدست آمده از روش تاگوچی
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نمودار 1- تأثیرات متغیرها بر روی 
نرخ سینگال به اغتشاش برای تابع 

موزون اول

نمودار 2- تأثیرات متغیرها بر روی 
مقدار تابع ادغامی موزون اول
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نمودار 3- تأثیرات متغیرها بر روی 
مقدار تابع ادغامی موزون دوم
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نمودار 4- تأثیرات متغیرها بر روی 
نرخ سینگال به اغتشاش برای تابع 

موزون دوم
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نمودار 5- تأثیرات متغیرها بر روی 
مقدار تابع ادغامی حاصلضرب
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نمودار 6- تأثیرات متغیرها بر روی 
نرخ سینگال به اغتشاش برای تابع 

حاصلضرب
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