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مدیرعامل فوالد مبارکه مطرح کرد
استفاده از بازارهای جایگزین 

برای صادرات فوالد ایرانی
مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: این شرکت 
بــرای مقابله با مشــکالت ناشــی از تحریم، 
بازارهای فروش خود را به سمت جنوب شرق 

آسیا سوق داده است.
حمیدرضا عظیمیــان در خصوص تحریم 
صنعت فوالد در ســال جــاری و اثــرات آن 
اظهار کــرد: صنعت فــوالد یکــی از صنایع 
مهم کشــور بوده و جایگاه درخشــان تولید 
فوالد ایران در دنیا باعث شــد تــا این صنعت 
به عنوان اولین هدف تحریمــی امریکا مورد 
 تمرکــز وزارت خزانه داری ایــاالت متحده 

قرار گیرد.
مدیرعامل فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: 
تالش آمریکا در ایجاد تحریم های ســنگین 
علیه صنعت فوالد ایران نیز نتوانســت خللی 
در اراده پوالدیــن، فعاالن صنعــت فوالد در 
ایران ایجــاد کند و تمام تالش فوالدســازان 
ایرانی بر استفاده از ظرفیت های موجود برای 
دور زدن تحریم ها و بهره بردن از ظرفیت های 
 قانونــی بــرای صادرکــردن محصــوالت 

متمرکز شد.
وی ادامــه داد: بر همین اســاس، با وجود 
عقب نشینی برخی کشــورهای شمال اروپا و 
همچنین کانادا در خرید فوالد ایرانی، صادرات 
این محصول به کشــورهای جنوب اروپا ادامه 

دارد.
عظیمیان در ادامه افزود: فوالد مبارکه برای 
مقابله با مشکالت ناشــی از تحریم، بازارهای 
فروش خود را به سمت جنوب شرق آسیا سوق 

داده است.
مدیرعامل فــوالد مبارکه رشــد متوازن 
صنعت فــوالد را راهی برای برقراری رشــد 
پایدار در اقتصــاد عنوان کــرد و گفت: برای 
خلــق ارزش افزوده باال برای اقتصاد کشــور، 
باید صنعت فــوالد به صورت متوازن رشــد 
 کنــد و همه اجــزای آن به تناســب یکدیگر 

رشد کنند.
وی با انتقــاد از صدور برخــی مجوزهای 
تولید فوالد متذکر شــد: وقتی شــرکت های 
معدنــی، مجاز بــه تولید فوالد شــوند، عدم 
توازن بــه کل صنعت فوالد ســرایت می کند 
 و باعــث بروز مشــکل بــرای فوالد ســازان 

می شود.
عظیمیان خاطرنشــان کرد: مصوبه اخیر 
وزارت صنعت در خصوص استفاده از ارز حاصل 
از صادرات برای تأمین کاالهای مورد نیاز این 
صنعت نیز اتفاق مثبتی اســت که می تواند به 
رفع قسمتی از مشــکالت این صنعت کمک 

کند.
    

مدیر مجتمع سرب و روی انگوران خبر داد
بهره برداری بخش زیرزمینی 

انگوران از ابتدای سال ۹۸
بخش زیر زمینی انگوران از ابتدای ســال 
۹۸ به بهره بــرداری کامل خواهد رســید. به 
گزارش روابط عمومی شــرکت تهیه و تولید 
مواد معدنی ایران، امید فــالح مدیر مجتمع 
ســرب و روی انگوران بــا بیان ایــن مطلب 
گفت: بخــش زیرزمینی انگــوران هم اکنون 
در مراحل پایانی تجهیــز کارگاه قرار دارد. با 
پیش بینی تولید ســاالنه ۱۲۰ هزار تن ماده 
معدنی سولفوره و با اشتغال به کار حدود ۳۲۰ 
 نفر، از ابتدای ســال ۹۸ به بهره برداری کامل 

خواهد رسید.
وی افزود: از ابتدای سال ۹۷ تا پایان بهمن 
سال جاری همزمان با تجهیز کارگاه حدود ۵۷ 
هزار تن ماده معدنی در این بخش استخراج و 

حدود ۵۲ هزار تن نیز فروخته شده است. 
فالح با اشــاره به بخش روباز معدن سرب و 
روی انگوران گفت: در ۱۱ ماه ســال ۹۷ بیش 
از ۹۵۴ هزار تن مــاده معدنــی از این بخش 
استخراج شــده که با توجه به برنامه از پیش 

تعیین شده شاهد رشد ۱۲درصدی هستیم. 
مدیــر مجتمــع ســرب و روی انگــوران 
خاطر نشــان کرد: پیش بینی می شود تا پایان 
امسال رکورد تولید ماده معدنی در این مجتمع 
)در طول یک سال کاری( شکسته شود و بیش 
از یک میلیــون تن ماده معدنی اســتخراج و 

تحویل واحدهای فرآوری شود.
وی تصریح کرد: در بخش فروش و ارســال 
ماده معدنی نیز تا پایان بهمن ۹۷ بیش از ۶۲۹ 
هزار تن ماده معدنی به شــرکت های خریدار 
خاک طبق ســهمیه بندی ارسال شده است. 
بر اســاس این گزارش، مجتمع سرب و روی 
انگوران در اســتان زنجان، کیلومتر ۲۲ جاده 

دندی به تکاب واقع شده است.
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در این گــزارش وضعیت تولید 
و تکنولوژی و تامین مــواد اولیه در 
صنعت فوالد ژاپن بررسی می شود و 
سپس، مصرف انرژی، نیروی انسانی، 
اقدامات زیست محیطی و وضعیت 
تجارت در صنایع فــوالد ژاپن مورد 

تحلیل و بررسی قرار می گیرد.
کشــور ژاپن در ســال ۲۰۱۴ با 
رشد تولید ۰.۱ درصد نسبت به سال 
۲۰۱۳ و تولید ۱۱۰.۶۷ میلیون تن 
فوالد خام بعد از کشور چین در رده 
دوم جهان قرار گرفت. این در حالی 
اســت که در ســال ۱۹۴۷ میزان 
تولید فــوالد خام این کشــور بیش 
از ۶۸۴ هزار تن نبوده اســت. سهم 
کشــور ژاپن در تولید فوالد دنیا ۶.۶ 
درصد برآورد شده و سهم فوالد های 
آلیاژی در این تولید ۲۵.۲۶ میلیون 
تن گزارش شده است. در سال پیش 
سهم ژاپن در تولید فوالد خام جهان 

۶.۴۶ درصد بوده است. 
در ســال گذشــته ژاپن با تولید 
۳.۳۲۸ میلیون تــن فوالد ضد زنگ 
)۳ میلیون تــن محصوالت نوردی ( 
بعد از کشور چین در رده دوم جهان 
ایستاد. از سال ۱۹۷۰ تاکنون میزان 
تولید ساالنه فوالد خام ژاپن به طور 
متوسط ۱۰۰ میلیون تن بوده است. 
آمار و اطالعات منتشــره، ظرفیت 
تولید فوالد کشور ژاپن در سال قبل 
را بالغ بر ۱۳۵ میلیون تن فوالد خام 

نشان می دهد. 
همچنین از سال ۱۸۷۱ تا کنون 
کشــور ژاپن بیــش از ۵۲۳۷.۰۴ 
میلیون تن فوالد تولید کرده است. 
ســهم ریخته گری مدوام در تولید 
فــوالد خام کشــور ژاپن در ســال 
گذشــته ۹۹.۳ درصدگزارش شده 
و سهم ریخته گری مداوم در تولید 
فوالد کربنــی و مخصوص به ترتیب 
۹۹.۹ و ۹۴.۸ درصد به ثبت رسیده 

است.
ســهم فرآیندهای فوالدسازی 
کنورتــر اکســیژنی و کــوره قوس 
الکتریکی در ســال قبــل، در تولید 
فوالد خام کشــور ژاپن بــه ترتیب 
۸۸.۹۹ میلیون تــن )۷۶.۸ درصد( 
و ۲۵.۶۸ میلیون تن )۲۳.۲ درصد( 
بوده اســت. ۹۸.۶ درصد فوالد خام 
این کشور با ماشین های ریخته گری 

مداوم تولید شده است. 
در ســال گذشــته میزان تولید 
فوالد کربنی و آلیاژی کشــور ژاپن 
به ترتیب ۵۸.۴ و ۲۵.۲۶ میلیون تن 
و میزان تولیــد محصوالت فوالدی 
کربنــی و آلیــاژی نورد شــده این 
کشور نیز به ترتیب ۷۶.۹۷ و ۲۰.۹ 
میلیون تن ثبت شــده اســت. در 
نمودار شــماره ۲ روند تولید و سهم 
فرآیندهــا ی فوالد ســازی کنورتر 
اکســیژنی و کوره قوس الکتریکی 

 در صنایــع فــوالد ژاپــن از نظــر 
می گذرد.

میزان تولید چــدن مذاب ژاپن 
۸۳.۸۷ میلیــون تن بــوده و بعد از 
کشــور چین در رده دوم جهان قرار 
گرفته اســت. نســبت چدن مذاب 
به فوالد خام در ســال قبــل در این 
کشــور ۷۵.۷۷ درصد برآورد شده 
است. بیشــترین تولید چدن مذاب 
ژاپن مربوط به سال ۱۹۷۴ به میزان 
۹۰.۴۴ میلیون تن می باشد. کشور 
ژاپن با تولید ۳۳ میلیون تن کک بعد 
از کشور چین در رده دوم جهان قرار 

گرفته است. 
بزرگتریــن شــرکت تولیــد 
کننده فوالد ژاپن، نیپون اســتیل- 
سومیتومو متال اســت که با تولید 
۴۹.۳ میلیون تن فوالد خام، در رده 
دوم تولید کنندگان فوالد دنیا قرار 
گرفت. شــرکت JFE نیز با ۳۱.۴۱ 
میلیون تن تولیــد فوالد خام در رده 
نهم جهان ایســتاده و شرکت کوبه 
استیل هم با تولید ۷.۵۷ میلیون تن 
فوالد خام رده پنجاه و سوم جهان را 

کسب کرده است.
تأمین مواد اولیه

در ســال ۲۰۱۴ بــرای تولیــد 
۸۳.۸۷ میلیــون تن چــدن مذاب 
در کــوره بلندهــای ژاپــن حدوداً 
۱۳۶.۴۴ میلیــون تن ســنگ آهن 
)سال ۲۰۱۳ ،۱۳۵.۸۹ میلیون تن( 
و ۵۹.۴۹ میلیون تن ذغال کک شو 
وارد ژاپن شده و با استفاده از ۱۲.۲ 
میلیون تن قراضه فوالدی )به غیر از 
قراضه های داخل کارگاهی( از ۳۶.۹ 
میلیون تن قراضه جمع آوری شده، 
حدود ۸۵ میلیون تن فوالد خام در 
کنورترهای اکســیژنی تولید شده 
است. با بکارگیری ۲۴.۷ میلیون تن 
قراضه باقیمانده در کور ه های قوس 
الکتریکی هــم ۲۵.۶۸ میلیون تن 
فوالد خام حاصل شده است. میزان 
تولیــد قراضه داخــل کارگاهی در 
شرکت نیپون اســتیل- سومیتومو 
متال در سال قبل ۳.۸۵ میلیون تن 

گزارش شده است. 
ضمناً میــزان واردات و صادرات 
شمش چدن کشــور ژاپن به ترتیب 
۴۸.۴ و ۲۹۱.۲ هــزار تــن به ثبت 
رسیده که سهم کشورهای استرالیا، 
برزیل، آفریقــای جنوبی و کانادا در 
واردات سنگ آهن کشــور ژاپن در 
سال قبل به ترتیب ۸۲.۸۸، ۳۶.۹۹ 
، ۶.۳۴ و ۴.۱۹ میلیــون تــن بوده 
است. نمودارهای شــماره ۴ و ۵ به 
ترتیب تأمیــن کنندگان ذغال کک 
شو و سنگ آهن کشور ژاپن در سال 

۲۰۱۴ را نمایش می دهد.
میانگین قیمت خرید سنگ آهن 
و ذغال به ترتیب ۱۱۸ و ۱۱۵ دالر بر 
تن بوده است که در نمودار شماره ۶ 

روند تغییر قیمت خرید سنگ آهن و 
ذغال کشور ژاپن برحسب دالر بر تن 

دیده می شود.
سهم شــرکت نیپون استیل در 
واردات ســنگ آهــن و ذغال کک 
شوی ژاپن به ترتیب ۶۸.۱۸ میلیون 
تن ) ۴۹.۷۶ درصــد کل واردات( و 
۲۹.۱ میلیون تن )۴۸.۹ درصد کل 
واردات( برآورد شــده است. شایان 
ذکر اســت فاصله راه آبی بین برزیل 
و ژاپن ۱۲۰۰۰ مایل بــوده و مدت 
زمان حمل مواد خام ۴۰ روز طول می 
کشد. این فاصله راه آبی بین استرالیا 
و ژاپن ۴۰۰۰مایل بوده و مدت زمان 
حمل مــواد خــام ۱۲ روز به طول 
می انجامد. شــرکت نیپون استیل 
جهت حمل ســنگ آهــن از برزیل 
از ۵ کشــتی ویژه بــا ظرفیت ۳۰۰ 
تا۳۲۰ هزار تنی اســتفاده می کند. 
هزینه هر کارگو هم ۴۰۰هزار دالر 
می باشــد. صادرات و واردات قراضه 
این کشور در سال گذشته به ترتیب 
۷.۳۵ و ۰.۳۶ میلیون تن ثبت شده 
که میزان صــادرات قراضه ژاپن به 
کشــورهای کره جنوبی و چین به 
ترتیب ۳.۸ و ۲.۱ میلیون تن گزارش 
شده است. میزان صادرات قراضه این 
کشور به کشورهای ویتنام و تایوان 
هم به ترتیــب ۷۳۵ و ۶۰۸ هزار تن 

بوده است.
میزان واردات ذغال حرارتی ژاپن 
در ســال قبل ۱۴۵ میلیون تن بوده 
است. ژاپن بعد از کشور چین )۲۲۸ 
میلیون تن( بزرگ ترین وارد کننده 
ذغال دنیا به حساب می آید. میزان 
تولیــد کک در ژاپن در ســال قبل 
۳۳ میلیون تن به ثبت رســیده و در 
تولید کک بعد از کشور چین )۴۷۷ 
میلیون تــن( در رده دوم جهان قرار 

گرفته است.
تکنولوژی و تجهیزات

در ســال ۲۰۱۴ جهــت تولید 
۱۱۰.۷ میلیون تن فــوالد خام در 
کشور ژاپن ۲۸ واحد کوره بلند، ۶۴ 
واحد کنورتر اکسیژنی بازی ، ۳۴۲ 
واحد کوره قــوس الکتریکی و ۱۳۲ 
دستگاه ماشین ریخته گری مداوم 

مورد استفاده قرار گرفته است. 
در طول ۱۲ ســال گذشته تعداد 
کوره بلند و کوره قوس الکتریکی به 
ترتیب ۲ و ۱۲ عدد کاهش یافته به 
طوری که در شرایط کنونی ۱۳ کوره 
بلند دارای حجم ۵۰۰۰ متر مکعب 
و باالتر، ۷ کوره بلنــد دارای حجم 
۵۰۰۰-۴۰۰۰ متر مکعب و بقیه۷ 
کوره بلند با حجــم ۴۰۰۰-۲۰۰۰ 
متر مکعب فعال می باشــند. از ۲۷ 
کوره بلند موجود در ژاپن ۱۴ واحد 
آن متعلق به شــرکت نیپون استیل 
– ســومیتومو می باشد. شرکت یاد 
شــده دارای ۳۲ کنورتر اکسیژنی 

و۳۰ دستگاه ماشــین ریخته گری 
مداوم می باشد. یک واحد کوره بلند 
و یک واحد کنورتر هم به ترتیب در 
پایان سال ۲۰۱۵ و پایان سال ۲۰۱۶ 
متوقف خواهد شد. قرار است کوره 
بلند شــماره ۳ کوبه استیل مستقر 
در کاکوگاوا در ســه ماه سپتامبر تا 
دسامبر سال ۲۰۱۶ بازسازی شود و 
حجم داخلی آن از ۴۵۰۰ متر مکعب 
به ۴۸۴۴ متر مکعــب افزایش یابد. 
میانگین بهــره وری کوره بلندهای 
کشور ژاپن در ســال گذشته ۱.۹۴ 
تن بر مترمکعب در ۲۴ ساعت ثبت 
گردیده است. دو واحد از بزرگترین 
کوره بلندهای جهــان با ۵۷۷۵ متر 
مکعب حجم، کوره بلند شــماره ۱ 
و ۲ اویتای شــرکت نیپون اســتیل 
ژاپن می باشــد. در ســال گذشته 
بار آهن دار کوره بلنــد های ژاپن را 
سنگ آهن تکه ای ۳۱۴ کیلوگرم ، 
گندله ۱۲۱ کیلوگرم و زینتر ۱۱۸۰ 
کیلوگرم بر تن چدن مذاب تشکیل 
داده اســت. میزان مصرف کل مواد 
آهن دار برای تولیــد یک تن چدن 
مذاب ۱۶۱۸ کیلوگرم بوده اســت. 
در ســال پیش در کــوره بلند های 
کشــور ژاپن به طور متوسط میزان 
مصرف کک و تزریــق پودر ذغال به 
ازای هر تن چدن مــذاب به ترتیب 
۳۴۴ و ۱۷۵کیوگرم گزارش شــده 
اســت. در واقع در کــور ه بلندهای 
کشــور ژاپن در ۲۰۱۴ بالغ بر ۱۴.۲ 
میلیون تن پودر ذغال تزریق شــده 
یا به عبارت دیگر ۱۴.۲ میلیون تن 
کک با پودر ذغال جایگزین شــده 
است. میزان تولید سرباره کوره بلند 
نیز به ازای هر تن چدن مذاب۲۹۵ 
کیلوگرم می باشد. در سال گذشته از 
کوره بلندهای کشور ژاپن ۲۵.۱۸۲ 
میلیون تن ســرباره به دست آمده 
که ۲۰.۲۷۲ میلیون تن آن گرانوله 
شده و بقیه در هوا خنک شده است. 
در سال ۲۰۱۴ میزان تولید سرباره 
فوالدسازی های کنورتر اکسیژنی و 
کوره قوس الکتریکی کشور ژاپن به 
ترتیــب ۱۲.۸۱۶ و ۲.۸۱۱ میلیون 

تن بوده اســت. در ســال ۲۰۱۴ در 
فرآیند فوالدسازی کنورتر اکسیژنی، 
متوســط تولید )بهره وری( شمش 
ســالم ۵۰۳/۲ تن در ســاعت بوده 
و بازدهــی تولید نیــز ۹۱.۴ درصد 
اعالم شده است. میزان مصرف گاز 
اکســیژن در کنورترهای اکسیژنی 
به ازای هر تن شــمش ۵۶.۹ نرمال 
مترمکعب و سهم ریخته گری مداوم 
در تولیــد فــوالد ۹۹.۲ درصد می 
باشد. میزان اســتفاده از تجهیزات 
متالورژی ثانویه بــرای تولید فوالد 
به روش کنورتر اکسیژنی نیز ۹۴.۱ 
درصد گزارش شــده است. در سال 
۲۰۱۴   در فرآینــد فوالدســازی 
به روش کــوره قــوس الکتریکی، 
میانگین تولید شــمش سالم ۶۰.۷ 
تن در ســاعت بوده و بازدهی تولید 
نیز ۹۰.۳ درصد اعالم شــده است. 
میزان مصرف انرژی برق به ازای هر 
تن فوالد ۴۴۲.۶ کیلو وات ساعت و 
ســهم ریخته گری مداوم در تولید 
فوالد ۹۶.۲ درصد و میزان استفاده 
از تجهیزات متالــورژی ثانویه برای 
تولید فوالد نیز ۹۵.۶ درصدگزارش 

شده است.
مصارف انرژی و اقدامات 

زیست محیطی
جهــت صرفــه جویــی انرژی 
وحفــظ محیط زیســت در صنایع 
فــوالد کشــور ژاپــن از ۶۱ واحد 
تجهیــزات خامــوش کننده کک 
 ۴۸ ،)CDQ(بــه روش خشــک
واحــد تجهیزات توربیــن بازیافت 
فشــار دهانه کوره بلنــد، ۲۵ واحد 
نیروگاه تولید برق )سیکل ترکیبی 
GTCC( ،۲۱ واحــد تجهیــزات 
بازیافــت گاز کنورتر اکســیژنی ، 
۷واحد تجهیزات بــاز یافت حرارت 
گازهــای کنورتــر اکســیژنی و 
۵واحد تجهیــزات بازیافت حرارت 
ماشین های زینترســازی استفاده 
شده اســت. با این اقدامات از انتشار 
 CO۲ نزدیک به۴۰ میلیون تن گاز
جلوگیری شــده که باعث گردیده 
کشور ژاپن در مصرف انرژی و انتشار 
گاز CO۲ در صنایــع فوالد جهان 
حداقل نرخ را داشــته باشد و از این 
لحاظ در جهــان از جایگاه خاصی 
برخوردار گردد. صنایع فوالد ژاپن 
جهت جبران گرم شدن کره زمین 
از ضایعات پالســتیکی و الستیک 
های فرسوده خودرو در تولید فوالد 
اســتفاده می کند. شــرکت نیپون 
 CDQ استیل تا کنون ۱۱۰ دستگاه
را در داخل و خارج کشور ژاپن نصب 
و راه اندازی کرده اســت. درســال 
۲۰۱۴ در شرکت شــرکت نیپون 
استیل ۲۱۰ هزار تن پالستیک و ۸۰ 
هزار تن الســتیک فرسوده خودرو 
مورد اســتفاده قرار گرفته اســت. 

همچنین کل مصرف انرژی صنایع 
فوالد ژاپن در سال گذشته ۲۲۲۷ پتا 
ژول گزارش شده است . کل میزان 
انتشــار گاز CO۲ در صنایع فوالد 
ژاپن نیز با ۹ درصد کاهش نســبت 
به ســال گذشــته ۱۸۲/۶میلیون 
تن به ثبت رســیده و میزان انتشار 
گاز CO۲ بــه ازای هر تــن فوالد 
خام تولیدی ۱.۹۹ تن برآورد شده 
است. در کشور ژاپن، میزان مصرف 
انرژی ویــژه تولید فوالد در ســال 
گذشــته ۲۱.۴۳ گیــگاژول بر تن 
فوالد خــام بوده اســت.) با ترکیب 
تولیــد فوالد ۷۶.۸ درصــد کنورتر 
اکسیژنی و ۲۳.۲ درصد کوره قوس 
الکتریکی( ژاپــن در مصرف انرژی 
ویــژه در فوالدســازی های مکمل 
)کــوره بلند – کنورتر اکســیژنی ( 
جهان بهترین مقام را کســب کرده 
و میزان مصــرف انــرژی ویژه این 
کشور در تولید فوالد به روش کوره 
بلنــد – کنورتر اکســیژنی ۰.۸ تن 
نفت خام به ازای هــر تن فوالد خام 
است. میزان مصرف انرژی ویژه در 
شرکت نیپون استیل – سومیتومو 
متال نزدیک به ۲۲.۸۵ گیگاژول بر 
تن فوالد بوده که در نمودار شماره ۸ 
روند تغییر مصرف انرژی در شرکت 
نیپون استیل نشان داده شده است.

میزان بــرق خریداری شــده و 
درون تولیــدی در شــرکت نیپون 
استیل – سومیتومو متال به ترتیب 
۱۸ و ۸۲ درصــد به ثبت رســیده 
است.۴۰ درصد کل مصرف برق این 
شرکت از بازیافت گازهای فرآیندی 
تولید شده است. ضریب استفاده از 
پســماند های صنایع فوالد ژاپن در 
سال گذشــته ۹۸/۵ درصدگزارش 
شده اســت . میزان دور ریزها ۴۳۰ 
هزار تن بوده که میــزان دور ریزها 
شرکت شرکت نیپون استیل در سال 
۲۰۱۴ ، ۲۲۵ هزار تن بوده اســت. 
در نمودار شــماره ۱۰ روند کاهش 
پســماندهای غیر قابل بازیافت در 
شرکت نیپون استیل – سومیتومو 
متال نشان داده شده است. مساحت 
فضای ســبز در این شرکت شرکت 

۹۰۷ هکتار است.
تجارت فوالد

کل صادرات فوالد ژاپن در سال 
قبل با ۳.۱ درصد کاهش نســبت به 
ســال ۲۰۱۳، ۴۲.۰۹ میلیــون تن 
بوده که ۲۶.۷۴ میلیــون تن آن را 
فوالد معمولی تشکیل داده است. از 
لحاظ صادرات کشور ژاپن بزرگترین 
صادر کننده فوالد جهانه حســاب 
می آیــد. ارزش فوالد صادر شــده 
بیش از ۴۰.۴۴ میلیارد دالر برآورد 
شده است. بیشترین صادرات فوالد 
کشور ژاپن به میزان ۷.۲۹ میلیون 
تن به کشور کره جنوبی بوده است. 
صادرات فوالد به کشــورهای چین، 
تایلند و تایوان به ترتیب ۵.۹، ۵.۵۴۶ 
و ۳.۴۴۴ میلیون تن به ثبت رسیده 
اســت. میزان صادرات فوالد ژاپن 
به ایران ۳ تن بوده اســت. در ســال 
گذشته عربستان و امارات به ترتیب 
۸۳۳ و ۷۱۳ هزار تــن فوالد از ژاپن 

وارد کرده اند. 

نگاهی آماری به صنعت فوالد ژاپن

میزان تولید چدن مذاب 
ژاپن ۸۳.۸۷ میلیون تن 

بوده و بعد از کشور چین در 
رده دوم جهان قرار گرفته 

است. نسبت چدن مذاب به 
فوالد خام در سال قبل در 
این کشور ۷۵.۷۷ درصد 
برآورد شده است. کشور 

ژاپن با تولید ۳۳ میلیون تن 
کک بعد از کشور چین در 

رده دوم جهان قرار گرفته 
است

میزان واردات ذغال 
حرارتی ژاپن در سال 

قبل ۱۴۵ میلیون تن بوده 
است. ژاپن بعد از کشور 
چین )۲۲۸ میلیون تن( 
بزرگ ترین وارد کننده 

ذغال دنیا به حساب می آید. 
میزان تولید کک در ژاپن 

در سال قبل ۳۳ میلیون تن 
به ثبت رسیده و در تولید 

کک بعد از کشور چین 
)۴۷۷میلیون تن( در رده 

دوم جهان قرار گرفته است


