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مگاترندها و تاثیرآن برمصرف فوالد
Megatrends & their effects on the global steel consumption
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تعریف مگاترند ها 

وگرفتهشکلآرامیبهکهتکنولوژیکیومحیطیزیستسیاسی،اقتصادی،اجتماعی،بزرگتغییرات

.تاثیرگذارندجامعهدرهاآگاهیوفرآیندهافعالیتها،ازوسیعیطیفبر

:دیگربیانبه

:ندکالن روندها، محرزترین وجوه شکل دهنده آینده ی محتمل با سه ویژگی کلیدی زیر می باش

ساله10حداقل : افق زمانی

 (سیاستگذاران، مشتریان و شرکتهاشامل )اثر جامع بر تمامی بخشهای جامعه : وسعت

 ستاثرات عمیق و گسترده بر تکنولوژی، جامعه، اقتصاد، سیاست و محیط زی: تاثیر شدت
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انواع مگاترند ها 
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تاثیر مگا ترندها بر چهار بخش اصلی مصرف کننده فوالد

ماشینی شدن  
Motorization

جهانی شدن  
Globalization

صنعتی شدن 
Industrialization

شهرنشینی
Urbanization

گرمایش جهانی
Global Climate

4انقالب صنعتی
.Industrial 4.0

جهانی شدن

Globalization

شهرنشینی

Urbanization

شدن صنعتی 

Industrialization

شدن ماشینی 

Motorization

جهانیگرمایش 

Global Climate

4صنعتیانقالب 

Industrial 4.0

Automotive a a a aa a a

Energy a aa a a a

Constructions aa a a

Shipbuilding aa a a a
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موتوری شدن و نوآوریها  در صنعت خودرو
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پیش بینی آینده بازار خودروهای برقی
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تاثیر آینده صنعت خودرو بر تقاضا  و شدت فوالد
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سبد فوالد مورد تقاضای خودروهای آینده
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جهانی شدن و تاثیر آن در صنعت کشتی سازی
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روند تقاضا در صنعت کشتی سازی
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روند تقاضا و شدت استفاده فوالد در صنعت صنعت کشتی سازی
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صنعتی شدن و تاثیر آن در صنعت انرژی



13

صنعتی شدن و تاثیر آن در صنعت انرژی
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روند تغییرات در بخش بندی صنعت انرژی
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نرخ شهرنشینی تاثیر آن درصنعت ساختمان
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رشد شهرنشینی و توسعه مگا سیتی ، گرین سیتی و اسمارت سیتی ها
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نیازهای محصوالت فوالدی برحسب  صنایع مصرف کننده
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رشد شهرنشینی و توسعه مگا سیتی ، گرین سیتی و اسمارت سیتی ها
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گرمایش جهانی وتغییرات شرایط آب و هوایی  
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تغییر شرایط اقلیمی،گرمایش زمین و انتشار گازهای گلخانه ای
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سیاستهای پیشرو در قبال گرمایش جهانی
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اقدامات پیشرو در قبال گرمایش جهانی
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انقالب صنعتی چهارم 
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مفاهیم اصلی انقالب صنعتی چهارم 
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ارکان دیجیتالی شدن
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اهمیت داده ها و ارتباطات در دنیای امروز
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تاثیر انقالب صنعتی چهارم بر تغییرات تکنولوژی در صنعت فوالد
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تاثیر انقالب صنعتی چهارم در زنجیره ارزش صنعت فوالد  
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(Smart Factory) کارخانه هوشمند
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برخی از نمونه های هوشمند سازی در کارخانه های فوالدی

Automatic Sampling

Automatic Stockyard Iron ore Controlling & Scrap Classifying

Quality Tracking Mill Stands Controlling
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تاثیرمگاترندها  بر تقاضای فوالد
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مهمترین تغییرات مفهومی در صنایع مختلف بواسطه تاثرات مگاترندها
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تاثیر تغییرات مفهومی برتقاضای فوالد
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تغییرات مفهومی و فوالدهای آینده
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جمع بندی
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جمع بندی
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جمع بندی
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اسپاس از بذل توهج شم


