




علمـی، اجتماعـی، فرهنـگی
مهر و آبان 1401

شمـاره: 276
سابـقه انتشار: 49 سـال

فهـرست مطالـب

صاحب امتیاز: 
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

شورای سیاستگذاری:
دکتر محمدرضا پور ابراهیمی

دکتر حسین رجایی
مهندس ایرج رخصتی
دکتر بهرام سبحانی

دکتر حمیدرضا شاهوردی
دکتر مهدی طغیانی
دکتر برات قبادیان

دکتر حسین مدرس خیابانی
مدیر مسئول: حمید سرال فریدنی

هیأت تحریریه:
مهندس محمد حسن جوالزاده 

مهندس احمد ادیبی
 مهندس مهدی شاطری
 مهندس مهران قمی 
مهندس علی نوش مهر
علی حسین غریبی
سید سعید موسوی

علی سلیمانی
 سمیه ایزدی
صفحه آرایی:

گرافیک ِمهر 09120447691
چاپ: پرستو

نشانی ماهنامه: اصفهان - روابط عمومی ذوب آهن اصفهان / دفتر ماهنامه فوالد تلفن: 031-52574936
تلفن روابط عمومی: 33324974-031 / دورنگار: 031-52578814

Web Site:http:/www.esfahansteel.ir / Email: folad@esfahansteel.ir

سخن نخست / ذوب آهن برای حمایت از نهضت ملی مسکن، پشتیبانی دولت را می خواهد
تکنولوژی عاملی مهم در ایمنی معادن / طبق قانون دولت نباید پهنه معدنی بگیرد!

رشد نامتوازن زنجیره فوالد
شرایط بازنشستگی کارگران مشمول تامین اجتماعی / با چه سن و سابقه ای می توان درخواست 

بازنشستگی داد؟
نیاز به کارگیری نیروهای خالق و تکنولوژ در صنعت کشور و چالش های پیش رو در صنعت فوالد

فرار سرمایه از معدن
با پیشگامان ذوب آهن اصفهان / ذوب آهن؛ استان اصفهان را از لحاظ فرهنگی، تحصیالتی و فنی 

دگرگون کرد
زیان 160 هزار میلیارد تومانی صنعت معدن از کمبود انرژی و ناترازی برق

بخش معدن کشور به استراتژی مشخص نیاز دارد / سنگ های پیش پای تولید را برداریم
بازار را به دست رقبا نسپاریم

فوالدمردان دفاع مقدس / کارهای متخصصان فنی ذوب آهن اصفهان در جبهه ها خارق العاده بود
اقدامات دولت سیزدهم در بخش معدن

معدن کاران برای ایمنی باید از ابزارآالت جدید استفاده کنند / طرح پهنه های معدنی یک فاجعه بود!
یعقوبی: کمبود گاز معضلی اساسی برای صنعت فوالد است / برای تامین انرژی صنایع فوالدی چاره 

اندیشی شود
نوآوری برای توسعه پایدار: حرکت به سوی آینده ای پایدار

مروری بر جدیدترین دستاوردهای تحقیق و بومی سازی در ذوب آهن اصفهان
صعود افتخارآفرین مادر صنعت فوالد ایران در تولید ملی

ارزیابی فاکتورها و پیش بینی قیمت های بازار جهانی فوالد
)corex( فرایند تولید چدن به روش کورکس

ارزیابی تولید محصوالت آهن اسفنجی جهان و ایران در سال 2021
چالش خوردگی در کف مخازن فوالدی

2

4

6

8

10

12

14

18

20

22

23

26

29

31

33

37

43

45

49

53

60

اولین رسانه تخصصی
صنعت فوالد ایران



تامیــن زیرســاخت هــای انــرژی و تامیــن مــواد اولیــه مــی توانــد تامیــن 
مــواد اولیــه را بــرای ایــن پــروژه تحــت تاثیــر قــرار داده و چالشــی جــدی 

در ایــن میــان ایجــاد کنــد.
بــا  کــه  اصفهــان  آهــن  ذوب  بــرای  گاز  کمبــود  مســئله  شــاید 
تکنولــوژی کــوره بلنــد کار مــی کنــد، کمبــود گاز نمــی توانــد چنــدان 
تولیــد را تحــت تاثیــر قــرار دهــد، البتــه در ایــن بیــن تامیــن زغالســنگ 
توانســته تولیــد را بــا چالــش همــراه کنــد و در بســیاری از مــوارد مجبــور 

ــتیم. ــق واردات هس ــنگ از طری ــن زغالس ــه تامی ب
امــا اصلــی تریــن موضوعــی کــه مــی توانــد بــرای ذوب آهــن مشــکل 
ــر  ــه تاثی ــوددهی مجموع ــده و س ــام ش ــت تم ــر قیم ــرده و ب ــاد ک ایج
ــش  ــفانه افزای ــت. متاس ــرژی اس ــان ان ــت حام ــث قیم ــذارد، بح بگ

گاز بــه عنــوان انــرژی اصلــی بــرای توســعه صنعــت فــوالد در 
ســال های اخیــر مشــکات بســیاری را بــرای تولیدکننــدگان فــوالد 
ــن  ــرای ذوب آه ــتان ب ــار داس ــن ب ــاید ای ــا ش ــت ام ــرده اس ــاد ک ایج

اصفهــان متفــاوت تــر از بحــث کمبــود و قطعــی گاز باشــد.
همانطــور کــه پیــش بینــی مــی شــود گاز مــی توانــد به عنــوان یکــی از 
چالش هــای اصلــی در زمســتان فوالدســازان را گرفتــار کنــد. عــدم توجــه 
بــه توســعه متــوازن امــروز صنعــت فــوالد را بــا مشــکات بســیاری همــراه 

کــرده کــه مــی توانــد برنامــه هــای تولیــدی را تحــت تاثیــر قــرار دهــد.
ایــن در حالــی اســت کــه پــروژه ســاخت مســکن ملــی نیز در دســتور 
کار دولــت قــرار دارد و ذوب آهــن اصفهــان مــی توانــد نقــش مهمــی در 
تامیــن فــوالد ایــن طــرح ملــی ایفــا کنــد. امــا ایــن در حالــی اســت کــه 

ذوب آهن
برای حمایت از نهضت ملی مسکن

پشتیبانی دولت را می خواهد

نخست سخن 

ایرج رخصتی
مدیرعامل
ذوب آهن اصفهان
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قیمــت حامل هــای انــرژی و نیــز افزایــش قیمــت مــواد اولیــه ، قیمــت 
تمــام شــده محصــوالت شــرکت را بــه میزانــی افزایــش داده کــه موجــب 
ــی شــده کــه چالشــی اساســی  ــان در صــورت هــای مال شناســایی زی
ــی کــه در کل زنجیــره فــوالد تنهــا قیمــت  محســوب مــی شــود درحال

ــه شــیوه دســتوری تعییــن مــی شــود. ــی ب فــروش محصــوالت نهای
ــد  ــن نیازمن ــه گاز ذو ب آه ــرژی و تعرف ــان ان ــت حام ــث قیم در بح
ــروز از  ــه ام ــی ک ــت، حمایت ــت اس ــوی دول ــژه از س ــای وی ــت ه حمای
واحدهــای ســیمانی انجــام گرفتــه و انتظــار مــی رود از ایــن مجموعــه 
بــه عنــوان یکــی از اصلــی ترین تولیــد کننــدگان فوالدهای ســاختمانی 

صــورت بگیــرد.
ــرف  ــن مص ــدی تری ــر کلی ــال حاض ــه در ح ــت ک ــم آن اس ــه مه نکت
و  راه  اصفهــان،وزارت  آهــن  ذوب  ســاختمانی  محصــوالت  کننــده 
شهرســازی اســت. زیراهمانطــور کــه مطــرح شــد، وعــده ســاخت یــک 
میلیــون واحــد ســاختمانی در ســال بــرای هموطنــان عزیزمــان توســط 
دولــت ســیزدهم مطــرح شــده و بــا جدیــت نیــز دنبــال می شــود، 
درنتیجــه مــی طلبــد کــه قانــون گــذار در بحــث ســاماندهی نــرخ 
انــرژی گاز بــه ذوب آهــن اصفهــان بازنگــری داشــته باشــد. در غیــر این 
صــورت تولیــد مــی توانــد تحــت تاثیــر نــگاه هــای غیــر کارشناســی قرار 
بگیــرد. شــاید تقســیم بنــدی بیــن کارخانه هــای تولیــد کننــده فــوالد 
ــن  ــای ای ــد راهگش ــد بتوان ــوره بلن ــتقیم و ک ــای مس ــوژی احی ــا تکنول ب
مشــکل باشــد. بــه هــر حــال امــروز تنهــا دو کارخانــه در کشــور بــه روش 
ــن  ــان از قدیمی تری ــن اصفه ــه ذوب آه ــد ک ــت دارن ــد فعالی ــوره بلن ک
ــع  ــد. درواق ــی کش ــه دوش م ــور را ب ــوالد کش ــادر ف ــب م ــوده و لق آن ب
بهتــر اســت کارخانــه عظیــم بــا توجــه بــه نــوع تولیــد محصــوالت خــود 
ــتقیم  ــاء مس ــای احی ــرکت ه ــروه ش ــاختمانی( از گ ــع س ــبد مقاط )س
خــارج شــده و در گــروه شــرکت هــای تولیدکننــده مقاطــع ســاختمانی 

و ســیمانی قــرار بگیرنــد ، بــا ایــن تصمیــم مــی تــوان تعرفــه گاز آنهــا را 
ــا نــرخ 10 درصــدی محاســبه کــرد. ب

نــرخ گاز از ســال 99 تــا 1401 حــدود 770 درصــد افزایــش داشــته 
اســت امــا نــرخ فــروش محصــوالت ذوب آهــن اصفهــان در بــازه زمانــی 
ــه  ــه هزین ــن اینک ــت. ضم ــته اس ــد داش ــد رش ــدود 86 درص ــور ح مذک
ــا در  ــوده ام ــده ب ــام ش ــت تم ــد قیم ــدود 3 درص ــال 99 ، ح گاز در س
ســال 1401 بــه حــدود 16 درصــد رســیده اســت. ایــن افزایــش نــرخ 
گاز طبیعــی در ســال 1401 باعــث افزایــش هزینــه هــا بــه میــزان 15 
هــزار میلیــارد ریــال نســبت بــه ســال 99 شــده اســت و بدیــن ترتیــب 
هزینــه گاز طبیعــی در ســال جــاری معــادل 86 درصــد ســود خالــص 

ذوب آهــن اصفهــان طــی ســال 1400 اســت.
ایــن موضــوع نــه تنهــا بــرای ذوب آهــن بلکــه بــرای ســهامداران ایــن 
ــا اجــرای  ــن باشــد، در حالــی کــه ب ــد مشــکل آفری مجموعــه مــی توان
پیشــنهاد یــاد شــده مــی تــوان شــاهد افزایــش تولیــد در بخــش مقاطــع 

ســاختمانی و بــه دنبــال آن ارزآوری بــرای کشــور  بــود. 
فرامــوش نکنیــم امــروز صنعــت فــوالد بــا تــاش هــای صــورت گرفته 
و ســرمایه گــذاری هایــی کــه در شــرایط ســخت تحریمــی انجــام گرفتــه 
در جایــگاه خوبــی در میــان تولیدکننــدگان جهانــی قــرار گرفتــه اســت.

حــال در ایــن بیــن تصمیــم گیــری هــای غیــر کارشناســی و بــدون 
توجــه بــه شــرایط تولیــد نــه تنهــا شــاهد کاهــش صــادرات در صنعــت 
ــاهد آن  ــز ش ــال نی ــه اول س ــه در نیم ــی ک ــود، اتفاق ــم ب ــوالد خواهی ف
بودیــم، بلکــه ایــن موضــوع منجــر بــه خــارج شــدن ســرمایه گذاری های 

صــورت گرفتــه از توجیــه اقتصــادی مــی شــود.
بــا چنیــن نگاهــی الزم اســت دولــت بــه ویــژه وزارت صنعــت، معــدن 
و  تجــارت بیــش از پیــش از ایــن حــوزه حمایــت کــرده و مســیر توســعه 

را همــوار کنــد.
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و  فناوری  از  استفاده  عدم  امروزه، 
نظر  در  همچنین  و  پیشرفته  تکنولوژی های 
نگرفتن آموزش نکات ایمنی مربوط به معدن، 
در  کشورهای  برای  را  توجهی  قابل  مشکات 

حال توسعه به دنبال داشته است.
در خصوص مسائل مربوط به ایمنی معادن 
در ایران و همچنین واگذاری پهنه های معدنی 
توسط دولت به بخش خصوصی، مصاحبه ای 
با سعید صمدی، دبیر انجمن زغال سنگ ایران 

انجام شده که در ادامه به آن می پردازیم.
صمدی در خصوص نکاتی که باید در زمینه 
ایمنی معادن در نظر گرفت اظهار کرد: کشورها 
با توجه به سطح تکنولوژی معدنی که دارند و 
سری  یک  معموال  جغرافیایی،  کلی  شرایط 
در  می کنند.  مشخص  ایمنی  استانداردهای 
کار  وزارت  توسط  ایمنی ها  این  نیز،  ما  کشور 
می شود.  مشخص  صمت  وزارت  حدودی  تا  و 
در  گروه  دو  توسط  استانداردها  این  طبیعتا 

نظام  سازمان  ناظران  می شود؛  پایش  معادن 
بر  عاوه  هستند  موظف  که  معدن  مهندسی 
معادن  ایمنی  معادن،  فنی  مسائل  بر  نظارت 
رعایت  الزم  مقررات های  تا  کنند  پایش  نیز  را 
صورت  به  نیز  کار  اداره  دیگر،  سوی  از  شود. 
رسیدگی  مسائل  این  به  سرزده  بازرسی های 

می کند.
ایمنی  در  تکنولوژی  اهمیت  مورد  در  وی 
نظر  در  باید  را  نکته  این  شد:  متذکر  معادن 
داشت که اساسا ایمنی رابطه مستقیم با سطح 
هر  طبیعتا  دارد.  معادن  استخراج  تکنولوژی 
صورت  به  رود،  باال  تکنولوژی  سطح  چقدر 
افزایش  نیز  فعالیت  ایمنی  ضریب  اتوماتیک، 

می یابد.
دبیر انجمن زغال سنگ ایران با ذکر مثالی 
با  را  پراید  اگر  داد:  توضیح  خصوص  این  در 
یک  در  که  صورتی  در  کنید،  مقایسه  تویوتا 
اتفاقی  خودرو  دو  این  برای  مساوی،  شرایط 

تکنــولــوژی �
یمنی معادن عاملی مهم در ا�

ید  ط�بق �قا�نون دولت �ن�با�
یرد! پهنه معد�نی �بگ� �

بسیار  اتفاقات  پراید  برای  بیفتد، ممکن است 
ناگواری بیفتد، در حالی که خسارت احتماال 

برای تویوتا بسیار کمتر خواهد بود.
به  مربوط  مشکات  مورد  در  صمدی 
ایران  معادن  در  استفاده  مورد  ماشین آالت 
ایمنی  سطح  حاضر،  حال  در  داشت:  اذعان 
معادن ما نسبت به جهان، رتبه جالب توجهی 
ندارد. اولین مساله این است که تکنولوژی کل 
حوزه معدن ما پایین است. ماشین آالتی که در 
این زمینه استفاده می شود، عمدتا عمر 15-
کارکرد  که  نسبتی  همان  به  و  دارند  ساله   20
آنها باال می رود، ضریب خطای آنها نیز افزایش 
می یابد. به همان نسبت، ماشین آالت جدید که 
تدابیر ایمنی در آنها رعایت شده است، ضریب 

خطای کمتری دارند. 
در  فعالیت  شدن  مکانیزه  مورد  در  وی 
معادن  در  همچنین  کرد:  خاطرنشان  معادن 
زغال سنگ، به نسبتی که استخراج به سمت 

◄ نویسنده: مهسا نجاتی
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ماشین آالت  از  بیشتر  و  برود  مکانیزاسیون 
استفاده شود، طبیعتا در زمینه نیروی انسانی، 
عنوان  به  داشت.  خواهیم  بیشتری  ایمنی 
داریم  طبس  در  سنگی  زغال  معدن  ما  مثال، 
که این معدن به تنهایی حدودی 35 درصد کل 
زغال ایران را تولید می کند، در حالی که جزو 
می رود.  شمار  به  ایران  معادن  کم حادثه ترین 
دلیل آن این است که سطح تکنولوژی باالیی 

دارد.
مورد  در  ایران  زغال سنگ  انجمن  دبیر 
مشکات این حوزه توضیح داد: در 15 تا 20 
روز  تکنولوژی  زمینه  در  ما  معادن  اخیر،  سال 
مسائل  تحریم،  از  ناشی  که  افتاده اند  عقب 
این  با دنیا در  ما  اقتصادی، قطع رابطه ای که 
نسبت  به  است.  بوده  غیره  و  داشته ایم  حوزه 
هم  افتاده ایم،  عقب  حوزه  این  در  ما  اینکه 
نیز  ما  کشور  در  معدن کاری  شده  تمام  قیمت 
افزایش پیدا کرده و هم ضریب ایمنی به همان 

نسبت پایین آمده است. 
صمدی در مورد پهنه های معدنی که دولت 
قصد واگذاری آن به بخش خصوصی را داشته 
است اظهار کرد: اولین خطای دولت این است 
که طبق قانون معادن، اساسا دولت، سازمان ها 
و شرکت های دولتی حق ندارند زمانی که بخش 
دارد،  وجود  حوزه  این  در  داوطلب  خصوصی 

پهنه معدنی بگیرند.
وی با اشاره به اینکه دولت بر خاف قانون، 
بهترین پهنه ها را در ابتدا به زیرمجموعه خود 
واگذار کرده است، گفت: دولت در حال حاضر 
به فکر واگذار کردن یک سری پهنه های درجه 
2 و 3 است که به دلیل مسائل متعدد، به صورت 
در  می شود.  ایجاد  آنها  برای  مشکاتی  مداوم 
تصمیمات  این  پرده  پشت  از  ما  صورت،  هر 
که  می دانیم  اندازه  همین  و  نیستیم  مطلع 
در  وزارتخانه  در  معدن  حوزه  در  تصمیم گیری 
طول چند سال اخیر ناکارآمد بوده و از چابکی 

و کارشناسی فاصله گرفته است.
مورد  در  ایران  زغال سنگ  انجمن  دبیر 
سیاست های مربوط به پهنه های معدنی که به 
تازگی کشف شده اند، اظهار کرد: طبق قانون، 
آزاد  اکتشافی  محدوده  یا  پهنه  یک  که  زمانی 
می شود، بافاصله باید از طریق مزایده واگذار 
دولت  توسط  طوالنی  مدت  به  نباید  و  شود 
نگهداری شود. باتکلیف نگهداشتن پهنه های 
هم  ما  و  می شود  حاشیه  ایجاد  باعث  معدنی 
اکنون نمی دانیم که پشت پرده چه اتفاقاتی در 

حال رخ دادن است.
صمدی به عنوان سخن پایانی خود گفت: 
باتجربه  و  تیم قوی، حرفه ای  تا زمانی که یک 
معدنی نداشته باشیم، این روند نامناسب ادامه 
خواهد داشت و نمی توانیم توقع معجزه داشته 
باشیم. نمی توان از سیستمی که قوی نیست، 
توقع کار بزرگ داشت و متاسفانه این بدنه نیز 

روز به روز در حال ضعیف تر شدن است.
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میزان تولید فوالد در جهان، حدود دو میلیارد تن در سال است که 
سایر  اختیار  در  آن  باقی مانده  و  چین  کشور  به  متعلق  آن،  درصد   50
در  فوالد  تولید  تن  میلیون   30 حدود  با  ایران  است.  جهان  کشورهای 
سال، اکنون در جایگاه دهم تولیدکنندگان برتر جهان قرار دارد؛ این در 
حالی است که ظرفیت نصب شده در داخل، بالغ بر 40میلیون تن در 

سال است که به دالیل مختلف، این مهم محقق نشده است.
یکی از موانعی که در این مسیر وجود دارد، ظرفیت های کلی مرتبط 
با  داخلی  فوالدسازان  می آید.  شمار  به  الزم  زیرساخت های  تامین  با 
محدودیت برق در روزهای گرم سال و با محدودیت گاز در روزهای سرد 
سال مواجه هستند و این محدودیت ها، منجر به عدم تحقق تولید 40 
اولیه،  مواد  کمبود  همچنین  است.  شده  کشور  در  فوالد  تنی  میلیون 

رشـد نامتـوازن زنجیـره فـوالد
رییس انجمن تولیدکنندگان فوالد عنوان کرد:

◄ دکتر بهرام سبحانی 
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زمینه  این  در  بسزایی  تاثیر  که  می شود  محسوب  دیگری  مهم  چالش 
داشته است. فوالدسازانی که از زنجیره کامل تولید برخوردار نیستند، 
وابسته  باالدستی  صنایع  به  خود  اولیه  مواد  تامین  در  معمول  طور  به 
اسفنجی  آهن  هم  و  گندله  تامین  در  هم  می تواند  امر  این  که  هستند 
گردش  در  سرمایه  همچنین  و  نقدینگی  کمبود  دیگر،  سوی  از  باشد. 
باعث شده است تا واحدهای تولیدی که باید مواد اولیه مورد نیاز خود 
را به صورت پیش پرداخت تامین کنند، قادر به اجرای این مهم نشوند 
که این مسئله نیز یکی دیگر از دالیل عدم تحقق تولید ظرفیت کامل 

تولید فوالد کشور است.
و  برق  تامین  محدودیت  با  فوالدسازان  اگر  که  است  حالی  در  این   
میلیون   36 تا   35 تولید  می توانستیم  شک  بدون  نبودند،  مواجه  گاز 
واحدهای  سری  یک  همچنین  سازیم.  محقق  را  سال  در  فوالد  تن 
نیز  واحدها  این  اگر  که  در حال ساخت هستند  نیز  فوالدسازی جدید 
نزدیک  آینده  در  اولیه  مواد  تامین  مشکل  با  شوند،  تولید  مدار  وارد 
مواجه خواهند شد؛ چراکه زنجیره فوالد کشور از ابتدا تا انتهای زنجیره 
با  حالی  در  زمان،  از  برهه ای  در  است.  نکرده  رشد  متوازن  صورت  به 
به  مستقیم  احیا  واحدهای  که  بودیم  مواجه  گندله  تامین  محدودیت 
سرعت احداث و ظرفیت های جدیدی در این بخش شکل می گرفت اما 
در  بودند.  مواجه  ظرفیت  تکمیل  عدم  با  باالدستی  واحدهای  واقع  در 
حال حاضر همین مسئله برای آهن اسفنجی نیز شکل گرفته است و 
در حالی با کمبود آهن اسفنجی مواجه هستیم که مازاد نیاز گندله در 
که  فوالد، چالشی است  زنجیره  در  توازن  دارد. عدم  بازار وجود  سطح 
همین  بر  که  بود  خواهیم  نیز  ادامه  در  و  بوده ایم  مواجه  آن  با  همواره 
انتهای  تا  ابتدا  از  توازن  ایجاد  واحد جهت  مدیریت  اساس، خاء یک 

زنجیره به شدت احساس می شود.
تا  نیاز 17  و  فوالد در کشور  تن  میلیون  تولید حدود 30  به  توجه  با 
18 میلیون تنی واحدهای داخلی به آن، حدود 12 تا 13 میلیون تن 
مازاد بر نیاز داخل وجود دارد که باید در بازارهای صادراتی عرضه شود و 
این مهم نیز تحقق یافته است. در همین راستا، یک سری محدودیت ها 
قوانین  و  بخشنامه ها  برخی  وضع  با  فوالدی  واحدهای  برای  موانع  و 
بازدارنده ایجاد شده است که خوشبختانه این موانع در روزهای پایانی 
مهر ماه 1401 با اعام وزارت صمت، رفع و صادرات محصوالت فوالدی 
آزاد شد. البته الزم به ذکر است که رفع محدودیت های صادراتی نباید 

به صورت موقتی باشد و باید برنامه ریزیری جامع و بلندمدت برای آن در 
نظر گرفته شود؛ چراکه از یک سو صادرات، یک فرایند پیچیده محسوب 
می شود و از سوی دیگر، فوالد با سایر محصوالت تولیدی اعم از غذایی 
و کشاورزی متفاوت است که بر همین اساس ضرورت دارد برنامه ریزی 
خوراک  که  شمش  ویژه  به  فوالدی  محصوالت  صادرات  برای  مدونی 

واحدهای نوردی است، داشته باشیم.
 ثبات در قوانین و مقررات، مقوله مهمی است که در این زمینه باید 
به آن توجه شود؛ چراکه وضع قوانین خلق الساعه در این حوزه باعث 
خواهد شد بازارهای صادراتی را که به دشواری حاصل شده است، به 
راحتی از دست بدهیم و برگشت به بازارهای هدف، زمان بر و هزینه بر 
بالقوه  ظرفیت  که  شد  خواهد  باعث  قوانین  در  ثبات  بود.  خواهد  نیز 
موجود در صنعت فوالد که حدود 10 میلیون تن است، به بالفعل تبدیل 
بازارهای صادراتی داشته  در  ادامه می توانیم حضور موفقی  در  و  شود 
باشیم؛ چراکه این مهم منجر به اشتغال زایی و در ادامه ارزآوری بیشتری 
به کشور خواهد شد. باید توجه داشت که یک سری مشکات در زمینه 
بورس  در  فوالدی  محصوالت  عرضه  نحوه  همچنین  و  قیمت گذاری 
کاالی ایران وجود دارد که امید است مسئوالن ذی ربط در وزارت صمت 
و همچنین ستاد تنظیم بازار اقدامات الزم را در این زمینه انجام دهند. 
در  است  امید  و  است  شده  آغاز  موجود  مشکات  اصاح  خوشبختانه 

آینده شاهد تعادل عرضه و تقاضا در سطح بازار باشیم.
در پایان باید گفت با توجه به رشد و پیشرفت تکنولوژی و تولید انواع 
فوالد های تک در بازارهای جهانی، ضرورت دارد که واحدهای کوچک 
تولید  خطوط  در  موجود  ماشین آالت  و  تجهیزات  با  متناسب  فوالدی 
خود در راستای تولید فوالد کیفی با ارزش افزوده بیشتر حرکت کنند. 
و  مسئولیت  باید  کشور  برجسته  و  شاخص  فوالدسازان  دیگر،  سوی  از 
تا ضمن  بگیرند  بر عهده  را  و های تک  فوالدهای خاص  تولید  راهبری 
تامین عمده نیاز بازارهای داخلی که همان فوالدهای ساختمانی است، 
مورد  تکنولوژی  و  دانش  به روزرسانی  و  تولید  با اصاح خطوط  بتوانیم 
استفاده در راستای تولید فوالدهای خاص همچون زنگ نزن و ضدزنگ با 
ارزش افزوده باال قدم برداریم. همچنین ضروت دارد سرمایه گذاری های 
فوالد  ضمن صادرات  تا  پذیرد  صورت  محصوالت  این  تولید  جهت  الزم 
مازاد نیاز داخل، حضور موفقی در بازارهای صادراتی فوالدهای خاص 

Scبا ارزش افزوده بیشتر داشته باشیم.
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اجتماعی،  تامین  قانون   »2« ماده   »15« بند  حسب  بازنشستگی 
بازنشستگی  سن  به  رسیدن  سبب  به  کار  به  بیمه شده  اشتغال  »عدم 
مقرر در این قانون« تعریف شده است. »سن« و »سابقه بیمه پردازی« 
یا همان سنوات پرداخت بیمه، دو معیار احراز شرایط بازنشستگی در 

قانون مذکور هستند.
سن بازنشستگی، بر اساس بند 1 ماده 76 قانون تامین اجتماعی، 
این  در  که  است  زنان  برای  سن  سال   55 و  مردان  برای  سن  سال   60
حق  پرداخت  سابقه  سال   20 حداقل  داشتن  با  بیمه شده  فرد  حالت 

بیمه می تواند بازنشسته شود.
از  کمتر  بند  این  اساس  بر  فرد  استحقاقی  مستمری  که  صورتی  در 
حداقل حقوق سال مربوطه باشد تا حداقل حقوق ارتقاء خواهد یافت.

بازنشستگی برای تمام بیمه شدگان  باید گفت که شرایط  همچنین 
یکسان  آزاد  مشاغل  و  حرف  و  اختیاری  اجباری،  شدگان  بیمه  از  اعم 
است. محمدحسن زدا، سرپرست اسبق سازمان تامین اجتماعی نیز به 
این پرسش که آیا بازنشستگی بیمه شدگان در صنوف مختلف متفاوت 
می کنند  تصور  مختلف  »صنوف  که  است  داده  پاسخ  اینگونه  است؟ 
قناد  نانوا،  نیست.  اینطور  که  حالی  در  دارد؛  تفاوت  بازنشستگی شان 
برای  بازنشستگی  اجتماعی  تامین  قانون  طبق  دیگری  شغل  هر  در  و 
مردان با 50 سال سن و 30 سال سابقه و برای زنان با 45 سال سن و 30 

سال سابقه امکان پذیر بوده و این قانون برای همه است.«
به  باید  فرد  باشد،  زیان آور  و  سخت  شغلی  اگر  »البته  افزود:  وی 
کمیته های سخت و زیان آور در ادارات کار که محل تشخیص آن است 
سابقه  سال   20 با  آور  زیان  و  سخت  قانون  مشمول  فرد  کند.  مراجعه 
سنی  شرط  بدون  متناوب  خدمت  سابقه  سال   25 یا  متوالی  خدمت 

می تواند بازنشسته شود.«
می تواند  بیمه شده  که  است  اینگونه  بازنشستگی  برای  کلی  قاعده 
کارفرما  و  دهد  بازنشستگی  درخواست  تامین اجتماعی  سازمان  به 
مورد  یک  در  صرفا  کند.  تقاضا  را  خود  کارگر  بازنشستگی  نمی تواند 
در  هم  آن  و  شود  خود  کارگر  بازنشستگی  خواستار  می تواند  کارفرما 
موردی است که سن کارگر بیمه شده حداقل پنج سال از زمان قانونی 
بازنشستگی گذشته باشد که این موضوع برای بانوان 60 سالگی است. 
یعنی کارفرما می تواند از سازمان بخواهد که کارگر زن خود را که به 60 

سالگی رسیده بازنشسته کند.

↙ شرایط بازنشستگی در قانون تأمین اجتماعی
بودن  دارا  قانون در صورت  این  قانون، مشموالن  براساس ماده 76 

شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت:
تقاضای  تاریخ  از  قبل  را  مقرر  بیمه  حق  پرداخت  سابقه  حداقل   -

بازنشستگی دارا باشند.
- سن مرد به 60 سال تمام و سن زن 55 سال تمام رسیده باشد.

شرایط و نحوه بازنشستگی مردان
1- فرد تحت پوشش با 60 سال سن و 20 سال سابقه پرداخت حق 

بیمه می تواند با حداقل حقوق پایه و بیشتر بازنشسته شود.
2- فرد تحت پوشش با 60 سال سن و زیر 20 سال سابقه پرداخت 
بازنشسته  بیمه  حق  پرداخت  سال های  تعداد  با  متناسب  بیمه  حق 

می شود.
3- فرد تحت پوشش با 60 سال سن و 10 سال سابقه

* در شرایطی که فرد زیر 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته 
باشد می تواند سابقه خود را با خرید حق بیمه تکمیل کرده و با 10 روز 

حقوق بازنشسته شود.
4- فرد تحت پوشش با 50 سال سن و 30 سال سابقه پرداخت حق 

بیمه با حقوق کامل باز نشسته می شود.
خدمت  سابقه  سال   35 با  سنی  شرط  بدون  پوشش  تحت  5-فرد 

می تواند بازنشسته شود.
* حداکثر سابقه برای پذیرش و محاسبه در تعیین مستمری 35 سال 

است.
↙ شرایط و انواع بازنشستگی زنان

شرایط سنی بازنشستگی برای زنان پنج سال از آقایان کمتر است. به 
این معنی که زنان با سن کمتری می توانند بازنشسته شوند.

در مورد سابقه الزم برای بازنشستگی نیز عموما شرایط برای زنان و 
مردان یکسان است، ولی در چند مورد برای زنان از نظر سابقه شرایط 

سهل تری در نظر گرفته شده است.
برای  سابقه  و  سن  همزمان  شرایط  وجود  به  مربوط  سوم  نکته 
بازنشستگی زنان است. به این معنا که به غیر از سه مورد )بازنشستگی 
با  بازنشستگی  و  جانبازان  بازنشستگی  زیان آور،  و  سخت  مشاغل  در 
35 سال سابقه پرداخت حق بیمه( قاعده اصلی در بازنشستگی تحقق 

توامان شرط سن و سابقه در احراز بازنشستگی است.

تماعی ین ا�ب تام� باز�نشستگی کارگران مشمول � یط � شرا�
باز�نشستگی داد؟ واست � توان در�ن ب�قه ای می � ه سن و سا� با �پ �
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می تواند  سابقه  سال   30 و  سن  سال   45 با  پوشش  تحت  فرد   -1
بازنشسته شود.

سابقه  سال   20 حداقل  و  سن  سال   55 با  پوشش  تحت  2-فرد 
می تواند درخواست بازنشستگی کند.

3-فرد تحت پوشش با 42 سال سن برای مشموالن قانون کار و 20 
سال سابقه می تواند بازنشسته شود.

مستمری  که  صورتی  در  شدگان،  بیمه  از  گروه  این  خصوص  در 
استحقاقی از حداقل حقوق سال مربوطه کمتر باشد، تا حداقل حقوق 

افزایش نمی یابد.
سنی  شرط  بدون  سابقه  سال   35 داشتن  با  پوشش  تحت  فرد   -4

می تواند بازنشسته باشد.
سال   45 با  می تواند  باشد  عادی  معلول  اگر  پوشش  تحت  فرد   -5
تقاضای  بیمه  حق  پرداخت  سابقه  سال   20 حداقل  داشتن  با  و  سن 

بازنشستگی کند.
با  سن  سال   55 داشتن  با  بازنشستگی  پوشش  تحت  فرد   -6
پرداخت حق بیمه می تواند  با سنوات  متناسب  حداقل10 سال سابقه 

بازنشسته شود.
* در این حالت بیمه شده می تواند با 10 سال سابقه و بیشتر تا 20 
سنوات  میزان  به  وی  مستمری  که  کند  بازنشستگی  درخواست  سال، 
پرداخت حق بیمه خواهد بود )بین 10 تا 20 روز حقوق(. در این صورت 
پایین تر  حداقل  از  وی  حقوق  چنانچه  و  نیست  اجرا  قابل   111 ماده 

باشد، مستمری تا حداقل حقوق افزایش نمی یابد.
* بانوانی که سن آن ها به 55 سال رسیده، ولی زیر 10 سال سابقه 
دارند می توانند با پرداخت حق بیمه سنوات کسری تا 10 سال سابقه، 
با 10 روز حقوق بازنشسته شوند که در این صورت نیز چنانچه حقوق 
ترمیم  باشد،  کمتر  کار  عالی  شورای  مصوب  حقوق  حداقل  از  آن ها 

نخواهد شد.
↙ شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور

که  افرادی  آور،  زیان  و  سخت  مشاغل  در  بازنشستگی  قانون  طبق 

حداقل 20 سال متوالی و 25 سال متناوب در کار های سخت و زیان آور 
مذکور  بیمه  حق  مورد  هر  در  و  اند  داشته  اشتغال  سامتی(  )مخل 
تقاضای  می توانند  سنی  شرط  بدون  باشند،  پرداخته  سازمان  به  را 

بازنشستگی کنند.
قانون   91 ماده  موضوع  پزشکی  کمیسیون های  چنانچه  همچنین 
سخت  کار های  در  شاغل  شده  بیمه  رسیدن  از  قبل  اجتماعی  تامین 
برای  متناوب  سال   25 و  متوالی  سال   20( مقرر  سابقه  به  آور  زیان  و 
از  ناشی  را  وی  روحی  و  جسمی  فرسایش  آور(  زیان  و  سخت  کار های 
شده  بیمه  فرد  دهند،  تشخیص  آور  زیان  و  سخت  کار های  به  اشتغال 
سابقه  سال  هر  اساس  این  بر  کند.  بازنشستگی  درخواست  می تواند 
محاسبه  سال   1.5 آور  زیان  و  سخت  کار های  در  بیمه  حق  پرداخت 

خواهد شد.
↙ برای صدور »حکم بازنشستگی« چه کنیم؟

بررسی  و  بازنشستگی  درخواست  ارائه  مراحل  قبل،  چندسال  تا 
پرونده و سوابق بیمه ای متقاضیان بازنشستگی عادی، مستلزم چندین 
نوبت مراجعه حضوری بیمه شده و از نظر زمانی نیز بسیار طوالنی بود 
که با توسعه خدمات غیرحضوری تأمین اجتماعی، این فرآیند به صورت 

غیرحضوری و در مدت زمان بسیار کوتاه تر انجام خواهد شد.
که  اعام کرده است  اطاعیه ای  با صدور  اجتماعی  تامین  سازمان 
عادی  بازنشستگی  مستمری  برقراری  و  حکم  صدور  درخواست  ثبت 
از  و  شعب  در  حضور  به  نیاز  بدون  تأمین اجتماعی،  بیمه شدگان  برای 
نشانی  به  تأمین اجتماعی  طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان 
es.tamin.ir امکانپذیر است و بیمه شدگان واجد شرایط بازنشستگی، 
می توانند درخواست صدور حکم و برقراری مستمری را در این سامانه 
ثبت کرده و همه مراحل مربوطه را به صورت غیرحضوری پیگیری کنند.

واحد های اجرایی سازمان تأمین اجتماعی موظف اند درخواست های 
خدمات  سامانه  در  اداری  وقت  اتمام  از  قبل  که  را  بازنشستگی 
را  درخواست هایی  و  روز  همان  پایان  تا  می شوند،  ثبت  غیرحضوری 
ارسال  بیمه شدگان  توسط  تعطیل  ایام  در  یا  اداری  وقت  از  خارج  که 
اینکه  به  توجه  با  و  کنند  تکلیف  تعیین  اداری  روز  اولین  در  می شوند، 
بیمه شده،  توسط  غیرحضوری  بازنشستگی  درخواست  ثبت  زمان  در 
احراز هویت از طریق ارسال کد رمز )OTP( به تلفن همراه وی صورت 
درخواست  ذیل  بیمه شده  اثرانگشت  یا  امضاء  اخذ  به  نیازی  پذیرفته، 

بازنشستگی نیست.
مراحل اداری بررسی سوابق و اخذ تاییدیه ها در این سامانه به صورت 
غیرحضوری انجام شده و بیمه شده می تواند در همین سامانه از مراحل 
اجرای فرآیند مذکور مطلع شود. پس از صدور حکم برقراری مستمری 
بازنشستگی عادی و همزمان با تخصیص شماره مستمری نیز نسخه ای 
از آن در منوی »صندوق شخصی من« در سامانه خدمات غیرحضوری 
حساب  شماره  »اعام  منوی  طریق  از  بیمه شده  و  گرفت  خواهد  قرار 
را  خود  بانکی  حساب  شماره  می تواند  مستمری بگیران«  ویژه  بانکی 

جهت واریز مستمری اعام کند.
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 از جمله چالش های موجود در صنعت فوالد، عقب ماندن از فعالیت های 
سیاست گذاران  و  کرده ایم  بسنده  موجود  ذخایر  به  ما  است.  اکتشافی 
هرگز به این فکر نیفتاده اند که روزی ذخایر موجود تمام می شود. در 
کشور ما تا وقتی بودجه کافی موجود بود، دولت این اقدام را انجام نداد و 
در زمان کنونی هم که نیاز آن احساس شده است،  بودجه الزم در اختیار 
دولت نیست! در نتیجه باید خود صنعت دست به کار شود. برای استخراج 
و اکتشاف، نیاز به تجهیزات پیشرفته داریم. تجهیزات ما قدیمی شده اند 
و برای سرعت بخشیدن به مراحل عملیاتی نیاز به تجهیزات پیشرفته و 
روز داریم. سنگ آهن از معضات بخش فوالد است که باید در دسترس 
ما  روی  پیش  از چالش های  یکی  این کمبود  اما  گیرد  قرار  فوالد  بخش 
است. توجه به تامین زیرساخت های الزم برای توسعه صنعت نیز اولویت 
دارد. برای رسیدن به نقطه 55 میلیون تن باید نارسایی های زیرساختی را 
برطرف کنیم که شامل کمبود جاده، راه آهن، اسکله، حمل و نقل دریایی 
و حتی ناوگان حمل و نقل است. معادن ما در نقاط محروم قرار دارند و باید 

دسترسی مناسبی داشته باشند، اما این دسترسی وجود ندارد.
اثرگذاری صنعت فوالد در جامعه بسیار زیاد است و صنایع باالدستی 
در بخش های  آفرینی وسیعی  اشتغال  اینکه  به جز  آن  پایین دستی  و 
قابل  نهایی شان در زندگی عموم مردم  مختلف جامعه دارند، محصول 
لمس است. به واقع صنعت فوالد زنجیره ای بسیار بااهمیت دارد. به ویژه 
در ایران که علیرغم برخورداری از یک درصد از جمعیت دنیا، 7 درصد از 
ذخایر معدنی در این کشور است و این معادن که اغلب آن معادن آهن 

است، ظرفیت باالیی را برای زنجیره صنعت ایجاد کرده است.
همچنین صنعت فوالد خدمات بسیار ارزنده ای را در دوران تحریم ها 
به کشور ارایه کرده است. چنانکه کمبودهایی که در ازای تحریم نفتی 
داشتیم را از حیث سیستم ارزی جبران کرده است. تاش متخصصان 
و مدیران این بخش در دوران تحریم قابل توجه بوده و خوشبختانه موفق 
جایگاه  تحریم،  زمان  در  توسعه  خطوط  اندازی  راه  بر  عاوه  شده اند 
ویژه ای را برای رفع کمبودهای ارزی کشور به وجود بیاورند. عاوه بر اینکه 
نیازهای داخلی کشور تامین شده است، توانستیم بخشی از محصوالت را 
به بازارهای جهانی صادر و از این طریق نیازهای ارزی مان را تامین کنیم.

اما علیرغم همه این موفقیت ها چرخ های توسعه ما به سرعت الزم 
نرسیده و از برنامه تدوین شده برای افق 1404 که رسیدن به تولید 55 

میلیون تن است، عقب افتاده ایم. چنانچه چالش های موجود سریع تر 
رفع نشوند اقدامات درخشان صنعت فوالد در سالهای اخیر ادامه نخواهد 
یافت. بنابراین همه باید کمک کرده و با مدل سازی و تصمیمات موثر این 

چالش ها را برطرف کنند.
چالش های فعلی صنعت فوالد

از جمله چالش های موجود در صنعت فوالد، عقب ماندن از فعالیت 
به  های اکتشافی است که متاسفانه اهمیتی به آن داده نمی شود. ما 
ذخایر موجود بسنده کرده ایم و سیاست گذاران باالدستی هرگز به این 
فکر نیفتاده اند که روزی ذخایر موجود تمام می شود. اکتشاف در همه 
دنیا یک اقدام زیرساختی است که دولت باید هزینه اش را تقبل کند تا 
بعد از آن برای سرمایه گذاری در این حوزه از سرمایه گذاران دعوت شود. 
اما در کشور ما تا وقتی بودجه کافی موجود بود، دولت این اقدام را انجام 
نداد و در زمان کنونی هم که نیاز آن احساس شده است،  بودجه الزم در 
اختیار دولت نیست! در نتیجه باید خود صنعت دست به کار شود. ما در 
این حوزه موفق شدیم یک کنسرسیوم بزرگ با 60 هزار کیلومتر مربع پهنه 
ایجاد کنیم که اینک تبدیل به شرکتی فعال در زمینه اکتشاف شده است.

چالش دوم، نیاز به تجهیزات پیشرفته برای استخراج و اکتشاف است. 
تجهیزات ما قدیمی شده اند و برای سرعت بخشیدن به مراحل عملیاتی 
فوالد  بخش  معضات  از  آهن  سنگ  داریم.  پیشرفته  تجهیزات  به  نیاز 
از  اما این کمبود یکی  باید در دسترس بخش فوالد قرار گیرد  است که 

چالش های پیش روی ما است.
 55 نقطه  به  رسیدن  برای  است.  زیرساختی  مباحث  سوم  چالش 
میلیون تن باید نارسایی های زیرساختی را برطرف کنیم که شامل کمبود 
در جاده، راه آهن، اسکله، حمل و نقل دریایی و حتی ناوگان حمل و نقل 
مناسبی  دسترسی  باید  که  دارند  قرار  محروم  نقاط  در  ما  معادن  است. 

داشته باشند، اما این دسترسی وجود ندارد.
چالش بعدی، مباحث انرژی اعم از آب و برق و گاز است. کمبود برق 
چالش بزرگی است که برای تامین آن برای مردم، باید به صنعت خاموشی 
بدهیم و این زیان زیادی را برای صنعت به همراه دارد. آب نیز بحران فعلی 
کشور است. فوالد مبارکه به عنوان یکی از صنایع پیشران در کشور است 
از تولید فوالد را در دست دارد، اینک به فکر تهیه  که حدود 40 درصد 
خط مستقل انتقال آب از خلیج فارس افتاده است؛ هرچند اگر اصفهان 

نیاز به کارگیری نیروهای خالق و تکنولوژ در صنعت کشور 
و چالش های پیش رو در صنعت فوالد
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بتواند ورودی آب از خلیج فارس بگیرد برای مردم و شهر ثمرات زیادی 
باید  که  است  فعلی  معضات  دیگر  از  نیز  زمستان  در  گاز  کمبود  دارد. 
زیرمجموعه معضات زیرساختی قرار گیرد. در طرح آمایش سرزمین قرار 
بود، همه کشور از یک نقشه راهنما برای شکوفایی صنعت، کشاورزی، 
فرهنگی و … استفاده کند و امروز باید با استفاده از تکنولوژی های روز به 

جهت بازیافت آب، بیش ترین بهره را ببریم.
چالش دیگر ما کمبود نیروی انسانی ماهر است. زیربنای فوالد مبارکه 
از حیث نیروی انسانی قابل توجه است و باید از مدیران اولیه این کارخانه 
تشکر کرد که این بستر آموزشی را به خوبی بنا کرده اند. در حال حاضر 
نیروی  هنوز  اما  است.  خوبی  کارشناسی  بدنه  مبارکه  فوالد  بدنه  نیز، 
انسانی ماهر کم داریم که مسئله مهمی است. در معادن نیز این مشکل 
بیش از فوالد وجود دارد که باید به نحوی با برگزاری دوره های آموزشی و 

ارتقا علمی این نقیصه جبران شود.
اجازه  ها  محدودیت  است.  دیگر  چالشی  گذاری  قیمت  محدودیت 
به  ها  محدودیت  این  باشد.  رقابتی  و  آزاد  ها  گذاری  قیمت  نمی دهند 
صورت موردی گذاشته می شود در حالیکه اگر بخواهیم جامعه با تورم 

روبرو نشود باید به صورت تدریجی قیمت گذاری شود.
معضل دیگر ما که بسیار عمیق هم هست، تصویب قوانین خلق الساعه 
و اعمال محدودیت های صادراتی به صورت ناگهانی است! در حالیکه 
وقتی مجموعه بزرگ فوالد، بازاری در عرصه بین المللی پیدا کرده است، 
باید در حفظ آن بسیار کوشا باشیم. چراکه از دست دادن این بازار ضربه 
بزرگی به کل مجموعه می زند و باید برای گرفتن مجدد آن بازار 7 برابر 

تاش کرد.
از دیگر چالش ها، سیاست واگذاری پهنه ها و محدوده های امیدبخش 
به معادن و فوالد است که پروسه ای بسیار طوالنی دارد. اگر این کار انجام 
بدهد.  انجام  بهتر می تواند  را خود صنعت فوالد  اکتشافی  شود مسایل 
که  کند  سیاست گذاری  نحوی  به  باید  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
پهنه ها به محدوده هایی تبدیل شوند که واگذاری شان با توجه به ذخایره 

معادن باشد.
برای  نیاز  مورد  ارزی  منابع  است،  تحریم  زاییده  که  ما  دیگر  چالش 
سرمایه گذاری های کان مانند فاینانس است. تنها از طریق صادرات 
نمی شود طرح های بزرگی اجرا کرد و اگر بخواهیم خط توسعه ایجاد 
کنیم، به منابع ارزی بیشتری نیاز داریم. پس به سرمایه گذاری ارزی نیاز 
داریم که کمبودش امروز چالش بزرگی شناخته می شود و نیازمند برنامه 

ریزی دقیق است.
چه باید کرد؟

حال باید پرسید با توجه شرایط موجود، چه کنیم که بهره وری فوالد 
را افزایش دهیم؟

نگاه ما در وهله نخست به تولید است. باید فرآیندهای تولید را مرور 
کنیم، تجهیزات قدیمی صنعت به روز شوند و آموزش را جدی بگیریم. 

راه  به دنبال  بعد  و  بازشناسی شوند  و  بررسی  تولید  بر  باید عوامل موثر 
حل باشیم. برای دستیابی به این راه حل ها می توان به سراغ شرکت 
های دانش بنیان، نخبگان، متخصصان و جامعه دانشگاهی و فعاالن این 
حوزه رفت، به شرطی که اعتقاد به استفاده از خاقیت جوانان داشته 
باشیم که هم منجر به ایجاد اشتغال برای جوانان می شود و هم راه حل 
های تازه ای برای ما به ارمغان می آورد. پس در همین شرایط فعلی هم 
می توان قیمت تمام شده نسبت به درآمد را کاهش داد و مارجین را با 
توجه به تنگناهای موجود حفظ کرد. در حال حاضر مهمترین مسئله در 
بخش تولید، مدیریت قیمت تمام شده است که یک راهکار عالی برای 
بهبود شرایط موجود است. باید متوجه باشیم که دوران ماه عسل ما کم 
کم تمام می شود و اگر به این اکتفا کنیم، مارجین حفظ نخواهد شد و 
در حرکت های آینده تزلزل ایجاد می شود. باید در زمینه قیمت تمام شده 

برنامه بهتری داشته باشیم تا به هر روشی هزینه ها را کاهش بدهیم.
استفاده خالقیت ها و تکنولوژی های برتر

در این میان ذکر این نکته را بسیار الزم می دانم که باید از خاقیت ها 
و تکنولوژی های برتر و از صاحبان تکنولوژی در کشور بهره مند شویم. 
نخبه ها، پارکهای فناوری، دانشگاه های فراوان و حتی اشخاص حقیقی 
آنها  باید از همه  خاق و کارشناسان نوآور بسیاری در صنعت داریم که 
به  باید  و  است  صنعت  در  مهمی  بسیار  رکن  آموزش  شویم.  مند  بهره 
نیروهای کارشناس و مدیران و خدماتی مستمر آموزش داده شود. امروزه 
رخ  حال  در  تکنولوژی  و  صنعت  در  عجیبی  تغییرات  لحظه  هر  دنیا  در 
دادن است که اگر آموزش را رها کنیم از این جریان دور می شویم. در 
این زمینه می توان از ظرفیت بخش خصوصی بهره مند شد. باید اجازه 
بدهیم نیروی خاق در بخش های مختلف به میدان بیایند. باید به سمت 
هوشمندسازی برویم و صنعت کشور را تجهیز کنیم. ذکر این نمونه را الزم 
می دانم که ما توانستیم با کمک دانشگاه امیرکبیر، پلتفرم هوشمندسازی 
معادن را طراحی کنیم که قراردادش امضا شده است و بسیار از این اتفاق 

خرسندم.
ها  ارتباط  شود.  تر  جدی  و  تر  محکم  باید  دانشگاه  و  صنعت  ارتباط 
دارد.  زیادی  بسیار  پتاسیل  دانشگاه  شود.  سیستماتیک  و  قانونی  باید 
بافاصله  ولی  آیند  به صنعت می  دانشگاه  از  ما  مدیران  دانم چرا  نمی 
دانشگاه را فراموش می کنند! دانشجویان باید جذب شوند و به آنها پروژه 
داده شود تا از نزدیک با صنعت آشنا شوند. این نیازمند حرکتی بزرگ و 
گسترده است. اگر از همه امکانات کشور استفاده کنیم موفق می شویم 
با  بازیافت آب  را بشکنیم. کشور ما چاره ای جز  محدودیت های تحریم 
بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته ندارد و باید با استفاده از شرکت های 
دانش بنیان و نخبگان دانشگاهی بخشی از موانع پیش  رو را مرتفع سازیم. 
ما متخصصان زیادی داریم و باید محدودیت های به کارگیری آنها را از 
میان برداریم و کسانی که کشورشان را دوست دارند به همکاری دعوت 

کنیم و به آنها فرصت ظهور بدهیم.
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بایـد اذعـان کرد کـه جایگاه بخـش معدن و 
صنایـع معدنـی کشـور آنچنـان که الزم اسـت، 
روشـن نشـده اسـت. در واقـع ایـن بخـش بـه 
دلیـل دخالت   هـای بسـیار دولـت و عدم توجـه 
بـه برنامه   ریـزی دقیـق نتوانسـته جایـگاه خود 

را آنچنـان کـه بایـد باشـد، به   دسـت آورد.
بـه  بـا توجـه  اینکـه در سـال های اخیـر  بـا 
تحریم هـا و کاهـش فـروش نفـت، توجـه دولت 
بـه دو صنعت پتروشـیمی و فوالد بیشـتر شـده 
و ایـن بخـش بـا رشـد تولیـد و فـروش نسـبت 
بایـد  امـا  اسـت،  شـده  روبـه رو  گذشـته  بـه 
دقـت کـرد ایـن موضـوع صرفـا مقطعی اسـت 
اراده جـدی حاکمیـت و دسـتگاه های  اگـر  و 
دولتـی جهـت جایگزینـی ایـن بخـش بـا نفت 
وجـود نداشـته باشـد، بـه بخـش خصوصـی به 
اصلـی در حـوزه معـدن  عنـوان سـرمایه گذار 
و صنایـع معدنـی توجـه نشـود و برنامه   ریـزی 
دقیـق و اسـتراتژیکی بـرای این بخـش صورت 
نگیـرد، جایگزینـی اقتصـاد معدنی بـا اقتصاد 
نفتـی غیر ممکـن اسـت. از طـرف دیگـر فـرار 
معدنـی  صنایـع  و  معـدن  بخـش  بـه  سـرمایه 
صرفـا  نمی تـوان  و  اسـت  کـرده  سـرایت  نیـز 
امیـد  خصولتـی  و  دولتـی  بـه سـرمایه گذاری 

بسـت.
موضـوع فـرار سـرمایه تنها مربـوط به معدن 

نیسـت، سال هاسـت کـه نـرخ خروج سـرمایه، 
صعـودی و رونـد سـرمایه گذاری در بخش   های 
اسـت.  نزولـی  کشـور،  اقتصـادی  مختلـف 
نامناسـب  وضعیـت  بین المللـی،  تحریم هـای 
عدم ثبـات  کان،  اقتصـاد  شـاخص   های  در 
دولـت  بی   توجهـی  و  مداخلـه  اقتصـادی، 
کارشناسـان  و  خصوصـی  بخـش  نظـرات  بـه 
اقتصـادی وضعیـت فعلـی را بـه وجـود آورده 

اسـت.

عوامل اصلی فرار سرمایه
در واقـع اگـر از موضـوع تحریم هـا بگذریم، 
سـرمایه  خـروج  سـبب  اصلـی  عامـل  سـه 
بخـش  به ویـژه  کشـور  مختلـف  صنایـع  از 
اول  اسـت.  شـده  معدنـی  صنایـع  و  معـدن 
در  اسـت،  اقتصـادی  عدم ثبـات  همـه  از 
ارز،  نـرخ  ماننـد  مختلـف  شـاخص   های  واقـع 
دسـتورالعمل   ها،  ناگهانـی  تغییـرات  و  تـورم 
بـرای  بلندمـدت  و  میان   مـدت  چشـم   انداز 
ایجاد کسـب و کار و سـرمایه گذاری در تولید را 
از بیـن می   بـرد و همین موضوع سـبب کاهش 
تولیدکننـدگان  و  سـرمایه گذاران  اعتمـاد 
فعلـی بـه آینـده کسـب و کار خـود می شـود. 
کـرد،  دقـت  تـورم  عامـل  بـه  بایـد  همچنیـن 
شـاخص تـورم تولیدکننده در بخـش معدن در 

سـال 1400 بـه 93 درصد رسـید که رکـورددار 
بخش   هـای  میـان  در  تـورم  میـزان  بیشـترین 
بـا  کـه  عاملـی  بـود.  کشـور  اقتصـاد  مختلـف 
افزایـش هزینه   هـای تولیـد، اقتصـادی بـودن 
فعالیـت معـدن کاری را از بیـن می   برد و سـبب 

می شـود. بخـش  ایـن  از  سـرمایه  فـرار 
و  کسـب  در  دولـت  مداخلـه  دوم  عامـل 
از  اقتصـادی  آزادی  وضعیـت  کارهاسـت. 
تـا  شاخص   هاسـت  ایـن  مهم تریـن  جملـه 
دولـت،  انـدازه  قانـون،  حاکمیـت  جایـی 
کارآیـی قوانیـن و بازارهـای بـاز از حوزه   هـای 
مـورد بررسـی این شـاخص اسـت کـه وضعیت 
مـورد  و  مناسـب  حوزه   هـا  ایـن  در  مـا  کشـور 
بـا عدم توجـه  دولـت  واقـع  در  نیسـت.  قبـول 
بـه مسـاله آزادی اقتصـادی دسـت بـه ایجـاد 
بوروکراسـی   های  پاگیـر،  و  دسـت  قوانیـن 
خلق   السـاعه،  قوانیـن  وضـع  فرسایشـی، 
وضـع عـوارض صادراتـی و ممنوعیـت واردات 
می   زنـد کـه از ایـن دسـت موضوعـات فـوق در 
حـوزه معـدن و صنایـع معدنـی کـم نیسـت که 
سـرمایه گذاری بخـش خصوصـی در معـادن را 

می کنـد. متوقـف 
عامـل سـوم عـدم توجـه دولـت بـه نظـرات 
و  بازرگانـی  اتـاق  به ویـژه  خصوصـی  بخـش 
در  دولـت  یعنـی  اسـت.  معدنـی  تشـکل های 

فــــرار ســرمــایــــه از معــــدنفــــرار ســرمــایــــه از معــــدن
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برنامه   ریزی   هـا و تصمیمـات خـود بـرای بخش 
نظـرات  از  کشـور  معدنـی  صنایـع  و  معـدن 
بخش خصوصـی اسـتفاده نمی   کنـد. بی   شـک 
خصوصـی  فعـاالن  کـه  داشـت  توجـه  بایـد 
ایـن حـوزه بـا توجـه بـه اینکـه تجربـه باالیـی 
در درک مسـائل حـوزه فعالیـت خـود دارنـد، 
راهنمـا و مشـاور بسـیار خوبـی بـرای دولـت و 

هسـتند. حـوزه  ایـن  سیاسـتگذاران 
دولـت و وزارت صمـت اگـر توجـه بیشـتری 
بـه نظـرات بخـش خصوصـی داشـته باشـند، 
بن   بسـت   های  تـا  بـود  امیـدوار  می تـوان 
خودسـاخته و زنجیـر قفل شـده بـه پای بخش 
معـدن کشـور بـاز شـود.در واقـع بایـد این   گونه 
توسـعه  و  رشـد  بـرای  پتانسـیل   ها  کـه  گفـت 
معـادن بسـیار اسـت امـا بسـترهای الزم بـرای 
توسـعه معـادن را دولـت و وزارت صمـت بایـد 
و  محدودیت هـا  رفـع  بـا  یعنـی  کننـد.  ایجـاد 
بخـش  ایـن  فعـاالن  خواسـته   های  بـه  توجـه 
می تـوان  زیرسـاخت   ها  وضعیـت  بهبـود  و 

کـرد. فراهـم  را  الزم  بسـترهای 
بـرای مثـال یکـی از محدودیت هـای امـروز 
واردات  در  محدودیت هـا  معـدن،  بخـش 
الزم  بسـتر  کـه  اسـت  معدنـی  ماشـین   آالت 
دولـت  توسـط  آن  سـریع  واردات  جهـت 
خوشـبختانه  اینکـه  بـا  شـود.  فراهـم  بایـد 

بـا  و  اسـت  شـده  کمتـر  محدودیت هـا 
همراهـی  و  خصوصـی  بخـش  تاش   هـای 
معاونـت معـادن و فـرآوری مـواد، مسـیر جهت 
امـا  اسـت  شـده  همـوار  ماشـین   آالت  واردات 
80 درصـد  از  بیـش  کـه  داشـت  دقـت  بایـد 
عملیـات فیزیکـی معـدن کاری مرتبط با بخش 
ماشـین   آالت اسـت. بیـش از 18 هزار دسـتگاه 
ماشـین   آالت بـا عمر باالی 20 سـال در معادن 
در حـال کار هسـتند کـه مسـتهلک شـده   اند و 

دارنـد. بحرانـی  وضعیتـی 
معـادن  موجـود  وضـع  حفـظ  بـرای  یعنـی 
واردات  بـه  حداقـل  تولیـد  رونـد  ادامـه  و 
25 هـزار دسـتگاه ماشـین   آالت نیـاز داریـم که 
ایـن موضـوع آگاهـی کامـل بدنـه حاکمیت را 
بـا همراهـی و تسـهیل شـرایط،  تـا  می   طلبـد 
بـا واردات ماشـین   آالت معدنـی کمـک کننـد 
گیـرد. سـرعت  معـادن  در  تولیـد  رونـد  تـا 
محدودیـت دیگـر در رابطـه بـا سـرمایه گذاری 
خارجـی اسـت کـه در کشـورهای توسـعه   یافته 
و در حـال توسـعه یکـی از عوامـل در توسـعه 
خارجـی  سـرمایه گذاری  اسـت.  اقتصـادی 
وسـیله ورود سـرمایه کافـی و تکنولوژی   هـای 
و  معـدن  بخـش  کـه  اسـت  کشـور  بـه  جدیـد 
مـورد  ایـن  از  جهـان  در  نیـز  معدنـی  صنایـع 

نیسـت. مسـتثنی 

بـا یـک مثـال سـاده می تـوان ایـن موضـوع 
صنعـت  در  انگلیسـی   ها  اگـر  داد؛  شـرح  را 
سـرمایه گذاری  کشـورها  سـایر  و  آلمـان  بـرق 
نمی کردنـد، امـروز صنعـت بـرق تـا ایـن حـد 
سـرمایه گذاری  حتـی  یـا  بـود  نشـده  فراگیـر 
ایـن  از  مثالـی  نیـز  آهـن  ذوب  در  روس   هـا 
کره جنوبـی  توسـعه  حتـی  اسـت.  دسـت 
متحـده  ایـاالت  سـرمایه گذاری  بـدون  هـم 
ممکـن نبـود. امـارات متحـده امـروز حاصـل 
ایـن  البتـه  هاسـت.  خارجـی  سـرمایه گذاری 
موضـوع تنهـا بـا رفـع تحریم هـا، ایجـاد فضای 
تغییـر  مهم تـر  از همـه  و  امـن سـرمایه گذاری 
بـه سـرمایه گذاری  نسـبت  دیـدگاه حاکمیـت 
خارجـی رخ خواهـد داد. موضـوع دیگـری که 
امـروزه در اقتصـاد جهانـی مطرح اسـت بحث 
توانایـی  یعنـی  اسـت.  اقتصـادی  تـاب   آوری 
یـک سیسـتم اقتصـادی در هضم آشـفتگی   ها 
و سـرعت بازگشـت بـه شـرایط قبلـی. یکـی از 
فاکتورهایـی کـه در موضوع افزایـش تاب   آوری 
و  صـادرات  افزایـش  دارد  اهمیـت  اقتصـادی 
وابسـتگی اقتصـاد کشـور بـه صـادرات اسـت 
کـه برای کشـور ما در شـرایط فعلـی از اهمیت 
توسـعه  بـه  بایـد  و  اسـت  برخـوردار  ویـژه   ای 
بـه  جایگزینـی  پتانسـیل  دارای  کـه  صـادرات 

جـای نفـت هسـتند، اهتمـام ورزیـد.
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● در تاریخ 28 مرداد 1324 در تهران متولد 
شد. تحصیات ابتدایی و دبیرستانم در تهران 
بود. خردادماه 1342 دیپلم گرفتم. با تشویق 
دوستان و موافقت خانواده به آلمان رفتم. سال 
1342 بافاصله بعد از اخذ دیپلم، هشت، نه 
یاد  را  آلمانی  زبان  بودم،  برلین  اول که در  ماه 
گرفتم. با تشویق یکی از دوستانم که در اتریش 
و  رفتم  اتریش  به  آلمان  از  می کرد  تحصیل 
مونتان  دانشگاه  در  را  ام  لیسانس  تحصیات 
دانشگاه های  ترین  قدیمی  از  یکی  که  لئوبن 
سال   212 حدود  و  است  اروپا  زبان  آلمانی 
قدمت دارد، ادامه دادم. با چهار سال تحصیل 
لیسانس   فلزات،  ذوب  رشته  در  اتریش  در 
انتخاب  را  این رشته  زمانی که من  آن  گرفتم. 
کردم در ایران اصًا از تأسیس ذوب آهن حرفی 
نبود. فقط آرزویی برای ملت ایران بود. در سال 
1968 مجددًا برای ادامه رشته فلز شناسی و 
فیزیک فلزات در دانشگاه فنی برلین به برلین 
التحصیل  فارغ   1972 سال  در  و  رفتم  غربی 
شدم. پس از 9 ماه کار آموزی تصمیم گرفتم به 

ایران برگردم.
در سال 1346 شنیدم که ایران در موافقت 
نامه ای با شوروی می خواهد کارخانه ذوب آهن 
تأسیس کند این امر مزید علت در بازگشت من 
به ایران شد. بافاصله که به ایران آمدم از آبان 

1351 به استخدام ذوب آهن درآمدم. 
راه  بلند و کک سازی  اوایل 1351 کوره  از 
هنوز  نورد  و  فوالدسازی  اما  بود  شده  اندازی 
تحقیقات  گروه  قسمت  در  بود.  نیفتاده  راه 
فوالدسازی و نورد در ساختمان مرکزی مشغول 
به کار شدم. در آزمایشگاه مرکزی، فعالیت ام را 
در راه اندازی کنورتورها و نوردها آغاز کردم. در 
اولین ذوبی که در کنورتور و فوالدسازی شروع 
سال  در  آن  از  پس  کردم.  مشارکت  بود  شده 
یکی  دارم.  دختر  سه  و  کردم  ازدواج   1352
و یکی هم متولد  و یکی متولد 56  متولد 52 

.61
از ابتدای کار در آزمایشگاه مسئول تحقیقات 
متالوگرافی  آزمایشگاه  مسئولیت  و  بودم  نورد 
را داشتم و نهایتًا سربازی ام به تعویق افتاد و 
تهران رفتم  به  آموزش نظام  برای  سال 1352 
بقیه  و  برگشتم  ذوب آهن  به  ماه   6 از  پس  و 
خدمت سربازی ام را در ذوب آهن انجام دادم. 
از سال 1354 هم به معاونت آزمایشگاه مرکزی 
منصوب شدم. از سال 1355 سرپرستی کادر 
آزمایشگاه به عهده من بود ) بدون این که حکم 

سرپرستی آزمایشگاه را به من داده باشند.(
آقای مهندس  انقاب،  از  سال 1358 پس 
حکم  می خواستند  سماجت  با  آذربایجانی 
سرپرستی آزمایشگاه را به من بدهند و من به 

نپذیرفتم  آزمایشگاه  خاطر مسئولیت پرسنلی 
آزمایشگاه  فنی  مسئولیت های  تمام  گفتم  و 
با من است و مسئولیت پرسنلی آزمایشگاه را 
فرد دیگری اجرا کند، لذا آقای ترابی سرپرست 
آزمایشگاه شد و پس از یک سال زنده یاد احمد 
حاتمی  رضا  آقای  هم  ایشان  از  بعد  و  ایازپور 

سرپرست بودند. 
در سال 1366 آزمایشگاه را ترک کردم و به 
قسمت فنی بهره برداری منتقل شدم و 3 سال 
معاونت  که  بود   1369 سال  در  بودم.  جا  آن 
طرح و برنامه در ذوب آهن شکل گرفت و آقای 
برنامه  و  طرح  معاون  که  انتظامی  مهندس 
بودند از من خواستند که به این قسمت بروم 
را  کیفیت  کنترل  و  متالورژی  مرکز  مدیریت  و 
تصدی گر شدم. این مسئولیت بعدًا به مدیریت 
و  داد  تغییرنام  کارخانه  تکنولوژی  تحقیقات 
تکنولوژی  تحقیقات  مدیریت  سمت  در  من 
سمت  این  در   1381 سال  تا  بودم.  ذوب آهن 
بودم و سپس به افتخار بازنشستگی نایل شدم. 
راه اندازی  به  توجه  با  بافاصله  هم  آن  از  بعد 
سبحانی  مهندس  آقای  توصیه  و  سبا  فوالد 
ذوب آهن،  قدیمی  همکاران  با  و  دوستانم  و 
پیمانکاری  نهایتًا  و  کردیم  تأسیس  را  شرکتی 
بهره برداری آزمایشگاه فوالد سبا را راه اندازی 
و  دادیم  آموزش  را  جا  آن  پرسنل  کردیم؛ 

ذوب آهن؛ استان اصفهان را 
از لحاظ فرهنگی، تحصیالتی 

و فنی دگرگون کرد

محمـد پیشـوا:
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کلیه پرسنلی که در حال حاضر در فوالد سبا 
هستند، افرادی هستند که ما آموزش دادیم.

سبا  فوالد  پیمانکاری  در   1389 سال  تا 
انتقال  طرح  در  آن  از  پس  بودم.  شاغل 
این شرکت  واحدها،  به خود  پرسنل شرکت ها 
پیمانکاری منحل شد. پس از سه سال دوباره 
مرآت  شرکت  در  موسوی  مهندس  توصیه  به 
فوالد مشغول به کار شدم. تعهد سه ماهه من 
در این شرکت دو سه سال طول کشید. تا سال 
1394 آن جا بودم. از آن به بعد هم در خانه، 
فعالیت های خصوصی خودم را انجام می دهم.
● ذوب آهن، فعالیت تولیدش را برای توسعه 
طبق برنامه ای پی گرفت ولی بعد از انقاب در 
زمان آقای مهندس صادقی طرح های شرکت 
که براساس طرح های شوروی بود تقریبًا کنار 
طرح ها  تدریج  به  شرکت  خود  و  شد  گذاشته 
را توسعه داد ولی توسعه با توجه به آن چه که 
پی ریزی شده بود متأسفانه با رکود مواجه شد. 
بیش تر به این دلیل که طرح ذوب آهن با توجه 
به شرایط اقلیمی و زیست محیطی ذوب آهن 
طرحی  دارد،  سازی  کک  و  بلند  کوره  که 
سنتی است و شرایط شرکت در فوالدهای احیا 
غیرمستقیم با گاز که می توانست جامه عمل 
بپوشد در طرح تأسیس فوالد مبارکه پیاده شد 
و  یافت  توسعه  شرکت  این  هم  آن  ادامه  در  و 

علی رغم اینکه طرح کوره 3 هم اجرا شد و قرار 
بود که ادامه طرح فوالدسازی برای فوالدهای 
در  نهایتًا  یابد  ادامه  هم  آهن  وریل  مخصوص 

این زمینه، توفیق شایانی حاصل نشد.
● توسعه ذوب آهن به شرایط اقلیمی ایران 
متأسفانه  ایران  اقلیمی  شرایط  گردد.  می  بر 
به  نباشد.  مناسبی  شرایط  شاید  شرکت  برای 
شرایط  شاید  محیطی،  زیست  شرایط  خاطر 
قرار  اولویت دوم  در  یا  و  نباشد  سنتی جوابگو 
بگیرد. ما در احیای مستقیم سنگ آهن توسط 
گاز بیشتر می توانیم توسعه از نظر اقتصادی و 
از سوی دیگر،  زیست محیطی داشته باشیم. 
محروم تر  روز  به  روز  سنگ  زغال  نظر  از  دنیا 
پیدا  افزایش  سنگ  زغال  قیمت  و  می شود 
است  ایران  در  که  هایی  سنگ  زغال  می کند. 
کک  برای  و  است  جوان  سنگ های  زغال 
زغال سنگ  باید  نیست.  مناسب  شوندگی 
پیرتر و قدیمی تر بگذاریم. برای این است که 
بود. خواهد  دشوار  شیوه  این  با  توسعه  ادامه 
باشد.  داشته  توسعه  تواند  می  ذوب آهن  اما 
پیشنهاد  را  قائم  طرح  صادقی  مهندس  آقای 
کرد. این طرح نواقصی داشت که می شود آن 
واحدهای  دیگر  نمونه  کرد،  برطرف  را  نواقص 
نظر  از  و  میدرکس که در ذوب آهن هم هست 
امکانات انرژیتیکی گاز و اکسیژن و برق آن هم 

موجود است. همچنین طرح احیای مستقیم 
با گاز که 20 سال پیش این بحث بود که در این 

زمینه فعالیت کند، عقیم ماند. 
می شود  تولید  ذوب هایی  ذوب آهن،  در   ●
که برای تولید خاصی که آن واحد دارد مناسب 
آن  در  که  دیگری  تولیدات  برای  ولی  نیست، 
در  ما  است.  مناسب  نیست،  متداول  واحدها 
مواجه  مشکل  این  با   1367 یا   1366 سال 
از  فوالدسازی مان  شمش  انبارهای  که  شدیم 
نظر ذوب های غیرسفارشی خیلی اشباع شده 

بود و محوطه زیادی را گرفته بود. 
توسط  بودیم  نفر   5 شامل  که  کمیته  یک 
آقای آذربایجانی تشکیل شد و تصمیم گرفته 
شد تا سرنوشتی برای ذوب های غیرسفارشی 
وهر  تیرآهن  برای  ها  ذوب  این  کنند.  ایجاد 
ما  نبود.  مناسب  تولیدی،  میلگرد  نوع  سه 
باید این ذوب ها که انباشته شده بود را قطعه 
قراضه  عنوان  به  دوباره  و  می کردیم  قطعه 
ذوب می کردیم. در این کمیته تصمیم گرفتیم 
است،  باال  فسفرشان  خیلی  که  ذوب هایی 
قراضه  به  تبدیل  نیست،  چیزی  هیچ  مناسب 
شوند. این ذوب ها بیش از 200 الی 300 هزار 
تن بودند که کمتر از 12 درصد، فسفرشان باال 
و  را قطعه قطعه  آن ها  و تصویب شد همه  بود 
پیشنهاد کردم  را من  آن ها  بقیه  ضایع کنند. 
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فلزات  فیزیک  و  شیمیایی  ترکیب  به  توجه  با 
که رشته تحصیلی من بود به CK45 یعنی به 
فوالد ابزاری تبدیل کنند. البته که افراد کمیته 
فسفر  وجود  به  توجه  با  ولی  کردند  مخالفت 
پایین برای این کار مناسب بود. پیشنهاد را به 
آقای مهندس آذربایجانی گفتم و ایشان هم در 
جریان بودند که ما هر سال CK45 را از آلمان 
تجهیزات  قطعات  برای  و  می کردیم  خریداری 
کوره بلند و نورد و فوالدسازی احتیاج داشتیم. 
که  شد  قرار  و  رسیدیم  نتیجه  به  خوشبختانه 
این ها را به صورت تسمه تولید کنند. نورد این 
تولید  را داشت و خیلی راحت تسمه  امکانات 
شد و بسیاری از نیازهای CK45 را که از آلمان 
تهیه می کردیم تأمین می کرد. این را من می 

توانم از شاخص ترین کارهایم بدانم.
کار  خیلی  معتقدم  من  که  دوم  مسئله 
که  است  این  از  عبارت  بود،  شاخصی 
را  مسلح  بتن  میلگردهای  اروپایی  کشورهای 
را باال نمی برد  آنالیز آن، مقاومتش  به  با توجه 
که  نوردی  و  کار  تکنولوژی  به  توجه  با  بلکه 
انجام می دهند مقاومت شان را باال می برند. 
بخصوص مقاومت تسلیم شان در این امرمهم 
صادقی  مهندس  آقای  زمان  در  ما  لذا  است. 
طرح ترمکس را پیشنهاد کردیم. در این طرح 
لوله های  از  آخر  پاس  در  را  میلگردهایمان  ما 
آب با فشار باال کوئنچ کرده و رد می کنیم. در 
در  و  است  نرم  فوالد  آن  مغز  میلگرد،  پیرامون 
تا 1/2 میلی متر مارتنزیت  سطح آن حدود 1 
آلمان  می شود.  تمپر  هم  مارتنزیت  و  می شود 
تقریبًا میلگرد بتن مسلح خود را از این طریق 
و   A2 مقاومت   ،A1 فوالد  از  کرد.  می  تولید 
طرح  این  آوردند.  می  دست  به  را   A4 حتی 
تولید  طوالنی  مدتی  و  شد  انجام  موفقیت  با 
تناژ  که  است  این  دیدگاه  متأسفانه  اما  شد، 
در  را  کننده  مصرف  و  است  مطرح  همیشه 
نوردها  کوئنچ، سرعت  و چون  نمی گیرند  نظر 
را پایین می آورد، خود اساتید نورد هم خیلی 
راغب نبودند و بعد از آقای صادقی هم این کار 
را کسی پیگیری نکرد و کج دار و مریض با این 

طرح کار کردند.
طرح های تحقیقاتی هم بسیار داشتیم مثل 
فرقدانی  مهندس  آقای  که  تحقیقاتی  طرح 

آجرهای  تبدیل  آن  و  کرد  پیگیری  مصرانه 
شاموتی به دولومیتی بود که معتقدم اگر این 
توسعه  این  به  فوالدسازی  تولید  نمی شد  کار 
نمی رسید. چون گردش پاتیل ها نمی گذاشت 
و این کار باعث شد گردش پاتیل ها به 35 ذوب 

رسید و افزایش تولید بیش تر شد.
به قبل  متأسفانه نقش ذوب آهن نسبت   ●
کم رنگ تر شده است. من معتقدم شهر و استان 
و  تحصیاتی  فرهنگی،  لحاظ  از  را  اصفهان 
اصفهان  در  توسعه صنعت  کرد.  فنی دگرگون 
تأثیر داشت ولی  به دلیل ذوب آهن بی نهایت 
شده  کم رنگ تر  حاضر  حال  در  شرکت  نقش 
توانست  می  که  نقشی  آن  متأسفانه  است. 

داشته باشد افول کرده است.
و  آمدم  به ذوب آهن  ● من سال 1351 که 
در آزمایشگاه مرکزی شاغل شدم با کارشناسان 
روس در رابطه با راه اندازی کنورتورها و نوردها 
از  داشتیم.  زیادی  تحقیقاتی  فعالیت های 
همان جا فعالیت های تحقیقاتی من پایه ریزی 
شد و بعد از آن هم با توجه به عاقه و تخصصی 
که در این زمینه داشتم در آزمایشگاه مرکزی، 

که  معتقدم  و  داشتم  تحقیقاتی  فعالیت های 
ایران که بخش  اولین شرکت صنعتی تولیدی 
داشت،  موظف  و  شاخص  طور  به   R&D
روس ها  طرح  براساس  هم  آن  بود،  ذوب آهن 
که در این زمینه همیشه پیش قدم بودند. من 
خودم معاونت آزمایشگاه تحقیقاتی بودم و در 
بعد  و  می گرفتم  پی  را  پروژه هایی  زمینه  این 
منتقل  برنامه  و  طرح  قسمت  به  وقتی  آن  از 
کیفیت  کنترل  و  متالورژی  مرکز  مدیر  و  شدم 
سازی  بهینه  یا  بازنگری  برای  همواره  شدم؛ 
نبود،  آن  در  طرح  که  تولیداتی  و  تولید  خط 
و  تحقیقات  بخش  بعدها  می کردم.  تحقیقات 
مرکز متالورژی و کنترل کیفیت تغییر نام پیدا 
کرد و تحقیقات تکنولوژی ذوب آهن نام گرفت.

من  تحقیقاتی  های  فعالیت  اساس  این  بر 
در دانشگاه های مختلف ایران بویژه دانشگاه 
توجه  با  اواخر  در  ایران گسترده شد.  صنعتی 
دانشگاه   18 با  داشتیم  که  هایی  فعالیت  به 
صنعتی کشور همکاری مستمر و دائم داشتیم 
ولی بیشتر دانشگاه صنعتی اصفهان بود و بعد 
و  علم  دانشگاه  و  تهران  صنعتی  دانشگاه  هم  16
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صنعت تهران، به ویژه در دانشگاه تهران بیشتر 
فعالیت داشتیم. پروژه های تحقیقاتی زیادی 
را ما در رابطه با ارتقای تکنولوژی کار در خط 
سال   10 این  در  نهایتًا  و  بردیم  کار  به  تولید 
از  بیش  تکنولوژی  تحقیقات  مدیر  درسمت 
180 پروژه تحقیقاتی شاخص انجام دادیم که 
همگی در خط تولید نقش اساسی داشتند. بر 
همین اساس، نهایتًا در سال 81 به عنوان رتبه 
انتخاب  معادن  و  صنایع  وزارت  پژوهشگر  اول 
شدم که افتخار بزرگی برای من بود و لوح تقدیر 
را از دست رئیس جمهور وقت، دریافت نمودم.

 18 داشتیم  که  اساسی  شغل  به  توجه  با 
صنعتی  تحقیقات  و  استاندارد  اداره  با  سال 
تدوین  با  رابطه  در  بودیم.  ارتباط  در  کشور 
استانداردهای فرآورده های فوالدی و در رابطه 
از  اعم  که  فوالد  استانداردهای  نوع   9 یا   8 با 
فنی  کمیسیون  رییس  بود.  فوالدی  ورق های 
تدوین استاندارد خود من بودم. در سال 1374 
پیشنهاد  کروپ  قسمت  که  پروژه ای  براساس 
کرده بود که از واحدهای صنعتی ایران یک نفر 
به آلمان برای آموزش مدیریت کیفیت براساس 
ایزو 9000 اعزام شود، آقای مهندس صادقی و 
آقای مهندس شهنازی، آن زمان من را انتخاب 
کردند چون مسئولیت کنترل کیفیت را داشتم 
و هم تحصیاتم در آلمان بود وتسلط به زبان 

آلمانی داشتم.
من مدت 15 ماه مأموریت در آلمان یافتم. 
در ابتدا 3 ماه دوره آموزشی توسط شرکت توف 
ممیزی  و  کیفیت  مدیریت  با  رابطه  در  آلمان 
آموزش 4 مدرک  این  براساس  و  کیفیت دیدم 
بین المللی به من دادند و نهایتًا 9ماه دیگر هم 
کارآموزی و کارورزی در کارخانه های مختلف 

کروپ گذراندم.
در  برگشتم  ایران  به  که   1375 سال  در 
فاطمی،  مهندس  آقای  با  آموزش،  قسمت 
را پی ریزی کردیم و   ISO9000 آموزش دوره
360 کارشناس و مهندس را آموزش تخصصی 
مربی  خودشان  که  دادیم  کیفیت  مدیریت 
و  زیرمجموعه خودشان شدند  پرسنل  آموزش 
کلیه پرسنل این دوره آموزشی را دیدند و برای 
دوره  یک  هم  معاونین شان  و  عامل  مدیریت 

آموزشی گذاشتم.

 6 و  اسامیان  مهندس  آقای  زمان  آن  در 
آموزشی  تخصصی  دوره  یک  در  معاون شان 
این دوره را گذراندند و مدارک مان در رابطه با 
آموزش  برای   ISO9000 گواهی نامه  دریافت 
لوح  یک  اساس  این  بر  شد.  تکمیل  پرسنل 
تقدیر هم از طرف معاونت نیروی انسانی وقت 
آقای مهندس فخاری به من اعطا شد و این هم 
افتخار بزرگی بود. از اداره استاندارد تحقیقات 
صنعتی هم به دلیل همکاری مستمر در رابطه 

با تدوین استاندادها لوح تقدیر دریافت کردم.
این شاخص ترین فعالیت تحقیقاتی من بود 
که ثمره اش گرفتن لوح های تقدیر بود که برای 

من افتخارآمیز است.
● بازنشستگی من مصادف بود با راه اندازی 
فوالد سبا و با توصیه مهندس سبحانی معاونت 
طرح و برنامه وقت مبنی بر این که آزمایشگاه 
کنند  واگذار  خصوصی  بخش  به  را  سبا  فوالد 
پیشنهاد شد که شرکتی تأسیس کنیم و ما در 

این زمینه فعالیت داشته باشیم.
از سال 1381 بافاصله پس از بازنشستگی، 
در  را  سبا  فوالد  آزمایشگاه  از  برداری  بهره 
مناقصه برنده شدیم و جایگزینی تجهیزات به 
صورت اصولی انجام گرفت و بعد هم براساس 
می دادند  آموزش  باید  که  را  نیروهایی  آن، 
استخدام کردیم و کلیه نیروهای متخصص در 
را  سبا  فوالد  آزمایشگاه  فعالیت های  با  رابطه 
 ISO9000 آموزش تخصصی دادیم و آموزش
را   ISO9000 گواهی و شرکت،  دادیم  ارائه  را 
برای آزمایشگاه مرکزی فوالد سبا گرفت و تمام 
در  باال  تخصص  با  دادیم  آموزش  که  پرسنلی 
آزمایشگاه فوالد سبا به نحو احسن مشغول به 
کارند و آن هم جزو دستاوردها و افتخارات من 
آزمایشگاه  که شایسته  پرسنل هایی  که  است 
فوالد سبا باشند را تربیت کردیم. 9 سال آن جا 
فعالیت داشتیم و سه دوره مناقصه های کاری 
از  ما تکرار شد و ما همیشه برنده بودیم. پس 
تصمیم دولت که نیروهای بخش خصوصی به 
بخش اصلی به صورت قرارداد مستقیم واگذار 
سبا  فوالد  که  این  به  توجه  با  را  نیروها  شود، 
فوالد  به  بود  کرده  پیدا  انتقال  مبارکه  فوالد  به 

مبارکه منتقل کردیم.
تکنولوژی و دانش فنی آزمایشگاه مرکزی را 

در اختیار فوالد مبارکه قرار دادیم و پس از آن 
من فعالیت های اساسی ام را کنار گذاشتم و 
پس از 2 سال و اندی مجددًا با توجه به توصیه 
مرآت  که مدیر عامل شرکت  مهندس موسوی 
فوالد بودند و 2 پروژه اساسی را با شرکت های 
آلمانی قرارداد بسته بودند از من خواستند که 
آن جا کمک کنم و من 3 سال و اندی در مرآت 
فوالد همکاری مستمر داشتم و از سال 1394 

در خدمت خانواده هستم.
پس  بار  اولین  برای  سال 1346  در  من   ●
از 4 سال از آلمان برای دیدار خانواده به ایران 
یاد  زنده  مهمان  دوستانم  از  نفر  دو  با  آمدم. 
ارحام  آقای  روز  یک  بودیم.  صدر  ارحام  رضا 
چرا  می خواهید  فوالد  که  »شما  گفتند:  صدر 
یک دفعه هم نمی روید و ذوب آهن را ببینید؟« 
گفتم مگر ذوب آهنی هست؟ گفتند: چه طور 
صبح  فردا  که  گفت  دوستم  نمی دانید؟  شما 
خوبی  خیلی  صبحانه های  طرف  آن  برویم 
دارد. ما هم از جاده باریک که به سمت شهرکرد 

می رود، رفتیم.
کیلومتر 45  در  که  گفت  صدر  ارحام  آقای 
جاده، ذوب آهن است. ما رفتیم و رفتیم دیدیم 
که درجه ماشین 58 کیلومتر را نشان می دهد 
را  مسیر  این  دفعه  سه  ندیدیم.  چیزی  ولی 
دفعه  یک  ندیدیم.  چیزی  برگشتیم،  و  آمدیم 
تابلویی  یک  دورها  آن  گفت  دوستانم  از  یکی 
در آن بیابان هست. چند کیلومتر رفتیم تا به 
این بیابان رسیدیم تابلویی بود با عنوان کارگاه 
سازمان  آن  مجری  که  کارخانه  ساختمانی 
 14 روز  آن  بود.  شده  عنوان  ایران  ذوب آهن 
مرداد 1346 بود. این تابلو را دیدیم و فهمیدیم 
که این شرکت را در این جا می سازند. چند ماه 

بعد در 23 اسفندماه کلنگ افتتاح آن را زدند.
● من نسبت به این کارخانه عرقی دارم که 

نمی دانم چگونه توصیف کنم. 
حتی هنوز هم اقوام و دوستان ام می گویند 
که چرا در اینجا ماندی؟ تمام خانواده من در 
تهران زندگی می کنند حتی خانواده همسرم. 
انسان،  سرمایه  مهم ترین  که  معتقدم  من 
دوستانش هستند. تمام دوستانم در اصفهان 
است.  من  وجود  در  ذوب آهن  عرق  هستند. 

دلیلش را هم نمی دانم.
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مدیرعامـل هلدینـگ بورسـی با اعـام زیان 
160 هـزار میلیـارد تومانـی صنعـت معـدن و 
شـرکت ها بـه دلیـل کمبـود انـرژی، تحلیلی از 
ناتـرازی در عرضـه و تقاضـای بـرق ارایـه کرد.

شـرکت  مدیرعامـل  سـعدمحمدی  اردشـیر 
بـا  فلـزات  و  معـادن  توسـعه  سـرمایه گذاری 
در  انـرژی  "چالـش  عنـوان  بـا  متنـی  انتشـار 
و  عرضـه  در  ناتـرازی  کـرد:  اعـام  صنعـت 
تقاضـای بـرق را می تـوان از دو جنبـه بررسـی 
بـه    متاسـفانه  کـه  عرضـه  جنبـه  از  اول  کـرد. 
بـرق  اتـاف  نیروگاه  هـا،  توسـعه  عـدم   دلیـل 
انجـام تعمیـرات  تاخیـر در  توزیـع،  در شـبکه 
تولیـد  کاهـش  و  خشکسـالی  نیروگاهـی، 

اسـت. و...  برق  آبـی  نیروگاه  هـای 
کـه  تقاضـا  افزایـش  علـت  بـه    دوم 
بـه  بخـش  یـک  در  تقاضـا  افزایـش  ایـن 
مصرف کننـدگان خانگـی برمی  گـردد و نشـان 
و  دارد  مصـرف  مدیریـت  برنامه  هـای  نبـود  از 
از سـوی دیگـر در چنـد دهـه گذشـته صنایـع 
توسـعه  یافتـه کـه عمدتـا صنایـع انـرژی   بـری 

بوده  انـد و حتـی به  علـت قیمـت نسـبی پاییـن 
انـرژی در ایـران، بهـره  وری انرژی هـم چندان 

نبـود. توجـه  مـورد 
امـا آنچـه کـه باعـث شـده ناتـرازی عرضـه و 
تقاضـا شـده، بی  توجهـی بـه سـاز و کارهـای 
اقتصـادی اسـت. قیمت هـا نقشـی بـه مراتـب 
فراتـر از نقـش حسـابداری ایفـا و قیمت هـای 
نسـبی، تخصیص منابع را مشـخص می کنند. 
بـر  انـرژی    عمدتـا  صنایـع  مـدت  بلنـد  در 
در  سـرمایه گذاری  حتـی  و  می گیـرد  شـکل 
تکنولوژی  هایـی کـه بهـره   وری مصـرف را ارتقا 
اقتصـادی  توجیـه  شـرایط  ایـن  در  می دهنـد 
را از دسـت می دهنـد. یعنـی قیمت هـا نشـان 
موجـود  تکنولـوژی  همیـن  کـه  می دهنـد 
تکنولـوژی  دارد،  باالیـی  انـرژی  مصـرف  کـه 

اسـت. به  صرفـه 
همیـن  پایـه  بـر  صنایـع  سـاختار  وقتـی 
قیمت هـا بنـا شـد نمی تـوان انتظـار داشـت، 
مصـرف بـرق کاهـش یابـد. دقیقـا بـه   همیـن 
علـت برخـی بـر ایـن باورنـد مصرف بـرق هیچ  

در  نـدارد.  قیمت هـا  بـه  حساسـیتی  گونـه 
حالـی کـه در کوتاه  مـدت بـا افزایـش قیمـت، 
قطعـا نمی تـوان انتظار داشـت مصرف کاهش 
یابـد و در بلندمدت اسـت که قیمـت انرژی در 
انتخـاب تکنولـوژی و حتـی انتخـاب اینکـه به 
کـدام سـرمایه گذاری وارد شـد و یا نشـد، تاثیر 

خواهـد گذاشـت.
از طـرف دیگـر وقتـی قیمـت بـرق پایین  تـر 
از مقـدار تعادلـی بـازار   شـود، عمـا ایـن پیـام 
را بـه بخـش خصوصـی می دهـد کـه سـاخت 
نیـروگاه بـه   صرفـه نیسـت. در نتیجـه نیـروگاه 
نمی شـود  سـاخته  خصوصـی  بخـش  توسـط 
تبدیـل  حاکمیتـی  وظیفـه  بـه  وظیفـه  ایـن  و 
می شـود و عمـا بـه مـرور زمـان بـه نقطـه  ای 
می رسـد کـه بـا کسـری بـرق مواجه می شـود.
و  گرفتـن سـاز  نادیـده  نتیجـه  ایـن همـان 
کار عرضـه و تقاضـا در اقتصـاد و بدیهی   اسـت 
وقتـی قیمـت پایین  تـر از مقـدار تعادلی تعیین 
شـود، تقاضا افزایـش و عرضه کاهـش می  یابد 
و در نتیجـه ناتـرازی رخ می دهـد. در مواجهـه 

زیان ۱۶۰ هزار میلیارد 
تومانی صنعت معدن از کمبود 

انرژی و ناترازی برق

مدیرعامل هلدینگ بورسی اعالم کرد:
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بـا این ناتـرازی، دولت سـراغ بنگاه  هـای بزرگ 
سـرمایه گذاری  هایی  چنیـن  اگـر  و  مـی رود 
سـایر  بـرای  منابـع  طبیعتـا  دهنـد،  انجـام 
 IRR احتمـاال  کـه  سـرمایه گذاری هایی 
در  می دهنـد.  دسـت  از  را  دارنـد  باالتـری 
ایـن میـان، قیمـت بـرق کـم اسـت و اقتصـاِد 

نـدارد. چندانـی  توجیـه  نیـروگاه، 
در  انـرژی  نسـبی  قیمـت    دیگـر  طـرف  از 
ایـران باعـث شـده، تولیدکننـدگان بـه سـمت 
بهینه  سـازی مصـرف سـوخت حرکـت نکننـد. 
بـه   عنـوان مثـال در زنجیره فـوالد بـرای هر تن 
کنسـانتره بین 22 تا 40 کیلووات سـاعت، هر 
تـن گندلـه بیـن 26 تـا 55 کیلـووات سـاعت، 
بـرای هر تن آهن اسـفنجی بیـن 110 تا 130 
کیلـووات سـاعت و هر تـن فـوالد 700 تا 900 
کیلـووات سـاعت بـرق مصـرف می شـود. ایـن 
در حالـی اسـت کـه اسـتاندارد مصـرف بـرق 
بـرای تولیـد هـر تـن فـوالد حـدود 450 کیلـو 
وات سـاعت اسـت. یعنـی در ایران بـرای تولید 
هـر تـن فـوالد دو برابـر اسـتاندارد جهانـی برق 

مصـرف می   شـود. هـر چند که از حـدود چهار 
دهـه قبـل، میـزان مصـرف انـرژی بـه ازای هر 
تـن فـوالد به دلیـل تحقیقـات و تکنولوژی  های 
جدیـد، روند نزولی داشـته و حـدود 50  درصد 

کاهـش یافته اسـت.
البتـه میـزان انرژی مصرفی در شـرکت های 
کـوره  یعنـی  تولیـد  روش  نـوع  بـه  فوالدسـاز 
بسـتگی  الکتریکـی  قـوس  کـوره  یـا  بلنـد 
دارد. روش کوره  بلنـد نسـبت بـه روش قـوس 
الکتریکـی انـرژی بیشـتری مصـرف می کنـد. 
در ایـران اگرچـه آمارها کمی دچـار پراکندگی 
هسـتند امـا ایـن اختاف بـه حـدود 25 درصد 

می  رسـد.
اگـر  انـرژی  پایـدار  تامیـن  فعلـی  مشـکل 
اصلـی  مسـائل  از  یکـی  امـا  نباشـد  چالـش 
از کمبـود  صنعـت فـوالد اسـت. زیـان ناشـی 
حـوزه  در  آن  بـه  وابسـته  عدم  نفـع  و  انـرژی 
معـدن و صنایـع معدنـی بالـغ بـر 160  هـزار 
ایـن صنعـت  میلیـارد تومـان اسـت و فعـاالن 
حـوزه  در  سـرمایه گذاری  جـز  چـاره  ای 

ندارنـد. نیروگاهـی 
نشـان  گذشـته  سـال  دو  خاموشـی  های 
احیـا  بایـد  بـرق  صنعـت  اقتصـاد  می دهـد 
شـود. بنابرایـن بـرای حـل ایـن مسـئله در گام 
نخسـت بایـد سـراغ واقعی  سـازی قیمـت بـرق 
رفـت. بهتریـن سـاز و کار در دسـترس عرضـه 
بـرق در بـورس انـرژی  بـرای مشـترکانی نظیـر 
صنایـع اسـت کـه مصـرف کان دارند و سـاز و 

کار عرضـه و تقاضـا اسـت.
عرضـه  کار  سـازو  بـه  قیمت گـذاری  وقتـی 
و تقاضـا سـپرده می شـود در بلندمـدت عمـا 
صنایـع انرژی  بـری باال با ارزش افـزوده پایین، 
صنایعـی  زمـان  مـرور  بـه  و  می شـوند  حـذف 
شـکل می  گیرنـد کـه عمـا یـا اصـا انرژی  بـر 
نیسـتند یـا در برابـر مصـرف انـرژی   بـا خلـق 
مـی  اقتصـادی  توجیـه  را  تولیـد  زیـاد،  ارزش 
کننـد. در نتیجـه در بلندمدت ترکیـب صنایع، 
خواهـد  مصـرف  الگـوی  از  بهینـه  ای  شـکل 
داشـت و عمـا دیگـر کسـی بـا مصرف بیشـتر 

بیشـتری دریافـت نمی  کنـد. یارانـه  Scانـرژی، 
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 اکتشافات به عنوان پایه و اساس فعالیت های معدنی و یکی از پیش 
های  چالش  با  همواره  آفرین،  ارزش  صنایع  توسعه  اساسی  نیازهای 
بسیاری در کشور نظیر عمق اکتشاف در مقایسه با سایر کشورها، حاکم 
شدن رویکرد سلیقه ای به جای دانش تخصصی و مباحثی از این دست 
مواجه است. تنها تغییر 17 مرتبه ای قانون معادن کشور بین بخش های 
است.  این وضعیت  بر  روشنی  گواه  کنون،  تا  امیرکبیر  زمان  از  مختلف 
صنایع ارزش آفرین کشور به مواد اولیه برای تولید،تامین نیاز بازار داخل 
و سپس ارز آوری نیاز دارند تا به معنای واقعی کلمه از اقتصاد نفتی فاصله 
بگیریم اما گویی سهم آنها به جای دریافت ذخائر خدادادی کشور، َسدی 
از بروکراسی های اداری شدید است. بهروز برنا مشاور مدیرعامل شرکت 
تهیه و تولید مواد معدنی ایران )ایمپاسکو( در مصاحبه ای که از نظرتان 

می گذرد، این موضوع را از ابعاد گوناگون مورد کنکاش قرار داده است. 
مقوله  یک  عنوان  به  جهان  در  معدنی  اکتشافات  گفت:  برنا  بهروز 
دارای ریسک باال شناخته می شود و بنابراین نیاز است دولت ها چهار 
حلقه )شناسایی، پی جویی، اکتشاف عمومی و اکتشاف تفصیلی( را به 
صورت هماهنگ پیش ببرند و یا فرصت را برای فعالیت معدنی بخش های 

خصوصی و دولتی دارای صاحیت فراهم نماید.

تعیین  برای  معدنی  اکتشافات  و  شناسی  زمین  سازمان  تالش 
محدوده های امید بخش

مشاور مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با بیان اینکه 
سازمان زمین شناسی حداقل در 5 الیه اطاعاتی برای تعیین محدوده 

های امیدبخش در کشور فعالیت دارد،اظهار داشت : این الیه ها شامل 
زمین شناسی، ژئوشیمی، ژئوفیزیک هوایی، زمین شناسی اقتصادی و 
دورسنجی هستند و سازمان در تاش است این 5 الیه اطاعاتی را کامل 
از  اتمام رسیده و در بعضی  به  این الیه ها در برخی زون ها  البته  کند. 
مناطق با پرواز ژئوفیزیک هوایی به فواصل 500 تا 250 متری در دستور 

کار قرار دارد. 

اکتشاف/  ای  پایه  اطالعات  تکمیل  در  خصوصی  بخش  ضعف 
گزارش های قبلی با انشای دیگری نگارش شد 

معاون اسبق سازمان زمین شناسایی و اکتشافات معدنی کشور تصریح 
پایان  در  را شامل می شود که  اکتشاف چهار مرحله عنوان شده  کرد: 
اکتشاف تفصیلی ذخیره قطعی و عیار متوسط مشخص شده و منجر به 
گواهی کشف در وزارتخانه می شود. با این حال به دلیل برخی مسایل 
پهنه  واگذاری  بحث  زمین شناسی،  اکتشافی سازمان  بودجه  با  مرتبط 
آیا شرکت های  اما  وزارتخانه مطرح شد.  توسط  به بخش خصوصی،  ها 
کامل  را  ژئوشیمی  و  داده  انجام  را  هوایی  ژئوفیزیک  خصوصی  بخش 
کردند ؟ آیا نقشه های زمین شناسی را تهیه نمودند؟ در واقع بخش های 
با انشای دیگری نگارش کرده زیرا اگر  خصوصی،گزارش های قبلی را 
قرار بود در پهنه ها،اطاعات پایه توسط بخش خصوصی شکل بگیرد باید 
تمام این موارد زیر نظر سازمان زمین شناسی انجام می شد در حالی که 
هیچ یک از اقدامات بخش خصوصی زیر نظر این سازمان انجام نشد تا 

اطاعات پایه در کشور تکمیل شود. 

بخـش معـدن کشـور بـه بخـش معـدن کشـور بـه 

استراتژی مشخص نیاز دارداستراتژی مشخص نیاز دارد

سنگ های پیش پای تولید را برداریم

بهروز برنا مشاور مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران : 
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موفقیت تنها از مسیر دانش تخصصی به ثمر می نشیند 
این صاحب نظر بخش معدن کشور ادامه داد: این در حالی است که 
هر کاری دانش تخصصی خودش را برای موفقیت نیاز دارد، اما متاسفانه 
در بخش معدن، گویی اهلیت و تخصص،جایگاه واقعی خودش را هنوز 
پیدا نکرده و بخش خصوصی در حوزه اکتشاف از ویژگی های تخصصی 
و مسایل فنی بهره نبرده است. در واقع سپردن پهنه ها با هدف اکتشاف 
به بخش خصوصی به معنای تمام شدن کار نیست و باید بررسی شود که 
آیا اطاعات ارائه شده توسط این بخش صحیح است و می تواند مبنای 

تولید و توسعه قرار بگیرد یا خیر ؟ 
وی عنوان کرد : بنابراین شناسایی و پی جویی باید از سوی دولت ها 
تا ریسک اکتشاف گرفته شود و بخش های خصوصی در  صورت گیرد 
محدوده های امید بخش ادامه دهنده راه باشند که این اتفاق به واسطه 
بودجه محدود سازمان زمین شناسی نیافتاده است. حال که این اتفاق 
رخ نداده بهتر است برای هر پهنه ناظری گذاشته شود تا اقدامات بخش 

خصوصی به صورت فنی جلو رفته و مورد قبول باشد. 

بخش معدن کشور به استراتژی نیاز دارد
برنا اضافه کرد: از زمانی که امیرکبیر اولین قانون معادن را نوشت تا 
کنون 17 بار وظایف بخش معدن کشور میان ارگان ها و وزارتخانه های 
مختلف جا به جا شده است، به واقع جایگاه معادن در کشور درست تعبیه 
نشده و این یک ضعف بزرگ و چالش آفرین است که ثمرات آن را روز به روز 

بیشتر مشاهده می کنیم.
وی با بیان اینکه حوزه اکتشاف و معدن کاری نیازمند استراتژی است 

گفت: از این طریق از برخوردهای سلیقه ای و جابجایی وظایف در این 
بخش جلوگیری می شود. 

مشاور مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران تصریح کرد : 
بهتر است زمانی که محدوده معدنی به اشخاص تعلق می گیرد در کنار 
کاداستر، پنجره واحدی شکل بگیرد تا بروکراسی های اداری کاهش یابد 

و افراد درگیر نهادها و سازمان های مختلف نشوند. 

الزام حرکت به عمق در اکتشافات معدنی
وی اظهار داشت : عمق اکتشاف در ایران به ازای هر کیلومتر مربع یک 
تا 2 متر است در حالی که این عدد در دنیا و در کشوری نظیر کانادا، تا 10 
متر هم می رسد. لذا به منظور اکتشافات عمقی نیازمند انجام ژئوفیزیک 
هوایی، ژئوفیزیک زمینی و افزایش سرعت حفاری های اکتشافی هستیم 
و در همین راستا به دستگاه های حفاری پر سرعت و تجهیزات به روز نیاز 

است. 
در  عدد  دو  همین  مقایسه  تنها  که  موضوع  این  دوباره  تاکید  با  وی 
وضعیت  از  گویایی  حدیث  جهان  و  ایران  در  اکتشاف  عمق  خصوص 
مانند  الزم  زیرساخت  است  نیاز   : افزود  باشد،  می  کشور  در  اکتشافات 
بهره گیری از دانش خبرگان، تامین ماشین آالت معدنی، آزمایشگاه های 
تخصصی و... به منظور افزایش عمق اکتشاف و توسعه بخش معدن مورد 

توجه قرار گیرد. 

باید سنگ های پیش پای تولید را برداشت نه اینکه هر روز کوهی 
مرتفع تر با آنها ساخت 

گردد،  باز می  اصفهان  آهن  به ذوب  ایران  معدنی  : سبقه  برنا گفت 
کارخانه ای که خودش بنیان معادن را نهاد، برای تولید محصوالت ارزش 
افزا در بلند مدت با مشکل تامین مواد اولیه روبه رو است و به واقع این 
نه  برداشت  را  تولید  پای  باید سنگ های پیش  نیست،  رویکرد شایسته 

اینکه هر روز کوهی مرتفع تر با آنها ساخت.

عمل  ای  جزیره  از   / باشد  کار  دستور  در  موضوعی  اکتشاف 
کردن ها فاصله گرفته شود 

 معاون اسبق سازمان زمین شناسایی و اکتشافات معدنی کشور اظهار 
داشت : باید شاهد شکل گیری اکتشافات موضوعی با هدف تامین نیاز 
صنایع فعلی یا صنایع مدرن آتی باشیم. با این گونه فعالیت های تخصصی 
و به دور از جزیره ای عمل کردن ها، می توان به آینده فعالیت های معدنی 

کشور امیدوار بود. 
وی در خاتمه بیان کرد: آیا هنوز وقت آن نرسیده است که برای زنجیره 
تولید صنایع ارزش آفرین کشور، راهبرد مشخص تعریف شود و از اقتصاد 
نفتی فاصله بگیریم؟ صنایع ارزش آفرین را هر روز مشاهده می کنیم اما 
برای قرار دادن آنها در مسیر سود آوری به صورت تخصصی تاش نمی 
شود که این موضوع به تعریف سیاست گذاری واقع بینانه و اجرای آن 

نیاز دارد. 
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جاری  سال  اول  ماهه   6 در  بسیاری  عوامل  پی  در  فوالد  صادرات 
دستخوش کاهشی شد که عدم توجه به عوامل اثر گذار می تواند منجر به 

از دست رفتن بازارهای صادراتی شود. 
در 6 ماهه نخست سال جاری، صادرات فوالد میانی کشور، 2 میلیون 
و 937 هزار تن بوده که کاهش 16 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال 

قبل نشان می دهد.
از صادرات فوالد میانی، سهم صادرات بیلت و بلوم در 6 ماهه نخست 
سال 1401، 2 میلیون و 193 هزار تن، و سهم صادرات اسلب، 744 هزار 

تن بوده است.
در 6 ماهه نخست سال جاری، صادرات اسلب کاهش 36 درصدی را 

تجربه کرده است و صادرات بیلت و بلوم نیز 6 درصد کاهش یافته است.
وضعیت صادرات محصوالت فوالدی

کل صادرات محصوالت فوالدی کشور در 6 ماهه نخست سال 1401، 
1 میلیون و 423 هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش 

12 درصدی را نشان می دهد.
مقاطع طویل فوالدی، 1  میان محصوالت فوالدی، سهم صادرات  از 
میلیون و 259 هزار تن بوده و صادرات این مقاطع در 6 ماهه نخست سال 

جاری، 4 درصد کاهش یافته است.
صادرات میلگرد که بیشترین سهم را از میان صادرات کل محصوالت 
فوالدی دارد، در 6 ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 
قبل، 1 درصد کاهش یافته است و به 1 میلیون و 137 هزار تن رسیده است.
صادرات مقاطع تخت فوالدی نیز با کاهش 47 درصدی به 164 هزار 

تن رسیده است.
گفتنی است در 6 ماهه نخست امسال صادرات آهن اسفنجی 312 
هزار تن بوده بوده است که کاهش 54 درصدی را نسبت به مدت مشابه 

سال قبل نشان می دهد.
چرا صادرات کاهشی شد؟

صادرات فوالد نقش مهمی در ارز آوری غیر نفتی دارد و در سال های 
اما  است.  کرده  خود  آن  از  را  بسزایی  سهم  کشور  ارز  تامین  در  اخیر 
متاسفانه در این بین تصمیمات غیر کارشناسی و خلق الساعه توانست 
تاثیر خود را بر صادرات فوالد گذاشته و میزان آن را در 6 ماهه اول سال 
به میزان 15 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش دهد. شاید 
تصمیم بر وضع عوارض صادراتی در فروردین ماه در حالی که قیمت های 
جهانی با جهشی مناسب همراه شده بود توانست مانند سرعت گیر عمل 

کرده و فعالیت های صادراتی را مختل کند. 
از  یکی  صادراتی  بازارهای  در  مستمر  حضور  که  است  حالی  در  این 

شروط اصلی برای موفقیت در تجارت در کنار موضوع کیفیت و قیمت 
است که می تواند بر توان رقابتی تولید کنندگان فوالد اثر گذار باشد و 
بازار را به دست رقیب بسپارد. همانطور که نگاهی به بازار فعلی عراق گواه 

این موضوع است. 
هرچند براساس آمارهای اعام شده عراق اولین مقصد صادرات فوالد 
برای ایرانی ها محسوب می شود اما در بازار عراق عمده سهم صادراتی در 
دست فوالدسازان ترکیه است و همین موضوع می تواند تهدیدی جدی 

برای صادرات فوالد ایران باشد. 
البته مشکل تنها به بحث تصمیم گیری ها ختم نمی شود، بلکه عدم 
تامین زیرساخت های اولیه برای صنعت فوالد در سال های اخیر توانسته 
امروز صنعت فوالد را گرفتار چالش های بسیاری کند که رهایی از آنها 
نیازمند سرمایه گذاری بسیار و صرف زمان است و نمی توان انتظار داشت 
در کوتاه مدت این مشکات حل شود، با وجود آن که فوالدی ها خود در 

بخش های بسیاری وارد عمل شده و سرمایه گذاری را آغاز کرده اند. 
به عنوان مثال یکی از موضوعاتی که می تواند تولید را دستخوش تغییر 
و در ادامه صادرات را هم کاهش دهد، موضوع تامین مواد اولیه است. 
از ذخایر  برای بهره برداری  هرچند در سال های اخیر فوالدی ها خود 
معدنی وارد کار شده و معادنی را در اختیار گرفته اند اما عقب ماندگی 
در اکتشافات کار را سخت کرده است. این موضوع باعث شده تا بحث 
واردات سنگ آهن جدی تر از گذشته شود در حالی که می تواند بر قیمت 

تمام شده تاثیر و توان رقابتی را کاهش دهد. 
گاز  و  برق  یعنی  نیاز  مورد  انرژی  تامین  در  موضوع  این  دیگر  بخش 
و  هستند  برق  کمبود  گرفتار  تابستان  در  ها  فوالدی  شود.  می  خاصه 
در زمستان با کمبود و قطعی گاز مواجه می شوند. این در حالی است 
که تامین این زیرساخت ها در حیطه وظایف فوالدی ها نیست اما با این 
حال احداث نیروگاه های تولید برق و هچنین موضوع سرمایه گذاری در 
توسعه میادین گازی، از راهکارهایی است که این صنعت برای عبور از 

بحران در دستور کار قرار داده است. 
فراموش نکنیم موارد یاد شده اقداماتی در گام کوچک است و عدم 
توجه وزارت خانه های صمت، نیرو و نفت به حل این مشکات می تواند 
صنعت فوالد را در سال های پیش رو در گیر چالشی جدی کند که نه تنها 
سهم صادراتی را کاهش می دهد بلکه می تواند تامین بازار داخلی را هم 

با مشکل همراه کند.
زنگ  باید  را  جاری  سال  نخست  ماهه   6 در  صادرات  کاهش  درواقع 
خطری جدی برای صنعت فوالد دانست که مسئوالن را نسبت به گذشته 

هوشیار تر کرده و حمایت های آن ها از این صنعت را افزایش دهد.

بازار را به دست رقبا نسپاریم
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مهندس شهیدی مدیر عامل وقت و مهندس طراوت از مسئوالن ستاد 
پشتیبانی جنگ ذوب آهن اصفهان تمام وسایل مورد نیازمان را از این 
مجتمع بزرگ صنعتی و بعضی جاهای دیگر تأمین کردیم. باالخره در سال 
68 به یک ستاد عظیم با وسایل خیلی زیاد تبدیل شده بودیم. وظایف و 
کارهای ما در این ستاد تخصصی بود و از این جهت ما به نیروی خیلی 
آهنی  ذوب  تعصب  من  که  جا  ازآن  داشتیم.  احتیاج  تخصصی  و  ماهر 
داشتم، تصمیم گرفتم که مسئولی را برای جذب نیرو در اصفهان انتخاب 
کنم. این فرد که عاقه مند و پرتاش بود نیروهای متخصص را از همه 
جا و از جمله ذوب آهن اصفهان انتخاب می کرد و برای ستاد اعزام می 
کرد. در زمانی، حدود 80 درصد نیروهای کارشناس و متخصص ستاد از 
کارکنان ذوب آهن اصفهان بودند. نیروهایی که از ذوب آهن می گرفتیم 
در مواردی الزم بود که در گرمای 53 تا 55 درجه تابستان در جاهایی 
مانند فاو و در کنار خور عبداله کار کنند. آری این عزیزان بودند که به 
خوبی انجام وظیفه نمودند و به ما و کشورمان آبرو دادند. گردان دریایی 
ما در مرحله تکمیل شدن از هر جهت قوی بود. به طوری که ما 95 الی 
جمله  از  ما  های  قایق  تجهیزات  تمام  و  داشتیم  متری  کانتینر 12   96
موتور آن ها از نوع موتور 400،250 و 100 بود. تجهیزات دریایی کاملی 
نیز داخل کانتینر ها و انواع و اقسام قایق های در دسترس ما قرار داشت. 
ما همچنین غواص و نیروهای الزم برای رزم و فعالیت در آب ها و دریا را 
آموزش می دادیم. اصواًل در کار های دفاعی و جنگی، تخصص و نیروی 
بنابر این الزم بود که رزمندگان گردان ما  انسانی حرف اول را می زند. 
از هر جهت توانمند باشند. به طور مثال آن ها الزم بود هم کار با تفنگ 
باشند  بلد  جوشکاری  هم  بنشینند،  تانک  پشت  بتوانند  هم  بدانند،  را 

 عبدالمحمود یوسفی اهل نجف آباد و از کارکنان قدیمی 
ذوب آهن اصفهان است. سمت وی در ذوب آهن اصفهان 
تکنولوژ کوره بلند بوده و با همین سمت هم بازنشسته شده 
است. این رزمنده قدیمی در دوران دفاع مقدس فرماندهی 
ستاد فوریت های جنگ نوح)ع( را بر عهده داشته است. در 
با ذوب آهن  ارتباط  از خاطرات اش در  او بخشی  با  گفتگو 
اصفهان و نقش آن در هشت سال دفاع مقدس را به شرح 

زیرمرور می کنیم:
اهداف  نوح)ع(،  ستاد  تشکیل  برای  ماموریت   -1
به  اوایل جنگ بود که من برای مدت دو ماه  و وظایف آن: 
جبهه اعزام شدم و در امور فنی و پشتیبانی خدمت کردم. 
بعد از این مرحله و با اوج گیری نبرد میان ایران و عراق بود 
که حضرت امام خمینی)ره( دستور دادند، با توجه به آمدن 
ناوهای آمریکایی در منطقه خلیج فارس و تهدید مرزهای آبی کشورمان 
و وزارت  از طرف تهران  این زمان  تقویت شود. در  نیروی دریایی کشور 
سپاه حکم تشکیل ستاد فوریت های جنگ نوح)ع( به من داده شد. بعد 
از مدتی نیز فرماندهی ستاد مذکور به عهده من گذاشته شد. هدف از 
تشکیل ستاد فوریت های جنگ نوح)ع(، پشتیبانی و حمایت رزمندگان 

اسام در موقعیت های خاص و استراتژیکی مناطق عملیاتی بود.
2- ترکیب نیروها و امکانات ستاد نوح)ع(: این ستاد که با حضور 
عمده نیروهای فنی و متخصص ذوب آهن اصفهان شکل گرفت، در ابتدا 
با کمترین امکانات شروع به کار کرد.جالب است بگویم که ما در ابتدا ی 
کار ستاد هیچ چیز و حتی یک فازمتر هم نداشتیم ولی کم کم با مساعدت 

خاطرات عبدالمحمود یوسفی، همکار ذوب آهنی و فرمانده 
ستاد فوریت های جنگ نوح)ع( در دوران دفاع مقدس

کارهای متخصصان فنی 
ذوب آهن اصفهان در جبهه ها 

خارق العاده بود
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آغاز  بر این اساس نیروهای ستاد نوح)ع( در  و هم مکانیک و...باشند. 
شکل گیری و تا آخرآموزش های الزم را طی کرده و آماده شدند تا نیازهای 

تخصصی جبهه را تأمین کنند.
اقدامات رزمی و طرح های فنی، مهندسی ستاد  از  3- بخشی 
و  کارها  انجام  از  غیر  فوق  رزمی  تخصصی،  ستاد  مجموعه  نوح)ع(: 
پروژه های تخصصی و فنی مختلف که به بعضی از آن ها در ادامه اشاره 
می شود مدتی هم مسئولیت خط اول جبهه در منطقه عملیاتی کوشک 
و طاییه به طول سه کیلومتر را در اختیار داشت. اماکارهای پشتیبانی و 
فنی ستاد نیز به طور عمده شامل ساختن پل ها، اسکله ها، تجهیزات و 
شناورهای دریایی و حفاظت از این تاسیسات و نیروهای نظامی و فنی 
مناطق  در  بیشتر  فوق  تجهیزات  و  تاسیسات  می شد.  آن ها  در  مستقر 
عملیاتی از جمله فاو، حور العظیم، ام القصر، شلمچه، خرمشهر، اروند 
رود، کوشک، پتروشیمی و خور عبداله مستقر بودند. اولین کار تخصصی 
ما ساخت پل های شناور بود، یکی از این پل ها به نام پل 55 بودکه به همراه 
یک اسکله ساخته شد و در خور عبداله و پشت بندر ام القصر رو به روی 
جزیره بوبیان کویت نصب و راه اندازی شد. اسکله معروف خور عبداله 

در عملیات های کربای 2 و 3 برای انهدام سکوهای نفتی 
قرار  از منطقه مورد استفاده  البکر عراق و حفاظت  و  االمیه 
گرفت. خور عبداله نزدیک ترین محل ما به نیروهای عراقی 
بود و دشمن با توپ این اسکله را می زد. بنابر این تجهیزات 
مذکور باید مرتب تعمیر و نگهداری می شدند. خلیج فارس، 
خیلی  جغرافیایی  موقعیت  نظر  از  عبداله  خور  و  رود  اروند 
حساس بودند. در کنار خور عبداله 18 متر لجن قرار داشت. 

در این جا وقتی به پایین می رفتیم، تازه به کمی خشکی می رسیدیم. 
نیروهای متخصص ذوب آهنی ما باید در این لجن ها می رفتند و پایه 
های اسکله را می زدند و نصب پل را ادامه می داد ند. نیروهای ما در جایی 
که با کوچکترین اسلحه زده می شد شب تا صبح باید با وجود پشه های 
زیاد کار می کردند تا بتوانند مونتاژ کاری های الزم را اجرا کنند.در این 
شرایط از یک طرف توپخانه و کاتیوشاهای عراقی در جزیره بوبیان کویت 
مستقر بودند و از آن جا که این محل نزدیکترین نقطه به ما بود نیروهای 
ما در معرض خطر وآتش قرار داشتند. اضافه کنم، همین نمونه پروژه ها 
را در اروند رود، شطعلی، اروند کنار و خرمشهر هم داشتیم. ما یک طرح 
دریایی دیگری به نام طرح دکتر فخری معروف داشتیم. در این طرح یک 
پاسگاه دریایی خیلی عظیم با دوبه هایی پر از آب بود که روز ها به زیر آب 
می رفتند و شب ها باال آمده و آب های داخل آن ها تخلیه می شد. همین 
را بگویم که اگر این پاسگاه از نظر جوشکاری، مونتاژ کاری، برشکاری و 
هر گونه طراحی اشکال داشت می توانست تمام امکانات و فعالیت های 

رزمندگان در محل را از بین ببرد. 
و  پشتیبانی  تجهیزات  گسترش  و  سازی  ایمن  های  طرح   -4
جنگی: یک طرح خیلی مهم دیگری به نام مرصاد داشتیم. 
چنانچه معلوم است بولدوزرها صندلی های شان باال و روی 
سر بولدورز قرار دارد و از این جهت در خطوط جبهه سریعًا با 
اصابت کوچکترین ترکش و یا شلیک تک تیراندازها هدف قرار 
گرفته و رانندگان شان شهید می شدند. همچنین رادیاتورهای 
خوردند  می  ترکش  وقتی  بودند  عمودی  که  ها  ماشین  این 
سوراخ شده و مانع از کار بولدوزرها می شد. بنابراین ما طرحی  24
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غذا 35 ریال از ما می گرفت. در این زمینه من با مهندس 
شهیدی صحبت کردم و او دستور داد که تجهیزات زیادی 
همراه با تعدادی از نیروهای رستوران های ذوب آهن به 
جبهه منتقل و غذای ما را تامین کنند. بدین وسیله با 
تهیه غذا ما از درد سر و هزینه سنگینی که به دوش ستاد 
بود راحت شدیم. و این ها همه از همت عالی رزمندگان، 

مدیریت و کارکنان فداکار ذوب آهن اصفهان در دوران دفاع مقدس بود 
که من در این جا از همه آن ها تشکر کرده، سامتی و عاقبت به خیری 
شان را از خداوند متعال درخواست می کنم. از مسئوالن ذوب آهن هم 
می خواهم که از ما قدیمی های ذوب آهن و رزمندگان دوران دفاع مقدس 
دفاع  هفته  صبحگاه  های  مراسم  در  حضور  و  کارخانه  در  حضور  برای 

مقدس و امثالهم دعوت کنند.
6- یادی از همرزمان شهید: در پایان خاطراتم به یک خاطره ای هم 
از یک رزمنده به نام متوسل الحق اشاره می کنم. وی در منطقه عملیاتی 
بود که به وی خبر داده شد که فرزند سوم اش به دنیا آمده است. در این 
حال همه نیروهای حاضر فکر می کردند او برای دیدن فرزندش مرخصی 
گرفته و به شهر خود می رود، در حالی که او این کار را نکرد و در جبهه 
ماند و پس از مدتی بدون این که فرزند نوزادش را ببیند به شهادت رسید. 
و جنگ  انقاب اسامی  تمامی شهدا ی  یاد  پایان کام الزم است،  در 
تحمیلی و یاد شهدای ستاد نوح )ع( و از جمله یاد شهید مهران داداشیان 
او را دیده  اهل تهران که پدرش، شب شهادت اش خواب شهید شدن 

بود،گرامی داشته و به روح بلند همه آن ها سام و درود بفرستیم.

را آماده کردیم و با همکاری متخصصان ذوب آهن یک دستگاه بولدوزر را 
کامًا شکافته و باز کردیم و صندلی راننده آن را مثل تانک به داخل خود 
بلدوزر بردیم ، رادیاتور آن را هم که عمودی بود به صورت افقی گذاشتیم و 
با نصب یک دستگاه فن، خنک اش کردیم که مشکل خنک شدن نداشته 
خط  بولدوزرهای  بقیه  ما  و  داد  مثبت  جواب  طرح  این  زودی  به  باشد. 
مقدم را به این صورت درآوردیم و بنابر این تمامی رانندگان و بولدوزرها را 
تا حد باالیی مجهز و ایمن کردیم. استفاده و تجهیز 5 فروند قایق مجهز 
به موشک کنترل از راه دور، طرح شلیک تانک در دریا به همت رزمندگان 
گردان دریایی کوثر و برادران ذوب آهنی در تیپ الحدید، مونتاژ و به پرواز 
درآوردن سه فروند هواپیمای بدون سرنشین برای عملیات های انتحاری 
دریایی  چراغ  ساخت  سلیمی،  شهید  پل  ساخت  دریا،  و  خشکی  در 
)بویه(، طرح تهیه بتن از خاک و پروژه های فنی، تخصصی بسیاردیگر 
از جمله کارهای موفق ستاد ) نوح ( است که شرح کامل آن از حوصله 
این خاطرات خارج است. در پایان استفاده از تجهیزاتی مانند پل ها و 

اسکله ها نیز این امکانات جمع آوری و یا جابجا می شدند.
تامین غذا: در طی فعالیت ما در جبهه ها  و  5- تعمیر تجهیزات 
تعدادی از نیروهای ذوب آهنی از مهندسی تولید و توزیع برق ذوب آهن 
نیز اعزام می شدند و آنجا وسایل و تجهزاتی را که می توانستند تعمیر می 
کردند و یا برای تعمیر به بهترین وجه و زمان به کارخانه منتقل می کردند. 
در مورد تامین غذای نیروها نیز بگویم که ما در منطقه با آن تعداد نیرو، 
آشپزخانه نداشتیم و مواد غذایی را برای پخت به یک رزمنده پدر شهید به 
نام آقای موسوی از اهالی خرمشهر تحویل داده بودیم. او برای هر پرس 
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1- پایش و سامان دهی کلیه محدوده ها ی 
معدنی

در این طرح نسبت به پایش، سامان دهی 
و برنامه ریزی محدوده و معدن کشور و دسته 
تولید  راستای  در  آن  اجرای  و  آن ها  بندی 
مواد معدنی و تکمیل زنجیره تولید به صورت 
مواد  ذخیره  میزان  تراز  همراه  به  الیه بندی 
معدنی و تولیدات آن، با هدف صیانت از مواد 
تجارت،  سامانه  در  تولید  آمار  )ثبت  معدنی 
ثبت فاکتور های تولید ماده معدنی و باطله در 
سامانه تجارت، تطبیق طرح های بهره برداری 
مواد  حمل  پایش  و  رصد  اجرایی،  عملیات  با 
معدنی از مبدا تا مقصد، تعیین حجم برداشت 
مواد معدنی با عملیات نقشه برداری و پهپادی، 
پایش ایمنی در معادن( برنامه ریزی و در دست 
و  محدوده ها  پایش  این  در  می باشد.  اقدام 
غیرفّعال  و  فّعال  مالکیت،  به لحاظ  معادن 
تکمیل  برنامه ریزی جهت  پروانه  اعتبار  بودن، 
زنجیره ارزش افزوده از طریق سامانه کاداستر 

اقدامات دولت سیزدهم اقدامات دولت سیزدهم 
در بخش معدن در بخش معدن 

صورت گرفته است.
حقوق  هوشمند  ابالغ  و  محاسبه   -2

دولتی
صورت  به  دولتی  حقوق  اباغ  و  محاسبه 
در  و  کشور  در  بار  اولین  برای  الکترونیکی 
کلیه  به  دولتی  حقوق  سامان دهی  راستای 
نمودن  مشخص  است،  گردیده  اباغ  معادن 
میزان معوقات و احصاء میزان استخراج اسمی 
معادن از جمله موارد احصا شده در این روش 

شامل موارد زیر است:
الف- اصاح روش محاسبه و دریافت حقوق 
اباغ  و  محاسبه  نمودن  الکترونیکی  و  دولتی 
سال  برای  مشخص  تقویم  طی  دولتی  حقوق 

1402
ب- تهیه گزارش های مدیریتی از سیستم

بانکی  نامه های  ضمانت  رسانی  روز  به  ج- 
جهت تضمین پرداخت حقوق دولتی.

3- اجرای طرح صیانت از مواد معدنی
معدنی  مواد  از  صیانت  راستای  در 

درصد  با  و  است  شده  انجام  الزم  برنامه ریزی 
اجرا  حال  در  مناسب  فیزیکی  پیشرفت 

می باشد.
جامع  سامانه  در  تولید  آمار  ثبت  الف- 

تجارت
ماده  مکان  و  کمیت  کیفیت،  تعیین  ب- 
کاربرد  و  استفاده  اهداف  و  باطله  و  معدنی 
عملیات  با  بهره برداری  طرح های  تطبیق  آن، 
معدنی،  مواد  برداشت  حجم  تعیین  اجرایی، 
روش  با  معادن  در  ایمنی  مقیاس  تعیین 
شروع  استان  سه  در  که  پهپادی  نقشه برداری 

و در سه استان دیگر برنامه ریزی شده است.
ج- رصد و پایش حمل مواد معدنی از مبدا 
تا مقصد که برنامه ریزی الزم انجام و در مرحله 

آزمایش به صورت پایلوت می باشد.
4- تامین ماشین آالت سنگین معدنی از 

داخل و خارج از کشور
نیاز  مورد  آالت  ماشین  احصاء  و  بررسی 
و  واردات  محل  از  موضوع  که  معدن  حوزه  در 

بـا پیشـرفت و جهـش در بخـش معدن و صنایع معدنی تمام حلقه های پایین دسـت آن عمیقا متاثر خواهند شـد. متاسـفانه 
در گذشـته بـا سیاسـت گذاری هـا و تصمیمـات اشـتباه فـراوان، ایـن بخش از اقتصـاد روز بـه روز ضعیف تر و منفعل تـر از قبل 

گردیـد تـا جایـی کـه 5۰ درصـد ظرفیـت بالفعـل ذخایـر زیرزمینـی کشـور بـه حالـت بالقـوه بازگشـت و بسـیاری از معادن 
تعطیـل تـا بـه حالـت نیمه تعطیـل درآمدند. رسـالت حاکمیت و بـه نمایندگی از آن، دولـت و به طور خـاص وزارت صمت 

در احیـای ایـن بخـش از اقتصـاد کشـور در دولـت سـیزدهم بـا ریـل گـذاری و برنامـه ریـزی صحیـح در ایـن بخـش به 
اهـداف عالیـه و جایـگاه اصلـی و آرمانـی این حـوزه مهم اقتصادی کشـور خواهیم رسـید. هر چنـد معاونت جدید 

امـور معـادن و فرآوری مواد در 11 ماه نخسـت دولت سـیزدهم در حال ایجاد زیرسـاخت ها بـرای جبران مافات 
و تغییـر ریـل از مسـیری 3۰ سـاله با هـدف ایجاد جهش و تحـول در این بخش مهم اقتصادی بوده اسـت، اما 

از مولفـه ی زمـان در مدیریـت منابـع و رشـد آن ها غافل نبوده اسـت و اقداماتی در جهت اقدامات درسـت 
قبلـی و تصحیـح فرآیند هـا و اقدامـات منجر به وضع نامناسـب ابتدایـی این دولت انجام داده اسـت که 

در ذیـل بـه مهمترین آن ها خواهیـم پرداخت؛
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انجام  حال  در  داخل  تولیدات  خرید  تضمین 
می باشد.

واردات  جهت  بخشنامه  صدور  الف- 
ماشین آالت با عمر 0 تا 10 سال که با تسهیل و 
تسریع آن برای کلیه واحد های معدنی و حذف 
امضای طایی این فرآیند که در طول هفت ماه 
بیش از 900 فقره مجوز تاکنون صادر گردیده 
و سرعت صدور مجوز نسبت به زمان مشابه سه 
برابر شده است که گواه آن پایین آمدن قیمت 
در  معدنی  آالت  ماشین  اجاره  هزینه  و  خرید 

یک ماه اخیر می باشد.
داخل  ساخت  آالت  ماشین  تامین  ب- 
بیمه  صندوق  محل  از  خرید  تضمین  با 
سرمایه گذاری معدن از اعتبارات وزارت صمت 

و فروش به مصرف کنندگان با تسهیات
5- احیاء و فعال سازی معادن غیرفعال

معادن  فعال سازی  و  احیا  راستای  در 
ذیر  شرح  به  شده  انجام  اقدامات  غیرفعال 

می باشد:
الف- احصاء و عارضه یابی علت غیر فعال 
شدن و پیگیری جهت فعال سازی که از نیمه 

دوم سال 1400 تاکنون بیش از 400 مورد که 
تعداد 195 فقره در سال جاری فعال گردیده 

است.
ب- احصاء 12200 فقره محدوده و معادن 
در الیه مزایده که در اختیار وزارت صمت قرار 
دارد، که تعداد 5349 فقره در مزایده عمومی 
در سال 1401 قرار گرفته و الباقی طی برنامه 
ریزی انجام شده طی دو نوبت در انتهای سال 
1401 و ابتدای سال 1402 جهت واگذاری به 
صورت مزایده عمومی با اطاع رسانی عمومی 

اقدام می گردد.
گذاری  سرمایه  بسته   37 تعداد  تهیه  ج- 
با  معدنی  محدوده  چندین  شامل  که  معدن 
واحد  ایجاد  راستای  در  معدنی  ماده  نوع  یک 
بسته   10 تعداد  که  منطقه  همان  در  فرآوری 
استان  در  مورد  اولین  که  گردیده  آماده  آن، 
زنجان با اطاع رسانی عمومی در آبان ماه اجرا 

می گردد.
و  معدنی  منابع  ترازنامه  تهیه   -6

یکپارچه سازی داده ها
صحیح  گذاری  سیاست  و  ریزی  برنامه 

اطاعات  جامعیت  مستلزم  معدن  اقتصاد 
بار  اولین  برای  راستا  این  در  است.  داده ها  و 
میزان ذخیره به تفکیک ماده معدنی احصاء و 

آماده گردیده است.
هوشمند  و  تسریع  سازی،  شفاف   -۷

نمودن خدمات معدنی به متقاضیان
معدنی  فرآیند های  نمودن  الکترونیکی 
و  تسهیل  راستای  در  سامانه  بستر  در 
جهت  در  نیز  و  متقاضیان  به  خدمات  تسریع 
سامانه  بستر  در  اطاعات  شفاف سازی 
با احصاء کلیه فرآیند های حوزه  اقدامات الزم 
انجام و اغلب خدمات به متقاضیان به صورت 
حال  در  مرور  به  و  می شود  انجام  الکترونیکی 

تکمیل می باشد.
ساماندهی  و  تجمیع  پایش،   -۸

بخشنامه های متعدد و گا هی متضاد
کلیه دستورالعمل، بخشنامه ها و اباغ های 
ضمن  اخیر،  سال  ده  در  معادن  امور  معاونت 
جمع بندی و حذف موارد تداخلی، همپوشانی 
جامع  بخشنامه های  بصورت  مغایرت ها  و 
جاری  سال  تیرماه  در  و  تهیه  فایل،  یک  طی 
جهت بهره برداری اداره کل صمت استان ها و 

متقاضیان اباغ گردید.
با  ۹- آغاز فعالیت معادن فرا سرزمینی 

اولویت همسایگان و منطقه
از  برداری  بهره  جهت  در  مذاکرات  شروع 
معادن کشور های همسایه از جمله افغانستان 
آهن  از معادن سنگ  برداری  بهره  راستای  در 
اولیه  مواد  تامین  راستای  در  خواف  منطقه 

زنجیره فوالد
1۰- تغییر ریل در شناسایی و پی جویی 

ذخایر معدنی
»طرح ایجاد پایگاه داده های علوم زمین با 
همکاری سازمان زمین شناسی« است که در 
پهنه ها،  اکثر  مطالعه  اجرای  در  حاضر  حال 
حداکثر  و  موجود  داده های  اساس  بر  ابتدا 
و  انجام  شناسایی  مرحله  دورسنجی  بررسی 
داده های  جدیدی،  داده  هرگونه  تهیه  بدون 
قبلی تلفیق و محدوده های امیدبخش تعیین 
به  توجه  با  می شوند، صورت گرفته است؛ که 

اهمیت پروژه های پی جویی و اکتشاف:
الف( اجرای طرح پهنه بندی محدوده های 
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انجام  هدف  با   1392 سال  از  که  اکتشافی 
جویی  پی  و  شناسایی  فاز  اکتشافی  عملیات 
با  معادن  قانون  اجرایی  نامه  آیین   32 ماده  و 
همین  در  و  انجام  مربوطه  دستورالعمل  اباغ 
عاملین  به  اکتشافی  پهنه   325 حدود  راستا 
واگذار  مالی  و  فنی  صاحیت  دارای  منتخب 
گردید که ماحصل آن معرفی 1434 محدوده 
سیر  صورت  در  که  است  معدنی  امیدبخش 
مراحل استعام ماده 24 قانون معادن و صدور 
پروانه اکتشاف وارد فاز اکتشاف مراحل 3 و 4 

خواهند شد.
ب( طرح تحول زمین شناسی و اکتشافات 
ذخایر معدنی کشور که در راستای تفاهمنامه 
وزارت  معدنی  معاونت  مابین  فی  جانبه  سه 
با  ایمیدرو  و  شناسی  زمین  سازمان  متبوع، 
اقتصادی   1:50000 نقشه های  تهیه  هدف 
هدف گذاری و در استان های خراسان جنوبی 
ذکر  به  الزم  است.  شده  اجرایی  کردستان  و 
است تا کنون طبق برنامه پروژه 60 ورقه نقشه 
و  است  شده  تهیه  جنوبی  خراسان  استان  در 
برنامه تهیه 75 نقشه دیگر در استان کردستان 

در دست اقدام است.
واگذاری محدوده  اهلیت  بازنگری   -11

معادن
افراد حقیقی و حقوقی جهت  ورود  اهلیت 
سرمایه گذاری در معادن بازنگری و به صورت 
بخشنامه صاحیت فنی و مالی جدید مطابق 
کل  ادارات  به  و  اصاح  بار  اولین  برای  قانون 

استان ها اباغ و اجرا گردیده است.
12- مردمی سازی اقتصاد معدن

سازی  مردمی  دیگر  اولویت های  از  یکی 
از  محرومیت زدایی  و  معدن  بخش  اقتصاد 
توسعه  ظرفیت  از  استفاده  با  محروم  مناطق 
معدن در این مناطق است که از طریق انتقال 
سهام معادن بزرگ به مردم و افراد بومی برای 
اجتماعی در حال  ارتقاء شاخص های عدالت 
محدوده  مرحله  اولین  در  است.  پیگیری 
میلیون   580 بر  بالغ  که  جانجا  اکتشافی 
 50 در  و  داشته  شده  کشف  مس  ذخیرة  تن 
کیومتری جنوب شرق نهبندان و در شهرستان 
قرار  بلوچستان  و  سیستان  استان  نیمروز 
در  است.  شده  واگذار  مزایده  طریق  از  دارد، 

این مزایده پیمانکار متعهد شد که 40 درصد 
شود  واگذار  منطقه  مردم  به  معدن  سهام  از 
فروردین 1401  از  پروژه  این  اجرایی  عملیات 
آغاز شده است و نیز بسته های سرمایه گذاری 

در همین راستا اقدام می گردد.
13- پروژه طراحی الگوریتم های نظارت 
بر زنجیره فوالد، مس، آلومینیوم، سیمان و 

سرب و روی
محصوالت  زنجیره  بر  نظارت  محور های  در 
ذیل  مشروحه  موارد  معدنی  صنایع  و  معدن 

تحت نظارت می باشد:
1- تخلفات خرید خارج از بورس

2- تخلفات فروش خارج از بورس
3- عدم رعایت کف عرضه هفتگی در بورس
4- عدم ثبت فاکتور در سامانه جامع تجارت

5- خرید مواد اولیه از بورس انجام شده، ولی 
محصول معادل در بورس عرضه نشده است.

6- تدوین شیوه نامه عرضه تلفیقی ورق های 
فوالدی و برای جبران کسری از طریق واردات

7- پیگیری جهت افزایش عرضه محصوالت 
در بورس کاال و نظارت بر خرید و فروش آن ها
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کار در معادن، یکی از سـخت ترین مشـاغل در سراسـر جهان به شـمار 
مـی رود. خطـرات مربـوط بـه ایـن صنعـت بی شـمار بـوده و فعـاالن ایـن 
حـوزه همـواره در تاش بـرای کاهش ریسـک های مربوط بـه آن بوده اند. 
از ایـن رو، در سـال های اخیـر با پیشـرفت تکنولـوژی، ابـزارآالت مختلفی 

بـرای جلوگیـری از بـروز وقایـع ناگوار در معادن، تولید شـده اسـت.
در خصـوص وضعیـت ایمنی معـادن در ایران و راهکارهـای الزم در این 
زمینـه، مصاحبه ای با حسـن حسـینقلی، رییـس اتحادیـه صادرکنندگان 
آن  بـه  ادامـه  در  کـه  شـده  انجـام  ایـران  روی  و  سـرب  فرآورده هـای 

می پردازیـم.
وضعیـت معـادن ایـران در حـال حاضر به چـه صورت اسـت و چه 

اقداماتـی بایـد برای بهبود شـرایط انجام شـود؟
معـادن را بـه دو قسـمت می تـوان تقسـیم کـرد: معـادن روبـاز و معادن 
زیرزمینـی. معادنـی که در سـرزمین ما وجـود دارد نیز جـزو همین معادن 
اسـت. در معـادن روبـاز، چیـزی کـه بـه عنـوان ایمنی بایـد رعایت شـود، 
پله هـای معـدن اسـت. بـا توجـه بـه اسـتقامت سـنگ، بایـد ببینیـم کـه 
پله هـا را هـم از نظـر ارتفـاع و هـم از نظـر پهنـا چنـد متـری بایـد در نظـر 

بگیریم.
زمانـی کـه یـک مـاده معدنـی زیـر زمیـن اسـت و هنگامـی کـه پاییـن 
می رویـم، لبه هـای معدن شـروع بـه ریزش می کنـد و در نتیجـه نمی توان 
فقـط آن مـاده را اسـتخراج کـرد. باید به عنـوان مثال، از دور آن بشـکه ای 
کـه می خواهیـم خـارج کنیـم هـم 10 متـر عقب تـر برویـم و سـپس بـه 
سـمت پاییـن حرکـت کنیـم. بعـد از اینکـه آن مـاده معدنـی را اسـتخراج 
کردیـم، دوبـاره مجبوریم کـه 10-15 متر عقب تر برویم تـا بتوانیم مجددا 
مـاده معدنـی را اسـتخراج کنیـم و سـپس تـا اینکه بـه انتهای آن برسـیم. 

همـه معـادن بزرگـی کـه در سراسـر جهـان وجـود دارد، همـه بـه ایـن 
صـورت ایجـاد شـده اند. اگر ایـن کار را انجـام ندهند، لبه ها دچـار ریزش 
می شـود و افـرادی کـه پاییـن در حـال کار هسـتند، صدمـه می بیننـد. در 
معـادن روبـاز، بایـد پهنـا و بلنـدی پله هـا را بـه صورتـی در نظـر بگیرند که 

نکند.  ریـزش 
معـادن زیرزمینـی نیـز بـه دو مـدل تقسـیم می شـوند. معادنی کـه گاز 
متـان دارنـد، مثل معادن زغال سـنگ یا معادن غیرطبیعـی. البته معادن 
غیرطبیعـی گاز متـان بسـیار کمـی دارنـد. زمانـی کـه قصد داریـم چنین 
معادنی به صورت زیرزمینی کار شـود، وسـایل ایمنـی متفاوتی نیاز دارد. 
در حـال حاضـر ابـزار ایمنی ای وجـود دارد که مقـدار گاز متـان و گازهای 
موجـود در ایـن معـادن را می سـنجد و اعـام می کنـد کـه از حـد طبیعی 

باالتـر رفته اسـت یـا خیر.
در ایـن حالـت، یـا فن هـا را روشـن می کننـد یـا به طـور کلی، معـدن را 
تخلیـه می کننـد. در غیر این صورت، ممکن اسـت با یـک جرقه کوچک، 

معـدن منفجر شـود و آسـیب های زیـادی را بر جـای بگذارد.
ایـن معـادن زغـال سـنگ در دنیـا، باالتریـن کشـته ها را دارنـد؛ زیـرا 
معـادن زغـال سـنگ معمـوال زیرزمینـی هسـتند و در عمق هـای بسـیار 

می کننـد. کار  پاییـن 
در چنیـن معادنـی، سـعی می شـود کـه از تهویه هـای قـوی اسـتفاده 
کننـد. در ایـن معـادن، دو چاه حفاری می شـود؛ با اسـتفاده از یک چاه، 
هـوا را بـه داخـل منتقـل می کننـد و از چـاه دیگـر، هـوا خارج می شـود تا 
بتواننـد هـوای سـالم بـه کارگری کـه در معـدن کار می کند، برسـانند و در 

عیـن حـال، از انفجار جلوگیـری کنند.
پـس دو خطـر عمـده در معـادن وجـود دارد: یکـی ریـزش در معـادن و 

معدن کاران برای ایمنی
بایـد از ابـزارآالت جدیـد استفاده کنند

طرح پهنه های معدنی یک فاجعه بود!
◄ نویسنده: مهسا نجاتی
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دیگـری خطـر انفجـار در معادنـی که گاز متـان دارند. برای ایـن خطرات، 
وسـایل و ابـزارآالت زیـادی در جهـان وجـود دارد کـه توسـط آن، چنیـن 

خطراتـی کنتـرل شـود و وضعیـت معدن را بسـنجند.
از ایـن رو، معـدن داران باید حتما وسـیله سـنجش گازهـا را تهیه کنند. 
در گذشـته، در معـادن زغـال  سـنگ، پرنـده کوچکـی را پاییـن می بردند و 
فـردی مـدام ایـن پرنـده را زیر نظـر می گرفت تـا ببیند چه زمانـی بی حال 
می شـود. از ایـن طریـق، آن فـرد متوجـه می شـد کـه گاز در معـدن زیـاد 
شـده و سـایر همـکاران را باخبـر می کرد تا معـدن را تخلیه کننـد تا زمانی 

کـه گازهـا تخلیه شـود و مجددا بتواننـد به معـدن بازگردند.
پـس از آن، چراغ هایـی تولیـد شـد کـه مشـابه فانـوس بـود. ایـن چراغ 
شـعله ای داشـت و فـردی هـم مـدام آن را زیرنظـر می گرفـت. بـه محـض 
اینکـه آن فـرد مشـاهده می کـرد ایـن شـعله در حـال زیـاد شـدن اسـت، 

متوجـه می شـد گاز متـان در معـدن در حـال افزایـش اسـت. 
بـروز  و همچنیـن  معـدن  کار  توقـف  از  بـرای جلوگیـری  آن،  از  پـس 
اتفاقـات ناگـوار، فن هایـی قوی داخـل معدن قـرار دادند تا هوایـی که در 

آنجـا وجـود دارد، توسـط آن تخلیـه شـود.
در ایـران، از آنجـا کـه معـادن زغـال سـنگ، مـواد اولیـه کارخانه هـای 
فـوالد را تامیـن می کنـد و همچنیـن از آنجـا کـه می خواهند قیمـت فوالد 
ارزان تمـام شـود، قیمت سـنگ آهن را پاییـن نگه داشـته اند و این معادن 
زغال سـنگ امکان اینکه بتوانند وسـایل و تجهیزات پیشـرفته تهیه کنند 
را ندارنـد. از ایـن رو، ممکـن اسـت در معـادن زغـال سـنگ ایران، بیشـتر 

شـاهد اتفاقات ناگوار باشـیم.
بازرسـی هایی کـه از سـمت وزارت کار و وزارت صمت می شـود، بسـیار 

الزم و مفیـد اسـت، امـا گاهی نیـز در ایـن زمینه کوتاهی می شـود. 
نظـر شـما در مـورد پهنه هـای معدنـی کـه قـرار بـوده بـه بخـش 

چیسـت؟ شـود  واگـذار  خصوصـی 
پهنه هـای دولتـی یـک فاجعه بود. برخی قصد داشـتند ایـن پهنه های 
معدنـی را تصاحـب کننـد. طـرح واگـذاری پهنه هـای معدنـی، یک طرح 
شکسـت خـورده اسـت و نتایـج آن نیـز معلـوم نیسـت و آن را به مـردم هم 

نمی کنند. اعـام 
اکنـون گزارشـی در وزارتخانـه در مـورد نتایـج و عملکـرد ایـن طـرح و 
تعـداد پهنه هایـی کـه بـه محـدوده معدنـی تبدیـل شـده اسـت، وجـود 
نـدارد. زمانـی کـه محـدوده ای را واگـذار می کننـد، کـه بیشـتر هـم بـه 
افـراد دولتـی داده شـد، ایـن افـراد بایـد هزینه کننـد و به دنبال اکتشـاف 
معـادن باشـند. امـا ایـن کار انجام نشـد و قصد داشـتند تنها ایـن پهنه ها 

را تصاحـب کننـد تـا فـرد دیگـری نتوانـد روی آنهـا کار کنـد.
ماننـد کاری کـه در حـال حاضـر، انـرژی اتمـی انجـام می دهـد و 16 
درصـد از سـرزمین ایـران را بلوکـه کـرده اسـت و اجـازه نمی دهـد کسـی 
در آن کار کنـد. کل معـادن ایـران کـه در حـال حاضـر کار می کنـد، کمتر 
از 1 درصـد سـرزمین اسـت. 7 درصـد گواهی اکتشـاف دارد کـه 3 درصد 
پروانـه بهره بـرداری دارد و از ایـن 3 درصد، تنهـا روی 1 درصد معدن کاری 

می دهند.  انجـام 
امـا انـرژی اتمـی در حـال حاضـر، 16 درصـد از سـرزمین را گرفتـه 
و اجـازه نمی دهـد کسـی روی آن کار کنـد. ایـن هـم مسـاله ای ماننـد 
موضـوع پهنه هـا اسـت. اکنـون وزارتخانـه در پـی این اسـت کـه پهنه ها را 

آزاد کنـد تـا مـردم بتواننـد روی آن کار کننـد.
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چالش های صنعت فوالد در ایران در فصول 
مساله  به  چیز  هر  از  بیش  سال،  گرم  و  سرد 
تامین انرژی مورد نیاز این صنعت بازمی گردد. 
در شرایطی که بخش اعظم تولید فوالد کشور 
است،  مستقیم  احیای  تکنولوژی  طریق  از 
سرد  ماه های  آستانه  در  را  گاز  کمبود  مساله 
سال می توان بزرگترین چالشی دانست که این 
صنعت تا پایان سال با آن مواجه خواهد بود، با 
این وجود مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان 
فوالد بر این باور است که عاوه بر این مساله، 
حتی  که  جهانی  قیمت های  نزولی  روند 
به  باید  هم  کند  متوقف  را  صادرات  می تواند 
که  گرفت  نظر  در  چالش هایی  از  یکی  عنوان 
آن  با  سال  پایان  تا  صنعت  این  است  ممکن 

روبرو شود. 
فوالد  انجمن  اجرایی  مدیر  یعقوبی  وحید 
در  فوالد  صنعت  چالش های  اینکه  بیان  با 
فصول سرد سال عمدتا به گاز و تامین انرژی 
شده  بولد  اخیر  سال های  در  که  برمی گردد 
است، عنوان کرد: فکر می کنم این مساله در 
چند سال آینده هم ادامه داشته باشد. صنعت 
پیدا  توسعه  و  گرفت  شکل  که  زمانی  ما  فوالد 
بوده  احیای مستقیم  تکنولوژی  با  کرد عمدتا 
تولید  درصد   75 می دانید  که  همانطور  است 
این  که  است  بلند  کوره  با روش  دنیا  در  فوالد 

که می تواند  دارد  مثال صنعت سیمان  عنوان 
واقع  در  کند،  استفاده  مازوت  از  گاز  جای  به 
صنعت فوالد سوخت جایگزین برای گاز ندارد و 
گاز در فرآیند احیاء مستقیم نقش تعیین کننده 
اینصورت  غیر  در  و  شود  تامین  باید  که  دارد 

واحدها ناچار به توقف تولید خواهند شد. 
اتفاقی  این  البته  اینکه  به  اشاره  با  یعقوبی 
آن  شاهد  هم  گذشته  سال های  در  که  است 
بوده ایم که در سه ماهه سرد سال محدودیت 
و  داشتیم  فوالدی  واحدهای  برای  گاز  تامین 
انرژی مورد نیاز برای واحدهای فوالدی تامین 
نشد و بالطبع افت تولید فوالد در کشور را شاهد 
بودیم، توضیح داد: ما در شرایطی کمبود گاز 
تامین  احیا  فرآیند  در  نیاز  مورد  گاز  و  داریم 
حدی  به  کمبود  این  همزمان  که  نمی شود 
در کشور زیاد است که اگر عاوه بر قطع گاز 
صنایع فوالد، گاز صنایع نیروگاهی هم تامین 
نشود، تامین برق هم با مشکل مواجه می شود. 
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی، صنایع 
در فصول سرد هم از جانب گاز به شدت و هم 
با  کمتری  محدودیت  درجه  با  برق  جانب  از 
چاره  آن  برای  باید  که  هستند  مواجه  مشکل 

اندیشی شود. 
به  اینکه  بیان  با  انجمن فوالد  مدیر اجرایی 
دلیل استفاده از تکنولوژی کوره بلند در صنعت 

مساله در ایران کاما برعکس است و حدود 70 
درصد از تولید فوالد در کشور ما از طریق روش 

احیای مستقیم انجام می گیرد. 
وی افزود: دلیل این موضوع به این مساله 
ایران  در  فوالد  صنعت  وقتی  که  برمی گردد 
و  آهن  سنگ  بر  متکی  می کرد،  پیدا  توسعه 
نسبی  مزیت های  این  و  است  بوده  گاز  وجود 
فوالد ایران بوده که طبیعتا به سمت استفاده 
از گاز رفته اند که در کنار سنگ آهن، احیای 

مستقیم را شکل داده است. 
مدیر اجرایی انجمن فوالد با اشاره به اینکه 
ما تکنولوژی کوره بلند را در ذوب آهن اصفهان 
و فوالد زرند ایرانیان از زیرمجموعه های میدکور 
داریم که به تازگی تکمیل شده است، توضیح 
داد: تکنولوژی کوره بلند بر مبنای گاز نیست 
تولید می کنند.  فوالد  زغال سنگ  مبنای  بر  و 
قسمت عمده تولید فوالد کشور بر مبنای گاز 
است که گاز هم به دالیل مختلف از جمله عدم 
عدم  گازی،  میادین  در  الزم  سرمایه گذاری 
برداشت  عدم  و  نفتی  میادین  در  گاز  تزریق 
گاز با سرمایه گذاری های داخلی یا خارجی با 

کمبود مواجه شده است.
اساسی  معضلی  این  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
داد:  ادامه  است،  کشور  فوالد  صنعت  برای 
به  و  صنایع  سایر  با  تفاوت هایی  فوالد  صنعت 

یعقوبی: کمبود گاز معضلی یعقوبی: کمبود گاز معضلی 
اساسی برای صنعت فوالد استاساسی برای صنعت فوالد است
برای تامین انرژی صنایع فوالدی برای تامین انرژی صنایع فوالدی 

چاره اندیشی شودچاره اندیشی شود

در گفت وگو با ماهنامه فوالد مطرح شد؛
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فوالد اروپا اگرچه نیاز آنها به گاز کمتر است اما 
حتی بخشی از فرآیند را که به گاز نیاز داشته به 
زغال سنگ و کک تغییر داده اند؛ در ایران هم 
باید در چنین شرایطی روش های جایگزین را 
به کار بگیریم که نیاز به برگزاری نشست های 
کارشناسی دارد و از جمله این روش ها می توان 
حرارتی  زغال سنگ های  از  انرژی  تولید  به 
اشاره کرد که باید بررسی های بیشتری روی آن 

انجام شود.
تا  فوالد  صنعت  چشم انداز  درباره  یعقوبی 
پایان سال تصریح کرد: اگر به آمار و ارقام توجه 
توجه  قابل  افت  نخست  ماهه  شش  در  کنیم 
15 درصدی صادرات را در کنار افزایش تولید 

نسبت به سال 1400 در کشور داشتیم. 
به  باید  رابطه  این  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اینکه  اول  داد:  توضیح  کنیم،  توجه  نکته  دو 
افزایش تولید نسبت به 1400 اتفاق افتاده و 
نه سال 99؛ در این باره الزم است بدانیم که ما 
در سال 1400 به دلیل محدودیت های انرژی 
افت  شد،  وارد  صنعت  به  که  ناگهانی  و  زیاد 
قابل توجه تولید داشتیم. در طول سال 1400 
عمدتا صنعت فوالد جور بقیه صنایع را به دوش 
کشید و هم گاز به شدت دچار محدودیت شد 
که منجر به کاهش تولید شدید نسبت به سال 

99 شد.
مدیر اجرایی انجمن فوالد با تاکید بر اینکه 
 34 تولید   1400 سال  در  ما  هدف گذاری 
میلیون  به 30  حتی  که  بود  فوالد  تن  میلیون 
تن سال 99 هم نرسیدیم و حدود 28 میلیون 
بود، عنوان  تولید فوالد ما در سال 1400  تن 
به  تابستان  در  اوضاع  جاری،  سال  در  کرد: 
دلیل بهبود مدیریت برق واحدها فقط صنعت 
بار بی برقی را به دوش کشید و  فوالد نبود که 
سایر صنایع هم این بار را به دوش کشیدند، در 

نتیجه افت تولید کمتر بود. 
صادراتی  عوارض  دلیل  به  اما  افزود:  وی 
زمان هم  و همان  اوایل سال وضع شد  در  که 
باره اعام کردیم که  آن  را در  هشدارهای الزم 
به دلیل سفارشی بودن فرآیند صادراتی، نتیجه 
این مصوبه چند ماه بعد خود را نشان می دهد، 
آمار فعلی با افت 15 درصدی صادرات مواجه 
است  این  از  حاکی  پیش بینی ها  و  شدیم 

معادن  در  خصوص  به  ناگواری  حوادث  سال 
زغال سنگ و دیگر معادن کشور اتفاق می افتد 
پیمانکاران  باشد  بیشتری  نظارت  باید  که 
کنند  توجه  بیشتر  باید  معدن داران  و  معدنی 

چرا که بحث جان کارگران است. 
به  ویژه ای  توجه  باید  کرد:  عنوان  وی 
ایمنی شود که فقط هزینه صرف نیست بلکه 
سرمایه گذاری برای منابع انسانی و تداوم تولید 
نگاه  آن  به  هم  اقتصادی  دید  از  اگر  و  است 
کنیم در بلندمدت منافع آن به بهره بردار معدن 

و معدن کاری که فعالیت می کند برمی گردد. 
یعقوبی در پایان با بیان اینکه افزایش ایمنی 
به دلیل حوادث و سوانح  تولید  از توقف  مانع 
می شود در نتیجه هم به لحاظ مسائل اقتصادی 
و هم به لحاظ مسائل انسانی، ایمنی در معادن 
خاطرنشان  باشد،  برخوردار  اولویت  از  باید 
کرد: راهکارهای ایمنی به نظارت های سفت و 
سختی برمی گردد که باید در این مساله وجود 
داشته باشد و در کنار آن هم باید مشوق هایی 
می تواند  کان  سطح  سیاست گذار  که  باشد 
مجری آن باشد و امیدواریم توجه به این بخش 
بیشتر شود. در حال حاضر توجه دولت بیشتر 
معطوف به بحث اکتشاف و استخراج است اما 
امیدواریم در کنار اکتشاف و استخراج، ایمنی 

معادن هم به خوبی مورد توجه قرار گیرد. 

و  دهیم  ادامه  روند  همین  با  بتوانیم  اگر  که 
محدودیت های برقی و گازی در زمستان را هم 
با همکاری دولت بهتر مدیریت کنیم، می توانیم 
به سطح سال 99 برگردیم که حدود 30 تا 31 

میلیون تن تولید فوالد خواهیم داشت.
علیرغم  کرد:  تاکید  همچنین  یعقوبی 
افزایش تولید، صادرات ما حدود 6 تا 7 درصد 
از  ناشی  که  یافت  خواهد  کاهش  مجموع  در 

وضع عوارض صادراتی است. 
این مساله هم  از  اینکه بخشی  بیان  با  وی 
به روند نزولی قیمت های جهانی برمی گردد که 
شاید در برخی موارد صادرات را به صرفه نکند، 
افزایش  ما  پیش بینی  نتیجه  در  داد:  توضیح 
و کاهش  تا حدود 31 میلیون تن  تولید فوالد 
سال  پایان  تا  فوالد  صادرات  درصدی   7 تا   6
که  صادراتی  ارزش  به  توجه  با  و  است   1401
در سال گذشته داشتیم پیش بینی ما این است 
که حدود 5 تا 5.5 میلیارد دالر صادرات فوالد 

کشور باشد.
مدیر اجرایی انجمن فوالد در رابطه با ایمنی 
در معادن با تاکید بر اینکه شعار اصلی در هر 
است،  کار  بعد  و  ایمنی  اول  معدنی  و  صنعت 
تصریح کرد: متاسفانه مسائل اقتصادی گاهی 
اوقات جای این اولویت تامین ایمنی و امنیت 
ما شاهد هستیم که هر  واقع  و در  را می گیرد 
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1.مقدمه 
محققین، صنعت کاران و سیاست گذاران توجه روزافزونی روی توسعه 
؛   2016 متحد،  ملل  سازمان  مثال،  )به عنوان  داشته اند   )SD( پایدار 
اتحادیه اروپا، 2014(. یکی از حوزه های کلیدی که در گفتمان SD در 
پایداری  بهبود  در  خاقیت  و  نوآوری   نقش  است،  شده  بحث  آن  مورد 
ازآنجا که محیط بیرونی و شیوه  است )سیلوستر و سیلوا نتو، 2014(. 
زندگی ما به طور مداوم تحت تأثیر نوآوری و خاقیت است )هویسینگ 
که  می رود  شمار  به  کلیدی  عنصر  یک  نوآوری   ،)2013  ، همکاران  و 
سازمان ها، زنجیره های تأمین، مؤسسات، جوامع، مناطق و کشورها از 
طریق آن می توانند به پایداری دست پیدا کنند )سیلوستر، 2015(. در 
حقیقت، این مقاله تائید می کند که پایداری باید بر اساس رویکردهای 
مبتنی بر نوآوری تأمین شود )سیلوستر، 2015(. بااین حال، در عمل، به 
نظر می رسد که تغییر به سوی یک جهان پایدارتر از سرعت کافی برخوردار 
از  بیشتر  خاقیت  و  نوآوری  و  سرمایه گذاری   به  ضروری  نیاز  و  نیست، 
سوی سازمان ها، مؤسسات آموزشی و دولت ها برای اجرای رویکردهای 
نوین چند رشته ای به  منظور حل چالش های پایداری فعلی و مبرم جهان 
دارد )آلمیدا و همکاران، 2013(. تعریف اصلی SD که توسط کمیسیون 
بین  متقابل  وابستگی  بر  است،  ارائه شده   )1987  ,WCED( برانتلند 
الکینگتون  دارد.  تأکید  پایداری  محیطی  و  اقتصادی  اجتماعی،  ابعاد 
)1997(، با استفاده از اصطاح "ارکان سه گانه توسعه پایدار" پیشنهاد 
می کند که در هنگام تصمیم گیری و سیاست گذاری باید اهمیت برابری 
به ابعاد مالی، محیطی و اجتماعی اختصاص داده شود. برخی مطالعات 

عنوان می کنند که گفتمان پایداری از رابطه بین پارامترهای اقتصادی 
مولر،  و  )سیورینگ  است  تکامل یافته  اجتماعی  تأثیرات  تا  محیطی  و 
2008(. بوشولدز و همکاران )2007( نیز به طور مشابه، به نیاز به تجزیه  
می کنند؛  اشاره  مذکور  بعد  سه  بین  پیچیده  کنش های  برهم  تحلیل  و 
آن ها نتیجه گرفتند که ماهیت در حال تکامل پایداری نیازمند یک فرآیند 
انطباقی است که شامل مشارکت فعال تمامی ذینفعان است. بااین حال، 
 SD در  نوآوری  تعریف  خصوص  در  انجام گرفته  مطالعات  آنجایی که  از 
کاهش  به  کمک  مقاله  این  هدف  هستند،  متنوع  و  گسترده  به شدت 
شکاف علمی موجود در این زمینه تحقیقاتی است. این مقاله به  صورت 
زیر ادامه پیدا می کند. در بخش اول، مقاالت مرتبط با موضوع پایداری 
را مرور می کنیم، که پس  از آن بر اساس سه رکن اصلی پایداری )مالی ، 
 SD محیطی و اجتماعی(به عنوان مبنایی برای شناخت انواع نوآوری در
استفاده می شود. در بخش دوم، با توجه به حوزه ای که هر مقاله به آن 
پرداخته است، مرور مختصری روی هر یک از مقاالت منتشرشده در این 
 ،SD شماره ویژه انجام می شود )به عنوان مثال، فن آوری های جدید در
شیوه های مدیریتی جدید در SD، و رویکردهای جدید سیاست گذاری در 
.SD نهایتًا در بخش سوم، با بحث در مورد این که این مقاله نشریه چگونه 
به غنای تحقیقات موجود کمک می کند به پایان می رسد و سمت  و سوی 

کلی تحقیقات آتی در حوزه نوآوری برای گفتمان SD ارائه می شود.
2. نوآوری برای توسعه پایدار

فرآیند توسعه و پذیرش نوآوری حداقل دارای سه ویژگی اساسی است: 
پیچیدگی، پویایی و عدم اطمینان. فرآیند نوآوری پیچیده است زیرا معمواًل 

نوآوری برای توسعه پایدار
حرکت به سوی آینده ای پایدار

◄ پروانه بهرامی 
کارشناس مدیریت مهندسی فروش و توسعه بازار

ایـن دیـدگاه کـه نـوآوری یـک محـرک کلیـدی بـرای پایـداری اسـت، بـه طـور گسـترده در میـان محققـان، متخصصـان صنعـت و 
نماینـدگان دولـت پذیرفتـه شـده اسـت. ایـن بـه دلیل ایـن واقعیت اسـت که توسـعه پایـدار یک موضوع مبرم اسـت کـه نیاز بـه اقدام 
فـوری و تغییـرات از سـوی دولت هـا، صنعـت و جامعـه به طـور کلی دارد. ایـن مقاله به بررسـی ادبیات نـوآوری می پردازد کـه می تواند 
منجـر بـه تحـول در افـراد، سـازمان ها، زنجیره های تامیـن و جوامع به سـمت آینده ای پایدار شـود. اگرچه بسـیاری از مقاالت بررسـی 
شـده در ایـن گـزارش مـروری در مـورد مسـائل زیسـت محیطـی و اجتماعـی فـوری موجـود، یافته هـا، توصیه هـا و مشـارکت های آنهـا 
دلگرم کننـده اسـت زیـرا مـا بـه سـمت یـک جامعـه پایـدار از طریق نـوآوری و تغییـر پیشـرفت می کنیم. ایـن مقاله تنـوع نـوآوری برای 
توسـعه پایـدار را در ادبیـات مـرور می کنـد، گونه شناسـی چنیـن پدیـده ای را پیشـنهاد می کنـد، مـروری بـر آرم کلیـدی ارائـه می کند.

کلید واژه ها: نوآوری ها توسعه پایدار -نوآوری پایدار-ابعاد محیطی-ابعاد اجتماعی-خط پایین سه گانه

◄بخش اول
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با تعداد زیادی از عوامل مرتبط به هم مرتبط است که بر سایر عوامل تأثیر 
می گذارند یا تحت تأثیر آن ها قرار می گیرند )هال و همکاران،2012(.

سیستم  کل  های  ویژگی  شناسایی  باشد،  زیاد  پیچیدگی  که  هنگامی 
دشوار است، زیرا ماهیت و ارتباطات عوامل متقابل را می توان به راحتی 

نادیده گرفت یا اشتباه فهمید )اندرسون، 1999(.
تغییر  این عوامل متقابل در طول زمان  پویا است زیرا  نوآوری  فرآیند 
می کنند و تکامل می یابند و این می تواند منجر به تغییر زمینه هایی شود 
نتایج  است  یا ممکن  کند  دوام  غیرقابل  را  نوآوری  یک  است  که ممکن 
،1994(.در  کند)اوتربك  ایجاد  کوتاهی  زمان  مدت  در  را  ناخواسته ای 
نتیجه این دو ویژگی، فرآیند نوآوری نیز نامشخص است )فریمن، 1982(. 
به این معنا که پیچیدگی و پویایی فرآیند نوآوری آن را به یک ابتکار بسیار 

نامطمئن از نظر انگیزه ها، اهداف و نتایج آن تبدیل می کند.
عدم قطعیت نوآوری موضوعی است که در ادبیات به خوبی بررسی 
مارتین، 2005(  و  TCOS )هال  به عنوان مثال، چارچوب  شده است. 
زنجیره های  سازمان ها،  بفهمند  تا  می کند  کمک  محققان  و  مدیران  به 
تامین و جوامع چگونه می توانند به عدم قطعیت های مرتبط با نوآوری ها 
عدم  نوع  چهار  که  می کند  پیشنهاد   TCOS کنند.چارچوب  رسیدگی 

قطعیت نوآوری وجود دارد که باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد: 
الف( امکان سنجی فن آوری )یعنی وجود یا عدم وجود و امکان توسعه 

فناوری مورد نیاز(. 
ب( دوام تجاری )وجود یا عدم وجود و امکان ایجاد بازار برای نوآوری(.

مزایای  سازی  مناسب  پتانسیل  )یعنی  سازمانی  بودن  مناسب  ج( 
نوآوری و اینکه تقلید از نوآوری برای رقبا چقدر دشوار است(. 

و د( مقبولیت اجتماعی )یعنی پتانسیل پذیرش نوآوری توسط جامعه 
با توجه به اثرات جانبی اجتماعی آن، از جمله پیامدهای زیست محیطی، 

اجتماعی، فرهنگی و سیاسی(.
نوآوری برای توسعه پایدار )SD( یک پدیده جدیدتر است، اما توسعه و 
اجرای آن به همان اندازه انواع دیگر نوآوری ها پیچیده، پویا و نامطمئن 
است )سیفنگ و اسمیت، 2007(. ادبیات به این واقعیت همگرا می شود 
که عملکرد پایداری افزایش یافته را نمی توان بدون نوآوری به دست آورد 
)سیلوستر،2015(.این به این دلیل است که دستیابی به عملکرد پایداری 
رویکردهای  محصوالت،  فرآیندها،  در  تغییر  و  انطباق  مستلزم  پیشرفته 
مدیریتی و جهت گیری های سیاستی است.بنابراین تغییر، یک عنصر 
اساسی برای سازمان ها، زنجیره های تامین و جوامعی است که در مسیر 

پایداری خود تکامل می یابند.
نوآوری های پایداری که به طور مستمر اتخاذ می شوند، سازمان های 
خاص و کل مسیر پایداری زنجیره تامین را بهبود می بخشند و به آنها 
اجازه می دهد تا به عملکرد پایداری برتر دست یابند.مسیرهای پایداری 
برای  جوامع  و  تامین  زنجیره های  سازمان ها،  که  هستند  مسیرهایی 
پایدارتر شدن از طریق نوآوری ها طی می کنند )سیلوستر،2015(.خواه 
یک نوآوری افزایشی باشد یا ریشه ای، چه بر فرآیندها یا محصوالت تمرکز 
باشد  برای جهان جدید  یا  برای صنعت،  برای سازمان، چه  و چه  کند، 

)شامپیتر،1934(، همیشه با چیزی که اقتصاددانان وابستگی مسیر می 
نامند محدود می شود. وابستگی مسیر به مجموعه ای از عناصر زمینه ای 
و تاریخی اشاره دارد که با هم بر تصمیم گیرندگان تأثیر می گذارند تا به 
یک جهت یا جهت دیگری بروند )مارتین و سانلی، 2006(.به این معنا 
به تصمیماتی  نوآوری گرفته شوند محدود  برای  باید  که تصمیماتی که 

خواهند بود که در گذشته گرفته شده اند.
و  توسعه  هنگام  که  کنند  می  استدالل   )2014( همکاران  و  آغیون 
شبکه  اثرات  دلیل  به  اغلب  مسیر  وابستگی   ،SD برای  نوآوری  پذیرش 
شود.برای  می  ظاهر  سوئیچینگ  باالی  های  هزینه  و  موجود  قدرتمند 
مثال، نوآوری هایی که توسط یک شرکت، توسعه یافته و پذیرفته شده اند، 
ممکن است به دلیل مکمل های موجود با سایر دارایی ها در داخل شرکت 
یا در شبکه تامین آن انتخاب شوند.نوآوری هایی که از لحاظ تاریخی با 
مسیر قبلی وابسته نیستند، ممکن است اثرات خارجی اثر مثبت شبکه 
موجود را کاهش دهند و ممکن است هزینه های سوئیچینگ باالیی ایجاد 

کنند.
از   SD برای  مختلف  نوآوری های  مفهوم سازی  مهم  مزایای  از  یکی 
نظر چالش های کلیدی، پتانسیلی است که برای بررسی پیچیدگی این 
پدیده ها و پیامدهای آنها برای جامعه فراهم می کند.تحقیقات در مورد 
نوآوری برای SD پیچیده و غنی است و منعکس کننده دیدگاه ها و عایق 
و  متفاوتی است که در جوامع مختلف ظاهر می شود )فرانسیسچینی 
همکاران ،2016(. این مقاله با اقتباس از ادبیات، پیشنهاد می کند که 
مبرم ترین مسائل پایداری، به چالش های محیطی و چالش های اجتماعی 
مربوط می شود )هیلگارتنر و بوسک، 1988؛ اپستین و بوهواک، 2014(.
برای این منظور، اکنون این دو چالش کلیدی و گونه شناسی نوآوری های 

حاصل از آن ها را برای SD معرفی می کنیم.
1.2. چالش های زیست محیطی

موضوع مکرری که در سال های اخیر مورد بحث قرار گرفته و ما را به 
عنوان یک جامعه از دنبال کردن مسیر توسعه پایدار باز می دارد، مربوط 
به چالش های زیست محیطی است که جهان در حال حاضر با آن مواجه 
است. این چالش ها برای مثال شامل آلودگی هوا و آب )گرین استون 
تخریب  والز، 2000(،  و  )کالکات  زباله  و مدیریت  هانا، 2014(، دفع  و 
الیه اوزون )کانان و همکاران، 2015(، و در نتیجه و شاید مهمتر از همه، 

تغییرات آب و هوا )هوانگ و همکاران، 2016( می باشند.
تحقیقات قبلی در مورد چالش های محیطی بررسی کرده است که 
چگونه تغییرات محیطی بر شیوه زندگی ما تأثیر می گذارند. به عنوان 
مثال،زاخاریادیس)2016( استدالل می کند که تغییرات آب و هوایی به 
افزایش سطح  پیامدها مانند  از  خودی خود مسئول طیف گسترده ای 
دریا، اسیدی شدن اقیانوس ها، خشکسالی، از بین رفتن یخچال های 
امواج  مانند  هوایی  و  آب  شدید  رویدادهای  فراوانی  افزایش  و  طبیعی، 
گرما، سیل، طوفان ها و گردبادها است.عاوه بر این پیامدهای شدید، 
ویلر و فون براون )2013( همچنین استدالل می کنند که تغییرات آب و 
هوایی بر بهره وری محصول تأثیر می گذارد و پیامدهایی برای در دسترس 
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بودن مواد غذایی به همراه دارد، که به طور بالقوه می تواند زنجیره تأمین 
غذا و پیشرفت ما را به سمت جهانی بدون گرسنگی مختل کند.از چنین 
تحقیقات قبلی، به طور کلی تشخیص داده شده است که چالش های 
زیست محیطی اغلب با نحوه زندگی و مصرف ما مرتبط است، که بر دو 
بعد دیگر پایداری تأثیر می گذارد، یعنی بعد محیط طبیعی تحت تأثیر 

ابعاد اقتصادی و اجتماعی قرار می گیرد و بر آن ها تأثیر می گذارد.
برای پرداختن به این چالش های زیست محیطی، محققان، صنعت و 
جامعه مدنی رویکردها و مکانیسم هایی را مورد بحث و بررسی قرار داده اند 
که می تواند تأثیر فعالیت های سازمان ها، زنجیره های تأمین و جوامع را بر 

محیط طبیعی کاهش داده یا حذف کنند.
تحقیق و عمل به این واقعیت همگرا می شوند که برای دستیابی به 
عملکرد زیست محیطی برتر، سازمان ها، زنجیره های تامین و جوامع باید 
تمام فرآیندهای داخلی خود )از جمله فرآیندهای تصمیم گیری شان( 
تأثیر فعالیت های خود بر محیط طبیعی هماهنگ کنند  بر  با تمرکز  را 
)جویس و پاکوین، 2016(.این همان چیزی است که ادبیات به عنوان 
عملیات سبز )نونس و بنت،2010( و زنجیره تامین سبز )ونگ و همکاران 
،2012;سریوستاوا،2007( از آن یاد می کند.اتخاذ چنین دیدگاهی به 
روشی منسجم و جامع، ظهور مدل های کسب وکار سبز را تسهیل می کند 
)نیر و پائولوز، 2014(، که در آن تمرکز سازمان، زنجیره تأمین یا جامعه بر 

کاهش یا حذف تأثیر فعالیت های خود بر طبیعت است.
با این حال، عملیات سبز، زنجیره تامین سبز، و مدل های کسب و کار 
سبز را نمی توان جدا از نوآوری در نظر گرفت.تغییرات و نوآوری ها عناصر 
به شرکت ها اجازه می دهند عملکرد زیست محیطی  مرکزی هستند که 
یابند  تکامل  خود  پایداری  مسیر  در  نتیجه  در  و  دهند  افزایش  را  خود 
)به  نوآوری  بودن  امر، در دسترس  این  )سیلوستر، 2015(.برای تحقق 
یا رویکرد  عنوان مثال، فناوری، محصول، فرآیندها، شیوه های تجاری 
سیاست( کافی نیست )سیلوستر و سیلوا نتو،2014(.تمایل به پذیرش 
چنین نوآوری و گنجاندن واقعی آن در فرآیندهای تجاری )یعنی تغییر( 
نیز برای موفقیت نوآوری الزامی است.پیمودن در این مسیرهای منتهی 
به رویکردهای سبز، مستلزم تغییر در طرز فکر مدیریت ارشد و کارکنان آن 

سازمان ها است.
2.2. چالش های اجتماعی

موضوع مهم دیگری که ما را از دستیابی به مسیر توسعه پایدار رضایت 
با  باز می دارد، چالش اجتماعی است که جهان در حال حاضر  بخش 
به عنوان مثال شامل فقر )بوش، 2010(،  آن مواجه است.این چالش 
طرد اجتماعی )هال و همکاران، 2012(، فساد )سیلوستره و همکاران، 
2018(، حقوق بشر )جولیانی، 2016( و جنگ و مهاجرت بی نظم است 

)اوسی و کوبرین، 2018(. 
تحقیقات قبلی در مورد چالش های اجتماعی بررسی کرده است که 
چگونه این بعد بر زندگی ما به عنوان یک جامعه تأثیر می گذارد.به عنوان 
مثال، مک آرا و مک وی )2016( نشان می دهند که خشونت به شدت 
با فقر در سطح خانواده و محله مرتبط است. خان و همکاران )2010( 

همچنین استدالل می کند که فقر یکی از دالیلی است که زنان مجبور 
به تن فروشی می شوند، در حالی که شیلی )2004( این ایده را تقویت 
دادن  از دست  قربانی  و هم  جنگل  تخریب  عامل  فقرا هم  که  کند  می 
جنگل هستند. از چنین تحقیقات قبلی به طور کلی درک می شود که 
چالش های اجتماعی بر دو بعد دیگر پایداری )یعنی اقتصادی و زیست 
محیطی( نیز تأثیر می گذارند و تحت تأثیر آن ها قرار می گیرند، که داللت 

بر این دارد که این سه بعد به شدت به هم مرتبط هستند.
ارائه  و  نظر  تبادل  و  بحث  حال  در  مدنی  جامعه  و  صنعت  محققان، 
راهبردهایی برای رسیدگی به این چالش های اجتماعی بوده اند.مشابه 
بحث زیست محیطی، تحقیق و عمل در مورد چالش های اجتماعی به 
این واقعیت همگرا می شود که برای دستیابی به عملکرد اجتماعی برتر، 
تصمیم گیری(  فرآیندهای  جمله  )از  داخلی  فرآیندهای  همه  است  الزم 
همسو شوند تا بر تأثیر فعالیت های آنها بر جامعه متمرکز شوند )ماتئوس و 
سیلوستر،2013(. این همان چیزی است که ادبیات اغلب از آن به عنوان 
مسئولیت اجتماعی شرکت یا CSR یاد می کند )شرمف استریلینگ و 
روشی  به  دیدگاهی  چنین  2008(.اتخاذ  دلسراد،  2016؛  همکاران، 
منسجم و جامع می تواند به ظهور مدل های کسب وکار اجتماعی اجازه 
دهد )یونوس و همکاران، 2010( که در آن تمرکز سازمان، زنجیره تأمین 
آن  جامعه  روی  بر  آن ها  فعالیت های  تأثیر  حذف  یا  کاهش  بر  جامعه  یا 

متمرکز شود.
اگرچه ابتکارات اجتماعی در عملیات و زنجیره های تامین ممکن است 
انگیزه های متفاوتی داشته باشند و ممکن است گروه های ذینفع مختلف 
را درگیر کنند )سیلوستر و مورایس،2018(، اما نمی توان آنها را جدا از 
نوآوری در نظر گرفت )ون در هاو و روبالکابا، 2016(.تغییرات و نوآوری ها 
به یک اندازه در فرآیندی که شرکت ها برای ارتقای عملکرد اجتماعی خود 
و در نتیجه تکامل در مسیر پایداری خود انجام می دهند، مرکزی و کلیدی 
در  سادگی  به  سبز،  نوآوری های  مشابه  )سیلوستر،2015(.  هستند 
دسترس بودن نوآوری اجتماعی کافی نیست )کاجاییبا سانتانا، 2014(.
فرآیندهای  در  نوآوری هایی  چنین  واقعی  گنجاندن  و  پذیرش  به  تمایل 
به سوی  است.این مسیرها  نیز ضروری  تغییر(  به  تمایل  )یعنی  تجاری 
رفتار مسئولیت پذیر اجتماعی مستلزم تغییر در طرز فکر مدیریت ارشد و 

کارکنان سازمان ها است.
3. گونه شناسی نوآوری برای توسعه پایدار

برای  نوآوری  از  نوع شناسی  یک   ،SD کلیدی  بعد  دو  این  اساس  بر 
نظر  از  نوآوری ها  این  چگونه  اینکه  توصیف  برای  راهی  عنوان  به   SD
است. شده  پیشنهاد  هستند،  متفاوت  اصلی  های  چالش  و  ماهیت 

مفهوم نوآوری پذیرفته شده در این مقاله به ابتکاراتی اشاره دارد که برای 
شرکت یا سازمانی که آنها را اتخاذ می کند جدید است. نوآوری اغلب در 
ادبیات با توانایی ترکیب مجدد فن آوری ها و دانش موجود برای برآوردن 
است  همراه  خاص  اجتماعی  و  محیطی  زیست  اقتصادی،  نیازهای 
زیست  چالش های  به  معین  نوآوری  یک  که  میزانی  )شامپتر،1934(. 
محیطی و اجتماعی پایداری می پردازد متفاوت است.ما از ترکیب های 
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گویا با تأکید زیاد یا کم بر چالش های زیست محیطی و اجتماعی استفاده 
می کنیم تا به روشی ساده و محدود، نحوه تغییر آنها و پیامدهای آن ها 
برای آینده را نشان دهیم. نتیجه یک گونه شناسی با چهار نوع نوآوری 
متمایز است: نوآوری های سنتی، سبز، اجتماعی و پایدار. )شکل 1 را 

ببینید(
بر اساس مدل نظری ارائه شده در شکل 1، یک نوآوری با تاکید کم بر 
چالش های محیطی و همچنین اجتماعی به عنوان یک نوآوری سنتی 
شناخته می شود.این نوع نوآوری با الگوی سنتی حداکثرسازی سود مالی 
سازگار است، به طوری که در آن توجه کمی به اثرات جانبی بالقوه یک 
پارادایم سنتی، به دیك و سیلوستر،2018،  نوآوری می شود )برای نقد 
مراجعه کنید(.ادبیات اقتصادی مربوطه این نوع نوآوری را به نظریه شرکت 
مرتبط می کند، که در آن فرض می شود شرکت ها در تاش برای به حداکثر 
رساندن سود و نتایج مالی، نوآوری می کنند )جنسن، 1988؛ مک ویلیامز 
و سیگل، 2001(.به عنوان مثال، چارچوب معروف Teece )1986( درجه 
اول بررسی کرد که چرا و چگونه تقلید ممکن است مانع از دستیابی نوآوران 
به بازده اقتصادی قابل توجهی از نوآوری های خود شوند، که داللت بر 

تمرکز انحصاری بر بعد اقتصادی و بازده مالی نوآوری دارد.
زیست  های  چالش  بر  زیادی  تاکید  سبز،  نوآوری  نوآوری،  دوم  نوع 
محیطی دارد، اما تاکید کمی بر چالش های اجتماعی دارد. در حالی 
که هدف به حداکثر رساندن نتایج مثبت زیست محیطی قابل ستایش 
است، امکان سنجی اقتصادی برای چنین نوآوری نیز باید محقق شود.

ادبیات مجموعه ای از اصطاحات مرتبط را ارائه می دهد که اغلب به 
عنوان مترادف برای "نوآوری سبز" استفاده می شوند)چن و همکاران، 
بیس،2005("اکو"،  و  )رنینگس  محیطی"  "نوآوری  جمله  از   ،)2006
"اکولوژیک" یا " نوآوری کارآمد" )ینی پازارلی،2017(، " نوآوری کم کربن" 
)دیك  خارجی"  پیامدهای  دهنده  کاهش  نوآوری   " و  )اویارا،2016(، 
و سیلوستر، 2018(. مطالعات این نوع نوآوری را به عنوان محصوالت، 
خدمات و فرآیندهای جدید تعریف می کنند که اثرات زیست محیطی را 
به میزان قابل توجهی کاهش می دهد( فاسلر و جیمز،2010; بارتلت و 

تریفیلوا،1996(. این به وضوح تمرکز اصلی آنها را بر بعد زیست محیطی 
پایداری قرار می دهد.

در  را  اجتماعی  چالش های  اجتماعی،  نوآوری  نوآوری،  سوم  نوع 
و  اقتصادی  های  نگرانی  بر  کمتری  تاکید  اما  دهد،  می  قرار  اولویت 
رساندن  حداکثر  به  هدِف  که  حالی  در  هم،  دارد.باز  محیطی  زیست 
نتایج اجتماعی قابل ستایش است، امکان سنجی اقتصادی برای چنین 
که  می کند  استدالل  گرفت.ادبیات  نادیده  توان  نمی  را  نوآوری هایی 
هدف نوآوری های اجتماعی اغلب کمک به رفاه جامعه و بهبود سرمایه 
اجتماعی است )داوسون و دانیل، 2010؛ مورایس و سیلوستر، 2018(.
اهداف اجتماعی محرک های معمول در پشت نوآوری اجتماعی هستند 
سیستم های  در  اختال  ایجاد  برای  اهداف  این  و   ،)2006 )مولگان، 
اجتماعی موجود )از طریق تغییر در منطق، هنجارها و سنت های نهادی 
درونی آن ها( به عنوان واکنشی به اثرات خارجی منفی اجتماعی چنین 

سیستم های موجود طراحی شده اند. )نیکولز و مرداک، 2012(.
نوع چهارم نوآوری در میان نوآوری های پایدار، بر نگرانی های زیست 
اصطاحات  شامل  نوآوری  نوع  این  دارد.  تأکید  اجتماعی  و  محیطی 
مترادفی مانند »نوآوری پایداری محور« )به عنوان مثال، آدامز و همکاران، 
2016( و »نوآوری اجتماعی-اکولوژیکی« )به عنوان مثال،اسکیلدسن و 
ادگمن ،2014 است.در این نوع نوآوری، تاشی برای به حداکثر رساندن 
یک بعد واحد وجود ندارد. بلکه باید راه حل رضایت بخشی را هدف قرار 
بعد مورد  و احتمااًل مصالحه در هر سه  داد )هال و همکاران ،2012(، 
پایداری سازگار است  پایانی سه گانه  با خط  نوآوری  نوع  نیاز است.این 
)الکینگتون، 1997(، و بر سه رکن پایداری اقتصادی، زیست محیطی 
استدالل   )2003( وردنبورگ  و  هال  دارد.  یکسانی  تأکید  اجتماعی  و 
و  دشوار  ها  نوآوری  دیگر  انواع  به  نسبت  نوآوری  نوع  این  که  می کنند 
از  وسیع تری  طیف  معمواًل  )زیرا  »پیچیده تر  اغلب  زیرا  است  پرخطر 
سهامداران وجود دارد( و مبهم تر )زیرا بسیاری از طرف ها خواسته های 

متناقضی دارند(« است.

شکل 1. گونه شناسی نوآوری ها برای توسعه پایدار

◄ادامه دارد...

نوآوری های اجتماعی
و  و نگرانی های مرتبط در هنگام توسعه  بر بعد اجتماعی  اولیه  تمرکز 
یا اتخاذ این نوع نوآوری است. – بعدهای نگرانی های زیست محیطی 
حداکثر  به  باعث  اغلب  )یعنی  هستند  تابع  اقتصادی  های  نگرانی  و 

رساندن درآمد اجتماعی می شوند(

نوآوری های پایدار
 ابعاد اجتماعی ،زیست محیطی و اقتصادی و نگرانی های مرتبط با آن ها 
در یك رویکرد متعادل در هنگام توسعه و یا اتخاذ این نوع نوآوری در نظر 
گرفته می شود. هیچ فرصتی برای حداکثرسازی وجود ندارد، اما راه حل 
های رضایت بخشی وجود دارد که به سه قطب اجازه می دهد تا به طور 

هم زمان در نظر گرفته شوند. 

نوآوری سنتی 
 تمرکز اولیه در هنگام توسعه و یا اتخاذ این نوع نوآوری بر بعد اقتصادی 
نگرانی های  و  محیطی  زیست  بعد  است.  آن  به  مربوط  های  نگرانی  و 
آن و بعد اجتماعی و نگرانی های آن تابع هستند. )یعنی معموال برای 

حداکثرسازی خروجی مالی یا اقتصادی به خطر می افتند.(

نوآوری های سبز
 تمرکز اولیه بر ابعاد محیطی و نگرانی های مرتبط در هنگام توسعه و یا 
اتخاذ این نوع نوآوری است. بعد نگرانی های اجتماعی و بعد نگرانی های 
نتیجه  رساندن  حداکثر  به  برای  اغلب  )یعنی  هستند  تابع  اقتصادی 

زیست محیطی به خطر می افتند.(
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تاریخچه صنعت فوالد
تاریخچه و سابقه کاربرد آهن به حدود 3500 سال قبل از میاد در 
ارمنستان می رسد که در یک سیر چند هزار ساله متناسب و حتی جلوتر 
با توسعه  از فناوری های دیگر توسعه پیدا کرده است . در دهه 1880 
صنعتی، تقاضای فوالد برای زیرساخت ریلی و سایر زیرساخت ها بیشتر 
شد ایاالت متحده در سال 1345حدود نیمی از فوالد جهان را تولید کرد 
و به نوعی در این توسعه نقش جدی و موثری داشت. لیکن امروزه کشور 
چین با رکورد نزدیک به 900میلیون تن 50 درصد فوالد جهان را تولید 

می کند.
آلیاژهای فوالدی به دلیل قابلیت بسیار باال در درصد اختاط و تنوع 
در ترکیب عناصر، به عنوان آلیاژهای برخوردار از قابلیت نوآوری فراوان 
در  اقتصادی  وسیع  کاربردهای  دلیل  همین  به  و  شوند.  می  شناخته 
صنعت  حمل ونقل،  مسکن،  جمله  از  امروز  جامعه  متعدد  بخش های 
خودرو، زیرساخت ها و بخش های آب و برق و فناوریهای نانو و ... دارند. 
قابلیت بازیافت و استفاده مجدد ترکیبات فوالدی از دیگر مزایای مهم و 
آلیاژهای فوالدی می باشد. لذا میزان رشد و توسعه صنایع  قابل توجه 
باشد.  می  کشور  یافتگی  توسعه  از  شاخصی  وابسته،  معدنی  و  فوالدی 
میزان تولید فوالد در کشور از یک میلیون تن در اول انقاب به بیش از 
30 میلیون تن در حال حاضر رسیده و این صنعت همواره پیشران صنعت 
کشور در پرورش مدیران و متخصصین در طول دهه های اخیر بوده است.

رسوخ تحقیقات و بومی سازی در صنعت فوالد
امروزه گسترش و توسعه فناوری های مبتنی بر ساخت داخل و تکیه 
بر توانمندیهای داخلی و پتانسیل های سازندگان و فناوران در حوزه های 
مرتبط، باعث تسریع در جذب تکنولوژی های دیگر شده است. که منجر 
به خلق دانش و کسب و کارهای جدید می شود. بر این مبنا و با توجه به 
سرمایه گذاری هایی که در اکوسیستم فناوری در زنجیره آهن و فوالد در 
ذوب آهن اصفهان انجام شده است، درحال حاضر زنجیره ارزش فوالد 
با تکیه بر توانمندی های طراحی و ساخت داخلی، به یک نقطه اتکا در 

صنایع کشور تبدیل شده است. از جمله این دستاوردها خود اتکایی و 
بومی سازی 85 درصد قطعات در داخل و کاهش وابستگی به واردات بوده 
است. مهمترین اقدامات در این اکوسیستم، اولویت دادن به فعالیتهای 
تحقیق و توسعه و دانش بنیان و دستاوردهای ناشی از آن بوده که شامل 
ایجاد و توسعه اشتغال داخلی، ساخت تجهیزات و قطعات استراِتژیک و پر 
مصرف مطابق با استانداردهای بین المللی در داخل، جلوگیری از خروج 
ارز، کاهش هزینه های زنجیره خرید و تامین، دسترسی سریع و بموقع به 

تجهیزات وکاهش زمان تحویل کاال می باشد.
به  منوط  سازی،  بومی  و  توسعه  و  تحقیق  استراتژیک  اهداف  تحقق 
توانمندسازی و ایجاد بستر رشد و توسعه مراکز دانش بنیان و پژوهشی 
ساخت  بسترسازی  و  داخلی  تولیدات  از  حمایتی  های  بسته  توسعه  و 

تخصصی انواع قطعات و تجهیزات می باشد. 
تولید ریل ملی، تولید مقاطع سنگین تیرآهن بال پهن، آرک معدن و 
ده ها محصول جدید دیگر که وزن سبد محصوالت این شرکت را به سمت 
محصوالت دارای ارزش افزوده سوق داده است، دستاوردهای حاصل از 

پیاده سازی سیاستهای فوق الذکر می باشد.
تاندیش  کشویی،  دریچه  مثل  استراتژیک  قطعات  ساخت  همچنین 
گیت، دربهای فلکسیبل سلول های کک سازی و صدها قطعه و تجهیز 
و  نسوزها  تولید  در  پیشرفت  همچنین  کشور،  نخبگان  بر  تکیه  با  دیگر 
سیستم انتقال مواد و فرآوری پسماندهای مختلف شرکت از جمله غبار 
و لجن های صنعتی و فرآوری سرباره بخشی از دستاوردهای مهم صنعت 
فوالد در مقابله با تحریمهای ظالمانه و هموار کردن مسیر توسعه صنعت 

فوالد بوده است.
منافع بالقوه پیادهسازی سیستم مدیریت فنآوری

 - افزایش توانایی در مدیریت عدم قطعیت
- رشد اقتصادی، سودآوری و رقابتپذیری

 -کاهش هزینهها و ضایعات و افزایش بهره وری و کارایی منابع
 - بهبود پایداری و تاب آوری

مروری بر جدیدترین دستاوردهایمروری بر جدیدترین دستاوردهای
تحقیق و بومی سازی در ذوب آهن اصفهانتحقیق و بومی سازی در ذوب آهن اصفهان
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عنوان ردیف

مصرف 4۰ هزار تن لجن کنورتور در آگلومراسیون در سال 14۰۰ با صرفه جویی و ایجاد ارزش افزوده حداقل 3۷6 میلیارد ریال 1

بومی سازی تعداد 24 عدد دریچه کشویی در سال 14۰۰ 2

بومی سازی 4 عدد مجموعه چرخ و محور به همراه دیفرانسیل کامل لکوموتیو آلمانی در سال 14۰۰ 3

بومی سازی 11 عدد تاندیش گیت ایستگاه ریخته گری شماره 3 در سال 14۰۰ 4

بومی سازی2 عدد دیسک هات استمپینگ کارگاه نورد 65۰ پروژه ریل در سال 14۰۰ 5

عقد قرارداد 2۰ پروژه جدید به مبلغ 6۰۰ میلیارد ریال با مراکز دانشگاهی و شرکت های دانش بنیان در سال 14۰۰ 6

وضعیت درصد پیشرفت عنوان ردیف

الف( تکمیل پروژه های قرارداد شده قبلی در سال 14۰1 

اتمام در سال 14۰1 %۷۰
تامین 6۸ عدد مکانیزم دریچه کشویی و قطعات یدکی مورد نیاز پاتیل های فوالد 

سازی با رویکرد بومی سازی 
1

اتمام در سال 14۰1 %6۰ بومی سازی 1۰ مجموعه چرخ و محور به همراه دیفرانسیل کامل لکوموتیو آلمانی  2

اتمام در سال 14۰2 %3۰ قرارداد باز دانشگاه اصفهان 3

اتمام در سال 14۰2 %۷ قرارداد باز دانشگاه صنعتی مالک اشتر 4

اتمام در سال 14۰2 %۰ قرارداد باز دانشگاه صنعتی اصفهان 5

اتمام در سال 14۰2 %15.3 قرارداد باز دانشگاه صنعتی امیر کبیر 6

اتمام در سال 14۰2 %14 قرارداد باز دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان خوراسگان ۷

اتمام در سال 14۰1 %۰
بررسی عملکرد دستگاهها و امکان سنجی بومی سازی قطعات و تجهیزات خط 

ریل کارگاه نورد 65۰ شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
۸

اتمام در سال 14۰1 %5۰
بررسی علل تخریب محدودکننده ها و پوزیشنرهای الکتروولوهای بخش تولیدات 

کک و موادشیمیایی و ارائه راهکارهای عملی و اجرای طرح ارائه شده
۹

اتمام در سال 14۰1 %1۰۰ آسیب شناسی، تحلیل و بهبود فرآیندهای حوزه تامین شرکت ذوب آهن اصفهان 1۰

اتمام در سال 14۰1 %۷۰
 ISO/IEC به   ISO/IEC1۷۰25:2۰۰5 استاندارد  ورژن  ارتقاء  پروژه 

1۷۰25:2۰1۷
11

اتمام در سال 14۰1 %۰
 طراحی، ساخت و نصب دستگاه اندازه گیری ابعاد در حالت گرم در کارگاه نورد 5۰۰ 

)HOT PROFILE MEASUREMENT( شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
12

اتمام در سال 14۰1 %46 خرید 24 عدد دریچه کشویی تاندیش گیت ایستگاه ریخته گری شماره 3 13

اتمام در سال 14۰1 %1۰۰
تلفن  مرکز  مناسب  برند  انتخاب  و  تعویض  جهت  پیشنهادی  های  طرح  ارائه 
ذوب آهن اصفهان به همراه شبکه ارتباطی مربوطه با توجه به تکنولوژی روز دنیا 

و محدودیتهای بازار ایران
14

اثربخشی پروژه های تحقیق و توسعه و بومی سازی

پیشرفت پروژه ها و فعالیت های تحقیقاتی در سال 14۰1 
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اتمام در سال 14۰1 %56
در  استفاده  جهت  کنورتور  لجن  تن   135۰۰۰ حمل  و  بندی  دانه  خردایش، 

آگلومراسیون 
15

اتمام در سال 14۰1 %3۰
با  ایستگاه ریخته گری فوالد  تدوین دانش فنی و ساخت 3۰ عدد قالب مسی 

رویکرد بومی سازی
16

اتمام در سال 14۰1 %۸۰
طراحی و ساخت سیستم موقعیت یاب بر روی ماشین های باتری شماره یک کک 

سازی
1۷

اتمام در سال 14۰1 %۰
از روش های  استفاده  با  فورم های مسی هوای دم کوره بلند  پوشش دهی سطح 

پیشرفته مهندسی سطح
1۸

اتمام در سال 14۰1 %1۰۰
از  ارزش  با  مواد  استحصال  فناوری  بر  مبتنی  کار  و  کسب  توسعه  در  مشارکت 

سرباره کنورتور
1۹

اتمام در سال 14۰1 %1۰
کاهش قلیائیت، خاکستر و گوگرد کنسانتره زغال سنگ البرز شرقی در بار ورودی 

کک سازی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
2۰

اتمام در سال 14۰1 %1۰۰ تامین خشاب هات استمپینگ کارگاه نورد 65۰ پروژه ریل 21

اتمام در سال 14۰1 %1۰۰
شرکت   Tap Changer ضایعاتی  روغن  لیتر   3۰۰۰ شیمیایی  تصفیه  ارزیابی 
تمامی  اطمینان سازی شرکت جهت تصفیه  برای  آهن اصفهان،  سهامی ذوب 

روغن های ضایعاتی
23

اتمام در سال 14۰1 %۰
آهن  ذوب  گری  ریخته  واحد  مستعمل  مسی  قالب های  پوشش  و  مس  تعمیر 

اصفهان و بررسی پارامترهای موثر آن
24

اتمام در سال 14۰1 %1۰۰
شبیه سازی میدان های دمایی و سیاالتی در دو نوع فورم های خنک کننده مسی 

در کوره بلند ذوب آهن اصفهان
25

اتمام در سال 14۰1 %1۰۰
هات  با  مرتبط  تجهیزات  ساخت  های  نقشه  تهیه  و  برداری  کروکی  عملیات 

استمپینگ
26

اتمام در سال 14۰1 %۰
پروژه تحقیقاتی کاهش عیار خاکستر، اکسیدهای قلیایی و گوگرد از زغال سنگ 

طبس
2۷

اتمام در سال 14۰1 %3۰
طراحی، ساخت و اجرای سیستم ریل برگردان و بسته¬بندی مکانیزه محصول 

ریل در بستر 4 -۸کارگاه نورد 65۰
2۸

اتمام در سال 14۰1 %2۰ طراحی و ساخت سیستم مکانیزه بسته بندی ریل 2۹

اتمام در سال 14۰1 %۸۰
با درایوهای  نورد 5۰۰  آنالوگ موتورهای محرك صافکاری  جایگزینی درایوهای 

جدید
3۰

اتمام در سال 14۰3 ۰ قرارداد باز دانشگاه صنعتی شریف 31

اتمام در سال 14۰1 1۰
امکان سنجی و احداث طرح تولید لوله های بدون درز فوالدی در شرکت سهامی 

ذوب آهن اصفهان
32

اتمام در سال 14۰1 5۰ طراحی و ساخت 5 عدد پنل لمسی مورد استفاده در ماشین های کک سازی 33

اتمام در سال 14۰1 5۰ استخراج لجن کنورتور از حوضچه های لجن 34

وضعیت درصد پیشرفت عنوان ردیف
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اتمام در سال 14۰3 ۰ آسیب شناسی حقوقی قراردادهای تجاری بین المللی و راههای برون رفت از آن 35

اتمام در سال 14۰1 5۰
 -)۷-I( توسعه استاندارد تیرآهن گرم نوردیده نیمه سبک بال نیم پهن موازی
ارائه شاخص بهینگی و ارزیابی بر اساس ضوابط طراحی لرزه ای ساختمان های 

فوالدی
36

اتمام در سال 14۰2 ۰ تدوین دانش فنی و ساخت 1۰ عدد سوزن ریل 3۷

ب( عقد قرارداد پروژه های جدید در سال 14۰1

در حال انتخاب پیمانکار  

شماره1۰  حوضچه  خاک های  آلودگی  مهار  اجرایی  روش  ارایه  تحقیقاتی  پروژه 
واقع در ضلع شمالی کارخانه ذوب آهن اصفهان به روش جامدسازی یا کپسوله 
کردن با استفاده از آهک به منظور بی خطرسازی و پیشگیری از انتشار این آالینده 

ها به محیط اطراف

3۸

در حال انتخاب پیمانکار  
شمالی  ضلع  در  واقع  شماره ۷  حوضچه  خاک  از  آلودگی  رفع  تحقیقاتی  پروژه 

کارخانه ذوب آهن اصفهان به روش زیستی و گیاه پاالیی
3۹

در حال ارزیابی و 
انتخاب پیمانکار

 
و  دمونتاژساپلو  و  مونتاژ  دستگاه  ساخت  و  بومی سازی  طراحی،  تحقیقاتی 

فورم های کوره بلند شماره3 
4۰

در حال اجرا داخلی  
بخش  کنورتورهای  در   )Slag Splashing( سرباره  پاشش  تکنولوژی  بکارگیری 

فوالدسازی در راستای افزایش عمر نسوز
41

در حال اجرا داخلی بررسی وامکان سنجی روشهای کاهش HMR در کنورتورهای ذوب آهن اصفهان  42

در حال فراخوان  
طرح تحلیل و ساخت گیربکس های کنورتورهای واحد فوالد سازی در ذوب آهن 

اصفهان
43

در حال ارزیابی و 
انتخاب پیمانکار

تحلیل ارگونومی محیط کار) پوسچر های بدن( در واحدهای تولیدی  44

در حال ارزیابی و 
انتخاب پیمانکار

ایجاد سیستم تهویه سالن های تمیزکاری و ریخته گری فلزات رنگی کارگاه 46   45

در حال فراخوان
بازرسـی و نظـارت پالـت هـای آگلوماشـین هـای 1و 2و 3و 4 بخش آگلومراسـیون 
تحـت نظـارت دوربیـن بـا اسـتفاده از روش پـردازش تصویـر در شـرکت سـهامی 

ذوب آهـن اصفهـان 
46

در حال فراخوان
طراحی، ساخت و نصب دستگاه شاخه شمار میلگرد جهت خط تولید نورد 3۰۰ 

ذوب آهن اصفهان
4۷

درحال فراخوان 
سولفات  واحد  در  سولفوریک  اسید  غلظت  اتوماتیک  تثبیت  و  گیری  اندازه 

آمونیوم کک سازی
4۸

در حال ارزیابی پیمانکار مکانیزم تخلیه بار کامیون با ظرفیت 6۰ تن جهت انبار روباز 4۹

در حال فراخوان طرح اجرای سامانه الکترولیز نمک طعام جهت استفاده به جای کلر 5۰

در حال فراخوان
مدلسازی نحوه انتشار و پراکنش آالینده های زیست محیطی ناشی از فرآیندهای 

شرکت در بخش هوا وتعیین سیاهه انتشار آالیندگی ناشی ازآن
51

وضعیت درصد پیشرفت عنوان ردیف
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طرح پروژه طرح خردایش و دانه بندی لجن کنورتور جهت استفاده در آگلومراسیون
شرح: لجن کنورتر یکی از پسماند های مهم مراحل تصفیه غبار کنورتور می باشد که پس از آب زدایی به منطقه هواشناسی حمل می شود. سالیانه 50 
هزار تن تولید و انباشت می شود در سال های گذشته این محصول به چین صادر می شد ولی چند سالی است به خاطر مشکات و محدودیت های ایجاد 
شده، صادرات آن متوقف شده است. درصد کل آهن این پسماند 57 تا 58 درصد می باشد با اجرای این طرح نیاز به خرید مواد آهن دار به همین نسبت 

کاهش می یابد. 
ارزش افزوده ایجاد شده 

- قیمت معادل سنگ آهن تنگ زاغ 11.8 میلیون ریال به ازای هر تن با ضریب جایگزینی 75 درصد 
- ارزش افزوده حاصل از مصرف هر تن لجن به طور متوسط : 714 هزارتومان به ازای هر تن مصرف لجن

کل ارزش افزوده حاصل از استفاده 39856 تن لجن در شیخت آگلومره : حدود284 میلیون ریال در سال 1400

بومی سازی دیسک هات استمپینگ کارگاه نورد 65۰ پروژه ریل 
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پـروژه بومی  سـازی دریچه هـای کشـویی پاتیل های 
فوالدی

یک  عنوان  به  دریچه  این  مذاب  حمل  های  پاتیل  شرح:درتمامی 
GATE Valve جهت هدایت و خروج مذاب در ایستگاه های ریخته 
گری مورد استفاده قرار می گیرد . تا کنون این قطعه از خارج تامین 
با شرایط بوجود عما امکان تامین از خارج وجود ندارد و  می شد و 
عدم تامین باعث توقف خط می گردید . وجود شرکت های بزرگ تولید 
فوالد در کشور و نیاز ساالنه آنها به این مورد از یک سو همچنین وجود 
مزیت های نسبی فراوان در تولید و صادرات آن، نشان از ارزش و اهمیت 

این کار به صورت ویژه ای دارد. 

 

تماس با ما
مدیریت تحقیق و توسعه
03152576013 تلفن

03152576097 دورنگار
R&D@ESFAHANSTEEL.IR

www.esfahansteel.ir بخش تولید و توسعه لینک تحقیق و توسعه
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برنامه  چدن  تن  میلیون  سه  ▐تولید 
هدف امسال 

ایرج رخصتی مدیرعامل کارخانه ذوب آهن 
پشتکار  و  تاش  همت،  با  می گوید:  اصفهان 
صنعتگران داخلی در شرایطی سخت امسال به 
دستاوردهای چشمگیری در تولید محصوالت 
راهبردی در این کارخانه دست یافته ایم و در 
پیشی  برنامه  از  درصد  دو  مذاب  چدن  تولید 
گرفتیم که نوید دهنده تحقق تولید 3 میلیون 
تن از این محصول فوالدی تا پایان سال است. 

آهن  ذوب  کارخانه  بهره برداری  معاون  با 
اصفهان همراه می شوم، در واحدهای تولیدی 
این مجتمع عظیم کارگرانی مشغول کارند که با 
و تجربه متخصصان داخلی بی وقفه  همکاری 
نیمه  در  باال  دمای  با  ذوب  کوره های  کنار  در 
را  گذشته  سال  تولید  رکورد  امسال  نخست 

جوان و دانش بنیان های داخلی صنعت فوالد 
محقق شده که در هفت سال گذشته بی سابقه 

بوده است. 
به گفته معاون بهره برداری کارخانه ذوب آهن 
بلندها  از کوره  اصفهان رفع اختال وخرسک 
افزایش بهره وری گاز  به صورت صد درصدی، 
درصدی   70 تحقق  و  سوزی  فرم  کاهش   ،co
جلوگیری از توقفات غیربرنامه ای طبق اهداف 
درصدی  تحقق 70  به  دستیابی  شده،  تعیین 
آگلومرات   Fe افزایش  در اجرای طرح فوالدی 
از جمله عوامل دستیابی به این افتخار آفرینی 
فوالد  صنعت  مادر  در  تولید  افزایش  در  جدید 

ایران است. 
صنایع  روی  پیش  چالش های  وجود  بااین 
فوالد نتوانسته تولید محصوالت هدف صادرات 
و تامین بازار مورد نیاز تولیدات جدید فوالدی 

شکستند و نسبت به هفت سال گذشته رکوردی 
بی سابقه را به ارمغان آوردند. 

محصول  تولید  می افزاید:  توالئیان  مهرداد 
تن  و 396  هزار  و 380  میلیون  یک  به  نهایی 
در پایان شش ماهه نخست سال رسید که 15 

درصد نسبت به سال گذشته بیشتر است. 
وی، تولید فوالد را در این مدت با 13 درصد 
افزایش به میزان یک میلیون و 339 هزار و 53 
افزایش  درصد   14 با  نوردی  محصوالت  تن، 
شامل 811 هزار و 175 تن می داند و می گوید: 
چالش ها برای تامین مواد اولیه هم نه تنها بر 
تولید اثر نداشته بلکه با همت بلند متخصصان 
داخلی و برنامه ریزی دقیق و قراردادهای بلند 
مدت موفق شدیم تامین مواد اولیه را در کوتاه 
مدت حفظ کنیم تا به تولیدات چشمگیر دست 

یابیم. 
خصوص  در  امسال  می کند:  اظهار  وی 
برداشته  بلندی  های  گام  ها،   H سبد  تکمیل 
بازار  به  محصول  این   30 و   24 سایز  و  شده 
تولید،  افزایش  با  عرضه شد و تاش می شود 
 H نیاز بازار را تامین کرد، همچنین برای تولید
و تیرآهن های با سایز بزرگ تر نیز برنامه ریزی 
شود و امید می رود تیرآهن 400 را تا پایان سال 

به تولید برسانیم . 
آن طور که کارشناسان ذوب آهن می گویند 
با تاش نخبگان  این افتخار در افزایش تولید 

صعود افتخارآفرین
مادر صنعت فوالد ایران در تولید ملی 

◄ نویسنده: اکرم قائدی

آتشکاران مادر صنعت فوالد ایران به رکودهای بی سابقه در تولید محصوالت فوالدی در هفت سال گذشته دست یافتند. 
ذوب آهـن اصفهـان واقـع در جنـوب غربی اسـتان اصفهان نخسـتین و بزرگترین کارخانه تولیدکننده فوالد سـاختمانی و ریـل در ایران 
و بزرگتریـن تولیـد کننـده محصـوالت طویـل در خاورمیانـه اسـت کـه ظرفیت تولید سـاالنه 3 میلیـون و 6۰۰ هزارتـن فوالد، انـواع مقاطع 
فـوالدی سـاختمانی و صنعتـی را دارد و نقـش مهمـی در شـکل گیـری دیگـر صنایـع فوالدی ایـران ایفا می کنـد و لقب مـادر صنعت فوالد 

کشـور را دارد . 
51 سـال از فعالیـت ایـن کارخانـه عظیـم در کشـور مـی گذرد و اکنـون بـا اراده فوالدین متخصصـان و آتشـکاران این مجتمع فـوالدی با 

اراده ای فوالدیـن توانسـتند به شـعار خواسـتن توانسـتن جامه عمل بپوشـانند. 
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را متوقف کند بلکه فرصتی شده تا مهندسان 
از  بیش  کشور  فوالد  صنعت  تجربه  با  و  جوان 
گذشته گام های بلندتری برای تحقق موفقیت 
تولید  افزایش  و  جدید  محصوالت  تولید  در 
بردارند و پرچم ایران را برفراز قله های پیشرفت 

صنعت به اهتزاز درآورند. 

پایدار  تامین  صورت  در  بیشتر  ▐تولید 
مواد اولیه مورد نیاز 

اصفهان  آهن  ذوب  شرکت  مدیرعامل 
کوتاه  در  اولیه  مواد  تامین  مشکل  می گوید: 
مدت در کارخانه بزرگ ذوب آهن اصفهان حل 
پایداری  از  منظور  مدت  طوالنی  در  اما  شده 
تامین مواد اولیه منظور یک سال به باال است 
به  فراخوانی  سیزدهم  دولت  حمایت  با  که 
صنعت  نیاز  تامین  هدف  با  گسترده  صورت 

فوالد را برنامه ریزی کرده است. 
فراخوان  این  در  افزاید:  می  رخصتی  ایرج 
پنج هزار پهنه معدنی به مزایده گذاشته شده 
که امید می رود در این عرصه ها بتوان در این 
مزایده برنده شد و این درحالیست که پیش از 
این هم چند پهنه معدنی برای تامین مواد اولیه 
مورد نیاز این کارخانه بزرگ صنعتی درکشور به 
و  شده  ارسال  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
امیدواریم با این واگذاری ها بتوانیم به اهداف 
تعیین شده در تولید محصوالت فوالدی دست 

یابیم 
به  مسکن  ملی  نهضت  طرح  نیاز  تامین 
افزوده  ارزش  با  محصوالت  وتولید  محصوالت 
باال از مهمترین برنامه این صنعتگران در سال 

جاری است. 
به سمت بخش کوره بلند شرکت ذوب آهن 
اصفهان هدایت می شوم تا با سختی کار در این 
بخش حیاتی کارخانه آشنا شوم، مدیر بخش 
کوره بلند این شرکت، محیط کار در این بخش 
را در سخت ترین شرایط با گرمای زیاد همراه 
می گوید:900  و  می کند  توصیف  آلودگی  با 
واحد  این  در  تکنسین  و  مهندس  و  آتشکار 
پاتیل ها در مسیر هدایت  به  را  کلیدی مذاب 
همان  که  شده  تعریف  زمان  در  فرآیندی  در  و 
زمان طایی است با فشار مضاعف چدن مذاب 
را تولید و به واحد فوالدسازی ارسال می کنند. 

برنامه  هزارتن   236 و  میلیون  ▐یک 
هدف تولید امسال کک 

محمد علی عایی مدیر بخش کک و مواد 
خط  در  ارزشمندی  خدمات  که  هم  شیمیایی 
روزی  شبانه  تاش  از  هم  داشته  کک  تولید 
برای  مدیریت  برنامه های  ارائه  با  کارکنانش 
افزایش تولید می گوید و می افزاید: شش ماهه 
کک  تن  هزارو 860  اند 626  توانسته  امسال 
خشک با دو درصد افزایش در مقایسه با مدت 
مشابه پارسال در این واحد تولید کنند و برنامه 
تولید یک  به  پایان سال دستیابی  تا  هدفشان 

میلیون و 236 هزارتن است. 
وی اظهار می کند: فرآیند تولید کک سازی 
با فعالیت باتری شماره سه با ظرفیت کمتر از 
900 هزارتن شامل 74 کوره و باتری شماره یک 
دارای ظرفیت ساالنه 450 هزارتن با 58 کوره 

در جریان است. 
کک  را  واحد  این  نهایی  محصول  عایی، 
شده  تصفیه  کک  عمده  می افزاید:  و  می داند 
و  نیروگاه ها  نورد،  واحد های  به  واحد  این 
از تصفیه گاز کک  و پس  ارسال  آگلومراسیون 
خام محصوالتی از قبیل قطران، سولفات آمونیم 

و بنزل خام و گوگرد صنعتی تولید می شود. 
سومین  اصفهان  آهن  ذوب  کارخانه 
می شود  محسوب  کشور  در  فوالد  تولیدکننده 
و این مجتمع عظیم صنعتی یکی از بزرگترین 
تیرآهن،  ناودانی،  میلگرد،  تولید  قطب های 
ریل و نبشی در کشور است و باحمایت دولت 
کشور  معادن  از  پایدار  اولیه  مواد  درتامین 
ظرفیت تولید بیشتر مطابق با سفارش مشتری 

در این کارخانه فراهم می شود

▐تولید چدن شش ماهه دو درصد جلوتر 
از برنامه هدف 

همایون صمیمی، برنامه هدف تولید چدن 
تن  میلیون  سه  بلند  کوره  واحد  در  را  مذاب 
نخست  نیمه  در  می افزاید:  و  برمی شمارد 
سال  هفت  در  سابقه  بی  رکوردی  در  امسال 
گذشته به تولید یک میلیون و 494 و 270 تن 
محصول دست یافتیم که نسبت به برنامه شش 

ماهه دو درصد جلوتر هستیم . 
وی می گوید: همچنین این میزان تولید 10 
نخست  نیمه  در  قبلی  رکورد  از  بیشتر  درصد 

سال گذشته است. 
مدیر واحد کوره بلند که سابقه ای درخشان 
در  فعالیت  دوران  در  اش  کاری  کارنامه  در 
ذوب آهن دارد ابراز می کند از تدارکات کارخانه 
این  به  تا سفارش مشتری در دستیابی  گرفته 
موفقیت اقتصادی در صنعت بزرگ ذوب آهن 

تاثیرگذار بوده آمد. 
را  زغال  خصوص  به  اولیه  مواد  تامین  وی، 
با چالش هایی روبرو می داند و می گوید: تولید 
باکیفیت همراهی و حمایت دولت را می طلبد 
و هر چه نیاز بازار باشد در صورت تامین مواد 

اولیه قادر به تولید هستیم. 
در  تاش  و  کار  تولیدی،  کارخانه  این  در 
واحد  به  است،  برقرار  تولید  حیات  و  جریان 
در  تولید  روند  جریان  تادر  روم  می  کک سازی 

این واحد قرار بگیرم. 
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شمش
 ASEAN مبدا  با  بیلت  قیمت  افزایش 
هیچ  شد،  آغاز  نوامبر   14 از  که  هفته ای  در 
حمایتی در بین واردکنندگان در جنوب شرق 

آسیا پیدا نکرد. 
بیلت های  برای  پیشنهادات  اندونزی،  در 
معامله  سوی  از  مالزیایی  و  ویتنامی   3sp
گران،در سطح قیمت 515-520 دالر CFR در 
هر تن برای محموله دسامبر- ژانویه تعیین شد 
که 5-10 دالر در هر تن در هفته افزایش یافت. 
»خریداران در بازار حضور ندارند. تقاضا واقعا 
ضعیف است. واردکنندگان بیلت اندونزیایی با 
CFR خرید  قیمت باالی 510 دالر در هر تن 

نخواهند کرد.
 5sp به گفته منابع بازار، بیلت های ویتنامی 
از معامله گران در هفته گذشته با سطح قیمت 
محموله  برای  اندونزی   CFR دالر   510-505
دسامبر تغییر یافت. هیچ فعالیتی در فیلیپین 
 10 میانگین  قیمت ها)به طور  افزایش  از  پس 
 CFR تن  در  از 515 دالر  و شروع  تن  در  دالر 
فیلیپین  در   )ASEAN منشأ  بیلت های  برای 

مشاهده نشد.
 CFR پیشنهادات در حدود 510 دالر در تن 

شنیده شد. 
پی  در  نشد.  گزارش  ای  معامله  هیچ 
و  مسکن  توسعه  بخش  برای  مثبت  انتظارات 
بهبود  کووید-19،  محدودیت های  سهولت 
در  قیمت ها  افزایش  باعث  چین  در  شرایط 
 ASEAN هفته گذشته شد. بیلت های منشا

در عربستان سعودی رقابتی بودند.
محصوالت  برای  پیشنهادی  های  قیمت 

ایرانی 3sp حدود 500 دالر در تن CFR تعیین 
 510-505 پیشنهادات  که  حالی  در  شد، 
برای  تقاضا  CFR شنیده شد.  تن  دالر در هر 
بیلت بهبود نیافت زیرا قیمت میلگرد نسبت به 
هفته گذشته اندکی کاهش یافت. یک خریدار 
و  ساخت  در  داشت:  اظهار  تایلندی  شمش 
ساز تحرک زیادی به وجود نیامد، اگرچه فصل 

تن  هر  در  دالر   530 اندونزی  فوالدی  میانی 
تن  در  دالر   525 ویتنامی  بیلت  برای  و   CFR
CFR بود. یکی از منابع آگاه در جنوب شرق 
ها  آن  زیاد  احتمال  »به  است:  معتقد  آسیا 
کوتاه  اعداد  این  با  که  هستند  گرانی  معامله 

می آیند.
در تایلند، سطح قابل اجرا برای بیلت های 

ارزیابی فاكتورها و پیش بینی 
قیمت های بازار جهانی فوالد

شمش

سی اف آر آسیاتاریخ
دالر/تن

سی اف آر ترکیه
دالر/تن

فوب دریای سیاه 
دالر/تن

داخلی چین
دالر/تن

2۹530570523465مهر
۰6523540515455آبان
13508535500438آبان
2۰514530495445آبان
485460  525 2۷523آبان

مدیریت مهندسی فروش و توسعه بازار
سرپرستی تحلیل و توسعه بازار
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بارندگی تمام شده است، شاید نیمه دوم نوامبر 
وضعیت بازار بهتر باشد.

میلگرد و کالف
بازار  در  وضعیت  کاری،  هفته  پایان  در 
میلگرد ترکیه در شرایط نامطلوب بودن تمایل 
همچنان  خارجی  و  داخلی  مشتریان  خرید 
نامطلوب بود. پیشنهادات داخلی برای میلگرد 
 635 تا   620 بین  ترکیه  فوالدسازان  طرف  از 
متغیر  منطقه  به  بسته   EXW تن  هر  در  دالر 
هر  در  دالر   5 هفته  اواسط  از  که  است  بوده 
تولیدکننده   ICDAS است.  یافته  کاهش  تن 
بزرگ میلگرد ترکیه از ابتدای هفته قیمت های 
 EXW رسمی خود را روی 635دالر در هر تن
ثابت  مرمره   CFRتن هر  در  دالر   646 و  بیگا 
منابع  به گفته  که  نگه داشته است، در حالی 
بین  تواند  می  اجرا  قابل  قیمت  سطح  بازار، 
بازار  یابد. جو  تن کاهش  در هر  تا 10 دالر   5
کاهش  وجود  با  زیرا  است  بدبینانه  همچنان 
نشده  بهتر  تقاضا  میلگرد،  قیمت  وقفه  بی 
می  نظر  "به  محلی  منبع  یک  گفته  به  است. 
آینده  ماه  در  تواند  می  بازار  وضعیت  که  رسد 
بهبودی  از  ای  نشانه  هیچ  شود،  بدتر  حتی 
میلگرد  صادراتی  پیشنهادات  ندارد."  وجود 
از سوی تامین کنندگان ترکیه نیز همین روند 
با 5 دالر  بررسی  مورد  و در دوره  دنبال کرد  را 
در هر تن افت مواجه گردید. این محصول در 
خارج از کشور با سطح قیمت 620-635 دالر 
در هر تنFOB برای حمل در دسامبر موجود 
است. در هفته قبل، تنها یک فروش از منطقه 
قیمت 631-630  با سطح  اسرائیل  به  مرمره 
دالر در هر تن FOB شنیده شد. به طور کلی، 
خریداران  زیرا  است  ضعیف  تجاری  فعالیت 
قیمت  سطح  با  ترکیه  میلگرد  برای  خارجی 
615 تا 620 دالر در هر تن FOB پیشنهاد می 
دنبال  به  فوالدسازان  اکثر  که  حالی  در  کنند، 
قیمت های قراضه همچنان آماده ارائه چنین 
بیلت  کنندگان  عرضه  نیستند.  هایی  تخفیف 
معامات  در  متعددی،  عوامل  دلیل  به  ایران 
قیمت ها  طرف،  یک  از  اند.  شده  فعال  کمتر 
ضعیف  تقاضای  پی  در  جدید  معامات  در 
کاهشی  روند  به  فروش  کلیدی  مقاصد  در 

میلگرد
صادراتی روسیه 

)DAP(
صادراتی ترکیه 

)FOB(
وارداتی جنوب 

)CFR( شرق آسیا
واردات حوزه خلیج 

)CPT(فارس تاریخ

۷35 680 593 605 2۹مهر
735 665 593 605 ۰6آبان
735 645 595 570 13آبان
735 633 595 563 2۰ آبان
735 628 595 563 2۷آبان

مفتول
)FOB( صادراتی ترکیه )FOB( صادراتی چین )FOB( صادراتی اکراین تاریخ

730 560 820 22مهر
730 565 820 2۹مهر
653 540 820 ۰6آبان
663 540 820 2۰آبان
650 540 820 2۷آبان
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از  خود ادامه می دهند. از سوی دیگر، برخی 
تولیدکنندگان به دلیل مشکات انرژی تصمیم 
تضمین  به  قادر  زیرا  گرفتند،  عرضه  توقف  به 
گذشت  هفته  نبودند.  سفارش  به  رسیدگی 
جدیدی  قیمت  کف  به  ایرانی  بیلت  قیمت 
رسید. در پایان هفته گذشته، یک تولیدکننده 
مستقر در EAF، 10000 تن بیلت را به قیمت 
460 دالر در هر تن FOB برای محموله نوامبر 
قیمت  با  فروش  قبلی  دور  رساند.  فروش  به 
470 دالر در هر تن FOB به پایان رسید. گمان 
می رود مقصد، GCC باشد. یک معامله دیگر 
برای حجم 20000 تن با قیمت 453 دالر در 
هر تن FOB در ابتدای هفته قبل گزارش شد. 
قراردادی  کننده  تهیه  پیش، همین  سه هفته 
امضا   FOB تن  هر  در  دالر   473 قیمت  به 
کرد. "بازار در حال حاضر در این سطح قیمت 
است. محموله دیگری از طریق تاجر به امارات 
قیمت  که  است  این  بر  اعتقاد  شد.  فروخته 
واقعی قرارداد در سطح 490-500 دالر در هر 
قبل  هفته  با  مقایسه  در  است.  CPTبوده  تن 
تر، سطح قیمت 10 تا 15 دالر در تن کاهش 
یافت. »شرایط بازار خیلی بد است. یک تامین 
کننده بیلت خاطرنشان کرد: سکوت همه جا 
را فرا است. مسائل انرژی در داخل ایران یکی 
تجاری  فعالیت  کننده  عوامل محدود  از  دیگر 
است. ممکن است به زودی تعادل بازار و روند 
ایران به  را تغییر دهد. در حال حاضر،  قیمت 
خاصی  مشکات  برق،  یا  گاز  کمبود  جای 
دارد. اگر وضعیت ادامه پیدا کند، ممکن است 
با در نظر گرفتن تحوالت  یابد.  قیمت افزایش 
اخیر، متخصصین بازار تصمیم گرفتند ارزیابی 
هفتگی قیمت بیلت صادراتی ایران را به 453 
FOB )در مقابل 460  تا 460 دالر در هر تن 
تر(  پیش  FOB یک هفته  تن  در  تا 465 دالر 

کاهش دهند.

قراضه
پایان هفته قبل، صادرکنندگان قراضه ایاالت 
اضافی  های  تخفیف  ارائه  به  تمایلی  متحده 
برای مشتریان ترکیه نداشتند. یک معامله تازه 
در مبادی دور که در سطح قیمت باالتری انجام 
مستقر  فوالدساز  یک  شد.  منتشر  است  شده 

در مرمره حجمی مختلط از یک تامین کننده 
ایاالت متحده خریداری کرد که در آن  قراضه 
قراضه HMS 1&2 )80:20(، 339.5 دالر در 
هر تن CFR و مواد شرد 354.5 دالر در هر تن 
برای حمل  این محموله  قیمت داشت.   CFR
مذاکرات  است.  شده  ریزی  برنامه  دسامبر  در 
در بازار در پایان هفته قبل به کندی انجام شد 
در  همکاری  به  تمایلی  فوالدسازان  اکثر  زیرا 
سطوح باالتر نداشتند. نظرات فعاالن بازار در 
مورد تحوالت بیشتر قیمت متفاوت شد. از یک 
طرف، در دسترس بودن قراضه برای حمل در 
دسامبر محدود است و هزینه های جمع آوری 
به  تمایلی  تامین کنندگان  بنابراین  باال است، 
هیچ  دیگر،  سوی  از  نداشتند،  قیمت  کاهش 
شده  تمام  محصوالت  بازار  در  مثبتی  نشانه 

فوالدی در ترکیه وجود ندارد.
قیمت  و  ماند  باقی  ضعیف  بسیار  تقاضا 
حال  در  میانی  محصوالت  و  مفتول  میلگرد، 
داشت:  اظهار  منبع  یک  است.  کاهش 
"کارخانه هایی که برای ماه دسامبر به مواد نیاز 
برای  باالترتنها  قیمت  سطح  در  حتی  دارند، 
ادامه عملیات خرید خواهند کرد، اما افزایش 

باشد."  پایدار  تواند  بازار نمی  این وضعیت  در 
قیمت  ارزیابی  اطاعات،  آخرین  به  توجه  با 
قبل،  هفته  پایان  در  آگاه  کارشاسان  روزانه 
برای قراضه HMS 1&2 )80:20(از سواحل 
تن  هر  در  دالر   339 به  متحده  ایاالت  شرقی 
CFR در مقابل 337 دالر در هر تن CFR یک 

روز پیش تغییر کرد.

سنگ آهن
بزرگترین  در  تولید  شدید  کاهش  وجود  با 
پکن  که  زمانی  از  چین  فوالدسازی  مناطق 
قوانین ضد شیوع کووید را کاهش داد و چشم 
انداز اقتصادی به بهبود ادامه داد، سنگ آهن 
روز پایانی هفته گذشته افزایش را از سر گرفت. 
استرالیا  آهن  درصد   62 آهن  سنگ  بهای 
 99 به  و  یافت  افزایش  تن  هر  در  دالر   1.25
دالر در تن CFR رسید که در پی افزایش روزانه 
1.9 دالری در هر تن در هر دو بورس دالیان 
پایان  از  خام  ماده  این  بود.  سنگاپور  بورس  و 
زمان شروع  از  و  تن  در هر  قبل، 7 دالر  هفته 
نوامبر، 19.5 دالر در هر  روند صعودی در 1 
رسانه  منابع  گفته  به  است.  یافته  افزایش  تن 

قراضه

2۰آبان 2۷آبان تغییر

قراضه وارداتی از آمریکا 346 339 -7

قراضه وارداتی از اروپا 334 334 0

قراضه وارداتی از حوزه بالتیک 340 339 -1
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ای رسمی این کشور و فعاالن بازار، روز پایانی 
کاهش  چین  دولتی  شورای  گذشته،  هفته 
این دومین  اعام کرد.  را  قرنطینه،  قانون   20
کاهش قوانین قرنطینه در این ماه بود که از این 
فرضیه حمایت می کرد که چین در راه خروج 
این  با  است.  آینده  سال  در  قرنطینه  از  کامل 
حال، موارد ابتا به عفونت در کشور همچنان 

رکوردهای چند ماهه را شکست.
پیش بینی های اقتصادی نیز پس از انتشار 

این  گفت  مرکزی  یافت.بانک  بهبود  خبر  این 
کشور باید هدف رشد تولید ناخالص داخلی را 
برای سال آینده حداقل 5 درصد تعیین کند، 
در حالی که یک تحلیل گر پیش بینی کرد که 
 4.5 میزان  به   2023 سال  در  چین  اقتصاد 
درصد رشد خواهد کرد. یک منبع بازار گفت: 
به دنبال این جو مثبت، "معامات بنادر سنگ 
آهن تا پایان هفته به سطح عادی بازگشت." بر 
با  اساس گزارشات دریافت شده، ذخایر بنادر 

به سطح دو  0.55 میلیون تن کاهش نسبت 
هفته گذشته به 135.45 میلیون تن رسید. با 
این حال، حجم معامات در بازار روی دریا پس 
از رسیدن به باالترین سطح 5 هفته اخیر در روز 

قبل، کاهش یافت.

زغال سنگ
 زغال سنگ کک  شو استرالیا در روز پایانی 
و  شد  مواجه  بیشتری  افت  با  گذشته  هفته 
بازار  ضعف  به دلیل  گذشته  هفته  دو  اواخر  از 
در  بازار،  بدبینانه  چشم انداز  و  فوالد  جهانی 
مجموع 60 دالر در هر تن افت نمود. به گفته 
منابع بازار، پیشنهاد جدیدی برای 75000 تن 
زغال سنگ کک شو در GLOBALCOAL با 
قیمت 260 دالر در هر تن FOB برای تحویل 
در اواسط دسامبر در 18 نوامبر اعام شد. این 
مبلغ نسبت به پیشنهادات 270-277 دالری 
در هر تن FOB که یک روز قبل در این پلتفرم 
ثبت شده بود و از 320 دالر در هر تن FOB که 
اواخر دو هفته گذشته گزارش شد کاهش یافته 
است. بنابراین، متخصصین بازار ارزیابی قیمت 
روزانه خود را برای زغال سنگ کک شو 10 دالر 
 FOB در تن کاهش دادند و به 260 دالر در تن
رساندند. همانند گذشته، کاهش شدید تقاضا 
ناشی از کندی تقاضای جهانی به دلیل هزینه 
های باالی فوالدسازان و پیش بینی های کوتاه 

مدت منفی بود.
ها  قیمت  ریزش  پی  در  همچنان  مشتریان 
منتظر مانده بودند. آخرین قراردادها چند روز 
پیش توسط صادرکنندگان استرالیایی با قیمت 
313 دالر در هر تن FOB امضا شد. نکته قابل 
توجه این است که زغال سنگ کک شو با کاهش 
هوای  و  آب  دلیل  به  استرالیا  سوی  از  عرضه 
مرطوب و اعتصاب در معادن زغال سنگ گروه 
بی اچ پی در حال کاهش است.یکی از منابع 
آگاه اظهار داشت: »صادرکنندگان از نیو ساوت 
و  تولید زغال سنگ  زیادی در  با مشکات  ولز 
شدت  به  ایالت  زیرا  هستند،  مواجه  تدارکات 
تحت تاثیر سیل قرار گرفته است. در اوایل این 
ماه، عرضه اندک، قیمت زغال سنگ کک شو 
را به باالی 300 دالر در هر تن FOB رساند، در 

حالی که قیمت فوالد در حال کاهش بود.

سنگ آهن

تاریخ2۰آبان2۷آبانتغییر

سنگ آهن 5۸ درصد58984+

سنگ آهن 62 درصد89789+

سنگ آهن 65 درصد8110102+

زغال سنگ

تاریخ2۰آبان2۷آبانتغییر

زغال سنگ FOB استرالیا29288317-
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کورکس چیست؟ 
کورکـس یکـی از روش هـای تکاملـی و ابداعـی نویـن شـرکت فوسـت 
آلپیـن اطریـش اسـت کـه جهـت تولیـد چدن مـذاب بـا هزینه مناسـب تر 
و رعایـت حفـظ محیـط زیسـت بیشـتر در صنایـع تولیـد چـدن مـذاب 
می باشـد آهـن خـام چـدن کـه بـه روش کورکـس تولیـد می شـود، از همه 
نظـر هماننـد آهـن خـام تولیـدی کـوره بلنـد می باشـد و می توانـد جهـت 
فوالد سـازی به کار گرفته شـود روش کورکس اولین و تنها روش شـناخته 
شـده جهانـی و آزمایـش شـده می باشـد که به صورت مسـتقیم از سـنگ 
آهـن و زغـال، چـدن مـذاب تولیـد می نمایـد. بـه عبـارت دیگـر در حـال 
حاضـر بـه جـز کورکـس روشـی کـه بتوانـد کک سـازی را از پروسـه تولیـد 

چـدن و کـوره بلنـد جـدا نمـوده باشـد وجود نـدارد.

)corex ( مقایسه تولیدی روش های کوره بلند و کورکس
در شـکل شـماتیک شـماره 1 تولیـد چـدن مـذاب بـا توجـه بـه موجود 
بـودن سـنگ آهـن و زغـال سـنگ بـه روش کورکـس و کـوره بلنـد آمـده 

. ست ا

روش کوره بلند 
تـا زمـان پیدایـش کورکـس آهن خـام چـدن به طـور کلی توسـط کوره 
بلنـد تولیـد مـی گردیـد به منظـور تامیـن انـرژی و مـواد احیاءکننده کک 
اسـتفاده میشـد کـه الزم بـود باتری هـای کک سـازی بـه کار گرفتـه شـود 
و همچنیـن زغـال متالـورژی کک شـو فراهـم باشـد از طـرف دیگـر مـواد 
آهنـی شـارژ شـونده در کوره بلنـد می بایسـتی عمدتًا به صـورت آگلومره 
کـه قبـًا مهیـا گردیده انـد باشـد و مابقـی بصـورت پلـث و یـا سـنگ آهن 

شـارژ شوند.

 روش کورکس 
این روش دو ویژگی اساسی با شرایط معمول را دارد:

1- زغـال سـنگ غیـر کک شـو بـا کیفیـت پاییـن تـر از زغـال متالـوژی 
بـه صـورت مسـتقیم یعنـی بـدون کک سـازی مـواد احیـا کننـده و انرژی 

می توانـد شـارژ شـود.
2- سـنگ آهـن بـه صورت دانـه بندی شـده مسـتقیمًا در فرایند تولید 
بـه کار گرفتـه می شـود و بـه عبـارت دیگر کورکس عمـًا کوره بلنـد و کک 
سـازی در یـک مجموعـه و بـدون احتیـاج بـه آگلومراسـیون بـوده و بـه 

همیـن دلیـل ویژگی هـای قابـل اهمیتـی را در بـر دارد .
ویژگـی های تکنولوژی کورکس )شـکل 2( فعـل و انفعاالت متالوژیکی 

در دو پروسـه احیـا و ذوب )در کـوره عمودی احیـا( صورت می گیرد.
در این روش زغال سـنگ کک شـو احتیاج به شـارژ ندارد و محدودیتی 

)corex( فراینـد تولیـد چـدن به روش کورکـس
◄ مهندس محمد پیشوا

◄ مهندس سیروس موتمن

شکل شماره 1

شکل شماره 2
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در شـارژ سـنگ آهـن پلـت نیـز وجـود نـدارد )مـی توانـد آگلومـره شـارژ 
نمـود( زغال از طریق سیسـتم حلزونی شـارژ شـده و به کـوره ذوب ریخته 
تـا 1150 درجـه  می شـود گاز زدایـی زغـال در حرارتـی حـدود 1100 

سـانتیگراد انجـام می شـود.
بـه منظـور سـوخت زغال بـدون گاز در کوره ذوب، اکسـیژن که توسـط 
یـک کارگاه اکسـیژن جداگانـه تولیـد شـده بـه کـوره دمیـده مـی گـردد 
در ایـن حالـت در کنـار حـرارت مـذاب تـا سـوخت زغـال ،گاز احیا بسـیار 
زیـادی کـه 95 درصـد 2co+H و حدود 3 درصـد co2 تولید می گردد پس 
از آنکـه گاز احیـاء بـه حرارت مطلوب احیـاء کنندگی حدود 850 سـانتی 
گـراد خنـک و عـاری از غبـار گردید )در سـیلکون غبار آن گرفته می شـود 
و در اسـکروبر سـرد و مجـددًا غبـار گرفته می شـود( به کـوره احیا هدایت 
شـده و سـنگ آهـن )پلـت( را به صـورت آهن اسـفنجی با متوسـط درجه 

متالیزاسـیون 90 درصـد احیا مـی نماید.
آهـن اسـفنجی از کـوره عمـودی احیـا توسـط چـرخ حلزونـی طراحی 
شـده خـارج مـی شـود و بـه کـوره ذوب هدایـت می گـردد و هماننـد کوره 
بلنـد مـواد ذوب ماننـد سـنگ آهـن بـا توجـه بـه درجـه بـازی مـورد نظـر 
جهـت گوگـرد زدایـی بـه آن اضافـه شـده و در نتیجه چدن مـذاب حاصل 

می گـردد.
درجـه حـرارت مذاب خروجی و ترکیب شـیمیایی چدن مذاب درسـت 
ماننـد کـوره بلنـد تنظیـم میشـود گاز خروجی کـوره عمودی احیـا دارای 
ارزش حرارتـی حـدود 1670 کیلـو کالری )7000 کیلـو ژول( به ازای متر 
مرکـب میباشـد پـس از تسـویه مـی توانـد بعنـوان محصـول فرعـی قابـل 
توجـه قـرار گیرد بـه طور مثـال می تواند در یک نیـروگاه مـدرن حرارتی به 
کار گرفتـه شـود و یـا در صنایع شـیمیایی از قبیل سـیمان ، آهـک و کوره 

هـای صنعتـی دیگر مورد اسـتفاده قـرار گیرد.

)corex ( مزایای روش تولید طرح کورکس
طـرح کورکـس در مقابـل کـوره بلنـد به طـور عمـده دو مزیت اساسـی 

دارد.
1- صرفه جویی اقتصادی 

2- کاهش الودگی محیط زیست
1-1 مزیت صرفه جویی اقتصاد اقتصادی شکل شماره 3

بـا توجـه بـه ایـن روش )حـذف کک سـازی و آگلومراسـیون( در مقابل 
کمپلکس چدن ) کک سـازی، آگلومراسـیون ، کـوره بلند( کاهش هزینه 
تولیـدی محـدودی بـروز مـی نمایـد کـه این مسـئله بـه ازاء یک تـن چدن 
بـا توجـه بـه موقعیـت محـل کارخانـه معیـن مـی گـردد . تئـوری منحنی 
بهـره وری از سـرمایه چنین مشـخص می نماید کـه در هـر دوره افزایش تا 

دو برابـر ظرفیـت، هزینـه ویـژه تولید کاهـش می یابد.
مقایسـه طـرح کورکـس و کـوره بلنـد در شـرایط کنونـی تفـاوت هزینـه 
تولیـدی معـادل 22 درصـد را بیـان مـی نمایـد در یـک مقیـاس بزرگتـر 
منحنـی مذکـور چنیـن نشـان می دهـد کـه بـرای افزایـش ظرفیـت آتـی 
کورکـس در مقابـل روش کـوره بلند مـی تواند کاهش هزینـه ویژه تولیدی 

تـا 35 درصـد را انتظـار داشـت. )شـکل شـماره 4( 

صرفه جویی هزینه ویژه سرمایه گذاری
مقایسـه سـرمایه گـذاری ویـژه بیـن طـرح کورکـس و روش کـوره بلنـد 
)شـکل شـماره 5( نشـان مـی دهـد در طـرح کورکـس هزینـه سـرمایه 
گـذاری ویـژه حـدود 20 درصـد پاییـن تـر از روش کـوره بلنـد قـرار دارد و 
همچنیـن برای اسـتفاده از گاز خروجی خط کورکـس جهت تولید انرژی 

شکل شماره 3

شکل شماره 4
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الکتریکـی یـک نیـروگاه حرارتی مورد بهره بـرداری می تواند قـرار گیرد که 
در صـورت سـرمایه گذاری صرفـه اقتصـادی حاصلـه نیـز افزایـش خواهد 

یافت )شـکل شـماره 5(

مزایای گاز خروجی در یک واحد کورکس:
در طـرح کـوره بلنـد مـی بایسـتی زغـال در باتـری های کک تـا 1200 
درجـه سـانتی گـراد حـرارت دیـده و پـس از کک شـدن مجددًا تـا حرارت 

محیـط سـرد شـود در ایـن طـرح ایـن عمـل گرمایش و سـرد کـردن زغال 
حـذف گردیـده و از انـرژی زغـال جهـت ذوب نمـودن چـدن و تولیـد گاز 
حاصلـه کورکـس مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. ایـن گاز بـه عنـوان گاز 
خروجی مشـخص می گردد و مناسـب جهت تولید برق انرژی الکتریکی 
می باشـد کـه در این صورت اهمیـت اقتصادی فراوانی خواهد داشـت به 
طـور مثـال می تـوان در یک نیـروگاه مدرن حرارتـی با حداکثـر راندمان از 
یـک واحـد 800 هـزار تنـی چـدن حـدود 880 هزار مـگاوات سـاعت برق 
بـه دسـت آورد ایـن مقدار برق به طور متوسـط بـرای یک شـهر 500 هزار 
نفـری در اروپـای مرکـزی تکافـو می نمایـد. ایـن گاز خروجی نیـز به عنوان 

کاالی قابـل عرضـه به بـازار می تواند ارائه شـود.
بـا طـرح کورکـس جهـت اسـتفاده از انـرژی تولیـدی هماهنگ شـدن 
بـا یـک واحـد نیـروگاه حرارتی اهمیـت فراوانـی دارد که مزایـای آن به قرار 

زیر اسـت. 
1- اطمینان از تامین زغال در مقابل گاز طبیعی

2- بهـره وری بیشـتر ناشـی از مصـرف مواد انـرژی زایی کـم اهمیت تر 
)زغال(

3- راندمـان بیشـتر، هزینه سـرمایه گذاری کمتر و نیـز کاهش آلودگی 
محیـط در مقابـل یـک نیـروگاه حرارتی با سـوخت گاز طبیعـی همچنین 
می تـوان از گاز خروجـی جهـت کـوره احیـاء مسـتقیم دیگر نیز اسـتفاده 
نمـود. بدیـن نحو که پس از جـدا نمـودن گاز co2 از گاز خروجی کورکس 
امکان اسـتفاده از گاز بازیابی شـده در روش احیاء مسـتقیم جهت تولید 
آهـن اسـفنجی تـا میـزان 60 درصـد یـک واحد کورکس میسـر می باشـد 
ضمنـا انـرژی بـرق تولیـد اکسـیژن مـورد مصـرف کورکـس می توانـد از 

طریـق گاز خروجـی کورکس تامیـن گردد. 

کاهش آلودگی محیط زیست 
کمپلکـس  روش  و  کورکـس  طـرح  زیسـت  محیـط  آلودگـی  مقایسـه 
چـدن )آگلومراسـیون، کک سـازی، کوربلنـد( نشـان می دهـد کـه آلـوده 
آلـوده کننـدگان  و غبـار و همچنیـن   CO2  NO2  SO2 کننـدگان هـوا
و  آزاد  ماننـد فنـل، سـولفیدها، سـیانید  پسـاب ها )فاضـاب صنعتـی( 
آمونیـوم در پروسـس کورکـس به مراتب در حد بسـیار ناچیز قـرار دارند که 
ایـن مسـئله بـه خصـوص با آینـده نگـری که در حفـظ محیط زیسـت می 
بایسـت حداکثر کوشـش به عمل آیـد از اهمیت خاصی برخـوردار بوده و 

از ویژگی هـای موفقیـت آمیـز طـرح کورکـس مـی باشـد.

آلودگی گازی )هوا(
گازهـای خروجـی طـرح  نشـان می دهـد دهنـده  نمـودار شـماره 7 
کورکـس و روش کمپلکـس چـدن مـی باشـد کـه نشـان می دهـد سـطح 
آلودگـی محیـط زیسـت گازی در یـک کمپلکـس چـدن مربـوط بـه یـک 
کارخانـه مـدرن اروپایـی در سـال 1990 و نیز بـا توجه به سـرمایه گذاری 
انجـام شـده در رابطـه با حفـظ محیط زیسـت در سـال 2000 چگونه می 

باشد.

شکل شماره 5

نمودار شماره 7
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ارقـام کورکـس در حـال حاضـر در مقایسـه بـا رقـم هـای اهـداف سـال 
2000 کمپلکـس چـدن بـه مراتـب چندیـن برابـر پاییـن تـر قـرار دارنـد و 
بدیهـی اسـت کـه در رابطـه بـا طـرح کورکس جهـت حفظ محیط زیسـت 
اهـداف کاهـش دهنـده ایـن مقادیـر در ایـن نمـودار در نظر گرفته نشـده 

است.
در ارتبـاط بـا گاز هـای CO2 حاصله نیز طرح کورکـس ارقام کمتری را 
نشـان می دهـد بـه طـور مثـال برای حالـت فـوق کمپلکس چدن در سـال 
1990 رقمـی برابـر 1800 کیلوگـرم به ازاء تن چدن و در سـال 2000 رقم 
1600 بـه ازاء تـن چـدن حاصـل مـی نمایـد در صورتیکـه در کورکس این 
مقـدار برابـر 1160 کیلوگـرم بـه ازاء تـن چـدن مـی باشـد کـه بـا توجـه به 
سـوخت گاز حاصـل از پروسـس متالـوژی ) شـکل 8 ( این ارقـام به ترتیب 

1900، 1700، 1450 بـه ازاءتـن چـدن خواهـد گردید.

نتیجه گیری 
* اهم مزایای فرایند کورکس 

1- استفاده از زغال ارزان غیر کک شو 
2- امکان استفاده ازسنگ آهن و ذغال نامرغوب 

3- حداقل آلودگی محیط زیست نسبت به کمپلکس چدن
4- پایین تر بودن قیمت تمام شده تمدن 

5- حداقل نیاز به شبکه انتقال انرژی نسبت به کمپلکس چدن 
6- ساده بودن کارگاه و حداقل فضای مورد نیاز 

7- انعطاف پذیری در بهره برداری 
8- انتقال تکنولوژی سومین تولید چدن

شکل شماره 8

کیفیت مواد اولیه قابل شارژ در کورکس

شکل شماره 9
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زغالی به ترتیب 79.9 و20.1 درصد بوده است. میزان تولید تجمعی 
آهن اسفنجی به روش های مختلف از سال 1970 تا کنون )2021( بیش 
سال  تا  می شود  پیش بینی  است.  شده  برآورد  تن  میلیون   2001.6 از 
2030 ظرفیت تولید آهن اسفنجی جهان از مرز 200 میلیون تن بگذرد. 
در حال حاضر رشد تولید فرآیند میدرکس بسیار باال بوده و پیش بینی 
تولید  نیز  دیگر  اسفنجی  آهن  تن  میلیون   75 جاری،  درسال  می شود 
با  مدول   82 میدرکس  شده  نصب  مدول   91 از  گذشته  سال  در  شود. 
 14 ن  اکنو  .هم  است  بوده  کار  حال  در  ظرفیت،  تن  میلیون   82.09
مدول آهن اسفنجی میدرکس در کشورهای ایران )15.22میلیون تن(، 
روسیه )4.16 میلیون تن( و الجزائر )2.5 میلیون تن( جمعًا به ظرفیت 
باشد. در جدول-3 واحدهای  21.88 میلیون تن در حال احداث می 
تولید آهن اسفنجی ایران در حال احداث از نظر می گذرد. در شکل-2 
نیز روند افزایش ظرفیت تولید مدول های میدرکس مشاهده می گردد. به 
دنبال فرآیند میدرکس، فرآیند کوره دوار پایه زغالی با تولید بیش از 25.4 

در سال 2021 میزان تولید محصوالت آهن اسفنجی جهان با 13.7 
درصد افزایش به 119.16 میلیون تن رسید. در شکل-1 انواع محصوالت 
آهن اسفنجی از جمله بریکت گرم، آهن اسفنجی تولید شده از پلت و 
سنگ آهن تکه ای مشاهده می گردد. این تولید در حالی بدست آمده 
است که کل ظرفیت تولید آهن اسفنجی دنیا بالغ بر 132 میلیون تن بوده 
است. در سال 2021 بیشترین رشد تولید آهن اسفنجی در کشور های 
آرژانتین و هندبه ترتیب 1.41 )160%( و 39.11 )18.6%( میلیون تن 
مشاهده شده است. نسبت به سال 2020 در تولید آهن اسفنجی کشور 
جمهوری اسامی ایران 1.65 میلیون تن افزایش حاصل شده است. در 
کشور قطر نسبت به سال قبل افزایش جزیی تولید دیده می شود )0.79 
میلیون تن(. در کشور عربستان افزایش تولید آهن اسفنجی940 هزار تن 
گزارش شده است. ناحیه منا )MENA( با تولید 54.84 میلیون تن آهن 
آورده است.در سال  را بدست  دنیا  اسفنجی  آهن  اسفنجی، 46 درصد 
پیشین کشور روسیه ، 7.89 میلیون تن آهن اسفنجی تولید کرده است. 
در دو نقطه کلیدی جهان بعبارت دیگر در هند و ایران افزایش تولید زیادی 
 39.11 به  هند  کشور  اسفنجی  آهن  تولید  میزان  شود.  می  مشاهده 
میلیون تن افزایش یافته است در حالیکه در سال 2010 میزان تولید آهن 
اسفنجی این کشور 23.4 میلیون تن بوده است.50 درصد تولید آهن 
اسفنجی هند در کوره های القایی به مصرف می رسد. جدول-1 نشانگر 
روند تولید آهن اسفنجی کشور هند می باشد. در کشور ونزوئا میزان 
تولید آهن اسفنجی نسبت به سال 2020 ، 130 هزار تن کاهش پیدا 
کرده است. در جدول-2 روند تولید آهن اسفنجی جهان طی سال های 
2005 - 2021 دیده می شود. 45.73 صد در معادل 52.11 میلیون 
سهم  می کنند.  تولید  اسامی  کشورهای  را  جهان  اسفنجی  آهن  تن 
کشورهای عربی در تولید آهن اسفنجی دنیا 19.4% است. هم اکنون 
دو مدول تولید آهن اسفنجی به روش انرژآیرن با ظرفیت 1 و 0.6 میلیون 
 Tenova HYL چین توسط HBIS و Bao Steel تن به ترتیب درشرکت
در مرحله فاز مهندسی است. میزان تولید تجمعی آهن اسفنجی به روش 
میدرکس در سال 2021 از مرز 1286.48 میلیون تن گذشت. فرآیند 
تولید70.85  با  متوالی  نهمین سال  و  سی  در  میدرکس  مستقیم  احیأ 
فرآیندهای اصلی  تولید جهان( در رأس  تن )59.5 درصد کل  میلیون 
تولید آهن اسفنجی دنیا قرار گرفت. میزان تولید آهن اسفنجی فرایند 
تولید میدرکس به غیر از ایران 41.68 میلیون تن به ثبت رسیده است. 
در سال قبل سهم فرآیندهای تولید آهن اسفنجی جهان بر پایه گازی و 

ارزیابی تولید محصوالت آهن اسفنجی جهان و ایران 

در سال 2021

شکل-1 : انواع محصوالت آهن اسفنجی

◄ مهندس محمدحسن جوالزاده 
عضو هیئت مدیره انجمن آهن و فوالد ایران 
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جدول-2 : روند تولید آهن اسفنجی جهان)میلیون تن(

جدول-3 : واحدهای تولید آهن اسفنجی در حال احداث ایران

میلیون تن)30.27 درصد کل تولید جهان ( در رده دوم قرار دارد. میزان 
تولید فرآیند اچ. وای . ال. انرژآیرن، 15.13 میلیون تن)12.7 درصد 
کل تولید جهان( گزارش شده است. در سال پیشین فرایند ابداعی تولید 
آهن اسفنجی ایران موسوم به PERED بیش از 2.622 میلیون تن تولید 
ایران  تولید جهان(. شایان ذکر است، در  داشنه است)2.2 درصد کل 
واحدهای آهن اسفنجی شرکت های میانه، بافت، شادگان و نیریز به روش 
PERED آهن اسفنجی تولید می کنند. ظرفیت هر کدام از این مدول ها 
800 هزار تن سال می باشد. یک مدول با ظرفیت 300 هزار تن در سال 
به روش PERED در کشور چین در شهر Jinzhong در حال نصب است. 
به روش اچ. وای.  از 23 مدول آهن اسفنجی نصب شده  در سال قبل 
ال. انرژآیرن، 16 مدول با16.63 میلیون تن ظرفیت، در حال برداری و7 
مدول دیگر )4.97 میلیون تن ظرفیت( نیز متوقف بوده است. در حال 
حاضر در سطح دنیا 8 مدول میدرکس)بغیر از ایران( ، 4 مدول اچ.وای.

باشد. در شکل-3 سهم  PERED در حال احداث می  و یک مدول  ال 
از نظر  تولید آهن اسفنجی دنیا در سال 2021  فرآیندهای مختلف در 
می گذرد. ضمنًا در شکل-4 سهم روش های مختلف در فرآیند پایه گازی 
آهن اسفنجی دنیا در سال 2021 نشان داده شده است. سهم میدرکس 
در فرآیند پایه گازی آهن اسفنجی دنیا 79.9 درصد است. ایران در تولید 
آهن اسفنجی بر پایه گازی در جهان با تولید 31.85 میلیون تن در رده 
اول قرار دارد. ظرفیت تولید آهن اسفنجی ایران در سال پیشین 37.18 
میلیون تن برآورد شده است. در شکل-5 روند رشد تولید و افزایش ظرفیت 
آهن اسفنجی ایران به نمایش درآمده است. در واقع ضریب بهره برداری 
تولید آهن اسفنجی درسال گذشته در ایران 85.66 % به ثبت رسیده 
است. از ابتدای شروع بهره برداری واحدهای میدرکس، میزان تولید آهن 
اسفنجی به روش میدرکس تا کنون 1235.9 میلیون تن گزارش شده 
اسفنجی)31.85  آهن  تولید  در  ایران  اسامی  جمهوری  است.کشور 
میلیون تن( بر پایه گازی در رده اول جهان قرار دارد. میزان تولید سازمان 
ایمیدرو در سال 1400 بالغ بر 29.87 میلیون تن بوده است. در جدول-
4 روند تولید آهن اسفنجی سازمان ایمیدروی ایران مشاهده می گردد. 
میزان تولید آهن اسفنجی شرکت فوالد مبارکه 6.322 میلیون تن بوده 
در  سبا  و  هرمزگان  شرکت های  این  اسفنجی  آهن  تولید  میزان  است. 
سال 1400 به ترتیب 0.971 و 1.713 میلیون تن گزارش شده است. 
درو اقع شرکت فوالد گروه مبارکه با تولید بالغ بر 9 میلیون تن بزرگترین 
شرکت تولید کننده آهن اسفجی جهان به شمار می آید. ظرفیت تولید 
آهن اسفنجی شرکت گروه مبارکه بیش از 11 میلیون تن می باشد. میزان 
تولید آهن اسفنجی شرکت فوالد خوزستان در سال قبل 3.39 میلیون 
تن بوده است شایان ذکر است، میزان تولید پلت این شرکت در سال قبل 
5.622 میلیون تن به ثبت رسیده است. شرکت چادر ملو در سال 1400، 
بالغ بر 1.318 میلیون تن آهن اسفنجی تولید کرده است. در جدول-5 
شرکت های تولید کننده آهن اسفنجی ایران در سال 1400 آورده شده 
است. در بین شرکت های تولید کنندگان آهن اسفنجی ایران، بیشترین 
به میزان 805221 تن  با 34.98% شرکت فوالد شادگان  را  تولید  رشد 

جدول-1 : روند تولید آهن اسفنجی کشور هند
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بریکت گرم انجام داده است. میزان تولید آهن اسفنجی ایران به روش 
رسیده  ثبت  به  تن  میلیون   2.933 قبل   )1400( سال  در   PERED
 PERED است. در جدول-6 تولید کنندگان آهن اسفنجی ایران به روش
نشان داده شده است. ظرفیت تولید آهن اسفنجی کشورهای عربی 25 
میلون تن به ثبت رسیده است. درسال گذشته میزان تولید آهن اسفنجی 

کشورهای عربی 23.1 میلیون بوده است.
شایان ذکر است با راه اندازی واحد تولید آهن اسفنجی/ بریکت گرم 
شرکت Cliffs به افزایش تولید آمریکا خیلی کمک کرده است. در شکل-

6 نمایی واحد تولید آهن اسفنجی شرکت Cliffs از نظر می گذرد. 
کشور هندوستان با تولید 39.11 میلیون تن در رأس تولید کنندگان 
آهن اسفنجی جهان قرار گرفته است. روند تولید آهن اسفنجی کشور 
هند بر پایه زغال و گاز طبیعی در جدول-7 از نظر می گذرد. کشور هند 
از 690 هزار تن آهن اسفنجی  در سال 2021 کشور هندوستان بیش 
صادر کرده است. شایان ذکر است نزدیك به 82 درصد از آهن اسفنجی 
این کشور در کوره های دوار با پایه زغال بدست می آید. در کشور هند، 
بر  بالغ   2010 درسال  زغال  پایه  روش  اسفنجی  آهن  تولید  ظرفیت 
AM/18.1 میلیون تن بوده است. میزان تولید آهن اسفنجی شرکت
NS )اسارسابق( هند در سال گذشته 5.34 میلیون تن بوده است. در 
)آرسلور   AM/NS شرکت  اسفنجی  آهن  شارژگرم  میزان  گذشته  سال 
میتال/نیپون استیل( در کوره های قوس الکتریکی بیش از 2.9 میلیون 
تن)معادل 89% کل تولید( بوده است. در 6 مدول مستقر در این شرکت 
تن  میلیون   80 از  بیش  تاکنون  برداری)1990(  بهره  شروع  ابتدای  از 
آهن اسفنجی تولید شده است. میزان تولید آهن اسفنجی تاتا استیل 
به ثبت رسیده است. میزان فروش  هند در سال گذشته 839 هزار تن 
آهن اسفنجی شرکت مذکور در سال گذشته 594 هزار تن گزارش شده 
، 30.3 میلیون تن(  با 31.851 میلیون تن)سال 1400  ایران  است. 
این  در  است.  کرده  خود  آن  از  را  جهان  دوم  رده  اسفنجی  آهن  تولید 
میان میزان تولید کنسانتره سنگ آهن و پلت ایران به ترتیب 51.54 و 
56.12 میلیون تن برآورد شده است. در ایران از ابتدا تا کنون به طور 
تجمعی بالغ بر 316.35 میلون تن آهن اسفنجی تولید شده است. در 
سال 1400 کشور ایران 1.055 میلیون تن آهن اسفنجی صادر کرده 
 29.273 پیشین  سال  در  ایران  اسفنجی  آهن  مصرف  میزان  است. 
میلیون تن گزارش شده است. میزان تولید آهن اسفنجی کشور ونزوئا، 
0.76 میلیون بوده است و کشور مذکور در رده هفدهم تولید کنندگان 
آهن  تولید  میزان  حالیکه  است.در  گرفته  قرار  جهان  اسفنجی  آهن 
اسفنجی این کشور در سال 2005 حدود 8.9 میلیون تن بوده است. 
میزان تولید آهن اسفنجی شرکتOEMK روسیه در چهار مدول نصب 
شده، نزدیک به 28.3 میلیون تن به ثبت شده است. میزان تولید آهن 
اسفنجی شرکتMetaalloinvest روسیه 7.7 میلیون تن گزارش شده 
 Metaalloinvestشرکت اسفنجی  آهن  تولید  روند  شکل-7  در  است. 
 Metaalloinvestشرکت اسفنجی  آهن  فروش  میزان  است.  شده  آورده 
روسیه در سال پیشین 4.2 میلیون تن گزارش شده است. میزان تولید 

جدول-4 : روند تولید آهن اسفنجی ایمیدروی ایران

جدول- 6 : تولید آهن اسفنجی به روش PERED در ایران در سال 1400

شکل-2 : روند افزایش ظرفیت تولید مدول های آهن اسفنجی میدرکس

جدول-5 : شرکت های تولید کننده آهن اسفنجی ایران در سال 1400
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آهن اسفنجی شرکت Acindar کشور آرژانتین1.4 میلیون تن گزارش 
شده است. تولید تجمعی آهن اسفنجی این شرکت در 43 سال گذشته 
33 میلیون تن برآورد شده است. میزان تولید آهن اسفنجی مدول 1و2 
شرکت DRIC عربستان 1.011 میلیون تن بوده است. در سال گذشته 
68 درصد شارژ ورودی کوره های احیأ مستقیم شرکت Saldanha آفریقای 
جنوبی سنگ آهن تکه ای بوده است. میزان تولید آهن اسفنجی شرکت 
 Sulbآفریقای جنوبی 200 هزارتن گزارش شده است. شرکت Saldanha
بحرین در سال پیشین 1.4 میلیون تن آهن اسفنجی تولید کرده است 
که 1 میلیون تن آن بصورت گرم در کوره ها شارژ شده است. شرکت یاد 
شده در سال گذشته 180 هزار تن آهن اسفنجی را از طریق دریا صادر 
از 11.5 میلیون  تا کنون بیش  از سال 2013  این شرکت  کرده است. 
این شرکت 1.2  در  قبل  در سال  است.  کرده  تولید  اسفنجی  آهن  تن 
میلیون تن آهن اسفنجی بصورت گرم در کوره های قوس الکتریکی شارژ 
شده است. ضمنًا روسیه ، عربستان و مکزیك به ترتیب با تولید 7.89 ، 
6.13 و 5.83 میلیون تن آهن اسفنجی در رده های سوم تا پنجم دنیا 
قرار گرفته اند. در اتحادیه اروپا کشور آلمان و سوئد به ترتیب 0.5 و 0.1 
میلیون تن آهن اسفنجی تولید کرده اند. در جدول-8 میزان تولید آهن 
می گردد.  مشاهده  سال 2021  در  جهان  مختلف  کشورهای  اسفنجی 
ایران در بین کشورهای اسامی و ناحیه خاور میانه و شمال افریقا منا، 
)MENA( در تولید آهن اسفنجی در رده اول قرار دارد. 5 کشور شاخص 
)هند، ایران، روسیه، عربستان سعودی و مکزیك( 76.21 درصد کل آهن 
اسفنجی جهان را تولید می کنند. در سال 2021 ، شرکت آرسلور میتال 
6.3 میلیون تن آهن اسفنجی تولید کرده است. شرکت آرسلور میتال 
تولید  ظرفیت  به  اسفنجی  آهن  تولید  واحد  دارای 12  جهان  در سطح 
8.6 میلیون تن می باشد. آمریکا در سال گذشته، 1.6 میلیون تن آهن 

شکل- 5 : روند رشد ظرفیت و تولیدآهن اسفنجی ایران

شکل-3 : سهم فرآیندهای مختلف در تولید آهن اسفنجی جهان در سال2021

شکل-4 : سهم روش های مختلف در فرآیند پایه گازی آهن اسفنجی دنیا در سال 
2021
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جدول-7 : سیر تولید آهن اسفنجی هند بر پایه گاز و ذغال 

اسفنجی ار کشور ترینیداد توباگو واردات داشته است. 
طبق برنامه ریزی انجام شده، در آینده نزدیک به ظرفیت تولید آهن 
اسفنجی ایران 15.22 میلیون تن افزوده خواهد شد. میزان تولید آهن 
بوده  تن  میلیون   3.66 حدود   2021 سال  در  امارات  کشور  اسفنجی 
است. کشور عمان با تولید 1.7 میلیون تن آهن اسفنجی برای ششمین 
سال متوالی در رده بندی جهان قرار گرفته است. طبق گزارشات حاصله، 
آهن اسفنجی گرم تولیدی عمان از طریق بونکر های عایق روی کامیون به 
شرکت های هم جوار انتقال و درکوره های قوس الکتریکی شارژ می شود. 
کوره قوس الکتریکی شرکت شدید عمان آخر سال 2013 به اتمام رسیده 
است. میزان تولید آهن اسفنجی کشور بحرین 1.51 میلیون تن اعام 
شده است. میزان تولید آهن اسفنجی کشور قطر نیز در حدود 0.79 
اسفنجی  آهن  ثبت رسیده است. شایان ذکر است، کل  به  تن  میلیون 
 1 شماره  مدول  می شود.  تولید  استیل  قطر  شرکت  توسط  قطر  کشور 
شرکت قطر استیل از سال 1978 تا کنون بیش از 28.3 میلیون تن آهن 
اسفنجی تولید کرده است. درجه فلزی شدن و کربن آهن اسفنجی قطر 

استیل به ترتیب 94.08 و 2.58 % بوده است
هم  اکنون در هند بیش از 300 کوره دوار احیأ مستقیم بر پایه ذغال 
در  سال  در  اسفنجی  آهن  تن  هزار   30 الی   10 بیش  تولید  ظرفیت  با 
حال بهره برداری می باشد. بطور معمول کوره های دوار)ذغالی( مرسوم 
می باشند.  سال  در  اسفنجی  آهن  تن  هزار   50 تولید  ظرفیت  دارای 
بیشتر آهن اسفنجی تولید شده در هند در کوره های القایی به مصرف 
برپایه  نیز  جنوبی  آفریقای  کشور  اسفنجی  آهن  تولید  می رسد.فرآیند 
ذغال است. در جدول- 9 روند تولید آهن اسفنجی سرد، گرم و بریکت 

شکل-6 : نمایی از واحد تولید آهن اسفنجی شرکت Cliffs آمریکا جدول -8 : میزان تولید آهن اسفنجی کشورهای مختلف جهان در سال 2021

شکل-7 : روند تولید آهن اسفنجی و بریکت گرم شرکت Metalloinvest روسیه

شکل8 - : روند شارژ گرم آهن اسفنجی به روش میدرکس

نمایش گذاشته شده است. شایان ذکر  به  تفکیکی  بطور  دنیا  شده در 
است در سال قبل 13.79 میلیون تن آهن اسفنجی گرم درکوره های 
درصد   15.73 دیگر  بعبارت  است.  شده  شارژ  جهان  الکتریکی  قوس 
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آهن اسنفجی تولیدی جهان بصورت گرم در کوره های قوس الکتریکی 
میدرکس  اسفنجی  آهن  مدول های  گرم  میزان شارژ  است.  شارژ شده 
در سال گذشته 9.7 میلیون تن بوده است. در شکل -8 روند شارژ گرم 
آهن اسفنجی در فرایند میدرکس با روش های مختلف نشان داده شده 
است. درآینده نزدیک در ایران در شرکت های پاسارگاد و چادرملو شارژ 
گرم آهن اسفنحی در کوره های قوس الکتریکی شروع خواهد شد. در 
ترتیب  به  جهان  گرم  بریکت  و  اسفنجی  آهن  تولید  میزان  سال 2021 
94.97 و 10.39 میلیون تن به ثبت رسیده است. در سال 2021 آهن 
اسفنجی و بریکت گرم به ترتیب به میزان 12.92 و9.86 میلیون تن به 
تن(.میزان  میلیون   22.78 است)جمعًا  شده  صادر  جهان  دیگر  نقاط 
ترتیب  به  خاکی  و  آبی  های  راه  ازطریق  جهان  اسفنجی  آهن  صادرات 
7.96 و 14.82 میلیون تن یوده است. بیشترین صادرات آهن اسفنجی 
بریکت گرم )HBI( توسط کشور روسیه )بیشتر توسط شرکتLGOK ( به 
میزان 3.5 میلیون تن صورت گرفته است. کشور ترینیداد و توباگو، 1.6 
میلیون تن آهن اسفنجی بریکت گرم )HBI( به آمریکا صادر کرده است. 
میزان مصرف آهن اسفنجی کشور آمریکا در سال گذشته 3.5 میلیون 
نیز 1.055  ایران  اسفنجی  آهن  صادرات  میزان  است.  شده  برآورد  تن 
میلیون تن ثبت شده است. در شکل-9 روند صادرات آهن اسفنجی ایران 
از نظر می گذرد. همانطور که درنقشه ماحظه می گردد، مبدأ صادرات 
مقصد  به  ونزوئا  و  روسیه  آمریکا،  کشورهای  اسفنجی  آهن  محصوالت 
کشورهای اروپا یی، چین می باشد. خاطر نشان می گردد، کل ظرفیت 
تن می باشد. در  میلیون  از 30  بیش  HBI نصب شده در سطح جهان 
کشور جمهوری اسامی ایران شرکت فوالد صبای خلیج فارس محصوالت 
و  تولید  بریکت گرم عرضه می کند. میزان  را بصورت  آهن اسفجی اش 
صادرات بریکت گرم آهن اسفنجی شرکت فوالد صبای خلیج فارس به 
ترتیب 822 و 362 هزار تن به ثبت رسیده است. در سال پیشین 3 کشور 
اصلی وارد کننده DRI/HBI جهان به ترتیب با 1.7، 1.5 و0.9 میلیون 

تن آمریکا، چین و ایتالیا بوده است.
ضمنًا در جدول-10 نیز روند صادرات آهن اسفنجی)از جمله بیرکت 
گرم ( از طریق راه های خاکی)14.82میلیون تن( و آبی)7.96 میلیون 
دنیا، در سال  گذشته مشاهده می گردد )جمع  به مناطق مختلف  تن( 
پیشین  سال  در  دنیا  گرم  بریکت  صادرات  میزان  تن(.  میلیون   22.78
آهن  صادرات  روند  نیز  جدول-11  در  است.  بوده  تن  میلون   9.86
اسفنجی سرد و بریکت گرم جهان به نمایش گذاشته شده است. شایان 
ذوب  کارگاه های  به  هند  کشور  تولیدی  اسفنجی  آهن  است %25  ذکر 
فوالد مستقر در 5-10 کیلومتری واحدهای احیأی مستقیم انتقال داده 

می شود.
استفاده از آهن اسفنجی گرم در کوره های قوس الکتریکی در مقایسه 
با بریکت گرم منجر به کاهش مصرف انرژی برق به میزان140 کیلو وات 
ساعت برتن فوالد می گردد )بازای هر 100 درجه سانتیگراد ، 20 کیلو 
نسوز  و  گرافیتی  الکترود  میزان مصرف  فوالد(. ضمنًا  برتن  وات ساعت 
کوره های قوس الکتریکی به ترتیب به میزان 0.55 و 1.9کیلوگرم بر تن 

جدول- 9 : روند تولید آهن اسفنجی سرد ، گرم و بریکت شده

شکل-9 :روند صادرات آهن اسفنجی ایران 

 جدول-10 : روند صادرات آهن اسفنجی از طریق راه های آبی و خاکی 
جهان)میلیون تن( 58
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جدول-11 : روند صادرات آهن اسفنجی سرد و بریکت گرم جهان

فوالد مذاب کاهش می یابد. از طرف دیگر بهره وری کوره قوس الکتریکی 
به میزان 20-15 دصدر افزایش می یابد. در جدول -12 روند افزایش شارژ 
آهن اسفنجی گرم در کوره های قوس الکتریکی جهان از نظر می گذرد. 
کشورهای هند، مالزی، عربستان، مکزیك، امارات، عمان، بحرین و مصر 
از فناوری شارژ گرم آهن اسفنجی در کوره های قوس الکتریکی بهره مند 
هستند. بزرگترین مدول آهن اسفنجی جهان با ظرقیت 2.5 میلیون تن 
به روش میدرکس در شرکت Tosyali الجزائردر حال بهره برداری است. 
میزان تولید آهن اسفنجی شرکت Tosyali در الجزائر در سال قبل 2.28 
تولید آهن اسفنجی در یک  این میزان  میلیون تن گزارش شده است. 
مدول انفرادی یک رکورد جهانی به حساب می آید. 69% محصول آهن 
اسفنجی این شرکت در کوره قوس الکتریکی بصورت شارژ گرم بارگیری 
شده است. میزان تولید آهن اسفنجی شرکت Voestalpine TEXAS در 
سال پیشین 2 میلیون تن بوده است. شایان ذکر است، در تاریخ 22 آوریل 
سال جاری % 80 سهم این شرکت را شرکت آرسلور میتال خریداری کرده 
است. میزان تولید آهن اسفنجی شرکت جیندال عمان 1.7 میلیون تن 
به ثبت رسیده است. در سال قبل 1.6 میلیون تن آهن اسفنجی تولیدی 
مجاور  های  فوالدسازی  در  اسفنجی  آهن  شارژگرم  بصورت  شرکت  این 
بارگیری شده است. شرکت پاسارگاد شارژ گرم آهن اسفنجی را در کوره 
قوس الکتریکی با ظرفیت 1.8 میلیون تن در سال راه اندازی کرده است. 
یک واحد شارژ آهن اسفنجی گرم در کوره های قوس الکتریکی ایران قرار 
است در گل گهر با ظرفیت 1.8میلیون تن در سال احداث گردد. از طرف 
با  اسفنجی  آهن  واحد  اردکان)شرکت چادرملو( یک  فوالد  دیگر شرکت 
ظرفیت 1.55 میلیون تن به روش شارژ گرم آهن اسفنجی در کوره قوس 
الکتریکی را راه اندازی کرده است. با توجه به اینکه سهم آهن اسفنجی 
)جدول-13(.  است  درصد   83 ایران  های  سازی  فوالد  آهندار  مواد  در 
استفاده از فنآوری شارژ گرم آهن اسفنجی در کوره های قوس الکتریکی 
، بیش از 50 درصد صرفه جویی انرژی برقی را به همراه خواهد داشت. 
فوالد  آهندار  مواد  در  مذاب  چدن  و  فوالد  قراضه  اسفنجی،  آهن  سهم 
سازی های جهان به ترتیب 5.73، 64.57 و 29.7 درصد می باشد )کل 
تتنوع مواد آهندار  لذا  وزن مواد آهندار ورودی 2085.4 میلیون تن(. 
ورودی در فوالد سازی های جهان و ایران کامًا متفاوت است و درنتیجه 
میزان مصرف انرژی ویژه تولید فوالد در ایران بیشتر از متوسط مصرف 
انرژی ویژه تولید فوالد در جهان است. در جدول-14 میزان مصرف مواد 

آهندار در فوالد سازی های جهان ارائه شده است.
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چکیده:
پـس از بازرسـی های چشـمی و مشـاهده خوردگی سـطحی در کـف مخازن ذخیره فـوالدی در منطقه خلیج فارس خاک زیـر کف مخزن مورد 
آنالیـز شـیمیایی قـرار گرفـت. همچنیـن فلزکـف مخزن بـا اسـتفاده از میکروسـکوپ الکترونی وآنالیـز عنصری بـه روش )EDS( بـه منظورتعیین 
محصـوالت خوردگـی و عناصرموجـود در آن نقاط بررسـی گردید. ترکیب شـیمیایی ورق کف مخزن در نقاط خورده شـده وخورده نشـده به روش 
اسـپکترومتری نشـری تعییـن شـد. آنالیـز ) EDS( نمونـه هـا در نقـاط خورده شـده و خورده نشـده حضـور یون کلـررا تأیید می کند کـه دلیلی بر 
آلـوده بـودن خـاک کف مخزن می باشـد. با اسـتنادبه اسـتاندارد )API 651( و نتایج آنالیزخـاک کف مخزن، محیط کف مخـزن در نقاط خورده 
شـده نسـبتًا خورنـده اسـت. بـه دلیـل وجود نقایـص موجود در پوشـش کف مخزن سـرعت انحال فلـز در این نقـاط افزایش یافته و نقـاط آنودی 

در کـف مخزن تشـکیل مـی گردد و باعث تشـدید خوردگی می شـود. 
کلمـات کلیـدی: مخـازن ذخیـره فوالدی . خوردگی . مخازن فوالدی . آنالیز شـیمیایی . آنالیز عنصری . اسـپکترومتری نشـری . نقاط آنودی 

)651 API( استاندارد .

Abstract:
After visual inspections and observation of surface corrosion on the bottom of steel storage tanks in the Persian Gulf 

region, the soil under the tank floor was subjected to chemical analysis. Also, the metal of the tank floor was examined 
using an electron microscope and elemental analysis by the EDS method in order to determine the corrosion products and 
elements present in those places. The chemical composition of the bottom sheet of the tank in corroded and uncorroded 
points was determined by emission spectrometry method. The EDS analysis of the samples in the corroded and uncorroded 
points confirms the presence of chlorine ions, which is the reason for the contamination of the soil at the bottom of the 
tank. According to the API 651 standard and the results of the soil analysis of the tank bottom, the environment of the 
tank bottom is relatively corrosive at the corroded points. Due to the defects in the tank bottom coating, the speed of 
metal dissolution increases in these points and anodic points are formed on the tank bottom, which causes the corrosion 
to intensify.

Key words: Steel storage tanks. Corrosion . Steel tanks. Chemical analysis . Elemental analysis . emission spectrometry. 
Anodic points. Standard (API 651)

◄ غالمرضا نوید
 ) ph.d ( خوردگی

و حفاظت کاتودیک 

�فــوالدی ــازن  م�ن کــف  در  وردگــی  �ن الــش  �پ
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ویژه  مقاومت  با  خاک  می شود.  یافت  درخاک 
ذرات ها  موجود  خاص  یونهای  به  بسته  مشابه 
کامًا  خوردگی  مشخصه  دارای  است  ممکن 
را  خوردگی  که  اصلی  اجزای  باشند.  متفاوتی 
و  سولفاتها  کلرایدها،  شامل  می کنند  تسریع 

درجه اسیدی خاک می باشد.

روش تحقیق
این مخزن در  با  اطاعات مکانیکی مرتبط 

جدول شماره )1( قرار داده شده است.
در  قدم  اولین  مخزن  کف  پوشش دهی 
جلوگیری از خوردگی می باشد که برای مخزن 
حفاظت  برای  رنگ  مشخصات  بررسی*  مورد 
رنگ  سیستم  مخازن  زیرین  قسمت  خوردگی 
 5:1998-12944-ISO( بر اساس استاندارد
 )3  iso st( استاندارد  همچنین  می باشد.   )E
استفاده شده  آماده سازی سطح مخزن  برای 
دراین  استفاده  مورد  فنی  مشخصات  است. 
مخزن براساس گزارش تأمین کننده مطابق با 

جدول)2( می باشد.
و  داخل  از  اولیه  چشمی  بازرسی  مرحله 
چشمی  بازرسی  که  شد  انجام  مخزن  خارج 
نشان  را  سطحی  خوردگی  مخزن  داخل  از 
می دهد. پوشش هم از نظر تاول های سطحی 
و ترکهای سطحی مورد بازرسی قرار گرفت. پس 

 مقدمه
پیشگیری از خوردگی کف مخازن روزمینی 
پوشش  انواع  از  استفاده  دوروش  به  عمدتا 
می شود.  انجام  کاتدیک  حفاظت  سیستم  و 
فونداسیون کف مخزن تأثیر بسیار زیادی روی 
خوردگی کف مخزن دارد و در نتیجه موثر بودن 
تعیین  را  کاتدیک  حفاظت  سیستم  کارایی  و 
ذرات  از  بایستی  مخزن  کف  زیر  الیه  می کند. 
از  و عاری  باشد  یکنواخت تشکیل شده  و  ریز 
هرگونه آلودگی باشد. استفاده ازذرات ریزباعث 
متراکم شدن الیه زیرکف مخزن می گردد و باعث 
کاهش ورود و خروج اکسیژن هنگام پروخالی 
استفاده  صورت  در  می شود.  مخازن  کردن 
اختاف  از  ناشی  خوردگی  درشت  ذرات  از 
هوادهی در نقاطی که در تماس با کف مخزن 
غلظتی  پیل  عمل  در  می آید  وجود  به  است 
این حالت  در  و  می گردد  تشکیل  اکسیژن 
بردن  بین  از  در  کاتدیک  حفاظت  از  استفاده 
مقاومت  بود  نخواهد  موثر  حفره ای  خوردگی 
مواد الیه زیرکف مخزن از خاک اطراف مخزن 
باالتر می باشد و لیکن خاک خورنده زیرین به 
وسیله حرکت موئینگی باعث آلوده شدن الیه 
زیرکف مخزن می شود. بنابراین نتایج مقاومت 
خاک اطراف تعیین کننده خورنده بودن خاک 
حفاظت  از  استفاده  نیازبه  و  مخزن  زیرکف 
معموال  آنالیزخاک  تست  می باشد.  کاتدیک 
از سیستم حفاظت  لزوم استفاده  تعیین  برای 
کاتدیک می باشد. تعیین میزان یونهای خورنده 
همانند کلراید و سولفات به همراه اندازه گیری 
خاک  آنالیزخورندگی  برای  مقاومت  و   )Ph(
بسیار موثر خواهد بود. اگر آنالیزخاک خورنده 

سیستم  از  بایستی  دهد  نشان  را  خاک  بودن 
از  جلوگیری  منظور  به  کاتدیک  حفاظت 
خوردگی استفاده کرد. شدت خورندگی خاک 
رابطه مستقیمی با مقاومت الکتریکی آن دارد 
آن  الکتریکی  مقاومت  هرچقدر  که  طوری  به 
مقاومت  است.  بیشتر  خورندگی  باشد  کم 
خاک،  شیمیایی  ترکیب  به  خاک  الکتریکی 
میزان رطوبت و دما وابسته می باشد. به طوری 
که هرچه مقدار مواد اسیدی یا بازی یایون های 
هدایت  خاصیت  باشد  بیشتر  آب  در  موجود 
آن  الکتریکی  مقاومت  و  زیادتر  آن  الکتریکی 
ویژه  مقاومت  هرچه  معمواًل  می شود.  کمتر 
بیشتر  خورندگی  قدرت  باشد  کمتر  خاک 
خواهد شد و تعداد زیادی از نمک های محلول 

جدول )1( اطاعات مکانیکی مخزن فوالدی

جدول ) 2 ( مشخصات فنی رنگ
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از مشاهده ظاهری وجود خوردگی، خاک کف 
مخزن به منظور بررسی از نظر میزان خورندگی 
گرفت.  قرار  آنالیز  تحت  مزاحم  ویون های 
جهت تعیین نوع و ترکیب احتمالی محصوالت 
خوردگی آنالیز EDS و اسپکتروسکوپی نشری 

خورده  نقاط  مجاورت  و  شده  خورده  نقاط  در 
شده انجام شد.

 
بحث و نتیجه گیری

 Visual( بررسی ظاهری سطح خورده شده

:)Examination
مورد  ظاهری  نظر  از  مخزن  خارجی  سطح 
منظور  این  به  که  گرفت  قرار  چشمی  بازرسی 
قسمت هایی از ورق های کف مخزن بریده شده 
آمده  دست  به  تصاویر   )1( شکل  در  که  است 
می دهد.  نشان  را  مخزن  ظاهری  وضعیت  از 
نشان  شده  خورده  سطح  از  چشمی  بازرسی 
موضعی  خوردگی  نوع  که  است  آن  دهنده 
 )Pitting Corrosion( حفره ای  صورت  به 

می باشد. 

بررسی خورندگی خاک زیر کف مخزن:
نقطه  در  از خاک کف مخزن  برداری  نمونه 
نمونه  انجام شد.  نشده  خورده  و  خورده شده 
برداری از خاک زیر مخزن در )2( نقطه )A( زیر 
)B( 10 سانتیمتر  نقطه  و  سطح خورده شده 
زیر از کف مخزن خورده شده انجام شده است. 
به  شده  برداری  نمونه  های  خاک  آنالیز  نتایج 
انالیز شیمیایی در جدول )3و 4( نشان  روش 

داده شده است.
زیر مخزن  از خاک  برداری  نمونه  همچنین 
در نقطه خورده نشده در )2( نقطه به صورت 
 )c( نقطه  و  نشده  خورده  سطح  زیر   A نقطه: 
* )20( سانتیمتر پایین تر از کف مخزن انجام 
شیمیایی  ترکیب  تعیین  نتایج  که  است  شده 
 )4( جدول  شرح  به  شیمیایی  آنالیز  روش  به 

می باشد.
طبق گزارش اولیه خاک بر اساس مدارک. 
مقدار   )5( جدول  در  پروژه  موجود  مستندات 
 )ppm  3000( اولیه  خاک  در  موجود  کلر 
 )651 API( می باشد که با استناد به استاندارد
می باشد.  خورنده  خاک  استفاده  مورد  خاک 
همچنین مطابق با استاندارد ) API 651(، الیه 
زیر کف مخزن بایستی از ذرات ریز و یکنواخت 
تشکیل شده باشد و عاری از هر گونه آلودگی 

باشد..

 ) SEM ( آنالیز نمونه ها توسط
مشاهدات انجام شده در ادامه جهت بررسی 
می دهد  نشان  خورده شده  نقطه  در  تر  دقیق 
که محصوالت خوردگی موجود در داخل یکی 
از حفره های مربوط به خوردگی تشکیل شده 

جدول ) 3 ( نتایج آنالیز خاک در نقاط خورده شده به روش انالیز شیمیایی

جدول )4( نتایج آنالیز خاک در نقاط خورده نشده به روش انالیز شیمیایی

جدول ) 5 ( نتایج گزارش اولیه خاک منطقه به روش انالیز شیمیایی

شکل )1( تصویر گرفته شده از ورق خورده شده.
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 API( استاندارد   )2( جدول  به  استناد  با  که 
آنالیز خاک کف مخزن، محیط  651( و نتایج 
کف مخزن در نقاط خورده شده نسبتًا خورنده 
باعث  کاتدی  حفاظت  کنار  در  پوشش  است. 
پایین آوردن میزان خوردگی می شود. از عوامل 
بسیار مهم در خوردگی گالوانیکی اثر سطح، یا 
نسبت سطح کاتد به سطح آند می باشد. نسبت 
آند  بر کاتد بزرگ و  نامناسب مشتمل  سطحی 
جریان  معین  مقدار  یک  برای  است.  کوچک 
در پیل، دانسیته جریان برای الکترود کوچک 
برای  تا دانسیته جریان  بزرگتر است  مراتب  به 
الکترود بزرگتر. هرچه دانسیته جریان در یک 
خوردگی  سرعت  باشد  بزرگتر  آندی  منطقه 

است لذا آنالیز انجام شده در این نقطه حضور 
درصد باالی از عناصری چون اکسیژن ، آهن 
 ) EDS( و کلر را نشان می دهد. از آنجایی که
آنالیز عنصری را نشان می دهد و حضور  تنها 
لذا  گردد  می  مشاهده  کلر  عنصر  باال  درصد 
انتظار می رود ترکیبی حاوی کلر در محصوالت 

خوردگی تشکیل شده باشد. 
در   )EDS( آنالیز  تر  دقیق  بررسی  جهت 
خورده  نقطه  مجاورت  و  شده  خورده  نقاط 
انجام شده  بررسی  با  انجام شد. مطابق  شده 
حضور یون کلر در ناحیه خورده شده یا همان 
)pit( در مقایسه با مجاورت نقطه خورده شده 
بیشتر می باشد که خود دلیلی برای مهاجرت 
یونهای کلر در اثر نیروی الکترونگاتیو به سمت 
یون های  می باشد.  )حفره(  آنودی  منطقه 
اکثر  انحال  و  تسریع  باعث  هیدروژن  و  کلر 
گذشت  با  واکنش  شتاب  و  می گردند  آلیاژها 
انحال  قابلیت  چون  می شود.  زیادتر  زمان 
اکسیژن در محلول های غلیظ تقریبًا صفر است 
هیچگونه احیا اکسیژن در داخل حفره صورت 
در  اکسیژن  احیا  کاتدی  واکنش  نمی گیرد 
کاتدی  واکنش  نمی گیرد  صورت  حفره  داخل 
احیا اکسیژن روی سطح خارجی مجاور حفره 
سطوح  آن  محافظت  باعث  و  می گیرد  صورت 
در مقابل خوردگی می شود به عبارتی حفره ها 
به  توجه  با  و  را حفاظت می کنند  بقیه سطوح 
آنود شدن منطقه حفره با ادامه روند رشد حفره 
ادامه پیدا می کند. به عبارت دیگر دوره شروع 
از تشکیل  حفره ها طوالنی می باشد ولی پس 
به سرعت رشد می کنند. ادامه حفره دار شدن 
اتوماتیک است، واکنشهای خوردگی در داخل 
ایجاد می کنند که محرک  را  حفره ها شرایطی 
ادامه خودشان هستند. قابل ذکر می باشد که 
مکانیزم ارائه شده جهت خوردگی حفره ای در 
حضور  از  اعم  خاص  باخوردگی  محیط هایی 
یون کلر، هیدروژن و در مناطق با )Ph( پایین 
خوردگی  به  منجر  نیز  کربنی  فوالدهای  در 
حفره ای در مناطق آنودی روی ورق کف مخزن 
می گردد. شکل )2( تصویر گرفته شده از ورق 
خورده شده در ناحیه حفره )pitting( را نمایش 

می دهد.
با  مستقیم  تماس  در  مخزن  کف  ورق های 

روش  با  که  دارند  قرار  خاک  خورنده  محیط 
خوردگی  از  پوشش دهی  و  کاتودی  حفاظت 
محافظت می شوند. حرارت ناشی از جوشکاری 
صحیح  اجرای  عدم  و  مخزن  کف  صفحات 
اعمال پوشش، موجب از بین رفتن بخشی از 
پوشش در تماس با خاک می شود. نتایج آنالیز 
در  خاک  بودن  خورنده  نسبتًا  از  حاکی  خاک 
مطابق  باشد.  می  مخزن  کف  ورق  با  تماس 
استاندارد )Clause5.3.5( )API651( فوندا 
سیون کف مخزن می بایستی ماسه شسته شده 
باشد، در صورت استفاده از ماسه شسته نشده 
)خاک منطقه( با توجه به حضور یون سولفات و 
کلراید خورندگی در کف مخزن تشدید می شود 

 )pitting( تصویر گرفته شده از ورق خورده شده در ناحیه حفره )شکل )2

شکل )3 ( مکانیسم خوردگی حفره ای را بر روی یک قطعه فوالد در حضور یون کلراید
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تر  کوچک  آندی  نقاط  هرچه  است.  بیشتر 
افزایش  خورنده  های  یون  غلظت  تمرکز  باشد 
یافته و باعث تسریع خوردگی نواحی آند. صد 
تا هزار برابر بیشتر از حالتی باشد که سطح آند 
یا کاتد برابرند. بنابراین نقاط آندیک به شدت 
افزایش عمق حفره ها  به  و منجر  خورده شده 
پدیده  کلر،  خورنده  یون  حضور  می گردد. 
خوردگی حفره ای را تشدید می کند. که نتایج 
آنالیز شیمیایی خاک وجود یون کلر بیش از حد 
مجاز را در مناطق خورده شده نشان میدهد که 
مقدار کلر در مقایسه با نقاط خورده نشده قابل 
سطح  ساحلی  مناطق  در  می باشد  ماحظه 
مخزن توسط باران شسته می شود و به سمت 
آلوده  باعث  و  می رود  پیش  مخزن  های  کناره 
شدن خاک زیر کف مخزن می شود. این پدیده 
در مناطقی اتفاق می افتد که اتمسفر به مواد 
مخزن  کف  زیر  خاک  باشد.  آلوده  شیمیایی 

همچنین توسط حرکت موئینگی که می تواند 
کف  سمت  به  سطحی  آبهای  از  را  کلر  یون 
مخزن بکشد آلوده می شود. در چنین شرایطی 
است.  ضروری  کاتدیک  حفاظت  از  استفاده 
و  نقاط خورده شده  نمونه ها در   )EDS( آنالیز 
نشده حضور یون کلر را تأیید می کند که دلیلی 
و  می باشد  مخزن  کف  خاک  بودن  آلوده  بر 
همچنین آنالیز محصول خوردگی داخل حفره 
حضور بیش از )10( درصد وزنی کلر را نشان 
می دهد که در نتیجه تشکیل ترکیبات کلریدی 
مختلف از جمله کلرید آهن محتمل می باشد. 
نمک های  با  مقایسه  در  کلریدی  ترکیبات  این 
 NaCl,CaCl( 2( یون های غیر اکسیدان فلزی
واکنش  در  اکسیژن  به  نداشتن  نیاز  بدلیل 
خوردگی  تسریع  و  تشدید  به  منجر  احیا، 
نشتی  مخزن  کف  در  اگر  می گردند.  حفره ای 
به وجود بیاید، ماده نشت کننده می تواند روی 

خوردگی کف مخزن تأثیرگذار باشد. اگر ماده 
نشت کننده آب باشد محیط کف مخزن خیلی 
کند  نشت  فرآورده  اگر  شد.  خواهد  خورنده 
سل های خوردگی به وجود خواهد آمد که قبًا 
است  ممکن  نشتی  ماده  است.  نبوده  موجود 
شستشو  را  کف  فونداسیون  مواد  از  قسمتی 
در  زمین  با  مخزن  کف  تماس  مانع  و  دهد 
برخی از نقاط شود که در این حالت حفاظت 
کاتدیک در این نقاط موثر نخواهد بود. شکل 
از مکانیسم خوردگی حفره ای را  )3( شمایی 
بر روی یک قطعه از فوالد در حضور یون کلراید 

نشان می دهد.

تشکر و سپاس گذاری
از شرکت صنایع آذر آب و تمامی سروران و 
اساتید محترمی که در ساخت و چاپ این مقاله 

ما را یاری نمودند تشکر و قدردانی می شود.
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