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دهــد. در نتیجــه امــروز بیــش از هــر زمــان دیگــری نیازمنــد شناســایی 
ــی  ــوالد را از بحران ــت ف ــم صنع ــا بتوانی ــتیم ت ــی هس ــای اجرای راهکاره

کــه در پیــش رو دارد، نجــات دهیــم. 
عــدم توجــه بــه بحــران گاز بــا توجــه بــه افــت فشــار در پــارس 
ــور  ــوالد کش ــت ف ــرای صنع ــواری را ب ــاق ناگ ــد اتف ــی توان ــی، م جنوب
ــدودی  ــا ح ــد ت ــوره بلن ــا روش ک ــی ب ــد تولیدکنندگان ــد. هرچن ــم زن رق
ــد در  ــی توان ــود گاز م ــا کمب ــود، ام ــی ش ــتثنی م ــوع مس ــن موض از ای
بخــش تولیــد بــرق در نیــروگاه هــای حرارتــی بــرای ذوب آهــن اصفهــان 

ــود.  ــاز ش ــکل س مش
ــه  ــه کــه ب ــرای تولیــد بــرق مــورد نیــاز کارخان ذوب آهــن اصفهــان ب
طــور متوســط در طــول ســال حــدود ۱۹۰ مــگاوات در ســاعت اســت، 

تاخــت و تــاز گاز در صنعــت فــوالد نگــران کننــده شــده  و می توانــد 
ــه خــود را  ــد. صنعتــی ک ــر کن برنامه هــای تولیــدی را دســتخوش تغیی
ــداز ۱4۰4  آمــاده کــرده اســت و ظرفیت هــای  ــرای تحقــق چشــم ان ب
ــک  ــن نزدی ــون ت ــدد 55  میلی ــه ع ــد ب ــی ده ــان م ــده نش ــاد ش ایج
شــده ایم امــا اینکــه کمبودهــای موجــود در زیرســاخت هــای انــرژی تــا 
چــه انــدازه اجــازه بهــره بــرداری از ایــن ظرفیــت را بدهــد، موضوعــی 

اســت کــه جــای بحــث دارد. 
ــه ذوب آهــن اصفهــان،  ــه کار رفتــه در کارخان ــوژی ب هرچنــد تکنول
کــوره بلنــد بــر پایــه اســتفاده از زغالســنگ اســت، امــا نمــی تــوان بــه 
ــود  ــر کمب ــویی دیگ ــود. از س ــه ب ــی توج ــت ب ــن صنع ــود گاز در ای کمب
ــرار  ــر ق ــت تاثی ــا را تح ــت فوالدی ه ــته فعالی ــم توانس ــرق ه ــث ب در بح

قیمت گاز، تولید در صنعت فوالد را 
محدود می کند

نخست سخن 

ایرج رخصتی
مدیرعامل
ذوب آهن اصفهان
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ســاالنه حــدود ۲5۰ میلیــون متــر مکعــب در ســاعت، گاز طبیعــی نیــاز 
دارد. گازی کــه بــه عنــوان یکــی از اساســی تریــن عناصــر زیــر ســاختی 
تولیــد بــرق در کارخانــه، هــم اکنــون بــه دلیــل اجــرای ناقــص قانــون 
ــرای  ــان ب ــب ۲5۰۰ توم ــر مکع ــر مت ــرخ ه ــا ن ــا، ب ــدی یارانه ه هدفمن
ایــن نیــروگاه مقاطــع ســاختمانی محاســبه مــی شــود و ایــن در حالــی 
اســت کــه عــدد یــاد شــده مبنــای تعییــن نــرخ گاز بــرای پتروشــیمی 
هــا و واحدهــای تولیــد بــه روش احیــا بــوده و اساســًا هیــچ ارتباطــی بــا 

عرصــه تولیــد فــوالد بــه روش کــوره بلنــد نــدارد.
ــا  ــه ه ــدی یاران ــون هدفمن ــاده ۸  قان ــاس م ــر اس ــه ب ــی ک در حال
دولــت مکلــف اســت ۳۰ درصــد خالــص وجــوه حاصــل از اجــرای ایــن 
قانــون را بــرای حمایــت از تولیــد کننــدگان و بــه ویــژه حمایت از توســعه 
ــد  ــعه تولی ــرژی، آب و توس ــره وری ان ــش به ــی و  افزای ــادرات غیرنفت ص
بــرق در ایــن واحــد هــا هزینــه کنــد، امــا افزایــش قیمــت حامــل هــای 
انــرژی مخصوصــًا بــرای ذوب آهــن اصفهــان کــه بــه روش کــوره بلنــد 
تولیــد مــی کنــد،  نتایجــی بــر خــاف اهــداف ایــن مــاده قانونــی دارد.
ــت  ــث قیم ــان در بح ــن اصفه ــکات ذوب آه ــی از مش ــع یک در واق
حامــان انــرژی اســت. ایــن موضــوع می توانــد بــر قیمــت تمــام شــده 
ــر گــذار باشــد در حالــی کــه ایــن مجموعــه  و ســوددهی ذوب آهــن اث
ــود  ــته و س ــه داش ــی نگ ــود را راض ــهامداران خ ــا س ــت ت ــاش اس در ت

ــه آنهــا اختصــاص دهــد.  منطقــی و قابــل قبولــی را ب
از ســویی دیگــر ایــن موضــوع مــی توانــد توســعه ســبد محصــوالت 
ــن  ــروز ذوب آه ــه ام ــی ک ــد، در حال ــرار ده ــر ق ــت تاثی ــه را تح مجموع
اصفهــان بزرگتریــن تولیــد کننــده فوالدهــای ســاختمانی اســت و نقش 

مهمــی در طــرح ملــی مســکن خواهــد داشــت. 
مســئوالن دولتــی بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــند کــه فــوالد 
موتــور محــرک توســعه کشــور اســت، در نتیجــه بایــد زمینــه توســعه آن 

در بخــش تولیــد و صــادرات را فراهــم کنــد. 
ــن  ــه چندی ــان ک ــن اصفه ــون ذوب آه ــدی همچ ــگاه تولی ــروز بن ام
ــد نقــش پررنگــی در توســعه  ــار دارد مــی توان هــزار پرســنل را در اختی
ــا افزایــش تولیــدات خــود رشــد صادراتــی را  اقتصــادی ایفــا کــرده و ب
ــتغالزایی،  ــی و اش ــازار داخل ــن ب ــر تامی ــاوه ب ــی ع ــد. یعن ــق کن محق
افزایــش درآمدهــای ارزی و ســوددهی ذوب آهــن را افزایــش مــی دهــد 
و مــی تــوان در ســایه آن طــرح هــای توســعه ای را بــا ســرعت بیشــتری 

اجرایــی کــرد. 
امــروز بیــش از هــر زمــان دیگــری نیازمنــد حمایــت و نــگاه تخصصی 
ــران و مســئوالنی هســتیم کــه ســکان تصمیــم گیــری را  از ســوی مدی
ــن  ــون ذوب آه ــوالدی همچ ــای ف ــه ه ــرا مجموع ــد، زی ــت دارن در دس
اصفهــان کــه خودکفایــی در تولیــد ریــل ملــی را در کارنامــه خــود دارد، 
ثابــت کــرده اســت از تــوان تولیــدی و دانــش کافــی برخــوردار اســت و 
مــی توانــد بــا افزایــش تولیــدات خــود میــزان وابســتگی بــه درآمدهــای 

نفتــی را کاهــش دهــد.
امــا در صورتــی کــه حمایت هــای الزم در بحــث تامیــن زیرســاخت ها، 
رفــع موانــع تولیــد و از میــان برداشــتن موانــع صادراتــی از ســوی دولت 
ــدوار  ــدان امی ــن نقــش آفرینــی چن ــه ای ــوان ب ــی نشــود، نمــی ت اجرای

 . د بو
ــی  ــر نفت ــش غی ــادرات در بخ ــای ص ــعه بازاره ــه توس ــد ب ــت بای دول
ــد  ــوالد مــی توان ــان ســهم ف ــن می ــژه داشــته باشــد کــه در ای توجــه وی
ســهم چشــمگیری باشــد، در نتیجــه ضــروری اســت کــه در ایــن زمینــه 
ــا برنامــه ریزی هــای  ــرژی ب ــه ان ــاز ب اقدامــات الزم در جهــت تامیــن نی
صــورت گرفتــه و همچنیــن آمــوزش هــای الزم جهــت اصــاح الگــوی 
ــه ســرعت  ــور محــرک ب ــا ایــن موت مصــرف در دســتور کار قــرار گیــرد ت

خــود ادامــه دهــد. 
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تامیـن گاز در سـال های اخیـر یکـی از چالش هـای اصلی فوالدسـازان 
اسـت کـه توانسـت عرضـه بـه بـازار داخلـی و صادراتـی را تحت تاثیـر قرار 
دهـد. ایـن در حالـی اسـت کـه اگـر دولـت مشـکات موجـود در مسـیر 
تامیـن گاز را حـل کـرده و فوالدسـازان بـا قطعـی گاز در زمسـتان مواجـه 
نباشـند، پیش بینـی می شـود، میـزان تولیـد افزایش یافتـه و به دنبـال آن 
در راسـتای اجـرای طرح هـای توسـعه ای، اشـتغالزایی نیـز تحقـق یابـد.

توسـعه صنعـت فـوالد نقـش مهمـی در افزایـش صـادرات غیرنفتـی 
کشـور دارد و کمـک می کنـد تـا شـعار »معـدن به جـای نفـت« به حقیقـت 
بپیونـدد. بـه هـر حـال، توسـعه هرچـه بیشـتر صنعـت فـوالد می توانـد بـا 
تامیـن نیـاز صنایـع پایین دسـتی از جملـه صنعـت خـودرو و لوازم خانگی 
منجـر بـه صـادرات محصوالتـی بـا ارزش افـزوده بیشـتر شـود. بی تردیـد 
هدف گـذاری تولیـد 55 میلیـون تـن فـوالد در سـال ۱4۰4 نیـز باتوجه به 
منابـع در اختیـار از جملـه سـنگ آهن، گاز و نیـروی انسـانی انجام گرفت 
تـا در ایسـتگاه آخـر توسـعه اقتصـادی را محقـق کنـد، در همیـن راسـتا 
واحدهـای فوالدسـازی مختلفـی راه انـدازی شـدند کـه عـاوه بـر اثبـات 
هـدف تولیـد 55 میلیـون تن فـوالد، نقـش مهمـی در اشـتغالزایی به ویژه 

در مناطـق کمتـر توسـعه یافته ایفـا می کننـد.
فـوالد خراسـان یکی از واحدهایی اسـت که براسـاس نزدیکی به منابع 
سـنگ آهن شـرق کشـور که حتـی از آن به عنوان عسـلویه معدنـی نیز یاد 
می شـود، احـداث شـد. مجموعـه ای کـه عـاوه بر ایجـاد اشـتغال در این 

منطقـه و ارتقـای سـطح امنیتـی می توانـد در حـوزه صـادرات به ویـژه بـه 
همسـایگان شـرقی از جمله افغانسـتان نقش آفرین باشـد، فوالد خراسان 
در زمینـه صـادرات، همسـایگان غربـی و همچنیـن صـادرات بـه چیـن و 

شـمال افریقـا را هـم در کارنامه خـود دارد.
امـا این در حالی اسـت کـه کمبود گاز بـرای صنایع فوالد امسـال برای 
سـومین بار می توانـد مشـکلی جـدی بـرای صـادرات این مجموعـه ایجاد 
کنـد، در صورتـی کـه بـا تامین گاز از سـوی دولت بدون شـک حجم تولید 
افزایـش یافتـه و به دنبـال آن صـادرات و اشـتغالزایی نیـز بـا رشـد خوبـی 

می شـود. همراه 
باتوجـه بـه توسـعه صنایـع فـوالدی، امـروز گاز پـس از موضـوع تامیـن 
مـواد اولیه و برق، پاشـنه آشـیل دیگری اسـت کـه تولید و فروش را نشـانه 
می گیـرد. فوالد خراسـان بارها بـه تامین گاز در همایش ها و نشسـت های 
خبـری تاکیـد داشـته، امـا متاسـفانه شناسـایی نشـدن راهـکاری موثـر 
می توانـد امسـال بـرای سـومین بار ایـن مجموعـه را بـا چالشـی جـدی 
همـراه کنـد، چالشـی کـه در گام اول میـزان تولیـد و صـادرات را نشـانه 
گرفتـه و به دنبـال آن می توانـد بـر اشـتغالزایی و حتـی وضعیـت نمـاد این 

مجموعـه در بـورس اثرگـذار باشـد.

تاثیر چالش گاز
حسـین بختیاری، معاون فروش فوالد خراسـان اظهار کرد: متاسـفانه 
چالـش گاز به میـزان ۱۰۰ درصـد بـر فـروش مجموعـه تاثیرگـذار اسـت. 
مـا در ۶ ماهـه اول سـال، نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته کـه بـا 
قطعـی بـرق هـم مواجه بودیـم، صادراتـی نداشـته ایم و در اواخر شـهریور 
توانسـتیم، دوبـاره بحث صـادرات را شـروع کنیم، در صورتی که زمسـتان 
امسـال مانند سـال گذشـته با قطعـی گاز مواجه باشـیم، میـزان صادرات 
ماننـد نیمـه اول سـال ۱4۰۱ خواهد بود، در نتیجه، قطعـی گاز تهدیدی 

جدی بـرای صـادرات خواهـد بود.
امـا نگاهـی بـه جانمایـی فـوالد خراسـان نشـان می دهد، هرچنـد این 
مجموعـه در تامیـن مـواد اولیـه با مشـکل چندانی همـراه نیسـت، اما در 
بحـث تامیـن گاز می توانـد شـرایطی نه چنـدان مسـاعد نسـبت بـه دیگـر 
فوالدسـازان به ویـژه فوالدسـازان جنـوب کشـور داشـته باشـد. بختیـاری 
بااشـاره بـه ایـن موضـوع، تصریـح کـرد: مـا در بیـن فوالدی هـا، شـاید در 

کمبــود گاز، صــادرات و عرضــه داخلــی 
فــوالد را بــه چالــش می کشــد

معون فروش فوالد خراسان:
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بحـث تامیـن گاز با بیشـترین مشـکل همراه باشـیم، زیـرا تامیـن گاز ما از 
طریـق خـط لولـه شمال شـرق انجام می شـود کـه بیشـترین افت فشـار را 
دارد. وی افـزود: پیش تـر ایـن مشـکل از طریـق خریـد گاز از ترکمنسـتان 
انجـام می شـد، امـا امسـال سـومین سـالی اسـت کـه مجموعـه در بحـث 

تامیـن گاز بـا مشـکل مواجه شـده اسـت.
معـاون فـروش فـوالد خراسـان در ادامـه بیـان کـرد: فرامـوش نکنیـم 
کمبـود گاز همان طـور کـه بـازار صادراتـی را تحت تاثیـر قـرار می دهـد، 

می توانـد تامیـن نیـاز بـازار داخلـی را هـم بـا مشـکل همـراه کنـد.
ایـن در حالـی اسـت کـه اجـرای برخـی پروژه هـا ماننـد طـرح نهضـت 
ملـی مسـکن منجـر بـه افزایـش تقاضـا در بـازار می شـود، امـا مشـکاتی 
ماننـد تامیـن گاز می توانـد عرضـه را بـا مشـکل همـراه کنـد و در نهایـت 

افزایـش نـرخ در بـازار را به همـراه داشـته باشـد.
یکـی از فاکتورهـای مهـم در توسـعه صادراتـی، حضـور مـداوم در بازار 
اسـت، نکتـه ای کـه در کنار بحث کیفیـت و نرخ بر توان قیمتـی تاثیرگذار 
اسـت و می توانـد میـزان صـادرات را تحت تاثیـر قـرار دهـد. بختیـاری بـا 
تاکیـد بـر این موضـوع بیان کرد: بدون شـک قطـع گاز می تواند حضور ما 
در بازارهـای صادراتـی از جملـه ترکیـه را تحت الشـعاع قـرار دهد. مـا تا به 
امـروز ۳ هـزار تـن صـادرات به ترکیه داشـتیم کـه در ابتـدای کار به صورت 
زمینـی انجـام شـد، امـا در حـال  حاضـر قـرار اسـت محمولـه جدیـد را از 

طریـق مسـیر ریلی ارسـال کنیم.
وی همچنیـن دربـاره حضـور در بـازار ترکیـه باتوجـه بـه اینکـه میـزان 
تولیـد فـوالد این کشـور از ایران بیشـتر اسـت، تصریح کـرد: از نظر کیفی 
حضـور مـا در ترکیـه باتوجـه بـه اینکـه خـود تولیدکننـده فـوالد اسـت، 

حائزاهمیـت اسـت و باعـث شـده تـا نـرخ مـا را قبـول کننـد، امـا از نـگاه 
دیگـر بایـد بـه ایـن موضـوع اشـاره داشـت کـه کشـور ترکیـه شـمش مـا را 
می خـرد و آن را تبدیـل بـه میلگـرد می کنـد و در نهایـت آن را ۱۰۰ دالر 
گران تـر می فروشـد، همچنین ۲ همسـایه دیگـر یعنی عراق و افغانسـتان 
نیـز بـا وضـع تعرفه هـای وارداتـی، صـادرات میلگـرد مـا را تحت تاثیـر قرار 
داده انـد، هرچنـد عـراق مدتی اسـت ایـن عـوارض را حذف کـرده، اما در 
مقابـل، افغانسـتان آن را دوبرابـر کـرده کـه باعـث می شـود مـا صـادرات 
شـمش را افزایـش دهیم. بختیـاری اظهار کـرد: درواقع شـرایط تحریمی 
باعـث شـده تـا مـا میلگـرد را در بازارهـای جهانـی پایین تـر از نـرخ رقبـا 
تـا  می دهنـد  هـم  دست به دسـت  عوامـل  تمامـی  به نوعـی  بفروشـیم. 
میلگـرد مـا از ترکیـه ارزان تـر باشـد. معـاون فـروش فـوالد خراسـان تاکید 
کـرد: متاسـفانه تحریـم و قیمت گـذاری دسـتوری، نـرخ شـمش مـا را در 
بـازار صادراتـی کاهـش داده و امـروز شـمش را 5۰ دالر ارزان تـر در ترکیـه 

می فروشـیم.

سخن پایانی
فراموش نکنیم در صورتی که دولت در زمینه تامین گاز اهتمام ورزیده 
و مشکل صنعت فوالد کشور را حل کند و در کنار آن رایزن های اقتصادی 
سیاسی در کشورهای همسایه مذاکرات خود را توسعه دهند، با حذف 
قیمت گذاری دستوری، می توان شاهد افزایش درآمدهای مجموعه های 
فوالد از جمله فوالد خراسان بود که تاثیر مستقیم بر وضعیت نماد آنها در 
بورس خواهد داشت، در واقع، گره های کور این موضوعات به دست دولت 

و با تعامل هرچه بیشتر با تولیدکنندگان حل خواهد شد
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همـان طـور کـه در ابتـدا مقاله بیـان کردیم، 
ورق روغنـی نوعی فوالد اسـت که از نورد سـرد، 
بـه وجـود می آیـد. بـرای تولیـد ایـن ورق، نـورد 
سـرد را تحـت فشـار قـرار می دهند تـا ضخامت 
آن کمتر شـده و به ورق در اندازه های مختلفی 
تبدیـل شـود. بـه عبـارت دیگـر می تـوان گفت 
کـه نوردهای سـرد )شـمش یـا مقطع فـوالدی( 
در بیـن تعـدادی غلتـک کـه بـا یکدیگـر فاصله 
مشـخصی دارنـد، قـرار مـی گیرند تـا ضخامت 

آن هـا کم شـود.
پـس از انجـام این فراینـد و در مرحله نهایی، 
افزایـش  و  زدگـی  زنـگ  از  جلوگیـری  بـرای 
کیفیـت، بـر روی ورق هـا مقداری زیـادی روغن 
تـا  کار سـبب می شـود  ایـن  ریختـه می شـود. 
بـه آن ورق هـا، ورق روغنـی گوینـد. ورق هـای 
کیفیـت  اسـاس  بـر  و  کلـی  طـور  بـه  روغنـی، 
تولیـد، بـه سـه دسـته تقسـیم مـی شـوند کـه 

شـامل مـوارد زیـر مـی باشـند:
یکـی از پرمصـرف تریـن ورق هـای روغنـی، 
 ST۱۲ فـوالد  از  کـه  اسـت  آن  معمولـی  نـوع 
سـاخته شـده اسـت. اغلـب افـراد از ایـن نـوع 
ورق بـرای شـکل دهـی هـای سـاده و یـا خـم 
کننـد.  مـی  اسـتفاده  جوشـکاری،  در  کـردن 

تاریـخ انقضـای ورق معمولـی، ۱۸ مـاه اسـت 
و مـی تـوان گفـت کـه تاریـخ انقضای بیشـتری 
نسـبت بـه سـایر ورق هـا دارد کـه همیـن امـر 
متقاضـی  افـراد  اغلـب  تـا  اسـت  سـبب شـده 

باشـند. خریـد و مصـرف آن 
نـوع دیگـر ورق هـای روغنی، نیمه کششـی 
اسـت که از فوالد ST۱۳ سـاخته می شـود و در 
صنایـع مختلـف کـه نیـاز به پرسـکاری بـا عمق 
کـم دارنـد، مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد. در 
واقـع، افـرادی کـه ایـن نـوع ورق را تهیـه مـی 
کننـد، می تواننـد تـا ۹۰ درجـه آن را خـم کرده 
و در صنایـع صنعتـی و غیـر صنعتـی مصـرف 
کننـد. الزم بـه ذکـر اسـت تـا بدانیـد کـه تاریـخ 
انقضـای این ورق نیمه کششـی، حـدودا ۸ ماه 

است.
دیگـر  نـوع  کششـی،  فـوق  روغنـی  ورق 
ورق هـای روغنـی می باشـد که همـان گونه که 
از نامش پیدا اسـت قدرت کشـش باالیی دارد. 
در واقـع، ورق فوق کششـی را می تـوان تا زاویه 
۱۸۰ درجـه خـم کـرد. بـه همیـن دلیـل، ایـن 
ورق انعطـاف پذیرتـر از سـایر ورق هـای روغنی 
اسـت و مـی تـوان در پرسـکاری عمیـق، آن را 
مـورد اسـتفاده قـرار داد. تاریـخ انقضـای ایـن 

ورق نیـز هماننـد ورق نیمـه کششـی، تقریبـا ۸ 
مـاه می باشـد.

هـم اکنـون که بـه طور کامـل بـا ورق روغنی 
و انـواع آن آشـنا شـدید، ممکـن اسـت سـوال 
کنیـد کـه اسـتفاده از این ورق چـه مزیت هایی 
دارد؟ و یـا ورق هـای روغنـی چـه ویژگـی هایی 
دارنـد؟ در پاسـخ بـه این سـوال باید بیـان کنیم 
کـه اسـتفاده از ایـن ورق هـای روغنـی، دارای 
مزیت هـای بسـیاری هسـتند که برخـی از مهم 
تریـن ایـن مزایـا و ویژگی هـای مصرفـی آن ها، 

شـامل مـوارد زیر می باشـند:
انعطاف پذیری باال

مقاومت در برابر عوامل مختلف
مقاومت در برابر آب و هوای مرطوب

دوام و ماندگاری زیاد
بـه خاطـر بسـپارید کـه ورق هـای روغنـی، 
ویژگی هـای دیگـری نیـز دارنـد ؛ اما، مـا در این 
بخـش فقـط بـه تعـدادی از مهـم تریـن آن هـا 

اشـاره کردیـم.
ورق  انـواع  ویژگی هـای  بـا  کـه  اکنـون  هـم 
روغنـی آشـنا شـدید، بهتـر اسـت بدانیـد کـه 
تـا  انـد  و مزایـا سـبب شـده  همیـن ویژگی هـا 
هـای  صنعـت  در  روغنـی  هـای  ورق  انـواع  از 

ورق روغنـــی چیست؟

شــاید تــا بــه حــال نــام ورق روغنــی را شــنیده باشــید امــا ندانیــد کــه چیســت و چــه کاربــردی 
ــت  ــاف و یکنواخ ــطحی ص ــه دارای س ــت ک ــوالد اس ــی ف ــرد، نوع ــا ورق س ــی ی دارد. ورق روغن
ــد، اســتفاده مــی  ــه ظاهــری زیبــا دارن ــی کــه نیــاز ب ــن ورق، اغلــب در مــکان های می باشــد. از ای
شــود. عــاوه بــر زیبــا ســازی، در صنعــت هــای مختلف اعــم از: ســاختمان ســازی، خودروســازی، 

ــن ورق را مــورد اســتفاده قــرار می دهنــد.  ــوازم خانگــی و ... ای ل
اگــر مــی خواهیــد کــه بــه طــور کامــل و مفصــل بــا ورق روغنــی آشــنا شــوید، در ادامــه مقالــه بــا 
مــا همــراه باشــید. مــا در ادامــه مقالــه هــر آن چــه کــه بایــد در رابطــه بــا ایــن ورق بدانیــد را بــرای 

شــما عزیــزان بیــان خواهیــم کــرد.
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مختلـف اسـتفاده کننـد. الزم بـه ذکـر اسـت تا 
بدانیـد کـه برخـی از افـراد فکـر مـی کننـد کـه 
ورق هـای روغنـی فقـط در چنـد حـوزه کاربـرد 
دارنـد کـه این تفکر کاما نادرسـت اسـت. زیرا، 
مـا شـاهد اسـتفاده از ایـن محصـول در تمامی 
صنعـت هـا هسـتیم کـه برخـی از مهـم تریـن 
روغنـی، شـامل  ورق هـای  انـواع  کاربردهـای 

مـوارد زیـر مـی باشـند:
یکـی از اصلـی تریـن کاربردهـای ورق هـای 
روغنـی، در سـاخت مبلمـان فلـزی می باشـد. 
بهتـر اسـت بدانیـد کـه اغلـب مبلمـان تولیـد 
اداره  اغلـب  در  روغنـی،  هـای  ورق  از  شـده 
هـا و ارگان هـا مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد. 
بـه خاطـر بسـپارید کـه عـاوه بـر مبلمـان، از 
ورق هـای روغنـی در سـاخت انـواع کشـوهای 
فلـزی و اغلـب تجهیـزات اداری، اسـتفاده می 

. کنند
ورق هـای  مهـم  کاربردهـای  از  دیگـر  یکـی 
روغنـی، در صنعـت خودرو سـازی اسـت که در 
ایـن صنعـت، از ورق روغنـی بـه صـورت متعدد 
و در بخش هـای مختلفـی اسـتفاده مـی کنند. 
یکـی از بخـش های مهـم مصرفـی ورق روغنی 
در ایـن صنعـت، در سـاخت اگـزوز ماشـین ها 

می باشـد. عـاوه بـر این بهتـر اسـت بدانید که 
ورق روغنـی آن چنـان در ایـن صنعـت کاربـرد 
دارد کـه اگـر نباشـد، خـط تولیـد بخـش هـای 

مختلـف ، متوقـف می شـوند.
عـاوه بر موارد بیان شـده، در سـاخت لوازم 
خانگـی نیز از انـواع ورق های روغنی اسـتفاده 
می کننـد. برخـی از لـوازم برقـی که در سـاخت 
آن از ایـن محصـول اسـتفاده می شـود، شـامل 

مـوارد زیر می باشـند:
یخچال فریزر

مایکروفر
اجاق گاز

کابینت های فلزی
انواع یراق آالت

الزم بـه ذکـر اسـت تـا بدانیـد کـه عـاوه بـر 
لـوازم برقـی، در سـاخت کمـد هـای نگهـداری 
وسـایل منـزل نیـز از ورق روغنـی اسـتفاده می 
نماینـد. به همیـن دلیل، با افزایـش قیمت این 
محصـول، قیمـت نهایـی هـر یـک از این لـوازم 
نیـز تحـت تاثیـر قـرار گرفتـه و روندی افزایشـی 
خواهنـد داشـت. البتـه، برخـی از افـراد فکـر 
می کننـد که قیمت ایـن محصول بـا قیمت روز 
ورق سـیاه یکسـان اسـت کـه ایـن تفکـر کامـا 

نادرسـت می باشـد.
کاربـرد ورق روغنـی در صنعـت فـوالد بیشـتر 
از سـایرین مـی باشـد و بـدون اغراق مـی توانیم 
بیـان کنیـم کـه بیشـترین کاربـرد ورق روغنـی 
را در سـاخت پروفیـل هـای سـاختمانی، درب 
و پنجـره و ... اسـت. البتـه، گاهـی اوقـات در 
سـاخت این محصـوالت از تیرآهن هـاش و موارد 

مشـابه نیـز اسـتفاده می شـود.
هـم اکنـون کـه به طـور کامـل بـا ورق روغنی 
آشـنا شـدید، ممکن اسـت سـوال کنید کـه این 
در  دارد؟  ورق سـیاه  بـا  تفاوتـی  محصـول چـه 
پاسـخ به سـوال شـما عزیزان باید بیان کنیم که 
برخـاف بـاور برخـی از افـراد، ورق سـیاه و ورق 
روغنـی با هـم تفاوت ها بسـیار زیـادی دارند که 
تعـدادی از مهـم تریـن آن هـا بـه شـرح زیـر می 

باشند:
ورق روغنـی نسـبت بـه ورق سـیاه در برابـر 

زنـگ زدگـی مقـاوم تـر اسـت.
سـیاه  ورق  بـه  نسـبت  روغنـی  ورق  قیمـت 
باالتـر اسـت؛ زیـرا، کیفیـت آن نیـز بیشـتر مـی 

باشـد.
هـای  ورق  انـواع  مانـدگاری  و  عمـر  طـول 
روغنـی بیشـتر از ورق هـای سـیاه مـی باشـد
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ذوب آهن اصفهان قلب صنعت فوالد ایران،
نگینی در دشت طبس

ذوب آهن اصفهان، قلب صنعت فوالد  ایران، نگینی در دشت طبس و 
نامی که حتی برای یک بار هم که شده به گوش اکثر مردم ایران خورده 
از کارشناسان و صاحبنظران اقتصاد و صنعت  از منظر بسیاری  است، 
کشور، حرکت ایران به سمت صنعتی شدن را پی ریزی کرد. این مجتمع 
عظیم صنعتی نه تنها رویای ایرانیان برای دست یابی به صنعت فوالد را 
محقق ساخت، بلکه زمینه ساز شکل گیری سایر واحدهای فوالدی شد 

و در تولد و رشد دیگر صنایع نیز موثر بود.
تربیت ۱۰۰ هزار مدیر، مهندس و کارگر ماهر در این دوران، چالش 
کمبود نیروی انسانی ماهر در دهه 4۰ و 5۰ را پوشش داد تا صنایع پس 
از ذوب آهن به لحاظ منابع انسانی با مشکل عمده ای مواجه نباشند. 
تاثیر ذوب آهن در راه اندازی معادن و توسعه زیرساخت های صنعت فوالد 
کم اهمیت تر از تربیت نیروی انسانی نبود و عمًا امکان شکل گیری 
تاسیس،  در  که  کارخانه هایی  آورد،  فراهم  را  جدید  فوالدی  واحدهای 
توسعه و حتی مدیریت امروز آن ها شاهد حضور پر رنگ ذوب آهنی ها 

هستیم.
میزبان  مجموعه  زیر  های  شرکت  با  اکنون  هم  اصفهان  آهن  ذوب 
حدود ۱7 هزار نفر پرسنل است و معیشت کارگران معادن زغال سنگ 
ایران نیز از این کارخانه عظیم تأمین می شود. کارخانه ای که همچون 
مادری بخشنده هر آنچه در توان داشت برای طراحی، ساخت و توسعه 

صنایع مختلف مانند مجتمع فوالد مبارکه، خوزستان، خراسان، قروه، 
یزد و... در سراسر این مرز پر گهر به کار گرفت تا همه در کنار همدیگر 
طعم شیرین رشد و بالندگی را بچشند و معیشت ایران و ایرانی را رونق 

بخشند.
اسامی  انقاب  پیروزی  در  آن  تاشگران  که  اصفهان  آهن  ذوب 
دوشادوش مردم علیه رژیم ستم شاهی فعالیت نمودند، در سالهای دفاع 
مقدس نیز با اعزام نیرو به جبهه، پشتیبانی از جنگ با ساخت قطعات و 
تجهیزات و همچنین تقدیم ۲۹۰ شهید، حضور جانانه ای در این پیکار 
صنعت  خانواده  در  ایثارگری  نماد  همیشه  تا  و  داشت  باطل  علیه  حق 

کشور شد.
ایفای  راستای  در  اصفهان  آهن  ذوب  دستاوردها،  این  کنار  در 
مسئولیت اجتماعی، خدمات بسیاری را همچون احداث بزرگراه ذوب 
آهن، تاسیس فوالدشهر، ایجاد ۱۶ هزار و پانصد هکتار فضای سبز دست 
کاشت، ساخت ورزشگاه بزرگ فوالدشهر، بیمارستان شهید مطهری و... 
را به جامعه ارائه نموده است لذا به جرأت می توان گفت هیچ صنعتی 

مانند ذوب آهن اصفهان در اجتماع ریشه دار نیست.
ذوب آهن اصفهان در تاریخ سراسر افتخار خود، عاوه بر نقشی که 
در شکل گیری فرهنگ صنعتی کشور و راه اندازی سایر صنایع داشته، 
از جمله مهمترین آن  دستاوردهای چشمگیری حاصل کرده است که 
و  ریل  تولید شمش  راستا  این  در  کرد.  اشاره  ریل  تولید  به  ها می توان 
 ۶۰E۱ انواع ریل مورد نیاز کشور مطابق استانداردهای جهانی با گرید

گزارشی به مناسبت
23 دی مـــــاه
سالــــروز تاسیس
ذوب آهن اصفهـان 14
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که تنها شش کشور دنیا قادر به تولید آن هستند صورت گرفت که نقش 
محصوالت  تولید  دارد.  کشور  نقل  و  حمل  زیرساخت  توسعه  در  مهمی 
جدید نظیر آرک معدن، ورق سازه های فوالدی، تیرآهن بال پهن، ریل 
مترو، ریل زبانه سوزن و.... کسب عنوان صادر کننده ممتاز، نمونه ملی و 
استانی طی هشت سال، دریافت مدال افتخار ملی صادرات، واحد نمونه 
استاندارد طی سال های متمادی، دریافت لوح حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان طی سال های مختلف، کسب گواهینامه صادرات محصوالت به 
اروپا، کسب استاندارد ملی تولید ریل و... بخشی از دیگر دستاوردهای 

این شرکت محسوب می شود.
ذوب آهن و چشم اندازی روشن

تولیدی،  عملکرد  لحاظ  به  شده  موفق  شرکت  این  جاری  سال  در 
بهترین شرایط تاریخ خود را رقم بزند و امیدواریم تا پایان سال به تولید ۳ 
میلیون تن برسیم که در تاریخ این شرکت بی سابقه است. این امیدواری 
به تولید حاصل فعالیت های مختلفی است که برای تامین پایدار مواد 
اولیه این شرکت صورت گرفته و هر چند هم اکنون مشکات مواد اولیه 
این شرکت در کوتاه مدت حل شده است اما چشم انداز بسیار روشنی در 
پیش است. شاهد این مدعا، در اختیارگرفتن معادن سنگ آهن سنگان 
و حنار است و همچنین تاش های این مجتم عظیم صنعتی برای در 
بنیانگذار  خود  که  شرکتی  دارد.  تداوم  معدنی  پهنه های  گیری  اختیار 
معادن کشور بود اما به دالیل مختلف طی دهه های اخیر این معادن از 

ذوب آهن اصفهان گرفته شدند.   

زغال  و  آهن  سنگ  در  داری  معدن  به  اصفهان  آهن  ذوب  بازگشت 
و  دارد  همراه  به  نیز  معدن  عرصه  برای  را  خوبی  روزهای  نوید  سنگ، 

می تواند به توازن زنجیره فوالد کمک شایانی نماید.  
باال و  افزوده  با ارزش  تولید محصوالت  این شرکت،  تولید،  در بخش 
صنعتی را مد نظر دارد چرا که توانمندی، زیرساخت و فوالد با کیفیت این 
مجتمع عظیم صنعتی، شرایط تولید محصوالت خاص از جمله تیرآهن 
بال پهن، انواع ریل های صنعتی و... را مهیا ساخته است که مزیت مهم 

نسبت به سایر تولید کنندگان مقاطع ساختمانی در کشور است. 
نیم قرن تجربه  ذوب آهن اصفهان در ساخت دیگر صنایع و همچنین 
بومی سازی تکنولوژی تولید فوالده به شیوه کوره بلند، باعث شده این 
شرکت در خصوص ارائه خدمات مهندسی و ساخت صنایع فوالدی در 
داخل و خارج از کشور نیز برنامه ریزی کند که در آینده نزدیک امکان 

پذیر است. 
در پایان از همه تاشگرانی که طی گذشت بیش از نیم قرن از عمر 
نیستند  ما  بین  در  اکنون  که  آنانی  چه  بودند  آفرین  نقش  صنعت  این 
)روح شان قرین رحمت پروردگار(، چه آنانی که در جای جای ایران زمین 
منشأ تولید و توسعه سایر صنایع هستند و تاشگرانی که امروز در این 
صنعت عظیم برای رونق تولید و شکوفایی بیش از پیش آن تاش می 
کنند تشکر و قدردانی می نمایم. امید است که با هم افزایی و همدلی 
برای  خوبی  دار  میراث  بتوانیم  روز  تکنولوژی  و  دانش  از  بهره گیری  و 

آیندگان باشیم و صنعت کشور را بر ریل تولید و توسعه قرار دهیم.
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می کنید،  فعالیت  فوالد  صنعت  در  چنانچه 
به گوش شما خورده است.  بریکت  واژه  حتما 
خوانده  نیز  خوش سوز  و  خشته  که  بریِکت 
می شود، معمواًل به مواد سوختنی فشرده شده 
بر  عاوه  می شود.  گفته  گیری شده  قالب   و 
مواد سوختی، قطعات و براده های ریز و درشت 
و  نسوز  قطعات  خرده  آلیاژی،  مواد  فلزی، 
برخی مواد دیگر را نیز برای استفاده مجدد به 
شکل بریکت در می آورند.این محصول یکی از 
مهمترین تجهیزاتی است که در صنایع مختلف 
استفاده می شود. امروزه کشور ایران به همراه 
تولید  بزرگ  کشورهای  جمله  از  چین  و  هند 
کننده آهن اسفنجی دنیا می باشند، که تولید 
بریکـت آهن اسفنجی به آن وابسته است.از این 
رو می توان به پتانسیل های موجود برای سرمایه 
گذاری در تولید انواع بریکـت آهن اسفنجی در 
ایران پی برد. در زمینه فوالد هم بریکـت سازی 
به سرعت در حال رشد می باشد و مزیت هایی 
که بریکـت و بریکـت سازی دارد، سبب می شود 
که روز به روز بر صنایعی که به استفاده از این 
فناوری رو می آورند، افزوده شود. بریکت انواع 
متفاوت  فرآیندهای  طی  که  دارد  مختلفی 

از صنعتگران مجرب اطاع دارند که حتی این 
که  دارند  ارزشمندی  ترکیبات  کوچک  قطعات 
می توان از آنها در فرآیندهای مختلف استفاده 
ناکارآمد،  به ظاهر  بنابراین، تمام قطعات  کرد. 
بریکت سازی می شوند و در فرآیند فشرده سازی 

مجددا به کار می روند. 
امکان  بریکت ها،  ویژگی های  از  یکی دیگر 
به  توجه  با  بریکت  است.  راحت  ذخیره سازی 
نوع فرآیند و دمای مورد استفاده، به سه دسته 

تقسیم می شود: 
بریکت گرم 
بریکت سرد
بریکت نرمه

۱. بریکت گرم
بیش  دمای  در  را  محصول  گرم،  بریکت  در 
نوع  این  و  می سازند  سانتیگراد  درجه  از ۶5۰ 
بریکت، محبوب ترین بریکت در بین فعاالن بازار 

فوالد محسوب می شود. 

۲. بریکت سرد
دمای  در  ورودی  مواد  بریکت،  نوع  این  در 

ساخته می شوند و افراد با توجه به نوع پروژه، از 
آن ها استفاده می کنند. 

▐بریکت آهن اسفنجی چیست؟
بریکت یکی از تجهیزاتی است که کاربردهای 
صنعتگران  دارد.  فوالد  صنعت  در  مختلفی 
فرآیند  و  کارها  برخی  با  را  بریکت  می توانند 
فشرده سازی بر روی محصوالتی مانند بریکت 
و...  پلیسه ها  آهنی،  خرده  اسفنجی،  آهن 

بسازند. 
صرفه جویی  برای  فوالد  صنعت  صنعتگران 
آلیاژها و  در هزینه ها، برخی از قطعات فلزی، 
مواد نسوز کوچک را به بریکت تبدیل می کنند. 
بخشی  فشرده سازی،  عملیات  یک  با  واقع  در 
از معایب این قطعات را برطرف کرده و آنها را با 

تشکیل بریکت به چرخه تولید بر می گردانند. 
با قطعات  صنعت فوالد که به طور مستقیم 
در  است،  روبه رو  ارزشمند  اجزای  و  فوالدی 
زیادی  مقادیر  با  تولید،  مختلف  فرآیندهای 
اتصاالت و قطعات کوچک سروکار دارد. برخی 
افراد این اضافات را در جایی به کار نمی برند و 
آنها را دور ریز می دانند. اما از سوی دیگر، برخی 

بریکت چیست؟بریکت چیست؟
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محیط وارد دستگاه بریکت ساز شده و محصول 
بر اساس نوع ماده ورودی ساخته می شود.

۳. بریکت نرمه
مستقیم  احیای  واحدهای  در  بریکت  این 
کوره های فوالدسازی به کار می رود. در واقع به 
عنوان راهکاری مرسوم جهت استفاده بهینه از 
محصوالت جانبی واحد احیای مستقیم، مورد 

استفاده قرار می گیرد.

▐بریکت چه ویژگی هایی دارد؟ 
کاهش مصرف کک و بهبود کیفیت بار فلزی 

در کوره بلند
تبدیل ضایعات در کوره های القایی و قوس 

الکتریکی
تولید فوالد آلیاژی به خاطر کربن و ناخالصی 

بسیار کم
قابل استفاده در مواد معدنی
قابل استفاده در تولید فوالد

مشتقات  از  یکی  عنوان  به  بریکت  قیمت 
آهن، به قیمت سنگ آهن وابسته است. مشابه 
را در  بریکت آهن اسفنجی  افت و خیز قیمت 

بریکت گفتیم. با اینکه بریکت و آهن اسفنجی 
در نگاه اول شکلی شبیه به هم دارند، اما نباید 
از تفاوت های آن ها غافل شویم. این تفاوت ها را 

در ادامه بررسی می کنیم: 
بریکت ها را می توان به راحتی ذخیره کرد و 
همچنین قابلیت ترکیب با سایر عناصر آلیاژی 
مانند کربن را دارند. آهن اسفنجی این قابلیت 

را ندارد.
تولید بریکت باالست  هزینه راه اندازی خط 

و هر تولیدکننده ای توان پرداخت آن را ندارد.
که  است  گونه ای  به  اسفنجی  آهن  ترکیب 
وقتی با فوالد ترکیب می شود، درصد ناخالصی 

آن افزایش می یابد.
تفاوت دیگر بین آهن اسفنجی و بریکت این 
و  دارد  باالیی  تخلخل  اسفنجی  آهن  که  است 

بنابراین حمل و نقل آن به صرفه نیست.
باال  اسفنجی  آهن  اکسیداسیون  پتانسیل 
کاهش  تولید  راندمان  دلیل  همین  به  و  است 

می یابد.
آهن اسفنجی استحکام مکانیکی کمی دارد 
و در حین حمل و نقل یا شارژ شدن متاشی 

می شود.

لوله  قیمت  جمله  از  فوالدی  مقاطع  قیمت 
گالوانیزه نیز قابل مشاهده است. 

▐مزایای استفاده از بریکت چیست؟
حجم کم در مقایسه با بریکت آهن اسفنجی

نگهداری و حمل و نقل آسان 
سرعت اکسیداسیون پایین

امکان آلیاژسازی در حین ساخت
سهولت صادرات از طریق زمین و دریا

قابلیت تنظیم درصد کربن موجود در ترکیب 
آن از ۰.۰۲ تا ۱ درصد

یکنواختی کیفیت به دلیل عدم کاهش عیار 
فلزی

داشتن درجه فلزی بیش از ۹۶ درصد
مقاومت باال در برابر اشتعال به دلیل ساختار 

فشرده و غیر متخلخل
از  استفاده  با  فوالد  تولید  باالی  راندمان 

بریکت، به دلیل اکسیژن درصد پایین
و  گرد  تولید  عدم  و  باال  مکانیکی  استحکام 

غبار به دلیل خرد شدن سریع در کوره

▐تفاوت بریکت و آهن اسفنجی چیست؟
های  ویژگی  درباره  مطلب  اینجای  به  تا 
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میلگردهای مناسب برای ساخت و ساز در بازار، ویژگی های مشخصی 
دارند؛ در این مقاله با بهترین میلگردهای ساختمان سازی مانند میلگرد 

ذوب آهن اصفهان، میانه، راد همدان و... آشنا می شویم.
بهترین میلگرد برای ساختمان سازی در بازار کدام نوع میلگرد 

است؟
قرار  استفاده  مورد  سازه  یک  ساخت  هنگام  که  مقاطعی  کیفیت 
می گیرد، به صورت مستقیم با امنیت ساکنان آینده آن در ارتباط است؛ 
مهم ترین  از  یکی  هم  ساختمان سازی،  برای  میلگرد  بهترین  انتخاب 
تصمیمات مهندسان پروژه است و باید با انواع این مقاطع و ویژگی های 
مورد  کاربرد  و  سازه  محیطی  شرایط  با  متناسب  تا  باشند  آشنا  هرکدام 
نظرشان، بتوانند از میان بهترین برندهای میلگرد عرضه شده در بازار، 
برای  راهنمایی هایی  مقاله  این  در  کنند.  انتخاب  را  آن  مناسب ترین 

تصمیم گیری در این باره ارائه می دهیم؛ با ما همراه باشید.
انواع نورد در تولید بهترین میلگرد برای ساخت و ساز

میلگرد، به دو شیوه نورد سرد و نورد گرم تولید می شود؛ استفاده از 
محصوالت نورد سرد برای ساختمان سازی مجاز نیست. مقاطع طویل با 
سه روش نورد تولید می شوند که در ادامه توضیحاتی درباره هرکدام از 

آن ها ارائه می دهیم:
نورد گرم

در فرایند نورد گرم، دمای قسمت های مختلف شمش فوالد به صورت 
یکنواخت افزایش پیدا می کند تا به باالتر از دمای تبلور برسد، سپس وارد 
غلطک های دستگاه نورد می شود تا به شکل میلگرد درآید؛ دمای باالی 
فوالد باعث انعطاف بیشتر در شکل گرفتن محصول می شود. بعد از خروج 
این مقطع از دستگاه نورد، بدنه آن به صورت یکنواخت سرد می شود تا به 

دمای مشخص برسد.
نورد سرد اصاح شده

میلگردهای نورد سرد اصاح شده، بدون افزایش دما تولید می شوند؛ 
برای تولید این محصوالت، شمش فوالد باید چند بار از بین غلطک های 
دستگاه نورد عبور کند. در این حالت، فوالد هم دما با اتاق است و انعطاف 
پیچیده تر  و  طوالنی تر  سرد  نورد  پروسه  به همین دلیل،  دارد؛  کم تری 
است. در نورد سرد اصاح شده، عملیات مکانیکی اتصال میلگردها، در 
دمای باال انجام می شود؛ در نتیجه میلگرد قابلیت خمش پیدا می کند و 
می تواند برای ساخت وساز هم مناسب باشد. البته باید توجه داشته باشید 
که مقاطع نورد سرد اصاح شده، همچنان شکننده تر از مقاطع تولید 

شده با نورد گرم هستند.
نورد گرم اصاح شده

می کنند.  طی  را  گرم  نورد  تولید  مراحل  همان  نیز  محصوالت  این 
عملیات مکانیکی خمش و اتصال این مقاطع فوالدی نیز با افزایش دما 
خم  راحت تر  دارد،  باالتری  انعطاف  میلگرد  نتیجه  در  می شود؛  انجام 

می شود و در نهایت مقاومت بیشتری خواهد داشت.
چرا میلگرد نورد سرد برای ساختمان سازی مناسب نیست؟

کردن،  خم  هنگام  معموال  و  هستند  شکننده  سرد،  نورد  مقاطع 
می شکنند؛ با استفاده از این روش می توان محصوالت را در ابعاد دقیق 
تولید کرد، زیرا در نورد گرم، فوالد بعد از کاهش دما منقبض می شود و 
ممکن است ابعاد آن به مقدار جزئی تغییر کند. در ساختمان سازی، ابعاد 
دقیق مقاطع طویل فوالدی اهمیت چندانی ندارد؛ تنها نکته مهم، سایز 
نورد سرد  مقاطع  متر( است.  یا ۲4  آن )۱۲  متراژ شاخه های  و  میلگرد 
قابلیت خم شدن ندارند، در نتیجه وقتی تحت فشار قرار می گیرند، ترک 

می خورند یا می شکنند.
اهمیت شمش فوالدی برای بهترین میلگرد ساختمان سازی

شمش آهن، انواع مختلفی دارد و متریال اصلی تولید بسیاری از مقاطع 
تخت و طویل محسوب می شود؛ شمش بلوم یا فابریک کاربردی ترین نوع 

بهتریـن میلگـرد بـرای سـاختمان سـازی در بـازار 
کـدام نـوع میلگـرد اسـت؟
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فوالد، برای تولید میلگرد است. این شمش ها، عرض بیشتری نسبت به 
شمش بیلت دارند، در نتیجه برای استفاده در فرایند نورد و تبدیل شدن 

به مقاطع کوچک تر مناسب اند.
نقش کربن در تولید میلگرد

یکی از مهم ترین عوامل دخیل در انتخاب بهترین میلگرد، درصد کربن 
آن است؛ هرچقدر میزان کربن به کار رفته در مقاطع بیشتر باشد، سختی 
و شکنندگی فوالد بیشتر می شود و انعطافش کاهش پیدا می کند. مقاطع 
مقاومت  باید  می روند،  کار  به  عظیم  سازه های  در  که  بزرگ تر  سایزهای 
است.  بیشتر  آن  ها  کربن  درصد  به همین خاطر  باشند؛  داشته  باالیی 
شمش  های 5sp، با کربن ۳۰ تا ۳5 درصد برای سایز ۱4 تا 4۰ میلگرد 
و شمش های ۳sp، با درصد کربن کم تر از ۲۲ برای سایز ۱4 و کم تر مورد 
استفاده قرار می گیرد؛ سطح مقطع شمش ها هم باید بین ۱۲۰ تا ۱5۰ 

میلی متر باشد.
چطور بهترین میلگرد برای ساختمان سازی را تشخیص دهیم؟

ویژگی های بهترین میلگرد برای ساختمان سازی، باید توسط مهندس 
و  تولید  کیفیت  براساس  باید  پروژه  مهندسان  شود؛  تعیین  ساختمان 
قیمت، بهترین محصول را برای پروژه خود انتخاب کنند و باید از آخرین 
قیمت میلگرد، به عنوان یکی از برندهای باکیفیت این محصول اطاع 

داشته باشند.
برای تشخیص بهترین میلگرد ساختمان، باید به ویژگی های ظاهری 

آن توجه کرد.
بهترین  خرید  و  انتخاب  هنگام  که  مهم  نکته  چند  به  بخش  این  در 

آرماتور فوالدی باید به آن ها توجه داشته باشید، اشاره می کنیم.
ظاهر سالم، بدون بیرون زدگی یا ترک

سطح مقطع بدون خوردگی و زنگ زدگی عمیق
حکاکی برند و مشخصات محصول روی بدنه آن

یکسان بودن یا تفاوت جزئی وزن هر شاخه با میزان اعام شده توسط 
کارخانه

آزمایش میلگرد؛ بهترین روش برای تشخیص کیفیت آن
آزمایش تنش-کرنش، روش مناسبی برای اطمینان از کیفیت مقاطع 
فوالدی است؛ مهندسان بعد از خرید میلگرد از یک برند تازه، نمونه ای 
از بار دریافتی را به آزمایشگاه می فرستند تا بررسی شود. در آزمایشگاه، 
نمونه میلگرد تحت فشارهای مشابه بار ساختمان قرار می گیرد؛ این فشار 
تا زمان شکستن فوالد ادامه دارد تا میزان مقاومت محصول اندازه گیری 

شود.
انواع میاگرد

میلگرد اپوکسی
اپوکسی، روکشی است که روی فوالد کشیده می شود تا مقاومت آن  در 
برابر زنگ  زدگی را افزایش دهد. در واقع بدنه این محصول، همان میلگرد 
سیاهی است که یک الیه اپوکسی روی آن کشیده شده است. این الیه 
زیر  فوالد  احتمال زنگ زدگی  ببیند،  آسیب  اگر  و  ندارد  زیادی  ضخامت 
فوالد  دنبال  به  که  مهندسانی  به همین دلیل،  داشت؛  خواهد  وجود  آن 

زنگ نزن هستند، به سراغ محصوالت استیل می روند.
میلگرد فوالد کربنی

این  تولید  برای  که  است  اولیه ای  ماده  متداول ترین  کربنی،  فوالد 
هم  سیاه  میلگرد  نام  با  کاال  این  می گیرد؛  قرار  استفاده  مورد  مقاطع 
شناخته می شود و پرطرفدارترین نوع این محصول در ایران است. آن ها 
از  برابر زنگ زدگی مقاومت زیادی  اما در  باالیی دارند،  مقاومت کششی 
خود نشان نمی دهند؛ بنابراین برای استفاده در مناطق مرطوب مثل اروپا 

یا شمال ایران مناسب نیست.
میلگرد گالوانیزه

گالوانیزه هم مانند اپوکسی عمل می کند و پوششی است که از سطح 
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فوالد در برابر زنگ زدگی محافظت می کند. مقاومت گالوانیزه، از اپوکسی 
بیشتر است و هزینه باالتری هم دارد؛ به همین سبب، اکثر فعاالن حوزه 
خود  سازه های  برای  میلگرد  نوع  این  از  می دهند  ترجیح  ساختمان 

استفاده کنند.
میلگرد استیل

شناخته   محصوالت  مقاوم ترین  به عنوان  استیل،  فوالدی  مقاطع 
می شوند، اما قیمت آن ها باالست و استفاده از آن ها، جز برای پروژه های 
هم  نزن  زنگ  فوالد  نام  با  استیل  ندارد.  اقتصادی  بزرگ،  صرفه  خیلی 

شناخته می شود.
میلگرد اروپایی

کشورهای اروپایی، مقاطع فوالدی را به روش ترمکس تولید می کنند؛ 
در این روش، مقاطع بعد از تولید، از میان نازل های آب عبور می کنند 
تا کاهش دمای ناگهانی )کوئنچ(، استحکامشان را افزایش دهد؛ بعد از 
انجام می شود. درصد  بازگشت دادن  به معنی  تمپرینگ  فرایند کوئنچ، 
آن ها  بیرونی  سطح  و  است  کم تر  اروپایی  مقاطع  در  رفته  کار  به  فوالد 

مقاومت بیشتری نسبت به بخش داخلی دارد.
میلگرد فایبرگاس

ماده اولیه تولید این محصول، رزین و الیاف شیشه است؛ این مقاطع 
مشکل زنگ زدگی و خوردگی ندارند، مقاومت باالیی دارند و سبک تر از 
نمونه های فوالدی هستند. از فایبرگاس می توان در پروژه هایی که شرایط 
محیطی مناسبی ندارند نیز استفاده کرد؛ استفاده از این میلگردها هنوز 

به اندازه مقاطع فوالدی متداول نشده است.
آشنایی با انواع میلگرد جهت استفاده در ساختمان های بتنی

مقطع  است.  آرماتور  کاربردهای  مهم ترین  از  یکی  بتن،  مقاوم سازی 
برای  کافی  مقاومت  باید  می کنید،  انتخاب  کار  این  برای  که  فوالدی 
استحکام بتن و قیمت مناسب داشته باشد. استانداردهایی که برای تولید 

میلگرد در پروژه های بتنی به کار می رود را در ادامه توضیح می دهیم.
شبکه سیمی جوش شده

تشکیل  سبک  آرماتورهای  مجموعه  از  شده،  جوش  سیمی  شبکه 
این  در  می گیرد؛  قرار  استفاده  مورد  بتنی  روسازی های  در  و  می شود 
به یکدیگر جوش می خورند  به صورت طولی و عرضی  آرماتورها  شبکه، 

و بخش هایی مثل کف های بتنی، دال های بتن مسطح مسلح و قطعات 
پیش ساخته بتنی به کار می رود.

میلگرد پیش تنیدگی
آرماتورهای پیش تنیده، سازه های فوالدی هستند که در بدنه بتن قرار 
بافته شده  و  مفتول معمولی  میلگرد،  تنیدگی شامل:  پیش  می گیرند؛ 
افزایش  زیادی  تا حد  را  بتن  این سازه فوالدی، مقاومت کششی  است. 
برای  قبولی  قابل  انعطاف  و  است  مقاوم  خوردگی  برابر  در  می دهد، 

مقاومت در برابر فشارهای وارده دارد.
پرفروش ترین میلگردهای بازار کدامند؟

در ایران، کارخانه های بسیاری در زمینه تولید مقاطع فوالدی فعالیت 
دارند؛ به همین دلیل، معرفی یک یا چند برند به عنوان تولیدکننده بهترین 
میلگرد ایران کار ساده ای نیست و پیمانکاران، براساس نیاز پروژه، تجربه 
خرید  مختلفی  برندهای  از  مختلف،  کارخانه های  تولیدات  ویژگی   و 
می کنند. در ادامه به چند مورد از پر فروش ترین برندهای این محصول 

اشاره می کنیم:
ذوب آهن اصفهان

کوثر اهواز
راد همدان

میانه
فایکو

خرید و انتخاب بهترین میلگرد در بازار ایران
فوالدی،  مقاطع  تولید  در  رفته  کار  به  استاندارد  و  کیفیت  قیمت، 
مهم ترین معیارهای انتخاب بهترین میلگرد در بازار ایران هستند. افرادی 
مختلف  کارخانه های  تولیدات  با  دارند،  فوالد  بازار  در  زیادی  سابقه  که 
آشنا هستند و می دانند محصوالت هر مجتمع، برای چه پروژه ای مناسب 
از حرفه ای ها  باید  و  دارند  نیاز  بیشتری  تجربه  به  وارد،  تازه  افراد  است. 
برای انتخاب بهترین میلگرد بازار کمک بگیرند. نکته مهمی که باید به آن 
توجه داشته باشید این است که در ایران، کارگاه های بسیاری به صورت 
غیرمجاز محصوالت فوالدی تولید می کنند؛ تولیدات این کارگاه ها هیچ 
نام و نشانی ندارد و قابل اعتماد نیست، پس محصوالت مورد نظرتان را از 

فروشندگان معتبر خریداری کنید و از اصالت آن ها مطمئن شوید
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فعالیـت در معـادن، یکـی از پرمخاطره تریـن مشـاغل در جهـان بـه 
شـمار مـی رود. خطـرات مکانیکـی، بیولوژیکـی و شـیمیایی، از جملـه 
خطراتی اسـت کـه برای فعاالن در زمینـه معادن وجـود دارد. از این رو، 
بـا پیشـرفت تکنولوژی در جهان، معـادن به فکر به روز کـردن ایمنی در 
فعالیت هـای معدنـی خود هسـتند. به همیـن دلیل، میزان حـوادث در 
معـادن در سـال های اخیـر بـه میزان قابـل توجهی کاهش یافته اسـت.
در ایـران نیـز در سـال های اخیـر، بـا اسـتفاده از فناوری هـای نوین، 
وضعیـت ایمنـی معـادن بـه میزان قابـل توجهی بهبـود یافتـه، اما هنوز 
هـم از معـادن پیشـرفته جهـان فاصلـه دارد. از ایـن رو، فعـاالن معدنی، 
بایـد بـا انباشـت سـرمایه و تخصیـص دادن مبلـغ مـورد نیـاز در ایـن 

زمینـه، امنیـت معـادن را تامیـن کنند.
در خصـوص ایمنـی در معـادن و راهکارهـای بهبـود آن، مصاحبه ای 
با سـجاد غرقـی، نایب رییس کمیسـیون صنعت و معدن اتـاق بازرگانی 

ایـران انجـام شـده که در ادامـه بـه آن می پردازیم.
غرقـی بـا اشـاره بـه اینکـه بحـث ایمنـی در معـدن یـک علـم تجربی 
اسـت، گفـت: هـم روال هـا و هـم فرآیندهـا در ایـن بحـث تعریـف شـده 
بازسـازی  بهره بـرداری،  اسـتخراج،  از  اعـم  اصـول  و  چارچوب هـا  و 
و همچنیـن ایمنـی هـم در آن مشـخص اسـت. نکتـه ای کـه در بخـش 
معـدن بسـیار مهم اسـت، بـه ویژه اینکـه ما می بینیـم در برخـی معادن 
بیشـترین  اتفـاق می افتـد و شـاهد  بـه خصـوص معـادن زغال سـنگ 
حـوادث در ایـن زمینه هسـتیم، این اسـت که سـرمایه گذاری در بخش 
ایمنـی بـه میـزان قابل توجهی به سـوددهی معادن و انباشـت سـرمایه 
مولد وابسـته اسـت. یعنی اگر انباشـت سـرمایه در معادن اتفاق بیفتد، 
معـادن بـه صورت خودکار سـرمایه گذاری خـود را در حوزه های مختلف 
انجـام می دهنـد. یعنـی هم وارد اکتشـاف که در ابتدای زنجیره اسـت و 

هـم در ایمنـی وارد می شـوند و سـرمایه گذاری می کننـد.

وی در خصـوص میـزان اهمیـت ایمنـی در معادن خاطرنشـان کرد: 
زمانـی کـه حجم عملیات باال می رود و اسـتفاده از ماشـین آالت بیشـتر 
می شـود، الجـرم بـا موضـوع ایمنی بیشـتر مواجـه می شـویم. ایمنی از 
ابتـدا مسـاله اسـت، اما زمانی کـه حجم عملیات افزایـش پیدا می کند، 

بحـث ایمنـی از اهمیت بیشـتری برخوردار می شـود.
نایـب رییـس کمیسـیون صنعـت و معـدن اتـاق بازرگانـی ایـران در 
مـورد موضـوع پراهمیـت در بحـث ایمنـی معادن اظهـار کـرد: نکته ای 
کـه مـن روی آن تاکیـد دارم، بحـث انباشـت سـرمایه اسـت. اگـر مـا 
معـادن را بـه صـورت تامین کننـدگان موقـت ببینیـم، جاهایـی کـه نیاز 
بـه سـرمایه گذاری و ریسـک بیشـتری دارد، کمتر بـه سـراغ آن می رود. 
اکتشـاف و ایمنـی، اولیـن مـواردی اسـت کـه در ایـن زمینـه عنـوان 

می شـود.
نـگاه  بـه زنجیـره  ابتـدا  ادامـه توضیـح داد: پـس مـا در  غرقـی در 
می کنیـم و نـه صرفـا بـه بخـش معـدن. از ایـن رو زنجیـره بایـد ثباتـی 
داشـته باشـد کـه از معـدن شـروع می شـود و در میانـه آن صنایـع مـادر 
فـوالدی یعنـی شـمش قـرار دارد. از ایـن جهـت، صنایـع مادر مـا که در 
وسـط زنجیـره قرار دارنـد، به صورت غیرمسـتقیم در سـرمایه گذاری در 
بخـش ایمنـی تعیین کننده هسـتند. اگـر این اتفـاق بیفتد، معـادن به 
صـورت اتوماتیـک طبیعتـا بـه آن سـمت حرکـت می کننـد، امـا زمانـی 
کـه مقطعـی باشـد و سـودی کـه در معـدن بـه دسـت می آیـد در سـایر 
قسـمت ها اسـتفاده کنیم و از این رو اجازه ندهیم که انباشـت سـرمایه 

اتفـاق بیفتـد، ایمنـی هـم قربانـی ایـن کار می شـود.
وی در پایـان در خصـوص اهمیـت انباشـت سـرمایه در حـوزه ایمنی 
معـادن تاکیـد کـرد: اختصـاص سـرمایه به سـایر بخش ها ممکن اسـت 
در کوتـاه مدت باعث سـود شـود، امـا در بلندمدت باعـث کاهش تامین 
باثبـات مـواد اولیه می شـود و ممکن اسـت عمر معـادن را کاهش دهد.

امنیت معادن کشور
در گروی انباشت سرمایه

◄ نویسنده: مهسا نجاتی
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پیشرو،  کشورهای  فوالد  صنعت  در  می دهد  نشان  متعددی،  شواهد 
اقدام های  و  برنامه ها  و  است  کلیدی  موضوعی  چهارم  صنعتی  انقاب 
موثری در این  باره انجام داده اند و چشم اندازهای خود را نیز مبتنی بر 
این انقاب ترسیم کرده اند. در حال حاضر، طرح جامع فوالد کشور در 
جایگاهی بین انقاب صنعتی دوم و سوم قرار دارد. همچنین تمرکز این 
طرح بر برآورد میزان تولید 55 میلیون تن فوالد در افق ۱4۰4 با توجه به 
عرضه و تقاضا و همچنین برون یابی سایر زیرساخت ها و نیازمندی های 

تولید مانند آب، برق، گاز، فناوری و... است
واکاوی سند جامع فوالد کشور از منظر فرصت ها و چالش ها نیازمند 
مطالعه جامعی است. شواهد متعددی، نشان می دهد در صنعت فوالد 
و  است  کلیدی  موضوعی  چهارم  صنعتی  انقاب  پیشرو،  کشورهای 
برنامه ها و اقدام های موثری در این  باره انجام داده اند و چشم اندازهای 
خود را نیز مبتنی بر این انقاب ترسیم کرده اند. در حال حاضر، طرح 
جامع فوالد کشور در جایگاهی بین انقاب صنعتی دوم و سوم قرار دارد. 
همچنین تمرکز این طرح بر برآورد میزان تولید 55 میلیون تن فوالد در افق 
۱4۰4 با توجه به عرضه و تقاضا و همچنین برون یابی سایر زیرساخت ها و 

نیازمندی های تولید مانند آب، برق، گاز، فناوری و... است.
بنابراین طرح جامع فوالد کشور، برنامه و راهبرد مشخصی برای انقاب 
طرح  در  چهارم  صنعتی  انقاب  به  بی توجهی  ندارد.  چهارم  صنعتی 
دست  از  فناورانه،  شدید  وابستگی  چون  مسائلی  به  کشور  فوالد  جامع 
دادن بازارهای آینده، جهت دهی نادرست توانمندی ها، کاهش بهره وری 
کسب وکار،  جدید  الگو های  ارائه  در  ناتوانی  تولید،  هزینه  افزایش  و 
آسیب پذیری در مقابل تهدیدهای فناورانه و از دست دادن فرصت تجارت 
فناوری منجر خواهد شد لکن به رغم کمبودها و چالش ها، ظرفیت هایی 

نیز در صنعت فوالد کشور وجود دارد که می توان با بالفعل کردن و ارتقای 
آماده  چهارم  صنعتی  انقاب  در  نقش آفرینی  برای  را  صنعت  این  آن، 
کرد. از جمله این ظرفیت ها می توان به برخی ظرفیت های طرح جامع 
فعلی، نیروی انسانی خبره، دانش فنی انباشته، زیرساخت های آموزشی، 
پژوهشی و آزمایشگاهی، قوانین و نهادهای حامی و تسهیلگر، شرکت های 
دانش بنیان و اکوسیستم رو به رشد استارت آپی، اشاره کرد. یافته های این 
مطالعه نشان می دهد باید به جای هدف گذاری های کمی و کوشش فوالد 
یا فوالد دانش بنیان، نهادهای حاکمیتی و بنگاه های تولیدی در این راستا 
به عنوان مفهوم محوری در بازنگری مجدد طرح جامع فوالد در نظر گرفته 
شود و همه طرح ها و برنامه های سیاستی و عملیاتی در راستای آن تنظیم 
شود. تدوین برنامه راهبردی برای صنعت فوالد کشور، مبتنی بر اقتضائات 
انقاب صنعتی چهارم، باید به تمام برنامه های مکان یابی، آب، برق، گاز، 

زیست محیطی و برنامه توسعه فناوری این صنعت توجه داشته باشد.
فوالد  جامع  طرح  برای  فوالد  ملی  شرکت  دهه۸۰،  اول  سال های  در 
در  مطالعات،  این  اساس  بر  نهایتًا  و  داد  انجام  ۱۰مرحله ای  مطالعات 
به  توسعه  چهارم  برنامه  برای  پیشنهادهایی  و ۱۳۸5،  سال های ۱۳۸4 
شورای اقتصاد ارائه شد. نتایج طرح مذکور و مصوبه های شورای اقتصاد، 
مبتنی بر مسائلی چون برنامه ریزی برای ظرفیت ۲۸ میلیون تنی فوالد تا 
پایان برنامه توسعه چهارم، سهم سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی 
این سال ها، تدوین سند  و موضوع مکان یابی قرار گرفت. همچنین در 
قرار  وقت  دولت  مدنظر  نیز  صنعتی  توسعه  سیاست های  و  راهبردی 
مادر،  و  کلیدی  صنایع  برای  توسعه ای  سیاست های  منظر  از  داشت. 
برآوردهایی برای میزان تولید فوالد پیشنهاد شده بود. در اوایل دهه ۹۰ 
شمسی، برنامه ریزی برای بازنگری طرح جامع فوالد با توجه به مسائل 

ینــده صنعــت �فــوالد کشــور آ�
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بود، در  ارزش صنعت فوالد مشاهده شده  و کمبودهایی که در زنجیره 
دستور کار قرار گرفت. عاوه بر برنامه ریزی های راهبردی در سطح وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، این بار شرکت فوالدتکنیک که سوابق متعدد در 
بر عهده  را  امر  این  و مهندسی صنعت فوالد کشور داشت،  برنامه ریزی 
پایه محاسبات دقیق  بر  و  متعدد  فروض  بر  مبتنی  گرفت. طرح مذکور 
تدقیق  را   ۱4۰4 افق  در  کشور  فوالد  تولید  چشم انداز  اقتصادسنجی، 
کرده و برای زیرساخت هایی چون آب، برق و گاز، همچنین بحث مواد 
اولیه و مکان یابی، برآوردهایی انجام داده بود. وجود چنین سندی برای 
همسوسازی تاش های توسعه ای در صنعت فوالد ایران اتفاق مبارکی بود 
و در عمل این سند به الگویی برای دیگر صنایع تبدیل شد. همچنین با 
توجه به سرعت تحوالت داخلی و جهانی، پایش های سالیانه طرح جامع 
در  گرفت.  قرار  مدنظر  اخیر  سال های  در  که  بود  دیگری  رویکرد  فوالد، 
اینکه در همه طرح های مطالعاتی دهه های ۸۰ و ۹۰  با  صنعت فوالد، 
شمسی، به صورت موردی یا تفصیلی به موضوع فناوری اشاره شده بود؛ 
اما مساله تحوالت ناشی از انقاب صنعتی چهارم، نه تنها ردپای موثری 
در طرح جامع فوالد ندارد، بلکه با توجه به تجارب جهانی توقع می رفت 
شالوده این طرح مبتنی بر این تحوالت بازنگری شود. عاوه بر این با توجه 
به عدم قطعیت های متعدد که در انقاب صنعتی چهارم، پربسامدتر و 
مهم تر هستند، نیاز به روش های نرم و کیفی، مانند آینده نگری فناوری 
و سناریونگاری، برای پویاسازی طرح جامع فوالد کشور بازنگری اساسی 
طرح جامع با توجه به تحوالت انقاب احساس می شد. از این  رو این دو 
امر؛ یعنی یکی استفاده از روش های آینده نگری فناوری و سناریونگاری 
فوالد  اصلی مشاهده شده در طرح جامع  و صنعتی چهارم کمبودهای 
آینده  سلسله گزارش های  از  گزارش  آخرین  که  گزارش  این  در  است. 
صنعت فوالد است، ابتدا به طور مختصر، روح حاکم بر طرح جامع فوالد 
بررسی شده و سپس مختصات و شکاف آن با تحوالت انقاب صنعتی 
چهارم مشخص خواهد شد. همچنین به منظور ارائه پیشنهادها هم در 
سطح چشم اندازها و هم در سطح برنامه های عملیاتی، مواردی مطرح 

شده است.

منطق حاکم بر سند طرح جامع فوالد و مقایسه آن با انقاب های 
صنعتی

از طرح جامع  انجام شده  بازخوانی  و  ارزیابی ها  اساس مطالعات،  بر 
فوالد کشور در این گزارش قلب طرح جامع فعلی فوالد کشور مبتنی بر 
نقطه مطلوب  برآورد  تقاضا«  و  و »عرضه  به مواد »برون یابی«  نیاز  میزان 
مسائل  و  آب  برق،  گاز،  حمل ونقل،  اولیه،  مواد  اساس  بر  فوالد  تولید 

مبتابه زیست محیطی، مکان یابی و فناوری است.
مورد  جامع  طرح  در  که  مربوطه  ملحقات  و  استراتژی ها  چشم انداز، 
براساس  که  است  برآوردی  از  بازتابی  عمل  در  گرفته اند،  قرار  توجه 
گرفته  انجام  مختلف  سناریوهای  پایه  بر  و  اقتصادی  مفصل  محاسبات 
است. به عنوان یک شاهد اساسی، عدد برآوردشده 55 میلیون تن در افق 
چشم انداز ۱4۰4 )بدون بحث درباره درستی مقدار آن(، جمله کلیدی در 

گفتار تمام سیاستگذاران، نقش آفرینان و بنگاه های بزرگ و کوچک بوده 
است. به یک معنا، این عدد توانسته به بخش های مختلف، جهت دهی 
مشخصی دهد. حتی سبب شده کمبودها و ناهماهنگی ها نیز صرفًا در 

راستای تحقق این عدد شفاف شوند.

طرح جامع فوالد در یک نگاه
همان طور که پیشتر گفته شد، برآورد انجام شده مبتنی بر محاسبات 
از  تقاضا  مطروحه،  موارد  و  جامع  طرح  مندرجات  طبق  و  بوده  مفصل 
مجموع پیش بینی مصرف و ظرفیت صادراتی تخمین زده شده است. 
برای هر دو این موارد، فرضیه های متعددی چون مصرف سرانه، الگوهای 
اقتصادسنجی، روندهای گذشته، پتانسیل صادراتی و مواردی از این  دست 
بررسی شده است. برای بخش عرضه نیز این برآوردها با دقت تفصیلی 
زیادی برآورد شده است. اما نقد به این برآوردها و احتمااًل بازنگری در آن، 
درنهایت به تغییر یک عدد منجر خواهد شد )ظرفیت 55 میلیون تن( و 
اساسًا طرح جامع فوالد کشور، یک طرح برای دستیابی به یک میزان 
تولید است. البته به طورکلی توجهات فناورانه در طرح جامع فوالد کشور، 
موضوع  این  به  نیز  فصلی  شد،  اشاره  پیشتر  که  همان طور  نیست.  کم 
اختصاص داده شده و بیشتر به صورت توصیفی و تا حدودی تجویزی 
در مورد فناوری ها، پیشنهادهایی مطرح شده است. نکته دیگر اینکه در 
طرح جامع فوالد کشور، پرداختن به فناوری غالبًا از منظر متالورژیکی 
در مورد پیشرفت های فناورانه و مواد جایگزین بوده است. به عنوان نمونه 
در این طرح به فرصت تامین کنندگان فناوری با توجه به کاهش انرژی 
با ارتقای فناوری و فوالد گزارش برخی از تحقیقات، نوآوری ها و عوامل 
فن آور، افزایش تقاضای مصرف فوالد، تاثیر تحوالت فناورانه باعث رشد 
صنعت فوالد یا افزایش کیفیت محصوالت آن شده اند. چالش های حاصل 
از فناوری های تولید آهن و فوالد در کاهش نیروی کار اشاره به حسگرهای 
برخی از تحوالت و نوآوری های فناورانه در روش های تولید دارد. تقاضا، 
رکود بازار فوالد و چالش های این حوزه ها نیز همواره مدنظر قرار گرفته 
است. همچنین مجددًا اشاره ای به نوآوری های انجام شده در روش های 
تولیدی به میان آمده و موضوع های آن طبقه بندی شده است. بنابراین 
»تکنولوژی تولید فوالد از نظر فنی و اقتصادی« ذیل سرفصل به طور کلی 
در طرح جامع فوالد، پرداختن به فناوری، موضوعی هم تراز بحث آب، برق 
یا مواد اولیه بوده و بیشتر از جنس رفع موانع تولید یا نیازمندی های تولید 
مدنظر قرار گرفته است. البته در مواردی، اشاره به حسگرها، اتوماسیون 
و نظارت آناین شده است که تا حدودی این طرح را به چارچوب انقاب 

صنعتی سوم نزدیک کرده است.

منطق و وضعیت طرح جامع فوالد نسبت به انقاب های صنعتی
طرح جامع فوالد در سالیان گذشته با منطق تولیدمحور تهیه و ارائه 
بر  تاکید  و  فناوری  به  توجه  بر  مبتنی  سویه های  همچنین  است.  شده 
را  آن  جانمایی  لحاظ  از  که  می شود  دیده  جامع  طرح  در  اتوماسیون، 
البته اینکه  در جایگاهی بین انقاب صنعتی دوم و سوم قرار می دهد. 
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ظرفیت55  به  رسیدن  برای  که  میزان  همان  به  کشور،  فوالد  صنعت  آیا 
شدن  کامپیوتری  و  اتوماسیون  برای  آیا  است،  کرده  تاش  میلیون تنی 
تاش کرده باشد، نیز محل تردید است. از این رو همان طور که پیشتر 
رویکردها،  و  یک سو  از  بعد  سال های  پایش های  بررسی  شد،  اشاره 
سخنرانی ها و اقدام های سیاستگذاران و مدیران بنگاه های بزرگ فوالدی 
از سوی دیگر، نشان می دهد که دغدغه این صنعت، دستیابی به ظرفیت 
55 میلیون تن و رفع چالش های آن بوده و فناوری نه به عنوان عنصری 
محوری و مزیت ساز، بلکه صرفًا به عنوان ابزاری برای تحقق ظرفیت فوق 
دیده شده است. عاوه بر بررسی چارچوب حاکم بر طرح جامع فوالد، 
همان طور که در گزارش های آینده صنعت فوالد اشاره شده است، مقایسه 
آن با اقدام های کشورهای مدعی در صنعت فوالد و بنگاه های فوالدساز 
بزرگ جهانی نیز نشان می دهد فاصله اقدامات راهبردی این کشورها و 
بنگاه ها، حداقل به اندازه یک انقاب صنعتی با طرح جامع فوالد کشور 
و اقدامات بنگاه های بزرگ فوالدساز ایران فاصله دارد. در این میان سوال 
کلیدی این است که چنین طرحی با این چارچوب، چه چالش هایی برای 

توسعه صنعت فوالد کشور ایجاد خواهد کرد؟

انقاب  اقتضائات  با  جامع  طرح  شکاف  از  ناشی  چالش های 
صنعتی چهارم

به عقیده برخی، داشتن اهداف کمی برای یک صنعت کلیدی و مادر 
و بسیج امکانات زیرساختی، مغزافزاری و نرم افزاری در راستای تحقق آن، 
امری مطلوب به شمار می آید. همان طور که در بخش اول نیز نشان داده 
شد، طرح جامع فوالد کشور نیز با برآورد عرضه و تقاضای صنعت فوالد 
در افق چشم انداز ۱4۰4، همین هدف گذاری کمی را تحقق بخشیده 
و به تبع آن، سایر الزامات و نیازمندی ها؛ شامل مواد اولیه و زیرساخت ها 
توازن  مدیریت  راستای  در  عاوه براین  است.  کرده  برآورد  و  برون یابی  را 
زنجیره، اقدام به پایش های مستمر و گزارش دهی های ساالنه کرده است. 
تحول  اصلی  موضوع  چهارم،  صنعتی  انقاب  در  نوین  فناوری های  اما 
هستند و اساس کسب ثروت یا ارزش آفرینی مبتنی بر این فناوری هاست. 

شرایط چنین انقاب صنعتی، ایجاب می کند هدف گذاری ها، متکی بر 
نباشد، بلکه جهت گیری حداکثری برای »تولید مکانیزه و کامپیوتری« یا 
»تولید انبوه« ارتقای فناوری های تولید و کاربست همه جانبه فناوری های 
نوین در الگو های کسب وکار، فرآیند تولید و محصوالت نهایی باشد. نظر به 
شکافی که در این مطالعه رصد شده است، در این بخش مواردی فهرست 
شده اند که نشان می دهد اگر تجارب جهانی صنعت فوالد در همپایی با 
این انقاب صنعتی در طرح جامع )از لحاظ سیاستی( منظور و اقدام های 
الزم از سوی بنگاه های تولیدی )از لحاظ عملیاتی( انجام نشود، در افق 
بود.  خواهد  کشور  فوالد  صنعت  انتظار  در  چالش هایی  چه  میان مدت 
شایان ذکر است، پیش تر و در ابتدای این گزارش، به چالش بی توجهی 
به روش های نرم و کیفی در آینده نگری فناوری و سناریونگاری نیز اشاره 
شده بود، اما این چالش در حال حاضر در دستور این پژوهش نیست، 
به  بی توجهی  از  ناشی  به چالش های  آن، نسبت  به  پرداختن  لزوم  ولی 
انقاب صنعتی چهارم، کمتر نیست. ازاین رو در ادامه، صرفًا چالش های 
ناشی از بی توجهی به این انقاب صنعتی، شناسایی و به صورت مختصر 

توضیح داده شده اند.

فن آور  شرکت های  به  جبران  غیرقابل  و  حداکثری  وابستگی 
خارجی

شاید در فناوری های مرسوم با مهندسی معکوس و صرف هزینه های 
گزاف و بهره وری پایین، بتوان به امر تولید و رفع نیاز دست یافت )به طور 
با یادگیری فناوری میدرکس و بهبود یکی از نسل های آن، نمونه  مثال 
ایرانی آن را توسعه داد( اما در حوزه فناوری های نوین به دانش عمیق 
نیاز است و سرعت رشد و تحوالت این فناوری ها، امکان و زمان الزم برای 
مهندسی معکوس را سلب کرده است. در صورتی که صنعت فوالد ایران 
با خط سیاستی طرح جامع فوالد حرکت کند، وابستگی غیرقابل جبرانی 
این  ذات  به  توجه  با  که  داد  خواهد  رخ  خارجی  فن آور  شرکت های  به 

فناوری ها، فرصت همپایی نیز از دست خواهد رفت.
بتوان  )به صورت غیراقتصادی( شاید  با صرف هزینه  مثال،  به عنوان 
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یافت و مشکل دستیابی  الکترود گرافیتی دست  تولید  و  به دانش فنی 
به ظرفیت 55 میلیون تنی در افق ۱4۰4 را برطرف کرد، ولی دسترسی 
به پردازش کوانتومی که امکانی برای تغییر در محصوالت، مدل سازی و 
تحلیل و بهبود فرآیندها ایجاد می کند، با شیوه های مهندسی معکوس 
بر  عاوه  نیست.  امکان پذیر  احتمااًل  نیز  هنگفت  هزینه  صرف  حتی  یا 
اینکه، با عدم دستیابی به فناوری مذکور، امنیت سایبری و استفاده از 
سیستم های آناین و اتوماسیون نیز با چالش های فراوان مواجه خواهد 

بود.

از دست دادن بازارهای اصلی و ثروت آفرین
تجربه  را  فناورانه متعددی  فوالد، تحوالت  پایین دست صنعت  صنایع 
می کنند و متناسب با این تحوالت، نیازهای جدیدتری خواهند داشت. 
مختلف  مواد  سه بعدی  پرینت  حوزه  در  تحوالت  سرعت  نمونه  به عنوان 
)مانند فوالد( و تاثیرات آنها در ساخت قطعات، سازه ها و محصوالت، به 
نسبت زیاد است یا در صنعت خودرو، تغییر پارادایمی به سمت خودروهای 
برقی و هوشمند در جریان است و این خودروها نیازمند بدنه سبک تری 
هستند. این تحوالت در صنایع پایین دست، نیازهای خاصی را به صنعت 
فوالد بازتاب می دهند و در صورتی  که صنعت فوالد نتواند پاسخگو باشد، 
بازار بزرگی را از دست خواهد داد. به عنوان نمونه اگر فوالد پراستحکام و 
سبک تر توسعه نمی یافت، در خودروهای برقی رقابت به صورت تمام عیار 
به آلومینیوم یا فیبرکربن واگذار شده بود. همچنان نیز ارتقای دانش و 
فناوری برای پاسخگویی به نیاز صنایع پایین دست در جریان است. از این 
منظر طرح جامع فوالد و پایش های آن، صرفًا گزارشگر برخی از تحوالت 
نوآورانه و فناورانه هستند، نه جریان ساز برای نوآوری و توسعه فناوری در 
صنعت فوالد ایران. بنابراین با خط سیر و برنامه ریزی طرح جامع فوالد، 
حتی درصورتی که به مقادیر بسیار بیشتر از 55 میلیون تن تولید شود، 
در آینده تولید صنعت فوالد ایران محکوم به بازارهای کم ارزش و با حاشیه 

سود بسیار پایین خواهد بود.

تکیه بر مزیت های کمتر ارزش آفرین در صنعت فوالد
منابع  به  دسترسی  به دلیل  تولیدی  ظرفیت  حداکثر  به  دستیابی 
اولیه )سنگ آهن( و انرژی ارزان )گاز و برق در دسترس و یارانه ای(، در 
عاوه  است.  برجسته ای  موضوع  کشور،  فوالد  جامع  طرح  برنامه ریزی 
صنعت  اصلی  بنگاه های  ارشد  مدیران  و  سیاستگذار  دغدغه  کل  براین 
فوالد، دسترسی به زیرساخت مناسب و مواد اولیه و توازن در زنجیره ارزش 
این صنعت بوده است، زیرا همواره نگاه کل کشور به سمت دستیابی به 
عدد 55 میلیون تن معطوف شده است. به عنوان نمونه، تجربه ترکیه )در 
ارزان(،  انرژی  منابع  نبود  )در  آسیا  یا کشورهای شرق  اولیه(  مواد  نبود 
برای  ویژه ای  ارزش آفرینی  نه تنها  مزیت ها،  این  بر  تکیه  می دهد  نشان 
صنعت فوالد ایران نداشته است بلکه در برخی از موارد موجب اتهام زنی 
ممنوعیت صادرات  و  اروپایی  و  منطقه  از سوی کشورهای  دامپینگ  به 
از  یکی  انرژی،  یارانه های  موضوع  این  عاوه بر  است.  شده  ایران  فوالد 
بزرگ ترین موانع پیاده  کردن راهکارهای نوآورانه و فناورانه در همه صنایع 
ایران بوده است. در ابعادی کان تر، شرکت های فن آور در دو دهه اخیر 
)به ویژه در حوزه فناوری اطاعات( به مزایای بسیار شگفت آوری نسبت 
به صنایع مبتنی بر منابع طبیعی دست یافته اند و این امر به اقدامات 
گسترده شرکت های بزرگ فوالدساز در جهان، برای نفوذدهی فناوری های 
نوین و کسب مزیت از آنها منجر شده است )که این اقدامات به تفصیل 
ادعا  اینکه  با وجود  این،  بر  پیشین ذکر شده اند(. عاوه  در دو گزارش 
می شود تولید و صادرات فوالد ایران، به نوعی صادرات گاز با ارزش افزوده 
شیوه  اقتصادی ترین  و  بهترین  که  دارد  وجود  تردید  این  است،  بیشتر 
برای ایجاد ارزش افزوده از گاز، تولید فوالد باشد. در زمینه منابع اولیه 
مانند سنگ آهن نیز نوسان قیمت های جهانی، حمل ونقل، درجه، ذخایر 
بر  ایران، عمًا  ازاین رو طرح جامع فوالد  و اکتشافات چالش زا شده اند. 
راهبردی  مزیت  چهارم  صنعتی  انقاب  در  که  است  استوار  مزیت هایی 
به شمار نمی روند و این طرح برای ایجاد مزیت های فناورانه و محوریت آن 

برنامه ای ندارد.
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4. مروری بر مقاالت جلد ویژه
این جلد ویژه )SV( با هدف پیشبرد بحث چند نظام از نوآوری برای 
SD و وسیله ای برای تبادل اطاعات و گزارش نتایج تحقیقات در این 
باید در تثبیت و ادغام شیوه ها و مکانیسم  زمینه است.انجام این کار 
یاری  می کند،  کمک  جهان  بیشتر  پایدار  توسعه  به  که  نوآوری  های 
رساند.این SV توسط مجله Cleaner Production و سومین کنفرانس 
بین المللی "جامعه اطاعاتی و توسعه پایدار" سازماندهی شده است 
و شامل مقاالتی است که در کنفرانس ارائه شده اند و همچنین برخی 
پایدار  توسعه  برای  نوآوری  موضوعات  با  شدت  به  که  اضافی  مقاالت 

مرتبط هستند.
چاپ  برای  ها  آن  از  مقاله   ۲۸ که  شدند  ارسال  مقاله   ۹۰ از  بیش 
یکدیگر  با  مرتبط  کلیدی  حوزه  سه  مقاله،   ۲۸ این  در  شدند.  پذیرفته 
و  جوامع  تامین،  زنجیره های  سازمان ها،  به  که  شده اند  شناسایی 
کشورها امکان نوآوری برای توسعه پایدار را )SD( می دهند: شیوه های 
رویکردهای  و   ،SD برای  فناوری های جدید   ،SD برای  مدیریت جدید 
آن  به  که  ای  اولیه  رویکرد  اساس  بر  SD.مقاالت  برای  سیاست  جدید 
طبقه  سیاست(  یا  مدیریت،  فناوری،  مثال،  عنوان  )به  بودند  پرداخته 
از یک  بیش  از مقاالت  برخی  داریم که  اذعان  ما  اگرچه  بندی شدند، 

حوزه )و گاهی اوقات هر سه( را مورد بررسی قرار می دهند:

4.۱. موضوع ۱: شیوه های مدیریت جدید برای توسعه پایدار
برای  جدید  مدیریت  شیوه های  روی  بر  مقاله   ۲۸ از  مقاله  دوازده 
چالش های  نیز  مورد   ۱۲ این  از  مورد   ۱۰ دارند.  تمرکز  پایدار  توسعه 
بررسی کرده اند.  زمینه های مختلف  در  را  اجتماعی  و  زیست محیطی 
بر تجاری سازی  باید  و همکاران )۲۰۱۸( استدالل می کنند که  هال 
هزینه های  زیرا  شود،  بیشتری  تأکید  پایدار  نوآوری های  دستی  پایین 
قابل  تأثیر  توانند  می  سازی  تجاری  هزینه های  سایر  و  نظارتی  تأیید 
توجهی بر اشاعه آنها داشته باشند. دایک و سیلوستر )۲۰۱۸( پارادایم 
دنبال  به  که  می کنند  پیشنهاد  را   ۲.۰ پایدار  نوآوری  نام  به  جدیدی 
حال  عین  در  و  مثبت  اجتماعی-اکولوژیکی  خارجی  اثرات  افزایش 
حفظ قابلیت مالی است.نوتزلینگ و همکاران )۲۰۱۸( تحلیل می کند 

که چگونه نوآوری های پایدار بر روابط بین سازمانی در مدیریت زنجیره 
 )۲۰۱۸( همکاران  و  مورس  دوارگاس  می گذارد.  تأثیر  پایدار  تامین 
ساخته  نیشکر  از  اتانول  از  استفاده  با  )که  سبز  پاستیک  نوآوری 
می شود( را بررسی می کند و پیشنهاد می کند که همکاری بین اعضای 
زنجیره تامین برای توسعه این محصول در زنجیره تامین حیاتی است.

مدیریت  شیوه های  تأثیر  تجربی  طور  به   )۲۰۱۸( همکاران  و  هونگ 
زنجیره تأمین پایدار )SSCM( را بر قابلیت های پویای زنجیره تأمین و 
عملکرد سازمانی بررسی کرده اند. آنها اثر مثبت قابل توجهی را گزارش 

می کنند.
 رانتاال و همکاران )۲۰۱۸( عوامل پایداری که پشت پذیرش نوآوری ها 
برای SD وجود دارند را بررسی کردند و دریافتند که هر چه سازمان به 
دارد  بیشتری  احتمال  بدهد،  بیشتری  ارزش  پایداری  اقتصادی  بعد 
پرزایدشودزن  و  )پرزایدشودزن  کند.  اتخاذ  را  پایدار  نوآوری های  که 
نظر  به  و  می کنند  متمایز  را  پایدار  نوآوری های  که  را  عواملی   )۲۰۱۸
را  می رسانند  یاری  شرکت  سطح  در  پایدار  های  نوآوری  به  می رسد 
از  به شدت  پایدار  نوآوری  فعالیت های  که  دریافتند  بررسی کردند.آنها 
نظر آماری با بخشی که در آن فعالیت می کنند مرتبط است، به عنوان 
مثال، بخش هایی با سطح باالیی از ردپای محیطی احتمااًل برای SD به 
شیوه ای مکرر نوآوری می کنند.) بسکویانو و همکاران ۲۰۱۸( دیدگاه 
قابلیت های پویا را با الگوی گزینه های واقعی در چارچوبی ترکیب کرده 
اند که کنترل فعال بر عملکرد گسترده آنچه »اقدام نوآوری« می نامند را 
پیشنهاد می کند. بهنام و همکاران )۲۰۱۸( چهار دسته از قابلیت های 
نوآوری پایدار را شناسایی و مفهوم سازی کرده و نشان داده اند که برای 
نوآوری های رادیکال، مصالحه قابلیت ها برای همه سهامداران کلیدی 
شیوه های  که  می کند  استدالل   )۲۰۱۸( برکوویتز  است.  الزم  درگیر 
سازماندهی برای توسعه و اشاعه نوآوری ها برای SD ضروری است و یک 
رویکرد فراسازمانی برای حاکمیت نوآوری های پایدار پیشنهاد می کند.

 دو مقاله از ۱۲ مقاله مربوط به شیوه های مدیریت جدید برای SD در 
درجه اول بر بعد محیطی تمرکز دارند.موتا و همکاران )۲۰۱۸( یک رویکرد 
مفهومی و یک مطالعه موردی گویا در مورد ادراک محققان و متخصصان 
ارزیابی چرخه  و  نوآوری زیست محیطی  بین  رابطه  بین المللی در مورد 

نوآوری برای توسعه پایدار:
حرکت به سوی آینده ای پایدار

◄ پروانه بهرامی 
کارشناس مدیریت مهندسی فروش و توسعه بازار

◄بخش دوم

14
01

اه 
ر م

آذ
   2

77
ره 

شما

20



زندگی )LCA( ارائه می کند. سایگ و همکاران )۲۰۱۸( رویکردی را برای 
ادغام چندین فن آوری، روش ها و مفاهیم پراکنده پایداری مورد استفاده 
می توانند  مفاهیم  آن  در  که  راهی  پیشنهاد  با  ساخت وساز،  صنعت  در 

همزیستی و مکمل یکدیگر باشند، پیشنهاد می کنند.

۲,4.موضوع ۲: فناوری های جدید برای توسعه پایدار
برای  جدید  فناوری های  بر  شده  پذیرفته  مقاله   ۲۸ از  مقاله  هشت 
توسعه پایدار تمرکز دارند و سه مورد از آنها به چالش های زیست محیطی 
و اجتماعی در زمینه های مختلف می پردازند. ذوالفقار و تاپا )۲۰۱۸( 
 Better Cotton Initiative( توسط  شده  معرفی  بهتر"  "پنبه  فناوری 
BCI( در پاکستان را بررسی می کنند و پیشنهاد می کنند که ترویج و 
پذیرش نوآوری برای SD مستلزم ارزیابی دقیق ماهیت فناوری است.

ادغام  از  حمایت  برای  را  چارچوبی   )۲۰۱۸( همکاران  و  بچتسیس 
موثر وسایل نقلیه خودکار هوشمند )IAVs( در زنجیره تامین پیشنهاد 
می کنند. نتایج آنها نشان می دهد که انعطاف پذیری ناشی از معماری 
می سازد.  ممکن  را   SC شبکه های  از  پویاتری  نوین  پیکربندی   IAV
داوانزو و همکاران )۲۰۱۸( چارچوبی را برای حمایت از تصمیم گیری 
تأیید  و  می کنند  پیشنهاد  جامد  پسماندهای  برای  پایدار  ارتودنتیک 
می رساند،  حداقل  به  را  هزینه ها  پیشنهادی  پایدار  مدل  که  می کنند 
رضایت  و  می دهد  کاهش  چشمگیری  به طور  را  زیست محیطی  اثرات 

بیمار را افزایش می دهد.
پنج مقاله از ۸ مقاله مربوط به فن آوری های جدید برای SD عمدتًا 
و  مارسیلیو  دارند.  تمرکز   SD نوآوری های  محیطی  زیست  جنبه  بر 
در  را  تامین  زنجیره  محیطی  زیست  عملکرد  رفتار   )۲۰۱۸( همکاران 
یک سیستم حمل و نقل بار جاده ای بررسی کردند و دریافتند که فشار 
مصرف کننده سبز به احتمال زیاد بر پذیرش نوآوری برای SD نسبت 
ناوگان  سن  موجود،  نقلیه  وسیله  نوع  )مانند  داخلی  عوامل  سایر  به 
را  چالش هایی   )۲۰۱۸( ژان  و  او  گذارد.  می  تاثیر  رانندگان(  رفتار  یا 
 )EVs( انبوه وسایل نقلیه الکتریکی بررسی می کنند که مانع پذیرش 
می شوند که برای کاهش مصرف سوخت های فسیلی و انتشار گازهای 
گلخانه ای طراحی شده اند. دوبروتا و دوبروتا ۲۰۱۸( فناوری را بررسی 
بازیابی بیشتر ضایعات الستیک را امکان پذیر می سازد، و  می کنند که 
بهبود واضحی را از نظر شاخص های توسعه پایدار ارائه می دهد.الیوال 
و جیونگاتو )۲۰۱۸( پتانسیل شهر تارانتو در ایتالیا را برای اجرای یک 
سیستم انرژی باد شهری، که به عنوان یک فناوری مفید برای انتشار 
زورپاس  می کنند.  بررسی  است،  ظهور  حال  در  هوشمند  شبکه های 
از  شده  تولید  سبز  ضایعات  و  غذایی  ضایعات   )۲۰۱۸( همکاران  و 
از فعالیت های  و دریافتند که برخی  و تحلیل کرده  را تجزیه  خانوارها 
پیشگیری )مانند کمپوست سازی خانگی، رویدادهای آگاهی عمومی، 
تهیه غذا از باقیمانده غذا( می تواند یک کود طبیعی با کیفیت باال برای 

استفاده در خانه تولید کند.

دوازده مقالـه از ۲8 مقالـه بـر روی شـیوه های مدیریت جدید برای 
توسـعه پایـدار تمرکـز دارند. ۱0 مـورد از این ۱۲ مـورد نیز چالش های 
بررسـی  مختلـف  زمینه هـای  در  را  اجتماعـی  و  زیسـت محیطی 
کرده انـد. هـال و همـکاران )۲0۱8( اسـتدالل می کننـد کـه بایـد بـر 
تجاری سـازی پایین دسـتی نوآوری های پایدار تأکید بیشـتری شود، 
تأییـد نظارتـی و سـایر هزینه هـای تجـاری سـازی  زیـرا هزینه هـای 

می تواننـد تأثیـر قابـل توجهـی بـر اشـاعه آنها داشـته باشـند.

۳,4. موضوع ۳: رویکردهای جدید سیاست برای توسعه پایدار
از ۲۸ مقاله پذیرفته شده، هشت مقاله بر روی رویکردهای سیاسی 
جدید برای توسعه پایدار تمرکز دارند و چهار مورد از آنها به چالش های 
لوپز- پردازند.  می  مختلف  زمینه های  در  اجتماعی  و  محیطی  زیست 

ایگلسیاس و همکاران )۲۰۱۸( مورد والدوراس )گالیسیا در اسپانیا( را 
برای سرمایه گذاری  و جایگزین های مختلف  کرده اند  تحلیل  و  تجزیه 
آنها  می کنند.  بررسی  را  روستایی  مناطق  در  پایدار  تحرک  در  عمومی 
همچنین مزایای بالقوه بهره برداری از دارایی های حمل و نقلی را که 
در حال حاضر کمتر مورد استفاده قرار می گیرند، شناسایی کرده اند. 
خارجی  مستقیم  گذاری  سرمایه   )۲۰۱۸( همکاران  و  الوادو  مان 
)FDI( و نوآوری را برای توسعه پایدار در شرکت های کوچک و متوسط 
آنها نشان می دهد که سرمایه گذاری  نتایج  همبسته به هم می دانند. 
به ویژه  کند،  ایجاد  تولید  در  مثبتی  اثرات  می تواند  خارجی  مستقیم 
وجود  نوآوری  برای  عمومی  بودجه  و  نوآوری  سیاست های  که  زمانی 
که  می کنند  استدالل   )۲۰۱۸( همکاران  و  ناواموئل  باشد.  داشته 
سیاست های معطوف به بهره وری در مصرف مسکونی در اسپانیا اجرا 
شده است، اما از آنجایی که گسترش شهری به سرعت رخ می دهد، 
تقاضای برق احتمااًل در سال های بعد افزایش می یابد )بانکو سرادلو 
توریستی  پذیری  رقابت  افزایش  برای  را  رویکردی  و همکاران ۲۰۱۸(. 
در مناطق حفاظت شده در اسپانیا پیشنهاد می کنند. نتایج آنها نشان 
شامل  شده  حفاظت  مناطق  در  توریستی  پذیری  رقابت  که  دهد  می 
اجتماعی  رفاه  کننده،  بازدید  جذب  قابلیت  است:  کلیدی  بعد  پنج 
جامعه محلی، حفظ طبیعت در پارک، وجود احساس اجتماعی و رفاه 

اقتصادی مردم محلی.
توسعه  برای  نوآوری ها  اجتماعی  چالش های  به  عمدتًا  مقاله  دو 
شهروندان  پذیرش   )۲۰۱۸( همکاران  و  پیکاتوست  می پردازند.  پایدار 
به دلیل  را  از سیاست های محدودکننده هزینه های بهداشت عمومی 
بروز یک بحران اقتصادی ارزیابی می کنند.نتایج آنها یک ناسازگاری و 
مخالفت کلی با کاهش هزینه های بهداشت عمومی را نشان می دهد، 
است.  مرتبط  شهروندان  خود  تصورات  با  شدت  به  که  سطحی  در  اما 
شهر  در  توریستی  فعالیت های  گسترش   )۲۰۱۸( همکاران  و  زورپاس 
آجیا ناپا در قبرس را بررسی کرده اند و یک برنامه استراتژیک و سیاستی 
برای معکوس کردن زوال مرکز تاریخی که در آن چندین شرکت کوچک 
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و متوسط بسته شده اند و مشاغل آن عمدتًا به دلیل رکود اقتصادی و 
پیشنهاد  رفته اند،  بین  از  تر  جذاب  گردشگری  مقاصد  دیگر  با  رقابت 

می کنند.
دو مقاله دیگر در درجه اول به چالش های زیست محیطی نوآوری ها 
طور  به   )۲۰۱۸( همکاران  و  اند.فرناندز  پرداخته  پایدار  توسعه  برای 
تجربی تأیید می کنند که آیا تاش های نوآورانه با استفاده از یک مدل 
بین  چین  و  متحده  ایاالت   ،)۱5( اروپا  اتحادیه  برای  اقتصادسنجی 
سال های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۳ تأثیر مثبتی بر کاهش انتشار کربن دی اکسید 
دارد یا خیر. نتایج نشان می دهند که هزینه کردن برای تحقیق و توسعه 
به طور مثبتی به کاهش انتشار کربن دی اکسید در کشورهای توسعه 
هزینه های   )۲۰۱۸ همکاران  و  )کالو-سیلوسا  کند.  می  کمک  یافته 
از  ای  مجموعه  و  آنها  خطرات  مختلف،  های  فناوری  برای  برق  تولید 
اند.نتایج  انتشار گازهای آالینده را تجزیه و تحلیل کرده  اضطرارها در 
آن ها نشان می دهند که سبد فناوری اتحادیه اروپا کارآمد نیست و نیاز 
برای  انرژی  ترکیب  در  تجدیدپذیر  انرژی  فناوری های  سهم  افزایش  به 

کاهش اثرات زیست محیطی را آشکار می کنند.
همانطور که در جدول ۱ مشاهده می شود، اکثریت قریب به اتفاق 
مقاالت در سه موضوع )یعنی مدیریت، فناوری و سیاست( رویکردهای 
طور  به  که   )۱ جدول  آخر  )ستون  کنند  می  توصیف  را  پایدار  نوآوری 

پیامدهای  و  پایداری  اجتماعی  و  محیطی  زیست  بعد  دو  هر  همزمان 
)ردیف  است  مدیریت  موضوع  برای  مورد  این  می گیرد.  نظر  در  را  آنها 
و  محیطی  زیست  ابعاد  بر  مقاالت  اکثر  آن  در  که   ،)۱ جدول  اول 
نظر  به  مقابل،  در  دارند.  تأکید  آنها  پیامدهای  و  پایداری  اجتماعی 
پایداری  بر بعد  می رسد موضوع فناوری )ردیف دوم جدول ۱( بیشتر 
زیست محیطی تمرکز دارد، در حالی که چالش های اجتماعی تمرکز 
از نظر  هیچ مقاله ای نیست. موضوع سیاست )ردیف سوم جدول ۱( 
رویکردها پراکنده تر است و دارای مقاالت نماینده در هر ۳ دسته )یعنی 
انتظار  که  همانطور  می باشد.  پایدار(  و  اجتماعی  محیطی،  زیست 
سنتی  نوآوری  دیدگاه های  ویژه،  جلد  این  ماهیت  به  توجه  با  می رود، 
)ربع پایین سمت چپ گونه شناسی پیشنهادی در شکل ۱ که قبا ارائه 

شد را ببینید( مناسب تلقی نمی شوند.

5. آنچه آموخته شده است
)یعنی   SD برای  نوآوری ها  از  نوع خاص  این سه  از  اگرچه هر یک   
تمرکز  کلیدی  چالش های  بر  پایدار(  و  اجتماعی  سبز،  نوآوری های 
کمک  پایدار  آینده ای  ایجاد  برای  مهمی  روش های  به  و  می کنند 
می کنند، نیاز به حرکت تحقیقات و عمل به سمت یک دیدگاه جامع تر 
SD وجود  وجود دارد. نیاز به رویکردهای جامع تر و کل نگرتری برای 

محیطی اجتماعی پایدار

   MAN   )۲۰۱۸( موتا و همکاران
سایگ و همکاران )۲۰۱۸(

مارسیلیو و همکاران) ۲۰۱۸ (
 او و ژان )۲۰۱۸(

Dobrot and Dobrot a )2018(
 الیوال و جیونگاتو)۲۰۱۸(

زورپاس و همکاران )۲۰۱۸(
فرناندز و همکاران )۲۰۱۸( 

calvo-silvosaو همکاران )۲۰۱۸(

پیکانوست و همکاران )۲۰۱۸(
زورپاس و همکاران )۲۰۱۸(

هال و همکاران )۲۰۱۸(
دایك و سیلوستر)۲۰۱۸( 

نوترلینگ و همکاران )۲۰۱۸(
هونگ و همکاران)۲۰۱۸(
رانتاالو همکاران )۲۰۱۸(

Przychodzen and przychodzen9 )2018(
بوسکویانو و همکاران )۲۰۱۸(

بهنام و همکاران )۲۰۱۸( مورس د واگارس و همکاران )۲۰۱۸(
برکوویتز)۲۰۱۸(

ذوالفغار و نپا )۲۰۱۸( 
TECH

بچنسیس و همکاران )۲۰۱۸(
داوانزو و همکاران )۲۰۱۸(

لوپز-ایگلسیاس و همکاران )۲۰۱۸(
مان الوادو وهمکاران )۲۰۱۸(

ناواموئل و همکاران )۲۰۱۸(
POL

بانکو سرادلو و همکاران )۲۰۱۸(

جدول ۱- مطالعات در مقاله 
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دارد )یعنی رویکردهایی که هر سه بعد خط پایین سه گانه را در نظر می 
گیرند(. به طور خاص، حرکت به سمت رویکردهایی برای نوآوری های 
پایدار مهم است )شکل ۱(، که به طور همزمان چالش های اجتماعی، 
زیست محیطی و اقتصادی و پیامدهای چنین چالش هایی را مورد توجه 

قرار می دهند.
این مقاله سه کمک کلیدی به ادبیات ارائه می دهد. اول، از آنجایی 
ترین موضوعاتی  از مهم  یکی  به عنوان  نوآوری هنوز  که عدم قطعیت 
است که از توسعه، پذیرش و اشاعه نوآوری برای SD جلوگیری می کند، 
TCOS متصل  SD را به چارچوب  مهم است که نوآوری برای گفتمان 
انجام  مقاله  این  در  که  همانطور  همکاران،۲۰۱۱(.  و  )هال  کنیم 
داده ایم. بسته به ماهیت نوآوری )به عنوان مثال سنتی، سبز، اجتماعی 
یا پایدار( نوع متفاوتی از عدم قطعیت ممکن است در هر کدام مشهود 
دلیل  به  است  ممکن  سبز  نوآوری های  که  حالی  در  مثال،  باشد.برای 
نیاز به توسعه و بهبود چنین فناوری های نوآورانه )مانند به دام انداختن 
قطعیت های  عدم  با  باتری(  فناوری های  و  سوختی  سلول های  کربن، 
فن آوری چالش برانگیزتری مواجه شوند )»T« در مخفف TCOS(، و یا 
نوآوری های اجتماعی اغلب به دلیل عدم قطعیت های تجاری شکست 
TCOS( زیرا دستیابی به قابلیت مالی معموال  می خورند )"C" مخفف 
انواع  بین  تفاوت ها  درک  که  می دهد  نشان  مشارکت  است.این  دشوار 
تا  کند  کمک  مدیران  و  محققان  به  است  ممکن  نوآوری ها  مختلف 

راه های بهتری برای مشاهده و مدیریت آنها بیابند.
دوم، بهبود عملکرد پایداری مستلزم تغییرات عمیق در سازمان ها، 
زنجیره های تامین و جوامع است و این تنها از طریق یادگیری و نوآوری 
امکان پذیر است. این مقاله نوآوری های گفتمان SD و مفهوم مسیرهای 
پایداری را ترکیب می کند )سیلوستر،۲۰۱5(، و این نشان می دهد که از 
آنجا که ماهیت نوآوری ها متفاوت هستند )به عنوان مثال سنتی، سبز، 
ممکن  جوامع  و  تامین،  زنجیره های  سازمان ها،  پایدار(،  یا  اجتماعی 
است مجبور باشند در مسیرهای پایداری خود به طور متفاوتی تکامل 
است  ممکن  نوآوری  مختلف  انواع  که  است  دلیل  این  به  این  یابند. 
ایجاد  به  افزایش دهد که ممکن است منجر  را  یادگیری  انواع مختلف 
فرصت های مختلف برای نوآوری برای SD باشد. ما همچنین استدالل 
جوامع  و  تامین،  زنجیره های  سازمان ها،  تکامل  مفهوم  که  می کنیم 
به  وابستگی مسیر همگرا می شود،  ادبیات  با  پایداری شان،  در مسیر 
و  تجربیات  تصمیمات،  توسط  کنونی  نوآوری  فرصت های  که  طوری 
این   .)۲۰۰۶ سانلی،  و  )مارتین  می شوند  محدود  گذشته  نوآوری های 
سهم مهم است زیرا عوامل زمینه ای و تاریخی باید در هنگام پرداختن 

به نوآوری های SD در نظر گرفته شوند.
سوم، جوامع، شهرها و مناطق می توانند از دیدگاه های رادیکال تر 
سود بیشتری ببرند. در حالی که نوآوری های پایدار اغلب با نتیجه سه 
گانه مطابقت دارند، مطالعات پایداری اخیر از این هم فراتر رفته و نشان 
و  اجتماعی  چالش های  به  رسیدگی  ما  هدف  واقعًا  اگر  که  دهند  می 

زیست محیطی مبرمی است که در حال حاضر با آن ها رو به رو هستیم، 
نیاز به حرکت به سمت رویکردهای رادیکال تر برای پایداری وجود دارد. 
به  ابداع شده توسط دیك و سیلوستر)۲۰۱۸(  با اصطاح  این دیدگاه 
نام »نوآوری پایدار ۲.۰« سازگار است. نویسندگان استدالل می کنند 
که ابعاد اجتماعی و زیست محیطی باید به طور مشترک تمرکز اصلی 
در نوآوری برای SD باشند )یعنی یک نتیجه و خط نهایی دوگانه(، در 
حالی که بعد اقتصادی نباید نادیده گرفته شود، بلکه باید تابع دو بعد 

اصلی دیگر شود )دیك و سیلوستر،۲۰۱۸(.
بر اساس این مشارکت ها، فرصت های متعددی برای تحقیقات آینده 
در  بیشتری  تحقیقات  خواستار  ما  اول،  گام  در  می شوند.  شناسایی 
این سه  در  ادبیات گسترده  در   SD برای  نوآوری ها  اینکه چگونه  مورد 
موضوع )یعنی فناوری، مدیریت و سیاست( متفاوت هستند و چگونه 
انواع نوآوری در سراسر این موضوعات )یعنی سنتی، سبز، اجتماعی 
و پایدار( گسترش می یابند، هستیم. این امر درک دقیق تری از این که 
کدام انواع نوآوری ها با یک دیگر بیشتر مرتبط  هستند ارائه می دهد و 
پیشرفت در حل مسائل  به منظور  و عمل  تحقیق  به  واقع می تواند  در 
مبرم جامعه پایداری که در حال حاضر با آن مواجه هستیم کمک کند.

انواع  تأثیر  چگونگی  مورد  در  بیشتر  درک  خواستار  ما  دوم،  گام  در 
و  پایدار(  اجتماعی،  مثال، سنتی، سبز،  عنوان  )به  نوآوری ها  مختلف 
قطعیت  عدم  چهار  بر  سیاست(  مدیریت،  فناوری،  )یعنی  آنها  تمرکز 
نوآوری TCOS هستیم )یعنی فناورانه، تجاری، سازمانی و اجتماعی(.

این فرصت می تواند بینشی عملی در مورد چگونگی کاهش یا حذف 
عدم قطعیت ها با توجه به نوع و تمرکز یک نوآوری خاص برای SD را به 

ما ارائه دهد.
را  امیدوارکننده ای  پژوهشی  فرصت های  تحقیق  این  سوم،  گام  در 
 SD برای افزایش درک ما از این که چگونه نوع و تمرکز نوآوری ها برای
می تواند در واقع بینش های مضاعفی در مورد آنچه مدیران باید از نظر 
مدیریتی  رویکردها  بهترین  و  خود  پایداری  مسیر  رساندن  حداکثر  به 
به کار گرفته  تواند در هر مورد  ارائه دهد که می  باشند،  انتظار داشته 

شود.
تری  رادیکال  رویکردهای  که  می کنیم  استدالل  ما  چهارم،  گام  در 
برای پایداری مورد نیاز است و ما خواستار تحقیقات بیشتر در مورد این 
موضوع هستیم. به طور خاص، شناسایی و ارزیابی مرزها و عوامل در 
و  پایدار ۲.۰  نوآوری  مانند  پایداری  اندازهای جدید  زمینه چشم  پس 
آزمایش تجربی  و  آنها  پاالیش  از نظر  آن  انتهایی دوگانه"  رویکرد "خط 

شان مهم است.
امیدواریم این مقاله برای محققان، دست اندرکاران و سیاست گذارانی 
باشد.ما  بخش  الهام  هستند،  دخیل  پایدار  توسعه  گفتمان  در  که 
پارادایم  تغییر  و  برانگیز  و چالش  تغییر ذهنی مهم  معتقدیم هنوز یک 
بتوانیم واقعًا به سمت یک  تا ما به عنوان یک جامعه  اتفاق بیفتد  باید 

جامعه پایدار حرکت کنیم.
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در   ۱۳۱۹ متولد  هستم  ترابی  عباس   ●
مهرگان  دبستان  در  را  ابتدائی  دوره  اصفهان، 
آبادان  فرخی  دبیرستان  در  را  ریاضی  دیپلم  و 
در سال ۱۳۳۸ به اتمام رساندم و راهی آلمان 
 )Aachen( شدم. در دانشکده فنی شهر آخن
در رشته راه و ساختمان ثبت نام و یک ترم را به 
انتها بردم. در آن زمان صحبت احداث کارخانه 
و  راه  من  بود.  مطرح  جدی  طور  به  ذوب آهن 
ساختمان را رها کرده و در دانشکده متالورژی 
نام کردم. چند ترم تحصیل کردم و برای  ثبت 
ادامه در این رشته به دانشگاه فنی برلین غربی 
رفتم و در کنار تحصیل در تعطیات دانشگاه 
دانشجو  عنوان  به  ذوب آهن  کارخانجات  در 
صنایع  این  در  تجربه  بر  عاوه  و  می کردم  کار 
از  بعد  داشتم.  تحصیل  ادامه  برای  درآمدی 
هفت سال اقامت در آلمان موفق به اخذ مدرک 
فوق لیسانس متالورژی از دانشگاه فنی برلین 
غربی شدم و به ایران آمدم. خوشحال از احداث 
کارخانه ذوب آهن اصفهان، در دفتر ذوب آهن 
در خیابان سید علی خان )چهارباغ( به حضور 
مهندس  آقای  ذوب آهن  وقت  مدیرعامل 
دانش راد رسیدم و ایشان با من مصاحبه نمودند 
آهن  ذوب  استخدام  به   ۱۳47 آذر   ۱۶ از  و 
اصفهان در آمدم. در سال ۱۳5۰ ازدواج کردم 

پسر هستم  دو  و  فرزند یک دختر  دارای سه  و 
من  با  همزمان  هستند.  شنا  قهرمان  سه  هر 
به  آلمان  در  تحصیل کرده  و  متالورژ  نفر  چهار 
استخدام ذوب آهن درآمدند. )آقایان مهندسین 

ابراهیم زاده، نقدچی، چنگیز و رحیمی نژاد(. 
● آقای مهندس دبیریان مدیر آموزش شرکت 
ملی فوالد ایران از تهران به ما پنج نفر مأموریت 
دادند تا سیصد نفر دیپلمه استخدام و پس از 
ذوب آهن  در  تکنسین  عنوان  را  آن ها  آموزش 
شرکت کننده  نفر  هزار  بین  از  کنیم.  آماده 
به  را  نفر  سیصد  شفاهی،  و  کتبی  امتحان  در 
آموزشگاه  در  و  درآوردیم  ذوب آهن  استخدام 
فنی حرفه ای اصفهان )خیابان کارگر فعلی در 
چند  نفر  پنج  ما  دادیم.  آموزش  هزارجریب( 
ماهی اصول کلی متالورژی را تدریس کردیم و 
آن ها را با بخش های مختلف ذوب آهن از نظر 
تئوری آشنا کردیم و بازدیدهائی هم از ذوب آهن 
نفر  سیصد  این  )از  گذاشتیم  ساخت  حال  در 
در  اواخر  همین  نیاکان  و  ابوالقاسمی  آقایان 
راه-اندازی کوره بلند میبد همکاری داشتند(. 
سپس آن ها راهی هندوستان و شوروی شدند. 

من و مهندس ابراهیم زاده در رأس گروه 4۲ 
نفره به کارخانه نووسیبرگ در شهر نووکوزنستک 
اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی  سیبری 

رفتیم و با سرمای 5۰- )منهای 5۰ درجه( آشنا 
شدیم. این کارخانه ذوب آهن در زمان جنگ 
جهانی دوم برای دوری از ارتش هیتلر و ساخت 
قطعات و تجهیزات مورد نیاز جنگ به این محل 
دور آورده شده بود )7۶ ساعت با قطار از مسکو 
مهندس  آقای  ماه  شش  از  بعد  شهر(  این  تا 
سیروس مؤتمن در این شهر به ما ملحق شدند.  
ابراهیم زاده  مهندس  سال  یک  مدت  به 
من  و  بلند  کوره  بهره برداری  مدیر  عنوان  به 
آگلومراسیون  بهره برداری  مدیر  عنوان  به 
آموزش تئوری و عملی دیدیم. به علت تسلط 
ترجمه  کار  آلمانی  زبان  به  من  و  ابراهیم زاده 
دادیم  انجام  را  تکنسین ها  مختلف  رشته های 
بدین طریق که تدریس به زبان روسی می شد و 
توسط مترجم به آلمانی و ما از آلمانی به فارسی 
برای چهل نفر ترجمه می کردیم هرچند اوایل 
همه قدری زبان روسی خوانده بودیم ولی کافی 

نبود. 
آقای  بلند،  کوره  بهره برداری  شروع  در 
بلند  کوره  ساخت  در  که  الهوتی  مهندس 
ادامه  هم  بهره برداری  برای  بودند  کرده  کار 
روس  ارشد  کارشناس  کولوبوف  آقای  دادند. 
ساخت  در  مهندسی  چنانچه  کردند  عنوان 
بیمارستانی کار کند آیا بعد از اتمام ساختمان 

ارتباط صنعت و دانشگاه 
کمرنگ است

عباس ترابی، پیشکسوت ذوب آهنی:
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بیمارستان در آن به طبابت خواهد پرداخت و 
مهندس  شیبانی،  مهندس  آقای  طریق  بدین 
ناصر ابراهیم زاده را در این سمت قرار دادند و 
ایشان با عاقه و انضباط شدید )که در یک مورد 
باعث درگیری خونین شد( به اداره و تولید کوره 
بلند پرداخت من هم با عنوان تکنولوژ ارشد در 
و پس  به کار کردم  آگلومراسیون شروع  بخش 
بهره برداری منتقل  به قسمت فنی  از دو سال 
آقای  روس  خوب  بسیار  کارشناس  با  و  شدم 
فعالیت های  به علت  نمودم.  فعالیت  آبشارف 
سیاسی من در زمان دانشجوئی در آلمان غربی 
بود که  توصیه شده  آقای مهندس شیبانی  به 
)که  آگلومراسیون  بهره برداری  مدیریت  در  مرا 
دوره یک ساله آن را دیده بودم( قرار ندهند و 
هم  من  نباشم.  کارگری  محیط  در  مستقیمًا 
تصمیم گرفتم ادامه تحصیل بدهم و موفق به 
غربی  برلین  دانشگاه  از  بورس  و  پذیرش  اخذ 
شدم. آقای مهندس شیبانی شخصیت واالئی 
برای  من  نمی خواست  طریقی  به  و  داشت 
همیشه از ذوب  آهن بروم ایشان به من گفتند به 
آلمان نرو و تو را به انگلیس می فرستم و واقعًا 
انجام دادند و یک بورس یک ساله به من داده 
شد که مورد تأیید آقای دکتر شیبانی مدیرعامل 
سال  در  و  گرفت  قرار  ایران  فوالد  ملی  شرکت 

۱۳5۲ با خانواده عازم انگلیس شدم )ز گهواره 
استون  دانشگاه  در  و  بجوی(  دانش  گور  تا 
بیرمنگام کار تحصیل در زمینه متالورژی پودر 
را آغاز نمودم بعد از یک سال به اتفاق استادم 
شهر  در  کنفرانسی  در   Billington پروفسور 
و  کردم  شرکت  انگلیس  جنوب  در  برایتون 
 paper یک  قالب  در  را  ساله ام  یک  تحقیقات 
ارائه نمودم که مورد تأیید قرار گرفت و بعدًا در 

مجله متالورژی پودر چاپ شد. 
)Powder Metathurgy 1977. No, 

33.c.Billington & A. Torab(
و بدین ترتیب واجد شرایطی شدم که بتوانم 
برای دکترا ادامه دهم. از این پس به مدت دو 
حمایت  و  شخصی  مخارج  با  ماه  پنج  و  سال 
دانشکده متالورژی دانشگاه استون تحقیق را 
ادامه و در سال ۱۳55 موفق به اخذ دکترا شدم 
و به ذوب آهن اصفهان بازگشتم و روز از نو روزی 
از نو، در قسمت فنی بهره برداری مشغول کار 
ماشین  راه اندازی  من  خاطره  بهترین  شدم. 
می باشد.   ۱۳5۰ سال  در  آگلومراسیون  پخت 
آقای مهندس شیبانی حضور داشتند و من با 
خوشحالی یک قطعه آگلومره را به ایشان نشان 

دادم و از خواص آن برای کوره بلند گفتم. 
انقاب  از  بعد  ذوب آهن  مدیرعامل  اولین 

آقای مهندس شهیدی مرا به عضویت کمیته ای 
را  مختلف  بخش های  مدیران  کار  که  درآورد 
و  متانت  با  کار  این  که  کنیم  ارزیابی  و  بررسی 

خوبی انجام شد. 
مرکزی  آزمایشگاه  مدیر  انقاب  از  بعد 
کاردان  و  مطلع  پرسنل  با  و  شدم  ذوب آهن 
طبق  را  محوله  وظایف  روس  کارشناسان  و 
دادیم.  انجام  احسن  نحو  به  دستورالعمل ها 
اهمیت  و  ذوب آهن  قلب  مرکزی  آزمایشگاه 
مختلف  بخش های  در  تولیدات  برای  ویژه ای 

ذوب آهن دارد. 
از  حکمی  طی   ۱۳5۹/۰۳/۱4 تاریخ  در 
آشتیانی  جال الدین  مهندس  آقای  طرف 
فوالد  ملی  شرکت  سرپرست  و  دولت  نماینده 
ملی  شرکت  فنی  کمیته  عضویت  به  ایران 
صنایع فوالد ایران منصوب شدم و چند ماهی 
در تهران ساکن و به کار مشغول شدم. پس از 
یافتم  مأموریت  آشتیانی  مهندس  آقای  رفتن 
قسمت  در  که  بروم  مبارکه  فوالد  کارخانه  به 
آموزش همکاری داشته باشم و نهایتًا با دستور 
مدیرعامل وقت ذوب آهن زنده یاد آقای مهندس 
به  بود(  شوخ طبع  و  باسواد  بسیار  )که  مانی 

ذوب آهن و قسمت فنی بازگشتم. 
بدترین خاطره من مربوط به انفجار باطری 
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 ۱۳۶۱ ماه  اردیبهشت  پانزدهم  در  کک سازی 
می باشد که با همکاری پرسنل تمام بخش های 
کارخانه و کارشناسان روس با مدیریت لوکین به 
طور شبانه روزی کار شد و از توقف آن جلوگیری 
و مجددًا راه اندازی شد. خانم دکتر کوروش از 
طب صنعتی تمام وقت در خدمت مجروحان و 
انتقال آن ها به بیمارستان بودند. در این حادثه 

یک کارشناس روس هم فوت شد. 
برای  قراردادی   ۱۳۶۸-۶۹ سال  در 
طراحی  اینستیوت  با  اهواز  فوالد  راه اندازی 
اصفهان با مدیریت آقای مهندس سرور منعقد 
شد. من و آقای مهندس نواب پور به مدت ۹ ماه 
تکنسین های  و  مهندسین  از  گروهی  رأس  در 
دستورالعمل های  از  استفاده  با  ذوب آهن، 
شدیم.  اهواز  فوالد  راه اندازی  به  موفق  روسی 
در آن زمان شرکت های خارجی به علت جنگ 
بین ایران و عراق )که تمام شده بود( حاضر به 

همکاری با فوالد اهواز نبودند. 
آقای مهندس صادقی مدیرعامل ذوب آهن 
پیوستن  به  منوط  را  بازنشستگی من  اصفهان 
به شرکت تکادو و تأسیس یک شرکت تحقیقاتی 
افتخار  به   7۰/۰۶/۲۰ تاریخ  از  من  نمودند. 
و  تحقیقات  شرکت  و  شدم  نائل  بازنشستگی 
با همکاری  توسعه تکنولوژی پژوهنده فوالد را 
صنعت  مجرب  کارشناسان  و  دانشگاهیان 
تأسیس کردیم و پروژه های متعددی در صنایع 
فوالد و معادن ایران انجام دادیم. هیئت مدیره 
دکتر  )مدیرعامل(،  نجفی زاده  دکتر  آقای 
دکتر  گلعذار،  دکتر  ساعتچی،  دکتر  عباسی، 
 ۱۳77 سال  تا  پروژه ها  اجرای  بودند.  ترابی 
اساتید  گرفتاری  علت  به  سپس  و  یافت  ادامه 
و  خارج  تکادو  از  حضورشان  عدم  و  دانشگاه 

منحل شد. 
سومین  نسوز  فرآورده های  شرکت  سپس 
هزاره با زمینه تولیدی تحقیقاتی به ثبت رسید 
منشی،  احمد  دکتر  آقای  آن  مدیره  هیئت  و 
ترابی  بهرنگ  مهندس  و  ترابی  عباس  دکتر 
)مدیرعامل( با احداث کارگاهی در شهرک بزرگ 
رازی )رنگ سازان( به تولید جرم های نسوز برای 
صنایع فوالد و کارخانجات تولید فروآلیاژ ادامه 

داد. 
هزاره  سومین  پژوهشی  طرح های  از  یکی 

تولید پودر جوش سرامیکی با روش متالورژی 
در  و  شد  تولید  پودر  این  از  تن  پنج  بود.  پودر 
استفاده  مورد  کک سازی  باتری  سلول های 
قرار گرفت. پودر جوش سرامیکی قبًا از آلمان 

خریداری می شد. 
تکنولوژی  توسعه  و  تحقیقات  شرکت  در   ●
پژوهنده فوالد طی تجربیات مکرر متقاعد شدم 
ارتقاء  باعث  دانشگاه  و  بین صنعت  ارتباط  که 
می شود.  علمی  نیازهای  رفع  و  فنی  دانش 
بودجه  و  است  کمرنگ  ارتباط  این  اکنون 

تحقیقات نیز کافی نیست. 
است.  ثروتمند  بسیار  ایران  سرزمین   ●
سنگ،  زغال  آهن،  سنگ  مس،  طا،  معادن 
با  نفت، گاز و... در آن به وفور یافت می شود. 
این سرمایه های خدادادی و بیش از پنجاه سال 
فارغ التحصیان   سیل  ذوب آهن  کاری  تجربه 
باید  سال  در  فوالد  تولید  کار،  جویای  و  جوان 
به مراتب بیش از میزان فعلی باشد. این کار با 
استفاده از هر دو روش تولید کوره بلند و احیاء 
هستیم  تجربه  صاحب  آن ها  در  که  مستقیم 

امکان پذیر است. 
- ترجمه و تنظیم کتاب اختاالت در کوره 

اصفهان،  دانشگاهی  جهاد  انتشارات  از  بلند 
۱۳۶۶

- تألیف کتاب مقدمه ای بر متالورژی پودر از 
انتشارات امیرکبیر شعبه اصفهان، ۱۳7۱

- تدریس دروس متالورژی پودر، کک سازی 
و کوره بلند در دانشگاه های صنعتی اصفهان 

و اراک 
- مدیریت و مشارکت در بیست و شش پروژه 

تحقیقاتی 
- ترجمه و انتشار ۱۹ مقاله در نشریات علمی 
داخلی )خارجی( باالخص در مجله جوشکاری 
و صنعت با سردبیری مهندس عبد الوهاب ادب 
آوازه استاد بامنازع جوشکاری در ایران که در 
جوشکاران  ذوب آهن  ساختمانی  آزمایشگاه 
بسیار خبره ای تحویل ذوب آهن دادند باالخص 

از روستای هفشجان.
 عضو هیأت مدیره انجمن خدمات مهندسی 
استان اصفهان و دریافت لوح روز مهندسی از 

این انجمن
- مشاور علمی فصلنامه احیاء 

کنفرانس ها
۱- شرکت اینجانب و آقای مهندس تقی زاده  26
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از ذوب آهن اصفهان در کنفرانس اتحادیه آهن 
 .Nov( ۱۳۶5 و فوالد عرب در الجزیره آذرماه
و  آهن  صنایع  در  بهره وری  عنوان  با   )۱۹۸۶
فوالد که کشورهای زیادی در آن شرکت کرده 

بودند. 
Arab Iron & Steel union )AISU(
Algeria, Algiers
Iron & Steel productivity

موضوع مقاله ای که من در کنفرانس قرائت 
کوره های  در  سرباره  بهینه  رژیم  تعیین  کردم 

بلند ذوب آهن اصفهان بود.
بهرنگ  مهندس  و  اینجانب  شرکت   -۲
بین المللی صنایع کوچک  کنفرانس  در  ترابی 
 Small & Medium Enterprises( متوسط  و 
مهندسی  خدمات  انجمن  طرف  از   )SME

استان اصفهان. 
کنفرانس در دهلی نو و با همکاری کشورهای 
از جهات  و  بود  برگزار شده  و هندوستان  ژاپن 
 SME درواقع  شد.  پرداخته  آن  به  مختلف 
در برابر صنایع بزرگ قرار می گیرد و نسبت به 
افزوده،  ارزش  ازجمله  دارد  بسیار  مزایای  آن 
نوآوری، اشتغال آفرینی، انعطاف پذیری بیشتر 

باشد که در ایران نیز صنایع کوچک و متوسط 
مورد حمایت قرار گیرد و از مزایای آن باالخص 

اشتغال زائی بهره مند گردد. 

باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن 
کسی که با کوهنوردی آشنا شود دیگر آن را 

رها نمی کند. 
اهداء لوح سپاس در تاریخ ۱۳74/۱۱/۰۹ 
به اینجانب عباس ترابی به مناسبت صعود به 
قلل دماوند و علم کوه با امضاء آقای مهندس 
و  ورزش  امناء  هیئت  رئیس  صادقی  احمد 
را  من  چنان  اصفهان  آهن  ذوب  مدیرعامل 
شاد کرد که از آن تاریخ به مدت بیست سال با 
مربیگری زنده یاد حسین جمالی و زنده یاد قادر 
عظیمی از باشگاه ورزشی و فرهنگی ذوب آهن 
را  زیادی  قلل  اسکی،  و  کوهنوردی  گروه  و 
این  هم  از  را  پا  وحتی  کردم  صعود  ایران  در 
آقای مهندس هادی  اتفاق  به  و  فراتر گذاشته 
فوقانی، محمدجواد برنا و سید علی هاشمی از 
طریق بحرین به کاتماندو پایتخت کشور نپال و 
از آن جا با هواپیمای ۱۸ نفره به فرودگاه لوکا 
Lukla، خطرناک ترین فرودگاه جهان برسیم و 

با راهنما و شرپا به مدت ۲۲ روز در صعودهای 
 ،Gokyo سخت و طاقت فرسا به سه قله کوکیو
کاالپاتار Kala pattar و پس از عبور از یخچال 
یخچال های  مشهورترین  )از  خومبو  عظیم 
به چادرگاه  و صعود  جهان محسوب می شود( 
و   Everest base camp اورست  کوه  اصلی 
انعکاس این صعودها در آتشکار و مورد تشویق 
و حمایت باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن و 
آقای آذری قرار بگیریم همچنین من با آقایان 
ترکیه  کشور  کوه  مرتفع ترین  بر  هاشمی  برنا، 

یعنی آرارات ایستادیم. 
دومین  بر  ترابی  عباس  اینجانب  نهایتًا 
کشور  در  کنیا  کوه  آفریقا،  قاره  مرتفع  قله 
رشته  توانستیم  ترتیب  بدین  و  ایستادم  کنیا 
کوهنوردی را در کنار سایر ورزش های باشگاه 
ورزشی فرهنگی ذوب آهن مطرح سازیم. هم-

و  همت  با  ذوب آهن  کوهنوردی  گروه  اکنون 
آقای  همچون  جوان  کوهنوردان  توانمندی 
حمید افقری و آقای مهندس عقیلی و سایرین 
صعودهای با ارزشی را سازماندهی می کنند و 
جای خالی حسین جمالی و قادر عظیمی را پر 

می نمایند. 

حرف آخر 
ذوب آهن  عمومی  روابط  همت  با  اخیرًا 
و  خوشحالی  باعث  که  شد  انجام  گرد همایی 
دیدار دوستان قدیم و جدید گردید و این بسیار 
با ارزش است چون همکاران را معمواًل در مراسم 
فاتحه و هفته در مساجد می بینیم و با توجه به 
تعداد زیاد بازنشسته،  نیاز مربی به یک باشگاه 
در اصفهان می باشد. در گذشته زمین چند هزار 
متری در خیابان توحید )چهار راه توحید( بود که 

به سازمانی دیگر واگذار شد. 
دست آخر من ذوب آهن اصفهان را دوست 

دارم.
ترابی  باقر  دکتر  آقای  من  کوچک تر  برادر 
در  لوچی  تخصص  فوق  با  چشم پزشک 
می کرد.  کار  واحد  صنعتی  شهرک  بیمارستان 
همچنین پدر و مادر عروس من آقای مهندس 
در  نیز  عسکری پور  مهندس  خانم  و  ثقفی 
آزمایشگاه مرکزی مهندسی کل مکانیک و کوره 

بلند شاغل بودند.  
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ذوب آهن اصفهان، به عنوان پیشگام صنعت فوالد کشور توجه ویژه ای 
به همکاری با مراکز علمی، پژوهشی و شرکت های دانش بنیان دارد. در 
این خصوص با سعید جعفری، مدیر نوآوری و راهبری و دانش بنیان این 

مجتمع عظیم صنعتی گفتگو نمودیم که در ذیل می آید:
۱- نقش و جایگاه فرآیندهای نوآوری در رشد و اعتای بنگاه های 

اقتصادی به چه میزان است؟
برای رشـد  به عنوان یک عامل اصلی  نوآوری  توانایی یک سازمان در 
پایـدار، دوام اقتصـادی، افـزایش رفـاه و پیشرفت جامعه شناخته میشود. 
قابلیتهای نوآوری یک سازمان، توانـایی  درك و پاسـخگویی بـه شـرایط در 
حـال تغییـر بافـت آن، تعقیـب  فرصتهای جدید و بهرهمندی حداکثری از 
دانش و خاقیت افراد در سـازمان و  در همکـاری بـا طـرفهـای ذینفع برون 
سازمانی را شامل میشود. در نتیجه بکارگیری و پیاده سازی فرآیندهای 
نوآوری در بنگاه اقتصادی شاخص هایی همچون مدیریت عدم قطعیت، 
و  پایداری  منابع،  کارائی  و  بهره وری  رقابتپذیری،  و  درآمدها، سودآوری 
تاب آوری، حسن شهرت و ارزش سازمان ارتقا و بهبود یافته و همچنین 
هزینه های فعالیت و ضایعات کاهش خواهد یافت که بر این اساس رشد، 

اعتا و ارتقا ی یك بنگاه اقتصادی زمینه سازی  خواهد شد. 
۲- مراحل اجرایی در فرآیندهای توسعه محصول به عنوان یکی 
از مراحل کار، در حوزه نوآوری در ذوب آهن اصفهان به چه صورت 

برنامه ریزی می شود؟
توسعه محصول در کنار سایر جنبه های مرتبط با فرآیند نوآوری همچون 
توسعه فرآیند، توسعه خدمات و توسعه فضای کسب و کار به عنوان یکی 
از مراحل کار مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به برنامه ریزی به عمل 

آمده در بکارگیری مدل های فنی و علمی جهت پیاده سازی فرآیند نوآوری 
در شرکت و نظر به مراحل مدون و در مواردی استاندارد در زمینه توسعه 

محصول مراحل زیر مورد نظر است:
- جمع آوری و غربالگری ایده ها ونظرات با پیاده سازی نظام مدیریت ایده

- تهیه مدل کسب و کار برای طرح ها و نظرات جمع آوری شده
- برنامه ریزی و انجام تولید و توسعه مرتبط با طرح های دریافت شده

خروجی های  با  مرتبط  صحن سنجی  و  آزمون  تست،  مراحل  انجام   -
طرح حای دریافت شده

- معرفی به بازار محصول ایده 
- انجام مراحل پایش عملکرد 

و  جذب  خصوص  در  برنامه ریزی  و  ایده  مدیریت  حوزه  در   -۳
دریافت نظرات اندیشمندان، اساتید، دانشجویان نخبه و صنعتگران  
فعال و مرتبط با شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان چه برنامه ریزی ها 

و اقداماتی صورت گرفته است؟
فعالیت های  راهبری  و  نوآوری  مدیریت  ساختار  ایجاد  به  توجه  با 
دانش بنیان و برنامه ریزی و اقدام جهت تسهیل در شکل گیری الگوی جدید 
همکاری فیمابین شرکت و مراکز علمی، پژوهشی و شرکت های دانش بنیان 
به عنوان یکی از اهداف تاسیس ساختار یادشده در راستای بهره مندی 
از ایده ها، نظرات و طرح های اندیشمندان، اساتید و دانشجویان نخبه، 
اقدام به برگزاری جلسات ادواری و مستمر در دانشگاه ها و در ذوب آهن 
اصفهان شده است. در این خصوص با توجه به نیاز به ارتباط گسترده و 
متفاوت از گذشته با این مراکز ضمن بر نامه ریزی برگزاری نشست های 
مشترک در دانشگا ه ها، با تاسیس مرکز نوآوری شرکت سهامی ذوب آهن 

یان بن� شرکت های دا�نش �
یع معد�نی یاری گر صنعت �فوالد و صنا� �

سـازوکــار ذوب آهــن 
تعامـل  هـان �برای � اص�ف
ـذب شرکت هــای  و �ب

ان  ـی بن� � دا�نش 
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اصفهان در مجتمع اداری شفق در شهر اصفهان به منظور سهولت در 
برقراری ارتباط، اقدام به برگزاری جلساتی در این محل شده  است. در 
حوزه دانش بنیان نیز مشابه با مراکز علمی-پژوهشی با برقراری ارتباط موثر 
با این شرکت ها سعی در گسترده تر نمودن ارتباطات گردیده به نحوی که با 
تشکیل جلسات تبادل نظر و هم اندیشی اقدام به تشریح نحوه فعالیت ها، 
زمینه های کاری، فرصت ها و اولویت های شرکت سهامی ذوب آهن شده و 
در نتیجه برنامه ریزی های الزم در  استفاده از ظرفیت های دانش بنیان در 

جلب ایده ها و نظرات آنها انجام شده است.    
4- از فن آوری های پیشرفته در مراحل کاری در شرکت سهامی 

ذوب آهن اصفهان چگونه استفاده می شود؟
از  است  شده  سعی  تاکنون  تاسیس  بدو  از  اصفهان  ذوب آهن  در 
فن آوری های به روز و توانمند به منظور پاسخ گویی به نیازهای صنعتی و 
فنی استفاده شود. با پیشرفت صنایع در جهان و بکارگیری فن آوری های  
توسعه یافته در خطوط تولید فوالد، ذوب آهن اصفهان نیز اقدامات متناسب 
مواردی  به  این خصوص می توان  در  است.  داده  انجام  را  قبولی  قابل  و 
برنامه ریزی  ریل،  تولید  خط  در  پیشرفته  تجهیزات  بکارگیری  همچون 
شرکت،  در  کاری  فرآیندهای  در  مصنوعی  هوش  دانش  از  استفاده  و 
محصوالت  تولید  در  تحلیل  و  طراحی  پیشرفته  نرم افزارهای  بکارگیری 
جدید، همکاری با شرکت های دانش بنیان جهت بررسی امکان استفاده 

از فن آوری های پیشرفته تولید فوالد و... اشاره نمود.
5- چرا دانش بنیان شدن و حمایت از شرکت های دانش بنیان 

برای صنایع بزرگ  ضرورت دارد؟
با توجه به این که فعالیت های دانش بنیانی با هدف توسعه اقتصاد دانش 

محور، هم افزایی علم و ثروت، تحقق و گسترش اختراعات و نوآوری های 
علمی و اقتصادی و تجاری  سازی نتایج اختراعات انجام می پذیرد و این امر 
در شرکت ها و بنگاه های اقتصادی  در خلق ارزش  و ثروت نقش به سزائی 
این مسیر زمینه ساز کسب  اینکه قرار گرفتن در  به  دارد، همچنین نظر 
حمایت های ویژه و ایجاد ارزش آفرینی مضاعف خواهد شد، دانش بنیان 
منظور  به  دانش بنیان  شرکت های  با  سازنده  تعامل  و  همکاری  و  شدن 
کاربردی کردن تولیدات و افزایش بهره وری برای صنایع بزرگ از ضرورت 
ویژه ای برخوردار می باشد. این امر همچنین بر اساس سیاست های کلی 
نظام در تاکید بر توجه به فعالیت های دانش بنیان دارای اهمیت و ضرورت 
به  نسبت  مدون  برنامه  یک  طی  است  نظر  در  اساس  این  بر  می باشد. 
استفاده از مزیت های دانش بنیانی در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان و 

شرکت های تابعه اقدام گردد.
6- برای توسعه و عمق دهی اکوسیستم دانش بنیان در صنعت 

فوالد و صنایع معدنی چه راهبرد هایی مد نظر است؟
راهبردهای توسعه و عمق دهی اکوسیستم دانش بنیان در صنعت فوالد 

و صنایع معدنی عبارتنداز:
- بکارگیری و پیاده سازی فرآیندهای نوآوری در زمینه توسعه محصول، 

فرآیند، توسعه فضای کسب و کارهای نوپا و توسعه خدمات.
- تسهیل در شکل گیری الگوی جدید همکاری فیمابین شرکت و مراکز 

علمی، پژوهشی و شرکت های دانش بنیان.
- تدوین برنامه و سند توسعه نوآوری شرکت.

- بسترسازی مناسب جهت ایجاد حق مالکیت فن آوری و زمینه سازی 
برای تبدیل شرکت به شرکت پیشرو و صاحب فن آوری های دانش بنیان.
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- شناسایی، ارزیابی و پرورش ایده های نوآورانه و دانش بنیان، همسو با 
نیازهای شرکت با استفاده از تجاری سازی ایده های برگزیده پیشنهادهای 

فنی دریافت شده.
- تامین شرائط و امکانات الزم جهت توسعه کارآفرینی و خلق ارزش 
با تکیه بر توان داخلی شرکت و نخبگان خارج از  از طریق تولید دانش 

سازمان.
از  ارزش  خلق  و  کارآفرینی  حوزه  در  شرکت  برنامه های   -7

فرصت های سرمایه گذاری و کسب و کارهای نوپا چگونه است؟
راستای  در  الزم  برنامه ریزی های  انجام  با  شد  اشاره  که  همانگونه 
پیاده سازی نظام مدیریت نوآوری و تحقق فرآیند ایده به سمت محصول و 
تجاری سازی آن، در نتیجه لزوم استفاده از ابزارها و رویه های مورد نیاز در 
این خصوص مشخص شد. به عنوان یکی از ابزارهای موثر در این خصوص 
استفاده از ظرفیت های کسب و کارهای نوپا از طرفی و همچنین تاش در 
حضور در سرمایه گذاری های اثربخش با جنبه های فن آورانه در دستور کار 
قرار گرفت. بر این اساس و نظر به اینکه حمایت های گسترده ای در سطح 
ملی از این دو فرآیند موجود می باشد بررسی های وسیعی انجام پذیرفت. 
فرصت های سرمایه گذاری همچون تولید مقاطع فوالدی صنعتی، تولید 
قطعات و تجهیزات صنعت حمل و نقل ریلی، تولید قطعات و تجهیزات 
فلزی غیر فوالدی و... از جمله مواردی هستند که در حال انجام مطالعات 
مورد نیاز هستند. از طرفی همکاری با شتاب دهنده صدر فردا به منظور 
حمایت از ایده های فن آورانه با بهره مندی از مزایای موجود در این مجموعه 

در برنامه های کاری شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان قرار گرفته است. 
8-چرا سرمایه گذری در صندوق سرمایه گذاری خصوصی و خطر 

پذیر در شرکت ها و صنایع بزرگ جذاب است؟
استفاده از ظرفیت های مرتبط با فرآیندهای نوآوری که پایه و اساس 
باالیی  ریسک های  با  دانش بنیان می باشد همواره  فعالیت های  عملکرد 
مواجه هستند که این خود به عنوان یکی از چالش ها و موانع حرکت در 
این مسیر می باشد. از این رو هرچه این ریسک ها کاهش یافته و اطمینان 
بخشی از حفظ و نگهداشت سرمایه گذاری در این راه افزایش یابد، امکان 
سرمایه گذاری  صندوق  شد.  خواهد  تامین  بیشتر  منافع  به  دستیابی 
تامین  از موثرترین و جذاب ترین روش ها در  خصوصی و خطرپذیر یکی 
سرمایه های مورد نیاز در مسیر استفاده و پیاده سازی نظام نوآوری و در 
و  توجه  مورد  این رو  از  که  می باشد  دانش بنیان  شرکت های  با  همکاری 
عنایت صنایع بزرگ و به خصوص معدنی و صنایع معدنی قرار گرفته است.

9- شرکت های دانش بنیان بیشتر در چه حوزه هایی می توانند 
یاری گر صنعت فوالد و معدنی باشند؟

۱- انجام تحقیقات کاربردی
۲- ارایه خدمات تخصصی و مشاوره ای )خدمات علمی و تحقیقاتی 

و فنی(
۳- تولید محصوالت یا فناوری نوین)توسعه فناوری(

4- ارایه ی خدمات توسعه کار آفرینی
5- توسعه محصول جدید و با ارزش افزوده باالتر و  توسعه ی کسب و 

کار جدید
۱0 - چه برنامه ای برای طرح های پیشبرد و پیشران غیر فلزی و 
معدنی مانند شرکت های فعال در حوزه انرژی یا  فلزات خاص دارید؟ 
با توجه به ذات و مفهوم نوآوری و ارتباط ویژه آن با فرآیندهای دانش بنیان 
و نظر به اینکه در مراحل نوآوری نگاه ویژه ای به توسعه فضای کسب و کار 
شده است، همچنین در راستای توجه به موضوع تولید محصوالت جدید 
و بهبود فرآیندهای کاری در تکنولوژی تولید در شرکت سهامی ذوب آهن 
راستای  در  گسترده ای  مطالعات  و  بررسی ها  انجام  به  اقدام  اصفهان، 
سرمایه گراری وتولید محصوالت متفاوت از تولیدات فعلی، همچون لوله ها 
با مصارف خاص شده است. همچنین در راستای توسعه فضای کسب و 
کار و تمرکز بر مدیریت نمودن هزینه ها، مطالعات و بررسی هایی در جهت 
کاهش مصارف حامل های انرژی در برنامه کاری شرکت سهامی ذوب آهن 

اصفهان  قرار گرفته است.
جذب  برای  اصفهان  آهن   ذوب  سهامی  شرکت  کار  سازو   -۱۱

شرکت های دانش بنیان چیست؟
ایجاد ساختار مستقل در کنار مدیریت تحقیق و توسعه و تعریف نیازها 
و فعالیت هایی جهت ترغیب هیئت علمی دانشگاه ها و شهرک ها و پارک 
و مراکز علم و فناوری و واحدهای  پژوهشی برای فعالیت های بیشتر در 
رفع نیاز صنعت، تجاری سازی یافته های   پژوهشی،  استفاده از ظرفیت 
جذب  خصوص  در  که  است  اقداماتی  جمله  از  مالیاتی  معافیت  های 
شرکت های دانش بنیان در دستور کار قرار گرفته است. در این خصوص 
زیست بومی ایجاد شده است که انگیزه های الزم در بخش خصوصی جهت 

سرمایه گذاری بر روی ایده های خاقانه را ایجاد می کند.
۱۲- آیا شرکت های دانش بنیان قادر به حل چالش های اساسی 

همچون انرژی، آب ومحیط زیست در صنایع معدنی خواهند بود؟ 
به طور قطع شرکت های دانش بنیان با رویکرد فن آوری  محور، اقتصاد 
محور و بهبود شاخص ها در حوزه های علمی، صنعتی و اقتصادی با توجه 
به ظرفیت ها و توانمندی های موجود، امکان حل و برطرف نمودن بخش 
به ویژه چالش های اساسی  و  نیازهای فن آورانه صنایع معدنی  از  بزرگی 

همچون انرژی، آب و محیط زیست را دارا می باشند.
۱۳-  مهمترین چالش های مرتبط با فعالیت های دانش بنیان را 

بیان نمایید؟
در  و  دانش بنیان  فعالیت های  انجام  با  مرتبط  چالش های  مهمترین 

همکاری با شرکت های دانش بنیان عبارتند از:
- عدم تامین نیاز فن آورانه صنعت در زمان مورد نیاز و گذشت زمان زیاد 

ودر نتیجه از بین رفتن فرصت
- عدم امکان جذب حمایت های الزم با توجه به پیچیدگی و زمان بر بودن 

مراحل کار در این مسیر
- عدم شفافیت ظرفیت های قانونی و اداری و اطاع رسانی موثر برای 

تصمیم گیران و نفرات اثرگذار در این خصوص
- نیاز به حمایت های ویژه در انجام مراحل مطالعات و بررسی های الزم 

در مراحل اولیه اجرای طرح ها.
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صنعت فوالد در سال های اخیر تاش کرده تا سهم خود در صادرات 
غیر نفتی را افزایش دهد. در واقع در سال های گذشته که تحریم های 
نفتی تشدید و تامین ارز با مشکل همراه شد، فوالدسازان تاش کردند با 
اجرای طرح های توسعه و افزایش تولید، با ورود به  بازارهای جهانی، میزان 

صادرات را افزایش دادند. 
با  ها  سال  این  در  صادرات  هم  و  تولید  هم  که  است  حالی  در  این 

مشکاتی همراه بود. 
نگاهی به دو سال اخیر نشان می دهد، تولیدکنندگان فوالد با چالش های 
جدی در تولید، فروش و صادرات مواجه بودند که گاها با نگرانی هایی 
درباره آینده همراه شدند اما با این حال دست از تاش برای افزایش تولید 

و اجرای طرح های توسعه ای نکشیدند. 

◄ مواد اولیه و انرژی، چالشی برای تولید
تامین مواد اولیه یکی از اصلی ترین چالش هایی است که در سال های 
اخیر تولیدکنندگان فوالد با آن مواجه بودند و همین موضوع می تواند بر 

میزان تولید و به دنبال آن صادرات اثر گذار باشد. 
این چالش تا جایی جدی شد که پس از ورود فوالدی ها به معدنکاری، 
حاال سناریو واردات سنگ آهن نیز بیش از پیش در حال جدی شدن است. 
عدم تامین به موقع مواد اولیه می تواند خطوط تولیدرا با وقفه همراه 

کند که خود هزینه های تولید را افزایش می دهد. 
بلکه  نمی شود.  اولیه ختم  مواد  تامین  به موضوع  تنها  اما مشکات 
تامین انرژی مشکلی است که هر لحظه به سمت گره کور شدن در حرکت 
است. موضوعی که حداقل در سال های اخیر توانسته بر میزان صادرات 

اثر گذار شود. 
ابتدا مشکل با کمبود گاز در این صنعت کلید خورد. این در حالی بود 
که گاز یکی از اصلی ترین مزیت هایی است که چشم انداز فوالد براساس 

ذخایر آن تدوین شد.
با شروع فصل سرما، قطع گاز در واحدهای فوالدی آغاز شد. البته در 
سال جاری وزارت صمت برای کاهش اثرات اقتصادی در سهمیه بندی 
صورت گرفته، این سهمیه را به واحدهای تولید آهن اسفنجی اختصاص 
با  چندان  ورق  و  شمش  کننده  تولید  واحدهای  ادامه  در  تا  است  داده 

مشکل همراه نشوند. 
با اتمام زمستان و در میانه بهار، چالش دیگری پیش روی فوالدی ها 
قرار می گیرد و آن کمبود برق است. در سال گذشته کمبود برق توانست 
نیز  جاری  سال  در  کند.  وارد  صنعت  این  به  دالری  میلیارد   ۶ خسارتی 
اردیبشهت ما به گوش  انتهای  از  آغاز قطعی برق  بر  هشدارهایی مبنی 
می رسید که می توانست برنامه تولید ۶ ماهه اول سال را تحت تاثیر قرار 

دهد. 

صادرات 7  ماهه زیر ذره بین
 صادرات در پایان 1401 به کجا می رسد؟
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البته در سال جاری تولید کنندگان فوالد با برنامه ریزی های صورت 
گرفته تاش کردند تا این برنامه دستخوش تغییر نشود، زیرا عاوه بر تامین 
بازار داخلی، فوالدی ها نیازمند حضوری پایدار در بازارهای صادراتی بودند 

و عدم این پایداری می تواند سهم صادراتی را نشانه رود. 

◄ کاهش صادرات در 6  ماهه اول
در حالی که تولیدکنندگان فوالد تاش می کردند تا سهم صادراتی خود 
را حفظ کنند اما آمارهای منتشر شده از عملکرد ۶  ماهه آنها در صادرات 

چیز دیگری نشان می داد.
مجموع  ایران،  فوالد  تولیدکنندگان  انجمن  آماری  گزارش  براساس 
صادرات فوالد ایران )فوالد میانی و محصوالت فوالدی( در ۶ ماهه نخست 
سال جاری، 4 میلیون و ۳۶۰ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل، کاهش ۱4.۸ درصدی را نشان می دهد که این کاهش به لحاظ وزنی 

معادل 755 هزار تن است.
در ۶ ماهه نخست سال جاری، صادرات فوالد میانی کشور، ۲ میلیون 
و ۹۳7 هزار تن بوده که کاهش ۱۶ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال 

قبل نشان می  دهد.
از صادرات فوالد میانی، سهم صادرات بیلت و بلوم در ۶ ماهه نخست 
سال ۱4۰۱، ۲ میلیون و ۱۹۳ هزار تن، و سهم صادرات اسلب، 744 هزار 

تن بوده است.
در ۶ ماهه نخست سال جاری، صادرات اسلب کاهش ۳۶ درصدی را 

تجربه کرده است و صادرات بیلت و بلوم نیز ۶ درصد کاهش یافته است.
کل صادرات محصوالت فوالدی کشور در ۶ ماهه نخست سال ۱4۰۱، 
۱ میلیون و 4۲۳ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش 

۱۲ درصدی را نشان می  دهد.
فوالدی، ۱  طویل  مقاطع  صادرات  سهم  فوالدی،  محصوالت  میان  از 
میلیون و ۲5۹ هزار تن بوده و صادرات این مقاطع در ۶ ماهه نخست سال 

جاری، 4 درصد کاهش یافته است.
صادرات میلگرد که بیشترین سهم را از میان صادرات کل محصوالت 
فوالدی دارد، در ۶ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 
قبل، ۱ درصد کاهش یافته است و به ۱ میلیون و ۱۳7 هزار تن رسیده 

است.
صادرات مقاطع تخت فوالدی نیز با کاهش 47 درصدی به ۱۶4 هزار 

تن رسیده است.
گفتنی است در ۶ ماهه نخست امسال صادرات آهن اسفنجی ۳۱۲ 
هزار تن بوده بوده است که کاهش 54 درصدی را نسبت به مدت مشابه 

سال قبل نشان می  دهد.
اما آیا کاهش صادرات تنها به دلیل کمبود برق در ۶  ماهه اول سال رخ 

داده است؟ 
به عقیده فعاالن صنعت فوالد عوامل دیگری در بحث کاهش صادرات 
موثر بود که عمده آن به تصمیمات ناگهانی و خلق الساعه از سوی وزارت 

صنعت، معدن و تجارت باز می گردد. 
بازارهای جهانی  با گذشت حدود یک ماه از حمله روسیه به اکراین، 
به این موضوع واکنش نشان داده و قیمت ها با افزایش همراه شد. رشد 
قیمت های جهانی فرصت خوبی بود تا تولیدکنندگان فوالد میزان درآمد 
ارزی خود در این بخش را افزایش دهند. اما در حالی که تنها ۲۰  روز از 
آغاز سال جدید می گذشت، وضع عوارض صادراتی اضطراری، فوالدی ها 

را غافلگیر کرد. 
این تصمیم هرچند در کمتر از یک ماه ملغی شد اما توانست تاثیر منفی 

خود را بر صادرات گذشته و میزان آن را کاهش دهد. 
فوالد  بازارهای  در  خود  تحرکات  ترکیه  و  روسیه  که  بود  حالی  در  این 
منطقه را افزایش دادند و امروز ترکیه اولین واردکننده فوالد به عراق اولین 

مقصد صادراتی ایران محسوب می شود. 
درواقع یک غفلت در این زمینه می تواند بازارهای در اختیار را تحت 
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تاثیر قرار داده و شرایط را به نفع رقبا تغییر دهد. 
◄ جبران کاهش صادرات در شهریور

با وجود مشکات و موضوعاتی که مطرح بود، اما تولیدکنندگان فوالد 
تاش کردند تا میزان صادرات کاهش یافته را جبران کنند. 

درواقع ایران توانست طی ماه سپتامبر، در "نسبت تولید به صادرات 
فوالد" جایگاهی باالتر از بزرگان جهانی فوالد کسب کند. کشورمان طی 
ماه سپتامبر سال جاری میادی، 4۰درصد تولیدات این بخش را روانه 

بازارهای صادراتی کرد.
ایران در مدت مورد بررسی ۱.۱ میلیون تن فوالد به بازارهای هدف صادر 
کرد به طوری که نسبت تولید به صادرات به عدد 4۰درصد رسید. تولید 

فوالد ایران در ماه سپتامبر به بیش از ۲.7 میلیون تن رسیده بود.
ماه  در  دارد،  اختیار  در  را  فوالد  جهانی  تولید  نخست  مقام  که  چین 
به  نسبت  که  است  کرده  صادر  فوالد  تن  میلیون   ۶.۲ حدود  سپتامبر 

تولید)۸۶.۹ میلیون تن( معادل هفت درصد است.
هند به عنوان دومین تولید کننده فوالد دنیا، در ماه سپتامبر امسال، 
تولید)۹.۹  به  نسبت  که  است  کرده  صادر  فوالد  تن  میلیون  حدود ۰.۸ 

میلیون تن( معادل هشت درصد تولید این کشور است.
این موضوع نشان می دهد که برنامه صادراتی فوالدی ها با قوت در حال 

اجرا بود و این را می توان در آمار 7  ماهه و بهبود صادرات مشاهده کرد. 
مجموع  ایران،  فوالد  تولیدکنندگان  انجمن  آماری  گزارش  براساس 
صادرات فوالد ایران )فوالد میانی و محصوالت فوالدی( در 7 ماهه نخست 
سال جاری، 5 میلیون و 4۶۳ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل، کاهش 7.5 درصدی را نشان می  دهد که این کاهش به لحاظ وزنی 

معادل 45۰ هزار تن است.
در 7 ماهه نخست سال جاری، صادرات فوالد میانی کشور، 4 میلیون 
و 7۹۹ هزار تن بوده که افزایش ۱۸ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال 

قبل نشان می  دهد.

از صادرات فوالد میانی، سهم صادرات بیلت و بلوم در 7 ماهه نخست 
سال ۱4۰۱، ۲ میلیون و ۸۲۲ هزار تن، و سهم صادرات اسلب،۸۶۰ هزار 

تن بوده است.
در 7 ماهه نخست سال جاری، صادرات اسلب کاهش ۳۶ درصدی را 

تجربه کرده است و صادرات بیلت و بلوم نیز 4 درصد افزایش یافته است.
کل صادرات محصوالت فوالدی کشور در 7 ماهه نخست سال ۱4۰۱، ۱ 
میلیون و 7۸۱ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش 4 

درصدی را نشان می دهد.
فوالدی، ۱  طویل  مقاطع  صادرات  سهم  فوالدی،  محصوالت  میان  از 
میلیون و 5۸۰ هزار تن بوده و صادرات این مقاطع در 7 ماهه نخست سال 

جاری، ۶ درصد افزایش یافته است.
صادرات میلگرد که بیشترین سهم را از میان صادرات کل محصوالت 
فوالدی دارد، در 7 ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 

قبل، به ۱میلیون و 4۱5 هزار تن رسیده است.
صادرات مقاطع تخت فوالدی نیز با کاهش 4۶ درصدی به ۲۰۱ هزار 

تن رسیده است.
گفتنی است در 7 ماهه نخست امسال صادرات آهن اسفنجی ۳7۸ 
هزار تن بوده بوده است که کاهش 4۶ درصدی را نسبت به مدت مشابه 

سال قبل نشان می  دهد. 
◄ صادرات در پایان ۱40۱

 هرچند فوالدسازان در تاش هستند تا با افزایش تولید سهم خود در 
بازارهای صادراتی را افزایش دهند اما حاال با شروع فصل سرما و در صورت 
تداوم آن، محدودیت های گازی برای فوالدی ها اعمال می شود که تولید 

را تحت تاثیر قرار می دهد. 
نکته مهم آن است که میزان سهمیه اختصاص یافته از سوی شرکت ملی 
گاز، به معنای تعطیلی فعالیت فوالدی ها خواهد بود اما انها تاش می 
کنند تا با برنامه ریزی دقیق خطوط تولید را مدیریت کنند.  به گفته برخی 
از فعاالن این صنعت با توجه به شرایط پیش روف حتی ممکن است در 
تامین نیاز بازار داخلی هم با مشکاتی مواجه شویم و احتماال در بهترین 

حالت ممکن میزان تولید برابر با سال گذشته خواهد بود. 
در کنار این موضوع مصوبه اخیر دولت در بحث تعهدات ارزی و بازگشت 
۱۰۰درصدی ارز حاصل از صادرات فوالدی ها به سامانه نیما می تواند 
انگیزه برای صادرات را کاهش داده و تمایل به فروش داخلی را بیشتر کند. 
تواند  می  کاال  بورس  پایه  درقیمت  دالر  بودن  گران  و  ارز  بازار  شرایط 
انگیزه های صادراتی را کاهش داده و حضور در بازارهای خارجی را تحت 

تاثیر قرار دهد. 
تمامی این موارد می تواند میزان صادرات در سال ۱4۰۱ را کاهش دهد 
و این در شرایطی که کشور به ارز نیاز دارد، می تواند مشکات جدی ای را 

برای صنعت فوالد به همراه داشته باشد. 
نگاهی  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  که  است  حالی  در  این 
کارشناسی و حمایتی می تواند مشکات و موانع را برطرف کرده و توسعه 

در بخش فوالد را سرعت بخشد. 
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 یکی از فرآورده های صنعتی که امروزه کاربردهای بسیار زیادی در 
صنایع مختلف دارد، زغال صنعتی است. بسیاری از افراد ممکن است 
بعد از شنیدن نام زغال به یاد تکه چوب های سوخته ای بیافتند که در 
به ذکر است  اما الزم  تولید می شود.  آنها، زغال های سیاه  اثر سوختن 
زغال صنعتی کاربردهای بسیار متفاوتی با این نوع زغال ها )زغال های 

حاصل شده از سوختن تکه های چوب( دارد.

زغال فشرده برای استفاده در صنعت
دیگر  نام های  از  دارد.  متفاوتی  نام های  صنعتی  زغال  صنعت،  در 
زغال  همچنین  و  قالبی  زغال  چینی،  زغال  به  می توان  صنعتی  زغال 
فشرده اشاره کرد. همان طور که اشاره شد، زغال فشرده از ترکیب چند 
مادۀ اولیه )مانند خاک اره، خاک زغال، پوست گردو و سایر مواد اولیه( 

تولید می شود.
روند  همچنین  و  اولیه   مواد  دلیل  به  صنعتی(  )زغال  فشرده  زغال 
تا زغال  این مزایا باعث می شود  تولید آن، دارای مزایای زیادی است. 
فشرده، کاربردهای زیادی در صنعت داشته باشد. در این بخش به مزایا 
اشاره کرده و در بخش بعدی موارد استفاده از زغال صنعتی در صنایع 

مختلف را بررسی می کنیم.
مزایای زغال فشرده که باعث شده در صنایع زیادی مور استفاده قرار 

بگیرد، شامل موارد زیر می شود:
برای تولید زغال صنعتی، برخاف زغال سنتی، هیچ درختی قطع 

نمی شود.
ماندگاری  و  بوده  بیشتر  سنتی  زغال  از  آن  سوختن  زمان  مدت 

بیشتری دارد.
از مواد بازیافتی تولید می شود که این مواد بازیافتی در کشور ما به 
مقدار زیاد یافت می شوند. این امر موجب می شود تا هزینه تهیه مواد 

اولیه تولید زغال فشرده، کاهش پیدا کند.
حرارت باالیی دارد.

بدون بو و گاز است )الزم به ذکر است که این مورد به کیفیت زغال 
کمتری  بوی  و  گاز  باشد،  مرغوب تر  زغال  هرچه  دارد.  بستگی  فشرده 

تولید می کند.(
خرید و استفاده از آن به صرفه است.

کاربردهای زغال در صنایع مختلف
همان طور که در اینجا گفته شده، زغال صنعتی کاربردهای بسیار 
زیادی در صنایع مختلف دارد. به طور کلی، در صنایع، از زغال صنعتی 
برای انتقال جریان برق یا انجام فعالیت های مکانیکی استفاده می شود.

کاربرد زغال صنعتی در موتورهای الکتریکی
رسانای  یک  عنوان  به  صنعتی  زغال های  که  مواردی  جمله  از 
الکتریکی در آنجا کاربرد دارند، می توان به موتورهای الکتریکی اشاره 

کرد.
موتورهای  قطعات  بین  در  موارد  مهم ترین  از  یکی  صنعتی  زغال 
الکتریکی است. زغال صنعتی از فلز نرم تر است. این خاصیت به زغال 
صنعتی کمک می کند تا در هنگام چرخش موتور، هیچ آسیبی به سایر 
زغال  که  است  معنا  این  به  امر  این  نشود.  وارد  موتور  داخی  قطعات 
صنعتی استفاده شده موتورهای الکتریکی، به دلیل خاصیت نرم بودن 
با کار کردن و چرخش موتور، مصرف شده و به مرور زمان تمام  خود، 

می شود.

کاربرد زغال در تولید لوازم برقی
از زغال صنعتی در اغلب لوازم برقی استفاده می شود. به عنوان مثال 
ظرفشویی،  ماشین  جاروبرقی،  مانند  خانگی  لوازم  برخی  ساخت  در 
قطعات  از  لوازم،  از  دیگر  بسیاری  و  گیر  آبمیوه  لباسشویی،  ماشین 

کوچک زغال صنعتی استفاده می شود.

کهنمیدانید!کهنمیدانید!
چهــارچهــارکاربردزغالدرصنعتکاربردزغالدرصنعت
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کاربرد زغال در فعالیت های مکانیکی
زغال صنعتی  از  آنها  انجام  برای  که  مکانیکی  فعالیت های  از جمله 
استفاده می شود، می توان به فرآیندهای روان کاری، آب بندی و موارد 
انجام فرآیندهای مختلف  برای  مشابه اشاره کرد. صنایع بسیار زیادی 
قطارها،  در  مثال  عنوان  به  می کنند.  استفاده  صنعتی  زغال  از  خود 
موتورهای مورد استفاده در کارخانه های صنعتی، دینام ها و سایر لوازم 

و تجهیزات مختلف، از زغال صنعتی اسفاده می شود.
در سایر لوازم و تجهیزات صنعتی مانند فرز سنگ بری، مینی فرز، 
دستگاه پولیش، فرز آهنگری و سایز لوازم نیز از زغال صنعتی استفاده 

می شود.
حال  شد.  پرداخته  صنعتی  زغال  کاربردهای  معرفی  به  اینجا،  تا 
ممکن است با توجه به کاربردهای فراوان آن در صنایع مختلف، بسیاری 
از افراد به راه اندازی کارگاه تولید زغال صنعتی فکر کنند. راه اندازی 
چالش های  همچنین  و  معایب  مزایا،  با  صنعتی  زغال  تولید  کارگاه 
کارگاه  اندازی  راه  برای  پیشنهاد می کنیم حتما  به است.  رو  متفاوتی 
تولید زغال، این مقاله از خبرفوری را مطالعه کنید ولی در اینجا به طور 

مختصر در این خصوص توضیح می دهیم.

کارگاه تولید زغال صنعتی
یکی از مزایای بزرگی که می توان برای راه اندازی کارگاه تولید زغال 
طور  همان  است.  کار  و  کسب  این  سوددهی  گرفت،  نظر  در  سنگ 
زغال صنعتی در صنایع  از  مقاله گفته شد،  قبلی همین  در بخش  که 
بسیار زیادی استفاده می شود. بنابراین شما با راه اندازی کارگاه تولید 
زغال صنعتی، می توانید برای فرآورده های تولید شده در کارگاه خود، 
راه  برای  شما  بزرگ،  مزیت  این  جز  به  اما  کنید.  پیدا  زیادی  مشتریان 
اندازی کارگاه تولید زغال صنعتی، با چالش هایی نیز روبه رو خواهید 
بود. برخی از این چالش ها شامل شرایط الزم برای سوله ای است که به 

عنوان کارگاه در نظر گرفته اید.
راه اندازی خط تولید زغال، یکی از کسب و کارهای پرسود است که 
و استقبال  با تقاضا  را دارد. خرید و فروش زغال،  شرایط ویژه  ی خود 
بسیار زیادی مواجه است. همین موضوع، برخی از سرمایه گذاران را به 
راه اندازی خط تولید زغال متمایل می کند. برای راه اندازی خط تولید 
زغال باید به فکر فضای مناسب و تجهیزات الزم باشید. سه نکته وجود 

دارد که پیش از راه اندازی کارگاه تولید زغال در نظر بگیرید:
الزم  ساخت های  زیر  دارای  باید  می گیرید،  نظر  در  که  سوله ای   :۱

برای حمل و نقل باشد.
۲: کارگاه تولید زغال صنعتی باید خارج از بافت شهری باشد.

را  صنعتی  زغال  تولید  کارگاه  اندازی  راه  برای  الزم  هزینه های   :۳
محاسبه کنید.

با توجه تغییرات قیمت دالر و به دنبال آن تغییرات قیمت مواد اولیه، 
لوازم و تجهیزات، هزینه اجاره سوله و سایر موارد، نمی توان یک هزینه 
دقیق برای راه اندازی کارگاه تولید زغال صنعتی در نظر گرفت. اما به 
طور کلی شما برای راه اندازی کارگاه تولید زغال صنعتی، به موارد زیر 

نیاز خواهید داشت:
یک سوله مناسب

تهیه لوازم و تجهیزات الزم
انتقال زغال های  با دستگاه ها و همچنین  برای کار  استخدام کارگر 

صنعتی تولید شده
صنعتی  زغال های  انتقال  برای  نقل  حمل  شرکت  یک  با  همکاری 
تولید شده از کارگاه به بازارهای مصرفی و همچنین انتقال مواد اولیه 

به کارگاه
کارشناسان بازاریاب برای پیدا کردن مشتری برای زغال های صنعتی 

تولید شده در کارگاه
تهیه مواد اولیه برای تولید زغال صنعتی

جمع تمامی هزینه های الزم برای تهیۀ موارد گفته شده، هزینۀ الزم 
برای راه اندازی کارگاه تولید زغال صنعتی است.

از دیگر مواردی که باید برای راه اندازی کارگاه تولید زغال صنعتی در 
نظر بگیرید، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

می گیرید  نظر  در  صنعتی  زغال  تولید  کارگاه  عنوان  به  که  سوله ای 
باید:

برای  تامین شعله مناسب  برای  دارای گاز صنعتی )گاز فشار قوی( 
تولید زغال صنعتی باشد.

حداقل دارای ۲۰۰ متر فضای مسقف باشد.
باید دارای سقفی به بلندای حداقل 4 متر باشد.

راه  )برای  باشد.  آمپر   5۰ جریان  حداقل  با  فاز   ۳ برق  دارای  باید 
اندازی تجهیزات خط تولید(
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فوالد یکی از کاالهای اساسی و پرمصرف در هر جامعه ای، چه روستایی 
و چه شهری است. فوالد در بیشتر مواد مصرفی روزانه ما بکار رفته است. 
این  عمده  است.  تن  ۲میلیارد  سالیانه  جهان  در  فوالد  مصرف  و  تولید 
محصول در چین تولید می شود )حدود 5۰درصد( و بقیه در کشورهای 
دیگر. کشور ایران با تولید سالیانه ۳۰میلیون تن، بین تولیدکنندگان فوالد 

در رتبه دهم قرار دارد.
همه  از  بیش  زمستان  فصل  در  گاز  و  تابستان  فصل  در  برق  کسری 
سطح وسیعی از صنایع کوچک، متوسط و بزرگ را آزار داده و بیشترین 
بار خاموشی و کمبود سوخت را بر دوش صنایع فوالدی و صنایع وابسته 
حدود  ایران  فوالد  سال ۱4۰۰،  در  آمارها  طبق  است.  کرده  وارد  آن  به 
۶میلیون تن از برنامه هدف گذاری شده خود عقب افتاد که عمده دلیل 

آن محدودیت های انرژی در صنعت فوالد است.
صنعت فوالد زیرساخت اصلی دیگر صنایع به شمار می آید؛ بنابراین 
توجه به زنجیره فوالد و سرمایه گذاری بلندمدت می تواند پشتوانه  مناسبی 
برای دیگر صنایع باشد.  صنعت فوالد در تحقق هدف گذاری افق ۱4۰4، 
یعنی دستیابی به تولید 55میلیون تن و بلکه هم فراتر از آن، حرکت رو به 
رشدی داشته است؛ اما این توازن در سایر موارد دیده نمی شود. مواردی 

که باعث شده، دستیابی به افق ۱4۰4 دور از دسترس باشد.
تولید  از  بخشی  شده،  باعث  انرژی  محدودیت های   ۱4۰۰ سال  در 
برنامه ریزی شده از دست رود. با افزایش تاریخی مصرف برق در کشور، 
برق  قطعی  یعنی  آسان تر  راه  شهری،  برق  قطع  جای  به  نیرو  وزارت 
تولیدکنندگان را در پیش گرفت. راهکار دولت این است که تولیدکنندگان 
و  کنند  حرکت  نیروگاه  احداث  سمت  به  برق  قطعی  با  مقابله  برای 
سرمایه گذاری های الزم نیز در حال انجام است، اما این موضوع حداقل تا 

سال ۱4۰4، چالش اصلی این صنعت است.
از معادن سنگ آهن  و  اولیه دارد که سنگ آهن است  فوالد یک مواد 
گرفته می شود و باید فرآوری شود که به فوالد تبدیل شود و مصرف انرژی 
برای احیای سنگ آهن و ذوب آن بکار می رود. در صنعت فوالد یا از روش 

کوره بلند استفاده می شود یا احیا مستقیم )کوره قوس الکتریک(.
در دنیا تقریبا بیش از 75درصد تولید فوالد به روش کوره بلند است. 
یعنی سنگ آهن در واحد آگلومراسیون به صورت آگلومره تولید می شود 
تولید  فرآوری  از  بعد  هم  سنگ  زغال  و  می شود  بلند  کوره های  شارژ  و 
کنسانتره زغال می شود که البته باید زغال کک شو باشد. این زغال کک 
شو وارد کک سازی می شود و تبدیل به زغال کک می شود. به ازای یک تن 
چدن، 5۰۰کیلوگرم کک باید به کوره بلند تزریق شود. این انرژی که در 
فرایند تولید فوالد به روش کوره بلند مصرف می شود، صرفا همین کک 

است. در حالی که در روش کوره های قوس الکتریک، احیای مستقیم به 
گاز طبیعی نیاز دارد که گندله سنگ آهن را به آهن اسفنجی تبدیل کند.

انتهای ریخته گری حدود ۲هزار  تا  از احیای مستقیم  در فوالدسازی 
و ۶5۰مترمکعب  برق مصرف می شود  ازای هر تن،  به  کیلووات ساعت 
هم گاز مصرف می شود. در دنیا بیش از 75درصد فوالد تولیدی در روش 
تامین می کنند. در  از زغال سنگ  را  انرژی شان  یعنی  بلند است،  کوره 
کوره  و  مستقیم  احیا  روش  به  تولید  درصد  حدود ۹۰  ایران  در  حالیکه 
قوس الکتریک است و ۱۰-۱۲درصد تولید به روش کوره بلند است. علت 
آن این است که ما برای تولید فوالد به روش کوره بلند، زغال مرغوبی که 
بتوانیم تبدیل به کک کنیم و این کک را در کوره بلند شارژ کنیم، نداریم. 
دو واحد فوالدسازی به روش کوره بلند یکی در زرند و یکی در ذوب آهن 
اصفهان مستقر است که برای مصارف خودشان مجبورند بخشی از زغال 
ما منابع سرشار گاز  آنجایی که کشور  از  اما  وارد کنند.  را  مصرفی خود 
طبیعی را دارد و طبیعتا گاز و برق به عنوان یک مزیت نسبی محسوب 
می شود، به همین دلیل است که ما حدود ۹۰ درصد تولید فوالدمان بر 

اساس روش احیا مستقیم است.
صنعت فوالد پس از انقاب اسامی، سیستم احیای مستقیم را بکار 
اقتصادی  طبیعی،  گاز  از  استفاده  دلیل  به  مستقیم  احیای  برد،  شیوه 
هرچند  می شود؛  محسوب  جهان  سطح  در  گران  سوختی  زیرا  نیست، 
این سوخت با یارانه و بسیار ارزان در اختیار تولیدکنندگان کشورمان قرار 

می گیرد.
ارزان بودن انرژی از جمله گاز طبیعی و برق، دلیل اصلی توجیه پذیری 
قیمت ها  شدن  واقعی  صورت  در  و  است  کشور  فوالد  صنعت  اقتصادی 
بسیاری از واحدهای فوالدسازی سوددهی خود را از دست خواهند داد و 
ادامه دار شدن محدودیت انرژی سرمایه گذاری در این صنعت را به شدت 

کاهش می دهد

آینـــده فـــوالد کشـــور
بهرام سبحانی/ رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد
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و نگران بودند و می گفتند، اگر روس ها بروند چرخ های کارخانه از کار 
می افتد. دوم این که تعداددی از مدیران، معاونین و پرسنل غیور ذوب آهن 
می گفتند که نه ! این گونه نخواهد بود، چرا که این روس ها فقط یک نقشه 
را نگاه می کنند و به ما می گویند فان کار را انجام دهید و در اصل،کار را 
خودمان انجام می دهیم و این قدر هم این کارها تکراری بوده است که اگر 
روس ها هم از اینجا بروند، مهندسین و مدیران خودمان اشکاالت را به موقع 
متوجه و برطرف می کنند. روس ها پرسنل کاری ندارند و فقط همه پست 
های مدیریتی را بر عهده دارند. ولی من این را خدمت همه عرض کنم که 
وقتی آن ها رفتند، نه تنها چرخ های ذوب آهن از کار نیفتاد، بلکه کارخانه به 
دست مدیران، معاونین و پرسنل سخت کوش به کار خود ادامه داد و تولید 
هم اضافه شد. سه چهار سال بعد از آن هم، طرح توسعه شرکت شروع شد و 
با این که روس ها رفته بودند، کوره بلندها و نوردهای ما هم اضافه شدند. بله 
مهندسین، مدیران و معاونین به جای روس ها آمدند و نقشه ها را بازخوانی 

کردند و به این ترتیب شرکت از یک پیچ بزرگ تاریخی گذر کرد.
۳- تاش ها و کمک های فنی، مادی و معنوی ذوب آهن اصفهان 
و کارکنان آن برای جبهه وجنگ: ذوب آهن برای جنگ اقدامات اساسی 
مختلفی انجام داد. از جمله در رابطه با مسائل فنی و لجستیکی کارهای 
زیادی کرد. مسئله بعدی که خیلی ذوب آهن روی آن سرمایه گذاری کرد، 
بحث تامین مالی جبهه و دفاع مقدس بود. به هر جهت کشور در حال جنگ 
بود، من خوب به خاطر می آورم، در کارخانه اعام کردند که ستاد پشتیبانی 
جنگ، یک مقداری با کسری بودجه مواجه شده و آقایان چگونه می توانند 
کمک کنند ؟ به دنبال این خواسته، مهندسین، مدیران، تکنسین ها و 
کارگران معمولی کارخانه از صدر تا ذیل همگی آمدند و یک ماه حقوق خود 
را به جبهه اختصاص دادند. بعضی از افراد نیز از ۱تا 5 روز حقوق خود را تا 
آخر جنگ به این امر اختصاص دادند. بعضی ها هم به صورت مقطعی، 
یک مبلغی را کمک کردند. افراد شاخصی هم در ذوب آهن بودند که روی 

تاریخ  در  آباد،  نجف  اهل  قدیمی،  همکاران  از  اسماعیلی  علی 
در  و  درآمد  اصفهان  ذوب آهن  استخدام  به   ۱۳57/۳/۲۲
انبارهای این شرکت مشغول به کار شد. از آن جا که بحث نوبت 
کاری برای او مصداق نداشته بود، ۳۰ سال تمام در شرکت 
کار کرد. وی سرانجام در تاریخ ۱۳۸7/۳/۲۲ بازنشسته شد. 
در مصاحبه ای، خاطرات او در مورد ذوب آهن اصفهان و نقش 
همکارانش در دوران دفاع مقدس و جبهه های جنگ را به شرح 

زیر مرور کرده ایم:
۱- حضور در جبهه و مربی آموزشی در ذوب آهن: من 
در سال های ۶۰ و ۶۲ مدتی درکردستان و غرب کشور حضور 
داشتم. سپس از سال ۶۳ تا سال ۶7 نیزاز طرف ذوب آهن به 
بسیج اصفهان مامور شدم و جزو مربیان پادگان مالک اشتر قرار 
گرفتم. کار ما در پادگان مالک اشتر آموزش نیروهای مردمی و 
افراد 5 درصد کارکنان دولتی بود که باید در جبه های جنگ 

حاضر می شدند.
۲- تاش برای استقال و خودکفایی ذوب آهن: قبل از این که وارد 
ابحث اصلی شوم در مورد رابطه ذوب آهن و جنگ، الزم است یادآوری کنم 
که ذوب آهن دوره خیلی سختی را در اوایل انقاب پشت سر گذاشت. به 
همین دلیل موقعی که جنگ شروع شد، روس ها می گفتند به خاطر این 
که امنیت شان پایین آمده است، دستور گرفته اند که از ایران خارج شوند. 
در این زمینه،آن ها شایعه ای را در کارخانه منتشرکرده بودند که ما االن 
ذوب آهن را به صورت سالم تحویل شما ایرانیان می دهیم ولی بعد از چند 
سالی که از جنگ بگذرد، به درخواست ایرانی ها دوباره به ذوب آهن می آییم 
با امکانات بیشتر و خواسته های بیشتر دوباره ذوب آهن را راه اندازی  و 
می کنیم و شما دوباره برای ما کار می کنید. در اینجا دو نظر در سطح 
ناراحت  از رفتن روس ها  این که تعدادی  بود، یکی  ذوب آهنی ها مطرح 

خاطراتعلیاسماعیلیازهمکارانقدیمیذوبآهنی

ذوب آهنی ها
پیشگامان صنعت و مجاهدان 

سنگرهای دفاع مقدس
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کارهای نظامی کار کردند و برای اولین بار بود که کارخانه ذوب آهن یک 
تانک جنگی با مقیاس کوچک ساخت. این تانک با موتور پیکان حرکت 
می کرد و همه وسایل موجود در آن دست ساز و به دست همین پرسنل 
زحمت کش ذوب آهن ساخته شد ه بود. بعد آن طرح را توسعه و قابلیت مانور 
آبی و خاکی به آن دادند. البته این وسیله، دو مرتبه در محل قایقرانی شرکت 
روی آب قرار گرفت. این تانک بعد از جنگ حدود چهار سال در محل ورودی 
درب اصلی شرکت در معرض دید قرار گرفته بود. اضافه کنم شخصی به نام 
آقای مهندس محمد حافظی دست اندر کار این پروژه بود. ایشان بعد هم در 
طرح خودکفایی سپاه شروع به کار کرد و سال ها با برادران خودکفایی سپاه 
همکاری داشت. عاوه بر آن چون او رزمی کار بود، داخل پادگان با ما رزمی 
کار می کرد و به عبارتی ذوب آهن یک چنین افتخاراتی را در زمان جنگ و 

تاکنون داشته است. 
4- اوضاع کردستان و سنندج در سال60: به لطف الهی در سال ۶۰ 
همراه دوستان به جبهه غرب اعزام شدیم. موقعی که وارد سنندج شدیم 
ساعت 4 بعد ازظهر بود و سنندج با یک چهره جنگی همراه بود. در آن 
منطقه افرادی را مشاهده کردیم که قبضه های آرپیجی بر روی شانه داشتند 

کردیم،  می  مشاهده  باز  ما  زدند.  می  هاگشت  خیابان  در  و 
بعضی ها تیر بارهای شان را به دست گرفته و در خیابان هاگشت 
می زنند. بعضی ها نیز کهد تفنگ های شان در حالت آماده 
باش بود در خیابان ها گشت می زدند. ما برای اولین بار بود 
که این صحنه ها را می دیدیم و برای مان خیلی مهم بود. در 
توصیف این شرایط به ما گفتند، این ها نیروی خودی هستند 
و تا زمانی که هوا تاریک شود در شهر هستند، ولی موقعی که 

هوا تاریک شود آن ها رفته و منطقه به دست دشمن می افتد و ما هم باید 
به پادگان برگردیم. با رفتن به پادگان، نیروها، رانندگان و تعمیرکاران زیادی 
را دیدیم که همه ذوب آهنی بودند. در آن سال من به چند منطقه دیگر 
کردستان نیز رفتم و باز هم افراد ذوب آهنی زیادی را در همه آن مناطق 

می دیدم. حتی بعضی از آن ها نقش فرماندهی بر عهده داشتند.
5- اقدامات آموزشی پادگان مالک اشتر ذوب آهن اصفهان: سال 
۶۳ بود که پادگان مالک اشتر در اختیار بسیج ذوب آهن قرار گرفت. پادگان 
مذکور4۳ نفر مربی داشت و این 4۳ نفر مربی، همگی ذوب آهنی بودند و 
دارای سوابق رزم و حضور در جبهه بودند. در آن جا نیروهای ذوب آهنی و 
سایر کارکنان دولت و داوطلبان اعزام به جبهه آموزش می دیدند. به مرور 
این پادگان معروف شد و از شهرهای مختلف افراد برای آموزش به آن اعزام 
می شدند. این اواخر خیلی تخصصی شده بود یم و در رزم ها به قدری روی 
سر نیرو ها م آتش ی ریختیم که وقتی به منطقه جنگی می رفتند، می 
گفتند، در پادگان ذوب آهن، بیشتر از جبهه روی سر ما آتش می ریختند و 
فکر نمی کردیم که خط شکستن به این راحتی ها باشد. به عبارتی نیروهای 
آموزش دیده وقت خط را می شکستند، هنوز منتظر بودند که بازآتش روی 
سرشان بیاید. بعد از مدتی فعالیت، سردار شهید محمد علی 
شاهمرادی که خود از بچه های زرین شهر و از تیپ قمر بنی 
هاشم )ع( بود موقعی که دیده بود این نیروها در تیپ قمر بنی 
هاشم به خوبی درخشیده اند به فکر استفاده از آن ها برآمده 
بود. از این رو ایشان به پادگان آمد و یک ماقاتی با فرمانده 
پرسنل و مربی ها انجام داد و جلسه ای با آن ها گذاشت و گفت 
ما در مسائل آموزشی جدید که شروع می کنیم بر روی چند  38
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این بمباران، همه از نیروهای خوب و رزمنده ما بودند که 
متاسفانه کارخانه از این جهت دچار خسارت مادی، معنوی 
و انسانی زیادی شد. این هم خاطره ای که بعد از آمدن اسرا 
و طرح خاطرات آن ها قضایا برای مان روشن شد. البته آن 
سرباز هم دیگر نیامد. حاال این که او همراه با دیگر اسیران 

به ایران نیامد و یا هر چه شد ما نمی دانیم. 
7- دوران بعد از دفاع مقدس و وظیفه نسل حاضر: 

آری فداکاری هایی که این رزمنده ها کردند در تاریخ ثبت شد و خواهد شد 
و در نامه اعمال شان هم ثبت خواهد شد.من به عنوان یک رزمنده قدیمی 
ذوب آهنی در پایان یک توصیه به عزیزانی دارم که االن در کارخانه کار می 
کنند. آن ها بدانند، االن در جایگاه مقدسی هستند. چرا که بسیاری از 
همکاران ما به طور داوطلبانه به جبهه رفتند و سرانجام به شهادت رسیدند 
و این قداست روز به روز هم بیشتر شده است. عزیرانی که االن هستند 
بدانند، پشت میزهایی می نشینند که شهدا روی آن نشسته بودند.خیلی ها 
روی صندلی هایی تکیه می دهند که شهدا روی آن کار می کردند. خیلی ها 
در کارگاه هایی کار می کنند که شهدا در آن جاکار می کردند. شما االن 
جای آن شهدا پا می گذارید. وضع ذوب آهنی ها در حال حاضر خیلی بهتر 
از وضع آن روزهای ما ا ست. بنابر این اگر می خواهند،آیندگان دوست شان 
بدارند، باید گذشتگان شان را دوست بدارند و جوری عمل کنند که این 
قداستی که با خون شهیدان در ذوب آهن به دست آمده حفظ شود. من 
با تاکید فراوان از تمامی مدیران، معاونین، مهندسین و تمام پرسنل زحمت 
کش ذوب آهن می خواهم که با عمل انقابی و خداپسند، تولید و بهره وری 

مناسب این قداست را حفظ کنند.

مسئله بیشتر کار می کنیم. وی آن مسائل را برای شان مطرح کرد. ما هم 
آمدیم و آن ها را در برنامه آموزشی خودگنجاندیم. به هر جهت، با این روش 
نیروها کار آمدتر می شدند. در طول زمان این پادگان تخصصی تر شده بود 
و موقعی که لشکرها و تیپ های مختلف کشور نیرو های آموزش دیده می 
خواستند، به ما مراجعه می کردند. اینجا بود که فرمانده هان این تیپ و 
لشکر ها نیروی اموزش دیده مورد احتیاج خود را به ما سفارش می کردند. 
آری آن ها از این امامزاده معجزه دیده بودند. خدا را شکر، موقعی که این 
به هر جهت  بودند.  کارآمد  بسیار  رفتند  نیاز می  مورد  به جاهای  نیروها 
ذوب آهن و پرسنل آن در دوران دفاع مقدس این گونه زحمت می کشیدند. 
6- توطئه دشمن برای بمباران پادگان مالک اشتر: در خاطره ای 
دیگر باید عرض کنم، در یکی از پاتک های عراق یکی از افرادی که در همین 
پادگان آموزش دیده بود به اسارت دشمن در می آید و زیر شکنجه های 
فراوان موقعیت پادگان و اسامی مربیان آن را به عراقی ها می گوید. در زمان 
از آن ها در مورد بمباران  از یکی  بعد از جنگ وآزادی اسرای کشورمان، 
ذوب آهن سوال کردم و او گفت، یکی از اسرا تحت شکنجه اطاعاتی از 
کارخانه می دهد و عراقی ها قصد داشتند، هم تاسیسات و هم پادگان مالک 

اشتر را به لحاظ اهمیتی که داشت بمباران کنند. 
البته ما در زمان بمباران متوجه نشدیم ولی بعد از آمدن آزادگان این قضیه 
برای بچه های پادگان روشن شد. وقتی گفتند فان سرباز این کارها را کرده و 
بعد متوجه شدند که عراقی ها برای بمباران دومی که بر روی ذوب آهن انجام 
دادند، منظور شان بمباران محل پادگان بوده ولی آن ها هول کرده بودند 
و به جای بمباران آسایشگاه ها و مقر فرماندهی پادگان، سالن های 4۰۰ 
دستگاه و ۶۰۰ دستگاه را بمباران کرده بودند. البته شهدای ذوب آهنی 
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جهـان  سراسـر  در  مشـاغل  سـخت ترین  از  یکـی  معـادن،  در  کار 
بـه شـمار مـی رود. خطـرات مربـوط بـه ایـن صنعـت بی شـمار بـوده و 
فعـاالن ایـن حـوزه همـواره در تـاش بـرای کاهـش ریسـک های مربوط 
بـه آن بوده انـد. از ایـن رو، در سـال های اخیـر بـا پیشـرفت تکنولـوژی، 
ابـزارآالت مختلفـی بـرای جلوگیـری از بـروز وقایـع ناگـوار در معـادن، 

تولیـد شـده اسـت.
الزم  راهکارهـای  و  ایـران  در  معـادن  ایمنـی  وضعیـت  خصـوص  در 
اتحادیـه  رییـس  حسـینقلی،  حسـن  بـا  مصاحبـه ای  زمینـه،  ایـن  در 
صادرکننـدگان فرآورده هـای سـرب و روی ایران انجام شـده کـه در ادامه 

می پردازیـم. آن  بـه 

▐وضعیـت معـادن ایـران در حـال حاضـر بـه چه صورت اسـت و 
چـه اقداماتـی بایـد بـرای بهبود شـرایط انجام شـود؟

معـادن را بـه دو قسـمت می توان تقسـیم کـرد: معادن روبـاز و معادن 
زیرزمینـی. معادنـی کـه در سـرزمین مـا وجـود دارد نیـز جـزو همیـن 
معـادن اسـت. در معـادن روبـاز، چیزی که به عنـوان ایمنـی باید رعایت 
شـود، پله هـای معـدن اسـت. بـا توجه به اسـتقامت سـنگ، بایـد ببینیم 
کـه پله هـا را هـم از نظـر ارتفـاع و هـم از نظـر پهنـا چنـد متـری بایـد در 

بگیریم. نظـر 

زمانـی کـه یـک مـاده معدنـی زیـر زمیـن اسـت و هنگامـی کـه پایین 
نتیجـه  در  و  می کنـد  ریـزش  بـه  شـروع  معـدن  لبه هـای  می رویـم، 
نمی تـوان فقـط آن مـاده را اسـتخراج کـرد. بایـد به عنـوان مثـال، از دور 
آن بشـکه ای کـه می خواهیـم خـارج کنیـم هـم ۱۰ متـر عقب تـر برویم و 
سـپس بـه سـمت پاییـن حرکـت کنیـم. بعـد از اینکـه آن مـاده معدنی را 
اسـتخراج کردیـم، دوبـاره مجبوریـم کـه ۱۰-۱5 متـر عقب تـر برویـم تـا 
بتوانیـم مجـددًا مـاده معدنـی را اسـتخراج کنیـم و سـپس بـه انتهای آن 

 . برسیم
همـه معـادن بزرگـی کـه در سراسـر جهـان وجـود دارد، همـه بـه ایـن 
لبه هـا دچـار  انجـام ندهنـد،  را  ایـن کار  اگـر  ایجـاد شـده اند.  صـورت 
صدمـه  هسـتند،  کار  حـال  در  پاییـن  کـه  افـرادی  و  می شـود  ریـزش 
می بیننـد. در معـادن روبـاز، بایـد پهنـا و بلنـدی پله هـا را بـه صورتـی در 

نظـر بگیرنـد کـه ریـزش نکنـد. 
معـادن زیرزمینـی نیـز بـه دو مـدل تقسـیم می شـوند. معادنـی کـه 
گاز متـان دارنـد، مثـل معـادن زغال سـنگ یا معـادن غیرطبیعـی. البته 
معـادن غیرطبیعـی گاز متـان بسـیار کمی دارنـد. زمانی کـه قصد داریم 
چنیـن معادنـی بـه صورت زیرزمینی کار شـود، وسـایل ایمنـی متفاوتی 
نیـاز دارد. در حـال حاضـر ابـزار ایمنـی ای وجـود دارد کـه مقـدار گاز 
متـان و گازهـای موجـود در ایـن معـادن را می سـنجد و اعـام می کنـد 

معدن کاران برای ایمنی
باید از ابزارآالت جدید 

استفاده کنند
طرح پهنه های معدنی یک فاجعه بود!

◄نویسنده: مهسا نجاتی
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کـه از حـد طبیعـی باالتـر رفتـه اسـت یـا خیر.
در ایـن حالـت، یـا فن هـا را روشـن می کننـد یـا بـه طـور کلـی، معدن 
را تخلیـه می کننـد. در غیـر ایـن صـورت، ممکـن اسـت بـا یـک جرقـه 
کوچـک، معـدن منفجـر شـود و آسـیب های زیـادی را بـر جای بگـذارد.

ایـن معـادن زغـال سـنگ در دنیـا، باالتریـن کشـته ها را دارنـد؛ زیـرا 
معـادن زغـال سـنگ معمـوال زیرزمینـی هسـتند و در عمق هـای بسـیار 

پاییـن کار می کننـد.
در چنیـن معادنـی، سـعی می شـود کـه از تهویه هـای قـوی اسـتفاده 
کننـد. در ایـن معـادن، دو چـاه حفـاری می شـود؛ بـا اسـتفاده از یـک 
چـاه، هـوا را بـه داخـل منتقـل می کننـد و از چـاه دیگـر، هـوا خـارج 
می شـود تـا بتواننـد هـوای سـالم به کارگـری کـه در معـدن کار می کند، 

برسـانند و در عیـن حـال، از انفجـار جلوگیـری کننـد.
پـس دو خطـر عمـده در معـادن وجـود دارد: یکـی ریـزش در معـادن 
ایـن  بـرای  دارنـد.  متـان  گاز  کـه  معادنـی  در  انفجـار  دیگـری خطـر  و 
خطـرات، وسـایل و ابزارآالت زیـادی در جهان وجود دارد که توسـط آن، 

چنیـن خطراتـی کنتـرل شـود و وضعیـت معـدن را بسـنجند.
از ایـن رو، معـدن داران بایـد حتمـا وسـیله سـنجش گازهـا را تهیـه 
کننـد. در گذشـته، در معـادن زغـال  سـنگ، پرنـده کوچکـی را پاییـن 
می بردنـد و فـردی مـدام ایـن پرنـده را زیـر نظـر می گرفـت تـا ببینـد چه 

زمانـی بی حـال می شـود. از ایـن طریـق، آن فـرد متوجـه می شـد کـه 
گاز در معـدن زیـاد شـده و سـایر همـکاران را باخبـر می کـرد تـا معدن را 
تخلیـه کننـد تـا زمانی کـه گازها تخلیه شـود و مجـددا بتواننـد به معدن 

بازگردنـد.
پـس از آن، چراغ هایـی تولیـد شـد که مشـابه فانـوس بود. 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 زیاد شـدن اسـت، 

متوجـه می شـد گاز متـان در معـدن در حـال افزایش اسـت. 
پـس از آن، بـرای جلوگیـری از توقـف کار معـدن و همچنیـن بـروز 
اتفاقـات ناگـوار، فن هایـی قـوی داخـل معـدن قـرار دادند تـا هوایی که 

در آنجـا وجـود دارد، توسـط آن تخلیـه شـود.
در ایـران، از آنجـا کـه معـادن زغـال سـنگ، مـواد اولیـه کارخانه های 
فـوالد را تامیـن می کنـد و همچنیـن از آنجـا که می خواهنـد قیمت فوالد 
ارزان تمـام شـود، قیمـت سـنگ آهـن را پاییـن نگـه داشـته اند و ایـن 
معـادن زغـال سـنگ امـکان اینکه بتواننـد وسـایل و تجهیزات پیشـرفته 
تهیـه کننـد را ندارنـد. از ایـن رو، ممکـن اسـت در معـادن زغـال سـنگ 

ایـران، بیشـتر شـاهد اتفاقـات ناگوار باشـیم.
بازرسـی هایی که از سـمت وزارت کار و وزارت صمت می شـود، بسیار 

الزم و مفیـد اسـت، امـا گاهی نیـز در این زمینه کوتاهی می شـود. 
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حافظ شیرازی، از شاعران بزرگ سده ی هشتم و ملقب به لسان الغیب است. عشق حافظ، عشقی روحانی بود. شهرت حافظ به 
حدی بود که هنوز هم برای نام و اشعارش احترام زیادی قائلند. فال حافظ از معروفترین فال هاست که معمواًل درست از آب در می آید. 

آرامگاه شریف این شاعر بزرگوار در حافظیه شیراز است و افراد زیادی برای زیارت قبرش به آرامگاهش می روند.

آزادم جهان  دو  ره  از  و  عشقم  بنده 

افتادم چون  حادهث  دامگه  این  رد  هک 

آبادم رخاب  دری  این  رد  آورد  آدم 

یادم از  ربفت  تو  کوی  رس  هوای  هب 

استادم نداد  یاد  درگ  رحف  کنم  هچ 

زادم طالع  هچ  هب  گیتی  مارد  از  رب  یا 

بادم مبارک  هب  نو  از  غمی  آید  دم  ره 

دادم رمدم  جگرگوهش  هب  دل  رچا  هک 

بنیادم ببرد  دمادم  سیل  این  هن  ور 

دلشادم خود  گفته  از  و  می گویم  افش 

رفاق رشح  دهم  هچ  قدسم  گلشن  طاری 

من ملک بودم و رفدوس ربین جایم بود

حوض لب  و  حور  دلجویی  و  طوبی  ساهی 

نیست رب لوح دلم زج الف اقمت دوست

نشناخت منجم  چیه  رما  بخت  کوکب 

عشق میخاهن  رد  گوش  هب  حلقه  شدم  ات 

می خورد خون دلم رمدمک دیده زساست

اپک کن چهره حافظ هب رس زلف ز اکش

در وادی ادب

14
01

اه 
ر م

آذ
   2

77
ره 

شما

42



جمالت زیبا و حکیمانه از بزرگان

تمام محبتت را به پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را. »حضرت علی )ع(«

خداوند، روی خطوط کج و معوج، راست و مستقیم می نویسد. »برزیلی«

تکامل و حرکت، مبنا و پیش فرض کل وجود است. »انگلیسی«

کسی که دارای عزمی راسخ است، جهان را مطابق میل خویش عوض می کند. »گوته«

بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا این که ثروتمند بمیریم. »جانسون«

اگر می بینی کسی به روی تو لبخند نمی زند علت را در لبان فرو بسته ی خود جست وجو کن. »دیل کارنگی«

شیرینی یک بار پیروزی به تلخی صد بار شکست می ارزد. »سقراط«

یقیناً خاک و کود الزم است تا گل سرخ بروید. اما گل سرخ نه خاک است و نه کود »پونگ«

لحظه ای که به کمال رسیدم و منور شدم، تمام هستی کامل و منور شد. »بودا«

انسان باید از هر حیث چه ظاهر و چه باطن، زیبا و آراسته باشد. »آنتوان چخوف«

برای اداره کردن خویش، از سرت استفاده کن و برای اداره کردن دیگران، از قلبت. »داالیی الما«

تمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام می دهید متمرکز کنید. پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند نمی سوزانند. »گراهام بل«

اگر در نخستین قدم، موفقیت نصیب ما می شد، سعی و عمل دیگر معنی نداشت. »موریس مترلینگ«

ما گاهی دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم، درحالی که پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم. »شوپنهاور«

آنکه می تواند، انجام می دهد، آنکه نمی تواند انتقاد می کند. »جرج برنارد شاو«

از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. »آلبرت انیشتن«

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنست که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی. »مهاتما گاندی«
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بیماری، زیر پوست شبکه های اجتماعی
دکتربنفشـه حیرت نگاری روانشـناس بالینی و فیلم درمانگر، مسـئول 
"کاهـش  موسسـه  بنیانگـذار  و  مدیـر  تهـران،  منطقـه ۶  مرکـز سـامت 
آسـیب های اجتماعـی امیدآوران جامعه پاک" با بیش از ۳۰ سـال سـابقه 
در امـر مشـاوره و روان درمانـی زمینـه هـای گوناگون فـردی و خانوادگی، 
پیـش از ازدواج، پیـش از جدایـی، ناسـازگاری های خانوادگی، مشـکات 

ارتباطـی بیـن فردی و اضطـراب، افسـردگی و... 
بسـیاری مـی پرسـند "آیا افـرادی کـه در فضای مجـازی، لـوازم منزل- 
خریدهایشـان- وعـده های غذایی و مـوارد دیگری از حریم شخصیشـان 
را بـه معـرض نمایش مـی گذارند دچاراختال روانی هسـتند؟" پدیده ای 

کـه بنـده آن را » زندگـی ویترینـی « می نامم. 
علـت ایـن نامگـداری از ایـن جهـت اسـت کـه، همانطـور کـه در یـک 
فروشـگاه فروشـنده اصـوال اجنـاس بـه اصطـاح تـاپ و گل سرسـبد را 
جهـت بهتـر دیـده شـدن و جذب مخاطـب در ویتریـن قرارمی دهـد افراد 
دچـار »زندگـی ویترینـی« نیـز تمـام تـاش خـود را جهـت ارائـه تصویری 
تـاپ و بـی نقص،سرشـار از شـادکامی و رفـاه، زیبایـی، پیـروزی وخـوش 
خوراکـی و خوشـگذرانی و... را بـا انگیـزه های مشـابه و فراتـر، در ویترین 

صفحـات اجتماعـی خـود بـه نمایـش مـی گذرانند. 
امـا ایـن ویتریـن چـه میـزان مـی توانـد بـا حقیقـت مطابقـت داشـته 
باشـد و چـه عـوارض و پیامدهایـی را بـه دنبـال دارد ؟ قبـل از پاسـخ بـه 
ایـن پرسـش ها بـه برخـی از اختاالتـی کـه مـی توانـد زمینه سـاز چنین 

عملکـردی گـردد اشـاره مـی شـود:
۱- اختـال شـخصیت نمایشـی : افـراد مبتـا بـه ایـن اختـال می 
خواهنـد بـه هـر شـکلی و بـه هـر قیمتـی در مرکـز توجـه و نـگاه دیگـران 
باشـند آنـان بدون توجه دیگـران نمی توانند زندگی کننـد و از طریق واقع 
شـدن در مرکـز توجـه دیگران، احسـاس ارزشـمندی کسـب مـی نمایند. 
معمـوال افـراد دارای ایـن اختـال، دچـار اختـال اضطـراب هسـتند و بـا 

نمایـش خـود و کسـب توجـه دیگـران سـعی در کاهـش اضطـراب دارند.
۲- اختـال بدشـکلی: یکـی دیگـر از اختـال بسـیار شـایعی کـه در 

صفحـات اجتماعـی پـر مخاطب وجـود دارد » اختال بدریخـت انگاری« 
اسـت. افـراد مبتـا بـه این اختـال، ذهن خـود را معطوف به یـک یا چند 
نقـص خیالـی در ظاهـر خـود کـرده و با عائـم رفتـاری مانند نـگاه کردن 
مکـرر بـه آیینه، آرایش هـای افراطی، عمـل های جراحی زیبایـی، ورزش 
و رژیمهـای غذایـی افراطـی و مقایسـه مکـرر خـود بـا دیگـران و اقداماتی 
پایینـی  بنفـس  اعتمـاد  از  افـراد  ایـن  می باشـد.  همـراه  دسـت  ازایـن 
برخوردارنـد و سـعی مـی کننـد بـا توصـل بـه روشـهای گوناگـون، نقـص 
خیالـی خـود را بـه هر شـکلی حتـی از طریق فتوشـاپ رفع کـرده و چهره 
و فـرم ایـده آل خـود را بـه دیگـران بـه نمایـش گذاشـته و از ایـن طریـق بر 

احسـاس نقصـان خـود فایـق آیند.
۳- اختـال دو قطبـی: این اختـال نوعی اختال روانی اسـت که با 
دوره هـای افسـردگی _ شـیدایی و ُخلـق غیرطبیعی مشـخص می شـود. 
حالت شـیدایی ) مانیا ( مربوط به شـرایطی اسـت که انرژی بیمار بسـیار 
بـاال و یـا همـراه بـا روانپریشـی باشـد. امـا اگـر شـدت آن کـم باشـد بـه آن 
حالـت نیمـه شـیدایی ) هیپومانیـا ( می گوینـد. یکی از نشـانه های مانیا 
و هیپومانیـا، احسـاس نشـاط زدگـی اسـت کـه دسـته ای از افـراد دارای 

زندگـی ویترینی را شـامل می شـود.
4- اختـال خـود شـیفتگی : در ایـن اختـال فـرد خـود را بزرگتـر، 
برتـر، مهمتـر، زیباتر از دیگران می پندارد و به گونه ای غلو آمیز احسـاس 
توانایـی و لیاقـت مـی کنـد. ایـن بیمـاران مرکـز دنیـای خود هسـتند و در 
فضـای مجـازی نیـز می خواهند مرکز توجه باشـند اغلب در طمع کسـب 

شـهرت و ثـروت یک شـبه و بـادآورده می باشـند.

تفاوت شخصیت در ظاهر و باطن
اختاالتـی کـه از آنهـا نـام بـرده شـد مـی توانـد بخشـی از اختاالتـی 
باشـد کـه افـراد دارای زندگـی ویترینـی بـه آن مبتـا هسـتند. امـا یـک 
اختالـی نیـز وجـود دارد کـه جـزو طبقه بنـدی اختـاالت روانی رسـمی 
قـرار نـدارد ولـی بـه طـور گسـترده در بیـن جوانـان و دانشـجویان و حتی 
فارغ التحصیان دیده می شـود که توسـط محققان دانشـگاه آکسـفورد 

نمایـش زندگـی شخصـی در فضـای مجـازینمایـش زندگـی شخصـی در فضـای مجـازی
ریشـه در چـه اختالالتـی دارد؟ریشـه در چـه اختالالتـی دارد؟
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بـا تحقیـق بـر زندگـی دانشـجویانی کـه دسـت بـه خودکشـی زده بودنـد 
)در صورتـی کـه ایـن دانشـجویان همـواره تصویر شـاد و خرمـی از زندگی 
 DUCK( » طرح گردیـد که نـام » سـندرم اردک ،)خـود جلـوه می دادنـد
SYNDROME( بـر آن نهـاده شـد. دلیـل ایـن نامگـذاری این اسـت که 
وقتـی اردکـی را در حـال شـنا مـی بینیـم تنـه او کـه از آب بیـرون اسـت 
تحـرک بسـیار کمـی دارد در حالـی که پاهـای آن در زیر آب تحرک بسـیار 
زیادی دارد و اسـتعاره ای اسـت از شـرایط افراد مبتا به این سـندروم که 
آنچـه در ظاهـر مـی نماینـد تفاوت بسـیاری با الیـه زیرین شخصیتیشـان 

دارد.
 نشـانه های مدون تشـخیصی و رسـمی برای این سـندرم بیان نشـده 
ولـی مشـخصا ایـن افراد سـعی می کننـد خود را کاما شـاد نشـان دهند 
امـا در عیـن حـال از شـادی و آرامـش درونـی بـی بهـره هسـتند و نمونـه 
ایـن افـراد جوانانی هسـتند کـه دائما از لحظات شـاد خود تصاویر شـاد و 
خرمـی بـه نمایـش مـی گذارنـد در حالی کـه شـاید در واقعیت بـه آن حد 

شـاد نیستند. 

احساس حقارت از دالیل دیگر زندگی ویترینی
از جملـه دالیـل دیگـر گرایش بـه "زندگی ویترینـی" می تـوان به وجود 
ضعـف در اعتمـاد بـه نفـس و خود بـاوری، احسـاس حقارت، عـدم زمینه 
الزم در ابـراز وجـود بـه طـور طبیعـی و صحیـح، اختـال در روند تشـکیل 

شـخصیت و هویت فـردی اشـاره کرد.
در پایـان بـه عنـوان یـک روانشـناس توصیـه مـی کنـم همـواره در نظر 
داشـته باشـید کـه یک فـرد دارای سـامت روان نیـازی در به رخ کشـیدن 
شـرایط خـود، نمایـش زندگـی شـاد خصوصـی، جلـب توجـه افراطـی در 
خـود احسـاس نمـی کند. لـذا ایـن جملـه معـروف، دارای بسـیار معنای 
درسـتی اسـت کـه "هیچگاه درون زندگـی خود را با بیـرون زندگی دیگران 

مقایسـه نکنید.
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از همان  و ذی نفع گرایی  به ذی نفعان  توجه 
مدنظر  اصفهان،  ذوب آهن  تاسیس  ابتدای 
بوده،  صنعتی  عظیم  شرکت  این  موسسین 
ماهیت تولیدات شرکت و نقش آن در صنعتی 
شدن کشور نیز این رویکرد را دو چندان نموده 
مذکوراهداف  شرکت  راستا،  این  در  است. 
جامعه  با  مرتبط  کان  رویکردهای  و  راهبردی 
شرح  به  را  خود  کارکنان  همچنین  و  اطراف 

پیوست تعریف نموده و توسعه داده است.
ذوب آهن  در  انسانی  نیروی  و  کارکنان 
و  سازمانی  سرمایه  یک  عنوان  به  اصفهان، 
سازمان  اصلی  و  ارزشمند  شریک  اجتماعی، 
تلقی شده و ایفای نقش می نمایند. این نقش، به 
گونه ای موفقیت سازمان در دستیابی به اهداف 
مسئولیت های  زمینه  در  خود  برنامه های  و 
اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی، ارتباط 
خود  کار  نیروی  موفقیت  و  رشد  با  تنگاتنگی 
موضوع های  و  مسائل  منظور،  بدین  دارد. 
طریق  از  شرکت  در  انسانی  منابع  با  مرتبط 

الزم به توضیح است که یکی از چالش های 
شرکت، احساس تبعیض کارکنان قرارداد موقت 
در  معین  مدت  و  رسمی  کارکنان  به  نسبت 
زمینه حقوق، دستمزد و امور رفاهی بوده است 
قرارداد  کارکنان  کلیه  گذشته  سالیان  طی  که 
موقت نیز بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل، 
نتیجه شاهد رشد  تبدیل وضعیت شده اند. در 
چشم گیر حقوق، دستمزد و امور رفاهی ایشان 
بوده و در نظرسنجی های سالیانه نیز در قالب 
افزایش رضایتمندی ایشان قابل مشاهده است. 
برای  زیادی  مالی  هزینه های  طرح،  این  انجام 
شرکت ایجاد نموده، اما با نگاه مسئوالنه نسبت 
به کارکنان و منابع نیروی انسانی، این چالش، 
تبدیل به افزایش رضایتمندی کارکنان و ایجاد 
و  تمایز  نقطه  یک  و  ایشان  وفاداری  و  انگیزه 

شایستگی آنان شده است.
انجام  و  زیست  محیط  حامی  فرهنگ 
کارکنان  میان  در  دوستانه،  انسان  فعالیت های 
شرکت نهادینه شده است. در این راستا می توان 

نظرسنجی سالیانه و همچنین انجام پروژه های 
قالب  در  و  شده  شناسایی  آسیب شناسی، 
طرح ها و پروژه های بهبود مورد بهینه سازی قرار 

می گیرند.
توانمندسازی و بهبود مهارت های کارکنان در 
قالب فرآیند آموزش- ایجاد محیط کاری سالم، 
با  مرتبط  برنامه های  تدوین  نشاط-  با  و  ایمن 
جانشین پروری - کار راهه شغلی - رتبه بندی و 
طبقه بندی مشاغل همکاران - ارزیابی عملکرد 
و همچنین تدوین برنامه های مدیریت عملکرد 
و  انسانی  منابع  جامع  نرم افزار  جاری سازی   -
سیستمی و مکانیزه شدن فعالیت های سرمایه 
سازمانی  عدالت  رعایت  راستای  در  انسانی 
برای کارکنان - انجام نیازسنجی آموزشی جهت 
توانمندسازی کارکنان بر اساس شایستگی های 
جمله  از  سمت،  هر  در  نیاز  مورد  شغلی 
فعالیت های معاونت منابع انسانی در گروه های 
پیمانکاری  و  معین  مدت  رسمی،  استخدامی 

است.

گام های اساسی ذوب آهن اصفهانگام های اساسی ذوب آهن اصفهان
در انجام مسئولیت های اجتماعی )در انجام مسئولیت های اجتماعی )14001400((
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کارکنان  والفجر  خیریه  موسسه  تاسیس  به 
ذوب آهن و گروه جهادی فوالد مردان ذوب آهن 
صورت  به  کارکنان  که  نمود  اشاره  اصفهان 
داوطلبانه در برنامه ها و اقدامات مرتبط مشارکت 
را  خود  همواره  اصفهان  ذوب آهن  می نمایند. 
عضوی از جامعه اطراف دانسته و نسبت به نیازها 
حساس  ذی نفع  اصلی  گروه های  انتظارات  و 
به  کارکنان  والفجر  خیریه  تاسیس  است.  بوده 
منظور حمایت از اقشار ضعیف منطقه و حتی 
بختیاری  و  )چهارمحال   همجوار  استان های 
کارکنان  همچنین  و  بویراحمد(  و  کهکیلویه  و 
گذشته  سالیان  طی  ایشان  خانواده  و  نیازمند 
کارکنان  از  نفر  از ۹۰۰۰  بیش  و  گرفته  صورت 
خیریه  این  عضو  داوطلبانه  صورت  به  شرکت 
می باشند که ماهانه مبالغی را در اختیار آن قرار 
می دهند. گروه جهادی فوالد مردان ذوب آهن 
اصفهان نیز با حضور داوطلبانه کارکنان شرکت 
تاسیس گردیده که ساخت واحدهای مسکونی 
در  مشارکت  مستضعف،  خانواده های  برای 
بازسازی مدارس و اردوگاه ها در سطح منطقه، 
کمک به سیل زدگان و زلزله زدگان از طریق تجهیز 
از اهداف و  و همچنین مشارکت حضوری و... 

برنامه های آن می باشد.
عمرانی،  زمینه های  در  شرکت  کمک های 
اجتماعی  و  فرهنگی  درمان،  و  بهداشت 

5. اجرای پروژه ارتقاء سامت عمومی و تغذیه 
کارکنان

و  دانشجویان  پذیرش  مجوز  ۶.   صدور 
کارآموزان در صنعت در سال ۱4۰۱ با توجه به 

نکات بهداشتی در پیشگیری ازکرونا
ازشیوع  پیشگیری  جهت  الزم  اقدامات   .7
بیماری COVID     -19 در راستای مسئولیت های 

اجتماعی در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
و  هشداردهنده  بنرهای  نصب  و  تهیه   .۸
و  کارخانه  سطح  در  کرونا  آموزشی  پوسترهای 

منطقه
در  کرونا  ویروس  با  مقابله  فرهنگ  ایجاد   .۹

سطح کارخانه
۱۰. انجام برنامه ریزی های درون سازمانی و 
انجام هماهنگی های الزم جهت پوشش دهی 
تزریق  تجمعی  مرکز  برپایی  و  واکسیناسیون 
واکسن همسو با سیاستهای کشوری در انجام 

واکسیناسیون حداکثری
۱۱. رسیدن به آمار پوشش دهی حداقل یک 

دوز با درصد ۹۹،5 درصد )تا پایان سال ۱4۰۰(
۱۲. اخذ آمار پوشش دهی حداقل دو دز با 

درصد۹۲.4۳ درصد 
آمار پوشش دهی تزریق هر  به  ۱۳. رسیدن 

سه نوبت با درصد 54.۲۰ تا پایان سال ۱4۰۰

ارتباط  یافته اند. در واقع، همراهی و  تخصیص 
اهمیت  حائز  شرکت  برای  جامعه  با  مستمر 
می باشد. شرکت از بدو تأسیس با مشارکت در 
ساختن جامعه ای توانمند، متخصص و سالم، 
سعی در ارتقای صنعت کشور و همچنین کسب 
ایجاد  و  سرمایه گذاری  که  نموده  خود  کار  و 
ورزشگاه،  پل،  اتوبان،  احداث  فوالدشهر،  شهر 

بیمارستان و... موید آن است.
نیز،  عام المنفعه  فعالیت های  خصوص  در 
کمک  و  زیرساخت ها  توسعه  بر  شرکت  تمرکز 
برنامه های  پیشبرد  جهت  شهری  مدیریت  به 
استان  و  منطقه  سطح  در  عمرانی  فرهنگی، 

می باشد.

حوزه  در  گرفته  انجام  اقدامات  ◄الف: 
بهداشت حرفه ای:

بهداشت  مراکز  با  تعامل  و  موثر  ارتباط   .۱
استان و شهرستان، شهرداری و فرمانداری های 

زرین شهر و فوالدشهر 
و  سامت  امنیت  کارگروه  در  عضویت   .۲

امنیت مواد غذایی شهرستان لنجان
ای  حرفه  بهداشت  کارشناسان  جذب   .۳
وزارت  الزامات  با  مطابق  پیمانکاری  بخش  در 

بهداشت
4. اجرای پروژه ارزیابی سامت روان کارکنان
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 ◄ ب: اقدامات انجام گرفته و در دست 
اقدام حوزه محیط زیست: 

 اهم اقدامات انجام گرفته در حوزه محیط 
زیست به شرح زیر است: 

   شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به عنوان 
راستای  در  ایران  در  فوالد  کننده  تولید  اولین 
خط مشی زیست محیطی خود و تعهد مدیریت 
عالی شرکت مبنی بر حفظ و صیانت از محیط 
زیست با صرف هزینه های بسیار هنگفت اقدام 
زیست  پروژه   ۳۶ از  بیش  اجرای  و  تعریف  به 
محیطی تا انتهای سال ۹۶ در قالب طرح های 
های  بخش  در   نوسازی  و  بهسازی  بازسازی، 
جهت  در  انرژی  و  پسماند  پساب،  آب،  هوا، 
حذف و به حداقل رساندن پیامدهای نامطلوب 
زیست محیطی ناشی از فعالیتهای خود نموده 
است که این موضوع اثر چشمگیری در ارتقاء 
و  بهداشتی  محیطی،  زیست  های  شاخص 
سامتی پرسنل شرکت و همچنین مردم منطقه 
مهمترین  جمله  از  که  است  داشته  لنجان 
با  ارتباط  در  به طور مستقیم  که  ها  پروژه  این 
به  مسئولیت های اجتماعی شرکت می باشد 

موارد ذیل می توان اشاره نمود : 
۱  -  در راستای ارائه خدمات زیست محیطی 
مشکات  رفع  و  اطراف  جامعه  به  اجتماعی 
شهرستان های  محیطی  زیست  معضات  و 
تصفیه  پساب  انتقال  پروژه  شرکت،  مجاور 
در  استفاده  جهت  شهر  زرین  شهرستان  خانه 
تعریف  شرکت  مثمر  غیر  سبز  فضای  آبیاری 
میزان  تخلیه  از  پروژه  این  طی  گردید.  اجرا  و 
تصفیه  پساب  ساعت  بر  مکعب  متر   ۲۱۶
زاینده  رودخانه  به  شهر  زرین  شهرستان  خانه 
جلوگیری گردید. توضیحًا این که به دلیل وجود 

گازهای  جذب  در  شگرف  تأثیر  که  نماید  می 
به تبع آن کاهش عوامل آالینده  گلخانه ای و 
ای  گستره  در  هوا  بخش  در  محیطی  زیست 

فراتر از جغرافیای شرکت دارد.
ایستگاه سنجش کیفیت  احداث  پروژه   -      ۳
محیطی  آالینده  عوامل  پروژه  این  طی  هوا: 
ناشی از برآیند فعالیت های برخی از واحدهای 
صنعتی، خدماتی و کشاورزی مستقر در سطح 
شهرستان و سایر منابع آالینده فرامنطقه ای، 
از طریق سنسورهای نصب شده پایش و نتایج 
حاصل عاوه بر انتقال به صورت آناین و تحت 
وب به اداره کل حفاظت محیط زیست استان، 
به صورت آناین به تابلو نمایشگرنصب شده در 
مجاورت جاده ترانزیتی اصفهان شهرکرد جهت 
رؤیت وضعیت هوای منطقه توسط شهروندان و 
پیش بینی تمهیدات الزم در زمان های مقتضی 

انتقال می یابد.
مصرف  درصدی   5۰ جویی  صرفه   -      4
انجام  با  گذشته  سال   ۱5 طی  کارخانه  آب 
برنامه های بهبود در حوزه مدیریت مصارف آب 
و همچنین مدیریت اصولی پساب هاب تولیدی 

توسط فرآیندهای شرکت.
باطری  درب های  اصاح  و  بهبود   -   5
ککسازی به نوع قابل انعطاف به منظور جذب 
جلوگیری  و  تولیدی  فرآیندی  گازهای  کامل 
پروژه  این  اول  مرحله  به محیط:  آن  انتشار  از 
شامل تعداد 74 عدد درب سمت کك باطری 
۳ طی سال ۹۸ و با استفاده از توانمندی های 
داخلی و به دست متخصصین شرکت و با هزینه 
و  ساخت  طراحی،  ریال  میلیارد   ۱5۰ معادل 
گرفته  انجام  های  بررسی  طی  و  گردید  نصب 
از اثر بخشی الزم نیز برخوردار بوده است. فاز 

شهرستان  خانه  تصفیه  سیستم  در  اشکاالت 
زرین شهر پساب خروجی از تصفیه خانه مذکور 
محیطی  زیست  های  شاخص  لحاظ  به  که 
محدوده  در  میکروبی  های  شاخص  خصوصًا 
استانداردهای زیست محیطی قرار نداشت به 
رودخانه زاینده رود تخلیه می گردید. طی این 
پروژه پساب مذکور از طریق خطوط انتقال به 
وارد  ذوب آهن  شرکت  خانه  تصفیه  تأسیسات 
شده و نهایتًا جهت آبیاری فضای سبز غیر مثمر 
شرکت مورد استفاده قرار میگیرد. این پروژه در 
سال ۹۳ تعریف و با هزینه بالغ بر 75 میلیارد 
ریال در مهرماه سال ۹4 به بهرهبرداری رسید.

۲      - ایجاد و نگهداری بالغ بر ۱۲5۰۰هکتار 
زیست  استانداردهای  مطابق  سبز:  فضای 
محیطی میزان سطح فضای سبز یك مجتمع 
آن  سایت  کل   %۲5 معادل  بایستی  صنعتی 
مرکز باشد این در حالی است که کل مساحت 
صنعتی این شرکت )داخل فنس( 7۸۲ هکتار 
بوده و مساحت فضای سبز احداث شده توسط 
استانداردهای  برابر   ۶۳ حدود  شرکت  این 
این شرکت  باشد.  زیست محیطی موجود می 
با ایجاد ۱۲5۰۰ هکتار فضای سبز و با صرف 
هزینه ساالنه بالغ بر ۱5۰ میلیارد ریال جهت 
یك  ایجاد  بر  عاوه  سبز  فضای  از  نگهداری 
قابل  مقادیر  ساالنه  انگیز،  فرح  و  شاد  فضای 
آالینده های زیست محیطی توسط  از  توجهی 
همجوار  صنعتی  شرکتهای  سایر  و  شرکت 
ایجاد شده جذب  توسط فضای سبز  کارخانه 
جذب  بر  عاوه  سبز  فضای  این  گردد.  می 
توجهی  قابل  مقادیر  ساالنه  غبار  و  گرد  ذرات 
در  را   CO۲ جمله  از  محیط  آالینده  ازگازهای 
طی فرآیندهای فتوسنتز و ترسیب کربن جذب 
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از  عدد   74 تعداد  نیزشامل  مذکور  پروژه  دوم 
ماشین  سمت  به  مربوط  فلکسیبل  درب های 
نیز  رزرو  درب  عدد   ۱۰ و   ۳ باطری  تخلیه 
طراحی، ساخت و نصب گردید و در اواخر مرداد 
ماه سال ۹۹ با هزینه ای معادل ۱۶۰ میلیارد 

ریال به اتمام رسید. 
۶   - تنظیــم رژیــم حرارتــی و هیدرولیکــی 

باطــری۳
7   - بهینه سازی سیستم تصفیه غبار کنورتور 

شماره ۱،۲ و ۳
 LF۲ بهینه سازی سیستم تصفیه غبار  -   ۸

فوالدسازی
 ۲۱۰ الکتروفیلتـر  سـازی  بهینـه   -   ۹

ن سـیو ا مر گلو آ
 4۱۰ الکتروفیلتـر  سـازی  بهینـه   -  ۱۰

ن سـیو مرا گلو آ
۱۱  - ساخت سیستم تمیز کننده درب و رام 

باطری ۳ ککسازی 
 ۱۱۰ الکتروفیلتـر  سـازی  بهینـه   -  ۱۲

ن سـیو مرا گلو آ
ناحیه  فیلتر  بگ  اندازی  راه  و  نصب   -  ۱۳

واگن توزین کوره بلند یک
میکسـر  ناحیـه  فیلتـر  بـگ  نصـب   -  ۱4

ی  ز سـا فوالد
۱5  - نصـب بـگ فیلترهـای 4۲ متـری آهک 

فوالدسازی
محیطـی  زیسـت  گانـه   5 پـروژه   -  ۱۶

ن سـیو ا مر گلو آ
محیطـی  زیسـت  گانـه   ۳ پـروژه   -  ۱7

ن سـیو ا مر گلو آ
پلـی  ناحیـه  الکتروفیلترهـای  اصـاح   -  ۱۸

زیـوس آهـک

آالینده ها در کارگاه خرد کن 
۹   - پروژه بهینه سازی سیستم تصفیه غبار 

ناحیه cast house و stack house کوره بلند ۳
۱۰   - پروژه نصب سیستم آناین اندازه گیری 
دودکش  خروجی  روی  بر  آالینده  عوامل 

فوالدسازی
تنگه  به  مربوط  پروژه های  مجموعه   -  ۱۱
تولید،  مبدأ  از  مواد  بازیافت  شامل  جوزدان 
بهره برداری از مخازن فلزی و بتونی، بارگیری و 
انتقال محصوالت میانی موجود در حوضچه ها 

و پاکسازی و رفع آالیندگی از سایت مذکور
۱۲      - مجموعه پروژه های مقابله با بحران آب 
به منظور تأمین آب برای تولید پایدار کارخانه از 
محل پساب های شهرهای اطراف )فوالدشهر، 
خانه  تصفیه  احداث  و  آباد(  نجف  و  ایمانشهر 
ظرفیت  به  کارخانه  صنعتی  پساب  تکمیلی 
استفاده  منظور  به  ساعت  در  مترمکعب   ۸5۰
توجه  قابل  کاهش  و  تولید  فرآیند  در  مجدد 
خطوط  احداث  و  رودخانه  از  خام  آب  برداشت 
ذکر  به  الزم  مذکور،  شهرهای  از  پساب  انتقال 
است طی پروژه های مربوط به انتقال پساب از 
شهرهای مجاور عاوه بر تأمین پایدار منابع آبی 
مورد نیاز شرکت و کاهش چشمگیر در برداشت 
آب خام از زاینده رود ) ۳۰ الی 4۰ درصد در فاز 
اول(، با تکمیل شبکه های جمع آوری فاضاب 
شهرهای مذکور و احداث مدول دوم تصفیه خانه 
با هزینه شرکت ذوب آهن اصفهان،  فوالد شهر 
باعث ارتقاء چشمگیر شاخص های بهداشتی، 
شده  یاد  شهرهای  محیطی  زیست  و  سامت 
خواهد شد. مجموع هزینه های پیش بینی شده 
برای اجرای طرح های یاد شده در حوزه آب و 

پساب بیش از ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال می باشد.

کوره  آسپیراسیون  الکتروفیلتر  نصب   -  ۱۹
بلند یک

و ده ها پروژه زیست محیطی دیگر
موارد در دست اقدام : 

  اگرچه با انجام پروژه های بهبود در حوزه 
به  قریب  اکثر  حاضر  حال  در  زیست  محیط 
اتفاق خروجی های زیست محیطی شرکت در 
بخش هوا در محدوده استانداردهای سازمان 
حفاظت محیط زیست قراردارد لیکن به منظور 
ارتقاء هر چه بیشتر راندمان تصفیه سیستم های 
تصفیه آالینده های زیست محیطی این واحدها 
از ابتدای سال ۹7 همت مضاعفی برای بهبود 
این واحدها در راستای ارتقاء پارامترهای زیست 
آنها  اهم  که  گردیده  انجام  مربوطه  محیطی 

عبارتنداز: 
روی  بـر  غبـار  تصفیـه  سیسـتم  نصـب   -      ۱
باطـری ۳ جهـت جـذب ذرات زغـال در هنـگام 

سـلول ها  شـارژ 
الکترو  عملکرد  اصاح  و  بهبود  پروژه   -  ۲

فیلترهای ماشین های ۱ و۲ و۳ آگلومراسیون
۳      - بهینه سازی الکترو فیلترهای ماشین 4 

 ESP۱ و EGF آگلومراسیون
عملکـرد  اصـاح  و  بهبـود  پـروژه   -   4
الکتروفیلترهـای کـوره هـای پلـی زیـوس آهك 
5  -بهینه سازی الکتروفیلترهای آسپیراسیون 

کوره بلند ۲
سازی  بهینه  و  ظرفیت  افزایش  پروژه   -    ۶

LF۱ فوالدسازی
7  - پروژه بهینه سازی سیستم تصفیه غبار 

میکسر فوالدسازی
غبار  تصیه  سیستم  سازی  بهینه  پروژه   -   ۸
تصفیه  جدید  سیستم  نصب  و  انفجار  کارگاه 
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آهن  ذوب  توسعه  و  تحقیق  مدیر  پرور  شیرین  مرتضی   :۲4 معدن 
اصفهان خبر داد: ذوب آهن اصفهان در چهارمین جشنواره و نمایشگاه 
فوالد ایران، شش تفاهم نامه را با شرکت های مختلف مبادله می نماید 
که در مجموع قریب به 5۰ میلیون دالر برای کارخانه و در مقیاس بزرگتر 
حدود ۶۰۰ میلیون دالر برای کشور صرفه جویی ارزی دارد که این میزان 
صرفه جویی با در نظر گرفتن تولید محصول دانش بنیان سوزن ریل و 
عدم وابستگی کشور به این محصول راهبردی در صنعت ریلی می باشد.

ذوب آهن اصفهان با بیش از نیم قرن فعالیت در صنعت فوالد کشور و 
نقش آفرینی در ساخت و بهره برداری از صنایع فوالدی در اقصی نقاط 
کارگاه های ساخت مجهز،  و  توانمند  انسانی  نیروی  بودن  دارا  با  ایران، 
بومی سازی قطعات و تجهیزات را از طریق تعامل با دانشگاه ها،مراکز 
و تجهیزات در سراسر کشور  و سازندگان قطعات  پژوهشی  و  تحقیقاتی 

یکی از رسالت های اصلی خود قرار داده است.
نمایشگاه  و  در چهارمین جشنواره  اصفهان  آهن  راستا ذوب  این  در 
فوالد ایران، شش تفاهم نامه را با شرکت های مختلف مبادله می نماید 
که در مجموع قریب به 5۰ میلیون دالر برای کارخانه و در مقیاس بزرگتر 
حدود ۶۰۰ میلیون دالر برای کشور صرفه جویی ارزی دارد که این میزان 
صرفه جویی با در نظر گرفتن تولید محصول دانش بنیان سوزن ریل و 
عدم وابستگی کشور به این محصول راهبردی در صنعت ریلی می باشد.

مرتضی شیرین پرور مدیر تحقیق و توسعه ذوب آهن اصفهان به تشریح 
مفاد این تفاهم نامه ها پرداخته است.

عدد  اصفهان،سالیانه ۱۰۰۰  آهن  ذوب  گفت:  پرور  شیرین  مرتضی 
سوزن ریل را ساخته و به راه آهن جمهوری اسامی ایران تحویل می دهد.

محصولی استراتژیک که به همت تاشگران ذوب آهن اصفهان  واردات 
آن به بوته فراموشی سپرده می شود.

وی افزود: در راستای اهداف راهبردی شرکت و تکمیل سبد ریلی به 

دنبال تولید ریل زبانه سوزن، ذوب آهن به منظور تدوین و انتقال دانش 
فنی ساخت سوزن ریل مطابق آخرین فن آوری های روز دنیا و با جوش 
فلش بات قطعه مرکزی به ریل، تفاهم نامه ای را با شرکت دانش بنیان 
نیک سرام رازی در چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران مبادله 
می نماید که از این محل، سالیانه بالغ بر معادل ۲۰۰۰ میلیارد تومان 

صرفه جویی ارزی به همراه دارد.
مدیر تحقیق و توسعه ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: در این کارخانه 
بازیابی  برای  خوبی  بسیار  اقدامات  پژوهشی،  فعالیت های  اساس  بر 
پسماندها در بخش های مختلف انجام گرفته است؛ بدین منظور و در 
این جشنواره، تفاهم نامه ای با شرکت دانش بنیان صدرفردا زیر مجموعه 
هلدینگ صدرتامین با موضوع استحصال مواد با ارزش از سرباره کنوتور 
فوالدسازی مبادله می شود که بر این اساس سالیانه حدود 5۰ هزار تن 
مواد با ارزش اقتصادی بالغ بر یک میلیون دالر حاصل می شود. از جمله 
این مواد که با خلوص باال تولید می شوند می توان به پنتا   اکسید وانادیوم، 
کربنات کلسیم، اکسید منگنز و  اکسید آهن، میکرو سیلس و… اشاره 

کرد که در صنایع شیمیایی کاربرد فراوانی دارند.
صادرات  برای  میلگرد  محصول  کرد:  نشان  خاطر  مسئول  مقام  این 
به صورت شاخه  شمار و با شاخه های مشخص عرضه می شود لذا برای 
اولین مرتبه و بر اساس دانش بومی تفاهم نامه ای با هدف تدوین دانش 
ارزش حدود  به  پژوه  آریان  با شرکت  میلگرد  و ساخت شاخه شمار  فنی 

۱5۰ هزار یورو مبادله می شود.
آمیز چرخ  بومی سازی موفقیت  به دنبال  پرور اظهار داشت:  شیرین 
و محور و گریبکس لوکوموتیوهای آلمانی که در سال گذشته این تجهیز 
در سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد نیز ارایه گردید، طی تبادل 
تفاهم نامه ای با شرکت پویش بازرگان از جمله شرکت های تابعه ذوب 
آهن اصفهان، ساخت ۲۰ عدد چرخ ومحور و گریبکس لوکوموتیوهای 

مدیر تحقیق و توسعه ذوب آهن اصفهان خبر داد:

 جزئیات تفاهم نامه های ذوب آهن
در »جشنـواره ملـی فـوالد«

برای ۶00 میلیون دالر
صرفه جویی ارزی در کشور
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TGM-۶ روسی به ارزش تقریبی ۳۰ میلیارد تومان  به امضا می رسد که 
سالیانه از این محل از خروج حدود دو میلیون دالر ارز از کشور جلوگیری 

می گردد.
مدیر تحقیق و توسعه ذوب آهن اصفهان به تبادل تفاهم نامه با شرکت 
از  دیگر  یکی  عنوان  به  اصفهان  آهن  ذوب  ساخت  پویش  و  مهندسی 
نورد  کارگاه  شش  قفسه  ساخت  برای  کارخانه  این  توانمند  شرکت های 
۶5۰ اشاره کرد و گفت : به منظور تولید پایدار در کارگاه نورد ۶5۰ این 
جشنواره  چهارمین  در  ساخت  پویش  و  مهندسی  شرکت  با  نامه  تفاهم 
و نمایشگاه ملی فوالد ایران به امضا می رسد که از این محل سالیانه از 

خروج سه میلیون دالر ارز از کشور جلوگیری می شود.
پایدار  تولید  و  فوالد  صنعت  بری  ارز  کاهش  هدف  با  داد:  ادامه  وی 
مفتول های فوالدی در کشور، تفاهم نامه ای با شرکت بهتام روانکار برای 
بومی سازی روغن گردشی موبیل واکاالین به ارزش یکصد میلیارد ریال 
نیز مبادله می شود که شایان ذکر است این روغن منبع روانکاری متنوع 
برای تجهیزات صنعتی به شمار می رود و به صورت گسترده در صنعت 
و  دارد  کاربرد  دیده  نورد  گرم  کاف  تولید  های  مونوبلوک  در  ویژه  به  و 
شرکت های فوالدی این روانکار را از طریق واردات تامین می نمایند. با 
تدوین دانش فنی این روغن از خروج حداقل ساالنه ده میلیون دالر از 

کشور جلوگیری می شود.
وی در بخش ارتباط با مراکز تحقیقاتی،پژوهشی و دانش بنیان  نیز 
اظهار داشت : طراحی و ساخت موقعیت یاب ماشین های باتری شماره 
یک کک سازی با هدف ارتقاء اتوماسیون و هوشمندسازی با همکاری 
شرکت دانش بنیان آژمان صنعت و همکاران در بخش اتوماسیون شرکت 

انجام گرفت.
و  ابعاد  لیزری  اندازه گیری  سازی  بومی   : کرد  اضافه  پرور  شیرین 
اندازه های پروفیل محصوالت فوالدی در حالت گرم در کارگاه نورد 5۰۰ 
که از پیشرفت 7۰ درصدی برخوردار است نیز توسط جهاد دانشگاهی 
صنعتی شریف در حال انجام می باشد و گفتنی است این دو همکاری 

از قابلیت  و  انجام هستند  اولین مرتبه در کشور در حال  اثربخش برای 
با  قرارداد  می باشند.  برخوردار  نیز  مشابه  شرکت های  سایر  به  توسعه 
جهاد دانشگاهی صنعتی شریف برای بومی سازی اندازه گیری لیزری در 

افتتاحیه سال گذشته جشنواره فوالد مبادله گردید.
وی گفت: بومی سازی پنل های لمسی HMI زیمنس برای اولین بار 
در کشور با همکاری شرکت های دانش بنیان پردازش منطقی پارس و 
همکاران در بخش تولیدات کک و مواد شیمیایی و اتوماسیون شرکت نیز 
از جمله سایر دستاوردها است و لذا ذوب آهن اصفهان در این خصوص 
هیچ گونه وابستگی به واردات نداشته و ساالنه می تواند از خروج  قابل 

توجهی ارز از کشور جلوگیری نماید.
مدیر تحقیق و توسعه ذوب آهن اصفهان خاطر نشان کرد: همکاری 
استمپ  بومی سازی دیسک هات  و  فنی  تدوین دانش  به  مربوط  دیگر 
نورد ۶5۰  بر روی جان ریل در کارگاه  جهت حک عائم در حالت گرم 
با  می باشد؛  آرمین  گستر  پویا  بنیان  دانش  شرکت  با  که  است  کارخانه 
مکانیزم  این  واردات  به  وابستگی  بر عدم  تجهیز عاوه  این  بومی سازی 

بهینه سازی و توسعه این گونه تجهیزات نیز در کشور امکان پذیر گردید.
بخش  در  کنوتور  غبار  از  مجدد  استفاده  و  بازیابی  کرد:  بیان  وی 
آگلومراسیون به عنوان مواد آهن دار با صرفه جویی بالغ بر ۳۰ میلیارد 
توان  بر  تکیه  با  نیز  نتایج زیست محیطی منحصربفرد  و  تومان در سال 
داخلی با همت کارشناسان و متخصصان  مدیریت های تحقیق و توسعه و 

بخش آگلومراسیون انجام گرفت.
نیز  دانشگاهی  و  علمی  مراکز  با  ارتباط  بخش  در  مسئول  مقام  این 
کاهش  و  زیست  محیط  حفظ  منظور  به  و  گذشته  سال  در  داد:  ادامه 
قیمت تمام شده، برای بازیابی بالغ بر ۳ هزار لیتر روغن ترانس ضایعاتی، 
با  از این محل روغن  با دانشگاه اصفهان مبادله شد که  نامه ای  تفاهم 
کیفیت و قیمتی حدود  ۲5 درصد قیمت روغن اصلی حاصل می شود و 
در خط تولید کارخانه مورد استفاده قرار گرفت که در این زمینه متعاقبًا 

اطاع رسانی می گردد.
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شمش
عرضه کنندگان بیلت روسی از حوزه دریای 
سیاه درهفته اول ژانویه فعال تر شدند و محدوده 
به مشتریان  را  پیشنهادی گسترده تری  قیمت 
تا  قیمتی  سطوح  با  کشور  از  خارج  اصلی 
سیاست  این  کردند.  ارائه  پایین تر  حدودی 
منجر به انجام معاماتی شد. در همین حال، 
فروشندگان محصوالت میانی فوالدی از منطقه 
خاور دور به ویژه با در نظر گرفتن نزدیک شدن 
با  دادند  می  ترجیح  چین  در  جشن  فصل  به 

قیمت های پیشنهادی خود منتظر بمانند.
 برخی از فروشندگان بیلت روسی محصول 
خود را با سطح قیمت 5۳۰-55۰ دالر در هر 

تن FOB دریای سیاه عرضه کردند. 
برای  را  خود  پیشنهادات  کنندگان  تامین 
حمل در مارس، عمدتًا برای نیمه اول ماه اعام 
کردند. اما برخی از آن ها ممکن است تحویل 
سازماندهی  بنادر  از  را  آن  و  بخشند  تسریع  را 

کنند. 
روسیه  فوالدی  میانی  محصوالت  ترکیه،  در 
 55۰( CFR با قیمت 5۸5 تا 5۹۰ دالر در تن
برای  سیاه(  دریای   FOB تن  در  دالر   555 تا 
محموله ماه مارس در مقابل ۶۰۰ دالر در تن 
سیاه(  دریای   FOB تن  در  دالر   5۶5(  CFR
فروشندگان  شد.  عرضه  قبل  هفته  ابتدای  در 
اما  داشتند،  حضور  ترکیه  بازار  در  بیشتری 
پشنهادات  که  کنند  می  اعتراف  بازار  فعاالن 
هنوز محدود است و همه تامین کنندگان عرضه 
نمی کنند. هفته قبل حدود ۱۰۰۰۰ تن بیلت 
به قیمت 5۸5 دالر در هر تن CFR  به فروش 

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

۲55۶55555۱۶4۹۲آذر
0۲57۰55۱5۱۳4۸۸دی
0957۰55۳5۱54۹۲دی
۱65۶۸5۶55۳۰4۹۸دی
۲۳۶۰۰5۹55455۲۱دی

مدیریتمهندسیفروشوتوسعهبازار
سرپرستیتحلیلوتوسعهبازار 14
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رسید.
تن   ۱5۰۰۰ فروش  به  مربوط  اطاعات 
تن  هر  در  دالر   5۸5 قیمت  به  دیگر  محموله 
CFR ازمیر نیز در بازار در حال انتشار بود، اما 
برخی  همچنین،  نشد.  تایید  انتشار  زمان  در 
بیشتر  جزئیات  بدون  اما  کوچک  رزروهای 
نقل  و  حمل  برای  است. شمش  گزارش شده 
 CFR سریع با قیمت 5۹۳-5۹7 دالر در هر تن
در  عمدتًا  آن  قیمت  که  گردید  می  خریداری 

طول هفته پایدار بوده است. 
مشتریان آفریقای شمالی نیز پیشنهادهای 
جدیدی دریافت کردند، اما آن ها اغلب گاه به 
گاه بودند. بیلت را می توان با قیمت ۶۱۰ دالر 
 FOB در هر تن CFR مصر )5۶5 دالر در تن 
با  تاجر خریداری کرد.  از طریق  دریای سیاه( 
این حال، فعاالن محلی بازار تردید دارند که به 
دلیل کمبود شدید دالر آمریکا در کشور، کسی 

معامات جدیدی منعقد کند. 
محصوالت  برای  پیشنهادات  تونس،  در 
میانی فوالدی از طریق یک تاجر با سطح قیمت 
575-5۹5 دالر  در تن CFR )5۳۰-55۰ دالر 
در تن FOB دریای سیاه( اعام شد. منابع بازار 
می گویند که انتهای باالی محدوده پیشنهادات 
برای حمل و نقل ماه مارس را نشان می دهد، 
برای  قیمت  پایینی  انتهای  که  حالی  در 
بیلت مربوط به بنادر محلی است و از مناطق 

ناشناخته دونباس منشاء می گیرد. 
اطاعاتی در مورد فروش 5۹۰-۶۰۰ دالر در 
بازار)اما بدون هیچ جزئیاتی( هر تن CFR در 
وجود داشت. یک منبع بازار خاطرنشان کرد: 
بهتر  ما  نظر  از  است،  قبل  روال  "معامله طبق 
نیست." مشکات زیادی در مورد پرداخت های 
انتخاب  آخرین  مانند  تونس  دارد.  وجود   LC
مصر  در  تنها  نه  مشکات  است.  فروش  برای 
بلکه در منطقه شمال آفریقا به طور کلی وجود 
فعلی،  پیشنهادات  گرفتن  نظر  در  با  داشت. 
و  اصلی  کننده  مصرف  مقاصد  در  تحوالت 
بازار  متخصصین  شده،  گزارش  معامات 
بیلت  قیمت  روزانه  ارزیابی  گرفتند  تصمیم 
صادراتی کشورهای مستقل مشترک المنافع را 
به میزان 5 دالر در تن افزایش دهند و به 545 

دالر در تن FOB دریای سیاه برسانند.

میلگرد
صادراتی روسیه 

)DAP(
صادراتی ترکیه 

)FOB(
وارداتی جنوب 

)CFR( شرق آسیا
واردات حوزه خلیج 

)CPT(فارس تاریخ

7۳5 ۶75 5۶5 5۹5 ۲5آذر
7۳5 ۶۶5 ۶۲۰ 5۹5 0۲دی
7۳5 ۶۸۰ 577 577 09دی
7۳5 7۰۰ ۶۲۰ 577 ۱6دی
7۳5 7۱۸ ۶4۰ 577 ۲۳دی

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

۶۸5 ۶۰۰ ۸۲۰ ۲5آذر
۶۸۰ ۶۱۸ ۸۲۰ 0۲دی
7۰۰ ۶۱۸ ۸۲۰ 09دی
7۰۰ ۶۱۸ ۸۲۰ ۱6دی
7۰۰ ۶۳۰ ۸۲۰ ۲۳دی
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میلگرد
در پایان هفته دوم ژانویه،جو منفی در بازار 

میلگرد ترکیه مشهود بود.
 اگرچه تولیدکنندگان محلی در اوایل سال 
جاری گام های صعودی برداشتند، اما فعالیت 
بر  و  است  مانده  دور  مطلوب  حد  از  مشتریان 

چشم انداز کلی بازار تاثیر خواهد گذاشت.
در  محلی  میلگرد  قیمت  عمومی  سطح   
هفته  اواسط  از  منطقه  به  بسته  ترکیه  سراسر 
قبل بین 7۲۰-7۳۰ دالر در هر تن EXW قرار 
داشت، اگرچه گمان می رود در شرایط موجود 

درحد بسیار باالیی بوده باشد. 
قیمت ها  کاهش  که  معتقدند  بازار  منابع 
اجتناب ناپذیر است زیرا خریداران چنین سطح 

قیمت باالیی را نمی پذیرند. 
»تقاضای  گفت:  بازار  فعاالن  این  از  یکی 
داخلی ناکافی است و صادرات تقریبًا به صفر 
رسیده است، بنابراین به احتمال زیاد قیمت ها 

اندکی کاهش خواهد یافت. 
فروش  دور  آخرین  در  قبل،  هفته  اوایل  در 
شرکت کاردمیر، قیمت بیش از ۳۰۰۰۰ تن از 

میلگرد به 7۰7 دالر در هر تن EXW رسید.

قراضه
را  ژانویه  دوم  کاری  هفته  ترکیه  فوالدسازان 

بدون رزرو قراضه وارداتی تعطیل کردند. 
بازار  در  صعودی  روند  که  این  به  توجه  با 
میلگرد هنوز برای تولیدکنندگان داخلی فوالد 
به ثمر نرسیده است، این دیدگاه تا پایان هفته 

کاهش یافت. 
روزپایانی هفته قبل، مذاکرات در بازار قراضه 
نزدیک به صفر بود و هیچ معامله تایید شده ای 

گزارش نشد. 
کارخانه ها از بازار عقب نشینی کردند و بر 

تحوالت بازار میلگرد تمرکز کردند.
 از آنجایی که آن ها نگرش مثبتی نداشتند، 
مقرون  قیمت های  دنبال  به  تولیدکنندگان 
که  حالی  در  بودند،  قراضه  تر  صرفه  به 
تامین کنندگان به دلیل روحیه قوی تر مایل به 

ارائه تخفیف در مقاصد جایگزین نبودند.
جدید  معامات  وجود  عدم  به  توجه  با   
بازار،  این  در  فعلی  وضعیت  و  دور  مبادی  در 

هفته  درپایان  آگاه  کارشناسان  روزانه  ارزیابی 
برای قراضه HMS ۱&۲ )۸۰:۲۰( از سواحل 
 CFRشرقی ایاالت متحده از 4۱۸ دالر در تن
یک روز قبل کاهش یافت و به 4۱7 دالر در هر 

تن CFR ترکیه  رسید.

سنگ آهن
   قیمت سنگ آهن در روزپایانی اولین هفته 
 7 در  حد  باالترین  به  و  یافت  افزایش  ژانویه، 
ماه گذشته رسید، زیرا تمایل پکن برای ادامه 
آینده  در  مستغات  و  اماک  بازار  از  حمایت 
نزدیک دوباره به جو خوش بینانه بازار، دامن زد. 
با این حال، فعالیت تجاری به دلیل کاهش رشد 
بازار قبل از تعطیات و قیمت های باال ضعیف 
بود. طبق گزارشات دریافتی، قیمت های سنگ 

آهن ۶۲ درصد آهن استرالیا با ۳.۲5 دالر در 
تن افزایش به ۱۲۶ دالر در تن CFR رسید که 
است.   ۲۰۲۲ ژوئن  اواسط  از  سطح  باالترین 
معامات آتی مواد خام ۲5.5 یوان در تن )۳.۸ 
دالر در تن( در بورس دالیان و ۲.۳ دالر در هر 
تن در بورس سنگاپور روزانه افزایش یافت. در 
پایان هفته قبل، منابع رسمی رسانه ای چین 
سیاست های  زودی  به  دولت  که  کردند  اعام 
توسعه دهندگان  برای  را  جدیدی  حمایتی 
اماک، از جمله وام های آسان تر، تنها چند روز 
از اتخاذ بسته اقدامات قبلی برای کمک  پس 
به بازار، آشکار خواهد کرد. جو بازار که پیش از 
این به دلیل محرک های اخیر و لغو قوانین ضد 
تقویت شد،  بیشتر  بود،  کووید۱۹ مثبت شده 
بنابراین قیمت مواد اولیه و محصوالت نهایی در 

قراضه

۲0آبان ۲7آبان تغییر

قراضه وارداتی از آمریکا 4۱۹ 4۱7 -۲

قراضه وارداتی از اروپا 4۱4 4۱۲ -۲

قراضه وارداتی از حوزه بالتیک 4۱۲ 4۱۸ +۶
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بازار فوالد افزایش یافت.
با این حال، فعالیت خرید در آستانه سال نو 
قمری کاهش یافت و قیمت ها همراه با حاشیه 
سود منفی فوالدسازان، افزایش یافت. در طول 
گزارش  ها  پلتفرم  روی  ای  معامله  هیچ  روز 
بهای  نیز ضعیف شد.  بنادر  در  تجارت  و  نشد 
سنگ آهن در حال افزایش است، قیمت فوالد 
نمی تواند سرعت خود را حفظ کند. یک منبع 
بازار گفت اگر کارخانه ها در این سطح قیمت 
طبق  کرد.  خواهند  ضرر  دهند،  انجام  رزرو 
ضعیف،  تقاضای  دلیل  به  دریافتی،  گزارشات 

موجودی انبارها در هفته قبل ۱.۱ میلیون تن 
در هفته افزایش یافت و به ۱۳5.۲ میلیون تن 
جدید  رسمی  گزارشات  این،  بر  عاوه  رسید. 
در  چین  به  آهن  سنگ  واردات  که  داد  نشان 
ماه دسامبر به دلیل ضعیف بودن بازار فوالد، با 
۸.۱ درصد کاهش ماهانه به ۹۰.۸۶ میلیون 

تن رسید.

زغال سنگ
شو  کک  سنگ  زغال  برای  صادرات  قیمت 
حدودی  تا  ژانویه،  هفته  اولین  در  استرالیا 

رشد  با  تجاری  فعالیت  زیرا  یافت  کاهش 
بازار  داخلی  فعاالن  اما  یافت.  کاهش  قیمت 
انتظار ندارند که به دلیل عرضه اندک و شروع 
پایدار  یا  شدید  افت،  این  چین،  به  واردات 
باشد. فعاالن بازار گزارش دادند که اواخر روز 
سنگ  زغال  تولیدکننده  بزرگترین  پنج شنبه، 
کک شو استرالیا، ۸۰۰۰۰ تن مواد با فراریت 
 FOB متوسط را به قیمت ۳۱۰ دالر در هر تن
بین المللی  تاجر  یک  به  مارس   ۱۰ تا   ۱ برای 
است  ممکن  مذکور  ومعدنچی  است  فروخته 
یا   Goonyella، Goonyella C سنگ  زغال 
Riverside را طبق شرایط قرارداد ارسال کند. 
به گزارش کارشناشان آگاه، معامله قبلی برای 
هفته  اواخر  در  استرالیا  شو  کک   سنگ  زغال 
گذشته توسط این شرکت برای همان محصول 
با قیمت ۳۱۶.۳۳ دالر در هر تن FOB برای 
4 تا ۱۳ فوریه انجام شد. بنابراین، تحلیلگران 
ماده  برای  را  خود  روزانه  قیمت  ارزیابی  بازار 
خام ۶ دالر در تن کاهش دادند و به ۳۱۰ دالر 
در هر تن FOB رساندند. از آنجایی که فعالیت 
هفته  دو  قیمت  افزایش  از  پس  معاماتی 
یافت،  کاهش  توجهی  قابل  میزان  به  گذشته 
خریداران،  در  انگیزه  ایجاد  برای  فروشنده 

تخفیف ارائه کرد.
تنها  مذکور  قرارداد  بازار،  آگاهان  گفته  به 
قراردادی بود که در آن هفته ثبت شد. با این 
زیادی  کاهش  قصد  نیز  صادرکنندگان  حال، 
بازار  منبع  یک  ندارند.  خود  پیشنهادات   NV
گفت: » چین اولین محموله های زغال سنگ 
استرالیا را پس از مجوز سفارش داده است و تا 

ماه مارس آن ها را دریافت خواهد کرد.
و  توسعه  کمیسیون  ژانویه،  اوایل  در 
کننده  مصرف  چهار  به  چین  ملی  اصاحات 
تا  داد  اجازه  کشور  این  سنگ  زغال  اصلی 
از سر بگیرند.  را  از استرالیا  واردات مواد خام 
عرضه به مقاصد دیگر نه تنها تحت تأثیر فروش 
مجدد به چین خواهد بود، پیش بینی کنندگان 
می کنند  پیش بینی  استرالیا  هواشناسی 
باران های  شدیدترین  با  کوئینزلند  ایالت  که 
خطر  با  همراه  هفته  آخر  در  اخیر  سال های 
اواسط  در  کشور  این  زیرا  شود  مواجه  سیل 

فصل طوفان قرار دارد.

سنگ آهن

تاریخ۲0آبان۲7آبانتغییر

سنگ آهن 58 درصد۱۱۱۱4۱۰۳+

سنگ آهن 6۲ درصد۶۱۲۲۱۱۶+

سنگ آهن 65 درصد۱۰۱4۰۱۳۰+

زغال سنگ

تاریخ۲0آبان۲7آبانتغییر

زغال سنگ FOB استرالیا۱۰۳۱5۳۰5+

Sc
ien

tif
ic-

Cu
ltu

ra
l-S

oc
ial

 M
ag

az
in

e
Es

fa
ha

n 
St

ee
l C

om
pa

ny
14

01
اه 

ر م
آذ

   2
77

ره 
شما

55



تولید کک در کشورهای مختلف جهان
است.  شده  تولید  کک  تن  میلیون   ۶77 جهان  در   ۲۰۲۱ سال  در 
میزان تولید کک کشور چین 4۶4.۱4۶ میلیون تن بوده است. حد اکثر 
تولید کک جهان در سال ۲۰۱۳ به میزان ۶۸5 میلیون تن بدست آمده 
است. حداکثر تولید کک کشور چین نیز در سال ۲۰۱4 به میزان 477 
میلیون تن حاصل شده است. ظرفیت تولید کک کشور چین در سال 

مقدمه
کک مواد اصلی احیأ و ذوب کننده سنگ آهن در کوره بلند ها بحساب 
می آید. میزان تولید چدن مذاب جهان در سال ۲۰۲۱، با۱ درصد کاهش 
نسبت به سال ۲۰۲۰، ۱۳۱4 میلیون تن بوده است. میزان تولید کک 
ارزش  است.  شده  گزارش  افزایش(   %۱.5( تن  میلیون   ۶77 نیز  دنیا 
شده  برآورد  دالر  میلیارد   ۱7۰.44 پیشین  سال  در  جهان  کک  بازار 
بلند( جهان در سال  است. میزان مصرف کک متالورژیکی کک )کوره 
پیشین ۶۱۰ میلیون تن برآورد شده است. بر روی کیفیت کک کیفیت 
اجزای بلند ذغال، آماده سازی بلند ذغال، عملیات خاموش کردن کک 
و پارامترهای فرایند کک سازی مهمترین عوامل تأثیر گذار هستند. در 
سال پیشین بزرگترین تولید کننده کک جهان با 4۶4.۱4۶ میلیون تن 
کشور چین بوده است. شایان ذکر است در کارخانه های مکمل فوالد 
و کک سازی های مستقل چین به ترتیب ۱۱۰ و ۳54 مییلیون تن کک 
تولید شده است. سهم نواحی اتحادیه اروپا و شمال آمریکا در تولید کک 
جهان۳5 و ۱۳.۸۱ میلیون تن بر آورد شده است.شایان ذکر است، در 
کک  های  باطری  تولید  ظرفیت  تن  میلیون   ۱.۹ آمریکا  در  قبل  سال 
 4 دیگر  طرف  از  است.  شده  بسته  شیمیایی  بازیافت  روش  به  سازی 
باطری کک سازی به ظرفیت 5.5 میلیون تن به خط تولید کک جهان 
اضافه شده است )به غیر از چین(. در اوائل سال ۲۰۲۲ در کشور چین 
5۳۶.5۸ میلیون تن ظرفیت کک سازی در حال بهره برداری، ۱4.5۸ 
تن  میلیون  شدن ۱۲۰.۳۹  گرم  و  خشک  حال  در  ظرفیت  تن  میلیون 
ظرفیت کک سازی در حال احداث، ۱5۱.47 میلیون تن ظرفیت برای 
ساخت مورد تصویب و ۲۶.۱4 میلیون تن ظرفیت تولید کک بسته شده 
است. در شکل -۱ توزیع ظرفیت های کک سازی کشور چین بر مبنای 
ارتفاع سلول نشان داده شده است. در شکل-۲ نیز ظزفیت تولید کک 
استان های مختلف چین به نمایش گذاشته شده است. میزان تولید کک 
قبل ۱۹.۳  سال  در  میتال  آرسلور  جهان  فوالد  بزرگ  شرکت  دومین  در 
میلیون تن به ثبت رسیده است. میزان مصرف کک شرکت آرسلور میتال 
در سال پیشین ۲۰.7 میلیون تن بوده است. میزان خرید کک شرکت 
یاد شده در سال پیشین ۱.4 میلیون تن بوده است. در بین کشورهای 
اسامی کشور ترکیه با تولید 4.۶ میلیون تن کک در رأس قرار دارد. سهم 
شرکت های گروه ادمیر و کاردمیر در تولید کک ترکیه به ترتیب ۳.4۱4 
و ۱.۱۸۶ میلیون تن اعام شده است. در سال ۲۰۲۱ نسبت تولید کک 
به چدن مذاب در جهان و کشور چین به ترتیب 5۳.4 و 5۰ در صد برآورد 

شده است.

ارزیابیوضیعتتولیدوتجارتككمتالورژیکی

ایرانوجهاندرسال2021

شکل -۱ : توزیع ظرفیت های کک سازی 
کشور چین بر مبنای ارتفاع سلول

شکل -۲ : ظرفیت تولید کک استانهای مختلف کشور چین در اوائل ۲۰۲۲ 

◄ مهندس محمدحسن جوالزاده 
عضو هیئت مدیره انجمن آهن و فوالد ایران 
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۲۰۲۱ نزدیک به ۶75 میلیون تن به ثبت رسیده است. شایان ذکر است 
میزان تولید قطران کشور چین در سال گذشته بالغ بر ۱۶.۲میلیون تن 
این کشور ۲4.۶  تولید قطران  در حالیکه ظرفیت  است،  گزارش شده 
میلیو تن بوده است. در شکل-۳ روند رشد ظرفیت تولید قطران ذغال 
سنگ کشور چین به نمایش گذاشته شده است. در شکل -4 روند تولید 
قطران ذغال کشور مذکور به نمایش درآمده است. جدول – ۱ نیز بیانگر 
روند تولید کک جهان و کشور چین در ۱۸ سال اخیر است. در شکل-5 
روند تولید کک چین، جهان و سهم کشور چین در این تولید از نظر می 
گذرد. در جدول- ۲ میزان تولید کک کشور چین در استان های مختلف 
 Shanxi استان  در کشور چین  است.  داده شده  نشان  در سال ۲۰۲۱ 
)شانکسی( بیشترین مقدار کک را به میزان ۹۸.57۲ میلیون تن تولید 
کرده است در شکل -۶ نیز روند تولید کک استان Tianjin چین مشاهده 
می گردد)ردیف ۲5 جدول -۲ (. میزان تولید کک این استان در سال قبل 
۱.5۳۶ میلیون تن گزارش شده است. شایان ذکر است میزان تولید کک 
این استان از میزان تولید کک کشور ایران )۱.۸۰7۸ میلیون تن( بیشتر 
بوده است. در شکل-7 نیز روند تولید کک در استان شانکسی چین به 
نمایش گذاشته شده است )ردیف ۱۳ جدول -۲ (. کشور های ژاپن و 
روسیه به ترتیب با تولید ۳۲ و۲۸ میلیون تن کک در رده های دوم و سوم 
جهان ایستاده اند. ۲.4% کک کشور چین با فرایند با بازیافت حرارتی 
حاصل می شود. شایان توجه است، در سال گذشته میزان مصرف کک 
و تزریق پودر ذغال در کوره بلند های کشورژاپن به ترتیب ۳54 و ۱۶۰ 
کیلوگرم بر تن چدن مذاب بوده است. میزان مصرف کک کوره بلندهای 
ژاپن در سال قبل ۲4.۹ میلیون تن برآورد شده است. در سال گذشته 
کشور هند بیش از۳۳ میلیون تن کک تولید کرده و در رده چهارم جهان 
قرار گرفته است. ظرفیت تولید کک کشور هند در حدود 5۲ میلیون تن 
است که یک سوم این ظرفیت را کک سازی های بازیافت حرارتی تشکیل 
می دهد. میزان متولید کک کشور ویتنام در سال گذشته 4.۳ میلیون 
تن بوده است. در اتحادیه اروپا بیشترین کک را کشور آلمان به میزان۹.۱ 
میلیون تن تولید کرده است. کشور لهستان نیز با تولید ۹ میلیون تن کک 
در رده دوم اتحادیه اروپا قرار گرفته است. اتحادیه اروپا )+ انگلستان( در 
سال ۲۰۲۱، ۳۸ میلیون تن کک مصرف کرده است. در جدول-۳ روند 
تولید و صادرات کک لهستان به نمایش درآمده است. در سال گذشته، 
میزان صادرات کک کشور روسیه ۳.۳ میلیون تن به ثبت رسیده است. 
به  ترکیه  و  اکراین  قزاقستان،  کشورهای  به  روسیه  کک  صادرات  میزان 
ترتیب ۳۶، ۱۶ و ۹ % بوده است. میزان تولید کک شرکت SSABسوئد 
۰.۸۸۸ میلیون تن گزارش شده است. در این ناحیه )اروپا( تولید کک 
به روش بازیافت مواد شیمیایی صورت می گیرد. میزان تولید کک کشور 
انگلستان در سال قبل ۱.۱۰4 میلیون تن بوده است. شایان ذکر است 
میزان تولید کک این کشور در سال ۱۹57 بالغ بر ۲۰.7 میلیون تن بوده 
است. انگلستان در سال گذشته ۲.۲ میلیون تن کک در کوره بلندهای 
خود مصرف کرده است. کشور انگلستان در سال پیشین ۱.۰۹۶ میلیون 
بلندهای  کوره  در  ذغال  پودر  مصرف  میزان  است.  کرده  وارد  کک  تن 

شکل-۳ : روند رشد ظرفیت تولید قطران ذغال سنگ کشور چین

شکل – 4 : روند تولید قطران ذغال کشورچین

جدول-۱: روند تولید کك جهان و کشور چین در ۱۸ سال أخیر

شکل-5 : روند تولید کک جهان و چین و سهم چین در تولید کک دنیا
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میزان  تن گزارش شده است.  میلیون  انگلستان در سال قبل ۱.۱۰4 
مصرف کک کشور انگلستان در سال پیشین ۲.۲ میلیون تن برآورد شده 
است. در جدول- 4 روند تولید و واردات کک کشور انگلستان ارائه شده 
است. دربین کشور های مشترک المنفع بیشترین کک را روسیه به میزان 
۲۸ میلیون تن تولید کرده است. میزان مصرف کک کشور روسیه، ۲5 
گذشته 5.4۹  سال  در  روسیه   NLMK شرکت  است.  بوده  تن  میلیون 
تولید کرده است )ظرفیت 5.۸ میلیون  با ۶% رطوبت  میلیون تن کک 
 Altai و   Novolipetsk این شرکت در واحدهای تولید کک  تن(. میزان 
به ترتیب ۲.۳ و ۳.۱۹ میلیون تن بوده است. میزان فروش کک شرکت 
شرکت های  است.  شده  برآورد  هزار   ۰.۶ پیشین  سال  در   NLMK
 5.4 و   ۳.۱۶۳ ترتیب  به   ۲۰۲۱ سال  در  روسیه   MMK و   Mechel
میلیون تن کک تولید کرده اند. واحد کک شرکت Mechel گاز مسکو در 
سال قبل ۸۳۰ هزار تن کک تولید کرده است. میزان فروش کک شرکت 
Mechel در سال گذشته ۲.7۳7 میلون بوده است. ظرفیت تولید کک 
شرکت Mechel از جمله واحد مسکو ۳.5۹7 میلیون تن گزارش شده 
است. در شکل-۶ روند تولید کک شرکت MMK روسیه دیده می شود.

در شرکت IMH روسیه میزان تولید و فروش کک ) با۶% رطوبت( به ترتیب 
۲.77۹ و ۲.7۸۱ میلیون تن گزارش شده است. در شکل-۹ روند تولید 

کک شرکت IMH روسیه از نظر می گذرد. میزان تولید کک کشور اکراین 
در سال گذشته ۹.54۳ میلیون تن به ثبت رسیده است. در جدول-5 
روند تولید کشور اکراین در سال ۲۰۲۱ از نظر می گرد. میزان تولید کک 
شرکت Metinvest اکراین نیز 4.55۱ میلیون تن به ثبت رسیده است. 
47.7 % کک کشور اکراین در شرکتMetinvest تولید می شود. تولید 
کنندگان کک شرکت Metinvest اکراین در جدول-۶ به نمایش درآمده 
است. میزان فروش کک. آرسلورمیتال آفرقای جنوبی ۳۰۸ هزار تن بوده 
ترتیب  به  میتال  آرسلور  فوالد  و مصرف کک شرکت  تولید  میزان  است. 
۱۹.۳ و ۲۰.7 میلیون تن بوده است. ظرفیت تولید کک شرکت فوالد 
آرسلور میتال در سال پیشین ۲5.۸ میلیون تن به ثبت رسیده است)4۹ 
باطری کک سازی(. است. در این شرکت همراه با کک ۶.75 میلیون تن 
پودر ذغال نیز به کوره بلندها تزریق شده است. میزان تزریق ویژه پودر 
ذغال در کوره بلدهای شرکت مذکور ۱۳۶ کیلوگرم برتن چدن مذاب بوده 
است. میزان خرید کک شرکت آرسلور میتال در سال گذشته ۱.4 میلیون 
تن به ثبت رسیده است میزان تولید کک شرکت آرسلور میتال لهستان 
در سال گذشته 4.۱۹۳ میلیون تن بوده است. شایان ذکر است شرکت 
آرسلور میتال لهستان بزرگترین تولید کننده کک اروپا به حساب می آید. 
میزان تولید کک شرکت JSW در لهستان، ۳.۶5۹ میلیون تن ثبت شده 
است. میزان فروش کک )صادرات( این شرکت در سال پیشین ۳.۶۱۱ 
اقتصادی  مهم  های  شاخص  از  یکی  است.  شده  گزارش  تن  میلیون 
صنایع فوالد، میزان مصرف کک بازای هر تن چدن مذاب تولیدی است. 
 Meramandali و TSK، TSJ در کوره بلندهای شرکت تاتا استیل هند
میزان مصرف کک در سال قبل به ترتیب ۳4۹، ۳4۸ و ۳۶5 کیلوگرم بر 
تن چدن مذاب گزارش شده است. در شکل –۱۰ روند مصرف میانگین 
کک ویژه در کل کوره بلندهای تاتا استیل به نمایش گذاشته شده است. 
میزان مصرف کک در کوره بلندهای شرکت Sail هند 445 کیلوگرم بر 
تن چدن مذاب برآورد شده است. در شکل-۱۱ روند مصرف کک ویژه 

جدول-۲ :تولیدکنندگان کک کشور چین در شهر/ استان های مختلف در سال ۲۰۲۱

 شکل-۶ :روند تولید کک در استان Tianjin چین

شکل-7 :روند تولید کک در استان شا نکسی چین

جدول -۳ : روند تولید و صادرات کک لهستان
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جدول -5 : روند تولید کک کشور اکراین 

شکل- ۸ : روند تولید کک شرکت MMK روسیه

شکل-۹ :روند تولید م کک شرکت IMH روسیه

است  ذکر  شایان  گردد.  می  مشاهده  هند   Sail سازمان  کوره بلندهای 
میزان تزریق پودر ذغال در کوره بلندهای شرکت Sail هند در سال گذشته 
۸5 کیلوگرم بر تن چدن مذاب بوده است. در شکل-۱۲ روند تزریق پودر 
ذغال کوره بلندهای سازمان Sail هند از نظر می گذرد. در کوره بلندهای 
کشور برزیل، میزان مصرف کک و تزریق پودر ذغال در سال قبل به ترتیب 

۳۹۳ و ۱۶7 کیلوگرم بر تن چدن مذاب اعام شده است. 
تن  میلیون  پیشین ۹.7۲  در سال  آمریکا  کشور  کک  مصرف  میزان 
گزارش شده است. در کشور آمریکا در سال گذشته ۱۱.۳۸ میلون تن 
کک تولید شده است که 4.۱۶۲میلیون تن آن به روش بازیافت حرارتی 
تولید کک  روند  در جدول-7  تولید(.  % کل   ۳۶.۶( است  آمده  بدست 
آمریکا مشاهده می گردد. جدول -۸ نیز نشانگر ظرفیت، مشتریان و تولید 
میزان  باشد.  می  آمریکا  کشور  حرارتی  بازیافت  روش  به  کک  کنندگان 
تولید کک شرکت USS آمریکا در سال قبل 5.۳۹۶ میلین تن بوده است. 
سهم بخش آمریکا و اروپا در این تولید به ترتیب ۳.۸4۸ و ۱.54۸ میلیون 
تن کک بوده است. شرکت USS آمریکا، برای تولید یک تن کک ۱.4 
تولید کک شرکت مذکور  تن ذغال مصرف می کند. در شکل-۱۳ روند 
دیده می شود. از طرف دیگر در دو سال گذشته در آمریکا ۱.۹ میلیون 
تن ظرفیت کک سازی )بازیافت شیمیایی( تعطیل شده است. در سال 
پیشین کشور های مکزیک و کانادا به ترتیب ۰.4۸ و ۱.۹47 میلیون تن 
کک تولید کردند. میزان تولید کک ناحیه آمریکای جنوبی، ۱5 میلیون تن 
بوده است. در شکل - ۱4 روند تولید کک آمریکای شمالی و جنوبی دیده 
می شود. میزان تولید کک کشور برزیل در سال قبل ۱۰.۲7۹ میلیون تن 
برآورد شده است. در جدول -۹ روند تولید کک شرکت های مختلف کشور 
برزیل مشاهده می گردد. میزان تولید و مصرف کک شرکت CSN برزیل 
به ترتیب ۰.۶۶ و ۱.۳۹ میلیون تن بوده است. در سال قبل میزان تزریق 
پودر ذغال در کوره بلندهای شرکت CSN برزیل 5۶۰ هزار تن بوده است

در جدول – ۰۱ نیز روند مصرف کک، تزریق پودر ذغال و کل سوخت 
کوره بلندهای برزیل ارائه شده است. در سال پیشین میزان مصزف کک 
در کشور برزیل ۱۱.۰7۱ میلیون تن بوده است. ضمنًا ۱.7 میلیون تن 
ذغال چوب در کوره بلند های برزیل به مصرف رسیده است. شایان ذکر 
است در کشور برزیل، ۱.۶۸5 میلیون تن کک توسط شرکت سان کک به 
روش بازیافت حرارتی تولید شده است. شرکت سان کک در سال گذشته 
در قاره آمریکا جمعًا 5.۸47 میلون تن کک به روش بازیافت حرات تولید 
کرده است. ضمنا میزان تولید کک به روش بازیافت حرارتی در شرکت 
مشخصات  است.  رسیده  ثبت  به  تن  میلیون  برزیل ۱.۹4۲   Ternium
باطری های کك سازی شرکت سان کک آمریکا به روش بازیافت حرارت 
در جدول – ۱۱ ارائه شده است. در شکل -۱5 تولید کنندگان کک بازیافت 
حرارتی )سان کک( آمریکا در سال ۲۰۲۱ به نمایش گذاشته شده است. 
خریدران کک شرکت سان کک شرکت های آرسلور میتال )دومین شرکت 
بزرگ فوالد جهان(، آ.ک. استیل )دارنده کوره بلند با باالترین بهره وری 
و  کل  کک  تولید  روند  جدول-۱۲  در  باشند.  می  اس  اس  یو  و  جهان( 
بازیافت حرارتی آمریکا از نظر می گذرد. میزان فروش کک شرکت سان 

جدول – 4 : روند تولید و واردات کک کشور انگلستان
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 جدول -۶ : روند تولید کک شرکت 
Metinvest اکراین

کک آمریکا در سال پیشین 4.۱۸5 میلیون تن گزارش شده است. در 
کک  تن  میلیون  تولید 4.۶  با  ترکیه  آفریقا  شمال  و  میانه  خاور  منطقه 
ایران  اسامی  جمهوری  کک  تولید  میزان  است.  ایستاده  اول  رده  در 
۱.۸۰7۸ میلیون تن برآورد شده است. سهم ذوب آهن اصفهان در تولید 
کک ایران نزدیک به ۱.۲۲۳ میلون تن برآورد شده است. میزان مصرف 
کک در کوره بلند شماره ۲،۱ و۳ ذوب آهن اصفهان به ترتیب 5۰۶.۳، 
555.۸ و 57۱.۳ کیلو گرم برتن چدن مذاب به ثبت رسیده است. ضمنًا 
در کوره بلندهای یاد شده میزان تزریق گاز طبیعی نیز به ترتیب ۶۰، 4۸ و 
۲5.۹ متر مکعب بر تن چدن مذاب بوده است. در سال ۱4۰۰ ذوب آهن 
اولین  سال ۱۳۹7  در  است.  کرده  وارد  کک  تن  هزار  اصفهان 554.۶ 
واحد کک سازی ایران به روش بازیافت حرارت در نزدیکی شهر طبس 
به ظرفیت ۱5۰ هزار تن در سال )ظرفیت اسمی 45۰ هزار تن( راه انداز 
ی شد. شایان توجه است، میزان تولید کک شرکت کک طبس در سال 
قبل شمشی 7۹ هزار )با ۸% رطوبت( تن بوده است. ضمنًا شرکت کک 
زرند ایرانیان در سال پیشین 5۰5.5 هزار تن کک تولید کرده است. در 
جدول–۱۳ تولید کنندگان کک در جمهوری اسامی ایران در سال ۱4۰۰ 

نشان داداه شده است. 

صادرات و واردات کك دنیا
  حجم صادرات کک جهان در سال گذشته ۲۹ میلیون تن)%4.۲۸ 

شکل-۱۰ : روند مصرف ویژه کک در کوره بلندهای تاتا استیل

شکل-۱۲ : روند تزریق پودر ذغال کوره بلندهای سازمان Sail هند شکل –۱۱: روند مصرف ویژه کک در کوره بلندهای سازمان Sail هند

سیر   ۱4- جدول  در  است.  رسیده  ثبت  به  دنیا(  کک  تولید  کل  تولید 
این صادرات  در  نظز می گذرد. سهم کشور چین  از  دنیا  صادرات کک 
۶.45 میلیون تن)75.۳۸% افزایش( بوده است. ضمنًا در سال گذشته 
 ۱5  – جدول  در  است.  کرده  وارد  کک  تن  میلیون   ۱.۳۳ چین  کشور 
کک  صادرات  میزان  گذرد.  می  نظر  از  چین  کشور  کک  صادرات  روند 

جدول - 7 : روند تولید کک کشور آمریکا
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متالورژیکی کشور کلمبیا در سال قبل ۳.77 میلیون تن به ثبت رسیده 
است. در سال ۲۰۲۱، میانگین قیمت صادراتی کک کشور چین 4۸۰.۶ 
 45۸.۶ پیشین  سال  در  است.  شده  گزارش   )FOB( کک  تن  بر  دالر 
میلیون تن )۳.۶% کاهش(کک در داخل کشور چین به مصرف رسیده 
است. میزان مصرف کک شرکت فوالد Maanshan در سال گذشته ۳.7 
میلیون تن بوده است. در شکل -۱7 روند تولید و مصرف کک کشور چین 
در 5 سال گذشته نشان داده شده است. پیش بینی می شود در سال 
جاری میزان مصرف کک کشور چین ۲.۲ % افزایش پیدا کند. میزان 
صادرات کک کشور ژاپن در سال پیشین ۲.۲5 میلیون تن به ثبت رسیده 
است. از طرف دیگر ژاپن در دوره یاد شده ۳۹۰ هزار تن کک وارد کرده 
است. میزان واردات کک آلمان از چین نیز ۱47 هزار تن بوده است. در 
جدول – ۱۶ کشورهای صادرکننده کک جهان در سال ۲۰۲۱ نشان داده 
شده است. میانگین قیمت صادرات کک کشور لهستان و جمهوری چک 
به ترتیب 45۰ و4۹۸ یورو بر تن بوده است. در جدول – ۱7 روند قیمت و 
میزان صادرات کک اتحادیه اروپا )لهستان و جمهوری چک( در ماه های 
لهستان  کک  صادرات  میزان  گردد.  می  مشاهده   ۲۰۲۱ سال  مختلف 
در سال قبل 7.۱ میلیون تن گزارش شده است. کشور آلمان در سال 
پیشین ۱.۳۲۲ میلیون تن کک از کشور لهستان وارد کرده است. میزان 
واردات کک کشور آلمان در سال قبل ۲.۳47 میلیون تن به ثبت رسیده 
میزان ۱.۳۲۲  به  لهستان  از کشور  آلمان  واردات کک  بیشترین  است. 
میلیون ثبت شده است. میزان واردات کک کشور آلمان در سال ۲۰۲۱ 
از جمهوری چک، کلمبیا و روسیه به ترتیب ۲77، ۶۰، و ۱۸۳ هزار تن 
گزارش شده است. میزان صاردات و واردات کک کشور آمریکا به ترتیب 
۱۸۹۰ و ۱۰۶ هزار تن بوده است. کشور برزیل در سال گذشته ۱.۶۱7 
میلیو تن کک وارد کرده است. میزان واردات کک اتحادیه اروپا در سال 
قبل ۶.۲ میلیون تن به ثبت رسیده است. در سال قبل میزان واردات کک 
کشور اکراین 5۸۲ هزارتن بوده است. در سال ۲۰۲۱، میزان مصرف کک 

کشور اکراین ۸.۱47 میلیون تن به ثبت رسیده است. 

جدول-۸ : مدت زمان قراردادهای شرکت های خریدار کک با شرکت سان کک آمریکا

 شکل -۱4 : روند تولید کک آمریکای شمالی و جنوبی

شکل-۱۳ : روند تولید کک در شرکت USS آمریکا
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نتیجه گیری
افزایش(کک   %۱.5( تن  میلیون   ۶77 دنیا  در   ۲۰۲۱ سال  در   ◄
تولید شده است که ۲۹ میلیون تن آن به نقاط دیگر جهان صادر شده 
این صادرات کک  تولید جهان(. سهم کشور چین در  است)4.۳% کل 
تولید کک  افزایش(بوده است)۳.۹ % کل  ۶.45 میلیون تن )۸۸.4% 
کشور  است.  کرده  صادر  کک  تن  میلیون   4.۲ کلمبیا  کشور  چین(. 
کنندگان  صادر  اول  رده  در  کک  تن  میلیون   7.۱ صادرات  با  لهستان 
کک جهان ایستاده است. میران تولید کک ایران در سال ۱4۰۰ بالغ بر 

۱.۸۰۸7 میلیون تن بوده است.

◄ کشور چین بزرگترین تولید و مصرف کننده کک جهان است. در 
سال قبل بیش از ۶۸.5 % کک متالورژیکی جهان در کشورچین تولید 

شده است. 

◄ فرایند تولید کک به روش بازیافت حرارتی بطور روزافزون در حال 
رشد است. هم اکنون ۲.4 % کک تولیدی چین، ۳7% کک آمریکا، %۳۰ 
بازیافت  روش  (به  تن  میلیون   ۳.۶۲7( برزیل  کک  و۳5.۳  هند  کک 
حرارت تولید می شود. در سال ۲۰۲۱ شرکت سان کک درآمریکا و برزیل 
به ترتیب 4.۱۶۲ و ۱.۶۸5 میلیون تن کک را به روش بازیافت حرارت 
تولید و به فروش رسانده است. در ایران میزان تولید کک به روش باریافت 

حرارت 7۹ هزار تن بوده است.

◄ کک الزمه مواد احیأ و ذوب کننده تولید چدن مذاب در کوره بلند 
است. میزان مصرف آن بستگی به کیفیت کک، مواد آهندار و تجهیزات 
بکار رفته دارد. تزریق سوخت های کمکی بخصوص تزریق پودر ذغال، 
میزان مصرف کک گران قیمت را در کوره بلند پائین می آورد.. این نرخ 
در کوره بلندهای شرکت Sail هند ۸5 کیاو گرم پودر ذغال بر تن چدن 
مذاب به ثبت رسیده ست. میزان مصرف کک و تزریق پودر ذغال در کوره 
بلند های کشورژاپن به ترتیب ۳54 و ۱۶۰ کیلوگرم بر تن چدن مذاب 

بوده است.

جدول- ۹ :روند تولید کک شرکت های مختلف کشور برزیل

جدول-۱۰ : روند مصرف کک، تزریق پودر ذغال و کل سوخت کوره بلندهای برزیل 

جدول-۱۱ : مشخصات باطری های کك سازی شرکت سان کک آمریکا به روش 
بازیافت حرارت
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◄ در سال ۲۰۲۱ میانگین قیمت صادرات کک کشورهای لهستان 
است.  بوده  کک  برتن  یورو  و۳۳۹   ۲۸4.۹ ترتیب  به  چک  وجمهوری 
میانگین قیمت کک کوره بلندی کشور چین نیز 4۸۰.۶ دالر بر تن کک 

)با CSR ۶5%( گزارش شده است.

◄ با توجه به راه اندازی کوره بلند شرکت زرند ایرانیان و نیاز شرکت 
ذوب آهن اصفهان به محصول کک بیشتر، استفاده از ظرفیت های نصب 
تأمین  دیگر  طرف  از  است.  الزامی  ایران  سازی  کک  های  واحد  شده 
ذغال کک شو برای شرکت های ذوب آهن اصفهان و زرند ایرانیان یکی 
از مشکات اصلی به حساب می آید. درسال گذشته ذوب آهن اصفهان 

جهت تأمین کک مورد نیاز خود 554.۶ هزار تن کک وارد کرده است.

جدول – ۱4 : سیر صادرات کک دنیا

جدول –۱5 : روند صادرات کک کشور چین

جدول-۱7 : روند تغییر قیمتصادراتی کک اروپا در سال ۲۰۲۱ )یورو بر تن(

شکل-۱7 : روند تولید و مصرف کک کشور چین در 4 سال گذشته

شکل –۱5 :تولید کنندگان 
کک بازیافت حرارتی آمریکا

جدول-۱۳ : واحدهای تولید کننده کک ایران 
در سال ۱4۰۰ 

جدول – ۱۶ : کشورهای صادرکننده کک 
جهان در سال ۲۰۲۱

جدول-۱۲ : روند تولید کک کل و بازیافت حرارتی آمریکا
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چکیـــده
بـه منظـور تعییـن مقـدار دقیق نـرخ خوردگی فوالد سـاده کربنـی لوله های فـوالدی انتقال آب دریـای خلیج فـارس این تحقیق با اسـتفاده از 
تجهیـزات و تسـت کوپن هـای خوردگـی انجـام گردیـد. بـرای این منظـور ابتدا شـاخه ای از سیسـتم انتقـال آب دریـا جهت نصب تسـت کوپن ها 
جـدا شـده و نمونه هـا بـرروی ایـن سیسـتم نصـب گردیدنـد. در دوبـازه زمانـی دو و شـش ماهـه ایـن نمونه هـا بـاز شـده و پـس از تمیـزکاری و 
شستشـوی منظـم و دقیـق مطابـق و بر طبـق اسـتاندارد )ASTM G1-96( مورد انـدازه گیری وزنی قرار گرفتند. بازرسـی های چشـمی نمونه ها 
عـدم وجـود هرگونـه خوردگـی موضعـی را تایید نمودند و بنابراین کاهش وزن مشـاهده شـده به خوردگی یکنواخت نسـبت داده شـد. با توجه به 
آنالیـز شـیمیایی منحصربـه فـرد آب دریای خلیج فـارس، مقدار نرخ خوردگی بدسـت آمده در این منطقه در مقایسـه با محل هـای دیگر متفاوت 
اسـت کـه مقـدار بسـیار قابـل توجهـی می باشـد. ایـن مقداربه دسـت آمـده ماک طراحـی سیسـتم های انتقـال آب دریـا در واحدهـای صنعتی 

دیگـر قرار خواهـد گرفت.
کلمات کلیدی: مقدار نرخ خوردگی. فوالد ساده کربنی.کوپن خوردگی. خوردگی موضعی. خوردگی یکنواخت. 

Abstract
In order to determine the exact value of the corrosion rate of plain carbon steel in the Persian Gulf water steel transmission 

pipes, this research was carried out using equipment and corrosion coupon tests. For this purpose, first a branch of the sea 
water transmission system was separated to install test coupons and the samples were installed on this system. In two and 
six months, these samples were opened and after cleaning and washing according to the standard (ASTM G1-96) they 
were measured by weight. Visual inspection of the samples confirmed the absence of any local corrosion and therefore the 
observed weight loss was attributed to uniform corrosion. According to the unique chemical analysis of Persian Gulf sea 
water, the amount of corrosion rate obtained in this area is different compared to other places, which is a very significant 
amount. This obtained amount will be the criterion for the design of sea water transfer systems in other industrial units.

key words: Corrosion rate value. Simple carbon steel. Corrosion coupon. Local corrosion. Uniform corrosion.

ت یکنوا�ن وردگی � یزان �ن �بررسی م�
طوط لوله های �فوالدی انت�قال آب �ن

◄ غامرضا نوید
 ) ph.d ( خوردگی

و حفاظت کاتودیک 
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انجام  گرم   )۰/۱( دقت  با   )۱۰۰۰۶4  No(
نمونه ها،  وزنی  اندازه گیری  از  قبل  شود. 
 ASTM( تمیزکاری آنها مطابق با استاندارد
از  استفاده  با  و  دستی  صورت  به   )۹۶-G۱
محصوالت  تا  شد  انجام  پاستیکی  صفحه 
خوردگی با چسبندگی کم جدا شوند. مراحل 
تمیزکاری به صورت کاما مشابه برای سایر 
بار  هر  از  قبل  خوردگی  کوپن های  تست 
اندازه گیری وزنی نمونه ها انجام شد. مقادیر 
حاصل از توزین نمونه ها در جدول )۱( آورده 

شده است.

مقدمه 
آزمایشهای خوردگی با روش های متفاوت 
اهداف  دارای  و  می شوند  انجام  صنایع  در 
طراحی  منظور  به  می باشند.  نیز  متفاوتی 
یک سیستم در شرایط کاری خاص، می توان 
واقعی  شرایط  در  خوردگی  آزمایشات  از 
کارخانه  در  آزمایش ها  این  که  جست  بهره 
در حال کار انجام می گردند. این تحقیق به 
همین منظور پایه ریزی گردید تا میزان واقعی 
آب  معرض  در  کربنی  ساده  فوالد  خوردگی 
دریای خلیج فارس بدست آید. بدلیل آنالیز 
موردی  بررسی  این  با  آب  خاص  شیمیایی 
خوردگی  نرخ  میزان  سازی  واقعی  در  سعی 

گردید.
میزان  آوردن  بدست  منظور  به  نمونه ها 
پوشش  بدون  های  لوله  در  خوردگی 
درخطوط لوله های فوالدی انتقال آب دریا به 
کار گرفته شد. مدت زمان طوالنی )۸( ماهه 
نیز در مقایسه با سایر روشهای آزمایش های 
خوردگی در نظر گرفته شد تا میزان خطا به 
اعمال  انجام  برسد.  ممکن  مقدار  حداقل 
استفاده شده از قبیل آماده سازی سطحی، 
نرخ  محاسبه  و  وزنی  اندازه گیری  شستشو، 
از نمونه های مورد استفاده  خوردگی هریک 
بود.   )۹۶  -ASTM G۱( استاندارد  مطابق 
مقدار نرخ خوردگی به دست آمده برای انواع 
نمونه های مورد استفاده در این تحقیق برای 
طراحی سیستم های آب دریای خلیج فارس 
استفاده  مورد  صنعتی  دیگر  واحدهای  در 

قرارخواهدگرفت.

شرح انجام پروژه
خوردگی  کوپن های  تست  نصب  جهت 
اصلی  سیستم  از  فرعی  شاخه ای  ابتدا 
مخصوص  پمپ  شد.از  جدا  دریا  آب  انتقال 
سیال  حرکت  شرایط  واقعی سازی  منظور  به 
تست  گردید.  استفاده  فرعی  لوله های  در 
کوپن های خوردگی از نوع میله ای بوده و در 
کوپن های  تست  شدند.  نصب  خاص  مسیر 
شماره های  به  میله ای  نمونه های  خوردگی 

)۱۱۱ و۱۱۲ و ۱۲۳ و ۱۲4 و ۱۳5 و ۱۳۶( 
با شرایط کاما مشابه لوله های مورد استفاده 
می باشند  دریا  آب  انتقال  سیستم های  در 
شکل  در  خوردگی  کوپن های  تست  شمای 

)۱( نشان داده شده است.
شده  ذکر  خوردگی  کوپن های  تست 
نصب   )۲۰۱۹( دسامبر   )۲۱( تاریخ  در 
 )۲۰۲۰( فوریه   )۲۱( تاریخ های  در  و  شده 
 )۲۰۲۰( آگوست   )۲۱( و  ماهه  دو  دوره 
با  توزین  عمل  تا  شده  باز  ماهه  شش  دوره 
استفاده از ترازوی )AND( با شماره سریال 

شکل  ) ۱ (  شماتیک تست کوپن های خوردگی میله ای استفاده شده

جدول  )۱(  مقادیر حاصل از توزین نمونه ها بر حسب گرم  

 مقادیر وزن نمونه ها
۲5  آگوستشماره نمونه

۲0۲0
۲5   فوریه  ۲0۲0 ۲5 دسامبر  ۲0۱9

۳/۸۱4 ۱/۸۲۳ ۶/۸۳۳ ۱۱۱
۰/755 7/7۶4 5/77۳ ۱۱۲
4/7۳4 ۹/7۳۹ 5/74۹ ۱۲۳
۲/۸۱۲ ۸/۸۱۹ 7/۸۲۹ ۱۲4
4/7۹4 4/۸۰۳ ۶/۸۰۹ ۱۳5
۱/۸۲7 ۹/۸۳۱ ۳/۸۳7 ۱۳6
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نتیجه گیری
از  استفاده  با  یکنواخت  خوردگی  نرخ 
تست کوپن گذاری خوردگی در شرایط واقعی 
فارس  خلیج  دریای  از  آب  انتقال  سیستم 

محاسبه گردید
انشعابی  مسیر  در  سیال  حرکت  برای 
برای  و  گردید  استفاده  خاص  تجهیزات  از 

بررسی و تحلیل نتایج
بار  هر  از  پس  نمونه ها  وزن  کاهش  روند 
کوپن های  تست  برای   )۱( جدول  در  توزین 
مقایسه  با  است.  شده  داده  نشان  خوردگی 
هر شش نمونه استفاده شده در این تحقیق، 
میتوان به یکسان بودن میزان کاهش وزن پی 
 ،)۹۶-ASTM G۱( استاندارد  مطابق  برد. 
)به منظور محاسبه نرخ خوردگی از رابطه )۱( 

استفاده می شود.
Corrosion rate = (k×w) (A×T×D) (1)

 )W(،مقدار ثابت )K( ،که در معادله باال
مساحت   )A( )گرم(،  وزن  کاهش  مقدار 
 )T( مربع(،  )سانتیمتر  نمونه ها  سطح 
با  برابر   )D( و  )ساعت(  آزمایش  زمان  مدت 
)گرم  شده  ذکر  های  نمونه  چگالی  مقدار 
به  توجه  با  مکعب(می باشد.  سانتیمتر  بر 
دو  دوره  سه  برای  وزن  کاهش  مقدار  اینکه 
ماهه  هشت  مجموع  و  ماهه  شش  ماهه، 
بدست آمده است مقدار نرخ خوردگی قابل 
محاسبه است. میزان نرخ خوردگی بر حسب 
واحد  که  می گردد  بیان  متفاوت  واحدهای 
بیشتری  عمومیت  طراحی  در   )mm/y(
 )K( باال  رابطه  ثابت  مقدار  بنابراین  دارد. 
مقادیر  و  بوده   )۸7۶۰۰( استاندارد  مطابق 
زیر  صورت  به  آمده  بدست  خوردگی  نرخ 

خواهد بود که مطابق جدول )۲( می باشد.
با میانگین گیری، نرخ متوسط خوردگی 
در  میلیمتر   )۰/۸۸۲( مقدار  نمونه ها  برای 
سال محاسبه می شود. این مقادیر با گذشت 
خورنده  محیط  در  بیشتر  قرارگیری  و  زمان 
شش  انتخاب  دلیل  شد.  خواهد  تر  واقعی 
نمونه کاهش مقدار خطا می باشد با توجه به 
اینکه هر نمونه از دیدگاه متالورژیکی دارای 
شرایط  بنابراین  است؛  متفاوت  تاریخچه 
و  داشته  نیز  متفاوتی  خوردگی  پتانسیل  و 
نمونه  شش  از  محاسبه  دقت  افزایش  برای 
استفاده شد. به منظور حصول اطمینان از 

عدم وجود
خوردگی های موضعی در تست کوپن ها، 
وزنی  اندازه گیری  بار  هر  از  پس  نمونه ها 

در  قرار گرفتند.  بازرسی های چشمی  تحت 
این گزارش،  در  بررسی  مورد  نمونه   )۶( هر 
دار  حفره  شامل  موضعی  خوردگی های 
نمونه ها  و همه سطح  شدن مشاهده نشده 
شده اند.  خوردگی  دچار  یکسان  صورت  به 
تصاویر مربوط به نمونه ها پس از آخرین وزن 

کشی در شکل )۲( آورده شده است.

جدول ) ۲ ( نرخ خوردگی محاسبه شده میلیمتر درسال 

شکل ) ۲ ( تصاویر مربوط به نمونه ها بعد از آخرین مرحله بازدید

شماه نمونه
سرعت خوردگی

دو ماهه 
سرعت خوردگی 

شش ماهه
سرعت خوردگی 

مجموع هشت ماهه

۱۱۱۲/۲77۰/۶۶۰۱/۰7۶
۱۱۲۱/۹۰۸۰/7۲۸۱/۰۳۱
۱۲۳۱/۰۸۱۰/4۱۳۰/۸4۲
۱۲4۱/۱4۶۰/57۰۰/۹7۶
۱۳5۱/۳44۰/45۰۰/۶۸۰
۱۳۶۱/۱7۱۰/۳۶۰۰/5۶۹
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رابطه  از  خوردگی  نرخ  مقدار  محاسبه 
استاندارد )ASTM G۱ -۹۶( استفاده شد 
مقدار  نمونه ها  برای  خوردگی  نرخ  مقدار  و 
متوسط )۰/۸۸۲( میلیمتر در سال محاسبه 
گردید که مقدار آن بسیار قابل توجه است. 
از نقطه نظر خوردگی آب دریای خلیج فارس 
دراین منطقه دارای مشکات بیشتری نسبت 
به مناطق دیگر خلیج بوده و آنالیز شیمیایی 
آب نیز این مطلب را تایید می کند. بنابراین 
به منظور واقعی سازی میزان خوردگی فوالد 
انجام  تحقیق  این  دریا  آب  در  کربنی  ساده 
گرفت. ذیا آنالیز شیمیایی آب دریا در جدول 

) ۳( آورده شده است.

تشکر و قدر دانی
از اساتید محترم که در ساخت و چاپ این 
و  تشکر  نمودند  یاری  را  ما  تحقیقاتی  پروژه 

قدردانی می شود.

مراجع و منابع
1- (ASTM G1-96, “standard practice for preparing, cleaning, and evaluating corrosion test specimens”
2- (M.G. Fontana, “Corrosion Engineering”, 3rd edition, McGraw-Hill, 1986.
*pa =phenolphetalein Alkalinity
*ma=methyl orange Alkalinity

جدول ) ۳ ( آنالیز شیمیایی آب دریای خلیج فارس در منطقه آزمایش








