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ضرورت خود تامین بودن صنایع فوالدی در زمینه انرژی
صنعت فوالد کشور نیاز به افزایش تولیدات دانش بنیان دارد

بومی سازی ترانس 400 به ۳۳ کیلوولت مجتمع فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری
اهمیت زنجیره صنعت فوالد از معدن تا نورد و تولید محصوالت با ارزش افزوده

رویارویی با چالش های صنعت فوالد در زمینه های مواد اولیه، آب، برق و گاز 
صنعت فوالد کشور اکنون با چه بحران هایی مواجه است؟

خودکفایی صنعت فوالد در برخی تجهیزات و قطعات یک اتفاق مهم و موفقیت بزرگی بود که توانست 
صرفه جویی ارزی بسیاری به  همراه داشته باشد

دیدبان بازار جهانی فوالد - ژانویه 202۳
ذخایر ایران در حوزه اکتشاف کمتر از پتانسیل موجود است

مروری بر تولید آهن و فوالد و مزایای استفاده چدن مذاب کوره های بلند در کوره های قوس الکتریکی 
تولید فوالد

تولید 55 میلیون تن فوالد به اکتشافات عمیق نیاز دارد
نگرانی فوالدی ها برای تامین مواد اولیه تشدید می شود؟

ذوب آهن به حق باعث شکوفایی و پیشرفت سایر بخش های صنعتی کشور شد
فعاالن بخش خصوصی و نمایندگان نهادهای دولتی بررسی کردند

نیاز به خود اتکایی فوالدی ها در زمینه انرژی / تامین زیرساخت ها بر عهده سرمایه گذار نیست!
گزارش صادرات فوالد /  آمارها به سطح سال قبل بازگشت

چقدر برق برای تحقق هدف تولید 55 میلیون تنی فوالد نیاز داریم؟ / تقویت زیرساخت ها برای تحقق 
افق 1404

بادمجان بم آفت ندارد
ارزیابی فاکتورها و قیمت های بازار جهانی فوالد

آنالیز و ارزیابی تولید فوالد خام جهان و ایران در سال 2022
بررسی علل آسیب پمپ لجن کش تیکنر با استفاده از روش پوالریزاسیون الکتروشیمیایی تافل

کاهش مصرف انرژی با استفاده از چدن مذاب کوره های بلند در کوره های قوس الکتریکی تولید فوالد
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اولین رسانه تخصصی
صنعت فوالد ایران



صرفـه جویـی بیشـتر در مصـرف آب رفتنـد. در گام بعدی خرید پسـاب 
هـای شـهری و تصفیه آنها در دسـتور کار قرار گرفت کـه عالوه بر تامین 
نیـاز فـوالدی هـا، اقدامی مثبـت در حوزه محیط زیسـت محسـوب می 
شـد. امـا در اقدامـی دیگـر شـاهد بودیـم کـه شـرکت هـای معدنـی و 
صنایـع معدنـی در حـوزه سـنگ آهـن و فوالد با تشـکیل کنسرسـیومی 
مشـترک پـروژه ملی انتقـال آب از خلیج فارس به فالت مرکـزی ایران را 

بـا سـرمایه گذاری صـورت گرفتـه اجـرا کردند.
ایـن پـروژه نمونـه موفقـی از خـود تامیـن بـودن صنعت فـوالد بود که 
عـالوه بـر تامیـن نیـاز صنایع یـه تامین نیـاز آب شـرب منطقه نیـز منجر 

می شـد.
در کنـار ایـن اتفـاق اجـرای طـرح هـای فـوالدی در نزدیکـی آب از 

در چند سـال اخیر تشـدید بحران انـرژی گریبان گیـر تولیدکنندگان 
فـوالد شـده اسـت. در حالـی که قرار اسـت ایـن صنعت در چشـم انداز 
۱۴۰۴ بـه تولیـد ۵۵ میلیـون تـن فـوالد دسـت پیـدا کـرده و عـالوه بـر 
تامیـن نیـاز داخلـی، سـهم خـود در بازارهـای صادراتـی را هـم افزایش 

دهد.
عـدم توسـعه زیرسـاخت های انرژی در سـه بخـش آب، بـرق و گاز در 

صنعـت فـوالد به خوبـی قابل لمس اسـت.
در سـال هـای گذشـته اجـرای طـرح هـای فـوالدی در مناطـق کـم 
آب باعـث شـد تـا نگرانـی دربـاره تامیـن آب افزایـش پیـدا کنـد. نتیجه 
ایـن نگرانـی هـا در چنـد حـوزه قابل رویـت بـود. اول آنکه  شـرکت های 
تولیدکننـده فـوالد بـه سـراغ ارتقـای تکنولـوژی هـای تولیـد بـه جهـت 

ضرورت خود تامین بودن
صنایع فوالدی در زمینه انرژی

نخست سخن 

مهدی کوهی
مدیرعامل
ذوب آهن اصفهان
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مهمترین سیاسـت هایی بود که در دسـتور کار مسـئوالن قـرار گرفت تا 
شـاید نگرانـی هـا دربـاره تامیـن آب کمـی کاهش پیـدا کند.

امـا مسـئله تامیـن انرژی تنها بـه آب ختم نمی شـود. بلکـه در حوزه 
بـرق نیـز در سـال هـای اخیـر مشـکالت زیـادی بـر واحدهـای فـوالدی 
سـایه افکنـده اسـت. به نحوی کـه کمبود بـرق در این صنعت توانسـت 
در سـال ۱۴۰۰، حـدود ۶ میلیـون تـن از برنامـه هـدف گذاری شـده را 
عقـب انـدازد کـه زیانـی ۴ میلیـارد دالری را بـرای اقتصـاد صنعت فوالد 

بـه همراه داشـت.
میـزان  بـر  توانسـت  نیـز  جـاری  سـال  در  موضـوع  ایـن  تکـرار  امـا 
صـادرات ۶ ماهـه اول تاثیـر گذاشـته و به عنـوان یکی از دالیـل منجر به 

کاهـش حـدود ۱۵ درصـدی صـادرات شـود.
صـادرات  در  مهمـی  نقـش  می توانـد  فـوالد  صنعـت  کـه  حالـی  در 
غیرنفتـی ایفـا کـرده و میزان وابسـتگی اقتصاد به درآمدهـای نفتی را تا 

حـدودی کاهـش دهـد.
بـا سـرمایه  فـوالد  تولیدکننـدگان  نیـز  ایـن مشـکل  بـرای حـل  امـا 
گـذاری در پروژه هـای احـداث نیـروگاه وارد میدان شـده تـا بتوانند نیاز 

خـود را تامیـن و سـرعت خطـوط تولیـد را افزایـش دهنـد.
بررسـی ها نشـان می دهـد نیـاز مصـرف بـرق کشـور در سـال ۱۳۹۸ 
بـه ۶۰ هـزار و ۸۲۵ مگاوات، در سـال ۱۳۹۹ با رشـد نزدیک ۵ درصدی 
بـه ۶۳ هـزار و ۸۵۴ مگاوات و در سـال ۱۴۰۰ به ۶۷ هـزار و ۱۲ مگاوات 
رسـید. بـدون شـک ایـن عـدد در سـال جـاری بـا توجـه بـه برنامـه های 
افزایـش تولیـد بـه حـدود ۷۱ هـزار مـگاوات مـی رسـد. به همیـن دلیل 
احـداث نیـروگاه هـای جدیـد بـا سرماسـه گـذاری واحدهـای صنایـع 
معدنـی بـه ویـژه فـوالدی هـا مـورد حمایـت وزارت صمـت و وزارت نیـرو 
قـرار گرفـت تـا ایـن حـوزه بتوانـد در زمینه تامیـن برق هم گامـی مثبت 

برداشـته و نیـاز خـود را تامیـن کند.
بـه  شـرایط  بـرق  و  آب  تامیـن  در  گـذاری  سـرمایه  بحـث  در  البتـه 
صورتـی پیـش رفته اسـت که فوالدسـازان به صمـت خـود تامینی پیش 
رفتـه انـد. امـا شـاید شـرایط در بحـث گاز متفاوت تـر از دو بخـش دیگر 
باشـد. در سـال هـای اخیر تامیـن گاز واحدهای فوالدی در زمسـتان به 
یکـی از مهمتریـن موضوعاتـی تبدیـل شـده اسـت کـه تولیدکننـدگان، 
انجمـن فـوالد و وزارت صمـت بـر آن تاکیـد دارند. اخیرا نیـز وزیر صمت 
اعـالم کـرده اسـت بحـران گاز در سـال هـای آینـده جـدی تـر خواهـد 
بـود. در سـال جاری نیـز وزارت نفت در تـالش بود با ارائه سـهمیه برای 
واحدهـای فـوالدی و سـیمانی، تـا حدود ایـن مشـکالت را برطرف کند 
امـا بـدون شـک اجـرای طـرح هـای توسـعه و ورود واحدهـای جدید به 
مـدار تولیـد نمـی توانـد چنـدان گـره گشـای ایـن موضـوع باشـد. در 
سـال جـاری نیـز در پـی کاهـش شـدید دمـا و افـت فشـار گاز بـار دیگر 
واحدهـای تولیدکننـده با مشـکالت زیادی مواجه شـدند کـه نتیجه آن 
را بایـد در پایـان سـال و در میـزان حجـم صادرات مشـاهده کـرد، زیرا با 
اوج گیـری نـرخ ارز بدون شـک صـادرات از نظر ارزی بـا افزایش همراه 
شـده اسـت امـا کمبـود بـرق و گاز در میـزان تولیـد اثرات منفی داشـته 

است.
تمامـی مـوارد یـاد شـده حاکـی از آن اسـت که بایـد در بحـث تامین 
زیرسـاخت هـای انـرژی واحدهای فوالدی اقـدام کرده و بـه نوعی خود 
تامیـن شـوند. در غیر ایـن صورت ابتدا تولید فـوالد از توجیح اقتصادی 
خـارج مـی شـود و پـس از آن تـوان رقابتـی در بازارهـای صادراتـی را از 

دسـت خواهیم داد.
تمامـی  همراهـی  نیازمنـد  انـرژی  بحـث  در  شـدن  خودتامیـن 
تولیدکننـدگان فـوالد اسـت کـه بتـوان از بحـران پیـش آمده عبـور کرد.
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وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی در ایـن 
ایـران  اسـالمی  جمهـوری  گفـت:  همایـش 
می توانـد جایـگاه مهـم تـری در اقتصـاد جهان 

باشـد. داشـته 
صولـت مرتضـوی گفـت: مزیـت هـای ایران 
بسـیار  و گردشـگری  معـدن   ، نفـت  در حـوزه 
چشـمگیر اسـت . اگـر این مزیت هـا را با دانش 
روز پیونـد دهیـم یعنی ره صد سـاله در فرصتی 

کوتـاه رفتـه ایم.
امـروز در شـرایط تحریـم هـای  افـزود:  وی 
ناعادالنـه هسـتیم و صنعـت نفـت مـا را تحریـم 
کـرده انـد . در ایـن شـرایط هـر قدر بـر فعالیت 
تولیـدات  و  کنیـم  تاکیـد  بنیـان  دانـش  هـای 
دانش بنیان داشـته باشـیم ، صنعت ما در برابر 
تحریـم بسـیار مقـاوم تـر می شـود و مـی توانیم 

بـه راحتـی صـادرات را توسـعه دهیـم.
اظهـار  اجتماعـی  رفـاه  و  تعـاون  کار،  وزیـر 
کـرد : اگـر در اکتشـافات معدنـی ، بـه دانـش 
روز مسـلح شـویم می توانیـم در صنایع مختلف 
اقتصـاد  در  و  کنیـم  حاصـل  بسـیاری  درآمـد 

جهـان جایـگاه مهـم تـری خواهیـم یافـت .
وزیـر تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی گفـت :بـا 
و  مقاومتـی  اقتصـاد  دانش بنیـان،  اقتصـاد 
توسـعه بـازار، صنعـت فـوالد کشـور مـا توسـعه 
خوبـی یافته و اگـر تولید دانش بنیـان را در این 
زمینـه توسـعه دهیـم ایـن صنعـت نیـز متحـول 
مـی شـود . مرتضـوی کـم بـودن تیـراژ تولیـد را 
عامـل عـدم تعـادل در اقتصـاد دانسـت و گفت 
: بایـد افزایش تولیـد را در اولویت قـرار دهیم تا 

بـازار رقابـت پذیـری داشـته باشـیم .

وی جوانگرایـی و تخصص گرایی در مدیریت 
صنایع کشـور را در شـرایط کنونی بسـیار مهم و 
ضروری دانسـت و گفـت :همایش امـروز پیوند 
مبارکـی بین برخی کارخانجـات و مراکز علمی 
کشـور بـود و امیـدوارم موجـب رونـق اقتصـاد، 
افزایـش بهـره وری و کمـک بـه توسـعه کشـور 

شود.

شستا لکوموتیو پیشران اقتصاد 
دانش بنیان کشور است

دانـش  اقتصـاد  و  فنـاوری  علمـی،  معـاون 
بنیـان ریاسـت جمهـوری نیـز در ایـن همایـش 
گفـت: عمـده ارزش شـرکت هـای بـزرگ دنیـا 
در عصـر حاضـر شـامل دارایـی های نامشـهود 
اسـت کـه عوامـل اصلـی آن برنـد، تکنولـوژی و 

صنعت فوالد کشور
ــدات  ــش تولی ــه افزای ــاز ب نی

ــان دارد ــش بنی دان

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛

ــت  ــان ریاس ــش بنی ــاد دان ــاوری و اقتص ــی ، فن ــت علم ــکاری معاون ــی و هم ــم افزای ــش ه همای
جمهــوری و شــرکت ســرمایه گــذاری تامیــن اجتماعــی شســتا و آییــن افتتاح مرکــز نــوآوری رادیناس 
۱۵ اســفند مــاه در ســالن اجتماعــات ســازمان کشــتیرانی تهــران بــا حضــور ، روح ا... دهقانی معاون 
ــاون  ــر کار، تع ــوی وزی ــت مرتض ــوری، صول ــت جمه ــان ریاس ــش بنی ــاد دان ــاوری واقتص ــی ، فن علم
و رفــاه اجتماعــی، ابراهیــم بازیــان مدیرعامــل هلدینــگ شســتا، امیــر حســین نــادری مدیرعامــل 
هلدینــگ صــدر تامیــن و دیگــر مدیــران عامــل هلدینــگ هــا و شــرکت هــای تابعه شســتا برگزار شــد.
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دانـش فنـی هسـتند.
لحـاظ  بـه  ایـران  داشـت:  اظهـار  دهقانـی 
و  آالت  ماشـین  و  تجهیـزات  زیرسـاخت، 
همچنیـن سـرمایه، مزیـت رقابتـی چندانی در 
سـطح جهانـی نـدارد اما مزیـت رقابتـی اصلی 
مـا مربـوط بـه نیـروی انسـانی اسـت کـه محـور 
اصلی اقتصاد دانش بنیان اسـت. خوشبختانه 
در  مـا  دانشـگاهی  آموختـگان  دانـش  تعـداد 
سـطح جهانـی قابـل توجـه اسـت و ایـن نیروی 
انسـانی پرتعـداد، پـر انگیـزه ، بادانـش و ارزان 
مـی توانـد پشـرفت کشـور در همـه زمینـه ها را 

رقـم بزنـد.
وی گفـت: مجموعـه هایـی ماننـد شسـتا، 
لکوموتیو پیشـران حرکـت اقتصاددانـش بنیان 

. ست ا
دانـش  اقتصـاد  و  فنـاوری  علمـی،  معـاون 
داشـت:  اظهـار  جمهـوری  ریاسـت  بنیـان 
هلدینـگ شسـتا با تـالش در جهت ارتقـاء بهره 
وری شـرکت هـای ایـن هلدینـگ، حمایـت از 
شـرکت های دانش بنیان و سـرمایه گـذاری در 
زنجیـره پاییـن دسـتی مـی توانـد نقش خـود را 
در رشـد اقتصـاد دانـش بنیـان کشـور افزایـش 

دهـد.

امضای تفاهم نامه همکاری معاونت علمی، 
فناوری ریاست جمهوری و شستا

در ایـن همایـش تفاهـم نامه همـکاری و هم 
افزایـی بیـن معاونت علمـی، فنـاوری و اقتصاد 
شـرکت  و  جمهـوری  ریاسـت  بنیـان  دانـش 
سـرمایه گـذاری تامیـن اجتماعی شسـتا امضا 
و مبادلـه و همچنیـن از مرکـز نـوآوری رادیانـس 

شـد. رونمایی 
ایـن  در  شسـتا  مدیرعامـل  بازیـان  ابراهیـم 
مقـام  اخیـر  هـای  سـال  در  گفـت:  همایـش، 
معظـم رهبـری بـر تولید ملی بـه عنـوان اصلی 
و  انـد  کـرده  تاکیـد  کشـور  در  اثرگـذار  و  مهـم 
اقتصـاد دانـش بنیـان را سـتون فقـرات اقتصاد 
مقاومتـی دانسـته انـد و لـذا هلدینـگ شسـتا 
بـه  را  بنیـان  دانـش  هـای  فعالیـت  بـه  توجـه 

عنـوان اولویـت اصلـی دنبـال مـی کنـد.
وی افـزود: هلدینگ شسـتا در بخـش تولید 
بـه میـزان ۸۰ درصد و بخش خدمـات به میزان 
۲۰ درصـد فعالیـت می کند و در حـال حاضربا 
۱۵۶ شـرکت فعـال کنترلـی و ۱۰۰ شـرکت غیر 

مدیریتـی در اقتصـاد کشـور کار می کند.
مدیرعامـل شسـتا بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن 
و  دارد  را  سـرمایه  بـازار  درصـد   ۱۱ هلدنیـگ 
 ۹ قالـب  در  صنعتـی  رشـته  و  صنعـت   ۱۷ در 

هلدینـگ کار مـی کنـد افـزود: در حـال حاضر 
یـک درصـد GDP کشـور بـه شسـتا اختصـاص 
دارد و ایـن هلدینگ در یازده ماهه سـال جاری 
۹۱ درصـد بودجه خود را محقـق کرده و در این 
زمینه نسـبت به سـال گذشـته ۴۶ درصد رشـد 

داشـته اسـت .
بـه  بایـد  شسـتا  هلدینـگ  افـزود:  بازیـان 
دنبـال افزایـش سـهم خـود در تولیـد و خدمات 
و همچنیـن تولیـد ناخالـص ملی باشـد. در این 
راسـتا برنامـه داریـم بودجـه تحقیـق و توسـعه 
خـود را نسـبت بـه میـزان درآمـد افزایـش دهیم 
. بازیـان گفـت : ایـن جلسـه بـا هدف یـادآوری 
بـه  بایـد  کـه  برگـزار شـده  مهـم  ایـن موضـوع 
اقتصاددانـش بنیـان در تمـام راهبردهـا توجـه 
داشـته باشـیم تـا در نهایـت بتوانیـم در مسـیر 
رشـد اقتصادی کشـور گام برداریم. شـایان ذکر 
اسـت در این همایـش از مرکز نـوآوری رادیانس 
هـدف  بـا  نـوآوری  مرکـز  ایـن   . شـد  رونمایـی 
چالـش  حـل  در  فنـاوری  و  دانـش  بکارگیـری 
ها و مسـائل شـرکت هـای صنعتـی و تولیدی و 
همچنیـن تامیـن مالی بـا اسـتفاده از ابزارهای 
ایجـاد  بنیـان  بـرای طـرح هـای دانـش  نویـن 

شـده اسـت.
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مدیر واحد عملیات شرکت فوالد سفیددشت 
ترانس  سازی  بومی  از  بختیاری  و  چهارمحال 
مگا   ۱۸۰ ظرفیت  با  کیلوولت   ۳۳ به   ۴۰۰
ایران  با همکاری شرکت  این شرکت  آمپر  ولت 

ترانسفو خبر داد.
ایمان سلیمانی در این باره افزود: در راستای 
تحقق راهبردهای کالن گروه فوالد مبارکه و به 
فوالد  مجتمع  مشخص  معدن  و  صنعت  طور 
از  حداکثری  استفاده  بر  مبنی  سفیددشت، 
تأمین  در  ایرانی  شرکت های  تخصص  و  توان 
به  و  کشور  فوالد  صنعت  اساسی  تجهیزات 
منظور کاهش وابستگی به تجهیزات وارداتی، 
فوالد سفیددشت از سال گذشته جهت بومی 
سازی یک عدد ترانس ۴۰۰ به ۳۳ کیلوولت به 
این  برق  توزیع  تجهیز پست  ترین  مهم  عنوان 

شرکت اقدام کرد.
وی در تشریح فرایند بومی سازی این تجهیز 
گفت:  فوالدسازی  واحد  استراتژیک  بسیار 
حضور  با  متعددی  جلسات  راستا  همین  در 
کارشناسان فنی هر دو شرکت به منظور حصول 
لحاظ  به  موردنظر  ترانس  تناسب  از  اطمینان 
ابعادی و فنی با نیاز مجتمع فوالد سفیددشت 
برگزار شد و در نهایت شرکت فوالد سفیددشت 
و  داخلی  سازنده  شرکت  از  حمایت  ضمن 

پذیرش ریسک جایگزینی ترانس ایرانی با نمونه 
عملیات   )Tamini شرکت  )ساخت  ایتالیایی 
ساخت این تجهیز را با شرکت ایران ترانسفو به 

عنوان شرکت سازنده داخلی آغاز کرد.
ترانس  این  ساخت  زمان  مدت  سلیمانی 
را شش ماه اعالم کرد و گفت: در مدت زمان 
ساخت ترانس مذکور در شرکت ایران ترانسفو، 
به  سفیددشت  فوالد  شرکت  فنی  کارشناسان 
صورت مستمر بر روند کار نظارت داشتند و به 
ایران  صنعتی  گروه  کارشناسان  با  نظر  تبادل 

ترانسفو پرداختند.
قابل  ارزی  و  اقتصادی  صرفه جویی  از  وی 
توجه، تأمین پایدار، دسترسی آسان به خدمات 
زایی،  و در زمان کمتر، اشتغال  از فروش  پس 
فوالد  صنعت  در  دانش  این  شدن  نهادینه 
کشور و در نهایت ایجاد امکان دسترسی سایر 
فوالدسازان کشور به نمونه مشابه این ترانس به 
عنوان مهم ترین مزایای بومی سازی این ترانس 

یاد کرد.

← صرفه جویی ارزی ۳ میلیون دالری
در همین زمینه حسین ناصری مدیر خرید 
شرکت فوالد سفیددشت نیز با اشاره به اهمیت 
های  شرکت  از  استراتژیک  تجهیزات  تأمین 

این  با  هایی  ترانس  خرید  قباًل  گفت:  ایرانی 
سطح توان و ولتاژ از شرکت های خارجی نظیر 
Tamini ایتالیا انجام می شد، ولی اکنون خرید 
این ترانس از شرکت ایران ترانسفو، عالوه بر رفع 
نیاز شرکت و سایر واحدهای مشابه در کشور، 
صرفه جویی ارزی ۳ میلیون دالری به ازای هر 

ترانس را به دنبال داشته است.

عملیات  درصدی   ۹۴ پیشرفت   ←
فوالد  شرکت  فوالدسازی  واحد  اندازی  راه 

سفیددشت
فوالد  شرکت  توسعه  و  تکنولوژی  مدیر 
بیان  با  بختیاری  و  چهارمحال  سفیددشت 
واحد  از  برداری  بهره  و  احداث  عملیات  اینکه 
فوالدسازی این مجموعه با ۹۴ درصد پیشرفت 
به مراحل پایانی خود نزدیک شده است، افزود: 
با نصب ترانس مذکور در محل پست توزیع برق 
این شرکت، گام بلندی برای بهره برداری کامل 

واحد فوالدسازی آن برداشته شد
بابایی در ادامه از راه اندازی  جمشید علی 
اولیه واحدهای آب رسانی و اکسیژن این بخش 
تا پایان سال  خبر داد و اظهار امیدواری کرد: 
مقدماتی  تولید  مرحله  اتمام  شاهد  جاری 

شمش فوالدی در این شرکت باشیم.

بومی سازی ترانس ۴۰۰ به ۳۳ کیلوولت مجتمع 
فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری
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فوالد  ارزش  زنجیره  توسعه  و  تعالی  تحول،  بین المللی  اولین کنگره   
نوین نسل چهارم  فناوری های  بکارگیری  با  ارزش آفرین  تولید  با رویکرد 
همایش های  مرکز  در  جاری  ماه  بهمن   ۴ شنبه  سه  روز  در  صنعت 
بین المللی صدا و سیما در تهران برگزار شد.در این کنگره که با حضور 
جمعی از مدیران و متخصصان فوالد کشور برگزار شد، مهندس رخصتی 
مدیر عامل ذوب آهن اصفهان به عنوان سخنران و تعدادی از مدیران این 
ماهنامه  خبرنگار  مذکور،  کنگره  حاشیه  در  داشتند.  حضور  نیز  شرکت 
فوالد، هفته نامه آتشکار و پایگاه خبری ذوب ۲۴ شرکت سهامی ذوب آهن 
اصفهان درگفتگو با دکتر احسان ظفری رییس مرکز متخصصین صنعت 
فوالد ایران و دبیر کنگره فوق اهمیت زنجیره صنعت فوالد از معدن تا نورد 
روی حوزه های  پیش  افزوده، چالش های  ارزش  با  تولید محصوالت  و 
در  بنیان ها  دانش  توانمندی  و  تجربه  از  استفاده  کشور،  معدن  و  فوالد 
صنعت فوالد، اهداف و برنامه های مرکز متخصصین صنعت فوالد ایران و 
جایگاه ذوب آهن اصفهان در زنجیره فوالد کشور و بعضی نکات مهم دیگر 

را به شرح زیر مورد بحث و گفتگو قرار داده است. 
در  ایران  فوالد  صنعت  متخصصین  مرکز  رییس  ظفری  احسان  دکتر 
ابتدای سخنان خود در این مصاحبه گفت: در حالی که اقتصاد نفتی 
در ایران به مرور در حال کنار رفتن است، بایستی به فکر استقرار اقتصاد 
معدن  از  فوالد  زنجیره  نیز  بنیان  دانش  اقتصاد  در  باشیم.  دانش  بنیان 
تا نورد از اهمیت باالیی برخوردار است. در امر توسعه صنعت فوالد نیز 
تولید  و میزان  فیزیکی  توسعه  باشیم که دیگر، صرف  توجه داشته  باید 
مشخصی هدف نبوده و فوالد سازان ما باید خود را از محدودیت ها رها 
کنند و در این میان از فن آوری های نو و نسل چهار که هم اکنون در 
کشورهای پیشرفته و صنعتی مورد استفاده است، بهره برداری کنند. با 
این کارمی توانیم با تولید محصوالت با ارزش افزوده باال و حتی صادرات 
آن ارزآوری مناسبی برای کشور داشته باشیم. باید تاکید کنم که صنعت 
فوالد، پیشران اقتصاد دانش بنیان است و در کشور و صنعت فوالد یک 
جایی و مرکزی را الزم داریم که به عنوان هاب انتقال تکنولوژی عمل کند. 
مرکزی که هم مورد حمات بحث های حاکمیتی باشد و هم خودمان آن را 
قبول داشته باشیم. در همین زمینه مرکز متخصصین صنعت فوالد ایران 
با کمک و مجوز معاونت دانش بنیان نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد. 

متخصصین ما قرار است، مسائل مورد نیاز پیشرفت صنعت فوالد را پیش 
ببرند. هدف اصلی ما در این مرکز برداشتن حلقه های مفقوده و سوق 
دادن تفکر توسعه به سمت فناوری های نوین است. تفکری که دیر یا زود 
باید در مجموعه های اقتصادی ما و در صنعت فوالد کشور اتفاق بیفتد. در 
صنایع فوالد و معدن باید از جزیره ای عمل کردن پرهیز کرده و مشخص 

نماییم که به کدام فناوری ها نیاز داریم. 
ذوب آهن اصفهان به لحاظ قدمت و بهره مندی از تجربه و توان باالی 
بوده  پیشگام  کشور  صنعت  در  رویدادهایی  چنین  در  خود  کارشناسان 
است. در این جا ضمن تقدیر و تشکر از این شرکت به جهت همکاری 
در برگزاری کنگره الزم است بخواهیم که این اقدامات توسط این شرکت 
ها،  همایش  طریق  از  را  موجود  تجارب  و  شود  بیشتر  شرکت ها  سایر  و 
بازدیدها، تورهای علمی، آموزشی و انتشار مستندات  در اختیار دیگران 
بقیه  می کنیم،  رشد  ما  وقتی  باشیم،  داشته  توجه  باید  شود.  داده  قرار 
ما  صنعتگران  کارها  این  با  و  کنند  می  رشد  ما  با  همگام  هم  شرکت ها 
همگراتر و همدل تر می شوند و مفهوم توسعه همین است. به هر حال در 
کشور ما و در حوزه صنعت و معدن باید نسل چهار فن آوری که مبتنی بر 
هوشمندی الکترونیکی است اجرا شود. اجرای نسل چهارم سیستم ها را 
چاالک می کند و به ما در همه زمینه هاکمک می کند. ما از شرکت های 
صنعتی، دانشگاهیان، متخصصین و تمامی افرادی که در زمینه معدن 
و فوالد مهارت دارند دعوت می کنیم که با حضور و عضویت خود در این 
مرکز ما را کمک کنند. این مرکز در گام نخست با برگزاری اولین کنگره 
سایر  و  معدن  و  فوالد  ارزش  زنجیره  توسعه  و  تعالی  تحول،  بین المللی 
اقدامات علمی، ترویجی در تالش است که تورهای تجارب فناوری را اجرا 
و از تجارب شرکت های اروپایی و توسعه یافته نیز الگو برداری نموده و این 
تجربه و دانش کسب شده را به دست متخصصان وکارشناسان صنعت 

فوالد کشورمان مورد استفاده قرار دهد.

اهمیت زنجیره صنعت فوالد 
از معـدن تا نـورد و تولیـد 
محصوالت با ارزش افزوده

در گفتگو با دکتر احسان ظفری
رییس مرکز متخصصین صنعت فوالد ایران 
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 اولین کنگره بین المللی تحول، تعالی و توسعه زنجیره ارزش فوالد با رویکرد 
تولید ارزش آفرین با بکارگیری فناوری های نوین نسل چهارم صنعت در 
روز سه شنبه ۴ بهمن ماه جاری در مرکز همایش های بین المللی صدا و 
سیما در تهران برگزار شد. خبرنگار فوالد، هفته نامه آتشکار و پایگاه خبری 
ذوب ۲۴ شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در حاشیه همایش مذکور در 
گفتگو با مهندس حمیدرضا فوالدگر رئیس هیئت مدیره شرکت معدنی 
و صنعتی گل گهر و نماینده مردم اصفهان در چهار دوره مجلس شورای 
اسالمی چالش های پیش روی حوزه های فوالد و معدن کشور را مورد 
بحث و گفتگو قرار داد. مهندس فوالدگر مهم ترین چالش هایی که صنایع 
فوالدی کشور با آن روبرو هستند را در مقوله های مربوط به محدودیت های 
سنگ آهن و کک، تامین پایدار مواد اولیه، انرژی هایی از قبیل آب، برق 
و گاز، زیر ساخت ها و فن آوری ها نو معرفی کرده و افزود: دست اندرکاران 
صنایع فوالدی باید با اتخاذ استراتژی ها و سند های راهبردی صحیح، راه 
حل های این مشکالت را پیدا کنند. در این صورت موجبات رشد و توسعه 

مناسب صنایع فوالدی فراهم شده و آینده آن تضمین می شود. 
وی در زمینه محدودیت انرژی افزود:، صنایع فوالدی پر مصرف، صنایع 
فوالدی با روش تولید قوس الکتریکی و به طور کلی مصرف کنندگان گاز 
بیشترین ضرر و آسیب را دیده اند. با این حال باز هم الزم است قیمت 
پر مصرف برخورد  با صنایع  و  به قیمت واقعی خود نزدیک شود  انرژی 
و صرفه  بهینه  بنابراین مصرف  ما محدود است،  گاز کشور  منابع  شود. 
جویی آن باید مد نظر قرار گیرد. رئیس هیئت مدیره گل گهر افزود: تأمین 
پایدار سنگ آهن و ورود تکنولوژی های جدید از اقدامات دیگری است 
نیز  آهن  زمینه سنگ  در  پیگیری شود.  فوالد کشور  در صنعت  باید  که 
باید اضافه کنم که معادن ما محدود است و در این جا نیز باید باطله ها 
را کم کنیم، از معادن و مواد اولیه با عیار و غنای بیشتر استفاده کنیم 

از منابع جدید اقدام کنیم.  و نسبت به اکتشاف، فرآوری و بهره مندی 
مهندس حمیدرضا فوالدگر رئیس هیئت مدیره شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر در ادامه با اشاره به وضعیت ذوب آهن اصفهان گفت: این شرکت 
که قدیمی ترین و از بزرگترین واحدهای صنعتی و فوالدی کشور به شمار 
می رود به جهت بهره مندی از نیروی انسانی ماهر و تجربیات ارزشمند 
خود، قادر به حل مشکالت و عبور از تنگناهای موجود است. وی افزود، 
در شرایط موجود فوالد سازهای خارجی و داخلی صاحب روش تولیدکوره 
و  مشکالت  با  انرژی  به  نظردسترسی  از  اصفهان  آهن  ذوب  مانند  بلند 
نیز  اصفهان  آهن  ذوب  هستند.  روبرو  تولید  برای  کمتری  چالش های 
تولید  و  نو  آوری های  فن  از  استفاده  مناسب،  زیرساخت های  ایجاد  با 
با ارزش افزوده باالتر در تولیدات خود به بهره وری مناسب  محصوالت 

خواهد رسید. 
صنایع،  زیرساختی  مشکالت  از  یکی  کرد:  اضافه  فوالدگر  مهندس 
موضوع حمل  و نقل به ویژه حمل و نقل ریلی است. صنعت کشور نیز 
برای سرمایه گذاری در زمینه حمل  و نقل ریلی آمادگی دارد و از آن جا 
که ذوب آهن اصفهان تولید کننده منحصر به فرد ریل ملی در ایران است 
می تواند با تهاتر و سرمایه گذاری مشترک در این زمینه به سودآوری الزم 

دست یابد. 
حمیدرضا فوالدگر در پایان سخنان خود خاطر نشان کرد: در برنامه هفتم 
توسعه که هم  اکنون در حال تدوین است باید اقدامات الزم برای تجمیع 
پیشنهادات صنایع از جمله ساماندهی مجوزها، توازن در زنجیره، مدیریت 
هوشمند انرژی، ساماندهی معافیت های مالیاتی، متناسب سازی حقوق 
دولتی و استفاده آن برای توسعه معادن باید بررسی و لحاظ شود تا شرایط 

تولید برای صنایع به  ویژه صنعت فوالد کشور هموار شود.

رویارویـــی بــا چالـش هــــای 
صنعت فـوالد در زمینه های 
مــواد اولیـه، آب، بـرق و گـاز 

در گفتگو با مهندس حمیدرضا فوالدگر
رئیس هیئت مدیره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
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دارد؟ فـوالد  صنعـت  بـر  تاثیـری  چـه  فعلـی  انـرژی  بحـران 
صنعـت فـوالد، چشـم انداز تولیـد ۵۵ میلیـون تـن تـا سـال ۱۴۰۴ را 
تعییـن کـرده اسـت. رونـد سـرمایه گذاری در صنعـت فـوالد بـر اسـاس 
ایـن چشـم انداز تدوین شـده اسـت. حـال، با ایـن اتفاقاتی کـه افتاده و 
مجوزهایـی کـه بـرای ایجـاد کارخانه هـا داده شـده که در حـال احداث 
بـه  اسـت،  افزایـش  حـال  در  کـه  ظرفیت هایـی  همچنیـن  و  هسـتند 

تناسـب ایـن مـوارد، زیرسـاخت های کشـور رشـد نکـرده اسـت. 
مـا در بحـث زیرسـاخت ها، لجسـتیک، تامیـن انـرژی کارخانه هـا و 
غیـره دچـار مشـکل نیسـتیم، بلکـه دچـار بحران هسـتیم. مـا در فصل 
تابسـتان، بـرق و در فصـل زمسـتان گاز نداریـم و ایـن قطعـا بـه تولیـد و 

رونـد صـادرات و سـرمایه گذاری مـا لطمـه خواهـد زد.
در فصـل تابسـتان، کارخانه هایـی کـه پایـه انـرژی آنهـا برقی اسـت، 
زمسـتان هـم،  در فصـل  تعطیـل می شـوند.  و  مـدار خـارج  از  کامـال 
کارخانه هـای بـزرگ مـا کـه عمدتـا بـا گاز کار می کننـد و گندلـه احیـا 

می کننـد، در تامیـن مـواد اولیـه خـود بـا مشـکل مواجـه می شـوند.

از ایـن رو، عرضـه در بـازار کم تـر، صـادرات محـدود و بـه طـور کلـی 
بـه کشـور لطمـه وارد می شـود. تولیدکنندگانـی کـه در نیمـه اول سـال 
مشـکل بـرق دارنـد، در نیمه دوم سـال مشـکل تامین مواد اولیـه دارند. 
از آنجـا کـه کارخانه هـای احیـا کـه پایـه گازی دارنـد نمی تواننـد مـواد 
اولیـه تولیـد و عرضـه کنند، کارخانه هایی که در نیمه اول سـال مشـکل 
داشـتند، در نیمه دوم سـال به این کارخانه های بزرگ اضافه می شـوند 

و عمـال کشـور دچـار کاهـش تولیـد و تعطیلی می شـود.
در حـال حاضـر در برخـی از کارخانه های خصوصی شـاهد تعطیلی 
هسـتیم و برخـی هـم بـا حداقـل ظرفیـت کار می کننـد. ایـن موضـوع 
نشـان می دهـد زمانی که گاز و برق نباشـد و همچنیـن نیروگاه ها دچار 
مشـکل می شـوند، ایـن مسـاله بـه تولیـد و صـادرات مـا لطمـه می زند و 
بسـیاری از افـرادی کـه طـرح توسـعه ای و قصد سـرمایه گذاری بیشـتر 
داشـتند، فعـال بـه دلیـل ایـن مشـکالت دسـت نگـه داشـته اند و تولیـد 

فـوالد نیـز توجیه پذیـری خود را از دسـت داده اسـت. 
افـرادی کـه در صنعـت فوالد سـرمایه گذاری می کردند، بر اسـاس دو 

صنعــت فــوالد کشــور مدت هاســت کــه دچــار بحران هایــی شــده و در حــال حاضــر مشــاهده 
ــه را  ــا، عرص ــال محدودیت ه ــا اعم ــر، ب ــن قش ــت از ای ــای حمای ــه ج ــئوالن ب ــه مس ــود ک می ش
بیشــتر بــر آنهــا تنــگ کــرده اســت. فعــاالن صنعــت فــوالد بــا مشــکالتی از جملــه قطعــی بــرق 
در فصــل گرمــا و قطعــی گاز در فصــل ســرما، عــدم وجــود زیرســاخت های مناســب، مشــکالت 

مربــوط بــه بخــش واردات و صــادرات و غیــره، مواجــه هســتند.
در خصــوص مشــکالت فعلــی فعــاالن حــوزه صنعــت فــوالد، مصاحبــه ای بــا حســام الدین 

والــی، کارشــناس حــوزه صنایــع معدنــی انجــام شــده کــه در ادامــه بــه آن می پردازیــم.

صنعـت فـوالد کشـور
اکنون با چه بحران هایی

مواجه است؟
◄ خبرنگار: مهسا نجاتی
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مزیـت ایـن کار را انجام می دادنـد: ۱- انرژی ارزان ۲- مـواد اولیه ارزان
بـا ایـن اتفاقاتـی کـه در طـول دو سـه سـال اخیـر افتـاده، هـم مـواد 
اولیـه شـاهد افزایـش قیمت قابل توجهی بـوده و هم انرژی گران شـده 
اسـت و همچنیـن قطعی هـا و مشـکالتی را بـه دنبـال داشـت. از آنجـا 
کـه نمی تواننـد انـرژی را تامیـن کننـد، قیمـت آن را نیـز چندیـن برابـر 
کردنـد و طبـق چیـزی کـه در الیحـه بودجـه ۱۴۰۲ آمـده و دولـت آن را 
بـه مجلـس ارائه کـرده، نـرخ انرژی باز هـم در سـال آینـده افزایش پیدا 

خواهـد کرد.
از طـرف دیگـر، دولـت هـم می گویـد که با قیمت دسـتوری مـن باید 
محصـول خـود را در بـورس بـه فـروش برسـانید. از ایـن رو هـم قیمـت 
نهاده هـای تولیـد بـاال رفتـه و هـم قیمـت محصـول فریـز شـده و دولـت 
اعـالم کـرده کـه بـر مبنـای دالر ۲۸۵۰۰ تومانـی بایـد محصول خـود را 

عرضـه کنید.
در نتیجـه ایـن کار، تولیـد متوقـف می شـود، فعاالنـی کـه ضعیف تـر 
هسـتند از مـدار تولیـد خـارج می شـوند و قوی ترهـا هـم بـا مشـکالت 
و ضررهـای زیـادی کـه وجـود دارد، مجبـور هسـتند دسـت و پنجـه نرم 

کننـد. در نهایـت، ایـن مسـائل بـه زیـان تولید و کشـور اسـت.

راهـکار شـما بـرای شـرایط فعلـی چیسـت و چـه اقداماتـی بایـد 
انجـام داد؟

مـا چـاره ای نداریـم کـه تمـام انـرژی کشـور و سـرمایه گذاری خـود 
را بـه توسـعه زیرسـاخت ها معطـوف کنیـم. مـا بایـد نیروگاه هـای خـود 
را تقویـت کنیـم و سـعی کنیـم کـه ظرفیـت تولیـد گاز را بـاال ببریـم کـه 

کارخانه هـا در فصـل سـرما بـه ایـن بحران هـا دچـار نشـوند.
همچنین ما باید از نظر لجسـتیکی، حمل و نقـل جاده ای، بندری و 
دریایـی خـود را تقویت کنیم. بـا توجه به مجوزهایی کـه به ظرفیت های 
نیـز  از زیرسـاخت ها  اولیـه و اسـتفاده  بـه مـواد  نیـاز  تولیـد داده انـد، 
افزایـش پیـدا می کنـد. در نهایـت ایـن موارد روی هم انباشـته می شـود 
و فشـار وارد می کنـد و باعـث قفـل شـدن سیسـتم، توقـف تولیـد و وارد 

زیـان شـدن شـرکت ها می شـود.
اگـر صورت هـای مالـی شـرکت هایی کـه در ۹-۱۰ مـاه اخیـر روی 
کـدال منتشـر شـده را بررسـی کنیـم، مشـاهده می کنیـم کـه عمدتـا 
در زیـان هسـتند یـا سـود آنهـا نسـبت به سـال گذشـته بـه میـزان قابل 

توجهـی افـت کـرده اسـت.
ایـن نشـان دهنده ضعـف اسـت و بایـد ایـن آگاهـی از قبـل وجـود 
داشـت کـه بـا توجـه بـه ظرفیت هایـی کـه بـه آنهـا مجـوز داده شـده، 
نیـاز بـه زیرسـاخت وجـود دارد. در حـال حاضـر مجـوز داده شـده امـا 

زیرسـاخت های مـورد نیـاز آنهـا تامیـن نشـده اسـت.
بحث لجسـتیک نیز مسـاله بسیار مهمی اسـت که روی آن کار نشده 
اسـت. افـراد متخصـص به این حـوزه ورود نکرده اند و مـا در بحث حمل 

و نقـل ریلی عمال مشـکل داریم.
در بحـث واردات نیـز بـه دلیـل نوسـانات نـرخ ارز، ایـن بخـش نیـز 

مختـل شـده و بسـیاری کارخانه ها برای تامیـن قطعات مـورد نیاز خود 
دچـار مشـکل هسـتند. ایـن موضوع بایـد از قبـل برنامه ریزی می شـد. 
کسـی کـه برنامـه تولیـد ۵۵ میلیـون تنـی را تدویـن کـرده، آیـا قـادر بـه 
پیش بینـی چنیـن مشـکالتی نبـوده اسـت؟ چـرا زمانـی کـه بـرق و گاز 
نیسـت مجـوز افزایـش ظرفیـت را صـادر کرده ایـد؟ آیـا وزارت صمـت 
نمی توانسـته بـه ادارات اسـتان ها ابـالغ کنـد کـه بـه هیچ عنـوان مجوز 

افزایـش ظرفیـت داده نشـود؟
از طرفـی، اخبـاری مبنـی بـر اینکـه کارخانه هـای بسـیار بزرگـی در 
بخش هـای مرکـز و جنـوب کشـور نیـز در حـال تکمیـل پروژه هسـتند و 
قـرار اسـت وارد مـدار شـوند به گوش می رسـد. اگـر ایـن کارخانه ها نیز 
فعالیـت خـود را آغـاز کننـد، بـاز هم ما شـاهد افزایـش بحـران خواهیم 

بـود. ایـن کارخانه هـا نیـز نیـاز بـه اسـتفاده از زیرسـاخت ها دارند. 
در حـال حاضـر، ایـن مشـکل تنها بـرای صنعت فـوالد نیسـت، بلکه 
سـیمانی ها، کاشـی و سـرامیک، پتروشـیمی و صنعـت فلـزات رنگـی 

ماننـد آلومینیـوم و مـس نیـز چنیـن مسـائلی دارند.
هـر سـال بـه مشـکالت اضافـه می شـود. ماشـین آالت، دسـتگاه ها، 
توربین هـا و ترانس هـا بـه صـورت مـدام در حـال فرسـایش هسـتند و ما 

بایـد فکری اساسـی بـرای این مسـائل بیاندیشـیم.
بحـران قطعـی برق و گاز از سـال ۹۸ آغاز شـد. در تابسـتان برق و در 
زمسـتان گاز نبوده اسـت. یک مجموعه باید برای این مشـکالت فکری 
اساسـی کنـد. سـرمایه مـردم و سـرمایه گذاری هایی که در شـرکت های 
دولتـی انجام شـده در حال اتالف شـدن اسـت. هزینه فرصتـی که این 
شـرکت ها در حال از دسـت دادن آن هسـتند، ضرر حاصل از نبود مواد 

اولیـه و نبود انرژی آسـیب شـدیدی در نهایـت وارد می کند.
در سـخت ترین شـرایط و تحریم هـا، تولیدکننـدگان وظایـف خـود را 
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انجـام دادنـد. در حـال حاضـر می گوینـد که خـود تولیدکننـده نیروگاه 
و پاالیشـگاه احـداث کنـد و بـرق و گاز تولیـد کنـد و همچنیـن خـودش 
به فکر لجسـتیک باشـد. پـس در این میـان وظیفه حاکمیت چیسـت؟ 

باالخـره باید تناسـبی وجود داشـته باشـد. 
وظیفـه  اکنـون  داده انـد.  انجـام  را  خـود  وظایـف  تولیدکننـدگان 
حاکمیـت اسـت کـه ایـن زیرسـاخت های مناسـب را فراهم کنـد. تمرکز 
تولیدکننـده بایـد بـر تولیـد و افزایـش بهـره وری و ارزش افـزوده خـود 

باشـد و بازارهـای جدیـد بـرای خـود پیـدا کنـد.
دولـت نـه تنها ایـن مـوارد را فراهم نکـرده، بلکه در برخـی مواقع هم 
بـه صـورت دسـت انداز عمـل کرده اسـت. اوایل سـال که جنگ روسـیه 

و اوکرایـن شـروع شـد، دولت عـوارض صادراتـی وضع کرد.
در حالـی کـه انبارها پر از کاالسـت و به این موضوع آگاه هسـتند که 
کمبـود بـرق و گاز وجـود دارد، چـرا عـوارض تعییـن می کننـد و جلـوی 
صـادرات را می گیرنـد؟ چـرا مشـوق های صادراتـی را جمـع می کننـد 
کـه تولیدکننـدگان نتواننـد ایـن کار را انجـام دهنـد؟ نتیجـه ایـن کار 
ایـن می شـود کـه میلیون هـا تـن مـواد اولیـه کنسـانتره، گندلـه و سـایر 

محصـوالت در انبارهـا باقـی بمانـد و مصـرف نشـود.
مـا در داخـل، پروژه هـای عمرانـی، بودجـه، سـاخت و سـاز و غیـره 
نداریـم. ایـن مـواد یـا بایـد در داخـل مصـرف شـود یا از کشـور خـارج و 
صـادر شـود. امـا ایـن صـادرات هـم در حـال ممنـوع شـدن اسـت و آذر 
مـاه هـم اعـالم شـده مبنـای ارز صادراتـی هـم ۲۸۵۰۰ تومـان باشـد. 
تولیدکننـده می گویـد که همـه هزینه های مـن به قیمت آزاد اسـت، اما 
بایـد صـادرات را بـا ارز ۲۸۵۰۰ تومـان انجـام دهم. چرا بایـد این فاصله 
۵۰ درصـدی وجـود داشـته باشـد؟ آیـا بیـن دالر آزاد و دالر نیمایـی کـه 
۵۰ درصـد بیـن آنهـا فاصلـه وجـود دارد، بـه زیـان تولیدکننده نیسـت؟

ایـن مسـاله باعث می شـود کـه تولیدکننـده صـادرات انجـام ندهد و 
ارز بـه کشـور برنگـردد. تا زمانـی هم که ارز نباشـد، دولـت نمی تواند در 

حـوزه زیرسـاخت ها سـرمایه گذاری انجـام دهد.

بـا توجـه بـه بحـران فعلـی، نظـر شـما در مـورد بومی سـازی در 
صنعـت فـوالد و شـرکت های دانـش بنیـان چیسـت؟

ایـران از نظـر نیروی انسـانی و متخصص، یکی از کشـورهای پیشـرو 
و قـوی اسـت. مـا تـا تقریبا دهـه ۸۰ جـزو بزرگتریـن واردکننـدگان فوالد 
بودیـم. بـه کمک این نیروهـای متخصص که در صنعت فوالد داشـتیم، 
بـه نهمیـن یـا دهمیـن تولیدکننـده فـوالد در جهـان تبدیل شـدیم. این 
موضـوع نشـان می دهد که زمینه نیروی انسـانی در کشـور وجـود دارد.
اگـر مدیریت صحیحی وجود داشـته باشـد و زیرسـاخت ها بـه اندازه 
کافـی باشـد که این صنعت بتواند رشـد کنـد، ما در بخش بومی سـازی 

هم رشـد می کنیم.
هـر سـال، جشـنواره های بومی سـازی برگـزار می شـود و شـرکت ها 
توانمندی هـای خـود را ارائـه می کننـد. قطعـات و لـوازم بسـیاری در 
داخـل تولیـد می شـود و تعمیـرات و نگهـداری هـم در داخـل انجـام 

می شـود. مـوارد جزئـی نیـز وجـود دارد کـه بـه تکنولوژی هـای خاصـی 
نیـاز دارد کـه بـه صـورت اسـتثنا وارد می شـود.

تولیدکننـده  از  حمایت هایـی  بایـد  زمینـه  ایـن  در  هـم  دولـت  امـا 
انجـام دهـد. از تولیدکننـده انتظـار دارنـد ارز وارد کنـد، تنـوع محصول 
و بازارهـای صادراتـی داشـته باشـد. اکنـون در بهتریـن حالت اسـت که 
روسـیه و اوکرایـن از بازارهـای بین المللـی و منطقـه حـذف شـده اند و 
ترکیـه هـم کـه رقیب ایـران اسـت، نمی توانسـت در ایـن شـرایط بازارها 
را پوشـش بدهـد. در ایـن شـرایط کامال آمادگی وجود داشـت کـه ایران 
ایـن بازارهـا را بگیـرد و بـازار خـود را هـم توسـعه دهـد، امـا عمال بـا این 
اشـتباهی کـه مسـئولین مـا انجـام دادنـد، باعـث شـدند بـه صـادرات 
لطمه وارد شـود و سـرمایه به کشـور برنگردد. زمانی که سـرمایه نباشـد، 

تولیـد هـم متوقـف می شـود.
اگـر بخواهیـم در حـوزه شـرکت های دانش بنیـان ورود کنیـم، نیـاز 
نـدارد،  وجـود  سـودآوری  کـه  زمانـی  دارد.  وجـود  سـرمایه گذاری  بـه 
نمی تـوان ایـن سـرمایه گذاری را نیـز انجـام داد. زمانـی کـه این مسـاله 
دیگـر  کشـورهای  کارخانـه  جـذب  نیـز  متخصصـان  بیافتـد،  اتفـاق 
می شـوند. مـا طی سـالیان اخیر بـه دلیل همین مسـائل بخـش زیادی 

از مهندسـان و سـرمایه گذاران خـود را از دسـت داده ایـم.
بـرای اینکـه شـرکت دانش بنیـان داشـته باشـیم، نیـاز به زیرسـاخت 
بـا  تعامـل  و  محـدود  اینترنـت  بـه  دسترسـی  کـه  حالتـی  در  داریـم. 
کشـورهای دیگـر قطع اسـت، نمی تـوان چنین کارهایـی را انجـام داد. 

می بیننـد. آسـیب  دانش بنیـان  شـرکت های  نتیجـه  در 
نیـروی کار ایرانـی قطعا جـزو باکیفیت ترین متخصصین دنیا اسـت. 
هـر چیـزی کـه الزم باشـد را می تـوان در داخـل تولیـد کـرد، به شـرطی 
کـه شـرایط آن فراهم باشـد . با دسـت خالـی نمی توان ایـن کار را انجام 
داد. کشـورهای همسـایه مـا در حـال حاضـر میلیاردهـا دالر در بخـش 
تحقیـق و توسـعه سـرمایه گذاری می کننـد، امـا مـا فعـال در انتظـار این 
هسـتیم کـه گاز چـه زمانـی وصـل می شـود و آیـا بـرق قـرار اسـت در 

تابسـتان قطع شـود یـا خیر. 
از طرفـی، قیمت گـذاری هـم بـه درسـتی انجـام نمی شـود. در حـال 
حاضـر تولیدکننـدگان گـزارش می دهنـد کـه قیمـت گاز و بـرق مـا از 
قیمـت جهانـی باالتـر محاسـبه می شـود. در ایـن صـورت، تولیدکننده 

عمـال هیـچ خدمتـی نمی توانـد بـه کشـور بکند. 
متخصصـان و مهندسـان بـا تمـام محدودیت هـا هنوز ایـن صنعت را 
سـرپا نگـه داشـته اند. امـا در صورتـی کـه شـرایط مناسـب فراهـم بـود، 

ایـن صنعـت در کشـور بـه میـزان قابـل توجهـی پیشـرفت می کرد.
در پایـان بایـد بگویـم کـه مسـئولین دیـد ملـی به این مسـاله داشـته 
باشـند. مهندسـان و متخصصانـی کـه در خـط مقدم قـرار دارنـد را تنها 
نگذارنـد. ایـن صنعت نیاز به حمایـت و سـرمایه گذاری دارد برای اینکه 
بتواننـد پیشـرفت کنند و مملکت را توسـعه دهند. در این دنیا با دسـت 

خالـی نمی تـوان هیچ کاری انجـام داد. 
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این  نیازهای  از  بسیاری  تا  شد  باعث  فوالد  صنعت  در  پیشرفت ها 
حوزه امروز در داخل کشور تامین و در نهایت محصول نهایی سوددهی 
حالی  در  این  اما  شود،  صادراتی  و  داخلی  بازارهای  راهی  بیشتری 
است که بی توجهی به توسعه در باالدست این زنجیره، می تواند تمامی 
نیازمند  نیز  امروز بخش معدن  قرار دهد.  را تحت تاثیر  پیشرفت ها  این 

توجهی است که بر صنعت فوالد متمرکز است.
 با این همه، صنعت فوالد همچنان جای پیشرفت دارد و بسیاری از فعاالن 

این حوزه معتقدند تمرکز بر باالدست تنها راه توسعه صنعت فوالد است.
بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران معتقد است؛ 
هم اکنون بسیاری از واحدهای تولیدکننده فوالد در کشور بعضی از قطعات، 
و  تامین می کنند  از خارج کشور  را  موردنیاز خود  تجهیزات  و  اولیه  مواد 
و  داخلی  تولیدکنندگان  تا  می کند  کمک  جشنواره ای  چنین  برگزاری 
را  کشور  فوالد  صنعت  نیاز  و  شوند  مرتبط  یکدیگر  با  بتوانند  فوالدسازان 
برآورده کنند. بسیاری از تولیدکنندگان و صنعتگران توانا در کشور وجود 
دارند که با امضای تفاهمنامه در این جشنواره ها که در سال های گذشته 
انجام شده اند، بیش از ۴۰۰ قرارداد با یک میلیارد دالر صرفه جویی ارزی 
را رقم زده اند. رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران افزود: به طورمثال، 
که  می شود  مصرف  کشور  در  وارداتی  الکترود  سال  در  دالر  میلیون   ۵۰
این میزان جزو هزینه های تولید است و اگر بتوانیم بومی سازی این ماده 
اولیه و دیگر قطعات، تجهیزات و مواد اولیه را بومی سازی کنیم، می توانیم 
صرفه جویی ارزی قابل توجهی را رقم بزنیم. این صرفه جویی می تواند سرعت 
توسعه در صنعت فوالد را افزایش دهد و همان طور که امروز شاهد هستیم، 
توسعه در صنعت فوالد از سوی واحدهای فوالدی با سرعت بسیاری در حال 
انجام است. بسیاری از واحدهای فوالدی، امروز در حال اجرای طرح های 

توسعه ای هستند تا بتوانند میزان تولید را افزایش دهند و به ظرفیت های 
اسمی خود دست پیدا کنند.

● ایجاد سامانه کارلینک
وجیه الله جعفری، رئیس هیات عامل ایمیدرو نیز در حاشیه چهارمین 
جشنواره ملی فوالد با بیان این مطلب اظهار کرد: طی ۳ سال اخیر با 
کارلینک  ایجاد سامانه  با  ایران،  فوالد  ملی  انجمن  و  ایمیدرو  همکاری 
شرکت های  و  سازندگان  ورود  برای  بسترسازی  اتصال،  حلقه  به عنوان 
نیازمند شکل گرفت و در نتیجه، با احصای نیازمندی ها و متعاقب آن، با 

استفاده از دانش روز، بومی سازی قطعات و تجهیزات انجام شد.
جعفری ادامه داد: طی این مدت، بیش از ۲۶ هزار قطعه و تجهیز در 
صنعت فوالد از طریق سامانه کارلینک بومی سازی شده که البته انجمن 
ملی فوالد، نقش بیشتری در این زمینه ایفا کرده است. در مراسم افتتاح 
جشنواره نیز تفاهمنامه های مختلفی برای تامین نیازهای داخلی بین 

شرکت های سازنده و نیازمند منعقد شد.
اما سوال این است که باوجود سرعت باالی توسعه در صنعت فوالد، 
میانه  به اندازه  سرعت  این  نیز  معدن  بخش  توسعه  یعنی  باالدست  در 
فوالد  صنعت  سرعت  به اندازه  سرعت  این  شک  بدون  است؟  زنجیره 
پی  در  را  اولیه  مواد  تامین  درباره  نگرانی ها  موضوع،  همین  و  نیست 
را  اهداف  تحقق  توقع  نامتوازن،  توسعه های  با  نمی توان  است.  داشته 
داشت. امروز در حالی صنعت فوالد به دنبال افزایش ظرفیت های تولید 
خود است که به دلیل کمبود در زیرساخت هایی همچون برق و گاز در 
به  نتیجه،  در  می رسد.  تن  میلیون   ۳۰ به  تولید  ممکن  حالت  بهترین 
خودکفا شود  تجهیزات  و  قطعات  تامین  در  فوالد  که صنعت  اندازه  هر 

خودکفایی صنعت فوالد در برخی 
تجهیزات و قطعات یک اتفاق مهم و موفقیت 

بزرگی بود که توانست صرفه جویی ارزی 
بسیاری به  همراه داشته باشد

بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
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باالدست  در  اگر  اما  برود،  نیروگاه  ساخت  به دنبال  برق  تامین  برای  و 
توسعه بخش معدن اجرایی نشود، نمی توان به تولید فوالد با بهره وری 
را  این صنعت  اکتشافات می تواند  بود. عدم توسعه  امیدوار  باال چندان 
مجبور به واردات سنگ آهن یا ورود به معادن فرامرزی کند، اما بی تردید 
در آن شرایط نرخ تمام شده برای فوالدی ها افزایش پیدا می کند و همین 

موضوع بر توان صادراتی اثرگذار خواهد بود.
شاید در شرایط فعلی توسعه بخش معدن و بومی سازی در این بخش 
با سرعتی همچون سرعت صنعت معدن از الزاماتی باشد که معدنی ها 
به آن نیازمند هستند.البته در این باره رئیس هیات عامل ایمیدرو اظهار 
ذخایر  انجام،  حال  در  عمقی  اکتشافات  با  خوشبختانه  است:  کرده 
شدن  اضافه  از  حاکی  نتایج  و  می شود  افزوده  مجموعه  به  جدیدی 
ذخایر جدید، به میزان ذخایر موجود است. وی افزود: به عنوان مثال، 
در منطقه گل گهر، بیش از ۵۰۰ میلیون تن افزایش ذخیره داشته ایم. 
نتایج حفاری های زمین شناختی در برخی مناطق گرچه نیازمند قطعی 
جعفری  است.  مثبت  چشم انداز  درمجموع،  اما  است،  ذخایر  شدن 
نیز  کشور  از  خارج  معادن  در  سرمایه گذاری  موضوع  خاطرنشان کرد: 
مطرح است. اکتشافات را در بخش های مختلف عناصر آغاز کرده ایم و 
حتی مصوباتی هست که می توانیم قانونی انجام دهیم، پس این روند 
این حال، شاید بخش معدن  با  اما  را برطرف کند.  نگرانی ها  می تواند 
و  قوانین  رفع  و  قوانین  در  تسهیل  نیازمند  دیگری  اقدام  هر  از  بیش 
برخی  کاهش  همچنین  و  مقررات  و  قوانین  برخی  رفع  باشد.  مقررات 
و  کوچک  معادن  برای  به ویژه  دولتی  حقوق  افزایش  جمله  از  هزینه ها 
متوسط می تواند سرعت تولید در بخش معدن را افزایش دهد. با رفع 
در  توسعه  خود  می توانند  به راحتی  معدن  بخش  فعاالن  مشکالت  این 
این بخش را محقق کنند و دیگر نیازی نیز فوالدی ها در این زمینه ورود 
رقم  تخصصی  نگاه  با  معدن  بخش  در  توسعه  واقع  در  باشند.  داشته 
می خورد، اما برخی تولیدکنندگان فوالد معتقد هستند باید این حوزه 

نیز وارد معدنداری شود.

● مشکل اصلی، تامین نقدینگی است
را  بخش  این  در  توسعه  می توانند  معدنی ها  است،  پیدا  که  آن طور 
محقق کنند، در صورتی که بتوانند نقدینگی الزم را تامین کنند و درگیر 
قوانین و مقررات یکباره و خلق الساعه نشوند. در این شرایط، شاید بهتر 
باشد که تولیدکنندگان فوالد هم به فعالیت در حلقه خود بپردازند، زیرا 
بر  فوالد می تواند عالوه  به  و معدنی ها  به بخش معدن  فوالدی ها  ورود 
نیازها را سخت تر  تامین برخی  توازن در حلقه های زنجیره،  برهم زدن 
از قبل کند. از سویی دیگر، برخی معدنی ها معتقدند با نزدیک شدن 
قیمت ها به قیمت های جهانی می توانند سرمایه موردنیاز برای توسعه 
حوزه  در  بلکه  سنگ آهن  حوزه  در  نه تنها  موضوع  این  کنند.  تامین  را 
مشتریان  اصلی ترین  فوالدی  واحدهای  برخی  در  که  هم  زغال سنگ 
داخلی  قیمت های  فاصله  و  می خورد  به چشم  می شود،  محسوب  آنها 
چندان  زغال سنگ  معادن  امروز  تا  شده  باعث  جهانی  قیمت های  با 
توسعه ای نداشته باشند. پس راهکار دیگر دولت برای ایجاد این توسعه 
می تواند نزدیک شدن قیمت های داخلی به قیمت های جهانی باشد تا 
سوددهی در بخش معدن به ویژه معادن کوچک افزایش یابد و در ادامه، 

شاهد توسعه در این بخش باشیم.

● سخن پایانی
که  بود  معدنی  واحدهای  در  ارزش  زنجیره  تکمیل  به  تصمیم  شاید 
حاال امروز فوالدی ها را به معدنداران جدی در حوزه سنگ آهن تبدیل 
کرده است. از سوی دیگر، کمبود در بحث تامین مواد اولیه باعث شد 
تا فوالدی ها با ایجاد معاونت های معدنی به سراغ سرمایه گذاری در این 
بخش بروند و بتوانند بخشی از نیاز خود به سنگ آهن را تامین کنند، 
اما شاید رفع موانع در این بین و تمرکز بر حلقه ابتدایی زنجیره بتواند 
و  فوالد  صنعت  به نفع  که  اتفاقی  دهد؛  افزایش  را  توسعه  این  سرعت 
در  تولید  و  اشتغال  افزایش  به  منجر  ادامه  در  و  بود  خواهد  معدنی ها 

بخش های یادشده می شود.
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چین صادرات فوالد را در ماه دسامبر2022 کاهش داد، اما حجم 
آن به طور ساالنه افزایش یافت

صادرات فوالد چین در ماه دسامبر ۲۰۲۲ در مقایسه با ماه قبل خود 
کاهش یافت، اما به دلیل رقابت کمتر در بازار جهانی، نتیجه ساالنه در 

سال ۲۰۲۲ افزایش یافت.
بر اساس گزارش اداره کل گمرک، صادرات چین در ماه گذشته به ۵.۴ 
میلیون تن رسید که ۳.۴ درصد نسبت به ماه، کاهش یافته است. این رقم 
بازتاب تضعیف معامالت صادراتی در ماه های اکتبر تا نوامبر بود، زمانی 
که قیمت ها در بازار روند نزولی داشتند و خریداران خارجی محتاط بودند.
به  افزایش  با ۰.۹ درصد  از چین در سال ۲۰۲۲  فوالد  کل صادرات 
۶۷.۳۲ میلیون تن رسید. به غیر از تضعیف بازار داخلی، حمایت هایی 
از خارج از کشور صورت گرفت. اوکراین و روسیه به دلیل جنگ آغاز شده 
تا مارس  را در ماه فوریه  توسط فدراسیون روسیه، فروش صادرات خود 
کاهش دادند که این امکان را برای تامین کنندگان چینی فراهم کرد تا 
صادرات فوالد، به ویژه محصوالت میانی فوالدی را به میزان قابل توجهی 
افزایش دهند. همچنین، در نیمه دوم سال، تامین کنندگان کره ای و 
ژاپنی نیز نتوانستند حجم معامالت صادراتی خود را در سطح قبلی حفظ 

کنند.
چین واردات سنگ آهن را در دسامبر و سال 2022 کاهش داد

واردات سنگ آهن چین در ماه دسامبر در بازار ضعیفی که تحت تأثیر 
از  پس  نیز  سال  کل  حجم  یافت.  کاهش  بود،  ها  آلودگی  تعداد  رکورد 
رسیدن به رکورد در سال ۲۰۲۰، برای دومین سال متوالی با افت مواجه 

گردید.
طبق آمار منتشر شده توسط اداره کل گمرک در ۱۳ ژانویه، چین در 
ماه دسامبر، ۹۰.۸۶ میلیون تن سنگ آهن وارد کرد که ۸.۱ درصد کمتر 
ساالنه  سطح  به  نسبت  درصد  اگرچه ۵.۶  است،  بوده  نوامبر  سطح  از 
در  کووید-۱۹  افزایش  انتشار  دلیل  به  ماهانه  افت  است.  یافته  افزایش 
چین بود که در نوامبر مشاهده شد، زمانی که محموله های مواد خام 
برای تحویل در دسامبر رزرو شدند. موارد ابتالی بی سابقه، بر فعالیت 
از  از جمله تقاضای فوالد و ترخیص کاال  های تجاری در سراسر چین، 

گمرک در بنادر تأثیر گذاشت.
با ۱.۵ درصد کاهش  آهن چین  واردات سنگ  در کل سال ۲۰۲۲، 
نسبت به سال ۲۰۲۱ ، به ۱.۱۱ میلیارد تن رسید. این کشور به دلیل 
تدریج  به  صنعت،  از  کربن  انتشار  کاهش  هدف  با  فوالد،  تولید  کاهش 
مصرف مواد خام را کاهش داد. اوج واردات سنگ آهن در سال ۲۰۲۰ به 

۱.۱۷ میلیارد تن رسید.
روند نزولی واردات قراضه ویتنام، در ماه دسامبر ادامه یافت

واردات قراضه ویتنامی در ماه دسامبر چنانچه انتظار می رفت،کاهش 
صادراتی  و  داخلی  بازارهای  در  اندک  فعالیت  دهنده  نشان  که  یافت 

محصوالت نهایی و نیمه نهایی است که باعث افت تولید کارخانه ها شد.
طبق اعالم اداره کل گمرک، واردات قراضه به کشور پس از کاهش ۱۷ 
درصدی در آبان ماه، با ۱۸ درصد کاهش ماهانه به ۲۰۶ هزار و ۳۸۰ تن در 
دسامبر رسید. اگرچه محموله های قراضه از ژاپن و استرالیا افزایش یافت، 
کاهش  غیررقابتی  قیمت های  دلیل  به  دیگر  کشورهای  از  صادرات  اما 

دیدبـان بـازار جهانـی فـوالد - ژانویـه 2023
◄ پروانه بهرامی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
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یافت. یکی از فعاالن داخلی در این کشور گفت: »کارخانه های ویتنام 
به تمرکز بر مواد محلی ادامه دادند، چرا که قیمت  و ریسک  پایین تر بود.

به مدت مشابه سال قبل، ۶۴ درصد  این رقم در ماه دسامبر نسبت 
قراضه  تن  میلیون  ویتنام ۴.۱۶  سال ۲۰۲۲،  در  است.  داشته  کاهش 

خارج از کشور )۳۴٪- در سال( خریداری کرد.
فوالد خام کره جنوبی 

تولید فوالد کره جنوبی در ۱۱ ماهه اول سال ۲۰۲۲ کاهش یافت. 
طبق گزارش انجمن آهن و فوالد کره )KOSA( در ژانویه تا نوامبر، کل 
تولید فوالد خام این کشور با ۶.۳ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه 
سال قبل به ۶۰.۴ میلیون تن رسید. تولید فوالد به روش کوره بلند با 
۵.۹ درصد کاهش به ۴۱.۳ میلیون تن در سال گذشته رسید، در حالی 
که تولید فوالد به روش قوس الکتریکی با ۷.۲ درصد کاهش به حدود ۱۹ 
میلیون تن رسید. در سال ۲۰۲۲، تولید فوالد خام تنها در ژانویه نسبت 
به سال گذشته افزایش داشت، در حالی که این رقم در ماه های فوریه 
تا نوامبر رو به کاهش بود. این روند نزولی ناشی از ضعف بازار خودرو در 
نیمه اول سال، نگرانی از کمبود قطعات خودرو، کاهش تولید فوالد در 
POSCO در پی اصالح کوره بلند شماره ۴ در گوانگ یانگ از ۱۱ فوریه تا 
۱۰ ژوئن و طوفان بود. عملیات فوالدسازی در پوهانگ در اواخر سپتامبر 

آغاز شد.
گزارشات نشان می دهد که در نوامبر ۲۰۲۲، تولید ترکیبی فوالد خام 
در کره جنوبی به ۴.۸ میلیون تن رسید که نسبت به سال قبل ۱۸.۶ 
اما  بود،  بازار خودرو حمایتی  در  اگرچه وضعیت  درصد کاهش داشت. 
صنعت ساختمان به دلیل کسادی سرمایه گذاری در بازار مسکن با مشکل 
 )MOTIE( مواجه شد. بر اساس گزارش وزارت بازرگانی، صنعت و انرژی
در ماه نوامبر، تولید خودروی کشور ۲۵.۴ درصد نسبت به سال گذشته 

افزایش یافته است.
چنانچه انتظار می رفت تولید فوالد خام کره جنوبی در سال ۲۰۲۲ به 

زیر ۷۰ میلیون تن کاهش یافت.
واردات زغال سنگ کک شوی هند در ماه دسامبر، 2۳ درصد 

افزایش یافت
 فوالدسازان هندی جهت خرید زغال سنگ کک شو برای تحویل در 
دسامبر اقدام کردند تا ذخایر خود را ترمیم کنند، زیرا تقاضا برای مواد 
خام پس از کاهش محدودیت های صادرات فوالد این کشور بهبود یافت. 
تشدید کسری عرضه ناشی از هوای بسیار مرطوب در شرق استرالیا نیز 

باعث عجله خریداران شد.
بر اساس آخرین گزارشات انجمن بنادر هند )IPA( در ماه دسامبر، 
هشت بندر بزرگ دولتی هند، ۵.۶ میلیون تن محموله ارسال کردند که 
۲۳ درصد نسبت به ماه قبل و ۵۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته 

است.
از ذخایر خود استفاده کردند و  از تولیدکنندگان فوالد هندی  برخی 
نیاز به ترمیم ذخایر مجدد داشتند. واردات زغال سنگ کک سازی هند 
در سپتامبر افزایش یافت و سپس در اکتبر و نوامبر ۲۰۲۲ کاهش یافت. 

همچنین، با بازگشت شرکت های فوالدی داخلی به بازارهای صادراتی و 
افزایش نرخ بهره برداری از ظرفیت خود پس از لغو صادرات توسط دولت، 

تقاضا برای مواد خام در دسامبر بهبود یافت. 
برخی از خریداران به دلیل شرایط نامساعد جوی در ایالت کوئینزلند 
و سیل در نیو ساوت ولز و همچنین اعتصاب گروه BHP که باعث تاخیر 
در حمل و نقل مواد خام شد و بر حجم عرضه مواد تأثیر گذاشت، عجله 
کردند تا معامالت را انجام دهند. طبق گزارشات دریافت شده، از اواسط 
تا اواسط دسامبر، قیمت زغال سنگ کک شوی استرالیایی، ۳۵  نوامبر 

دالر در تن افزایش یافت و به ۳۲۰ دالر در هر تن FOB رسید.
بنابر گزارش این سازمان، در آوریل تا دسامبر ۲۰۲۲، بنادر هند ۴۳.۲ 
میلیون تن دریافت کردند که ۱۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

افزایش داشت.
ایران و روسیه تحریم شده، مسیر جدیدی برای تسهیل تجارت 

می سازند
 هدف ایران و روسیه ایجاد یک مسیر فرا قاره ای گسترده برای تقویت 
تجارت بین یکدیگر و همچنین حفظ حضور در بازارهای اصلی، قبل از هر 
چیز با اروپا است. منابع محلی می گویند به جز آن، تهران و مسکو قصد 
دارند مسیر »محور شرقی« را ایجاد کنند و روابط خود را با چین و منطقه 

آسیای مرکزی تقویت کنند.
و روسیه که تحت فشار تحریم ها قرار داشتند، تصمیم گرفتند  ایران 
از روابط تجاری خود در برابر مداخالت غرب محافظت کنند و ارتباطات 
تجاری  مسیر  یک  کنند.  برقرار  آسیا  قاره  اقتصادهای  دیگر  با  جدیدی 
بین قاره ای از شرق اروپا تا اقیانوس هند امتداد خواهد داشت و طول 
جدید،  پروژه  بازار،  تحلیلگران  گفته  به  بود.  خواهد  کیلومتر  آن ۳۰۰۰ 
میلیاردها دالر ارزیابی می شود که هر دو کشور در حال حاضر باید هزینه 
کنند، با این فرض که اجرای آن به جلوگیری از هرگونه مداخله و تحریم 
خارجی کمک می کند. همچنین، ایران و روسیه خواهان تسریع تحویل 

محموله در مسیر رودخانه ها و راه آهن های متصل به دریای خزر هستند.
در همین حال، حمل و نقل دریایی نیز در حال توسعه است، زیرا ده ها 
کشتی روسی و ایرانی، از جمله کشتی های تحریم شده، در حال تردد در 
آب های بین سواحل خزر و بنادر کلیدی رودخانه ولگا هستند. به گزارش 
خبرگزاری دریانوردی ایران، قوانینی که به کشتی های ایرانی اجازه عبور 
از آبراه های داخلی رودخانه های ولگا و دون را می دهد، در حال نهایی 

شدن است.
فعاالن بازار فوالد ایران از برنامه های مقامات دولتی برای تقویت روابط 
اهداف  این  آن ها در تحقق سریع  از  برخی  اما  آگاه هستند،  روسیه  با 
بلندپروازانه تردید دارند. هر دو دولت به دلیل تحریم ها تالش می کنند 
از نظر اقتصادی به یکدیگر نزدیک شوند. آن ها سال ها متحد سیاسی 
بوده اند، اما ایران ارتباطات حمل و نقلی بسیار ضعیفی با روسیه به ویژه 
از طریق دریا دارد. آن ها برای بهبود خطوط کشتیرانی تالش می کنند. 
در مورد حمل و نقل داخلی، از کامیون استفاده می کردند و از مقصدهای 

سوم مانند ارمنستان یا آذربایجان عبور می کردند. 
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چــه بــه لحــاظ علــم زمیــن شناســی و چــه بــه لحــاظ 
کــه  ســرمایه گذاری  لحــاظ  بــه  چــه  و  تجهیــزات 
در اکتشــاف می شــود؛ ذخایرمــان در مقایســه بــا 

پتانســیل مان خیلــی کــم اســت.
مثــال کشــور اســترالیا در چنــد ســال اخیــر ســاالنه 
ــا  ــاری دارد و م ــر حف ــون مت ــا ۱0 میلی ــن ۷ ت میانگی
کال طــی ۶0 ســال گذشــته حــدود ۱0 میلیــون متــر 
ــه طــور میانگیــن ســاالنه حــدود  ــم و ب حفــاری کردی
ــه  ــم در نتیج ــاری داری ــر حف ــزار مت ــا ۵00 ه ۴00 ی
ایــن نشــان می دهــد کــه فاصلــه ایــران بــا ســایر 

ــت.« ــاد اس ــیار زی ــاف بس ــوزه اکتش ــورها در ح کش
امیــن صفــری، معــاون توســعه معــادن و صنایــع 
معدنــی شــرکت ســرمایه گذاری توســعه معــادن و 
فلــزات )و معــادن(، بــه بررســی چالش هــای توســعه 

ــت: ــه اس ــور پرداخت ــافات در کش اکتش

معدن  بخش  چالش های  جمله  از  کشور  در  اکتشاف  توسعه   ■
محسوب می شود، در این بخش چه برنامه هایی در دستور کار دارید؟

اکتشاف طی ۱۸ ماه گذشته شرکت سرمایه گذاری توسعه  در حوزه 
معادن و فلزات در مقایسه با دوران قبل بسیار متحول شده است. چه از 
طریق مزایده و چه از طریق مشارکت با بخش خصوصی به آن ورود کرده و 
در هر سه بخش محدوده و تجهیزات و ایجاد ساختار و شرکت های مرتبط 

فعال عمل کرده است.

■ نظرتان در مورد اکتشاف که بحث آن خیلی داغ است، چیست؟ 
چرا در کشور ما باید اکتشاف انجام دهیم و اکنون در چه مرحله ای 

است و توسعه معادن چه نقشی دارد؟
چرایی آن که مشخصا تامین مواد اولیه است. در تمام دنیا کشورهایی 
منطقه  روی  نیز  ما  دهند.  انجام  اکتشاف  باید  هستند،  خیز  معدن  که 
کمربند پلی متال و کمربند مس و از نظر معدنی جزو کشورهایی هستیم 
که از نظر منابع جز ۱۰ کشور پر پتانسیل در دنیاییم؛ در نتیجه اکتشاف 
باید انجام شود. این مقوله در کشور ما طی ۶۰ ۷۰ سال اخیر به صورت 
عمده  گذشته  سال   ۷۰ در  همچنین  است.  شده  انجام  سیستماتیک 
و  چغارت  سرچشمه  مانند:  بزرگی  معادن  به  منتج  هوایی  اکتشافات 

چادرملو و گل گهر شده است.
اوایل دهه ۹۰ یا اواخر دهه ۸۰ دوباره برنامه ریزی کالنی برای کشور 
شد که اکتشافات دوباره از سر گرفته و پهنه ها تعریف شدند و در واقع یک 
سری معادن مثل معدن مس جانجا از دل آن بیرون آمد، ولی واقعیت این 
است که در کل چه به لحاظ علم زمین شناسی و چه به لحاظ تجهیزات و 
چه به لحاظ سرمایه گذاری که در اکتشاف می شود؛ ذخایرمان در مقایسه 

با پتانسیل مان خیلی کم است.
مثال کشور استرالیا در چند سال اخیر ساالنه میانگین ۷ تا ۱۰ میلیون 
میلیون متر  ما کال طی ۶۰ سال گذشته حدود ۱۰  و  متر حفاری دارد 
متر  هزار  یا ۵۰۰  حدود ۴۰۰  ساالنه  میانگین  طور  به  و  کردیم  حفاری 
حفاری داریم در نتیجه این نشان می دهد که فاصله ایران با سایر کشورها 

در حوزه اکتشاف بسیار زیاد است.
نکته مهم اینکه یک شرکت چه خصوصی بورسی یا غیردولتی بخواهد 
وارد اکتشاف شود تا آن محدوده برای آن شرکت بلوکه نشود؛ هر کاری 
بخواهد انجام دهد باید آن را روی همان محدوده انجام دهد؛ در ۲ سال 

ذخایر ایران در حوزه اکتشاف 
کمتر از پتانسیل موجود است

معاون توسعه معادن و صنایع معدنی شرکت و معادن: 14
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اخیر معادن و فلزات روی بحث اکتشاف به صورت جدی اقدام کرده اند.
واقعیت این است که ما نتوانستیم پهنه ای از سازمان زمین شناسی یا 
وزارت صمت یا ایمیدرو که در واقع متولی آن وزارت صمت است، بگیریم و 
در آن کار اکتشافی انجام دهیم تا آن را به محدوده های معدنی و در واقع به 
بهره برداری برسانیم. یکی از موضوعات این است که می گویند، سازمان 
زمین شناسی متولی اکتشاف است که به نظر من سازمان زمین شناسی 
در واقع در دنیا در جایگاه تولیدکننده دیتاست و کارهای ابتدایی را انجام 
می دهد و ژئوشیمی نقشه های زمین شناسی را برای بخش های مختلفی 

که کارهای اکتشافی انجام می دهند، تولید می کند.
ما چند متولی اکتشاف داریم. اکنون ایمیدرو به نوعی متولی است، 
از  بعضی  در  زمین شناسی  سازمان  مس،  حوزه  در  مس  ملی  شرکت 
بخش ها و مهارت معدنی هم در بخش هایی که می خواهد این پهنه ها را 

در اختیار بگذارد، متولی است.
در نتیجه به نظرم خیلی شفاف نیست. کاری که کردیم این بود که در 
محدوده های خودمان و محدوده های جدید با بخش خصوصی توانستیم 
مشارکت کنیم و کار اکتشافی انجام دهیم؛ ولی آن اتفاقی که باید بیفتد 

از نظر معدنی نیفتاده است.

ارتقا  تا فرآوری چقدر می تواند در  از اکتشاف  تکمیل زنجیره   ■
بازدهی هولدینگ هایی مانند شما کمک کند و شما چه اقداماتی در 

این مسیر داشته اید؟
بدیهی است که هلدینگ های سرمایه گذاری مثال معادن و فلزات پیش 
از این فقط سهام یک سری از شرکت ها را داشته است که آنها سر سال 
بزرگ  شرکت های  می شد.  تقسیم  سود  این  و  می کردند  پرداخت  سود 
متوجه این موضوع که منابع اولیه رو به اتمام است، شدند. در نتیجه اگر 

این زنجیره در کنار هم نباشد، شرکت با مشکل مواجه می شود.
که  اصفهان  آهن  ذوب  و  مبارکه  فوالد  مانند  شرکت ها  اکثر  اکنون 
انتهای زنجیره بودند، ابتدای زنجیره را تشکیل دادند و معاونت معدنی 
رفتند.  معادن  اکتشاف  دنبال  کردند،  ایجاد  معدنی  شرکت های  و 
شرکت هایی هم که ابتدای زنجیره بودند، مثل گل گهر و چادرملو رفتند به 

انتهای زنجیره و در واقع فوالدسازی زدند.
شرکت ها برای اینکه بتوانند بهترین عملکرد را داشته باشند، مستقل 
هستند و به سمتی که باید بروند، می روند. این حاکمیت است که اگر 
می خواهد توازنی ایجاد کند، باید با دستورالعمل ها و روش ها این مسیر 

را شفاف کند.
فکر می کنم به صورت کلی بدون توجه به حاشیه ها و مسائلی که امروز 
در کشور داریم از نظر مسائل معدنی شرکت ها هر چه به سمت تکمیل 
زنجیره بروند و شرکت های بزرگ و کوچک با هم ادغام شوند؛ شرکت های 

موفق تری خواهند بود.

■ در دوران تحریم در بخش جذب سرمایه با هدف توسعه فنی 
چه اقدامات و دستاوردهایی داشته اید؟

در واقع در این بخش واقعا مشکل وجود دارد. اکنون اکتشاف دیگر 
مثل قدیم و به شیوه سنتی اتفاق نمی افتد. در دنیا هم به لحاظ مدل های 
زمین شناسی و طراحی و بحث های استفاده از علم روز و ادغام علوم با هم 
مثل زمین شناسی و احتماالت و ریاضی و … که در دانشگاه ها به صورت 

سنتی تدریس می کنیم.
نسل جدید هنوز هم کار اکتشافی را سنتی انجام می دهد. وقتی حتی 
هنگامی که تجهیزاتی جدید می خریم برای ۴۰ سال پیش است، پس تا 

بخواهیم تغییر ایجاد کنیم، زمان می برد.
امروزه دستگاه هایی وجود دارد که همزمان با حفاری آنالیز هم می کند 
و شما سر زمین می توانید، در لحظه تصمیم بگیرید. دستگاه هایی آمده 
است که با توجه به طراحی شخص می تواند، در عمق زمین زاویه را تغییر 
در  نیست.  اینگونه  می شود،  استفاده  ایران  در  که  دستگاه هایی  دهد. 

حوزه ژئوفیزیک دستگاه هایی با دقت و کیفیت باالتر آمده است.
در نتیجه فاصله مان با دنیا زیاد است و بیشتر هم می شود. ما در تالش 
هستیم و همواره با بعضی از دانشگاه های خارجی در ارتباطیم یا بعضی 
شرکت های مان که خارج از کشور هستند، دارند کارهایی را در این راستا 
پیش می برند؛ ولی واقعیت این است که به صورت جدی اتفاق ویژه ای 

نیفتاده است.
باید یک نقشه راه داشت که در تدوین آن از همه ذی نفعان مشورت 
گرفته و طی چند سال برنامه ریزی شود، وقتی که در حوزه صنایع معدنی 
آن  اساس  بر  و  باشیم  داشته  ساله   ۵ و  ساله   ۱۰ ساله   ۲۰ برنامه  یک 
قیمت گذاری و طرح های توسعه و طرح های جامع هر صنعتی فوالد مس 
آلومینیوم مشخص شود، شرکت هایی مثل شرکت ما می دانند تکلیف شان 

چیست.
باشد  داشته  زمان  مدت  می شود  ابالغ  دستوری  قیمت گذاری  اگر 
مثال برای ۵ سال این قیمت باید باشد. دخالت اشکال ندارد، اما زمانش 
مشخص باشد که سرمایه گذار شرکت ها و ذی نفعان تکلیف خود را بدانند. 

مشکل صاحبان صنایع این است که ثبات وجود ندارد.
نتایج خوبی داشته است. ذخایر  اکتشافات جدید در صبانور خیلی 
خوبی در سنگ آهن پیدا شده که ذخایر سنگ آهن در غرب کشور را 
بسیار باال برده است که این نوید توسعه در غرب کشور است. یعنی زنجیره 
قبل نگرانی داشت. فوالد کردستان و تامین مواد اولیه با مشکل مواجه 

بود.
همه اینها مصوبه دارد. در حالی که می توانیم بگوییم ذخایر صبانور 
خیلی افزایش پیدا کرده و زنجیره طرح های غرب کشور را کمک می کند؛ 
اما در شرق و جنوب شرق در حوزه اکتشاف و حوزه معدن همه باید صبور 

باشند.
یعنی اینجوری نیست که ما یک موضوعی را شروع می کنیم دو ماه 
بعد به نتیجه برسیم این مساله در حوزه صنایع معدنی زمان بر است و 

مشکالت خاص خودش را دارد.
در سیستان مثال در جانجا کار در حال انجام است، ولی در مناطق 

دیگر ممکن است شرایط برای نیروی انسانی و متخصص مهیا نباشد.
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پیش گفتار
پوسته  در  فراوانی  نظر  از  عنصر  چهارمین  آهن  سنگ   – آهن  سنگ 
زمین می باشد. بعضی از فراوان ترین مینرال ها در معادن تجاری سنگ 
آهن عبارتند ازمگنتیت )Fe۳O۴( با رنگ خاکه سیاه چگالی ۵/۳ گرم 
بر سانتی متر مکعب حداکثرFe wt ۷۲.۴ درصد، هماتیت )Fe۲O۳( با 
رنگ خاکه قرمز چگالی ۵/۵ تا ۶/۵ گرم بر سانتی متر مکعب حداکثر۷۰ 
Fe wt درصد ، ژئوتیت H۲O-Fe۲O۳(( با رنگ خاکه زرد متمایل به قهوه 
ای چگالی ۴/۴تا ۴برسانتی متر مکعب حداکثر Fe wt ۶۲.۹ درصد و 
سیدریت )FeCO۳( با رنگ سفید چگالی ۳/۹ گرم بر سانتی متر مکعب 
حداکثر Fe wt ۴۸.۳ درصد حداکثر. مهمترین سنگ آهن های استفاده 

شده برای تولید آهن مگنتیت و هماتیت می باشد. 
ایران  در  آهن  اندیس  و  معدنی  نشانه  کانسار   ۲۰۰ از  بیش  تاکنون 
شناسائی شده که مجموع ذخائر آنها بیش از چهار میلیارد تن سنگ آهن 
برآورد گردیده است. عیار آهن در این ذخائر حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد است. 
بافق،  متفاوت سنگان،  دارای جایگاه  این ذخائر  زمین شناسی  نظر  از 
زنجان و سرخه دیزج می باشد. حدود ۹۰ درصد ذخائر ایران در سه منطقه 
معدنی ایران مرکزی با بیشترین تمرکز در منطقه بافق حدود ۲ میلیارد 
تن، منطقه سنندج سیرجان شامل مناطق سیرجان کانسارهای گل گهر 
با ذخیره احتمالی ۱/۲ میلیارد تن، شمس آباد اراک با ۱۰۰ میلیون تن و 
منطقه همه کسی همدان ۵۰ میلیون تن، شرق ایران حدود ۷۰۰ میلیون 
تن شامل کانسارهای سنگان در منطقه تایباد ۶۲۰ میلیون تن، ده زمان 
کاشمر حدود ۲۰ میلیون تن و کانسارهای کوچکی چون نیزار و کالت 

ناصر می باشد.
ذخائر دیگری نیز بطور پراکنده وجود دارند که از نظر اقتصادی قابل 
و  سمنان  شابالغ،  زنجان  ناحیه  به  میتوان  جمله  از  که  نیستند  توجیه 

بندرعباس )الرک، هرمز و تنگه زاغ ( اشاره کرد.
خرید  با  شود  تولید  توانست  می  که  فوالدی  بهترین  سال ها  برای   
سنگ آهن گرانقیمت از سوئد به دست می آمد. گرچه در آن سال ها علت 
معلوم نبود. اما در نهایت مشخص شد که علت آن این است که سنگ آهن 
سوئدی فسفر کمتری نسبت به سایر سنگ آهن ها دارد. که امکان ساخت 

ساختارهای کریستالی ریز تر و قوی تررا فراهم میکند.
در قرن ۱۸ میالدی قطع درختان جنگلی در اروپای غربی، آهن سازی 
با استفاده از زغال چوب را شدیدا گران قیمت ساخت. در ۱۷۰۹ آبراهام 
داربی ذوب اکسید آهن با استفاده از کک بجای زغال چوب را شروع کرد. 

با میزان ۲۱۶  ایران چغارت  مهمترین کانسارها و معادن سنگ آهن 
عیار  و  تن  میلیون  با ۴۰۰  چادرملو  درصد،  عیار ۵۷/۴۱  و  تن  میلیون 
 ۴۰/۵۳ عیار  و  تن  میلیون   ۱۱۸ میزان  با  چاهون  سه  درصد،   ۵۱/۰۲
درصد، زرند با ۲۰۰ میلیون تن و عیار ۴۵ درصد، گل گهر با ۱۸۵ میلیون 
تن و عیار ۵۶/۶۵ ، شمس آباد با ۴۸ میلیون تن میزان ذخیره و عیار ۴۶ 

درصد و چاه گز با ۲۳۰ میلیون تن و عیار ۵۱/۰۳ درصد می باشند. 
زغال سنگ 

زغال سنگ هائی که در ایران تشکیل شده اند به صورت الیه ای و نازک 
) با ضخامت ۳۰ تا ۱۵۰ سانتی متر ( بوده و در ۱۰۰ تا ۳۰۰ متری عمق 
زمین قرار گرفته اند. شکل ذخائر ایران سبب شده است که در ایران زغال 

سنگ به سختی استخراج گردد.
میزان ذخائر کانسارهای زغال سنگ در ایران خراسان جنوبی ۸۶۶/۳۶ 
میلیون تن که ۶۱۶/۵۶ میلیون تن کک شو و ۲۴۹/۸۱ میلیون تن آن 
حرارتی، مازندران ۱۰۸/۷۷ میلیون تن که ۱۰۵/۵۸ میلیون تن کک شو 
و ۳/۱۸ میلیون تن آن حرارتی، کرمان ۱۰۶/۱۳ میلیون تن که ۱۰۶/۱۳ 
میلیون تن کک شو و ۱/۰۱ میلیون تن حرارتی، گلستان ۱۸/۷۴ میلیون 
تن کک شو، سمنان ۱۶/۹۶ میلیون تن که ۱۶/۴۷ میلیون تن کک شو 
و ۰/۴۹ میلیون تن حرارتی، گیالن ۱/۵۲ میلیون تن که ۱/۵۲ میلیون 
تن  میلیون  تن که ۰/۳۶  آذربایجان شرقی ۱/۳۶میلیون  تن کک شو، 
کک شو و یک میلیون تن حرارتی، آذربایجان غربی ۰/۲۱ میلیون تن که 

۰/۲۱ میلیون تن کک شو،
البرز ۰/۰۶ میلیون تن که ۰/۰۶ میلیون تن کک شو، خراسان شمالی 
۰/۰۶ میلیون تن که ۰/۰۶ میلیون تن حرارتی، تهران ۰/۰۱ میلیون تن 

که ۰/۰۱ میلیون تن کک شو می باشد. 
جمع ذخائر زغال سنگ ایران ۱۱۲۱/۷۶ میلیون تن که از این مقدار 
۸۶۶/۲ میلیون تن کک شو و ۲۵۵/۵۷ میلیون تن کک حرارتی می باشد. 
عناصر تشکیل دهنده زغال سنگ شامل کربن ثابت، مواد فرار، خاکستر، 
گوگرد و رطوبت می باشد. برای نمونه در بین تمامی معادن ذغال سنگ 
تا  فرار )۵  تا ۸۵(، مواد   ۸۰ (  A ایران کربن فیکس زغال سنگ طبس 
۶(، خاکستر )۱۰ تا۱۱(، گوگرد )۱/۵ تا۲( و رطوبت )۰/۸ تا ۱( درصد 

می باشد. 
میدان های گازی ایران 

های  میدان  اول  رتبه  مکعب  متر  تریلیون  با ۳۴  ایران  گازی  میادین 
دارا  خود  در  شده  داده  جای  طبیعی  گاز  حجم  لحاظ  از  جهان  گازی 

مروری بر تولید آهن و فوالد و مزایای 
استفاده چدن مذاب کوره های بلند در 
کوره های قوس الکتریکی تولید فوالد

◄ مهندس مجتبی فردیار
کارشناس ارشد صنایع فوالد و فروآلیاژها
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هستند. این ذخائر غالبا در میدان گازی، کالهک های نفتی و یا همراه با 
نفت در میادین نفتی هستند.

کانه آرائی
کردن،  پرعیار  خردایش،  شکنی،  سنگ  مرحله  سه  در  آرائی  کانه 
جداسازی مایع از جامد انجام میگردد. در ابتدا سنگ آهن های به دست 
آمده از منابع مختلف در سنگ شکن خرد شده و ابعاد آن تا ۲۰ تا ۲۵ 
سانتی متر می باشد. سپس در آسیاب تر ابعاد سنگ آهن کاهش داده می 
شود. پس از رسیدن به دانه بندی مناسب ۵۰ تا ۱۰۰ میکرون ناخاصی 
در جداکننده های مغناطیسی حذف می شوند تا عیار آهن افزایش یابد. 
درصورتی که عناصری مانند فسفر و گوگرد در کنستانتره وجود داشته 
باشد از روش فلوتاسیون برای جدایش مواد مزاحم از کنستانتره استفاده 
می شود. در روش فلوتاسیون از اختالف خواص شیمیای و فیزیکی سطح 
مواد برای جدایش آنها از یکدیگر استفاده می شود. نرمه های سنگ آهن 
خرد و تمیز شده به صورت لجن می باشند و الزم است در چندین مرحله 

با تیکنر و فیلتر آب گیری شود. 
گندله سازی

ذرات کوچکتر از ۲۰۰ میکرون که حدود ۵۰ درصد آن دارای سایز ۵۰ 
میکرون است تبدیل به گندله های خام با دانه بندی ۸ تا ۱۶ میلی متر 
به  تواند  با خشک کردن و پخت سخت و محکم شده و می  و  می شود 
 )DRI )Direct Reduced Ironعنوان ماده اولیه در کوره بلند یا واحدهای
) تولید احیای مستقیم آهن ( استفاده شود. نرمه های سنگ آهن عمدتا 
ایجاد می  بندی در معدن  و دانه  انفجار، خردایش  فرآیندهای  در حین 
گردند. ۴۰ درصد از سنگ های استخراج شده از معدن تبدیل به ذرات 
ریز ۳ میلی متر می شود که توسط واحد زینتر سازی قابل استفاده نمی 
باشد. این مواد ریز تحت فرآیند خردایش قرار گرفته و در صورت مناسب 
به کار می رود . سایر منابع  از لحاظ شیمیائی برای تولید گندله  بودن 

تامین نرمه سنگ آهن عبارتند از:
واحدهای فرآوری سنگ آهن، مخازن غبارگیرها در معدن سنگ آهن، 
واحدهای  در  بندی  دانه  فرآیند  از  بوجودآمده  آهن  سنگ  نرمه های 
غبارگیرهای  در  شده  آوری  جمع  آهن  سنگ  نرمه های  فوالدسازی، 

واحدهای فوالد سازی، لجن اسکروبرها می باشد. گندله گوی های تولید 
شده از کنسانتره ها و کانه های طبیعی آهن با آنالیزهای شیمیائی متفاوت 

با خواص زیر می باشد.
ابعاد گندله عمدتا ۸ تا ۱۶ میلی متر،تخلخل یکنواخت از ۲۰ تا ۳۰ 
درصد، درصد آهن باال )حداقل ۶۳ درصد(، استحکام مکانیکی یکنواخت 

و باال، میزان سایش کم.
آهن،  سنگ  کنسانتره  نرمه  شامل  گندله  تولید  برای  زیر  خام  مواد 
هستند  مختلفی  مواد  ها  چسب  باشد.  می  آب  و  ها  افزودنی  و  چسب 
که در مقادیر کم اضافه می شوند و دارای مزایای بهبود تشکیل گندله 
بهتر در دماهای  بهبود استحکام گندله خام و خشک، استحکام  خام، 
که  چسبی  ترین  معمولی  باشد.  می  گندله  خواص  بهبود  پخت،  پائین 
برای ساخت گندله بکار می رود بنتونیت می باشد. اجزای اصلی تشکیل 
دهنده بنتونیت MgO، CaO ، Al۲O۳ ،SiO۲ .....بخش های اصلی 
گندله سازی شامل: آسیاب، میکسر، دیسک، سرند و ماشین پخت می 
تولید گندله خام دیسک گندله سازی  برای  ترین تجهیز  باشد. معمول 
است. گندله خام تولیدی برای پخت و افزایش استحکام به بخش پخت 
انتقال داده می شود. گندله در کوره های عمودی، دوار، بستر متحرک و 

دایره ای تولید می شود. 
برخی از واحدهای گندله سازی کوره های دوار

گندله سازی اردکان در کوره دوار که طول آن ۴۶ متر و قطر آن ۶ متر و 
دارای مشعل برای تولید حرارت و سوخت آن گاز و مازوت میباشد با تولید 
۳/۴ میلیون تن در سال که از سال ۱۳۸۴ که دارای ۶ عدد دیسک گندله 

سازی با قطر دیسک آن ۷/۵ متر می باشد. 
گندله سازی در کشور بحرین در کوره دوار که طول آن ۵۰ متر و قطر 
آن ۷/۲ متر و مشعل برای تولید حرارت و سوخت آن گاز و مازون میباشد 
با تولید ۶ میلیون تن در سال که از سال ۱۳۸۶ که دارای ۹ عدد دیسک 

گندله سازی با قطر دیسک آن ۷/۵ متر می باشد.
گندله سازی در کشور ونزوئال در کوره دوار که طول آن ۴۶ متر و قطر آن 
۶ متر و دارای مشعل برای تولید حرارت و سوخت آن گاز و مازوت میباشد 
با تولید ۳/۳ میلیون تن در سال از سال ۱۳۷۳ که دارای ۵ عدد دیسک 
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گندله سازی با قطر ۷/۵ متر می باشد. 
مصارف ویژه گندله سازی کوره دوار

سنگ آهن به میزان ۱۰۰۰ تا ۱۰۵۰ کیلوگرم برای هرتن. بنتونیت ۵ تا 
۸ کیلوگرم برای هر تن تولید. انتراسیت یا کک ۵ تا ۱۰ کیلوگرم برای هرتن 

سنگ آهن هماتیتی. سوخت MCal ۱۹۰ برای سنگ آهن هماتیتی. 
برقKW/t ۲۳ . آب ۰.۰۷ متر مکعب در حالت دریافت کنستانتره 

مرطوب. 
تولید آگلومراسیون. )زینتر سازی(.

کوره  درون  شارژ  برای  مناسب  تر  درشت  ذرات  به  آن  تبدیل  و  آهک 
بلند می باشد. از گرمای آزاد شده از احتراق کک درون مخلوط آگلومره 
سازی  آماده  مراحل  شامل  آگلومره  تولید  فرآیند  شود.  می  استفاده 
مخلوط، احتراق، تولید، تخلیه آگلومره داغ و خنک کردن آن می باشد. 
ذرات ریز کک داخل واکنش چسبندگی مایعات ویسکوز به ذرات بزرگتر 
افزوده می شوند و هنگامی که این مخلوط سنگ آهک وکک حرارت دید 
به قدر کافی  احتراق  تولید گرما می کند. گرمای  و  ذرات کک سوخته 
هست تا باعث همجوشی سطح ذرات سنگ آهن شود و همجوشی اولیه 
چسبند  می  یکدیگر  به  نفوذی  پیوند  بوسیله  آهن  سنگ  ذره  دو  در  که 
سرباره با نقطه ذوب پائین تشکیل شده به دلیل ناخالصی هائی مانند 
CaO، SiO۲ و ...... کمک به ایجاد پیوند های سرباره ای می کند که 

استحکام اضافی برای آگلوهره را فراهم کند .
موازنه مواد تولید آگلومراسیون

درصد مواد مورد نیاز برای تولید آگلومراسیون:
سنگ آهن ۴۵ ، غبار کوره بلند ۲/۸، پوسته نورد ۸/. ، آهک ۷/۷، آب 
۸، کک ریزه ۸، دولومیت ۷/۷ و مواد برگشتی از نوار پخت آگلومراسیون 
۲۰ درصد. از این مقدار مواد ۵۶/۲ درصد آگلومرات، ۲۳/۸ گاز و ۲۰ 

درصد مواد برگشتی می باشد.
کک سازی

چنانچه زغال سنگ در آتمسفری عاری از اکسیژن حرارت داده شود به 
کک جامد، گازها و مایعات تبدیل می گردد. در این فرآیند دمای گازهای 
گرم کننده معموال ۱۱۵۰ تا ۱۳۵۰ درجه سانتی گراد است که به طور 

غیر مستقیم زغال سنگ را از ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ درجه سانتی گراد به مدت 
۱۴ تا ۲۸ ساعت حرارت می دهند. مدت زمان ذکر شده به عواملی مانند 
عرض کوره، چگالی زغال سنگ و کیفیت کک مورد نظر به عنوان مثال 
برای استفاده در ریخته گری یا کوره بلند بستگی دارد. مهمترین عامل 
احیا کننده در تولید فلز کک می باشد که بطور غیر مستقیم با تشکیل منو 
اکسید کربن و یا بطور مستقیم با استفاده از کربن محتوی موجود در آن، 
اکسیژن را مصرف می کنند. تبدیل کک به گاز همچنین برای تولید گرما 
در فرآیند احیا به کار گرفته می شود. کک هم به عنوان ماده ی محافظ و 
هم به عنوان زمینه ای برای چرخش گازها در ستون مواد عمل می کند. 
نکته قابل توجه آن است که کک به طور کامل قابل جایگزینی با زغال 

سنگ یا سوخت دیگر نیست. 
تکنولوژی کوره بلند نیاز به کک متالورژی به عنوان ماده اولیه دارد. 

نقش کک در کوره بلند عبارتست از:
فراهم کردن گرمای مورد نظر، عامل شیمیائی برای احیا سنگ آهن و 

ایجاد نفوذ پذیری مناسب برای جریان گازها. 
مشخصات کک کوره بلند

رطوبت ۳/۵ تا ۶ درصد، خاکستر۱۳تا ۱۵/۵ درصد، مواد فرار کمتر از 
یک درصد، گوگرد ۰.۶۵ درصد و کربن ثابت ۷۹ تا ۸۱ درصد.

تولید آهن اسفنجی
نرمه  یا  آهن دارشامل گندله، کلوخه  مواد  احیاء مستقیم،  فرآیند  در 
سنگ آهن در حالت جامد و با استفاده از عوامل احیاء کننده جامد با گاز 
 ROTARY KILN -HYL- MIDREX- احیاء می گردد. در کوره های
PUROFER و NSC-DR در سال ۲۰۱۸ با درصد های زیر در دنیا تولید 

 ٪ ۱۵.۵ HYL- ٪ ۶۳.۵ MIDREX گردیده. با روش
ROTARY KILN ۲۰.۲ و سایر روش ها ۰.۷ درصد می باشد.

تولید آهن اسفنجی براساس نوع فرآیند در سالهای ۲۰۱۶-۲۰۱۵-
 ROTARYدوار کوره   ۳۸/۹۷  HYL  ۱۴۹/۳۶  MIDREX  ۲۰۱۷

KILN ۴۲/۷۵ و جمع آن۲۳۱/۰۸ میلیون تن می باشد. 
انرژی مورد نیاز برای فرآیندهای مختلف احیاء مستقیم در سال 

۱۹۹۴ در کشور ژاپن :
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برای کوره MIDREX منبع آهن )گندله و کلوخه( انرژی ورودی ۲.۵ 
 ۱۲۵ برق  و  کیلوگرم  صفر  زغال   ،)GJ/t(  ۱۰ طبیعی  گاز   ،)GCal/t(
)KWh/t( و کربن محصول ٪ ۱-۲ و برای کوره HYL منبع آهن )گندله 
 ، )GJ/t( ۱۰.۹ گاز طبیعی ، )GCal/t( ۲.۷ انرژی ورودی و کلوخه( 
زغال صفر کیلوگرم برق، KWh/t( ۸۵( و کربن محصول ۱-۴ ٪ می باشد.

گزینه های مختلف موجود برای تولید آهن
بلند-کورکس  چرخان-  دوار-  میدرکس-  های  کوره  در  فوالد  تولید   
تولید می گردد. تولید فوالد در این کوره ها نیاز به سنگ آهن یا کنستانتره 

با خلوص باال دارد.
سه روش پایه برای تولید فوالد مذاب به شرح زیر وجود دارد. 

روش اول-کوره بلند
کک در کارخانه کک سازی به عنوان عامل احیاء تولید وهمراه با آهک، 
به کوره  تولید شده  آگلومراسیون  کارخانه  در  که  آگلومره  و  آهن  سنگ 
بلند بارگیری و چدن تولیدی به کارخانه فوالد سازی با اکسیژن فرستاده 
می شود. در کارخانه فوالدسازی قراضه و فروآلیاژهای مورد نیاز برای تولید 

فوالد به مذاب اضافه می گردد. 
روش دوم-احیاء مستقیم

سنگ آهن، گاز ذغال به کوره احیاء مستقیم بارگیری وآهن اسفنجی 
تولید  فوالد  و  ذوب  الکتریک  قوس  کوره های  در  قراضه  با  شده  تولید 

می گردد. 
جهان  در  فوالد  تولید  برای  اصلی  های  روش  دوم  و  اول  روش های 
استفاده می شود. روش های کوره بلند و احیاء مستقیم پایه گازی، تفاوت 
این دو روش نوع محصول تولیدی و نیز مواد اولیه ای است که مصرف 

می کنند.
روش سوم-ذوب مستقیم با ذوب احیائی

این روش  با  تولیدی  باشد. کیفیت آهن مذاب  جدیدترین روش می 
مشابه محصول روش اول کوره بلند می باشد. همانند روش کوره بلند 
 )Blast Furnace )BF و   )Blast Oxygen Furnace)BOF اکسیژنی 
 Electric Arc روش به  فوالدسازی  برای  مذاب  فلز  توجهی  قابل  مقدار 
در  عمده  ورودی  همواره  مذاب  فلز  است.  نیاز  مورد   )Furnace )EAF
قراضه BOF )۹۰ تا ۷۵ ( درصد از کل شارژ اولیه بوده است. روش های 
مدرن EAF عالوه بر قراضه و DRI می توانند ۴۰ تا ۴۵ درصد فلز مذاب 

مصرف کنند.
که  است  جهان  در  فوالد  تولید  منبع  اولین   BF-BOF روش  کل  در 

حدود ۷۰ درصد فوالد دنیا با این روش تولید می گردد. 
ویژگی های خاص روش های مختلف تولید فوالد مذاب

 )BOF(-)BF( کوره بلند
مواد اولیه سنگ آهن دانه بندی شده، مخلوط آگلومره، گندله وکک، 
احیاء کننده کک با کیفیت باال دارای استحکام باال در دمای باال، تکمیل 
شده با تزریق پودر زغال ، عوامل فرآیند آگلومره کک با استفاده از تزریق 

اکسیژن.

 EAF کوره قوس الکتریکی
جداسازی قراضه و آماده سازی، احیاء کننده برق و اکسیژن، مراحل 

ذوب قراضه در EAF با استفاده از برق و اکسیژن. 
DRI احیاء مستقیم پایه گازی برای تولید

مواد اولیه وابسته به گندله و کلوخه سنگ آهن ، فرآیند های با قابلیت 
استفاده از نرمه جدبدا توسعه یافته اند احیاء کننده زغال یا گاز طبیعی 
ریفورم شده، عوامل فرآیند DRI همراه با قراضه در EAF ذوب می گردد.

) گاهی اوقات نیز همراه با مذاب داغ کوره بلند(.
 Rotary Kilnاحیاء مستقیم پایه زغالی. کوره دوار

یافته است. فرآیند کوره گردان در  تکنولوژی کوره دوار کامال توسعه 
نوع  و  آهن  کلوخه سنگ  از  استفاده  اولیه  مواد  باشد،  توسعه می  حال 
 DRI خاصی از زغال، استفاده از گندله. احیاء کننده زغال، مراحل تولید

 + EAF
انرژی های مورد نیاز برای فرآیند های مختلف احیای مستقیم در 

سال ۱۹۹۴ در کشور ژاپن:
Midrex منبع آهن کلوخه و گندله، ظرفیت تولید واحد یک میلیون تن 
 KWh/t برق GJ/t ۱۰گاز طبیعی ، GCal/t ۲.۵در سال، انرژی ورودی

. ۱۲۵
HYL منبع مواد اولیه کلوخه و گندله، ظرفیت تولید یک میلیون تن 
در سال، انرژی ورودی GCal/t ۲.۷ ، گاز طبیعی برق GJ/t ۱۰.۹ برق 

 . ۸۵ KWh/t
صنعت فوالد در جهان

امروزه صنعت فوالد یکی از صنایع پایه و استراتژیک جهان به شمار می 
رود تا آنجا که سرانه مصرف فوالد در کشورها به عنوان معیاری برای توسعه 

یافتگی به کار برده می شود. 
روش های تولید فوالد : 

مواد  بودن  دسترس  در  به  بیشتر  فوالد  تولید  های  روش  انتخاب 
اولیه و هزینه بدست آوردن این مواد اولیه بستگی دارد. برای حضور در 
بایست  می  جهان  کشورهای  با سایر  رقابتی  تولید  و  فوالد  جهانی  بازار 
روش هائی برای تولید فوالد بکار گرفته شود که عالوه بر اتکاء به صنایع 
داخلی مواد اولیه با قیمت تمام شده کمتر تولید شده و امکان رقابت با 

محصوالت سایر کشورها را دارا باشد. 
کشف فلزات یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ بشر است. با کشف 
بعد  دگرگونی  این  سرعت  شد.  دگرگون  بشر  زندگی  فلزات  استخراج  و 
تغییرات  این  که  به شکلی  یافت  افزایش  العاده  فوق  انقالب صنعتی  از 
پایه های تمدن و صنعت بشر امروزی را بنیان نهاد. امروزه فلزات از اجزاء 
اصلی وسائل زندگی بشر به شمار می روند و زندگی و تمدن بشر امروزی 
بدون آن ها غیر قابل تصور است. برای سهولت در یادگیری، خواص و 

موارد مصرف فلزات آن ها را به صورت زیر طبقه بندی می کنند.
۱-فلزات آهنی شامل فوالدها و چدن ها

آلومینیوم، طال، روی و  آلیاژهای رنگی شامل  یا  ۲-فلزات غیر آهنی 
آلیاژهای آن ها پیدایش آلیاژها و فلزات رنگی مخصوصا آلومینیوم نقش و 
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موارد استعمال فلزات آهنی را کم نمی کند و در اکثر موارد نیز نمی توان 
از آنها به جای فلزات آهنی استفاده نمود. مقدار مصرف فلزات آهنی و 
همچنین مقدار فوالد تولید شده از عوامل اصلی تعیین قدرت اقتصادی 

یک کشور است. 
پس از عبور بشر از مراحل ابتدائی تولید فوالد و آغاز عصر آهن بتدریج 
روش های صنعتی برای تولید این فلز به کار گرفته شد که بطور خالصه 

به شرح زیر است.
- ساخت اولین کوره بلند در مقیاس صنعتی بر پایه استفاده از کک 

توسط آبراهام داربی در سال ۱۷۳۵ میالدی.
- تولید فوالد به روش زیمنس - مارتین در سال ۱۸۴۰-۱۸۵۶ 

- تولید فوالد به روش بسمر )محیط اسیدی( در سال ۱۸۷۸ 
- تولید فوالد به روش توماس )محیط بازی( درسال ۱۸۷۸

- ساخت کوره قوس الکتریکی توسط پاول هرولت در سال ۱۹۰۰ 
- ابداع روش کنورتور اکسیژن و ریخته گری پیوسته از سال ۱۹۵۰-

 ۱۹۴۰
- ابداع و صنعتی شدن روش احیاء مستقیم در اواخر دهه ۱۹۶۰ 

- تکنولوژی های تولید فوالد مشتمل بر دو روش می باشد.
روش اول تولید فوالد از روش کوره بلند – کنورتور. 

در این روش سنگ آهن و کک زغال سنگ به عنوان انرژی به کوره بلند 
شارژ و مورد ذوب و احیاء قرار می گیردو تبدیل به چدن می شود. چدن 
با دمش اکسیژن و افزودن مواد کمک ذوب و مواد افزودنی دیگر در فوالد 
سازی به فوالد مورد نظر تبدیل می شود که ۷۰ درصد تولید دنیا از این 

روش است.
روش دوم-احیاء مستقیم- کوره قوس الکتریکی. 

کشورهای  و  ایران  در  الکتریکی  قوس  کوره  با  مستقیم  احیاء  روش 
این روش  تر است. در  برق متداول  و  فراوان گاز  به خاطر منابع  منطقه 
انرژی از طریق گاز و برق تامین می شود و آهن اسفنجی در کوره های 
احیاء تولید و در کوره قوس الکتریکی ذوب و به فوالد خام تبدیل می شود. 

بیش از ۸۳ درصد فوالد ایران از این روش تولید می گردد.
به  از این دوروش فوق سرمایه گذاری های مختلفی دارند و  هرکدام 
همین خاطر هم در هزینه های تولید و قیمت تمام شده باهم تفاوت هائی 
دارند. هرچه ظرفیت افزایش پیدا کند هزینه بهره برداری کاهش پیدا می 
کند. البته باز هم باید این نکته را اضافه کرد که امکان تامین مواد اولیه 
تاثیر زیادی در قیمت نهائی محصوالت دارد و در ایران تامین ساده تر گاز 
و برق در مقایسه با کک و زغال سنگ باعث می شود تا باز این امکان در 

قیمت نهائی تاثیر گذار باشد.
از نظر مدرنیزه کردن هرکدام از این دو روش می توانند با تکنولوژی های 
روز بازسازی و مدرن شوند و با نو آوری ها، مصرف و بهره وری را بهبود 
بخشد. البته روش های دیگری مانند کورکس و فاینکس هم وجود دارد 
تحقیقاتی  و  آزمایشی  سطح  در  بیشتر  و  دارند  پائینی  تولید  درصد  که 

صورت گرفته است که هنوز به مرحله تجاری نرسیده است.
کشورهائی که دارای منابع گاز و قراضه بوده اند تمایل به تولید فوالد به 

روش قوس الکتریکی داشته اند و کشورهائی که دارای منابع سنگ آهن 
و زغال سنگ می باشند تمایل به روش کوره بلند هستند.

شارژ آهن اسفنجی داغ در کوره فوالدسازی. در مینی مایل های سنتی 
با شارژ مستقیم آهن اسفنجی داغ یا بریکت به کوره قوس الکتریک حدود 
۱۵۰ کیلووات ساعت به ازای هرتن فوالد مذاب در مصرف انرژی صرفه 

جوئی و ۳۰ درصد تولید فوالد افزایش می یابد.
قراضه سنتی ترین ماده کوره های قوس الکنریکی می باشد. با افزایش 
کارآئی تجهیزات و کاهش مصرف انرژی، به عنوان محرک های رقابتی در 
صنعت جهانی فوالد، تولید قراضه شدیدا کاهش یافته است. همچنین 
قراضه موجود کیفیت باالئی ندارد، زیرا با سایر مواد مانند پالستیک و 
کیفیت  با  قراضه  یافتن  تنها  نه  است.  شده  مخلوط  غیرآهنی  فلزات 
مشکل شده است بلکه به علت باال رفتن قیمت آن، برای کوره های قوس 
الکتریکی از لحاظ قیمت های رقابتی در بازار فوالد نیز کار مشکل شده 
است. بنابراین در کل دنیا، قسمتی از قراضه با چدن مذاب )فلز داغ( و 
آهن اسفنجی جایگزین شده است. امروزه بیشتر کوره قوس الکتریکی با 
کارائی باال، از ۴۰ تا ۵۰ درصد فلز داغ ، ۴۰ تا ۵۰ درصد آهن اسفنجی و 

مابقی قراضه استفاده می کنند.
در حال حاضر انتخاب های زیادی برای تولید آهن به شکل جامد / 

مذاب وجود دارد که شرح مفصل دارد. 
میزان تولید فوالد خام ایران تا پایان سال ۲۰۱۷ میالدی به مقدار ۲۱ 
میلیون و ۷۳۶ هزار تن رسیده است و این در حالی است که تولید فوالد 
خام جهان تا پایان این سال بالغ بر یک میلیارد و ۶۷۵ میلیون تن بوده 
است. سهم کشور ایران در تولید فوالد خام جهانی ۱/۲ درصد می باشد. 
میزان تولید ساالنه فوالد خام در کارخانه ذوب آهن اصفهان بالغ بر ۲.۲ 
میلیون تن بوده است. سهم فرآیندهای فوالد با استفاده از کوره بلند و 
کنورتور اکسیژنی و کوره های قوس الکتریکی در تولید فوالد خام ایران به 

ترتیب ۱۶/۷ و ۸۳/۳ درصد بوده است.
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سـومین کنفرانـس تخصصـی اسـتیل پرایـس 
فرصت هـا  معدنـی،  “اکتشـاف ذخائـر  عنـوان  بـا 
و چالش هـا” همـراه بـا نمایشـگاه جانبـی آن، بـا 
حضور جمعی از فعاالن این عرصه سـه شـنبه ُنهم 
اسـفند مـاه در هتل المپیـک تهران برگزار شـد. در 
حاشـیه این کنفرانس خبرنگار ما با اردشـیر سـعد 
محمـدی مدیرعامـل گروه سـرمایه گذاری توسـعه 
معـادن و فلـزات و مجتبـی حمیدیـان مدیرعامـل 
شـرکت سـنگ آهـن مرکـزی ایـران گفتگـو نمـوده 

اسـت کـه در ادامـه مـی خوانید. 

اردشیر سعد محمدی:
حمایت از ذوب آهن اصفهان، بانی تولید فوالد 

و معدن کشور ضروری است
گـروه  مدیرعامـل  محمـدی  سـعد  اردشـیر 
گفـت:  فلـزات  و  معـادن  توسـعه  سـرمایه گذاری 
ذوب آهـن اصفهان بنیان گـذار تولید فوالد و معدن 
در کشـورمان بـه شـمار مـی رود و فـوالد تولیـدی 
آن بـه دلیـل اسـتفاده از روش کـوره بلنـد بـه واقـع 

منحصـر بفـرد اسـت. 

وی افزود: قیمت تمام شـده در روش کوره بلند 
نسـبت بـه روش احیا مسـتقیم بسـیار باالتر اسـت 
زیـرا کک و زغـال مـاده اولیـه تولیـد آن بـه شـمار 

می رود. 
ایـن صاحـب نظـر صنعت فـوالد کشـور تصریح 
کـرد: در سـال های گذشـته سـهمیه یـک میلیون 
و ۷۵۰ هـزار تـن مـواد اولیـه بـرای ایـن کارخانـه 
مصـوب شـد و نیـاز اسـت ایـن سـهمیه بـه صورت 
مسـتمر در اختیار قرار بگیرد  تـا فرایند تولید بدون 

دغدغـه ادامـه یابد.
سـعد محمـدی بیـان کـرد: ذوب آهـن اصفهان 
بـا سـبد متنوع محصـوالت در پـروژه هـای عمرانی 
داشـته  موفقـی  آفرینـی  نقـش  کشـور  گوناگـون 
اسـت و لذا مسـئولین بایـد حمایت ویـژه ای از این 
کارخانـه داشـته باشـند و سـنگ آهـن دانـه بندی 

مـورد نیـاز آن را تامیـن کنند.
مزایده،  در  شرکت  با  آهن  ذوب  گفت:  وی 
معدن ققنوس را به حق برنده شد اما این کارخانه 
نداشتن  و  دارد  تولید  برای  فراوانی  پتانسیل های 

مواد اولیه نباید این تولید را معطل بگذارد .

مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران:
اکتشافات معدنی در ایران با ذوب آهن 

اصفهان کلید خورد
شـرکت  مدیرعامـل  حمیدیـان  مجتبـی 
سـنگ آهن مرکزی ایران گفت: اکتشـافات معدنی 
در دهـه ۵۰ و بـا حضور روس ها در ایران و تاسـیس 

ذوب آهـن اصفهـان آغـاز شـد. 
وی بـا بیـان اینکـه اولین معدن شـناخته شـده 
ایـران در بلـوک مرکـزی، معـدن چغارت می باشـد 
و نیـاز اسـت فعالیـت آن توسـعه یابـد  افـزود: بـرای 
تولیـد ۵۵ میلیـون تـن فـوالد در افـق ۱۴۰۴ بایـد 
اکتشـافات عمیق و بسـیار جـدی تر از قبـل دنبال 

شود. 
مدیرعامـل شـرکت سـنگ آهـن مرکـزی ایـران 
افـزود: سـرمایه گـذاری معدنی، افق های روشـنی 
بـا  فوالدی هـا  و  می کنـد  ترسـیم  تولیـد  بـرای  را 
می تواننـد  معـدن  بخـش  در  سـرمایه گذاری 
بـرای تامیـن مـواد اولیـه پایـدار و بـدون دغدغـه 

کننـد. برنامه ریـزی 

تولیـــد تولیـــد 5555 میلیـــون تـــن فـــوالد میلیـــون تـــن فـــوالد
ــاز دارد ــق نیـ ــافات عمیـ ــه اکتشـ ــاز داردبـ ــق نیـ ــافات عمیـ ــه اکتشـ بـ
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هـای مصـوب شـورای اقتصـاد بـرای مـاده)۱۲( قانـون رفـع موانـع تولیـد 
رقابـت پذیـر و ارتقـاء نظـام مالـی کشـور و تـا سـقف هشـتصدهزار میلیارد 
)۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریـال بـرای نهادهـای عمومـی، منابـع 
داخلـی شـرکت هـای دولتـی، بانـک هـا و سـایر مشـموالن در تبصـره)۴( 
مـاده)۳( آئیـن نامـه نحـوه واگـذاری مطالبـات قـراردادی )تحـت مدیریت 

سـامانه فاکتورینـگ وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی( فراهـم نماینـد.
بانـک مرکـزی، سـازمان برنامـه و بودجه کشـور و وزارت امـور اقتصادی 
و دارایـی موظفنـد گـزارش عملکـرد ایـن بنـد را هـر سـه مـاه یکبـار بـه 
کمیسـیون های برنامـه و بودجـه و محاسـبات و اقتصادی مجلس شـورای 

اسـالمی ارسـال نمایـد.
بودجـه  واحـده الیحـه  مـاده   )۷( تبصـره   )۲( الحاقـی  بنـد  براسـاس 
۱۴۰۲؛ کلیه اشـخاص حقیقی و حقوقی دارای قرارداد اسـتخراج سـنگ 
آهـن از معادنـی کـه پروانـه بهـره بـرداری آن هـا بـه نـام سـازمان توسـعه و 
نوسـازی معـادن و صنایـع معدنـی ایـران )ایمیدرو( و یا شـرکت هـای تابعه 
اسـت، موظفنـد بابـت حـق انتفـاع دارنـده پروانـه بهـره بـرداری بـه ماخـذ 
حداقـل پنج درصـد )۵٪( میانگین وزنی قیمت فـروش داخلی و صادراتی 
شـمش فـوالد خوزسـتان بـه ازای هر تن کلوخـه تولیدی از معـدن مربوطه 
را به سـازمان توسـعه و نوسـازی معـادن و صنایـع معدنی ایـران ) ایمیدرو( 

پرداخـت نمایند.
درخصـوص آن دسـته از اشـخاص حقیقـی و حقوقـی طـرف قـرارداد 
سـازمان توسـعه و نوسـازی معـادن و صنایـع معدنـی ایـران ) ایمیـدرو( که 
حـق انتفـاع دارنـده پروانـه بهـره بـرداری ) ایمیـدرو( در قـرارداد، از طریق 

بودجـه  تلفیـق  کمیسـیون  در  اسـالمی  شـورای  مجلـس  نماینـدگان 
۱۴۰۲ بنـدی را مصـوب کرده انـد که مطابق بـا آن حق انتفـاع بهره برداری 
از معادن سـنگ آهن متعلق به سـازمان توسـعه و نوسـازی معادن و صنایع 
معدنـی ایـران )ایمیدرو( و شـرکت های تابعـه آن در بودجه سـال ۱۴۰۲ بر 

اسـاس میانگیـن وزنـی قیمت فروش شـمش فوالد خوزسـتان باشـد. 
ایـن تصمیـم در بودجـه ۱۴۰۲ مـی توانـد بسـیاری از سـنگ آهنـی ها 
را بـا مشـکالت بسـیاری مواجـه کند کـه در نهایـت منجر به کاهـش تولید 

مـواد اولیه شـود. 
بودجـه  واحـده الیحـه  مـاده  تبصـره )۷(  الحاقـی )۱(  بنـد  براسـاس 
امـور  وزارت  و  بودجـه کشـور  و  برنامـه  بانـک مرکـزی، سـازمان  ۱۴۰۲؛ 
اقتصـادی و دارایـی مکلفنـد، در چهارچـوب مـاده )۸( قانـون حداکثـر 
اسـتفاده از تـوان تولیـدی و خدماتـی کشـور و حمایـت از کاالی ایرانـی، 
کلیـه مقدمـات الزم اعـم از راه انـدازی سـامانه فاکتورینـگ، ابالغ قـرارداد 
همسـان واگذاری، تهیه دسـتورالعمل هـای الزم و همچنین فراهم شـدن 
سـازوکار انتقـال تضامیـن طلـب بـه نهادهـای مالـی فاکتورینگ)موضوع 
و  تولیـدی  تـوان  از  اسـتفاده  حداکثـر  قانـون  مـاده)۸(  تبصـره)۲( 
خدماتـی کشـور و حمایـت از کاالی ایرانـی( در شـورای پـول و اعتبـار را 
بـه منظـور اجرایـی شـدن تأمین مالـی فاکتورینگ تا سـقف ششـصدهزار 
تملـک  بـرای طرحهـای  ریـال  میلیـارد)۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( 
دارایی هـای سـرمایه ای قانون بودجـه )تحت مدیریت سـامانه فاکتورینگ 
آئیـن  مـاده)۳(  تبصـره)۱(  موضـوع  کشـور  بودجـه  و  برنامـه  سـازمان 
و همچنیـن طـرح  قـراردادی(  واگـذاری مطالبـات  نحـوه  اجرائـی  نامـه 

نگرانی فوالدی ها برای تامین مواد اولیه
تشدید می شود؟
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سـازو کار مزایـده تعییـن شـده اسـت، حکـم ایـن بند مجـری نمی باشـد.
نحـوه تعییـن میانگیـن وزنـی قیمت فـروش داخلی و صادراتی شـمس 
فـوالد خوزسـتان بـر اسـاس دسـتورالعملی کـه ظـرف یکمـاه از ابـالغ این 
قانـون توسـط وزارت صنعـت معـدن و تجـارت، سـازمان برنامـه و بودجـه و 
وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی تعییـن و ابـالغ مـی شـود، مشـخص مـی 

گردد.
ایـن در حالـی سـت که کمبود مواد اولیه در سـال هایاخیر بـه اندازه ای 
جـدی شـده اسـت که حتـی فوالدی هـا به گزینـه واردات سـنگ آهن فکر 
مـی کننـد اما نبـود برخی زیرسـاخت ها از جمله زیرسـاخت هـای بندری 

مـی توانـد این سـناریور را از مرحله اجرایی شـدن خارج شـود. 
امـا صنعـت فـوالد تـا تحقـق چشـم انـداز ۱۴۰۴ فاصلـه چندانـی قـرار 
نـدارد و براسـاس برنامـه پیـش بینـی شـده قـرار اسـت در این سـال میزان 

تولیـد فـوالد ایـران بـه ۵۵ میلیـون تن برسـد. 
حال عدم توسـعه اکتشـافات در سـال های گذشـته باعث شـد تا امروز 
تامیـن مـواد اولیـه یکـی از چالـش هـای جـدی بـرای تحقـق ایـن هـدف 
باشـد. درحالـی کـه دولت بایـد معادن را تشـویق بـه افزایش بهـره برداری 
کنـد گاهـا نـگاه افزایـش درآمـد از محـل فعالیـت معادن مـی توانـد اثرات 

مخـرب بیشـتری به همراه داشـته باشـد. 
در واقـع نـگاه دولـت در بحـث حـق انتفـاع مـی توانـد منجر بـه کاهش 
تولیـد در معادن سـنگ آهن شـود و همین موضوع چالش جـدی ای را در 

صنعت فـوالد به همـراه دارد .
مهـرداد اکبریـان رییـس انجمـن سـنگ آهن ایـران دربـاره ایـن مصوبه 

اظهـار کـرده اسـت، تصمیـم اخیـر کمیسـیون تلفیـق در بودجـه سـال 
۱۴۰۲ در تضـاد آشـکار بـا بخـش تولیـد و زنجیـره فـوالد اسـت، اگر بخش 
تولیـد صنعتی کشـور نیازمنـد مواد اولیه اسـت باید تمـام قوانین درجهت 
حمایـت و پشـتیبانی از تولیـد اتخـاذ شـود ولـی ایـن تصمیمـات کامال در 

تضـاد و تناقـض بـا تولید اسـت.
 وی بـا بیـان اینکـه سیاسـت   ها و تصمیمـات دولت و مجلـس باید بیش 
از پیـش درجهـت تقویـت بخـش معـدن باشـد گفـت: ایـن دو قـوه حتـی 
بایـد معـدن را بیشـتر از صنعـت تقویـت و حمایـت کننـد ولی ظاهـرا تمام 
تصمیمـات در جهـت تضعیف تولیدکننده بخش مـواد اولیه و خام صنعت 

اتخـاذ می شـود.
ایـن فعـال معدنی با انتقاد شـدید از تضعیف بخش تولیـد و بی توجهی 
دولـت بـه ایـن مهـم ادامـه داد: نـگاه دولـت بـه واحدهـای تولیدی کشـور 
ماننـد بسـته   های پـول و ابـزاری بـرای حـل مشـکالت مالـی و سـرمایه ای 
دولـت اسـت و هـرگاه دولـت بـه هرصنعـت یـا واحـد تولیـدی ورود می کند 
گویـی صرفـا بـرای گرفتـن انـواع و اقسـام مبالـغ و پـول در قالب عـوارض، 
بهـره وری، مالیـات و دیگـر عناویـن بـدون توجه به میـزان خسـارات و زیان 

به بدنـه تولید اسـت.
بخـش معـدن امـروز بیـش از هـر زمـان دیگـری نیازمنـد سیاسـت های 
حمایتـی دولـت اسـت تا بتوانـد عقب ماندگی کـه بارها دربـاره آن صحبت 
شـده اسـت را جبران کنـد. در غیر این صـورت صنایع پایین دسـتی نیز با 
مشـکالت و چالش هـای بسـیاری همـراه می شـوند که قیمت تمام شـده 

را افزایـش خواهد داد. 
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 ۱۳۴۹ سال  هستم.  ناجی  حسین  محمد 
سال  در  و  شدم  صنعت  و  علم  دانشگاه  وارد 
التحصیل شدم. ۲۴ شهریور ۵۳  ۱۳۵۳ فارغ 
در  شهریور   ۲۵ و  گرفتم  دانشگاه  از  را  مدرکم 
کارم  محل  اولین  شدم.  استخدام  آهن  ذوب 
سال  مدت ۲  از  بعد  و  مکانیک  کل  مهندسی 
جهت تدریس به آموزشگاه رفتم.تا سال ۵۸ در 
آموزشگاه مشغول تدریس دروس مکانیک بودم 
به  اسالمی،  انقالب  پیروزی  با   ۵۸ سال  از  و 
عنوان مأمور به جهاد سازندگی رفته و ۸ سال به 
صورت تمام وقت و نیمه وقت در جهاد مشغول 
کار بودم واز سال ۶۶ به ذوب آهن برگشتم. در 
روستایی  اردوهای  در  مدتی  سازندگی  جهاد 
و  روستایی  عمران  زمینه  در  ها  شهرستان  و 
کشاورزی و امور فرهنگی و بهداشتی مشغول 
کار بودم و بعد از سه سال به جهاد استان در 
اصفهان آمده و با توجه به سابقه ای که داشتم، 
بخش آموزش جهاد استان را را ه اندازی کردم 
و به شکل وسیع و گسترده آن را فعال نمودم 
برای  آموزشی  دوره های  هم  که،  صورتی  به 
نیروهای جدید االستخدام جهاد داشتیم و هم 
آموزش ضمن خدمت برای شاغلین جهاد. در 
این چند سال چندین بار هم در عملیات های 
حضور  افتخار  و  شده  اعزام  جبهه  به  مختلف 

در میادین دفاع مقدس را داشتم. از سال ۶۷ 
تا ۸۳ چندین سال به عنوان سرپرست بخش 
طراحی صنعتی، چندین سال به عنوان معاون 
و ۴ سال آخر را به عنوان سرپرست آموزشگاه 
چند  بازنشستگی  از  بعد  بودم،  کار  مشغول 
فعالیت  مسکن  وساز  ساخت  امور  در  سالی 
کردم و چند سالی هم هست که کار خاصی که 
شغل محسوب شود ندارم و یک زندگی عادی و 

تکراری را ادامه می دهم. 
در ایجاد کارخانه ذوب آهن ۳ هدف اصلی 

مد نظر بود. 
فوالدهای  تولید  در  خودکفایی  الف- 
اولین  برای  فوالد  تولید  فن آوری  و  ساختمانی 

بار در کشور؛ 
صنعتی  تکنولوژی  و  دانش  انتقال  ب: 
همکاری  طریق  از  کشور  به  مختلف  ابعاد  در 
متخصصین داخلی با کارشناسان روسی و کار 
وارد  روسیه  از  که  آالتی  ماشین  و  تجهیزات  با 
می شد و هم چنین آشنایی با دستورالعمل های 

تخصصی؛
ج- ایجاد اشتغال برای بخش وسیعی از افراد 
به  موفقیت  محور  سه  هر  در  الحق  که  جامعه 
دست آمد. باالخص در بعد انتقال دانش فنی، 
به  توانستند  ایرانی  و تکنسین های  مهندسین 

شکل گسترده ای به دانش فنی و مهارت های 
کار  واقعی  محیط  و  عمل  در  ویژه  به  خود 
بیفزایند که می توان گفت: صنعت ذوب آهن به 
حق باعث شکوفایی و پیشرفت سایر بخش های 
از  پس  و  راه  ادامه  در  گردید،  کشور  صنعتی 
برداری،  بهره  زمان  در  و  ساز  و  ساخت  اتمام 
در  بویژه  و  بود  شده  فربه  بسیار  که  آهن  ذوب 
او  به  باالیی  های  هزینه  انسانی  نیروی  بخش 
تحمیل می شد، به علت پایین بودن بهره وری 
قیمت  انسانی  نیروی  پایین  کاری  راندمان  و 
تمام شده محصوالتش باالتر از قیمت جهانی 
پایین  شد وچون یک شرکت دولتی بود، ضرر 
بودن بهره وری آن را دولت با بودجه ای که می 
داد جبران می کرد. در سال های ۱۳۷۰ به بعد 
پایین آوردن  به مرور زمان توجه به بهره وری و 
هزینه ها و افزایش راندمان بخش ها مورد توجه 
قرار گرفت و تا به امروز سعی شده از هزینه ها، 
کاسته و با افزایش بهره وری، تولیدات مقرون به 
هزینه های  اکثر  که  نماند  ناگفته  باشد.  صرفه 
حذف  که  است  پنهان  هزینه های  آهن،  ذوب 
آنها نیاز به یک برنامه یکپارچه وسیعی دارد. به 
عنوان مثال من در یک کارخانه در آلمان که سه 
میلیون تن تولید فوالد ورق داشت، کارآموزی 
این کارخانه ۵  می کردم. در قسمت خدمات 

ذوب آهن به حق
باعث شکوفایی و 

پیشرفت سایر بخش های 
صنعتی کشور شد

محمد حسین ناجی، پیشکسوت ذوب آهنی:
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نفر کار می کردند و در قسمت روابط عمومی ۳ 
نفر و در قسمت انتظامات ۴۵ نفر مشغول کار 

بودند.
آموزش در ذوب آهن از سال ۴۷ در تهران و 
با اعزام به روسیه شروع به کار کرد. در سال ۴۹ 
دو مرکز آموزش موقت در تهران و اصفهان راه 
اندازی شد و در سال ۵۱ ساخت آموزشگاه در 
محل فعلی به اتمام رسیده و آموزشگاه تهران و 
اصفهان به محل فعلی منتقل و از آن زمان تا به 

حال مشغول فعالیت آموزش می باشد.
من خودم شخصًا به این نتیجه رسیده بودم 
که در این سازمان تفاوتی بین افرادی که کار 
وقت  گذران  فقط  که  افرادی  و  کنند  می  مؤثر 
می کنند )حاضری صبح وعصر( نیست و چه 
روابط  )حاکمیت  باشد  هم  برعکس  که  بسا 
به  انقالب که  از  بعد  ادامه  بر ضوابط( ولی در 
برای  کار  و طعم شیرین  رفتم  جهاد سازندگی 
آن  از  کردم  تجربه  را  خدا  خلق  و  خدا  رضای 
موقع در بازگشت به ذوب آهن در هر موقعیت 
کاری که بودم ، سعی کردم کار مؤثر و بهره وری 
تا آنجا  افزون را سر لوحه کار خود قرار داده و 
لیکن  باشم.  کوشا  راه  این  در  بوده  عملی  که 
فرهنگ و دیدگاه کل یک سازمان را نمی توان 
به راحتی تغییر داد. به ویژه که یک بینش غلط 

در سازمان نهادینه شده باشد. فعالیت عمده 
که  تمهیداتی  با  کردم  سعی  که  بود  این  بنده 
های  ظرفیت  تمام  از  شود  می  گرفته  کار  به 
قسمتی که در آن کار می کنم استفاده کرده 
و طوری برنامه ریزی کنم که تمام قسمت های 
این  که  باشند  آموزش  و  کار  درگیر  آموزشگاه 
آموزشگاه  بهره وری در قسمت  ارتقاء  به معنی 
توصیه می شود. کار در آموزشگاه تولید در ۴ 

محور اصلی انجام می گرفت.
۱- برگزاری دوره های بلند مدت برای پرسنل 
ضمن  آموزش های  واجرای  االستخدام  جدید 

خدمت برای کارکنان شاغل در ذوب آهن؛ 
االستخدام  جدید  نیروهای  به  آموزش   -۲

سایر صنایع کشور باالخص صنایع فوالد؛ 
۳- آموزش رایگان به جوانان جویای تحصیل 
به  آموزش ها  این  که  جامعه  سطح  در  شغل  و 
شکل علمی کاربردی بوده و در تقاطع کاردانی 
انجام  فنی  کارشناسی  به  کاردانی  و  فنی 
برنامه های  طبق  و  نظارت  تحت  و  می گرفت 
مصوب وزارت علوم اجرا می گردید که حاصل 

آن بیش از ۱۰۰۰ نفر فارغ التحصیل است؛ 
۴- استفاده بهینه از تجهیزات و ماشین آالت 
زمینه  در  موجود  آزمایشگاهی  و  کارگاهی 
کنترل  تجهیزات،  تعمیرات  قطعات،  ساخت 

کیفی و بازسازی تجهیزات فنی برای ذوب آهن 
و سایر شرکت های هم جوار و متقاضی؛

همان گونه که در علم اقتصاد آمده ۴ عامل 
یک  موفقیت  و  پیشرفت  و  توسعه  در  اصلی 

سازمان نقش اصلی را دارد. 
انسانی ج: ماشین  نیروی  الف.سرمایه ب: 
که  ریزی  برنامه  و  مدیریت  د:  تجهیزات  آالت 
نیروی  بحث  در  هستند.  معروف   m چهار  به 
انسانی بعد از مسئله فرهنگ سازی و انگیزش 
ارکان  از  یکی  آموزش  موضوع  انسانی  نیروی 
ذوب  در  است.  انسانی  منابع  توسعه  اصلی 
فراوان  تالش  با  آموزش  های  سرپرست  آهن 
کل  برای  آموزشی  جامع  برنامه  یک  توانستند 
پرسنل پیش بینی و اجراء نمایند که خود این 

برنامه چند مرحله به شرح زیر داشت.
مرحله اول: تهیه نیازهای آموزشی هر فرد و 

هر شغل 
برنامه ریزی برگزاری آموزش ها  مرحله دوم: 
برای افراد و بخش ها طوری که بتوانند ضمن 
شرکت  نیز  آموزش  در  روزمره  وظیفه  انجام 

نمایند. 
بخشی  اثر  میزان  ارزیابی  سوم:  مرحله 
آموزش های اجراشده و بررسی اثرات آموزشی 
آن روی عملکرد  تأثیر  و  در محیط های کاری 
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کردن  مستند  نهایتًا  و  مربوطه.  شغل  در  فرد 
همه این بحث ها. در این میان نقش آموزشگاه 
توحید اجرای آموزش ها به نحو مطلوب و مؤثر 
آموزش  قسمت  به  مربوط  امور  سایر  و  بوده 
این  همه  حاضر  حال  در  که  بود  می  کارخانه 
امور تحت یک مدیریت انجام می گیرد. البته 
باشد  مفید  و  مؤثر  آموزش های  شد  می  سعی 
نیروی  عالقه  و  انگیزش  چون  مسایلی  لیکن 
انسانی به شغل خود و معرفی فرد به سازمان در 
این بیان می تواند تأثیرات بیشتری در پروسه 

کار و انجام وظیفه فرد داشته باشد. 
من به جرأت ادعا می کنم که بخش عمده 
صرف  آموزشگاه  و  ذوب آهن  آموزش  ظرفیت 
تأسیسات  و  صنایع  سایر  به  خدمات  ارائه 
آموزش  گردید.  کشور  فوالد  صنعت  باالخص 
جدید  بخش  در  چه  آهن  ذوب  پرسنل 
با شاغلین  آموزش  االستخدام و چه در بخش 
آموزش  ظرفیت   ٪۴۰ حدود  آهن  ذوب 
آموزشگاه را پر می کرد که آمار خدمات به سایر 

صنایع به این شرح است:
جدید  نیروهای  اعزام  انقالب:  از  قبل 
بدو  در  ایران  پتروشیمی  شرکت  االستخدام 

تأسیس این شرکت ۳۰۰ نفر
اعزام نیروهای جدید االستخدام ذوب آهن 

به پاکستان ۱۵۰ نفر
االستخدام  جدید  نیروهای  انقالب:  از  بعد 
فوالد مبارکه - فوالد خوزستان - فوالد خراسان 
فوالد  کرمان-  فوالد   - یزد  آلیاژی  فوالد   -
آذربایجان - فوالد میبد - معادن سنگ آهنی و 
زغال سنگ - صنایع هفتم تیر - نفت گاز پارس 
جنوبی پاالیشگاه قطران و آموزش های کوتاه 
دانشگاه های  و  ها  شرکت  برای  موردی  مدت 

آزاد منطقه.
آموزش از زمانی اهمیت خود را پیدا کرد که 
مسئله هزینه فایده و ضریب بهره وری مطرح 
گردید و بنا شد که در این زمینه کار کارشناسی 
انجام می گرفته و اصطالحات الزم انجام پذیرد. 
در بحث بهره وری نیروی انسانی عمده عوامل 

زیر باعث کاهش بهره وری می گردد.
الف- کم بودن انگیزش در کارکنان شرکت. 
ب: نداشتن دانش و مهارت الزم شغلی ج: در 
پاره ای موارد نداشتن مسایل ایمنی و دستور 

بحث  زمان ها  همان  در  که  کاری  العمل های 
کردن  پیاده  برای  اقدام  و  ایزو  گواهینامه  اخذ 
آن می گردد که با اجرایی شدن آن مطرح شد 
در اولین گام برنامه ریزی و اجرای آموزش های 
ایزو  کاری  دستورالعمل های  تمام  در  و  مطرح 
زمان  آن  از  و  گردیده  مشخص  آموزش  بحث 
برنامه های  با  هماهنگ  آموزشی  برنامه های 
تدوین  خدماتی  و  تولیدی  های  بخش  سایر 
آموزش  امر  برنامه ها  این  طبق  که  گردد  می 
برای شاغلین در همه سطوح مشخص و اجرا 
می گردد. البته در دستور العمل های مربوطه 
تغییر شغل و یا ارتقاء شغلی مستلزم گذراندن 
مجوز  و  است  خاص  دروس  و  دوره ها  یکسری 
صدور حکم افراد منوط به گذراندن آموزش ها 
به  پرسنل  که  بود  شرایط  این  در  می گردد. 
شکلی از شرکت در آموزش استقبال کرده و آن 

را راه گشای ارتقاء شخصی و افزایش بهره وری 
کاری خود می دانند.

ما اگر به دقت برنامه های توسعه و پیشرفت 
نماییم؛  مطالعه  را  یافته  توسعه  کشورهای  در 
عامل  از  باالیی  درصد  که  شویم  می  متوجه 
آموزشی  نظام  یک  داشتن  ها  آن  پیشرفت 
نتیجه  است.  بوده  آمد  کار  و  صحیح  مدون، 
اینکه آموزش صحیح، مؤثر، و جدی شرط اول 
پیشرفت یک جامعه است، هزینه های آن دراز 
مدت به اقتصاد کشور یا شرکت برگشت خواهد 
کرد. در یک شرکت هزینه های آموزشی که جزء 
کوچکی نسبت به سایر هزینه ها ست می تواند 
افزایش  را  انسانی  نیروی  بخشی  اثر  و  کارآیی 
داده که نتیجه آن افزایش کارآیی و در آمدزایی 
یک  آموزش  چون  لیکن  بود.  خواهد  شرکت 
و در دراز مدت  فرآیند مستمر و طوالنی است  30
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نتیجه آن قابل سنجش می باشد، معمواًل بهای 
پاداش  دادن  چون  عواملی  ندارد.  چندانی 
و  تفریحی  خدمات  ارائه  و  کاری  امتیازهای  و 
توجه  مورد  و  چشمگیر  بیشتر  پرسنل  رفاهی 
است. در صورتی که رکن اصلی نیروی انسانی 
که  بوده  شغلی  الزم  دانش  و  انگیزش  داشتن 
آن نیز محقق نمی گردد مگر با برنامه ریزی و 
و مؤثر در طول  الزام  آموزش های مورد  اجرای 

زمان. 
و  دوستانه  و  صمیمی  فضای  یک  ایجاد  با 
غیررسمی بین مدیران و کارکنان فعلی و سابق 
که بتوانند به شکل دوستانه با هم صحبت کرده 
و ضمن گپ وگفت دوستانه، مسایل کاری را هم 
پیش کشیده و تجارب موفق و ناموفق خود را به 
هم دیگر انتقال داده به طوری که گذشته چراغ 
زمانی  در  تا حدی  تجربه  این  باشد.  آینده  راه 

در شرکت نفت انجام می گرفت و آن زمانی بود 
باشگاه های  کشور،  سطح  در  نفت  شرکت  که 
پرسنل  و  داشت  زیادی  خانوادگی  تفریحی 
و  گذراندن  وقت  برای  بازنشستگان  و  شاغل 
در  یکدیگر  با  و  رفته  باشگاه ها  این  به  تفریح 
تعامل بودند و افراد به صورت رودررو راجع به 
کار به صحبت پرداخته و تجربیات و طرح های 
موفق و ناموفق خود را به همتایان خود انتقال 
رفته  راه های  فعلی  مسئولین  تا  دادند  می 

گذشتگان را دوباره نپیمایند.
تجربه ای که من دارم این بود که هرچه از 
تمرکز گرایی بکاهیم فعالیت ها مؤثرتر می شود. 
برای مثال، وقتی قرارداد آموزشی با شرکت ها 
می بستیم موضوعاتی مثل تأمین غذا، تأمین 
خوابگاه، تجهیز و اداره خوابگاه و تأمین وسیله 
ایاب و ذهاب کار آموزان اعزامی را خودمان به 

عهده می گرفتیم. و با اختیاراتی که داده شده 
بود با هزینه کمتر و راندمان بیشتر و با سرعت 
گردید؛  می  اجرا  و  پیشرفت  کارها  مطلوب 
درصورتی که اگر قرار بود از طریق بخش های 
می گرفتیم  را  امکانات  این  کارخانه  خدماتی 

امکان نداشت در کارمان موفق باشیم. 
احساس من به سازمانی که در آن ۳۰ سال 
عمر  میانسالی  تا  جوانی  از  و  کرده  خدمت 
که  بود  احساسی  ام،  گذرانده  آن  در  را  خودم 
نسبت به خانه و خانواده خود داشتم و همان 
تعّصب و احساس تعلق خاطری که نسبت به 
خانه و خانواده بود را در ذوب آهن نیز داشتم 
و  پیشرفت  هر  شاهد  موقع  هر  ناخودآگاه  و 
و  غرور  احساس  ام؛  بوده  شرکت  شکوفایی 
خوشی می کنم و هر موقع شرکت را در شرایط 
نگرانی  دل  و  ناخوشی  احساس  می بینم  بد 

دارم. 
با  کند  می  کار  که  سازمانی  در  باید  انسان 
از  بخشی  سازمان  کند  فکر  و  کند  زندگی  آن 
این  باید فکر کنیم نقش ما در  زندگی اوست. 
سازمان چیست و اگر من نباشم وفعالیت من 
انجام نگیرد چه نقصانی در کارها پدید می آید. 
یک شاغل نباید فکر کند که شرح وظیفه من 
این است و ال غیر...بایستی هرگونه قدمی که 
می تواند در کارش بردارد. بایستی پیش خود 
بگوید من که مدت زمانی را در سازمان هستم 
و حضورم اجباری است، بهتر است که در این 
زمان حضورم مؤثر و مثبت بوده و هر کاری از 
آن  خواه  حال  دهم.  انجام  آید  می  بر  دستم 
مربوط  یا  است  به من  مربوط  در صد  کار صد 
به سایرین. از همه مهمتر اینکه این را در نظر 
بگیریم که فی المثل یک کارگر ساختمانی در 
زیر آفتاب شدید تابستان و اوج سرمای زمستان 
 ۸ گیرد  می  که  مزدی  قبال  در  است؛  مجبور 
پایان  و در  انجام داده  ساعت کار طاقت فرسا 
خسته و کوفته به منزلش برود. حال آن که ما 
و  شرعًا  گیریم  می  دستمزد  او  برابر  حداقل ۲ 
وجدانًا چه فعالیت مثبتی انجام می دهیم و آیا 
این پولی که می بریم برای خانواده مان حالل 
است یا اینکه شبهه دارد. در هرصورت بایستی 
در قبال حقوقی که می گیریم کار مثبت و مؤثر 
انجام دهیم تا این حقوق حالل و با برکت باشد.
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۵ چالش بزرگ حوزه سنگ آهن
- دغدغه ها، عارضه ها و مشکالت حوزه سنگ آهن از موضوعاتی بود که 
روز شنبه ۸ بهمن فعاالن این بخش و سیاستگذاران را در مرکز همایش  های 
بین المللی اجالس سران گرد هم آورد تا در فرصتی چند ساعته به بررسی 
از وقفه  ایران پس  بپردازند، ششمین همایش بین المللی سنگ آهن  آن 
دو ساله به دلیل کرونا در حالی برگزار شد که فعاالن این بخش، این بار با 
تجربیات افزون  تر گرد هم آمده بودند تا به بررسی مشکالت و معضالت این 
بخش بپردازند، در این همایش که به میزبانی انجمن سنگ آهن ایران برگزار 
شد فعاالن این بخش به طرح دغدغه ها و صحبت های تخصصی پیرامون 
مهرداداکبریان،  جلسه  این  ابتدای  در  پرداختند.  ایران  در  معدن  داری 
رئیس انجمن سنگ آهن ایران سخنرانی خود را با یک بیت شعر آغاز کرد و 

گفت: به نام خدایی که خاک آفرید/ کزان خاک انسان پاک آفرید.
این همایش با تاخیر دو ساله به دلیل محدودیت  های کرونا برگزار شد، 
خدا را شکرگزارم که به من فرصت مجدد داد که پس از آن نامالیمات و 
حوادث ناگوار امروز در خدمت شما باشم، جا دارد یادی کنم از عزیزانمان 
که در پنجمین همایش در کنار ما بودند و امروز نیستند و از نعمت دیدارشان 
محروم هستیم و خود یادآور این است که تا چه اندازه دقایق زندگی کوتاه 

و ارزشمند است.
نخستین  عنوان  به  ایران  سنگ آهن  انجمن  رئیس  اکبریان،  مهرداد 
دغدغه های  عنوان  به  را  اصلی  محورهای  عنوان  به  محور  پنج  سخنران 
زیرساخت،  مانند  مباحثی  گفت:  و  کرد  تعریف  سنگ آهنی  ها  کلی 
مسائل  و  پول  ماینینگ  حکمرانی،  نظام  عارضه  یابی  بهره  وری،  افزایش 

زیست محیطی )معدن سبز( جزو مواردی بود که در ۵ محور گزارش شد.
اکبریان با اشاره به اینکه اولویت اول ما در بین همه مسائل، افزایش 
بهره  وری، تولید رقابت  پذیر و توسعه تکنولوژی است، گفت: دنیا منتظر 
ما نمی  ماند و طی سالیان به سمت پیشرفت حرکت کرده است، اولویت 
دوم را شما تعیین می  کنید که زیرساخت است، من فکر می  کنم عمده  ترین 
بحث توسعه زیرساخت است، چرا که تا زمانی که زیرساخت نداشته باشیم، 

سرمایه  گذاری  ها نیز شرایط پایداری نخواهد داشت.

حفظ تعادل میز توسعه
رئیس انجمن سنگ آهن ایران با اشاره به اینکه همه  چیز از کلمه توسعه 
آغاز شده است، گفت: روزگاری طرح جامع فوالد نوشته و تصویب شد، 
مجوزها صادر و برنامه کنوانسیون  ها ریخته شد، ماشین  آالت و تجهیزات 
مستقر شدند، در اندک زمانی تولید فوالد به ۳۰ میلیون تن و بیشتر رسید 
و می  دانیم ظرفیت امروز ما در تولید فوالد باالی ۲ میلیون تن در سال و 
هدف ما ۵۵ میلیون تن است و بر اساس مجوزهای صادره و طرح های قابل 
اجرا بیش از این حرف  ها است و حتی باالتر از ۷۰ میلیون تن خواهد بود 
و هم اکنون با وجود میزان۳۰ میلیون تن افتخار کسب مقام دهم جهان در 
بین تولیدکننده های فوالد را داریم که باعث مباهات همه ما است، یعنی به 
موفقیت توسعه کمی دست پیدا کردیم، ولی باید بدانیم در معنای واقعی 
آیا مفهوم توسعه را فهمیده  ایم و پیگیر آن بوده  ایم یا نه؛ سینی توسعه روی 
چهار پایه قرار گرفته است و اصوال نمی توان تنها با باال بردن تنها یک پایه از 
این میز انتظار رشد و توسعه پایدار داشت و ادامه این روال منجر به افتادن 

صوصی  ـش �خ �فعاالن �ب�خ
�خهادهـای  ینـدگان  �خما� و 

د دولتـی �بررسـی کرد�ـخ

14
01

ن 
هم

و ب
ی 

 د
  2

78
ره 

شما

32



زیرساخت  های کشور  دیگر  پایه  توسعه کشور خواهد شد، حتما  سینی 
است، کمبود و عدم توسعه هماهنگ زیر ساخت  های تولید انرژی و انتقال 
و جمع آوری آب و توزیع و انتقال آن و حمل ونقل لجستیک شامل ریل، 

جاده و بنادر شرایط ما را برای توسعه دشوار کرده است.

»فوالد ایرانی« یا »ایران فوالدی«؟
اکبریان در ادامه با اشاره به موضوع بعدی توسعه گفت: توسعه تجاری 
و بازار بین المللی در سایه سیاست های خراجی کشور است، می  دانیم که 
خیلی از کشورها تولیدکننده فوالد نیستند و سهم ما از تولید جهانی را 
ندارند، ولی ما امروز افتخار می  کنیم به اینکه فوالد مورد نیاز را خودمان 
تولید می  کنیم، یعنی فوالد ایرانی داریم که قطعا عزت و افتخاری برای 
همه ما است، ولی زمانی که قصد تولید سه برابری مصرف داخل را داریم 
یعنی به سمت ایران فوالدی پیش می  رویم، این مفهوم در ذهن کارشناسان 
و دلسوزان کشور به باورپذیری مفهوم اولی )فوالد ایرانی( نیست، چرا که 
داریم،  ابعاد  تمام  در  سرمایه  گذاری  به  نیاز  باال،  ارقام  به  دستیابی  برای 
پیش  بینی  قابل  و  بازار داخل محدود  که  داریم، چرا  بازار فروش  مشکل 
و  می  شود  روزمره  هزینه های  بودجه های عمرانی هر سال صرف  است، 
پروژه های کالن در کشور راکد می  مانند، سیاست های صادراتی دولت از 
طرفی و برخورد مشتریان خارجی که متاثر از وقایع سیاست خارجی است 
از سوی دیگر متاسفانه بازار خارجی  مان را محدود و کوچک کرده است، 
اصال فضایی برای توسعه کمی فوالد در کشور برای ارقام باال وجود ندارد، 
توسعه معدن  کاری شامل  مانند  فوالد  پیش  نیازهای صنعت  به  پرداختن 

بر  و تجهیزات جدید صنایع معدنی  اکتشافات، ماشین  آالت، تکنیک  ها 
سرمایه  گذاری کمی در تولید فوالد اولویت دارد.

معدن کاری نسل ۴ و شاخصه های آن
گرفتار  ما  که  حالی  در  امروزه  که  موضوع  این  به  اشاره  با  اکبریان 
مشکالت و مسائل معدن  کاری سنتی خود هستیم، دنیا در حال اجرای 
معدن کاری نسل ۴ است، گفت: یعنی رقابت برای قیمت تمام شده، حفظ 
بازارهای صادراتی برای ما  انرژی و کسب  محیط زیست، صرفه  جویی در 
سخت  تر خواهد شد، اصوال شاید فرصتی برای فروش فوالد کربن  زای ما در 
بازار آینده جهان نباشد، اعتقاد به ایران فوالدی و تبعیت از رشد زودهنگام 
ما  نیست  مهیا  آن  اسباب  چون  است،  اشتباه  فوالد  خام  شمش  تولید 
پایین دست  همچنین  و  باالدست  در  کالنی  سرمایه  گذاری  های  نیازمند 
زنجیره فوالد هستیم، الزم به توضیح است که سرمایه  گذاری برای توسعه 
زیرساخت طبق الگوی جهانی معموال از بودجه های ملی یا سرمایه های 
ارزان جهانی تامین می  شود که نیاز به توضیح نیست که هیچ  کدام اینها 

برای ما فعال مقدور نیست.

دولت به مثابه طلبکار سرسخت
رئیس انجمن سنگ آهن در ادامه با اشاره به اینکه دولت نباید در این 
شرایط سخت کشور نقش طلبکار سرسخت را بازی کند، گفت: در هیچ 
دوره  ای مانند امروز مطالبات دولتی مانند مالیات، حقوق دولتی، عوارض 
گمرکی، مطالبات بیمه و شهرداری به همراه افزایش قیمت گاز، آب و برق 
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مورد اعتراض بخش تولید و تجارت نبوده و این باید برای دولت قابل اعتنا 
باشد، به خصوص زمانی که کارخانه های ما در تابستان و زمستان به علت 
قطع برق و گاز تعطیل می شوند، توسعه کمی به تنهایی مطلوب کشور 

نیست و باید توسعه  ای پایدار همراه با عقالنیت و متد روز را مطالبه کرد.

بدون معدن هیچ چیز امکان  پذیر نیست
دانشگاه  معدن  دانشکده  استاد  اصانلو،  پروفسور  نشست  این  در 
امیرکبیر و رئیس کمیته علمی انجمن سنگ آهن نیز گزارش مبسوط و 
جامعی با نگاه علمی به معادن ارائه دادند، این چهره علمی گزارش خود را 
با محوریت ۱- آینده معدن کاری و معدن کاری در آینده ۲-منابع تامین فلز 
و کانی در آینده۳-مروری بر شرایط فعلی سنگ آهن از نظر منابع، ذخایر، 
تولید و قیمت۴-پیش بینی شرایط سنگ آهن در سال ۲۰۴۰ و ۵- شرایط 

تولید سنگ آهن در ایران آموزش معدن کاری و نیازهای آینده ارائه دادند.
اصانلو به جمله  ای از مکس پالنک یکی از مهم ترین فیزیک  دانان آلمان 
در سده ۱۹ میالدی و اوایل سده ۲۰ که او را پدر نظریه کوانتوم خواند و 
نقل قول کرد: »همه  چیز معدن  کاری نیست، اما بدون معدن  کاری نیز هیچ 

چیز امکان  پذیر نیست.«
این چهره علمی با اشاره به آینده معدن کاری و معد ن کاری در آینده 
گفت: »با بررسی روند رشد جمعیت در دو دهه اخیر بین سال های ۲۰۰۰ 
تا ۲۰۲۰ جمعیت جهان ساالنه ۱/ ۳ درصد افزایش می  یابد و به دنبال آن 

مصرف کانی ها و فلزات نیز افزایش چشمگیری خواهد داشت.
بر اساس پیش بینی در سال ۲۰۴۰ به حدود ۹۰ میلیارد تن فلز و کانی 
نیاز است که منجر به تولید حدودا ۶۷۲ میلیارد تن باطله استخراجی و 

پسماند تولیدی در فرآوری خواهد شد.«
اصانلو در جمع  بندی سخنرانی خود گفت: با افزایش جمعیت و رشد 
شهرنشینی نیاز به مواد معدنی از جمله سنگ آهن افزایش خواهد یافت و 
در این باره تحقیق و توسعه در زمینه استخراج اقتصادی از ذخایر کم عیار 
اثرات  ارزیابی  به   )LCA( حیات  چرخه  ارزیابی  است.  ضروری  عمیق  و 
بالقوه زیست محیطی در تمام مراحل چرخه حیات فرآیندها و محصوالت 
از گهواره تا گور می پردازد و می تواند در ایران نیز مانند دیگر کشورها در 
داشته  بسزایی  نقش  محیط زیست  بر  معدنی  فعالیت های  آثار  کاهش 
باشد و جایگزین ابزارهای ارزیابی با بازده اندک امروزی شود. شرکت های 
تولید کننده سنگ آهن باید ساالنه درصدی از سود خود را در چارچوب 
مسوولیت های اجتماعی خود هزینه منطقه و مناطقی از کشور که معدن 

ندارند، کنند.
کل ذخایر سنگ آهن جهان در سال ۲۰۲۱ در حدود ۱۸۰ میلیارد تن 
است. متوسط قیمت سنگ آهن در سال ۲۰۴۰ به مرز ۲۲۰ دالر بر تن 
خواهد رسید. استخراج جایگزین های آهن از ماه در دستورکار محققان 

باشد.
انرژی  مانند  تجدیدپذیر  منابع  توسعه  داد:  ادامه  اصانلو  مرتضی 

انرژی های  با  آنها  ترکیب  و  اتمی  انرژی  به اضافه  و آب،  باد  خورشیدی، 
تجدیدناپذیر برای تولید انرژی برق باید مورد توجه قرار گیرد. او در ادامه 
به مباحث علمی حوزه معدن در دانشگاه های دنیا اشاره کرد و گفت ۱۸ 
درصد از کل دروس در دانشگاه کلورادو مرتبط با توسعه پایدار است در 
حالی که در ایران تنها ۳ درصد دروس مرتبط با مباحث توسعه پایدار است. 
هیچ کدام از این دانشگاه ها دروس مرتبط با نیازهای آینده معدن کاری 
مانند آموزش استخراج از ذخایر عمیق و کم عیار، استخراج از عمق منابع 
آب را در سیالبس خود ندارند. در دانشگاه کلورادو یک گرایش فرعی با 
عنوان معدن کاری از سیارات ارائه شده است. در دانشگاه های معدن ایران 
و کلورادو واحدهای درسی مرتبط با آموزش تکنولوژی های جدید، طراحی 
ماشین  آالت و تجهیزات معدنی مخصوص معادن بزرگ مقیاس و عمیق، 
آموزش روش های فرآوری کانسنگ های کم عیار یا دارای عناصر مزاحم و 

فناوری های دیجیتال مورد استفاده در معدن کاری گنجانده نشده است.

عارضه  یابی نظام حکمرانی
در گردهمایی فعاالن حوزه سنگ آهن، پنلی هم با موضوع عارضه  یابی 
محمدرضا  آن  در  که  شد  برگزار  بخشنامه ها(  و  )قوانین  حکمرانی  نظام 
بهرامن، رئیس خانه معدن با تاکید بر آنکه در کشور ما معادن جزو انفال 
به  شمار می  رود و در سایر کشورهای دیگر نیز معادن حاکمیتی هستند، 
قرار  آن معنا است که ذخایر معادن در اختیار حاکمیت  به  گفت: »این 
دارد. در کشور ما نیز معادن انفال هستند که براساس اصل ۴۴ و ۴۵ به 
وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است. به عبارتی متولی معدن 
در ایران، وزارت صمت است. در کشورهای معدن  خیز قانون معدن داریم 
که در کشور ما از این قاعده مستثنی نیست. برخی گمان می  کنند که 
قانون ما ایراد دارد، درحالی  که قانون معدن در کشور ما ایرادی ندارد. شاید 

تحلیل ما از قانون مشکل داشته باشد.
به عقیده بهرامن انفال بودن ذخایر معدنی به این مفهوم است که اگر 
اکتشافی در زنجیره انجام شد، متعلق به شخص خاصی نیست و متعلق 
به کل جامعه است. بر اساس قانون به افراد مجوز داده می شود که روی 
این  اینجا نظام حکمرانی برای جذب سرمایه   ها در  معدن کار کنند. در 
بخش بسیار تعیین    کننده است. پس از گواهی کشف یک معدن، یک سال 
برای فعال شدن معدن فرصت داده می شود و پس از آن تا ۲۵ سال معدن 

می تواند معدن واگذار شود.

تامین سنگ    آهن، نیازمند برنامه    ای مدون
توسعه معادن  اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
و فلزات، در این پنل تخصصی به ذخایر سنگ    آهن در سطح بین المللی 
پرداخت و عنوان کرد: در حال حاضر ۱۸۰ میلیارد تن ذخایر سنگ    آهن 
جهان وجود دارد، میزان ذخایر آهن محتوای این کانسنگ ۸۵ میلیارد تن 
است. نزدیک ۵/ ۲ میلیارد تن سنگ    آهن استخراجی سنگ    آهن دنیاست. 
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چهار کشور به عنوان سرگروه استخراج سنگ    آهن در دنیا مطرح هستند، 
در سال گذشته استرالیا ۹۰۰ میلیون تن، برزیل ۳۸۰ میلیون تن، چین 
۳۶۰ میلیون تن و هندوستان ۲۴۰ میلیون تن سنگ        آهن استخراج کرده 
است. ذخایر قطعی سنگ    آهن ایران ۷/ ۲ میلیارد تن است. با توجه به 
اینکه امروز در بخش فوالد نزدیک به ۴۹ میلیون تن ظرفیت ایجاد شده و 
نزدیک به ۷۵ میلیون تن فوالد پیشرفت فیزیکی باالی ۱۰ درصد دارند و این 
میزان ظرفیت از برنامه تعیین    شده ۵۵ میلیون تن در افق ۱۴۰۴ نیز بیشتر 
خواهد شد. اگر فرض کنیم که ۷۰ درصد ظرفیت قابل تولید داشته باشد، 
بیانگر این نکته است که مهم ترین برنامه برای کشور، اکتشاف سنگ    آهن 
است، چراکه ما ذخایری بیشتر برای ۱۲ تا ۱۵ سال در آینده نخواهیم 
داشت. سعدمحمدی ادامه داد: میزان سرمایه گذاری در آهن اسفنجی 
به هر ازای هر تن بیش از ۱۰۵ یورو و در فوالد بیش از ۲۱۰ یورو به ازای 
هر تن است. اگر قرار است که این سرمایه گذاری    ها تبدیل به تولید شود، 
باید خوراک آن آماده باشد. بنابراین حتما کشور باید یک برنامه مدونی 
برای اکتشاف ذخایر سنگ آهن خود تدوین کند و حتی نیم نگاهی نیز به 
کشورهای اطراف برای سرمایه گذاری نیز داشته باشد. اگر در این بخش از 
زمان و فناوری و دانش فنی روز دنیا استفاده نکنیم، به لحاظ اقتصادی به 

مسائلی تنش    زا برخورد خواهیم کرد.
بخش  در  چه  ما  امروز  معدن    کاری  تکنیک  کرد:  تاکید  ادامه  در  وی 
طراحی، چه در بخش ماشین    آالت و چه در بخش نیروی انسانی نیازمند 
تغییر نگرش است. بدون شک این تغییرات نیازمند برنامه مدون است. 
زمینه  در  که  است  این  من  خواهش  کرد:  خاطرنشان  سعدمحمدی 
سنگ    آهن با همکاری بخش خصوصی و دولتی، میزگردهایی تشکیل شود 

که به    صورت هدفمند تدوین برنامه داشته باشیم.

تشکیل میز مشورتی و بازنگری در طرح جامع فوالد
در ادامه این پنل تخصصی روح    الله ایزدی    خواه نماینده مجلس شورای 
اسالمی و عضو کمیسیون صنایع و معادن عنوان کرد: ما نخستین میز 
مشورتی زنجیره صنعت فوالد در کمیسیون صنایع مجلس ایجاد کرده    ایم. 
بیان  که  اسالمی  شورای  مجلس  داخلی  آیین    نامه  قانون  به  استناد  با 
می کند، کمیسیون    ها حق دارند مشاور داشته باشند، ما ترجیح دادیم که 
به    جای یک فرد، تمام زنجیره از سنگ    آهن تا محصول نهایی را به عنوان 
مشاور در نظر بگیریم که در این راستا یک نشست در سال ۱۳۹۹ و یک 
نشست در سال ۱۴۰۰ داشته    ایم. یکی از بحث   های مطرح    شده در این میز 
مشورتی، بازنگری در طرح جامع فوالد است. این طرحی که هم    اکنون ۲۰ 
سال از قدمت آن می    گذرد، با شرایط و اقتضائات کشور سازگار نیست و 
حتما باید مورد بازنگری اساسی قرار بگیرد. در حوزه بازار و بورس کاال نیز 

مباحثی مطرح شده است.
از دوره طرح    ریزی صنعتی و اهداف  باید  یادآور شد: ما  ادامه  وی در 
کمی باید عبور کنیم و به دوره طراحی اکوسیستم صنعتی ورود پیدا کنیم. 

امروز صنعت فوالد شاگرد ممتاز صنایع کشور به    شمار می رود و مهم ترین 
مشکل این زنجیره، تامین سنگ    آهن است. باید یک اکوسیستم و جامعه 
با هم  این خانواده صنعت، چگونه  که  معنی  این  به  تعریف شود.  فوالد 
تفاهم و تعامل کنند. یکی از مباحث ما در کمیسیون تداخل حلقه   های 
وارد حوزه  بود که مشاهده کردیم که سنگ    آهنی    ها  زنجیره در همدیگر 
فوالد شده و فوالدی    ها وارد حوزه سنگ    آهن شده    اند که این در منافع این 
صنعت، تزاحم و تقابل منافع ایجاد خواهد کرد. این مساله با قانون حل 
ایزدی    خواه  نخواهد داشت.  تعامل  و  تفاهم  راهکاری جز  و  نخواهد شد 
برای  کشورهای  بازارهای  به  ورود  دیگر  بحث  کرد:  خاطرنشان  ادامه  در 
سرمایه گذاری است، برای نمونه سنگ    آهن افغانستان را می توان مطرح 
کرد. افغانستان با گارد بسته با ما برخورد می کند. در برخورد با این مسائل 
جنس کار از نوع قانون و بخشنامه و تعیین بودجه نیست، بلکه این مسائل 
زنجیره  در  باید  ما حتما  بنابراین  اجتماعی است.  و  نرم    افزاری  از جنس 
صنعت فوالد دورهم جمع شده و همفکری و تعامل و سناریوسازی کنیم که 
در این میان دولت می تواند نقش خود را ایفا کند و باید نقش تسهیلگری و 

پرورش    گری داشته باشد.

به سند جامع فوالد، پایبند نبوده    ایم
رضا محتشمی    پور معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در این پنل تخصصی عنوان کرد: در صنعت فوالد یک سند جامع 
داشته    ایم که بر این سند جامع نقدهایی وارد بوده، اما این سند مبنای 
عمل قرار نگرفته است. مهم ترین نقد بر سند جامع فوالد آن است که این 
این صنعت تنظیم شده،  و فعاالن  با خرد جمعی نخبگان  را که  سندی 
مبنای اقدام قرار ندادیم. محتشمی    پور در ادامه خاطرنشان کرد: اقتصاد 

سیاسی فوالد در ایران نیازمند بحث است.
به  بی    توجهی  فوالد،  سند  به  نقدها  از  یکی  شد:  یادآور  ادامه  در  وی 
موضوع انرژی است. کلنگ    زنی    هایی که خارج از این سند افتتاح شده 
به موضوع انرژی آنها توجه نشده است. یکی از ایرادات ما این است که 
در تدوین این سند، دستگاه   های مختلف را درگیر آن نکرده    ایم. همچنین 
در فرآیند اجرا، به سند پایبند نبوده    ایم. عالوه بر این نتوانسته    ایم سایر 
وزارتخانه   ها مانند وزارت نفت و... را هماهنگ کنیم. باید بتوانیم بازیگران 
هر بخش را وارد کنیم تا آنها بازی خود را به بهترین شکل ممکن ایفا کنند.

معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه 
افزود: باید آسیب    های بخش معدن را شناسایی و بر اساس آن برنامه    ریزی 
کنیم. در زمینه قوانین باید تعارض قوانین را از بین ببریم. ما بخشنامه 
جامع تدوین کرده    ایم و نسخه اصالح    شده این معدن آماده است. به نظر 
گام  بخشنامه   هاست.  ساماندهی  بحث  ما  اولویت   های  از  یکی  می رسد 
بعدی ما در کیفیت    بخشی در زمینه حکمرانی در بخش معدن است که در 
این راستا باید به قوانین و بخشنامه   ها ماهیت سیستمی بدهیم، به این معنا 

که چندان قائم به نظر افراد نباشیم
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اخیرا مسائل مربوط به تامین انرژی، مشکالتی را برای فعاالن صنعت 
فوالد به همراه داشته است. کمبود برق در فصل گرما و کمبود گاز در 
فصل سرما، مدتی است که به معضلی برای فعاالن این صنعت تبدیل 
مساله  دلیل  به  می شود  گفته  که  است  مدتی  حال،  این  با  است.  شده 
کمبود انرژی در کشور، تولیدکنندگان باید به خود تامین بودن در زمینه 

انرژی روی بیاورند.
در خصوص ضرورت خود تامین بودن صنایع فوالدی در بحث انرژی 
آنها مواجه است،  با  و همچنین مشکالتی که این صنعت بدین واسطه 
مصاحبه ای با وحید یعقوبی، معاون انجمن فوالد، مصاحبه ای انجام شده 

که در ادامه به آن می پردازیم.
در مورد خود تامین بودن صنایع فوالدی در زمینه انرژی باید گفت که 
این  نیست.  بر عهده سرمایه گذار  زیرساخت ها  تامین  تولید،  در مبحث 
دولت ها در صنایع مختلف هستند که باید زیرساخت ها از جمله انرژی را 
فراهم کنند و سرمایه گذار، سرمایه گذاری در آنها یعنی احداث کارخانه، 

تولید و افزایش بهره وری انجام دهد. 
اما متاسفانه به دالیل مختلف که در زمینه توسعه زیرساخت انرژی و 
توسعه صنعت فوالد عقب افتادیم، اکنون فوالدی ها مجبور شده اند به این 
حوزه ورود کنند و حتی نیروگاه سازی انجام دهند، اما واقعیت قضیه این 
است که وظیفه آنها نیست. از آنجا که چاره ای برای آنها باقی نمانده و 
خساراتی که به آنها وارد می شود، از جمله عدم تامین انرژی نیز به میزان 
نیاز  انرژی مورد  تامین  قابل توجهی است، تصمیم گرفتند که به حوزه 

یعنی برق و گاز اگر دولت اجازه دهد، ورود کنند.

وجود  زمینه  این  در  ضرورتی  کنیم،  نگاه  کلی  طور  به  اگر  بنابراین، 
ندارد و دولت موظف است این زیرساخت ها را فراهم کند و سرمایه گذار 
و تولیدکننده باید تنها به فکر تولید و ارتقای کمی و کیفی خود باشد، 
اما با توجه به شرایط فعلی کشور و خسارتی که فوالدی ها از عدم تامین 
انرژی متحمل می شوند، باعث شده دیگر امیدی به دولت نداشته باشند 
که این تامین انرژی را انجام دهد و خود به این کار روی آورده اند که از این 
رو ضرورت آن افزایش یافته است. زیرا زمانی که آنها را در مقام مقایسه 
که  است  آن  از  بیشتر  بسیار  انرژی  تامین  قرار می دهیم، خسارت عدم 

سرمایه گذاری و انرژی را تامین کنند.
که  بدهد  را  تضامینی  باید  دولت  و  دارد  وجود  نیز  الزاماتی  البته 
سرمایه گذاری به خود واحد بازگردد؛ یعنی اگر کارخانه ای نیروگاهی را 
می سازد بتواند از برق آن منتفع شود و به صورتی نباشد که نیروگاه برق 
تولید کند و برق را به شبکه سراسری منقل کند و خود کارخانه خوابیده 

باشد.
در مورد مشکالتی که صنعت فوالد به واسطه انرژی با آنها روبرو شد، 
بسیار زیاد بود. به عنوان مثال، برخی کارخانه ها به واسطه بحث تولید 
برق و گاز، تولید خود را از دست دادند که عدد بزرگی در بخش سرمایه 
و گردش مالی فوالد است و این مساله ضرر هنگفتی را به کارخانه ها وارد 

کرد.
در برخی از کارخانه ها، این نوسان هایی که به وجود آمد، باعث شد 
بسیاری از تجهیزات آسیب ببیند و مجبور به انجام تعمیراتی شدند. در 
مجموع هزینه هایی که به این صنعت تحمیل کرد، بسیار زیاد بود و عدم 

نیاز به خود اتکایی فوالدی ها
در  زمینه انرژی 
تامينزيرساختها

برعهدهسرمايهگذارنيست!
◄ نویسنده: مهسا نجاتی
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نفع های تولید باال رفت. از این رو، گزارش های مالی شرکت های فوالدی 
در سال جاری، گزارش های خوبی نیست و با مشکل کاهش حاشیه سود 

مواجه هستند.
 از طرفی دیگر، اگر دقیق تر به این موضوع نگاه کنیم، از جهت بحث 
تفکیک برق و گاز، در سال جاری به واسطه هماهنگی که انجمن با وزارت 

نیرو و صمت سعی کرد ایجاد کند، برق بهتر مدیریت شد.
سال  از  کمتر  را  برق  کمبود  و  قطعی  بحث  جاری  سال  تابستان  در 
از  کرد.  افت  کمتر  گذشته  سال  به  نسبت  نیز  تولید  و  داشتیم   ۱۴۰۰
این رو در زمینه برق توانستیم بهتر از سال ۱۴۰۰ مدیریت کنیم. اما در 
بحث گاز هنوز متاسفانه مشکالت پابرجاست. نه سرمایه گذاری جدیدی 
صورت گرفته و نه مقررات تسهیل شده و نه تولید گاز کشور افزایش پیدا 
کرده است. همچنین بحث محدودیت های مربوط به خانگی و تجاری که 
می شد اعمال شود، انجام نشده است. به هر حال، این نگرانی وجود دارد 

که سال آینده هم این مشکالت به ویژه در حوزه گاز، تداوم داشته باشد.
در حوزه برق به هر حال می توان مدیریت هایی انجام داد و تولید برق 
را به عنوان مثال از طریق نیروگاه های انرژی تجدیدپذیر تامین کرد که 
در صنعت فوالد این کار قابل انجام است. در نهایت در چند سال آینده 
محدودیت در زمینه برق برطرف می شود، اما در زمینه گاز، بحث جدی 
برای  الزم  مقررات  کرد،  فکر  آن  مورد  در  جدی  بسیار  باید  و  دارد  وجود 

تسهیل سرمایه گذاری هم باید انجام شود. 
طی جلساتی که داشتیم، این درخواست را در مجلس داشتیم که با 

آن موافقت شده و امیدواریم در الیحه بودجه امسال وجود داشته باشد.

زمینه  در  شود  تسهیل  باید  که  مقرراتی  بر  عالوه  گاز،  زمینه  در 
سرمایه گذاری بخش خصوصی، باید مقداری هم نسبت به صنعت فوالد 
با نگاه ویژه تری برخورد شود؛ چرا که صنعت فوالد فقط می تواند از گاز 
مازوت  مانند  دیگری  سوخت  کردن  جایگزین  به  قادر  و  کند  استفاده 
نیست. فرآیند تولید فوالد که مبتنی بر گاز صورت گرفته، به صورتی است 
که گاز جایگزین پذیر نیست. با اینکه شرکت هایی مانند ذوب آهن اصفهان 
را داریم که می تواند با کوره بلند تولید کند و گاز در آن نقش کمتری دارد، 
اما عمده فوالد کشور با گاز تولید می شود و باید توجه ویژه تری به صنعت 

فوالد شود.
که مصرف می شود، حدود  گازی  متر مکعب  میلیون  از حدود ۸۰۰ 
مصرف  تجاری  و  خانگی  بخش  توسط  آن  مکعب  متر   ۷۰۰ تا   ۶۵۰
می شود. این یک فاجعه برای بحث گاز به شمار می رود و برای این مورد 

هم باید برنامه ریزی الزم انجام شود.
انشعابات زیاد گاز به بخش های مختلف داده شده که باید مورد بررسی 
بزرگ، گاز  لوکس در شهرهای  از مجتمع های تجاری  برخی  قرار گیرد. 
بدون محدودیت وصل می شود، اما صنایعی مانند فوالد که تولید انجام 
می دهند، شاهد قطعی گاز هستند. این وضعیت، یک سیاست گذاری 
صحیح می طلبد و راهکار آن نیز افزایش تولید است. تقاضا را شاید بشود 
آن  که  بگیرد  صورت  باید  کشور  در  گاز  تولید  افزایش  اما  کرد،  محدود 
هم نیازمند سرمایه گذاری خارجی است که با این وضعیت تحریم ها به 
سختی می تواند اتفاق بیفتد. برای سرمایه گذاری داخلی هم باید مقرراتی 

که وجود دارد به میزان قابل توجهی تسهیل شود.
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صادرات فوالد در سال ۱۴۰۱ با چالش های زیادی همراه بود. شاید 
وضع برخی قوانین و مقررات در کنار چالش تامین انرژی باعث شد تا 
اما در  بود اجرایی نشود  این سال در نظر گرفته شده  برای  اهدافی که 
کاهش ۱  با  تنها  میانی  بخش  در  دهد  می  نشان  ماهه  آمار ۱۱  نهایت 

درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بود. 
شاید تصمیم برای وضع عوارض صادراتی در ابتدای سال اصلی ترین 
ضربه را به صادرات فوالد وارد کرد آن هم درست در زمانی که قیمت ها در 
بازارهای جهانی به دلیل حمله روسیه به اکراین با افزایش همراه شد و این 

موضوع می توانست میزان ارزش و حجم صادرات فوالد را افزایش دهد. 
اما در چنین شرایطی وزارت صمت برای کاهش نگرانی از تامین بازار 
داخلی این عوارض را وضع کرد که در نهایت آمارهای ۶ ماهه صادرات 
فوالد حاکی از کاهش ۱۵ درصدی صادرات نسبت به مدت مشابه سال 

قبل بود. 
شد  جبران  صادرات  کاهش  این  حدودی  تا  ماهه   ۷ آمار  در  هرچند 
اما مشکل دیگری در راه بود که می توانست شرایط را سخت کند و آن 
کمبود گاز در فصل سرما بود. این در حالی بود که تولیدکنندگان فوالد 
در تابستان نیز با کمبود برق مواجه بودند و حاال با آغاز فصل زمستان 

مشکالت در بحث تامین گاز هم اضافه می شد. 
کاهش برق بسیاری از واحدها را با مشکالت جدی مواجه کرد اما این 
پایان داستان نبود، چرا که سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و 
تجارت نیز اعالم کرده بحران گاز در سال آینده نیز وجود دارد. به همین 
های  برنامه  تحقق  برای  امروز  همین  از  باید  فوالد  تولیدکنندگان  دلیل 

تولیدی در سال آینده برنامه ریزی کارشناسی و دقیقی داشته باشند. 
با این حال برنامه ریزی فوالدی ها برای گذر از بحران در آمار ۱۱ ماهه 
صادرات قابل رویت است و می توان گفت بحرانی که در ۶ ماهه اول سال 
این صنعت در بحث صادرات با آن مواجه بود با مدیریت فوالدی ها اثرات 

کمتری به همراه داشت.
بنا به تازه ترین گزارش آماری انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، مجموع 
صادرات فوالد ایران )فوالد میانی و محصوالت فوالدی( در ۱۱ ماهه سال 

جاری، ۹ میلیون و ۵۵۰ هزار تن بوده است.
در ۱۱ ماهه سال جاری، صادرات فوالد میانی کشور، ۶ میلیون و ۶۵۱ 
هزار تن بوده که کاهش ۱ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل 

نشان می  دهد.
از صادرات فوالد میانی، سهم صادرات بیلت و بلوم در ۱۱ ماهه سال 

و  ۱۴۰۱، ۴ میلیون و ۹۰۶ هزار تن، و سهم صادرات اسلب، ۱میلیون 
۷۴۵ هزار تن بوده است.

در ۱۱ ماهه سال جاری، صادرات اسلب کاهش ۱۳ درصدی را تجربه 
کرده است و صادرات بیلت و بلوم نیز ۶ درصد افزایش یافته است.

وضعیت صادرات محصوالت فوالدی
 ۲  ،۱۴۰۱ سال  ماهه   ۱۱ در  کشور  فوالدی  محصوالت  صادرات  کل 
میلیون و ۸۹۹ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش 

۴ درصدی را نشان می  دهد.
فوالدی،  طویل  مقاطع  صادرات  سهم  فوالدی،  محصوالت  میان  از 
۲ میلیون و ۴۸۲ هزار تن بوده و صادرات این مقاطع در ۱۱ ماهه سال 

جاری، ۲/۰ درصد کاهش یافته است.
صادرات میلگرد ، در ۱۱ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 
قبل، ۱ درصد افزایش یافته است و به ۲ میلیون و ۱۹۷ هزار تن رسیده 

است.
صادرات مقاطع تخت فوالدی نیز با کاهش ۲۰ درصدی به ۴۱۷ هزار 

تن رسیده است.
گفتنی است در ۱۱ ماهه امسال صادرات آهن اسفنجی ۷۶۹ هزار تن 
بوده بوده است که کاهش ۲۲ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل 

نشان می  دهد.
اما نکته مهم آن است که تنها کاهش تولید نمی تواند اثر منفی اتفاقات 
رخ داده باشد. از دست دادن سهم بازارهای صادراتی از مهمترین تبعات 
تصمیمات و نبود زیرساخت های انرژی است. شاید در سال جاری تمرکز 
را سخت کرده  ایرانی ها  برای  رقابت  بازارهای منطقه  بر  ترکیه  و  روسیه 
تا میزان  نیز باعث شد  از سویی دیگر شرایط اقتصادی در چین  است. 
واردات فوالد از ایران در این کشور کم شود و عراق به عنوان اولین مقصد 

صادراتی ایران مطرح شود. 
البته در حال حاضر می توان انتظار داشت با افزایش ساخت و ساز 
در ترکیه پس از زلزله اخیر میزان صادرات فوالد به این کشور هم افزایش 
که  است  مداوم  حضور  صادراتی  بازارهای  در  مهم  نکته  اما  کند.  پیدا 
برخی تصمیمات داخلی و مشکالتی همچون تامین انرژی می تواند این 

موضوع را دستشخوش تغییر کند. 
دقیق  ریزی  برنامه  با  باید  افق ۱۴۰۴  به  نزدیک  به  توجه  با  درنتیجه 
انرژی مورد نیاز برای فوالدی ها تامین شود تا بازارهای صادرات به آسانی 

به دست رقبا نیافتد.

گزارش صادرات فوالد 
آمارها به سطح سال قبل بازگشت
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 یک کارشناس فوالدی معتقد است: با وجود اینکه برخی خطوط گاز از 
ظرفیت کافی برخوردار نیستند، اما نگرانی زیادی در این مورد وجود ندارد.

علی بیات در رابطه با هدف کشور برای تولید ۵۵ میلیون تن فوالد تا سال 
۱۴۰۴ بیان کرد: با توجه به زیرساخت های موردنیاز برای دستیابی به هدف 
تولید اسمی  برای  برق  افق ۱۴۰۴، میزان مصرف  در نظرگرفته شده در 
فوالد خام معادل ۳۵ درصد از سهم صنعت و ۱۲ درصد از کل مصرف کشور 
است؛ بنابراین برای دستیابی به این هدف، رشد ساالنه حدود ۵ درصدی 

برای ظرفیت نیروگاهی را نیاز داریم.
وی در رابطه با میزان گاز مورد نیاز صنعت فوالد معتقد است: با وجود 
اینکه برخی خطوط گاز از ظرفیت کافی برخوردار نیستند، اما نگرانی زیادی 

در این مورد وجود ندارد.
این کارشناس صنعت فوالد با اشاره به زیرساخت های تحقق این هدف، 
تصریح کرد: قیمت فوالد در سال های اخیر از ۳۰۰ دالر تا ۶۰۰ دالر برای هر 
تن در نوسان قرار گرفته است. عوامل مختلفی از جمله قیمت سنگ آهن و 
سایر مواد اولیه، بازارشکنی از سمت کشور های تولیدکننده و ایجاد ظرفیت 
در صنعت، همچنین اعمال سیاست های دولتی، وضعیت اقتصاد چین و 
رشد تولید مسکن، حجم تولید خودرو و ارزش دارایی های ثابت، بر قیمت 

اساسی،  فلزات  مانند سایر  فوالد  واقع، قیمت  در  تأثیر می گذارند.  فوالد 
وابسته به وضعیت اقتصادی بزرگ ترین مصرف کننده فوالد در جهان، یعنی 

کشور چین است.
بیات اضافه کرد: انرژی یکی از مهم ترین عوامل در تعیین قیمت فوالد 
است به گونه ای که تقریبًا در تمامی فرآیند تولید فوالد و فروش آن از انرژی 
استفاده می شود. قسمتی از تغییرات بهای تمام شده محصوالت فوالدی نیز 

متاثر از تغییرات هزینه های انرژی است.
وی با بیان اینکه میزان عرضه و تقاضا یکی دیگر از عوامل مهم در تعیین 
قیمت محصوالت فوالدی است، گفت: نمونه ای از شوک های قیمتی در 
بازار های مختلف را هنگام شروع پاندمی دیدیم و با کاهش میزان تقاضا، 

قیمت فوالد همانند سایر فلزات اساسی کاهش پیدا کرد.
تمام  همچنین  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  فوالدی  کارشناس  این 
فصل های  با  متناسب  نقل  و  حمل  نقل،  و  حمل  به  مربوط  هزینه های 
مختلف سال، هزینه های مربوط به نیروی کار و امثالهم نیز بر قیمت نهایی 
محصوالت فوالدی تأثیر می گذارند. از سوی دیگر، عامل دیگر را می توان 
بهای تمام شده محصوالت اولیه دانست. سنگ آهن، زغال سنگ و قراضه 

فوالد، همگی برای تولید فوالد مهم هستند.

چقدر برق برای تحقق هدف تولید
۵۵ میلیون تنی فوالد نیاز داریم؟

تقویت زیرساخت ها برای تحقق افق ۱۴۰۴

در گفتگو با کارشناس فوالدی مطرح شد؛
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و شبانه روزی باشد. من در طی این مدت چند بار نیز به منطقه جنگی و 
خط مقدم رفته و ضمن خدمت در جبهه با مسایل مورد نیاز جبهه و ارایه 
آموزش های الزم به پادگان نیز آشنا شدم. مدت حضور من در جبهه حدود 
۹ ماه بود و از این دوران خاطرات زیادی دارم. صمیمیت بین رزمندگان 
و فداکاری های آن ها مثال زدنی بود. به طور کلی بگویم که من در مدت 
خدمت خودم در ذوب آهن، در پادگان و در خط مقدم جبهه هیچ مشکلی 
را حس نکردم و همه جا لطف خدا، تدبیر رهبری و فرماندهان و حضور و 

فداکاری مردم بسیار آشکار و ارزنده بود.
اضافه نمایم، نقش ذوب آهن در جنگ چه از نظر نیروی انسانی و چه از 
نظر تجهیزاتی نیز غیر قابل انکار و بسیار عظیم و زبانزد بود. به عنوان مثال 
نقش ذوب آهن در رابطه با ساخت پل خیبر، ایجاد خاکریزها، سنگرسازی ها، 

ش. م. ر، کمک های مالی و غیره واقعًا گویا و خاطره انگیز است. 

2- خاطره بمباران ذوب آهن اصفهان در شهریور ماه ۱۳۶۵: در 
مورد چگونگی بمباران ذوب آهن اصفهان توسط هواپیمای دشمن باید 
یادآور شوم که من آن زمان داخل پادگان مالک اشتر بودم که ناگهان محوطه 
کنورتور فوالد سازی بمباران شد. در این شرایط همه کارکنان سراسیمه 
جهت خدمت و نجات دیگر همکاران زخمی خود به محل هجوم آوردند. بعد 
از بمباران نیز برای بازسازی کارگاه ها تالش بسیاری کردند. حاالت کارکنان 
در آن شرایط به هیچ عنوان قابل توصیف و بیان نبود. در آن جا یک حالت 

بسیار خاص، مهربانانه و معنوی حاکم و همه چیز قابل توجه بود. 

۳- خاطره ای از جابجایی معجزه آسای نیرو ها و حفظ مهمات در 
عملیات خیبر: در مورد خاطرات خط مقدم نیز بگویم که این خاطرات زیاد 
است.من از عزیزانی مانند شهید بزرگوار خطیبی که اهل خیابان زینبیه 
اصفهان بودند و شهید صادقی که خدا آن ها را رحمت کند خاطرات زیادی 

مهدی کتابی متولد سال ۱۳۳۵ در اصفهان، دارای همسر و چهار فرزند 
است.تحصیالت وی مهندسی متالورژی از دانشگاه صنعتی 
اصفهان است و دقیقًا در سال ۱۳۵۶ به استخدام ذوب آهن 
بزرگ  این مجتمع  اصفهان درآمد. طی ۳۰ سال خدمت در 
صنعتی در بیشتر جاها و از جمله نیروگاه حرارتی، آزمایشگاه 
مرکزی و در هر ۴ کارگاه نورد مشغول به کار شده است. در این 
جا خاطرات او از کار در ذوب آهن اصفهان و حضور در جبهه ها 

را به شح زیر دنبال می کنیم:

آموزش  مربیگری  تا  استخدام  بدو  آموزش های  از   -۱
نظامی در پادگان مالک اشتر: در بدو ورود به ذوب آهن وارد 
قسمت آموزشگاه توحید شده و موفق به اخذ مدرک فوق دیپلم 
آموزشی،  دوره  این  از  بعد  شدم.  گیری  اندازه  کنترل  رشته 
عماًل مشغول به کار شدم و سرانجام در سال ۱۳۸۵ بازنشسته 
شدم. در ذوب آهن اصفهان همکاران عزیزمان همت و اراده، سعی فراوان و 
محبت زیادی داشتند و به همین دلیل کارکنان شرکت و امثال ما توانستیم 
به جایگاهی واقعی و شایسته خود در آن برسیم. فعالیت های بسیجی و 
مشارکت من در جبهه و جنگ از سال ۵۹ و با ورود به بخش آموزشی پادگانی 
به نام مالک اشترکه در جوار ذوب آهن قرار گرفته بود شروع شد. ما در آن 
جا آموزش های تاکتیکی و رزمی الزم را دیدیم و با توجه به آموزش هایی 
که دیده بودیم به عنوان مربی آموزشی مشغول خدمت وآموزش نیروهای 
دیگر ذوب آهنی و خارج از آن شدیم. بنا به قول مسئوالن نظامی آن زمان 
بودند،  شده  وارد  مرکز  این  به  روزه  آموزش های ۴۵  برای  که  دوستانی  و 
آموزش های نظامی تمامًا مناسب، کامل و پیشرفته بودند و افراد در پایان 
دوره، خروج از پادگان برای شان سخت و غم انگیز شده بود. از این جهت 
پادگان معروف و معتبر شد و تصمیم گرفته شد که این مرکز به صورت دایمی 

خاطرات مهندس مهدی کتابی از ذوب آهن اصفهان
و نقش کارکنان آن در دفاع مقدس

بادمجان بم آفت ندارد
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دارم. فقط بگویم که این ها نقش عظیمی در انجام امورخط مقدم جبهه 
داشتند.

من از یک اتفاق و امداد الهی که در عملیات خیبر و جزیره مجنون برای 
نیروهای گردان ما به وقوع پیوست خاطره ای ویژه دارم که برای تان نقل می 
کنم. زمانی که بنا بود گردان ما در خط مقدم جزیره مجنون جایگزین گردان 
دیگری شود، هواپیماهای میراژ عراقی وارد منطقه شدند و اقدام به بمباران 
شیمیایی وسیعی نمودند. در این شرایط حفظ جان رزمندگان سخت و 
امکان جابجایی و حفظ مهمات مشکل شده بود. در این حال رزمندگان 
از خدا کمک  به دعا برداشتند و خالصانه  الهی دست  به پیشگاه  اسالم 
خواستند. بعد از این دعا بود که هوا کاماًل ابری شد و دیگر هواپیماهای 
دشمن به هیچ وجه قادر به فعالیت پروازی در سطوح پایین نشدند و ما به 
راحتی جابجایی نیرو ها و حفظ مهمات را انجام دادیم. سپس نیروهای 
امدادی وارد منطقه شده و موفق به پاکسازی منطقه از آثار شیمیایی دشمن 
شدند. چنانچه می دانید هرهواپیمایی برای زدن نقاط مورد هدف باید در 
سطح پایین حرکت کنند تا از دید خود استفاده کنند و اگر هم خیلی پایین 
بیاید ضد هوایی ها آن را هدف قرار می دهند. اگر هم خیلی در سطح باال 
باشند که برای هر اقدام موفقی امکان شناسایی و دید الزم را ندارد. این 

بزرگترین خاطره ای است که من همیشه از آن منقطه به یاد 
دارم.

۴- خاطره ای از بمباران دشمن و جان سالم به در بردن 
در جزایر مجنون: یادم هست که در روزی از روزهای حضور در 
جزیره مجنون در سال ۶۲ بعد از این که من وصیت نامه خود را 
نوشته بودم و رفته بودم که آن را به دفتر تبلیغات جبهه تحویل 

دهم، در همین حال هواپیمای دشمن اقدام به بمباران منطقه نمود و من 
که نزدیک محل بمباران بودم به گوشه ای پرت شده و به شدت گل آلود و 
سیاه شدم. در این حال همرزمان حاضر در محل فکر می کردند که من 
شهید شده ام. در این حال بعد از فروکش کردن دود و آتش وقتی مرا با پیکر 
و لباس های سیاه و به صورت زنده مشاهده کردند تعجب کردند و باز چون 
می دیدند که من با توان و پاهای خود قادر به راه رفتن هستم خوشحال شده 
و می خندیدند. آن ها به من می گفتند: مگر تو در این دود و آتش شهید 
نشده ای ؟! و من به آن ها گفتم که نگران نباشید : بادمجان بم آفت ندارد.

۵- حرف آخر و توصیه به مطالعه مستندات جبهه و جنگ: در پایان 
خاطراتم اضافه نمایم که، اکثر جنگ های مختلفی که در دنیا اتفاق افتاده 
است، ثبات خاصی نداشته و ابر قدرت ها عامل و شروع کننده و خاتمه 
دهنده آن ها بوده اند. در جنگ ما که مقدس بود، همه اقشار نیزبا تقدس 
خاصی به صحنه آمدند و از رهبری گرفته تا بخش قابل توجه مردم و حتی 
آن پیرزنی که زحمت کشیده و تنها دارایی خود و تخم مرغ های خانه اش 
را به رزمندگان اهدا می کرد، همه به دفاع پرداخته و نتیجه مقاومت های 
خود را هم دیدند. درخواست من از مردم زمان حاضر، رزمندگان سابق 
و هم کسانی که آن زمان نتوانستند وارد مراحل مختلف جنگ شوند این 
است که ای عزیزان، االن که امنیت و فرصت الزم را دارید، سعی 
نمایید کتاب های فراوان و مستند های جالبی که در این رابطه 
تهیه و در دسترس قرار دارد را مطالعه کنید. بدون شک شما 
در این مطالعه از جزییات وقایع روی داده، امدادهای غیبی، 
الطاف الهی و فداکاری های رزمندگان عزیز مان در طول ۸ 
سال حماسه و خون آگاه می شوید. با آگاهی الزم نیز قدردان 

حماسه ها و فداکاری های تمام ایثارگران خواهیم بود.

◄ ساخت قطعات جنگی در ذوب آهن اصفهان پس از تحریم قطعات نظامی 
توسط قدرت های بزرگ جهان در زمان جنگ تحمیلی

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

41

14
01

ن 
هم

و ب
ی 

 د
  2

78
ره 

شما



شمش 
پایان بهمـن ماه برای تامیـن کنندگان بیلت 
روسـی موفقیـت آمیـز بود زیـرا آن ها توانسـتند 
حجـم هایـی از بیلـت را بـه مشـتریان ترکیـه بـه 

فروش برسـانند.
کـه  باورنـد  ایـن  بـر  بـازار  فعـاالن  از  برخـی 
ترکیـه در آینـده نزدیـک پـس از اعـالم دولت در 
مـورد حجـم زیادی از میلگرد که برای بازسـازی 
مناطـق آسـیب دیـده ضروری اسـت، بـه خرید 
محصـوالت میانـی فـوالدی ادامه خواهـد داد و 
در نظـر مـی گیرنـد کـه قیمـت بیلـت همچنان 
توجـه  بـا  اسـت  و ممکـن  مانـد  قـوی خواهـد 
شـدن  گران تـر  مـورد  در  اخیـر  گزارشـات  بـه 
محصـوالت، افزایش قیمت بیشـتری بـه همراه 

داشـته باشـند.
برخـی دیگـر به کاهـش هزینـه هـای انرژی 
اشـاره مـی کننـد و بـه حـدس و گمـان هـای 

فعلـی فروشـندگان اعتـراف مـی کننـد. 
عـدم تمایـل به خریـد تقریبًا از ناحیه شـمال 
آفریقـا ممکن اسـت روند صعودی قیمـت را نیز 

کند. تضعیف 
محصوالت میانی روسـی همچنـان در ترکیه 
 CFR بـا قیمـت ۶۰۰ تـا ۶۱۰ دالر در هـر تـن
)۵۷۰ تـا ۵۸۰ دالر در تـن FOB دریـای سـیاه( 
آوریـل در دسـترس  تـا  مـارس  ماه هـای  بـرای 
بودنـد. پیشـنهادهایی بـا قیمـت ۶۱۵ دالر در 
خریـداران  امـا  داشـت،  وجـود  نیـز   CFR تـن 
ترکیـه هنـوز آمـاده پذیـرش آن سـطح نبودنـد. 
بـا ایـن حـال، محـدوده قیمـت پیشـنهادی 
ایده هـای  بـا  نهایـت  در  قبـل  شـده  ذکـر 
خریـداران مطابقـت داشـت زیـرا تا پایـان هفته 

ارزیابی فاكتورها و 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

۳0۶۲۸۵۹۰۵۴۰۵۱۶دی
0۷۶۲۸۵۹۵۵۴۵۵۱۶بهمن
۱۴۶۱۰۵۹۵۵۴۸۵۱۳بهمن
2۱۶۱۰۵۹۰۵۴۵۵۱۰بهمن
28۶۰۵۶۰۵۵۷۰۵۱۲بهمن

مدیریت مهندسی فروش و توسعه بازار
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بـود. ثبـت شـده  بیلـت  چندیـن معاملـه 
چندیـن محمولـه )در مجمـوع ۳۰۰۰۰ تـن 
محصـوالت میانـی فـوالدی( بـا قیمـت ۶۰۶-

بـه  مشـتریان  بـه   CIF تـن  هـر  در  دالر   ۵۹۹

میلگرد
صادراتی روسیه 

)DAP(
صادراتی ترکیه 

)FOB(
وارداتی جنوب 

)CFR( شرق آسیا
واردات حوزه خلیج 

)CPT(فارس تاریخ

۷۳۵ ۷۰۰ ۶۴۳ ۵۷۷ ۳0دی
۷۳۵ ۶۹۵ ۶۴۳ ۶۴۳ 0۷بهمن
۷۳۵ ۷۱۸ ۶۴۳ ۶۱۵ ۱۴بهمن
۷۳۵ ۷۱۰ ۶۴۳ ۶۱۵ 2۱بهمن
۷۳۵ ۷۱۰ ۶۴۳ ۶۱۵ 28بهمن

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

۷۱۳ ۶۳۰ ۸۲۰ ۳0دی
۷۲۰ ۶۳۰ ۸۲۰ 0۷بهمن
۷۴۰ ۶۶۰ ۸۲۰ ۱۴بهمن
۷۴۰ ۶۶۰ ۸۲۰ 2۱بهمن
۷۵۰ ۶۶۰ ۸۲۰ 28بهمن

رسـید.  فـروش 
آلیـاگا  و  زونگولـداک  بارتیـن،  بـه  "کاالهـا 
تحویـل داده خواهـد شـد. هـر محمولـه حاوی 
۳۰۰۰ تـا ۵۰۰۰ تـن بیلـت بـوده اسـت و بایـد 

در مـاه فوریـه و نیمـه اول مارس ارسـال شـود." 
همچنیـن، حـدود ۱۰۰۰۰ تـن از این محصول 
بـا قیمـت ۶۱۰ دالر در هر تـن CFR ازمیر برای 
حمـل در اواسـط آوریـل بـه فـروش رسـید، امـا 

معاملـه در زمـان انتشـار تایید نشـد. 
یـک تاجر فـوالد گفـت: »دولت ترکیـه اعالم 
نمـوده اسـت کـه بـرای ۳ تـا ۴ مـاه آینـده بـه 
حـدود ۳.۵ تـا ۴ میلیون تن میلگرد نیـاز دارد، 

بنابرایـن همـه فعاالنـه شـروع بـه کار کردند.
دارد.  ادامـه  دور  خـاور  در  تجـاری  فعالیـت 
بـه  روسـی  بیلـت  پیشـنهادات  بـازار  فعـاالن 
تایـوان را با قیمـت ۵۹۰ دالر در تـن CFR برای 
حمـل در آوریـل و مـه گـزارش کردنـد. بـه گفته 
نماینـده کارخانـه، در ایـن میـان، مذاکراتی در 
مـورد فـروش ۵۶۰ دالر در تـن FOB خـاور دور 

همچنـان در حـال انجـام اسـت.
بـه  مربـوط  گـزارش  گرفتـن  نظـر  در  بـا 
معامـالت جدیـد و انتظـار توافق فروشـندگان و 
خریـداران در مقاصـد مصـرف کننـده اصلـی، 
تحلیلگـران بازار تصمیـم گرفتند ارزیابی قیمت 
روزانـه خـود را برای بیلـت صادراتی کشـورهای 
مسـتقل مشـترک المنافـع ۱۰ دالر در تـن بـه 
۵۷۰ دالر در تـنFOB دریـای سـیاه افزایـش 

. هد د

میلگرد
در نیمـه دوم هفتـه قبل، فعالیـت معامالتی 
در بـازار میلگـرد داخلـی ترکیـه پـس از سـکوت 
کامـل ناشـی از زمیـن لـرزه های بزرگ کـه در ۶ 
فوریـه رخ داد، اندکی از سـر گرفته شـد. تقاضا 
وجـود  تاکنـون  خارجـی  مشـتریان  سـوی  از 
نـدارد. پیشـنهادات میلگـرد داخلـی، در پایـان 
هفتـه، بسـته بـه منطقـه بیـن ۷۱۵-۷۲۰ دالر 
مقابـل ۷۱۰-۷۲۵ دالر در  )در   EXW تـن در 
تـن EXW در اواسـط هفتـه( تعییـن شـد. یک 
شـرکت مسـتقر در ازمیـر پـس از فـروش حدود 
۵۰۰۰۰ تـن میلگـرد بـه مشـتریان محلـی بـا 
قیمـت ۷۱۰ دالر در هـر تـن EXW، در اواخـر 
هفتـه پیشـنهادات خـود را بـه ۷۱۵ دالر در هـر 
نوبـه  بـه   ICDAS رساند.شـرکت   EXW تـن 
خـود، پیشـنهادات میلگـرد خـود را از ابتـدای 
هفتـه بـدون تغییر روی قیمـت ۷۱۰ دالر در تن 
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EXW بیـگا و ۷۲۵ دالر در هـر تن CFR مرمره 
نگه داشـته اسـت. 

پـس از اعـالم دولـت ترکیـه مبنـی بـر تامین 
۴ میلیـون تـن میلگـرد در مـدت سـه تـا چهـار 
مـاه بـرای بازسـازی شـهرهای ویران شـده پس 
از زلزلـه، فعالیـت هایـی در بـازار داخلـی آغـاز 

است.  شـده 
یـک منبع بـازار اظهـار داشـت: »حجم های 
مـورد نیـاز بسـیار زیـاد اسـت، بنابرایـن حتـی 
اگـر دولـت می خواهـد رونـد صعـودی قیمت را 
مهـار کنـد، همـه نگـران افزایش بیشـتر قیمت 
میلگـرد می باشـند «. بـا ایـن حـال، بـر اسـاس 
اظهـارات یکـی از اعضای هیئت مدیره شـرکت 
ICDAS، ایـن شـرکت بـزرگ اعالم کرده اسـت 
کـه قصد نـدارد قیمت میلگرد را بـرای کمک به 

شـهروندان زلزلـه زده افزایـش دهد.
 وضعیـت در بازار میلگرد صادراتی نامطلوب 
اسـت زیـرا هیـچ بهبـودی در تمایـل بـه خریـد 
خارجـی  مشـتریان  سـوی  از  ترکیـه  میلگـرد 
وجـود نـدارد. میلگـرد ترکیـه در خارج از کشـور 
بـا قیمـت حـدود ۷۱۰ دالر در تـن FOB بـرای 
محمولـه ماه مارس در دسـترس بود،که معمواًل 
بـه طـور هفتگی تغییـری به همراه نداشـت، در 
حالـی کـه پیشـنهادات یـک کارخانـه در مرمره 

روی ۷۳۰ دالر در تـن FOB تعییـن شـد.
»قیمت هـای  گفـت:  بـازار  منابـع  از  یکـی   
ترکیـه نسـبتًا غیررقابتـی اسـت، بنابراین حتی 
ازسـوی لبنـان یـا اسـرائیل تقاضایـی مشـهود 

نیسـت«.

 قراضه
در  قیمـت  رونـد  گذشـته،  هفتـه  پایـان  در 
بـازار قراضـه وارداتـی ترکیـه معکوس شـد. پس 
از افشـای گزارشـی در مـورد فـروش در اروپـا و 
ایـاالت متحـده به ایـن بازار، قیمت هـا به پایین 

تریـن حد خـود رسـید.
یـک فوالدسـاز مسـتقر در کارادنیـز محمولـه 
قراضـه  کننـده  تامیـن  یـک  از  را  مختلـط  ای 
 HMS بلژیکـی خریـداری کرد کـه در آن قراضه
 CFR تـن  در هـر  ۱&۲ )۸۰:۲۰(، ۴۱۸ دالر 

قیمـت داشـت.
اسـکندرون  در  مسـتقر  شـرکت  یـک 

قراضه

2۱بهمن 28بهمن تغییر

قراضه وارداتی از آمریکا ۴۲۷ ۴۲۲ -۵

قراضه وارداتی از اروپا ۴۲۲ ۴۱۸ -۴

قراضه وارداتی از حوزه بالتیک ۴۲۸ ۴۲۰ -۸

کننـده  تامیـن  یـک  از  را  محمولـه ای مختلـط 
قراضـه در ایـاالت متحـده رزرو کـرد، کـه در آن 
دالر   ۴۲۰.۵ ،)۸۰:۲۰(  ۲&۱  HMS قراضـه 
در هـر تـن CFR، شـرد و مـواد بنـاس ۴۴۰.۵ 
دالر در هـر تـن CFR قیمـت داشـت. دوهفتـه 
قراضـه  مرمـره  در  مسـتقر  شـرکتی  گذشـته، 
HMS ۱&۲ )۸۰:۲۰(، را بـه قیمـت ۴۱۲ دالر 
در هـر تـن CFR و قراضـه بنـاس را بـا قیمـت 
۴۳۲ دالر در هـر تـن CFR از هلنـد خریـداری 

کـرد.
پایـان هفتـه قبل، مذاکراتـی در بـازار قراضه 
در پـی بهبـود فعالیـت در بـازار میلگـرد داخلی 
از سـر گرفتـه شـد کـه منجر بـه افزایـش قیمت 

قابـل توجـه قراضـه وارداتی شـد. 
یـک منبـع بـازار خاطرنشـان کـرد: فـروش 
قبلـی در ایـاالت متحـده یـک اشـتباه بـود زیرا 
وحشـت و عـدم اطمینـان زیادی وجود داشـت 

را  واقعـی  قیمـت  سـطح  می توانیـم  اکنـون  و 
 . ببینیم

سنگ آهن
دنبـال  بـه  چیـن  در  آهـن  سـنگ  قیمـت 
قـوی تـر شـدن بـازار فـوالد و افزایـش قیمت در 

ادامـه داد. بـه رشـد خـود  آتـی،  معامـالت 
پایان هفته قبل، بهای سـنگ آهن اسـترالیا 
چهارمیـن افزایـش متوالـی روزانـه را بـه ثبـت 
رسـاند و بـا ۱ دالر در هـر تـن افزایـش بـه ۱۲۷ 

دالر در هـر تـن CFR رسـید. 
برخـالف کاهـش تمایـل بـه خریـد ازسـوی 
کارخانه هـا، که انتظـار اصالح رونـد نزولی پس 
داشـتند،  را  طوالنی مـدت  قیمـت  افزایـش  از 
همزمـان بـا ایـن امیـد کـه پکـن محـرک هـای 
اقتصادی جدیدی را در نشسـت سـاالنه کنگره 
ملـی خلـق خـود در مـاه مـارس اعـالم خواهـد 
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نمـود، سـنگ آهـن بـا رشـد ۷۰ یوانـی در تـن 
بیلت تانگشـان حمایت شـد و در بـورس دالیان 
چیـن و بـورس سـنگاپور، بـه ترتیـب ۹.۵ یوان 
در تن و ۱.۷ دالر در تن رشـد به همراه داشـت. 
آینـده  بـرای  بینـی  پیـش  وجـود،  ایـن  بـا 
معامله گـران  اسـت.  منفـی  عمدتـا  نزدیـک 
خاطرنشـان می کننـد کـه در روز پایانـی هفتـه 
قبـل، کارخانه ها تمایلـی به خرید نداشـته اند، 
زیـرا آن هـا پیش بینـی می کردنـد کـه پـس از 
یـک  گذشـته،  هفتـه  شـدید  قیمـت  افزایـش 
وجـود  قیمت هـا  نزولـی  رونـد  بـرای  اصـالح 

داشـته باشـد. همچنین فعالیت خریـد در بازار 
»اگرچـه  اسـت.  شـده  مهـار  همچنـان  فـوالد 
شـمش تانگشـان بـا قیمـت باالتـری پذیرفتـه 
شـد، امـا حجـم مـواد معاملـه شـده اصـال زیـاد 
نبـود. یـک فعـال بازارگفـت: بـازار هنوز بـه طور 

کامـل احیـا نشـده اسـت.

زغال سنگ 
دنبـال  بـه  شـو  کک  سـنگ  زغـال  قیمـت 
هـای  محمولـه  محـدود  بسـیار  دسترسـی 
گردیـد،  همـراه  رشـد  بـا  دوبـاره  اسـترالیایی، 

در  یافـت.  افزایـش  حـدی  تـا  عرضـه  اگرچـه 
نتیجـه، بـازار مـواد اولیـه بـرای دومیـن هفتـه 
متوالـی با تعـداد کمـی از پیشـنهادات در رکود 
باقـی مانـد. فعـاالن بازار گـزارش دادنـد که روز 
پنجشـنبه، یـک تولیدکننـده بزرگ زغال سـنگ 
کک  شـو در اسـترالیا مناقصـه ای را بـرای مـواد 
 Saraji یـا Peak Downs کم فـرار بـا نام تجـاری
بـرای تحویـل در مـاه مـارس برگـزار کـرد. یکـی 
"باالتریـن  داشـت:  اظهـار  داخلـی  منابـع  از 
پیشـنهاد دریافـت شـده ۴۰۰.۵ دالر بـه ازای 
هـر تـن FOB بـود." منابـع بـازار معتقدنـد کـه 
شـرکت مذکـور بـه احتمـال زیـاد معامله گـری 
بـوده اسـت کـه ایـن سـطح قیمـت را در انتظار 
افزایـش بیشـتر قیمـت، پیشـنهاد کرده اسـت، 
اما هیچ معامله ای در زمان انتشـار تایید نشـده 

اسـت.
بـا توجه به رونـد صعودی بـازار، متخصصین 
بـازار ارزیابـی قیمـت روزانـه خـود را بـرای زغال 
سـنگ کک شـو تا ۳۰ دالر در تن افزایش دادند 
هفتـه  FOBرسـاندند.  تـن  در  دالر  بـه ۴۰۰  و 
گذشـته، پیشـنهاد بـرای مـواد درجه یـک برای 
 GobalCOAL تحویل در ماه مـارس در پلتفرم
بـا قیمـت ۳۷۰ دالر در هـر تن FOB ثبت شـد، 

در حالـی کـه آخرین 
معاملـه در ۳ فوریـه بـا قیمـت ۳۵۰.۲۵ دالر 
در هـر تـن FOB شـنیده شـد. در اوایـل هفتـه 
گذشـته، عملیـات در راه آهـن Blackwater در 
کوئینزلنـد پـس از یک حادثه در اواخـر ژانویه از 
سـر گرفته شـد و طوفان از سـواحل منطقه دور 
شـد. بـا این حـال، عملیـات بنادر هنـوز به طور 
کامـل بهبـود نیافتـه اسـت، در حالی کـه تولید 
زغـال سـنگ تحـت تأثیـر باران هـا و سـیل های 
اخیـر قـرار گرفته اسـت. در چیـن، قیمت زغال 
کک  قیمت هـای  و  داخلـی  شـو  کک   سـنگ 
از ۷ فوریـه، تقریبـًا بـدون تغییـر باقـی مانـده 
اسـت. برخـالف انتظـارات، این کشـور هنوز به 
شـرکت های دیگر اجازه نداده اسـت تـا واردات 
زغـال سـنگ اسـترالیا را از سـر بگیرنـد، بـه جز 
ایـن  از  قبـاًل  چهـار مصرف کننـده اصلـی کـه 

ممنوعیـت معـاف شـده بودند.
 تقاضـا بـرای مـواد خـام بـه تدریج بـه دنبال 

رشـد تولیـد فـوالد بهبـود یافته اسـت.

سنگ آهن

تاریخ2۱بهمن28بهمنتغییر

سنگ آهن ۵8 درصد۰۱۱۳۱۱۳

سنگ آهن ۶2 درصد۰۱۲۴۱۲۴

سنگ آهن ۶۵ درصد۰۱۴۱۱۴۱

زغال سنگ

تاریخ2۱بهمن28بهمنتغییر

زغال سنگ FOB استرالیا۱۶۳۸۲۳۶۶+
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میزان تولید فوالد خام کشور چین در سال جاری بالغ بر ۱.۲ میلیارد تن 
باشد. در سال پیشین،میزان کاهش تولید فوالد خام کشور های به غیر 
از چین ۶.۶۳٪ برآورد شده است. شایان ذکر است، میزان تولید چدن 
مذاب این کشور ۸۳۳.۸۳ میلیون تن اعالم شده است)رده اول جهان(. 

گزارش های انجمن بین المللی آهن و فوالد )IISI( حاکی از آن است 
که میزان تولید فوالد خام جهان در سال۲۰۲۲ ، ۱۸۷۸.۵ میلیون تن 
بوده و نسبت به سال قبل به میزان ۴.۲ درصد کاهش تولید از خود نشان 
داده است. شایان ذکر است طرفیت تولید فوالد خام جهان در سال ۲۰۲۲ 
تولید چدن  میزان  بوده است. صمنًا در سال قبل  تن  میلیون   ۲۴۶۱ ،
مذاب جهان ۱۲۷۹ میلیون تن به ثبت رسیده است. در سال۲۰۲۲ میزان 
تولید فوالد خام جهان نسبت به سال ۲۰۰۴ نزدیك به ۷۵.۷ ٪ افزایش 
و  فوالد خام جهان، کشور چین  تولید  روند   ۱- در جدول  است.  داشته 
دنیای بدون چین از نظر می گذرد. در جدول -۲ نیز روند تولید فوالد خام 
جهان ازسال ۱۹۵۰ تا اول سال ۲۰۲۳ در طول ۶۳ سال گذشته مشاهده 
می گردد. شایان ذکر است در سطح جهان از سال ۱۹۰۰ تا کنون بالغ بر 
۵۱ میلیارد و۶۸۴.۵ میلیون تن فوالد خام تولید شده است. میزان تولید 
یافته است. در کشور ویتنام  ایران ٪ ۸ افزایش  فوالد جمهوری اسالمی 
داشته  کاهش   ٪۱۱.۹  ،۲۰۲۱ سال  به  نسبت  خام  فوالد  تولید  میزان 
است. میزان تولید کشور یاد شده در قبل ۲۰ میلیون تن برآورد شده است. 
بیشترین افزایش تولید فوالد جهان در کشور پاکستان به میزان ٪۱۰.۹ 
گزارش شده است. میزان تولید فوالد خام درکشورهای مختلف، بغیراز 
در  یافته است.  آرژانتین کاهش  و  ،اندونزی  امارات  مالزی،  ایران،  هند، 
جدول-۳ سهم مناطق مختلف در تولید فوالد خام جهان در سال گذشته 
نشان داده شده است. میزان تولید فوالد خام جهان در ماه دسامبر سال 
۲۰۲۲، ۱۴۰.۷ میلیون تن بوده و نسبت به ماه مشابه سال قبل۱۰.۸ ٪ 

کاهش داشته است. 
چین اولین کشور جهان است که میزان تولید فوالد خام ساالنه آن برای 
چهارمین بار از مرز یک میلیارد تن باال رفته است. میزان تولید فوالد خام 
این کشور با ۲.۱ ٪ کاهش نسبت به سال۲۰۲۱ به ۱۰۱۳ میلیون تن 
رسیده است)۳۱.۹۷۵ میلیون تن آن فوالد ضد زنگ بوده است(. کشور 
چین برای تولید این میزان تولید فوالد خام، ۱.۰۶۸۶۴ میلیارد تن ستگ 
آهن وارد کرده است که نسبت به سال قبل ۱.۵ ٪ کاهش از خود نشان 
می دهد. نسبت استفاده از ظرفیت های نصب شده فوالد سازی های 
کشور چین در سال قبل ۸۸ ٪ گزارش شده است. میزان تولید فوالد خام 
کشور چین نسبت به سال ۲۰۰۵ بیش از ۲.۸۴ برابر شده و سهم چین 
در سال۲۰۲۲ در تولید فوالد خام جهان ۵۳.۹٪ به ثبت رسیده است. 
تولید فوالد خام کشور چین طی سال های ۲۰۰۵-  روند  در جدول-۴ 
خام  فوالد  تولید  ظرفیت   ۲۰۲۲ سال  در  گردد.  می  مشاهده   ۲۰۲۲
کشور چین بالغ بر ۱.۱۵ میلیارد تن بوده است. پیش بینی می شود، 

آنالیز و ارزیابی تولید فوالد خام جهان و ایران 
در سال 2022

جدول -۱: روند تولید فوالد خام جهان، کشور چین و بقیه دنیا طی سال های اخیر

 جدول-۲: روند تولید فوالد خام جهان 

◄ مهندس محمدحسن جوالزاده 
عضو هیئت مدیره انجمن آهن و فوالد ایران 
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کشورهای هند و ژاپن نیز به ترتیب با تولید ۱۲۴.۷ و ۸۹.۲ میلیون تن 
فوالد خام در رده های دوم و سوم جهان قرار گرفتند. کشور هند در سال 
فوالد  کنندگان  تولید  دوم  رده  در  متوالی  سال  پنجمین  برای   ،  ۲۰۲۲
سال  در  ژاپن  کشور  خام  فوالد  تولید  کاهش  میزان  است.  ایستاده  دنیا 
به ثبت رسیده است. سهم فرایندهای تولید فوالدسازی  گذشته ٪۷.۴ 
کوره قوس الکتریکی و کنورتور اکسیژنی کشور ژاپن به ترتیب ۲۳.۸۳۲ 
)۲۶.۷.۳٪( و ۶۵.۴۰۳)۷۳.۳٪( میلیون تن به ثبت رسیده است. سهم 
فوالدهای کربنی و آلیاژی در تولید فوالد خام کشور ژاپن به ترتیب ۶۸.۶۸ 
و ۲۰.۲۸میلیون تن گزارش شده است. در کشوز ژاپن، بیش از ۲۷۹ هزار 
تن فوالد مذاب در تولید قطعات ریخته گری فوالد به مصرف رسیده است. 
کشور ژاپن در سال گذشته ۷۸.۶۳۸ میلیون تن محصوالت نوردی تولید 
کرده است. ضمنًا کشور ژاپن در سال گذشت۶۴.۱۵ میلیون تن چدن 
مذاب تولید کرده است. کشور هند در سال پیشین ۱۲۴.۷ میلیون تن 
فوالد خام تولید کرده است. در سال ۲۰۲۲، سهم کشور هند در تولید 
تولید  روند   ۵- جدول  در  است.  شده  برآورد   ٪  ۶.۶۴ جهان  خام  فوالد 
در  دوباره  آمریکا  آمده است. کشور  در  نمایش  به  ژاپن  فوالد خام کشور 
رده چهارم رده بندی تولید کنندگان فوالد خام جهان قرار گرفته است. 
در  گردد.  می  مشاهده  هند  کشور  خام  فوالد  تولید  روند   ۶  – جدول  در 
سال۲۰۲۲ ، قاره آسیا-اقیانوسیه نسبت به سال۲۰۲۱ با ۲.۳ ٪ افزایش 
تولید ۱۳۵۳.۳میلیون تن فوالد خام عرضه کرده است. در سال گذشته، 
به  و  داده  نشان  خود  از  خام  فوالد  تولید  افزایش  ۵.۵درصد  کشورهند 
۱۲۴.۷ میلیون تن فوالد دست یافته  است. نسبت استفاده از ظرفیت های 
نصب شده فوالدسازی های کشور هنددر سال گذشته ۲۰۲۲، ۸۰.۸۷ ٪ 

بود ه است.
کشور ژاپن نسبت به سال قبل ۷.۴ درصدکاهش تولید داشته است.

کشور روسیه با ۷.۲٪ کاهش ۷۱.۵ میلیون تن فوالد تولید کرده است. 
از خود نشان داده و میزان  تولید  نیز ۶.۵ ٪ کاهش  کشور کره جنوبی 
تولید فوالد خام در این کشور ۶۵.۹ میلیون تن بوده است. میزان تولید 
به  نسبت  که  ثبت رسیده  به  تن  میلیون  تایوان ۲۰.۶  فوالد خام کشور 
سال ۲۰۲۱، ۱۱.۲ ٪ کاهش تولید داشته است. اتحادیه اروپا )۲۷( در 
سال ۲۰۲۲، ۱۳۶.۷ میلیون تن فوالد خام تولید کرده که نسبت به سال 
۲۰۲۱ ، ۱۰.۵ ٪ کمتر تولید داشته است. در کشورهای فرانسه و ایتالیا 
یاد  کشور  دو  در  تولید  افزایش  میزان  می خورد.  چشم  به  تولید  افزایش 
شده به ترتیب ۱۲.۱و ۲۱.۶۱۷ درصد به ثبت رسیده است. در کشور 
آلمان  است.  شده  مشاهده  تولید  کاهش   ٪  ۸.۶ میزان  به  هم  فنالند 
با۸.۴٪ کاهش تولید نسبت به سال ۲۰۲۱ به ۳۶.۸۵ میلیون تن فوالد 
خام دست یافته و در رأس تولیدکنندگان فوالد اتحادیه اروپا )۲۷( و اروپا و 
رده هشتم جهان قرار گرفته است. سهم فرایندهای تولید فوالدسازی کوره 
قوس الکتریکی و کنورتور اکسیژنی کشور آلمان در سال پیشین به ترتیب 
است.  بوده  تن  میلیون   )٪  ۷۰.۲(  ۲۵.۸۵۲ و   )٪.۲۹.۸(  ۱۰.۹۹۷

جدول-۳ : سهم مناطق مختلف در تولید فوالد خام جهان در سال۲۰۲۲

جدول - ۴ : روند تولید فوالد خام کشور چین طی سال های ۲۰۲۲-۲۰۰۷

جدول-۵ : روند تولید فوالد خام کشور ژاپن
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کشور آلمان در سال گذشته ۳۲.۵۷ میلیون تن محصوالت نوردی تولید 
کرده است. ضمنًا کشور یاد شده در سال قبل ۲۳.۷۲۹ میلیون تن چدن 
مذاب تولید کرده است. کشور کوچک لوکزامبورگ)۲۵۸۶ کیلومتر مربع( 
در سال پیشین ۱.۸۷۵ میلیون تن فوالد)به روش کوره قوس الکتریکی با 
شارژ ۱۰۰٪ قراضه( تولید کرده است. در دیگر کشورهای اروپا با ٪۱۲.۲ 
کاهش، ۴۴.۷ میلیون تن فوالد خام تولید شده است. در شمال آمریکا نیز 

جدول-۶ : روند تولید فوالد خام کشور هند

جدول-۷ : روند تولید فوالد خام کشور بنگالدش

شکل-۲ : سهم کشور ها و نواحی مختلف در تولید فوالد خام جهان شکل-۱ : روند تولید فوالد خام ایران در طول ۵۲ سال گذشته
در سال ۲۰۲۲

در سال ۲۰۲۲ ، ۱۱۱۴ میلیون تن فوالد خام تولید شده است که نسبت 
به سال ۲۰۲۱، ۵.۵٪ کاهش تولید حاصل شده است. میزان تولید فوالد 
قبل  به سال  نسبت  که  رسیده  ثبت  به  تن  میلیون  آمریکا ۸۰.۷  کشور 
۵.۹درصد کاهش تولید نشان می دهد. در ناحیه آمریکای جنوبی با ۵ 
٪ کاهش تولید، ۴۳.۳ میلیون تن فوالد خام حاصل شده است. درکشور 
برزیل، با ۵.۸ ٪ افزایش تولید ۳۴ میلیون تن فوالد خام بدست آمده است. 
در کشورهای مشترك المنافع با ۲۰.۲٪ افزایش تولید ۸۵.۲ میلیون تن 
فوالد خام حاصل شده است. روسیه با تولید۷۱.۵ میلیون تن فوالد خام 
در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال گذشته ۷.۲٪ کاهش تولید داشته و در رده 
پنجم جهان دنیا قرار گرفته است. کشور اکراین با ۷۰.۷ درصد کاهش 
تولید به ۶.۳ میلیون تن فوالد خام دست یافته است. افزایش تولید فوالد 
خام ناحیه خاور میانه ۷.۱٪ گزارش شده است. در ناحیه آفریقا در تولید 
فوالد خام ۶.۶٪ کاهش تولید مشاهده شده است. میزان تولید فوالد خام 
در ناحیه خاور میانه و آفریقا در سال قبل به ترتیب ۴۴ و ۱۴.۹ میلیون تن 

گزارش شده است.
همان طوری که پیش بینی شده بود در سال گذشته میزان تولید فوالد 
خام ایران بیشتر از کشورهای ایتالیا ، تایوان و ویتنام شد. با این میزان 
تولید، کشور ایران مجددًا در رده دهم تولید گنندگان فوالد جهان باقی 
ماند. هم اکنون سهم ایران در تولید فوالد خام جهان٪ ۱.۶۳است. میزان 
تولید فوالد خام کشور ایران در سال ۲۰۲۲ با ۸ ٪ افزایش تولید به ۳۰.۶ 
میلیون تن بوده است، در حالیکه ظرفیت تولید فوالد خام ایران در سال 
قبل ۴۴.۳۲ میلیون تن برآورد شده است. پیش بینی می شود، در سال 
جاری ، ایران با جلو زدن از کشور های ترکیه و برزیل به رده هشتم تولید 
کنندگان فوالد جهان سعود کند و در بین کشورهای اسالمی رده اول را از 
آن خود کند. در شکل-۱ روند تولید فوالد خام کشور جمهوری اسالمی 
تولید  بنگالدش در سال های اخیر در  ایران مشاهده می گردد. کشور 
فوالد قدم های بلندی را برداشته است. کشور بنگالدش در سال پیشین 
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جدول-۹ : میزان تولید فوالد خام کشورهای اسالمی در سال ۲۰۲۲

جدول -۱۲ : میزان تولید ماهیانه فوالد خام جهان در سال ۲۰۲۲

جدول-۱۱ : میزان تولید فوالد خام کشورهای مختلف جهان و رده  بندی آن ها در 
سال۲۰۲۲

 جدول-۱۰ : روند تولید فوالد خام کشور امارات

جدول -۸ : روند تولید فوالد خام کشور ترکیه

۵.۲ میلیون تن فوالد خام تولید کرده است. روند تولید فوالد این کشور 
در جدول-۷ از نظر می گذرد. کشور یاد شده بزرگ ترین تخرییب کننده 
باشد. در شکل-۲  کشتی های فرسوده و رده خارج شده در جهان می 
سهم کشورهای مختلف در تولید فوالد خام جهان در سال ۲۰۲۲ ، دیده 
می شود. شایان ذکر است در سال گذشته میزان تولید فوالد خام کشور 
چین از حاصل جمع میزان تولید فوالد خام کشورهای هند ، ژاپن، آمریکا، 
روسیه ، کره جنوبی، آلمان، اکراین، ترکیه، برزیل، ایران و ایتالیا بیشتر 

بوده است. ترکیه در بین کشورهای اسالمی و همسایگان خود با تولید 
۳۵.۱میلیون تن)با ۱۲.۹٪ کاهش تولید( فوالد خام رده اول را کسب 
نمایش  به  ترکیه  تولید فوالد خام کشور  روند   ۸ – کرده است. در جدول 
گذاشته شده است. این کشور در سطح جهان در تولید فوالد خام با جلو 
زدن از کشور برزیل، رده هشتم و در سطح اروپا نیز رده اول را از آن خود 
کرده است. استفاده از ظرفیت های نصب شده واحدهای فوالد درترکیه در 
سال گذشته۶۴.۹٪ برآورد شده است.سهم کشورهای اسالمی در تولید 
فوالد خام جهان نزدیك به ۷.۵۴ ٪ است. در جدول-۹ میزان تولید فوالد 
خام کشورهای اسالمی در سال ۲۰۲۲ مشاهده می گردد. در سال پیشین 
میزان تولید فوالد کشورهای عربی ۳۲.۱۷۸ میلیون تن به ثبت رسیده 
است. کشور مصر با تولید ۹.۸ میلیون تن فوالد در رأس کشورهای عربی 
قرار گرفته است. میزان تولید فوالد خام کشور قزاقستان در سال ۲۰۲۲ با 

۸ ٪ کاهش تولید به ۴.۱ میلیون تن رسیده است. 
میزان تولید فوالد خام امارات در سال قبل بالغ بر ۳.۲ میلیون تن بوده 
است. در جدول -۱۰ روند تولید فوالد خام کشور امارات از نظر می گذرد. 
در سال ۲۰۲۲ ده کشور پیشتاز تولید کننده فوالد ۸۴.۲ درصد فوالد خام 
جهان را بدست آوردند. در جدول-۱۱ میزان تولید فوالد خام کشورهای 
در  می گردد.  مشاهده  سال۲۰۲۲  در  آن ها  بندی  رده   و  جهان  مختلف 
سال قبل کشورهای برزیل، روسیه، هند و چین)BRIC(، ۶۶.۱۸٪ فوالد 
خام جهان را تولید کرده اند. در جدول-۱۲ نیز میزان تولید ماهیانه فوالد 
خام جهان در سال ۲۰۲۲ از نظر می گذرد. همانطوری که در جدول-۱۲ 
مالحظه می گردد، بیشترین تولید فوالد خام جهان در ماه می ۲۰۲۲ به 
میزان ۱۶۴.۹ میلیون تن و کمترین تولید ماهیانه فوالد خام جهان نیز در 

ماه نوامبر به میزان ۱۳۹.۱ میلیون تن بوده است. 
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چکیده
یک نمونه از پمپ لجن کش بعد از حدود ) ۳۰ ( روز استفاده در حین کار بر اثر خوردگی و سایش به شدت آسیب دیده است. آنالیز شیمیایی 
پمپ لجن کش مذکور به روش کوانتومتری انجام شد و همچنین سختی این نمونه پمپ با استفاده از دستگاه سختی سنج تعیین گردید. محلول 
آب ولجن )ph( )۱۰/۲۷ ( و دانسیته آن ) ۱/۳۵۷ ( گرم بر سانتیمتر مکعب اندازه گیری شد. خوردگی این محلول روی فوالد ساده کربنی) ورق 

آهن ( با استفاده از دستگاه مدل ) آ Eg&g( ) ۲۷۳( به روش پوالریزاسیون الکتروشیمبایی تعیین گردید.
سرعت خوردگی این نمونه در محلول آب و لجن برابر ) mpy با ۸/۹ ( می باشد. که با وجود ) پ. هاش ( باالی آب و لجن مقدار نسبتا زیادی 
است. در جهت افزایش مقاوت به سایش این گونه قطعات عالوه بر به کارگیری چدن های پر کروم با روش تبریدی میتوان سطوح داخلی این 
قطعات را نیز با پوشش های سخت مانند اکسید آلومینیم و یا کاربید تنگستن )AL2O3( که به روش های ساده مانند)Wc( پوشش در شعله یا 

پالسما انجام می شود پوشش گردد.
 کلمات کلیدی

خوردگی. ساییدگی. پمپ لجن کش تیکنر. کوانتومتری. دستگاه سختی سنج. تافل. فوالد ساده کربنی پوالریزاسیون الکتروشیمیایی. روش 
تبریدی.پوشش سخت. اکسید آلومینیم.کاربید تنگستن.

Abstract.
An example of a slurry pump has been severely damaged after about (30) days of use during work, due to corrosion and 

errosion. The chemical analysis of this slurry pump was carried out using quantometric method
And also the hardness of this pump sample was determined using a hardness gauge. The ( ph ) of soluble water solution 

is (10/27) and its density (1.357) gr/per cubic centimeter. Corrosion of this solution on plain carbon steel (iron sheet) was 
determined Using the Electrochemical polarization method with device (Eg&g) model (273 A). The corrosion rate of this 
sample in water and sludge solution is ( 8.9 mpy).That In spite of its (Ph) content, there is a relatively high amount of 
water and sludge. In order to increase the resistance to errosion of these parts, in addition to the use of high-chromium cast 
iron with the refractory method, the internal surfaces of these components can also be covered with hard coatings such as 
aluminum oxide (AL2O3) or carbide Tungsten (wc) Which is simple 

Covered with flame or plasma coating.
Key words
Corrosion. Errosion. Slurry pumps. Quantum. Hardness meter instrument. TOEFL. Simplified carbon steel 

Electrochemical polarization. Refrigeration method. Hard coating. Aluminum oxide. Tungsten carbide.

ن کش  پمپ ل�ب یب � ن کش �بررسی علل آس� پمپ ل�ب یب � �بررسی علل آس�
اده از روش  با است�ف یکنر � ت� اده از روش � با است�ف یکنر � ت� �

تا�فل یی � یا� یم� یون الکتروش� یزاس� پوالر� تا�فل� یی � یا� یم� یون الکتروش� یزاس� پوالر� �

◄ غالمرضا نوید
 ) ph.d ( خوردگی

و حفاظت کاتودیک 
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لجن ها  از  برخی  معادن،  استخراج  فرآیند 
ایجاد  را  چالش  یک  که  هستند  خورنده 
خوردگی  برابر  در  مقاوم  مواد  زیرا  می کند 
آهن  با  فوالد  از  نرمتر  زنگ  ضد  فوالد  مانند 
برای  که  فلزی  آلیاژ  ترین  رایج  هستند.  باال 
استفاده  مورد  لجن کش  پمپ های  ساخت 
قرار می گیرد به "کروم باال" معروف است که 
در اصل آهن سفید با ۲۵٪ کروم اضافه شده 
می  خوردگی  برابر  در  آن  بودن  مقاوم  برای 
را  نوع پمپ لجن کش  باشد. شکل )۱( یک 

نمایش می دهد.
خوردگی  شرایط  در  شده  استفاده  پمپ 
ساینده  ذرات  حاوی  لجن  توسط  سایش  و 
تخریب  خوردگی  و  ذرات  برخورد  دراثر 
می شود. این چنین تخریب خوردگی    مسئله 
پمپ  قطعات  عمر  طول  با  ارتباط  در  جدی 
فلزات  بیشتر  خوردگی  نرخ  می کند.  ایجاد 
و آلیاژها در هرمحیط تر بستگی به مقاومت 
و  آلیاژ  یا  فلز  سطح  روی  شده  تشکیل  فیلم 
محافظت آن از تخریب بیشتر دارد. برداشته 
شدن فیلم محافظ توسط سایش فلز تازه را در 
معرض محیط خورنده قرار می دهد و بدین 
ترتیب انحالل فلز ادامه پیدا می کند جنس 
پمپ لجن کش معموال از نوع استیل، چدن و 
برنز می باشد. پمپ های لجن کش با توجه به 
نوع کارکرد به دو دسته پمپ های لجن کش دو 

مقدمه
ُپمپ وسیله ای است که به روش مکانیکی، 
مایعات را جابجا می کند. به طور کلی پمپ به 
دستگاهی گفته می شود که انرژی مکانیکی 
را از یک منبع خارجی گرفته و به سیالی که 
انتقال دهد. در نتیجه،  از آن عبور می کند، 
دستگاه  این  از  خروج  از  پس  سیال  انرژی 
انرژی  تغییرات  پمپ ها  در  می یابد.  افزایش 
سیال  فشار  تغییر  صورت  به  همواره  سیال 
انتقال  برای  پمپ ها  از  می گردد.  مشاهده 
آن  جابجایی  یا  معین  ارتفاع  یک  به  سیال 
هیدرولیک  یا  لوله کشی  سیستم  یک  در 
باالبرهای هیدرولیکی  انجام کار مانند  برای 
کلی تر،  عبارت  به  می نمایند.  استفاده 
غیرقابل  سیاالت  که  است  دستگاهی  پمپ 
تراکم را از یک نقطه به نقطه ای دیگر جابجا 
تجهیزات  از  دربسیاری  همچنین  می نماید. 
در  استفاده  در طول مدت  باید  الکترونیکی 
مواجه شدن با آالینده ها، رطوبت و ضربه از 
محافظت  درجه  دهند.  نشان  مقاومت  خود 
عنوان  تحت  معموال  که  حفاظت  درجه  و 
می شود،  بیان   IP )Ingress Protection(
مشخص کننده ی این موضوع است که تا چه 
به  امنیت  نظر گرفتن  در  بدون  حد می توان 

مقاومت دستگاه اطمینان کرد.
درجه  و  ها  پمپ  انواع  کاربرد   )۱( جدول 

حفاظت آنها را نمایش می دهد.

توان مصرفی پمپ ها
توان مصرفی پمپ ها از رابطه )۱( محاسبه 

می شود: 

)۱( 

 g ،چگالی آب ρ ،راندمان پمپ η که در آن
شتاب ثقل، h ارتفاع نظیر فشار آب و q دبی 

آب می باشد. 

) slurry pump ( .پمپ لجن کش
پمپ لجن کش نوعی پمپ است که برای 

طراحی  جامد  ذرات  حاوی  مایعات  پمپاژ 
در طراحی  پمپ های لجن کش  شده است. 
چند  با  تا  می یابند  تغییر  ساز  و  ساخت  و 
اندازه  جامد،  مواد  غلظت  در  لجن کش  نوع 
ترکیب  و  جامد  ذرات  شکل  جامد،  ذرات 
لجن کش  پمپ  باشد.  متفاوت  محلول 
در  است  تر  مقاوم  مایع  پمپ های  به  نسبت 
اینگونه پمپ ها به دلیل سایش مواد قطعات 
در  مقاومت  برای  را  تعویض  قابل  پوشیدنی 
معمواًل  لجن ها  اضافه کرده اند.  برابر سایش 
طبقه بندی  جامد  مواد  غلظت  به  توجه  با 
دوغاب  مهندسی  طبقه بندی  می شود. 
پیچیده تر است و شامل غلظت، اندازه ذرات، 
سایش  شدت  تعیین  منظور  به  وزن  و  شکل 
است. انتخاب پمپ های لجن کش از انتخاب 
است.  مشکل تر  مایعات  و  آب  پمپ های 
نوع  بندی  طبقه  با  مطابق  باید  الزم  سرعت 
پمپ لجن کش )طبقه بندی سایش( باشد تا 
به دلیل سایش زیاد مواد جامد، یک محیط و 
راندمان مناسب در سرویس حفظ شود.قبل 
ظرفیت  مناسب،  لجن کش  پمپ  انتخاب  از 
انتقال مواد جامد، راندمان و قدرت، سرعت 

و NPSH را باید درنظرگرفت.
مواد  نقل  و  پمپ های لجن کش در حمل 
معدن،  مانند  صنایعی  در  ساینده  جامد 
به  بسته  می شود.  استفاده  فوالد  و  الیروبی 

جدول ) ۱ ( درجه حفاظت و کاربرد انواع پمپ

کاربرددرجه حفاظت

۲۳ IP.پمپ های کولر آبی

۴۴ IP.تابلوهای برق برای نصب در ساختمان ها و محوطه های سرپوشیده

۵۴ IP .تابلوهای برق و الکتروموتورها مصارف عمومی

۵۵ IP.تابلوهای برق و الکتروموتورها کاربرد وسیع در صنعت

۵۶ IP.تابلوهای برق و الکتروموتورهای نصب شده در کشتی ها و مصارف دریایی

۶۷ IP ،تابلوهای برق و الکتروموتورهای نصب شده در کشتی ها و مصارف دریایی
کاربرد محدود و خاص.

۶۸ IP ،الکتروپمپ های مستغرق، پمپ های فاضالبی، پمپ های کف کش و لجن کش
کاربرد وسیع.
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نکات مهم در حین استفاده از پمپ آب 
لجن کش

• حداکثر دمای مایع تحت پمپاژ نباید از 
)۴۰( درجه سانتی گراد تجاوز کند

• پمپ آب لجن کش نباید در پمپاژ آبهای 
مواد  اشتعال،  قابل  فاضالب  نمک،  حاوی 
خورنده یا انفجاری استفاده گردد مگر اینکه 
جنس مناسب با این مواد در نظر گرفته شود

خنک  دلیل  به  مستغرق  پمپ های   •
موجود  آب  از  استفاده  با  خود  موتور  کردن 
کار  خشک  محیط های  در  نباید  اطراف،  در 
از یک  باید  کنند.جهت کنترل سطح سیال 

فلوتر یا کنترل سطح استفاده گردد
در  سیال  سطوح  کنترل  جهت  فلوترها 
می  کار  به  مستغرق  پمپ های  نصب  محل 
با  و  باال  به  متوسط  ظرفیت های  با  که  روند 
انواع سیاالت سبک و سنگین سرو کار دارند. 
این فلوترها مدار کاری پمپ آب را با کاهش 

و افزایش سطح آب، قطع و وصل می کنند
لجن کش  آب  پمپ  فعالیت  هنگام  در   •

هرگز لوله پمپ را مسدود نکنید
• از قرار گرفتن پمپ آب در مکان هایی که 
خودداری  باید  دارد  وجود  زدگی  یخ  امکان 

نمود.
حتمًا  پمپ،  نوع  بهترین  انتخاب  برای 
که  لجنی  و  سیال  نوع  و  کار  شرایط  به  باید 
دقت  شود،  جابه جا  و  جمع آوری  است  قرار 
نمایید. اما به طور کلی، برای انتخاب بهترین 
لجن کش باید به قدرت موتور، میزان آبدهی و 
قطر دهانه ورودی و خروجی دقت شود. البته 
بهتر است که اغلب از پمپ لجن کش استیل 
استفاده شود، به این دلیل که برخی از آب ها 
از  درصورتی که  و  دارند  خورندگی  خاصیت 
پمپ استیل استفاده نشود، به سادگی باعث 

بروز خوردگی لجن کش خواهند شد.

طرز استفاده از پمپ های لجن کش.
برای  استیل  لجن کش  پمپ های  از   •
دارد  خورندگی  خاصیت  آب  که  مواردی 
استفاده کنید تا از خوردگی آن جلوگیری شود.

پل و چهار پل تقسیم بندی می شوند. پمپ 
آب لجن کش چهار پل با دور موتور)۱۴۵۰( 
دوردر دقیقه، توانایی کار به صورت دائمی را 
دارد در صورتی که پمپ های لجن کش دو پل 
با کارکرد )۲۹۰۰( دور در دقیقه حداکثر توان 

کارکردن را در ۶ ساعت دارند.

 مزایا و معایب پمپ های لجن کش
• استفاده از فشار مستقیم باعث کارایی 
بیشتر پمپ آب لجن کش در پمپاژ مایعات در 

فواصل طوالنی می گردد
• این پمپ ها دارای ساختار جمع و جور 
و کوچک هستند و بدون لرزش و سرو صدا 
بوده و هیچ گونه آلودگی برای محیط زیست 

ندارند
• اگر یکی از اجزای کوچک مانند واشر پاره 
نهایت تخریب  و در  باعث نشتی پمپ  شود، 
دلیل  به  و  می گردد  سیستم  داخلی  اجزای 
صورت  در  پمپ ها،  اینگونه  بودن  مستغرق 

خراب شدن، تعمیر آن سخت می باشد.

شکل ) ۲ ( دیاگرامی از روش کارکرد پمپ

شکل ) ۱ ( پمپ لجن کش
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و  دبی  به  حتمًا  موتور،  انتخاب  از  قبل   •
نمودار ارتفاع و یا هد پمپ دقت کنید.

این پمپ ها،  راه اندازی  و  از نصب  • قبل 
حتمًا باید محل مشخص شده برای پمپ، از 

آب پر شود و پمپ را داخل آن بگذارید.
• موقع نصب پمپ لجن کش حتمًا میزان 
ولتاژ برق را چک کنید. ولتاژ برق برای پمپاژ 
کافی  استاندارد  مطابق  باید  غلیظ  آب های 
باشد تا باعث کم کاری پمپ لجن کش و نیمه 

سوز شدن آن نشود.
نیازی نیست نگران باال رفتن دمای موتور 
پمپ باشید. موتورپمپ به وسیله آب هایی که 

پمپ می کند، خنک می شود.
شکل )۲( دیاگرامی از روش کارکرد پمپ را 

نمایش می دهد.

).slurry pump( .اجزای پمپ لجن کش
هیدرولیکی  یا  برقی  می تواند   )motor(
باشد. اگر پمپ لجن کش نیمه کار می کند یا 
اگر برای مدت طوالنی خشک کار می کند، 
خنک کننده  ژاکت  یک  شامل  حتما  باید 
حسگرهای  می توانند  همچنین  آنها  باشد. 

دما و یا رطوبت را نیز دارا باشند.
چرخش  جزء  پروانه   )IMPELLER(
پمپ لجن کش است. نیروی گریز از مرکز را به 
سیال منتقل می کند. معمواًل از چدن کروی 
با کروم باال ساخته شده و بسیار مقاوم در برابر 
سایش است. پروانه می تواند بسته، نیمه باز، 

یا باز باشد.
حرکت  انتقال  برای  شافت  از   )shaft(
چرخشی از موتور به پروانه استفاده می شود. 
شافت دارای یاتاقان غلتکی سنگین است که 
از جابجایی آن در جهت های دیگر جلوگیری 

می کند و لرزش را کاهش می دهد.
آن  عملکرد   )SHAFT SLEEVE(
از  شافت  آستین  است.  شافت  از  محافظت 
مواد مقاوم در برابر خوردگی و سایش ساخته 

شده است.
)STRAINER( مانع از ورود ذرات بزرگی 
می شود که می توانند درون ناحیه پروانه وارد 

شوند و باعث آسیب به پمپ شوند.
تا  می دهد  اجازه  پمپ  به   )colador(
رسوبات را جمع کند و مواد جامد را به حالت 

تعلیق درآورد. 
لجن کش  پمپ  یک  اجزای   )۳( شکل 

)slurry pump ( را نمایش می دهد.

)slurry pump( منحنی پمپ لجن کش
الزم  اطالعات  پمپ  عملکرد  منحنی های 

نیازهای  به  توجه  با  پمپ  انتخاب  برای  را 
خاص فراهم می کند. عناصر اصلی منحنی 
)head(:از عبارتند  لجن کش  پمپ  عملکرد 
پمپ مربوط به توان و راندمان جذب شده در 
)y( هر نقطه خاص از منحنی. که در محور
نشان داده شده است. این کمیت با فوت یا 
کلی  فشار  بیانگر  می شود،  اندازه گیری  متر 
است که پمپ می تواند بر آن غلبه کند تا به 

یک جریان خاص برسد. 

شکل )۳( اجزای پمپ لجن کش. )اسالری پمپ.پمپ دوغاب (

 شکل ) ۴ ( منحنی پمپ های لجن کش 
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اثر خوردگی می باشد. 
روش  به  پمپ  نمونه  این  شیمیایی  آنالیز 
کوانتومتری انجام شده و مطابق جدول )۲( 

می باشد. 
دستگاه  از  استفاده  با  نمونه  این  سختی 
سختی  و  شد  تعیین  پرتابل  سنج  سختی 
 )۴۵/۲  HRC( پشت  از  نقطه  سه  متوسط 
نمونه و سختی قسمتی که در معرض سایش 

زیاد قرار داشت برابر )HRC ۳۷( می باشد. 
شکل )۷( شمایی از دستگاه سختی سنج 

را نمایش می دهد.
) PH( محلول آب و لجن برابر با ) ۱۰/۲۷( 
بر  گرم   ۱/۳۵۷( با  برابر  آن  دانسیته  و 

سانتیمتر مکعب( اندازه گیری شد.
ساده  فوالد  روی  محلول  این  خوردگی 
ازروش  استفاده  با  آهن(  )ورق  کربنی 
با  مطابق  الکتروشیمیایی  پوالریزاسیون 

استاندارد )ASTM G3-89( تعیین گردید. 
به این منظور پوالریزاسیون بین )۹۰۰- ( 
باز  پتانسیل مدار  تا )۶۰۰ +( میلی ولت در 
نمونه با استفاده از دستگاه ))Eg& g (( مدل 
)A273( با سرعت رویش )۱( میلی ولت بر ثا 
 )Ecorr( نیه انجام گرفت. پتانسیل خوردگی
درنقطه  تافل  یابی  برون  روش  از  استفاده  با 
و  تافل  کاتدی  و  آندی  منحنی های  برخورد 
 – از معادله استرن  استفاده  با  نرخ خوردگی 

گری روابط )۲ و ۳ ( محاسبه گردید. 

نشان   )x( محور  در  پمپ  جریان  ظرفیت 
 )gpm( داده شده است. تعداد گالن در دقیقه
یا متر مکعب در ساعت )M3/h( سیال پمپ 
نشان  را  معین  عملیاتی  نقطه  هر  در  شده 
)head( کل  اساس  بر  پمپ  بازده  می دهد. 
پمپ )محور عمودی( و ظرفیت جریان )محور 
پمپ،  انتخاب  هنگام  است.  متفاوت  افقی( 
بهترین  حدود  در  باید  آن  عملکرد  محدوده 
بازده آن باشد. راندمان پمپ به طور مستقیم 

متناسب با اندازه پروانه و اندازه پمپ است.
را  لجن کش  پمپ  منحنی   )۴( شکل 

نمایش می دهد.
تا حد ممکن آهسته  باید  پمپ لجن کش 

به  اما  دهد،  کاهش  را  سایش  تا  کند  عمل 
از  جامد  مواد  تا  باشد  سریع  کافی  اندازه 

تنظیم و گرفتگی خطوط در امان باشند.

مواد و روش آزمایش
یک نمونه از پمپ لجن کش تهیه گردید.

 ) Slurry pump( 
 )۵ )شکل  در  آن  تصویر  که  پمپ  این   
دیده می شود به مدت )۳۰( روز در سرویس 
کار بوده و بر اثر خوردگی و سایش به شدت 

آسیب دیده است. 
در شکل )۶( سمت چپ صدمه و آسیب بر 
اثر سایش و در سمت راست آسیب و صدمه بر 

 شکل ) ۷( دستگاه سختی سنج شکل ) ۵ ( پمپ لجن کش 

شکل ) ۶ ( آسیب و صدمه به پمپ لجن کش 

جدول ) ۲ ( آنالیز شیمیایی نمونه پمپ لجن کش

CuMoCrNiMnPSSIC

2.19 1.58 0.04  0.0150.991.8329.27 2.20 1.73 
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) ۲ (

) ۳ (

جریان  چگالی   )icorr( رابطه  این  در 
)Βa پالریزاسیون،  مقاومت   Rp خوردگی، 
منحنی های  شیب های  ترتیب  به   βc( و 
استفاده  با  هستند  کاتدی  و  آندی  تافل 

در  گسترده  طور  به  که  تکنیک  این  از 
مقاومت  می شود  استفاده  خوردگی  کنترل 
جریان  با  می تواند  که  را   )Rp( قطبی سازی 
معادله  توسط  باشد  ارتباط  در  خوردگی 
استرن-گری محاسبه نمود این روشی است 
فلز  یک  الکتروشیمیایی  پاسخ  آن  در  که 
پتانسیل  یا  آن  باز  مدار  نزدیکی  در  خورنده 
با  روش  این  در  می شود.  بررسی  خوردگی 
استفاده از تغییرات ولتاژ بسیار کم فلز معمواًل 

شکل ) ۹ ( منحنی پوالریزاسیون برای نمونه ورق آهن در محلول آب و لجن شکل )۸( پاسخ الکتروشیمیایی یک فلز خورنده در نزدیکی مدار باز آن یا پتانسیل خوردگی

جدول )۳( نتایج حاصل از منحنی پوالریزاسیون برای 
نمونه ورق آهن در محلول آب و لجن

Run parameters 

Technique tafel

Initial E ( mv ) -198 VSE

FINAL E ( mv ) 902 VSE

SCAN RATE (mv/s ) 1

SAMPLE 
PARAMETRES

AREA (cm2 ) 3

EQ WT ( gm ) 28

DENSITY ( gm/cm3 ) 7.8

DATA SCALE

E CORR - 609

MV/PT 2

RESULTS

E ( I=0 ) mv - 454.65 

CATHODIC TAFEL 61.47

ANODIC TAFEL 327.62

I – CORR ( µ A / cm2 ) 19.12333

CORR RATE ( mpy ) 8.92

کمتر از )۱۰ میلی ولت( در باال و زیر پتانسیل 
باریک  محدوده  یک  طول  در  آن  خوردگی 
فعلی  پاسخ  خوردگی  پتانسیل  مجاورت  در 
به دست آمده از آن خطی است. شکل )۸( 

شکل )۱۰( منحنی مقاومت به سایش و شکسته شدن را برای ابزارهای پوشش دار و 
بدون پوشش 
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عنوان  به  و  باال(  سختی  خاطر  )به  ساینده 
ذوب  دمای  خاطر  )به  دیرگداز  ماده ی  یک 
باال( استفاده می شود. آلومینیوم و آلیاژهای 
آن با چگالی کم آنها به دلیل استحکام باال و 
همچنین شکل پذیری خوب، مواد مهندسی 
آن  آلیاژهای  و  آلومینیوم  هستند.  جذاب 
بسیاری  در  تخریب  برابر  در  خوبی  مقاومت 
از محیط های خورنده، از جمله جوی. آبهای 
تازه و آبهای حاوی نمک دارند. زیرا یک فیلم 
اکسید بسیار نازک روی سطح شکل می گیرد 
آلیاژهای  می کند.  جدا  محیط  از  را  فلز  و 
و  پوشش  که  کاربردهایی  در  آلومینیوم 
مقاومت در برابر خوردگی همزمان الزم است 

استفاده می شوند.
 Tungsten( تنگستــن:  کـاربیــد   -2
یک   )WC( شیمیایی  فرمول  با   )carbide
مقداری  دارای  که  است  شیمیایی  ترکیب 
است.  کربن  و  تنگستن  اتم های  از  مساوی 
این ماده در حالت پایه ای خود به شکل پودر 
خاکستری ریزی است که می تواند تحت فشار 
به اشکال مختلف درآمده و در ماشین آالت 
دیگر  و  ساینده ها  برش،  ابزارهای  صنعتی، 
تنگستن  بگیرد.  قرار  استفاده  مورد  ابزارها 
در  آن  سختی  است،  سخت  بسیار  کاربید 
مقیاس سختی موهس حدودًا )۹( می باشد. 
ابزارهای برشی که از جنس تنگستن کاربید-

کبالت تولید می شوند نسبت به ساییده شدن 
به مقدار بسیار زیادی مقاوم اند و می توانند 

دماهای بسیار باال را تحمل کنند. 

نتیجه گیری و بحث
که  می دهد  نشان  الذکر  فوق  پمپ  آنالیز 
در  مقاوم  کروم  پر  چدنهای  نوع  از  آن  آلیاژ 
ولیکن  می باشد.  سایش  و  خوردگی  مقابل 
مقایسه سختی آن بیانگر آن است که سختی 
از حالت  کمتر )softened( پمپ فوق حتی 
نرم شده است )۳۷۹ برینل( در مقابل )۴۰۰ 
برینل(. سختی )As cast( می توان در حالت 
ریخته گری این آلیاژ را تا )۴۵۰ برینل( و در 
حالت تبریدی تا مقدار )۶۰۰ برینل( افزایش 
داد. )chilled( نظر به اینکه مقاومت سایشی 
دارد  فلز  سختی  با  مستقیمی  رابطه  معموال 
در  مذکور  پمپ های  که  می شود  توصیه  لذا 
تا  یا عملیات حرارتی شده  وضعیت تبریدی 
سختی حدود )۶۰۰ برینل( تولید شوند که 
در این صورت عمر مفید آنها افزایش خواهد 
یافت. همچنین استفاده از چدنهای نایهارد 
که از چدن های آلیاژی مقاوم در برابر سایش 
 ۵۵۰( حدود  تا  باسختی  می باشند  ضربه  و 
برینل( نیز می تواند استفاده شود. در جهت 
افزایش مقاومت به سایش این قطعات عالوه 
روش  با  کروم  پر  چدن های  از  استفاده  بر 
تبریدی می توان سطوح داخلی این قطعات 
اکسید  مانند  سخت  پوشش های  با  نیز  را 
آلومینیوم یا کاربید تنگستن که به روش های 
ساده مانند پوشش در شعله یا پالسما انجام 
می شود پوشش داد. شکل )۱۱( شمایی از 

این فرآیند پوشش را نمایش می دهد.
از نیروی  فرایند پاشش حرارتی که در آن 
استفاده  حرارتی  منبع  عنوان  به  پالسما 

می شود.

تشکر و قدردانی
چاپ  و  ساخت  در  که  محترم  اساتید  از 
این مقاله علمی تحقیقاتی ما را یاری نمودند 

تشکر و قدر دانی می شود.

در  خورنده  فلز  یک  الکتروشیمیایی  پاسخ 
را  خوردگی  پتانسیل  یا  آن  باز  مدار  نزدیکی 

نمایش می دهد.
نتایج حاصل از آزمایشات در شکل )۹( و 

همچنین در جدول )۳( آمده است.
سرعت خوردگی آهن در محلول آب و لجن 
برابر با )9/8Mpy( می باشد که با وجود ) پ. 
هاش( باالی آب مقدار نسبتا زیادی است. به 
منظور افزایش مقاومت به خوردگی و سایش 
پمپ فوق الذکر می بایستی تمهیداتی را در 
سخت  های  پوشش  از  استفاده  گرفت  نظر 

گزینه مناسبی می باشد. 

اهداف نتایج
افزایش  منظور  به  شد  ذکر  همانطوری که 
مقاومت به خوردگی و سایش پمپ استفاده از 
پوشش های سخت گزینه مناسبی می باشد. 
و  سایش  به  مقاومت  منحنی   )۱۰( شکل 
شکسته شدن را برای ابزارهای پوشش دار و 

بدون پوشش نمایش می دهد.
به این منظور می توان سطوح قطعات را با 
پوشش های سخت مانند اکسید آلومینیوم یا 
کاربید تنگستن به روش های ساده پوشش 

داد.
 )Al2O3( آلومینیــوم  اکسیــد   -۱
فرمول  با  غیرآلی  ترکیبات  از  خانواده  یک 
عمده  استفاده ی  است.   Al2O3 شیمیایی 
از اکسید آلومینیوم برای تولید فلز آلومینیوم 
به عنوان  ماده همچنین  این  اگر چه  است. 

شکل ) ۱۱ ( پاشش پالسمایی
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توان  می  و  می یابد  کاهش  الکیریکی  قوس 
اتتظار داشت که زمان بین دو تخلیه نیز کاهش 
یابد و به همان نسبت بر میزان تولید کوره نیز 
دلیل  به  است  ذکر  به  الزم  البته  گردد.  افزوده 
در  سیلیسیوم  و  کربن  محتوای  بودن  باالتر 
یا آهن اسفنجی مدت  به قراضه  چدن نسبت 
زمان دمش و در نتیجه میزان مصرف اکسیژن 

مقاالت  برخی  در  البته  یافت.  خواهد  افزایش 
زمان  دمش،  زمان  افزایش  توجه  با  شده  ذکر 
بین دو تخلیه در مجموع افزایش داشته است. 
میزان تغییرات زمان بین دو تخلیه بستگی به 
مقدار استفاده و طراحی فرآیند خواهد داشت. 

۳-2 کاهش مصرف الکترود. 
الکتریکی  انرژی  مصرف  کاهش  نتیجه  در 

آهن  شارژ  فوالد  تولید  در  انرژی  کاهش 
اسفنجی داغ یا بریکت به کوره قوس الکتریک 
تن  هر  ازای  به  ساعت  وات  کیلو   ۱۵۰ حدود 
فوالد مذاب در مصرف انرژی صرفه جوئی و ۴۰ 
درصددر تولید فوالد افزایش می یابد و اکنون 
قوس  کوره های  در  مذاب  چدن  از  استفاده 

الکتریک می باشد. 
کوره  در  مذاب  چدن  از  استفاده  مزایای 

قوس الکتریکی. 
استفاده از چدن مذاب در کوره های قوس 
الکتریکی می تواند مزایائی به شرح زیر داشته 

باشد.. 
2-۱ کاهش مصرف انرژی الکتریکی.

شیمیائی  و  حرارتی  انرژی  از  استفاده  با   
در  الکتریکی  قوس  کوره  در  مذاب  )کربن( 
انرژی  از چدن مذاب مصرف  صورت استفاده 
میزان  به  تقریبا  ها  کوره  این  در  الکتریکی 
چدن  شارژ  درصد  هر  ازای  به   ۳Kwh/ton
مذاب کاهش خواهد یافت. میزان انژی موجود 
در مذاب بر اساس جدول یک قابل محاسبه می 

باشد.
با افزایش استفاده از چدن مذاب با ترکیب 
شیمیائی و دمای اشاره شده در جدول شماره 
یک صرفه جوئی انرژی متناظر حاصل از آن را 

می توان از شکل یک استخراج کرد.
قوس  کوره  بهره وری  افزایش   2-2

الکتریکی
الکتریکی  انرژی  نتیخه کاهش مصرف   در 
بر قراری  برای گرم و ذوب نمودن شارژ، زمان 

کاهش مصرف انرژی با استفاده از چدن 
مذاب کوره های بلند در کوره های قوس 

الکتریکی تولید فوالد

Wt%Kwh/Wt% انرژی 
KWh/thml

4.7C27.0125-4.5انرژی شیمیایی

0.6-0.8Si91.6165

0.1-0.3Mn20.04

336--گرمای چدن مذاب 1450 درجه سانتی گراد

530--کل انرژی تامین شده توسط چدن مذاب

جدول یک انرژی یک تن چدن مذاب در دمای ۱۴۵۰ درجه سانتی گراد

شکل ۱- مصرف انرژی الکتریکی به ازای درصد مذاب در شارژ کوره
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می توان انتظار داشت از میزان مصرف الکترود 
برای برقراری قوس الکتریکی نیز کاسته شود. 
در  و  متفاوت  مختلف  منابع  در  کاهش  میزان 
چدن  افزایش  هردرصد  ازای  به  گرم  حدود۱۰ 

مذاب در شارژ ذکر گردیده است.
مذاب  چدن  ۲تاثیر  شماره  شکل  مطابق 

DRI بر مصرف الکترودنشان داده شده است
۴-2 کاهش مصرف مواد کربن دار.

چدن  در  کربن  میزان  بودن  باال  به  توجه  با 
نیاز به شارژ  نسبت به قراضه وآهن اسفنجی، 
کاهش  الکتریکی  قوس  کوره  به  کربنی  مواد 

خواهد یافت.
محصول  در  مضر  عناصر  کاهش   2-۵

نهائی.
۶-2 کاهش سطح نیتروژن در محصول 

نهائی.
۷-2 کاهش تولید گازهای گلخانه ای در 

مقایسه با سایر مواد آهنی.
8-2 کاهش هزینه های تبدیل در مقایسه 

با استفاده از صد درصد قراضه.
خصوص  در  ها  گزارش  برخی  به  ادامه  در 
استفاده از چدن مذاب در کوره قوس الکتریکی 

اشاره می شود.
در  مذاب  چدن  شارژ  گزارش  دو  ۱-در 
که   Consteel نوع  الکتریکی  قوس  کوره های 
– شکل ۳  برند  بهره می  قراضه  از شارژ مداوم 
سه مورد بررسی قرار گرفته اند. بر اساس این 
 Consteel واحد از ۱۶  تا سال ۲۰۰۶  گزارش 
نصب شده در جهان شش واحد از شارژ مذاب 

بهره می برند.
که  چین  کشور  در   Shahoguan شرکت  در 
اولین واحد Consteel با استفاده از شارژ چدن 
مذاب در کوره های قوس الکتریک در آن سال 
از  گردید،  احداث  برداری  بهره  مورد   ۲۰۰۰
زمان کار با ظرفیت کامل و در شش ماهه اول 
سال ۲۰۰۲ نتائجی به شرح جدول یک بدست 
آمد. الزم به ذکر است با استفاده از ۲۸ درصد 
چدن مذاب در کوره قوس الکتریکی، مصرف 

انرژی به میزان Kwh/t ۲۶۰ رسیده است.
این شرکت در سال۲۰۰۶ به تولید ۳۱ ذوب 

شکل ۲

Consteel شکل ۳ - شماتیک کوره های
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کوره های Consteel این شرکت به ۳۳ ذوب در 
روز دست یافته اند.

Wpsc )Wheeling- سازی  فوالد  شرکت 
Pittsburgh Steel Corporation( از بزرگترین 
با   Consteel نوع  الکتریکی  قوس  کوره های 
از  برداری  بهره  ظرفیت ۲۲۵ تن بهره می  برد. 
این کوره ها در سال ۲۰۰۴ صورت گرفته است. 
مزایای مصرف ۴۰ درصد شارژ به صورت چدن 
مذاب کوره های بلند در کوره قوس الکتریکی 

این شرکت به شرح جدول شماره ۳ می باشد.
اجرای طرحهای مشابه در دنیا.

در  گرفته  صورت  های  بررسی  اساس  بر 
بسیاری از شرکت ها برای کاهش هزینه های 
قوس  های  کوره  در  مذاب  چدن  ازشارژ  تولید 
الکتریکی استفاده می شود. در جدول زیر به 

برخی از این شرکت ها اشاره می شود.
مقاله ای با عنوان چدن در مذاب کوره های 
سال  در  الکتریکی  قوس  های  کوره  در  بلند 
مذاب  چدن  شارژ  از  استفاده  مزیت   ۲۰۰۲
را  شارژ  کل  از  درصد   ۳۰ جایگزین  صورت  به 
۲۹/۱۲ دالر در هرتن فوالد تولیدی ذکر نموده 
 J. A. است. در این مقاله بر اساس محاسبات
Jones برابری چدن مذاب کوره بلند با قراضه را 

به صورت فرمول زیر بیان کرده است.
 =  ۲۵Kg lime  +  ۱ton of hot metal
 ۵۰Kgcoal+  tones of clean scraps  ۰.۹۲

۳۳۰KWh +
ترکیب  چهار  از  استفاده  دیگر  گزارشی  در 
قوس  کوره  برای   ۴ جدول  شرح  به  مختلف 
الکتریکی در نظر گرفته شده و نتائج استفاده 
از این ترکیب ها در جدول شماره ۵ بیان شده 

است.
تورمی  اثرات  کاهش  علمی  راهکارهای 

طرح تحول اقتصادی در صنایع فوالد: 
موفق،  خارجی  رقبای  از  برداری  الگو 
ارتقای  فوالد،  تولید  روش  تغییر  و  نوسازی 
بهره وری انرژی ، ارتقای بهره وری مواد اولیه، 
ارتقای بهره وری تکنولوژی، ارتقای بهره وری 
از  انرژی  مصرف  سازی  بهینه  انسانی،  نیروی 
طریق اصالح تکنولوژی، به کارگیری تکنولوژی 
کوره های قوس،  در  اسفنجی  آهن  گرم  شارژ 
از  قوس  های  کوره  حرارتی  ضایعات  بازیافت 
در  زغال  پودر  تزریق  قراضه،  گرم  پیش  طریق 

کوره بلند بجای گاز.
فنی  توجیه  گزارش  اطالعات  از  مقاله  این 
های  کوره  مازاد  مذاب  چدن  انتقال  مطالعات 
شده  استفاده  سبا  مجتمع  به  آهن  ذوب  بلند 

است.

 Kwh/t ۲۵۰ در روز با مصرف انرژی الکتریکی
دست یافته است.

این  الکتریکی  قوس  کوره   Wuxi شرکت 
راه   ۲۰۰۱ سال  در  تن   ۷۰ ظرفیت  با  شرکت 
تولید ۵۰۰ هزار  به  اول  و در سال  اندازی شد 
تن بیلت دست یافت. در این شرکت آزمایشات 
از ۸۰ درصد  بیش  برای شارژ  آمیزی  موفقیت 
بدون  امکان ذوب  اثبات  با هدف  چدن مذاب 
استفاده از انرژی الکتریکی انجام شده است. 

روش های بارگیری مواد مذاب داخل کوره قوس الکتریکی

 Shahoguan جدول دو استفاده از چدن مذاب در کوره قوس الکتریکی شرکت 

با چدن جامدبا چدن مذابمخلوط شارژ

7282درصد قراضه

صفر28درصد چدن مذاب

18صفردر صد چدن جامد

4542مقدار آهک کیلو گرم بر تن

260364انرژی الکتریکی کیلوات ساعت بر تن

31/732/5اکسیژن متر مکعب بر تن

5/26/8کربن کیلو گرم بر تن 

1/421/52مصرف الکترود کیلوگرم برتن

100100وزن هر ذوب به تن

6271متوسط زمان ذوب

2219تعداد ذوب در روز 
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wpsc جدول شماره ۳ نتائج استفاده از چدن مذاب در کوره قوس الکتریکی شرکت

جدول شماره ۴ ترکیب شارژ مورد استفاده در کوره قوس الکتریکی

جدول شماره ۵ نتائج تجزیه و تحلیل مدل برای چهار ترکیب شارژ مختلف

 منطقه شرکت توضیحات

Finger shaft Furnace DC یک کوره 120 تنی Cockerill-Sambre اروپا
DC یک کوره 150 تنی Unimetal 

 ACیک کوره 100 تنی Hute 
 AC دو کوره 100 تنی Sevestal روسیه

 ACیک کوره 125تنی 
AC دو کوره 180تنی NiponDendroIspat هند

DC یک کوره 110 تنی Daiwa Steel ژاپن
DC یک کوره 120 تنی 

DC یک کوره 110 تنی Kyoei Steel 
DC یک کوره 100 تنی Mitsabishi Steel 

AC سه کوره 155 تنی Iscor Vanderbijlpark آفریقای جنوبی
 AC دو کوره 120 تنی Iscor Pretoria 

AC یک کوره 150 تنی Saldanha Steel 
AC یک کوره 100 تنی Anyang چین

AC یک کوره 110 تنی Zsj 
AC یک کوره 90 تنی Zss 

AC د و کوره 150 تنی Steel dynamics آمریکا

 شارژ با 40 درصد مذاب شارژ جامد

تولید فوالد به تن در سال. 2180 1630 
تولید تن در ساعت. 300 225 

انرژی الکتریکی به مگاوات 67 107
مصرف الکترود به کیلوگرم بر تن 42/1 57/1 

وزن هر ذوب به تن 225 225
زمان بین دو تخلیه به دقیقه 45 60

تعدا ذوب در شبانه روز 36 24 

 ترکیب قراضه %Gas based DRI % Coal based DRI چدن مذاب

- - - 100 1
- - - 50 50 2
 50 - 50 - 3 
 50 50 - - 4 

جدول شماره ۴ ترکیب شارژ مورد استفاده در کوره قوس الکتریکی

 ترکیب 1 2 3 4

 100- 90 100 – 105 100- 105 95-95 (min)
 125 120 130 150 (Kt/Y)
 340 400 700 560 (KWh)
 40 40 25 20 (Kg)
 100 135 90 35 (Kg)

زمان گرم کردن
تولید

انرژی الکتریکی
اکسیژن

کمک ذوب
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