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سر مقاله
شــماره  78مجلــه پیــام فــوالد هــم اکنــون در اختیــار شــما خواننــدگان
عزیــز قــرار دارد .در ابتــدا بــا توجــه بــه اهمیــت فرومنگنــز در صنعــت
فــوالد ،تولیــد ســنگ منگنــز و فرومنگنــز دنیــا در ســال گذشــته میــادی
ارزیابــی شــده اســت .در ادامــه نیــز بــا در نظــر گرفتــن ایــن موضــوع کــه
صنعــت معــادن و فلــزات بخــش جدایــی ناپذیــر از هــر اقتصــاد و جامعــه
بــوده و بــه عنــوان تأمیــن کننــده اشــتغال و مــواد اساســی ،تقریبـاً بــه تمــام
زنجیرههــای ارزش صنعــت متصــل هســتند ،گزارشــی از مجمــع جهانــی
اقتصــاد در ایــن خصــوص ارائــه شــده اســت .در دیگــر بخشهــای ایــن
مجلــه مطالــب مختلفــی از جملــه اخبــار مرتبــط بــا صنایــع فــوالد و
برگــزاری همایشهــا و ســمینارهای داخلــی و بینالمللــی آورده شــده
اســت .امیــدوارم حداقــل بخشــی از مطالــب ایــن شــماره کــه حاصــل
تــاش همــکاران در دانشــگاه و صنعــت اســت مــورد توجــه شــما
خوانندگان عزیز قرار گیرد.

با تشکر
دکتر حسین ادریس
مدیر مسئول و سر دبیر فصلنامه پیام فوالد

ارزيابي توليد سنگ منگنز و فرو منگنز جهان
در سال 2019
تهیه و تنظیم :مهندس محمد حسن جوالزاده
عضو هیئت مدیره انجمن آهن و فوالد ایران

مقدمه

منگنــز بصــورت فــرو منگنــز از ســنگ منگنــز بدســت ميآيــد.
فــرو منگنــز در فــوالد ســازي بــه منظــور اكســيژنزدائي ،خنثيســازي
تأثيــر منفــي تــرك گــرم گوگــرد در حيــن نــورد گــرم ،باالبــردن
عمــق ســختيپذيري و افزايــش مقاومــت سايشــي ،کششــی فــوالد
و جايگزيــن فلــز نيــكل در فوالدهــاي ضــد زنــگ بــه كار بــرده
ميشــود .عامــل اصلــی تــرک گــرم فــوالد ،تشــکیل ترکیــب
اتکتیــک ( )Fe-FeSبــا نقطــه ذوب  988 oCاســت .بــا افــزودن
فــرو منگنــز ترکیــب تبدیل بــه MnSپالســتیک بــا نقطــه ذوب 1650 oC
میشــود .در شــکل  1محــل اســتقرار ناحالصهــای  MnSو Fe-FeS
در فــاز پایــه فــوالد نشــان داده شــده اســت .ضمن ـاً منگنــز بــرای
بــاال بــردن ســیالیت ســرباره نیــز کمــک میکنــد .بــه تركيــب
فــوالد تــا  13%منگنــز افــزوده ميشــود (فــوالد هادفيلــد) .ميانگيــن
درصــد فلــز منگنــز فــوالد توليــدي دنيــا در ســال قبــل  0.7بــوده
اســت .در جــدول  1درصــد فلــز منگنــز در ترکیــب انــواع فوالدهــا
نشــان داده شــده اســت .ميــزان ســرمايه گــذاري بــراي تأســيس

4
شکل .1متالوگرافی ناخالصیهای سلفور آهن و منگنز در فوالد.
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واحدهــاي توليــد فــرو منگنــز و ســيليكو منگنــز تــا  100هــزار تــن
ظرفيــت توليــد در ســال بــه ازاي هــر تــن توليــد در ســال بطــور
تقريبــي  350دالر اســت .ميــزان توليــد آلیاژهــای فــرو منگنــز در
ســال  2019جهــان بــا  %11.2افزایــش توليــد نســبت بــه ســال 2018
بالــغ بــر  24.06ميليــون تــن شــد .میــزان مصــرف فــرو منگنــز جهــان
در ســال قبــل بالــغ بــر  24میلیــون تــن بــه ثبــت رســیده اســت%91 .
منگنــز توليــدي دنيــا در ســاخت فوالدهــاي كربنــي ،ضــد زنــگ و
ضــد ســايش مــورد اســتفاده قــرار ميگيــرد .ضمن ـاً ميــزان توليــد
ســنگ منگنــز دنيــا نيــز بــا  % 9افزایــش در ســال  2019نســبت
بــه ســال  2018بــه  64.5ميليــون تــن رســيد .بطــور ميانگيــن بــراي
توليــد يــك تــن فــوالد نيــاز بــه  28.6كيلوگــرم ســنگ منگنــز اســت.
جدول .1در صد منگنز فلزی در ترکیب انواع فوالدها.

ارزيابي توليد سنگ منگنز و فرو منگنز جهان در سال 2019

ميــزان توليــد ســنگ منگنــز دنيــا در ســال  113 ،1921هــزار تــن
بــوده اســت .شــايان ذكــر اســت بــراي توليــد يــك تــن Fe-Si-Mn
و  Fe-Mnبــه ترتيــب  3800و 2200كيلــو وات ســاعت انــرژي
بــرق مصــرف ميشــود .ایــن نرخهــا در کشــور هنــد بیشــتر
اســت .در جــدول  2میــزان مصــرف انــرژی ویــژه و ســهم آن در
قیمــت تمــام شــده ،بــرای تولیــد انــواع فــرو آلیاژهــا در کشــور
هنــد نشــان داده شــده اســت.

پیشــین میباشــد .در شــکل  4نیــز رونــد تولیــد و مصــرف فــرو
ســيليكو منگنــز جهــان نشــان داده شــده اســت .میــزان تولیــد و
مصــرف فــرو ســيليكو منگنــز چیــن بــه ترتیــب  12.56و 12.5
میلیــون تــن بــه ثبــت رســیده اســت .در شــکل  5رونــد تولیــد
و مصــرف فــرو ســيليكو منگنــز کشــور چیــن دیــده میشــود.
میــزان توليــد فــرو منگنــز پركربــن دنیــا بــا  %0.2کاهــش بــه 4.4
میلیــون تــن ( %17.9کل تولیــد فــرو منگنــز) رســیده اســت.

توليد منگنز و فرومنگنز

ميــزان نيــاز بــه منگنــز بعنــوان عنصــر اســتحكام بخــش در
فــوالد ،بــا افزايــش ميــزان توليــد فــوالد كشــور چيــن و جهــان
بــه اوج خــود رســيد .شــايان ذكــر اســت ميــزان توليــد فــوالد
خــام جهــان و كشــور چيــن در ســال  2019بــه ترتيــب  1870و
 %53.2( 996.3جهــان) ميليــون تــن بــوده اســت .در ســال 2019
ميــزان توليــد فــرو ســيليكو منگنــز جهــان بــا  %14افزایــش
نســبت بــه ســال  2018بــه  %75.6( 18.2کل تولیــد فــرو منگنــز)
ميليــون تــن رســيد .میــزان مصــرف فــرو ســيليكو منگنــز جهــان
 18ميليــون تــن گــزارش شــده اســت .در شــکل  2رونــد
تولیــد فــرو ســيليكو منگنــز جهــان مشــاهده میگــردد%69 .
فــرو ســيليكو منگنــز جهــان را کشــور چیــن تولیــد میکنــد.
میــزان تولیــد فــرو ســيليكو منگنــز کشــور مالــزی  364هــزار
تــن اعــام شــده اســت .در ســال قبــل کشــور آفریقــای جنوبــی
 182هــزار تــن فــرو ســيليكو منگنــز تولیــد کــرده اســت .شــکل
 3نشــانگر تولیــد کننــدگان فــرو ســيليكو منگنــز جهــان در ســال

شکل  .3تولید کنندگان فرو سیلیکومنگنز جهان در سال .2019

جدول  .2میزان مصرف انرژی ویژه و سهم آن در قیمت تمام
شده ،برای تولید انواع فرو آلیاژها در کشور هند.
شکل  .4روند تولید و مصرف فرو سیلیکو منگنز جهان.

5
شکل  .2روند تولید فرو سیلیکو منگنز جهان.

شکل  .5روند تولید و مصرف فرو سیلیکو منگنز کشور چین.
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کشــورهای آفریقــای جنوبــی و مالــزی بــه ترتیــب  176و 264
هــزار تــن فــرو منگنــز پركربــن تولیــد کردهانــد .در شــکل 6
رونــد تولیــد فــرو منگنــز پركربــن دنیــا از نظــر میگــذرد% 61.5 .
توليــد فــرو منگنــز پركربــن جهــان در کشــور چیــن بدســت
میآیــد .شــکل  7بیانگــر تولیدکننــدگان فــرو منگنــز پركربــن
دنیــا در ســال  2019اســت .مصــرف فــرو منگنــز پركربــن جهــان

نیــز بــا  %18.4کاهــش نســبت بــه ســال  2018نزدیــک بــه 4.5
میلیــون تــن ثبــت شــده اســت .در شــکل  8نیــز رونــد تولیــد
و مصــرف فــرو منگنــز پــر کربــن جهــان بــه نمایــش درآمــده
اســت .میــزان تولیــد فــرو منگنــز تصفيــه شــده دنیــا بــا %12
کاهــش  1.46میلیــون تــن ( %6کل تولیــد فــرو منگنــز) بــوده
اســت .در شــکل  9رونــد تولیــد فــرو منگنــز تصفيــه شــده دنیــا
بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت %37 .فــرو منگنــز تصفيــه
شــده دنیــا در کشــور چیــن حاصــل میشــود .کشــوهای
آفریقــای جنوبــی و هنــد بــه ترتیــب  73و  102هــزار تــن فــرو
منگنــز تصفيــه شــده تولیــد کردهانــد .در شــکل  10تولیــد
کننــدگان فــرو منگنــز تصفيــه شــده دنیــا در ســال قبــل روئــت
میشــود .میــزان مصــرف فــرو منگنــز تصفيــه شــده جهــان بــا
 %12کاهــش بــه  1.4میلیــون تــن رســیده اســت .در شــکل 11
رونــد تولیــد و مصــرف فــرو منگنــز تصفيــه شــده جهــان ارائــه

شکل  .6روند تولید فرو منگنز پر کربن جهان.

شکل  .9روند تولید فرو منگنز تصفيه شده دنیا.

شکل  .7تولید کنندگان فرو منگنز پر کربن جهان در سال .2019

6
شکل  .8روند تولید و مصرف فرو پر کربن منگنز جهان.
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شکل .10تولیدکنندگان فرو منگنز تصفيه شده جهان در سال .2019

ارزيابي توليد سنگ منگنز و فرو منگنز جهان در سال 2019

تصفيــه شــده جهــان از نظــر میگــذرد.

شــده اســت .میــزان تولیــد آلیاژهــای فــرو منگنــز چیــن در
ســال گذشــته  14.82میلیــون تــن بــوده اســت .در ســال گذشــته
میــزان تولیــد منگنــز فلــزی (  )EMMجهــان  1.625میلیــون تــن
بــوده اســت .بيشــترين منگنــز فلــزی جهــان را بــه ميــزان 1.53
ميليــون تــن( %93جهــان) كشــور چيــن توليــد ميكنــد .چیــن
بیشــتر منگنــز فلــزی تولیــدی خــود را در تولیــد فوالدهــای
ضــد زنــگ ســری  200اســتفاده میکنــد .در شــکل  12رونــد
تولیــد منگنــز فلــزی جهــان مشــاهده میگــردد .در کشــور
چیــن میــزان مصــرف ویــژه بــرق بــرای تولیــد منگنــز فلــزی
 6100کیلــو وات ســاعت بــر تــن بــوده اســت .در شــكل 13
رونــد توليــد فــرو ســيليكو منگنــز ،فــرو منگنــز پركربــن و فــرو منگنز

ميــزان واردات فــرو ســيليكو منگنــز كشــور امريــكا در ســال
گذشــته  390هــزار تــن بــه ثبــت اســت .ميــزان واردات فــرو
ســيليكو منگنــز كشــورژاپن در ســال پیشــین 290هــزار تــن گزارش
شــده اســت .در شــکل  14وارد کننــدگان فــرو ســيليكو منگنــز
دنیــا بــه نمایــش درآمــده اســت .میــزان واردات فــرو منگنــز
پرکربــن آمريــكا  225هــزار تــن بــه ثبــت رســيده اســت .کشــور
آلمــان در ســال گذشــته  135هــزار تــن فــرو منگنــز پرکربــن وارد
کــرده اســت .میــزان واردات فــرو منگنــز پرکربــن ترکیــه در

شکل .11روند تولید و مصرف فرو منگنز تصفیه شده جهان.

شکل  .12روند تولید منگنز فلزی کشور چین و بقیه جهان.

واردات فرو منگنز جهان

شكل  .13روند توليد انواع فرو آلياژهاي منگنز جهان.

7
شكل  .14وارد کنندگان فرو سلیکو منگنز جهان در سال .2019
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ســال قبــل  70هــزار تــن بــرآورد شــده اســت .در شــکل  15وارد
کننــدگان فــرو منگنــز پرکربــن دنیــا در ســال گذشــته بــه نمایــش
گذاشــته شــده اســت .میــزان واردات فــرو منگنــز تصفیــه شــده
آمريــكا  136هــزار تــن ثبــت شــده اســت .میــزان واردات فــرو
منگنــز تصفیــه شــده هلنــد و ایــران بــه ترتیــب  114و  27هــزار
تــن بــوده اســت .در شــکل  16وارد کننــدگان فــرو منگنــز تصفیــه
شــده دنیــا بــه نمایــش درآمــده اســت .در ســال گذشــته بیشــترین
منگنــز فلــزی را کشــور کــره جنوبــی بــه میــزان  105هــزار تــن
وارد کــرد اســت .واردات منگنــز فلــزی کشــور هلنــد  98هــزار

تخمیــن زده میشــود .در شــکل  17وارد کننــدگان منگنــز فلــزی
دنیــا در ســال  2019مشــاهده میگــردد .میــزان صــادرات منگنــز
فلــزی ( )EMMکشــور چیــن در ســال قبــل بــا  %4.5کاهــش 444
هــزار تــن بــه ثبــت رســیده اســت.

روند توليد سنگ منگنز در جهان

رونــد افزايــش نيــاز فــرو منگنــز ،بــازار ســنگ منگنــز را نيــز
تحــت الشــعاع قــرار داده اســت .ميــزان توليــد ســنگ منگنــز جهــان
بــا  8.3%افزایــش بــه  65.4ميليــون تــن رســيده اســت 29 .میلیــون تــن

شكل .15وارد کنندگان فرو منگنز پر کربن جهان در سال .2019

شكل .16وارد کنندگان فرو منگنز تصفیه جهان در سال .2019

8
شكل  .17وارد کنندگان منگنز فلزی جهان در سال .2019
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ارزيابي توليد سنگ منگنز و فرو منگنز جهان در سال 2019

ســنگ منگنــز دنیــا از ســنگ منگنــز بــا عیــار متوســط (بیشــتر
از  %30و کمتــر از )% 44بدســت آمــده اســت .در شــکل 18
رونــد توليــد ســنگ منگنــز جهــان و ســهم ســنگ منگنزهــای
بــا عیارهــای مختلــف نشــان داده شــده اســت .بزرگتریــن تولیــد
کننــده ســنگ منگنــز کــم عیــار جهــان کشــور چیــن اســت (کمتــر
از  % 30منگنــز ومرطــوب) .کشــور آفریقــای جنوبــی بیشــترین
ســنگ منگنــز عیــار متوســط جهــان را تولیــد میکنــد (کمتــر از
 % 44و بیشــتر از  % 30منگنــز و مرطــوب) .گابــون ،آفریقــای جنوبــی،
اســترالیا و تــا حــدی برزیــل تولیــد کننــده اصلــی ســنگ منگنــز

پــر عیــار جهــان هســتند (بیــش از  Mn % 44و مرطــوب) .در ســال
 2019میــزان تولیــد ســنگ منگنــز بــا عیــار کــم ،متوســط و بــاالی
جهــان بــه ترتیــب  29 ،17و  19میلیــون تــن بــوده اســت .کل
رزرو ســنگ منگنــز دنیــا در ســال قبــل  810میلیــون تــن منگنــز
خالــص بــوده اســت .در جــدول  3میــزان رزرو ســنگ منگنــز
کشــورهای مختلــف جهــان در ســال  2019برحســب منگنــز
خالــص نشــان داده شــده اســت .میــزان رزروهــای کشــورهای
آفریقــای جنوبــی و اکرایــن بــه ترتیــب  260و  140میلیــون
تــن منگنــز خالــص میباشــد .بیشــترین ســنگ منگنــز جهــان

شکل  .18روند تولید سنگ منگنز جهان.
جدول  .3میزان رزرو سنگ منگنز کشورهای مختلف جهان در سال ( 2019منگنز خالص).
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را کشــور آفریقــای جنوبــی بــه میــزان  16.4میلیــون تــن ســنگ
منگنــز ( %30کل دنیــا) تولیــد میکنــد .در جــدول  4رونــد تولیــد
ســنگ منگنــز آفریقــای جنوبــی دیــده میشــود .ســهم کشــورهای
اســترالیا و گابــون در تولیــد ســنگ منگنــز دنیــا بــه ترتیــب  11و
 % 8میباشــد .میــزان تولیــد ســنگ منگنــز کشــور چیــن در ســال
قبــل  9.81میلیــون تــن گــزارش شــده اســت .در شــکل  19تولیــد
کننــدگان ســنگ منگنــز جهــان روئــت میشــود .شــرکتهای
 Anglo American, ARM Ferrousدر ســال  2019بــه ترتیــب 3.4
و  3.5میلیــون تــن ســنگ منگنــز تولیــد کردهانــد .در ســال قبــل
میــزان تولیــد ســنگ منگنــز شــرکتهای  Valeو  ERAMETنیــز
بــه ترتیــب  1.6و  4.8میلیــون تــن بــه ثبــت رســیده اســت شــايان

ذكــر اســت ،كشــور چيــن در ســال گذشــته بــا  %15.94رشــد 32
ميليــون تــن ســنگ منگنــز واردات داشــته اســت .در ســال گذشــته
 % 97ســنگ منگنــز تولیــدی کشــور آفریقــای جنوبــی صادر شــده
اســت %82 .ســنگ منگنــز بــه قــاره آســیا صــادر شــده اســت .میزان
واردات ســنگ منگنــز كشــور چيــن از کشــور آفریقــای جنوبــی
 11.2میلیــون تــن گــزارش شــده اســت .صــادرات ســنگ منگنــز
کشــور آفریقــای جنوبــی بــه هندوســتان  2.3میلیــون تــن گــزارش
شــده اســت .بــا توجــه باينكــه در ســال  ،2019واردات ســنگ
منگنــز كشــور چيــن از مــرز  32ميليــون تــن گذشــته اســت ،پيــش
بينــي ميشــود در ســال جــاري ميــزان واردات ســنگ منگنــز ايــن
كشــور کمتــر از  30ميليــون تــن باشــد .در ســال گذشــته میــزان

جدول .4روندتولید سنگ منگنز كشورآفریقای جنوبی.
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ارزيابي توليد سنگ منگنز و فرو منگنز جهان در سال 2019

صــادرات ســنگ منگنــز آفریقــای جنوبــی  17.55میلیــون تــن
بــوده اســت .در شــکل  20کشــورهای وارد کننــده ســنگ منگنــز
در ســال  2019مشــاهده میگــردد .ميــزان واردات ســنگ منگنــز
کشــور هندوســتان  3میلیــون تــن بــه ثبــت رســیده اســت .کــره
جنوبــی نیــز در ســال قبــل در حــدود  1.15میلیــون تــن واردات
ســنگ منگنــز داشــته اســت .میــزان تولیــد ســنگ منگنــز کشــور
هنــد در ســال گذشــته  2.62میلیــون تــن منگنــز خالــص بــه ثبــت
رســیده اســت .ميــزان واردات ســنگ منگنــز کشــور ژاپــن در ســال
قبــل  1.18میلیــون تــن بــراورد شــده اســت .ميــزان واردات ســنگ
منگنــز كشــور امريــكا در ســال گذشــته  340هــزار تــن بــرآورد
شــده اســت .ميــزان مصــرف ســنگ منگنــز كشــور امريكا در ســال
 2019بالــغ بــر  380هــزار تــن گــزارش شــده اســت .ســنگ منگنــز
بــه غيــر ازصنايــع فــوالد در توليــد دي اكســيد منگنــز جهــت توليــد
باطريهــاي خشــك مــورد اســتفاده قــرار ميگيــرد .در ســال
 2019میــزان تولیــد دي اكســيد منگنــز ( 416 )EMDهــزار تــن بــه
ثبــت رســیده اســت .ســهم کشــور چیــن در تولیــد دي اكســيد منگنــز
 302هزارتــن گــزارش شــده اســت ،در حالیکــه ظرفیــت تولیــد
( )EMDایــن کشــور بالــغ بــر  350هــزار تــن بــوده اســت .کل
ظرفیــت تولیــد دي اكســيد منگنــز جهــان  550هــزار تــن بــرآورد
شــده اســت .بیشــترین واردات  EMDجهــان را بــه میــزان  18هــزار
تــن کشــور بلژیــگ انجــام داده اســت .بیشــترین صــادرات EMD
جهــان را نیــز بــه میــزان  93هــزار تــن کشــور میانمــار انجــام داده
اســت .تقاضــاي منگنــز جهــان مســتقيماً بــه نيــاز صنعــت فــوالد
بســتگي دارد .در ســطح جهــان انــواع فــوالد توليــد ميشــود،
كــه هركــدام آنهــا بــه مقــدار مشــخصي فلــز منگنــز نيــاز دارنــد.

مصــرف ويــژه منگنــز ،بــازاي هــر تــن فــوالد توليــدي تعييــن
ميگــردد .مقــداري از منگنــز مــورد نيــاز فــوالد از چــدن بدســت
ميآيــد كــه ناشــي از بارگيــري ســنگ آهــن و يــا ســنگ منگنــز
در كــوره بلنــد ميباشــد .ايــن مقــدار منگنــز قســمت كوچكــي
از نيــاز كل منگنــز را در بــر ميگيــرد و بخشــي از آن در حيــن
اكسيداســيون در فرايندهــاي مختلــف تبديــل چــدن مــذاب بــه
فــوالد مــذاب ميســوزد .لــذا مقــدار اصلــي منگنــز در كارگاه
فــوالد ســازي بصــورت فــرو منگنــز افــزوده ميشــود .قســمتي
از فــرو منگنــز در فراينــد فــوالد ســازي در مرحلــه اكسيداســيون
ميســوزد .در دهــه  70-60هنگاميكــه كنورتــر اكســيژني جايگزيــن
فرايندهــاي فوالدســازي زيمنــس مارتيــن ،بســمر و تومــاس شــد،
افزايــش بازدهــي منگنــز باعــث كاهــش مصــرف كل منگنــز
گرديــد .بــا ادامــه بهينهســازي فراينــد فــوالد ســازي در دهــه 80
(دمــش تركيبــي) بازدهــي منگنــز بــاز افزايــش يافــت .امــروزه در
كشــورهاي صنعتــي ميــزان مصــرف منگنــز در فــوالد ســازي
 7.5كيلوگــرم بــازاي هــر تــن فــوالد اســت ،در حاليكــه در ســال
 60و  80ايــن مقــدار بــه ترتيــب  7و  6.5كيلوگــرم بــوده اســت.
ميــزان مصــرف فــرو منگنــز و ســيليكو منگنــز امريــكا بــه ترتيــب
 140و 360هــزار تــن بــوده اســت .مصــرف و نيــاز منگنــز در
ســطوح ديگــر متالــورژي و غيــر متالــورژي تأثيــر آنچنانــي بــر
روي توليــد منگنــز نــدارد و قطعــاً كل نيــاز منگنــز بســتگي بــه
افزايــش توليــد فــوالد جهــان دارد .امــروزه در کارخانههــای
مــدرن فوالدســازی میــزان مصــرف ویــژه فــرو ســیلیکو منگنــز،
فــرو منگنــز پــر کربــن و فــرو منگنــز تصفیــه شــده بــه ترتیــب ،9.7
 2.35و  0.75کیلوگــرم بــر تــن فــوالد اســت.

11
شكل .20وارد کنندگان سنگ منگنز جهان در سال .2019
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دستور کار صنعت
“معادن و فلزات در جهان پایدار سال ”2050

1

مجمع جهانی اقتصاد (داووس ،سوئیس)
با همکاری گروه مشاوره بوستون
ترجمه :محمدحسین نشاطی

پیشگفتار

12

صنعــت معــادن و فلــزات بخشــی جدایــی ناپذیــر از هــر اقتصاد و
جامعــه پیشبینــی پذیــر اســت .بــه عنــوان تأمیــن کننــده اشــتغال و
مــواد اساســی ،تقریبـاً بــه تمــام زنجیرههــای ارزش صنعــت متصــل
اســت .هنــوز ،ایــن صنعــت بــا چالشهــا و عــدم قطعیتهــای
عمــدهای روبروســت.
ضعــف در بازارهــای جهانــی بــه دنبــال بحــران مالــی بــا افــت
قیمــت کاالهــای پایــه (کامودیتــی) و نگــرش کوتــاه مــدت
بســیاری از ســهامداران همــراه شــده اســت .ایــن صنعــت همچنیــن
از طــرف ذینفعــان ،از تغییــر تقاضاهــای مصــرف کننــده گرفتــه تــا
ترویــج اســتفاده از منابــع پایــدار [محیــط زیســتی] توســط نهادهــای
ذیصــاح قانونــی تحــت فشــار اســت .انتظــار م ـیرود شــرکتها
بــه طــور فزاینــدهای پایدارتــر عمــل کننــد و اقــدام منعکــس کننــده
ایــن اولویــت را تعریــف و اجــرا نماینــد.
ایــن گــزارش در حالــی ارائــه میشــود کــه دســتور کار
توســعه پــس از ســال  2015بــا برگــزاری "اجــاس ســران مالــی
بــرای توســعه" در مــاه جــوالی و نیــز هنگامــی کــه جهــان آمــاده
برگــزاری اجــاس ســران ســازمان ملــل متحــد ( )UNدر مــورد
اهــداف توســعه پایــدار ( )SDGدر مــاه ســپتامبر در نیویــورک و
کنفرانــس تغییــرات آب و هوایــی  UNدر مــاه دســامبر در پاریــس
میشــد آغــاز گردیــد .بــرای بخــش معــادن و فلــزات دســتیابی
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بــه ایــن دســتور کار از طریــق فعالیتهــا و محصــوالت خــود
ضــروری اســت و ترســیم یــک نقشــه مشــترک از ایــن بخــش و
SDGهــا را بعــدا ً در اواخــر ســال  2015آغــاز کــرد.
گرچــه بســیاری از ذینفعــان بــرای توســعه پایدارتر و پاســخگوی
مــواد معدنــی هدفگــذاری کردهانــد ،مســیر رســیدن بــه جهــان
پایدارتــر پــر از عــدم قطعیــت اســت .فرصتــی بــرای بازیگــران
مختلــف در ایــن بخــش بــرای توســعه راه حلهــای ایــن تغییــر
وضعیتهــا و حرکــت بــه فراتــر از پذیــرش منفعالنــه پیامدهــای
آنهــا بــه ســمت اقــدام آینــده ســاز (فعاالنــه) و نــوآوری وجــود
دارد .اکنــون راه حــل درک روشــن چالشهــا و فرصتهــای
بالقــوه بــرای موفقیــت در محیطــی در حــال تغییــر و یافتــن
فرصتهــای جدیــد بــرای رشــد اســت.
پــروژه "معــادن و فلــزات در جهــان پایــدار ســال  "2050در برابر
ایــن پسزمینــه و بــا حمایــت گــروه مشــاوره بوســتون بــه عنــوان
مشــاور پــروژه آغــاز بــه کار کــرد .ایــن گــزارش بــر اســتراتژیها
و اقدامــات شــرکتها تمرکــز میکنــد ،و هــدف آن فراهــم
کــردن امــکان و مشــارکت در بحــث و گفتگــو در مــورد آینــده
پایــدار کــره زمیــن اســت .هــدف ایــن اســت کــه شــرکتها
1

- Industry Agenda Mining & Metals in a Sustainable
World 2050, World Economic Forum, September 2015.

نــه تنهــا بــه ایــن موضوعــات فکــر کننــد بلکــه بــه آنهــا عمــل نیــز
بنماینــد .همچنیــن ایــن گــزارش انتقــاالت اساســی تشــکیل دهنــده
زنجیــره ارزش معــادن و فلــزات در ایــن جهــان پایــدار جدیــد
را نمایــان میســازد و چارچوبــی را بــرای حمایــت از اقدامــات
مــورد نیــاز فراهــم میســازد.
ایــن گــزارش نتیجــه مســتقیم فرآینــد همــکاری بــا اعضائــی از
بخــش خصوصــی ،دولتهــا ،جامعــه دانشــگاهی ،جامعــه مدنــی و
ســازمانهای چنــد جانبــه از سراســر جهــان اســت" .مجمــع جهانــی
اقتصــاد ( ")WEFبــه دلیــل مشــارکت و حمایــت تعــداد زیــادی از
ذینفعــان بســیار سپاســگزار میباشــد و بــه دنبــال پیگیــری گفتگــو
بــرای تــداوم ایــن کار اســت.

خالصه اجرایی

جهــان در حــال تحــول اســت  -بخــش معــادن و فلــزات
میتوانــد دســتور کار خــود را تدویــن کنــد.
معــادن و فلــزات بــرای توســعه اقتصــادی و اجتماعــی جهانــی
ضــروری هســتند و تقریبــاً بــه همــه زنجیرههــای ارزش صنعــت
متصــل میباشــند .بــه عنــوان یــک ســرمایه گــذاری ذاتــاً بلنــد
مــدت ،داشــتن یــک دیــدگاه بلنــد مــدت بســیار مهــم اســت.
تــا ســال  ،2050جهــان متفــاوت خواهــد بــود ،و چنانچــه مســیر
همیــن باشــد منابــع مصــرف خواهنــد شــد .قوانیــن در حــال تغییــر
هســتند ،فشــار اجتماعــی بــرای اقــدام پایدارتر در حال رشــد اســت
و پیشــرفتهای تکنولوژیکــی در حــال اختــال همــه بخشهــای
اســت .در حالــی کــه جهــت بــه ســمت جهانــی پایدارتــر مشــخص
اســت ،مســیری موجــود نیســت .ایــن فرصتــی بــرای جامعــه معــادن
و فلــزات اســت تــا نقشــی را کــه میتوانــد در شــکل دادن بــه
دســتور کار و در بــر گرفتــن تغییــرات پیــش رو داشــته باشــد
تعریــف کنــد.
 چگونه این بخش میتواند این تحوالت را در بر گیرد؟ کــدام مدلهــای تجــاری و اولویتهــای اســتراتژیک وســیلهموفقیــت را فراهــم میســازند؟
 شــرکتها بــرای آمــاده ســازی بهتــر خــود بــرای اینکــه رهبــرصنعــت در مــدت  30ســال آینــده باشــند ،چــه اقداماتــی را الزم
اســت انجــام دهنــد؟

ایجاد چارچوبی برای معادن و فلزات

طبــق دســتور «هیئــت حــکام صنعــت معــادن و فلــزات در مجمــع
جهانــی اقتصــاد» ،چارچوبــي بــراي هدايــت ایــن بخــش در انتقــال
بــه جهانــی پایدارتــر تدويــن شــده اســت .هــدف ایــن چارچــوب
کمــک بــه هدایــت و شــکل دادن بــه دســتور کار فــردا ،بــا طــرح

تعــدادی از ســواالت کلیــدی اســت:
 تعــادل بیــن تأمیــن کاالهــای اولیــه و ثانویــه در آینــده بــه چــهصورتــی بــه نظــر میرســد؟
 کــدام منابــع پشــتیبانی (هماننــد آب و انــرژی) بــا بیشــترینریســکهای کمبــود و افزایــش هزینــه مواجــه هســتند؟
 چــه روندهــای طوالنــی مــدت پاییــن دســت /مصــرف نهایــیمیتواننــد بیشــترین تأثیــر را بــر ایــن بخــش داشــته باشــند؟
 کــدام تحــوالت تکنولوژیکــی بــر بخــش معــادن و فلــزاتتأثیــر خواهنــد گذاشــت؟
 بــرای اطمینــان از اینکــه صنعــت میتوانــد مهارتهــایمناســبی را در آینــده جــذب کنــد ،چــه کاری بایــد انجــام شــود؟
 نحــوه تنظیــم مقــررات چگونــه اســت و حــاالت نظارتــیمختلــف چگونــه مــورد توجــه قــرار میگیرنــد؟
 کــدام بخشهایــی مــدل کســب و کار و اســتراتژی کلــیبایــد در یــک جهــان پایدارتــر تنظیــم شــوند؟
"شــورای دســتور کار جهانــی مجمــع در مــورد مدیریــت
پاســخگوی منابــع معدنــی" ،محرکهــای اصلــی تغییــر را
شناســایی نمــوده ،تحــوالت در فرآینــد و آینــده را بــه طــور
خالصــه تشــریح کــرد.
بــا پیشنگــری بــه ســال  ،2050ادعــا شــد کــه چهــار اصــل
اساســی پایــداری حالــت پایانــی مطلــوب و روش عمــل صنعت در
جهــان پایــدار را تنظیــم میکننــد .ایــن چهــار اصــل گــروه بنــدی
میشــوند بــه :حفاظــت از محیــط زیســت و آب و هــوا ،ارزش
و توســعه منصفانــه (توســعه مســئوالنه مــواد معدنــی) ،شــفافیت و
حقــوق بشــر ،ســامت و رفــاه.
بــا نگاهــی بــه چرخــه عمــر معــدن و زنجیــره ارزش ،زمینههــای
بحرانــی انتقــال کــه در امتــداد آنهــا تغییــر الزم و قابــل دســتیابی
اســت نیــز مشــخص شــد (پایــگاه منبــع ،اســتراتژی و مــدل
عملیاتــی ،تکنولــوژی و نــوآوری ،افــراد و نیــروی کار ،روابــط
بیرونــی ،زنجیرههــای تقاضــا-ارزش) .ســه ســناریو ،هــر یــک
مطــرح کننــده مســیری متفــاوت بــه ســمت ســال  ،2050بــرای
شناســایی اقدامــات بالقــوه مختلــف و بــرای شــروع تدویــن
نقشــه راه مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد .ایــن ســناریوها بــر اســاس
گــزارش "قابلیــت دسترســی آینــده بــه منابــع طبیعــی :مدلــی جدید
بــرای قابلیــت دسترســی بــه منابــع جهانــی" منتشــر شــده در ســال
 2014توســط مجمــع جهانــی اقتصــاد تهیــه شــدهاند.

مطالعه موردی آزمایشی:
استفاده چرخهای از کاالهای پایه و فلزات

ایــن چارچــوب بــا مطالعــه مــوردی آزمایشــی در مــورد اســتفاده
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چرخ ـهای از کاالهــای پایــه و فلــزات ،بــا تمرکــز بــر تــوازن بیــن
منابــع اولیــه و ثانویــه و انتقــال بالقــوه بــه ســمت چرخ ـهای شــدن
آزمایــش شــد .در ســناریوهای مختلــف یافتههــای کلیــدی مــورد
آزمایشــی شــامل مــوارد زیــر اســت:
 یــک حرکــت قــوی بــه ســمت بازیافــت و چرخ ـهای شــدنمحتمــل اســت ،امــا تغییــرات اساســی بــرای پشــتیبانی از ایــن انتقــال
از جملــه زیرســاخت مناســب ،مقــررات و قانونگــذاری و اقتصــاد
هزینــه رقابتــی الزم اســت.
 بخــش معدنــکاری از بیــن نم ـیرود .اســتخراج اولیــه ادامــهخواهــد یافــت امــا بعیــد اســت از نظــر مقــدار متناســب بــا رشــد
تولیــد ناخالــص داخلــی ( )GDPرشــد کنــد .ایــن بــدان معنــی
اســت کــه فشــار بــرای تحقــق اثــرات مقیــاس و بازدهــی هزینــه
در آینــده قابــل پیــش بینــی باقــی خواهــد مانــد .تقاضــا بــرای
اثربخشــی هزینــه بــه مــوازات تقاضــا بــرای اقدامــات مســئوالنه
محیــط زیســتی و اجتماعــی وجــود خواهــد داشــت و منجــر بــه
مشــارکت و مدلهــای عملیاتــی جدیــد میشــود.
 بخــش فلــزات از بیــن نمــیرود .شــرکتهای فلــزات بــهعنــوان رابــط بیــن تولیدکننــدگان کاالهــای پایــه و صنایــع نهایــی
عمــل خواهنــد کــرد .فرصتهایــی بــرای انطبــاق تحــوالت مــدل
تجــاری و جاگیــری مجــدد بــه عنــوان ارائــه دهنــدگان مــواد
وجــود خواهــد داشــت.
 تکنولــوژی کلیــدی خواهــد بــود .شــرکتهای معدنــیفرصــت دارنــد تــا بــر بهینــه ســازی فــرآوری پســماند و
شــرکتهای فلــزات فرصــت دارنــد بــر بهبــود قابلیتهــای
فــرآوری مــوارد کــم عیــار تمرکــز کننــد.
 درک بهتــر زنجیرههــای تأمیــن و ترجیحــات مصــرف کننــدهاهمیــت فزاینــدهای کســب خواهنــد کرد.
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از ایــن گــزارش بــه عنــوان پایـهای بــرای کاوشهــای بیشــتر در
مــورد چالشهــا و فرصتهــا بــرای دســتور کار معــادن و فلــزات
در ســال  2050اســتفاده میشــود .در مرحلــه اول ،شــرکتها و
ســایر ذینفعــان میتواننــد از ایــن چارچــوب بــه عنــوان ابــزاری
بــرای تحلیــل اســتراتژیها و اقدامــات موجــود در زمینههــای
انتقــال و شناســایی اجــزای ناپیــدا و فرصتهــای کلیــدی بحرانــی
بــرای ســفر بــه جهــان پایــدار اســتفاده کننــد .امیدواریــم کــه ایــن
امــر بــه تحریــک ایدههــا ،اقدامــات و مشــارکتهای جدیــدی
کــه بــرای اقــدام مشــترک توســط ذینفعــان مختلــف مــورد نیــاز
اســت ،کمــک کنــد .در ادامــه تالشهــای مــا بــرای کمــک
بــه ایجــاد بینشهــای خــاص صنعــت از طریــق کار تحقیقاتــی
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متمرکــز ،زمینــه بعــدی کــه مجمــع جهانــی اقتصــاد بــا عمــق
بیشــتری کاوش خواهــد کــرد ،نقــش تکنولــوژی و خصوصــاً

تحــول دیجیتــال صنعــت خواهــد بــود.

معــادن و فلــزات در جهان پایــدار ســال  - 2050موردی
بــرای اقدام

بخــش معــادن و فلــزات بــرای اقتصــاد و توســعه اجتماعــی جهانــی
ضــروری اســت .ایــن بخــش بــا قــرار گرفتــن در ابتــدای اکثــر
زنجیرههــای ارزش ،تأمیــن کننــده کلیــدی مــواد و محصــوالت
ضــروری ،مولــد جهانــی تجــارت ،اشــتغال و توســعه اقتصادی اســت.
امــا ،ضــرورت ،مصونیــت از فشــار یــا انتقــاد نیســت .بخــش
معــادن و فلــزات بــا تقاضــا و انتظــارات قابــل توجهــی از سراســر
زنجیــره ارزش و گروههــای ذینفــع  -از ســهامداران و مشــتریان،
تــا دولتهــا ،جوامــع و مصــرف کننــدگان  -روبــرو اســت .در
جهــان پیوســته در حــال تغییــر ،اختــال و تحــوالت جهانــی بــه
ســمت آینــدهای پایدارتــر و عادالنــه تــر ،در حــال چالــش بــا روش
ســنتی انجــام تجــارت هســتند.
توســعه پایــدار چالشــی کامــ ً
ا مســتند بــرای ســیاره زمیــن در
ســالهای منتهــی بــه ســال  2050و بعــد از آن اســت .ســال 2015
یــک ســال مهمــی بــود زیــرا جهانیــان بــرای توافــق جمعــی در
مــورد مســیرهای پیــش رو بــه اهــداف توســعه پایــدار (اجــاس
ســران  UNدر مــورد اهــداف توســعه پایــدار) ،تأمیــن اعتبــار
توســعه (كنفرانــس بیــن المللــی تأمیــن اعتبــار بــرای توســعه) و در
مــورد تغییــرات آب و هــوا (کنفرانــس تغییــرات آب و هوائــی
 )UNگــرد آمدنــد.
تخمیــن زده میشــود کــه از اکنــون تــا ســال  2050جمعیــت
جهــان از بیــش از  7میلیــارد بــه  9.6میلیــارد نفــر ،همــراه بــا رشــد
بیشــتر در مصــرف ســرانه برســد .عمــده این رشــد در آفریقا و آســیا
اتفــاق مــی افتــد ،جایــی که تقاضــا بــرای کیفیت بهتــر زندگــی ،نیاز
بــه دسترســی بــه کاالهــا و خدمــات را تحریــک خواهــد کــرد .برای
مثــال ،آفریقــا اکنــون ســریعترین رشــد طبقــه متوســط در جهــان را
دارد .بــر اســاس اعــام بانــک توســعه آفریقــا ،حــدود  313میلیــون
نفــر 34 ،درصــد از جمعیــت آفریقــا ،روزانــه  2تــا  20دالر هزینــه
میکننــد کــه  100درصــد افزایــش در کمتــر از  20ســال اســت.
چگونگــی پاســخگویی بــه آن تقاضاهــا و نیازهــا در مرزهای ســیاره
زمیــن یکــی از چالشهــای بــزرگ پیــش روی تصمیــم گیرنــدگان
در همــه مناطــق و بخشهایــی صنعتــی اســت.
گــزارش اخیــر مجمــع جهانــی اقتصــاد« ،قابلیــت دسترســی آینده
منابــع طبیعــی» ،نشــان میدهــد كــه نظــرات در مــورد ســرعتی
كــه منابــع طبیعــی در حــال تهــی شــدن میباشــند متفــاوت اســت.
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صــرف نظــر از ســرعت مصــرف یــا تهــی شــدن ،اســتفاده پایدارتــر
از منابــع ســیاره زمیــن بحرانــی شــده اســت.
بخــش معــادن و فلــزات در مرکــز موفقیــت تأمیــن تقاضای رشــد
جهانــی در جهانــی پایدارتــر قــرار دارد .ایــن صنعــت ،بــا تغییــر
طــرز فکــر ،اســتراتژیها و فعالیتهــای خــود پاســخ داده اســت؛
 80درصــد از مدیــران ارشــد اجرائــی معتقدنــد كــه اســتراتژیهای
پایداری-محــور بــرای مزیــت رقابتــی فعلــی و آینــده ضــروری
هســتند در حالــی كــه  63درصــد مدیــران عامــل انتظــار دارنــد
پایــداری در طــی  5ســال صنعــت آنهــا را متحــول ســازد .بیــن
ســالهای  2011و  ،2013تعــداد شــرکتهای كاالهــای پایــه کــه
بــه صــورت آینــده نگــر در مــورد اســتراتژی و معیارهــای پایــداری
گــزارش میدهنــد تقریبــاً  58درصــد افزایــش یافتــه اســت.
در ضمــن ،دولتهــا در حــال مطــرح کــردن و بهبــود مقــررات
و قوانیــن در زمینههــای مربوطــه از جملــه آب ،مزایــای اجتماعــی
و تنــوع زیســتی هســتند؛ تغییــرات آب و هوایــی در سراســر جهــان
از قبــل بــه تنهایــی بیــش از  300قانونگــذاری دارد .امــا ،ســطح
تصــور و اجــرای چنیــن مقرراتــی در کشــورهای مختلــف ،متفاوت
اســت .ایــن موضــوع لــزوم هماهنگــی جهانــی چارچوبهــای
نظارتــی بــرای جلوگیــری از برخــورد احتمالــی منافــع را نشــان
میدهــد .ایــن امــر بــه طــور فزاینــدهای در کشــورهایی مشــاهده
میشــود کــه بــه توافقنامــه تجــارت آزاد پیوســتهاند ،و طبــق
قــرارداد ،دیگــر قــادر بــه ممنوعیــت واردات کاالهــای معدنــی
تولیــد شــده تحــت مقــررات زیســت محیطــی کمتــر ســختگیرانه
نســبت بــه الــزام مقــررات ملــی خودشــان نیســتند .بنگاههــای
داخلــی کــه بــا رعایــت مقــررات و تولیــد بــا روشــی مناســب از
نظــر زیســت محیطــی متحمــل هزینــه میگردنــد ،میتواننــد
دچــار عــدم مزیــت رقابتــی شــوند.
ســازمانهایی ماننــد «شــورای تجــارت جهانــی بــرای توســعه
پایــدار ( »)WBSCDو «شــورای بیــن المللــی معــادن و فلــزات
( »)ICMMبــا اطمینــان از اینکــه صنعــت معدنــکاری ،مــواد معدنی
و فلــزات پاســخگوی نیازهــا و چالشهــای جهانــی اســت ،بــه
تنظیــم دســتور کار صنعــت کمــک کردهانــد .اگرچــه WBCSD
در ابتــدا بــه معــدن تمرکــز نکــرد ،در حــال ترویــج مدیریــت
سیســتماتیک و یکپارچــه محیــط زیســت توســط شــرکتها بــوده
اســت .چشــم انــداز  2050آن دســتور کار جدیــدی را بــرای
دســتیابی بــه آینــدهای پایــدار بــا برنامــه عملــی بــرای ســال 2020
مطــرح میســازد کــه مشــخص میکنــد چگونــه تجــارت
میتوانــد بــه صــورت مثبتــی بــر روندهــای زیســت محیطــی و
اجتماعــی تأثیــر بگــذارد ،ضمــن اینکــه پابرجائــی و اســتحکام
آنهــا در برابــر موضوعاتــی ماننــد تغییــرات آب و هوایــی ،پویایــی

جمعیتــی و کمبــود مهــارت را تقویــت میکننــد .در همیــن راســتا،
 ICMMدر حــال کار بــا شــرکتهای پیشــروی معــادن و فلــزات
و ســایرین بــرای تقویــت ســهم ایــن بخــش در توســعه پایــدار بــا
بهبــود عملکــرد زیســت محیطــی و اجتماعــی اســت.
اراده مشــارکت واضــح اســت .ســؤال در مــورد چگونگــی
ادامــه یــک چالــش مهــم بــرای ایــن بخــش اســت و اینکــه نیــاز بــه
همراســتائی عملیــات یــک صنعــت بــزرگ و پیچیــده در جهــت
پایــدار بــرای بلنــد مــدت و در عیــن حــال بــه حداکثــر رســاندن
منافــع کوتــاه مــدت و میــان مــدت ،هــم از نظــر محصــوالت و هــم
اشــتغال ،کــه آن را بــرای بســیاری از ذینفعــان خــود بــه ارمغــان
م ـیآورد ،خواهــد داشــت.
ایــن مطالعــه توســط مجمــع جهانــی اقتصــاد ،بــا همــکاری گــروه
مشــاوره بوســتون ،بیشــتر بــه ایــن بحثهــا میپــردازد .بــر اســاس
دانــش درون و خــارج از بخــش ،یــک چارچــوب صنعــت بــرای
هدایــت و پشــتیبانی یــک شــرکت و بخــش در انتقــال موفقیــت آمیــز
بــه ســمت جهانــی پایدارتــر تــا ســال  2050تدویــن شــد .شناســایی
محرکهــای بحرانــی تغییــر در جهــان و مناطــق در حــال تغییــر
کــه در آن انتقــال مــورد نیــاز اســت ،ایــن چارچــوب بــه کشــف
اینکــه چگونــه زنجیرههــای ارزش معــادن و فلــزات میتواننــد
تأثیــر بگذارنــد و کــدام نقشــه راه اقدامــات بــرای موفقیــت ضــروری
خواهــد بــود ،کمــک میکنــد.
ایــن گــزارش در دو بخــش ارائــه شــده اســت :اول ،چارچــوب
هدایــت اقدامــات بــرای بخــش معــادن و فلــزات در جهــان پایــدار
 2050ارائــه شــده اســت ،و دوم ،یــک مطالعــه مــوردی عمیــق،
اســتفاده از ایــن چارچــوب بــرای مصــرف چرخـهای فلــزات .تفکر از
قبــل بــرای رهبــری و موفقیت صنعــت کلیدی اســت .جهــان پایدارتر
بررســی شــده در ایــن گــزارش میتوانــد پیامدهــای بلندمــدت
عمیقــی بــرای چگونگــی عملکــرد ایــن صنعــت داشــته باشــد؛ آمــاده
ســازی امــروز موفقیتهــای فــردا را تعییــن خواهــد کــرد.

چارچوبــی بــرای معــادن و فلــزات در جهــان
پایــدار ســال 2050

در ســال « ،2013مجمــع جهانــی اقتصــاد» و زیرمجموعــه آن
«شــورای جهانــی دســتور کار مدیریــت پاســخگوی منابــع معدنــی»
مقال ـهای منتشــر کردنــد کــه بــه بررســی پیامدهــای بالقــوه جهــان
پایــدار بــرای جامعــه معــادن و فلــزات میپــردازد .ایــن مقالــه،
تشــریح کننــده محرکهــای تغییــر اساســی پیــش روی جهــان
و تأثیــر احتمالــی آنهــا بــر صنعــت ،در «نشســت ســاالنه مجمــع
جهانــی اقتصــاد» در ســال  2014در داووس ،ســوئیس ارائــه شــد
و بــه عنــوان یــک موضــوع اولویــت بــرای صنعــت شــناخته شــد و
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مجمــع میتوانــد بــر ارزش آن بیافزایــد.
یــک کارگاه راه انــدازی ،در ژوئــن ســال  ،2014تعــداد 35
رهبــر بــا انــواع ذینفــع بــودن از سراســر مناطــق را گــرد هــم آورد،
و آنهــا نیــاز بــه یــک چارچــوب فراگیــر خــاص بــرای بخــش
معــادن و فلــزات را مشــخص کردنــد .یــک گــروه مشــاوره از
کارشناســان جهانــی بــه نمایندگــی از گروههــای ذینفــع مختلــف،
از تدویــن ایــن چارچــوب و کاربــرد آن در مطالعــه مــوردی
مصــرف چرخــهای فلــزات حمایــت کردنــد.
هــدف از تدویــن ایــن چارچــوب تســهیل نمــای دراز مــدت
کســب و کار و ارزیابــی نقشــی بــود کــه شــرکتهای معــادن
و فلــزات میتواننــد ایفــا کننــد در تضمیــن اینکــه از منابــع بــه
صــورت کارآمــد و مســئوالنهای اســتفاده شــود .ایــن یــک بینــش
اســتراتژیک در مــورد تحوالتــی کــه احتمــاالً ســفر صنعــت بــه
ســمت جهانــی پایــدار را تعریــف میکننــد ارائــه میدهــد.
شــرکتهای معــادن و فلــزات میتواننــد از ایــن چارچــوب
بــرای انجــام «بررســیهای ضربانــی» بــرای ارزیابــی اینکــه آیــا
اســتراتژی موجــود آنهــا بــرای ایجــاد حداکثــر ارزش پایــدار
در نتیجــه انتقــاالت جهانــی از موقعیــت خوبــی برخــوردار اســت،
اســتفاده کننــد .بــا شناســایی اجــزای ناپیــدا یــا توســعه نیافتــه کــه
بــرای ســفر بــه ســوی جهانــی پایــدار حیاتــی هســتند ،ســازمانها
میتواننــد رویکــرد موجــود خــود را ارزیابــی و تنظیــم نمــوده یــا
برنامههــای اقــدام جدیــدی را شــروع کننــد.
اصول جهان پایدار در سال 2050
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اصــول پایــداری تدویــن شــده توســط ســازمانهایی ماننــد
 ICMM، Natural Step، WBCSDو دیگــران رهبــری و
راهنمایــی فکــری مهمــی را بــرای کســب و کارهــا و دولــت فراهم
میکننــد .از آنجــا کــه جهــان و هــر کشــور مــورد نظــر ،در ســال
 2050بــرای ذینفعــان مختلــف ،متفــاوت خواهــد بــود و هرچــه بــه
ســمت نیمــه دوم ایــن قــرن بــه پیــش میرویــم ،تعریــف یــک
هــدف نهایــی مشــخص دشــوار میشــود .در عــوض ،مجموعـهای
از اصــول فراگیــر مشــخص شــده اســت تــا جهــت ایــن بخــش
را بــه جهانــی پایدارتــر تنظیــم کنــد و امــکان دهــد تــا اهــداف
و اقدامــات بــا تغییــر زمینههــا ،تطبیــق یابنــد .از ایــن حالــت پایانــی
مطلــوب اســت کــه امــکان پسبینــی [نــگاه برگشــتی از آینــده تــا
حــال] تــا زمینــه امــروز و شــروع بــه ارزیابــی آنچــه بــرای موفقیــت
ایــن ســفر الزم اســت ،وجــود دارد.

محیط زیست و حفاظت از آب و هوا

حفــظ محیــط زیســت و آب و هــوا بــدان معنــی اســت کــه
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بخــش معــادن و فلــزات در مرزهــای فیزیکــی و محیطــی کــره زمیــن
فعالیــت میکنــد .اســتخراج سیســتماتیک مــواد تغلیــظ شــده
از پوســته زمیــن نمیتوانــد بــه طــور نامحــدود بــر روی ســیاره
محــدود پایــدار باشــد .توســعه فرآیندهــا و تکنولوژیهــا ،کــه
امــکان اثــرات کــم کربــن در طــول زنجیــره ارزش را فراهــم
میســازند و مــوارد تســهیل کننــده اقتصــاد چرخهایتــر ،کســب
و کار اصلــی هســتند.

ارزش و توسعه منصفانه

ارزش ایجــاد شــده توســط معــادن و فلــزات چنــان منصفانــه
انجــام میشــود ،کــه توانائــی توســعه پایــدار و بهبــود معیشــت
را فراهــم مــیآورد .ارزش بیــن ذینفعــان مختلــف  -جوامــع،
ســهامداران ،ســرمایه گــذاران ،دولــت ملــی و محلــی  -و بیــن
کشــورهای مختلــف بــه اشــتراک گــذارده میشــود.

شفافیت و حقوق بشر

دولتهــا و کســب و کارهــا بــا احتــرام بــه حقــوق بشــر و
برابــری عمــل میکننــد ،متعهــد بــه مبــارزه بــا فســاد و شــفافیت در
پرداختهــا و اطالعــات هســتند .اعتمــاد ،گفتگــو و مشــارکتها
بــرای موفقیــت کســب و کارهــا مهــم هســتند.

سالمتی و رفاه

تضمیــن ســامت ،رفــاه و ایمنــی کارگــران ،خانوادههــای
آنهــا و جوامــع اطــراف همچنــان یــک ارزش اساســی اســت.
چارچــوب معــادن و فلــزات در یــک جهــان پایــدار
 2050شــامل چهــار مؤلفــه زیــر اســت (شــکل :)1
 -1محرکهای تغییر
 -2زمینههای انتقال
 -3سناریوهایی درباره آینده منابع
 -4نقشه راه/اقدامات

محرکهای تغییر

در ایــن ســفر بــه جهانــی پایــدار ،تغییــرات چشــمگیری مــورد
انتظــار اســت .در ســال « ،2013شــورای جهانــی دســتور کار
مدیریــت پاســخگوی منابــع معدنــی» ،محرکهــای کلیــدی
جهانــی تغییــرات تأثیرگــذار بــر بخــش فعلــی و محــرک تحــوالت
آینــده را شناســایی کــرد .محرکهــای ایــن تغییــرات در زیــر
پنــج ســتون خوشــهبندی شــدهاند کــه ابعــاد اصلــی اکوسیســتم
صنعــت معــادن و فلــزات را نشــان میدهنــد :محیــط زیســتی،
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تکنولوژیکــی ،اجتماعــی ،ژئوپلیتیکــی و جغرافیایــی (شــکل .)2
بــرای هــر شــرکت در بخــش معــادن و فلــزات ،درک
محرکهــای تغییــر در زمینــه امــروز آنهــا (جغرافیــا ،کاالهــا،

مــدل مشــارکت و غیــره) و پیگیــری روندهــای مرتبــط ،مهم اســت
تــا بتوانــد آنهــا را بــه صــورت آینــده نگــر آمــاده و ســازگار بــرای
محیــط کســب و کار در حــال تحــول نمایــد.

شکل  .1بخش معادن و فلزات در چارچوب جهان پایدار سال .2050

شکل  .2محرکهای اصلی تغییر در بخش معادن و فلزات
محرکهای تغییر

به چه معنی است؟

زیست محیطی
• افزایش نگرانی برای محیط زیست
• تغییر آب و هوا

• مدیریت پایدار آب ،تنوع زیستی و آب و هوا.
• گرم شدن کره زمین بر سیاستگذاری و عملیات تجاری تأثیر می گذارد.

تکنولوژیکی
• تشدید سرعت تغییر تکنولوژیکی

• شتابگیری تحوالت فرآیندی و عملیاتی.

اجتماعی
• تقاضای باالتر برای انصاف
• افزایش ”دموکراتیک سازی”
• تغییر نسل ناگهانی
• افزایش نگرانی در مورد معدنکاری افزارمندانه

• توزیع منصفانه منافع ،هزینهها و ریسکها.
• تصمیم گیری و دسترسی به اطالعات نمایندهتر.
• ایدهها و ارزشهای جدید ویژگیهای پیشتازی را شکل میدهند.
• چالشهای اجتماعی و زیست محیطی در اولویت قرار میگیرند.

ژئوپلیتیکی
• احتمال ملی سازی منابع

• دولتها خود را مالک انحصاری مواد معدنی استخراجی میدانند.

جغرافیایی
• معدنکاری در مناطق دور افتاده ،توسعه نیافته
• کاهش عیار

• فرسایش منابع اکتشاف مرزهای جدید را تحریک میکند.
• افت کیفیت سنگ معادن باعث کاهش بازده اقتصادی معادن موجود.
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زمینههای انتقال

محرکهــای تغییــر بــه مــا کمــک میکننــد تــا زمینــه پیرامونــی
و تأثیرگــذار و اصــول چارچــوب جهــان پایــدار آرمــان خــود را
درک کنیــم .چگونــه میتوانیــم از انتقــال موفــق بیــن ایــن زمینــه
و وضعیــت مطلــوب اطمینــان حاصــل کنیــم؟
ایــن مرحلــه در چارچــوب مجموعــهای از زمینههــای مهــم را
پیشــنهاد میکنــد کــه در صــورت حرکــت ایــن بخــش بــه ســمت
جهانــی پایدارتــر در طــی آن انتقالهــا بیشــتر رخ میدهنــد.
انتقالهــا کل زنجیــره ارزش معــادن و فلــزات را در نظــر
میگیرنــد و فرصتهــای چرخــهای بالقــوه را جــذب میكننــد
(شــكل  .)3پیچیدگــی توســعه پایــدار و پیوندهــای متقابــل در کل
زنجیــره ارزش ایــن بخــش نیازمنــد توجــه در تمــام زمینههــای
انتقــال اســت.
در حالــی کــه هــر یــک از ایــن انتقالهــا میتوانــد مجــزا باشــد،
هیچیــک کامــ ً
ا مســتقل از مــوارد دیگــر نیســت .پیوندهــای
زیــادی وجــود دارنــد ،کــه برخــی بــه پیچیدگــی و تضــاد منجــر
میشــوند .بــرای مثــال ،تغییــرات تکنولوژیکــی و ســطح باالتــر
اتوماســیون احتمــاالً باعــث ایجــاد تقاضــا بــرای نیــروی کار بســیار
ماهرتــر ،امــا کوچکتــر میشــوند .ایــن ممکــن اســت در تضــاد بــا
هــدف ایجــاد فرصتهــای شــغلی و توســعه باشــد.

دسترســی بــه منابــع در آغــاز زنجیــره ارزش قــرار دارد .منابــع
اولیــه (مــواد اســتخراج شــده از معــدن) و منابــع پشــتیبانی (ماننــد
آب و انــرژی) بــرای ایجــاد ارزش معــادن و فلــزات ضــروری
هســتند .فعالیتهــای معــادن و فلــزات  -اســتخراج ســنگ معــدن،
فــرآوری و پاالیــش مــواد و ایجــاد محصــوالت فلــزی  -ســپس
توانایــی تولیــد کاالهــا بــرای تأمیــن تقاضــای صنعــت نهایــی
و مصــرف کننــده را فراهــم میســازند .مدلهــای عملیاتــی
شــرکتهای منفــرد ایــن فرآیندهــا را بــا همــکاری دیگــران بــه
پیــش میبرنــد .ایــن اجــزای زنجیــره ارزش در اینجــا بــه صــورت
زمینههایــی کــه در امتــداد آنهــا انتقــال مــورد نیــاز اســت و در
جایــی کــه میتــوان فرصــت اقــدام را تعییــن کــرد ،ارائــه شــدهاند.
بــا توجــه بــه یافتههــای گــزارش مجمــع جهانــی اقتصــاد،
«قابلیــت دسترســی آینــده منابــع طبیعــی» ،زمینههــای انتقــال نیــز
دیــدگاه یکپارچــهای از قابلیــت دسترســی بــه منابــع را منعکــس
میکننــد .ایــن بــه معنــی نــگاه بــه فراتــر از دورنماهــای اتمــام
مــواد ،افزایــش هزینههــا یــا بــی عدالتــی اجتماعــی اســت.
همچنیــن دیــدگاه یکپارچــه بــه نقشــی کــه اســتراتژی ،تکنولــوژی،
سیاس ـتها ،ترجیحــات و ذینفعــان مختلــف در قابلیــت دسترســی
آینــده بــه منابــع اولیــه و ثانویــه ایفــا خواهنــد کــرد ،توجــه ویــژهای
میکنــد.
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دستور کار صنعت “معادن و فلزات در جهان پایدار سال ”2050

زمینههای انتقال عبارتنداز:

پایگاه منابع
 -منابع بکر و مرزشکنی جدید

شــرکتهای معدنــی بــا چالــش حفــظ اطمینــان خاطــر از منابــع
در آینــده روبــرو خواهنــد شــد .شــرکتها از قبــل بــا کاهــش ذخایــر
و تقلیــل عیــار در مکانهــای مســتقر روبــرو هســتند ،در حالــی کــه
اکتشــافات بکــر بــا افزایــش هزینههــا و نگرانیهــای مربــوط بــه تأثیــر
محیــط زیســتی همراهنــد .در انتقــال بــه ســال  ،2050درک اینکــه در
کجــا و چگونــه مرزشــکنیهای جدیــد در دســترس خواهنــد بــود
و چــه منابعــی بــه صــورت اقتصــادی قابــل دســترس خواهــد بــود بــه
طــور فزاینــدهای مهــم خواهــد شــد .تکنولــوژی بــرای ایــن موضــوع
از اکتشــاف گرفتــه تــا اســتخراج ،از کــف دریــا تــا ســیارکها ،یــک
عامــل تعییــن کننــده حیاتــی خواهــد بــود.

 -استفاده مجدد و بازیافت کاالهای پایه و فلزات

منابــع بــه مــدت طوالنــی دوام میآورنــد و بازیافت منابــع جدیدی
را از مــوارد فرســوده ایجــاد میکنــد .درک و اســتفاده از ایــن تغییــر
 و چگونگــی تغییــر زنجیرههــای تأمیــن کاالهــای پایــه و فلــزات -در مدلهــای تجــاری مهــم اســت .بــرای مثــال ،تغییــر موقعیــت یــک
تجــارت بــه عنــوان «تأمیــن کننــده فلــزات» یــا «تأمین کننــده مــواد» از
منشــأ بازیافــت یــا اســتفاده مجــدد بــه جــای یــک شــرکت خالــص
معدنــی یــا فلــزات ،ســودآورتر و پایدارتــر خواهــد بــود.

 فعال کردن منابع  -دسترسی و کارایی (برای مثالآب ،انرژی ،زمین)

مصــرف كمتــر آب ،انــرژی و زميــن بــه شــركتها كمــك
ميكنــد هزينههــا را کاهــش دهنــد ،اثــرات پايــداري خــود را
بهبــود بخشــند و پشــتيباني بــراي بهــره بــرداري را حفــظ کننــد.
نــوآوری در مصــرف و اســتفاده مجــدد از منابــع پشــتیبانی کننــده
محرکهــای قابــل توجــه موفقیــت خواهنــد بــود .در برخــی
مناطــق ،کمبودهــای انــرژی و آب میتواننــد محدودیتهــای
فلــج کننــدهای بــرای ســرمایه گــذاری و بهــره بــرداری باشــند در
عیــن حالــی کــه دسترســی و اســتفاده از زمیــن میتوانــد نیــاز بــه
اهــرم سیاســی ،نفــوذ و روابــط خــوب داشــته باشــد.

مطالعه موردی :1
تطبیق مدل تجاری (منابع شرکت )Teck
پسماند الکترونیکی ،چالشی جهانی

از تلویزیونهــای لولــهای گرفتــه تــا صفحههــای مســطح،

از کتابهــای کاغــذی تــا کتابهــای دیجیتــال ،از پخــش
کنندههــای  Betamaxتــا  ،Blu-rayســرعت تغییــر تکنولــوژی در
حــال شــتابگیری اســت .اســتفاده از آنهــا بــا مقادیــر فزاینــدهای
پســماندهای الکترونیکــی ،کــه بنــام  e-wasteنیــز شــناخته
میشــوند همــراه اســت .طبــق برنامــه محیــط زیســت  ،UNتولیــد
جهانــی پســماندهای الکترونیکــی حــدود  40میلیــون تــن در ســال
تخمیــن زده میشــود.

فراگیری بازیافت

شــرکت معدنــی  Teckبــا کارخانــه ذوب و پاالیشــگاه خــود
واقــع در  ،Trailکانــادا فعالیــت میکنــد .ایــن شــرکت فرآینــدی
را بــرای بازیافــت پســماندهای الکترونیکــی توســعه داده اســت
کــه بازیابــی فلــز را بــه حداکثــر میرســاند .فلــزات از طریــق
جداســازی ،جدانشــینی و ذوب کــردن از شیشــه المــپ اشــعه
کاتــدی ( ،)CRTقطعــات کامپیوتــر و صفحــه مدارهــای چاپــی
بازیافــت میشــوند .ایــن شــرکت اولیــن تأمیــن کننــده فلــز
در تاریــخ المپیــک بــرای اســتفاده از فلــزات بازیافــت شــده از
پســماندهای الکترونیکــی در مدالهــای المپیــک میباشــد .از
ســال  2006تــا  2015بیــش از  77000تــن فــرآوری شــده اســت
(شــکل مطالعــه مــوردی .)1

تأمین مطمئن فلز در عین حال پافشاری بر پایداری

پســماند الکترونیکــی منبــع قابــل اعتمــاد و بــه ســرعت در
حــال افزایــش فلــزات اســت کــه پایــداری بلنــد مــدت تولیــد
شــرکت  Teckرا تضمیــن میکنــد .عــاوه بــر ایــن ،اســتفاده
از پســماندهای الکترونیکــی بــه عنــوان منبــع قراضــه موجــب
صرفــه جویــی در مصــرف انــرژی میشــود کــه در غیــر ایــن
صــورت بــرای تولیــد بایــد از منابــع معدنــی اســتفاده بــه عمــل
آیــد.
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استراتژی و مدلهای عملیاتی
 -استراتژی ،رهبری و نهادینه سازی تغییر

نهادینــه ســازی پایــداری در فرهنــگ شــرکت ،بــه گونــهای
کــه بطــور خــودکار در کنــار الزامــات مالــی و عملیاتــی در نظــر
گرفتــه شــود ،نیــاز بــه رهبــری قــوی و بینــش بلنــد مــدت در
شــرکتها دارد .در عیــن حــال ،پایــداری بــه مفهــوم بحــث و
گفتگــوی بــاز و چنــد ذینفعــی اســت و شــرکتهای معــادن و
فلــزات ایــن فرصــت را دارنــد کــه رهبــران در بحــث گســتردهتر
جامعــه در بــاره پایــداری باشــند .تفکــر در مــورد چگونگــی
و اینکــه تــا چــه میــزان پایــداری بایــد فرهنــگ و اســتراتژی
شــرکتها را شــکل دهــد و چــه نقشــی میتوانــد در بحــث
گســترده تــر ایفــا کنــد ،کار مهمــی بــرای شــرکتهای معــادن
و فلــزات خواهــد بــود.

مثال صندوق بازنشستگی PFZW

بســیاری از بازیگــران بــازار اســتفاده از اســتراتژیهای پایــدار،
مســئوالنه و تأثیــر پایــه را بــرای ســرمایه گــذاری در داراییهــا
آغــاز کردهانــد ،PFZW .صنــدوق غــول بازنشســتگی بهداشــت
و درمــان هلنــد ،اعــام کــرده اســت کــه قصــد دارد تــا قبــل از
ســال  2020بــا چهــار برابــر کــردن ســرمایه گذاریهــای پایــدار
خــود آنرا بــه ارزش  16میلیــارد دالر برســاند .ایــن صنــدوق
همچنیــن بــه صورتــی هدفگــذاری کــرده تــا اثــرات  CO2ناشــی
از ســرمایه گذاریهــای خــود را تــا قبــل از ســال  2020در مقایســه
بــا شــرکتها در هــر بخــش نصــف کنــد و جــزو بهتریــن عمــل
کننــدگان انتخــاب شــود.

 -مدلهای مشارکت به عنوان بخشی از مدل تجاری

کار بــا شــرکایی هماننــد ارائــه دهنــدگان خدمــات از قبــل در
مدلهــای تجــاری نهادینــه شــده اســت .آنچــه در حــال تغییــر
میباشــد نقشــی اســت کــه پایــداری در انتخــاب و نــوع شــرکا
و مدلهــای مشــارکت و ارزش همــکاری در سراســر زنجیــره
ارزش ایفــا خواهــد کــرد.

 -مدلهای سرمایه گذاری

در ســرمایه گــذاری ،تفکــر بلنــد مــدت و مفهــوم گســتردهای از
ارزش مــورد نیــاز خواهــد بــود .بــرای مثــال ،انتقــال بــه اقتصــادی
چرخ ـهای تــر قبــل از ایجــاد بــازده جــدی نیــاز بــه پیش-ســرمایه
گــذاری دارد .همچنیــن افزایــش اهمیــت پایــداری در تصمیمــات
ســرمایه گــذاری ادامــه خواهــد یافت و بــه طور بالقوه ســرمایه گــذاران
را در واکنــش بــه تغییــر تعاریــف ارزش بــه چالــش خواهــد کشــید.

مطالعــه مــوردی  :2افزایــش ســرمایه گذاریهــای
پایــداری (مــورد صندوق بازنشســتگی )PFZW
افزایش جهانی در سرمایه گذاریهای پایداری
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ســرمایه گذاریهــای پایــدار در سراســر جهــان بــه میــزان
قابــل توجهــی افزایــش یافتــه و پایــداری در حــال تبدیــل بــه
یــک معیــار ضــروری ســرمایه گــذاری اســت .ایــن نــوع ســرمایه
گذاریهــا  3.74تریلیــون دالر در کل داراییهــای تحــت
مدیریــت در پایــان ســال  2011را تشــکیل دادنــد .ایــن رقــم 22
درصــد افزایــش نســبت بــه ســال  2009را نشــان میدهــد (شــکل
مطالعــه مــوردی .)2
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شکل مطالعه موردی  .2رشد سرمایه گذاری پایدار و مسئوالنه
(.)1995-2012

تکنولوژی و نوآوری
 -بهبود و نوآوری فرآیند

در جهــان پایــدار ،پیشــرفتهای تکنولوژیکــی هماننــد دادههــای
بــزرگ و مدلســازی پیچیدهتــر باعــث برنامــه ریــزی کارآمدتــر
و عملیــات معدنــکاری دقیقتــر و کمتــر تهاجمــی خواهنــد
شــد .همچنیــن تجــارت میتوانــد از ســنجههای کمــی اســتفاده
بیشــتری بکنــد و تأکیــد خــود بــر فرآیندهــای مدیریــت محیــط
زیســت را افزایــش دهــد.

 -تکنولوژیهای تجهیزات

در معــادن و فلــزات ،گــره زدن بلنــد مــدت مقادیــر زیــادی
ســرمایه بــه اشــکال خاصــی از تکنولــوژی میتوانــد محــرک
تغییــر نمایــی در پیشــرفتهای تکنولوژیکــی عمــده در آینــده
باشــد .تجهیــزات جدیــدی ماننــد چــاپ ســه بعــدی احتمــاالً
مصــرف انــرژی و انتشــار گازهــای آالینــده را کاهــش میدهنــد
در عیــن حالــی کــه امــکان اتوماســیون بیشــتر در فرآیندهــای
تولیــد را نیــز فراهــم میســازند .ســرمایه گــذاری در تجهیــزات
جدیــد ممکــن اســت نیــاز بــه احتیــاط و دور اندیشــی زیــادی
بــرای اطمینــان از اتخــاذ تکنولوژیهــای جدیــد بــدون تبدیــل

دستور کار صنعت “معادن و فلزات در جهان پایدار سال ”2050

بــه فرســوده یــا غیرقابــل اســتفاده شــدن زیرســاختهای موجــود
داشــته باشــد.

 -پشتیبانی از زیرساختها

زیرســاخت بــرای توانایــی بخــش معــادن و فلــزات؛ جهــت
دسترســی و عملیــات در مکانهــای اغلــب دور دســت و حمــل
کاالهــا در سرتاســر زنجیــره تأمیــن ضــروری اســت .بــا پیدایــش
الگوهــای جدیــد زنجیــره تأمیــن ،تکنولوژیهــا و عملیــات جدیــد
در مناطــق دورافتادهتــر ،نیــاز بــه بازنگــری در شــبکه زنجیــره تأمیــن
آینــده و شــراکت بــرای اســتفاده مشــترک وجــود خواهــد داشــت.

افراد و نیروی کار
 -مهارتها و جذب نیروی کار آینده

بــا نوآوریهــای تکنولوژیکــی ،نیــروی کار آینــده احتمــاالً

کوچکتــر ،بــه طــور فزاینــدهای انعطــاف پذیــر و بــا مهــارت
باالتــر ،خصوصــاً در تکنولــوژی اطالعــات خواهــد بــود .ایجــاد
فرصتهایــی بــرای بخشهایــی غیرســنتی ماننــد زنــان کارگر رشــد
خواهــد کــرد .درک پیامدهــای ایــن تغییــرات بــرای کارفرمایــان و
همچنیــن کارمنــدان و جوامــع بســیار مهــم خواهــد بــود .پیامدهــای
بالقــوه ماننــد شــغل کمتــر ،مدلهــای کاری متفــاوت بــرای جذب و
حفــظ کارگــران و برونســپاری فرصتهــای بــه اشــتراک گــذاری
ارزش پایــدار را تغییــر خواهنــد داد.

 -روابط کار

اختالفــات مربــوط بــه روابــط کار میتوانــد تأثیــر منفــی بــر
دورنمــای رشــد یــک شــرکت ،یــک صنعــت و کشــور بــه طــور
کلــی داشــته باشــد .مدلهــای مشــارکت و شــراکت در پاســخ بــه
بــروز چالشهــای پایــداری ،فرصتهایــی را ارائــه خواهنــد داد
و همچنیــن هنجارهــای تجــاری را بــه چالــش خواهنــد کشــید.
بــه طــور ســنتی ،تکیــه ســنگین بــر فرآیندهــای جمعــی اتحادیــه
محــور در صنعــت معــادن و فلــزات ارتبــاط مســتقیم بــا کارمنــدان
را تحــت الشــعاع قــرار داده اســت .ایجــاد اعتمــاد ،ارتباطــات و
چشــم انــداز مشــترک در مــورد آینــده بــرای پیشــبرد ایــن رابطــه
در جهــان پایــدار بســیار مهــم خواهــد بــود.

روابط بیرونی
 -حاکمیت و مقررات بیرونی

انتقــال بــه جهانــی پایدارتــر منتــج بــه اســتانداردهای جهانیتــر
و نهادهــای قانونــی و حاكمیتــی جهانــی خواهــد شــد .قوانیــن و
مقــررات احتمــاال گســتره كامــل تأثیــرات صنعتــی ،از جملــه

اقدامــات آثــار زیســت محیطــی در تمــام مراحــل چرخــه عمــر
محصــول را شــامل میشــود .انتظــار م ـیرود شــرکتهای معــادن
و فلــزات نقــش اساســی در کاهــش تأثیــر صنعتــی ایفــا نماینــد.
درک چگونگــی تغییــر مقــررات ،چگونگــی رعایــت الزامــات در
حــال تغییــر و اینکــه چگونــه صنعــت میتوانــد بخشــی از گفتگــو
در مــورد قوانیــن و مقــررات آینــده باشــد از اهمیــت رو بــه رشــدی
برخــوردار خواهنــد شــد.

 -تعامل و روابط دولت

دولتهــا همچنــان هــم از نظــر قوانیــن و مقــررات «ســخت» و
هــم بــرای شــیوههای نرمتــر تعامــل ماننــد تســهیلگری ،شــراکت
کــردن و صحــه گــذاری بــر ابتــکارات پایداری-محــور ،شــرکای
کلیــدی شــرکتهای معــادن و فلــزات خواهنــد بــود .دولتهــا
احتمــاال نقــش فعــال در توســعه و تولیــد صنعــت را حفــظ میکننــد
و تواناییهــای خــود را بــرای ایفــای نقشهــای مختلــف بــه
ویــژه در اقتصادهــای در حــال توســعه و توســعه نیافتــه تقویــت
میکننــد .بحــث ملــی ســازی منابــع احتمــاال بــا تمرکــز بــر مالیــات
منصفانــه و تســهیم ارزش ادامــه خواهــد یافــت .شــرکتها بایــد
در مــورد روابــط مهــم بــا ســطح محلــی ،منطقـهای و ملــی دولــت
فکــر نمــوده و ارزیابــی کننــد کــه آیــا اقدامــات مناســب انجــام
شــده اســت .ایــن میتوانــد شــامل گفتگــوی نزدیــک در ســطح
محلــی و منطقـهای ،ایجــاد روابــط در ســطح ملــی و تــاش بــرای
گســترش قوانیــن و اســتانداردهای بیــن المللــی باشــد.

 -جامعه مدنی و تعامل جامعه

کســب اعتمــاد از جوامــع اطــراف و جامعــه مدنــی بــرای حفــظ
حــق اکتشــاف و تولیــد ضــروری اســت .گفتگــوی مشــارکتی و
مدیریــت منابــع چنــد ذینفعــی بیــن چنــد رشــته بــرای توســعه ایــن
اعتمــاد و روابــط مهــم خواهــد بــود .ارتباطــات و شــفافیت بــاز و
واقعــی یــک امــر جدیــد عــادی خواهــد بــود .مدلهــای خالقانــه
و جدیــد مشــارکت و مالکیــت ،بــه ویــژه بــا جوامــع بومــی ،بــه
موفقیــت در تجــارت منتــج خواهــد شــد.

 -اهداف و زیرساختهای توسعه

جهــان پایــدار یکــی از مــوارد مطلــوب و دسترســی بــه منافــع ،از
جملــه مــوارد ایجــاد شــده توســط ایــن بخــش :ایجــاد اشــتغال بلنــد
مــدت ،اشــتغال محلــی ،توســعه اجتماعــی و ایجــاد زیرســاختها
کــه میتوانــد محــرک اصلــی توســعه اقتصــادی منطقــه باشــد،
اســت .بــه ویــژه برخــی از دولتهــا احتمــاال بــه دنبــال ایــن مــوارد
بــه عنــوان شــرایط و توافقنامههایــی بــرای اعطــای مجــوز هســتند.
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تقاضا (زنجیرههای ارزش)

 در کنــار عرضــه ،تقاضــای صنعــت نهایــی و مصــرف کننــدهبســیار مهــم اســت .چگونگــی تغییــر تقاضــا و رفتــار مصــرف
کننــده نهایــی در انتقــال بــه آینــده پایــدار ،مشــخص خواهــد کــرد
کــدام صنایــع و چگونــه میتواننــد بفروشــند .زنجیرههــای ارزش
مختلــف بــرای کاالهــا و فلــزات مختلــف وابســته بــه هــم هســتند.
زنجیرههــای ارزش اولویــت را میتــوان بــا در نظــر گرفتــن ارزش
فعلــی کاالهــای پایــه و فلــزات مــورد اســتفاده (شــکل  ،)4همــراه
بــا تحــوالت بالقــوه آینــده بــرای زنجیرههــای ارزش مربوطــه،
چنانکــه توســط مجمــع جهانــی اقتصــاد طــرح ریــزی شــده اســت
تعییــن کــرد.
بــر اســاس ایــن معیارهــا ،زنجیرههــای ارزش اولویــت فعلــی
عبارتنــد از:
 زیرساختها و توسعه شهری انرژی و برق تحرک خودرویی ساخت /ماشین آالت خرده فروشی و مصرف کننده  /ITارتباطاتدرک تقاضــا و رفتــار صنعــت نهایــی و مصــرف کننــده در

کنــار تحــوالت ســایر بخشهــای و سراســر زنجیرههــای ارزش،
یــک عامــل اصلــی موفقیــت بــرای شــرکتهای معــادن و فلــزات
در آینــده خواهــد بــود .شــرکتهایی کــه تغییــرات و بویــژه
فرصتهــا را میقاپنــد ،پیشــتازی واضحــی در آمــاده ســازی
بــرای انتقــال بــه جهانــی پایدارتــر در ســال  2050خواهنــد داشــت.

سناریوهایی در مورد آینده منابع

بعیــد اســت مســیر پایــداری ســاده یــا ســر راســت باشــد.
اختــاالت بــه ناچــار اتفــاق میافتــد .بــه ایــن ترتیــب« ،معــادن
و فلــزات در چارچــوب جهــان پایــدار» ،اختــاالت و انحرافــات
مختلــف را از طریــق مجموعــهای از ســناریوهای منابــع طبیعــی
بــرای کمــک بــه تفکــر از طریــق زمینههــای بالقــوه مختلــف و
آزمایــش ایدههــا در شــرایط گونگــون در نظــر میگیرنــد .ایــن
ســناریوها بــا اســتنتاج ورودیهــا از کارهــای قبلــی مجمــع جهانــی
اقتصــاد« ،قابلیــت دسترســی آینــده منابــع طبیعــی» و «ســناریوهای
معــادن و فلــزات تــا ســال  ،»2030تکمیــل شــده بــا مصاحبههــای
کارشناســان و مشــاورین تدویــن شــدهاند .آزمایــش زمینههــای
انتقــال در ســناریوهای مختلــف شــروع بــه کمــک بــه شناســایی
و ایجــاد مجموعــه نقشــه راههــای اقــدام میکنــد .ســناریوها
در مطالعــات مختلــف مــوردی یــا ژرف کاویهــا قابــل کاربــرد
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دستور کار صنعت “معادن و فلزات در جهان پایدار سال ”2050

هــر ســناریو بــرای تعریــف محیــط عملیاتــی و ارزیابــی اقدامــات
مــورد نیــاز ذینفعــان مختلــف ،بــه تعــدادی فــرض نیــاز داشــت .این
فرضیــات تعمــدا ً انتخــاب شــدهاند تــا طیــف وســیعتری از نتایــج
محتمــل را ارائــه دهنــد.

هســتند و بــه منظــور انعــکاس ویژگیهــای یــک منطقــه یــا یــک
کاال قابــل تنظیــم یــا اصــاح هســتند.
مجموعــهای از ســناریوهای صنعــت (شــکل  )5بــرای کشــف
مســیرهای جایگزیــن بــرای انتقــال صنعــت معــادن و فلــزات بــه
جهــان پایــدار تدویــن شــده اســت .تصــور نمیشــود هیچیــک
از ایــن مــوارد نتیجــه احتمالــی باشــد ،بجــز اینکــه آنهــا
آزمایشهــای ارزشــمندی را از توانایــی بازیگــران صنعــت و
ســایر ذینفعــان بــرای تأمیــن طیــف وســیعی از نیازهــای احتمالــی
آینــده ارائــه میدهنــد.
مجموع ـهای از ســه ســناریوی مختلــف بــرای ارائــه مســیرهای
جایگزیــن بــه حالــت پایانــی مطلــوب تدویــن شــده اســت .ابعــاد
اصلــی ،کــه در اطــراف آنهــا ســناریوها ســاخته شــدهاند ،پویایــی
ژئوپلیتیکــی ،تحــوالت تکنولوژیکــی ،محیــط نظارتــی و قانونــی،
تأثیــر رویکردهــای چرخـهای و شــیوههای متمرکــز بــر پایــداری،
جریانهــای صــف جلــوی معدنــکاری و تجــارت میباشــند.

سناریوها عبارتند از:
 -1جهان دو سرعتی
 -2فراوانی منابع
 -3چندپارگی جهانی

نقشه راه و اقدامات

مرحلــه نهایــی در چارچــوب ،شناســایی اقدامــات مــورد نیــاز
بــرای انتقــال موفقیــت آمیــز اســت .بــا اســتفاده از مضامیــن بــرای
ژرف کاوی زمینــه انتقــال ،نتایــج و نیازهــا میتواننــد بــه شــکل
نقشــه راه در سراســر زنجیــره ارزش ثبــت شــوند.
ایــن فرآینــد شــامل درک روشــن قبلــی از مبحــث خاصی اســت

شکل  .5سناریوها برای کشف چندگانه حالت پایانی.

با استفاده از اختالالت احتمالی مسیر رسیدن به حالت پایانی مطلوب ،سه سناریو کلی تدوین شد:

حالت پایانی مطلوب

 .2فراوانی منابع

 .1جهان دو سرعتی

• دو (یا بیشتر) گروه از کشورها
مثال
با دو سرعت متفاوت به سمت
• بهبود بازدهی انرژی
پایداری حرکت میکنند:
و بازیافت از طریق
 «پیشروان پایداری»پیشرفتهای تکنولوژیکی « -وابستگان به مواد معدنی»
• مشتریان «پیشروان پایداری»،
• همکاری گسترده چند
فلزات از معدنکاری تهاجمی را
جانبه
رد میکنند.
• مقررات فراملی بر پایه
• «وابستگان به مواد معدنی»
ارزیابی چرخه عمر ( )LCAنگران رشد و اشتغال
• روابط تجاری و سیاسی عمدتاً
• مصرف کنندگان
درون بلوکها
پایداری-محور
• پیشرفت سریعتر تکنولوژی در
• معدنکاری کمتر تهاجمی
«پیشروان پایداری»
• مقادیر پسماند کمتر
• آسیبهای زیست محیطی در
کشورهای وابسته به مواد معدنی
• اثر زیست محیطی کم

 .3تکه تکه شدن جهانی

• تکنیکهای جدید برای تولید

• کلیه منابع سریعتر از آنچه

جایگزینهای فلزی

• رشد بیشتر جمعیت میتواند با

ارزان قیمت فلزات متنوع یا

انتظار میرود در حال تهی شدن

• روش جایگزین :منابع جدیدی رشد کندتر همراه باشد
که با استخراج معادن تازه بهره

• رشد تقاضای کاالهای پایه و

• تجارت جهانی قوی و بازارهای

•حمایتگرائیازتولیدداخلیو

• انگیزه پایین برای بازیافت

• برخورد منافع ملی منجر به چند

برداری میشوند.

باز

فلزات

درگیریهایبینالمللیدرموردمنابع

• اثر بازیافت جایگزینهای فلز:

پارگی جهانی

به پسماند بیشتر و استخراج اولیه

پایداری به دلیل فقدان قوانین جهانی

• پایداری و کاهش پسماند

• انتشار کمتر پیشرفتهای

فراوانی و مصرف اضافی منجر

بیشتر میشود.

محرک اصلی نیست.

• کندی حرکت شرکتها به سمت
• عدم تمرکز بر محیط زیست

تکنولوژیکی
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کــه بایــد مــورد بررســی قــرار گیــرد .مجموعــهای از ســؤاالت
اصلــی بــرای کمــک بــه تعریــف دامنــه و تمرکــز تجزیــه و تحلیــل
طــرح میشــود .ســپس اصــول فراگیــر پایــداری در ایــن مبحــث
بــه کار میرونــد تــا حالــت پایانــی مطلــوب را تنظیــم کــرده و
خــط پایــه اولیــه غالــب را مشــخص کننــد .شــکافها مشــخص
میشــوند و نقــاط برجســته خــاص در انتقــال بــه جهــان پایــدار
بــا اســتفاده از تکنیــک پسبینــی (نــگاه برگشــتی از آینــده تــا
حــال) تعییــن میگردنــد .بــا توجــه بــه اینکــه احتمــال انحــراف
از ایــن مســیر وجــود دارد ،مجموعـهای از ســناریوها بــه ثبــت اثــر
اختــاالت احتمالــی مربــوط بــه ایــن موضــوع کمــک میکننــد.
ســرانجام میتــوان نقشــه راهــی ایجــاد کــرد کــه اقدامــات مــورد
نیــاز ذینفعــان مختلــف تحــت ســناریوهای مختلــف را ارائــه
میدهــد .ایــن فرآینــدی تکــرار شــونده اســت کــه بــه مــرور و بــه
روز کــردن نیــاز دارد همچنانکــه یــاد میگیریــم و انتقــال ظاهــر
میشــود.
مراحــل زیــر خالصــه رویکــرد انجــام شــده در مطالعــه مــوردی
آزمایشــی بــرای ســاخت نقشــه راه اقدامــات و بــه تفصیــل ارائــه
شــده در قســمت  2را بــه طــور خالصــه نشــان میدهــد.

 -مرحله  :1تعریف دامنه و تمرکز

 دامنــه و تمرکــز ژرف کاوی را طرح ریــزی نموده و مجموعهایاز ســؤاالت را بــرای کمک بــه چارچوب بــکار بگیرید.
 در مــورد تعاریــف و توضیحــات مربــوط بــه محرکهــای تغییــرتوافــق کنید.

 مرحلــه  :2تدویــن حالــت پایانــی مطلــوب وخــط پایــه اولیــه

 چهــار اصــل حالــت پایانــی پایــدار را در زمینــه بــکارببندیــد ،حالــت پایانــی مطلــوب را تعریــف نمــوده و ســطح بلنــد
پروازانــهای را مشــخص کنیــد.
 -خــط پایــه اولیــه ،کــه حالــت پایانــی بایــد در برابــر آن آرزوی
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اندازهگیــری شــود ،در بیــن ایــن اصــول تدویــن میشــود.

 -مرحله  :3شناسایی شکافها

 پــس بینــی از حالــت پایانــی مطلــوب تــا امــروز بــرای شناســاییشــکافها و فرصتهــا
 ایــن شــکافها اولیــن دیــدگاه از زمینههایــی را نشــان میدهــدکــه در آینــده بایــد بــه آنهــا پرداختــه شــود.
 نقــاط برجســته موقــت بــرای نمایانــدن اهــداف کوتــاه مــدتو اهــداف بلنــد مــدت مشــخص میشــوند.

 -مرحله  :4شناسایی اختالالت اصلی

 شناســایی اختــاالت خاصــی را کــه میتواننــد در مســیر بــهســمت حالــت پایانــی مطلــوب رخ دهــد.
 تجزیــه و تحلیــل اختــاالت در هــر یــک از شــش زمینــهانتقــال و ارزیابــی میــزان تاثیــر مــورد انتظــار آنهــا.
 بکارگیــری اختــاالت عمــده در ایجــاد ســناریوها بــرای ثبــتانحرافــات بالقــوه در مســیر ســال  2050پایــدار.

 مرحلــه  :5اســتفاده از ســناریوها و طــرح ریــزینقشــه راههــا

 ســناریوها مســیرهای جایگزینــی را کــه نیــاز بــه اقدامــاتخــاص بــه منظــور اطمینــان از جهــان پایــدار ســال  2050دارنــد
تشــریح میکننــد.
 تنظیــم ســناریوها بســته بــه زمینــه (مثــا منطقــه ،کاال ،مــدلکســب و کار) بــرای کمــک بــه آزمایــش نقشــه راههــا و اقدامــات
پیشــنهادی.
 تدویــن نقشــه راههــای مختلــف بــرای هــر ســناریوی توصیــفاقدامــات الزم در شــرایط مختلــف بــرای حرکــت بــه ســمت
جهــان پایــدار ســال .2050
 اقدامــات خــاص مربــوط بــه ژرف کاویهــا بــه نقشــه راههــایکلــی در تمــام زنجیــره ارزش معــادن و فلــزات منتــج خواهند شــد.

اخبار داخلی
انجمن آهن و فوالد ایران
ا خبا ر

اقدامات برگزاری سمپوزیوم فوالد 98

بیســت و دومیــن ســمپوزیوم فــوالد  98بــا شــعار"چالشهای
موجــود در تأمیــن مــواد اولیــه ،تجهیــزات ،دانــش فنــی و توســعه
زیــر ســاختها در رقابــت پذیــری محصــوالت فــوالدی" قــرار
بــود در تاریخهــای  6الــی  8اســفند  98در جزیــره کیــش برگــزار
شــود .همانگونــه کــه مســتحضرید کلیــه اقدامــات اجرایــی
ســمپوزیوم فــوالد  98نهایــی شــده بــود و ایــن ســمپوزیوم از کلیــه
جهــات آمــاده برگــزاری در تاریخهــای  6الــی  8اســفند  98بــود
کــه بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا و طــی ابــاغ در ســاعات
پایانــی  4اســفند  98توســط شــورای بهداشــت بــه همــراه شــورای
تأمیــن و ســازمان منطقــه آزاد کیــش برگــزاری ایــن ســمپوزیوم
لغــو گردیــد و اجــرای آن بــه زمــان دیگــری در ســال  99انتقــال
پیــدا کــرد.
ایــن ســمپوزیوم توســط انجمــن آهــن و فــوالد ایــران و بــا
حمایــت مالــی  10شــرکت فــوالدی و معدنــی از جملــه :فــوالد
مبارکــه ،فــوالد خوزســتان ،ذوب آهــن اصفهــان ،فــوالد آلیــاژی
ایــران ،تهیــه و تولیــد مــواد معدنــی ایــران ،معدنــی و صنعتــی
گلگهــر ،ســرمایه گــذاری و توســعه گلگهــر ،ســنگ آهــن
مرکــزی ایــران ،توســعه آهــن و فــوالد گلگهــر و مجتمــع جهــان

فــوالد ســیرجان بــه مــدت  3روز برگــزار و همزمــان بــا ایــن
همایــش نمایشــگاه ســمپوزیوم فــوالد در مرکــز نمایشــگاههای
بینالمللــی کیــش بــر پــا خواهــد شــد.

حمایــت انجمن آهــن و فــوالد ایــران از کنفرانس
ملــی بهبــود و باز ســازی ســازمان کســب و کار

کنفرانــس ملــی بهبــود و بازســازی ســازمان و کســب و کار بــا
هــدف ارائــه راهــکار در جهــت بهبــود فضــای کســب و کار و
ایجــاد مزیــت رقابتــی در ســازمانها قــرار اســت در تاریخهــای
 1الــی  2مــرداد مــاه  99در دانشــگاه تربیــت مــدرس تهــران
برگــزار شــود .انجمــن آهــن و فــوالد ایــران از ایــن کنفرانــس
حمایــت معنــوی کــرده اســت.

حمایــت انجمــن آهــن و فــوالد ایــران از
هفدهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی ایــران متافــو
هفدهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی ایــران متافو قــرار اســت از تاریخ
 14الــی  17آذر  99در محــل دائمــی نمایشــگاههای بیــن المللــی
تهــران برگــزار شــود .انجمــن آهــن و فــوالد ایــران از ایــن نمایشــگاه
حمایــت کــرده اســت.
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اخبار اعضای حقوقی
انجمن آهن و فوالد ایران

شرکت فوالد مبارکه اصفهان
دســتیابی بــه رکــورد کمتریــن میــزان مصــرف
الکتــرود گرافیتــی

بــه گــزارش روابــط عمومــی فــوالد مبارکــه اصفهــان ،بــا تــاش
کارکنــان ناحیــۀ فوالدســازی و ریختهگــری مــداوم ،مصــرف
الکتــرود در کورههــای قــوس الکتریکــی فــوالد مبارکــه در ســال
 1398بــه  1/94کیلوگــرم بــه ازای هــر تــن فــوالد مــذاب تولیــدی
رســید کــه ایــن رکــورد از بــدو راه انــدازی فــوالد مبارکــه بیســابقه
بــوده اســت .ایــن موفقیــت بــه دســت آمــده در حالــی محقــق شــده
اســت کــه میــزان مصــرف الکتــرود در ســال  97بــه میــزان 2/09
کیلوگــرم بــر تــن فــوالد مــذاب بــوده اســت .میــزان صرفهجویــی
حاصــل در ســال  98نســبت بــه ســال  97به مقــدار  1000تــن الکترود
بــوده کــه باتوجــه بــه قیمــت هرکیلوگــرم الکتــرود توانســته اســت
صرفهجویــی و ارزش افــزودۀ زیــادی بــرای شــرکت بــه بــار آورد.
شــایان ذکــر اســت در حــال حاضــر مصــرف الکتــرود در ســال
 1399تــا پایــان اردیبهشــت مــاه بــه  1/83کیلوگــرم بــر تــن مــذاب
رســیده اســت.

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

26

رشــد  ۴۵درصــدی تولیــد و اشــتغال مســتقیم بــا
فعــال ســازی معــادن کوچــک مقیــاس

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت تهیــه و تولیــد مــواد
معدنــی ایــران ۵۴ ،درصــد معــادن کشــور فعــال ۴۳ ،درصــد
غیرفعــال و  ۳درصــد معــادن در حــال تجهیــز هســتند کــه در ایــن
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میــان اســتان اصفهــان بــا بیشــترین تعــداد معــادن فعــال و اســتان
خراســان جنوبــی بــا باالتریــن معــادن غیرفعــال در صــدر جــدول
قــرار دارند.گــزارش روابــط عمومــی شــرکت تهیــه و تولیــد مــواد
معدنــی ایــران حاکیســت بــر اســاس فعــال ســازی معــادن غیرفعــال
شــاهد تولیــد  ۳۲۷میلیــون تــن مــاده معدنــی اعــم از فلــزی،
غیرفلــزی ،ســنگ تزیینــی و مصالــح ســاختمانی خواهیــم بــود کــه
بــه دنبــال آن  ۱۱۱هــزار شــغل مس��تقیم ایج�اـد خواه��د شـ�د .بــر
اســاس ایــن گــزارش بــه طــور میانگیــن هــر معــدن فلــزی قابلیــت
ایجــاد اشــتغال بــرای بیــش از  ۷۰نفــر ،معــادن غیرفلــزی  ۲۸نفــر،
معــادن ســنگ تزیینــی  ۲۱و معــادن مصالــح ســاختمانی  ۱۲نفــر
را دارد .بــا فعــال ســازی معــادن کوچــک مقیــاس  ۸۸۸هــزار نفــر
شـ�غل پایـ�دار مسـ�تقیم و غیـ�ر مسـ�تقیم کلیـ�د خواهـ�د خـ�ورد.

فوالد آلیاژی ایران
ثبت دو رکورد جدید در فروردین ماه

بــه گــزارش روابــط عمومــی فــوالد آلیــاژی ایــران ،ایــن
شرــکت بــا ثبــت دو رکــورد جدیــد در فروردیــن مــاه ،ســال
جدیــد را مقتدرانــه آغــاز کــرد .در تاریــخ ٣٠فروردیــن 1399
رکــورد فــروش و حمــل روزانــه محصــوالت شکســته شــد و بــا
رشــد  5درصــدی بــه وزن  3841تـ�ن ارتق��اء یافـ�ت .رکــورد قبلــی
در تاریــخ  3اردیبهشــت  1398بهــ ثب�تـ رس��یده بــود .همچنیــن
در تاریــخ  ٢٢فروردیــن مــاه ســال جــاری ،رکــورد تولیــد در
واحــد تکمیــل کاری ایــن شــرکت بــا دســتیابی بــه عــدد ١١١٣
تــن شکســته شــد کــه از  5/5درصــد رشــد نســبت بــه رکــورد
قبلــی برخــوردار اســت کــه در  ١٦آبــان  ٩٨بــه دســت آمــده
ب��ود.

اخبار بین المللی

چشم انداز تولید فوالد جهان

اتحادیــه جهانــی فــوالد ،چشــم انــداز کوتــاه ( )SROخــود
را بــرای ســالهای  2020و  2021منتشــر کــرد .در ســال 2020
پیــش بینــی میشــود کــه تقاضــای فــوالد  6/4درصــد کاهــش
یافتــه و بــه دلیــل بحــران  COVID-19بــه  1.654میلیــون تــن
کاهــش یابــد .انتظــار مــیرود در ســال  2021تقاضــای فــوالد
بــه  1717میلیــون تــن برســد ،کــه نســبت بــه ســال3/8 ،2020
درص��د افزای��ش داشـ�ته استــ .مطابــق آمارهــای انجمــن جهانــی
فـ�والد 64 ،کشــور تولیــد کننــده فــوالد در مــاه مــارس  2020در
مجمــوع  147میلیــون و  100هزــار تـ�ن ف��والد تولی��د کردهانــد
کــه ایــن رقــم در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل  6درصــد
کاه��ش نش��ان میدهدــ .همچنیـ�ن برآوردهــا نشــان میدهــد کــه
تولیــد جهانــی فــوالد خــام در مــاه آوریــل بــا افــت  13درصــدی
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته بــه  131/1میلیــون تــن
رسـ�یده اســت .دلیــل کاهــش تولیــد فــوالد تعطیلــی واحدهــای
تولیــد کننــده در کشــورهای مختلــف بــه دلیــل شــیوع ویــروس
کرونـ�ا بوــده اســت .برهمیــن اســاس در ســه ماهــه نخســت 2020
در مجمــوع  443میلیــون تــن فــوالد در جهــان تولیــد شــده کــه
در مقایســه بــا ســه مــاه نخســت  2019کاهــش  1/4درصــدی را
نش��ان میدهدــ .در همی��ن راسـ�تا تولی��د ف��والد در اروپـ�ا در ســه
ماهــه نخســت ســال  2020بــه میــزان  10درصــد کاهــش یافتــه کــه
عمــده ایــن کاهــش مربــوط بــه مــاه مــارس بــوده اســت .بطــور
مثــال آلمــان در مــاه مــارس  2020در حــدود  2میلیــون و 900
هــزار تــن فــوالد تولیــد کــرد کــه در مقایســه بــا مــارس  2019بــه
میـ�زان  20/9درصـ�د کاه��ش یافت��ه اس��ت .محدودیتهــای شــدید
مهــار کروناویــروس ،منجــر شــده اســت کــه هنــد جایــگاه خــود

1

را بــه عنــوان دومیــن تولیدکننــده بــزرگ فــوالد در جهــان حداقــل
ب��ه ص�وـرت موقت��ی از دس��ت بده��د .تولیــد فــوالد ژاپــن در مــاه
آوریــل حــدود  6/6میلیــون تــن بــود کــه نســبت بــه مــدت مشــابه
ســال گذشــته افــت  23/5درصدــی داشــت .تولیــد فــوالد خــام
واحدهــای فوالدســازی در ایــاالت متحــده در مــاه آوریــل کمتــر
از  5میلیــون تــن بــود کــه نشــاندهنده کاهــش 32/5درصــدی
نســبت بــه آوریــل  2019اسـ�ت .تولیــد فــوالد ترکیــه نیــز بــا افــت
 26/3درصدــی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ،بــه کمتــر
از  2/5میلی��ون تـ�ن رســید .تولیــد فــوالد خــام ایــران طــی  4ماهــه
نخســت ســال  2020میــادی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته
رشــد  4/3درصــدی داشــته و بــه  8میلیــون و  490هــزار تــن رســید.

نخستین استفاده از هیدروژن در تولید فوالد

یــک شــرکت فــوالد ســوئدی موســوم بــه اوواکــو بــرای اولیــن
بــار از هیــدروژن بعنــوان ســوخت در تولیــد فــوالد اســتفاده و آن
را جایگزی��ن گاز طبیع��ی مای��ع ( )LNGکــرده اســت .نتیجــه ایــن
کار مثبــت بــوده و نشــان میدهــد کــه هیــچ تاثیــری منفــی بــر
کیفیتــ ف��والد ن��دارد .ایــن اولیــن بــار اســت کــه از هیــدروژن
بعنــوان ســوخت در تولیــد فــوالد در یــک محیــط تولیــدی
اس��تفاده میشـ�ود کــه ایــن بــه معنــی کاهــش بســیار زیــاد ردپــای
کرب�نـ در ای��ن صنع��ت اس��ت .هیــدروژن یــک گاز تمیــز اســت و

مراجع:

www.worldsteel.org
www.aist.org
www.europa.eu
www.dvs-media.eu
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هنــگام ســوختن فقــط بخــار آب آزاد میکنــد کــه  ۹۵درصــد
هیــدروژن جهــان امــروزه از گاز طبیعــی و زغــال ســنگ حاصــل
میشــود کــه خــودش یــک فرآینــد آالینــده اســت و محیــط را
آلـ�وده میکن��د .در تولیــد فــوالد ،تغییــر و جابجایــی بــه ســمت
اســتفاده از هیــدروژن فقــط در صورتــی ارزش دارد کــه هیــدروژن
از انــرژی تجدیدپذیــر تولیــد شــود یــا اینکــه کربــن دی اکســید
حاص��ل ،ج��ذب و ذخیرــه ش��ود .هــر دو روش تولیــد هیــدروژن،
در مقادیــر محــدود و گــران هســتند ،بــه ایــن معنــی کــه صنعــت
فــوالد نمیتوانــد ایــن تغییــر را ایجــاد کنــد ،مگــر اینکــه هیــدروژن
تمیـ�ز بـ�ه دسـ�ت آورد.

برترین فوالد سازان جهان

انجمــن جهانــی فــوالد در جدیدتریــن گــزارش خــود 50
شــرکت برتــر فوالدســاز جهــان در ســال  2017-۲۰۱9میــادی را
ت چینــی در بیــن  15شــرکت برتــر
معرفــی کــرد .هشــت شــرک 
قــرار دارنــد.
 -1آرسلور میتال هند با  97/3میلیون تن
 -2گروه فوالدی بائواستیل چین با  95/5میلیون تن
 -3شرکت فوالد نیپون ژاپن با  51/7میلیون تن
 -4گروه اچ ای استیل چین با  46/6میلیون تن
 -5پوسکوی کره جنوبی با  43/1میلیون تن
 -6گروه شاگانگ چین با  41/1میلیون تن
 -7آن استیل چین با  39/20میلیون تن
 -8گروه جیانالنگ چین  31/18میلیون تن
 -9تاتا استیل هند  30/15میلیون تن
 -10گروه شوگانگ  29/34میلیون تن
 -11گروه شاندانگ استیل با  29/58میلیون تن
 -12شرکت جی اف ای ژاپن با  27/35میلیون تن
 -13گروه والین چین با  24/31میلیون تن
 -14گروه نیوکور آمریکا  23/09میلیون تن
 -15گروه هیوندای کره جنوبی  21/56میلیون تن

تولید فوالد سبز در استرالیا

28

بــر اســاس نتایــج مؤسســه گراتــن وابســته بــه دانشــگاه ملبــورن،
اســترالیا پتانســیل تبدیــل شــدن بــه یــک ابرقــدرت انــرژی ســبز
را دارد .در حــال حاضــر ،اســترالیا مقادیــر عمــده ســنگ آهــن
و زغــال ســنگ متالــورژی مــورد اســتفاده در تولیــد فــوالد را بــه
کشــورهای آســیایی ارســال میکنــد ،امــا ایــن مؤسســه نشــان داد
کــه اســترالیا بــه دلیــل دسترســی بــه انــرژی پــاک ارزان و هزینــه
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بــاالی حمــل و نقــل هیــدروژن میتوانــد از مزیــت کاهــش هزینــه
در ســاخت آهــن و فــوالد در دنیــای کاهــش انتشــار گازهــای
گلخانـهای ،برخــوردار باشــد .ایــن موسســه بــا ارزیابــی قابلیتهــای
رشــد امکانــات تولیــد پــاک بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه فــوالد
ســبز ســاخته شــده بــا هیــدروژن تجدیــد پذیــر میتوانــد تبدیــل
بــه یــک صنعــت صادراتــی چنــد میلیــارد دالری شــده و اســتخدام
 25هــزار نفــر را در مناطقــی کــه بابــت اقدامــات جهانــی کاهــش
انتشــار گازهــای گلخانــهای ســختترین ضربــه را دیدهانــد،
تضمیــن نمایــد.

گزارش فدارسیون آهن و فوالد ژاپن

میــزان تولیــد فــوالد خــام ایــن کشــور در مــاه آوریــل بــا 23/5
درصــد افــت در مقایســه بــا ســال قبــل بــه کمتریــن میــزان  11ســال
گذشــته یعنــی  6.62میلیــون تــن رســید ،زیــرا تقاضــای ضعیــف
ناشــی از ویــروس کرونــا فوالدســازان را مجبــور بــه کاهــش تولیــد
کرد.یکــی از محققــان ایــن فدراســیون گفــت :ایــن میــزان تولیــد،
کمتریــن میــزان تولیــد ماهانــه از مــاه مــی  2009یعنــی زمانــی کــه
بحــران جهانــی  Global Crisisتقاض��ا را کاه��ش داد ،میباش��د.

بازار سنگ آهن در سال 2020

بــر اســاس گزارشــات پایــگاه اطــاع رســانی ماینینــگ متوســط
قیمــت ســنگآهن در ســال  ۸۵ ،۲۰۲۰دالر در هــر تــن بــرآورد
شــده اســت .در حالــی کــه انتظــار میرفــت بــه دلیــل شــیوع
ویــروس کرونــا هماننــد کاهــش قیمــت ســایر فلــزات ،قیمــت
ســنگآهن هــم کاهــش پیــدا کنــد ولــی برخــاف انتظــار قیمــت
س��نگ آهـ�ن در مح��دوده مناسـ�بی ب��وده اسـ�ت .بــه گــزارش ایــن
پایــگاه متوســط قیمــت ســنگآهن در ســال  ۲۰۱۹حــدود ۹۰/۴
دالر در هــر تــن بــوده و در ســال  ۲۰۲۰نیــز تاکنــون بهطــور
میانگیــن  83/۵دالر بــوده اســت .البتــه از طرفــی برآوردهــای
تولیــد ســنگآهن دنیــا حاکــی از کاهــش تولیــد ایــن مــاده اســت.
میـ�زان رشـ�د تولی��د سنــگآهن س��الجــاری  0/۸درصــد بــرآورد
شــده اســت ایــن در حالــی اســت کــه ســال قبــل  4/۷درصــد بهبــود
س��االنه داش��ته اس��ت .تعطیلیهــای اجبــاری در کانــادا ،آفریقــای
جنوبــی ،پــرو و هنــد و بارشهــای فصلــی در اســترالیا و برزیــل
تولیــد نیمــه نخســت ســال  ۲۰۲۰را پاییــن آورده اســت .بــر اســاس
مســتندات موسســه اعتبارســنجی فیــچ انتظــار مــیرود افزایــش
تولیــد فــوالد در نیمــه دوم ســال از تقاضــا و قیمــت ســنگآهن
حمای��ت کن��د و در نیمــه دوم ســال شــاهد رشــد قیمتهــای
بیشــتری در بــازار ایــن مــاده اولیــه باشــیم.

معرفی کتاب

معرفی کتاب

عنوان:
شکل دهی و اتصال پایدار مواد
عنوان انگلیسی:
Sustainable Material Forming and Joining

نویسنده:
R.Ganesh Narayanan, Jay S Gunasekera

ناشر:
CRC Press

معرفی کتاب:

هــدف اصلــی کتــاب ،ارائــه مبانــی شــکلدهــی و تکنولــوژی اتصــال مــواد بــه یکدیگــر و بحــث در مــورد رابطــه بیــن فرایندهــای
معمولــی و پایــدار اســت .همچنیــن مطالعــات مــوردی را بــرای موضوعــات پایــدار در فرآیندهــای شــکلدهی و اتصــال مــواد ،بــرای تبدیــل
فرآیندهــای متعــارف بــه فرآیندهــای ســبز را فراهــم و اهمیــت آگاهــی از تولیــد پایــدار و ســبز از طریــق آمــوزش را برجســته میکنــد .ایــن
کتــاب شــامل مفاهیــم ســبز و پایــداری در شــکل گیــری مــواد ماننــد تشــکیل بالــک و شــکل دهــی ورق بــا تأکیــد بــر شــکل گیــری گــرم،
توســعه مــواد ،روانــکاری و بــه حداقــل رســاندن نقــص خواهــد بــود.
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No.
1

2

3

4

Title

Location

Date

International Conference on Iron and Helsinki, FinJuly 17-18 2020
land
Steel Technologies
The 9th European Conference on
Steel and Composite Structures

Sheffield, England

September 9,
2020

5th International Conference on Func- Singapore, Sin- September4-6,
tional Materials and Steel
gapore
2020

Steel Success Strategies 2020

New York,
United States

October, 2020

Virtual Event,
9 - 11 November
5 International Ferroalloys Conference Czech Repub2020
lic
6

Middle East Iron & Steel 2020

Grand Hyatt
14 - 16 DecemDubai, Dubai,
ber 2020
UAE

Website
www.waset.org

سمینارها

سمینارهای بین المللی

www. eurosteel2020.com

www.icfms.org

www.amm.com

www.metalbulletin.com

www.10times.com
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سمینارهای داخلی

ردیف

عنوان

زمان

پایگاه اینترنتی

1

دهمیــن کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در علوم و
مهندسی شیمی

 5تیر ماه 1399

www.nccse.ir

2

دومین کنفرانس بینالمللی توسعه فناوری مهندسی
مواد ،معدن و زمین شناسی

 11تیر ماه 1399

www.emg.bcnf.ir

3

سومین کنفرانس بینالمللی مهندسی مکانیک،
مواد و متالورژی

 24تیر ماه 1399

www.memconf.ir

4

ســومین کنگره ملی شــیمی و نانوشیمی
از پژوهــش تا فناوری

 5تا  6شهریور ماه 1399

www.iccnrt.com

5

سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی

 7تا  8آبان ماه 1399

www.conf.sku.ac.ir

6

کنفرانس بینالمللی مطالعات بین رشتهای
در مدیریت و مهندسی

 14اسفند 1399

www.icocs.ir

31
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دوره های آموزشی
برگزاری دوره
انجمن آهن و فوالد ایران
كميتــه آمــوزش انجمــن آهــن و فــوالد ايــران بــه منظــور شــناخت هرچــه بيشــتر نيازهــا و اســتعدادهاي واحدهــاي صنعتــي و گســترش امــر

آمــوزش آمادگــي خــود را در برپايــي دورههــاي آموزشــي -كاربــردي در زمينههــاي مختلــف آهــن و فــوالد اعــام مـيدارد .لــذا از كليــه
مســئوالن و صاحبــان صنايــع كــه عالقمنــد بــه برگــزاري دورههــاي آموزشــي كــه تاكنــون از طــرف انجمــن ارائــه شــده و يــا دورههــاي

آموزشــي خــاص ديگــري كــه مــورد نيــاز آن مؤسســه اســت تقاضــا ميگــردد از طريــق تكميــل فــرم زيــر ايــن انجمــن را مطلــع فرماينــد.
بديهــي اســت دورههــاي پيشــنهادي از طــرف متقاضيــان قابــل بررســي و اجراســت .ضمن ـاً در صــورت نیــاز دورههــا در محــل شــرکت
درخواســت کننــده قابــل برگــزاری اســت.

فرم درخواست برگزاری دورههای آموزشی توسط انجمن آهن و فوالد ایران
بدینوسیله اینجانب..............................................................................................درخواست برگزاری

دوره آموزشی

یا سمینار در

زمینه ...............................................................................را دارم.
نام و نام خانوادگی  .............................................................:سمت ................................................ :نام مؤسسه ............................................... :
آدرس مؤسسه .................................................................................................................................................................................................. :
.............................................................................................تلفن  .................................................. :نمابر ..................................................... :
امضاء و تاریخ

دورههای آموزشي اجرا شده توسط انجمن آهن و فوالد ايران
رديف

عنوان دوره

1

تكنولوژي توليد فوالدهاي كيفي

مهندس جوالزاده

 2روزه

2

فرایند تولید چدن در کوره بلند

مهندس جوالزاده

 3روزه

3

روشهای باال بردن بهره وری و صرفهجویی انرژی در کوره بلند

مهندس جوالزاده

 3روزه

4

فرایند تولید کک به روش بازیافت مواد شیمیایی

مهندس جوالزاده

 3روزه

6

شاخصهاي پايداري در صنايع فوالد

مهندس جوالزاده

 1روز

7

بهينهسازي مصرف انرژي در صنايع فوالد

مهندس جوالزاده

 3روزه

8

اكولوژي صنعتي و مالحظات زيست محيطي در صنايع فوالد

دکتر میرغفاری

 1روزه

5

32

نام استاد

مدت

فرایند تولید فوالد به روش کنورتر اکسیژنی
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مهندس جوالزاده

 3روزه

رديف

عنوان دوره

9

نام استاد

مدت

متالورژی فرآيند ریخته گری مداوم

دکتر علیزاده

 3روزه

10

فرآيند انجماد در ريختهگري مداوم

دکتر علیزاده

 3روزه

12

11

ایمنی و بهداشت (بسته به استفاده مواد شیمیایی)

دکتر رضائیان

 1الی  2روزه

روشهـاي كنـتـرل و بـازرسي خوردگي فلزات در صنعت

دکتر دهکردی

 5روزه

13

پايش و مانيتورينگ خوردگي

خوردگی در سیستمهای آبگرد (کولینگ) و روشهای جلوگیری از آن

دکتر دهکردی
دکتر اشرفی

 3روزه

15

بررسی مکانیزم تخریب قطعات و تجهیزات صنعتی

آشنایی با روشهای آزمایشگاهی و صنعتی تعیین میزان خوردگی

دکتر اشرفی
دکتر اشرفی

 2روزه

17

شناخت و عیبیابی ترانسفومرهای قدرت

دکتر معلم

 3روز

18

عیب یابی و پایش موتورهای الکتریکی

دکتر معلم

 3روز

19

اصول جایگزینی و انتخاب بهینه موتورهای الکتریکی در صنعت

دکتر معلم

 3روز

20

دوره تخصصی برق کورههای قوس الکتریکی

مهندس کیوانفرد

 4روز

22

14
16

21

 2روزه

بازرسي و كنترل جوش 1

مهندس اتحاد توکل
مهندس ادب آوازه

 3روز

23

بازرسي و كنترل جوش 2

مهندس ادب آوازه

 5روزه

24

بازرسي جوش لوله

مهندس ادب آوازه

 3روزه

25
26

خوردگی آجرهای نسوز منیزیت کربنی در صنایع فوالدسازی و
پیشرفتهای اخیر در کاهش آن

دکتر منشی

 1روزه

ترمودینامیک کورههای قوس از جهت رفتار عناصر آلیاژی

دکتر علیزاده

 2روزه

27

خطا و عدم قطعیت در اندازه گیری و محاسبات

دکتر علیزاده

 2روزه

28

ترمودینامیک و سینتیک پخت گندلههای مگنتیتی

دکتر علیزاده

 2روزه

29

آشنایی با ریختهگری و نورد فوالدهای الکتریکی )(Silicon Steel

دکتر طرقینژاد

 3روزه

30

جـوشـكاري و جـوشپـذيري فوالدهاي زنگ نزن

دکتر شمعانیان

 2روزه

31

متالورژي جوشكاري

دکتر شمعانیان

 2روزه

33

متدولوژی تحقیق

دکتر سعیدی

 1روزه

32
34
35
36
37
38
39

سامانههای اتوماسیون

 2روزه

 5روزه

موازنه جرم و انرژی در فرآیندهای متالورژیکی

دکتر سعیدی

شناسایی فوالدهای آلیاژی

دکتر رضائیان

 3روزه

دکتر رضائیان

 1الی  2روزه

انتخاب مواد
آشنایی با عملیات ترمومکانیکی فلزات (مکانیکی -حرارتی)

دکتر رضائیان
دکتر رضائیان

تغییر شکل شدید فلزات )(SPD

دکتر رضائیان
دکتر رضائیان

آشنایی با فوالدهای پیشرفته ( Trip،Twip ،IFو غیره)
دوره تخصصی فوالدهای HSLA

 1روزه

 2روزه
 2روزه
 2روزه
 2روزه

شناخت و ارزيابي عيوب ناشي از فرآيندهاي ساخت بر طبق
استانداردهاي بينالمللي

دکتر دهکردی

 2روزه

41

فرآیند ریختهگری مداوم تختال نازک

دکتر اعالیی

 2روزه

42

پوششدهي

دکتر اشرفی زاده

 1روزه

40
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33

تخریب قطعات در صنعت و تحلیل شکست

نام استاد

مدت

عنوان دوره

رديف

دکتر اشرفی زاده

 2روزه

44

خوردگی بویلرهای صنعتی ،علل و روشهای جلوگیری از خوردگی

دکتر اشرفی

 2روزه

45

آشناییبااستانداردچرخدندههاوبررسیعللتخریبچرخندههایصنعتی

دکتر اشرفی

 1روزه

46

پایش خوردگی و استفاده از کوپنها و سنسورهای خوردگی در صنعت

دکتر اشرفی

 1روزه

47

کلید فوالد و انطباق فوالدهای استاندارد

دکتر اشرفی

 1روزه

48

طراحي و انتخاب مواد مقاوم به خوردگي

دکتر اشرفی

 1روزه

49

بازدارندههای خوردگی

مهندس نصیر االسالمی

2 -3روزه

50

آزمونهاي خوردگي

مهندس زمانی

 2روزه

51

سیستم ارتینگ

دکتر میرزاییان

 3روز

52

شناخت درایوهای  DCو AC

دکتر میرزاییان

 3روز

53

آموزش نرم افزار Catia

مهندس حاجی صادقیان

 17روز

مهندس حسنی

 4روز
 3روز

43

34

) (Failure Analysis

54

نرم افزار

55

فیلترهای هارمونیکی

مهندس کیوانفرد

56

آشنایی با تجهیزات ابزار دقیق و رفع عیب آنها

مهندس اتحاد توکل

 3روز

57

فرصتهاي صرفه جويي انرژي در كورههاي پيشگرم نورد

مهندس جوالزاده

 2روز

58

تكنولوژي توليد فوالدهاي آلياژي در كورههاي قوس الكتريكي

مهندس جوالزاده

 2روزه

59

تحوالت و توسعه در فرايند فوالدسازي كوره قوس الكتريكي

مهندس جوالزاده

 2روزه

60

فرآيند فوالدسازي در كورهها

مهندس جوالزاده

 2روزه

61

شیوههای ریختهگری

مهندس جوالزاده

 3روزه

62

تزریق سوختهای کمکی در کوره بلند

مهندس جوالزاده

 2روزه

63

فرصتهاي صرفهجويي انرژي در كورههاي قوس الكتريكي

مهندس جوالزاده

 2روزه

64

فرایند تولید کک به روش بازیافت حرارتی

مهندس جوالزاده

 3روزه

65

فرایند تولید فوالد به روش کوره قوس الکتریکی

مهندس جوالزاده

 3روزه

66

احتراق گاز در کورهها

دکتر حسن پور

 3روزه

67

عملیات حرارتی جوشکاری

دکتر اشرفی

 1روزه

68

عناصر اندازهگیری حرارت

دکتر قیصری

 4روزه

69

آنالیز و ارزیابی تجارت فوالد جهان در سال 2016

مهندس جوالزاده

 1روزه

70

مدلسازی با چوب

مهندس نجفی

 100ساعت

71

آشنایی با عملکرد کوره قوس الکتریک

دکتر علی زاده

 2روزه

Digsilent
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دورههای جدید قابل اجرا توسط انجمن آهن و فوالد ایران
ردیف

نام دوره

ردیف

نام دوره

1

گندله سازی و روشهای جدید افزایش راندمان آن

17

عملیات ترمومکانیکال در تولید فوالدهای ویژه

2

آشناییومعرفیجدیدترینفناوریهایفرایندگندلهسازی

18

آنالیز متالورژیکی تخریب قطعات صنعتی (دوره مقدماتی)

3

آزمونهای استاندارد گندله و روشهای بهبود

19

آنالیز متالورژیکی تخریب قطعات صنعتی (دوره پیشرفته)

4

بریکت سازی ،فناوری ،افزایش راندمان

20

آنالیز تخریب قطعات توسط میکروسکوپ الکترونی
(دوره مقدماتی)

5

آشنایی با عملکرد کوره قوس الکتریکی
(دوره مقدماتی)

21

آنالیز تخریب قطعات توسط میکروسکوپ الکترونی
(دوره پیشرفته)

6

آشنایی با عملکرد کوره قوس الکتریکی (دوره پیشرفته)

22

معرفی و فناوری فوالدهای الکتریکی و مغناطیسی

7

فناوری فوالدسازی در کوره قوس الکتریکی

23

معرفی و آشنایی با فناوری فوالدهای پرنیتروژن

8

فناوری تولید فروآلیاژها

24

معرفی و آشنایی با فناوری فوالدهای مقاوم به خوردگی
اتمسفری

9

متالورژی ثانویه با استفاده از کوره LF

25

معرفی و آشنایی با فناوری فوالدهای فنر

10

فناوری  RHدر تولید فوالد

26

معرفی و آشنایی با فناوری تولید فوالدهای ODS

11

پودر بازی تاندیش ،فناوری ،عملکرد و استفاده

27

فسفر در فرایندهای فوالدسازی

12

آشنایی با فناوریهای جدید در طراحی تاندیش

28

فناوری ژل کستینگ برای تولید نسوزهای چگال

13

پودر قالب در ریخته گری مداوم

29

آشنایی با فناوریهای بازیابی سربارههای فوالدسازی

14

تکنولوژی و محاسبات قالب در ریخته گری مداوم

30

کاربرد سربارههای فوالدسازی در صنایع مختلف

15

نسوزهای پاتیل ،عملکرد و افزایش طول عمر

31

مدیریت زمان در فرایندهای تولید فوالد

16

معرفی فوالدهای  APIو فناوری تولید آن

32

مدیریت فرایندهای تولید فوالد

کیفیت گندله
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35

لیست انتشارات
انجمن آهن و فوالد ایران

36

عنوان

گردآورنده

تاریخ انتشار

مبلغ (ریال)

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 75

دانشکدهمهندسیمواددانشگاهصنعتیاصفهان

مهر ماه 1375

500/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 78

انجمن آهن و فوالد ایران

اردیبهشتماه1378

500/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 79

انجمن آهن و فوالد ایران

بهمن ماه 1379

500/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 80

انجمن آهن و فوالد ایران

بهمن ماه 1380

500/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 81

انجمن آهن و فوالد ایران

بهمن ماه 1381

موجود نیست

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 82

انجمن آهن و فوالد ایران

بهمن ماه 1382

موجود نیست

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 83

انجمن آهن و فوالد ایران

اسفند ماه 1383

500/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 84

انجمن آهن و فوالد ایران

اسفند ماه 1384

500/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 85

انجمن آهن و فوالد ایران

اسفند ماه 1385

500/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 86

انجمن آهن و فوالد ایران

بهمن ماه 1386

500/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 87

انجمن آهن و فوالد ایران

اسفند ماه 1387

500/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 88

انجمن آهن و فوالد ایران

اسفند ماه 1388

500/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 89

انجمن آهن و فوالد ایران

اسفند ماه 1389

500/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 90

انجمن آهن و فوالد ایران

اسفند ماه 1390

500/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 91

انجمن آهن و فوالد ایران

اسفند ماه 1391

560/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 92

انجمن آهن و فوالد ایران

اسفند ماه 1392

630/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 93

انجمن آهن و فوالد ایران

اسفند ماه 1393

700/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 94

انجمن آهن و فوالد ایران

اسفند ماه 1394

780/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 95

انجمن آهن و فوالد ایران

اسفند ماه 1395

870/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 96

انجمن آهن و فوالد ایران

اسفند ماه 1396

970/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 97

انجمن آهن و فوالد ایران

بهمن ماه 1397

1080/000
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مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 98

انجمن آهن و فوالد ایران

اسفند ماه 1398

1200/000

Steels “Microstructure and Properties”,
Third Edition

H.K.D.H. Bhadeshia and Sir Robert
Honeycombe

شهریور ماه 1387

موجود نیست

)Advanced High Strength Steel (AHSS
Application Guidelines, Version 3

Iron & Steel Society of Iran

شهریور ماه 1387

موجود نیست

(International Journal of Iron & Steel
)Society of Iran

Iron & Steel Society of Iran

از پاییز 89
لغایت زمستان 96

افراد حقیقی
140/000
موسسات حقوقی
275/000

(International Journal of Iron & Steel
)Society of Iran

Iron & Steel Society of Iran

از بهار 97
لغایت پاییز 98

افراد حقیقی
180/000
موسسات حقوقی
350/000

کتاب فوالد سازی ثانویه

مهندس محمد حسین نشاطی

شهریور ماه 1384

650/000

کتاب فرهنگ جامع مواد

مهندس پرویز فرهنگ

شهریور ماه 1388

850/000

فصلنامه علمی  -خبری پیام فوالد از
شماره  44لغایت شماره 61

انجمن آهن و فوالد ایران

از پاییز 90
لغایت زمستان 94

150/000

فصلنامه علمی  -خبری پیام فوالد از
شماره  62لغایت شماره 65

انجمن آهن و فوالد ایران

از بهار 95
لغایت زمستان 95

165/000

فصلنامه علمی  -خبری پیام فوالد از
شماره  66لغایت شماره 69

انجمن آهن و فوالد ایران

از بهار 96
لغایت زمستان 96

180/000

فصلنامه علمی  -خبری پیام فوالد از
شماره  70لغایت شماره 73

انجمن آهن و فوالد ایران

از بهار 97
لغایت زمستان 97

200/000

فصلنامه علمی  -خبری پیام فوالد از
شماره  74لغایت شماره 77

انجمن آهن و فوالد ایران

از بهار 98
لغایت زمستان 98

390/000

مهندس محمدحسين نشاطي

اسفند ماه 1388

مهندس محمدحسن جوالزاده

آذر ماه 1389

500/000

كتاب مرجع فوالد 1390

مهندس محمدحسن جوالزاده

آذر ماه 1390

كتاب مرجع فوالد 1391

مهندس محمدحسن جوالزاده

آذر ماه 1391

كتاب مرجع فوالد 1392

مهندس محمدحسن جوالزاده

آذر ماه 1392

كتاب مرجع فوالد 1393

مهندس محمدحسن جوالزاده

آذر ماه 1393

كتاب مرجع فوالد 1394

مهندس محمدحسن جوالزاده

آذر ماه 1394

كتاب مرجع فوالد 1395

مهندس محمدحسن جوالزاده

آذر ماه 1395

كتاب مرجع فوالد 1396

مهندس محمدحسن جوالزاده

500/000

آبان ماه 1396

550/000

كتاب مرجع فوالد 1397

مهندس محمدحسن جوالزاده

آبان ماه 1397

كتاب مرجع فوالد 1398

مهندس محمدحسن جوالزاده

آذر ماه 1398

600/000

حفاظت محیط زیست در صنایع آهن و فوالد
(فاضالت ،هوا و پسمان)

مهندس زهرا السادات رضوی دینانی،
دکتر نوراله میرغفاری ،مهندس
محمدحسن جوالزاده

800/000

اردیبهشتماه
1396

600/000

كتاب آزمایشهای مکانیکی مواد مهندسی

دکتر تقی اصفهانی

آذر ماه 1398

550/000

كتاب راهنماي انتخاب و كاربرد فوالد ابزار
كتاب مرجع فوالد

200/000
250/000
300/000
350/000
400/000
450/000
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37

فرم درخواست عضویت حقیقی و حقوقی در

انجمن آهن و فوالد ایران
توجه :لطفا در قسمتهای تیره چیزی ننویسید و نام و نام خانوادگی و محل کار خود را به التین در محل مربوط بنویسید.
نوع عضویت

تاریخ شروع عضویت
تعداد سال عضویت

کد عضویت

تاریخ اتمام عضویت
توضیحات

مدارك الزم براي عضويت:

 - 1برگ درخواست عضويت تكميل شده.

امضاء :
تاریخ :

 -2فتوكپي آخرين مدرك تحصيلي (براي دانشجويان ارائه كپي كارت دانشجويي كافي است +).دو قطعه عكس .2×3

38

 -3فيــش بانكــي بــه مبلــغ (بــراي مؤسســات حقوقــي وابســته  9/800/000ريــال ،بــراي اعضاءحقيقــي  1/200/000ريــال ،بــراي دانشــجويان

 600/000ريــال) بــه حســاب شــماره  0202831627002بانــك ملــي ايــران شــعبه دانشــگاه صنعتــي اصفهــان (كــد شــعبه  )3187بنــام انجمــن
آهــن و فــوالد ايــران.

 -4ارسال فيش واريزي ( از طريق فکس ،031-33932125 :پست و يا تحويل حضوري).
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فراخوان مقاله برای مجله بین المللی

انجمن آهن و فوالد ایران
انجمــن آهــن و فــوالد ايــران بــا هــدف تخصصــي تــر شــدن مجــات علمــي و تحقيقاتــي در زمينــه
صنعــت آهــن و فــوالد كشــور و بــه منظــور اطــاع رســاني و تقويــت هرچــه بيشــتر پيوندهــاي
متخصصيــن ،انديشــمندان ،دانشــگاهيان و پژوهشــگران ملــي و بينالمللــي بــا كســب مجــوز از وزارت
علــوم ،تحقيقــات و فنــاوري ،مجلــه علمــي -پژوهشــي بينالمللــي را بــا عنــوان:ئ
)International Journal of Iron & Steel Society of Iran (Int. J. of ISSI

منتشر مينمايد .ا
بدينوســيله از كليــه صاحبنظــران ،اعضــاء هيــأت علمــي دانشــگاهها و مراكــز پژوهشــي و دانشــجويان
تحصيــات تكميلــي دانشــگاهها و مؤسســات پژوهشــي دعــوت ميگــردد جهــت هرچــه پربــار شــدن
ايــن مجلــه مقــاالت خــود را بــه زبــان انگليســي بــر اســاس راهنمــاي موجــود بــه آدرس زيــر ارســال
نماینــد.ر
ضمن ًا مقاالت بايستي تحت يكي از عناوين زير تهيه گردند .ا
 -1آهــن ســازي  -2فوالدســازي  -3ريختــه گــري و انجمــاد  -4اصـــول ،تئـــوري ،مكانيـــزمها و كينـــتيك فـرآينـــدهاي دمـــاي بـــاال
 -5آناليزهــاي فيزيكــي و شــيميائي فــوالد  -6فرآيندهــاي شــكل دهــي و عمليــات ترمومكانيكــي فوالدهــا  -7جوشــكاري و اتصــال فوالدهــا
 -8عمليــات ســطحي و خوردگــي فوالدهــا

 -9تغييــر حالتهــا و ســاختارهاي ميكروســكوپي فــوالد

 -10خــواص مكانيكــي فــوالد

 -11خــواص فيزيكــي فــوالد  -12مــواد و فرآيندهــاي جديــد در صنعــت فوالدســازي  -13صرفــه جويــي مصــرف انــرژی در صنعــت فــوالد
 -14اقتصــاد فــوالد  -15مهندســي محيــط زيســت صنايــع فــوالد و ارتباطــات اجتماعــي  -16نســوزهای مصرفــی در صنایــع فــوالد

آدرس دبيرخـانه مجلـه :اصفهان ،بلوار دانشـگاه صنعتي اصفهان ،شهرك علمي تحقيـقاتي اصفهان ،خيابان  ،12پالک A 306

كدپستي84156-83228 :

دبيرخانه مجله بينالمللي انجمن آهن و فوالد ايران
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تلفن ،031 -33932121-24 :دورنويس031- 33932125 :
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راهنمای اشتراک در
فصلنامه پیام فوالد
در صورت تمايل به اشتراك فصلنامه پيام فوالد لطف ًا نكات زير را رعايت فرمائيد.

 -1فرم اشتراك را كامل و خوانا پر كرده و كدپستي و شماره تلفن را حتماً قيد فرمائيد.

 -2مبلــغ اشــتراك را ميتوانيــد از كليــه شــعب بانــك ملــي ايــران در سراســر كشــور بــه حســاب كوتــاه مــدت ســيبا بــه شــماره

 0202831627002بنــام انجمــن آهــن و فــوالد ايــران در بانــك ملــي شــعبه دانشــگاه صنعتــي اصفهــان (كــد  )3187حوالــه نمائيــد
و اصــل فيــش بانكــي را همــراه بــا فــرم تكميــل شــده اشــتراك بــه نشــاني:

اصفهــان ،بلــوار دانشــگاه صنعتــي اصفهــان ،شــهرک علمــی تحقیقاتــی اصفهــان ،خیابــان  ،12واحد،A306كدپســتي:
 84156-83228ارســال فرماييد.

 -3كپي فيش بانكي را تا زمان دريافت نخستين شماره اشتراك نزد خود نگه داريد.

 -4مبلغ اشتراك براي يك سال با هزينه پست و بسته بندي 1500000ريال ميباشد.

 -5در صورت نياز به اطالعات بيشتر با تلفنهاي  )031( 33932121 -24تماس حاصل فرمائيد.

فرم اشتراک
بپيوست فيش بانكي به شماره  ………....………..به مبلغ  …………….......................................ريال بابت
حق اشتراك يك ساله فصلنامه پيام فوالد ارسال ميگردد.
خواهشمند است مجله را براي مدت يك سال از شماره  …………………..به نشاني زير بفرستيد.

قب ً
ال مشترك بودهام

شماره اشتراك قبل

مشترك نبودهام

نام … …….....................نام خانوادگي …...........................................................................................
نام شركت يا مؤسسه ….......................................................................................................................

شغل  …...........................................................................تحصيالت ......................................................
سن ….............................نشاني :استان  …................................شهرستان  ........................................خيابان ......
....................................................................................................................…..................

 .......................................كدپستي........................................ :صندوق پستي......................................... :تلفن............. :
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 .........................................................فاكس......................................................................... :

براي اعضاء انجمن اين نشريه بصورت رايگان ارسال ميگردد.
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فرم قرارداد درج آگهی
در فصلنامه پیام فوالد

اینجانــب خانم/آقــای ..............................نماینــده شــرکت  .......................................بــه آدرس .....................................................
.......................................................................................................................................................................................................
شــماره تلفــن .....................................................بــا اطــاع کامــل از ضوابــط ذیــل و شــرایط عمومــی طــرح آگهــی نســبت بــه عقــد
قــرارداد اقــدام مینمایــم.
• بازه زمانی چاپ آگهی یک فصل

چهار فصل ( %10تخفیف)

و محل چاپ آگهی ......................میباشد.

• هزینــه هــر فصــل آگهــی  ................ريــال و طراحــی 1.000.000ريال(درصــورت تمایــل) بــه مبلــغ کل ...................................ريــال
تعییــن میگــردد.
محل چاپ آگهی
پشت جلد
صفحات داخلی جلد
صفحه استاپ
پنج صفحه اول و آخر
سایر صفحات

طــرح آگهــی بــه فرمــت  TIFFیــا  PDFبــه صــورت  CMYKو بــا وضــوح  300 dpiدر ابعــاد 21* 29/7ســانتی متر(بــه صــورت

عمــودی) میباشــد.

* همچنیــن شــرکت محتــرم موظــف اســت پــس از چــاپ آگهــی هزینــه مربوطــه را نقــدا  /چکــی (تاریــخ وصــول کام ـ ً
ا توافقــی)

پرداخــت نمایــد و همچنیــن در صــورت اعــام انصــراف پــس از عقــد قــرارداد  %50هزینـهی چــاپ آگهــی را تــا پایــان قــرارداد محاســبه

و پرداخــت نمایــد.

* در صــورت انصــراف از همراهــی بــا مــا پیــش از آغــاز فصــل جدی ـد ،بــا واحــد تبلیغــات هماهنــگ شــوید در غیــر ایــن صــورت
آگهــی شــما بــه صــورت خــودکار چــاپ میگــردد.

* متقاضيــان درج آگهــي در فصلنامــه پيــام فــوالد ،الزم اســت پــس از انتخــاب محــل درج آگهــي (طبــق جــدول فــوق) مبلــغ مربوطــه
را بــه حســاب شــماره  0202831627002بانــك ملــي ايــران شــعبه دانشــگاه صنعتــي اصفهــان (كــد شــعبه) بــه نــام انجمــن آهــن و فــوالد

ايــران واريــز و فيــش مربوطــه را بــه پيوســت فــرم تكميــل شــده ذيــل بــه شــماره تلفــن  031 -33932125فاكــس نماينــد.

امضاء
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دستورالعمل تهیه مقاله

در فصلنامه پیام فوالد

فصـــلنامه پيـــام فـوالد با هدف انتـشار يـافتــههاي عـلمي پـژوهشي

بيــن المللــي ( )SIبــراي آحــاد در نظرگرفتــه شــود.

صنـــايع وابـــسته در ايـــن زمينــه ميبـــاشد .لـــذا بـــراي تحـــقق اين

ضميمــه مقالــه ارســال شــود .در مــورد مقــاالت ترجمــه شــده

و آمـــوزشي -كاربــردي در جهــت ارتقــاء ســطح دانــش فــوالد و
هــدف انجـــمن آهـــن و فـــوالد ايـــران آمادگــي خـــود را جـــهت
انتشــار دستـــاوردهاي تحقيقـــاتي محـــققان گـــرامي بصـــورت

مقـــالههاي علـــمي و فنــي در زميـــنههاي مختـــلف صنايــع فــوالد
اعــام مينمايــد.

راهنماي تهيه مقاله

ارســال اصــل مقالــه همــراه بــا تصاويــر و عكسهــاي آن ضــروري

اســت.

-7واژههــا و پــي نوش ـتها :بــاالي واژههــاي متــن مقالــه شــماره
گــذاري شــده و اصــل التيــن واژه بــا همــان شــماره در واژه نامـهاي

كــه در انتهــاي مقالــه تنظيــم ميگــردد درج شــود.

-8منابـــع و مراجـــع :در متــن مقالــه شــماره مراجـــع در داخــل

الــف) مقــاالت ارســالي بايســتي در زمينههــاي مختلــف صنايــع

كـــروشه [ ] آورده شــود و بــا همــان ترتيــب شــماره گــذاري شــده

ب) مقــاالت ارســالي نبايســتي قب ـ ً
ا در هيــچ نشــريه يــا مجل ـهاي

از ســمت راســت و مراجــع التيــن از ســمت چــپ نوشــته شــوند.

ج) مقاالت ميتوانند در يكي از بخشهاي زير تهيه شوند.

مقالــه -نــام نشــريه -شــماره جلــد -صفحــه و ســال انتشــار

آهــن و فــوالد باشــند.
درج شــده باشــد.

 -1تحقيقي -پژوهشي
 -2مروري
 -3ترجمه

 -4فني (مطالعات موردي)1

مرتــب گرديــده و در انتهــاي مقالــه آورده شــوند .مراجــع فارســي
در فهرســت مراجــع درج نــام مؤلفــان يــا مترجمــان -عنــوان

ضــروري اســت.

ساير نكات مهم

▪ تايپ مقاالت صرفاً با نرم افزار  Microsoft Wordانجام شود.

لطفـاً مقــاالت خود را بـــصورت كـامـــل حـــداكثر در  10صفـــحه

▪ از تايپ شماره صفحه خودداري شود.

بــه دفتــر نشــريه ارســال فرماييــد.

چــاپ شــود.

 A4و طبـــق دستـورالعـــمل زيـــر تـهيه و به هـــمراه سي دي مقـالـه
 -1عنوان مقاله :مختصر و بيانگر محتواي مقاله باشد.

▪ مطالــب تنهــا بــر يــك روي كاغــذ  210*297( A4ميلــي متــر)
▪ چاپ مقاله توسط چاپگر ليزري انجام شود.

 -2مشــخصات نويســنده (مترجــم) بــه ترتيبــي كــه مايلنــد در

▪ فصلنامه پيام فوالد در حك و اصالح مطالب آزاد است.

 -3چكيده

عكسهــا بــر عهــده نويســندگان /مترجمــان مقالــه اســت.

نشــريه چــاپ گــردد.

 -4مقدمــه ،مــواد و روش آزمايشهــا ،نتايــج و بحــث ،نتيجــه
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-6تصاويــر و عكسهــا :اصــل تصاويــر و عكسهــا بايــد بــه

گيــري و مراجــع

 -5جــداول و نمودارهــا بــا ســطربندي و ســتون بنــدي مناســب
ترســيم شــده و در مــورد جــداول شــماره و شــرح آن در بــاال و
در مــورد اشــكال در زيــر آن درج گــردد .واحدهــاي سيســتم
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▪ مســئوليت درســتي و صحــت مطالــب -ارقــام -نمودارهــا و
▪ فصلنامه پيام فوالد از بازگرداندن مقاله معذور است.

 -1مطالعــات مــوردي ميتوانــد شــامل چكيــده ،نتايــج ،بحــث ،جمــع بندي
و در صــورت نيــاز مراجــع باشــد .رعايــت ســاير مــوارد ذكــر شــده فــوق
در مــورد مطالعــات مــوردي الزامــي اســت.

