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سر مقالهسر مقاله

ــدگان  ــما خوانن ــار ش ــون در اختي ــم اکن ــوالد ه ــام ف ــه پي ــماره 78 مجل ش
ــت  ــز در صنع ــت فرومنگن ــه اهمي ــه ب ــا توج ــدا ب ــرار دارد. در ابت ــز ق عزي
فــوالد، توليــد ســنگ منگنــز و فرومنگنــز دنيــا در ســال گذشــته ميــادی 
ارزيابــی شــده اســت. در ادامــه نيــز بــا در نظــر گرفتــن ايــن موضــوع کــه 
صنعــت معــادن و فلــزات بخــش جدايــی ناپذيــر از هــر اقتصــاد و جامعــه 
بــوده و بــه عنــوان تأميــن کننــده اشــتغال و مــواد اساســی، تقريبــاً بــه تمــام 
ــی  زنجيره هــای ارزش صنعــت متصــل هســتند، گزارشــی از مجمــع جهان
ــه شــده اســت. در ديگــر بخش هــای ايــن  اقتصــاد در ايــن خصــوص ارائ
مجلــه مطالــب مختلفــی از جملــه اخبــار مرتبــط بــا صنايــع فــوالد و 
ــده  ــی آورده ش ــی و بين الملل ــمينارهای داخل ــا و س ــزاری همايش ه برگ
ــل  ــه حاص ــماره ک ــن ش ــب اي ــی از مطال ــل بخش ــدوارم حداق ــت. امي اس
تــاش همــکاران در دانشــگاه و صنعــت اســت مــورد توجــه شــما 

خوانندگان عزيز قرار گيرد.

با تشکر
دکتر حسین ادریس

مدیر مسئول و سر دبیر فصلنامه پیام فوالد



4

بهار 99 / شماره 78

تهيه و تنظيم: مهندس محمد حسن جوالزاده
عضو هيئت مديره انجمن آهن و فوالد ايران

 مقدمه  
منگنــز بصــورت فــرو منگنــز از ســنگ منگنــز بدســت مي آيــد. 
فــرو منگنــز در فــوالد ســازي بــه منظــور اکســيژن زدائي، خنثي ســازي 
تأثيــر منفــي تــرک گــرم گوگــرد در حيــن نــورد گــرم، باالبــردن 
عمــق ســختي پذيري و افزايــش مقاومــت سايشــي، کششــی فــوالد 
ــرده  ــه کار ب ــگ ب ــکل در فوالد هــاي ضــد زن ــز ني ــن فل و جايگزي
ــب  ــکيل ترکي ــوالد، تش ــرم ف ــرک گ ــی ت ــل اصل ــود. عام مي ش
ــزودن  ــا اف ــت. ب ــه ذوب oC 988 اس ــا نقط ــک )Fe-FeS( ب اتکتي
 1650 oC  پاســتيک بــا نقطــه ذوب MnS فــرو منگنــز ترکيــب تبديل بــه
  Fe-FeS و MnS می شــود. در شــکل 1 محــل اســتقرار ناحالص هــای
ــرای  ــز ب ــاً منگن ــوالد نشــان داده شــده اســت. ضمن ــه ف ــاز پاي در ف
ــب  ــه ترکي ــد. ب ــک می کن ــز کم ــرباره ني ــياليت س ــردن س ــاال ب ب
فــوالد تــا %13 منگنــز افــزوده مي شــود )فــوالد هادفيلــد(. ميانگيــن 
ــوده  ــا در ســال قبــل 0.7 ب ــز فــوالد توليــدي دني ــز منگن درصــد فل
اســت. در جــدول 1 درصــد فلــز منگنــز در ترکيــب انــواع فوالدهــا 
ــيس  ــراي تأس ــذاري ب ــرمايه گ ــزان س ــت. مي ــده اس ــان داده ش نش

واحدهــاي توليــد فــرو  منگنــز و ســيليکو منگنــز تــا 100 هــزار تــن 
ــور  ــال بط ــد در س ــن تولي ــر ت ــه ازاي ه ــال ب ــد در س ــت تولي ظرفي
تقريبــي 350 دالر اســت. ميــزان توليــد آلياژهــای فــرو منگنــز در 
ســال 2019 جهــان بــا 11.2% افزايــش توليــد نســبت بــه ســال 2018 
بالــغ بــر 24.06 ميليــون تــن شــد. ميــزان مصــرف فــرو منگنــز جهــان 
در ســال قبــل بالــغ بــر 24 ميليــون تــن بــه ثبــت رســيده اســت. %91 
منگنــز توليــدي دنيــا در ســاخت فوالدهــاي کربنــي، ضــد زنــگ و 
ــد  ــزان تولي ــاً مي ــرد. ضمن ــرار مي گي ــورد اســتفاده ق ضــد ســايش م
ــبت  ــال 2019 نس ــش در س ــا 9 % افزاي ــز ب ــا ني ــز دني ــنگ منگن س
بــه ســال 2018 بــه 64.5 ميليــون تــن رســيد. بطــور ميانگيــن بــراي 
توليــد يــک تــن فــوالد نيــاز بــه 28.6 کيلو گــرم ســنگ منگنــز اســت. 

ارزیابي تولید سنگ منگنز و فرو منگنز جهان  ارزیابي تولید سنگ منگنز و فرو منگنز جهان    
در سال در سال 20192019

شکل1. متالوگرافی ناخالصی های سلفور آهن و منگنز در فوالد.

جدول1. در صد منگنز فلزی در ترکیب انواع فوالدها.
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ــن  ــا در ســال 1921، 113 هــزار ت ــز دني ــد ســنگ منگن ــزان تولي مي
 Fe-Si-Mn بــوده اســت. شــايان ذکــر اســت بــراي توليــد يــک تــن
ــرژي  ــاعت ان ــو وات س ــب 3800 و2200 کيل ــه ترتي و Fe-Mn ب
بــرق مصــرف مي شــود. ايــن نرخ هــا در کشــور هنــد بيشــتر 
اســت. در جــدول 2 ميــزان مصــرف انــرژی ويــژه و ســهم آن در 
ــور  ــا در کش ــرو آلياژه ــواع ف ــد ان ــرای تولي ــده، ب ــام ش ــت تم قيم

هنــد نشــان داده شــده اســت.

تولید منگنز و فرو منگنز
ــش در  ــتحکام بخ ــر اس ــوان عنص ــز بعن ــه منگن ــاز ب ــزان ني مي
ــا افزايــش ميــزان توليــد فــوالد کشــور چيــن و جهــان  فــوالد، ب
ــوالد  ــد ف ــزان تولي ــه اوج خــود رســيد. شــايان ذکــر اســت مي ب
خــام جهــان و کشــور چيــن در ســال 2019 بــه ترتيــب 1870 و 
996.3 )53.2% جهــان( ميليــون تــن بــوده اســت. در ســال 2019  
ميــزان توليــد فــرو ســيليکو منگنــز جهــان بــا 14% افزايــش 
نســبت بــه ســال 2018 بــه 18.2 )75.6% کل توليــد فــرو منگنــز( 
ميليــون تــن رســيد. ميــزان مصــرف فــرو ســيليکو منگنــز جهــان 
رونــد   2 شــکل  در  اســت.  شــده  گــزارش  تــن  ميليــون   18
ــردد. %69  ــاهده می گ ــان  مش ــز جه ــيليکو منگن ــرو س ــد ف تولي
ــد.  ــد می کن ــن تولي ــور چي ــان را کش ــز جه ــيليکو منگن ــرو س ف
ــزار  ــزی 364 ه ــور مال ــز کش ــيليکو منگن ــرو س ــد ف ــزان تولي مي
تــن اعــام شــده اســت. در ســال قبــل کشــور آفريقــای جنوبــی 
182 هــزار تــن فــرو ســيليکو منگنــز توليــد کــرده اســت. شــکل 
3 نشــانگر توليــد کننــدگان فــرو ســيليکو منگنــز جهــان در ســال 

پيشــين می باشــد. در شــکل 4 نيــز رونــد توليــد و مصــرف فــرو 
ــد و  ــزان تولي ــز جهــان نشــان داده شــده اســت. مي ســيليکو منگن
ــب 12.56 و 12.5  ــه ترتي ــن ب ــز چي ــرو ســيليکو منگن مصــرف ف
ــد  ــد تولي ــت رســيده اســت. در شــکل 5 رون ــه ثب ــن ب ــون ت ميلي
ــود.  ــده می ش ــن دي ــور چي ــز کش ــيليکو منگن ــرو س ــرف ف و مص
ميــزان توليــد فــرو منگنــز پرکربــن دنيــا بــا 0.2% کاهــش بــه 4.4 
ميليــون تــن )17.9% کل توليــد فــرو  منگنــز( رســيده اســت. 

جدول 2. میزان مصرف انرژی ویژه و سهم آن در قیمت تمام 
شده، برای تولید انواع فرو آلیاژها در کشور هند.

شکل 2. روند تولید فرو سیلیکو منگنز جهان.

شکل 4. روند تولید و مصرف فرو سیلیکو منگنز جهان.

شکل 5. روند تولید و مصرف فرو سیلیکو منگنز کشور چین.

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

ارزيابي توليد سنگ منگنز و فرو منگنز جهان در سال 2019
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ــه 4.5   ــه ســال 2018 نزديــک ب ــا 18.4% کاهــش نســبت ب ــز ب ني
ــد  ــد تولي ــز رون ــکل 8 ني ــت. در ش ــده اس ــت ش ــن ثب ــون ت ميلي
ــده  ــش درآم ــه نماي ــان ب ــن جه ــر کرب ــز پ ــرو منگن و مصــرف ف
ــا %12  ــا ب ــده دني ــه ش ــز تصفي ــرو منگن ــد ف ــزان تولي ــت. مي اس
ــوده  ــز( ب ــرو منگن ــد ف ــن )6% کل تولي ــون ت ــش 1.46 ميلي کاه
اســت. در شــکل 9 رونــد توليــد فــرو منگنــز تصفيــه شــده دنيــا 
بــه نمايــش گذاشــته شــده اســت. 37% فــرو منگنــز تصفيــه 
کشــو های  می شــود.  حاصــل  چيــن  کشــور  در  دنيــا  شــده 
ــرو  ــن ف ــه ترتيــب 73 و 102 هــزار ت ــد ب ــی و هن آفريقــای جنوب
منگنــز تصفيــه شــده توليــد کرده انــد. در شــکل 10 توليــد 
ــا در ســال قبــل روئــت  ــه شــده دني ــز تصفي ــرو منگن کننــدگان ف
ــا  ــان ب ــده جه ــه ش ــز تصفي ــرو منگن ــرف ف ــزان مص ــود. مي می ش
ــن رســيده اســت. در شــکل 11  ــون ت ــه 1.4 ميلي 12% کاهــش ب
ــه  ــد توليــد و مصــرف فــرو منگنــز تصفيــه شــده جهــان ارائ رون

ــه ترتيــب 176 و 264  ــزی ب ــی و مال کشــور های آفريقــای جنوب
ــکل 6  ــد. در ش ــد کرده ان ــن تولي ــز پرکرب ــرو منگن ــن ف ــزار ت ه
ــذرد. 61.5 %   ــر می گ ــا از نظ ــن دني ــز پرکرب ــرو منگن ــد ف ــد تولي رون
ــت  ــن بدس ــور چي ــان در کش ــن جه ــز پرکرب ــرو منگن ــد ف تولي
ــن  ــز پرکرب ــرو منگن ــدگان ف ــد. شــکل 7 بيانگــر توليد کنن می آي
ــا در ســال 2019 اســت. مصــرف فــرو منگنــز پرکربــن جهــان  دني

شکل 6. روند تولید فرو منگنز پر کربن جهان.

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

شکل 9. روند تولید فرو منگنز تصفیه شده دنیا. 

شکل10. تولید کنندگان فرو منگنز تصفیه شده جهان در سال 2019. شکل 8. روند تولید و مصرف فرو پر کربن منگنز جهان.
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ــذرد. ــر می گ ــان از نظ ــده جه ــه ش تصفي

واردات فرو منگنز جهان
ــال  ــکا در س ــور امري ــز کش ــيليکو منگن ــرو س ــزان واردات ف مي
گذشــته 390 هــزار تــن بــه ثبــت اســت. ميــزان واردات فــرو 
ســيليکو منگنــز کشــورژاپن در ســال پيشــين290 هــزار تــن گزارش 
ــز  ــيليکو منگن ــرو س ــدگان ف ــکل 14 وارد کنن ــت. در ش ــده اس ش
دنيــا بــه نمايــش درآمــده اســت. ميــزان واردات فــرو منگنــز 
ــه ثبــت رســيده اســت. کشــور  پرکربــن آمريــکا 225 هــزار تــن ب
آلمــان در ســال گذشــته 135 هــزار تــن فــرو منگنــز پرکربــن وارد 
کــرده اســت. ميــزان واردات فــرو منگنــز پرکربــن ترکيــه در 

شــده اســت. ميــزان توليــد آلياژهــای فــرو منگنــز چيــن در 
ســال گذشــته 14.82 ميليــون تــن بــوده اســت. در ســال گذشــته 
ميــزان توليــد منگنــز فلــزی )EMM( جهــان 1.625 ميليــون تــن 
ــزان 1.53  ــه مي ــان را ب ــزی جه ــز فل ــوده اســت. بيشــترين منگن ب
ــن  ــد. چي ــد مي کن ــن تولي ــور چي ــان( کش ــن)93% جه ــون ت ميلي
بيشــتر منگنــز فلــزی  توليــدی خــود را در توليــد فوالد هــای 
ــد  ــد. در شــکل 12 رون ــگ ســری 200 اســتفاده می کن ضــد زن
توليــد منگنــز فلــزی جهــان مشــاهده می گــردد. در کشــور 
ــزی  ــز فل ــد منگن ــرای تولي ــرق ب ــژه ب ــرف وي ــزان مص ــن مي چي
ــکل 13  ــت. در ش ــوده اس ــن ب ــر ت ــاعت ب ــو وات س 6100 کيل
رونــد توليــد فــرو ســيليکو منگنــز، فــرو منگنــز پرکربــن و فــرو منگنز 

شکل 12. روند تولید منگنز فلزی کشور چین و بقیه جهان.شکل11. روند تولید و مصرف فرو منگنز تصفیه شده جهان.

شکل 14. وارد کنندگان فرو سلیکو منگنز جهان در سال 2019.

شکل 13. روند تولید انواع فرو آلیاژهاي منگنز جهان.

ارزيابي توليد سنگ منگنز و فرو منگنز جهان در سال 2019



8

بهار 99 / شماره 78

تخميــن زده می شــود. در شــکل 17 وارد کننــدگان منگنــز فلــزی 
ــز  ــزان صــادرات منگن ــا در ســال 2019 مشــاهده می گــردد. مي دني
فلــزی )EMM( کشــور چيــن در ســال قبــل بــا 4.5% کاهــش 444 

ــه ثبــت رســيده اســت.  هــزار تــن ب

روند تولید سنگ منگنز در جهان
ــز  ــز را ني ــنگ منگن ــازار س ــز، ب ــرو منگن ــاز ف ــش ني ــد افزاي رون
تحــت الشــعاع قــرار داده اســت. ميــزان توليــد ســنگ منگنــز جهــان 
بــا %8.3  افزايــش بــه  65.4 ميليــون تــن رســيده اســت. 29 ميليــون تــن 

ســال قبــل 70 هــزار تــن بــرآورد شــده اســت. در شــکل 15 وارد 
کننــدگان فــرو منگنــز پرکربــن دنيــا در ســال گذشــته بــه نمايــش 
ــده  ــه ش ــز تصفي ــرو منگن ــزان واردات ف ــت. مي ــده اس ــته ش گذاش
ــرو   ــزان واردات ف ــت. مي ــده اس ــت ش ــن ثب ــزار ت ــکا 136 ه آمري
ــزار  ــب 114 و 27 ه ــه ترتي ــران ب ــد و اي ــده هلن ــه ش ــز تصفي منگن
تــن بــوده اســت. در شــکل 16 وارد کننــدگان فــرو منگنــز تصفيــه 
شــده دنيــا بــه نمايــش درآمــده اســت. در ســال گذشــته بيشــترين 
ــن  ــزار ت ــزان 105 ه ــه مي ــی ب ــره جنوب ــور ک ــزی را کش ــز فل منگن
ــزار  ــد 98 ه ــور هلن ــزی کش ــز فل ــت. واردات منگن ــرد اس وارد ک

شکل15. وارد کنندگان فرو منگنز پر کربن جهان در سال 2019. 

شکل16. وارد کنندگان فرو منگنز تصفیه جهان در سال 2019. 

شکل 17. وارد کنندگان منگنز فلزی جهان در سال 2019.  
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پــر عيــار جهــان هســتند )بيــش از Mn % 44 و مرطــوب(. در ســال 
2019 ميــزان توليــد ســنگ منگنــز بــا عيــار کــم، متوســط و بــاالی 
ــت. کل  ــوده اس ــن ب ــون ت ــب 17، 29 و 19  ميلي ــه ترتي ــان ب جه
ــز  ــن منگن ــون ت ــل 810 ميلي ــال قب ــا در س ــز دني ــنگ منگن رزرو س
ــز  ــنگ منگن ــزان رزرو س ــدول 3 مي ــت. در ج ــوده اس ــص ب خال
کشــورهای مختلــف جهــان در ســال 2019  برحســب منگنــز 
ــورهای  ــای کش ــزان رزروه ــت. مي ــده اس ــان داده ش ــص نش خال
آفريقــای جنوبــی و اکرايــن بــه ترتيــب 260 و 140 ميليــون 
ــان  ــز جه ــنگ منگن ــترين س ــد. بيش ــص می باش ــز خال ــن منگن ت

ــتر  ــط )بيش ــار متوس ــا عي ــز ب ــنگ منگن ــا از س ــز دني ــنگ منگن س
از 30% و کمتــر از44 %( بدســت آمــده اســت. در شــکل 18 
ــای  ــنگ منگنز ه ــهم س ــان و س ــز جه ــنگ منگن ــد س ــد تولي رون
ــد  ــن تولي ــف نشــان داده شــده اســت. بزرگتري ــا عيارهــای مختل ب
کننــده ســنگ منگنــز کــم عيــار جهــان کشــور چيــن اســت )کمتــر 
ــترين  ــی  بيش ــای جنوب ــور آفريق ــوب(. کش ــز ومرط از 30 % منگن
ــر از  ــد )کمت ــد می کن ــار متوســط جهــان را تولي ــز عي ســنگ منگن
44 % و بيشــتر از 30 % منگنــز و مرطــوب(. گابــون، آفريقــای جنوبــی، 
ــز  ــی ســنگ منگن ــده اصل ــد کنن ــل تولي ــا حــدی برزي اســتراليا و ت

شکل 18. روند تولید سنگ منگنز جهان.

جدول 3. میزان رزرو سنگ منگنز کشورهای مختلف جهان در سال 2019 )منگنز خالص(.

ارزيابي توليد سنگ منگنز و فرو منگنز جهان در سال 2019
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ذکــر اســت، کشــور چيــن در ســال گذشــته بــا 15.94% رشــد  32 
ميليــون تــن ســنگ منگنــز واردات داشــته اســت. در ســال گذشــته 
97 % ســنگ منگنــز توليــدی کشــور آفريقــای جنوبــی صادر شــده 
اســت. 82% ســنگ منگنــز بــه قــاره آســيا صــادر شــده اســت. ميزان 
ــی  واردات ســنگ منگنــز کشــور چيــن از کشــور آفريقــای جنوب
11.2 ميليــون تــن گــزارش شــده اســت. صــادرات ســنگ منگنــز 
کشــور آفريقــای جنوبــی بــه هندوســتان 2.3 ميليــون تــن گــزارش 
ــنگ  ــال 2019، واردات س ــه در س ــه باينک ــا توج ــت. ب ــده اس ش
منگنــز کشــور چيــن از مــرز 32 ميليــون تــن گذشــته اســت، پيــش 
بينــي مي شــود در ســال جــاري ميــزان واردات ســنگ منگنــز ايــن 
ــزان  ــته مي ــال گذش ــد. در س ــن باش ــون ت ــر از 30 ميلي ــور کمت کش

ــنگ  ــن س ــون ت ــزان 16.4 ميلي ــه مي ــی ب ــای جنوب ــور آفريق را کش
منگنــز )30% کل دنيــا( توليــد می کنــد.  در جــدول 4 رونــد توليــد 
ســنگ منگنــز آفريقــای جنوبــی ديــده می شــود. ســهم کشــورهای 
اســتراليا و گابــون در توليــد ســنگ منگنــز دنيــا بــه ترتيــب 11 و 
8 % می باشــد. ميــزان توليــد ســنگ منگنــز کشــور چيــن در ســال 
قبــل 9.81 ميليــون تــن گــزارش شــده اســت. در شــکل 19 توليــد 
ــرکت های  ــود. ش ــت می ش ــان روئ ــز جه ــنگ منگن ــدگان س کنن
Anglo American. ARM Ferrous در ســال 2019 بــه ترتيــب 3.4 

ــل  ــد. در ســال قب ــد کرده ان ــز تولي ــن ســنگ منگن ــون ت و 3.5 ميلي
ميــزان توليــد ســنگ منگنــز شــرکت های Vale و ERAMET نيــز 
ــه ثبــت رســيده اســت شــايان  ــه ترتيــب 1.6 و 4.8 ميليــون تــن ب ب

جدول4. روندتولید سنگ منگنز کشورآفریقای جنوبی.

شکل 19. سهم کشورهای مختلف در تولید سنگ منگنز جهان  در سال 2019.
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ــن  ــدي تعيي ــوالد تولي ــن ف ــر ت ــازاي ه ــز، ب ــژه منگن ــرف وي مص
مي گــردد. مقــداري از منگنــز مــورد نيــاز فــوالد از چــدن بدســت 
مي آيــد کــه ناشــي از بارگيــري ســنگ آهــن و يــا ســنگ  منگنــز 
ــي  ــمت کوچک ــز قس ــدار منگن ــن مق ــد. اي ــد مي باش ــوره بلن در ک
ــن  ــي از آن در حي ــرد و بخش ــر مي گي ــز را در ب ــاز کل منگن از ني
ــه  ــذاب ب ــدن م ــل چ ــف تبدي ــاي مختل ــيون در فراينده اکسيداس
ــز در کارگاه  ــي منگن ــدار اصل ــذا مق ــوزد. ل ــذاب مي س ــوالد م ف
ــمتي  ــود. قس ــزوده مي ش ــز اف ــرو منگن ــورت ف ــازي بص ــوالد س ف
ــه اکسيداســيون  ــوالد ســازي در مرحل ــد ف ــز در فراين ــرو منگن از ف
مي ســوزد. در دهــه 60-70 هنگامي کــه کنورتــر اکســيژني جايگزيــن 
فرايندهــاي فوالدســازي زيمنــس مارتيــن، بســمر و تومــاس شــد، 
افزايــش بازدهــي منگنــز باعــث کاهــش مصــرف کل منگنــز 
ــه 80  ــوالد ســازي در ده ــد ف ــه بهينه ســازي فراين ــا ادام ــد. ب گردي
)دمــش ترکيبــي( بازدهــي منگنــز بــاز افزايــش يافــت. امــروزه در 
ــازي  ــوالد س ــز در ف ــرف منگن ــزان مص ــي مي ــورهاي صنعت کش
7.5 کيلوگــرم بــازاي هــر تــن فــوالد اســت، در حاليکــه در ســال 
ــوده اســت.  ــب 7 و 6.5 کيلوگــرم ب ــه ترتي ــدار ب ــن مق 60 و 80 اي
ميــزان مصــرف فــرو منگنــز و ســيليکو منگنــز امريــکا بــه ترتيــب 
140 و360 هــزار تــن بــوده اســت. مصــرف و نيــاز منگنــز در 
ــر  ــي ب ــر آنچنان ــورژي تأثي ــر متال ــورژي و غي ــر متال ــطوح ديگ س
ــه  ــتگي ب ــز بس ــاز منگن ــاً کل ني ــدارد و قطع ــز ن ــد منگن روي تولي
افزايــش توليــد فــوالد جهــان دارد. امــروزه در کارخانه هــای 
ــز،  ــيليکو منگن ــرو س ــژه ف ــرف وي ــزان مص ــازی مي ــدرن فوالدس م
فــرو منگنــز پــر کربــن و فــرو منگنــز تصفيــه شــده بــه ترتيــب 9.7، 

ــوالد اســت. ــن ف ــر ت 2.35 و 0.75 کيلوگــرم ب

ــن  ــون ت ــی 17.55 ميلي ــای جنوب ــز آفريق ــنگ منگن ــادرات س ص
بــوده اســت. در شــکل 20 کشــورهای وارد کننــده ســنگ منگنــز 
در ســال 2019  مشــاهده می گــردد. ميــزان واردات ســنگ منگنــز 
ــره  ــت. ک ــيده اس ــت رس ــه ثب ــن ب ــون ت ــتان 3 ميلي ــور هندوس کش
ــن واردات  ــون ت ــدود 1.15 ميلي ــل در ح ــال قب ــز در س ــی ني جنوب
ــز کشــور  ــزان توليــد ســنگ منگن ــز داشــته اســت. مي ســنگ منگن
هنــد در ســال گذشــته 2.62 ميليــون تــن منگنــز خالــص بــه ثبــت 
رســيده اســت. ميــزان واردات ســنگ منگنــز کشــور ژاپــن در ســال 
قبــل 1.18 ميليــون تــن بــراورد شــده اســت. ميــزان واردات ســنگ 
ــرآورد  ــن ب ــزار ت ــکا در ســال گذشــته 340 ه ــز کشــور امري منگن
شــده اســت. ميــزان مصــرف ســنگ منگنــز کشــور امريکا در ســال 
2019  بالــغ بــر 380 هــزار تــن گــزارش شــده اســت. ســنگ منگنــز 
بــه غيــر ازصنايــع فــوالد در توليــد دي اکســيد منگنــز جهــت توليــد 
باطري هــاي خشــک مــورد اســتفاده قــرار مي گيــرد. در ســال 
2019  ميــزان توليــد دي اکســيد منگنــز )EMD( 416 هــزار تــن بــه 
ثبــت رســيده اســت. ســهم کشــور چيــن در توليــد دي اکســيد منگنــز 
ــد  ــت تولي ــه ظرفي ــت، در حاليک ــده اس ــزارش ش ــن گ 302 هزارت
ــت. کل  ــوده اس ــن ب ــزار ت ــر 350 ه ــغ ب ــور بال ــن کش )EMD( اي
ظرفيــت توليــد دي اکســيد منگنــز جهــان 550 هــزار تــن بــرآورد 
شــده اســت. بيشــترين واردات EMD جهــان را بــه ميــزان 18 هــزار 
 EMD تــن کشــور بلژيــگ انجــام داده اســت. بيشــترين صــادرات
جهــان را نيــز بــه ميــزان 93 هــزار تــن کشــور ميانمــار انجــام داده 
ــوالد  ــت ف ــاز صنع ــه ني ــتقيماً ب ــان مس ــز جه ــاي منگن ــت. تقاض اس
بســتگي دارد. در ســطح جهــان انــواع فــوالد توليــد مي شــود، 
کــه هر کــدام آن هــا بــه مقــدار مشــخصي فلــز منگنــز نيــاز دارنــد. 

شکل20. وارد کنندگان سنگ منگنز جهان در سال 2019. 

ارزيابي توليد سنگ منگنز و فرو منگنز جهان در سال 2019
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1 - Indus try Agenda Mining & Metals in a Sus tainable 
World 2050, World Economic Forum, September 2015.

پیشگفتار
صنعــت معــادن و فلــزات بخشــی جدايــی ناپذيــر از هــر اقتصاد و 
جامعــه پيش بينــی پذيــر اســت. بــه عنــوان تأميــن کننــده اشــتغال و 
مــواد اساســی، تقريبــاً بــه تمــام زنجيره هــای ارزش صنعــت متصــل 
ــای  ــدم قطعيت ه ــا و ع ــا چالش ه ــت ب ــن صنع ــوز، اي ــت. هن اس

عمــده ای روبروســت.
ــا افــت  ــی ب ــال بحــران مال ــه دنب ــی ب ضعــف در بازارهــای جهان
قيمــت کاالهــای پايــه )کاموديتــی( و نگــرش کوتــاه مــدت 
بســياری از ســهامداران همــراه شــده اســت. ايــن صنعــت همچنيــن 
از طــرف ذينفعــان، از تغييــر تقاضاهــای مصــرف کننــده گرفتــه تــا 
ترويــج اســتفاده از منابــع پايــدار ]محيــط زيســتی[ توســط نهادهــای 
ــی تحــت فشــار اســت. انتظــار مــی رود شــرکت ها  ذيصــاح قانون
بــه طــور فزاينــده ای پايدارتــر عمــل کننــد و اقــدام منعکــس کننــده 

ايــن اولويــت را تعريــف و اجــرا نماينــد.
ارائــه می شــود کــه دســتور کار  در حالــی  ايــن گــزارش 
ــی  ــا برگــزاری "اجــاس ســران مال ــس از ســال 2015 ب توســعه پ
بــرای توســعه" در مــاه جــوالی و نيــز هنگامــی کــه جهــان آمــاده 
ــورد  ــد )UN( در م ــل متح ــازمان مل ــران س ــاس س ــزاری اج برگ
ــورک و  ــاه ســپتامبر در نيوي ــدار )SDG( در م اهــداف توســعه پاي
کنفرانــس تغييــرات آب و هوايــی UN در مــاه دســامبر در پاريــس 
ــتيابی  ــزات دس ــادن و فل ــش مع ــرای بخ ــد. ب ــاز گردي ــد آغ می ش

بــه ايــن دســتور کار از طريــق فعاليت هــا و محصــوالت خــود 
ــن بخــش و  ضــروری اســت و ترســيم يــک نقشــه مشــترک از اي

ــرد.  ــاز ک ــال 2015 آغ ــر س ــداً در اواخ ــا را بع SDG ه

گرچــه بســياری از ذينفعــان بــرای توســعه پايدارتر و پاســخگوی 
ــه جهــان  ــد، مســير رســيدن ب ــی هدف گــذاری کرده ان ــواد معدن م
ــران  ــرای بازيگ ــی ب ــت. فرصت ــت اس ــدم قطعي ــر از ع ــر پ پايدارت
ــر  ــن تغيي ــای اي ــعه راه حل ه ــرای توس ــش ب ــن بخ ــف در اي مختل
ــای  ــه پيامده ــرش منفعان ــر از پذي ــه فرات ــا و حرکــت ب وضعيت ه
ــه( و نــوآوری وجــود  ــه ســمت اقــدام آينــده ســاز )فعاالن آن هــا ب
دارد. اکنــون راه حــل درک روشــن چالش هــا و فرصت هــای 
يافتــن  تغييــر و  بــرای موفقيــت در محيطــی در حــال  بالقــوه 

ــت. ــد اس ــرای رش ــد ب ــای جدي فرصت ه
پــروژه "معــادن و فلــزات در جهــان پايــدار ســال 2050" در برابر 
ــه عنــوان  ــا حمايــت گــروه مشــاوره بوســتون ب ــه و ب ايــن پس زمين
مشــاور پــروژه آغــاز بــه کار کــرد. ايــن گــزارش بــر اســتراتژی ها 
و اقدامــات شــرکت ها تمرکــز می کنــد، و هــدف آن فراهــم 
کــردن امــکان و مشــارکت در بحــث و گفتگــو در مــورد آينــده 
ــرکت ها  ــه ش ــت ک ــن اس ــدف اي ــت. ه ــن اس ــره زمي ــدار ک پاي

دستور کار صنعتدستور کار صنعت
“معادن و فلزات در جهان پایدار سال “معادن و فلزات در جهان پایدار سال 20502050””

مجمع جهانی اقتصاد )داووس، سوئيس( 
با همکاری گروه مشاوره بوستون 
ترجمه: محمدحسين نشاطی
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تعــدادی از ســواالت کليــدی اســت:
- تعــادل بيــن تأميــن کاالهــای اوليــه و ثانويــه در آينــده بــه چــه 

صورتــی بــه نظــر می رســد؟
ــترين  ــا بيش ــرژی( ب ــد آب و ان ــتيبانی )همانن ــع پش ــدام مناب - ک

ــتند؟ ــه هس ــه مواج ــش هزين ــود و افزاي ــک های کمب ريس
- چــه روندهــای طوالنــی مــدت پاييــن دســت/ مصــرف نهايــی 

می تواننــد بيشــترين تأثيــر را بــر ايــن بخــش داشــته باشــند؟
ــزات  ــادن و فل ــش مع ــر بخ ــی ب ــوالت تکنولوژيک ــدام تح - ک

ــت؟ ــد گذاش ــر خواهن تأثي
اينکــه صنعــت می توانــد مهارت هــای  از  بــرای اطمينــان   -
مناســبی را در آينــده جــذب کنــد، چــه کاری بايــد انجــام شــود؟

ــی  ــاالت نظارت ــت و ح ــه اس ــررات چگون ــم مق ــوه تنظي - نح
مختلــف چگونــه مــورد توجــه قــرار می گيرنــد؟

ــی  ــتراتژی کل ــب و کار و اس ــدل کس ــی م ــدام بخش هاي - ک
ــوند؟ ــم ش ــر تنظي ــان پايدارت ــک جه ــد در ي باي

"شــورای دســتور کار جهانــی مجمــع در مــورد مديريــت 
را  تغييــر  اصلــی  محرک هــای  معدنــی"،  منابــع  پاســخگوی 
شناســايی نمــوده، تحــوالت در فرآينــد و آينــده را بــه طــور 

خاصــه تشــريح کــرد.
ــل  ــار اص ــه چه ــد ک ــا ش ــال 2050، ادع ــه س ــری ب ــا پيش نگ ب
اساســی پايــداری حالــت پايانــی مطلــوب و روش عمــل صنعت در 
جهــان پايــدار را تنظيــم می کننــد. ايــن چهــار اصــل گــروه بنــدی 
ــوا، ارزش  ــت و آب و ه ــط زيس ــت از محي ــه: حفاظ ــوند ب می ش
ــی(، شــفافيت و  ــه )توســعه مســئوالنه مــواد معدن و توســعه منصفان

ــاه. حقــوق بشــر، ســامت و رف
بــا نگاهــی بــه چرخــه عمــر معــدن و زنجيــره ارزش، زمينه هــای 
بحرانــی انتقــال کــه در امتــداد آن هــا تغييــر الزم و قابــل دســتيابی 
اســت نيــز مشــخص شــد )پايــگاه منبــع، اســتراتژی و مــدل 
ــط  ــروی کار، رواب ــراد و ني ــوآوری، اف ــوژی و ن ــی، تکنول عمليات
بيرونــی، زنجيره هــای تقاضــا-ارزش(. ســه ســناريو، هــر يــک 
ــرای  ــال 2050، ب ــمت س ــه س ــاوت ب ــيری متف ــده مس ــرح کنن مط
شناســايی اقدامــات بالقــوه مختلــف و بــرای شــروع تدويــن 
نقشــه راه مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد. ايــن ســناريوها بــر اســاس 
گــزارش "قابليــت دسترســی آينــده بــه منابــع طبيعــی: مدلــی جديد 
ــع جهانــی" منتشــر شــده در ســال  ــه مناب ــرای قابليــت دسترســی ب ب

ــده اند. ــه ش ــاد تهي ــی اقتص ــع جهان ــط مجم 2014 توس

مطالعه موردی آزمایشی: 
استفاده چرخه ای از کاالهای پایه و فلزات

ايــن چارچــوب بــا مطالعــه مــوردی آزمايشــی در مــورد اســتفاده 

نــه تنهــا بــه ايــن موضوعــات فکــر کننــد بلکــه بــه آن هــا عمــل نيــز 
بنماينــد. همچنيــن ايــن گــزارش انتقــاالت اساســی تشــکيل دهنــده 
ــد  ــدار جدي ــان پاي ــن جه ــزات در اي ــادن و فل ــره ارزش مع زنجي
ــات  ــت از اقدام ــرای حماي ــی را ب ــازد و چارچوب ــان می س را نماي

ــازد. ــم می س ــاز فراه ــورد ني م
ايــن گــزارش نتيجــه مســتقيم فرآينــد همــکاری بــا اعضائــی از 
بخــش خصوصــی، دولت هــا، جامعــه دانشــگاهی، جامعــه مدنــی و 
ســازمان های چنــد جانبــه از سراســر جهــان اســت. "مجمــع جهانــی 
اقتصــاد )WEF(" بــه دليــل مشــارکت و حمايــت تعــداد زيــادی از 
ذينفعــان بســيار سپاســگزار می باشــد و بــه دنبــال پيگيــری گفتگــو 

بــرای تــداوم ايــن کار اســت.

خالصه اجرایی
جهــان در حــال تحــول اســت - بخــش معــادن و فلــزات 

کنــد. تدويــن  را  خــود  کار  دســتور  می توانــد 
ــی  ــرای توســعه اقتصــادی و اجتماعــی جهان ــزات ب ــادن و فل مع
ــت  ــای ارزش صنع ــه زنجيره ه ــه هم ــاً ب ــتند و تقريب ــروری هس ض
ــد  ــاً بلن ــذاری ذات ــرمايه گ ــک س ــوان ي ــه عن ــند. ب ــل می باش متص

ــد مــدت بســيار مهــم اســت. ــدگاه بلن مــدت، داشــتن يــک دي
تــا ســال 2050، جهــان متفــاوت خواهــد بــود، و چنانچــه مســير 
هميــن باشــد منابــع مصــرف خواهنــد شــد. قوانيــن در حــال تغييــر 
هســتند، فشــار اجتماعــی بــرای اقــدام پايدارتر در حال رشــد اســت 
و پيشــرفت های تکنولوژيکــی در حــال اختــال همــه بخش هــای 
اســت. در حالــی کــه جهــت بــه ســمت جهانــی پايدارتــر مشــخص 
اســت، مســيری موجــود نيســت. ايــن فرصتــی بــرای جامعــه معــادن 
ــه  ــکل دادن ب ــد در ش ــه می توان ــی را ک ــا نقش ــت ت ــزات اس و فل
دســتور کار و در بــر گرفتــن تغييــرات پيــش رو داشــته باشــد 

تعريــف کنــد.
- چگونه اين بخش می تواند اين تحوالت را در بر گيرد؟

- کــدام مدل هــای تجــاری و اولويت هــای اســتراتژيک وســيله 
موفقيــت را فراهــم می ســازند؟

- شــرکت ها بــرای آمــاده ســازی بهتــر خــود بــرای اينکــه رهبــر 
ــی را الزم  ــده باشــند، چــه اقدامات صنعــت در مــدت 30 ســال آين

اســت انجــام دهنــد؟

ایجاد چارچوبی برای معادن و فلزات
طبــق دســتور »هيئــت حــکام صنعــت معــادن و فلــزات در مجمــع 
جهانــی اقتصــاد«، چارچوبــي بــراي هدايــت ايــن بخــش در انتقــال 
بــه جهانــی پايدار تــر تدويــن شــده اســت. هــدف ايــن چارچــوب 
کمــک بــه هدايــت و شــکل دادن بــه دســتور کار فــردا، بــا طــرح 
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ــق  ــا عم ــاد ب ــی اقتص ــع جهان ــه مجم ــدی ک ــه بع ــز، زمين متمرک
بيشــتری کاوش خواهــد کــرد، نقــش تکنولــوژی و خصوصــاً 

ــود. ــد ب ــال صنعــت خواه تحــول ديجيت

معــادن و فلــزات در جهان پایــدار ســال 2050 - موردی 
ــرای اقدام ب

بخــش معــادن و فلــزات بــرای اقتصــاد و توســعه اجتماعــی جهانــی 
ضــروری اســت. ايــن بخــش بــا قــرار گرفتــن در ابتــدای اکثــر 
زنجيره هــای ارزش، تأميــن کننــده کليــدی مــواد و محصــوالت 
ضــروری، مولــد جهانــی تجــارت، اشــتغال و توســعه اقتصادی اســت.

ــش  ــت. بخ ــاد نيس ــا انتق ــار ي ــت از فش ــرورت، مصوني ــا، ض ام
ــل توجهــی از سراســر  ــا تقاضــا و انتظــارات قاب معــادن و فلــزات ب
ــتريان،  ــهامداران و مش ــع - از س ــای ذينف ــره ارزش و گروه ه زنجي
ــت. در  ــرو اس ــدگان - روب ــرف کنن ــع و مص ــا، جوام ــا دولت ه ت
ــه  ــی ب ــوالت جهان ــال و تح ــر، اخت ــال تغيي ــته در ح ــان پيوس جه
ســمت آينــده ای پايدارتــر و عادالنــه تــر، در حــال چالــش بــا روش 

ســنتی انجــام تجــارت هســتند.
ــن در  ــياره زمي ــرای س ــتند ب ــًا مس ــی کام ــدار چالش ــعه پاي توس
ــه ســال 2050 و بعــد از آن اســت. ســال 2015  ســال های منتهــی ب
ــی در  ــق جمع ــرای تواف ــان ب ــرا جهاني ــود زي ــی ب ــال مهم ــک س ي
ــاس  ــدار )اج ــعه پاي ــداف توس ــه اه ــش رو ب ــيرهای پي ــورد مس م
ســران UN در مــورد اهــداف توســعه پايــدار(، تأميــن اعتبــار 
توســعه )کنفرانــس بيــن المللــی تأميــن اعتبــار بــرای توســعه( و در 
ــی  ــرات آب و هوائ ــس تغيي ــوا )کنفران ــرات آب و ه ــورد تغيي م

ــد. ــرد آمدن UN( گ

ــت  ــال 2050 جمعي ــا س ــون ت ــه از اکن ــود ک ــن زده می ش تخمي
ــا رشــد  ــارد نفــر، همــراه ب ــه 9.6 ميلي ــارد ب جهــان از بيــش از 7 ميلي
بيشــتر در مصــرف ســرانه برســد. عمــده  اين رشــد در آفريقا و آســيا 
اتفــاق مــی افتــد، جايــی که تقاضــا بــرای کيفيت بهتــر زندگــی، نياز 
بــه دسترســی بــه کاالهــا و خدمــات را تحريــک خواهــد کــرد. برای 
مثــال، آفريقــا اکنــون ســريعترين رشــد طبقــه متوســط در جهــان را 
دارد. بــر اســاس اعــام بانــک توســعه آفريقــا، حــدود 313 ميليــون 
ــه  ــا 20 دالر هزين ــه 2 ت ــا، روزان نفــر، 34 درصــد از جمعيــت آفريق
ــت.  ــال اس ــر از 20 س ــش در کمت ــد افزاي ــه 100 درص ــد ک می کنن
چگونگــی پاســخگويی بــه آن تقاضاهــا و نيازهــا در مرزهای ســياره 
زميــن يکــی از چالش هــای بــزرگ پيــش روی تصميــم گيرنــدگان 

در همــه مناطــق و بخش هايــی صنعتــی اســت.
گــزارش اخيــر مجمــع جهانــی اقتصــاد، »قابليــت دسترســی آينده 
منابــع طبيعــی«، نشــان می دهــد کــه نظــرات در مــورد ســرعتی 
کــه منابــع طبيعــی در حــال تهــی شــدن می باشــند متفــاوت اســت. 

چرخــه ای از کاالهــای پايــه و فلــزات، بــا تمرکــز بــر تــوازن بيــن 
منابــع اوليــه و ثانويــه و انتقــال بالقــوه بــه ســمت چرخــه ای شــدن 
آزمايــش شــد. در ســناريوهای مختلــف يافته هــای کليــدی مــورد 

آزمايشــی شــامل مــوارد زيــر اســت:
ــه ســمت بازيافــت و چرخــه ای شــدن  - يــک حرکــت قــوی ب
محتمــل اســت، امــا تغييــرات اساســی بــرای پشــتيبانی از ايــن انتقــال 
از جملــه زيرســاخت مناســب، مقــررات و قانون گــذاری و اقتصــاد 

هزينــه رقابتــی الزم اســت.
ــه  ــه ادام ــن نمــی رود. اســتخراج اولي ــکاری از بي - بخــش معدن
ــا رشــد  ــد اســت از نظــر مقــدار متناســب ب ــا بعي خواهــد يافــت ام
ــی  ــدان معن ــن ب ــد. اي ــد کن ــی )GDP( رش ــص داخل ــد ناخال تولي
ــه  ــاس و بازدهــی هزين ــرات مقي ــق اث ــرای تحق اســت کــه فشــار ب
ــرای  ــا ب ــد. تقاض ــد مان ــی خواه ــی باق ــش بين ــل پي ــده قاب در آين
ــئوالنه  ــات مس ــرای اقدام ــا ب ــوازات تقاض ــه م ــه ب ــی هزين اثربخش
ــه  ــر ب ــت و منج ــد داش ــود خواه ــی وج ــتی و اجتماع ــط زيس محي

مشــارکت و مدل هــای عملياتــی جديــد می شــود.
- بخــش فلــزات از بيــن نمــی رود. شــرکت های فلــزات بــه 
عنــوان رابــط بيــن توليدکننــدگان کاالهــای پايــه و صنايــع نهايــی 
عمــل خواهنــد کــرد. فرصت هايــی بــرای انطبــاق تحــوالت مــدل 
ــواد  ــه دهنــدگان م ــه عنــوان ارائ ــدد ب ــری مج ــاری و جاگي تج

ــت. ــد داش ــود خواه وج
بــود. شــرکت های معدنــی  - تکنولــوژی کليــدی خواهــد 
و  پســماند  فــرآوری  ســازی  بهينــه  بــر  تــا  دارنــد  فرصــت 
قابليت هــای  بهبــود  بــر  دارنــد  فرصــت  فلــزات  شــرکت های 

فــرآوری مــوارد کــم عيــار تمرکــز کننــد.
- درک بهتــر زنجيره هــای تأميــن و ترجيحــات مصــرف کننــده 

اهميــت فزاينــده ای کســب خواهنــد کرد.

مراحل بعدی
از ايــن گــزارش بــه عنــوان پايــه ای بــرای کاوش هــای بيشــتر در 
ــرای دســتور کار معــادن و فلــزات  مــورد چالش هــا و فرصت هــا ب
در ســال 2050 اســتفاده می شــود. در مرحلــه اول، شــرکت ها و 
ــزاری  ــوان اب ــه عن ــوب ب ــن چارچ ــد از اي ــان می توانن ــاير ذينفع س
بــرای تحليــل اســتراتژی ها و اقدامــات موجــود در زمينه هــای 
انتقــال و شناســايی اجــزای ناپيــدا و فرصت هــای کليــدی بحرانــی 
بــرای ســفر بــه جهــان پايــدار اســتفاده کننــد. اميدواريــم کــه ايــن 
ــدی  ــارکت های جدي ــات و مش ــا، اقدام ــک ايده ه ــه تحري ــر ب ام
ــاز  ــورد ني ــدام مشــترک توســط ذينفعــان مختلــف م ــرای اق کــه ب
اســت، کمــک کنــد. در ادامــه تاش هــای مــا بــرای کمــک 
ــی  ــق کار تحقيقات ــت از طري ــاص صنع ــای خ ــاد بينش ه ــه ايج ب
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دستور کار صنعت “معادن و فلزات در جهان پايدار سال 2050”

جمعيتــی و کمبــود مهــارت را تقويــت می کننــد. در هميــن راســتا، 
ــزات  ــا شــرکت های پيشــروی معــادن و فل ICMM در حــال کار ب

ــا  ــرای تقويــت ســهم ايــن بخــش در توســعه پايــدار ب و ســايرين ب
ــت. ــی اس ــی و اجتماع ــت محيط ــرد زيس ــود عملک بهب

اراده مشــارکت واضــح اســت. ســؤال در مــورد چگونگــی 
ادامــه يــک چالــش مهــم بــرای ايــن بخــش اســت و اينکــه نيــاز بــه 
ــده در جهــت  ــزرگ و پيچي ــات يــک صنعــت ب همراســتائی عملي
ــر رســاندن  ــه حداکث ــن حــال ب ــد مــدت و در عي ــرای بلن ــدار ب پاي
منافــع کوتــاه مــدت و ميــان مــدت، هــم از نظــر محصــوالت و هــم 
ــان  ــه ارمغ ــود ب ــان خ ــياری از ذينفع ــرای بس ــه آن را ب ــتغال، ک اش

مــی آورد، خواهــد داشــت.
ايــن مطالعــه توســط مجمــع جهانــی اقتصــاد، بــا همــکاری گــروه 
ــاس  ــر اس ــردازد. ب ــا می پ ــن بحث ه ــه اي ــتر ب ــتون، بيش ــاوره بوس مش
ــرای  ــت ب ــوب صنع ــک چارچ ــش، ي ــارج از بخ ــش درون و خ دان
هدايــت و پشــتيبانی يــک شــرکت و بخــش در انتقــال موفقيــت آميــز 
ــا ســال 2050 تدويــن شــد. شناســايی  ــر ت ــی پايدارت ــه ســمت جهان ب
محرک هــای بحرانــی تغييــر در جهــان و مناطــق در حــال تغييــر 
ــف  ــه کش ــوب ب ــن چارچ ــت، اي ــاز اس ــورد ني ــال م ــه در آن انتق ک
اينکــه چگونــه زنجيره هــای ارزش معــادن و فلــزات می تواننــد 
تأثيــر بگذارنــد و کــدام نقشــه راه اقدامــات بــرای موفقيــت ضــروری 

ــد. ــک می کن ــود، کم ــد ب خواه
ــوب  ــت: اول، چارچ ــده اس ــه ش ــش ارائ ــزارش در دو بخ ــن گ اي
ــدار  ــان پاي ــزات در جه ــادن و فل ــرای بخــش مع ــات ب ــت اقدام هداي
2050 ارائــه شــده اســت، و دوم، يــک مطالعــه مــوردی عميــق، 
اســتفاده از ايــن چارچــوب بــرای مصــرف چرخــه ای فلــزات. تفکر از 
قبــل بــرای رهبــری و موفقيت صنعــت کليدی اســت. جهــان پايدارتر 
بررســی شــده در ايــن گــزارش می توانــد پيامدهــای بلندمــدت 
عميقــی بــرای چگونگــی عملکــرد ايــن صنعــت داشــته باشــد؛ آمــاده 

ــن خواهــد کــرد. ــردا را تعيي ــای ف ــروز موفقيت ه ســازی ام

ــان  ــزات در جه ــادن و فل ــرای مع ــی ب چارچوب
ــال 2050 ــدار س پای

ــه آن  ــاد« و زيرمجموع ــی اقتص ــع جهان ــال 2013، »مجم در س
»شــورای جهانــی دســتور کار مديريــت پاســخگوی منابــع معدنــی« 
مقالــه ای منتشــر کردنــد کــه بــه بررســی پيامدهــای بالقــوه جهــان 
ــه،  ــن مقال ــردازد. اي ــزات می پ ــادن و فل ــه مع ــرای جامع ــدار ب پاي
ــان  ــش روی جه ــی پي ــر اساس ــای تغيي ــده محرک ه ــريح کنن تش
ــر صنعــت، در »نشســت ســاالنه مجمــع  ــا ب ــی آن ه ــر احتمال و تأثي
ــه شــد  ــوئيس ارائ ــی اقتصــاد« در ســال 2014 در داووس، س جهان
و بــه عنــوان يــک موضــوع اولويــت بــرای صنعــت شــناخته شــد و 

صــرف نظــر از ســرعت مصــرف يــا تهــی شــدن، اســتفاده پايدارتــر 
از منابــع ســياره زميــن بحرانــی شــده اســت.

بخــش معــادن و فلــزات در مرکــز موفقيــت تأميــن تقاضای رشــد 
ــر  ــا تغيي ــت، ب ــن صنع ــرار دارد. اي ــر ق ــی پايدارت ــی در جهان جهان
ــت؛  ــخ داده اس ــود پاس ــای خ ــتراتژی ها و فعاليت ه ــر، اس ــرز فک ط
80 درصــد از مديــران ارشــد اجرائــی معتقدنــد کــه اســتراتژی های 
ــروری  ــده ض ــی و آين ــی فعل ــت رقابت ــرای مزي ــور ب پايداری-مح
ــد  ــار دارن ــل انتظ ــران عام ــد مدي ــه 63 درص ــی ک ــتند در حال هس
ــن  ــازد. بي ــول س ــا را متح ــت آن ه ــال صنع ــی 5 س ــداری در ط پاي
ــه  ــه ک ــای پاي ــرکت های کااله ــداد ش ــال های 2011 و 2013، تع س
بــه صــورت آينــده نگــر در مــورد اســتراتژی و معيارهــای پايــداری 

ــت. ــه اس ــش يافت ــد افزاي ــاً 58 درص ــد تقريب ــزارش می دهن گ
در ضمــن، دولت هــا در حــال مطــرح کــردن و بهبــود مقــررات 
و قوانيــن در زمينه هــای مربوطــه از جملــه آب، مزايــای اجتماعــی 
و تنــوع زيســتی هســتند؛ تغييــرات آب و هوايــی در سراســر جهــان 
ــا، ســطح  ــش از 300 قانون گــذاری دارد. ام ــی بي ــه تنهاي ــل ب از قب
تصــور و اجــرای چنيــن مقرراتــی در کشــورهای مختلــف، متفاوت 
ــای  ــی چارچوب ه ــی جهان ــزوم هماهنگ ــوع ل ــن موض ــت. اي اس
ــان  ــع را نش ــی مناف ــورد احتمال ــری از برخ ــرای جلوگي ــی ب نظارت
ــده ای در کشــورهايی مشــاهده  ــه طــور فزاين ــر ب ــن ام می دهــد. اي
می شــود کــه بــه توافقنامــه تجــارت آزاد پيوســته اند، و طبــق 
ــی  ــای معدن ــت واردات کااله ــه ممنوعي ــادر ب ــر ق ــرارداد، ديگ ق
توليــد شــده تحــت مقــررات زيســت محيطــی کمتــر ســختگيرانه 
نســبت بــه الــزام مقــررات ملــی خودشــان نيســتند. بنگاه هــای 
ــا روشــی مناســب از  ــد ب ــررات و تولي ــت مق ــا رعاي ــی کــه ب داخل
نظــر زيســت محيطــی متحمــل هزينــه می گردنــد، می تواننــد 

ــی شــوند. ــت رقابت دچــار عــدم مزي
ــعه  ــرای توس ــی ب ــارت جهان ــورای تج ــد »ش ــازمان هايی مانن س
پايــدار )WBSCD(« و »شــورای بيــن المللــی معــادن و فلــزات 
)ICMM(« بــا اطمينــان از اينکــه صنعــت معدنــکاری، مــواد معدنی 
ــه  ــت، ب ــی اس ــای جهان ــا و چالش ه ــخگوی نيازه ــزات پاس و فل
 WBCSD ــد. اگرچــه تنظيــم دســتور کار صنعــت کمــک کرده ان
ــت  ــج مديري ــال تروي ــرد، در ح ــز نک ــدن تمرک ــه مع ــدا ب در ابت
ــوده  ــط زيســت توســط شــرکت ها ب سيســتماتيک و يکپارچــه محي
اســت. چشــم انــداز 2050 آن دســتور کار جديــدی را بــرای 
دســتيابی بــه آينــده ای پايــدار بــا برنامــه عملــی بــرای ســال 2020 
تجــارت  چگونــه  می کنــد  مشــخص  کــه  می ســازد  مطــرح 
ــی و  ــت محيط ــای زيس ــر رونده ــی ب ــورت مثبت ــه ص ــد ب می توان
ــتحکام  ــی و اس ــه پابرجائ ــن اينک ــذارد، ضم ــر بگ ــی تأثي اجتماع
آن هــا در برابــر موضوعاتــی ماننــد تغييــرات آب و هوايــی، پويايــی 
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بخــش معــادن و فلــزات در مرزهــای فيزيکــی و محيطــی کــره زميــن 
فعاليــت می کنــد. اســتخراج سيســتماتيک مــواد تغليــظ شــده 
ــياره  ــر روی س ــدود ب ــور نامح ــه ط ــد ب ــن نمی توان ــته زمي از پوس
ــه  ــا، ک ــا و تکنولوژی ه ــعه فرآينده ــد. توس ــدار باش ــدود پاي مح
ــم  ــره ارزش را فراه ــول زنجي ــن در ط ــم کرب ــرات ک ــکان اث ام
ــر، کســب  ــده اقتصــاد چرخه ای ت ــوارد تســهيل کنن می ســازند و م

ــتند.   ــی هس و کار اصل

  ارزش و توسعه منصفانه
ــه  ــان منصفان ــزات چن ــادن و فل ــط مع ــده توس ــاد ش ارزش ايج
ــت  ــود معيش ــدار و بهب ــعه پاي ــی توس ــه توانائ ــود، ک ــام می ش انج
را فراهــم مــی آورد. ارزش بيــن ذينفعــان مختلــف - جوامــع، 
ــن  ــی - و بي ــی و محل ــت مل ــذاران، دول ــرمايه گ ــهامداران، س س

کشــورهای مختلــف بــه اشــتراک گــذارده می شــود.

  شفافیت و حقوق بشر
دولت هــا و کســب و کارهــا بــا احتــرام بــه حقــوق بشــر و 
برابــری عمــل می کننــد، متعهــد بــه مبــارزه بــا فســاد و شــفافيت در 
پرداخت هــا و اطاعــات هســتند. اعتمــاد، گفتگــو و مشــارکت ها 

ــرای موفقيــت کســب و کارهــا مهــم هســتند. ب

  سالمتی و رفاه
تضميــن ســامت، رفــاه و ايمنــی کارگــران، خانواده هــای 
ــت. ــی اس ــک ارزش اساس ــان ي ــراف همچن ــع اط ــا و جوام آن ه

چارچــوب معــادن و فلــزات در یــک جهــان پایــدار 
2050 شــامل چهــار مؤلفــه زیــر اســت )شــکل 1(:

1- محرک های تغيير
2- زمينه های انتقال

3- سناريوهايی درباره آينده منابع
4- نقشه راه/اقدامات

محرک های تغییر 
ــرات چشــمگيری مــورد  ــدار، تغيي ــی پاي ــه جهان در ايــن ســفر ب
انتظــار اســت. در ســال 2013، »شــورای جهانــی دســتور کار 
کليــدی  محرک هــای  معدنــی«،  منابــع  پاســخگوی  مديريــت 
جهانــی تغييــرات تأثيرگــذار بــر بخــش فعلــی و محــرک تحــوالت 
ــر  ــرات در زي ــن تغيي ــای اي ــرد. محرک ه ــايی ک ــده را شناس آين
ــتم  ــی اکوسيس ــاد اصل ــه ابع ــده اند ک ــه بندی ش ــتون خوش ــج س پن
صنعــت معــادن و فلــزات را نشــان می دهنــد: محيــط زيســتی، 

ــد. ــر ارزش آن بيافزاي ــد ب ــع می توان مجم
يــک کارگاه راه انــدازی، در ژوئــن ســال 2014، تعــداد 35 
رهبــر بــا انــواع ذينفــع بــودن از سراســر مناطــق را گــرد هــم آورد، 
ــش  ــرای بخ ــاص ب ــر خ ــوب فراگي ــک چارچ ــه ي ــاز ب ــا ني و آن ه
ــاوره از  ــروه مش ــک گ ــد. ي ــخص کردن ــزات را مش ــادن و فل مع
کارشناســان جهانــی بــه نمايندگــی از گروه هــای ذينفــع مختلــف، 
از تدويــن ايــن چارچــوب و کاربــرد آن در مطالعــه مــوردی 

ــد. ــت کردن ــزات حماي ــه ای فل ــرف چرخ مص
ــدت  ــای دراز م ــهيل نم ــوب تس ــن چارچ ــن اي ــدف از تدوي ه
ــادن  ــرکت های مع ــه ش ــود ک ــی ب ــی نقش ــب و کار و ارزياب کس
ــه  ــع ب ــه از مناب ــن اينک ــد در تضمي ــا کنن ــد ايف ــزات می توانن و فل
صــورت کارآمــد و مســئوالنه ای اســتفاده شــود. ايــن يــک بينــش 
ــه  ــت ب ــفر صنع ــاالً س ــه احتم ــی ک ــورد تحوالت ــتراتژيک در م اس
می دهــد.  ارائــه  می کننــد  تعريــف  را  پايــدار  ســمت جهانــی 
ايــن چارچــوب  از  می تواننــد  فلــزات  و  معــادن  شــرکت های 
ــا  ــه آي ــی اينک ــرای ارزياب ــی« ب ــی های ضربان ــام »بررس ــرای انج ب
ــدار  ــر ارزش پاي ــاد حداکث ــرای ايج ــا ب ــود آن ه ــتراتژی موج اس
در نتيجــه انتقــاالت جهانــی از موقعيــت خوبــی برخــوردار اســت، 
ــا شناســايی اجــزای ناپيــدا يــا توســعه نيافتــه کــه  اســتفاده کننــد. ب
ــدار حياتــی هســتند، ســازمان ها  ــی پاي ــه ســوی جهان ــرای ســفر ب ب
می تواننــد رويکــرد موجــود خــود را ارزيابــی و تنظيــم نمــوده يــا 

ــد. ــروع کنن ــدی را ش ــدام جدي ــای اق برنامه ه

اصول جهان پایدار در سال 2050
اصــول پايــداری تدويــن شــده توســط ســازمان هايی ماننــد 
و  رهبــری  ديگــران  و    ICMM، Natural Step، WBCSD

راهنمايــی فکــری مهمــی را بــرای کســب و کارهــا و دولــت فراهم 
می کننــد. از آنجــا کــه جهــان و هــر کشــور مــورد نظــر، در ســال 
2050 بــرای ذينفعــان مختلــف، متفــاوت خواهــد بــود و هرچــه بــه 
ــک  ــف ي ــم، تعري ــش می روي ــه پي ــرن ب ــن ق ــه دوم اي ــمت نيم س
هــدف نهايــی مشــخص دشــوار می شــود. در عــوض، مجموعــه ای 
ــش  ــن بخ ــت اي ــا جه ــت ت ــده اس ــخص ش ــر مش ــول فراگي از اص
ــداف  ــا اه ــد ت ــکان ده ــد و ام ــم کن ــر تنظي ــی پايدارت ــه جهان را ب
و اقدامــات بــا تغييــر زمينه هــا، تطبيــق يابنــد. از ايــن حالــت پايانــی 
مطلــوب اســت کــه امــکان پس بينــی ]نــگاه برگشــتی از آينــده تــا 
حــال[ تــا زمينــه امــروز و شــروع بــه ارزيابــی آنچــه بــرای موفقيــت 

ــن ســفر الزم اســت، وجــود دارد. اي

  محیط زیست و حفاظت از آب و هوا
ــه  ــت ک ــی اس ــدان معن ــوا ب ــت و آب و ه ــط زيس ــظ محي حف
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مــدل مشــارکت و غيــره( و پيگيــری روندهــای مرتبــط، مهم اســت 
تــا بتوانــد آن هــا را بــه صــورت آينــده نگــر آمــاده و ســازگار بــرای 

ــد. ــول نماي ــال تح ــب و کار در ح ــط کس محي

ــکل 2(. ــی )ش ــی و جغرافياي ــی، ژئوپليتيک ــی، اجتماع تکنولوژيک
درک  فلــزات،  و  معــادن  بخــش  در  شــرکت  هــر  بــرای 
ــا،  ــا، کااله ــا )جغرافي ــروز آن ه ــه ام ــر در زمين ــای تغيي محرک ه

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

شکل 2. محرک های اصلی تغییر در بخش معادن و فلزات

به چه معنی است؟محرک های تغییر

زیست محیطی
• افزايش نگرانی برای محيط زيست

• تغيير آب و هوا
• مديريت پايدار آب، تنوع زيستی و آب و هوا.

• گرم شدن کره زمين بر سياستگذاری و عمليات تجاری تأثير می گذارد.

تکنولوژیکی
• شتابگيری تحوالت فرآيندی و عملياتی.• تشديد سرعت تغيير تکنولوژيکی

اجتماعی
• تقاضای باالتر برای انصاف

• افزايش ”دموکراتيک سازی”
• تغيير نسل ناگهانی

• افزايش نگرانی در مورد معدنکاری افزارمندانه

• توزيع منصفانه منافع، هزينه ها و ريسک ها.
• تصميم گيری و دسترسی به اطاعات نماينده تر.

• ايده ها و ارزش های جديد ويژگی های پيشتازی را شکل می دهند.
• چالش های اجتماعی و زيست محيطی در اولويت قرار می گيرند.

ژئوپلیتیکی
• دولت ها خود را مالک انحصاری مواد معدنی استخراجی می دانند.• احتمال ملی سازی منابع

جغرافیایی
• معدنکاری در مناطق دور افتاده، توسعه نيافته 

• کاهش عيار
• فرسايش منابع اکتشاف مرزهای جديد را تحريک می کند.

• افت کيفيت سنگ معادن باعث کاهش بازده اقتصادی معادن موجود.
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ــع  ــرار دارد. مناب ــره ارزش ق ــع در آغــاز زنجي ــه مناب دسترســی ب
ــد  ــع پشــتيبانی )مانن ــه )مــواد اســتخراج شــده از معــدن( و مناب اولي
آب و انــرژی( بــرای ايجــاد ارزش معــادن و فلــزات ضــروری 
هســتند. فعاليت هــای معــادن و فلــزات - اســتخراج ســنگ معــدن، 
ــپس  ــزی - س ــواد و ايجــاد محصــوالت فل ــش م ــرآوری و پاالي ف
توانايــی توليــد کاالهــا بــرای تأميــن تقاضــای صنعــت نهايــی 
عملياتــی  مدل هــای  می ســازند.  فراهــم  را  کننــده  مصــرف  و 
ــه  ــران ب ــکاری ديگ ــا هم ــا را ب ــن فرآينده ــرد اي ــرکت های منف ش
پيــش می برنــد. ايــن اجــزای زنجيــره ارزش در اينجــا بــه صــورت 
ــت و در  ــاز اس ــورد ني ــال م ــا انتق ــداد آن ه ــه در امت ــی ک زمينه هاي
جايــی کــه می تــوان فرصــت اقــدام را تعييــن کــرد، ارائــه شــده اند.

بــا توجــه بــه يافته هــای گــزارش مجمــع جهانــی اقتصــاد، 
ــز  ــال ني ــای انتق ــی«، زمينه ه ــع طبيع ــده مناب ــی آين ــت دسترس »قابلي
ــس  ــع را منعک ــه مناب ــی ب ــت دسترس ــه ای از قابلي ــدگاه يکپارچ دي
ــام  ــای اتم ــر از دورنماه ــه فرات ــگاه ب ــی ن ــه معن ــن ب ــد. اي می کنن
اســت.  اجتماعــی  عدالتــی  بــی  يــا  هزينه هــا  افزايــش  مــواد، 
همچنيــن ديــدگاه يکپارچــه بــه نقشــی کــه اســتراتژی، تکنولــوژی، 
سياســت ها، ترجيحــات و ذينفعــان مختلــف در قابليــت دسترســی 
آينــده بــه منابــع اوليــه و ثانويــه ايفــا خواهنــد کــرد، توجــه ويــژه ای 

می کنــد.

زمینه های انتقال
محرک هــای تغييــر بــه مــا کمــک می کننــد تــا زمينــه پيرامونــی 
ــدار آرمــان خــود را  و تأثيرگــذار و اصــول چارچــوب جهــان پاي
ــه می توانيــم از انتقــال موفــق بيــن ايــن زمينــه  درک کنيــم. چگون

و وضعيــت مطلــوب اطمينــان حاصــل کنيــم؟
ــم را  ــای مه ــه ای از زمينه ه ــوب مجموع ــه در چارچ ــن مرحل اي
پيشــنهاد می کنــد کــه در صــورت حرکــت ايــن بخــش بــه ســمت 
بيشــتر رخ می دهنــد.  انتقال هــا  پايدارتــر در طــی آن  جهانــی 
نظــر  در  را  فلــزات  و  معــادن  ارزش  زنجيــره  کل  انتقال هــا 
ــد  ــذب می کنن ــوه را ج ــه ای بالق ــای چرخ ــد و فرصت ه می گيرن
)شــکل 3(. پيچيدگــی توســعه پايــدار و پيوندهــای متقابــل در کل 
ــای  ــام زمينه ه ــه در تم ــد توج ــش نيازمن ــن بخ ــره ارزش اي زنجي

ــال اســت. انتق
در حالــی کــه هــر يــک از ايــن انتقال هــا می توانــد مجــزا باشــد، 
هيچ يــک کامــًا مســتقل از مــوارد ديگــر نيســت. پيوندهــای 
ــه پيچيدگــی و تضــاد منجــر  ــد، کــه برخــی ب ــادی وجــود دارن زي
ــر  ــطح باالت ــی و س ــرات تکنولوژيک ــال، تغيي ــرای مث ــوند. ب می ش
اتوماســيون احتمــاالً باعــث ايجــاد تقاضــا بــرای نيــروی کار بســيار 
ماهرتــر، امــا کوچکتــر می شــوند. ايــن ممکــن اســت در تضــاد بــا 

ــد.  ــعه باش ــغلی و توس ــای ش ــاد فرصت ه ــدف ايج ه

شکل 3. زنجیره ارزش معادن و فلزات و انتقال به جهانی پایدار.
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پخــش  از  ديجيتــال،  کتاب هــای  تــا  کاغــذی  کتاب هــای  از 
کننده هــای Betamax تــا Blu-ray، ســرعت تغييــر تکنولــوژی در 
ــده ای  ــر فزاين ــا مقادي ــا ب حــال شــتابگيری اســت. اســتفاده از آن ه
نيــز شــناخته   e-was te بنــام  الکترونيکــی، کــه  پســماندهای 
می شــوند همــراه اســت. طبــق برنامــه محيــط زيســت UN، توليــد 
جهانــی پســماندهای الکترونيکــی حــدود 40 ميليــون تــن در ســال 

تخميــن زده می شــود.

فراگیری بازیافت
ــود  ــگاه خ ــه ذوب و پااليش ــا کارخان ــی Teck ب ــرکت معدن ش
ــادا فعاليــت می کنــد. ايــن شــرکت فرآينــدی  واقــع در Trail، کان
ــت  ــعه داده اس ــی توس ــماندهای الکترونيک ــت پس ــرای بازياف را ب
کــه بازيابــی فلــز را بــه حداکثــر می رســاند. فلــزات از طريــق 
جداســازی، جدانشــينی و ذوب کــردن از شيشــه المــپ اشــعه 
ــی  ــای چاپ ــه مداره ــر و صفح ــات کامپيوت ــدی )CRT(، قطع کات
بازيافــت می شــوند. ايــن شــرکت اوليــن تأميــن کننــده فلــز 
ــده از  ــت ش ــزات بازياف ــتفاده از فل ــرای اس ــک ب ــخ المپي در تاري
پســماندهای الکترونيکــی در مدال هــای المپيــک می باشــد. از 
ــرآوری شــده اســت  ــن ف ــش از 77000 ت ــا 2015 بي ســال 2006 ت

ــوردی 1(. ــه م ــکل مطالع )ش

تأمین مطمئن فلز در عین حال پافشاری بر پایداری
ــرعت در  ــه س ــاد و ب ــل اعتم ــع قاب ــی منب ــماند الکترونيک پس
ــد  ــدت تولي ــد م ــداری بلن ــزات اســت کــه پاي ــش فل حــال افزاي
ــتفاده  ــن، اس ــر اي ــاوه ب ــد. ع ــن می کن ــرکت Teck را تضمي ش
ــب  ــه موج ــع قراض ــوان منب ــه عن ــی ب ــماندهای الکترونيک از پس
ــن  ــر اي ــه در غي ــود ک ــرژی می ش ــرف ان ــی در مص ــه جوي صرف
ــه عمــل  ــی اســتفاده ب ــع معدن ــد از مناب ــد باي ــرای تولي صــورت ب

ــد.  آي

زمينه های انتقال عبارتند از:

پایگاه منابع
- منابع بکر و مرزشکنی جدید

ــع  ــان خاطــر از مناب ــا چالــش حفــظ اطمين ــی ب شــرکت های معدن
در آينــده روبــرو خواهنــد شــد. شــرکت ها از قبــل بــا کاهــش ذخايــر 
ــی کــه  ــرو هســتند، در حال ــار در مکان هــای مســتقر روب و تقليــل عي
اکتشــافات بکــر بــا افزايــش هزينه هــا و نگرانی هــای مربــوط بــه تأثيــر 
محيــط زيســتی همراهنــد. در انتقــال بــه ســال 2050، درک اينکــه در 
ــود  ــد ب ــد در دســترس خواهن ــه مرزشــکنی های جدي کجــا و چگون
و چــه منابعــی بــه صــورت اقتصــادی قابــل دســترس خواهــد بــود بــه 
طــور فزاينــده ای مهــم خواهــد شــد. تکنولــوژی بــرای ايــن موضــوع 
از اکتشــاف گرفتــه تــا اســتخراج، از کــف دريــا تــا ســيارک ها، يــک 

عامــل تعييــن کننــده حياتــی خواهــد بــود.

- استفاده مجدد و بازیافت کاالهای پایه و فلزات
منابــع بــه مــدت طوالنــی دوام می آورنــد و بازيافت منابــع جديدی 
را از مــوارد فرســوده ايجــاد می کنــد. درک و اســتفاده از ايــن تغييــر 
- و چگونگــی تغييــر زنجيره هــای تأميــن کاالهــای پايــه و فلــزات - 
در مدل هــای تجــاری مهــم اســت. بــرای مثــال، تغييــر موقعيــت يــک 
تجــارت بــه عنــوان »تأميــن کننــده فلــزات« يــا »تأمين کننــده مــواد« از 
منشــأ بازيافــت يــا اســتفاده مجــدد بــه جــای يــک شــرکت خالــص 

معدنــی يــا فلــزات، ســودآورتر و پايدارتــر خواهــد بــود.

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

ــک  ــرکت ها کم ــه ش ــن ب ــرژی و زمي ــر آب، ان ــرف کمت مص
ــداري خــود را  ــرات پاي ــش دهنــد، اث ــا را کاه مي کنــد هزينه ه
ــد.  ــظ کنن ــرداري را حف ــره ب ــراي به ــتيباني ب ــند و پش ــود بخش بهب
نــوآوری در مصــرف و اســتفاده مجــدد از منابــع پشــتيبانی کننــده 
محرک هــای قابــل توجــه موفقيــت خواهنــد بــود. در برخــی 
مناطــق، کمبودهــای انــرژی و آب می تواننــد محدوديت هــای 
فلــج کننــده ای بــرای ســرمايه گــذاری و بهــره بــرداری باشــند در 
ــه  ــاز ب ــد ني عيــن حالــی کــه دسترســی و اســتفاده از زميــن می توان

ــط خــوب داشــته باشــد.  ــوذ و رواب اهــرم سياســی، نف

مطالعه موردی 1: 
)Teck تطبیق مدل تجاری )منابع شرکت

پسماند الکترونیکی، چالشی جهانی
مســطح،  تــا صفحه هــای  لولــه ای گرفتــه  تلويزيون هــای  از 

شکل مطالعه موردی 1. تناژ پسماندهای الکترونیکی فرآوری 
.Teck شده در شرکت معدنی
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PFZW مثال صندوق بازنشستگی 
ــدار،  ــازار اســتفاده از اســتراتژی های پاي بســياری از بازيگــران ب
ــا  ــذاری در دارايی ه ــرمايه گ ــرای س ــه را ب ــر پاي ــئوالنه و تأثي مس
ــت  ــتگی بهداش ــول بازنشس ــدوق غ ــد. PFZW، صن ــاز کرده ان آغ
ــل از  ــا قب ــد دارد ت ــه قص ــت ک ــرده اس ــام ک ــد، اع ــان هلن و درم
ــدار  ــای پاي ــر کــردن ســرمايه گذاری ه ــار براب ــا چه ســال 2020 ب
خــود آن را بــه ارزش 16 ميليــارد دالر برســاند. ايــن صنــدوق 
ــرات CO2 ناشــی  ــا اث ــی هدفگــذاری کــرده ت ــه صورت ــن ب همچني
از ســرمايه گذاری هــای خــود را تــا قبــل از ســال 2020 در مقايســه 
ــن عمــل  ــد و جــزو بهتري ــا شــرکت ها در هــر بخــش نصــف کن ب

ــدگان انتخــاب شــود. کنن

شکل مطالعه موردی 2. رشد سرمایه گذاری پایدار و مسئوالنه 

.)1995-2012(

تکنولوژی و نوآوری
- بهبود و نوآوری فرآیند

در جهــان پايــدار، پيشــرفت های تکنولوژيکــی هماننــد داده هــای 
ــر  ــر باعــث برنامــه ريــزی کارآمدت ــزرگ و مدل ســازی پيچيده ت ب
خواهنــد  تهاجمــی  کمتــر  و  دقيق تــر  معدنــکاری  عمليــات  و 
ــتفاده  ــی اس ــنجه های کم ــد از س ــارت می توان ــن تج ــد. همچني ش
ــط  ــت محي ــای مديري ــر فرآينده ــود ب ــد خ ــد و تأکي ــتری بکن بيش

ــش دهــد. زيســت را افزاي

- تکنولوژی های تجهیزات
ــادی  ــر زي ــدت مقادي ــد م ــره زدن بلن ــزات، گ ــادن و فل در مع
ســرمايه بــه اشــکال خاصــی از تکنولــوژی می توانــد محــرک 
تغييــر نمايــی در پيشــرفت های تکنولوژيکــی عمــده در آينــده 
باشــد. تجهيــزات جديــدی ماننــد چــاپ ســه بعــدی احتمــاالً 
ــد  ــرژی و انتشــار گازهــای آالينــده را کاهــش می دهن مصــرف ان
در عيــن حالــی کــه امــکان اتوماســيون بيشــتر در فرآيندهــای 
ــزات  ــذاری در تجهي ــرمايه گ ــازند. س ــم می س ــز فراه ــد را ني تولي
ــادی  ــی زي ــاط و دور انديش ــه احتي ــاز ب ــت ني ــن اس ــد ممک جدي
ــل  ــدون تبدي ــد ب ــای جدي ــاذ تکنولوژی ه ــان از اتخ ــرای اطمين ب

استراتژی و مدل های عملیاتی
- استراتژی، رهبری و نهادینه سازی تغییر

ــه ای  ــه گون ــرکت، ب ــگ ش ــداری در فرهن ــازی پاي ــه س نهادين
کــه بطــور خــودکار در کنــار الزامــات مالــی و عملياتــی در نظــر 
ــدت در  ــد م ــش بلن ــوی و بين ــری ق ــه رهب ــاز ب ــود، ني ــه ش گرفت
ــث و  ــوم بح ــه مفه ــداری ب ــال، پاي ــن ح ــرکت ها دارد. در عي ش
ــادن و  ــرکت های مع ــت و ش ــی اس ــد ذينفع ــاز و چن ــوی ب گفتگ
فلــزات ايــن فرصــت را دارنــد کــه رهبــران در بحــث گســترده تر 
جامعــه در بــاره پايــداری باشــند. تفکــر در مــورد چگونگــی 
ــتراتژی  ــگ و اس ــد فرهن ــداری باي ــزان پاي ــه مي ــا چ ــه ت و اينک
شــرکت ها را شــکل دهــد و چــه نقشــی می توانــد در بحــث 
ــادن  ــرکت های مع ــرای ش ــی ب ــد، کار مهم ــا کن ــر ايف ــترده ت گس

ــود. ــد ب ــزات خواه و فل

- مدل های مشارکت به عنوان بخشی از مدل تجاری
ــل در  ــدگان خدمــات از قب ــه دهن ــد ارائ ــا شــرکايی همانن کار ب
ــر  ــال تغيي ــه در ح ــت. آنچ ــده اس ــه ش ــاری نهادين ــای تج مدل ه
ــرکا  ــوع ش ــاب و ن ــداری در انتخ ــه پاي ــت ک ــی اس ــد نقش می باش
و مدل هــای مشــارکت و ارزش همــکاری در سراســر زنجيــره 

ــرد. ــد ک ــا خواه ارزش ايف

- مدل های سرمایه گذاری
ــترده ای از  ــوم گس ــدت و مفه ــد م ــر بلن ــذاری، تفک ــرمايه گ در س
ــه اقتصــادی  ــال، انتقــال ب ــرای مث ــود. ب ــاز خواهــد ب ارزش مــورد ني
چرخــه ای تــر قبــل از ايجــاد بــازده جــدی نيــاز بــه پيش-ســرمايه 
ــات  ــداری در تصميم ــت پاي ــش اهمي ــن افزاي ــذاری دارد. همچني گ
ســرمايه گــذاری ادامــه خواهــد يافت و بــه طور بالقوه ســرمايه گــذاران 
را در واکنــش بــه تغييــر تعاريــف ارزش بــه چالــش خواهــد کشــيد.

مطالعــه مــوردی 2: افزایــش ســرمایه گذاری هــای 
)PFZW پایــداری )مــورد صندوق بازنشســتگی

افزایش جهانی در سرمایه گذاری های پایداری
ســرمايه گذاری هــای پايــدار در سراســر جهــان بــه ميــزان 
ــه  ــل ب ــال تبدي ــداری در ح ــه و پاي ــش يافت ــی افزاي ــل توجه قاب
يــک معيــار ضــروری ســرمايه گــذاری اســت. ايــن نــوع ســرمايه 
تحــت  دارايی هــای  کل  در  دالر  تريليــون   3.74 گذاری هــا 
مديريــت در پايــان ســال 2011 را تشــکيل دادنــد. ايــن رقــم 22 
درصــد افزايــش نســبت بــه ســال 2009 را نشــان می دهــد )شــکل 

ــوردی 2(. ــه م مطالع
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دستور کار صنعت “معادن و فلزات در جهان پايدار سال 2050”

ــر  ــه عم ــل چرخ ــام مراح ــی در تم ــت محيط ــار زيس ــات آث اقدام
محصــول را شــامل می شــود. انتظــار مــی رود شــرکت های معــادن 
ــد.  ــا نماين ــی ايف ــر صنعت ــش تأثي ــی در کاه ــش اساس ــزات نق و فل
درک چگونگــی تغييــر مقــررات، چگونگــی رعايــت الزامــات در 
حــال تغييــر و اينکــه چگونــه صنعــت می توانــد بخشــی از گفتگــو 
در مــورد قوانيــن و مقــررات آينــده باشــد از اهميــت رو بــه رشــدی 

برخــوردار خواهنــد شــد.

- تعامل و روابط دولت
ــن و مقــررات »ســخت« و  ــان هــم از نظــر قواني دولت هــا همچن
هــم بــرای شــيوه های نرم تــر تعامــل ماننــد تســهيل گری، شــراکت 
کــردن و صحــه گــذاری بــر ابتــکارات پايداری-محــور، شــرکای 
ــا  ــود. دولت ه ــد ب ــزات خواهن ــادن و فل ــرکت های مع ــدی ش کلي
احتمــاال نقــش فعــال در توســعه و توليــد صنعــت را حفــظ می کننــد 
و توانايی هــای خــود را بــرای ايفــای نقش هــای مختلــف بــه 
ــت  ــه تقوي ــعه نيافت ــعه و توس ــال توس ــای در ح ــژه در اقتصاده وي
می کننــد. بحــث ملــی ســازی منابــع احتمــاال بــا تمرکــز بــر ماليــات 
ــد  ــرکت ها باي ــت. ش ــد ياف ــه خواه ــهيم ارزش ادام ــه و تس منصفان
در مــورد روابــط مهــم بــا ســطح محلــی، منطقــه ای و ملــی دولــت 
ــات مناســب انجــام  ــا اقدام ــد کــه آي ــی کنن فکــر نمــوده و ارزياب
ــد شــامل گفتگــوی نزديــک در ســطح  ــن می توان شــده اســت. اي
محلــی و منطقــه ای، ايجــاد روابــط در ســطح ملــی و تــاش بــرای 

گســترش قوانيــن و اســتانداردهای بيــن المللــی باشــد.

- جامعه مدنی و تعامل جامعه
کســب اعتمــاد از جوامــع اطــراف و جامعــه مدنــی بــرای حفــظ 
ــد ضــروری اســت. گفتگــوی مشــارکتی و  حــق اکتشــاف و تولي
مديريــت منابــع چنــد ذينفعــی بيــن چنــد رشــته بــرای توســعه ايــن 
ــاز و  اعتمــاد و روابــط مهــم خواهــد بــود. ارتباطــات و شــفافيت ب
واقعــی يــک امــر جديــد عــادی خواهــد بــود. مدل هــای خاقانــه 
ــه  ــی، ب ــع بوم ــا جوام ــژه ب ــه وي ــت، ب ــارکت و مالکي ــد مش و جدي

موفقيــت در تجــارت منتــج خواهــد شــد.

- اهداف و زیرساخت های توسعه
جهــان پايــدار يکــی از مــوارد مطلــوب و دسترســی بــه منافــع، از 
جملــه مــوارد ايجــاد شــده توســط ايــن بخــش: ايجــاد اشــتغال بلنــد 
مــدت، اشــتغال محلــی، توســعه اجتماعــی و ايجــاد زيرســاخت ها 
ــد،  ــه باش ــادی منطق ــعه اقتص ــی توس ــرک اصل ــد مح ــه می توان ک
اســت. بــه ويــژه برخــی از دولت هــا احتمــاال بــه دنبــال ايــن مــوارد 
بــه عنــوان شــرايط و توافقنامه هايــی بــرای اعطــای مجــوز هســتند.

ــل اســتفاده شــدن زيرســاخت های موجــود  ــا غيرقاب ــه فرســوده ي ب
ــد. ــته باش داش

- پشتیبانی از زیرساخت ها
زيرســاخت بــرای توانايــی بخــش معــادن و فلــزات؛ جهــت 
ــل  ــت و حم ــب دور دس ــای اغل ــات در مکان ه ــی و عملي دسترس
ــش  ــا پيداي ــت. ب ــروری اس ــن ض ــره تأمي ــر زنجي ــا در سرتاس کااله
الگوهــای جديــد زنجيــره تأميــن، تکنولوژی هــا و عمليــات جديــد 
در مناطــق دورافتاده تــر، نيــاز بــه بازنگــری در شــبکه زنجيــره تأميــن 
آينــده و شــراکت بــرای اســتفاده مشــترک وجــود خواهــد داشــت.

افراد و نیروی کار
- مهارت ها و جذب نیروی کار آینده

بــا نوآوری هــای تکنولوژيکــی، نيــروی کار آينــده احتمــاالً 
کوچکتــر، بــه طــور فزاينــده ای انعطــاف پذيــر و بــا مهــارت 
ــاد  ــود. ايج ــد ب ــات خواه ــوژی اطاع ــاً در تکنول ــر، خصوص باالت
فرصت هايــی بــرای بخش هايــی غيرســنتی ماننــد زنــان کارگر رشــد 
خواهــد کــرد. درک پيامدهــای ايــن تغييــرات بــرای کارفرمايــان و 
همچنيــن کارمنــدان و جوامــع بســيار مهــم خواهــد بــود. پيامدهــای 
بالقــوه ماننــد شــغل کمتــر، مدل هــای کاری متفــاوت بــرای جذب و 
حفــظ کارگــران و برون ســپاری فرصت هــای بــه اشــتراک گــذاری 

ــد داد. ــر خواهن ــدار را تغيي ارزش پاي

- روابط کار
ــر  ــی ب ــر منف ــد تأثي ــط کار می توان ــه رواب ــوط ب ــات مرب اختاف
دورنمــای رشــد يــک شــرکت، يــک صنعــت و کشــور بــه طــور 
کلــی داشــته باشــد. مدل هــای مشــارکت و شــراکت در پاســخ بــه 
ــد داد  ــه خواهن ــی را ارائ ــداری، فرصت هاي ــای پاي ــروز چالش ه ب
ــيد.  ــد کش ــش خواهن ــه چال ــاری را ب ــای تج ــن هنجاره و همچني
ــه  ــر فرآيندهــای جمعــی اتحادي ــه ســنگين ب ــه طــور ســنتی، تکي ب
محــور در صنعــت معــادن و فلــزات ارتبــاط مســتقيم بــا کارمنــدان 
ــات و  ــاد، ارتباط ــاد اعتم ــت. ايج ــرار داده اس ــعاع ق ــت الش را تح
چشــم انــداز مشــترک در مــورد آينــده بــرای پيشــبرد ايــن رابطــه 

ــود. در جهــان پايــدار بســيار مهــم خواهــد ب

روابط بیرونی
- حاکمیت و مقررات بیرونی

ــر  ــه اســتانداردهای جهانی ت ــج ب ــر منت ــی پايدارت ــه جهان ــال ب انتق
ــن و  ــد. قواني ــد ش ــی خواه ــی جهان ــی و حاکميت ــای قانون و نهاده
مقــررات احتمــاال گســتره کامــل تأثيــرات صنعتــی، از جملــه 
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ــای ارزش،  ــر زنجيره ه ــای و سراس ــاير بخش ه ــوالت س ــار تح کن
يــک عامــل اصلــی موفقيــت بــرای شــرکت های معــادن و فلــزات 
در آينــده خواهــد بــود. شــرکت هايی کــه تغييــرات و بويــژه 
فرصت هــا را می قاپنــد، پيشــتازی واضحــی در آمــاده ســازی 
بــرای انتقــال بــه جهانــی پايدارتــر در ســال 2050 خواهنــد داشــت.

سناریوهایی در مورد آینده منابع
بعيــد اســت مســير پايــداری ســاده يــا ســر راســت باشــد. 
ــادن  ــب، »مع ــن ترتي ــه اي ــد. ب ــاق می افت ــار اتف ــه ناچ ــاالت ب اخت
ــات  ــاالت و انحراف ــدار«، اخت ــان پاي ــزات در چارچــوب جه و فل
ــی  ــع طبيع ــناريوهای مناب ــه ای از س ــق مجموع ــف را از طري مختل
ــف و  ــوه مختل ــای بالق ــق زمينه ه ــر از طري ــه تفک ــک ب ــرای کم ب
ــن  ــد. اي ــر می گيرن ــون در نظ ــرايط گونگ ــا در ش ــش ايده ه آزماي
ســناريوها بــا اســتنتاج ورودی هــا از کارهــای قبلــی مجمــع جهانــی 
اقتصــاد، »قابليــت دسترســی آينــده منابــع طبيعــی« و »ســناريوهای 
ــا مصاحبه هــای  ــا ســال 2030«، تکميــل شــده ب معــادن و فلــزات ت
ــای  ــش زمينه ه ــده اند. آزماي ــن ش ــاورين تدوي ــان و مش کارشناس
ــه شناســايی  ــه کمــک ب ــال در ســناريوهای مختلــف شــروع ب انتق
و ايجــاد مجموعــه نقشــه راه هــای اقــدام می کنــد. ســناريوها 
ــرد  ــل کارب ــا قاب ــا ژرف کاوی ه ــوردی ي ــف م ــات مختل در مطالع

تقاضا )زنجیره های ارزش(
- در کنــار عرضــه، تقاضــای صنعــت نهايــی و مصــرف کننــده 
ــرف  ــار مص ــا و رفت ــر تقاض ــی تغيي ــت. چگونگ ــم اس ــيار مه بس
کننــده نهايــی در انتقــال بــه آينــده پايــدار، مشــخص خواهــد کــرد 
ــه می تواننــد بفروشــند. زنجيره هــای ارزش  کــدام صنايــع و چگون
مختلــف بــرای کاالهــا و فلــزات مختلــف وابســته بــه هــم هســتند. 
زنجيره هــای ارزش اولويــت را می تــوان بــا در نظــر گرفتــن ارزش 
فعلــی کاالهــای پايــه و فلــزات مــورد اســتفاده )شــکل 4(، همــراه 
ــه،  ــای ارزش مربوط ــرای زنجيره ه ــده ب ــوه آين ــوالت بالق ــا تح ب
چنانکــه توســط مجمــع جهانــی اقتصــاد طــرح ريــزی شــده اســت 

تعييــن کــرد.
ــی  ــت فعل ــای ارزش اولوي ــا، زنجيره ه ــن معياره ــاس اي ــر اس ب

ــد از: عبارتن
- زيرساخت ها و توسعه شهری

- انرژی و برق
- تحرک خودرويی

- ساخت/ ماشين آالت
- خرده فروشی و مصرف کننده

- IT/ ارتباطات
درک تقاضــا و رفتــار صنعــت نهايــی و مصــرف کننــده در 

شکل 4. ارزش معادن و فلزات بر حسب میلیارد دالر در صنایع اصلی.
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دستور کار صنعت “معادن و فلزات در جهان پايدار سال 2050”

ــرای تعريــف محيــط عملياتــی و ارزيابــی اقدامــات  هــر ســناريو ب
مــورد نيــاز ذينفعــان مختلــف، بــه تعــدادی فــرض نيــاز داشــت. اين 
ــا طيــف وســيع تری از نتايــج  فرضيــات تعمــداً انتخــاب شــده اند ت

محتمــل را ارائــه دهنــد.
سناریوها عبارتند از:
1- جهان دو سرعتی

2- فراوانی منابع
3- چندپارگی جهانی

نقشه راه و اقدامات
ــاز  ــورد ني ــات م ــايی اقدام ــوب، شناس ــی در چارچ ــه نهاي مرحل
بــرای انتقــال موفقيــت آميــز اســت. بــا اســتفاده از مضاميــن بــرای 
ــکل  ــه ش ــد ب ــا می توانن ــج و نيازه ــال، نتاي ــه انتق ژرف کاوی زمين

ــت شــوند. ــره ارزش ثب نقشــه راه در سراســر زنجي
ايــن فرآينــد شــامل درک روشــن قبلــی از مبحــث خاصی اســت 

هســتند و بــه منظــور انعــکاس ويژگی هــای يــک منطقــه يــا يــک 
ــا اصــاح هســتند. ــم ي ــل تنظي کاال قاب

ــف  ــرای کش ــکل 5( ب ــت )ش ــناريوهای صنع ــه ای از س مجموع
ــه  ــزات ب ــادن و فل ــت مع ــال صنع ــرای انتق ــن ب ــيرهای جايگزي مس
ــک  ــود هيچ ي ــور نمی ش ــت. تص ــده اس ــن ش ــدار تدوي ــان پاي جه
آن هــا  اينکــه  بجــز  باشــد،  احتمالــی  نتيجــه  مــوارد  ايــن  از 
آزمايش هــای ارزشــمندی را از توانايــی بازيگــران صنعــت و 
ــرای تأميــن طيــف وســيعی از نيازهــای احتمالــی  ســاير ذينفعــان ب

آينــده ارائــه می دهنــد.
ــه مســيرهای  ــرای ارائ مجموعــه ای از ســه ســناريوی مختلــف ب
ــه حالــت پايانــی مطلــوب تدويــن شــده اســت. ابعــاد  جايگزيــن ب
اصلــی، کــه در اطــراف آن هــا ســناريوها ســاخته شــده اند، پويايــی 
ژئوپليتيکــی، تحــوالت تکنولوژيکــی، محيــط نظارتــی و قانونــی، 
تأثيــر رويکردهــای چرخــه ای و شــيوه های متمرکــز بــر پايــداری، 
جريان هــای صــف جلــوی معدنــکاری و تجــارت می باشــند. 

شکل 5. سناریوها برای کشف چندگانه حالت پایانی. 

با استفاده از اختاالت احتمالی مسير رسيدن به حالت پايانی مطلوب، سه سناريو کلی تدوين شد:

3. تکه تکه شدن جهانی
 

2. فراوانی منابع1. جهان دو سرعتیحالت پایانی مطلوب 

مثا

• بهبود بازدهی انرژی 

و بازيافت از طريق 

پيشرفت های تکنولوژيکی

• همکاری گسترده چند 

جانبه

• مقررات فراملی بر پايه 

)LCA( ارزيابی چرخه عمر

• مصرف کنندگان 

پايداری-محور

• معدنکاری کمتر تهاجمی

• مقادير پسماند کمتر

• اثر زيست محيطی کم 

• دو )يا بيشتر( گروه از کشورها 
با دو سرعت متفاوت به سمت 

پايداری حرکت می کنند: 
- »پيشروان پايداری« 

- »وابستگان به مواد معدنی«
• مشتريان »پيشروان پايداری«، 

فلزات از معدنکاری تهاجمی را 
رد می کنند.

• »وابستگان به مواد معدنی« 
نگران رشد و اشتغال

• روابط تجاری و سياسی عمدتاً 
درون بلوک ها

• پيشرفت سريع تر تکنولوژی در 
»پيشروان پايداری«

• آسيب های زيست محيطی در 
کشورهای وابسته به مواد معدنی

• تکنيک های جديد برای توليد 
ارزان قيمت فلزات متنوع يا 

جايگزين های فلزی
• روش جايگزين: منابع جديدی 

که با استخراج معادن تازه بهره 
برداری می شوند.

• تجارت جهانی قوی و بازارهای 
باز

• انگيزه پايين برای بازيافت
• اثر بازيافت جايگزين های فلز: 
فراوانی و مصرف اضافی منجر 

به پسماند بيشتر و استخراج اوليه 
بيشتر می شود. 

• پايداری و کاهش پسماند 
محرک اصلی نيست.

• کليه منابع سريع تر از آنچه 
انتظار می رود در حال تهی شدن
• رشد بيشتر جمعيت می تواند با 

رشد کندتر همراه باشد
• رشد تقاضای کاالهای پايه و 

فلزات
• حمايتگرائی از توليد داخلی و 

درگيری های بين المللی در مورد منابع
• برخورد منافع ملی منجر به چند 

پارگی جهانی
• کندی حرکت شرکت ها به سمت 
پايداری به دليل فقدان قوانين جهانی

• عدم تمرکز بر محيط زيست
• انتشار کمتر پيشرفت های 

تکنولوژيکی
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اندازه گيــری شــود، در بيــن ايــن اصــول تدويــن می شــود.

- مرحله 3: شناسایی شکاف ها
- پــس بينــی از حالــت پايانــی مطلــوب تــا امــروز بــرای شناســايی 

ــا ــکاف ها و فرصت ه ش
- ايــن شــکاف ها اوليــن ديــدگاه از زمينه هايــی را نشــان می دهــد 

کــه در آينــده بايــد بــه آن هــا پرداختــه شــود.
- نقــاط برجســته موقــت بــرای نمايانــدن اهــداف کوتــاه مــدت 

و اهــداف بلنــد مــدت مشــخص می شــوند.

- مرحله 4: شناسایی اختالالت اصلی
ــه  ــد در مســير ب - شناســايی اختــاالت خاصــی را کــه می توانن

ســمت حالــت پايانــی مطلــوب رخ دهــد.
ــه  ــش زمين ــک از ش ــر ي ــاالت در ه ــل اخت ــه و تحلي - تجزي

ــا. ــار آن ه ــورد انتظ ــر م ــزان تاثي ــی مي ــال و ارزياب انتق
- بکارگيــری اختــاالت عمــده در ايجــاد ســناريوها بــرای ثبــت 

انحرافــات بالقــوه در مســير ســال 2050 پايــدار.

- مرحلــه 5: اســتفاده از ســناریوها و طــرح ریــزی 
نقشــه راه هــا

ــات  ــه اقدام ــاز ب ــه ني ــی را ک ــيرهای جايگزين ــناريوها مس - س
ــد  ــال 2050 دارن ــدار س ــان پاي ــان از جه ــور اطمين ــه منظ ــاص ب خ

می کننــد.  تشــريح 
ــدل  ــه، کاال، م ــا منطق ــه )مث ــه زمين ــناريوها بســته ب ــم س - تنظي
کســب و کار( بــرای کمــک بــه آزمايــش نقشــه راه هــا و اقدامــات 

پيشــنهادی.
- تدويــن نقشــه راه هــای مختلــف بــرای هــر ســناريوی توصيــف 
اقدامــات الزم در شــرايط مختلــف بــرای حرکــت بــه ســمت 

ــدار ســال 2050. ــان پاي جه
- اقدامــات خــاص مربــوط بــه ژرف کاوی هــا بــه نقشــه راه هــای 
کلــی در تمــام زنجيــره ارزش معــادن و فلــزات منتــج خواهند شــد.

ــؤاالت  ــه ای از س ــرد. مجموع ــرار گي ــی ق ــورد بررس ــد م ــه باي ک
اصلــی بــرای کمــک بــه تعريــف دامنــه و تمرکــز تجزيــه و تحليــل 
ــن مبحــث  ــداری در اي ــر پاي طــرح می شــود. ســپس اصــول فراگي
ــرده و  ــم ک ــوب را تنظي ــی مطل ــت پايان ــا حال ــد ت ــه کار می رون ب
ــخص  ــکاف ها مش ــد. ش ــخص کنن ــب را مش ــه غال ــه اولي ــط پاي خ
ــدار  ــان پاي ــه جه ــال ب ــاص در انتق ــته خ ــاط برجس ــوند و نق می ش
ــا  ــده ت ــتی از آين ــگاه برگش ــی )ن ــک پس بين ــتفاده از تکني ــا اس ب
ــراف  ــال انح ــه احتم ــه اينک ــه ب ــا توج ــد. ب ــن می گردن ــال( تعيي ح
از ايــن مســير وجــود دارد، مجموعــه ای از ســناريوها بــه ثبــت اثــر 
ــد.  ــه ايــن موضــوع کمــک می کنن ــوط ب ــی مرب اختــاالت احتمال
ســرانجام می تــوان نقشــه راهــی ايجــاد کــرد کــه اقدامــات مــورد 
نيــاز ذينفعــان مختلــف تحــت ســناريوهای مختلــف را ارائــه 
می دهــد. ايــن فرآينــدی تکــرار شــونده اســت کــه بــه مــرور و بــه 
ــر  ــال ظاه ــم و انتق ــاد می گيري ــاز دارد همچنانکــه ي روز کــردن ني

می شــود.
مراحــل زيــر خاصــه رويکــرد انجــام شــده در مطالعــه مــوردی 
ــه  ــل ارائ ــه تفصي ــات و ب ــرای ســاخت نقشــه راه اقدام آزمايشــی ب

ــه طــور خاصــه نشــان می دهــد. شــده در قســمت 2 را ب

- مرحله 1: تعریف دامنه و تمرکز
- دامنــه و تمرکــز ژرف کاوی را طرح ريــزی نموده و مجموعه ای 

از ســؤاالت را بــرای کمک بــه چارچوب بــکار بگيريد.
- در مــورد تعاريــف و توضيحــات مربــوط بــه محرک هــای تغييــر 

ــق کنيد. تواف

ــوب و  ــی مطل ــت پایان ــن حال ــه 2: تدوی - مرحل
ــه ــه اولی ــط پای خ

بــکار  زمينــه  در  را  پايــدار  پايانــی  اصــل حالــت  - چهــار 
ببنديــد، حالــت پايانــی مطلــوب را تعريــف نمــوده و ســطح بلنــد 

پروازانــه ای را مشــخص کنيــد.
- خــط پايــه اوليــه، کــه حالــت پايانــی بايــد در برابــر آن آرزوی 
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فــوالد ســيرجان بــه مــدت 3 روز برگــزار و همزمــان بــا ايــن 
ــگاه های  ــز نمايش ــوالد در مرک ــمپوزيوم ف ــگاه س ــش نمايش هماي

ــد. ــد ش ــا خواه ــر پ ــش ب ــی کي بين الملل

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 
ــب و کار و  ــای کس ــود فض ــت بهب ــکار در جه ــه راه ــدف ارائ ه
ــرار اســت در تاريخ هــای  ــی در ســازمان ها ق ــت رقابت ايجــاد مزي
1 الــی 2 مــرداد مــاه 99 در دانشــگاه تربيــت مــدرس تهــران 
ــس  ــن کنفران ــران از اي ــوالد اي ــن و ف ــن آه ــود. انجم ــزار ش برگ

ــت. ــرده اس ــوی ک ــت معن حماي

از  ایــران  فــوالد  و  آهــن  انجمــن  حمایــت 
ــو  ــران متاف ــی ای ــن الملل ــن نمایشــگاه بی هفدهمی
هفدهميــن نمايشــگاه بيــن المللــی ايــران متافو قــرار اســت از تاريخ 
14 الــی 17 آذر 99 در محــل دائمــی نمايشــگاه های بيــن المللــی 
تهــران برگــزار شــود. انجمــن آهــن و فــوالد ايــران از ايــن نمايشــگاه 

حمايــت کــرده اســت.

اخبار داخلیاخبار داخلی

 انجمن آهن و فوالد ایران انجمن آهن و فوالد ایران

بار
خ

ا

اقدامات برگزاری سمپوزیوم فوالد 98 
ــعار"چالش های  ــا ش ــوالد 98 ب ــمپوزيوم ف ــن س ــت و دومي بيس
موجــود در تأميــن مــواد اوليــه، تجهيــزات، دانــش فنــی و توســعه 
ــرار  ــوالدی" ق ــوالت ف ــری محص ــت پذي ــاخت ها در رقاب ــر س زي
بــود در تاريخ هــای 6 الــی 8 اســفند 98 در جزيــره کيــش برگــزار 
اجرايــی  اقدامــات  کليــه  مســتحضريد  کــه  همانگونــه  شــود. 
ســمپوزيوم فــوالد 98 نهايــی شــده بــود و ايــن ســمپوزيوم از کليــه 
ــود  جهــات آمــاده برگــزاری در تاريخ هــای 6 الــی 8 اســفند 98 ب
ــاعات  ــاغ در س ــی اب ــا و ط ــروس کرون ــيوع وي ــل ش ــه دلي ــه ب ک
پايانــی 4 اســفند 98 توســط شــورای بهداشــت بــه همــراه شــورای 
ــمپوزيوم  ــن س ــزاری اي ــش برگ ــه آزاد کي ــازمان منطق ــن و س تأمي
ــه زمــان ديگــری در ســال 99 انتقــال  لغــو گرديــد و اجــرای آن ب

پيــدا کــرد.
ــا  ــران و ب ــوالد اي ــن و ف ــن آه ــط انجم ــمپوزيوم توس ــن س  اي
ــوالد  ــه: ف ــی از جمل ــوالدی و معدن ــرکت ف ــی 10 ش ــت مال حماي
مبارکــه، فــوالد خوزســتان، ذوب آهــن اصفهــان، فــوالد آليــاژی 
ــی  ــی و صنعت ــران، معدن ــی اي ــواد معدن ــد م ــه و تولي ــران، تهي اي
گل گهــر، ســرمايه گــذاری و توســعه گل گهــر، ســنگ آهــن 
مرکــزی ايــران، توســعه آهــن و فــوالد گل گهــر و مجتمــع جهــان 
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ــتان  ــال و اس ــادن فع ــداد مع ــترين تع ــا بيش ــان ب ــتان اصفه ــان اس مي
ــا باالتريــن معــادن غيرفعــال در صــدر جــدول  ــی ب خراســان جنوب
قــرار دارند.گــزارش روابــط عمومــی شــرکت تهيــه و توليــد مــواد 
معدنــی ايــران حاکيســت بــر اســاس فعــال ســازی معــادن غيرفعــال 
شــاهد توليــد 327 ميليــون تــن مــاده معدنــی اعــم از فلــزی، 
غيرفلــزی، ســنگ تزيينــی و مصالــح ســاختمانی خواهيــم بــود کــه 
ــر  ــد. ب ــد ش ــاد خواه ــتقيم ايج ــغل مس ــزار ش ــال آن 111 ه ــه دنب ب
اســاس ايــن گــزارش بــه طــور ميانگيــن هــر معــدن فلــزی قابليــت 
ايجــاد اشــتغال بــرای بيــش از 70 نفــر، معــادن غيرفلــزی 28 نفــر، 
ــر  ــاختمانی 12 نف ــح س ــادن مصال ــی 21 و مع ــنگ تزيين ــادن س مع
را دارد. بــا فعــال ســازی معــادن کوچــک مقيــاس 888 هــزار نفــر 

ــد خواهــد خــورد. ــر مســتقيم کلي ــدار مســتقيم و غي شــغل پاي

فوالد آلیاژی ایران

ثبت دو رکورد جدید در فروردین ماه
بــه گــزارش روابــط عمومــی فــوالد آليــاژی ايــران، ايــن 
ــال  ــاه، س ــن م ــد در فروردي ــورد جدي ــت دو رک ــا ثب ــرکت ب ش
ــن 1399  ــخ30 فروردي ــرد. در تاري ــاز ک ــه آغ ــد را مقتدران جدي
رکــورد فــروش و حمــل روزانــه محصــوالت شکســته شــد و بــا 
رشــد 5 درصــدی بــه وزن 3841 تــن ارتقــاء يافــت. رکــورد قبلــی 
ــن  ــود. همچني ــيده ب ــت رس ــه ثب ــت 1398 ب ــخ 3 ارديبهش در تاري
ــد در  ــورد تولي ــاری، رک ــال ج ــاه س ــن م ــخ 22 فروردي در تاري
ــه عــدد 1113  ــا دســتيابی ب ــن شــرکت ب ــل کاری اي واحــد تکمي
ــورد  ــه رک ــبت ب ــد نس ــد رش ــه از 5/5 درص ــد ک ــته ش ــن شکس ت
ــده  ــت آم ــه دس ــان 98 ب ــه در 16 آب ــت ک ــوردار اس ــی برخ قبل

ــود.  ب

اخبار اعضای حقوقی اخبار اعضای حقوقی 

انجمن آهن و فوالد ایرانانجمن آهن و فوالد ایران

ــرف  ــزان مص ــن می ــورد کمتری ــه رک ــتیابی ب دس
ــی ــرود گرافیت الکت

بــه گــزارش روابــط عمومــی فــوالد مبارکــه اصفهــان، بــا تــاش 
کارکنــان ناحيــۀ فوالدســازی و ريخته گــری مــداوم، مصــرف 
ــوالد مبارکــه در ســال  ــرود در کوره هــای قــوس الکتريکــی ف الکت
1398 بــه 1/94 کيلوگــرم بــه ازای هــر تــن فــوالد مــذاب توليــدی 
رســيد کــه ايــن رکــورد از بــدو راه انــدازی فــوالد مبارکــه بی ســابقه 
بــوده اســت. ايــن موفقيــت بــه دســت آمــده در حالــی محقــق شــده  
ــزان 2/09  ــه مي ــال 97 ب ــرود در س ــرف الکت ــزان مص ــه مي ــت ک اس
ــزان صرفه جويــی  ــوده اســت. مي ــر تــن فــوالد مــذاب ب کيلوگــرم ب
حاصــل در ســال 98 نســبت بــه ســال 97 به مقــدار 1000 تــن الکترود 
بــوده کــه باتوجــه بــه قيمــت هرکيلوگــرم الکتــرود توانســته اســت 
 صرفه جويــی و ارزش افــزودۀ زيــادی بــرای شــرکت بــه بــار آورد.

ــال  ــرود در س ــرف الکت ــر مص ــال حاض ــت در ح ــر اس ــايان ذک ش
1399 تــا پايــان ارديبهشــت مــاه بــه 1/83 کيلوگــرم بــر تــن مــذاب 

رســيده اســت.

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

ــا  ــد و اشــتغال مســتقیم ب رشــد ۴۵ درصــدی تولی
فعــال ســازی معــادن کوچــک مقیــاس 

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت تهيــه و توليــد مــواد 
معدنــی ايــران، 54 درصــد معــادن کشــور فعــال، 43 درصــد 
غيرفعــال و 3 درصــد معــادن در حــال تجهيــز هســتند کــه در ايــن 

شرکت فوالد مبارکه اصفهان
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را بــه عنــوان دوميــن توليدکننــده بــزرگ فــوالد در جهــان حداقــل 
ــد فــوالد ژاپــن در مــاه  ــه صــورت موقتــی از دســت بدهــد. تولي ب
آوريــل حــدود 6/6 ميليــون تــن بــود کــه نســبت بــه مــدت مشــابه 
ــام  ــوالد خ ــد ف ــت. تولي ــدی داش ــت 23/5 درص ــته اف ــال گذش س
واحدهــای فوالدســازی در ايــاالت متحــده در مــاه آوريــل کمتــر 
ــدی  ــش32/5 درص ــان دهنده کاه ــه نش ــود ک ــن ب ــون ت از 5 ميلي
نســبت بــه آوريــل 2019 اســت. توليــد فــوالد ترکيــه نيــز بــا افــت 
26/3 درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته، بــه کمتــر 
از 2/5 ميليــون تــن رســيد. توليــد فــوالد خــام ايــران طــی 4 ماهــه 
نخســت ســال 2020 ميــادی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 
رشــد 4/3 درصــدی داشــته و بــه 8 ميليــون و 490 هــزار تــن رســيد.

نخستین استفاده از هیدروژن در تولید فوالد
يــک شــرکت فــوالد ســوئدی موســوم بــه اوواکــو بــرای اوليــن 
بــار از هيــدروژن بعنــوان ســوخت در توليــد فــوالد اســتفاده و آن 
را جايگزيــن گاز طبيعــی مايــع )LNG( کــرده اســت. نتيجــه ايــن 
ــر  ــی ب ــری منف ــچ تاثي ــه هي ــد ک ــان می ده ــوده و نش ــت ب کار مثب
ــدروژن  ــه از هي ــت ک ــار اس ــن ب ــن اولي ــدارد. اي ــوالد ن ــت ف کيفي
بعنــوان ســوخت در توليــد فــوالد در يــک محيــط توليــدی 
اســتفاده می شــود کــه ايــن بــه معنــی کاهــش بســيار زيــاد ردپــای 
کربــن در ايــن صنعــت اســت. هيــدروژن يــک گاز تميــز اســت و 
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چشم انداز تولید فوالد جهان 
ــود  ــاه )SRO( خ ــداز کوت ــم ان ــوالد، چش ــی ف ــه جهان اتحادي
را بــرای ســال های 2020 و 2021 منتشــر کــرد. در ســال 2020 
ــش  ــد کاه ــوالد 6/4 درص ــای ف ــه تقاض ــود ک ــی می ش ــش بين پي
ــن  ــون ت ــه 1.654 ميلي ــران COVID-19 ب ــل بح ــه دلي ــه و ب يافت
ــای فــوالد  کاهــش يابــد. انتظــار مــی رود در ســال 2021 تقاض
ــال2020، 3/8  ــبت بــه س بــه 1717 ميليــون تــن برســد، کــه نس
ــی  ــق آمارهــای انجمــن جهان درصــد افزايــش داشــته اســت. مطاب
ــاه مــارس 2020 در  ــوالد در م ــده ف ــد کنن ــوالد، 64 کشــور تولي ف
ــد  ــد کرده ان ــوالد تولي ــن ف ــزار ت ــون و 100 ه ــوع 147 ميلي مجم
ــل 6 درصــد  ــدت مشــابه ســال قب ــا م ــم در مقايســه ب ــن رق کــه اي
ــا نشــان می دهــد کــه  ــن برآورده کاهــش نشــان می دهــد. همچني
توليــد جهانــی فــوالد خــام در مــاه آوريــل بــا افــت 13 درصــدی 
ــن  ــون ت ــه 131/1 ميلي ــته ب ــال گذش ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب نس
ــای  ــی واحده ــوالد تعطيل ــد ف ــش تولي ــل کاه ــت.  دلي ــيده اس رس
ــروس  ــل شــيوع وي ــه دلي ــف ب ــده در کشــورهای مختل ــد کنن تولي
ــا بــوده اســت. برهميــن اســاس در ســه ماهــه نخســت 2020  کرون
ــه  ــده ک ــد ش ــان تولي ــوالد در جه ــن ف ــون ت ــوع 443 ميلي در مجم
ــدی را  ــش 1/4 درص ــت 2019 کاه ــاه نخس ــه م ــا س ــه ب در مقايس
ــا  در ســه  ــوالد در اروپ ــد ف ــن راســتا تولي ــد. در همي نشــان می ده
ماهــه نخســت ســال 2020 بــه ميــزان 10 درصــد کاهــش يافتــه کــه 
ــور  ــت. بط ــوده اس ــارس ب ــاه م ــه م ــوط ب ــش مرب ــن کاه ــده اي عم
ــون و 900  ــدود 2 ميلي ــارس 2020 در ح ــاه م ــان در م ــال آلم مث
هــزار تــن فــوالد توليــد کــرد کــه در مقايســه بــا مــارس 2019 بــه 
ميــزان 20/9 درصــد کاهــش يافتــه اســت. محدوديت هــای شــديد 
مهــار کروناويــروس، منجــر شــده اســت کــه هنــد جايــگاه خــود 

 مراجع:
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بــاالی حمــل و نقــل هيــدروژن می توانــد از مزيــت کاهــش هزينــه 
ــای  ــار گازه ــش انتش ــای کاه ــوالد در دني ــن و ف ــاخت آه در س
گلخانــه ای، برخــوردار باشــد. ايــن موسســه بــا ارزيابــی قابليت هــای 
ــوالد  ــه ف ــيده ک ــه رس ــن نتيج ــه اي ــاک ب ــد پ ــات تولي ــد امکان رش
ــل  ــد تبدي ــر می توان ــد پذي ــدروژن تجدي ــا هي ســبز ســاخته شــده ب
بــه يــک صنعــت صادراتــی چنــد ميليــارد دالری شــده و اســتخدام 
25 هــزار نفــر را در مناطقــی کــه بابــت اقدامــات جهانــی کاهــش 
را ديده انــد،  انتشــار گازهــای گلخانــه ای ســخت ترين ضربــه 

تضميــن نمايــد.  

گزارش فدارسیون آهن  و فوالد ژاپن 
ــا 23/5  ــل ب ــاه آوري ــور در م ــن کش ــام اي ــوالد خ ــد ف ــزان تولي مي
درصــد افــت در مقايســه بــا ســال قبــل بــه کمتريــن ميــزان 11 ســال 
ــف  ــای ضعي ــرا تقاض ــيد، زي ــن رس ــون ت ــی 6.62 ميلي ــته يعن گذش
ناشــی از ويــروس کرونــا فوالدســازان را مجبــور بــه کاهــش توليــد 
کرد.يکــی از محققــان ايــن فدراســيون گفــت: ايــن ميــزان توليــد، 
کمتريــن ميــزان توليــد ماهانــه از مــاه مــی 2009 يعنــی زمانــی کــه 
بحــران جهانــی Global Crisis تقاضــا را کاهــش داد، می باشــد. 

بازار سنگ آهن در سال 2020
بــر اســاس گزارشــات پايــگاه اطــاع رســانی ماينينــگ متوســط 
ــرآورد  ــن ب ــر ت ــال 2020، 85 دالر در ه ــنگ آهن در س ــت س قيم
ــل شــيوع  ــت بــه دلي ــت. در حالــی کــه انتظــار می رف شــده اس
ــت  ــزات، قيم ــاير فل ــت س ــش قيم ــد کاه ــا همانن ــروس کرون وي
ســنگ آهن هــم کاهــش پيــدا کنــد ولــی برخــاف انتظــار قيمــت 
ســنگ آهــن در محــدوده مناســبی بــوده اســت. بــه گــزارش ايــن 
ــدود 90/4  ــال 2019 ح ــنگ آهن در س ــت س ــط قيم ــگاه متوس پاي
دالر در هــر تــن بــوده و در ســال 2020 نيــز تاکنــون به طــور 
ميانگيــن 83/5 دالر بــوده اســت. البتــه از طرفــی برآورد هــای 
توليــد ســنگ آهن دنيــا حاکــی از کاهــش توليــد ايــن مــاده اســت. 
ميــزان رشــد توليــد ســنگ آهن ســال  جــاری 0/8 درصــد بــرآورد 
شــده اســت ايــن در حالــی اســت کــه ســال قبــل 4/7 درصــد بهبــود 
ــادا، آفريقــای  ــاری در کان ســاالنه داشــته اســت. تعطيلی هــای اجب
ــل  ــتراليا و برزي ــی در اس ــای فصل ــد و بارش ه ــرو و هن ــی، پ جنوب
توليــد نيمــه نخســت ســال 2020 را پاييــن آورده اســت. بــر اســاس 
ــش  ــی رود افزاي ــار م ــچ انتظ ــنجی في ــه اعتبارس ــتندات موسس مس
ــنگ آهن  ــت س ــا و قيم ــال از تقاض ــه دوم س ــوالد در نيم ــد ف تولي
حمايــت کنــد و در نيمــه دوم ســال شــاهد رشــد قيمت هــای 

ــه باشــيم. ــازار ايــن مــاده اولي بيشــتری در ب

ــد  ــه 95 درص ــد  ک ــار آب آزاد می کن ــط بخ ــوختن فق ــگام س هن
هيــدروژن جهــان امــروزه از گاز طبيعــی و زغــال ســنگ حاصــل 
ــط را  ــده اســت و محي ــد آالين ــک فرآين می شــود کــه خــودش ي
ــمت  ــه س ــی ب ــر و جابجاي ــوالد، تغيي ــد ف ــد. در تولي ــوده می کن آل
اســتفاده از هيــدروژن فقــط در صورتــی ارزش دارد کــه هيــدروژن 
ــن دی اکســيد  ــا اينکــه کرب ــد شــود ي ــر تولي ــرژی تجديدپذي از ان
حاصــل، جــذب و ذخيــره شــود. هــر دو روش توليــد هيــدروژن، 
ــه ايــن معنــی کــه صنعــت  در مقاديــر محــدود و گــران هســتند، ب
فــوالد نمی توانــد ايــن تغييــر را ايجــاد کنــد، مگــر اينکــه هيــدروژن 

ــه دســت آورد. تميــز ب

برترین فوالد سازان جهان
انجمــن جهانــی فــوالد در جديدتريــن گــزارش خــود 50  
شــرکت برتــر فوالدســاز جهــان در ســال 2019-2017 ميــادی را 
ــر   ــرکت برت ــن 15 ش ــی در بي ــرکت  چين ــت ش ــرد. هش ــی ک معرف

ــد. ــرار دارن ق
1- آرسلور ميتال هند با 97/3 ميليون تن

2- گروه فوالدی بائواستيل چين با 95/5 ميليون تن
3- شرکت فوالد نيپون ژاپن با 51/7 ميليون تن
4- گروه اچ ای استيل چين با 46/6 ميليون تن

5- پوسکوی کره جنوبی با 43/1 ميليون تن
6- گروه شاگانگ چين با 41/1 ميليون تن

7- آن استيل چين با 39/20 ميليون تن
8- گروه جيانانگ چين 31/18 ميليون تن

9- تاتا استيل هند 30/15 ميليون تن
10- گروه شوگانگ 29/34 ميليون تن

11- گروه  شاندانگ استيل با 29/58 ميليون تن
12- شرکت جی اف ای ژاپن با 27/35 ميليون تن

13- گروه والين چين با 24/31 ميليون تن
14- گروه نيوکور آمريکا 23/09 ميليون تن

15- گروه هيوندای کره جنوبی 21/56 ميليون تن

 تولید فوالد سبز در استرالیا
بــر اســاس نتايــج  مؤسســه گراتــن وابســته بــه دانشــگاه ملبــورن، 
ــبز  ــرژی س ــدرت ان ــک ابرق ــه ي ــدن ب ــل ش ــيل تبدي ــتراليا پتانس اس
ــن  ــنگ آه ــده س ــر عم ــتراليا مقادي ــر، اس ــال حاض را دارد. در ح
ــه  و زغــال ســنگ متالــورژی مــورد اســتفاده در توليــد فــوالد را ب
کشــورهای آســيايی ارســال می کنــد، امــا ايــن مؤسســه نشــان داد 
ــه انــرژی پــاک ارزان و هزينــه  ــه دليــل دسترســی ب کــه اســتراليا ب
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ــای  ــن فراينده ــه بي ــورد رابط ــث در م ــر و بح ــه يکديگ ــواد ب ــال م ــوژی اتص ــی و تکنول ــکل  ده ــی ش ــه مبان ــاب، ارائ ــی کت ــدف اصل ه
معمولــی و پايــدار اســت. همچنيــن مطالعــات مــوردی را بــرای موضوعــات پايــدار در فرآيندهــای شــکل دهی و اتصــال مــواد، بــرای تبديــل 
فرآيندهــای متعــارف بــه فرآيندهــای ســبز را فراهــم و اهميــت آگاهــی از توليــد پايــدار و ســبز از طريــق آمــوزش را برجســته می کنــد. ايــن 
کتــاب شــامل مفاهيــم ســبز و پايــداری در شــکل گيــری مــواد ماننــد تشــکيل بالــک و شــکل دهــی ورق بــا تأکيــد بــر شــکل گيــری گــرم، 

توســعه مــواد، روانــکاری و بــه حداقــل رســاندن نقــص خواهــد بــود.
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سمینارهای بین المللیسمینارهای بین المللی

ها
نار

می
.WebsiteDateLocationTitleNoس

www.waset.orgJuly 17-18 2020Helsinki, Fin-
land

International Conference on Iron and 
Steel Technologies1

www. eurosteel2020.comSeptember 9, 
2020

Sheffield, En-
gland

The 9th European Conference on 
Steel and Composite Structures2

www.icfms.orgSeptember4-6, 
2020

Singapore, Sin-
gapore

5th International Conference on Func-
tional Materials and Steel3

www.amm.comOctober, 2020New York, 
United StatesSteel Success Strategies 20204

www.metalbulletin.com9 - 11 November 
2020

Virtual Event, 
Czech Repub-

lic
International Ferroalloys Conference5

www.10times.com14 - 16 Decem-
ber 2020

Grand Hyatt 
Dubai, Dubai, 

UAE
Middle East Iron & Steel 20206



31

بهار 99 / شماره 78

سمینارهای داخلیسمینارهای داخلی

پایگاه اینترنتیزمانعنوانردیف

دهميــن کنفرانس ملی پژوهش های نوين در علوم و 1
مهندسی شيمی 

5www.nccse.ir تير ماه 1399

دومين کنفرانس بين المللی توسعه فناوری مهندسی 2
مواد، معدن و زمين شناسی 

11www.emg.bcnf.ir تير ماه 1399

سومين کنفرانس بين المللی مهندسی مکانيک،                 3
مواد و متالورژی

24www.memconf.ir تير ماه 1399

ســومين کنگره ملی شــيمی و نانوشيمی4
 از پژوهــش تا فناوری

5www.iccnrt.com تا 6 شهريور ماه 1399

7www.conf.sku.ac.ir تا 8 آبان ماه 1399سومين کنفرانس ملی مهندسی مکانيک کاربردی۵

 کنفرانس بين المللی مطالعات بين رشته ای 6
در مديريت و مهندسی 

14www.icocs.ir اسفند  1399
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برگزاری دورهبرگزاری دوره    های آموزشیهای آموزشی
 انجمن آهن و فوالد ایران انجمن آهن و فوالد ایران

 کميتــه 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 دوره هــاي آموزشــي- کاربــردي در زمينه هــاي مختلــف آهــن و فــوالد اعــام مــي دارد. لــذا از کليــه 
ــه برگــزاري دوره هــاي آموزشــي کــه تاکنــون از طــرف انجمــن ارائــه شــده و يــا دوره هــاي  مســئوالن و صاحبــان صنايــع کــه عاقمنــد ب
آموزشــي خــاص ديگــري کــه مــورد نيــاز آن مؤسســه اســت تقاضــا مي گــردد از طريــق تکميــل فــرم زيــر ايــن انجمــن را مطلــع فرماينــد. 
ــا در محــل شــرکت  ــاز دوره ه ــاً در صــورت ني ــل بررســي و اجراســت. ضمن ــان قاب ــاي پيشــنهادي از طــرف متقاضي بديهــي اســت دوره ه

درخواســت کننــده قابــل برگــزاری اســت.

فرم درخواست برگزاری دوره های آموزشی توسط انجمن آهن و فوالد ایران

    بدينوسيله اينجانب..............................................................................................درخواست برگزاری              دوره آموزشی            يا سمينار در    
    زمينه ...............................................................................را دارم.

    نام و نام خانوادگی :.............................................................  سمت : ................................................نام مؤسسه : ...............................................

    آدرس مؤسسه : ..................................................................................................................................................................................................
     .............................................................................................تلفن : .................................................. نمابر : .....................................................

                                                                                                                                                                             امضاء و تاريخ

 دوره های آموزشي اجرا شده توسط انجمن آهن و فوالد ایران

 مدتنام استادعنوان دورهردیف
2 روزهمهندس جوالزادهتکنولوژي توليد فوالدهاي کيفي1

3 روزهمهندس جوالزادهفرايند توليد چدن در کوره بلند2

3 روزهمهندس جوالزادهروش های باال بردن بهره وری و صرفه جويی انرژی در کوره بلند3

3 روزهمهندس جوالزادهفرايند توليد کک به روش بازيافت مواد شيميايی4
3 روزهمهندس جوالزادهفرايند توليد فوالد به روش کنورتر اکسيژنی5
1 روزمهندس جوالزادهشاخص هاي پايداري در صنايع فوالد6
3 روزهمهندس جوالزادهبهينه سازي مصرف انرژي در صنايع فوالد7
1 روزهدکتر ميرغفاریاکولوژي صنعتي و ماحظات زيست محيطي در صنايع فوالد8
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 مدتنام استادعنوان دورهردیف
3 روزهدکتر عليزادهمتالورژی فرآيند ريخته گری مداوم9

3 روزهدکتر عليزادهفرآيند انجماد در ريخته گري مداوم10
1 الی 2 روزهدکتر رضائيانايمنی و بهداشت )بسته به استفاده مواد شيميايی(11
5 روزهدکتر دهکردیروش هـاي کنـتـرل و بـازرسي خوردگي فلزات در صنعت12
3 روزهدکتر دهکردیپايش و مانيتورينگ خوردگي13
2 روزهدکتر اشرفیخوردگی در سيستم های آبگرد )کولينگ( و روش های جلوگيری از آن14
2 روزهدکتر اشرفیبررسی مکانيزم تخريب قطعات و تجهيزات صنعتی15
2 روزهدکتر اشرفیآشنايی با روش های آزمايشگاهی و صنعتی تعيين ميزان خوردگی16
 3 روزدکتر معلمشناخت و عيب يابی ترانسفومرهای قدرت17
 3 روزدکتر معلمعيب يابی و پايش موتورهای الکتريکی18
 3 روزدکتر معلماصول جايگزينی و انتخاب بهينه موتورهای الکتريکی در صنعت19
 4 روزمهندس کيوانفرددوره تخصصی برق کوره های قوس الکتريکی  20
 3 روزمهندس اتحاد توکلسامانه های اتوماسيون21
5 روزهمهندس ادب آوازهبازرسي و کنترل جوش 221

5 روزهمهندس ادب آوازهبازرسي و کنترل جوش 232
3 روزهمهندس ادب آوازهبازرسي جوش لوله24

خوردگی آجرهای نسوز منيزيت کربنی در صنايع فوالدسازی و 25
پيشرفت های اخير در کاهش آن

1 روزهدکتر منشی

2 روزهدکتر عليزادهترموديناميک کوره های قوس از جهت رفتار عناصر آلياژی26
2 روزهدکتر عليزادهخطا و عدم قطعيت در اندازه گيری و محاسبات27
2 روزهدکتر عليزادهترموديناميک و سينتيک پخت گندله های مگنتيتی28
29(Silicon Steel) 3 روزهدکتر طرقی نژادآشنايی با ريخته گری و نورد فوالدهای الکتريکی
2 روزهدکتر شمعانيانجـوشـکاري و جـوش پـذيري فوالدهاي زنگ نزن30
2 روزهدکتر شمعانيانمتالورژي جوشکاري31
1 روزهدکتر سعيدیموازنه جرم و انرژی در فرآيندهای متالورژيکی32
1 روزهدکتر سعيدیمتدولوژی تحقيق33
 3 روزهدکتر رضائيانشناسايی فوالدهای آلياژی34
2 روزهدکتر رضائيانانتخاب مواد35
2 روزهدکتر رضائيانآشنايی با عمليات ترمومکانيکی فلزات )مکانيکی- حرارتی(36
1 الی 2 روزهدکتر رضائيانآشنايی با فوالد های پيشرفته )Trip،Twip ،IF و غيره(37
38(SPD) 2 روزهدکتر رضائيانتغيير شکل شديد فلزات
39HSLA 2 روزهدکتر رضائياندوره تخصصی فوالدهای

شناخت و ارزيابي عيوب ناشي از فرآيندهاي ساخت بر طبق 40
2 روزهدکتر دهکردیاستانداردهاي بين المللي

2 روزهدکتر اعايیفرآيند ريخته گری مداوم تختال نازک41
1 روزهدکتر اشرفی زادهپوشش دهي 42
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 مدتنام استادعنوان دورهردیف
تخريب قطعات در صنعت و تحليل شکست                                     43

(Failure Analysis ) 
2 روزهدکتر اشرفی زاده

2 روزهدکتر اشرفیخوردگی بويلرهای صنعتی، علل و روش های جلوگيری از خوردگی44

1 روزهدکتر اشرفیآشنايی با استاندارد چرخ  دنده ها و بررسی علل تخريب چرخنده های صنعتی45

1 روزهدکتر اشرفیپايش خوردگی و استفاده از کوپن ها و سنسورهای خوردگی در صنعت46

1 روزهدکتر اشرفیکليد فوالد و انطباق فوالدهای استاندارد47
1 روزهدکتر اشرفیطراحي و انتخاب مواد مقاوم به خوردگي48

3- 2روزهمهندس نصير االسامیبازدارنده های  خوردگی49

2 روزهمهندس زمانیآزمون هاي خوردگي50

 3 روزدکتر ميرزاييانسيستم ارتينگ51

52AC و DC 3 روزدکتر ميرزاييانشناخت درايوهای 

53Catia 17 روزمهندس حاجی صادقيانآموزش نرم افزار 

54Digsilent  4 روزمهندس حسنینرم افزار 

 3 روزمهندس کيوانفردفيلترهای هارمونيکی55

 3 روزمهندس اتحاد توکلآشنايی با تجهيزات ابزار دقيق و رفع عيب آن ها56

2 روزمهندس جوالزادهفرصت هاي صرفه جويي انرژي در کوره هاي پيش گرم نورد57

2 روزهمهندس جوالزادهتکنولوژي توليد فوالدهاي آلياژي در کوره هاي قوس الکتريکي58

2 روزهمهندس جوالزادهتحوالت و توسعه در فرايند فوالد سازي کوره قوس الکتريکي59

2 روزهمهندس جوالزادهفرآيند فوالدسازي در کوره ها60

3 روزهمهندس جوالزادهشيوه های ريخته گری61
2 روزهمهندس جوالزادهتزريق سوخت های کمکی در کوره بلند62

2 روزهمهندس جوالزادهفرصت هاي صرفه جويي انرژي در کوره هاي قوس الکتريکي63

3 روزهمهندس جوالزادهفرايند توليد کک به روش بازيافت حرارتی64
3 روزهمهندس جوالزادهفرايند توليد فوالد به روش کوره قوس الکتريکی65
3 روزهدکتر حسن پوراحتراق گاز در کوره ها66

1 روزهدکتر اشرفیعمليات حرارتی جوشکاری67

4 روزهدکتر قيصریعناصر اندازه گيری حرارت68
1 روزهمهندس جوالزادهآناليز و ارزيابی تجارت فوالد جهان در سال 692016

100 ساعتمهندس نجفیمدلسازی با چوب70
2 روزهدکتر علی زادهآشنايی با عملکرد کوره قوس الکتريک71

کمیته آموزش انجمن آهن وفوالد ایران
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دوره های جدید قابل اجرا توسط انجمن آهن و فوالد ایران

نام دورهردیفنام دورهردیف

عمليات ترمومکانيکال در توليد فوالدهای ويژه17گندله سازی و روش های جديد افزايش راندمان آن1

آناليز متالورژيکی تخريب قطعات صنعتی )دوره مقدماتی(18آشنايی و معرفی جديدترين فناوری های فرايند گندله سازی2

آزمون های استاندارد گندله و روش های بهبود 3
کيفيت گندله

آناليز متالورژيکی تخريب قطعات صنعتی )دوره پيشرفته(19

آناليز تخريب قطعات توسط ميکروسکوپ الکترونی 20بريکت سازی، فناوری، افزايش راندمان4
)دوره مقدماتی(

آشنايی با عملکرد کوره قوس الکتريکی             5
)دوره مقدماتی(

آناليز تخريب قطعات توسط ميکروسکوپ الکترونی 21
)دوره پيشرفته(

معرفی و فناوری فوالدهای الکتريکی و مغناطيسی22آشنايی با عملکرد کوره قوس الکتريکی )دوره پيشرفته(6

معرفی و آشنايی با فناوری فوالدهای پرنيتروژن23فناوری فوالدسازی در کوره قوس الکتريکی7

معرفی و آشنايی با فناوری فوالدهای مقاوم به خوردگی 24فناوری توليد فروآلياژها8
اتمسفری

9LF معرفی و آشنايی با فناوری فوالدهای فنر25متالورژی ثانويه با استفاده از کوره

معرفی و آشنايی با فناوری توليد فوالدهای 26ODSفناوری RH در توليد فوالد10

فسفر در فرايندهای فوالدسازی27پودر بازی تانديش، فناوری، عملکرد و استفاده11

فناوری ژل کستينگ برای توليد نسوزهای چگال28آشنايی با فناوری های جديد در طراحی تانديش12

آشنايی با فناوری های بازيابی سرباره های فوالدسازی29پودر قالب در ريخته گری مداوم13

کاربرد سرباره های فوالدسازی در صنايع مختلف30تکنولوژی و محاسبات قالب در ريخته گری مداوم14

مديريت زمان در فرايندهای توليد فوالد31نسوزهای پاتيل، عملکرد و افزايش طول عمر15

مديريت فرايندهای توليد فوالد32معرفی فوالدهای API و فناوری توليد آن16

کمیته آموزش انجمن آهن وفوالد ایران
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لیست انتشاراتلیست انتشارات
 انجمن آهن و فوالد ایران انجمن آهن و فوالد ایران

مبلغ )ریال( تاریخ انتشار گردآورنده عنوان

500/000 مهر ماه 1375 دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 75

500/000 ارديبهشت ماه 1378 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 78

500/000 بهمن ماه 1379 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 79

500/000 بهمن ماه 1380 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 80

موجود نيست بهمن ماه 1381 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 81

موجود نيست بهمن ماه 1382 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 82

500/000 اسفند ماه 1383 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 83

500/000 اسفند ماه 1384 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 84

500/000 اسفند ماه 1385 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 85

500/000 بهمن ماه 1386 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 86

500/000 اسفند ماه 1387 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 87

500/000 اسفند ماه 1388 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 88

500/000 اسفند ماه 1389 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 89

500/000 اسفند ماه 1390 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 90

560/000 اسفند ماه 1391 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 91

630/000 اسفند ماه 1392 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 92

700/000 اسفند ماه 1393 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 93

780/000 اسفند ماه 1394 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 94

870/000 اسفند ماه 1395 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 95

970/000 اسفند ماه 1396 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 96

1080/000 بهمن ماه 1397 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 97
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1200/000 اسفند ماه 1398 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 98

موجود نيست شهريور ماه 1387 H.K.D.H. Bhadeshia and Sir Robert 
Honeycombe

Steels “Micros tructure and Properties”, 
Third Edition

موجود نيست شهريور ماه 1387 Iron & Steel Society of Iran
Advanced High Strength Steel (AHSS) 

Application Guidelines, Version 3
افراد حقيقی
140/000

موسسات حقوقی
275/000

از پاييز 89
لغايت زمستان 96 Iron & Steel Society of Iran (International Journal of Iron & Steel 

Society of Iran)

افراد حقيقی
180/000

  موسسات حقوقی
350/000

از بهار 97
لغايت پاييز 98 Iron & Steel Society of Iran (International Journal of Iron & Steel 

Society of Iran)

650/000 شهريور ماه 1384 مهندس محمد حسين نشاطی کتاب فوالد سازی ثانويه

850/000 شهريور ماه 1388 مهندس پرويز فرهنگ کتاب فرهنگ جامع مواد

150/000 از پاييز 90
لغايت زمستان 94 انجمن آهن و فوالد ايران فصلنامه علمی - خبری پيام فوالد از

شماره 44 لغايت شماره 61

165/000 از بهار 95
لغايت زمستان 95 انجمن آهن و فوالد ايران فصلنامه علمی - خبری پيام فوالد از

شماره 62 لغايت شماره 65

180/000 از بهار 96
لغايت زمستان 96 انجمن آهن و فوالد ايران فصلنامه علمی - خبری پيام فوالد از

شماره 66 لغايت شماره 69

200/000 از بهار 97
لغايت زمستان 97 انجمن آهن و فوالد ايران فصلنامه علمی - خبری پيام فوالد از

شماره 70 لغايت شماره 73

390/000 از بهار 98
لغايت زمستان 98 انجمن آهن و فوالد ايران فصلنامه علمی - خبری پيام فوالد از

شماره 74 لغايت شماره 77
500/000 اسفند ماه 1388 مهندس محمدحسين نشاطي کتاب راهنماي انتخاب و کاربرد فوالد ابزار

200/000 آذر ماه 1389 مهندس محمدحسن جوالزاده کتاب مرجع فوالد

250/000 آذر ماه 1390 مهندس محمدحسن جوالزاده کتاب مرجع فوالد 1390

300/000 آذر ماه 1391 مهندس محمدحسن جوالزاده کتاب مرجع فوالد 1391

350/000 آذر ماه 1392 مهندس محمدحسن جوالزاده کتاب مرجع فوالد 1392

400/000 آذر ماه 1393 مهندس محمدحسن جوالزاده کتاب مرجع فوالد 1393

450/000 آذر ماه 1394 مهندس محمدحسن جوالزاده کتاب مرجع فوالد 1394

500/000 آذر ماه 1395 مهندس محمدحسن جوالزاده کتاب مرجع فوالد 1395

550/000 آبان ماه 1396 مهندس محمدحسن جوالزاده کتاب مرجع فوالد 1396

600/000 آبان ماه 1397 مهندس محمدحسن جوالزاده کتاب مرجع فوالد 1397

800/000 آذر ماه 1398 مهندس محمدحسن جوالزاده کتاب مرجع فوالد 1398

600/000
 ارديبهشت ماه

1396
 مهندس زهرا السادات رضوی دينانی،

 دکتر نوراله ميرغفاری، مهندس
محمدحسن جوالزاده

حفاظت محيط زيست در صنايع آهن و فوالد 
)فاضات، هوا و پسمان(

550/000 آذر ماه 1398 دکتر تقی اصفهانی کتاب آزمايش های مکانيکی مواد مهندسی
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فرم درخواست عضویت حقیقی و حقوقی در فرم درخواست عضویت حقیقی و حقوقی در 

انجمن آهن و فوالد ایرانانجمن آهن و فوالد ایران

مدارک الزم براي عضویت:
1 - برگ درخواست عضويت تکميل شده.

2- فتوکپي آخرين مدرک تحصيلي )براي دانشجويان ارائه کپي کارت دانشجويي کافي است.(+ دو قطعه عکس 3×2. 
3- فيــش بانکــي بــه مبلــغ )بــراي مؤسســات حقوقــي وابســته 9/800/000 ريــال، بــراي اعضاءحقيقــي 1/200/000 ريــال، بــراي دانشــجويان 
600/000 ريــال( بــه حســاب شــماره 0202831627002 بانــک ملــي ايــران شــعبه دانشــگاه صنعتــي اصفهــان )کــد شــعبه 3187( بنــام انجمــن 

آهــن و فــوالد ايــران.
4- ارسال فيش واريزي ) از طريق فکس: 33932125-031، پست و يا تحويل حضوري(.

امضاء  :
تاريخ :

توجه: لطفا در قسمت های تيره چيزی ننويسيد و نام و نام خانوادگی و محل کار خود را به التين در محل مربوط بنويسيد.

کد عضویتنوع عضویت

تاريخ شروع عضويت
تعداد سال عضويت

تاريخ اتمام عضويت
توضيحات
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فراخوان مقاله برای مجله بین المللیفراخوان مقاله برای مجله بین المللی  

انجمن آهن و فوالد ایرانانجمن آهن و فوالد ایران

 انجمــن آهــن و فــوالد ایــران بــا هــدف تخصصــي تــر شــدن مجــالت علمــي و تحقیقاتــي در زمینــه
ــاي ــتر پیونده ــه بیش ــت هرچ ــاني و تقوی ــالع رس ــور اط ــه منظ ــور و ب ــوالد کش ــن و ف ــت آه  صنع
 متخصصیــن، اندیشــمندان، دانشــگاهیان و پژوهشــگران ملــي و بین المللــي بــا کســب مجــوز  از  وزارت

ــوان:ئ ــا عن ــي را ب ــي بین الملل ــي- پژوهش ــه علم ــاوري، مجل ــات و فن ــوم، تحقیق  عل

International Journal of Iron & Steel Society of Iran (Int. J. of ISSI)

منتشر مي نماید. ا

 بدینوســیله از کلیــه صاحبنظــران، اعضــاء هیــأت علمــي دانشــگاه ها و مراکــز پژوهشــي و دانشــجویان
ــار شــدن  تحصیــالت تکمیلــي دانشــگاه ها و مؤسســات پژوهشــي دعــوت مي گــردد جهــت هرچــه پرب
 ایــن مجلــه مقــاالت خــود را بــه زبــان انگلیســي بــر اســاس راهنمــاي موجــود بــه آدرس زیــر ارســال

نماینــد.ر

ضمنًا مقاالت بایستي تحت یکي از عناوین زیر تهیه گردند. ا

ــاال ــاي بـ ــدهاي دمـ ــتيک فـرآينـ ــزم ها و کينـ ــوري، مکانيـ ــول، تئـ ــاد    4- اصـ ــري و انجم ــه گ ــازي    3- ريخت ــازي   2- فوالدس ــن س  1- آه
     5- آناليزهــاي فيزيکــي و شــيميائي فــوالد    6- فرآيندهــاي شــکل دهــي و عمليــات ترمومکانيکــي فوالدهــا    7- جوشــکاري و اتصــال فوالدهــا
     8- عمليــات ســطحي و خوردگــي فوالدهــا      9- تغييــر حالت هــا و ســاختارهاي ميکروســکوپي فــوالد     10- خــواص مکانيکــي فــوالد
ــرژی در صنعــت فــوالد ــه جويــي مصــرف ان ــد در صنعــت فوالدســازي   13- صرف    11- خــواص فيزيکــي فــوالد     12- مــواد و فرآيندهــاي جدي

ــع فــوالد ــع فــوالد و ارتباطــات اجتماعــي    16- نســوزهای مصرفــی در صناي 14- اقتصــاد فــوالد    15- مهندســي محيــط زيســت صناي

 آدرس دبيرخـانه مجلـه: اصفهان، بلوار دانشـگاه صنعتي اصفهان، شهرک علمي تحقيـقاتي اصفهان، خيابان 12، پاک 306
 کدپستي: 84156-83228  

دبیرخانه مجله بین المللي انجمن آهن و فوالد ایران
تلفن: 24-33932121- 031، دورنویس: 33932125 -031

E-mail: journal@issiran.com
website: journal.issiran.com

A
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راهنمای اشتراک در راهنمای اشتراک در 

فصلنامه پیام فوالدفصلنامه پیام فوالد

در صورت تمایل به اشتراک فصلنامه پیام فوالد لطفًا نکات زیر را رعایت فرمائید.
1-  فرم اشتراک را کامل و خوانا پر کرده و کدپستي و شماره تلفن را حتماً قيد فرمائيد.

2-  مبلــغ اشــتراک را مي توانيــد از کليــه شــعب بانــک ملــي ايــران در سراســر کشــور بــه حســاب کوتــاه مــدت ســيبا بــه شــماره 
0202831627002 بنــام انجمــن آهــن و فــوالد ايــران در بانــک ملــي شــعبه دانشــگاه صنعتــي اصفهــان )کــد 3187( حوالــه نمائيــد 

و اصــل فيــش بانکــي را همــراه بــا فــرم تکميــل شــده اشــتراک بــه نشــاني: 

اصفهــان، بلــوار دانشــگاه صنعتــي اصفهــان، شــهرک علمــی تحقیقاتــی اصفهــان، خیابــان 12، واحدA306،کدپســتي: 

ــال فرمایید. 83228-84156 ارس

3-  کپي فيش بانکي را تا زمان دريافت نخستين شماره اشتراک نزد خود نگه داريد.
4-  مبلغ اشتراک براي يک سال با هزينه پست و بسته بندي1500000  ريال مي باشد.

5-  در صورت نياز به اطاعات بيشتر با تلفن هاي 24- 33932121 )031( تماس حاصل فرمائيد.

بابت  .......................................…………… ريال  مبلغ  به   ………....……….. به شماره  بانکي  بپيوست فيش 
حق اشتراک يک ساله فصلنامه پيام فوالد ارسال مي گردد.

خواهشمند است مجله را براي مدت يک سال از شماره ..………………… به نشاني زير بفرستيد.
قبًا مشترک بوده ام   شماره اشتراک قبل   مشترک نبوده ام 

نام ….....................…… نام خانوادگي ...........................................................................................…
 نام شرکت يا مؤسسه .......................................................................................................................…

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

....................................................................................................................…..................

....................................... کدپستي: ........................................صندوق پستي: .........................................تلفن: .............
......................................................... فاکس: ......................................................................... 

براي اعضاء انجمن این نشریه بصورت رایگان ارسال مي گردد.

فرم اشتراک
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فرم قرارداد درج آگهیفرم قرارداد درج آگهی
 در فصلنامه پیام فوالد در فصلنامه پیام فوالد

ــه آدرس ..................................................... ــرکت ....................................... ب ــده ش ــای ..............................نماين ــب خانم/آق اينجان

.......................................................................................................................................................................................................
ــه عقــد  ــا اطــاع کامــل از ضوابــط ذيــل و شــرايط عمومــی طــرح آگهــی نســبت ب شــماره تلفــن..................................................... ب

ــم. ــدام می نماي ــرارداد اق ق

• بازه زمانی چاپ آگهی   يک فصل           چهار فصل )10% تخفيف(             و محل چاپ آگهی...................... می باشد.

• هزينــه هــر فصــل آگهــی ................ ريــال و طراحــی 1.000.000ريال)درصــورت تمايــل( بــه مبلــغ کل ...................................ريــال 
ــردد. ــن می گ تعيي

ــورت  ــه ص ــانتی متر)ب ــاد29/7 *21 س ــوح dpi  300 در ابع ــا وض ــورت CMYK و ب ــه ص ــا PDF ب ــت TIFF ي ــه فرم ــی ب ــرح آگه ط
عمــودی( می باشــد.

ــًا توافقــی( ــه مربوطــه را نقــدا / چکــی )تاريــخ وصــول کام ــرم موظــف اســت پــس از چــاپ آگهــی هزين ــن شــرکت محت * همچني
پرداخــت نمايــد و همچنيــن در صــورت اعــام انصــراف پــس از عقــد قــرارداد 50% هزينــه ی چــاپ آگهــی را تــا پايــان قــرارداد محاســبه 

و پرداخــت نمايــد.
ــن صــورت  ــر اي ــا واحــد تبليغــات هماهنــگ شــويد در غي ــد ، ب ــا پيــش از آغــاز فصــل جدي ــا م * در صــورت انصــراف از همراهــی ب

ــردد. ــاپ می گ ــودکار چ ــورت خ ــه ص ــما ب ــی ش آگه
* متقاضيــان درج آگهــي در فصلنامــه پيــام فــوالد، الزم اســت پــس از انتخــاب محــل درج آگهــي )طبــق جــدول فــوق( مبلــغ مربوطــه 
را بــه حســاب شــماره 0202831627002 بانــک ملــي ايــران شــعبه دانشــگاه صنعتــي اصفهــان )کــد شــعبه( بــه نــام انجمــن آهــن و فــوالد 

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

                                                                                                                                                                            امضاء 

محل چاپ آگهی
پشت جلد

صفحات داخلی جلد

صفحه استاپ

پنج صفحه اول و آخر

ساير صفحات
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فصـــلنامه پيـــام فـوالد با هدف انتـشار يـافتـــه هاي عـلمي پـژوهشي 
و آمـــوزشي- کاربــردي در جهــت ارتقــاء ســطح دانــش فــوالد و 
صنـــايع وابـــسته در ايـــن زمينــه مي بـــاشد. لـــذا بـــراي تحـــقق اين 
هــدف انجـــمن آهـــن و فـــوالد ايـــران آمادگــي خـــود را جـــهت 
ــورت  ــرامي بصـ ــققان گـ ــاتي محـ ــاوردهاي تحقيقـ ــار دستـ انتش
مقـــاله هاي علـــمي و فنــي در زميـــنه هاي مختـــلف صنايــع فــوالد 

اعــام مي نمايــد.

راهنماي تهیه مقاله
ــع  ــف صناي ــاي مختل ــتي در زمينه ه ــالي بايس ــاالت ارس ــف( مق ال

ــوالد باشــند. آهــن و ف
ــه اي  ــا مجل ــچ نشــريه ي ــًا در هي ب( مقــاالت ارســالي نبايســتي قب

درج شــده باشــد.
ج( مقاالت مي توانند در يکي از بخش هاي زير تهيه شوند.

1- تحقيقي- پژوهشي
2- مروري
3- ترجمه

4- فني )مطالعات موردي(1
لطفــاً مقــاالت خود را بـــصورت کـامـــل حـــداکثر در 10 صفـــحه 
A4 و طبـــق دستـورالعـــمل زيـــر تـهيه و به هـــمراه سي دي مقـالـه 

بــه دفتــر نشــريه ارســال فرماييــد.
1- عنوان مقاله: مختصر و بيانگر محتواي مقاله باشد.

2- مشــخصات نويســنده )مترجــم( بــه ترتيبــي کــه مايلنــد در    
ــردد. ــاپ گ ــريه چ نش

3- چکيده
4- مقدمــه، مــواد و روش آزمايش هــا، نتايــج و بحــث، نتيجــه  

ــع ــري و مراج گي
ــب  ــدي مناس ــتون بن ــطربندي و س ــا س ــا ب ــداول و نموداره 5- ج
ــاال و  ــرح آن در ب ــماره و ش ــداول ش ــورد ج ــده و در م ــيم ش ترس
ــر آن درج گــردد. واحدهــاي سيســتم  در مــورد اشــکال در زي

بيــن المللــي )SI( بــراي آحــاد در نظرگرفتــه شــود.  
6-تصاويــر و عکس هــا: اصــل تصاويــر و عکس هــا بايــد بــه 
ــده  ــه ش ــاالت ترجم ــورد مق ــود. در م ــال ش ــه ارس ــه مقال ضميم
ارســال اصــل مقالــه همــراه بــا تصاويــر و عکس هــاي آن ضــروري 

اســت.
ــه شــماره  ــن مقال ــاالي واژه هــاي مت ــي نوشــت ها: ب ــا و پ 7-واژه ه
گــذاري شــده و اصــل التيــن واژه بــا همــان شــماره در واژه نامــه اي 

ــم مي گــردد درج شــود. ــه تنظي کــه در انتهــاي مقال
ــل  ــع در داخ ــماره مراجـ ــه ش ــن مقال ــع: در مت ــع و مراجـ 8-منابـ
کـــروشه ] [ آورده شــود و بــا همــان ترتيــب شــماره گــذاري شــده 
مرتــب گرديــده و در انتهــاي مقالــه آورده شــوند. مراجــع فارســي 
از ســمت راســت و مراجــع التيــن از ســمت چــپ نوشــته شــوند.

ــوان  ــان- عن ــا مترجم ــان ي ــام مؤلف ــع درج ن ــت مراج     در فهرس
انتشــار  نشــريه- شــماره جلــد- صفحــه و ســال  نــام  مقالــه- 

ضــروري اســت.

سایر نکات مهم
▪   تايپ مقاالت صرفاً با نرم افزار Microsoft Word انجام شود.

▪   از تايپ شماره صفحه خودداري شود.
▪   مطالــب تنهــا بــر يــک روي کاغــذ A4 )297*210 ميلــي متــر( 

چــاپ شــود.
▪   چاپ مقاله توسط چاپگر ليزري انجام شود.

▪   فصلنامه پيام فوالد در حک و اصاح مطالب آزاد است.
ــا و     ــام- نموداره ــب- ارق ــت مطال ــتي و صح ــئوليت درس ▪   مس

ــت. ــه اس ــان مقال ــندگان/ مترجم ــده نويس ــر عه ــا ب عکس ه
▪   فصلنامه پيام فوالد از بازگرداندن مقاله معذور است.

1- مطالعــات مــوردي مي توانــد شــامل چکيــده، نتايــج، بحــث، جمــع بندي 
و در صــورت نيــاز مراجــع باشــد. رعايــت ســاير مــوارد ذکــر شــده فــوق 

در مــورد مطالعــات مــوردي الزامــي اســت.
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