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ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس از ﻟﻨﺠﺎن ،ﻣﻨﺼﻮر ﯾﺰدیزاده
در ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ذوب آﻫﻦ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ
ﺟﻤـﻊآوری و اﻧﺘﺸـﺎر اﻃﻼﻋـﺎت را ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪه دارد ﮐﺎرﮐﻨـﺎن آن ﺟـﺰء
ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻫﻞ ﻓﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎری
از اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﯽﺷﻮد و
اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮادی ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ داﻧﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد.
وی اﻓﺰود :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻓﺮاد ﺗﻌﻬﺪی ﻧﯿﺰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ و
ﻧﺎاﻣﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در
ﮐﺸﻮر ﺷﯿﻮع ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ذوب آﻫﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع
ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺑﺮﺧـﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،ﺟـﺎی ﺧـﺎﻟﯽ ﺑﺴـﯿﺎری از ﮐﺘـﺐ و
ﺧﺒﺮﮔﺰاریﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ دارای ﻣﺒﻨﻊ ﺑﻮده و در ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻗﺒﺎل ﻧﺸﺎن داده و ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﻣﺒﻨﺎی
ﺻﺤﯿﺢ ﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ دارد ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺪاﺧﻼﻗﯽﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﯿﻮع ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ وﻇﯿﻔﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ ﮐﺮده
ﭼﺮاﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻫﻤﭽﻮن رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن آن ﺣﺪود  35ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده و
ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارد در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن
ﺧﻮد را در ﻣﻨﻄﻘﻪ و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﺘﻮاﻧﺪ
واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ.

ﯾﺰدیزاده ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر آن ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز در
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﺑﻪ
واﺳﻄﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎرچ ﮔﻮﻧﻪ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻮده و اﯾﻦ
ﻣﻬﻢ ﮐﺎر ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭼﻮن رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس را ﺳﺨﺖ ﮐﺮده
و ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﺧﻮد و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ اﺑﺰار و ﻓﻮﻻد در ﺣﺎل
ﺟﻨﮕﯿﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺮﭼﻢ ﮐﺸﻮر را در اﻫﺘﺰاز ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﻨﺪه ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﻓﮑﺮی دارد ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻨﻌﺖ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد و اﻣﯿﺪوارم در رﻗﺎﺑﺖ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﮐﻪ
در ﺣﻮزه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﭘﯿﺮوز ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ذوب آﻫﻦ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ذوب آﻫﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ذوب آﻫﻦ
ﮔﻔﺖ :ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ذوب آﻫﻦ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻤﺎم ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ
ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻮﻻد و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﻧﺎﺷﯽ از ﻇﻬﻮر و ﺑﺮوز ذوب آﻫﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ذوب آﻫﻦ ﺣﺪود  800ﻫﮑﺘﺎر ﻓﻀﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ در
اﺧﺘﯿﺎر دارد ،اﻓﺰود :در دﻧﯿﺎ دو روش ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد وﺟﻮد دارد.
ﻧﺨﺴﺖ روش ﮐﻮره ﺑﻠﻨﺪ و دﯾﮕﺮی اﺣﯿﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ  80درﺻﺪ روش
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ روش ﮐﻮره ﺑﻠﻨﺪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ در اﯾﺮان ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﻮده
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ  10درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ روش ﮐﻮره ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ذوب آﻫﻦ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و  90درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ روش اﺣﯿﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﯾﺰدیزاده اداﻣﻪ داد :دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﮔﺎز
ﻓﺮاوان وﺟﻮد دارد و ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه اﺣﯿﺎی
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ در ﮐﺸﻮر
روﺳﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ذﺧﯿﺮه ﮔﺎز را در اﺧﺘﯿﺎر دارد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد ﺑﻪ
روش ﮐـﻮره ﺑﻠﻨـﺪ اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽﮔﯿﺮد و دﻟﯿـﻞ آن ﻧﯿـﺰ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﮔـﺎز ﺑـﻪ
ﻓﺮآوردهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺴﯿﺎری را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪای ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﺳﺖ ﻣﺒﻨﺎی آن اﺣﯿﺎی
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻓﺮآﯾﻨﺪه ﮐﻮره ﺑﻠﻨﺪ ذوب آﻫﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮده
ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ زﻏﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮐ ُﮏ ﺷﺪه و ﮔﺎزی ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد
در ﮐﻮره ﺑﻠﻨﺪ و ﻧﻮردﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ
واﺑﺴﺘﮕﯽ ذوب آﻫﻦ ﺑﻪ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ذوب آﻫﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ رﯾﻞ ﮐﺸﻮر را ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ذوب
آﻫﻦ داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ذوب آﻫﻦ در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ
ذوب آﻫﻦ اﯾﺮان در ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻌﺎدن زﻏﺎل ﺳﻨﮓ و ﺳﻨﮓ
آﻫﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آن ﺑﻮدﻧﺪ و رﯾﻞ ﮔﺬاریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﺒﺪا و ﻣﻘﺼﺪ آن ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ذوب آﻫﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور
ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ  90درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
روش اﺣﯿﺎ ﺑﻮده و آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در اﯾﻦ روش ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺳﻨﮓ آﻫﻦ اﺳﺖ؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺠﻮم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻨﮓ آﻫﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ در ذوب آﻫﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدن ﺳﻨﮓ آﻫﻨﯽ ﮐﻪ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ذوب آﻫﻦ ﺟﺪا ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﭘﺮﺗﻮ ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﯽ ﺗﻌﻠﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎدن ﺧﻮد
را درﮔﯿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
در ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز  1404ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ  55ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﻮﻻد ﺑﺮﺳﯿﻢ
ﯾﺰدیزاده ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در ﭼﺸﻢاﻧﺪاز  1404ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ  55ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﻓﻮﻻد ﺑﺮﺳﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ و درﮔﯿﺮی ﻣﻌﺎدن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦ
دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺣﻮزه اﺳﺘﺨﺮاج و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﺳﻨﮓ
آﻫﻦ در ﻋﻤﻖ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ اﻣﮑﺎن رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز را از
دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.
وی اﻓﺰود :آﺛﺎر اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮای ذوب آﻫﻦ زﯾﺎن ﺑﺎرﺗﺮ ﺑﻮده ﭼﺮاﮐﻪ 90
درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد ﺑﻪ روش اﺣﯿﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه
ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ
400ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎدن ﺳﻨﮓ آﻫﻦ را در اﺧﺘﯿﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺷﺪه
و ﺳﻨﮓ آﻫﻨﯽ ﺑﺮای ذوب آﻫﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ذوب آﻫﻦ
ﺑﺎ  60درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ذوب آﻫﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ وﻗﺘﯽ در ﺑﺎزار
ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ در رﻗﺎﺑﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮕﺮ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﻮﻻد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ را از ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﺸﺎن
ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻣﺮوز ﺑﺎ آن دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ  17ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﻣﻌﺎدن زﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﮐﺸﻮر ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﺎدن زﻏﺎل ﺳﻨﮕﯽ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ
ذوب آﻫﻦ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮده و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد
ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻣﻌﺎدن زﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﻗﺸﺮ ﻓﻮقاﻟﻌﺎد زﺣﻤﺖ ﮐﺶ در ﻣﻌﺎدن زﻏﺎلﺳﻨﮓ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﯾﺰدیزاده ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻮﻻدی ﮐﺸﻮر ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ زﻏﺎل
ﺳﻨﮓ و ﮐﮏ ﻧﺪارﻧﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ذوب آﻫﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎدن
زﻏﺎل ﺳﻨﮓ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺣﻘﺎﯾﻖ ذوب آﻫﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﺎزﮔﻮ ﺷﻮد
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ذوب آﻫﻦ در اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻈﻠﻮم واﻗﻊ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﻫﺮ زﻣﺎن در ﺧﺼﻮص ذوب آﻫﻦ ﺻﺤﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ
اﻓﺮاد ﻣﺸﮑﻼت ذوب آﻫﻦ ،ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻓﻮﻻد و … در ذﻫﻨﺸﺎن ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮد
و اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ و واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ذوب آﻫﻦ ﺑﺮای ﻣﺮدم
ﺑﺎزﮔﻮ ﺷﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎدی ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در اذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺗﺪاﻋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﭼﺎﻟﺶ آب در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺎ در
ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﺣﻮزه آب ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺟﺪی
ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﺼﺮف آب ﺧﺎم ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮداﺷﺖ آب ﺧﺎم ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در ﺣﺪود  4دﻫﻢ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ اﺳﺖ اﻣﺎ
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ذوب آﻫﻦ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺎن در ﺧﺼﻮص رﻓﻊ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﻢ آﺑﯽ
وﺟﻮد دارد.
ﯾﺰدیزاده ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در ﺣﻮزه زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ذات ﺻﻨﻌﺖ آﻻﯾﻨﺪه
ﺑﻮده اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺰدﯾﮏ
ﺷﻮد و ذوب آﻫﻦ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ  50ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ در ﮔﺬر زﻣﺎن ﻧﻮﺳﺎزی
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻟﮑﺘﺮو ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و ﮐﻨﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻏﺒﺎرﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ و
ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ.
 11ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ذوب آﻫﻦ اﺳﺖ
وی ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺎﻟﻎ
ذوب آﻫﻦ اﻋﻼم
واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ
 16ﻫﺰار و 500

ﺑﺮ  11ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن را ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ
ﮐﺮد و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ  25درﺻﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ
ﻫﮑﺘﺎر ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ  2ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر آن ﻏﺮق

آﺑﯽ و ﻣﺎﺑﻘﯽ دﯾﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﻢ آﺑﯽ ﻣﻘﺎوم ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ آن در
ﻫﯿﭻ ﮐﺠﺎی ﮐﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ذوب آﻫﻦ اﻓﺰود :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰیﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده
از ﭘﺴﺎب در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ذوب آﻫﻦ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺨﺸﯽ
از ﭘﺴﺎب زرﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده ،ﻗﺮار داد ﭘﺴﺎب ﻓﻮﻻدﺷﻬﺮ ﻣﻨﻌﻘﺪ
ﺷﺪ و ﻗﺮار داد ﻣﺼﺮف ﭘﺴﺎب ﻧﺠﻒ آﺑﺎد ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل اﻧﻌﻘﺎد ﺑﻮده ﺗﺎ ﻧﺎف
ذوب آﻫﻦ از ﻣﺼﺮف آب ﺧﺎم ﺑﺮﯾﺪه ﺷﻮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/ش
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