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Abstract: 
Technological learning and the drive from imitation to innovation in different 

industries emphasize the role of companies and the acquisition of knowledge from 

external sources. Iran's steel industry is also a good example to study in this area, 

given the large firms on the one hand and the long-term historical partnerships with 

foreign companies on the other. Some of the industry's successes, such as 

sustainability under sanctions, the country's second-largest source of non-oil export 

and some recent breakthroughs, particularly in the registration of the PERED 

technology brand, show that learning efforts have been somewhat successful. This 

study, which examines the learning mechanisms and outputs of the country's steel 

industry in, has analyzed the path of technological development in this industry 

using a qualitative approach and case study method. For this purpose, 18 interviews 

were conducted with policy makers, academics, engineering companies and 

engineers of large steel companies and using the windows of opportunity to move 

forward in the industry. The results of content analysis of interviews show that in 

institutional windows, the type of contracts signed and enforced, as well as The law 

of maximum use of internal power, were the most likely to facilitate technological 

learning. In addition to technology opportunity windows, the emergence of 

Middlesex technology and the dominance of engineering companies have been the 

most important window of opportunity for innovation in the industry, but the 

demand for in the industry has not been optimized for technological capability 

development. 
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تجربه صنعت فوالد  لی: تحلینوآور ریحرکت در مس

فناورانه با استفاده از چارچوب  یریادگیدر  رانیا

 فرصت یها پنجره

 (61/6/99تاریخ پذیرش:    8/9/98)تاریخ دریافت:       نوع مقاله: پژوهشی

  
 .تهران ،ییدانشگاه عالمه طباطبا ،یتکنولوژ تیریمد یدکترا  محمدرضا عطارپور

 .تهران ،ییدانشگاه عالمه طباطبا ،یو حسابدار تیریاستاد دانشکده مد ابوالفضل کزازی

 .تهران ،ییدانشگاه عالمه طباطبا ،یو حسابدار تیریدانشکده مد اریدانش مهدی الیاسی 

 .تهران ،ییدانشگاه عالمه طباطبا ،یو حسابدار تیریدانشکده مد اریدانش جهانیار بامداد صوفی

 1چكیده
ها و کسب  دانبش ام منبابع     نقش شرکت تیمختلف بر محور عیدر صنا یو حرکت به سمت نوآور فناورانه یریادگی

 یهبا  یسبو و همکبار   کیب ببزر  ام   یهبا  شبرکت  تیب با توجه ببه فعال  زیدارد. صنعت فوالد کشور ن دیتأک یخارج

حبومه باشبد.    نیب مطالعبه در ا  یاببر  یمورد مناسب تواند یم گر،ید یام سو یخارج یها با شرکت یخیبلندمدت تار

کشور در محصبوالت   یمنبع درآمد صادرات نیدوم م،یدر دوران تحر یداریپا ریصنعت نظ نیا یها تیام موفق یبرخ

 یریادگیب  یها تالش دهد یپرد، نشان م یند فناوردر ثبت بر ژهینوآورانه به و ریاخ یها تیام موفق یو برخ یرنفتیغ

 عیصبنا  یهبا  یو خروجب  یریادگی یندهایفرا یپژوهش که به بررس نیاست. ا بودهموفق  یصنعت تا حدود نیدر ا

توسعه  ریمس ،یو روش مطالعه مورد یفیک کردیفوالد کشور در دوران بعد ام انقالب پرداخته است، با استفاده ام رو

 اسبتگذاران، یسمصباحبه ببا    68منظبور تعبداد    نیب ا یاسبت. ببرا   نمبوده  لیصنعت را تحل نیدر ا فناورانه یتوانمند

 لیب فبوالد اناباو و ببا تحل    دکننبده یببزر  تول  یها شرکت نیو متخصص یو مهندس یفن یها شرکت ان،یدانشگاه

شبد.   حیصبنعت تشبر   نیدر ا یحرکت به سمت نوآور ریفرصت مس یها آنها و استفاده ام چارچوب پناره یمحتوا

قانون حداکثر  یاجرا نیآنها و همچن یمنعقد شده و اجرا ینوع قراردادها ،ینهاد یها در پناره دهد یم نشان جینتا

 یظهور فناور زین یفرصت فناور یها است. در بعد پناره نموده لیرا تسه یفناور یریادگیبوده است که  یام موارد

ام  یصبنعت ببوده ولب    نیب ا یپناره فرصت در نبوآور  نیمهمتربر آن  یمهندس-یفن یها و تسلط شرکت درکسیم

 نشده است. نهیاستفاده به فناورانه یتوسعه توانمند یصنعت برا نیفرصت تقاضا در ا

  تقلید تا نوآوری، یادگیری فناورانه، پناره های فرصت، صنعت فوالد. :کلیدی واژگان
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 مقدمه -1

نوسبامی   بیشتر مطالعات انااو شده در ممینه یادگیری در کشبورهای توسبعه یافتبه ببر چگبونگی     

های نوآورانه موجود کشورها متمرکز است و این برای جدیدالورودها، که در دوره آغام فعالیت  توانمندی

توانبد مثمرثمبر باشبدی ایبن کشبورها ببرای        انبد، نمبی  بهبره  های فناورانه ابتبدایی ببی   خود ام توانمندی

ون یبادگیری فناورانبه را، کبه یبک     های مبد  پایی فناورانه باید استراتژی برخورداری ام توان رقابتی و هم

بنابراین ارتقبای  . (Tang, 2018؛ Figueiredo, 2017)  فرایندی خودکار نخواهد بود، مدنظر قرار دهند

های فناورانه ام طریق سام و کارهای یادگیری، به تالشی هدفمنبد و بلندمبدت نیبام دارد کبه      توانمندی

های  ها به آسانی قابل انتقال و تقلید نیستند، اهمیت این تالش ها و اینکه فناوری ماهیت ضمنی فناوری

شینه این موضوع، کشورهای کمتبر توسبعه   در پی .(Lee, 2004)کند.  ریزی شده را دو چندان می برنامه

و ببال  ام کشبورهای صبنعتی در     های قبدیمی   یافته و درحال توسعه به عنوان دریافت کنندگان فناوری

و  6991و  6911اندی برای به چالش کشیدن این پارادایم در اینگونه کشبورها در دهبه    نظر گرفته شده

هبای فناورانبه ببیش ام پبیش اهمیبت       ی فناوری، فعالیتبه ویژه بعد ام ظهور ژاپن به عنوان قدرت اصل

های مختلبف ببه    پایی فناورانه شرکت (. جاباایی رهبران صنعتی و همRay & Bhaduri, 2001یافت )

هبای   های فناورانه و استفاده ام پناره ها نیز بیشتر مبتنی بر همین فعالیت ای ها و سپس کره ویژه ژاپنی

(. برای اسبتفاده  Lee & Malerba, 2017یط کس  و کار بوده است )فرصت مختلف ایااد شده در مح

پبذیری حبال و آینبده     رقابت برایای  ریشهو های تدریای  تعادل بین نوآوریهای فرصت،  ام این پناره

ببا توجبه ببه اینکبه هبر دو نبوع       (. Andriopoulos & Marianne, 2009) هبا ضبروری اسبت    شبرکت 

هبا   چالش پیش روی سباممان  ،کنند ام مخزن منابع مشترکی استفاده میالذکر  های فناورانه فوق نوآوری

اهرمی کردن توانمندیهای شرکت به سمتی است که آنهبا   ،عالوه بر ایااد تعادل بین هر دو نوع نوآوری

 ,Kim & Huh)آمیز حضور داشته باشند  را قادر سامد در هر دو نوع فعالیت به طور همزمان و موفقیت

ببرافکن   انیب بن یفنباور  ک. ی (March, 1991) داو موفقیت و یا داو شکست قرار نگیرند(  و در 2014

ام دسبت رفتبه را    تیب الورودهبا بتواننبد موقع   دیاست که جد یفرصت ،ای مبتنی بر نوآوری ریشه دیجد

 (. Perez & Soete,1988برسند ) یکنندگان فناور نیبه تأم ریجهش در مس قیجبران کرده و ام طر

داو  هبب  یببه راحتب   ،یمیقبد  یمرتبط با تکنولبوژ  یها یگذار هیها و سرماتیبا قابل یفناورصاحبان 

 لیب تما اهیداشته و در نت دیتول یبرا بلندمدت و کالن یگذار هی. آنها معموالً سرماموفقیت خواهند افتای

داشبته  و ممکبن اسبت     ییباال نانیه معموالً عدو اطمکنوظهور  یها یدر درک فناور ییانعطاف باال ای
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(. این موضوعات نشان ام اهمیت باالی Christensen, 2000) ندارند ،ببرد نیموجود را ام ب یها ییتوانا

های فرصت در ارتقای توانمندی فناورانه دارد اما در پیشینه پژوهش واکاوی یبادگیری   استفاده ام پناره

(. ام مطالب  گفتبه   6999است )صفدری و همکاران،  ها تقریباً مغفول مانده فناورانه ام طریق این پناره

ها و کشورهای تامه وارد برای یبادگیری فناورانبه ببه     توان اینگونه نتیاه گیری نمود که شرکت شده می

بایست استراتژی مشخص داشته باشند و همچنین به طبور همزمبان    عنوان عامل اصلی توسعه، هم می

های جدید و ببه روم متمرکبز گردنبد، تبا بتواننبد مسبیر        ناوریهای تدریای و توسعه ف بر ایااد نوآوری

 پایی فناورانه باپیشگامان داشته باشند.   تقلید تا نوآوری را به طور اثربخش طی نموده و هم

های تحریم و چه در غیر آن ظرفیت تولیبد و   صنعت فوالد کشور همواره توانسته است چه در ممان

نشان ام ارتقای توانمندی فناورانه آن اسبت. بررسبی ایبن صبنعت      صادرات مناسبی داشته باشد که این

پایی فناورانه داشته و عالوه ببر   اند، هم های بزر  فوالدسامی کشور توانسته نشان ام آن دارد که شرکت

مهندسببی، -تسببلط کامببل بببر تعمیببر، نگهببداری و بهبودهببای جزهببی در فراینببدهای تولیببد و طراحببی

های احیای مستقیم داشبته باشبند، تبا جبایی کبه توانسبته انبد         ه در فناوریای به ویژ های ویژه نوآوری

به ثبت جهبانی رسبانده و عملیباتی نماینبد.        Persian Reduction (PERED)ناوفناوری جدیدی با 

توانبد نکبات    بنابراین واکاوی تاربه این صبنعت در چگبونگی حرکبت ام مسبیر تقلیبد تبا نبوآوری مبی        

نایع مشابه در کشور داشته باشد. ام طرف دیگر با توجه به مطالعات نگارندگان، ای برای سایر ص آمومنده

مباحث نوآوری و یادگیری فناورانه در کشور بیشتر معطوف به طیف وسیعی ام محصوالت بافناوری باال 

شده و صنایع بال  و تاربیات آنها علی رغم سهم باال در تولید ناخالص داخلی کشور، تاحدودی مغفبول  

 نده است.ما

بر این اساس این پژوهش سعی خواهد شد تا مسبیر توسبعه توانمنبدی فناورانبه در صبنعت فبوالد       

 & Ding et al, 2011; Kale & Little, 2007;  Xieکشور که با مصادیقی نظیر ام تقلید تا نبوآوری ) 

White, 2006) پببایی فناورانببه  و هببم(Lee & Malerba, 2017)  و نظبباو توسببعه فنبباوری بخشببی

(Malerba, 2014) های فرصبت ببه    قرابت نزدیکی دارد، تبیین نماید. برای این منظور چارچوب پناره

عنوان یکی ام چارچوب های جامع تحلیل توسعه صنعت، انتخاب شده است. ایبن چبارچوب در تبیبین    

ها و  ام آناا که این فرایند در شرکت فرایند هم پایی در صنایع مختلف مورد استفاده قرار گرفته است و

های یادگیری فناورانه قرابت معناداری دارد، لبذا در ایبن پبژوهش تبیبین      کشورهای متأخر با استراتژی
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های فرصت یادگیری فناورانه موردتوجه محقق بوده است. در ایبن راسبتا محقبق در پبی یبافتن       پناره

 پاسخ به سه سؤال اساسی ذیل بوده است:

هایی که به صورت بالقوه و بالفعل برای ارتقای توانمنبدی فناورانبه صبنعت فبوالد      ستآیا سیا -6

 بکارگرفته شده اند، مؤثر بوده اند؟

تقاضای داخلی و خارجی برای محصوالت ساخت داخل فوالد توانسته است نقش اصلی خود   -2

 را ایفا نماید؟

ایبران چگونبه در ارتقبای    فرصت های توسعه فناوری در طول تاریخ توسعه صنعت فبوالد در   -9

 توان فنی و مهندسی شرکت های داخلی تأثیر گذاشته اند.

در ادامه پس ام بررسی ادبیات پژوهش، روش مبورد اسبتفاده در ایبن پبژوهش تبیبین شبده و در       

 نهایت یافته های پژوهش و بحث و نتیاه گیری پایان بخش این مقاله خواهد بود.

 و پیشینه پژوهش مباني نظری -2

های ماهوی صنایع مختلف و سبک های نوآوری متفاوت مؤثر برای آنها، سب  شده  جه به تفاوتتو

در 6بندی ساموکارهای یادگیری اثربخش بپردامند. جومف شومپیتر است تا محققین  مختلف به تقسیم

 های بین بخشی در ممینه فرآیند مطالعات خود بر روی توسعه اقتصادی، به طور واضحی اهمیت تفاوت

 2های نوع یک و نوع دو کند. شومپیتر بین صنایعی که دیگران آن را سبک نوآوری را تصدیق می

 (Schumpeter, 1911)است  "9تخری  خالق"نوع یک ،   اند تمایز قاهل شد. ویژگی اصلی سبک نامیده

های نوآورانه دارند.  های جدید و تامه کار، نقشی کلیدی در فعالیت که در آن، کارآفرینان و شرکت

شوند. در این  های فناورانه تامعی شناخته می (، با پیشرفتSchumpeter, 1942های نوع دو ) سبک

های  (. مکانیزو"4انباشت خالق"های بزر  مسلط در بامار دارای برتری هستند ) ها شرکت سبک

یادگیری فناورانه در هر صنعت متفاوت است با این وجود برای یادگیری فناورانه در این سطح 

آغام شده و به تحقیق و توسعه   5فرایندهای مشابهی پیشنهاد شده است که با یادگیری تقلیدی

ها  وت.  در جهت تبیین این تفا(Figueiredo, 2017; Kale & Little, 2007)خواهد رسید  1نوآورانه

( 6984)  دانشمندان رویکردهای متفاوتی داشته اند. مهمترین این رویکردها مربوط به مطالعات پویت

                                                      
1
 Joseph Schumpeter 

2
 Mark 1 & 2 

3
 creative destruction 

4
 creative accumulation 

5- 
Imitative Learning 

6
 Innovative R&D 
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 این توان می حتی و دارد قرار مختلف محققین موردتوجه همچنان او بندی تقسیم که است

( 2169)آرچی بوگی (. Archibugi, 2017) نمود منطبق داری سرمایه توسعه فامهای با را بندی تقسیم

پویت بعد ام گذشت نزدیک به سه دهه ام اراهه آن، تناظر  عالوه بر تأکید بر اهمیت و کاربرد تکسونومی

بندی نشان داده است.  بر این اساس در صنعتی نظیر  داری را با این طبقههای توسعه نظاو سرمایه دوره

 یمنبع اصلآهن شکل گرفت،   راه فوالد که در پارادایم فنی و اقتصادی دوره دوو یعنی نیروی بخار و

 یادگیری یاصلوده و مهمترین مکانیزو ب ، سرمایه انسانی و کاربران متخصصفناورانه یانباشت توانمند

م طریق تعامل با کاربران پیشرفته بوده است. بر این ا یریادگو ی معکوس یمهندسی نیز و انتقال فناور

صنعت فوالد با تمامی پیچیدگی های خود، صنعتی با توان اینگونه نتیاه گیری نمود که  اساس می

های انباشت خالق بوده که مهمترین مکانیزو تغییرات فناورانه در آن نیز یادگیری ام طریق  ویژگی

 تعامل و کپی برداری بوده است.

های فرصت و نظاو  ام طرف دیگر بر اساس مطالعات محققین، به نظر می رسد رژیم فناورانه، پناره

هایی هستند که می توان در تحلیل یادگیری فناورانه در سطح  ی بخشی، مهمترین چارچوبنوآور

( و به 6982صنعت مختلفی اراهه شده اند. مفهوو رژیم فناورانه برای اولین بار توسط نلسون و وینتر )

عنوان یک چارچوب نظری جهت تفسیر انواع فرایندهای نوآورانه ای مطرح گردید که در میان 

 ) ,Breschi, et al, 2000; Malerba & Orsenigoگردند های مختلف فناوری مشاهده می بخش

) Park & Lee, 2006  1996;. 

با توجه به اینکه رژیم فناورانه معموالً با شاخص های کمی نظیر توسعه پتنت، تعداد مقاالت و 

العات در ایران، نمی توان شود، به دلیل عدو دسترسی به این اط گیری می مواردی ام این دست اندامه

در این پژوهش ام آن استفاده نمود. ام طرف دیگر باتوجه به مفهوو پناره های فرصت که بر اساس 

را نیز در  (Malerba & Adams, 2014)( مؤلفه های نظاو نوآوری بخشی 2169نظر لی و مالربا )

های  الد کشور، چارچوب پنارهبر دارد و همچنین اهمیت عنصر بامار و تقاضا برای توسعه صنعت فو

های فنی این حومه انتخاب شده است. مفهوو پناره فرصت را  فرصت برای تحلیل توسعه توانمندی

 شیدر پ ،یاقتصاد  یفن یها میام پارادا یناش اشاره به نقش یبرا( 6988برای اولین پرم و سوهیتی )

پایی را  پایی کشورهای جدیدالورود، ظهور فرایندهای هم ادبیات همکردند.  استفاده افتادن تامه واردان

. این مفهوو (Guennif and Ramani, 2012)دانند  های فرصت مرتبط می با شدت و تعداد پناره

بیان می کند که ممان تغییر پارادایم در خط سیر فناورانه فرصت مناسبی است برای جدیدالورودها که 

ی همرده خود جداسامند. البته این ظرفیت بالقوه ممانی بالفعل خواهد شد که خود را ام سایر کشورها

ساموکارهای یادگیری، سطح توانمندی، سامماندهی و استراتژی مناسبی برای این کار در کشورها و 

( مفهوو پناره 2169ی2165. لی و مالربا )(Lee & Malerba, 2017)شرکت ها وجود داشته باشد 

های نوآوری بخشی ترکی  / مفهوو آن را گسترش  ؤلفه های تشکیل دهنده نظاوهای فرصت را با م
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های فناورانه )تغییر در  اند. آنها معتقدند پناره داده و سه پناره فرصت را شناسایی و معرفی کرده

های نهادی )تغییر  های تقاضا )تغییر در تقاضا و چرخه کس  و کار( و پناره دانش و فناوری(، پناره

های فرصت برای توسعه توانمندی و رقابت پذیری  های عمومی( به عنوان پناره ادها و سیاستدر نه

ی 2165(.  بر اساس لی و مالربا )6999بخش خاص باید در نظر گرفته شوند )صفدری و همکاران، 

 نشان داد. 6( می توان ابعاد این سه پناره و توصیف هر یک را به طور خالصه در جدول 2169
 

 (2169ی2165ی فرصت و معیارهای ارمیابی هر یک )برگرفته ام لی و مالربا ها پناره -6جدول 

های  پنجره

 فرصت

 مصادیق مرتبط تعریف مختصر

های تامه وارد یا صنایع ملی ام  شرکت فناورانه

های ریشه ای یا حداقل ام  طریق نوآوری

طریق اکتساب، کاربرد و بهبود، ام رقبا 

 گیرند. پیشی می

  های  ریشه ای و فناورینوآوری  ،فناوری جدیدظهور

مخرب شایستگی های موجود به ویژه توسط 

 های جدید و نادیده گرفتن آنها شرکت

 دلیل  به رو های پیش وابستگی به مسیر برای شرکت

سنگین و غیرقابل بامگشت در های  گذاری سرمایه

 فناوری های محصول و فرایندی موجود

 دتمرکز بر قابلیت های موجو 

های تامه وارد یا صنایع ملی ام  شرکت تقاضا

طریق درگیری فعال در تغییرات قابل 

توجه شرایط تقاضا برای محصوالت 

موجود یا جانشین یا تدارکات )اجزا و 

 گیرند. تاهیزات( ام رقبا پیشی می

 وجود آمدن تقاضای جدید به 

 ضای داخلی پاسخ داده نشدهتقا 

  وکار و یا تغییرات ناگهانی در تقاضای  چرخه کس

 بامار 

ظهور تغییرات قابل توجه در نهادها/  نهادی

 مقررات/ رژیم سیاسی کشورها
 های تحقیق و توسعه دولتی نظیر  برنامه

 کنسرسیومهای تحقیقاتی 

 های تحقیق و توسعه پرداخت یارانه 

  های مالیاتی معافیت 

 تشویق و پشتیبانی ام صادرات 

  استانداردهای ملی مقررات و 

 حمایت ام صنایع داخلی در مقابل رقبای خارجی 

 شناسي روش -3

رویدادهای به وقوع پیوسته و یا در  این پژوهش، کیفی است و باتوجه به اینکه محقق کلیرویکرد 

های یادگیری  حال اتفاق افتادن را مورد توجه و بررسی قرار داده است و به دنبال شناسایی مکانیزو

ترین استراتژی برای تحقیق  و ام طرف دیگر بر رویدادهای رفتاری کنترل نداشته، مناس فناورانه است، 
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است. روش تازیه و تحلیل بکارگرفته شده در این  6حاضر مطالعه موردی و ام حیث هدف توصیفی

پژوهش تحلیل محتوا خواهد بود که ام طریق شیوه روایتگری سعی شده است تا محتوای مصاحبه ها 

هدف  - دانند یم یتیروا لیتحل یها آن را ام روش یکه برخ -روش  نیدر امورد تحلیل قرار گیرد. 

ام اصول آغام کرده و در  یمحقق نوعاً با ماموعه ا یتیارو لیدرون متن است. در تحل یمحتوا یبررس

 یفیک ،یمتن افتیره کیدر  یلیتحل نیاست. چن ژهیصدد استخراج معنا ام متن با قواعد و اصول و

 شوند. یشمارش م یعناصر متن ،یکم یمحتوا لیکه در تحل یحال درماند،  یم یباق

خبره که در چهار حومه  68ساختاریافته با  های اولیه ام مصاحبه نیمه جمع آوری داده برای

نفر( و  5مهندسی )-های فنی نفر(، شرکت 9های تولیدکننده فوالد ) نفر(، شرکت 4سیاستگذاری )

نفر(  استفاده شده است این مصاحبه شونده ها، با استفاده ار روش گلوله  2پژوهشکده دانشگاهی )

انتخاب شده اند و تعداد نمونه تا جایی که محقق به اشباع نظری دست یافت ادامه داشت. بر این  برفی

 68به بعد تقریباً مفهوو جدیدی توسط محقق استخراج نشد و در نمونه  64اساس ام مصاحبه مصاحبه 

فرصت مختلف های  دیگر مصاحبه ها به پایان رسید. در این راستا سه دسته سؤال اولیه برمبنای پناره

ها نیز ام کدگذاری اولیه و ثانویه با استفاده ام نرو افزار  تدوین و مشخص شد. برای تحلیل این مصاحبه

 62کد شناسایی شده که در مرحله بعد به  619اکسل استفاده شده است. در کدگذاری اولیه بیش ام 

بندی شده است که در جدول  قسیمکدثانویه اثرگذار در ارتقای یادگیری فناورانه مستخرج ام ادبیات ت

 پیوست یک قابل مشاهده است. 

های کیفی به  شود، به شکست داده کدگذاری اولیه که عموماً تحت عنوان کدگذاری بام اطالق می

ها برای کدگذاری  ها و تفاوت ها جهت شناسایی شباهت های مختلف و سپس بررسی و تحلیل آن بخش

اری عموماً ساختار مشخصی ندارد و هدف آن شناسایی تماو اطالعاتی پردامد. این نوع کدگذ ثانویه می

تواند مورد استفاده قرار گیرد )سالدانا،  های بعدی و متعاق  آن تحلیل می است که در کدگذاری

6995.) 

تواند محقق را حول شناسایی موضوعات مهم  لذا در کدگذاری اولیه شناسایی تماو مطالبی که می

در صنعت فوالد، مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس، محقق پس ام بررسی ادبیات  یادگیری فناورانه

توسعه فناوری و یادگیری فناورانه در سطح صنعت و بنگاه، سعی داشته است تا کلیه مصادیق مربوط 

( توصیه می کند که پژوهشگران کیفی هرگز نباید به شمار فراوان 2162را مشخص نماید. فرایس )

( می گوید پژوهش 2161کد اولیه کافی است. لیچتمن ) 911تا  621کنند به نظر او بین کدها فکر 

مقوله )کدگذاری  21تا  65کد اولیه می رسند که در قال   611تا  81های کیفی به چیزی حدود 

نمونه ای  2و  6تم می رسند. شکل های  9تا  5یابند و این مقوالت هم سرانااو به  ثانویه( سامان می

 این فرایند انااو شده در این مقاله را نشان داده است.ام 

                                                      
1 Descriptive Case study 
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 نمونه ای ام کدگذاری اولیه و ثانویه مورد استفاده در این رساله )برگرفته ام مصاحبه( -6شکل 

 

 
 نمایی ام نرو افزار اکسل استفاده شده برای کدگذاری  و تنظیم نقل قول های تأثیرگذار )برگرفته ام مصاحبه( -2شکل 

ها و معیارهای میادی ذکر شده است یکی ام  های کیفی شاخص در جهت تعیین کیفیت پژوهش

 Creswell (2014)ها برای تعیین پایایی پژوهش، بررسی اشباع نظری است.  مهمترین این شاخص
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 داند. های کیفی را بر اساس استراتژی تحقیق متفاوت می های مورد نیام در تحلیل میزان تقریبی نمونه

 2شناسی مصاحبه شونده، در تحقیقات پدیده 2تا  6 6به طوری که او نمونه کافی را در تحقیقات روایتی

نمونه  5تا  4نمونه، و در مطالعه موردی  91تا  21 9مصاحبه شونده، در تحلیل داده بنیاد 61تا  9

 51تا  5ی تحقیق نیز نمونه المو برای تحقیق کیفی را بسته به استراتژ Dworkin (2015)داند.  می

آوری داده  داند. ایده محوری اشباع نظری به تحلیل داده بنیاد تعلق دارد که داللت ام جمع مصاحبه می

های جدید استخراج  یابد که محقق نتواند موضوع یا دسته جدیدی بر اساس داده تا جایی ادامه می

و نظری   خصوص اشباع داده پس ام بررسی مروری خود در Ness (2015). (Charmaz, 2006)نماید 

در تحقیقات کیفی به هیچ قاعده کلی و مشخصی برای حام نمونه نمایانگر آستانه اشباع نیافتند. اما 

دهد که محقق اطمینان  معتقدند اشباع ممانی رخ می O’Reilly & Parker (2012)به صورت کلی 

های  تر با داده تر را ندارد و به بیان ساده آوری اطالعات و اراهه تحلیلی دقیق حاصل نماید که امکان جمع

های اطمینان ام اشباع  آوری شده محققان دیگر هم قادر به تکرار آن تحقیق باشد. یکی ام روش جمع

ها و تحلیل است. به این ترتی   استفاده ام تکنیک مثلث سامی/ کثرت گرایی در ابزار گردآوری داده

 های کیفی است. شباع در تحقیقهای حصول ا مثلث سامی خود یکی ام روش

توان حصول اشباع نظری را مورد بحث قرار داد.  با تفاسیر یاد شده، در مقاله حاضر ام سه طریق می

های  مصاحبه شونده، قاعده تقریبی تعداد نمونه 68های صورت گرفته  ام  ام طریق اول، تعداد مصاحبه

 سامد.  گیری را برآورده می کفایت نمونه مورد نیام برای یک مطالعه موردی را رعایت نموده و

ها و تحلیل در گردآوری و تحلیل  ام طریق دوو، مثلث سامی/ کثرت گرایی در ابزار گردآوری داده

ها هم ام  ها تا حد میادی نشان دهنده اشباع نظری است. در پژوهش حاضر در گردآوری داده داده

های فنی و مهندسی،  ه فوالد، شرکتهای تولیدکنند مصاحبه با متخصصین فعال در شرکت

سیاستگذاران و مدیران و اساتید دانشگاهی استفاده شده و هم ام تحلیل  اسناد و مستندات بهره برده 

 شد. 

نهایتاً احساس و آگاهی نگارنده ام عدو امکان استخراج کد جدید متمرکز در استخراج موضوعات 

ی جدیدی  او به بعد، عمالً داده 64ست. ام مصاحبه مربوطه و کد محوری جدید در پاسخ به سواالت ا

 که بتواند در قال  یک کد محوری جدید در راستای سواالت و چارچوب مفهومی باشد، یافت نشد. 

 

 

                                                      
1 Narrative research 
2 Phenomenology  
3 Grouded theory 
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 ها یافته -4

 تحلیل پنجره های فرصت سیاست ها و نهادهای توسعه صنعت فوالد در کشور -4-1

گرفته، در این بعد مصاحبه شوندگان به چند مورد ببه  براساس تحلیل محتوای مصاحبه های انااو 

عنوان تحوالت اصلی نهادی تأثیرگذار در توسعه فناوری اشاره داشته اند. مهمترین نکباتی کبه در ایبن    

بعد می توان به آنها اشاره نمود عبارتند ام: تکامل تدوین اسبتراتژی صبنعتی در حبومه توسبعه صبنعت      

د، قانون حداکثر استفاده ام توان داخل و تغییرات ساممانی شکل گرفتبه  فوالد تا تنظیم طرح جامع فوال

در توسعه صنعت فوالد. البته تحریم های بین المللی نیز یکی ام مهمترین تغییرات نهبادی ببود کبه ببا     

توجه به تأثیر آن در توسعه فناوری در بخش پناره های فرصت توسعه فناوری ببه آن پرداختبه شبده    

 است.

 تكامل تدوین استراتژی صنعتي در حوزه توسعه صنعت فوالد تا تنظیم طرح جامع فوالد -4-1-1

برنامه ریزی و مقررات گذاری در حومه فوالد به قبل ام انقالب بام می گردد. اولین استراتژی توسعه 

ی بین تنظیم شده است که البته عملیاتی نشد. در این استراتژی پیش 6951صنعت فوالد ایران در سال 

سیاست عمده را دنبال کند: البف( سیاسبت تولیبدی: افبزایش      5شد که شورای آهن و فوالد تشکیل و 

مداوو ظرفیت تولید و صادرات، ب( سیاست تبأمین کسبری ام طریبق واردات: آمادی واردات و تعبدیل     

قیمت ام طریق صبندوق حمایبت مصبرف کننبده و تولیدکننبده، ج( سیاسبت ذخیبره سبامی: ذخیبره          

های سبنتی و تقویبت همزمبان     ها، د( سیاست تومیع: استفاده ام روش برای حفظ سطح قیمت احتیاطی

وری: تعیین مواردی )مدیریتی و تکنولوژی( که سب  افزابش قیمبت   های تومیع، ه( سیاست بهره تعاونی

د نیز سیاست واردات فوالد مور 6959تولید آهن نسبت به نرو جهانی شده استی عالوه بر این در سال 

(. ایبن رونبد پبس ام    6959تبا   6952توجه بوده است )مشروح مذاکرات شورای اقتصباد ببین سبالهای    

های توسعه بخش معادن و فلبزات در شبورای    اهداف و سیاست 6916انقالب نیز ادامه یافت و در سال 

مایبد  اقتصاد مطرح و مقرر شد نهاد متولی موارد دیگری را در نظبر گرفتبه و طبرح را تکمیبل و اجبرا ن     

نیز سیاستهای اجرایبی در   6915)صورتالسات شورای اقتصاد پس ام پیرومی انقالب اسالمی(. در سال 

های فنبی، حبل مشبکالت ریختبه      بخش فوالد نیز تدوین شد که مساهلی نظیر فعالتر نمودن آمومشگاه

ه مبواردی  های قیمتی ام جملب  گری، جلوگیری ام واردات محصوالت دارای مشابه تولید داخل و سیاست

هبای ببزر     بود که در این بین لحاظ شد. اما بعد ام این دوران، با بامتر شدن فضای اقتصبادی، شبرکت  

هبای نیمبه تمباو ببا اسبتفاده ام ظرفیبت        دنیا به سرمایه گذاری در کشور ترغی  شدند و اتمباو طبرح  
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فنباوری ببه جبز در     مشاوران خارجی مهمترین برنامه سیاستگذاران بود و در این بخش عمال به توسعه

 (.64موارد معدود توجهی نمی شد و بیشتر ظرفیت تولید موردتوجه بود )مصاحبه شونده 

های موجود و یا توسعه  ها و کارخانه در دهه هفتاد تنها استراتژی ما به کارانداختن طرح"

های جدید بود. در این دوران کمتر کسی به تکنولوژی توجه می کرد. من معتقد  کارخانه

ها هم بارها گفته بودو مفهومی به ناو انتقال تکنولوژی وجود ندارد  ودو و در سخنرانیب

ها و اسناد  بلکه باید تکنولوژی مهاجرت کند یعنی تماو وابستگان تکنولوژی یعنی نقشه

برداری، نگهداری و تعمیرات باید آموخته شود. در این دوران به جز  فنی، آمومش بهره

دیگری برای توسعه تکنولوژی در کشور نشد )بنیانگذار شرکت  تصمیمات نقطه ای کار

 "فوالد مبارکه(

آغام شبد. لبزوو تبدوین     81ها برای تدوین استراتژی صنعت بعد ام انقالب ام اوایل دهه  اولین تالش

ی 6988هبای مالبس،    استراتژی توسعه صنعتی به کرات مورد تأکید قرار گرفته اسبت )مرکبز پبژوهش   

( ام استراتژی یاد شده تدوین و منتشبر شبده   6995تا سال  6982نسخه )ام سال  5ن ( و تا کنو6995

ها صورت نگرفته  ای برای اجرای هیچکداو ام آن است، اما ام نظر اجرایی تقریباً هیچ تالش ساممان یافته

تصوی  شد که بیشتر به یک سند توسبعه اقتصبادی در سبطح کبالن      6982است. اولین سند در سال 

اسبناد   (6989های مالس،  ها، شباهت داشت )مرکز پژوهش دار و اولویت های اولویت عیین حومهبدون ت

آل گرایبی   بودند، اما بیش ام حد وارد جزهیات شدند و عنصبر ایبده    ها را مشخص کرده چهارگانه اولویت

ای مالبس،  ه گرایی را گرفت و عموماً فاقد برنامه مشخص اجرایی بودند )مرکز پژوهش  جای عنصر واقع

( 651(، پنام )ماده 26رغم وجود ردپای استراتژی توسعه صنعتی در برنامه چهارو )ماده  (. علی6995

های توسعه پس ام انقالب بدون وجود استراتژی توسبعه   در ماموع برنامه"(، 41و ششم )بند الف ماده 

. سبه هبدف عمبده    "دانب  صنعتی مشخص وظیفه توسعه صنعتی و تحول توان تولیدی را بر عهده داشته

توان در قال  توسعه صبنعتی   الف( ارتقا توان دفاعی، ب( رقابت ژهوپلتیکی و ج( کس  مشروعیت را می

توان انسااو المو ببرای برخبورداری ام یبک اسبتراتژی      های توسعه برشمرد که نمی و فناورانه در برنامه

(. ببه  6995هبای مالبس،    پژوهشها را مشاهده نمود )مرکز  توسعه صنعتی و خط مشی فناوری در آن

های صورت گرفتبه را   های اول تا ششم، رد پای گزینش توان بر اساس شواهد موجود در برنامه عالوه می

 مشاهده کرد که البته فاصله میادی تا استراتژی توسعه صنعتی قلمداد شدن دارند.
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اولویبت مهبم مطبرح شبده      ها در مابقی، فوالد همواره به عنوان یک به جز نسخه اول این استراتژی

است، با این حال بیشتر ام توسعه فناوری و نوآوری در این حومه، به افزایش ظرفیت تولید اشباره شبده   

به توسعه فناوری در حومه فوالد اشباره شبده اسبت کبه آن نیبز ببه        6994است و تنها در نسخه سال 

حالی است که کشورهایی نظیر هند  توان آن را اثربخش نامید. این در قدری کلی و مبهم است که نمی

های صنعتی مشخصی برای توسعه این صنعت دارند. به نظر می رسبد نکتبه اساسبی     و ترکیه استراتژی

که مغفول مانده است، تدوین استراتژی صنعت فوالد بر اساس این برنامه راهبردی است که می بایست 

اق نیفتاده استی طرح جامع فبوالد و ببامنگری   توسط نهادی مانند ایمیدرو انااو شود ولی هنوم این اتف

آن تالشی بود که در این ممینه اتفاق افتاد ولی متأسفانه به دلیل دید تولید محور آن تقریباً هبیچ یبک   

ام اقدامات برنامه راهبردی صنعت در آن در نظر گرفته نشده است )بنیانگذار و مدیرعامل اسبق شرکت 

 فوالد مبارکه(.  

نسخه ام استراتژی توسعه صنعت کشور تنظیم شده است ولی مشکل  5ن اگرچه تا اال"

اصلی ما این است که این سند که به نوعی جمع بندی همه حرفهای خوب و درست 

مدیریتی و توسعه ای به سطح عملیاتی و واقعیت ترجمه نشده است. البته با طرح جامع 

عمال دیدیم که این طرح هم فوالد سعی شد که در حومه فوالد این اتفاق بیفتد ولی 

 "نتوانسته این جامعیت را داشته باشد )مدیرعامل سابق شرکت ذوب آهن(

ببه عنبوان   در ایران کلیبد خبورد. ایبن طبرح      جامع فوالدبرای انااو طرح مطالعات  6982سال در 

بباال   یببرا در کشبور  با توجه به نیام به افزایش تولید فوالد  ی،برنامه توسعه اقتصاد یبرا دولت استیس

هبر چنبد ببا     افتباد.  انیب تن در سال به جر ونیلیم 6976فوالد خاو تا سقف  دیتول یاسم تیظرف بردن

احداث چندین کارخانبه تولیبد    6989تغییرات در ماهیت و چگونگی انااو این ارتقای ظرفیت در سال 

 اقبداو ماوم داده شد تبا   به ساممان ایمیدرو و بودجه امهطبق قانون برنفوالد در دستور کار قرار گرفت. 

کبرده و بعبد ام یبک سبال     تبن فبوالد خباو     ونیب لیم 174 دیب تول تیظرف اادیجهت ا یگذار هیبه سرما

مقرر شد این طرح کبه ببا    .برداری نیمی ام درصد سهاو این طرح را به بخش خصوصی واگذار کند بهره

اسبتان   8گبذاری شبده ببود در     اون« هزار تنی 811های   طرح»و یا « های فوالدی استانی طرح»های  ناو

ها بر خالف مطالعات اولیه ببا رویکبرد دسبتوری مبورد توجبه قبرار گرفتبه و         کشور آغام شود. این طرح
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. روابط همکارانه با کشور ژاپن و همچنین برخی مناسبات غیررسمی 6اند عملکرد پایین اقتصادی داشته

هبای   اری ام فناوری میدرکس به یکبی ام شبرکت  برد منار به آن شد که بتوان حق امتیام احداث و بهره

 گانه فراهم آید. های هشت در طرح فنی و مهندسی داخلی واگذار و ممینه مناسبی برای اجرای آن

ها  طرح استانی با این فناوری شروع به کار کنند. تامین مالی این طرح 2بدین ترتی  مقرر شد چهار

گشایش خبط اعتبباری ام درآمبدهای ارمی ایبران نبزد       نیز ام طریق فروش نفت ایران به کشور چین و

ام  کبارگیری  با به های فوالدی استانی ام طرحدیگر پلنت  احداث چهار 81در اواخر دهه  چین انااو شد.

در تولید فوالد آغام شبد. ببا دسترسبی ببه دانبش فنبی میبدرکس و سبابقه احبداث و          « 9پرد» یفناور

برداری ام این فناوری در کشور امکان انااو بهبود در این فرآیند مهیا گردید. این تحقیقات کبه ببا    بهره

حضور تنی چند ام متخصصان هندی در ایران صورت پذیرفت منار به بهبود فرآیند میدرکس و خلبق  

شبود. تبامین مبالی ایبن      ی نوینی در احیا گردید که با عنوان پرد )احیبای پارسبی( شبناخته مبی    فناور

المللبی و   ها نیز ام طریق خط اعتباری نفت فروخته شده به چین انااو شد. البته با تحبوالت ببین   پروژه

جه گردیبد.  ها با تاخیر موا اجرای پروژه 6996و  6991های  همچنین نوسانات نرخ ارم در کشور در سال

 ،یمانکبار یپ یهبا  توسبط شبرکت   ،یخبارج  یها با شرکت یبه همکار یاندک امیبا نهای ذکر شده  طرح

  .شود و بسیاری ام تاهیزات در داخل کشور ساخته میانااو  یو مشاور داخل یمهندس

 یبررسب  ببا هبا،   هبای آن  متخصصین ببومی و ارتقبا یبافتن توانمنبدی      در کنار میزان افزایش فعالیت

در  دیب ام ابتدا تا امروم به مرور ام کل یکه مدل قرارداد دید توان یبه وضوح م یانتقال فناور ی اردادهاقر

ه است و در هبر مبوج میبزان فعالیبت مهندسبین      کرد دایپ رییساخت تغ زات،یتاه ،یدست به مهندس

 .  داخلی افزایش یافته است

ینی شد که می توان گفبت اولبین   طرح جامع فوالد توسط شرکت فوالدتکنیک بامب 6999در سال 

مند در این خصوص است )مدیرعامل فوالد تکنیک(. اگرچه این طرح نیز موافقان و مخالفبان   اقداو نظاو

 میادی دارد.

                                                      
 نهیام هز یآنکه بخش مهم ژهیدو چندان است به و یدیکارخاناات تول یمنبع محور توجه به اندامه اقتصاد عیصنا در 6

 یها ضعف یدارا رساختینوع ام م نیدر حال توسعه ا یحمل و نقل است و در کشورها یها ترساخیوابسته به م یگذار هیسرما

 رغم به ریاخ. نکته شد یعنوان م یا مشاغل منطقه اادیو ا ییمدا تیها محروم طرح نیا یاصل زهیانگهستند. اما  یراهبرد

 .است کرده یمساهل دستخوش را هاآن ام داریپا یبردار بهره واحدها، نیا احداث در یمهندس یتوانمند
 .است نشده اجرا یرساختیم یها چالش جهت به بافق طرح 2

3
 PERED: Persian Reduction 
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آهن و فوالد وجود دارد و با اجرایی شدن طرح  باالنس خوبی در منایره تولید سنگ"

تانتره متناس  با گندله است، افتد یعنی کنس جامع فوالد این باالنس کامال اتفاق می

گندله متناس  با آهن اسفنای، آهن اسفنای متناس  با ذوب است و ذوب نیز متناس  

 "با نورد است )مسئول بخش فوالد شرکت ملی فوالد(.

بررسی این سند جامع نشان می دهد که متأسفانه به هیچ عنوان نمی تبوان ام آن ببه عنبوان یبک     

استراتژی توسعه جامع برای صنعت فوالد کشور یاد کرد به ویژه در حومه توسعه فناوری می توان گفت 

ه های مختلف در حبومه تولیبد فبوالد ذکبر شبده و هبیچ برنامب        تنها یک بخش با عنوان معرفی فناوری

مشخصی برای حل چالش های مهم این حومه در آن ذکر نشده است. به نظر می رسد تنها هبدف ایبن   

است ببدون اینکبه الزامبات     6414میلیون تن در افق  55سند رسیدن به ظرفیت تولید فوالد به میزان 

ه مختلف جهانی نظیر ادامه ظرفیت ماماد در صنعت فوالد در سرمایه گبذاری هبای جدیبد در دنیبا کب     

امکان بروم بحران جهانی این صنعت را خواهد داشت، دامپینگ کشورهای تولیدکننده فبوالد و کباهش   

رسد با توجه به اینکه کارفرما شبرکت ملبی فبوالد     قیمت جهانی محصوالت، نقش دولت )که به نظر می

ایبن   ایران است اما تدوین کنندگان رویکرد نئوکالسبیک داشبته و نقبش دولبت را در توسبعه فنباوری      

صنعت نادیده گرفته اند(، قیمت و صادرات مواد اولیه و شرایط اقتصادی و تبأثیر آن ببر رشبد فبوالد را     

 ( و هیچ برنامه مشخصی برای آنها اراهه نداده اند.  2169نادیده گرفته اند )انامن جهانی فوالد، 

گاه کنیم اگر ما به برنامه جامع خودمان در مقابل سایر کشورها نظیر هند و ترکیه ن"

ضعف های ما بیش ام پیش نمایان می شود. مثالً در برنامه جدید سیاست فوالد هند و 

ترکیه نقش خریدهای دولتی در توسعه میرساخت ها، نقش توسعه صنایع مصرف کننده 

و نقش نهادهای تحقیق و توسعه مشترک به ویژه با خریداران داخلی و خارجی در نظر 

جامع ما یا این موارد نادیده گرفته شده و یا خیلی گذرا در حد گرفته شده ولی در برنامه 

اراهه امار و ارقاو مورد توجه است که این نشان می دهد که مسئولین بخش فوالد ما فقط 

به این  فقط به دنبال افزایش ظرفیت تولید هستند و هیچ برنامه ای برای توسعه فنی 

 "ن(این بخش ندارند )مدیرتکنولوژی شرکت ذوب آه

همانطور که مطرح شد، برنامه جامع فوالد تنها به توسعه ظرفیت تولید در تماو منایره ارمش 

فوالد توجه دارد و نقطه ضعف عمده این برنامه همین است که هیچ تبوجهی ببه ظرفیبت تولیبد     

موجود و تمرکز بر رفع نقاط ضعف و قوت صنعت فوالد نداشته است. عالوه ببر ایبن ضبعف، سبه     
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دیگر نیز وجود دارد که در این سند به آن توجه نشده است این مبوارد ببه شبرح ذیبل      مورد مهم

 است:

تقریباً در تماو اجزای منایره تولید فوالد تولید واقعبی نسببت ببه ظرفیبت تولیبد شبکافی        .6

داشته و شرکت ها نمی توانند ام ظرفیت کامل خود برای تولید استفاده نمایند. این موضوع 

گیببرد. یکبی ام مهمتبرین آنهببا    ژه اسبت و ابعباد مختلفببی را در ببر مبی    نیاممنبد توجبه ویبب  

 شکلافزار است.  افزار و نرو های فناورانه چه در بعد منابع انسانی و چه در بعد سخت ظرفیت

 این ظرفیت ها را در طول منایره تولید نشان داده است. 9

توسعه ظرفیبت را گذاشبته ایبم    متأسفانه ما مدل برنامه ریزی درستی نداریم، اسم برنامه "

برنامه جامع در صورتیکه اصال نگاه جامع به این برنامه نداریم. یکی ام ابعاد این برنامه مبی  

بایست چگونگی تمرکز بر ظرفیت های ماماد موجود باشد، ولی نه تنها ایبن درنظبر گرفتبه    

رمش اشباره شبده   نشده بلکه بدتر ام آن تنها به اضافه شدن ظرفیت تولید در کل منایبره ا 

است در صورتیکه با یک برنامه مدون تحقیبق و توسبعه مبی توانسبتیم ببه جبای سبرمایه        

گذاری بزر  در اضافه شدن ظرفیت جدید، ظرفیت های موجبود را بکبار بگیبریم. )مبدیر     

 "تحقیق و توسعه شرکت فوالد خومستان(

 
 (6999محقق برگرفته ام مطالعات طرح جامع فوالد، ماماد ظرفیت موجود در محصوالت فوالدی )منبع: محاسبات  -9شکل 

با توجه به ادبیات مدیریت استراتژیک توجه همزمان به نقباط ضبعف و قبوت در چبارچوب      .2

های تحلیلی به ویژه در پارادایم موقعیت یابی و توجبه ببه بهببود نقباط قبوت در پبارادایم       

29.5 31.62 
41.3 

22.56 21.88 15.96 

61.35 

101.4 

78.5 

15.18 23.1 7.5 

 محصوالت نورد گرو فوالد خاو آهن اسفنای

 اعداد به میلیون تن

 قابل تحقق ماوم اعطا شده تولید ظزفیت
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این ببه آن معناسبت کبه برنامبه     مبتنی بر منابع باید در برنامه ریزی مورد توجه قرارگیرد. 

جامع باید این دو مورد را شناسایی و برای رفع یا استفاده مناس  ام آنها برنامه ویبژه اراهبه   

نماید. یکی ام مواردی که می تواند این موضوع را شناسایی کنبد میبزان صبادرات و واردات    

طور که مشبخص  سعی دارد این موارد را نشان دهد. همان 4 شکلمحصوالت فوالدی است. 

است تولید محصوالت تخت در صنایع فوالد کشور که ام نظر فناوری نیبز سبطوح پیچیبده    

تری دارد نقطه ضعف صنعت فوالد است و تولید فوالد خباو نقطبه قبوت آن. امبا در مبورد      

محصوالت تخت هیچ نکته ای اشاره نشده و در مورد فوالد خاو نیز تنها به افزایش ظرفیبت  

 .بسنده شده است

یک نکته در طرح جامع مورد غفلت است و آن اینکه مبا هبیچ تبوجهی ببه نیبام صبنایع       "

مختلف داخلی نداریم. شما کافی است یک نگاه ببه ترکیب  واردات و صبادرات محصبوالت     

فوالدی ما بیندامید خواهید دید که عدو توامن در این آمارها و برنامه جامع ما میباد اسبت   

ورد سرد بیشترین واردات به کشور را دارنبد، مبا در طبرح جبامع     مثالً با اینکه محصوالت ن

فوالد کشور این دسته ام محصوالت را به کلی نادیده گرفته ایم. اگبر نهباد سیاسبتگذار مبا     

رویکرد بامار دارد که اصال طرح جامع چیست ولی اگر رویکرد آن مداخله در ایاباد تبوامن   

ر نظبر مبی گرفبت )عضبو هیئبت علمبی       بین تولیدات است که ایبن بخبش را هبم بایبد د    

 "پژوهشکده فوالد(

 
 تاارت محصوالت مختلف فوالدی و نیام به برنامه ریزی برای توامن در محصوالت تولیدی )منبع: محاسبات محقق( -4شکل 

 1,544,556  

 662,733  

 27,145   541   343,742  

 628,355  

 2,432,836  

 178,726  

 آهن اسفنای فوالد خاو محصوالت طولی محصوالت تخت

 اعداد به هزار دالر

 صادرات واردات
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عدو توجه به تبادل فناوری در قراردادهای بین المللی نقطه ضعف اصلی دیگر طرح جبامع   .9

حبه شوندگان معتقدنبد شبرایط انتقبال فنباوری در قراردادهبای      نفر ام مصا 65فوالد است. 

منعقد شده به ویژه در بخش های موردنیام یعنی حومه فوالد سامی و ربخته گری مشخص 

نیست. آنها معتقدند که عدو شناخت طراحبان قراردادهبا ام توانمنبدی هبا و نقباط ضبعف       

نتقال فنباوری در قراردادهبا را ببه    فناورانه صنعت فوالد سب  شده است تا طرح ها نتوانند ا

طور مشخص معلوو کنند. عالوه بر این ام ظرفیت تعامالت بین المللی نیز برای توسعه توان 

 فناورانه کشور به درستی استفاده نشده است.

شرکت فوالد تکنیک که سه دوره طرح جامع فوالد را نوشته است، در همین حد بضباعت  "

تواند به عنبوان گایبد الیبن مبورد اسبتفاده       این بضاعت نمی های این شرکت با دارد و طرح

هایی قبرار گیبرد کبه هبم تخصبص و       ایمیدرو قرار گیرد. بلکه این امر باید به عهده شرکت

المللی داشته باشبند. ببه    تبحر کافی در این ممینه داشته باشند، و هم احاطه به مساهل بین

ی فوالدسامی آلمانی، به دلیل پایین آمبدن  ها عنوان مثال شرکت پوالد دریافت که کارخانه

کیفیت ذغال سنگ آن کشور و همچنین عدو دسترسی مطمئن به گام، در حبال تعطیلبی   

ها را به قیمت بسیار نامل خریبداری نمبود و ببا اسبتفاده ام      توان آن کارخانه باشند و می می

Match Making  امر میتوانست به کارخانه را به صورت کامل به ایران منتقل نمود. این

 "های فوالد در کشور منار شود )مدیرعامل شرکت پوالد(. افزایش سطح فناوری کارخانه

درصد( به عنوان یک از مهمترین  11قانون حداکثر استفاده از توان داخل )قانون  -4-1-2

 های توسعه افقي و تجربه اجرای آن در صنعت فوالد سیاست

های اخیر  عنوان یک خریدار بزر  کاال و خدمات در اقتصادهای ملی در دهه ایفای نقش دولت به

ها مهمترین خریداران کاال و خدمات محسوب  روند افزایشی داشته است. در تماو کشورهای دنیا دولت

درصد تولید  9ارمش تأمین تدارکات عمومی ام  OECDهای  شوند. بر اساس آخرین گزارش می

. (OECD, 2017)رسیده است  2169درصد در سال  62به بیش ام  6998الص داخلی در سال ناخ

عنوان یک ابزار مهم سیاستی در اختیار دولت  چنین نقشی باعث شد تا خرید دولت عالوه بر تأمین، به

(. بروم اصلی اجرای این سیاست در Flynn, 2018های داخلی مطرح شود ) برای ارتقای توان شرکت
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« 2قانون خرید آمریکایی»است. این سیاست در آمریکا در قال  « 6سیاست خرید ام داخل»ها کشور

دنبال شده است و مشابه آن برای ترجیح خرید داخل در کانادا، استرالیا، نیومیلند، ترکیه، هند و 

. این ابزار سیاستی (Naegelen & Mougeot, 1998)بسیاری ام کشورهای دیگر نیز وجود دارد 

های سیاست صنعتی و نوآوری در بسیاری ام کشورها  اکنون نیز به عنوان یکی ام مهمترین جنبه هم

ترین ابزارهای سیاستی  ترین و اثربخش تا جایی که به عنوان یکی ام امیدبخش ،شود کارگرفته می به

ی (. در ایران برای جهتدهKattel & Lember, 2010نوآوری در این دوران ام آن یاد شده است )

بینی شده است که بدون شک مهمترین این  به تدارکات عمومی ابزارهای سیاستی مختلفی پیش

نیز  6996تصوی  و در سال  6995است که در سال  9ابزارها قانون حداکثر استفاده ام توان داخل

های فعال در حومه  با این وجود شرکت( 6998بامنگری و اصالح شده است )نریمانی و همکاران، 

فوالد کشور تا حدودی ام این پناره فرصت در توسعه توان داخلی استفاده نموده اند. بر اساس  صنعت

نظرات مصاحبه شوندگان مباحث مهم در اجرای این قانون در صنعت فوالد را می توان در سه بخش 

 خالصه نمود:

 ایجاد شرکت های توانمند در حوزه پیمانکاران عمومی  -3

گفته اند ما در بخش فوالد در اجرای قانون حداکثر موفبق ببوده    البته با نظر دوستانی که"

ایم مخالف هستم ولی به نسبت سایر بخش های کشور تا حدودی بهتر عمل کرده ایم. اگر 

دلیل این بهتر عمل کردن را بخواهیم این است که ما در کشور یبک توانمنبدی خبوبی در    

د کردیم و همین سبنگ بنبای توسبعه    ایاا 11های  بعد فنی و طراحی فوالد ام حدود سال

و وقبوع   6959درصد توانستیم استفاده کنبیم. سبال    56توان داخل شد و ام فرصت قانون 

کم شود و همین امبر باعبث    ما با متخصصین خارجی جنگ تحمیلی سب  شد تا همکاری

آهن تقریبباً متوقبف شبد.     کند و طرح های توسعه ای ما در ذوببه شدت افت  دیتولشد تا 

توان شروعی بر اهمیت ارتقای مهندسین داخلبی دانسبت. در ایبن دوره     لبته این امر را میا

کارشناسانی که در روسیه آمومش دیده بودند و ام ابتدا در نحوه انااو برخی امور را با کبار  

                                                      
1
 Buy Local policy 

2
 Buy America Act 

 در کشبور  اجرایی و صنعتی و تولیدی مهندسی و فنی توان ام استفاده حداکثر قانون» این قانون با عنوان  6995نسخه سال   -9

 تولیبدی  توان ام استفاده حداکثر قانون» آن با عنوان  6996و نسخه « خدمات صدور منظور به تسهیالت ایااد و ها پروژه اجرای

ببه تصبوی    « مسبتقیم   مالیاتهبای  قبانون  614 مباده  اصبالح  و صادرات امر آنها در تقویت و کشور نیامهای تأمین در خدماتی و

 مالس شورای اسالمی رسیده است.
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ببرداری   شناسبایی، تلفیبق و بهبره   در  هبا  آن توانبایی یادگرفته بودند و   6ها در کنار خارجی

آهن به کبار خبود ادامبه     باال رفته بود، توانستند کاری کنند که ذوب ام محیطکردن دانش 

داد. در همین دوره شرکت فنی و مهندسبی در کنبار ذوب آهبن ایاباد شبد کبه در ابتبدا        

وظیفه انتقال دانش فنی و همچنین تسهیل یبادگیری در فرآینبد تولیبد را داشبت امبا ببا       

نست نقشبی محبوری در توسبعه فنبی و     حضور کمرنگ متخصصان خارجی این شرکت توا

تولیدی ایفا نماید. همچنین در این دوره تیمی ده نفره ام دانش آموختگان برتبر در رشبته   

هبای نبوین ذوب آشبنا گردنبد. اینبان در       متالورژی به آلمان اعزاو شده تا بتوانند با فناوری

انبد. همبین    ودههای بعد منشا تحبوالت و مبدیران انتقبال فنباوری فبوالد در کشبور بب        سال

توانیم ببینیم بعدها شرکت ایریتک در فبوالد   رویکردها را در سایر بخش های فوالد هم می

در خومستان هم تقریبا به همین شکل رشد یافتند یعنی ببا مشبکالتی    MMTEمبارکه و 

هبای فنبی مهندسبی     مانند تحریم که مواجه شدیم نقش خارجی ها کم شد و این شبرکت 

ه اولیه توانمندی تولید داخل شکل گرفبت و توسبعه یافبت. ایبن دلیبل      ایااد شدند و هست

درصبد ببود )مبدیرعامل سبابق ذوب آهبن       56اصلی موفقیت نسبی مبا در اجبرای قبانون    

 "اصفهان(.

اما چگونه این موضوع سب  شد تا بتوان ام فرصت قانون حداکثر استفاده نمود. در واقع می توان 

درصد دو بخش مکمل هستند  56نی و مهندسی داخلی و قانون گفت توسعه توانمندی شرکت های ف

و این قانون به عنوان یک کاتالیزور توانسته است سرعت ارتقای توان داخل را افزایش دهد. نقش 

تقاضای دولت در کنار توانمندی ایااد شده در داخل سب  شده است تا در بخش های مختلف به ویژه 

وان نوآوری داخلی و ثبت جهانی فناوری پرد را داشته باشیم بلکه به در فرایندهای احیا ما نه تنها ت

فکر صادرات این فناوری به سایر کشورها نیز باشیم. به طور کلی ارتقای توان فنی و مهندسی در 

 صنعت فوالد را بر اساس مدل ممیزی تکنولوژی می توان اینگونه تبیین نمود:

همانطور که در متن مصاحبه باال ذکر  و تعمیرات: افزایش توان مهندسین ایرانی در نگهداری .6

شد، خروج متخصصین خارجی سب  شد تا مهندسان ایرانی که اغل  در روسیه آمومش دیده 

بودند، نقش فعالتری در نگهداری و تعمیرات داشته باشند و بتوانند خطوط تولید را منده نگه 

                                                      
1
 Learnin by Doing 
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انااو کار، ایااد شرکت های مایشی فنی دارند. یکی ام نتایج این یادگیری فناورانه ام طریق 

 مهندسی ام صنایع فوالدسامی بود.  

ام این مرحله تقاضای دولت به عنوان یک  ی:فوالدسام پلنت احداث و ساخت ندیفرآآشنایی با  .2

باال رفتن میزان دانش انباشته شده و تالش  باکاتالیست توسعه وارد فرایند می شود. 

افزایش تقاضای داخلی برای فوالد  مهندسین داخلی به عنوان دو رکن اصلی ظرفیت جذب و

با احداث کارخانه فوالد به عنوان یک پناره فرصت یادگیری فناورانه آغام شد. این موضوع 

فرآیند یادگیری که در  .دیگردآغام  ،6918سال در  م،یمستق ایبه روش اح در اهوام خومستان

 (.6998این پلنت انااو شد ام طریق تطبیق فناوری بود )خلیلی و همکاران، 

هر چند همه متخصصین فوالد مبارکه را به عنوان پیشگاو صنعت فوالد می شناسند ولی اگر "

خوب بررسی کنیم می بینیم که فوالد خومستان و ساخت آن نقش عمده ای در توسعه توان 

ی این حومه در کشور دارد. فرآیندهای اولیه احداث این کارخانه در پیش ام انقالب شروع فن

سامی  های جنگ تنها بخش ذوب آن راه اندامی و تکمیل ابتدای منایره آهن شد اما در سال

شمس آغام شد. تغییرات کوچکی که روی فناوری میدرکس  11های پایانی دهه  آن در سال

پلنت فوالد  یامهایبا ن قیجهت تطب یفناور یور بهرهشد،  عمالتوسط مهندسین بومی ا

به دست  ای این پلنتواحده یاندام و راه لینص ، تکم اتیعمده عملخومستان را افزایش داد. 

فوالد خومستان در حال شد.  انااودر کشور حضور داشتند  یقبل اتیکه ام تاربی نیمهندس

های  دارد و یکی ام بنگاه صنعت فوالد یا و منطقه یمل یها در عرصهحاضر حضوری فعال 

  "پیشرو اقتصادی در کشور است )مدیر تحقیق و توسعه فوالد خومستان(.

همانطر که در بخش مربوط به برنامه جامع فوالد اشاره ی: لیتفص یها یبا انااو طراح ییآشنا .9

ر طرح با فناوری شد، هشت طرح فوالدسامی دولتی در این مرحله به اجرا درآمد که چها

میدرکس و چهار طرح با فناوری پرد آغام شد. نکته قابل توجه در این چند طرح این بود که 

، اجرای کامل پروژه به شرکت های 6995در همگی آنها ضمن رعایت قانون حداکثر مصوب 

توانمند ایرانی سپرده شد. تنها به لحاظ تأمین مالی این پروژه ها توسط طرف های چینی، 

خشی ام پروژه نیز توسط آنها انااو شد. ولی در این سال ها نیز قانون حداکثر در صنعت ب

 فوالد اجرا شده است.
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سعی دارد این فرایند و نقش تسهیل گری افزایش تقاضای دولت در توسه توان فنی و  9شکل 

 های داخلی را به طور خاصه نشان دهد.  مهندسی شرکت

 مشکالت تأمین مالی پروژه ها -2

اجرای قانون حداکثر هم ام نظر پشتیبانی ضعیف نظاو مالی کشور ام تولید کنندگان داخلی و هم 

در یک پروژه  یبه دلیل نظاو مالی صادرات گرای خارجی و تقویت رقبا با چالش جدی مواجه است

پیشرفت باید براساس سفارش ساخت، تولیدکنندگان داخلی ام کارفرما پیش پرداخت طل  کرده و 

مدل . (6998)نریمانی و همکاران،  یق مالی انااو شود تا پروژه ساخت سفارشی به پایان برسدتزر

تأمین مالی گام یا نفت در مقابل فناوری که در بخش فوالد کشور مورد استفاده قرار گرفت توانست در 

 مقاطعی این مشکالت مالی را برطرف نماید.

 مکان بهره گیری از توان خارجینیاز دولت به پروژه های فوالدسازی و نبود ا -1

گذار  های دولتی سرمایه یکی ام مشکالت اصلی اجرای قانون، خواست و تمایل دستگاه ها و شرکت

نخواهند این قانون اجرا های اقتصادی  های متولی بخش مارتخانهبرای اجرا است به عبارت بهتر اگر و

وجه به خواست و تقاضای دولت در حومه این موضوع با ت (.6998نخواهد شد )نریمانی و همکاران، 

فوالد و نبود امکان بهره گیری ام تواو شرکت های خارجی در مقاطعی ام تاریخ به دالیلی نظیر جنگ و 

 تحریم بین المللی،  در این صنعت همواره پیشران توسعه توان شرکت های داخلی بوده است.
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به عنوان تسریع کننده این  فرایند ارتقای توان فناورانه پیمانکاران داخلی پلنت های فوالد سامی و نقش تقاضای دولت -5شکل 

 فعالیت )منبع: یافته های محقق(

 تكامل ساختار دولت در سیاستگذاری و تصدیگری بخش فوالد -4-2-3

های فعال در  ها، در طول ممان، تغییراتی نیز در ساختار ساممان عالوه بر حوره نهادها و سیاست

و با تصوی   6991صد سال تکامل یافته و به جایی رسیده است که ام سال  حومه فوالد کشور در طول

 ،رانیا یمعدن عیصنا و معادن ینوسام و توسعه ساممانقانون تشکیل ومارت صنعت، معدن و تاارت، 

بر اساس مطالعات انااو شده در این  .است کشور یمعدن عیصنا و معادن تیریمد دار عهده درو،یمیا
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پژوهش نخستین مداخالت دولت در حومه فوالدسامی با شکست مواجه می شد که در این ممان، 

ساممان ذوب آهن ایران را تأسیس نماید و در این راه ام  6998دولت وقت تصمیم گرفت در سال 

شرکت فرانسوی ایریسید مشاوره گرفت و هدف آن نیز شناسایی معادن سنگ آهن و ذغال سنگ بود.ی 

دولت شرکت صنایع فوالد ایران را تأسیس کرد که به دنبال ساخت  6959آن در سال بعد ام 

های فوالد سام بود. این شرکت در تأسیس ماتمع فوالد اهوام، ماتمع فوالد بندرعباس، تاهیز  شرکت

 معادن سنگ آهن کودرموک و ماتمع فوالد مبارکه مشارکت داشت. 

با ایااد شرکت ملی نفت ایران داشت  91دهه های حدود  موفقی که دولت در سال تاربه"

هبای مختلبف    های دیگر در حومه یعنی اینکه یک شرکت مرکزی درست شود و بعد شرکت

های باالدستی نفت ذیل آن فعالیت کنند باعث شد که در آن مقطبع ایبن    به ویژه در بخش

والد ایبران  مدل هم برای صنایع فوالد ایران استفاده شود و شرکتی تحت عنوان صبنایع فب  

 "تأسیس شود )مدیرعامل سابق ایمیدرو( 

های صنعت  شرکت بر اساس نظر خبرگان، اقدامات مناسبی نیز انااو داده بود که پیشرفت این

طرح فوالد بندرعباس با مشارکت شرکت  6959توان تاحدودی به آن ربط داد. در سال  فوالد را می

نایع فوالد ایران داشت برای اجرا کلید خورد. اولین ایتالیایی فینیسیدر که ساختاری شبیه شرکت ص

نمود انتقال فناوری در در این قرارداد اتفاق افتاد. در این قرار داد یک بند جدا به منظور کس  دانش 

میلیون دالر منعقد شده بود و این می توانست  69فنی، خرید خدمات فنی و کارآمومی به مبل  

دهدی همچنین ایااد شرکتی تحت عنوان ایری تک برای انااو کارهای  توانمندی فنی ایران را افزایش

درصد سهاو شرکت ایتالیم  41درصد سهم شرکت ملی صنایع فوالدکشور،  41مهندسی مشاوره با 

درصد سهاو بانک توسعه صنعتی و معدنی تشکیل شد که می توانست امور مهندسی ام  21پیانتی و 

ه سامی و خنک کردن شمش را در داخل کشور انااو دهد. جمله ساخت و طراحی کارگاه، آماد

 (6912)گزارش اقتصادی آهن و فوالد ساممان برنامه و بودجه کشور، 

بسته بودند سبب  شبد تبا ظرفیبت      قراردادشاید کار خوب افرادی که با شرکت ایتالیایی "

ن ممبان  افزایش توان فنی در ایران ایااد شود، برای همبین ببا تمباو فشبارهای سیاسبی آ     

تصمیم گرفتم ام ظرفیت همان افراد برای نظارت بر قرارداد استفاده کنم و حتبی برخبی ام   

آنها که ام کشور خارج شده بودند به ایران برگرداندو تا در ساخت کارخانبه فبوالد مبارکبه    

حضور داشته باشند و بر قرارداد نظارت کنند تا چیزی ام قلم نیفتد، همین امر سبب  شبد   

فنی بر اساس قرارداد به مهندسین داخلی منتقل شود و االن فوالد مبارکه تبوان  که دانش 
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های فوالدی و حتی صنایع دیگر باشبد   این را داشته باشد الهاو بخش و کشنده سایر بخش

 ")بنیانگذار شرکت فوالد مبارکه(

غاو شده و بعد ام انقالب ساممان ملی ذوب آهن ایران و شرکت صنایع فوالد ایران بایکدیگر اد

شرکت ملی فوالد ایران تأسیس شد. اما به دالیل شرایط مختلف آن ممان عمالً به حفظ آنچه که در 

ای جدیدی اجرا نکرد )مدیرعامل سابق  های توسعه قبل ام آن اتفاق افتاده بود همت گمارد و برنامه

 ومارت لیتشک و دنمع و صنعت امور تمرکز قانون» ،یاسالم یشورا مالس ششم دوره درایمیدرو(. 

 یمعدن عیصنا و معادن ینوسام و توسعه ساممان» و مصوب 6999/ 1/61 خیتار در «معادن و عیصنا

 یسام نهیبه بر دیتاک با یمعدن یها فرآورده و محصوالت به کشور امین رفع منظور به «درویمیا: رانیا

 ریذخا ام استفاده بر نظارت اعمال نیهمچن و وابسته عیصنا و معادن بخش در کشور یاقتصاد نظاو

 سیتاس ام هدف قانون نیا 1 ماده موج  به. شد لیتشک آنها ام موثر و حیصح یبردار بهره و یمعدن

 یدیتول عیصنا ینوسام و زیتاه توسعه، احداث، یها طرح یاجرا و هیته ،یبررس ساممان نیا

 ساممان نیا شد مقرر و فیتعر یاکتشاف یها طرح یاجرا و یمعدن مواد یفرآور و استخراج ،یمتالورژ

 در. شود اداره آن مقررات و اساسنامه و رانیا عیصنا ینوسام و گسترش ساممان سیتاس قانون طبق

 شرکت 51 بر یا توسعه میعظ ساممان و نگیهلد عنوان به ساممان درو،یمیا یاندام راه و سیتاس یابتدا

 به یتیحاکم قیدق فیوظا یواگذار در دولت تالش وجود با و داشت تیریمد یمعدن و یصنعت

 شد اجتناب آنها رشیپذ ام ساممان یسو ام همواره ،یراهبرد اهداف وجود لیدل به ساممان،

  .)مدیرعامل اسبق ایمیدرو(

ریبیس هیئبت    ماده مبوذن هایی اسبت کبه آقبای     مهمترین دوران ایمیدرو، مربوط به سال"

این تغییبرات در  . درصد میاد شد 51ریباً مدیره بود در آن ممان تولید فوالد و سنگ اهن تق

 قبانون  44اصبل  یکلب  یهبا  اسبت یس کبه  ببود  دوران نیهم درسایر فلزات هم اتفاق افتاد. 

 سهاو یواگذار با ها یمعدن بخش در ها یسام یخصوص نینخست و شد ابالغ و نیتدو یاساس

اینها همه سب  شبد تبا    .داد رخ درویمیا در ممان نیهم در گهر گل و چادرملو یها شرکت

 یهبا  کارخانه ساختآغام شود و در این دوران بود که  6984دوران طالیی ایمیدرو ام سال 

 "به مهندسین ایرانی سپرده شود )مدیرعامل اسبق ایمیدرو( یفوالدسام و میمستق یایاح

دوران جدیدی در مدیریت آغام شد که با توجه به تغییرات پیاپی  6989بعد ام آن یعنی در اوایل 

های فوالدسام  نمی توان فعالیت مناسبی را دید و بیشتر می توان به این موضوع اشاره کرد که شرکت

ی خاصی در در این دوران سعی کردند به تولید و ظرفیت خود اضافه کنند ولی ام جان  دولت استراتژ
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این ساممان طرح جامع فوالد کشور را تنظیم و اجرا  6999این صنایع وجود نداشت تا این که در سال 

نمود که در بخش قبل به آن پرداخته شده است. عالوه بر موارد فوق، محقق به بررسی اسناد توسعه 

طور کلی تغییرات نهادی در ای به ویژه قوانین توسعه پنج ساله کشور و عملکرد آنها پرداخته است. به 

 قابل مشاهده است. نمود. 2حومه توسعه فناوری صنعت فوالد را می توان در جدول پیوست 

 تحلیل پنجره های فرصت تقاضا در توسعه صنعت فوالد در کشور -4-2

تقاضای محصول نهایی فوالد را ام دو بخش تقاضای داخلی و خارجی تشکیل شده است. بر اساس 

درصد ام صادرات کشور به بامارهای خارجی را محصوالت فوالد خاو به  18قق بیش ام محاسبات مح

درصد ام واردات را محصوالت پیشرفته تر صنعت فوالد  19خود اختصاص می دهد و همچنین بیش ام 

یعنی ورق و محصوالت تخت تشکیل می دهد. این ترکی  واردات و صادرات نشان می دهد که صنعت 

تأمین نیام بخش های اصلی مصرف کننده داخلی فوالد به جز صنعت ساخت و سام  فوالد کشور در

یعنی خودروسامی و لوامو خانگی نتوانسته است ام ظرفیت بامار داخلی برای ارتقای توان فناورانه و 

 به بامارهای خارجی وابسته هستند.تولید محصوالت پیچیده تر استفاده نماید و این صنایع همچنان 

بر این ایران صادرکننده محصوالت فوالد خاو است که به سادگی با ورود و رقابت سایر عالوه 

کشورهای منطقه به ویژه امارات متحده عربی، روسیه، قزاقستان و ترکیه قابل جایگزینی است. لی و 

 اند انها معتقدند های فرصت توسعه فناوری یاد کرده ( ام این موارد به عنوان پناره2169) مالربا

های فوالدسام صاح   ها و کاهش تقاضای محصوالت شرکت پایی ام این فرصت های در حال هم شرکت

توان در ارتقای توان فنی و انتقال درست فناوری بهره برد. به طور مثال این دانشمندان در  فناوری می

ها با یادگیری ام این شرکتاند که  بررسی توسعه توانمندی فناورانه شرکت پوسکو به این نتیاه رسیده

اند. هایی را حفظ کردهاند و همچنین روابط نزدیک با چنین شرکتهای ژاپنی توسعه یافتهشرکت

 عه صنایع مربوطه ژاپن ضروری است.ای، درک توسبنابراین، برای درک فرآیند پیشروی در صنایع کره

باعث شد تا ام ایاالت  پس ام جنگ جهانی دوو، صنعت فوالد ژاپن رشد چشمگیری را نشان داد که

میلیون تن رسید و صنعت  621به  6999متحده آمریکا پیشی گیرد. تولید فوالد خاو ژاپن در سال 

، سیستم جدید تولید انبوه با تمرکز 6911صنعت فوالد جهان بود. در دهه  فناوریفوالد ژاپن نیز رهبر 

های  ت فوالد ژاپن همچنین ورق، صنع6991موفقیت چشم گیری یافت. در دهه  بلندهای  بر کوره

شد. با این حال، ام های سواری استفاده میفوالدی با کیفیت باال را تولید کرد که عمدتا در اتومبیل

، حام تولید صنعت فوالد ژاپن شروع به کاهش کرد و تقریبا در همان سطح تا 6991اواسط دهه 
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، صنعت فوالد کره شروع به رشد 6991هه کنون باقی مانده است. تقریبا در همان ممان در اواسط د

، شرکت پیشرو کره ای POSCOکرد و ام آن ممان به طور پیوسته رشد کرده است. عالوه بر این، 

، شرکت پیشرو ژاپنی، پیشی گرفته و تبدیل به یکی ام Nippon Steel (NSC)فوالد، ام شرکت 

رقابتی ترین "سال متوالی به عنوان  9های پیشرو فوالد جهان شده است. پوسکو در واقع برای  شرکت

 لق  گرفته است. "شرکت فوالد در جهان

رسد افزایش رشد اقتصادی کشورها به ویژه کشورهای هدف  عالوه بر این موارد به نظر می

گذاری در  های داخلی را افزایش داده و در نتیاه توان سرمایه تواند توان مالی شرکت صادراتی، می

به  6995یابد. بر اساس گزارشات گمرک در سال  رمایه گذاری مشترک بهبود میتحقیق و توسعه و س

درصد  99کشور در حدود  69کشور جهان صادرات داشته است که در این بین سهم  98بیش ام 

دهد. وضعیت پیش بینی رشد اقتصادی این خریداران بزر   ارمش دالری کل صادرات را تشکیل می

(، دو نکته قابل ذکر است. اول 2168ران بر اساس گزارش بانک جهانی )فوالد و محصوالت فوالدی ای

اینکه اغل  کشورهای اصلی بامار محصوالت فوالدی ایران، کشورهای درحال توسعه هستند و این به 

معنای ان است که افزایش درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی آنها، افزایش مصرف فوالد را به همراه 

مین مطل  با روند مثبت افزایش تولید ناخالص داخلی مرتبط است و همانگونه که خواهد داشت. دو

تماو اقتصادهای دیگر افزایش تولید ناخالص  2169مشخص است به جز در مورد کشور عراق در سال 

تواند ایااد شود و لذا سرمایه  داخلی خواهند داشت. بنابراین بامار مناسبی برای محصوالت داخلی می

تواند به  های فناورانه داخلی این صنعت را می ر تحقیق و توسعه اثربخش، بهبود توانمندیگذاری د

 دنبال داشته باشد.

همانطور که مطرح شد سه بخش خودرو، ساخت و سام و لوامو خانگی ام مهمترین مصرف 

این کنندگان صنایع فوالد داخلی هستند. بر اساس آمار بدست آمده کشور ایران اگر چه نوسانات 

های اخیر میاد بوده است، اما کشور در هر سه دسته ام این صنایع فعالیت داشته و  صنایع در سال

تقاضای مناسبی برای صنعت فوالد کشور به وجود آورده است. بر اساس موضوعات مطرح شده در 

ایع توان نتیاه گیری نمود که اگرچه در شرایط اقتصادی موجود، صن مصاحبه خبرگان، اینگونه می

داخلی با رکود مواجه خواهند بود و پناره فرصت تقاضای داخلی نیز در حال بسته شدن است ولی بام 

تواند این پناره فرصت برای صنایع فوالدسامی و صنایع مصرف کننده فوالد فرصتی برای توسعه  می

قال  ایااد  فناوری این حومه باشد. بسیاری ام کشورهای جهان نظیر ترکیه ام این پناره فرصت در

نهادهای تحقیق و توسعه مشترک با مهمترین صنایع مصرف کننده بهره برده اند. برخی ام کشورهای 
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های داخلی در طرح ها و پروژه های مهم ملی و  دیگر نظیر هند نیز سیاست استفاده ام ظرفیت شرکت

تواند به توسعه فناوری منار  قراردادهای بین المللی را در دستورکار قرارداده اند که به طور بالقوه می

گردد و شیبه قانون حداکثر استفاده ام توان داخل ایران است که اثربخشی مناسبی در توسعه فناوری 

حومه صنعت فوالد نداشته است. بر اساس مطال  بیان شده به نظر می رسد، کشور هیچ برنامه 

ته است. در متن مصاحبه ها نیز تنها مشخصی برای استفاده ام پناره تقاضا برای توسعه فناوری نداش

سه نفر ام متخصصین به موضوع تقاضا اشاره نمودند که این اشارات نیز تنها به استفاده ام ظرفیت 

تقاضا برای افزایش تولید اشاره داشت و توسعه فناوری با استفاده ام پناره فرصت تقاضا تقریباً 

 مسکوت مانده است.

 ناوری در توسعه صنعت فوالد در کشورتحلیل پنجره های فرصت ف -4-3

متأسفانه در منایره تولید فوالد عدو توامنی در بعد توسعه فناوری مشهود است. این به دلیل این 

است که در کشور در بعد فناوری های مربوط به کوره قوس الکتریکی ام پناره های فرصت فناورانه به 

گری و نورد تنها به نوآوری های بهره بردارانه و  بهترین نحو استفاده شد است ولی در حومه ریخته

 تدریای بسنده شده است.

ما بعد ام این که تکنولوژی میبدرکس را وارد کبردیم توانسبتیم کبه انبدک انبدک ببه آن        "

مسلط شویم ولی در حومه فناوری های ریخته گری و نورد کبم کباری کبردیم. در شبرکت     

نیام ببه تعمیبر داشبت مبا آن را ام مبدار خبارج       فوالد مبارکه یکی ام کوره قوس الکتریکی 

کردیم و تماو امکانات را به شرکت ایریتک دادیم تا آن را با آممون و خطا راه بیاندامد حتی 

قرارداد ساخت یک کوره دیگر را پیش پیش با آنها امضبا کبردیم و ایبن شبد کبه ایریتبک       

کبرد و آنهبا نیبز     MMTEدانش فنی بدست آورد. همین کار را شرکت فوالد خومستان با 

دانش فنی احیا مستقیم را بدست آوردند به عبارت بهتر در آن دوران مبا اسبتراتژی کبالن    

 "برای کل صنعت و یا استراتژی خاص صنعت نداشتیم )بنیانگذار فوالد مبارکه(. 

فناوری پرد در واقع همان میدرکس اسبت کبه اصبالح شبده و نبوآوری در آن ببه حبدی        "

د گفت فناوری جدیدی است و به ثبت رسیده است. اینها همبه ناشبی ام   رسیده که می شو

تالش هایی است که به ویژه در سطح شرکت ها انااو شد. در حال حاضر هم تمرکز ما ببر  

اصالح و بهبود فناوری پرد است که بتوانیم ظرفیت آن را بهتبر کنبیم )مبدیر قراردادهبای     

 "شرکت ملی فوالد(.
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نمی شود همه مراحل فوالد را به یک چشم نگاه کرد. مبا در یبک    در مورد توانمندی فنی"

هایی مثل احیای مستقیم به خود کفایی رسیده ایم و حتبی در حبال ایاباد پلنبت      فناوری

هایی در سایر کشورها مثل هند با فناوری خودمان هستیم ولی در سایر فناوری ها فعال در 

برخی موارد انااو یک اصالحات جزهبی  سطحی هستیم که توان نگهداری و تعمیرات و در 

داریم این به ویژه در ریخته گری و در تولید فوالد ببه روش کبوره بلنبد بیشبتر ببه چشبم       

 "سامی فوالد مبارکه(. خورد )مدیر بومی می

بر اساس بررسی های انااو شده و با استفاده ام مدل ممیزی تکنولوژی می توان اینگونه نتیاه 

فناوری های حومه احیای مستقیم ما دقیقا ام مرحله بهره برداری حرکت نموده، گیری نمود که در بعد 

به توانمندی نگهداری و تعمیرات رسیده ایم. سپس توان طراحی فناوری را کس  نموده و در نهایت با 

تحقیق و توسعه نوآوری داشته ایم. ولی در حومه فناوری های حومه ریخته گری و نورد در بیشتر 

به مرحله نگهداری و تعمیرات رسیده ایم و در بهترین حالت اندکی نوآوری تدریای داشته  فناوری ها

ایم )مدیر مهندسی صنایع شرکت فوالد مبارکهی مدیر تکنولوژی شرکت ذوب آهن(.  با تحلیل متن 

بندی  دوره تقسیم 4مصاحبه ها و طبقه بندی مفاهیم، تقلید تا نوآوری صنعت فوالد را می توان به 

 مود. بر این اساس مراحل مختلف تقلید تا نوآوری صنایع فوالدسامی کشور تعیین شده است. ن

توان، پارادایم تقلید و  با توجه به تحلیل محتوای مصاحبه ها، سه موج اول در ارتقای فناوری را می

انسانی موج چهارو را پارادایم نوآوری نامید. براساس تاربه صنعت فوالد، باتوجه به نبود نیروی 

متخصص، اولین اولویت استراتژیک این صنعت ارتقای توان فناورانه و شکل گیری ظرفیت جذب دانش 

و فناوری در نیروی انسانی متخصص بوده است. در این مرحله ایااد کارخانه به صورت کلید در دست 

یه انسانی و ایااد با پیمانکاران خارجی در دستورکار قرار داشته است. قراردادهای افزایش دانش سرما

اولین شرکت فنی و مهندسی با مشارکت خارجی حالت های اصلی انتقال فناوری در این مرحله بوده 

ادامه داشت، یادگیری ام طریق تعامل با شرکت های خارجی  6959است. این مرحله که تا اواخر سال 

یادگیری ام طریق انااو کار(، در دستورکار قرار داشته است در این تعامل و به شیوه استاد شاگردی )

های مهندسی را آموخته اند، به  مهندسین و کارگران ام ساده ترین کارها تا پیچیده ترین فعالیت

طوریکه این سرمایه انسانی بعدها تبدیل به بزرگترین ظرفیت برای توسعه فناوری شده و در قال  

تسهیل نموده اند. منابع انتقال  شرکت های مایشی فنی و مهندسی توسعه این صنعت را تسریع و

های  فناوری در این دوره نیز کشور اتحادیه جماهیر شوروی )ماری طرح ذوب آهن اصفهان(، شرکت
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ایتالیایی به عنوان ماری طرح بندرعباس و فوالد مبارکه و شرکت های فرانسوی به عنوان مشاورین 

 در طراحی ساختارها و ساممان های دولتی بوده اند.

ج دوو پارادایم تقلید، افزایش ظرفیت ام طریق تسلط بر بهره برداری ام فناوری ها، خرید در مو

فناوری ام طریق کارخانه کلید در دست خارجی حالت اصلی انتقال فناوری بوده است. در این دوره 

ت فناوری میدرکس به عنوان بهترین فناوری احیای مستقیم به داخل کشور وارد شد. یکی دیگر ام حال

های انتقال فناوری در این حومه که به دلیل جنگ تحمیلی ایااد شد، خروج مهندسین خارجی در 

پروژه فوالد خومستان ام کشور بود که سب  شد ام ظرفیت جذب ایااد شده مرحله قبل در مهندسین 

سین داخلی برای تکمیل این پروژه استفاده شود. همین امر ممینه تسلط بر فناوری میدرکس در مهند

ایرانی را فراهم کرد. در این دوره عالوه بر یادگیری ام طریق تعامل با شرکت های خارجی و انااو کار، 

مکانیزو یادگیری فناوری ام طریق کپی برداری و مونتاژ با استفاده ام روش مهندسی معکوس در 

ری میدرکس را ایران ام دستورکار قرار داشت. کشورهای ایتالیا، آلمان و روسیه به همراه ژاپن که فناو

آن وارد کرد، منابع اصلی انتقال فناوری در این حومه بوده اند. عالوه بر این موضوع ام این دوره شرکت 

 های فنی و مهندسی نیز آغام به شکلگیری کردند. 

در دوره سوو پارادایم تقلید، اولویت اصلی افزایش ظرفیت تولید و یادگیری فناوری میدرکس بوده 

 MMEمهندسی داخلی یعنی ایریتک و  –روجی اصلی این دوره این بود که دو شرکت فنی است خ

که بر طراحی و توسعه فناوری میدرکس تسلط یافته بودند، مابور شدند لیسانس آنرا خریداری 

مهندسی خارجی نیز در ایران ایااد شدند و توسعه کمی کیفی -های فنی نمودند. عالوه بر این شرکت

دگیری شرکت های داخلی نیز آغام شد. در این مرحله بود که با توجه به استفاده ام مکانیزو های یا

فناورانه ام طریقق طراحی و بهبود، شرکت های داخلی توانمندی اجرای کارخانه کلید در دست به ویژه 

در حومه فوالدسامی را یافتند. در این دوره عالوه بر کشور ایتالیا، چین نیز به عنوان یکی ام مهمترین 

شرکت های فنی و مهندسی  منابع فناوری مطرح شد. همچنین تغییر اساسی در این دوره این بود که

داخلی نیز به عنوان دارندگان لیسانس فناوری احیای مستقیم به عنوان یکی ام منابع فناوری خود را 

 مطرح نمودند.

پارادایم آخر یعنی نوآوری را می توان به دوو بخش تقسیم نمود. در بخش اول یعنی فناوری 

اق افتاد و فناوری پرد در سطح جهان به ناو احیای مستقیم، می توان گفت که نوآوری اکتشافی اتف

ایران ثبت و اجرای آن آغام شد. مکانیزو اصلی یادگیری در این پارادایم یادگیری ام طریق جستاو 

)تحقیق و توسعه( بود. این نوآوری مبتنی بر انباشت توانمندی فناورانه و نوآوری های تدریای در 
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آغام شده بود. در بخش دوو  6918ود که تقریباً ام سال فناوری میدرکس شکل گرفت و ثمره تالشی ب

یادگیری ام طریق مهندسی معکوس به واسطه تحریم ها و کاهش دسترسی شرکت ها به قطعات 

گری و فوالدسامی شکل گرفت، توسعه  یدکی شکل گرفت. در این موضوع که بیشتر در فرایند ریخته

برداری و یادگیری ام طریق تعامل با  گیری ام طریق کپیتوان تولید با بهره گیری ام مکانیزو های یاد

پیمانکاران داخلی در دستورکار قرار گرفت. عالوه بر این موضوع، به تعامل با شرکت های خارجی نیز 

یک بعد اضافه شد و ساخت تاهیزات فوالدی نیز در داخل کشور آغام شد. منبع اصلی این تحوالت 

به عنوان  MMTEن و شرکت هی فنی و مهندسی داخلی )به ویژه فناورانه کشورهای ایتالیا و چی

صاح  پتنت فناوری پرد( بوده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بر خالف مطالعاتی 

به نظر می رسد  Xie & White (2006)و Ding et al (2011) ،Kale & Little   (2007)نظیر 

ی وارد مرحله نوآوری شده است بلکه عدو توامن ناشی ام نمی توان به طورقطع عنوان داشت که صنعت

اختصاص منابع به نوآوری های بهره بردارانه و اکتشافی در بخش های مختلف صنایع سب  می شود 

که سطح نوآوری فناورانه نیز متغیر باشد. عالوه بر این موضوع مکانیزو های یادگیری فناورانه نیز عالوه 

طور مداوو در طی مراحل مختلف چرخه عمر صنعت به کار می رود و به نظر  بر تنوع در هر مرحله، به

  می رسد مفهوو چرخه یادگیری فناورانه برای هر مکانیزو وجود خواهد داشت.

 سعی دارد این چهار موج را به طور خالصه نشان دهد. 2جدول 

 و مظاهر توسعه در هر پناره فناورانه یریادگپناره های فرصت ی -2جدول 

 بازه زمانی موج های توسعه فناوری
پنجره فرصت توسعه 

 فناوری
 مظاهر و مصادیق توسعه

گیری  تالش برای شکل

 ظرفیت جذب

6959-

6998 

قراردادهای انتقال فناوری 

)خرید دانش فنی و خدمات 

 فنی و کارآمومی(

 ایااد شرکت ایریتک 

   اجرای کامل مفاد مربوط به انتقال فناوری در قراردادهبای

منعقد شده و بکارگیری افراد متخصص که درگیبر فراینبد   

 انعقاد قرارداد بودند برای این منظور

  آمومش تماو نیروی انسانی توسط نیروی انسانی متخصص

 خارجی به صورت عملی

افزایش توان فناورانه نیروی 

 انسانی ام طریق انااو کار

6991-

6959 

ظهور دانش احیای مستقیم 

وری در دنیا و خرید فنا

 میدرکس

     تالش شرکت فوالد مبارکه )ام طریبق شبرکت ایریتبک( و

( برای تسبلط  MMTEفوالد خومستان )ام طریق شرکت 

بر چگونگی کار با فناوری میدرکس و دسبتیابی ببه تبوان    

 تعمیر و نگهداری آن

   یادگیری طراحی و مونتاژ فرایندهای تولید و ایااد ممینبه
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 بازه زمانی موج های توسعه فناوری
پنجره فرصت توسعه 

 فناوری
 مظاهر و مصادیق توسعه

 ییادگیری دانش طراحی فرآیند و مهندس

 پرورش مهندسین ماهر 

های  ظهور و توسعه شرکت

فنی و مهندسی و تأمین 

 کننده تاهیزات و قطعات

6981-

6996 
 های دور اول تحریم

   توسعه شرکت های فنی و مهندسی ام نظر کمی و کیفبی

 به صورت مایشی ام شرکت های موجود

   مهندسبی در کشبور و   -بومی سامی کامل دانبش طراحبی

 EPCورود به پروژه های 

    ساخت داخل شدن بخش عمده ای ام تاهیبزات موردنیبام

 در واحدهای فوالدسامی به ویژه احیای مستقیم

     توسعه فرایندهای داخل شرکت ها مبتنبی ببر اسبتفاده ام

ظرفیت جذب ایااد شده، فرایندهای مهندسی معکبوس و  

 ارتقای همکاری با سامندگان تاهیزات و قطعات یدکی

 توسعه و نوآوری
6986- 

 تاکنون

افزایش سرمایه گذاری در 

 صنعت فوالد

       استفاده ام دانش فراگرفتبه شبده در پبروژه هبای قبلبی و

هببای تحقیببق و توسببعه بببرای تسببلط بببر فنبباوری  تببالش

 میدرکس و خرید لیسانس آن

   ثبت فناوری جدید با عنوان پرد در حومه احیای مسبتقیم

 که در واقع اصالح شده میدرکس است.

 ی بزر  خارجی برای ساخت تاهیزات توافق با شرکت ها

 موردنیام در داخل

     توسعه فرایندهای داخل شرکت ها مبتنبی ببر اسبتفاده ام

ظرفیت جذب ایااد شده، فرایندهای مهندسی معکبوس و  

 ارتقای همکاری با سامندگان تاهیزات و قطعات یدکی

       توسعه توان سباخت و تولیبد قطعبات یبدکی و تاهیبزات

 خطوط تولید

 

را به طور خالصه نشان داده است. به سمت نوآوری صنعت فوالد سامی کشور  حرکتفرایند  1شکل 
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 )منبع: یافته های محقق( حرکت به سمت نوآوری در صنعت فوالد کشور  -1شکل 

 گیری بحث و نتیجه -1

 یافته های پژوهش حاضر را می توان در سه بخش اساسی تقسیم بندی نمود:

ممان اولین نمود ام ارمش تحقیق و توسعه  : امدولت پناره فرصت یادگیری فناورانه سیاست های -6

های دولتی ساممان یافته و گسترده در حمایت ام علم و فناوری، منطق  و نیام برای فعالیت

مداخالت دولتی برای حمایت ام نوآوری صنعتی توسعه یافت و سیاست ها و مداخالت دولت به 

 نیدر ا .مورد توجه محققین قرار گرفتهای هر نظاو نوآوری،  عنوان یکی ام مهمترین بخش

به  امیکشور و احساس نو خارج ام در داخل  فوالد یباال برا یام تقاضا یصنعت، دولت پس ام آگاه

تأسیس شرکت های ) ی سیاست هایی ام جنس سیاستگذاری و برنامه ریزیفناور یسام یدرون

خارجی با مکانیزو های تأمین جذب شریک های ) یگذار هیسرماملی فوالد ایران و ایمیدرو( و 

6998 6959 6918 6991 6981 

 منبع

سام و کار 

یادگیری 

 فناورانه

 حالت

اولویت 

 استراتژیک

اتحادیه جماهیر 

 شوروی
 ایتالیا

 ایتالیا، آلمان، ژاپن، سوییس و چین )به ویژه در بخش فوالدسامی(

شرکت های فنی و مهندسی داخلی با همکاری 

 شرکت های خارجی

شرکت های فنی و مهندسی 

 داخلی

 یادگیری ام طریق انااو کار

یادگیری ام طریق تعامل با  خارجییادگیری ام طریق تعامل با شرکت های 

شرکت های خارجی و 

 کنندگان داخلی تأمین

یادگیری ام طریق تحقیق و 

 توسعه و طراحی

یادگیری ام طریق آمومش و 

 بکارگیری نیروی انسانی خارجی
 یادگیری ام طریق مونتاژ و کپی برداری

یادگیری ام طریق طراحی 

 و تطبیق

 کارخانه کلید در دست داخلی ر دست خارجیکارخانه کلید د

توسعه 

سرمایه 

 انسانی

ایااد ممینه تأسیس 

اولین شرکت فنی و 

مهندسی داخلی با 

 مشارکت خارجی

 خرید فناوری

استفاده ام دانش و 

 تاربه مهندسین داخلی

توسعه و افزایش 

های فنی و مهندسی  شرکت

داخلی به صورت مستقل و 

همکاری شرکت های با 

خارجی و خرید لیسانس 

 میدرکس

توسعه فناوری احیای کامالً 

 بومی

سرمایه گذاری خارجی در 

 تولید تاهیزات

 افزایش ظرفیت تولید و تسلط بر بهره برداری ام فناوری ایااد ظرفیت جذب
تسلط بر فناوری احیای 

 مستقیم

ثبت فناوری جهانی و 

 آنگسترش کاربرد 

 (9تا  6پارادایم تقلید )مرحله  (4پارادایم خلق )مرحله 
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( و قانون حداکثر استفاده ام توان داخل) یدولت یدهای(، خرمالی به ویژه اراهه نفت در برابر فناوری

( پرداخت و به توانمندسامی )ایااد مراکز تحقیق و توسعه، تسهیل و تشویق آمومش های کاربردی

 یها بنگاه یها و نهادها را بر رو استیس ام جنس فناورانه یریادگی برای یپناره فرصت یعبارت

دولت و اثر آن  یها استیس یها ییایتنوع و پو نهیپژوهش حاضر در مم یها افتهیگشود.  یداخل

آن است که دولت ام  یایگو رانیدر ا توانمندی فناورانه صنعت فوالدو تکامل  یریبر شکل گ

در . این حومه داشته است که قبالً ذکر شد، نقش کلیدی درمختلف  ینقش ها یفایا قیطر

 تحلیل یافته های پژوهش در این بخش می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

نقش سیاستگذاری و برنامه ریزی: در این نقش دولت، تمرکز اختیارات در نهادهای  .6

رسمی را در نظر گرفته است. این صنعت تاربه صنعت نفت مبنی بر ایااد یک شرکت 

ی داشته باشد را در دستورکار قرار داد. اگرچه تصدی گری مادر که میرماموعه های

دولت در این حومه در طول ممان کاهش یافته است اما همچنان ایمیدرو به عنوان 

میرماموعه فعال در تولید فوالد و سایر فلزات دارد و  28مهمترین نهاد این حومه 

او( به شمار می درصد سه 611تا  69فوالدسام عمده کشور )بین  9سهامدار اصلی 

 رود. 

عالوه بر این موضوع یکی ام سیاست هایی که همواره دنبال شده است، تدوین برنامه 

ام سال  ایران فوالد جامع طرحسیاستی توسعه صنعت فوالد است. این برنامه تحت عنوان 

در دستورکار قرار داشته است که با بررسی دقیق آن و مقایسه با برنامه توسعه فوالد  6982

سایر کشورها نظیر هند و ترکیه به هیچ عنوان نمی توان ام آن به عنوان برنامه توسعه این 

های  سند فوالد چه در حومه محصوالت و چه در حومه فناوری یاد کرد. بر اساس یافته

 مشکالت عمده این سند عبارتند ام:پژوهش 

 عدو توجه به ظرفیت ماماد تولید 

  عدو توجه به نقش دولت در سیاست های توسعه ای چه در حومه هایی نظیر دامپینگ

کشورهای تولیدکننده، سیاست های تعرفه ای در حومه واردات و صادرات مواد اولیه و 

 محصوالت فوالدی، کاهش قیمت جهانی فوالد.

 به نیاممندی های کشور مبتنی بر میزان صادرات و واردات محصوالت  عم توجه

 موردنیام صنعت فوالد
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 عدو توجه به تبادل فناوری در قراردادهای بین المللی 

سیاست های سرمایه گذاری: یکی ام مهمترین نقش های دولت در ایااد صنایع جدید،  .2

ان در حومه صنعت فوالد را سرمایه گذاری و تأمین مالی است. یکی ام تاارب موفق ایر

می توان سیاست های نفت و گام در برابر فناوری ناو نهاد. این سیاست یک بار با کشور 

تواند به عنوان یک  روسیه و یک بار با کشور چین انااو شده است. این موضوع می

 های کشور نیز استفاده شود.  نمونه موفق در سایر بخش

 ن،یچب  ریکشورها نظ یبزر  در برخ یداخل یمارهاوجود باسیاست های خرید دولتی:  .9

فناورانبه   یها تیو انباشت قابل یریادگی یبرا یاصل شرانیپ کیبه عنوان  لیهند و برم

و  یی لب 2166کشورها شده است )مالربا و نلسون،  نیدر ا یمختلف صنعت یدر حومه ها

ینبدی نظیبر فبوالد    هبای فرا  (. یافته های این پژوهش نشان داد در فناوری2161 مالربا،

مهندسبی  -سامی، ام سیاست های خرید دولتی می توان برای ایااد شرکت هبای فنبی  

توانمند استفاده نمود که ببه مبرور ممبان ببا اسبتفاده ام ظرفیبت تقاضبای داخلبی ببه          

پیمانکاران عمومی در فرایندهای آهن سامی تبدیل شده و توانایی طراحی، مهندسبی و  

 یام پروژه ها به ویژه در حومه فناوری احیا را بدست آورند.  ساخت اغل  تاهیزات موردن

پژوهش  نیا یها افتهی پناره های فرصت یادگیری فناورانه در حومه تقاضای داخلی و خارجی: -2

 ت:اس ریموارد م انگریب صنایع فوالدسامی یعرضه و تقاضا برا طیدر رابطه با ساختار بامار و شرا

 یافته های این پژوهش  غیر بهره ور( برای فوالد سامها: داخلی )صنایع دولتی و انیمشتر

نشان می دهد که اگرچه نوسانات این بامارهای داخلی می تواند صنایع فوالد کشور را تحت 

تأثیر قرار دهد و همچنین این صنایع با رکود احتمالی مواجه خواهند بود، اما همچنان می 

ه فناوری و نوآوری در این حومه در نظر گرفته توانند به عنوان یکی ام مهمترین منابع توسع

شوند. بر اساس مباحث مطرح شده این چنین به نظر می رسد که اگرچه در شرایط اقتصادی 

در حومه  فناورانه یریادگموجود، صنایع داخلی با رکود مواجه خواهند بود و پناره فرصت ی

این پناره فرصت برای صنایع  تقاضای داخلی نیز در حال بسته شدن است ولی بام می تواند

فوالدسامی و صنایع مصرف کننده فوالد فرصتی برای توسعه فناوری این حومه باشد. بسیاری 

ام کشورهای جهان نظیر ترکیه ام این پناره فرصت در قال  ایااد نهادهای تحقیق و توسعه 

 مشترک با مهمترین صنایع مصرف کننده بهره برده اند. 
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 با تحلیل  صنایع فوالدی برای تصاح  بامارهای داخلی: کنندگان رضهع و توان سامندگان

میزان و ترکی  صادرات و واردات صنایع فوالد سامی کشور، می توان اینگونه نتیاه گیری 

نمود که تمرکز ارتقای توان فوالدسامان کشور بر تولید محصوالت ابتدایی نظیر فوالد خاو و 

والت پیشرفته مانند انواع ورق ها با گریدهای مختلف شمش متمرکز است و توان تولید محص

و مستحکم وجود ندارد. این موضوع سب  شده است تا حتی صنایع مختلف کشور با این که 

آنها نیز توان رقابتی باالیی ندارند، هنوم مابور به تدارک فوالدهای موردنیام ام خارج ام کشور 

 جدید و مستحکم در داخل کشور وجود ندارد.  باشند. به عبارت بهتر توان تولید فوالدهای

 با توجه به تداوو ماماد ظرفیت در سطح دنیا  ی:خارج یبه بامارها یداخل یشرکت ها کردروی

برای محصوالت فوالدی به نظر می رسد پناره فرصت انتقال فناوری ام طریق استفاده ام 

فرصت کاهش تقاضای فوالد در بسیاری ام شرکت های توانمند، هنوم بسته نشده است. ام 

ن با جهتدهی مناس  طرف دیگر برنامه کشور توسعه ظرفیت فوالدسامی است و لذا می توا

این سرمایه گذاری ها برای استفاده ام این ظرفیت، توسعه فناوری را تسهیل نمود. ام طرف 

دیگر اغل  کشورهای مقصد صادراتی محصوالت فوالدی کشور پیش بینی رشد اقتصادی 

مثبت دارند و لذا می توان ام این پناره فرصت نیز برای گشترش توانمندی فناورانه به ویژه 

در حومه سرمایه گذاری استفاده نمود که البته با تحریم های اخیر به نظر می رسد این 

پناره فرصت در حال بسته شدن است. با این وجود رویکرد ایران همچنان به افزایش 

 صادرات محصوالت فوالدی خاو به کشورهای مقصد صادراتی است. 

شرکت های تولیدکننده فوالد در حومه ارتقای توانمندی فناوری:  فناورانه یریادگپناره فرصت ی -9

تقریباً به نهادهایی برای ارتقای فناوری ام طریق بهبودهای مستمر تبدیل شده و توسعه فناوری 

در اختیار شرکت های فنی مهندسی است. همانطور که مطرح شد، پناره های فرصت یادگیری 

های این پژوهش نشان داد ه مهمترین رکن  خالصه نمود. یافته فناورانه را در چهار دوره می توان

اصلی توسعه فناوری، مبتنی بر سرمایه انسانی است. به این منظور در موج اول ارتقای توان فنی 

نیروی انسانی و ظرفیت جذب ام طریق مکانیزو های یادگیری ام طریق تعامل و انااو کار تقویت 

یدرکس و یادگیری این فناوری ام طریق مونتاژ و مهندسی شد. در موج دوو ظهور فناوری م

معکوس هسته اصلی توسعه فناوری بوده است. در این موج نیز پرورش سرمایه انسانی ام طریق 

مکانیزو هایی نظیر آمومش و همکاری با شرکت های خارجی مورد توجه بوده است. در موج 

سعه شرکت های فنی و مهندسی و سوو و همزمان با شدت گرفتن تحریم ها، ظهور و تو
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همچنین حمایت ام تعامل با تأمین کنندگان داخلی سب  شد تا نوآوری های بهره بردارانه و 

تدریای در تاهیزات و به ویژه قطعات یدکی ایااد شود و ظرفیت تولید نه تنها کاهش نیابد 

ی طراحی و اجرا شود. در بلکه بیشتر شده و برنامه های توسعه نیز بر مبنای این توانمندی داخل

نهایت با توجه به این سه موج که می توان به آنها موج تقلید اطالق نمود، موج چهارو که می 

ای نظیر ثبت جهانی فناوری  توان آن را موج خلق یا نوآوری نامید، شکل گرفت و نوآوری ریشه

روژه ها به صورت های داخلی بر فرایندهای طراحی تفصیلی و اجرای پ پرد و یا تسلط شرکت

 کلید در دست داخلی ظهور یافت.

یکی ام محدودیت های پژوهش تمایل مصاحبه شوندگان به برجسته نمودن موفقیت های صنعت و 

یا شرکت خود بود. بر این اساس با این که محقق سعی داشت تمامی صنعت فوالد را به عنوان یک کل 

حومه احیای مستقیم متمایل شد و دیگر موارد یعنی واحد تحلیل نماید، بیشتر به توسعه فناوری در 

ریخته گری و فوالدسامی به طور عمیق مورد توجه قرار نگرفت. بر این اساس پیشنهاد می شود نقشه 

راه توسعه فناوری در سایر بخش های فوالد نظیر ریخته گری و فوالدسامی نیز ترسیم و با نتایج این 

ابت به عنوان یکی ام پناره های فرصت یادگیری فناورانه نیز پژوهش مقایسه شود. همچنین نقش رق

در ادبیات پژوهش قابل مشاهده است که با توجه به شرایط کالن محیط اقتصادی در این پژوهش 

شود این موضوع نیز به عنوان یک متغیر اساسی در یادگیری  موردتوجه قرار نگرفت، لذا پیشنهاد می

 رسی گردد.فناورانه در پژوهش های آتی بر
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 (.6995ایران )

 انتشارات ساممان برنامه و بودجه کشور.صورتالسات شورای اقتصاد پس ام پیرومی انقالب اسالمی، 

فرصت  صفدری رنابر7 مصطفی7 رحمان سرشت7 حسین7 منطقی7 منوچهر7 قاضی نوری7 سید سروش. واکاوی پناره های

یادگیری فناورانه در صنایع با محصوالت و سامانه های پیچیده در کشورهای متاخر: صنعت توربین های گبامی در  

 .41-9(: 6999. )9، شماره 1دوره . "فصلنامه مدیریت توسعه فناوری ".ایران

 انتشارات ساممان برنامه و بودجه کشور. .6959تا  6952مشروح مذاکرات شورای اقتصاد بین سالهای 
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 مقوالت و اشارات در کدگذاری محوری  -6پیوست جدول 

 ردیف
کدهای 

 ثانویه
 اولیهکدهای 

6 

ی
ن کنندگان داخل

ی با مشاوران و تأمی
همکار

 

 ایریتک و شرکت به فنی دانش وها  اراهه ایده و تعیین راه حل توسط مشاورین بیرونی، اراهه نقشه

MMTE با سام تاهیزات یها شرکت مستقیم، خلق احیای فناوری مدول در اختیار قراردادن یک و 

 مستندات مدارک، دادن برای شرکتها در فنی دانش انتقال واحد یدکی، ایااد قطعات ساخت ام شروع

ها  سامنده بندی دسته) کشور در موجود مهندسی، شناسایی پتانسیل و فنی یها شرکت بهها  نقشه و

 در گرایی تخصص ، توسعه(یدکی قطعات و محصول خانواده 92 تولیدات نوع تخصص، اساس بر

داخلی، ساخت  قطعات سامنده داخلی یها شرکت ام یدکی، حمایت قطعات سامنده یها شرکت

 تولید را قطعات توانند می که ییها شرکت برایها  توانمندی شناسایی تحریمی، فراخوان قطعات

 مشکل و باال تولید ممان پایین، کیفیت و شرکت، ظرفیت ام فنی مدارک و اسناد و نمونه کنند، دادن

 اطالعات کلیه فنی یها کتابچه پیمانکاران، تولید در مهندسی و ساخت برای خاو متریال تأمین

 ساخت، فرایند ،ها متریال آنالیزها، ساخت، یها نقشه شامل تاهیز یا قطعه یک ساخت برای موردنیام

 مشاور شرکت 1 با مربوطه، همکاری یها دیتاشیت و موردنیام استانداردهای بامرسی، یها ایستگاه

 فنی،  یها نقشه تهیه برای

2 

ت
رقاب

 
ت 
  مزی

و کس

ی
رقابت

 

رقابتی،  قیمت حیث ام صادراتی بامارهای در رقبا پایش رقبا )محصوالت وارداتی تخت(، پایش

ها  فرصت فناوری، نوع تولیدی، ابعاد اسمی، ظرفیت محصول، نوع) رقبا پایش تااری و فنی اطالعات

برداری  بهره برای کار حین تخصصی و عمومی یها ، آمومش...( و خدمات فروش، نحوه تهدیدها، و

 فناوری و مهندسی خدمات دانش، صدور ام منتج رقابتی )حفظ دانش استراتژیک در شرکت(، مزیت

 (پاکستان) خارج به

9 

ی
ب و بهبود فناور

جذ
 و ، تست(تولید خطوط موانع و مشکالت رفع) تعمیرات مهندسی فنی، واحد دانش و فنی توسعه 

تولید، تمرکز بر توسعه تولید  ام پشتیبانی هدف با فناوری توسعه و یدکی، یادگیری قطعات آممون

 بهره بر تسلط ام فنی دانش بر قوی، تسلط مهندسی قطعات یدکی نه کاالهای مصرفی، سیستم

مهندسی، -طراحی با صنعت ام مایشی یها شرکت در فناورانه توسعه شود، شروع می آغام برداری

 و تعمیرات.فنی، تسلط بر نگهداری  دانش انباشت

4 

ت
ش ام صنع

مای
خصوصی، ایااد شرکت تخصصی مهندسی توسط  یها شرکت ایااد و متخصص نیروهای جداشدن 

های فوالد سام نظیر بادیش اشتاین آلمان، پوسکو و ... به عنوان باموی دانشی، ایااد شرکتی  شرکت

 ثبت و کشور، برندسامی ام خارج در تدارک و تأمین یها شرکت مستقل برای مهندسی معکوس، ثبت

 های اقماری کشور، ایااد شرکت ام خارج در برند
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 ردیف
کدهای 

 ثانویه
 اولیهکدهای 

5 

ی
ی انسان

ی توان نیرو
ارتقا

 

ترند، پیدا کردن ایرانیان متخصص خارج ام کشور، استفاده  ضعیف قبل به نسبت جدید انسانی نیروی

 و بامدید برای کشور ام خارج به شرکت مساهل به آشنا مهندسین ام توان بامنشستگان، فرستادن

مختلف، بامگرداندن و استفاده ام نیروی انسانی که  یها شرکت بین کارشناسان آمومش، انتقال

 و اساتید دانش و علم بین معنادار قراردادهای اولیه فیدیک را بسته بودند برای نظارت بر اجرا، شکاف

 عملیات و کاربرد و دانشاویان

1 

ت
ی ام شرک

ش و فناور
انتقال دان

 
ی 
ها

ی
خارج

 

های  فنی در قراردادهای قبل ام انقالب، بامدید و یادگیری ام کشورها و شرکت دانش و ها نقشه خرید

 ظرفیت توسعه برای فرایندها ارمیابی و بررسی) خارجی یها شرکت توسط Fact Findingخارجی، 

 انگلستان لیا،ایتا هلند،) مختلف خارجی یها شرکت با آمومشی ، قراردادهای(جدید محصوالت تولید و

تکنولوژیک، انتقال  یها شکاف شناسایی برای خارجی یها شرکت ام مارک بنچ و ، الگوبرداری...( و

 توسط کشور داخل در تاهیزات ساخت کارگاه میدرکس، ایااد لیسانس دانش فنی، خرید

 وابستگی درصد 51 باالی فوالدسامی ایرانی، در انسانی نیروی بکارگیری و خارجی یها شرکت

 و فنی دانش ، اخذها پروژه ارمش ام درصد 91 که است سامی تاهیزات در ما داریم، ضعف خارجی

 مشترک یها همکاری در خارجی مهندسین ام اطالعات

9 

مدیریت دانش 

و یادگیری 

 ساممانی

ها و دانش ، نظاو پیشنهادات در رده کارگری  ها، سیستم سیصد میلیون دالر خرید میرساخت

 کشور ام خارج در دیده آمومش و بامنشسته )یادگیری حین انااو کار(، استفاده ام تاارب نیروهای

8 

ش
تال

 
ق و توسعه

ی تحقی
ها

 و تحقیق تیم توسط بررسی تولید، نواحی ام مسئله) مسئله و نیام بر مبتنی توسعه و تحقیق الگوی 

 تأیید و شرکت امکانات ام استفاده ،ها دانشگاه با بام قراردادهای دانشگاه، اساتید و کاربر و توسعه

 به) فناوری و فرایند هر برای گرایی فرایندها، تخصصی وها  خط یها نقشه و ، تدوین مدارک(کاربر

های تحیق و توسعه )توان ساخت  ، عدو توامن در تالشها( شرکت مختلف یها بخش تفکیک

 رهبری به دستیابی استراتژی نه آید می کارخانه کف نیامهای ام سامی بومی خواست کارخانه(، در

 صنعتی

9 

ک
ت استراتژی

مدیری
 

هدف استراتژیک  توسعه فناوری در شرکت فوالدسامی کپی کاری و بهبود بهره وری است، مدیریت 

 یها تکنولوژی توسعه نه استها  شرکت روممره مساهل رفعها  شرکت ارشد مدیران توسعه گرا، دغدغه

 و برداری بهره فنی دانش فوالدسام، انتقال یها شرکت توسط کشور صنعت راهبری جدید، استراتژی

 جدید، سرمایه گذاری مشترک در فوالدسامی فوالد تولیدکننده یها شرکت به ساخت
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61 

ی فناورانه
یادگیر

 

 درصد( و 81وری، تولید گرید جدید فوالد، تولید محصوالت جدید، نوآوری بهره بردارانه ) بهره بهبود

 های پای درخت و سپس باالی درخت(، تکرار درصد( )مثال اولویت جمع کردن سی  21اکتشافی )

 برداری بهره پایداری سپس و است تکنولوژی بر تسلط پایه برداری بهره فرایندها، هدایت کردن پذیر

 بردارانه بهره نوآوری و تکرارپذیری و برداری کپی بعد و کوچک مساهل اصالح ،(تعمیرات و نگهداری)

 یها سیستم فنی خلق، مهندسی مادد مبنی بر تولید و بهینه سامی قطعات یدکی، دانش بعد و

 ، خدمات(کارخانه اسمی ظرفیت به دستیابی برایها  روش و دستورالعمل کارها، گردش) عملیاتی

 یکپ و کردن جایگزین وظیفه معکوس آممایشگاهی، مهندسی کالیبراسیون، و اتوماسیون کارگاهی،

 میدرکس مصارف آوردن تر سامی، پایین آهن در کامل فناوری دارد، یادگیری یدکی قطعات برداری

 پرد جهانی داخل، نوآوری در میدرکس، ثبت به میدرکس فناوری دانش طراحی، انتقال به نسیت

ت 66
سیاس
 

ی توسعه
ها

 

 یها المللی، سیاستهای بین  های مقابله با تحریم افزایش تعرفه )کمیسیون ماده یک(، برنامه

 و سامی )خودکفایی ، بومی6998 سال ام داخلی ظرفیت ام حداکثری استفاده برای ومارتخانه

 یها صنعت، سیاست استراتژیک پهلوی، ماهیت قراردادهای ممان ام فنی دانش نوآوری(، تصاح 

 نوردی خطوط خرید( بامنشستگان و گذاران سرمایه) خصوصی سامی، بخش خصوصی و 44 اصل

 مالی نهادهای به وابسته فوالد تولید یها پایین، کنسرسیوو وری بهره با تولید و اروپا ام دوو دست

بزر ،  یها پروژه مالی های پناساله توسعه، تأمین داخل، برنامه توان ام استفاده حداکثر بزر ، قانون

فیدیک، استراتژی توسعه  اولیه، قرارداد قراردادهای تنظیم در گرایی ملی توسعه ، تفکرGC قرارداد

 صنعتی، طرح جامع فوالد

62 

ی به تقاضا
ت ده

جه
 جدید محصوالت و نیامها) out of standard کار ، گردشSPMکتابچه فنی محصوالت  

 ساله یک تولید برنامه تدوین و فعلی مشتریان نیام شناسایی برای بامار تقاضای کار ، گردش(مشتریان

 ، مراکز(جدید محصوالت و توسعه طرح ریزی برنامه تولید، محدوده ظرفیت، نیام،) ساله پنج و

 به و کنند می جدا را ان خراب های قسمت و گرفته را معیوب محصوالت که کشور سراسر در خدماتی

 دهند، می تحویل مشتری
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)مطالعات محقق در اسناد خالصه ای ام تغییرات نهادی تأثیر گذار در توسعه صنعت فوالد کشور  -2جدول پیوست 

 مربوط به قوانین توسعه کشور و مذاکرات شورای اقتصاد(

 توسعه فناوری توضیحات تغییر نهادی سال

3111
ایااد ساممان  

ذوب آهن 

 ایران

  بعد ام مخالفت یانک جهانی با اختصاص واو به تأسیس صنایع فوالد سامی

در ایران به دلیل عدو شناسایی کامل معادن ذغالسنگ و سنگ آهن، دولت 

این ساممان را با همکاری شرکت ایریسید فرانسه ببرای رفبع ایبن نبواقص     

 ایااد نمود. 

ایااد نهادهای 

اولیه توسعه 

فناوری با رویکرد 

ام طریق یادگیری 

 تعامل و انااو کار

3144
ایااد اولین  

کارخانه ذوب 

 آهن

   طرح تأسیس ذوب آهن اصفهان به امای تأمین گام برای شوروی به قیمبت

 سال در اصفهان 62ارمان تر ام کلیه منابع سوختی دنیا به مدت 

3131
تشکیل شرکت  

صنایع فوالد 

 ایران

 متمرکز بزر  و چنبد   ایااد ساختاری شبیه شرکت ملی نفت )یک شرکت

 های توسعه ای شرکت میرماموعه( و مشارکت در طرح

 ورود فناوری احیای مستقیم 

  انعقاد اولین قرارداد با در نظر گرفتن انتقال فناوری )در طرح بندرعباس که

بعد ام انقالب با فوالد مبارکه ادغاو شد، قراردادی جداگانه به منظور کس  

میلیبون دالر ببا    69و کارآمومی به ارمش دانش فنی و خرید خدمات فنی 

طرف ایتالیایی منعقد شد و شرکت ایریتک نیز با سبهاو مشبترک ایبران و    

 ایتالیا برای انااو امور مهندسی ایااد شد.(

3134
 

تدوین اولین 

استراتژی 

توسعه صنعت 

 فوالد

   5اولین سیاست منسام دولت برای ارتقای صنعت فوالد با در نظر گبرفتن 

سبامی،   متمرکز )تولیدی، تأمین کسری ام طریبق واردات، ذخیبره   سیاست

 تومیع و بهره وری( تدوین و اجرایی شد.

تدوین اولین 

استراتژی توسعه 

صنعت فوالد با 

رویکرد نوآوری 

 بردارانه بهره

3131
ایااد شرکت  

ملی فوالد 

 ایران

         شرکت ملی فوالد ایران ببه عنبوان یبک شبرکت مبادر تخصصبی ام ادغباو

 ساممان ذوب آهن ایران و شرکت ملی صنایع فوالد ایران تأسیس شد.
تغییر ساختاری 

صنایع 

3133 فوالدسامی
 

تصوی  قانون 

حفاظت و 

توسعه صنایع 

 ایران

 ملی شدن صنایع و ایااد ساختار کامالً دولتی در حومه فوالد 



   فرصت یها فناورانه با استفاده از چارچوب پنجره یریادگیدر  رانیتجربه صنعت فوالد ا لی: تحلینوآور ریمسحرکت در 
 

642 

 توسعه فناوری توضیحات تغییر نهادی سال

3143
 

تا 
3143

 

تصمیمات 

 شورای اقتصاد

 های توسعه بخش معادن و فلزات در شورای اقتصباد ببا در    تصوی  سیاست

ای  نظر گرفتن موضوعاتی نظیر توجه بیشتر به تولید و ساخت بخش عمبده 

هبای مطلبوب    ام ماشین آالت فوالدسامی در داخل کشور و بررسی ظرفیت

هبای موجبود ببا انتخباب      های مربوطبه، تکمیبل طبرح    واحدها و تکنولوژی

انبدامی، چگبونگی    ب، نحوه طراحی، تسبریع در احبداث و راه  ظرفیت مطلو

تأمین بلندمدت ذغال سنگ و واردات سنگ آهن، تبیین اهبداف کمبی در   

 ابعاد مختلف نظیر صادرات، تولید انرژی و مواردی ام این دست 

  با تقسیم ومارت صنایع سنگین و صنایع و معادن به سه ومارتخانه معادن و

صنایع، شرکت ملی فوالد ایران که تماو واحدهای  فلزات، صنایع سنگین و

 فوالدسامی ذیل آن فعالیت می کردند به ومارت معادن و فلزات منتقل شد. 

  نیز سیاستهای اجرایی در بخش فوالد نیز تبدوین شبد کبه     6915در سال

گبری،   های فنی، حل مشکالت ریخته مساهلی نظیر فعالتر نمودن آمومشگاه

هبای   حصوالت دارای مشابه تولیبد داخبل و سیاسبت   جلوگیری ام واردات م

 قیمتی ام جمله مواردی بود که در این بین لحاظ شد.

تدوین دومین 

استراتژی توسعه 

صنعت فوالد با 

رویکرد ارتقای 

توان داخل در 

ساخت تاهیزات 

و حمایت ام 

محصوالت ساخت 

 داخل

3141
 

کاهش 

اعتبارات 

جاری و 

عمرانی برای 

صنایع فلزی و 

 فلزذوب 

    اعتبارات جاری برنامه ایااد و توسعه این صنایع تقریباً صفر ببود و بودجبه

 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت. 5/12عمرانی نیز 

    شاخص ارمش تولیدات گروه ریخته گری در این سال به طبور متوسبط در

های مختلف و بخش خصوصی و عمومی غیر  واحدهای تحت تملک شرکت

 درصد کاش یافت. 9/22دولتی در حدود 
سالهای بامسامی 

پس ام جنگ 

)توجه به افزایش 

 تولید و صادرات(

3131
-

3132
 

افزایش توجه 

به 

گذاری  سرمایه

در صنعت 

 فوالد

  ارم تخصیص یافته به ایبن صبنایع تقریبباً دو براببر میبزان       6996در سال

 میلیون دالر بوده است. 8/6982مشخص شده در برنامه و بال  بر 

  میلیون دالر رسبید   691ومارت معادن و فلزات نیز در این سال یه صادرات

 میلیون دالر افزایش یافت. 5/416به عدد  92که در سال 

  درصد و در سال  5/99، 6996ارمش افزوده محصوالت این صنعت در سال

 درصد افزایش یافت. 5/69، 6992
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آغام فرایند 

توسعه توان 

داخل در 

 صنعت فوالد

 های جهانی و اعمال سیاست ضرورت  کاهش صادرات به دلیل کاهش قیمت

 درصد  51اشباع بامار داخلی در حدود 

  ( که 2بروم اولین نمود توسعه تکنولوژی در طرح تولید آهن اسفنای )قاهم

 ثبت جهانی شد

  درصد ام ماشین آالت و تاهیزات فوالد در داخل کشور 41توان تولید 

 یواحبدها  یواگبذار  و دولت یگر یتصد کاهش یها استیس اعمال شروع 

 یخصوص بخش به یدیتول

افزایش توجه به 

تحقیق و توسعه، 

آمومش و صدور 

خدمات فنی و 

 مهندسی

3133
 

تا 
3133

 

افزایش توجه 

به تحقیق و 

 توسعه

     هبای   حمایت ام ایااد و گسترش واحبدهای تحقیبق و توسبعه در شبرکت

نظیر کاهش مصرف کک در کوره هایی  صنعتی که در صنایع فوالد خروجی

براببری   5بلند، تولید آهن اسفنای با فناوری احیبای مسبتقیم و افبزایش    

 های فوالدی در کوره بلند شد. ممان کاری پاتیل

 های آمومشی کوتاه مدت و بلنبد مبدت در صبنایع ایبران کبه       افزایش دوره

 درصد افزایش داشت. 9/912و  1/92نسیت به سال قبل به ترتی  

 د مرکز تحقیقات آهن و فوالد در شرکت فوالد مبارکه ایاا 

 های دولتی  تسهیل صدور خدمات فنی و مهندسی توسط شرکت 

3133
 

تمرکز 

گری  تصدی

امور صنعت و 

 معدن

 تصوی  قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل ومارت صنایع و معادن 

  قیمت با توجه به سیاست ذخیره سامی محصوالت فوالدی با هدف تضمین

 طرح استراتژیک احداث انبار فوالد

ایااد ساممان 

ایمیدرو به عنوان 

باموی اصلی 

 توسعه فناوری

3111
 

تغییرات 

 ساختاری 

 هبای   هبای دولتبی و آممایشبگاه    الزاو به واگذاری و خصوصی سامی شرکت

 استاندارد

 های مادر تخصصی )شرکت ملی فوالد ایران( سامماندهی شرکت 

  سرمایه گذاری جدید در فبوالد و تبأمین مبالی پبروژه      طرح 4اضافه شدن

 ها فوالد خومستان با مشارکت آلمانی

  شرکت 82افزایش تعداد مشاوران صنعتی و معدن به 

  اعمال سیاست تعرفه ای: اخذ مالیات ام هر کیلوگرو ورق وارداتی به غیر ام

 های گریددار بدون مشابه داخل و میلگرد ورق

 های  های فوالدی به دلیل جذب فاینانس ثر در پروژهعدو اجرای قانون حداک

 خارجی

اجرای طرح های 

افزایش ظرفیت 

بدون توجه به 

 توسعه فناوری
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توجه به 

ریزی و  برنامه

توسعه 

های  فناوری

 نوین

  تشکیل صندوق بیمه فعالیت معدنی 

    انعقاد قرارداد اجرای پروژه تدوین راهبردهای توسعه صبنعتی و معبدنی در

های عمده محوری به منظور تعیین استراتژی  ها با اتکا به قابلیت شهرستان

 توسعه مناس  هر استان

   هبای   ترغی  سرمایه گذاری بخش خصوصی و حمایت ام تشبکیل سباممان

 غیردولتی در امر فوالد

 تدوین برنامه راهبردی حمایت ام تحقیق و توسعه 

 اندامی بورس فلزات راه 

 د استراتژی توسعه صنعتی کشورتدوین اولین نسخه ام سن 

تالش برای 

های  تدوین برنامه

راهبردی توسعه 

صنعت فوالد که 

نتیاه بوده  بی

 است

3113
-

3111
 

رونق تولید و 

صادرات 

 محصوالت

     اگر چه در این سالها تولید نسبت به هدف گذاری انااو شبده کمتبر ببوده

آهن و فوالد مهمترین قلم صادرات صنعتی کشور،  6985است، اما در سال 

با  6981درصد( که در سال  9/26میلیون دالر ارمش و سهم  9/6611بود )

درصبد   91های دولبت ببرای تبأمین نیبام داخلبی و تسبری        اعمل سیاست

عوارض به صدور انواع قراضه فلزات و شمش حاصل ام آن به نصف کباهش  

 یافت

 های هشتگانه فوالد و توسعه ذوب آهن اصفهان اجرای طرح 

 های طراحی، مهندسی و تدارک در کشورهای صاح  فنباوری   کتثبت شر

 )شرکت ابراسکو و آرسوتک(

     هبای مبادر تخصصبی ببرای      ایااد مرکز تحقیبق و توسبعه توسبط شبرکت

های مکبرر   مستندسامی، انباشت و انتشار دانش فنی حاصل ام اجرای پروژه

 به ویژه در صنایع مبتنی بر منابع

 یدات صنعتیتصوی  قانون ارتقای کیفیت تول 

 های فراگیر صنعتی و معدنی در تصمیم سامی حضور تشکل 

افزایش ظرفیت 

 تولید
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13
 

تا 
33

توسعه  

وری و  بهره

 فناوری

     تالش در جهت کاهش قیمت محصوالت فوالدی با وجبود افبزایش قیمبت

 های انرژی حامل

  توسعه منایره ارمش پایین دستی صنایع واسطه ای مانند فلزات اساسی ام

های غیردولتی با تأکیبد ببر شبهرکهای     ترغی  سرمایه گذاری بخشطریق 

 صنعتی تخصصی غیردولتی

 تدوین پیش نویس نظاو جامع ارتقای بهره وری 

  تدوین نسخه نهایی استراتژی صنعتی با در نظر گرفتن فوالد به عنوان یکی

 ام صنایع اولویت دار

  6414طراحی و اجرای طرح جامع فوالد ایران در افق 

  هبای   توسعه اولین فناوری ایرانی احیای مستقیم و استفاده ام آن در طبرح

 توسعه ای.

تالش برای 

توسعه و 

سامی  المللی بین

فناوری بومی و 

تدوین برنامه 

 جامع فوالد ایران

 


