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با تشکر
دکتر حسین ادریس

مدیر مسئول و سر دبیر فصلنامه پیام فوالد

سر مقاله

ــما  ــار ش ــون در اختی ــم اکن ــوالد ه ــام ف ــه پی ــماره 73 مجل ش

ــت  ــه اهمی ــا توجــه ب ــدا ب ــرار دارد. در ابت ــز ق ــدگان عزی خوانن

افزایــش میــزان بهــره دهــی آهــن در کــوره قــوس الکتریکــی، 

ــه ای در مــورد مدیریــت نرمه هــای DRI در کــوره قــوس  مقال

صــادرات  آن  از  پــس  اســت.  شــده  مطــرح  الکتریکــی 

ــی  ــال 2017 بررس ــه در س ــور ترکی ــوالدی کش ــوالت ف محص

ــرفت های  ــن پیش ــر گرفت ــا در نظ ــه ب ــت. در ادام ــده اس گردی

ــد  ــوژی جدی ــه معرفــی تکنول ــا، ب ــر در صنعــت فــوالد دنی اخی

ریختــه گــری نــوار پرداختــه شــده اســت. در دیگــر بخش هــای 

ایــن مجلــه مطالــب مختلفــی از جملــه اخبــار مرتبــط بــا صنایــع 

و  داخلــی  ســمینارهای  و  همایش هــا  برگــزاری  و  فــوالد 

ــماره از  ــن ش ــن در ای ــت. همچنی ــده اس ــی آورده ش بین الملل

حامیــان ســمپوزیوم فــوالد 97 مصاحبه هــای اختصاصــی بعمــل 

آمــده اســت. امیــدوارم حداقــل بخشــی از مطالــب ایــن شــماره 

ــت  ــت اس ــگاه و صنع ــکاران در دانش ــاش هم ــل ت ــه حاص ک

مورد توجه شما خوانندگان عزیز قرار گیرد.
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ت
قاال

م

DRI  مدیریت نرمه های
برای به حداکثر رساندن بهره دهی آهن در 

 1)EAF( کوره قوس الکتریکی

ترجمه: مهندس محمدحسین نشاطی
شرکت مهندسی ارکان تدبیر صنایع، مجتمع فوالد چادرملو

         مدیریــت انــدازه گندلــه آهــن اســفنجی )DRI( از اهمیــت 
ــل  ــه حداق ــل، ب ــک راه ح ــت. ی ــوردار اس ــادی برخ ــیار زی بس
رســاندن ایجــاد گندله هــای زیــر انــدازه مطلــوب و ســپس 
اســتفاده از یــک شــیوه ذوب کــردن بــرای بهینــه ســازی بازیافــت 
ــم،  ــه مه ــت. جنب ــده اس ــده DRI باقیمان ــت ش ــای بریک ــه ه نرم
ــای  ــه ه ــت نرم ــرای بازیاف ــردن ب ــیوه ذوب ک ــک ش ــعه ی توس
بریکــت شــده مــی باشــد. ایــن کار مســتلزم یــک مرحلــه پیــش 
ذوب کــردن مــی باشــد، کــه در آن بریکــت هــا پیــش از مرحلــه 
ــل( در  ــات هی ــذاب )ه ــنه م ــتفاده از پاش ــرای اس ــه DRI ب تغذی

ــوند. ــارژ می ش ــوره ش ک

بهــره  بــر   )DRI( اســفنجی  قطــر گندلــه آهــن  نقــش          
دهــی آهــن در ذوب تمــام DRI در کــوره قــوس الکتریکــی 
ــت ]1[.  ــده اس ــح داده ش ــری توضی ــه دیگ ــًا در مقال )EAF( قب
یــک مکانیــزم مهــم، خــروج میانبــر گندله هــای زیــر انــدازه 
ــرباره  ــن در س ــرو رفت ــکان ف ــدم ام ــل ع ــه دلی ــوب ازEAF ب مطل
ــک  ــه کم ــزم ب ــن مکانی ــت. ای ــز اس ــام فل ــه حم ــیدن ب ــرای رس ب
قانــون اســتوکس توضیــح داده می شــود کــه بــا آن می تــوان 
ــش،  ــت گران ــه عل ــه DRI ب ــی گندل ــرعت نهائ ــه س ــان داد ک نش
ــه  ــتگی دارد: هرچ ــه بس ــر گندل ــع قط ــه مرب ــل ب ــه عوام از جمل
ــی ســریعتر هــم کاهــش  ــی حت ــد، ســرعت نهائ قطــر کاهــش یاب
می یابد.حباب هــای CO از DRI پفکــی کننــده ســرباره یــک 
نیــروی مخالــف نســبت بــه نیــروی ثقــل گندلــه DRI ایجــاد مــی 
ــرباره  ــه در س ــق گندل ــرای تعلی ــی ب ــناوری کاف ــه ش ــه ب ــد ک کنن
جلوگیــری  فلــزی  حمــام  بــه  آن  ورود  از  و  می شــود  منجــر 
ــوب در  ــدازه مطل ــر ان ــای زی ــن گندله ه ــوض، ای ــد. در ع می کن
طــی ســرباره گیــری از سیســتم خــارج می شــوند. هرچــه درصــد 
تغذیــه  DRI زیــر انــدازه مطلــوب بیشــتر باشــد، اثــرات بــر بهــره 

ــد  ــه درص ــن، هرچ ــر ای ــاوه ب ــود. ع ــد ب ــی تر خواه ــی اساس ده
کربــن موجــود در گندلــه باالتــر باشــد، تولیــدCO  ناشــی از 
ــه  ــا مقابل ــه ه ــرود گندل ــی ف ــرعت نهائ ــا س ــه ب ــازی ک ــی س پفک
ــه  ــد ک ــخص ش ــبات، مش ــت. در محاس ــتر اس ــز بیش ــد نی می کن
ــرض  ــچ )6.3mm( در مع ــر از 1/4 این ــر کمت ــا  قط ــای ب گندله ه
ــرار  ــزم ق ــن مکانی ــط ای ــرباره توس ــدن در س ــی مان ــک باق ریس
 DRI گندله هــای  تغذیــه  کــردن  ســرند  مســتلزم  کــه  دارنــد 
 DRI اســت.عاوه بــر ایــن، یــک میــزان بهینــه 2.5% بــرای کربــن
انتخــاب شــد. در کارخانــه مــورد بررســی، روزانــه حــدود 1000 
تــن نرمــه ســرند می شــود، کــه حــدود 40 تــن در هــر ذوب 
ــدند و  ــت ش ــه بریک ــل ب ــا تبدی ــن نرمه ه ــت گردد.ای ــد بازیاف بای
ــرای بهتریــن اســتفاده از بریکــت هــا  یــک شــیوه ذوب کــردن ب
بــه طــور منظــم بــکار گرفتــه شــد. بــه ایــن منظــور، یــک مرحلــه 
پیــش ذوب کــردن - پیــش از مرحلــه تغذیــه و ذوب کــردن 
DRI- بــا اســتفاده از مزیــت پاشــنه مــذاب اتخــاذ شــد. ایــن 

ــح داده شــده اســت. ــه توضی ــات بیشــتر در مقال ــا جزئی ــه ب مرحل
در جریــان  گندلــه هدف،محدودیت هائــی  انــدازه  خــود         
ــد  ــا تولی ــره وری  ب ــه، به ــده گندل ــرای تولیدکنن ــد دارد. ب فرآین
بــرای گلولــه  دلیــل زمــان کمتــر  بــه  گندله هــای کوچکتــر 
احیــای  نظــر  نقطــه  از  می یابــد.  افزایــش  کنســانتره  کــردن 
ــه  ــاد گندل ــی زی ــور، روشــن اســت کــه قطــر خیل DRI در رآکت

ــه درجــه فلــزی )درجــه فلــزی( پایین تــر  عواقــب منفــی دارد و ب
ایــن  می شــود.در  منجــر  رآکتــور  از  خروجــی  محصــوالت 
مرحلــه فرآینــد، دوبــاره انگیــزه بــرای گندله هــای کوچکتــر 
ــی کــم توســط  ــا قطــر خیل ــه ب ــا برایEAF،گندل وجــود دارد. ام

 1
1Management of DRI Fines to Maximize Iron Yield in  

the EAF, IRON & STEEL TECHNOLOGY, JAN 2017.i
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مکانیزمــی کــه هــم اکنــون توضیــح داده شــد باعــث تلفــات در 
ــازه  ــردن ب ــدود ک ــدف، مح ــک ه ــوان ی ــه عن ــود. ب EAF می ش

 )6.3-12.7imm( ــچ ــا 1/2 این ــه 1/4 ت ــه ب ــر گندل ــب قط مناس
ــت. ــوب اس مطل

       البتــه، بــه حداقــل رســاندن ایجــاد نرمــه در مرحلــه اول تولیــد 
بــرای یــک قطــر گندلــه هــدف مــورد نظــر مهــم اســت. بــه ایــن 
ــای ســنگ  ــه بررســی اســتحکام گندله ه ــق ب ــه تحقی منظــور دامن
آهــن تغذیــه شــده بــه رآکتــورDRI ، و نیــز بررســی خــرد شــدن 

گندلــه DRI در مســیر آن تــا EAF گســترش یافــت.

در  دهــی  بهــره  بــر  مؤثــر  عوامــل  مــرور 
EAF بــا  فوالدســازی 

ــه  ــی در تغذی ــره ده ــرای به ــاعد ب ــم نامس ــل مه        دو عام
DRI  100% بــه EAF عبارتنــد از:

ــن )ناشــی از درجــه فلــزی  ــه کرب ●    اکســیژن اضافــی نســبت ب
ــا لنــس زدن اضافــی اکســیژن( ــن DRI و/ی پائی

●    مقــدار بیــش از حــد بــاالی ســرباره )ناشــی از گانــگ 
)DRIاســیدی

به این موارد، یک مورد ســوم نیز اضافه شــده است:
●   نســبت غیرعــادی زیــاد گندله هــای کوچــک و نرمــه در 

ــه. ــوراک گندل خ
       در مــورد اهمیــت تــوازن اکســیژن-کربن در ایــن متــن، 
ــه  ــر ب ــه اخی ــک مقال ــا در ی ــون قب ــود چ ــی نمی ش ــه گوئ اضاف
ــه اســت ]2[. در اینجــا،  ــرار گرفت طــور مفصــل مــورد بررســی ق
ــرار  ــث ق ــورد بح ــه م ــورت دو منطق ــه ص ــرباره/فلز ب ــام س حم
ــی  ــن زدائ ــه کرب ــرباره( و منطق ــا )در س ــه احی ــرد: منطق ــی گی م
ــا  ــن، منطقــه احی ــای FeO در ســرباره توســط کرب ــز(. احی )در فل
ــه  ــم ب ــق و ه ــق تزری ــم از طری ــن ه ــد. کرب ــخص می کن را مش
هنــگام  در  احیــا،  بــرای    DRIدر باقیمانــده  کربــن  صــورت 
ــرباره/فلز  ــام س ــاس حم ــطح تم ــه DRI در س ــدن گندل ذوب ش
ــی،  ــش اصل ــه در آن واکن ــزی، ک ــام فل ــت. حم ــترس اس در دس
کربــن زدائــی بــا اکســیژن تزریقــی اســت، منطقــه کربــن زدائــی 
ــه  ــن دو منطق ــن ای ــرم بی ــه ج ــی ک ــد. در حال ــخص می کن را مش
منتقــل می شــود، آنهــا درEAF  در مقایســه بــا کنورتــر یــا کــوره 
بــازی اکســیژنی )BOF( عمدتــا بــه دلیــل فقــدان نســبی اختــاط 

ــتند. ــاوت هس متف
ــی  ــن اســت کــه وقت ــق ای ــن تحقی ــدی ای ــری کلی        نتیجــه گی
ــق می شــود، در  ــی تزری ــن زدائ ــه کرب ــه منطق ــی ب اکســیژن اضاف
هنگامــی کــه واکنــش کربــن زدائــی توســط انتقــال جــرم کربــن 

در فلــز مــذاب محــدود می گــردد، اکســیژن موجــود بــرای 
کربــن زدائــی بــه جــای کربــن معطــوف بــه اکسیداســیون آهــن 
 C ــد ــا درص ــادل ب ــه تع ــبت ب ــرباره، نس ــه، س ــود. در نتیج می ش
ــه  ــه هزین ــد شــده ب ــی تولی ــا FeO اضاف ــزی )هــدف(، ب حمــام فل

ــود. ــیدی می ش ــد اکس ــش از ح ــن، بی ــی آه ــره ده ــش به کاه
ــک  ــت. در ی ــرباره اس ــدار س ــش مق ــر، نق ــن اث ــت ای ــم سرش       ه
ســرباره/حمام،  تعــادل  اکســیژن  ثابــت  شــیمیایی  پتانســیل 
FeO % ســرباره ثابــت اســت )بــرای یــک بازیســیته ثابــت 

مقــدار  نتیجه،افزایــش  در   .)%  Al2O3 و   %  MgO،ســرباره
ســرباره بــه طــور مســتقیم بــه تلفــات بیشــتر آهــن منجــر 
ــدار  ــش مق ــث افزای ــه باع ــی ک ــر عامل ــن، ه ــود. بنابرای می ش
ــه،  ــذارد. در نتیج ــی گ ــی م ــره ده ــر به ــی ب ــر منف ــود، تاثی ــرباره ش س
ــل اینکــه  ــه دلی ــن اهمیــت برخــوردار اســت: ب کیفیــتDRI از باالتری
ــد،  ــش یاب ــیدی ) SiO2 % و Al2O3 %( افزای ــگ اس ــزان گان ــه می هرچ
ــتن  ــت نگهداش ــرای ثاب ــا( ب ــازها )فاکس ه ــرباره س ــارژ س ــرخ ش ن
بایــد  نیــز   )%  MgO درصــد  و  بازیســیته  )یعنــی  ســرباره  شــرایط 
افزایــش پیــدا کنــد. بنابرایــن، گانــگ اضافــی بــا ســرباره ســاز بیشــتر 
مــورد نیــاز همــراه اســت، کــه بــه افزایــش غیرمعمــول مقــدار ســرباره 

منجــر می شــود. ایــن پدیــده در شــکل 1 آمــده اســت.
ــدار  ــک مق ــرای ی ــه ب ــد ک ــان می ده ــکل 1 نش ــن ش        همچنی
ــیدی(  ــگ )اس ــت گان ــزان ثاب ــک می ــا، ی ــت )از مث ــرباره ثاب س
DRI(، هرچــهFeO % افزایــش یابــد، بهــره دهــی کاهــش می یابــد. 

ــره  ــش در FeO %، به ــد افزای ــا 5 درص ــرای تقریب ــال، ب ــرای مث ب
ــد. ــت می کن ــد اف ــدود 1 درص ــی ح ده

 DRI ــد ــه گری ــوط ب ــی، مرب ــره ده ــر به ــر ب ــل موث ــایر عوام        س
ــی  ــره دهــی را کاهــش م ــر اینکــه به ــی عــاوه ب هســتند؛ فســفر اضاف
دهــد، نیــاز بــه دمــش اضافــی اکســیژن و زمــان "پــاور-آن" طویلتــر در 
EAF نیــز دارد، کــه بــه FeO % باالتــر در ســرباره منجــر مــی گــردد.

شــکل 1. اثــرات نامطلــوب گانــگ اســیدی ) SiO2 و Al2O3(بــر 

بهــره دهــی: بــرای میــزان معینــیFeO در ســرباره، بــا افزایــش 

گانــگ اســیدی در DRI، بهــره دهــی کاهــش پیــدا می کنــد.
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ویژگی های تأثیرگذارDRI  بر بهره دهی
        ویژگی هــای مختلــفDRI، از زمــان شــروع آن بــه 
عنــوان گندلــه ســنگ آهــن، تــا احیــا در رآکتورهــایDRI و 
تــا حمــل بــهEAF  نقش هــای مختلفــی در ایجــاد نرمــه بــازی 
ــا حــد ممکــن ایــن مــوارد  ــه ســازی ت مــی کننــد. هــدف بهین
بــرای بــه حداقــل رســاندن نرمــه هائــی اســت کــه در نهایــت 
در خــوراک DRI بــه EAF مــی رســند. ویژگــی هــای اصلــی، 

ــد از: ــد عبارتن ــان فرآین ــر اســاس ترتیــب موقعیــت در جری ب
●    اندازه در طی گندله ســازی.

●    کمبــود اســتحکام گندلــه ســنگ آهــن باعــث خــرد 
ــای  ــه رآکتوره ــارژ ب ــل از ش ــده قب ــای احیانش ــدن گندله ه ش

احیــا می شــود.
●     انتخــاب و انــدازه کنســانتره ســنگ آهــن و ارتبــاط 

آن هــا بــا تخلخــل و اســتحکام گندلــه.
●     تخلخــل گندلــه وارتبــاط آن بــا اســتحکام گندلــه و 

ــا. ــی احی ــه در ط ــاد نرم ایج
●     اســتحکامDRI پــس از احیــا، تاثیرگــذار بــر شکســته 

EAE ــا ــور ت ــیر رآکت ــدن DRI در مس ش
●     فاصلــه عمــودی کل و تعــداد ســقوط هــایDRI در 

EAE مســیر از رآکتــور تــا
●     تلفــات DRI در ســرباره بــه علــت اندازه/نرمــه گندلــه در 

.EAF کورهDRI خــوراک
ــات DRI در  ــش تلف ــن DRIدر افزای ــد کرب ــش درص ●    نق

ــرباره. س
آن  ونقــش   DRI )متالیزاســیون(  فلــزی  درجــه  نقــش     ●
ــه صــورتFeO در ســرباره. درتلفــات واحدهــای آهــن دار ب
●     میــزان بــاالی گانــگ DRI،کــه بــه طــور مســتقیم مقــدار 

ســرباره و بنابرایــن FeO ســرباره را افزایــش می دهــد.

اندازه گندله در طی گندله سازی  
ــای  ــه گندله ه ــت ک ــن اس ــان از ای ــی اطمین ــت اصل        اهمی
ســنگ آهــن ورودی بــه رآکتورهــای احیــا اســتحکام کافــی 

بــرای عــدم ایجــاد نرمــه پیــش از احیــا داشــته باشــند.
 EAF بــه همیــن انــدازه مهــم اســت کــه مدیریــت واحــد        
بــا مدیریــت واحــد DRI و حتــی واحــد باالدســتی آن،همــراه 
ــای  ــم ه ــد.این تی ــته باش ــاط داش ــه ارتب ــده گندل ــا تولیدکنن ب
عاقــه  اســت  ممکــن  باالدســتی  واحدهــای  در  مدیریتــی 
خاصــی بــه گندله هــای کوچکتــر داشــته باشــند؛ زیــرا گذشــته 
از بهــره وری باالتــر در کارخانــه گندلــه ســازی،درجه فلــزی 
باالتــر بــرای بهــره وری یکســان، یــا نــرخ تولیــد باالتــر بــرای 

ــن  ــز تامی ــد DRI را نی ــه تولی ــادل در کارخان ــزی مع درجــه فل
ــاف  ــه ات ــی ب ــیوه هائ ــن ش ــر چنی ــت، اگ ــح اس می کند.واض
ــه  ــردد، کارخان ــر گ ــی در EAF منج ــره ده ــه به ــل توج قاب

ــد نخواهــد شــد. ــت بهــره من ــه صــورت یــک کلی ذوب ب
      ایــن گندله هــای ســنگ آهــن کــه بــه رآکتورهــای 
احیــای DRI وارد می شــوند، بایــد یــک حداقــل قطــر گندلــه 
ــهEAF داشــته باشــند.  ــه گندل ــرای تغذی ــزام ب ــوان ال ــه عن را ب
ــا قطــر زیــر انــدازه مطلــوب،  اگــر گندله هــای ســنگ آهــن ب
ــکیل  ــور را تش ــر رآکت ــوراک ه ــی از خ ــل توجه ــش قاب بخ
دهنــد، از لحــاظ فقــدان اســتحکام یــا انــدازه در طــی تولیــد، 

ــا ســرند شــوند. ــن رآکتوره ــه ای ــل از وارد شــدن ب ــد قب بای

تخلخل گندله سنگ آهن
کــه  اســت  مســتقیم،مطلوب  احیــای  فرآینــد  در         
باشــند  خوبــی  تخلخــل  دارای  آهــن  ســنگ  گندله هــای 
ــم  ــا را فراه ــای احی ــد واکنش ه ــروی کارآم ــکان پیش ــا ام ت
ســازند. تخلخــل گندلــه کســری از حجــم اســت کــه توســط 
ــی  ــتقیم خیل ــای مس ــرای احی ــود. ب ــغال می ش ــذ ذرات اش مناف
ــث  ــرا باع ــد زی ــاد باش ــه زی ــل گندل ــه تخلخ ــت ک ــم اس مه
ــه گازهــای  ــکان دادن ب ــا ام ــا می شــود ب تســریع واکنــش احی
احیائــی و تولیــد شــده بــرای ورود و خــروج آســان از داخــل 
ــنگ  ــا از س ــل احی ــیژن قاب ــذف اکس ــن رو ح ــه، و از ای گندل
ــرای یــک تخلخــل  ــا ایــن حــال، ب ــرای تولیــد DRI. ب آهــن ب
بــر ورود و خــروج  تأثیــر آن  منافــذ و  مفــروض، توزیــع 
ــه،  ــتحکام گندل ــر روی اس ــاال ب ــا و احتم ــی احی ــا در ط گازه

ــتند. ــم هس ــز مه نی
       در کنــار تخلخــل، ماهیــت و میــزان گانــگ ســنگ 
 ،MgOــا ــد CaO ی ــی، همانن ــت دارد. ترکیبات ــز اهمی ــن نی آه
ــا کمــک مــی  ــد احی ــه تشــکیل خلــل و فــرج در طــی فرآین ب
ــی  ــرای بهــره دهــی نهای ــگ ب ــاالی گان ــا، درصــد ب ــد. ام کنن
 SiO2  فلــز مضــر اســت، بــه ویــژه اگــر بــه علــت میــزان بــاالی
ــی ذوب  ــی در ط ــک اضاف ــا آه ــد ب ــه بای ــد ک و Al2O3 باش

ــوند. ــوازن ش ــردن درEAF مت ک
باعــث احیــای ســریعتر  بیــش از 30 درصــد       تخلخــل 
می شــود  و بــه طــور کلــی مســاعد بــرای ویژگــی هــای مهــم 
DRI، درجــه فلــزی بــاال و درصــد کربــن بــاالی رســوب 

و  بیــن تخلخــل  رابطــه ســودمند  بنابرایــن،  اســت.  کــرده 
احیاپذیــری بســیار واضــح اســت: اگــر تخلخــل خــوب باشــد، 

ــت. ــوب اس ــز خ ــری نی احیاپذی
ــتحکام  ــای اس ــه معن ــه، ب ــتر در گندل ــل بیش ــا، تخلخ        ام
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مدرنسازی دارایی های جاری برای تأمین تقاضای رو به رشد برای فوالدهای پراستحکام پیشرفته

ــرای  ــی ب ــل کاف ــود تخلخ ــئله، وج ــت. مس ــر اس ــاری کمت فش
احیاپذیــری موثــر در رآکتــور احیــای مســتقیم و در عیــن 
حــال حفــظ اســتحکام کافــی گندلــه اســت. همچنیــن انتظــار 
مــی رود کــه احیاپذیــری بــا کاهــش CaO وMgO در گندلــه 
ــی  ــل م ــه، تخلخ ــتحکام گندل ــر اس ــرای تغیی ــد. ب ــش یاب کاه
ــش  ــا افزای ــازی ب ــه س ــه گندل ــت در کارخان ــد در باالدس توان
ــژه  ــت وی ــد مراقب ــا بای ــرل شــود، ام ــز کنت ــی نی چرخــه حرارت
ای بــرای جلوگیــری از امــکان تشــکیل آگلومــره هــا و ذوب 

ــه انجــام شــود. ــی گندل جزئ
      بــه طــور ایــده آل، بــرای حفــظ ســطح باالتــر بهــره وری 
هــم در رآکتــورDRI، و هــم درEAF، داشــتن گندلــه ای کــه 
ــوب  ــد مطل ــز باش ــاوم نی ــتحکم و مق ــا مس ــر ام ــی احیاپذی خیل
ــری  ــی، احیاپذی ــور کل ــه ط ــد، ب ــث ش ــت.همانطورکه بح اس
خــوب بــه طــور مســتقیم بــا تخلخــل بــاال، کــه موجــب تقویــت 
نفــوذ )دیفوزیــون( گازهــای احیائــی می شــود، مرتبــط اســت.

گندله هــای دارای اســتحکام بــاال تمایــل بــه احیاپذیــری کــم 
ــده  ــا نش ــتی احی ــه درس ــه ب ــی ک ــه، گندله های ــد. در ادام دارن
انــد معمــوال تمایــل بــه خــرد شــدن در طــی دماهــای احیــای 
ــی از  ــدن ناش ــرد ش ــن خ ــد. ای ــط )C°600-500( دارن متوس
ــت.  ــا آن اس ــراه ب ــورم هم ــت و ت ــه مگنتی ــت ب ــای هماتی احی
ــا تشــکیل گندله هــای  کنتــرل توزیــع انــدازه DRI در رابطــه ب
ــه  ــن زمین ــری در ای ــر مهمت ــش دارد متغی ــن گرای ــنگ آه س
پاشــیدگی  هــم  از  بزرگتــر،  گندلــه  هرچــه  زیــرا  باشــد، 
ــارژ در  ــری ش ــر نفوذپذی ــن ب ــت. ای ــتر اس ــا بیش ــی احی در ط
ــر  ــار تاثی ــش فش ــه کاه ــتقیم و در نتیج ــای مس ــور احی رآکت
ــزه  ــد امــکان ایجــاد مناطــق کانالی مــی گــذارد. ایــن مــی توان
ــد. ــی یابن ــش م ــور افزای ــرد، کــه احتمــاال در رآکت ــاال بب را ب

ــه  ــدازه ذرات رابط ــن و ان ــنگ آه ــانتره س ــاب کنس        انتخ
ویــژه ای بــا تخلخــل گندلــه و اســتحکام گندلــه دارد. رابطــه 
ــا  ــد ت ــی توان ــه م ــتحکام گندل ــل و اس ــن تخلخ ــوس بی معک
ــا کنتــرل انــدازه ذرات ســنگ آهــن در کنســانتره  حــدودی ب
جبــران شــود. در واقــع، انــدازه ذرات کوچکتــر مســاحت 
ســطح را افزایــش مــی دهــد، بــه افزایــش تمــاس ذرات 
منتــج  اتصــال  اســتحکام  افزایــش  نتیجــه  در  و  و چســب، 

می شــود.
ــتقیم،  ــتقیم و غیرمس ــور مس ــه ط ــل، ب ــن، تخلخ ــر ای        بناب
در  مطلــوب  هــای  ویژگــی  بــا   DRI تولیــد  ســرعت  بــر 
ــان  ــل و زم ــن تخلخ ــب بی ــذارد. تناس ــی گ ــر م ــور تاثی رآکت
اقامــت معکــوس اســت؛ یــا بــه بیانــی دیگــر، هرچــه تخلخــل 
ــا  ــهDRI ب ــد گندل ــرای تولی ــور ب ــد رآکت ــر، ســرعت تولی باالت

ــن،  ــاوه برای ــت. ع ــتر اس ــاال بیش ــزی ب ــه فل ــا درج ــت ب کیفی
ــم  ــر روی DRI مه ــن ب ــوب کرب ــی از رس ــزان باالئ ــن می تامی
ــکان  ــا ام ــد ب ــن فرآین ــتقیمی برای ــر مس ــل تاثی ــت. تخلخ اس
ــوب  ــرای رس ــه ب ــه گندل ــر ب ــوذ عمیقت ــرای نف ــه گاز ب دادن ب
ــود  ــاد می ش ــن ایج ــد آه ــی از کاربی ــه نازک ــن دارد. الی کرب
ــن  ــده( بنابرای ــک کنن ــان در گاز خن ــدار مت ــر از مق )صرفنظ
اگــر تخلخــل کــم باشــد و اگــر ســرعت تولیــد کاهــش نیابــد، 
گندلــه DRI منتجــه دارای کربــن کل کمــی خواهــد بــود. در 
ایــن زمینــه، رابطــه صریحــی شــامل نــوع ســنگ آهــن، فشــار 

ــود دارد. ــه وج ــدازه گندل ــتم و ان سیس

ــی  ــه در ط ــاد نرم ــاندن ایج ــل رس ــه حداق ب
ــا احی

ــدن در  ــته ش ــا شکس ــای DRI ب ــا درونرآکتوره ــه ه       نرم
قبــا  همانطورکــه  می شــوند.  ایجــاد  احیــا  فرآینــد  طــی 
ــذف  ــگام ح ــه در هن ــي ک ــرات مورفولوژیک ــد، تغیی ــر ش ذک
اکســیژن در تبدیــل از هماتیــت بــه مگنتیــت اتفــاق مــي 
ــن، اســتحکام  ــر ای ــل مهــم آن اســت. عــاوه ب ــد، از عوام افت
ــز  ــر وزن شــارژ در رآکتــور نی ــرای مقاومــت در براب ــه ب گندل
مــورد نیــاز اســت. همچنیــن، همانطورکــه در بــاال ذکــر شــد، 
ــن  ــوی کرب ــزی و محت ــرای درجــه فل ــاز ب ــورد نی تخلخــل- م
رســوب کــرده خــوب- مــی توانــد بــا اســتحکام گندلــه 
 DRI مصالحــه شــود. دســتیابی بــه ویژگــی هــای مطلــوب
ــه،  ــدن گندل ــرد ش ــاندن خ ــل رس ــه حداق ــال ب ــن ح و در عی
ــل  ــه حداق ــدف ب ــت. ه ــده ای اس ــازی پیچی ــه س ــد بهین فرآین
مطلــوب در  انــدازه  زیــر  انــدازه گندلــه  ایجــاد  رســاندن 
ــا  ــل ب ــدون تداخ ــا ب ــت، ام ــتیاینمرحله احیاس ــمت باالدس قس
ــکیل  ــازه تش ــای ت ــه ه ــد نرم ــه در آن تولی ــا، ک ــد احی فرآین
ــه ــه ب ــل از تغذی ــردن قب ــرند ک ــط س ــد توس ــی توانن ــده م ش

EAF  جداســازی شــوند.

ــی  ــه در ط ــاد نرم ــاندن ایج ــل رس ــه حداق ب
EAF ــا ــیر ت مس

ــن  ــود، بهتری ــرند می ش ــا، س ــه احی ــس از مرحل ــر DRI پ       اگ
ــل  ــت قب ــکان، درس ــورت ام ــام آن، در ص ــرای انج ــت ب موقعی
ــدن  ــرد ش ــال خ ــل آن احتم ــد. دلی ــی باش ــه EAF م ــه ب از تغذی
گندله هــای DRI در طــی مســیر از رآکتــور DRI تــاEAF ، بســته 
ــوراخ  ــا "س ــا ت ــای احی ــل DRI از واحده ــل و نق ــوه حم ــه نح ب
ــورد  ــن م ــد. ای ــه EAF، می باش ــه ب ــل تغذی ــوره"، مح ــم ک پنج
شــامل درجــه ســقوط آزاد و همچنیــن فاصلــه ســقوط اســت. 

مدیریت نرمه های DRI برای به حداکثر رساندن بهره دهی آهن در کوره قوس الکتریکی
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شکل 2. نمونه گیری DRI در مکان های مختلف برای توزیع اندازه  DRI )با از هم پاشیدگی زیاد سنگ آهن(.

در ایــن ارتبــاط، کمتــر از 13 شــوت کــه در آن DRI ســقوط 
ایــن  بــدون شــک  نــدارد.  را طــی می کنــد وجــود  آزاد 
ــای  ــدن گندله ه ــته ش ــا شکس ــه ب ــاد نرم ــه ایج ــا ب ــقوط ه س
 DRI ــدازه ــع ان ــد. شــکل 2 توزی ــا شــده کمــک مــی کنن احی
ــی  ــاEAF ( را در ارزیاب ــتقیم ت ــای مس ــیر )از احی ــی مس در ط
ــاد  ــا از هــم پاشــیدگی زی ــا اســتفاده از ســنگ آهــن ب ــی ب قبل
نشــان می دهــد. در مقابل،جــدول 1 بهبــود بســیار مهــم انجــام 
شــده بــرای کنتــرل توزیــع انــدازه بــرای بــه حداقــل رســاندن 

ــد. ــی ده ــه م ــچ )6.3imm ( را ارائ ــر 1/4 این ــای زی ــه ه نرم

EAF به DRI مدیریت نرمه ها در تغذیه
ــه هــا همیشــه بخشــی از خــوراک  ــن کــه نرم ــه ای ــا توجــه ب       ب
DRI بــهEAF هســتند، بایــد یــک اســتراتژی بــرای مدیریــت آن هــا 

جهــت بــه حداکثــر رســاندن بهــره دهــی تدویــن شــود کــه نــه تنهــا 
مســتلزم یــک مرحلــه بازیافــت اســت، بلکــه همچنیــن شــامل تعییــن 
ــای ــه ه ــت نرم ــرای بازیاف ــه ب ــن مرحل ــه بهتری ــدام مرحل ــه ک اینک
ــن  ــی بهتری ــت و چگونگ ــا EAF اس ــردن ب DRI  در طــی ذوب ک

.)DRIدر مکان های مختلف )توزیع اندازه DRI جدول 1. نمونه گیری

نحــوه آگلومــره کــردن نرمــه هــا نیــز مــی باشــد. ایــن موضــوع بــه 
ویــژه در یــک کارخانــه ذوب بــا تغذیــه تمــام DRI  مهــم اســت، 
زیــرا مصالحــه ذوب کــردن DRI عــادی و ایجــاد ســرباره همــراه 
نامطلــوب اســت. در کارخانــه آرســلورمیتال مکزیــک، پاشــنه 
ــته  ــه داش ــوره نگ ــی در ک ــدازه یکنواخت ــا ان ــه ب ــل توج ــذاب قاب م
می شــود. ایــن کار فرصــت منحصــر بــه فــردی را بــه عنــوان یــک 
ــان از  ــه منظــور اطمین ــه، ب ــای نرم ــرای شــارژ بریکــت ه ــه ب مرحل
ذوب شــدن آنهــا بــدون از دســت رفتــن در ســرباره ارائــه مــی دهد. 
از آنجــا کــه در ایــن مرحلــه، قبــل از شــارژ DRI عــادی، حمــام در 
کــوره در ســطحی پاییــن تــر اســت و در طــی ذوب کــردن بریکــت 
هــا ســرباره گیــری اندکــی انجــام می شــود یــا هیــچ ســرباره گیــری 
ای انجــام نمــی گــردد، نرمــه هــای ناشــی از خــرد شــدن بریکــت 
ــد. شــکل DRI ، 3 و  هــا در طــی ذوب کــردن در کــوره موجودن
آهــن بریکــت شــده ســرد )CBI( را قبــل از تغذیــه بــه EAF نشــان 

ــود مــی بخشــند. ــر بهــره دهــی را بهب می دهــد. ذرات بزرگت
      مخلــوط شــدن ناشــی از تولیــد گاز CO، پراکنــش و ذوب 
ــذاب تســهیل  ــی را در حمــام پاشــنه م شــدن بریکــت هــای بازیافت
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.EAF قبل از تغذیه به )CBI( و آهن بریکت شده سرد DRI .3 شکل

ــه  ــن مرحل ــامل ای ــردن، ش ــیوه ذوب ک ــکل 4 کل ش ــد. ش می کن
پیــش ذوب کــردن، بــه دنبــال آن مراحــل معمــول بــرای ذوب 
کــردن DRI و لنــس زدن اکســیژن در کــوره هــا را نشــان مــی دهــد.

اصالح شیوه ذوب کردن
      فرآینــد عــادی ذوب کردن در کارخانه آرســلورمیتال مکزیک 
بــرای بهینــه ســازی بازیافــت DRI ســرند شــده بــه صــورت بریکت 
اصــاح شــد. یــک مرحلــه پیــش ذوب کــردن بــکار گرفتــه شــد 
و بــه دنبــال آن مرحلــه ذوب کــردن انجــام گرفــت. مرحلــه پیــش 
ــزرگ پــس  ــدازه پاشــنه مــذاب نســبتا ب ذوب کــردن، از مزیــت ان
ــه، ســطح حمــام  ــن مرحل ــد. در ای ــه کــوره اســتفاده می کن از تخلی
بســیار پائیــن تــر از  قبــل از تخلیــه اســت، بنابرایــن احتمــال کمــی 
ــه ســرباره کــوره تلــف شــود. در  وجــود دارد کــه ســرباره از دهان
ــزودن  ــدون اف ــریع ب ــبتا س ــای DRI نس ــت ه ــه، بریک ــن مرحل ای
اکســیژن تزریقــی یــا انــرژی الکتریکــی در حمــام محــو می شــوند. 
در مرحلــه بعــدی )ذوب کــردن(، شــیوه معمــول دنبــال می شــود، 
ــا قــوس زنــی و تزریــق اکســیژن شــارژ  کــه در آن DRI، همــراه ب
می شــود. اســتثنا ایــن اســت کــه تنهــاDRI  بــا قطــر گندلــه بزرگتــر از 

شکل 4. شیوه ذوب کردن برای شارژ 100 درصدDRI، شامل مرحله پیش ذوب کردن که در آن بریکت های نرمه های سرند شده 

DRI قبل از مرحله قوس زنی به پاشنه مذاب در کوره شارژ می شوند.

مرحله اول: شارژ نرمه های بریکت شده DRI به پاشنه مذاب )با نرخ 2000 کیلوگرم در دقیقه( +

" DRI > 1/4 )با نرخ 2500 کیلوگرم در دقیقه( در 20 دقیقه اول

مرحله دوم: فقط شارژ " DRI> 1/4 )برای حداکثرسازی سرعت نهائی(.

1/4 اینــچ )6.3mm( شــارژ می شــود. شــکل هــای 6-3 شــیوه هــای 
جدیــد و مزایــای آن هــا را نشــان مــی دهنــد.

ــن در  ــرو رفت ــس از ف ــوری پ ــاً ف ــای DRI تقریب - بریکت ه

شکل 5 . شرایط کلیدی تعریف مرحله پیش ذوب کردن.

مدیریت نرمه های DRI برای به حداکثر رساندن بهره دهی آهن در کوره قوس الکتریکی
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ــه  ــته ب ــگ، بس ــده، و گان ــو ش ــام مح ــربارهEAF  در حم س
دمــا و اختــاط ذوب می شــود.

بــه  و  شــده  ذوب  تــر  آهســته  آهــن  کوچــک  ذرات   -
ــم  ــه ه ــپس ب ــده، س ــدل گردی ــرباره ب ــع در س ــرات مای قط

پیوســته و در حمــام ســقوط مــی کننــد.
- خواص مهم ســربارهEAF در این مرحلــه عبارتنداز:

●    مقــدار کــم ســرباره )عمــق کــم ســرباره( و ســطح 
خــارج  کــوره  از  ای  ســرباره  بنابرایــن  حمــام،  پائیــن 

. د نمی شــو
●    ســرعت نهائی باالی ذرات/قطراتDRIدر ســرباره

ــت)حاصل  ــرباره اس ــم س ــکوزیته ک ــی ویس ــه معن ــن ب - ای
ــرباره(. ــن س ــده در 9MgO% در ای ش

DRI شــعاع بزرگ بریکت هــا و گندله های -
 DRI ــزودن ــا اف ــا ب ــادی، تنه ــارژ DRI ع ــه، ش ــن مرحل - در ای

شکل 6. شرایط مشخص کننده مرحله ذوب کردن.

 DRI ــن در ــدازه بیــش از 1/4 اینــچ )6.3mm( و 2.5% کرب ــا ان ب
انجــام می شــود.

- شــرایط ســرعت نهائــی کافــی بــرای گندله هــای DRI در 
تامیــن می شــود. ســرباره 

- اکســیژن و ppm O2 نیــز ضمــن حفــظ کنتــرل دمــای تخلیــه بــه 
خوبــی کنتــرل شــدند.

نتایج
      پــس از وقــوف بــه اهمیــت نقــش مهــم گندله هــای 
 ،EAFــن در ــی آه ــره ده ــر به ــوب DRI ب ــدازه مطل ــر ان زی
بهــره دهــی بــه طــور قابــل ماحظــه ای افزایــش یافتــه اســت. 
ایــن کار بــا تــاش بــرای محــدود کــردن حداقــل قطــر قابــل 
هــای  نرمــه  بازیافــت  و   DRI خــوراک  در  گندلــه  قبــول 
DRI ســرند شــده از شــارژDRI ، آغــاز شــد. از یــک نقطــه 

ــن نقطــه پــس  ــه بهتری ــن در بهــره دهــی آهــن در EAF ب پائی
ــه  ــش یافت ــد افزای ــاً 2 درص ــی تقریب ــره ده ــال، به ــک س از ی
ــر  ــا تمرکــز ب ــود ب ــن بهب ــی کــه مقــداری از ای اســت. در حال
احیــا  از واحدهــای  متوســط گندله هــای دریافتــی  انــدازه 
ــت  ــه بازیاف ــا ب ــرفت ه ــی از پیش ــش بزرگ ــت، بخ ــوده اس ب
نرمــه هــای DRI بــه صــورت بریکــت هــای شــارژ شــده 
زودهنــگام بــه EAF قبــل از تغذیــه  DRI عــادی مربــوط مــی 
ــرات انجــام  ــس از تغیی ــل و پ ــم قب ــود مه باشــد. شــکل 7 بهب

ــد. ــی ده ــان م ــده را نش ش
خالصه و نتیجه گیری

شکل 7. بهره دهی فلزی EAF از ژانویه 2015 تا ژانویه 2016.
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مــوارد زیــر خاصــه ای از نتایــج کلیــدی بــرای بهبــود بهــره 
دهــی در EAF تغذیــه شــده تمــام DRI مــی باشــد:

●  گندله هــای وارده بــه رآکتورهــای احیــا بــرای تولیــد 
 )+6.3mm( بایــد دارای یــک حداقــل انــدازه، 1/4 اینــچ DRI

 DRI پاشــنه]1[، بــرای حصــول اطمینــان از تولیــد گندله هــای
ــع از خــروج  ــا انــدازه مناســب از رآکتورهــا کــه بتواننــد مان ب
ــه  ــا توســط شــناوری در ســرباره و خــروج از دهان ــر آنه میانب

ســرباره کــوره در طــی ذوب کــردن در EAF شــوند.
ــرای احیاپذیــری خــوب  ــد ب ●   گندله هــای ســنگ آهــن بای
بــرای بــه حداکثــر رســاندن درجــه فلــزی و رســیدن بــه درصــد 
ــتحکام  ــود اس ــا وج ــدف، ب ــورد ه ــرده م ــوب ک ــن رس کرب
ــی  ــن یک ــوند. ای ــی ش ــا، طراح ــی احی ــی در ط ــاری کاف فش
ــه  ــت ک ــازی اس ــه س ــده بهین ــادل کنن ــده متع ــل پیچی از عوام
تخلخــل را افزایــش مــی دهــد، امــا اغلــب بــه هزینــه اســتحکام 
فشــاری ضعیــف تــر. انتخــاب دقیــق انــدازه کنســانتره ســنگ 
ــد افــت اســتحکام ناشــی از تخلخــل باالتــر را  آهــن مــی توان

جبــران کنــد.
●    در حالــی کــه بــرای دســتیابی بــه ویژگــی هــای مطلــوب
ــاال(  ــدف ب ــن ه ــد کرب ــزی و درص ــه فل ــد درج DRI )همانن

ممکــن اســت در مــورد اســتحکام گندلــه در طــی احیــا 

 i1. R. Lule, F. lopez, M. lowry, O. Kundrat A Wyatt and
 H. Fuchs, "Optimizing Fe Yield in an AII-ORI-Fed
 EAF:' Iron &Steel Technology, Vol. 12. No. 10, 2015.
pp 71-80.k
 i2. R. tule, F. lopez, O. Kundrat and A. Wyatt, "Control
 of the Oxygen State of the Slag and Metal During the
 Final Stage of Melting in the EAF Fed with a 100% ORI
 Charge," Iron &Steel Technology, Vol. 11, No.1, 2014,
pn. 57-68.h

مصالحــه شــود، کــه بــه ایجــاد نرمــه در طــی احیــا منجــر مــی 
ــا،  ــی ه ــن ویژگ ــاندن ای ــر رس ــه حداکث ــن رو، ب ــردد، از ای گ
ــچ  ــر از 1/4 این ــده )کوچکت ــاد ش ــه ایج ــئله نرم ــل مس ــا ح ام
 EAF ــه ــه ب ــل از تغذی ))6.3mm+(( توســط ســرند کــردن قب

ــد. ــاب ش انتخ
ــد و  ــه صــورت بریکــت شــده در آم ●   DRI ســرند شــده ب
در بیــن دو ذوب بــه EAF تغذیــه شــد، کــه در آنجــا از مزیــت 
باشــند مــذاب بــرای تاثیــر بــر ذوب کــردن بریکــت هــا بــدون 
ــرا  ــد، زی ــتفاده ش ــا اس ــت ه ــیدگی بریک ــم پاش ــات از ه تلف

ــه از کــوره خــارج می شــود. ــن مرحل ســرباره اندکــی در ای

منابع

مدیریت نرمه های DRI برای به حداکثر رساندن بهره دهی آهن در کوره قوس الکتریکی

 

◄  شرکت آرسلور میتال با تولید 93/1 میلیون تن )5/5 درصد جهان(، 

بزرگ ترین تولید کننده فوالد انتخاب شده است.

◄  میـزان مصـرف آب در تاتا استیل هند، 3/68 مترمکعب بر تن 
محصول فوالد خام بوده است.

)مرجع فوالد 97(
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صــادرات  ارزیابــی  و  تحلیــل 
محصــوالت فــوالدی کشــور ترکیــه 

در سال 2017

تهیه و تنظیم: مهندس محمد حسن جوالزاده  
عضو هیئت مدیره انجمن آهن و فوالد ایران

      کشــور ترکیــه در ســال 2017 از نظــر وزن صادرات محصوالت 
فــوالدی در رده دهــم جهــان قــرار گزفتــه اســت. میــزان صــادرات 
محصــوالت فــوالدی کشــور یــاد شــده 17.8 میلیــون تــن بــه ارزش 
ــی  ــی اصل ــته نواح ــال گذش ــت. در س ــوده اس ــارد دالر ب 11.5 میلی
ــد  ــه همانن ــور ترکی ــوالدی کش ــوالت ف ــادرات محص ــد ص مقص
ســال 2016، خــاور میانــه، کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس، 
اتحادیــه اروپــا، آمریــکای شــمالی و شــمال آفریقــا بــه ثبــت 
ــج  ــه و خلی ــاور میان ــورهای خ ــه کش ــادرات ب ــت. ص ــیده اس رس
ــا ســال 2016  ــا 8.1 % کاهــش در مقایســه ب فــارس از نظــر ارزش ب
بــه 2.3 میلیــارد دالر رســیده اســت و از نظــر وزنــی نیــز نســبت بــه 
ــده  ــرآورد ش ــن ب ــون ت ــش 4.1 میلی ــا 23.8 % کاه ــال2016 ، ب س
اســت. صــادرات بــه ناحیــه اتحادیــه اروپــا از لحــاظ ارزش 
بــا70.2 % رشــد بــه 4 میلیــارد دالر رســیده اســت. از نظــر وزنــی 
نیــز بــا 54.7 % افزایــش، 5.6 میلیــون تــن بــوده اســت. ســال قبــل 
بیشــترین صــادرات محصــوالت فــوالدی ترکیــه بــه ناحیــه 
اتحادیــه اروپــا بــوده اســت)32 % کل صــادرات(. میــزان صــادرات 
محصــوالت فــوالدی بــه ناحیــه آمریــکای شــمالی بــا افزایــش12.7 %، 

1.3 میلیــارد دالر بــوده و از نظــر وزنــی نیــز بــا کاهــش 10.2 % بــه 2.2 
میلیــون تــن رســیده اســت. در ســال گذشــته در صــادرات محصــوالت 
ــه شــمال آفریقــا کاهشــی مشــاهده شــده اســت.  ــه ناحی فــوالدی ب
ــد  ــه از دی ــن ناحی ــه ای ــوالدی ب ــوالت ف ــادرات محص ــزان ص می
ــا 13.4% کاهــش 952 میلیــون دالر درآمــد ایجــاد کــرده  مبلغــی ب
ــن  ــون ت ــش 1.5 میلی ــا 34.2 % افزای ــز ب ــی نی ــر وزن ــت. از نظ اس
ــاور  ــه خ ــه منطق ــادرات ب ــت. در ص ــده اس ــادر ش ــوالت ص محص
دور بــا 300 % افزایــش، مبلغــی بــه میــزان 636 میلیــون دالر بدســت 
ــه  ــبت ب ــش نس ــا 507 % افزای ــز ب ــی نی ــاظ وزن ــت. از لح ــده اس آم
ســال 2016 ، 1.2 میلیــون تــن محصــوالت فــوالدی بــه ناحیــه یــاد 
صــادرات  ســهم   1 شــکل  در  اســت.  گردیــده  ارســال  شــده 
ــان در  ــف جه ــورهای مختل ــه کش ــه ب ــوالدی ترکی ــوالت ف محص
ســال 2017و 2016 از نظــر می گــذرد. در شــکل 2 نیــز ســهم 
صــادرات محصــوالت فــوالدی ترکیــه بــه نواحــی مختلــف جهــان 
ــل  ــال قب ــت. درس ــده اس ــته ش ــش گذاش ــه نمای ــال 2017 ب در س
ــه میــزان 1.835  ــه ب بیشــرین صــادرات محصــوالت فــوالدی ترکی

میلیون تن به کشور آمریکا بوده است.

شکل 1. سهم صادرات محصوالت فوالدی ترکیه به نواحی مختلف جهان.
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ــه در  ــوالدی ترکی ــوالت ف ــادرات محص ــوع ص تن
سال 2017

       بیشــترین صــادرات محصــوالت فــوالدی ترکیــه، بــا 9.46 
میلیــون تــن وزن بــه ارزش 4.7 میلیــارد دالر، گــروه محصوالت 
ــزان صــادرات محصــوالت تخــت 4.2  ــوده اســت. می ــل ب طوی
میلیــون تــن بــه ارزش 2.8 میلیــارد دالر بــه ثبــت رســیده اســت. 
میــزان صــادرات محصــوالت لولــه بــه وزن 1.997 میلیــون تــن 

شکل 2. سهم صادرات محصوالت فوالدی ترکیه به نواحی مختلف جهان در سال 2017.

شکل3. روند صادرات محصوالت فوالدی ترکیه از نظر وزنی طی سال های 2010 – 2017.

جدول1. روند صادرات انواع محصوالت فوالدی کشور ترکیه طی سال های 2010 -2017.

و بــه ارزش 1.5 میلیــارد دالر گــزارش شــده اســت. میــزان 
صــادرات محصــوالت تختــال و شــمش بــه وزن 847 هــزار تــن 
و بــه ارزش 428 میلیــون دالر اعــام شــده اســت. در جــدول 1 
ــه  ــور ترکی ــوالدی کش ــوالت ف ــواع محص ــادرات ان ــد ص رون
رونــد  می گــردد.  مشــاهده   2017-  2009 ســال های  طــی 
صــادرات محصــوالت فــوالدی ترکیــه در شــکل 3 از نظــر 

می گذرد.
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ــوالت  ــای محص ــر گروه ه ــادرات زی ــی ص ارزیاب
فوالدی در سال 2017 

        علــی رغــم کاهــش میــزان صــادرات محصــوالت فــوالدی 
بیشــرین محصــول  بــه ســال 2016  در ســال 2017 نســبت 
ــه ارزش  ــاختمانی ب ــوالد س ــن ف ــون ت ــا 5.6 میلی ــی ب صادرات
ــه  ــوالت لول ــادرات محص ــت. ص ــوده اس ــارد دالر ب 2.54 میلی
بــه ارزش 1.45 میلیــارد دالر و بــه وزن 1.997 میلیــون تــن در 
رده دوم محصــوالت فــوالدی قــرار گرفتــه اســت. ارزش 
صــادرات محصــوالت پروفیــل 793 میلیــون دالر بــه وزن 
ــوده اســت. وزن محصــوالت ورق گــرم  1.455 میلیــون تــن ب
ــارد دالر  ــه ارزش 2.758 میلی ــن ب ــون ت ــی 4.19 میلی صادرات
ــه  ــزان صــادرات محصــوالت ســیمی ب اعــام شــده اســت. می
ارزش 683 میلیــون دالر  بــه وزن 1.409 میلیــون تــن گــزارش 

شده است.

نیمه محصوالت: شمش و تختال
        در ســال 2017 در صــادرات شــمش افزایــش مشــاهده 

ــه  ــش ب ــا 179 % افزای ــمش ب ــادرات ش ــزان ص ــت. می ــده اس ش
723 هزارتــن رســیده اســت. ارزش دالری ایــن صــادرات 374 
میلیــون دالر بــوده اســت. در شــکل 4 رونــد صــادرات شــمش 
از نظــر وزنــی و ارزشــی طــی ســال های 2009 – 2017 رویــت 
ــزان  ــه می ــه ب می شــود. بیشــترین صــادرات شــمش کشــور ترکی
188 هــزار تــن )91.4 % رشــد( بــه کشــور تونــس بــوده اســت. 
ــه 155 هــزار  ــر از کشــور ترکی در ســال گذشــته کشــور الجزائ
تــن)319 % رشــد( شــمش وارد کــرده اســت. میــزان صــادرات 
تختــال ترکیــه در ســال گذشــته 125 هزارتــن بــه ارزش 55 
میلیــون تــن گــزارش شــده اســت. بیــش تریــن تختــال بــه 
کشــور انگلســتان بــه میــزان 35 میلیــون تــن صــادر شــده اســت. 
ــه  ــودان از ترکی ــا و س ــورهای ایتالی ــال کش ــزان واردات تخت می
ــت. ارزش  ــده اس ــزارش ش ــن گ ــزار ت ــب 46 و.348 ه ــه ترتی ب
دالر  میلیــون   0.23 و   19 ترتیــب  بــه  واردات  ایــن  مبلغــی 
ــه  ــال ترکی ــد صــادرات تخت ــرآورد شــده اســت. شــکل 5 رون ب
  2017  –  2009 ســال های  طــی  را  ارزشــی  و  وزنــی  نظــر  از 

می دهد. نشان 

شکل 5. روند صادرات تختال ترکیه از نظر وزنی و ارزشی طی سال های 2009 – 2017.

شکل 4. روند صادرات شمش ترکیه از نظر وزنی و ارزشی طی سال های 2009 – 2017.
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تحلیل و ارزیابی صادرات محصوالت فوالدی کشور ترکیه در سال 2017

محصوالت طویل نهایی
ــل  ــوالت طوی ــادرات محص ــزان ص ــل می ــال قب         در س
نهایــی بــا 7.9 % کاهــش ، 9.463 میلیــون تــن بــوده اســت. 
ــا %11.5  ــز ب ــی نی ــل نهای ارزش صــادرات محصــوالت طوی
افزایــش بــه 4.475 میلیــارد دالر رســیده اســت. میــزان 
صــادرات محصــوالت طویــل نهایــی بــه خــاور میانــه و 
نزذیــک بدلیــل افزایــش ظرفیــت تولیــد فــوالد در ایــن 
بیشــترین  اســت.  کــرده  پیــدا  کاهــش   %  31.3 نواحــی 
صــادرات محصــوالت طویــل نهایــی ترکیــه در ســال 2017 
بــه فلســطین اشــغالی بــه میــزان 1.1 میلیــون تــن ثبــت شــده 
اســت. میــران صــادرات محصــوالت طویــل نهایــی بــه 
ــزار  ــب 853 و 791 ه ــه ترتی ــن ب ــکا و یم ــورهای آمری کش
ــد صــادرات محصــوالت  ــوده اســت. درشــکل 6 رون تــن ب

طــی  ارزشــی  و  وزنــی  نظــر  از  ترکیــه  نهایــی  طویــل 
ســال های 2009 – 2017  مشاهده می شود.

محصوالت فوالد ساختمانی
      در ســطح دنیــا کشــور ترکیــه درصــادرات محصــوالت 
فــوالد ســاختمانی نقــش رهبــری را ایفــاد می کنــد. در 
فــوالدی  محصــوالت  صــادرات  میــزان  گذشــته  ســال 
ســاختمانی ترکیــه از نظــر وزنــی بــا 20% کاهــش، 5.6 
میلیــون تــن رقــم خــورده اســت. از دیــد مبلغــی نیــز بــا 4 % 
افــت نســبت بــه ســال 2016 ، 2.5 میلیــارد دالر  بــوده 
ــوالدی  ــد صــادرات محصــوالت ف اســت. در شــکل 7 رون
ســاختمانی ترکیــه از نظــر وزنــی و ارزشــی طــی ســال های 

2009 – 2017 به نمایش گذاشــته شده است.

شکل7. روند صادرات محصوالت فوالدی ساختمانی ترکیه از نظر وزنی و ارزشی طی سال های 2009– 2017.

شکل 6. روند صادرات محصوالت طویل نهایی ترکیه از نظر وزنی و ارزشی طی سال های 2009 – 2017.
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 Wire( ــیمی ــوالد س ــوالت ف ــادرات محص ص
)Rod

ــزان صــادرات محصــوالت ســیمی         در ســال 2017 می
ــا45.9 % افزایــش 1.4  ــا ســال 2016 ب ــه در مقایســه ب ترکی
میلیــون تــن بــه ثبــت رســیده اســت. از نظــر ارزشــی نیــز بــا 
یافتــه  افزایــش  دالر  میلیــون   683 بــه  افزایــش   %  78.2
ــوالد  ــوالت ف ــادرات محص ــد ص ــکل 8 رون ــت. در ش اس
ــال های  ــی س ــی ط ــی و ارزش ــر وزن ــه از نظ ــیمی ترکی س

2009 – 2017 به نمایش در آمده اســت.

شکل 8. روند صادرات محصوالت فوالد سیمی ترکیه از نظر وزنی و ارزشی طی سال های 2009 – 2017.

شکل 9. روند صادرات محصوالت پروفیل فوالدی ترکیه از نظر وزنی و ارزشی طی سال های 2009 – 2017.

صادرات محصوالت پروفیل فوالدی

ــه در  ــزان صــادرات محصــوالت پروفیــل فــوالدی ترکی        می

ســال 2017 بــا 0.1% کاهــش نســبت ســال 2016 بــه 1.5 میلیــون 

ــا 15.8 %  ــادرات ب ــن ص ــی ای ــت. ارزش مبلغ ــیده اس ــن رس ت

ــت. در  ــده اس ــت ش ــون دالر ثب ــه 793 میل ــک ب ــش نزدی افزای

ــه  ــل ترکی ــوالد پروفی ــوالت ف ــادرات محص ــد ص ــکل 9 رون ش

ــده  ــی و ارزشــی طــی ســال های 2009 – 2017 دی از نظــر وزن

می شود.
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تحلیل و ارزیابی صادرات محصوالت فوالدی کشور ترکیه در سال 2017

صادرات محصوالت تخت
       ترکیــه در ســال پیشــین از نظــر تنــاژ بــا 38.5 % افزایــش بــه 
میــزان 4.2 میلیــون تــن محصــوالت تخــت نهایــی صــادر کــرده 
ــارد  ــه 2.758 میلی ــش ب ــا 74.2 % افزای ــد ارزشــی ب اســت. از دی
ــوالت  ــادرات محص ــته ص ــال گذش ــت. در س ــیده اس دالر رس
ــا،  ــه اروپ ــکا و اتحادی ــمال آمری ــی ش ــوی نواح ــه س ــت ب تخ
افزایــش یافتــه در حالیکــه صــادرات محصــوالت یــاد شــده بــه 
ــان داده  ــود نش ــش از خ ــا کاه ــمال آفریق ــورهای ش دیگرکش
اســت. صــادرات ایــن گــروه محصــوالت بــه کشــورهای شــمال 
ــن  ــزار ت ــب 828 ه ــه ترتی ــی ب ــی و ارزش ــر وزن ــکا از نظ آمری
)43.7 % رشــد( و 550 میلیــون دالر)83.8 % رشــد(  بــوده اســت. 
نواحــی کشــورهای  بــه ســوی  ارســال محصــوالت تخــت 
اتحادیــه اروپــا از لحــاظ وزنــی و ارزشــی بــه ترتیــب 2.5 

میلیــون تــن )77.1 % رشــد( و 1.6 میلیــارد دالر)120 % رشــد( 
بــه  تخــت  محصــوالت  صــادرات  اســت.  شــده  گــزارش 
کشــورهای شــمال آفریقــا از نظــر وزنــی و ارزشــی بــه ترتیــب 
تــن)34.7 % کاهــش( و 159میلیــون دالر)7.9 %  247 هــزار 
کاهــش( اعــام شــده اســت. صــادرات محصــوالت تخــت بــه 
کشــورهای خــاور میانــه و نزدیــک از نظــر وزنــی و ارزشــی بــه 
ترتیــب 270 هــزار تــن)1.5 %رشــد( و 187 میلیــون دالر)17.5 % 
ــوالت  ــد محص ــکل 10 رون ــت. در ش ــده اس ــام ش ــد( اع رش
فــوالدی تخــت ترکیــه از نظــر وزنــی و ارزشــی طــی ســال های 
ــادرات  ــزان ص ــت. می ــده اس ــش درآم ــه نمای 2009 – 2017 ب
محصــوالت ورق گــرم نــورد ترکیــه در ســال 2017 ، 2.5 
میلیــارد   1.4 ارزش  بــه  رشــد(   %  25.3( تــن  میلیــون 
دالر)70.1%رشــد(  بــوده اســت. در شــکل 11 رونــد محصوالت 

شکل11. روند صادرات محصوالت ورق گرم ترکیه از نظر وزنی و ارزشی طی سال های 2009 – 2017.

شکل10. روند محصوالت فوالدی تخت ترکیه از نظر وزنی و ارزشی طی سال های 2009 – 2017.
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ورق گــرم ترکیــه از نظــر وزنــی و ارزشــی طــی ســال های 
2009 – 2017 نشــان داده شــده اســت. از طــرف دیگــر میــزان 
ــا  ــته ب ــال گذش ــرد در س ــورد س ــوالت ورق ن ــادرات محص ص
ــزار  ــدود 413 ه ــال 2016 در ح ــه س ــبت ب ــش نس 29.5 % افزای
ــا  ــادرات ب ــدار ص ــن مق ــت. ارزش ای ــیده اس ــت رس ــه ثب ــن ب ت
63.1 % رشــد نســبت بــه ســال 2016، 270 میلیــون دالر بــرآورد 
ــوالت  ــادرات محص ــد ص ــانگر رون ــکل 12 نش ــت. ش ــده اس ش
ورق ســرد ترکیــه، از نظــر وزنــی و ارزشــی طــی ســال های 
ــش  ــت پوش ــوالت تخ ــادرات محص ــت.  ص 2009 – 2017 اس
ــت. از  ــورده اس ــم خ ــن رق ــزار ت ــش 979 ه ــا 101 % افزای دار ب
لحــاظ قیمتــی نیــز بــا 122 % رشــد 754 میلیــون دالر اعــام 
ــوالت ورق  ــادرات محص ــد ص ــکل 13 رون ــت. در ش ــده اس ش
پوشــش دارترکیــه از نظــر وزنــی و ارزشــی طــی ســال های 

ــوالت  ــادرات محص ــزان ص ــود. می ــده می ش 2009 – 2017 دی
ــن  ــون ت ــه 1.997 میلی ــش ب ــا 10 % افزای ــه ب ــوالدی ترکی ــه ف لول
رســیده و از ایــن بابــت 1.45 میلیــارد دالر )23.6 % رشــد( 
لوله هــای  را  لولــه  صــادرات   %  98 اســت.  شــده  کســب 
جوشــکاری شــده تشــکیل داده اســت. در شــکل 14 رونــد 
ــی و  ــر وزن ــه از نظ ــوالدی ترکی ــه ف ــوالت لول ــادرات محص ص
اســت.  ارائــه شــده   2017 – ارزشــی طــی ســال های 2009 
بیشــترین صــادرات لولــه کشــور ترکیــه بــا 319 هــزار تــن )1.3 
% کاهــش( بــه مبلــغ 196 میلیــون دالر ) 18.8 % رشــد( بــه 
ســمت کشــور عــراق بــوده اســت. در ســال پیشــین  کشــورهای 
ــه  ــن لول ــزار ت ــب 245 و 217 ه ــه ترتی ــتان ب ــی و انگلس رومان
فــوالدی از ترکیــه وارد کردنــد. ارزش مبلغــی ایــن واردات بــه 

ترتیب 153 و 134 میلیون دالر برآورد شــده است.

شکل13. روند صادرات ورق پوشش دارترکیه از نظر وزنی و ارزشی طی سال های 2009 – 2017.

شکل12. روند صادرات محصوالت ورق سرد ترکیه از نظر وزنی و ارزشی طی سال های 2009 – 2017.
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◄  میزان تولید سنگ منگنز جهان بیش 57 میلیون تن بوده است. 

◄  میزان مصرف فلز سیلیکون جهان، 2/2 میلیون تن بوده است.

)مرجع فوالد 97(

شکل14. روند صادرات محصوالت لوله فوالدی ترکیه از نظر وزنی و ارزشی طی سال های 2009 – 2017.

تحلیل و ارزیابی صادرات محصوالت فوالدی کشور ترکیه در سال 2017
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چکیده
تأمیــن کننــدگان فــوالد نیــاز بــه ارائــه ورق بــا کیفیــت 
خــاص و بــا قابلیــت وزن ســبک بــرای صنعــت خــودرو 
ــد را  ــد تولی ــای جدی ــوالد فرآینده ــد ف ــواع جدی ــد. ان دارن
ــل  ــی میکرومی ــرح مفهوم ــک ط ــروه SMS ی ــد. گ می طلبن
ــری  ــین ریخته گ ــته آن ماش ــه هس ــعه داده ک ــد را توس جدی
نــوار اســت. ایــن اولیــن بــار اســت کــه ایــن روش در مقیــاس 
صنعتــی و بــا همــکاری شــرکت ســالزگیتر2  در خــط تولیــد 
ــل از  ــتفاده کام ــت. اس ــده اس ــعه داده ش ــه و توس ــرار گرفت ق
تکنولــوژی ریخته گــری نــوار، عمدتــاً در ارتبــاط بــا بازدهــی 
انــرژی و کاهــش CO2، بــا طــرح مفهومــی میکرومیــل تحقــق 
ایــن یــک فرآینــد درون خطــی اســت یعنــی  می یابــد. 

ریخته گری و نورد در یک خط تولید.

BCT® -1- جهش تکنولوژیکی

        بــر خــاف بســیاری از مــواد دیگــر، نیــاز بــه فــوالد همیشــه در 
ــوژی پیشــرفته  )های-تــک(  ــش اســت. اجــزای تکنول حــال افزای
ســاخته شــده از فوالدهــای مــدرن اکنــون انــواع کاربردهــا را ارائــه 
می دهنــد. در آینــده تولیــد محصــوالت نوآورانــه نیازمنــد در 
ــه  ــل ماحظ ــواص قاب ــا خ ــوالد ب ــد ف ــواع گری ــودن ان ــترس ب دس

بهبود یافته است.
ــا چالــش توســعه آلیاژهــای فــوالدی          بنابرایــن فوالدســازان ب
ــی  ــرآورده م ــی را ب ــای خاص ــه نیازه ــتند ک ــه هس ــدی مواج جدی
ســازند. امــا امــروز نیــز تولیــد، اســتفاده و بازیافــت فــوالد بایــد بــا 
اســتانداردهای زیســت محیطــی مطابقــت داشــته باشــد. طرح هــای 
مفهومــی فــوالد پرآلیــاژی و فــوق پرآلیــاژی بــه ویــژه بــرای 
کاربردهــای  وزن،  ســبک  خودروهــای  ســاخت  در  اســتفاده 

ســکوهای دریایــی و یــا در صنایــع شــیمیایی مــورد نیــاز اســت. در 
ویژگی هــای  می شــوند،  اســتفاده  آلیاژهــا  ایــن  کــه  جائــی 
مکانیکــی بهینــه در آن هــا بــا هــم تــوأم وجــود دارنــد و در نتیجــه 
فوالدســازان فعلــی و نیــز کارخانــه و تجهیــزات موجــود آن هــا بــا 

چالش های جدیدی مواجه می شوند ]1[.
ــای  ــا و فرآینده ــد کارخانه ه ــزات بای ــه و تجهی ــازندگان کارخان      س
مناســبی را بــرای مشــتریان خــود توســعه دهنــد. تمرکــز در اینجــا 
بــر توســعه فراتــر فرآیندهــای موجــود اســت تــا مزایــای مالــی بــه 
 CSP® ــوژی ــن تکنول ــه از ای ــک نمون ــد. ی ــه دهن ــتریان ارائ مش
ــه  ــک زمین ــود دارد. ی ــال 1989 وج ــه از س ــت ک ــروه SMS اس گ
ــه  ــل )کارخان ــی میکرومی ــای مفهوم ــعه طرح ه ــر توس ــی دیگ اصل

فوالد( جدید است.
ــاس  ــر اس ــی ب ــه تازگ ــه ب ــد ک ــه جدی ــی کارخان ــرح مفهوم       ط
تکنولــوژی ریخته گــری نــوار )BCT( توســعه یافتــه اکنــون توســط 
ــت  ــه اس ــق یافت ــی تحق ــاس صنعت ــار در مقی ــن ب ــرای اولی SMS ب

)شکل 1(.
        در پــروژه مشــترک بــا شــرکت ســالزگیتر ایــن واحــد بــرای 
 HSD® ریخته گــری نزدیــک بــه شــکل نهائــی انــواع گریــد فــوالد
ــرکت  ــوالت ش ــی از محص ــده برخ ــت ش ــاری ثب ــام تج ــک ن )ی
اصلــی  تخصــص  گرفــت.  قــرار  اســتفاده  مــورد  ســالزگیتر( 
ــعه داده  ــتال توس ــگاه کاوس ــکاری دانش ــا هم ــی آن ب تکنولوژیک

 11NEW MICRO-MILL CONCEPTS WITH BELT   
 CASTING TECHNOLOGY )BCT®(, Technical
 contribution to the 47th Seminário de Aciaria –
Internacional, part of the ABM Week, September 26th-
30th, 2016, Rio de Janeiro, RJ, Brazil.i
21Salzgitter  
31High-tech  

طرح مفهومی میکرومیل جدید
   1 )BCT®( با تکنولوژی ریخته گری نوار

 

ترجمه : مهندس محمدحسین نشاطي
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شــده اســت. بخــش مهندســی مکانیــک شــرکت SMS اســاس راه 
انــدازی تجــاری ایــن تکنولــوژی ریخته گــری آینــده نگــر را ارائــه 
ــی  ــای سفارش ــبد کارخانه ه ــز س ــن SMS نی ــت. بنابرای ــرده اس ک
ــورد را  ــرای ریخته گــری و ن ســاز شــده و انرژی-کارآمــد خــود ب

گسترش داده است.
ــوژی  ــش تکنول ــوار جه ــری ن ــی ریخته گ ــوژی انقاب        تکنول
دیگــری در راه ریخته گــری نزدیــک بــه شــکل نهائــی اســت. 
ــف و  ــد مختل ــکان ســرعت های تولی ماشــین ریخته گــری BCT ام
انــواع زیــادی انــدازه محصــول را، بســته بــه طــرح مفهومــی 
ــرای ماشــین  ــه مــورد نظــر فراهــم می ســازد. خــط تولیــد ب کارخان
ــون  ــه تاکن ــت ک ــی اس ــامل آلیاژهائ ــاً ش ــری BCT عمدت ریخته گ
ــن  ــوند، و همچنی ــری ش ــته ریخته گ ــور پیوس ــه ط ــتند ب نمی توانس
گریدهــای فــوالد معمولــی بــا بحرانــی بــودن تــرک در آن هــا. در 
ــوژی و  ــای تکنول ــی مزای ــه معرف ــکار ب ــرکای هم ــه، ش ــن مقال ای
پیشــرفت راه انــدازی اولیــن ماشــین ریخته گــری BCT در مقیــاس 

صنعتی پرداخته اند.

 2 - اولیــن ماشــین ریخته گــری BCT در مقیــاس 
صنعتی 

ــی  ــکل نهائ ــه ش ــک ب ــاد نزدی ــا ابع ــوار ب ــی ن ــری افق        ریخته گ
ــد.  ــاد می کن ــی را ایج ــد تکنولوژیک ــای جدی ــت ه ــوالد، فرص ف
انتظــار مــی رود بســیاری از گریدهــای فــوالد کــه اکنــون مســتلزم 

ــورت  ــه ص ــتند، ب ــارف هس ــزات متع ــی در تجهی ــات بهره ده تلف
ســودآوری در ماشــین ریخته گــری BCT تولیــد شــوند. فوالدهــای 
ــار  ــرای اولیــن ب ــا ویژگی هــای فــوق العــاده را اکنــون می تــوان ب ب
ــا محتــوای بــاالی  در مقیــاس صنعتــی تولیــد کــرد: فــوالد HSD ب
منگنــز، سیلیســیم و آلومینیــوم آن: ســبک وزن، پراســتحکام، و در 

عین حال با تغییر شکل پذیری آسان.
ــر  ــذاب ب ــز م ــورد نظــر توســط ریخته گــری فل ــوارد م ــه م       هم
)فاکــس(  روانســاز  افــزودن  بــدون  متحــرک  قالــب  روی 
ریخته گــری، و همچنیــن انجمــاد افقــی بــدون تنــش نــوار در 

حالت ریخته گری شده، حاصل گردیده است.
طیــف  شــارژ  قابلیــت  خنثــی  اتمســفر  در  ســریع  انجمــاد      
گســترده ای از مــواد ]مــذاب[ در ایــن ماشــین ریخته گــری را 
در  می توانــد  ریخته گــری  ماشــین   .]3[ می نمایــد  ایجــاد 
یــا  و   )BOF( کنورتــر  روش  بــا  فــوالد  تولیــد  کارخانه هــای 
کوره هــای قــوس الکتریکــی )EAF( هــر دو لحــاظ شــود. تجهیــز 
ــاص  ــور خ ــه ط ــتریان ب ــاز مش ــه نی ــخ ب ــرای پاس ــد ب BCT می توان

طراحــی و ســاخته شــود. نــوار بــا پهنــای متوســط و همچنیــن نــوار 
پهن را می توان تولید کرد.

ــاز  ــن نی ــک و همچنی ــد کوچ ــت تولی ــا ظرفی ــتریان ب ــاز مش       نی
ــا  ــاد ب ــا زی ــط ت ــاالنه متوس ــای س ــا تناژه ــوالد ب ــدگان ف تولیدکنن

تجهیزات مناسب تامین می گردد.
ــرعت  ــی و س ــول متالورژیک ــرای ط ــری ب ــین ریخته گ ــن ماش       ای

.BCT® شکل 1. ماشین ریخته گری
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ریخته گــری مــورد نیــاز طراحــی خواهــد شــد. کارخانــه فشــرده 
ــت  ــت mm 15 - ضخام ــا ضخام ــوار ب ــورد، ن ریخته گــری BCT - ن
ــد  ــده تولی ــری ش ــت ریخته گ ــه حال ــی - ب ــکل نهائ ــه ش ــک ب نزدی
ــی و  ــکل کاف ــر ش ــزان تغیی ــم می ــا ه ــد ت ــکان می ده ــه ام ــد ک می کن
خــواص مکانیکــی بهینــه حاصــل شــود و هــم در انــرژی تغییــر شــکل، 
ــه 2010،  ــاه م ــود. در م ــی ش ــه جوئ ــه صرف ــت هزین ــا و در نهای فض
شــرکت ســالزگیتر قــرارداد ســاخت اولیــن ماشــین ریخته گــری افقــی 

BCT در مقیاس صنعتی در جهان را با SMS منعقد کرد.

بــا اســتفاده از زیرســاخت های موجــود، طــرح مفهومــی مالــی 
ــا شــرکت ســالزگیتر،  ــه می توانســت در همــکاری ب اولیــن کارخان
کــه تمرکــز آن بــر آزمایــش کــردن تکنولــوژی ریخته گــری 
اســت، تنظیــم شــود. دارائــی فــراوان SMS در زمینــه برنامــه ریــزی، 
ســاخت و عملیــات آزمایشــی راه انــدازی واحدهــای نیمــه صنعتــی 
در  همچنیــن  و  ســوئد  در   MEFOS تحقیقاتــی  موسســه  در 
ــل  ــتال، از عوام ــی کاوس ــگاه فن ــوژی دانش ــای تکنول صاحیت ه
ضــروری هســتند کــه بــه توســعه و طراحــی ماشــین جدیــد کمــک 
نــوار آزمایشــگاهی در موسســه  کردنــد. ماشــین ریخته گــری 
ــد  ــی در تولی ــور موفق ــه ط ــتال ب ــی کاوس ــگاه فن ــورژی دانش متال

گریدهای فوالد جدید HSD مورد استفاده قرار گرفت.
ــه فوالدســازی ــد BCT در کارخان         ماشــین ریخته گــری جدی

Peiner Träger  )از گــروه ســالزگیتر( نصــب شــده اســت )شــکل 

ــه  ــن کارخان ــا در ای ــد آنه ــه تولی ــوالد HSD ک ــای ف 2(. گریده

متمرکــز شــده، بــا اســتفاده از تجهیــزات تامیــن و راه انــدازی شــده 
توســط SMS شــامل کــوره قــوس الکتریکــی بــا تکنولــوژی 
 )VD( کــوره پاتیلــی دوقلــو و گاززدائــی در خــا ،ARCCESS®

ــت  ــا ضخام ــواد ب ــی شــوند. ماشــین ریخته گــری BCT م ــد م تولی
ــد. قطعــات ضــروری  ــد مــی کن ــای mm 1000 تولی mm 15 و پهن

ــرای  ــای mm 1600 ب ــرای پهن ــر ب ــال حاض ــه در ح ــن کارخان ای
فراهم آوردن امکان توسعه آتی خط تولید تامین شده است.

ــه ســالزگیتر، یــک قفســه چهــار غلتکــی موجــود،        در کارخان
ارتقــا داده شــد تــا امــکان فــرآوری بعــدی نــوار ریخته گــری شــده 
در کارخانــه Peine فراهــم شــود. SMS، مهندســی پایــه و تفصیلی، 
تمــام اجــزای مکانیکــی کارخانــه شــامل بســته کامــل بــرق و 
ماشــین  تجهیــزات  و  کــرد  تهیــه  را   X-Pact® اتوماســیون 
ریخته گــری BCT را نصــب نمــوده و مدرنســازی قفســه نــورد 

موجود را نیز انجام داد.
      در دســامبر 2012 شــرکای همــکار، شــرکت ســالزگیتر و 
SMS، مشــترکا ایــن تجهیــزات را بــه منظــور بهره منــدی از مزایــای 

این تکنولوژی در مقیاس صنعتی راه اندازی کردند.
         فضــای اشــغال شــده توســط دســتگاه تقریبــاً 11 متــر * 4 متــر* 
ارتفــاع 6 متــر می باشــد. طــول ماشــین بــا توجــه بــه محــدوده 
انجمــاد گریدهــای فــوالد مخصــوص در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
فــوالد مــذاب، بــه صــورت محافظــت شــده از اکســید شــدن 

.Peine در کارخانه BCT شکل 2. تجهیزات ماشین ریخته گری
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)BCT®( طرح مفهومی میکرومیل جدید با تکنولوژی ریخته گری نوار

مجــدد، از یــک پاتیــل معمولــی بــه یــک تاندیــش پوشــانده شــده 
ــه  ــه ور ب ــازل ورودی غوط ــق ن ــپس از طری ــود و س ــه می ش ریخت
ــن  ــکل 3(. از ای ــود )ش ــده وارد می ش ــگرم ش ــه پیش ــتم تغذی سیس
سیســتم، فــوالد بــه قالــب افقــی متحــرک کــه شــامل نــوار نقالــه و 
ــدا  ــان پی ــد جری ــل می باش ــونده از داخ ــرد ش ــی س ــدهای جانب س
ــرد  ــدت توســط آب س ــه ش ــه ب ــوار نقال ــن ن ــد. ســطح زیری می کن
می شــود. بنابرایــن بــرای انجمــاد اولیــه هیــچ نــوع نوســان قالــب و 
هیــچ نــوع روانســاز )فاکــس( قالــب نیــز الزم نیســت. بــاالی نــوار 
ــت  ــاد محافظ ــال انجم ــوالد در ح ــی از ف ــفر گاز خنث ــه، اتمس نقال
ــی  ــوط معین ــری، مخل ــین ریخته گ ــب ماش ــای عق ــد. در انته می کن

گاز به طور مستقیم بر ساختار انجماد تاثیر می گذارد.

ــر  ــرای تأثیرگــذاری ب        دســتگاه های همــزن الکترومغناطیســی ب
جریــان فــوالد و همچنیــن هودهــای خنــک شــونده در بــاالی نــوار 
ــاف و  ــع ص ــی از توزی ــزن عرض ــک هم ــده اند. ی ــب ش ــه نص نقال
ــد.  ــی پشــتیبانی می کن ــا ســدهای جانب ــذاب ت ــوالد م یکنواخــت ف
یــک همــزن طولــی حرکــت نــوار نقالــه بــا جریــان فــوالد مــذاب را 
همزمــان می نمایــد. ایــن تکنولــوژی همزنــی، نتیجــه یــک توســعه 
مشــترک اســت. SMS Elotherm هــر دو ایــن دســتگاه ها را تأمیــن 

کرد.
ــوار  ــی ن ــورت افق ــه ص ــده ب ــری ش ــت ریخته گ ــوار در حال        ن
ــوار محصــول توســط یــک  ــد )شــکل 4(. ن ــرک می کن ــه را ت نقال

غلتــک باالئــی و ســه جفــت غلتــک پائینــی اطــو کاری بــا قابلیــت 
تاثیرگــذاری بــر تخــت کنندگــی نــوار بــه جلــو هدایــت می شــود. 
ــری  ــدازه گی ــوار ان ــل ن ــا، ضخامــت و پروفی ــن غلتک ه ــس از ای پ
می شــوند. ســپس نــوار ریخته گــری شــده وارد یــک میــز غلتکــی 
محصــور شــده می گــردد کــه در آن اتمســفر خنثــی در فرآینــد بــه 

طور کامل تا انتهای میز تضمین می شود.
ــاننده  ــک کش ــه غلت ــی از دو قفس ــی ترکیب ــز غلتک ــس از می        پ
ــد.  ــرار دارن ــا ق ــن آن ه ــر( در بی ــداز )لوپ ــم ان ــا خ ــچ رول( ب )پین
اطمینــان  ریخته گــری شــده،  نــوار  بعــدی  انتقــال  بــر  عــاوه 
ــر نــوار  ــتی ب ــن دس ــای پایی ــی کــه واحده ــد کــه تأثیرات می ده
ریخته گــری شــده دارنــد تفکیــک می شــوند. دومیــن واحــد 
غلتــک کشــاننده )پینــچ رول( نــوار را بــه قیچــی هیدرولیکــی 
ــا ســرعت  ــرای برشــکاری، قیچــی ت ــد. ب ــه مــی کن متحــرک تغذی
ــه طــول ورق  ــرد، آن را ب ــی گی ــوار ریخته گــری شــده شــتاب م ن

مورد نظر برش می دهد.
       یــک میــز غلتکــی ورق هائــی را کــه در اینجــا دارای حداکثــر 
ــز  ــای می ــمت انته ــه س ــد؛ ب ــتاب می ده ــند ش ــر می باش ــول 9 مت ط
ــاره کاهــش شــتاب می دهنــد. یــک دســتگاه  غلتکــی ورق هــا دوب
هــل دهنــده )پوشــر( عرضــی ورق هــا را بــر روی یــک میــز 
بلندکننــده بــا محرکــه هیدرولیکــی قــرار می دهــد. ورق هــای 
چیــده شــده روی پالت هــا بــر روی واگن هــا بارگیــری شــده و بــه 

کارخانه نورد در سالزگیتر منتقل می گردند.

شکل 3. تاندیش، سیستم تغذیه و ماشین ریخته گری BCT با قاب باال رفته باالئی.
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ــا  ــل ب ــد میکرومی ــی جدی ــای مفهوم 3- طرح ه
)BCT( تکنولوژی ریخته گری نوار

ــه راه انــدازی          در دســامبر 2012، ســالزگیتر و SMS شــروع ب
کارخانــه BCT کردنــد. از آن بــه بعــد، بهبــود مــداوم تجهیــزات و 
پارامترهــای  بــا  بســیاری  آزمایش هــای  توســط  کــه  فرآینــد، 
ریخته گــری متنــوع انجــام گردیــده، بــه نتایــج بســیار امیــد بخشــی 
منتــج شــده اســت. تکرارپذیــری فرآینــد و آمــاده بــکاری کارخانه 

با الزامات مطابقت دارد. 
اصلــی  پرســش های  مــورد  در  بخــش  رضایــت  پاســخ های 
فرآینــدی در ارتبــاط بــا فرســایش و عمــر کاری قطعــات مختلــف 
ــه و  ــوار نقال ــری، ن ــازل ریخته گ ــون ن ــری، همچ ــین ریخته گ ماش
ســدهای جانبــی متحــرک بدســت آمــده اســت. یکــی از اهــداف 
اصلــی نخســتین واحــد BCT در مقیــاس صنعتــی در کارخانــه 
ــرایط  ــوار در ش ــری ن ــوژی ریخته گ ــت تکنول ــی قابلی Peine بررس

صنعتــی بــود. در ایــن شــرایط، مقــرون بــه صرفــه بــودن ریخته گری 
و نورد در دو محل جداگانه محقق شد )شکل 5(.

بــا توجــه بــه نتایــج موفقیــت آمیــز، SMS تحقیقــات مرحلــه بعــدی 

را آغــاز کــرد. SMS یــک طــرح مفهومــی میکرومیــل جدیــدی را 
توســعه داده اســت کــه هســته آن ماشــین ریخته گــری نــوار اســت. 
در  عمدتــاً  نــوار،  ریخته گــری  تکنولــوژی  از  کامــل  اســتفاده 
ارتبــاط بــا بازدهــی انــرژی و کاهــش انتشــار CO2، بــا طــرح 
ــد. ایــن یــک فرآینــد در خــط  مفهومــی میکرومیــل تحقــق می یاب
)اینایــن( اســت، ریخته گــری و نــورد در یــک خــط )شــکل 5 و 

شکل 6(.
جانمائــی درون خطــی )اینایــن( نشــان داده شــده در زمینــه پــروژه 
ــوار  ــا 500 هــزار تــن در ســال، ضخامــت ن ــرای تولیــد 300 ت ای ب
گــرم mm 4-3 و پهنــای mm 1300 توســعه داده شــد. ایــن کاربــرد 

یک طرح مفهومی بی پایان با مزایای زیر را فراهم می کند:
ــرژی  ــرف ان ــن مص ــی، بنابرای ــتر غلتک ــوره بس ــه ک ــاز ب ــدم نی - ع

کمتر و سازگار با محیط زیست ←  OPEX کم
ــه کاهــش تعــداد قفســه  - ضخامــت ورودی کــم )mm 20-14( ب

های نورد منتج می شود ←  CAPEX کم
ــر و نگهــداری در  ــا کاهــش تعمی - ماشــین ریخته گــری ســاده و ب
ــی ← CAPEX و ــته معمول ــا ماشــین ریخته گــری پیوس مقایســه ب

OPEX  کم

شکل 4. نوار ریخته گری شده در غلتک کشاننده )پینچ رول( و قیچی.
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ــدون  ــا مــدار بســته، ب - خنــک کنندگــی غیرمســتقیم آب تنهــا ب
ــک-آپ(  ــی )می ــدون آب افزودن ــاز، ب ــده ب ــک کنن ــش خن پاش

←  OPEX کم
- طراحــی کارخانــه فشــرده بــا نیــاز بــه فضــای کــم )حــدود 160 

متر( ←  CAPEX کم

      بــه دلیــل شــرایط ریخته گــری منحصــر بــه فــرد BCT هماننــد 
عــدم نیــاز بــه پــودر ریخته گــری و نوســان، ریخته گــری افقــی در 
ــا انجمــاد ســریع، اتمســفر خنثــی و عــدم ایجــاد  قالــب متحــرک ب

ضخامــت  بــا  همــراه  خمکاری/صافــکاری  توســط  تنــش 
ــش  ــوردکاری را کاه ــه ن ــن mm 20-14، ک ــم بی ــری ک ریخته گ
می دهــد، ایــن روش بــرای گریدهــای اســتاندارد )معمولــی( فــوالد 
و بــه ویــژه بــرای انــواع فــوالد مخصــوص هماننــد فوالدهــای فــوق 
و  بــاال  آلومینیــوم  آلیــاژی  فوالدهــای   ،)UHSS( پراســتحکام 

فوالدهای آلیاژی با منگنز باال مناسب است. 
ــای  ــیعی از گریده ــف وس ــه طی ــت ک ــزاری اس ــن روش اب       ای
ــا را  ــده فوالده ــروزی و پیشــرفت هــای آین ــد ام ــل تولی ــوالد قاب ف

گسترش می دهد.

شکل 6. طرح سه بعدی مفهوم میکرومیل: ریخته گری BCT و نورد درون خطی.

شکل 5. جانمائی فعلی واحد پایلوت به صورت نصب شده در کارخانه Peine و سالزگیتر و طرح مفهومی جدید میکرومیل: 

ریخته گری BCT و نورد درون خطی.

)BCT®( طرح مفهومی میکرومیل جدید با تکنولوژی ریخته گری نوار
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◄  90 درصد آب مصرفی صنایع فوالد جهان پس از تصفیه مجدداً مورد 
استفاده قرار می گیرد.

◄  سهم هزینه های تحقیق و توسعه در فروش صنایع فوالد ژاپن، 1/6 
درصد بوده است.

)مرجع فوالد 97(

4- نتیجه گیری

ــه  ــرکت کارخان ــط ش ــوار )BCT( توس ــری ن ــوژی ریخته گ تکنول
ــق یافتــه  ــی تحق ــن بــار در مقیــاس صنعت ســاز SMS بــرای اولی
اســت. در پــروژه مشــترک بــا شــرکت ســالزگیتر ایــن کارخانــه از 
ریخته گــری نزدیــک بــه شــکل نهائــی و نــورد آفایــن گریدهــای 

فوالدی HSD استفاده می شود.
ــا  ــری BCT عمدت ــین ریخته گ ــدازی، ماش ــان راه ان         از زم
نــوار در حالــت ریخته گــری شــده بــا ضخامــت mm 15 و 
بــا  محصــول  ترکیــب  می کنــد.  تولیــد   1000  mm پهنــای 
ــوالد  ــای ف ــا گریده ــن ت ــط کرب ــای متوس ــتگی گریده سردس
ــه دســت  ــج ب ــوم و سیلیســیم اســت. نتای ــا آلومینی ــاال ب ــز ب منگن
آمــده تــا امــروز بســیار امیدبخــش اســت. بنابرایــن SMS شــروع 

به تحقیق در مورد فرآیندهای درون خطی کرد.
ــا  ــوار، عمدت ــوژی ریخته گــری ن ــل از تکنول         اســتفاده کام
در ارتبــاط بــا بازدهــی انــرژی و کاهــش CO2، با طــرح مفهومی 
شــامل  اســت،  خطــی  درون  فرآینــد  کــه  میکرومیــل، 
ریخته گــری و نــورد در یــک خــط، محقــق شــده اســت. بســته 
بــه درخواســت مشــتریان از نظــر گریدهــای فــوالد و ابعــاد 
نــوار، طــرح مفهومــی بــه صــورت جداگانــه طراحــي و تصویب 

خواهد شد.
امــکان تولیــد آلیاژهــای  نــوار،        تکنولــوژی ریخته گــری 

فــوالدی جدیــد و تولیــد گریدهــای فــوالدی را کــه در واحدهــای 
می توانــد  محــدودی  میــزان  بــه  فقــط  معمولــی  ریخته گــری 
ریخته گــری شــود فراهــم می ســازد. از ویژگی هــای BCT انجمــاد 
بــدون تنــش، عــدم نیــاز بــه روانســاز )فاکــس( ریخته گــری بــرای 
ــا همــکاری دانشــگاه کاوســتال، اســاس  ایــن فرآینــد می باشــد. ب
تکنولــوژی فرآینــد توســعه یافتــه اســت. مزایــای کامــل تکنولــوژی 
ریخته گــری نــوار در رابطــه بــا OPEX )هزینه هــای بهــره بــرداری( 
و CAPEX )هزینه هــای ســرمایه گــذاری( می توانــد بــه وســیله 

طرح های مفهومی درون خطی به دست آید.
        واحدهــای BCT در هنــگام یکپارچــه شــدن در کارخانه هــای 
جدیــد یــا موجــود تولیــد فــوالد بــا کنورتــر )BOF( یــا کوره هــای 

قوس الکتریکی )EAF( انعطاف پذیر هستند.
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اخبار داخلی

بار
اخ ــمپوزیوم  ــاالت س ــه داوری مق ــزاری جلس  ♦  برگ

فوالد 97
جلســه داوری مقــاالت ســمپوزیوم فــوالد 97 در مــورخ 
97/09/28 در ســاختمان انجمــن آهــن و فــوالد ایــران بــا 
و  کارشناســان  دانشــگاه ها،  اســاتید  از  نفــر   58 حضــور 

متخصصان صنعت فوالد برگزار گردید.

 بــا توجــه بــه اینکــه بیــش از 307 مقالــه در زمینه هــاي مرتبــط 
بــا صنعــت آهــن و فــوالد و در راســتای تحقــق شــعار 
ــوازن صنعــت  ــرات رشــد نامت ســمپوزیوم امســال " اث
ــه انجمــن ارســال  ــه دبیرخان ــداری آن" ب ــر پای ــوالد ب ف
گردیــده بــود، در ایــن جلســه داوران بــر اســاس موضوعــات 
مختلــف مطابــق بــا تخصــص خــود اقــدام بــه داوري مقــاالت 
ــر متخصــص تحــت داوري  ــه توســط 3 نف ــد. هــر مقال نمودن
ارائــه  بخــش  دو  در  برگزیــده  مقــاالت  و  قــرار گرفــت 
تقویــت  جهــت  شــدند.  پذیرفتــه  پوســتر  و  حضــوری 
از  بخشــی  فــوالد   صنعــت  در  کارشناســان  فعالیت هــای 
مقــاالت تحــت عنــوان گــزارش فنــی در مجموعــه مقــاالت 

سمپوزیوم فوالد 97 مورد پذیرش داوران قرار گرفت.

♦   اقدامــات برگــزاری ســمپوزیوم فــوالد 97 در 
جزیره کیش

شــعار"  بــا   97 فــوالد  ســمپوزیوم  یکمیــن  و  بیســت 
اثــرات رشــد نامتــوازن صنعــت فــوالد بــر 
پایــداری آن" قــرار اســت در تاریخ هــای 30 بهمــن 
ــاه ســال جــاری در مرکــز همایش هــای  و 1 اســفند م
المللــی کیــش واقــع در جزیــره کیــش توســط  بیــن 
ــی 10  ــت مال ــا حمای ــران و ب ــوالد ای ــن و ف ــن آه انجم
ــزار  ــدت دو روز برگ ــه م ــی ب ــوالدی و معدن ــرکت ف ش
ــا  ــراردادی ب ــن خصــوص طــی جلســاتی، ق گــردد. در ای
شــرکت توســعه و تجــارت کیــش جهــت در اختیــار 
ــرای  ــاز ب ــورد نی ــات م ــا امکان ــای الزم ب ــتن فضاه گذاش
بیــن  نمایشــگاه  همچنیــن  و  همایــش  ایــن  برگــزاری 
المللــی ســمپوزیوم فــوالد 97 منعقــد شــد. برگــزاری 
ــا نمایشــگاه بیــن المللــی  ســاالنه ایــن همایــش همزمــان ب
فــوالد ایــن فضــا را بــرای شــرکت کننــدگان فراهــم 
ــوژی و  ــتاورد های تکنول ــن دس ــا آخری ــه ب ــی آورد ک م
ــوالد آشــنا شــوند.  ــه آهــن و ف تحقیقــات علمــی در زمین
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بعــاوه ایــن فضــا مــکان مناســبي جهــت طــرح مشــکات 
و چالش هــاي فــرآروي صنعــت فــوالد و تبــادل نظــر 
فراهــم  را  مدیــران  و  کارشناســان  بیــن  حضــوري 
ــد از  ــال عبارتن ــوالد امس ــمپوزیوم ف ــان س ــد. حامی می کن
شــرکت های فــوالد مبارکــه اصفهــان، فــوالد خوزســتان، 
ســهامی ذوب آهــن اصفهــان، فــوالد آلیــاژی ایــران، 
ــی  ــی و صنعت ــران، معدن ــی ای ــواد معدن ــد م ــه و تولی تهی
گل گهــر، ســرمایه گــذاری و توســعه گل گهــر، ســنگ 
ــر و  ــوالد گل گه ــن و ف ــعه آه ــن، توس ــر زمی ــن گه آه
فــوالد ســیرجان. در ضمــن پوســتر و  مجتمــع جهــان 
ــع و  ــور توزی ــر کش ــمپوزیوم در سراس ــن س ــور ای بروش

اطاع رسانی گردید. 
همچنیــن بیــش از ده هــا جلســه داخلــی در ســاختمان 
انجمــن آهــن و فــوالد ایــران و همچنیــن چندیــن جلســه 
بــا حضــور جنــاب آقــای پرفســور عبــاس نجفــی زاده بــا 
در  کیــش  المللــی  بیــن  همایش هــای  مرکــز  مدیــران 
جزیــره کیــش بــه منظــور هماهنگی هــای الزم در جهــت 
هــر چــه بهتــر برگــزار شــدن ایــن رخــداد برگــزار شــده 

است.

ــای  ــت ه ــی "فرص ــزاری دوره آموزش ♦     برگ
ــوس  ــای ق ــوره ه ــرژی در ک ــی ان ــه جوی صرف

الکتریکی"
در  انــرژی  جویــی  صرفــه  آموزشــی"فرصت های  دوره 
ــوس الکتریکــی" در تاریخ هــای 11 و 12 دی  کوره هــای ق
ــوالد  ــن و ف ــن آه ــط انجم ــاعت توس ــدت 16 س ــه م 97 ب
ایــران در محــل آمفــی تئاتــر ایــن انجمــن برگــزار گردیــد. 
ایــن دوره توســط آقــای مهنــدس محمــد حســن جــوالزاده 

ارائه شد.

ــرکت  ــره ش ــات مدی ــات هی ــزاری جلس ♦    برگ
فــوالد  و  آهــن  ســهند  پژوهــش  و  فنــاوری 

خاورمیانه
ــان  جلســات هیــأت مدیــره شــرکت در تاریخ هــای 30 آب
و 5 دی 97 و بــا حضــور اکثریــت اعضــای هیــأت مدیــره 
شــرکت در دفتــر مدیریــت انجمــن آهــن و فــوالد ایــران 
برگــزار گردیــد. درایــن جلســات اعضــا بــه بحــث و 
ــه  ــوط ب ــائل مرب ــا مس ــه ب ــر در رابط ــادل نظ ــو و تب گفتگ
ــط  ــددی توس ــات متع ــن جلس ــد. همچنی ــرکت پرداختن ش
آقایــان پرفســور عبــاس نجفــی زاده و پرفســور علــی 

شــفیعی بــا رئیــس و معاونیــن شــهرک علمــی و تحقیقاتــی 
احــداث  منظــور  بــه  زمیــن  خریــد  جهــت  اصفهــان 
و  علمــی  شــهرک  در  شــرکت  مرکــزی  ســاختمان 
ــه  ــر ب ــاً منج ــه نهایت ــد ک ــان برگزارگردی ــی اصفه تحقیقات
ــه  ــد، ک ــع ش ــر مرب ــاحت 5000 مت ــه مس ــی ب ــد زمین خری
ایــن محــل زمیــن و خریــد آن بــه تأییــد کلیــه اعضــا 
ــه  ــوط ب ــره رســید. در حــال حاضــر امــور مرب ــأت مدی هی
عقــد قــرارداد بــرای مبادلــه زمیــن در حــال انجــام و 

پیگیری می باشد.
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اخبار داخلی

♦  تقدیــر شــرکت ســهامی ذوب آهــن اصفهــان از 
آقای مهندس محمد حسن جوالزاده

ــع  ــعه مناب ــوزش و توس ــت آم ــرف مدیری ــه ای از ط ــال نام ــا ارس ب
انســانی شــرکت ذوب آهــن اصفهــان، از حضــور آقــای مهنــدس 

ــن و  ــن آه ــره انجم ــت مدی ــو هیئ ــوالزاده عض ــن ج ــد حس محم
ــازمان  ــعه س ــق و توس ــی تحقی ــم اندیش ــه ه ــران در جلس ــوالد ای ف
ایمیــدرو و ایــراد ســخنرانی در خصــوص نقــش و اهمیــت تحقیــق 

و توسعه در پایداری صنایع فوالد، تشکر و قدردانی شد.

جناب آقاي دکتر خداداد غریب پور  

بدینوسیله انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به سمت معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس محترم 
هیأت عامل ایمیدرو تبریک عرض نموده، توفیق روزافزون حضرتعالی را از درگاه ایزد منان خواستارم.

                                                                                                                 دکتر عباس نجفی زاده
رئیس هیئت مدیر انجمن آهن و فوالد ایران
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در  خــام  آب  مصــرف  درصــدی   50 کاهــش 
مجتمع فوالد سبا

ــزان  ــان، می ــه اصفه ــوالد مبارک ــی ف ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مصــرف آب خــام در مجتمــع فــوالد ســبا طــی هشــت مــاه ســال 
ــوع  ــرم و مجم ــن کاف گ ــر ت ــب ب ــر 2/18 مترمکع ــاری براب ج
ــاب های  ــام و پس ــامل آب خ ــبا ش ــام ورودی س ــرف آب خ مص
ــر تــن کاف گــرم اســت کــه  صنایــع مجــاور 2/54 مترمکعــب ب
در مقایســه بــا مــدت مشــابه در ســال گذشــته کــه میــزان برداشــت 
ــوده  ــرم ب ــن کاف گ ــر ت ــب ب ــادل 5/17 مترمکع ــام مع آب خ
اســت، کاهــش 50 درصــدی داشــته اســت. کاهــش 50 درصــدی 
مصــرف آب خــام در ایــن مجتمــع در حالــی بــه دســت آمــد کــه 
تولیــد کاف گــرم در مجتمــع فــوالد ســبا بــه میــزان 80 درصــد 
ــه مــدت مشــابه  ــزان 16 درصــد نســبت ب ــه می و آهــن اســفنجی ب

ســال قبل افزایش یافته است.

مــواد  از 60 گــروه کاالی  بیــش  بومی ســازی 
مصرفی فوالد مبارکه 

ــان،  ــه اصفه ــوالد مبارک ــی ف ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
شــرکت فــوالد مبارکــه بــا بــه کارگیــری راهبردهــای اقتصــاد 
داخلــی،  ســازندۀ  شــرکت های  از  حمایــت  و  مقاومتــی 
ــاز  ــی موردنی ــواد مصرف ــش از 60 گــروه کاالی م ــون بی تاکن
خطــوط تولیــد خــود را بومی ســازی کــرده اســت. مــواد 
ریخته گــری،  اســتراتژیک،  ســرامیکی  قطعــات  نســوز، 

شرکت فوالد مبارکه اصفهان

شرکت فوالد خوزستان

اخبار اعضای حقوقی 

انجمن آهن و فوالد ایران

شــیمیایی،  مــواد  روانکارهــا،  رنگ هــا،  روغن هــا، 
کاتالیســت ها، وســایل بســته بندی، وســایل ایمنــی، ادوات 
مصرفــی  کاالهــای  ازجملــه  ابــزارآالت  و  برقــی 
برخــی  فنــی  دانــش  بــه  دســت یابی  بومی سازی شــده اند. 
اقــام دیگــر ازجملــه نــوار نقاله هــای خــاص، ســیم بکســل ها 
و مــواد شــیمیایی خــاص و ... از دیگــر برنامه هــای در دســت 
ــه زودی  ــز ب ــوارد نی ــن م ــده ای از ای ــش عم ــت و بخ اجراس

بومی سازی خواهند شد.

فــوالد  شــرکت  در  ماهــه   9 تولیــد  رکــورد 
خوزستان شکسته شد

ــوالد خوزســتان،  ــط عمومــی شــرکت ف ــه گــزارش رواب ــا ب بن
یکــی از بزرگتریــن عرضه کننــدگان شــمش فــوالدی کشــور، 
موفــق شــد در ســال حمایــت از کاالی ایرانــی، رکــورد تولیــد 
نــه ماهــه را شکســته و بــا تولیــد بیــش از 2/8 میلیــون تــن 
شــمش فــوالد، معــادل 100 درصــد هــدف نــه مــاه را در 

سال97 محقق سازد.

فــوالد  بــه رشــد صــادرات شــرکت  رو  رونــد 
خوزستان در سال های اخیر

ــن  ــتان، ای ــوالد خوزس ــرکت ف ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه  گ ب
شــرکت کــه در ســال 1396 رکــورد مناســبی در صــادرات را 
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شرکت فوالد هرمزگان

ــری بیشــتر  ــت رســانده اســت، در حــال پیگی ــه ثب ــرای کشــور ب ب
ــرای طرح هــای توســعه ای خــود و در نتیجــه افزایــش صــادرات  ب
ــا صــادرات بیــش از  اســت. در ســال گذشــته شــرکت توانســت ب
یــک میلیــارد و 200 میلیــون دالر از محصــوالت خــود ارزآوری 
ــه  مهــم در اینجــا رشــد  ــرای کشــور داشــته باشــد. نکت ــی ب مطلوب
پرشــتاب رونــد صــادرات طــی ســال های اخیــر بــوده اســت. 
میــزان فــروش صادراتــی شــرکت در ســال 1393، چیــزی بیــش از 
ــه  ــم در ســال 1394 ب ــن رق ــا ای ــوده اســت. ام ــون دالر ب 278 میلی
414 میلیــون دالر رســید. در ســال 1395 نیــز بــا تــداوم ایــن رونــد 
ــون دالر  ــی شــرکت از 629 میلی ــروش صادارت ــزان ف صعــودی می
ــدی  ــا رش ــرکت ب ــادرات ش ــزان ص ــال 1396 می ــت. در س گذش
ــش از یــک  ــه بی ــل از آن ب ــه ســال قب ــری نســبت ب ــاً دو براب تقریب
میلیــارد و 200 میلیــون دالر رســید کــه در نــوع خــود یــک 
رکــورد بی نظیــر محســوب می شــود .دســتاوردهای بهــره بــرداری 
در شــرکت طــی ســال 96 شــامل تولیــد 3 میلیــون و 765 هــزار تــن 
ــدی  ــد 4/6 درص ــا رش ــلب ب ــت و اس ــوم، بیل ــوالدی بل ــمش ف ش
نســبت بــه ســال 1395، 6 میلیــون و 155 هــزار تــن گندلــه ســنگ 
آهــن بــا رشــد 1/1 درصــدی نســبت بــه ســال قبــل از آن و قریــب 
بــه 4 میلیــون تــن آهــن اســفنجی بــا رشــد 8/4 درصــدی نســبت بــه 
ســال 1395 بــوده اســت. در ضمــن میــزان صــادرات محصــوالت 
ــوده اســت . نیمه نهایــی نیــز بیــش از 2 میلیــون و 770 هــزار تــن ب
ــی شــرکت انتظــار مــی رود در ســال  ــه وضعیــت کنون ــا توجــه ب ب
ــد و فــروش محصــوالت  ــز رکودهــای مناســبی در تولی جــاری نی
فــوالد خوزســتان ثبــت شــود. دســتیابی بــه نیمــی از برنامــه فــروش 

در چهارماهه نخست سال مبین این ادعاست.

افزایــش ظرفیت تولید کارخانه فروکروم جغتای
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت تهیــه و تولیــد مــواد 
ــای  ــد فروکــروم در شهرســتان جغت ــت تولی ــران، ظرفی ــی ای معدن
از 8 هــزار تــن در ســال گذشــته بــه 11هــزار تــن در ســال جــاری 

افزایــش یافــت. ظرفیــت تولیــد فروکــروم ایــن مجموعــه صنعتــی 
ــه حــدود 16 هــزار تــن تــا پایــان ســال جــاری  از 11هــزار تــن ب
ــای در  ــروم جغت ــه فروک ــت کارخان ــی اس ــش می یابد.گفتن افزای
ــهد  ــرب مش ــری غ ــای و در 350 کیلومت ــتان جغت ــز شهرس مرک

واقع شده است.

ــا  ــال" ت ــی مت ــد "پل ــره جدی ــک ذخی ــی ی معرف
پایان امسال

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت تهیــه و تولیــد مــواد معدنــی 
ــی در  ــد در کاس جهان ــره جدی ــک ذخی ــال ی ــان س ــا پای ــران ت ای
حــوزه فلــزات غیرآهنــی )پلی متــال( کــه نتیجــه اکتشــافات جدیــد 

بوده، معرفی خواهد شد.

تولید یک ابزار هوشمندپرکاربرد در صنعت فوالد 
ــزار هوشــمند  ــط عمومــی فــوالد هرمــزگان، اب ــه گــزارش رواب ب
ــل  ــاوت قاب ــای متف ــا اندازه ه ــف ب ــدل مختل ــاب در دو م ــه ی لب
ســاخت اســت و در ماشــین ابزارهــای صنعتــی ماننــد فــرز، دریــل 
 ،)CNC( اتوماتیــک  مختلــف  مدل هــای  در  تــراش  و 
دقــت  دارای  و  )معمولــی(  دســتی  و   )NC( نیمه اتوماتیــک 
عملکــرد 1 تــا 3 میکــرون مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. از 
ــمی و  ــت اس ــازی دق ــوق، یکسان س ــزار ف ــی اب ــن ویژگ مهم تری
ــه  ــازی قطع ــا بازس ــد ی ــاخت و تولی ــزار در س ــین اب ــی ماش واقع
کارهــای بــا جنــس و ســایز مختلــف اســت. کارکــرد ایــن ابــزار 
ــان کاری و  ــه کار و راندم ــاخت قطع ــت س ــش دق ــب افزای موج
ــک  ــد ی ــاخت و تولی ــل س ــداد مراح ــان، تع ــه، زم ــش هزین کاه
ــرژی و  ــش ان ــه کاه ــود ک ــول می ش ــک محص ــا ی ــه کار ی قطع
ــمند  ــزار هوش ــراه دارد. اب ــه هم ــا را ب ــین ابزاره ــتهاک ماش اس
و  پژوهــش  دســتاوردهای  نمایشــگاه  در  همچنیــن  مذکــور 
 D&R برتــر  محصــول  به عنــوان  هرمــزگان  اســتان  فنــاوری 

انتخاب شد.

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
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♦  تکنولوژی هیسارنا از ایده تا عمل 

ــال 2011  ــه از س ــدی را ک ــاوری جدی ــتیل فن ــا اس ــرکت تات ش
میــادی بــر روی آن متمرکــز شــده بــود، معرفــی کــرده اســت 
ــی از  ــن ناش ــار کرب ــزان انتش ــت می ــادر اس ــوژی ق ــن تکنول ای
تولیــد فــوالد و آهــن را بیــش از 50 درصــد کاهــش دهــد. تاتــا 
ای مایــدن  ســایت  در  را  جدیــد  تکنولــوژی  ایــن  اســتیل 
ایــن  اســت.  بــرده  کار  بــه  هلنــد  در  خــود   )Ijmuiden(
ــنگ  ــود، س ــده می ش ــارنا )HIsarna( نامی ــه هیس ــوژی ک تکنول
ــد.  ــق می کن ــور تزری ــک رآکت ــاالی ی ــن )Iron Ore( را ازب آه
ــاال ذوب می شــود و  ســپس ســنگ در درجــه حــرارت بســیار ب
ــه صــورت  ــی کــه زغال ســنگ ب ــر، )در جای ــه محفظــه پایین ت ب
پــودر در حــال تزریــق شــدن اســت( تخلیــه می شــود. ایــن 
تکنولــوژی مراحــل اولیــه ماننــد کک ســازی و آگلومراســیون 
ســنگ آهــن بــرای پیش فرآوری هــای ســنگ آهــن و نیــز 
ــه  ــد. کارخان ــذف می کن ــد را ح ــوط تولی ــنگ در خط زغال س
هیســارنا در حــال حاضــر بــه صــورت دائــم در حــال تولیــد در 
ســایت ای مایــدن هلنــد اســت. بایــد خاطــر نشــان ســاخت کــه 
ــلتیک  ــی س ــان قدیم ــی از 2 واژه در زب ــه HIsarna ترکیب کلم
ــز  ــن و نی ــی آه ــای Isarna به معن ــه از واژه ه ــت ک )Celtic( اس
واژه Hismelt به معنــی ذوب، حاصــل شــده اســت.این فنــاوری 
ــت  ــوژی صنع ــزون تکنول ــرفت روزاف ــه پیش ــر ب ــد منج می توان
ــتیل،  ــا اس ــرکت تات ــه ش ــت ک ــر اس ــایان ذک ــود. ش ــوالد ش ف
یکــی از اعضــای تولیدکننــدگان فــوالد بــا انتشــار بســیار انــدک 
 )ULCOS( کربــن  دی اکســید  ماننــد  گلخانــه ای  گازهــای 

است. 

تولیــد  افقــی در  تکنولــوژی ریخته گــری      ♦
فوالدهای خاص

بــر خــاف بســیاری از مــواد دیگــر، نیــاز بــه فــوالد همیشــه در 
ــار و در  ــن ب ــرای اولی ــروه SMS ب ــت. گ ــش اس ــال افزای ح
ســالزگیتر،  شــرکت  همــکاری  بــا  و  صنعتــی  مقیــاس 
تکنولــوژی جدیــدی را ارائــه داده اســت. ایــن تکنولــوژی 
 BCT در  دارد.  نــام   BCT )Belt Casting Technology(
ریخته گــری فــوالد بــه صــورت افقــی صــورت می گیــرد 
ــه  ــش زا ب ــات تن ــه عملی ــان هیچگون ــه متخصص ــه گفت ــه ب ک
محصــول وارد نمی شــود. فــوالد معمــوالً بــه صــورت عمــودی 
و بــه شــکل تختــال ریخته گــری و در مراحــل بعــدی در فراینــد 
ــب  ــد دو عی ــن فراین ــل می شــود. ای ــازک تبدی ــه ورق ن ــورد ب ن
از  عمــده دارد. یکــی آنکــه تختــال در حیــن ریخته گــری 
حالــت عمــودی بــه حالــت افقــی درمی آیــد، ایــن امــر موجــب 
ــی را  ــول نهای ــت محص ــده و کیفی ــی ش ــای داخل ــاد تنش ه ایج
ــت  ــش ضخام ــه کاه ــر آنک ــد و دیگ ــرار می ده ــر ق ــت تأثی تح
تختــال و تبدیــل آن بــه ورق نــازک مســتلزم اســتفاده از فراینــد 
ــی  ــری افق ــد ریخته گ ــت. در فراین ــاد اس ــات زی ــه دفع ــورد ب ن
جدیــد ایــن مشــکات وجــود نــدارد. در ایــن فراینــد خبــری از 

1- مراجع:
www.worldsteel.org
www.aist.org
www.issuu.com
www.steelpedia.ir
www.imereport.ir
www.felezatonline.ir

اخبار بین المللی1
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ــاً  پیچیــدن یــا خمیــده شــدن نیســت و تختــال تولیــد شــده نهایت
1/5 ســانتیمتر ضخامــت دارد. بنابرایــن تنــش کمتــری در خــال 
ــی  ــیار عال ــرایط بس ــه ش ــود ک ــاده وارد می ش ــه م ــرم ب ــورد گ ن
 BCT محســوب می شــود. فراینــد HSD بــرای تولیــد فــوالد
ــی  ــط خنث ــری در محی ــز دارد و آن ریخته گ ــری نی ــت دیگ مزی
اســت. اتاقــک ریخته گــری بــا یــک گاز خنثــی ماننــد آرگــون 
پــر می شــود. ایــن امــر از اکسیداســیون ســطح فــوالد جلوگیــری 
انتظــار  می دهــد.  افزایــش  را  محصــول  کیفیــت  و  می کنــد 
مــی رود بســیاری از گریدهــای فــوالد کــه اکنــون مســتلزم 
ــه صــورت  ــزات متعــارف هســتند، ب تلفــات بهره دهــی در تجهی
شــوند.  تولیــد   BCT ریخته گــری  ماشــین  در  ســودآوری 
فوالدهــای بــا ویژگی هــای فــوق العــاده را اکنــون می تــوان 
  HSDــار در مقیــاس صنعتــی تولیــد کــرد: فــوالد بــرای اولیــن ب
ــبک  ــوم آن: س ــیم و آلومینی ــز، سیلیس ــاالی منگن ــوای ب ــا محت ب
ــری  ــکل پذی ــر ش ــا تغیی ــال ب ــن ح ــتحکام، و در عی وزن، پراس
آســان. همــه مــوارد مــورد نظــر توســط ریخته گــری فلــز 
مــذاب بــر روی قالــب متحــرک بــدون افــزودن روانســاز 
بــدون  افقــی  انجمــاد  همچنیــن  و  ریخته گــری،  )فاکــس( 
ــده  ــل گردی ــده، حاص ــری ش ــت ریخته گ ــوار در حال ــش ن تن

است.

♦    تقاضــای جهانــی بــرای زغــال ســنگ باالتــر 
می رود

ــرد  ــام ک ــی اع ــرژی )IEA( در گزارش ــی ان ــس بین الملل آژان
تقاضــای جهانــی بــرای زغال ســنگ تــا ســال 2023 تحــت تأثیــر 

رشــد تقاضــا در هنــد و ســایر کشــورهای آســیایی، باالتــر 
انــرژی  بین المللــی  آژانــس  گــزارش  در  رفــت.  خواهــد 
پیش بینــی شــده کــه مصــرف زغال ســنگ به طــور میانگیــن 
ســاالنه 0/2 رشــد می کنــد و از 5355 میلیــون تــن در ســال 
2017 بــه 5418 میلیــون تــن در ســال 2023 خواهــد رســید. بــر 
اســاس ایــن گــزارش، بــرای ایــن کــه جهــان بــه اهــداف جــوی 
خــود نایــل شــود، اقدامــات بیشــتری بــرای محدود کــردن 
انتشــار کربــن، ذخیره ســازی و اســتفاده از فنــاوری جــذب 
کربــن و نگهــداری دی اکســید کربــن به صــورت زیرزمینــی یــا 

استفاده در صنایع دیگر نیاز است.

ــه  ــار متوســط فورتســکیو روان ♦   ســنگ آهــن عی
بازار می شود

گــروه فورتســکیو اســترالیا  )FMG(کــه یــک شــرکت اســتخراج 
معــدن اســترالیایی اســت و در زمینــه تولیــد، بازاریابــی و فــروش 
ــد  ــت می نمای ــن فعالی ــنگ آه ــتخراج س ــن اس ــوالد و همچنی ف
اعــام کــرده اســت کــه قصــد دارد ســنگ آهــن بــا عیــار 
متوســط را در ســال 2019 تــا حجــم 5 تــا 10 میلیــون تــن تولیــد 
و روانــه بــازار نمایــد. شــرکت فورتســکیو متــال در ســال 2003 
چهارمیــن  به عنــوان  حاضــر  حــال  در  و  شــد  راه انــدازی 
ــود.  ــناخته می ش ــان، ش ــن جه ــنگ آه ــزرگ س ــده ب تولیدکنن
دفتــر مرکــزی ایــن شــرکت در شــهر پیلبــارا، اســترالیای غربــی 
ــرب  ــن غ ــن فای ــنگ آه ــی س ــتری اصل ــن مش ــرار دارد. چی ق
ــن  ــه مقصــد چی ــود و حــدود 60 درصــد آن ب ــارا خواهــد ب پیلب

صادر خواهد شد. 
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ــت.  ــده اس ــه ش ــرامیکی پرداخت ــه س ــای زمین ــون کامپوزیت ه ــعه پیرام ــق و توس ــی تحقی ــت فعل ــق وضعی ــی دقی ــه بررس ــاب ب ــن کت در ای
ــل در  ــازده فص ــی ی ــرامیکی ط ــه س ــای زمین ــورد کامپوزیت ه ــی در م ــای تحقیقات ــا و گزارش ه ــرح فرآینده ــا، ش ــه ای از داده ه مجموع
اختیــار خواننــده قــرار گرفتــه اســت. در فصــل یــک، خصوصیــات اصلــی ایــن نــوع کامپوزیت هــا و کاربردهــای آن هــا ارائــه شــده اســت. 
در فصــل دوم، انــواع تقویــت کننده هــای مــورد اســتفاده و فرآینــد تولیــد آن هــا شــرح داده شــده اســت. مهم تریــن فرآیندهــای تولیــد و 
فــرآوری کامپوزیت هــای زمینــه ســرامیکی در فصــل ســوم ارائــه شــده اســت. اطاعــات تفصیلــی در مــورد خصوصیــات فصــل مشــترک 
ــی  ــی در فصــول چهــارم ال ــه ســرامیکی و تنش هــای حرارت ــه، خــواص فیزیکــی، خــواص مکانیکــی کامپوزیت هــای زمین ــاف و زمین الی
هفتــم ارائــه گردیــده اســت. در فصــل هشــتم، مکانیزم هــای چقرمه ســازی و مهندســی فصــل مشــترک در کامپوزیت هــای زمینــه 
ســرامیکی شــرح داده شــده اســت. در فصــول نهــم و دهــم نیــز بــه دو موضــوع بســیار مهــم مهندســی یعنــی تریبولــوژی کامپوزیت هــای 
زمینــه ســرامیکی و تکنیک هــای اتصــال دهــی آن هــا پرداختــه شــده اســت. در نهایــت نانــو کامپوزیت هــای ســرامیکی در فصــل یازدهــم 

ــده اند. ــی ش معرف

ب
کتا

ی 
عرف

م

معرفی کتاب
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انتشارات:  انجمن آهن و فوالد ایران

درکتاب هــای مرجــع فــوالد ســعی شــده اســت اطاعــات آمــاری و شــاخص هاي مهــم صنایــع فــوالدی دنیــا جهــت اســتفاده در زمینه هــاي 
ــان در  ــف جه ــار و شــاخص های مهــم شــرکت های مختل ــه گــردد. اطــاع از آم ــف ارائ ــع مختل ــري تجــارب و مناب ــه کارگی ــا ب کاري، ب
جهــت توســعه صنعــت فــوالد کشــور مؤثــر خواهــد بــود. در ایــن راســتا انجمــن آهــن و فــوالد ایــران بــه عنــوان انجمــن علمــي برتــر کشــور 
بــر خــود وظیفــه دانســته اســت کتــاب مرجــع فــوالد را همــه ســاله بــا اطاعــات و آمارهــاي بــه روز شــده و جدیــد بــه چــاپ برســاند. ایــن 
کتــاب شــامل اطاعــات مربــوط بــه شــاخص های تولیــد، مصــرف، تجــارت، مصــارف انــرژی، آب، نســوز، مــواد خــام و قراضــه، انتشــار 
گازهــای گلخانــه ای، بهــره وری نیــروی انســانی، هزینه هــای تحقیــق و توســعه، آمــوزش، تولیــد و اســتفاده از محصــوالت فرعــی، اســتقرار 

مدیریتHSE ، راه های حمل  و نقل مواد خام و محصوالت نهایی و فرعی و سایر عوامل تأثیر گذار دیگر می باشد. 
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سمینارهای بین المللی

ها
نار
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سمینارهای داخلی
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ها
حبه 

صا
ــان و شــرکت توســعه آهــن و فــوالد م •    لطفــا خودت

آتــی  برنامه هــای  و  کنیــد  معرفــی  را  گهــر  گل 
شــرکت را بــه طــور خالصــه بــرای خواننــدگان مجلــه 

ــد. ــان نمایی ــوالد بی ــام ف پی

ــک طراحــی  ــدرک کارشناســی مکانی ــور، دارای م محمــد محیاپ
از  اجرایــی هســتم،  ارشــد مدیریــت  جامــدات و کارشناســی 
ــان  ــه اصفه ــوالد مبارک ــرکت ف ــال 1389 در ش ــا س ــال 1380 ت س
مشــغول بــه کار بــودم و از آن تاریــخ بــه بعــد فعالیــت خــود را در 
شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر ادامــه دادم و درحــال حاضــر 
ــر  ــوالد گل گه ــل شــرکت توســعه آهــن و ف ــوان مدیرعام ــه عن ب

ــم. ــه کار می باش ــغول ب مش
شــرکت توســعه آهــن و فــوالد گل  گهــر بــا توجــه بــه معــادن غنــی 
ــه  ــه ب ــن فاصل ــیرجان، در نزدیک تری ــه س ــن در منطق ــنگ آه س
شــرکت صنعتــی و معدنــی گل  گهــر در ســال 1391 تاســیس شــد 
تــا بــا احــداث کارخانجــات احیــا مگامــدول، فوالدســازي و نــورد 
در منطقــه و بــا بهره بــرداري از آن هــا و تولیــد نهایــي ســه میلیــون 
ــه  ــد در منطق ــره تولی ــل زنجی ــب تکمی ــوالدي موج ــع ف ــن مقاط ت
و دســتیابي بــه چشــم انداز آن موجــب ارتقــا ارزش اقتصــادي 

تولیــدات ایــن منطقــه شــود.
در ایــن راســتا بهــره بــرداری از دو واحــد مــگا مــدول تولیــد 
ــا ظرفیــت مجمــوع  ــر ب ــه نام هــای گوهــر و کوث آهــن اســفنجی ب
ــب  ــه موج ــت ک ــده اس ــام گردی ــال انج ــن در س ــون ت 3.55 میلی
ــتقیم و 2800  ــورت مس ــر بص ــدود 700 نف ــرای ح ــتغال زایی ب اش

ــت. ــده اس ــتقیم ش ــر مس ــورت غی ــر بص نف
ــون  ــد 3 میلی ــدف تولی ــا ه ــازی ب ــای فوالدس ــروژه ه ــاءاهلل پ انش
ــروژه  ــرم، پ ــورد ورق گ ــازک و ن ــلب ن ــه روش اس ــوالد ب ــن ف ت
ــد بریکــت ســرد و افزایــش ظرفیــت خطــوط تولیــد موجــود  تولی

ــرار دارد. ــرکت ق ــتور کار ش در دس

•     بــه نظــر شــما جهــت تولیــد فنــاوری و همچنیــن 
بــه روز نمــودن فناوری هــای موجــود در صنعــت 

ــود دارد؟ ــی وج ــه راهکارهای ــور چ ــوالد کش ف

ــا و  ــود در تقاض ــا رک ــور ب ــوالد کش ــت ف ــه صنع ــرایطی ک در ش
اســت  رو  روبــه  کارخانه هــا  انبارهــای  در  محصــول  انباشــت 
ــده  ــام ش ــت تم ــش قیم ــا کاه ــدگان، ب ــرورت دارد تولیدکنن ض
ــا  ــد. ب ــش دهن ــا افزای ــایر رقب ــر س ــود را در براب ــی خ ــوان رقابت ت
ــواد  ــرژی و م ــرف ان ــش مص ــون کاه ــی همچ ــرای گزینه های اج
اولیــه از طریــق اصــاح یــا بهبــود تکنولوژیــک و فرآیندهــا، بهــای 
ــی  ــوان رقابت ــر ت ــوان کاهــش داد و ب ــا را می ت ــام شــده واحده تم

ــزود. ــا اف آن ه
توســعه فنــاوری و انتقــال تکنولــوژی روز دنیــا تأثیــر بســزایی 
در وضعیــت صنعــت فــوالد دارد چــرا کــه بازارهــای فعلــی 
بازارهــا  ایــن  در  شــده اند.  تبدیــل  رقابتــی  بازارهایــی  بــه 
ــا قیمــت تمــام  شــده پایین تــر وارد  ــد ب هرتولیدکننــده ای کــه بتوان
شــود، قطعــاً می توانــد ســهم بیشــتری از بــازار را کســب کنــد. هــر 
ــزی  ــرای آن برنامه ری ــی دارد و ب ــازار هدف ــده ب ــد تولیدکنن واح
ــی اســتفاده  ــا از تجهیزات ــوژی روز دنی ــا براســاس تکنول ــد ت می کن
ــتفاده از  ــد. اس ــذار باش ــده تأثیرگ ــام ش ــت تم ــه در قیم ــد ک کن
ــت  ــر اس ــره وری مؤث ــع در به ــور قط ــب به ط ــای مناس تکنولوژی ه
بــه دلیــل آنکــه هــم می توانیــم از کیفیــت باالتــر و هــم بهــره وری 
ــدی  ــای تولی ــی واحده ــرایط کنون ــم. در ش ــتفاده کنی ــتر اس بیش
بایــد بــه ســمت تکنولوژی هــای نویــن دنیــا برونــد و اگــر بــه ایــن 
ــه رو  ــده ای روب ــکات عدی ــا مش ــاً ب ــد، قطع ــت نکنن ــمت حرک س

ــد. ــد ش خواهن
ــی  ــًا دسترس ــا عم ــث تحریم ه ــه بح ــه ب ــا توج ــر ب ــال حاض در ح
بــه تکنولــوژی روز دنیــا ســخت گردیــده اســت، امــا ارتبــاط 
ــاد  ــق انعق ــا از طری ــزرگ دنی ــرکت های ب ــران و ش ــت گ ــا صنع ب

مصاحبه ای با مدیر عامل شرکت

 توسعه آهن و فوالد گل گهر 

جناب آقای مهندس محمد محیاپور،
انجام شده است که در ادامه می خوانید:
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قــرارداد و دریافــت تکنولــوژی بصــورت همزمــان، ارتبــاط موثــر 
بیــن صنعــت و دانشــگاه، اســتفاده از پــارک هــای علــم و فنــاوری، 
انجــام پروژه هــای توســعه زیــر ســقف و توســل بــه کارشناســان و 
ســازندگان داخلــی بــا تشــکیل کمیته هــای تخصصــی بــا حمایــت 
ــد  ــران می توانن ــوالد ای ــن و ف ــن آه ــل انجم ــی مث انجمن های
از مــواردی باشــند کــه در جهــت تولیــد فنــاوری و بــروز نمــودن 
ــت فــوالد میتواننــد تأثیــر گــذار  ــای موجــود در صنع فناوری ه

باشــند.

ــث  ــد باع ــی توان ــواردی م ــه م ــما چ ــر ش ــه نظ •    ب
ــوزه  ــذاری در ح ــرمایه گ ــرای س ــزه ب ــش انگی افزای

ــود؟ ــوالد ش ف

ــور محرکــه رشــد اقتصــادي،  ــوان موت ــه عن ســرمایه گــذاري ب
ــش  ــت. افزای ــي اس ــادي و اجتماع ــعه اقتص ــه توس ــل ب ــه نی الزم
ســرمایه گــذاري منجــر بــه افزایــش تولیــد، افزایــش ارزش 
ــتغال،  ــش اش ــاه، افزای ــش رف ــد، افزای ــش درآم ــزوده، افزای اف

ــود. ــر مي ش ــش فق ــکاري و کاه ــرخ بی ــش ن کاه
ــه ای  ــه گون ــور ب ــوالدی کش ــات ف ــروز کارخانج ــت ام وضعی
ــان  ــذاران و کارآفرین ــرمایه گ ــیاری از س ــرای بس ــه ب ــت ک اس
ــه  ــا ب ــد ام ــاد نمی کن ــی ایج ــوالد رغبت ــوزه ف ــه ح ــرای ورود ب ب
ــوص  ــه خص ــوالد ب ــوزه ف ــذاری در ح ــرمایه گ ــن، س ــاد م اعتق
بــا نــگاه بــه کل زنجیــره جــواب می دهــد و تولیــد آن در 
کشــور اقتصــادی اســت. بــا توجــه بــه ســود نســبتاً پاییــن و دوره 
بازگشــت ســرمایه طوالنــی در حــوزه فــوالد نســبت بــه ســرمایه 
ــرای  ــی ب ــزه چندان ــذاران انگی ــرمایه گ ــر، س ــای دیگ گذاری ه
ــه  ــاع ب ــن اوض ــا ای ــد، ب ــوزه ندارن ــن ح ــذاری در ای ــرمایه گ س
نظــر می رســد در شــرایط فعلــی ســرمایه گذاری در صنعــت 
ــد  ــد، تولی ــانه باش ــمندانه و دوراندیش ــیار هوش ــد بس ــوالد بای ف
بایــد آمادگــی الزم بــرای رقابــت پذیــری و صــادرات را داشــته 
باشــد تــا انگیــزه ســرمایه گــذاران از بیــن نــرود، لــذا دولــت بــا 
ــرمایه  ــی در س ــوان کاف ــدم ت ــت و ع ــن نف ــرخ پایی ــه ن ــه ب توج
ــرای جــذب ســرمایه  ــی بایســتی ب گــذاری در طرح هــای عمران
گــذاران داخلــی و خارجــی امتیازاتــی در نظــر بگیــرد. امتیازاتــی 
ماننــد ایجــاد تســهیات بــا شــرایط خــاص، ســهولت در قوانیــن 
امنیــت ســرمایه  و مقــررات داخلــی و صادراتــی، تضمیــن 
گــذاری، شــرایط ورود مــواد اولیــه خارجــی، حمایــت از حــق 

ــرخ  ــرخ عــوارض صــادرات، ن ــازار، تعدیــل ن ــه، ثبــات ب مالکان
ــرمایه  ــذاب س ــوق های ج ــه مش ــرمایه، ارائ ــت س ــه بازگش بهین

ــذاری و ... گ

ــت  ــوازن صنع ــد نامت ــرات رش ــما اث ــر ش ــه نظ •    ب
ــد  ــوازن آن خواه ــد مت ــر رش ــری ب ــه تأثی ــوالد چ ف

ــت؟ داش

ــد 55  ــال 1404 تولی ــا س ــور ت ــوالد کش ــت ف ــم انداز صنع در چش
ــت  ــار ظرفی ــه آم ــا توجــه ب ــی شــده، ب ــوالد پیش بین ــن ف ــون ت میلی
اســتخراج ســنگ آهــن، تولیــد کنســانتره، گندلــه و آهــن اســفنجی 
کشــور و عمــًا رشــد نامتــوازن صنایــع معدنــی و صنعتــی فــوالد، 
بیانگــر عــدم تحقــق ایــن پیش بینــی اســت؛ کــه ایــن خــود باعــث 
رکــود بــازار در بخش هــای نامتــوازن و در نهایــت تأثیــر بــر 
رشــد متــوازن صنعــت فــوالد خواهــد داشــت و در نهایــت باعــث 
ــذاری  ــرمایه گ ــرمایه و س ــذب س ــش ج ــزه در بخ ــش انگی کاه

خواهــد داشــت.
نکتــه قابــل توجــه دیگــر در بررســی نامتــوازن بــودن رشــد صنایــع 
فــوالد در کشــور، موضــوع بــازار مصــرف اســت؛ بــه نحــوی کــه 
در حــال حاضــر بــازار داخلــی قــادر بــه جــذب 16.5 میلیــون تــن 
ــش  ــل کاه ــه دلی ــز ب ــادرات نی ــازار ص ــت و ب ــدی نیس ــوالد تولی ف
ــش  ــه بخ ــوری ک ــه ط ــت؛ ب ــد اس ــاً راک ــا تقریب ــدید قیمت ه ش
ــار شــده  ــوالدی در کشــور انب ــدات محصــوالت ف ــادی از تولی زی
و صنایــع فــوالد را بــا صدهــا میلیــارد ریــال بدهــی مواجــه کــرده 
ــد  ــدم رش ــورت ع ــت دارد در ص ــن دالل ــا برای ــه اینه ــت . هم اس
ــه  ــد ک ــد ش ــان خواه ــار نقص ــوالد دچ ــد ف ــره تولی ــوازن زنجی مت
همیــن ممکــن اســت بــه تعطیلــی ناخواســته برخــی مراکــز زنجیــره 

شــود.

ــر ســر راه صنعــت  ــه نظــر شــما چــه مشــکالتی ب •    ب
ــرار دارد؟ ــوالد ق ف

انــرژی  بــاالی  هزینــه  می تــوان،  را  موانــع  عمده تریــن  از 
ــرای  ــا اج ــر ب ــال های اخی ــه در س ــوی ک ــه نح ــرد؛ ب ــان ک بی
ــه  ــش هزین ــال آن، افزای ــه دنب ــا و ب ــدی یارانه ه ــرح هدفمن ط
حامل هــای انــرژی، فشــار مضاعفــی در کنــار ســایر مشــکات 
ــن  ــی وارد شــده اســت. از ســوی دیگــر همی ــع معدن ــه صنای ب
ــک  ــل از ی ــل و نق ــای حم ــش هزینه ه ــب افزای ــل موج عام
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ــی  ــل ریل ــل و نق ــعه حم ــاخت های توس ــود زیرس ــو و کمب س
ــد شــده اســت  ــه تولی از ســوی، دیگــر موجــب افزایــش هزین
.نبــود و کمبــود منابــع مالــی الزم بــرای اکتشــاف معــادن 
جدیــد، اجرانشــدن برنامــه توســعه در بخــش اکتشــاف و 
ــل  ــی ها در مقاب ــن و بوروکراس ــص قوانی ــادن و نق ــعه مع توس
ســرمایه گذاری داخلــی و خارجــی نیــز از جملــه موانــع و 
ــران اســت. از ســوی دیگــر اخــذ بهــره  پیــش روی معــادن ای
ــود نقدینگــی، رکــود  ــادن، کمب ــاع از مع ــه و حــق انتف مالکان
ــواد  ــی م ــی برخ ــت جهان ــش قیم ــی، کاه ــای عمران فعالیت ه
ــزات و  ــدن تجهی ــن و فرسوده ش ــنگ آه ــه س ــی از جمل معدن
ماشــین آالت معدنــی، عــدم تناســب عرضــه و تقاضــا، بخشــی 
نــگاه کــردن بعضــی ســرمایه گــذاران، مشــکات صادراتــی و 
ــات و  ــر معض ــوان دیگ ــه عن ــوان ب ــا را می ت ــود تحریم ه وج

ــرد. ــام ب ــن بخــش ن مشــکات ای
ــاالی  ــه ب ــی و هزین ــن نقدینگ ــا در تامی ــت بانک ه ــدم حمای ع
بهره هــای بانکــی اســت. البتــه کاهــش قیمــت نفــت وکاهــش 
ــه  ــه در بودج ــه ریش ــی ک ــارات عمران ــرمایه گذاری و اعتب س
عمومــی دولــت دارد هــم مصــرف فــوالد کشــور را بــه شــدت 
تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. در ســال های اخیــر بحــران 
مــازاد ظرفیــت فــوالد در چیــن نیــز بــه عنــوان یکــی از عوامــل 
اصلــی ســقوط قیمت هــای فــوالد در دنیــا و عامــل افــت قیمــت 

ــن حــوزه اســت. ــد در ای و کاهــش ســرمایه گذاری جدی

ــش  ــاالنه همای ــزاری س ــد برگ ــما فوای ــر ش ــه نظ •    ب
ــن  ــاط بی ــت ارتب ــوص در جه ــه خص ــمپوزیوم ب س
کارشناســان صنعــت فــوالد و پژوهشــگران دانشــگاهی 
و همچنیــن افزایــش ســطح آگاهــی در مــورد فــوالد 

ــت ؟ ــور چیس کش

-    فراهــم نمــودن محیطــی مناســب جهــت عرضــه آخریــن 
پژوهشــگران  و  فــوالد  صنعــت  کارشناســان  دســتاوردهای 

دانشــگاهی
-    هم افزایــي دانــش و انتشــار یافته هــاي نــو و تبــادل آخریــن 
اطاعــات ایــن حــوزه بیــن کارشناســان صنعت فــوالد و پژوهشــگران 

ــگاهی دانش
-   ایجــاد بســتری مناســب جهــت آشــنایی روز افزون پژوهشــگران 
دانشــگاهی دانشــگاه های سراســر کشــور بــا صنایــع فعــال در 

ســطح کشــور
-     ایجــاد ارتبــاط هرچــه بیشــتر وفراهــم نمــودن بســتری مناســب 

بــرای ایجــاد تعامــات علمــی و صنعتــی پویــا
ــگران  ــوالد و پژوهش ــت ف ــان صنع ــی کارشناس ــطح علم ــا س -     ارتق

ــی ــزاری کارگاه آموزش ــق برگ ــگاهی از طری دانش
-     ایجــاد پویایــی و انگیــزه مشــارکت در فعالیــت هــای علمــی 

پژوهشــگران دانشــگاهی
-     بررســی چالــش هــای صنعــت فــوالد بــا توجــه بــه تحــوالت 

جهــان
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•    لطفــا شــرکت تهیــه و تولیــد مــواد معدنــی ایــران 
ــه  ــرکت را ب ــی ش ــای آت ــد و برنامه ه ــی کنی را معرف
ــام فــوالد  ــه پی ــرای خواننــدگان مجل طــور خالصــه ب

بیــان نماییــد:

ایــران از شــرکت های  شــرکت تهیــه و تولیــد مــواد معدنــی 
اصلــی زیرمجموعــه ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع 
ــد  ــد در ص ــرکت ص ــن ش ــد. ای ــدرو( می باش ــران )ایمی ــی ای معدن
دولتــی و وابســته بــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت اســت. در 
ــوان تنهــا  ــه عن ــران ب ــی ای ــواد معدن ــد م ــه و تولی ــن شــرکت تهی ای
ــه و  ــی در راســتای ایفــای نقــش خــود، تهی ــی دولت شــرکت معدن
ــده دارد  ــه عه ــی را ب ــع معدن ــاز صنای ــورد نی ــه م ــواد اولی ــد م تولی
و در حــوزه اکتشــاف بــا انجــام مطالعــات اکتشــافی و توســعه 
ــه  ــدی را ب ــی جدی ــر معدن ــور ذخای ــف کش ــق مختل آن در مناط
ــا  ــرداری از آن ه ــره ب ــا به ــا ب ــد، ت ــه می نمای ــی اضاف ــر فعل ذخای
ــزوده  ــاد ارزش اف ــگاه ایج ــا ن ــد ب ــف تولی ــای مختل در زنجیره ه
ــا هماهنگــی الزم و  کامــل در کشــور اســتفاده گــردد. همچنیــن ب
ــواد  ــن م ــه تأمی ــا اســتفاده و هدایــت بخــش خصوصــی نســبت ب ب
اولیــه خــام و واردات آن بــرای تکمیــل و اســتفاده از ظرفیت هــای 
خالــی ایجــاد شــده در کشــور اقــدام نمایــد و در ایــن راســتا بعنــوان 
بــازوی اجرایــی ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع 

ــد.  ــا نمای ــران نقــش اساســی خــود را ایف ــی ای معدن
ایمپاســکو در زمینــه تولیــد کک متالــورژی، زغــال ســنگ، طــا، 
ــوم و  ــاس، تیتانی ــک، پت ــفات، آه ــینیت، فس ــن س ــروم، نفلی فروک
ــد. ــا می نمای ــی ایف ــد مل ــزایی را در تولی ــش بس ــرب و روی نق س

ــران بسترســازی و ایجــاد  ــی ای ــواد معدن ــد م ــه و تولی شــرکت تهی

زمینه هــای الزم و کاهــش ریســک باالخــص در حــوزه اکتشــاف 
بــا تشــویق و جــذب بخــش خصوصــی و توســعه فعالیت هــای 
معدنــی را در کشــور در جهــت افزایــش میــزان ذخیــره و افزایــش 
ــل  ــه تکمی ــک ب ــی و کم ــن داخل ــتای تأمی ــاالنه در راس ــد س تولی
ــوژی  ــاوری و تکنول ــره ارزش افــزوده و همچنیــن توســعه فن زنجی
ــی  ــواد معدن ــه م ــی ازجمل ــواد معدن ــرآوری م ــتحصال و ف در اس
اســتراتژیک را بــه عنــوان برنامه هــای اصلــی و جــدی خــود دنبــال 

خواهــد کــرد. 
در نظــر داریــم تــا پایــان ســال 1400تعــداد 28 گواهینامــه کشــف، 
30 پروانــه اکتشــاف و 137 هــزار و 300 متــر حفــاری انجــام شــود. 

•    بــه نظــر شــما جهــت تولیــد فنــاوری و 
ــود  ــای موج ــودن فناوری ه ــروز نم ــن ب همچنی
در صنعــت فــوالد کشــور چــه راهکارهایــی 

دارد؟ وجــود 

بــه منظــور افزایــش تــوان رقابــت پذیــری صنعــت فــوالد، فرآینــد 
ایجــاد، انتقــال، انطبــاق و اشــاعه تکنولوژی هــای نویــن بایــد 

ــرد: ــر را در برگی ــتراتژیک زی ــداف اس اه
-    افزایش سرعت تولید

ــا  ــد ب ــای نســل جدی ــه ســمت فوالده ــد ب ــری تولی -    جهــت گی
ــاال ــزوده ب ارزش اف

-    بازنگــری طرح هــای زنجیــره فــوالد بــا هــدف ارتقــای کیفیــت 
محصــوالت صنایــع پایین دســتی

ــی  ــی از جانمای ــای ناش ــاس و مزیت ه ــه مقی ــتفاده از صرف -    اس
ــی  ــواحل جنوب ــتفاده از س ــون اس ــد )همچ ــای جدی ــه پروژه ه بهین

مصاحبه ای با مدیر عامل شرکت 

تهیه و تولید مواد معدنی ایران

جناب آقای مهندس وجیه اله جعفری
انجام شده است که در ادامه می خوانید:
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کشــور(
-   کاهش مصرف انرژی

-    توسعه بازار و پاسخ به نیازهای جدید بازار
-    پاســخگو بــودن در حــوزه مســئولیت اجتماعــی بــه خصــوص 

مســایل زیســت محیطــی
-     ایجــاد بســتر الزم جهــت آموزش هــای تخصصــی نیروهــای 

کارآمــد در زنجیــره تأمیــن فــوالد 

ــث  ــد باع ــواردی می توانن ــه م ــما چ ــر ش ــه نظ •   ب
ــوزه  ــذاری در ح ــرمایه گ ــرای س ــزه ب ــش انگی افزای

ــود؟ ــوالد ش ف

ــر  ــت تأثی ــوالد تح ــت ف ــذار در صنع ــرمایه گ ــذب س ــرایط ج ش
عوامــل بیرونــی و درونــی ازجملــه محیط هــای بیــن المللــی و 

ــت. ــی اس داخل
ــد  ــوالد، تولی ــش صنعــت ف ــن چال ــی مهمتری ــن الملل ــط بی در محی
مــازاد ظرفیــت فــوالد در چیــن می باشــد. مــازاد 400 میلیــون 
تنــی در فــوالد چیــن یکــی از عوامــل اصلــی ســقوط قیمت هــای 
ــا و عامــل افــت قیمــت و کاهــش ســرمایه گــذاری  فــوالد در دنی
ــات  ــا و مؤسس ــیاری از بانک ه ــت. بس ــوزه اس ــن ح ــد در ای جدی
ــار  ــازاد اظه ــای م ــی از موضــوع ظرفیت ه ــن الملل اعتبارســنجی بی
ــه  ــش رتب ــک و کاه ــش ریس ــا افزای ــان ب ــرده و همزم ــی ک نگران
اعتبــاری فوالدســازان، گرفتــن اعتبــار و وام از بانک هــا بــرای 

ــت.  ــده اس ــوارتر ش ــوالدی دش ــرکت های ف ش
ذخیــره معدنــی کافــی در جهــت تأمیــن مــواد اولیــه بــرای توســعه 
ــواردی اســت کــه  ــز یکــی از م ــن صنعــت نی ســرمایه گــذاری ای
می بایســت مــورد توجــه قــرار گیــرد و از توســعه در زنجیــره 
ــاد  ــره و ایج ــه زنجی ــواد اولی ــن م ــزان تأمی ــا می ــب ب ــدن متناس مع
شــرایط بــرای ورود مــواد اولیــه ســنگ آهــن از خــارج از کشــور و 
کشــف ذخایــر جدیــد می تواننــد ایجــاد انگیــزه در توســعه فــوالد 

ــه دنبــال داشــته باشــند.  را ب

ــت  ــوازن صنع ــد نامت ــرات رش ــما اث ــر ش ــه نظ •    ب
ــد  ــوازن آن خواه ــد مت ــر رش ــری ب ــه تأثی ــوالد چ ف

ــت؟  داش

ــه  ــور ب ــوالد کش ــت ف ــود صنع ــکات موج ــی از مش ــش مهم بخ
ــد ایــن صنعــت  ــره تولی ــوازن حلقه هــای زنجی توســعه و رشــد نامت
ــد عــدم امــکان  ــوازن فــوالد می توان ــر می گــردد. قطعــا رشــد مت ب

اســتفاده از ظرفیت هــای ایجــاد شــده و هــدر رفــت ســرمایه و 
همچنیــن کاهــش انگیــزه ســرمایه گــذاری مــورد نیــاز را بــه 
ــاخت های  ــر س ــه زی ــدی ب ــکل بع ــه مش ــد، البت ــته باش ــال داش دنب
ــر  ــن زی ــوط می شــود. ای ــرژی، حمــل و نقــل و آب کشــور مرب ان
ســاخت ها در بهبــود شــرایط اقتصــادی حلقه هــای فــوالدی و 
ــت  ــده اهمی ــر در آین ــدی باالت ــای تولی ــی و ایجــاد ظرفیت ه معدن
بســیار دارنــد و بــا رشــد و توســعه ســرمایه گــذاری ایــن بخــش از 

ــل شــود.  ــز بایســتی تکمی ــن صنعــت نی ــه، پشــتیبانی ای حلق
ضــروری اســت جهــت جانمایــی و مــکان یابــی واحدهــای 
انــرژی،  پتانســیل های شــناخته شــده موجــود، منابــع  جدیــد، 
آب و ظرفیت هــای محیطــی بایــد مــورد توجــه بیشــتری قــرار 
ــای  ــتفاده از فناوری ه ــرای اس ــد ب ــای جدی ــزام واحده ــد. ال گیرن
نویــن، تشــویق واحدهــای قدیمــی بــرای بــه روز کــردن تجهیــزات 
و  فعلــی  پتانســیل های  و همــه جانبــه  مــرور مجــدد  قدیمــی، 
تکمیــل طــرح جامــع فــوالد بــر ایــن اســاس، ســرمایه گــذاری هــر 
چــه بیشــتر در زیــر ســاخت های حمــل و نقــل، تمرکــز بــر تکمیــل 
طرح هــای جدیــد بــا اســتراتژی ایجــاد تــوازن در زنجیــره و ســپس 
ــی  ــاش عموم ــن ت ــت و همچنی ــش ظرفی ــت افزای ــاش در جه ت
بــرای بهبــود فضــای کســب و کار، بیــش از پیــش احســاس 
می شــود .در حــال حاضــر ایــن عــدم تــوازن هــم در حــوزه تولیــد 

ــود. ــده می ش ــودآوری دی ــوزه س ــم در ح و ه
نکتــه دیگــر، توجــه هــر چــه بیشــتر بــه جــذب بازارهــای صادراتــی 
ــه بعــد از حصــول 55  اســت. تأمیــن بازارهــای صادراتــی، نبایــد ب
میلیــون تــن تولیــد موکــول شــود. بــه لحــاظ کیفــی بایــد تمرکــز 
ــر تولیــد محصــوالت در سرتاســر کشــور انجــام شــود.  بیشــتری ب
همچنیــن الزم اســت حتــی االمــکان تولیــد فوالدهــای صنعتــی کــه 
ارزش افــزوده بیشــتری ایجــاد می کنــد در اولویــت طرح هــای 

ــد. ــرار گیرن ــا توســعه طرح هــای قدیــم ق ــد ی جدی

ــر راه  ــر س ــکالتی ب ــه مش ــما چ ــر ش ــه نظ •   ب
ــرار دارد؟ ــوالد ق ــت ف صنع

صنعــت فــوالد بــه دالیــل مختلــف ازجملــه ســاختار، تکنولــوژی 
غیــر  ظرفیت هــای  و  آهــن  ســنگ  کمبــود  تجهیــزات،  و 
ــه  ــت را تجرب ــل رقاب ــه و قاب ــام شــده بهین اقتصــادی، قیمــت تم
ــن صنعــت  ــه رشــد ای ــوارد الزم ــن م کــرده اســت کــه حــل ای

ــت.  اس
ــدید  ــود ش ــا کمب ــور ب ــوالد کش ــت ف ــده صنع ــال های آین در س
ــال  ــه در ح ــرا ک ــود. چ ــی ش ــه م ــی مواج ــن داخل ــنگ آه س
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حاضــر معــادن چادرملــو، چغــارت، ســنگان، گل گهــر، جــال 
ــاد و میشــدوان 6 معــدن بــزرگ ســنگ آهــن ایــران هســتند  آب
ــن  ــه ای ــوالد را ب ــت ف ــاز صنع ــزان نی ــی از می ــم بزرگ ــه حج ک

ــد. ــن می کنن ــی تأمی ــاده معدن م
ــای ایجــاد شــده  ــره و توســعه واحده ــزان ذخی ــه می ــا توجــه ب ب
ــد  ــه نیازمن ــت ک ــواردی اس ــده از م ــکل در آین ــن مش ــع ای رف

ــت. ــر اس ــال حاض ــدی در ح ــزی ج ــه ری برنام
ــئله  ــور مس ــوالد کش ــع ف ــم صنای ــر مه ــکات دیگ ــی از مش یک
جانمایــی واحدهــای تولیــدی اســت، شــرکت ها بــه دلیــل 
ــت و  ــوان بازگش ــرداری ت ــره ب ــس از به ــب، پ ــی نامناس جانمای
تأمیــن ســرمایه گــذاری را ندارنــد و بــه همیــن دلیــل نمی تواننــد 

ــوند. ــی ش ــای رقابت وارد بازاره
ــن واحدهــا اســت  ــرژی در ای موضــوع مهــم دیگــر مصــرف ان
کــه در صــورت واقعــی شــدن قیمــت هــا امــکان ایجــاد یــک 
محصــول رقابتــی در ســطح ملــی و بیــن المللــی از دغدغــه هــای 

واحدهــای فــوالدی خواهــد بــود. 
عــدم وجــود زیــر ســاخت های مناســب ریلــی و جــاده ای 
جهــت جابجایــی فــوالد تولیــدی از دیگــر چالش هــای اساســی 

ــود. ــد ب ــران خواه ــوالد ای ــت ف ــده صنع آین

ــش  ــاالنه همای ــزاری س ــد برگ ــما فوای ــر ش ــه نظ •    ب
ــن  ــاط بی ــت ارتب ــوص در جه ــه خص ــمپوزیوم ب س
کارشناســان صنعــت فــوالد و پژوهشــگران دانشــگاهی 
و همچنیــن افزایــش ســطح آگاهــی در مــورد فــوالد 

ــت؟ ــور چیس کش

در  خصــوص  بــه  تخصصــی  همایش هــای  ســاالنه  برگــزاری 
ــدرکاران  ــت ان ــتر دس ــاط بیش ــبب ارتب ــوالد س ــت ف ــه صنع زمین
ــای علمــی و  ــی و واحده ــای عملیات ــم از واحده ــت اع ــن صنع ای
ــت  ــدگان صنع ــتا تولیدکنن ــن راس ــد و در ای ــد ش ــی خواه پژوهش
فــوالد می تواننــد از میــان مقــاالت علمــی و دانشــگاهی ارائــه 
شــده در ســمپوزیوم کــه حاصــل ماه هــا تحقیــق و پژوهــش 
تولیــد  و  وری  بهــره  افزایــش  جهــت  می باشــد،  دانشــگاهیان 
صنعــت فــوالد بــه نحــو مطلــوب اســتفاده و بســیاری از مشــکات 
کارخانه هــای تولیــد فــوالد را بــا ارایــه راهکارهــای علمــی و 
ــا  ــا و برنامه ه ــه راهکاره ــد و در ارای ــل کنن ــل و فص ــی ح مهندس
ــن  ــی ای ــای آت ــکات و دغدغه ه ــش مش ــب کاه ــد موج می توان
ــی و  ــی و تخصص ــوان علم ــتفاده از ت ــری و اس ــا همفک ــت ب صنع

تجربــی شــرکت کننــدگان در همایش هــا شــود. 
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ــی  ــن را معرف ــرکت ذوب آه ــان و ش ــا خودت •    لطف
کنیــد و برنامه هــای آتــی شــرکت را بــه طــور خالصــه 

بــرای خواننــدگان مجلــه پیــام فــوالد بیــان نماییــد.

ــع هســتم از  ــه مهندســي صنای ــش آموخت ــزدي زاده، دان منصــور ی
ســال 1373 بــه عنــوان کارشــناس در ذوب آهــن مشــغول بــه کار 
شــدم .مدیــر فــروش، معــاون فــروش و صــادرات، معــاون برنامــه 
ریــزي و توســعه، عضــو هیئــت مدیــره و مدیریــت عامــل شــرکت 
ــوان عضــو  ــه عن ــز ب ــون نی ــر عهــده داشــتم و اکن ــوالد را ب ــي ف مل
ــت  ــه خدم ــغول ب ــن مش ــل ذوب آه ــر عام ــره و مدی ــت مدی هیئ

هســتم.
ــادر صنعــت  ــوان م ــه عن ــان ب ــي ذوب آهــن اصفه ــات اجرای عملی
ــاه ســال  ــع کشــور در ســال 1346 شــروع و دي م و پیشــران صنای
1350 بــا تولیــد چــدن بهــره بــرداري آن آغــاز شــده اســت از دي 
مــاه ســال 1351 هــم خــط تولیــد نــوردي بــه بهــره بــرداري رســیده 

اســت .
ذوب آهــن اصفهــان از آن ســالیان دور تــا کنــون نزدیــک بــه نیــم 
قــرن پــر فــراز و فــرود بــا تکیــه بــر متخصصــان خــود در مقاطــع 
ــه اســت.  ــن در ســال دســت یافت ــون ت ــد 2/3 میلی ــه تولی ــل ب طوی
ــوازن،  ــعه، ت ــت توس ــي در جه ــاي کان ــال ها پروژه ه ــن س در ای
زیســت محیطــي و .... در ایــن شــرکت اجــرا شــده اســت. ذوب 
ــر  ــر غبارگی ــي نظی ــا پروژه های آهــن در بحــث زیســت محیطــي ب
کنورتــور، تصفیــه خانــه پســاپ صنعتــي غیــر ســمي، انتقال پســاپ 
ــي  ــاي اضاف ــتان هاي همجــوار، مشــعل هاي ســوزنده گازه شهرس
ــه آگلومراســیون و احــداث  ــد، پنجگان ــوره بلن کک ســازي و ک

16 هــزار و 500 هکتــار جنــگل دســت کاشــت بــه محیــط زیســت 

و ســامت جامعــه پیرامونــي اهتمــام ورزیــده اســت.

ذوب آهــن اصفهــان بــا اجــراي پروژه هــاي گوگــرد زدایــي 

از چــدن، احــداث ایســتگاه 5 ریختــه گــري، دومیــن کارگاه 

ــازي و ....  ــه س ــال ، گندل ــودر زغ ــق پ ــه، تزری ــیژن کارخان اکس

تولیــد محصــوالت بــا ارزش افــزوده بــاال را در دســتور کار 

داشــت. بــا تکمیــل پروژه هــاي شــرکت و تهیــه تکنولــوژي 

ــن  ــرکت تعیی ــي ش ــاي اصل ــل از هدف ه ــد ری ــر تولی ــورد نظ م

گردیــد و تولیــد شــمش ویــژه ریــل برنامــه ریــزي شــد. همزمــان 

ــد ریــل و پروفیل هــاي  ــراي تولی ــورد ب ــد در ن طراحــي خــط تولی

ــي  ــت و همدل ــه هم ــبختانه ب ــد. خوش ــاز گردی ــز آغ ــنگین نی س

همــکاران مقاطــع مختلــف ریــل بــا شــمش تولیــد شــده در واحــد 

ــال  ــه تولیــد انبــوه رســیدو همچنیــن تیرآهن هــاي ب فوالدســازي ب

ــد. ــه نمای ــازار عرض ــه ب ــد و ب ــن را تولی په

هــدف مــا افزایــش تولیــد شــرکت اســت و طبیعتــاً برنامــه جامــع ما 
بــر اســاس ایــن هــدف تدوین شــده و بخش هــاي مختلف شــرکت 
ــال  ــدف دنب ــن ه ــه ای ــتیابي ب ــراي دس ــود را ب ــاي خ ــز برنامه ه نی
ــن  ــادي، تأمی ــد اقتص ــای تولی ــر مبن ــا ب ــع م ــه جام ــد. برنام مي کنن
پایــدار مــواد اولیــه، حفــظ ســهم بــازار و صــادرات، برخــورداري 
همــکاران از منفعــت حاصــل از افزایــش تولیــد، حداکثــر صیانــت 
ــي  ــئولیت هاي اجتماع ــه مس ــدي ب ــام ج ــت ، اهتم ــط زیس ازمحی
شــرکت، تأمیــن منابــع مالــي، تأمیــن رفاهیــات و مباحــث فرهنگــي 
ــن  ــه و تدوی ــرا تهی ــت اج ــاي در دس ــل پروژه ه ــان، تکمی کارکن

شــده اســت.

مصاحبه ای با مدیر عامل شرکت

 سهامی ذوب آهن اصفهان

جناب آقای مهندس منصور یزدی زاده
انجام شده است که در ادامه می خوانید:
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•    بــه نظــر شــما جهــت تولیــد فنــاوری و همچنیــن 
بــه روز نمــودن فناوری هــای موجــود در صنعــت 

ــود دارد؟ ــی وج ــه راهکارهای ــور چ ــوالد کش ف

ــب  ــي موج ــر صنعت ــن آوري در ه ــاني ف ــه روزرس ــتیابی و ب دس
ــاي  ــن آوري ه ــري از ف ــره گی ــا به ــره وري مي شــود ب ــش به افزای
بــه روز، مصــرف نهاده هــاي تولیــد در مقیــاس اقتصــادی بــه 
ــوالدي از ســال هاي گذشــته در  ــل مي رســد. شــرکت هاي ف حداق
جهــت بومــي ســازي و دســتیابی بــه فــن آوري هــاي نویــن مــورد 
ــه عنــوان نمونــه  نیــاز ایــن صنعــت اقدامــات مناســبي داشــته اند ، ب
ــال  ــاي ب ــاص، تیرآهن ه ــمس هاي خ ــل، ش ــد ری ــن آوري تولی ف
ــاش  ــه و ت ــه تجرب ــکا ب ــا ات ــان ب ــن اصفه ــن و ... در ذوب آه په
نیروهــاي داخلــي تأمیــن گردیــد. در بعــد کان نیــز بــا نگاهــي بــه 
افــق ســند چشــم انــداز کــه بایــد از ســال 1404 حداقــل 55 میلیــون 
تــن فــوالد در ســال تولیــد شــود در می یابیــم بــرای ایــن ســطح از 
ــد  ــره تولی ــاز زنجی ــن مــورد نی ــد فــن آوري هــای نوی محصــول بای
فــوالد در دســترس باشــد، اگــر فــن آوري هــاي بــه روز مــورد نیــاز 
ــد شــده   ــوالدی تولی ــن نگــردد محصــوالت ف ــوالد تأمی صنعــت ف
ــاي  ــري در عرصه ه ــت پذی ــاً رقاب ــادی و متعاقب ــاي اقتص قابلیت ه

ــي نخواهــد داشــت. جهان
در بحــث فــن آوري صنعــت فــوالد بــا دو مــورد تأمیــن فــن آوري 
از طریــق شــرکت ها و کارشناســان داخلــی و یــا خریــد آن از 
ــاي  ــن آوري حرکت ه ــد ف ــه هســتیم در بحــث تولی خــارج مواج
خوبــي انجــام شــده و بــا تکیــه بــر کارشناســان داخلــي بســیاري از 
فــن آوري هــا را بــا بومــي ســازي بــه دســت آوردیــم امــا در بحــث 
ــم  ــکل تحری ــا دو مش ــارج ب ــن آن از خ ــن آوري و تأمی ــد ف خری
ــره  ــم دای ــرو هســتیم تحری ــل فروشــنده خارجــي روب و عــدم تمای
ــاي  ــه فناوري ه ــن گون ــدگان ای ــا دارن ــل ب ــا را در تعام ــاب م انتخ
ــز  ــي نی ــندگان خارج ــر فروش ــویي دیگ ــد. از س ــر مي کن ــگ ت تن
ــا  ــه م ــوالت ب ــطه اي و محص ــزات واس ــد تجهی ــل دارن ــتر تمای بیش
ــت  ــن آوري مقاوم ــروش ف ــت ف ــل درخواس ــند و در مقاب بفروش
ــر  ــي ب ــاي خارج ــت قرارداده ــورد الزم اس ــن م ــد. در ای مي کنن
مبنــای دریافــت فــن آوري منعقــد گــردد. ایــن کــه زنجیــره تولیــد 
فــوالد در همــه بخش هــای مرتبــط بــه طراحــي خطــوط تولیــد بــر 
ــر اســت.  ــاز دارد واقعیتــی اجتنــاب ناپذی اســاس فنــاوری نویــن نی
محصــوالت جدیــد در مقیــاس اقتصــادی بایــد بــا فــن آوري هــاي 
ــرای  ــی ب ــرایط کنون ــند. در ش ــده باش ــد ش ــن تولی ــه روز و نوی ب

داشــتن فــن آوری مــورد نظــر بایــد بــه کارشناســان فــوالدي 
فــوالدی  شــرکت های  و  کــرد  تکیــه  داخلــي  ســازندگان  و 
ــه  ــترک ب ــذاري مش ــرمایه گ ــه و س ــکیل کمیت ــا تش ــد ب می توانن
ــاز برنامــه ریــزی و  ــرای فــن آوری مــورد نی صــورت هماهنــگ ب

ــد. ــدام کنن اق

ــث  ــد باع ــی توان ــواردی م ــه م ــما چ ــر ش ــه نظ •    ب
ــوزه  ــذاری در ح ــرمایه گ ــرای س ــزه ب ــش انگی افزای

ــود؟ ــوالد ش ف

ــذاري و  ــرمایه گ ــراي س ــادي ب ــای زی ــوالد ظرفیت ه ــت ف در صنع
جــذب ســرمایه وجــود دارد امــا ایــن ظرفیــت هــا بایــد بــرای ســرمایه 
ــذاري  ــرمایه گ ــت س ــه امنی ــد. دو مولف ــته باش ــت داش ــذار جذابی گ
ــه  ــه نوب ــت ب ــث امنی ــه در بح ــود. البت ــن ش ــد تضمی ــودآوري بای و س
ــت  ــاس امنی ــذاري و احس ــرمایه گ ــت س ــود امنی ــث وج ــود، بح خ
ــت ســرمایه گــذاري را  ســرمایه گــذاري مطــرح اســت. وجــود امنی
ــت  ــاس امنی ــا احس ــد ام ــن مي کن ــررات تأمی ــن و مق ــع قوانی ــا وض ب
ــت  ــوط اس ــذار مرب ــرمایه گ ــرد س ــاس ف ــه احس ــذاري ب ــرمایه گ س
ــت از  ــي در صیان ــل قبول ــاي قاب ــد تضمین ه ــن آن بای ــراي تأمی کــه ب

ــردد . ــه گ ــود آن ارائ ــرمایه و س س
البتــه واقعیــت ایــن اســت کــه صنعــت فــوالد نســبت بــه ســایر 
ــي  ــگري و حت ــکن، گردش ــد مس ــذاري مانن ــرمایه گ ــاي س مقوله ه
داللــي ســودآوري قابــل ماحظــه اي نــدارد. بــه عنــوان نمونــه ســود 
ــي 50 درصــد و ســود ســرمایه گــذاري در فــوالد  ــن 30 ال ــي بی دالل
کمتــر از 14 درصــد اســت. ضمــن اینکــه دوره بازگشــت ســرمایه در 

ــت . ــر اس ــز طوالني ت ــوالد نی ــت ف صنع
ــد 35  ــال 1404 بای ــوالد در س ــن ف ــون ت ــه 55 میلی ــیدن ب ــرای رس ب
الــی 40 میلیــارد دالر در زنجیــره تولیــد ســرمایه گــذاری شــود. 
ــل  ــی، حم ــای معدن ــاً در بخش ه ــد عمدت ــذاری بای ــرمایه گ ــن س ای
ونقــل، تولیــد کننــدگان حامل هــای انــرژی و شــرکت های فــوالدی 
ــود نقدینگــی  ــا از کمب ــن بخش ه ــی ای ــی کل انجــام شــود. در ارزیاب
در مضیقــه هســتند و دولــت نیــز بــه تبــع کاهــش قیمــت نفــت تــوان 
ــدارد.  ــی را ن ــای عمران ــذاری در طرح ه ــرمایه گ ــرای س ــی  ب چندان
پــس بایــد ســرمایه گــذاران را تشــویق و ســرمایه مــورد نظــر را جذب 
ــان خاطــر ســرمایه گــذاران  ــراي اطمین ــد ب کــرد. معتقــدم دولــت بای
داخلــي و خارجــي امتیازهــاي خاصــي نظیــر تعدیــل نــرخ عــوارض 
ــت از  ــم، حمای ــره ک ــرخ به ــا ن ــدت ب ــد م ــهیات بلن ــادرات، تس ص
ــرمایه،  ــان س ــرای صاحب ــذاب ب ــوق های ج ــه مش ــه، ارائ ــق مالکان ح

ــت ســرمایه گــذاری و ... را در نظــر داشــته باشــد. ــن امنی تضمی
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ــت  ــوازن صنع ــد نامت ــرات رش ــما اث ــر ش ــه نظ •    ب
ــد  ــوازن آن خواه ــد مت ــری در رش ــه تأثی ــوالد چ ف

ــت؟  داش

بــر اســاس ســند چشــم انــداز تولید فــوالد در کشــور در افــق 1404 
بایــد 55 میلیــون تــن باشــد. بــراي تحقــق ایــن هــدف نیــاز اســت 
ــد  ــد رش ــي بای ــد یعن ــد کن ــوازن رش ــور مت ــه ط ــوالد ب ــت ف صنع
صنایــع باالدســتي و پاییــن دســتي ایــن صنعــت، جوابگــوي تولیــد 
ــي  ــاي کارشناس ــاس برنامه ه ــر اس ــد. ب ــوالد باش ــن ف ــون ت 55 میلی
ــن  ــع پایی ــطح صنای ــد در س ــزان تولی ــن می ــق ای ــراي تحق ــده ب ش
ــه،  ــن گندل ــون ت ــتاتره، 80 میلی ــن کنس ــون ت ــد 85 میلی ــتي بای دس
ــد  ــمش تولی ــن ش ــون ت ــفنجي و 55 میلی ــن اس ــن آه ــون ت 55 میلی
شــود. امــا در شــرایط فعلــي ظرفیــت تولیــد مــوارد گفتــه شــده بــه 
ترتیــب 45،30، 25 و29 میلیــون تــن اســت. عــاوه بــر ایــن بــراي 
رســیدن بــه ســطح تولیــد ســند چشــم انــداز بایــد حــدود 150 الــي 
ــي  ــت کنون ــن ســنگ آهــن اســتخراج شــود. ظرفی ــون ت 160 میلی

اســتخراج ســنگ آهــن کشــور حــدود 50 میلیــون تــن اســت .
قــرار اســت بــه ســطح 55 میلیــون تــن برســیم پــس الزم اســت بــه 
ــم  ــش دهی ــه را افزای ــواد اولی ــي و م ــت معدن ــوازن ظرفی ــور مت ط
بــراي افزایــش ظرفیت هــاي معدنــي بایــد معــادن و ... را اکتشــاف 
ــل  ــاي حم ــم، ناوگان ه ــداث کنی ــن آوري آن را اح ــت ف و صنع
ــم،  ــعه دهی ــب توس ــه تناس ــي را ب ــاده اي و دریای ــي، ج ــل ریل و نق
تولیــد بــرق کشــور را بــه ســطح 5 هــزار مــگاوات از ســطح تولیــد 
کنونــي افزایــش دهیــم، آب مــورد نیــاز را تأمیــن کنیــم، تامین گاز 
و ســوخت های مــورد نیــاز را برنامــه ریــزی کنیــم، بنــادر را تجهیــز 
کنیــم، کارخانه هــاي تولیــد فــوالد را تــا ظرفیــت 55 میلیــون 
تــن احــداث و توســعه دهیــم و از همــه مهمتــر بــازار فــروش 
ــت  ــم و در حقیق ــت آوری ــه دس ــازار را ب ــهم ب ــایي و س را شناس
بــرای تکمیــل زنجیــره فــوالد بــه جــذب 35 الــي 40 میلیــارد دالر 
ــه  ــوارد ب ــن م ــر ای ــت اگ ــي اس ــاز دارد. طبیع ــذاري نی ــرمایه گ س
ــداز  طــور متــوازن رشــد نکننــد در تحقــق اهــداف ســند چشــم ان

ــم شــد. دچــار مشــکل خواهی

ــر ســر راه صنعــت  ــه نظــر شــما چــه مشــکالتی ب •    ب
ــرار دارد ؟ ــوالد ق ف

ــتیاق  ــدم اش ــه ع ــوان ب ــوالد مي ت ــت ف ــکات صنع ــده مش از عم
ســرمایه گــذاران داخلــی و خارجــی و دشــواري جــذب ســرمایه، 
کمبــود نقدینگــي، دشــواري تأمیــن مــواد اولیــه، تجهیــزات و 
ــي،  ــادن داخل ــتخراج مع ــن اس ــت پایی ــي، ظرفی ــن آوري خارج ف
صــادرات مــواد اولیــه معــادن داخلــي بــه اصطــاح خــام فروشــي 
تکنولوژي هــای  بــه  آســان  دسترســي  عــدم  کشــور،  منابــع 
تولیــدي، کاهــش بهــره وري، افزایــش قیمــت تمــام شــده، عــدم 
ــا  ــوالت ب ــد محص ــدم تولی ــادي، ع ــاي اقتص ــد در ظرفیت ه تولی
ارزش افــزوده بــاال، قیمــت زیــاد حامل هــاي انــرژي، بحــران 
ــل  ــل و نق ــاي حم ــه ناوگان ه ــعه نیافت ــاخت هاي توس آب، زیرس
ــه،  ــه ســنگین حمــل و نقــل مــواد اولی ــاال و هزین و قیمــت بســیار ب
رکــود طرح هــاي عمرانــي، هزینــه زیــاد نگهــداری و تعمیــر 
تجهیــزات، اشــباع بــازار داخلــی، واردات فــوالدی بــی کیفیــت و 

ــود. ــاره نم ــادرات اش ــواري ص دش

ــش  ــاالنه همای ــزاری س ــد برگ ــما فوای ــر ش ــه نظ •    ب
ــن  ــاط بی ــت ارتب ــوص در جه ــه خص ــمپوزیوم ب س
کارشناســان صنعــت فــوالد و پژوهشــگران دانشــگاهی 
و همچنیــن افزایــش ســطح آگاهــی در مــورد فــوالد 

ــت ؟ ــور چیس کش

ســمپوزیوم فــوالد در حقیقــت حلقــه واســط زنجیــره تولیــد 
فــوالد بــا مراکــز علمــی و دانشــگاهی محســوب می شــود در 
ــت  ــی فرص ــز علم ــت و مراک ــن صنع ــاالن ای ــمپوزیوم فع ــن س ای
می یابنــد ضمــن تبــادل یافتــه، دانــش و تجربــه خــود بــا مشــکات 
صنایــع  و  فــوالد  صنعــت  فــراروی  و  موجــود  چالش هــای  و 
ــد  ــی، هماهنــگ و هدفمن ــا شــناخت کاف وابســته آشــنا شــوند و ب
ــزی و  ــه ری ــع وابســته ، برنام ــوالد و صنای ــرای توســعه صنعــت ف ب

ــد. ــه نماین ــی ارائ ــای عمل راهکاره
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مصاحبه ای با مدیر عامل شرکت

سرمایه گذاری و توسعه گل گهر

جناب آقای مهندس رامین سارنگ
انجام شده است که در ادامه می خوانید:

•    لطفــا خودتــان و شــرکت ســرمایه گــذاری و 
توســعه گل گهــر را معرفــی کنیــد و برنامه هــای آتــی 
شــرکت را بــه طــور خالصــه بــرای خواننــدگان مجلــه 

پیــام فــوالد بیــان نماییــد.

بــه نــام خــدا، اینجانــب رامیــن ســارنگ مدیــر عامــل شــرکت ســرمایه 
گــذاری و توســعه گل گهــر هســتم.

شــرکت ســرمایه گــذاری و توســعه گل گهــر در ســال 1388 توســط 
ــه  ــع ب ــان موق ــیس و از هم ــر تأس ــی گل گه ــی و صنعت ــرکت معدن ش
بازرگانــی،  بحث هــای  در  شــرکت  آن  اجرایــی  بــازوی  عنــوان 
حمــل و نقــل و ســرمایه گذاری هــای بورســی و صنعتــی فعالیــت 
داشــته اســت. طــی ســنوات گذشــته تاکنــون ایــن شــرکت عملکــرد 
چشــمگیری در بخــش بازرگانــی مــواد و محصــوالت زنجیــره تولیــد 
فــوالد بــر عهــده داشــته، بــا تاســیس شــرکت های گهــر ترابــر و نمــاد 
ریــل، نقــش بســزایی در ترانزیــت و حمــل و نقــل مــواد و محصــوالت 
ــذاری در  ــرمایه گ ــا س ــوده و ب ــا نم ــر ایف ــرکت گل گه ــدی ش تولی
پروژه هــای صنعتــی نظیــر پروژه هــای شــرکت های توســعه آهــن 
ــان گهــر ســیرجان،  ــع فــوالد کاوی و فــوالد گل گهــر، شــرکت صنای
ــا  ــرکت کیمی ــان، ش ــر کریم ــان گه ــی پوی ــی و معدن ــرکت صنعت ش
آبرســان یــاور زمیــن، شــرکت مفتــول بکســل پــارس و شــرکت گهــر 
ــده  ــه برعه ــتغال منطق ــد و اش ــی در تولی ــش مهم ــیرجان نق ــودر س پ
داشــته اســت. همچنیــن بــا انجــام ســرمایه گذاری های بورســی خــود، 
عــاوه بــر ســهم گردانــی ســهام شــرکت مــادر، توانســته نقــش قابــل 
ــورس و  ــازار ب ــر در ب ــرکت گل گه ــگاه ش ــظ جای ــی در حف توجه

ــد. ســهام ایفــا نمای
ــز افزایــش محصــوالت  ــی خــود نی ــن شــرکت طــی برنامه هــای آت ای
ــواع فــوالد  ســبد بازرگانــی شــرکت نظیــر کک، مقاطــع فــوالدی، ان
آلیــاژی، الکتــرود گرافیتــی و ... را خصوصــاً جهــت حمایــت از 
صنایــع فــوالد کشــور در نظــر دارد، همچنیــن ارتقــاء جایــگاه ســهام 
شــرکت گل گهــر و افزایــش ســودآوری های بورســی را برنامــه 

ریــزی نمــوده و حمایــت از ســرمایه گذاری هــای صنعتــی انجــام 
ــر و  ــوالت گل گه ــت محص ــل و ترانزی ــل و نق ــش حم ــده در بخ ش
ســایر مجموعه هــای فــوالدی و تســریع اجــرای پروژه هــای توســعه ای 
و ایجــاد اشــتغال در منطقــه را در دســتور کار شــرکت قرار داده اســت.

•    بــه نظــر شــما جهــت تولیــد فنــاوری و همچنیــن 
ــت  ــود در صنع ــای موج ــاوری ه ــودن فن ــروز نم ب

ــود دارد؟ ــی وج ــه راهکارهای ــور چ ــوالد کش ف

ــور،  ــعه 1404 کش ــند توس ــتید در س ــع هس ــه مطل ــور ک همانط
ــش  ــق افزای ــادی از طری ــد اقتص ــرای رش ــدود 42% ب ــهمی ح س
ــن هــدف مشــخصاً  ــه شــده اســت. ای ــره وری در نظــر گرفت به
ــا بــروز رســانی  در صنعــت فــوالد محقــق نخواهــد شــد مگــر ب
فناوری هــای موجــود و و توســعه فناوری هــای جدیــد کــه 
حتــی در داخــل کشــور امکانپذیــر اســت. ضمــن اینکــه تعامــل 
ســازنده بــا مراکــز علمــی و صنعتــی پیشــرفته در دنیــا، می توانــد 
ســرعت رشــد فنــاوری را در داخــل بــه شــدت زیــاد کــرده و از 
ســعی و خطاهــا و دوبــاره کاری هــای بــی مــورد نیــز جلوگیــری 
کنــد. در ایــن راســتا، افزایــش ارتبــاط بیــن بخش هــای صنعتــی 
ــان  ــش بنی ــای دان ــگاهی و مجموعه ه ــی و دانش ــز علم و مراک
داخــل کشــور از یــک ســو و توســعه واحدهــای تحقیــق و 
ــد  ــر می توان ــوی دیگ ــی از س ــز صنعت ــعه )R&D( در مراک توس

بســیار راهگشــا باشــد.

ــث  ــد باع ــی توان ــواردی م ــه م ــما چ ــر ش ــه نظ •    ب
ــوزه  ــذاری در ح ــرمایه گ ــرای س ــزه ب ــش انگی افزای

ــود؟ ــوالد ش ف

ــل  ــد عام ــادی چن ــگاه اقتص ــک بن ــرای ی ــب ب ــدگاه اینجان از دی
جهــت ترغیــب بــه ســرمایه گــذاری در یــک حــوزه )نظیــر صنعــت 
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ــن مــوارد شــاخص های  فــوالد( دارای اهمیــت اســت؛ یکــی از ای
اقتصــادی خصوصــاٌ میــزان ســود آوری و دوره بازگشــت ســرمایه 
اســت، طبعــاً هیــچ ســرمایه گــذاری عاقــه ای بــه ســرمایه گــذاری 
در جایــی کــه ســود آوری اقتصــادی کــم باشــد نــدارد و چنانچــه 
دوره بازگشــت ســرمایه در طرح هــا خصوصــاً طرح هــای فــوالدی 
ــر عمــل  ــب ســرمایه گــذار موفق ت ــروژه در جل ــر باشــد، پ کوتاهت
خواهنــد نمــود. عامــل دوم ثبــات و امنیــت ســرمایه گــذاری ایــن 
اســت کــه اکثریــت ســرمایه گــذاران از ســرمایه گــذاری در 
ــد،  ــادی می باش ــرات زی ــک و مخاط ــه دارای ریس ــی ک بخش های
پرهیــز کننــد؛ البتــه ریســک در ســرمایه گــذاری در حــد متعــارف 
ــرات در  ــن مخاط ــت؛ لیک ــت اس ــل مدیری ــر و قاب ــی، ناگزی منطق
ــاً غیــر قابــل پذیــرش اســت  ســرمایه گذاری هــای اقتصــادی تقریب
ــای  ــت مجموعه ه ــوم حمای ــل س ــل؛ عام ــل قب ــل عام و در تکمی
قانــون گــذار و مجــری از ســرمایه گذاری ها خصوصــاً در ایــن 
ــور در  ــذاران از حض ــرمایه گ ــه س ــا ک ــن معن ــت؛ بدی ــوزه اس ح
بخش هایــی کــه فاقــد حمایت هــای دولتــی باشــد بــه دلیــل 
امــکان مواجهــه بــا ریســک های متعــدد پرهیــز دارنــد و در نهایــت 
ــام  ــوالد ارق ــوزه ف ــا در ح ــرمایه گذاری ه ــم س ــه حج ــز چنانچ نی
ــذاران  ــرمایه گ ــی از س ــش خاص ــا بخ ــد، طبع ــه کن ــاال را مطالب ب

ــد داشــت. ــن عرصــه را خواهن امــکان حضــور در ای

ــت  ــوازن صنع ــد نامت ــرات رش ــما اث ــر ش ــه نظ •    ب
ــد  ــوازن آن خواه ــد مت ــر رش ــری ب ــه تاثی ــوالد چ ف

ــت؟ داش

بدیهــی اســت تعــادل و تــوازن در هــر کاری مهــم و توصیــه شــده اســت 
ــذا  ــت؛ ل ــی اس ــت مضاعف ــادی دارای اهمی ــور اقتص ــم در ام ــن مه و ای
از دیــدگاه اینجانــب رشــد نامتــوازن صنعــت فــوالد نیــز اثــرات بســیار 
نامطلوبــی در تحقــق اهــداف فــوالدی کشــور خواهــد داشــت که شــاید 

بتوانــم مهمتریــن آن هــا بطــور خاصــه بــه شــرح زیــر ذکــر نمایــم:
1-  از دســت دادن فرصــت، مــا در عصــر رقابــت بســر میبریــم و 
پیــش نیــاز رقابــت، فرصــت ســنجی اســت. توجــه و اتــاف وقــت در 
ــر  ــر روی آن هــا نیســت، عــاوه ب ــه تمرکــز ب بخش هایــی کــه نیــازی ب
هــدر دادن زمــان، فرصت هــا را در بخش هایــی کــه می بایســت بــه 

ــرد.  ــد ب ــف خواه ــد را از ک ــه میش ــا توج آن ه
2-  از دســت دادن ســرمایه، تصــور بفرمائیــد ســرمایه گــذاری در حــوزه  
هایــی صــورت گیــرد کــه در موعــد رســیدن بــه بهــره بــرداری، نیــاز بــه 
ــاز برطــرف نشــده ای در حلقــه ای دیگــر از  ــا نی آن هــا برطــرف شــده ی
ایــن زنجیــره بــه وجــود آمــده باشــد کــه پیشــتر می بایســت در محاســبات 
ــا  ــون ب ــد و اکن ــع میش ــه واق ــون توج ــت و کان ــرار می گرف ــر ق ــد نظ م
ایــن واقعیــت مواجهیــم کــه در بخشــی ســرمایه ای بــا اســتفاده یــا کــم 
ــا هزینه هــای مضاعــف  ــده و در بخشــی دیگــر می بایســت ب اســتفاده مان
ســرمایه گــذاری جدیــد نمــود یــا بــا هزینــه ای بیشــتر خألهــا را پــر کــرد . 

3-  عــدم امــکان مدیریــت صحیــح و بهــره ور و بهــم ریختگــی امــور 
ناشــی از رشــد نامتــوازن اســت کــه نتایــج آن غفلــت از آینــده، افزایــش 

حجــم دوبــاره کاری هــا و مــوازی کاری هاســت.

ــر ســر راه صنعــت  ــه نظــر شــما چــه مشــکالتی ب •    ب
ــرار دارد؟ ــوالد ق ف

ــه  ــوالد کشــور، عــدم توجــه ب ــن مشــکل صنعــت ف شــاید مهمتری
رشــد متــوازن صنعــت فــوالد اســت کــه بدرســتی در شــعار امســال 
ســمپوزیوم گنجانــده شــده و نگاهــی بــه کمبودهــای حــال و آتــی 
ــا  ــب ب ــوه متناس ــل و بالق ــت بالفع ــف و ظرفی ــای مختل در حلقه ه
آن، مؤیــد ایــن عــدم تــوازن اســت؛ بــه نظــر می رســد بــرای حــل 
ــد  ــاخت بای ــر س ــت زی ــوان صنع ــه عن ــوالد ب ــز ف ــکل نی ــن مش ای
توســط یــک مرجــع مدیریــت گــردد تــا ایــن نهــاد متضمــن رشــد 
ــا  ــردی ی ــخیص های ف ــده و تش ــگاه پراکن ــد و ن ــوازن آن باش مت
ســازمانی تنهــا در ایــن رابطــه راهگشــا نیســت. همچنیــن سیاســت 
نادرســت و عــدم حمایت هــای کافــی از  گذاری هــای بعضــاً 
ــت  ــدی صنع ــکل بع ــاید مش ــدرکار ش ــت ان ــای دس ــوی نهاده س
ــی  ــر بحران ــوالد، نظی ــی در صنعــت ف ــوالد باشــد و مســائل جهان ف
ــی در حــال  ــرود گرافیت ــب در خصــوص الکت ــه نظــر اینجان کــه ب
وقــوع اســت بــه مشــکل عمــده صنعــت فــوالد در آینــده خواهــد 

ــز از دیگــر مشــکات ایــن صنعــت اســت. شــد، نی

ــش  ــاالنه همای ــزاری س ــد برگ ــما فوائ ــر ش ــه نظ •    ب
ــن  ــاط بی ــت ارتب ــوص در جه ــه خص ــمپوزیوم ب س
کارشناســان صنعــت فــوالد و پژوهشــگران دانشــگاهی 
و همچنیــن افزایــش ســطح آگاهــی در مــورد فــوالد 

ــت؟ ــور چیس کش

ــن  ــی از ای ــزاری رویدادهای ــره ی برگ ــن ثم ــاید مهمتری ــاً ش حقیقت
دســت افزایــش ســطح آگاهــی و برقــراری یــک ارتبــاط ســازنده 
ــگاهی در  ــگران دانش ــوالد و پژوهش ــت ف ــان صنع ــن کارشناس بی
راســتای شناســایی نقــاط قابــل بهبــود ایــن صنعــت بصــورت 
ــود.  ــد ب ــوزه خواه ــن ح ــاوری در ای ــطح فن ــاء س ــی و ارتق واقع
ــران و  ــئوالن و صنعتگ ــل مس ــاط متقاب ــز ارتب ــر نی ــی دیگ از نگاه
ــه ســاز  ــز زمین ــا یکدیگــر نی ــاط خــود صنعتگــران ب ــن ارتب همچنی
رشــد عمومــی در فضــای ایــن صنعــت خواهــد شــد. لــذا چنانچــه 
ــه  ــه شناســایی مشــکات و در ادامــه ارائ ایــن نشســت هــا منجــر ب
ــز  ــی نی ــد و مرجع ــا باش ــا آن ه ــه ب ــی در رابط ــای عملیات راهکاره
بــرای پیگیــری عملیاتــی نمــودن ایــن راهکارهــا و یــا ارائــه 
ــد،  ــته باش ــود داش ــدن آن وج ــرآورده ش ــدم ب ــل ع ــزارش دالی گ
می تــوان اعــام نمــود کــه ایــن رویــداد بــه نحــوی رســالت خــود 

ــت. ــوده اس ــل نم ــت عم ــن صنع ــاء ای ــتای ارتق را در راس
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مصاحبه ای با مدیر عامل شرکت
 

فوالد آلیاژی ایران

جناب آقای مهندس علیرضا چایچی
انجام شده است که در ادامه می خوانید:

ــران  ــاژی ای ــوالد آلی ــان و شــرکت ف ــًا خودت •    لطف
ــه  را معرفــی کنیــد و برنامــه هــای آتــی شــرکت را ب
ــام فــوالد  ــه پی ــرای خواننــدگان مجل طــور خالصــه ب

بیــان نمائیــد.

ــوق  ــی ف ــدرک تحصیل ــزدی دارای م ــی ی ــا چایچ ــده علیرض بن
لیســانس مدیریــت اجرایــی بــا ســابقه 23 ســال فعالیــت در 

شــرکت فــوالد آلیــاژی ایــران.
ســوابق و تجربیــات کاری شــامل: کارشــناس بهــره بــرداری، 
کارشــناس بررســی بــازار، رئیــس فــروش داخــل، جانشــین مدیــر 
امــور بازاریابــی و فــروش، رئیــس بخــش فرآینــد واحــد طــرح و 
توســعه، مســئول پــروژه لولــه بــدون درز، مدیــر امــور بازاریابــی 
و فــروش، مشــاور مدیرعامــل و از اول مــرداد مــاه ســال جــاری 
ــت  ــران در خدم ــاژی ای ــوالد آلی ــرکت ف ــل ش ــوان مدیرعام بعن

همــکاران ایــن شــرکت معظــم هســتیم.
ــه  ــه ک ــران وهمانگون ــاژی ای ــوالد آلی ــرکت ف ــا ش ــاط ب در ارتب
 Daneili مســتحضرید ایــن شــرکت بــا بهــره گیــری از تجهیــزات
و دانــش فنــی  Bohler  و بــا ظرفیــت 140،000 تــن فعالیــت خــود 

را در ســال 1378 آغــاز نمــود.
ــد  ــرروی 118 گری ــن شــرکت ب ــد ای ــوان تولی ــر، ت ــدای ام در ابت
ــص واالی  ــدی از تخص ــره من ــا به ــه ب ــود ک ــز ب ــوالدی متمرک ف
کارشناســان شــرکت فــوالد آلیــاژی ایــران ، هــم اکنــون بیــش از 

ــد. ــد می باش ــل تولی ــوالد قاب ــوع ف 350 ن
ــاالی 500  ــه ب ــر ب ــال حاض ــرکت در ح ــن ش ــد ای ــت تولی ظرفی
هــزار تــن رســیده و بــا توســعه محصولــی کــه انجــام شــده امــکان 
ــا  ــواع تســمه ت ــر، ان ــی مت ــا 200 میل ــد میلگــرد از: قطــر 12 ت تولی
عــرض 220 میلــی متــر، انــواع چهــار گــوش تــا ضلــع 210 میلــی 

ــا قطــر 26 میلــی متــر و همچنیــن  ــواع مفتــول وکاف ت ــر و ان مت
ــت و شــمش فراهــم می باشــد. ــوم ، بیل مقاطــع نیمــه تمــام بل

برنامه های آتی شرکت:
ــا  ــانتره ت ــوالد از کنس ــن ف ــره تأمی ــارکتی زنجی ــل مش -     تکمی

ــاز  ــورد نی ــت م ــا ظرفی ــی  ب ــوالدی نهای ــول ف محص
-     تکمیــل پــروژه کارخانــه دوم فــوالد آلیــاژی بــا ظرفیــت 700 
هــزار تــن تولیــد بیلــت آلیــاژی و مهندســی و رســیدن بــه چشــم 

انــداز 1.2 میلیــون تــن محصــول.
-     مشــارکت یــا ایجــاد طــرح تولیــد وایــر و کاف 250 
ــای  ــترش بازاره ــول و گس ــعه محص ــور توس ــه منظ ــی ب هزارتن

هــدف.
-     اجــرای طــرح تــوازن و ارتقــاء تجهیــزات واحدهــای 

زیرســقفی
ــگ  ــر زن ــاژ نظی ــای پرآلی ــروش فوالده ــد و ف ــعه تولی -     توس

ــزن و ... ن

•     بــه نظــر شــما جهــت تولیــد فــن آوری و همچنین 
بــه روز نمــودن فــن آوری هــای موجــود در صنعــت 

فــوالد کشــور چــه راهکارهایــی وجــود دارد؟

ــت و  ــاء کیفی ــظ و ارتق ــور حف ــه منظ ــاز ب ــرکت های فوالدس ش
رقابتــی نمــودن قیمــت محصــوالت خــود، چــاره ای جــز تمرکــز 
ــد. از  ــود را ندارن ــای خ ــود فرآینده ــره وری و بهب ــاء به ــر ارتق ب
مهمتریــن مؤلفه هــای رشــد بهــره وری، بهینه ســازی فنــاوری 
ــریعتر  ــا را س ــوان فرآینده ــا بت ــری آن ه ــا به کارگی ــه ب ــت ک اس
بــه روز نمــود، مصــرف انــرژی از جملــه بــرق، گاز و آب را 
کاهــش داد  و نیــز تولیــد و عرضــه محصــوالت ویــژه را در 
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راســتای توســعه محصــول بــه نحــو احســن انجــام داد و موجبــات 
ــش  ــت افزای ــی و در نهای ــن الملل ــی و بی ــای مل ــترش بازاره گس

ــد. ــتریان گردی ــت مش رضای
پیــش نیــاز ورود بــه هرگونــه فــن آوری جدیــد، تقاضــای بــازار 
و خواســته های آشــکار و پنهــان مشــتریان اســت. اســتفاده از 
ــی و خارجــی،  ــات و تخصــص شــرکت های پیشــرو داخل تجربی
بهــره گیــری از تکنولوژی هــای موفــق و جــواب داده شــده، 
دعــوت از افــراد متخصــص و کارآزمــوده بیــن المللــی، تشــکیل 
مشــترک  آموزشــی  کارگاه هــای  و  ســمینارها  هــا،  کمپیــن 
نشســت های  و  دوره ای  و  مســتمر  بازدیدهــای  تخصصــی،  و 
ــه از  ــوالدی، اســتفاده بهین ــای ف ــن شــرکت ه ــی مابی مشــترک ف
ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه جهــت تولیــد دانــش و بهــره گیــری 
ــه  ــاور داشــتن و رســمیت بخشــیدن ب ــار ب آن در صنعــت، در کن
طراحــی، مهندســی و ســاخت داخــل از جملــه راه هــای بــه روز 

ــت. ــن آوری اس ــودن ف نم
ــای  ــن آوری ه ــده ف ــکیل دهن ــی تش ــاخص های اصل ــان ش در می
ــود  ــن بهب ــرژی و همچنی ــرف ان ــش مص ــوع کاه ــدرن، موض م
ــژه ای  ــت وی ــی از اهمی ــواد مصرف ــه و م ــواد اولی ــرف م در مص

ــت. ــوردار اس برخ
ایجــاد پیوســتگی از شــارژ مــواد اولیــه تــا تولیــد فــوالد و حــذف 
کاهــش  حــل  راه  اساســی ترین   ، گــرم  پیــش  ایســتگاه های 
مصــرف انــرژی در ایــن صنعــت انرژی بــر اســت. همچنیــن 
بکارگیــری  و  مــدرن  ماشــین آالت  و  تجهیــزات  از  اســتفاده 
فناوری هــای اســتفاده مجــدد و مداربســته آب، تأثیــر بســزایی در 

ــد.  ــا می کن ــی ایف ــاده حیات ــن م ــرف ای ــرخ مص ــش ن کاه
در کنــار ایــن مبحــث مهــم توجــه ویــژه بــه شــاخص ها و میــزان 
ــال در  ــوان مث ــت. بعن ــت اس ــز اهمی ــدی حائ ــام کلی ــرف اق مص
میــزان  قــوس،  کوره هــای  دارنــده  شــرکت های  بــا  ارتبــاط 
 TaP to و   power off. power on زمــان  الکتــرود،  مصــرف 
ــی  ــتم های تزریق ــتفاده از سیس ــتفاده از Hot charge، اس TaP، اس

ــد. ــده می باش ــن کنن ــیار تعیی ــا و ... بس فروآلیاژه
انســانی  نیــروی  مســتمر  آموزش هــای  دیگــر،  مهــم  نکتــه 
می باشــد. فنــاوری و دانــش دو امــر مشــترک و ترکیبــی هســتند. 
از ایــن رو در واحدهــای صنعتــی پیشــرفته بــه امــر آمــوزش 
ــوط  ــی می شــود. نیــروی انســانی، آموزش هــای مرب توجــه فراوان
ــد  ــش می توان ــق دان ــن تزری ــه و ای ــرا گرفت ــود را ف ــغل خ ــه ش ب
پایــه و بســتری بــرای تولیــد و بــه روز نمــودن فنــاوری باشــد. در 
واقــع واحدهــای صنعتــی پیشــرفته، نیازهــای فنــاوری خــود را بــا 

ــد.  ــه روز می کنن ــرمایه، ب ــل س حداق
لــذا در بخش هایــی نظیــر فوالدســازی و نــورد شــاید تمرکــز بــر 
افزایــش بازدهــی ماشــین آالت مناســب تر باشــد، لیکــن درحــوزه 
ــا در  ــا آهــن اســفنجی، دانــش ورزی ســنگینی در دنی کنســانتره ت
ــای  ــه فناوری ه ــود ک ــد ب ــوب خواه ــت و مطل ــام اس ــال انج ح
ــد  ــم بای ــاوری ه ــاب فن ــردد. در انتخ ــور گ ــدی وارد کش جدی
ــرد  ــران، رویک ــرژی گاز در ای ــود ان ــل وج ــه دلی ــه ب ــت ک گف
ــت محیطی  ــت  زیس ــت و مزی ــرف گاز اس ــوالد در مص ــده ف آین

دارد.
ــذب  ــم در ج ــه بتوانی ــه چنانچ ــر آنک ــت دیگ ــز اهمی ــه حائ نکت
ــی  ــدگان اصل ــد کنن ــا تولی ــاط ب ــق ارتب ــی از طری ــرمایه خارج س
معــدن و فــوالد موفــق باشــیم، می تــوان امیــدوار بــود کــه دانــش 
ــرمایه گذار  ــود. س ــم وارد ش ــا ه ــرمایه ب ــراه س ــه هم ــاوری ب و فن
ــود در فــن آوری را  ــد، بهب ــدا کن ــران راه پی ــه ای خارجــی اگــر ب

ــی خواهــد داشــت.  ــز در پ نی
ــبت  ــی نس ــناخت و آگاه ــزان ش ــود در می ــت، بهب ــر حال ــه ه ب
تغییــر،  ایجــاد  بــه  تمایــل  افزایــش  بهــره وری،  مفاهیــم  بــه 
ــودن  ــت نم ــارکت و رعای ــش مش ــگ کاری، افزای ــاء فرهن ارتق
ــش  ــات و افزای ــات و توقف ــش ضایع ــتانداردهای کاری، کاه اس
ــردی و  ــات کارب ــه تحقیق ــتر ب ــه بیش ــزات، توج ــی تجهی آمادگ
ــت، همگــی در  ــاء اثربخشــی مدیری ــی و باالخــره ارتق ــش فن دان
راســتای خلــق و بــه روز نمــودن فنــاوری کمــک خواهــد کــرد.
زمینــه  در  پیشــرفته  فناوری هــای  بدیــل  بــی  نقــش  البتــه 
ــزار  ــزات اب ــی، تجهی ــیون صنعت ــی، اتوماس ــتم های اطاعات سیس
دقیــق، و غیــره را بایــد بــه صــورت ویــژه مــورد توجــه قــرار داد 
ــد،  ــرانه تولی ــش س ــه افزای ــماری از جمل ــای بی ش ــه مزای ــرا ک چ
ــاداری  ــظ وف ــدف، حف ــای ه ــترش بازاره ــان، گس ــت زم مدیری
مشــتریان، ارتقــای ســطح ایمنــی کارکنــان، حفــظ محیط زیســت 
و رشــد ارزش افــزوده را بــه ارمغــان مــی آورد، لــذا مدیریــت بــر 
ــت  ــداوم تح ــورت م ــد به ص ــانی آن بای ــه روز رس ــاوری و ب فن
ــای  ــوالد در بخش ه ــت ف ــران صنع ــه مدی ــورد توج ــرل و م کنت

ــد.  ــی باش ــی و خصوص دولت
ــران در رصــد نمــودن  ــوالد ای ــگ انجمــن آهــن و ف نقــش پررن
ــه روز در جهــان و ایجــاد ارتباطــات  ــن آوری هــای مــدرن و ب ف
ســازنده فــی مابیــن دانشــگاه، صنعــت و انجمــن در افزایــش تــوان 
نــرم افــزاری، ســخت افــزاری و مغزافــزاری کشــور بــرای بــه روز 

ــا اهمیــت می باشــد. رســانی فــن  آوری هــای موجــود، ب
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ــد  ــی توان ــواردی م ــه م ــما چ ــر ش ــه نظ •    ب
ــذاری  ــرمایه گ ــرای س ــزه ب ــش انگی ــث افزای باع

ــود؟ ــوالد ش ــوزه ف در ح

ــد  ــی توان ــه م ــفاف و بهین ــت ش ــیم وضعی ــودآور و ترس ــگاه س ن
ــرای روی آوردن ســرمایه گــذاران داخلــی و یــا جــذب  عاملــی ب
ســرمایه گــذاری خارجــی گــردد. از عوامــل تأثیــر گــذار بــر روی 
جــذب ســرمایه گــذاری مــی تــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره نمــود:

-     نرخ بهینه بازگشت سرمایه .
-     سهولت در قوانین و مقررات دولتی و صنفی .
-     امکان دسترسی به نیروی کار و انرژی ارزان .

-     امکان دسترسی آسان به مواد اولیه و مصرفی در داخل .
-     شرایط تسهیلی برای ورود برخی مواد اولیه خارجی .

-     امــکان اخــذ تســهیات کــم هزینــه بــرای بنگاههــا و واحدهای 
. صنعتی 

-     بازار بالقوه و بالفعل قابل قبول 
-     جو رقابتی سالم

-     امکان استفاده از دانش استارت آپ های صنعتی
-     وضع قوانین حمایتی برای صادرات

-     ایجاد توازن در زنجیره فوالد
-     کمــک بــه توســعه زیرســاخت هــا از جانــب دولت)احــداث 
مصــرف  بــه  منجــر  کــه  اتوبان هــا  و  بنــادر  ریلــی،  خطــوط 
محصــوالت داخلــی از قبیــل ســیمان، فــوالد و ... مــی شــود.(

-     عدم دخالت دولت در قیمت گذاری محصوالت فوالدی
ــی در  ــکل از واحدهای ــزرگ متش ــیوم های ب ــکیل کنسرس -     تش
زنجیــره فــوالد بــه منظــور رفــع نــگاه منطقــه ای و بخشــی نگــری و 

تبییــن رویکــرد ملــی گرایانــه در ایــن صنعــت

ــت  ــوازن صنع ــد نامت ــرات رش ــما اث ــر ش ــه نظ •    ب
ــد  ــوازن آن خواه ــد مت ــر رش ــری ب ــه تأثی ــوالد چ ف

ــت؟ داش

ــد 55  ــا ســال 1404، تولی ــوالد کشــور ت در چشــم انداز صنعــت ف
ــه اعتقــاد بســیاری از  ــا ب ــن فــوالد پیــش بینــی شــده، ام ــون ت میلی
دســت انــدرکاران و صاحب نظــران ایــن صنعــت، رشــد نامتــوازن 
صنایــع معدنــی و صنعتــی فــوالد، بیانگــر عــدم تحقــق ایــن پیــش 
ــازمان  ــوی س ــر از س ــال حاض ــه در ح ــوری ک ــه ط ــت ب ــی اس بین
توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی ایــران، مجــوز 
ــن  ــون ت ــا بیــش از 100 میلی ــوالد ب ــد ف ســاخت ده هــا واحــد تولی

ــق  ــد در اف ــرار باش ــر ق ــال اگ ــت.  ح ــده اس ــادر ش ــت ص ظرفی
1404 حــدود 55 میلیــون تــن فــوالد تولیــد شــود، بایــد چیــزی در 
حــدود 140 میلیــون تــن کنســانتره ســنگ آهــن، 90 میلیــون تــن 
ــد نمــود،  ــن اســفنجی تولی ــن آه ــون ت ــش از 60 میلی ــه و بی گندل
براســاس آمارهــای منتشــره، هــم اکنــون ظرفیــت فعــال کنســانتره 
ــن  ــون ت ــه 47 میلی ــن، گندل ــون ت ــور 52 میلی ــنگ آهن در کش س
ــا  و آهــن اســفنجی 29 میلیــون تــن اســت،که فاصلــه معنــاداری ب

ــی دارد. ــدف نهای ه
از دیگر نکات قابل تأمل در این زمینه می توان به: 

-    کمبود منابع مالی الزم برای اکتشاف معادن جدید
-     بوروکراسی  ناموزون در سرمایه گذاری داخلی و خارجی

-    میــزان بهــره مالکانــه و حــق انتفــاع از معــادن، کمبــود 
نقدینگــی، رکــود فعالیت هــای عمرانــی، کاهــش قیمــت جهانــی 
ــدن  ــوده ش ــن و فرس ــنگ آه ــه س ــی از جمل ــواد معدن ــی م برخ

تجهیــزات و ماشــین آالت معدنــی
-     محــدود بــودن ظرفیــت کنســانتره و گندلــه ســازی در مقابــل 

زیــاد بــودن منابــع معدنــی
-     عدم توجه کافی به بازار مصرف ، اشاره نمود.

ــوازن منطقــی  ــوق بیانگــر آن اســت کــه چنانچــه ت توضیحــات ف
در مســیر زنجیــره تأمیــن فــوالد حــادث نشــود، عــاوه بــر تعطیلــی 
ناخواســته برخــی از مراکــز صنعتــی و تولیــدی، شــرایط اقتصــادی 
تولیــد در قســمت های دیگــر زنجیــره نیــز بدلیــل عــدم تــوازن در 
نظــام عرضــه و تقاضــا، بــا ضعــف جــدی مواجــه مــی گــردد و در 

نهایــت زوال کل زنجیــره را در پــی خواهــد داشــت.

ــر ســر راه صنعــت  ــه نظــر شــما چــه مشــکالتی ب •    ب
ــرار دارد؟ ــوالد ق ف

-     نقصان تأمین کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی
-     محدودیت در تأمین آب

-     تأمیــن غیربهینــه آهــن قراضــه و بــازار کامــًا عامیانــه و ســنتی 
ایــن مــاده اولیــه 

روزآوری  بــه  جهــت  مناســب  ســرمایه گذاری  فقــدان     -
تکولــوژی هــای نویــن در صنعــت فــوالد

-     رشد نامتوازن عرضه محصوالت فوالدی و مازاد ظرفیت
هــای  تعرفــه  اصــاح  موضــوع  در  الزم  چابکــی  عــدم     -

رونــق و  رکــود  زمــان  در  فــوالدی  محصــوالت 
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-    افزایــش شــدت رقابــت هــم در بــازار داخــل و هــم در 
خارجــی بازارهــای 

-     ایجــاد رکــود در بــازار و کاهــش حاشــیه ســود کارخانه هــای 
فوالدی

-     فقدان نظام تأمین مالی مناسب در صنعت فوالد
ارزی،  منابــع  تأمیــن  اقتصــادی )محدودیــت  -    تحریم هــای 
بیــن  مبــادالت  و  تجــارت  در  بانکــی  هــای  هزینــه  افزایــش 
المللــی، محدودیــت حمــل و نقــل دریایــی، محدودیــت فاینانــس 
پروژه هــا، عــدم امــکان توســعه صــادرات و حضــور در بازارهــاي 

ــد( . جدی
ــژه  ــکل وی ــک تش ــاد ی ــا ایج ــه ب ــی و در صورتیک ــان کنون در زم
ــات  ــد از تجربی ــی بتوانن ــوالدی و معدن ــرکت های ف ــادرات، ش ص
ــم،  ــی از تحری ــکات ناش ــل مش ــر در ح ــای همدیگ و تخصص ه
ــرف در  ــکان مص ــه ام ــه ک ــف عرض ــار مضاع ــد، ب ــتفاده نماین اس
ــود. ــرکت ها برداشــته می ش ــازار داخــل را نــدارد، از دوش ش ب

-     عــدم تــوازن قیمــت محصــوالت فــوالدی در داخــل در قیــاس 
بــا ســطح بیــن الملــل

-    دشواری تأمین ارز برای واردات تجهیزات و قطعات مورد نیاز.

ــش  ــاالنه همای ــزاری س ــد برگ ــما فوای ــر ش ــه نظ •    ب
ــن  ــاط بی ــت ارتب ــوص در جه ــه خص ــمپوزیوم ب س
کارشناســان صنعــت فــوالد و پژوهشــگران دانشــگاهی 
و همچنیــن افزایــش ســطح آگاهــی در مــورد فــوالد 

ــت؟ ــور چیس کش

ــود کــه  ــد ب ــر خواه ــر بخــش ت ــوالد اث ــی ســمپوزیوم ف در صورت
ــل بیشــتری همــراه باشــد: ــا تام ــر ب ــوارد زی م

-     مشــارکت همــه جانبــه تمامــی طرف هــای مربوطــه در ارتبــاط 
بــا چالش هــای پیــش روی صنعــت فــوالد

یادگیــری  جهــت  مناســب  بســترهای  و  امکانــات  ایجــاد     -
ــد  ــد در تولی ــای جدی ــه ایده ه ــتیابی ب ــف و دس ــات مختل موضوع

محصــوالت فــوالدی
-     ایجــاد شــبکه ســازی شــرکت های مختلــف و حتــی رقیــب و 

بــه اشــتراک گــذاری منابــع
ــج  ــام نتای ــده و اع ــه ش ــاالت ارائ ــردی از مق ــتفاده کارب -     اس
اثربخــش حاصــل از مقاالتــی کــه در ســمپوزیوم های قبلــی، ارائــه 

شــده اســت.
-     ارتبــاط ســازنده و همــه جانبــه بیــن دانشــگاه و صنعــت و اســتفاده 

از تــوان تحقیقاتــی بــاالی مراکــز علمــی در بنگاه هــای تولیــدی.
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مصاحبه ای با مدیر عامل شرکت

 فوالد خوزستان

جناب آقای مهندس محمد کشانی
انجام شده است که در ادامه می خوانید:

•     لطفــا شــرکت فــوالد خوزســتان را معرفــی 
ــور  ــه ط ــرکت را ب ــی ش ــای آت ــد و برنامه ه کنی
ــوالد  ــام ف ــه پی ــدگان مجل ــرای خوانن ــه ب خالص

ــد.      ــان نمایی بی

ــده  ــد کنن ــن تولی ــوان اولی ــه عن ــتان ب ــوالد خوزس ــرکت ف  ش
فــوالد خــام در کشــور بــا روش کوره هــای قــوس الکتریکــی 
ــن در  ــزار ت ــون و  500  ه ــت   1 میلی ــا ظرفی ــتقیم ب ــای مس و احی
ســال  1368  بــه بهــره بــرداری رســید ،  درادامــه رونــد تولیــد بــا 
ــاز  اول توســعه    ــت در ف ــن ظرفی ــای توســعه ای اجــرای طرح ه
ــاز دوم توســعه  ــا اجــرای ف ــن و ب ــزار ت ــون و    400  ه ــه   2 میلی ب
ــش  ــن افزای ــون 200  هــزار ت ــه  3  میلی ــت ب در ســال 1387 ظرفی
یافــت و در ادامــه فازهــای بعــدی توســعه ظرفیــت تــا    5  میلیــون 
  200 هــزار تــن طراحــی و دردســت اجــرا می باشــد و در ســال 
ــن در دســتور کار  ــون 800 هزارت ــد 3 میلی ــه تولی جــاری برنام
قــراردارد.  شــرکت فــوالد خوزســتان بــه لحــاظ موقعیــت 
جغرافیایــی و نزدیکــی   بــه بنادرجنــوب کشــور و آب هــای 
آزاد و برخــورداری از منابــع و قابلیت هــای منحصــر بفــرد 
همــواره نقــش محــوری خــود را در صنعــت فــوالد کشــور ایفــا 
ــی  ــای مدیریت ــری و اســتقرار نظام ه نمــوده و از   منظــر بکارگی
ــا اســتانداردهای  ــد منطبــق ب ــوده اســت .  تولی همــواره پیشــرو ب
جهانــی کیفیــت ،  و نهادینــه نمــودن فرهنــگ تعالــی   ســازمانی 
ــر اســاس اســتراتژی های مــدون و انجــام  و اجــرای عملیــات ب
ــا  ــث ،  خودارزیابی ه ــخص ثال ــی و ش ــا داخل دوره ای ممیزی ه
و ارزیابی هــای بیرونــی ،   جایــگاه ایــن شــرکت را در باالتریــن 

ســطوح تعالــی ســازمانی در ســال های اخیــر در کشــور تثبیــت 
نمــوده اســت رشــد پایــدار تولیــد و تــداوم ســودآوری از 
دســتاوردها و   نتایــج برجســته و پایــدار ایــن شــرکت می باشــد،  
ارزش افزایــی بــرای مشــتریان و ســایر ذینفعــان و حضــور 
موفــق در شــرایط ســخت رقابتــی در بازارهــای جهانــی و  
 بیشــترین میــزان صــادرات طــی نیمــه اول ســال جــاری در 
صنایــع معدنــی کشــور، علــی رغــم اقــدام غیــر حرفــه ای 
ســازمان توســعه تجــارت و حــذف نــام شــرکت در ارزیابــی ها 
ــارز  ــژه و ب ــگاه وی ــه کشــور، جای ــده نمون و انتخــاب صادرکنن
فــوالد خوزســتان در بیــن فعــاالن صنعــت و حــوزه صــادرات 
همچنــان پیشــتاز و ارزشــمند می باشــد. دریافــت تندیــس 
ــال های  ــی س ــدگان ط ــرف کنن ــوق مص ــت حق ــی رعای طای
متوالــی مبیــن توجــه ایــن شــرکت بــه   نیازهــا و انتظــارات 
ذینفــان خــود خصوصــاً مشــتریان می باشــد .  ایــن شــرکت 
بــا تدویــن ارکان جهــت ســاز و نقشــه اســتراتژی برنامــه و 
نقشــه راه خــود را تــا رســیدن بــه ظرفیــت 13.6 میلیــون تــن و 
همچنیــن تکمیــل زنجیــره ارزش در بــاال دســت و پاییــن دســت 
را مشــخص و تاکنــون عــاوه بــر عملیاتــی نمــودن پروژه هــای 
ــن  ــه آه ــداث کارخان ــروژه اح ــاز پ ــاً آغ ــقفی خصوص زیرس
ــهام  ــک س ــا تمل ــزم3 ، ب ــدول زم ــه مگام ــوم ب ــفنجی موس اس
مدیریــت شــرکت صنعتــی و معدنــی توســعه ملــی ظرفیــت 2.5 
میلیــون تــن تولیــد کنســانتره را بــه زنجیــره ارزش افــزوده و بــا 
تکمیــل واحــد گندلــه ســازی آن مجموعــه معدنــی در منطقــه 
ــی پیشــرفت فیزیکــی را پشــت ســر  ســنگان کــه مراحــل پایان
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ــره  ــه زنجی ــه را ب ــن گندل ــون ت ــت 2.5 میلی ــذارد، ظرفی می گ
خــود خواهــد افــزود. از منظــر تــوازن و باالنــس خطــوط تولیــد 
و افزایــش ظرفیــت و صرفــه بــه مقیــاس ســرمایه گــذاری ، راه 
انــدازی و بــه تولیــد رســاندن کارخانــه تولیــد آهــن اســفنجی 
شــرکت صنعــت فــوالد شــادگان گام مهــم دیگــری از برنامــه 
ــار  ــه ب ــه ب ــوده ک ــتان ب ــوالد خوزس ــرکت ف ــعه ش ــای توس ه
ــازی آن  ــش فوالدس ــل بخ ــر تکمی ــال حاض ــت و در ح نشس
مجموعــه فــوالدی اقدامــی اســتراتژیک در جهــت تحقــق 
تکمیــل  می باشــد.                                       اقدامات  شــرکت  اســتراتژیک  اهــداف 
ــدن  ــره ارزش از مع ــت زنجی ــن دس ــور در پایی ــره و حض زنجی
تــا محصــوالت نهایــی اســتراتژی فعالــی اســت کــه بــا جدیــت 
دنبــال می شــود و ان شــااهلل در آینــده نزدیــک نتیجــه اقدامــات 
در دســت پیگیــری بــه ســمع و نظــر عاقمنــدان توســعه صنعــت 

ــوالد خوزســتان خواهــد رســید.                                                            ــوالد و شــرکت ف ف

•    بــه نظــر شــما جهــت تولیــد فنــاوری و همچنیــن 
فناوری هــای موجــود در صنعــت  نمــودن  بــروز 

ــود دارد؟      ــی وج ــه راهکارهای ــور چ ــوالد کش ف

 نظــر بــه اینکــه صنعــت فــوالد از صنایــع اســتراتژیک و زمینــه 
ســاز توســعه پایــدار در جهــان می باشــد، بدلیــل ماهیــت 
صنعــت و همچنیــن گســتردگی جغرافیایــی کارخانجــات 
ــن  ــوع ف ــرف، موض ــای مص ــوالد و بازاره ــن و ف ــد آه تولی
ــت  ــل، دارای اهمی ــل و نق ــد و حم ــای تولی آوری و هزینه ه
ویــژه ای می باشــد، ایــن صنعــت از صنایــع انرژی بــر و از 
اهمیــت  بســیار حائــز  منظــر جنبه هــای زیســت محیطــی 
ــه  ــزم ب ــی مل ــوده و همــواره تحــت نظــارت نهادهــای نظارت ب
پیــروی از مقــررات و دســتورالعمل های خاصــی می باشــد 
ــئله  ــک مس ــه ی ــد را ب ــداوم تولی ــداری و ت ــوع پای ــه موض ک

ــت.      ــوده اس ــل نم ــتراتژیک تبدی اس
همانگونــه کــه اســتحضار داریــد، اولیــن کارخانــه تولیــد آهن 
اســفنجی بــه روش احیــا مســتقیم در فــوالد خوزســتان و بــا فن 
ــرداری  ــره ب ــه به ــدازی و ب ــب و راه ان ــس نص آوری میدرک
ــای  ــه توانمندی ه ــکاء ب ــی ســازی و ات ــه بوم رســید، توجــه ب
کارشناســان و متخصصیــن شــرکت فــوالد خوزســتان و ســایر 
شــرکت های توانمنــد داخلــی، اولیــن کارخانــه بومــی تولیــد 
ــا  ــزم 1 ب ــام زم ــه ن ــاء مســتقیم ب ــه روش احی آهــن اســفنجی ب

الگوبــرداری از فــن آوری اولیــن کارخانــه در حــال تولیــد در 
ســال 1381 راه انــدازی و بــا هــدف توســعه ظرفیــت و بعنــوان 
ــن  ــن و بزرگتری ــرکت، دومی ــعه ش ــاز دوم توس ــی از ف بخش
ــا  ــال 1387 ب ــت را در س ــن اســفنجی وق ــد آه ــه تولی کارخان
همــت متخصصیــن و کارشناســان شــرکت فــوالد خوزســتان 
ــه بهــره بــرداری رســاندند،  و شــرکت های توانمنــد داخلــی ب
ــور را  ــوالد در کش ــت ف ــعه صنع ــه توس ــوع زمین ــن موض ای
فراهــم نمــوده و در واقــع فرایند بومی ســازی و توانمندســازی 
شــرکت های داخلــی جهــت توســعه فــن آوری بخــش احیــاء 
صنعــت فــوالد کشــور از فــوالد خوزســتان آغــاز شــد. البتــه 
ــی ،  ــای پاتیل ــاخت کوره ه ــد س ــری مانن ــابه دیگ ــوارد مش م
کمپرســورهای عظیــم ، مشــارکت و بســتر ســازی بــرای 
ــن  ــا ف ــتقیم و ده ه ــاء مس ــت های احی ــازی کاتالیس ــی س بوم
آوری دیگــر در شــرکت فــوالد خوزســتان بــه منصــه ظهــور 
ــق در  ــه موف ــو و تجرب ــن الگ ــت ای ــک الزم اس ــیده، این رس
بخش هــای پاییــن دســتی ایــن صنعــت اســتراتژیک نیــز اجــرا 
شــود. در ایــن خصــوص مطمئنــاً توجــه بــه مولفه هــای اقتصــاد 
مقاومتــی و پیــروی از منویــات مقــام معظــم رهبــری، ناظــر بــر 
ــای  ــرفت قابلیت ه ــعه و پیش ــی و توس ــع داخل ــه مناب ــکاء ب ات
درونــی قطعــا راهگشــا بــوده و در مــواردی هــم که الزم باشــد 
ــا مهندســی معکــوس و  می تــوان فــن آوری هــای جدیــد را ب
ــت  ــمندی دس ــای ارزش ــه موفقیت ه ــازی ها ب ــه س ــاً بهین گاه

یافــت.

•    بــه نظــر شــما چــه مــواردی میتوانــد باعــث 
ــوزه  ــذاری در ح ــرمایه گ ــرای س ــزه ب ــش انگی افزای

ــود ؟ ــوالد ش ف

همانگونــه کــه مســتحضر هســتید ، ایــران بــا بیــش از 4.5 
میلیــارد تــن ذخائــر ســنگ آهــن، ذخائــر سرشــار گاز طبیعــی 
ــانی  ــرو انس ــی، نی ــب صادرات ــای مناس ــا بازاره ــاورت ب و مج
متخصــص و باتجربــه و دیگــر مــوارد مشــابه از قوت هــا و 
فرصت هــای منحصــر بفــردی برخــوردار بــوده و آنچــه بــه نظــر 
ــرمایه  ــرمایه و س ــذب س ــرای ج ــبی ب ــرک مناس ــد مح می توان
گــذاری در ایــن صنعــت مــادر شــود. موضــوع تقاضــای مؤثــر 
بــرای محصــوالت، ارتقــاء بهــره وری ، تولیــد رقابــت پذیــر و 
ــن  ــد، در ای ــا می باش ــرمایه گذاری ه ــب س ــازده مناس ــاً ب نهایت
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راســتا، الزم اســت عــاوه بــر ظرفیــت ســازی متــوازن در طــول 
زنجیــره، ســودآوری متناســب بــا حجــم ســرمایه گذاری هــا در 
هــر مرحلــه از باالدســت تــا پاییــن دســت، عامــل مهمــی جهــت 
هدایــت منابــع و ســرمایه گذاری هــا در طــول زنجیــره خواهــد 

شــد. 
ــت و  ــده و دس ــررات پیچی ــن و مق ــر قوانی ــم دیگ ــوع مه موض
پاگیــر و همچنیــن عــدم سیاســت گــذاری متمرکــز و مشــخص 
بــرای توســعه طــی چندیــن ســال گذشــته می باشــد کــه باعــث 
ــدون در  ــی و اقتصــادی، ب ــر فن ــا برخــی توجیهــات غی شــده ب
نظــر گرفتــن آمایــش ســرزمین و محدودیت هــای زیرســاختی 
در مناطقــی در زنجیــره فــوالد ســرمایه گذاری هایــی صــورت 

گرفتــه کــه بعضــاً بــا مشــکاتی مواجــه هســتند.
قطعــا بازنگــری اساســی در سیاســت گذاری هــا، تســهیات و 
ــح  ــت، ارج ــررات و در نهای ــن و مق ــیاری از قوانی ــاح بس اص
ــد  ــه ای می توان ــی و منطق ــع بخش ــر مناف ــی ب ــع مل ــتن مناف دانس
در اصــاح ریــل گــذاری توســعه و ســرمایه گذاری هــا در 

ــر باشــد.     ــوالد مؤث صنعــت ف

ــت  ــوازن صنع ــد نامت ــرات رش ــما اث ــر ش ــه نظ •    ب
ــد  ــوازن آن خواه ــد مت ــر رش ــری ب ــه تأثی ــوالد چ ف

ــت؟  گذاش
ــدار  ــعه پای ــد و توس ــداری و رش ــه پای ــب الزم ــوازن و تناس ت
ــدم  ــه ع ــر ب ــره منج ــوازن در زنجی ــدم ت ــاً ع ــد ، مطمئن می باش
ــا،  ــه و تقاض ــوالت در عرض ــواد و محص ــان م ــوازن در جری ت
تجــارت و در نهایــت ســودآوری و ناموفــق بــودن کل صنعــت 
خواهــد شــد، در کشــورهای توســعه یافتــه، همــواره سیاســت 
انجــام  دولت هــا  توســط  توســعه  و جهت گیــری  گــذاری 
شــده، و ســرمایه گذاری هــا و اجــرای توســعه توســط بخــش 
ــد  ــن برنامه هــای بلن خصوصــی انجــام می شــود و فلســفه تدوی
مــدت توســعه و صــدور مجوزهــا توســط دولت هــا مؤیــد 
همیــن واقعیــت می باشــد، ایــن دو عامــل، ماننــد دو بــال زمینــه 
توســعه پایــدار و شــکوفایی اقتصــادی را فراهــم خواهــد کــرد.

طــی یکــی دو دهــه گذشــته بــا کمرنگ تــر شــدن نقــش 
بــه  توســعه  مجــوزات  صــدور  و  متمرکــز  سیاســتگذاری 
صــورت غیــر متمرکــز در مراکــز اســتان ها، زمینــه برخــی 
شــاید  کــه  مناطقــی  در  گذاری هــا  ســرمایه  و  توســعه ها 

ــبتری را  ــی مناس ــتعدتر و بارده ــری مس ــای دیگ ــرای حوزه ه ب
ــوالد  ــان، صنعــت ف ــن زم ــه، و در ای می داشــت صــورت گرفت
کشــور بــا تبعــات برخــی تصمیمــات و توســعه های غیــر 

متــوازن مواجــه هســتیم ،
بــه نظــر بنــده بایــد از تجــارب توســعه صنعــت فــوالد در 
جهــان الگوبــرداری نمــود و بــا مطالعــه توســعه صنعــت فــوالد 
در کشــورهای مشــابه فراینــد توســعه و سیاســتگذاری توســعه 

ــود. ــاح نم ــتراتژیک را اص ــت اس ــن صنع ای
    

ــر ســر راه صنعــت  ــه نظــر شــما چــه مشــکالتی ب •    ب
ــرار دارد؟ ــوالد ق ف

ــوالد  ــدی موفقیــت در صنعــت ف ــه عوامــل کلی ــا عنایــت ب ب
بــه طــور مثــال لــزوم یکپارچگــی در زنجیــره و تکمیــل 
زنجیــره از معــدن تــا محصــول نهایــی، صرفــه بــه مقیــاس و 
ــا ظرفیت هــای پاییــن،  ــودن کارخانجــات ب ــر اقتصــادی ب غی
ــوالد،  ــی ف ــتانداردهای جهان ــت و اس ــه کیفی ــه ب ــزوم توج ل
ــد و  ــص الزم در فراین ــی و تخص ــش فن ــورداری از دان برخ
ــن  ــکات ای ــی از مش ــر، یک ــدی دیگ ــور کلی ــن فاکت چندی
صنعــت، عــدم توجــه بــه الزامــات فــوق و ســرمایه گــذاری 
در واحدهــای کوچــک مقیــاس کمتــر از یــک میلیــون 
تــن و گاهــاً کارگاه هــا و کارخانجــات کوچــک کــه از 
ــن  ــد و همچنی ــد تولی ــر فراین ــم ب ــتانداردهای حاک ــر اس نظ
ــدی  ــکات ج ــا مش ــار، ب ــورد انتظ ــت م ــای کیفی حداقل ه

ــتند. ــه هس مواج
الزم اســت در سیاســت گــذاری هــا و در جایــی کــه نیــاز 
بــه مشــارکت و نظــر خواهــی از تولیــد کننــدگان می باشــد 
ــوالدی  ــزرگ ف ــای ب ــارکت واحده ــوری و مش ــش مح نق
کشــور کــه بخــش عمــده فوالدکشــور را تولیــد می نماینــد 
احیــاء نمــوده و ثبــات و آرامــش الزم را بــه ایــن بخــش از 
اقتصــاد کشــور کــه بــر اســاس آمــار و اطاعــات موجــود، 

ــده شــود. ــدی و اثرگــذار می باشــد بازگردان بســیار کلی
هــای  هماهنگــی  و  داخلــی  مناســب  شــرایط  در  طبعــا 
ــی  ــای ناش ــکات و محدودیت ه ــر مش ــوان ب ــی می ت منطق
ــد  ــره ش ــه چی ــای ظالمان ــل و تحریم ه ــن المل ــرایط بی از ش
ــت  ــا موفقی ــز ب ــه نی ــن مرحل ــی از ای ــوه اله ــول و ق ــه ح و ب

ــرد.       ــور ک عب
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ــش  ــاالنه همای ــزاری س ــد برگ ــما فوائ ــر ش ــه نظ •    ب
ســمپوزیوم فــوالد بخصــوص در جهــت ارتبــاط بیــن 
کارشناســان صنعــت فــوالد و پژوهشــگران دانشــگاهی 
و همچنیــن افزایــش ســطح آگاهــی در مــورد فــوالد 

کشــور چیســت؟   

 دانــش و مهــارت دو واژه کلیــدی در انجــام کار اســت ،  در 
ــق دانــش  صنعــت و خصوصــاً صنعــت اســتراتژیک فــوالد خل
بکارگیــری صحیــح آن در قالــب مهــارت انجــام   کار در کنــار 
فــن آوری هــای موجــود ،  ضــرورت همــکاری مؤثــر بیــن 
ــول  ــد اص ــگاه ها را از بع ــی و دانش ــز تحقیقات ــت و مراک صنع
ــی  ــارت  و تجــارب عمل ــی و مه ــن علم ــای نوی ــه وتئوری ه پای

مشــخص می نمایــد .                        

ــن  ــی در ای ــز تحقیقات ــت و مراک ــوزه صنع ــاالن ح ــور فع  حض

همایــش فرصتــی مناســب جهــت تقویــت ایــن ارتبــاط و تفاهــم 

و توافــق بــرای انجــام اقدامــات و پروژه هــای مشــترک در 

ــداری در ابعــاد مختلــف خصوصــاً بهــره  راســتای،  ارتقــای پای

وری و رقابــت پذیــری محصــوالت تولیــدی خواهــد شــد، 

اطــاع از آخریــن دســتاوردها ، مذاکــره و تشــریک مســاعی، 

تســهیم تجــارب و شــناخت قابلیت هــا و منابــع موجــود داخلــی 
منابــع  اثربخشــی  ارتقــاء  بیشــتر و  نهایــت، همســویی  و در 
می توانــد از دســتاوردهای ایــن رویــداد بــزرگ صنعــت فــوالد 

کشــور باشــد.   
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مصاحبه ای با مدیر عامل

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

جناب آقای مهندس ناصر تقی زاده
انجام شده است که در ادامه می خوانید:

ــا شــرکت خــود را معرفــی و به طــور خالصــه  •    لطف
برنامه هــای آتــی شــرکت را بــرای خواننــدگان 

ــد. ــان نمایی ــوالد بی ــام ف ــه پی مجل

حاضــر  حــال  در  گل گهــر  صنعتــی  و  معدنــی  شــرکت 
در  آهنــی  ســنگ  محصــوالت  تولیدکننــده  بزرگ تریــن 
ــره  ــهم را در زنجی ــترین س ــث بیش ــن حی ــت و از ای ــور اس کش
فــوالد دارد. ایــن شــرکت در حــال حاضــر از ســنگ آهــن 
ــا  ــراً و ب ــوالد اخی ــد ف ــه تولی ــد. البت ــد می کن ــوالد را تولی ــا ف ت
راه انــدازی یــک واحــد ذوب آغــاز شــده اســت. گل گهــر 
قصــد دارد عــاوه بــر حفــظ ســهم خــود به عنــوان بزرگ تریــن 
تولیدکننــده ســنگ آهــن ایــران، محصــوالت خــود را تــا پایــان 
زنجیــره فــوالد گســترش دهــد. بنابرایــن تولیــد انــواع ورق هــای 
ــتور  ــز در دس ــرد نی ــد میلگ ــاختمانی مانن ــع س ــوالدی و مقاط ف
ــاری  ــال ج ــان س ــا پای ــه دارد ت ــر برنام ــرار دارد. گل گه کار ق
27 میلیــون تــن انــواع محصــوالت ســنگ آهنــی را تولیــد کنــد. 
ــافی را  ــدون اکتش ــه م ــک برنام ــر ی ــا، گل گه ــر این ه ــاوه ب ع
ــی  ــق مختلف ــد و در مناط ــال می کن ــور دنب ــاط کش ــی نق در اقص
بــه  دســت  خراســان  و  یــزد  کرمــان،  اســتان های  جملــه  از 
عملیــات اکتشــافی زده اســت. خوشــبختانه نتایــج برخــی از ایــن 
ــع متعــددی  ــوده اســت و مناب اکتشــافات بســیار رضایت بخــش ب
ــت شــده اســت. ضمــن اینکــه در صــورت  ــن یاف از ســنگ آه
ــروش 5  ــن شــرکت ، ف ــدت ای ــای کان و بلندم ــق برنامه ه تحق
ــر در  ــن گل گه ــت. همچنی ــترس نیس ــارد دالری دور از دس میلی
ــان و  ــیرجان ـ کرم ــن س ــد راه آه ــور مانن ــم کش ــای مه پروژه ه
نیــز انتقــال آب خلیــج فــارس ســرمایه گذاری کــرده اســت کــه 

ــن پروژه هــا تحــوالت مهمــی در  ــرداری از ای ــا بهره ب ــه زودی ب ب
صنایــع معدنــی کشــور رخ می دهــد.

ــرای تولیــد فنــاوری و نیــز بــروز  ــه نظــر شــما ب •     ب
نمــودن فناوری هــای موجــود در صنعــت فــوالد 

ــود دارد؟ ــی وج ــه راهکارهای ــور چ کش

تولیــد فنــاوری آخریــن مرحلــه بلــوغ زنجیــره فــوالد اســت کــه 
ــرار دارد.  ــه ق ــن مرحل ــی ای ــا در نزدیک ــور م ــبختانه کش خوش
ــره را  ــترین به ــود بیش ــای موج ــد از فناوری ه ــدا بای ــا در ابت ام
بــرد و نیــروی انســانی مجــرب بــرای ایــن منظــور تربیــت کــرد 
تــا تولیــد فنــاوری حاصــل شــود. بومی ســازی تجهیــزات و 
ــاوری  ــد فن ــرای تولی ــدام ب ــتین اق ــوالد نخس ــت ف ــات صنع قطع
ــده در  ــب ش ــات کس ــه تجربی ــه ب ــا توج ــد ب ــپس بای ــت. س اس
ــدام  ــده اق ــی ش ــزات بوم ــری تجهی ــز به کارگی ــازی و نی بومی س
ــز  ــن کار نی ــه ای ــرد. الزم ــد ک ــای جدی ــدازی واحده ــه راه ان ب
عــزم جــدی شــرکت های بــزرگ و حمایــت دولــت از صنایــع 
بومــی و ســاخت داخــل، ســرمایه گذاری و صبــر در ایــن حــوزه 
ــوع را  ــن موض ــیل های ای ــا پتانس ــور م ــم کش ــور حت ــت. به ط اس

خواهــد داشــت.

ــث  ــد باع ــواردی می توان ــه م ــما چ ــر ش ــه نظ •     ب
افزایــش انگیــزه بــرای ســرمایه گذاری در حــوزه 

ــود؟ ــوالد ش ف

ــات  ــه ثب ــاز ب ــه اول نی ــوالد در وهل ــوزه ف ــرمایه گذاران در ح س
ــد کــه ایــن امــر تنهــا از عهــده دولــت  سیاســی و اقتصــادی دارن
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ــده ســرمایه گذاری  ــد. چــرا کــه در فضــای بی ثباتــی آین برمی آی
مبهــم اســت. ثبــات باعــث می شــود ســرمایه گذاران نســبت 
بــه آینــده اطمینــان داشــته باشــند و بــا خاطــری آســوده بــه 
ســرمایه گذاری بپردازنــد. صنعــت فــوالد نیــز جــزو صنایــع 
ــد.  ــد دی ــی خواه ــدم بی ثبات ــر را از ع ــترین تاثی ــه بیش ــت ک اس
زیــرا بــرای به ثمــر رســیدن یــک طــرح فــوالدی از ابتــدا تــا انتهــا 
بــه 5 ســال زمــان نیــاز اســت. بنابرایــن در ایــن 5 ســال نبایــد اتفــاق 
غیــر مترقبــه ای در حــوزه اقتصــادی و سیاســی رخ دهــد. ضمــن 
اینکــه روابــط سیاســی و اقتصــادی قــوی بــا کشــورهای صاحــب 
تکنولــوژی نیــز می توانــد ســرمایه گذاران داخلــی و خارجــی 
ــر اینهــا،  ــد. عــاوه ب ــه حضــور در حــوزه فــوالد تشــویق کن را ب
ثبــات در قوانیــن و مقــررات، ثبــات در قوانیــن گمرکــی، ایجــاد 
می تواننــد  نیــز  و...  زیرســاخت ها  تقویــت  ارزان،  تســهیات 
ــوالد  ــت ف ــور در صنع ــه حض ــرمایه گذاران ب ــویق س ــث تش باع

شــوند. 

•    بــه نظــر شــما اثــرات رشــد نامتــوازن صنعــت فوالد 
چــه تاثیــری بــر رشــد متــوازن آن خواهد داشــت؟

مهم تریــن اثــر رشــد نامتــوازن واردات در یــک بخــش و 
ــا طــی ســال های  صــادرات در بخــش دیگــر اســت. کشــور م
گذشــته نیــز شــاهد عــدم تــوازن در زنجیــره فــوالد بــود. 
به طــور مثــال تــا ســال 95، صنایــع فــوالدی مجبــور بــه واردات 
گندلــه بــه کشــور بودنــد و همیــن مســاله باعــث خــروج 
ــن  ــه در همی ــی ک ــد. در حال ــور ش ــا دالر ارز از کش میلیون ه
ــز صــادر می شــده اســت. خوشــبختانه  ســال ها ســنگ آهــن نی
ــا بهره بــرداری از گندله ســازی شــماره 2 گل گهــر، کشــور از  ب
ــر  ــای دیگ ــوز در بخش ه ــا هن ــد. ام ــاز ش ــه بی نی واردات گندل
ــرای ایجــاد  عــدم تــوازن مشــاهده می شــود. بهتریــن راهــکار ب
تــوازن در زنجیــره، پایــش دقیــق و مــداوم حلقه هــای مختلــف 
ــدم  ــاد ع ــورت ایج ــی در ص ــات مقتض ــام اقدام ــره و انج زنجی
ــن  ــا در آه ــور م ــون کش ــال هم اکن ــور مث ــت. به ط ــوازن اس ت
ــن محصــول  ــوان ای ــن می ت ــد دارد. بنابرای ــازاد تولی اســفنجی م
را بــه خــارج صــادر کــرد. البتــه تامیــن بــازار داخلــی اولویــت 

ــتری دارد. بیش

ــر ســر راه صنعــت  ــه نظــر شــما چــه مشــکالتی ب •     ب
ــرار دارد؟ ــوالد ق ف

ــه  ــه البت ــور ک ــوالد کش ــت ف ــر صنع ــال حاض ــکل ح ــن مش مهم تری
از رکــود داخلــی ناشــی می شــود، مــازاد فــوالد اســت. بنابرایــن 
ــر در  ــم دیگ ــکل مه ــرد. مش ــزی ک ــادرات برنامه ری ــت ص ــد جه بای
ایــن صنعــت، سیاســت گذاری های اشــتباه اســت. تولیدکننــدگان 
وظیفــه دارنــد کــه بــرای ایجــاد و حفــظ اشــتغال، محصــوالت 
ــر  ــن قش ــن ای ــانند. بنابرای ــروش برس ــه ف ــد و ب ــد کنن ــی را تولی معین
ــه  ــد ب ــت بای ــد. دول ــاوان سیاســت گذاری های اشــتباه را بدهن ــد ت نبای
ــد.  ــه را بده ــام معامل ــازه انج ــدگان اج ــدگان و مصرف کنن تولیدکنن
ــرده،  ــود ک ــر خ ــع را درگی ــیاری از صنای ــه بس ــری ک ــکل دیگ مش
کمبــود نقدینگــی در داخــل کشــور اســت کــه راه حــل ایــن موضــوع 

ــود. ــد ب ــادرات خواه ــز ص ــی و نی ــرمایه خارج ــتفاده از س ــز اس نی

•     بــه نظــر شــما فوایــد برگــزاری ســاالنه ســمپوزیوم 
بیــن  ارتبــاط  جهــت  در  خصــوص  بــه  فــوالد 
کارشناســان صنعــت فــوالد و پژوهشــگران دانشــگاهی 
و همچنیــن افزایــش ســطح آگاهــی در مــورد فــوالد 

ــت؟ ــور چیس کش

ــای  ــه توانمندی ه ــرای ارائ ــبی ب ــت مناس ــگاه ها فرص ــوالً نمایش اص
و  خریــداران  صنعــت،  در  حاضــر  رقبــای  شــناخت  شــرکت، 
مشــتریان اســت. نمایشــگاه فــوالد از آن جهــت اهمیــت دارد کــه 
همــه شــرکت های حاضــر در ایــن نمایشــگاه از یــک صنــف 
بــرای همــه آســان کــرده اســت.  امــر کار را  ایــن  هســتند و 
ــوالد  ــت ف ــد صنع ــا ص ــر ت ــگاه از صف ــن نمایش ــبختانه در ای خوش
ــره،  ــا زنجی ــه ب ــد در رابط ــران در آن می توانن ــود دارد و حاض وج
ــرارداد  ــرای عقــد ق ــی مذاکــره ب ــا حت ــادل نظــر و ی ــه بحــث و تب ب
بپردازنــد. ضمــن اینکــه حضــور کارشناســان و مدیــران ارشــد 
ــی و  ــش کل ــد شــد ســطح دان بســیاری از شــرکت ها باعــث خواه
اختصاصــی حاضــران در نمایشــگاه مزبــور افزایــش یابــد. گل گهــر 
نیــز هماننــد ســال های گذشــته در ایــن نمایشــگاه در باالتریــن 
ســطح حضــور خواهــد داشــت و بــا شــرکت های دیگــر در رابطــه 

ــت. ــد پرداخ ــر خواه ــادل نظ ــث و تب ــه بح ــوالد ب ــت ف ــا صنع ب
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مصاحبه ای با مدیر عامل 

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

جناب آقای مهندس علی عباسلو
انجام شده است که در ادامه می خوانید:

•     لطفــا شــرکت  مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان را 
ــی  ــای آت ــه برنامه ه ــور خالص ــد و به ط ــی کنی معرف
ــوالد  ــام ف ــه پی ــدگان مجل ــرای خوانن ــرکت را ب ش

ــد. ــان نمایی بی

شــرکت مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان، شــرکتی پویــا و 
جــوان اســت کــه ابتــدا در ســال 1388 توســط شــرکت توســعه 
و آبادانــی اســتان کرمــان کــه از شــرکت های زیرمجموعــه 
صنــدوق بازنشســتگی شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران اســت، 
تشــکیل شــد و پــس از تغییراتــی در ســهامداران در حــال حاضــر 
51 درصــد ســهام متعلــق بــه شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر 
ــدوق  ــه صن ــق ب و شــرکت های وابســته و 49 درصــد ســهام متعل
ــرکت های  ــران و ش ــس ای ــع م ــی صنای ــرکت مل ــتگی ش بازنشس

تابعــه اســت.
ــد  ــن تولی ــوالد و اولی ــره ف ــده زنجی ــل کنن ــرکت تکمی ــن ش ای
ــاي  ــوده و دارای مزیت ه ــیرجان ب ــفنجی در س ــن اس ــده آه کنن
ــواد  ــه م ــان ب ــي آس ــه؛ دسترس ــد.از جمل ــددی می باش ــبي متع نس
اولیــه و خــوراک معدنــی. مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان اولیــن 
نقطــه در ایــران اســت کــه خــط تولیــد آن بــه وســیله نــوار نقالــه 
تکمیــل شــده اســت؛ ســنگ معدنــي پــس از اســتخراج، توســط 
ــه کارخانه هــاي کنســانتره گل گهــر و بعــد از آن،  ــه ب ــوار نقال ن
ــه ســازي گل گهــر و از آنجــا توســط یــک  ــه گندل ــه کارخان ب
نــوار شــش کیلومتــري بــه کارخانه هــاي آهــن اســفنجي جهــان 
ــفنجي  ــن اس ــه، آه ــوار نقال ــط ن ــد و توس ــال مي یاب ــوالد انتق ف
خــط  یــک  نتیجــه،  در  مي شــود.  وارد  کــوره  بــه  تولیــدي 

پیوســته تولیــد از ســنگ تــا شــمش در منطقــه گل گهــر داریــم. 
ــا  ــهید اهلل دادی ب ــتقیم ش ــاء مس ــه احی ــر کارخان ــال حاض در ح
ظرفیــت یــک میلیــون تــن آهــن اســفنجی در ســال )تکنولــوژی 
ــک  ــهید مل ــیر ش ــورد بردس ــه ن ــن کارخان ــس( و همچنی میدرک
ــد650  ــت تولی ــاعت و قابلی ــر س ــن ب ــت 100 ت ــا ظرفی ــمی ب قاس
ــه بهــره  ــا 32( در ســال، در مرحل هــزار تــن  میلگــرد )ســایز 8 ت
ــدی  ــهید زن ــری ش ــه ذوب و ریخته گ ــوده و کارخان ــرداری ب ب
نیــا بــا ظرفیــت تولیــد یــک میلیــون تــن انــواع شــمش فــوالدی 
در ســال )روش قــوس الکتریکــی(در مرحلــه آزمایــش و پیــش  
راه انــدازی بــوده و بــه امیــد خــدا طــی 3 مــاه آینــده در چرخــه 

ــرار خواهــد گرفــت.  ــد ق تولی
ــوان  ــی ت ــرکت م ــن ش ــی ای ــعه آت ــای توس ــرح ه ــه ط از جمل
ــن  ــد آه ــدف تولی ــا ه ــماره 2 ب ــتقیم ش ــاء مس ــه احی ــه کارخان ب
اســفنجی بــه ظرفیــت یــک میلیــون و هفتصــد هــزار تــن در ســال 
ــا  ــماره 2 ب ــازی ش ــه فوالدس ــس( و کارخان ــوژی میدرک )تکنول
ــوم و  ــواع بل ــن ان ــزار ت ــون و ســیصد ه ــک میلی ــد ی هــدف تولی
شــمش فــوالدی در ســال  و همچنیــن احــداث کارخانــه فــوالد 
آلیــاژی بردســیر بــا ظرفیــت تولیــد 500 هــزار تــن انــواع شــمش 
فــوالدی آلیــاژی در ســال اشــاره نمــود کــه طراحــی و مطالعــات 
ــات  ــک عملی ــده نزدی ــیده و در آین ــام رس ــه انج ــا ب ــه آن ه اولی

اجرایــی آغــاز خواهــد شــد. 
شــرکت جهــان فــوالد ســیرجان در صنایــع پاییــن دســتی نیــز فعــال 
ــل  ــیم بکس ــده س ــرکت تولیدکنن ــهام ش ــدی از س ــوده و درص ب
توســط ایــن شــرکت خریــداری شــده کــه در حــال اجــرای 
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می نماید؛کارخانــه  خاطرنشــان  می باشــیم.  نیــز  پــروژه  ایــن 
در  تــن   12 تولیــد  ظرفیــت  بــا  شــرکت  ایــن  بریکت ســازی 
ســاعت، در مرحلــه تولیــد بــوده و واحــد اکســیژن کارخانــه تولیــد 
آهن اســفنجی نیــز بــه زودی بــه بهره بــرداری خواهــد رســید.

نیروهــای  وجــود  اروپایــی،  مــدرن  تجهیــزات  از  اســتفاده 
تجربــه  از  بهره گیــری  مجــرب،  پرســنل  و  قــوی  مهندســی 
بســیار بــاال در ســاخت و بهره بــرداری از کارخانــه، اســتفاده 
ــن  ــوالت ای ــا محص ــده ت ــث ش ــوب و… باع ــه مرغ از مواد اولی
شــرکت از کیفیــت باالیــی برخــوردار باشــد و علیرغــم جوانــی 

ــود. ــل ش ــان تبدی ــه در جه ــل توج ــد قاب ــک برن ــه ی ب

•     بــه نظــر شــما جهــت تولیــد فنــاوری و همچنیــن 
ــت  ــود در صنع ــای موج ــاوری ه ــودن فن ــروز نم ب

ــی وجــود دارد؟ ــوالد کشــور چــه راهکارهای ف

فنــاوری در حــوزه صنعت فــوالد عمدتاً طیــف وســیعی از فرایندها، 
ابــزار، روش هــا و دانــش بــکار رفتــه در ســاخت تجهیزات و ماشــین 
آالت را شــامل می شــود کــه نشــأت گرفتــه از علــم و تجربــه 
ــوالد  ــت ف ــر صنع ــال حاض ــده، در ح ــدگاه بن ــت. از دی ــی اس عمل
ایــران، پــس از اخــذ تجــارب متعــدد فنــی و تئوریــک، اکنــون بــه 
ــری  ــره گی ــا به ــد ب ــه می توان ــت ک ــیده اس ــوغ رس ــه ای از بل درج
ــگاهیان،  ــک دانش ــش تئوری ــی و دان ــن صنعت ــه متخصصی از تجرب
ــاوری  ــر دارد. فن ــوزه گام ب ــن ح ــاوری در ای ــد فن ــه تولی ــبت ب نس
از دل کارآفرینــی و پژوهشــگری خــارج می شــود و اگــر مدیــران 
صنعتــی از دل پژوهش هــای کاربــردی بــرای پژوهــش هزینــه 
کننــد، آنــگاه فنــاوری قابــل رقابــت از پژوهــش حاصــل می شــود. 
پژوهــش  هزینه هــای  تأمیــن  کــه  نکتــه  ایــن  بــه  اشــراف  بــا 
کاربــردی و تحقیــق و توســعه باالســت امــا بــه یقیــن کســب دانــش 

ــد. ــش ده ــا را پوش ــن هزینه ه ــد، ای ــی می توان فن
بنــده معتقــدم، گام اول در ایــن راه، بهره منــدی حداکثــری از 
فناوری هــای موجــود اســت. در اخــذ قراردادهــا، حتمــاً بایــد 
ــر  ــوی دیگ ــود. از س ــژه ای نم ــه وی ــی توج ــش فن ــال دان ــه انتق ب
ــوآوری و خاقیــت نیــروی انســانی از مــواردی اســت  ــر ن ــه ب تکی
ــه و  ــورد توج ــد م ــه ج ــیرجان ب ــوالد س ــان ف ــع جه ــه در مجتم ک
ــت  ــن ثب ــر چندی ــال های اخی ــی س ــت. ط ــه اس ــرار گرفت ــویق ق تش
اختــراع توســط کارشناســان ایــن شــرکت در پروژه هــای فــوالدی 

ــت. ــه اس ــورت پذیرفت ص
 از دیگــر نــکات حائــز اهمیــت در دســتیابی بــه فناوری هــای 

موجــود در صنعــت فــوالد، اهمیــت بــه مدیریــت دانــش و پــروش 
ــت از  ــدگاه کان حمای ــت. از دی ــر اس ــاق و  مبتک ــان خ کارکن
ــن  ــه ای ــل ب ــی در نی ــازنده داخل ــرکت های س ــی و ش ــع بوم صنای

ــدی اســت. هــدف بســیار کلی

ــث  ــد باع ــواردی می توان ــه م ــما چ ــر ش ــه نظ •     ب
افزایــش انگیــزه بــرای ســرمایه گذاری در حــوزه 

ــود؟ ــوالد ش ف

بــه اعتقــاد بنــده توجــه ویــژه دولــت بــه صنعــت فــوالد، در 
تامیــن مالــی،  از سیاســت گذاری،  اعــم  حوزه هــای مختلــف، 
تســهیل فراینــد صــادرات، کاهــش بروکراســی های امــور گمــرک 
و... می توانــد مؤثرتریــن عامــل جــذب ســرمایه گذاری درصنعــت 
ــات و ایمــن  ــا ایجــاد فضــای باثب ــد ب فــوالد باشــد. دولــت می توان
بــرای ســرمایه گــذاران حــوزه فــوالد از طریــق کاهــش نــرخ ســود 
تســهیات، کنتــرل نوســانات نــرخ ارز، برنامه ریــزی بــرای توســعه 
ســرمایه گذاری رقابت پذیــر، تســهیل رویــه گمرکــی، تقویــت 
زیرســاخت ها، تبدیــل تجــارت بــه ســرمایه گذاری و ... زمینــه 

ــوالد را فراهــم آورد. جــذب ســرمایه در صنعــت ف
ــول  ــرخ ارز در ط ــداوم ن ــرات م ــانات و تغیی ــت، نوس ــی اس بدیه
زمــان، بــر شــکل گیری انتظــارات ســرمایه گــذاران تأثیــر بســزایی 
دارد و بــا ایجــاد ابهــام درخصــوص قیمت هــای آتی،ســرمایه 
گــذاران را در شــرایط عــدم اطمینــان قــرار می دهــد و از ایــن 
طریــق باعــث کاهــش ســرمایه گذاری می شــود.  بــاال بــودن 
ــی  ــز یک ــوالد نی ــوزه ف ــرمایه گذاری در ح ــی س ــن مال ــه تأمی هزین
دیگــر از موانعــی اســت کــه می توانــد به صــورت مســتقیم بــر 
ــوالد اثرگــذار باشــد،  ــد ســرمایه گذاری در بخــش صنعــت ف رون
کــه ایــن امــر نیــز مســاعدت ویــژه دولــت را می طلبــد. بــا توجــه بــه 
اینکــه پروژه هــای فوالدســازی در زمــره پروژه هــای میــان مــدت و 
بلنــد مــدت بشــمار می آینــد، لــذا عواملــی همچــون ثبــات سیاســی 
و اقتصــادی، ایجــاد محیــط ســرمایه گــذاری و کســب و کار، 
جــذب ســرمایه های خارجــی، اثربخشــی بــورس کاالی ایــران در 
افزایــش ظرفیــت زنجیــره فــوالد ، شناســایی بازارهــای منطقــه و در 
ــه راهکارهایــی اســت  نظــر گرفتــن مزیت هــای صادراتــی از جمل
ــوزه  ــذاری در ح ــرمایه گ ــرای س ــی ب ــیر مطلوب ــد مس ــه می توان ک
ــورمان  ــهم کش ــش س ــا افزای ــب ب ــد. بدین ترتی ــم نمای ــوالد فراه ف
ــه  ــد ب ــور می توان ــوالد کش ــدات ف ــی، تولی ــای صادرات در بازاره
ــل  ــن رهگــذر، اشــتغال قاب ــت واقعــی نزدیــک شــود و از ای ظرفی

ــز ایجــاد خواهــد شــد. ــی نی قبول
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ــت  ــوازن صنع ــد نامت ــرات رش ــما اث ــر ش ــه نظ •     ب
ــد  ــوازن آن خواه ــد مت ــر رش ــری ب ــه تاثی ــوالد چ ف

ــت؟  داش

در دهــه اخیــر رشــد صنعــت فــوالد در کشــورمان ملمــوس و 
ــور  ــوالد کش ــره ف ــوازن زنجی ــه ت ــا ب ــت ام ــوده اس ــه ب ــل توج قاب
هــم بایســتی توجهــی ویــژه نمــود. گســتردگی زنجیــره واحدهــای 
متعلــق بــه ایــن صنعــت از بخش هــای معدنــی تــا انــواع واحدهــای 
پاییــن دســتی، همچنیــن وســعت بــازار مصــرف و اثرپذیــری 
مســتقیم رشــد ایــن محصــوالت بــر افزایــش تولیــد ناخالــص ملــی 
از دالیــل مهــم ســرمایه گــذاری در ایــن صنعــت اســت امــا در ایــن 
میــان نبایــد از توســعه و رشــد متــوازن حلقه هــای زنجیــر صنعــت 
ــوزه  ــم در ح ــر ه ــال حاض ــه در ح ــری ک ــد. ام ــل ش ــوالد غاف ف

ــود. ــده می ش ــودآوری دی ــوزه س ــم در ح ــد و ه تولی
همانطــور کــه مســتحضرید؛ در افــق 1404، تولیــد فــوالد ایــران 55 
میلیــون تــن پیــش بینی شــده اســت. نــگاه ویــژه بــه میــزان تولید 55 
میلیــون تــن، تنهــا مبحثــی اســت کــه گویــی تاکنــون مــورد توجــه 
ــای  ــش نیازه ــول و پی ــیاری از اص ــه بس ــا ب ــت ام ــه اس ــرار گرفت ق
ــزان  ــن می ــد ای ــارت دیگــر تولی ــه عب آن توجــه ای نشــده اســت. ب
فــوالد فقــط از طریــق احــداث کارخانه هایــی بــا مجمــوع ظرفیــت 
ــه  ــد ب ــار آن بای ــه در کن ــود ، بلک ــل نمی ش ــن حاص ــون ت 55 میلی
ــال های  ــی س ــبختانه ط ــود. خوش ــه نم ــم توج ــره ه ــوازن زنجی ت
ــی  ــد مطلوب ــه ح ــور ب ــفنجی در کش ــن اس ــد آه ــزان تولی ــر می اخی
ــع  ــفنجی مرتف ــن اس ــه واردات آه ــور ب ــاز کش ــه و نی ــاء یافت ارتق
گردیــده اســت. ایــن تــوازن در ســایر قســمتهای چرخــه فــوالد نیــز 
بایســتی برقــرار گــردد. بایســته اســت؛ در تعییــن مکان هــای جدیــد 
احــداث کارخانه هــای فــوالدی، رعایــت مزیت هــای رقابتــی 
ــون؛  ــواردی همچ ــه م ــرد از جمل ــرار گی ــت ق ــه در الوی آن منطق
موقعیــت جغرافیایــی و دسترســی بــه آب هــای آزاد، نزدیکــی 
بــه معــادن ســنگ آهــن، زغــال ســنگ، گاز طبیعــی؛ داشــتن 
ــرژی  ــیل ان ــورداری از پتانس ــل، برخ ــل و نق ــاخت های حم زیرس
، آب و ظرفیت هــای محیطــی و .... در صــورت عــدم رعایــت 
مــوارد مذکــور و رشــد نامتــوازن و غیــر اصولــی صنعــت فــوالد، 
ــه رشــد و توســعه صنعــت کمکــی نخواهــد شــد بلکــه  ــه تنهــا ب ن

ــت. ــد داش ــال خواه ــه دنب ــز ب ــویی نی ــات س ــا و  تبع هزینه ه
درهمیــن راســتا، اتخــاذ دو سیاســت مهــم، در راســتای رشــد 
ــوالد ضــروری اســت؛ 1- توجــه هرچــه بیشــتر  ــوازن چرخــه ف مت
بــه جــذب بازارهــای صادراتــی بــرای محصوالتــی کــه در چرخــه 
فــوالد مــازاد ظرفیــت دارند)بدیهــی اســت کــه مصــرف ایــن میزان 
تولیــد در کشــور قابــل حصــول نیســت( 2- در الویــت قــراردادن 

طرح هــای فــوالدی کــه ارزش افــزوده بیشــتری تولیــد می نماینــد.

ــر ســر راه صنعــت  ــه نظــر شــما چــه مشــکالتی ب •     ب
ــرار دارد؟ ــوالد ق ف

ــر ســر راه صنعــت فــوالد قــرار دارد کــه از  مشــکات متعــددی ب
ــل اشــاره نمــود:  ــوارد ذی ــه م ــوان ب ــن آنهــا می ت ــی تری اصل

ــردن  ــرای کامل ک ــی ب ــب خارج ــرمایه مناس ــذب س ــدم ج -    ع
ــوالد چرخــه ف

-    نامتوازن بــودن چرخــه کامــل ایــن صنعــت در کشــور وکســری 
یــا مــازاد تولیــد فــوالد در برخــی شــاخه ها

-    جانمایی نادرست بسیاری از واحدهای فوالدسازی
-    وجــود تحریم هــای رســمی و غیررســمی بین المللــی علیــه 

ــران ای
-    بروکراسی های دولتی پیش روی صادرات محصوالت

-    مشکات ساختاری و ضعف در زیرساخت ها
-    مشکات تامین مالی و کمبود نقدینگی

-    بحران آب و خشکسالی، انرژی

•     بــه نظــر شــما فوایــد برگــزاری ســاالنه ســمپوزیوم 
بیــن  ارتبــاط  جهــت  در  خصــوص  بــه  فــوالد 
کارشناســان صنعــت فــوالد و پژوهشــگران دانشــگاهی 
و همچنیــن افزایــش ســطح آگاهــی در مــورد فــوالد 

ــت؟ ــور چیس کش

بــه اعتقــاد بنــده برگــزاری ســمپوزیوم فــوالد طــی ســال های اخیــر 
فرصــت مســاعدی را جهــت برقــراری ارتبــاط میــان کلیــه محققــان، 
ــا  اســتادان، مدیــران و دســت اندرکاران صنعــت فــوالد کشــور مهی
نمــوده اســت. از ســوی دیگــر ایــن ســمپوزیوم مرکــز  نشــر و ارائــه 

آخریــن نتایــج پژوهشــی در زمینــه فــوالد محســوب می شــود.
ــه  ــده ای در نهادین ــش عم ــوالد نق ــمپوزیوم ف ــم س ــزاری منظ برگ
کــردن آخریــن دســتاوردهاي تحقیقاتــي و تجربیــات علمــي و فنــي 
حــوزه فــوالد داشــته و زمینــه مشــاوره و تبــادل نظــر بــه منظــور رفــع 
مشــکات موجــود و توســعه هــر چــه بیشــتر ایــن صنعــت را فراهــم 

مــی آورد.
ــوالد کشــور،  ــی در زمینه هــای مختلــف ف ــش فن ارتقــاء ســطح دان
نمایــش  فــوالد،  صنعــت  چالش هــای  و  فرصت هــا  ارزیابــی 
ــا فناوری هــای نویــن، نشســت  توانمندی هــای شرکت ها،آشــنایی ب
صمیمــی مدیــران صنعتــی، محققــان و متخصصــان صنعــت فــوالد 

ــد. ــمار می آی ــمپوزیوم بش ــن س ــزاری ای ــن برگ ــایر محاس از س
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مصاحبه ای با مدیر عامل

 شرکت سنگ آهن گهرزمین

جناب آقای مهندس علی اکبر پوریانی
انجام شده است که در ادامه می خوانید:

•     لطفــا شــرکت ســنگ آهــن گهرزمیــن را معرفــی 
ــرکت  ــی ش ــای آت ــه برنامه ه ــور خالص ــد و به ط کنی
را بــرای خواننــدگان مجلــه پیــام فــوالد بیــان 

ــد. نمایی

شــرکت ســنگ آهــن گهــر زمیــن بنــا بــه اراده وزارت صنایــع 
و معــادن و ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی 
شــماره  تحــت   1383/11/28 تاریــخ  در  )ایمیــدرو(  ایــران 
ــه منظــور بهــره  ــزد اداره ثبــت شــرکت های ســیرجان ب 1735 ن
بــرداری از آنومالــی ســنگ آهــن شــماره 3 جهــت تولیــد 
ــه  ــن گندل ــون ت ــانتره و 10 میلی ــن کنس ــون ت ــالیانه 10 میلی س

ــد. ــیس گردی تأس
در فــاز اول شــرکت 6 میلیــون تــن کنســانتره و 5 میلیــون 
ــار  ــق انتظ ــه طب ــد گندل ــرد .تولی ــد ک ــد خواه ــه تولی ــن گندل ت
ــاز  ــد ف ــن تولی ــود، همچنی ــاز می ش ــرداد 1398آغ ــرکت خ ش
ســوم کنســانتره نیــز 2 ســال دیگربــه بهره بــرداری خواهــد 
ــد  ــانتره تولی ــن کنس ــون ت ــدود 4/2 میلی ــون ح ــم اکن ــید. ه رس
می گــردد. تولیــد گندلــه هــم اثــر ســودآوری خــود را در 
ــه 30 آذر 98 نشــان می دهــد. پیــش بینــی  ــی منتهــی ب ســال مال
ــال  ــارد ری ــزار میلی ــش از 10 ه ــاری بی ــال ج ــردد در س می گ
ــاه  ــه در 6 م ــردد بطوریک ــل گ ــی حاص ــص عملیات ــود ناخال س
نخســت ســال مالــی کــه منتهــی بــه خــرداد بــوده 4863 میلیــارد 
ــانتره  ــط 3 کنس ــت.  خ ــه اس ــق یافت ــص محق ــود ناخال ــال س ری
اگــر طبــق انتظــارات بــا بهبــود فرآینــد تولیــد بتوانــد بــه جــای 
ــن خــط  ــد و همچنی ــد کن ــن تولی ــون ت ــن، 2/7 میلی ــون ت 2 میلی

ــت  ــد، از آن جه ــرداری برس ــره ب ــه به ــرداد 98 ب ــه در خ گندل
کــه ضریــب تبدیــل کنســانتره بــه گندلــه 1 بــه 1 اســت امــا نــرخ 
ــیه  ــگاه حاش ــت، آن ــر اس ــانتره باالت ــد از کنس ــه 50 درص گندل
ــد  ــی رش ــا اهمیت ــکل ب ــه ش ــی 1398 و 1399 ب ــال مال ــود س س
خواهــد کــرد. نهایتــا اینکــه شــرکت هایی کــه طرح هــای 
توســعه معدنــی دارنــد عمومــاً در یــک نــگاه بلنــد مــدت بــرای 

ــد. ــاد کرده ان ــی ایج ــودآوری معقول ــهامداران، س س

•     بــه نظــر شــما جهــت تولیــد فنــاوری و 
همچنیــن بــروز نمــودن فنــاوری هــای موجــود 
در صنعــت فــوالد کشــور چــه راهکارهایــی 

دارد؟ وجــود 

بهتریــن راهــکار در ایــن زمینــه بومــی ســازی در تولیــد و بازســازی 
ــن تعامــل هرچــه  ــی می باشــد و همچنی ــی و معدن ــزات صنعت تجهی
ــه  ــش ب ــد نق ــوالد می توان ــت ف ــزرگ صنع ــرکت های ب ــتر ش بیش
ســزایی در ایــن مهــم داشــته باشــد. بومــی ســازی، یکــی از عناصــر 
ــی  ــاد مقاومت ــی اقتص ــای درون زای ــه مؤلفه ه ــوری در مجموع مح
ــر  ــی ب اســت. بومــی ســازی، فرهنــگ و روش کار و تــاش، مبتن
دانــش و فنــاوری در راســتای اهــداف خودکفایــی و خوداتکایــی 
در حــوزه نیازهــای صنعتــی می باشــد. در صــورت توجــه ویــژه 
مســئولین صنعتــی کشــور بــه عملیاتــی شــدن ایــن مؤلفــه، مطمئناً، 
نتایــج بنیــادی و قابــل ماحظــه ای حاصــل می گــردد؛ بــه عنــوان 
ــه  ــروزه، ب ــور، ام ــوژی در کش ــال تکنول ــث انتق ــال، در مباح مث
ــر بومــی  ــی ب ــل فقــدان ســاز و کار مدیریتــی و اجرایــی مبتن دلی
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ــاوری، شــاهد خریــد دانــش فنــی تولیــد محصــوالت  ســازی فن
و  بــوده  خارجی هــا  از  متعــدد  شــرکت های  توســط  مشــابه 
عــاوه بــر آن، حاصــل انتقــال تکنولوژی هــا نیــز، نتیجــه ای 
ــی در  ــاً، قابلیت ــر نداشــته و حقیقت ــه را در ب جــز احــداث کارخان
ــه دســت  ــه ســازی محصــوالت و تجهیــزات را ب طراحــی و بهین
ــردد. ــتگی ها می گ ــعه وابس ــه توس ــر ب ــًا، منج ــد و عم نمی ده

ــث  ــد باع ــواردی می توان ــه م ــما چ ــر ش ــه نظ •     ب
افزایــش انگیــزه بــرای ســرمایه گذاری در حــوزه 

ــود؟ ــوالد ش ف

تولیــد  ایــن صنعــت و همچنیــن  بــزرگ  رشــد شــرکت های 
حداکثــری کــه موجبــات درآمدزایــی باشــد می توانــد دلیــل 
ــه  ــن زمین ــرای ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی در ای ــزه ب انگی
ــای  ــدون حمایت ه ــم ب ــن مه ــه ای ــد ک ــه نمان ــه ناگفت ــد البت باش
ــن  ــت از ای ــا حمای ــد ب ــت بای ــود و دول ــد ب ــن نخواه ــی ممک دولت
ــه  ــرای ســرمایه گــذاران بخــش خصوصــی ب ــزه را ب صنعــت انگی

ــد. ــود آورن وج

ــت  ــوازن صنع ــد نامت ــرات رش ــما اث ــر ش ــه نظ •     ب
ــد  ــوازن آن خواه ــد مت ــر رش ــری ب ــه تاثی ــوالد چ ف

ــت؟ داش

قاعدتــا ً یکــی از بزرگتریــن مشــکل در تمامــی صنایــع 
ــه  ــد ک ــع می باش ــوازن در صنای ــا مت ــد ن ــا رش ــور م در کش
صنعــت فــوالد نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت. متأســفانه 
ــیل  ــه پتانس ــود ک ــی می ش ــادی در مناطق ــه زی ــاالنه هزین س

تولیــد فــوالد در آنهــا کــم اســت درحالــی کــه ایــن هزینــه 
ــه رشــد مناطقــی گــردد کــه در  ــادی ب ــد کمــک زی می توان
ــکار  ــده راه ــر بن ــه نظ ــت. ب ــه اس ــی نهفت ــیل خوب آن پتانس
ــا ایــن پدیــده شناســایی پتانســیل هــر اســتان  اصلــی مقابلــه ب
و منطقــه و ســرمایه گــذاری در همــان صنعــت می باشــد. بــا 
ــده  ــز ش ــت متمرک ــر صنع ــا در ه ــم هزینه ه ــکار ه ــن راه ای
و هــدر نمــی رود و هــم مــوازی کاری در صنایــع بــه وجــود 

نمی آیــد. 

ــر ســر راه صنعــت  ــه نظــر شــما چــه مشــکالتی ب •     ب
ــرار دارد؟ ــوالد ق ف

ــکات  ــت از مش ــارت اس ــت عب ــن صنع ــش روی ای ــکات پی مش
ــه در  ــی ک ــم آب ــکل ک ــن مش ــا و همچنی ــی از تحریم ه ارزی ناش
اکثــر مناطــق معدنــی می باشــد. همچنیــن هزینه هــای ســنگین 
ــه تحریم هــای موجــود از مشــکات  ــا توجــه ب تأمیــن تجهیــزات ب

ــد.  ــت می باش ــن صنع ــده ای عم

•     بــه نظــر شــما فوایــد برگــزاری ســاالنه ســمپوزیوم 
بیــن  ارتبــاط  جهــت  در  خصــوص  بــه  فــوالد 
کارشناســان صنعــت فــوالد و پژوهشــگران دانشــگاهی 
و همچنیــن افزایــش ســطح آگاهــی در مــورد فــوالد 

ــت؟ ــور چیس کش

ــر  ــرکت ها منج ــتر ش ــه بیش ــل هرچ ــه تعام ــر ب ــا اگ ــن همایش ه ای
گــردد مــی توانــد نقــش بــه ســزایی در رشــد صنعــت فــوالد داشــته 

باشــد.
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مصاحبه ای با مدیر عامل

شرکت سهامی فوالد مبارکه اصفهان

جناب آقای مهندس حمیدرضا عظیمیان
انجام شده است که در ادامه می خوانید:

•    لطفــا خودتــان و شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان 
ــه  ــرکت را ب ــی ش ــای آت ــد و برنامه ه ــی کنی را معرف
ــام فــوالد  ــه پی ــرای خواننــدگان مجل طــور خالصــه ب

بیــان نماییــد.

ــوالد مبارکــه  ــان هســتم، مدیرعامــل شــرکت ف حمیدرضــا عظیمی
اصفهــان. فــوالد مبارکــه یــک شــرکت متعالــی اســت کــه از 
بــدو راه انــدازی تاکنــون مبتنــی بــر برنامه هــای تدویــن شــده 
حرکــت نمــوده و توانســته ضمــن توســعه کیفــی و کمــی، ســهم 
مناســبی از بــازار فــوالد کشــور را کســب نمایــد. بــه دلیــل نقــش 
اساســی ایــن شــرکت در رشــد اقتصــاد ملــی و منطقــه ای، تــاش 
ــده  ــن ش ــداف تدوی ــیر اه ــت در مس ــکاران حرک ــب و هم اینجان
ــت،  ــت و کمی ــر کیفی ــرکت از نظ ــن ش ــر ای ــگاه برت ــظ جای و حف

ســودآوری، مســئولیت های اجتماعــی و ... اســت. 

•     بــه نظــر شــما جهــت تولیــد فنــاوری و همچنیــن 
بــه روز نمــودن فناوری هــای موجــود در صنعــت 

ــود دارد؟ ــی وج ــه راهکارهای ــور چ ــوالد کش ف

از  کاملــی  نقــش  کرده ایــم  ســعی  مــا  مبارکــه  فــوالد  در 
ــه  ــا توج ــاز ب ــورد نی ــای م ــود و تکنولوژی ه ــای موج تکنولوژی ه
بــه تحلیــل آینــده بــازار کســب و کار خــود فراهــم نماییــم. 
و  تدویــن  شــرکت  در  تکنولــوژی  مدیریــت  نظــام  همچنیــن 
ــای  ــی از گام ه ــت. یک ــده اس ــه ش ــر آن تهی ــورد نظ ــای م رویه ه
ــوژی اســت و یکــی  ــوژی کســب تکنول مهــم در مدیریــت تکنول
دیگــر بروزرســانی تکنولــوژی اســت. در ایــن مســیر فــوالد مبارکه 
ــود و  ــور خ ــش مح ــای دان ــوان نیرو ه ــه ت ــری از هم ــره گی ــا به ب

همچنیــن بــا اســتفاده از تعامــات ارزشــمند بــا مجموعه هــای 
ــه کســب  ــدام ب ــا اق ــر تخصــص آن ه دانشــگاهی و پژوهشــی، بناب
تکنولوژی هــای مــورد اســتفاده و بومــی ســازی آن هــا و همچنیــن 

بــروز رســانی تکنولــوژی می نمایــد. 

ــث  ــد باع ــی توان ــواردی م ــه م ــما چ ــر ش ــه نظ •    ب
ــوزه  ــذاری در ح ــرمایه گ ــرای س ــزه ب ــش انگی افزای

ــود؟ ــوالد ش ف

و  صنایــع  ســایر  مشــابه  فــوالد  صنعــت  در  گــذاری  ســرمایه 
حوزه هــای اقتصــادی مســتلزم وجــود چشــم انــداز روشــن و 
ســودآوری از منظــر ســرمایه گــذار اســت. همچنیــن برخــی 
بــه  میتوانــد  مربوطــه  دســتگاه های  توســط  الزم  مشــوق های 
ــن مســیر بدهــد. در حــوزه  ــزه بیشــتری در ای ســرمایه گذاران انگی
ــراد  ــده اف ــت و از عه ــنگین اس ــرمایه گذاری س ــوالً س ــوالد اص ف
بــرای ایجــاد یــک کارخانــه  معمولــی برنمی آیــد. خصوصــاً 
ــذا  ــادی الزم اســت. ل ــل هزینه هــای زی ــره کام ــا زنجی اقتصــادی ب
بخــش خصوصــی بیشــتر بایســتی از طریــق اجتمــاع ســرمایه ها و یــا 
ســرمایه گذاری در بخش هــای کوچکتــر و در یــک مــدل و نقشــه 
ــای  ــرمایه گذاری در بخش ه ــاره کاری و س ــد از دوب ــل بتوانن کام
کــم بــازده صــرف نظــر کــرده و نیازهــای واقعــی زنجیــره تولیــد 

ــد. ــش دهن ــوالد را پوش ــن و ف آه

ــت  ــوازن صنع ــد نامت ــرات رش ــما اث ــر ش ــه نظ •    ب
ــد  ــوازن آن خواه ــد مت ــر رش ــری ب ــه تأثی ــوالد چ ف

ــت؟ داش

رشــد نامتــوازن صنعــت فــوالد بــه عــدم دلیــل وجــود نقشــه کامــل 
ــت.  ــوده اس ــه آن ب ــدی ب ــدم پایبن ــا ع ــت و ی ــن صنع ــعه ای توس
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ــمت  ــه س ــرمایه گذاران را ب ــمی س ــع رس ــچ مرج ــه هی ــی ک زمان
اولویت هــا و خاء هــای زنجیــره فــوالد رهنمــون نشــود، برخــی 
از  برخــی  در  و  فرامــوش شــده  زنجیــره  ایــن  از حلقه هــای 
بخش هــا رشــد و توســعه بیــش از نیــاز اتفــاق می افتــد. یکــی از 
ــره  ــر شــدن اجــزاء زنجی ــوازن درگی آفت هــای ایــن توســعه نامت
از  اســتفاده حداقلــی  نیازمندی هــا و همچنیــن  تأمیــن  بــرای 
ظرفیت هــای نصــب شــده و برخــی دیگــر از مشــکات اســت. 
در مقابــل رشــد متــوازن و کامــل در زنجیــره موجــب ســود دهــی 
و رشــد پایــدار و تــداوم موفقیــت بنگاه هــا می شــود. نمونــه ایــن 
رشــد معقــول و متــوازن در گــروه فــوالد مبارکــه قابــل مشــاهده 

اســت.

ــر ســر راه صنعــت  ــه نظــر شــما چــه مشــکالتی ب •     ب
ــرار دارد ؟ ــوالد ق ف

ــی  ــل محیط ــه عوام ــر ب ــال حاض ــوالد در ح ــت ف ــکات صنع مش
بــر  صنعــت  ایــن  داخلــی  مشــکات  از  برخــی  همچنیــن  و 
می گــردد. مهمتریــن مشــکل صنعــت عــدم تــوازن کلــی در 
ــی از  ــت در برخ ــازاد ظرفی ــود م ــده، وج ــام ش ــعه های انج توس
حوزه هــا و عــدم توســعه در برخــی بخش هــای دیگــر اســت. 
همچنیــن زیرســاخت های الزم جهــت رشــد ایــن صنعــت توســط 

دســتگاه های مربوطــه از جملــه در وزارت نیــرو و وزارت راه 
ــاالی  ــم ب ــم حج ــرون ه ــط بی ــت. در محی ــه اس ــعه نیافت و ... توس
ــه جهــت  ــع اولی ــا و کــم شــدن مناب ــوالد در دنی ــد ف ــت تولی ظرفی
ــاً  ــود. ضمن ــام ش ــش اع ــوان چال ــه عن ــد ب ــوالد می توان ــد ف تولی
دشــواری هایی  توانســته  شــده  اعمــال  ظالمانــه  تحریم هــای 
جهــت تامیــن نیازمندی هــای صنعــت از خــارج و همچنیــن میــزان 

ــد. ــته باش ــادرات داش ص

ــش  ــزاری ســاالنه همای ــد برگ ــما فوای ــر ش ــه نظ •     ب
ــن  ــاط بی ــت ارتب ــوص در جه ــه خص ــمپوزیوم ب س
کارشناســان صنعــت فــوالد و پژوهشــگران دانشــگاهی 
و همچنیــن افزایــش ســطح آگاهــی در مــورد فــوالد 

ــت ؟ ــور چیس کش

رویدادهــای مختلفــی در حــوزه فــوالد در ســال انجــام می پذیــرد 
اهــداف را دنبــال می کنــد. ویژگــی  از  کــه هریــک بخشــی 
ســمپوزیوم فــوالد توجــه بــه جنبــه علمــی و پژوهشــی اســت. ایــن 
ــا نظــم خــاص خــود در طــی ســال مقــاالت  ســمپوزیوم توانســته ب
و پژوهش هــای حــوزه ی دانشــگاهی و علمــی را جمــع آوری 
ــاع  ــه اط ــمپوزیوم ب ــزاری س ــای برگ ــس از داوری در روزه و پ

ــاند. ــان برس مخاطب
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 کمیتــه آمــوزش انجمــن آهــن و فــوالد ایــران بــه منظــور شــناخت هرچــه بیشــتر نیازهــا و اســتعدادهاي واحدهــاي صنعتــي و گســترش 
امــر آمــوزش آمادگــي خــود را در برپایــي دوره هــاي آموزشــي- کاربــردي در زمینــه هــاي مختلــف آهــن و فــوالد اعــام مــي دارد. 
لــذا از کلیــه مســئوالن و صاحبــان صنایــع کــه عاقمنــد بــه برگــزاري دوره هــاي آموزشــي کــه تاکنــون از طــرف انجمــن ارائــه شــده و 
یــا دوره هــاي آموزشــي خــاص دیگــري کــه مــورد نیــاز آن مؤسســه اســت تقاضــا مــي گــردد از طریــق تکمیــل فــرم زیــر ایــن انجمــن 
را مطلــع فرماینــد. بدیهــي اســت دوره هــاي پیشــنهادي از طــرف متقاضیــان قابــل بررســي و اجراســت.ضمنا در صــورت نیــاز دورهــا در 

محــل شــرکت درخواســت کننــده قابــل برگــزاری اســت.

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

     بدینوسیله اینجانب......................................................................درخواست برگزاری           دوره آموزشی  یا          سمینار در    
    زمینه .......................................................................را دارم.

    نام و نام خانوادگی :...............................................  سمت : .........................................نام مؤسسه : .........................................
    آدرس مؤسسه : ......................................................................................................................................................................
     ...................................................................................تلفن : ........................................... نمابر : ...........................................

                                                                                                                                 امضاء و تاریخ

مدت نام استاد عنوان دوره ردیف

2 روزه مهندس جوالزاده تکنولوژي تولید فوالدهاي کیفي 1

3 روزه مهندس جوالزاده فرایند تولید چدن در کوره بلند 2

3 روزه مهندس جوالزاده روش های باال بردن بهره وری و صرفه جویی انرژی در کوره بلند 3

3 روزه مهندس جوالزاده فرایند تولید کک به روش بازیافت مواد شیمیایی 4

3 روزه مهندس جوالزاده فرایند تولید فوالد به روش کنورتر اکسیژنی 5

1 روز مهندس جوالزاده شاخص هاي پایداري در صنایع فوالد  6

3 روزه مهندس جوالزاده مدیریت انرژي در صنایع فوالد  7

1 روزه دکتر میرغفاری اکولوژي صنعتي و ماحظات زیست محیطي در صنایع فوالد 8

3 روزه دکتر علیزاده 9 متالورژی فرآیند ریخته گری مداوم

3 روزه دکتر علیزاده فرآیند انجماد در ریخته گري مداوم 10

1 روزه دکتر رضائیان ایمنی و بهداشت )بسته به استفاده مواد شیمیایی( 11

ت
العا

اط

برگزاری دوره های آموزشی
 انجمن آهن و فوالد ایران
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لیست انتشارات
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مدارك الزم براي عضویت:
1 - برگ درخواست عضویت تکمیل شده.

2- فتوکپي آخرین مدرک تحصیلي )براي دانشجویان ارائه کپي کارت دانشجویي کافي است.(+ دو قطعه عکس 3×2. 
3- فیــش بانکــي بــه مبلــغ )بــراي مؤسســات حقوقــي وابســته 8/400/000 ریــال، بــراي اعضاءحقیقــي 960/000 ریــال، بــراي دانشــجویان 
360/000 ریــال( بــه حســاب شــماره 0202831627002 بانــک ملــي ایــران شــعبه دانشــگاه صنعتــي اصفهــان )کــد شــعبه 3187( بنــام انجمــن 

آهــن و فــوالد ایــران.
4- ارسال فیش واریزي ) از طریق فکس: 33932125-031، پست و یا تحویل حضوري(.

امضاء  :
تاریخ :

توجه: لطفا در قسمتهای تیره چیزی ننویسید و نام و نام خانوادگی و محل کار خودرا به التین در محل مربوط بنویسید.

کد عضویتنوع عضویت

تاریخ شروع عضویت
تعداد سال عضویت

تاریخ اتمام عضویت
توضیحات

فرم درخواست عضویت حقیقی و حقوقی در 

انجمن آهن و فوالد ایران
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فراخوان مقاله برای مجله بین المللی 

انجمن آهن و فوالد ایران

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

 علــوم، تحقیقــات و فنــاوري، مجلــه علمــي- پژوهشــي بیــن المللــي را بــا عنــوان:ئ

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

منتشر مي نماید. ا

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

نماینــد.ر

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

 1- آهن ســازي   2- فوالدســازي    3- ریخته گري و انجماد    4- اصـــول، تئـــوري، مکانیـــزمها و کینـــتیک فـرآینـــدهاي دمـــاي بـــاال
 5- آنالیزهــاي فیزیکــي و شــیمیائي فــوالد    6- فرآیندهــاي شــکل دهــي و عملیــات ترمومکانیکــي فوالدهــا    7- جوشــکاري و اتصــال
ــواص ــوالد     10- خ ــکوپي ف ــاختارهاي میکروس ــا و س ــر حالته ــا      9- تغیی ــي فوالده ــطحي و خوردگ ــات س ــا     8- عملی  فوالده
ــي ــه جوی ــازي   13- صرف ــت فوالدس ــد در صنع ــاي جدی ــواد و فرآینده ــوالد     12- م ــي ف ــواص فیزیک ــوالد     11- خ ــي ف  مکانیک
 مصــرف انــرژی در صنعــت فــوالد   14- اقتصــاد فــوالد    15- مهندســي محیــط زیســت صنایــع فــوالد و ارتباطــات اجتماعــي    16-

نسوزهای مصرفی در صنایع فوالد

 آدرس دبیرخـانه مجلـه:  اصفهان، دانشـگاه صنعتي اصفهان، شهرک علمي تحقیـقاتي اصفهان، خیابان 12، پاک 306
 کدپستي: 84156-83228  

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

E-mail: journal@issiran.com
website: journal.issiran.com
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متن اصلی مقاله
متــن مقالــه بایــد در قالــب یــک نســخه فایــل مایکروســافت ورد 
ــه  ــت صفح ــر بیس ــل و حداکث ــه کام ــت صفح ــل هف در حداق
ــه ذکــر اســت نســخه ارســالی شــامل متــن  نوشــته شــود. الزم ب
اصلــی مقالــه بــدون ذکــر نــام نویســندگان باشــد و کلیــه جداول 

و اشــکال نیــز در مــکان مناســب در متــن آورده شــده باشــد.
ــزار  ــخه نرم اف ــان نس ــاوت می ــود تف ــال وج ــه احتم ــه ب ــا توج ب
آفیــس مــورد اســتفاده داوران گرامــی بــا نویســندگان محتــرم، 
و  مقالــه  به هم ریختگــی  هرگونــه  از  جلوگیــری  به منظــور 
در  مقالــه  تایــپ  اســت  الزم  نویســندگان،  حقــوق  تضییــع 
ــه بــاال صــورت گیــرد. شــایان ذکــر اســت کــه  آفیــس 2010 ب
ــتاری و  ــد ویراس ــریع فرآین ــبب تس ــتاندارد س ــن اس ــت ای رعای

صفحه آرایــی نیــز خواهــد شــد.
 

نام نویسندگان
 Author نــام کلیــه نویســندگان مقالــه بطــور کامــل در بخــش
ذکــر شــود. همچنیــن نویســندگان بایــد فــرد عهــده دار مکاتبات 
را بــا قــرار دادن عامــت ســتاره )٭( در بــاالی اســم او در لیســت 

نــام نویســندگان مشــخص کننــد. 

مشخصات نویسندگان
ــکده،  ــام دانش ــی، ن ــه علم ــامل مرتب ــندگان ش ــخصات نویس مش
ــک و  ــت الکترونی ــور، پس ــام کش ــهر، ن ــام ش ــگاه، ن ــام دانش ن

ــت. ــگار اس ــماره تلفن/دورن ش
تقســیم می شــود کــه  مختلفــی  بــه بخش هــای  مقالــه  هــر 

از: عبارتنــد 
عنوان

ــی  ــد و تمام ــه باش ــامل 15 کلم ــر ش ــد حداکث ــه بای ــوان مقال عن
ویژگی هــای تحقیــق انجام شــده را نیــز مشــخص  کنــد. در 
عنــوان مقالــه بایــد از ذکــر کلمــات اختصــاری اجتنــاب شــود.

چکیده
ــدف و  ــی، ه ــوع اصل ــر موض ــورت مختص ــد بص ــده بای چکی
یافته هــای اصلــی مقالــه را در حداقــل 150 و حداکثــر 250 
ــح داده  ــل توضی ــور کام ــا بط ــاً نماده ــد. ضمن ــه ده ــه ارائ کلم
شــود و از بــه کار بــردن اختصــار کلمــات و قــرار دادن مراجــع 

ــود. ــودداری ش ــداً خ در آن ج

کلمات کلیدی
در ایــن بخــش کلمــات کلیــدی بیــن ســه تــا شــش کلمــه بایــد 

باشــند و درســت زیــر چکیــده مقالــه جــای می گیرنــد.

1. مقدمه
در ایــن بخــش، ابتــدا بایــد کلیــات موضــوع مــورد بحــث بیــان 
ــات  ــوع و مطالع ــه موض ــه ای از تاریخچ ــپس خاص ــود و س ش
انجام شــده همــراه بــا ویژگی هــای آن هــا )بــه نحــوی کــه 
اهمیــت انجــام کار بــرای خواننــده روشــن شــود(، توضیــح داده 
شــود. در ادامــه، نــوآوری و مشــارکت پژوهــش انجام شــده در 
مرزهــای دانــش و فنــاوری بــرای رفــع مشــکات و کاســتی ها، 
گشــودن گره هــا و یــا حرکــت بــه ســمت یافته هــای نویــن، در 

یــک یــا دو پاراگــراف توضیــح داده شــود.

2. روش تحقیق
ــف  ــد شــامل تعری ــن بخــش بای ــی بیان شــده در ای ــب اصل مطال
طــرح مســئله، مفاهیــم مــورد نیــاز، روش هــای الگوســازی 
در  باشــد.  ارائه شــده  حل هــای  راه  و  تجربــی  یــا  نظــری 
صــورت اســتفاده از شــکل ها، جدول هــا و رابطه هــای ریاضــی 
به کاررفتــه در مقالــه، بایــد در متــن مقالــه بــه آن هــا ارجــاع داده 

شــود.

3. نتایج و بحث
مهمتریــن بخــش یــک مقالــه علمــی پژوهشــی، ارائــه روان نتایــج 
ــان  ــنی نش ــه روش ــد ب ــن بای ــود. بنابرای ــد ب ــت آمده خواه به دس
داده شــود کــه الگــوی توســعه یافته، نتایــج درســتی را بــه لحــاظ 
کمــی و کیفــی ارائــه داده اســت. همچنیــن در ادامــه الزم اســت 
تــا در ارتبــاط بــا رفتــار تمامــی نتایــج در شــکل ها و جدول هــای 
مختلــف بطــور کامــل بحــث شــود تــا خواننــده نســبت به درســتی 

ــد. ــان کافــی حاصــل نمای کار انجام شــده، اطمین

4. نتیجه گیری
در ایــن بخــش، بایــد نــکات مهــم بطــور خاصــه مــرور 
شــوند، بــه نحــوی کــه خواننــده بــه نتایــج اصلــی کار براحتــی 
ــق  ــای تحقی ــه کاربرده ــوان ب ــش می ت ــن بخ ــود. در ای آگاه ش
انجام شــده اشــاره کــرد و نــکات مبهــم و قابــل بررســی جدیــد 
را مطــرح نمــود و یــا گســترش موضــوع بحــث را بــه زمینه هــای 

ــنهاد داد. ــر پیش دیگ

راهنمای نویسندگان مقاله
مجله علمی- پژوهشی بین المللی آهن و فوالد ایران



75

زمستان 97 / شماره73

مراجع
ــی،  ــات علم ــاالت مج ــا، مق ــامل کتاب ه ــد ش ــع می توان مراج
اختراع هــای ثبت شــده، مقــاالت کنفرانس هــا، پایان نامه هــا، 
گزارش هــای فنــی، کارگاه هــای آموزشــی، وب ســایت های 
معتبــر و دیگــر منابــع قابــل اســتناد بــوده و از ارجــاع بــه 
دیگــر  و  پذیرفته نشــده  مقــاالت  منتشرنشــده،  گزارش هــای 

ــود. ــودداری نم ــد خ ــتناد بای ــل اس ــع غیرقاب مناب
لیســت مراجــع بایــد بــه ترتیــب اســتفاده در متــن مقالــه تهیــه و در 
انتهــای مقالــه آورده شــود)مانند ]1[(. بنابرایــن، در صورت اســتفاده 
از مراجــع فارســی، بایــد مشــّخصات آن هــا بــه انگلیســی برگردانــده 

شــود و عبــارت )in Persian( در انتهــای آن قــرار گیــرد.
مطابــق  بایــد  کــدام  هــر  کــه  دســته اند  چنــد  بــر  مراجــع 

شــوند: تنظیــم  زیــر  دســتورالعمل 

- مجالت:
ــرد.  ــرار می گی ــا ق ــل آن ه ــپس فامی ــندگان و س ــام نویس اول ن
بعــد از نــام نویســندگان عامــت دو نقطــه قــرار می گیــرد. بعــد 
از آن نــام مجلــه کــه حتمــاً بایــد از مخفــف مجــات در مراجــع 
ــار  ــال انتش ــه، س ــد مجل ــماره جل ــس از آن ش ــود. پ ــتفاده ش اس
ــرد.  ــرار می گی ــر ق ــکل زی ــه ش ــه ب ــه اول مقال ــماره صفح و ش

بطــور مثــال:
H[1] H. Luo, H. Dong, M. Huang: Mater. Des., 83)2015(, 42.1

 
- مجموعه مقاالت کنفرانس ها 

بعــد از ذکــر نــام نویســندگان بــه ســبک قبلــی کــه در قســمت 
ــه ترتیــب : مخفــف مجموعــه مقــاالت،  مجــات گفتــه شــد، ب
ــار،  ــکان انتش ــده، م ــر کنن ــام منتش ــگر)اگر دارد(، ن ــام ویرایش ن
ســال انتشــار و شــماره صفحــه آن قــرار می گیــرد. بطــور مثــال:

 H[1] H.J. Jun, O. Yakubovsky, N. Fons.tein: 1s.t Int. Conf.

on High Manganese Steels, Seoul, Korea, )2011(, 215.1

- کتاب
بعــد از ذکــر نــام نویســندگان بــه ســبک قبلــی کــه در قســمت 
نــام  جلــد،  شــماره  کتــاب،  عنــوان  شــد،  گفتــه  مجــات 
ویرایشــگر، نــام منشــرکننده، مــکان انتشــار، ســال انتشــار و 

شــماره صفحــه آن قــرار می گیــرد. بطــور مثــال:
 I[1] W. C. Leslie: The Physical Metallurgy of Steels,

McGraw-Hill, New York, )2002(, 621.1

 الزم بــه ذکــر اســت کــه بایــد بــه تمامــی مراجــع در متــن مقالــه 
ارجــاع داده شــده و بــرای ارجــاع بــه مراجــع نیــز تنهــا از شــماره 
آن هــا در لیســت مراجــع و در داخــل نیــم پرانتــز و باالنویــس در 

آخــر جملــه اســتفاده شــود.
ــماره های  ــا ش ــع ب ــد مرج ــا چن ــع و ی ــه دو مرج ــاع ب ــرای ارج ب
ــا  ــع ب ــد مرج ــه چن ــاع ب ــرای ارج ــا و ب ــد از کام ــی بای غیرمتوال

شــماره های متوالــی بایــد از خط تیــره اســتفاده نمــود.

شکل ها
ــد  ــی بای ــه همگ ــکل های بکاررفت ــا و ش ــا، نموداره طرحواره ه
بــا عنــوان »Fig« نامگــذاری شــوند و بــه صــورت وســط چین در 
ــالی  ــاالت ارس ــود در مق ــکل های موج ــد. ش ــرار بگیرن ــه ق مقال
بایــد دارای کیفیتــی مناســب باشــند. بعــد از مرحلــه داوری 
و پذیــرش مقالــه نیــز الزم اســت تــا شــکل ها بــا وضوحــی 
ــا  ــب JPEG ی ــچ و در قال ــا 300 پیکســل در این ــر ب ــل براب حداق
TIFF و همچنیــن فایــل اکســل نمودارهــا بــه صــورت جداگانــه 

ارســال شــوند. در نامگــذاری محورهــای نمودار بایــد عنوان 
ــا ذکــر واحــد در داخــل کروشــه در ادامــه  محــور همــراه ب
ــکل ها  ــی ش ــم تمام ــت قل ــمند اس ــود. خواهش آن آورده ش

Times New Roman باشــد. 

جدول ها
ــته  ــط چین نوش ــورت وس ــه ص ــد ب ــدول بای ــل ج ــته های داخ نوش
شــود و در صــورت اســتفاده از پاورقــی در جدول هــا، بایــد محــل 
ــر  ــه ذک ــد. الزم ب ــدول باش ــان ج ــر هم ــا در زی ــری آن ه قرارگی

ــه شــوند. ــه صــورت عکــس ارائ ــد ب اســت کــه جدول هــا نبای

رابطه های ریاضی
رابطه هــای  نوشــتن  بــرای   )Math Type( مث تایــپ  ابــزار 
ــی  ــت و تمام ــوردار اس ــی برخ ــیار باالی ــی بس ــی از کارای ریاض
ــزار  ــن اب ــتفاده از ای ــا اس ــد ب ــه بای ــه در مقال ــای بکارفت رابطه ه
معــادالت  برخــی  به هم ریختگــی  به دلیــل  شــوند.  نوشــته 
تولید شــده به وســیله ابــزار معادلــه آفیــس و ایجــاد اختــال 
ــط،  ــگارش رواب ــرای ن ــاز ب ــزار مج ــا اب ــد داوری، تنه در فرآین

می باشــد. مت تایــپ 

سیستم واحدها
سیســتم واحــد قابــل قبــول، سیســتم بین المللــی )متریــک( 
ــتم  ــادل آن در سیس ــوان مع ــروری، می ت ــع ض ــت و در مواق اس

ــرد. ــکار ب ــز ب ــل پرانت ــر در داخ ــد دیگ واح
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در صورت تمایل به اشتراك فصلنامه پیام فوالد لطفًا نکات زیر را رعایت فرمائید.
    1-  فرم اشتراک را کامل و خوانا پر کرده و کدپستي و شماره تلفن را حتماً قید فرمائید.

    2-  مبلــغ اشــتراک را مــي توانیــد از کلیــه شــعب بانــک ملــي ایــران در سراســر کشــور بــه حســاب کوتــاه مــدت ســیبا بــه شــماره 
0202831627002 بنــام انجمــن آهــن و فــوالد ایــران در بانــک ملــي شــعبه دانشــگاه صنعتــي اصفهــان )کــد 3187( حوالــه نمائیــد 

و اصــل فیــش بانکــي را همــراه بــا فــرم تکمیــل شــده اشــتراک بــه نشــاني: 

ــان 12، واحدA306،کدپســتي: 84156-83228  اصفهــان، دانشــگاه صنعتــي اصفهــان، شــهرک علمــی تحقیقاتــی اصفهــان، خیاب
ارســال فرماییــد.

    3-  کپي فیش بانکي را تا زمان دریافت نخستین شماره اشتراک نزد خود نگه دارید.
    4-  مبلغ اشتراک براي یک سال با هزینه پست و بسته بندي275000  ریال مي باشد.

    5-  در صورت نیاز به اطاعات بیشتر با تلفن هاي 24- 33932121 )031( تماس حاصل فرمائید.

ریال   ……………....................................... مبلغ  به   ………....……….. شماره  به  بانکي  فیش  بپیوست 
بابت حق اشتراک یک ساله فصلنامه پیام فوالد ارسال مي گردد.

خواهشمند است مجله را براي مدت یک سال از شماره ..………………… به نشاني زیر بفرستید.
قبًا مشترک بوده ام   شماره اشتراک قبل   مشترک نبوده ام 

نام ….....................…… نام خانوادگي ...........................................................................................…
 نام شرکت یا مؤسسه .......................................................................................................................…
شغل ...........................................................................… تحصیات ......................................................

 ........................................ شهرستان   …................................ استان  .............................…نشاني:  سن 
خیابان ........................…....................................................................................................................
......................................... پستي:  ........................................صندوق  کدپستي:   .......................................

تلفن: ...................................................................... فاکس: ......................................................................... 

براي اعضاء انجمن این نشریه بصورت رایگان ارسال مي گردد.

700000

فرم اشتراك

راهنمای اشتراک در 

فصلنامه پیام فوالد
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اینجانب خانم /آقای ..............................نماینده شرکت ....................................... به آدرس ................    .....................................
.......................................................................................................

شماره تلفن................................... با اطاع کامل از ضوابط ذیل و شرایط عمومی طرح آگهی نسبت به عقد قرارداد اقدام می 
نمایم.

• بازه زمانی چاپ آگهی    یک فصل           چهار فصل )10% تخفیف(          هشت فصل)15% تخفیف(          و محل چاپ 
آگهی...................... می باشد.

• هزینه هر فصل آگهی ................ ریال و طراحی 1.000.000ریال)درصورت تمایل( به مبلغ کل ......................ریال تعیین می گردد.

طرح آگهی به فرمت TIFF یا PDF به صورت CMYK و با وضوح dpi  300 در ابعاد29/7 *21 سانتی متر)به صورت عمودی( میباشد.
* همچنین شرکت محترم موظف است پس از چاپ آگهی هزینه مربوطه را نقدا /چکی )تاریخ وصول کامًا توافقی(پرداخت نماید و 

همچنین در صورت اعام انصراف پس از عقد قرارداد 50% هزینه ی چاپ آگهی را تا پایان قرارداد محاسبه و پرداخت نماید.
* در صورت انصراف از همراهی با ما پیش از آغاز فصل جدید ، با واحد تبلیغات هماهنگ شوید در غیر این صورت آگهی شما به 

صورت خودکار چاپ می گردد.
* متقاضیان درج آگهي در فصلنامه پیام فوالد، الزم است پس از انتخاب محل درج آگهي )طبق جدول فوق( مبلغ مربوطه را به حساب 
شماره 0202831627002 بانک ملي ایران شعبه دانشگاه صنعتي اصفهان )کد شعبه( به نام انجمن آهن و فوالد ایران واریز و فیش مربوطه 

را به پیوست فرم تکمیل شده ذیل به شماره تلفن 33932125- 031 فاکس نمایند. 
                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                              امضاء 

محل چاپ آگهی

پشت جلد
صفحات داخلی جلد

صفحه استاپ
پنج صفحه اول و آخر

سایر صفحات

فرم قرارداد درج آگهی
 در فصلنامه پیام فوالد
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فصـــلنامه پیـــام فـــوالد بــا هــدف انتـــشار یـافتـــه هــاي عـــلمي 
ــطح  ــاء س ــت ارتق ــردي در جه ــوزشي- کارب ــژوهشي و آمـ پـ
ــاشد.  ــي بـ ــه م ــن زمین ــسته در ایـ ــایع وابـ ــوالد و صنـ ــش ف دان
لـــذا بـــراي تحـــقق ایــن هــدف انجـــمن آهـــن و فـــوالد ایـــران 
ــاتي  ــاوردهاي تحقیقـ ــار دستـ ــهت انتش ــود را جـ ــي خـ آمادگ
محـــققان گـــرامي بصـــورت مقـاله هاي علـــمي و فني در زمیـنه 

ــد. ــام مینمای ــوالد اع ــع ف ــلف صنای ــاي مختـ ه

راهنماي تهیه مقاله
الــف( مقــاالت ارســالي بایســتي در زمینــه هــاي مختلــف صنایــع 

آهــن و فــوالد باشــند.
ب( مقــاالت ارســالي نبایســتي قبــًا در هیــچ نشــریه یــا مجلــه اي 

درج شــده باشــد.
ــه  ــر تهی ــاي زی ــش ه ــي از بخ ــد در یک ــي توانن ــاالت م ج( مق

ــوند. ش
1- تحقیقي- پژوهشي

2- مروري
3- ترجمه

4- فني )مطالعات موردي(1
لطفاً مقاالت خود را بـــصورت کـامـــل حـــداکثر در 10 صفـحه 
A4 و طبـــق دستـورالعـمل زیـر تـــهیه و به هـمراه سي دي مقـالـه 

بــه دفتــر نشــریه ارســال فرماییــد.
      1-عنوان مقاله: مختصر و بیانگر محتواي مقاله باشد.

     2-مشــخصات نویســنده )مترجــم( بــه ترتیبــي کــه مایلنــد در 
نشــریه چــاپ گــردد.

     3-چکیده
     4-مقدمــه، مــواد و روش آزمایــش هــا، نتایــج و بحــث، 

ــع ــري و مراج ــه گی نتیج
    5-جــداول و نمودارهــا بــا ســطربندي و ســتون بنــدي مناســب 
ترســیم شــده و در مــورد جــداول شــماره و شــرح آن در بــاال و 
ــر آن درج گــردد. واحدهــاي سیســتم ــورد اشــکال در زی در م

بین المللي )SI( براي آحاد در نظرگرفته شود.  
    6-تصاویــر و عکــس هــا: اصــل تصاویــر و عکــس هــا بایــد 
ــه  ــاالت ترجم ــورد مق ــود. در م ــال ش ــه ارس ــه مقال ــه ضمیم ب
ــاي  ــس ه ــر و عک ــا تصاوی ــراه ب ــه هم ــل مقال ــال اص ــده ارس ش

ــت. ــروري اس آن ض
ــه  ــن مقال ــاي مت ــاالي واژه ه ــا: ب ــت ه ــي نوش ــا و پ  7-واژه ه
ــماره  ــان ش ــا هم ــن واژه ب ــل التی ــده و اص ــذاري ش ــماره گ ش
در واژه نامــه اي کــه در انتهــاي مقالــه تنظیــم مــي گــردد درج 

شــود.
  8-منابـــع و مراجـــع: در متــن مقالــه شــماره مراجـــع در داخــل 
ــب شــماره گــذاري  ــان ترتی ــا هم ــروشه ] [ آورده شــود و ب کـ
ــه آورده شــوند.مراجع  شــده مرتــب گردیــده و در انتهــاي مقال
فارســي از ســمت راســت و مراجــع التیــن از ســمت چــپ 

ــوند. ــته ش نوش
       در فهرســت مراجــع درج نــام مؤلفــان یــا مترجمــان- عنــوان 
مقالــه- نــام نشــریه- شــماره جلــد- صفحــه و ســال انتشــار 

ضــروري اســت.

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

▪    از تایپ شماره صفحه خودداري شود.
ــي  ــذ A4 )297*210 میل ــک روي کاغ ــر ی ــا ب ــب تنه ▪    مطال

ــر( چــاپ شــود. مت
▪    چاپ مقاله توسط چاپگر لیزري انجام شود.

▪    فصلنامه پیام فوالد در حک و اصاح مطالب آزاد است.
ــا  ــام- نموداره ــب- ارق ــت مطال ــتي و صح ــئولیت درس ▪    مس
ــت. ــه اس ــان مقال ــندگان/ مترجم ــده نویس ــر عه ــا ب ــس ه و عک

▪    فصلنامه پیام فوالد از بازگرداندن مقاله معذور است.

ــث،  ــج، بح ــده، نتای ــامل چکی ــد ش ــي توان ــوردي م ــات م 1- مطالع
جمــع بنــدي و در صــورت نیــاز مراجــع باشــد. رعایــت ســایر مــوارد 

ــت. ــي اس ــوردي الزام ــات م ــورد مطالع ــوق در م ــده ف ــر ش ذک

دستورالعمل تهیه مقاله 

در فصلنامه پیام فوالد
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