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سر مقاله
شــماره  73مجلــه پیــام فــوالد هــم اکنــون در اختیــار شــما
خواننــدگان عزیــز قــرار دارد .در ابتــدا بــا توجــه بــه اهمیــت
افزایــش میــزان بهــره دهــی آهــن در کــوره قــوس الکتریکــی،
مقال ـهای در مــورد مدیریــت نرمههــای  DRIدر کــوره قــوس
الکتریکــی مطــرح شــده اســت .پــس از آن صــادرات
محصــوالت فــوالدی کشــور ترکیــه در ســال  2017بررســی
گردیــده اســت .در ادامــه بــا در نظــر گرفتــن پیشــرفتهای
اخیــر در صنعــت فــوالد دنیــا ،بــه معرفــی تکنولــوژی جدیــد
ریختــه گــری نــوار پرداختــه شــده اســت .در دیگــر بخشهــای
ایــن مجلــه مطالــب مختلفــی از جملــه اخبــار مرتبــط بــا صنایــع
فــوالد و برگــزاری همایشهــا و ســمینارهای داخلــی و
بینالمللــی آورده شــده اســت .همچنیــن در ایــن شــماره از
حامیــان ســمپوزیوم فــوالد  97مصاحبههــای اختصاصــی بعمــل
آمــده اســت .امیــدوارم حداقــل بخشــی از مطالــب ایــن شــماره
کــه حاصــل تــاش همــکاران در دانشــگاه و صنعــت اســت
مورد توجه شما خوانندگان عزیز قرار گیرد.

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

مدیریت نرمههای
برای به حداکثر رساندن بهره دهی آهن در
1
کوره قوس الکتریکی ()EAF
DRI

ترجمه :مهندس محمدحسین نشاطی

شرکت مهندسی ارکان تدبیر صنایع ،مجتمع فوالد چادرملو

مقاالت

مدیریــت انــدازه گندلــه آهــن اســفنجی ( )DRIاز اهمیــت

دهــی اساســیتر خواهــد بــود .عــاوه بــر ایــن ،هرچــه درصــد

رســاندن ایجــاد گندلههــای زیــر انــدازه مطلــوب و ســپس

پفکــی ســازی کــه بــا ســرعت نهائــی فــرود گندلــه هــا مقابلــه

بســیار زیــادی برخــوردار اســت .یــک راه حــل ،بــه حداقــل

اســتفاده از یــک شــیوه ذوب کــردن بــرای بهینــه ســازی بازیافــت

نرمــه هــای بریکــت شــده  DRIباقیمانــده اســت .جنبــه مهــم،

توســعه یــک شــیوه ذوب کــردن بــرای بازیافــت نرمــه هــای
بریکــت شــده مــی باشــد .ایــن کار مســتلزم یــک مرحلــه پیــش

ذوب کــردن مــی باشــد ،کــه در آن بریکــت هــا پیــش از مرحلــه
تغذیــه  DRIبــرای اســتفاده از پاشــنه مــذاب (هــات هیــل) در

کــوره شــارژ میشــوند.

نقــش قطــر گندلــه آهــن اســفنجی ( )DRIبــر بهــره

میکنــد نیــز بیشــتر اســت .در محاســبات ،مشــخص شــد کــه
گندلههــای بــا قطــر کمتــر از  1/4اینــچ ( )6.3mmدر معــرض
ریســک باقــی مانــدن در ســرباره توســط ایــن مکانیــزم قــرار

دارنــد کــه مســتلزم ســرند کــردن تغذیــه گندلههــای

DRI

اســت.عالوه بــر ایــن ،یــک میــزان بهینــه  %2.5بــرای کربــن DRI

انتخــاب شــد .در کارخانــه مــورد بررســی ،روزانــه حــدود 1000
تــن نرمــه ســرند میشــود ،کــه حــدود  40تــن در هــر ذوب

بایــد بازیافــت گردد.ایــن نرمههــا تبدیــل بــه بریکــت شــدند و
یــک شــیوه ذوب کــردن بــرای بهتریــن اســتفاده از بریکــت هــا

دهــی آهــن در ذوب تمــام  DRIدر کــوره قــوس الکتریکــی
( )EAFقبــ ً
ا در مقالــه دیگــری توضیــح داده شــده اســت [.]1

پیــش ذوب کــردن  -پیــش از مرحلــه تغذیــه و ذوب کــردن

مطلــوب از EAFبــه دلیــل عــدم امــکان فــرو رفتــن در ســرباره

مرحلــه بــا جزئیــات بیشــتر در مقالــه توضیــح داده شــده اســت.

یــک مکانیــزم مهــم ،خــروج میانبــر گندلههــای زیــر انــدازه

بــه طــور منظــم بــکار گرفتــه شــد .بــه ایــن منظــور ،یــک مرحلــه
 -DRIبــا اســتفاده از مزیــت پاشــنه مــذاب اتخــاذ شــد .ایــن

بــرای رســیدن بــه حمــام فلــز اســت .ایــن مکانیــزم بــه کمــک

خــود انــدازه گندلــه هدف،محدودیتهائــی در جریــان

نشــان داد کــه ســرعت نهائــی گندلــه  DRIبــه علــت گرانــش،

گندلههــای کوچکتــر بــه دلیــل زمــان کمتــر بــرای گلولــه

قانــون اســتوکس توضیــح داده میشــود کــه بــا آن میتــوان

فرآینــد دارد .بــرای تولیدکننــده گندلــه ،بهــره وری بــا تولیــد

از جملــه عوامــل بــه مربــع قطــر گندلــه بســتگی دارد :هرچــه

کــردن کنســانتره افزایــش مییابــد .از نقطــه نظــر احیــای

مییابد.حبابهــای  COاز  DRIپفکــی کننــده ســرباره یــک

عواقــب منفــی دارد و بــه درجــه فلــزی (درجــه فلــزی) پایینتــر

قطــر کاهــش یابــد ،ســرعت نهائــی حتــی ســریعتر هــم کاهــش

4

کربــن موجــود در گندلــه باالتــر باشــد ،تولیــد COناشــی از

نیــروی مخالــف نســبت بــه نیــروی ثقــل گندلــه  DRIایجــاد مــی

کننــد کــه بــه شــناوری کافــی بــرای تعلیــق گندلــه در ســرباره

 DRIدر رآکتــور ،روشــن اســت کــه قطــر خیلــی زیــاد گندلــه

محصــوالت خروجــی از رآکتــور منجــر میشــود.در ایــن
مرحلــه فرآینــد ،دوبــاره انگیــزه بــرای گندلههــای کوچکتــر

منجــر میشــود و از ورود آن بــه حمــام فلــزی جلوگیــری

وجــود دارد .امــا برای،EAFگندلــه بــا قطــر خیلــی کــم توســط

طــی ســرباره گیــری از سیســتم خــارج میشــوند .هرچــه درصــد

1

میکنــد .در عــوض ،ایــن گندلههــای زیــر انــدازه مطلــوب در
تغذیــه  DRIزیــر انــدازه مطلــوب بیشــتر باشــد ،اثــرات بــر بهــره

زمستان  / 97شماره73

Management of DRI Fines to Maximize Iron Yield in
the EAF, IRON & STEEL TECHNOLOGY, JAN 2017.i
1

مکانیزمــی کــه هــم اکنــون توضیــح داده شــد باعــث تلفــات در

در فلــز مــذاب محــدود میگــردد ،اکســیژن موجــود بــرای

 EAFمیشــود .بــه عنــوان یــک هــدف ،محــدود کــردن بــازه

کربــن زدائــی بــه جــای کربــن معطــوف بــه اکسیداســیون آهــن

مطلــوب اســت.

حمــام فلــزی (هــدف) ،بــا  FeOاضافــی تولیــد شــده بــه هزینــه

مناســب قط ــر گندلــه ب ــه  1/4تــا  1/2اینــچ ()6.3-12.7imm
البتــه ،بــه حداقــل رســاندن ایجــاد نرمــه در مرحلــه اول تولیــد

بــرای یــک قطــر گندلــه هــدف مــورد نظــر مهــم اســت .بــه ایــن

میشــود .در نتیجــه ،ســرباره ،نســبت بــه تعــادل بــا درصــد C

کاهــش بهــره دهــی آهــن ،بیــش از حــد اکســیدی میشــود.

هــم سرشــت ایــن اثــر ،نقــش مقــدار ســرباره اســت .در یــک

منظــور دامنــه تحقیــق بــه بررســی اســتحکام گندلههــای ســنگ

پتانســیل شــیمیایی ثابــت اکســیژن تعــادل ســرباره/حمام،

گندلــه  DRIدر مســیر آن تــا  EAFگســترش یافــت.

ســرباره % MgO،و  .)% Al2O3در نتیجه،افزایــش مقــدار

مــرور عوامــل مؤثــر بــر بهــره دهــی در
فوالدســازی بــا EAF

میشــود .بنابرایــن ،هــر عاملــی کــه باعــث افزایــش مقــدار
ســرباره شــود ،تاثیــر منفــی بــر بهــره دهــی مــی گــذارد .در نتیجــه،

 %100 DRIبــه  EAFعبارتنــد از:

هرچــه میــزان گانــگ اســیدی (  % SiO2و  )% Al2O3افزایــش یابــد،

آهــن تغذیــه شــده بــه رآکتــور ، DRIو نیــز بررســی خــرد شــدن

 % FeOســرباره ثابــت اســت (بــرای یــک بازیســیته ثابــت

ســرباره بــه طــور مســتقیم بــه تلفــات بیشــتر آهــن منجــر

دو عامــل مهــم نامســاعد بــرای بهــره دهــی در تغذیــه

کیفیــت DRIاز باالتریــن اهمیــت برخــوردار اســت :بــه دلیــل اینکــه

● اکســیژن اضافــی نســبت بــه کربــن (ناشــی از درجــه فلــزی

نــرخ شــارژ ســرباره ســازها (فالکسهــا) بــرای ثابــت نگهداشــتن

● مقــدار بیــش از حــد بــاالی ســرباره (ناشــی از گانــگ

افزایــش پیــدا کنــد .بنابرایــن ،گانــگ اضافــی بــا ســرباره ســاز بیشــتر

به این موارد ،یک مورد ســوم نیز اضافه شــده است:

منجــر میشــود .ایــن پدیــده در شــکل  1آمــده اســت.
همچنیــن شــکل  1نشــان میدهــد کــه بــرای یــک مقــدار
ســرباره ثابــت (از مثــا ،یــک میــزان ثابــت گانــگ (اســیدی)
 ،)DRIهرچــه % FeOافزایــش یابــد ،بهــره دهــی کاهــش مییابــد.
بــرای مثــال ،بــرای تقریبــا  5درصــد افزایــش در  ،% FeOبهــره
دهــی حــدود  1درصــد افــت میکنــد.
ســایر ع وامــل م وثــر بــر بهــره دهــی ،م ربــوط بــه گ ریــد DRI
هس ــتند؛ فس ــفر اضاف ــی عــاوه ب ــر اینکــه به ــره ده ــی را کاهــش م ــی
دهــد ،نی ــاز بــه دمــش اضاف ــی اکس ــیژن و زمــان "پــاور-آن" طویلت ــر در
 EAFنی ــز دارد ،کــه بــه  % FeOباالت ــر در س ـرباره منج ــر م ــی گ ــردد.

پائیــن  DRIو/یــا لنــس زدن اضافــی اکســیژن)
اســیدی )DRI

● نســبت غیرعــادی زیــاد گندلههــای کوچــک و نرمــه در
خــوراک گندلــه.

در مــورد اهمیــت تــوازن اکســیژن-کربن در ایــن متــن،

اضافــه گوئــی نمیشــود چــون قبــا در یــک مقالــه اخیــر بــه
طــور مفصــل مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت [ .]2در اینجــا،

حمــام ســرباره/فلز بــه صــورت دو منطقــه مــورد بحــث قــرار
مــی گیــرد :منطقــه احیــا (در ســرباره) و منطقــه کربــن زدائــی

(در فلــز) .احیــای  FeOدر ســرباره توســط کربــن ،منطقــه احیــا
را مشــخص میکنــد .کربــن هــم از طریــق تزریــق و هــم بــه

شــرایط ســرباره (یعنــی بازیســیته و درصــد  )% MgOنیــز بایــد
مــورد نیــاز همــراه اســت ،کــه بــه افزایــش غیرمعمــول مقــدار ســرباره

صــورت کربــن باقیمانــده در DRIبــرای احیــا ،در هنــگام
ذوب شــدن گندلــه  DRIدر ســطح تمــاس حمــام ســرباره/فلز

در دســترس اســت .حمــام فلــزی ،کــه در آن واکنــش اصلــی،
کربــن زدائــی بــا اکســیژن تزریقــی اســت ،منطقــه کربــن زدائــی

را مشــخص میکنــد .در حالــی کــه جــرم بیــن ایــن دو منطقــه

منتقــل میشــود ،آنهــا در EAFدر مقایســه بــا کنورتــر یــا کــوره
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بــازی اکســیژنی ( )BOFعمدتــا بــه دلیــل فقــدان نســبی اختــاط

متفــاوت هســتند.

نتیجــه گیــری کلیــدی ایــن تحقیــق ایــن اســت کــه وقتــی

اکســیژن اضافــی بــه منطقــه کربــن زدائــی تزریــق میشــود ،در

هنگامــی کــه واکنــش کربــن زدائــی توســط انتقــال جــرم کربــن

شــکل  .1اثــرات نامطلــوب گانــگ اســیدی (  SiO2و )Al2O3بــر
بهــره دهــی :بــرای میــزان معینــی FeOدر ســرباره ،بــا افزایــش
گانــگ اســیدی در  ،DRIبهــره دهــی کاهــش پیــدا میکنــد.
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ویژگی های تأثیرگذار DRIبر بهره دهی

ویژگیهــای مختلــف ،DRIاز زمــان شــروع آن بــه

عنــوان گندلــه ســنگ آهــن ،تــا احیــا در رآکتورهــای DRIو

تــا حمــل بــه EAFنقشهــای مختلفــی در ایجــاد نرمــه بــازی

مــی کننــد .هــدف بهینــه ســازی تــا حــد ممکــن ایــن مــوارد
بــرای بــه حداقــل رســاندن نرمــه هائــی اســت کــه در نهایــت

در خــوراک  DRIبــه  EAFمــی رســند .ویژگــی هــای اصلــی،
بــر اســاس ترتیــب موقعیــت در جریــان فرآینــد عبارتنــد از:

●

اندازه در طی گندله ســازی.

● کمبــود اســتحکام گندلــه ســنگ آهــن باعــث خــرد

شــدن گندلههــای احیانشــده قبــل از شــارژ بــه رآکتورهــای

احیــا میشــود.
●

انتخــاب و انــدازه کنســانتره ســنگ آهــن و ارتبــاط

●

تخلخــل گندلــه وارتبــاط آن بــا اســتحکام گندلــه و

●

اســتحکام DRIپــس از احیــا ،تاثیرگــذار بــر شکســته

●

فاصلــه عمــودی کل و تعــداد ســقوط هــای DRIدر

●

تلفــات  DRIدر ســرباره بــه علــت اندازه/نرمــه گندلــه در

آنهــا بــا تخلخــل و اســتحکام گندلــه.
ایجــاد نرمــه در طــی احیــا.

شــدن  DRIدر مســیر رآکتــور تــا EAE
مســیر از رآکتــور تــا EAE

خــوراک DRIکوره .EAF

● نقــش درصــد کربــن DRIدر افزایــش تلفــات  DRIدر
ســرباره.

● نقــش درجــه فلــزی (متالیزاســیون)  DRIونقــش آن

درتلفــات واحدهــای آهــن دار بــه صــورت FeOدر ســرباره.

●

میــزان بــاالی گانــگ ،DRIکــه بــه طــور مســتقیم مقــدار

ســرباره و بنابرایــن  FeOســرباره را افزایــش میدهــد.

اندازه گندله در طی گندله سازی

اهمیــت اصلــی اطمینــان از ایــن اســت کــه گندلههــای

ســنگ آهــن ورودی بــه رآکتورهــای احیــا اســتحکام کافــی
بــرای عــدم ایجــاد نرمــه پیــش از احیــا داشــته باشــند.

بــه همیــن انــدازه مهــم اســت کــه مدیریــت واحــد EAF
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بــا مدیریــت واحــد  DRIو حتــی واحــد باالدســتی آن،همــراه
بــا تولیدکننــده گندلــه ارتبــاط داشــته باشــد.این تیــم هــای
مدیریتــی در واحدهــای باالدســتی ممکــن اســت عالقــه
خاصــی بــه گندلههــای 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
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درجــه فلــزی معــادل در کارخانــه تولیــد  DRIرا نیــز تامیــن

میکند.واضــح اســت ،اگــر چنیــن شــیوه هائــی بــه اتــاف
قابــل توجــه بهــره دهــی در  EAFمنجــر گــردد ،کارخانــه
ذوب بــه صــورت یــک کلیــت بهــره منــد نخواهــد شــد.

ایــن گندلههــای ســنگ آهــن کــه بــه رآکتورهــای

احیــای  DRIوارد میشــوند ،بایــد یــک حداقــل قطــر گندلــه

را بــه عنــوان الــزام بــرای تغذیــه گندلــه EAFداشــته باشــند.

اگــر گندلههــای ســنگ آهــن بــا قطــر زیــر انــدازه مطلــوب،
بخــش قابــل توجهــی از خــوراک هــر رآکتــور را تشــکیل
دهنــد ،از لحــاظ فقــدان اســتحکام یــا انــدازه در طــی تولیــد،

بایــد قبــل از وارد شــدن بــه ایــن رآکتورهــا ســرند شــوند.

تخلخل گندله سنگ آهن

در فرآینــد احیــای مســتقیم،مطلوب اســت کــه

گندلههــای ســنگ آهــن دارای تخلخــل خوبــی باشــند
تــا امــکان پیشــروی کارآمــد واکنشهــای احیــا را فراهــم

ســازند .تخلخــل گندلــه کســری از حجــم اســت کــه توســط
منافــذ ذرات اشــغال میشــود .بــرای احیــای مســتقیم خیلــی
مهــم اســت کــه تخلخــل گندلــه زیــاد باشــد زیــرا باعــث
تســریع واکنــش احیــا میشــود بــا امــکان دادن بــه گازهــای
احیائــی و تولیــد شــده بــرای ورود و خــروج آســان از داخــل
گندلــه ،و از ایــن رو حــذف اکســیژن قابــل احیــا از ســنگ

آهــن بــرای تولیــد  .DRIبــا ایــن حــال ،بــرای یــک تخلخــل

مفــروض ،توزیــع منافــذ و تأثیــر آن بــر ورود و خــروج
گازهــا در طــی احیــا و احتمــاال بــر روی اســتحکام گندلــه،

نیــز مهــم هســتند.

در کنــار تخلخــل ،ماهیــت و میــزان گانــگ ســنگ

آهــن نیــز اهمیــت دارد .ترکیباتــی ،هماننــد  CaOیــا،MgO

بــه تشــکیل خلــل و فــرج در طــی فرآینــد احیــا کمــک مــی
کننــد .امــا ،درصــد بــاالی گانــگ بــرای بهــره دهــی نهایــی

فلــز مضــر اســت ،بــه ویــژه اگــر بــه علــت میــزان بــاالی

SiO2

و  Al2O3باشــد کــه بایــد بــا آهــک اضافــی در طــی ذوب

کــردن در EAFمتــوازن شــوند.
تخلخــل بیــش از  30درصــد باعــث احیــای ســریعتر
میشــود و بــه طــور کلــی مســاعد بــرای ویژگــی هــای مهــم
 ،DRIدرجــه فلــزی بــاال و درصــد کربــن بــاالی رســوب
کــرده اســت .بنابرایــن ،رابطــه ســودمند بیــن تخلخــل و
احیاپذیــری بســیار واضــح اســت :اگــر تخلخــل خــوب باشــد،
احیاپذیــری نیــز خــوب اســت.
امــا ،تخلخــل بیشــتر در گندلــه ،بــه معنــای اســتحکام

مدرنسازی داراییهای جاری برای تأمین تقاضای رو به رشد برای فوالدهای پراستحکام پیشرفته

مدیریت نرمههای  DRIبرای به حداکثر رساندن بهره دهی آهن در کوره قوس الکتریکی
فشــاری کمتــر اســت .مســئله ،وجــود تخلخــل کافــی بــرای

کیفیــت بــا درجــه فلــزی بــاال بیشــتر اســت .عــاوه برایــن،

حــال حفــظ اســتحکام کافــی گندلــه اســت .همچنیــن انتظــار

اســت .تخلخــل تاثیــر مســتقیمی برایــن فرآینــد بــا امــکان

کاهــش یابــد .بــرای تغییــر اســتحکام گندلــه ،تخلخــل مــی

کربــن دارد .الیــه نازکــی از کاربیــد آهــن ایجــاد میشــود

چرخــه حرارتــی نیــز کنتــرل شــود ،امــا بایــد مراقبــت ویــژه

اگــر تخلخــل کــم باشــد و اگــر ســرعت تولیــد کاهــش نیابــد،

احیاپذیــری موثــر در رآکتــور احیــای مســتقیم و در عیــن

مــی رود کــه احیاپذیــری بــا کاهــش  CaOو MgOدر گندلــه

توانــد در باالدســت در کارخانــه گندلــه ســازی بــا افزایــش
ای بــرای جلوگیــری از امــکان تشــکیل آگلومــره هــا و ذوب

جزئــی گندلــه انجــام شــود.

بــه طــور ایــده آل ،بــرای حفــظ ســطح باالتــر بهــره وری

هــم در رآکتــور ،DRIو هــم در ،EAFداشــتن گندلــه ای کــه

خیلــی احیاپذیــر امــا مســتحکم و مقــاوم نیــز باشــد مطلــوب
اســت.همانطورکه بحــث شــد ،بــه طــور کلــی ،احیاپذیــری

خــوب بــه طــور مســتقیم بــا تخلخــل بــاال ،کــه موجــب تقویــت
نفــوذ (دیفوزیــون) گازهــای احیائــی میشــود ،مرتبــط اســت.

تامیــن میــزان باالئــی از رســوب کربــن بــر روی  DRIمهــم

دادن بــه گاز بــرای نفــوذ عمیقتــر بــه گندلــه بــرای رســوب
(صرفنظــر از مقــدار متــان در گاز خنــک کننــده) بنابرایــن

گندلــه  DRIمنتجــه دارای کربــن کل کمــی خواهــد بــود .در

ایــن زمینــه ،رابطــه صریحــی شــامل نــوع ســنگ آهــن ،فشــار
سیســتم و انــدازه گندلــه وجــود دارد.

بــه حداقــل رســاندن ایجــاد نرمــه در طــی
احیــا

نرمــه هــا درونرآکتورهــای  DRIبــا شکســته شــدن در

طــی فرآینــد احیــا ایجــاد میشــوند .همانطورکــه قبــا

گندلههــای دارای اســتحکام بــاال تمایــل بــه احیاپذیــری کــم

ذكــر شــد ،تغييــرات مورفولوژيكــي كــه در هنــگام حــذف

انــد معمــوال تمایــل بــه خــرد شــدن در طــی دماهــای احیــای

افتــد ،از عوامــل مهــم آن اســت .عــاوه بــر ایــن ،اســتحکام

دارنــد .در ادامــه ،گندلههایــی کــه بــه درســتی احیــا نشــده

متوســط ( )500-600°Cدارنــد .ایــن خــرد شــدن ناشــی از
احیــای هماتیــت بــه مگنتیــت و تــورم همــراه بــا آن اســت.

اكســيژن در تبديــل از هماتيــت بــه مگنتيــت اتفــاق مــي
گندلــه بــرای مقاومــت در برابــر وزن شــارژ در رآکتــور نیــز

مــورد نیــاز اســت .همچنیــن ،همانطورکــه در بــاال ذکــر شــد،

کنتــرل توزیــع انــدازه  DRIدر رابطــه بــا تشــکیل گندلههــای

تخلخــل -مــورد نیــاز بــرای درجــه فلــزی و محتــوی کربــن

باشــد ،زیــرا هرچــه گندلــه بزرگتــر ،از هــم پاشــیدگی

مصالحــه شــود .دســتیابی بــه ویژگــی هــای مطلــوب DRI

رآکتــور احیــای مســتقیم و در نتیجــه کاهــش فشــار تاثیــر

فرآینــد بهینــه ســازی پیچیــده ای اســت .هــدف بــه حداقــل

را بــاال ببــرد ،کــه احتمــاال در رآکتــور افزایــش مــی یابنــد.

قســمت باالدســتیاینمرحله احیاســت ،امــا بــدون تداخــل بــا

ســنگ آهــن گرایــش دارد متغیــر مهمتــری در ایــن زمینــه

در طــی احیــا بیشــتر اســت .ایــن بــر نفوذپذیــری شــارژ در
مــی گــذارد .ایــن مــی توانــد امــکان ایجــاد مناطــق کانالیــزه
انتخــاب کنســانتره ســنگ آهــن و انــدازه ذرات رابطــه

ویــژه ای بــا تخلخــل گندلــه و اســتحکام گندلــه دارد .رابطــه

معکــوس بیــن تخلخــل و اســتحکام گندلــه مــی توانــد تــا

حــدودی بــا کنتــرل انــدازه ذرات ســنگ آهــن در کنســانتره
جبــران شــود .در واقــع ،انــدازه ذرات کوچکتــر مســاحت
ســطح را افزایــش مــی دهــد ،بــه افزایــش تمــاس ذرات
و چســب ،و در نتیجــه افزایــش اســتحکام اتصــال منتــج
میشــود.
بنابــر ایــن ،تخلخــل ،بــه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم،
بــر ســرعت تولیــد  DRIبــا ویژگــی هــای مطلــوب در
رآکتــور تاثیــر مــی گــذارد .تناســب بیــن تخلخــل و زمــان
اقامــت معکــوس اســت؛ یــا بــه بیانــی دیگــر ،هرچــه تخلخــل
باالتــر ،ســرعت تولیــد رآکتــور بــرای تولیــد گندلــه DRIبــا

رســوب کــرده خــوب -مــی توانــد بــا اســتحکام گندلــه
و در عیــن حــال بــه حداقــل رســاندن خــرد شــدن گندلــه،

رســاندن ایجــاد انــدازه گندلــه زیــر انــدازه مطلــوب در
فرآینــد احیــا ،کــه در آن تولیــد نرمــه هــای تــازه تشــکیل

شــده مــی تواننــد توســط ســرند کــردن قبــل از تغذیــه بــه

 EAFجداســازی شــوند.

بــه حداقــل رســاندن ایجــاد نرمــه در طــی
مســیر تــا EAF

اگــر  DRIپــس از مرحلــه احیــا ،ســرند میشــود ،بهتریــن
موقعیــت بــرای انجــام آن ،در صــورت امــکان ،درســت قبــل
از تغذیــه بــه  EAFمــی باشــد .دلیــل آن احتمــال خــرد شــدن
گندلههــای  DRIدر طــی مســیر از رآکتــور  DRIتــا ، EAFبســته
بــه نحــوه حمــل و نقــل  DRIاز واحدهــای احیــا تــا "ســوراخ
پنجــم کــوره" ،محــل تغذیــه بــه  ،EAFمیباشــد .ایــن مــورد
شــامل درجــه ســقوط آزاد و همچنیــن فاصلــه ســقوط اســت.
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شکل  .2نمونه گیری  DRIدر مکان های مختلف برای توزیع اندازه ( DRIبا از هم پاشیدگی زیاد سنگ آهن).

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

در ایــن ارتبــاط ،کمتــر از  13شــوت کــه در آن  DRIســقوط

نحــوه آگلومــره کــردن نرمــه هــا نیــز مــی باشــد .ایــن موضــوع بــه

ســقوط هــا بــه ایجــاد نرمــه بــا شکســته شــدن گندلههــای

زیــرا مصالحــه ذوب کــردن  DRIعــادی و ایجــاد ســرباره همــراه

آزاد را طــی میکنــد وجــود نــدارد .بــدون شــک ایــن
احیــا شــده کمــک مــی کننــد .شــکل

 2توزیــع انــدازه DRI

در طــی مســیر (از احیــای مســتقیم تــا ) EAFرا در ارزیابــی

قبلــی بــا اســتفاده از ســنگ آهــن بــا از هــم پاشــیدگی زیــاد

نامطلــوب اســت .در کارخانــه آرســلورمیتال مکزیــک ،پاشــنه

مــذاب قابــل توجــه بــا انــدازه یکنواختــی در کــوره نگــه داشــته

میشــود .ایــن کار فرصــت منحصــر بــه فــردی را بــه عنــوان یــک

نشــان میدهــد .در مقابل،جــدول  1بهبــود بســیار مهــم انجــام

مرحلــه بــرای شــارژ بریکــت هــای نرمــه ،بــه منظــور اطمینــان از

نرمــه هــای زیــر  1/4اینــچ ( ) 6.3immرا ارائــه مــی دهــد.

از آنجــا کــه در ایــن مرحلــه ،قبــل از شــارژ  DRIعــادی ،حمــام در

شــده بــرای کنتــرل توزیــع انــدازه بــرای بــه حداقــل رســاندن

مدیریت نرمه ها در تغذیه  DRIبه EAF

8

ویــژه در یــک کارخانــه ذوب بــا تغذیــه تمــام  DRIمهــم اســت،

بــا توجــه بــه ایــن کــه نرمــه هــا همیشــه بخشــی از خــوراک

 DRIبــه EAFهســتند ،بایــد یــک اســتراتژی بــرای مدیریــت آنهــا

جهــت بــه حداکثــر رســاندن بهــره دهــی تدویــن شــود کــه نــه تنهــا
مســتلزم یــک مرحلــه بازیافــت اســت ،بلکــه همچنیــن شــامل تعییــن
اینکــه کــدام مرحلــه بهتریــن مرحلــه بــرای بازیافــت نرمــه هــای
 DRIدر طــی ذوب کــردن بــا  EAFاســت و چگونگــی بهتریــن
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ذوب شــدن آنهــا بــدون از دســت رفتــن در ســرباره ارائــه مــی دهد.
کــوره در ســطحی پاییــن تــر اســت و در طــی ذوب کــردن بریکــت

هــا ســرباره گیــری اندکــی انجــام میشــود یــا هیــچ ســرباره گیــری
ای انجــام نمــی گــردد ،نرمــه هــای ناشــی از خــرد شــدن بریکــت
هــا در طــی ذوب کــردن در کــوره موجودنــد .شــکل  DRI ، 3و
آهــن بریکــت شــده ســرد ( )CBIرا قبــل از تغذیــه بــه  EAFنشــان
میدهــد .ذرات بزرگتــر بهــره دهــی را بهبــود مــی بخشــند.
مخلــوط شــدن ناشــی از تولیــد گاز  ،COپراکنــش و ذوب
شــدن بریکــت هــای بازیافتــی را در حمــام پاشــنه مــذاب تســهیل

مدیریت نرمههای  DRIبرای به حداکثر رساندن بهره دهی آهن در کوره قوس الکتریکی

شکل  DRI .3و آهن بریکت شده سرد ( )CBIقبل از تغذیه به .EAF

شکل  .4شیوه ذوب کردن برای شارژ  100درصد ،DRIشامل مرحله پیش ذوب کردن که در آن بریکت های نرمه های سرند شده
 DRIقبل از مرحله قوس زنی به پاشنه مذاب در کوره شارژ میشوند.
مرحله اول :شارژ نرمه های بریکت شده  DRIبه پاشنه مذاب (با نرخ  2000کیلوگرم در دقیقه) +
" ( DRI > 1/4با نرخ  2500کیلوگرم در دقیقه) در  20دقیقه اول
مرحله دوم :فقط شارژ "( DRI> 1/4برای حداکثرسازی سرعت نهائی).

میکنــد .شــکل  4کل شــیوه ذوب کــردن ،شــامل ایــن مرحلــه
پیــش ذوب کــردن ،بــه دنبــال آن مراحــل معمــول بــرای ذوب
کــردن  DRIو لنــس زدن اکســیژن در کــوره هــا را نشــان مــی دهــد.

 1/4اینــچ ( )6.3mmشــارژ میشــود .شــکل هــای  3-6شــیوه هــای

جدیــد و مزایــای آنهــا را نشــان مــی دهنــد.
 -بریکتهــای  DRIتقریبــاً فــوری پــس از فــرو رفتــن در

اصالح شیوه ذوب کردن

فرآینــد عــادی ذوب کردن در کارخانه آرســلورمیتال مکزیک
بــرای بهینــه ســازی بازیافــت  DRIســرند 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
ذوب کــردن ،از مزیــت انــدازه پاشــنه مــذاب نســبتا بــزرگ پــس
از تخلیــه کــوره اســتفاده میکنــد .در ایــن مرحلــه ،ســطح حمــام
بســیار پائیــن تــر از قبــل از تخلیــه اســت ،بنابرایــن احتمــال کمــی
وجــود دارد کــه ســرباره از دهانــه ســرباره کــوره تلــف شــود .در
ایــن مرحلــه ،بریکــت هــای  DRIنســبتا ســریع بــدون افــزودن
اکســیژن تزریقــی یــا انــرژی الکتریکــی در حمــام محــو میشــوند.
در مرحلــه بعــدی (ذوب کــردن) ،شــیوه معمــول دنبــال میشــود،
کــه در آن  ،DRIهمــراه بــا قــوس زنــی و تزریــق اکســیژن شــارژ
میشــود .اســتثنا ایــن اســت کــه تنهــا DRIبــا قطــر گندلــه بزرگتــر از
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ســرباره  EAFدر حمــام محــو شــده ،و گانــگ ،بســته بــه

بــا انــدازه بیــش از  1/4اینــچ ( )6.3mmو  %2.5کربــن در DRI

 -ذرات کوچــک آهــن آهســته تــر ذوب شــده و بــه

 -شــرایط ســرعت نهائــی کافــی بــرای گندلههــای  DRIدر

پیوســته و در حمــام ســقوط مــی کننــد.

 -اکســیژن و  ppm O2نیــز ضمــن حفــظ کنتــرل دمــای تخلیــه بــه

دمــا و اختــاط ذوب میشــود.

انجــام میشــود.

قطــرات مایــع در ســرباره بــدل گردیــده ،ســپس بــه هــم

ســرباره تامیــن میشــود.

 -خواص مهم ســرباره  EAFدر این مرحلــه عبارتنداز:

خوبــی کنتــرل شــدند.

● مقــدار کــم ســرباره (عمــق کــم ســرباره) و ســطح

پائیــن حمــام ،بنابرایــن ســرباره ای از کــوره خــارج
نمیشــو د .

● ســرعت نهائی باالی ذرات/قطرات DRIدر ســرباره

 -ایــن بــه معنــی ویســکوزیته کــم ســرباره اســت(حاصل

شــده در  %9MgOدر ایــن ســرباره).

 -شــعاع بزرگ بریکت هــا و گندلههای

DRI

 -در ایــن مرحلــه ،شــارژ  DRIعــادی ،تنهــا بــا افــزودن DRI

نتایج
پــس از وقــوف بــه اهمیــت نقــش مهــم گندلههــای

زیــر انــدازه مطلــوب  DRIبــر بهــره دهــی آهــن در ،EAF

بهــره دهــی بــه طــور قابــل مالحظــه ای افزایــش یافتــه اســت.
ایــن کار بــا تــاش بــرای محــدود کــردن حداقــل قطــر قابــل

قبــول گندلــه در خــوراک  DRIو بازیافــت نرمــه هــای
 DRIســرند شــده از شــارژ  ، DRIآغــاز شــد .از یــک نقطــه

پائیــن در بهــره دهــی آهــن در  EAFبــه بهتریــن نقطــه پــس
از یــک ســال ،بهــره دهــی تقریبــاً  2درصــد افزایــش یافتــه
اســت .در حالــی کــه مقــداری از ایــن بهبــود بــا تمرکــز بــر

انــدازه متوســط گندلههــای دریافتــی از واحدهــای احیــا
بــوده اســت ،بخــش بزرگــی از پیشــرفت هــا بــه بازیافــت

نرمــه هــای  DRIبــه صــورت بریکــت هــای شــارژ شــده
زودهنــگام بــه  EAFقبــل از تغذیــه  DRIعــادی مربــوط مــی

باشــد .شــکل  7بهبــود مهــم قبــل و پــس از تغییــرات انجــام
شــده را نشــان مــی دهــد.

شکل  .6شرایط مشخص کننده مرحله ذوب کردن.

خالصه و نتیجه گیری
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مدیریت نرمههای  DRIبرای به حداکثر رساندن بهره دهی آهن در کوره قوس الکتریکی
مــوارد زیــر خالصــه ای از نتایــج کلیــدی بــرای بهبــود بهــره

مصالحــه شــود ،کــه بــه ایجــاد نرمــه در طــی احیــا منجــر مــی

● گندلههــای وارده بــه رآکتورهــای احیــا بــرای تولیــد

امــا حــل مســئله نرمــه ایجــاد شــده (کوچکتــر از  1/4اینــچ

پاشــنه[ ،]1بــرای حصــول اطمینــان از تولیــد گندلههــای DRI

انتخــاب شــد.

دهــی در  EAFتغذیــه شــده تمــام  DRIمــی باشــد:

 DRIبایــد دارای یــک حداقــل انــدازه 1/4 ،اینــچ ()+6.3mm

گــردد ،از ایــن رو ،بــه حداکثــر رســاندن ایــن ویژگــی هــا،

(( ))+6.3mmتوســط ســرند کــردن قبــل از تغذیــه بــه EAF

بــا انــدازه مناســب از رآکتورهــا کــه بتواننــد مانــع از خــروج

●  DRIســرند شــده بــه صــورت بریکــت شــده در آمــد و

ســرباره کــوره در طــی ذوب کــردن در  EAFشــوند.

باشــند مــذاب بــرای تاثیــر بــر ذوب کــردن بریکــت هــا بــدون

میانبــر آنهــا توســط شــناوری در ســرباره و خــروج از دهانــه

● گندلههــای ســنگ آهــن بایــد بــرای احیاپذیــری خــوب
بــرای بــه حداکثــر رســاندن درجــه فلــزی و رســیدن بــه درصــد

کربــن رســوب کــرده مــورد هــدف ،بــا وجــود اســتحکام

فشــاری کافــی در طــی احیــا ،طراحــی شــوند .ایــن یکــی
از عوامــل پیچیــده متعــادل کننــده بهینــه ســازی اســت کــه

تخلخــل را افزایــش مــی دهــد ،امــا اغلــب بــه هزینــه اســتحکام
فشــاری ضعیــف تــر .انتخــاب دقیــق انــدازه کنســانتره ســنگ

آهــن مــی توانــد افــت اســتحکام ناشــی از تخلخــل باالتــر را

جبــران کنــد.

در بیــن دو ذوب بــه  EAFتغذیــه شــد ،کــه در آنجــا از مزیــت

تلفــات از هــم پاشــیدگی بریکــت هــا اســتفاده شــد ،زیــرا
ســرباره اندکــی در ایــن مرحلــه از کــوره خــارج میشــود.

منابع
1. 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
2. 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
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● در حالــی کــه بــرای دســتیابی بــه ویژگــی هــای مطلــوب

( DRIهماننــد درجــه فلــزی و درصــد کربــن هــدف بــاال)

ممکــن اســت در مــورد اســتحکام گندلــه در طــی احیــا

◄ شرکت آرسلور میتال با تولید  93/1میلیون تن ( 5/5درصد جهان)،
بزرگترین تولید کننده فوالد انتخاب شده است.

◄ میـزان مصـرف آب در تاتا استیل هند 3/68 ،مترمکعب بر تن
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تحلیــل و ارزیابــی صــادرات
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  2017از نظــر وزن صادرات محصوالت
فــوالدی در رده دهــم جهــان قــرار گزفتــه اســت .میــزان صــادرات
محصــوالت فــوالدی کشــور یــاد شــده  17.8میلیــون تــن بــه ارزش
 11.5میلیــارد دالر بــوده اســت .در ســال گذشــته نواحــی اصلــی
مقصــد صــادرات محصــوالت فــوالدی کشــور ترکیــه هماننــد
ســال  ،2016خــاور میانــه ،کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس،
اتحادیــه اروپــا ،آمریــکای شــمالی و شــمال آفریقــا بــه ثبــت
رســیده اســت .صــادرات بــه کشــورهای خــاور میانــه و خلیــج
فــارس از نظــر ارزش بــا  % 8.1کاهــش در مقایســه بــا ســال 2016
بــه  2.3میلیــارد دالر رســیده اســت و از نظــر وزنــی نیــز نســبت بــه
ســال ، 2016بــا  % 23.8کاهــش  4.1میلیــون تــن بــرآورد شــده
اســت .صــادرات بــه ناحیــه اتحادیــه اروپــا از لحــاظ ارزش
بــا % 70.2رشــد بــه  4میلیــارد دالر رســیده اســت .از نظــر وزنــی
نیــز بــا  % 54.7افزایــش 5.6 ،میلیــون تــن بــوده اســت .ســال قبــل
بیشــترین صــادرات محصــوالت فــوالدی ترکیــه بــه ناحیــه
اتحادیــه اروپــا بــوده اســت( % 32کل صــادرات) .میــزان صــادرات
محصــوالت فــوالدی بــه ناحیــه آمریــکای شــمالی بــا افزایــش،% 12.7

 1.3میلیــارد دالر بــوده و از نظــر وزنــی نیــز بــا کاهــش  % 10.2بــه 2.2
میلیــون تــن رســیده اســت .در ســال گذشــته در صــادرات محصــوالت
فــوالدی بــه ناحیــه شــمال آفریقــا کاهشــی مشــاهده شــده اســت.
میــزان صــادرات محصــوالت فــوالدی بــه ایــن ناحیــه از دیــد
مبلغــی بــا  %13.4کاهــش  952میلیــون دالر درآمــد ایجــاد کــرده
اســت .از نظــر وزنــی نیــز بــا  % 34.2افزایــش  1.5میلیــون تــن
محصــوالت صــادر شــده اســت .در صــادرات بــه منطقــه خــاور
دور بــا  % 300افزایــش ،مبلغــی بــه میــزان  636میلیــون دالر بدســت
آمــده اســت .از لحــاظ وزنــی نیــز بــا  % 507افزایــش نســبت بــه
ســال  1.2 ، 2016میلیــون تــن محصــوالت فــوالدی بــه ناحیــه یــاد
شــده ارســال گردیــده اســت .در شــکل  1ســهم صــادرات
محصــوالت فــوالدی ترکیــه بــه کشــورهای مختلــف جهــان در
ســال 2017و  2016از نظــر میگــذرد .در شــکل  2نیــز ســهم
صــادرات محصــوالت فــوالدی ترکیــه بــه نواحــی مختلــف جهــان
در ســال  2017بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت .درســال قبــل
بیشــرین صــادرات محصــوالت فــوالدی ترکیــه بــه میــزان 1.835
میلیون تن به کشور آمریکا بوده است.
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شکل  .2سهم صادرات محصوالت فوالدی ترکیه به نواحی مختلف جهان در سال .2017

تنــوع صــادرات محصــوالت فــوالدی ترکیــه در
سال 2017

و بــه ارزش  1.5میلیــارد دالر گــزارش شــده اســت .میــزان

صــادرات محصــوالت تختــال و شــمش بــه وزن  847هــزار تــن

بیشــترین صــادرات محصــوالت فــوالدی ترکیــه ،بــا 9.46

و بــه ارزش  428میلیــون دالر اعــام شــده اســت .در جــدول 1

طویــل بــوده اســت .میــزان صــادرات محصــوالت تخــت 4.2

طــی ســالهای  2017- 2009مشــاهده میگــردد .رونــد

میــزان صــادرات محصــوالت لولــه بــه وزن  1.997میلیــون تــن

میگذرد.

میلیــون تــن وزن بــه ارزش  4.7میلیــارد دالر ،گــروه محصوالت
میلیــون تــن بــه ارزش  2.8میلیــارد دالر بــه ثبــت رســیده اســت.

رونــد صــادرات انــواع محصــوالت فــوالدی کشــور ترکیــه

صــادرات محصــوالت فــوالدی ترکیــه در شــکل  3از نظــر

جدول .1روند صادرات انواع محصوالت فوالدی کشور ترکیه طی سالهای .2017- 2010
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شکل .3روند صادرات محصوالت فوالدی ترکیه از نظر وزنی طی سالهای .2017 – 2010
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ارزیابــی صــادرات زیــر گروههــای محصــوالت
فوالدی در سال 2017

علــی رغــم کاهــش میــزان صــادرات محصــوالت فــوالدی

در ســال  2017نســبت بــه ســال  2016بیشــرین محصــول
صادراتــی بــا  5.6میلیــون تــن فــوالد ســاختمانی بــه ارزش

 2.54میلیــارد دالر بــوده اســت .صــادرات محصــوالت لولــه

بــه ارزش  1.45میلیــارد دالر و بــه وزن  1.997میلیــون تــن در

رده دوم محصــوالت فــوالدی قــرار گرفتــه اســت .ارزش

صــادرات محصــوالت پروفیــل  793میلیــون دالر بــه وزن

 1.455میلیــون تــن بــوده اســت .وزن محصــوالت ورق گــرم
صادراتــی  4.19میلیــون تــن بــه ارزش  2.758میلیــارد دالر
اعــام شــده اســت .میــزان صــادرات محصــوالت ســیمی بــه

ارزش  683میلیــون دالر بــه وزن  1.409میلیــون تــن گــزارش

شده است.

نیمه محصوالت :شمش و تختال

در ســال  2017در صــادرات شــمش افزایــش مشــاهده

شــده اســت .میــزان صــادرات شــمش بــا  % 179افزایــش بــه

 723هزارتــن رســیده اســت .ارزش دالری ایــن صــادرات 374

میلیــون دالر بــوده اســت .در شــکل  4رونــد صــادرات شــمش

از نظــر وزنــی و ارزشــی طــی ســالهای  2017 – 2009رویــت

میشــود .بیشــترین صــادرات شــمش کشــور ترکیــه بــه میــزان

 188هــزار تــن ( % 91.4رشــد) بــه کشــور تونــس بــوده اســت.

در ســال گذشــته کشــور الجزائــر از کشــور ترکیــه  155هــزار

تــن( % 319رشــد) شــمش وارد کــرده اســت .میــزان صــادرات
تختــال ترکیــه در ســال گذشــته  125هزارتــن بــه ارزش 55
میلیــون تــن گــزارش شــده اســت .بیــش تریــن تختــال بــه
کشــور انگلســتان بــه میــزان  35میلیــون تــن صــادر شــده اســت.
میــزان واردات تختــال کشــورهای ایتالیــا و ســودان از ترکیــه

بــه ترتیــب  46و 348.هــزار تــن گــزارش شــده اســت .ارزش

مبلغــی ایــن واردات بــه ترتیــب  19و  0.23میلیــون دالر
بــرآورد شــده اســت .شــکل  5رونــد صــادرات تختــال ترکیــه

از نظــر وزنــی و ارزشــی را طــی ســالهای 2017 – 2009
نشان میدهد.

شکل  .4روند صادرات شمش ترکیه از نظر وزنی و ارزشی طی سالهای .2017 – 2009
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شکل  .5روند صادرات تختال ترکیه از نظر وزنی و ارزشی طی سالهای .2017 – 2009
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تحلیل و ارزیابی صادرات محصوالت فوالدی کشور ترکیه در سال 2017

شکل  .6روند صادرات محصوالت طویل نهایی ترکیه از نظر وزنی و ارزشی طی سالهای .2017 – 2009

محصوالت طویل نهایی

طویــل نهایــی ترکیــه از نظــر وزنــی و ارزشــی طــی

در ســال قبــل میــزان صــادرات محصــوالت طویــل

نهایــی بــا  % 7.9کاهــش  9.463 ،میلیــون تــن بــوده اســت.
ارزش صــادرات محصــوالت طویــل نهایــی نیــز بــا

%11.5

افزایــش بــه  4.475میلیــارد دالر رســیده اســت .میــزان
صــادرات محصــوالت طویــل نهایــی بــه خــاور میانــه و

نزذیــک بدلیــل افزایــش ظرفیــت تولیــد فــوالد در ایــن

نواحــی  % 31.3کاهــش پیــدا کــرده اســت .بیشــترین

صــادرات محصــوالت طویــل نهایــی ترکیــه در ســال 2017

بــه فلســطین اشــغالی بــه میــزان  1.1میلیــون تــن ثبــت شــده
اســت .میــران صــادرات محصــوالت طویــل نهایــی بــه

کشــورهای آمریــکا و یمــن بــه ترتیــب  853و  791هــزار
تــن بــوده اســت .درشــکل  6رونــد صــادرات محصــوالت

ســالهای  2017 – 2009مشاهده میشود.

محصوالت فوالد ساختمانی
در ســطح دنیــا کشــور ترکیــه درصــادرات محصــوالت

فــوالد ســاختمانی نقــش رهبــری را ایفــاد میکنــد .در

ســال گذشــته میــزان صــادرات محصــوالت فــوالدی
ســاختمانی ترکیــه از نظــر وزنــی بــا  %20کاهــش5.6 ،
میلیــون تــن رقــم خــورده اســت .از دیــد مبلغــی نیــز بــا

%4

افــت نســبت بــه ســال  2.5 ، 2016میلیــارد دالر بــوده
اســت .در شــکل  7رونــد صــادرات محصــوالت فــوالدی

ســاختمانی ترکیــه از نظــر وزنــی و ارزشــی طــی ســالهای
 2017 – 2009به نمایش گذاشــته شده است.
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شکل .7روند صادرات محصوالت فوالدی ساختمانی ترکیه از نظر وزنی و ارزشی طی سالهای .2017 –2009
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شکل  .8روند صادرات محصوالت فوالد سیمی ترکیه از نظر وزنی و ارزشی طی سالهای .2017 – 2009

صــادرات محصــوالت فــوالد ســیمی
)Rod

(Wire

در ســال  2017میــزان صــادرات محصــوالت ســیمی

ترکیــه در مقایســه بــا ســال  2016بــا % 45.9افزایــش 1.4

میلیــون تــن بــه ثبــت رســیده اســت .از نظــر ارزشــی نیــز بــا

 % 78.2افزایــش بــه  683میلیــون دالر افزایــش یافتــه
اســت .در شــکل  8رونــد صــادرات محصــوالت فــوالد
ســیمی ترکیــه از نظــر وزنــی و ارزشــی طــی ســالهای

 2017 – 2009به نمایش در آمده اســت.

صادرات محصوالت پروفیل فوالدی
میــزان صــادرات محصــوالت پروفیــل فــوالدی ترکیــه در
ســال  2017بــا  %0.1کاهــش نســبت ســال  2016بــه  1.5میلیــون
تــن رســیده اســت .ارزش مبلغــی ایــن صــادرات بــا

افزایــش نزدیــک بــه  793میلــون دالر ثبــت شــده اســت .در
شــکل  9رونــد صــادرات محصــوالت فــوالد پروفیــل ترکیــه
از نظــر وزنــی و ارزشــی طــی ســا لهای  2017 – 2009دیــده
می شود.
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شکل  .9روند صادرات محصوالت پروفیل فوالدی ترکیه از نظر وزنی و ارزشی طی سالهای .2017 – 2009

زمستان  / 97شماره73

% 15.8

تحلیل و ارزیابی صادرات محصوالت فوالدی کشور ترکیه در سال 2017

صادرات محصوالت تخت

ترکیــه در ســال پیشــین از نظــر تنــاژ بــا  % 38.5افزایــش بــه

میــزان  4.2میلیــون تــن محصــوالت تخــت نهایــی صــادر کــرده
اســت .از دیــد ارزشــی بــا  % 74.2افزایــش بــه  2.758میلیــارد

دالر رســیده اســت .در ســال گذشــته صــادرات محصــوالت
تخــت بــه ســوی نواحــی شــمال آمریــکا و اتحادیــه اروپــا،

افزایــش یافتــه در حالیکــه صــادرات محصــوالت یــاد شــده بــه

دیگرکشــورهای شــمال آفریقــا کاهــش از خــود نشــان داده

میلیــون تــن ( % 77.1رشــد) و  1.6میلیــارد دالر( % 120رشــد)
گــزارش شــده اســت .صــادرات محصــوالت تخــت بــه
کشــورهای شــمال آفریقــا از نظــر وزنــی و ارزشــی بــه ترتیــب

 247هــزار تــن( % 34.7کاهــش) و 159میلیــون دالر(7.9

%

کاهــش) اعــام شــده اســت .صــادرات محصــوالت تخــت بــه

کشــورهای خــاور میانــه و نزدیــک از نظــر وزنــی و ارزشــی بــه

ترتیــب  270هــزار تــن(% 1.5رشــد) و  187میلیــون دالر(% 17.5

رشــد) اعــام شــده اســت .در شــکل  10رونــد محصــوالت

اســت .صــادرات ایــن گــروه محصــوالت بــه کشــورهای شــمال

فــوالدی تخــت ترکیــه از نظــر وزنــی و ارزشــی طــی ســالهای

( % 43.7رشــد) و  550میلیــون دالر( % 83.8رشــد) بــوده اســت.

محصــوالت ورق گــرم نــورد ترکیــه در ســال 2.5 ، 2017

آمریــکا از نظــر وزنــی و ارزشــی بــه ترتیــب  828هــزار تــن

ارســال محصــوالت تخــت بــه ســوی نواحــی کشــورهای

اتحادیــه اروپــا از لحــاظ وزنــی و ارزشــی بــه ترتیــب 2.5

 2017 – 2009بــه نمایــش درآمــده اســت .میــزان صــادرات
میلیــون تــن ( % 25.3رشــد) بــه ارزش  1.4میلیــارد

دالر(%70.1رشــد) بــوده اســت .در شــکل  11رونــد محصوالت

شکل .10روند محصوالت فوالدی تخت ترکیه از نظر وزنی و ارزشی طی سالهای .2017 – 2009
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شکل .11روند صادرات محصوالت ورق گرم ترکیه از نظر وزنی و ارزشی طی سالهای .2017 – 2009
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ورق گــرم ترکیــه از نظــر وزنــی و ارزشــی طــی ســالهای

 2017 – 2009دیــده میشــود .میــزان صــادرات محصــوالت

صــادرات محصــوالت ورق نــورد ســرد در ســال گذشــته بــا

رســیده و از ایــن بابــت  1.45میلیــارد دالر ( % 23.6رشــد)

 2017 – 2009نشــان داده شــده اســت .از طــرف دیگــر میــزان

لولــه فــوالدی ترکیــه بــا  % 10افزایــش بــه  1.997میلیــون تــن

 % 29.5افزایــش نســبت بــه ســال  2016در حــدود  413هــزار

کســب شــده اســت % 98 .صــادرات لولــه را لولههــای

 % 63.1رشــد نســبت بــه ســال  270 ،2016میلیــون دالر بــرآورد

صــادرات محصــوالت لولــه فــوالدی ترکیــه از نظــر وزنــی و

تــن بــه ثبــت رســیده اســت .ارزش ایــن مقــدار صــادرات بــا

شــده اســت .شــکل  12نشــانگر رونــد صــادرات محصــوالت

جوشــکاری شــده تشــکیل داده اســت .در شــکل  14رونــد

ارزشــی طــی ســالهای  2017 – 2009ارائــه شــده اســت.

ورق ســرد ترکیــه ،از نظــر وزنــی و ارزشــی طــی ســالهای

بیشــترین صــادرات لولــه کشــور ترکیــه بــا  319هــزار تــن (1.3

دار بــا  % 101افزایــش  979هــزار تــن رقــم خــورده اســت .از

ســمت کشــور عــراق بــوده اســت .در ســال پیشــین کشــورهای

شــده اســت .در شــکل  13رونــد صــادرات محصــوالت ورق

فــوالدی از ترکیــه وارد کردنــد .ارزش مبلغــی ایــن واردات بــه

 2017 – 2009اســت .صــادرات محصــوالت تخــت پوشــش
لحــاظ قیمتــی نیــز بــا  % 122رشــد  754میلیــون دالر اعــام

پوشــش دارترکیــه از نظــر وزنــی و ارزشــی طــی ســالهای

 %کاهــش) بــه مبلــغ  196میلیــون دالر (  % 18.8رشــد) بــه
رومانــی و انگلســتان بــه ترتیــب  245و  217هــزار تــن لولــه
ترتیب  153و  134میلیون دالر برآورد شــده است.

شکل .12روند صادرات محصوالت ورق سرد ترکیه از نظر وزنی و ارزشی طی سالهای .2017 – 2009
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شکل .13روند صادرات ورق پوشش دارترکیه از نظر وزنی و ارزشی طی سالهای .2017 – 2009
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تحلیل و ارزیابی صادرات محصوالت فوالدی کشور ترکیه در سال 2017

شکل .14روند صادرات محصوالت لوله فوالدی ترکیه از نظر وزنی و ارزشی طی سالهای .2017 – 2009

◄ میزان تولید سنگ منگنز جهان بیش  57میلیون تن بوده است.

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

(مرجع فوالد )97
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طرح مفهومی میکرومیل جدید
1
با تکنولوژی ریختهگری نوار (®)BCT

ترجمه  :مهندس محمدحسين نشاطي

چکیده

تأمیــن کننــدگان فــوالد نیــاز بــه ارائــه ورق بــا کیفیــت

خــاص و بــا قابلیــت وزن ســبک بــرای صنعــت خــودرو
دارنــد .انــواع جدیــد فــوالد فرآیندهــای جدیــد تولیــد را
میطلبنــد .گــروه  SMSیــک طــرح مفهومــی میکرومیــل

جدیــد را توســعه داده کــه هســته آن ماشــین ریختهگــری
نــوار اســت .ایــن اولیــن بــار اســت کــه ایــن روش در مقیــاس
صنعتــی و بــا همــکاری شــرکت ســالزگیتر 2در خــط تولیــد

قــرار گرفتــه و توســعه داده شــده اســت .اســتفاده کامــل از
تکنولــوژی ریختهگــری نــوار ،عمدتـاً در ارتبــاط بــا بازدهــی
انــرژی و کاهــش  ،CO2بــا طــرح مفهومــی میکرومیــل تحقــق

مییابــد .ایــن یــک فرآینــد درون خطــی اســت یعنــی

ریختهگری و نورد در یک خط تولید.

 -BCT® -1جهش تکنولوژیکی
بــر خــاف بســیاری از مــواد دیگــر ،نیــاز بــه فــوالد همیشــه در

حــال افزایــش اســت .اجــزای تکنولــوژی پیشــرفته (های-تــک)
ســاخته شــده از فوالدهــای مــدرن اکنــون انــواع کاربردهــا را ارائــه

میدهنــد .در آینــده تولیــد محصــوالت نوآورانــه نیازمنــد در

دســترس بــودن انــواع گریــد فــوالد بــا خــواص قابــل مالحظــه

ســکوهای دریایــی و یــا در صنایــع شــیمیایی مــورد نیــاز اســت .در

جائــی کــه ایــن آلیاژهــا اســتفاده میشــوند ،ویژگیهــای

مکانیکــی بهینــه در آنهــا بــا هــم تــوأم وجــود دارنــد و در نتیجــه
فوالدســازان فعلــی و نیــز کارخانــه و تجهیــزات موجــود آنهــا بــا
چالشهای جدیدی مواجه میشوند [.]1

ســازندگان کارخانــه و تجهیــزات بایــد کارخانههــا و فرآیندهــای

مناســبی را بــرای مشــتریان خــود توســعه دهنــد .تمرکــز در اینجــا
بــر توســعه فراتــر فرآیندهــای موجــود اســت تــا مزایــای مالــی بــه
مشــتریان ارائــه دهنــد .یــک نمونــه از ایــن تکنولــوژی ®CSP

گــروه  SMSاســت کــه از ســال  1989وجــود دارد .یــک زمینــه

اصلــی دیگــر توســعه طرحهــای مفهومــی میکرومیــل (کارخانــه
فوالد) جدید است.

طــرح مفهومــی کارخانــه جدیــد کــه بــه تازگــی بــر اســاس

تکنولــوژی ریختهگــری نــوار ( )BCTتوســعه یافتــه اکنــون توســط
 SMSبــرای اولیــن بــار در مقیــاس صنعتــی تحقــق یافتــه اســت

(شکل .)1

در پــروژه مشــترک بــا شــرکت ســالزگیتر ایــن واحــد بــرای

ریختهگــری نزدیــک بــه شــکل نهائــی انــواع گریــد فــوالد

®

HSD

(یــک نــام تجــاری ثبــت شــده برخــی از محصــوالت شــرکت
ســالزگیتر) مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .تخصــص اصلــی
تکنولوژیکــی آن بــا همــکاری دانشــگاه کالوســتال توســعه داده

بهبود یافته است.
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بنابرایــن فوالدســازان بــا چالــش توســعه آلیاژهــای فــوالدی

جدیــدی مواجــه هســتند کــه نیازهــای خاصــی را بــرآورده مــی
ســازند .امــا امــروز نیــز تولیــد ،اســتفاده و بازیافــت فــوالد بایــد بــا
اســتانداردهای زیســت محیطــی مطابقــت داشــته باشــد .طرحهــای
مفهومــی فــوالد پرآلیــاژی و فــوق پرآلیــاژی بــه ویــژه بــرای
اســتفاده در ســاخت خودروهــای ســبک وزن ،کاربردهــای
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1NEW MICRO-MILL CONCEPTS WITH BELT
CASTING
TECHNOLOGY
(BCT®),
Technical
– contribution to the 47th Seminário de Aciaria
Internacional, part of the ABM Week, September 26th30th, 2016, Rio de Janeiro, RJ, Brazil.i
2
1Salzgitter
3
1High-tech

شکل  .1ماشین ریختهگری ®.BCT

شــده اســت .بخــش مهندســی مکانیــک شــرکت  SMSاســاس راه

تلفــات بهرهدهــی در تجهیــزات متعــارف هســتند ،بــه صــورت

کــرده اســت .بنابرایــن  SMSنیــز ســبد کارخانههــای سفارشــی

بــا ویژگیهــای فــوق العــاده را اکنــون میتــوان بــرای اولیــن بــار

انــدازی تجــاری ایــن تکنولــوژی ریختهگــری آینــده نگــر را ارائــه

ســاز شــده و انرژی-کارآمــد خــود بــرای ریختهگــری و نــورد را
گسترش داده است.

تکنولــوژی انقالبــی ریختهگــری نــوار جهــش تکنولــوژی

دیگــری در راه ریختهگــری نزدیــک بــه شــکل نهائــی اســت.

ماشــین ریختهگــری  BCTامــکان ســرعتهای تولیــد مختلــف و
انــواع زیــادی انــدازه محصــول را ،بســته بــه طــرح مفهومــی

ســودآوری در ماشــین ریختهگــری  BCTتولیــد شــوند .فوالدهــای
در مقیــاس صنعتــی تولیــد کــرد :فــوالد  HSDبــا محتــوای بــاالی

منگنــز ،سیلیســیم و آلومینیــوم آن :ســبک وزن ،پراســتحکام ،و در

عین حال با تغییر شکل پذیری آسان.

همــه مــوارد مــورد نظــر توســط ریختهگــری فلــز مــذاب بــر

روی قالــب متحــرک بــدون افــزودن روانســاز (فالکــس)
ریختهگــری ،و همچنیــن انجمــاد افقــی بــدون تنــش نــوار در

کارخانــه مــورد نظــر فراهــم میســازد .خــط تولیــد بــرای ماشــین
ریختهگــری  BCTعمدتــاً شــامل آلیاژهائــی اســت کــه تاکنــون

انجمــاد ســریع در اتمســفر خنثــی قابلیــت شــارژ طیــف

گریدهــای فــوالد معمولــی بــا بحرانــی بــودن تــرک در آنهــا .در

ایجــاد مینمایــد [ .]3ماشــین ریختهگــری میتوانــد در

نمیتوانســتند بــه طــور پیوســته ریختهگــری شــوند ،و همچنیــن
ایــن مقالــه ،شــرکای همــکار بــه معرفــی مزایــای تکنولــوژی و
پیشــرفت راه انــدازی اولیــن ماشــین ریختهگــری  BCTدر مقیــاس

صنعتی پرداختهاند.

 - 2اولیــن ماشــین ریختهگــری  BCTدر مقیــاس
صنعتی

ریختهگــری افقــی نــوار بــا ابعــاد نزدیــک بــه شــکل نهائــی
فــوالد ،فرصــت هــای جدیــد تکنولوژیکــی را ایجــاد میکنــد.
انتظــار مــی رود بســیاری از گریدهــای فــوالد کــه اکنــون مســتلزم

حالت ریختهگری شده ،حاصل گردیده است.

گســتردهای از مــواد [مــذاب] در ایــن ماشــین ریختهگــری را
کارخانههــای تولیــد فــوالد بــا روش کنورتــر ( )BOFو یــا
کورههــای قــوس الکتریکــی ( )EAFهــر دو لحــاظ شــود .تجهیــز

 BCTمیتوانــد بــرای پاســخ بــه نیــاز مشــتریان بــه طــور خــاص

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

نیــاز مشــتریان بــا ظرفیــت تولیــد کوچــک و همچنیــن نیــاز
تولیدکننــدگان فــوالد بــا تناژهــای ســاالنه متوســط تــا زیــاد بــا
تجهیزات مناسب تامین می گردد.
ایــن ماشــین ریختهگــری بــرای طــول متالورژیکــی و ســرعت
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ریختهگــری مــورد نیــاز طراحــی خواهــد شــد .کارخانــه فشــرده

متمرکــز شــده ،بــا اســتفاده از تجهیــزات تامیــن و راه انــدازی شــده

نزدیــک بــه شــکل نهائــی  -بــه حالــت ریختهگــری شــده تولیــد

® ،ARCCESSکــوره پاتیلــی دوقلــو و گاززدائــی در خــا ()VD

خــواص مکانیکــی بهینــه حاصــل شــود و هــم در انــرژی تغییــر شــکل،

 15 mmو پهنــای  1000 mmتولیــد مــی کنــد .قطعــات ضــروری

ریختهگــری  - BCTنــورد ،نــوار بــا ضخامــت  - 15 mmضخامــت

توســط  SMSشــامل کــوره قــوس الکتریکــی بــا تکنولــوژی

میکنــد کــه امــکان میدهــد تــا هــم میــزان تغییــر شــکل کافــی و

تولیــد مــی شــوند .ماشــین ریختهگــری  BCTمــواد بــا ضخامــت

فضــا و در نهایــت هزینــه صرفــه جوئــی شــود .در مــاه مــه ،2010

ایــن کارخانــه در حــال حاضــر بــرای پهنــای  1600 mmبــرای

شــرکت ســالزگیتر قــرارداد ســاخت اولیــن ماشــین ریختهگــری افقــی
 BCTدر مقیاس صنعتی در جهان را با  SMSمنعقد کرد.

بــا اســتفاده از زیرســاختهای موجــود ،طــرح مفهومــی مالــی

اولیــن کارخانــه میتوانســت در همــکاری بــا شــرکت ســالزگیتر،
کــه تمرکــز آن بــر آزمایــش کــردن تکنولــوژی ریختهگــری

اســت ،تنظیــم شــود .دارائــی فــراوان  SMSدر زمینــه برنامــه ریــزی،

ســاخت و عملیــات آزمایشــی راه انــدازی واحدهــای نیمــه صنعتــی

در موسســه تحقیقاتــی  MEFOSدر ســوئد و همچنیــن در

صالحیتهــای تکنولــوژی دانشــگاه فنــی کالوســتال ،از عوامــل
ضــروری هســتند کــه بــه توســعه و طراحــی ماشــین جدیــد کمــک
کردنــد .ماشــین ریختهگــری نــوار آزمایشــگاهی در موسســه

متالــورژی دانشــگاه فنــی کالوســتال بــه طــور موفقــی در تولیــد
گریدهای فوالد جدید  HSDمورد استفاده قرار گرفت.

ماشــین ریختهگــری جدیــد  BCTدر کارخانــه فوالدســازی

( Peiner Trägerاز گــروه ســالزگیتر) نصــب شــده اســت (شــکل

 .)2گریدهــای فــوالد  HSDکــه تولیــد آنهــا در ایــن کارخانــه

فراهم آوردن امکان توسعه آتی خط تولید تامین شده است.

در کارخانــه ســالزگیتر ،یــک قفســه چهــار غلتکــی موجــود،

ارتقــا داده شــد تــا امــکان فــرآوری بعــدی نــوار ریختهگــری شــده

در کارخانــه  Peineفراهــم شــود ،SMS .مهندســی پایــه و تفصیلی،

تمــام اجــزای مکانیکــی کارخانــه شــامل بســته کامــل بــرق و
اتوماســیون ® X-Pactرا تهیــه کــرد و تجهیــزات ماشــین

ریختهگــری  BCTرا نصــب نمــوده و مدرنســازی قفســه نــورد
موجود را نیز انجام داد.

در دســامبر  2012شــرکای همــکار ،شــرکت ســالزگیتر و

 ،SMSمشــترکا ایــن تجهیــزات را بــه منظــور بهرهمنــدی از مزایــای
این تکنولوژی در مقیاس صنعتی راه اندازی کردند.

فضــای اشــغال شــده توســط دســتگاه تقریبـاً  11متــر *  4متــر*

ارتفــاع  6متــر میباشــد .طــول ماشــین بــا توجــه بــه محــدوده
انجمــاد گریدهــای فــوالد مخصــوص در نظــر گرفتــه شــده اســت.

فــوالد مــذاب ،بــه صــورت محافظــت شــده از اکســید شــدن
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طرح مفهومی میکرومیل جدید با تکنولوژی ریختهگری نوار (®)BCT

مجــدد ،از یــک پاتیــل معمولــی بــه یــک تاندیــش پوشــانده شــده

غلتــک باالئــی و ســه جفــت غلتــک پائینــی اطــو کاری بــا قابلیــت

سیســتم تغذیــه پیشــگرم شــده وارد میشــود (شــکل  .)3از ایــن

پــس از ایــن غلتکهــا ،ضخامــت و پروفیــل نــوار انــدازه گیــری

ریختــه میشــود و ســپس از طریــق نــازل ورودی غوطــه ور بــه
سیســتم ،فــوالد بــه قالــب افقــی متحــرک کــه شــامل نــوار نقالــه و
ســدهای جانبــی ســرد شــونده از داخــل میباشــد جریــان پیــدا

میکنــد .ســطح زیریــن نــوار نقالــه بــه شــدت توســط آب ســرد
میشــود .بنابرایــن بــرای انجمــاد اولیــه هیــچ نــوع نوســان قالــب و
هیــچ نــوع روانســاز (فالکــس) قالــب نیــز الزم نیســت .بــاالی نــوار

نقالــه ،اتمســفر گاز خنثــی از فــوالد در حــال انجمــاد محافظــت
میکنــد .در انتهــای عقــب ماشــین ریختهگــری ،مخلــوط معینــی
گاز به طور مستقیم بر ساختار انجماد تاثیر میگذارد.

دســتگاههای همــزن الکترومغناطیســی بــرای تأثیرگــذاری بــر

جریــان فــوالد و همچنیــن هودهــای خنــک شــونده در بــاالی نــوار

نقالــه نصــب شــدهاند .یــک همــزن عرضــی از توزیــع صــاف و
یکنواخــت فــوالد مــذاب تــا ســدهای جانبــی پشــتیبانی میکنــد.

یــک همــزن طولــی حرکــت نــوار نقالــه بــا جریــان فــوالد مــذاب را
همزمــان مینمایــد .ایــن تکنولــوژی همزنــی ،نتیجــه یــک توســعه
مشــترک اســت SMS Elotherm .هــر دو ایــن دســتگاهها را تأمیــن

کرد.

نــوار در حالــت ریختهگــری شــده بــه صــورت افقــی نــوار

نقالــه را تــرک میکنــد (شــکل  .)4نــوار محصــول توســط یــک

تاثیرگــذاری بــر تخــت کنندگــی نــوار بــه جلــو هدایــت میشــود.

میشــوند .ســپس نــوار ریختهگــری شــده وارد یــک میــز غلتکــی

محصــور شــده میگــردد کــه در آن اتمســفر خنثــی در فرآینــد بــه
طور کامل تا انتهای میز تضمین میشود.

پــس از میــز غلتکــی ترکیبــی از دو قفســه غلتــک کشــاننده

(پینــچ رول) بــا خــم انــداز (لوپــر) در بیــن آنهــا قــرار دارنــد.

عــاوه بــر انتقــال بعــدی نــوار ریختهگــری شــده ،اطمینــان
میدهــد کــه تأثیراتــی کــه واحدهــای پاییــن دســتی بــر نــوار
ریختهگــری شــده دارنــد تفکیــک میشــوند .دومیــن واحــد

غلتــک کشــاننده (پینــچ رول) نــوار را بــه قیچــی هیدرولیکــی
متحــرک تغذیــه مــی کنــد .بــرای برشــکاری ،قیچــی تــا ســرعت

نــوار ریختهگــری شــده شــتاب مــی گیــرد ،آن را بــه طــول ورق
مورد نظر برش می دهد.

یــک میــز غلتکــی ورقهائــی را کــه در اینجــا دارای حداکثــر

طــول  9متــر میباشــند شــتاب میدهــد؛ بــه ســمت انتهــای میــز
غلتکــی ورقهــا دوبــاره کاهــش شــتاب میدهنــد .یــک دســتگاه

هــل دهنــده (پوشــر) عرضــی ورقهــا را بــر روی یــک میــز
بلندکننــده بــا محرکــه هیدرولیکــی قــرار میدهــد .ورقهــای

چیــده شــده روی پالتهــا بــر روی واگنهــا بارگیــری شــده و بــه
کارخانه نورد در سالزگیتر منتقل میگردند.
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شکل  .4نوار ریختهگری شده در غلتک کشاننده (پینچ رول) و قیچی.

 -3طرحهــای مفهومــی جدیــد میکرومیــل بــا
تکنولوژی ریختهگری نوار ()BCT

توســعه داده اســت کــه هســته آن ماشــین ریختهگــری نــوار اســت.

در دســامبر  ،2012ســالزگیتر و  SMSشــروع بــه راه انــدازی

ارتبــاط بــا بازدهــی انــرژی و کاهــش انتشــار  ،CO2بــا طــرح

کارخانــه  BCTکردنــد .از آن بــه بعــد ،بهبــود مــداوم تجهیــزات و

فرآینــد ،کــه توســط آزمایشهــای بســیاری بــا پارامترهــای
ریختهگــری متنــوع انجــام گردیــده ،بــه نتایــج بســیار امیــد بخشــی
منتــج شــده اســت .تکرارپذیــری فرآينــد و آمــاده بــکاری کارخانه
با الزامات مطابقت دارد.

پاســخهای رضایــت بخــش در مــورد پرســشهای اصلــی
فرآینــدی در ارتبــاط بــا فرســایش و عمــر کاری قطعــات مختلــف

ماشــین ریختهگــری ،همچــون نــازل ریختهگــری ،نــوار نقالــه و

24

ســدهای جانبــی متحــرک بدســت آمــده اســت .یکــی از اهــداف
اصلــی نخســتین واحــد  BCTدر مقیــاس صنعتــی در کارخانــه

 Peineبررســی قابلیــت تکنولــوژی ریختهگــری نــوار در شــرایط
صنعتــی بــود .در ایــن شــرایط ،مقــرون بــه صرفــه بــودن ریختهگری
و نورد در دو محل جداگانه محقق شد (شکل .)5
بــا توجــه بــه نتایــج موفقیــت آمیــز SMS ،تحقیقــات مرحلــه بعــدی
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را آغــاز کــرد SMS .یــک طــرح مفهومــی میکرومیــل جدیــدی را

اســتفاده کامــل از تکنولــوژی ریختهگــری نــوار ،عمدتــاً در

مفهومــی میکرومیــل تحقــق مییابــد .ایــن یــک فرآینــد در خــط
(اینالیــن) اســت ،ریختهگــری و نــورد در یــک خــط (شــکل  5و

شکل .)6

جانمائــی درون خطــی (اینالیــن) نشــان داده شــده در زمینــه پــروژه
ای بــرای تولیــد  300تــا  500هــزار تــن در ســال ،ضخامــت نــوار
گــرم  3-4 mmو پهنــای  1300 mmتوســعه داده شــد .ایــن کاربــرد
یک طرح مفهومی بی پایان با مزایای زیر را فراهم میکند:

 عــدم نیــاز بــه کــوره بســتر غلتکــی ،بنابرایــن مصــرف انــرژیکمتر و سازگار با محیط زیست ←  OPEXکم

 -ضخامــت ورودی کــم ( )14-20 mmبــه کاهــش تعــداد قفســه

های نورد منتج می شود ←  CAPEXکم
 ماشــین ریختهگــری ســاده و بــا کاهــش تعمیــر و نگهــداری درمقایســه بــا ماشــین ریختهگــری پیوســته معمولــی ←  CAPEXو
 OPEXکم

طرح مفهومی میکرومیل جدید با تکنولوژی ریختهگری نوار (®)BCT

 -خنــک کنندگــی غیرمســتقیم آب تنهــا بــا مــدار بســته ،بــدون

پاشــش خنــک کننــده بــاز ،بــدون آب افزودنــی (میــک-آپ)

←  OPEXکم

 طراحــی کارخانــه فشــرده بــا نیــاز بــه فضــای کــم (حــدود 160متر) ←  CAPEXکم

بــه دلیــل شــرایط ریختهگــری منحصــر بــه فــرد  BCTهماننــد
عــدم نیــاز بــه پــودر ریختهگــری و نوســان ،ریختهگــری افقــی در
قالــب متحــرک بــا انجمــاد ســریع ،اتمســفر خنثــی و عــدم ایجــاد

تنــش توســط خمکاری/صافــکاری همــراه بــا ضخامــت

ریختهگــری کــم بیــن  ،14-20 mmکــه نــوردکاری را کاهــش
میدهــد ،ایــن روش بــرای گریدهــای اســتاندارد (معمولــی) فــوالد
و بــه ویــژه بــرای انــواع فــوالد مخصــوص هماننــد فوالدهــای فــوق

پراســتحکام ( ،)UHSSفوالدهــای آلیــاژی آلومینیــوم بــاال و
فوالدهای آلیاژی با منگنز باال مناسب است.
ایــن روش ابــزاری اســت کــه طیــف وســیعی از گریدهــای
فــوالد قابــل تولیــد امــروزی و پیشــرفت هــای آینــده فوالدهــا را
گسترش میدهد.

شکل  .5جانمائی فعلی واحد پایلوت به صورت نصب شده در کارخانه  Peineو سالزگیتر و طرح مفهومی جدید میکرومیل:
ریختهگری  BCTو نورد درون خطی.
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شکل  .6طرح سه بعدی مفهوم میکرومیل :ریختهگری  BCTو نورد درون خطی.
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 -4نتیجهگیری
تکنولــوژی ریختهگــری نــوار ( )BCTتوســط شــرکت کارخانــه

ســاز  SMSبــرای اولیــن بــار در مقیــاس صنعتــی تحقــق یافتــه
اســت .در پــروژه مشــترک بــا شــرکت ســالزگیتر ایــن کارخانــه از
ریختهگــری نزدیــک بــه شــکل نهائــی و نــورد آفالیــن گریدهــای

فوالدی  HSDاستفاده میشود.

از زمــان راه انــدازی ،ماشــین ریختهگــری  BCTعمدتــا

نــوار در حالــت ریختهگــری شــده بــا ضخامــت  15 mmو

پهنــای  1000 mmتولیــد میکنــد .ترکیــب محصــول بــا
سردســتگی گریدهــای متوســط کربــن تــا گریدهــای فــوالد
منگنــز بــاال بــا آلومینیــوم و سیلیســیم اســت .نتایــج بــه دســت

آمــده تــا امــروز بســیار امیدبخــش اســت .بنابرایــن  SMSشــروع
به تحقیق در مورد فرآیندهای درون خطی کرد.
اســتفاده کامــل از تکنولــوژی ریختهگــری نــوار ،عمدتــا
در ارتبــاط بــا بازدهــی انــرژی و کاهــش  ،CO2با طــرح مفهومی
میکرومیــل ،کــه فرآینــد درون خطــی اســت ،شــامل
ریختهگــری و نــورد در یــک خــط ،محقــق شــده اســت .بســته
بــه درخواســت مشــتريان از نظــر گریدهــای فــوالد و ابعــاد
نــوار ،طــرح مفهومــی بــه صــورت جداگانــه طراحــي و تصويب
خواهد شد.
تکنولــوژی ریختهگــری نــوار ،امــکان تولیــد آلیاژهــای

فــوالدی جدیــد و تولیــد گریدهــای فــوالدی را کــه در واحدهــای
ریختهگــری معمولــی فقــط بــه میــزان محــدودی میتوانــد
ریختهگــری شــود فراهــم میســازد .از ویژگیهــای  BCTانجمــاد
بــدون تنــش ،عــدم نیــاز بــه روانســاز (فالکــس) ریختهگــری بــرای
ایــن فرآینــد میباشــد .بــا همــکاری دانشــگاه کالوســتال ،اســاس
تکنولــوژی فرآینــد توســعه یافتــه اســت .مزایــای کامــل تکنولــوژی
ریختهگــری نــوار در رابطــه بــا ( OPEXهزینههــای بهــره بــرداری)
و ( CAPEXهزینههــای ســرمایه گــذاری) میتوانــد بــه وســیله
طرح های مفهومی درون خطی به دست آید.
واحدهــای  BCTدر هنــگام یکپارچــه شــدن در کارخانههــای
جدیــد یــا موجــود تولیــد فــوالد بــا کنورتــر ( )BOFیــا کورههــای
قوس الکتریکی ( )EAFانعطاف پذیر هستند.
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◄  90درصد آب مصرفی صنایع فوالد جهان پس از تصفیه مجدداً مورد
استفاده قرار میگیرد.
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◄ سهم هزینههای تحقیق و توسعه در فروش صنایع فوالد ژاپن1/6 ،
درصد بوده است.

(مرجع فوالد )97
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اخبار داخلی

اخبار

♦ برگــزاری جلســه داوری مقــاالت ســمپوزیوم
فوالد 97
جلســه داوری مقــاالت ســمپوزیوم فــوالد  97در مــورخ

 97/09/28در ســاختمان انجمــن آهــن و فــوالد ايــران بــا
حضــور  58نفــر از اســاتيد دانشــگاهها ،كارشناســان و
متخصصان صنعت فوالد برگزار گرديد.

بــا توجــه بــه اینکــه بيــش از  307مقالــه در زمينههــاي مرتبــط
بــا صنعــت آهــن و فــوالد و در راســتای تحقــق شــعار
ســمپوزیوم امســال " اثــرات رشــد نامتــوازن صنعــت
فــوالد بــر پایــداری آن" بــه دبيرخانــه انجمــن ارســال
گردیــده بــود ،در ايــن جلســه داوران بــر اســاس موضوعــات
مختلــف مطابــق بــا تخصــص خــود اقــدام بــه داوري مقــاالت
نمودنــد .هــر مقالــه توســط  3نفــر متخصــص تحــت داوري
قــرار گرفــت و مقــاالت برگزیــده در دو بخــش ارائــه
حضــوری و پوســتر پذیرفتــه شــدند .جهــت تقویــت
فعالیتهــای کارشناســان در صنعــت فــوالد بخشــی از
مقــاالت تحــت عنــوان گــزارش فنــی در مجموعــه مقــاالت
سمپوزیوم فوالد  97مورد پذیرش داوران قرار گرفت.

♦ اقدامــات برگــزاری ســمپوزیوم فــوالد  97در
جزیره کیش
بیســت و یکمیــن ســمپوزیوم فــوالد  97بــا شــعار"
اثــرات رشــد نامتــوازن صنعــت فــوالد بــر
پایــداری آن" قــرار اســت در تاریخهــای  30بهمــن
و  1اســفند مــاه ســال جــاری در مرکــز همایشهــای
بیــن المللــی کیــش واقــع در جزیــره کیــش توســط
انجمــن آهــن و فــوالد ایــران و بــا حمایــت مالــی 10
شــرکت فــوالدی و معدنــی بــه مــدت دو روز برگــزار
گــردد .در ایــن خصــوص طــی جلســاتی ،قــراردادی بــا
شــرکت توســعه و تجــارت کیــش جهــت در اختیــار
گذاشــتن فضاهــای الزم بــا امکانــات مــورد نیــاز بــرای
برگــزاری ایــن همایــش و همچنیــن نمایشــگاه بیــن
المللــی ســمپوزیوم فــوالد  97منعقــد شــد .برگــزاری
ســاالنه ایــن همایــش همزمــان بــا نمایشــگاه بیــن المللــی
فــوالد ایــن فضــا را بــرای شــرکت کننــدگان فراهــم
مــیآورد کــه بــا آخریــن دســتاوردهای تکنولــوژی و
تحقیقــات علمــی در زمینــه آهــن و فــوالد آشــنا شــوند.
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بعــاوه ایــن فضــا مــكان مناســبي جهــت طــرح مشــكالت
و چالشهــاي فــرآروي صنعــت فــوالد و تبــادل نظــر
حضــوري بيــن کارشناســان و مدیــران را فراهــم
میکنــد .حامیــان ســمپوزیوم فــوالد امســال عبارتنــد از
شــرکتهای فــوالد مبارکــه اصفهــان ،فــوالد خوزســتان،
ســهامی ذوب آهــن اصفهــان ،فــوالد آلیــاژی ایــران،
تهیــه و تولیــد مــواد معدنــی ایــران ،معدنــی و صنعتــی
گل گهــر ،ســرمایه گــذاری و توســعه گل گهــر ،ســنگ
آهــن گهــر زمیــن ،توســعه آهــن و فــوالد گل گهــر و
مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان .در ضمــن پوســتر و
بروشــور ایــن ســمپوزیوم در سراســر کشــور توزیــع و
اطالع رسانی گردید.
همچنیــن بیــش از دههــا جلســه داخلــی در ســاختمان

♦ برگــزاری جلســات هیــات مدیــره شــرکت
فنــاوری و پژوهــش ســهند آهــن و فــوالد
خاورمیانه
جلســات هیــأت مدیــره شــرکت در تاریخهــای  30آبــان
و  5دی  97و بــا حضــور اکثریــت اعضــای هیــأت مدیــره
شــرکت در دفتــر مدیریــت انجمــن آهــن و فــوالد ایــران
برگــزار گردیــد .درایــن جلســات اعضــا بــه بحــث و
گفتگــو و تبــادل نظــر در رابطــه بــا مســائل مربــوط بــه
شــرکت پرداختنــد .همچنیــن جلســات متعــددی توســط
آقایــان پرفســور عبــاس نجفــی زاده و پرفســور علــی

انجمــن آهــن و فــوالد ایــران و همچنیــن چندیــن جلســه
بــا حضــور جنــاب آقــای پرفســور عبــاس نجفــی زاده بــا
مدیــران مرکــز همایشهــای بیــن المللــی کیــش در
جزیــره کیــش بــه منظــور هماهنگیهــای الزم در جهــت
هــر چــه بهتــر برگــزار شــدن ایــن رخــداد برگــزار شــده
است.

♦ برگــزاری دوره آموزشــی "فرصــت هــای
صرفــه جویــی انــرژی در کــوره هــای قــوس
الکتریکی"
دوره آموزشــی"فرصتهای صرفــه جویــی انــرژی در
کورههــای قــوس الکتریکــی" در تاریخهــای  11و  12دی
 97بــه مــدت  16ســاعت توســط انجمــن آهــن و فــوالد
ایــران در محــل آمفــی تئاتــر ایــن انجمــن برگــزار گردیــد.
ایــن دوره توســط آقــای مهنــدس محمــد حســن جــوالزاده
ارائه شد.
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شــفیعی بــا رئیــس و معاونیــن شــهرک علمــی و تحقیقاتــی
اصفهــان جهــت خریــد زمیــن بــه منظــور احــداث
ســاختمان مرکــزی شــرکت در شــهرک علمــی و
تحقیقاتــی اصفهــان برگزارگردیــد کــه نهایتــاً منجــر بــه
خریــد زمینــی بــه مســاحت  5000متــر مربــع شــد ،کــه
ایــن محــل زمیــن و خریــد آن بــه تأییــد کلیــه اعضــا
هیــأت مدیــره رســید .در حــال حاضــر امــور مربــوط بــه
عقــد قــرارداد بــرای مبادلــه زمیــن در حــال انجــام و
پیگیری میباشد.

اخبار داخلی

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

محمــد حســن جــوالزاده عضــو هیئــت مدیــره انجمــن آهــن و

بــا ارســال نامــهای از طــرف مدیریــت آمــوزش و توســعه منابــع

ایمیــدرو و ایــراد ســخنرانی در خصــوص نقــش و اهمیــت تحقیــق

انســانی شــرکت ذوب آهــن اصفهــان ،از حضــور آقــای مهنــدس

فــوالد ایــران در جلســه هــم اندیشــی تحقیــق و توســعه ســازمان
و توسعه در پایداری صنایع فوالد ،تشکر و قدردانی شد.

جناب آقاي دكتر 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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اخبار اعضای حقوقی
انجمن آهن و فوالد ایران

شرکت فوالد مبارکه اصفهان

کاهــش 50

روغنهــا ،رنگهــا ،روانکارهــا ،مــواد شــیمیایی،

درصــدی مصــرف آب خــام در

مجتمع فوالد سبا

بــه گــزارش روابــط عمومــی فــوالد مبارکــه اصفهــان ،میــزان
مصــرف آب خــام در مجتمــع فــوالد ســبا طــی هشــت مــاه ســال
جــاری برابــر  2/18مترمکعــب بــر تــن کالف گــرم و مجمــوع
مصــرف آب خــام ورودی ســبا شــامل آب خــام و پســابهای
صنایــع مجــاور  2/54مترمکعــب بــر تــن کالف گــرم اســت کــه

کاتالیســتها ،وســایل بســتهبندی ،وســایل ایمنــی ،ادوات
برقــی و ابــزارآالت ازجملــه کاالهــای مصرفــی
بومیسازیشــدهاند .دســتیابی بــه دانــش فنــی برخــی
اقــام دیگــر ازجملــه نــوار نقالههــای خــاص ،ســیم بکسـلها
و مــواد شــیمیایی خــاص و  ...از دیگــر برنامههــای در دســت
اجراســت و بخــش عمــدهای از ایــن مــوارد نیــز بــه زودی
بومیسازی خواهند شد.

در مقایســه بــا مــدت مشــابه در ســال گذشــته کــه میــزان برداشــت
آب خــام معــادل  5/17مترمکعــب بــر تــن کالف گــرم بــوده
اســت ،کاهــش  50درصــدی داشــته اســت .کاهــش  50درصــدی
مصــرف آب خــام در ایــن مجتمــع در حالــی بــه دســت آمــد کــه
تولیــد کالف گــرم در مجتمــع فــوالد ســبا بــه میــزان  80درصــد
و آهــن اســفنجی بــه میــزان  16درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه
ســال قبل افزایش یافته است.
بومیســازی بیــش از  60گــروه کاالی مــواد
مصرفی فوالد مبارکه
بنــا بــه گــزارش روابــط عمومــی فــوالد مبارکــه اصفهــان،
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شــرکت فــوالد مبارکــه بــا بــه کارگیــری راهبردهــای اقتصــاد
مقاومتــی و حمایــت از شــرکتهای ســازندۀ داخلــی،
تاکنــون بیــش از  60گــروه کاالی مــواد مصرفــی موردنیــاز
خطــوط تولیــد خــود را بومیســازی کــرده اســت .مــواد
نســوز ،قطعــات ســرامیکی اســتراتژیک ،ریختهگــری،
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شرکت فوالد خوزستان
رکــورد تولیــد  9ماهــه در شــرکت فــوالد

خوزستان شکسته شد

بنــا بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت فــوالد خوزســتان،
یکــی از بزرگتریــن عرضهکننــدگان شــمش فــوالدی کشــور،
موفــق شــد در ســال حمایــت از کاالی ایرانــی ،رکــورد تولیــد
نــه ماهــه را شکســته و بــا تولیــد بیــش از  2/8میلیــون تــن
شــمش فــوالد ،معــادل  100درصــد هــدف نــه مــاه را در
سال 97محقق سازد.
رونــد رو بــه رشــد صــادرات شــرکت فــوالد
خوزستان در سالهای اخیر
بــهگــزارش روابــط عمومــی شــرکت فــوالد خوزســتان ،ایــن
شــرکت کــه در ســال  1396رکــورد مناســبی در صــادرات را

بــرای کشــور بــه ثبــت رســانده اســت ،در حــال پیگیــری بیشــتر

افزایــش یافــت .ظرفیــت تولیــد فروکــروم ایــن مجموعــه صنعتــی

بــرای طرحهــای توســعهای خــود و در نتیجــه افزایــش صــادرات

از 11هــزار تــن بــه حــدود  16هــزار تــن تــا پایــان ســال جــاری

اســت .در ســال گذشــته شــرکت توانســت بــا صــادرات بیــش از

افزایــش مییابد.گفتنــی اســت کارخانــه فروکــروم جغتــای در

یــک میلیــارد و  200میلیــون دالر از محصــوالت خــود ارزآوری

مرکــز شهرســتان جغتــای و در  350کیلومتــری غــرب مشــهد

مطلوبــی بــرای کشــور داشــته باشــد .نکت ـه مهــم در اینجــا رشــد

واقع شده است.

پرشــتاب رونــد صــادرات طــی ســالهای اخیــر بــوده اســت.
میــزان فــروش صادراتــی شــرکت در ســال  ،1393چیــزی بیــش از
 278میلیــون دالر بــوده اســت .امــا ایــن رقــم در ســال  1394بــه

معرفــی یــک ذخیــره جدیــد "پلــی متــال" تــا

پایان امسال

 414میلیــون دالر رســید .در ســال  1395نیــز بــا تــداوم ایــن رونــد

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت تهیــه و تولیــد مــواد معدنــی

صعــودی میــزان فــروش صادارتــی شــرکت از  629میلیــون دالر

ایــران تــا پایــان ســال یــک ذخیــره جدیــد در کالس جهانــی در

گذشــت .در ســال  1396میــزان صــادرات شــرکت بــا رشــدی

حــوزه فلــزات غیرآهنــی (پلیمتــال) کــه نتیجــه اکتشــافات جدیــد

تقریب ـاً دو برابــری نســبت بــه ســال قبــل از آن بــه بیــش از یــک

بوده ،معرفی خواهد شد.

میلیــارد و  200میلیــون دالر رســید کــه در نــوع خــود یــک
رکــورد بینظیــر محســوب میشــود .دســتاوردهای بهــره بــرداری

شرکت فوالد هرمزگان

در شــرکت طــی ســال  96شــامل تولیــد  ۳میلیــون و  765هــزار تــن
شــمش فــوالدی بلــوم ،بیلــت و اســلب بــا رشــد  4/6درصــدی
نســبت بــه ســال  6 ،1395میلیــون و  155هــزار تــن گندلــه ســنگ

تولید یک ابزار هوشمندپرکاربرد در صنعت فوالد

آهــن بــا رشــد  1/1درصــدی نســبت بــه ســال قبــل از آن و قریــب

بــه گــزارش روابــط عمومــی فــوالد هرمــزگان ،ابــزار هوشــمند

بــه  4میلیــون تــن آهــن اســفنجی بــا رشــد  8/4درصــدی نســبت بــه

لبــه یــاب در دو مــدل مختلــف بــا اندازههــای متفــاوت قابــل

ســال  1395بــوده اســت .در ضمــن میــزان صــادرات محصــوالت

ســاخت اســت و در ماشــین ابزارهــای صنعتــی ماننــد فــرز ،دریــل

نیمهنهایــی نیــز بیــش از  2میلیــون و  770هــزار تــن بــوده اســت .

و تــراش در مدلهــای مختلــف اتوماتیــک (،)CNC

بــا توجــه بــه وضعیــت کنونــی شــرکت انتظــار م ـیرود در ســال

نیمهاتوماتیــک ( )NCو دســتی (معمولــی) و دارای دقــت

جــاری نیــز رکودهــای مناســبی در تولیــد و فــروش محصــوالت

عملکــرد  ۱تــا  ۳میکــرون مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .از

فــوالد خوزســتان ثبــت شــود .دســتیابی بــه نیمــی از برنامــه فــروش

مهمتریــن ویژگــی ابــزار فــوق ،یکسانســازی دقــت اســمی و

در چهارماهه نخست سال مبین این ادعاست.

واقعــی ماشــین ابــزار در ســاخت و تولیــد یــا بازســازی قطعــه
کارهــای بــا جنــس و ســایز مختلــف اســت .کارکــرد ایــن ابــزار

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

موجــب افزایــش دقــت ســاخت قطعــه کار و راندمــان کاری و
کاهــش هزینــه ،زمــان ،تعــداد مراحــل ســاخت و تولیــد یــک
قطعــه کار یــا یــک محصــول میشــود کــه کاهــش انــرژی و

افزایــش ظرفیت تولید کارخانه فروکروم جغتای

اســتهالک ماشــین ابزارهــا را بــه همــراه دارد .ابــزار هوشــمند

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت تهیــه و تولیــد مــواد

مذکــور همچنیــن در نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش و

معدنــی ایــران ،ظرفیــت تولیــد فروکــروم در شهرســتان جغتــای

فنــاوری اســتان هرمــزگان بهعنــوان محصــول برتــر

از  8هــزار تــن در ســال گذشــته بــه 11هــزار تــن در ســال جــاری

انتخاب شد.

D&R
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اخبار بین المللی

♦ تکنولوژی هیسارنا از ایده تا عمل
شــرکت تاتــا اســتیل فنــاوری جدیــدی را کــه از ســال 2011
میــادی بــر روی آن متمرکــز شــده بــود ،معرفــی کــرده اســت
ایــن تکنولــوژی قــادر اســت میــزان انتشــار کربــن ناشــی از
تولیــد فــوالد و آهــن را بیــش از  50درصــد کاهــش دهــد .تاتــا
اســتیل ایــن تکنولــوژی جدیــد را در ســایت ایمایــدن
( )Ijmuidenخــود در هلنــد بــه کار بــرده اســت .ایــن

♦ تکنولــوژی ریختهگــری افقــی در تولیــد
فوالدهای خاص
بــر خــاف بســیاری از مــواد دیگــر ،نیــاز بــه فــوالد همیشــه در
حــال افزایــش اســت .گــروه  SMSبــرای اولیــن بــار و در

مقیــاس صنعتــی و بــا همــکاری شــرکت ســالزگیتر،
تکنولــوژی جدیــدی را ارائــه داده اســت .ایــن تکنولــوژی

( BCT (Belt Casting Technologyنــام دارد .در

BCT

ریختهگــری فــوالد بــه صــورت افقــی صــورت میگیــرد

تکنولــوژی کــه هیســارنا ( )HIsarnaنامیــده میشــود ،ســنگ

کــه بــه گفتــه متخصصــان هیچگونــه عملیــات تنــش زا بــه
محصــول وارد نمیشــود .فــوالد معمــوالً بــه صــورت عمــودی

بــه محفظــه پایینتــر( ،در جایــی کــه زغالســنگ بــه صــورت

نــورد بــه ورق نــازک تبدیــل میشــود .ایــن فراینــد دو عیــب

تکنولــوژی مراحــل اولیــه ماننــد کک ســازی و آگلومراســیون

حالــت عمــودی بــه حالــت افقــی درمیآیــد ،ایــن امــر موجــب

آهــن ( )Iron Oreرا ازبــاالی یــک رآکتــور تزریــق میکنــد.
ســپس ســنگ در درجــه حــرارت بســیار بــاال ذوب میشــود و

و بــه شــکل تختــال ریختهگــری و در مراحــل بعــدی در فراینــد

پــودر در حــال تزریــق شــدن اســت) تخلیــه میشــود .ایــن

عمــده دارد .یکــی آنکــه تختــال در حیــن ریختهگــری از

ســنگ آهــن بــرای پیشفرآوریهــای ســنگ آهــن و نیــز

ایجــاد تنشهــای داخلــی شــده و کیفیــت محصــول نهایــی را

هیســارنا در حــال حاضــر بــه صــورت دائــم در حــال تولیــد در

تختــال و تبدیــل آن بــه ورق نــازک مســتلزم اســتفاده از فراینــد

زغالســنگ در خطــوط تولیــد را حــذف میکنــد .کارخانــه

تحــت تأثیــر قــرار میدهــد و دیگــر آنکــه کاهــش ضخامــت

ســایت ایمایــدن هلنــد اســت .بایــد خاطــر نشــان ســاخت کــه

نــورد بــه دفعــات زیــاد اســت .در فراینــد ریختهگــری افقــی

کلمــه  HIsarnaترکیبــی از  2واژه در زبــان قدیمــی ســلتیک
( )Celticاســت کــه از واژههــای  Isarnaبهمعنــی آهــن و نیــز
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واژه  Hismeltبهمعنــی ذوب ،حاصــل شــده اســت.این فنــاوری
میتوانــد منجــر بــه پیشــرفت روزافــزون تکنولــوژی صنعــت
فــوالد شــود .شــایان ذکــر اســت کــه شــرکت تاتــا اســتیل،
یکــی از اعضــای تولیدکننــدگان فــوالد بــا انتشــار بســیار انــدک
گازهــای گلخانــهای ماننــد دیاکســید کربــن ()ULCOS
است.
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جدیــد ایــن مشــکالت وجــود نــدارد .در ایــن فراینــد خبــری از
 -1مراجع:
www.worldsteel.org
www.aist.org
www.issuu.com
www.steelpedia.ir
www.imereport.ir
www.felezatonline.ir

پیچیــدن یــا خمیــده شــدن نیســت و تختــال تولیــد شــده نهایت ـاً

رشــد تقاضــا در هنــد و ســایر کشــورهای آســیایی ،باالتــر

نــورد گــرم بــه مــاده وارد میشــود کــه شــرایط بســیار عالــی

پیشبینــی شــده کــه مصــرف زغالســنگ بهطــور میانگیــن

 1/5ســانتیمتر ضخامــت دارد .بنابرایــن تنــش کمتــری در خــال
بــرای تولیــد فــوالد  HSDمحســوب میشــود .فراینــد BCT

مزیــت دیگــری نیــز دارد و آن ریختهگــری در محیــط خنثــی

خواهــد رفــت .در گــزارش آژانــس بینالمللــی انــرژی

ســاالنه  0/2رشــد میکنــد و از  ۵۳۵۵میلیــون تــن در ســال

 ۲۰۱۷بــه  ۵۴۱۸میلیــون تــن در ســال  ۲۰۲۳خواهــد رســید .بــر

اســت .اتاقــک ریختهگــری بــا یــک گاز خنثــی ماننــد آرگــون

اســاس ایــن گــزارش ،بــرای ایــن کــه جهــان بــه اهــداف جــوی

میکنــد و کیفیــت محصــول را افزایــش میدهــد .انتظــار

انتشــار کربــن ،ذخیرهســازی و اســتفاده از فنــاوری جــذب

پــر میشــود .ایــن امــر از اکسیداســیون ســطح فــوالد جلوگیــری

مــیرود بســیاری از گریدهــای فــوالد کــه اکنــون مســتلزم

خــود نایــل شــود ،اقدامــات بیشــتری بــرای محدودکــردن
کربــن و نگهــداری دی اکســید کربــن بهصــورت زیرزمینــی یــا

تلفــات بهرهدهــی در تجهیــزات متعــارف هســتند ،بــه صــورت

استفاده در صنایع دیگر نیاز است.

فوالدهــای بــا ویژگیهــای فــوق العــاده را اکنــون میتــوان

♦ ســنگ آهــن عیــار متوســط فورتســکیو روانــه
بازار میشود

ســودآوری در ماشــین ریختهگــری  BCTتولیــد شــوند.
بــرای اولیــن بــار در مقیــاس صنعتــی تولیــد کــرد :فــوالدHSD

بــا محتــوای بــاالی منگنــز ،سیلیســیم و آلومینیــوم آن :ســبک
وزن ،پراســتحکام ،و در عیــن حــال بــا تغییــر شــکل پذیــری

آســان .همــه مــوارد مــورد نظــر توســط ریختهگــری فلــز
مــذاب بــر روی قالــب متحــرک بــدون افــزودن روانســاز
(فالکــس) ریختهگــری ،و همچنیــن انجمــاد افقــی بــدون
تنــش نــوار در حالــت ریختهگــری شــده ،حاصــل گردیــده

است.

گــروه فورتســکیو اســترالیا ()FMGکــه یــک شــرکت اســتخراج
معــدن اســترالیایی اســت و در زمینــه تولیــد ،بازاریابــی و فــروش

فــوالد و همچنیــن اســتخراج ســنگ آهــن فعالیــت مینمایــد

اعــام کــرده اســت کــه قصــد دارد ســنگ آهــن بــا عیــار
متوســط را در ســال  2019تــا حجــم  5تــا  10میلیــون تــن تولیــد

و روانــه بــازار نمایــد .شــرکت فورتســکیو متــال در ســال ۲۰۰۳

راهانــدازی شــد و در حــال حاضــر بهعنــوان چهارمیــن
تولیدکننــده بــزرگ ســنگ آهــن جهــان ،شــناخته میشــود.

♦ تقاضــای جهانــی بــرای زغــال ســنگ باالتــر
میرود

دفتــر مرکــزی ایــن شــرکت در شــهر پیلبــارا ،اســترالیای غربــی

آژانــس بینالمللــی انــرژی ( )IEAدر گزارشــی اعــام کــرد

پیلبــارا خواهــد بــود و حــدود  60درصــد آن بــه مقصــد چیــن

تقاضــای جهانــی بــرای زغالســنگ تــا ســال  ۲۰۲۳تحــت تأثیــر

قــرار دارد .چیــن مشــتری اصلــی ســنگ آهــن فایــن غــرب
صادر خواهد شد.
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در ایــن کتــاب بــه بررســی دقیــق وضعیــت فعلــی تحقیــق و توســعه پیرامــون کامپوزیتهــای زمینــه ســرامیکی پرداختــه شــده اســت.

مجموعــهای از دادههــا ،شــرح فرآیندهــا و گزارشهــای تحقیقاتــی در مــورد کامپوزیتهــای زمینــه ســرامیکی طــی یــازده فصــل در
اختیــار خواننــده قــرار گرفتــه اســت .در فصــل یــک ،خصوصیــات اصلــی ایــن نــوع کامپوزیتهــا و کاربردهــای آنهــا ارائــه شــده اســت.

در فصــل دوم ،انــواع تقویــت کنندههــای مــورد اســتفاده و فرآینــد تولیــد آنهــا شــرح داده شــده اســت .مهمتریــن فرآیندهــای تولیــد و

فــرآوری کامپوزیتهــای زمینــه ســرامیکی در فصــل ســوم ارائــه شــده اســت .اطالعــات تفصیلــی در مــورد خصوصیــات فصــل مشــترک
الیــاف و زمینــه ،خــواص فیزیکــی ،خــواص مکانیکــی کامپوزیتهــای زمینــه ســرامیکی و تنشهــای حرارتــی در فصــول چهــارم الــی
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هفتــم ارائــه گردیــده اســت .در فصــل هشــتم ،مکانیزمهــای چقرمهســازی و مهندســی فصــل مشــترک در کامپوزیتهــای زمینــه
ســرامیکی شــرح داده شــده اســت .در فصــول نهــم و دهــم نیــز بــه دو موضــوع بســیار مهــم مهندســی یعنــی تریبولــوژی کامپوزیتهــای

زمینــه ســرامیکی و تکنیکهــای اتصــال دهــی آنهــا پرداختــه شــده اســت .در نهایــت نانــو کامپوزیتهــای ســرامیکی در فصــل یازدهــم

معرفــی شــدهاند.
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درکتابهــای مرجــع فــوالد ســعی شــده اســت اطالعــات آمــاری و شــاخصهاي مهــم صنايــع فــوالدی دنیــا جهــت اســتفاده در زمينههــاي
كاري ،بــا بــه كارگيــري تجــارب و منابــع مختلــف ارائــه گــردد .اطــاع از آمــار و شــاخصهای مهــم شــرکتهای مختلــف جهــان در
جهــت توســعه صنعــت فــوالد کشــور مؤثــر خواهــد بــود .در ایــن راســتا انجمــن آهــن و فــوالد ايــران بــه عنــوان انجمــن علمــي برتــر كشــور
بــر خــود وظيفــه دانســته اســت كتــاب مرجــع فــوالد را همــه ســاله بــا اطالعــات و آمارهــاي بــه روز شــده و جديــد بــه چــاپ برســاند .ایــن
کتــاب شــامل اطالعــات مربــوط بــه شــاخصهای تولیــد ،مصــرف ،تجــارت ،مصــارف انــرژی ،آب ،نســوز ،مــواد خــام و قراضــه ،انتشــار
گازهــای گلخانـهای ،بهــرهوری نیــروی انســانی ،هزینههــای تحقیــق و توســعه ،آمــوزش ،تولیــد و اســتفاده از محصــوالت فرعــی ،اســتقرار
مدیریت ، HSEراههای حملو نقل مواد خام و محصوالت نهایی و فرعی و سایر عوامل تأثیر گذار دیگر میباشد.
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سمینارها
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سمینارهای داخلی
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مصاحبهای با مدیر عامل شرکت

توسعه آهن و فوالد گل گهر
جناب آقای مهندس محمد محیاپور،

انجام شده است که در ادامه میخوانید:

مصاحبهها

•

لطفــا خودتــان و شــرکت توســعه آهــن و فــوالد

گل گهــر را معرفــی کنیــد و برنامههــای آتــی

شــرکت را بــه طــور خالصــه بــرای خواننــدگان مجلــه
پیــام فــوالد بیــان نماییــد.

محمــد محیاپــور ،دارای مــدرک کارشناســی مکانیــک طراحــی
جامــدات و کارشناســی ارشــد مدیریــت اجرایــی هســتم ،از
ســال  1380تــا ســال  1389در شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان

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
بــه عنــوان مدیرعامــل شــرکت توســعه آهــن و فــوالد گل گهــر
مشــغول بــه کار میباشــم.

شــرکت توســعه آهــن و فــوالد گل گهــر بــا توجــه بــه معــادن غنــی
ســنگ آهــن در منطقــه ســیرجان ،در نزدیکتریــن فاصلــه بــه

شــرکت صنعتــی و معدنــی گل گهــر در ســال  1391تاســيس شــد
تــا بــا احــداث كارخانجــات احيــا مگامــدول ،فوالدســازي و نــورد

در منطقــه و بــا بهرهبــرداري از آنهــا و توليــد نهايــي ســه ميليــون
تــن مقاطــع فــوالدي موجــب تكميــل زنجيــره توليــد در منطقــه
و دســتيابي بــه چشــمانداز آن موجــب ارتقــا ارزش اقتصــادي

توليــدات ايــن منطقــه شــود.

در ایــن راســتا بهــره بــرداری از دو واحــد مــگا مــدول تولیــد

آهــن اســفنجی بــه نامهــای گوهــر و کوثــر بــا ظرفیــت مجمــوع
 3.55میلیــون تــن در ســال انجــام گردیــده اســت کــه موجــب

40

اشــتغالزایی بــرای حــدود  700نفــر بصــورت مســتقیم و 2800

نفــر بصــورت غیــر مســتقیم شــده اســت.

انشــاءاهلل پــروژه هــای فوالدســازی بــا هــدف تولیــد  3میلیــون
تــن فــوالد بــه روش اســلب نــازک و نــورد ورق گــرم ،پــروژه
تولیــد بریکــت ســرد و افزایــش ظرفیــت خطــوط تولیــد موجــود
در دســتور کار شــرکت قــرار دارد.
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•

بــه نظــر شــما جهــت تولیــد فنــاوری و همچنیــن

بــه روز نمــودن فناوریهــای موجــود در صنعــت
فــوالد کشــور چــه راهکارهایــی وجــود دارد؟

در شــرایطی کــه صنعــت فــوالد کشــور بــا رکــود در تقاضــا و

انباشــت محصــول در انبارهــای کارخانههــا روبــه رو اســت
ضــرورت دارد تولیدکننــدگان ،بــا کاهــش قیمــت تمــام شــده

تــوان رقابتــی خــود را در برابــر ســایر رقبــا افزایــش دهنــد .بــا
اجــرای گزینههایــی همچــون کاهــش مصــرف انــرژی و مــواد

اولیــه از طریــق اصــاح یــا بهبــود تکنولوژیــک و فرآیندهــا ،بهــای

تمــام شــده واحدهــا را میتــوان کاهــش داد و بــر تــوان رقابتــی

آنهــا افــزود.

توســعه فنــاوری و انتقــال تکنولــوژی روز دنیــا تأثیــر بســزایی
در وضعیــت صنعــت فــوالد دارد چــرا کــه بازارهــای فعلــی

بــه بازارهایــی رقابتــی تبدیــل شــدهاند .در ایــن بازارهــا
هرتولیدکننــدهای کــه بتوانــد بــا قیمــت تمــامشــده پایینتــر وارد
شــود ،قطعـاً میتوانــد ســهم بیشــتری از بــازار را کســب کنــد .هــر

واحــد تولیدکننــده بــازار هدفــی دارد و بــرای آن برنامهریــزی
میکنــد تــا براســاس تکنولــوژی روز دنیــا از تجهیزاتــی اســتفاده

کنــد کــه در قیمــت تمــام شــده تأثیرگــذار باشــد .اســتفاده از
تکنولوژیهــای مناســب بهطــور قطــع در بهــرهوری مؤثــر اســت

بــه دلیــل آنکــه هــم میتوانیــم از کیفیــت باالتــر و هــم بهــرهوری
بیشــتر اســتفاده کنیــم .در شــرایط کنونــی واحدهــای تولیــدی

بایــد بــه ســمت تکنولوژیهــای نویــن دنیــا برونــد و اگــر بــه ایــن
ســمت حرکــت نکننــد ،قطعــاً بــا مشــکالت عدیــدهای روبــهرو

خواهنــد شــد.
ً
در حــال حاضــر بــا توجــه بــه بحــث تحریمهــا عمــا دسترســی
بــه تکنولــوژی روز دنیــا ســخت گردیــده اســت ،امــا ارتبــاط
بــا صنعــت گــران و شــرکتهای بــزرگ دنیــا از طریــق انعقــاد

قــرارداد و دریافــت تکنولــوژی بصــورت همزمــان ،ارتبــاط موثــر
بیــن صنعــت و دانشــگاه ،اســتفاده از پــارک هــای علــم و فنــاوری،
انجــام پروژههــای توســعه زیــر ســقف و توســل بــه کارشناســان و

ســازندگان داخلــی بــا تشــکیل کمیتههــای تخصصــی بــا حمایــت
انجمنهایــی مثــل انجمــن آهــن و فــوالد ایــران میتواننــد
از مــواردی باشــند کــه در جهــت تولیــد فنــاوری و بــروز نمــودن

فناوریهــای موجــود در صنعــت فــوالد میتواننــد تأثیــر گــذار

باشــند.

•

بــه نظــر شــما چــه مــواردی مــی توانــد باعــث

افزایــش انگیــزه بــرای ســرمایه گــذاری در حــوزه

فــوالد شــود؟

ســرمايه گــذاري بــه عنــوان موتــور محرکــه رشــد اقتصــادي،
الزمــه نيــل بــه توســعه اقتصــادي و اجتماعــي اســت .افزايــش
ســرمايه گــذاري منجــر بــه افزايــش توليــد ،افزايــش ارزش
افــزوده ،افزايــش درآمــد ،افزايــش رفــاه ،افزايــش اشــتغال،
کاهــش نــرخ بيــکاري و کاهــش فقــر ميشــود.

مالکانــه ،ثبــات بــازار ،تعدیــل نــرخ عــوارض صــادرات ،نــرخ
بهینــه بازگشــت ســرمایه ،ارائــه مشــوقهای جــذاب ســرمایه
گــذاری و ...

•

بــه نظــر شــما اثــرات رشــد نامتــوازن صنعــت

فــوالد چــه تأثیــری بــر رشــد متــوازن آن خواهــد
داشــت؟

در چشــمانداز صنعــت فــوالد کشــور تــا ســال  1404تولیــد 55

میلیــون تــن فــوالد پیشبینــی شــده ،بــا توجــه بــه آمــار ظرفیــت

اســتخراج ســنگ آهــن ،تولیــد کنســانتره ،گندلــه و آهــن اســفنجی

کشــور و عم ـ ً
ا رشــد نامتــوازن صنایــع معدنــی و صنعتــی فــوالد،

بیانگــر عــدم تحقــق ایــن پیشبینــی اســت؛ کــه ایــن خــود باعــث
رکــود بــازار در بخشهــای نامتــوازن و در نهایــت تأثیــر بــر

رشــد متــوازن صنعــت فــوالد خواهــد داشــت و در نهایــت باعــث
کاهــش انگیــزه در بخــش جــذب ســرمایه و ســرمایه گــذاری
خواهــد داشــت.

نکتــه قابــل توجــه دیگــر در بررســی نامتــوازن بــودن رشــد صنایــع

وضعیــت امــروز کارخانجــات فــوالدی کشــور بــه گونــهای

فــوالد در کشــور ،موضــوع بــازار مصــرف اســت؛ بــه نحــوی کــه

بــرای ورود بــه حــوزه فــوالد رغبتــی ایجــاد نمیکنــد امــا بــه

فــوالد تولیــدی نیســت و بــازار صــادرات نیــز بــه دلیــل کاهــش

بــا نــگاه بــه کل زنجیــره جــواب میدهــد و تولیــد آن در

زیــادی از تولیــدات محصــوالت فــوالدی در کشــور انبــار شــده

بازگشــت ســرمایه طوالنــی در حــوزه فــوالد نســبت بــه ســرمایه

اســت  .همــه اینهــا برایــن داللــت دارد در صــورت عــدم رشــد

اســت کــه بــرای بســیاری از ســرمایه گــذاران و کارآفرینــان

در حــال حاضــر بــازار داخلــی قــادر بــه جــذب  16.5میلیــون تــن

اعتقــاد مــن ،ســرمایه گــذاری در حــوزه فــوالد بــه خصــوص

شــدید قیمتهــا تقریبــاً راکــد اســت؛ بــه طــوری کــه بخــش

کشــور اقتصــادی اســت .بــا توجــه بــه ســود نســبتاً پاییــن و دوره

و صنایــع فــوالد را بــا صدهــا میلیــارد ریــال بدهــی مواجــه کــرده

گذاریهــای دیگــر ،ســرمایه گــذاران انگیــزه چندانــی بــرای
ســرمایه گــذاری در ایــن حــوزه ندارنــد ،بــا ایــن اوضــاع بــه
نظــر میرســد در شــرایط فعلــی ســرمایهگذاری در صنعــت
فــوالد بایــد بســیار هوشــمندانه و دوراندیشــانه باشــد ،تولیــد
بایــد آمادگــی الزم بــرای رقابــت پذیــری و صــادرات را داشــته
باشــد تــا انگیــزه ســرمایه گــذاران از بیــن نــرود ،لــذا دولــت بــا
توجــه بــه نــرخ پاییــن نفــت و عــدم تــوان کافــی در ســرمایه
گــذاری در طرحهــای عمرانــی بایســتی بــرای جــذب ســرمایه
گــذاران داخلــی و خارجــی امتیازاتــی در نظــر بگیــرد .امتیازاتــی
ماننــد ایجــاد تســهیالت بــا شــرایط خــاص ،ســهولت در قوانیــن
و مقــررات داخلــی و صادراتــی ،تضمیــن امنیــت ســرمایه
گــذاری ،شــرایط ورود مــواد اولیــه خارجــی ،حمایــت از حــق

متــوازن زنجیــره تولیــد فــوالد دچــار نقصــان خواهــد شــد کــه
همیــن ممکــن اســت بــه تعطیلــی ناخواســته برخــی مراکــز زنجیــره

شــود.

•

بــه نظــر شــما چــه مشــکالتی بــر ســر راه صنعــت

فــوالد قــرار دارد؟

از عمدهتریــن موانــع را میتــوان ،هزینــه بــاالی انــرژی
بیــان کــرد؛ بــه نحــوی کــه در ســالهای اخیــر بــا اجــرای
طــرح هدفمنــدی یارانههــا و بــه دنبــال آن ،افزایــش هزینــه
حاملهــای انــرژی ،فشــار مضاعفــی در کنــار ســایر مشــکالت
بــه صنایــع معدنــی وارد شــده اســت .از ســوی دیگــر همیــن
عامــل موجــب افزایــش هزینههــای حمــل و نقــل از یــک
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ســو و کمبــود زیرســاختهای توســعه حمــل و نقــل ریلــی
از ســوی ،دیگــر موجــب افزایــش هزینــه تولیــد شــده اســت
.نبــود و کمبــود منابــع مالــی الزم بــرای اکتشــاف معــادن
جدیــد ،اجرانشــدن برنامــه توســعه در بخــش اکتشــاف و
توســعه معــادن و نقــص قوانیــن و بوروکراســیها در مقابــل
ســرمایهگذاری داخلــی و خارجــی نیــز از جملــه موانــع و
پیــش روی معــادن ایــران اســت .از ســوی دیگــر اخــذ بهــره
مالکانــه و حــق انتفــاع از معــادن ،کمبــود نقدینگــی ،رکــود
فعالیتهــای عمرانــی ،کاهــش قیمــت جهانــی برخــی مــواد
معدنــی از جملــه ســنگ آهــن و فرسودهشــدن تجهیــزات و
ماشــینآالت معدنــی ،عــدم تناســب عرضــه و تقاضــا ،بخشــی
نــگاه کــردن بعضــی ســرمایه گــذاران ،مشــکالت صادراتــی و
وجــود تحریمهــا را میتــوان بــه عنــوان دیگــر معضــات و
مشــکالت ایــن بخــش نــام بــرد.
عــدم حمایــت بانکهــا در تامیــن نقدینگــی و هزینــه بــاالی
بهرههــای بانکــی اســت .البتــه کاهــش قیمــت نفــت وکاهــش
ســرمایهگذاری و اعتبــارات عمرانــی کــه ریشــه در بودجــه
عمومــی دولــت دارد هــم مصــرف فــوالد کشــور را بــه شــدت
تحــت تأثیــر قــرار داده اســت .در ســالهای اخیــر بحــران

•

بــه نظــر شــما فوایــد برگــزاری ســاالنه همایــش

ســمپوزیوم بــه خصــوص در جهــت ارتبــاط بیــن

کارشناســان صنعــت فــوالد و پژوهشــگران دانشــگاهی
و همچنیــن افزایــش ســطح آگاهــی در مــورد فــوالد
کشــور چیســت ؟

 فراهــم نمــودن محیطــی مناســب جهــت عرضــه آخریــندســتاوردهای کارشناســان صنعــت فــوالد و پژوهشــگران
دانشــگاهی
 همافزايــي دانــش و انتشــار يافتههــاي نــو و تبــادل آخریــناطالعــات ایــن حــوزه بیــن کارشناســان صنعت فــوالد و پژوهشــگران
دانشــگاهی
 ایجــاد بســتری مناســب جهــت آشــنایی روز افزون پژوهشــگراندانشــگاهی دانشــگاههای سراســر کشــور بــا صنایــع فعــال در
ســطح کشــور
 ایجــاد ارتبــاط هرچــه بیشــتر وفراهــم نمــودن بســتری مناســببــرای ایجــاد تعامــات علمــی و صنعتــی پویــا
 ارتقــا ســطح علمــی کارشناســان صنعــت فــوالد و پژوهشــگراندانشــگاهی از طریــق برگــزاری کارگاه آموزشــی
 -ایجــاد پویایــی و انگیــزه مشــارکت در فعالیــت هــای علمــی

مــازاد ظرفیــت فــوالد در چیــن نیــز بــه عنــوان یکــی از عوامــل

پژوهشــگران دانشــگاهی

اصلــی ســقوط قیمتهــای فــوالد در دنیــا و عامــل افــت قیمــت

 -بررســی چالــش هــای صنعــت فــوالد بــا توجــه بــه تحــوالت

و کاهــش ســرمایهگذاری جدیــد در ایــن حــوزه اســت.
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جهــان

مصاحبهای با مدیر عامل شرکت

تهیه و تولید مواد معدنی ایران
جناب آقای مهندس وجیه اله جعفری

انجام شده است که در ادامه میخوانید:

لطفــا شــرکت تهیــه و تولیــد مــواد معدنــی ایــران

زمینههــای الزم و کاهــش ریســک باالخــص در حــوزه اکتشــاف

طــور خالصــه بــرای خواننــدگان مجلــه پیــام فــوالد

معدنــی را در کشــور در جهــت افزایــش میــزان ذخیــره و افزایــش

•

را معرفــی کنیــد و برنامههــای آتــی شــرکت را بــه

بــا تشــویق و جــذب بخــش خصوصــی و توســعه فعالیتهــای

بیــان نماییــد:

تولیــد ســاالنه در راســتای تأمیــن داخلــی و کمــک بــه تکمیــل

شــرکت تهیــه و تولیــد مــواد معدنــی ایــران از شــرکتهای
اصلــی زیرمجموعــه ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع

معدنــی ایــران (ایمیــدرو) میباشــد .ایــن شــرکت صــد در صــد
دولتــی و وابســته بــه وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت اســت .در
ایــن شــرکت تهیــه و تولیــد مــواد معدنــی ایــران بــه عنــوان تنهــا

شــرکت معدنــی دولتــی در راســتای ایفــای نقــش خــود ،تهیــه و

زنجیــره ارزش افــزوده و همچنیــن توســعه فنــاوری و تکنولــوژی
در اســتحصال و فــرآوری مــواد معدنــی ازجملــه مــواد معدنــی
اســتراتژیک را بــه عنــوان برنامههــای اصلــی و جــدی خــود دنبــال

خواهــد کــرد.

در نظــر داریــم تــا پایــان ســال 1400تعــداد  28گواهینامــه کشــف،

 30پروانــه اکتشــاف و  137هــزار و  300متــر حفــاری انجــام شــود.

تولیــد مــواد اولیــه مــورد نیــاز صنایــع معدنــی را بــه عهــده دارد

• بــه نظــر شــما جهــت تولیــد فنــاوری و
همچنیــن بــروز نمــودن فناوریهــای موجــود
در صنعــت فــوالد کشــور چــه راهکارهایــی
وجــود دارد؟

کامــل در کشــور اســتفاده گــردد .همچنیــن بــا هماهنگــی الزم و

بــه منظــور افزایــش تــوان رقابــت پذیــری صنعــت فــوالد ،فرآینــد

و در حــوزه اکتشــاف بــا انجــام مطالعــات اکتشــافی و توســعه
آن در مناطــق مختلــف کشــور ذخایــر معدنــی جدیــدی را بــه
ذخایــر فعلــی اضافــه مینمایــد ،تــا بــا بهــره بــرداری از آنهــا

در زنجیرههــای مختلــف تولیــد بــا نــگاه ایجــاد ارزش افــزوده

بــا اســتفاده و هدایــت بخــش خصوصــی نســبت بــه تأمیــن مــواد
اولیــه خــام و واردات آن بــرای تکمیــل و اســتفاده از ظرفیتهــای

خالــی ایجــاد شــده در کشــور اقــدام نمایــد و در ایــن راســتا بعنــوان
بــازوی اجرایــی ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع
معدنــی ایــران نقــش اساســی خــود را ایفــا نمایــد.

ایمپاســکو در زمینــه تولیــد کک متالــورژی ،زغــال ســنگ ،طــا،

فروکــروم ،نفلیــن ســینیت ،فســفات ،آهــک ،پتــاس ،تیتانیــوم و
ســرب و روی نقــش بســزایی را در تولیــد ملــی ایفــا مینمایــد.

شــرکت تهیــه و تولیــد مــواد معدنــی ایــران بسترســازی و ایجــاد

ایجــاد ،انتقــال ،انطبــاق و اشــاعه تکنولوژیهــای نویــن بایــد
اهــداف اســتراتژیک زیــر را در برگیــرد:
 -افزایش سرعت تولید

 -جهــت گیــری تولیــد بــه ســمت فوالدهــای نســل جدیــد بــا

ارزش افــزوده بــاال

 -بازنگــری طرحهــای زنجیــره فــوالد بــا هــدف ارتقــای کیفیــت

محصــوالت صنایــع پایین دســتی

 -اســتفاده از صرفــه مقیــاس و مزیتهــای ناشــی از جانمایــی

بهینــه پروژههــای جدیــد (همچــون اســتفاده از ســواحل جنوبــی
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کشــور)

 -کاهش مصرف انرژی

 -توسعه بازار و پاسخ به نیازهای جدید بازار

همچنیــن کاهــش انگیــزه ســرمایه گــذاری مــورد نیــاز را بــه

دنبــال داشــته باشــد ،البتــه مشــکل بعــدی بــه زیــر ســاختهای

 -پاســخگو بــودن در حــوزه مســئولیت اجتماعــی بــه خصــوص

انــرژی ،حمــل و نقــل و آب کشــور مربــوط میشــود .ایــن زیــر

 -ایجــاد بســتر الزم جهــت آموزشهــای تخصصــی نیروهــای

معدنــی و ایجــاد ظرفیتهــای تولیــدی باالتــر در آینــده اهمیــت

مســایل زیســت محیطــی

کارآمــد در زنجیــره تأمیــن فــوالد

•

بــه نظــر شــما چــه مــواردی میتواننــد باعــث

افزایــش انگیــزه بــرای ســرمایه گــذاری در حــوزه

فــوالد شــود؟

شــرایط جــذب ســرمایه گــذار در صنعــت فــوالد تحــت تأثیــر
عوامــل بیرونــی و درونــی ازجملــه محیطهــای بیــن المللــی و
داخلــی اســت.
در محیــط بیــن المللــی مهمتریــن چالــش صنعــت فــوالد ،تولیــد
مــازاد ظرفیــت فــوالد در چیــن میباشــد .مــازاد  ۴۰۰میلیــون
تنــی در فــوالد چیــن یکــی از عوامــل اصلــی ســقوط قیمتهــای
فــوالد در دنیــا و عامــل افــت قیمــت و کاهــش ســرمایه گــذاری
جدیــد در ایــن حــوزه اســت .بســیاری از بانکهــا و مؤسســات
اعتبارســنجی بیــن المللــی از موضــوع ظرفیتهــای مــازاد اظهــار
نگرانــی کــرده و همزمــان بــا افزایــش ریســک و کاهــش رتبــه
اعتبــاری فوالدســازان ،گرفتــن اعتبــار و وام از بانکهــا بــرای
شــرکتهای فــوالدی دشــوارتر شــده اســت.

ســاختها در بهبــود شــرایط اقتصــادی حلقههــای فــوالدی و

بســیار دارنــد و بــا رشــد و توســعه ســرمایه گــذاری ایــن بخــش از

حلقــه ،پشــتیبانی ایــن صنعــت نیــز بایســتی تکمیــل شــود.

ضــروری اســت جهــت جانمایــی و مــکان یابــی واحدهــای
جدیــد ،پتانســیلهای شــناخته شــده موجــود ،منابــع انــرژی،
آب و ظرفیتهــای محیطــی بایــد مــورد توجــه بیشــتری قــرار

گیرنــد .الــزام واحدهــای جدیــد بــرای اســتفاده از فناوریهــای
نویــن ،تشــویق واحدهــای قدیمــی بــرای بــه روز کــردن تجهیــزات

قدیمــی ،مــرور مجــدد و همــه جانبــه پتانســیلهای فعلــی و
تکمیــل طــرح جامــع فــوالد بــر ایــن اســاس ،ســرمایه گــذاری هــر
چــه بیشــتر در زیــر ســاختهای حمــل و نقــل ،تمرکــز بــر تکمیــل
طرحهــای جدیــد بــا اســتراتژی ایجــاد تــوازن در زنجیــره و ســپس

تــاش در جهــت افزایــش ظرفیــت و همچنیــن تــاش عمومــی

بــرای بهبــود فضــای کســب و کار ،بیــش از پیــش احســاس
میشــود .در حــال حاضــر ایــن عــدم تــوازن هــم در حــوزه تولیــد

و هــم در حــوزه ســودآوری دیــده میشــود.

نکتــه دیگــر ،توجــه هــر چــه بیشــتر بــه جــذب بازارهــای صادراتــی
اســت .تأمیــن بازارهــای صادراتــی ،نبایــد بــه بعــد از حصــول ۵۵

میلیــون تــن تولیــد موکــول شــود .بــه لحــاظ کیفــی بایــد تمرکــز

ذخیــره معدنــی کافــی در جهــت تأمیــن مــواد اولیــه بــرای توســعه

بیشــتری بــر تولیــد محصــوالت در سرتاســر کشــور انجــام شــود.

میبایســت مــورد توجــه قــرار گیــرد و از توســعه در زنجیــره

ارزش افــزوده بیشــتری ایجــاد میکنــد در اولویــت طرحهــای

ســرمایه گــذاری ایــن صنعــت نیــز یکــی از مــواردی اســت کــه

همچنیــن الزم اســت حتــی االمــکان تولیــد فوالدهــای صنعتــی کــه

معــدن متناســب بــا میــزان تأمیــن مــواد اولیــه زنجیــره و ایجــاد

جدیــد یــا توســعه طرحهــای قدیــم قــرار گیرنــد.

کشــف ذخایــر جدیــد میتواننــد ایجــاد انگیــزه در توســعه فــوالد

• بــه نظــر شــما چــه مشــکالتی بــر ســر راه
صنعــت فــوالد قــرار دارد؟

شــرایط بــرای ورود مــواد اولیــه ســنگ آهــن از خــارج از کشــور و
را بــه دنبــال داشــته باشــند.

•
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اســتفاده از ظرفیتهــای ایجــاد شــده و هــدر رفــت ســرمایه و

بــه نظــر شــما اثــرات رشــد نامتــوازن صنعــت

فــوالد چــه تأثیــری بــر رشــد متــوازن آن خواهــد
داشــت؟

بخــش مهمــی از مشــکالت موجــود صنعــت فــوالد کشــور بــه
توســعه و رشــد نامتــوازن حلقههــای زنجیــره تولیــد ایــن صنعــت
بــر میگــردد .قطعــا رشــد متــوازن فــوالد میتوانــد عــدم امــکان
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صنعــت فــوالد بــه دالیــل مختلــف ازجملــه ســاختار ،تکنولــوژی
و تجهیــزات ،کمبــود ســنگ آهــن و ظرفیتهــای غیــر

اقتصــادی ،قیمــت تمــام شــده بهینــه و قابــل رقابــت را تجربــه
کــرده اســت کــه حــل ایــن مــوارد الزمــه رشــد ایــن صنعــت
اســت.
در ســالهای آینــده صنعــت فــوالد کشــور بــا کمبــود شــدید
ســنگ آهــن داخلــی مواجــه مــی شــود .چــرا كــه در حــال

حاضــر معــادن چادرملــو ،چغــارت ،ســنگان ،گل گهــر ،جــال

•

کــه حجــم بزرگــی از میــزان نیــاز صنعــت فــوالد را بــه ایــن

کارشناســان صنعــت فــوالد و پژوهشــگران دانشــگاهی

بــا توجــه بــه میــزان ذخیــره و توســعه واحدهــای ایجــاد شــده

کشــور چیســت؟

بــه نظــر شــما فوایــد برگــزاری ســاالنه همایــش

آبــاد و میشــدوان  6معــدن بــزرگ ســنگ آهــن ایــران هســتند

ســمپوزیوم بــه خصــوص در جهــت ارتبــاط بیــن

مــاده معدنــی تأمیــن میکننــد.

و همچنیــن افزایــش ســطح آگاهــی در مــورد فــوالد

رفــع ایــن مشــکل در آینــده از مــواردی اســت کــه نیازمنــد

برنامــه ریــزی جــدی در حــال حاضــر اســت.

یکــی از مشــکالت دیگــر مهــم صنایــع فــوالد کشــور مســئله

جانمایــی واحدهــای تولیــدی اســت ،شــرکتها بــه دلیــل
جانمایــی نامناســب ،پــس از بهــره بــرداری تــوان بازگشــت و
تأمیــن ســرمایه گــذاری را ندارنــد و بــه همیــن دلیــل نمیتواننــد

وارد بازارهــای رقابتــی شــوند.

موضــوع مهــم دیگــر مصــرف انــرژی در ایــن واحدهــا اســت

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 ســاختهای مناســب ریلــی و جــادهای
جهــت جابجایــی فــوالد تولیــدی از دیگــر چالشهــای اساســی

آینــده صنعــت فــوالد ایــران خواهــد بــود.

برگــزاری ســاالنه همایشهــای تخصصــی بــه خصــوص در

زمینــه صنعــت فــوالد ســبب ارتبــاط بیشــتر دســت انــدرکاران
ایــن صنعــت اعــم از واحدهــای عملیاتــی و واحدهــای علمــی و

پژوهشــی خواهــد شــد و در ایــن راســتا تولیدکننــدگان صنعــت

فــوالد میتواننــد از میــان مقــاالت علمــی و دانشــگاهی ارائــه

شــده در ســمپوزیوم کــه حاصــل ماههــا تحقیــق و پژوهــش
دانشــگاهیان میباشــد ،جهــت افزایــش بهــره وری و تولیــد

صنعــت فــوالد بــه نحــو مطلــوب اســتفاده و بســیاری از مشــکالت
کارخانههــای تولیــد فــوالد را بــا ارایــه راهکارهــای علمــی و
مهندســی حــل و فصــل کننــد و در ارایــه راهکارهــا و برنامههــا

میتوانــد موجــب کاهــش مشــکالت و دغدغههــای آتــی ایــن

صنعــت بــا همفکــری و اســتفاده از تــوان علمــی و تخصصــی و

تجربــی شــرکت کننــدگان در همایشهــا شــود.
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مصاحبهای با مدیر عامل شرکت

سهامی ذوب آهن اصفهان
جناب آقای مهندس منصور یزدی زاده

انجام شده است که در ادامه میخوانید:

•

لطفــا خودتــان و شــرکت ذوب آهــن را معرفــی

کنیــد و برنامههــای آتــی شــرکت را بــه طــور خالصــه

بــرای خواننــدگان مجلــه پیــام فــوالد بیــان نماییــد.

منصــور يــزدي زاده ،دانــش آموختــه مهندســي صنايــع هســتم از
ســال  1373بــه عنــوان كارشــناس در ذوب آهــن مشــغول بــه كار
شــدم .مديــر فــروش ،معــاون فــروش و صــادرات ،معــاون برنامــه
ريــزي و توســعه ،عضــو هيئــت مديــره و مديریــت عامــل شــركت
ملــي فــوالد را بــر عهــده داشــتم و اكنــون نيــز بــه عنــوان عضــو
هيئــت مديــره و مديــر عامــل ذوب آهــن مشــغول بــه خدمــت
هســتم.
عمليــات اجرايــي ذوب آهــن اصفهــان بــه عنــوان مــادر صنعــت
و پیشــران صنايــع كشــور در ســال  1346شــروع و دي مــاه ســال
 1350بــا توليــد چــدن بهــره بــرداري آن آغــاز شــده اســت از دي
مــاه ســال  1351هــم خــط توليــد نــوردي بــه بهــره بــرداري رســيده
اســت .

ذوب آهــن اصفهــان از آن ســاليان دور تــا كنــون نزديــك بــه نيــم

قــرن پــر فــراز و فــرود بــا تكيــه بــر متخصصــان خــود در مقاطــع

طويــل بــه توليــد  2/3ميليــون تــن در ســال دســت يافتــه اســت.
در ايــن ســالها پروژههــاي كالنــي در جهــت توســعه ،تــوازن،
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زيســت محيطــي و  ....در ايــن شــركت اجــرا شــده اســت .ذوب

آهــن در بحــث زيســت محيطــي بــا پروژههايــي نظيــر غبارگيــر
كنورتــور ،تصفيــه خانــه پســاپ صنعتــي غيــر ســمي ،انتقال پســاپ
شهرســتانهاي همجــوار ،مشــعلهاي ســوزنده گازهــاي اضافــي
كك ســازي و كــوره بلنــد ،پنجگانــه آگلومراســيون و احــداث
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 16هــزار و  500هكتــار جنــگل دســت كاشــت بــه محيــط زيســت
و ســامت جامعــه پيرامونــي اهتمــام ورزيــده اســت.
ذوب آهــن اصفهــان بــا اجــراي پروژههــاي گوگــرد زدايــي
از چــدن ،احــداث ايســتگاه  5ريختــه گــري ،دوميــن كارگاه
اكســيژن كارخانــه ،تزريــق پــودر زغــال  ،گندلــه ســازي و ....
توليــد محصــوالت بــا ارزش افــزوده بــاال را در دســتور كار
داشــت .بــا تكميــل پروژههــاي شــركت و تهيــه تكنولــوژي
مــورد نظــر توليــد ريــل از هدفهــاي اصلــي شــركت تعييــن
گرديــد و توليــد شــمش ويــژه ريــل برنامــه ريــزي شــد .همزمــان
طراحــي خــط توليــد در نــورد بــراي توليــد ريــل و پروفيلهــاي
ســنگين نيــز آغــاز گرديــد .خوشــبختانه بــه همــت و همدلــي
همــكاران مقاطــع مختلــف ريــل بــا شــمش توليــد شــده در واحــد
فوالدســازي بــه توليــد انبــوه رســيدو همچنيــن تيرآهنهــاي بــال
پهــن را توليــد و بــه بــازار عرضــه نمايــد.
هــدف مــا افزايــش توليــد شــركت اســت و طبيعتـاً برنامــه جامــع ما
بــر اســاس ايــن هــدف تدوين شــده و بخشهــاي مختلف شــركت
نيــز برنامههــاي خــود را بــراي دســتيابي بــه ايــن هــدف دنبــال
ميكننــد .برنامــه جامــع مــا بــر مبنــای توليــد اقتصــادي ،تأمیــن
پایــدار مــواد اوليــه ،حفــظ ســهم بــازار و صــادرات ،برخــورداري
همــكاران از منفعــت حاصــل از افزايــش توليــد ،حداكثــر صيانــت
ازمحيــط زيســت  ،اهتمــام جــدي بــه مســئوليتهاي اجتماعــي
شــركت ،تأمیــن منابــع مالــي ،تأمیــن رفاهيــات و مباحــث فرهنگــي
كاركنــان ،تكميــل پروژههــاي در دســت اجــرا تهيــه و تدويــن
شــده اســت.

•

بــه نظــر شــما جهــت تولیــد فنــاوری و همچنیــن

بــه روز نمــودن فناوریهــای موجــود در صنعــت
فــوالد کشــور چــه راهکارهایــی وجــود دارد؟
دســتیابی و بــه روزرســاني فــن آوري در هــر صنعتــي موجــب
افزايــش بهــره وري ميشــود بــا بهــره گيــري از فــن آوريهــاي
بــه روز ،مصــرف نهادههــاي توليــد در مقيــاس اقتصــادی بــه
حداقــل ميرســد .شــركتهاي فــوالدي از ســالهاي گذشــته در
جهــت بومــي ســازي و دســتیابی بــه فــن آوريهــاي نویــن مــورد
نيــاز ايــن صنعــت اقدامــات مناســبي داشــتهاند  ،بــه عنــوان نمونــه
فــن آوري توليــد ريــل ،شــمسهاي خــاص ،تيرآهنهــاي بــال
پهــن و  ...در ذوب آهــن اصفهــان بــا اتــكا بــه تجربــه و تــاش

داشــتن فــن آوری مــورد نظــر بایــد بــه كارشناســان فــوالدي

و ســازندگان داخلــي تکیــه کــرد و شــرکتهای فــوالدی
میتواننــد بــا تشــکیل کمیتــه و ســرمايه گــذاري مشــترك بــه
صــورت هماهنــگ بــرای فــن آوری مــورد نیــاز برنامــه ریــزی و

اقــدام کننــد.

•

بــه نظــر شــما چــه مــواردی مــی توانــد باعــث

افزایــش انگیــزه بــرای ســرمایه گــذاری در حــوزه

فــوالد شــود؟

در صنعــت فــوالد ظرفیتهــای زيــادي بــراي ســرمايه گــذاري و
جــذب ســرمايه وجــود دارد امــا ايــن ظرفيــت هــا بایــد بــرای ســرمایه
گــذار جذابيــت داشــته باشــد .دو مولفــه امنيــت ســرمايه گــذاري

نيروهــاي داخلــي تأمیــن گرديــد .در بعــد كالن نیــز بــا نگاهــي بــه

و ســودآوري بایــد تضمیــن شــود .البتــه در بحــث امنيــت بــه نوبــه

تــن فــوالد در ســال توليــد شــود در مییابیــم بــرای ایــن ســطح از

ســرمايه گــذاري مطــرح اســت .وجــود امنيــت ســرمايه گــذاري را

فــوالد در دســترس باشــد ،اگــر فــن آوريهــاي بــه روز مــورد نيــاز

ســرمايه گــذاري بــه احســاس فــرد ســرمايه گــذار مربــوط اســت

قابليتهــاي اقتصــادی و متعاقبــاً رقابــت پذيــري در عرصههــاي

ســرمايه و ســود آن ارائــه گــردد .

افــق ســند چشــم انــداز كــه بايــد از ســال  1404حداقــل  55ميليــون

خــود ،بحــث وجــود امنيــت ســرمايه گــذاري و احســاس امنيــت

محصــول بایــد فــن آوريهــای نویــن مــورد نیــاز زنجیــره تولیــد

بــا وضــع قوانيــن و مقــررات تأمیــن ميكنــد امــا احســاس امنيــت

صنعــت فــوالد تأمیــن نگــردد محصــوالت فــوالدی توليــد شــده

كــه بــراي تأمیــن آن بايــد تضمينهــاي قابــل قبولــي در صيانــت از

جهانــي نخواهــد داشــت.

البتــه واقعيــت ايــن اســت كــه صنعــت فــوالد نســبت بــه ســاير

در بحــث فــن آوري صنعــت فــوالد بــا دو مــورد تأمیــن فــن آوري

از طریــق شــرکتها و کارشناســان داخلــی و يــا خريــد آن از

خــارج مواجــه هســتيم در بحــث توليــد فــن آوري حركتهــاي

خوبــي انجــام شــده و بــا تكيــه بــر كارشناســان داخلــي بســياري از

فــن آوريهــا را بــا بومــي ســازي بــه دســت آوردیــم امــا در بحــث
خريــد فــن آوري و تأمیــن آن از خــارج بــا دو مشــكل تحريــم

و عــدم تمايــل فروشــنده خارجــي روبــرو هســتيم تحريــم دايــره
انتخــاب مــا را در تعامــل بــا دارنــدگان ايــن گونــه فناوريهــاي

تنــگ تــر ميكنــد .از ســويي دیگــر فروشــندگان خارجــي نیــز
بيشــتر تمايــل دارنــد تجهيــزات واســطهاي و محصــوالت بــه مــا

مقولههــاي ســرمايه گــذاري ماننــد مســكن ،گردشــگري و حتــي

داللــي ســودآوري قابــل مالحظ ـهاي نــدارد .بــه عنــوان نمونــه ســود
داللــي بيــن  30الــي  50درصــد و ســود ســرمايه گــذاري در فــوالد
كمتــر از  14درصــد اســت .ضمــن اينكــه دوره بازگشــت ســرمايه در

صنعــت فــوالد نيــز طوالنيتــر اســت .

بــرای رســیدن بــه  55میلیــون تــن فــوالد در ســال  1404بایــد 35

الــی  40میلیــارد دالر در زنجیــره تولیــد ســرمایه گــذاری شــود.
ایــن ســرمایه گــذاری بایــد عمدتــاً در بخشهــای معدنــی ،حمــل
ونقــل ،تولیــد کننــدگان حاملهــای انــرژی و شــرکتهای فــوالدی
انجــام شــود .در ارزیابــی کلــی ایــن بخشهــا از کمبــود نقدینگــی
در مضیقــه هســتند و دولــت نیــز بــه تبــع کاهــش قیمــت نفــت تــوان

بفروشــند و در مقابــل درخواســت فــروش فــن آوري مقاومــت

چندانــی بــرای ســرمایه گــذاری در طرحهــای عمرانــی را نــدارد.

مبنــای دريافــت فــن آوري منعقــد گــردد .ایــن کــه زنجیــره تولیــد

کــرد .معتقــدم دولــت بايــد بــراي اطمينــان خاطــر ســرمايه گــذاران

اســاس فنــاوری نویــن نیــاز دارد واقعیتــی اجتنــاب ناپذیــر اســت.

صــادرات ،تســهيالت بلنــد مــدت بــا نــرخ بهــره كــم ،حمايــت از

بــه روز و نویــن تولیــد شــده باشــند .در شــرایط کنونــی بــرای

تضمیــن امنیــت ســرمایه گــذاری و  ...را در نظــر داشــته باشــد.

ميكننــد .در ایــن مــورد الزم اســت قراردادهــاي خارجــي بــر

پــس بایــد ســرمایه گــذاران را تشــویق و ســرمایه مــورد نظــر را جذب

فــوالد در همــه بخشهــای مرتبــط بــه طراحــي خطــوط توليــد بــر

داخلــي و خارجــي امتيازهــاي خاصــي نظيــر تعدیــل نــرخ عــوارض

محصــوالت جديــد در مقیــاس اقتصــادی بایــد بــا فــن آوريهــاي

حــق مالكانــه ،ارائــه مشــوقهای جــذاب بــرای صاحبــان ســرمایه،
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•

بــه نظــر شــما اثــرات رشــد نامتــوازن صنعــت

فــوالد چــه تأثیــری در رشــد متــوازن آن خواهــد
داشــت؟

بــر اســاس ســند چشــم انــداز توليد فــوالد در كشــور در افــق 1404

بايــد  55ميليــون تــن باشــد .بــراي تحقــق ايــن هــدف نيــاز اســت
صنعــت فــوالد بــه طــور متــوازن رشــد كنــد يعنــي بایــد رشــد

صنايــع باالدســتي و پاييــن دســتي ايــن صنعــت ،جوابگــوي توليــد

 55ميليــون تــن فــوالد باشــد .بــر اســاس برنامههــاي كارشناســي
شــده بــراي تحقــق ايــن ميــزان توليــد در ســطح صنايــع پاييــن

دســتي بايــد  85ميليــون تــن كنســتاتره 80 ،ميليــون تــن گندلــه،

 55ميليــون تــن آهــن اســفنجي و  55ميليــون تــن شــمش توليــد
شــود .امــا در شــرايط فعلــي ظرفيــت توليــد مــوارد گفتــه شــده بــه

ترتيــب  25 ،45،30و 29ميليــون تــن اســت .عــاوه بــر ایــن بــراي

رســيدن بــه ســطح توليــد ســند چشــم انــداز بايــد حــدود  150الــي

 160ميليــون تــن ســنگ آهــن اســتخراج شــود .ظرفيــت كنونــي
اســتخراج ســنگ آهــن كشــور حــدود  50ميليــون تــن اســت .

قــرار اســت بــه ســطح  55ميليــون تــن برســيم پــس الزم اســت بــه
طــور متــوازن ظرفيــت معدنــي و مــواد اوليــه را افزايــش دهيــم
بــراي افزايــش ظرفيتهــاي معدنــي بايــد معــادن و  ...را اكتشــاف

و صنعــت فــن آوري آن را احــداث كنيــم ،ناوگانهــاي حمــل

و نقــل ريلــي ،جــادهاي و دريايــي را بــه تناســب توســعه دهيــم،
توليــد بــرق كشــور را بــه ســطح  5هــزار مــگاوات از ســطح توليــد
كنونــي افزايــش دهيــم ،آب مــورد نيــاز را تأمیــن كنيــم ،تامین گاز

و ســوختهای مــورد نیــاز را برنامــه ریــزی کنیــم ،بنــادر را تجهيــز
كنيــم ،كارخانههــاي توليــد فــوالد را تــا ظرفيــت  55ميليــون
تــن احــداث و توســعه دهيــم و از همــه مهمتــر بــازار فــروش

را شناســايي و ســهم بــازار را بــه دســت آوريــم و در حقیقــت
بــرای تکمیــل زنجیــره فــوالد بــه جــذب  35الــي  40ميليــارد دالر

ســرمايه گــذاري نيــاز دارد .طبيعــي اســت اگــر ايــن مــوارد بــه
طــور متــوازن رشــد نكننــد در تحقــق اهــداف ســند چشــم انــداز

دچــار مشــكل خواهيــم شــد.
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•

بــه نظــر شــما چــه مشــکالتی بــر ســر راه صنعــت

فــوالد قــرار دارد ؟

از عمــده مشــكالت صنعــت فــوالد ميتــوان بــه عــدم اشــتياق
ســرمايه گــذاران داخلــی و خارجــی و دشــواري جــذب ســرمايه،
كمبــود نقدينگــي ،دشــواري تأمیــن مــواد اوليــه ،تجهيــزات و
فــن آوري خارجــي ،ظرفيــت پاييــن اســتخراج معــادن داخلــي،
صــادرات مــواد اوليــه معــادن داخلــي بــه اصطــاح خــام فروشــي
منابــع كشــور ،عــدم دسترســي آســان بــه تكنولوژيهــای
توليــدي ،كاهــش بهــره وري ،افزايــش قيمــت تمــام شــده ،عــدم
توليــد در ظرفيتهــاي اقتصــادي ،عــدم تولیــد محصــوالت بــا
ارزش افــزوده بــاال ،قيمــت زيــاد حاملهــاي انــرژي ،بحــران
آب ،زيرســاختهاي توســعه نيافتــه ناوگانهــاي حمــل و نقــل
و قيمــت بســيار بــاال و هزينــه ســنگین حمــل و نقــل مــواد اوليــه،
ركــود طرحهــاي عمرانــي ،هزینــه زیــاد نگهــداری و تعمیــر
تجهیــزات ،اشــباع بــازار داخلــی ،واردات فــوالدی بــی کیفیــت و
دشــواري صــادرات اشــاره نمــود.

•

بــه نظــر شــما فوایــد برگــزاری ســاالنه همایــش

ســمپوزیوم بــه خصــوص در جهــت ارتبــاط بیــن

کارشناســان صنعــت فــوالد و پژوهشــگران دانشــگاهی
و همچنیــن افزایــش ســطح آگاهــی در مــورد فــوالد
کشــور چیســت ؟

ســمپوزیوم فــوالد در حقیقــت حلقــه واســط زنجیــره تولیــد
فــوالد بــا مراکــز علمــی و دانشــگاهی محســوب میشــود در
ایــن ســمپوزیوم فعــاالن ایــن صنعــت و مراکــز علمــی فرصــت
مییابنــد ضمــن تبــادل یافتــه ،دانــش و تجربــه خــود بــا مشــکالت
و چالشهــای موجــود و فــراروی صنعــت فــوالد و صنایــع
وابســته آشــنا شــوند و بــا شــناخت کافــی ،هماهنــگ و هدفمنــد
بــرای توســعه صنعــت فــوالد و صنایــع وابســته  ،برنامــه ریــزی و
راهکارهــای عملــی ارائــه نماینــد.

مصاحبهای با مدیر عامل شرکت

سرمایه گذاری و توسعه گل گهر
جناب آقای مهندس رامین سارنگ

انجام شده است که در ادامه میخوانید:

لطفــا خودتــان و شــرکت ســرمایه گــذاری و

ریــزی نمــوده و حمایــت از ســرمایه گذاریهــای صنعتــی انجــام

شــرکت را بــه طــور خالصــه بــرای خواننــدگان مجلــه

ســایر مجموعههــای فــوالدی و تســریع اجــرای پروژههــای توســعهای

•

توســعه گل گهــر را معرفــی کنیــد و برنامههــای آتــی
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  1388توســط
شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر تأســیس و از همــان موقــع بــه

عنــوان بــازوی اجرایــی آن شــرکت در بحثهــای بازرگانــی،
حمــل و نقــل و ســرمایه گذاریهــای 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 شــرکتهای گهــر ترابــر و نمــاد
ریــل ،نقــش بســزایی در ترانزیــت و حمــل و نقــل مــواد و محصــوالت
تولیــدی شــرکت گل گهــر ایفــا نمــوده و بــا ســرمایه گــذاری در

پروژههــای صنعتــی نظیــر پروژههــای شــرکتهای توســعه آهــن
و فــوالد گل گهــر ،شــرکت صنایــع فــوالد کاویــان گهــر ســیرجان،
شــرکت صنعتــی و معدنــی پویــان گهــر کریمــان ،شــرکت کیمیــا

آبرســان یــاور زمیــن ،شــرکت مفتــول بکســل پــارس و شــرکت گهــر
پــودر ســیرجان نقــش مهمــی در تولیــد و اشــتغال منطقــه برعهــده

داشــته اســت .همچنیــن بــا انجــام ســرمایهگذاریهای بورســی خــود،
عــاوه بــر ســهم گردانــی ســهام شــرکت مــادر ،توانســته نقــش قابــل

توجهــی در حفــظ جایــگاه شــرکت گل گهــر در بــازار بــورس و

ســهام ایفــا نمایــد.
ایــن شــرکت طــی برنامههــای آتــی خــود نیــز افزایــش محصــوالت
ســبد بازرگانــی شــرکت نظیــر کک ،مقاطــع فــوالدی ،انــواع فــوالد
آلیــاژی ،الکتــرود گرافیتــی و  ...را خصوصــاً جهــت حمایــت از
صنایــع فــوالد کشــور در نظــر دارد ،همچنیــن ارتقــاء جایــگاه ســهام
شــرکت گل گهــر و افزایــش ســودآوریهای بورســی را برنامــه

شــده در بخــش حمــل و نقــل و ترانزیــت محصــوالت گل گهــر و

و ایجــاد اشــتغال در منطقــه را در دســتور کار شــرکت قرار داده اســت.

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

فــوالد کشــور چــه راهکارهایــی وجــود دارد؟

همانطــور کــه مطلــع هســتید در ســند توســعه  1404کشــور،

ســهمی حــدود  %42بــرای رشــد اقتصــادی از طریــق افزایــش

بهــره وری در نظــر گرفتــه شــده اســت .ایــن هــدف مشــخصاً

در صنعــت فــوالد محقــق نخواهــد شــد مگــر بــا بــروز رســانی

فناوریهــای موجــود و و توســعه فناوریهــای جدیــد کــه
حتــی در داخــل کشــور امکانپذیــر اســت .ضمــن اینکــه تعامــل

ســازنده بــا مراکــز علمــی و صنعتــی پیشــرفته در دنیــا ،میتوانــد

ســرعت رشــد فنــاوری را در داخــل بــه شــدت زیــاد کــرده و از

ســعی و خطاهــا و دوبــاره کاریهــای بــی مــورد نیــز جلوگیــری
کنــد .در ایــن راســتا ،افزایــش ارتبــاط بیــن بخشهــای صنعتــی

و مراکــز علمــی و دانشــگاهی و مجموعههــای دانــش بنیــان
داخــل کشــور از یــک ســو و توســعه واحدهــای تحقیــق و

توســعه ( )R&Dدر مراکــز صنعتــی از ســوی دیگــر میتوانــد
بســیار راهگشــا باشــد.

•

بــه نظــر شــما چــه مــواردی مــی توانــد باعــث

افزایــش انگیــزه بــرای ســرمایه گــذاری در حــوزه

فــوالد شــود؟

از دیــدگاه اینجانــب بــرای یــک بنــگاه اقتصــادی چنــد عامــل
جهــت ترغیــب بــه ســرمایه گــذاری در یــک حــوزه (نظیــر صنعــت
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فــوالد) دارای اهمیــت اســت؛ یکــی از ایــن مــوارد شــاخصهای
اقتصــادی خصوصـا ٌ میــزان ســود آوری و دوره بازگشــت ســرمایه
اســت ،طبعـاً هیــچ ســرمایه گــذاری عالقـهای بــه ســرمایه گــذاری
در جایــی کــه ســود آوری اقتصــادی کــم باشــد نــدارد و چنانچــه
دوره بازگشــت ســرمایه در طرحهــا خصوصـاً طرحهــای فــوالدی
کوتاهتــر باشــد ،پــروژه در جلــب ســرمایه گــذار موفقتــر عمــل
خواهنــد نمــود .عامــل دوم ثبــات و امنیــت ســرمایه گــذاری ایــن
اســت کــه اکثریــت ســرمایه گــذاران از ســرمایه گــذاری در
بخشهایــی کــه دارای ریســک و مخاطــرات زیــادی میباشــد،
پرهیــز کننــد؛ البتــه ریســک در ســرمایه گــذاری در حــد متعــارف
منطقــی ،ناگزیــر و قابــل مدیریــت اســت؛ لیکــن مخاطــرات در
ســرمایه گذاریهــای اقتصــادی تقریب ـاً غیــر قابــل پذیــرش اســت
و در تکمیــل عامــل قبــل؛ عامــل ســوم حمایــت مجموعههــای
قانــون گــذار و مجــری از ســرمایهگذاریها خصوصــاً در ایــن
حــوزه اســت؛ بدیــن معنــا کــه ســرمایه گــذاران از حضــور در
بخشهایــی کــه فاقــد حمایتهــای دولتــی باشــد بــه دلیــل
امــکان مواجهــه بــا ریسـکهای متعــدد پرهیــز دارنــد و در نهایــت
نیــز چنانچــه حجــم ســرمایه گذاریهــا در حــوزه فــوالد ارقــام
بــاال را مطالبــه کنــد ،طبعــا بخــش خاصــی از ســرمایه گــذاران
امــکان حضــور در ایــن عرصــه را خواهنــد داشــت.

•

بــه نظــر شــما اثــرات رشــد نامتــوازن صنعــت

فــوالد چــه تاثیــری بــر رشــد متــوازن آن خواهــد
داشــت؟
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بدیهــی اســت تعــادل و تــوازن در هــر کاری مهــم و توصیــه شــده اســت
و ایــن مهــم در امــور اقتصــادی دارای اهمیــت مضاعفــی اســت؛ لــذا
از دیــدگاه اینجانــب رشــد نامتــوازن صنعــت فــوالد نیــز اثــرات بســیار
نامطلوبــی در تحقــق اهــداف فــوالدی کشــور خواهــد داشــت که شــاید
بتوانــم مهمتریــن آنهــا بطــور خالصــه بــه شــرح زیــر ذکــر نمایــم:
 -1از دســت دادن فرصــت ،مــا در عصــر رقابــت بســر میبریــم و
پیــش نیــاز رقابــت ،فرصــت ســنجی اســت .توجــه و اتــاف وقــت در
بخشهایــی کــه نیــازی بــه تمرکــز بــر روی آنهــا نیســت ،عــاوه بــر
هــدر دادن زمــان ،فرصتهــا را در بخشهایــی کــه میبایســت بــه
آنهــا توجــه میشــد را از کــف خواهــد بــرد.
 -2از دســت دادن ســرمایه ،تصــور بفرمائیــد ســرمایه گــذاری در حــوزه
هایــی صــورت گیــرد کــه در موعــد رســیدن بــه بهــره بــرداری ،نیــاز بــه
آنهــا برطــرف شــده یــا نیــاز برطــرف نشــدهای در حلق ـهای دیگــر از
ایــن زنجیــره بــه وجــود آمــده باشــد کــه پیشــتر میبایســت در محاســبات
مــد نظــر قــرار میگرفــت و کانــون توجــه واقــع میشــد و اکنــون بــا
ایــن واقعیــت مواجهیــم کــه در بخشــی ســرمایهای بــا اســتفاده یــا کــم
اســتفاده مانــده و در بخشــی دیگــر میبایســت بــا هزینههــای مضاعــف
ســرمایه گــذاری جدیــد نمــود یــا بــا هزینـهای بیشــتر خألهــا را پــر کــرد .
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 -3عــدم امــکان مدیریــت صحیــح و بهــره ور و بهــم ریختگــی امــور
ناشــی از رشــد نامتــوازن اســت کــه نتایــج آن غفلــت از آینــده ،افزایــش
حجــم دوبــاره کاریهــا و مــوازی کاریهاســت.

•

بــه نظــر شــما چــه مشــکالتی بــر ســر راه صنعــت

فــوالد قــرار دارد؟

شــاید مهمتریــن مشــکل صنعــت فــوالد کشــور ،عــدم توجــه بــه
رشــد متــوازن صنعــت فــوالد اســت کــه بدرســتی در شــعار امســال
ســمپوزیوم گنجانــده شــده و نگاهــی بــه کمبودهــای حــال و آتــی
در حلقههــای مختلــف و ظرفیــت بالفعــل و بالقــوه متناســب بــا
آن ،مؤیــد ایــن عــدم تــوازن اســت؛ بــه نظــر میرســد بــرای حــل
ایــن مشــکل نیــز فــوالد بــه عنــوان صنعــت زیــر ســاخت بایــد
توســط یــک مرجــع مدیریــت گــردد تــا ایــن نهــاد متضمــن رشــد
متــوازن آن باشــد و نــگاه پراکنــده و تشــخیصهای فــردی یــا
ســازمانی تنهــا در ایــن رابطــه راهگشــا نیســت .همچنیــن سیاســت
گذاریهــای بعضــاً نادرســت و عــدم حمایتهــای کافــی از
ســوی نهادهــای دســت انــدرکار شــاید مشــکل بعــدی صنعــت
فــوالد باشــد و مســائل جهانــی در صنعــت فــوالد ،نظیــر بحرانــی
کــه بــه نظــر اینجانــب در خصــوص الکتــرود گرافیتــی در حــال
وقــوع اســت بــه مشــکل عمــده صنعــت فــوالد در آینــده خواهــد
شــد ،نیــز از دیگــر مشــکالت ایــن صنعــت اســت.

•

بــه نظــر شــما فوائــد برگــزاری ســاالنه همایــش

ســمپوزیوم بــه خصــوص در جهــت ارتبــاط بیــن

کارشناســان صنعــت فــوالد و پژوهشــگران دانشــگاهی
و همچنیــن افزایــش ســطح آگاهــی در مــورد فــوالد
کشــور چیســت؟

حقیقتــاً شــاید مهمتریــن ثمــرهی برگــزاری رویدادهایــی از ایــن
دســت افزایــش ســطح آگاهــی و برقــراری یــک ارتبــاط ســازنده
بیــن کارشناســان صنعــت فــوالد و پژوهشــگران دانشــگاهی در
راســتای شناســایی نقــاط قابــل بهبــود ایــن صنعــت بصــورت
واقعــی و ارتقــاء ســطح فنــاوری در ایــن حــوزه خواهــد بــود.
از نگاهــی دیگــر نیــز ارتبــاط متقابــل مســئوالن و صنعتگــران و
همچنیــن ارتبــاط خــود صنعتگــران بــا یکدیگــر نیــز زمینــه ســاز
رشــد عمومــی در فضــای ایــن صنعــت خواهــد شــد .لــذا چنانچــه
ایــن نشســت هــا منجــر بــه شناســایی مشــکالت و در ادامــه ارائــه
راهکارهــای عملیاتــی در رابطــه بــا آنهــا باشــد و مرجعــی نیــز
بــرای پیگیــری عملیاتــی نمــودن ایــن راهکارهــا و یــا ارائــه
گــزارش دالیــل عــدم بــرآورده شــدن آن وجــود داشــته باشــد،
میتــوان اعــام نمــود کــه ایــن رویــداد بــه نحــوی رســالت خــود
را در راســتای ارتقــاء ایــن صنعــت عمــل نمــوده اســت.

مصاحبهای با مدیر عامل شرکت

فوالد آلیاژی ایران
جناب آقای مهندس علیرضا چایچی

انجام شده است که در ادامه میخوانید:

•

لطفــ ًا خودتــان و شــرکت فــوالد آلیــاژی ایــران

را معرفــی کنیــد و برنامــه هــای آتــی شــرکت را بــه

طــور خالصــه بــرای خواننــدگان مجلــه پیــام فــوالد

بیــان نمائیــد.

بنــده علیرضــا چایچــی یــزدی دارای مــدرک تحصیلــی فــوق
لیســانس مدیریــت اجرایــی بــا ســابقه  23ســال 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
بعنــوان مدیرعامــل شــرکت فــوالد آلیــاژی ایــران در خدمــت

همــکاران ایــن شــرکت معظــم هســتیم.

در ارتبــاط بــا شــرکت فــوالد آلیــاژی ایــران وهمانگونــه کــه
مســتحضرید ایــن شــرکت بــا بهــره گیــری از تجهیــزات Daneili

و دانــش فنــی  Bohlerو بــا ظرفیــت  140،000تــن فعالیــت خــود

را در ســال  1378آغــاز نمــود.
در ابتــدای امــر ،تــوان تولیــد ایــن شــرکت بــرروی  118گریــد
فــوالدی متمرکــز بــود کــه بــا بهــره منــدی از تخصــص واالی
کارشناســان شــرکت فــوالد آلیــاژی ایــران  ،هــم اکنــون بیــش از
 350نــوع فــوالد قابــل تولیــد میباشــد.
ظرفیــت تولیــد ایــن شــرکت در حــال حاضــر بــه بــاالی 500
هــزار تــن رســیده و بــا توســعه محصولــی کــه انجــام شــده امــکان
تولیــد میلگــرد از :قطــر  12تــا  200میلــی متــر ،انــواع تســمه تــا
عــرض  220میلــی متــر ،انــواع چهــار گــوش تــا ضلــع  210میلــی

متــر و انــواع مفتــول وکالف تــا قطــر  26میلــی متــر و همچنیــن

مقاطــع نیمــه تمــام بلــوم  ،بیلــت و شــمش فراهــم میباشــد.

برنامههای آتی شرکت:

 -تکمیــل مشــارکتی زنجیــره تأمیــن فــوالد از کنســانتره تــا

محصــول فــوالدی نهایــی بــا ظرفیــت مــورد نیــاز

 تکمیــل پــروژه کارخانــه دوم فــوالد آلیــاژی بــا ظرفیــت 700هــزار تــن تولیــد بیلــت آلیــاژی و مهندســی و رســیدن بــه چشــم

انــداز  1.2میلیــون تــن محصــول.

-

مشــارکت یــا ایجــاد طــرح تولیــد وایــر و کالف 250

هزارتنــی بــه منظــور توســعه محصــول و گســترش بازارهــای

هــدف.
-

اجــرای طــرح تــوازن و ارتقــاء تجهیــزات واحدهــای

زیرســقفی

 -توســعه تولیــد و فــروش فوالدهــای پرآلیــاژ نظیــر زنــگ

نــزن و ...

•

بــه نظــر شــما جهــت تولیــد فــن آوری و همچنین

بــه روز نمــودن فــن آوری هــای موجــود در صنعــت
فــوالد کشــور چــه راهکارهایــی وجــود دارد؟

شــرکتهای فوالدســاز بــه منظــور حفــظ و ارتقــاء کیفیــت و
رقابتــی نمــودن قیمــت محصــوالت خــود ،چــارهای جــز تمرکــز
بــر ارتقــاء بهــرهوری و بهبــود فرآیندهــای خــود را ندارنــد .از
مهمتریــن مؤلفههــای رشــد بهــره وری ،بهینهســازی فنــاوری
اســت کــه بــا بهکارگیــری آنهــا بتــوان فرآیندهــا را ســریعتر
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
گســترش بازارهــای ملــی و بیــن المللــی و در نهایــت افزایــش

رضایــت مشــتریان گردیــد.

پیــش نیــاز ورود بــه هرگونــه فــن آوری جدیــد ،تقاضــای بــازار

و خواســتههای آشــکار و پنهــان مشــتریان اســت .اســتفاده از

تجربیــات و تخصــص شــرکتهای پیشــرو داخلــی و خارجــی،
بهــره گیــری از تکنولوژیهــای موفــق و جــواب داده شــده،
دعــوت از افــراد متخصــص و کارآزمــوده بیــن المللــی ،تشــکیل

کمپیــن هــا ،ســمینارها و کارگاههــای آموزشــی مشــترک

و تخصصــی ،بازدیدهــای مســتمر و دورهای و نشســتهای
مشــترک فــی مابیــن شــرکت هــای فــوالدی ،اســتفاده بهینــه از
ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه جهــت تولیــد دانــش و بهــره گیــری

آن در صنعــت ،در کنــار بــاور داشــتن و رســمیت بخشــیدن بــه
طراحــی ،مهندســی و ســاخت داخــل از جملــه راه هــای بــه روز

نمــودن فــن آوری اســت.

در میــان شــاخصهای اصلــی تشــکیل دهنــده فــن آوریهــای
مــدرن ،موضــوع کاهــش مصــرف انــرژی و همچنیــن بهبــود

در مصــرف مــواد اولیــه و مــواد مصرفــی از اهمیــت ویــژهای

برخــوردار اســت.

ایجــاد پیوســتگی از شــارژ مــواد اولیــه تــا تولیــد فــوالد و حــذف

ایســتگاههای پیــش گــرم  ،اساســیترین راه حــل کاهــش
مصــرف انــرژی در ایــن صنعــت انرژیبــر اســت .همچنیــن
اســتفاده از تجهیــزات و ماشــینآالت مــدرن و بکارگیــری

فناوریهــای اســتفاده مجــدد و مداربســته آب ،تأثیــر بســزایی در
کاهــش نــرخ مصــرف ایــن مــاده حیاتــی ایفــا میکنــد.

در کنــار ایــن مبحــث مهــم توجــه ویــژه بــه شــاخصها و میــزان
مصــرف اقــام کلیــدی حائــز اهمیــت اســت .بعنــوان مثــال در

ارتبــاط بــا شــرکتهای دارنــده کورههــای قــوس ،میــزان

مصــرف الکتــرود ،زمــان  power off, power onو

TaP to

 ،TaPاســتفاده از  ،Hot chargeاســتفاده از سیســتمهای تزریقــی
فروآلیاژهــا و  ...بســیار تعییــن کننــده میباشــد.

لــذا در بخشهایــی نظیــر فوالدســازی و نــورد شــاید تمرکــز بــر
افزایــش بازدهــی ماشــین آالت مناسـبتر باشــد ،لیکــن درحــوزه
کنســانتره تــا آهــن اســفنجی ،دان ـشورزی ســنگینی در دنیــا در
حــال انجــام اســت و مطلــوب خواهــد بــود کــه فناوریهــای
جدیــدی وارد کشــور گــردد .در انتخــاب فنــاوری هــم بایــد
گفــت کــه بــه دلیــل وجــود انــرژی گاز در ایــران ،رویکــرد
آینــده فــوالد در مصــرف گاز اســت و مزیــت زیســتمحیطی
دارد.
نکتــه حائــز اهمیــت دیگــر آنکــه چنانچــه بتوانیــم در جــذب
ســرمایه خارجــی از طریــق ارتبــاط بــا تولیــد کننــدگان اصلــی
معــدن و فــوالد موفــق باشــیم ،میتــوان امیــدوار بــود کــه دانــش
و فنــاوری بــه همــراه ســرمایه بــا هــم وارد شــود .ســرمایهگذار
خارجــی اگــر بــه ایــران راه پیــدا کنــد ،بهبــود در فــن آوری را
نیــز در پــی خواهــد داشــت.
بــه هــر حالــت ،بهبــود در میــزان شــناخت و آگاهــی نســبت
بــه مفاهیــم بهــرهوری ،افزایــش تمایــل بــه ایجــاد تغییــر،
ارتقــاء فرهنــگ کاری ،افزایــش مشــارکت و رعایــت نمــودن
اســتانداردهای کاری ،کاهــش ضایعــات و توقفــات و افزایــش
آمادگــی تجهیــزات ،توجــه بیشــتر بــه تحقیقــات کاربــردی و
دانــش فنــی و باالخــره ارتقــاء اثربخشــی مدیریــت ،همگــی در
راســتای خلــق و بــه روز نمــودن فنــاوری کمــک خواهــد کــرد.
البتــه نقــش بــی بدیــل فناوریهــای پیشــرفته در زمینــه
سیســتمهای اطالعاتــی ،اتوماســیون صنعتــی ،تجهیــزات ابــزار
دقیــق ،و غیــره را بایــد بــه صــورت ویــژه مــورد توجــه قــرار داد
چــرا کــه مزایــای بیشــماری از جملــه افزایــش ســرانه تولیــد،
مدیریــت زمــان ،گســترش بازارهــای هــدف ،حفــظ وفــاداری
مشــتریان ،ارتقــای ســطح ایمنــی کارکنــان ،حفــظ محیطزیســت
و رشــد ارزش افــزوده را بــه ارمغــان مـیآورد ،لــذا مدیریــت بــر
فنــاوری و بــه روز رســانی آن بایــد بهصــورت مــداوم تحــت

نکتــه مهــم دیگــر ،آموزشهــای مســتمر نیــروی انســانی

کنتــرل و مــورد توجــه مدیــران صنعــت فــوالد در بخشهــای

از ایــن رو در واحدهــای صنعتــی پیشــرفته بــه امــر آمــوزش

نقــش پررنــگ انجمــن آهــن و فــوالد ایــران در رصــد نمــودن

میباشــد .فنــاوری و دانــش دو امــر مشــترک و ترکیبــی هســتند.
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حداقــل ســرمایه ،بــهروز میکننــد.

توجــه فراوانــی میشــود .نیــروی انســانی ،آموزشهــای مربــوط
بــه شــغل خــود را فــرا گرفتــه و ایــن تزریــق دانــش میتوانــد

پایــه و بســتری بــرای تولیــد و بــه روز نمــودن فنــاوری باشــد .در

واقــع واحدهــای صنعتــی پیشــرفته ،نیازهــای فنــاوری خــود را بــا
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دولتــی و خصوصــی باشــد.

فــن آوریهــای مــدرن و بــه روز در جهــان و ایجــاد ارتباطــات
ســازنده فــی مابیــن دانشــگاه ،صنعــت و انجمــن در افزایــش تــوان
نــرم افــزاری ،ســخت افــزاری و مغزافــزاری کشــور بــرای بــه روز

رســانی ف ـن آوری هــای موجــود ،بــا اهمیــت میباشــد.

• بــه نظــر شــما چــه مــواردی مــی توانــد
باعــث افزایــش انگیــزه بــرای ســرمایه گــذاری
در حــوزه فــوالد شــود؟
نــگاه ســودآور و ترســیم وضعیــت شــفاف و بهینــه مــی توانــد

عاملــی بــرای روی آوردن ســرمایه گــذاران داخلــی و یــا جــذب
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 تســهیالت 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

خطــوط ریلــی ،بنــادر و اتوبانهــا کــه منجــر بــه مصــرف

محصــوالت داخلــی از قبیــل ســیمان ،فــوالد و  ...مــی شــود).
 -عدم دخالت دولت در قیمت گذاری محصوالت فوالدی

 تشــکیل کنسرســیومهای بــزرگ متشــکل از واحدهایــی درزنجیــره فــوالد بــه منظــور رفــع نــگاه منطقــه ای و بخشــی نگــری و

تبییــن رویکــرد ملــی گرایانــه در ایــن صنعــت

•

بــه نظــر شــما اثــرات رشــد نامتــوازن صنعــت

فــوالد چــه تأثیــری بــر رشــد متــوازن آن خواهــد
داشــت؟

در چش ـمانداز صنعــت فــوالد کشــور تــا ســال  ،1404تولیــد 55
میلیــون تــن فــوالد پیــش بینــی شــده ،امــا بــه اعتقــاد بســیاری از

دســت انــدرکاران و صاحبنظــران ایــن صنعــت ،رشــد نامتــوازن
صنایــع معدنــی و صنعتــی فــوالد ،بیانگــر عــدم تحقــق ایــن پیــش

بینــی اســت بــه طــوری کــه در حــال حاضــر از ســوی ســازمان

توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی ایــران ،مجــوز

ســاخت دههــا واحــد تولیــد فــوالد بــا بیــش از  100میلیــون تــن

ظرفیــت صــادر شــده اســت .حــال اگــر قــرار باشــد در افــق
 1404حــدود  55ميليــون تــن فــوالد تولیــد شــود ،بایــد چیــزی در
حــدود  140ميليــون تــن کنســانتره ســنگ آهــن 90 ،میلیــون تــن
گندلــه و بیــش از  60میلیــون تــن آهــن اســفنجی تولیــد نمــود،
براســاس آمارهــای منتشــره ،هــم اکنــون ظرفیــت فعــال کنســانتره
ســنگآهن در کشــور  52میلیــون تــن ،گندلــه  47میلیــون تــن
و آهــن اســفنجی  29میلیــون تــن اســت،که فاصلــه معنــاداری بــا
هــدف نهایــی دارد.
از دیگر نکات قابل تأمل در این زمینه می توان به:
 کمبود منابع مالی الزم برای اکتشاف معادن جدید بوروکراسی ناموزون در سرمایهگذاری داخلی و خارجی میــزان بهــره مالکانــه و حــق انتفــاع از معــادن ،کمبــودنقدینگــی ،رکــود فعالیتهــای عمرانــی ،کاهــش قیمــت جهانــی
برخــی مــواد معدنــی از جملــه ســنگ آهــن و فرســوده شــدن
تجهیــزات و ماشــینآالت معدنــی
 محــدود بــودن ظرفیــت کنســانتره و گندلــه ســازی در مقابــلزیــاد بــودن منابــع معدنــی
 عدم توجه کافی به بازار مصرف  ،اشاره نمود.توضیحــات فــوق بیانگــر آن اســت کــه چنانچــه تــوازن منطقــی
در مســیر زنجیــره تأمیــن فــوالد حــادث نشــود ،عــاوه بــر تعطیلــی
ناخواســته برخــی از مراکــز صنعتــی و تولیــدی ،شــرایط اقتصــادی
تولیــد در قســمتهای 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.

•

بــه نظــر شــما چــه مشــکالتی بــر ســر راه صنعــت

فــوالد قــرار دارد؟

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

 تأمیــن غیربهینــه آهــن قراضــه و بــازار کامـ ًا عامیانــه و ســنتی

ایــن مــاده اولیــه

 -فقــدان ســرمایهگذاری مناســب جهــت بــه روزآوری

تکولــوژی هــای نویــن در صنعــت فــوالد

 -رشد نامتوازن عرضه محصوالت فوالدی و مازاد ظرفیت

-

عــدم چابکــی الزم در موضــوع اصــاح تعرفــه هــای

محصــوالت فــوالدی در زمــان رکــود و رونــق
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 افزایــش شــدت رقابــت هــم در بــازار داخــل و هــم دربازارهــای خارجــی
 ایجــاد رکــود در بــازار و کاهــش حاشــیه ســود کارخانههــایفوالدی
 فقدان نظام تأمین مالی مناسب در صنعت فوالد-

•

بــه نظــر شــما فوایــد برگــزاری ســاالنه همایــش

ســمپوزیوم بــه خصــوص در جهــت ارتبــاط بیــن

کارشناســان صنعــت فــوالد و پژوهشــگران دانشــگاهی
و همچنیــن افزایــش ســطح آگاهــی در مــورد فــوالد
کشــور چیســت؟

تحریمهــای اقتصــادی (محدودیــت تأمیــن منابــع ارزی،

در صورتــی ســمپوزیوم فــوالد اثــر بخــش تــر خواهــد بــود کــه

المللــی ،محدودیــت حمــل و نقــل دریایــی ،محدودیــت فاینانــس

 -مشــارکت همــه جانبــه تمامــی طرفهــای مربوطــه در ارتبــاط

جديــد) .

 -ایجــاد امکانــات و بســترهای مناســب جهــت یادگیــری

افزایــش هزینــه هــای بانکــی در تجــارت و مبــادالت بیــن

مــوارد زیــر بــا تامــل بیشــتری همــراه باشــد:

پروژههــا ،عــدم امــکان توســعه صــادرات و حضــور در بازارهــاي

بــا چالشهــای پیــش روی صنعــت فــوالد

در زمــان کنونــی و در صورتیکــه بــا ایجــاد یــک تشــکل ویــژه
صــادرات ،شــرکتهای فــوالدی و معدنــی بتواننــد از تجربیــات
و تخصصهــای همدیگــر در حــل مشــکالت ناشــی از تحریــم،
اســتفاده نماینــد ،بــار مضاعــف عرضــه کــه امــکان مصــرف در
بــازار داخــل را نــدارد ،از دوش شــرکتها برداشــته میشــود.

موضوعــات مختلــف و دســتیابی بــه ایدههــای جدیــد در تولیــد

محصــوالت فــوالدی

 ایجــاد شــبکه ســازی شــرکتهای مختلــف و حتــی رقیــب وبــه اشــتراک گــذاری منابــع

 -اســتفاده کاربــردی از مقــاالت ارائــه شــده و اعــام نتایــج

اثربخــش حاصــل از مقاالتــی کــه در ســمپوزیومهای قبلــی ،ارائــه

 -عــدم تــوازن قیمــت محصــوالت فــوالدی در داخــل در قیــاس

شــده اســت.

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

از تــوان تحقیقاتــی بــاالی مراکــز علمــی در بنگاههــای تولیــدی.

بــا ســطح بیــن الملــل
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 -ارتبــاط ســازنده و همــه جانبــه بیــن دانشــگاه و صنعــت و اســتفاده

مصاحبهای با مدیر عامل شرکت

فوالد خوزستان
جناب آقای مهندس محمد کشانی

انجام شده است که در ادامه میخوانید:

•

 لطفــا شــرکت فــوالد خوزســتان را معرفــی

کنیــد و برنامههــای آتــی شــرکت را بــه طــور

خالصــه بــرای خواننــدگان مجلــه پیــام فــوالد

بیــان نماییــد.

شــرکت فــوالد خوزســتان بــه عنــوان اولیــن تولیــد کننــده
فــوالد خــام در کشــور بــا روش کورههــای قــوس الکتریکــی
و احیــای مســتقیم بــا ظرفیــت 1میلیــون و 500هــزار تــن در
ســال1368بــه بهــره بــرداری رســید،درادامــه رونــد تولیــد بــا
اجــرای طرحهــای توســعه ایــن ظرفیــت در فــازاول توســعه
بــه 2میلیــون و400هــزار تــن و بــا اجــرای فــاز دوم توســعه
در ســال 1387ظرفیــت بــه۳میلیــون 200هــزار تــن افزایــش
یافــت و در ادامــه فازهــای بعــدی توســعه ظرفیــت تـا 5میلیــون
 200هــزار تــن طراحــی و دردســت اجــرا میباشــد و در ســال
جــاری برنامــه تولیــد  3میلیــون  800هزارتــن در دســتور کار
قــراردارد.شــرکت فــوالد خوزســتان بــه لحــاظ موقعیــت
جغرافیایــی و نزدیکــیبــه بنادرجنــوب کشــور و آبهــای
آزاد و برخــورداری از منابــع و قابلیتهــای منحصــر بفــرد
همــواره نقــش محــوری خــود را در صنعــت فــوالد کشــور ایفــا
نمــوده و ازمنظــر بکارگیــری و اســتقرار نظامهــای مدیریتــی

همــواره پیشــرو بــوده اس ـت.تولیــد منطبــق بــا اســتانداردهای

جهانــی کیفی ـت،و نهادینــه نمــودن فرهنــگ تعال ـیســازمانی
و اجــرای عملیــات بــر اســاس اســتراتژیهای مــدون و انجــام

دورهای ممیزیهــا داخلــی و شــخص ثالــث،خودارزیابیهــا
و ارزیابیهــای بیرون ـی ،جایــگاه ایــن شــرکت را در باالتریــن

ســطوح تعالــی ســازمانی در ســالهای اخیــر در کشــور تثبیــت
نمــوده اســت رشــد پایــدار تولیــد و تــداوم ســودآوری از
دســتاوردها ونتایــج برجســته و پایــدار ایــن شــرکت میباشــد،
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 حرفــهای
ســازمان توســعه تجــارت و حــذف نــام شــرکت در ارزیابــی ها
و انتخــاب صادرکننــده نمونــه کشــور ،جایــگاه ویــژه و بــارز
فــوالد خوزســتان در بیــن فعــاالن صنعــت و حــوزه صــادرات
همچنــان پیشــتاز و ارزشــمند میباشــد .دریافــت تندیــس
طالیــی رعایــت حقــوق مصــرف کننــدگان طــی ســالهای
متوالــی مبیــن توجــه ایــن شــرکت بــهنیازهــا و انتظــارات

د .ایــن شــرکت
ذینفــان خــود خصوصــاً مشــتریان میباشــ 
بــا تدویــن ارکان جهــت ســاز و نقشــه اســتراتژی برنامــه و
نقشــه راه خــود را تــا رســیدن بــه ظرفیــت  13.6میلیــون تــن و
همچنیــن تکمیــل زنجیــره ارزش در بــاال دســت و پاییــن دســت
را مشــخص و تاکنــون عــاوه بــر عملیاتــی نمــودن پروژههــای

زیرســقفی خصوصــاً آغــاز پــروژه احــداث کارخانــه آهــن
اســفنجی موســوم بــه مگامــدول زمــزم ، 3بــا تملــک ســهام

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

ســنگان کــه مراحــل پایانــی پیشــرفت فیزیکــی را پشــت ســر
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میگــذارد ،ظرفیــت  2.5میلیــون تــن گندلــه را بــه زنجیــره

الگوبــرداری از فــن آوری اولیــن کارخانــه در حــال تولیــد در

خــود خواهــد افــزود .از منظــر تــوازن و باالنــس خطــوط تولیــد

ســال  1381راه انــدازی و بــا هــدف توســعه ظرفیــت و بعنــوان

و افزایــش ظرفیــت و صرفــه بــه مقیــاس ســرمایه گــذاری  ،راه

بخشــی از فــاز دوم توســعه شــرکت ،دومیــن و بزرگتریــن

انــدازی و بــه تولیــد رســاندن کارخانــه تولیــد آهــن اســفنجی

کارخانــه تولیــد آهــن اســفنجی وقــت را در ســال  1387بــا

شــرکت صنعــت فــوالد شــادگان گام مهــم دیگــری از برنامــه

همــت متخصصیــن و کارشناســان شــرکت فــوالد خوزســتان

هــای توســعه شــرکت فــوالد خوزســتان بــوده کــه بــه بــار

و شــرکتهای توانمنــد داخلــی بــه بهــره بــرداری رســاندند،

نشســت و در حــال حاضــر تکمیــل بخــش فوالدســازی آن

ایــن موضــوع زمینــه توســعه صنعــت فــوالد در کشــور را

مجموعــه فــوالدی اقدامــی اســتراتژیک در جهــت تحقــق
اهــداف اســتراتژیک شــرکت میباشــد.اقدامات تکمیــل
زنجیــره و حضــور در پاییــن دســت زنجیــره ارزش از معــدن
تــا محصــوالت نهایــی اســتراتژی فعالــی اســت کــه بــا جدیــت
دنبــال میشــود و ان شــااهلل در آینــده نزدیــک نتیجــه اقدامــات
در دســت پیگیــری بــه ســمع و نظــر عالقمنــدان توســعه صنعــت
ـید.
فــوالد و شــرکت فــوالد خوزســتان خواهــد رسـ 

•

بــه نظــر شــما جهــت تولیــد فنــاوری و همچنیــن

بــروز نمــودن فناوریهــای موجــود در صنعــت

فــوالد کشــور چــه راهکارهایــی وجــود دارد؟

نظــر بــه اینکــه صنعــت فــوالد از صنایــع اســتراتژیک و زمینــه
ســاز توســعه پایــدار در جهــان میباشــد ،بدلیــل ماهیــت
صنعــت و همچنیــن گســتردگی جغرافیایــی کارخانجــات
تولیــد آهــن و فــوالد و بازارهــای مصــرف ،موضــوع فــن
آوری و هزینههــای تولیــد و حمــل و نقــل ،دارای اهمیــت
ویــژهای میباشــد ،ایــن صنعــت از صنایــع انرژیبــر و از
منظــر جنبههــای زیســت محیطــی بســیار حائــز اهمیــت
بــوده و همــواره تحــت نظــارت نهادهــای نظارتــی ملــزم بــه
پیــروی از مقــررات و دســتورالعملهای خاصــی میباشــد
کــه موضــوع پایــداری و تــداوم تولیــد را بــه یــک مســئله
اســتراتژیک تبدیــل نمــوده اســت.
همانگونــه کــه اســتحضار داریــد ،اولیــن کارخانــه تولیــد آهن
اســفنجی بــه روش احیــا مســتقیم در فــوالد خوزســتان و بــا فن
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فراهــم نمــوده و در واقــع فرایند بومی ســازی و توانمندســازی
شــرکتهای داخلــی جهــت توســعه فــن آوری بخــش احیــاء
صنعــت فــوالد کشــور از فــوالد خوزســتان آغــاز شــد .البتــه
مــوارد مشــابه دیگــری ماننــد ســاخت کورههــای پاتیلــی ،
کمپرســورهای عظیــم  ،مشــارکت و بســتر ســازی بــرای
بومــی ســازی کاتالیســتهای احیــاء مســتقیم و دههــا فــن
آوری دیگــر در شــرکت فــوالد خوزســتان بــه منصــه ظهــور
رســیده ،اینــک الزم اســت ایــن الگــو و تجربــه موفــق در
بخشهــای پاییــن دســتی ایــن صنعــت اســتراتژیک نیــز اجــرا

شــود .در ایــن خصــوص مطمئنـاً توجــه بــه مولفههــای اقتصــاد
مقاومتــی و پیــروی از منویــات مقــام معظــم رهبــری ،ناظــر بــر
اتــکاء بــه منابــع داخلــی و توســعه و پیشــرفت قابلیتهــای
درونــی قطعــا راهگشــا بــوده و در مــواردی هــم که الزم باشــد
میتــوان فــن آوریهــای جدیــد را بــا مهندســی معکــوس و

گاهــاً بهینــه ســازیها بــه موفقیتهــای ارزشــمندی دســت
یافــت.

•

بــه نظــر شــما چــه مــواردی میتوانــد باعــث

افزایــش انگیــزه بــرای ســرمایه گــذاری در حــوزه

فــوالد شــود ؟

همانگونــه کــه مســتحضر هســتید  ،ایــران بــا بیــش از 4.5
میلیــارد تــن ذخائــر ســنگ آهــن ،ذخائــر سرشــار گاز طبیعــی
و مجــاورت بــا بازارهــای مناســب صادراتــی ،نیــرو انســانی
متخصــص و باتجربــه و دیگــر مــوارد مشــابه از قوتهــا و

آوری میدرکــس نصــب و راه انــدازی و بــه بهــره بــرداری

فرصتهــای منحصــر بفــردی برخــوردار بــوده و آنچــه بــه نظــر

کارشناســان و متخصصیــن شــرکت فــوالد خوزســتان و ســایر

گــذاری در ایــن صنعــت مــادر شــود .موضــوع تقاضــای مؤثــر

رســید ،توجــه بــه بومــی ســازی و اتــکاء بــه توانمندیهــای

میتوانــد محــرک مناســبی بــرای جــذب ســرمایه و ســرمایه

شــرکتهای توانمنــد داخلــی ،اولیــن کارخانــه بومــی تولیــد

بــرای محصــوالت ،ارتقــاء بهــره وری  ،تولیــد رقابــت پذیــر و
نهایتــاً بــازده مناســب ســرمایه گذاریهــا میباشــد ،در ایــن

آهــن اســفنجی بــه روش احیــاء مســتقیم بــه نــام زمــزم  1بــا
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راســتا ،الزم اســت عــاوه بــر ظرفیــت ســازی متــوازن در طــول

بــرای حوزههــای دیگــری مســتعدتر و باردهــی مناســبتری را

زنجیــره ،ســودآوری متناســب بــا حجــم ســرمایه گذاریهــا در

میداشــت صــورت گرفتــه ،و در ایــن زمــان ،صنعــت فــوالد

هــر مرحلــه از باالدســت تــا پاییــن دســت ،عامــل مهمــی جهــت

کشــور بــا تبعــات برخــی تصمیمــات و توســعههای غیــر

هدایــت منابــع و ســرمایه گذاریهــا در طــول زنجیــره خواهــد

متــوازن مواجــه هســتیم ،

شــد.

بــه نظــر بنــده بایــد از تجــارب توســعه صنعــت فــوالد در

موضــوع مهــم دیگــر قوانیــن و مقــررات پیچیــده و دســت و

جهــان الگوبــرداری نمــود و بــا مطالعــه توســعه صنعــت فــوالد

پاگیــر و همچنیــن عــدم سیاســت گــذاری متمرکــز و مشــخص

در کشــورهای مشــابه فراینــد توســعه و سیاســتگذاری توســعه

بــرای توســعه طــی چندیــن ســال گذشــته میباشــد کــه باعــث

ایــن صنعــت اســتراتژیک را اصــاح نمــود.

شــده بــا برخــی توجیهــات غیــر فنــی و اقتصــادی ،بــدون در
نظــر گرفتــن آمایــش ســرزمین و محدودیتهــای زیرســاختی
در مناطقــی در زنجیــره فــوالد ســرمایه گذاریهایــی صــورت

گرفتــه کــه بعضـاً بــا مشــکالتی مواجــه هســتند.

قطعــا بازنگــری اساســی در سیاســت گذاریهــا ،تســهیالت و
اصــاح بســیاری از قوانیــن و مقــررات و در نهایــت ،ارجــح
دانســتن منافــع ملــی بــر منافــع بخشــی و منطقــهای میتوانــد
در اصــاح ریــل گــذاری توســعه و ســرمایه گذاریهــا در
صنعــت فــوالد مؤثــر باشــد.

•

بــه نظــر شــما اثــرات رشــد نامتــوازن صنعــت

فــوالد چــه تأثیــری بــر رشــد متــوازن آن خواهــد
گذاشــت؟

تــوازن و تناســب الزمــه پایــداری و رشــد و توســعه پایــدار

میباشــد  ،مطمئنــاً عــدم تــوازن در زنجیــره منجــر بــه عــدم
تــوازن در جریــان مــواد و محصــوالت در عرضــه و تقاضــا،
تجــارت و در نهایــت ســودآوری و ناموفــق بــودن کل صنعــت
خواهــد شــد ،در کشــورهای توســعه یافتــه ،همــواره سیاســت
گــذاری و جهتگیــری توســعه توســط دولتهــا انجــام
شــده ،و ســرمایه گذاریهــا و اجــرای توســعه توســط بخــش
خصوصــی انجــام میشــود و فلســفه تدویــن برنامههــای بلنــد
مــدت توســعه و صــدور مجوزهــا توســط دولتهــا مؤیــد
همیــن واقعیــت میباشــد ،ایــن دو عامــل ،ماننــد دو بــال زمینــه
توســعه پایــدار و شــکوفایی اقتصــادی را فراهــم خواهــد کــرد.
طــی یکــی دو دهــه گذشــته بــا کمرنگتــر شــدن نقــش

•

بــه نظــر شــما چــه مشــکالتی بــر ســر راه صنعــت

فــوالد قــرار دارد؟

بــا عنایــت بــه عوامــل کلیــدی موفقیــت در صنعــت فــوالد
بــه طــور مثــال لــزوم یکپارچگــی در زنجیــره و تکمیــل
زنجیــره از معــدن تــا محصــول نهایــی ،صرفــه بــه مقیــاس و
غیــر اقتصــادی بــودن کارخانجــات بــا ظرفیتهــای پاییــن،
لــزوم توجــه بــه کیفیــت و اســتانداردهای جهانــی فــوالد،
برخــورداری از دانــش فنــی و تخصــص الزم در فراینــد و
چندیــن فاکتــور کلیــدی دیگــر ،یکــی از مشــکالت ایــن
صنعــت ،عــدم توجــه بــه الزامــات فــوق و ســرمایه گــذاری
در واحدهــای کوچــک مقیــاس کمتــر از یــک میلیــون

تــن و گاهــاً کارگاههــا و کارخانجــات کوچــک کــه از
نظــر اســتانداردهای حاکــم بــر فراینــد تولیــد و همچنیــن
حداقلهــای کیفیــت مــورد انتظــار ،بــا مشــکالت جــدی
مواجــه هســتند.
الزم اســت در سیاســت گــذاری هــا و در جایــی کــه نیــاز
بــه مشــارکت و نظــر خواهــی از تولیــد کننــدگان میباشــد
نقــش محــوری و مشــارکت واحدهــای بــزرگ فــوالدی
کشــور کــه بخــش عمــده فوالدکشــور را تولیــد مینماینــد
احیــاء نمــوده و ثبــات و آرامــش الزم را بــه ایــن بخــش از
اقتصــاد کشــور کــه بــر اســاس آمــار و اطالعــات موجــود،
بســیار کلیــدی و اثرگــذار میباشــد بازگردانــده شــود.
طبعــا در شــرایط مناســب داخلــی و هماهنگــی هــای
منطقــی میتــوان بــر مشــکالت و محدودیتهــای ناشــی

سیاســتگذاری متمرکــز و صــدور مجــوزات توســعه بــه

از شــرایط بیــن الملــل و تحریمهــای ظالمانــه چیــره شــد

توســعهها و ســرمایه گذاریهــا در مناطقــی کــه شــاید

عبــور کــرد.

صــورت غیــر متمرکــز در مراکــز اســتانها ،زمینــه برخــی

و بــه حــول و قــوه الهــی از ایــن مرحلــه نیــز بــا موفقیــت
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•

بــه نظــر شــما فوائــد برگــزاری ســاالنه همایــش

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

د.
مشــخص مینمایــ 
حضــور فعــاالن حــوزه صنعــت و مراکــز تحقیقاتــی در ایــن
همایــش فرصتــی مناســب جهــت تقویــت ایــن ارتبــاط و تفاهــم
و توافــق بــرای انجــام اقدامــات و پروژههــای مشــترک در
راســتای،ارتقــای پایــداری در ابعــاد مختلــف خصوص ـاً بهــره
وری و رقابــت پذیــری محصــوالت تولیــدی خواهــد شــد،

صنعــت و خصوص ـاً صنعــت اســتراتژیک فــوالد خلــق دانــش

اطــاع از آخریــن دســتاوردها  ،مذاکــره و تشــریک مســاعی،

بکارگیــری صحیــح آن در قالــب مهــارت انجــامکار در کنــار

تســهیم تجــارب و شــناخت قابلیتهــا و منابــع موجــود داخلــی

فــن آوریهــای موجــود،ضــرورت همــکاری مؤثــر بیــن

و در نهایــت ،همســویی بیشــتر و ارتقــاء اثربخشــی منابــع

صنعــت و مراکــز تحقیقاتــی و دانشــگاهها را از بعــد اصــول

میتوانــد از دســتاوردهای ایــن رویــداد بــزرگ صنعــت فــوالد

پایــه وتئوریهــای نویــن علمــی و مهــارتو تجــارب عملــی

کشــور باشــد.
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مصاحبهای با مدیر عامل

شرکت معدنی و صنعتی گلگهر
جناب آقای مهندس ناصر تقی زاده

انجام شده است که در ادامه میخوانید:

•

لطفــا شــرکت خــود را معرفــی و بهطــور خالصــه

برنامههــای آتــی شــرکت را بــرای خواننــدگان
مجلــه پیــام فــوالد بیــان نماییــد.

شــرکت معدنــی و صنعتــی گلگهــر در حــال حاضــر

ب ـهزودی بــا بهرهبــرداری از ایــن پروژههــا تحــوالت مهمــی در
صنایــع معدنــی کشــور رخ میدهــد.

•

بــه نظــر شــما بــرای تولیــد فنــاوری و نیــز بــروز

نمــودن فناوریهــای موجــود در صنعــت فــوالد

بزرگتریــن تولیدکننــده محصــوالت ســنگ آهنــی در

کشــور چــه راهکارهایــی وجــود دارد؟

فــوالد دارد .ایــن شــرکت در حــال حاضــر از ســنگ آهــن

تولیــد فنــاوری آخریــن مرحلــه بلــوغ زنجیــره فــوالد اســت کــه

کشــور اســت و از ایــن حیــث بیشــترین ســهم را در زنجیــره

تــا فــوالد را تولیــد میکنــد .البتــه تولیــد فــوالد اخیــرا ً و بــا
راهانــدازی یــک واحــد ذوب آغــاز شــده اســت .گلگهــر

قصــد دارد عــاوه بــر حفــظ ســهم خــود بهعنــوان بزرگتریــن
تولیدکننــده ســنگ آهــن ایــران ،محصــوالت خــود را تــا پایــان

زنجیــره فــوالد گســترش دهــد .بنابرایــن تولیــد انــواع ورقهــای

فــوالدی و مقاطــع ســاختمانی ماننــد میلگــرد نیــز در دســتور
کار قــرار دارد .گلگهــر برنامــه دارد تــا پایــان ســال جــاری

 27میلیــون تــن انــواع محصــوالت ســنگ آهنــی را تولیــد کنــد.
عــاوه بــر اینهــا ،گلگهــر یــک برنامــه مــدون اکتشــافی را
در اقصــی نقــاط کشــور دنبــال میکنــد و در مناطــق مختلفــی

از جملــه اســتانهای کرمــان ،یــزد و خراســان دســت بــه

عملیــات اکتشــافی زده اســت .خوشــبختانه نتایــج برخــی از ایــن
اکتشــافات بســیار رضایتبخــش بــوده اســت و منابــع متعــددی
از ســنگ آهــن یافــت شــده اســت .ضمــن اینکــه در صــورت

تحقــق برنامههــای کالن و بلندمــدت ایــن شــرکت  ،فــروش 5
میلیــارد دالری دور از دســترس نیســت .همچنیــن گلگهــر در
پروژههــای مهــم کشــور ماننــد راه آهــن ســیرجان ـ کرمــان و

نیــز انتقــال آب خلیــج فــارس ســرمایهگذاری کــرده اســت کــه

خوشــبختانه کشــور مــا در نزدیکــی ایــن مرحلــه قــرار دارد.

امــا در ابتــدا بایــد از فناوریهــای موجــود بیشــترین بهــره را
بــرد و نیــروی انســانی مجــرب بــرای ایــن منظــور تربیــت کــرد

تــا تولیــد فنــاوری حاصــل شــود .بومیســازی تجهیــزات و
قطعــات صنعــت فــوالد نخســتین اقــدام بــرای تولیــد فنــاوری
اســت .ســپس بایــد بــا توجــه بــه تجربیــات کســب شــده در

بومیســازی و نیــز بهکارگیــری تجهیــزات بومــی شــده اقــدام
بــه راهانــدازی واحدهــای جدیــد کــرد .الزمــه ایــن کار نیــز
عــزم جــدی شــرکتهای بــزرگ و حمایــت دولــت از صنایــع
بومــی و ســاخت داخــل ،ســرمایهگذاری و صبــر در ایــن حــوزه
اســت .بهطــور حتــم کشــور مــا پتانســیلهای ایــن موضــوع را
خواهــد داشــت.

•

بــه نظــر شــما چــه مــواردی میتوانــد باعــث

افزایــش انگیــزه بــرای ســرمایهگذاری در حــوزه

فــوالد شــود؟

ســرمایهگذاران در حــوزه فــوالد در وهلــه اول نیــاز بــه ثبــات
سیاســی و اقتصــادی دارنــد کــه ایــن امــر تنهــا از عهــده دولــت
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برمیآیــد .چــرا کــه در فضــای بیثباتــی آینــده ســرمایهگذاری

مبهــم اســت .ثبــات باعــث میشــود ســرمایهگذاران نســبت

بــه آینــده اطمینــان داشــته باشــند و بــا خاطــری آســوده بــه
ســرمایهگذاری بپردازنــد .صنعــت فــوالد نیــز جــزو صنایــع
اســت کــه بیشــترین تاثیــر را از عــدم بیثباتــی خواهــد دیــد.

زیــرا بــرای بهثمــر رســیدن یــک طــرح فــوالدی از ابتــدا تــا انتهــا

بــه  5ســال زمــان نیــاز اســت .بنابرایــن در ایــن  5ســال نبایــد اتفــاق

•

بــه نظــر شــما چــه مشــکالتی بــر ســر راه صنعــت

فــوالد قــرار دارد؟

مهمتریــن مشــکل حــال حاضــر صنعــت فــوالد کشــور کــه البتــه
از رکــود داخلــی ناشــی میشــود ،مــازاد فــوالد اســت .بنابرایــن
بایــد جهــت صــادرات برنامهریــزی کــرد .مشــکل مهــم دیگــر در
ایــن صنعــت ،سیاســتگذاریهای اشــتباه اســت .تولیدکننــدگان

وظیفــه دارنــد کــه بــرای ایجــاد و حفــظ اشــتغال ،محصــوالت

غیــر مترقب ـهای در حــوزه اقتصــادی و سیاســی رخ دهــد .ضمــن

معینــی را تولیــد کننــد و بــه فــروش برســانند .بنابرایــن ایــن قشــر

تکنولــوژی نیــز میتوانــد ســرمایهگذاران داخلــی و خارجــی

تولیدکننــدگان و مصرفکننــدگان اجــازه انجــام معاملــه را بدهــد.

ثبــات در قوانیــن و مقــررات ،ثبــات در قوانیــن گمرکــی ،ایجــاد

کمبــود نقدینگــی در داخــل کشــور اســت کــه راه حــل ایــن موضــوع

اینکــه روابــط سیاســی و اقتصــادی قــوی بــا کشــورهای صاحــب

نبایــد تــاوان سیاس ـتگذاریهای اشــتباه را بدهنــد .دولــت بایــد بــه

را بــه حضــور در حــوزه فــوالد تشــویق کنــد .عــاوه بــر اینهــا،

مشــکل دیگــری کــه بســیاری از صنایــع را درگیــر خــود کــرده،

تســهیالت ارزان ،تقویــت زیرســاختها و ...نیــز میتواننــد

نیــز اســتفاده از ســرمایه خارجــی و نیــز صــادرات خواهــد بــود.

باعــث تشــویق ســرمایهگذاران بــه حضــور در صنعــت فــوالد
شــوند.

•

بــه نظــر شــما اثــرات رشــد نامتــوازن صنعــت فوالد

چــه تاثیــری بــر رشــد متــوازن آن خواهد داشــت؟

مهمتریــن اثــر رشــد نامتــوازن واردات در یــک بخــش و
صــادرات در بخــش دیگــر اســت .کشــور مــا طــی ســالهای
گذشــته نیــز شــاهد عــدم تــوازن در زنجیــره فــوالد بــود.
بهطــور مثــال تــا ســال  ،95صنایــع فــوالدی مجبــور بــه واردات
گندلــه بــه کشــور بودنــد و همیــن مســاله باعــث خــروج
میلیونهــا دالر ارز از کشــور شــد .در حالــی کــه در همیــن
ســالها ســنگ آهــن نیــز صــادر میشــده اســت .خوشــبختانه
بــا بهرهبــرداری از گندلهســازی شــماره  2گلگهــر ،کشــور از
واردات گندلــه بینیــاز شــد .امــا هنــوز در بخشهــای دیگــر
عــدم تــوازن مشــاهده میشــود .بهتریــن راهــکار بــرای ایجــاد
تــوازن در زنجیــره ،پایــش دقیــق و مــداوم حلقههــای مختلــف
زنجیــره و انجــام اقدامــات مقتضــی در صــورت ایجــاد عــدم
تــوازن اســت .بهطــور مثــال هماکنــون کشــور مــا در آهــن
اســفنجی مــازاد تولیــد دارد .بنابرایــن میتــوان ایــن محصــول
را بــه خــارج صــادر کــرد .البتــه تامیــن بــازار داخلــی اولویــت
بیشــتری دارد.
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•

بــه نظــر شــما فوایــد برگــزاری ســاالنه ســمپوزیوم

فــوالد بــه خصــوص در جهــت ارتبــاط بیــن

کارشناســان صنعــت فــوالد و پژوهشــگران دانشــگاهی
و همچنیــن افزایــش ســطح آگاهــی در مــورد فــوالد

کشــور چیســت؟

اصــوالً نمایشــگاهها فرصــت مناســبی بــرای ارائــه توانمندیهــای
شــرکت ،شــناخت رقبــای حاضــر در صنعــت ،خریــداران و
مشــتریان اســت .نمایشــگاه فــوالد از آن جهــت اهمیــت دارد کــه

همــه شــرکتهای حاضــر در ایــن نمایشــگاه از یــک صنــف
هســتند و ایــن امــر کار را بــرای همــه آســان کــرده اســت.
خوشــبختانه در ایــن نمایشــگاه از صفــر تــا صــد صنعــت فــوالد

وجــود دارد و حاضــران در آن میتواننــد در رابطــه بــا زنجیــره،
بــه بحــث و تبــادل نظــر و یــا حتــی مذاکــره بــرای عقــد قــرارداد
بپردازنــد .ضمــن اینکــه حضــور کارشناســان و مدیــران ارشــد

بســیاری از شــرکتها باعــث خواهــد شــد ســطح دانــش کلــی و
اختصاصــی حاضــران در نمایشــگاه مزبــور افزایــش یابــد .گلگهــر

نیــز هماننــد ســالهای گذشــته در ایــن نمایشــگاه در باالتریــن

ســطح حضــور خواهــد داشــت و بــا شــرکتهای دیگــر در رابطــه
بــا صنعــت فــوالد بــه بحــث و تبــادل نظــر خواهــد پرداخــت.

مصاحبهای با مدیر عامل

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان
جناب آقای مهندس علی عباسلو

انجام شده است که در ادامه میخوانید:

•

لطفــا شــرکت مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان را

معرفــی کنیــد و بهطــور خالصــه برنامههــای آتــی

شــرکت را بــرای خواننــدگان مجلــه پیــام فــوالد
بیــان نماییــد.

شــرکت مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان ،شــرکتی پویــا و
جــوان اســت کــه ابتــدا در ســال  ۱۳۸۸توســط شــرکت توســعه
و آبادانــی اســتان کرمــان کــه از شــرکتهای زیرمجموعــه
صنــدوق بازنشســتگی شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران اســت،
تشــکیل شــد و پــس از تغییراتــی در ســهامداران در حــال حاضــر
 51درصــد ســهام متعلــق بــه شــرکت معدنــی و صنعتــی گلگهــر
و شــرکتهای وابســته و  49درصــد ســهام متعلــق بــه صنــدوق
بازنشســتگی شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران و شــرکتهای
تابعــه اســت.
ایــن شــرکت تکمیــل کننــده زنجیــره فــوالد و اولیــن تولیــد
کننــده آهــن اســفنجی در ســیرجان بــوده و دارای مزيتهــاي
نســبي متعــددی میباشــد.از جملــه؛ دسترســي آســان بــه مــواد
اوليــه و خــوراک معدنــی .مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان اوليــن
نقطــه در ايــران اســت کــه خــط توليــد آن بــه وســيله نــوار نقالــه
تکميــل شــده اســت؛ ســنگ معدنــي پــس از اســتخراج ،توســط
نــوار نقالــه بــه کارخانههــاي کنســانتره گل گهــر و بعــد از آن،

بــه کارخانــه گندلــه ســازي گل گهــر و از آنجــا توســط يــک
نــوار شــش کيلومتــري بــه کارخانههــاي آهــن اســفنجي جهــان
فــوالد انتقــال مييابــد و توســط نــوار نقالــه ،آهــن اســفنجي
توليــدي بــه کــوره وارد ميشــود .در نتيجــه ،يــک خــط

پيوســته توليــد از ســنگ تــا شــمش در منطقــه گل گهــر داريــم.
در حــال حاضــر کارخانــه احیــاء مســتقیم شــهید اهلل دادی بــا
ظرفیــت یــک میلیــون تــن آهــن اســفنجی در ســال (تکنولــوژی
میدرکــس) و همچنیــن کارخانــه نــورد بردســیر شــهید ملــک
قاســمی بــا ظرفیــت  100تــن بــر ســاعت و قابلیــت تولیــد650
هــزار تــن میلگــرد (ســایز  8تــا  )32در ســال ،در مرحلــه بهــره
بــرداری بــوده و کارخانــه ذوب و ریختهگــری شــهید زنــدی
نیــا بــا ظرفیــت تولیــد یــک میلیــون تــن انــواع شــمش فــوالدی
در ســال (روش قــوس الکتریکــی)در مرحلــه آزمایــش و پی ـش
راه انــدازی بــوده و بــه امیــد خــدا طــی  3مــاه آینــده در چرخــه
تولیــد قــرار خواهــد گرفــت.
از جملــه طــرح هــای توســعه آتــی ایــن شــرکت مــی تــوان
بــه کارخانــه احیــاء مســتقیم شــماره  2بــا هــدف تولیــد آهــن
اســفنجی بــه ظرفیــت یــک میلیــون و هفتصــد هــزار تــن در ســال
(تکنولــوژی میدرکــس) و کارخانــه فوالدســازی شــماره  2بــا
هــدف تولیــد یــک میلیــون و ســیصد هــزار تــن انــواع بلــوم و
شــمش فــوالدی در ســال و همچنیــن احــداث کارخانــه فــوالد
آلیــاژی بردســیر بــا ظرفیــت تولیــد  500هــزار تــن انــواع شــمش
فــوالدی آلیــاژی در ســال اشــاره نمــود کــه طراحــی و مطالعــات
اولیــه آنهــا بــه انجــام رســیده و در آینــده نزدیــک عملیــات
اجرایــی آغــاز خواهــد شــد.
شــرکت جهــان فــوالد ســیرجان در صنایــع پاییــن دســتی نیــز فعــال
بــوده و درصــدی از ســهام شــرکت تولیدکننــده ســیم بکســل
توســط ایــن شــرکت خریــداری شــده کــه در حــال اجــرای
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ایــن پــروژه نیــز میباشــیم .خاطرنشــان مینماید؛کارخانــه
بریکتســازی ایــن شــرکت بــا ظرفیــت تولیــد  12تــن در

ســاعت ،در مرحلــه تولیــد بــوده و واحــد اکســیژن کارخانــه تولیــد

آهناســفنجی نیــز بــه زودی بــه بهرهبــرداری خواهــد رســید.

موجــود در صنعــت فــوالد ،اهمیــت بــه مدیریــت دانــش و پــروش

کارکنــان خــاق و مبتکــر اســت .از دیــدگاه کالن حمایــت از
صنایــع بومــی و شــرکتهای ســازنده داخلــی در نیــل بــه ایــن

هــدف بســیار کلیــدی اســت.

اســتفاده از تجهیــزات مــدرن اروپایــی ،وجــود نیروهــای
مهندســی قــوی و پرســنل مجــرب ،بهرهگیــری از تجربــه

بســیار بــاال در ســاخت و بهرهبــرداری از کارخانــه ،اســتفاده
از مواداولیــه مرغــوب و… باعــث شــده تــا محصــوالت ایــن

شــرکت از کیفیــت باالیــی برخــوردار باشــد و علیرغــم جوانــی
بــه یــک برنــد قابــل توجــه در جهــان تبدیــل شــود.

•

بــه نظــر شــما جهــت تولیــد فنــاوری و همچنیــن

بــروز نمــودن فنــاوری هــای موجــود در صنعــت
فــوالد کشــور چــه راهکارهایــی وجــود دارد؟
فنــاوری در حــوزه صنعت فــوالد عمدتاً طیــف وســیعی از فرایندها،
ابــزار ،روشهــا و دانــش بــکار رفتــه در ســاخت تجهیزات و ماشــین

آالت را شــامل میشــود کــه نشــأت گرفتــه از علــم و تجربــه
عملــی اســت .از دیــدگاه بنــده ،در حــال حاضــر صنعــت فــوالد
ایــران ،پــس از اخــذ تجــارب متعــدد فنــی و تئوریــک ،اکنــون بــه

درجــهای از بلــوغ رســیده اســت کــه میتوانــد بــا بهــره گیــری
از تجربــه متخصصیــن صنعتــی و دانــش تئوریــک دانشــگاهیان،

نســبت بــه تولیــد فنــاوری در ایــن حــوزه گام بــر دارد .فنــاوری
از دل کارآفرینــی و پژوهشــگری خــارج میشــود و اگــر مدیــران

افزایــش انگیــزه بــرای ســرمایهگذاری در حــوزه

فــوالد شــود؟

بــه اعتقــاد بنــده توجــه ویــژه دولــت بــه صنعــت فــوالد ،در

حوزههــای مختلــف ،اعــم از سیاســتگذاری ،تامیــن مالــی،

تســهیل فراینــد صــادرات ،کاهــش بروکراسـیهای امــور گمــرک
و ...میتوانــد مؤثرتریــن عامــل جــذب ســرمایهگذاری درصنعــت

فــوالد باشــد .دولــت میتوانــد بــا ایجــاد فضــای باثبــات و ایمــن
بــرای ســرمایه گــذاران حــوزه فــوالد از طریــق کاهــش نــرخ ســود

تســهیالت ،کنتــرل نوســانات نــرخ ارز ،برنامهریــزی بــرای توســعه
ســرمایهگذاری رقابتپذیــر ،تســهیل رویــه گمرکــی ،تقویــت
زیرســاختها ،تبدیــل تجــارت بــه ســرمایهگذاری و  ...زمینــه

جــذب ســرمایه در صنعــت فــوالد را فراهــم آورد.

بدیهــی اســت ،نوســانات و تغییــرات مــداوم نــرخ ارز در طــول

زمــان ،بــر شــکلگیری انتظــارات ســرمایه گــذاران تأثیــر بســزایی
دارد و بــا ایجــاد ابهــام درخصــوص قیمتهــای آتی،ســرمایه
گــذاران را در شــرایط عــدم اطمینــان قــرار میدهــد و از ایــن

طریــق باعــث کاهــش ســرمایهگذاری میشــود .بــاال بــودن
هزینــه تأمیــن مالــی ســرمایهگذاری در حــوزه فــوالد نیــز یکــی

صنعتــی از دل پژوهشهــای کاربــردی بــرای پژوهــش هزینــه

دیگــر از موانعــی اســت کــه میتوانــد بهصــورت مســتقیم بــر

بــا اشــراف بــه ایــن نکتــه کــه تأمیــن هزینههــای پژوهــش

کــه ایــن امــر نیــز مســاعدت ویــژه دولــت را میطلبــد .بــا توجــه بــه

فنــی میتوانــد ،ایــن هزینههــا را پوشــش دهــد.

بلنــد مــدت بشــمار میآینــد ،لــذا عواملــی همچــون ثبــات سیاســی

کننــد ،آنــگاه فنــاوری قابــل رقابــت از پژوهــش حاصــل میشــود.

رونــد ســرمایهگذاری در بخــش صنعــت فــوالد اثرگــذار باشــد،

کاربــردی و تحقیــق و توســعه باالســت امــا بــه یقیــن کســب دانــش

اینکــه پروژههــای فوالدســازی در زمــره پروژههــای میــان مــدت و

بنــده معتقــدم ،گام اول در ایــن راه ،بهرهمنــدی حداکثــری از
فناوریهــای موجــود اســت .در اخــذ قراردادهــا ،حتمــاً بایــد

و اقتصــادی ،ایجــاد محیــط ســرمایه گــذاری و کســب و کار،

جــذب ســرمایههای خارجــی ،اثربخشــی بــورس کاالی ایــران در

تکیــه بــر نــوآوری و خالقیــت نیــروی انســانی از مــواردی اســت

نظــر گرفتــن مزیتهــای صادراتــی از جملــه راهکارهایــی اســت

بــه انتقــال دانــش فنــی توجــه ویــژهای نمــود .از ســوی دیگــر

62

•

بــه نظــر شــما چــه مــواردی میتوانــد باعــث

کــه در مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان بــه جــد مــورد توجــه و
تشــویق قــرار گرفتــه اســت .طــی ســالهای اخیــر چندیــن ثبــت
اختــراع توســط کارشناســان ایــن شــرکت در پروژههــای فــوالدی

صــورت پذیرفتــه اســت.

از دیگــر نــکات حائــز اهمیــت در دســتیابی بــه فناوریهــای
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افزایــش ظرفیــت زنجیــره فــوالد  ،شناســایی بازارهــای منطقــه و در
کــه میتوانــد مســیر مطلوبــی بــرای ســرمایه گــذاری در حــوزه

فــوالد فراهــم نمایــد .بدینترتیــب بــا افزایــش ســهم کشــورمان
در بازارهــای صادراتــی ،تولیــدات فــوالد کشــور میتوانــد بــه

ظرفیــت واقعــی نزدیــک شــود و از ایــن رهگــذر ،اشــتغال قابــل
قبولــی نیــز ایجــاد خواهــد شــد.

•

بــه نظــر شــما اثــرات رشــد نامتــوازن صنعــت

فــوالد چــه تاثیــری بــر رشــد متــوازن آن خواهــد

داشــت؟

در دهــه اخیــر رشــد صنعــت فــوالد در کشــورمان ملمــوس و
قابــل توجــه بــوده اســت امــا بــه تــوازن زنجیــره فــوالد کشــور
هــم بایســتی توجهــی ویــژه نمــود .گســتردگی زنجیــره واحدهــای

طرحهــای فــوالدی کــه ارزش افــزوده بیشــتری تولیــد مینماینــد.

•

بــه نظــر شــما چــه مشــکالتی بــر ســر راه صنعــت

فــوالد قــرار دارد؟

مشــکالت متعــددی بــر ســر راه صنعــت فــوالد قــرار دارد کــه از

اصلــی تریــن آنهــا میتــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره نمــود:

متعلــق بــه ایــن صنعــت از بخشهــای معدنــی تــا انــواع واحدهــای

 -عــدم جــذب ســرمایه مناســب خارجــی بــرای کاملکــردن

مســتقیم رشــد ایــن محصــوالت بــر افزایــش تولیــد ناخالــص ملــی

 -نامتوازنبــودن چرخــه کامــل ایــن صنعــت در کشــور وکســری

پاییــن دســتی ،همچنیــن وســعت بــازار مصــرف و اثرپذیــری

از دالیــل مهــم ســرمایه گــذاری در ایــن صنعــت اســت امــا در ایــن

میــان نبایــد از توســعه و رشــد متــوازن حلقههــای زنجیــر صنعــت

فــوالد غافــل شــد .امــری کــه در حــال حاضــر هــم در حــوزه
تولیــد و هــم در حــوزه ســودآوری دیــده میشــود.

چرخــه فــوالد

یــا مــازاد تولیــد فــوالد در برخــی شــاخهها

 -جانمایی نادرست بسیاری از واحدهای فوالدسازی

 -وجــود تحریمهــای رســمی و غیررســمی بینالمللــی علیــه

ایــران

همانطــور کــه مســتحضرید؛ در افــق  ،۱۴۰۴تولیــد فــوالد ایــران ۵۵

 -بروکراسیهای دولتی پیش روی صادرات محصوالت

میلیــون تــن ،تنهــا مبحثــی اســت کــه گویــی تاکنــون مــورد توجــه

 -مشکالت تامین مالی و کمبود نقدینگی

میلیــون تــن پیــش بینی شــده اســت .نــگاه ویــژه بــه میــزان تولید ۵۵

قــرار گرفتــه اســت امــا بــه بســیاری از اصــول و پیــش نیازهــای

آن توج ـهای نشــده اســت .بــه عبــارت دیگــر تولیــد ایــن میــزان

 مشکالت ساختاری و ضعف در زیرساختها -بحران آب و خشکسالی ،انرژی

بــه نظــر شــما فوایــد برگــزاری ســاالنه ســمپوزیوم

فــوالد فقــط از طریــق احــداث کارخانههایــی بــا مجمــوع ظرفیــت

•

تــوازن زنجیــره هــم توجــه نمــود .خوشــبختانه طــی ســالهای

کارشناســان صنعــت فــوالد و پژوهشــگران دانشــگاهی

ارتقــاء یافتــه و نیــاز کشــور بــه واردات آهــن اســفنجی مرتفــع

کشــور چیســت؟

بایســتی برقــرار گــردد .بایســته اســت؛ در تعییــن مکانهــای جدیــد

بــه اعتقــاد بنــده برگــزاری ســمپوزیوم فــوالد طــی ســالهای اخیــر

 ۵۵میلیــون تــن حاصــل نمیشــود  ،بلکــه در کنــار آن بایــد بــه
اخیــر میــزان تولیــد آهــن اســفنجی در کشــور بــه حــد مطلوبــی
گردیــده اســت .ایــن تــوازن در ســایر قســمتهای چرخــه فــوالد نیــز
احــداث کارخانههــای فــوالدی ،رعایــت مزیتهــای رقابتــی

آن منطقــه در الویــت قــرار گیــرد از جملــه مــواردی همچــون؛

موقعیــت جغرافیایــی و دسترســی بــه آبهــای آزاد ،نزدیکــی
بــه معــادن ســنگ آهــن ،زغــال ســنگ ،گاز طبیعــی؛ داشــتن
زیرســاختهای حمــل و نقــل ،برخــورداری از پتانســیل انــرژی
 ،آب و ظرفیتهــای محیطــی و  ....در صــورت عــدم رعایــت

مــوارد مذکــور و رشــد نامتــوازن و غیــر اصولــی صنعــت فــوالد،

نــه تنهــا بــه رشــد و توســعه صنعــت کمکــی نخواهــد شــد بلکــه
هزینههــا و تبعــات ســویی نیــز بــه دنبــال خواهــد داشــت.

درهمیــن راســتا ،اتخــاذ دو سیاســت مهــم ،در راســتای رشــد
متــوازن چرخــه فــوالد ضــروری اســت؛  -1توجــه هرچــه بیشــتر
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)  -2در الویــت قــراردادن

فــوالد بــه خصــوص در جهــت ارتبــاط بیــن

و همچنیــن افزایــش ســطح آگاهــی در مــورد فــوالد

فرصــت مســاعدی را جهــت برقــراری ارتبــاط میــان کلیــه محققــان،
اســتادان ،مدیــران و دس ـتاندرکاران صنعــت فــوالد کشــور مهیــا
نمــوده اســت .از ســوی دیگــر ایــن ســمپوزیوم مرکــز نشــر و ارائــه

آخریــن نتایــج پژوهشــی در زمینــه فــوالد محســوب میشــود.

برگــزاری منظــم ســمپوزیوم فــوالد نقــش عمــدهای در نهادینــه

کــردن آخريــن دســتاوردهاي تحقيقاتــي و تجربيــات علمــي و فنــي
حــوزه فــوالد داشــته و زمینــه مشــاوره و تبــادل نظــر بــه منظــور رفــع

مشــکالت موجــود و توســعه هــر چــه بیشــتر ایــن صنعــت را فراهــم

مـیآورد.

ارتقــاء ســطح دانــش فنــی در زمینههــای مختلــف فــوالد کشــور،

ارزیابــی فرصتهــا و چالشهــای صنعــت فــوالد ،نمایــش
توانمندیهــای شرکتها،آشــنایی بــا فناوریهــای نویــن ،نشســت

صمیمــی مدیــران صنعتــی ،محققــان و متخصصــان صنعــت فــوالد
از ســایر محاســن برگــزاری ایــن ســمپوزیوم بشــمار میآیــد.
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مصاحبهای با مدیر عامل

شرکت سنگ آهن گهرزمین
جناب آقای مهندس علی اکبر پوریانی

انجام شده است که در ادامه میخوانید:

•

لطفــا شــرکت ســنگ آهــن گهرزمیــن را معرفــی

کنیــد و بهطــور خالصــه برنامههــای آتــی شــرکت
را بــرای خواننــدگان مجلــه پیــام فــوالد بیــان

نماییــد.

شــرکت ســنگ آهــن گهــر زمیــن بنــا بــه اراده وزارت صنایــع
و معــادن و ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی
ایــران (ایمیــدرو) در تاریــخ  1383/11/28تحــت شــماره
 1735نــزد اداره ثبــت شــرکتهای ســیرجان بــه منظــور بهــره

کــه ضریــب تبدیــل کنســانتره بــه گندلــه  1بــه  1اســت امــا نــرخ
گندلــه  50درصــد از کنســانتره باالتــر اســت ،آنــگاه حاشــیه
ســود ســال مالــی  1398و  1399بــه شــکل بــا اهمیتــی رشــد
خواهــد کــرد .نهایتــا اینکــه شــرکتهایی کــه طرحهــای
توســعه معدنــی دارنــد عمومـاً در یــك نــگاه بلنــد مــدت بــرای
ســهامداران ،ســودآوری معقولــی ایجــاد کردهانــد.

•

بــه نظــر شــما جهــت تولیــد فنــاوری و

بــرداری از آنومالــی ســنگ آهــن شــماره  3جهــت تولیــد

همچنیــن بــروز نمــودن فنــاوری هــای موجــود

تأســیس گردیــد.

وجــود دارد؟

ســالیانه  10میلیــون تــن کنســانتره و  10میلیــون تــن گندلــه
در فــاز اول شــرکت  6میلیــون تــن کنســانتره و  5میلیــون
تــن گندلــه تولیــد خواهــد کــرد .تولیــد گندلــه طبــق انتظــار

شــرکت خــرداد 1398آغــاز میشــود ،همچنیــن تولیــد فــاز
ســوم کنســانتره نیــز  2ســال دیگربــه بهرهبــرداری خواهــد

در صنعــت فــوالد کشــور چــه راهکارهایــی

بهتریــن راهــکار در ایــن زمینــه بومــی ســازی در تولیــد و بازســازی

تجهیــزات صنعتــی و معدنــی میباشــد و همچنیــن تعامــل هرچــه
بیشــتر شــرکتهای بــزرگ صنعــت فــوالد میتوانــد نقــش بــه

رســید .هــم اکنــون حــدود  4/2میلیــون تــن کنســانتره تولیــد

ســزایی در ایــن مهــم داشــته باشــد .بومــی ســازی ،یکــی از عناصــر

ســال مالــی منتهــی بــه  30آذر  98نشــان میدهــد .پیــش بینــی

اســت .بومــی ســازی ،فرهنــگ و روش کار و تــاش ،مبتنــی بــر

میگــردد .تولیــد گندلــه هــم اثــر ســودآوری خــود را در

میگــردد در ســال جــاری بیــش از  10هــزار میلیــارد ریــال
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گندلــه در خــرداد  98بــه بهــره بــرداری برســد ،از آن جهــت

ســود ناخالــص عملیاتــی حاصــل گــردد بطوریکــه در  6مــاه
نخســت ســال مالــی کــه منتهــی بــه خــرداد بــوده  4863میلیــارد

ریــال ســود ناخالــص محقــق یافتــه اســت .خــط  3کنســانتره
اگــر طبــق انتظــارات بــا بهبــود فرآینــد تولیــد بتوانــد بــه جــای

 2میلیــون تــن 2/7 ،میلیــون تــن تولیــد کنــد و همچنیــن خــط
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محــوری در مجموعــه مؤلفههــای درونزایــی اقتصــاد مقاومتــی
دانــش و فنــاوری در راســتای اهــداف خودکفایــی و خوداتکایــی

در حــوزه نیازهــای صنعتــی میباشــد .در صــورت توجــه ویــژه
مســئولین صنعتــی کشــور بــه عملیاتــی شــدن ایــن مؤلفــه ،مطمئناً،

نتایــج بنیــادی و قابــل مالحظـهای حاصــل میگــردد؛ بــه عنــوان
مثــال ،در مباحــث انتقــال تکنولــوژی در کشــور ،امــروزه ،بــه
دلیــل فقــدان ســاز و کار مدیریتــی و اجرایــی مبتنــی بــر بومــی

ســازی فنــاوری ،شــاهد خریــد دانــش فنــی تولیــد محصــوالت

تولیــد فــوالد در آنهــا کــم اســت درحالــی کــه ایــن هزینــه

مشــابه توســط شــرکتهای متعــدد از خارجیهــا بــوده و

میتوانــد کمــک زیــادی بــه رشــد مناطقــی گــردد کــه در

عــاوه بــر آن ،حاصــل انتقــال تکنولوژیهــا نیــز ،نتیجــهای

جــز احــداث کارخانــه را در بــر نداشــته و حقیقت ـاً ،قابلیتــی در
طراحــی و بهینــه ســازی محصــوالت و تجهیــزات را بــه دســت

نمیدهــد و عمــ ً
ا ،منجــر بــه توســعه وابســتگیها میگــردد.

•

بــه نظــر شــما چــه مــواردی میتوانــد باعــث

افزایــش انگیــزه بــرای ســرمایهگذاری در حــوزه

فــوالد شــود؟

رشــد شــرکتهای بــزرگ ایــن صنعــت و همچنیــن تولیــد
حداکثــری کــه موجبــات درآمدزایــی باشــد میتوانــد دلیــل
انگیــزه بــرای ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی در ایــن زمینــه
باشــد البتــه ناگفتــه نمانــد کــه ایــن مهــم بــدون حمایتهــای
دولتــی ممکــن نخواهــد بــود و دولــت بایــد بــا حمایــت از ایــن
صنعــت انگیــزه را بــرای ســرمایه گــذاران بخــش خصوصــی بــه
وجــود آورنــد.

•

بــه نظــر شــما اثــرات رشــد نامتــوازن صنعــت

فــوالد چــه تاثیــری بــر رشــد متــوازن آن خواهــد

داشــت؟

قاعدتــا ً یکــی از بزرگتریــن مشــکل در تمامــی صنایــع
در کشــور مــا رشــد نــا متــوازن در صنایــع میباشــد کــه

آن پتانســیل خوبــی نهفتــه اســت .بــه نظــر بنــده راهــکار
اصلــی مقابلــه بــا ایــن پدیــده شناســایی پتانســیل هــر اســتان
و منطقــه و ســرمایه گــذاری در همــان صنعــت میباشــد .بــا
ایــن راهــکار هــم هزینههــا در هــر صنعــت متمرکــز شــده
و هــدر نمـیرود و هــم مــوازی کاری در صنایــع بــه وجــود
نمیآیــد.

•

بــه نظــر شــما چــه مشــکالتی بــر ســر راه صنعــت

فــوالد قــرار دارد؟

مشــکالت پیــش روی ایــن صنعــت عبــارت اســت از مشــکالت
ارزی ناشــی از تحریمهــا و همچنیــن مشــکل کــم آبــی کــه در
اکثــر مناطــق معدنــی میباشــد .همچنیــن هزینههــای ســنگین
تأمیــن تجهیــزات بــا توجــه بــه تحریمهــای موجــود از مشــکالت
عمــده ایــن صنعــت میباشــد.

•

بــه نظــر شــما فوایــد برگــزاری ســاالنه ســمپوزیوم

فــوالد بــه خصــوص در جهــت ارتبــاط بیــن

کارشناســان صنعــت فــوالد و پژوهشــگران دانشــگاهی
و همچنیــن افزایــش ســطح آگاهــی در مــورد فــوالد

کشــور چیســت؟

ایــن همایشهــا اگــر بــه تعامــل هرچــه بیشــتر شــرکتها منجــر

صنعــت فــوالد نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت .متأســفانه

گــردد مــی توانــد نقــش بــه ســزایی در رشــد صنعــت فــوالد داشــته

ســاالنه هزینــه زیــادی در مناطقــی میشــود کــه پتانســیل

باشــد.
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مصاحبهای با مدیر عامل

شرکت سهامی فوالد مبارکه اصفهان
جناب آقای مهندس حمیدرضا عظیمیان
انجام شده است که در ادامه میخوانید:

لطفــا خودتــان و شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان

همچنیــن بــا اســتفاده از تعامــات ارزشــمند بــا مجموعههــای

طــور خالصــه بــرای خواننــدگان مجلــه پیــام فــوالد

تکنولوژیهــای مــورد اســتفاده و بومــی ســازی آنهــا و همچنیــن

•

را معرفــی کنیــد و برنامههــای آتــی شــرکت را بــه

بیــان نماییــد.

حمیدرضــا عظیمیــان هســتم ،مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه
اصفهــان .فــوالد مبارکــه یــک شــرکت متعالــی اســت کــه از
بــدو راه انــدازی تاکنــون مبتنــی بــر برنامههــای تدویــن شــده
حرکــت نمــوده و توانســته ضمــن توســعه کیفــی و کمــی ،ســهم

بــروز رســانی تکنولــوژی مینمایــد.

•

بــه نظــر شــما چــه مــواردی مــی توانــد باعــث

افزایــش انگیــزه بــرای ســرمایه گــذاری در حــوزه

فــوالد شــود؟

ســرمایه گــذاری در صنعــت فــوالد مشــابه ســایر صنایــع و

مناســبی از بــازار فــوالد کشــور را کســب نمایــد .بــه دلیــل نقــش

حوزههــای اقتصــادی مســتلزم وجــود چشــم انــداز روشــن و

اینجانــب و همــکاران حرکــت در مســیر اهــداف تدویــن شــده

مشــوقهای الزم توســط دســتگاههای مربوطــه میتوانــد بــه

اساســی ایــن شــرکت در رشــد اقتصــاد ملــی و منطق ـهای ،تــاش

ســودآوری از منظــر ســرمایه گــذار اســت .همچنیــن برخــی

و حفــظ جایــگاه برتــر ایــن شــرکت از نظــر کیفیــت و کمیــت،

ســرمایهگذاران انگیــزه بیشــتری در ایــن مســیر بدهــد .در حــوزه
فــوالد اصــوالً ســرمایهگذاری ســنگین اســت و از عهــده افــراد
معمولــی برنمیآیــد .خصوصــاً بــرای ایجــاد یــک کارخانــه
اقتصــادی بــا زنجیــره کامــل هزینههــای زیــادی الزم اســت .لــذا
بخــش خصوصــی بیشــتر بایســتی از طریــق اجتمــاع ســرمایهها و یــا
ســرمایهگذاری در بخشهــای کوچکتــر و در یــک مــدل و نقشــه
کامــل بتواننــد از دوبــاره کاری و ســرمایهگذاری در بخشهــای
کــم بــازده صــرف نظــر کــرده و نیازهــای واقعــی زنجیــره تولیــد

ســودآوری ،مســئولیتهای اجتماعــی و  ...اســت.

•

بــه نظــر شــما جهــت تولیــد فنــاوری و همچنیــن

بــه روز نمــودن فناوریهــای موجــود در صنعــت
فــوالد کشــور چــه راهکارهایــی وجــود دارد؟

در فــوالد مبارکــه مــا ســعی کردهایــم نقــش کاملــی از

تکنولوژیهــای موجــود و تکنولوژیهــای مــورد نیــاز بــا توجــه
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دانشــگاهی و پژوهشــی ،بنابــر تخصــص آنهــا اقــدام بــه کســب

بــه تحلیــل آینــده بــازار کســب و کار خــود فراهــم نماییــم.
همچنیــن نظــام مدیریــت تکنولــوژی در شــرکت تدویــن و
رویههــای مــورد نظــر آن تهیــه شــده اســت .یکــی از گامهــای
مهــم در مدیریــت تکنولــوژی کســب تکنولــوژی اســت و یکــی
دیگــر بروزرســانی تکنولــوژی اســت .در ایــن مســیر فــوالد مبارکه
بــا بهــره گیــری از همــه تــوان نیروهــای دانــش محــور خــود و
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آهــن و فــوالد را پوشــش دهنــد.

•

بــه نظــر شــما اثــرات رشــد نامتــوازن صنعــت

فــوالد چــه تأثیــری بــر رشــد متــوازن آن خواهــد
داشــت؟

رشــد نامتــوازن صنعــت فــوالد بــه عــدم دلیــل وجــود نقشــه کامــل
توســعه ایــن صنعــت و یــا عــدم پایبنــدی بــه آن بــوده اســت.

زمانــی کــه هیــچ مرجــع رســمی ســرمایهگذاران را بــه ســمت

دســتگاههای مربوطــه از جملــه در وزارت نیــرو و وزارت راه

از حلقههــای ایــن زنجیــره فرامــوش شــده و در برخــی از

ظرفیــت تولیــد فــوالد در دنیــا و کــم شــدن منابــع اولیــه جهــت

اولویتهــا و خالءهــای زنجیــره فــوالد رهنمــون نشــود ،برخــی

بخشهــا رشــد و توســعه بیــش از نیــاز اتفــاق میافتــد .یکــی از
آفتهــای ایــن توســعه نامتــوازن درگیــر شــدن اجــزاء زنجیــره
بــرای تأمیــن نیازمندیهــا و همچنیــن اســتفاده حداقلــی از

ظرفیتهــای نصــب شــده و برخــی دیگــر از مشــکالت اســت.
در مقابــل رشــد متــوازن و کامــل در زنجیــره موجــب ســود دهــی

و  ...توســعه نیافتــه اســت .در محیــط بیــرون هــم حجــم بــاالی

تولیــد فــوالد میتوانــد بــه عنــوان چالــش اعــام شــود .ضمنــاً
تحریمهــای ظالمانــه اعمــال شــده توانســته دشــواریهایی

جهــت تامیــن نیازمندیهــای صنعــت از خــارج و همچنیــن میــزان

صــادرات داشــته باشــد.

بــه نظــر شــما فوایــد برگــزاری ســاالنه همایــش

و رشــد پایــدار و تــداوم موفقیــت بنگاههــا میشــود .نمونــه ایــن

•

اســت.

کارشناســان صنعــت فــوالد و پژوهشــگران دانشــگاهی

رشــد معقــول و متــوازن در گــروه فــوالد مبارکــه قابــل مشــاهده

•

بــه نظــر شــما چــه مشــکالتی بــر ســر راه صنعــت

فــوالد قــرار دارد ؟

ســمپوزیوم بــه خصــوص در جهــت ارتبــاط بیــن
و همچنیــن افزایــش ســطح آگاهــی در مــورد فــوالد

کشــور چیســت ؟

رویدادهــای مختلفــی در حــوزه فــوالد در ســال انجــام میپذیــرد

مشــکالت صنعــت فــوالد در حــال حاضــر بــه عوامــل محیطــی

کــه هریــک بخشــی از اهــداف را دنبــال میکنــد .ویژگــی

میگــردد .مهمتریــن مشــکل صنعــت عــدم تــوازن کلــی در

ســمپوزیوم توانســته بــا نظــم خــاص خــود در طــی ســال مقــاالت

حوزههــا و عــدم توســعه در برخــی بخشهــای دیگــر اســت.

و پــس از داوری در روزهــای برگــزاری ســمپوزیوم بــه اطــاع

و همچنیــن برخــی از مشــکالت داخلــی ایــن صنعــت بــر

ســمپوزیوم فــوالد توجــه بــه جنبــه علمــی و پژوهشــی اســت .ایــن

توســعههای انجــام شــده ،وجــود مــازاد ظرفیــت در برخــی از

و پژوهشهــای حــوزهی دانشــگاهی و علمــی را جمــع آوری

همچنیــن زیرســاختهای الزم جهــت رشــد ایــن صنعــت توســط

مخاطبــان برســاند.
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برگزاری دوره های آموزشی
انجمن آهن و فوالد ایران
اطالعات

كميتــه آمــوزش انجمــن آهــن و فــوالد ايــران بــه منظــور شــناخت هرچــه بيشــتر نيازهــا و اســتعدادهاي واحدهــاي صنعتــي و گســترش

امــر آمــوزش آمادگــي خــود را در برپايــي دوره هــاي آموزشــي -كاربــردي در زمينــه هــاي مختلــف آهــن و فــوالد اعــام مــي دارد.

لــذا از كليــه مســئوالن و صاحبــان صنايــع كــه عالقمنــد بــه برگــزاري دوره هــاي آموزشــي كــه تاكنــون از طــرف انجمــن ارائــه شــده و

يــا دوره هــاي آموزشــي خــاص ديگــري كــه مــورد نيــاز آن مؤسســه اســت تقاضــا مــي گــردد از طريــق تكميــل فــرم زيــر ايــن انجمــن
را مطلــع فرماينــد .بديهــي اســت دوره هــاي پيشــنهادي از طــرف متقاضيــان 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

زمینه .......................................................................را دارم.

دوره آموزشی یا

سمینار در

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

آدرس مؤسسه ...................................................................................................................................................................... :

...................................................................................تلفن  ........................................... :نمابر ........................................... :
امضاء و تاریخ

ردیف

68

نام استاد

مدت

عنوان دوره

1

تكنولوژي توليد فوالدهاي كيفي

مهندس جوالزاده

 2روزه

2

فرایند تولید چدن در کوره بلند

مهندس جوالزاده

 3روزه

3

روش های باال بردن بهره وری و صرفه جویی انرژی در کوره بلند

مهندس جوالزاده

 3روزه

4

فرایند تولید کک به روش بازیافت مواد شیمیایی

مهندس جوالزاده

 3روزه

5

فرایند تولید فوالد به روش کنورتر اکسیژنی

مهندس جوالزاده

 3روزه

6

شاخصهاي پايداري در صنايع فوالد

مهندس جوالزاده

 1روز

7

مدیریت انرژي در صنايع فوالد

مهندس جوالزاده

 3روزه

8

اكولوژي صنعتي و مالحظات زيست محيطي در صنايع فوالد

دکتر میرغفاری

 1روزه

9

متالورژی فرآيند ریخته گری مداوم

دکتر علیزاده

 3روزه

10

فرآيند انجماد در ريختهگري مداوم

دکتر علیزاده

 3روزه

11

ایمنی و بهداشت (بسته به استفاده مواد شیمیایی)

دکتر رضائیان

 1روزه
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لیست انتشارات
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فرم درخواست عضویت حقیقی و حقوقی در

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

تاریخ شروع عضویت
تعداد سال عضویت

کد عضویت

تاریخ اتمام عضویت
توضیحات

مدارك الزم براي عضويت:

 - 1برگ درخواست عضويت تكميل شده.

72

امضاء :
تاریخ :

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

 -3فيــش بانكــي بــه مبلــغ (بــراي مؤسســات حقوقــي وابســته  8/400/000ريــال ،بــراي اعضاءحقيقــي  960/000ريــال ،بــراي دانشــجويان

 360/000ريــال) بــه حســاب شــماره  0202831627002بانــك ملــي ايــران شــعبه دانشــگاه صنعتــي اصفهــان (كــد شــعبه  )3187بنــام انجمــن
آهــن و فــوالد ايــران.

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

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

منتشر مي نمايد .ا
بدينوســيله از كليــه صاحبنظــران ،اعضــاء هيــأت علمــي دانشــگاهها و مراكــز پژوهشــي و دانشــجويان
تحصيــات تكميلــي دانشــگاه هــا و مؤسســات پژوهشــي دعــوت مــي گــردد جهــت هرچــه پربــار شــدن
ايــن مجلــه مقــاالت خــود را بــه زبــان انگليســي بــر اســاس راهنمــاي موجــود بــه آدرس زيــر ارســال
نماینــد.ر
ضمن ًا مقاالت بايستي تحت يكي از عناوين زير تهيه گردند .ا
 -1آهن ســازي  -2فوالدســازي  -3ريخته گري و انجماد  -4اصـــول ،تئـــوري ،مكانيـــزمها و كينـــتيك فـرآينـــدهاي دمـــاي بـــاال

 -5آناليزهــاي فيزيكــي و شــيميائي فــوالد  -6فرآيندهــاي شــكل دهــي و عمليــات ترمومكانيكــي فوالدهــا  -7جوشــكاري و اتصــال

فوالدهــا  -8عمليــات ســطحي و خوردگــي فوالدهــا

 -9تغييــر حالتهــا و ســاختارهاي ميكروســكوپي فــوالد  -10خــواص

مكانيكــي فــوالد  -11خــواص فيزيكــي فــوالد  -12مــواد و فرآيندهــاي جديــد در صنعــت فوالدســازي  -13صرفــه جويــي
مصــرف انــرژی در صنعــت فــوالد  -14اقتصــاد فــوالد  -15مهندســي محيــط زيســت صنايــع فــوالد و ارتباطــات اجتماعــي -16
نسوزهای مصرفی در صنایع فوالد

آدرس دبيرخـانه مجلـه :اصفهان ،دانشـگاه صنعتي اصفهان ،شهرك علمي تحقيـقاتي اصفهان ،خيابان  ،12پالک A 306
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راهنمای نویسندگان مقاله
مجله علمی -پژوهشی بین المللی آهن و فوالد ایران
متن اصلی مقاله

متــن مقالــه بایــد در قالــب یــک نســخه فایــل مایکروســافت ورد

در حداقــل هفــت صفحــه کامــل و حداکثــر بیســت صفحــه
نوشــته شــود .الزم بــه ذکــر اســت نســخه ارســالی شــامل متــن
اصلــی مقالــه بــدون ذکــر نــام نویســندگان باشــد و کلیــه جداول

و اشــکال نیــز در مــکان مناســب در متــن آورده شــده باشــد.

بــا توجــه بــه احتمــال وجــود تفــاوت میــان نســخه نرمافــزار
آفیــس مــورد اســتفاده داوران گرامــی بــا نویســندگان محتــرم،
بهمنظــور جلوگیــری از هرگونــه بههمریختگــی مقالــه و
تضییــع حقــوق نویســندگان ،الزم اســت تایــپ مقالــه در

آفیــس  2010بــه بــاال صــورت گیــرد .شــایان ذکــر اســت کــه
رعایــت ایــن اســتاندارد ســبب تســریع فرآینــد ویراســتاری و
صفحهآرایــی نیــز خواهــد شــد.

نام نویسندگان

نــام کلیــه نویســندگان مقالــه بطــور کامــل در بخــش Author

در ایــن بخــش کلمــات کلیــدی بیــن ســه تــا شــش کلمــه بایــد

باشــند و درســت زیــر چکیــده مقالــه جــای میگیرنــد.

 .1مقدمه

در ایــن بخــش ،ابتــدا بایــد کلیــات موضــوع مــورد بحــث بیــان

شــود و ســپس خالصــهای از تاریخچــه موضــوع و مطالعــات
انجامشــده همــراه بــا ویژگیهــای آنهــا (بــه نحــوی کــه

اهمیــت انجــام کار بــرای خواننــده روشــن شــود) ،توضیــح داده

شــود .در ادامــه ،نــوآوری و مشــارکت پژوهــش انجامشــده در
مرزهــای دانــش و فنــاوری بــرای رفــع مشــکالت و کاســتیها،

گشــودن گرههــا و یــا حرکــت بــه ســمت یافتههــای نویــن ،در

یــک یــا دو پاراگــراف توضیــح داده شــود.

 .2روش تحقیق

مطالــب اصلــی بیانشــده در ایــن بخــش بایــد شــامل تعریــف
طــرح مســئله ،مفاهیــم مــورد نیــاز ،روشهــای الگوســازی

ذکــر شــود .همچنیــن نویســندگان بایــد فــرد عهــدهدار مکاتبات

نظــری یــا تجربــی و راه حلهــای ارائهشــده باشــد .در

نــام نویســندگان مشــخص کننــد.

بهکاررفتــه در مقالــه ،بایــد در متــن مقالــه بــه آنهــا ارجــاع داده

را بــا قــرار دادن عالمــت ســتاره (٭) در بــاالی اســم او در لیســت

مشخصات نویسندگان

صــورت اســتفاده از شــکلها ،جدولهــا و رابطههــای ریاضــی
شــود.

مشــخصات نویســندگان شــامل مرتبــه علمــی ،نــام دانشــکده،

 .3نتایج و بحث

شــماره تلفن/دورنــگار اســت.

بهدســتآمده خواهــد بــود .بنابرایــن بایــد بــه روشــنی نشــان

نــام دانشــگاه ،نــام شــهر ،نــام کشــور ،پســت الکترونیــک و

مهمتریــن بخــش یــک مقالــه علمــی پژوهشــی ،ارائــه روان نتایــج

هــر مقالــه بــه بخشهــای مختلفــی تقســیم میشــود کــه

داده شــود کــه الگــوی توســعهیافته ،نتایــج درســتی را بــه لحــاظ

عنوان

تــا در ارتبــاط بــا رفتــار تمامــی نتایــج در شــکلها و جدولهــای

عبارتنــد از:

کمــی و کیفــی ارائــه داده اســت .همچنیــن در ادامــه الزم اســت

عنــوان مقالــه بایــد حداکثــر شــامل  15کلمــه باشــد و تمامــی

مختلــف بطــور کامــل بحــث شــود تــا خواننــده نســبت به درســتی

ویژگیهــای تحقیــق انجامشــده را نیــز مشــخص کنــد .در

عنــوان مقالــه بایــد از ذکــر کلمــات اختصــاری اجتنــاب شــود.

چکیده
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کلمات کلیدی

چکیــده بایــد بصــورت مختصــر موضــوع اصلــی ،هــدف و
یافتههــای اصلــی مقالــه را در حداقــل  150و حداکثــر 250
کلمــه ارائــه دهــد .ضمنــاً نمادهــا بطــور کامــل توضیــح داده

شــود و از بــه کار بــردن اختصــار کلمــات و قــرار دادن مراجــع
در آن جــدا ً خــودداری شــود.
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کار انجامشــده ،اطمینــان کافــی حاصــل نمایــد.

 .4نتیجهگیری

در ایــن بخــش ،بایــد نــکات مهــم بطــور خالصــه مــرور
شــوند ،بــه نحــوی کــه خواننــده بــه نتایــج اصلــی کار براحتــی
آگاه شــود .در ایــن بخــش میتــوان بــه کاربردهــای تحقیــق
انجامشــده اشــاره کــرد و نــکات مبهــم و قابــل بررســی جدیــد

را مطــرح نمــود و یــا گســترش موضــوع بحــث را بــه زمینههــای

دیگــر پیشــنهاد داد.

الزم بــه ذکــر اســت کــه بایــد بــه تمامــی مراجــع در متــن مقالــه

مراجع

مراجــع میتوانــد شــامل کتابهــا ،مقــاالت مجــات علمــی،
اختراعهــای ثبتشــده ،مقــاالت کنفرانسهــا ،پایاننامههــا،
گزارشهــای فنــی ،کارگاههــای آموزشــی ،وبســایتهای

معتبــر و دیگــر منابــع قابــل اســتناد بــوده و از ارجــاع بــه
گزارشهــای منتشرنشــده ،مقــاالت پذیرفتهنشــده و دیگــر

منابــع غیرقابــل اســتناد بایــد خــودداری نمــود.

لیســت مراجــع بایــد بــه ترتیــب اســتفاده در متــن مقالــه تهیــه و در

انتهــای مقالــه آورده شــود(مانند [ .)]1بنابرایــن ،در صورت اســتفاده
از مراجــع فارســی ،بایــد مشــخّ صات آنهــا بــه انگلیســی برگردانــده

شــود و عبــارت ( )in Persianدر انتهــای آن قــرار گیــرد.

مراجــع بــر چنــد دســتهاند کــه هــر کــدام بایــد مطابــق
دســتورالعمل زیــر تنظیــم شــوند:

آنهــا در لیســت مراجــع و در داخــل نیــم پرانتــز و باالنویــس در

آخــر جملــه اســتفاده شــود.

بــرای ارجــاع بــه دو مرجــع و یــا چنــد مرجــع بــا شــمارههای
غیرمتوالــی بایــد از کامــا و بــرای ارجــاع بــه چنــد مرجــع بــا

شــمارههای متوالــی بایــد از خطتیــره اســتفاده نمــود.

شکلها

طرحوارههــا ،نمودارهــا و شــکلهای بکاررفتــه همگــی بایــد

بــا عنــوان « »Figنامگــذاری شــوند و بــه صــورت وسـطچین در
مقالــه قــرار بگیرنــد .شــکلهای موجــود در مقــاالت ارســالی
بایــد دارای کیفیتــی مناســب باشــند .بعــد از مرحلــه داوری

و پذیــرش مقالــه نیــز الزم اســت تــا شــکلها بــا وضوحــی
حداقــل برابــر بــا  300پیکســل در اینــچ و در قالــب  JPEGیــا

 -مجالت:

اول نــام نویســندگان و ســپس فامیــل آنهــا قــرار میگیــرد.
بعــد از نــام نویســندگان عالمــت دو نقطــه قــرار میگیــرد .بعــد
از آن نــام مجلــه کــه حتمـاً بایــد از مخفــف مجــات در مراجــع

اســتفاده شــود .پــس از آن شــماره جلــد مجلــه ،ســال انتشــار

و شــماره صفحــه اول مقالــه بــه شــکل زیــر قــرار میگیــرد.
بطــور مثــال:

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

H

مجــات گفتــه شــد ،بــه ترتیــب  :مخفــف مجموعــه مقــاالت،

نــام ویرایشــگر(اگر دارد) ،نــام منتشــر کننــده ،مــکان انتشــار،

ســال انتشــار و شــماره صفحــه آن قــرار میگیــرد .بطــور مثــال:
.

ارســال شــوند .در نامگــذاری محورهــای نمودار بایــد عنوان

محــور همــراه بــا ذکــر واحــد در داخــل کروشــه در ادامــه

آن آورده شــود .خواهشــمند اســت قلــم تمامــی شــکلها

 Times New Romanباشــد.

نوشــتههای داخــل جــدول بایــد بــه صــورت وســطچین نوشــته
شــود و در صــورت اســتفاده از پاورقــی در جدولهــا ،بایــد محــل

بعــد از ذکــر نــام نویســندگان بــه ســبک قبلــی کــه در قســمت

[1] H.J. Jun, O. Yakubovsky, N. Fonstein: 1st Int. Conf.

 TIFFو همچنیــن فایــل اکســل نمودارهــا بــه صــورت جداگانــه

جدولها

 -مجموعه مقاالت کنفرانسها

.

ارجــاع داده شــده و بــرای ارجــاع بــه مراجــع نیــز تنهــا از شــماره

H

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

قرارگیــری آنهــا در زیــر همــان جــدول باشــد .الزم بــه ذکــر

اســت کــه جدولهــا نبایــد بــه صــورت عکــس ارائــه شــوند.

رابطههای ریاضی

ابــزار مثتایــپ ( )Math Typeبــرای نوشــتن رابطههــای

ریاضــی از کارایــی بســیار باالیــی برخــوردار اســت و تمامــی
رابطههــای بکارفتــه در مقالــه بایــد بــا اســتفاده از ایــن ابــزار
نوشــته شــوند .بهدلیــل بههمریختگــی برخــی معــادالت

تولیدشــده بهوســیله ابــزار معادلــه آفیــس و ایجــاد اختــال

 -کتاب

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

شــماره صفحــه آن قــرار میگیــرد .بطــور مثــال:

[1] W. C. Leslie: The Physical Metallurgy of Steels,

I

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

در فرآینــد داوری ،تنهــا ابــزار مجــاز بــرای نــگارش روابــط،
متتایــپ میباشــد.
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سیستم واحدها

سیســتم واحــد قابــل قبــول ،سیســتم بینالمللــی (متریــک)
اســت و در مواقــع ضــروری ،میتــوان معــادل آن در سیســتم

واحــد دیگــر در داخــل پرانتــز بــکار بــرد.
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Each heading should appear on its own separate line.
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background information to set the work in context. The aims
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should not contain either findings or conclusions.
Materials and methods: This should be concise
but provide sufficient detail to allow the work to be
repeated by others.
Tables: Tables should be numbered consecutively
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should be arranged without leaving margins in between
and separately identified as (a), (b), (c)... Magnification
must be indicated by means of an inscribed scale.
ii) Line drawings must be drafted with black ink on
white drawing paper. High-quality glossy prints are
acceptable.
iii) Color printing can be arranged, if the reviewers
judge it necessary for proper presentation. Authors or
their institutions must bear the costs.
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v) Each figure must be supplied in digital form as a
separate, clearly named file. Acceptable
file formats are TIFF and JPEG. Images should be
saved at a resolution of at least 600 dpi at final size
(dpi=dots or pixels per inch; 600 dpi=240 dots per centimeter). Do not save at the default resolution (72 dpi).
Crop any unwanted white space from around the figure
before sizing.
Equations: Equations are numbered consecutively,
with equation numbers in parentheses flush right. First
use the equation editor to create the equation. Be sure
that the symbols in your equation are defined before
the equation appears, or immediately following. Refer
to “Eq. (1),” not “(1)”. If what is represented is really
more than one equation, the abbreviation “Eqs.” can be
used.
Results and discussions: Results should be presented
in a logical sequence in the text, tables and figures;
repetitive presentation of the same data in different
forms should be avoided. The results
should contain material appropriate to the discussion.
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Conclusions: Although a conclusion may review
the main points of the paper, it must not replicate
the abstract. A conclusion might elaborate on the
importance of the work or suggest applications and
extensions. Do not cite references in the conclusion
as all points should have been made in the body of
the paper. Note that the conclusion section is the last
section of the paper to be numbered. The appendix (if
present), acknowledgment (if present), and references
are listed without numbers.
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راهنمای اشتراک در
فصلنامه پیام فوالد

در صورت تمايل به اشتراك فصلنامه پيام فوالد لطف ًا نكات زير را رعايت فرمائيد.
 -1فرم اشتراك را كامل و خوانا پر كرده و كدپستي و شماره تلفن را حتماً قيد فرمائيد.

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

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

اصفهــان ،دانشــگاه صنعتــي اصفهــان ،شــهرک علمــی تحقیقاتــی اصفهــان ،خیابــان  ،12واحد،A306كدپســتي84156-83228 :
ارســال فرماييــد.

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

 700000ريال مي باشد.
 -4مبلغ اشتراك براي يك سال با هزينه پست و بسته بندي275000
 -5در صورت نياز به اطالعات بيشتر با تلفن هاي  )031( 33932121 -24تماس حاصل فرمائيد.
فرم اشتراک
بپيوست فيش بانكي به شماره  ………....………..به مبلغ  …………….......................................ريال

بابت حق اشتراك يك ساله فصلنامه پيام فوالد ارسال ميگردد.

خواهشمند است مجله را براي مدت يك سال از شماره  …………………..به نشاني زير بفرستيد.
قب ً
مشترك نبودهام
شماره اشتراك قبل
ال مشترك بودهام

نام … …….....................نام خانوادگي …...........................................................................................

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

شغل  …...........................................................................تحصيالت ......................................................

سن ….............................نشاني :استان  …................................شهرستان ........................................

خيابان ....................................................................................................................…........................

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

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

اینجانب خانم /آقای ..............................نماینده شرکت  .......................................به آدرس ..................................... ................

.......................................................................................................

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

نمایم.

• بازه زمانی چاپ آگهی یک فصل

آگهی ......................می باشد.

چهار فصل ( %10تخفیف)

هشت فصل( %15تخفیف)

و محل چاپ

• هزینه هر فصل آگهی  ................ريال و طراحی 1.000.000ريال(درصورت تمایل) به مبلغ کل ......................ريال تعیین می گردد.
محل چاپ آگهی
پشت جلد

صفحات داخلی جلد
صفحه استاپ
پنج صفحه اول و آخر
سایر صفحات

طرح آگهی به فرمت  TIFFیا  PDFبه صورت  CMYKو با وضوح  300 dpiدر ابعاد 21* 29/7سانتی متر(به صورت عمودی) میباشد.
* همچنین شرکت محترم موظف است پس از چاپ آگهی هزینه مربوطه را نقدا /چکی (تاریخ وصول کام ً
ال توافقی)پرداخت نماید و

همچنین در صورت اعالم انصراف پس از عقد قرارداد  %50هزینه 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.

* متقاضيان درج آگهي در فصلنامه پيام فوالد ،الزم است پس از انتخاب محل درج آگهي (طبق جدول فوق) مبلغ مربوطه را به حساب

شماره  0202831627002بانك ملي ايران شعبه دانشگاه صنعتي اصفهان (كد شعبه) به نام انجمن آهن و فوالد ايران واريز و فيش مربوطه
را به پيوست فرم تكميل شده ذيل به شماره تلفن  031 -33932125فاكس نمايند.

امضاء
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دستورالعمل تهیه مقاله

در فصلنامه پیام فوالد
فصـــلنامه پيـــام فـــوالد بــا هــدف انتـــشار يـافتـــه هــاي عـــلمي

پـــژوهشي و آمـــوزشي -كاربــردي در جهــت ارتقــاء ســطح
دانــش فــوالد و صنـــايع وابـــسته در ايـــن زمينــه مــي بـــاشد.
لـــذا بـــراي تحـــقق ايــن هــدف انجـــمن آهـــن و فـــوالد ايـــران

آمادگــي خـــود را جـــهت انتشــار دستـــاوردهاي تحقيقـــاتي

محـــققان گـــرامي بصـــورت مقـاله هاي علـــمي و فني در زميـنه
هــاي مختـــلف صنايــع فــوالد اعــام مينمايــد.

راهنماي تهيه مقاله
الــف) مقــاالت ارســالي بايســتي در زمينــه هــاي مختلــف صنايــع

آهــن و فــوالد باشــند.

ب) مقــاالت ارســالي نبايســتي قبـ ً
ا در هيــچ نشــريه يــا مجلــه اي
درج شــده باشــد.

ج) مقــاالت مــي تواننــد در يكــي از بخــش هــاي زيــر تهيــه

شــوند.

 -1تحقيقي -پژوهشي
 -2مروري
 -3ترجمه

 -4فني (مطالعات موردي)1

لطفاً مقاالت خود را بـــصورت كـامـــل حـــداكثر در  10صفـحه

 A4و طبـــق دستـورالعـمل زيـر تـــهيه و به هـمراه سي دي مقـالـه
بــه دفتــر نشــريه ارســال فرماييــد.

-1عنوان مقاله :مختصر و بيانگر محتواي مقاله باشد.

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

نشــريه چــاپ گــردد.
-3چكيده
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-4مقدمــه ،مــواد و روش آزمايــش هــا ،نتايــج و بحــث،

نتيجــه گيــري و مراجــع

-5جــداول و نمودارهــا بــا ســطربندي و ســتون بنــدي مناســب

ترســيم شــده و در مــورد جــداول شــماره و شــرح آن در بــاال و

در مــورد اشــكال در زيــر آن درج گــردد .واحدهــاي سيســتم
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بين المللي ( )SIبراي آحاد در نظرگرفته شود.

-6تصاويــر و عكــس هــا :اصــل تصاويــر و عكــس هــا بايــد

بــه ضميمــه مقالــه ارســال شــود .در مــورد مقــاالت ترجمــه

شــده ارســال اصــل مقالــه همــراه بــا تصاويــر و عكــس هــاي
آن ضــروري اســت.

-7واژه هــا و پــي نوشــت هــا :بــاالي واژه هــاي متــن مقالــه

شــماره گــذاري شــده و اصــل التيــن واژه بــا همــان شــماره

در واژه نامــه اي كــه در انتهــاي مقالــه تنظيــم مــي گــردد درج

شــود.

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

كـــروشه [ ] آورده شــود و بــا همــان ترتيــب شــماره گــذاري
شــده مرتــب گرديــده و در انتهــاي مقالــه آورده شــوند.مراجع
فارســي از ســمت راســت و مراجــع التيــن از ســمت چــپ
نوشــته شــوند.

در فهرســت مراجــع درج نــام مؤلفــان يــا مترجمــان -عنــوان

مقالــه -نــام نشــريه -شــماره جلــد -صفحــه و ســال انتشــار
ضــروري اســت.

ساير نكات مهم

▪ تايپ مقاالت صرفاً با نرم افزار  Microsoft Wordانجام شود.
▪ از تايپ شماره صفحه خودداري شود.

▪ مطالــب تنهــا بــر يــك روي كاغــذ  210*297( A4ميلــي

متــر) چــاپ شــود.

▪ چاپ مقاله توسط چاپگر ليزري انجام شود.

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

▪ مســئوليت درســتي و صحــت مطالــب -ارقــام -نمودارهــا

و عكــس هــا بــر عهــده نويســندگان /مترجمــان مقالــه اســت.
▪ فصلنامه پيام فوالد از بازگرداندن مقاله معذور است.

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

