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تحلیل و ارزیابی صادرات محصوالت
فوالدی کشور ترکیه در سال 2018

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

کشــور ترکیــه در ســال  2018از نظــر وزن صــادرات
محصــوالت فــوالدی در رده پنجــم جهــان قــرار گرفتــه اســت.
میــزان صــادرات محصــوالت فــوالدی کشــور یــاد شــده 21.3
میلیــون تــن بــه ارزش  15.5میلیــارد دالر بــوده اســت .در ســال
گذشــته نواحــی اصلــی مقصــد صــادرات محصــوالت فــوالدی
کشــور ترکیــه هماننــد ســال  ،2017خــاور میانــه ،کشــورهای
حاشــیه خلیــج فــارس ،اتحادیــه اروپــا ،آمریــکای شــمالی و شــمال
آفریقــا بــه ثبــت رســیده اســت .صــادرات بــه کشــورهای خاورمیانــه
و خلیــج فــارس از نظــر ارزش بــا  %10.6کاهــش در مقایســه بــا
ســال  2017بــه  2.6میلیــارد دالر رســیده اســت و از نظــر وزنــی
نیــز نســبت بــه ســال  ،2017بــا  % 6.4کاهــش  3.8میلیــون تــن
بــرآورد شــده اســت .صــادرات بــه ناحیــه اتحادیــه اروپــا از لحــاظ
ارزش بــا  %65.1رشــد بــه  6.5میلیــارد دالر رســیده اســت .از نظــر
وزنــی نیــز بــا  %54.4افزایــش 8.6 ،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 ،%3
 1.4میلیــارد دالر بــوده و از نظــر وزنــی نیــز بــا کاهــش %15.2

بــه  1.9میلیــون تــن رســیده اســت .در ســال گذشــته در صــادرات
محصــوالت فــوالدی بــه ناحیــه شــمال آفریقــا افزایــش مشــاهده
شــده اســت .میــزان صــادرات محصــوالت فــوالدی بــه ایــن ناحیــه
از دیــد مبلغــی بــا  %5.1افزایــش  1.2میلیــارد دالر درآمــد ایجــاد
کــرده اســت .از نظــر وزنــی نیــز بــا  %5.1افزایــش  1.6میلیــون
تــن محصــوالت صــادر شــده اســت .در صــادرات بــه منطقــه
خــاوردور بــا  % 51.2افزایــش ،مبلغــی بــه میــزان  961میلیــون دالر
بدســت آمــده اســت .از لحــاظ وزنــی نیــز بــا  %34.5افزایــش
نســبت بــه ســال  1.7 ،2017میلیــون تــن محصــوالت فــوالدی
بــه ناحیــه یــاد شــده ارســال گردیــده اســت .در شــکل  1ســهم
صــادرات محصــوالت فــوالدی ترکیــه بــه کشــورهای مختلــف
جهــان در ســال  2018و  2017از نظــر میگــذرد .در شــکل  2نیــز
ســهم صــادرات محصــوالت فــوالدی ترکیــه بــه نواحــی مختلــف
جهــان در ســال  2018بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت .در ســال
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شــکل .2ســهم صــادرات محصــوالت فــوالدی ترکیــه بــه نواحــی
مختلــف جهــان در ســال .2018

قبــل بیشــترین صــادرات محصــوالت فــوالدی ترکیــه بــه میــزان
 1.73میلیــون تــن بــه کشــور ایتالیــا بــوده اســت .میــزان صــادرات
محصــوالت فــوالدی ورق گــرم ،ســیم و ورق ســرد ترکیــه بــه
کشــور ایتالیــا بــه ترتیــب  0.095 ،1.3و  0.073میلیــون تــن بــه
ثبــت رســیده اســت .میــزان واردات محصــوالت فــوالدی فلســطین
اشــغالی از کشــور ترکیــه  1.4میلیــون تــن گــزارش شــده اســت.
میــزان صــادرات محصــوالت فــوالدی بــه کشــور آمریــکا نیــز
 1.16میلیــون تــن بــه ثبــت رســیده اســت.

تــن بــه ارزش  4.3میلیــارد دالر بــه ثبــت رســیده اســت .میــزان
صــادرات محصــوالت لولــه بــه وزن  2.1میلیــون تــن و بــه
ارزش  1.8میلیــارد دالر گــزارش شــده اســت .میــزان صــادرات
محصــوالت تختــال و شــمش بــه وزن  1.1میلیــن تــن و بــه
ارزش  591میلیــون دالر اعــام شــده اســت .در جــدول  1رونــد
صــادرات انــواع محصــوالت فــوالدی کشــور ترکیــه طــی ســالهای
 2018 - 2011مشــاهده میگــردد .رونــد صــادرات محصــوالت
فــوالدی ترکیــه در شــکل  3از نظــر میگــذرد.

تنــوع صــادرات محصــوالت فــوالدی ترکیــه در
ســال2018

ارزیابــی صــادرات زیــر گروههــای محصــوالت
فــوالدی در ســال 2018

بیشــترین صــادرات محصــوالت فــوالدی ترکیــه ،بــا 10.7
میلیــون تــن وزن بــه ارزش  6.3میلیــارد دالر ،گــروه محصــوالت
طویــل بــوده اســت .میــزان صــادرات محصــوالت تخــت  6.1میلیــون

میــزان صــادرات محصــوالت فــوالدی ســاختمانی ترکیــه در
ســال  2018نســبت بــه ســال قبــل  6میلیــون تــن فــوالد بــه ارزش
 3.3میلیــارد دالر بــوده اســت .وزن صــادرات محصــوالت ورق

جدول  .1روند صادرات انواع محصوالت فوالدی کشور ترکیه طی سالهای .2018- 2011
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شکل  .3روند صادرات محصوالت فوالدی ترکیه از نظر وزنی طی سالهای .2018 – 2011
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گــرم  3.9میلیــون تــن بــه ارزش  2.4میلیــارد دالر اعــام شــده
اســت .صــادرات محصــوالت لولــه جوشــکاری شــده بــه ارزش
 1.7میلیــارد دالر و بــه وزن  2میلیــون تــن در رده ســوم محصوالت
فــوالدی قــرار گرفتــه اســت .ارزش صــادرات محصــوالت پروفیل
 1.1میلیــارد دالر بــه وزن  1.8میلیــون تــن بــوده اســت .میــزان
صــادرات محصــوالت ســیمی بــه ارزش  1میلیــارد دالر بــه وزن
 1.8میلیــون تــن گــزارش شــده اســت.

نیمه محصوالت :شمش و تختال

در ســال  2018در صــادرات شــمش افزایــش مشــاهده شــده
اســت .میــزان صــادرات شــمش بــا  % 37افزایــش بــه 989
هزارتــن رســیده اســت .ارزش دالری ایــن صــادرات 578
میلیــون دالر بــوده اســت .در شــکل  4رونــد صــادرات شــمش
از نظــر وزنــی و ارزشــی طــی ســالهای  2018 – 2010رویــت

میشــود .بیشــترین صــادرات شــمش کشــور ترکیــه بــه میــزان
 181هــزار تــن ( % 3.9کاهــش) بــه کشــور تونــس بــوده اســت.
در ســال گذشــته کشــور فیلیپیــن از کشــور ترکیــه  133هــزار
تــن شــمش وارد کــرده اســت .کشــورهای مراکــش و مصــر نیــز
بــه تیــب  103و  92هــزار تــن شــمش از ترکیــه وارد کردهانــد.
میــزان صــادرات تختــال ترکیــه در ســال گذشــته  26هزارتــن بــه
ارزش  13میلیــون تــن گــزارش شــده اســت .بیشــترین تختــال بــه
کشــور انگلســتان بــه میــزان  26هــزار تــن بــه ارزش  10میلیــون
دالر صــادر شــده اســت .میــزان واردات تختــال کشــورهای
ایتالیــا و موریتانــی از ترکیــه بــه ترتیــب  7و  0.02هــزار تــن
گــزارش شــده اســت .ارزش مبلغــی ایــن واردات بــه ترتیــب
 3.3و  0.018میلیــون دالر بــراورد شــده اســت .شــکل  5رونــد
صــادرات تختــال فــوالد ترکیــه از نظــر وزنــی و ارزشــی را طــی
ســالهای  2018 – 2010نشــان میدهــد.

شکل .4روند صادرات شمش ترکیه از نظر وزنی و ارزشی طی سالهای .2018 – 2010
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محصوالت طویل نهایی

در ســال قبــل میــزان صــادرات محصــوالت طویــل نهایــی بــا
 %13.1افزایــش 10.7 ،میلیــون تــن بــوده اســت .ارزش صــادرات
محصــوالت طویــل نهایــی نیــز بــا  % 34.2افزایــش بــه  6.3میلیــارد
دالر رســیده اســت .میــزان صــادرات محصــوالت طویــل نهایــی بــه
خاورمیانــه و نزدیــک بدلیــل افزایــش ظرفیــت تولیــد فــوالد در ایــن
نواحــی بــا  % 3.5بــه  2.9میلیــون تــن کاهــش پیــدا کــرده اســت.
بیشــترین صــادرات محصــوالت طویــل نهایــی ترکیه در ســال 2018
بــه فلســطین اشــغالی بــه میــزان  1.2میلیــون تــن ثبــت شــده اســت.
میــران صــادرات محصــوالت طویــل نهایــی بــه کشــورهای یمــن و
ســنگاپور بــه ترتیــب  882و  478هــزار تــن بــوده اســت .درشــکل 6
رونــد صــادرات محصــوالت طویــل نهایــی ترکیــه از نظــر وزنــی و
ارزشــی طــی ســالهای  2018 – 2010مشــاهده میشــود.

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 %8.1افزایــش 6 ،میلیــون تــن رقــم
خــورده اســت .از دیــد مبلغــی نیــز بــا  % 28.2رشــد نســبت
بــه ســال  3.3 ،2017میلیــارد دالر بــوده اســت .در شــکل
 7رونــد صــادرات محصــوالت فــوالدی ســاختمانی ترکیــه
از نظــر وزنــی و ارزشــی طــی ســالهای 2018 – 2009
بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت .در ســال قبــل بیشــترین
صــادرات محصــوالت فــوالدی ســاختمانی ترکیــه بــه میــزان
 811هــزار تــن و بــه مبلــغ  425میلیــون دالر بــه کشــور یمــن
بــوده اســت.
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صادرات محصوالت فوالد سیمی ()Wire Rod

در ســال  2018میــزان صــادرات محصــوالت ســیمی ترکیــه در
مقایســه بــا ســال  2017بــا  % 26.8افزایــش  1.8میلیــون تــن بــه ثبت
رســیده اســت .از نظــر ارزشــی نیــز بــا  %49.9افزایــش بــه یــک
میلیــارد دالر افزایــش یافتــه اســت .در شــکل  8رونــد صــادرات
محصــوالت فــوالد ســیمی ترکیــه از نظــر وزنــی و ارزشــی طــی
ســالهای  2018 – 2010بــه نمایــش در آمــده اســت .بیشــترین
صــادرات محصــوالت ســیمی ترکیــه بــه میــزان  340هــزار تــن و
بــه مبلــغ  195میلیــون دالر بــه فلســطین اشــغالی بــوده اســت.

صادرات محصوالت پروفیل فوالدی

میــزان صــادرات محصــوالت پروفیــل فــوالدی ترکیــه در ســال
 2018بــا  %23.4رشــد نســبت ســال  2017بــه  1.8میلیــون تــن
رســیده اســت .ارزش مبلغــی ایــن صــادرات بــا  %42.9افزایــش
نزدیــک بــه  1.1میلیــارد دالر ثبــت شــده اســت .در شــکل  9رونــد
صــادرات محصــوالت فــوالد پروفیــل ترکیــه از نظــر وزنــی و
ارزشــی طــی ســالهای  2018 – 2010دیــده میشــود .کشــور
مصــر بیشــترین محصــوالت فــوالدی پروفیــل ترکیــه را بــه میــزان

 148هــزار تــن و بــه مبلــغ  91میلیــون دالر وارد کــرده اســت.

صادرات محصوالت تخت

ترکیــه در ســال پیشــین از نظــر تنــاژ بــا  % 46.2افزایــش بــه
میــزان  6.1میلیــون تــن محصــوالت تخــت نهایــی صــادر کــرده
اســت .از دیــد ارزشــی بــا  %55.8افزایــش بــه  4.293میلیــارد دالر
رســیده اســت .در ســال گذشــته صــادرات محصــوالت تخــت
بــه ســوی نواحــی خاورمیانــه ،شــمال آفریقــا و اتحادیــه اروپــا،
افزایــش یافتــه در حالیکــه صــادرات محصــوالت یــاد شــده بــه
منطقــه شــمال آمریــکا کاهــش از خــود نشــان داده اســت .ارســال
محصــوالت تخــت بــه ســوی نواحــی کشــورهای اتحادیــه اروپــا
از لحــاظ وزنــی و ارزشــی بــه ترتیــب  4.4میلیــون تــن (%76.8
رشــد) و  3میلیــارد دالر ( % 90رشــد) گــزارش شــده اســت.
صــادرات ایــن گــروه محصــوالت بــه کشــورهای شــمال آمریــکا
از نظــر وزنــی و ارزشــی بــه ترتیــب  692هــزار تــن (%16.4
کاهــش) و  492میلیــون دالر ( %10.6کاهــش) بــوده اســت.
صــادرات محصــوالت تخــت بــه کشــورهای شــمال آفریقــا از
نظــر وزنــی و ارزشــی بــه ترتیــب  341هــزار تــن ( %38.2افزایــش)
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و  248میلیــون دالر(  %56افزایــش) اعــام شــده اســت .صــادرات
محصــوالت تخــت بــه کشــورهای خاورمیانــه و نزدیــک از نظــر
وزنــی و ارزشــی بــه ترتیــب  312هــزار تــن ( %15.6رشــد) و  233میلیــون
دالر ( %24.1رشــد) اعــام شــده اســت .در شــکل  10رونــد
محصــوالت فــوالدی تخــت ترکیــه از نظــر وزنــی و ارزشــی طــی
ســالهای  2018 – 2010بــه نمایــش درآمــده اســت.

صادرات محصوالت ورق گرم

میــزان صــادرات محصــوالت ورق گــرم نــورد ترکیــه در ســال
 3.9 ، 2018میلیــون تــن ( %55رشــد) بــه ارزش  2.4میلیــارد دالر
( %74.9رشــد) بــوده اســت .در ســال  ،2018بیشــترین ورق گــرم
ترکیــه را کشــور ایتالیــا بــه میــزان  1.3میلیــون تــن و بــه ارزش
 778میلیــون دالر وارد کــرده اســت .میــزان واردات محصــوالت

ورق گــرم کشــورهای اســپانیا و بلژیــک از ترکیــه بــه ترتیــب
 701و  366هــزار تــن بــه ثبــت رســیده اســت .در شــکل  11رونــد
محصــوالت ورق گــرم ترکیــه از نظــر وزنــی و ارزشــی طــی
ســالهای  2018 – 2010نشــان داده شــده اســت.

صادرات محصوالت ورق سرد

از طــرف دیگــر میــزان صــادرات محصــوالت ورق نــورد ســرد
در ســال گذشــته بــا  %18.1افزایــش نســبت بــه ســال  2017در
حــدود  488هــزار تــن بــه ثبــت رســیده اســت .ارزش ایــن مقــدار
صــادرات بــا  %23.5رشــد نســبت بــه ســال  330 ،2017میلیــون
دالر بــرآورد شــده اســت .بیشــترین صــادرات محصــوالت ورق
نــورد ســرد ترکیــه در ســال پیشــین بــه میــزان  143هــزار تــن و
بــه مبلــغ  98میلیــون دالر آمریــکا صــورت گرفتــه اســت .میــزان
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واردات محصــوالت ورق نــورد ســرد کشــورهای ایتالیــا و بلژیــک
از ترکیــه بــه ترتیــب ( 73بــه مبلــغ  43میلیــون دالر) و ( 53بــه
مبلــغ  34میلیــون دالر) هــزار تــن گــزارش شــده اســت .شــکل 12
نشــانگر رونــد صــادرات محصــوالت ورق ســرد ترکیــه ،از نظــر
وزنــی و ارزشــی طــی ســالهای  2018 – 2010اســت.

اســت .میــزان واردات محصــوالت تخــت پوشـشدار کشــورهای
آمریــکا و انگلســتان بــه ترتیــب ( 121بــه مبلــغ  98میلیــون دالر) و
( 116بــه مبلــغ  88میلیــون دالر) هــزار بــوده اســت .در شــکل 13
رونــد صــادرات محصــوالت ورق پوشـشدار ترکیــه از نظــر وزنــی و
ارزشــی طــی ســالهای  2018 – 2010دیــده میشــود.

صادرات محصوالت تخت پوشش دار

صادرات محصوالت لوله

صــادرات محصــوالت تخــت پوشــش دار بــا  % 37.2افزایــش
 1.3میلیــون تــن رقــم خورده اســت .از لحاظ قیمتی نیــز با  % 43.6رشــد
 1.1میلیــارد دالر اعــام شــده اســت .در ســال گذشــته بیشــترین
صــادرات محصــوالت تخــت پوشــشدار بــه میــزان  171هــزار
تــن و بــه مبلــغ  128میلیــون دالر بــه کشــور اســپانیا انجــام شــده

میــزان صــادرات محصــوالت لولــه فــوالدی ترکیــه بــا % 8.3

افزایــش بــه  2.1میلیــون تــن رســیده و از ایــن بابــت  1.8میلیــارد
دالر ( %28.1رشــد) کســب شــده اســت %97 .صــادرات لولــه را
لولههــای جوشــکاری شــده تشــکیل داده اســت .در شــکل 14
رونــد صــادرات محصــوالت لولــه فــوالدی ترکیــه از نظــر وزنــی و

شکل  .12روند صادرات محصوالت ورق سرد ترکیه از نظر وزنی و ارزشی طی سالهای .2018 – 2010

10
شکل  .13روند صادرات ورق پوششدار ترکیه از نظر وزنی و ارزشی طی سالهای .2018 – 2010

زمستان  / ۹۸شماره77

تحلیل و ارزیابی صادرات محصوالت فوالدی کشور ترکیه در سال 2018

ارزشــی طــی ســالهای  2018 – 2010ارائــه شــده اســت .بیشــترین
صــادرات لولــه کشــور ترکیــه بــا  355هــزار تــن ( %57.8رشــد) بــه
مبلــغ  287میلیــون دالر ( % 75.1رشــد) بــه ســمت کشــور رومانــی
بــوده اســت .در ســال پیشــین کشــورهای آمریــکا و انگلســتان
بــه ترتیــب  279و  218هــزار تــن لولــه فــوالدی از ترکیــه وارد
کردنــد .ارزش مبلغــی ایــن واردات بــه ترتیــب  259و  158میلیــون
دالر بــرآورد شــده اســت.

صادرات دیگر محصوالت فوالدی

در ســال قبــل میــزان صــادرات دیگــر محصــوالت فــوالدی
ترکیــه بــا  %9رشــد 1.4 ،میلیــون تــن بــه ثبــت رســیده اســت.
ارزش صــادرات ایــن کاال بــا  % 18.3افزایــش  2.5میلیــارد دالر
بــرآورد شــده اســت .ســهم وســائل کمکــی ســازه ســاختمان،

پیــچ و مهــره ،ســیم بکســل و میــخ در صــادرات محصــوالت
فــوالدی ترکیــه بــه ترتیــب  84 ،135 ،647و  56هــزار تــن اعــام
شــده اســت .ارزش ایــن کاالهــای صادراتــی نیــز بــه ترتیــب
 148 ،472 ،1114و  57میلیــون تــن گــزارش شــده اســت.
بیشــترین صــادرات وســائل کمکــی ســازه ســاختمانی بــه میــزان
 48هــزار تــن و بــه ارزش  72میلیــون دالر بــه کشــور عــراق
صــورت گرفتــه اســت .بیشــترین مقــدار پیــچ و مهــره بــه میــزان
 50هــزار تــن بــه ارزش  82میلیــون دالر بــه کشــور آلمــان صــادر
شــده اســت .بیشــترین مقــدار ســیم بکســل را بــه میــزان  19هــزار
تــن و بــه ارزش  20میلیــون دالر آمریــکا از ترکیــه وارد کــرده
اســت .در ســال پیشــین بیشــترین مقــدار صــادرات میــخ فــوالدی
ترکیــه بــه میــزان  35هــزار تــن و بــه ارزش 37میلیــون دالر بــه
کشــور آمریــکا بــوده اســت.

شکل  .14روند صادرات محصوالت لوله فوالدی ترکیه از نظر وزنی و ارزشی .2018 – 2010

◄  24/5درصد فوالد ترکیه را گروه اردمیر تولید کرده است.

(مرجع فوالد )98
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مدیریت کیفیت هوا

1

گزارش انجمن جهانی فوالد
ترجمه :مهندس محمد حسین نشاطی

صنعتــ ف�وـالد اهمی��ت مساــئل در برگیرنـ�ده
انتشــار آالیندههــای هــوا و تأثیــر آنهــا بــر
کیفیــت هــوای محیــط پیرامــون ،ســامت انســان
و محی�طـ زیس��ت را شناســایی میکنــد.

12

بــرای دههــا ســال ،صنعــت فــوالد اقداماتــی را بــرای رســیدگی
بــه ایــن مســائل انجــام داده و از ایــن طریــق انتشــار آالیندههــای
هــوا را بــه میــزان قابــل توجــه و اثبــات پذیــری کاهــش داده
اســت .فــوالد ،چــه از طریــق مســیر مجتمعهــای یکپارچــه ،و چــه
از طریــق مســیر احیــای مســتقیم یــا کــوره قــوس الکتریکــی تولیــد
شــود ،نیــاز بــه حمــل و نقــل ،ذخیــره ســازی ،جابجایــی ،گــرم
کــردن و تبدیــل مــواد خــام دارد .همــه ایــن فرآیندهــا قابلیــت
انتشــار آالیندههــا در هــوا ،2عمدت ـاً بــه صــورت گــرد و غبــار (یــا
ذرات جامــد ( ،))PMدی اکســید گوگــرد ( )SO2و اکســیدهای
نیتــروژن ( )NOxرا دارنــد .ســایر آالیندههــای ایجــاد شــده در
مقادیــر کــم شــامل دیوکســینها و فلــزات ســنگین ،بــه طــور
معمــول بــه ذرات گــرد و غبــار متصــل میشــوند.
امــروزه همــه کارخانههــای فــوالد مشــمول مقــررات زیســت
محیطــی هســتند کــه الزاماتــی را بــرای محــدود کــردن انتشــار
آالیندههــا در هــوا تنظیــم میکننــد .ایــن چارچــوب کنتــرل
کننــده بــه یــک مجــوز زیســت محیطــی (یــا مجــوز فعالیــت)
تبدیــل شــده اســت ،کــه مقادیــر محــدوده انتشــار آالیندههــای
( 3)ELVخــاص کارخانــه شــامل انتشــار آالیندههــای اصلــی
در هــوا ،گــرد و غبــار SO2 ،و  NOxو در بیشــتر مــوارد ســایر
آالیندههــای هــوا را تعییــن میکنــد.
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مجــوز زیســت محیطــی الزامــات پایــش را نیــز تعییــن میکنــد
و بــرای کارخانههــای فــوالد معمــول اســت کــه الزامــات اضافــی
در درون ایــن مجــوز از جملــه حداکثــر ظرفیــت تولیــد ،ســقف
انتشــار بــرای آالیندههــای خــاص در هــوا ،مالیــات یــا کارمــزد
مربــوط بــه انتشــار آالیندههــای هــوا یــا اهــداف کاهــش ویــژه
نیــز داشــته باشــند.

انتشــار آالیندههــا در هــوا از صنعــت فــوالد در منطقــه اقتصــادی
اروپــا ( )EEAو ترکیــه( .منبــع :کنوانســیون  UNECEدر مــورد
آلودگــی هــوای فرامــرزی طوالنــی).
 1این متن ترجمه کامل مقاله زیر است:
AIR QUALITY MANAGEMENT, worlds
teel position paper,
World Steel Association 2019.

 2انتشــار آالیندههــا در هــوا بــه ویــژه بــرد محلــی و منطقــهای دارد برخــاف
انتشــار  CO2کــه دارای تأثیــر جهانــی اســت ،بنابرایــن در ایــن گــزارش پوشــش
داده نمیشــود.
3
Emission Limit Values

مدیریت کیفیت هوا

انتشــار آالیندههــای هــوا از دودکــش در مقابــل
منابــع نامتمرکــز و فــرار آلودگــی

آالیندههــای دودکــش در ارتفــاع از منابــع قابــل شناســایی
(بــه اصطــاح منابــع نقط ـهای) رهــا شــده و در اتمســفر پراکنــده
میگردنــد .آالیندههــا از منابــع نامتمرکــز آلودگــی و فــرار
(منابــع غیــر نقطــهای) ،برخــاف آالیندههــای دودکــش ،از
ناحیــهای هماننــد انبــار یــا جــاده منشــأ میگیرنــد.
آالیندههــای دودکــش بــا اســتفاده از انــواع كنترلهــا،
هماننــد مفیدســازی (یعنــی رفــع آالیندههــای بالقــوه قبــل از
فــرآوری بیشــتر) ،بهینــه ســازی بهــره دهــی /فرآینــد ،كنتــرل
احتــراق ،تکنولوژیهــای كاهــش آلودگــی (یعنــی فیلترهــای
1
كیســهای ،رســوبگرهای الکترواســتاتیک ( ، )ESPsسیســتمهای
شستشــوی مرطــوب ،جاذبهــای کربــن فعــال ،ســیکلونها،
رطوبــت گیرهــا ،و غیــره) ،پایــش منبــع ،بررســی حادثــه ،بازرســی
کارخانــه ،مدلســازی منبــع و ســبکهای هدفمنــد تعمیــر و
نگهــداری کارخانههــا ،مدیریــت میشــوند.
آالیندههــای دودکــش از صنعــت فــوالد طــوری کنتــرل
میشــوند کــه کام ـ ً
ا زیــر  ELVهــای تعییــن شــده باشــند .مــوارد
تخطــی از مقادیــر تعییــن شــده نــادر اســت و در بیشــتر مــوارد در
طــی اختــال در فرآینــد رخ میدهــد .در ایــن مــوارد ،مقامــات
مطلــع میشــوند و تحقیقــات بــرای شناســایی علــت اصلــی،
جلوگیــری از تکــرار و برانگیختــن بهبــود مســتمر انجــام میشــود.
آالیندههــای هــوا از عملیــات تولیــد آهــن و فــوالد ،شــامل
انتشــار آالیندههــای هــوا از کارگاه ریختــه گــری كورههــای
بلنــد ،از طری��ق سیس��تمهای غبارگیــر ثانویــه (بــرای مثــال فیلترهای
كیســهای ،شستشــو دهندههــای مرطــوب ESP ،هــا و غیــره) بــا
نقطــه جم ـعآوری در داخــل ســاختمان كنتــرل میشــوند .گاهــی
بــه دالیـ�ل ایمنـ�ی ،شــعله وری گازهــای فرآینــدی مــورد نیــاز
اســت .در ایــن حالــت گازهــا قبــل از آن فیلتــر میشــوند.
آالیندههــای نامتمرکــز عمدتــاً بــا فعالیتهــای انتقــال
مــواد ،انباشــت ،و حمــل و نقــل همــراه اســت .انــواع مختلفــی از
کنترلهــا بــرای مدیریــت آالیندههــای بالقــوه از ایــن فعالیتهــا
مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد ،از جملــه بــه حداقــل رســاندن
مقــدار مــواد ذخیــره شــده ،طراحــی انباشــت ،آب پاشــی بــر
روی مــواد انباشــت و جادههــا ،اســتفاده از درزگیرهــای ســطحی،
اســتفاده از حصــار بــرای انبــار مــواد فلــه ،ســنگ فــرش کــردن و
جــاروب کــردن جادههــا ،غبارگیــری نــوار نقالههــا یــا اســتفاده از نوار
نقالههــای بســته ،بادشــکنها/پوشــش گیاهــی و پایــش تصویــری.
عــاوه بــر ایــن اقدامــات ،از ابزارهــای مختلفــی بــرای مدیریــت
آیندهنگــر انتشــار آالیندههــای هــوا ،هماننــد سیســتمهای هشــدار
هواشناســی ،پایــش محیــط پیرامــون ،بازرســی /ممیــزی کارخانههــا

و سیســتمهای مدیریــت ریســک /حادثــه اســتفاده میشــود.
آالیندههــای فــرار هماننــد آالیندههــای ایجــاد شــده از
ســقف برخــی از ســاختمانها یــا انتشــار آالیندههــای رهــا شــده
از شــیرها و تبخیــر حاللهــا معمــوالً از طریــق تعمیــر و نگهــداری
و پایــش کنتــرل میشــوند.
انتشــار آالیندههــای نامتمرکــز و فــرار معمــوالً بــا اســتفاده از
اســتانداردهای کیفیــت هــوای محیــط منطق ـهای ،کــه بــر اســاس
ارزیابــی اثــر مــدل شــده یــا بالقــوه بــر کیفیــت هــوای محیــط
پیرامــون در مکانهــای انتخابــی پایــش محیــط در منطقــه همســایه
هســتند ،تنظیــم میشــوند.

چارچوب قانونی

مجــوز زیســت محیطــی یــک الــزام بــرای بهــره بــرداری از
کارخانــه فــوالد اســت .ایــن مجــوز براســاس ارزیابــی اثــرات
زیســت محیطــی فعالیتهــا اســت و بیشــتر مجوزهــا عــاوه بــر
تعییــن الزامــات پایــش و گــزارش دهــی ELV ،هــا را نیــز تعییــن
میکننــد.
مجوزهــای زیســت محیطــی بــه طــور معمــول بــه صــورت
دورهای ،یــا در صــورت افزایــش تولیــد ،ســاخت و ســاز امکانــات
تولیــدی جدیــد ،اســتانداردهای زیســت محیطــی جدیــد /تجدیــد
نظــر شــده ،یــا در هنــگام شناســایی مــواد جدیــد مــورد بازبینــی
قــرار میگیرنــد.
مجوزهــای زیســت محیطــی و  ELVهــا بــا توجــه بــه خطــر
بالقوــه ب��رای س�لامتی انس��ان و محی��ط زیستــ ،بایـ�د بــر اســاس
علــم درســت بــوده و الزم اســت دســت یافتنــی باشــند.
مجوزهــای زیســت محیطــی هرگــز نبایــد اســتفاده از یــک
تکنولــوژی خــاص را تجویــز کننــد بلکــه بایــد امــکان دهنــد
الزامــات یــک تکنولــوژی /روش انتخابــی تأمیــن شــوند .بــرای
تضمیــن عملکــرد روان کارخانــه و محافظــت بهینــه از محیط زیســت،
فرآینــد صــدور مجــوز بایــد قانونــی و بــا برنامــه ریــزی مطمئــن
حاصــل شــود.

ارزیابی زیست محیطی جامع

تکنولوژیهــای پیشــرفته کاهــش آلودگــی نیــاز بــه انــرژی
و ســایر منابــع عملیاتــی دارنــد تــا بتواننــد کنتــرل مؤثــر انتشــار
آالیندههــای هــوا را داشــته باشــند .بــرای مثــال ،تکنولــوژی
غبارگیــری مرطــوب بــه مقادیــر قابــل توجهــی آب و بــرق و نیــز
مــواد افزودنــی شــیمیایی احتیــاج دارد .بــرای اطمینــان از نتیجــه
مطلــوب زیســت محیطــی ،الزم اســت تأثیــر تکنولــوژی کنتــرل
Electrostatic Precipitators
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بــرای کاهــش آلودگــی هــوا بــه صــورت آیندهنگــر بــر ســایر
جنبههـ�ای زیسـ�ت محیطــی (یعن��ی آلودگیــ آب ،ایجـ�اد پسـ�ماند/
الزامــات تصفیــه ،الزامــات انــرژی و انتشــار گازهــای گلخان ـهای)
بــه اصطــاح اثــرات متقابــل بیــن محیطــی در نظــر گرفتــه شــوند.
در هنــگام در نظــر گرفتــن يــك تکنولــوژی كاهــش
آلودگــی مناســب بــراي منبــع يــا فرآينــد توليــد انتشــار دهنــده
آالینــده هــوا ،اتخــاذ رویکــردی كل نگــر در مــورد اثــرات بالقــوه
زيس��ت محيطـ�ي و در نظ��ر گرفت��ن پایــداری کلــی تکنولــوژی
ضــروری اســت.

اســتفاده از تکنولوژیهــای کاهــش انتشــار
آالیندههــای هــوا

هــر کارخانــه فــوالد منحصــر بــه فــرد اســت ،بــرای مثــال ،در
رابطــه بــا موقعیــت جغرافیایــی ،نزدیکــی بــه گیرندههــای حســاس،
مقیــاس فرآیندهــای عملیاتــی و تولیــدی .بنابرایــن ،یــک ارزیابــی
ریســک زیســت محیطــی قــوی ،از جملــه تجزیــه و تحلیــل
اثــرات بالقــوه متقابــل بیــن محیطــی ،بــرای اطمینــان از اینکــه
تکنولوژیهــای مشــخص شــده کاهــش انتشــار آالیندههــای هــوا
بــرای اهــداف مناســب و بــرای کاربــرد در یــک کارخانــه فــوالد
خــاص پایــدار هســتند ،ضــروری اســت .مالحظــات فنــی بایــد
جنبههاییــ هماننــد قابلی��ت کاربــرد در کارخانههـ�ای جدیــد و /یــا
موجــود ،شــرایط عملیاتــی خــاص و انــواع مــواد اولیــه و ســوخت
را در نظــر داشــته باشــد.
از آنجــا کــه هــر کارخانــه فــوالد منحصــر بــه فــرد اســت،
ارزیابــی و اطمینــان از اینکــه تکنولوژیهــای مشــخص شــده
کاهــش انتشــار آالیندههــا در هــوا بــرای اهــداف مناســب و بــرای
هــر کاربــرد پایــدار اســت ضــروری میباشــد.

تأثیر بر کیفیت هوای محیط پیرامون
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انتشــار آالیندههــای هــوای دودکــش از تولیــد بــرق،
فرآیندهــای صنعتــی و صنعــت فــوالد در ســطح زمینــه کلــی
آالیندههــای هــوا کمــک میکننــد و بخشــی از مجموعــه
بزرگتــری از عوامــل فیزیکــی موجــود در اتمســفر را تشــکیل
میدهنــد .انتشــار آالیندههــای هــوا از منابــع طبیعــی همچــون
آتــش ســوزی جنــگل ،خــاک ،گــرده و اســپری دریــا نیــز بخــش
بزرگــی از ســطح زمینــه را تشــکیل میدهنــد.
کاهــش تولیــد انتشــار آالیندههــای هــوا از منابــع نقط ـهای،
کیفیــت هــوای منطقــه را بهبــود میبخشــد.
انتشــار آالیندههــای هــوای نامتمرکــز و فــرار ،بــه ویــژه انتشــار
گــرد و غبــار ،بــه طــور معمــول نزدیــک بــه ســطح زمیــن منتشــر
میشــوند ،و بــه ایــن ترتیــب عمدتـاً بــر کیفیــت هــوای محلــی تأثیــر
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داشــته و تمایــل بــه بــاال بــردن مســائل مطلوبیــت بینایــی دارنــد.
ســایر منابــع انتشــار آالیندههــای هــوا کــه بــر کیفیــت هــوای
محلــی تأثیــر میگــذارد عبارتنــد از :رفــت و آمــد جــادهای،
حمــل و نقــل ،گرمایــش خانگــی ،ســاخت و ســاز و تخریــب،
جابجــا کــردن مــواد فلــه و کشــاورزی.
کنتــرل مؤثــر انتشــار آالیندههــای هــوا در فاصلــه نزدیکتــر
بــه ســطح زمیــن باعــث بهبــود کیفیــت هــوای محلــی میشــود.

پایش انتشار آالیندههای هوا

صنعــت فــوالد پایــش گســترده انتشــار آالیندههــای هــوا را
بــرای پیگیــری الزامــات مجــوز و شناســایی فرصتهــای بهبــود
مســتمر انجــام میدهــد .پایــش در یــک کارخانــه فــوالد بــه
طــور معمــول شــامل پایــش منابــع انتشــار آالیندههــای هــوا بــرای
شناســایی منابــع بالقــوه گــرد و غبــار SO2 ،NOx ،و فلــزات ســنگین
اســت .ایــن پایــش ترکیبــی از اســتخراج نتایــج آزمایشهــا و
پایــش و گــزارش دهــی پیوســته یــا آنالیــن بــه مقامــات اســت.
همچنیــن بســیاری از کارخانههــای فــوالد شــبکههای پایــش
محیــط پیرامــون گســتردهتری را در فضــای اطــراف تأسیســات
یــا در جامعــه همســایه از لحــاظ کل ذرات معلــق ( TSPهــا)،
 SO2 ،NOx ،PM2.5 ،PM10و بعضــی اوقــات فلــزات ســنگین،
برقــرار یــا پشــتیبانی میکننــد .انــواع دیگــر پایــش شــامل پایــش
رســوبگذاری و زیســت پایــش اســت.
عــاوه بــر ایــن ،بیشــتر کارخانههــای فــوالد در مدلســازی
کیفیــت هــوا و ســایر فعالیتهــای مدیریتــی مســتقر هماننــد
ممیــزی /بازرســی هدفمنــد ،پایــش تصویــری ،آمادگــی زیســت
محیطــی و خطــوط تلفــن ارتبــاط مســتقیم اجتماعــی ســرمایه
گــذاری کردهانــد .ایــن شــیوههای مدیریتــی بــرای تعییــن
ســهم کیفیــت هــوای محیــط پیرامــون صنعــت فــوالد ،کمــک
بــه شناســایی منابــع انتشــار آالیندههــای هــوا و تحریــک بهبــود
طراحــی شــدهاند.

اثرات بهداشتی و زیست محیطی

آلودگــی ه��وا موج��ب بازشناس��ی اثــرات زیســت محیطــی و
بهداشــتی شــده اســت .بنابرایــن اســتانداردهای کیفیــت هــوا بــرای
جلوگیــری ،کاهــش یــا اجتنــاب از اثــرات منفــی بر ســامت انســان و
محیــط زیســت برقــرار شــدهاند .از طریــق اســتفاده از تکنولوژیهــای
پیشــرفته کاهــش آلودگــی ،شــیوههای مدیریــت جامــع و محرکــی
بــرای بهبــود مســتمر ،هــدف ایــن صنعــت بــه حداقل رســاندن انتشــار
آالیندههــای هــوا و در نتیجــه تأثیــر آنهاســت.
صنعــت فــوالد بــه صــورت آینــده نگــر و ســازنده بــه مقامــات
مجــوز دهنــده و ذینفعــان خــود بــرای پاســخ بــه مســائل بهداشــتی و

مدیریت کیفیت هوا

زیســت محیطــی نوظهــور متعهــد میشــود.

در ادامه ،زمینههای اصلی تمرکز ما چیست؟

انتشــار نامتمرکــز گــرد و غبــار (گــرد و غبــار ناشــی از
فعالیتهــای انتقــال ،انباشــت و حمــل و نقــل مــواد) قابــل
مشــاهده تریــن ذره مــاده تولیــد شــده توســط صنعــت فــوالد
اســت .در عیــن حالــی کــه بهبودهــای قابــل توجــه تکنولــوژی
و مدیریــت در دهههــای گذشــته انجــام شــده اســت ،مدیریــت
انتشــار نامتمرکــز گــرد و غبــار همچنــان یــک چالــش اســت.
بــه علــت اینکــه کارخانههــای فــوالد یــا بــه دالیــل تاریخــی

یــا بــه دلیــل رشــد ســریع شهرنشــینی ،اغلــب توســط نواحــی
مســکونی احاطــه شــده انــد ،صنعــت فــوالد بایــد بیشــتر بــه
جوامــع محلــی بــرای مذاکــره در مــورد هرگونــه نگرانــی کــه
ممکــن اســت آنهــا داشــته باشــند کــه بــه یــک مشــارکت
مــداوم منتــج گــردد ،متعهــد شــود.
یکــی دیگــر از موضوعــات دارای اهمیــت اساســی،
پاالیــش بیشــتر سیســتمهای پیشــرفته مدلســازی کیفیــت هــوا
(مدلســازی پراکنــش) اســت کــه میتوانــد ســهم فعالیتهــای
صنعــت فــوالد را بــر کیفیــت هــوای محیــط پیرامــون تعییــن
کنــد و بهبــود را در طــی زمــان نشــان دهــد.
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بیســت و دومیــن ســمپوزیوم فــوالد  98بــا شــعار"چالشهای
موجــود در تأمیــن مــواد اولیــه ،تجهیــزات ،دانــش فنــی
و توســعه زیــر ســاختها در رقابــت پذیــری محصــوالت
فــوالدی" قــرار اســت در تاریخهــای  6الــی  8اســفند مــاه
ســال جــاری در مرکــز همایشهــای بیــن المللــی کیــش واقــع
در جزیــره کیــش توســط انجمــن آهــن و فــوالد ایــران و بــا
حمایــت مالــی  10شــرکت فــوالدی و معدنــی بــه مــدت ســه روز
برگــزار گــردد .همزمــان بــا ایــن همایــش ،نمایشــگاه بیــن المللــی
ســمپوزیوم فــوالد در مرکــز نمایشــگاههای بیــن المللــی کیــش
در تاریخهــای ذکــر شــده برگــزار خواهــد شــد .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 مرکــزی ایــران ،توســعه آهــن
و فــوالد گل گهــر و مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان از حامیــان
مالــی ســمپوزیوم فــوالد  98میباشــند .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 .بعــاوه ایــن فضــا مــكان مناســبي جهــت
طــرح مشــكالت و چالشهــاي فــراروي صنعــت فــوالد و تبــادل
نظــر حضــوري بيــن کارشناســان و مدیــران را فراهــم میکنــد.
تاکنــون چندیــن جلســه داخلــی نیــز در ســاختمان انجمــن آهــن
و فــوالد ایــران بــه منظــور هماهنگیهــای الزم در جهــت
برگــزاری مطلوبتــر ایــن ســمپوزیوم تشــکیل شــده اســت.
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♦ برگــزاری جلســه داوری مقــاالت ســمپوزیوم
فــوالد 98

جلســه داوری مقــاالت ســمپوزیوم فــوالد  98در مــورخ
 98/10/04در ســاختمان انجمــن آهــن و فــوالد ايــران بــا حضــور
 57نفــر از اســاتيد دانشــگاهها ،كارشناســان و متخصصــان صنعــت
فــوالد برگــزار گرديــد .بــا توجــه بــه اینکــه بيــش از  317مقالــه

اخبار داخلی انجمن آهن و فوالد ایران

در موضوعــات مرتبــط بــا صنعــت آهــن و فــوالد و بــا زمینــ ه
"چالشهــای موجــود در تأمیــن مــواد اولیــه ،تجهیــزات ،دانــش
فنــی و توســعه زیــر ســاختها در رقابــت پذیــری محصــوالت
فــوالدی" 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 3
نفــر 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 نیــز تحــت عنــوان گــزارش فنــی در کتــاب و ســی دی
مجموعــه مقــاالت ســمپوزیوم فــوالد  98مــورد پذیــرش داوران
قــرار گرفــت.

♦ انتخــاب مــرد ســال فــوالد در ســمپوزیوم
فــوالد 98

قــرار اســت امســال نیــز هماننــد ســال گذشــته مــرد ســال فــوالد
در ســمپوزیوم فــوالد  98معرفــی گــردد .بــه دنبــال ایــن تصمیــم
انجمــن آهــن و فــوالد ایــران طــی مکاتباتــی از شــرکتهای
فــوالدی درخواســت کــرده اســت کــه هــر شــرکت مطابــق بــا
ظرفیــت تولیــدی خــود یــک یــا دو نفــر از مدیــران و کارشناســان
برجســته (چــه در داخــل آن شــرکت و چــه در خــارج از آن)
را کــه دارای حداقــل  20ســال ســابقه کار مؤثــر بــوده و ضوابــط
و شــرایط الزم بــرای انتخــاب مــرد ســال فــوالد را داشــته باشــند

بــه همــراه رزومــه بــه ایــن انجمــن معرفــی نماینــد .ایــن افــراد در
لیســت کاندیداهــای انتخــاب مــرد ســال فــوالد  98قــرار خواهنــد
گرفــت و بــه هــر یــک از شــرکت کننــدگان در ســمپوزیوم فــوالد
 98در مرکــز همایشهــای بیــن المللــی جزیــره کیــش برگــه رأی
داده خواهــد شــد ،و ســپس فــردی کــه بیشــترین رأی را کســب
کنــد بعنــوان مــرد ســال فــوالد  98انتخــاب و در مراســم اختتامیــه
ســمپوزیوم فــوالد ،بــا اهــداء لــوح از ایشــان تقدیــر بعمــل خواهــد
آمــد.

♦ جلسه هیأت مدیره انجمن آهن و فوالد ایران

جلســه هیــأت مدیــره انجمــن آهــن و فــوالد ایــران ،بــا
حضــور اکثریــت اعضــاء در تاریــخ  98/09/27برگــزار
گردیــد .در ایــن جلســه در ابتــدا آقــای دکتــر نجفــی زاده
گزارشــی از عملکــرد انجمــن از خــرداد الــی آذر مــاه ســال
جــاری ارائــه نمودنــد .ایــن گــزارش شــامل اقدامــات انجــام
شــده در خصــوص برگــزاری ســمپوزیوم فــوالد  ،98فراخــوان
ارائــه نوآوریهــای برتــر در صنعــت فــوالد ،فعالیتهــای
انتشــاراتی ،تشــکیل جلســه بــا مســئولین دفاتــر اقمــاری  ،ارائــه
دورههــای آموزشــی و همچنیــن برگــزاری میزگــرد بــود .در
ادامــه آقــای دکتــر نجفــی زاده توضیحاتــی در مــورد نحــوه
انتخــاب مــرد ســال فــوالد  98و همچنیــن برجســتگان فــوالد
ایــن صنعــت ارائــه فرمودنــد.

♦ همایــش آخریــن دســتاوردهای علمــی در
رابطــه بــا بازرســی فنــی در صنعــت فــوالد

قــرار اســت همایشــی بــا عنــوان "آخریــن دســتاوردهای علمــی
در رابطــه بــا بازرســی فنــی در صنعــت فــوالد" توســط انجمــن
آهــن و فــوالد ایــران و بــا همــکاری شــرکت جهــان فــوالد
ســیرجان ،در ابتــدای ســال  99در ســیرجان برگــزار گــردد.
هــدف از برگــزاری ایــن همایــش هــم اندیشــی در ارتبــاط بــا
جایــگاه و نقــش واحدهــای بازرســی فنــی و اهمیــت اســتفاده از
تکنولوژیهــای جدیــد میباشــد.
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♦ برگــزاری جلســه ریاســت انجمــن آهــن و
فــوالد ایــران بــا مســئولین شــهرک علمــی و
تحقیقاتــی اصفهــان

ایــن جلســهای در انجمــن آهــن و فــوالد ایــران بــا حضــور
آقــای دکتــر نجفــی زاده رئیــس هیــأت مدیــره انجمــن و آقایــان
مهنــدس مهــدوی رئیــس پــارک علــم و فنــاوری و دکتــر دخیــل
علیــان معــاون توســعه فنــاوری شــهرک ،در تاریــخ 98/09/20
تشــکیل شــد .هــدف از تشــکیل ایــن جلســه بررســی و ارزیابــی
عملکــرد فعالیتهــای مؤثــر انجمــن آهــن و فــوالد ایــران بــوده
اســت.

♦ برگزاری دوره آموزشی فناوری  RHدر تولید فوالد

کارگاه آموزشــی بــا عنــوان فنــاوری  RHدر تولیــد فــوالد بــه
مــدت  8ســاعت در محــل آمفــی تئاتــر انجمــن و در تاریــخ 13
آذرمــاه ســال  98برگــزار شــد .ایــن دوره آموزشــی توســط آقــای
دکتــر اعالیــی ارائــه گردیــد.

♦ حمایــت انجمــن آهــن و فــوالد ایــران از
کنفرانــس ملــی ریختــه گــری مــداوم فــوالد

اولیــن کنفرانــس ملــی ریختــه گــری مــداوم فــوالد در
تاریخهــای  26و  27آذر  98توســط شــرکت فــوالد هرمــزگان
در هتــل هرمــز بنــدر عبــاس و بــا دعــوت از آقــای دکتــر عبــاس
نجفــی زاده بــه عنــوان یکــی از اعضــای کمیتــه علمــی ایــن
همایــش برگــزار گردیــد .انجمــن آهــن و فــوالد ایــران از ایــن
کنفرانــس حمایــت معنــوی نمــوده اســت.

◄ کشور ایران با تولید  25میلیون تن فوالد خام ،رده اول در بین کشورهای خلیج فارس
و منا ( )MENAو رده سیزدهم جهان را دارا میباشد.

◄ سهم کشور ایران در تولید فوالد خام جهان 1/38 ،درصد است.
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اخبار اعضای حقوقی
انجمن آهن و فوالد ایران

شرکت فوالد مبارکه اصفهان
طراحــی و تولیــد ورق مــورد نیــاز جهــت تولیــد
رینگهــای آلومینیــوم اســتایل

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان،
ایــن شــرکت موفــق بــه طراحــی و تولیــد ورق مــورد نیــاز جهــت
تولیــد رینگهــای آلومینیــوم اســتایل شــد .رینــگ آلومینیــوم
اســتایل ،رینگــی فــوالدی بــا ظاهــر رینگهــای آلومینیومــی
اســت کــه ضمــن حفــظ اســتحکام رینــگ ،زیبایــی خاصــی بــه
خــودرو میدهــد .در گریــد فــوق از اســتاندارد JIS G3134
تبعیــت میشــود ،ایــن نــوع از رده فوالدهــای نــورد گــر م شــده
میکروآلیــاژی بــا کیفیــت شــکلدهی خــوب و درعیــن حــال
خــواص اســتحکامی بهتــر (بیشــتر از  600مگاپاســکال) اســت
کــه میتــوان از آن در قطعاتــی ماننــد کاســۀ رینــگ ،فریمهــای
خودرویــی و ســایر مــوارد مشــابه اســتفاده کــرد.
طراحــی و تولیــد ورقهــای ویــژۀ خطــوط انتقــال

آب خلیــج فــارس
بــه گفتــه روابــط عمومــی شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان ،این
شــرکت از طراحــی و تولیــد ورقهــای ویـــــــــژه خطــــــــوط
انتقــــــــال آب خلیــج فــارس (گریــد  )API X65خبــر داده
اســت .طراحــی و تولیــد ایــن گریــد مطابــق اســتاندارد مربوطــه
( )API 5L-PSL2در دســتور کار واحــد متالــورژی و روشهــای
تولیــد و ســایر بخشهــای مرتبــط شــرکت قــرار گرفــت.کالف
فــوالدی مذکــور بــا ابعــاد درخواســتی مشــتری 15*1500
میلیمتــر تولیــد شــده و دارای حداقــل اســتحکام تســلیم 450
مگاپاســکال و حداقــل اســتحکام کششــی  535مگاپاســکال اســت.

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
کســب رکــورد تولیــد چــدن مــذاب در ذوب آهــن
ا صفها ن

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت ســهامی ذوب آهــن
اصفهــان ،در تاريــخ  23دی مــاه ،مقــارن بــا ســالروز انعقــاد
قــرارداد تأســيس ذوب آهــن اصفهــان ،تالشــگران ایــن شــرکت
موفــق شــدند بــا توليــد روزانــه  9657تــن چــدن مــذاب بــا كــوره
بلندهــاي شــماره  2و  3رکــورد جدیــدی را بــه ثبــت برســانند.
شــایان ذکــر اســت ،ركــورد فــوق بهتريــن ركــورد روزانــه توليــد
چــدن مــذاب در بخــش کــوره بلنــد بــوده و از ركــورد قبلــي
توليــد بــا کــوره بلنــد هــای 1و2و 3نیــز باالتــر اســت.

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
احــداث کارخانــه فــرآوری از باطلــه های ســنگ آهن
فــات مرکزی

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت تهیــه و تولیــد مــواد
معدنــی ایــران ،کارخانــه فــرآوری از باطلههــای کارخانــه خردایــش،
دانــه بنــدی و پرعیارســازی خشــک مجتمــع بــا ســرمایه گــذاری
بخــش خصوصــی در معــدن میشــدوان راه انــدازی میشــود.
ایــن طــرح ســرمایه گــذاری بــه منظــور پژوهــش ،احــداث و
بهــره بــرداری از مجمــوع باطلههــای کارخانههــای خردایــش
و دانــه بنــدی و پرعیارســازی خشــک مجتمــع ســنگ آهــن
فــات مرکــزی (معــادن میشــدوان و چــاه گــز) بــه مــدت  ۵ســال
احــداث و بــه مــدت  ۲۰ســال بهــره بــرداری خواهــد شــد .میــزان
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باطلههــای دانــه بنــدی معــدن چــاه گــز  ۹۰۰هــزار تــن و معــدن
میشــدوان یــک میلیــون و  ۱۰۰هــزار تــن میباشــد.گفتنی اســت
مجتمــع معــادن ســنگ آهــن فــات مرکــزی در اســتان یــزد،
شهرســتان بافــق ،شــهرک آهنشــهر واقــع شــده اســت.

شرکت فوالد خوزستان
 ۶۰درصــد مالکیــت فــوالد اکســین از آن فــوالد
خوزســتان شــد

بــه گــزارش روابــط عمومــی فــوالد خوزســتان ،بــه دنبــال
سیاســت گــذاری ایــن شــرکت در تکمیــل زنجیــزه ارزش فــوالد
از معــدن تــا نــورد ،خریــد ســهام ســنگ آهــن در بــاال دســت
و شــرکتهای نــوردی در پاییــن دســت خریــد عمــده ســهام
شــرکت صنعتــی و معدنــی توســعه فراگیــر ســناباد اســفندماه
ســال  ۹۶انجــام شــد و بــه دنبــال آن مالکیــت  ۶۰درصــدی فــوالد
اکســین تــا پایــان ســال بــه فــوالد خوزســتان منتقــل میشــود .بــا
ایــن اقــدام زنجیــره تأمیــن از معــدن تــا نــورد تکمیــل خواهــد شــد.

شرکت فوالد هرمزگان
نخستین کنفرانس ملی ریختهگری مداوم فوالد

بــه گــزارش روابــط عمومــی فــوالد هرمــزگان ،اولیــن
کنفرانــس ملــی تخصصــی ریختهگــری مــداوم فــوالد بــا حضــور
کارشناســان و متخصصیــن صنعــت و دانشــگاهیان بــه همــت فــوالد
هرمــزگان در محــل هتــل هرمــز بنــدر عبــاس برگــزار شــد.
بــا توجــه بــهوجــود بســتری مناســب جهــت اســتفاده از دانــش،
همفکــری و تعامــل شــرکتهای فــوالدی ،انجمنهــای علمــی،
نخبــگان صنعتــی و جامعــه دانشــگاهی کشــور ،فــوالد هرمــزگان
بــرای اولینبــار در کشــور بــه مــدت دو روز در تاریخهــای
 ۲۶و  ۲۷آذر مــاه ســال جــاری کنفرانــس تخصصــی دو ســاالنه
ریختهگــری مــداوم فــوالد را برگــزار کــرد.

شرکت فناوری و پژوهش سهند آهن و فوالد
خاورمیانه ()MISTR

20

در اغلــب کشــورهای توســعه یافتــه جهــت تکمیــل زنجیــره
پژوهــش -فنــاوری ،بــا اســتقرار پایلوتهــای خــط تولیــد و
انجــام آزمایشــات متعــدد در ســاختارهایی کــه تجاریســازی
پژوهشهــای کاربــردی جــزء شــرح کار آنهــا اســت،
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دســتورالعملهای فنــاوری مــورد نیــاز را اســتخراج مینماینــد.
در کشــور مــا نیــز بــا رشــد روز افــزون صنعــت فــوالد و حجــم
ســرمایهگذاری در دو دهــه اخیــر ،دســتیابی بــه آینــدهای روشــن
و توســعه پایــدار در ایــن صنعــت بــدون شــک مســتلزم وجــود
چنیــن مراکــزی اســت .در همیــن راســتا بــا انجــام مطالعــات
گســتردهای در مــورد بیــش از  100مرکــز تحقیقــات فــوالد در
کشــورهای مختلــف دنیــا توســط آقــای دکتــر نجفــی زاده رئیــس
انجمــن آهــن و فــوالد ایــران و بــا توجــه بــه ماهیــت خصوصــی
و غیرانتفاعــی ایــن مراکــز ،ضــرورت تشــکیل چنیــن مرکــزی در
کشــور ایــران بیــش از پیــش احســاس میشــد.
در ایــن راســتا شــرکت فنــاوری و پژوهــش ســهند آهــن و فــوالد
خاورمیانــه ( )MISTRبــا حمایــت و ســهامداری شــرکتهای بــزرگ
فــوالدی در ســال  1396در شــهر اصفهــان بــه ثبــت رســید و بــا اســتقرار
در شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان ،فعالیت خــود را آغــاز نمود.

اهداف تأسیس شرکت:

 )1تبدیــل کلیــه یافتههــای مراکــز پژوهشــی و دانشــگاهی کشــور در
حــوزه آهــن و فــوالد به دســتورالعملهای فنــاوری در مقیــاس صنعتی.
 )2مشــاوره در امــور فنــاوری و همــکاری در مطالعــات آینــده
پژوهــی ،تدویــن نقشــه راه و مســائل راهبــردی فــوالد کشــور.
 )3توســعه و ابــداع روشهــای فناورانــه کاهــش آلودگیهــای زیســت
محیطــی ،کاهــش مصــرف آب و انــرژی و بازیافت مواد در صنایــع فوالد.
 )4مشــارکت موثــر در پروژههــای استانداردســازی ،انتقــال فنــاوری،
بومیســازی ،صــادرات دانــش فنــی و تکمیــل زنجیــره آزمایشــگاهها
و ایجــاد پایلوتهــای مــورد نیــاز صنعــت آهــن و فــوالد.

سهامداران حقوقی شرکت:

شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان ،شــرکت فــوالد خوزســتان،
مجتمــع فــوالد خراســان ،انجمن آهــن و فــوالد ایران ،دانشــگاه صنعتی
شــریف ،شــرکت فــوالد آلیــاژی ایــران ،شــرکت فــوالد هرمــزگان
جنــوب ،شــرکت فــوالد آلیــاژی اصفهــان ،شــرکت آهــن و فــوالد
غدیــر ایرانیــان ،شــرکت صبــا فــوالد خلیــج فــارس ،شــرکت جهــان
فوالد ســیرجان ،شــرکت فوالد اکســین خوزســتان ،شــرکت مهندســی
بیــن المللــی فــوالد تکنیــک و مجتمــع فــوالد آتیــه خلیــج فــارس.

اهم فعالیتهای انجام شده:

 )1تدویــن پیشــنهادیه و انعقــاد قــرارداد پروژههــای تحقیقاتــی در
صنعــت فــوالد )2 ،انعقــاد تفاهــم نامههــای همــکاری جهــت اســتفاده
از امکانــات آزمایشــگاهی و پایلوتهــای موجــود بــا مرکــز تحقیقــات
فــرآوری معدنــی ایــران ،شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان،
دانشــگاه اصفهــان  ،شــرکت فــوالد آلیــاژی ایــران و شــرکت

اخبار اعضاء حقوقی انجمن آهن و فوالد ایران

آهــن و فــوالد غدیــر ایرانیــان )3 ،اخــذ مجــوز دانــش بنیــان از معاونت
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری )4 ،اخــذ مجــوز اســتقرار در
پــارک شــیخ بهایــی شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان )5 ،اخــذ
جــواز تأســیس واحــد فنــی و مهندســی و همچنیــن اخــذ جــواز مرکــز
پژوهشهــای صنعتــی و معدنــی از وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت.
جهــت اطالعــات بیشــتر بــه وبســایت شــرکت  MISTRبــه نشــانی
 mistr.irمراجعــه فرماییــد.

گروه ملی صنعتی فوالد ایران
تولیــد شــمش فــوالد بــا اســتاندارد  SAE1008بــا
خصوصیــات کربــن بســیار پاییــن

بــه گــزارش روابــط عمومــی گــروه ملــی صنعتــی فــوالد ایــران،
بــرای اولیــن بــار تولیــد شــمش فــوالد بــا اســتاندارد  SAE1008بــا
خصوصیــات کربــن بســیار پاییــن عملیاتــی گردیــد .ایــن گریــد
خــاص فــوالدی همزمــان بــا اســتحکام از انعطــاف پذیــری باالیــی
برخــوردار اســت .الزم بــه ذکــر اســت تولیــد چنیــن محصولــی بــه
علــت محــدود بــودن رنــج مــواد آلیــاژی نیازمنــد دقــت باالیــی بوده
و بایــد بــدون ناخالصــی و آخــال تولیــد گــردد .ایــن مهــم بــدون
اضافــه کــردن تجهیــزات گرانقیمــت جانبــی به انجام رســیده اســت.

تولیــد محصــول میلگــرد  ۲( ۲×۱۰شــاخه ســایز )۱۰
بــرای اولیــن بــار در خــط یــک کارخانــه نــورد
میلگــرد گــروه ملــی

بــه گــزارش روابــط عمومــی گــروه ملــی صنعتــی فــوالد ایــران،

متخصصــان کارخانــه نــورد میلگــرد ،مفتــول و صنایــع فلــزی پــس
از انجــام تحقیقــات کاربــردی موفــق بــه تولیــد میلگــرد ســایز ۱۰
بــه صــورت دو شــاخه ( )۲×۱۰شــدند کــه تولیــد ایــن محصــول
از زمــان بهــره بــرداری ایــن بخــش در ســال  ۱۳۴۲بــی ســابقه
بــوده اســت .بنابــر گفتــه مدیــر بخــش نــورد میلگــرد ،مفتــول
و صنایــع فلــزی ،ایــن خــط تــا بــه امــروز فقــط قــادر بــه تولیــد
میلگــرد ســایز  ۲۵بــه بــاال بــوده و طــی اســناد موجــود و مشــاوره
شــرکت دانیلــی ایتالیــا ،تولیــد ایــن نــوع محصــول مســتلزم افــزودن
دو عــدد کارتریــج ،موتــور و گیربکــس بــوده کــه متخصصــان
ایــن کارخانــه بــدون صــرف هیــچ هزین ـهای موفــق بــه تولیــد آن
شــدهاند و در صــورت نیــاز بــزودی در همیــن خــط امــکان تولیــد
مقاطــع نبشــی و ناودانــی نیــز مهیــا میشــود.

شرکت فوالد آلیاژی ایران
شــرکت فوالدآلیــاژی ایــران لــوح و تندیــس
صــادر کننــده برتــر را دریافــت کــرد

بــه گــزارش روابــط عمومــی فــوالد آلیــاژی ایــران ،همزمــان
بــا برگــزاری همایــش روز صــادرات یــزد ،شــرکت فوالدآلیــاژی
ایــران لــوح و تندیــس صــادر کننــده برتــر را دریافــت
کــرد .همایــش روز ملــی صــادرات اســتان یــزد و تجلیــل از
صادرکننــدگان نمونــه ســال  1398بــا حضــور مســئوالن کشــوری،
اســتاندار ،مســئوالن اســتانی و شــرکتهای برتــر اســتانی در روز
پنــج شــنبه مــورخ  26دی مــاه ســال جــاری در محــل همایشهــای
اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی برگــزار شــد.

◄  51/3درصد فوالد خام جهان در کشور چین تولید شده است.

(مرجع فوالد )98
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اخبار بین المللی

گام بزرگ محققان در حل مشکل تردی هیدروژنی

محققــان دانشــگاه ســیدنی شــواهدی پیــدا کردهانــد کــه نشــان
میدهــد هیــدروژن چگونــه ســبب تــردی هیدروژنــی در فوالدهــا
میشــود .ایــن یکــی از مهمتریــن چالشهــا بــه ســمت آینــده تولیــد
فــوالد بــا ســوخت هیدروژنــی اســت .ایــن محققــان کــه موفــق بــه
مشــاهده مســتقیم هیــدروژن در مرزهــای دانــه و نابجائیهــا در
فــوالد شــدهاند ،اطالعــات جدیــد و مهمــی بــرای حــل مشــکل
تــردی هیدروژنــی ارائــه میدهنــد .دانشــمندان سالهاســت کــه
تــاش میکننــد درک کننــد کــه چگونــه و چــرا فــوالدی کــه در
معــرض هیــدروژن قــرار دارد شــکننده میشــود .امــا بــه کمــک
میکروســکوپ پرتونــگاری پــراب اتمــی ،محققــان توانســتند
تجمــع هیــدروژن را در مرزهــای دانــه مشــاهده کننــد .بــه گفتــه
ایــن محققــان کاربیــد نیوبیــوم درون فــوالد میتوانــد هیــدروژن
را بــه دام بینــدازد و مانــع از مهاجــرت آن بــه مکانهایــی شــود
کــه حضــور آن باعــث ضعیــف شــدن فــوالد شــود .ایــن یافتههــا
بــرای طراحــی فــوالد مقــاوم در برابــر تــردی هیدروژنــی بســیار
مهــم اســت .کاربیدهــا راه حلــی را بــرای اطمینــان از فوالدهــای بــا
مقاومــت بــاال در معــرض شکســتگی زودرس و کاهــش مقاومــت
در برابــر هیــدروژن ارائــه میدهنــد.

رکورد تازه تولید فوالد در چین
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تولیــد فــوالد خــام در چیــن در ســال  2019بــه رکــورد تــازهای
بالــغ بــر  1میلیــارد تــن صعــود کــرد .تولیــد فــوالد چیــن طــی
ســال  ۲۰۱۹میــادی بــه  ۹۹۶میلیــون و  ۳۴۰هــزار تــن رســید کــه
حاکــی از رشــد  8/3درصــدی نســبت بــه ســال  ۲۰۱۸میــادی
اســت .پیشبینــی میشــود میــزان تولیــد فــوالد چیــن طــی ســال
 ۲۰۲۰میــادی بــا رشــد  ۲درصــدی بــه یــک میلیــارد و ۱۶میلیــون تــن
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افزایــش یابــد .تقاضــای فــوالد چیــن در ســال  2019بــا وجــود
فشــارهای داخلــی و خارجــی تقریبــاً ثابــت مانــد.

تولید فوالد سبز در شرکت آرسلورمیتال

شــرکت آرســلورمیتال در هامبــورگ آلمــان ،کــه بــه روش
احیــای مســتقیم آهــن اســفنجی تولیــد میکنــد ،قصــد دارد بــرای
کمــک بــه کاهــش انتشــار گاز دی اکســید کربــن در اروپــا از
منابــع تجدیــد پذیــر هیدروژنــی بهــره بــرده و از گاز هیــدروژن
بــه عنــوان احیــا کننــده اســتفاده کنــد .هزینــه اجــرای ایــن پــروژه
حــدود  65میلیــون یــورو اســت .در ابتــدا در فــاز پایلــوت ایــن
پــروژه  100هــزار تــن آهــن اســفنجی در ســال تولیــد خواهــد شــد.

اســتفاده از هیــدروژن در کــوره بلند در شــرکت
تیســن کروپ

شــرکت تیســن کــروپ ( )ThyssenKruppبزرگتریــن تولید کننده
فــوالد آلمــان ،یکســری آزمایــش در مــورد اســتفاده از هیــدروژن
در کــوره بلنــد را بــا هــدف کاهــش انتشــار گاز دی اکســید کربــن
آغــاز کــرده اســت .ایــن شــرکت بــه دنبــال هــدف خــود یعنــی بــه
صفــر رســاندن انتشــار گازهــای گلخان ـهای تــا ســال  2050اســت.
ایــن شــرکت در ســال  2018-2017حــدود  24میلیــون تــن گاز
دی اکســید کربــن منتشــر کــرده اســت کــه تقریبـاً  3درصــد از کل
انتشــار گازهــای گلخان ـهای کشــور آلمــان اســت.
1مراجع:
www.worldsteel.org
www.aist.org
www.europa.eu
www.dvs-media.eu
www.ifnaa.ir
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افزایش ظرفیت تولید شرکت باوو استیل چین

گــروه فــوالدی بــاوو چیــن در صــورت تکمیــل معاملــه
بــرای خریــد ســهام آهــن و فــوالد چونــگ کینــگ ،میتوانــد
از شــرکت آرســلور میتــال ،بزرگتریــن ســازنده فــوالد جهــان،
پیشــیبگیــرد .بــه گفتــه مدیــر اطالعــات مرکــزی فــوالد چیــن،
خریــد ســهام آهــن و فــوالد چونــگ کینــگ یکــی از جدیدتریــن
دســتاوردها و ادغامهایــی اســت كــه چیــن بــاوو در ســالهای
گذشــته از زمــان رونمایــی از هــدف گســترش ظرفیــت خــود بــه
 100میلیــون تــن تــا ســال  ،2021انجــام داده اســت.
براســاس اطالعــات انجمــن جهانــی فــوالد ،آرســلورمیتال در
ســال  96/4 ،2018میلیــون تــن و بــاوو اســتیل چیــن  67/4میلیــون تــن
فــوالد تولیــد کــرده اســت.

افت تولید فوالد ترکیه در سال گذشته

ترکیــه بیــن ژانویــه تــا نوامبــر ســال  2019حــدود  30/86میلیــون
تــن فــوالد خــام تولیــد نمــوده کــه  10/36درصــد در مقایســه بــا
مــدت مشــابه ســال قبــل آن افــت داشــته اســت .افــت تقاضــای
مصــرف کنندههــای نهایــی و رکــود بــازار صــادرات فــوالد
ترکیــه علــل اصلــی افــت تولیــد آن بــوده اســت.

هیــدروژن ســبز ســوخت جدیــد کشــورهای
خاورمیانــه در  20ســال آینــده

بــه گفتــه معــاون ارشــد توســعه مشــاغل شــرکت زیمنــس،
هیــدروژن ســبز در مــدت  20ســال آینــده جایگزیــن ســوخت در
خاورمیانــه خواهــد شــد .اگــر انــرژی تجدیــد پذیــر (بــه عنــوان
مثــال از پانلهــای خورشــیدی) بــرای تولیــد بــرق بــرای الکترولیــز
آب اســتفاده شــود ،میتــوان هیــدروژن ســبز را بــدون هیــچ گونــه
انتشــار مضــر تولیــد کــرد.
همــکاری شــرکتهای زیمنــس ،دیــوا و اکســپو  2020دبــی،
در ســاخت اولیــن تأسیســات الکترولیــزی بــرای تولیــد هیــدروژن
در منطقــه خاورمیانــه جالــب توجــه اســت .در حــال حاضــر 10
کشــور اســترالیا ،چیــن ،فرانســه ،آلمــان ،ژاپــن ،نــروژ ،کــره
جنوبــی ،انگلیــس و آمریــکا کشــورهای پیشــرو در زمینــه اســتفاده
از هیــدروژن ســبز بــه عنــوان ســوخت هســتند.

نقش تأثیرگذار فوالد در معماری مدرن چین

چیــن بــه عنــوان بزرگتریــن تولیــد کننــده فــوالد جهــان بــرای
افزایــش میــزان تقاضــا ،تــاش میکنــد تــا در طراحیهــای مــدرن
بــا پررنــگ کــردن نقــش فــوالد بــه هــدف خــود دســت پیــدا کنــد.
افتتــاح پلهــای بــزرگ شیشــهای در چیــن مدتهاســت کــه در

رســانههای مختلــف جهــان بازتــاب مختلفــی داشــته اســت ،امــا
نکتـهای کــه در ایــن میــان اشــاره چندانــی بــه آن نمیشــود نقــش
فــوالد در طراحــی و ســاخت اینگونــه پلهــا اســت .بزرگتریــن
پلهــای شیشــه ای جهــان در چیــن قــرار دارنــد و نکتــه مهــم
دربــاره آنهــا ایــن اســت کــه فــوالد در طراحــی ایــن ســازههای
مــدرن نقشــی کلیــدی ایفــا میکنــد.

نسل جدید فوالدهای پرمصرف شرکتهای اروپایی

در حــال حاضــر فوالدهــای میکروآلیــاژی  80درصــد فوالدهــای
تولیــد شــده در شــرکتهای اروپایــی را تشــکیل میدهنــد .گــروه
تحقیقاتــی ســورا کیمــپ در کشــور ســوئد بــا همــکاری مرکــز
پژوهــش مــواد در کشــور انگلیــس و چنــد مرکــز تحقیقاتــی دیگــر
بــه دنبــال بهبــود عملکــرد و ترمیــم ســطوح گریدهــای تولیــد شــده
در ریختهگــری پیوســته هســتند .ایــن کار توســط بهینهســازی
عناصــر آلیــاژی و ترکیــب فــوالد و پارامترهــای ریختــه گــری
قابــل دســتیابی اســت .ایــن پــروژه در تــاش اســت بــا بهبــود تعامل
بیــن منگنــز ،گوگــرد و بــور و عناصــر دیگــر در گریــد فوالدهــای
بــور و منگنــز دار ،میکــرو جدایــش در ایــن محصــوالت را کــه
ســبب تــرک در ســطوح محصــوالت تولیــدی میگــردد ،کاهــش
دهــد .ایــن پــروژه کــه از ســال  2018بــا بودجــه  2میلیــون یورویــی
آغــاز شــده اســت تــا اواخــر ســال  2021ادامــه خواهــد داشــت.

تکنولــوژی  ULCOREDدر جهــت کاهش گازهای
گلخانهای

ایــن تکنولــوژی بــر پایــه احیــای مســتقیم ســنگ آهــن بــرای
تولیــد آهــن اســفنجی اســتوار اســت .طراحــی ایــن تکنولــوژی
توســط شــرکتهای مطــرح اروپایــی ازجملــه MEFOS، LKAB
و  Voest-alpineانجــام شــده اســت .از اهــداف اصلــی ایــن
پــروژه میتــوان بــه اســتفاده از دمــش گاز اکســیژن بــه جــای
هــوا (درنتیجــه گاز خروجــی از کــوره احیــا تقریب ـاً  100درصــد
گاز دی اکســید کربــن اســت کــه بــا جمــع آوری و ذخیــره آن
بــه کاهــش انتشــار ایــن گاز کمــک شــایانی خواهــد شــد) و
کاهــش مصــرف گاز طبیعــی تــا  20درصــد اشــاره کــرد .در ایــن
تکنولــوژی هــم از گاز طبیعــی در واحــد مجــزای اکسیداســیون
جزئــی بــرای تولیــد گاز هیــدروژن و مونوکســید کربــن (گازهــای
احیایــی بــرای ارســال بــه کــوره احیــا) و هــم از گاز زدایــی زغــال
ســنگ بــرای تولیــد ایــن گازهــای احیایــی اســتفاده میشــود .در
هــر دو حالــت بــا حــذف ریفرمــر بــه عنــوان واحــدی هزینــه بــر
در تولیــد آهــن بــه روش احیــای مســتقیم ،ضمــن کاهــش انتشــار
گازهــای گلخانــهای هزینههــای تولیــد نیــز کاهــش مییابــد.
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انجمــن آهــن و فــوالد ایــران بـه عنــوان انجمــن علمــی برتــر کشــور بــر خــود وظیفــه دانســته اســت جلــد دهــم کتــاب مرجــع فــوالد را
کــه حــاوی اطالعــات آمــار و شــاخصهای مهــم پایــداری صنایــع فــوالد جهــان و ایــران میباشــد ،جهــت اســتفاده در زمینههــای کاری،
بــا بهکارگیــری تجــارب و منابــع مختلــف صنایــع فــوالد دنیــا و ایــران منتشــر نمایــد .پایــداری صنعــت فــوالد بــه شــاخصهای تولیــد،
مصــرف ،تجــارت ،مصــارف انــرژی ،آب ،نســوز ،مــواد خــام و قراضــه ،انتشــار گازهــای گلخانـهای ،بهــرهوری نیــروی انســانی ،هزینههــای
پژوهــش ،آمــوزش ،تولیــد و اســتفاده از محصــوالت فرعــی ،اســتقرار مدیریــت  ، HSEراههــای حمــلو نقــل مــواد خــام و محصــوالت
نهایــی و فرعــی و ســایر عوامــل دیگــر بســتگی دارد .اطــاع از آمــار و شــاخصهای مهــم شــرکتهای مختلــف جهــان در جهــت توســعه
صنعــت فــوالد کشــور مؤثــر خواهــد بــود .بــا توجــه بــه اهمیــت تحقیــق و توســعه در صنایــع فــوالد ،شــاخص مذکــور در ایــن جلــد بطــور
جداگانــه ارزیابــی شــده اســت.
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معرفی کتاب:

بــه طــور کلــي يکــي از رســالتهاي انجمــن آهــن و فــوالد ايــران توســعه اطالعــات علمــي در زمينــه صنعــت فــوالد اســت و در ايــن
راستاســت کــه انتشــارات انجمــن اقــدام بــه چــاپ کتابهــاي علمــي مــورد نيــاز مينمايــد.
بــا پيشــرفت علــم در ايــران و تــاش بــراي دســتيابي بــه مــواد پيشــرفته و تکنولوژيهــاي مــدرن و بــه روز دنيــا کــه ســاخت و اســتفاده
از آنهــا بــه اندازهگيريهايــي چــون ويژگيهــاي مکانيکــي وابســته اســت ،بيــش از پيــش بــه طراحــي وســايل و قطعاتــي نيــاز اســت کــه
در شــرايط مختلــف تنشــي ،محيطــي ،دمايــي ،بــا اندازههــاي مختلــف از کوچــک تــا بــزرگ ،بــا انــواع جنسهــا از پليمــر تــا فوالدهــاي
اســتحکام بــاال ،کامپوزيتهــا ،نانومــواد ،ســوپر آلياژهــا و  ...کار کننــد .ايــن کتــاب مجموعـهاي مــدون و جامــع از مباحــث مختلــف علــم
خــواص مکانيکــي مــواد بــراي دانشــجويان ،مهندســان و متخصصــان فنــي صنايــع مختلــف اســت.
مباحــث مطــرح شــده در ایــن کتــاب عبارتنــد از :عملیــات حرارتــی ،ســختی ســنجی ،بارگــذاری کششــی یکنواخــت ،تافنــس شکســت،
تغییــر شــکل وابســته بــه زمــان و نــرخ ،تغییــر شــکل ناشــی از بارگــذاری ســیکلی ،آزمایــش خســتگی ،آزمایــش ســایش.
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No.

Title

Location

Date

Website

1

International Conference on Steel Construction
and Structural Steel Buildings

Barcelona,
Spain

March 5-6,
2020

www.waset.org

2

The Steel Conference

Atlanta, Geor- April 22-24,
gia
2020

www.aisc.org

3

29th International Conference on Metallurgy
and Materials

Hotel voroněž
May 20-22
I, Brno, Czech
2020
Republic

www.metalconference.eu

4

Steel Success Strategies 2020

New York,
United States

June 8-10
2020

www.metalbulletin.
com

5

International Conference on Iron and Steel
Technologies

Helsinki, Finland

July 17-18
2020

www.waset.org

6

The 9th European Conference on
Steel and Composite Structures

th

7

5 International Conference on Functional
Materials and Steel

سمینارها

سمینارهای بین المللی

Sheffield, En- September 9, www. eurosteel2020.
com
gland
2020

Singapore, Sin- September4-6,
2020
gapore

26
www.icfms.org
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سمینارهای داخلی

ردیف

عنوان

زمان

پایگاه اینترنتی

1

نخستین همایش بین المللی مواد ،آلیاژها و محصوالت
سبک پالستیک

 ۱۱تا  ۱۳اسفند ماه
۱۳۹۸

www. lwp2020.ir

2

دومین همایش ملی پژوهشهای نوین در مهندسی و
علوم کاربردی

 13و  14اسفند ماه 1398

www.nareas.ir

3

هشتمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریتHSE

۱۳تا  ۱۵اسفند 1398

www.cpsl.ir

سومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی

۲۴تا  ۲۵اسفند ۱۳۹۸

www.germanconf

5

همایش ملی پژوهشهای دانش بنیان در صنایع نفت،
گاز ،پاالیش و پتروشیمی

 ۳اردیبهشت۱۳۹۹

www.rlsconf.ir

6

دومین همایش ملی تحقیقات بین رشتهای در علوم
مهندسی

 8خرداد 1399

www.ncires2.rouzbahan.ac.ir

هفتمین کنفرانس ساالنه انرژی پاک

 20خرداد 1399

www.acec-kgut.com

4

27
7
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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:

مصاحبهها
28

 لطفــا خودتــان و شــرکت ذوب آهــن را معرفــی
کنیــد و برنامههــای آتــی شــرکت را بــه طــور خالصــه
بــرای خواننــدگان مجلــه پیــام فــوالد بیــان نمایید.
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 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 شــد و از دي
مــاه ســال  1351هــم خــط توليــد محصــوالت نــوردي بــه بهــره
بــرداري رســيد.
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 ظرفیــت  3میلیــون و 600هــزار تــن در ســال
دســت يافتــه اســت .در ايــن ســالها پروژههــاي كالنــي در جهــت
توســعه ،تــوازن ،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 ،انتقــال پســاپ شهرســتانهاي همجــوار ،مشــعلهاي
ســوزنده گازهــاي اضافــي كك ســازي و كــوره بلنــد ،پنجگانــه
آگلومراســيون و احــداث  16هــزار و  500هكتــار جنــگل دســت
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كاشــت ،بــه محيــط زيســت و ســامت جامعــه پيرامونــي اهتمــام
ورزيــده اســت.
ایــن مجتمــع عظیــم صنعتــی 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 توانســته اســت مقاطــع مختلــف ريــل بــا شــمش
توليــد شــده در واحــد فوالدســازي بــه توليــد انبــوه رســيده و
همچنيــن تيرآهنهــاي بــال پهــن را توليــد و بــه بــازار عرضــه
نمايــد.
یکــی از اهــداف اصلــی شــرکت ،افزايــش توليــد اســت و
طبيعتــاً برنامــه جامعــی بــر اســاس ايــن هــدف تدويــن شــده و
بخشهــاي مختلــف شــركت نيــز برنامههــاي خــود را بــراي
دســتيابي بــه ايــن هــدف دنبــال ميكننــد .ایــن برنامــه جامــع بــر
مبنــای توليــد اقتصــادي ،تأميــن 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 ،تأميــن منابــع
مالــي ،تأميــن رفاهيــات و مباحــث فرهنگــي كاركنــان ،تكميــل
پروژههــاي در دســت اجــرا تهيــه و تدويــن شــده اســت.

 در راســتای شــعار ســمپوزیوم فــوالد امســال،
بــه نظــر شــما چالشهــای موجــود در تأمیــن
مــواد اولیــه ،تجهیــزات ،دانــش فنــی و توســعه زیــر
ســاختها چــه مــواردی میتوانــد باشــد؟
اگــر 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 تأميــن
كنيــم ،تأمیــن 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 40
ميليــارد دالر ســرمايه گــذاري نيــاز اســت .طبيعــي اســت اگــر ايــن
مــوارد بــه طــور متــوازن رشــد نكننــد در تحقــق اهــداف ســند
چشــم انــداز دچــار مشــكل خواهيــم شــد.
 بــه نظــر شــما فوایــد برگــزاری ســاالنه ســمپوزیوم
فــوالد و نمایشــگاه بینالمللــی ســمپوزیوم به خصــوص در
جهــت ارتباط با کارشناســان صنعــت فوالد و پژوهشــگران
دانشــگاهی و همچنیــن افزایــش ســطح آگاهــی هــم در
مــورد فناوریهــای جدیــد (ســمپوزیوم) و هــم در مــورد
رفــع مشــکالت تولید (نمایشــگاه) 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 یافتههــا و 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 صنعت فــوالد و صنایــع وابســته ،برنامــه ریــزی و راهکارهای
عملــی ارائــه نماینــد.
 تحلیــل شــما از مهمتریــن بحرانهــای صنعــت
فــوالد در ســال جــاری و ســال آینــد ه چیســت ؟
از مهمتریــن بحرانهــا در صنعــت فــوالد کشــور میتــوان بــه

عــدم اشــتياق ســرمايه گــذاران داخلــی و خارجــی و دشــواري
جــذب ســرمايه،كمبود نقدينگــي ،دشــواري تأميــن مــواد اوليــه،
تجهيــزات و فــن آوری خارجــي ،ظرفيــت پاييــن اســتخراج معــادن
داخلــي ،صــادرات مــواد اوليــه معــادن داخلــي بــه اصطــاح خــام
فروشــي منابــع كشــور ،عــدم دسترســي آســان بــه تكنولوژيهــاي
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 فوالدهــای بــی کیفیــت
و دشــواري صــادرات اشــاره نمــود.

 بــه نظــر شــما چــه مــواردی میتوانــد باعــث افزایش
انگیــزه بــرای ســرمایه گــذاری در حــوزه فوالد شــود؟
در صنعــت فــوالد ظرفیتهــاي زيــادي بــراي ســرمايه گــذاري
و جــذب ســرمايه وجــود دارد ،امــا ايــن ظرفيتهــا بایــد بــرای
ســرمایه گــذار جذابيــت داشــته باشــد .دو مؤلفــه امنيــت ســرمايه
گــذاري و ســودآوري بایــد تضمیــن شــود .البتــه در بحــث
امنيــت بــه نوبــه خــود ،بحــث وجــود امنيــت ســرمايه گــذاري و
احســاس امنيــت ســرمايه گــذاري مطــرح اســت .وجــود امنيــت
ســرمايه گــذاري را ،وضــع قوانيــن و مقــررات تأميــن ميكنــد امــا
احســاس امنيــت ســرمايه گــذاري بــه احســاس فــرد ســرمايه گــذار
مربــوط اســت كــه بــراي تأميــن آن بايــد تضمينهــاي قابــل قبولــي
در صيانــت از ســرمايه و ســود آن ارائــه گــردد .البتــه واقعيــت ايــن
اســت كــه صنعــت فــوالد نســبت بــه ســاير مقولههــاي ســرمايه
گــذاري ماننــد مســكن ،گردشــگري و حتــي داللــي ســودآوري
قابــل مالحظ ـهاي نــدارد؛ بــه عنــوان نمونــه ســود داللــي بيــن 30
الــي  50درصــد و ســود ســرمايه گــذاري در فــوالد كمتــر از 14
درصــد 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 .این
ســرمایه گــذاری بایــد عمدتـاً در بخشهــای معدنــی ،حمــل ونقــل،
تولیــد کننــدگان ،حامــل هــای انــرژی و شــرکتهای فــوالدی
انجــام شــود .در ارزیابــی کلــی ،ایــن بخشهــا از کمبــود نقدینگــی در
تنگنــا هســتند و دولــت نیــز به تبــع کاهش قیمت نفــت و تحریـم ،توان
چندانــی بــرای ســرمایه گــذاری در طرحهــای عمرانــی را نــدارد .پــس
بایــد ســرمایه گــذاران را تشــویق و ســرمایه مــورد نظــر را جــذب
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کــرد .معتقــدم دولــت بايــد بــراي اطمينــان خاطــر ســرمايه گــذاران
داخلــي و خارجــي امتيازهــاي خاصــي نظيــر تعدیــل نــرخ عــوارض
صــادرات ،تســهيالت بلنــد مــدت بــا نــرخ بهــره كــم ،حمايــت از
حــق مالكانــه ،ارائــه مشــوقهای جــذاب بــرای صاحبــان ســرمایه،
تضمیــن امنیــت ســرمایه گــذاری و  ...را در نظــر داشــته باشــد.
 بــه نظرشــما جهــت تولیــد فنــاوری و همچنیــن
بــه روز نمــودن فناوریهــای موجــود در صنعــت
فــوالد کشــور چــه راهکارهایــی وجــود دارد؟
دســتیابی و بــه روزرســاني فنــاوري در هــر صنعتــي موجــب
افزايــش بهــره وري ميشــود .بــا بهــره گيــري از فناوريهــاي بــه
روز ،مصــرف نهادههــاي توليــد در مقيــاس اقتصــادی بــه حداقــل
ميرســد .شــركتهاي فــوالدي از ســالهاي گذشــته در جهــت
بومــي ســازي و دســتیابی بــه فناوريهــاي نویــن مــورد نيــاز ايــن
صنعــت اقدامــات مناســبي داشــتهاند ،بــه عنــوان نمونــه فنــاوري
توليــد ريــل ،شــمشهاي خــاص ،تيرآهنهــاي بــال پهــن و  ...در
ذوب آهــن اصفهــان بــا اتــكا بــه تجربــه و تــاش نيروهــاي داخلــي
تأميــن گرديــد .در بعــد كالن نیــز بــا نگاهــي بــه افــق ســند چشــم
انــداز كــه بايــد از ســال  1404حداقــل  55ميليــون تــن فــوالد در
ســال توليــد شــود درمییابیــم بــرای ایــن ســطح از محصــول بایــد
فناوريهــای نویــن مــورد نیــاز زنجیــره تولیــد فــوالد در دســترس
باشــد ،اگــر فناوريهــاي بــه روز مــورد نيــاز صنعــت فــوالد تأميــن نگردد
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محصــوالت فــوالدی توليــد شــده قابليتهــاي اقتصــادی و متعاقبـاً

رقابــت پذيــري در عرصههــاي جهانــي نخواهــد داشــت.
در بحــث فنــاوري صنعــت فــوالد بــا دو مــورد تأمیــن فنــاوري
از طریــق شــرکتها و کارشناســان داخلــی و يــا خريــد آن از
خــارج مواجــه هســتيم .در بحــث توليــد فنــاوري حركتهــاي
خوبــي انجــام شــده و بــا تكيــه بــر كارشناســان داخلــي بســياري از
فناوريهــا را بــا بومــي ســازي بــه دســت آوردیــم .امــا در بحــث
خريــد فنــاوري و تأميــن 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
بفروشــند و در مقابــل درخواســت فــروش فنــاوري مقاومــت
ميكننــد .در ایــن مــورد الزم اســت قراردادهــاي خارجــي بــر
مبنــای دريافــت فنــاوري منعقــد گــردد .ایــن کــه زنجیــره تولیــد
فــوالد در همــه بخشهــای مرتبــط ،بــه طراحــي خطــوط توليــد
بــر اســاس فنــاوری نویــن نیــاز دارد واقعیتــی اجتنــاب ناپذیر اســت.
محصــوالت جديــد در مقیــاس اقتصــادی بایــد بــا فناوريهــاي بــه
روز و نویــن تولیــد شــده باشــند .در شــرایط کنونــی بــرای داشــتن
فنــاوری 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
فنــاوری مــورد نیــاز برنامــه ریــزی و اقــدام کننــد.

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
را معرفــی کنیــد و برنامههــای آتــی شــرکت را بــه طــور
خالصــه بــرای خواننــدگان مجله پیام فــوالد بیــان نمایید.
شــرکت تهیــه و تولیــد مــواد معدنــی ایــران (ایمپاســکو) در ســال
 1393طبــق مصوبــه هیــأت محتــرم دولــت بــه عنــوان بــازوی اجرایــی
ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایع معدنــی ایــران (ایمیدرو)،
از لیســت واگــذاری خصوصــی ســازی خــارج و عهــده دار بخشــی
از وظایــف آن ســازمان در حوزههــای اکتشــاف ،توســعه و تجهیــز و
اســتخراج و فــرآوری معــادن بــا رعایــت اصــل  44گردیــد.
در ســال  1394و بــر مبنــای موقعیــت جدید شــرکت ،اســتراتژی
در راســتای تحقــق ماموریــت و فلســفه وجــودی شــرکت تهیــه و
تولیــد مــواد معدنــی ایــران (مــورد نیــاز صنایــع معدنــی کشــور)
و اســتراتژیهای ایمیــدرو تدویــن و در ســال  1395اجرایــی
گردیــد .اســتراتژیهای کالن شــرکت عبارتنــد از :پتانســیلیابی
و توســعه اکتشــاف ،تجهیــز و آمادهســازی ذخایــر ،افزایــش
رقابتپذیــری ،توســعه ظرفیتهــای فعلــی و ارتقــای بهــرهوری
و برونســپاری و واگــذاری فعالیتهــا.
دســتاوردهای مثبــت اجــرای اســتراتژیها در ســالهای 1396
و  1397ایــن اطمینــان را فراهــم نمــود کــه اســتراتژیها بخوبــی
اتخــاذ شــدند و نشــان از جهــت گیــری روشــن و نویــد بخــش
آینــده داشــتند ،بــه گون ـهای کــه در حــال حاضــر شــرکت تهیــه
و تولیــد مــواد معدنــی ایــران بــا گــذر از بحرانهــا و مشــکالت
ســالهای گذشــته ،بــه جایگاهــی در امــور معــادن رســیده کــه
فعالیتهــای اکتشــافی و اجرایــی خــود را در  70درصــد از
اســتانهای کشــور گســترش داده اســت.
از جملــه ایــن دســتاوردها میتــوان بــه ایجــاد تحــول در تولیــد
و بهــره بــرداری از مجتمعهــای معدنــی در اجــرای اســتراتژی
بــرون ســپاری و واگــذاری فعالیتهــا بــه بخــش خصوصــی اشــاره

نمــود .در ایــن اســتراتژی ،شــرکت بــا ایجــاد هــم افزایــی بــا بخــش
خصوصــی توانمنــد و مدیریــت و نظــارت موثــر و کارآمــد در مــدت
زمانــی کمتــر از دو ســال بــه نتایــج حائــز اهمیــت و درخــور توجهــی
در افزایــش تولیــد ،افزایــش اشــتغال و ســود دهی در مجتمعها دســت
یافــت کــه شــاخصترین مجتمــع تحــول یافتــه در ایــن سیاســت
گــذاری ،مجتمــع ســرب نخلــک ،بــا افزایــش  250درصــدی تولیــد
و ســه برابــر شــدن میــزان اشــتغال در منطقــه نســبت به ســال  95اســت.
نتایــج مثبــت حاصــل از بــرون ســپاری راهبــری مجتمعهــا
انگیــزهای شــد تــا تعمیــم ایــن سیاســت بــه ســایر فعالیتهــای اصلــی
شــرکت ،هماننــد اکتشــاف ،پژوهــش و فنــاوری نیــز بررســی و اجرایــی
شــود .واگــذاری  11مــورد پروانــه اکتشــاف و گواهــی کشــف در بخش
اکتشــاف ،و انعقــاد قــرارداد بازیابــی و فــرآوری باطلههــا و دپوهــای کــم
عیــار در مجتمعهــای ســنگ آهــن فــات مرکــزی و جــال آبــاد در
بخــش پژوهــش و فنــاوری نمون ـهای از ایــن دســتاوردها میباشــد.
همچنیــن در اجــرای اســتراتژی پتانســیلیابی و توســعه اکتشــاف،
بــا اســتفاده از روشهــای نویــن و تلفیقــی ژئوفیزیــک ،عملیــات
اکتشــافی در پهنههــا و محدودههــا افزایــش یافــت بــه گونــهای
کــه در مناطــق محرومــی نظیــر اســتانهای سیســتان و بلوچســتان و
خراســان جنوبــی ،بــه ذخایــر قابــل توجهــی در طــا و مــس دســت
یافتیــم کــه معــدن طــای هیــرد یکــی از ذخایــر بــا ارزش در مناطــق
محــروم اســتان خراســان جنوبــی اســت کــه میتوانــد محــرک
رشــد و توســعه اقتصــادی و اجتماعــی در منطقــه باشــد.

در اجــرای اســتراتژی تجهیــز و آمادهســازی ذخایــر ،اجــرای
طرحهــای توســعهای و افزایــش ظرفیتهــای فعلــی از طریــق
جلــب مشــارکت و ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی و ایجــاد
بســتر مناســب بــرای توســعه فعالیتهــای معدنــی و اســتفاده
از پتانســیلهای بخــش معــدن در دســتور کار قــرار گرفــت .از
جملــه پتانســیلهای بخــش معــدن کــه بــه همــت ایــن شــرکت
بســتر مناســب آن بــرای ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی طــی
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ایــن ســالها فراهــم گردیــد گردشــگری معــادن ،اســتارتاپهای
معدنــی و احیــای معــدن کوچــک مقیــاس اســت.
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت و ایمیــدرو ،طرحــی را در قالــب
"احیــا ،فعــال ســازی و توســعه معادن کوچــک مقیاس" مطــرح نمودند
کــه بــا اســتفاده از تــوان بخــش خصوصــی و مدیریــت شــرکت تهیــه
و تولیــد مــواد معدنــی ایــران اجرایــی شــود.
در جهــت اجــرای طــرح ،شــورایی بــا حضــور نماینــدگان خانــه
معــدن ایــران ،مجموعــه ســرمایهگذاران بخــش خصوصــی و
نماینــدگان ســازمانهای صنعــت ،معــدن و تجارت اســتانها تشــکیل
گردیــد تــا در جهت شناســایی معادن و رفع مشــکالت آنهــا از جمله
تأمیــن نیازهــای زیرســاختی (ماننــد ایجــاد جــاده ،تأمیــن منابــع انرژی
و آب) ،تعهــد تأمیــن یــا فــروش خــوراک از ســوی تولیدکننــده و یــا
مصرفکننــده و در مــواردی صــدور مجــوز بــرای شــروع فعالیــت بــا
هــدف احیــاء و فعــال ســازی معــادن شناســایی شــده ،اقــدام نماینــد.
ســایر فرصتهــای ســرمایه گــذاری در بخــش معــدن نیــز ســالیانه
توســط ایمپاســکو بــه بخــش خصوصــی عالقمنــد اعــام میگــردد
و در قالــب فراخــوان عمومــی بــه مزایــده گذاشــته میشــود.
 در راســتای شــعار ســمپوزیوم فــوالد امســال ،بــه
نظــر شــما چالشهــای موجــود در تأمیــن مــواد اولیــه،
تجهیــزات ،دانــش فنــی و توســعه زیرســاختها چــه
مــواردی میتوانــد باشــد؟

مهمتریــن چالــش در صنعــت زنجیــره تأمیــن فــوالد ،تأمیــن مــواد
اولیــه بــه خصــوص ســنگ آهــن اســت .مــواد معدنــی منابــع تجدیــد
ناپذیرنــد .ذخایــر معــادن بــزرگ نظیــر چادرملــو ،گل گهــر ،ســنگ
آهــن مرکــزی (چغــارت) و  ...بــه طــور طبیعی بــه اتمام خواهند رســید.
از طــرف دیگــر در صــورت نتیجــه بخــش بــودن فعالیتهــا
و عملیــات اکتشــافی ذخایــر ســنگ آهــن پیــش بینــی میشــود
هزینــه اســتخراج و اســتحصال آنهــا در مقایســه بــا معــادن موجــود
بیشــتر باشــد .همچنیــن تکنولــوژی و روشهــای تولیــد قدیمــی،
هزینــه بــاالی نیــروی انســانی ســربار و حمــل و نقــل و بــه خصوص
پاییــن بــودن بهــره وری در تمــام بخشهــا ،از جملــه بخــش
صنعــت فــوالد موجــب افزایــش قیمــت تمــام شــده محصــوالت
فــوالدی شــده اســت .لــذا بــه دلیــل کاهــش رقابــت پذیــری،
صــادرات دشــوار و واردات توجیــه پذیــر مــی شــود.
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بــرای دســتیابی بــه برنامــه صــادرات محصــوالت فــوالدی در افــق
 1404نیــاز اســتراتژیک مــا حفــظ رقابــت پذیــری اســت .به طــور کلی
راه کارهــای مدیریتــی نظیــر بهینــه ســازی مصــرف انــرژی ،ایجــاد
تنــوع در محصــوالت فــوالدی ،اســتفاده از فنــاوری هــای نویــن و
تکنولوژیهــای پیشــرفته ،ایجــاد تــوازن در مراحــل مختلــف تولیــد
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فــوالد و باالخــره ارتقــاء بهــره وری در کلیــه حلقههــای زنجیــره تأمین،
بهتریــن روش بــرای پشــت ســر نهــادن چالشهــا در ایــن مســیر اســت.
 بــه نظــر شــما فوایــد برگــزاری ســاالنه ســمپوزیوم
فــوالد و نمایشــگاه بینالمللــی ســمپوزیوم به خصــوص در
جهــت ارتباط با کارشناســان صنعــت فوالد و پژوهشــگران
دانشــگاهی و همچنیــن افزایــش ســطح آگاهــی هــم در
مــورد فناوریهــای جدیــد (ســمپوزیوم) و هــم در مــورد
رفــع مشــکالت تولید (نمایشــگاه) چیســت؟

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 بهــرهوری و تولیــد
صنعــت فــوالد بــه نحــو مطلــوب اســتفاده و بســیاری از مشــکالت
کارخانههــای تولیــد فــوالد را بــا ارائــه راهکارهــای علمــی و
مهندســی حــل و فصــل کننــد و در ارائــه 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.
 بــه نظــر شــما جهــت تولیــد فنــاوری و همچنیــن
بــروز نمــودن فناوریهــای موجــود در صنعــت
فــوالد کشــور چــه راهکارهایــی وجــود دارد؟
یکــی از مهمتریــن عوامــل ارتقاء بهــرهوری در ســازمانها اســتفاده
از تکنولوژیهــای جدیــد و بــه روز اســت .کاهــش هزینههــا
(بــه خصــوص هزینههــای انــرژی و مــواد) تنــوع کمــی و کیفــی
محصــوالت و نهایتــاً رضایــت مشــتریان و افزایــش تــوان رقابــت
پذیــری بــا بــه کار گیــری فناوریهــای نویــن امــکان پذیــر اســت.
بهــا دادن بــه تحقیــق و توســعه در ســازمانها ،مدیریــت دانــش،
ایجــاد ارتبــاط موثــر علمــی و عملــی بیــن صنعــت و دانشــگاهها
و پژوهشــکدهها ،اســتفاده از مهندســان و کارشناســان شایســته و
مجــرب ،تعامــل بــا صنایــع مشــابه و رقیب در ســطح ملــی و جهانی،
تشــکیل همایشهــا ،گردهماییهــا و ســمپوزیومهای تخصصــی
بــا تمرکــز بــر تحلیــل و جمــع بنــدی و پیگیریهــای بعــدی نتایــج
و خروجــی آنهــا ،راهــکار دســتیابی و اجــرای طرحهــای توســعه
و پروژههــای نویــن ســازی تکنولــوژی میباشــد.

مصاحبهای با مدیر عامل شرکت

فوالد خوزستان
جناب آقای مهندس علی محمدی،

انجام شده است که در ادامه میخوانید:

 لطفــا خودتــان و شــرکت فــوالد خوزســتان را
معرفــی کنیــد و برنامههــای آتــی شــرکت را بــه
طــور خالصــه بــرای خواننــدگان مجلــه پیــام فــوالد
بیــان نماییــد.

علــی محمــدی هســتم و بــه عنــوان مدیرعامــل شــرکت در حــال
انجــام وظیفــه میباشــم.
شــرکت فــوالد خوزســتان بــه عنــوان اولیــن تولیــد کننــده
فـــوالد خـــام در کشـــور بـــا روش کوره هـــای قـــوس الکتریکـی
و احیــــای مســــتقیم بــــا ظرفیــــت  ۱میلیــــون و  ۵۰۰هــــزار تــن
در ســـال  ۱۳۶۸بـــه بهـــره بـــرداری رســـید .درادامـه رونـــد تولیـد
بـــا اجــــرای طرحهــــای توســــعه ،ایــــن ظرفیــــت در فــــاز اول
توســعه بــه  ۲میلیــون و  ۴۰۰هــزار تــن و بــا اجــرای فــاز دوم
توســــعه در ســــال  ۱۳۸۷ظرفیــــت بــــه  ۳میلیــــون و  ۲۰۰هــــزار
تــــن افزایــــش یافـت و در ادامـه فازهـــای بعـدی توسـعه ظرفیـت
تـــا  ۵میلیـــون و  ۲۰۰هـــزار تـــن طراحـــی و در دســـت اجـراست.
در ســـال جــــاری برنامــــه تولیــــد  ۳میلیــــون و  ۸۰۰هزار تــــن
در دســــتور کار قــــراردارد .شــــرکت فــــوالد خوزســــتان
بــــه لحــــاظ موقعیــــت جغرافیایــــی و نزدیکــــی بــــه بنــادر
جنــــوب کشــــور و آبهــــای آزاد و برخــــورداری از منابــع و
قابلیتهــــای منحصــــر به فــــرد همـــواره نقـــش محـــوری خـود
را در صنعـــت فـــوالد کشـــور ایفـــا نمــــوده اســت و از منظــــر
بکارگیــــری و اســــتقرار نظامهــــای مدیریتــــی همـــواره پیشـرو
بـــوده اســـت .تولیـــد منطبـق بـــا اســـتانداردهای جهانـــی کیفیـت
و نهادینـــه نمـــودن فرهنـــگ تعالـی ســـازمانی و اجـرای عملیـات
بـــر اسـاس اســـتراتژیهای مـدون و انجـــام دورهای ممیزیهــای
داخلــــی و شــــخص ثالــــث ،خــود ارزیابیهــــا و ارزیابیهـــای
بیرونـــی ،جایـــگاه ایـــن شـــرکت را در باالتریـن ســـطوح تعالـی
ســـازمانی در ســـالهای اخیـــر در کشـور تثبیـــت نمــوده اســت.
رشــــد پایــــدار تولیــــد و تــــداوم ســودآوری از دســـتاوردها و

نتایـــج برجســـته و پایـــدار ایـــن شـــرکت است.
 در راســتای شــعار ســمپوزیم فــوالد امســال،
بــه نظــر شــما چالشهــای موجــود در تامیــن مــواد
اولیــه ،تجهیــزات ،دانــش فنــی و توســعه زیرســاختها
چــه مــواردی هســتند؟

الزمـهی تولیــد پایــدار ،تأمیــن مــواد اولیــه اســت .در ســالهای
اخیــر بــا توجــه بــه افزایــش نــرخ ارز ،تامیــنکننــدگان مــواد اولیــه
صــادرات را بــه تولیدکننــدگان داخلــی ترجیــح میدهنــد .ادامـهی
ایــن رونــد در دراز مــدت مخاطراتــی بــه همــراه دارد .از طرفــی
اگــر تولیدکننــدگان فــوالد برنامـهای بــرای توســعه داشــته باشــند،
مطمئنـاً بــرای تامیــن مــواد اولیــه دچــار مشــکل میشــوند .یکــی از
راهکارهــای موثــر بــرای غلبــه بــه ایــن شــرایط ،تکمیــل زنجیــره
ارزش از معــدن تــا نــورد اســت .ســرمایهگذاری در اکتشــاف
یکــی از راهکارهایــی اســت کــه میتوانــد مشــکل تامیــن مــواد
اولیــه در آینــده را برطــرف کنــد .دولــت نیــز بایــد بــرای تأمیــن
کننــدگان مــواد اولیــه محدودیتهــای صادراتــی تعییــن کنــد .در
شــرایط فعلــی ،بایــد تهدیــد تحریمهــای ظالمانــه را بــه فرصــت
تبدیــل کنیــم .حرکــت بــه ســمت بومیســازی میتوانــد راه
نجــات باشــد .شــرکت فــوالد خوزســتان بــا دنبــال کــردن ایــن
سیاســت تــا بــه امــروز توانســته اســت ،بیــش از  ۲۵هــزار قطعــه
و تجهیــزات را بوم ـی ســازی کنــد .دانــش فنــی در جــای جــای
کشــور وجــود دارد .جــوان ایرانــی ثابــت کــرده اســت ،در کســب
و بکارگیــری دانــش فنــی و علــوم مهندســی ســرآمد اســت.
کافیســت بــه آنهــا اعتمــاد شــود .توســعه زیــر ســاخت مســتلزم نگاه
دراز مــدت اســت .طرحهــای توســعهای ،جــذب ســرمایه ،نهایــی
کــردن طرحهــای نیمــهتمــام و شناســایی بســترهای مناســب از
جملــه راهکارهایــی اســت کــه در بخــش توســعه زیرســاخت
میتوانــد بــه بــرون رفــت از چالــش کمــک کننــد.
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 بــه نظــر شــما فوایــد برگــزاری ســاالنه ســمپوزیوم
فــوالد و نمایشــگاه بینالمللــی ســمپوزیوم به خصــوص در
جهــت ارتباط با کارشناســان صنعــت فوالد و پژوهشــگران
دانشــگاهی و همچنیــن افزایــش ســطح آگاهــی هــم در
مــورد فناوریهــای جدیــد (ســمپوزیوم) و هــم در مــورد
رفــع مشــکالت تولید (نمایشــگاه) چیســت؟

ســمپوزیوم فــوالد بســتر مناســبی اســت بــرای تبــادل اطالعــات
میــان مدیــران ،دسترســی بــه ف ـنآوری بــه روز ،و از همــه مهمتــر
ارتبــاط بــا اســتادان و دانشــجویان اســت .مطمئن ـاً تقویــت ارتبــاط
میــان صنعــت و دانشــگاه بــه بینیــازی صنایــع از خــارج کشــور
منجــر میشــود .فــوالد خوزســتان از دیربــاز حامــی طرحهــای
پژوهشــی بــا محوریــت دانشــگاه بــوده اســت .حمایــت صنعــت از
طرحهــای پژوهشــی دانشــگاهی عــاوه بــر ایجــاد انگیــزه بــرای
دانشــگاهیان ،باعــث بدســت آمــدن راهکارهایــی جهــت بــرون
رفــت از چالشهــای صنعــت فــوالد میشــود .پیشــرفت و بــروز
شــدن تجهیــزات و نیــاز بــه دانــش فنــی جهــت کار بــا آن ،نیازمنــد
مطالعــه و آمــوزش اســت .برگــزاری مســتمر ســمپوزیوم میتوانــد
نقط ـهی عطفــی در صنعــت فــوالد باشــد ،جایــی کــه هم ـ ه ســاله
کارشناســان و دانشــگاهیان بــا گردهمایــی بــه تبــادل اطالعــات
میپردازنــد.
 تحلیــل شــما از بــازار فــوالد در ســال جاری و ســال
آینــده و مهمتریــن بحرانهــای ایــن صنعــت چیســت؟
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 ۵۵میلیــون تــن
در ســند چشــم انــداز  ،۱۴۰۴ب ـه منظــور تولیــد 
 ۱۶۲میلیــون تــن ســنگآهن نیــاز اســت
فــوالد خــام ،ســالیانه بــه 
 ۸۰میلیــون
امــا در حالحاضــر تولیــد ســنگآهن کشــور حــدود 
تــن اســت و نیــاز بــه رشــد ســاالنه  ۹/۲درصــد دارد .بــرای توســعه
صنعــت فــوالد کشــور میبایســت بــه توســعه اکتشــافات ،توســعه
صحیــح و اســتراتژیک واحدهــای فوالدســازی در کنــار آبراهههــا
و مناطــق جنوبــی کشــور ،کاهــش سیاس ـتهای کنترلــی دولتــی
و اتخــاذ سیاس ـتهای حمایتــی از واحدهــای تولیــدی پرداخــت.
توســعه صــادرات فــوالد بــا اولویــت تامیــن داخــل ،میتوانــد
گــره گشــای ایــن صنعــت اســتراتژیک باشــد .در شــرایط تحریــم
ارز آوری کمــک شــایانی بــه اقتصــاد کشــور میکنــد .در نــه
مــاه گذشــته ،بــا توجــه بــه مرغوبیــت محصــوالت شــرکت فــوالد
خوســتان بــه بازارهــای جهانــی صــادرات داشــتهایم .در ســال
آینــده تأمیــن مــواد اولیــه مهمتریــن بحرانــی اســت کــه صنعــت
فــوالد را تهدیــد میکنــد .حرکــت بــه ســمت تکمیــل زنجیــره
ارزش ایــن تهدیــد را بــه فرصــت تبدیــل خواهــد کــرد.
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 بــه نظــر شــما چــه مــواردی میتوانــد باعــث
افزایــش انگیــزه بــرای ســرمایهگذاری در حــوزه

فــوالد گــردد؟

کشــورمان در جایــگاه دهــم تولیــد فــوالد در جهــان قــرار دارد.
رونــد تولیــد فــوالد در ســالهای اخیــر بــه صــورت صعــودی
اســت .مصــرف ســرانه فــوالد ایــران حــدود  ۲۵۰کیلوگــرم اســت
و بــر اســاس پیشبینــی رشــد جمعیــت ســاالنه  ۱ /۳درصــد اســت،
میــزان مصــرف ســرانه ایــران در افــق  ۱۴۰۴برابــر بــا  ۳۷۴کیلوگــرم
خواهــد بــود ،از طرفــی در افــق  ۱۴۰۴میــزان تولیــد  ۵۵میلیــون
تــن پیشبینــی شــده اســت .ایــن مــوارد امنیــت ســرمایهگذاری
در صنعــت فــوالد را تضمیــن میکننــد .از طرفــی نوســان قیمــت
در صنعــت فــوالد نســبت بــه ســایر صنایــع کمتــر اســت .در
ســالهای اخیــر ،توســعه صنعــت فــوالد کشــور در زنجیــره ارزش
تنهــا منتهــی بــه فــوالد خــام یــا همــان محصــوالت نیمــ ه نهایــی
(شــمش و تختــال) بــوده اســت .پیشبینــی وضعیــت محصــوالت
صادراتــی حاکــی از آن اســت کــه ســهم فــوالد خــام در ســبد
صادراتــی فــوالد کشــور از ســال  ۱۴۰۰بــه بعــد بــه بیــش از ۸۵
درصــد یعنــی حــدود  ۱۳میلیــون تــن خواهــد رســید .مــوارد یــاد
شــده عــاوه بــر جذابیــت ســرمایهگذاری ،ســود قابــل توجهــی
نصیــب ســرمایه گــذاران میکنــد .عمــده صــادرات فــوالد ایــران
در ســالهای آتــی از ســوی شــرکتهایی صــورت خواهــد
پذیرفــت کــه اساســا صــادرات محــور هســتند .بــا توجــه بــه
مجــاورت شــرکت فــوالد خوزســتان بــا آبهــای آزاد و دارا
بــودن اســکله اختصاصــی ،ایــن شــرکت جایــگاه مناســبی بــرای
ســرمایهگذاری بــه شــمار میآیــد.
 بــه نظــر شــما جهــت تولیــد فنــاوری و همچنیــن
بــروز نمــودن فناوریهــای موجــود در صنعــت
فــوالد کشــور چــه راهکارهایــی وجــود دارد؟
اســتفاده از شــرکتهای دانــش بنیــان ،اعتمــاد بــه جوانــان،
تبــادل اطالعــات میــان شــرکتهای فــوالدی و در اختیــار قــرار
ی ســازی قطعــات و تجهیــزات ،قطــع
دادن دانــش فنــی ،بومــ 
وابســتگی بــه خــارج از کشــور و مهندســی معکــوس از جملــه
مــواردی اســت کــه بــه بــروز رســانی فنــاوری صنعــت فــوالد
کمــک کنــد .شــرکت فــوالد خوزســتان همــواره آمادگــی
دارد ،آخریــن دســتاوردهای خــود را در صنعــت فــوالد بــا دیگــر
شــرکتها بــه اشــتراک بگــذارد .از ســویی ایــن شــرکت از
طرحهایــی کــه بــه تولیــد دانــش در زمینــه فــوالد و صنایــع وابســته
منجــر شــود ،حمایــت کنــد.

مصاحبهای با مدیر عامل شرکت

سنگ آهن مرکزی ایران
جناب آقای مهندس رضا فالح مبارکه،

انجام شده است که در ادامه میخوانید:

 لطفــا خودتــان و شــرکت ســنگ آهــن مرکــزی
ایــران را معرفــی کنیــد و برنامههــای آتــی شــرکت
را بــه طــور خالصــه بــرای خواننــدگان مجلــه پیــام
فــوالد بیــان نماییــد.

-

رضا فالح مبارکه ،مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران
اتمام پروژه اصالح خطوط راه آهن کارخانه فرآوری
اتمام پروژه کارخانه گندله سازی  5میلیون تنی سه چاهون
خرید یک میلیون تن سنگ آهن از سایر معادن
اتمام پروژه فاضالب شهری شهرستان

 -اتمام پروژه احداث برق  150مگاواتی

 در راســتای شــعار ســمپوزیوم فــوالد امســال
بــه نظــر شــما چالشهــای موجــود در تأمیــن مــواد
اولیــه ،تجهیــزات ،دانــش فنــی و توســعه زیــر ســاختها
چــه مــواردی مــی توانــد باشــد؟
در صنعــت فــوالد ،یکــی از مــواد اولیــه مــورد نیــاز ســنگ آهــن
اســت .تولیــد فعلــی ســنگ آهــن کشــور بســیاری از نیازهــای
داخلــی را پوشــش میدهــد ،امــا کمبودهایــی هــم وجــود دارد.
بــه عنــوان مثــال برخــی شــرکتها نظیــر ذوب آهــن اصفهــان
احتیــاج بــه ســنگ آهــن دانــه بنــدی بــا عیــار  58درصــد دارنــد
کــه بیــش از ایــن توســط شــرکت ســنگ آهــن تولیــد میشــد.
بــا اتمــام ذخیــره ســنگ بــا ایــن عیــار در معــدن چغــارت ،شــرکت
ذوب آهــن دچــار مشــکل شــده اســت .بدیهــی اســت در صــورت
واگــذاری معــادن مناســب منطقــه معدنــی بافــق بــه ایــن شــرکت،
میتــوان دوبــاره خــوراک ذوب آهــن اصفهــان را تأمیــن نمــود.
البتــه نکتــه دیگــر اینکــه قیمــت داخلــی ســنگ آهــن در کشــور

بســیار پائینتــر از قیمــت جهانــی آن اســت و ایــن موضــوع
تأثیــرات زیــادی بــر تولیــد و صــادرات دارد .در برخــی معــادن،
تولیــد ســنگ آهــن بــا قیمــت داخلــی توجیــه اقتصــادی نــدارد.
بــه دلیــل هزینــه بــاالی اســتخراج ،حــال آنکــه بــا قیمــت جهانــی،
ارزش اقتصــادی دارد .از ایــن رو بســیاری از تولیــد کننــدگان
ســنگ آهــن بــا اســتخراج نادرســت و بیرویــه و غیــر اصولــی
عمــر معــادن را کاهــش میدهنــد.
بــه یقیــن میتــوان گفــت ،شــاه کلیــد حــل مشــکالت افزایــش
نــرخ ســنگ آهــن داخلــی اســت .در صــورت عــدم اصــاح،
اکتشــاف ،اســتخراج و تولیــد ســنگ آهــن و کنســتانتره آن توجیــه
اقتصــادی نداشــته و ایــن صنعــت را بــه جایــگاه اصلــی خــود

نخواهــد رســاند.

 به نظر شــما فواید برگزاری ســاالنه ســمپوزیوم فوالد
و نمایشــگاه بیــن المللــی ســمپوزیوم بخصــوص در جهــت
ارتبــاط بیــن کارشناســان صنعــت فــوالد و پژوهشــگران
دانشــگاهی و همچنیــن افزایــش ســطح آگاهــی هــم در
مــورد فنــاوری هــای جدیــد (ســمپوزیوم) و هــم در مورد
رفــع مشــکالت تولیــد (نمایشــگاه) چیســت؟
برگــزاری ســمپوزیوم فــوالد باعــث انتقــال دانــش در بیــن
شــرکت کننــدگان و ارتقــاء بهــره وری در صنعــت فــوالد
میشــود .ایــن نمایشــگاه و ســمپوزیوم فضایــی ایجــاد میکنــد
کــه باعــث آشــنا شــدن و ارتبــاط بیــن تولیــد کننــدگان ،مصــرف
کننــدگان و تأمیــن کننــدگان میشــود .برگــزاری ســمپوزیوم
فــوالد کمبودهــا و نیازهــا را مرتفــع و بــا آخریــن فناوریهــای
روز آشــنا میســازد .ایــن ســمپوزیوم میتوانــد نســل جــوان را بــا
صنعــت فــوالد کــه مــادر صنعــت اســت ،آشــنا ســازد .حتــی بهتــر
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از محیطهــای دانشــگاهی و آکادمیــک جــواب میدهــد زیــرا
متخصصــان در ایــن عرصــه کــه از دل صنعــت بیــرون میآینــد و
مشــکالت را از نزدیــک لمــس کردهانــد میتواننــد بــا یکدیگــر
ارتبــاط برقــرار کننــد .انتقــال دانــش در بیــن شــرکت کننــدگان
بهــره وری در صنعــت فــوالد را بــاال میبــرد.
 تحلیــل شــما از بــازار فــوالد در ســال جاری و ســال
آینــده و مهمتریــن بحرانهــای ایــن صنعت چیســت؟

36

قیمــت فــوالد جهانــی در کــف قیمــت خــود قــرار دارد و قیمــت
ســنگ آهــن جهانــی در وضعیــت خوبــی اســت .در آینــده ممکــن
اســت بــا افزایــش عرضــه ســنگ آهــن در بــازار جهانــی مواجــه
شــویم و قیمــت آن کاهــش یابــد امــا قیمــت داخلــی ســنگ
آهــن را افزایشــی پیــش بینــی میکنیــم .پیــش بینــی میشــود بــا
توجــه بــه تولیــدات و فــروش شــرکتهای ســنگ آهــن و ســهم
صــادرات و فــروش دخلــی آنهــا تــا پایــان ســال وضعیــت فعلــی
تــداوم یابــد .تحریــم ،دســت اندازهــای دولتــی و ناکارآمــدی
مدیریتــی و اجرایــی از جملــه عوامــل تأثیرگــذار بــر بــازار فــوالد
اســت .از طرفــی نبــود شــرکتهای تخصصــی صادراتــی در
بازاریابــی بــرای حضــور در بــازار خارجــی نظیــر عراق و افغانســتان
یکــی دیگــر از مشــکالت بــازار فــوالد اســت .مــا شــرکتهای
مدیریــت خدمــات صــادرات نداریــم و هــر تولیــد کننــدهای
مســتقیماً وارد بازاریابــی میشــود کــه بســیار هزینهبــر بــوده و
عمــ ً
ا تــوان رقابــت را بــه دلیــل افزایــش قیمــت تمــام شــده از
تولیــد کننــده میگیــرد.
بــازار اصلــی فــوالد امــروزه دارای عــدم تعــادل اســت .تقاضــای
فــوالد در بــازار خــرد مصــرف کننــده از کارایــی الزم برخــوردار
نیســت .از طرفــی دولــت از هزینــه کــردن ســرمایهای در بخــش
طرحهــای عمرانــی دســت کشــیده و رکــود تقاضــای دولتــی
در بخــش فــوالد ایجــاد شــده اســت بــه گونــهای کــه مصــرف
محصــوالت فــوالدی را بــه شــدت کاهــش داده اســت .در بخــش
صــادرات ،کــه تولیــد کننــده میتوانســت بــا اســتفاده از فضــای
اقتصــاد بیــن الملــل تولیــد مــازاد خــود را بــه بــازار خــارج منتقــل
کنــد ،نیــز متأســفانه شــرایط بــر اســاس سیاس ـتهایی کــه دولــت
اتخــاذ کــرده دچــار مشــکل شــده اســت .میتــوان گفــت بطــور
کلــی دولــت نــه خــودش تــوان تعریــف پروژههــای زیــر ســاختی
بــرای جــذب محصــوالت فــوالدی را دارد نــه اجــازه میدهــد
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کــه صــادر کننــده بتوانــد بــا خیــال راحــت محصــول تولیــد
کارخانــه را صــادر کنــد.
 بــه نظــر شــما چــه مــواردی میتوانــد باعــث
افزایــش انگیــزه بــرای ســرمایه گــذاری در حــوزه
فــوالد گــردد؟

ســرمایه گــذاری در حــوزه فــوالد یــک ســرمایه گــذاری اســت
کــه زمــان بازگشــت ســرمایه طوالنــی اســت ،دلیــل آن هــم زمــان
بــر بــودن اجــرای طرحهــای فــوالدی و معدنــی از زمــان طراحــی
تــا زمــان بهــره بــرداری مــی یاشــد .لــذا ثبــات در پارامترهــای
اقتصــادی از جملــه مهمتریــن عواملــی اســت کــه موجــب میشــود
ســرمایه گــذار در ایــن بــازار ســرمایه گــذاری نمایــد .عــدم ثبات و
بعضـاً تصمیمــات غیــر کارشناســی موجــب شــده اســت در صنعــت
فــوالد و صنایــع معدنــی مشــکالت و عــدم تــوازن صــورت گیــرد.
بــه عنــوان نمونــه عــدم ثبــات در تعییــن نــرخ حقــوق دولتــی
تصمیمــات در مــورد وضــع معافیــت مالیاتــی در صــادرات کــه
یکدفعــه بــه وضــع عــوارض  %25در صــادرات منجــر شــد ،ایــن
حرکــت نــه تنهــا بــه نفــع فــوالد ســازان نبــود کــه بــا توجــه بــه
عــدم ســرمایه گــذاری در معــادن آینــده تأمیــن خــوراک بخــش
فــوالد را بــا چالشهــای جــدی مواجــه مینمایــد.
 بــه نظــر شــما جهــت تولیــد فنــاوری و همچنیــن

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

یکــی از عمــده تریــن مســائل مربــوط بــه صنعــت فــوالد و
معــدن اســتفاده از تکنولوژیهــای بــروز جهــت اســتخراج
معــادن میباشــد .از آنجائیکــه ماشــین آالت معــادن عمدتــاً
ماشــین آالت ســنگین و خــاص میباشــد طراحــی و پیــاده
ســازی آنهــا در اختیــار چندیــن شــرکت خــاص بــوده کــه الزم
اســت بــا ایجــاد ارتبــاط کاری خــوب بــا کشــورها بتــوان از آن
ماشــین آالت جهــت بهســازی و نوســازی ماشــین آالت معــادن
اقــدام نمــود .در مــورد کارخانجــات از آنجائیکــه هرکارخانــه
طراحــی و پیــاده ســازی خــاص خــود را دارد میتــوان بــا تکیــه
بــر تولیــد داخــل و پیشــنهاد بــه شــرکتهای داخلــی بخشــی از
آن را بهســازی نمــود.

مصاحبهای با مدیر عامل شرکت

فوالد آلیاژی ایران
جناب آقای مهندس علیرضا چایچی،

انجام شده است که در ادامه میخوانید:

 لطف ـ ًا خودتــان و شــرکت فــوالد آلیــاژی ایــران را
معرفــی کنیــد و برنامههــای آتــی شــرکت را بــه طــور
خالصــه بــرای خوانندگان مجلــه پیام فــوالد بیــان نمائید.
اینجانــب علیرضــا چایچــی یــزدی دارای مــدرک کارشناســی
متالــورژی و کارشناســی ارشــد در رشــته مدیریــت اجرایــی،
بالــغ بــر  24ســال اســت کــه در ردههــای مختلــف شــغلی خدمــت
شــرکت معظــم فــوالد آلیــاژی ایــران هســتم.
شــرکت فــوالد آلیــاژی ایــران بــا بهرهگیــری از دانــش فنــی
شــرکت بهلــر اتریــش و تجهیــزات و ماشــینآالت شــرکت دانیلــی
ایتالیــا از  20ســال پیــش در یــزد بــه بهرهبــرداری رســید.
ایــن شــرکت دارای فضائــی بالــغ بــر  100هکتــار میباشــد کــه
بــا  350هکتــار از گونههــای بیابانــی احاطــه شــده اســت.
ظرفیــت ابتدایــی تولیــد  140هــزار تــن برنامهریــزی شــد کــه
بــه تدریــج و بــا تــاش متخصصیــن داخلــی ،در حــال حاضــر ایــن
ظرفیــت بــه بــاالی  500هــزار تــن رســیده اســت.
هــم اکنــون بیــش از  400گریــد فــوالدی در شــرکت فــوالد
آلیــاژی ایــران قابلیــت تولیــد ارائــه بــه صنایــع مهــم و تخصصــی
داخلــی و خارجــی از جملــه صنایــع خودروســازی ،ماشــین ســازی
و ابزارســازی ،صنایــع نفــت ،گاز و پتروشــیمی ،صنایــع ریلــی،
صنایــع مفتولــی ،نفــت ،گاز و پتروشــیمی و  ...را دارا میباشــد.
ایــن شــرکت دارای  4کارخانــه اصلــی فوالدســازی ،نــورد
ســنگین ،نــورد ســبک ،عملیــات حرارتــی و تکمیــل کاری
میباشــد کــه تــوان تولیــد بیــش از  20گریــد فــوالدی را براســاس
معتبرتریــن اســتانداردهای بینالمللــی دارد.
بالــغ بــر  %15از تولیــدات ایــن شــرکت بــه کشــورهای مهــم
صنعتــی دنیــا صــادر میشــود.

 در راســتای شــعار ســمپوزیوم فــوالد امســال،
بــه نظــر شــما چالشهــای موجــود در تأمیــن مــواد
اولیــه ،تجهیــزات ،دانــش فنــی و توســعه زیرســاختها
چــه مــواردی میتوانــد باشــد؟
الف)کمبوددرزنجیرهتأمینفوالدنظیرکنسانتره،گندلهوآهناسفنجی

ب) عــدم اتمــام برخــی از پروژههــای مســتقر در زنجیــره تأمیــن

فــوالد و در نتیجــه حبــس ســرمای ه در بخــش دولتــی و خصوصــی
ج) مشــکالت تأمیــن بعضــی از مــواد اولیــه مصرفــی نظیــر برخــی
از پودرهــای ریختهگــری ،الکتــرود ،تعــدادی از فروآلیاژهــا و ...

د) عــدم بــه روز رســانی دانــش فنــی و عــدم امــکان اســتفاده از

تکنولوژیهــای برتــر فــوالد در مــورد بخشــی از تولیــدات در حــال انجام.

هـــ) کمبــود و عــدم تناســب در زیــر ســاختهای حمــل و نقــل

(جــادهای و ریلــی) جهــت انتقــال مــواد اولیــه و محصــوالت

و) مشــکالت مربــوط بــه ترخیــص کاال و اظهــار محصــوالت

صادراتــی و بخشــنامههای خلــق الســاعه کــه ســبب طوالنــی شــدن
زمــان ترخیــص ،اظهــار و نیــز افزایــش هزینههــا میگــردد.

 بــه نظــر شــما فوایــد برگــزاری ســاالنه ســمپوزیوم
فــوالد و نمایشــگاه بینالمللــی ســمپوزیوم بــه خصــوص
در جهــت ارتبــاط بیــن کارشناســان صنعــت فــوالد و
پژوهشــگران دانشــگاهی و همچنیــن افزایــش ســطح
آگاهــی هــم در مــورد فناوریهــای جدید (ســمپوزیوم)
و هــم در مــورد رفع مشــکالت تولید (نمایشــگاه) چیســت؟
برگــزاری ســالیانه ســمپوزیوم فــوالد ،عامــل ارتباطــی بیــن
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دانشــگاه و صنعــت میباشــد .ایــن ارتبــاط میتوانــد دو ســویه
و بــا رویکــرد بــرد بــرد باشــد .بــا ایــن تعامــل ،در دانشــگاهها،
نخبگانــی پــرورش داده میشــوند کــه هــر دو بعــد علــم و
عمــل را فــرا گرفتهانــد و نخبــگان شــاغل در صنعــت کــه همــان
دانشــگاهیان دیــروز هســتند و گاه ـاً بــه دلیــل اشــتغالهای کاری،
از حوزههــای علمــی ،تــا حــدی فاصلــه گرفتهانــد تعامــل توامانــی
پیــدا میکننــد کــه نتیجــه آن رشــد و شــکوفائی طرفیــن اســت
و ایــن مهــم را ســمپوزیوم فــوالد ،طــی ســالها برگــزاری کــه
توســط مدیــران و بــزرگان عرصــه علــم و عمــل اداره و هدایــت
میشــود بــه خوبــی بــه انجــام رســانده اســت .در ایــن اقــدام
فاخــر ،در کنــار عرضــه آخریــن مقــاالت و دســتاوردهای صنعــت
و دانشــگاه ،برپایــی نمایشــگاه نیــز فرصــت مغتنمــی را فراهــم
میســازد تــا ضمــن آشــنایی فعــاالن حــوزه دانشــگاه ،مهندســین
و متخصصیــن شــرکتهای مختلــف داخلــی و خارجــی از
پیشــرفتها و برنامههــای ســایر شــرکتها ،بتواننــد ارتبــاط
مســتقیم و نزدیــک ،برقــرار نماینــد.
ً
در مجمــوع ایــن ارتبــاط دو ســویه قطعـا ،هــم منجــر بــه افزایــش
ســطح آگاهیهــای جامعــه صنعتــی و علمــی شــده و هــم در مســیر
امــکان اســتفاده حداکثــری از پتانســیلهای موجــود ،بســیار مؤثــر
و ارزشــمند خواهــد بــود.
از جملــه مهمتریــن فوایــد ایــن ســمپوزیوم را میتــوان بــه
مــوارد ذیــل مرتبــط نمــود:
حضــور کارشناســان و مدیــران شــرکتهای زنجیــره فــوالد در
زیــر یــک ســقف و عندالــزوم تبــادل اطالعــات فنــی و تکنولوژی،
اســتفاده از نشســتهای  ،B2Bآشــنایی و رد و بــدل کــردن
راهکارهــای رفــع مشــکالت بــا صاحــب نظــران مربوطــه ،بیــان
سیاســتهای کلــی صنعــت فــوالد کشــور از طــرف مســئوالن
ذیربــط و آشــنا شــدن فعالیــن ایــن صنعــت بــا ایــن مــوارد،
عرضــه آخریــن دســتاوردهای علمــی ،تجهیزاتــی و همچنیــن
مــوارد مرتبــط بــا تأمیــن مــواد اولیــه و محصــوالت توســط تأمیــن
کننــدگان ،فوالدســازان ،گروههــای دانشــگاهی و تحقیقاتــی.
در مجمــوع اســتمرار ایــن گونــه ســمپوزیومها بایــد بتوانــد ســطح
تکنولوژیکــی تولیدکننــدگان فــوالد کشــور را بــه ســمت توســعه،
پیشــرفت و بــا نــگاه بــه تولیــد کیفــی و اقتصــادی پیــش ببــرد و از
طرفــی شــرایط را بــه ســمت توســعه تولیــد مــواد اولیــه و مصرفــی
فــوالد ســرعت ببخشــد .مــواردی همچــون الکتــرود کــوره و برخــی
از فروآلیاژهــا کــه هنــوز در تلــه وابســتگی بــه خــارج میباشــند.
 تحلیــل شــما از بــازار فــوالد در ســال جــاری و
ســال آینــده و مهمتریــن بحرانهــای ایــن صنعــت
چیســت؟
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در نیــم ســال اول ســال جــاری تولیدکننــدگان فــوالد تــا
حــدودی نگــران بــازار بودنــد .لیکــن دغدغههــای کمتــری را از
ســوی مــواد اولیــه خــود و خاصــه شــارژ آهنــی داشــتند .بــه دلیــل
ایجــاد شــرایط نامــوزون صــادرات ســنگ ،گندلــه و تــا حــدودی
آهــن اســفنجی ،متأســفانه از اواســط ســال ،کمبــود تدریجــی
آهــن اســفنجی و گندلــه جدیتــر شــد و ایــن موضــوع عــاوه
بــر نگرانــی در تأمیــن مــواد اولیــه شــارژ آهنــی ،باعــث گــران
شــدن آهــن اســفنجی و در نتیجــه بــاال رفتــن قیمــت تمــام شــده
فوالدســازان گردیــد.
اثــرات مســتقیم و غیرمســتقیم ناشــی از افزایــش قیمــت
ســوخت ،در کنــار افزایــش پــر نوســان نــرخ ارز باعــث بــاال
رفتــن قیمــت محصــوالت فــوالدی شــد کــه دلهــره ایــن افزایــش
قیمــت ،عاملــی بــرای ایجــاد تقاضــای قطعــی گردیــده اســت.
بــه طــور کلــی بایــد گفــت از یــک طــرف وضعیــت نســبی
رکــود حاکــم بــر صنایــع زیرســاخت و همچنیــن حــوزه خــودرو
کشــور و جهــان و از طرفــی جنگهــای تجــاری فــی مــا بیــن
قدرتهــای اقتصــادی و سیاســی منطقــه ،تولیــد کننــدگان فــوالد
را بــا نگرانــی ناشــی از دســت دادن بخشــی از بــازار مواجــه
نمــوده و از طــرف دیگــر ،تعرفههــا و محدودیتهــای اعمــال
شــده بــرای برخــی کشــورها در کنــار شــرایط زیســت محیطــی
و الــزام بــه کاهــش تولیــد در کشــور چیــن ،فرصــت مناســبی
را بــرای صــادرات بویــژه بــرای شــرکتهای داخلــی  ،فراهــم
آورده اســت .همچنیــن بازســازی کشــورهای جنــگ زده منطقــه
شــرایط مطلوبــی را بــرای تولیــد کننــدگان و صادرکننــدگان
ایجــاد مینمایــد .بهرحــال در ایــن شــرایط بــه رغــم تالشهــای
دشــمنان بــرای تحریــم صنعــت فــوالد ایــران ،بــا تدابیــر مدیریتــی
کــه اندیشــیده شــده اســت و تجربیاتــی کــه شــرکت هــا و مدیــران
آنهــا در طــی ســالها تحریــم و رکــود کســب کردهانــد
وضعیــت نســبتاً مطلوبــی را بــرای صــادرات فــوالد ایــران متصــور
اســت.
در ارتبــاط بــا بحرانهــای پیــش رو بــر صنعــت فــوالد
میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود:
عــدم عرضــه کافی شــارژ آهنــی ،خاصه آهن اســفنجی شــرایط
تعادلــی تولیــد را بــا مخاطــرات بســیار زیــادی مواجــه نمــوده
اســت .از یــک طــرف بــا محدودیــت عرضــه و دشــواریهای
تأمیــن بــه موقــع مواجــه هســتیم کــه حتــی میتوانــد منجــر بــه
توقــف تولیــد و تعطیلــی موقــت کارخانههــا بشــود و از طــرف
دیگــر افزایــش قیمــت ایــن مــواد اولیــه بطــور مســتقیم  ،منجــر
بــه افزایــش قیمــت تمــام شــده میشــود در حالیکــه در بســیاری
از حوزههــا بدلیــل دخالــت نهادهــای قیمــت گــذار ،بــر روی
قیمــت فــروش ،محدودیــت ایجــاد میشــود کــه شــرکتهای

تولیــد کننــدهای کــه الزامــاً بایــد آهــن اســفنجی را خریــداری
نماینــد بــه حاشــیه ضــرر و نهایتــاً تعطیلــی میکشــاند .بنابرایــن
الزم اســت سیاســتهای نظارتــی ،بــر روی عرضــه مکفــی و
بــا قیمــت مناســب ایــن نهــاده در داخــل کشــور ،وجــود داشــته
باشــد.
سیاســتگذاریها و دســتورالعملهای متعــدد کــه در مــوارد
زیــادی بــه زیــان شــرکتها بــوده و حتــی عطــف بــه ماســبق
هــم میشــود ،چالــش بســیار بزرگــی را بــرای صنایــع در پــی
دارد.
بروکراســی فــراوان در امــر صــادرات ،کــه انجــام بــه موقــع
آن بــرای خریــداران بســیار اهمیــت دارد ،بــا مشــکل اساســی
مواجــه مینمایــد و ایــن موضــوع در شــرایط تحریمــی فعلــی کــه
بــا صــرف وقــت و حتــی هزینــه ،اعتمــاد خریــداران بــه خریــد
فــوالد ایــران جلــب میشــود منجــر بــه ســلب اعتمــاد و از دســت
رفتــن بــازار و فرصتهــای کســب و کار موجــود میشــود.
 بــه نظــر شــما چــه مــواردی میتوانــد باعــث
افزایــش انگیــزه بــرای ســرمایهگذاری در حــوزه

فــوالد گــردد؟

از جملــه مهمتریــن دغدغــه ســرمایه گــذاران ،فضــای مطمئــن
و قابــل اعتمــاد بــرای ســرمایه گــذاری و نیــز اطمینــان از کســب
ســود از ســرمایه صــرف شــده اســت .بنابرایــن تأمیــن ایــن دو
نیــاز اساســی مهمتریــن عامــل انگیزشــی بــرای ســرمایهگذاری در
حــوزه فــوالد اســت هــر چنــد پارامترهــای دیگــر ماننــد مشــوقها
و معافیتهــا ،در کنــار حمایتهــای معنــوی دولــت نیــز میتوانــد
بســیار راهگشــا باشــد.
در کنــار ایــن مــوارد بایــد بــه ثبــات در آئیــن نامههــا و مقــررات
دولتــی ،شــفاف ســازی در انجــام ســرمایهگذاری در بخشــی از
زنجیــره کــه بــا کمبــود روبــرو میباشــد ،ســهولت در ایجــاد
راهکارهــای ورود بخــش خصوصــی بــه پروژههــای ضــروری
نیمــه تمــام ،ارائــه تســهیالت بــا نــرخ پائیــن ســرمایهگذاران،
کاهــش بروکراســیهای مرتبــط بــا رونــد ســرمایهگذاری
در صنعــت و راهنمائیهــای تخصصــی حــوزه فــوالد بــه
ســرمایهگذاران اشــاره نمــود.
ی و همچنیــن
 بــه نظــر شــما جهــت تولیــد فنــاور 
بــروز نمــودن فناوریهــای موجــود در صنعــت
فــوالد کشــور چــه راهکارهایــی وجــود دارد؟

صنعــت فــوالد امــروزه یکــی از نیازمندیهــای اصلــی در

ایجــاد جامعــه مــدرن و پایــدار بــوده و در چرخــه اقتصــاد جهانــی
نقشــی اساســی دارد .وجــود زنجیــره تامیــن کامــل و بــا ثبــات
تجهیــزات و دانــش فنــی بــروز در صنعــت فــوالد یــک کشــور
ضامــن دســتیابی بــه آینــده پایــدار اقتصــادی اســت .نقــش
صنعــت فــوالد در قالــب یــک سیاســت صنعتــی مترقــی بایــد در
نظــر گرفتــه شــود و دولــت هنــگام سیاســتگذاریهایی کــه کل
صنعــت را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد ،بایــد بــا صنعــت فــوالد
ارتبــاط موثــر برقــرار نمایــد .در ایــن زمینــه بایــد توجــه داشــت
کــه صنعــت فــوالد بــا ارائــه محصــوالت کلیــدی ،اشــتغالزایی،
درآمــد و ســرمایه گــذاری ،یــک محــرک اصلــی موفقیــت
اقتصــادی اســت .عــدم انســجام و همبســتگی بیــن اجــزاء مرتبــط
دولــت بــدون یــک اســتراتژی شــفاف و متمرکــز بــر آینــده
منجــر بــه آســیب پذیــری صنعــت فــوالد شــده و توســعه صنعتــی
را محــدود میکنــد.
اســتفاده از توانائــی شــرکتهای دانــش بنیــان ،ایجــاد

راهکارهــای الزم بــه منظــور اســتفاده از تــوان و تکنولــوژی
شــرکتهای پیشــرو فــوالدی ،برگــزاری ســمینارها ،همایشهــا
و کارگاههــای آموزشــی تخصصــی فــوالد فیمابیــن مراکــز
علمــی و بــا حضــور کلیــه شــرکتهای فــوالدی و ایجــاد
همافزائــی و تبــادل اطالعــات بــه منظــور بــه روز نگهداشــتن
فناوریهــای تولیــد را میتــوان از جملــه مــوارد بــه روزآوری
فناوریهــای صنعــت فــوالد برشــمرد.
شــركت فــوالد آلیــاژی ایــران بــا طراحــی و تولیــد انــواع
محصــوالت طویــل فوالدهــای آلیــاژی مطابــق بــا معتبرتریــن
اســتانداردهای جهانــی و نیــاز مشــتریان ،بزرگتریــن تولیــد كننــده
انــواع فــوالد آلیــاژی در ایــران و خاورمیانــه بــا برنــد IASCO
میباشــد کــه محصــوالت آن در صنایــع خودروســازی ،ماشــین
ســازی ،نفــت و گاز و پتروشــیمی ،ابزارســازی  ،نیروگاهــی،
صنایــع ریلــی ،ســاخت لــوازم پزشــكی و جراحــی و ســایر صنایــع
ویــژه كاربــرد وســیعی دارد .ایــن شــركت بعنــوان رهبــر بــازار
فوالدهــای آلیــاژی در داخــل کشــور ،اهــداف اســتراتژیکی
همچــون تولیــد فوالدهــای خــاص بــا ارزش افــزوده بــاال را طــرح
ریــزی کــرده و بنــا دارد بــا تکمیــل بخشــی از زنجیــره تأمیــن
فــوالد بیــش از گذشــته بــه تأمیــن بــا ثبــات نیازهــای مشــتریان
خــود بپــردازد .وجــود دانــش فنــی بومــی شــده تولیــد فوالدهــای
خــاص و ویــژه در شــرکت فــوالد آلیــاژی ایــران باعــث ارتقــاء
ســطح دانــش تولیــد فوالدهــای خــاص در کشــور شــده و بــا
پشــتوانه ایــن دانــش و مهــارت ،بــر ایــن باوریــم کــه علــم در
جریــان داد و ســتد فکــری و فعالیتهــای جمعــی بــر روی
دادههــا و انجــام پژوهشهــای نویــن ،رشــد و توســعه مییابــد.
بــا توجــه بــه اینکــه هــدف از برگــزاري ســمپوزيوم فــوالد
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توســعه و نهادينــه شــدن دانــش فنــي و تخصصــي بــه روز در
ايــن صنعــت ،ایجــاد زمینههــای مطلــوب بــرای برقــراری ارتبــاط
میــان کلیــه محققــان ،دســتاندرکاران ،ســرمایهگذاران،
مدیــران و کارشناســان صنعــت فــوالد و همچنیــن ارائــه و
انتشــار آخریــن دســتاوردهای پژوهشــی در زمینــه فــوالد اســت،
شــرکت فــوالد آلیــاژی ایــران نیــز حضــور موثــر در ایــن رویــداد
تخصصــی را در برنامههــای ســاالنه خــود گنجانــده و همــواره
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ســعی داشــته ایفاگــر نقشــی مؤثــر در ارائــه دســتاوردهای علمــی
در ایــن گردهمایــی باشــد.
در پایــان از تالشهــای ارزنــده جنــاب آقــای پروفســور
نجفــی زاده رئیــس محتــرم هیــأت مدیــره انجمــن آهــن و فــوالد
و کلیــه دســت انــدرکاران ســمپوزیوم کــه باعــث برگــزاری ایــن
رخــداد مهــم علمــی – صنعتــی کشــور میشــوند تقدیــر بعمــل
میآیــد.

مصاحبهای با مدیر عامل شرکت

معدنی و صنعتی گل گهر
جناب آقای مهندس جمشید مالرحمان،
انجام شده است که در ادامه میخوانید:

 لطفــ ًا شــرکت معدنــی و صنعتــی گلگهــر را
معرفــی و بــهطــور خالصــه برنامههــای آتــی شــرکت
را بــرای خواننــدگان مجلــه پیــام فــوالد بیــان نماییــد.
بــا عــرض ســام و ادب خدمــت مخاطبــان محتــرم مجلــه پیــام
فــوالد ،منطقــه معدنــی و صنعتــی گلگهــر بــا داشــتن معــادن
غنــی از ســنگ آهــن ،یکــی از مطرحتریــن قطبهــای فعــال
معدنــی ،صنعتــی در خاورمیانــه اســت کــه دارای قابلیتهــای
بســیاری بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک منطقــه بــزرگ و رقابتــی در
ســطح ایــران و حتــی جهــان میباشــد .شــركت معدنــی و صنعتــی
گلگهــر يكــی از شــركتهای فعــال ايــن منطقــه میباشــد كــه
نقــش مهمــی در سياســت گــذاری و مديريــت منطقــه بــر عهــده
دارد .ایــن شــركت در حــال حاضــر بــا ظرفيــت توليــد بيــش از 15
ميليــون تــن كنســانتره و بيــش از  10ميليــون تــن گندلــه بزرگتريــن
توليــد كننــده كشــور میباشــد و بــا اجــرای پروژههــای توســعه
و بهينــه ســازی خطــوط شــرکت ،در افــق چشــم انــداز ۲۰۳۰
مجمــوع تولیــدات ســاالنه ایــن شــرکت بــه بيــش  30میلیــون تــن
خواهــد رســید .ايــن شــركت بــه منظــور توســعه زنجيــره ارزش
خــود بــا تأســيس شــركتهای فــوالدی ســهم خــود را در توليــد
محصــوالت فــوالدی نظيــر آهــن اســفنجی توســعه داده اســت و در
آينــده نــه چنــدان دور بــا توليــد اســلب نــازك و مقاطــع فــوالدی
ايــن زنجيــره را تكميــل خواهــد نمــود .گلگهــر اوليــن منطق ـهای
در ايــران اســت كــه كليــه فرآينــد توليــد از معــدن تــا محصــول
نهايــي را در يــك منطقــه در كنــار هــم قــرار داده اســت و ایــن
افتخــار را هــم داشــتیم کــه در آبــان مــاه امســال در جریــان ســفر
رئیسجمهــور محتــرم و وزیــر محتــرم صنعــت ،معــدن و تجــارت
بــه منطقــه گلگهــر چنــد طــرح بــزرگ و بســیار مهــم فــوالدی را
بــه افتتــاح و بهرهبــرداری برســانیم.

 در راســتای شــعار ســمپوزیوم فــوالد امســال،
بــه نظــر شــما چالشهــای موجــود در تأمیــن مــواد
اولیــه ،تجهیــزات ،دانــش فنــی و توســعه زیرســاختها

چــه مــواردی میتوانــد باشــد؟

یکــی از چالشهــای اصلــی در بحــث فــوالد ،ذخایــر ســنگ
آهــن هســت ،چراکــه ســنگ آهــن بــه عنــوان حلقــه ابتدایــی
زنجیــره فــوالد ،نقــش کلیــدی در حیــات اقتصــادی کشــور و
تکمیــل و تــداوم ایــن زنجیــره در هــر منطقـهای بــازی میکنــد .از
آنجــا کــه ذخایــر معدنــی ،عمــر محــدودی دارنــد ،تأمیــن ســنگ
آهــن در ســالهای آتــی بــه چالــش جــدی بــرای صنعــت فــوالد
کشــور بــدل میشــود .خوشــبختانه شــرکت گلگهــر بــا درک
درســت موضــوع ،پروژههایــی را در راســتای توســعه معــادن
منطقــه و همچنیــن شناســایی ذخایــر جدیــد تعریــف کــرده اســت
کــه ایــن فعالیتهــای اکتشــافی در قالــب  ۳طــرح در منطقــه
ســیرجان ،بــم و اســتان یــزد انجــام میشــود.
توجــه بــه تولیــد داخــل و حمایــت از ایــن مقولــه بســیار مهــم
کــه یکــی از سیاسـتهای اقتصــاد مقاومتــی مــد نظــر مقــام معظــم
رهبــری نیــز میباشــد و همچنیــن تأمیــن زیرســاختهای مــورد
نیــاز از جملــه زیرســاخت ریلــی ،بــرق ،آب و گاز بایســتی مــورد
توجــه جــدی قــرار بگیــرد کــه خوشــبختانه در منطقــه گلگهــر
هیــچ مشــکل و کمبــودی از ایــن حیــث وجــود نــدارد.
بــه نظــر شــما فوایــد برگــزاری ســاالنه

ســمپوزیوم فــوالد و نمایشــگاه بینالمللــی ســمپوزیوم
بــه خصــوص در جهــت ارتبــاط بیــن کارشناســان
صنعــت فــوالد و پژوهشــگران دانشــگاهی و همچنیــن
افزایــش ســطح آگاهــی هــم در مــورد فناوریهــای
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جدید(ســمپوزیوم) و هــم در مــورد رفــع مشــکالت
تولیــد (نمایشــگاه) چیســت؟
قطعـاً برگــزاری ســاالنه ســمپوزیوم فــوالد و نمایشــگاه بینالمللی
ســمپوزیوم مزایــا و فوایــد بســیار زیــادی دارد و بــه همیــن دلیــل هــم
شــرکت معدنــی و صنعتــی گلگهــر در ســالهای اخیــر یکــی
از حامیــان جــدی برگــزاری آن بــوده اســت ،چــرا کــه معتقدیــم هــم
افزاییهــا و هــم اندیشــیهایی کــه در چنیــن نمایشــگاه هایــی بــا
حضــور شــرکتهای بــزرگ معدنــی و صنعتــی و مدیــران باتجربــه
حــوزه صنعــت و معــدن بــه ویــژه کارشناســان خبــره صنعــت فــوالد
و پژوهشــگران دانشــگاهی انجــام میگیــرد بــه افزایــش آگاهــی
شــرکتکنندگان در مــورد فناوریهــای جدیــد و در جهــت رفــع
مشــکالت و چالشهــای تولیــد مؤثــر خواهــد بــود.
خوشــبختانه شــرکتهای فــوالدی در کل کشــور امــروزه بــه
توانمندیهــای خوبــی دســت یافتهانــد و موفقیتهــای خوبــی
کســب کردهانــد کــه بایــد دســتاوردها و پیشــرفتهای خــود را
هــم بــه دیگــران معرفــی کننــد و هــم در جهــت افزایــش آن تــاش
کننــد کــه ایــن نمایشــگاه فرصــت مناســبی بــرای ایــن امــر اســت.
 تحلیــل شــما از بــازار فــوالد در ســال جاری و ســال
آینــده و مهمتریــن بحرانهــای ایــن صنعت چیســت؟

بــازار فــوالد در ســال جــاری علــی رغــم فــراز و فرودهــای زیــاد،
وضعیــت مثبــت و امیــدوار کننــدهای داشــت و بــا اینکــه تحریمهــای
ظالمانـهای از ســوی آمریــکا در حــوزه آهــن و فــوالد اعمــال شــد امــا
توانســتیم بــا درایــت و هوشــیاری ایــن تحریمها را پشــت ســر بگذاریم
و جایــگاه خــود را در بازارهــای بینالمللــی حفــظ کنیــم.
مهمتریــن نیــاز فعلــی بــرای توســعه صنعــت فــوالد کشــور ،جــذب
ســرمایه خارجــی اســت کــه امیدواریــم ایــن ســرمایه محقــق شــود،
میــزان تولیــد فــوالد کشــور در چنــد ســال اخیــر رشــد بســیار خوبــی
داشــته اســت و بــا توجــه بــه ایــن ســرعت رشــد اطمینــان داریــم ظرفیــت
تولیــد فــوالد کشــور در چنــد ســال آینــده بــه رقم بســیار مطلوبی برســد.
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 بــه نظــر شــما چــه مــواردی میتوانــد باعــث
افزایــش انگیــزه بــرای ســرمایهگذاری در حــوزه
فــوالد گــردد وجهــت تولیــد فنــاوری و همچنیــن
بــروز نمــودن فناوریهــای موجــود در صنعــت
فــوالد کشــور چــه راهکارهایــی وجــود دارد؟

صنعــت فــوالد ایــران در بخشهایــی امــروز بومیســازی شــده و
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تــوان ســاخت داخــل در آن باالســت؛ بنابرایــن بــا کاهش وابســتگی
بــه خــارج و اســتفاده از پتانســیلهای داخلــی در بخشهــای
مختلــف بــدون تردیــد ارزش افــزوده باالتــری خواهیــم داشــت.
توجــه بــه ســیر تحــوالت در صنعــت فــوالد نشــان میدهــد ایــران
در ایــن صنعــت اســتراتژیک از وابســتگی بیــش از  ۹۰درصــدی در
اوایــل ،امــروز بــه ســهمی نزدیــک بــه  ۳۰درصــد رســیده کــه ایــن
دســتاوردی در راســتای اســتقالل و افزایــش ارزش افــزوده در ایــن
صنعــت بــرای کشــورمان اســت.
در ابتــدای راه ،ایــران کامـ ً
ا بــرای تولیــد فــوالد وابســته بــود و
بــه جــز مــواد اولیــه باقــی رونــد وابســته بــه کارشناســان خارجــی
بــود؛ امــا امــروز ایــران میتوانــد از صفــر تــا صــد کارخانــه
فوالدســازی را طراحــی و اجــرا کنــد و در بســیاری از بخشهــا،
دســتگاهها ،تجهیــزات و متخصصــان داخلــی هیــچ نیــازی بــه
خارجیهــا ندارنــد .بنابرایــن هرچــه بیشــتر ایــن وابســتگی کاهــش
یابــد نــه تنهــا کارشــکنی علیــه ایــن صنعــت اســتراتژیک از ســوی
دشــمنان کمتــر بلکــه ارزش افــزوده باالتــری بــرای ایــران ایجــاد
خواهــد شــد.
تحریمهــای فــوالدی بیانگــر ایــن نکتــه اســت کــه ایــران در
ایــن صنعــت حرفــی بــرای گفتــن داشــته و جایــگاه منطقــی بــرای
خــود دســت و پــا کــرده بنابرایــن الزم اســت بــا اســتفاده از ایــن
جایــگاه و توانمندیهایــی کــه بــه دســت آوردهایــم در راســتای
تکمیــل ایــن زنجیــره گام برداریــم و بــا بومــی ســازی و داخلــی
ســازی هــر چــه بیشــتر ،اقتصــاد کشــورمان را همچــون فــوالد
مســتحکم در برابــر هرگونــه کارشــکنی کنیــم.
در همیــن راســتا ،گلگهــر نیــز تصمیــم گرفتــه هــر چــه بیشــتر بــا
اســتفاده از توانمنــدی داخلــی در زمینــه فوالدســازی فعالیــت خــود
را ادامــه دهــد کــه خوشــبختانه دســتاوردهای قابــل مالحظـهای در
ایــن زمینــه ایجــاد شــده اســت.

در ســفر اخیــر رئیــس جمهــور بــه منطقــه کرمــان و براســاس
برنامههــای بومیســازی صنعــت فــوالد کــه در مجتمــع طراحــی
شــده بــود یکــی از بزرگتریــن افتتاحهــای تاریــخ صنایــع معدنــی
کشــور بــا  ۸هــزار و  ۳۰۰میلیــارد تومــان اعتبــار انجــام شــد کــه
دســتاورد آن ارزش افــزوده و ســود اقتصــادی باالتــر حتــی در
دوران تحریمهــای خصمانــه علیــه صنعــت فــوالد ایجــاد میکنــد.

بــا توجــه بــه اینکــه اســتراتژی مــا اســتفاده از تــوان ســاخت
داخــل اســت بخشــی از تجهیــزات بــه ویــژه نیــروگاه بــا اســتفاده از
تــوان داخلــی تأمیــن شــده اســت ،امــا در بحــث قطعــات خارجــی
خوشــبختانه تأمیــن قطعــات در دوره طالیــی برجــام صــورت
گرفــت و مشــکلی در ایــن زمینــه پیــش نیامــد ،در واقــع تجهیزاتــی
کــه الزم بــود خریــداری شــد.

مصاحبهای با مدیر عامل شرکت

سرمایه گذاری و توسعه گل گهر
جناب آقای مهندس رامین سارنگ،

انجام شده است که در ادامه میخوانید:

 لطفـ ًا شــرکت ســرمایه گــذاری و توســعه گل گهــر
را معرفــی و بــهطــور خالصــه برنامههــای آتــی

شــرکت را بــرای خواننــدگان مجلــه پیــام فــوالد
بیــان نماییــد.

ایــن شــرکت در ســال  ،1388ذیــل هلدینــگ بــزرگ گل گهــر
شــروع بــه فعالیــت نمــود .نقــش آفرینــی فعــال در صنعــت فــوالد
و صنایــع معدنــی کشــور جهــت توســعه پایــدار ،بــه عنــوان بــازوی
اجرایــی قدرتمنــد شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر در
بخشهــای بازرگانــی و ســرمایه گــذاری ،مهمتریــن مأموریــت
تأســیس ایــن شــرکت بــه شــمار م ـیرود .در راســتای مأموریــت
محــول شــده ،فعالیتهــای مــورد انتظــار شــرکت در حوزههــای،
فعالیــت بازرگانــی محصــوالت زنجیــره فــوالد ،نقــش آفرینــی در
بــازار ســرمایه و ســرمایه گــذاری در پروژههــای صنعتــی ،تعریــف
و متمرکــز شــده اســت.


در راســتای شــعار ســمپوزیوم فــوالد امســال،

بــه نظــر شــما چالشهــای موجــود در تامیــن مــواد

اولیــه ،تجهیــزات ،دانــش فنــی و توســعه زیــر ســاختها

چــه مــواردی میتوانــد باشــد؟

صنعــت تولیــد فــوالد و محصــوالت فــوالدی بهعنــوان یکــی
از موتورهــای محــرک اقتصــادی کشــور بهشــمار میآیــد و
ســهم قابــل توجهــی را جهــت رســیدن بــه رشــد اقتصــادی ایفــا
میکنــد .در ایــن راســتا و در مســیر تــداوم تولیــد ۵۵میلیــون تــن
فــوالد در افــق  ،۱۴۰۴چالشهایــی وجــود دارد کــه میتــوان
بــه چالشهایــی همچــون« ،تأمیــن مــواد اولیــه بــرای  ۵۵میلیــون
تــن فــوالد خام»«،تجدیــد ســاختار مالکیتــی بنگاههــای معدنــی

فــوالدی بــا هــدف همافزایــی تــوان شــرکتها در عرصههــای
مختلــف» ،و «تغییــرات مکــرر قوانیــن و مقــررات صادراتــی»
اشــاره نمــود .در حــال حاضــر بــا افزایــش ســطح تولیــد ،مشــکل
مــواد اولیــه بهعنــوان مهمتریــن چالــش پیــشروی ایــن صنعــت
در حــال پررنــگ شــدن اســت .بهطوریکــه در شــرایط کنونــی،
ذخیــره زمینشناســی ســنگآهن ایــران  ۵ /۱میلیــارد تــن اســت
کــه  ۳ /۱میلیــارد تــن ذخیــره قطعــی و  ۲میلیــارد تــن نیــز ذخیــره
احتمالــی میباشــد کــه بــهلحــاظ تعــداد  ۱۳۱معــدن ســنگآهن
( ۶۰درصــد معــادن ســنگآهن) در کشــور فعــال هســتند .بنابرایــن
براســاس شــرایط موجــود در آینــده درصــورت عــدم اکتشــافات
جدیــد در حــوزه ســنگآهن ،ذخایــر مــا تنهــا جوابگــوی نیــاز
تــا ۱۰ســال بعــد از  ۱۴۰۴جهــت اســتمرار تولیــد ۵۵میلیــون
تــن فــوالد خواهــد بــود ،لــذا توســعه اکتشــافات ،ابتداییتریــن
پیشنیــاز توســعه صنعــت فــوالد کشــور خواهــدبــود.
 بــه نظــر شــما فوایــد برگزاری ســالیانه ســمپوزیوم
فــوالد و نمایشــگاه بیــن المللــی ســمپوزیوم بــه

خصــوص در جهــت ارتبــاط بیــن کارشناســان صنعــت

فــوالد و پژوهشــگران دانشــگاهی و همچنیــن افزایــش
ســطح آگاهــی هــم در مــورد فناوریهــای جدیــد و
هــم در مــورد رفــع مشــکالت تولیــد چیســت؟

یکــی از فوایــد برگزاری ســمپوزیوم فــوالد و نمایشــگاه بیــن المللی،
ایجــاد زمینــه مســاعد بــرای برقــراری ارتبــاط میــان کلیــه محققــان
و دســتاندرکاران صنعــت فــوالد میباشــد ،ایــن تعامــل و
هــم افزایــی فکــری قطع ـاً منجــر بــه کاهــش مشــکالت و بهبــود
فرآینــدی صنعــت فــوالد میگــردد .بــه عنــوان مثــال اســتفاده از
ایدههــای خالقانــه در ارتبــاط کارا و اثــر بخــش صنعــت فــوالد بــا
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اســتارت آپهــا میتوانــد در افزایــش ســودآوری ایــن صنعــت،
نقــش قابــل توجهــی ایفــا و شــرکتهای تولیــد کننــده را در نیــل
بــه ســوی تولیــد نــاب هدایــت نمایــد.

محصــوالت نیمــه تمــام فــوالدی و محصــوالت نهایــی ،میباشــد.
لــذا بــه هــر میــزان عوامــل مذکــور تســهیل و بهبــود یابــد ،میتوانــد
ســرمایه گــذار را ترغیــب بــه ســرمایه گــذاری نمــود.

 تحلیــل شــما از بــازار فــوالد در ســال جاری و ســال

 بــه نظــر شــما جهــت تولیــد فنــاوری و همچنیــن

آینــده و مهمتریــن بحرانهــای ایــن صنعت چیســت؟

صنعــت فــوالد علیرغــم چالشهــای جهانــی بــه وجــود آمــده
بــرای اقتصــاد جهانــی همچنــان صنعــت رو بــه رشــدی محســوب
میشــود چــرا کــه یکــی از مهمتریــن مــواد مــورد اســتفاده ســایر
صنایــع محســوب میشــود .بــر اســاس تجربههــای گذشــته ایــن
صنعــت پیشبینــی میگــردد ،در ســال آینــده بــا توجــه بــه رونــد
صعــودی ،تقاضــای ایــن صنعــت تقویــت گــردد .مشــکالت در
تأمیــن مــواد اولیــه بــه ویــژه ســنگ آهــن ،و تحریمهــای ظالمانــه
بــه عنــوان مهمتریــن بحرانهــای ایــن صنعــت محســوب میگــردد.
 بــه نظــر شــما چــه مــواردی میتوانــد باعــث

انگیــزه بــرای ســرمایه گــذاری در حــوزه فــوالد گردد؟

شــرایط فعلــی کشــور مــا از لحــــاظ اقتصــادی شــرایط ویــژهای
اســت .تحریمهــای بین المللــی و محدودیتهــای مبــادالت بیــن المللی،
توجــه بــه اهمیــت ســرمایه گــذاری در تمامــی صنایــع بــه ویــژه
صنعــت فــوالد و تولیــد داخلــی را دوچنــدان میکنــد .در ایــن
راســتا عوامــل متعــددی میتوانــد موجــب افزایــش انگیــزه الزم
بــرای ســرمایه گــذاری در صنعــت فــوالد باشــد .از جملــه مهمترین
ایــن عوامــل ،شــناخت بــازار ،همســویی سیاســتهای صنعــت
فــوالد بــا اصــول چشــم انــداز توســعه اقتصــادی ،تســهیل دولــت
در دسترســی بــه معــادن ســنگ آهــن ،حمایــت ســرمایه گــذاران
از پروژههــای توســعهای ،حمایــت دولــت در راســتای صــادرات
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بــروز نمــودن فناوریهــای موجــود در صنعــت

کشــور چــه راهکارهایــی وجــود دارد؟

فنــاوری همگــن در هــر صنعتــی ،میتوانــد موجــب افزیــش
دوام کیفیــت و بهــره وری خطــوط تولیــد و همچنیــن تحویــل
ســریعتر کاال گــردد .در صنعــت فــوالد میتــوان بــا بهــره گیــری
از فناوریهــای جدیــد بــه ســوی کارخانههــای هوشــمند کــه هزینــه
پایینــی هــم دارد و بــا بهــره بــری بــاال از منابــع در خطــوط تولیــد
مختلــف بــه کار گرفتــه میشــود ،حرکــت نمــود .بــه عنــوان مثــال
میتــوان فراینــد تولیــد را بــا سیســتمهای خــودکار مــورد بررســی
قــرار داد .بــه طــوری کــه از کــوره تــا رســیدن بــه محصــول نهایــی
تحــت کنتــرل کامــل قــرار گیــرد .همچنیــن میتــوان بــه بازرســی
و نظــارت بــر انبارهــا بــا اســتفاده از سیســتمهای کامــا خــودکار و
اتوماتیــک نیــز اشــاره نمــود که بــدون اســتفاده از نیــروی کار انســانی
قابــل اجراســت .در افقــی بهتــر میتــوان بــه وجــود رباتهایــی اشــاره
کــرد کــه در هــر مرحلـهای از تولیــد میتــوان از آنهــا بــرای کنتــرل
ایمنتــر فراینــد کار کمــک گرفــت .ایــن تکنولوژیهــا میتواننــد
کمــک کننــد در نقاطــی کــه حضــور انســان خطرنــاک اســت بــدون
آنکــه جــان کســی بــه خطــر بیفتــد مراحــل تولیــد بــه پایــان برســد.
ایــن آینــده کارخانههــای فــوالد اســت ،امــری کــه ممکــن اســت و
در حــال حاضــر نیــز رو بــه رشــد میباشــد .کارخانههــای هوشــمند
یــک رویــا نیســتند و در حــال حاضــر نیــز وجــود دارنــد و اهمیــت
ویــژه آنهــا ایــن اســت کــه بــا بــه کار گیــری ایــن فناوریهــای نویــن
بازگشــت ســرمایه ســریعی نیــز بــه همــراه دارنــد.

مصاحبهای با مدیر عامل شرکت

مجتمع جهان فوالد سیرجان
جناب آقای مهندس علی عباسلو،

انجام شده است که در ادامه میخوانید:



لطفــا خودتــان و شــرکت مجتمــع جهــان

فــوالد ســیرجان را معرفــی کنیــد و بهطــور خالصــه

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

اینجانــب علــی عباســلو مدیــر عامــل و عضــو هیئــت مدیــره
شــرکت جهــان فــوالد هســتم .شــرکت مجتمــع جهــان فــوالد
ســیرجان ،شــرکتی پویــا و جــوان اســت کــه در ســال ۱۳۸۸
تأســیس 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 تولیــد 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
گلگهــر و بعــد از آن ،بــه کارخانــه گندلــه ســازي گلگهــر 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
گلگهــر داريــم .در حــال حاضــر کارخانــه احیــاء مســتقیم شــهید
اهلل دادی بــا ظرفیــت یــک میلیــون تــن آهــن اســفنجی در ســال
(تکنولــوژی میدرکــس) و همچنیــن کارخانــه میلگــرد جهــان
فــوالد شــهید ملــک قاســمی بــا ظرفیــت  650هــزار تــن میلگــرد
(ازســایز  8تــا  )32در ســال ،در مرحلــه بهــره بــرداری بــوده و
کارخانــه ذوب و ریختــه گــری شــهید زنــدی نیــا بــا ظرفیــت
تولیــد یــک میلیــون و دویســت هــزار تــن انــواع شــمش فــوالدی
در ســال (روش قــوس الکتریکــی) امســال بــه صــورت رســمی بــا
حضــور رئیــس جمهــور محتــرم افتتــاح گردیــد.

از جملــه طرحهــای توســعه آتــی ایــن شــرکت میتــوان
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 ایــن پــروژه نیــز میباشــیم .خاطــر نشــان مینمایــد؛
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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.
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.
 در راســتای شــعار ســمپوزیوم فــوالد امســال ،بــه
نظــر شــما چالشهــای موجــود در تامیــن مــواد اولیــه،
تجهیــزات ،دانــش فنــی و توســعه زیــر ســاختها چــه
مــواردی میتوانــد باشــد؟
در زمینــه تأمیــن مــواد اولیــه بــا توجــه بــه گســترش ناکافــی
صنایــع پاییــن دســتی از جملــه ســنگ آهــن و گندلــه ،در آینــده
نزدیــک بــا کمبــود مــواد اولیــه در حــوزه صنعــت فــوالد مواجــه
خواهیــم بــود ،کــه میبایســت بــا برنامــه ریــزی ایــن مشــکل
مرتفــع گــردد و بــا توجــه بــه تحریمهــای ظالمانــه دولــت آمریــکا
بایــد در صنعــت فــوالد بــه دنبــال بومــی ســازی و تولیــد دانــش
باشــیم.
 بــه نظــر شــما فوایــد برگــزاری ســاالنه ســمپوزیوم
فــوالد و نمایشــگاه بیــن المللــی ســمپوزیوم بــه خصــوص
در جهــت ارتبــاط بیــن کارشناســان صنعــت فــوالد و

پژوهشــگران دانشــگاهی و همچنیــن افزایــش ســطح
آگاهــی هــم در مــورد فناوریهــای جدیــد (ســمپوزیوم)
و هــم در مــورد رفع مشــکالت تولید (نمایشــگاه) چیســت ؟

46

بــه اعتقــاد بنــده برگــزاری ســمپوزیوم 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
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صنعــت را فراهــم مــیآورد.

ارتقــا 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.


تحلیــل شــما از مهمتریــن بحرانهــای صنعــت

فــوالد در ســال جــاری و ســال آینــده چیســت ؟

مهمتریــن چالشهــا بحــث صــادرات محصــوالت فــوالدی و
تحریمهــای ایجــاد شــده در ایــن حــوزه وتأمیــن قطعــات و لــوازم
یدکــی مــورد نیــاز خارجــی میباشــد کــه مشــابه داخلــی ندارنــد.
 بــه نظــر شــما چــه مــواردی میتوانــد باعــث

افزایــش انگیــزه بــرای ســرمایه گــذاری در صنعــت

فــوالد گــردد؟

بــه اعتقــاد بنــده توجــه ویــژه دولــت بــه صنعــت فــوالد ،در
حوزههــای مختلــف ،اعــم از سیاســتگذاری ،تأمیــن مالــی،
تســهیل فراینــد صــادرات ،کاهــش بروکراســیهای امــور
گمــرک و ...میتوانــد موثرتریــن عامــل جــذب ســرمایهگذاری
درصنعــت فــوالد باشــد .دولــت میتوانــد بــا ایجــاد فضــای بــا
ثبــات و ایمــن بــرای ســرمایهگذاران 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
تاثیــر بســزایی دارد و بــا ایجــاد ابهــام درخصــوص قیمتهــای
آتی،ســرمایهگذاران 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 دیگــر از موانعــی اســت کــه میتوانــد بهصــورت مســتقیم
بــر رونــد ســرمایهگذاری در بخــش صنعــت فــوالد اثرگــذار
باشــد ،کــه ایــن امــر نیــز مســاعدت ویــژه دولــت را میطلبــد .بــا
توجــه بــه اینکــه پروژههــای فوالدســازی در زمــره پروژههــای
میــان مــدت و بلنــد مــدت بشــمار میآینــد ،لــذا عواملــی همچــون

ثبــات سیاســی و اقتصــادی ،ایجــاد محیــط ســرمایه گــذاری و
کســب و کار ،جــذب ســرمایههای خارجــی ،اثربخشــی بــورس
کاالی ایــران در افزایــش ظرفیــت زنجیــره فــوالد ،شناســایی
بازارهــای منطقــه و در نظــر گرفتــن مزیتهــای صادراتــی از
جملــه راهکارهایــی اســت 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 جهــت تولیــد فنــاوری و همچنیــن

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

اعتمــاد بــه جوانــان نخبــه و اســتفاده از ظرفیتهــای علمــی و
تخصصــی آنهــا و همچنیــن تأمیــن کلیــه تجهیــزات مــورد نیــاز
بــرای گســترش تحقیــق و توســعه و فنــاوری در صنعــت فــوالد و
لــزوم ورود بخــش خصوصــی در جهــت تأمیــن نیازهــای فنــاوری
و اســتراتژیک در صنعــت فــوالد از جملــه راهکارهــا میباشــد.
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برگزاری دوره های آموزشی
انجمن آهن و فوالد ایران
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 دورههــاي آموزشــي -كاربــردي در زمينههــاي مختلــف آهــن و فــوالد اعــام مـيدارد .لــذا از كليــه

مســئوالن و صاحبــان صنايــع كــه عالقمنــد بــه برگــزاري دورههــاي آموزشــي كــه تاكنــون از طــرف انجمــن ارائــه شــده و يــا دورههــاي

آموزشــي خــاص ديگــري كــه مــورد نيــاز آن مؤسســه اســت تقاضــا مــي گــردد از طريــق تكميــل فــرم زيــر ايــن انجمــن را مطلــع فرماينــد.
بديهــي اســت دورههــاي پيشــنهادي از طــرف متقاضيــان قابــل بررســي و اجراســت.ضمنا در صــورت نیــاز دورههــا در محــل شــرکت

درخواســت کننــده قابــل برگــزاری اســت.

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

دوره آموزشی

یا سمینار در

زمینه ...............................................................................را دارم.
نام و نام خانوادگی  .............................................................:سمت ................................................ :نام مؤسسه ............................................... :
آدرس مؤسسه .................................................................................................................................................................................................. :
.............................................................................................تلفن  .................................................. :نمابر ..................................................... :
امضاء و تاریخ

دورههای آموزشي اجرا شده توسط انجمن آهن و فوالد ايران
رديف

عنوان دوره

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 صرفهجویی انرژی در کوره بلند

مهندس جوالزاده

 3روزه

4

فرایند تولید کک به روش بازیافت مواد شیمیایی

مهندس جوالزاده

 3روزه

6

شاخصهاي پايداري در صنايع فوالد

مهندس جوالزاده

 1روز

7

بهينهسازي مصرف انرژي در صنايع فوالد

مهندس جوالزاده

 3روزه

8

اكولوژي صنعتي و مالحظات زيست محيطي در صنايع فوالد

دکتر میرغفاری

 1روزه

1

5
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نام استاد

مدت
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مهندس جوالزاده

 3روزه

رديف

عنوان دوره

مدت

نام استاد

متالورژی فرآيند ریخته گری مداوم

دکتر علیزاده

 3روزه

10

فرآيند انجماد در ريختهگري مداوم

دکتر علیزاده

 3روزه

12

9

11

ایمنی و بهداشت (بسته به استفاده مواد شیمیایی)

 1الی  2روزه

دکتر رضائیان

روشهـاي كنـتـرل و بـازرسي خوردگي فلزات در صنعت

دکتر دهکردی

 5روزه

13

پايش و مانيتورينگ خوردگي

خوردگی در سیستمهای آبگرد (کولینگ) و روشهای جلوگیری از آن

دکتر دهکردی
دکتر اشرفی

 3روزه

15

16

بررسی مکانیزم تخریب قطعات و تجهیزات صنعتی

آشنایی با روشهای آزمایشگاهی و صنعتی تعیین میزان خوردگی

دکتر اشرفی

دکتر اشرفی

 2روزه

17

شناخت و عیبیابی ترانسفومرهای قدرت

دکتر معلم

 3روز

18

عیب یابی و پایش موتورهای الکتریکی

دکتر معلم

 3روز

19

اصول جایگزینی و انتخاب بهینه موتورهای الکتریکی در صنعت

دکتر معلم

 3روز

20

دوره تخصصی برق کورههای قوس الکتریکی

مهندس کیوانفرد

 4روز

14

21

سامانههای اتوماسیون

 2روزه
 2روزه

22

بازرسي و كنترل جوش 1

مهندس اتحاد توکل
مهندس ادب آوازه

 3روز

23

بازرسي و كنترل جوش 2

مهندس ادب آوازه

 5روزه

24

بازرسي جوش لوله

مهندس ادب آوازه

 3روزه

25

خوردگی آجرهای نسوز منیزیت کربنی در صنایع فوالدسازی و
پیشرفتهای اخیر در کاهش آن

دکتر منشی

 1روزه

دکتر علیزاده

 2روزه
 2روزه

 5روزه

26

ترمودینامیک کورههای قوس از جهت رفتار عناصر آلیاژی

27

خطا و عدم قطعیت در اندازه گیری و محاسبات

دکتر علیزاده

28

ترمودینامیک و سینتیک پخت گندلههای مگنتیتی

دکتر علیزاده

 2روزه

29

آشنایی با ریختهگری و نورد فوالدهای الکتریکی )(Silicon Steel

دکتر طرقینژاد

 3روزه

30

جـوشـكاري و جـوشپـذيري فوالدهاي زنگ نزن

دکتر شمعانیان

 2روزه

31

متالورژي جوشكاري

دکتر شمعانیان

 2روزه

33

متدولوژی تحقیق

دکتر سعیدی

 1روزه

32
34

موازنه جرم و انرژی در فرآیندهای متالورژیکی

دکتر سعیدی

شناسایی فوالدهای آلیاژی

دکتر رضائیان

 1روزه

 3روزه

35
36

انتخاب مواد
آشنایی با عملیات ترمومکانیکی فلزات (مکانیکی -حرارتی)

دکتر رضائیان
دکتر رضائیان

 2روزه
 2روزه

38
39

تغییر شکل شدید فلزات )(SPD

دکتر رضائیان
دکتر رضائیان

 2روزه
 2روزه

دکتر دهکردی

 2روزه

دکتر اعالیی

 2روزه

دکتر اشرفی زاده

 1روزه

37

40

آشنایی با فوالدهای پیشرفته ( Trip،Twip ،IFو غیره)
دوره تخصصی فوالدهای HSLA

شناخت و ارزيابي عيوب ناشي از فرآيندهاي ساخت بر طبق
استانداردهاي بينالمللي

41

فرآیند ریختهگری مداوم تختال نازک

42

پوششدهي

 1الی  2روزه

دکتر رضائیان
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49

تخریب قطعات در صنعت و تحلیل شکست

نام استاد

مدت

رديف

دکتر اشرفی زاده

 2روزه

44

خوردگی بویلرهای صنعتی ،علل و روشهای جلوگیری از خوردگی

دکتر اشرفی

 2روزه

45

آشناییبااستانداردچرخدندههاوبررسیعللتخریبچرخندههایصنعتی

دکتر اشرفی

 1روزه

46

پایش خوردگی و استفاده از کوپنها و سنسورهای خوردگی در صنعت

دکتر اشرفی

 1روزه

47

کلید فوالد و انطباق فوالدهای استاندارد

دکتر اشرفی

 1روزه

48

طراحي و انتخاب مواد مقاوم به خوردگي

دکتر اشرفی

 1روزه

49

بازدارندههای خوردگی

مهندس نصیر االسالمی

2 -3روزه

50

آزمونهاي خوردگي

مهندس زمانی

 2روزه

51

سیستم ارتینگ

دکتر میرزاییان

 3روز

52

شناخت درایوهای  DCو AC

دکتر میرزاییان

 3روز

53

آموزش نرم افزار Catia

مهندس حاجی صادقیان

 17روز

مهندس حسنی

 4روز
 3روز

43

عنوان دوره

) (Failure Analysis

50

54

نرم افزار

55

فیلترهای هارمونیکی

مهندس کیوانفرد

56

آشنایی با تجهیزات ابزار دقیق و رفع عیب آنها

مهندس اتحاد توکل

 3روز

57

فرصتهاي صرفه جويي انرژي در كورههاي پيشگرم نورد

مهندس جوالزاده

 2روز

58

تكنولوژي توليد فوالدهاي آلياژي در كورههاي قوس الكتريكي

مهندس جوالزاده

 2روزه

59

تحوالت و توسعه در فرايند فوالد سازي كوره قوس الكتريكي

مهندس جوالزاده

 2روزه

60

فرآيند فوالدسازي در كورهها

مهندس جوالزاده

 2روزه

61

شیوههای ریختهگری

مهندس جوالزاده

 3روزه

62

تزریق سوختهای کمکی در کوره بلند

مهندس جوالزاده

 2روزه

63

فرصتهاي صرفهجويي انرژي در كورههاي قوس الكتريكي

مهندس جوالزاده

 2روزه

64

فرایند تولید کک به روش بازیافت حرارتی

مهندس جوالزاده

 3روزه

65

فرایند تولید فوالد به روش کوره قوس الکتریکی

مهندس جوالزاده

 3روزه

66

احتراق گاز در کورهها

دکتر حسن پور

 3روزه

67

عملیات حرارتی جوشکاری

دکتر اشرفی

 1روزه

68

عناصر اندازهگیری حرارت

دکتر قیصری

 4روزه

69

آنالیز و ارزیابی تجارت فوالد جهان در سال 2016

مهندس جوالزاده

 1روزه

70

مدلسازی با چوب

مهندس نجفی

 100ساعت

71

آشنایی با عملکرد کوره قوس الکتریک

دکتر علی زاده

 2روزه

Digsilent

كميته آموزش انجمن آهن وفوالد ايران
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دورههای جدید قابل اجرا توسط انجمن آهن و فوالد ایران
ردیف

نام دوره

ردیف

نام دوره

1

گندله سازی و روشهای جدید افزایش راندمان آن

17

عملیات ترمومکانیکال در تولید فوالدهای ویژه

2

آشناییومعرفیجدیدترینفناوریهایفرایندگندلهسازی

18

آنالیز متالورژیکی تخریب قطعات صنعتی (دوره مقدماتی)

3

آزمونهای استاندارد گندله و روشهای بهبود

19

آنالیز متالورژیکی تخریب قطعات صنعتی (دوره پیشرفته)

4

بریکت سازی ،فناوری ،افزایش راندمان

20

آنالیز تخریب قطعات توسط میکروسکوپ الکترونی
(دوره مقدماتی)

5

آشنایی با عملکرد کوره قوس الکتریکی
(دوره مقدماتی)

21

آنالیز تخریب قطعات توسط میکروسکوپ الکترونی
(دوره پیشرفته)

6

آشنایی با عملکرد کوره قوس الکتریکی (دوره پیشرفته)

22

معرفی و فناوری فوالدهای الکتریکی و مغناطیسی

7

فناوری فوالدسازی در کوره قوس الکتریکی

23

معرفی و آشنایی با فناوری فوالدهای پرنیتروژن

8

فناوری تولید فروآلیاژها

24

معرفی و آشنایی با فناوری فوالدهای مقاوم به خوردگی
اتمسفری

9

متالورژی ثانویه با استفاده از کوره LF

25

معرفی و آشنایی با فناوری فوالدهای فنر

10

فناوری  RHدر تولید فوالد

26

معرفی و آشنایی با فناوری تولید فوالدهای ODS

11

پودر بازی تاندیش ،فناوری ،عملکرد و استفاده

27

فسفر در فرایندهای فوالدسازی

12

آشنایی با فناوریهای جدید در طراحی تاندیش

28

فناوری ژل کستینگ برای تولید نسوزهای چگال

13

پودر قالب در ریخته گری مداوم

29

آشنایی با فناوری های بازیابی سرباره های فوالدسازی

14

تکنولوژی و محاسبات قالب در ریخته گری مداوم

30

کاربرد سرباره های فوالدسازی در صنایع مختلف

15

نسوزهای پاتیل ،عملکرد و افزایش طول عمر

31

مدیریت زمان در فرایندهای تولید فوالد

16

معرفی فوالدهای  APIو فناوری تولید آن

32

مدیریت فرایندهای تولید فوالد

کیفیت گندله
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51

لیست انتشارات
انجمن آهن و فوالد ایران

52

عنوان

گردآورنده

تاریخ انتشار

مبلغ (ریال)

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 75

دانشکدهمهندسیمواددانشگاهصنعتیاصفهان

مهر ماه 1375

280/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 78

انجمن آهن و فوالد ایران

اردیبهشت ماه 1378

280/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 79

انجمن آهن و فوالد ایران

بهمن ماه 1379

280/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 80

انجمن آهن و فوالد ایران

بهمن ماه 1380

280/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 81

انجمن آهن و فوالد ایران

بهمن ماه 1381

موجود نیست

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 82

انجمن آهن و فوالد ایران

بهمن ماه 1382

موجود نیست

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 83

انجمن آهن و فوالد ایران

اسفند ماه 1383

320/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 84

انجمن آهن و فوالد ایران

اسفند ماه 1384

320/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 85

انجمن آهن و فوالد ایران

اسفند ماه 1385

350/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 86

انجمن آهن و فوالد ایران

بهمن ماه 1386

380/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 87

انجمن آهن و فوالد ایران

اسفند ماه 1387

380/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 88

انجمن آهن و فوالد ایران

اسفند ماه 1388

380/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 89

انجمن آهن و فوالد ایران

اسفند ماه 1389

380/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 90

انجمن آهن و فوالد ایران

اسفند ماه 1390

380/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 91

انجمن آهن و فوالد ایران

اسفند ماه 1391

430/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 92

انجمن آهن و فوالد ایران

اسفند ماه 1392

540/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 93

انجمن آهن و فوالد ایران

اسفند ماه 1393

650/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 94

انجمن آهن و فوالد ایران

اسفند ماه 1394

700/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 95

انجمن آهن و فوالد ایران

اسفند ماه 1395

800/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 96

انجمن آهن و فوالد ایران

اسفند ماه 1396

800/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 97

انجمن آهن و فوالد ایران

بهمن ماه 1397

900/000
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Steels “Microstructure and Properties”,
Third Edition

H.K.D.H. Bhadeshia and Sir Robert
Honeycombe

شهریور ماه 1387

220/000

)Advanced High Strength Steel (AHSS
Application Guidelines, Version 3

Iron & Steel Society of Iran

شهریور ماه 1387

110/000

(International Journal of Iron & Steel
)Society of Iran

Iron & Steel Society of Iran

از پاییز 89
لغایت زمستان 96

افرادحقیقی
140/000
موسساتحقوقی
275/000
افرادحقیقی
180/000
موسساتحقوقی
350/000

Iron & Steel Society of Iran

از بهار 97
لغایت پاییز 98

کتاب فوالد سازی ثانویه

مهندس محمد حسین نشاطی

شهریور ماه 1384

160/000

کتاب فرهنگ جامع مواد

مهندس پرویز فرهنگ

شهریور ماه 1388

320/000

فصلنامه علمی  -خبری پیام فوالد از
شماره  44لغایت شماره 61

انجمن آهن و فوالد ایران

از پاییز 90
لغایت زمستان 94

60/000

فصلنامه علمی  -خبری پیام فوالد از
شماره  62لغایت شماره 65

انجمن آهن و فوالد ایران

از بهار 95
لغایت زمستان 95

70/000

فصلنامه علمی  -خبری پیام فوالد از
شماره  66لغایت شماره 69

انجمن آهن و فوالد ایران

از بهار 96
لغایت زمستان 96

80/000

فصلنامه علمی  -خبری پیام فوالد از
شماره  70لغایت شماره 71

انجمن آهن و فوالد ایران

از بهار 97
لغایتتابستان 97

100/000

فصلنامه علمی  -خبری پیام فوالد از
شماره  72لغایت شماره 73

انجمن آهن و فوالد ایران

از پاییز 97
لغایت زمستان 97

200/000

فصلنامه علمی  -خبری پیام فوالد از
شماره  74لغایت شماره 76

انجمن آهن و فوالد ایران

از بهار 98
لغایت پاییز 98

390/000

كتاب راهنماي انتخاب و كاربرد فوالد ابزار

مهندس محمدحسين نشاطي

اسفند ماه 1388

110/000

(International Journal of Iron & Steel
)Society of Iran

كتاب مرجع فوالد

مهندس محمدحسن جوالزاده

آذر ماه 1389

45/000

كتاب مرجع فوالد 1390

مهندس محمدحسن جوالزاده

آذر ماه 1390

55/000

كتاب مرجع فوالد 1391

مهندس محمدحسن جوالزاده

آذر ماه 1391

65/000

كتاب مرجع فوالد 1392

مهندس محمدحسن جوالزاده

آذر ماه 1392

110/000

كتاب مرجع فوالد 1393

مهندس محمدحسن جوالزاده

كتاب مرجع فوالد 1394

آذر ماه 1393

مهندس محمدحسن جوالزاده

آذر ماه 1394

160/000
200/000

كتاب مرجع فوالد 1395

مهندس محمدحسن جوالزاده

آذر ماه 1395

250/000

كتاب مرجع فوالد 1396

مهندس محمدحسن جوالزاده

آبان ماه 1396

300/000

كتاب مرجع فوالد 1397

مهندس محمدحسن جوالزاده

آبان ماه 1397

600/000

كتاب مرجع فوالد 1398

مهندس محمدحسن جوالزاده

آذر ماه 1398

800/000

اردیبهشت ماه 1396

250/000

آذر ماه 1398

550/000

حفاظت محیط زیست در صنایع آهن و فوالد
)(فاضالت ،هوا و پسمان
كتاب آزمایشهای مکانیکی مواد مهندسی

مهندس زهرا السادات رضوی دینانی ،دکتر
نوراله میرغفاری ،مهندس محمدحسن
جوالزاده
دکتر تقی اصفهانی
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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 خود را 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.

امضاء :
تاریخ :

 -2فتوكپي آخرين مدرك تحصيلي (براي دانشجويان ارائه كپي كارت دانشجويي كافي است +).دو قطعه عكس .2×3
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 -3فيــش بانكــي بــه مبلــغ (بــراي مؤسســات حقوقــي وابســته  9/800/000ريــال ،بــراي اعضاءحقيقــي  1/200/000ريــال ،بــراي دانشــجويان

 600/000ريــال) 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 مينمايد .ا
بدينوســيله از كليــه صاحبنظــران ،اعضــاء هيــأت علمــي دانشــگاهها و مراكــز پژوهشــي و دانشــجويان
تحصيــات تكميلــي دانشــگاهها و مؤسســات پژوهشــي دعــوت ميگــردد 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
 -1آهــن ســازي  -2فوالدســازي  -3ريختــه گــري و انجمــاد  -4اصـــول ،تئـــوري ،مكانيـــزمها و كينـــتيك فـرآينـــدهاي دمـــاي بـــاال
 -5آناليزهــاي فيزيكــي و شــيميائي فــوالد  -6فرآيندهــاي شــكل دهــي و عمليــات ترمومكانيكــي فوالدهــا  -7جوشــكاري و اتصــال فوالدهــا -8
عمليــات 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  -16نســوزهای مصرفــی در صنایــع فــوالد

آدرس دبيرخـانه مجلـه:

اصفهان ،بلوار دانشـگاه صنعتي اصفهان ،شهرك علمي تحقيـقاتي اصفهان ،خيابان  ،12پالک A 306

كدپستي84156-83228 :

دبيرخانه مجله بين المللي انجمن آهن و فوالد ايران
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تلفن ،031 -33932121-24 :دورنويس031- 33932125 :

E-mail: journal@issiran.com
website: journal.issiran.com
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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 مقاله
بــدون ذکــر نــام نویســندگان باشــد و کلیــه جــداول 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

ذکــر شــود .همچنیــن نویســندگان بایــد فــرد عهــدهدار مکاتبــات
را بــا قــرار دادن عالمــت ســتاره (٭) در بــاالی اســم او در لیســت
نــام نویســندگان مشــخص کننــد.

مشخصات نویسندگان

مشــخصات نویســندگان شــامل مرتبــه علمــی ،نــام دانشــکده ،نــام
دانشــگاه ،نــام شــهر ،نــام کشــور ،پســت الکترونیــک و شــماره
تلفن/دورنــگار اســت.
هر مقاله به بخشهای مختلفی تقسیم میشود که عبارتند از:

عنوان

عنــوان مقالــه بایــد حداکثــر شــامل  15کلمــه باشــد و تمامــی
ویژگیهــای تحقیــق انجامشــده را نیــز مشــخصکنــد .در عنــوان
مقالــه بایــد از ذکــر کلمــات اختصــاری اجتنــاب شــود.

چکیده

56

چکیــده بایــد بصــورت مختصــر موضــوع اصلــی ،هــدف و
یافتههــای اصلــی مقالــه را در حداقــل  150و حداکثــر  250کلمــه
ارائــه دهــد .ضمن ـاً 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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کلمات کلیدی

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 نظــری
یــا تجربــی و راه حلهــای ارائهشــده باشــد .در صــورت اســتفاده
از شــکلها ،جدولهــا و رابطههــای ریاضــی بــهکار رفتــه در
مقالــه ،بایــد در متــن مقالــه بــه آنهــا ارجــاع داده شــود.

 .3نتایج و بحث

مهمتریــن بخــش یــک مقالــه علمــی پژوهشــی ،ارائــه روان نتایــج
بهدســتآمده خواهــد بــود .بنابرایــن بایــد بــه روشــنی نشــان
داده شــود کــه الگــوی توســعهیافته ،نتایــج درســتی را بــه لحــاظ
کمــی و کیفــی ارائــه داده اســت .همچنیــن در ادامــه الزم اســت
تــا در ارتبــاط بــا رفتــار تمامــی نتایــج در شــکلها و جدولهــای
مختلــف بطــور کامــل بحــث شــود تــا خواننــده نســبت بــه درســتی
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.

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 صــورت 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 تنظیم شــوند:

 -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

 -مجموعه مقاالت کنفرانسها

بعــد از ذکــر نــام نویســندگان بــه ســبک قبلــی کــه در قســمت
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:
[1] H.J. Jun, O. Yakubovsky, N. Fonstein: 1st Int. Conf.
.

.

H

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

 -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

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

ارجــاع داده شــده و بــرای ارجــاع بــه مراجــع نیــز تنهــا از شــماره
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 وســطچین 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  TIFFو همچنیــن
فایــل اکســل نمودارهــا بــه صــورت جداگانــه ارســال شــوند .در
نامگــذاری محورهــای نمــودار بایــد عنــوان محــور همــراه بــا
ذکــر واحــد در داخــل کروشــه در ادامــه آن آورده شــود.
خواهشــمند اســت قلــم تمامــی شــکلها Times New Roman
باشــد.

 -جدولها

نوشــتههای داخــل جــدول بایــد بــه صــورت وســطچین نوشــته
شــود و در صــورت اســتفاده از پاورقــی در جدولهــا ،بایــد محــل
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
در فرآینــد داوری ،تنهــا ابــزار مجــاز بــرای نــگارش روابــط،
متتایــپ میباشــد.

 -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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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 ،بلــوار دانشــگاه صنعتــي اصفهــان ،شــهرک علمــی تحقیقاتــی اصفهــان ،خیابــان  ،12واحد،A306كدپســتي:

 84156-83228ارســال فرماييــد.

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

 -4مبلغ اشتراك براي يك سال با هزينه پست و بسته بندي 1500000ريال مي باشد.

 -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 ً
ال مشترك بودهام

شماره اشتراك قبل

مشترك نبودهام

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

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

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

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

اینجانــب خانــم /آقــای ..............................نماینــده شــرکت  .......................................بــه آدرس ....................................................
........................................................................................................................................................................................................
شــماره تلفــن .....................................................بــا اطــاع کامــل از ضوابــط ذیــل و شــرایط عمومــی طــرح آگهــی نســبت بــه عقــد
قــرارداد اقــدام مینمایــم.
• بازه زمانی چاپ آگهی یک فصل

چهار فصل ( %10تخفیف)

و محل چاپ آگهی ......................می باشد.

• هزینــه هــر فصــل آگهــی  ................ريــال و طراحــی 1.000.000ريال(درصــورت تمایــل) بــه مبلــغ کل ...................................ريــال
تعییــن میگــردد.
محل چاپ آگهی
پشت جلد
صفحات داخلی جلد
صفحه استاپ
پنج صفحه اول و آخر
سایر صفحات

طــرح آگهــی بــه فرمــت  TIFFیــا  PDFبــه صــورت  CMYKو بــا وضــوح  300 dpiدر ابعــاد 21* 29/7ســانتی متر(بــه صــورت
عمــودی) مــی باشــد.

* همچنیــن شــرکت محتــرم موظــف اســت پــس از چــاپ آگهــی هزینــه مربوطــه را نقــدا /چکــی (تاریــخ وصــول کام ـ ً
ا توافقــی)

پرداخــت نمایــد و همچنیــن در صــورت اعــام انصــراف پــس از عقــد قــرارداد  %50هزینــه ی چــاپ آگهــی را تــا پایــان قرارداد محاســبه

و پرداخــت نمایــد.

* در صــورت انصــراف از همراهــی بــا مــا پیــش از آغــاز فصــل جدیــد  ،بــا واحــد تبلیغــات هماهنــگ شــوید در غیــر ایــن صــورت

آگهــی شــما بــه صــورت خــودکار چــاپ مــی گــردد.

* متقاضيــان درج آگهــي در فصلنامــه پيــام فــوالد ،الزم اســت پــس از انتخــاب محــل درج آگهــي (طبــق جــدول فــوق) مبلــغ مربوطــه

را بــه حســاب شــماره  0202831627002بانــك ملــي ايــران شــعبه دانشــگاه صنعتــي اصفهــان (كــد شــعبه) بــه نــام انجمــن آهــن و فــوالد

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

امضاء
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دستورالعمل تهیه مقاله

در فصلنامه پیام فوالد

فصـــلنامه پيـام فـــوالد با هدف انتـشار يـافتـه هاي عـلمي پـژوهشي

بين المللي ( )SIبراي آحاد در نظرگرفته شود.

صنـــايع وابـــسته در ايـــن زمينه مي بـــاشد .لـــذا بـــراي تحـــقق اين

بــه ضميمــه مقالــه ارســال شــود .در مــورد مقــاالت ترجمــه

و آمـــوزشي -كاربــردي در جهــت ارتقــاء ســطح دانــش فــوالد و
هــدف انجـــمن آهـــن و فـــوالد ايـــران آمادگــي خـــود را جـــهت
انتشار دستـــاوردهاي تحقيقـاتي محـققان گـــرامي بصـورت مقـاله

هــاي علـــمي و فنــي در زميـــنه هــاي مختـــلف صنايــع فــوالد اعالم
مــي نمايــد.

راهنماي تهيه مقاله

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

الــف) مقــاالت ارســالي بايســتي در زمينــه هــاي مختلــف صنايــع

كـــروشه [ ] آورده شــود و بــا همــان ترتيــب شــماره گــذاري شــده

ب) مقــاالت ارســالي نبايســتي قب ـ ً
ا در هيــچ نشــريه يــا مجلــه اي

از ســمت راســت و مراجــع التيــن از ســمت چــپ نوشــته شــوند.

ج) مقاالت مي توانند در يكي از بخش هاي زير تهيه شوند.

مقالــه -نــام نشــريه -شــماره جلــد -صفحــه و ســال انتشــار ضروري

آهــن و فــوالد باشــند.
درج شــده باشــد.

 -1تحقيقي -پژوهشي
 -2مروري
 -3ترجمه

 -4فني (مطالعات موردي)1

لطفـاً مقــاالت خود را بـــصورت كـامـــل حـــداكثر در  10صفـــحه

 A4و طبـــق دستـورالعـــمل زيـــر تـهيه و به هـــمراه سي دي مقـالـه
بــه دفتــر نشــريه ارســال فرماييــد.

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

مرتــب گرديــده و در انتهــاي مقالــه آورده شــوند.مراجع فارســي
در فهرســت مراجــع درج نــام مؤلفــان يــا مترجمــان -عنــوان

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)

چاپ شــود.

▪ چاپ مقاله توسط چاپگر ليزري انجام شود.

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

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

-3چكيده

عكــس هــا بــر عهــده نويســندگان /مترجمــان مقالــه اســت.

نشــريه چــاپ گــردد.

-4مقدمــه ،مــواد و روش آزمايــش هــا ،نتايــج و بحــث ،نتيجه گيري
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-6تصاويــر و عكــس هــا :اصــل تصاويــر و عكــس هــا بايــد

و مراجع

-5جــداول و نمودارهــا بــا ســطربندي و ســتون بنــدي مناســب

ترســيم شــده و در مــورد جــداول شــماره و شــرح آن در بــاال و
در مورد اشكال در زير آن درج گردد .واحدهاي سيستم
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▪ مســئوليت درســتي و صحــت مطالــب -ارقــام -نمودارهــا و
▪ 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.

