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سر مقاله

ــما  ــار ش ــون در اختی ــم اکن ــماره 77 ه ــوالد ش ــام ف ــه پی مجل
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــدا ب ــرار دارد. در ابت ــز ق ــدگان عزی خوانن
صــادرات محصــوالت فــوالدی کشــور ترکیــه در ســال 2018  
ــی  ــل و ارزیاب ــه تحلی ــگاه پنجــم جهــان را کســب نمــود ب جای
ــده  ــه ش ــور پرداخت ــن کش ــوالدی ای ــوالت ف ــادرات محص ص
ــوالد در  ــی ف ــن جهان ــی از انجم ــز گزارش ــه نی ــت. در ادام اس
ــا در  ــت ب ــده اس ــر ش ــوا منتش ــت ه ــت کیفی ــوص مدیری خص
نظــر گرفتــن ایــن مســئله کــه امــروزه همــه کارخانه هــای فــوالد 
ــررات  ــن مق ــتند و ای ــی هس ــت محیط ــررات زیس ــمول مق مش
ــوا  ــا در ه ــرای محــدود کــردن انتشــار آالینده ه ــی را ب الزامات
تنظیــم می کنــد. در دیگــر بخش هــای ایــن مجلــه مطالــب 
مختلفــی از جملــه اخبــار مرتبــط بــا صنایــع فــوالد و برگــزاری 
ــده  ــی آورده ش ــی و بین الملل ــمینارهای داخل ــا و س همایش ه
اســت. همچنیــن در ایــن شــماره از حامیان ســمپوزیوم فــوالد 98 
مصاحبه هــای اختصاصــی بعمــل آمــده اســت. امیــدوارم حداقل 
بخشــی از مطالــب ایــن شــماره کــه حاصــل تــاش همــکاران 
ــدگان  ــورد توجــه شــما خوانن در دانشــگاه و صنعــت اســت م

عزیز قرار گیرد.

با تشکر
دکتر حسین ادریس

مدیر مسئول و سر دبیر فصلنامه پیام فوالد
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بــه 1.9 میلیــون تــن رســیده اســت. در ســال گذشــته در صــادرات 
ــا افزایــش مشــاهده  ــه شــمال آفریق ــه ناحی ــوالدی ب محصــوالت ف
شــده اســت. میــزان صــادرات محصــوالت فــوالدی بــه ایــن ناحیــه 
از دیــد مبلغــی بــا 5.1% افزایــش 1.2 میلیــارد دالر درآمــد ایجــاد 
ــون  ــش 1.6 میلی ــا 5.1% افزای ــز ب ــی نی ــر وزن ــت. از نظ ــرده اس ک
ــه  ــه منطق ــادرات ب ــت. در ص ــده اس ــادر ش ــوالت ص ــن محص ت
خــاور دور بــا 51.2 % افزایــش، مبلغــی بــه میــزان 961 میلیــون دالر 
ــش  ــا 34.5% افزای ــز ب ــی نی ــاظ وزن ــت. از لح ــده اس ــت آم بدس
ــوالدی  ــوالت ف ــن محص ــون ت ــال 2017، 1.7 میلی ــه س ــبت ب نس
ــهم  ــکل 1 س ــت. در ش ــده اس ــال گردی ــده ارس ــاد ش ــه ی ــه ناحی ب
ــف  ــورهای مختل ــه کش ــه ب ــوالدی ترکی ــوالت ف ــادرات محص ص
جهــان در ســال 2018 و 2017 از نظــر می گــذرد. در شــکل 2 نیــز 
ســهم صــادرات محصــوالت فــوالدی ترکیــه بــه نواحــی مختلــف 
ــه نمایــش گذاشــته شــده اســت. در ســال  جهــان در ســال 2018 ب

صــادرات  وزن  نظــر  از   2018 ســال  در  ترکیــه  کشــور 
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــان ق ــم جه ــوالدی در رده پنج ــوالت ف محص
ــده 21.3  ــاد ش ــور ی ــوالدی کش ــوالت ف ــادرات محص ــزان ص می
ــال  ــت.  در س ــوده اس ــارد دالر ب ــه ارزش 15.5 میلی ــن ب ــون ت میلی
ــوالدی  ــوالت ف ــادرات محص ــد ص ــی مقص ــی اصل ــته نواح گذش
کشــور ترکیــه هماننــد ســال 2017، خــاور میانــه، کشــورهای 
حاشــیه خلیــج فــارس، اتحادیــه اروپــا، آمریــکای شــمالی و شــمال 
آفریقــا بــه ثبــت رســیده اســت. صــادرات بــه کشــورهای خاور میانــه 
ــا  ــه ب ــش در مقایس ــا 10.6% کاه ــر ارزش ب ــارس از نظ ــج ف و خلی
ــی  ــر وزن ــت و از نظ ــیده اس ــارد دالر رس ــه 2.6 میلی ــال 2017 ب س
ــن  ــون ت ــش 3.8 میلی ــا 6.4 % کاه ــال 2017، ب ــه س ــبت ب ــز نس نی
بــرآورد شــده اســت. صــادرات بــه ناحیــه اتحادیــه اروپــا از لحــاظ 
ارزش بــا 65.1% رشــد بــه 6.5 میلیــارد دالر رســیده اســت. از نظــر 
وزنــی نیــز بــا 54.4% افزایــش، 8.6 میلیــون تــن بــوده اســت. ســال 
ــه  ــه ناحی ــه ب ــوالدی ترکی ــوالت ف ــادرات محص ــترین ص ــل بیش قب
اتحادیــه اروپــا بــوده اســت )32% کل صــادرات(. میــزان صــادرات 
محصــوالت فــوالدی بــه ناحیــه آمریــکای شــمالی بــا افزایــش %3، 
ــش %15.2  ــا کاه ــز ب ــی نی ــر وزن ــوده و از نظ ــارد دالر ب 1.4 میلی

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

شــکل1. ســهم صــادرات محصــوالت فــوالدی ترکیــه بــه نواحــی 
مختلــف جهــان.

شــکل2. ســهم صــادرات محصــوالت فــوالدی ترکیــه بــه نواحــی 
مختلــف جهــان در ســال 2018.
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ــزان  ــت. می ــیده اس ــت رس ــه ثب ــارد دالر ب ــه ارزش 4.3 میلی ــن ب ت
بــه  و  تــن  میلیــون  بــه وزن 2.1  لولــه  صــادرات محصــوالت 
ــادرات  ــزان ص ــت. می ــده اس ــزارش ش ــارد دالر گ ارزش 1.8 میلی
محصــوالت تختــال و شــمش بــه وزن 1.1 میلیــن تــن و بــه 
ــد  ــدول 1 رون ــت. در ج ــده اس ــام ش ــون دالر اع ارزش 591 میلی
صــادرات انــواع محصــوالت فــوالدی کشــور ترکیــه طــی ســال های 
ــوالت  ــادرات محص ــد ص ــردد. رون ــاهده می گ 2011 - 2018 مش

ــذرد. ــر می گ ــکل 3  از نظ ــه در ش ــوالدی ترکی ف

ــوالت  ــای محص ــر گروه ه ــادرات زی ــی ص ارزیاب
ــال 2018  ــوالدی در س ف

ــه در  ــاختمانی ترکی ــوالدی س ــوالت ف ــادرات محص ــزان ص می
ــه ارزش  ــه ســال قبــل 6 میلیــون تــن فــوالد ب ســال 2018 نســبت ب
ــوالت ورق  ــادرات محص ــت. وزن ص ــوده اس ــارد دالر ب 3.3 میلی

ــزان  ــه می ــه ب ــوالدی ترکی ــل بیشــترین صــادرات محصــوالت ف قب
1.73 میلیــون تــن بــه کشــور ایتالیــا بــوده اســت. میــزان صــادرات 
ــه  ــه ب ــرد ترکی ــیم و ورق س ــرم، س ــوالدی ورق گ ــوالت ف محص
ــه  ــن ب ــون ت ــب 1.3، 0.095 و 0.073 میلی ــه ترتی ــا ب ــور ایتالی کش
ثبــت رســیده اســت. میــزان واردات محصــوالت فــوالدی فلســطین 
ــه 1.4 میلیــون تــن گــزارش شــده اســت.  اشــغالی از کشــور ترکی
ــز  ــکا نی ــور آمری ــه کش ــوالدی ب ــوالت ف ــادرات محص ــزان ص می

ــه ثبــت رســیده اســت. ــن ب ــون ت 1.16 میلی

ــه در  ــوالدی ترکی ــوالت ف ــادرات محص ــوع ص تن
ــال2018 س

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

جدول 1. روند صادرات انواع محصوالت فوالدی کشور ترکیه طی سال های 2011 -2018.

شکل 3. روند صادرات محصوالت فوالدی ترکیه از نظر وزنی طی سال های 2011 – 2018.
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ــزان  ــه می ــه ب ــور ترکی ــمش کش ــادرات ش ــترین ص ــود. بیش می ش
181 هــزار تــن )3.9 % کاهــش( بــه کشــور تونــس بــوده اســت. 
ــزار  ــه 133 ه ــور ترکی ــن از کش ــور فیلیپی ــته کش ــال گذش در س
تــن شــمش وارد کــرده اســت. کشــورهای مراکــش و مصــر نیــز 
ــد.   ــه وارد کرده ان ــن شــمش از ترکی ــزار ت ــب 103 و 92 ه ــه تی ب
میــزان صــادرات تختــال ترکیــه در ســال گذشــته 26 هزارتــن بــه 
ارزش 13 میلیــون تــن گــزارش شــده اســت. بیشــترین تختــال بــه 
ــون  ــه ارزش 10 میلی ــن ب ــزان 26 هــزار ت ــه می کشــور انگلســتان ب
دالر صــادر شــده اســت. میــزان واردات تختــال کشــورهای 
ایتالیــا و موریتانــی از ترکیــه بــه ترتیــب 7 و 0.02 هــزار تــن 
ــب  ــه ترتی ــن واردات ب ــی ای ــت. ارزش مبلغ ــده اس ــزارش ش گ
ــد  ــکل 5 رون ــت. ش ــده اس ــراورد ش ــون دالر ب 3.3 و 0.018 میلی
صــادرات تختــال فــوالد ترکیــه از نظــر وزنــی و ارزشــی را طــی 

– 2018  نشــان می دهــد. ســال های 2010 

ــده  ــام ش ــارد دالر اع ــه ارزش 2.4 میلی ــن ب ــون ت ــرم 3.9 میلی گ
ــه ارزش  ــده ب ــه جوشــکاری ش ــوالت لول اســت. صــادرات محص
1.7 میلیــارد دالر و بــه وزن 2 میلیــون تــن در رده ســوم محصوالت 
فــوالدی قــرار گرفتــه اســت. ارزش صــادرات محصــوالت پروفیل 
ــزان  ــت. می ــوده اس ــن ب ــون ت ــه وزن 1.8 میلی ــارد دالر ب 1.1 میلی
ــه وزن  ــارد دالر  ب ــه ارزش 1 میلی صــادرات محصــوالت ســیمی ب

1.8 میلیــون تــن گــزارش شــده اســت.

نیمه محصوالت: شمش و تختال
ــده  ــاهده ش ــش مش ــمش افزای ــادرات ش ــال 2018 در ص در س
بــه 989  افزایــش   % بــا 37  میــزان صــادرات شــمش  اســت. 
 578 صــادرات  ایــن  دالری  ارزش  اســت.  رســیده  هزارتــن 
ــمش  ــادرات ش ــد ص ــکل 4 رون ــت. در ش ــوده اس ــون دالر ب میلی
ــت  ــال های 2010 – 2018 روی ــی س ــی ط ــی و ارزش ــر وزن از نظ

شکل4. روند صادرات شمش ترکیه از نظر وزنی و ارزشی طی سال های 2010 – 2018.

شکل5 . روند صادرات تختال ترکیه از نظر وزنی و ارزشی طی سال های 2010 – 2018.
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محصوالت فوالد ساختمانی
ترکیــه درصــادرات محصــوالت  دنیــا کشــور  در ســطح 
ــال  ــد. در س ــاد می کن ــری را ایف ــش رهب ــاختمانی نق ــوالد س ف
گذشــته میــزان صــادرات محصــوالت فــوالدی ســاختمانی 
ــم  ــن رق ــون ت ــش، 6 میلی ــا8.1% افزای ــی ب ــر وزن ــه از نظ ترکی
ــبت  ــد نس ــا 28.2 % رش ــز ب ــی نی ــد مبلغ ــت. از دی ــورده اس خ
بــه ســال 2017، 3.3  میلیــارد دالر  بــوده اســت. در شــکل 
7 رونــد صــادرات محصــوالت فــوالدی ســاختمانی ترکیــه 
 2018  –  2009 ســال های  طــی  ارزشــی  و  وزنــی  نظــر  از 
بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت. در ســال قبــل بیشــترین 
ــزان  ــه می ــه ب ــاختمانی ترکی ــوالدی س ــوالت ف ــادرات محص ص
ــه کشــور یمــن  ــون دالر ب ــغ 425 میلی ــه مبل ــن و ب ــزار ت 811 ه

ــت. ــوده اس ب

محصوالت طویل نهایی
ــا  ــی ب ــل نهای ــوالت طوی ــادرات محص ــزان ص ــل می ــال قب در س
ــادرات  ــت. ارزش ص ــوده اس ــن ب ــون ت ــش، 10.7 میلی 13.1% افزای
محصــوالت طویــل نهایــی نیــز بــا 34.2 % افزایــش بــه 6.3 میلیــارد 
دالر رســیده اســت. میــزان صــادرات محصــوالت طویــل نهایــی بــه 
خاور میانــه و نزدیــک بدلیــل افزایــش ظرفیــت تولیــد فــوالد در ایــن 
ــه 2.9 میلیــون تــن کاهــش پیــدا کــرده اســت.  ــا 3.5 %  ب نواحــی ب
بیشــترین صــادرات محصــوالت طویــل نهایــی ترکیه در ســال 2018 
بــه فلســطین اشــغالی بــه میــزان 1.2 میلیــون تــن ثبــت شــده اســت. 
میــران صــادرات محصــوالت طویــل نهایــی بــه کشــورهای یمــن و 
ســنگاپور بــه ترتیــب 882  و 478 هــزار تــن بــوده اســت. درشــکل 6 
رونــد صــادرات محصــوالت طویــل نهایــی ترکیــه از نظــر وزنــی و 

ــود. ــاهده می ش ــال های 2010 – 2018  مش ــی س ــی ط ارزش

شکل 6. روند صادرات محصوالت طویل نهایی ترکیه از نظر وزنی و ارزشی طی سال های 2010 – 2018.

شکل 7. روند صادرات محصوالت فوالدی ساختمانی ترکیه از نظر وزنی و ارزشی 2010 – 2018 .

تحلیل و ارزیابی صادرات محصوالت فوالدی کشور ترکیه در سال 2018
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ــون دالر وارد کــرده اســت. ــغ 91 میلی ــه مبل ــن و ب ــزار ت 148 ه

صادرات محصوالت تخت
ــه  ــش ب ــا 46.2 % افزای ــاژ ب ــر تن ــین از نظ ــال پیش ــه در س ترکی
ــی صــادر کــرده  ــن محصــوالت تخــت نهای ــون ت ــزان 6.1 میلی می
اســت. از دیــد ارزشــی بــا 55.8% افزایــش بــه 4.293 میلیــارد دالر 
ــت  ــوالت تخ ــادرات محص ــته ص ــال گذش ــت. در س ــیده اس رس
ــا،  ــه اروپ ــا و اتحادی ــمال آفریق ــه، ش ــی خاور میان ــوی نواح ــه س ب
ــه  ــده ب ــاد ش ــوالت ی ــادرات محص ــه ص ــه در حالیک ــش یافت افزای
منطقــه شــمال آمریــکا کاهــش از خــود نشــان داده اســت. ارســال 
ــه ســوی نواحــی کشــورهای اتحادیــه اروپــا  محصــوالت تخــت ب
ــن )%76.8  ــون ت ــب 4.4 میلی ــه ترتی ــی ب ــی و ارزش ــاظ وزن از لح
رشــد( و 3 میلیــارد دالر )90 % رشــد( گــزارش شــده اســت. 
صــادرات ایــن گــروه محصــوالت بــه کشــورهای شــمال آمریــکا 
از نظــر وزنــی و ارزشــی بــه ترتیــب 692  هــزار تــن )%16.4 
اســت.  بــوده  میلیــون دالر )10.6% کاهــش(  کاهــش( و 492 
ــا از  ــمال آفریق ــورهای ش ــه کش ــت ب ــوالت تخ ــادرات محص ص
نظــر وزنــی و ارزشــی بــه ترتیــب 341 هــزار تــن )38.2% افزایــش( 

)Wire Rod( صادرات محصوالت فوالد سیمی
در ســال 2018 میــزان صــادرات محصــوالت ســیمی ترکیــه در 
مقایســه بــا ســال 2017 بــا 26.8 % افزایــش 1.8 میلیــون تــن بــه ثبت 
ــک  ــه ی ــش ب ــا 49.9% افزای ــز ب ــی نی ــر ارزش ــت. از نظ ــیده اس رس
ــد صــادرات  ــه اســت. در شــکل 8 رون ــش یافت ــارد دالر افزای میلی
ــی و ارزشــی طــی  ــه از نظــر وزن ــوالد ســیمی ترکی محصــوالت ف
ــترین  ــت. بیش ــده اس ــش در آم ــه نمای ــال های 2010 – 2018 ب س
صــادرات محصــوالت ســیمی ترکیــه بــه میــزان 340 هــزار تــن و 

بــه مبلــغ 195 میلیــون دالر بــه فلســطین اشــغالی بــوده اســت.

صادرات محصوالت پروفیل فوالدی
میــزان صــادرات محصــوالت پروفیــل فــوالدی ترکیــه در ســال 
ــن  ــون ت ــه 1.8 میلی ــال 2017 ب ــبت س ــد نس ــا 23.4% رش 2018 ب
ــش  ــا 42.9% افزای ــادرات ب ــن ص ــی ای ــت. ارزش مبلغ ــیده اس رس
نزدیــک بــه 1.1 میلیــارد دالر ثبــت شــده اســت. در شــکل 9 رونــد 
ــی و  ــر وزن ــه از نظ ــل ترکی ــوالد پروفی ــوالت ف ــادرات محص ص
ارزشــی طــی ســال های 2010 – 2018 دیــده می شــود. کشــور 
مصــر بیشــترین محصــوالت فــوالدی پروفیــل ترکیــه را بــه میــزان 

شکل 8. روند صادرات محصوالت فوالد سیمی ترکیه از نظر وزنی و ارزشی طی سال های 2010 – 2018.

شکل 9. روند صادرات محصوالت پروفیل فوالدی ترکیه از نظر وزنی و ارزشی 2010 – 2018.
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ــب  ــه ترتی ــه ب ــک از ترکی ــپانیا و بلژی ــور های اس ــرم کش ورق گ
701 و 366 هــزار تــن بــه ثبــت رســیده اســت. در شــکل 11 رونــد 
محصــوالت ورق گــرم ترکیــه از نظــر وزنــی و ارزشــی طــی 

ــت. ــده اس ــان داده ش ــال های 2010 – 2018 نش س

صادرات محصوالت ورق سرد
 از طــرف دیگــر میــزان صــادرات محصــوالت ورق نــورد ســرد 
ــال 2017 در  ــه س ــبت ب ــش نس ــا 18.1% افزای ــته ب ــال گذش در س
حــدود 488 هــزار تــن بــه ثبــت رســیده اســت. ارزش ایــن مقــدار 
ــون  ــال 2017، 330 میلی ــه س ــبت ب ــد نس ــا 23.5% رش ــادرات ب ص
ــوالت ورق  ــادرات محص ــترین ص ــت. بیش ــده اس ــرآورد ش دالر ب
ــن و  ــزار ت ــزان 143 ه ــه می ــین ب ــال پیش ــه در س ــرد ترکی ــورد س ن
ــزان  ــه اســت. می ــکا صــورت گرفت ــون دالر آمری ــغ 98 میلی ــه مبل ب

و 248 میلیــون دالر) 56% افزایــش( اعــام شــده اســت. صــادرات 
ــه و نزدیــک از نظــر  ــه کشــورهای خاور میان محصــوالت تخــت ب
وزنــی و ارزشــی بــه ترتیــب 312 هــزار تــن )15.6% رشــد( و 233 میلیــون 
دالر )24.1% رشــد( اعــام شــده اســت. در شــکل 10 رونــد 
محصــوالت فــوالدی تخــت ترکیــه از نظــر وزنــی و ارزشــی طــی 

ــت. ــده اس ــش درآم ــه نمای ــال های 2010 – 2018 ب س

صادرات محصوالت ورق گرم
 میــزان صــادرات محصــوالت ورق گــرم نــورد ترکیــه در ســال 
ــه ارزش 2.4 میلیــارد دالر  2018 ، 3.9 میلیــون تــن )55% رشــد( ب
ــوده اســت. در ســال 2018، بیشــترین ورق گــرم  )74.9% رشــد( ب
ــه ارزش  ــن و ب ــون ت ــزان 1.3 میلی ــه می ــا ب ــور ایتالی ــه را کش ترکی
ــزان واردات محصــوالت  ــون دالر وارد کــرده اســت. می 778 میلی

شکل 10. روند محصوالت فوالدی تخت ترکیه از نظر وزنی و ارزشی طی سال های 2010 – 2018.

شکل 11. روند صادرات محصوالت ورق گرم ترکیه از نظر وزنی و ارزشی طی سال های 2010 – 2018.

تحلیل و ارزیابی صادرات محصوالت فوالدی کشور ترکیه در سال 2018
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اســت. میــزان واردات محصــوالت تخــت پوشــش دار کشــورهای 
آمریــکا و انگلســتان بــه ترتیــب 121 )بــه مبلــغ 98 میلیــون دالر(  و 
ــوده اســت. در شــکل 13  ــون دالر( هــزار ب ــغ 88 میلی ــه مبل 116 )ب
رونــد صــادرات محصــوالت ورق پوشــش دار ترکیــه از نظــر وزنــی و 

ــود. ــده می ش ــال های 2010 – 2018 دی ــی س ــی ط ارزش

صادرات محصوالت لوله
ــا 8.3 %  ــه ب ــوالدی ترکی ــه ف ــوالت لول ــادرات محص ــزان ص می
ــارد  ــه 2.1 میلیــون تــن رســیده و از ایــن بابــت 1.8 میلی افزایــش ب
ــه را  دالر )28.1% رشــد( کســب شــده اســت. 97% صــادرات لول
ــکل 14  ــت. در ش ــکیل داده اس ــده تش ــکاری ش ــای جوش لوله ه
رونــد صــادرات محصــوالت لولــه فــوالدی ترکیــه از نظــر وزنــی و 

واردات محصــوالت ورق نــورد ســرد کشــورهای ایتالیــا و بلژیــک 
ــه مبلــغ 43 میلیــون دالر( و 53 )بــه  ــب 73 )ب ــه بــه ترتی از ترکی
مبلــغ 34 میلیــون دالر( هــزار تــن گــزارش شــده اســت. شــکل 12 
ــه، از نظــر  ــد صــادرات محصــوالت ورق ســرد ترکی نشــانگر رون

ــت.  ــال های 2010 – 2018 اس ــی س ــی ط ــی و ارزش وزن

صادرات محصوالت تخت پوشش دار
ــا 37.2 % افزایــش  صــادرات محصــوالت تخــت پوشــش دار ب
1.3 میلیــون  تــن رقــم خورده اســت. از لحاظ قیمتی نیــز با 43.6 % رشــد 
ــارد  دالر اعــام شــده اســت. در ســال گذشــته بیشــترین  1.1 میلی
ــزار  ــزان 171 ه ــه می ــش دار ب ــت پوش ــوالت تخ ــادرات محص ص
ــه کشــور اســپانیا انجــام شــده  ــون دالر ب ــغ 128 میلی ــه مبل ــن و ب ت

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

شکل 13. روند صادرات ورق پوشش دار ترکیه از نظر وزنی و ارزشی طی سال های 2010 – 2018.
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ــوالت  ــادرات محص ــخ در ص ــل  و می ــیم بکس ــره، س ــچ و مه پی
فــوالدی ترکیــه بــه ترتیــب 647، 135، 84 و 56 هــزار تــن اعــام 
ــب  ــه ترتی ــز ب ــی نی ــای صادرات ــن کااله ــت. ارزش ای ــده اس ش
اســت.  شــده  گــزارش  تــن  میلیــون   57 و   148  ،472  ،1114
بیشــترین صــادرات وســائل کمکــی ســازه  ســاختمانی بــه میــزان 
48 هــزار تــن و بــه ارزش 72 میلیــون دالر بــه کشــور عــراق 
ــه میــزان  ــه اســت. بیشــترین مقــدار پیــچ و مهــره ب صــورت گرفت
50 هــزار تــن بــه ارزش 82 میلیــون دالر بــه کشــور آلمــان صــادر 
شــده اســت. بیشــترین مقــدار ســیم بکســل را بــه میــزان 19 هــزار 
ــه وارد کــرده  ــکا از ترکی ــون دالر آمری ــه ارزش 20 میلی ــن و ب ت
اســت. در ســال پیشــین بیشــترین مقــدار صــادرات میــخ فــوالدی 
ــه  ــون دالر ب ــه ارزش37 میلی ــن و ب ــزار ت ــزان 35 ه ــه می ــه ب ترکی

ــوده اســت. ــکا ب کشــور آمری

ارزشــی طــی ســال های 2010 – 2018 ارائــه شــده اســت. بیشــترین 
صــادرات لولــه کشــور ترکیــه بــا 355 هــزار تــن )57.8% رشــد( بــه 
مبلــغ 287 میلیــون دالر )75.1 % رشــد( بــه ســمت کشــور رومانــی 
ــتان  ــکا و انگلس ــورهای آمری ــین کش ــال پیش ــت. در س ــوده اس ب
ــه وارد  ــوالدی از ترکی ــه ف ــن لول ــزار ت ــب 279 و 218 ه ــه ترتی ب
کردنــد. ارزش مبلغــی ایــن واردات بــه ترتیــب 259 و 158 میلیــون 

دالر بــرآورد شــده اســت.

صادرات دیگر محصوالت فوالدی
ــوالدی  ــوالت ف ــر محص ــادرات دیگ ــزان ص ــل می ــال قب در س
ــت.  ــیده اس ــت رس ــه ثب ــن ب ــون ت ــد، 1.4 میلی ــا 9% رش ــه ب ترکی
ارزش صــادرات ایــن کاال بــا 18.3 % افزایــش 2.5 میلیــارد دالر 
ــاختمان،  ــازه س ــی س ــائل کمک ــهم وس ــت. س ــده اس ــرآورد ش ب

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

تحلیل و ارزیابی صادرات محصوالت فوالدی کشور ترکیه در سال 2018

 

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

)مرجع فوالد 98(
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صنعــت فــوالد اهمیــت مســائل در برگیرنــده 
انتشــار آالینده هــای هــوا و تأثیــر آن هــا بــر 
کیفیــت هــوای محیــط پیرامــون، ســالمت انســان 

و محیــط زیســت را شناســایی می کنــد.
بــرای ده هــا ســال، صنعــت فــوالد اقداماتــی را بــرای رســیدگی 
ــق انتشــار آالینده هــای  ــن طری ــن مســائل انجــام داده و از ای ــه ای ب
هــوا را بــه میــزان قابــل توجــه و اثبــات پذیــری کاهــش داده 
اســت. فــوالد، چــه از طریــق مســیر مجتمع هــای یکپارچــه، و چــه 
از طریــق مســیر احیــای مســتقیم یــا کــوره قــوس الکتریکــی تولیــد 
ــرم  ــی، گ ــازی، جابجای ــره س ــل، ذخی ــل و نق ــه حم ــاز ب ــود، نی ش
ــت  ــا قابلی ــن فرآینده ــه ای ــام دارد. هم ــواد خ ــل م ــردن و تبدی ک
انتشــار آالینده هــا در هــوا ، عمدتــاً بــه صــورت گــرد و غبــار )یــا 
ــیدهای  ــرد )SO2( و اکس ــید گوگ ــد )PM((، دی اکس ذرات جام
نیتــروژن )NOx( را دارنــد. ســایر آالینده هــای ایجــاد شــده در 
مقادیــر کــم شــامل دیوکســین ها و فلــزات ســنگین، بــه طــور 

ــوند.  ــل می ش ــار متص ــرد و غب ــه ذرات گ ــول ب معم
ــت  ــررات زیس ــمول مق ــوالد مش ــای ف ــه کارخانه ه ــروزه هم ام
ــار  ــردن انتش ــدود ک ــرای مح ــی را ب ــه الزامات ــتند ک ــی هس محیط
آالینده هــا در هــوا تنظیــم می کننــد. ایــن چارچــوب کنتــرل 
ــت(  ــوز فعالی ــا مج ــی )ی ــت محیط ــوز زیس ــک مج ــه ی ــده ب کنن
ــای  ــار آالینده ه ــدوده انتش ــر مح ــه مقادی ــت، ک ــده اس ــل ش تبدی
اصلــی  آالینده هــای  انتشــار  شــامل  کارخانــه  خــاص   )ELV(
در هــوا، گــرد و غبــار، SO2 و NOx و در بیشــتر مــوارد ســایر 

تعییــن می کنــد. را  هــوا  آالینده هــای 

مجــوز زیســت محیطــی الزامــات پایــش را نیــز تعییــن می کنــد 
و بــرای کارخانه هــای فــوالد معمــول اســت کــه الزامــات اضافــی 
ــقف  ــد، س ــت تولی ــر ظرفی ــه حداکث ــوز از جمل ــن مج در درون ای
ــزد  ــا کارم ــات ی ــوا، مالی ــاص در ه ــای خ ــرای آالینده ه ــار ب انتش
ــژه  ــش وی ــداف کاه ــا اه ــوا ی ــای ه ــار آالینده ه ــه انتش ــوط ب مرب

نیــز داشــته باشــند.

مدیریت کیفیت هوا

گزارش انجمن جهانی فوالد
ترجمه: مهندس محمد حسین نشاطی

 1 این متن ترجمه کامل مقاله زیر است:
AIR QUALITY MANAGEMENT, worlds teel position paper, 
World Steel Association 2019.

ــاف  ــه ای دارد برخ ــی و منطق ــرد محل ــژه ب ــه وی ــوا ب ــا در ه ــار آالینده ه  2 انتش
انتشــار CO2 کــه دارای تأثیــر جهانــی اســت، بنابرایــن در ایــن گــزارش پوشــش 

نمی شــود. داده 
3 Emission Limit Values

1

3 

2 

انتشــار آالینده هــا در هــوا از صنعــت فــوالد در منطقــه اقتصــادی 
ــع: کنوانســیون UNECE در مــورد  ــه. )منب ــا )EEA( و ترکی اروپ

ــی(. ــرزی طوالن ــوای فرام ــی ه آلودگ
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ــه اســتفاده می شــود. ــت ریســک/ حادث و سیســتم های مدیری
ــده از  ــاد ش ــای ایج ــد آالینده ه ــرار همانن ــای ف آالینده ه
ــا شــده  ــای ره ــا انتشــار آالینده ه ســقف برخــی از ســاختمان ها ی
از شــیرها و تبخیــر حال هــا معمــوالً از طریــق تعمیــر و نگهــداری 

ــوند.  ــرل می ش ــش کنت و پای
ــتفاده از  ــا اس ــوالً ب ــرار معم ــز و ف ــای نامتمرک ــار آالینده ه انتش
ــر اســاس  ــه ای، کــه ب ــط منطق ــت هــوای محی اســتانداردهای کیفی
ــط  ــوای محی ــت ه ــر کیفی ــوه ب ــا بالق ــده ی ــدل ش ــر م ــی اث ارزیاب
پیرامــون در مکان هــای انتخابــی پایــش محیــط در منطقــه همســایه 

ــوند. ــم می ش ــتند، تنظی هس

چارچوب قانونی
ــرداری از  ــره ب ــرای به ــزام ب ــک ال ــی ی ــت محیط ــوز زیس مج
ــرات  ــی اث ــاس ارزیاب ــوز براس ــن مج ــت. ای ــوالد اس ــه ف کارخان
ــر  ــاوه ب ــا ع ــتر مجوزه ــت و بیش ــا اس ــی فعالیت ه ــت محیط زیس
ــز تعییــن  ــن الزامــات پایــش و گــزارش دهــی، ELV هــا را نی تعیی

می کننــد. 
مجوزهــای زیســت محیطــی بــه طــور معمــول بــه صــورت 
دوره ای، یــا در صــورت افزایــش تولیــد، ســاخت و ســاز امکانــات 
تولیــدی جدیــد، اســتانداردهای زیســت محیطــی جدیــد/ تجدیــد 
ــی  ــورد بازبین ــد م ــواد جدی ــگام شناســایی م ــا در هن نظــر شــده، ی

قــرار می گیرنــد.
ــه خطــر  ــا توجــه ب     مجوزهــای زیســت محیطــی و ELV هــا ب
ــر اســاس  ــد ب ــط زیســت، بای ــرای ســامتی انســان و محی ــوه ب بالق

ــی باشــند. ــوده و الزم اســت دســت یافتن ــم درســت ب عل
ــک  ــد اســتفاده از ی ــای زیســت محیطــی هرگــز نبای     مجوزه
ــد  ــکان دهن ــد ام ــه بای ــد بلک ــز کنن ــاص را تجوی ــوژی خ تکنول
ــرای  ــوند. ب ــن ش ــی تأمی ــوژی/ روش انتخاب ــک تکنول ــات ی الزام
تضمیــن عملکــرد روان کارخانــه و محافظــت بهینــه از محیط زیســت، 
ــن  ــزی مطمئ ــه ری ــا برنام ــی و ب ــد قانون ــد صــدور مجــوز بای فرآین

حاصــل شــود.

ارزیابی زیست محیطی جامع
ــرژی  ــه ان ــاز ب ــی نی ــش آلودگ ــرفته کاه ــای پیش تکنولوژی ه
ــار  ــر انتش ــرل مؤث ــد کنت ــا بتوانن ــد ت ــی دارن ــع عملیات ــایر مناب و س
آالینده هــای هــوا را داشــته باشــند. بــرای مثــال، تکنولــوژی 
غبارگیــری مرطــوب بــه مقادیــر قابــل توجهــی آب و بــرق و نیــز 
ــه  ــان از نتیج ــرای اطمین ــاج دارد. ب ــیمیایی احتی ــی ش ــواد افزودن م
ــرل  ــوژی کنت ــر تکنول ــت تأثی ــی، الزم اس ــت محیط ــوب زیس مطل

ــل  انتشــار آالینده هــای هــوا از دودکــش در مقاب
منابــع نامتمرکــز و فــرار آلودگــی

آالینده هــای دودکــش در ارتفــاع از منابــع قابــل شناســایی 
ــده  ــا شــده و در اتمســفر پراکن ــع نقطــه ای( ره ــه اصطــاح مناب )ب
فــرار  و  آلودگــی  نامتمرکــز  منابــع  از  آالینده هــا  می گردنــد. 
از  دودکــش،  آالینده هــای  برخــاف  نقطــه ای(،  غیــر  )منابــع 

ــد. ــأ می گیرن ــاده منش ــا ج ــار ی ــد انب ــه ای همانن ناحی
آالینده هــای دودکــش بــا اســتفاده از انــواع کنترل هــا، 
هماننــد مفیدســازی )یعنــی رفــع آالینده هــای بالقــوه قبــل از 
ــرل  ــد، کنت ــی/ فرآین ــره ده ــازی به ــه س ــتر(، بهین ــرآوری بیش ف
احتــراق، تکنولوژی هــای کاهــش آلودگــی )یعنــی فیلترهــای 
ــتم های  ــتاتیک )ESPs( ، سیس ــوبگرهای الکترواس ــه ای، رس کیس
فعــال، ســیکلون ها،  مرطــوب، جاذب هــای کربــن  شستشــوی 
رطوبــت گیرهــا، و غیــره(، پایــش منبــع، بررســی حادثــه، بازرســی 
و  تعمیــر  هدفمنــد  ســبک های  و  منبــع  مدلســازی  کارخانــه، 

می شــوند. مدیریــت  کارخانه هــا،  نگهــداری 
کنتــرل  طــوری  فــوالد  صنعــت  از  دودکــش  آالینده هــای 
می شــوند کــه کامــًا زیــر ELV هــای تعییــن شــده باشــند. مــوارد 
تخطــی از مقادیــر تعییــن شــده نــادر اســت و در بیشــتر مــوارد در 
ــات  ــوارد، مقام ــن م ــد. در ای ــد رخ می ده ــال در فرآین ــی اخت ط
مطلــع می شــوند و تحقیقــات بــرای شناســایی علــت اصلــی، 
جلوگیــری از تکــرار و برانگیختــن بهبــود مســتمر انجــام می شــود.

ــامل  ــوالد، ش ــن و ف ــد آه ــات تولی ــوا از عملی ــای ه آالینده ه
انتشــار آالینده هــای هــوا از کارگاه ریختــه گــری کوره هــای 
بلنــد، از طریــق سیســتم های غبارگیــر ثانویــه )بــرای مثــال فیلترهای 
ــا  ــره( ب ــا و غی ــوب، ESP ه ــای مرط ــو دهنده ه ــه ای، شستش کیس
نقطــه جمــع آوری در داخــل ســاختمان کنتــرل می شــوند. گاهــی 
ــاز  ــورد نی ــدی م ــای فرآین ــعله وری گازه ــی، ش ــل ایمن ــه دالی ب

ــوند. ــر می ش ــل از آن فیلت ــا قب ــت گازه ــن حال ــت. در ای اس
ــال  ــای انتق ــا فعالیت ه ــاً ب ــز عمدت ــای نامتمرک آالینده ه
ــواع مختلفــی از  مــواد، انباشــت، و حمــل و نقــل همــراه اســت. ان
ــا  ــن فعالیت ه ــوه از ای ــای بالق ــت آالینده ه ــرای مدیری ــا ب کنترل ه
ــاندن  ــل رس ــه حداق ــه ب ــد، از جمل ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس م
مقــدار مــواد ذخیــره شــده، طراحــی انباشــت، آب پاشــی بــر 
روی مــواد انباشــت و جاده هــا، اســتفاده از درزگیرهــای ســطحی، 
اســتفاده از حصــار بــرای انبــار مــواد فلــه، ســنگ فــرش کــردن و 
جــاروب کــردن جاده هــا، غبارگیــری نــوار نقاله هــا یــا اســتفاده از نوار 

نقاله هــای بســته، بادشــکن ها/  پوشــش گیاهــی و پایــش تصویــری.
عــاوه بــر ایــن اقدامــات، از ابزارهــای مختلفــی بــرای مدیریــت 
ــدار  ــتم های هش ــد سیس ــوا، همانن ــای ه ــار آالینده ه ــر انتش آینده نگ
Electros tatic Precipitators 1هواشناســی، پایــش محیــط پیرامــون، بازرســی/ ممیــزی کارخانه هــا 
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داشــته و تمایــل بــه بــاال بــردن مســائل مطلوبیــت بینایــی دارنــد. 
ــوای  ــت ه ــر کیفی ــه ب ــوا ک ــای ه ــار آالینده ه ــع انتش ــایر مناب س
محلــی تأثیــر می گــذارد عبارتنــد از: رفــت و آمــد جــاده ای، 
ــب،  ــاز و تخری ــاخت و س ــی، س ــش خانگ ــل، گرمای ــل و نق حم

ــاورزی. ــه و کش ــواد فل ــردن م ــا ک جابج
    کنتــرل مؤثــر انتشــار آالینده هــای هــوا در فاصلــه نزدیک تــر 

بــه ســطح زمیــن باعــث بهبــود کیفیــت هــوای محلــی می شــود.

پایش انتشار آالینده های هوا
ــوا را  ــای ه ــار آالینده ه ــترده انتش ــش گس ــوالد پای ــت ف صنع
ــود  ــای بهب ــایی فرصت ه ــوز و شناس ــات مج ــری الزام ــرای پیگی ب
مســتمر انجــام می دهــد. پایــش در یــک کارخانــه فــوالد بــه 
طــور معمــول شــامل پایــش منابــع انتشــار آالینده هــای هــوا بــرای 
شناســایی منابــع بالقــوه گــرد و غبــار، SO2 ،NOx و فلــزات ســنگین 
اســت. ایــن پایــش ترکیبــی از اســتخراج نتایــج آزمایش هــا و 
ــات اســت. ــه مقام ــن ب ــا آنای ــش و گــزارش دهــی پیوســته ی پای

ــش  ــبکه های پای ــوالد ش ــای ف ــیاری از کارخانه ه ــن بس همچنی
ــات  ــراف تأسیس ــای اط ــترده تری را در فض ــون گس ــط پیرام محی
یــا در جامعــه همســایه از لحــاظ کل ذرات معلــق )TSP هــا(، 
ــنگین،  ــزات س ــات فل ــی اوق SO2 ،NOx ،PM2.5 ،PM10 و بعض

ــواع دیگــر پایــش شــامل پایــش  ــد. ان ــا پشــتیبانی می کنن ــرار ی برق
ــت. ــش اس ــت پای ــوبگذاری و زیس رس

عــاوه بــر ایــن، بیشــتر کارخانه هــای فــوالد در مدلســازی 
کیفیــت هــوا و ســایر فعالیت هــای مدیریتــی مســتقر هماننــد 
ممیــزی/ بازرســی هدفمنــد، پایــش تصویــری، آمادگــی زیســت 
محیطــی و خطــوط تلفــن ارتبــاط مســتقیم اجتماعــی ســرمایه 
تعییــن  بــرای  مدیریتــی  شــیوه های  ایــن  کرده انــد.  گــذاری 
ــک  ــوالد، کم ــت ف ــون صنع ــط پیرام ــوای محی ــت ه ــهم کیفی س
ــود  ــک بهب ــوا و تحری ــای ه ــار آالینده ه ــع انتش ــایی مناب ــه شناس ب

شــده اند. طراحــی 

اثرات بهداشتی و زیست محیطی
آلودگــی هــوا موجــب بازشناســی اثــرات زیســت محیطــی و 
ــرای  ــت هــوا ب ــن اســتانداردهای کیفی بهداشــتی شــده اســت. بنابرای
جلوگیــری، کاهــش یــا اجتنــاب از اثــرات منفــی بر ســامت انســان و 
محیــط زیســت برقــرار شــده اند. از طریــق اســتفاده از تکنولوژی هــای 
پیشــرفته کاهــش آلودگــی، شــیوه های مدیریــت جامــع و محرکــی 
بــرای بهبــود مســتمر، هــدف ایــن صنعــت بــه حداقل رســاندن انتشــار 

ــر آن هاســت. آالینده هــای هــوا و در نتیجــه تأثی
    صنعــت فــوالد بــه صــورت آینــده نگــر و ســازنده بــه مقامــات 
مجــوز دهنــده و ذینفعــان خــود بــرای پاســخ بــه مســائل بهداشــتی و 

ــایر  ــر س ــر ب ــورت آینده نگ ــه ص ــوا ب ــی ه ــش آلودگ ــرای کاه ب
جنبه هــای زیســت محیطــی )یعنــی آلودگــی آب، ایجــاد پســماند/

الزامــات تصفیــه، الزامــات انــرژی و انتشــار گازهــای گلخانــه ای( 
بــه اصطــاح اثــرات متقابــل بیــن محیطــی در نظــر گرفتــه شــوند.

تکنولــوژی کاهــش  یــک  نظــر گرفتــن  هنــگام در      در 
ــده  ــار دهن ــد انتش ــد تولی ــا فرآین ــع ی ــراي منب ــب ب ــی مناس آلودگ
آالینــده هــوا، اتخــاذ رویکــردی کل نگــر در مــورد اثــرات بالقــوه 
ــوژی  ــی تکنول ــداری کل ــن پای ــر گرفت ــي و در نظ ــت محیط زیس

ــت. ــروری اس ض

انتشــار  کاهــش  تکنولوژی هــای  از  اســتفاده 
هــوا آالینده هــای 

ــال، در  ــرای مث ــرد اســت، ب ــه ف ــوالد منحصــر ب ــه ف هــر کارخان
رابطــه بــا موقعیــت جغرافیایــی، نزدیکــی بــه گیرنده هــای حســاس، 
مقیــاس فرآیندهــای عملیاتــی و تولیــدی. بنابرایــن، یــک ارزیابــی 
ریســک زیســت محیطــی قــوی، از جملــه تجزیــه و تحلیــل 
ــه  ــان از اینک ــرای اطمین ــی، ب ــن محیط ــل بی ــوه متقاب ــرات بالق اث
تکنولوژی هــای مشــخص شــده کاهــش انتشــار آالینده هــای هــوا 
بــرای اهــداف مناســب و بــرای کاربــرد در یــک کارخانــه فــوالد 
ــد  ــی بای ــات فن ــت. ماحظ ــروری اس ــتند، ض ــدار هس ــاص پای خ
جنبه هایــی هماننــد قابلیــت کاربــرد در کارخانه هــای جدیــد و/ یــا 
موجــود، شــرایط عملیاتــی خــاص و انــواع مــواد اولیــه و ســوخت 

را در نظــر داشــته باشــد.
ــرد اســت،  ــه ف ــوالد منحصــر ب ــه ف ــر کارخان     از آنجــا کــه ه
ارزیابــی و اطمینــان از اینکــه تکنولوژی هــای مشــخص شــده 
کاهــش انتشــار آالینده هــا در هــوا بــرای اهــداف مناســب و بــرای 

ــد. ــروری می باش ــت ض ــدار اس ــرد پای ــر کارب ه

تأثیر بر کیفیت هوای محیط پیرامون
بــرق،  تولیــد  از  دودکــش  هــوای  آالینده هــای  انتشــار 
فرآیندهــای صنعتــی و صنعــت فــوالد در ســطح زمینــه کلــی 
مجموعــه  از  بخشــی  و  می کننــد  کمــک  هــوا  آالینده هــای 
بزرگتــری از عوامــل فیزیکــی موجــود در اتمســفر را تشــکیل 
می دهنــد. انتشــار آالینده هــای هــوا از منابــع طبیعــی همچــون 
آتــش ســوزی جنــگل، خــاک، گــرده و اســپری دریــا نیــز بخــش 

بزرگــی از ســطح زمینــه را تشــکیل می دهنــد.
ــع نقطــه ای،  ــوا از مناب ــای ه ــد انتشــار آالینده ه     کاهــش تولی

ــد. ــود می بخش ــه را بهب ــوای منطق ــت ه کیفی
ــژه انتشــار  ــه وی ــرار، ب انتشــار آالینده هــای هــوای نامتمرکــز و ف
ــن منتشــر  ــه ســطح زمی ــک ب ــه طــور معمــول نزدی ــار، ب گــرد و غب
می شــوند، و بــه ایــن ترتیــب عمدتــاً بــر کیفیــت هــوای محلــی تأثیــر 
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ــی  ــط نواح ــب توس ــینی، اغل ــریع شهرنش ــد س ــل رش ــه دلی ــا ب ی
مســکونی احاطــه شــده انــد، صنعــت فــوالد بایــد بیشــتر بــه 
ــه  ــی ک ــه نگران ــورد هرگون ــره در م ــرای مذاک ــی ب ــع محل جوام
ممکــن اســت آن هــا داشــته باشــند کــه بــه یــک مشــارکت 

ــود. ــد ش ــردد، متعه ــج گ ــداوم منت م
اساســی،  اهمیــت  دارای  موضوعــات  از  دیگــر  یکــی 
ــوا  ــت ه ــازی کیفی ــرفته مدلس ــتم های پیش ــتر سیس ــش بیش پاالی
ــای  ــهم فعالیت ه ــد س ــه می توان ــت ک ــش( اس ــازی پراکن )مدلس
ــن  ــون تعیی ــط پیرام ــوای محی ــت ه ــر کیفی ــوالد را ب ــت ف صنع

ــد. ــان ده ــان نش ــی زم ــود را در ط ــد و بهب کن

زیســت محیطــی نوظهــور متعهــد می شــود.

در ادامه، زمینه های اصلی تمرکز ما چیست؟ 
از  ناشــی  نامتمرکــز گــرد و غبــار )گــرد و غبــار  انتشــار 
قابــل  نقــل مــواد(  انباشــت و حمــل و  انتقــال،  فعالیت هــای 
ــوالد  ــت ف ــط صنع ــده توس ــد ش ــاده تولی ــن ذره م ــاهده تری مش
ــوژی  ــل توجــه تکنول ــی کــه بهبودهــای قاب اســت. در عیــن حال
و مدیریــت در دهه هــای گذشــته انجــام شــده اســت، مدیریــت 
ــت. ــش اس ــک چال ــان ی ــار همچن ــرد و غب ــز گ ــار نامتمرک انتش

ــل تاریخــی  ــه دالی ــا ب ــوالد ی ــت اینکــه کارخانه هــای ف ــه عل ب

مدیریت کیفیت هوا
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ــمپوزیوم  ــاالت س ــه داوری مق ــزاری جلس ♦  برگ
ــوالد 98 ف

مــورخ  در   98 فــوالد  ســمپوزیوم  مقــاالت  داوری  جلســه 
98/10/04 در ســاختمان انجمــن آهــن و فــوالد ایــران بــا حضــور 
57 نفــر از اســاتید دانشــگاه ها، کارشناســان و متخصصــان صنعــت 
ــه  ــش از 317 مقال ــه اینکــه بی ــا توجــه ب ــد. ب ــوالد برگــزار گردی ف

♦  اقدامات برگزاری سمپوزیوم فوالد 98 
بیســت و دومیــن ســمپوزیوم فــوالد 98 بــا شــعار"چالش های 
موجــود در تأمیــن مــواد اولیــه، تجهیــزات، دانــش فنــی 
و توســعه زیــر ســاخت ها در رقابــت پذیــری محصــوالت 
فــوالدی" قــرار اســت در تاریخ هــای 6 الــی 8 اســفند مــاه 
ــع  ــش واق ــی کی ــن الملل ــای بی ــز همایش ه ــاری در مرک ــال ج س
ــا  ــران و ب ــوالد ای ــن و ف ــن آه ــط انجم ــش توس ــره کی در جزی
حمایــت مالــی 10 شــرکت فــوالدی و معدنــی بــه مــدت ســه  روز 
برگــزار گــردد. همزمــان بــا ایــن همایــش، نمایشــگاه بیــن المللــی 
ــش   ــی کی ــن الملل ــگاه های بی ــز نمایش ــوالد در مرک ــمپوزیوم ف س
ــرکت های  ــد. ش ــد ش ــزار خواه ــده برگ ــر ش ــای ذک در تاریخ ه
ذوب  ســهامی  خوزســتان،  فــوالد  اصفهــان،  مبارکــه  فــوالد 
آهــن اصفهــان، فــوالد آلیــاژی ایــران، تهیــه و تولیــد مــواد 
ــذاری  ــرمایه گ ــر، س ــی گل گه ــی و صنعت ــران، معدن ــی ای معدن
و توســعه گل گهــر، ســنگ آهــن مرکــزی ایــران، توســعه آهــن 
ــان  و فــوالد گل گهــر و مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان از حامی
ــن  ــاالنه ای ــزاری س ــند.  برگ ــوالد 98 می باش ــمپوزیوم ف ــی س مال
ــا  ــن فض ــوالد ای ــی ف ــن الملل ــگاه بی ــا نمایش ــان ب ــش همزم همای
ــن  ــا آخری ــه ب ــی آورد ک ــم م ــدگان فراه ــرکت کنن ــرای ش را ب
ــن  ــه آه ــی در زمین ــات علم ــوژی و تحقیق ــتاورد های تکنول دس
ــکان مناســبي جهــت  ــن فضــا م ــوالد آشــنا شــوند. بعــاوه ای و ف
طــرح مشــکات و چالش هــاي فــراروي صنعــت فــوالد و تبــادل 
ــد.  ــم می کن ــران را فراه ــان و مدی ــن کارشناس ــوري بی ــر حض نظ
تاکنــون چندیــن جلســه داخلــی نیــز در ســاختمان انجمــن آهــن 
جهــت  در  الزم  هماهنگی هــای  منظــور  بــه  ایــران  فــوالد  و 

ــت. ــده اس ــکیل ش ــمپوزیوم تش ــن س ــر ای ــزاری مطلوب ت برگ

اخبار داخلی

 انجمن آهن و فوالد ایران

بار
خ

ا



17

زمستان 98 / شماره 77

ــه ایــن انجمــن معرفــی نماینــد. ایــن افــراد در  ــه همــراه رزومــه ب ب
لیســت کاندیداهــای انتخــاب مــرد ســال فــوالد 98 قــرار خواهنــد 
گرفــت و بــه هــر یــک از شــرکت کننــدگان در ســمپوزیوم فــوالد 
98 در مرکــز همایش هــای بیــن المللــی جزیــره کیــش برگــه رأی 
ــب  ــترین رأی را کس ــه بیش ــردی ک ــپس ف ــد، و س ــد ش داده خواه
کنــد بعنــوان مــرد ســال فــوالد 98 انتخــاب 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 
برگــزار   98/09/27 تاریــخ  در  اعضــاء  اکثریــت  حضــور 
گردیــد. در ایــن جلســه در ابتــدا آقــای دکتــر نجفــی زاده 
ــال  ــاه س ــی آذر م ــرداد ال ــن از خ ــرد انجم ــی از عملک گزارش
ــام  ــات انج ــامل اقدام ــزارش ش ــن گ ــد. ای ــه نمودن ــاری ارائ ج
شــده در خصــوص برگــزاری ســمپوزیوم فــوالد 98، فراخــوان 
فعالیت هــای  فــوالد،  صنعــت  در  برتــر  نوآوری هــای  ارائــه 
ــه  ــر اقمــاری ، ارائ ــا مســئولین دفات انتشــاراتی، تشــکیل جلســه ب
ــود. در  ــرد ب ــزاری میزگ ــن برگ ــی و همچنی ــای آموزش دوره ه
ــوه  ــورد نح ــی در م ــی زاده توضیحات ــر نجف ــای دکت ــه آق ادام
ــوالد  ــتگان ف ــن برجس ــوالد 98 و هم چنی ــال ف ــرد س ــاب م انتخ

ــد. ــه فرمودن ــت ارائ ــن صنع ای

♦  همایــش آخریــن دســتاوردهای علمــی در 
ــوالد ــت ف ــی در صنع ــی فن ــا بازرس ــه ب رابط

قــرار اســت همایشــی بــا عنــوان "آخریــن دســتاوردهای علمــی 
ــن  ــط انجم ــوالد" توس ــت ف ــی در صنع ــی فن ــا بازرس ــه ب در رابط
آهــن و فــوالد ایــران و بــا همــکاری شــرکت جهــان فــوالد 
برگــزار گــردد.  ابتــدای ســال 99 در ســیرجان  ســیرجان، در 
ــا  ــاط ب ــی در ارتب ــم اندیش ــش ه ــن همای ــزاری ای ــدف از برگ ه
ــت اســتفاده از  ــی و اهمی ــای بازرســی فن ــگاه و نقــش واحده جای

می باشــد. جدیــد  تکنولوژی هــای 

در موضوعــات مرتبــط بــا صنعــت آهــن و فــوالد و بــا زمینــه  
ــش  ــزات، دان ــه، تجهی ــواد اولی ــن م "چالش هــای موجــود در تأمی
ــوالت  ــری محص ــت پذی ــاخت ها در رقاب ــر س ــعه زی ــی و توس فن
ــن  ــود، در ای ــده ب ــال گردی ــن ارس ــه انجم ــه دبیرخان ــوالدی" ب ف
جلســه داوران بــر اســاس موضوعــات مختلــف مطابــق بــا تخصــص 
ــط 3  ــه توس ــر مقال ــد. ه ــاالت نمودن ــه داوري مق ــدام ب ــود اق خ
ــده  ــرار گرفــت و مقــاالت برگزی نفــر متخصــص تحــت داوري ق
ــت  ــدند. جه ــه ش ــتر پذیرفت ــوری و پوس ــه حض ــش ارائ در دو بخ
ــوالد بخشــی از  ــت ف ــان در صنع ــای کارشناس ــت فعالیت ه تقوی
ــوان گــزارش فنــی در کتــاب  و ســی دی  ــز تحــت عن مقــاالت نی
ــرش داوران  ــورد پذی ــوالد 98 م ــمپوزیوم ف ــاالت س ــه مق مجموع

ــت. ــرار گرف ق

♦  انتخــاب مــرد ســال فــوالد در ســمپوزیوم  
فــوالد 98

قــرار اســت امســال نیــز هماننــد ســال گذشــته مــرد ســال فــوالد 
ــم  ــن تصمی ــال ای ــه دنب ــی گــردد. ب ــوالد 98 معرف در ســمپوزیوم ف
انجمــن آهــن و فــوالد ایــران طــی مکاتباتــی از شــرکت های 
ــا  ــق ب ــرکت مطاب ــر ش ــه ه ــت ک ــرده اس ــت ک ــوالدی درخواس ف
ظرفیــت تولیــدی خــود یــک یــا دو نفــر از مدیــران و کارشناســان 
برجســته )چــه در داخــل آن شــرکت و چــه در خــارج از آن( 
ــوده و ضوابــط  ــر ب را کــه دارای حداقــل 20 ســال ســابقه کار مؤث
ــوالد را داشــته باشــند   ــرای انتخــاب مــرد ســال ف و شــرایط الزم ب

اخبار داخلی انجمن آهن و فوالد ایران
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♦  برگزاری دوره آموزشی فناوری RH  در تولید فوالد
ــه  ــوالد ب ــد ف ــاوری RH در تولی ــوان فن ــا عن ــی ب کارگاه آموزش
ــخ 13  ــن و در تاری ــر انجم ــی تئات ــل آمف ــاعت در مح ــدت 8 س م
آذرمــاه ســال 98 برگــزار شــد. ایــن دوره آموزشــی توســط آقــای 

ــد. ــه گردی ــی ارائ ــر اعای دکت

♦  حمایــت انجمــن آهــن و فــوالد ایــران از 
ــوالد ــداوم ف ــری م ــه گ ــی ریخت ــس مل کنفران

در  فــوالد  مــداوم  گــری  ریختــه  ملــی  کنفرانــس  اولیــن 
ــط شــرکت فــوالد هرمــزگان  تاریخ هــای 26 و 27 آذر 98 توس
ــا دعــوت از آقــای دکتــر عبــاس  در هتــل هرمــز بنــدر عبــاس و ب
نجفــی زاده بــه عنــوان یکــی از اعضــای کمیتــه علمــی ایــن 
ــن  ــران از ای ــوالد ای ــن و ف ــن آه ــد. انجم ــزار گردی ــش برگ همای

کنفرانــس حمایــت معنــوی نمــوده اســت.

ــن و  ــن آه ــت انجم ــه ریاس ــزاری جلس ♦  برگ
ــی و  ــهرک علم ــئولین ش ــا مس ــران ب ــوالد ای ف

تحقیقاتــی اصفهــان
ــور  ــا حض ــران ب ــوالد ای ــن و ف ــن آه ــه ای در انجم ــن جلس ای
آقــای دکتــر نجفــی زاده رئیــس هیــأت مدیــره انجمــن و آقایــان 
مهنــدس مهــدوی رئیــس پــارک علــم و فنــاوری و دکتــر دخیــل 
ــخ 98/09/20  ــهرک، در تاری ــاوری ش ــعه فن ــاون توس ــان مع علی
ــی  تشــکیل شــد. هــدف از تشــکیل ایــن جلســه بررســی و ارزیاب
ــوده  ــران ب ــر انجمــن آهــن و فــوالد ای عملکــرد فعالیت هــای مؤث

اســت.

 

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

◄  سهم کشور ایران در تولید فوالد خام جهان، 1/38 درصد است.

)مرجع فوالد 98(
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کســب رکــورد تولیــد چــدن مــذاب در ذوب آهــن 
صفهان  ا

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت ســهامی ذوب آهــن 
اصفهــان، در تاریــخ 23 دی مــاه، مقــارن بــا ســالروز انعقــاد 
ــرارداد تأســیس ذوب آهــن اصفهــان، تاشــگران ایــن شــرکت  ق
موفــق شــدند بــا تولیــد روزانــه 9657 تــن چــدن مــذاب بــا کــوره 
ــانند.  ــت برس ــه ثب ــدی را ب ــورد جدی ــماره 2 و 3 رک ــاي ش بلنده
شــایان ذکــر اســت، رکــورد فــوق بهتریــن رکــورد روزانــه تولیــد 
ــي  ــورد قبل ــوده و از رک ــد ب ــوره بلن ــش ک ــذاب در بخ ــدن م چ

ــت. ــر اس ــز باالت ــای 1و2و3 نی ــد ه ــوره بلن ــا ک ــد ب تولی

احــداث کارخانــه فــرآوری از باطلــه های ســنگ آهن 
ــالت مرکزی  ف

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت تهیــه و تولیــد مــواد 
معدنــی ایــران، کارخانــه فــرآوری از باطله هــای کارخانــه خردایــش، 
ــا ســرمایه گــذاری  ــدی و پرعیارســازی خشــک مجتمــع ب ــه بن دان
بخــش خصوصــی در معــدن میشــدوان راه انــدازی می شــود. 
ایــن طــرح ســرمایه گــذاری بــه منظــور پژوهــش، احــداث و 
بهــره بــرداری از مجمــوع باطله هــای کارخانه هــای خردایــش 
و دانــه بنــدی و پرعیارســازی خشــک مجتمــع ســنگ آهــن 
فــات مرکــزی )معــادن میشــدوان و چــاه گــز( بــه مــدت 5 ســال 
احــداث و بــه مــدت 20 ســال بهــره بــرداری خواهــد شــد.  میــزان 

اخبار اعضای حقوقی 

انجمن آهن و فوالد ایران

طراحــی و تولیــد ورق مــورد نیــاز جهــت تولیــد 
ــتایل ــوم اس ــای آلومینی رینگ ه

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان، 
ایــن شــرکت موفــق بــه طراحــی و تولیــد ورق مــورد نیــاز جهــت 
ــوم  ــگ آلومینی ــد. رین ــتایل ش ــوم اس ــای آلومینی ــد رینگ ه تولی
اســتایل، رینگــی فــوالدی بــا ظاهــر رینگ هــای آلومینیومــی 
ــه  ــی خاصــی ب ــگ، زیبای ــظ اســتحکام رین اســت کــه ضمــن حف
  JIS G3134 اســتاندارد  از  فــوق  خــودرو می دهــد. در گریــد 
ــده  ــرم  ش ــورد گ ــای ن ــوع از رده فوالده ــن ن ــود، ای ــت می ش تبعی
میکروآلیــاژی بــا کیفیــت شــکل دهی خــوب و درعیــن حــال 
خــواص اســتحکامی بهتــر )بیشــتر از 600 مگاپاســکال( اســت 
ــای  ــگ، فریم ه ــۀ رین ــد کاس ــی مانن ــوان از آن در قطعات ــه می ت ک

ــرد. ــتفاده ک ــابه اس ــوارد مش ــایر م ــی و س خودروی

ــال  ــوط انتق ــژۀ خط ــای وی ــد ورق ه ــی و تولی طراح
ــارس ــج ف آب خلی

بــه گفتــه روابــط عمومــی شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان، این 
ــوط  ــژه خطــــــ ــد ورق هــای ویـــــــ شــرکت از طراحــی و تولی
انتقــــــــال آب خلیــج فــارس )گریــد  API X65( خبــر داده 
ــه  ــتاندارد مربوط ــق اس ــد مطاب ــن گری ــد ای ــی و تولی ــت. طراح اس
)API 5L-PSL2( در دســتور کار واحــد متالــورژی و روش هــای 
ــت.کاف  ــرار گرف ــرکت ق ــط ش ــای مرتب ــایر بخش ه ــد و س تولی
 15*1500 مشــتری  درخواســتی  ابعــاد  بــا  مذکــور  فــوالدی 
میلی متــر تولیــد شــده و دارای حداقــل اســتحکام تســلیم 450  
مگاپاســکال و حداقــل اســتحکام کششــی 535 مگاپاســکال اســت.

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهانشرکت فوالد مبارکه اصفهان

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
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دســتورالعمل های فنــاوری مــورد نیــاز را اســتخراج می نماینــد. 
ــم  ــوالد و حج ــت ف ــزون صنع ــد روز اف ــا رش ــز ب ــا نی ــور م در کش
ــده ای روشــن  ــه آین ــر، دســتیابی ب ســرمایه گذاری  در دو دهــه اخی
ــود  ــتلزم وج ــک مس ــدون ش ــت ب ــن صنع ــدار در ای ــعه پای و توس
چنیــن مراکــزی اســت. در همیــن راســتا بــا انجــام مطالعــات 
ــوالد در  ــات ف ــز تحقیق ــش از 100 مرک ــورد بی ــترده ای در م گس
کشــورهای مختلــف دنیــا توســط آقــای دکتــر نجفــی زاده رئیــس 
ــه ماهیــت خصوصــی  ــا توجــه ب ــران و ب ــوالد ای انجمــن آهــن و ف
و غیرانتفاعــی ایــن مراکــز، ضــرورت تشــکیل چنیــن مرکــزی در 

ــد. ــاس می ش ــش احس ــش از پی ــران بی ــور ای کش
در ایــن راســتا شــرکت فنــاوری و پژوهــش ســهند آهــن و فــوالد 
خاورمیانــه )MISTR( بــا حمایــت و ســهامداری شــرکت های بــزرگ 
فــوالدی در ســال 1396 در شــهر اصفهــان بــه ثبــت رســید و بــا اســتقرار 
در شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان، فعالیت خــود را آغــاز نمود.

اهداف تأسیس شرکت:
1( تبدیــل کلیــه یافته هــای مراکــز پژوهشــی و دانشــگاهی کشــور در 
حــوزه آهــن و فــوالد به دســتورالعمل های فنــاوری در مقیــاس صنعتی.

ــده  ــات آین ــکاری در مطالع ــاوری و هم ــور فن ــاوره در ام 2( مش
ــور. ــوالد کش ــردی ف ــائل راهب ــه راه و مس ــن نقش ــی، تدوی پژوه

ــه کاهــش آلودگی هــای زیســت  ــداع روش هــای فناوران 3( توســعه و اب
محیطــی، کاهــش مصــرف آب و انــرژی و بازیافت مواد در صنایــع فوالد.

4( مشــارکت موثــر در پروژه هــای استاندارد ســازی، انتقــال فنــاوری، 
بومی ســازی، صــادرات دانــش فنــی و تکمیــل زنجیــره آزمایشــگاه ها 

و ایجــاد پایلوت هــای 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 
ــزگان  ــوالد هرم ــران، شــرکت ف ــاژی ای ــوالد آلی شــریف، شــرکت ف
ــوالد  ــان، شــرکت آهــن و ف ــاژی اصفه ــوالد آلی ــوب، شــرکت ف جن
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 فعالیت های انجام شده:
1( تدویــن پیشــنهادیه و انعقــاد قــرارداد  پروژه هــای تحقیقاتــی در 
صنعــت فــوالد، 2( انعقــاد تفاهــم نامه هــای همــکاری جهــت اســتفاده 
از امکانــات آزمایشــگاهی و پایلوت هــای موجــود بــا مرکــز تحقیقــات 
فــرآوری معدنــی ایــران، شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان، 
ــرکت  ــران و ش ــاژی ای ــوالد آلی ــرکت ف ــان ، ش ــگاه اصفه دانش

ــدن  ــن و مع ــزار ت ــدن چــاه گــز 900 ه ــدی مع ــه بن ــای دان باطله ه
ــت  ــد.گفتنی اس ــن می باش ــزار ت ــون و 100 ه ــک میلی ــدوان ی میش
ــزد،  ــتان ی ــزی در اس ــات مرک ــن ف ــنگ آه ــادن س ــع مع مجتم

ــت. ــده اس ــع ش ــهر واق ــهرک آهنش ــق، ش ــتان باف شهرس

60 درصــد 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 
ــت  ــاال دس ــن در ب ــنگ آه ــهام س ــد س ــورد، خری ــا ن ــدن ت از مع
و شــرکت های نــوردی در پاییــن دســت خریــد عمــده ســهام 
شــرکت صنعتــی و معدنــی توســعه فراگیــر ســناباد اســفندماه 
ســال 96 انجــام شــد و بــه دنبــال آن مالکیــت 60 درصــدی فــوالد 
ــا  ــوالد خوزســتان منتقــل می شــود. ب ــه ف ــان ســال ب ــا پای اکســین ت
ایــن اقــدام زنجیــره تأمیــن از معــدن تــا نــورد تکمیــل خواهــد شــد.

نخستین کنفرانس ملی ریخته گری مداوم فوالد
اولیــن  هرمــزگان،  فــوالد  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
کنفرانــس ملــی تخصصــی ریخته گــری مــداوم فــوالد بــا حضــور 
کارشناســان و متخصصیــن صنعــت و دانشــگاهیان بــه همــت فــوالد 

ــد. ــزار ش ــاس برگ ــدر عب ــز بن ــل هرم ــل هت ــزگان در مح هرم
بــا توجــه بــه  وجــود بســتری مناســب جهــت اســتفاده از دانــش، 
ــی،  ــای علم ــوالدی، انجمن ه ــرکت های ف ــل ش ــری و تعام همفک
ــگان صنعتــی و جامعــه دانشــگاهی کشــور، فــوالد هرمــزگان  نخب
تاریخ هــای  بــه مــدت دو روز در  اولین بــار در کشــور  بــرای 
ــاالنه  ــی دو س ــس تخصص ــاری کنفران ــال ج ــاه س 26 و 27 آذر م

ــرد. ــزار ک ــوالد را برگ ــداوم ف ــری م ریخته گ

ــره  ــل زنجی ــت تکمی ــه جه ــعه یافت ــورهای توس ــب کش در اغل
پژوهــش- فنــاوری، بــا اســتقرار پایلوت هــای خــط تولیــد و 
انجــام آزمایشــات متعــدد در ســاختارهایی کــه تجاری ســازی 
اســت،  آن هــا  کار  شــرح  جــزء  کاربــردی  پژوهش هــای 

شرکت فوالد خوزستان

شرکت فوالد هرمزگان 

شرکت فناوری و پژوهش سهند آهن و فوالد 
)MISTR( خاورمیانه
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متخصصــان کارخانــه نــورد میلگــرد، مفتــول و صنایــع فلــزی پــس 
از انجــام تحقیقــات کاربــردی موفــق بــه تولیــد میلگــرد ســایز 10 
ــن محصــول  ــد ای ــه صــورت دو شــاخه )10×2( شــدند کــه تولی ب
ــابقه  ــی س ــال 1342 ب ــش در س ــن بخ ــرداری ای ــره ب ــان به از زم
ــول  ــرد، مفت ــورد میلگ ــش ن ــر بخ ــه مدی ــر گفت ــت. بناب ــوده اس ب
ــد  ــه تولی ــادر ب ــط ق ــروز فق ــه ام ــا ب ــط ت ــن خ ــزی، ای ــع فل و صنای
ــاال بــوده و طــی اســناد موجــود و مشــاوره  ــه ب میلگــرد ســایز 25 ب
شــرکت دانیلــی ایتالیــا، تولیــد ایــن نــوع محصــول مســتلزم افــزودن 
ــان  ــه متخصص ــوده ک ــس ب ــور و گیربک ــج، موت ــدد کارتری دو ع
ــه تولیــد آن  ــه بــدون صــرف هیــچ هزینــه ای موفــق ب ایــن کارخان
شــده اند و در صــورت نیــاز بــزودی در همیــن خــط امــکان تولیــد 

ــود.  ــا می ش ــز مهی ــی نی ــی و ناودان ــع نبش مقاط

ــس  ــوح و تندی ــران ل ــاژی ای ــرکت فوالدآلی ش
ــرد ــت ک ــر را دریاف ــده برت ــادر کنن ص

ــان  ــران، همزم ــاژی ای ــوالد آلی ــی ف ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
بــا برگــزاری همایــش روز صــادرات یــزد، شــرکت فوالدآلیــاژی 
دریافــت  را  برتــر  کننــده  صــادر  تندیــس  و  لــوح  ایــران 
کــرد. همایــش روز ملــی صــادرات اســتان یــزد و تجلیــل از 
صادرکننــدگان نمونــه ســال 1398 بــا حضــور مســئوالن کشــوری، 
اســتاندار، مســئوالن اســتانی و شــرکت های برتــر اســتانی در  روز 
پنــج شــنبه مــورخ 26 دی مــاه ســال جــاری در محــل همایش هــای 

ــد. ــزار ش ــاورزی برگ ــادن و کش ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ات

آهــن و فــوالد غدیــر ایرانیــان، 3( اخــذ مجــوز دانــش بنیــان از معاونت 
ــتقرار در  ــوز اس ــذ مج ــوری، 4( اخ ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن علم
پــارک شــیخ بهایــی شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان، 5( اخــذ 
جــواز تأســیس واحــد فنــی و مهندســی و همچنیــن اخــذ جــواز مرکــز 
پژوهش هــای صنعتــی و معدنــی  از وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت.
جهــت اطاعــات بیشــتر بــه وبســایت شــرکت MISTR بــه نشــانی 

mis tr.ir مراجعــه فرماییــد.

ــا  ــا اســتاندارد SAE1008 ب ــد شــمش فــوالد ب تولی
ــن ــن بســیار پایی ــات کرب خصوصی

بــه گــزارش روابــط عمومــی گــروه ملــی صنعتــی فــوالد ایــران، 
بــرای اولیــن بــار تولیــد شــمش فــوالد بــا اســتاندارد SAE1008 بــا 
ــد  ــن گری ــد. ای ــی گردی ــن عملیات ــیار پایی ــن بس ــات کرب خصوصی
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 
ــدون  ــن مهــم ب ــد گــردد. ای ــدون ناخالصــی و آخــال تولی ــد ب و بای
اضافــه کــردن تجهیــزات گرانقیمــت جانبــی به انجام رســیده اســت.

تولیــد محصــول میلگــرد 10×2 )2 شــاخه ســایز 10( 
ــورد  ــه ن ــک کارخان ــار در خــط ی ــن ب ــرای اولی ب

میلگــرد گــروه ملــی 
بــه گــزارش روابــط عمومــی گــروه ملــی صنعتــی فــوالد ایــران، 

گروه ملی صنعتی فوالد ایران

شرکت فوالد آلیاژی ایران

اخبار اعضاء حقوقی انجمن آهن و فوالد ایران

 

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

)مرجع فوالد 98(
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ــود  ــا وج ــال 2019 ب ــن در س ــوالد چی ــای ف ــد. تقاض ــش یاب افزای
ــد. ــت مان ــاً ثاب ــی تقریب ــی و خارج ــارهای داخل فش

  تولید فوالد  سبز در شرکت آرسلورمیتال 
ــه روش  ــه ب ــان، ک ــورگ آلم ــلورمیتال در هامب ــرکت آرس ش
احیــای مســتقیم آهــن اســفنجی تولیــد می کنــد، قصــد دارد بــرای 
ــا از  ــن در اروپ ــید کرب ــار گاز دی اکس ــش انتش ــه کاه ــک ب کم
ــدروژن  ــرده و از گاز هی ــره ب ــی به ــر هیدروژن ــد پذی ــع تجدی مناب
بــه عنــوان احیــا کننــده اســتفاده کنــد. هزینــه اجــرای ایــن پــروژه 
ــن  ــوت ای ــاز پایل ــدا در ف ــت. در ابت ــورو اس ــون ی ــدود 65 میلی ح
پــروژه 100 هــزار تــن آهــن اســفنجی در ســال تولیــد خواهــد شــد. 

  اســتفاده از هیــدروژن در کــوره بلند در شــرکت 
ــن کروپ تیس

شــرکت تیســن کــروپ )ThyssenKrupp( بزرگتریــن تولید کننده 
فــوالد آلمــان، یکســری آزمایــش در مــورد اســتفاده از هیــدروژن 
ــا هــدف کاهــش انتشــار گاز دی اکســید کربــن  در کــوره بلنــد را ب
آغــاز کــرده اســت. ایــن شــرکت بــه دنبــال هــدف خــود یعنــی  بــه 
ــا ســال 2050 اســت.  ــه ای ت صفــر رســاندن انتشــار گازهــای گلخان
ــن گاز  ــون ت ــدود 24 میلی ــال 2017-2018 ح ــرکت در س ــن ش ای
دی اکســید کربــن منتشــر کــرده اســت کــه تقریبــاً 3 درصــد از کل 

انتشــار گازهــای گلخانــه ای کشــور آلمــان اســت. 

اخبار بین المللی1

  گام بزرگ محققان در حل مشکل تردی هیدروژنی
محققــان دانشــگاه ســیدنی شــواهدی پیــدا کرده انــد کــه نشــان 
می دهــد هیــدروژن چگونــه ســبب تــردی هیدروژنــی در فوالدهــا 
می شــود. ایــن یکــی از مهمتریــن چالش هــا بــه ســمت آینــده تولیــد 
فــوالد بــا ســوخت هیدروژنــی اســت. ایــن محققــان کــه موفــق بــه 
ــا در  ــه و نابجائی ه ــای دان ــدروژن در مرزه ــتقیم هی ــاهده مس مش
ــکل  ــل مش ــرای ح ــی ب ــد و مهم ــات جدی ــده اند، اطاع ــوالد ش ف
ــه  ــت ک ــمندان سالهاس ــد. دانش ــه می دهن ــی ارائ ــردی هیدروژن ت
تــاش می کننــد درک کننــد کــه چگونــه و چــرا فــوالدی کــه در 
ــه کمــک  ــا ب ــرار دارد شــکننده می شــود. ام ــدروژن ق معــرض هی
میکروســکوپ پرتونــگاری پــراب اتمــی، محققــان توانســتند 
ــه  ــه گفت ــد. ب ــه مشــاهده کنن ــدروژن را در مرزهــای دان تجمــع هی
ــدروژن  ــد هی ــوالد می توان ــوم درون ف ــد نیوبی ــان کاربی ــن محقق ای
ــود  ــی ش ــه مکان های ــرت آن ب ــع از مهاج ــدازد و مان ــه دام بین را ب
کــه حضــور آن باعــث ضعیــف شــدن فــوالد شــود. ایــن یافته هــا 
ــیار  ــی بس ــردی هیدروژن ــر ت ــاوم در براب ــوالد مق ــی ف ــرای طراح ب
مهــم اســت. کاربیدهــا راه حلــی را بــرای اطمینــان از فوالدهــای بــا 
مقاومــت بــاال در معــرض شکســتگی زودرس و کاهــش مقاومــت 

ــد. ــه می دهن ــدروژن ارائ ــر هی در براب

 رکورد تازه تولید فوالد در چین
تولیــد فــوالد خــام در چیــن در ســال 2019 بــه رکــورد تــازه ای 
ــی  ــن ط ــوالد چی ــد ف ــرد. تولی ــود ک ــن صع ــارد ت ــر 1 میلی ــغ ب بال
ســال 2019 میــادی بــه 996 میلیــون و 340 هــزار تــن رســید کــه 
ــادی  ــال 2018 می ــه س ــبت ب ــدی نس ــد 8/3 درص ــی از رش حاک
ــال  ــی س ــن ط ــوالد چی ــد ف ــزان تولی ــود می ــی می ش ــت. پیش بین اس
2020 میــادی بــا رشــد 2 درصــدی بــه یــک میلیــارد و 16میلیــون تــن 

1مراجع:

www.worlds teel.org
www.ais t.org
www.europa.eu
www.dvs-media.eu
www.ifnaa.ir
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ــا  ــت، ام ــته اس ــی داش ــاب مختلف ــان بازت ــف جه ــانه های مختل رس
نکتــه ای کــه در ایــن میــان اشــاره چندانــی بــه آن نمی شــود نقــش 
ــن  ــت. بزرگتری ــا اس ــه پل ه ــاخت اینگون ــی و س ــوالد در طراح ف
ــن قــرار دارنــد و نکتــه مهــم  ــان در چی ــای شیشــه ای جه پل ه
ــازه های  ــن س ــی ای ــوالد در طراح ــه ف ــت ک ــن اس ــا ای ــاره آنه درب

ــد. ــا می کن ــدی ایف ــدرن نقشــی کلی م

  نسل جدید فوالدهای پرمصرف شرکت های اروپایی
در حــال حاضــر فوالدهــای میکروآلیــاژی 80 درصــد فوالدهــای 
ــد. گــروه  ــی را تشــکیل می دهن ــد شــده در شــرکت های اروپای تولی
ــز  ــکاری مرک ــا هم ــوئد ب ــور س ــپ در کش ــورا کیم ــی س تحقیقات
پژوهــش مــواد در کشــور انگلیــس و چنــد مرکــز تحقیقاتــی دیگــر 
بــه دنبــال بهبــود عملکــرد و ترمیــم ســطوح گریدهــای تولیــد شــده 
در ریخته گــری پیوســته هســتند. ایــن کار توســط بهینه ســازی 
ــری  ــه گ ــای ریخت ــوالد و پارامتره ــب ف ــاژی و ترکی ــر آلی عناص
قابــل دســتیابی اســت. ایــن پــروژه در تــاش اســت بــا بهبــود تعامل 
بیــن منگنــز، گوگــرد و بــور و عناصــر دیگــر در گریــد فوالدهــای 
ــه  ــوالت را ک ــن محص ــش در ای ــرو جدای ــز دار، میک ــور و منگن ب
ســبب تــرک در ســطوح محصــوالت تولیــدی می گــردد، کاهــش 
دهــد. ایــن پــروژه کــه از ســال 2018 بــا بودجــه 2 میلیــون یورویــی 

آغــاز شــده اســت تــا اواخــر ســال 2021 ادامــه خواهــد داشــت.

  تکنولــوژی ULCORED در جهــت کاهش گازهای 
گلخانه ای

ــرای  ــای مســتقیم ســنگ آهــن ب ــه احی ــر پای ــوژی ب ــن تکنول ای
ــوژی  ــن تکنول ــی ای ــت. طراح ــتوار اس ــفنجی اس ــن اس ــد آه تولی
 MEFOS، LKAB توســط شــرکت های مطــرح اروپایــی ازجملــه
و Voes t-alpine انجــام شــده اســت. از اهــداف اصلــی ایــن 
ــای  ــه ج ــیژن ب ــش گاز اکس ــتفاده از دم ــه اس ــوان ب ــروژه می ت پ
ــاً 100 درصــد  ــا تقریب هــوا )درنتیجــه گاز خروجــی از کــوره احی
ــره آن  ــع آوری و ذخی ــا جم ــه ب ــت ک ــن اس ــید کرب گاز دی اکس
بــه کاهــش انتشــار ایــن گاز کمــک شــایانی خواهــد شــد( و 
کاهــش مصــرف گاز طبیعــی تــا 20 درصــد اشــاره کــرد. در ایــن 
ــیون  ــزای اکسیداس ــد مج ــی در واح ــم از گاز طبیع ــوژی ه تکنول
جزئــی بــرای تولیــد گاز هیــدروژن و مونوکســید کربــن )گازهــای 
احیایــی بــرای ارســال بــه کــوره احیــا( و هــم از گاز زدایــی زغــال 
ــرای تولیــد ایــن گازهــای احیایــی اســتفاده می شــود. در  ســنگ ب
ــر  ــه ب ــوان واحــدی هزین ــه عن ــا حــذف ریفرمــر ب ــت ب هــر دو حال
در تولیــد آهــن بــه روش احیــای مســتقیم، ضمــن کاهــش انتشــار 

ــد. ــش می یاب ــز کاه ــد نی ــای تولی ــه ای هزینه ه ــای گلخان گازه

  افزایش ظرفیت تولید شرکت باوو استیل چین
معاملــه  تکمیــل  صــورت  در  چیــن  بــاوو  فــوالدی  گــروه 
ــد  ــگ، می توان ــگ کین ــوالد چون ــن و ف ــهام آه ــد س ــرای خری ب
ــان،  ــوالد جه ــازنده ف ــن س ــال، بزرگتری ــلور میت ــرکت آرس از ش
ــن،  ــوالد چی ــر اطاعــات مرکــزی ف ــه مدی ــه گفت ــرد. ب پیشــی  بگی
خریــد ســهام آهــن و فــوالد چونــگ کینــگ یکــی از جدیدتریــن 
دســتاوردها و ادغام هایــی اســت کــه چیــن بــاوو در ســال های 
گذشــته از زمــان رونمایــی از هــدف گســترش ظرفیــت خــود بــه 

ــت.  ــام داده اس ــال 2021، انج ــا س ــن ت ــون ت 100 میلی
ــوالد، آرســلورمیتال در  ــی ف براســاس اطاعــات  انجمــن جهان
ســال 2018، 96/4 میلیــون تــن و بــاوو اســتیل چیــن 67/4 میلیــون تــن 

فــوالد تولیــد کــرده اســت.

  افت تولید فوالد ترکیه در سال گذشته
ترکیــه بیــن ژانویــه تــا نوامبــر ســال 2019 حــدود 30/86 میلیــون 
ــا  ــد نمــوده کــه 10/36 درصــد در مقایســه ب تــن فــوالد خــام تولی
ــای  ــت تقاض ــت. اف ــته اس ــت داش ــل آن اف ــال قب ــابه س ــدت مش م
مصــرف کننده هــای نهایــی و رکــود بــازار صــادرات فــوالد 

ــوده اســت. ــد آن ب ــت تولی ــی اف ــل اصل ــه عل ترکی

ــورهای  ــد کش ــوخت جدی ــبز س ــدروژن س   هی
ــده ــال آین ــه در 20 س خاورمیان

ــس،  ــرکت زیمن ــاغل ش ــعه مش ــد توس ــاون ارش ــه مع ــه گفت ب
هیــدروژن ســبز در مــدت 20 ســال آینــده جایگزیــن ســوخت در 
ــوان  ــه عن ــر )ب ــد پذی ــرژی تجدی ــر ان ــد. اگ ــد ش ــه خواه خاورمیان
مثــال از پانل هــای خورشــیدی( بــرای تولیــد بــرق بــرای الکترولیــز 
آب اســتفاده شــود، می تــوان هیــدروژن ســبز را بــدون هیــچ گونــه 

انتشــار مضــر تولیــد کــرد.
ــی،  ــپو 2020 دب ــوا و اکس ــس، دی ــرکت های زیمن ــکاری ش هم
در ســاخت اولیــن تأسیســات الکترولیــزی بــرای تولیــد هیــدروژن 
ــر 10  ــال حاض ــت. در ح ــه اس ــب توج ــه جال ــه خاورمیان در منطق
کشــور اســترالیا، چیــن، فرانســه، آلمــان، ژاپــن، نــروژ، کــره 
جنوبــی، انگلیــس و آمریــکا کشــورهای پیشــرو در زمینــه اســتفاده 

ــوان ســوخت هســتند. ــه عن ــدروژن ســبز ب از هی

  نقش تأثیرگذار فوالد در معماری مدرن چین
ــرای  ــه عنــوان بزرگتریــن تولیــد کننــده فــوالد جهــان ب چیــن ب
افزایــش میــزان تقاضــا، تــاش می کنــد تــا در طراحی هــای مــدرن 
بــا پررنــگ کــردن نقــش فــوالد بــه هــدف خــود دســت پیــدا کنــد. 
ــه در  ــت ک ــن مدت هاس ــه ای در چی ــزرگ شیش ــای ب ــاح پل ه افتت

اخبار بین المللی
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www.waset.orgMarch 5-6, 
2020

Barcelona, 
Spain

International Conference on Steel Construction 
and Structural Steel Buildings

1

www.aisc.orgApril 22-24, 
2020

Atlanta, Geor-
gia

The Steel Conference2

www.metalconfer-
ence.eu

May 20-22 
2020

Hotel voroněž 
I, Brno, Czech 

Republic
3

www.metalbulletin.
com

June 8-10 
2020

New York, 
United StatesSteel Success Strategies 20204

www.waset.orgJuly 17-18 
2020

Helsinki, Fin-
land                               

International Conference on Iron and Steel  
Technologies

5

www. eurosteel2020.
com

September 9, 
2020

Sheffield, En-
gland

The 9th European Conference on 
Steel and Composite Structures6

www.icfms.orgSeptember4-6, 
2020

Singapore, Sin-
gapore

5th International Conference on Functional      
Materials and Steel7

29th International Conference on Metallurgy 
and Materials
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پایگاه اینترنتیزمانعنوانردیف

 نخستین همایش بین المللی مواد، آلیاژها و محصوالت1
سبک پاستیک

11 تا 13 اسفند ماه  
1398

www. lwp2020.ir

2
 دومین همایش ملی پژوهش های نوین در مهندسی و

13www.nareas.ir و 14 اسفند ماه 1398علوم کاربردی

3  HSE13تا 15 اسفند  1398هشتمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت www.cpsl.ir

www.germanconf 24تا 25 اسفند 1398سومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی4

 همایش ملی پژوهش های دانش بنیان در صنایع نفت،5
گاز، پاالیش و پتروشیمی

3www.rlsconf.ir اردیبهشت1399 

 دومین همایش ملی تحقیقات بین رشته ای در علوم6
مهندسی

8www.ncires2.rouzbahan.ac.ir خرداد 1399

20www.acec-kgut.com خرداد 1399هفتمین کنفرانس ساالنه انرژی پاک7
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ــي اهتمــام  ــط زیســت و ســامت جامعــه پیرامون ــه محی کاشــت، ب
ــت. ــده اس ورزی

ــرد  ــاي گوگ ــراي پروژه ه ــا اج ــی ب ــم صنعت ــع عظی ــن مجتم ای
زدایــي از چــدن، احــداث ایســتگاه 5 ریختــه گــري، دومیــن 
ــازي  ــه س ــال، گندل ــودر زغ ــق پ ــه، تزری ــیژن کارخان کارگاه اکس
ــاال را در دســتور کار  ــا ارزش افــزوده ب و .... تولیــد محصــوالت ب
داشــت. بــا تکمیــل پروژه هــاي شــرکت و تهیــه تکنولــوژي مــورد 
ــد  ــن گردی ــرکت تعیی ــي ش ــاي اصل ــل از هدف ه ــد ری ــر، تولی نظ
و تولیــد شــمش ویــژه ریــل برنامــه ریــزي شــد. همزمــان طراحــي 
پروفیل هــاي  و  ریــل  تولیــد  بــراي  نــورد  در  تولیــد  خــط 
ــي  ــت و همدل ــه هم ــبختانه ب ــد. خوش ــاز گردی ــز آغ ــنگین نی س
همــکاران توانســته اســت مقاطــع مختلــف ریــل بــا شــمش 
ــد انبــوه رســیده و  ــه تولی ــد شــده در واحــد فوالدســازي ب تولی
ــازار عرضــه  ــه ب ــد و ب ــال پهــن را تولی ــن تیرآهن هــاي ب همچنی

ــد. نمای
ــت و  ــد اس ــش تولی ــرکت، افزای ــی ش ــداف اصل ــی از اه یک
ــده و  ــن ش ــدف تدوی ــن ه ــاس ای ــر اس ــی ب ــه جامع ــاً برنام طبیعت
بخش هــاي مختلــف شــرکت نیــز برنامه هــاي خــود را بــراي 
ــر  ــه ایــن هــدف دنبــال مي کننــد. ایــن برنامــه جامــع ب دســتیابي ب
مبنــای تولیــد اقتصــادي، تأمیــن پایــدار مــواد اولیــه، حفــظ ســهم 
ــل  ــت حاص ــکاران از منفع ــورداري هم ــادرات، برخ ــازار و ص ب
ــام  ــت، اهتم ــط زیس ــت ازمحی ــر صیان ــد، حداکث ــش تولی از افزای
منابــع  تأمیــن  شــرکت،  اجتماعــي  مســئولیت هاي  بــه  جــدي 
ــل  ــان، تکمی ــات و مباحــث فرهنگــي کارکن ــن رفاهی ــي، تأمی مال

ــت. ــده اس ــن ش ــه و تدوی ــرا تهی ــت اج ــاي در دس پروژه ه

 لطفــا خودتــان و شــرکت ذوب آهــن را معرفــی 
کنیــد و برنامه هــای آتــی شــرکت را بــه طــور خالصــه 

بــرای خواننــدگان مجلــه پیــام فــوالد بیــان نمایید.

منصــور یــزدي زاده ، دانــش آموختــه مهندســي صنایــع هســتم 
ــه  ــغول ب ــن مش ــناس در ذوب آه ــوان کارش ــه عن ــال 1373 ب از س
کار شــدم. مدیــر فــروش، معــاون فــروش و معــاون برنامــه ریــزي 
ــره و مدیریــت عامــل شــرکت ملــي  و توســعه، عضــو هیئــت مدی
فــوالد را بــر عهــده داشــتم و اکنــون نیــز بــه عنــوان عضــو هیئــت 

ــه خدمــت هســتم. مدیــره و مدیــر عامــل ذوب آهــن مشــغول ب
عملیــات اجرایــي ذوب آهــن اصفهــان بــه عنــوان مــادر صنعــت 
ــاه ســال  ــع کشــور در ســال 1346 شــروع و دي م و پیشــران صنای
1350 بــا تولیــد چــدن، بهــره بــرداري آن آغــاز شــد و از دي 
ــره  ــه به ــوردي ب ــوالت ن ــد محص ــط تولی ــم خ ــال 1351 ه ــاه س م

ــید. ــرداري رس ب
ذوب آهــن اصفهــان از آن ســالیان دور تــا کنــون نزدیــک 
ــود  ــان خ ــر متخصص ــه ب ــا تکی ــرود ب ــراز و ف ــر ف ــرن پ ــم ق ــه نی ب
در مقاطــع طویــل بــه ظرفیــت 3 میلیــون و600 هــزار تــن در ســال 
دســت یافتــه اســت. در ایــن ســال ها پروژه هــاي کانــي در جهــت 
توســعه، تــوازن، زیســت محیطــي و .... در ایــن شــرکت اجــرا شــده 
اســت. ذوب آهــن در بحــث زیســت محیطــي بــا پروژه هایــي 
نظیــر غبارگیــر کنورتــور، تصفیــه خانــه پســاپ صنعتــي غیــر 
مشــعل هاي  همجــوار،  شهرســتان هاي  پســاپ  انتقــال  ســمي، 
ــه  ــد، پنجگان ــي کک ســازي و کــوره بلن ســوزنده گازهــاي اضاف
آگلومراســیون و احــداث 16 هــزار و 500 هکتــار جنــگل دســت 

ها
حبه 

صا
م

مصاحبه ای با مدیر عامل شرکت

 سهامی ذوب آهن اصفهان

جناب آقای مهندس منصور یزدی زاده،
انجام شده است که در ادامه می خوانید:
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ــواري  ــی و دش ــی و خارج ــذاران داخل ــرمایه گ ــتیاق س ــدم اش ع
ــه،  ــواد اولی ــن م جــذب ســرمایه،کمبود نقدینگــي، دشــواري تأمی
تجهیــزات و فــن آوری خارجــي، ظرفیــت پاییــن اســتخراج معــادن 
داخلــي، صــادرات مــواد اولیــه معــادن داخلــي بــه اصطــاح خــام 
فروشــي منابــع کشــور، عــدم دسترســي آســان بــه تکنولوژي هــاي 
تولیــدي، کاهــش بهــره وري، افزایــش قیمــت تمــام شــده، عــدم 
ــا  ــوالت ب ــد محص ــدم تولی ــادي، ع ــاي اقتص ــد در ظرفیت ه تولی
ارزش افــزوده بــاال، قیمــت زیــاد حامل هــاي انــرژي، بحــران 
ــل  ــل و نق ــاي حم ــه ناوگان ه ــعه نیافت ــاخت هاي توس آب، زیرس
ــه،  ــه ســنگین حمــل و نقــل مــواد اولی ــاال و هزین و قیمــت بســیار ب
رکــود طرح هــاي عمرانــي، هزینــه زیــاد نگهــداری و تعمیــر 
تجهیــزات، اشــباع بــازار داخلــی، واردات فوالدهــای بــی کیفیــت 

و دشــواري صــادرات اشــاره نمــود.

  بــه نظــر شــما چــه مــواردی می توانــد باعــث افزایش 
انگیــزه بــرای ســرمایه گــذاری در حــوزه فوالد شــود؟

در صنعــت فــوالد ظرفیت هــاي زیــادي بــراي ســرمایه گــذاري 
ــرای  ــد ب ــا بای ــن ظرفیت ه ــا ای ــود دارد، ام ــرمایه وج ــذب س و ج
ــه امنیــت ســرمایه  ســرمایه گــذار جذابیــت داشــته باشــد. دو مؤلف
البتــه در بحــث  بایــد تضمیــن شــود.  گــذاري و ســودآوري 
ــت ســرمایه گــذاري و  ــه خــود، بحــث وجــود امنی ــه نوب ــت ب امنی
ــت  ــود امنی ــت. وج ــرح اس ــذاري مط ــرمایه گ ــت س ــاس امنی احس
ســرمایه گــذاري را، وضــع قوانیــن و مقــررات تأمیــن مي کنــد امــا 
احســاس امنیــت ســرمایه گــذاري بــه احســاس فــرد ســرمایه گــذار 
مربــوط اســت کــه بــراي تأمیــن آن بایــد تضمین هــاي قابــل قبولــي 
در صیانــت از ســرمایه و ســود آن ارائــه گــردد. البتــه واقعیــت ایــن 
ــرمایه  ــاي س ــایر مقوله ه ــه س ــبت ب ــوالد نس ــت ف ــه صنع ــت ک اس
ــي ســودآوري  ــي دالل ــد مســکن، گردشــگري و حت گــذاري مانن
ــي بیــن 30  ــه ســود دالل ــوان نمون ــه عن ــدارد؛ ب ــل ماحظــه اي ن قاب
ــر از 14  ــوالد کمت ــي 50 درصــد و ســود ســرمایه گــذاري در ف ال
ــت  ــرمایه در صنع ــت س ــه دوره بازگش ــن اینک ــت ضم ــد اس درص

ــت. ــر اس ــز طوالني ت ــوالد نی ف
بــرای رســیدن بــه 55 میلیــون تــن فــوالد در ســال 1404 بایــد 35 
الــی40 میلیــارد دالر در زنجیــره تولیــد ســرمایه گــذاری شــود. این 
ســرمایه گــذاری بایــد عمدتــاً در بخش هــای معدنــی، حمــل ونقــل،  
ــوالدی  ــرکت های ف ــرژی و ش ــای ان ــل ه ــدگان، حام ــد کنن تولی
انجــام شــود. در ارزیابــی کلــی، ایــن بخش هــا از کمبــود نقدینگــی در 
تنگنــا هســتند و دولــت نیــز به تبــع کاهش قیمت نفــت و تحریــم ، توان 
چندانــی بــرای ســرمایه گــذاری در طرح هــای عمرانــی را نــدارد. پــس 
بایــد ســرمایه گــذاران را تشــویق و ســرمایه مــورد نظــر را جــذب 

ــال،  ــوالد امس ــمپوزیوم ف ــعار س ــتای ش   در راس
تأمیــن  در  موجــود  چالش هــای  شــما  نظــر  بــه 
ــر  ــعه زی ــی و توس ــش فن ــزات، دان ــه، تجهی ــواد اولی م

باشــد؟ مــواردی می توانــد  ســاخت ها چــه 

ــس الزم  ــن برســیم پ ــون ت ــه ســطح 55 میلی ــرار اســت ب اگــر ق
اســت بــه طــور متــوازن ظرفیــت معدنــي و مــواد اولیــه را افزایــش 
ــادن و ... را  ــد مع ــي بای ــاي معدن ــش ظرفیت ه ــراي افزای ــم. ب دهی
اکتشــاف و صنعــت فــن آوري آن را احــداث کنیــم. ناوگان هــاي 
ــعه  ــب توس ــه تناس ــي را ب ــاده اي و دریای ــي، ج ــل ریل ــل و نق حم
دهیــم، تولیــد بــرق کشــور را بــه ســطح 5 هــزار مــگاوات از 
ــن  ــاز را تأمی ــورد نی ــم، آب م ــش دهی ــي افزای ــد کنون ــطح تولی س
ــزی  ــه ری ــاز را برنام ــورد نی ــوخت های م ــن گاز و س ــم، تأمی کنی
ــا  ــوالد را ت ــد ف ــاي تولی ــم، کارخانه ه ــز کنی ــادر را تجهی ــم، بن کنی
ظرفیــت 55 میلیــون تــن احــداث و توســعه دهیــم و از همــه مهمتــر 
ــم و  ــت آوری ــه دس ــازار را ب ــهم ب ــایي و س ــروش را شناس ــازار ف ب
ــه جــذب 35 الــي 40  ــرای تکمیــل زنجیــره فــوالد ب در حقیقــت ب
میلیــارد دالر ســرمایه گــذاري نیــاز اســت. طبیعــي اســت اگــر ایــن 
ــند  ــداف س ــق اه ــد در تحق ــد نکنن ــوازن رش ــور مت ــه ط ــوارد ب م

ــم شــد. ــداز دچــار مشــکل خواهی چشــم ان

 بــه نظــر شــما فوایــد برگــزاری ســاالنه ســمپوزیوم 
فــوالد و نمایشــگاه بین المللــی ســمپوزیوم به خصــوص در 
جهــت ارتباط با کارشناســان صنعــت فوالد و پژوهشــگران 
دانشــگاهی و همچنیــن افزایــش ســطح آگاهــی هــم در 
مــورد فناوری هــای 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 می شــود. در ایــن 
ســمپوزیوم فعــاالن ایــن صنعــت و مراکــز علمــی فرصــت می یابنــد 
ــکات و  ــا مش ــود ب ــه خ ــش و تجرب ــا و دان ــادل یافته ه ــن تب ضم
ــع وابســته  ــوالد و صنای ــراروی صنعــت ف چالش هــای موجــود و ف
ــرای  ــد ب ــگ و هدفمن ــی، هماهن ــناخت کاف ــا ش ــوند و ب ــنا ش آش
توســعه صنعت فــوالد و صنایــع وابســته، برنامــه ریــزی و راهکارهای 

ــد. ــه نماین ــی ارائ عمل

ــت  ــای صنع ــن بحران ه ــما از مهمتری ــل ش  تحلی
فــوالد در ســال جــاری و ســال آینــد ه چیســت ؟

ــه  ــوان ب ــور می ت ــوالد کش ــت ف ــا در صنع ــن بحران ه از مهمتری
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محصــوالت فــوالدی تولیــد شــده قابلیت هــاي اقتصــادی و متعاقبــاً 
ــي نخواهــد داشــت. ــري در عرصه هــاي جهان ــت پذی رقاب

ــا دو مــورد تأمیــن فنــاوري  در بحــث فنــاوري صنعــت فــوالد ب
از طریــق شــرکت ها و کارشناســان داخلــی و یــا خریــد آن از 
ــاي  ــاوري حرکت ه ــد فن ــث تولی ــتیم. در بح ــه هس ــارج مواج خ
خوبــي انجــام شــده و بــا تکیــه بــر کارشناســان داخلــي بســیاري از 
ــه دســت آوردیــم. امــا در بحــث  ــا بومــي ســازي ب فناوري هــا را ب
ــم و  ــکل تحری ــا دو مش ــارج ب ــن آن از خ ــاوري و تأمی ــد فن خری
ــره  ــم دای ــتیم. تحری ــرو هس ــي روب ــنده خارج ــل فروش ــدم تمای ع
ــاي  ــه فناوري ه ــن گون ــدگان ای ــا دارن ــل ب ــا را در تعام ــاب م انتخ
ــز  ــي نی ــندگان خارج ــر فروش ــویي دیگ ــد. از س ــر مي کن ــگ ت تن
ــا  ــه م ــوالت ب ــطه اي و محص ــزات واس ــد تجهی ــل دارن ــتر تمای بیش
بفروشــند و در مقابــل درخواســت فــروش فنــاوري مقاومــت 
ــر  ــي ب ــاي خارج ــت قرارداده ــورد الزم اس ــن م ــد. در ای مي کنن
ــد  ــره تولی ــن کــه زنجی ــاوري منعقــد گــردد. ای ــای دریافــت فن مبن
ــد  ــوط تولی ــي خط ــه طراح ــط، ب ــای مرتب ــه بخش ه ــوالد در هم ف
بــر اســاس فنــاوری نویــن نیــاز دارد واقعیتــی اجتنــاب ناپذیر اســت. 
محصــوالت جدیــد در مقیــاس اقتصــادی بایــد بــا فناوري هــاي بــه 
روز و نویــن تولیــد شــده باشــند. در شــرایط کنونــی بــرای داشــتن 
ــوالدي و ســازندگان  ــه کارشناســان ف ــد ب ــورد نظــر بای ــاوری م فن
داخلــي تکیــه کــرد و شــرکت های فــوالدی می تواننــد بــا تشــکیل 
کمیتــه و ســرمایه گــذاري مشــترک بــه صــورت هماهنــگ بــرای 

ــد. ــدام کنن ــاز برنامــه ریــزی و اق ــاوری مــورد نی فن

کــرد. معتقــدم دولــت بایــد بــراي اطمینــان خاطــر ســرمایه گــذاران 
داخلــي و خارجــي امتیازهــاي خاصــي نظیــر تعدیــل نــرخ عــوارض 
صــادرات، تســهیات بلنــد مــدت بــا نــرخ بهــره کــم، حمایــت از 
حــق مالکانــه، ارائــه مشــوق های جــذاب بــرای صاحبــان ســرمایه، 

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

ــاوری و همچنیــن  ــد فن ــه نظرشــما جهــت تولی  ب
بــه روز نمــودن فناوری هــای موجــود در صنعــت 

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

ــب  ــي موج ــر صنعت ــاوري در ه ــاني فن ــه روزرس ــتیابی و ب دس
ــه  ــا بهــره گیــري از فناوري هــاي ب افزایــش بهــره وري مي شــود. ب
روز، مصــرف نهاده هــاي تولیــد در مقیــاس اقتصــادی بــه حداقــل 
ــت  ــته در جه ــال هاي گذش ــوالدي از س ــرکت هاي ف ــد. ش مي رس
ــاز ایــن  ــه فناوري هــاي نویــن مــورد نی بومــي ســازي و دســتیابی ب
ــاوري  ــه فن ــوان نمون ــه عن ــته اند، ب ــبي داش ــات مناس ــت اقدام صنع
ــال پهــن و ... در  تولیــد ریــل، شــمش هاي خــاص، تیرآهن هــاي ب
ذوب آهــن اصفهــان بــا اتــکا بــه تجربــه و تــاش نیروهــاي داخلــي 
تأمیــن گردیــد. در بعــد کان نیــز بــا نگاهــي بــه افــق ســند چشــم 
ــداز کــه بایــد از ســال 1404 حداقــل 55 میلیــون تــن فــوالد در  ان
ســال تولیــد شــود درمی یابیــم بــرای ایــن ســطح از محصــول بایــد 
فناوري هــای نویــن مــورد نیــاز زنجیــره تولیــد فــوالد در دســترس 
باشــد، اگــر فناوري هــاي بــه روز مــورد نیــاز صنعــت فــوالد تأمیــن نگردد 
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 لطفــا شــرکت تهیــه و تولیــد مــواد معدنــی ایــران 
را معرفــی کنیــد و برنامه هــای آتــی شــرکت را بــه طــور 
خالصــه بــرای خواننــدگان مجله پیام فــوالد بیــان نمایید.

شــرکت تهیــه و تولیــد مــواد معدنــی ایــران )ایمپاســکو( در ســال 
1393 طبــق 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 حوزه هــای اکتشــاف، توســعه و تجهیــز و 

اســتخراج و فــرآوری معــادن بــا رعایــت اصــل 44 گردیــد.
در ســال 1394 و بــر مبنــای موقعیــت جدید شــرکت، اســتراتژی 
در راســتای تحقــق ماموریــت و فلســفه وجــودی شــرکت تهیــه و 
ــی کشــور(  ــع معدن ــاز صنای ــورد نی ــران )م ــی ای ــواد معدن ــد م تولی
ایمیــدرو تدویــن و در ســال 1395 اجرایــی  اســتراتژی های  و 
ــیل یابی  ــد از: پتانس ــرکت عبارتن ــتراتژی های کان ش ــد. اس گردی
افزایــش  و توســعه اکتشــاف، تجهیــز و آماده ســازی ذخایــر، 
ــره وری  ــای به ــی و ارتق ــای فعل ــعه ظرفیت ه ــری، توس رقابت پذی

و برون ســپاری و واگــذاری فعالیت هــا.
ــال های 1396  ــتراتژی ها در س ــرای اس ــت اج ــتاوردهای مثب دس
ــی  ــتراتژی ها بخوب ــه اس ــود ک ــم نم ــان را فراه ــن اطمین و 1397 ای
ــش  ــد بخ ــن و نوی ــری روش ــت گی ــان از جه ــدند و نش ــاذ ش اتخ
ــه  ــه ای کــه در حــال حاضــر شــرکت تهی ــه گون ــده داشــتند، ب آین
ــکات  ــا و مش ــذر از بحران ه ــا گ ــران ب ــی ای ــواد معدن ــد م و تولی
ــه  ــیده ک ــادن رس ــور مع ــی در ام ــه جایگاه ــته، ب ــال های گذش س
از  درصــد   70 در  را  خــود  اجرایــی  و  اکتشــافی  فعالیت هــای 

اســتان های کشــور گســترش داده اســت. 
از جملــه ایــن دســتاوردها می تــوان بــه ایجــاد تحــول در تولیــد 
و بهــره بــرداری از مجتمع هــای معدنــی در اجــرای اســتراتژی 
ــه بخــش خصوصــی اشــاره  ــرون ســپاری و واگــذاری فعالیت هــا ب ب

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 مجتمع ها دســت 
ــت  ــن سیاس ــه در ای ــول یافت ــع تح ــاخص ترین مجتم ــه ش ــت ک یاف
گــذاری، مجتمــع ســرب نخلــک، بــا افزایــش 250 درصــدی تولیــد 
و ســه برابــر شــدن میــزان اشــتغال در منطقــه نســبت به ســال 95 اســت. 
بــرون ســپاری راهبــری مجتمع هــا  از  مثبــت حاصــل  نتایــج 
ــه ســایر فعالیت هــای اصلــی  ــا تعمیــم ایــن سیاســت ب انگیــزه ای شــد ت
شــرکت، هماننــد اکتشــاف، پژوهــش و فنــاوری نیــز بررســی و اجرایــی 
شــود. واگــذاری 11 مــورد پروانــه اکتشــاف و گواهــی کشــف در بخش 
اکتشــاف، و انعقــاد قــرارداد بازیابــی و فــرآوری باطله هــا و دپوهــای کــم 
ــاد در  ــار در مجتمع هــای ســنگ آهــن فــات مرکــزی و جــال آب عی

ــه ای از ایــن دســتاوردها می باشــد.  ــاوری نمون بخــش پژوهــش و فن
همچنیــن در اجــرای اســتراتژی پتانســیل یابی و توســعه اکتشــاف، 
ــات  ــک، عملی ــی ژئوفیزی ــن و تلفیق ــای نوی ــتفاده از روش ه ــا اس ب
اکتشــافی در پهنه هــا و محدوده هــا افزایــش یافــت بــه گونــه ای 
کــه در مناطــق محرومــی نظیــر اســتان های 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 
ــرک  ــد مح ــه می توان ــت ک ــی اس ــان جنوب ــتان خراس ــروم اس مح

رشــد و توســعه اقتصــادی و اجتماعــی در منطقــه باشــد. 
ــرای  ــر، اج ــازی ذخای ــز و آماده س ــتراتژی تجهی ــرای اس در اج
طرح هــای توســعه ای و افزایــش ظرفیت هــای فعلــی از طریــق 
جلــب مشــارکت و ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی و ایجــاد 
بســتر مناســب بــرای توســعه فعالیت هــای معدنــی و اســتفاده 
از پتانســیل های بخــش معــدن در دســتور کار قــرار گرفــت. از 
ــرکت  ــن ش ــت ای ــه هم ــه ب ــدن ک ــش مع ــیل های بخ ــه پتانس جمل
بســتر مناســب آن بــرای ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی طــی 

مصاحبه ای با مدیر عامل شرکت

تهیه و تولید مواد معدنی ایران

جناب آقای مهندس وجیه اله جعفری،
انجام شده است که در ادامه می خوانید:
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فــوالد و باالخــره ارتقــاء بهــره وری در کلیــه حلقه هــای زنجیــره تأمین، 
بهتریــن روش بــرای پشــت ســر نهــادن چالش هــا در ایــن مســیر اســت. 

 بــه نظــر شــما فوایــد برگــزاری ســاالنه ســمپوزیوم 
فــوالد و نمایشــگاه بین المللــی ســمپوزیوم به خصــوص در 
جهــت ارتباط با کارشناســان صنعــت فوالد و پژوهشــگران 
دانشــگاهی و همچنیــن افزایــش ســطح آگاهــی هــم در 
مــورد فناوری هــای جدیــد )ســمپوزیوم( و هــم در مــورد 

رفــع مشــکالت تولید )نمایشــگاه( چیســت؟

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

تجربــی شــرکت کننــدگان در همایش هــا شــود. 

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

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

یکــی از مهمتریــن عوامــل ارتقاء بهــره وری در ســازمان ها اســتفاده 
هزینه هــا  کاهــش  اســت.  روز  بــه  و  تکنولوژی هــای جدیــد  از 
ــی  ــی و کیف ــوع کم ــواد( تن ــرژی و م ــای ان ــوص هزینه ه ــه خص )ب
ــت  ــوان رقاب ــش ت ــتریان و افزای ــت مش ــاً رضای ــوالت و نهایت محص
ــر اســت. ــن امــکان پذی ــری فناوری هــای نوی ــه کار گی ــا ب ــری ب پذی

بهــا دادن بــه تحقیــق و توســعه در ســازمان ها، مدیریــت دانــش، 
ــت و دانشــگاه ها  ــن صنع ــی بی ــر علمــی و عمل ــاط موث ایجــاد ارتب
ــته و  ــان شایس ــان و کارشناس ــتفاده از مهندس ــکده ها، اس و پژوهش
مجــرب، تعامــل بــا صنایــع مشــابه و رقیب در ســطح ملــی و جهانی، 
ــی  ــمپوزیوم های تخصص ــا و س ــا، گردهمایی ه ــکیل همایش ه تش
بــا تمرکــز بــر تحلیــل و جمــع بنــدی و پیگیری هــای بعــدی نتایــج 
و خروجــی آن هــا، راهــکار دســتیابی و اجــرای طرح هــای توســعه 

ــوژی می باشــد.  ــن ســازی تکنول ــای نوی و پروژه ه

ــادن، اســتارتاپ های  ــد گردشــگری مع ــن ســال ها فراهــم گردی ای
ــت.  ــاس اس ــک مقی ــدن کوچ ــای مع ــی و احی معدن

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. 
ــه  ــا حضــور نماینــدگان خان در جهــت اجــرای طــرح، شــورایی ب
و  خصوصــی  بخــش  ســرمایه گذاران  مجموعــه  ایــران،  معــدن 
نماینــدگان ســازمان های صنعــت، معــدن و تجارت اســتان ها تشــکیل 
گردیــد تــا در جهت شناســایی معادن و رفع مشــکات آن هــا از جمله 
تأمیــن نیازهــای زیرســاختی )ماننــد ایجــاد جــاده، تأمیــن منابــع انرژی 
و آب(، تعهــد تأمیــن یــا فــروش خــوراک از ســوی تولیدکننــده و یــا 
مصرف کننــده و در مــواردی صــدور مجــوز بــرای شــروع فعالیــت بــا 
هــدف احیــاء و فعــال ســازی معــادن شناســایی شــده، اقــدام نماینــد. 
ســایر فرصت هــای ســرمایه گــذاری در بخــش معــدن نیــز ســالیانه 
توســط ایمپاســکو بــه بخــش خصوصــی عاقمنــد اعــام می گــردد 

و در قالــب فراخــوان عمومــی بــه مزایــده گذاشــته می شــود. 

ــه   در راســتای شــعار ســمپوزیوم فــوالد امســال، ب
نظــر شــما چالش هــای موجــود در تأمیــن مــواد اولیــه، 
ــه  ــاخت ها چ ــعه زیرس ــی و توس ــش فن ــزات، دان تجهی

ــد؟ ــد باش ــواردی می توان م

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. 
ــا  ــودن فعالیت ه ــش ب ــه بخ ــورت نتیج ــر در ص ــرف دیگ از ط
ــود  ــی می ش ــش بین ــن پی ــنگ آه ــر س ــافی ذخای ــات اکتش و عملی
هزینــه اســتخراج و اســتحصال آن هــا در مقایســه بــا معــادن موجــود 
ــد قدیمــی،  ــای تولی ــوژی و روش ه ــن تکنول بیشــتر باشــد. همچنی
هزینــه بــاالی نیــروی انســانی ســربار و حمــل و نقــل و بــه خصوص 
پاییــن بــودن بهــره وری در تمــام بخش هــا، از جملــه بخــش 
ــوالد موجــب افزایــش قیمــت تمــام شــده محصــوالت  صنعــت ف
ــری،  ــت پذی ــش رقاب ــل کاه ــه دلی ــذا ب ــت. ل ــده اس ــوالدی ش ف

ــود. ــی ش ــر م ــه پذی ــوار و واردات توجی ــادرات دش ص
بــرای دســتیابی بــه برنامــه صــادرات محصــوالت فــوالدی در افــق 
1404 نیــاز اســتراتژیک مــا حفــظ رقابــت پذیــری اســت. به طــور کلی 
ــاد  ــرژی، ایج ــرف ان ــازی مص ــه س ــر بهین ــی نظی ــای مدیریت راه کاره
ــن و  ــای نوی ــاوری ه ــتفاده از فن ــوالدی، اس ــوالت ف ــوع در محص تن
تکنولوژی هــای پیشــرفته، ایجــاد تــوازن در مراحــل مختلــف تولیــد 
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ــتان را  ــوالد خوزس ــرکت ف ــان و ش ــا خودت  لطف
معرفــی کنیــد و برنامه هــای آتــی شــرکت را بــه 
ــام فــوالد  ــه پی ــرای خواننــدگان مجل طــور خالصــه ب

ــد. ــان نمایی بی

علــی محمــدی هســتم و بــه عنــوان مدیرعامــل شــرکت در حــال 
انجــام وظیفــه می باشــم.

شــرکت فــوالد خوزســتان بــه عنــوان اولیــن تولیــد کننــده 
فـــوالد خـــام در کشـــور بـــا روش کوره هـــای قـــوس الکتریکـی 
و احیــــای مســــتقیم بــــا ظرفیــــت 1 میلیــــون و 500 هــــزار تــن 
در ســـال 1368 بـــه بهـــره بـــرداری رســـید. درادامـه رونـــد تولیـد 
بـــا اجــــرای طرح هــــای توســــعه، ایــــن ظرفیــــت در فــــاز اول 
توســعه بــه 2 میلیــون و 400 هــزار تــن و بــا اجــرای فــاز دوم 
توســــعه در ســــال 1387 ظرفیــــت بــــه 3 میلیــــون و 200 هــــزار 
تــــن افزایــــش یافـت و در ادامـه فازهـــای بعـدی توسـعه ظرفیـت 
تـــا 5 میلیـــون و 200 هـــزار تـــن طراحـــی و در دســـت اجـراست. 
در ســـال جــــاری برنامــــه تولیــــد 3 میلیــــون و 800 هزار تــــن 
در دســــتور کار قــــراردارد. شــــرکت فــــوالد خوزســــتان 
ــادر  ــه بن ــی بــ ــی و نزدیکــ ــت جغرافیایــ ــاظ موقعیــ ــه لحــ بــ
جنــــوب کشــــور و آب هــــای آزاد و برخــــورداری از منابــع و 
قابلیت هــــای منحصــــر به فــــرد همـــواره نقـــش محـــوری خـود 
را در صنعـــت فـــوالد کشـــور ایفـــا نمــــوده اســت و از منظــــر 
بکارگیــــری و اســــتقرار نظام هــــای مدیریتــــی همـــواره پیشـرو 
بـــوده اســـت. تولیـــد منطبـق بـــا اســـتانداردهای جهانـــی کیفیـت 
و نهادینـــه نمـــودن فرهنـــگ تعالـی ســـازمانی و اجـرای عملیـات 
بـــر اسـاس اســـتراتژی های مـدون و انجـــام دوره ای ممیزی هــای 
داخلــــی و شــــخص ثالــــث، خــود ارزیابی هــــا و ارزیابی هـــای 
بیرونـــی، جایـــگاه ایـــن شـــرکت را در باالتریـن ســـطوح تعالـی 
ســـازمانی در ســـال های 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، 
ــواد  ــن م ــود در تامی ــای موج ــما چالش ه ــر ش ــه نظ ب
اولیــه، تجهیــزات، دانــش فنــی و توســعه زیرســاخت ها 

ــواردی هســتند؟ چــه م

الزمــه ی تولیــد پایــدار، تأمیــن مــواد اولیــه اســت. در ســال های 
اخیــر بــا توجــه بــه افزایــش نــرخ ارز، تامیــن  کننــدگان مــواد اولیــه 
صــادرات را بــه تولیدکننــدگان داخلــی ترجیــح می دهنــد. ادامــه ی 
ــی  ــه همــراه دارد. از طرف ــی ب ــدت مخاطرات ــد در دراز م ــن رون ای
اگــر تولیدکننــدگان فــوالد برنامــه ای بــرای توســعه داشــته باشــند، 
مطمئنــاً بــرای تامیــن مــواد اولیــه دچــار مشــکل می شــوند. یکــی از 
ــه ایــن شــرایط، تکمیــل زنجیــره  ــرای غلبــه ب راهکارهــای موثــر ب
ارزش از معــدن تــا نــورد اســت. ســرمایه گذاری در اکتشــاف 
ــواد  ــن م ــکل تامی ــد مش ــه می توان ــت ک ــی اس ــی از راهکارهای یک
ــن  ــرای تأمی ــد ب ــز بای ــت نی ــد. دول ــده را برطــرف کن ــه در آین اولی
کننــدگان مــواد اولیــه محدودیت هــای صادراتــی تعییــن کنــد. در 
ــت  ــه فرص ــه را ب ــای ظالمان ــد تحریم  ه ــد تهدی ــی، بای ــرایط فعل ش
تبدیــل کنیــم. حرکــت بــه ســمت بومی ســازی می توانــد راه 
ــن  ــردن ای ــال ک ــا دنب ــتان ب ــوالد خوزس ــرکت ف ــد. ش ــات باش نج
ــه  ــزار قطع ــش از 25 ه ــت، بی ــته اس ــروز توانس ــه ام ــا ب ــت ت سیاس
ــی در جــای جــای  ــش فن ــد. دان ــی  ســازی کن ــزات را بوم و تجهی
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. طرح  هــای توســعه ای، جــذب ســرمایه، نهایــی 
ــب از  ــترهای مناس ــایی بس ــام و شناس ــه   تم ــای نیم ــردن طرح ه ک
جملــه راهکارهایــی اســت کــه در بخــش توســعه زیرســاخت 

ــد. ــک کنن ــش کم ــت از چال ــرون رف ــه ب ــد ب می توان

مصاحبه ای با مدیر عامل شرکت

فوالد خوزستان

جناب آقای مهندس علی محمدی،
انجام شده است که در ادامه می خوانید:
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ــث  ــد باع ــواردی می توان ــه م ــما چ ــر ش ــه نظ  ب
افزایــش انگیــزه بــرای ســرمایه گذاری در حــوزه 

ــردد؟ ــوالد گ ف

کشــورمان در جایــگاه دهــم تولیــد فــوالد در جهــان قــرار دارد. 
ــودی  ــورت صع ــه ص ــر ب ــال های اخی ــوالد در س ــد ف ــد تولی رون
اســت. مصــرف ســرانه فــوالد ایــران حــدود 250  کیلوگــرم اســت 
و بــر اســاس پیش بینــی رشــد جمعیــت ســاالنه 1/3  درصــد اســت، 
میــزان مصــرف ســرانه ایــران در افــق 1404 برابــر بــا 374  کیلوگــرم 
ــون  ــد 55 میلی ــزان تولی ــق 1404 می ــی در اف ــود، از طرف ــد ب خواه
ــرمایه گذاری  ــت س ــوارد امنی ــن م ــت. ای ــده اس ــی ش ــن پیش بین ت
ــی نوســان قیمــت  ــد. از طرف ــن می کنن ــوالد را تضمی در صنعــت ف
در صنعــت فــوالد نســبت بــه ســایر صنایــع کمتــر اســت. در 
ســال های اخیــر، توســعه صنعــت فــوالد کشــور در زنجیــره ارزش 
ــی  ــه  نهای ــوالت نیم ــان محص ــا هم ــام ی ــوالد خ ــه ف ــی ب ــا منته تنه
ــوده اســت. پیش بینــی وضعیــت محصــوالت  )شــمش و تختــال( ب
ــبد  ــام در س ــوالد خ ــهم ف ــه س ــت ک ــی از آن اس ــی حاک صادرات
ــش از 85  ــه بی ــد ب ــه بع ــال 1400 ب ــور از س ــوالد کش ــی ف صادرات
درصــد یعنــی حــدود 13 میلیــون تــن خواهــد رســید. مــوارد یــاد 
ــی  ــل توجه ــود قاب ــرمایه گذاری، س ــت س ــر جذابی ــاوه ب ــده ع ش
نصیــب ســرمایه گــذاران می کنــد. عمــده صــادرات فــوالد ایــران 
ســوی شــرکت هایی صــورت خواهــد  از  آتــی  ســال های  در 
پذیرفــت کــه اساســا صــادرات  محــور هســتند. بــا توجــه بــه 
مجــاورت شــرکت فــوالد خوزســتان بــا آب هــای آزاد و دارا 
ــرای  ــگاه مناســبی ب ــن شــرکت جای ــودن اســکله اختصاصــی، ای ب

ســرمایه گذاری بــه شــمار می آیــد.

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

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

اســتفاده از شــرکت های دانــش بنیــان، اعتمــاد بــه جوانــان، 
ــرار  ــار ق ــوالدی و در اختی ــرکت های ف ــان ش ــات می ــادل اطاع تب
دادن دانــش فنــی، بومــی  ســازی قطعــات و تجهیــزات، قطــع 
ــه  ــوس از جمل ــی معک ــور و مهندس ــارج از کش ــه خ ــتگی ب وابس
ــوالد  ــت ف ــاوری صنع ــانی فن ــروز رس ــه ب ــه ب ــت ک ــواردی اس م
فــوالد خوزســتان همــواره آمادگــی  کمــک کنــد. شــرکت 
دارد، آخریــن دســتاوردهای خــود را در صنعــت فــوالد بــا دیگــر 
شــرکت ها بــه اشــتراک بگــذارد. از ســویی ایــن شــرکت از 
طرح هایــی کــه بــه تولیــد دانــش در زمینــه فــوالد و صنایــع وابســته 

ــد. ــت کن ــود، حمای ــر ش منج

 بــه نظــر شــما فوایــد برگــزاری ســاالنه ســمپوزیوم 
فــوالد و نمایشــگاه بین المللــی ســمپوزیوم به خصــوص در 
جهــت ارتباط با کارشناســان صنعــت فوالد و پژوهشــگران 
دانشــگاهی و همچنیــن افزایــش ســطح آگاهــی هــم در 
مــورد فناوری هــای جدیــد )ســمپوزیوم( و هــم در مــورد 

رفــع مشــکالت تولید )نمایشــگاه( چیســت؟
 

ســمپوزیوم فــوالد بســتر مناســبی اســت بــرای تبــادل اطاعــات 
میــان مدیــران، دسترســی بــه فــن آوری بــه روز، و از همــه مهمتــر 
ــا اســتادان و دانشــجویان اســت. مطمئنــاً تقویــت ارتبــاط  ارتبــاط ب
ــور  ــارج کش ــع از خ ــازی صنای ــه بی نی ــگاه ب ــت و دانش ــان صنع می
ــای  ــی طرح ه ــاز حام ــتان از دیرب ــوالد خوزس ــود. ف ــر می ش منج
پژوهشــی بــا محوریــت دانشــگاه بــوده اســت. حمایــت صنعــت از 
ــرای  ــزه ب ــر ایجــاد انگی ــای پژوهشــی دانشــگاهی عــاوه ب طرح ه
ــرون  ــت ب ــی جه ــدن راهکارهای ــت آم ــث بدس ــگاهیان، باع دانش
ــروز  ــرفت و ب ــود. پیش ــوالد می ش ــت ف ــای صنع ــت از چالش ه رف
شــدن تجهیــزات و نیــاز بــه دانــش فنــی جهــت کار بــا آن، نیازمنــد 
مطالعــه و آمــوزش اســت. برگــزاری مســتمر ســمپوزیوم می توانــد 
ــی کــه همــه  ســاله  ــوالد باشــد، جای نقطــه ی عطفــی در صنعــت ف
ــات  ــادل اطاع ــه تب ــی ب ــا گردهمای ــگاهیان ب ــان و دانش کارشناس

می پردازنــد. 

 تحلیــل شــما از بــازار فــوالد در ســال جاری و ســال 
آینــده و مهم  تریــن بحران هــای ایــن صنعــت چیســت؟

ــه  منظــور تولیــد 55  میلیــون تــن  در ســند چشــم انــداز 1404، ب
ــه 162  میلیــون تــن ســنگ آهن نیــاز اســت  فــوالد خــام، ســالیانه ب
ــون  ــد ســنگ آهن کشــور حــدود 80  میلی ــا در حال حاضــر تولی ام
تــن اســت و نیــاز بــه رشــد ســاالنه 9/2  درصــد دارد. بــرای توســعه 
ــه توســعه اکتشــافات، توســعه  صنعــت فــوالد کشــور می بایســت ب
صحیــح و اســتراتژیک واحدهــای فوالدســازی در کنــار آبراهه هــا 
ــی  ــی دولت ــی کشــور، کاهــش سیاســت های کنترل و مناطــق جنوب
ــی از واحدهــای تولیــدی پرداخــت.  و اتخــاذ سیاســت های حمایت
ــد  ــل، می توان ــن داخ ــت تامی ــا اولوی ــوالد ب ــادرات ف ــعه ص توس
گــره  گشــای ایــن صنعــت اســتراتژیک باشــد. در شــرایط تحریــم 
ــه   ــد. در ن ــور می کن ــاد کش ــه اقتص ــایانی ب ــک ش ارز آوری کم
مــاه گذشــته، بــا توجــه بــه مرغوبیــت محصــوالت شــرکت فــوالد 
خوســتان بــه بازارهــای جهانــی صــادرات داشــته ایم. در ســال 
ــی اســت کــه صنعــت  ــن بحران ــه مهم  تری ــواد اولی ــن م ــده تأمی آین
ــره  ــل زنجی ــمت تکمی ــه س ــت ب ــد. حرک ــد می کن ــوالد را تهدی ف

ــه فرصــت تبدیــل خواهــد کــرد. ارزش ایــن تهدیــد را ب
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بســیار پائین تــر از قیمــت جهانــی آن اســت و ایــن موضــوع 
ــادن،  ــد و صــادرات دارد. در برخــی مع ــر تولی ــادی ب ــرات زی تأثی
ــدارد.  ــه اقتصــادی ن ــی توجی ــا قیمــت داخل ــد ســنگ آهــن ب تولی
بــه دلیــل هزینــه بــاالی اســتخراج، حــال آنکــه بــا قیمــت جهانــی، 
ارزش اقتصــادی دارد. از ایــن رو بســیاری از تولیــد کننــدگان 
ــی  ــر اصول ــه و غی ــت و بی روی ــتخراج نادرس ــا اس ــن ب ــنگ آه س

ــد. ــش می دهن ــادن را کاه ــر مع عم
بــه یقیــن می تــوان گفــت، شــاه کلیــد حــل مشــکات افزایــش 
ــاح،  ــدم اص ــورت ع ــت. در ص ــی اس ــن داخل ــنگ آه ــرخ س ن
اکتشــاف، اســتخراج و تولیــد ســنگ آهــن و کنســتانتره آن توجیــه 
اقتصــادی نداشــته و ایــن صنعــت را بــه جایــگاه اصلــی خــود 

ــاند.  ــد رس نخواه

 به نظر شــما فواید برگزاری ســاالنه ســمپوزیوم فوالد 
و نمایشــگاه بیــن المللــی ســمپوزیوم بخصــوص در جهــت 
ــوالد و پژوهشــگران  ــن کارشناســان صنعــت ف ــاط بی ارتب
دانشــگاهی و همچنیــن افزایــش ســطح آگاهــی هــم در 
مــورد فنــاوری هــای جدیــد )ســمپوزیوم( و هــم در مورد 

ــد )نمایشــگاه( چیســت؟ ــع مشــکالت تولی رف

برگــزاری ســمپوزیوم فــوالد باعــث انتقــال دانــش در بیــن 
فــوالد  صنعــت  در  وری  بهــره  ارتقــاء  و  کننــدگان  شــرکت 
ــد  ــاد می  کن ــی ایج ــمپوزیوم فضای ــگاه و س ــن نمایش ــود. ای می ش
کــه باعــث آشــنا شــدن و ارتبــاط بیــن تولیــد کننــدگان، مصــرف 
کننــدگان و تأمیــن کننــدگان می شــود.  برگــزاری ســمپوزیوم 
ــای  ــن فناوری ه ــا آخری ــع  و ب ــا را مرتف ــا و نیازه ــوالد کمبوده ف
ــا  روز آشــنا می ســازد. ایــن ســمپوزیوم می توانــد نســل جــوان را ب
صنعــت فــوالد کــه مــادر صنعــت اســت، آشــنا ســازد. حتــی بهتــر 

 لطفــا خودتــان و شــرکت ســنگ آهــن مرکــزی 
ــرکت  ــی ش ــای آت ــد و برنامه ه ــی کنی ــران را معرف ای
ــام  ــه پی ــدگان مجل ــرای خوانن ــه ب ــور خالص ــه ط را ب

فــوالد بیــان نماییــد.

رضا فاح مبارکه،  مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران
-  اتمام پروژه اصاح خطوط راه آهن کارخانه فرآوری 

-  اتمام پروژه کارخانه گندله سازی 5 میلیون تنی سه چاهون
-  خرید یک میلیون تن سنگ آهن از سایر معادن

-  اتمام پروژه فاضاب شهری شهرستان 
-  اتمام پروژه احداث برق 150 مگاواتی

 در راســتای شــعار ســمپوزیوم فــوالد امســال 
ــواد  ــن م ــود در تأمی ــای موج ــما چالش ه ــر ش ــه نظ ب
اولیــه، تجهیــزات، دانــش فنــی و توســعه زیــر ســاخت ها 

ــد باشــد؟ ــی توان ــواردی م چــه م

در صنعــت فــوالد، یکــی از مــواد اولیــه مــورد نیــاز ســنگ آهــن 
ــای  ــیاری از نیازه ــور بس ــن کش ــنگ آه ــی س ــد فعل ــت. تولی اس
ــود دارد.  ــم وج ــی ه ــا کمبودهای ــد، ام ــش می ده ــی را پوش داخل
ــان  ــن اصفه ــر ذوب آه ــرکت ها نظی ــی ش ــال برخ ــوان مث ــه عن ب
ــد  ــار 58 درصــد دارن ــا عی ــدی ب ــه بن ــه ســنگ آهــن دان ــاج ب احتی
ــد.  ــد می ش ــن تولی ــنگ آه ــرکت س ــط ش ــن توس ــش از ای ــه بی ک
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، 
ــن نمــود.  ــاره خــوراک ذوب آهــن اصفهــان را تأمی ــوان دوب می ت
ــه دیگــر اینکــه قیمــت داخلــی ســنگ آهــن در کشــور  ــه نکت البت

مصاحبه ای با مدیر عامل شرکت

سنگ آهن مرکزی ایران

جناب آقای مهندس رضا فاح مبارکه،
انجام شده است که در ادامه می خوانید:
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کــه صــادر کننــده بتوانــد بــا خیــال راحــت محصــول تولیــد 
ــد. ــه را صــادر کن کارخان

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

ــردد؟ ــوالد گ ف

ســرمایه گــذاری در حــوزه فــوالد یــک ســرمایه گــذاری اســت 
کــه زمــان بازگشــت ســرمایه طوالنــی اســت، دلیــل آن هــم زمــان 
بــر بــودن اجــرای طرح هــای فــوالدی و معدنــی از زمــان طراحــی 
ــای  ــات در پارامتره ــذا ثب ــد. ل ــی یاش ــرداری م ــره ب ــان به ــا زم ت
اقتصــادی از جملــه مهمتریــن عواملــی اســت کــه موجــب می شــود 
ســرمایه گــذار در ایــن بــازار ســرمایه گــذاری نمایــد. عــدم ثبات و 
بعضــاً تصمیمــات غیــر کارشناســی موجــب شــده اســت در صنعــت 
فــوالد و صنایــع معدنــی مشــکات و عــدم تــوازن صــورت گیــرد. 
ــی  ــوق دولت ــرخ حق ــن ن ــات در تعیی ــدم ثب ــه ع ــوان نمون ــه عن ب
ــه  ــادرات ک ــی در ص ــت مالیات ــع معافی ــورد وض ــات در م تصمیم
ــن  ــه وضــع عــوارض 25% در صــادرات منجــر شــد، ای ــه ب یکدفع
ــه  ــا توجــه ب ــود کــه ب ــوالد ســازان نب ــع ف ــه نف ــا ب ــه تنه حرکــت ن
عــدم ســرمایه گــذاری در معــادن آینــده تأمیــن خــوراک بخــش 

ــد. ــه می نمای ــدی مواج ــای ج ــا چالش ه ــوالد را ب ف

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

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

ــوالد و  ــت ف ــه صنع ــوط ب ــائل مرب ــن مس ــده تری ــی از عم یک
اســتخراج  جهــت  بــروز  تکنولوژی هــای  از  اســتفاده  معــدن 
معــادن می باشــد. از آنجائیکــه ماشــین آالت معــادن عمدتــاً 
پیــاده  و  طراحــی  می باشــد  خــاص  و  ســنگین  ماشــین آالت 
ســازی آن هــا در اختیــار چندیــن شــرکت خــاص بــوده کــه الزم 
ــا کشــورها بتــوان از آن  ــا ایجــاد ارتبــاط کاری خــوب ب اســت ب
ماشــین آالت جهــت بهســازی و نوســازی ماشــین آالت معــادن 
ــه  ــه هرکارخان ــات از آنجائیک ــورد کارخانج ــود. در م ــدام نم اق
ــا تکیــه  طراحــی و پیــاده ســازی خــاص خــود را دارد می تــوان ب
ــی بخشــی از  ــه شــرکت های داخل ــد داخــل و پیشــنهاد ب ــر تولی ب

ــود. ــازی نم آن را بهس

ــرا  ــد زی ــواب می ده ــک ج ــگاهی و آکادمی ــای دانش از محیط ه
متخصصــان در ایــن عرصــه کــه از دل صنعــت بیــرون می آینــد و 
ــا یکدیگــر  ــد ب ــد می توانن ــک لمــس کرده ان مشــکات را از نزدی
ــدگان  ــن شــرکت کنن ــش در بی ــال دان ــد. انتق ــرار کنن ــاط برق ارتب

ــرد. ــاال می ب ــوالد را ب ــت ف ــره وری در صنع به

 تحلیــل شــما از بــازار فــوالد در ســال جاری و ســال 
آینــده و مهمتریــن بحران هــای ایــن صنعت چیســت؟

قیمــت فــوالد جهانــی در کــف قیمــت خــود قــرار دارد و قیمــت 
ســنگ آهــن جهانــی در وضعیــت خوبــی اســت. در آینــده ممکــن 
ــی مواجــه  ــازار جهان ــا افزایــش عرضــه ســنگ آهــن در ب اســت ب
شــویم و قیمــت آن کاهــش یابــد امــا قیمــت داخلــی ســنگ 
ــا  ــی می شــود ب ــش بین ــم. پی ــی می کنی ــش بین آهــن را افزایشــی پی
ــه تولیــدات و فــروش شــرکت های ســنگ آهــن و ســهم  توجــه ب
صــادرات و فــروش دخلــی آن هــا تــا پایــان ســال وضعیــت فعلــی 
ــدی  ــی و ناکارآم ــای دولت ــت اندازه ــم، دس ــد. تحری ــداوم یاب ت
مدیریتــی و اجرایــی از جملــه عوامــل تأثیرگــذار بــر بــازار فــوالد 
اســت. از طرفــی نبــود شــرکت های تخصصــی صادراتــی در 
بازاریابــی بــرای حضــور در بــازار خارجــی نظیــر عراق و افغانســتان 
ــرکت های  ــا ش ــت. م ــوالد اس ــازار ف ــکات ب ــر از مش ــی دیگ یک
مدیریــت خدمــات صــادرات نداریــم و هــر تولیــد کننــده ای 
مســتقیماً وارد بازاریابــی می شــود کــه بســیار هزینه بــر بــوده و 
ــده از  ــام ش ــت تم ــش قیم ــل افزای ــه دلی ــت را ب ــوان رقاب ــًا ت عم

ــرد. ــده می گی ــد کنن تولی
بــازار اصلــی فــوالد امــروزه دارای عــدم تعــادل اســت. تقاضــای 
فــوالد در بــازار خــرد مصــرف کننــده از کارایــی الزم برخــوردار 
ــش  ــرمایه ای در بخ ــردن س ــه ک ــت از هزین ــی دول ــت. از طرف نیس
طرح هــای عمرانــی دســت کشــیده و رکــود تقاضــای دولتــی 
ــرف  ــه مص ــه ای ک ــه گون ــت ب ــده اس ــاد ش ــوالد ایج ــش ف در بخ
محصــوالت فــوالدی را بــه شــدت کاهــش داده اســت. در بخــش 
ــتفاده از فضــای  ــا اس ــده می توانســت ب ــد کنن ــه تولی صــادرات، ک
اقتصــاد بیــن الملــل تولیــد مــازاد خــود را بــه بــازار خــارج منتقــل 
کنــد، نیــز متأســفانه شــرایط بــر اســاس سیاســت هایی کــه دولــت 
ــوان گفــت بطــور  اتخــاذ کــرده دچــار مشــکل شــده اســت. می ت
کلــی دولــت نــه خــودش تــوان تعریــف پروژه هــای زیــر ســاختی 
ــد  ــازه می ده ــه اج ــوالدی را دارد ن ــوالت ف ــذب محص ــرای ج ب
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 لطفــاً خودتــان و شــرکت فــوالد آلیــاژی ایــران را 
ــور  ــه ط ــرکت را ب ــی ش ــای آت ــد و برنامه ه ــی کنی معرف
خالصــه بــرای خوانندگان مجلــه پیام فــوالد بیــان نمائید.

ــزدی دارای مــدرک کارشناســی  ــب علیرضــا چایچــی ی اینجان
متالــورژی و کارشناســی ارشــد در رشــته مدیریــت اجرایــی، 
بالــغ بــر 24 ســال اســت کــه در رده هــای مختلــف شــغلی خدمــت 

ــران هســتم. ــاژی ای ــوالد آلی شــرکت معظــم ف
ــی  ــش فن ــری از دان ــا بهره گی ــران ب ــاژی ای ــوالد آلی ــرکت ف ش
شــرکت بهلــر اتریــش و تجهیــزات و ماشــین آالت شــرکت دانیلــی 

ــرداری رســید. ــه بهره ب ــزد ب ــا از 20 ســال پیــش در ی ایتالی
ایــن شــرکت دارای فضائــی بالــغ بــر 100 هکتــار می باشــد کــه 

بــا 350 هکتــار از گونه هــای بیابانــی احاطــه شــده اســت.
ــه  ــد ک ــزی ش ــن برنامه ری ــزار ت ــد 140 ه ــی تولی ــت ابتدای ظرفی
بــه تدریــج و بــا تــاش متخصصیــن داخلــی، در حــال حاضــر ایــن 

ظرفیــت بــه بــاالی 500 هــزار تــن رســیده اســت.
ــوالد  ــرکت ف ــوالدی در ش ــد ف ــش از 400 گری ــون بی ــم اکن ه
ــه صنایــع مهــم و تخصصــی  ــه ب آلیــاژی ایــران قابلیــت تولیــد ارائ
داخلــی و خارجــی از جملــه صنایــع خودروســازی، ماشــین ســازی 
ــی،  ــع ریل ــیمی، صنای ــت، گاز و پتروش ــع نف ــازی، صنای و ابزارس
ــد. ــیمی و ... را دارا می باش ــت، گاز و پتروش ــی، نف ــع مفتول صنای

ایــن شــرکت دارای 4 کارخانــه اصلــی فوالدســازی، نــورد 
کاری  تکمیــل  و  حرارتــی  عملیــات  ســبک،  نــورد  ســنگین، 
می باشــد کــه تــوان تولیــد بیــش از 20 گریــد فــوالدی را براســاس 

دارد. بین المللــی  اســتانداردهای  معتبرتریــن 
ــم  ــورهای مه ــه کش ــرکت ب ــن ش ــدات ای ــر 15% از تولی ــغ ب بال

ــود. ــادر می ش ــا ص ــی دنی صنعت

ــال،  ــوالد امس ــمپوزیوم ف ــعار س ــتای ش  در راس
ــواد  ــن م ــود در تأمی ــای موج ــما چالش ه ــر ش ــه نظ ب
اولیــه، تجهیــزات، دانــش فنــی و توســعه زیرســاخت ها 

ــد؟ ــد باش ــواردی می توان ــه م چ

الف( کمبود در زنجیره تأمین فوالد نظیر کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی 
ــن  ــره تأمی ب( عــدم اتمــام برخــی از پروژه هــای مســتقر در زنجی
فــوالد و در نتیجــه حبــس ســرمایه  در بخــش دولتــی و خصوصــی 
ج( مشــکات تأمیــن بعضــی از مــواد اولیــه مصرفــی نظیــر برخــی 
ــرود، تعــدادی از فروآلیاژهــا و ... از پودرهــای ریخته گــری، الکت

د( عــدم بــه روز رســانی دانــش فنــی و عــدم امــکان اســتفاده از 
تکنولوژی هــای برتــر فــوالد در مــورد بخشــی از تولیــدات در حــال انجام.

هـــ( کمبــود و عــدم تناســب در زیــر ســاخت های حمــل و نقــل 
ــه و محصــوالت )جــاده ای و ریلــی( جهــت انتقــال مــواد اولی

و( مشــکات مربــوط بــه ترخیــص کاال و اظهــار محصــوالت 
صادراتــی و بخشــنامه های خلــق الســاعه کــه ســبب طوالنــی شــدن 

ــردد. ــا می گ ــش هزینه ه ــز افزای ــار و نی ــص، اظه ــان ترخی زم

 بــه نظــر شــما فوایــد برگــزاری ســاالنه ســمپوزیوم 
فــوالد و نمایشــگاه بین المللــی ســمپوزیوم بــه خصــوص 
ــوالد و  ــت ف ــان صنع ــن کارشناس ــاط بی ــت ارتب در جه
ــطح  ــش س ــن افزای ــگاهی و همچنی ــگران دانش پژوهش
آگاهــی هــم در مــورد فناوری هــای جدید )ســمپوزیوم( 
و هــم در مــورد رفع مشــکالت تولید )نمایشــگاه( چیســت؟

برگــزاری ســالیانه ســمپوزیوم فــوالد، عامــل ارتباطــی بیــن 

مصاحبه ای با مدیر عامل شرکت

فوالد آلیاژی ایران

جناب آقای مهندس علیرضا چایچی،
انجام شده است که در ادامه می خوانید:
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در نیــم ســال اول ســال جــاری تولیدکننــدگان فــوالد تــا 
حــدودی نگــران بــازار بودنــد. لیکــن دغدغه هــای کمتــری را از 
ســوی مــواد اولیــه خــود و خاصــه شــارژ آهنــی داشــتند. بــه دلیــل 
ایجــاد شــرایط نامــوزون صــادرات ســنگ، گندلــه و تــا حــدودی 
ــی  ــود تدریج ــال، کمب ــط س ــفانه از اواس ــفنجی، متأس ــن اس آه
ــاوه  ــوع ع ــن موض ــد و ای ــر ش ــه جدی ت ــفنجی و گندل ــن اس آه
ــران  ــث گ ــی، باع ــارژ آهن ــه ش ــواد اولی ــن م ــی در تأمی ــر نگران ب
شــدن آهــن اســفنجی و در نتیجــه بــاال رفتــن قیمــت تمــام شــده 

ــد. ــازان گردی فوالدس
قیمــت  افزایــش  از  ناشــی  غیرمســتقیم  و  مســتقیم  اثــرات 
ــاال  ــث ب ــرخ ارز باع ــان ن ــر نوس ــش پ ــار افزای ــوخت، در کن س
رفتــن قیمــت محصــوالت فــوالدی شــد کــه دلهــره ایــن افزایــش 
ــت. ــده اس ــی گردی ــای قطع ــاد تقاض ــرای ایج ــی ب ــت، عامل قیم
ــبی  ــت نس ــرف وضعی ــک ط ــت از ی ــد گف ــی بای ــور کل ــه ط ب
رکــود حاکــم بــر صنایــع زیرســاخت و همچنیــن حــوزه خــودرو 
ــن  ــا بی ــی م ــاری ف ــای تج ــی جنگ ه ــان و از طرف ــور و جه کش
قدرت هــای اقتصــادی و سیاســی منطقــه، تولیــد کننــدگان فــوالد 
را بــا نگرانــی ناشــی از دســت دادن بخشــی از بــازار مواجــه 
ــال  ــای اعم ــا و محدودیت ه ــر، تعرفه ه ــرف دیگ ــوده و از ط نم
ــار شــرایط زیســت محیطــی  ــرای برخــی کشــورها در کن شــده ب
ــبی  ــت مناس ــن، فرص ــور چی ــد در کش ــش تولی ــه کاه ــزام ب و ال
ــم  ــی ، فراه ــرکت های داخل ــرای ش ــژه ب ــادرات بوی ــرای ص را ب
آورده اســت. همچنیــن بازســازی کشــورهای جنــگ زده منطقــه 
شــرایط مطلوبــی را بــرای تولیــد کننــدگان و صادرکننــدگان 
ــه رغــم تاش هــای  ــد. بهرحــال در ایــن شــرایط ب ایجــاد می نمای
دشــمنان بــرای تحریــم صنعــت فــوالد ایــران، بــا تدابیــر مدیریتــی 
کــه اندیشــیده شــده اســت و تجربیاتــی کــه شــرکت هــا و مدیــران 
کرده انــد  کســب  رکــود  و  تحریــم  ســال ها  طــی  در  آن هــا 
وضعیــت نســبتاً مطلوبــی را بــرای صــادرات فــوالد ایــران متصــور 

اســت.
فــوالد  صنعــت  بــر  رو  پیــش  بحران هــای  بــا  ارتبــاط  در 

نمــود: اشــاره  زیــر  مــوارد  بــه  می تــوان 
عــدم عرضــه کافی شــارژ آهنــی، خاصه آهن اســفنجی شــرایط 
ــوده  ــه نم ــادی مواج ــیار زی ــرات بس ــا مخاط ــد را ب ــی تولی تعادل
ــواری های  ــه و دش ــت عرض ــا محدودی ــرف ب ــک ط ــت. از ی اس
ــه  ــر ب ــد منج ــی می توان ــه حت ــتیم ک ــه هس ــع مواج ــه موق ــن ب تأمی
ــرف  ــود و از ط ــا بش ــت کارخانه ه ــی موق ــد و تعطیل ــف تولی توق
ــه بطــور مســتقیم ، منجــر  ــواد اولی ــن م ــش قیمــت ای دیگــر افزای
ــه افزایــش قیمــت تمــام شــده می شــود در حالیکــه در بســیاری  ب
ــر روی  ــذار، ب ــت گ ــای قیم ــت نهاده ــل دخال ــا بدلی از حوزه ه
ــرکت های  ــه ش ــود ک ــاد می ش ــت ایج ــروش، محدودی ــت ف قیم

ــویه  ــد دو س ــاط می توان ــن ارتب ــد. ای ــت می باش ــگاه و صنع دانش
ــگاه ها،  ــل، در دانش ــن تعام ــا ای ــد. ب ــرد باش ــرد  ب ــرد ب ــا رویک و ب
و  علــم  بعــد  دو  هــر  کــه  می شــوند  داده  پــرورش  نخبگانــی 
ــگان شــاغل در صنعــت کــه همــان  ــد و نخب ــرا گرفته ان عمــل را ف
دانشــگاهیان دیــروز هســتند و گاهــاً بــه دلیــل اشــتغال های کاری، 
از حوزه هــای علمــی، تــا حــدی فاصلــه گرفته انــد تعامــل توامانــی 
ــت  ــن اس ــکوفائی طرفی ــد و ش ــه آن رش ــه نتیج ــد ک ــدا می کنن پی
ــه  ــزاری ک ــال ها برگ ــی س ــوالد، ط ــمپوزیوم ف ــم را س ــن مه و ای
ــم و عمــل اداره و هدایــت  ــزرگان عرصــه عل ــران و ب توســط مدی
می شــود 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 
ــا ضمــن آشــنایی فعــاالن حــوزه دانشــگاه، مهندســین  می ســازد ت
از  خارجــی  و  داخلــی  مختلــف  شــرکت های  متخصصیــن  و 
ارتبــاط  بتواننــد  شــرکت ها،  ســایر  برنامه هــای  و  پیشــرفت ها 

ــد. ــرار نماین ــک، برق ــتقیم و نزدی مس
در مجمــوع ایــن ارتبــاط دو ســویه قطعــاً، هــم منجــر بــه افزایــش 
ســطح آگاهی هــای جامعــه صنعتــی و علمــی شــده و هــم در مســیر 
امــکان اســتفاده حداکثــری از پتانســیل های موجــود، بســیار مؤثــر 

و ارزشــمند خواهــد بــود. 
از جملــه مهمتریــن فوایــد ایــن ســمپوزیوم را می تــوان بــه 

ــود: ــط نم ــل مرتب ــوارد ذی م
حضــور کارشناســان و مدیــران شــرکت های زنجیــره فــوالد در 
زیــر یــک ســقف و عندالــزوم تبــادل اطاعــات فنــی و تکنولوژی، 
کــردن  بــدل  و  رد  و  آشــنایی   ،B2B نشســت های  از  اســتفاده 
ــان  ــه، بی ــران مربوط ــب نظ ــا صاح ــکات ب ــع مش ــای رف راهکاره
ــئوالن  ــرف مس ــور از ط ــوالد کش ــت ف ــی صنع ــت های کل سیاس
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، گروه هــای دانشــگاهی و تحقیقاتــی. 

در مجمــوع اســتمرار ایــن گونــه ســمپوزیوم ها بایــد بتوانــد ســطح 
تکنولوژیکــی تولیدکننــدگان فــوالد کشــور را بــه ســمت توســعه، 
ــه تولیــد کیفــی و اقتصــادی پیــش ببــرد و از  ــگاه ب ــا ن پیشــرفت و ب
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 می باشــند.

ــازار فــوالد در ســال جــاری و   تحلیــل شــما از ب
ــت  ــن صنع ــای ای ــن بحران ه ــده  و مهمتری ــال آین س

چیســت؟
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ایجــاد جامعــه مــدرن و پایــدار بــوده و در چرخــه اقتصــاد جهانــی 
ــات  ــا ثب ــل و ب ــن کام ــره تامی ــود زنجی ــی دارد. وج ــی اساس نقش
ــوالد یــک کشــور   ــروز در صنعــت ف ــی ب ــش فن ــزات و دان تجهی
ضامــن دســتیابی بــه آینــده پایــدار اقتصــادی اســت. نقــش 
صنعــت فــوالد در قالــب یــک سیاســت صنعتــی مترقــی بایــد در 
ــگام سیاســتگذاری هایی کــه کل  ــت هن ــه شــود و دول نظــر گرفت
ــوالد  ــت ف ــا صنع ــد ب ــد، بای ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــت را تح صنع
ــه بایــد توجــه داشــت  ــرار نمایــد. در ایــن زمین ــر برق ارتبــاط موث
ــدی، اشــتغالزایی،  ــه محصــوالت کلی ــا ارائ ــوالد ب کــه صنعــت ف
درآمــد و ســرمایه گــذاری، یــک محــرک اصلــی موفقیــت 
اقتصــادی اســت. عــدم انســجام و همبســتگی بیــن اجــزاء مرتبــط 
ــده  ــر آین ــز ب ــفاف و متمرک ــتراتژی ش ــک اس ــدون ی ــت ب دول
منجــر بــه آســیب پذیــری صنعــت فــوالد شــده و توســعه صنعتــی 

را محــدود می کنــد.
ایجــاد  بنیــان،  دانــش  شــرکت های  توانائــی  از  اســتفاده 
راهکارهــای الزم بــه منظــور اســتفاده از تــوان و تکنولــوژی 
ــا  ــمینارها، همایش ه ــزاری س ــوالدی، برگ ــرو ف ــرکت های پیش ش
و کارگاه هــای آموزشــی تخصصــی فــوالد فی مابیــن مراکــز 
ایجــاد  و  فــوالدی  شــرکت های  کلیــه  بــا حضــور  و  علمــی 
هم افزائــی و تبــادل اطاعــات بــه منظــور بــه روز نگهداشــتن 
ــه روزآوری  ــوارد ب ــه م ــوان از جمل ــد را می ت ــای تولی فناوری ه

فناوری هــای صنعــت فــوالد برشــمرد.
ــواع  ــد ان ــی و تولی ــا طراح ــران ب ــاژی ای ــوالد آلی ــرکت ف ش
ــن  ــا معتبرتری ــق ب ــاژی مطاب ــای آلی ــل فوالده ــوالت طوی محص
اســتانداردهای جهانــی و نیــاز مشــتریان، بزرگتریــن تولیــد کننــده 
 IASCO ــد ــا برن ــه ب ــران و خاورمیان ــاژی در ای ــوالد آلی ــواع ف ان
می باشــد کــه محصــوالت آن در صنایــع خودروســازی، ماشــین 
ســازی، نفــت و گاز و پتروشــیمی، ابزارســازی ، نیروگاهــی، 
صنایــع ریلــی، ســاخت لــوازم پزشــکی و جراحــی و ســایر صنایــع 
ــازار  ــر ب ــوان رهب ــرکت بعن ــن ش ــیعی دارد. ای ــرد وس ــژه کارب وی
فوالدهــای آلیــاژی در داخــل کشــور، اهــداف اســتراتژیکی 
همچــون تولیــد فوالدهــای خــاص بــا ارزش افــزوده بــاال را طــرح 
ــن  ــره تأمی ــی از زنجی ــل بخش ــا تکمی ــا دارد ب ــرده و بن ــزی ک ری
ــتریان  ــای مش ــات نیازه ــا ثب ــن ب ــه تأمی ــته ب ــش از گذش ــوالد بی ف
خــود بپــردازد. وجــود دانــش فنــی بومــی شــده تولیــد فوالدهــای 
خــاص و ویــژه در شــرکت فــوالد آلیــاژی ایــران باعــث ارتقــاء 
ــا  ــده و ب ــور ش ــاص در کش ــای خ ــد فوالده ــش تولی ــطح دان س
ــم در  ــه عل ــم ک ــن باوری ــر ای ــارت، ب ــش و مه ــن دان ــتوانه ای پش
بــر روی  فعالیت هــای جمعــی  جریــان داد و ســتد فکــری و 
ــد.  ــعه می یاب ــد و توس ــن، رش ــای نوی ــام پژوهش ه ــا و انج داده ه
بــا توجــه بــه اینکــه هــدف از برگــزاري ســمپوزیوم فــوالد 

ــداری  ــفنجی را خری ــن اس ــد آه ــاً بای ــه الزام ــده ای ک ــد کنن تولی
ــن  ــاند. بنابرای ــی می کش ــاً تعطیل ــرر و نهایت ــیه ض ــه حاش ــد ب نماین
الزم اســت سیاســت های نظارتــی، بــر روی عرضــه مکفــی و 
ــن نهــاده در داخــل کشــور، وجــود داشــته  ــا قیمــت مناســب ای ب

باشــد.
ــوارد  ــه در م ــدد ک ــتورالعمل های متع ــتگذاری ها و دس سیاس
ــبق  ــه ماس ــف ب ــی عط ــوده و حت ــرکت ها ب ــان ش ــه زی ــادی ب زی
ــی  ــع در پ ــرای صنای ــی را ب ــیار بزرگ ــش بس ــود، چال ــم می ش ه

دارد.
ــع  ــه موق ــام ب ــه انج ــادرات، ک ــر ص ــراوان در ام ــی ف بروکراس
ــی  ــکل اساس ــا مش ــت دارد، ب ــیار اهمی ــداران بس ــرای خری آن ب
مواجــه می نمایــد و ایــن موضــوع در شــرایط تحریمــی فعلــی کــه 
ــد  ــه خری ــداران ب ــاد خری ــه، اعتم ــی هزین ــت و حت ــا صــرف وق ب
فــوالد ایــران جلــب می شــود منجــر بــه ســلب اعتمــاد و از دســت 

ــود. ــود می ش ــب و کار موج ــای کس ــازار و فرصت ه ــن ب رفت

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

ــردد؟ ــوالد گ ف

ــن  ــن دغدغــه ســرمایه گــذاران، فضــای مطمئ ــه مهمتری از جمل
ــان از کســب  ــز اطمین ــرای ســرمایه گــذاری و نی ــل اعتمــاد ب و قاب
ــن دو  ــن ای ــن تأمی ــت. بنابرای ــده اس ــرف ش ــرمایه ص ــود از س س
نیــاز اساســی مهمتریــن عامــل انگیزشــی بــرای ســرمایه گذاری در 
حــوزه فــوالد اســت هــر چنــد پارامترهــای دیگــر ماننــد مشــوق ها 
ــد  ــز می توان ــت نی ــوی دول ــای معن ــار حمایت ه ــا، در کن و معافیت ه

بســیار راهگشــا باشــد.
در کنــار ایــن مــوارد بایــد بــه ثبــات در آئیــن نامه هــا و مقــررات 
ــی از  ــرمایه گذاری در بخش ــام س ــازی در انج ــفاف س ــی، ش دولت
زنجیــره کــه بــا کمبــود روبــرو می باشــد، ســهولت در ایجــاد 
راهکارهــای ورود بخــش خصوصــی بــه پروژه هــای ضــروری 
نیمــه تمــام، ارائــه تســهیات بــا نــرخ پائیــن ســرمایه گذاران، 
ســرمایه گذاری  رونــد  بــا  مرتبــط  بروکراســی های  کاهــش 
بــه  فــوالد  حــوزه  تخصصــی  راهنمائی هــای  و  صنعــت  در 

نمــود. اشــاره  ســرمایه گذاران 

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

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

صنعــت فــوالد امــروزه یکــی از نیازمندی هــای اصلــی در 
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ســعی داشــته ایفاگــر نقشــی مؤثــر در ارائــه دســتاوردهای علمــی 
ــد. ــی باش ــن گردهمای در ای

پروفســور  آقــای  ارزنــده جنــاب  از تاش هــای  پایــان  در 
نجفــی زاده رئیــس محتــرم هیــأت مدیــره انجمــن آهــن و فــوالد 
و کلیــه دســت انــدرکاران ســمپوزیوم کــه باعــث برگــزاری ایــن 
ــل  ــر بعم ــوند تقدی ــور می ش ــی کش ــی – صنعت ــم علم رخــداد مه

می آیــد.

ــه روز در  ــي ب ــي و تخصص ــش فن ــدن دان ــه ش ــعه و نهادین توس
ایــن صنعــت، ایجــاد زمینه هــای مطلــوب بــرای برقــراری ارتبــاط 
ســرمایه گذاران،  دســت اندرکاران،  محققــان،  کلیــه  میــان 
و  ارائــه  همچنیــن  و  فــوالد  صنعــت  کارشناســان  و  مدیــران 
انتشــار آخریــن دســتاوردهای پژوهشــی در زمینــه فــوالد اســت، 
شــرکت فــوالد آلیــاژی ایــران نیــز حضــور موثــر در ایــن رویــداد 
ــواره  ــده و هم ــود گنجان ــاالنه خ ــای س ــی را در برنامه ه تخصص
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 لطفــًا شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر را 
معرفــی و بــه  طــور خالصــه برنامه هــای 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 گل گهــر بــا داشــتن معــادن 
غنــی از ســنگ آهــن، یکــی از مطرح تریــن قطب هــای فعــال 
معدنــی، صنعتــی در خاورمیانــه اســت کــه دارای قابلیت هــای 
بســیاری بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک منطقــه بــزرگ و رقابتــی در 
ســطح ایــران و حتــی جهــان می باشــد. شــرکت معدنــی و صنعتــی 
ــه  ــد ک ــه می باش ــن منطق ــال ای ــرکت های فع ــی از ش ــر یک گل گه
ــر عهــده  نقــش مهمــی در سیاســت گــذاری و مدیریــت منطقــه ب
دارد. ایــن شــرکت در حــال حاضــر بــا ظرفیــت تولیــد بیــش از 15 
میلیــون تــن کنســانتره و بیــش از 10 میلیــون تــن گندلــه بزرگتریــن 
ــعه  ــای توس ــرای پروژه ه ــا اج ــد و ب ــور می باش ــده کش ــد کنن تولی
و بهینــه ســازی خطــوط شــرکت، در افــق چشــم انــداز 2030 
مجمــوع تولیــدات ســاالنه ایــن شــرکت بــه بیــش 30 میلیــون تــن 
ــره ارزش  ــعه زنجی ــور توس ــه منظ ــرکت ب ــن ش ــید. ای ــد رس خواه
ــا تأســیس شــرکت های فــوالدی ســهم خــود را در تولیــد  خــود ب
محصــوالت فــوالدی نظیــر آهــن اســفنجی توســعه داده اســت و در 
آینــده نــه چنــدان دور بــا تولیــد اســلب نــازک و مقاطــع فــوالدی 
ایــن زنجیــره را تکمیــل خواهــد نمــود. گل گهــر اولیــن منطقــه ای 
ــا محصــول  ــد از معــدن ت ــد تولی ــه فرآین ــران اســت کــه کلی در ای
ــن  ــت و ای ــرار داده اس ــم ق ــار ه ــه در کن ــک منطق ــي را در ی نهای
ــان مــاه امســال در جریــان ســفر  افتخــار را هــم داشــتیم کــه در آب
رئیس جمهــور محتــرم و وزیــر محتــرم صنعــت، معــدن و تجــارت 
بــه منطقــه گل گهــر چنــد طــرح بــزرگ و بســیار مهــم فــوالدی را 

ــانیم. ــرداری برس ــاح و بهره ب ــه افتت ب

ــال،  ــوالد امس ــمپوزیوم ف ــعار س ــتای ش  در راس
ــواد  ــن م ــود در تأمی ــای موج ــما چالش ه ــر ش ــه نظ ب
اولیــه، تجهیــزات، دانــش فنــی و توســعه زیرســاخت ها 

ــد؟ ــد باش ــواردی می توان ــه م چ

ــنگ  ــر س ــوالد، ذخای ــث ف ــی در بح ــای اصل ــی از چالش ه یک
ــی  ــه ابتدای ــوان حلق ــه عن ــن ب ــنگ آه ــه س ــت، چراک ــن هس آه
ــور و  ــادی کش ــات اقتص ــدی در حی ــش کلی ــوالد، نق ــره ف زنجی
تکمیــل و تــداوم ایــن زنجیــره در هــر منطقــه ای بــازی می کنــد. از 
آنجــا کــه ذخایــر معدنــی، عمــر محــدودی دارنــد، تأمیــن ســنگ 
ــه چالــش جــدی بــرای صنعــت فــوالد  آهــن در ســال های آتــی ب
ــا درک  ــر ب ــرکت گل گه ــبختانه ش ــود. خوش ــدل می ش ــور ب کش
درســت موضــوع، پروژه هایــی را در راســتای توســعه معــادن 
منطقــه و همچنیــن شناســایی ذخایــر جدیــد تعریــف کــرده اســت 
کــه ایــن فعالیت هــای اکتشــافی در قالــب 3 طــرح در منطقــه 

ــود. ــام می ش ــزد انج ــتان ی ــم و اس ــیرجان، ب س
ــه بســیار مهــم  ــن مقول ــد داخــل و حمایــت از ای ــه تولی توجــه ب
کــه یکــی از سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی مــد نظــر مقــام معظــم 
ــورد  ــاخت های م ــن زیرس ــن تأمی ــد و همچنی ــز می باش ــری نی رهب
نیــاز از جملــه زیرســاخت ریلــی، بــرق، آب و گاز بایســتی مــورد 
ــر  ــه گل گه ــبختانه در منطق ــه خوش ــرد ک ــرار بگی ــدی ق ــه ج توج

هیــچ مشــکل و کمبــودی از ایــن حیــث وجــود نــدارد.

ســاالنه  برگــزاری  فوایــد  شــما  نظــر  بــه   
ســمپوزیوم فــوالد و نمایشــگاه بین المللــی ســمپوزیوم 
ــان  ــن کارشناس ــاط بی ــت ارتب ــوص در جه ــه خص ب
صنعــت فــوالد و پژوهشــگران دانشــگاهی و همچنیــن 
افزایــش ســطح آگاهــی هــم در مــورد فناوری هــای 

مصاحبه ای با مدیر عامل شرکت

معدنی و صنعتی گل گهر

جناب آقای مهندس جمشید مارحمان،
انجام شده است که در ادامه می خوانید:
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ــکالت  ــع مش ــورد رف ــم در م ــمپوزیوم( و ه جدید)س
ــت؟ ــگاه( چیس ــد )نمایش تولی

قطعــاً برگــزاری ســاالنه ســمپوزیوم فــوالد و نمایشــگاه بین المللی 
ســمپوزیوم مزایــا و فوایــد بســیار زیــادی دارد و بــه همیــن دلیــل هــم 
شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر در ســال های اخیــر یکــی 
ــم هــم  ــوده اســت، چــرا کــه معتقدی ــان جــدی برگــزاری آن ب از حامی
ــا  ــی ب ــگاه های ــن نمایش ــه در چنی ــی هایی ک ــم اندیش ــا و ه افزایی ه
حضــور شــرکت های بــزرگ معدنــی و صنعتــی و مدیــران باتجربــه 
حــوزه صنعــت و معــدن بــه ویــژه کارشناســان خبــره صنعــت فــوالد 
ــی  ــش آگاه ــه افزای ــرد ب ــام می گی ــگاهی انج ــگران دانش و پژوهش
ــع  ــد و در جهــت رف شــرکت کنندگان در مــورد فناوری هــای جدی

ــود. ــر خواهــد ب ــد مؤث مشــکات و چالش هــای تولی
ــه  ــروزه ب ــور ام ــوالدی در کل کش ــرکت های ف ــبختانه ش خوش
توانمندی هــای خوبــی دســت یافته انــد و موفقیت هــای خوبــی 
ــود را  ــرفت های خ ــتاوردها و پیش ــد دس ــه بای ــد ک ــب کرده ان کس
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 بحران هــای ایــن صنعت چیســت؟

ــاد،  ــراز و فرودهــای زی ــازار فــوالد در ســال جــاری علــی رغــم ف ب
وضعیــت مثبــت و امیــدوار کننــده ای داشــت و بــا اینکــه تحریم هــای 
ظالمانــه ای از ســوی آمریــکا در حــوزه آهــن و فــوالد اعمــال شــد امــا 
توانســتیم بــا درایــت و هوشــیاری ایــن تحریم ها را پشــت ســر بگذاریم 

و جایــگاه خــود را در بازارهــای بین المللــی حفــظ کنیــم.
مهمتریــن نیــاز فعلــی بــرای توســعه صنعــت فــوالد کشــور، جــذب 
ــن ســرمایه محقــق شــود،  ــم ای ســرمایه خارجــی اســت کــه امیدواری
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.

ــث  ــد باع ــواردی می توان ــه م ــما چ ــر ش ــه نظ  ب
افزایــش انگیــزه بــرای ســرمایه گذاری در حــوزه 
ــن  ــاوری  و همچنی ــد فن ــت تولی ــردد وجه ــوالد گ ف
فناوری هــای موجــود در صنعــت  نمــودن  بــروز 

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

صنعــت فــوالد ایــران در بخش هایــی امــروز بومی ســازی شــده و 

تــوان ســاخت داخــل در آن باالســت؛ بنابرایــن بــا کاهش وابســتگی 
بخش هــای  در  داخلــی  پتانســیل های  از  اســتفاده  و  بــه خــارج 
ــت.  ــم داش ــری خواهی ــزوده باالت ــد ارزش اف ــدون تردی ــف ب مختل
ــران  ــه ســیر تحــوالت در صنعــت فــوالد نشــان می دهــد ای توجــه ب
در ایــن صنعــت اســتراتژیک از وابســتگی بیــش از 90 درصــدی در 
اوایــل، امــروز بــه ســهمی نزدیــک بــه 30 درصــد رســیده کــه ایــن 
دســتاوردی در راســتای اســتقال و افزایــش ارزش افــزوده در ایــن 

صنعــت بــرای کشــورمان اســت.
در ابتــدای راه، ایــران کامــًا بــرای تولیــد فــوالد وابســته بــود و 
بــه جــز مــواد اولیــه باقــی رونــد وابســته بــه کارشناســان خارجــی 
بــود؛ امــا امــروز ایــران می توانــد از صفــر تــا صــد کارخانــه 
ــا،  ــد و در بســیاری از بخش ه فوالدســازی را طراحــی و اجــرا کن
دســتگاه ها، تجهیــزات و متخصصــان داخلــی هیــچ نیــازی بــه 
خارجی هــا ندارنــد. بنابرایــن هرچــه بیشــتر ایــن وابســتگی کاهــش 
یابــد نــه تنهــا کارشــکنی علیــه ایــن صنعــت اســتراتژیک از ســوی 
ــرای ایــران ایجــاد  دشــمنان کمتــر بلکــه ارزش افــزوده باالتــری ب

خواهــد شــد.
ــران در  ــه ای ــت ک ــه اس ــن نکت ــر ای ــوالدی بیانگ ــای ف تحریم ه
ایــن صنعــت حرفــی بــرای گفتــن داشــته و جایــگاه منطقــی بــرای 
ــا اســتفاده از ایــن  ــا کــرده بنابرایــن الزم اســت ب خــود دســت و پ
ــم در راســتای  ــه دســت آورده ای ــی کــه ب ــگاه و توانمندی های جای
ــی  ــی ســازی و داخل ــا بوم ــم و ب ــره گام برداری ــن زنجی ــل ای تکمی
ــوالد  ــون ف ــورمان را همچ ــاد کش ــتر، اقتص ــه بیش ــر چ ــازی ه س

ــم. ــکنی کنی ــه کارش ــر هرگون ــتحکم در براب مس
در همیــن راســتا، گل گهــر نیــز تصمیــم گرفتــه هــر چــه بیشــتر بــا 
اســتفاده از توانمنــدی داخلــی در زمینــه فوالدســازی فعالیــت خــود 
را ادامــه دهــد کــه خوشــبختانه دســتاوردهای قابــل ماحظــه ای در 

ایــن زمینــه ایجــاد شــده اســت.
ــاس  ــان و براس ــه کرم ــه منطق ــور ب ــس جمه ــر رئی ــفر اخی در س
ــی  ــع طراح ــه در مجتم ــوالد ک ــت ف ــازی صنع ــای بومی س برنامه ه
شــده بــود یکــی از بزرگتریــن افتتاح هــای تاریــخ صنایــع معدنــی 
ــار انجــام شــد کــه  ــان اعتب ــارد توم ــا 8 هــزار و 300 میلی کشــور ب
ــی در  ــر حت ــادی باالت ــود اقتص ــزوده و س ــتاورد آن ارزش اف دس
دوران تحریم هــای خصمانــه علیــه صنعــت فــوالد ایجــاد می کنــد.

ــاخت  ــوان س ــتفاده از ت ــا اس ــتراتژی م ــه اس ــه اینک ــه ب ــا توج ب
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 طایــی برجــام صــورت 
گرفــت و مشــکلی در ایــن زمینــه پیــش نیامــد، در واقــع تجهیزاتــی 

ــداری شــد. ــود خری کــه الزم ب
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 لطفــاً شــرکت ســرمایه گــذاری و توســعه گل گهــر 
را معرفــی و بــه  طــور خالصــه برنامه هــای آتــی 
ــوالد  ــام ف ــه پی ــدگان مجل ــرای خوانن ــرکت را ب ش

ــد. ــان نمایی بی

ــزرگ گل گهــر  ایــن شــرکت در ســال 1388، ذیــل هلدینــگ ب
شــروع بــه فعالیــت نمــود. نقــش آفرینــی فعــال در صنعــت فــوالد 
و صنایــع معدنــی کشــور جهــت توســعه پایــدار، بــه عنــوان بــازوی 
در  و صنعتــی گل گهــر  معدنــی  قدرتمنــد شــرکت  اجرایــی 
ــت  ــن مأموری ــذاری، مهمتری ــرمایه گ ــی و س ــای بازرگان بخش ه
ــه شــمار مــی رود. در راســتای مأموریــت  تأســیس ایــن شــرکت ب
محــول شــده، فعالیت هــای مــورد انتظــار شــرکت در حوزه هــای، 
فعالیــت بازرگانــی محصــوالت زنجیــره فــوالد، نقــش آفرینــی در 
بــازار ســرمایه و ســرمایه گــذاری در پروژه هــای صنعتــی، تعریــف 

و متمرکــز شــده اســت.

ــال،  ــوالد امس ــمپوزیوم ف ــعار س ــتای ش  در راس
ــواد  ــن م ــود در تامی ــای موج ــما چالش ه ــر ش ــه نظ ب
اولیــه، تجهیــزات، دانــش فنــی و توســعه زیــر ســاخت ها 

ــد؟ ــد باش ــواردی می توان ــه م چ

ــی  ــوان یک ــوالدی به عن ــوالت ف ــوالد و محص ــد ف ــت تولی صنع
از موتورهــای محــرک اقتصــادی کشــور به شــمار می آیــد و 
ــا  ــه رشــد اقتصــادی ایف ــی را جهــت رســیدن ب ــل توجه ســهم قاب
می کنــد. در ایــن راســتا و در مســیر تــداوم تولیــد 55  میلیــون تــن 
فــوالد در افــق 1404، چالش هایــی وجــود دارد کــه می تــوان 
ــون  ــرای 55 میلی ــه ب ــواد اولی ــن م ــون، »تأمی ــی همچ ــه چالش های ب
ــی  ــای معدن ــی بنگاه ه ــاختار مالکیت ــد س ــوالد خام«،»تجدی ــن ف ت

ــای  ــرکت ها در عرصه ه ــوان ش ــی ت ــدف هم افزای ــا ه ــوالدی ب ف
مختلــف«، و »تغییــرات مکــرر قوانیــن و مقــررات صادراتــی« 
ــا افزایــش ســطح تولیــد، مشــکل  اشــاره نمــود. در حــال حاضــر ب
ــت  ــن صنع ــش روی ای ــش پی ــن چال ــوان مهم تری ــه به عن ــواد اولی م
ــی،  در حــال پررنــگ شــدن اســت. به طوری کــه در شــرایط کنون
ــت  ــن اس ــارد ت ــران 5/1  میلی ــنگ آهن ای ــی س ــره زمین شناس ذخی
ــارد تــن نیــز ذخیــره  ــره قطعــی و 2  میلی ــارد تــن ذخی کــه 3/1  میلی
ــه   لحــاظ تعــداد 131 معــدن ســنگ آهن  ــی می باشــد کــه ب احتمال
)60  درصــد معــادن ســنگ آهن( در کشــور فعــال هســتند. بنابرایــن 
براســاس شــرایط موجــود در آینــده درصــورت عــدم اکتشــافات 
ــاز  ــوی نی ــا جوابگ ــا تنه ــر م ــنگ آهن، ذخای ــوزه س ــد در ح جدی
تــا 10 ســال بعــد از 1404 جهــت اســتمرار تولیــد 55  میلیــون 
ــن  ــافات، ابتدایی تری ــعه اکتش ــذا توس ــود، ل ــد ب ــوالد خواه ــن ف ت

ــود. ــد  ب ــور خواه ــوالد کش ــت ف ــعه صنع ــاز توس پیش نی

 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 فناوری هــای 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  تعامــل  ایــن  می باشــد،  فــوالد  صنعــت  دســت اندرکاران  و 
ــود  ــه کاهــش مشــکات و بهب ــاً منجــر ب ــی فکــری قطع هــم افزای
ــال اســتفاده از  ــوان مث ــه عن ــوالد می گــردد. ب ــدی صنعــت ف فرآین
ایده هــای خاقانــه در ارتبــاط کارا و اثــر بخــش صنعــت فــوالد بــا 

مصاحبه ای با مدیر عامل شرکت

سرمایه گذاری و توسعه گل گهر

جناب آقای مهندس رامین سارنگ،
انجام شده است که در ادامه می خوانید:
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ــن صنعــت،  ــد در افزایــش ســودآوری ای اســتارت آپ هــا می توان
نقــش قابــل توجهــی ایفــا و شــرکت های تولیــد کننــده را در نیــل 

بــه ســوی تولیــد نــاب هدایــت نمایــد.

 تحلیــل شــما از بــازار فــوالد در ســال جاری و ســال 
آینــده و مهمتریــن بحران هــای ایــن صنعت چیســت؟

صنعــت فــوالد علی رغــم چالش هــای جهانــی بــه وجــود آمــده 
بــرای اقتصــاد جهانــی همچنــان صنعــت رو بــه رشــدی محســوب 
می شــود چــرا کــه یکــی از مهمتریــن مــواد مــورد اســتفاده ســایر 
ــن  ــته ای ــای گذش ــاس تجربه ه ــر اس ــود. ب ــوب می ش ــع محس صنای
ــا توجــه بــه رونــد  صنعــت پیش بینــی می گــردد، در ســال آینــده ب
ــکات در  ــردد. مش ــت گ ــت تقوی ــن صنع ــای ای ــودی، تقاض صع
ــه  ــژه ســنگ آهــن، و تحریم هــای ظالمان ــه وی ــه ب ــواد اولی ــن م تأمی
بــه عنــوان مهمتریــن بحران هــای ایــن صنعــت محســوب می گــردد.

 
ــث  ــد باع ــواردی می توان ــه م ــما چ ــر ش ــه نظ  ب
انگیــزه بــرای ســرمایه گــذاری در حــوزه فــوالد گردد؟

شــرایط فعلــی کشــور مــا از لحــــاظ اقتصــادی شــرایط ویــژه ای 
اســت. تحریم هــای بین المللــی و محدودیت هــای مبــادالت بیــن المللی، 
ــژه  ــه وی ــع ب ــی صنای ــذاری در تمام ــرمایه گ ــت س ــه اهمی ــه ب توج
ــن  ــد. در ای ــدان می کن ــی را دوچن ــد داخل ــوالد و تولی ــت ف صنع
ــزه الزم  ــش انگی ــب افزای ــد موج ــددی می توان ــل متع ــتا عوام راس
بــرای ســرمایه گــذاری در صنعــت فــوالد باشــد. از جملــه مهمترین 
ــت  ــت های صنع ــویی سیاس ــازار، همس ــناخت ب ــل، ش ــن عوام ای
ــداز توســعه اقتصــادی، تســهیل دولــت  ــا اصــول چشــم ان فــوالد ب
ــه معــادن ســنگ آهــن، حمایــت ســرمایه گــذاران  در دسترســی ب
ــت در راســتای صــادرات  ــت دول ــای توســعه ای، حمای از پروژه ه

محصــوالت نیمــه تمــام فــوالدی و محصــوالت نهایــی، می باشــد. 
لــذا بــه هــر میــزان عوامــل مذکــور تســهیل و بهبــود یابــد، می توانــد 

ســرمایه گــذار را ترغیــب بــه ســرمایه گــذاری نمــود.

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

ــود دارد؟ ــی وج ــه راهکار های ــور چ کش

فنــاوری همگــن در هــر صنعتــی، می توانــد موجــب افزیــش 
دوام کیفیــت و بهــره وری خطــوط تولیــد و همچنیــن تحویــل 
ــری  ــره گی ــا به ــوان ب ــوالد می ت ــت ف ــردد. در صنع ــریع تر کاال گ س
از فناوری هــای جدیــد بــه ســوی کارخانه هــای هوشــمند کــه هزینــه 
ــد  ــوط تولی ــع در خط ــاال از مناب ــری ب ــره ب ــا به ــم دارد و ب ــی ه پایین
ــال  ــوان مث ــه عن ــه می شــود، حرکــت نمــود. ب ــه کار گرفت مختلــف ب
ــی  ــورد بررس ــودکار م ــتم های خ ــا سیس ــد را ب ــد تولی ــوان فراین می ت
ــه محصــول نهایــی  ــه طــوری کــه از کــوره تــا رســیدن ب قــرار داد. ب
ــه بازرســی  ــوان ب ــن می ت ــرد. همچنی ــرار گی ــل ق ــرل کام تحــت کنت
ــا اســتفاده از سیســتم های کامــا خــودکار و  ــر انبارهــا ب و نظــارت ب
اتوماتیــک نیــز اشــاره نمــود که بــدون اســتفاده از نیــروی کار انســانی 
قابــل اجراســت. در افقــی بهتــر می تــوان بــه وجــود ربات هایــی اشــاره 
کــرد کــه در هــر مرحلــه ای از تولیــد می تــوان از آن هــا بــرای کنتــرل 
ــد  ــا می توانن ــن تکنولوژی ه ــت. ای ــد کار کمــک گرف ــر فراین ایمن ت
کمــک کننــد در نقاطــی کــه حضــور انســان خطرنــاک اســت بــدون 
آنکــه جــان کســی بــه خطــر بیفتــد مراحــل تولیــد بــه پایــان برســد. 
ایــن آینــده کارخانه هــای فــوالد اســت، امــری کــه ممکــن اســت و 
در حــال حاضــر نیــز رو بــه رشــد می باشــد. کارخانه هــای هوشــمند 
ــد و اهمیــت  ــز وجــود دارن ــا نیســتند و در حــال حاضــر نی یــک روی
ویــژه آن هــا ایــن اســت کــه بــا بــه کار گیــری ایــن فناوری هــای نویــن 

بازگشــت ســرمایه ســریعی نیــز بــه همــراه دارنــد.
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مصاحبه ای با مدیر عامل شرکت

مجتمع جهان فوالد سیرجان

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

لطفــا خودتــان و شــرکت مجتمــع جهــان   
ــه  ــور خالص ــد و به ط ــی کنی ــیرجان را معرف ــوالد س ف
برنامه هــای آتــی شــرکت را بــرای خواننــدگان مجلــه 

ــد. ــان نمایی ــوالد بی ــام ف پی

ــره  ــت مدی ــو هیئ ــل و عض ــر عام ــلو مدی ــی عباس ــب عل اینجان
ــوالد  ــان ف ــع جه ــرکت مجتم ــتم. ش ــوالد هس ــان ف ــرکت جه ش
ســیرجان، شــرکتی پویــا و جــوان اســت کــه در ســال 1388 
تأســیس شــد و پــس از تغییراتــی در ســهامداران در حــال حاضــر 
51 درصــد ســهام متعلــق بــه شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر 
ــدوق  ــه صن ــق ب ــهام متعل ــد س ــته و 49 درص ــرکت های وابس و ش
ــرکت های  ــران و ش ــس ای ــع م ــی صنای ــرکت مل ــتگی ش بازنشس

ــت. ــه اس تابع
ــن  ــوالد و اولی ــد ف ــره تولی ــده زنجی ــل کنن ــرکت تکمی ــن ش ای
دارای  و  بــوده  ســیرجان  در  اســفنجی  آهــن  کننــده  تولیــد 
دسترســي  جملــه؛  از  می باشــد.  متعــددی  نســبي  مزیت هــاي 
آســان بــه مــواد اولیــه و خــوراک معدنــی. مجتمــع جهــان فــوالد 
ــه  ــد آن ب ــط تولی ــه خ ــت ک ــران اس ــه در ای ــن نقط ــیرجان اولی س
ــس  ــي پ ــنگ معدن ــت؛ س ــده اس ــل ش ــه تکمی ــوار نقال ــیله ن وس
از اســتخراج، توســط نــوار نقالــه بــه کارخانه هــاي کنســانتره 
گلگهــر و بعــد از آن، بــه کارخانــه گندلــه ســازي گلگهــر و 
ــاي  ــه کارخانه ه ــري ب ــش کیلومت ــوار ش ــک ن ــط ی ــا توس از آنج
ــوار  ــط ن ــد و توس ــال مي یاب ــوالد انتق ــان ف ــفنجي جه ــن اس آه
نقالــه، آهــن اســفنجي تولیــدي بــه کــوره وارد مي شــود. در 

نتیجــه، یــک خــط پیوســته تولیــد از ســنگ تــا شــمش در منطقــه 
گلگهــر داریــم. در حــال حاضــر کارخانــه احیــاء مســتقیم شــهید 
ــن آهــن اســفنجی در ســال  ــون ت ــا ظرفیــت یــک میلی اهلل دادی ب
ــان  ــرد جه ــه میلگ ــن کارخان ــس( و همچنی ــوژی میدرک )تکنول
فــوالد شــهید ملــک قاســمی بــا ظرفیــت 650 هــزار تــن  میلگــرد 
ــوده و  ــرداری ب ــره ب ــه به ــال، در مرحل ــا 32( در س ــایز 8 ت )ازس
ــت  ــا ظرفی ــا ب ــدی نی ــهید زن ــری ش ــه گ ــه ذوب و ریخت کارخان
تولیــد یــک میلیــون و دویســت هــزار تــن انــواع شــمش فــوالدی 
در ســال )روش قــوس الکتریکــی( امســال بــه صــورت رســمی بــا 

ــد.  ــاح گردی ــرم افتت ــور محت ــس جمه ــور رئی حض
از جملــه طرح هــای توســعه آتــی ایــن شــرکت می تــوان 
ــن  ــد آه ــدف تولی ــا ه ــماره 2 ب ــتقیم ش ــاء مس ــه احی ــه کارخان ب
اســفنجی بــه ظرفیــت یــک میلیــون و هفتصــد هــزار تــن در ســال 
ــا  ــماره 2 ب ــازی ش ــه فوالدس ــس( و کارخان ــوژی میدرک )تکنول
ــوم و  ــواع بل ــن ان ــزار ت ــیصد ه ــون و س ــک میلی ــد ی ــدف تولی ه
ــوالد  ــه ف ــن احــداث کارخان ــوالدی در ســال  و همچنی شــمش ف
آلیــاژی بردســیر بــا ظرفیــت تولیــد 500 هــزار تــن انــواع شــمش 
فــوالدی آلیــاژی در ســال اشــاره نمــود کــه طراحــی و مطالعــات 
ــات  ــک عملی ــده نزدی ــیده و در آین ــام رس ــه انج ــا ب ــه آن ه اولی

ــی آغــاز خواهــد شــد.  اجرای
ــز  ــع پاییــن دســتی نی شــرکت جهــان فــوالد ســیرجان در صنای
فعــال بــوده و درصــدی از ســهام شــرکت تولیدکننــده ســیم 
بکســل توســط ایــن شــرکت خریــداری شــده کــه در حــال 
اجــرای ایــن پــروژه نیــز می باشــیم. خاطــر نشــان می نمایــد؛ 
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کارخانــه بریکت ســازی ایــن شــرکت بــا ظرفیــت تولیــد 12 تــن 
ــه  ــوده و واحــد اکســیژن کارخان ــد ب ــه تولی در ســاعت، در مرحل
تولیــد آهن اســفنجی نیــز بــه زودی بــه بهره بــرداری خواهــد 

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

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

 در راســتای شــعار ســمپوزیوم فــوالد امســال، بــه 
نظــر شــما چالش هــای موجــود در تامیــن مــواد اولیــه، 
تجهیــزات، دانــش فنــی و توســعه زیــر ســاخت ها چــه 

ــد باشــد؟ مــواردی می توان

ــی  ــترش ناکاف ــه گس ــه ب ــا توج ــه ب ــواد اولی ــن م ــه تأمی در زمین
ــه، در آینــده  صنایــع پاییــن دســتی از جملــه ســنگ آهــن و گندل
نزدیــک بــا کمبــود مــواد اولیــه در حــوزه صنعــت فــوالد مواجــه 
خواهیــم بــود، کــه می بایســت بــا برنامــه ریــزی ایــن مشــکل 
مرتفــع گــردد و بــا توجــه بــه تحریم هــای ظالمانــه دولــت آمریــکا 
ــش  ــد دان ــی ســازی و تولی ــال بوم ــه دنب ــوالد ب ــد در صنعــت ف بای

باشــیم.

 بــه نظــر شــما فوایــد برگــزاری ســاالنه ســمپوزیوم 
فــوالد و نمایشــگاه بیــن المللــی ســمپوزیوم بــه خصــوص 
ــوالد و  ــت ف ــان صنع ــن کارشناس ــاط بی ــت ارتب در جه
ــطح  ــش س ــن افزای ــگاهی و همچنی ــگران دانش پژوهش
آگاهــی هــم در مــورد فناوری هــای جدیــد )ســمپوزیوم( 
و هــم در مــورد رفع مشــکالت تولید )نمایشــگاه( چیســت ؟

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

ــه فــوالد محســوب می شــود. پژوهشــی در زمین
برگــزاری منظــم ســمپوزیوم فــوالد نقــش عمــده ای در نهادینــه 
کــردن آخریــن دســتاوردهاي تحقیقاتــي و تجربیــات علمــي 
ــه  ــر ب ــادل نظ ــاوره و تب ــه مش ــته و زمین ــوالد داش ــوزه ف ــي ح و فن
ــن  ــتر ای ــه بیش ــر چ ــعه ه ــود و توس ــکات موج ــع مش ــور رف منظ

ــی آورد. ــم م ــت را فراه صنع
ارتقــا ســطح دانــش فنــی در زمینه هــای مختلــف فــوالد کشــور، 
نمایــش  فــوالد،  صنعــت  چالش هــای  و  فرصت هــا  ارزیابــی 
توانمندی هــای شرکت ها،آشــنایی بــا فناوری هــای نویــن، نشســت 
صمیمــی مدیــران صنعتــی، محققــان و متخصصــان صنعــت فــوالد 

ــد. ــمار می آی ــمپوزیوم بش ــن س ــزاری ای ــن برگ ــایر محاس از س

ــت  ــای صنع ــن بحران ه ــما از مهم تری ــل ش  تحلی
فــوالد در ســال جــاری و ســال آینــده چیســت ؟

ــوالدی و  ــوالت ف ــادرات محص ــث ص ــا بح ــن چالش ه مهمتری
تحریم هــای ایجــاد شــده در ایــن حــوزه وتأمیــن قطعــات و لــوازم 
یدکــی مــورد نیــاز خارجــی می باشــد کــه مشــابه داخلــی ندارنــد.

ــث  ــد باع ــواردی می توان ــه م ــما چ ــر ش ــه نظ  ب
ــت  ــذاری در صنع ــرمایه گ ــرای س ــزه ب ــش انگی افزای

ــردد؟ ــوالد گ ف

ــوالد، در  ــت ف ــه صنع ــت ب ــژه دول ــه وی ــده توج ــاد بن ــه اعتق ب
حوزه هــای مختلــف، اعــم از سیاســت گذاری، تأمیــن مالــی، 
امــور  بروکراســی های  کاهــش  صــادرات،  فراینــد  تســهیل 
ــد موثرتریــن عامــل جــذب ســرمایه گذاری  گمــرک و... می توان
ــا  ــای ب ــاد فض ــا ایج ــد ب ــت می توان ــد. دول ــوالد باش ــت ف درصنع
ثبــات و ایمــن بــرای ســرمایه گذاران حــوزه فــوالد از طریــق 
کاهــش نــرخ ســود تســهیات، کنتــرل نوســانات نــرخ ارز، 
رقابت پذیــر،  ســرمایه گذاری  توســعه  بــرای  برنامه ریــزی 
تســهیل رویــه گمرکــی، تقویــت زیرســاخت ها، تبدیــل تجــارت 
بــه ســرمایه گذاری و ... زمینــه جــذب ســرمایه در صنعــت فــوالد 

را فراهــم آورد.
بدیهــی اســت، نوســانات و تغییــرات مــداوم نــرخ ارز در 
گــذاران  ســرمایه  انتظــارات  شــکل گیری  بــر  زمــان،  طــول 
ــای  ــوص قیمت ه ــام درخص ــاد ابه ــا ایج ــزایی دارد و ب ــر بس تاثی
آتی،ســرمایه گذاران را در شــرایط عــدم اطمینــان قــرار می دهــد 
ــاال  ــود. ب ــرمایه گذاری می ش ــش س ــث کاه ــق باع ــن طری و از ای
ــز  ــی ســرمایه گذاری در حــوزه فــوالد نی ــن مال ــه تأمی ــودن هزین ب
ــد به صــورت مســتقیم  یکــی دیگــر از موانعــی اســت کــه می توان
بــر رونــد ســرمایه گذاری در بخــش صنعــت فــوالد اثرگــذار 
باشــد، کــه ایــن امــر نیــز مســاعدت ویــژه دولــت را می طلبــد. بــا 
ــای  ــره پروژه ه ــازی در زم ــای فوالدس ــه پروژه ه ــه اینک ــه ب توج
میــان مــدت و بلنــد مــدت بشــمار می آینــد، لــذا عواملــی همچــون 
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ــذاری و  ــرمایه گ ــط س ــاد محی ــادی، ایج ــی و اقتص ــات سیاس ثب
ــورس  کســب و کار، جــذب ســرمایه های خارجــی، اثربخشــی ب
کاالی ایــران در افزایــش ظرفیــت زنجیــره فــوالد، شناســایی 
بازارهــای منطقــه و در نظــر گرفتــن مزیت هــای صادراتــی از 
ــرای  ــی ب ــیر مطلوب ــد مس ــه می توان ــت ک ــی اس ــه راهکارهای جمل
ــب  ــد. بدین ترتی ــم نمای ــوالد فراه ــوزه ف ــذاری در ح ــرمایه گ س
ــا افزایــش ســهم کشــورمان در بازارهــای صادراتــی، تولیــدات  ب
ــت واقعــی نزدیــک شــود و از  ــه ظرفی ــد ب ــوالد کشــور می توان ف

ــز ایجــاد خواهــد شــد. ــی نی ــل قبول ــن رهگــذر، اشــتغال قاب ای

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

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

ــی و  ــای علم ــتفاده از ظرفیت ه ــه و اس ــان نخب ــه جوان ــاد ب اعتم
ــاز  ــورد نی ــزات م ــه تجهی ــن کلی ــن تأمی تخصصــی آن هــا و همچنی
ــرای گســترش تحقیــق و توســعه و فنــاوری در صنعــت فــوالد و  ب
لــزوم ورود بخــش خصوصــی در جهــت تأمیــن نیازهــای فنــاوری 

ــد. ــا می باش ــه راهکاره ــوالد از جمل ــت ف ــتراتژیک در صنع و اس
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برگزاری دوره های آموزشی
 انجمن آهن و فوالد ایران

 کمیتــه آمــوزش انجمــن آهــن و فــوالد ایــران بــه منظــور شــناخت هرچــه بیشــتر نیازهــا و اســتعدادهاي واحدهــاي صنعتــي و گســترش امــر 
آمــوزش آمادگــي خــود را در برپایــي دوره هــاي آموزشــي- کاربــردي در زمینه هــاي مختلــف آهــن و فــوالد اعــام مــي دارد. لــذا از کلیــه 
ــه برگــزاري دوره هــاي آموزشــي کــه تاکنــون از طــرف انجمــن ارائــه شــده و یــا دوره هــاي  مســئوالن و صاحبــان صنایــع کــه عاقمنــد ب
آموزشــي خــاص دیگــري کــه مــورد نیــاز آن مؤسســه اســت تقاضــا مــي گــردد از طریــق تکمیــل فــرم زیــر ایــن انجمــن را مطلــع فرماینــد. 
ــرکت  ــل ش ــا در مح ــاز دوره ه ــورت نی ــت.ضمنا در ص ــي و اجراس ــل بررس ــان قاب ــرف متقاضی ــنهادي از ط ــاي پیش ــت دوره ه ــي اس بدیه

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

 دوره های آموزشي اجرا شده توسط انجمن آهن و فوالد ایران

 مدتنام استادعنوان دورهردیف
2 روزهمهندس جوالزادهتکنولوژي تولید فوالدهاي کیفي1

3 روزهمهندس جوالزادهفرایند تولید چدن در کوره بلند2

3 روزهمهندس جوالزادهروش های باال بردن بهره وری و صرفه جویی انرژی در کوره بلند3

3 روزهمهندس جوالزادهفرایند تولید کک به روش بازیافت مواد شیمیایی4
3 روزهمهندس جوالزادهفرایند تولید فوالد به روش کنورتر اکسیژنی5
1 روزمهندس جوالزادهشاخص هاي پایداري در صنایع فوالد6
3 روزهمهندس جوالزادهبهینه سازي مصرف انرژي در صنایع فوالد7
1 روزهدکتر میرغفاریاکولوژي صنعتي و ماحظات زیست محیطي در صنایع فوالد8
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 مدتنام استادعنوان دورهردیف
3 روزهدکتر علیزادهمتالورژی فرآیند ریخته گری مداوم9

3 روزهدکتر علیزادهفرآیند انجماد در ریخته گري مداوم10
1 الی 2 روزهدکتر رضائیانایمنی و بهداشت )بسته به استفاده مواد شیمیایی(11
5 روزهدکتر دهکردیروش هـاي کنـتـرل و بـازرسي خوردگي فلزات در صنعت12
3 روزهدکتر دهکردیپایش و مانیتورینگ خوردگي13
2 روزهدکتر اشرفیخوردگی در سیستم های آبگرد )کولینگ( و روش های جلوگیری از آن14
2 روزهدکتر اشرفیبررسی مکانیزم تخریب قطعات و تجهیزات صنعتی15
2 روزهدکتر اشرفیآشنایی با روش های آزمایشگاهی و صنعتی تعیین میزان خوردگی16
 3 روزدکتر معلمشناخت و عیب یابی ترانسفومرهای قدرت17
 3 روزدکتر معلمعیب یابی و پایش موتورهای الکتریکی18
 3 روزدکتر معلماصول جایگزینی و انتخاب بهینه موتورهای الکتریکی در صنعت19
 4 روزمهندس کیوانفرددوره تخصصی برق کوره های قوس الکتریکی  20
 3 روزمهندس اتحاد توکلسامانه های اتوماسیون21
5 روزهمهندس ادب آوازهبازرسي و کنترل جوش 221

5 روزهمهندس ادب آوازهبازرسي و کنترل جوش 232
3 روزهمهندس ادب آوازهبازرسي جوش لوله24

خوردگی آجرهای نسوز منیزیت کربنی در صنایع فوالدسازی و 25
پیشرفت های اخیر در کاهش آن

1 روزهدکتر منشی

2 روزهدکتر علیزادهترمودینامیک کوره های قوس از جهت رفتار عناصر آلیاژی26
2 روزهدکتر علیزادهخطا و عدم قطعیت در اندازه گیری و محاسبات27
2 روزهدکتر علیزادهترمودینامیک و سینتیک پخت گندله های مگنتیتی28
29(Silicon Steel) 3 روزهدکتر طرقی نژادآشنایی با ریخته گری و نورد فوالدهای الکتریکی
2 روزهدکتر شمعانیانجـوشـکاري و جـوش پـذیري فوالدهاي زنگ نزن30
2 روزهدکتر شمعانیانمتالورژي جوشکاري31
1 روزهدکتر سعیدیموازنه جرم و انرژی در فرآیندهای متالورژیکی32
1 روزهدکتر سعیدیمتدولوژی تحقیق33
 3 روزهدکتر رضائیانشناسایی فوالدهای آلیاژی34
2 روزهدکتر رضائیانانتخاب مواد35
2 روزهدکتر رضائیانآشنایی با عملیات ترمومکانیکی فلزات )مکانیکی- حرارتی(36
1 الی 2 روزهدکتر رضائیانآشنایی با فوالد های پیشرفته )Trip،Twip ،IF و غیره(37
38(SPD) 2 روزهدکتر رضائیانتغییر شکل شدید فلزات
39HSLA 2 روزهدکتر رضائیاندوره تخصصی فوالدهای

شناخت و ارزیابي عیوب ناشي از فرآیندهاي ساخت بر طبق 40
2 روزهدکتر دهکردیاستانداردهاي بین المللي

2 روزهدکتر اعاییفرآیند ریخته گری مداوم تختال نازک41
1 روزهدکتر اشرفی زادهپوشش دهي 42
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 مدتنام استادعنوان دورهردیف
تخریب قطعات در صنعت و تحلیل شکست                                     43

(Failure Analysis ) 
2 روزهدکتر اشرفی زاده

2 روزهدکتر اشرفیخوردگی بویلرهای صنعتی، علل و روش های جلوگیری از خوردگی44

1 روزهدکتر اشرفیآشنایی با استاندارد چرخ  دنده ها و بررسی علل تخریب چرخنده های صنعتی45

1 روزهدکتر اشرفیپایش خوردگی و استفاده از کوپن ها و سنسورهای خوردگی در صنعت46

1 روزهدکتر اشرفیکلید فوالد و انطباق فوالدهای استاندارد47
1 روزهدکتر اشرفیطراحي و انتخاب مواد مقاوم به خوردگي48

3- 2روزهمهندس نصیر االسامیبازدارنده های  خوردگی49

2 روزهمهندس زمانیآزمون هاي خوردگي50

 3 روزدکتر میرزاییانسیستم ارتینگ51

52AC و DC 3 روزدکتر میرزاییانشناخت درایوهای 

53Catia 17 روزمهندس حاجی صادقیانآموزش نرم افزار 

54Digsilent  4 روزمهندس حسنینرم افزار 

 3 روزمهندس کیوانفردفیلترهای هارمونیکی55

 3 روزمهندس اتحاد توکلآشنایی با تجهیزات ابزار دقیق و رفع عیب آن ها56

2 روزمهندس جوالزادهفرصت هاي صرفه جویي انرژي در کوره هاي پیش گرم نورد57

2 روزهمهندس جوالزادهتکنولوژي تولید فوالدهاي آلیاژي در کوره هاي قوس الکتریکي58

2 روزهمهندس جوالزادهتحوالت و توسعه در فرایند فوالد سازي کوره قوس الکتریکي59

2 روزهمهندس جوالزادهفرآیند فوالدسازي در کوره ها60

3 روزهمهندس جوالزادهشیوه های ریخته گری61
2 روزهمهندس جوالزادهتزریق سوخت های کمکی در کوره بلند62

2 روزهمهندس جوالزادهفرصت هاي صرفه جویي انرژي در کوره هاي قوس الکتریکي63

3 روزهمهندس جوالزادهفرایند تولید کک به روش بازیافت حرارتی64
3 روزهمهندس جوالزادهفرایند تولید فوالد به روش کوره قوس الکتریکی65
3 روزهدکتر حسن پوراحتراق گاز در کوره ها66

1 روزهدکتر اشرفیعملیات حرارتی جوشکاری67

4 روزهدکتر قیصریعناصر اندازه گیری حرارت68
1 روزهمهندس جوالزادهآنالیز و ارزیابی تجارت فوالد جهان در سال 692016

100 ساعتمهندس نجفیمدلسازی با چوب70
2 روزهدکتر علی زادهآشنایی با عملکرد کوره قوس الکتریک71

کمیته آموزش انجمن آهن وفوالد ایران
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دوره های جدید قابل اجرا توسط انجمن آهن و فوالد ایران

نام دورهردیفنام دورهردیف

عملیات ترمومکانیکال در تولید فوالدهای ویژه17گندله سازی و روش های جدید افزایش راندمان آن1

آنالیز متالورژیکی تخریب قطعات صنعتی )دوره مقدماتی(18آشنایی و معرفی جدیدترین فناوری های فرایند گندله سازی2

آزمون های استاندارد گندله و روش های بهبود 3
کیفیت گندله

آنالیز متالورژیکی تخریب قطعات صنعتی )دوره پیشرفته(19

آنالیز تخریب قطعات توسط میکروسکوپ الکترونی 20بریکت سازی، فناوری، افزایش راندمان4
)دوره مقدماتی(

آشنایی با عملکرد کوره قوس الکتریکی             5
)دوره مقدماتی(

آنالیز تخریب قطعات توسط میکروسکوپ الکترونی 21
)دوره پیشرفته(

معرفی و فناوری فوالدهای الکتریکی و مغناطیسی22آشنایی با عملکرد کوره قوس الکتریکی )دوره پیشرفته(6

معرفی و آشنایی با فناوری فوالدهای پرنیتروژن23فناوری فوالدسازی در کوره قوس الکتریکی7

معرفی و آشنایی با فناوری فوالدهای مقاوم به خوردگی 24فناوری تولید فروآلیاژها8
اتمسفری

9LF معرفی و آشنایی با فناوری فوالدهای فنر25متالورژی ثانویه با استفاده از کوره

معرفی و آشنایی با فناوری تولید فوالدهای 26ODSفناوری RH در تولید فوالد10

فسفر در فرایندهای فوالدسازی27پودر بازی تاندیش، فناوری، عملکرد و استفاده11

فناوری ژل کستینگ برای تولید نسوزهای چگال28آشنایی با فناوری های جدید در طراحی تاندیش12

آشنایی با فناوری های بازیابی سرباره های فوالدسازی29پودر قالب در ریخته گری مداوم13

کاربرد سرباره های فوالدسازی در صنایع مختلف30تکنولوژی و محاسبات قالب در ریخته گری مداوم14

مدیریت زمان در فرایندهای تولید فوالد31نسوزهای پاتیل، عملکرد و افزایش طول عمر15

مدیریت فرایندهای تولید فوالد32معرفی فوالدهای API و فناوری تولید آن16

کمیته آموزش انجمن آهن وفوالد ایران
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لیست انتشارات
 انجمن آهن و فوالد ایران

عنوان

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 75

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 78

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 79

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 80

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 81

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 82

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 83

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 84

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 85

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 86

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 87

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 88

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 89

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 90

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 91

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 92

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 93

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 94

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 95

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 96

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 97

انجمن آهن و فوالد ایران

انجمن آهن و فوالد ایران

انجمن آهن و فوالد ایران

انجمن آهن و فوالد ایران

انجمن آهن و فوالد ایران

انجمن آهن و فوالد ایران

انجمن آهن و فوالد ایران

انجمن آهن و فوالد ایران

انجمن آهن و فوالد ایران

انجمن آهن و فوالد ایران

انجمن آهن و فوالد ایران

انجمن آهن و فوالد ایران

انجمن آهن و فوالد ایران

انجمن آهن و فوالد ایران

انجمن آهن و فوالد ایران

انجمن آهن و فوالد ایران

انجمن آهن و فوالد ایران

انجمن آهن و فوالد ایران

انجمن آهن و فوالد ایران

انجمن آهن و فوالد ایران

مهر ماه 1375دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

اردیبهشت ماه 1378

بهمن ماه 1379

بهمن ماه 1380

بهمن ماه 1381

بهمن ماه 1382

بهمن ماه 1386

اسفند ماه 1383

اسفند ماه 1384

اسفند ماه 1385

اسفند ماه 1387

اسفند ماه 1388

اسفند ماه 1389

اسفند ماه 1390

اسفند ماه 1391

اسفند ماه 1392

اسفند ماه 1393

اسفند ماه 1394

اسفند ماه 1395

اسفند ماه 1396

بهمن ماه 1397

موجود نیست

موجود نیست

280/000

280/000

280/000

280/000

320/000

320/000

350/000

380/000

380/000

380/000

380/000

380/000

430/000

540/000

650/000

700/000

800/000

800/000

900/000

مبلغ )ریال(تاریخ انتشارگردآورنده
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کتاب فوالد سازی ثانویه

کتاب فرهنگ جامع مواد

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

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

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

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

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

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

کتاب راهنماي انتخاب و کاربرد فوالد ابزار

کتاب مرجع فوالد

کتاب مرجع فوالد 1390

کتاب مرجع فوالد 1391

کتاب مرجع فوالد 1392

کتاب مرجع فوالد 1393
کتاب مرجع فوالد 1394

کتاب مرجع فوالد 1395

کتاب مرجع فوالد 1396

کتاب مرجع فوالد 1397

کتاب مرجع فوالد 1398

 حفاظت محیط زیست در صنایع آهن و فوالد
))فاضات، هوا و پسمان

مهندس محمد حسین نشاطی

مهندس پرویز فرهنگ

انجمن آهن و فوالد ایران

انجمن آهن و فوالد ایران

انجمن آهن و فوالد ایران

انجمن آهن و فوالد ایران

انجمن آهن و فوالد ایران

انجمن آهن و فوالد ایران

مهندس محمدحسین نشاطي
مهندس محمدحسن جوالزاده

مهندس محمدحسن جوالزاده

مهندس محمدحسن جوالزاده

مهندس محمدحسن جوالزاده
مهندس محمدحسن جوالزاده

مهندس محمدحسن جوالزاده

مهندس محمدحسن جوالزاده

مهندس محمدحسن جوالزاده

مهندس محمدحسن جوالزاده

مهندس محمدحسن جوالزاده

 مهندس زهرا السادات رضوی دینانی، دکتر
 نوراله میرغفاری، مهندس محمدحسن

جوالزاده
اردیبهشت ماه 1396

شهریور ماه 1387

شهریور ماه 1387

شهریور ماه 1384

شهریور ماه 1388

از پاییز 89
لغایت زمستان 96

از پاییز 90
لغایت زمستان 94

از پاییز 97
لغایت زمستان 97

از بهار 95
لغایت زمستان 95

از بهار 96
لغایت زمستان 96

از بهار 97
لغایت تابستان 97

از بهار 97
لغایت پاییز 98

از بهار 98
لغایت پاییز 98

اسفند ماه 1388
آذر ماه 1389

آذر ماه 1390

آذر ماه 1391

آذر ماه 1392

آذر ماه 1393
آذر ماه 1394

آذر ماه 1395

آبان ماه 1396

آبان ماه 1397

آذر ماه 1398

220/000

110/000

160/000

320/000

60/000

70/000

80/000

100/000

200/000

390/000

110/000
45/000

55/000

65/000

110/000

160/000
200/000

250/000

300/000

600/000

800/000

250/000

افراد حقیقی
140/000

موسسات حقوقی
275/000

افراد حقیقی
180/000

موسسات حقوقی
350/000

Steels “Micros tructure and Properties”, 
Third Edition

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

(International Journal of Iron & Steel 
Society of Iran)

(International Journal of Iron & Steel 
Society of Iran)

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

Iron & Steel Society of Iran

Iron & Steel Society of Iran

Iron & Steel Society of Iran

550/000آذر ماه 1398دکتر تقی اصفهانیکتاب آزمایش های مکانیکی مواد مهندسی
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فرم درخواست عضویت حقیقی و حقوقی در 

انجمن آهن و فوالد ایران

مدارک الزم براي عضویت:
1 - برگ درخواست عضویت تکمیل شده.

2- فتوکپي آخرین مدرک تحصیلي )براي دانشجویان ارائه کپي کارت دانشجویي کافي است.(+ دو قطعه عکس 3×2. 
3- فیــش بانکــي بــه مبلــغ )بــراي مؤسســات حقوقــي وابســته 9/800/000 ریــال، بــراي اعضاءحقیقــي 1/200/000 ریــال، بــراي دانشــجویان 
600/000 ریــال( بــه حســاب شــماره 0202831627002 بانــک ملــي ایــران شــعبه دانشــگاه صنعتــي اصفهــان )کــد شــعبه 3187( بنــام انجمــن 

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

امضاء  :
تاریخ :

توجه: لطفا در قسمت های تیره چیزی ننویسید و نام و نام خانوادگی و محل کار خود را به التین در محل مربوط بنویسید.

کد عضویتنوع عضویت

تاریخ شروع عضویت
تعداد سال عضویت

تاریخ اتمام عضویت
توضیحات
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فراخوان مقاله برای مجله بین المللی 

انجمن آهن و فوالد ایران

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

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

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

منتشر مي نماید. ا

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

نماینــد.ر

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

ــاال ــاي بـ ــدهاي دمـ ــتیک فـرآینـ ــزم ها و کینـ ــوري، مکانیـ ــول، تئـ ــاد    4- اصـ ــري و انجم ــه گ ــازي    3- ریخت ــازي   2- فوالدس ــن س  1- آه
 5- آنالیزهــاي فیزیکــي و شــیمیائي فــوالد    6- فرآیندهــاي شــکل دهــي و عملیــات ترمومکانیکــي فوالدهــا    7- جوشــکاري و اتصــال فوالدهــا     8-
 عملیــات ســطحي و خوردگــي فوالدهــا      9- تغییــر حالت هــا و ســاختارهاي میکروســکوپي فــوالد     10- خــواص مکانیکــي فــوالد     11- خــواص
 فیزیکــي فــوالد     12- مــواد و فرآیندهــاي جدیــد در صنعــت فوالدســازي   13- صرفــه جویــي مصــرف انــرژی در صنعــت فــوالد   14- اقتصــاد

فــوالد    15- مهندســي محیــط زیســت صنایــع فــوالد و ارتباطــات اجتماعــي    16- نســوزهای مصرفــی در صنایــع فــوالد

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

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

E-mail: journal@issiran.com
website: journal.issiran.com
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کلمات کلیدی
ــد  ــه بای ــا شــش کلم ــن ســه ت ــدی بی ــن بخــش کلمــات کلی در ای

ــد. ــای می گیرن ــه ج ــده مقال ــر چکی ــت زی ــند و درس باش

1. مقدمه
ــان  ــث بی ــورد بح ــوع م ــات موض ــد کلی ــدا بای ــش، ابت ــن بخ در ای
شــود و ســپس خاصــه ای از تاریخچــه موضــوع و مطالعــات 
انجام شــده همــراه بــا ویژگی هــای آن هــا )بــه نحــوی کــه اهمیــت 
انجــام کار بــرای خواننــده روشــن شــود(، توضیــح داده شــود. در 
ــای  ــده در مرزه ــش انجام ش ــارکت پژوه ــوآوری و مش ــه، ن ادام
ــودن  ــتی ها، گش ــکات و کاس ــع مش ــرای رف ــاوری ب ــش و فن دان
گره هــا و یــا حرکــت بــه ســمت یافته هــای نویــن، در یــک یــا دو 

ــود. ــح داده ش ــراف توضی پاراگ

2. روش تحقیق
ــف  ــامل تعری ــد ش ــش بای ــن بخ ــده در ای ــی بیان ش ــب اصل مطال
طــرح مســئله، مفاهیــم مــورد نیــاز، روش هــای الگوســازی نظــری 
ــی و راه حل هــای ارائه شــده باشــد. در صــورت اســتفاده  ــا تجرب ی
از شــکل ها، جدول هــا و رابطه هــای ریاضــی بــه کار رفتــه در 

ــه آن هــا ارجــاع داده شــود. ــه ب ــن مقال ــد در مت ــه، بای مقال

3. نتایج و بحث
ــج  ــه روان نتای ــه علمــی پژوهشــی، ارائ ــن بخــش یــک مقال مهمتری
بــه روشــنی نشــان  بایــد  بنابرایــن  بــود.  به دســت آمده خواهــد 
ــاظ  ــه لح ــتی را ب ــج درس ــعه یافته، نتای ــوی توس ــه الگ ــود ک داده ش
ــت  ــه الزم اس ــن در ادام ــت. همچنی ــه داده اس ــی ارائ ــی و کیف کم
ــای  ــکل ها و جدول ه ــج در ش ــی نتای ــار تمام ــا رفت ــاط ب ــا در ارتب ت
مختلــف بطــور کامــل بحــث شــود تــا خواننــده نســبت بــه درســتی 

ــد. ــل نمای ــی حاص ــان کاف ــده، اطمین کار انجام ش

4. نتیجه گیری
در ایــن بخــش، بایــد نــکات مهــم بطــور خاصــه مــرور شــوند، بــه 
نحــوی کــه خواننــده بــه نتایــج اصلــی کار براحتــی آگاه شــود. در 
ــاره  ــده اش ــق انجام ش ــای تحقی ــه کاربرده ــوان ب ــش می ت ــن بخ ای
ــود و  ــرح نم ــد را مط ــی جدی ــل بررس ــم و قاب ــکات مبه ــرد و ن ک
یــا گســترش موضــوع بحــث را بــه زمینه هــای دیگــر پیشــنهاد داد.

متن اصلی مقاله
ــل مایکروســافت ورد  ــب یــک نســخه فای ــد در قال ــه بای ــن مقال مت
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 نرم افــزار آفیــس 
ــرم، به منظــور  ــا نویســندگان محت ــی ب ــورد اســتفاده داوران گرام م
جلوگیــری از هرگونــه به هم ریختگــی مقالــه و تضییــع حقــوق 
ــاال  ــه ب ــس 2010 ب ــه در آفی ــپ مقال ــت تای ــندگان، الزم اس نویس
ــن اســتاندارد  ــرد. شــایان ذکــر اســت کــه رعایــت ای صــورت گی
ســبب تســریع فرآینــد ویراســتاری و صفحه آرایــی نیــز خواهــد شــد.

 
نام نویسندگان

 Author ــش ــل در بخ ــور کام ــه بط ــندگان مقال ــه نویس ــام کلی ن
ذکــر شــود. همچنیــن نویســندگان بایــد فــرد عهــده دار مکاتبــات 
ــا قــرار دادن عامــت ســتاره )٭( در بــاالی اســم او در لیســت  را ب

ــد.  ــام نویســندگان مشــخص کنن ن

مشخصات نویسندگان
مشــخصات نویســندگان شــامل مرتبــه علمــی، نــام دانشــکده، نــام 
ــماره  ــک و ش ــت الکترونی ــور، پس ــام کش ــهر، ن ــام ش ــگاه، ن دانش

ــت. ــگار اس تلفن/دورن
هر مقاله به بخش های مختلفی تقسیم می شود که عبارتند از:

عنوان
ــه باشــد و تمامــی  ــر شــامل 15 کلم ــه بایــد حداکث عنــوان مقال
ویژگی هــای تحقیــق انجام شــده را نیــز مشــخص  کنــد. در عنــوان 

ــاب شــود. ــد از ذکــر کلمــات اختصــاری اجتن ــه بای مقال

چکیده
بایــد بصــورت مختصــر موضــوع اصلــی، هــدف و  چکیــده 
یافته هــای اصلــی مقالــه را در حداقــل 150 و حداکثــر 250 کلمــه 
ــح داده شــود و از  ــل توضی ــا بطــور کام ــاً نماده ــه دهــد. ضمن ارائ
بــه کار بــردن اختصــار کلمــات و قــرار دادن مراجــع در آن جــداً 

ــود. ــودداری ش خ

راهنمای نویسندگان مقاله
مجله علمی- پژوهشی بین المللی آهن و فوالد ایران
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ــه مراجــع نیــز تنهــا از شــماره  ارجــاع داده شــده و بــرای ارجــاع ب
ــز و باالنویــس در  ــم پرانت آن هــا در لیســت مراجــع و در داخــل نی

آخــر جملــه اســتفاده شــود.
ــماره های  ــا ش ــع ب ــد مرج ــا چن ــع و ی ــه دو مرج ــاع ب ــرای ارج ب
غیرمتوالــی بایــد از کامــا و بــرای ارجــاع بــه چنــد مرجــع بــا 

نمــود. اســتفاده  از خط تیــره  بایــد  متوالــی  شــماره های 

- شکل ها
طرحواره هــا، نمودارهــا و شــکل های بکاررفتــه همگــی بایــد 
ــط چین در  ــورت وس ــه ص ــوند و ب ــذاری ش ــوان »Fig« نامگ ــا عن ب
مقالــه قــرار بگیرنــد. شــکل های موجــود در مقــاالت ارســالی بایــد 
ــرش  ــه داوری و پذی ــد از مرحل ــی مناســب باشــند. بع دارای کیفیت
ــا  ــر ب ــا وضوحــی حداقــل براب ــا شــکل ها ب ــه نیــز الزم اســت ت مقال
300 پیکســل در اینــچ و در قالــب JPEG یــا TIFF و همچنیــن 
فایــل اکســل نمودارهــا بــه صــورت جداگانــه ارســال شــوند. در 
ــا  نامگــذاری محورهــای نمــودار بایــد عنــوان محــور همــراه ب
ذکــر واحــد در داخــل کروشــه در ادامــه آن آورده شــود. 
 Times New Roman خواهشــمند اســت قلــم تمامــی شــکل ها

باشــد. 

- جدول ها
نوشــته های داخــل جــدول بایــد بــه صــورت وســط چین نوشــته 
ــد محــل  ــا، بای ــی در جدول ه شــود و در صــورت اســتفاده از پاورق
قرارگیــری آن هــا در زیــر همــان جــدول باشــد. الزم بــه ذکــر اســت 

ــه شــوند. ــه صــورت عکــس ارائ ــد ب ــا نبای کــه جدول ه

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

می باشــد. مت تایــپ 

- سیستم واحدها
سیســتم واحــد قابــل قبــول، سیســتم بین المللــی )متریــک( اســت و 
در مواقــع ضــروری، می تــوان معــادل آن در سیســتم واحــد دیگــر 

در داخــل پرانتــز بــکار بــرد.

مراجع
مراجــع می توانــد شــامل کتاب هــا، مقــاالت مجــات علمــی، 
پایان نامه هــا،  کنفرانس هــا،  مقــاالت  ثبت شــده،  اختراع هــای 
وب ســایت های  آموزشــی،  کارگاه هــای  فنــی،  گزارش هــای 
بــه  ارجــاع  از  و  بــوده  اســتناد  قابــل  منابــع  دیگــر  و  معتبــر 
ــع  ــر مناب ــده و دیگ ــاالت پذیرفته نش ــده، مق ــای منتشرنش گزارش ه

غیرقابــل اســتناد بایــد خــودداری نمــود.
ــه و در  ــه تهی ــن مقال ــتفاده در مت ــب اس ــه ترتی ــد ب ــع بای ــت مراج لیس
ــه آورده شــود)مانند ]1[(. بنابرایــن، در صــورت اســتفاده  انتهــای مقال
ــده  ــه انگلیســی برگردان ــد مشــّخصات آن هــا ب از مراجــع فارســی، بای

ــرد. ــرار گی ــای آن ق ــارت )in Persian( در انته ــود و عب ش
مراجــع بــر چنــد دســته اند کــه هــر کــدام بایــد مطابــق دســتورالعمل 

زیــر تنظیم شــوند:

- مجالت:
ــرد. بعــد  ــرار می گی ــل آن هــا ق ــام نویســندگان و ســپس فامی اول ن
ــد از آن  ــرد. بع ــرار می گی ــام نویســندگان عامــت دو نقطــه ق از ن
نــام مجلــه کــه حتمــاً بایــد از مخفــف مجــات در مراجــع اســتفاده 
ــماره  ــار و ش ــال انتش ــه، س ــد مجل ــماره جل ــس از آن ش ــود. پ ش

ــال: ــرد. بطــور مث ــرار می گی ــر ق ــه شــکل زی ــه ب صفحــه اول مقال
H[1] H. Luo, H. Dong, M. Huang: Mater. Des., 83(2015), 42.1

 
- مجموعه مقاالت کنفرانس ها 

ــمت  ــه در قس ــی ک ــبک قبل ــه س ــندگان ب ــام نویس ــر ن ــد از ذک بع
مجــات گفتــه شــد، بــه ترتیــب : مخفــف مجموعــه مقــاالت، نــام 
ــال  ــار، س ــکان انتش ــده، م ــر کنن ــام منتش ــگر)اگر دارد(، ن ویرایش

ــال: ــور مث ــرد. بط ــرار می گی ــه آن ق ــماره صفح ــار و ش انتش

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

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

- کتاب
ــمت  ــه در قس ــی ک ــبک قبل ــه س ــندگان ب ــام نویس ــر ن ــد از ذک بع
مجــات گفتــه شــد، عنــوان کتــاب، شــماره جلــد، نــام ویرایشــگر، 
نــام منشــرکننده، مــکان انتشــار، ســال انتشــار و شــماره صفحــه آن 

ــال: ــور مث ــرد. بط ــرار می گی ق
I[1] W. C. Leslie: The Physical Metallurgy of Steels, 

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

ــه  ــه تمامــی مراجــع در متــن مقال ــه ذکــر اســت کــه بایــد ب  الزم ب
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راهنمای اشتراک در 

فصلنامه پیام فوالد

در صورت تمایل به اشتراک فصلنامه پیام فوالد لطفًا نکات زیر را رعایت فرمائید.
1-  فرم اشتراک را کامل و خوانا پر کرده و کدپستي و شماره تلفن را حتماً قید فرمائید.

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

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

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

    3-  کپي فیش بانکي را تا زمان دریافت نخستین شماره اشتراک نزد خود نگه دارید.
    4-  مبلغ اشتراک براي یک سال با هزینه پست و بسته بندي1500000  ریال مي باشد.

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

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

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

نام ….....................…… نام خانوادگي ...........................................................................................…
 نام شرکت یا مؤسسه .......................................................................................................................…

شغل ...........................................................................… تحصیات ......................................................
سن .............................…نشاني: استان ................................… شهرستان ........................................ خیابان ......

....................................................................................................................…..................

....................................... کدپستي: ........................................صندوق پستي: .........................................تلفن: .............
......................................................... فاکس: ......................................................................... 

براي اعضاء انجمن این نشریه بصورت رایگان ارسال مي گردد.

فرم اشتراک
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فرم قرارداد درج آگهی
 در فصلنامه پیام فوالد

ــه آدرس .................................................... ــده شــرکت ....................................... ب ــای ..............................نماین ــم /آق ــب خان اینجان

........................................................................................................................................................................................................
ــه عقــد  ــا اطــاع کامــل از ضوابــط ذیــل و شــرایط عمومــی طــرح آگهــی نســبت ب شــماره تلفــن..................................................... ب

ــم. ــدام می نمای ــرارداد اق ق

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

• هزینــه هــر فصــل آگهــی ................ ریــال و طراحــی 1.000.000ریال)درصــورت تمایــل( بــه مبلــغ کل ...................................ریــال 
ــردد. ــن می گ تعیی

ــورت  ــه ص ــانتی متر)ب ــاد29/7 *21 س ــوح dpi  300 در ابع ــا وض ــورت CMYK و ب ــه ص ــا PDF ب ــت TIFF ی ــه فرم ــی ب ــرح آگه ط
ــد. ــی باش ــودی( م عم

ــًا توافقــی( ــخ وصــول کام ــدا /چکــی )تاری ــه مربوطــه را نق ــس از چــاپ آگهــی هزین ــرم موظــف اســت پ ــن شــرکت محت * همچنی
پرداخــت نمایــد و همچنیــن در صــورت اعــام انصــراف پــس از عقــد قــرارداد 50% هزینــه ی چــاپ آگهــی را تــا پایــان قرارداد محاســبه 

و پرداخــت نمایــد.
ــر ایــن صــورت  ــا واحــد تبلیغــات هماهنــگ شــوید در غی ــا مــا پیــش از آغــاز فصــل جدیــد ، ب * در صــورت انصــراف از همراهــی ب

آگهــی شــما بــه صــورت خــودکار چــاپ مــی گــردد.
* متقاضیــان درج آگهــي در فصلنامــه پیــام فــوالد، الزم اســت پــس از انتخــاب محــل درج آگهــي )طبــق جــدول فــوق( مبلــغ مربوطــه 
را بــه حســاب شــماره 0202831627002 بانــک ملــي ایــران شــعبه دانشــگاه صنعتــي اصفهــان )کــد شــعبه( بــه نــام انجمــن آهــن و فــوالد 

ایــران واریــز و فیــش مربوطــه را بــه پیوســت فــرم تکمیــل شــده ذیــل بــه شــماره تلفــن 33932125- 031 فاکــس نماینــد. 
                                                                                                                             

                                                                                                                                                                            امضاء 

محل چاپ آگهی
پشت جلد

صفحات داخلی جلد

صفحه استاپ

پنج صفحه اول و آخر

سایر صفحات
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فصـــلنامه پیـام فـــوالد با هدف انتـشار یـافتـه هاي عـلمي پـژوهشي 
و آمـــوزشي- کاربــردي در جهــت ارتقــاء ســطح دانــش فــوالد و 
صنـــایع وابـــسته در ایـــن زمینه مي بـــاشد. لـــذا بـــراي تحـــقق این 
هــدف انجـــمن آهـــن و فـــوالد ایـــران آمادگــي خـــود را جـــهت 
انتشار دستـــاوردهاي تحقیقـاتي محـققان گـــرامي بصـورت مقـاله 
هــاي علـــمي و فنــي در زمیـــنه هــاي مختـــلف صنایــع فــوالد اعام 

مــي نمایــد.

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

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

درج شــده باشــد.
ج( مقاالت مي توانند در یکي از بخش هاي زیر تهیه شوند.

1- تحقیقي- پژوهشي
2- مروري
3- ترجمه

4- فني )مطالعات موردي(1
لطفــاً مقــاالت خود را بـــصورت کـامـــل حـــداکثر در 10 صفـــحه 
A4 و طبـــق دستـورالعـــمل زیـــر تـهیه و به هـــمراه سي دي مقـالـه 

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

ــد در  ــه مایلن ــي ک ــه ترتیب ــم( ب ــنده )مترج ــخصات نویس      2-مش
نشــریه چــاپ گــردد.

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

مراجع و 
ــا ســطربندي و ســتون بنــدي مناســب      5-جــداول و نمودارهــا ب
ــاال و  ترســیم شــده و در مــورد جــداول شــماره و شــرح آن در ب

در مورد اشکال در زیر آن درج گردد. واحدهاي سیستم

بین المللي )SI( براي آحاد در نظرگرفته شود.  
ــد  ــا بای ــس ه ــر و عک ــل تصاوی ــا: اص ــس ه ــر و عک     6-تصاوی
بــه ضمیمــه مقالــه ارســال شــود. در مــورد مقــاالت ترجمــه 
ــر و عکــس هــاي آن  ــا تصاوی ــه همــراه ب شــده ارســال اصــل مقال

ــت. ــروري اس ض
 7-واژه هــا و پــي نوشــت هــا: بــاالي واژه هــاي متــن مقالــه شــماره 
گــذاري شــده و اصــل التیــن واژه بــا همــان شــماره در واژه نامــه 

اي کــه در انتهــاي مقالــه تنظیــم مــي گــردد درج شــود.
ــع در داخــل  ــه شــماره مراجـ ــن مقال ــع: در مت ــع و مراجـ   8-منابـ
کـــروشه ] [ آورده شــود و بــا همــان ترتیــب شــماره گــذاري شــده 
ــه آورده شــوند.مراجع فارســي  ــده و در انتهــاي مقال مرتــب گردی
از ســمت راســت و مراجــع التیــن از ســمت چــپ نوشــته شــوند.

ــا مترجمــان- عنــوان  ــام مؤلفــان ی        در فهرســت مراجــع درج ن
مقالــه- نــام نشــریه- شــماره جلــد- صفحــه و ســال انتشــار ضروري 

اســت.

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

▪    از تایپ شماره صفحه خودداري شود.
▪    مطالــب تنهــا بــر یــک روي کاغــذ A4 )297*210 میلــي متــر( 

ــود. چاپ ش
▪    چاپ مقاله توسط چاپگر لیزري انجام شود.

▪    فصلنامه پیام فوالد در حک و اصاح مطالب آزاد است.
ــا و  ــام- نموداره ــب- ارق ــت مطال ــتي و صح ــئولیت درس ▪    مس

ــت. ــه اس ــان مقال ــندگان/ مترجم ــده نویس ــر عه ــا ب ــس ه عک
▪    فصلنامه پیام فوالد از بازگرداندن مقاله معذور است.

1- مطالعــات مــوردي مــي توانــد شــامل چکیــده، نتایــج، بحــث، جمــع 
بنــدي و در صــورت نیــاز مراجــع باشــد. رعایــت ســایر مــوارد ذکــر شــده 

فــوق در مــورد مطالعــات مــوردي الزامــي اســت.

دستورالعمل تهیه مقاله 

در فصلنامه پیام فوالد
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