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مدیر مسئول و سر دبیر فصلنامه پیام فوالد

مجلــه ی شــماره 81 پیــام فــوالد کــه هــم اکنــون در اختیــار 
ــان و  ــذاب جه ــدن م ــد چ ــی تولی ــوع ارزیاب ــد موض داری
ــی  ــن ارزیاب ــه و ای ــر گرفت ــال 2020 در نظ ــران را در س ای
ــن  ــم چنی ــت. ه ــرده اس ــی ک ــیعی ارزیاب ــق وس ــا عم را ب
ــا  در ایــن شــماره، موضــوع بهبــود فراینــد تولیــد فــوالد ب
اســتفاده از تحلیــل داده هــای بــزرگ در صنعــت در ایجــاد 
ارزش و منافــع تجــاری آورده شــده اســت. امیــدوارم ایــن 
ــاوه  ــرد. بع ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــل و ارزیاب تحلی
ــام  ــه پی ــادی در مجل ــورت ع ــه ص ــه ب ــر ک ــب دیگ مطال
فــوالد آورده می شــود نیــز توســط همــکاران جمــع آوری 
ــورد  ــب آن م ــدوارم مطال ــه امی ــت ک ــده اس ــاده ش و آم

ــرد. ــرار گی توجــه دوســتان در صنعــت و دانشــگاه ق



4

زمستان 99 / شماره 81

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

ــازی های  ــی فوالدس ــای اصل ــی از ورودی ه ــذاب یک ــدن م چ
بــه روش  بــه شــمار می آیــد. در فراینــد تولیــد فــوالد  دنیــا 
ــذاب  ــدن م ــزی را چ ــارژ فل ــی 90 % ش ــیژنی 75 ال ــر اکس کنورت
تشــکیل می دهــد. در ســال گذشــته بیــش از 40 میلیــون تــن 
چــدن مــذاب در کوره هــای قــوس الکتریکــی جهــان شــارژ 
ــد چــدن مــذاب جهــان در ســال 2020،  ــزان تولی شــده اســت. می
ــال  ــن س ــید. دومی ــن رس ــون ت ــه 1314 میلی ــش ب ــا 0/6 %  کاه ب
ــرز  ــان از م ــذاب جه ــدن م ــد چ ــزان تولی ــه می ــت ک ــی اس متوال
ــذاب  ــدن م ــن چ ــی تأمی ــع اصل ــذرد. مناب ــن می گ ــارد ت 1/3 میلی
فوالدســازی ها، واحدهــای کــوره بلنــد اســت. مقــدار کمــی نیــز 

شکل1- روند تولید چدن مذاب جهان طی سال های 1981- 2020

ارزیابــی تولیــد چــدن مــذاب جهــان و ایــران در ارزیابــی تولیــد چــدن مــذاب جهــان و ایــران در 
سالسال20202020

در واحدهــای )Corex & Finex(  چــدن مــذاب تولیــد می شــود. 
بــا توجــه بــه میــزان تولیــد فــوالد خــام جهــان در ســال گذشــته کــه 
1864/1  میلیــون تــن بــوده اســت، نســبت تولیــد چــدن مــذاب بــر 
فــوالد خــام جهــان0/71 محاســبه شــده اســت. بــه عبــارت دیگــر 
هنــوز فراینــد تولیــد فــوالد خــام بــه روش پایــه ســنگ آهــن ســتون 
ــد  ــا محســوب می شــود. در شــکل 1 رون ــوالد دنی ــد ف ــی تولی اصل
ــر  ــون ، از نظ ــا کن ــال 1981 ت ــان از س ــذاب جه ــدن م ــد چ تولی

مي گــذرد.
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ــارد  ــر  44 میلی ــغ ب ــون بال ــا کن ــای1910 ت ــال ه ــی س ــا ط  در دنی
و762 میلیــون تــن  چــدن مــذاب  تولیــد شــده اســت.در شــکل 2 

ــذاب  ــدن م ــن چ ــون ت ــد 887/624  میلی ــا تولی ــن ب ــور چی کش
)4/3% رشــد تولیــد( هماننــد فــوالد خــام در رأس تولید کننــدگان 
ــه  ــک ب ــع نزدی ــت. در واق ــه اس ــرار گرفت ــان ق ــذاب جه ــدن م چ
ــت.   ــده اس ــد ش ــن تولی ــور چی ــا در کش ــذاب دنی ــدن م 67/6% چ
درســال قبــل نســبت چــدن مــذاب بــه فــوالد خــام در کشــور چیــن 
0/84 بــوده اســت. نــرخ بدســت آمــده نشــانگر آن اســت کــه در 
کشــور چیــن فراینــد فــوالد ســازی حاکــم، براســاس پایــه ســنگ 
ــت یابی  ــت دس ــته جه ــال گذش ــن در س ــور چی ــت . کش ــن اس آه
بــه تولیــد 888 میلیــون تــن چــدن مــذاب 1/17 میلیــارد تــن ســنگ 
آهــن از کشــورهای مختلــف جهــان از جملــه از ایــران وارد کــرده 
اســت. در ســال قبــل کشــورهای اســترالیا، برزیــل و هنــد بــه 

ــه کشــور  ترتیــب 731، 235/7 و44/7 میلیــون تــن ســنگ آهــن ب
چیــن صــادر کرده انــد.در دنیــا ایــن پنجمیــن بــار اســت کــه میــزان 
واردات ســنگ آهــن یــک کشــور از مــرز یــک میلیــارد تــن عبــور 
ــد  ــزان تولی ــه می ــت ک ــان اس ــور جه ــن کش ــن اولی ــد. چی می کن
چــدن مــذاب ســاالنه آن بــراي اولیــن بــار از مــرز 850 میلیــون تــن 
گذشــته اســت. میــزان تولیــد چــدن مــذاب ایــن کشــور در طــول 
ــده  ــر ش ــش از 5/19 براب ــته )2002 – 2020( بی ــال گذش ــده س هف
ــد چــدن  ــزان تولی ــش می ــزرگ در افزای اســت. کــوره بلندهــای ب
ــر بســزایی داشــته اســت. در جــدول  1  ــن تأثی ــذاب کشــور چی م
احجــام و تاریــخ راه انــدازی 23  کــوره بلند هــای بــزرگ  کشــور 

چیــن  در 18 ســال اخیــر ارائــه شــده اســت.

ــر فــوالد خــام جهــان در  ــر نســبت چــدن مــذاب ب ــد تغیی ــز رون نی
ــده اســت. ــه نمایــش درآم ــر ب ســال هــای اخی

شکل2 - روند تغییر نسبت چدن مذاب بر فوالد خام جهان طی سال های 2002 – 2020

جدول1- احجام و تاریخ راه اندازی کوره بلند های بزرگ کشور چین در 17 سال اخیر

ارزیابی تولید چدن مذاب جهان و ایران در سال 2020
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ــش  ــل بی ــال قب ــن در س ــور چی ــذاب کش ــدن م ــد چ ــزان تولی می
ــوده  ــن ب ــور ژاپ ــذاب کش ــدن م ــد چ ــزان تولی ــر می از14/4  براب

اســت. در شــکل 3 رونــد تولیــد چــدن مــذاب کشــور چیــن طــی 
ســال های 1980 – 2020 نشــان داده شــده اســت.

67/7 تولیــد  بــا  ترتیــب  بــه  نیــز  ژاپــن  و  هنــد  کشــورهای 
ــون  ــد( میلی ــش تولی ــد( و 61/6 ) 17/8% کاه ــش تولی )8/7 %کاه
تــن چــدن مــذاب در رده هــای دوم و ســوم دنیــا ایســتاده اند. 
در  خــام  فــوالد  بــه  مــذاب  چــدن  نســبت  قبــل  درســال 
ــت.  ــوده اس ــب 0/74و0/68 ب ــه ترتی ــد ب ــن و هن ــای ژاپ ــور ه کش
در ژاپــن بیــش از230/5 هــزار تــن چــدن، بصــورت قطعــه لولــه و 
تیــوب ریخته گــری شــده اســت. کشــور ژاپــن در حالــی بــه 67/7 

ــه ســنگ  ــه اســت کــه کلی ــذاب دســت یافت ــن چــدن م ــون ت میلی
آهــن و ذغــال کک شــوی مــورد نیــاز خــود را وارد کــرده اســت. 
ــش  ــال 2020 بی ــن در س ــور ژاپ ــن کش ــنگ آه ــزان واردات س می
ــه ارزش یــک تیریلــون یــن بــوده اســت.  از99/448 میلیــون تــن ب
در جــدول 2 تأمین  کننــدگان ســنگ آهــن کشــور ژاپــن در ســال 

ــه نمایــش در آمــده اســت. 2020 ب

شکل3 - روند تولید چدن مذاب کشور چین طی سال های 1980- 2020

جدول2 - تأمین کنندگان سنگ آهن کشور ژاپن در سال 2020
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ــد از  ــش تولی ــته 4%  کاه ــال گذش ــي در س ــره جنوب ــور ک کش
ــور در  ــن کش ــذاب ای ــدن م ــد چ ــزان تولی ــان داده و می ــود نش خ
ــدن  ــبت چ ــت. نس ــاده اس ــت آم ــن بدس ــون ت ــدود 46/63 میلی ح
ــت  ــه ثب ــی0/69 ب ــره جنوب ــور ک ــام در کش ــوالد خ ــه ف ــذاب ب م
رســیده اســت. شــایان ذکــر اســت بزرگ تریــن کــوره بلنــد جهــان 
بــه حجــم داخلــی6095  متــر مکعــب بــا تولیــد 5/65 میلیــون تــن 
چــدن مــذاب)4% کاهــش تولیــد(  در ســال )15300 تــن در یــک 

شــبانه روز( در شــرکت پســکوی کــره جنوبــی واحــد گونگیانــگ 
بــه شــماره 1 مســتقر اســت. قطــر بوتــه ایــن کــوره بلنــد16/1 متــر 
ــزان  ــد. می ــذاب می باش ــدن م ــه چ ــرای تخلی ــوده و دارای 4 مج ب
تولیــد چــدن مــذاب کشــور کــره شــمالی در ســال قبــل، 250 هــزار 
تــن بــرآورد شــده اســت. در جــدول3  مشــخصات 15 کــوره بلنــد 

بــزرگ جهــان نشــان داده شــده اســت. 

ــی  ــم داخل ــا حج ــد ب ــوره بلن ــان 32 ک ــر در جه ــال حاض در ح
ــداد  ــت. تع ــرداری اس ــال بهره ب ــب در ح ــر مکع ــش از 5000 مت بی
ــن، 6  ــب چی ــر مکع ــاالی 5000 مت ــم ب ــا حج ــای ب ــوره بلند ه ک
واحــد اســت. در ســال گذشــته باالتریــن  بهــره وری تولیــد بــا 3/5 
تــن بــازای هــر مترمکعــب حجــم  در 24 ســاعت متعلــق بــه کــوره 
بلنــد شــماره 6 شــرکت تاتــا کــروس هلنــد  بــوده اســت. در ســال 

جدول3 - مشخصات 15 کوره بلند بزرگ جهان

شکل 4 - نمایی از کوره بلند شماره 6 تاتا کروس هلند 

ارزیابی تولید چدن مذاب جهان و ایران در سال 2020

ــد  ــوره بلن ــن ک ــال ای ــودر ذغ ــرف کک و پ ــزان مص ــته می گذش
ــا %36  ــذاب ب ــدن م ــن چ ــرم برت ــب 250 و 200  کیلوگ ــه ترتی ب
ــایان  ــت. ش ــوده اس ــت رس ب ــوای دم و 98% در دس ــیزن ه اکس
ذکــر اســت کــوره بلنــد مذکــور 34 ســال اســت کــه کار می کنــد 
ــکل4  ــود. در ش ــاده می ش ــازی آم ــرای بازس ــده ب ــال آین و در س
نمایــی از کــوره بلنــد شــماره 6 تاتــا کــروس هلنــد دیــده می شــود. 
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ــه فــوالد  ــل نســبت چــدن مــذاب ب علی رغــم اینکــه درســال قب

ــا آخــر ســال 1398  ــرداری ت ــاد شــده از اول بهــره ب شــرکت ی
ــت.  ــرده اس ــد ک ــذاب تولی ــدن م ــن چ ــون ت ــر95/14 میلی ــغ ب بال
شــایان ذکــر اســت، میــزان تولیــد آهــن اســفنجی ایــران در  ســال 
ــته  ــال گذش ــت. در س ــوده اس ــن ب ــون ت ــر 31/6 میلی ــغ ب 2020 بال
بــرای چندمیــن ســال متوالــی، ایــران در تولیــد آهــن اســفنجی بعــد 
از کشــور هنــد در رده دوم جهــان قــرار گرفتــه اســت. از ابتــدای 
شــروع تولیــد تــا کنــون در ایــران بیــش از 284/6 میلیــون تــن آهن 
ــد  ــران در تولی ــهم ای ــون س ــم اکن ــت. ه ــده اس ــد ش ــفجی تولی اس
ــذاب  ــدن م ــد چ ــزان تولی ــت. می ــان 0/19% اس ــذاب جه ــدن م چ
ایــران در ســال 2020، 2/52  میلیــون تــن بــوده اســت، علت کاهش 
چــدن مــذاب ایــران بدلیــل توفــف موقــت کــوره بلنــد شــماره 2 
ناشــی از فرم ســوزی بــوده اســت. ایــران در بیــن کشــورهای ناحیــه 

خلیــج فــارس تنهــا کشــور تولید کننــده چــدن مــذاب اســت. پنــج 
ســال قبــل در زنجــان یــک کــوره بلنــد بــا ظرفیــت 600 هــزار تــن 
ــا  ــود ب ــی می ش ــت. پیش بین ــرار گرف ــره داری ق ــورد به ــال م در س
اســتفاده از ظرفیت هــای تولیــد 3 کــوره بلنــد موجــود در شــرکت 
ــری  ــرکت ریخته گ ــد ش ــوره بلن ــان، ک ــن اصفه ــهامی ذوب آه س
 1 شــماره  بلنــد  کــوره  راه انــدازی  و  زنجــان  ســهند  مــدوام 
شــرکت  زرنــد ایرانیــان، در ســال 2021 ایــران از کشــورهای 
ــت  ــو زده  و در رده بیس ــپانیا جل ــتان و اس ــلونی، قزاقس ــوئد، اس س
و چهــارم تولید کننــدگان چــدن مــذاب جهــان قرار گیــرد. در 
شــکل 6 رونــد تولیــد چــدن مــذاب کشــور ایــران طــی ســال های 
1980 – 2020 مشــاهده می گــردد. در جــدول4  نیــز رده بنــدی 
ــا دیــده می شــود. کشــورهای پیشــتازتولید کننده چــدن مــذاب دنی

خــام در ایران0/086بــوده  اســت، بدلیــل تولیــد آهــن اســفنجی و 
ــوالد،   ــد ف ــد حاکــم تولی ــوالد خــام فراین ــد ف اســتفاده آن در تولی
ــزان  ــی می ــرایط کنون ــد . در ش ــن )80%( می باش ــنگ آه ــه س پای
ــدن  ــد چ ــا تولی ــه ب ــه خاورمیان ــران و ناحی ــذاب ای ــدن م ــد چ تولی
مــذاب شــرکت ســهامی ذوب آهــن اصفهــان ســنجیده می شــود. 
در شــکل5 رونــد تولیــد چــدن مــذاب شــرکت ذوب آهــن 
ــده  ــه ش ــال 1399 ارائ ــا اول س ــرداری ت ــدای بهره ب ــان از ابت اصفه

اســت.

شکل 5 - روند تولید چدن مذاب ذوب آهن اصفهان 

در ســال 2020 میــزان تولیــد چــدن مــذاب کشــور تایــوان 
13/24  میلیــون تــن)8/8% کاهــش تولیــد(  بــه ثبــت رســیده کــه 
نســبت بــه ســال 2019 ،8/8 % کاهــش از خــود نشــان داده اســت. 
ــه فــوالد خــام در کشــور  درســال گذشــته نســبت چــدن مــذاب ب
ــا  ــران ب ــامی ای ــوری اس ــور جمه ــوده است.کش ــوان 0/64 ب تای
ــن چــدن مــذاب رده بیســت هشــتم جهــان  ــون ت ــد 2/52 میلی تولی
را از آن خــود کــرده اســت. میــزان کاهــش تولیــد چــدن مــذاب 

ــت شــده اســت.  ــل0/4% ثب ــران در ســال قب ای
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شکل6 - روند تولید چدن مذاب کشور ایران طی سال های 1980- 2020 

جدول 4 - رده بندی تولیدکنندگان پیشتاز چدن مذاب جهان در سال 2020

ارزیابی تولید چدن مذاب جهان و ایران در سال 2020
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در ســال 2020 پنــج کشــور پیشــتاز تولید کننــده 83/1 درصــد 
چــدن مــذاب جهــان را بدســت آوردنــد. در بیــن کشــورهای 
ــن  ــون ت ــت آوردن 9/971 میلی ــا بدس ــه ب ــور ترکی ــامی کش اس
چــدن مــذاب )رشــد تولیــد 1%( در رده اول ایســتاده اســت. کشــور 
ــم  ــذاب رده دوازده ــدن م ــد چ ــان در تولی ــطح جه ــه  در س ترکی
ــت. در  ــرده اس ــود ک ــز رده دوم را از آن خ ــا نی ــطح اروپ و در س
ــام  ــوالد خ ــه ف ــذاب ب ــدن م ــبت چ ــه  نس ــته در ترکی ــال گذش س

ــور  ــن کش ــه در ای ــت ک ــی اس ــن معن ــن بدی ــت. ای ــوده اس 0/29 ب
ــن  ــنگ آه ــه س ــاس پای ــر اس ــام ب ــوالد خ ــدود 30% ف ــط در ح فق
تولیــد می شــود. کشــورهای قزاقســتان و ایــران بــه ترتیــب بــا 
ــای دوم  ــذاب در رده ه ــدن م ــن چ ــون ت ــد 3/09 و 2/52 میلی تولی
ــد  ــکل 7 رون ــد. در ش ــرار گرفتن ــامی ق ــور های اس ــوم کش و س
تولیــد چــدن مــذاب کشــور ترکیــه طــی ســال های 1980 – 2020 

ــش گذاشــته شــده اســت. ــه نمای ب

ــه  ــا رشــد تولیــد 1/7% نســبت ب در ســال 2020 کشــور ویتنــام ب
ــت.  ــرده اس ــد ک ــذاب تولی ــدن م ــن چ ــون ت ــل، 10 میلی ــال قب س
رشــد تولیــد چــدن مــذاب در ایــن کشــور در دهــه گذشــته، قابــل 

ــن  ــذاب ای ــدن م ــد چ ــزان تولی ــال 2010 می ــت. در س ــه اس توج
ــدن  ــد چ ــد تولی ــت. رون ــوده اس ــن ب ــون ت ــط 0/5 میلی ــور فق کش

ــردد. ــاهده می گ ــکل 8  مش ــام درش ــور ویتن ــام کش ــذاب خ م

شکل7 - روند تولید چدن مذاب کشور ترکیه طی سال های 1980 -2020

شکل8 - روند تولید چدن مذاب کشور ویتنام، طی سال های 2010- 2020 
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در ایــن کشــور نســبت تولیــد چــدن مــذاب بــه فــوالد خــام  0/51 
ــره  ــه زم ــزی ب ــور مال ــال 2018  کش ــت. در س ــده اس ــرآورد ش ب
ــزان  ــده اســت. می ــه ش ــان اضاف ــذاب جه ــدن م ــدگان چ تولیدکنن
تولیــد چــدن مــذاب  ایــن کشــور در 2020، 3/6 میلیــون تــن 
بــوده اســت. در ســال 2020 قــاره کهــن آســیا 83 % )معــادل 1/09 
میلیــارد تــن( چــدن مــذاب جهــان را عرضــه کــرده اســت. ســهم 
اتحادیــه اروپــا )28( در تولیــد چــدن مــذاب جهــان73/95  میلیــون 

ــه نســبت  ــن ناحی ــن گــزارش شــده اســت. در ســال 2020 در ای ت
ــور  ــده است.کش ــبه ش ــام0/53 محاس ــوالد خ ــه ف ــذاب ب ــدن م چ
آلمــان در ســال قبــل بــا تولیــد 22/459 میلیــون تــن چــدن مــذاب 
در بیــن کشــورهای  اتحادیــه اروپــا )28( مقــام اول راکســب کــرده 
ــد چــدن مــذاب کشــور آلمــان طــی ســال های  ــد تولی اســت. رون

1980 – 2020 در شــکل 9   از نظــر می گــذرد. 

در ســال 2020 در آلمــان نســبت چــدن مــذاب بــه فــوالد 
ــته 7/7  ــال گذش ــه در س ــور فرانس ــت. در کش ــوده اس خام0/63ب
میلیــون تــن چــدن مــذاب تولیــد شــده اســت. در ســال 2020 در 
کشــور فرانســه، نســبت چــدن مــذاب بــه فــوالد خــام 0/66 بــوده 
ــن  ــه اولی ــتان ک ــور انگلس ــذاب کش ــدن م ــد چ ــزان تولی ــت می اس
کــوره بلنــد کک ســوز در آنجــا ابــداع و مــورد بهره بــرداری قــرار 
گرفــت، بالــغ بــر5/465 میلیــون تــن اعــام شــده اســت. در ســال 
2020 در کشــور انگلســتان، نســبت چــدن مــذاب بــه فــوالد خــام 
ــل2/854  ــال قب ــوئد در س ــور س ــت. کش ــده اس ــزارش ش 0/76 گ
ــدن  ــبت چ ــت. نس ــرده اس ــد ک ــذاب تولی ــدن م ــن چ ــون ت میلی
ــیده  ــت رس ــه ثب ــور 0/65 ب ــن  کش ــام در ای ــوالد خ ــه ف ــذاب ب م
اســت. رونــد تولیــد چــدن مــذاب و فــوالد خــام کشــور ســوئد در 

ــت. ــده اس ــدول 5  آورده ش ج

شکل9 - روند تولید چدن مذاب کشور آلمان طی سال های 1980 -2020

جدول5 - روند تولید چدن مذاب و فوالد خام کشور سوئد

ارزیابی تولید چدن مذاب جهان و ایران در سال 2020
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 در کشــور ســوئد چــدن مــذاب در کــوره بلنــد بــا %100 
در کشــور  ســال 2020  در  می پذیــرد.  انجــام  شــارژ گندولــه 
ــوالد  ــه ف ــذاب ب ــان نســبت چــدن م ــال و یون ــورگ، پرتق لوکزامب
ــن  ــر در ای ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــیده اس ــت رس ــه ثب ــر ب ــام صف خ
ــد شــده  ــه قراضــه تولی ــر پای ــزان 100% ب ــه می ســه کشــور فــوالد ب
اســت. در ســال پیشــین میــزان تولیــد چــدن مــذاب ناحیــه شــمال 
آمریــکا 26/383 میلیــون تــن بــه ثبــت رســیده اســت. ســهم کشــور 

ــت  ــده اس ــام ش ــن اع ــون ت ــد 18/355 میلی ــن تولی ــکا در ای آمری
ــال 2020 در  ــرداری(. در س ــره ب ــال به ــددر ح ــوره بلن ــا 19 ک )ب
ایــات متحــده آمریــکا نســبت چــدن مــذاب بــه فــوالد خــام 0/25 
بــرآورد شــده اســت. بــه عبــارت دیگــر در کشــور آمریــکا بیــش 
از 65 % فــوالد  بــر اســاس پایــه قراضــه فــوالدی تولیــد شــده اســت.  
ــر فوالدخــام در کشــور های  در شــکل 10 نســبت چــدن مــذاب ب

مختلــف جهــان جهــت مقایســه نشــان داده شــده اســت.

ــکا در  ــوب آمری ــورهای جن ــذاب کش ــدن م ــد چ ــزان تولی می
ــل  ــور برزی ــت. کش ــده اس ــت ش ــن ثب ــون ت ــدود 27/316  میلی ح
ــن  ــوان بزرگتری ــذاب عن ــدن م ــن چ ــون ت ــد 24/517 میلی ــا تولی ب
تولیدکننــده ناحیــه جنــوب آمریــکا را کســب کــرده اســت. میــزان 
ــه  ــک ب ــع نزدی ــترک المناف ــورهای مش ــذاب کش ــدن م ــد چ تولی
75/193 میلیــون تــن ثبــت شــده اســت. ســهم کشــور های روســیه، 
اکرایــن و قزاقســتان در تولیــد چــدن مــذاب کشــورهای مشــترک 
ــن گــزارش  ــون ت ــه ترتیــب 51/68 ، 20/42 و 3/09 میلی ــع ب المناف
گردیــده اســت.در ســال 2020 کشــورهای  )BRICS( برزیــل، 
ــذاب  ــدن م ــی 77/1% چ ــای جنوب ــن و آفریق ــد، چی ــیه، هن روس
جهــان را تولیــد کردنــد. نواحــی اقیانوســیه 4/34 میلیــون تــن چــدن 
ــادرات  ــترین ص ــال 2020 بیش ــت. در س ــته اس ــد داش ــذاب تولی م
شــمش چــدن جهــان را کشــور روســیه بــه میــزان 4/56 میلیــون تــن 
انجــام داده اســت. میــزان صــادرات  شــمش چــدن کشــور اکرایــن 
ــال 2019، 3/1  ــه س ــبت ب ــش نس ــا 20/3% افزای ــین ب ــال پیش در س
میلیــون تــن بــه ارزش 922/2 میلیــون دالر  بــه ثبــت رســیده اســت. 
ــورهای  ــه کش ــن ب ــور اکرای ــدن کش ــمش چ ــادرات  ش ــهم ص س
ــد  ــب 58/5 ، 21/8 و 5/9 در ص ــه ترتی ــه ب ــن و ترکی ــکا، چی آمری

ــور  ــدن کش ــمش چ ــادرات ش ــزان ص ــت. می ــده اس ــزارش ش گ
ــیده  ــت رس ــه ثب ــن ب ــون ت ــل 3/738 میلی ــال قب ــز در س ــل نی برزی
اســت. میــزان صــادرات شــمش چــدن کشــور برزیــل بــه چیــن و 
ــیده  ــت رس ــه ثب ــن ب ــون ت ــب  2/12 و 0/66 میلی ــه تری ــکا ب آمری
اســت. در جــدول6 رونــد صــادرات شــمش چــدن کشــور برزیــل 

مشــاهده می گــردد.

شکل 10 - نسبت چدن مذاب بر فوالدخام درکشور های مختلف جهان

جدول 6 - روند صادرات شمش چدن کشور برزیل  
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در جــدول 7 نیــز رونــد قیمــت صــادرات ماهیانــه شــمش چــدن 
ــت واردات  ــد قیم ــن و رون ــیه، اکرای ــل، روس ــورهای برزی کش

ــان داده  ــال 2020 نش ــه در س ــور ترکی ــدن کش ــمش چ ــه ش ماهیان
شــده اســت.

میانگیــن قیمیــت صادراتــی شــمش چــدن کشــور های برزیــل، 
ــب 303/25، 299/13  ــه ترتی ــال 2020 ب ــن در س ــیه و اکرای روس
ــن  ــاً میانگی ــت. ضمن ــیده اس ــت رس ــه ثب ــن ب ــر ت و299/33 دالر ب
ــه در ســال گذشــته  ــی شــمش چــدن کشــور ترکی ــت واردات قیمی

ــین  ــال پیش ــه در س ــور ترکی ــدن کش ــمش چ ــزان واردات ش می
ــزان  ــت. می ــده اس ــزارش ش ــن گ ــون ت ــه 1/156 میلی ــک ب نزدی
ــن در ســال 2020  واردات و صــادرات شــمش چــدن کشــور ژاپ

327/33 دالر بــر تــن بــوده اســت. در جــدول  8 رونــد صــادرات 
ــال  ــن در س ــیه و اکرای ــل، روس ــای برزی ــور ه ــدن کش ــمش چ ش

ــش گذاشــته شــده اســت. ــه نمای 2020 ب

ــیده  ــت رس ــه ثب ــن ب ــزار ت ــش از 86/42 و 542/8 ه ــب بی ــه ترتی ب
ــت.  اس

جدول7 - روند قیمت)T/$(  صادرات شمش چدن برزیل، روسیه، اکراین و ترکیه)واردات(  

جدول8 - صادرکنندگان اصلی شمش چدن در سال 2020

ارزیابی تولید چدن مذاب جهان و ایران در سال 2020
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اخبار داخلیاخبار داخلی

 انجمن آهن و فوالد ایران انجمن آهن و فوالد ایران

بار
خ

ــی ا ــای علم ــیون انجمن ه ــاالنه کمیس ــت س نشس
ــران ای

کمسیســون انجمن هــای علمــی ایــران، نشســت ســاالنه ای را بــه 
صــورت مجــازی بــا عنــوان )) نقــش آفرینــی انجمن هــای علمــی 
ایــران در جامعــه، دولــت، صنعــت و چالش هــای آن(( در مــورخ 
ــفیعی  ــر ش ــای دکت ــت، آق ــن نشس ــرد. در ای ــزار ک 99/9/23 برگ
ــازی  ــه مج ــن جلس ــران در ای ــوالد ای ــن و ف ــن آه ــرف انجم از ط

ــد. شــرکت نمودن

ــوالد  ــن و ف ــن آه ــکاری انجم ــه هم ــم نام تفاه
ــران  ای

ــا انجمــن  انجمــن آهــن و فــوالد ایــران، تفاهم نامــه همــکاری ب
علــوم و تکنولــوژی ســطح ایــران و همچنیــن بــا موسســه آمــوزش 
ــود کــه در راســتای تحقــق  ــوالد منعقــد کــرده ب ــی ف ــی صنعت عال
اهــداف مشــترک، تفاهم نامه هــای فــی مــا بیــن فــوق بــرای مــدت 

10 ســال دیگــر تمدیــد گردیــد.

در  مجــازی  آمــوزش  دوره هــای  برگــزاری 
انجمــن آهــن و فــوالد ایــران 

دوره هــای آموزشــی بــا عنــوان )) مصــرف انــرژی و فرصت های 
ــوره  ــه روش ک ــوالد ب ــد ف ــد تولی ــرژی در فراین ــی ان ــه جوی صرف
قــوس الکتریکــی بــا شــارژ قراضــه + آهــن اســفنجی(( در مــورخ 
ــدن  ــد چ ــرژی در تولی ــرف ان ــی  )) مص 99/9/17  ، دوره آموزش
ــه روش کــوره  بلنــد(( در  ــرژی ب و فرصت هــای صرفــه جویــی ان
ــورخ  ــوالد(( در م ــد ف ــورخ 99/11/11  و دوره آموزشــی ))کلی م
99/12/13  توســط آقــای مهنــدس محمــد حســن جــوالزده ، 

 28 تاریخ هــای  در  تکنولــوژی((  ))مدیریــت  دوره  هم چنیــن 
بهمــن، 12 و 13 اســفند توســط آقــای دکتــر محمــد رضــا ســلطانی 
تدریــس گردیــد. تمامــی دوره هــای فــوق بــه صــورت مجــازی و 

توســط انجمــن آهــن و فــوالد ایــران تشــکیل گردیــد.
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◄  در سال 2020 میزان تولید محصوالت نسوز جهان 49 میلیون تن بوده است. 

)مرجع فوالد 99(

◄  در سال 2020 میزان انتشار گاز CO2 جهان 31/3 میلیارد تن بوده است. 

اقدامات برگزاری سمپوزیوم فوالد 400

ســمپوزیوم فــوالد 1400 مقررگردیــد از تاریــخ 20 الــی 22 
ــن  ــا ای ــان ب ــردد. همزم ــزار گ ــش برگ ــره کی ــر 1400 در جزی مه
ــز  ــوالد در مرک ــمپوزیوم ف ــی س ــگاه بین الملل ــمپوزیوم، نمایش س
نمایشــگاه های بین المللــی کیــش برپــا خواهــد شــد. در ایــن 
ــورت  ــمپوزیوم بص ــوان س ــه و فراخ ــانی اولی ــوص اطاع رس خص

ــد. ــال گردی ــی ارس الکترونیک

تشــکیل جلســه هیــأت مدیــره شــرکت فنــاوری 
و پژوهــش ســهند آهــن و فــوالد خاورمیانــه 

جلســه هیــأت مدیــره شــرکت فنــاوری و پژوهــش ســهند 
ــرم در تاریــخ  ــا حضــور اعضــای محت ــه ب آهــن و فــوالد خاورمیان
1399/11/8 تشــکیل گردیــد. در ایــن جلســه مقــرر گردیــد برنامــه 
ــه  ــه روز رســانی شــده و جهــت رســیدن ب اســتراتژیک شــرکت ب
اهــداف مــورد نظــر، برنامه هــای عملیاتــی دو ســال آینــده تدویــن 
ــر مرکــزی  ــن دفت ــد زمی ــه خری ــرر شــد برنام ــن مق گــردد. همچنی
و اســتقرار آن در شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان پیگیــری 

گــردد. 
ــوالدی  ــرکت های ف ــد، ش ــد ش ــه تأکی ــن جلس ــن در ای همچنی
فــوالد  و  آهــن  ســهند  پژوهــش  و  فنــاوری  شــرکت  عضــو 
ــرکت  ــن ش ــق ای ــود را از طری ــی خ ــای تحقیقات ــه نیازه خاورمیان

بــر آورده و اجرائــی نماینــد.
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اخبار اعضای حقوقی اخبار اعضای حقوقی 

انجمن آهن و فوالد ایرانانجمن آهن و فوالد ایران

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

ــن  ــه ذوب آه ــادرات ب ــی ص ــار مل ــدال افتخ .م
ــید ــان رس اصفه

در آییــن تجلیــل از صادرکننــدگان کشــوری، ذوب آهــن 
ــال  ــدگان س ــی صادرکنن ــدال آور مل ــا م ــوان تنه ــه عن ــان ب اصفه
1399 ) باالتریــن نشــان صــادرات کشــور( انتخــاب و جنــاب آقای 
دکتــر منصــور یــزدی زاده مدیرعامــل ایــن شــرکت ، لــوح و 
تندیــس ویــژه ایــن مراســم را از آقــای دکتــر اســحاق جهانگیــری 
ــا رزم  ــر علیرض ــای دکت ــاب آق ــور و جن ــس جمه ــاون اول رئی مع
ــاق  ــاه در ات ــارت 22 دی م ــدن و تج ــت مع ــر صنع ــینی وزی حس

ــرد. ــت ک ــران دریاف ــاورزی ای ــادن کش ــع و مع ــی صنای بازرگان

ــی  ــای 130 تن ــل ه ــاخت پاتی ــی در س فــوالد .خودکفای

اولیــن پاتیــل 130 تنــی فــوالد درخــرداد مــاه ســال جــاری 
شــروع بــه کار کــرده و تاکنــون بــا ثبــت بیــش از 950 
ــه  ــت. کلی ــده اس ــرداری ش ــره ب ــت ازآن به ــا موفقی ذوب ب

ــه نقشــه های کارگاهــی،  ــل، شــامل تهی مراحــل ســاخت پاتی
مکانیکــی،  تکنولــوژی  فلــزی،  اســکلت  تکنولــوژی 
برنامــه ریزی ســاخت، تامیــن متریال،برشــکاری، پرســکاری، 
ــرب  ــر مخ ــات غی ــکاری،کنترل کیفیت،آزمایش مونتاژ،جوش
ــه  ــال بدن ــت. متری ــده اس ــام گردی ــل انج ــور کام ــه ط و... ب
ــس  ــز از جن ــتک ها نی ــوالدST52-3 و دس ــس ف ــل از جن پاتیــ
فــوالد CK45 می باشــد. ضمنــا فرآینــد جوشــــکاری مــــورد 

ــد. ــتفاده )GMAW )CO2 می باش اســ

شرکت فوالدمبارکه اصفهان

ــر در  ــت 250 میلی مت ــا ضخام ــال ب ــد تخت .تولی
ماشــین ریخته گــری شــماره 2

ضخامــت  بــا  تختــال  موفقیت آمیــز  تولیــد  پــی  در 
از ماشــین  بــا اســتفاده  300 میلی متــر در فــوالد مبارکــه 
ریخته گــری شــماره 5 ایــن شــرکت و بــا انجــام برخــی 
ــق  ــماره 2 موف ــری ش ــین ریخته گ ــر روی ماش ــات ب اصاح
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شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

ــه  ــرارداد پژوهشــی ب ــر 9 ق ــغ ب در 8 ماهــه نخســت ســال 99 بال
مبلــغ 26 میلیــارد ریــال بــا دانشــگاه های کشــور منعقــد شــده 
اســت. تعــداد 28 عنــوان پژوهشــی و بیــش از 50 پروپــوزال 
در واحــد پژوهــش و کمیته هــای فنــی طــرح هــای تحقیقاتــی 
ایمپاســکو بررســی شــده اســت. ایــن گــزارش حاکیســت 2 
تفاهــم نامــه جدیــد بــا دانشــگاه و ســازمان هــای پژوهشــی 
ــای  ــم نامه ه ــداد تفاه ــاب تع ــن حس ــا ای ــه ب ــده ک ــد ش ــز منعق نی
ــد. ــه می باش ــم نام ــر  16 تفاه ــغ ب ــش بال ــد پژوه ــه واح ــوط ب مرب

بــه تولیــد تختــال بــا ضخامــت 250 میلی متــر شــدند. بهبــود 
ــا  ــورد و کاهــش ناخالصی ه ــگام ن خــواص مکانیکــی در هن
را مــی تــوان از دالیــل کاربــرد تختال هــای جدیــد در تولیــد 
اســتراتژیک  صنایــع  در  قابل اســتفاده  و   API فوالدهــای 
کشــور از جملــه صنعــت نفــت و گاز برشــمرد. شــایان ذکــر 
ــال  ــن تخت ــد ضخیم تری ــاری تولی ــال ج ــاه س ــت در دی م اس
کشــور بــا ضخامــت 300 میلی متــر بــرای اولیــن بــار در 
ــد و  ــق گردی ــری محق ــماره 5 ریخته گ ــین ش ــور در ماش کش
ــوع  ــن ن ــده ای ــدود کشــورهای تولیدکنن ــه جمــع مع ــران ب ای

ــال پیوســت. تخت

. رشــد 86 درصــدی تولیــد محصــوالت ویــژه در 
فــوالد مبارکــه

بــا  شــد،  موفــق   3 شــماره  آنیلینــگ  باکــس  واحــد 
برنامه ریــزی و طراحــی ســیکل حرارتــی ایــن گریــد از 
محصــوالت فــوالدی، در آذرمــاه ســال جــاری 1071 تــن از 
ــد. واحــد  ــا موفقیــت تولیــد کن ایــن گــروه محصــوالت را ب
باکــس آنیلینــگ شــماره 2 نیــز، توانســت تولیــد محصــوالت 
افزایــش دهــد. در مجمــوع خطــوط  تــن  را 475  ویــژه 
ــاری،  ــال ج ــاه س ــن در آذرم ــد 22932 ت ــا تولی ــگ ب آنیلین
موفــق بــه رشــد 86 درصــدی تولیــد محصــوالت ویــژه 
ــال 98  ــد. س ــته گردی ــال گذش ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب نس
تولیــد محصــوالت ویــژه بــه میــزان 12329 تــن بــوده اســت. 

مجتمع فوالد البرز ناب آرش 

هم زمــان بــا پنجمیــن روز از ایــام دهه فجــر، مجتمــع فــوالد البرز 
نــاب آرش توســط رئیس جمهــور بــه صــورت ویدئوکنفرانــس بــا 
ســرمایه گذاری 45 هــزار میلیــارد ریــال در شهرســتان ابهــر افتتــاح 
ــد  ــت تولی ــه ظرفی ــرکت ب ــن ش ــد ذوب ای ــاح واح ــا افتت ــد. ب ش
ــده در  ــاد ش ــتغال زایی ایج ــن و اش ــمش آه ــن ش ــون ت ــک میلی ی
ــود. ــی می ش ــتقیم پیش بین ــورت مس ــه ص ــر ب ــد 700 نف ــن واح ای
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اخبار بین المللیاخبار بین المللی11

 1- منابع:

محققان موسسه ی سلطنتی فناوری ملبورن
دانشگاه »دورهام« انگلیس و انستیتوی »فرانهوفر« آلمان

www.spglobal.com/platts/en
www.steelorbis.com 

♦ کاهش صادرات کک چین

ــن 49/3  ــورژی چی ــادی صــادرات کک متال ســال گذشــته می
ــت.  ــاالنه داش ــت س ــد اف ــه 46/5 درص ــد ک ــت ش ــن ثب ــون ت میلی
میــزان صــادرات زغــال ســنگ چیــن3/19 میلیــون تــن بــود 

ــود. ــه نم ــاالنه را تجرب ــت س ــد اف ــه47/1 درص ک

♦  بازار جهانی قراضه در حال اصالح قیمت

قیمــت قراضــه در ســه ماهــه نخســت 2021 رونــد نزولــی را آغاز 
ــد  ــه اوج چن ــل ب ــال قب ــی س ــه پایان ــه ماه ــه س ــی ک ــرده در حال ک
ســال اخیــر رســیده بــود. بهبــود تقاضــای فــوالد و کاهــش عرضــه 
قراضــه موجــب چنیــن رشــدی شــده بــود. رشــد قیمت هــای شــدید 
و افزایــش فشــار بــر حاشــیه ســود فوالدســازان بــرای بــازار قراضــه 
ــار تصحیــح  ــن ب ــه ای چــاره ای جــز اصــاح قیمــت نگذاشــت. البت

ــد  ــل نخواه ــال قب ــی س ــه پایان ــه ماه ــد س ــدت رش ــه ش ــت ب قیم
ــده و ورود  ــرف کنن ــای مص ــای بخش ه ــود تقاض ــون بهب ــود چ ب
ــد. ــت می کن ــا حمای ــه از قیمت ه ــازار واردات قراض ــه ب ــن ب چی

ایــن رکورد هــای بــاالی قیمت هــای جهانــی قراضــه، خریــداران را 
در بازارهــای مقصــد تشــویق کــرد بــه بــازار داخلــی خــود رجــوع 
کننــد و تنهــا بــرای رفــع نیــاز فــوری واردات داشــته باشــند از ایــن 

رو بــازار قراضــه در ژانویــه بــه آرامــش رســید.

)RMIT(
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 ♦ چاپ 3بعدی بتن با الیاف فوالدی 

ــا 2  ــدن 1 ت ــه گنجان ــان داد ک ــه نش ــورت گرفت ــات ص تحقیق
ــص  ــش نق ــث کاه ــن باع ــوط بت ــوالدی در مخل ــاف ف ــد الی درص
و تخلخــل و افزایــش مقاومــت آن می شــود. الیــاف همچنیــن 
ــاخت  ــکل و س ــر ش ــدون تغیی ــن ب ــدن بت ــفت ش ــریع تر س ــه س ب
ــر الگوهــای  ــد. ایــن گــروه تأثی ــر کمــک می کنن ســازه هایی بلندت
ــی(،  ــگ دریای ــی پوســته خرچن ــام از ســاختار داخل ــا اله پیچ وار)ب
ــه  ــی ک ــابه نمونه های ــک )مش ــبه ایزوتروپی ــع و ش ــای متقاط الگوه
بــرای ســاختارهای چنــد الیــه کامپوزیــت اســتفاده می شــود( را بــر 
چــاپ بتــن بررســی کردنــد. نتایــج نشــان دهنــده ی قــدرت بیشــتر 
ایــن الگوهــای جدیــد در مقابــل الگوهــای یــک جهته معمــول بود.

 ♦ نانو فیلترهای کارخانه های فوالد 

وجــود  نیروگاه هــا  فیلتراســیون  بــرای  روش   چندیــن 
 )Scrubber( »اســکرابر«  آن  روش  یــک  کــه  دارد 
ایــن  از  و  پاشــش  مایعــی  یــا  و  جامــد  آن  در  کــه  اســت 
و   ESP دیگــر  روش  و  می شــود  زدوده  آلودگــی  طریــق، 
یــا Electrostatic Precipitator   اســت کــه طــی آن در میــان دو 
ــاردار  ــا ب ــیل،  آلودگی ه ــاف پتانس ــاد اخت ــا ایج ــزی ب ــه فل صفح
ــد.  ــد ش ــام خواه ــیون انج ــل فیلتراس ــس از آن، عم ــوند و پ می ش
اســتفاده از نانــو فیلتــر بگ هــا روش دیگــر فیلتراســیون نیروگاه هــا 
اســت کــه این فیلترها جریــان خروجی هوای آلوده را وارد سیســتم 
خاصــی می کنــد و از ایــن طریــق هــوای آلــوده تصفیــه می شــود.

 ♦ کاهش تولید فوالد ژاپن در سال گذشته 

بــا توجــه بــه پاندمــی کوویــد 19 و افــت تقاضــا، تولیــد فــوالد 
ــت ســاالنه داشــته  ــا 16/2 درصــد اف ــن در ســال 2020 ت خــام ژاپ
ــه نیمــه  ــوده اســت. البت ــر ب ــد ســال اخی ــن ســطح چن کــه پایین تری
ــه لطــف  ــه بهبودهایــی داشــته کــه ب ــزان تولیــد ماهان دوم ســال می
بهبــود تقاضــای بخش هایــی چــون خودروســازی و ماشــین آالت 
از مــاه ژوئــن بــه بعــد بــود. البتــه حتــی بهبــود شــش ماهــه نیــز برای 
جبــران کســری نیمــه نخســت ســال کافــی نبــود و تولیــد نســبت بــه 
ســال 2019 افــت داشــت. میــزان تولیــد فــوالد ژاپــن ســال گذشــته 
بــرای اولیــن بــار از ســال 2009 تاکنــون زیــر 100 میلیــون تــن بــود.

 ♦ اولیــن مــاده غیرقابــل بــرش در جهــان ســاخته 
شــد 

ــل  ــاده غیرقاب ــن م ــاخت اولی ــه س ــق ب ــان موف ــی از محقق گروه
بــرش در جهــان بــا تراکــم 15 درصــد فــوالد بــه نــام "پروتئــوس" 
Proteus  شــده اند کــه می توانــد در ســاخت قفل هــا و زره هــا 

را بــه شــکل چشــمگیری بــکار رود. ایــن مــاده از کره هــای 
ســرامیکی ســاخته شــده اســت کــه در یــک ســاختار آلومینیومــی 
ســلولی قــرار گرفته انــد تــا در برابــر چرخش هــای زاویــه دار، 

ــد. ــت کن ــرش مقاوم ــای ب ــا ابزاره ــا ی ورود مته ه
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معرفی کتابمعرفی کتاب

عنوان: طراحی فوالد به وسیله ی تغییر شکل سرد 

Cold-Formed Steel Design                   :عنوان انگلیسی

Wei-Wen Yu, Roger A Laboube                   :نویسنده

                                                                       Wiley                                                                  :ناشر

سال نشر: 2019                                                                 

معرفی کتاب:    

ایــن کتــاب کــه بــه عنــوان متنــی صریــح در مــورد طراحــی فــوالد از طریــق کار ســرد  مــورد اســتقبال و ســتایش متخصصیــن فــوالد در 
سراســر جهــان قــرار گرفتــه اســت ، توضیحاتــی در مــورد رفتــار ســاختار  و نحــوه ی ســاخت اتصــاالت و بخش هــای  فــوالدی کار ســرد 
شــده  را از هــر دو نقطــه نظــر تجربــی و نظــری فراهــم می ســازد. در بخش هایــی از کتــاب، حــاوی  اطاعاتــی از انــواع فوالدهــا و مهمتریــن 
خصوصیــات مکانیکــی آن هــا،  اصــول حالت هــای کمانــش ، اصطاحــات رایــج تغییــر شــکل ســرد، ورق هــای مــوج دار اســتاندارد و غیــره  
ــه عنــوان منبــع  ــه تنهــا بــرای دانشــجویان مقاطــع مختلــف متالــورژی آموزنــده اســت، بلکــه می توانــد ب را دارا می باشــد. ویرایــش پنجــم ن

اصلــی مرجــع بــرای مهندســان ســازه ، محققــان ، معمــاران و مدیــران ســاخت و ســاز نیــز مفیــد باشــد.

عنوان: مرجع فوالد 1399 

تألیف: مهندس محمد حسن جوالزاده

انتشارات: انجمن آهن و فوالد ایران

سال نشر: 1399

معرفی کتاب:

انجمــن آهــن و فــوالد ایــران بــه  عنــوان انجمــن علمــی برتــر کشــور بــر خــود وظیفــه دانســته اســت جلــد یازدهــم کتــاب مرجــع فــوالد را 
کــه حــاوی اطاعــات آمــار و شــاخص های مهــم پایــداری صنایــع فــوالد جهــان و ایــران می باشــد، جهــت اســتفاده در زمینه هــای کاری، 
ــد،  ــاخص های تولی ــه ش ــوالد ب ــت ف ــداری صنع ــد. پای ــر نمای ــران منتش ــا و ای ــوالد دنی ــع ف ــف صنای ــع مختل ــارب و مناب ــری تج ــا به کارگی ب
مصــرف، تجــارت، مصــارف انــرژی، آب، نســوز، مــواد خــام و قراضــه، انتشــار گازهــای گلخانــه ای، بهــره وری نیــروی انســانی، هزینه هــای 
پژوهــش، آمــوزش، تولیــد و اســتفاده از محصــوالت فرعــی، اســتقرار مدیریــتHSE ، راه هــای حمــل  و نقــل مــواد خــام و محصــوالت نهایی 
و فرعــی و ســایر عوامــل دیگــر بســتگی دارد. اطــاع از آمــار و شــاخص های مهــم صنایــع ســایر کشــورها و شــرکت های مختلــف جهــان 
در جهــت توســعه صنعــت فــوالد کشــور مؤثــر خواهــد بــود. بــا توجــه بــه اهمیــت تحقیــق و توســعه در صنایــع فــوالد،  شــاخص مذکــور در 

ایــن جلــد بطــور جداگانــه ارزیابــی شــده اســت.
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ــرج  ــود. ب ــناخته می ش ــه ش ــاد فرانس ــوان نم ــه عن ــل ب ــرج ایف  س ب
 ایفــل پربازدیدتریــن بنــای جهــان و یکــی از شناخته شــده ترین
 بناهــا در جهــان اســت. ســاخت بــرج ایفــل دو ســال و دو مــاه طــول
 کشــید. 850 نفــر در ســاخت آن کار کرده انــد. نــام بــرج ایفــل از
ــرج از ــن ب ــت. ای ــه شده اس ــل گرفت ــتاو ایف ــازنده اش گوس ــام س  ن
ــا ــال آن ه ــرای اتص ــت و ب ــاخته شده اس ــه س ــزار و 38 قطع  18 ه
ــت. ــتفاده شده اس ــرچ اس ــخ پ ــره و می ــچ مه ــون پی ــم میلی  از 2 و نی

برج ایفل

ــرج ایفــل بیــش از 10 هــزار ــر اســت. وزن ب ــرج 324 مت  ارتفــاع ب
 تــن اســت کــه 7 هــزار و 300 تــن آن فــوالد اســت. در زمــان ســرما
ــرج ــود. ب ــم می ش ــر ک ــانتی مت ــدود 15 س ــل ح ــرج ایف ــاع ب  ارتف
ــتوران ــوان رس ــا می ت ــه در آن ه ــت ک ــه اس ــه طبق ــل دارای س  ایف
ــای ــت  و مغازه ه ــالن ضیاف ــک س ــه، ی ــن بوف ــل و چندی ــرج ایف  ب

ــدا کــرد.ب متعــددی را پی

  )Eiffel tower(

 سازه های فوالد  سازه های فوالد 

ها 
ازه 

س
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سمینارهای بین المللیسمینارهای بین المللی

ها
نار

می
.WebsiteDateLocationTitleNoس

www.10times.com4 February 2021 Istanbul, Turkey International Scrap & Longs 
Conference1

www.tradeindia.com9-11 February 2021Vienna, AustriaPipeline Coating2

www.austroads.com.au11 February 2021Online
Webinar: Transitions Between 

Steel Beam and Concrete 
Barriers

3

www.2exhibitions.com24-27 February 2021Rajkot, India
ComForge 

)Forging, Casting, Foundry(
4

www.wearofmaterialscon-
ference.com

26-28 April 2021Online  23rd International Conference 
on Wear of Materials5

www.10times.com10-11 March 2021Düsseldorf, GermanyFuture Steel6

www.confer.cz26-28 May 2021Brno, Czech Republic
30th Anniversary International 
Conference on Metallurgy and 

Materials
7
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سمینارهای داخلیسمینارهای داخلی

زمانعنوانردیف
 مکان

برگزاری
پایگاه اینترنتی

 بیست و یکمین همایش ملی مهندسی1
سطح

28 بهمن 1399 تا
30 بهمن 1399 

www.surfaceseminar.irمجازی

 ششمین کنفرانس بین المللی آزمون های2
غیرمخرب ایران

 29 بهمن 1399 تا
30 بهمن 1399

www.conf.irndtorg.irمجازی

 کنفرانس مهندسی معدن ایران و ششمین3
کنگره بین المللی معدن و صنایع معدنی

  3 اسفند 1399 تا
5 اسفند 1399

www.mineconf.ir/faمجازی

4
 اولیــن کنفرانــس بین المللــی و چهارمیــن

ــورژی  ــواد، متال ــی مهندســی م  کنفــراس مل
ومعــدن

www.3mconf.irمجازی 6 اسفند 1399

 نخستین کنفرانس ملّی مواد نوین5
12 اسفند 1399تا
13 اسفند 1399

www.mcmi-mmc.irمجازی

6
اولین همایش بین المللی علوم و فناوری 

نانو  
www.ut2020.irمجازی24 اسفند  1399
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دهــه گذشــته بــر کســی پوشــیده نیســت، تــا جاییکــه درحــال حاضــر در 
رتبــه دهــم تولیدکننــدگان فــوالد دنیــا نیــز قــرار دارد لیکــن بــا افزایــش 
ــش  ــن چال ــوان مهم تری ــه به عن ــواد اولی ــن م ــد مشــکل تأمی ســطح تولی
پیــش روی ایــن صنعــت درحــال پررنــگ شــدن اســت. از دیگــر مســائل 
می تــوان بــه تعــدد و فزونــی شــرکت های تــازه تأســیس تولیــد کننــده 
و نیــز ظهــور شــرکت های معدنــی فــوالدی اشــاره نمــود چــرا کــه ایــن 
تعــدد مالکیــت و بنگاه هــا در بــازار صــادرات هماهنگــی و پیاده ســازی 

یــک اســتراتژی بازاریابــی یکدســت را بســیار ســخت می کنــد.

 لطفــا شــرکت را معرفــی کنیــد و برنامــه هــای آتــی 
شــرکت را بطــور خالصــه بیــان کنیــد؟

شــرکت کمــال اصفهــان، زیرمجموعــه شــرکت مهندســی توســعه 
ــازمان  ــران، س ــتاندارد ای ــت از اداره اس ــوز فعالی ــران و دارای مج گاز ای
ــارس و  ــی، شــرکت نفــت و گاز پ ــژه اقتصــادی پارس جنوب ــه وی منطق
دارای عضویــت در انجمن هــای مختلــف صنعتــی از جملــه انجمن آهن 
ــای  ــط آق ــال 1370 توس ــرکت در س ــن ش ــد. ای ــران می باش ــوالد ای و ف
ــه  ــا ب ــه راه خــود را ت محمدرضــا قدیمــی در اصفهــان تأســیس و فعاالن
امــروز پیمــوده و بــا اجــرای پروژه هــای مختلــف صنعتــی نقــش مؤثــری 
را بــه ســهم خــود در پیشــبرد صنعــت خدمات بازرســی فنی و مهندســی 
ــال  ــن س ــت چندی ــس از گذش ــون پ ــم اکن ــوده و ه ــا نم ــوش ایف ج
فعالیــت متــداول بــا ایجــاد و پیاده ســازی سیســتم های مدیریــت کیفیــت 
و همچنیــن سیســتم مدیریــت بازرســی فنــی و بــا کادری مجــرب، دوره 
دیــده و مــورد تأییــد کلیــه مراکــز ذیصــاح و نیز بــا دارا بــودن تجهیزات 
و دســتگاه های پیشــرفته و روش هایــی مطابــق بــا دســتورالعمل ها و 
اســتانداردهای بین المللــی مربوطــه راه خــود را در جهت پیشــبرد اهداف 

تکنولــوژی ملــی بســوی آینــده می پیمایــد.
ایــن شــرکت هــم اکنــون دارای دو شــعبه در مناطــق صنعتــی جنــوب 
کشــور و همچنیــن دارای یــک کارگاه و آزمایشــگاه ثابــت در اصفهــان 

ــد. می باش

 چــه درصدی از محصوالت شــرکت صادر می شــود؟

خدمــات  زمینــه  در  مــا  شــرکت  تخصــص  آنجاییکــه  از 
لیکــن درخصــوص  اســت،  مهندســی جــوش  و  فنــی  بازرســی 
در  مرتبــط  خدماتــی  صرفــاً  و  نداریــم  فعالیتــی  صــادرات 
نموده ایــم. ارائــه  همجــوار  و  همســایه  کشــورهای  برخــی 

 چــه مشــکالتی بــر ســر راه صنعــت فوالد کشــور 
وجــود دارد؟

پیشــرفت و توســعه چشــمگیر صنعــت فــوالد کشــور خصوصــاً طــی 

مصاحبه ای با مدیر عامل شرکت

کمال اصفهان

جناب آقای کریم قدیمی،
انجام شده است که در ادامه می خوانید:

 آیــا بــرای تأمین مــواد اولیــه و ارائــه محصوالت 
ــا مشــکالت  خــود  بــه داخــل یــا خــارج از کشــور ب

زیرســاختی روبه رو هســتید؟

باتوجــه بــه وضعیــت فعلــی کشــور و تحریم هــای همــه جانبــه ای 
ــکاتی  ــم مش ــا ه ــف م ــع آن در صن ــه تب ــه ب ــورت گرفت ــه ص ک
بوجــود آمــده تاجاییکــه برخــی اقــام مصرفــی پروژه هــا در بــازار 
ــروش  ــه ف ــر ب ــن براب ــای چندی ــا قیمت ه ــا ب ــت و ی ــود نیس موج
می رســد کــه متأســفانه بدلیــل تخصصــی و انحصــاری بــودن 

حبه
صا

م
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ــده و  ــا گردی ــرای برخــی ســودجویان مهی فــروش آنهــا فرصتــی ب
ــر آن نیســت. ــچ نظــارت و توجهــی ب هی

 برنامــه مــدون شــما بــرای حفــظ محیط زیســت در 
شــرکت چیســت و تاکنــون چــه اقداماتــی انجــام گرفتــه 

اســت؟

"مدیریــت  بــرای حفــظ محیــط زیســت  مهم تریــن مســئله 
ــد  ــه چن ــت ب ــب اولوی ــه ترتی ــه ب ــت. ک ــمانداری" اس ــح پس صحی
می گــردد: رعایــت  شــرکت  در  و  شــده  تقســیم بندی  دســته 

1-بــاز ارســال مــواد مصرفــی بــه واحــد قانونــی جهــت پســمانداری 
ویــژه توســط آن نهــاد.

ــور و  ــد ظه ــل از فرآین ــع حاص ــماندهای مای ــب پس ــع مناس 2-دف
ثبــوت فیلم هــای رادیوگرافــی.

فیلــم  )حــاوی  ســربی  صفحــات  ارســال  و  3-جمــع آوری 
. فــت یا ز جهت با ) فی ا گر یو د ا ر

ــای کاری و  ــل از فعالیت ه ــای حاص ــه زباله ه ــع آوری کلی 4-جم
ــع  ــه و دف ــه های زبال ــا در کیس ــرار دادن آنه ــا و ق ــک آن ه تفکی

مناســب آن هــا.

ــادآوری  ــنل و ی ــوزش پرس ــون آم ــر همچ ــائل دیگ ــی مس برخ
تحــت  محــدوده  تعییــن  محیط زیســت،  حفــظ  در  مســتمر 
ــن  ــوان در ای ــان و حی ــری از ورود انس ــی و جلوگی ــرل پرتوی کنت
ــط  ــط توس ــق محی ــش دقی ــاده و پای ــش م ــان تاب ــدوده در زم مح
دزیمترهــای اســتاندارد در حیــن فعالیــت پرتویــی، ایجــاد فضــای 
صرفه جویــی  خوابگاه هــا،  و  کار  محــل  در  آپارتمانــی  ســبز 

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

بنظــر بنــده همان طوری کــه عواملــی همچــون پــول، هــدف، ایجــاد 
تغییــرات، مســئولیت، جامعــه، تأییــد، وظیفــه و ... در هر شــخص حقیقی 
ــاً در ــد قطع ــزه میکن ــاد انگی ــی ایج ــغل و موقعیت ــر ش ــا ه ــی ب و حقوق

ســرمایه گــذاری حــوزه فوالد نیــز این عوامــل می تواند مؤثــر و کاربردی 
ــادی  ــب اقتص ــت نامناس ــم وضعی ــروزه علی رغ ــه ام ــد، چراک می باش
ــن  ــاد چنی ــال ایج ــه دنب ــان ب ــی همچن ــرکت های خصوص ــت ش اکثری
انگیزه هایــی بــرای ســرمایه گــذاری هســتند و بــا حمایــت و مشــوق های 
الزم توســط دســتگاه های مربوطــه ایــن امــر محقــق خواهــد شــد.

ــره  ــران در زنجی ــوالد ای ــن و ف ــن آه ــش انجم  نق
ــد؟ ــریح نمایی ــوالد را تش ــت ف ــدار صنع ــعه پای توس

ــدار  ــعه پای ــره توس ــه در زنجی ــورت گرفت ــق ص ــک تحق ــدون ش ب
صنعــت فــوالد بــدون تعامــل هرچه بیشــتر شــرکت ها که آن هم توســط 

انجمــن آهــن و فــوالد نیــز صــورت گرفتــه میســر نخواهــد بــود.
انجمــن آهــن و فوالد ایران با برگزاری ســمپوزیوم های آهــن و فوالد، 
کارگاه هــای آموزشــی و انتشــار نشــریات معتبــری همچــون پیــام فــوالد 
نقــش مؤثــری در رشــد و شــکوفایی صنعــت فــوالد کشــور و همچنیــن 
حلقــه ارتبــاط بیــن صنعــت و دانشــگاه و کاربــردی کــردن تحقیقــات و 
پژوهش هــای انجــام شــده در زمینــه صنعــت فــوالد دارد کــه ترکیــب 
هیئــت مدیــره انجمن متشــکل از اســاتید دانشــگاه، مدیران شــرکت های 
ــد. ــوع می باش ــن موض ــر ای ــت بیان گ ــن صنع ــن ای ــوالد و متخصصی ف

 در خصــوص برنامــه طرح هــای توســعه ای شــرکت 
ــح دهید. توضی

باتوجــه بــه شــرایط اقتصــادی کشــور در شــرکت های بخــش 
خصوصــی معمــوالً طرح هــای توســعه ای طبــق نیــاز پروژه هــای 
ــم  ــه حج ــه ب ــز باتوج ــرکت نی ــن ش ــرد و ای ــورت می گی ــود ص موج
ــد و واردات  ــه خری ــدام ب ــود اق ــرای خ ــال اج ــای درح ــاز پروژه ه و نی
لولــه تســت خطــوط  از جملــه دســتگاه  پیشــرفته ای  تجهیــزات 

آلتراســونیک  تســت  دســتگاه  و   )X-ray Crawler Pipeline(

کــه  اســت  نمــوده   )Phased Array + TOFD(پیشــرفته
امیدواریــم در ســال آینــده شــاهد رونــق هرچــه بیشــتر کســب 
باشــیم. فــوالد   و  گاز  نفــت،  صنایــع  حــوزه  کارهــای  و 

ــن ــی اداری و همچنی ــایل مصرف ــایر وس ــذ و س ــرف کاغ در مص
کار  محــل  در  انــرژی  حامل هــای  مصــرف  در  صرفه جویــی 
و خوابگاه هــای پرســنلی نیــز از اینگونــه اقدامــات می  باشــند.
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برگزاری دورهبرگزاری دوره    های آموزشیهای آموزشی
 انجمن آهن و فوالد ایران 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 مي گــردد از طریــق تکمیــل فــرم زیــر ایــن انجمــن را مطلــع فرماینــد. 
ــا در محــل شــرکت  ــاز دوره ه ــاً در صــورت نی ــل بررســي و اجراســت. ضمن ــان قاب ــاي پیشــنهادي از طــرف متقاضی بدیهــي اســت دوره ه

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 

مدت نام 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

3 روزهدکتر علیزادهمتالورژی فرآیند ریخته گری مداوم9
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مدت نام استادعنوان دورهردیف
3 روزهدکتر علیزادهفرآیند انجماد در ریخته گري مداوم10
1 الی 2روزهدکتر 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 روز دکتر معلمشناخت و عیب یابی ترانسفومرهای قدرت17
3 روز دکتر معلمعیب یابی و پایش موتورهای الکتریکی18
3 روز دکتر معلماصول جایگزینی و انتخاب بهینه موتورهای الکتریکی در صنعت19
4 روز مهندس کیوانفرددوره تخصصی برق کوره های قوس الکتریکی  20
3 روز مهندس 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 روزه دکتر رضائیانشناسایی فوالدهای آلیاژی34
2 روزهدکتر رضائیانانتخاب مواد35
2 روزهدکتر رضائیانآشنایی با عملیات ترمومکانیکی فلزات )مکانیکی- حرارتی(36
1 الی 2روزهدکتر 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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مدت نام استادعنوان دورهردیف
43(Failure Analysis (    2 روزهدکتر اشرفی زادهتخریب قطعات در صنعت و تحلیل شکست

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 روز دکتر میرزاییانسیستم ارتینگ51

52AC و DC 3 روز دکتر میرزاییانشناخت درایوهای

53Catia 17 روز مهندس حاجی صادقیانآموزش نرم افزار

54Digsilent  4 روز مهندس حسنینرم افزار

3 روز مهندس کیوانفردفیلترهای هارمونیکی55

3 روز مهندس 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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لیست انتشاراتلیست انتشارات
 انجمن آهن و فوالد ایران انجمن آهن و فوالد ایران

مبلغ )ریال( تاریخ انتشار گردآورنده عنوان

500/000 مهر ماه 1375 دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 75

500/000 اردیبهشت ماه 1378 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 78

500/000 بهمن ماه 1379 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 79

500/000 بهمن ماه 1380 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 80

موجود نیست بهمن ماه 1381 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 81

موجود نیست بهمن ماه 1382 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 82

500/000 اسفند ماه 1383 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 83

500/000 اسفند ماه 1384 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 84

500/000 اسفند ماه 1385 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 85

500/000 بهمن ماه 1386 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 86

500/000 اسفند ماه 1387 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 87

500/000 اسفند ماه 1388 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 88

500/000 اسفند ماه 1389 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 89

500/000 اسفند ماه 1390 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 90

560/000 اسفند ماه 1391 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 91

630/000 اسفند ماه 1392 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 92

700/000 اسفند ماه 1393 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 93

780/000 اسفند ماه 1394 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 94

870/000 اسفند ماه 1395 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 95

970/000 اسفند ماه 1396 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 96

1080/000 بهمن ماه 1397 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 97



30

زمستان 99 / شماره 81

1200/000 اسفند ماه 1398 انجمن آهن و فوالد ایران مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 98

موجود نیست شهریور ماه 1387 H.K.D.H. Bhadeshia and Sir Robert 
Honeycombe

Steels “Micros tructure and Properties”, 
Third Edition

موجود نیست شهریور ماه 1387 Iron & Steel Society of Iran
Advanced High Strength Steel (AHSS) 

Application Guidelines, Version 3
افراد حقیقی
140/000

موسسات حقوقی
275/000

از پاییز 89
لغایت زمستان 96 Iron & Steel Society of Iran (International Journal of Iron & Steel 

Society of Iran)

افراد حقیقی
180/000

  موسسات حقوقی
350/000

از بهار 97
لغایت پاییز 98 Iron & Steel Society of Iran (International Journal of Iron & Steel 

Society of Iran)

650/000 شهریور ماه 1384 مهندس محمد حسین نشاطی کتاب فوالد سازی ثانویه

850/000 شهریور ماه 1388 مهندس پرویز فرهنگ کتاب فرهنگ جامع مواد

150/000 از پاییز 90
لغایت زمستان 94 انجمن آهن و فوالد ایران فصلنامه علمی - خبری پیام فوالد از

شماره 44 لغایت شماره 61

165/000 از بهار 95
لغایت زمستان 95 انجمن آهن و فوالد ایران فصلنامه علمی - خبری پیام فوالد از

شماره 62 لغایت شماره 65

180/000 از بهار 96
لغایت زمستان 96 انجمن آهن و فوالد ایران فصلنامه علمی - خبری پیام فوالد از

شماره 66 لغایت شماره 69

200/000 از بهار 97
لغایت زمستان 97 انجمن آهن و فوالد ایران فصلنامه علمی - خبری پیام فوالد از

شماره 70 لغایت شماره 73

390/000 از بهار 98
لغایت زمستان 98 انجمن آهن و فوالد ایران فصلنامه علمی - خبری پیام فوالد از

شماره 74 لغایت شماره 77
500/000 اسفند ماه 1388 مهندس محمدحسین نشاطي کتاب راهنماي انتخاب و کاربرد فوالد ابزار

200/000 آذر ماه 1389 مهندس محمدحسن جوالزاده کتاب مرجع فوالد

250/000 آذر ماه 1390 مهندس محمدحسن جوالزاده کتاب مرجع فوالد 1390

300/000 آذر ماه 1391 مهندس محمدحسن جوالزاده کتاب مرجع فوالد 1391

350/000 آذر ماه 1392 مهندس محمدحسن جوالزاده کتاب مرجع فوالد 1392

400/000 آذر ماه 1393 مهندس محمدحسن جوالزاده کتاب مرجع فوالد 1393

450/000 آذر ماه 1394 مهندس محمدحسن جوالزاده کتاب مرجع فوالد 1394

500/000 آذر ماه 1395 مهندس محمدحسن جوالزاده کتاب مرجع فوالد 1395

550/000 آبان ماه 1396 مهندس محمدحسن جوالزاده کتاب مرجع فوالد 1396

600/000 آبان ماه 1397 مهندس محمدحسن جوالزاده کتاب مرجع فوالد 1397

800/000 آذر ماه 1398 مهندس محمدحسن جوالزاده کتاب مرجع فوالد 1398

600/000
 اردیبهشت ماه

1396
 مهندس زهرا السادات رضوی دینانی،

 دکتر نوراله میرغفاری، مهندس
محمدحسن جوالزاده

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

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

انجمن آهن و فوالد ایرانانجمن آهن و فوالد ایران

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

ــه کپــي کارت دانشــجویي کافــي اســت.(+  ــراي دانشــجویان ارائ 2- فتوکپــي شناســنامه، کارت ملــی و آخریــن مــدرک تحصیلــي )ب
تصویــر عکــس پرســنلی. 

ــه  ــال( ب ــجویان 600/000 ری ــال، دانش ــي 1/500/000 ری ــال، اعضاءحقیق ــي12/000/000 ری ــات حقوق ــغ )مؤسس ــه مبل ــي ب ــش بانک 3- فی
ــام انجمــن آهــن و فــوالد  ــي اصفهــان )کــد شــعبه 3187( بن ــران شــعبه دانشــگاه صنعت ــي ای حســاب شــماره 0202831627002 بانــک مل

ایــران.
4- ارسال فیش واریزي ) از طریق فکس: 33932125-031، شماره واتس اپ: 09037130929، 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 المللیفراخوان مقاله برای مجله بین المللی  

انجمن آهن و فوالد ایرانانجمن 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 بین المللــي بــا کســب مجــوز  از  وزارت

ــوان:ئ ــا عن ــي را ب ــي بین الملل ــي- پژوهش ــه علم ــاوري، مجل ــات و فن ــوم، تحقیق  عل

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
ــرژی در صنعــت فــوالد ــه جویــي مصــرف ان ــد در صنعــت فوالدســازي   13- صرف    11- خــواص فیزیکــي فــوالد     12- مــواد و فرآیندهــاي جدی

ــع فــوالد ــع فــوالد و ارتباطــات اجتماعــي    16- نســوزهای مصرفــی در صنای 14- اقتصــاد فــوالد    15- مهندســي محیــط زیســت صنای

 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

A
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راهنمای اشتراک در راهنمای اشتراک در 

فصلنامه پیام فوالدفصلنامه پیام فوالد

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

2-  مبلــغ اشــتراک را مي 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، شــهرك علمــی تحقیقاتــی اصفهــان، خیابــان 12، واحدA306،کدپســتي: 

ــال فرمایید. 83228-84156 ارس

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 اشتراك
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فرم قرارداد درج آگهیفرم قرارداد درج آگهی
 در فصلنامه پیام فوالد در فصلنامه پیام فوالد

ــه آدرس ..................................................... ــرکت ....................................... ب ــده ش ــای ..............................نماین ــب خانم/آق 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

طــرح آگهــی بــه فرمــت TIFF یــا PDF بــه صــورت CMYK و بــا وضــوح dpi  300 در ابعــاد29/7 *21 ســانتی متر)بــه صــورت عمــودی( 
ــد. می باش

ــًا توافقــی( ــه مربوطــه را نقــدا / چکــی )تاریــخ وصــول کام ــرم موظــف اســت پــس از چــاپ آگهــی هزین 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.
ــن صــورت  ــر ای ــا واحــد تبلیغــات هماهنــگ شــوید در غی ــد ، ب ــا پیــش از آغــاز فصــل جدی ــا م * در صــورت انصــراف از همراهــی ب

ــردد. ــاپ می گ ــودکار چ ــورت خ ــه ص ــما ب ــی ش آگه
* 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 پیـــام فـوالد با هدف انتـشار یـافتـــه هاي عـلمي پـژوهشي 
و آمـــوزشي- کاربــردي در جهــت ارتقــاء ســطح دانــش فــوالد و 
صنـــایع وابـــسته در ایـــن زمینــه مي بـــاشد. لـــذا بـــراي تحـــقق این 
هــدف انجـــمن آهـــن و فـــوالد ایـــران آمادگــي خـــود را جـــهت 
ــورت  ــرامي بصـ ــققان گـ ــاتي محـ ــاوردهاي تحقیقـ ــار دستـ انتش
مقـــاله هاي علـــمي و فنــي در زمیـــنه هاي مختـــلف صنایــع فــوالد 

اعــام مي نمایــد.

راهنماي تهیه مقاله
ــع  ــف صنای ــاي مختل ــتي در زمینه ه ــالي بایس ــاالت ارس ــف( مق ال

ــوالد باشــند. آهــن و ف
ــه اي  ــا مجل ــچ نشــریه ی ــًا در هی ب( مقــاالت ارســالي نبایســتي قب

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.

2- مشــخصات نویســنده )مترجــم( بــه ترتیبــي کــه مایلنــد در    
ــردد. ــاپ گ ــریه چ نش

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

ــع ــري و مراج گی
ــب  ــدي مناس ــتون بن ــطربندي و س ــا س ــا ب ــداول و نموداره 5- ج
ــاال و  ــرح آن در ب ــماره و ش ــداول ش ــورد ج ــده و در م ــیم ش ترس
ــر آن درج گــردد. واحدهــاي سیســتم  در مــورد اشــکال در زی

بیــن المللــي )SI( بــراي آحــاد در نظرگرفتــه شــود.  
6-تصاویــر و عکس هــا: اصــل تصاویــر و عکس هــا بایــد بــه 
ــده  ــه ش ــاالت ترجم ــورد مق ــود. در م ــال ش ــه ارس ــه مقال ضمیم
ارســال اصــل مقالــه همــراه بــا تصاویــر و عکس هــاي آن ضــروري 

اســت.
ــه شــماره  ــن مقال ــاالي واژه هــاي مت ــي نوشــت ها: ب ــا و پ 7-واژه ه
گــذاري شــده و اصــل التیــن واژه بــا همــان شــماره در واژه نامــه اي 

ــم مي گــردد درج شــود. ــه تنظی کــه در انتهــاي مقال
ــل  ــع در داخ ــماره مراجـ ــه ش ــن مقال ــع: در مت ــع و مراجـ 8-منابـ
کـــروشه ] [ آورده شــود و بــا همــان ترتیــب شــماره گــذاري شــده 
مرتــب گردیــده و در انتهــاي مقالــه آورده شــوند. مراجــع فارســي 
از ســمت راســت و مراجــع التیــن از ســمت چــپ نوشــته شــوند.

ــوان  ــان- عن ــا مترجم ــان ی ــام مؤلف ــع درج ن ــت مراج     در فهرس
انتشــار  نشــریه- شــماره جلــد- صفحــه و ســال  نــام  مقالــه- 

ضــروري 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( 

چــاپ شــود.
▪   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 عکس ه
▪   فصلنامه پیام فوالد از بازگرداندن مقاله معذور است.

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

در مــورد مطالعــات مــوردي الزامــي اســت.

دستورالعمل تهیه مقاله دستورالعمل تهیه مقاله 

در فصلنامه پیام فوالددر فصلنامه پیام فوالد
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