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سر مقاله
مجلـهی شــماره  81پیــام فــوالد کــه هــم اکنــون در اختیــار
داریــد موضــوع ارزیابــی تولیــد چــدن مــذاب جهــان و
ایــران را در ســال  2020در نظــر گرفتــه و ایــن ارزیابــی
را بــا عمــق وســیعی ارزیابــی کــرده اســت .هــم چنیــن
در ایــن شــماره ،موضــوع بهبــود فراینــد تولیــد فــوالد بــا
اســتفاده از تحلیــل دادههــای بــزرگ در صنعــت در ایجــاد
ارزش و منافــع تجــاری آورده شــده اســت .امیــدوارم ایــن
تحلیــل و ارزیابــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .بعــاوه
مطالــب دیگــر کــه بــه صــورت عــادی در مجلــه پیــام
فــوالد آورده میشــود نیــز توســط همــکاران جم ـعآوری
و آمــاده شــده اســت کــه امیــدوارم مطالــب آن مــورد
توجــه دوســتان در صنعــت و دانشــگاه قــرار گیــرد.

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

ارزیابــی تولیــد چــدن مــذاب جهــان و ایــران در
سال 2020

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

چــدن مــذاب یکــی از ورودیهــای اصلــی فوالدســازیهای

دنیــا بــه شــمار میآیــد .در فراینــد تولیــد فــوالد بــه روش

کنورتــر اکســیژنی  75الــی  % 90شــارژ فلــزی را چــدن مــذاب

تشــکیل میدهــد .در ســال گذشــته بیــش از  40میلیــون تــن
چــدن مــذاب در کورههــای قــوس الکتریکــی جهــان شــارژ

شــده اســت .میــزان تولیــد چــدن مــذاب جهــان در ســال ،2020
بــا  % 0/6کاهــش بــه  1314میلیــون تــن رســید .دومیــن ســال
متوالــی اســت کــه میــزان تولیــد چــدن مــذاب جهــان از مــرز

در واحدهــای ( )Corex & Finexچــدن مــذاب تولیــد میشــود.
بــا توجــه بــه میــزان تولیــد فــوالد خــام جهــان در ســال گذشــته کــه
 1864/1ميليــون تــن بــوده اســت ،نســبت تولیــد چــدن مــذاب بــر
فــوالد خــام جهــان 0/71محاســبه شــده اســت .بــه عبــارت دیگــر
هنــوز فراینــد تولیــد فــوالد خــام بــه روش پایــه ســنگ آهــن ســتون
اصلــی تولیــد فــوالد دنیــا محســوب میشــود .در شــکل  1رونــد
تولیــد چــدن مــذاب جهــان از ســال  1981تــا کنــون  ،از نظــر
ميگــذرد.

 1/3میلیــارد تــن میگــذرد .منابــع اصلــی تأمیــن چــدن مــذاب

فوالدســازیها ،واحدهــای کــوره بلنــد اســت .مقــدار کمــی نیــز
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در دنیــا طــی ســال هــای 1910تــا کنــون بالــغ بــر  44میلیــارد
و 762میلیــون تــن چــدن مــذاب تولیــد شــده اســت.در شــکل 2

نیــز رونــد تغییــر نســبت چــدن مــذاب بــر فــوالد خــام جهــان در
ســال هــای اخیــر بــه نمایــش درآمــده اســت.

شکل - 2روند تغییر نسبت چدن مذاب بر فوالد خام جهان طی سالهای 2020 – 2002

کشــور چیــن بــا تولیــد  887/624میلیــون تــن چــدن مــذاب
( %4/3رشــد تولیــد) هماننــد فــوالد خــام در رأس تولیدکننــدگان
چــدن مــذاب جهــان قــرار گرفتــه اســت .در واقــع نزدیــک بــه
 %67/6چــدن مــذاب دنیــا در کشــور چیــن تولیــد شــده اســت.
درســال قبــل نســبت چــدن مــذاب بــه فــوالد خــام در کشــور چیــن
 0/84بــوده اســت .نــرخ بدســت آمــده نشــانگر آن اســت کــه در
کشــور چیــن فراینــد فــوالد ســازی حاکــم ،براســاس پایــه ســنگ
آهــن اســت  .کشــور چیــن در ســال گذشــته جهــت دس ـتیابی
بــه تولیــد  888میلیــون تــن چــدن مــذاب  1/17میلیــارد تــن ســنگ
آهــن از کشــورهای مختلــف جهــان از جملــه از ایــران وارد کــرده
اســت .در ســال قبــل کشــورهای اســترالیا ،برزیــل و هنــد بــه

ترتیــب  235/7 ،731و 44/7میلیــون تــن ســنگ آهــن بــه کشــور
چیــن صــادر کردهانــد.در دنیــا ایــن پنجمیــن بــار اســت کــه میــزان
واردات ســنگ آهــن یــک کشــور از مــرز یــک میلیــارد تــن عبــور
میکنــد .چيــن اولیــن کشــور جهــان اســت كــه میــزان تولیــد
چــدن مــذاب ســاالنه آن بــراي اولیــن بــار از مــرز  850میلیــون تــن
گذشــته اســت .میــزان تولیــد چــدن مــذاب ایــن کشــور در طــول
هفــده ســال گذشــته ( )2020 – 2002بیــش از  5/19برابــر شــده
اســت .کــوره بلندهــای بــزرگ در افزایــش میــزان تولیــد چــدن
مــذاب کشــور چیــن تأثیــر بســزایی داشــته اســت .در جــدول 1
احجــام و تاریــخ راهانــدازی  23کــوره بلندهــای بــزرگ کشــور
چیــن در  18ســال اخیــر ارائــه شــده اســت.

جدول -1احجام و تاریخ راهاندازی کوره بلندهای بزرگ کشور چین در  17سال اخیر
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میــزان تولیــد چــدن مــذاب کشــور چیــن در ســال قبــل بیــش

اســت .در شــکل  3رونــد تولیــد چــدن مــذاب کشــور چیــن طــی

از 14/4برابــر میــزان تولیــد چــدن مــذاب کشــور ژاپــن بــوده

ســالهای  2020 – 1980نشــان داده شــده اســت.

شکل - 3روند تولید چدن مذاب کشور چین طی سالهای 2020 -1980

کشــورهای هنــد و ژاپــن نیــز بــه ترتیــب بــا تولیــد 67/7

(% 8/7کاهــش تولیــد) و  %17/8 ( 61/6کاهــش تولیــد) میلیــون
تــن چــدن مــذاب در ردههــای دوم و ســوم دنیــا ایســتادهاند.
درســال قبــل نســبت چــدن مــذاب بــه فــوالد خــام در
کشــور هــای ژاپــن و هنــد بــه ترتیــب 0/74و 0/68بــوده اســت.
در ژاپــن بیــش از 230/5هــزار تــن چــدن ،بصــورت قطعــه لولــه و
تیــوب ریختهگــری شــده اســت .کشــور ژاپــن در حالــی بــه 67/7

میلیــون تــن چــدن مــذاب دســت یافتــه اســت کــه کلیــه ســنگ
آهــن و ذغــال ککشــوی مــورد نیــاز خــود را وارد کــرده اســت.
میــزان واردات ســنگ آهــن کشــور ژاپــن در ســال  2020بیــش
از 99/448میلیــون تــن بــه ارزش یــک تیریلــون یــن بــوده اســت.
در جــدول  2تأمینکننــدگان ســنگ آهــن کشــور ژاپــن در ســال
 2020بــه نمایــش در آمــده اســت.

جدول - 2تأمینکنندگان سنگ آهن کشور ژاپن در سال 2020
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كشــور كــره جنوبــي در ســال گذشــته  %4کاهــش توليــد از
خــود نشــان داده و میــزان تولیــد چــدن مــذاب ایــن کشــور در
حــدود  46/63میلیــون تــن بدســت آمــاده اســت .نســبت چــدن
مــذاب بــه فــوالد خــام در کشــور کــره جنوبــی 0/69بــه ثبــت
رســیده اســت .شــایان ذکــر اســت بزرگتریــن کــوره بلنــد جهــان
بــه حجــم داخلــی 6095متــر مکعــب بــا تولیــد  5/65میلیــون تــن

چــدن مــذاب( %4کاهــش تولیــد) در ســال ( 15300تــن در یــک

شــبانه روز) در شــرکت پســکوی کــره جنوبــی واحــد گونگیانــگ
بــه شــماره  1مســتقر اســت .قطــر بوتــه ایــن کــوره بلنــد 16/1متــر
بــوده و دارای  4مجــرای تخلیــه چــدن مــذاب میباشــد .میــزان
تولیــد چــدن مــذاب کشــور کــره شــمالی در ســال قبــل 250 ،هــزار
تــن بــرآورد شــده اســت .در جــدول 3مشــخصات  15کــوره بلنــد
بــزرگ جهــان نشــان داده شــده اســت.

جدول - 3مشخصات  15کوره بلند بزرگ جهان

در حــال حاضــر در جهــان  32کــوره بلنــد بــا حجــم داخلــی
بیــش از  5000متــر مکعــب در حــال بهرهبــرداری اســت .تعــداد
کــوره بلندهــای بــا حجــم بــاالی  5000متــر مکعــب چیــن6 ،
واحــد اســت .در ســال گذشــته باالتریــن بهــرهوری تولیــد بــا 3/5
تــن بــازای هــر مترمکعــب حجــم در  24ســاعت متعلــق بــه کــوره
بلنــد شــماره  6شــرکت تاتــا کــروس هلنــد بــوده اســت .در ســال

گذشــته میــزان مصــرف کک و پــودر ذغــال ایــن کــوره بلنــد
بــه ترتیــب  250و  200کیلوگــرم برتــن چــدن مــذاب بــا %36
اکســیزن هــوای دم و  %98در دســت رس بــوده اســت .شــایان
ذکــر اســت کــوره بلنــد مذکــور  34ســال اســت کــه کار میکنــد
و در ســال آینــده بــرای بازســازی آمــاده میشــود .در شــکل4
نمایــی از کــوره بلنــد شــماره  6تاتــا کــروس هلنــد دیــده میشــود.

7
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در ســال  2020میــزان تولیــد چــدن مــذاب کشــور تایــوان
 13/24میلیــون تــن( %8/8کاهــش تولیــد) بــه ثبــت رســیده کــه
نســبت بــه ســال  % 8/8، 2019کاهــش از خــود نشــان داده اســت.
درســال گذشــته نســبت چــدن مــذاب بــه فــوالد خــام در کشــور
تایــوان  0/64بــوده است.کشــور جمهــوری اســامی ایــران بــا
تولیــد  2/52میلیــون تــن چــدن مــذاب رده بیســت هشــتم جهــان
را از آن خــود کــرده اســت .میــزان کاهــش تولیــد چــدن مــذاب
ایــران در ســال قبــل %0/4ثبــت شــده اســت.

خــام در ایران0/086بــوده اســت ،بدلیــل تولیــد آهــن اســفنجی و
اســتفاده آن در تولیــد فــوالد خــام فراینــد حاکــم تولیــد فــوالد،

پایــه ســنگ آهــن ( )%80میباشــد  .در شــرایط کنونــی میــزان
تولیــد چــدن مــذاب ایــران و ناحیــه خاورمیانــه بــا تولیــد چــدن
مــذاب شــرکت ســهامی ذوب آهــن اصفهــان ســنجیده میشــود.
در شــکل 5رونــد تولیــد چــدن مــذاب شــرکت ذوب آهــن
اصفهــان از ابتــدای بهرهبــرداری تــا اول ســال  1399ارائــه شــده
اســت.

علیرغــم اینکــه درســال قبــل نســبت چــدن مــذاب بــه فــوالد

شكل  - 5روند توليد چدن مذاب ذوب آهن اصفهان

شــرکت یــاد شــده از اول بهــره بــرداری تــا آخــر ســال 1398

بالــغ بــر 95/14میلیــون تــن چــدن مــذاب تولیــد کــرده اســت.

ســال قبــل در زنجــان یــک کــوره بلنــد بــا ظرفیــت  600هــزار تــن

 2020بالــغ بــر  31/6میلیــون تــن بــوده اســت .در ســال گذشــته

اســتفاده از ظرفیتهــای تولیــد  3کــوره بلنــد موجــود در شــرکت

شــایان ذکــر اســت ،میــزان تولیــد آهــن اســفنجی ایــران در ســال
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  284/6میلیــون تــن آهن
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خلیــج فــارس تنهــا کشــور تولیدکننــده چــدن مــذاب اســت .پنــج

اســفجی تولیــد شــده اســت .هــم اكنــون ســهم ايــران در توليــد

چــدن مــذاب جهــان  %0/19اســت .میــزان تولیــد چــدن مــذاب
ایــران در ســال  2/52 ،2020میلیــون تــن بــوده اســت ،علت کاهش

چــدن مــذاب ایــران بدلیــل توفــف موقــت کــوره بلنــد شــماره 2

ناشــی از فرمســوزی بــوده اســت .ایــران در بیــن کشــورهای ناحیــه
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در ســال مــورد بهــرهداری قــرار گرفــت .پیشبینــی میشــود بــا

ســهامی ذوب آهــن اصفهــان ،کــوره بلنــد شــرکت ریختهگــری
مــدوام ســهند زنجــان و راهانــدازی کــوره بلنــد شــماره 1

شــرکت زرنــد ایرانیــان ،در ســال  2021ایــران از کشــورهای
ســوئد ،اســلونی ،قزاقســتان و اســپانیا جلــو زده و در رده بیســت
و چهــارم تولیدکننــدگان چــدن مــذاب جهــان قرارگیــرد .در

شــکل  6رونــد تولیــد چــدن مــذاب کشــور ایــران طــی ســالهای

 2020 – 1980مشــاهده میگــردد .در جــدول 4نیــز ردهبنــدی
کشــورهای پیشــتازتولیدکننده چــدن مــذاب دنیــا دیــده میشــود.

ارزیابی تولید چدن مذاب جهان و ایران در سال 2020

شكل - 6روند توليد چدن مذاب کشور ایران طی سالهای 2020 -1980

جدول  - 4ردهبندی تولیدکنندگان پیشتاز چدن مذاب جهان در سال 2020
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در ســال  2020پنــج كشــور پيشــتاز توليدكننــده  83/1درصــد

 0/29بــوده اســت .ایــن بدیــن معنــی اســت کــه در ایــن کشــور

اســامی کشــور ترکیــه بــا بدســت آوردن  9/971میلیــون تــن

تولیــد میشــود .کشــورهای قزاقســتان و ایــران بــه ترتیــب بــا

چــدن مــذاب جهــان را بدســت آوردنــد .در بیــن کشــورهای

چــدن مــذاب (رشــد تولیــد  )%1در رده اول ایســتاده اســت .كشــور
ترکیــه در ســطح جهــان در تولیــد چــدن مــذاب رده دوازدهــم

و در ســطح اروپــا نيــز رده دوم را از آن خــود کــرده اســت .در
ســال گذشــته در ترکیــه نســبت چــدن مــذاب بــه فــوالد خــام

فقــط در حــدود  %30فــوالد خــام بــر اســاس پایــه ســنگ آهــن
تولیــد  3/09و  2/52میلیــون تــن چــدن مــذاب در ردههــای دوم

و ســوم کشــورهای اســامی قــرار گرفتنــد .در شــکل  7رونــد
تولیــد چــدن مــذاب کشــور ترکیــه طــی ســالهای 2020 – 1980

بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت.

شكل - 7روند توليد چدن مذاب کشور ترکیه طی سالهای 2020- 1980

در ســال  2020کشــور ویتنــام بــا رشــد تولیــد  %1/7نســبت بــه
ســال قبــل 10 ،میلیــون تــن چــدن مــذاب تولیــد کــرده اســت.
رشــد تولیــد چــدن مــذاب در ایــن کشــور در دهــه گذشــته ،قابــل

توجــه اســت .در ســال  2010میــزان تولیــد چــدن مــذاب ایــن
کشــور فقــط  0/5میلیــون تــن بــوده اســت .رونــد تولیــد چــدن
مــذاب خــام کشــور ویتنــام درشــکل  8مشــاهده میگــردد.

10
شكل - 8روند توليد چدن مذاب کشور ویتنام ،طی سالهای 2020 -2010
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ارزیابی تولید چدن مذاب جهان و ایران در سال 2020

در ایــن کشــور نســبت تولیــد چــدن مــذاب بــه فــوالد خــام 0/51
بــرآورد شــده اســت .در ســال  2018کشــور مالــزی بــه زمــره
تولیدکننــدگان چــدن مــذاب جهــان اضافــه شــده اســت .میــزان
تولیــد چــدن مــذاب ایــن کشــور در  3/6 ،2020میلیــون تــن
بــوده اســت .در ســال  2020قــاره کهــن آســیا ( % 83معــادل 1/09
میلیــارد تــن) چــدن مــذاب جهــان را عرضــه کــرده اســت .ســهم
اتحادیــه اروپــا ( )28در تولیــد چــدن مــذاب جهــان 73/95میلیــون

تــن گــزارش شــده اســت .در ســال  2020در ایــن ناحیــه نســبت
چــدن مــذاب بــه فــوالد خــام 0/53محاســبه شــده است.کشــور
آلمــان در ســال قبــل بــا تولیــد  22/459میلیــون تــن چــدن مــذاب
در بیــن کشــورهای اتحادیــه اروپــا ( )28مقــام اول راکســب کــرده
اســت .رونــد تولیــد چــدن مــذاب کشــور آلمــان طــی ســالهای
 2020 – 1980در شــکل  9از نظــر میگــذرد.

شكل - 9روند توليد چدن مذاب کشور آلمان طی سالهای 2020- 1980

در ســال  2020در آلمــان نســبت چــدن مــذاب بــه فــوالد
خام0/63بــوده اســت .در کشــور فرانســه در ســال گذشــته 7/7
میلیــون تــن چــدن مــذاب تولیــد شــده اســت .در ســال  2020در
کشــور فرانســه ،نســبت چــدن مــذاب بــه فــوالد خــام  0/66بــوده
اســت میــزان تولیــد چــدن مــذاب کشــور انگلســتان کــه اولیــن
کــوره بلنــد ککســوز در آنجــا ابــداع و مــورد بهرهبــرداری قــرار
گرفــت ،بالــغ بــر 5/465میلیــون تــن اعــام شــده اســت .در ســال
 2020در کشــور انگلســتان ،نســبت چــدن مــذاب بــه فــوالد خــام
 0/76گــزارش شــده اســت .کشــور ســوئد در ســال قبــل2/854
میلیــون تــن چــدن مــذاب تولیــد کــرده اســت .نســبت چــدن
مــذاب بــه فــوالد خــام در ایــن کشــور  0/65بــه ثبــت رســیده
اســت .رونــد تولیــد چــدن مــذاب و فــوالد خــام کشــور ســوئد در

جــدول  5آورده شــده اســت.
جدول - 5روند تولید چدن مذاب و فوالد خام کشور سوئد
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در کشــور ســوئد چــدن مــذاب در کــوره بلنــد بــا %100

آمریــکا در ایــن تولیــد  18/355میلیــون تــن اعــام شــده اســت

شــارژ گندولــه انجــام میپذیــرد .در ســال  2020در کشــور

(بــا  19کــوره بلنــددر حــال بهــره بــرداری) .در ســال  2020در

خــام صفــر بــه ثبــت رســیده اســت .بــه عبــارت دیگــر در ایــن

بــرآورد شــده اســت .بــه عبــارت دیگــر در کشــور آمریــکا بیــش

لوکزامبــورگ ،پرتقــال و یونــان نســبت چــدن مــذاب بــه فــوالد

ســه کشــور فــوالد بــه میــزان  %100بــر پایــه قراضــه تولیــد شــده
اســت .در ســال پیشــین میــزان تولیــد چــدن مــذاب ناحیــه شــمال

آمریــکا  26/383میلیــون تــن بــه ثبــت رســیده اســت .ســهم کشــور

ایــات متحــده آمریــکا نســبت چــدن مــذاب بــه فــوالد خــام 0/25

از  % 65فــوالد بــر اســاس پایــه قراضــه فــوالدی تولیــد شــده اســت.

در شــکل  10نســبت چــدن مــذاب بــر فوالدخــام در کشــورهای

مختلــف جهــان جهــت مقایســه نشــان داده شــده اســت.

شکل  - 10نسبت چدن مذاب بر فوالدخام درکشورهای مختلف جهان

میــزان تولیــد چــدن مــذاب کشــورهای جنــوب آمریــکا در
حــدود  27/316میلیــون تــن ثبــت شــده اســت .کشــور برزیــل
بــا تولیــد  24/517میلیــون تــن چــدن مــذاب عنــوان بزرگتریــن
تولیدکننــده ناحیــه جنــوب آمریــکا را کســب کــرده اســت .میــزان
تولیــد چــدن مــذاب کشــورهای مشــترک المنافــع نزدیــک بــه
 75/193میلیــون تــن ثبــت شــده اســت .ســهم کشــورهای روســیه،
اکرایــن و قزاقســتان در تولیــد چــدن مــذاب کشــورهای مشــترک
المنافــع بــه ترتیــب  20/42 ، 51/68و  3/09میلیــون تــن گــزارش
گردیــده اســت.در ســال  2020کشــورهای ( )BRICSبرزیــل،
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روســیه ،هنــد ،چیــن و آفریقــای جنوبــی  %77/1چــدن مــذاب
جهــان را تولیــد کردنــد .نواحــی اقیانوســیه  4/34میلیــون تــن چــدن
مــذاب تولیــد داشــته اســت .در ســال  2020بیشــترین صــادرات
شــمش چــدن جهــان را کشــور روســیه بــه میــزان  4/56میلیــون تــن
انجــام داده اســت .میــزان صــادرات شــمش چــدن کشــور اکرایــن

در ســال پیشــین بــا  %20/3افزایــش نســبت بــه ســال 3/1 ،2019
میلیــون تــن بــه ارزش  922/2میلیــون دالر بــه ثبــت رســیده اســت.
ســهم صــادرات شــمش چــدن کشــور اکرایــن بــه کشــورهای
آمریــکا ،چیــن و ترکیــه بــه ترتیــب  21/8 ، 58/5و  5/9در صــد
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گــزارش شــده اســت .میــزان صــادرات شــمش چــدن کشــور
برزیــل نیــز در ســال قبــل  3/738میلیــون تــن بــه ثبــت رســیده
اســت .میــزان صــادرات شــمش چــدن کشــور برزیــل بــه چیــن و
آمریــکا بــه تریــب  2/12و  0/66میلیــون تــن بــه ثبــت رســیده
اســت .در جــدول 6رونــد صــادرات شــمش چــدن کشــور برزیــل
مشــاهده میگــردد.
جدول  - 6روند صادرات شمش چدن کشور برزیل

ارزیابی تولید چدن مذاب جهان و ایران در سال 2020

در جــدول  7نیــز رونــد قیمــت صــادرات ماهیانــه شــمش چــدن
کشــورهای برزیــل ،روســیه ،اکرایــن و رونــد قیمــت واردات

ماهیانــه شــمش چــدن کشــور ترکیــه در ســال  2020نشــان داده
شــده اســت.

جدول - 7روند قیمت( )$/Tصادرات شمش چدن برزیل ،روسیه ،اکراین و ترکیه(واردات)

میانگیــن قیمیــت صادراتــی شــمش چــدن کشــورهای برزیــل،
روســیه و اکرایــن در ســال  2020بــه ترتیــب 299/13 ،303/25
و 299/33دالر بــر تــن بــه ثبــت رســیده اســت .ضمنــاً میانگیــن
قیمیــت وارداتــی شــمش چــدن کشــور ترکیــه در ســال گذشــته

 327/33دالر بــر تــن بــوده اســت .در جــدول  8رونــد صــادرات
شــمش چــدن کشــور هــای برزیــل ،روســیه و اکرایــن در ســال
 2020بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت.

جدول - 8صادرکنندگان اصلی شمش چدن در سال 2020

میــزان واردات شــمش چــدن کشــور ترکیــه در ســال پیشــین

نزدیــک بــه  1/156میلیــون تــن گــزارش شــده اســت .میــزان
واردات و صــادرات شــمش چــدن کشــور ژاپــن در ســال 2020

بــه ترتیــب بیــش از  86/42و  542/8هــزار تــن بــه ثبــت رســیده
اســت.
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اخبار داخلی
انجمن آهن و فوالد ایران
اخبا ر

نشســت ســاالنه کمیســیون انجمنهــای علمــی
ایــران
کمسیســون انجمنهــای علمــی ایــران ،نشســت ســاالنهای را بــه
صــورت مجــازی بــا عنــوان (( نقــش آفرینــی انجمنهــای علمــی
ایــران در جامعــه ،دولــت ،صنعــت و چالشهــای آن)) در مــورخ
 99/9/23برگــزار کــرد .در ایــن نشســت ،آقــای دکتــر شــفیعی
از طــرف انجمــن آهــن و فــوالد ایــران در ایــن جلســه مجــازی
شــرکت نمودنــد.

تفاهــم نامــه همــکاری انجمــن آهــن و فــوالد
ایــران
انجمــن آهــن و فــوالد ایــران ،تفاهمنامــه همــکاری بــا انجمــن
علــوم و تکنولــوژی ســطح ایــران و همچنیــن بــا موسســه آمــوزش
عالــی صنعتــی فــوالد منعقــد کــرده بــود کــه در راســتای تحقــق
اهــداف مشــترک ،تفاهمنامههــای فــی مــا بیــن فــوق بــرای مــدت
 10ســال دیگــر تمدیــد گردیــد.

برگــزاری دورههــای آمــوزش مجــازی در
انجمــن آهــن و فــوالد ایــران

14

دورههــای آموزشــی بــا عنــوان (( مصــرف انــرژی و فرصتهای
صرفــه جویــی انــرژی در فراینــد تولیــد فــوالد بــه روش کــوره
قــوس الکتریکــی بــا شــارژ قراضــه  +آهــن اســفنجی)) در مــورخ
 ، 99/9/17دوره آموزشــی (( مصــرف انــرژی در تولیــد چــدن
و فرصتهــای صرفــه جویــی انــرژی بــه روش کــوره بلنــد)) در
مــورخ  99/11/11و دوره آموزشــی ((کلیــد فــوالد)) در مــورخ
 99/12/13توســط آقــای مهنــدس محمــد حســن جــوالزده ،
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همچنیــن دوره ((مدیریــت تکنولــوژی)) در تاریخهــای 28
بهمــن 12 ،و  13اســفند توســط آقــای دکتــر محمــد رضــا ســلطانی
تدریــس گردیــد .تمامــی دورههــای فــوق بــه صــورت مجــازی و
توســط انجمــن آهــن و فــوالد ایــران تشــکیل گردیــد.

اقدامات برگزاری سمپوزیوم فوالد 400
ســمپوزیوم فــوالد  1400مقررگردیــد از تاریــخ  20الــی 22
مهــر  1400در جزیــره کیــش برگــزار گــردد .همزمــان بــا ایــن
ســمپوزیوم ،نمایشــگاه بینالمللــی ســمپوزیوم فــوالد در مرکــز
نمایشــگاههای بینالمللــی کیــش برپــا خواهــد شــد .در ایــن
خصــوص اطالعرســانی اولیــه و فراخــوان ســمپوزیوم بصــورت
الکترونیکــی ارســال گردیــد.

تشــکیل جلســه هیــأت مدیــره شــرکت فنــاوری
و پژوهــش ســهند آهــن و فــوالد خاورمیانــه
جلســه هیــأت مدیــره شــرکت فنــاوری و پژوهــش ســهند
آهــن و فــوالد خاورمیانــه بــا حضــور اعضــای محتــرم در تاریــخ
 1399/11/8تشــکیل گردیــد .در ایــن جلســه مقــرر گردیــد برنامــه
اســتراتژیک شــرکت بــه روز رســانی شــده و جهــت رســیدن بــه
اهــداف مــورد نظــر ،برنامههــای عملیاتــی دو ســال آینــده تدویــن
گــردد .همچنیــن مقــرر شــد برنامــه خریــد زمیــن دفتــر مرکــزی
و اســتقرار آن در شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان پیگیــری
گــردد.

همچنیــن در ایــن جلســه تأكیــد شــد ،شــرکتهای فــوالدی
عضــو شــرکت فنــاوری و پژوهــش ســهند آهــن و فــوالد
خاورمیانــه نیازهــای تحقیقاتــی خــود را از طریــق ایــن شــرکت
بــرآورده و اجرائــی نماینــد.

◄ در سال  2020میزان تولید محصوالت نسوز جهان  49میلیون تن بوده است.

◄ در سال  2020میزان انتشار گاز  CO2جهان  31/3میلیارد تن بوده است.
(مرجع فوالد )99
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اخبار اعضای حقوقی
انجمن آهن و فوالد ایران

.

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

مــدال افتخــار ملــی صــادرات بــه ذوب آهــن
اصفهــان رســید

در آییــن تجلیــل از صادرکننــدگان کشــوری ،ذوب آهــن
اصفهــان بــه عنــوان تنهــا مــدال آور ملــی صادرکننــدگان ســال
 ( ۱۳۹۹باالتریــن 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
معــاون اول رئیــس جمهــور و جنــاب آقــای دکتــر علیرضــا رزم
حســینی وزیــر صنعــت معــدن و تجــارت  22دی مــاه در اتــاق
بازرگانــی صنایــع و معــادن کشــاورزی ایــران دریافــت کــرد.

16

.

خودکفایــی در ســاخت پاتیــل هــای  130تنــی
فــوالد
اولیــن پاتیــل  130تنــی فــوالد درخــرداد مــاه ســال جــاری
شــروع بــه کار کــرده و تاکنــون بــا ثبــت بیــش از 950
ذوب بــا موفقیــت ازآن بهــره بــرداری شــده اســت .کلیــه
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مراحــل ســاخت پاتیــل ،شــامل تهیــه نقش ـههای کارگاهــی،
تکنولــوژی اســکلت فلــزی ،تکنولــوژی مکانیکــی،
برنامــه ریزی ســاخت ،تامیــن متریال،برشــکاری ،پرســکاری،
مونتاژ،جوشــکاری،کنترل کیفیت،آزمایشــات غیــر مخــرب
و ...بــه طــور کامــل انجــام گردیــده اســت .متریــال بدنــه
پاتیــــل از جنــس فــوالد ST52-3و دســتکها نیــز از جنــس
فــوالد  CK45میباشــد .ضمنــا فرآینــد جوشــــکاری مــــورد
اســــتفاده ( GMAW )CO2میباشــد.

.

شرکت فوالدمبارکه اصفهان

تولیــد تختــال بــا ضخامــت  250میلیمتــر در
ماشــین ریختهگــری شــماره 2
در پــی تولیــد موفقیتآمیــز تختــال بــا ضخامــت
 300میلیمتــر در فــوالد مبارکــه بــا اســتفاده از ماشــین
ریختهگــری شــماره  5ایــن شــرکت و بــا انجــام برخــی
اصالحــات بــر روی ماشــین ریختهگــری شــماره  2موفــق

بــه تولیــد تختــال بــا ضخامــت  250میلیمتــر شــدند .بهبــود
خــواص مکانیکــی در هنــگام نــورد و کاهــش ناخالصیهــا
را مــی تــوان از دالیــل کاربــرد تختالهــای جدیــد در تولیــد
فوالدهــای  APIو قابلاســتفاده در صنایــع اســتراتژیک
کشــور از جملــه صنعــت نفــت و گاز برشــمرد .شــایان ذکــر
اســت در دیمــاه ســال جــاری تولیــد ضخیمتریــن تختــال
کشــور بــا ضخامــت  300میلیمتــر بــرای اولیــن بــار در
کشــور در ماشــین شــماره  5ریختهگــری محقــق گردیــد و
ایــران بــه جمــع معــدود کشــورهای تولیدکننــده ایــن نــوع
تختــال پیوســت.

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
در  ۸ماهــه نخســت ســال  ۹۹بالــغ بــر  ۹قــرارداد پژوهشــی بــه
مبلــغ  ۲۶میلیــارد ریــال بــا دانشــگاههای کشــور منعقــد شــده
اســت .تعــداد  ۲۸عنــوان پژوهشــی و بیــش از  ۵۰پروپــوزال
در واحــد پژوهــش و کمیتههــای فنــی طــرح هــای تحقیقاتــی
ایمپاســکو بررســی شــده اســت .ایــن گــزارش حاکیســت ۲
تفاهــم نامــه جدیــد بــا دانشــگاه و ســازمان هــای پژوهشــی
نیــز منعقــد شــده کــه بــا ایــن حســاب تعــداد تفاهــم نامههــای
مربــوط بــه واحــد پژوهــش بالــغ بــر  ۱۶تفاهــم نامــه میباشــد.

مجتمع فوالد البرز ناب آرش

.

رشــد  86درصــدی تولیــد محصــوالت ویــژه در
فــوالد مباركــه

همزمــان بــا پنجمیــن روز از ایــام دههفجــر ،مجتمــع فــوالد البرز
نــاب آرش توســط رئیسجمهــور بــه صــورت ویدئوکنفرانــس بــا
ســرمایهگذاری  ۴۵هــزار میلیــارد ریــال در شهرســتان ابهــر افتتــاح
شــد .بــا افتتــاح واحــد ذوب ایــن شــرکت بــه ظرفیــت تولیــد
یــک میلیــون تــن شــمش آهــن و اشــتغالزایی ایجــاد شــده در
ایــن واحــد  ۷۰۰نفــر بــه صــورت مســتقیم پیشبینــی میشــود.

واحــد باکــس آنیلینــگ شــماره  3موفــق شــد ،بــا
برنامهریــزی و طراحــی ســیکل حرارتــی ایــن گریــد از
محصــوالت فــوالدی ،در آذرمــاه ســال جــاری  1071تــن از
ایــن گــروه محصــوالت را بــا موفقیــت تولیــد کنــد .واحــد
باکــس آنیلینــگ شــماره  2نیــز ،توانســت تولیــد محصــوالت
ویــژه را  475تــن افزایــش دهــد .در مجمــوع خطــوط
آنیلینــگ بــا تولیــد  22932تــن در آذرمــاه ســال جــاری،
موفــق بــه رشــد  86درصــدی تولیــد محصــوالت ویــژه
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته گردیــد .ســال 98
تولیــد محصــوالت ویــژه بــه میــزان  12329تــن بــوده اســت.
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اخبار بین المللی

♦ کاهش صادرات کک چین
ســال گذشــته میــادی صــادرات کک متالــورژی چیــن 49/3
میلیــون تــن ثبــت شــد کــه  46/5درصــد افــت ســاالنه داشــت.
میــزان صــادرات زغــال ســنگ چیــن 3/19میلیــون تــن بــود
کــه 47/1درصــد افــت ســاالنه را تجربــه نمــود.

1

قیمــت بــه شــدت رشــد ســه ماهــه پایانــی ســال قبــل نخواهــد
بــود چــون بهبــود تقاضــای بخشهــای مصــرف کننــده و ورود
چیــن بــه بــازار واردات قراضــه از قیمتهــا حمایــت میکنــد.
ایــن رکوردهــای بــاالی قیمتهــای 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.

♦ بازار جهانی قراضه در حال اصالح قیمت

18

قیمــت قراضــه در ســه ماهــه نخســت  2021رونــد نزولــی را آغاز
کــرده در حالــی کــه ســه ماهــه پایانــی ســال قبــل بــه اوج چنــد
ســال اخیــر رســیده بــود .بهبــود تقاضــای فــوالد و کاهــش عرضــه
قراضــه موجــب چنیــن رشــدی شــده بــود .رشــد قیمتهــای شــدید
و افزایــش فشــار بــر حاشــیه ســود فوالدســازان بــرای بــازار قراضــه
چــارهای جــز اصــاح قیمــت نگذاشــت .البتــه ایــن بــار تصحیــح
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 -1منابع:
محققان موسسهی سلطنتی فناوری ملبورن ()RMIT

دانشگاه «دورهام» انگلیس و انستیتوی «فرانهوفر» آلمان
www.spglobal.com/platts/en
www.steelorbis.com

♦ چاپ ۳بعدی بتن با الیاف فوالدی

♦ نانو فیلترهای کارخانههای فوالد

تحقیقــات صــورت گرفتــه نشــان داد کــه گنجانــدن  ۱تــا ۲
درصــد الیــاف فــوالدی در مخلــوط بتــن باعــث کاهــش نقــص
و تخلخــل و افزایــش مقاومــت آن میشــود .الیــاف همچنیــن
بــه ســریعتر ســفت شــدن بتــن بــدون تغییــر شــکل و ســاخت
ســازههایی بلندتــر کمــک میکننــد .ایــن گــروه تأثیــر الگوهــای
پیچوار(بــا الهــام از ســاختار داخلــی پوســته خرچنــگ دریایــی)،
الگوهــای متقاطــع و شــبه ایزوتروپیــک (مشــابه نمونههایــی کــه
بــرای ســاختارهای چنــد الیــه کامپوزیــت اســتفاده میشــود) را بــر
چــاپ بتــن بررســی کردنــد .نتایــج نشــان دهنــدهی قــدرت بیشــتر
ایــن الگوهــای جدیــد در مقابــل الگوهــای یــک جهته معمــول بود.

ش بــرای فیلتراســیون نیروگاههــا وجــود
چندیــن رو 
دارد کــه یــک روش آن «اســکرابر» ()Scrubber
اســت کــه در آن جامــد و یــا مایعــی پاشــش و از ایــن
طریــق ،آلودگــی زدوده میشــود و روش دیگــر  ESPو
یــا  Electrostatic Precipitatorاســت کــه طــی آن در میــان دو
صفحــه فلــزی بــا ایجــاد اختــاف پتانســیل ،آلودگیهــا بــاردار
میشــوند و پــس از آن ،عمــل فیلتراســیون انجــام خواهــد شــد.
اســتفاده از نانــو فیلتــر بگهــا روش دیگــر فیلتراســیون نیروگاههــا
اســت کــه این فیلترها جریــان خروجی هوای آلوده را وارد سیســتم
خاصــی میکنــد و از ایــن طریــق هــوای آلــوده تصفیــه میشــود.

♦ کاهش تولید فوالد ژاپن در سال گذشته
بــا توجــه بــه پاندمــی کوویــد  19و افــت تقاضــا ،تولیــد فــوالد
خــام ژاپــن در ســال  2020تــا  16/2درصــد افــت ســاالنه داشــته
کــه پایینتریــن ســطح چنــد ســال اخیــر بــوده اســت .البتــه نیمــه
دوم ســال میــزان تولیــد ماهانــه بهبودهایــی داشــته کــه بــه لطــف
بهبــود تقاضــای بخشهایــی 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  2019افــت داشــت .میــزان تولیــد فــوالد ژاپــن ســال گذشــته
بــرای اولیــن بــار از ســال  2009تاکنــون زیــر  100میلیــون تــن بــود.

♦ اولیــن مــاده غیرقابــل بــرش در جهــان ســاخته
شــد
گروهــی از محققــان موفــق بــه ســاخت اولیــن مــاده غیرقابــل
بــرش در جهــان بــا تراکــم  ۱۵درصــد فــوالد بــه نــام "پروتئــوس"

 Proteusشــدهاند کــه میتوانــد در ســاخت قفلهــا و زرههــا
را بــه شــکل چشــمگیری بــکار رود .ایــن مــاده از کرههــای
ســرامیکی ســاخته شــده اســت کــه در یــک ســاختار آلومینیومــی
ســلولی قــرار گرفتهانــد تــا در برابــر چرخشهــای زاویــه دار،
ورود متههــا یــا ابزارهــای بــرش مقاومــت کنــد.
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معرفی کتاب
معرفی کتاب

عنوان :طراحی فوالد به وسیلهی تغییر شکل سرد
عنوان انگلیسی:
نویسنده:

Cold-Formed Steel Design
Wei-Wen Yu, Roger A Laboube

ناشر:

Wiley

سال نشر2019 :

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 نحــوهی ســاخت اتصــاالت و بخشهــای فــوالدی کار ســرد
شــده را از هــر دو نقطــه نظــر تجربــی و نظــری فراهــم میســازد .در بخشهایــی از کتــاب ،حــاوی اطالعاتــی از انــواع فوالدهــا و مهمتریــن
خصوصیــات مکانیکــی آنهــا ،اصــول حالتهــای کمانــش  ،اصطالحــات رایــج تغییــر شــکل ســرد ،ورقهــای مــوجدار اســتاندارد و غیــره
را دارا میباشــد .ویرایــش پنجــم نــه تنهــا بــرای دانشــجویان مقاطــع مختلــف متالــورژی آموزنــده اســت ،بلکــه میتوانــد بــه عنــوان منبــع
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 نشر1399 :

معرفی کتاب:
انجمــن آهــن و فــوالد ایــران بـ ه عنــوان انجمــن علمــی برتــر کشــور بــر خــود وظیفــه دانســته اســت جلــد یازدهــم کتــاب مرجــع فــوالد را
کــه حــاوی اطالعــات آمــار و شــاخصهای مهــم پایــداری صنایــع فــوالد جهــان و ایــران میباشــد ،جهــت اســتفاده در زمینههــای کاری،
بــا بهکارگیــری تجــارب و منابــع مختلــف صنایــع فــوالد دنیــا و ایــران منتشــر نمایــد .پایــداری صنعــت فــوالد بــه شــاخصهای تولیــد،
مصــرف ،تجــارت ،مصــارف انــرژی ،آب ،نســوز ،مــواد خــام و قراضــه ،انتشــار گازهــای گلخانـهای ،بهــرهوری نیــروی انســانی ،هزینههــای
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پژوهــش ،آمــوزش ،تولیــد و اســتفاده از محصــوالت فرعــی ،اســتقرار مدیریــت ، HSEراههــای حمــلو نقــل مــواد خــام و محصــوالت نهایی
و فرعــی و ســایر عوامــل دیگــر بســتگی دارد .اطــاع از آمــار و شــاخصهای مهــم صنایــع ســایر کشــورها و شــرکتهای مختلــف جهــان
در جهــت توســعه صنعــت فــوالد کشــور مؤثــر خواهــد بــود .بــا توجــه بــه اهمیــت تحقیــق و توســعه در صنایــع فــوالد ،شــاخص مذکــور در
ایــن جلــد بطــور جداگانــه ارزیابــی شــده اســت.
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سازههای فوالد
سازهها

برج ایفل

()Eiffel tower

س بــرج ایفــل بــه عنــوان نمــاد فرانســه شــناخته میشــود .بــرج
ایفــل پربازدیدتریــن بنــای جهــان و یکــی از شناختهشــدهترین
بناهــا در جهــان اســت .ســاخت بــرج ایفــل دو ســال و دو مــاه طــول
کشــید ۸۵۰ .نفــر در ســاخت آن کار کردهانــد .نــام بــرج ایفــل از
نــام ســازنده اش گوســتاو ایفــل گرفتــه شدهاســت .ایــن بــرج از
 ۱۸هــزار و  ۳۸قطعــه ســاخته شدهاســت و بــرای اتصــال آنهــا
از  ۲و نیــم میلیــون پیــچ مهــره و میــخ پــرچ اســتفاده شدهاســت.

ارتفــاع بــرج  ۳۲۴متــر اســت .وزن بــرج ایفــل بیــش از  ۱۰هــزار
تــن اســت کــه  ۷هــزار و  ۳۰۰تــن آن فــوالد اســت .در زمــان ســرما
ارتفــاع بــرج ایفــل حــدود  15ســانتی متــر کــم میشــود .بــرج
ایفــل دارای ســه طبقــه اســت کــه در آنهــا میتــوان رســتوران
بــرج ایفــل و چندیــن بوفــه ،یــک ســالن ضیافــت و مغازههــای
متعــددی را پیــدا کــرد.
ب
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No.
1
2
3
4

Title

International Scrap & Longs
Conference
Pipeline Coating

Webinar: Transitions Between
Steel Beam and Concrete
Barriers
ComForge
(Forging, Casting, Foundry)

Location

Date

Website

Istanbul, Turkey

4 February 2021

www.10times.com

Vienna, Austria

9-11 February 2021

www.tradeindia.com

Online

11 February 2021

www.austroads.com.au

Rajkot, India

24-27 February 2021

www.2exhibitions.com

5

23rd International Conference
on Wear of Materials

Online

26-28 April 2021

www.wearofmaterialsconference.com

6

Future Steel

Düsseldorf, Germany

10-11 March 2021

www.10times.com

26-28 May 2021

www.confer.cz

7

30th Anniversary International
Conference on Metallurgy and Brno, Czech Republic
Materials

سمینارها

سمینارهای بین المللی

22
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سمینارهای داخلی

ردیف

عنوان

زمان

 28بهمن  1399تا

1

بیست و یکمین همایش ملی مهندسی
سطح

 30بهمن 1399

2

ششمین کنفرانس بینالمللی آزمونهای
غیرمخرب ایران

 29بهمن  1399تا
 30بهمن 1399

3

کنفرانس مهندسی معدن ایران و ششمین
کنگره بینالمللی معدن و صنایع معدنی

 3اسفند  1399تا

4

اولیــن کنفرانــس بینالمللــی و چهارمیــن
کنفــراس ملــی مهندســی مــواد ،متالــورژی
ومعــدن

5
6

نخستین کنفرانس ملّی موادنوین
اولین همایش بینالمللی علوم و فناوری
نانو

 5اسفند 1399

مکان
برگزاری

پایگاه اینترنتی

مجازی

www.surfaceseminar.ir

مجازی

www.conf.irndtorg.ir

مجازی

www.mineconf.ir/fa

 6اسفند ۱۳۹۹

مجازی

www.3mconf.ir

 12اسفند 1399تا
 13اسفند 1399

مجازی

www.mcmi-mmc.ir

 24اسفند 1399

مجازی

www.ut2020.ir

زمستان  / 99شماره 81

23

مصاحبهای با مدیر عامل شرکت

کمال اصفهان
جناب آقای کریم قدیمی،

انجام شده است که در ادامه میخوانید:

مصاحبه

 لطفــا شــرکت را معرفــی کنیــد و برنامــه هــای آتــی
شــرکت را بطــور خالصــه بیــان کنیــد؟
شــركت کمــال اصفهــان ،زیرمجموعــه شــرکت مهندســی توســعه

گاز ایــران و دارای مجــوز فعالیــت از اداره اســتاندارد ایــران ،ســازمان
منطقــه ویــژه اقتصــادی پارسجنوبــی ،شــرکت نفــت و گاز پــارس و
دارای عضویــت در انجمنهــای مختلــف صنعتــی از جملــه انجمن آهن
و فــوالد ایــران میباشــد .ایــن شــرکت در ســال  1370توســط آقــای
محمدرضــا قدیمــی در اصفهــان تأســیس و فعاالنــه راه خــود را تــا بــه
امــروز پیمــوده و بــا اجــرای پروژههــای مختلــف صنعتــی نقــش مؤثــری
را بــه ســهم خــود در پیشــبرد صنعــت خدمات بازرســی فنی و مهندســی
جــوش ایفــا نمــوده و هــم اکنــون پــس از گذشــت چندیــن ســال
فعالیــت متــداول بــا ایجــاد و پیادهســازی سیســتمهای 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 دســتگاههای پیشــرفته و روشهایــی مطابــق بــا دســتورالعملها و
اســتانداردهای بینالمللــی مربوطــه راه خــود را در جهت پیشــبرد اهداف
تکنولــوژی ملــی بســوی آینــده میپیمایــد.
ایــن شــرکت هــم اکنــون دارای دو شــعبه در مناطــق صنعتــی جنــوب
کشــور و همچنیــن دارای یــک کارگاه و آزمایشــگاه ثابــت در اصفهــان
میباشــد.

24

 چــه مشــکالتی بــر ســر راه صنعــت فوالد کشــور
وجــود دارد؟
پیشــرفت و توســعه چشــمگیر صنعــت فــوالد کشــور خصوصـاً طــی
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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
ســطح تولیــد مشــکل تأمیــن مــواد اولیــه بهعنــوان مهمتریــن چالــش
پیـشروی ایــن صنعــت درحــال پررنــگ شــدن اســت .از دیگــر مســائل
میتــوان بــه تعــدد و فزونــی شــرکتهای تــازه تأســیس تولیــد کننــده
و نیــز ظهــور شــرکتهای معدنــی فــوالدی اشــاره نمــود چــرا کــه ایــن
تعــدد مالکیــت و بنگاههــا در بــازار صــادرات هماهنگــی و پیادهســازی
یــک اســتراتژی بازاریابــی یکدســت را بســیار ســخت میکنــد.
 چــه درصدی از محصوالت شــرکت صادر می شــود؟
از آنجاییکــه تخصــص شــرکت مــا در زمینــه خدمــات
بازرســی فنــی و مهندســی جــوش اســت ،لیکــن درخصــوص
صــادرات فعالیتــی نداریــم و صرفــاً خدماتــی مرتبــط در
برخــی کشــورهای همســایه و همجــوار ارائــه نمودهایــم.

 آیــا بــرای تأمین مــواد اولیــه و ارائــه محصوالت
خــود بــه داخــل یــا خــارج از کشــور بــا مشــکالت
زیرســاختی روبه رو هســتید؟
باتوجــه بــه وضعیــت فعلــی کشــور و تحریمهــای همــه جانبـهای
کــه صــورت گرفتــه بــه تبــع آن در صنــف مــا هــم مشــکالتی
بوجــود آمــده تاجاییکــه برخــی اقــام مصرفــی پروژههــا در بــازار
موجــود نیســت و یــا بــا قیمتهــای چندیــن برابــر بــه فــروش
میرســد کــه متأســفانه بدلیــل تخصصــی و انحصــاری بــودن

فــروش آنهــا فرصتــی بــرای برخــی ســودجویان مهیــا گردیــده و
هیــچ نظــارت و توجهــی بــر آن نیســت.
 در خصــوص برنامــه طرحهــای توســعهای شــرکت
توضیــح دهید.
باتوجــه بــه شــرایط اقتصــادی کشــور در شــرکتهای بخــش
خصوصــی معمــوالً طرحهــای توســعهای طبــق نیــاز پروژههــای
موجــود صــورت میگیــرد و ایــن شــرکت نیــز باتوجــه بــه حجــم
و نیــاز پروژههــای درحــال اجــرای خــود اقــدام بــه خریــد و واردات
تجهیــزات پیشــرفتهای از جملــه دســتگاه تســت خطــوط لولــه
( )X-ray Crawler Pipelineو دســتگاه تســت آلتراســونیک

پیشــرفته( )Phased Array + TOFDنمــوده اســت کــه
امیدواریــم در ســال آینــده شــاهد رونــق هرچــه بیشــتر کســب
و کارهــای حــوزه صنایــع نفــت ،گاز و فــوال د باشــیم.
 برنامــه مــدون شــما بــرای حفــظ محیطزیســت در
شــرکت چیســت و تاکنــون چــه اقداماتــی انجــام گرفتــه
اســت؟
مهمتریــن مســئله بــرای حفــظ محیــط زیســت "مدیریــت
صحیــح پســمانداری" اســت .کــه بــه ترتیــب اولویــت بــه چنــد
دســته تقســیمبندی شــده و در شــرکت رعایــت میگــردد:
-1بــاز ارســال مــواد مصرفــی بــه واحــد قانونــی جهــت پســمانداری
ویــژه توســط آن نهــاد.
-2دفــع مناســب پســماندهای مایــع حاصــل از فرآینــد ظهــور و
ثبــوت فیلمهــای رادیوگرافــی.
-3جمــعآوری و ارســال صفحــات ســربی (حــاوی فیلــم
ر ا د یو گر ا فی ) جهتبا ز یا فــت .

در مصــرف کاغــذ و ســایر وســایل مصرفــی اداری و همچنیــن

صرفهجویــی در مصــرف حاملهــای انــرژی در محــل کار
و خوابگاههــای پرســنلی نیــز از اینگونــه اقدامــات میباشــند.
 بــه نظــر شــما چــه عواملــی میتوانــد باعــث افزایش
انگیــزه بــرای ســرمایهگذاری در حــوزه فوالد شــود؟
بنظــر بنــده همانطوریکــه عواملــی همچــون پــول ،هــدف ،ایجــاد
تغییــرات ،مســئولیت ،جامعــه ،تأییــد ،وظیفــه و  ...در هر شــخص حقیقی
و حقوقــی بــا هــر شــغل و موقعیتــی ایجــاد انگیــزه میکنــد قطعــاً در
ســرمایه گــذاری حــوزه فوالد نیــز این عوامــل میتواند مؤثــر و کاربردی
میباشــد ،چراکــه امــروزه علیرغــم وضعیــت نامناســب اقتصــادی
اکثریــت شــرکتهای خصوصــی همچنــان بــه دنبــال ایجــاد چنیــن
انگیزههایــی بــرای ســرمایه گــذاری هســتند و بــا حمایــت و مشــوقهای
الزم توســط دســتگاههای مربوطــه ایــن امــر محقــق خواهــد شــد.
 نقــش انجمــن آهــن و فــوالد ایــران در زنجیــره
توســعه پایــدار صنعــت فــوالد را تشــریح نماییــد؟
بــدون شــک تحقــق صــورت گرفتــه در زنجیــره توســعه پایــدار
صنعــت فــوالد بــدون تعامــل هرچه بیشــتر شــرکتها که آن هم توســط
انجمــن آهــن و فــوالد نیــز صــورت گرفتــه میســر نخواهــد بــود.
انجمــن آهــن و فوالد ایران با برگزاری ســمپوزیومهای آهــن و فوالد،
کارگاههــای 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
پژوهشهــای انجــام شــده در زمینــه صنعــت فــوالد دارد کــه ترکیــب
هیئــت مدیــره انجمن متشــکل از اســاتید دانشــگاه ،مدیران شــرکتهای
فــوالد و متخصصیــن ایــن صنعــت بیانگــر ایــن موضــوع میباشــد.

-4جمــعآوری کلیــه زبالههــای حاصــل از فعالیتهــای کاری و
تفکیــک آنهــا و قــرار دادن آنهــا در کیســههای زبالــه و دفــع
مناســب آنهــا.
برخــی مســائل دیگــر همچــون آمــوزش پرســنل و یــادآوری
مســتمر در حفــظ محیطزیســت ،تعییــن محــدوده تحــت
کنتــرل پرتویــی و جلوگیــری از ورود انســان و حیــوان در ایــن
محــدوده در زمــان تابــش مــاده و پایــش دقیــق محیــط توســط
دزیمترهــای اســتاندارد در حیــن فعالیــت پرتویــی ،ایجــاد فضــای
ســبز آپارتمانــی در محــل کار و خوابگاههــا ،صرفهجویــی
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دوره های آموزشی
برگزاری دوره
انجمن آهن و فوالد ایران
كميتــه آمــوزش انجمــن آهــن و فــوالد ايــران بــه منظــور شــناخت هرچــه بيشــتر نيازهــا و اســتعدادهاي واحدهــاي صنعتــي و گســترش امــر

آمــوزش آمادگــي خــود را در برپايــي دورههــاي آموزشــي -كاربــردي در زمينههــاي مختلــف آهــن و فــوالد اعــام مـيدارد .لــذا از كليــه
مســئوالن و صاحبــان صنايــع كــه عالقمنــد بــه برگــزاري دورههــاي آموزشــي كــه تاكنــون از طــرف انجمــن ارائــه شــده و يــا دورههــاي

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

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

دوره آموزشی

یا سمینار در

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

دورههای آموزشي اجرا شده توسط انجمن آهن و فوالد ايران
عنوان دوره

رديف
1

تكنولوژي توليد فوالدهاي كيفي

مهندس جوالزاده

 2روزه

2

فرایند تولید چدن در کوره بلند

مهندس جوالزاده

 3روزه

3

روشهای باال بردن بهره وری و صرفهجویی انرژی در کوره بلند

مهندس جوالزاده

 3روزه

4

فرایند تولید کک به روش بازیافت مواد شیمیایی

مهندس جوالزاده

 3روزه

6

شاخصهاي پايداري در صنايع فوالد

مهندس جوالزاده

 1روز

7

بهينهسازي مصرف انرژي در صنايع فوالد

مهندس جوالزاده

 3روزه

8

اكولوژي صنعتي و مالحظات زيست محيطي در صنايع فوالد

دکتر میرغفاری

 1روزه

9

متالورژی فرآيند ریخته گری مداوم

دکتر علیزاده

 3روزه

5

26

نام استاد

مدت

فرایند تولید فوالد به روش کنورتر اکسیژنی
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مهندس جوالزاده

 3روزه

رديف
10
11
12

عنوان دوره

فرآيند انجماد در ريختهگري مداوم

ایمنی و بهداشت (بسته به استفاده مواد شیمیایی)

نام استاد

دکتر علیزاده

دکتر رضائیان

مدت

 3روزه

 1الی 2روزه

روشهـاي كنـتـرل و بـازرسي خوردگي فلزات در صنعت

دکتر دهکردی

 5روزه

13

پايش و مانيتورينگ خوردگي

دکتر دهکردی

 3روزه

15

بررسی مکانیزم تخریب قطعات و تجهیزات صنعتی

دکتر اشرفی

 2روزه

17

شناخت و عیبیابی ترانسفومرهای قدرت

دکتر معلم

 3روز

18

عیب یابی و پایش موتورهای الکتریکی

دکتر معلم

 3روز

19

اصول جایگزینی و انتخاب بهینه موتورهای الکتریکی در صنعت

دکتر معلم

 3روز

20

دوره تخصصی برق کورههای قوس الکتریکی

مهندس کیوانفرد

 4روز

14
16

21
22
23
24

خوردگی در سیستمهای آبگرد (کولینگ) و روشهای جلوگیری از آن
آشنایی با روشهای آزمایشگاهی و صنعتی تعیین میزان خوردگی

سامانههای اتوماسیون

دکتر اشرفی
دکتر اشرفی

 2روزه
 2روزه

بازرسي و كنترل جوش 1

مهندس اتحاد توکل
مهندس ادب آوازه

 3روز

بازرسي و كنترل جوش 2

مهندس ادب آوازه

 5روزه

مهندس ادب آوازه

 3روزه

دکتر منشی

 1روزه

دکتر علیزاده

 2روزه
 2روزه

بازرسي جوش لوله

 5روزه

25

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

27

خطا و عدم قطعیت در اندازه گیری و محاسبات

دکتر علیزاده

28

ترمودینامیک و سینتیک پخت گندلههای مگنتیتی

دکتر علیزاده

 2روزه

29

آشنایی با ریختهگری و نورد فوالدهای الکتریکی )(Silicon Steel

دکتر طرقینژاد

 3روزه

30

جـوشـكاري و جـوشپـذيري فوالدهاي زنگ نزن

دکتر شمعانیان

 2روزه

31

متالورژي جوشكاري

دکتر شمعانیان

 2روزه

33

متدولوژی تحقیق

دکتر سعیدی

 1روزه

26

32
34
35
36
37
38
39

ترمودینامیک کورههای قوس از جهت رفتار عناصر آلیاژی

موازنه جرم و انرژی در فرآیندهای متالورژیکی

دکتر سعیدی

شناسایی فوالدهای آلیاژی

دکتر رضائیان

 3روزه

دکتر رضائیان

 1الی 2روزه

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

دکتر رضائیان
دکتر رضائیان

تغییر شکل شدید فلزات ()SPD

دکتر رضائیان
دکتر رضائیان

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

 1روزه

 2روزه
 2روزه
 2روزه
 2روزه

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

دکتر دهکردی

 2روزه

41

فرآیند ریختهگری مداوم تختال نازک

دکتر اعالیی

 2روزه

42

پوششدهي

دکتر اشرفی زاده

 1روزه

40
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نام استاد

مدت

رديف

دکتر اشرفی زاده

 2روزه

دکتر اشرفی

 2روزه

45

آشناییبااستانداردچرخدندههاوبررسیعللتخریبچرخندههایصنعتی

دکتر اشرفی

 1روزه

46

پایش خوردگی و استفاده از کوپنها و سنسورهای خوردگی در صنعت

دکتر اشرفی

 1روزه

47

کلید فوالد و انطباق فوالدهای استاندارد

دکتر اشرفی

 1روزه

48

طراحي و انتخاب مواد مقاوم به خوردگي

دکتر اشرفی

 1روزه

49

بازدارندههای خوردگی

مهندس نصیر االسالمی

2 -3روزه

50

آزمونهاي خوردگي

مهندس زمانی

 2روزه

51

سیستم ارتینگ

دکتر میرزاییان

 3روز

52

شناخت درایوهای  DCو AC

دکتر میرزاییان

 3روز

53

آموزش نرم افزار Catia

مهندس حاجی صادقیان

 17روز

مهندس حسنی

 4روز
 3روز

43
44

28

عنوان دوره

تخریب قطعات در صنعت و تحلیل شکست

) (Failure Analysis

خوردگی بویلرهای صنعتی ،علل و روشهای جلوگیری از خوردگی

54

نرم افزار

55

فیلترهای هارمونیکی

مهندس کیوانفرد

56

آشنایی با تجهیزات ابزار دقیق و رفع عیب آنها

مهندس اتحاد توکل

 3روز

57

فرصتهاي صرفه جويي انرژي در كورههاي پيشگرم نورد

مهندس جوالزاده

 2روز

58

تكنولوژي توليد فوالدهاي آلياژي در كورههاي قوس الكتريكي

مهندس جوالزاده

 2روزه

59

تحوالت و توسعه در فرايند فوالدسازي كوره قوس الكتريكي

مهندس جوالزاده

 2روزه

60

فرآيند فوالدسازي در كورهها

مهندس جوالزاده

 2روزه

61

شیوههای ریختهگری

مهندس جوالزاده

 3روزه

62

تزریق سوختهای کمکی در کوره بلند

مهندس جوالزاده

 2روزه

63

فرصتهاي صرفهجويي انرژي در كورههاي قوس الكتريكي

مهندس جوالزاده

 2روزه

64

فرایند تولید کک به روش بازیافت حرارتی

مهندس جوالزاده

 3روزه

65

فرایند تولید فوالد به روش کوره قوس الکتریکی

مهندس جوالزاده

 3روزه

66

احتراق گاز در کورهها

دکتر حسن پور

 3روزه

67

عملیات حرارتی جوشکاری

دکتر اشرفی

 1روزه

68

عناصر اندازهگیری حرارت

دکتر قیصری

 4روزه

69

آنالیز و ارزیابی تجارت فوالد جهان در سال 2016

مهندس جوالزاده

 1روزه

70

مدلسازی با چوب

مهندس نجفی

 100ساعت

71

آشنایی با عملکرد کوره قوس الکتریک

دکتر علی زاده

 2روزه

Digsilent
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لیست انتشارات
انجمن آهن و فوالد ایران
عنوان

گردآورنده

تاریخ انتشار

مبلغ (ریال)

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 75

دانشکدهمهندسیمواددانشگاهصنعتیاصفهان

مهر ماه 1375

500/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 78

انجمن آهن و فوالد ایران

اردیبهشتماه1378

500/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 79

انجمن آهن و فوالد ایران

بهمن ماه 1379

500/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 80

انجمن آهن و فوالد ایران

بهمن ماه 1380

500/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 81

انجمن آهن و فوالد ایران

بهمن ماه 1381

موجود نیست

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 82

انجمن آهن و فوالد ایران

بهمن ماه 1382

موجود نیست

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 83

انجمن آهن و فوالد ایران

اسفند ماه 1383

500/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 84

انجمن آهن و فوالد ایران

اسفند ماه 1384

500/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 85

انجمن آهن و فوالد ایران

اسفند ماه 1385

500/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 86

انجمن آهن و فوالد ایران

بهمن ماه 1386

500/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 87

انجمن آهن و فوالد ایران

اسفند ماه 1387

500/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 88

انجمن آهن و فوالد ایران

اسفند ماه 1388

500/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 89

انجمن آهن و فوالد ایران

اسفند ماه 1389

500/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 90

انجمن آهن و فوالد ایران

اسفند ماه 1390

500/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 91

انجمن آهن و فوالد ایران

اسفند ماه 1391

560/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 92

انجمن آهن و فوالد ایران

اسفند ماه 1392

630/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 93

انجمن آهن و فوالد ایران

اسفند ماه 1393

700/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 94

انجمن آهن و فوالد ایران

اسفند ماه 1394

780/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 95

انجمن آهن و فوالد ایران

اسفند ماه 1395

870/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 96

انجمن آهن و فوالد ایران

اسفند ماه 1396

970/000

مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 97

انجمن آهن و فوالد ایران

بهمن ماه 1397

1080/000
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مجموعه مقاالت سمپوزیوم فوالد 98

انجمن آهن و فوالد ایران

اسفند ماه 1398

1200/000

Steels “Microstructure and Properties”,
Third Edition

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

شهریور ماه 1387

موجود نیست

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

Iron & Steel Society of Iran

شهریور ماه 1387

موجود نیست

(International Journal of Iron & Steel
)Society of Iran

Iron & Steel Society of Iran

از پاییز 89
لغایت زمستان 96

افراد حقیقی
140/000
موسسات حقوقی
275/000

(International Journal of Iron & Steel
)Society of Iran

Iron & Steel Society of Iran

از بهار 97
لغایت پاییز 98

افراد حقیقی
180/000
موسسات حقوقی
350/000

کتاب فوالد سازی ثانویه

مهندس محمد حسین نشاطی

شهریور ماه 1384

650/000

کتاب فرهنگ جامع مواد

مهندس پرویز فرهنگ

شهریور ماه 1388

850/000

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

انجمن آهن و فوالد ایران

از پاییز 90
لغایت زمستان 94

150/000

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

انجمن آهن و فوالد ایران

از بهار 95
لغایت زمستان 95

165/000

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

انجمن آهن و فوالد ایران

از بهار 96
لغایت زمستان 96

180/000

فصلنامه علمی  -خبری پیام فوالد از
شماره  70لغایت شماره 73

انجمن آهن و فوالد ایران

از بهار 97
لغایت زمستان 97

200/000

فصلنامه علمی  -خبری پیام فوالد از
شماره  74لغایت شماره 77

انجمن آهن و فوالد ایران

از بهار 98
لغایت زمستان 98

390/000

مهندس محمدحسين نشاطي

اسفند ماه 1388

مهندس محمدحسن جوالزاده

آذر ماه 1389

500/000

كتاب مرجع فوالد 1390

مهندس محمدحسن جوالزاده

آذر ماه 1390

كتاب مرجع فوالد 1391

مهندس محمدحسن جوالزاده

آذر ماه 1391

كتاب مرجع فوالد 1392

مهندس محمدحسن جوالزاده

آذر ماه 1392

كتاب مرجع فوالد 1393

مهندس محمدحسن جوالزاده

آذر ماه 1393

كتاب مرجع فوالد 1394

مهندس محمدحسن جوالزاده

آذر ماه 1394

كتاب مرجع فوالد 1395

مهندس محمدحسن جوالزاده

آذر ماه 1395

كتاب مرجع فوالد 1396

مهندس محمدحسن جوالزاده

500/000

آبان ماه 1396

550/000

كتاب مرجع فوالد 1397

مهندس محمدحسن جوالزاده

آبان ماه 1397

كتاب مرجع فوالد 1398

مهندس محمدحسن جوالزاده

آذر ماه 1398

600/000

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

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

800/000

اردیبهشتماه
1396

600/000

كتاب آزمایشهای مکانیکی مواد مهندسی

دکتر تقی اصفهانی

آذر ماه 1398

550/000

كتاب راهنماي انتخاب و كاربرد فوالد ابزار
كتاب مرجع فوالد

30
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200/000
250/000
300/000
350/000
400/000
450/000

فرم درخواست عضویت حقیقی و حقوقی در

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

تاریخ شروع عضویت
تعداد سال عضویت

مدارك الزم براي عضويت:

 - 1برگ درخواست عضويت تكميل شده.

کد عضویت

تاریخ اتمام عضویت
توضیحات
امضاء :
تاریخ :

 -2فتوكپــي شناســنامه ،کارت ملــی و آخريــن مــدرك تحصيلــي (بــراي دانشــجويان ارائــه كپــي كارت دانشــجويي كافــي اســت+).

تصویــر عکــس پرســنلی.

 -3فيــش بانكــي بــه مبلــغ (مؤسســات حقوقــي 12/000/000ريــال ،اعضاءحقيقــي  1/500/000ريــال ،دانشــجويان  600/000ريــال) بــه
حســاب شــماره  0202831627002بانــك ملــي ايــران شــعبه دانشــگاه صنعتــي اصفهــان (كــد شــعبه  )3187بنــام انجمــن آهــن و فــوالد
ايــران.

 -4ارسال فيش واريزي ( از طريق فکس ،031-33932125 :شماره واتس اپ ،09037130929 :پست و يا تحويل حضوري).
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فراخوان مقاله برای مجله بین المللی

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

منتشر مينمايد .ا
بدينوســيله از كليــه صاحبنظــران ،اعضــاء هيــأت علمــي دانشــگاهها و مراكــز پژوهشــي و دانشــجويان
تحصيــات تكميلــي دانشــگاهها و مؤسســات پژوهشــي دعــوت ميگــردد جهــت هرچــه پربــار شــدن
ايــن مجلــه مقــاالت خــود را بــه زبــان انگليســي بــر اســاس راهنمــاي موجــود بــه آدرس زيــر ارســال
نماینــد.ر
ضمن ًا مقاالت بايستي تحت يكي از عناوين زير تهيه گردند .ا
 -1آهــن ســازي  -2فوالدســازي  -3ريختــه گــري و انجمــاد  -4اصـــول ،تئـــوري ،مكانيـــزمها و كينـــتيك فـرآينـــدهاي دمـــاي بـــاال
 -5آناليزهــاي فيزيكــي و شــيميائي فــوالد  -6فرآيندهــاي شــكل دهــي و عمليــات ترمومكانيكــي فوالدهــا  -7جوشــكاري و اتصــال فوالدهــا
 -8عمليــات ســطحي و خوردگــي فوالدهــا

 -9تغييــر حالتهــا و ســاختارهاي ميكروســكوپي فــوالد

 -10خــواص مكانيكــي فــوالد

 -11خــواص فيزيكــي فــوالد  -12مــواد و فرآيندهــاي جديــد در صنعــت فوالدســازي  -13صرفــه جويــي مصــرف انــرژی در صنعــت فــوالد
 -14اقتصــاد فــوالد  -15مهندســي محيــط زيســت صنايــع فــوالد و ارتباطــات اجتماعــي  -16نســوزهای مصرفــی در صنایــع فــوالد

آدرس دبيرخـانه مجلـه :اصفهان ،بلوار دانشـگاه صنعتي اصفهان ،شهرك علمي تحقيـقاتي اصفهان ،خيابان  ،12پالک A 306

كدپستي84156-83228 :

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

E-mail: journal@issiran.com
website: journal.issiran.com

زمستان  / 99شماره 81

راهنمای اشتراک در
فصلنامه پیام فوالد
در صورت تمايل به اشتراك فصلنامه پيام فوالد لطف ًا نكات زير را رعايت فرمائيد.

 -1فرم اشتراك را كامل و خوانا پر كرده و كدپستي و شماره تلفن را حتماً قيد فرمائيد.

 -2مبلــغ اشــتراك را ميتوانيــد از كليــه شــعب بانــك ملــي ايــران در سراســر كشــور بــه حســاب كوتــاه مــدت ســيبا بــه شــماره
 0202831627002بنــام انجمــن آهــن و فــوالد ايــران در بانــك ملــي شــعبه دانشــگاه صنعتــي اصفهــان (كــد  )3187حوالــه نمائيــد
و اصــل فيــش بانكــي را همــراه بــا فــرم تكميــل شــده اشــتراك بــه نشــاني:
اصفهــان ،بلــوار دانشــگاه صنعتــي اصفهــان ،شــهرک علمــی تحقیقاتــی اصفهــان ،خیابــان  ،12واحد،A306كدپســتي:
 84156-83228ارســال فرماييد.

 -3كپي فيش بانكي را تا زمان دريافت نخستين شماره اشتراك نزد خود نگه داريد.
 -4مبلغ اشتراك براي يك سال با هزينه پست و بسته بندي 1500000ريال ميباشد.
 -5در صورت نياز به اطالعات بيشتر با تلفنهاي  )031( 33932121 -24تماس حاصل فرمائيد.

فرم اشتراک
بپيوست فيش بانكي به شماره  ………....………..به مبلغ  …………….......................................ريال بابت
حق اشتراك يك ساله فصلنامه پيام فوالد ارسال ميگردد.
خواهشمند است مجله را براي مدت يك سال از شماره  …………………..به نشاني زير بفرستيد.

قب ً
ال مشترك بودهام

شماره اشتراك قبل

مشترك نبودهام

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

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

كدپستي........................................ :صندوق پستي......................................... :تلفن.................................................... :
فاكس........................................... :
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براي اعضاء انجمن اين نشريه بصورت رايگان ارسال ميگردد.
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فرم قرارداد درج آگهی
در فصلنامه پیام فوالد

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

چهار فصل ( %10تخفیف)

و محل چاپ آگهی ......................میباشد.

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

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

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

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

و پرداخــت نمایــد.

* در صــورت انصــراف از همراهــی بــا مــا پیــش از آغــاز فصــل جدی ـد ،بــا واحــد تبلیغــات هماهنــگ شــوید در غیــر ایــن صــورت
آگهــی شــما بــه صــورت خــودکار چــاپ میگــردد.
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* متقاضيــان درج آگهــي در فصلنامــه پيــام فــوالد ،الزم اســت پــس از انتخــاب محــل درج آگهــي (طبــق جــدول فــوق) مبلــغ مربوطــه
را بــه حســاب شــماره  0202831627002بانــك ملــي ايــران شــعبه دانشــگاه صنعتــي اصفهــان (كــد شــعبه) بــه نــام انجمــن آهــن و فــوالد

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

امضاء
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دستورالعمل تهیه مقاله

در فصلنامه پیام فوالد

فصـــلنامه پيـــام فـوالد با هدف انتـشار يـافتــههاي عـلمي پـژوهشي

بيــن المللــي ( )SIبــراي آحــاد در نظرگرفتــه شــود.

و آمـــوزشي -كاربــردي در جهــت ارتقــاء ســطح دانــش فــوالد و

-6تصاويــر و عكسهــا :اصــل تصاويــر و عكسهــا بايــد بــه

صنـــايع وابـــسته در ايـــن زمينــه ميبـــاشد .لـــذا بـــراي تحـــقق اين

ضميمــه مقالــه ارســال شــود .در مــورد مقــاالت ترجمــه شــده

هــدف انجـــمن آهـــن و فـــوالد ايـــران آمادگــي خـــود را جـــهت

ارســال اصــل مقالــه همــراه بــا تصاويــر و عكسهــاي آن ضــروري

انتشــار دستـــاوردهاي تحقيقـــاتي محـــققان گـــرامي بصـــورت

اســت.

مقـــالههاي علـــمي و فنــي در زميـــنههاي مختـــلف صنايــع فــوالد

-7واژههــا و پــي نوش ـتها :بــاالي واژههــاي متــن مقالــه شــماره

اعــام مينمايــد.

گــذاري شــده و اصــل التيــن واژه بــا همــان شــماره در واژه نامـهاي
كــه در انتهــاي مقالــه تنظيــم ميگــردد درج شــود.

راهنماي تهيه مقاله

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

الــف) مقــاالت ارســالي بايســتي در زمينههــاي مختلــف صنايــع

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

آهــن و فــوالد باشــند.

مرتــب گرديــده و در انتهــاي مقالــه آورده شــوند .مراجــع فارســي

ب) مقــاالت ارســالي نبايســتي قب ـ ً
ا در هيــچ نشــريه يــا مجل ـهاي

درج شــده باشــد.

از ســمت راســت و مراجــع التيــن از ســمت چــپ نوشــته شــوند.
در فهرســت مراجــع درج نــام مؤلفــان يــا مترجمــان -عنــوان

ج) مقاالت ميتوانند در يكي از بخشهاي زير تهيه شوند.

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

 -1تحقيقي -پژوهشي

ضــروري اســت.

 -2مروري
 -3ترجمه
 -4فني (مطالعات موردي)1

ساير نكات مهم

▪ تايپ مقاالت صرفاً با نرم افزار  Microsoft Wordانجام شود.

لطفـاً مقــاالت خود را بـــصورت كـامـــل حـــداكثر در  10صفـــحه

▪ از تايپ شماره صفحه خودداري شود.

بــه دفتــر نشــريه ارســال فرماييــد.

چــاپ شــود.

 A4و طبـــق دستـورالعـــمل زيـــر تـهيه و به هـــمراه سي دي مقـالـه
 -1عنوان مقاله :مختصر و بيانگر محتواي مقاله باشد.
 -2مشــخصات نويســنده (مترجــم) بــه ترتيبــي كــه مايلنــد در
نشــريه چــاپ گــردد.
 -3چكيده
 -4مقدمــه ،مــواد و روش آزمايشهــا ،نتايــج و بحــث ،نتيجــه

▪ مطالــب تنهــا بــر يــك روي كاغــذ  210*297( A4ميلــي متــر)
▪ چاپ مقاله توسط چاپگر ليزري انجام شود.

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

▪ مســئوليت درســتي و صحــت مطالــب -ارقــام -نمودارهــا و
عكسهــا بــر عهــده نويســندگان /مترجمــان مقالــه اســت.
▪ فصلنامه پيام فوالد از بازگرداندن مقاله معذور است.

گيــري و مراجــع
 -5جــداول و نمودارهــا بــا ســطربندي و ســتون بنــدي مناســب
ترســيم شــده و در مــورد جــداول شــماره و شــرح آن در بــاال و
در مــورد اشــكال در زيــر آن درج گــردد .واحدهــاي سيســتم

35
 -1مطالعــات مــوردي ميتوانــد شــامل چكيــده ،نتايــج ،بحــث ،جمــع بندي
و در صــورت نيــاز مراجــع باشــد .رعايــت ســاير مــوارد ذكــر شــده فــوق
در مــورد مطالعــات مــوردي الزامــي اســت.
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