پاییز / 1400شماره 84

پاییز / 1400شماره 84

پاییز / 1400شماره 84

پاییز / 1400شماره 84

پاییز / 1400شماره 84

پاییز / 1400شماره 84

Fast & Flex

فعالیت شرکت  :مجری خطوط کلسینه و زینتر صنایع معدنی به صورت EPC
-1طراحی :

• تکنولـوژی کامـل کلسـینه و زینتـر مـواد صنایـع معدنـی از جملـه
آهک،دولومیـت و منیزیـت ،شـاموت ،گندلـه و  ...بـه روش کـوره دوار
• تکنولـوژی پیـش گرمکن ایسـتاده و کولر ایسـتاده برای کلسـینه آهک و
دولومیـت با بیشـترین راندمـان و کاهش حداکثری مصرف سـوخت
• طراحی کامل آسیای گلوله ای ( ) Ball Mill
• طراحی کامل سیستم انتقال مواد  ،سیلو های ذخیره  ،دپو و بارگیری
• طراحی مولتی سیکلون و سیستم داکتینگ و اگزوز
• طراحی فونداسیون و سازه های صنعتی
• طراحـی بـرق  ،ابـزار دقیق و کنترل به صورت پیشـرفته مطابق تکنولوژی
روز دنیا بـرای کارخانجات صنایع معدنی

-2ساخت و ماشینسازی:
•
•
•
•
•
•
•
•

دارای خط تولید کوره  ،کولر و خشک کن دوار
مجهز به ماشین آالت سبک و سنگین کارگاهی برای ساخت
ساخت انواع چرخدنده های کوره و آسیاب
ساخت سیستم های داکتینگ و مولتی سیکلون
ساخت آسیای گلوله ای
ساخت خطوط انتقال مواد و سیلوهای ذخیره
ساخت انواع سازه های فلزی صنعتی
مجهز به سالن های سندبالست و رنگ آمیزی

-3نصب و راه اندازی:
• نصـب و راه انـدازی تجهیـزات و ماشـین آالت دپارتمـان هـای مختلـف
صنایـع معدنـی شـامل دپارتمان های سـنگ شـکن ،سـالن خاک(اسـتکر و
ریکالیمر)آسـیای غلطکـی یـا گلولـه ای مواد خام و سـیمان  ،کـوره  ،کولر ،
سـیلوهای ذخیـره  ،بارگیرخانه  ،سیسـتم هـای انتقال مواد  ،سیسـتم های
غبار گیـر و مولتی سـیکلون
• نصـب و راه انـدازی کلیـه تجهیـزات بـرق  ،و ابـزار دقیـق صنایـع معدنی
شـامل ترانـس های توزیع  ،تابلوهای فشـار قوی و ضعیـف و کنترلی  ،کابل،
سـینی کابـل  ،ابـزار دقیق ،دیـزل ژنراتور
• انجـام کلیـه خدمـات تسـت و راه انـدازی خطوط تولید در حالـت  :گروپ
اسـتارت  ،بی بـاری و بارداری

آدرس دفترمرکزی :تهران ،خیابان ساقدوش ،میدان بنی هاشم
کوچه شقایق غربی ،پالک ،8طبقه ،2واحد6
فکس22319894:
تلفن 26317301:الی 2
www.is-padir.com
info@is-padir.com
padir_mandegarشماره 84
پاییز/ 1400
09338861580
گروه صنعتی اعتماد مقدم
padir mandegar

-4مشاوره :

• مشـاوره جهـت تعییـن ظرفیت تجهیزات و ماشـین آالت صنعتـی و جانمایی
انـواع خطـوط تولیـد و دپارتمـان هـای مختلـف پخـت ( از نـوع دوار ) صنایـع
معدنـی و زینترینگ
• مشـاوره جهـت طراحی  ،سـاخت  ،نصـب  ،راه اندازی و بهـره برداری تجهیزات
و مـا شـین آالت صنایع معدنی
• مشـاوره جهـت طراحی سیسـتم توزیع برق و کنتـرل و تعیین دیماند مصرفی
انـواع خطوط تولید
• نظـارت بـر طراحی  ،تامین ،نصـب و راه اندازی کلیه تجهیزات مکانیکال و برق
خطـوط تولید صنایع معدنی و زینترینگ
• عیب یابی و بررسی مشکالت و ارائه راهکار
• تهیـه اسـناد مناقصـات  ،گزارشـات و تنظیـم قـرارداد هـای خریـد تجهیـزات
مکانیـکال و الکتریکال
• مدیریت پروژه ها در قالبMC

-5تنظیمات :
•
•
•
•

تنظیمات سرد و گرم کوره های دوار.
تنظیمات ران اوت چرخدنده ها و  Back Lashو  Rout Gapپینیون ها .
تنظیم شناوری کوره و فشار تراست رولر.
تنظیم وابلینگ رینگ ها و ( Migrationحرکت نسبی ) رینگ و بدنه .

-6تعمیرات :

•  Overhaulو تعمیرات اساسی کوره های دوار
• تعمیرات اساسی کوره های دوار به صورت تخصصی
• تعویـض تمامـی مقاطـع بدنه هـای کوره ،چرخدنـده ها  ،غلتک هـا ،رینگ ها
در کمتریـن زمان ممکن
• تعویض و شابر زنی تخصصی یاتاقانهای Self Align

-7تامین و بازرگانی:
• تامیـن کلیه تجهیزات و ماشـین آالت صنعتی مورد نیـاز خطوط تولید صنایع
معدنی و زینترینگ شـامل ؛
• گیربکس های اصلی و کمکی تجهیزات
• یونیت های هیدرولیک و جک های مربوطه
• سیستم های توزین
• الکترو موتور های صنعتی و ابزاردقیق از برندهای معتبر زیمنس و  ABBو ...
• بلبرینگ ها و یاتاقان های برندهای معتبر SKF,FAGو ...
فروآلیاژها و الکترود گرافیتی
تامین،عرضه و صادرات آهک کلسینه و دولومیت
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سر مقاله
شــماره پیــام فــوالد  84هماکنــون بــا تــاش و همــکاری
مســئوالن و کارشناســان در اختیــار شــما میباشــد .هــم
چنانکــه مشــخص اســت صنایــع فــوالد در جهــت کاهــش
آلودگــی محیــط زیســتی نیــاز بــه تــاش و تحقیقــات
زیــادی دارد .در ایــن راســتا مقالــهی جداســازی نرمــه
آهــن اســفنجی از غبارگیــر کــوره آورده شــده اســت
کــه روی کاهــش آلودگــی محیــط زیســتی مؤثــر اســت.
البتــه الزم اســت کــه در جهــت بهبــود شــرایط واحدهــای
فوالدســازی ازلحــاظ تأثیــر بــر محیطزیســت تــاش
خیلــی زیــادی انجــام شــود.

یــک مقالــه در رابطــه بــا ارزیابــی تولیــد محصــوالت

آهــن اســفنجی جهــان و ایــران در ســال  2020نیــز آورده
شــده اســت .بعــاوه مطالــب روتیــن مجلـهی پیــام فــوالد.
امیــدوارم در ایــن شــماره از پیــام فــوالد مطالبــی مفیــد
بــرای شــما وجــود داشــته باشــد.

با تشکر
دکتر حسین ادریس
مدیر مسئول و سردبیر فصلنامه پیام فوالد
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ارزيابــي توليــد محصــوالت آهــن اســفنجي
جهــان و ايــران در ســال 2020
تهیه و تنظیم :مهندس محمد حسن جوالزاده
عضو هیئت مدیره انجمن آهن و فوالد ایران

مقاالت
در ســال  2020ميــزان توليــد محصــوالت آهــن اســفنجي جهــان
بــا  3/4درصــد کاهــش تولیــد بــه  104/4ميليــون تــن رســيد .در
شــکل ( )1انــواع محصــوالت آهــن اســفنجی ازجملــه بریکــت
گــرم ،آهــن اســفنجی تولیدشــده از پلــت و ســنگآهن تک ـهای
مشــاهده میگــردد .ايــن توليــد در حالــي بهدســتآمده اســت
كــه كل ظرفيــت توليــد آهــن اســفنجي دنيــا بالغبــر  125ميليــون
تــن بــوده اســت .در ســال  2020بیشــترین رشــد تولیــد آهــن
اســفنجی در کشــورهای ایــران و الجزایــر بــه ترتیــب  1/69و
 0/69میلیــون تــن مشاهدهشــده اســت .نســبت بــه ســال 2019
در تولیــد آهــن اســفنجی کشــور جمهــوری اســامی ایــران 1/69
میلیــون تــن افزایــش حاصلشــده اســت .در کشــور قطــر نســبت
بــه ســال قبــل کاهــش تولیــد دیــده میشــود ( 0/78میلیــون تــن).
در کشــور عربســتان کاهــش تولیــد آهــن اســفنجی  800هــزار

4

تــن گزارششــده اســت .ناحیــه منــا ( )MENAبــا تولیــد 50/04
ميليــون تــن آهــن اســفنجی 47/93 ،درصــد آهــن اســفنجی دنیــا
را بــه دســت آورده اســت .در ســال پیشــین کشــور روســیه7/93 ،
ميليــون تــن آهــن اســفنجی تولیــد کــرده اســت .در دونقطــه
کلیــدی جهــان بــه عبــارت دیگــر در هنــد و ایــران ،افزایــش
تولیــد زیــادی مشــاهده میشــود .میــزان تولیــد آهــن اســفنجی
کشــور هنــد بــه  32/98ميليــون تــن افزایشیافتــه اســت در
حالیکــه در ســال  2010میــزان تولیــد آهــن اســفنجی ایــن کشــور
 23/4ميليــون تــن بــوده اســت 50.درصــد تولیــد آهــن اســفنجی
هنــد در کورههــای القایــی بــه مصــرف میرســد .جــدول ()1
نشــانگر رونــد تولیــد آهــن اســفنجی کشــور هنــد میباشــد.
درکشــور ونزوئــا میــزان تولیــد آهــن اســفنجی نســبت بــه ســال
 55 ،2019هــزار تــن کاهــش پیداکــرده اســت .در جــدول ()2
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رونــد توليــد آهــن اســفنجي جهــان طــی ســالهای 2020 - 2005
ديــده ميشــود 46/95 .صــد در معــادل  49/02میلیــون تــن آهــن
اســفنجی جهــان را کشــورهای اســامی تولیــد میکننــد .در
الجزایــر یــک واحــد  2/5ميليــون تنــی توســط شــرکتAlgerian
 Qatari Steelمــورخ  13/2/2021بــا موفقیــت راهانــدازی شــد.
اولیــن شــارژ گــرم آهــن اســفنجی ایــن شــرکت در کــوره قــوس
الکتریکــی در مــورخ  18/8/2021صــورت گرفــت .هماکنــون
بــک مــدول توليــد آهــن اســفنجي بــه روش انرژآيــرن بــا ظرفيــت
 0/25ميليــون تــن در كشــور بولیــوی و یــک مــدول  2/5میلیــون
تنــی در کشــور روســیه در حــال نصــب ميباشــد .در کشــور چیــن
یــک واحــد آهــن اســفنجی بــه ظرفیــت  300هــزار تــن در ســال

بــه روش  PEREDبــر پایــه گاز کک در حــال احــداث میباشــد.
درواقــع در چنــد ســال آینــده بــه ظرفیــت تولیــد آهــن اســفنجي
دنیــا بیــش از  11/4میلیــون تــن افــزوده خواهــد شــد .ميــزان توليــد
تجمعــي آهــن اســفنجي بــه روش ميدركــس در ســال  2020از مرز
 1215/63ميليــون تــن گذشــت .فرآينــد احیــا مســتقيم ميدركــس
در ســي و هشــتمین ســال متوالــي بــا توليــد 62/63ميليــون تــن
( 60درصــد كل توليــد جهــان) در رأس فرآيندهــاي اصلــي
تولیــد آهــن اســفنجي دنيــا قــرار گرفــت .در ســال قبــل ســهم
فرآیندهــای تولیــد آهــن اســفنجی بــر پایــه گازی و ذغالــی بــه
ترتیــب  75/6و  24/4درصــد بــوده اســت .ميــزان توليــد تجمعــي
آهــن اســفنجي بــه روشهــای مختلــف از ســال  1970تاکنــون
( )2020بيــش از  1882/4ميليــون تــن بــرآورد شــده اســت.
پیشبینــی میشــود تاســال  2030ظرفیــت تولیدآهــن
اســفنجی جهــان از مــرز  200میلیــون تــن بگــذرد.

ارزيابي توليد محصوالت آهن اسفنجي جهان و ايران در سال 2020

شکل  .1انواع محصوالت آهن اسفنجی
جدول  .1روند توليد آهن اسفنجي هند

جدول  .2روند توليد آهن اسفنجي جهان (میلیون تن)

در حــال حاضــر رشــد توليــد فرآينــد ميدركــس بســيار بــاال
بــوده و پيشبينــي ميشــود در ســال جــاری 70 ،ميليــون تــن
آهــن اســفنجي ديگــر نيــز توليــد شــود .در ســال گذشــته از 89
مــدول نصبشــده ميدركــس  79مــدول بــا  79/95ميليــون تــن
ظرفيــت ،در حــال كار بــوده اســت .هماکنــون  13مــدول آهــن
اســفنجی میدرکــس در کشــورهای ایــران ( 12میلیــون تــن) و
الجزایــر ( 2/5میلیــون تــن) جمع ـاً بــه ظرفیــت  12/5میلیــون تــن
در حــال احــداث میباشــد .در جــدول ( )3واحدهــای تولیــد

آهــن اســفنجی ایــران در حــال احــداث ازنظــر میگــذرد .در
شــکل ( )2نیــز رونــد افزایــش ظرفیــت تولیــد مدولـهای میدرکــس
مشــاهده میگــردد .بــه دنبــال فرآينــد ميدركــس ،فرآينــد كــوره
دوار پايــه زغالــي بــا توليــد بیــش از  25/47ميليــون تــن (24/4
درصــد کل تولیــد جهــان) در رده دوم قــرار دارد .ميــزان توليــد
فرآينــد اچ .واي .ال .انرژآيــرن 12/95 ،ميليــون تــن ( 12/4درصــد
کل تولیــد جهــان) گزارششــده اســت .در ســال پیشــین فراینــد
ابداعــی تولیــد آهــن اســفنجی ایــران موســوم بــه  PEREDبیــش
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از  3/05میلیــون تــن تولیــد داشــته اســت ( 2/9درصــد کل تولیــد
جهــان) .شــایانذکر اســت ،در ایــران واحدهــای آهــن اســفنجی
شــرکتهای میانــه ،بافــت ،شــادگان و نیریــز بــه روش PERED
آهــن اســفنجی تولیــد میکننــد .ظرفیــت هرکــدام از ایــن مــدول
هــا  800هــزار تــن ســال میباشــد .در ســال قبــل از  23مــدول
آهــن اســفنجی نصبشــده بــه روش اچ .واي .ال .انرژآيــرن18 ،
مــدول بــا  20/2ميليــون تــن ظرفيــت ،در حــال بــرداري و  6مــدول
باقیمانــده ( 4/36ميليــون تــن ظرفيــت) نيــز متوقــف بــوده اســت.
در حــال حاضــر در ســطح دنیــا 6 ،مــدول میدرکــس 2 ،مــدول
اچ.وای.ال و یــک مــدول پــرت در حــال احــداث میباشــد .در
شــكل ( )3ســهم فرآيندهــاي مختلــف در توليــد آهــن اســفنجي
دنيــا در ســال  2020ازنظــر ميگــذرد .ضمنــاً در شــكل ()4
ســهم روشهــای مختلــف در فرآينــد پايــه گازي آهــن اســفنجي
دنيــا در ســال  2020نشــان دادهشــده اســت .ســهم میدرکــس در
فرآينــد پايــه گازي آهــن اســفنجي دنيــا  79/6درصــد اســت.
ایــران در تولیــد آهــن اســفنجی بــر پایــه گازی در جهــان بــا تولیــد
 30/21میلیــون تــن در رده اول قــرار دارد .ظرفیــت تولیــد آهــن
اســفنجي ایــران در ســال پیشــین  36/375میلیــون تــن بــرآورد
شــده اســت .درواقــع ضریــب بهرهبــرداری تولیــد آهــن اســفنجی
در ســال گذشــته در ایــران  %85/74بــه ثبــت رســیده اســت .از
ابتــدای شــروع بهرهبــرداری واحدهــای میدرکــس ،میــزان تولیــد
آهــن اســفنجی بــه روش میدرکــس تاکنــون  1165میلیــون تــن
گزارششــده اســت .کشــور جمهــوري اســامي ايــران در توليــد
آهــن اســفنجي ( 30/21ميليــون تــن) بــر پايــه گازي در رده اول

جهــان قــرار دارد .میــزان تولیــد آهــن اســفنجي شــرکت فــوالد
مبارکــه  7/249میلیــون تــن در ســال اســت .میــزان تولیــد آهــن
اســفنجي ایــن شــرکتهای هرمــزگان و ســبا در ســال  1399بــه
ترتیــب  1/51و  1/382میلیــون تــن گزارششــده اســت .درواقــع
شــرکت فــوالد گــروه مبارکــه بــا تولیــد بالــغبــر  10میلیــون تــن
بزرگتریــن شــرکت تولیدکننــده آهــن اســفنجی جهــان بــه
شــمار میآیــد .ظرفیــت تولیــد آهــن اســفنجی شــرکت گــروه
مبارکــه بیــش از  11میلیــون تــن میباشــد .میــزان تولیــد آهــن
اســفنجي شــرکت فــوالد خوزســتان در ســال قبــل  3/9میلیــون
تــن بــوده اســت شــایانذکر اســت ،میــزان تولیــد پلــت ایــن
شــرکت در ســال قبــل  5/761میلیــون تــن بــه ثبــت رســیده اســت.
شــرکت چادرملــو در ســال  ،1399بالغبــر  1/602میلیــون تــن
آهــن اســفنجی تولیــد کــرده اســت .در جــدول ( )4شــرکتهای
تولیدکننــده آهــن اســفنجی ایــران در ســال  1399آورده شــده
اســت .در بیــن شــرکتهای تولیدکننــدگان آهــن اســفنجی
ایــران ،بیشــترین رشــد تولیــد را بــا  %108شــرکت فــوالد صبــا
بــه میــزان  799461تــن بریکــت گــرم انجــام داده اســت .میــزان

تولیــد آهــن اســفنجی ایــران بــه روش  Peredدر ســال قبــل 2/939
میلیــون تــن بــه ثبــت رســیده اســت .در جــدول ( )5تولیدکننــدگان
آهــن اســفنجی ایــران بــه روش  Peredنشــان دادهشــده اســت.
ظرفیــت تولیــد آهــن اســفنجي کشــورهای عربــی  25میلیــون
تــن بــه ثبــت رســیده اســت .در ســال گذشــته میــزان تولیــد
آهــن اســفنجي کشــورهای عربــی  19/83میلیــون بــوده اســت.

جدول .3واحدهای تولید آهن اسفنجی ایران در حال احداث
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شــایانذکر اســت واحــد تولیــد آهــن اســفنجی شــرکت
فــوالد الجزائر-قطــر مورخــه  13فوریــه  2021بــه بهرهبــرداری

رســیده اســت .در شــکل ( )5نمایــی واحــد تولیــد آهــن
اســفنجی شــرکت فــوالد الجزائر-قطــر ازنظــر میگــذرد.

جدول  .4شرکتهای تولیدکننده آهن اسفنجی ایران در سال 1399

جدول .5تولید آهن اسفنجی به روش  PEREDدر ایران در سال 1399

7
شكل .2روند افزایش ظرفیت تولید مدولهای آهن اسفنجی میدرکس
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شكل.3ســهم فرآيندهــاي مختلــف در توليــد آهــن اســفنجي جهان
در ســال 2020

شــكل .4ســهم روشهــاي مختلــف در فرآينــد پايــه گازي
آهناســفنجي دنيــا در ســال 2020

از آهــن اســفنجي ايــن كشــور در کورههــای دوار بــا پايــه زغــال
بــه دســت میآیــد .تولیــد آهــن اســفنجی در کورههــای دوار
بــا پايــه زغــال در کشــور هنــد بــه دلیــل کمبــود ســنگآهن
کاهــش پیداکــرده اســت .در کشــور هنــد ،ظرفیــت تولیــد
آهــن اســفنجي روش پايــه زغــال در ســال  2010بالــغ بــر 18/1
میلیــون تــن بــوده اســت .میــزان تولیــد آهــن اســفنجي شــركت
( AM/NSاسارســابق) هنــد در ســال گذشــته  4/54میلیــون تــن
بــوده اســت .در ســال گذشــته میــزان شــارژ گــرم آهــن اســفنجی
شــرکت ( AM/NSآرســلور میتال/نیپــون اســتیل) در کورههــای
قــوس الکتریکــی  2/48میلیــون تــن بــوده اســت .میــزان تولیــد
آهــن اســفنجی تاتــا اســتیل هنــد در ســال گذشــته  797هــزار تــن
بــه ثبــت رســیده اســت .میــزان فــروش آهــن اســفنجی شــرکت
مذکــور در ســال گذشــته  626هــزار تــن گزارششــده اســت.
ايــران بــا  30/21ميليــون تــن (ســال  31/19 ،1399میلیــون تــن)
توليــد آهــن اســفنجي رده دوم جهــان را از آن خودکــرده اســت.
در ایــن میــان ،میــزان تولیــد کنســانتره ســنگآهن و پلــت ایــران
بــه ترتیــب  49/7و  46میلیــون تــن بــرآورد شــده اســت .در ایــران
از ابتــدا تاکنــون در ایــران بهطــور تجمعــی بالــغ بــر  284/5میلیــون
تــن آهــن اســفنجی تولیدشــده اســت .در ســال  1399کشــور
ایــران  843هــزار تــن آهــن اســفنجی صــادر کــرده اســت .میــزان
مصــرف آهــن اســفنجی ایــران در ســال پیشــین  30/346میلیــون
تــن گزارششــده اســت .کشــور ترکیــه در ســال گذشــته 458
هــزار تــن آهــن اســفنجی بــه ارزش  123میلیــون دالر وارد کــرده
اســت .ميــزان توليــد آهــن اســفنجي كشــور ونزوئــا 0/46 ،ميليــون
بــوده اســت و كشــور مذكــور در رده نوزدهم دهــم تولیدکنندگان
آهــن اســفنجي جهــان قرارگرفتــه اســت .در حاليكــه ميــزان توليــد
آهــن اســفنجي ايــن كشــور در ســال  2005حــدود  8/9ميليــون
تــن بــوده اســت .ميــزان توليــد آهــن اســفنجي شــركت OEMK

روســیه نزدیــک بــه  3/155ميليــون تــن بــه ثبتشــده اســت.

ميــزان توليــد آهــن اســفنجي شــركت  Metaalloinvestروســیه
 7/8میلیــون تــن گزارششــده اســت .در شــکل ( )6رونــد
تولیــد آهــن اســفنجی شــركت  Metaalloinvestآورده شــده

شــکل  .5نمایــی از واحــد تولیــد آهناســفنجی شــرکت فــوالد

روســیه در ســال پیشــین  4/428میلیــون تــن گزارششــده اســت.
ميــزان توليــد آهــن اســفنجي شــركت ســیدور ونزوئــا نیــز 0/46

كشــور هندوســتان بــا توليــد  32/98ميليــون تــن در رأس
تولیدکننــدگان آهــن اســفنجي جهــان قرارگرفتــه اســت .در ســال
 2020کشــور هندوســتان بیــش از  550هــزار تــن آهــن اســفنجی
صــادر کــرده اســت .شــایانذکر اســت نزديــك بــه  76/8درصــد

آهــن اســفنجي شــركت  Acindarکشــور آرژانتیــن بیــش از 0/5
ميليــون تــن گزارششــده اســت .تولیــد تجمعــی آهــن اســفنجي
ایــن شــرکت در  42ســال گذشــته  32میلیــون تــن بــرآورد شــده

الجزائر-قطر
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ميليــون تــن اعالمشــده اســت .مــدول شــماره  2Cایــن شــرکت
در طــول دو ســال گذشــته متوقــف بــوده اســت .ميــزان توليــد

ارزيابي توليد محصوالت آهن اسفنجي جهان و ايران در سال 2020

اســت .میــزان تولیــد آهــن اســفنجی مــدول  1و  2شــرکت DRIC

عربســتان  1/09میلیــون تــن بــوده اســت .در ســال قبــل درصــد
شــارژ ورودي کورههــای احیــا مســتقيم ونزوئــا را ســنگآهن
تك ـهاي تشــكيل داده اســت .در ســال گذشــته  68درصــد شــارژ
ورودي كورههــاي احیــا مســتقيم شــرکت  Saldanhaآفریقــای
جنوبــی ســنگآهن تکــهای بــوده اســت .میــزان تولیــد آهــن
اســفنجي شــركت  EZDKمصــر در ســال قبــل نزدیــک بــه 649
هــزار تــن گزارششــده اســت .شــرکت یادشــده در ســال قبــل
بــه دلیــل کمبــود پلــت ،کــوره خــود را بــه میــزان  25درصــد
ســنگآهن دانهدرشــت بارگیــری کــرده اســت .شــرکت Sulb

بحریــن در ســال پیشــین  1/38میلیــون تــن آهــن اســفنجی تولیــد
کــرده اســت کــه  1میلیــون تــن آن بهصــورت گــرم در کورههــا
شــارژ شــده اســت .ایــن شــرکت از ســال  2013تاکنــون بیــش
از  10میلیــون تــن آهــن اســفنجی تولیــد کــرده اســت .ضمنــاً
روســيه ،عربســتان و بــه مكزيــك ترتيــب بــا توليــد 5/19 ،7/93

و  5/17ميليــون تــن آهــن اســفنجي در ردههــاي ســوم تــا پنجــم
دنيــا قرارگرفتهانــد .در اتحادیــه اروپــا کشــور آلمــان و ســوئد بــه
ترتیــب  0/53و  0/1میلیــون تــن آهــن اســفنجی تولیــد کردهانــد.
در جــدول ( )6ميــزان توليــد آهــن اســفنجي كشــورهاي
مختلــف جهــان در ســال  2020مشــاهده ميگــردد .ايــران در
بيــن كشــورهاي اســامي و ناحيــه خاورمیانــه و شــمال آفريقــا
(منــا) MENA ،در توليــد آهــن اســفنجي در رده اول قــرار دارد.
 5كشــور شــاخص (هنــد ،ايــران ،روســيه ،عربســتان ســعودي و
مكزيــك)  70/46درصــد كل آهــن اســفنجي جهــان را توليــد
ميكننــد .در ســال  ،2020شــركت آرســلور ميتــال  5/3ميليــون
تــن آهــن اســفنجي توليــد كــرده اســت .شــرکت آرســلور ميتــال
در ســطح جهــان دارای  12واحــد تولیــد آهن اســفنجی بــه ظرفیت
تولیــد  8/6ميليــون تــن میباشــد .آمریــکا در ســال گذشــته،
 1/3میلیــون تــن آهــن اســفنجی از ترینیــداد توباگــو واردات
داشته است.

جدول  .6ميزان توليد آهن اسفنجي كشورهاي مختلف جهان در سال 2020
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طبــق برنامهريــزي انجامشــده ،در آينــده نزدیــک بــه ظرفيــت
توليــد آهــن اســفنجي ايــران  6/15ميليــون تــن افــزوده خواهــد
شــد .ميــزان توليــد آهــن اســفنجي كشــور امــارات در ســال
 2020حــدود  2/96ميليــون تــن بــوده اســت .كشــور عمــان
بــا توليــد  1/73ميليــون تــن آهــن اســفنجي بــراي ششــمین
ســال متوالــی در ردهبنــدی جهــان قرارگرفتــه اســت .طبــق
گزارشهــای حاصلــه ،آهــن اســفنجی گــرم تولیــدی عمــان
از طریــق بونکرهــای عایــق روی کامیــون بــه شــرکتهای
همجــوار انتقــال و در کورههــای قــوس الکتریکــی شــارژ
میشــود .کــوره قــوس الکتریکــی شــرکت شــدید عمــان آخــر
ســال  2013بــه اتمــام رســیده اســت .میــزان تولیــد آهــن اســفنجی
کشــور بحریــن  1/38میلیــون تــن اعالمشــده اســت .میــزان تولیــد
آهــن اســفنجی کشــور قطــر نیــز در حــدود  0/78میلیــون تــن
بــه ثبــت رســیده اســت .شــایانذکر اســت ،کل آهــن اســفنجی
کشــور قطــر توســط شــرکت قطــر اســتیل تولیــد میشــود.
مــدول شــماره  1شــرکت قطــر اســتیل از ســال  1978تاکنــون
بیــش از  27/5میلیــون تــن آهــن اســفنجی تولیــد کــرده اســت.
هماکنــون در هنــد بيــش از  315كــوره دوار احیــا بــر پايــه ذغال
بــا ظرفيــت توليــد بیــش از  30ميليــون تــن آهــن اســفنجي در ســال
در حــال بهرهبــرداري ميباشــد .بهطورمعمــول كورههــاي دوار
(زغالــی) مرســوم داراي ظرفيــت توليــد  25تــا  50هــزار تــن آهــن
اســفنجي در ســال ميباشــند .بيشــتر آهــن اســفنجي تولیدشــده
در هنــد در کورههــای القايــي بــه مصــرف میرســد .فرآينــد
توليــد آهــن اســفنجي كشــور آفريقــاي جنوبــي نيــز برپايــه ذغــال
اســت .در شــكل ( )6رونــد توليــد آهــن اســفنجي ســرد ،گــرم و
بريكــت شــده در دنيــا بهطــور تفكيكــي بــه نمايــش گذاشتهشــده
اســت .شــایانذکر اســت در ســال قبــل  11/38ميليــون تــن آهــن
اســفنجي گــرم در کورههــای قــوس الكتريكــي جهــان شــارژ
شــده اســت .بهعبارتدیگــر  10/9درصــد آهــن اســفنجی

تولیــدی جهــان بهصــورت گــرم در کورههــای قــوس الکتریکــی
شــارژ شــده اســت .درآینــده نزدیــک در ایــران در شــرکتهای
پاســارگاد و چادرملــو شــارژ گــرم آهــن اســفنجی در کورههــای
قــوس الکتریکــی شــروع خواهــد شــد .در ســال  2020میــزان
تولیــد آهــن اســفنجي و بريكــت گــرم جهــان بــه ترتيــب 83/95
و  9/07ميليــون تــن بــه ثبــت رســیده اســت (شــکل .)7در ســال
 2020آهــن اســفنجي و بريكــت گــرم بــه ترتيــب بــه ميــزان
 12/39و  8/67ميليــون تــن بــه نقــاط ديگــر جهــان صادرشــده
اســت (جمعــاً  21/06ميليــون تــن) .میــزان صــادرات آهــن
اســفنجي جهــان از طریــق راههــای آبــی و خاکــی بــه ترتیــب
 14/2و  6/86میلیــون تــن بــوده اســت .بيشــترين صــادرات آهــن
اســفنجي بریکــت گــرم ( )HBIتوســط كشــور روســيه (بیشــتر
توســط شــرکت  )LGOKبــه ميــزان  3/8ميليــون تــن صــورت
گرفتــه اســت .کشــور ترینیــداد و توباگــو 1/3 ،میلیــون تــن آهــن
اســفنجي بریکــت گــرم ( )HBIبــه آمریــکا صــادر کــرده اســت.
میــزان صــادرات آهــن اســفنجي بریکــت گــرم ( )HBIکشــور
آمریــکا نیــز  1میلیــون تــن ثبتشــده اســت ( %50آن بــه چیــن).
در شــکل ( )8جهــات جریــان تجــارت (صــادرات) آهــن اســفنجی
در ســطح جهــان ازنظــر میگــذرد .همانطوریکــه در نقشــه
مالحظــه میگــردد ،مبــدأ صــادرات محصــوالت آهــن اســفنجی
کشــورهای آمریــکا ،روســیه و ونزوئــا بــه مقصــد کشــورهای
اروپایــی ،چیــن و آمریــکا میباشــد .خاطرنشــان میگــردد کل
ظرفیــت  HBIنصبشــده در ســطح جهــان بیــش از  30میلیــون
تــن میباشــد .در کشــور جمهــوری اســامی ایــران شــرکت
فــوالد صبــای خلیجفــارس محصــوالت آهــن اســفنجیاش را
بهصــورت بریکــت گــرم عرضــه میکنــد .در ســال پیشــین 3
کشــور اصلــی واردکننــده  DRI/HBIجهــان بــه ترتیــب ،3/24
 1/4و  0/9میلیــون تــن چیــن ،آمریــکا و ایتالیــا بــوده اســت.
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ارزيابي توليد محصوالت آهن اسفنجي جهان و ايران در سال 2020

شكل  . 8جهات جریان صادرات آهن اسفنجي و بریکت گرم جهان در سال 2020

ضمنــاً در شــكل ( )9نيــز رونــد صــادرات آهــن اســفنجي
(ازجملــه بيركــت گــرم) از طريــق راههــاي خاكــي ( 14/2ميليــون
تــن) و آبــي ( 6/86ميليــون تــن) بــه مناطــق مختلــف دنيــا ،در ســال
گذشــته مشــاهده ميگــردد (جمــع  21/06ميليــون تــن) .میــزان
صــادرات بریکــت گــرم دنیــا در ســال پیشــین  8/67میلیــون

تــن بــوده اســت .در شــکل ( )10نیــز رونــد صــادرات آهــن
اســفنجی ســرد و بریکــت گــرم جهــان بــه نمایــش گذاشتهشــده
اســت .شــایانذکر اســت یــک ســوم آهــن اســفنجی تولیــدی
کشــور هنــد بــه کارگاههــای ذوب فــوالد مســتقر در 10-5
کیلومتــری واحدهــای احیــای مســتقیم انتقــال داده میشــود.

شكل .9روند صادرات آهن اسفنجي از طريق راههاي آبي و خاكي (میلیون تن)
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اســتفاده از آهــن اســفنجي گــرم در كورههــاي قــوس
الكتريكــي در مقايســه بــا بريكــت گــرم منجــر بــه كاهــش مصــرف
انــرژي بــرق بــه ميــزان  140کیلــووات ســاعت بــر تــن فــوالد
ميگــردد (بــه ازای هــر  100درجــه ســانتیگراد 20 ،کیلــووات
ســاعت بــر تــن فــوالد) .ضمن ـاً ميــزان مصــرف الكتــرود گرافيتــي
و نســوز کورههــای قــوس الكتريكــي بــه ترتيــب بــه ميــزان
 0/55و  1/9كيلوگــرم بــر تــن فــوالد مــذاب كاهــش مييابــد.
از طــرف ديگــر بهــرهوري كــوره قــوس الكتريكــي بــه ميــزان
 15-20درصــد افزايــش مييابــد .در جــدول ( )7رونــد افزايــش
شــارژ آهــن اســفنجي گــرم در کورههــای قــوس الكتريكــي
جهــان ازنظــر ميگــذرد .كشــورهاي هنــد ،مالــزي ،عربســتان،
مكزيــك ،امــارات ،عمــان ،بحریــن و مصــر از فنــاوري شــارژ
گــرم آهــن اســفنجي در كورههــاي قــوس الكتريكــي بهرهمنــد
هســتند .بزرگتریــن مــدول آهــن اســفنجي جهــان بــا ظرفیــت
 2/5ميليــون تــن بــه روش ميدركــس در شــركت  Tosyaliالجزائــر
در حــال بهرهبــرداري اســت .میــزان تولیــد آهــن اســفنجی
شــركت  Tosyaliدر الجزایــر در ســال قبــل  2/33میلیــون تــن
گزارششــده اســت ایــن میــزان تولیــد آهــن اســفنجی در یــک
مــدول انفــرادی یــک رکــورد جهانــی بهحســاب میآیــد .میــزان
تولیــد آهــن اســفنجی شــرکت جینــدال عمــان  1/73میلیــون
تــن بــه ثبــت رســیده اســت .در ســال قبــل  %93آهــن اســفنجی
تولیــدی ایــن شــرکت بهصــورت شــارژ گــرم آهــن اســفنجی در

فوالدســازیهای مجــاور بارگیری شــده اســت .شــرکت پاســارگاد
شــارژ گــرم آهــن اســفنجی را در کــوره قــوس الکتریکــی بــا
ظرفیــت  1/8میلیــون تــن در ســال راهانــدازی کــرده اســت .واحــد
شــارژ آهــن اســفنجي گــرم در کورههــای قــوس الكتريكــي
ايــران قــرار اســت در گل گهــر بــا ظرفيــت  1/8ميليــون تــن در
ســال احــداث گــردد .از طــرف دیگــر شــرکت فــوالد اردکان
(شــرکت چادرملــو) یــک واحــد آهــن اســفنجی بــا ظرفیــت 1/55
میلیــون تــن بــه روش شــارژ گــرم آهــن اســفنجی در کــوره قــوس
الکتریکــی را راهانــدازی کــرده اســت .بــا توجــه بــه اينكــه ســهم
آهــن اســفنجي در مــواد آهــندار فوالدســازیهای ايــران 85/9
درصــد اســت (جــدول ،)8-اســتفاده از فــنآوری شــارژ گــرم
آهــن اســفنجي در کورههــای قــوس الكتريكــي ،بیــش از 25
درصــد صرفهجویــی انــرژي برقــی را بــه همــراه خواهــد داشــت.
ســهم آهــن اســفنجي ،قراضــه فــوالد و چــدن مــذاب در مــواد
آهــندار فوالدســازیهای جهــان بــه ترتیــب  63 ،5/01و 31/99
درصــد میباشــد (کل وزن مــواد آه ـندار ورودی  2019میلیــون
تــن) .لــذا تنــوع مــواد آهـندار ورودی در فوالدســازیهای جهــان
و ایــران کامـ ً
ا متفــاوت اســت و درنتیجــه میــزان مصــرف انــرژی
ویــژه تولیــد فــوالد در ایــران بیشــتر از متوســط مصــرف انــرژی
ویــژه تولیــد فــوالد در جهــان اســت .در جــدول ( )9میــزان مصرف
مــواد آهــندار در فوالدســازیهای جهــان ارائهشــده اســت.

جدول . 7روند شارژ آهن اسفنجي گرم در کورههای قوس الكتريكي جهان
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ارزيابي توليد محصوالت آهن اسفنجي جهان و ايران در سال 2020

جــدول. 8ســهم آهناســفنجي در مــواد آهندارفوالدســازیهای
ایران در ســال 2020

منابع
1-2020 World Direct Reduction Statistics
2- World Steel Recycling in Figures 2016 – 2020
3- EU-28 Steel Scrap Statistics
4-Direct from Midrex, 2nd Quarter 2021
5-Direct from Midrex, 1st Quarter 2021

جــدول .9میــزان مصــرف مــواد آهــندار در فوالدســازیهای
جهــان در ســال 2020

◄ در سال  ،2019کل صادرات فوالد جهان  422/2 ،میلیون تن بوده است (حدود  25درصد کل
تولید )

◄ در سال  ،2019سهم صادرات در تولید فوالد ایران 32/5 ،درصد بوده است.

(مرجع فوالد )99
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جداسازی نرمه آهن اسفنجی از غبارگیر کوره با
استفاده از ترپ مغناطیسی

نویسندگان :مینا آسیابی ، 1عباس فرد

چکیده

14

ایــن مطالعــه بــه دنبــال بررســی روش جداســازی مغناطیســی
مرطــوب بــر روی لجــن غبارگیــر کارخانــه مجتمــع فــوالد میانــه
اســت .لجنهــای قســمت غبارگیــر کــوره ،حــوض لجــن و ســرریز
حــوض لجــن بــرای ارزیابــی پتانســیل اقتصــادی مــورد پــردازش و
بررســی قــرار گرفــت .نتایــج آنالیــز شــیمیایی لجــن غبارگیــر برای
بــازهی یکماهــه و بــه فاصلــه  8ســاعت در شــبانهروز نشــان داد
کــه میانگیــن آهــن کل لجــن غبارگیــر  66درصــد ،میانگیــن آهــن
فلــزی  67/9درصــد و میانگیــن درجــه فلــزی شــدن  84/75درصــد
میباشــد .در ادامــه روش جداســازی تــرپ مغناطیســی بهعنــوان
روش جداســازی احتمالــی ایــن مطالعــه انتخــاب گردیــد .حجــم
نرمــه موجــود در آب غبارگیــر کــوره مجتمــع فــوالد میانــه تقریبـاً
 8گــرم بــر لیتــر میباشــد کــه بــا توجــه بــه فلــوی آب ورودی
میتــوان گفــت کــه در شــبانهروز حــدود  5تــن نرمــه اســفنجی از
طریــق غبارگیــر کــوره وارد کالریفایــر میگــردد کــه بــا توجــه
بــه آنالیــز شــیمیایی ایــن نرمــه ارزش تفکیــک و جداســازی را از
داشــته و ب ـ ه نوبــه خــود از لحــاظ اقتصــادی و کاهــش آلودگــی
محیطزیســت حائــز اهمیــت اســت.
کلمــات کلیــدی :لجــن غبارگیــر ،نرمــه آهــن اســفنجی،

مجتمــع فــوالد میانــه
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مقدمه
کارخانــه احیــاء مســتقیم ،واحــدی اســت کــه در آن گندلــه

اکســیدی بهمنظــور اســتفاده در کــوره قــوس الکتریکــی بــه

آهــن اســفنجی تبدیــل میگــردد .احیــاء مســتقیم اکســید
آهــن ،یــک واکنــش شــیمیایی اســت کــه واکنشدهندههــا

در آن هیــدروژن ،منواکســید کربــن و اکســید آهــن میباشــند
و نتیجــه ایــن واکنــش ،تولیــد آهــن فلــزی میباشــد .ســوخت

اصلــی کارخانــه ،گاز  CH 4اســت .بهطورکلــی فرآینــد احیــاء
مســتقیم ،دارای ســه مرحلــه کلــی اســت :احیــاء ،ریفرمینــگ

و بازیافــت کننــده حــرارت (ریکوپراتــور) .در طــول فرآینــد

احیــای گندلــه ،بــه دالیــل مختلفــی نظیــر اســتحکام کــم گندلــه،
فایــن (نرمــه) تولیــد میشــود .همچنیــن بخــش عمــدهای از نرمــه
در محلهــای ریــزش مــواد (دایورتورهــا ،فیدرهــا ،اســکرینها

و …) بــه وجــود میآینــد کــه بهوســیله غبارگیرهــا و همچنیــن

بــا نظافــت مناســب محیــط جم ـعآوری میشــوند .از عمدهتریــن

روشهــای جمــعآوری نرمــه ،اســتفاده از غبارگیرهــای صنعتــی

میباشــد کــه خطــوط مکــش آن در نقــاط مختلــف ازجملــه
دایورتورهــا و فیدرهــا ،اقــدام بــه جم ـعآوری فاینهــا مینمایــد.

1- Mina.asiyabi@yahoo.com

جداسازی نرمه آهن اسفنجی از غبارگیر کوره با استفاده از ترپ مغناطیسی

( )Dust Collection Systemsغبارگیــر سیســتمی اســت کــه

بهمنظــور افزایــش کیفیــت هــواي خارجشــده از پروســههای

غبارگیــر بــدون هیچگونــه عملیــات جداســازی فایــن آهــن
اســفنجی بــا میانگیــن  8632 ppmمســتقیماً وارد حــوض

آلودهکنندههــای محیطــی از جریــان هــوا و یــا گاز ،مورداســتفاده

در  24ســاعت (یــک شــبانهروزی) حــدود  5تــن نرمــه اســفنجی

صنعتــی و تجــاري ،از طریــق جمــعآوری غبــارات و یــا ســایر

کالریفایــر میگــردد .میانگیــن هــدرروی فایــن آهــن اســفنجی

قــرار میگیــرد .از ایــن تجهیــزات در صنایــع چــاپ و کاغــذ،

میباشــد؛ کــه بــا توجــه بــه آنالیــز شــیمیایی بــاال ایــن نرمــه ارزش

نفتــی ،کارخانههــای احیــاء اکســید آهــن و صنایــع فوالدســازی

اســت .ایــن مقــدار در مــاه بهصــورت حــدودی  150تــن و در

نســاجی ،چوببــری و نجــاري ،رنــگ ،شــیمیایی ،پتروشــیمی،

اســتفاده میشــود .مهمتریــن غبارگیرهــای صنعتــی استفادهشــده

تفکیــک و جداســازی را داشــته و بــه نوبــه خــود حائــز اهمیــت

هرســال بهصــورت تقریبــی  1800تــن بــرآورد میشــود؛ کــه

بــرای بــه دام انــدازی گردوغبارهــا در صنایــع فــوالد غبارگیرهــای

ارزش اقتصــادی آن در ســال  1400هرمــاه بهصــورت تقریبــی

میتــوان بــه دو نــوع کلــی خشــک و تــر تقســیم میشــود.

اســاس نــرخ ســود کوتاهمــدت بانکهــای ایــران) لحــاظ شــود

ونتــوری و الکتروســتاتیکی هســتند ]7[ .بهطورکلــی غبارگیرهــا را

 6300000000ریــال میباشــد .اگــر نــرخ بهــره بانکــی (0/07بــر

غبارگیــري کــه در فراینــد احیــاء اکســید آهــن بــه روش

هــر مــاه  441000000ریــال هزینــه فرصــت عــدم اســتفاده از فایــن

ســیکلون در ورودي آن میباشــد .غبارآلــوده از قســمتهای

دوره ســالی  12ماهــه اســت.
عــاوه بــر آن بــا وارد شــدن خروجــی غبارگیــر بــه کالریفایــر،

پــرد مورداســتفاده قــرار میگیــرد ،از نــوع مرطــوب و داراي
مختلــف مثــل خروجــی کــوره ،مخــزن ذخیــره روزانــه ،مخــازن

ذخیــره محصــول و محــل اســتقرار غربالهــا ،توســط هــود
جمعآوریشــده و بــراي غبارزدایــی وارد غبارگیرهــا میشــوند.
هــوای آلــوده بــه گردوغبــار وارد ســیکلون ورودي شــده و در

آن ذرات درشــت غبارگرفتــه میشــوند و از پاییــن ســیکلون،
جهــت بارگیــري بــه درون یــک مخــزن ( )Bin Dustمیریزنــد.

هــوا از بــاالي ســیکلون توســط داکتهــاي رابــط بــه درون یــک
ونتــوري وارد میشــود .آب توســط نازلهــای تعبیهشــده در

ونتــوري طــی دو مرحلــه متفــاوت بــر روي هــوا پاشــیده میشــود.

شــایانذکر اســت کــه تجهیــزات مورداســتفاده در کارخانــه احیــاء
بــه روش پــرد  99آب مصرفــی از پروســس آب گــرم میباشــد

کــه ایــن خــود یــک صرفهجویــی و کاهــش مصــرف آب تمیــز

در روش پــرد بــه شــمار میآیــد .هــواي مرطــوب پــس از خــروج
از ونتــوري وارد یــک اســکرابر میشــود و در اثــر حرکــت

چرخشــی ،ذرات غبــار همــراه بــا آب از هــوا جداشــده و هــواي
تمیــز از بــاالي اســکرابر خــارج میگــردد و توســط یــک فــن از
طریــق دودکــش بــه هــواي آزاد فرســتاده میشــود .آب خروجــی
از اســکرابر درون یــک حوضچــه ریختــه و توســط پمپهایــی بــه

کالریفایــر فرســتاده میشــود( .برگرفتــه از احیــاي مســتقیم فــوالد
بــه روش پــرد در پــروژه کارخانــه فــوالد بافــت.)1391،

.2بیان مسأله
در شــرکت مجتمــع فــوالد میانــه غبارگیــر کــوره بــا ظرفیــت
3
فلــو تقریبــاً  35 𝑚𝑚 ⁄ℎفعــال اســت کــه ایــن حجــم از اســاری

آهنــی از دســت خواهــد رفــت کــه مبلــغ قابلتوجهــی دریــک

هزینههــای اقتصــادی بیشــتری نظیــر اضافــه کــردن فلوکوالنــت،
دیسپرســانت و ...بــه شــرکت تحمیــل میشــود ،کــه میتــوان بــا

ایجــاد یــک واحــد جداســازی فایــن آهــن در خروجــی غبارگیــر
بــا ســرمایهگذاری اولیــه حــدود  6000000000ریــال بــا نــرخ

بهــره  0/07بــا هزینــه فرصــت هرمــاه  420000000ریــال بــرآورد
میگــردد بــا تخمیــن مدتزمــان بازپرداخــت تقریبــاً دوماهــه
میتــوان بــه چرخــه اقتصــادی شــرکت مجتمــع فــوالد میانــه
بازگردانــد.
عــاوه بــر مطالــب ذکرشــده در بــاال؛ دو دلیــل عمــده بــرای

پــردازش گردوغبــار حاصــل از غبارگیــر وجــود دارد .نخســت

ایــن کــه بازیابــی فایــن آهــن اســفنجی بهعنــوان یــک مــادهی
خــام مناســب در تولیــد فــوالد یــا چــدن بــه شــمار مــیرود و

اســتفاده از نرمـهی آهــن اســفنجی موجــب بــه مــدار آمــدن واحــد
بریکــت ســازی اســت کــه (واحــد احیــا مســتقیم) تولیــد آهــن

اســفنجی را قــادر میســازد بــا جداســازی نرمــه آهــن اســفنجی

تولیــدی کــه مــاده مطلوبــی بــرای کورههــای ذوب نمیباشــد،

محصــول اســفنجی باکیفیــت درجــه یــک تحویــل مشــتری نمایــد
و از طرفــی نرمــه جداشــده بهعنــوان خــوراک بریکــت ســازی

استفادهشــده و محصــول باکیفیــت مناســب بــرای واحــد ذوب
تولیــد میگــردد کــه از مزایــای بریکــت ســرد بــرای واحــد ذوب

میتــوان بــه کاهــش ضایعــات غبارگیــر ،کاهــش پاشــش مــذاب
و کاهــش ســرباره اشــاره نمــود .همچنیــن بازیابــی ایــن مــواد
هزینههــای تولیــد را کاهــش میدهــد .دلیــل دوم بــا پــردازش
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گردوغبــار ،باهــدف کاهــش میــزان خطــر بــرای محیطزیســت

دلیــل بعــدی ایــن بازیابــی اســت.

میشــود.
دســتگاهها و تجهيــزات پرعيارســازي مغناطيســي بــا توجــه بــه
خصوصيــات مــواد معدنــي بــه انــواع جداكنندههــاي بــا شــدت

 .3ادبیات تحقیق

كــم كــه قادرنــد مــواد معدنــي بــا خصوصيــات فــرو مغناطیســی

 .3-1جداکنندههای مغناطیسی

را جــدا كننــد و جداكنندههــاي بــا شــدت بــاال كــه بــا توجــه

در میــان انــواع روشهــای جداســازی ،یکــی از روشهــای

بســیار کارآمــد و رایــج جهــت جداســازی مــواد بهرهگیــری از
خاصیــت جــذب مــواد مغناطیســی در حضــور میــدان مغناطیســی
اســت کــه از ایــن خاصیــت مــواد و بــا اســتفاده از تجهیــزات

جداکنندههــای مغناطیســی جهــت جداســازی مــواد اســتفاده

بــه ميــدان مغناطيســي قويــي كــه ايجــاد ميكننــد قادرنــد مــواد

پارامغناطيــس را جــدا كننــد تقســيم ميشــوند .همچنيــن هركــدام
از ايــن جداكنندههــاي مغناطيســي ميتواننــد بهصــورت تــر

و يــا خشــك كار كننــد .بــر هميــن اســاس دســتهبندي كلــي
جداکنندههــای مغناطيســي عبارتانــد از:

شکل  .1دستهبندی انواع جداکنندههای مغناطيسي

انتخــاب ایــن تجهیــزات بــر اســاس ویژگــی مــواد معدنــی و

16

تــه ریــز تجهیــز خــارج میشــوند .نــوآوری در طراحــی مــدار

آزمــون فــراوری کــه روی مــادهی معدنــی بــه انجــام میرســد.

مغناطیســی و مــواد بهکاررفتــه در درام جداکنندههــای مغناطیســی

هســتند .اســاری از روی ایــن درامهــا کــه دارای ویژگــی

بــود .ايــن امــر ســبب تشــکيل حجــم بســيار زيــادي از ذرات ريــز

صــورت میپذیــرد.
جداکنندههــای مغناطیســی تــر جــدا کنندههــای نــوع درام

منجــر بــه حداکثــر بازیابــی مگنتیــت میشــود [.]8
خردايــش بيشــتر مــواد معدنــي امــري اجتنابناپذیــر خواهــد

مغناطیســی هســتند ،عبــور داده میشــوند .مــواد آه ـندار بــه درام

و نرمــه میشــود کــه نــه تنهــا بازدهــي روشهــای فــرآوري را

جم ـعآوری میشــوند و ســایر مــواد موجــود در اســاری نیــز از

بــه دنبــال خواهــد داشــت.

میچســبند در انتهــای درام بهوســیلهی یــک تیغــه از روی درام
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کاهــش میدهــد ،بلکــه افزايــش تلفــات ايــن مــواد را در باطلــه

جداسازی نرمه آهن اسفنجی از غبارگیر کوره با استفاده از ترپ مغناطیسی

 .2-3بیشینه تحقیق

مغناطیســی مرطــوب بــر روی لجــن غبارگیــر کارخانــه مجتمــع

یــو و همــکاران )2017(2در مطالعاتشــان از تفکیــک
مغناطیســی بــرای جداســازی و بازیابــی آهــن از ســنگآهن
حــاوی کربنــات درجــه پاییــن اســتفاده کردنــد و نشــان دادنــد کــه

تحــت پارامترهــای بهینــه ،بازیافــت آهــن  65/4درصــد اســت]5[.

بونومــی و همــکاران )2016( 3در مطالعاتشــان اســتفاده از

ســه روش مختلــف (جداســازی مســتقیم مغناطیســی ،فرآیندهــای

پیرومتالــورژی و فرآیندهــای هیدرومتالــورژی) بــرای بازیابــی
آهــن از باقیمانــده بوکســیت بررســی کردنــد]2[ .

ژانــگ و همــکاران )2015( 4در مطالعاتشــان بــه بررســی

مــورد بهینــه بــرای بازیابــی حداکثــر محتــوای آهــن از ســرباره
زبالــه پرداختنــد .بهصــورت تجربــی نشــان دادنــد کــه تحــت

شــرایط تصفیــه در ایــن کار ،حــدود  ٪70آهــن از ســرباره پســماند

بازیابــی میشــود ،جایــی کــه محتــوای آهــن در کنســانتره ٪57

فــوالد میانــه اســت .لجنهــای قســمت غبارگیــر کــوره ،حــوض

لجــن و ســر ریــز حــوض لجــن بــرای ارزیابــی پتانســیل اقتصــادی

مــورد پــردازش و بررســی قــرار گرفــت .نتایــج آنالیــز شــیمیایی

لجــن غبارگیــر بــرای بــازهی یــک ماهــه و بــه فاصلــه  8ســاعت
در شــبانهروز نشــان داد کــه میانگیــن آهــن کل لجــن غبارگیــر

 66درصــد ،میانگیــن آهــن فلــزی  67/9درصــد و میانگیــن درجــه
فلــزی شــدن  84/75درصــد میباشــد .در ادامــه روش جداســازی

مغناطیســی تــرپ بهعنــوان روش جداســازی احتمالــی ایــن مطالعــه

انتخــاب گردیــد عملکــرد دســتگاههای جداســازی مغناطیســی بــر
اســاس نیروهــای مغناطیســی دوقطبــی اســت .نیــروی مؤثــر بــر

ذرات مغناطیســی توســط معادلــه زیــر بیــان میشــود.
()1
-

𝑑𝑑𝑑𝑑 → 𝐻𝐻 → 𝑀𝑀 ∫ →∆ = 𝐹𝐹𝑚𝑚−

: Mمغناطــش ذرات در میــدان مغناطیســی اســت :H→dv .حجــم

ذرات اســت .نیــروی مغناطیســی اعمالشــده بــه ذره بــه هندســه

اســت]6[ .
میشــرا و گســتو ( )2015در مطالعاتشــان بــه بازیابــی آهــن

و انــدازهی ذره بســتگی دارد .افزایــش مغناطــش ذرات  ،میــدان

جداســازی مغناطیســی ناموفــق ،لجــن قرمــز حــاوی  ٪40آهــن

ذرات میشــود .نیــروی مغناطیســی اعمالشــده بــر روی ی ـکذره

5

از لجــن قرمــز پرداختنــد و نتیجــه گرفتنــد کــه پــس از یــک

کاهشیافتــه اســت]4[ .

لویــی و همــکاران ( )2014در مطالعاتشــان بــه بازیابــی
6

آهــن از لجــن قرمــز توســط جداســازی مغناطیســی پرداختنــد.
نشــان دادنــد کــه مــواد مغناطیســی  4/5گــرم (بــا محتــوای 36/Fe9

درصــد) بهصــورت مغناطیســی جداشــده و ذرات جامــد باقیمانــده

فقــط حــاوی  61/1درصــد  Feبــود]10[ .

مغناطیســی و انــدازه دانــه  ،باعــث افزایــش نیــروی مغناطیســی روی

مغناطیســی کــروی را میتــوان هماننــد معادلــه ( )2ارزیابــی کــرد.
()2

𝐹𝐹 → 𝑚𝑚 = 1.84(𝑋𝑋𝑝𝑝 − 𝑋𝑋𝑚𝑚 )𝐻𝐻02 𝑟𝑟 2

 :rشــعاع ذرات کــروی : Xp .حساســیت ذره :Xm .حساســیت محیط

هســتند :H0.میــدان مغناطیســی محــوری را تعییــن میکنــد .ذرات

مغناطیســی در فرایندهــای جداســازی نــوع مرطــوب تحــت تأثیــر

لویــی و همــکاران )2014( 7در مطالعاتشــان رفتــار فیزیکــی

دو نیــروی مهــم نیــروی جاذبــه و هیدرودینامیــک نیــز قــرار دارنــد.

گرفتنــد کــه  ٪10ضایعــات فــوالد در ســربارههای صنعتــی بــا

مغناطیســی کــروی بــا چگالــی ( )ρpرا میتــوان توســط معــادالت

و شــیمیایی ســرباره فــوالد را تجزیهوتحلیــل کــرد .آنهــا نتیجــه

خــرد کــردن ،مرتبســازی ،جداســازی مغناطیســی و فرآینــد

غربالگــری قابــل بازیابــی اســت]11[ .
محمــد امیــن فتحــی و همــکاران ( )1383در مقالــهای
بــه تعییــن پارامترهــای مؤثــر بــر جدایــش مغناطیســی تــر کارخانــه

فــرآوری ســنگآهن گل گهــر پرداختنــد .در ایــن تحقیــق
راههــای بهبــود فرآینــد جدایــش تــر بــا اســتفاده از پارمترهایــی

همچــون دانهبنــدی ،درصــد جامــد ،میــزان خردایــش ،دور

جداکننــده مــورد آنالیــز و بررســی قرارگرفتــه اســت]1[ .

 .3روش تحقیق
ایــن مطالعــه بــه دنبــال بررســی آزمایــش فراینــد جداســازی

اثــر میــدان جاذبــه ( )Fgو نیــروی کشــش ( )Fdبــر روی ذرات

()4( ، )3بــرآورد کــرد.
()3

4
𝑔𝑔) 𝑓𝑓𝜌𝜌 𝐹𝐹𝑔𝑔 = 𝜋𝜋𝜋𝜋 3 (𝜌𝜌𝑝𝑝 −
3

در رابطــه بــاال  : ρfتراکــم لجــن اســت و  : gشــتاب گرانشــی

میباشــد.
()4

𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝐹𝐹𝑑𝑑 = 12
2- Yu et al
3- Bonomi et al
4- Zang et al
5- Mishra et al
6- Liu et al
7- Liu et al
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 :Vســرعت ذره مغناطیســی را نســبت بــه جریــان تعییــن میکنــد.
 : vویســکوزیته ی حرکــت لجــن یــا دوغــاب میباشــد .در ایــن
مطالعــه تجربــی از جداکننــده مغناطیســی نــوع مرطــوب مغناطیســی
تــرپ بــا شــدت بــاال اســتفاده شــد[.]3
روزانــه  3نمونــهی مختلــف بــه فاصلــهی زمانــی  8ســاعت از
لجــن غبارگیــر ،حــوض لجــن و ســرریز حــوض لجــن شــرکت
مجتمــع فــوالد میانــه بــه مــدت  20روز در ســه ســاعت مختلــف
ســاعت  8صبــح  4بعدازظهــر و  12شــب بــه حجمهــای5 lit

بــه روش نمونهگیــری انجــام شــد و بــرای آنالیــز شــیمیایی
بــه آزمایشــگاه ارســال گردیــد .بــرای هــر ســه نمونــه ارســالی
بــه آزمایشــگاه ،توربیدیتــه هــر کــدام از محلولهــا توســط
دســتگاه توربیدیمتــر بــا مشــخصهی  HACHTL2300قبــل و
بعــد از صــاف کــردن اندازهگیــری شــد .در ادامــه
تی اس اس هر ســه محلول به حجم  500ســی ســی طبق اســتاندارد
متد شماره  4500اندازه گرفته شد و نتایج ثبت شد.

جدول  .1آنالیز  TSSنرمه غبارگیر کوره

(TSS )PPM

غبارگیر کوره
تاریخ
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ساعت نمونهبرداری
8:00

4:00

12:00

99/11/28

7230

4822

6516

99/11/29

6618

3020

4038

99/11/30

11525

4267

10728

99/12/01

7232

8186

510

99/12/02

6269

4250

1974

99/12/03

5966

5537

6023

99/12/04

6578

6651

5494

99/12/05

2092

8968

9279

99/12/06

4675

12180

9110

99/12/07

4754

4068

4802

99/12/08

2733

6526

6554

99/12/09

8005

6422

5962

99/12/10

4220

3718

5692

99/12/11

5447

2776

10711

99/12/12

10075

6508

12445

99/12/13

27718

37412

32120

99/12/14

25025

28790

832

99/12/15
99/12/16

14399
12978

4398
14990

11229
977

99/12/17

_

_

4907

99/12/18

8354

8607

2174

avrage

8743.816

8869

7241.762

جداسازی نرمه آهن اسفنجی از غبارگیر کوره با استفاده از ترپ مغناطیسی

-5شرح کار:

تحــت کنتــرل حــدود نیــم لیتــر در  5دقیقــه تنظیــم گردیــد.
بــا توجــه بــه آزمایشــات انجــام شــده بــر روی آب ورودی
بــه فیلتــر جداکننــده مغناطیســی و نرمــه آن اطالعــات زیــر
بهدستآمده است.

در ایــن مطالعــه یــک جداکننــده مغناطیســی از نــوع تــرپ
یــا فیلتــر طراحــی و ســاخته شــد بهطوریکــه آب ورودی آن

جدول  .2آنالیز نرمه غبارگیر کوره

%C

S%

%MD

%Fe
metal

%Fe total

3

0.0209

90

73.28

81.42

2.88

0.0179

86.88

68.54

78.89

4.12

0.0254

84.75

60

70.79

4

0.0282

85.24

66.76

78.32

86.7175

67.145

77.355

جدول  .3آنالیز جداکننده مغناطیسی

زیر صافیTURB.

TURB

TSS

SAMPLE

4/5

over range

1234

ورودی جداکننده مغناطیسی

0/3

0/6

41

خروجی جداکننده مغناطیسی

دســتگاه پیشــنهادی شــرکت دســتگاه جداکننــده فیلتــر
مغناطیســی بــا ورودی دو اینــچ بــا جنــس بدنــه اســتیل
ســاخته خواهــد شــد کــه متناســب بــا میــزان حجــم

تولیــدی نرمــه آهــن اســفنجی شــرکت فــوالد میانــه
میباشــد .مســاحت دســتگاه پیشــنهادی تقریبــاً  2*2متــر
است.
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 میلیگــرم8236 حجــم نرمــه موجــود در آب غبارگیــر کــوره
بــر لیتــر میباشــد کــه بــا توجــه بــه فلــوی آب ورودی میتــوان
 تــن نرمــه اســفنجی از طریــق5 گفــت کــه در شــبانهروز حــدود
غبارگیــر کــوره وارد کالریفایــر میگــردد کــه بــا توجــه بــه
آنالیــز شــیمیایی بــاال ایــن نرمــه ارزش تفکیــک و جداســازی را
.داشــته و بهنوبــه خــود حائــز اهمیــت اســت
:مزایای این روش
• افزایش کارایی کالریفایر
،•کاهــش مــواد شــیمیایی مورداســتفاده در کالریفایــر (فلوکوالنت
)...دیسپرسانت و
• تفکیک کامل لجن اسفنجی با اکسیدی
• تأمین خوراک بریکت سازی
•کارایی باالتر و تفکیک بهتر و نزدیک صددرصدی
•سرعتباالی جداسازی و بهبود بیشتر کیفیت آب
: نتیجهگیری-6
 تــن لجــن بــه ســمت50 بهصــورت میانگیــن روزانــه حــدود
 تــن6 کالریفایــر ســرازیر میشــود کــه از آن مقــدار حــدود
86/71 فقــط از غبارگیــر کــوره کــه درصــد متالیزیشــن آن حــدود
 بــا احــداث یــک قســمت جداکننــده از نــوع تــرپ.میباشــد
مغناطیســی میتــوان نرمــه آهــن اســفنجی را از لجــن غبارگیــر
کــوره جــدا ســاخت و از هــدر رفــت نرمــه آهــن اســفنجی
.جلوگیــری نمــود
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اخبار داخلی
انجمن آهن و فوالد ایران

بیســــت و ســــومین ســمپوزیوم فــوالد ،بــــا شــعار چالشها و
راهکارهـــای صنعـــت فـــوالد در دوران پسـا کرونـــا در تاریخهای
 23الــــی  25آذرماه  1400در جزیــــره کیــش برگــزار میگردد.
همزمان بــــا ایــــن ســمپوزیوم ،نمایشــــگاه بینالمللی ســمپوزیوم
فـــوالد در مرکـــز نمایشــگاههای بینالمللــی کیـــش برپــا خواهــد
شـد 10 .شــرکت :فــوالد مبارکــه اصفهــان ،فــوالد خوزســتان،
فــــوالد آلیـــاژی ایـــران ،ذوبآهن اصفهـان ،تهیـــه و تولیـد مـواد
معدنـــی ایــــران ،فــوالد خراســــان ،فــوالد اکســــین خوزســتان،
ســنگآهن مرکــزی ایــــران ،مهندســــی و بازرگانــــی فـنآوران
کیــــان صنعــــت خاورمیانــــه و شــــرکت خارجــــی  Validsaاز
حامیــــان مالــــی ایــن ســـمپوزیوم میباشــند .برگـــزاری ســـاالنه
ایـــن همایـــش همزمان بـا نمایشـــگاه بینالمللی فـــوالد ،ایـن فضـا
را بـــرای شــرکتکنندگان فراهــــم میکنــد کــــه بــــا آخریــــن
دســــتاوردهای تکنولــــوژی و تحقیقاتـــی علمـــی در زمینـه آهـن
و فـــوالد آشـــنا شـــوند .تاکنـون چندیـــن جلسـه داخلـــی بهمنظور
هماهنگیهــای الزم در جلســـات برگــــزاری مطلوبتــر ایــــن
ســــمپوزیوم تشکیلشــده اســــت.

انتخــاب طرحهــای نــوآوری برتــر در صنعــت
فــوالد ایــران:
جشــنواره نوآوریهــای برتــر در صنعــت فــوالد ایــران بــا
هــدف ارج نهــادن بــه مقــام واالی پژوهشــگران ،نــوآوران و
فنــاوران کشــور بــا ترویــج فرهنــگ نــوآوری بهمنظــور دســتیابی
بــه اقتصــاد مقاومتــی و دانشبنیــان ،تســهیل فراینــد تجاریســازی
نتایــج تحقیقــات از طــرف انجمــن آهــن و فــوالد ایــران بــرای
ســومین بــار در ســمپوزیومهای فــوالد ارائهشــده اســت .پــس از

ا خبار

اقدامات برگزاری سمپوزیوم فوالد :400

فراخــوان نوآوریهــای برتــر 14 ،طــرح بــه دبیرخانــه ســمپوزیوم
واصــل گردیــد کــه پــس از ارزیابــی و داوری  4طــرح باالتریــن
امتیــاز را کســب کردنــد کــه مقــاالت ایــن  4طــرح در نمایشــگاه
بینالمللــی ســمپوزیوم فــوالد  400در جزیــره کیــش ارائــه گــردد.

برگــزاری دوره آموزشــی در انجمــن آهــن و
فــوالد ایــران:
دوره آموزشــی اصــول فرایندهــای جوشــکاری قوســی – ذوبــی
توســط آقــای دکتــر دهمالیــی در تاریخهــای  27و  28مهــر 1400
بهصــورت مجــازی برگــزار گردیــد.

جلسه هیات تحریریه:
جلســه هیــات تحریریــه مجلــهی بینالمللــی انجمــن آهــن
و فــوالد ایــران در مــورخ  400/6/29بــا حضــور اعضــا هیــات
تحریریــه تشــکیل گردیــد و نیــز کلیــهی مقــاالت چاپشــده
دورهی ( 17ســال  )2020ایــن مجلــه بــا پرداخــت هزینـهی انجمــن،
کــد ( )Digital Object Identifierتعلــق گرفــت.
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انعقــاد تفاهمنامههــای همــکاری انجمــن آهــن
و فــوالد ایــران:
تفاهمنامــه همکاریهــای آموزشــی ،علمــی و پژوهشــی
فــیمابیــن انجمــن آهــن و فــوالد ایــران بــا شــرکت فنــاوری و
پژوهــش ســهند آهــن و فــوالد خاورمیانــه و تفاهمنامــه دیگــری
بــا پژوهشــکده مــواد نویــن ســرامیکی جهــاد دانشــگاهی اســتان
یــزد بــا موضــوع اســتفاده بهینــه از ظرفیتهــا و تواناییهــای
آموزشــی ،علمــی ،پژوهشــی ،مشــاورهای و اجرایــی بــرای مــدت
 3ســال منعقــد گردیــد.

جلسه مشترک با پردیس فناوری کیش:
وبینــار مشــترکی بیــن انجمــن آهــن و فــوالد ایــران بــا پردیــس
فنــاوری کیــش بــا حضــور آقایــان دکتــر نجفــی زاده رییــس هیات
مدیــره انجمــن و دکتــر داود رمضانــی مدیرعامــل پردیــس فناوری
کیــش در مــورخ  400/7/15برگــزار گردیــد .در ایــن جلســه مقــرر
گردیــد تفاهــم نامــه فیمابیــن بــا همافزایــی دو طــرف نســبت بــه
نیازســنجی دورههــا و کارگاههــای تخصصــی موردنیــاز اقــدام
گــردد.

آقای مهندس محمد آقاجانلو
بدینوسیله انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به سمت مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران تبریک عرض
نموده ،توفیق روزافزون حضرتعالی را از درگاه ایزد منان خواستارم.

دکتر عباس نجفیزاده
رئیس هیئت مدیر انجمن آهن و فوالد ایران

آقای دکتر محمد یاسر طیب نیا
بدینوسیله انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به سمت مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان تبریک عرض نموده،
توفیق روزافزون حضرتعالی را از درگاه ایزد منان خواستارم.
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دکتر عباس نجفیزاده
رئیس هیئت مدیر انجمن آهن و فوالد ایران
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اخبار اعضای حقوقی
انجمن آهن و فوالد ایران

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
میلگــرد آلیــاژی  30در ذوب آهــن اصفهــان تولیــد
شد
بــا همــت و تــاش شــبانه روزی پرســنل نــورد  300و خدمــات
فنــی تولیــد ،میلگــرد  30آلیــاژی بــا گریــد  70 cr2بــرای اولیــن بــار
در ذوب آهــن اصفهــان تولیــد شــد .بیشــترین زمینــه مصــرف ایــن
محصــول در گلولــه هــای آســیاب ســیمان (رول فورج شــده) اســت
کــه بــا درخواســت بخــش خصوصــی و در تنــاژ بــاال تولیــد شــد.
کلیــه مراحــل مطالعاتی،طراحــی و تــراش غلتــک و طراحــی هــادی
آن در مجموعــه خدمــات فنــی و تولیــد نــورد انجــام شــد .میلگــرد
جدیــد بــا رعایــت کلیــه آیتــم هــای اســتاندارد  10060و بــه ویــژه
کیفیــت عالــی ( ovalitiبیضــوی بــودن ) تولیــد شــد و بــا توجــه
بــه کیفیــت عالــی شــکل ظاهــری محصــول ،ارزش باالیــی جهــت
بازارهــای داخلــی و صادراتــی دارد.

را تنهــا در  ۶ماهــه اول ســال  ۱۴۰۰ارتقــاء دهــد و بــا افزایــش
 ۱۹۵درصــدی بــه ســود بیــش از  ۲هــزار میلیــارد تومــان برســد و
حاشــیه ســود ایــن شــرکت بــرای اولیــن بــار از  ۱۲درصــد عبــور
کــرد .عمــده ســود آوری ذوب آهــن اصفهــان حاصــل بهبــود
فراینــد  ،تولیــد محصــوالت بــا ارزش افــزوده باالتــر و رشــد
صــادرات بــوده اســت و تنهــا حــدود  30درصــد از ایــن افزایــش
ســود حاصــل تــورم و افزایــش قیمــت ارز مــی باشــد .

شرکت فوالد مبارکه اصفهان
ركــورد روزانــه  ۱۵۰ذوب توســط فــوالد مباركــه
آمــاری بینظیــر در صنعــت فوالدســازی كشــور

رکــورد در ســودآوری حاصــل توســعه صــادرات
و محصــوالت بــا ارزش افــزوده باالتــر اســت
ذوب آهــن اصفهــان موفــق شــد رکــورد ســود آوری خــود

مدیــر ناحیــه فوالدســازی و ریختهگــری مــداوم شــرکت
فــوالد مبارکــه از شکســتن رکــورد ذوبریــزی روزانــه در
واحــد فوالدســازی فــوالد مبارکــه بــرای چندمیــن بــار پیاپــی
در ســال جــاری خبــر داد و گفــت :ایــن رکــورد بــار دیگــر بــا
 ۱۵۰ذوبریــزی روزانــه در ناحیــه فوالدســازی شکســته شــد.
بــرای دســتیابی بــه ایــن رکــورد ،همــه قســمتهای شــرکت
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فــوالد مبارکــه در حــال حمایــت از واحــد فوالدســازی هســتند
تــا ایــن افتخــارات رقــم بخــورد .نقــش واحدهــای خریــد و
آهنســازی ،واحدهــای پشــتیبانی  ،واحــد کنتــرل کیفــی ،پرســنل
واحــد فوالدســازی و بســیاری دیگــر از همــکاران در چنیــن
رکوردهایــی بســیار پررنــگ اســت.

معدنــی ایــران ،در  ۶ماهــه نخســت ســال جــاری  ۸۰۰کیلومتــر مربع
نقشــه زمیــن شناســی در مقیــاس  ۱:۲۵۰۰۰در مناطــق امیدبخــش
پهنــه هــا تهیــه شــده ،همچنیــن بیــش از  ۳۰هــزار متــر حفــاری
در حــوزه پلــی متــال و آهــن صــورت گرفتــه اســت .بــر اســاس
ایــن گــزارش یــک فقــره گواهــی کشــف بــه میــزان  ۲۰۲میلیــون
تــن مــاده معدنــی طــا و مــس و نیــز  ۱۰فقــره پروانــه اکتشــاف
جدیــد در حــوزه هــای آهــن ،پلــی متــال و غیرفلــزی در اســتان
هــای سیســتان و بلوچســتان ،خراســان جنوبــی و لرســتان دریافــت
شــده اســت .الزم بــه یــادآوری اســت در  ۶ماهــه نخســت ســال
 ۱۴۰۰برداشــت ژئوفیزیکــی بــه روش مغناطیــس ســنجی بــه تعــداد
بیــش از  ۲هــزار قرائــت در حــوزه پلــی متــال انجــام شــده اســت.

دس ـتیابی بــه ركــورد حمــل پاتیــل ســرباره بــا
كمتریــن توقــف بــه كورههــای قــوس الكتریكــی
رئیــس واحــد حمــل و فــراوری ســـــرباره بــا اعــام ایــن
خبــر افــزود :درمجمــوع  3هــزار و  988پاتیــل ســرباره بــا
رعایــت دســتورالعملهای ایمنــی و بــدون حادثــه ،تعویــض و
در حوضچههــای ســرباره تخلیــه گردیــد و تنهــا  0/04دقیقــه
بــر ذوب بــه کورههــای قــوس توقــف ناشــی از تعویــض پاتیــل
ســرباره وارد آمــد .رکــورد قبلــی تعویــض پاتیــل مربــوط بــه
اردیبهش ـتماه ســال جــاری و بــه تعــداد  3هــزار و  883پاتیــل بــه
ثبــت رســیده بــود.

شرکت فوالد خوزستان
رکورد تولید ماهیانه شمش تختال شرکت فوالد
خوزستان شکسته شد
بــا تــاش کارکنــان شــرکت فــوالد خوزســتان و برنامهریــزی
مــدون و بــر اســاس نیــاز بــازار ،بــا تولیــد  ۱۷۹هــزار و دویســت و
دوازده تُــن شــمش تختــال ،رکــورد ماهیانــه تولیــد ایــن محصــول
راهبــردی شکســته شــد .رکــورد تولیــد پیشــین در فروردیــن مــاه
ســال  ۱۳۹۷بــه میــزان  ۱۶۸هــزار و ســیصد و پنجــاه و پنــج تُــن
بــود.

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

24

گــزارش عملکــرد حــوزه اکتشــاف ایمپاســکو در ۶
ماهــه نخســت ۱۴۰۰
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت تهیــه و تولیــد مــواد
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اخبار بین المللی

♦ اولین خط تولید فوالد خورشیدی دنیا
کارخانــه فــوالد کــوه راکــی اوراز
 )Mountain Steelدر پوئبلــو کلــرادو (،)Pueblo, Colorado
جــان دوبــاره میگیــرد و اولیــن فوالدســاز دنیــا خواهــد بــود کــه
بیشــتر انــرژی موردنیــاز خــود را از انــرژی خورشــیدی تأمیــن
مینمایــد .بخــش اعظــم  750هــزار پنــل خورشــیدی ایــن پــروژه
را در خــود کارخانــه قــرار داده و ایــن مزرعــه را بــه بزرگتریــن
پــروژه خورشــیدی در محــل در آمریــکا تبدیــل میکنــد .ایــن
پــروژه اولیــن بــار در ســال  2019رونمایــی شــد و تــا مــاه آینــده
بهطــور کامــل فعــال خواهــد شــد.
(EVRAZ Rocky

1

تأمینکننــدگان مهــم ســنگآهن ( ازجملــه برزیــل ،هنــد و
کشــورهای مشــترکالمنافع ) تمرکــز بیشــتری بــر بازارهــای
داخلــی خــود داشــتند .طبــق گفتههــای کارشناســان همچنیــن
عرضــه کمتــر ســنگآهن از ســوی اســترالیا نیــز انتظــار م ـیرود.

 -1منابع:

♦کاهــش  40میلیــون تــن عرضــه ســنگآهن در
ســال  ۲۰۲۲در بازارهــای صادراتــی جهــان
مدیــر بخــش آهــن در شــرکت معدنــی برزیــل والــه معتقــد
اســت ،ایــن کاهــش از رونــدی ناشــی میشــود کــه امســال
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♦ مالــزی هــم بــه دنبــال صنعــت فــوالد بــدون

♦ پیشبینــی بانــک مرکــزی آمریــکا :رونــد

کربــن

قیمــت ســنگآهن نزولــی خواهــد بــود

دولــت مالــزی قصــد دارد تــا ســال  2050کشــوری بــا انتشــار
صفــر کربــن شــود .ایــن کشــور قصــد دارد ســاخت نیروگاههــای
زغالســنگی را متوقــف کنــد و رشــد صنعــت ســبز را ســرعت
بخشــد .بدیــن ترتیــب الزم اســت نیروگاههــای زغالســنگی بــا
نیروگاههــای گازی جایگزیــن شــود و ســهم انرژیهــای تجدیــد
پذیــر تــا ســال  2025در ایــن کشــور بــه  31درصــد افزایــش یابــد.
توســعه صنعــت خودروهــای برقــی نیــز در دســتور کار اســت.

گــروه تحقیقاتــی زیرمجموعــهی بانــک مرکــزی آمریــکا
( ) Bank of Americaدر پــی کاهــش تولیــد فــوالد در چیــن،
کاهــش  ۴۵درصــدی قیمــت ســنگآهن را در ســال ۲۰۲۲
میــادی ،بــه میــزان  ۹۱دالر بــه ازای هــر تــن پیشبینــی کــرده
اســت.

♦ دولــت بایــدن :حفاظــت از فــوالد آمریــکا ،یک
مســئله امنیــت ملی اســت
درحالیکــه مقامــات اروپایــی و آمریکایــی در تــاش بــرای
جلوگیــری از افزایــش تعرفههــا در اواخــر امســال هســتند ،وزیــر
بازرگانــی دولــت جــو بایــدن بــا اتخــاذ موضع قبلــی دونالــد ترامپ
هشــدار داد کــه حفاظــت از فــوالد آمریــکا یــک موضــوع امنیــت
ملــی اســت .کمیســر تجــارت اتحادیــه اروپــا ،در اوایــل ایــن هفتــه
بــا وزیــر بازرگانــی آمریــکا و نماینــده تجــاری ایاالتمتحــده
مالقــات کــرد و دو طــرف تــاش کردنــد تــا بــه توافــق برســند.
درحالیکــه مقامــات اتحادیــه اروپــا در ابتــدا امیــدوار بــه حــذف
تعرفههــا بودنــد ،کمیســر تجــارت اتحادیــه اروپــا بــا نــگاه بــه
ایــن واقعیــت کــه ایاالتمتحــده نیــز عالقهمنــد بــه حفاظــت از
صنعــت فــوالد خــود اســت ،آمــاده اســت راهحلهــای دیگــر را
بررســی کنــد.
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♦ چین به دنبال زغال سنگ قزاقستان
چیــن بزرگتریــن مصرفکننــده زغالســنگ در جهــان
اســت و همســایه آن ،قزاقســتان ،بزرگتریــن ســایتهای ذخایــر
زغالســنگ جهــان را دارد .بااینحــال ،ایــن دو کشــور عمدتــاً
بــه دلیــل گــران بــودن حمــل ریلــی ،تجــارت زیــادی در زمینــه
زغــال ســنگ نداشــتهاند کــه ایــن امــر در شــرف تغییــر اســت.
قیمــت زغالســنگ در  12مــاه گذشــته تقریب ـاً چهــار برابــر شــده
و بــه باالتریــن حــد خــود رســیده اســت.

♦ ســاخت نخســتین خانههــای دارای اســکلت
بیرونــی فــوالدی چــاپ ۳بعــدی و بــدون پلــه!
معمــاران بهتازگــی نخســتین خانههــای جهــان بــا اســکلت

بیرونــی فــوالدی چــاپ ســهبعدی شــده را ســاختهاند کــه در
آنهــا از پلــه استفادهنشــده و ســاکنان را تشــویق میکنــد تــا
بهجــای آن از شــیب طبیعــی زمیــن و محیــط اســتفاده کننــد .ایــن
خانههــای جدیــد در جزیــره اورانــی در ایتالیــا واقــع شــدهاند.

◄ در سال  ،2019میزان مصرف محصوالت فوالدی جهان 1767 ،میلیون تن گزارششده است.

◄ در سال  ،2019میزان مصرف فوالد ضدزنگ جهان 43/8 ،میلیون تن ثبتشده است.
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No.

Title

Location

Date

Website

1

Asia Steel 2021

Gyeongju, South Korea

05-09 Dec 2021

www.asiasteel2021.org

2

Steel Alloys South Africa

Sandton, South Africa

03 - 04 Feb 2022

www.10times.com

3

India Steel 2022

10 - 12 Feb 2022

www.showsbee.com

4

Future Steel

Düsseldorf, Germany

16 - 17 Feb 2022

www.10times.com

5

MSCI Steel Conference

Scottsdale, Arizona,USA

21 - 23 Feb 2022

www.msci.org

6

Gulf Steel Show

Dubai, UAE

22 - 24 Feb 2022

www.gulfsteelshow.com

Bombay Exhibition Centre (BEC), Mumbai, India

سمینارها

سمینارهای بین المللی

30
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سمینارهای داخلی

زمان

مکان

پایگاه اینترنتی

ردیف

23-25
آذر1400

کیش

www.issiran.com

کنفرانس ساالنه مواد و ساختارهای هوشمند

 13بهمن
1400

قم

www.acsms2022.qut.

3

دومین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در علوم
فنی و مهندسی

 20بهمن
1400

تهران

www.ics2.ir

4

دومین کنفرانس ملی مواد نوین

 4اسفند
1400

یزد

www.mcmi-mmc.ir

5

سومین همایش ملی تحقیقات میانرشتهای در علوم
مهندسی و مدیریت

 6اسفند
1400

تهران

www.ircems.ir

6

سومین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

19 - 18
اسفند 1400

یزد

www.imt2022.yazd.

1
2

عنوان

سمپوزیوم فوالد

ac.ir

ac.ir
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سازههای فوالد

سازهها

پل بروکلین

)(Brooklyn Bridge

نیویورک ،ایاالت متحده آمریکا
ايــن پــل اوليــن پــل معلــق ســيم فــوالدي ) (steel-wireجهــان
اســت .ایــن پــل بــا  130ســال قدمــت شــاهکار پــل ســازی در
سراســر آمریــکا اســت .ایــن پــل بــرای اولیــن بــا توســط کابلهــای
فــوالدی در ســال  1869بــه صــورت معلــق ســاخته شــد .از آنجایی
کــه فــوالد بــه کار رفتــه در ایــن ســازه بســیار ســخت و محکــم
انتخــاب شــده بــود ،کار ســاخت آن بیــش از یــک دهــه بــه طــول
انجامیــد .پــل بروکلیــن ســرانجام در ســال  1883و پــس از  14ســال
تــاش و کوشــش بــی وقفــه ،بــا هزینــه  15میلیــون دالر بــه اتمــام
رســید و بازگشــایی شــد .جالــب اســت بدانیــد روزانــه بیــش از
 100هــزار خــودرو از روی آن تــردد میکننــد.
ت
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جــان اگوســتوس روبلیــن ،طــراح ایــن پــل بــود کــه سیســتم پــل
معلــق را بــا اســتفاده از  4کابــل فــوالدی ابــداع کــرد .از آنجــا کــه
هــر کابــل اصلــی شــامل  5434ســیم فــوالدی مــوازی اســت کــه
در  19رشــته قــرار گرفتــه انــد .وی آن زمــان از فــوالد بــه عنــوان
“فلــز آینــده” یــاد کــرد.
طــول ایــن پــل  1834متــر ،پهنــا  25متــر و ارتفــاع آن 83 ،متــر
مــی باشــد.
ا

ی

مصاحبهای با مدیر عامل شرکت

فوالد مبارکه اصفهان
جناب آقای دکتر محمدیاسر طیبنیا،

انجام شده است که در ادامه میخوانید:

اینجانــب محمــد یاســر طیبنیــا دارای مــدرک تحصیلــی دکتــرای
مدیریــت کســب و کار بــوده و در حــال حاضــر بهعنــوان مدیرعامــل
شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان مشــغول خدمــت میباشــم .شــرکت
فــوالد مبارکــه بهعنــوان بزرگتریــن تولیدکننــده ورق فــوالدی تخــت
در خاورمیانــه و شــمال آفریقــا ســهم قابلتوجهــی در توســعه صنعــت
فــوالد کشــور داراســت .ایــن شــرکت بــا برنامهریــزی منســجم و بــر
اســاس اســتراتژیهای خــود افزایــش تولیــد ،اجــرای بهموقــع طرحهــای
توســعه ،طــرح تحــول دیجیتــال همــگام بــا انقــاب صنعتــی چهــارم در
دنیــا و نــگاه ویــژه به اقتصاد چرخشــی و توســعه پایــدار را در دســتور کار
خــود قــرار داده اســت.
 در راســتای شــعار ســمپوزیوم امســال ،بــه نظــر شــما
چالشهــا و یــا فرصتهــای صنعــت فــوالد در پســا کرونــا
چیســت ؟
پــس از اینکــه ویــروس کرونــا بهتدریــج از چیــن بــه ســایر نقــاط
جهــان شــیوع پیــدا کــرد ،اکثر صنایــع بزرگ دنیــا به حالــت نیمه تعطیل
درآمــده و عمـ ً
ا بــا یــک نــگاه منفعالنــه مجبــور بــه تعطیلــی کســب و
کارهــای خــود شــدند .بــا تــاش دانشــمندان حوزه بهداشــت و ســامت
از اواخــر ســال  2020واکسیناســیون عمومــی رونــد رو بــه افزایشــی را
تجربــه کــرد و صنعــت فــوالد جهــان نیــز در کنــار ســایر صنایــع بــزرگ
دنیــا بــه آینــده و بازگشــت بــه وضعیــت عــادی امیــدوار میباشــد .بــه

مصاحبه

 لطف ـ ًا خودتــان و شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان
را معرفــی کنیــد و برنامههــای آتــی شــرکت را بهطــور
خالصــه بــرای خواننــدگان مجله پیام فــوالد بیــان نمایید.

دلیــل رشــد اقتصــادی نهچنــدان مناســب اکثــر کشــورهای جهــان طی 2
ســال گذشــته پیشبینــی میگــردد در ســال آینــده ،برنامههــای جبرانــی
بــه مرحلــه اجــرا گذاشــته شــود و صنایــع نیازمنــد فــوالد از قبیــل صنعت
خودروســازی ،صنعــت لوازمخانگــی و  ...تقاضــای قابلتوجهــی را در
بــازار ایجــاد نماینــد کــه ایــن موضــوع میتوانــد فرصــت مناســبی بــرای
صنایــع فــوالدی باشــد .منتهــی دراینبین چالــش عرضه و تقاضــا مطرح
میگــردد کــه قابلتأمــل بــوده و نیازمنــد بررســی دقیقتــر میباشــد.
همچنیــن شــیوع بیماری کرونا باعث پیشــرفت چشــمگیر تکنولــوژی و
فناوریهــای مبتنــی بــر فضــای مجــازی و بســتر اینترنــت گردیــد کــه در
آینــده میتوانــد تأثیــر بســزایی در نحــوه توســعه صنعــت فــوالد جهــان
داشــته باشد.
 بــه نظــر شــما فوایــد برگــزاری ســاالنه ســمپوزیوم
فــوالد و نمایشــگاه بیــن المللــی ســمپوزیوم بــه خصــوص
در جهــت ارتبــاط بیــن کارشناســان صنعــت فــوالد و
پژوهشــگران دانشــگاهی و همچنیــن افزایــش ســطح
آگاه=ی هــم در مــورد فناوریهــای جدیــد (ســمپوزیوم)
و هــم در مــورد رفع مشــکالت تولید (نمایشــگاه) چیســت ؟
بــه طــور کلــی ســمپوزیومها ،کنگرههــا ،ســمینارها و همایشهــا در
همــه کشــورها نقش پیشــران رشــد و حرکــت رو به جلــو را ایفا میکند.
در ایــن بیــن شبکهســازی ،یادگیــری ،نــوآوری ،بازاریابــی و هماندیشــی
بیــن فعــاالن یــک بخــش از صنعــت نیــز از مزایــای آن میباشــد.
ســمپوزیوم فــوالد کــه جایــگاه و اهمیــت آن در بیــن فوالدســازان
کشــور بســیار شناختهشــده و مهــم میباشــد میتوانــد باعــث همافزایــی
و ایجــاد ارزش افــزوده بــرای حــوزه صنعــت و دانشــگاه گــردد .بــه هــر
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حــال برگــزاری چنیــن رویــدادی همــراه بــا نمایشــگاه بینالمللــی ،محل
مناســبی بــرای تبــادل اطالعــات ،شــناخت توانمندیهــا و قابلیتهــای
شــرکتهای مرتبــط بــا صنعــت فــوالد در ســاخت تجهیــزات ،فنــاوری
و سیســتمهای موردنیــاز تولیــد میباشــد و فوایــد زیــادی بــرای همــه
ذینفعــان ایــن صنعــت را شــامل میشــود.
 تحلیــل شــما از مهمتریــن چالشهــای صنعــت
فــوالد در ســال آینــده چیســت ؟
بــا توجــه بــه طــرح جامــع فــوالد کشــور و توســعه ظرفیــت ســالهای
آتــی در کشــور در ایــن حــوزه ،تأمیــن پایــدار مــواد اولیــه (کنســانتره
و گندلــه) ،تأمیــن منابــع انــرژی (بــرق ،گاز و آب) ،توســعه مناســب
زیرســاختهای شــبکه حمــل و نقــل ریلــی ،جــادهای و دریایــی در
کشــور و نحــوه حضــور در بــازار جهانی بــا تمرکز بر تولیــد محصوالت
کیفــی و ویــژه میتوانــد از چالشهــای صنعــت فــوالد در آینــده باشــد.
 بــه نظــر شــما چــه مــواردی میتوانــد باعــث
افزایــش انگیــزه بــرای ســرمایهگذاری در حــوزه صنعــت
فــوالد گــردد ؟
ســرمایهگذاری یکــی از ارکان اصلــی و مؤثــر در رشــد و توســعه
اقتصــادی هــر کشــور محســوب میشــود و مؤلفههــای دیگــر از جملــه
افزایــش درآمــد ملــی ،ارتقــای بهــرهوری ،توســعه صــادرات و دســتیابی
بــه ســطح مطلوبــی از اشــتغال و عوامــل تولیــد در ســطح جامعه ،مســتلزم
رشــد مــداوم و افزایــش تشــکیل ســرمایه اســت .متأســفانه در دو دهــه
گذشــته ،آن طــور کــه باید بســتر مطلوبــی برای تشــویق ســرمایهگذاری
در کشــور فراهــم نشــده کــه ایــن امــر در کاهــش ســطح ســرمایهگذاری
مؤثــر بــوده اســت .برخــی از دالیــل کاهــش ســطح ســرمایهگذاری از
قبیــل ســاختار ســنتی تولیــد ،طوالنــی بــودن غیــر متعــارف زمــان بــه
بهرهبــرداری رســیدن طرحهــای ســرمایهگذاری ،نبــود ثبــات مناســب
اقتصــادی ،از دســت دادن فرصتهــای اقتصــادی بینالمللــی قابــل ذکــر
اســت.
در ایــن بیــن اصــاح فرآیندهــای مرتبط بــا حــوزه ســرمایهگذاری در
کشــور و ثبــات اقتصــادی و سیاســی میتوانــد باعــث افزایــش انگیــزه
بــرای ســرمایهگذاری در صنعــت فــوالد شــود .در ایــن بیــن اصــاح
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بخشــنامههای اجرایــی دســت و پــا گیــر و اخــذ مجوزهــای گوناگــون،
شفافســازی عملکــرد شــرکتهای ســرمایهگذاری ،اصــاح نــرخ
ســود تســهیالت بانکــی و غیــر بانکــی و حمایــت از ســرمایهگذاری
بخــش خصوصــی و ایجــاد شــرایط یکســان و توجــه بــه سیاس ـتهای
کلــی اصــل چهــل و چهــارم قانون اساســی ،ابالغــی از ســوی مقام معظم
رهبــری در راســتای حمایــت از بخــش خصوصــی میتوانــد در ایــن
خصــوص بســیار مؤثــر باشــد.
 بــه نظــر شــما چــه راهکارهایــی جهــت تولیــد
فنــاوری و همچنیــن بــروز نمــودن فناوریهــای موجــود
در صنعــت فــوالد کشــور وجــود دارد ؟
یکــی از ارکان اصلــی رشــد اقتصادی و پیشــرفت ،ایجاد ســاختارهای
توســعه پایــدار اســت کــه معــدن و صنایــع معدنــی بهویــژه فــوالد یکــی
از مهمتریــن ســاختارها بــه شــمار مـیرود .بــه هــر حــال توســعه صنعــت
فــوالد نیازمنــد انتخــاب مناســب و اســتفاده از تکنولوژیهــای روز دنیــا
میباشــد کــه بتوانــد ســطح رقابــت پذیــری شــرکتهای فــوالد ســاز را در
ســطح جهانــی تضمیــن نمایــد .عواملــی از قبیــل میــزان مصــرف انــرژی
( گاز ،بــرق ) ،میــزان مصــرف آب ،تولیــد گریدهــای خــاص و ویــژه،
پاســخگویی بــه موقع بــه نیازمندی مشــتریان ،وابســتگی قابــل توجهی به
تکنولــوژی مــورد اســتفاده بخصــوص در انتهــای زنجیــره تولیــد صنعت
فــوالد دارد کــه اهمیــت ایــن موضــوع را مشــخص میکنــد .اصلیترین
موانــع صنایــع فــوالد کشــور در اســتفاده از تکنولوژیهــای نــو را
میتــوان وابســتگی شــدید فوالدســازان بــه شــرکتهای خارجــی ،نبــود
اســتراتژی مشــخص در حوزه توســعه و بکارگیری تکنولوژی ،موضوع
تحریمهــا و تمرکــز بــر راهانــدازی و بهرهبــرداری از پروژههــای فــوالدی
بــدون توجــه بــه نحــوه انتقــال دانــش در این خصــوص بــر شــمرد .ایران
کشــوری در حــال توســعه اســت و بهطــور حتــم تأثیــر منفــی تحریمهــا
در انتقــال تکنولــوژی و وجــود موانــع بســیار در ایــن راه بــر کســی
پوشــیده نیســت  .در ایــن شــرایط یکــی از راههــای ســاده و در عیــن
حــال پیچیــده بومیســازی فناوریهــای مــورد نیــاز اســت .در شــرایط
فعلــی ،ازنظــر سیاسـتگذاری حمایــت جــدی از نــوآوران و مبدعــان،
پژوهشــکدههای علمــی و نیــز تجاریســازی ایدههــای نوآورانــه و
تکنولوژیــک یکــی از بهتریــن راهکارهاســت.

مصاحبهای با مدیر عامل شرکت

فوالد خوزستان
جناب آقای مهندس امین ابراهیمی،

انجام شده است که در ادامه میخوانید:

 راهبرد جدید فوالد خوزستان؛ تمرکز بر توسعه
مقدمــه :در یــک بعدازظهــر گــرم تابســتانی مهمــان مدیرعامــل جوان
شــرکت فــوالد خوزســتان بودیــم ،امین ابراهیمی پــس از دو ســال تجربه
موفــق در فــوالد اکســین خوزســتان اینــک بــه فــوالد خوزســتان آمــده تا
بــه گفتــه خــودش پرچـمدار توســعه ایــن شــرکت در دهــه آینــده باشــد.
ابراهیمــی در شــرایطی فــوالد اکســین را در آخریــن مــاه ســال 1397
تحویــل گرفــت کــه ایــن شــرکت دههــا میلیــارد تومــان زیــان انباشــته
و صدهــا میلیــارد تومــان بدهــی و پرونــده حقوقــی داشــت .پــس از دو
ســال زمانــی کــه ایــن مدیــر جــوان اکســین را تــرک گفــت و بــه فــوالد
خوزســتان آمــد ،عــاوه بــر تســویه بدهیهــای خــود و دســتیابی به ســود
درخشــان  2500میلیــارد تومــان چهــره اول بومیســازی ورقهای نفتی و
محوریتریــن زنجیــره تأمیــن مــواد اولیه پــروژه بــزرگ خط لولــه انتقال
نفــت گوره به جاســک شــد .حاصــل عملکرد امیــن ابراهیمی شــرایطی
فراهــم آورد که ســهامداران فوالد خوزســتان پــس از دو ســال با فراخوان
وی ،او را بهعنــوان مدیرعامــل دومیــن فوالدســاز کشــور منصــوب کنند.
امیــن ابراهیمــی در مصاحبــه از طرحهــای توســعه ایــن شــرکت شــروع
کــرد و در ادامــه چالشهــای صنعــت و بــازار فــوالد را ارزیابــی کــرد.

 شــرکت فــوالد خوزســتان را معرفــی کنیــد و
برنامههــای آتــی شــرکت را بهطــور خالصــه بــرای
خواننــدگان مجلــه پیــام فــوالد بیــان نماییــد؟
مجموعــه فــوالد خوزســتان بهعنوان اولین فوالدســاز کشــور تأســیس
شــد و در حــال حاضــر بــا تولیــد ســاالنه  ۳میلیــون و هش ـتصد هــزار
تــن شــمش فــوالدی ،در جایــگاه دوم تولیــد ایــن محصــول قــرار دارد.
ولــی مــا در حــال حاضــر عنــوان بزرگتریــن عرضهکننــدهی شــمش
فــوالدی کشــور را داریــم.
در حــال حاضــر رویکــرد هیئتمدیــره و ســهامداران عمــدهی
مجموعــه ،تکمیــل زنجیــره فــوالد از معــدن تــا نــورد اســت .بــه همیــن
منظــور در باالدســت اقــدام به مشــارکت در طرح مطالعاتی پهنــه آباده –

جازموریــان نمودهایم .راهاندازی شــرکت گندلهســازی شــهید ســلیمانی
(ســیمیدکو) در خــواف ،پیگیــری طــرح فوالدســازی در شــادگان و
پیگیــری مالکیت ســهام فــوالد اکســین بخشــی از طرحهای اجراشــده و
در دســت اقــدام مجموعــه فــوالد خوزســتان بــه شــمار میآیــد.
 در حــال حاضــر شــما چــه طرحهــای توســعهی
فعالــی داریــد؟
از طرحهــای در دســت اقــدام میتــوان بــه :طــرح احــداث کارخانــه
زمــزم  ۳با پیشــرفت بیــش از  ۶۰درصدی ،احداث پســت برق فشــارقوی
 ۴۰۰کیلوولــت ،نصــب خــط ریختهگــری اســلب عریــض و اجــرای
طرحهــای زیســتمحیطی اشــاره کــرد .مجموعــه فــوالد خوزســتان
توانســته بــرای  ۱۱هــزار نفــر بهصــورت مســتقیم و بیــش از  ۵۰هــزار نفــر
بهصــورت غیرمســتقیم شــغل ایجــاد کنــد .شــرکت فــوالد خوزســتان با
تدویــن شــعار محــوری «تکمیــل زنجیــره ارزش و تولید پایــدار با تمرکز
بــر اجــرای طرحهــای توســعه ،ایمنــی ،محیطزیســت و بهداشــت محیط
کار و ارتقــای جایــگاه ســرمایههای انســانی» اقــدام بــه تدویــن ســند
برنامــه عملیاتــی ســال  ۱۴۰۰نمایــد .از مهمتریــن برنامههــای اجرایــی
ســال  ۱۴۰۰میتــوان بــه :طرحهــای توســعه و متوازنســازی ظرفیــت
خطــوط تولیــدی ،بــه ظرفیــت رســاندن و احیــای کامــل کارخانــه فوالد
شــادگان و تکمیــل طرحهــای فوالدســازی ،تکمیــل زیرســاختهای
الزم بــرای تولیــد  ۵میلیــون تــن کنســانتره در شــرکت صنعتــی و معدنی
توســعه فراگیــر ســناباد و تکمیــل طــرح گندلهســازی در کنــار ارتقــا
بهــرهوری نیــروی انســانی ،کاهــش حــوادث و بهبــود شــاخصهای
زیســتمحیطی و بهینهســازی مصــرف انــرژی اشــاره کــرد.
 تحلیــل شــما از مهمتریــن چالشهــای صنعــت
فــوالد در ســال آینــده چیســت؟
تأمیــن مســتمر ســنگآهن از مهمتریــن چالشهــای پیــش
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رو اســت .در ســالهای اخیــر و بــه دنبــال فراگیــر شــدن شــعار
تکمیــل زنجیــره ارزش ،بســیاری از شــرکتهای معدنــی بــه
ســمت احــداث کارخانههــای تولیــد فــوالد حرکــت کردنــد.
از طرفــی شــرکتهای فــوالدی هــم بــه ســمت تملــک و یــا
اکتشــاف صنایــع معدنــی بــرای حفــظ ثبــات تأمیــن مــواد اولیــه
حرکــت کردهانــد .در ایــن میــان اگــر شــرایط بهگونــهای
پیــش رود کــه صنایــع معدنــی ،اولویــت تولیــدات خــود را بــه
کارخانههــای مجــاور بدهنــد ،در آینــده نزدیــک  ،میتــوان بــه
ایجــاد اخــال در زنجیــره تأمیــن منجــر شــود .تأمیــن مســتمر
ســنگآهن ،میتوانــد در مســیر دســتیابی بــه تولیــد افــق
 ۱۴۰۴کمــک شــایانی کنــد .امــا حــوزه اســتخراج ،همراســتا
بــا کنســانتره افزایــش نیافتــه اســت .بایــد بهگون ـهای عمــل کــرد
کــه برنامههــای اکتشــافی رونــد شــتابداری بــه خــود بگیرنــد و
شــرایط بهگون ـهای رقــم بخــورد کــه بــا افزایــش تولیــد شــمش،
متناســب بــا تأمیــن ســنگآهن حرکــت کنــد .البتــه بایــد
یــادآور شــد ،شــرکت فــوالد خوزســتان در بحــث اکتشــافات
ســرمایهگذاری مســتقیم انجــام داده اســت .اگــر تــوازن در
شــرکتهای معدنــی رعایــت نشــود و توســعه در فوالدســازی
بهگونــهای انجــام گیــرد کــه ضمــن مصــرف مــواد اولیــه
موردنیــاز فوالدســازان کــه توســط ایــن شــرکت تهیــه میشــود،
بایــد مابقــی نیــاز خــود را از دیگــر معــادن و تولیدکننــدگان
تأمیــن کنــد؛ بنابرایــن آنهــا نیــز در آینــده فوالدســازان بــرای
تأمیــن مــواد اولیــه موردنیــاز خــود بــا مشــکل مواجــه خواهنــد
شــد .بــه دلیــل مــازاد تولیــد ســنگآهن و کمبــود ظرفیــت گندلــه،
امــکان ایجــاد ارزشافــزوده بیشــتر وجــود نــدارد و برخــاف
سیاســتهای کالن کشــور ،تولیدکننــدگان مــواد معدنــی،
ناچــار بــه صــادر نمــودن مــواد خــام بــا کمتریــن ارزشافــزوده
و از دســت دادن میــزان قابلمالحظــهای ارزشافــزوده هســتند.
بــه نظــر شــما چــه مــواردی میتوانــد

باعــث افزایــش انگیــزه بــرای ســرمایهگذاری
گــردد؟
فــوالد
صنعــت
حــوزه
در
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صنعــت فــوالد یکــی از صنایــع پربــازده بــه شــمار میآیــد .از
طرفــی ســرمایهگذاری در ایــن صنعــت زمانبــر اســت .بــرای
تشــویق بخــش خصوصــی بــه ایــن صنعــت نیــاز بــه تعریــف
مشــوقهای مختلــف از ســوی دولــت اســت .معافیــت مالیاتــی،
ســهولت در امــر صــدور مجــوز ،اعطــای تســهیالت بــا ســود
کــم و بازپرداخــت طوالنــی در کنــار تســهیل امــور گمرکــی
مــواردی هســتند کــه بــه ترغیــب ســرمایهگذار بخــش خصوصــی
کمــک میکنــد .از طرفــی پــس از راهانــدازی و رســیدن بــه
محصــول کارخانجــات فــوالدی نیــاز بــه تعریــف بــازار هــدف
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دارد .شــرایط تحریمــی کشــور ،نوســانات غیرواقعــی قیمــت ارز،
بیانضباطــی قیمتهــا ،درواقــع اثــرات منفــی در بــازار فــوالد
گذاشــته اســت ،بــرای غلبــه بــر چنیــن شــرایطی بایــد دولــت بــه
نقــش نظارتــی خــود برگــردد .البتــه ایــن بــدان معنــا نیســت کــه
هــر از چنــد گاهــی بــا ابــاغ دســتورالعملهای خلقالســاعه
شــرایط بــازار را کنتــرل کنــد و پــس از مدتــی تنشهــای ناشــی
از دســتورالعمل ،خــود را نشــان دهــد .در ســالهای اخیــر و
بــه دنبــال تحریــم شــدن کامــل نفــت کشــور ،صنایــع فــوالد
توانســت بــا صــادرات محصــوالت و حضــور فعــال در بازارهــای
بینالملــل ارزآوری چشــمگیری را عایــد کشــور کنــد .ایــن
حرکــت میتوانــد نقطــهی عطفــی در مســیر حرکــت بهســوی
اقتصــاد بــدون نفــت باشــد .درواقــع تهدیــد اقتصــاد بــدون
نفــت بــه فرصــت اتــکاء بــه محصــوالت غیرنفتــی تبدیــل شــد.
 بــه نظــر شــما چــه راهکارهایــی جهــت تولیــد
فنــاوری و همچنیــن بــروز نمــودن فناوریهــای
موجــود در صنعــت فــوالد کشــور وجــود دارد؟
همانطــور کــه پیشتــر اشــاره شــد ،صنعــت فــوالد بــه ماننــد
بســیاری از صنایــع روز دنیــا ،صنعــت فنــاوری محــور اســت.
یکــی از راهکارهــای دســتیابی بــه فــنآوری روز دنیــا تکیــه
بــر شــرکتهای دانشبنیــان و ارتبــاط بــا پارکهــای علــم و
فنــاوری اســت .شــرکت فــوالد خوزســتان از بــدو تأســیس اقــدام
بــه تشــکیل مدیریــت ســاخت و سفارشــات باهــدف بومیســازی
قطعــات ،راهانــدازی شــده و شناســایی تولیدکننــدگان داخلــی و
تهیــه تجهیــزات موردنیــاز صنعــت فــوالد از داخــل کشــور کــرد.
ثمــرهی ایــن کمیتــه تــا بــه امــروز ،بومیســازی  ۲۵هــزار قطعــه
موردنیــاز ایــن صنعــت در شــرکت فــوالد خوزســتان بــوده اســت.
بســیاری از ایــن تجهیــزات نیــز پــس از آزمــودن و ارزیابــی در
چرخــه تولیــد بــکار گرفتــه شــدند ،بهطوریکــه سفارشــات آنهــا
از خــارج کشــور بــرای همیشــه لغــو شــد .تجهیــزات موردنیــاز
صنعــت فــوالد چــه بــه لحــاظ ســختافزاری و نرمافــزاری مــدام
در حــال بــه روز شــدن اســت .برخــورداری از آخریــن فنــاوری
روز دنیــا در خطــوط تولیــد صنعــت فــوالد و نــورد و بكارگيــری
فنــاوری جديــد در صنايــع فــوالدی بــرای باقــی مانــدن در رقابــت
جهانــی کامـ ً
ا ضــروری اســت .ایران بــا توجه بــه دارا بــودن معادن
ســنگآهن ،شــرکتهای متعــدد فــوالدی و نــوردی و انــرژی
فــراوان ایــن ظرفیــت را دارد کــه بــا بهرهگیــری از فنــاوری نویــن
در ایــن صنعــت بــه یکــی از کانونهــای اصلــی تولیــد فــوالد جهان
تبدیــل شــود .بــرای حرکــت کــردن بــه ســمت ســاختار اتوماســیون
صنعتــی و بهکارگیــری فنــاوری نویــن ،نیــاز بــه برنامهریــزی

دقیــق ،تکمیــل زنجیــره فــوالد و بهروزرســانی ماشــینآالت
و خطــوط تولیــد در صنایــع باالدســتی و پاییندســتی هســتیم.
 در راســتای شــعار ســمپوزیم امســال ،بــه
نظــر شــما چالشهــا و یــا فرصتهــای
صنعــت فــوالد در پســاکرونا چیســت؟
بــدون شــک شــیوع ویــروس کرونــا ،بــر اقتصــاد دنیــا تأثیــر
منفــی گذاشــته اســت .کاهــش مــراودات اقتصــادی و اجتماعــی،
از بیــن رفتــن موقعیتهــای شــغلی و درنهایــت مبــادالت ارزی
نمایــان شــد .از طرفــی محدودیتهــای بهداشــتی کــه بهمنظــور
جلوگیــری از شــیوع بیشــتر ویــروس وضــع شــد ،منابــع انســانی
شــرکتها و ســازمانها را تحــت تأثیــر قــرارداد .شــرکت
فــوالد خوزســتان نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نبــود .قطعـاً ســامت
کارکنــان مجموعــه بــر تولیــد ارجحیــت دارد .طــی دو ســال
گذشــته ســتاد مقابلــه بــا کرونــا بــا حضــور قائممقــام ،معاونیــن و
مدیــران ارشــد شــرکت تشــکیل شــد .وظیفـهی ایــن ســتاد پایــش
شــرایط و نظــارت بــر حســن اجــرای شــیوهنامههای بهداشــتی بــود
کــه علیرغــم بزرگــی خانــواده کارکنــان فــوالد دســتاوردهای
خوبــی در حفاظــت از ســامت کارکنــان نصیبمــان شــد.
خوشــبختانه باهمــت مثالزدنــی کارکنــان ،توانســتیم بــه تولیــد
برنامهریزیشــده ســال  ۱۳۹۹یعنــی  ۳میلیــون و هشــتصد
هــزار تــن دســت پیــدا کنیــم .در بحــث فرصتهــای پیــشرو
میتــوان بــه توســعه صــادرات شــمش اشــاره کــرد .قطعــاً بــا
عــادی شــدن شــرایط ،تقاضــا بــرای خریــد شــمش در بازارهــای
جهانــی شــدت بیشــتری میگیــرد .شــمش تولیــدی فــوالد
خوزســتان بــا توجــه بــه کیفیــت مرغــوب و پایبنــدی مجموعــه بــه
تعهــدات ،در بازارهــای جهانــی بــا اســتقبال گســتردهای مواجــه
اســت .البتــه ایــن مجموعــه صادراتــش را بــا در نظــر گرفتــن
تأمیــن بــازار داخــل در نظــر گرفتــه اســت .باوجــود تشــدید
تحریمهــای ظالمانــه و رقبــای قدرتمنــد بــه ماننــد کشــورهای
 CISبازهــم خریــداران بینالمللــی ،تمایــل بیشــتری نســبت بــه
خریــد از محصــوالت شــرکت فــوالد خوزســتان نشــان دادهانــد.

 بــه نظــر شــما فوایــد برگــزاری ســاالنه ســمپوزیم
فــوالد و نمایشــگاه بینالمللــی همــراه آن
بهخصــوص در جهــت ارتبــاط بیــن کارشناســان
صنعــت فــوالد و پژوهشــگران دانشــگاهی و
همچنیــن افزایــش ســطح آگاهــی هــم در مــورد
فناوریهــای جدیــد (ســمپوزیم) و هــم در
مــورد رفــع مشــکالت تولیــد (نمایشــگاه) چیســت؟
ســمپوزیوم فــوالد میتوانــد بــا بهرهمنــدی از تجربیــات
مثبــت صنایــع شــرکتکننده و همچنیــن تبــادل علــم و دانــش
یاریرســان صنایــع در حفــظ و ارتقــای جایــگاه بینالمللــی
باشــد .صنعــت راهبــردی فــوالد ،نقــش تعیینکننــده در اقتصــاد
کشــورها بــر عهــده دارد .از طرفــی پیشــرفت فزاینــدهی فـنآوری
باعــث شــده ،شــرکتهای مختلــف بــه دنبــال بهکارگیــری
آخریــن ف ـنآوری و درنهایــت بومیســازی آن باشــند .ســمپوزیم
بســتر مناســبی در مســیر اشــتراکگذاری یافتههــای علمــی و
پژوهشــی فعــاالن عرص ـهی صنعــت فــوالد اســت .ممکــن اســت،
مشــکالتی کــه صنایــع فــوالد در ســالهای مختلــف بــا آن
دســتبهگریبان گیــر هســتند دریکــی از مقــاالت مطرحشــده
و بــا کمــی مطالعــه بیشــتر و ارتبــاط گرفتــن بــا صاحبــان مقالــه
مســیر برطــرف کــردن مشــکل همــوار شــود .از طرفــی حضــور
شــرکتهای دانشبنیــان و معرفــی طرحهــای اجراشــده
و قطعــات ساختهشــدهی موردنیــاز صنایــع فــوالد ،بســتر
مناســبی بــرای حرکــت بــه ســمت بومیســازی و حمایــت از
تولیدکننــدگان داخلــی فراهــم میکنــد .برگــزاری کارگاههــای
تخصصــی ،حضــور مدیــران ارشــد شــرکتهای مــادر ،برگــزاری
کنفرانسهــای علمــی بــا محوریــت فــوالد ،در معــرض قــرار دادن
آخریــن یافتههــای علمــی در قالــب غرفههــای نمایشــگاهی تنهــا
بخشــی از فوایــد برگــزاری ســمپوزیم بــه شــمار میآیــد .ایــن
رویــداد حضــور فعــال صنایــع در ســطح (ملــی و بینالمللــی)،
دســتیابی بــه راهکارهــای واحــد یــا بــه چالــش کشــیدن
پیشــنهادات مختلــف را در راســتای بهبــود وضعیــت کلــی صنایع و
بــه دنبــال آن بهبــود وضعیــت صنایــع را بــه دنبــال خواهــد داشــت.
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سهامی ذوب آهن اصفهان
جناب آقای مهندس منصور یزدیزاده،

انجام شده است که در ادامه میخوانید:

 لطف ـ ًا خودتــان و شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان
را معرفــی کنیــد و برنامههــای آتــی شــرکت را بهطــور
خالصــه بــرای خواننــدگان مجله پیام فــوالد بیــان نمایید.
در راســتای طراحــی و تدویــن رویههــا و برنامههــای منجــر بــه تأمیــن
شــرایط ارزش افــزا در شــرکت برخــی از برنامههــای آتــی کــه در نظــر
گرفتهشــدهاند بهاختصــار عبارتانــد از :تغییــر رژیــم کــوره بلنــد بــه
ســمت ســایر مــواد آه ـندار ،خریــد بــرق از بــورس انــرژی ،افزایــش
تولیــد ،کاهــش مصــرف کک ،تملــک معــادن ســنگآهن ،تکمیــل
پروژههــای تأمیــن آب ،تولیــد محصول بــا ارزش افــزوده باالتــر ،اصالح
قراردادهــای خریــد ،افزایــش موجــودی مــواد اولیــه ،تــداوم صــادرات
محصــوالت بــه  ۲۲کشــور بــا وجــود قــرار گرفتــن در لیســت تحریــم،
انتقــال نمــاد ذوب از فــرا بــورس بــه بــورس ،مدیریــت هزینههــای
شــرکت.
 در راســتای شــعار ســمپوزیوم امســال ،بــه نظــر شــما
چالشهــا و یــا فرصتهــای صنعــت فــوالد در پســا کرونــا
چیست ؟
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در خصــوص مهمتریــن فرصتهــاي صنعــت فــوالد در زمــان
پســاكرونا ميتــوان بــه وجــود ذخایــر مــواد اولیــه و انــرژی در کشــور،
مذاکــرات مجــدد برجــام و احتمــال گشــایش محدودیــت بینالمللــی،
توســعه تکنولــوژی در صنعــت فــوالد و امــکان کاهــش هزینههــای
تولیــد ،هدفگــذاری دولــت در توســعه شــبکه حملونقــل ریلــی
کشــور ،الگــوی مصــرف از تیــر ورق بــه مقاطــع ســنگین ،حضــور در
بــازار بــورس و بهرهگیــری از مشــارکت ســهامداران در افزایــش ســرمایه
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و نقدینگــی ،معافیــت مالياتي اشــاره نمود .همچنيــن چالشهای صنعت
فــوالد در دوران پســا کرونــا میتــوان بــه خشکســالی ،کمبــود آب،
عــدم پایــداری تأمیــن مــواد آهــندار ،ادامــه برقــراری تحریمهــای
ظالمانــه ،تأمیــن منابــع مالــی جهــت تأمیــن ســرمایه در گــردش ،تأمیــن
منابــع انــرژی پایــدار و ...از گاز ازجملــه اصلیتریــن چالشهــای صنعت
فــوالد میباشــند.
 بــه نظــر شــما فوایــد برگــزاری ســاالنه ســمپوزیوم
فــوالد و نمایشــگاه بیــن المللــی ســمپوزیوم بــه خصــوص
در جهــت ارتبــاط بیــن کارشناســان صنعــت فــوالد و
پژوهشــگران دانشــگاهی و همچنیــن افزایــش ســطح
آگاهــی هــم در مــورد فناوریهــای جدیــد (ســمپوزیوم)
و هــم در مــورد رفع مشــکالت تولید (نمایشــگاه) چیســت ؟
برگــزاری رویدادهایــی از جنــس ســمپوزیوم فــوالد بــه دلیــل اینکــه
هــم فرصتــی ایجــاد خواهــد نمــود تــا آخریــن دســتاوردهای فـنآوری
و پژوهشــی مرتبــط بــا صنعــت فــوالد ارائــه گــردد و هــم بــا توجــه بــه
برگــزاری نمایشــگاه جانبــی رویــداد یادشــده ،امــکان حضــور فعالیــن
ایــن صنعــت در زمینههــای مختلــف و بهویــژه موضــوع زنجیــره تأمیــن
را فراهــم مینمایــد ،فرصــت مغتنمــی اســت تــا ارتباطهــای موردنیــاز
در ایــن خصــوص برقــرار گردیــده و بدینوســیله امــکان برطرف شــدن
بســیاری از نیازمندیهــای فنآورانــه و ســایر نیازمندیهــا فراهــم گــردد.
 تحلیــل شــما از مهمتریــن چالشهــای صنعــت
فــوالد در ســال آینــده چیســت ؟
مهمتریــن چالشهــای صنعــت فــوالد در حقیقــت عبارتانــد

از کاهــش بودجــه عمرانــی دولــت ،محدودیــت در بازارهــای هــدف
صادراتــي ،محدودیــت در واردات مــواد اولیــه ،قطعــات و تجهیــزات،
مالکیــت رقبــا بــر معــادن ،محدودیتهــای بینالمللــی در صــادرات
و واردت شــرکت ،ورود تأمینکننــدگان مــواد اولیــه بــه چرخــه تولیــد
فــوالد ،کاهــش رشــد اقتصــادی جهــان ناشــی از شــیوع بیمــاری کرونــا،
قیمتگــذاری دســتوری ،خشکســالی گســترده و کمبــود منابــع آب.
 بــه نظــر شــما چــه مــواردی میتوانــد باعــث
افزایــش انگیــزه بــرای ســرمایهگذاری در حــوزه صنعــت
فــوالد گــردد ؟
در خصــوص مــواردي كــه ميتوانــد باعــث افزايــش انگيــزه در
ســرمايهگذاري در صنعــت فــوالد گــردد ميتــوان بــه اطمینــان بخشــی
بــه تأمیــن پایــدار و اقتصــادی مــواد اولیــه اســتراتژیك ،برنامهریزیهــای
الزم جهــت افزایــش تولیــد و بهــرهوری و کاهــش قیمــت تمامشــده
محصــوالت ،متنــوع ســازی ســبد محصــوالت بــا افزایــش محصــوالت
بــاارزش افــزوده باالتــر ،تأمیــن پایــدار انــرژی و آب و انطبــاق بــا
اســتانداردهای زیســتمحیطی ،نوســازی فنآوریهــای تولیــد در
راســتای تعالــی عملیاتــی و افزایش رقابتپذیــری ،یکپارچگــی در طول

زنجیــره ارزش ،توســعه و بهینهســازی کانالهــای توزیــع ،بازاریابــی
اســتراتژیک و حضــور در بازارهــای بینالمللــی اشــاره نمــود.
 بــه نظــر شــما چــه راهکارهایــی جهــت تولیــد
فنــاوری و همچنیــن بــروز نمــودن فناوریهــای موجــود
در صنعــت فــوالد کشــور وجــود دارد ؟
در خصــوص راهکارهــای مربــوط بــه تولیــد و بهروزرســانی
فنآوریهــای مورداســتفاده در صنعــت فــوالد بــا توجــه بــه جنبههــاي
زيس ـتمحيطي ،بهــرهوري ،توليــد محصــوالت بــا ارزش افــزوده بــاال،
بهکارگیــری پســماندها و ،...میتــوان بــه انجــام اقدامهایــی همچــون
بررســیها ،ارزیابیهــا و ممیزیهــای موردنیــاز در خصــوص میــزان
اثربخشــی فنآوریهــای در حــال کار ،حمایــت ،پشــتیبانی و توســعه
امــکان فعالیــت شــرکتهای دانشبنیــان ،ارتقــا ســطح همــکاری و
ارتبــاط بــا شــرکتهای صاحــب فـنآوری داخلــی و خارجــی ،تقویت
ارتبــاط بــا مراکــز علمــی و پژوهشــی مرتبــط بــا ف ـنآوری در کشــور،
کمــک در تدویــن و تصویــب قوانیــن ،مقــررات و رویههــای کاری
در ســطح ملــی کــه زمینهســاز حمایــت و توســعه فـنآوری در کشــور
میباشــند اشــاره نمــود.
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مصاحبهای با مدیر عامل شرکت

شرکت فوالد آلیاژی ایران
جناب آقای مهندس علیرضا چایچیی،

انجام شده است که در ادامه میخوانید:

 لطفــ ًا خودتــان و شــرکت را معرفــی و برنامههــای
آتــی شــرکت را بهطــور خالصــه بــرای خواننــدگان
مجلــه پیــام فــوالد بیــان نماییــد:
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اینجانــب علیرضــا چایچــی یــزدی متولــد  1349و دارای کارشناســی
متالــورژی و مــدرک کارشناســی ارشــد در رشــته مدیریــت بازرگانــی
میباشــم.
اینجانــب از ســال  1375در صنعــت فــوالد فعالیــت داشــته و از بــدو
عملیــات نصــب تجهیــزات شــرکت فــوالد آلیــاژی ایــران در کنــار ایــن
مجموعــه عظیــم بــودهام.
بــر اســاس تصمیــم وزارت معــادن و فلــزات مبنی بر تأســیس کارخانه
فــوالد آلیــاژی ،در ســال  1363گــزارش فنــی -اقتصــادی ایــن طرح تهیه
و پــس از تصویــب ،مطالعات مهندســی بــرای ایجــاد کارخانـهای در یزد
در ســال  1368آغــاز گردید.
بــر مبنــای مناقصــه بینالمللــی و بررسـیهای انجامشــده کنسرســیوم
فوســت آلپیــن /بهلــر ( )DVAI/BOHLERبهعنــوان مهنــدس مشــاور
طــرح ،آمــوزش و دارنــده دانش فنی و کنسرســیوم دانیلی -میتسوبیشــی
بهعنــوان ســازنده ماشــینآالت اصلی انتخاب شــد و در پایان ســال 1371
قــرارداد کنسرســیوم فوقالذکــر با تنفیــذ اعتبار اســنادی الزماالجرا شــد.
• شروع به کار کارخانه نورد سبک نیمه اول سال1376
• شــروع بــه کار کارخانههــای فوالدســازی ،نــورد ســنگین و عملیــات
حرارتــی و تکمیــل کاری در نیمــه دوم ســال 1377
• ایــن شــرکت دارای فضائــی بالــغ بــر  100هکتــار میباشــد کــه بــا 350
هکتــار از گونههــای بیابانــی احاطهشــده اســت.
• ظرفیــت ابتدایــی تولیــد  140هــزار تــن برنامهریــزی شــد کــه بهتدریــج
و بــا تــاش متخصصیــن داخلــی ،در حــال حاضــر ایــن ظرفیت بــه باالی
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 500هــزار تن رســیده اســت.
• هماکنــون بیــش از  400گریــد فــوالدی در شــرکت فــوالد آلیــاژی
ایــران قابلیــت تولیــد و ارائــه بــه صنایــع مهــم و تخصصــی داخلــی و
خارجــی ازجملــه صنایــع خودروســازی ،ماشینســازی و ابزارســازی،
صنایــع نفــت ،گاز و پتروشــیمی ،صنایــع ریلــی ،صنایــع مفتولــی ،نفــت،
گاز و پتروشــیمی و  ...را دارا میباشــد.
• بالــغ بــر  %15از تولیــدات ایــن شــرکت بــه کشــورهای مهــم صنعتــی
دنیــا صــادر میشــود.
 در راســتای شــعار ســمپوزیوم امســال ،بــه نظــر شــما
چالشهــا و یــا فرصتهــای صنعــت فــوالد در پســا کرونــا
چیست ؟
در دوران پســا کرونــا وضعیــت بــرای صنعــت فــوالد ســخت خواهــد
بــود و عــدم تــوازن عرضــه و تقاضــا تبدیــل بــه چالــش اصلــی میشــود.
از نشــانههای ایــن عــدم تــوازن ایــن اســت کــه تولیــد جهانــی فــوالد
بهانــدازه افــت تقاضــا کاهــش پیــدا نکــرد ولــی محدودیــت جابجایــی و
تجــارت باعــث شــد تــا در بازارهایــی کــه مصرفکننــده و واردکننــده
فــوالد بودنــد ،کمبودهــای زیــادی در عرضــه مشــاهده شــود و درنتیجــه
رشــد قابلتوجهــی در قیمتهــا تجربــه شــود .گــر چــه رشــد قیمتهای
جهانــی در نــگاه اول باعــث تصــور رشــد ســودآوری در صنعــت فــوالد
خواهــد شــد ،امــا در میانمــدت پایــداری ایــن صنعــت را در زنجیــره
تجــارت جهانــی بــه مخاطــره میانــدازد.
بــرای مقابلــه با بحــران اقتصادی ناشــی از پاندمــی کرونــا ،اقتصادهای
جهــان اقدامــات حمایتــی را از نظــر مالیاتــی و مالــی در پیــش گرفتنــد .از
قبیــل کاهش نــرخ بهــره ،تدوین برنامههای تأخیر در تســویه تســهیالت،

معافیــت مالیاتــی بــرای مشــاغل و  . ...امــا برای تولیدکنندگان کشــورمان
شــرایط کمــی ســختتر پیشبینــی میشــود .تحــتفشــار تحریمهــا و
محدودیتهــای مالــی و اختصــاص قســمتی از منابــع مالــی دولــت برای
کمــک بــه آســیب دیــدگان ناشــی از ویــروس کرونــا ،به نظر نمیرســد
کــه دولــت و بانکهــا تــوان چندانــی بــرای تزریــق پول بــه بــازار و ایجاد
شــوک مالــی جهــت حمایــت از تولیــد را داشــته باشــند و لــذا پیشبینی
میشــود در صــورت حفــظ شــرایط تحریــم ،رکــودی بــزرگ بــر بــازار
داخــل حکمفرمــا شــود کــه در ایــن صــورت صــادرات میتوانــد تنهــا
راه نجــات صنایــع کشــور خصوص ـاً تولیدکننــدگان فــوالد باشــد .در
ایــن راســتا دولــت میتوانــد بــا برداشــتن موانــع صادراتــی محصــوالت
فــوالدی و تســهیل در امــر صــادرات نقــش ارزنــدهای ایفــا کــرده و تــا
حــدودی بــه کمــک صادرکننــده بیایــد .بدیهی اســت حتــی در صورت
رفــع موانــع تحریــم ،ایــن مشــکالت در کوتاهمــدت قابــلرفع نبــوده و تا
مدتزمانــی صنایــع و بخــش تولیــد کشــور را آزار خواهــد داد.
در مقابــل امــا کرونــا فرصتهایــی را نیــز بــرای صنعــت فــوالد ایجــاد
کــرده اســت کــه مقتضــی اســت انجمــن محتــرم آهــن و فــوالد ایــران
بــا انجــام برنامهریزیهــای مناســب از ایــن فرصتهــا بــه نحــو بهینــه
اســتفاده نمایــد .از آن جملــه:
ی اســتراتژیک:
• بهینهســازی داراییهــا بــا انجــام مشــارکتها 
ســرمایهگذاری در فناوریهــای جدیــد همســو بــا انقــاب صنعتــی
چهــارم کــه یــک چالــش جــدی بــرای همــه تولیدکننــدگان در صنعت
فــوالد اســت؛ بنابرایــن منطقــی اســت کــه فعــاالن ایــن صنعــت بهجــای
رقابــت بــا یکدیگــر ،بــا ایجــاد مشــارکت و اتحادهــای اســتراتژیک بــه
همکاریهــای مشــترک در ایــن زمینــه پرداختــه و از هدر رفــت چندباره
ســرمایهها در دسترســی بــه فناوریهــای نــو اجتنــاب نماینــد.
• تمرک ـ ز ب ـ ر شــبکهها 
ی دیجیتــال :در حــال حاضــر مشــتریان بیــش از
هــر زمــان دیگــری ،بــرای دریافــت اطالعــات و ثبــت سفارشــات خــود
از سیســتمهای ایجادشــده بــر بســتر شــبکه جهانــی اینترنــت اســتفاده
میکننــد؛ بنابرایــن حضــور و اســتفاده هوشــمندانه از ایــن سیســتمها و
بهویــژه شــبکههای فــروش آنالیــن در شــرایط فعلــی میتوانــد یــک
مزیــت رقابتــی باشــد.
ن انعطافپذیــر :در همــان ابتــدای همهگیــری
• ایجــا د زنجیــرهتأمیــ 
کرونــا مشــخص شــد کــه زنجیــره تأمیــن در قبــال ایــن بحــران ،چقــدر
پیچیــده و شــکننده بــود .وابســتگی روزافــزون بــه منابــع تأمیــن محــدود
میتوانــد منجــر بــه بــروز اختــاالت جــدی در امــر تولیــد شــود؛ بنابراین
تــاش در جهــت پایهریــزی زنجیــره تأمیــن انعطافپذیــر ،میتوانــد
نجاتبخــش صنعــت فــوالد در مواجهــه بــا چنیــن بحرانهایــی باشــد.
 بــه نظــر شــما فوایــد برگــزاری ســاالنه ســمپوزیوم
فــوالد و نمایشــگاه بینالمللــی ســمپوزیوم بهخصــوص
در جهــت ارتبــاط بیــن کارشناســان صنعــت فــوالد و

پژوهشــگران دانشــگاهی و همچنیــن افزایــش ســطح
آگاهــی هــم در مــورد فناوریهــای جدیــد (ســمپوزیوم)
و هــم در مــورد رفع مشــکالت تولید (نمایشــگاه) چیســت؟
• طبــق مطالعــات انجامشــده توســط مؤسســه تحقیقاتــی اســتنفورد،
میــزان موفقیــت تجــاری شــرکتها %87/5 ،وابســته بــه توانایــی آنها در
برقــراری ارتبــاط مؤثــر بــا ســایر شــرکتها ،دانشــگاهها و متخصصــان
اســت و تنهــا  %12/5بــه دانــش و تجربــه مدیــران و کارمنــدان شــرکت
بســتگی دارد .ایــن مطلــب نشــاندهنده اهمیــت ویــژه ارتبــاط مســتمر و
ســازنده شــرکتهای صنعتــی و دانشــگاهها بــا یکدیگــر میباشــد .در
همیــن راســتا ،برگــزاری همایشهــا و نمایشــگاههای تخصصــی فــوالد،
زمینهســاز گردهمایــی و دیــدار محققــان و متخصصان صنعــت ،فرصت
مغتنمــی جهــت آگاهــی از آخریــن اخبــار ،رویدادهــا ،تحــوالت و
نوآوریهــای ایــن صنعــت بــه شــمار مـیرود .در ایــن میــان ســمپوزیوم
فــوالد و نمایشــگاه بینالمللــی ســمپوزیوم بهعنــوان بزرگتریــن و
پرمخاطبتریــن گردهمایــی فوالدســازان کشــور از اهمیــت ویــژهای
برخــوردار اســت .ازجملــه فوایــد و مزایــای ایــن رویــداد بینالمللــی
میتــوان بدیــن مــوارد اشــاره نمــود:
• فراهــم نمــودن بســتری مناســب جهــت ارتبــاط مســتقیم و دیــدار
رودرروی متخصصیــن و اثرگــذاران صنعــت فوالد و اســاتید دانشــگاهها
و طــرح چالشهــا و مشــکالت موجــود در صنعــت فــوالد بــه همــراه
ث و تبادلنظــر در مــورد موضوعــات مختلــف کــه زمینــه ایجــاد
بح ـ 
ارتباطــی دوســویه جهــت انجــام فعالیتهــای مشــترک پژوهشــی بــا
هــدف افزایــش بهــرهوری و ســودآوری صنایــع را مهیــا میســازد.
• ارائــه آخریــن دســتاوردها و نوآوریهــای تحقیقاتــی و پژوهشــی و
تجربیــات موفــق شــرکتها بــا هــدف اســتفاده از نتایــج و مزایــای آنهــا
در صنعــت و نیــز بهرهگیــری از جدیدتریــن یافتههــا و مباحــث علمــی
مطرحشــده در ســخنرانیهای کلیــدی و بــه اشــتراکگذاری ایدههــا و
اندیشـههای پیشــتازان و نــوآوران صنعــت فــوالد کــه میتوانــد منجــر به
خلــق ایدههــا و راهحلهــای جدیــد و نوآورانــه گــردد.
• نمایــش و معرفــی جدیدتریــن دســتاوردها ،محصــوالت ،تواناییهــا
و خدمــات صنعتــی شــرکتها در قالــب نمایشــگاه بــا رویکــرد رفــع
نیازهــای صنعتی ،دیدار مســتقیم نمایندگان صنایع و مشــتریان و بحث و
تبادلنظــر در مــورد مســائل مشــترک کاری و نیز یافتــن تأمینکنندگان،
مشــتریان و بازارهــای هــدف جدیــد و بالقــوه
• آگاهــی از آخریــن و جدیدتریــن اخبــار ،تحــوالت ،چالشهــا و رونــد
تغییــرات پارامترهــای کلیــدی در صنعــت فــوالد از طریــق برگــزاری
پنلهــای تخصصــی کــه نقــش مهمــی در آیندهنگــری ،برنامهریزیهــا
و ســرمایهگذاریهای کالن و بلندمــدت صنایــع ایفــا میکنــد.
ایجــاد شــبکههای ارتباطــی کاری و حرفــهای بیــن شــرکتکنندگان
ســمپوزیوم و نمایشــگاه اعــم از محققــان ،صنعتگــران ،اســاتید
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دانشــگاهها ،دانشــجویان ،نماینــدگان شــرکتها و مشــتریان کــه زمینــه
ارتبــاط و همــکاری قــوی و مســتمر در آینــده را فراهــم میســازد.
 تحلیــل شــما از مهمتریــن چالشهــای صنعــت
فــوالد در ســال آینــده چیســت؟
• بــا توجــه بــه رکــورد اقتصــادی کشــور و همچنیــن عــدم وجــود
پروژههــای زیرســاختی بــزرگ ،بــازار فــوالد کشــور ضعیــف پیشبینی
میگــردد ولــی از طــرف دیگــر بــه دلیــل افزایــش قیمتهــا و کاهــش
ارزش ریــال ،فع ـ ً
ا تقاضــای کاذب وجــود دارد.
• در بحــث صــادرات بــا توجــه بــه وســعت بازارهــای صادراتــی از یــک
طــرف و الــزام کاهــش گازهای گلخانهای توســط کشــورهای صنعتی و
چیــن و در نتیجــه لــزوم کاهش تولید فــوالد در این کشــورها و همچنین
افزایــش قیمــت محصوالت فــوالد در جهــان ،میــزان تقاضــای بازارهای
صادراتــی افزایشــی پیــش بینی میشــود.
• از طــرف دیگــر نــرخ برابــری دالر بــا ریــال ،باعــث شــده تــا بازارهــای
صادراتــی بــرای تولیدکننــدگان ایرانی مناســب باشــد.
 بــه نظــر شــما چــه مــواردی میتوانــد باعــث
افزایــش انگیــزه بــرای ســرمایهگذاری در حــوزه فــوالد
گــردد؟
• بــا توجــه بــه اینکــه تولیــد کشــور بســیار باالتــر از تقاضــا در داخــل
میباشــد ،لــذا ایجــاد مشــوقهای صادراتــی میتوانــد باعــث افزایــش
انگیــزه جهــت ســرمایهگذاری در ایــن صنعــت شــود.
• ثبــات در آئیننامههــای دولتــی و عــدم تغییــر آنهــا جهــت قابــل
پیشبینــی بــودن کار در صنعــت فــوالد
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 بــه نظــر شــما چــه راهکارهایــی جهــت تولیــد
فنــاوری و همچنیــن بــروز نمــودن فناوریهــای موجــود
در صنعــت فــوالد کشــور وجــود دارد؟
• تولیــد ،توســعه و بــروز نمــودن فناوریهــا در صنعــت فــوالد
نقشــی حیاتــی در کاهــش قیمــت تمامشــده و افزایــش تــوان رقابتــی
شــرکتهای فوالدســازی ایفــا میکنــد .ازجملــه راهکارهــای نیــل بــه
ایــن هــدف میتــوان مــوارد ذیــل را برشــمرد:
 جــذب ســرمایهگذاری خارجــی ،بهرهگیــری از خدمــات مشــاورهمتخصصــان زبــده داخلــی و خارجــی ،رصــد ،شناســایی ،انتخــاب و
انتقــال فناوریهــای نویــن دنیــا باهــدف افزایــش بهــرهوری در فراینــد و
بهبــود کیفیــت محصــوالت ،قابلیــت تولید محصــوالت ویــژه و کاهش
مصــارف مــواد و انــرژی
 تولیــد و ارتقــاء فنــاوری از طریــق «نــوآوری بــاز» بــا بهرهگیــریاز ظرفیــت شــرکتها و دانشــگاههای مطــرح و پیــشرو داخلــی و
خارجــی بهصــورت یــک شــبکه یکپارچــه
 بومیســازی فنــاوری بــا همــکاری مشــترک صنعــت بــا دانشــگاهها،مراکــز علمــی و فنــاوری و شــرکتهای دانشبنیــان و نیــز اســتفاده از
ظرفیــت و تــوان علمــی و مالــی پارکهــای علــم و فنــاوری بهعنــوان
واســطه بیــن صنعــت و دانشــگاه
 ایجــاد واحدهــای پایلــوت در مجــاورت واحدهــای صنعتــی جهــتخلــق فنــاوری در مقیــاس آزمایشــگاهی و نیمهصنعتــی و ســپس انتقــال
آن بــه مقیــاس صنعتــی
 ارتقــاء و بــروز نمــودن فنــاوری بــا اســتفاده از تــوان داخلــی شــرکتهابــا اســتقرار و بهرهگیــری از نظــام مدیریــت دانــش و مدیریــت پروژههای
بهبود

مصاحبهای با مدیر عامل شرکت

تهیه و تولید مواد معدنی ایران
جناب آقای مهندس امیرعلی طاهرزاده ،
انجام شده است که در ادامه میخوانید:

 در راســتای شــعار ســمپوزیوم امســال ،بــه نظــر شــما
چالشهــا و یــا فرصتهــای صنعــت فــوالد در پســاکرونا
چیست ؟
شــاید چالــش و در کنــار آن فرصتهــای پســاکرونا ،بــرای صنعت و
ازجملــه صنعــت فــوالد باعث پیشــرفت تکنولــوژی و توســعه فناوریها
بــا نگــرش ویــژه بــه مســائل محیطزیســت در ابعــاد جهانی شــود.
بــه عبارتــی مدیریــت جهانــی بهجــای دغدغههــای منافــع ملــی در
محــدوده جغرافیایــی کشــورها ،بایــد بــه بازتعریــف منافــع بشــریت در
قالــب جهانــی آن بپــردازد .در شــرایط کرونــا ضرورتــاً شــرکتهای
بــزرگ فنــاوری اطالعــات و ســایر ســازمانهای ارائهدهنده کسـبوکار
دیجیتالــی قــدرت و نفــوذ بیشــتری یافتنــد .عــاوه بــر افزایش اســتفاده از
اینترنــت و فناوریهــای آنالیــن ،پیشبینــی میشــود کــه کرونــا بــه
رونــد هوشــمند ســازی فرآیندهــا ،ماشــینها و اســتفاده از رباتهــا در
صنایــع مختلــف ازجملــه صنعــت فــوالد ســرعت بدهــد.
محققــان پیشبینــی میکننــد ســرمایهگذاری در بهــرهوری انــرژی و
مــواد مصرفــی ،اســتفاده از فناوریهــای الکترونیــک ،تمرکــز بیشــتر در
مشــارکت پایــدار و اســتفاده از تکنولوژیهــای ســبز بیــش از پیــش در
نظــر قــرار گیــرد.
 بــه نظــر شــما فواید برگــزاری ســاالنه ســمپوزیوم فوالد
و نمایشــگاه بینالمللــی ســمپوزیوم بهخصــوص در جهــت
ارتبــاط بیــن کارشناســان صنعــت فــوالد و پژوهشــگران
دانشــگاهی و همچنیــن افزایــش ســطح آگاهــی هــم در
مــورد فناوریهــای جدیــد (ســمپوزیوم) و هــم در مــورد
رفــع مشــکالت تولید (نمایشــگاه) چیســت؟
ارائــه مقــاالت و ســخنرانیها و همچنیــن نشســت هــای تخصصــی
و دانشمحــور کــه در طــی دوره ســهروزه ســمپوزیوم فــوالد بــا
مشــارکت متخصصیــن صنعت فــوالد ،اســاتید و اندیشــمندان از سراســر
کشــور برگــزار میشــود ،موجــب همافزایــی و هماندیشــی در ارائــه
راهکارهــای علمــی ،فنــی و تجربــی در زمینههــای مختلــف تأمیــن مواد

اولیــه ،تکنولــوژی فرآینــد تولیــد ،بازرگانــی و صــادرات محصــوالت
فــوالدی و  ...میگــردد.
 تحلیــل شــما از مهمتریــن چالشهــای صنعــت فــوالد
در ســال آینده چیســت؟
مهمتریــن چالشهــای صنعــت فــوالد در ســال آینــده و ســالهای
آتــی عبارتانــد از:
 -1مدیریــت زنجیــره تولید و تأمین محصــوالت فوالدی و ایجــاد توازن
در حلقههــای ایــن زنجیــر هــم در ابعــاد کالن و سیاســتگذاریها
و هــم در مدیریــت تولیــد بهخصــوص اســتفاده از دانــش فنــی و
تکنولوژیهــای نویــن
 -2لــزوم تأمیــن مــواد اولیــه موردنیــاز در جهــت توســعه پایــدار صنعــت
از طریــق گســترش دامنــه اکتشــافات اصولــی و سیســتماتیک و بررســی
و برنامهریــزی اســتراتژیک بــرای تأمیــن ســنگآهن موردنیــاز زنجیــره
فــوالد
 -3لــزوم هدایــت منابــع نقدینگــی کشــور جهــت ســرمایهگذاری در
صنایــع پاییندســتی فــوالد کــه از ارزشافــزوده باالتــری برخــوردار
میباشــد بهجــای صنایــع باالدســتی کــه در شــرایط فعلــی بــا
محدودیتهــای تأمیــن مــواد اولیــه باألخــص ســنگآهن مواجــه
هســتند.
 -4بازاریابــی مناســب در جهــت صــادرات محصــوالت مــازاد بــر
مصــرف داخلــی
 بــه نظــر شــما چــه مــواردی میتوانــد باعــث افزایــش
انگیــزه بــرای ســرمایهگذاری در حــوزه صنعــت فــوالد
گــردد؟
اســتفاده از ظرفیــت و منابــع مالــی و اعتبــاری بانکهــا ،اصــاح
سیاســتهای اقتصــادی نظیــر مالیــات ،رفــع تحریــم و تعامــل بــا
شــرکتهای ســرمایهگذار خارجــی و تضمیــن امنیــت ســرمایه بــرای
صاحبــان ســرمایه ،بانکهــا بهجــای بنــگاهداری بایــد حمایــت مالــی
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الزم را از ســرمایهگذاران باألخــص در تکمیــل زنجیــره فــوالد و تولیــد
محصــوالت پاییندســتی بــا ارزش افــزوده بیشــتر انجــام دهنــد و در ایــن
زمینــه مشــارکت اقتصــادی داشــته باشــند.
 بــه نظــر شــما چــه راهکارهایــی جهــت تولید فنــاوری
و نیــز بــروز نمــودن فناوریهــای موجــود در صنعــت
فــوالد کشــور وجــود دارد؟
تکنولــوژی و فناوریهــای نوآورانــه ،صنعــت فــوالد را بهرهورتــر
خواهــد کــرد .عمــده رویکــرد فناوریهــای نوآورانــه در صنعــت فــوالد
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بایــد معطــوف بــه کاهــش مصــرف انــرژی و نیز کاهــش تأثیــرات منفی
محیط زیســتی باشــد.
در آینــده بــا هوشــمند ســازی کارخانههــای فوالدســازی میتــوان
محیطهــای ســنتی کنونــی را بــه کارخانههای هوشــمند تمــام اتوماتیک
تبدیل کــرد.
فرآینــد هوشــمند ســازی و دیجیتالــی شــدن ،کلیــه مراحــل تولیــد
را بهطــور مســتمر و مــداوم مــورد تحلیــل و پاالیــش قــرار داده ضمــن
بهینهســازی تولیــد فــوالد بــا حداقــل منابــع ،همزمــان بــه کاهــش اثــرات
منفــی زیس ـتمحیطی کمــک شــایانی خواهــد نمــود.

مصاحبهای با مدیر عامل شرکت

مجتمع فوالد خراسان
جناب آقای دکتر کسری غفوری،

انجام شده است که در ادامه میخوانید:

 نیازمنــد خلــق «زبــان مشــترک» میــان ســه حــوزه
«تولیــد»« ،پژوهــش» و «اداره» هســتیم
کســری غفــوری مدیرعامــل مجتمــع فــوالد خراســان ،از مدیــران
جــوان و موفــق عرصــه صنایــع فــوالدی کشــور اســت کــه از ســال 1398
ســکان مدیریــت عالــی بزرگتریــن مجتمــع صنعتــی شــرق کشــور را
بــه دســت گرفتــه اســت .او دانشآموختــه مقطــع دکتــری مهندســی
صنایــع و متولــد ســال  1360در تهــران اســت .در طــول دو ســال نخســت
مدیریــت وی بــر ایــن شــرکت ،شــاخصهایی همچــون بازدهی ســهام،
میــزان فــروش و نیــز حوزههایــی نظیر توســعه منابع انســانی و تأمیــن مواد
اولیــه در فــوالد خراســان ،رشــد چشـمگیری یافتــه و ایــن امــر در آینـهی
عملکــرد تولیــدی ایــن شــرکت با ثبــت ده هــا رکــورد تولیــدی در طول
دو ســال گذشــته بازتــاب یافتــه اســت .عــاوه بــر آن بــا توجــه بــه شــیوع
پاندمــی کرونــا ،مجتمــع فــوالد خراســان بهعنــوان پیشــروترین مجموعه
صنعتــی خراســان در حــوزه مســئولیتهای اجتماعــی بــه ایفــای نقــش
پرداختــه اســت.
آنچــه پیــش روی شماســت ،گفــت گویــی اســت بــا این مدیــر موفق
عرصــه فــوالدی کشــور تــا بــا دیدگاههــای او در مــورد وضعیت صنعت
فــوالد و چشـمانداز آینــدهی آن بیشتــر آشــنا شــویم.
 در راســتای شــعار ســمپوزیوم امســال ،بــه نظــر شــما
چالشهــا یــا فرصتهــای صنعــت فــوالد در پســاکرونا
چیســت؟
موضــوع همهگیــری جهانــی بیمــاری کوویــد  19و تأثیــر آن از دو
منظــر قابلبررســی اســت کــه البتــه هــر دو باهــم در ارتباطانــد؛ یکــی
موضــوع تأثیــر کرونــا بــر شــرایط اقتصــادی در جهــان اســت و دیگــری
منظــر داخلــی و وضعیــت صنعــت فــوالد در کشــور مــا .همانطــور کــه
همــه بــاور دارنــد ،شــیوع ویــروس کرونــا تأثیــر بســیار مخربــی بــر رشــد
اقتصــادی جهــان ،برنامههــای توســعهای دولتهــا و تجــارت بینالمللــی

وارد کــرد .بخــش زیــادی از ســرمایه اجتماعــی ،انســانی و مــادی در
تمامــی کشــورها صــرف مقابلــه بــا ایــن بیمــاری شــده و بهنوعــی اقتصاد
دنیــا را دچــار تعلیــق نگرانکننــدهای نمــوده اســت .در مــورد ضربــه
ســهمگینی کــه ایــن پاندمــی بــر پیکــره اقتصــاد جهانــی وارد ســاخته
تحقیقــات کاملــی منتشرنشــده اســت و البتــه طبیعی هم هســت کــه فع ً
ال
هـ ّم و غــم همــه سیاســتگذاران معطــوف بــه نجــات جان انســانها باشــد.
ازآنجاکــه انشــاءا ...پــس از فائــق آمــدن بــر ایــن بیمــاری ،جهــان بایــد با
پیامدهــای رکــورد و کنــدی رشــد اقتصادی مقابلــه کند ،نحــوه مواجهه
بــا شــرایط پــس از برهـهی کنونــی ،تأثیــر تعیینکننــده بــر اقتصــاد جهان
و بالطبــع صنایــع زیربنایــی همچــون فــوالد خواهــد داشــت .چالشهایی
همچــون تغییــر در رویکردهای ســرمایهگذاری ،انباشــت محصوالت بر
اثــر رکــورد ،تعامــات جهانــی بــرای رونــق دوبــاره مبــادالت مــرزی و
بینالمللــی موضوعاتــی اســت کــه در پســاکرونا تعیینکننــده اســت .از
ســویی در کشــور مــا هــم مســاله ســرمایهگذاری ،مبــادالت تجــاری بــا
جهــان خــارج ،افزایــش ساختوســاز مســکن و تولیداتی کــه حلقههای
بعــدی صنعــت و اقتصــاد پــس از تولید فوالد هســتند ،موضوعاتی اســت
کــه بــر صنایــع فــوالدی اثــر مســتقیم خواهــد داشــت .البته مســائلی نظیر
تأمیــن نیازهــای حیاتــی و زیرســاختی صنعــت ،ازجملــه مســاله تأمیــن
پایــدار انــرژی هــم در کشــور مــا وجــود دارد کــه در ســالهای اخیــر
بــدل بــه چالشــی جــدی بــرای تولیدکننــدگان شــده اســت.
 بــه نظــر شــما فوایــد برگــزاری ســاالنه ســمپوزیوم
فــوالد و نمایشــگاه بینالمللــی بهخصــوص در ارتبــاط
بیــن صنعــت فــوالد و پژوهشــگران دانشــگاهی و همچنین
افزایــش ســطح آگاهــی هــم در مــورد فناوریهــای
جدیــد (ســمپوزیوم) و هــم در مــورد رفع مشــکالت تولید
(نمایشــگاه) چیســت؟
همایشهــا و رویدادهــای ارجمندی همچون ســمپوزیوم و نمایشــگاه
فــوالد یــک کارکــرد بســیار مهــم و اساســی دارنــد و آن ایــن کــه
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میتواننــد فراهمکننــده زمینــه انســجام و وحــدت نظــری و عملــی اهالی
صنعــت بــوده و عــاوه بــر آن ،بــا ایجــاد فضــای «گفتوگــوی ملــی»
میــان نخبــگان س ـهگانهی «صنعتــی»« ،علمــی» و «متولیــان حاکمیتــی»،
در تصحیــح انگارههــای نادرســت و ایجــاد گفتمــان صحیــح و ســلیم
اثــری جــدی برجــا نهنــد .ایجــاد ایــن گفتوگوهــا بــا ایجــاد فضــای
تبــادل فکــر بــه بازتولید مســتمر مفاهیــم موردنیــاز و شــکلگیری فضای
بیــن االذهانــی الزم میانجامــد .بازتولیــد مفاهیــم« ،زبــان مشــترک» را
میآفرینــد و عمــل غالبـاً زاده ذهــن و زبــان و بــه ارث برنده خصلتهای
آن دو اســت.
 تحلیــل شــما از مهمتریــن چالشهــای صنعــت
فــوالد در ســال آینــده چیســت؟
چالشهــای فــراروی صنعــت فــوالد را میتــوان بــه دو دســته تقســیم
کــرد؛ دســتهای کــه مســتقیماً در حــوزه خود زنجیــره تولید فــوالد وجود
دارد و دســته دوم چالشهایــی را کــه بیــرون از ایــن زنجیــره اســت
شــامل میشــود .بــه هــر دو دســته نیــز صاحبنظــران مختلــف بســیار
پرداختهانــد.
در مــورد دســته نخســت بایــد بگوییــم کــه صنعــت فــوالد بــه دلیــل
گســتردگی زنجیــره تولیــد آن از ســنگ معــدن تــا محصول نهایــی ،نیاز
مبــرم بــه برنامهریــزی و اجــرای سیاس ـتهای مــدون ،جامــع و عالمانــه
دارد .عــدم تــوازن در اجــرای پروژههــای توســعه از معــدن تــا محصــول
نهایــی کــه خــود موجــد چالــش تأمیــن مــواد اولیــه موردنیــاز واحدهای
تکمیلــی فوالدســازی اســت ،یکــی از ایــن چالشهاســت .بهعنــوان
نمونــه ایجــاد طرحهــای توســعههای کنــار معــدن ازجملــه گندلهســازی
و احیــا و نیــز فوالدســازی موجــب ایجــاد کمبودهایــی در تأمیــن مــواد
اولیــه اصلــی بــرای فوالدســازان بــزرگ کشــور شــده اســت .موضــوع
دیگــر چالــش تأمیــن نقدینگی بــرای اجــرای صحیــح تــوازن در زنجیره
ارزش اســت
همانطــور کــه گفتــه شــد ،چالشهایــی هــم وجــود دارد کــه خــارج
از زنجیــره ارزش و البتــه بســیار تأثیرگــذار بــر آن اســت ،ازجملــه آنهــا
میتــوان فهرس ـتوار بــه مــواردی ماننــد :چالــش تأمیــن انــرژی ،آب،
مســاله صــادرات و مبــادالت خارجــی و مشــکالت و موانــع فعالیــت و
فــروش خارجــی ،تغییــر در قوانیــن و مقــررات اســت .ایــن را نیــز همــه
میداننــد کــه هرگونــه بیثباتــی در اقتصــاد کشــور همــه تولیدکنندگان
و ازجملــه فوالدســازان را متأثــر میســازد.

46

 بــه نظــر شــما چــه مــواردی میتوانــد باعــث
افزایــش انگیــزه بــرای ســرمایهگذاری در حــوزه صنعــت
فــوالد شــود؟
عوامــل زیــادی در ایــن زمینــه میتوانــد مطــرح شــود امــا شــاید
برجســتهترین مــواردی کــه بتــوان ذکــر کــرد عبــارت باشــد از:
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رقابتــی شــدن تولیــد و قیمتهــا ،کاهــش مداخلــه دولــت در
قیمتگــذاری ،وجــود برنامههــای بلندمــدت و باثبــات رویــه در
حوزههــای پیشــران صنعــت از ســوی دولــت ،نظیــر ســاختمان ،افزایــش
و تشــویق بــه ســرمایهگذاری در زیرســاختهای کشــور ،وجــود ثبــات
در قوانیــن و مقــررات ،ایجــاد مشــوقهای اقتصــادی و تســهیل صــادرات
و ...میتوانــد منجــر بــه اســتقبال ســرمایهگذاران از ایــن حــوزه شــود و
بــا توجــه بــه مزیتهــای نســبی موجــود در کشــور مــا نظیــر نیــروی کار
توانمنــد و متخصــص ،معــادن غنــی و نزدیکــی بــه بازارهــای مصــرف
منطق ـهای و دسترســی بــه بــازار کشــورهای همســایه ،بســتر جذابــی را
بــرای ایجــاد ظرفیتهــای جدیــد و ســرمایهگذاری ایجــاد کــرده اســت.
چــه راهکارهایــی بــرای تولیــد فنــاوری و همچنیــن
بــه روز نمــودن فناوریهــای موجــود در صنعــت فــوالد
کشــور وجــود دارد؟
یکــی از مهمتریــن راهکارهــا در ایــن زمینــه ،توجــه بــه مســاله
بومیســازی و توســعه تــوان ســاخت داخــل اســت .تولیــد دانــش و
گســترش فنــاوری ،کــه از رهگــذر آن حفــظ ســرمایههای انســانی و
انباشــت دانــش فنــی در داخــل و بــه عبارتــی توســعه علمــی امکانپذیــر
میشــود ،از مهمتریــن پیامدهــای تمرکــز و ســرمایهگذاری در موضــوع
«بومیســازی» اســت و حتــی میتــوان آن را از الزامــات تحقــق سیاســت
کلــی نظــام و «رونــق تولیــد» مــد نظــر رهبــر معظــم انقــاب دانســت.
شــرایط دگرگونشــده و دگرگــون شــوندهی دنیــای کنونــی و ورود
مدعیــان تــازه در آســیا ،شــبهقاره و حتــی همســایگی خودمــان در منطقه
منــا ،چــه در حــوزه دانــش و فنــاوری و چــه در حــوزه توســعه صنعتــی و
اقتصــادی ،بــرای جــا نمانــدن در دنیــای رقابتــی کــه نقشــه آن هــرروز در
تطــور و تکامــل اســت ،کســب و توســعه دانــش و فنــاوری را بهصــورت
گریزناپذیــر درآورده اســت.
ِ
البتــه نیــاز بــه یــادآوری نیســت کــه نبایــد از قبــل تأکیــد بــر مفهــوم
ارزشــمند بومیســازی دچــار کــژ خوانــی شــویم؛ بــه ایــن معنــا کــه
تکیهبــر توســعه بومیســازی ،نافــی تبادلهــای فناورانــه بــا دنیــا نیســت
و قــرار نیســت در هــر زمینـهای چشــم بــر فناوریهــای موجــود بســته و
بــه «ابــداع دوبــارهی چــرخ» بپردازیــم .بلکــه مــراد توســعه دانــش موجود
بــا تکیه بــر تواناییهای متخصصــان ،پژوهشــگران و صنعتگــران داخلی
اســت.
نکتــه دیگــر اینکــه بایــد توجــه داشــته باشــیم ،توســعه تــوان ســاخت
داخــل و نهادینــه کــردن دانــش و فنــاوری ،ازجمله در صنایعــی راهبردی
و مــادر همچــون فــوالد ،نــه تنهــا امــری فرعــی و مفهومــی بدیــل و بــه
اقتضــای شــرایط تحریــم و ...نیســت ،بلکــه واجــد ارزشهایــی غایــی
همچــون تقویــت پرنســیپ و حیثیــت صنعتــی کشــور ،نهادینــه کــردن
دانــش و فنــاوری ،صیانــت از ســرمایههای انســانی و حفــظ و تقویــت
داشــتههای ســرزمینی کشــور اســت.

مصاحبهای با مدیر عامل شرکت

فوالد اکسین خوزستان
جناب آقای مهندس امین آسیابان،

انجام شده است که در ادامه میخوانید:

 برنامههــای آتــی شــرکت را بهطــور خالصــه بــرای
خواننــدگان مجلــه پیام فــوالد بیــان نمایید؟

 در راســتای شــعار ســمپوزیوم امســال بــه نظــر شــما
فرصتهــای صنعــت فــوالد در پســا کرونــا چیســت؟

ازآنجاکــه شــرکت فــوالد اکســین یــک تولیدکننــده محصــوالت
خــاص و اســتراتژیک یعنــی ورقهــای خــاص فــوالدی اســت ،لــذا
بــه مــواد اولیــه خــاص نیــاز دارد .فوالدســازانی کــه در حــال حاضــر در
کشــور میتواننــد مــواد اولیــه تولیــد ورقهــای فــوالد اکســین را تأمیــن
کننــد ،بســیار محــدود هســتند .بهطــور مثــال شــرکت فــوالد مبارکــه در
کنــار فــوالد اکســین نقــش بســزایی را در اجــرای خــط لوله نفت خــام از
پایانــه نفتــی گــوره بــه بنــدر جاســک ایفــا کــرد.
فــوالد مبارکــه تأمینکننــده مــواد اولیــه ورق یعنــی اســلب نفــت
و گاز تــرش بــوده ،ورق آن در فــوالد اکســین و لولــه خــط یادشــده
در شــرکتهای لولهســازی در کشــور عمدتــاً لولهســازی اهــواز،
لولهســازی صفــا و لولهســازی ماهشــهر تولیــد شــد .اکنــون ایــن خــط
بهطــور کامــل اجرایــی شــده و جریــان انتقــال نفــت در آن بهطــور کامل
برقــرار اســت.
طبعـاً رســالت اصلــی فوالد اکســین نیز پاســخ بــه نیازهای ایــن صنایع
عظیــم و پروژههای بســیار بــزرگ ملی در جهــت جلوگیــری از واردات
و خــروج ارز از کشــور اســت .بــه همیــن دلیــل بایــد مــواد اولیــه خــاص
خــود را از دیگــر فوالدســازان کشــور تأمیــن کنیم.
در ایــن همیــن راســتا بــه دنبــال توســعه و تکمیــل زنجیــره تولیــد و
عرضــه محصــوالت فــوالدی ،برنامههــای توســعهای ازجملــه احــداث
واحــد فوالدســازی و ریختهگــری در نظــر گرفتهایــم کــه خــود باعــث
ایجــاد ارزشافــزوده میشــود و فــوالد اکســین بــه شــرکتی تبدیــل
خواهــد شــد کــه صفــر تــا صــد محصوالتــش توســط خــودش تهیــه و
تولیــد شــود.
امیــدوار هســتیم کــه هــر چــه زودتــر ایــن اقــدام بــا دســتور
رئیسجمهــور و ســهامداران شــرکت بــه واقعیــت نزدیکتــر شــود؛ این
اقــدام ازنظــر صرفــه اقتصــادی و ارزشافــزوده بــرای شــرکت مــا ،اقدامی
فوقالعــاده محســوب میشــود.

صنعــت فــوالد جهــان در پســا کرونــا دچــار تغییــرات بســیاری شــده
اســت و بــه نظــر میرســد بــا اصــاح ســبک زندگــی مــردم کــه متأثــر
از کرونــا میباشــد ،نســخه جدیــدی از مصــرف فــوالد بایــد ارائــه شــود
و نیازهــای مشــتریان بــه ســمت ســبد محصــوالت فــوالدی جدیــد و
دوســت دار طبیعــت م ـیرود.
تأثیــر پاندمــی کووئیــد  19بهویــژه در زمینــه تولیــد و تغییــر فـنآوری
در صنعــت فــوالد قابلتوجــه بــوده اســت .بازنگــری اساســی در طراحی
محصــوالت ،اصــاح زنجیــره تأمیــن و حرکــت از بــازار تجــارت بــه
ســمت تجــارت الکترونیــک ازجملــه چالشهــای ایــن صنعــت خواهد
بود.
ازایـنرو حمایــت از توســعه انرژیهــای تجدیــد پذیــر بــرای بهبــود
ســبک زندگــی و ارتقــاء اقتصــادی در دســتور کار مجامــع بینالمللــی
قرارگرفتــه اســت .عــاوه بــر ایــن بــه دلیــل متوقــف شــدن و تعطیلــی و
بعضـاً ورشکســتگی بســیاری از صنایع مصرفکننــده فــوالد در داخل و
خــارج از کشــور ،کاهــش مصــرف فــوالد اتفــاق افتــاده اســت و افزایش
شــدید قیمــت مــواد اولیــه از ســنگآهن صنعــت فــوالد را بــا چالــش
تأمیــن مواجــه کــرده اســت.
 بــه نظــر شــما فوایــد برگــزاری ســاالنه ســمپوزیوم
فــوالد و نمایشــگاههای بینالمللــی ســمپوزیوم
بهخصــوص در جهــت ارتبــاط بیــن کارشناســان صنعــت
فــوالد و پژوهشــگران دانشــگاهی و همچنیــن افزایــش
ســطح آگاهــی همــه در مــورد فنآوریهــای جدیــد
(ســمپوزیوم) و هــم در مــورد رفــع مشــکالت تولیــد
(نمایشــگاه) چیســت؟
ســمپوزیومهای فــوالدی بــه دلیــل در کنــار هــم قــرار گرفتــن
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کارشناســان جــوان و مدیــران حرفـهای از سراســر جهان و تبــادل نظرات
تخصصــی جایــگاه ویــژه و ارزشــمندی در راهبــری و دانــش فــوالد و
توســعه علمــی اقتصــادی کشــور دارنــد.
برگــزاری ســمپوزیوم از ایــن جهــت حائــز اهمیــت میباشــد کــه
فرصتــی را فراهــم مــیآورد تــا در حاشــیه آن اطالعــات علمــی و
دســتاوردهای پژوهشــگران در حوزههــای مختلــف در اختیــار همــه
صنعــت گــران قــرار گیــرد .یکــی دیگــر از مزیتهــای ســمپوزیوم ایــن
اســت کــه میتوانــد کمــک بزرگــی بــه صنایــع مختلــف خصوص ـاً
صنعــت فــوالد داشــته باشــد.
از ســویی کمــک میکنــد کــه عالقهمنــدان بــه حوزههــای
مرتبــط بــا ایــن ســمپوزیوم ،اطالعــات و تجربیــات خــود را بــه اشــتراک
گذاشــته و الگوبــرداری کننــد ،همچنیــن بــر اســاس تحقیقــات علمــی و
گزارشهایــی کــه در راســتای حمایــت از تولیــد داخــل و بومیســازی
ارســال میشــود ،میتــوان بــا اتــکا بــه فـنآوری داخــل ،برخــی نیازهــای
خــود را مرتفــع نماییــم .چراکه نتایــج کاری کــه انجــام داده را ارائه کرده
اســت.
موضــوع دیگــر اینکــه بعــد از گذشــت یک ســال همه صنعــت گران
فــوالد دورهــم جمــع میشــوند و ایــن ارتبــاط مؤثــری ایجــاد میکنــد تا
در رفــع مشــکالت همدیگــر ارتباط و آشــنایی بهتری صــورت گیرد.
مهمتــر از آن ایــن اســت کــه تــازهواردان صنعــت یــا دانشــجویانی
کــه بــه دنبــال برقــراری ارتبــاط مؤثــر بــا صنعــت هســتند میتواننــد بــا
حضورشــان در ایــن ســمپوزیومها و بــا ارائــه مقــاالت خــود ارتباطشــان
را بــا صنعــت بیشــتر کنند و صنعتگــران نیــز از یافتههــای این مقــاالت در
صنعــت خــود اســتفاده نمایند.
نکتــه دیگــر بــا توجــه بــه نیــاز کشــور ایــن رویدادهــا میتوانــد
ارتبــاط خوبــی را بیــن صنعــت و دانشــگاه برقــرار کنــد ،بنابرایــن مــا نیــز
بایــد هماننــد کشــورهای پیشــرفته در صنعــت فــوالد ،فعالیت خــود را بر
تحقیقــات علمــی و دانشــگاهی متمرکــز کنیــم .بدین صــورت صنعتگر
محصولــی را بــه بــازار عرضــه میکنــد کــه از کیفیــت باالیــی بــرای
مصرفکننــده برخــوردار میباشــد.
اینگونــه نمایشــگاه محــل مناســبی جهــت کاشــت ایدههــای نــو
اســت .بطوریکــه بــا ارزیابــی توانمندیهــا و قابلیتهــا در اینگونــه
اجتماعــات میتــوان در کمتریــن زمــان و بــا دقــت بــاال ایدههــای مؤثری
را عملیاتــی نمــود.
 تحلیــل شــما از مهمتریــن چالشهــای صنعــت فــوالد
در ســال آینده چیســت؟
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صنعــت فــوالد کشــور هماننــد دیگــر صنایــع متناســب بــا تغییــرات
اقتصــادی جهانــی ،همــواره بــا چالشهایــی مواجــه بــوده اســت .از
مهمتریــن چالشهــای فــراروی صنعــت فــوالد:
 -ســاختار بــازار و مســاله تأمیــن مــواد اولیــه از حیــث کمبــود و افزایــش
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شــدید قیمتهــا
 سیاســتگذاری دولتهــا در نحــوه عرضــه محصــوالت و مســالهبــورس
 عدم بروز شدن فنآوری صنعت و تکنولوژی عــدم تأمیــن منابــع مالــی کافــی ،مســاله تأمیــن انــرژی ،حملونقــلو هزینههــای آن و عــدم وجــود بســته مناســب بــرای جــذب
ســرمایهگذاریهای داخلــی و خارجــی مناســب
 موضــوع انــرژی و آینــده چالشبرانگیــز حاملهــای انــرژی ازجملــهبــرق و آب کــه اخیــرا ً کانــون توجــه صاحبــان صنعــت فــوالد قرارگرفته
اســت ،همچنــان بــا افــق نامعلــوم مواجه اســت.
 بــه نظــر شــما چــه مــواردی میتوانــد باعــث افزایــش
انگیــزه بــرای ســرمایهگذاری در حــوزه صنعــت فــوالد
گــردد؟
ســرمایهگذاری در حــوزه صنعــت فــوالد بهعنــوان اصلیتریــن منبــع
تأمیــن منابــع مالــی از اهمیــت ویــژهای برخوردار اســت.
ازجملــه اقدامــات ویــژه و اضطــراری در خصــوص ســرمایهگذاری
میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
بازنگریقوانینومقرراتوتصمیماتتجاریفعلیمدیریتشرایطتحریمیوکنترلنوساناتغیرواقعیارز استفاده از فنآوری و تکنولوژیهای روز دنیا برنامهریــزی بــر رشــد صــادرات محصــوالت جهــت تأمیــن ارزموردنیــاز تأمیــن تکنولــوژی
 مدیریــت زنجیــره تأمیــن و اطمینــان ســازی تأمین مــواد اولیــه موردنیازطرحهــای فوالدســازی
 تکیــه بــر تولیــد فوالدهــای خــاص بــا تکنولوژیهــای روز و دانــشفنــی نــو جهــت تعریــف بازارهــای نوپــا و پــر ســود
 برقــراری کمربندهــای مشــترک تجــاری و تجــارت اشــتراکی( )jouit ventuningخصوص ـاً بــرای طرحهــای فــوالدی بــزرگ کــه
نیــاز بــه ســرمایهگذاری صنعــت دارد.
 بــه نظــر شــما چــه راهکارهایی جهــت تولید فنــاوری و
همچنیــن بــروز نمــودن فناوریهــای موجــود در صنعــت
فوالد کشــور وجــود دارد؟
نقــش دانــش و فـنآوری در ایجــاد مزیــت رقابتــی بــرای شــرکتها
و بنگاههــای اقتصــادی ازجملــه صنعــت فــوالد امــروز بــر هیچکــس
پوشــیده نیست.
پیشــرفتهای ســریع در حــوزه تولیــد و تأمیــن لــزوم تولیــد
فنآوریهــای جدیــد و بهروزرســانی فنآوریهــای موجــود را بیــش
از پیــش پراهمیــت کــرده اســت.
شــرکتهای فــوالدی میتواننــد بــا ایجــاد و تقویــت ســاختار تحقیق

و توســعه در چــارت ســازمانی مصــوب خــود و تخصیــص منابــع الزم و
کافــی جهــت انجــام مراحــل تولیــد فـنآوری ،تمــام نقــاط قابلبهبــود
در فرایندهــای کاری را مشــخص نماینــد و پــس از ارتبــاط بــا مراکــز
دانشــگاهی ،آزمایشــگاه و مراکــز تحقیقاتــی دولتــی ارتباطــات مؤثــر
برقــرار کنــد.
گام دوم توانمندســازی فنــاوری مقولــه اعتمــاد بهکارگیــری
ظرفیتهــای شــرکتهای دانشبنیــان داخلــی اســت .در صــورت
بهکارگیــری ظرفیتهــای تولیــد فنــاوری داخلــی قــدرت بومیســازی
کشــور ارتقــا مییابــد؛ و از طرفــی عــاوه برافزایــش اعتمادبهنفــس
متخصصــان داخــل شــرایط بــرای کســب دانشهــای روز حــوزه
تکنولــوژی فراهــم میگــردد.

ناگفتــه نمانــد کــه بومیســازی دانــش فنــی از خــروج قابلتوجــه ارز
از کشــور جلوگیــری میکننــد.
در راســتای تولیــد فنــاوری در داخــل کشــور ایــن شــرکت تجربــه
الهامبخــش بــارزی داشــته اســت ایــن شــرکت توانســت بزرگتریــن
آزمایشــگاه خوردگــی خاورمیانــه را بــه کمک شــرکتهای دانشبنیان
داخلــی بــا هزینـهای کمتــر از  10درصــد هزینــه تأمیــن خارجــی احداث
و راهانــدازی نمایــد.
در زمینــه بهروزرســانی فناوریهــای موجــود در برخــی مــوارد
چــارهای جــز واردکــردن تکنولــوژی نیســت و در بیشــتر مــوارد بــا
طراحــی مجــدد تجهیــزات میتــوان مســیر بهروزرســانی را بــه ســمت
بومیســازی تغییــر دهیــم.
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Interview with
Validsa CEO, g
Mr. Pedro Orejas Rodríguez Arango

About Yourself
My name is Pedro Orejas and I am from Spain.
I am partner and managing director of Validsa. I
have a background in Business Adminis tration and
Economics and more than 25 years’ experience in
international trading of industrial commodities.

About Validsa
Validsa is a Spanish trading company of global
scope, founded in 1978 by Mr. Alonso Gomez, who
is the president of the company. Validsa specializes
in commodity and equipment trading worldwide,
mainly for the steel and aluminum industries.
Validsa is headquartered in Madrid, Spain and has
permanent operations in other EU countries such
as Italy, in Iran (Tehran) in Asia (Shanghai, China),
Latin America (Caracas, Venezuela) and North
America (Houston, USA).
Our key products are finished and semifinished
steel products in long and short formats and
steel mill inputs such as graphite electrodes and
ferroalloys. For the aluminum industry we trade in
alumina, cathodes, cryolite and in both industries,
we provide critical equipments, spare parts and
technology for their manufacturing facilities.
Since they are a key element in the production of
quality steel by electric arc furnaces, Validsa has
developed a proprietary quality control system for
the graphite electrodes that we sell under our own
brand and implemented in our supplier base. This

allows us to provide full traceability of the raw
material and processing conditions of the electrodes
to optimize their performance in the clients furnace.

About Validsa in Iran
We established in Iran in 2017, right at the time of
enactment of the USA sanctions on the country. This
has not made us give up from entering this market
because we understood that Iran gradual ascent as
a key player in the Steel and Aluminum industry
would be delayed but cannot be stopped. We saw the
opportunity then and we moved in because take such
strategic decisions with a long term perspective, and
not on an opportunistic basis.
Since then, we have built a fantastic local team and
got to know and work with the great professionals
that have become our clients here. We are executing
our plan to become a top actor and contributor to
the development of the Iranian steel industry. It has
been a tough and challenging, but very rewarding
journey to this date, and we are excited about the
work and opportunities that still lie ahead for the
Steel sector in Iran.
Through our flexibility and global scope we solve
the financing challenges that are specific to the
current situation in Iran. Through our network we
structure barter agreements to supply equipments
and inputs to the steel manufacturers by taking
finished and semifinished goods as payment,
thus overcoming the difficulties of acquiring and
managing foreign exchange currency.
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Through such deals, on this year we plan to
acquire up to 200,000MT of steel products in Iran,
and we look forward to expand this cooperation to
other sectors in the coming years.
At the same time we also are looking to increase
our graphite electrodes and ferroalloys sales in Iran.

What is the situation after Covid 19
The Covid 19 crisis has catalyzed many trends
that were already happening in the steel sector and
in the international trading in general. In this regard,
many countries and sectors saw the excuse to take
actions that would have been taken at some point
anyway. We saw this not as much as a change of
direction, but as a change of speed.
The governments of USA, China and EU have
simultaneously pushed monetary and fiscal measures
to cope with the pandemic-induced downturn.
This is boosting the demand for infrastructures
and putting pressure on prices, because the world
production capacity is rigid.
On the supply side, the recent bottleneck in
seafreight logistics and China environmental
measures (closing down steel mills and reducing
export rebates) which restrict exports are also
pushing commodity prices upwards. The amount
of steel and aluminum products that can reach the
market is now smaller and more expensive.
Politically, the pandemic has pushed USA
attention to the domestic front and away from the
international scenario. Afghanistan is the most
recent and visible consequence of this shift and
we look positively on an off the sanctions placed
on Iran sometime next year. Markets are not stable
now and the path ahead will not be smooth, but the
direction is clear and we are prepare to navigate
it. As the Spanish saying goes, in turbulent rivers,
there is fishermen gain.
For Iran steel sector, we think that both
consequences open a bright scenario in the coming
months as long as its manufacturers are able to keep
their factories at full production, their international
sales channels open and their product positioned
and reaching the key markets. And this is exactly
what Validsa came to Iran to help them do.
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What are the benefits of the steel
symposium
I think it is very useful for Iran Steel industry.
We have been attending this event since we firs t
es tablished in Iran. Understanding any one’s needs
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and establishing trust is a person-to-person activity
that can only be done in person, no matter which
culture you come from. This symposium serves as a
great platform to facilitate such interaction in a very
efficient format.
In our case, the interaction with the stakeholders
it facilitates, has the added benefit of enabling
meaningful cooperation and discussions of different
sorts, well beyond the pure commercial interaction.
It is a great opportunity to meet the people you do
business and eventually befriend in a less formal
and more amicable environment.
Unfortunately, the global pandemic situation,
and the pressure of the US sanctions against Iran
make the presence of people and institutions much
less than it should be in this symposium due to its
transcendence. But still is a key meeting point for
any regional industry player who wants to be taken
into consideration.

What are the key challenges for Iran
Iran steel industry faces the future from an
advantageous point in terms of product quality
and performance, as perceived by its international
clients. The only limit for this unfulfilled potential
will be by its ability to produce and its ability to
deliver this product to the market.
These two abilities are both currently limited by
the isolation of Iran from international payment
channels. The lifting of the current US sanctions
will eventually make this industry recover its place
in the world steel sector.
Until this happens, Validsa helps Iranian steel
manufacturers companies to keep and strengthen
these two abilities, implementing commercial
solutions that keep them connected to the main
international markets and key technology providers.

What are the perspectives of foreign
investment into the steel sector
Iran Steel sector is in need to upgrade and expand
its production capacity to profit from the tailwinds in
the pricing and keep up to date with the technology
advances in the production.
To the extent that the USA sanctions keep the
country isolated from the international capital
markets, it is not realistic to expect significant
investments in the sector from international players
in the short term.
However, we believe that the sanctions will be
eventually lifted and those manufacturers who have

kept their sales channels active and their production
process current and alive will be bes t positioned to
attract capital to fund this capacity expansion, which
the world badly needs.
In the meantime, we are offering our clients
bartering solutions that help them both to acquire
the spare parts, supplies and equipment they need
to keep their manufacturing current and at the same
time keep a stable supply of their core products to
stable clients overseas.

Which are the key technologies shaping
the Steel industry in Iran
In the steel industry, there are several recent
technological trends being implemented by different
countries in different degrees. It is important to
understand the drivers beneath these trends to assess
whether they respond to Iran current priorities for

this sector.
In my opinion, the global trend towards EAF
Steelmaking and away from the Blast Furnace
steelmaking is advantageous to Iran, given its
resources and limitations. In this sense, such a step
towards a more electric intense s teel generation is
sensible, as is in the rest of the world.
Iran has resources and constrains, such as the
abundance of sunlight and scarcity of water, that
can be leveraged with specific technologies for
photovoltaic generation and waterless cooling
systems. Validsa has partnerships with technology
providers for such solutions and we are working to
implement these in Iran.
I believe that other technologies such as the
application of hydrogen to steelmaking, while an
interesting experiment with a promising future,
should not be considered by Iran at this time and
instead should focus its resources to other priorities.
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مصاحبهای با مدیر عامل شرکت

سنگ آهن مرکزی ایران
جناب آقای مهندس رضا فالح مبارکه ،
انجام شده است که در ادامه میخوانید:

 لطفــ ًا خودتــان و شــرکت ســنگآهن مرکــزی
ایــران را معرفــی کنیــد و برنامههــای آتــی شــرکت را
بهطــور خالصــه بــرای خواننــدگان مجلــه پیــام فــوالد
بیــان کنیــد.
اینجانــب رضــا فــاح مبارکــه هســتم کــه از ســال  1397بهعنــوان
مدیرعامــل شــرکت ســنگآهن مرکــزی ایــران مشــغول بــه خدمــت
میباشــم.
معــدن ســنگآهن چغــارت در فاصلــه  10کیلومتــری شــمال شــرقی
شــهر بافــق و در  120کیلومتــری جنــوب شــرقی شــهر یــزد و در حاشــیه
کویــر مرکــزی ایــران واقعشــده اســت .کارهــای اکتشــافی این شــرکت
از ســال  1340آغــاز و از ســال  1350عملیــات اســتخراج ســنگآهن در
معــدن چغــارت آغــاز گردیــده اســت و تــا بــه امــروز هــم ادامــه دارد و
در واقــع نیمقــرن هســت کــه مشــغول بهرهبــرداری از چغــارت هســتیم.
ذخیــره ایــن معــدن  180میلیــون تــن ســنگآهن بــا عیــار متوســط %68
بــوده کــه تــا امــروز نزدیک بــه  150میلیون تــن آن اســتخراج و فــراوری
گردیــده اســت.
شــرکت ســنگآهن مرکــزی ایــران تاکنــون افتخــارات بســیاری
را بــه دســت اورده اســت کــه بیــن آنهــا میتــوان بــه واحــد نمونــه
کشــوری در ســالهای  ،83- 82-1380صادرکننــده نمونــه کشــوری در
ســالهای  ،83-1381صنعــت برگزیــده ســبز ســالهای 96-83-1381
و ...اشــاره کــرد.
و از برنامههــای آتــی شــرکت بهصــورت مختصــر میتــوان بــه تولیــد
 4میلیونتنکنسانترهسنگآهن،
تولید 4میلیونتنمحصولگندله،

تولید 500هزارتنسنگآهندانهبندی،
پروژهافزایشظرفیتکارخانهکنسانترهآهنبهمیزان 2میلیونتن
اجرایپروژهتوسعهوتغییرکاربریکارخانهآگلومراسیون
اتمامپروژهفاضالبشهریبافق
و احداث پست برق 150مگاواتی اشاره کرد.
 در راســتای شــعار ســمپوزیوم فــوالد امســال بــه نظــر
شــما چالشهــا و یــا فرصتهــای صنعــت فــوالد در پســا
کرونا چیســت؟
کرونــا ،ضربــه ســنگینی به صنعــت فــوالد زد .کرونــا هــم در عرضه و
هــم در تقاضــا ،تأثیرگــذار بوده اســت.
آمارهــا نشــان میدهــد کــه بســیاری از تولیــدات شــرکتهای
فــوالدی تحــت تأثیــر ایــن بیمــاری همهگیــر ،کاهــش چشــمگیری
داشــته اســت .محدودیتهــای کرونایــی وضعشــده در ســطح
اجتماعــی و اقتصــادی ،تأثیــرات بســیاری بــر کاهــش تولیــد داشــته
اســت .در کوتاهمــدت ،قیمــت بــاالی ســنگآهن ،حاشــیه ســود را در
کارخانههــای فــوالدی کاهــش میدهــد چراکــه تقاضــا بــرای فــوالد،
قطعـاً در کوتاهمــدت (جــزء احتمــاالً در کشــور چیــن) ،بــه ســطح نرمال
بازنخواهــد گشــت.
ً
بــر ایــن اســاس ،میتــوان گفــت احتمــاال افزایــش ســرمایهگذاری
در پروژههــای جدیــد تحــت تأثیــر هزینههــای عمومــی ،محــدود و
ضعیفتــر اســت .البتــه صنعــت فــوالد ،چــون گذشــته ،نشــان داده
میتوانــد از بحــران خــارج شــود.


بــه نظــر شــما فوایــد برگــزاری ســاالنه ســمپوزیوم
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فــوالد و نمایشــگاه بینالمللــی ســمپوزیوم بخصــوص
در جهــت ارتبــاط بیــن کارشناســان صنعــت فــوالد و
پژوهشــگران دانشــگاهی و همچنیــن افزایــش ســطح
آگاهــی هــم در مــورد فنــاوری جدیــد (ســمپوزیوم) و
هــم در مــورد رفــع مشــکالت تولیــد (نمایشــگاه) چیســت؟
برگــزاری ســمپوزیوم فــوالد باعــث انتقــال دانــش در بیــن
شــرکتکنندگان و ارتقــاء بهــرهوری در صنعــت فــوالد میشــود .ایــن
نمایشــگاه و ســمپوزیوم ،فضایــی ایجــاد میکنــد کــه باعث آشــنا شــدن
و ارتبــاط بیــن تولیدکننــدگان ،مصرفکننــدگان و تأمینکننــدگان
میشــود و پتانســیلهای دارای ظرفیــت در ایــن عرصــه را بهتــر
بشناســیم .کمبودهــا و نیازهــا را مرتفــع میســازد و بــا آخریــن فنــاوری
روز هــم آشــنا میشــوند .ایــن ســمپوزیوم میتوانــد نســل جــوان را
بــا صنعــت فــوالد کــه مــادر صنعــت اســت آشــنا ســازد حتــی بهتــر
از محیطهــای دانشــگاهی و آکادمیــک جــواب میدهــد کــه از دل
صنعــت بیــرون میآینــد و مشــکالت را لمــس کــرده و میتواننــد بــا
یکدیگــر ارتبــاط برقــرار کننــد .انتقــال دانــش در بیــن شــرکتکنندگان
بهــرهوری در صنعــت فــوالد را بــاال میبــرد .فضایــی اســت جهت آشــنا
شــدن تولیدکننــدگان ،مصرفکننــدگان و تأمینکننــدگان کــه باعــث
میشــود پتانســیلها و ظرفیتهایــی کــه در ایــن عرصــه داریــم را بهتــر
بشناسیم.
 تحلیــل شــما از مهمتریــن چالشهــای صنعــت
فــوالد در ســال آینــده چیســت؟
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بــه نظــر میرســد با توجــه به سیاســت کاهــش آالیندگــی در صنعت
فــوالد توســط کشــور چیــن ،سیاســت رشــد تولیــد از اولویــت صنعــت
فــوالد چیــن خــارج شــود کــه خــود تأثیر بســیار زیــادی بــر بــازار جهانی
فــوالد کــه متأثــر از تصمیمــات چیــن میباشــد ،خواهد گذاشــت.
از آنجایــی کــه چیــن سیاســت افزایــش صــادرات را در دســتور کار
خــود قــرار میدهــد ،پیشبینــی میشــود رونــد قیمــت فــوالد در نیــم
دوم ســال افزایــش قابلتوجهــی پیــدا نکنــد .از آنجایــی کــه تولیــد فوالد
در ســال  99بســیار خــوب پیــش رفتــه ،انتظارمــی رود تولیــد فــوالد در
کشــور از مــرز  30میلیــون تــن در ســال  1400فراتــر رود.
ازآنجاییکــه صنعــت ساختوســاز در ایــران رونــق چندانــی نــدارد،
صــادرات اهمیــت ویــژهای پیــدا میکنــد و بایــد قوانیــن بهگونــهای
وضــع شــود کــه ضمــن حمایــت از تولیــد داخــل ،صــادرات نیــز تقویت
گــردد .وجــود تحریمهــا ،از دیگــر مواردی اســت که بــر بازار صــادرات
تاثیــر گذاشــته بهگونـهای کــه حتــی صنعتگــران کشــور ،امــکان ارســال
نمونــه از طریــق پس ـتهای بینالمللــی را نیــز نداشــتهاند.
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در ســال گذشــته و امســال ،یکــی از بزرگتریــن چالشهــا ،بیمــاری
کوویــد  19بــود کــه امــکان مبــادالت و مذاکــرات رو در رو را از صنایــع
فــوالدی گرفــت و پیامدهــای منفــی بــر بــازار فــوالد داخلــی و خارجــی
داشت.
یکــی دیگــر از چالشهــای موجــود ،بــروز نبــودن تجهیــزات اســت
کــه بایــد بــرای دســتیابی بــه تولیــد بیشــتر و حفــظ جایــگاه در بازارهــای
داخلــی و خارجــی به ســمت نوســازی و توســعه تجهیــزات گام برداریم.
یکــی دیگــر از چالشهــای صنعــت فــوالد ،کمبــود در حلقــه گندله
و کنســانتره بهعنــوان مــواد اولیــه موردنیــاز اســت .علــت ایــن کســری
بــه کاهــش ســرمایهگذاری در بخــش ســنگآهن برمیگــردد .بایــد
بــه ســمت ایجــاد تــوازن در میــزان ســرمایهگذاری در ســنگآهن و
محصــوالت فــوالدی حرکــت کــرد.
 بــه نظــر شــما چــه مــواردی میتوانــد باعــث
افزایــش انگیــزه بــرای ســرمایه گــذری در حــوزه صنعــت
فــوالد گــردد؟
ســرمایهگذاری در حــوزه فــوالد یــک ســرمایهگذاری اســت کــه
زمــان بازگشــت ســرمایه طوالنــی اســت ،دلیــل آنهــم زمانبــر بــودن
اجــرای طرحهــای فــوالدی و معدنــی از زمــان طراحــی تــا زمــان
بهرهبــرداری میباشــد .لــذا ثبــات در پارامترهــای اقتصــادی ازجملــه
مهمتریــن عواملــی اســت کــه موجــب میشــود ســرمایهگذار در
ایــن بــازار ســرمایهگذاری نمایــد .عــدم ثبــات و بعضـاً تصمیمــات غیــر
کارشناســی موجــب شــده اســت در صنعــت فــوالد و صنایــع معدنــی
مشــکالت و عــدم تــوازن صــورت گیــرد.
 بــه نظــر شــما راهکارهایــی جهــت تولیــد فنــاوری و
همچنیــن بــروز نمــودن فناوریهــای موجــود در صنعــت
فــوالد کشــور وجــود دارد؟
یکــی از عمدهتریــن مســائل مربــوط بــه صنعــت فــوالد و معــدن
اســتفاده از تکنولوژیهــای روز جهــت اســتخراج معــادن میباشــد
ازآنجاییکــه ماشــینآالت معادن عمدتاً ماشــینآالت ســنگین و خاص
میباشــد ،طراحــی و پیادهســازی آنهــا در اختیــار چندیــن شــرکت
خــاص بــوده الزم اســت بــا ایجــاد ارتبــاط کاری خوب با کشــورها بتوان
از آن ماشــینآالت جهت بهســازی و نوســازی ماشــینآالت معادن اقدام
نمــود و در مــورد کارخانجــات ازآنجاییکــه هــر کارخانــه طراحــی و
پیادهســازی خــاص خــود را دارد میتــوان تکیــ ه بــر تولیــد داخــل و
پیشــنهاد بــه شــرکتهای داخلــی بخشــی از آن را بهســازی نمــود.

دوره های آموزشی
برگزاری دوره
انجمن آهن و فوالد ایران

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

اطالعات

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

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
رديف
1

عنوان دوره

نام استاد

مدت

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

فرایند تولید فوالد به روش کنورتر اکسیژنی

مهندس جوالزاده

 3روزه
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رديف
10

11

عنوان دوره

فرآيند انجماد در ريختهگري مداوم

دکتر علیزاده

 3روزه

ایمنی و بهداشت (بسته به استفاده مواد شیمیایی)

دکتر رضائیان

12

روشهـاي كنـتـرل و بـازرسي خوردگي فلزات در صنعت

دکتر دهکردی

 1الی 2
روزه
 5روزه

13

پايش و مانيتورينگ خوردگي

دکتر دهکردی

 3روزه

دکتر اشرفی

 2روزه

14
15

16

خوردگی در سیستمهای آبگرد (کولینگ) و روشهای جلوگیری
از آن
بررسی مکانیزم تخریب قطعات و تجهیزات صنعتی

دکتر اشرفی

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
دوره تخصصی برق کورههای قوس الکتریکی

دکتر معلم

 3روز

مهندس کیوانفرد

 4روز

21

آشنایی با روشهای آزمایشگاهی و صنعتی تعیین میزان خوردگی

دکتر اشرفی

 2روزه

 2روزه

20

سامانههای اتوماسیون

22
23
24

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
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نام استاد

مدت

38
39
40

ترمودینامیک کورههای قوس از جهت رفتار عناصر آلیاژی

موازنه جرم و انرژی در فرآیندهای متالورژیکی

دکتر سعیدی

شناسایی فوالدهای آلیاژی

دکتر رضائیان

 1روزه

 3روزه

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

دکتر رضائیان
دکتر رضائیان

تغییر شکل شدید فلزات ()SPD

دکتر رضائیان
دکتر رضائیان

 1الی 2
روزه
 2روزه
 2روزه

دکتر دهکردی

 2روزه

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

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

 2روزه
 2روزه

رديف

عنوان دوره

42

41

مدت

نام استاد

فرآیند ریختهگری مداوم تختال نازک

دکتر اعالیی

 2روزه

پوششدهي

دکتر اشرفی زاده

 1روزه

دکتر اشرفی زاده

 2روزه

44

خوردگی بویلرهای صنعتی ،علل و روشهای جلوگیری از
خوردگی

دکتر اشرفی

 2روزه

45

آشناییبااستانداردچرخدندههاوبررسیعللتخریبچرخندههای
صنعتی

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

تخریب قطعات در صنعت و تحلیل شکست
) (Failure Analysis

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

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

59

Digsilent

تحوالت و توسعه در فرايند فوالدسازي كوره قوس الكتريكي
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عنوان دوره

رديف
67

نام استاد

مدت

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

72

مصرف انرژی و فرصتهای صرفهجویی انرژی در فرایند تولید
فوالد به روش کوره قوس الکتریکی با شارژ قراضه  +آهن
اسفنجی

مهندس جوالزاده

 1روزه

73

مصرف انرژی در تولید چدن و فرصتهای صرفهجویی به روش
کوره بلند

مهندس جوالزاده

 1روزه

74

کلید فوالد

مهندس جوالزاده

 1روزه

75

شاخصهای پایداری در صنایع فوالد

مهندس جوالزاده

 2روزه

76

فرصتهای صرفهجویی انرژی در کورههای پیشگرم نورد

مهندس جوالزاده

 2روزه

77

دوره آموزشی کورههای قوس الکتریکی

مهندس جوالزاده

 3روزه

78

مدیریت تکنولوژی

دکتر محمدرضا سلطانی

 3روزه

79

ارزیابی فنی ،اقتصادی و مالی پروژهها

دکتر محمدرضا سلطانی

 3روزه

80

مقاله نویسی

دکتر رضا امینی

1روزه

81

آشنایی با XRDو نرم افزارXpert HighScore

دکتر تقی اصفهانی

 2روزه

82

آنالیز کمی  XRDبه روش ریتولد

دکتر تقی اصفهانی

1روزه

83

عملیات حرارتی فوالدها

دکتر امیرحسین میثمی

 3روزه

84

مقاله و پروپوزال نویسی

دکتر رضا امینی

1روزه

85

مدیریت اجرایی چرخه بهرهوری (استقرار نظام اجرایی چرخه
در سازمان با آموزش برنامه اندازهگیری و تحلیل شاخصهای
بهرهوری در اکسل)

دکتر محمدرضا سلطانی

 3روزه

86

اصول فرایندهای جوشکاری قوسی-ذوبی

دکتر دهمالیی

 2روزه

58
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دورههای جدید قابل اجرا توسط انجمن آهن و فوالد ایران
ردیف

نام دوره

ردیف

نام دوره

1

مصرف انرژی و فرصتهای صرفهجویی انرژی در
فرایند تولید فوالد به روش کوره قوس الکتریکی با
شارژ قراضه  +آهن اسفنجی

18

بازرسی جوش خطوط لوله

2

مصرف انرژی در تولید چدن و فرصتهای صرفهجویی
به روش کوره بلند

19

بازرسی جوش Piping

3

کلید فوالد

20

بازرسی چشمی جوش VT

4

شاخصهای پایداری در صنایع فوالد

21

بازرسی ذرات مغناطیسی MT

5

فرصتهای صرفهجویی انرژی در کورههای
پیشگرم نورد

22

بازرسی مایع نافذ PT

6

فرایند تولید چدن در کوره بلند

23

پراش اشعه ایکس و نرم افزارXpert

7

تکنولوژی تولید فوالدهای کیفی

24

حفظات کاتدی

8

کورههای قوس الکتریکی

25

عملیات حرارتی فوالدها

9

مدیریت تکنولوژی

26

پوشش های الیه نازک و نانو ساختار

10

ارزیابی فنی ،اقتصادی و مالی پروژهها

27

اصول فرایندهای جوشکاری قوسی -ذوبی

28

جوشکاری فوالدهای زنگ نزن و چالشها

12

مدلهای بهینهسازی تصمیم

29

تست التراسونیک UT

13

بازرسی جوش CWI

30

آسیب شناسی قطعات صنعتی

14

WPS & PQR

31

سایش و اصطکاک در صنعت

15

بازرسی جوش اسکلت فلزی

32

16

بازرسی جوش مخازن ذخیره

33

17

بازرسی جوش مخازن تحت فشار

34

11

مدیریت اجرایی چرخه بهرهوری (استقرار نظام
اجرایی چرخه در سازمان با آموزش برنامه اندازهگیری
و تحلیل شاخصهای بهرهوری در اکسل)

()Failure Analysis

()Friction and Wear

پوشش های مهندسی
()Engineering Coatings

آنالیز و شناسایی مواد
()Materials Characterization

میکروسکوپ الکترونی و میکروآنالیز
()SEM ,EDS
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ردیف

نام دوره

ردیف

نام دوره

35

مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

42

اصول کارآفرینی

36

مکاتباتبازرگانیبینالمللی

43

37

پرورش کارشناس خبره صادرات

44

اصول کار تیمی

38

اینکوترمز 2030

45

اصول مشتری مداری

39

مقررات گمرکی

46

چابک سازی و کوچک سازی سازمانی

40

قراردادهای تجارت بین الملل

47

توسعه تفکر استراتژیک سازمانی

41

مدیریت پروژه و برآورد بودجه

48

فن بیان و مهارتهای ارتباطی موثر

كميته آموزش انجمن آهن وفوالد ايران

60
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به سازی منابع انسانی سازمانی

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

کتاب مرجع فوالد 1399

مهندس محمدحسن جوالزاده

دی ماه 1399

980/000

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

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

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

62
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200/000
250/000
300/000
350/000
400/000
450/000

800/000

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 15/000/000ريــال ،اعضاءحقيقــي  1/800/000ريــال ،دانشــجويان  800/000ريــال) 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
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راهنمای اشتراک در
فصلنامه پیام فوالد
در صورت تمايل به اشتراك فصلنامه پيام فوالد لطف ًا نكات زير را رعايت فرمائيد.

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

 -2مبلــغ اشــتراك را 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........................................... :

65

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 ( %15تخفیف)

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

• هزینــه هــر فصــل آگهــی  ................ريــال و طراحــی 2.000.000ريال(درصــورت تمایــل) بــه مبلــغ کل ...................................ريــال
تعییــن میگــردد.
محل چاپ آگهی
پشت جلد
صفحات داخلی جلد
پنج صفحه اول و آخر
سایر صفحات

لطفا به موارد زیر نیز بذل عنایت فرمایید:

*طــرح آگهــی ارائــه شــده الزم اســت بــه فرمــت  TIFFیــا  PDFبــه صــورت  CMYKو بــا وضــوح 300 dpiدر ابعــاد ( A4بــه صــورت

عمــودی) باشــد.

* شــرکت متعهــد میشــود کــه در صــورت انصــراف حداکثــر تــا یــک مــاه قبــل از آغــاز فصــل جدیــد ،درخواســت خــود را کتبـاً بــه

انجمــن ایمیــل یــا فاکــس نماییــد .در غیــر ایــن صــورت آگهــی بــه صــورت خــودکار در پیــام فــوالد درج خواهــد شــد.

* لطفــا جهــت درج آگهــي در فصلنامــه پيــام فــوالد ،پــس از انتخــاب تعــداد فصــل و محــل درج آگهــي (طبــق جــدول فــوق) مبلــغ

تعییــن شــده را بــه حســاب شــماره  0202831627002و یــا شــماره شــبای  IR 650170000000202831627002بانــك ملــي ايــران
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شــعبه دانشــگاه صنعتــي اصفهــان (كــد شــعبه) بــه نــام انجمــن آهــن و فــوالد ايــران واريــز و فيــش مربوطــه را بــه پيوســت فــرم

تكميــل شــده بــه شــماره نمابــر  031-33932125و یــا از طریــق واتســاپ بــه شــماره  09037130929ارســال
فرمایید.

امضاء
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دستورالعمل تهیه مقاله

در فصلنامه پیام فوالد

فصـــلنامه پيـــام فـوالد با هدف انتـشار يـافتــههاي عـلمي پـژوهشي
و آمـــوزشي -كاربــردي در جهــت ارتقــاء ســطح دانــش فــوالد و
صنـــايع وابـــسته در ايـــن زمينــه ميبـــاشد .لـــذا بـــراي تحـــقق اين
هــدف انجـــمن آهـــن و فـــوالد ايـــران آمادگــي خـــود را جـــهت
انتشــار دستـــاوردهاي تحقيقـــاتي محـــققان گـــرامي بصـــورت
مقـــالههاي علـــمي و فنــي در زميـــنههاي مختـــلف صنايــع فــوالد
اعــام مينمايــد.

بيــن المللــي ( )SIبــراي آحــاد در نظرگرفتــه شــود.
-6تصاويــر و عكسهــا :اصــل تصاويــر و عكسهــا بايــد بــه
ضميمــه مقالــه ارســال شــود .در مــورد مقــاالت ترجمــه شــده
ارســال اصــل مقالــه همــراه بــا تصاويــر و عكسهــاي آن ضــروري
اســت.
-7واژههــا و پــي نوش ـتها :بــاالي واژههــاي متــن مقالــه شــماره
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.

ب) مقــاالت ارســالي نبايســتي قب ـ ً
ا در هيــچ نشــريه يــا مجل ـهاي
درج شــده باشــد.

ج) مقاالت ميتوانند در يكي از بخشهاي زير تهيه شوند.
 -1تحقيقي -پژوهشي
 -2مروري
 -3ترجمه
 -4فني (مطالعات موردي)1

لطفـاً مقــاالت خود را بـــصورت كـامـــل حـــداكثر در  10صفـــحه

 A4و طبـــق دستـورالعـــمل زيـــر تـهيه و به هـــمراه سي دي مقـالـه

بــه دفتــر نشــريه ارســال فرماييــد.
 -1عنوان مقاله :مختصر و بيانگر محتواي مقاله باشد.

مرتــب گرديــده و در انتهــاي مقالــه آورده شــوند .مراجــع فارســي
از ســمت راســت و مراجــع التيــن از ســمت چــپ نوشــته شــوند.
در فهرســت مراجــع درج نــام مؤلفــان يــا مترجمــان -عنــوان
مقالــه -نــام نشــريه -شــماره جلــد -صفحــه و ســال انتشــار
ضــروري اســت.

ساير نكات مهم

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

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

چــاپ شــود.

▪ چاپ مقاله توسط چاپگر ليزري انجام شود.

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

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

 -3چكيده

عكسهــا بــر عهــده نويســندگان /مترجمــان مقالــه اســت.

نشــريه چــاپ گــردد.
 -4مقدمــه ،مــواد و روش آزمايشهــا ،نتايــج و بحــث ،نتيجــه
گيــري و مراجــع
 -5جــداول و نمودارهــا بــا ســطربندي و ســتون بنــدي مناســب
ترســيم شــده و در مــورد جــداول شــماره و شــرح آن در بــاال و
در مــورد اشــكال در زيــر آن درج گــردد .واحدهــاي سيســتم

▪ مســئوليت درســتي و صحــت مطالــب -ارقــام -نمودارهــا و
▪ فصلنامه پيام فوالد از بازگرداندن مقاله معذور است.
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 -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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MEKITCO, was established in November 2010 with the aim of supporting
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• VIBROPROCESS
• NTE (NOL TEC EUROPE)
• HERCO
• RATH
• VIDMAR
• CIMPROGETTI
• MECVEL
• PHB
• GALVI
• AIR ECOSYSTEM
• Shinko Metal

e

Activity in steel and casting industries
Activity in oil and gas and petrochemical industries
Activity in non-metallic industries including cement and
glass industry
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industrial projects throughout the country in the field of procurement
engineering.

MEKITCO

Engineering and
Commercial Company

Middle East Kian Industry Technologist

84  شماره/ 1400پاییز

Tel: +98 21 44425539
Fax: +98 21 44425560
w w w.mekitco.com
info@mekitco.com

