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5-تنظیمات :
•  تنظیمات سرد و گرم کوره های دوار.

•  تنظیمات ران اوت چرخدنده ها و Back Lash و Rout Gap پینیون ها .
•  تنظیم شناوری کوره و فشار تراست رولر.

•  تنظیم وابلینگ رینگ ها و Migration )حرکت نسبی ( رینگ و بدنه .

1-طراحی :
جملـه  از  معدنـی  صنایـع  مـواد  زینتـر  و  کلسـینه  کامـل  تکنولـوژی   •
دوار  کـوره  روش  بـه   ... و  گندلـه  شـاموت،  منیزیـت،  و  آهک،دولومیـت 
•  تکنولـوژی پیـش گرمکن ایسـتاده و کولر ایسـتاده برای کلسـینه آهک و 

دولومیـت با بیشـترین راندمـان و کاهش حداکثری مصرف سـوخت
) Ball Mill ( طراحی کامل آسیای گلوله ای  •

•  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

7-تامین 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 ABB و ...
•  بلبرینگ ها و یاتاقان های برندهای معتبرSKF,FAG و ...

    فروآلیاژها و الکترود گرافیتی
   تامین،عرضه و صادرات آهک کلسینه و دولومیت

6-تعمیرات :
•  Overhaul  و 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
Self Align تعویض و شابر زنی تخصصی یاتاقانهای  •

2-ساخت 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

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

3-نصب 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

4-مشاوره :
•  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 
الکتریکال مکانیـکال و 

 MCمدیریت پروژه ها در قالب  •

آدرس دفترمرکزی: تهران، خیابان ساقدوش، میدان بنی هاشم
کوچه شقایق غربی، پالک8، طبقه2، واحد6

تلفن:26317301 الی 2       فکس:22319894

Fast & Flex

    www.is-padir.com
09338861580  

  info@is-padir.com 
padir_mandegar   
padir mandegarگروه صنعتی اعتماد مقدم
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سر مقالهسر مقاله

با تشکر
دکتر حسین ادریس

مدیر مسئول و سردبیر فصلنامه پیام فوالد

شــماره پيــام فــوالد 84  هم اکنــون بــا تــاش و همــکاری 
ــم  ــد. ه ــما می باش ــار ش ــان در اختي ــئوالن و کارشناس مس
چنانکــه مشــخص اســت صنايــع فــوالد در جهــت کاهــش 
ــات  ــاش و تحقيق ــه ت ــاز ب ــتی ني ــط زيس ــی محي آلودگ
زيــادی دارد. در ايــن راســتا مقالــه ی جداســازی نرمــه 
آهــن اســفنجی از غبارگيــر کــوره آورده شــده اســت 
کــه روی کاهــش آلودگــی محيــط زيســتی مؤثــر اســت. 
البتــه الزم اســت کــه در جهــت بهبــود شــرايط واحدهــای 
فوالدســازی ازلحــاظ تأثيــر بــر محيط زيســت تــاش 

ــادی انجــام شــود. ــی زي خيل
يــک مقالــه در رابطــه بــا ارزيابــی توليــد محصــوالت 
آهــن اســفنجی جهــان و ايــران در ســال 2020 نيــز آورده 
شــده اســت. بعــاوه مطالــب روتيــن مجلــه ی پيــام فــوالد. 
ــد  ــی مفي ــوالد مطالب ــام ف ــماره از پي ــن ش ــدوارم در اي امي

ــرای شــما وجــود داشــته باشــد. ب
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تهيه و تنظيم: مهندس محمد حسن جوالزاده
عضو هيئت مديره انجمن آهن و فوالد ايران

4

ارزیابــي تولیــد محصــوالت آهــن اســفنجي ارزیابــي تولیــد محصــوالت آهــن اســفنجي 
جهــان و ایــران در ســال جهــان و ایــران در ســال 20202020

ت
قاال

م

در ســال 2020 ميــزان توليــد محصــوالت آهــن اســفنجي جهــان 
ــن رســيد. در  ــون ت ــه 104/4 ميلي ــد ب ــا 3/4 درصــد کاهــش تولي ب
ــت  ــه بريک ــفنجی ازجمل ــن اس ــوالت آه ــواع محص ــکل )1( ان ش
ــت و ســنگ آهن تکــه ای  ــن اســفنجی توليدشــده از پل گــرم، آه
ــت  ــت آمده اس ــي به دس ــد در حال ــن تولي ــردد. اي ــاهده می گ مش
ــر 125 ميليــون  ــا بالغ ب کــه کل ظرفيــت توليــد آهــن اســفنجي دني
تــن بــوده اســت. در ســال 2020 بيشــترين رشــد توليــد آهــن 
اســفنجی در کشــورهای ايــران و الجزايــر بــه ترتيــب 1/69 و 
0/69 ميليــون تــن مشاهده شــده اســت. نســبت بــه ســال 2019 
در توليــد آهــن اســفنجی کشــور جمهــوری اســامی ايــران 1/69 
ــن افزايــش حاصل شــده اســت. در کشــور قطــر نســبت  ــون ت ميلي
بــه ســال قبــل کاهــش توليــد ديــده می شــود )0/78 ميليــون تــن(. 
ــزار  ــفنجی 800 ه ــن اس ــد آه ــش تولي ــتان کاه ــور عربس در کش
ــد 50/04  ــا تولي ــا )MENA( ب ــه من ــت. ناحي ــده اس ــن گزارش ش ت
ــا  ميليــون تــن آهــن اســفنجی، 47/93 درصــد آهــن اســفنجی دني
را بــه دســت آورده اســت. در ســال پيشــين کشــور روســيه، 7/93 
ميليــون تــن آهــن اســفنجی توليــد کــرده اســت. در دونقطــه 
کليــدی جهــان بــه عبــارت ديگــر در هنــد و ايــران، افزايــش 
ــفنجی  ــن اس ــد آه ــزان تولي ــود. مي ــاهده می ش ــادی مش ــد زي تولي
اســت در  افزايش يافتــه  تــن  ميليــون  بــه 32/98  هنــد  کشــور 
حاليکــه در ســال 2010 ميــزان توليــد آهــن اســفنجی ايــن کشــور 
ــد آهــن اســفنجی  ــوده اســت.50 درصــد تولي ــن ب ــون ت 23/4 ميلي
ــدول )1(  ــد. ج ــرف می رس ــه مص ــی ب ــای القاي ــد در کوره ه هن
نشــانگر رونــد توليــد آهــن اســفنجی کشــور هنــد می باشــد. 
ــه ســال  درکشــور ونزوئــا ميــزان توليــد آهــن اســفنجی نســبت ب
ــدول )2(  ــت. در ج ــرده اس ــش پيداک ــن کاه ــزار ت 2019، 55 ه

رونــد توليــد آهــن اســفنجي جهــان طــی ســال های 2005 - 2020 
ديــده مي شــود. 46/95 صــد در معــادل 49/02 ميليــون تــن آهــن 
اســفنجی جهــان را کشــورهای اســامی توليــد می کننــد. در 
 Algerianالجزايــر يــک واحــد 2/5 ميليــون تنــی توســط شــرکت
ــد.  ــدازی ش ــت راه ان ــا موفقي ــورخ  13/2/2021 ب Qatari Steel م

اوليــن شــارژ گــرم آهــن اســفنجی ايــن شــرکت در کــوره قــوس 
ــون  ــت. هم اکن ــورت گرف ــورخ 18/8/2021 ص ــی در م الکتريک
بــک مــدول توليــد آهــن اســفنجي بــه روش انرژآيــرن بــا ظرفيــت 
0/25 ميليــون تــن در کشــور بوليــوی و يــک مــدول 2/5 ميليــون 
تنــی در کشــور روســيه در حــال نصــب مي باشــد. در کشــور چيــن 
ــه ظرفيــت 300 هــزار تــن در ســال  يــک واحــد آهــن اســفنجی ب
بــه روش PERED بــر پايــه گاز کک در حــال احــداث می باشــد. 
ــد آهــن اســفنجي  ــه ظرفيــت تولي ــده ب ــد ســال آين ــع در چن درواق
دنيــا بيــش از 11/4 ميليــون تــن افــزوده خواهــد شــد. ميــزان توليــد 
تجمعــي آهــن اســفنجي بــه روش ميدرکــس در ســال 2020 از مرز 
1215/63 ميليــون تــن گذشــت. فرآينــد احيــا مســتقيم ميدرکــس 
ــن  ــون ت ــد62/63 ميلي ــا تولي ــي ب ــال متوال ــتمين س ــي و هش در س
اصلــي  فرآيندهــاي  در رأس  توليــد جهــان(  )60 درصــد کل 
ــهم  ــل س ــال قب ــت. در س ــرار گرف ــا ق ــفنجي دني ــن اس ــد آه تولي
ــه  ــی ب ــه گازی و ذغال ــر پاي ــفنجی ب ــن اس ــد آه ــای تولي فرآينده
ترتيــب 75/6 و 24/4 درصــد بــوده اســت. ميــزان توليــد تجمعــي 
ــون  ــال 1970 تاکن ــف از س ــای مختل ــه روش ه ــفنجي ب ــن اس آه
اســت.  بــرآورد شــده  تــن  ميليــون  از 1882/4  بيــش   )2020(
توليدآهــن  ظرفيــت   2030 تاســال  می شــود  پيش بينــی 
بگــذرد. تــن  ميليــون   200 مــرز  از  جهــان  اســفنجی 
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شکل 1. انواع محصوالت آهن اسفنجی

جدول 1. روند تولید آهن اسفنجي هند

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

ــاال  ــيار ب ــس بس ــد ميدرک ــد فرآين ــد تولي ــر رش ــال حاض در ح
بــوده و پيش بينــي مي شــود در ســال جــاری، 70 ميليــون تــن 
ــته از 89  ــال گذش ــود. در س ــد ش ــز تولي ــر ني ــفنجي ديگ ــن اس آه
ــن  ــون ت ــا 79/95 ميلي ــدول ب ــس 79 م ــده ميدرک ــدول نصب ش م
ــن  ــدول آه ــون 13 م ــت. هم اکن ــوده اس ــال کار ب ــت، در ح ظرفي
اســفنجی ميدرکــس در کشــورهای ايــران )12 ميليــون تــن( و 
ــن  ــون ت ــت 12/5 ميلي ــه ظرفي ــاً ب ــن( جمع ــون ت ــر )2/5 ميلي الجزاي
در حــال احــداث می باشــد. در جــدول )3( واحدهــای توليــد 

آهــن اســفنجی ايــران در حــال احــداث ازنظــر می گــذرد. در 
شــکل )2( نيــز رونــد افزايــش ظرفيــت توليــد مدولــه ای ميدرکــس 
ــه دنبــال فرآينــد ميدرکــس، فرآينــد کــوره  مشــاهده می گــردد. ب
ــن )24/4  ــون ت ــش از 25/47 ميلي ــد بي ــا تولي ــي ب ــه زغال دوار پاي
ــد  ــزان تولي ــرار دارد. مي ــان( در رده دوم ق ــد جه ــد کل تولي درص
فرآينــد اچ. واي. ال. انرژآيــرن، 12/95 ميليــون تــن )12/4 درصــد 
ــد  ــين فراين ــال پيش ــت. در س ــده اس ــان( گزارش ش ــد جه کل تولي
ــش  ــه PERED بي ــران موســوم ب ــد آهــن اســفنجی اي ابداعــی تولي
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از 3/05 ميليــون تــن توليــد داشــته اســت )2/9 درصــد کل توليــد 
ــای آهــن اســفنجی  ــران واحده ــان(. شــايان ذکر اســت، در اي جه
 PERED ــه روش ــز ب ــادگان و نيري ــت، ش ــه، باف ــرکت های ميان ش
آهــن اســفنجی توليــد می کننــد. ظرفيــت هرکــدام از ايــن مــدول 
ــدول  ــل از 23 م ــال قب ــد. در س ــال می باش ــن س ــزار ت ــا 800 ه ه
ــرن، 18  ــه روش اچ. واي. ال. انرژآي ــده ب ــفنجی نصب ش ــن اس آه
مــدول بــا 20/2 ميليــون تــن ظرفيــت، در حــال بــرداري و 6 مــدول 
باقی مانــده )4/36 ميليــون تــن ظرفيــت( نيــز متوقــف بــوده اســت. 
ــدول  ــس، 2 م ــدول ميدرک ــا، 6 م ــطح دني ــر در س ــال حاض در ح
ــد. در  ــداث می باش ــال اح ــرت در ح ــدول پ ــک م اچ.وای.ال و ي
ــد آهــن اســفنجي  شــکل )3( ســهم فرآيندهــاي مختلــف در تولي
در شــکل )4(  ازنظــر مي گــذرد. ضمنــاً  دنيــا در ســال 2020 
ســهم روش هــای مختلــف در فرآينــد پايــه گازي آهــن اســفنجي 
ــس در  ــهم ميدرک ــت. س ــده اس ــان داده ش ــال 2020 نش ــا در س دني
فرآينــد پايــه گازي آهــن اســفنجي دنيــا 79/6 درصــد اســت. 
ايــران در توليــد آهــن اســفنجی بــر پايــه گازی در جهــان بــا توليــد 
ــن  ــد آه ــت تولي ــرار دارد. ظرفي ــن در رده اول ق ــون ت 30/21 ميلي
ــرآورد  ــن ب ــون ت ــين 36/375 ميلي ــال پيش ــران در س ــفنجي اي اس
شــده اســت. درواقــع ضريــب بهره بــرداری توليــد آهــن اســفنجی 
ــت. از  ــيده اس ــت رس ــه ثب ــران 85/74% ب ــته در اي ــال گذش در س
ــرداری واحدهــای ميدرکــس، ميــزان توليــد  ابتــدای شــروع بهره ب
ــن  ــون ت ــون 1165 ميلي ــس تاکن ــه روش ميدرک ــفنجی ب ــن اس آه
ــد  ــران در تولي گزارش شــده اســت. کشــور جمهــوري اســامي اي
ــه گازي در رده اول  ــر پاي ــن( ب ــون ت ــفنجي )30/21 ميلي ــن اس آه

ــوالد  ــرکت ف ــفنجي ش ــن اس ــد آه ــزان تولي ــرار دارد. مي ــان ق جه
ــن  ــد آه ــزان تولي ــت. مي ــال اس ــن در س ــون ت ــه 7/249 ميلي مبارک
ــه  ــال 1399 ب ــبا در س ــزگان و س ــرکت های هرم ــن ش ــفنجي اي اس
ــع  ــن گزارش شــده اســت. درواق ــون ت ــب 1/51 و 1/382 ميلي ترتي
ــر 10 ميليــون تــن  ــغ  ب ــا توليــد بال شــرکت فــوالد گــروه مبارکــه ب
بزرگ تريــن شــرکت توليدکننــده آهــن اســفنجی جهــان بــه 
ــروه  ــرکت گ ــفنجی ش ــن اس ــد آه ــت تولي ــد. ظرفي ــمار می آي ش
ــن  ــد آه ــزان تولي ــد. مي ــن می باش ــون ت ــش از 11 ميلي ــه بي مبارک
ــون  ــل 3/9 ميلي ــال قب ــتان در س ــوالد خوزس ــرکت ف ــفنجي ش اس
تــن بــوده اســت شــايان ذکر اســت، ميــزان توليــد پلــت ايــن 
شــرکت در ســال قبــل 5/761 ميليــون تــن بــه ثبــت رســيده اســت. 
شــرکت چادرملــو در ســال 1399، بالغ بــر 1/602 ميليــون تــن 
آهــن اســفنجی توليــد کــرده اســت. در جــدول )4( شــرکت های 
ــده  ــال 1399 آورده ش ــران در س ــفنجی اي ــن اس ــده آه توليدکنن
اســفنجی  آهــن  توليدکننــدگان  شــرکت های  بيــن  در  اســت. 
ــا  ــوالد صب ــرکت ف ــا 108% ش ــد را ب ــد تولي ــترين رش ــران، بيش اي
ــزان  ــن بريکــت گــرم انجــام داده اســت. مي ــزان 799461 ت ــه مي ب
توليــد آهــن اســفنجی ايــران بــه روش Pered در ســال قبــل 2/939 
ميليــون تــن بــه ثبــت رســيده اســت. در جــدول )5( توليدکننــدگان 
ــت.  ــده اس ــان داده ش ــه روش Pered نش ــران ب ــفنجی اي ــن اس آه
ظرفيــت توليــد آهــن اســفنجي کشــورهای عربــی 25 ميليــون 
تــن بــه ثبــت رســيده اســت. در ســال گذشــته ميــزان توليــد 
ــت. ــوده اس ــون ب ــی 19/83 ميلي ــورهای عرب ــفنجي کش ــن اس آه

جدول3. واحدهای تولید آهن اسفنجی ایران در حال احداث
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شــرکت  اســفنجی  آهــن  توليــد  واحــد  اســت  شــايان ذکر 
فــوالد الجزائر-قطــر مورخــه 13 فوريــه 2021 بــه بهره بــرداری 

آهــن  توليــد  واحــد  نمايــی   )5( شــکل  در  اســت.  رســيده 
می گــذرد. ازنظــر  الجزائر-قطــر  فــوالد  شــرکت  اســفنجی 

جدول 4. شرکت های تولیدکننده آهن اسفنجی ایران در سال 1399

جدول5. تولید آهن اسفنجی به روش PERED در ایران در سال 1399

شکل2. روند افزایش ظرفیت تولید مدول های آهن اسفنجی میدرکس
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شکل3.ســهم فرآیندهــاي مختلــف در تولیــد آهــن اســفنجي جهان 

در ســال 2020

گازي  پایــه  فرآینــد  در  مختلــف  روش هــاي  ســهم  شــکل4. 

2020 ســال  در  دنیــا  آهن اســفنجي 

ــوالد ــرکت ف ــفنجی ش ــد آهن اس ــد تولی ــی از واح ــکل 5. نمای ش

 الجزائر-قطر

تــن در رأس  ميليــون  توليــد 32/98  بــا  کشــور هندوســتان 
توليدکننــدگان آهــن اســفنجي جهــان قرارگرفتــه اســت. در ســال 
2020 کشــور هندوســتان بيــش از 550 هــزار تــن آهــن اســفنجی 
صــادر کــرده اســت. شــايان ذکر اســت نزديــک بــه 76/8 درصــد 

ــا پايــه زغــال  از آهــن اســفنجي ايــن کشــور در کوره هــای دوار ب
بــه دســت می آيــد. توليــد آهــن اســفنجی در کوره هــای دوار 
بــا پايــه زغــال در کشــور هنــد بــه دليــل کمبــود ســنگ آهن 
توليــد  ظرفيــت  هنــد،  کشــور  در  اســت.  پيداکــرده  کاهــش 
ــر 18/1  ــغ ب ــال 2010 بال ــال در س ــه زغ ــفنجي روش پاي ــن اس آه
ــرکت ــفنجي ش ــن اس ــد آه ــزان تولي ــت. مي ــوده اس ــن ب ــون ت ميلي
ــن  ــون ت ــته 4/54 ميلي ــال گذش ــد در س ــابق( هن AM/NS )اسارس

بــوده اســت. در ســال گذشــته ميــزان شــارژ گــرم آهــن اســفنجی 
ــای  ــتيل( در کوره ه ــون اس ــلور ميتال/نيپ ــرکت AM/NS )آرس ش
ــد  ــزان تولي ــت. مي ــوده اس ــن ب ــون ت ــی 2/48 ميلي ــوس الکتريک ق
آهــن اســفنجی تاتــا اســتيل هنــد در ســال گذشــته 797 هــزار تــن 
ــرکت  ــفنجی ش ــن اس ــروش آه ــزان ف ــت. مي ــيده اس ــت رس ــه ثب ب
ــت.  ــده اس ــن گزارش ش ــزار ت ــته 626 ه ــال گذش ــور در س مذک
ــن(  ــون ت ــال 1399، 31/19 ميلي ــن )س ــون ت ــا 30/21 ميلي ــران ب اي
توليــد آهــن اســفنجي رده دوم جهــان را از آن خودکــرده اســت. 
ــران  ــد کنســانتره ســنگ آهن و پلــت اي ــزان تولي ــان، مي ــن مي در اي
بــه ترتيــب 49/7 و 46 ميليــون تــن بــرآورد شــده اســت. در ايــران 
از ابتــدا تاکنــون در ايــران به طــور تجمعــی بالــغ بــر 284/5 ميليــون 
تــن آهــن اســفنجی توليدشــده اســت. در ســال 1399 کشــور 
ايــران 843 هــزار تــن آهــن اســفنجی صــادر کــرده اســت. ميــزان 
ــون  ــران در ســال پيشــين 30/346 ميلي ــن اســفنجی اي مصــرف آه
ــته 458  ــال گذش ــه در س ــور ترکي ــت. کش ــده اس ــن گزارش ش ت
هــزار تــن آهــن اســفنجی بــه ارزش 123 ميليــون دالر وارد کــرده 
اســت. ميــزان توليــد آهــن اســفنجي کشــور ونزوئــا، 0/46 ميليــون 
بــوده اســت و کشــور مذکــور در رده نوزدهم دهــم توليدکنندگان 
آهــن اســفنجي جهــان قرارگرفتــه اســت. در حاليکــه ميــزان توليــد 
ــون  ــدود 8/9 ميلي ــال 2005 ح ــور در س ــن کش ــفنجي اي ــن اس آه
 OEMK ــرکت ــفنجي ش ــن اس ــد آه ــزان تولي ــت. مي ــوده اس ــن ب ت
روســيه نزديــک بــه 3/155 ميليــون تــن بــه ثبت شــده اســت. 
ــيه  ــرکت Metaalloinvest روس ــفنجي ش ــن اس ــد آه ــزان تولي مي
رونــد   )6( شــکل  در  اســت.  گزارش شــده  تــن  ميليــون   7/8
توليــد آهــن اســفنجی شــرکت Metaalloinvest آورده شــده 
 Metaalloinvest ــزان فــروش آهــن اســفنجي شــرکت اســت. مي
ــن گزارش شــده اســت.  ــون ت روســيه در ســال پيشــين 4/428 ميلي
ميــزان توليــد آهــن اســفنجي شــرکت ســيدور ونزوئــا نيــز 0/46 
ــرکت  ــن ش ــماره 2C اي ــدول ش ــت. م ــده اس ــن اعام ش ــون ت ميلي
ــد  ــزان تولي ــت. مي ــوده اس ــف ب ــته متوق ــال گذش ــول دو س در ط
آهــن اســفنجي شــرکت Acindar کشــور آرژانتيــن بيــش از 0/5 
ــد تجمعــی آهــن اســفنجي  ــن گزارش شــده اســت. تولي ــون ت ميلي
ــرآورد شــده  ايــن شــرکت در 42 ســال گذشــته 32 ميليــون تــن ب
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 DRIC اســت. ميــزان توليــد آهــن اســفنجی مــدول 1 و 2 شــرکت
ــد  ــل درص ــال قب ــت. در س ــوده اس ــن ب ــون ت ــتان 1/09 ميلي عربس
ــنگ آهن  ــا را س ــتقيم ونزوئ ــا مس ــای احي ــارژ ورودي کوره ه ش
تکــه اي تشــکيل داده اســت. در ســال گذشــته 68 درصــد شــارژ 
ــای  ــرکت Saldanha آفريق ــتقيم ش ــا مس ــاي احي ورودي کوره ه
جنوبــی ســنگ آهن تکــه ای بــوده اســت. ميــزان توليــد آهــن 
ــه 649  ــک ب ــل نزدي ــال قب ــر در س ــرکت EZDK مص ــفنجي ش اس
ــل  ــال قب ــده در س ــرکت يادش ــت. ش ــده اس ــن گزارش ش ــزار ت ه
ــد  ــزان 25 درص ــه مي ــود را ب ــوره خ ــت، ک ــود پل ــل کمب ــه دلي ب
 Sulb ــرکت ــت. ش ــرده اس ــری ک ــت بارگي ــنگ آهن دانه درش س
بحريــن در ســال پيشــين 1/38 ميليــون تــن آهــن اســفنجی توليــد 
کــرده اســت کــه 1 ميليــون تــن آن به صــورت گــرم در کوره هــا 
ــش  ــون بي ــال 2013 تاکن ــرکت از س ــن ش ــت. اي ــده اس ــارژ ش ش
ــاً  ــت. ضمن ــرده اس ــد ک ــفنجی تولي ــن اس ــن آه ــون ت از 10 ميلي
ــد 7/93، 5/19  ــا تولي ــب ب ــک ترتي ــه مکزي ــتان و ب ــيه، عربس روس

جدول 6. میزان تولید آهن اسفنجي کشورهاي مختلف جهان در سال 2020

شکل 6 . روند تولید آهن اسفنجی و بریکت گرم شرکت Metalloinvest روسیه

ــا پنجــم  ــن آهــن اســفنجي در رده هــاي ســوم ت ــون ت و 5/17 ميلي
دنيــا قرارگرفته انــد. در اتحاديــه اروپــا کشــور آلمــان و ســوئد بــه 
ــد.  ترتيــب 0/53 و 0/1 ميليــون تــن آهــن اســفنجی توليــد کرده ان
کشــورهاي  اســفنجي  آهــن  توليــد  ميــزان   )6( جــدول  در 
مختلــف جهــان در ســال 2020 مشــاهده مي گــردد. ايــران در 
ــا  ــمال آفريق ــه و ش ــه خاورميان ــامي و ناحي ــورهاي اس ــن کش بي
ــرار دارد.  ــفنجي در رده اول ق ــن اس ــد آه ــا، MENA (در تولي )من
ــعودي و  ــتان س ــيه، عربس ــران، روس ــد، اي ــاخص )هن ــور ش 5 کش
ــد  ــان را تولي ــفنجي جه ــن اس ــد کل آه ــک( 70/46 درص مکزي
ــون  ــال 5/3 ميلي ــلور ميت ــرکت آرس ــال 2020، ش ــد. در س مي  کنن
تــن آهــن اســفنجي توليــد کــرده اســت. شــرکت آرســلور ميتــال 
در ســطح جهــان دارای 12 واحــد توليــد آهن اســفنجی بــه ظرفيت 
توليــد 8/6 ميليــون تــن می باشــد. آمريــکا در ســال گذشــته، 
1/3 ميليــون تــن آهــن اســفنجی از ترينيــداد توباگــو واردات 

داشته است.



پاییز1400 / شماره 84

10

ــت  ــه ظرفي ــک ب ــده نزدي ــده، در آين ــزي انجام ش ــق برنامه ري طب
ــد  ــزوده خواه ــن اف ــون ت ــران 6/15 ميلي ــفنجي اي ــن اس ــد آه تولي
شــد. ميــزان توليــد آهــن اســفنجي کشــور امــارات در ســال 
2020 حــدود 2/96 ميليــون تــن بــوده اســت. کشــور عمــان 
بــراي ششــمين  بــا توليــد 1/73 ميليــون تــن آهــن اســفنجي 
طبــق  اســت.  قرارگرفتــه  جهــان  رده بنــدی  در  متوالــی  ســال 
گزارش هــای حاصلــه، آهــن اســفنجی گــرم توليــدی عمــان 
شــرکت های  بــه  کاميــون  روی  عايــق  بونکر هــای  طريــق  از 
شــارژ  الکتريکــی  قــوس  کوره هــای  در  و  انتقــال  هم جــوار 
ــر  ــان آخ ــديد عم ــرکت ش ــی ش ــوس الکتريک ــوره ق ــود. ک می ش
ســال 2013 بــه اتمــام رســيده اســت. ميــزان توليــد آهــن اســفنجی 
کشــور بحريــن 1/38 ميليــون تــن اعام شــده اســت. ميــزان توليــد 
ــن  ــون ت ــدود 0/78 ميلي ــز در ح ــر ني ــور قط ــفنجی کش ــن اس آه
ــفنجی  ــن اس ــت، کل آه ــايان ذکر اس ــت. ش ــيده اس ــت رس ــه ثب ب
توليــد می شــود.  اســتيل  قطــر  توســط شــرکت  قطــر  کشــور 
مــدول شــماره 1 شــرکت قطــر اســتيل از ســال 1978 تاکنــون 
ــت. ــرده اس ــد ک ــفنجی تولي ــن اس ــن آه ــون ت ــش از 27/5 ميلي بي
هم اکنــون در هنــد بيــش از 315 کــوره دوار احيــا بــر پايــه ذغال 
بــا ظرفيــت توليــد بيــش از 30 ميليــون تــن آهــن اســفنجي در ســال 
در حــال بهره بــرداري مي باشــد. به طورمعمــول کوره هــاي دوار 
)زغالــی( مرســوم داراي ظرفيــت توليــد 25 تــا 50 هــزار تــن آهــن 
ــده  ــفنجي توليدش ــن اس ــتر آه ــند. بيش ــال مي باش ــفنجي در س اس
در هنــد در کوره هــای القايــي بــه مصــرف می رســد. فرآينــد 
توليــد آهــن اســفنجي کشــور آفريقــاي جنوبــي نيــز برپايــه ذغــال 
ــد توليــد آهــن اســفنجي ســرد، گــرم و  اســت. در شــکل )6( رون
بريکــت شــده در دنيــا به طــور تفکيکــي بــه نمايــش گذاشته شــده 
ــون تــن آهــن  اســت. شــايان ذکر اســت در ســال قبــل 11/38 ميلي
اســفنجي گــرم در کوره هــای قــوس الکتريکــي جهــان شــارژ 
اســفنجی  آهــن  درصــد   10/9 به عبارت ديگــر  اســت.  شــده 

توليــدی جهــان به صــورت گــرم در کوره هــای قــوس الکتريکــی 
ــران در شــرکت های  ــک در اي ــده نزدي شــارژ شــده اســت. درآين
پاســارگاد و چادرملــو شــارژ گــرم آهــن اســفنجی در کوره هــای 
قــوس الکتريکــی شــروع خواهــد شــد. در ســال 2020 ميــزان 
ــه ترتيــب 83/95  توليــد آهــن اســفنجي و بريکــت گــرم جهــان ب
ــال  ــکل7(. در س ــت )ش ــيده اس ــت رس ــه ثب ــن ب ــون ت و 9/07 ميلي
2020 آهــن اســفنجي و بريکــت گــرم بــه ترتيــب بــه ميــزان 
ــده  ــان صادرش ــر جه ــاط ديگ ــه نق ــن ب ــون ت 12/39 و 8/67 ميلي
آهــن  ميــزان صــادرات  تــن(.  ميليــون   21/06 )جمعــاً  اســت 
ــب  ــه ترتي ــی ب ــی و خاک ــای آب ــق راه ه ــان از طري ــفنجي جه اس
ــوده اســت. بيشــترين صــادرات آهــن  ــن ب ــون ت 14/2 و 6/86 ميلي
ــتر  ــيه )بيش ــور روس ــط کش ــرم )HBI( توس ــت گ ــفنجي بريک اس
توســط شــرکت LGOK( بــه ميــزان 3/8 ميليــون تــن صــورت 
گرفتــه اســت. کشــور ترينيــداد و توباگــو، 1/3 ميليــون تــن آهــن 
ــکا صــادر کــرده اســت.  ــه آمري اســفنجي بريکــت گــرم )HBI( ب
ــور  ــرم )HBI( کش ــت گ ــفنجي بريک ــن اس ــادرات آه ــزان ص مي
ــن(.  ــه چي ــن ثبت شــده اســت )50% آن ب ــون ت ــز 1 ميلي ــکا ني آمري
در شــکل )8( جهــات جريــان تجــارت )صــادرات( آهــن اســفنجی 
نقشــه  در  همانطوريکــه  می گــذرد.  ازنظــر  جهــان  ســطح  در 
ماحظــه می گــردد، مبــدأ صــادرات محصــوالت آهــن اســفنجی 
ــورهای  ــد کش ــه مقص ــا ب ــيه و ونزوئ ــکا، روس ــورهای آمري کش
ــردد کل  ــان می گ ــد. خاطرنش ــکا می باش ــن و آمري ــی، چي اروپاي
ــون  ــش از 30 ميلي ــان بي ــطح جه ــده در س ــت HBI نصب ش ظرفي
تــن می باشــد. در کشــور جمهــوری اســامی ايــران شــرکت 
فــوالد صبــای خليج فــارس محصــوالت آهــن اســفنجی اش را 
به صــورت بريکــت گــرم عرضــه می کنــد. در ســال پيشــين 3 
ــب 3/24،  ــه ترتي ــان ب ــده DRI/HBI جه ــی واردکنن ــور اصل کش
1/4 و 0/9 ميليــون تــن چيــن، آمريــکا و ايتاليــا بــوده اســت.

شکل 7. روند تولید آهن اسفنجي سرد، گرم و بریکت شده
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شکل 8 . جهات جریان صادرات آهن اسفنجي و بریکت گرم جهان در سال 2020

ضمنــاً در شــکل )9( نيــز رونــد صــادرات آهــن اســفنجي 
)ازجملــه بيرکــت گــرم( از طريــق راه هــاي خاکــي )14/2 ميليــون 
تــن( و آبــي )6/86 ميليــون تــن( بــه مناطــق مختلــف دنيــا، در ســال  
ــزان  ــن(. مي ــون ت ــع 21/06 ميلي ــردد )جم ــاهده مي گ ــته مش گذش
صــادرات بريکــت گــرم دنيــا در ســال پيشــين 8/67 ميليــون 

تــن بــوده اســت. در شــکل )10( نيــز رونــد صــادرات آهــن 
ــش گذاشته شــده  ــه نماي ــان ب اســفنجی ســرد و بريکــت گــرم جه
ــدی  ــفنجی تولي ــن اس ــوم آه ــک س ــت ي ــايان ذکر اس ــت. ش اس
در 10-5  مســتقر  فــوالد  بــه کارگاه هــای ذوب  هنــد  کشــور 
انتقــال داده می شــود. کيلومتــری واحدهــای احيــای مســتقيم 

 شکل9. روند صادرات آهن اسفنجي از طریق راه هاي آبي و خاکي )میلیون تن(

شکل 10. روند صادرات آهن اسفنجي سرد و بریکت گرم جهان
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قــوس  کوره هــاي  در  گــرم  اســفنجي  آهــن  از  اســتفاده 
الکتريکــي در مقايســه بــا بريکــت گــرم منجــر بــه کاهــش مصــرف 
ــوالد  ــن ف ــر ت ــاعت ب ــووات س ــزان 140 کيل ــه مي ــرق ب ــرژي ب ان
ــووات  ــانتی گراد، 20 کيل ــه س ــر 100 درج ــه ازای ه ــردد )ب مي گ
ســاعت بــر تــن فــوالد(. ضمنــاً ميــزان مصــرف الکتــرود گرافيتــي 
و نســوز کوره هــای قــوس الکتريکــي بــه ترتيــب بــه ميــزان 
ــد.  ــش مي ياب ــذاب کاه ــوالد م ــن ف ــر ت ــرم ب 0/55 و 1/9 کيلوگ
ــزان  ــه مي ــي ب ــوس الکتريک ــوره ق ــره وري ک ــر به ــرف ديگ از ط
ــش  ــد افزاي ــدول )7( رون ــد. در ج ــش مي ياب ــد افزاي 20-15 درص
شــارژ آهــن اســفنجي گــرم در کوره هــای قــوس الکتريکــي 
ــتان،  ــزي، عربس ــد، مال ــورهاي هن ــذرد. کش ــر مي گ ــان ازنظ جه
ــارژ  ــاوري ش ــر از فن ــن و مص ــان، بحري ــارات، عم ــک، ام مکزي
ــد  ــي بهره من ــوس الکتريک ــاي ق ــفنجي در کوره ه ــن اس ــرم آه گ
ــت  ــا ظرفي ــان ب ــفنجي جه ــن اس ــدول آه ــن م ــتند. بزرگ تري هس
2/5 ميليــون تــن بــه روش ميدرکــس در شــرکت Tosyali الجزائــر 
اســفنجی  آهــن  توليــد  ميــزان  اســت.  بهره بــرداري  حــال  در 
شــرکت Tosyali در الجزايــر در ســال قبــل 2/33 ميليــون تــن 
ــک  ــفنجی در ي ــن اس ــد آه ــزان تولي ــن مي ــت اي ــده اس گزارش ش
مــدول انفــرادی يــک رکــورد جهانــی به حســاب می آيــد. ميــزان 
توليــد آهــن اســفنجی شــرکت جينــدال عمــان 1/73 ميليــون 
ــفنجی  ــن اس ــل 93% آه ــال قب ــت. در س ــيده اس ــت رس ــه ثب ــن ب ت
توليــدی ايــن شــرکت به صــورت شــارژ گــرم آهــن اســفنجی در 

فوالدســازی های مجــاور بارگيری شــده اســت. شــرکت پاســارگاد 
ــا  ــی ب ــوس الکتريک ــوره ق ــفنجی را در ک ــن اس ــرم آه ــارژ گ ش
ظرفيــت 1/8 ميليــون تــن در ســال راه انــدازی کــرده اســت. واحــد 
شــارژ آهــن اســفنجي گــرم در کوره هــای قــوس الکتريکــي 
ــن در  ــون ت ــت 1/8 ميلي ــا ظرفي ــر ب ــت در گل گه ــرار اس ــران ق اي
ــوالد اردکان  ــرکت ف ــر ش ــرف ديگ ــردد. از ط ــداث گ ــال اح س
)شــرکت چادرملــو( يــک واحــد آهــن اســفنجی بــا ظرفيــت 1/55 
ميليــون تــن بــه روش شــارژ گــرم آهــن اســفنجی در کــوره قــوس 
ــه اينکــه ســهم  ــا توجــه ب الکتريکــی را راه انــدازی کــرده اســت. ب
ــران 85/9  ــازی های اي ــن دار فوالدس ــواد آه ــفنجي در م ــن اس آه
ــرم  ــارژ گ ــن آوری ش ــتفاده از ف ــدول-8(، اس ــت )ج ــد اس درص
آهــن اســفنجي در کوره هــای قــوس الکتريکــي، بيــش از 25 
ــه همــراه خواهــد داشــت.  درصــد صرفه جويــی انــرژي برقــی را ب
ــواد  ــذاب در م ــدن م ــوالد و چ ــه ف ــفنجي، قراض ــن اس ــهم آه س
ــب 5/01، 63 و 31/99  ــه ترتي ــان ب ــازی های جه ــن دار فوالدس آه
ــون  درصــد می باشــد )کل وزن مــواد آهــن دار ورودی 2019 ميلي
تــن(. لــذا تنــوع مــواد آهــن دار ورودی در فوالدســازی های جهــان 
و ايــران کامــًا متفــاوت اســت و درنتيجــه ميــزان مصــرف انــرژی 
ــرژی  ــرف ان ــط مص ــتر از متوس ــران بيش ــوالد در اي ــد ف ــژه تولي وي
ويــژه توليــد فــوالد در جهــان اســت. در جــدول )9( ميــزان مصرف 
اســت. ارائه شــده  فوالدســازی های جهــان  در  آهــن دار  مــواد 

جدول7 . روند شارژ آهن اسفنجي گرم در کوره های قوس الکتریکي جهان



پاییز1400 / شماره 84

13

ارزيابي توليد محصوالت آهن اسفنجي جهان و ايران در سال 2020

منابع ــواد آهن دارفوالدســازی های  جــدول8 .ســهم آهن اســفنجي در م

ــال 2020 ایران در س

ــازی های  ــن دار در فوالدس ــواد آه ــرف م ــزان مص ــدول9. می ج

ــال 2020 ــان در س جه

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

 

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

تولید (

)مرجع فوالد 99(

◄ در سال 2019، سهم صادرات در تولید فوالد ایران،  32/5  درصد بوده است. 
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نويسندگان: مينا آسيابی1 ، عباس فرد 

چکیده

ــی  ــازی مغناطيس ــی روش جداس ــال بررس ــه دنب ــه ب ــن مطالع اي
ــه  ــه مجتمــع فــوالد ميان ــر روی لجــن غبارگيــر کارخان مرطــوب ب
اســت. لجن هــای قســمت غبارگيــر کــوره، حــوض لجــن و ســرريز 
حــوض لجــن بــرای ارزيابــی پتانســيل اقتصــادی مــورد پــردازش و 
بررســی قــرار گرفــت. نتايــج آناليــز شــيميايی لجــن غبارگيــر برای 
ــه 8 ســاعت در شــبانه روز نشــان داد  ــه فاصل ــازه ی يک ماهــه و ب ب
کــه ميانگيــن آهــن کل لجــن غبارگيــر 66 درصــد، ميانگيــن آهــن 
فلــزی 67/9 درصــد و ميانگيــن درجــه فلــزی شــدن 84/75 درصــد 
ــوان  ــی به عن ــرپ مغناطيس ــازی ت ــه روش جداس ــد. در ادام می باش
روش جداســازی احتمالــی ايــن مطالعــه انتخــاب گرديــد. حجــم 
نرمــه موجــود در آب غبارگيــر کــوره مجتمــع فــوالد ميانــه تقريبــاً 
ــوی آب ورودی  ــه فل ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــر می باش ــر ليت ــرم ب 8 گ
می تــوان گفــت کــه در شــبانه روز حــدود 5 تــن نرمــه اســفنجی از 
ــا توجــه  ــر می گــردد کــه ب ــر کــوره وارد کاريفاي طريــق غبارگي
بــه آناليــز شــيميايی ايــن نرمــه ارزش تفکيــک و جداســازی را از 
ــه خــود از لحــاظ اقتصــادی و کاهــش آلودگــی  ــه  نوب داشــته و ب

ــت اســت. ــز اهمي محيط زيســت حائ

کلمــات کلیــدی: لجــن غبارگيــر، نرمــه آهــن اســفنجی، 
ــه ــوالد ميان ــع ف مجتم

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

مقدمه

ــه  ــه در آن گندل ــت ک ــدی اس ــتقيم، واح ــاء مس ــه احي کارخان
اکســيدی به منظــور اســتفاده در کــوره قــوس الکتريکــی بــه 
اکســيد  مســتقيم  احيــاء  می گــردد.  تبديــل  اســفنجی  آهــن 
آهــن، يــک واکنــش شــيميايی اســت کــه واکنش دهنده هــا 
ــند  ــن می باش ــيد آه ــن و اکس ــيد کرب ــدروژن، منواکس در آن هي
ــوخت  ــد. س ــزی می باش ــن فل ــد آه ــش، تولي ــن واکن ــه اي و نتيج
اصلــی کارخانــه، گاز CH 4 اســت. به طورکلــی فرآينــد احيــاء 
مســتقيم، دارای ســه مرحلــه کلــی اســت: احيــاء، ريفرمينــگ 
و بازيافــت کننــده حــرارت )ريکوپراتــور(. در طــول فرآينــد 
احيــای گندلــه، بــه داليــل مختلفــی نظيــر اســتحکام کــم گندلــه، 
فايــن )نرمــه( توليــد می شــود. همچنيــن بخــش عمــده ای از نرمــه 
ــکرين ها  ــا، اس ــا، فيدره ــواد )دايورتوره ــزش م ــای ري در محل ه
ــن  ــا و همچني ــيله غبارگيره ــه به وس ــد ک ــود می آين ــه وج و …( ب
ــن  ــط جمــع آوری می شــوند. از عمده تري ــت مناســب محي ــا نظاف ب
ــی  ــای صنعت ــتفاده از غبارگيره ــه، اس ــع آوری نرم ــای جم روش ه
می باشــد کــه خطــوط مکــش آن در نقــاط مختلــف ازجملــه 
ــد. ــا می نماي ــه جمــع آوری فاين ه ــدام ب ــا، اق ــا و فيدره دايورتوره

1-  Mina.asiyabi@yahoo.com
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)Dust Collection Systems( غبارگيــر سيســتمی اســت کــه 
از پروســه های  افزايــش کيفيــت هــواي خارج شــده  به منظــور 
ــاير  ــا س ــارات و ي ــع آوری غب ــق جم ــاري، از طري ــی و تج صنعت
آلوده کننده هــای محيطــی از جريــان هــوا و يــا گاز، مورداســتفاده 
ــذ،  ــاپ و کاغ ــع چ ــزات در صناي ــن تجهي ــرد.  از اي ــرار می گي ق
ــيمی،  ــيميايی، پتروش ــگ، ش ــاري، رن ــری و نج ــاجی، چوب ب نس
ــازی  ــع فوالدس ــن و صناي ــيد آه ــاء اکس ــای احي ــی، کارخانه ه نفت
ــده  ــی استفاده ش ــای صنعت ــن غبارگيره ــود. مهم تري ــتفاده می ش اس
بــرای بــه دام انــدازی گردوغبارهــا در صنايــع فــوالد غبارگيرهــای 
ونتــوری و الکتروســتاتيکی هســتند. ]7[ به طورکلــی غبارگيرهــا را 

ــود. ــيم می ش ــر تقس ــک و ت ــی خش ــوع کل ــه دو ن ــوان ب می ت
غبارگيــري کــه در فراينــد احيــاء اکســيد آهــن بــه روش 
پــرد مورداســتفاده قــرار می گيــرد، از نــوع مرطــوب و داراي 
قســمت های  از  غبارآلــوده  می باشــد.  آن  در ورودي  ســيکلون 
ــه، مخــازن  ــره روزان ــل خروجــی کــوره، مخــزن ذخي مختلــف مث
هــود  توســط  غربال هــا،  اســتقرار  محــل  و  محصــول  ذخيــره 
ــوند.  ــا می ش ــی وارد غبارگيره ــراي غبارزداي ــده و ب جمع آوری ش
ــده و در  ــيکلون ورودي ش ــار وارد س ــه گردوغب ــوده ب ــوای آل ه
آن ذرات درشــت غبارگرفتــه می شــوند و از پاييــن ســيکلون، 
ــد.  ــک مخــزن )Bin Dust( می ريزن ــه درون ي ــري ب جهــت بارگي
ــک  ــه درون ي ــط ب ــاي راب ــط داکته ــيکلون توس ــاالي س ــوا از ب ه
در  تعبيه شــده  نازل هــای  توســط  می شــود. آب  وارد  ونتــوري 
ونتــوري طــی دو مرحلــه متفــاوت بــر روي هــوا پاشــيده می شــود. 
شــايان ذکر اســت کــه تجهيــزات مورداســتفاده در کارخانــه احيــاء 
ــد  ــرم می باش ــس آب گ ــی از پروس ــرد 99 آب مصرف ــه روش پ ب
ــز  ــی و کاهــش مصــرف آب تمي ــن خــود يــک صرفه جوي کــه اي
در روش پــرد بــه شــمار می آيــد. هــواي مرطــوب پــس از خــروج 
اثــر حرکــت  از ونتــوري وارد يــک اســکرابر می شــود و در 
ــا آب از هــوا جداشــده و هــواي  ــار همــراه ب چرخشــی، ذرات غب
ــاالي اســکرابر خــارج می گــردد و توســط يــک فــن از  ــز از ب تمي
طريــق دودکــش بــه هــواي آزاد فرســتاده می شــود. آب خروجــی 
از اســکرابر درون يــک حوضچــه ريختــه و توســط پمپ هايــی بــه 
کاريفايــر فرســتاده می شــود. )برگرفتــه از احيــاي مســتقيم فــوالد 

ــت،1391(. ــوالد باف ــه ف ــروژه کارخان ــرد در پ ــه روش پ ب

2.بیان مسأله

ــت  ــا ظرفي ــوره ب ــر ک ــه غبارگي ــوالد ميان ــع ف ــرکت مجتم در ش
ــاری  ــم از اس ــن حج ــه اي ــت ک ــال اس ــاً            35 فع ــو تقريب فل

بــدون هيچ گونــه عمليــات جداســازی فايــن آهــن  غبارگيــر 
حــوض  وارد  مســتقيماً   8632  ppm ميانگيــن  بــا  اســفنجی 
ــفنجی  ــن اس ــن آه ــدرروی فاي ــن ه ــردد. ميانگي ــر می گ کاريفاي
ــه اســفنجی  ــن نرم در 24 ســاعت )يــک شــبانه روزی( حــدود 5 ت
می باشــد؛ کــه بــا توجــه بــه آناليــز شــيميايی بــاال ايــن نرمــه ارزش 
ــت  ــز اهمي ــود حائ ــه خ ــه نوب ــته و ب ــازی را داش ــک و جداس تفکي
ــن  و در  ــدودی 150 ت ــورت ح ــاه  به ص ــدار در م ــن مق ــت. اي اس
ــه  ــود؛ ک ــرآورد می ش ــن ب ــی  1800 ت ــورت تقريب ــال به ص هرس
ارزش اقتصــادی آن در ســال 1400 هرمــاه به صــورت تقريبــی 
ــر  ــرخ بهــره بانکــی 0/07)ب ــال می باشــد. اگــر ن 6300000000 ري
ــود  ــاظ ش ــران( لح ــای اي ــدت بانک ه ــود کوتاه م ــرخ س ــاس ن اس
هــر مــاه 441000000 ريــال هزينــه فرصــت عــدم اســتفاده از فايــن 
ــک  ــی دري ــغ قابل توجه ــه مبل ــت ک ــد رف ــت خواه ــی از دس آهن

ــت. ــه اس ــالی 12 ماه دوره س
عــاوه بــر آن بــا وارد شــدن خروجــی غبارگيــر بــه کاريفايــر، 
ــت،  ــه کــردن فلوکوالن ــر اضاف ــای اقتصــادی بيشــتری نظي هزينه ه
ــا  ــوان ب ــل می شــود، کــه می ت ــه شــرکت تحمي ديسپرســانت و... ب
ايجــاد يــک واحــد جداســازی فايــن آهــن در خروجــی غبارگيــر 
بــا ســرمايه گذاری اوليــه حــدود 6000000000 ريــال بــا نــرخ 
بهــره 0/07 بــا هزينــه فرصــت هرمــاه 420000000 ريــال بــرآورد 
می گــردد بــا تخميــن مدت زمــان بازپرداخــت تقريبــاً دوماهــه 
می تــوان بــه چرخــه اقتصــادی شــرکت مجتمــع فــوالد ميانــه 

ــد. بازگردان
ــرای  ــده ب ــل عم ــاال؛ دو دلي ــده در ب ــب ذکرش ــر مطال ــاوه ب ع
ــت  ــود دارد. نخس ــر وج ــل از غبارگي ــار حاص ــردازش گردوغب پ
ــاده ی  ــک م ــوان ي ــفنجی به عن ــن اس ــن آه ــی فاي ــه بازياب ــن ک اي
ــی رود و  ــمار م ــه ش ــدن ب ــا چ ــوالد ي ــد ف ــب در تولي ــام مناس خ
اســتفاده از نرمــه ی آهــن اســفنجی موجــب بــه مــدار آمــدن واحــد 
ــن  ــد آه ــتقيم( تولي ــا مس ــد احي ــه )واح ــت ک ــازی اس ــت س بريک
ــفنجی  ــن اس ــه آه ــازی نرم ــا جداس ــازد ب ــادر می س ــفنجی را ق اس
ــد،  ــای ذوب نمی باش ــرای کوره ه ــی ب ــاده مطلوب ــه م ــدی ک تولي
محصــول اســفنجی باکيفيــت درجــه يــک تحويــل مشــتری نمايــد 
ــازی  ــت س ــوراک بريک ــوان خ ــده به عن ــه جداش ــی نرم و از طرف
استفاده شــده و محصــول باکيفيــت مناســب بــرای واحــد ذوب 
توليــد می گــردد کــه از مزايــای بريکــت ســرد بــرای واحــد ذوب 
می تــوان بــه کاهــش ضايعــات غبارگيــر، کاهــش پاشــش مــذاب 
ــواد  ــن م ــی اي ــن بازياب ــود. همچني ــاره نم ــرباره اش ــش س و کاه
ــردازش  ــا پ ــل دوم ب ــد. دلي ــش می ده ــد را کاه ــای تولي هزينه ه
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ــت  ــرای محيط زيس ــر ب ــزان خط ــش مي ــدف کاه ــار، باه گردوغب
ــی اســت. ــن بازياب ــل بعــدی اي دلي

3. ادبیات تحقیق
1-3. جداکننده های مغناطیسی

در ميــان انــواع روش هــای جداســازی، يکــی از روش هــای 
ــری از  ــواد بهره گي ــازی م ــت جداس ــج جه ــد و راي ــيار کارآم بس
ــدان مغناطيســی  خاصيــت جــذب مــواد مغناطيســی در حضــور مي
اســت کــه از ايــن خاصيــت مــواد و بــا اســتفاده از تجهيــزات 
اســتفاده  مــواد  مغناطيســی جهــت جداســازی  جداکننده هــای 

ــی و  ــواد معدن ــی م ــاس ويژگ ــر اس ــزات ب ــن تجهي ــاب اي انتخ
ــد.  ــام می رس ــه انج ــی ب ــاده ی معدن ــه روی م ــراوری ک ــون ف آزم

می پذيــرد. صــورت 
جداکننده هــای مغناطيســی تــر جــدا کننده هــای نــوع درام 
ويژگــی  دارای  کــه  درام هــا  ايــن  روی  از  اســاری  هســتند. 
ــه درام  مغناطيســی هســتند، عبــور داده می شــوند. مــواد آهــن دار ب
می چســبند در انتهــای درام به وســيله ی يــک تيغــه از روی درام 
ــز از  ــواد موجــود در اســاری ني ــاير م جمــع آوری می شــوند و س

می شــود.
ــه  ــا توجــه ب ــزات پرعيارســازي مغناطيســي ب دســتگاه ها و تجهي
ــدت  ــا ش ــاي ب ــواع جداکننده ه ــه ان ــي ب ــواد معدن ــات م خصوصي
ــرو مغناطيســی  ــات ف ــا خصوصي ــي ب ــواد معدن ــد م کــم کــه قادرن
ــه  ــا توج ــه ب ــاال ک ــدت ب ــا ش ــاي ب ــد و جداکننده ه ــدا کنن را ج
ــواد  ــد م ــد قادرن ــاد مي کنن ــه ايج ــي ک ــي قوي ــدان مغناطيس ــه مي ب
پارامغناطيــس را جــدا کننــد تقســيم مي شــوند. همچنيــن هرکــدام 
تــر  به صــورت  مي تواننــد  مغناطيســي  جداکننده هــاي  ايــن  از 
و يــا خشــک کار کننــد. بــر هميــن اســاس دســته بندي کلــي 

از: عبارت انــد  مغناطيســي  جداکننده هــای 

ــدار  ــی م ــوآوری در طراح ــوند. ن ــارج می ش ــز خ ــز تجهي ــه ري ت
مغناطيســی و مــواد به کاررفتــه در درام جداکننده هــای مغناطيســی 

ــود ]8[. ــت می ش ــی مگنتي ــر بازياب ــه حداکث ــر ب منج
ــد  ــر خواه ــري اجتناب ناپذي ــي ام ــواد معدن ــتر م ــش بيش خرداي
بــود. ايــن امــر ســبب تشــکيل حجــم بســيار زيــادي از ذرات ريــز 
ــرآوري را  ــای ف ــي روش ه ــا بازده ــه تنه ــه ن ــود ک ــه می ش و نرم
ــه  ــواد را در باطل ــن م ــات اي ــش تلف ــه افزاي ــد، بلک ــش می ده کاه

ــال خواهــد داشــت. ــه دنب ب

شکل 1. دسته بندی انواع جداکننده های مغناطیسي
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3-2. بیشینه تحقیق

تفکيــک  از  مطالعاتشــان  در  همــکاران2)2017(  و  یــو 
از ســنگ آهن  بازيابــی آهــن  بــرای جداســازی و  مغناطيســی 
حــاوی کربنــات درجــه پاييــن اســتفاده کردنــد و نشــان دادنــد کــه 
تحــت پارامترهــای بهينــه، بازيافــت آهــن 65/4 درصــد اســت.]5[  
ــتفاده از  ــان اس ــکاران3 )2016( در مطالعاتش ــی و هم بونوم
ســه روش مختلــف )جداســازی مســتقيم مغناطيســی، فرآيندهــای 
پيرومتالــورژی و فرآيندهــای هيدرومتالــورژی( بــرای بازيابــی 

ــد. ]2[ ــی کردن ــيت بررس ــده بوکس ــن از باقی مان آه
ــی  ــه بررس ــان ب ــکاران4 )2015(  در مطالعاتش ــگ و هم ژان
ــرباره  ــن از س ــوای آه ــر محت ــی حداکث ــرای بازياب ــه ب ــورد بهين م
زبالــه پرداختنــد. به صــورت تجربــی نشــان دادنــد کــه تحــت 
شــرايط تصفيــه در ايــن کار، حــدود 70% آهــن از ســرباره پســماند 
ــانتره %57  ــن در کنس ــوای آه ــه محت ــی ک ــود، جاي ــی می ش بازياب

ــت. ]6[ اس
ــن  ــی آه ــه بازياب ــان ب ــتو5 )2015( در مطالعاتش ــرا و گس میش
از لجــن قرمــز پرداختنــد و نتيجــه گرفتنــد کــه پــس از يــک 
ــن  ــاوی 40% آه ــز ح ــن قرم ــق، لج ــی ناموف ــازی مغناطيس جداس

]4[ اســت.  کاهش يافتــه 
لویــی و همــکاران6 )2014(  در مطالعاتشــان بــه بازيابــی 
ــد.  ــی پرداختن ــازی مغناطيس ــط جداس ــز توس ــن قرم ــن از لج آه
 36/Fe9 نشــان دادنــد کــه مــواد مغناطيســی 4/5 گــرم )بــا محتــوای
درصــد( به صــورت مغناطيســی جداشــده و ذرات جامــد باقيمانــده 

ــود. ]10[ ــد Fe ب ــاوی 61/1 درص ــط ح فق
ــار فيزيکــی  ــی و همــکاران7 )2014( در مطالعاتشــان رفت لوی
ــا نتيجــه  ــل کــرد. آن ه ــوالد را تجزيه وتحلي و شــيميايی ســرباره ف
گرفتنــد کــه 10% ضايعــات فــوالد در ســرباره های صنعتــی بــا 
خــرد کــردن، مرتب ســازی، جداســازی مغناطيســی و فرآينــد 

ــت. ]11[ ــی اس ــل بازياب ــری قاب غربالگ
ــه ای  ــکاران )1383( در مقال ــی و هم ــن فتح ــد امی محم
بــه تعييــن پارامترهــای مؤثــر بــر جدايــش مغناطيســی تــر کارخانــه 
تحقيــق  ايــن  در  پرداختنــد.  گهــر  گل  ســنگ آهن  فــرآوری 
ــی  ــتفاده از پارمترهاي ــا اس ــر ب ــش ت ــد جداي ــود فرآين ــای بهب راه ه
دور  خردايــش،  ميــزان  جامــد،  درصــد  دانه بنــدی،  همچــون 

ــت. ]1[ ــه اس ــی قرارگرفت ــز و بررس ــورد آنالي ــده م جداکنن

3. روش تحقیق

ــازی  ــد جداس ــش فراين ــی آزماي ــال بررس ــه دنب ــه ب ــن مطالع اي

ــع  ــه مجتم ــر کارخان ــن غبارگي ــر روی لج ــوب ب ــی مرط مغناطيس
ــر کــوره، حــوض  ــه اســت. لجن هــای قســمت غبارگي ــوالد ميان ف
لجــن و ســر ريــز حــوض لجــن بــرای ارزيابــی پتانســيل اقتصــادی 
ــز شــيميايی  ــج آنالي ــت. نتاي ــرار گرف ــردازش و بررســی ق ــورد پ م
ــه 8 ســاعت  ــه فاصل ــه و ب ــک ماه ــازه ی ي ــرای ب ــر ب لجــن غبارگي
ــر  ــن غبارگي ــن کل لج ــن آه ــه ميانگي ــان داد ک ــبانه روز نش در ش
66 درصــد، ميانگيــن آهــن فلــزی 67/9 درصــد و ميانگيــن درجــه 
فلــزی شــدن 84/75 درصــد می باشــد. در ادامــه روش جداســازی 
مغناطيســی تــرپ به عنــوان روش جداســازی احتمالــی ايــن مطالعــه 
انتخــاب گرديــد عملکــرد دســتگاه های جداســازی مغناطيســی بــر 
ــر  ــر ب ــروی مؤث ــت. ني ــی اس ــی دوقطب ــای مغناطيس ــاس نيروه اس

ــود. ــان می ش ــر بي ــه زي ــط معادل ــی توس ذرات مغناطيس

)1(

-M :مغناطــش ذرات در ميــدان مغناطيســی اســت. H→dv: حجــم 

ــه  ــه هندس ــه ذره ب ــده ب ــی اعمال ش ــروی مغناطيس ــت. ني ذرات اس
ــدان  ــش ذرات ، مي ــش مغناط ــتگی دارد. افزاي ــدازه ی ذره بس و ان
مغناطيســی و انــدازه دانــه ، باعــث افزايــش نيــروی مغناطيســی روی 
ــر روی يــک ذره  ذرات می شــود. نيــروی مغناطيســی اعمال شــده ب
مغناطيســی کــروی را می تــوان هماننــد معادلــه )2( ارزيابــی کــرد.

)2(

r: شــعاع ذرات کــروی. Xp : حساســيت ذره. Xm: حساســيت محيط 
ــد. ذرات  ــدان مغناطيســی محــوری را تعييــن می کن هســتند.H0: مي
مغناطيســی در فرايندهــای جداســازی نــوع مرطــوب تحــت تأثيــر 
دو نيــروی مهــم نيــروی جاذبــه و هيدروديناميــک نيــز قــرار دارنــد. 
اثــر ميــدان جاذبــه )Fg( و نيــروی کشــش )Fd( بــر  روی ذرات 
مغناطيســی کــروی بــا چگالــی )ρp( را می تــوان توســط معــادالت 

)3( ، )4(بــرآورد کــرد.

)3(

در رابطــه بــاال ρf : تراکــم لجــن اســت و g : شــتاب گرانشــی 
می باشــد.

)4(

2-  Yu et al
3-  Bonomi et al
4-  Zang et al
5- Mishra et al
6-  Liu et al
7-  Liu et al

𝐹𝐹 → 𝑚𝑚 = 1.84(𝑋𝑋𝑝𝑝 − 𝑋𝑋𝑚𝑚)𝐻𝐻02𝑟𝑟2 

𝐹𝐹𝑔𝑔 =
4
3𝜋𝜋𝜋𝜋

3(𝜌𝜌𝑝𝑝 − 𝜌𝜌𝑓𝑓)𝑔𝑔 

𝐹𝐹𝑑𝑑 = 12𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋 
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 TSS( PPM)                                     کوره  غبارگیر 

 تاریخ بردارینمونهساعت  

12:00 4:00 8:00 
6516 4822 7230 99/11/28 
4038 3020 6618 99/11/29 

10728 4267 11525 99/11/30 
510 8186 7232 99/12/01 

1974 4250 6269 99/12/02 
6023 5537 5966 99/12/03 
5494 6651 6578 99/12/04 
9279 8968 2092 99/12/05 
9110 12180 4675 99/12/06 
4802 4068 4754 99/12/07 
6554 6526 2733 99/12/08 
5962 6422 8005 99/12/09 
5692 3718 4220 99/12/10 

10711 2776 5447 99/12/11 
12445 6508 10075 99/12/12 
32120 37412 27718 99/12/13 

832 28790 25025 99/12/14 
11229 4398 14399 99/12/15 

977 14990 12978 99/12/16 
4907 _ _ 99/12/17 
2174 8607 8354 99/12/18 

7241.762 8869 8743.816 avrage 

ــد.  ــن می کن ــان تعيي ــه جري V: ســرعت ذره مغناطيســی را نســبت ب
ــن  ــا دوغــاب می باشــد. در اي v : ويســکوزيته ی حرکــت لجــن ي
مطالعــه تجربــی از جداکننــده مغناطيســی نــوع مرطــوب مغناطيســی  

تــرپ بــا شــدت بــاال اســتفاده شــد]3[.
ــاعت از  ــی 8 س ــه ی زمان ــه فاصل ــف ب ــه ی مختل ــه 3 نمون روزان
ــرکت  ــن ش ــوض لج ــرريز ح ــن و س ــوض لج ــر، ح ــن غبارگي لج
ــف  ــه مــدت 20 روز در ســه ســاعت مختل ــه ب ــوالد ميان مجتمــع ف
5 litســاعت 8 صبــح 4 بعدازظهــر و 12 شــب بــه حجم هــای

شــيميايی  آناليــز  بــرای  و  شــد  انجــام  نمونه گيــری  بــه روش 
ــالی  ــه ارس ــه نمون ــر س ــرای ه ــد. ب ــال گردي ــگاه ارس ــه آزمايش ب
توســط  محلول هــا  از  کــدام  هــر  توربيديتــه  آزمايشــگاه،  بــه 
و  قبــل   HACHTL2300  بــا مشــخصه ی توربيديمتــر  دســتگاه 
ادامــه در  شــد.  اندازه گيــری  کــردن  صــاف  از  بعــد 
تی اس اس هر ســه محلول به حجم 500 ســی ســی طبق اســتاندارد

متد شماره 4500 اندازه گرفته شد و نتايج ثبت شد.

جدول 1. آنالیز  TSS نرمه غبارگیر کوره
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جداسازی نرمه آهن اسفنجی از غبارگير کوره با استفاده از ترپ مغناطيسی

5-شرح کار:

در ايــن مطالعــه يــک جداکننــده مغناطيســی از نــوع تــرپ 
يــا فيلتــر طراحــی و ســاخته شــد به طوری کــه آب ورودی آن 

تحــت کنتــرل حــدود نيــم ليتــر در 5 دقيقــه تنظيــم گرديــد. 
بــا توجــه بــه آزمايشــات انجــام شــده بــر روی آب ورودی 
زيــر اطاعــات  آن  نرمــه  و  مغناطيســی  فيلتــر جداکننــده  بــه 

 به دست آمده است.

      
 %Fe total %Fe 

metal 
%MD S% %C 

 81.42 73.28 90 0.0209 3 

 78.89 68.54 86.88 0.0179 2.88 

 70.79 60 84.75 0.0254 4.12 

 78.32 66.76 85.24 0.0282 4 

 77.355 67.145 86.7175   
 

فيلتــر  جداکننــده  دســتگاه  شــرکت  پيشــنهادی  دســتگاه 
اســتيل  بدنــه  جنــس  بــا  اينــچ  دو  ورودی  بــا  مغناطيســی 
حجــم ميــزان  بــا  متناســب  کــه  شــد  خواهــد  ســاخته 

SAMPLE TSS TURB TURB.زیر صافی 
over range 5/4 1234 مغناطیسی جداکنندهورودی   

6/0 41 مغناطیسی جداکنندهخروجی   3/0  

 
ميانــه  فــوالد  شــرکت  اســفنجی  آهــن  نرمــه  توليــدی 
متــر  2*2 تقريبــاً  پيشــنهادی  دســتگاه  مســاحت  می باشــد. 

 است. 

جدول 2. آنالیز نرمه غبارگیر کوره

جدول 3. آنالیز جداکننده مغناطیسی

شکل2. دستگاه جداکننده فیلتر مغناطیسی
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حجــم نرمــه موجــود در آب غبارگيــر کــوره 8236 ميلی گــرم 
ــوان  ــوی آب ورودی می ت ــه فل ــا توجــه ب ــر می باشــد کــه ب ــر ليت ب
ــق  ــه اســفنجی از طري ــن نرم گفــت کــه در شــبانه روز حــدود 5 ت
غبارگيــر کــوره وارد کاريفايــر می گــردد کــه بــا توجــه بــه 
ــازی را  ــک و جداس ــه ارزش تفکي ــن نرم ــاال اي ــيميايی ب ــز ش آنالي

ــت. ــت اس ــز اهمي ــود حائ ــه خ ــته و به نوب داش
مزايای اين روش:

• افزايش کارايی کاريفاير
•کاهــش مــواد شــيميايی مورداســتفاده در کاريفايــر )فلوکوالنت، 

و...( ديسپرسانت 
• تفکيک کامل لجن اسفنجی با اکسيدی

• تأمين خوراک بريکت سازی
•کارايی باالتر و تفکيک بهتر و نزديک صددرصدی

•سرعت باالی جداسازی و بهبود بيشتر کيفيت آب

6- نتیجه گیری:

ــمت  ــه س ــن ب ــن لج ــدود 50 ت ــه ح ــن روزان ــورت ميانگي به ص
کاريفايــر ســرازير می شــود کــه از آن مقــدار حــدود 6 تــن 
فقــط از غبارگيــر کــوره کــه درصــد متاليزيشــن آن حــدود 86/71 
ــرپ  ــوع ت ــده از ن ــمت جداکنن ــک قس ــداث ي ــا اح ــد. ب می باش
ــر  ــن غبارگي ــفنجی را از لج ــن اس ــه آه ــوان نرم ــی می ت مغناطيس
کــوره جــدا ســاخت و از هــدر رفــت نرمــه آهــن اســفنجی 

ــود. ــری نم جلوگي
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اخبار داخلیاخبار داخلی

 انجمن آهن و فوالد ایران انجمن آهن و فوالد ایران

بار
خ

ا اقدامات برگزاری سمپوزیوم فوالد 400:

بیســــت و ســــومین ســمپوزیوم فــوالد، بــــا شــعار چالش ها و 
راهکارهـــای صنعـــت فـــوالد در دوران پسـا کرونـــا در تاریخ های 
23 الــــی 25 آذرماه 1400 در جزیــــره کیــش برگــزار می گردد. 
هم زمان بــــا ایــــن ســمپوزیوم، نمایشــــگاه بین المللی ســمپوزیوم 
فـــوالد در مرکـــز نمایشــگاه های بین المللــی کیـــش برپــا خواهــد 
شـد. 10 شــرکت: فــوالد مبارکــه اصفهــان، فــوالد خوزســتان، 
فــــوالد آلیـــاژی ایـــران، ذوب آهن اصفهـان، تهیـــه و تولیـد مـواد 
معدنـــی ایــــران، فــوالد خراســــان، فــوالد اکســــین خوزســتان، 
ســنگ آهن مرکــزی ایــــران، مهندســــی و بازرگانــــی فــن آوران 
کیــــان صنعــــت خاورمیانــــه و شــــرکت خارجــــی Validsa از 
حامیــــان مالــــی ایــن ســـمپوزیوم می باشــند. برگـــزاری ســـاالنه 
ایـــن همایـــش هم زمان بـا نمایشـــگاه بین المللی فـــوالد، ایـن فضـا 
را بـــرای شــرکت کنندگان فراهــــم می کنــد کــــه بــــا آخریــــن 
دســــتاوردهای تکنولــــوژی و تحقیقاتـــی علمـــی در زمینـه آهـن 
و فـــوالد آشـــنا شـــوند. تاکنـون چندیـــن جلسـه داخلـــی به منظور 
ــن  ــر ایــ ــزاری مطلوب ت ــات برگــ ــای الزم در جلسـ هماهنگی ه

ســــمپوزیوم تشکیل شــده اســــت.

ــت  ــر در صنع ــوآوری برت ــای ن ــاب طرح ه انتخ
ــران: ــوالد ای ف

جشــنواره نوآوری هــای برتــر در صنعــت فــوالد ایــران بــا 
هــدف ارج نهــادن بــه مقــام واالی پژوهشــگران، نــوآوران و 
ــوآوری به منظــور دســتیابی  ــا ترویــج فرهنــگ ن ــاوران کشــور ب فن
بــه اقتصــاد مقاومتــی و دانش بنیــان، تســهیل فراینــد تجاری ســازی 
ــرای  ــران ب ــوالد ای ــن و ف ــن آه ــرف انجم ــات از ط ــج تحقیق نتای
ــس از  ــت. پ ــده اس ــوالد ارائه ش ــمپوزیوم های ف ــار در س ــومین ب س

ــه ســمپوزیوم  ــه دبیرخان ــر، 14 طــرح ب فراخــوان نوآوری هــای برت
ــن  ــی و داوری 4 طــرح باالتری ــد کــه پــس از ارزیاب واصــل گردی
امتیــاز را کســب کردنــد کــه مقــاالت ایــن 4 طــرح در نمایشــگاه 
بین المللــی ســمپوزیوم فــوالد 400 در جزیــره کیــش ارائــه گــردد.

ــن و  ــن آه ــی در انجم ــزاری دوره آموزش برگ
ــران: ــوالد ای ف

دوره آموزشــی اصــول فرایندهــای جوشــکاری قوســی – ذوبــی 
توســط آقــای دکتــر دهمالیــی در تاریخ هــای 27 و 28 مهــر 1400 

به صــورت مجــازی برگــزار گردیــد.

جلسه هیات تحریریه:

جلســه هیــات تحریریــه مجلــه ی بین المللــی انجمــن آهــن 
ــات  ــا هی ــور اعض ــا حض ــورخ 400/6/29 ب ــران در م ــوالد ای و ف
تحریریــه تشــکیل گردیــد و نیــز کلیــه ی مقــاالت چاپ شــده 
دوره ی 17 )ســال 2020( ایــن مجلــه بــا پرداخــت هزینــه ی انجمــن، 

کــد )Digital Object Identifier( تعلــق گرفــت.
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ــن  ــن آه ــکاری انجم ــای هم ــاد تفاهم نامه ه انعق
و فــوالد ایــران:

پژوهشــی  و  علمــی  آموزشــی،  همکاری هــای  تفاهم نامــه 
ــاوری و  ــرکت فن ــا ش ــران ب ــوالد ای ــن و ف ــن آه ــن انجم ــی  مابی ف
ــه دیگــری  ــه و تفاهم نام ــوالد خاورمیان ــن و ف پژوهــش ســهند آه
ــتان  ــگاهی اس ــاد دانش ــرامیکی جه ــن س ــواد نوی ــکده م ــا پژوهش ب
یــزد بــا موضــوع اســتفاده بهینــه از ظرفیت هــا و توانایی هــای 
آموزشــی، علمــی، پژوهشــی، مشــاوره ای و اجرایــی بــرای مــدت 

ــد. ــد گردی ــال منعق 3 س

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 400/7/15 برگــزار گردیــد. در ایــن جلســه مقــرر 
ــه  ــا هم افزایــی دو طــرف نســبت ب گردیــد تفاهــم نامــه فی مابیــن ب
نیازســنجی دوره هــا و کارگاه هــای تخصصــی موردنیــاز اقــدام 

گــردد.

آقای مهندس محمد آقاجانلو 

 بدينوسيله انتصاب بجا و شايسته جنابعالی را به سمت مديرعامل  شرکت ملی فوالد ايران تبريک عرض 
نموده، توفيق روزافزون حضرتعالی را از درگاه ايزد منان خواستارم.

دکتر عباس نجفی زاده                                                                                                                                                            
رئيس هيئت مدير انجمن آهن و فوالد ايران

آقای دکتر محمد یاسر طیب نیا 

بدينوسيله انتصاب بجا و شايسته جنابعالی را به سمت مديرعامل فوالد مبارکه اصفهان تبريک عرض نموده، 
توفيق روزافزون حضرتعالی را از درگاه ايزد منان خواستارم.

دکتر عباس نجفی زاده                                                                                                                                                            
رئيس هيئت مدير انجمن آهن و فوالد ايران
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اخبار اعضای حقوقی اخبار اعضای حقوقی 

انجمن آهن و فوالد ایرانانجمن آهن و فوالد ایران

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

میلگــرد آلیــاژی 30 در ذوب آهــن اصفهــان تولیــد 
شد

ــورد 300 و خدمــات  ــا همــت و تــالش شــبانه روزی پرســنل ن ب
فنــی تولیــد، میلگــرد 30 آلیــاژی بــا گریــد cr2 70 بــرای اولیــن بــار 
در ذوب آهــن اصفهــان تولیــد شــد. بیشــترین زمینــه مصــرف ایــن 
محصــول در گلولــه هــای آســیاب ســیمان )رول فورج شــده( اســت 
ــاال تولیــد شــد.  ــاژ ب ــا درخواســت بخــش خصوصــی و در تن کــه ب
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 10060 و بــه ویــژه 
ــا توجــه  ــد شــد و ب ــودن ( تولی ــی ovaliti   )بیضــوی ب ــت عال کیفی
بــه کیفیــت عالــی شــکل ظاهــری محصــول، ارزش باالیــی جهــت 

بازارهــای داخلــی و صادراتــی دارد.

رکــورد در ســودآوری حاصــل توســعه صــادرات 
و محصــوالت بــا ارزش افــزوده باالتــر اســت 

ــود  ــود آوری خ ــورد س ــد رک ــق ش ــان موف ــن اصفه  ذوب آه

ــش  ــا افزای ــد و ب ــاء ده ــال 1400 ارتق ــه اول س ــا در 6 ماه را تنه
195 درصــدی بــه ســود بیــش از 2 هــزار میلیــارد تومــان برســد و 
ــار از 12 درصــد عبــور  حاشــیه ســود ایــن شــرکت بــرای اولیــن ب
ــود  ــل بهب ــان حاص ــن اصفه ــود آوری ذوب آه ــده س ــرد. عم ک
فراینــد ، تولیــد محصــوالت بــا ارزش افــزوده باالتــر و رشــد 
صــادرات بــوده اســت و تنهــا حــدود 30 درصــد از ایــن افزایــش 

ــد . ــی باش ــت ارز م ــش قیم ــورم و افزای ــل ت ــود حاص س

شرکت فوالد مبارکه اصفهان

رکــورد روزانــه ۱۵0 ذوب توســط فــوالد مبارکــه 
ــور ــازی کش ــت فوالدس ــر در صنع ــاری بی نظی آم

شــرکت  مــداوم  ريخته گــری  و  فوالدســازی  ناحيــه  مديــر 
در  روزانــه  ذوب ريــزی  رکــورد  شکســتن  از  مبارکــه  فــوالد 
ــی  ــار پياپ ــن ب ــرای چندمي ــه ب ــوالد مبارک ــازی ف ــد فوالدس واح
ــا  ــر ب ــار ديگ ــورد ب ــن رک ــت: اي ــر داد و گف ــاری خب ــال ج در س
150 ذوب ريــزی روزانــه در ناحيــه فوالدســازی شکســته شــد. 
ــرکت  ــمت های ش ــه قس ــورد، هم ــن رک ــه اي ــت يابی ب ــرای دس ب
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ــتند  ــازی هس ــد فوالدس ــت از واح ــال حماي ــه در ح ــوالد مبارک ف
تــا ايــن افتخــارات رقــم بخــورد. نقــش واحدهــای خريــد و 
آهن ســازی، واحدهــای پشــتيبانی ، واحــد کنتــرل کيفــی، پرســنل 
واحــد فوالدســازی و بســياری ديگــر از همــکاران در چنيــن 

ــت. ــگ اس ــيار پررن ــی بس رکوردهاي

ــا  دســت یابی بــه رکــورد حمــل پاتیــل ســرباره ب
کمتریــن توقــف بــه کوره هــای قــوس الکتریکــی

رئیــس واحــد حمــل و فــراوری ســـــرباره بــا اعــالم ایــن 
بــا  ســرباره  پاتیــل   988 و  هــزار   3 درمجمــوع  افــزود:  خبــر 
رعایــت دســتورالعمل های ایمنــی و بــدون حادثــه، تعویــض و 
در حوضچه هــای ســرباره تخلیــه گردیــد و تنهــا 0/04 دقیقــه 
ــل  ــض پاتی ــی از تعوی ــف ناش ــوس توق ــای ق ــه کوره ه ــر ذوب ب ب
ــه  ــوط ب ــل مرب ــض پاتی ــی تعوی ــورد قبل ــد. رک ــرباره وارد آم س
اردیبهشــت ماه ســال جــاری و بــه تعــداد 3 هــزار و 883 پاتیــل بــه 

ــود. ــیده ب ــت رس ثب

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

گــزارش عملکــرد حــوزه اکتشــاف ایمپاســکو در ۶ 
ماهــه نخســت ۱400

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت تهيــه و توليــد مــواد 

معدنــی ايــران، در 6 ماهــه نخســت ســال جــاری 800 کيلومتــر مربع 
ــش  ــق اميدبخ ــاس 1:25000 در مناط ــی در مقي ــن شناس ــه زمي نقش
ــاری  ــر حف ــزار مت ــش از 30 ه ــن بي ــده، همچني ــه ش ــا تهي ــه ه پهن
ــر اســاس  ــه اســت. ب ــال و آهــن صــورت گرفت ــی مت در حــوزه پل
ايــن گــزارش يــک فقــره گواهــی کشــف بــه ميــزان 202 ميليــون 
ــاف  ــه اکتش ــره پروان ــز 10 فق ــس و ني ــا و م ــی ط ــاده معدن ــن م ت
ــتان  ــزی در اس ــال و غيرفل ــی مت ــن، پل ــای آه ــوزه ه ــد در ح جدي
هــای سيســتان و بلوچســتان، خراســان جنوبــی و لرســتان دريافــت 
ــال  ــت س ــه نخس ــت در 6 ماه ــادآوری اس ــه ي ــت. الزم ب ــده اس ش
1400 برداشــت ژئوفيزيکــی بــه روش مغناطيــس ســنجی بــه تعــداد 
بيــش از 2 هــزار قرائــت در حــوزه پلــی متــال انجــام شــده اســت.

شرکت فوالد خوزستان 

رکورد تولید ماهیانه شمش تختال شرکت فوالد 
خوزستان شکسته شد

ــزی  ــوالد خوزســتان و برنامه ري ــان شــرکت ف ــاش کارکن ــا ت ب
مــدون و بــر اســاس نيــاز بــازار، بــا توليــد 179 هــزار و دويســت و 
دوازده تـُـن شــمش تختــال، رکــورد ماهيانــه توليــد ايــن محصــول 
راهبــردی شکســته شــد. رکــورد توليــد پيشــين در فرورديــن مــاه 
ــن  ــج تُ ــزار و ســيصد و پنجــاه و پن ــزان  168 ه ــه مي ســال 1397 ب

بــود.
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اخبار بین المللیاخبار بین المللی11

♦ اولین خط تولید فوالد خورشیدی دنیا

 EVRAZ Rocky( اوراز  راکــی  کــوه  فــوالد  کارخانــه 
 ،)Pueblo, Colorado( پوئبلــو کلــرادو  در   )Mountain Steel

جــان دوبــاره می گیــرد و اولیــن فوالدســاز دنیــا خواهــد بــود کــه 
ــن  ــیدی تأمی ــرژی خورش ــود را از ان ــاز خ ــرژی موردنی ــتر ان بیش
می نمایــد. بخــش اعظــم 750 هــزار پنــل خورشــیدی ایــن پــروژه 
را در خــود کارخانــه  قــرار داده و ایــن مزرعــه را بــه بزرگ تریــن 
ــن  ــد. ای ــل می کن ــکا تبدی ــل در آمری ــیدی در مح ــروژه خورش پ
ــا مــاه آینــده  ــار در ســال 2019 رونمایــی شــد و ت پــروژه اولیــن ب

ــد. ــد ش ــال خواه ــل فع ــور کام به ط

 1- منابع:

Gizmodo.com
Metalbulletin.com
Metal expert
THE FINANCIAL TIMES
Bank of America
Oilprice
Designboom.com

♦کاهــش 40 میلیــون تــن عرضــه ســنگ آهن در 
ســال ۲0۲۲ در بازارهــای صادراتــی جهــان 

ــد  ــه معتق ــل وال ــی برزی ــرکت معدن ــن در ش ــش آه ــر بخ مدی
اســت، ایــن کاهــش از رونــدی ناشــی می شــود کــه امســال 

و  هنــد  برزیــل،  ازجملــه   ( ســنگ آهن  مهــم  تأمین کننــدگان 
بــر بازارهــای  کشــورهای مشــترک المنافع ( تمرکــز بیشــتری 
داخلــی خــود داشــتند. طبــق گفته هــای کارشناســان همچنیــن 
ــز انتظــار مــی رود. ــر ســنگ آهن از ســوی اســترالیا نی عرضــه کمت
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ــدون  ــوالد ب ــت ف ــال صنع ــه دنب ــزی هــم ب ♦ مال
ــن کرب

ــا انتشــار  ــا ســال 2050 کشــوری ب ــزی قصــد دارد ت ــت مال دول
صفــر کربــن شــود. ایــن کشــور قصــد دارد ســاخت نیروگاه هــای 
ــرعت  ــبز را س ــت س ــد صنع ــد و رش ــف کن ــنگی را متوق زغال س
ــا  ــنگی ب ــای زغال س ــت نیروگاه ه ــب الزم اس ــن ترتی ــد. بدی بخش
نیروگاه هــای گازی جایگزیــن شــود و ســهم انرژی هــای تجدیــد 
پذیــر تــا ســال 2025 در ایــن کشــور بــه 31 درصــد افزایــش یابــد. 

توســعه صنعــت خودروهــای برقــی نیــز در دســتور کار اســت.

♦ چین به دنبال زغال سنگ قزاقستان

جهــان  در  زغال ســنگ  مصرف کننــده  بزرگ تریــن  چیــن 
اســت و همســایه آن، قزاقســتان، بزرگ تریــن ســایت های ذخایــر 
ــاً  ــور عمدت ــن دو کش ــال، ای ــان را دارد. بااین ح ــنگ جه زغال س
ــه  ــادی در زمین ــی، تجــارت زی ــودن حمــل ریل ــل گــران ب ــه دلی ب
ــت.  ــر اس ــرف تغیی ــر در ش ــن ام ــه ای ــته اند ک ــنگ نداش ــال س زغ
قیمــت زغال ســنگ در 12 مــاه گذشــته تقریبــاً چهــار برابــر شــده 

ــه باالتریــن حــد خــود رســیده اســت. و ب

بانــک مرکــزی آمریــکا: رونــد  پیش بینــی   ♦
قیمــت ســنگ آهن نزولــی خواهــد بــود

گــروه تحقیقاتــی زیرمجموعــه ی بانــک مرکــزی آمریــکا 
ــن،  ــوالد در چی ــد ف ــش تولی ــی کاه )Bank of America ( در پ
 2022 ســال  در  را  ســنگ آهن  قیمــت  درصــدی   45 کاهــش 
ــرده  ــی ک ــن پیش بین ــر ت ــه ازای ه ــزان 91 دالر ب ــه می ــالدی، ب می

ــت. اس

♦ دولــت بایــدن: حفاظــت از فــوالد آمریــکا، یک 
مســئله امنیــت ملی اســت

ــرای  ــالش ب ــی در ت ــی و آمریکای ــات اروپای ــه مقام درحالی ک
ــر  ــری از افزایــش تعرفه هــا در اواخــر امســال هســتند، وزی جلوگی
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 
ــده  ــاری ایاالت متح ــده تج ــکا و نماین ــی آمری ــر بازرگان ــا وزی ب
ــق برســند.  ــه تواف ــا ب ــد ت ــات کــرد و دو طــرف تــالش کردن مالق
درحالی کــه مقامــات اتحادیــه اروپــا در ابتــدا امیــدوار بــه حــذف 
ــه  ــگاه ب ــا ن ــا ب ــه اروپ ــارت اتحادی ــر تج ــد، کمیس ــا بودن تعرفه ه
ــت از  ــه حفاظ ــد ب ــز عالقه من ــده نی ــه ایاالت متح ــت ک ــن واقعی ای
ــاده اســت راه حل هــای دیگــر را  ــوالد خــود اســت، آم صنعــت ف

بررســی کنــد.
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♦ ســاخت نخســتین خانه هــای دارای اســکلت 
ــه! ــدون پل ــدی و ب ــاپ 3بع ــوالدی چ ــی ف بیرون

معمــاران به تازگــی نخســتین خانه هــای جهــان بــا اســکلت 

بیرونــی فــوالدی چــاپ ســه بعدی شــده را ســاخته اند کــه در 
آن هــا از پلــه استفاده نشــده و ســاکنان را تشــویق می کنــد تــا 
به جــای آن از شــیب طبیعــی زمیــن و محیــط اســتفاده کننــد. ایــن 
خانه هــای جدیــد در جزیــره اورانــی در ایتالیــا واقــع شــده اند.

 

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

)مرجع فوالد 99(

◄ در سال 2019، میزان مصرف فوالد ضدزنگ جهان، 43/8 میلیون تن ثبت شده است.
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معرفی کتاب:

مصنوعــی  عصبــی  شــبکه  شــامل  ازجملــه،  ماشــين  يادگيــری  مختلــف  روش هــای  و  تکنيک هــا  کتــاب  ايــن 
راف مجموعــه ی  نظريــه   ،)support vector machine( پشــتيبان  بــردار  ماشــين   ،)artificial neural network(

ــرای  ــا ب ــازگاری آن ه ــا و س ــن روش ه ــاوت بي ــه تف ــن ب ــد. همچني ــی باش ــق )deep learning( م ــری عمي )rough set theory( و يادگي
ــکات  ــرای مش ــين، ب ــری ماش ــای يادگي ــف تکنيک ه ــای مختل ــن کاربرده ــاب همچني ــن کت ــد. اي ــان می ده ــاص را نش ــای خ کاربرده
صنعتــی را شــرح می دهــد. ايــن کتــاب شــامل چنديــن مطالعــه ی مــوردی اســت کــه بــه محققــان در دانشــگاه ها و صنايــع کمــک می کنــد 

تــا از يادگيــری ماشــين بــرای حــل مشــکات عملــی صنعتــی اســتفاده کننــد.
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پارامتر های طراحی
نویسنده:

عطاء آقایی آرائی، ناهید عطارچیان، ایرج رحمانی، محمد شکرچی زاده، امیرسعید سالمت، 
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سال نشر:

1399

معرفی کتاب:

ــواع خاکريزهــای مهندســی از جملــه باالســت و زيــر باالســت راه آهــن  ــه مصالــح طبيعــی جهــت اســتفاده در ان بطــور کلــی، دسترســی ب
هميشــه امــکان پذيــر نيســت و در بعضــی مناطــق، منابــع قرضــه ســنگی و آبرفتــی محــدود بــوده و توليــد آنهــا خســارت جبــران ناپذيــری بــه 
محيــط زيســت وارد خواهــد کــرد. از ايــن رو يافتــن جايگزينــی مناســب بــرای مصالــح طبيعــی الزامــی بــه نظــر مــی رســد. يکــی از مصالحــی 
ــوالد می باشــند. در حــال حاضــر  ــوالد کارخانه هــای ذوب آهــن و ف ــه اســت، ســرباره های ف ــر موردتوجــه قرارگرفت کــه در ســال های اخي
ــکات  ــور، مش ــن کش ــوالد و ذوب آه ــای ف ــراف کارخانه ه ــق اط ــح در مناط ــن مصال ــی از اي ــش قابل توجه ــت بخ ــت انباش ــه عل ــم ب ه
زيســت محيطی ايجادشــده اســت. آزمايش هــای اوليــه مکانيــک خــاک و همچنيــن آزمايش هــای ســيکلی و ديناميکــی ســه محــوری روی 
ســرباره های تعــدادی از کارخانه هــای فــوالد کشــور نشــان داد کــه ايــن مصالــح مشــخصات موردنيــاز به عنــوان باالســت و زيــر باالســت 
ــه  ــه محدوديت هــای مقاومــت جانبــی ارائ ــا توجــه ب را دارا می باشــند. در ايــن پيش نويــس راهنمــا، معيارهــای تعييــن ضخامــت باالســت ب
شــد. همچنيــن راهکارهــای معمــول افزايــش عمــر بهره بــرداری شــامل کاهــش نشســت محــوری و شکســت بــا اســتفاده از ژئوگريــد ارائــه 

و عمــق قرارگيــری مناســب آن ارائــه شــد.
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سمینارهای بین المللیسمینارهای بین المللی

ها
نار

می
.WebsiteDateLocationTitleNoس

www.asiasteel2021.org05-09 Dec 2021Gyeongju, South KoreaAsia Steel 20211

www.10times.com03 - 04 Feb 2022Sandton, South Africa Steel Alloys South Africa2

www.showsbee.com10 - 12 Feb 2022Bombay Exhibition Cen-
tre (BEC), Mumbai, IndiaIndia Steel 20223

www.10times.com16 - 17 Feb 2022Düsseldorf, GermanyFuture Steel4

www.msci.org21 - 23 Feb 2022Scottsdale, Arizona,USAMSCI Steel Conference5

www.gulfsteelshow.com22 - 24 Feb 2022Dubai, UAEGulf Steel Show6
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سمینارهای داخلیسمینارهای داخلی

پایگاه اینترنتیمکانزمانعنوانردیف

 سمپوزیوم فوالد1
 23-25 

 آذر1400
www.issiran.comکیش

2
 13 بهمنکنفرانس ساالنه مواد و ساختارهای هوشمند

1400
قم

www.acsms2022.qut.

ac.ir

3
 دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم

فنی و مهندسی
 20 بهمن

1400 
www.ics2.irتهران

دومین کنفرانس ملی مواد نوین4
 4 اسفند
1400

www.mcmi-mmc.irیزد

5
سومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم 

مهندسی و مدیریت
 6 اسفند
1400

www.ircems.irتهران

سومین کنفرانس ملی فناوری های معدنکاری ایران6
19 - 18 

اسفند 1400
یزد

www.imt2022.yazd.

ac.ir
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 سازه های فوالد  سازه های فوالد 

 نیویورک، ایاالت متحده آمریکا  
ــان ــوالدي                          جه ــق ســیم ف ــل معل ــن پ ــل اولی ــن پ  ای
ــازی در ــل س ــاهکار پ ــت ش ــال قدم ــا 130 س ــل ب ــن پ ــت. ای  اس
 سراســر آمریــکا اســت. ایــن پــل بــرای اولیــن بــا توســط کابل هــای
 فــوالدی در ســال 1869 بــه صــورت معلــق ســاخته شــد. از آنجایی
ــم ــیار ســخت و محک ــازه بس ــن س ــه در ای ــه کار رفت ــوالد ب ــه ف  ک
 انتخــاب شــده بــود، کار ســاخت آن بیــش از یــک دهــه بــه طــول
 انجامیــد. پــل بروکلیــن ســرانجام در ســال 1883 و پــس از 14 ســال
 تــالش و کوشــش بــی وقفــه، بــا هزینــه 15 میلیــون دالر بــه اتمــام
ــش از ــه بی ــد روزان ــت بدانی ــب اس ــد. جال ــایی ش ــید و بازگش  رس

ــد. ت ــردد می کنن ــودرو از روی آن ت ــزار خ 100 ه

ــود کــه سیســتم پــل)Brooklyn Bridge(  پل بروکلین  جــان اگوســتوس روبلیــن، طــراح ایــن پــل ب
 معلــق را بــا اســتفاده از 4 کابــل فــوالدی ابــداع کــرد. از آنجــا کــه
 هــر کابــل اصلــی شــامل 5434 ســیم فــوالدی مــوازی اســت کــه
 در 19 رشــته قــرار گرفتــه انــد.  وی آن زمــان از فــوالد بــه عنــوان

“فلــز آینــده” یــاد کــرد.ا
ــر ــاع آن، 83 مت ــر و ارتف ــا 25 مت ــر، پهن ــل 1834 مت ــن پ ــول ای  ط

ــی باشــد.ی م

(steel-wire)

ها 
ازه 

س
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 لطفــاً خودتــان و شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان 
ــور  ــرکت را به ط ــی ش ــای آت ــد و برنامه ه ــی کنی را معرف
خالصــه بــرای خواننــدگان مجله پیام فــوالد بیــان نمایید.

اين جانــب محمــد ياســر طيب نيــا دارای مــدرک تحصيلــی دکتــرای 
ــل  ــوان مديرعام ــوده و در حــال حاضــر به عن ــت کســب و کار ب مديري
شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان مشــغول خدمــت می باشــم. شــرکت 
فــوالد مبارکــه به عنــوان بزرگ تريــن توليدکننــده ورق فــوالدی تخــت 
در خاورميانــه و شــمال آفريقــا ســهم قابل توجهــی در توســعه صنعــت 
ــر  ــزی منســجم و ب ــا برنامه ري ــن شــرکت ب ــوالد کشــور داراســت. اي ف
اســاس اســتراتژی های خــود افزايــش توليــد، اجــرای به موقــع طرح هــای 
توســعه، طــرح تحــول ديجيتــال همــگام بــا انقــاب صنعتــی چهــارم در 
دنيــا و نــگاه ويــژه به اقتصاد چرخشــی و توســعه پايــدار را در دســتور کار 

خــود قــرار داده اســت. 

ــه نظــر شــما   در راســتای شــعار ســمپوزیوم امســال، ب
چالش هــا و یــا فرصت هــای صنعــت فــوالد در پســا کرونــا 

چیســت ؟

ــاط  ــاير نق ــه س ــن ب ــج از چي ــا به تدري ــروس کرون ــه وي ــس از اينک پ
جهــان شــيوع پيــدا کــرد، اکثر صنايــع بزرگ دنيــا به حالــت نيمه تعطيل 
درآمــده و عمــاً بــا يــک نــگاه منفعانــه مجبــور بــه تعطيلــی کســب و 
کارهــای خــود شــدند. بــا تــاش دانشــمندان حوزه بهداشــت و ســامت 
ــه افزايشــی را  ــد رو ب از اواخــر ســال 2020 واکسيناســيون عمومــی رون
تجربــه کــرد و صنعــت فــوالد جهــان نيــز در کنــار ســاير صنايــع بــزرگ 
دنيــا بــه آينــده و بازگشــت بــه وضعيــت عــادی اميــدوار می باشــد. بــه 

مصاحبه ای با مدير عامل شرکت

فوالد مبارکه اصفهان

جناب آقای دکتر محمدياسر طيب نيا،
انجام شده است که در ادامه می خوانيد:

دليــل رشــد اقتصــادی نه چنــدان مناســب اکثــر کشــورهای جهــان طی 2 
ســال گذشــته پيش بينــی می گــردد در ســال آينــده، برنامه هــای جبرانــی 
بــه مرحلــه اجــرا گذاشــته شــود و صنايــع نيازمنــد فــوالد از قبيــل صنعت 
خودروســازی، صنعــت لوازم خانگــی و ... تقاضــای قابل توجهــی را در 
بــازار ايجــاد نماينــد کــه ايــن موضــوع می توانــد فرصــت مناســبی بــرای 
صنايــع فــوالدی باشــد. منتهــی دراين بين چالــش عرضه و تقاضــا مطرح 
ــد.  ــر می باش ــی دقيق ت ــد بررس ــوده و نيازمن ــل ب ــه قابل تأم ــردد ک می گ
همچنيــن شــيوع بيماری کرونا باعث پيشــرفت چشــمگير تکنولــوژی و 
فناوری هــای مبتنــی بــر فضــای مجــازی و بســتر اينترنــت گرديــد کــه در 
آينــده می توانــد تأثيــر بســزايی در نحــوه توســعه صنعــت فــوالد جهــان 

ــته باشد.   داش

ــمپوزیوم  ــاالنه س ــزاری س ــد برگ ــما فوای ــر ش ــه نظ  ب
فــوالد و نمایشــگاه بیــن المللــی ســمپوزیوم بــه خصــوص 
ــوالد و  ــت ف ــان صنع ــن کارشناس ــاط بی ــت ارتب در جه
ــطح  ــش س ــن افزای ــگاهی و همچنی ــگران دانش پژوهش
آگاه=ی هــم در مــورد فناوری هــای جدیــد )ســمپوزیوم( 
و هــم در مــورد رفع مشــکالت تولید )نمایشــگاه( چیســت ؟

بــه طــور کلــی ســمپوزيوم ها، کنگره هــا، ســمينارها و همايش هــا در 
همــه کشــورها نقش پيشــران رشــد و حرکــت رو به جلــو را ايفا می کند. 
در ايــن بيــن شبکه ســازی، يادگيــری، نــوآوری، بازاريابــی و هم انديشــی 
بيــن فعــاالن يــک بخــش از صنعــت نيــز از مزايــای آن می باشــد. 
ســمپوزيوم فــوالد کــه جايــگاه و اهميــت آن در بيــن فوالدســازان 
کشــور بســيار شناخته شــده و مهــم می باشــد می توانــد باعــث هم افزايــی 
و ايجــاد ارزش افــزوده بــرای حــوزه صنعــت و دانشــگاه گــردد. بــه هــر 

حبه
صا

م
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حــال برگــزاری چنيــن رويــدادی همــراه بــا نمايشــگاه بين المللــی، محل 
مناســبی بــرای تبــادل اطاعــات، شــناخت توانمندی هــا و قابليت هــای 
شــرکت های مرتبــط بــا صنعــت فــوالد در ســاخت تجهيــزات، فنــاوری 
ــرای همــه  ــادی ب ــد زي ــد می باشــد و فواي ــاز تولي و سيســتم های موردني

ذينفعــان ايــن صنعــت را شــامل می شــود. 

ــت  ــای صنع ــن چالش ه ــما از مهم تری ــل ش  تحلی
ــت ؟ ــده چیس ــال آین ــوالد در س ف

بــا توجــه بــه طــرح جامــع فــوالد کشــور و توســعه ظرفيــت ســال های 
ــه )کنســانتره  ــدار مــواد اولي ــن پاي آتــی در کشــور در ايــن حــوزه، تأمي
ــب  ــعه مناس ــرق، گاز و آب(، توس ــرژی )ب ــع ان ــن مناب ــه(، تأمي و گندل
ــی در  ــاده ای و درياي ــی، ج ــل ريل ــل و نق ــبکه حم ــاخت های ش زيرس
کشــور و نحــوه حضــور در بــازار جهانی بــا تمرکز بر توليــد محصوالت 
کيفــی و ويــژه می توانــد از چالش هــای صنعــت فــوالد در آينــده باشــد. 

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

ــردد ؟ ــوالد گ ف

ــعه  ــد و توس ــر در رش ــی و مؤث ــی از ارکان اصل ــرمايه گذاری يک س
اقتصــادی هــر کشــور محســوب می شــود و مؤلفه هــای ديگــر از جملــه 
افزايــش درآمــد ملــی، ارتقــای بهــره وری، توســعه صــادرات و دســتيابی 
بــه ســطح مطلوبــی از اشــتغال و عوامــل توليــد در ســطح جامعه، مســتلزم 
رشــد مــداوم و افزايــش تشــکيل ســرمايه اســت. متأســفانه در دو دهــه 
گذشــته، آن طــور کــه بايد بســتر مطلوبــی برای تشــويق ســرمايه گذاری 
در کشــور فراهــم نشــده کــه ايــن امــر در کاهــش ســطح ســرمايه گذاری 
مؤثــر بــوده اســت. برخــی از داليــل کاهــش ســطح ســرمايه گذاری از 
ــه  ــان ب ــر متعــارف زم ــودن غي ــی ب ــد، طوالن ــل ســاختار ســنتی تولي قبي
ــات مناســب  ــود ثب ــرداری رســيدن طرح هــای ســرمايه گذاری، نب بهره ب
اقتصــادی، از دســت دادن فرصت هــای اقتصــادی بين المللــی قابــل ذکــر 

اســت. 
در ايــن بيــن اصــاح فرآيندهــای مرتبط بــا حــوزه ســرمايه گذاری در 
کشــور و ثبــات اقتصــادی و سياســی  می توانــد باعــث افزايــش انگيــزه 
ــاح  ــن اص ــن بي ــود. در اي ــوالد ش ــت ف ــرمايه گذاری در صنع ــرای س ب

بخشــنامه های اجرايــی دســت و پــا گيــر و اخــذ مجوزهــای گوناگــون، 
ــرخ  ــاح ن ــرمايه گذاری، اص ــرکت های س ــرد ش ــازی عملک شفاف س
ــرمايه گذاری  ــت از س ــی و حماي ــر بانک ــی و غي ــهيات بانک ــود تس س
بخــش خصوصــی و ايجــاد شــرايط يکســان و توجــه بــه سياســت های 
کلــی اصــل چهــل و چهــارم قانون اساســی، اباغــی از ســوی مقام معظم 
ــن  ــد در اي ــی می توان ــش خصوص ــت از بخ ــتای حماي ــری در راس رهب

خصــوص بســيار مؤثــر باشــد. 

ــد  ــت تولی ــی جه ــه راهکارهای ــما چ ــر ش ــه نظ  ب
فنــاوری و همچنیــن بــروز نمــودن فناوری هــای موجــود 

ــود دارد ؟ ــور وج ــوالد کش ــت ف در صنع

يکــی از ارکان اصلــی رشــد اقتصادی و پيشــرفت، ايجاد ســاختارهای 
توســعه پايــدار اســت کــه معــدن و صنايــع معدنــی به ويــژه فــوالد يکــی 
از مهم تريــن ســاختارها بــه شــمار مــی رود. بــه هــر حــال توســعه صنعــت 
ــا  ــد انتخــاب مناســب و اســتفاده از تکنولوژيهــای روز دني فــوالد نيازمن
می باشــد کــه بتوانــد ســطح رقابــت پذيــری شــرکتهای فــوالد ســاز را در 
ســطح جهانــی تضميــن نمايــد. عواملــی از قبيــل ميــزان مصــرف انــرژی 
) گاز، بــرق (، ميــزان مصــرف آب، توليــد گريدهــای خــاص و ويــژه، 
پاســخگويی بــه موقع بــه نيازمندی مشــتريان، وابســتگی قابــل توجهی به 
تکنولــوژی مــورد اســتفاده بخصــوص در انتهــای زنجيــره توليــد صنعت 
فــوالد دارد کــه اهميــت ايــن موضــوع را مشــخص می کنــد. اصلی ترين 
موانــع صنايــع فــوالد کشــور در اســتفاده از تکنولوژی هــای نــو را 
می تــوان وابســتگی شــديد فوالدســازان بــه شــرکت های خارجــی، نبــود 
اســتراتژی مشــخص در حوزه توســعه و بکارگيری تکنولوژی، موضوع 
تحريم هــا و تمرکــز بــر راه انــدازی و بهره بــرداری از پروژه هــای فــوالدی 
بــدون توجــه بــه نحــوه انتقــال دانــش در اين خصــوص بــر شــمرد.  ايران 
کشــوری در حــال توســعه اســت و به طــور حتــم تأثيــر منفــی تحريم هــا 
ــی  ــر کس ــن راه ب ــيار در اي ــع بس ــود موان ــوژی و وج ــال تکنول در انتق
ــن  ــاده و در عي ــای س ــی از راهه ــرايط يک ــن ش ــت . در اي ــيده نيس پوش
حــال پيچيــده بومی ســازی فناوری هــای مــورد نيــاز اســت. در شــرايط 
فعلــی، ازنظــر سياســت گذاری حمايــت جــدی از نــوآوران و مبدعــان، 
پژوهشــکده های علمــی و نيــز تجاری ســازی ايده هــای نوآورانــه و 

تکنولوژيــک يکــی از بهتريــن راهکارهاســت.
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جازموريــان نموده ايم. راه اندازی شــرکت گندله ســازی شــهيد ســليمانی 
ــادگان و  ــازی در ش ــرح فوالدس ــری ط ــواف، پيگي ــيميدکو( در خ )س
پيگيــری مالکيت ســهام فــوالد اکســين بخشــی از طرح های اجراشــده و 

در دســت اقــدام مجموعــه فــوالد خوزســتان بــه شــمار می آيــد.

 راهبرد جدید فوالد خوزستان؛ تمرکز بر توسعه

مقدمــه: در يــک بعدازظهــر گــرم تابســتانی مهمــان مديرعامــل جوان 
شــرکت فــوالد خوزســتان بوديــم، امين ابراهيمی پــس از دو ســال تجربه 
موفــق در فــوالد اکســين خوزســتان اينــک بــه فــوالد خوزســتان آمــده تا 
بــه گفتــه خــودش پرچــم دار توســعه ايــن شــرکت در دهــه آينــده باشــد. 
ــال 1397  ــاه س ــن م ــين را در آخري ــوالد اکس ــرايطی ف ــی در ش ابراهيم
تحويــل گرفــت کــه ايــن شــرکت دههــا ميليــارد تومــان زيــان انباشــته 
و صدهــا ميليــارد تومــان بدهــی و پرونــده حقوقــی داشــت. پــس از دو 
ســال زمانــی کــه ايــن مديــر جــوان اکســين را تــرک گفــت و بــه فــوالد 
خوزســتان آمــد، عــاوه بــر تســويه بدهی هــای خــود و دســتيابی به ســود 
درخشــان 2500 ميليــارد تومــان چهــره اول بومی ســازی ورق های نفتی و 
محوری تريــن زنجيــره تأميــن مــواد اوليه پــروژه بــزرگ خط لولــه انتقال 
نفــت گوره به جاســک شــد. حاصــل عملکرد اميــن ابراهيمی شــرايطی 
فراهــم آورد که ســهامداران فوالد خوزســتان پــس از دو ســال با فراخوان 
وی، او را به عنــوان مديرعامــل دوميــن فوالدســاز کشــور منصــوب کنند. 
اميــن ابراهيمــی در مصاحبــه از طرح هــای توســعه ايــن شــرکت شــروع 

کــرد و در ادامــه چالش هــای صنعــت و بــازار فــوالد را ارزيابــی کــرد.

ــعه ی  ــای توس ــه طرح ه ــما چ ــر ش ــال حاض  در ح
ــی داریــد؟ فعال

از طرح هــای در دســت اقــدام می تــوان بــه: طــرح احــداث کارخانــه 
زمــزم 3 با پيشــرفت بيــش از 60 درصدی، احداث پســت برق فشــارقوی 
ــض و اجــرای  ــت، نصــب خــط ريخته گــری اســلب عري 400 کيلوول
ــتان  ــوالد خوزس ــه ف ــرد. مجموع ــاره ک ــت محيطی اش ــای زيس طرح ه
توانســته بــرای 11 هــزار نفــر به صــورت مســتقيم و بيــش از 50 هــزار نفــر 
به صــورت غيرمســتقيم شــغل ايجــاد کنــد. شــرکت فــوالد خوزســتان با 
تدويــن شــعار محــوری »تکميــل زنجيــره ارزش و توليد پايــدار با تمرکز 
بــر اجــرای طرح هــای توســعه، ايمنــی، محيط زيســت و بهداشــت محيط 
ــند  ــن س ــه تدوي ــدام ب ــانی« اق ــرمايه های انس ــگاه س ــای جاي کار و ارتق
ــی  ــای اجراي ــن برنامه ه ــد. از مهم تري ــال 1400 نماي ــی س ــه عمليات برنام
ــت  ــازی ظرفي ــعه و متوازن س ــای توس ــه: طرح ه ــوان ب ــال 1400 می ت س
خطــوط توليــدی، بــه ظرفيــت رســاندن و احيــای کامــل کارخانــه فوالد 
ــل زيرســاخت های  ــل طرح هــای فوالدســازی، تکمي شــادگان و تکمي
الزم بــرای توليــد 5 ميليــون تــن کنســانتره در شــرکت صنعتــی و معدنی 
ــا  ــار ارتق ــل طــرح گندله ســازی در کن ــر ســناباد و تکمي توســعه فراگي
ــاخص های  ــود ش ــوادث و بهب ــش ح ــانی، کاه ــروی انس ــره وری ني به
کــرد. اشــاره  انــرژی  مصــرف  بهينه ســازی  و  زيســت محيطی 

ــد و  ــی کنی ــتان را معرف ــوالد خوزس  شــرکت ف
ــرای  برنامه هــای آتــی شــرکت را به طــور خالصــه ب

خواننــدگان مجلــه پیــام فــوالد بیــان نماییــد؟

مجموعــه فــوالد خوزســتان به عنوان اولين فوالدســاز کشــور تأســيس 
شــد و در حــال حاضــر بــا توليــد ســاالنه 3 ميليــون و هشــت صد هــزار 
تــن شــمش فــوالدی، در جايــگاه دوم توليــد ايــن محصــول قــرار دارد. 
ولــی مــا در حــال حاضــر عنــوان بزرگ تريــن عرضه کننــده ی شــمش 

فــوالدی کشــور را داريــم.
در حــال حاضــر رويکــرد هيئت مديــره و ســهامداران عمــده ی 
مجموعــه، تکميــل زنجيــره فــوالد از معــدن تــا نــورد اســت. بــه هميــن 
منظــور در باالدســت اقــدام به مشــارکت در طرح مطالعاتی پهنــه آباده – 

مصاحبه ای با مدير عامل شرکت

فوالد خوزستان 

جناب آقای مهندس امين ابراهيمی،
انجام شده است که در ادامه می خوانيد:

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

تأميــن مســتمر ســنگ آهن از مهم تريــن چالش هــای پيــش 
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دارد. شــرايط تحريمــی کشــور، نوســانات غيرواقعــی قيمــت ارز، 
بی انضباطــی قيمت هــا، درواقــع اثــرات منفــی در بــازار فــوالد 
ــه  ــت ب ــد دول ــن شــرايطی باي ــر چني ــه ب ــرای غلب گذاشــته اســت، ب
ــا نيســت کــه  ــدان معن ــن ب ــه اي ــی خــود برگــردد. البت نقــش نظارت
ابــاغ دســتورالعمل های  خلق الســاعه  بــا  هــر از چنــد گاهــی 
ــی تنش هــای ناشــی  ــس از مدت ــد و پ ــرل کن ــازار را کنت شــرايط ب
از دســتورالعمل، خــود را نشــان دهــد. در ســال های اخيــر و 
بــه دنبــال تحريــم شــدن کامــل نفــت کشــور، صنايــع فــوالد 
توانســت بــا صــادرات محصــوالت و حضــور فعــال در بازارهــای 
بين الملــل ارزآوری چشــم گيری را عايــد کشــور کنــد. ايــن 
ــوی  ــت به س ــير حرک ــی در مس ــه ی عطف ــد نقط ــت می توان حرک
بــدون  اقتصــاد  تهديــد  باشــد. درواقــع  نفــت  بــدون  اقتصــاد 
ــد. ــل ش ــی تبدي ــوالت غيرنفت ــه محص ــکاء ب ــت ات ــه فرص ــت ب نف

ــد  ــت تولی ــی جه ــه راهکارهای ــما چ ــر ش ــه نظ  ب
فنــاوری و همچنیــن بــروز نمــودن فناوری هــای 
موجــود در صنعــت فــوالد کشــور وجــود دارد؟

ــد  ــه مانن ــوالد ب ــر اشــاره شــد، صنعــت ف همان طــور کــه پيش ت
بســياری از صنايــع روز دنيــا، صنعــت فنــاوری محــور اســت. 
يکــی از راهکارهــای دســتيابی بــه فــن آوری روز دنيــا تکيــه 
بــر شــرکت های دانش بنيــان و ارتبــاط بــا پارک هــای علــم و 
فنــاوری اســت. شــرکت فــوالد خوزســتان از بــدو تأســيس اقــدام 
ــه تشــکيل مديريــت ســاخت و سفارشــات باهــدف بومی ســازی  ب
ــی و  ــدگان داخل ــايی توليدکنن ــده و شناس ــدازی ش ــات، راه ان قطع
تهيــه تجهيــزات موردنيــاز صنعــت فــوالد از داخــل کشــور کــرد. 
ــه  ــزار قطع ــازی 25 ه ــروز، بومی س ــه ام ــا ب ــه ت ــن کميت ــره ی اي ثم
موردنيــاز ايــن صنعــت در شــرکت فــوالد خوزســتان بــوده اســت. 
ــی در  ــودن و ارزياب ــس از آزم ــز پ ــزات ني ــن تجهي ــياری از اي بس
چرخــه توليــد بــکار گرفتــه شــدند، به طوری کــه سفارشــات آن هــا 
ــاز  ــزات موردني ــد. تجهي ــو ش ــه لغ ــرای هميش ــور ب ــارج کش از خ
ــزاری مــدام  ــه لحــاظ ســخت افزاری و نرم اف ــوالد چــه ب صنعــت ف
ــاوری  ــن فن ــورداری از آخري ــت. برخ ــدن اس ــه روز ش ــال ب در ح
روز دنيــا در خطــوط توليــد صنعــت فــوالد و نــورد و بکارگيــری 
فنــاوری جديــد در صنايــع فــوالدی بــرای باقــی مانــدن در رقابــت 
جهانــی کامــًا ضــروری اســت. ايران بــا توجه بــه دارا بــودن معادن 
ــرژی  ــوردی و ان ــوالدی و ن ــدد ف ــرکت های متع ــنگ آهن، ش س
فــراوان ايــن ظرفيــت را دارد کــه بــا بهره گيــری از فنــاوری نويــن 
در ايــن صنعــت بــه يکــی از کانون هــای اصلــی توليــد فــوالد جهان 
تبديــل شــود. بــرای حرکــت کــردن بــه ســمت ســاختار اتوماســيون 
صنعتــی و به کارگيــری فنــاوری نويــن، نيــاز بــه برنامه ريــزی 

ــعار  ــدن ش ــر ش ــال فراگي ــه دنب ــر و ب ــال های اخي ــت. در س رو اس
تکميــل زنجيــره ارزش، بســياری از شــرکت های معدنــی بــه 
ســمت احــداث کارخانه هــای توليــد فــوالد حرکــت کردنــد. 
از طرفــی شــرکت های فــوالدی هــم بــه ســمت تملــک و يــا 
ــه  ــواد اولي ــن م ــات تأمي ــظ ثب ــرای حف ــی ب ــع معدن اکتشــاف صناي
به گونــه ای  شــرايط  اگــر  ميــان  ايــن  در  کرده انــد.  حرکــت 
ــه  ــود را ب ــدات خ ــت تولي ــی،  اولوي ــع معدن ــه صناي ــش رود ک پي
ــه  ــوان ب ــک،  می ت ــده نزدي ــد، در آين ــاور بدهن ــای مج کارخانه ه
ايجــاد اخــال در زنجيــره تأميــن منجــر شــود. تأميــن مســتمر 
افــق  توليــد  بــه  دســت يابی  مســير  در  می توانــد  ســنگ آهن، 
1404 کمــک شــايانی کنــد.  امــا حــوزه اســتخراج، هم راســتا 
ــه ای عمــل کــرد  ــد به گون ــه اســت. باي ــش نيافت ــا کنســانتره افزاي ب
ــد و  ــه خــود بگيرن ــد شــتاب داری ب کــه برنامه هــای اکتشــافی رون
ــد شــمش،  ــا افزايــش تولي ــم بخــورد کــه ب ــه ای رق شــرايط به گون
بايــد  البتــه  کنــد.  حرکــت  ســنگ آهن  تأميــن  بــا  متناســب 
ــافات  ــث اکتش ــتان در بح ــوالد خوزس ــرکت ف ــد، ش ــادآور ش ي
در  تــوازن  اگــر  اســت.  داده  انجــام  مســتقيم  ســرمايه گذاری 
شــرکت های معدنــی رعايــت نشــود و توســعه در فوالدســازی 
اوليــه  مــواد  مصــرف  ضمــن  کــه  گيــرد  انجــام  به گونــه ای 
ــه می شــود،  ــن شــرکت تهي ــاز فوالدســازان کــه توســط اي موردني
بايــد مابقــی نيــاز خــود را از ديگــر معــادن و توليدکننــدگان 
ــرای  ــازان ب ــده فوالدس ــز در آين ــا ني ــن آن ه ــد؛ بنابراي ــن کن تأمي
ــد  ــه خواهن ــکل مواج ــا مش ــود ب ــاز خ ــه موردني ــواد اولي ــن م تأمي
شــد. بــه دليــل مــازاد توليــد ســنگ آهن و کمبــود ظرفيــت گندلــه، 
امــکان ايجــاد ارزش افــزوده بيشــتر وجــود نــدارد و برخــاف 
معدنــی،  مــواد  توليدکننــدگان  کشــور،  کان  سياســت های 
ــزوده  ــن ارزش اف ــا کمتري ــام ب ــواد خ ــودن م ــادر نم ــه ص ــار ب ناچ
و از دســت دادن ميــزان قابل ماحظــه ای ارزش افــزوده هســتند.

می توانــد  مــواردی  چــه  شــما  نظــر  بــه   
ســرمایه گذاری  بــرای  انگیــزه  افزایــش  باعــث 
گــردد؟ فــوالد  صنعــت  حــوزه  در 

ــد. از  ــه شــمار می آي ــازده ب ــع پرب ــوالد يکــی از صناي صنعــت ف
طرفــی ســرمايه گذاری در ايــن صنعــت زمان بــر اســت. بــرای 
تشــويق بخــش خصوصــی بــه ايــن صنعــت نيــاز بــه تعريــف 
ــی،  ــت ماليات ــت. معافي ــت اس ــوی دول ــف از س ــوق های مختل مش
ســهولت در امــر صــدور مجــوز، اعطــای تســهيات بــا ســود 
کــم و بازپرداخــت طوالنــی در کنــار تســهيل امــور گمرکــی 
مــواردی هســتند کــه بــه ترغيــب ســرمايه گذار بخــش خصوصــی 
کمــک می کنــد. از طرفــی پــس از راه انــدازی و رســيدن بــه 
ــدف  ــازار ه ــف ب ــه تعري ــاز ب ــوالدی ني ــات ف ــول کارخانج محص
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ماشــين آالت  به روزرســانی  و  فــوالد  زنجيــره  تکميــل  دقيــق، 
و خطــوط توليــد در صنايــع باالدســتی و پايين دســتی هســتيم.

بــه  امســال،  ســمپوزیم  شــعار  راســتای  در   
فرصت هــای  یــا  و  چالش هــا  شــما  نظــر 
چیســت؟ پســاکرونا  در  فــوالد  صنعــت 

ــر  ــا تأثي ــاد دني ــر اقتص ــا، ب ــروس کرون ــيوع وي ــک ش ــدون ش ب
منفــی گذاشــته اســت. کاهــش مــراودات اقتصــادی و اجتماعــی، 
ــادالت ارزی  ــت مب ــغلی و درنهاي ــای ش ــن موقعيت ه ــن رفت از بي
ــور  ــه به منظ ــتی ک ــای بهداش ــی محدوديت ه ــد. از طرف ــان ش نماي
ــانی  ــع انس ــد، مناب ــع ش ــروس وض ــتر وي ــيوع بيش ــری از ش جلوگي
شــرکت  قــرارداد.  تأثيــر  تحــت  را  ســازمان ها  و  شــرکت ها 
فــوالد خوزســتان نيــز از ايــن قاعــده مســتثنی نبــود. قطعــاً ســامت 
کارکنــان مجموعــه بــر توليــد ارجحيــت دارد. طــی دو ســال 
ــا حضــور قائم مقــام، معاونيــن و  ــا ب ــا کرون ــه ب گذشــته ســتاد مقابل
مديــران ارشــد شــرکت تشــکيل شــد. وظيفــه ی ايــن ســتاد پايــش 
شــرايط و نظــارت بــر حســن اجــرای شــيوه نامه های بهداشــتی بــود 
ــتاوردهای  ــوالد دس ــان ف ــواده کارکن ــی خان ــم بزرگ ــه علی رغ ک
شــد. نصيبمــان  کارکنــان  ســامت  از  حفاظــت  در  خوبــی 
 خوشــبختانه باهمــت مثال زدنــی کارکنــان، توانســتيم بــه توليــد 
هشــت صد  و  ميليــون   3 يعنــی   1399 ســال  برنامه ريزی شــده 
ــش رو  ــای پي ــث فرصت ه ــم. در بح ــدا کني ــت پي ــن دس ــزار ت ه
می تــوان بــه توســعه صــادرات شــمش اشــاره کــرد. قطعــاً بــا 
ــرای خريــد شــمش در بازارهــای  عــادی شــدن شــرايط، تقاضــا ب
فــوالد  توليــدی  شــمش  می گيــرد.  بيشــتری  شــدت  جهانــی 
خوزســتان بــا توجــه بــه کيفيــت مرغــوب و پايبنــدی مجموعــه بــه 
ــه  ــترده ای مواج ــتقبال گس ــا اس ــی ب ــای جهان ــدات، در بازاره تعه
اســت. البتــه ايــن مجموعــه صادراتــش را بــا در نظــر گرفتــن 
تأميــن بــازار داخــل در نظــر گرفتــه اســت. باوجــود تشــديد 
تحريم هــای ظالمانــه و رقبــای قدرتمنــد بــه ماننــد کشــورهای 
CIS بازهــم خريــداران بين المللــی، تمايــل بيشــتری نســبت بــه 

ــد. ــوالد خوزســتان نشــان داده ان ــد از محصــوالت شــرکت ف خري

ــه نظــر شــما فوایــد برگــزاری ســاالنه ســمپوزیم   ب
آن  همــراه  بین المللــی  نمایشــگاه  و  فــوالد 
بیــن کارشناســان  به خصــوص در جهــت ارتبــاط 
و  دانشــگاهی  پژوهشــگران  و  فــوالد  صنعــت 
ــورد  ــم در م ــی ه ــطح آگاه ــش س ــن افزای همچنی
در  هــم  و  )ســمپوزیم(  جدیــد  فناوری هــای 
ــت؟ ــگاه( چیس ــد )نمایش ــکالت تولی ــع مش ــورد رف م

تجربيــات  از  بهره منــدی  بــا  می توانــد  فــوالد  ســمپوزيوم 
ــش  ــم و دان ــادل عل ــن تب ــرکت کننده و همچني ــع ش ــت صناي مثب
بين المللــی  جايــگاه  ارتقــای  و  در حفــظ  ياری رســان صنايــع 
ــاد  ــده در اقتص ــش تعيين کنن ــوالد، نق ــردی ف ــت راهب ــد. صنع باش
کشــورها بــر عهــده دارد. از طرفــی پيشــرفت فزاينــده ی فــن آوری 
به کارگيــری  دنبــال  بــه  مختلــف  شــرکت های  شــده،  باعــث 
آخريــن فــن آوری و درنهايــت بومی ســازی آن باشــند. ســمپوزيم 
بســتر مناســبی در مســير اشــتراک گذاری يافته هــای علمــی و 
پژوهشــی فعــاالن عرصــه ی صنعــت فــوالد اســت. ممکــن اســت، 
بــا آن  فــوالد در ســال های مختلــف  مشــکاتی کــه صنايــع 
دســت به گريبان گيــر هســتند دريکــی از مقــاالت مطرح شــده 
ــه  ــان مقال ــا صاحب ــن ب ــاط گرفت ــتر و ارتب ــه بيش ــی مطالع ــا کم و ب
ــور  ــی حض ــود. از طرف ــوار ش ــکل هم ــردن مش ــرف ک ــير برط مس
اجراشــده  طرح هــای  معرفــی  و  دانش بنيــان  شــرکت های 
بســتر  فــوالد،  صنايــع  موردنيــاز  ساخته شــده ی  قطعــات  و 
مناســبی بــرای حرکــت بــه ســمت بومی ســازی و حمايــت از 
ــای  ــزاری کارگاه ه ــد. برگ ــم می کن ــی فراه ــدگان داخل توليدکنن
تخصصــی، حضــور مديــران ارشــد شــرکت های مــادر، برگــزاری 
کنفرانس هــای علمــی بــا محوريــت فــوالد، در معــرض قــرار دادن 
ــا  ــب غرفه هــای نمايشــگاهی تنه ــن يافته هــای علمــی در قال آخري
ــن  ــد. اي ــمار می آي ــه ش ــمپوزيم ب ــزاری س ــد برگ ــی از فواي بخش
ــی(،  ــی و بين الملل ــطح )مل ــع در س ــال صناي ــور فع ــداد حض روي
کشــيدن  چالــش  بــه  يــا  واحــد  راهکارهــای  بــه  دســت يابی 
پيشــنهادات مختلــف را در راســتای بهبــود وضعيــت کلــی صنايع و 
بــه دنبــال آن بهبــود وضعيــت صنايــع را بــه دنبــال خواهــد داشــت.
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 لطفــاً خودتــان و شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان 
ــور  ــرکت را به ط ــی ش ــای آت ــد و برنامه ه ــی کنی را معرف
خالصــه بــرای خواننــدگان مجله پیام فــوالد بیــان نمایید.

 در راســتای طراحــی و تدويــن رويه هــا و برنامه هــای منجــر بــه تأميــن 
شــرايط ارزش افــزا در شــرکت برخــی از برنامه هــای آتــی کــه در نظــر 
ــه  ــد ب ــوره بلن ــم ک ــر رژي ــد از: تغيي ــار عبارت ان ــده اند به اختص گرفته ش
ــرژی، افزايــش  ــورس ان ــرق از ب ــد ب ــواد آهــن دار، خري ســمت ســاير م
توليــد، کاهــش مصــرف کک، تملــک معــادن ســنگ آهن، تکميــل 
پروژه هــای تأميــن آب، توليــد محصول بــا ارزش افــزوده باالتــر، اصاح 
قراردادهــای خريــد، افزايــش موجــودی مــواد اوليــه، تــداوم صــادرات 
محصــوالت بــه 22 کشــور بــا وجــود قــرار گرفتــن در ليســت تحريــم، 
ــای  ــت هزينه ه ــورس، مديري ــه ب ــورس ب ــرا ب ــاد ذوب از ف ــال نم انتق

شــرکت. 

 در راســتای شــعار ســمپوزیوم امســال، بــه نظــر شــما 
چالش هــا و یــا فرصت هــای صنعــت فــوالد در پســا کرونــا 

؟  چیست 

در خصــوص مهم تريــن فرصت هــاي صنعــت فــوالد در زمــان 
پســاکرونا مي تــوان بــه وجــود ذخايــر مــواد اوليــه و انــرژی در کشــور، 
مذاکــرات مجــدد برجــام و احتمــال گشــايش محدوديــت بين المللــی، 
ــای  ــش هزينه ه ــکان کاه ــوالد و ام ــت ف ــوژی در صنع ــعه تکنول توس
ــی  ــل ريل ــبکه حمل ونق ــعه ش ــت در توس ــذاری دول ــد، هدف گ تولي
کشــور، الگــوی مصــرف از تيــر ورق بــه مقاطــع ســنگين، حضــور در 
بــازار بــورس و بهره گيــری از مشــارکت ســهامداران در افزايــش ســرمايه 

مصاحبه ای با مدير عامل شرکت

سهامی ذوب آهن اصفهان 

جناب آقای مهندس منصور يزدی زاده،
انجام شده است که در ادامه می خوانيد:

و نقدينگــی، معافيــت مالياتي اشــاره نمود. همچنيــن چالش های صنعت 
ــود آب،  ــه خشک ســالی، کمب ــوان ب ــا می ت ــوالد در دوران پســا کرون ف
ــای  ــراری تحريم ه ــه برق ــن دار، ادام ــواد آه ــن م ــداری تأمي ــدم پاي ع
ظالمانــه، تأميــن منابــع مالــی جهــت تأميــن ســرمايه در گــردش، تأميــن 
منابــع انــرژی پايــدار و... از گاز ازجملــه اصلی تريــن چالش هــای صنعت 

ــند. ــوالد می باش ف

ــمپوزیوم  ــاالنه س ــزاری س ــد برگ ــما فوای ــر ش ــه نظ  ب
فــوالد و نمایشــگاه بیــن المللــی ســمپوزیوم بــه خصــوص 
ــوالد و  ــت ف ــان صنع ــن کارشناس ــاط بی ــت ارتب در جه
ــطح  ــش س ــن افزای ــگاهی و همچنی ــگران دانش پژوهش
آگاهــی هــم در مــورد فناوری هــای جدیــد )ســمپوزیوم( 
و هــم در مــورد رفع مشــکالت تولید )نمایشــگاه( چیســت ؟

 برگــزاری رويدادهايــی از جنــس ســمپوزيوم فــوالد بــه دليــل اينکــه 
هــم فرصتــی ايجــاد خواهــد نمــود تــا آخريــن دســتاوردهای فــن آوری 
و پژوهشــی مرتبــط بــا صنعــت فــوالد ارائــه گــردد و هــم بــا توجــه بــه 
برگــزاری نمايشــگاه جانبــی رويــداد يادشــده، امــکان حضــور فعاليــن 
ايــن صنعــت در زمينه هــای مختلــف و به ويــژه موضــوع زنجيــره تأميــن 
را فراهــم می نمايــد، فرصــت مغتنمــی اســت تــا ارتباط هــای موردنيــاز 
در ايــن خصــوص برقــرار گرديــده و بدين وســيله امــکان برطرف شــدن 
بســياری از نيازمندی هــای فن آورانــه و ســاير نيازمندی هــا فراهــم گــردد.

ــت  ــای صنع ــن چالش ه ــما از مهم تری ــل ش  تحلی
ــت ؟ ــده چیس ــال آین ــوالد در س ف

 مهم تريــن چالش هــای صنعــت فــوالد در حقيقــت عبارت انــد 
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ــت، محدوديــت در بازارهــای هــدف  ــی دول از کاهــش بودجــه عمران
ــزات،  ــه، قطعــات و تجهي صادراتــي، محدوديــت در واردات مــواد اولي
ــادرات  ــی در ص ــای بين الملل ــادن، محدوديت ه ــر مع ــا ب ــت رقب مالکي
و واردت شــرکت، ورود تأمين کننــدگان مــواد اوليــه بــه چرخــه توليــد 
فــوالد، کاهــش رشــد اقتصــادی جهــان ناشــی از شــيوع بيمــاری کرونــا، 
قيمت گــذاری دســتوری، خشک ســالی گســترده و کمبــود منابــع آب.

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

ــردد ؟ ــوالد گ ف

ــزه در  ــش انگي ــث افزاي ــد باع ــه مي توان ــواردي ک ــوص م  در خص
ســرمايه گذاري در صنعــت فــوالد گــردد مي تــوان بــه اطمينــان بخشــی 
بــه تأميــن پايــدار و اقتصــادی مــواد اوليــه اســتراتژيک، برنامه ريزی هــای 
ــده  ــت تمام ش ــش قيم ــره وری و کاه ــد و به ــش تولي ــت افزاي الزم جه
محصــوالت، متنــوع ســازی ســبد محصــوالت بــا افزايــش محصــوالت 
بــاارزش افــزوده باالتــر، تأميــن پايــدار انــرژی و آب و انطبــاق بــا 
اســتانداردهای زيســت محيطی، نوســازی فن آوری هــای توليــد در 
راســتای تعالــی عملياتــی و افزايش رقابت پذيــری، يکپارچگــی در طول 

ــی  ــع، بازارياب ــای توزي ــازی کانال ه ــعه و بهينه س ــره ارزش، توس زنجي
ــی اشــاره نمــود. ــای بين الملل اســتراتژيک و حضــور در بازاره

ــد  ــت تولی ــی جه ــه راهکارهای ــما چ ــر ش ــه نظ  ب
فنــاوری و همچنیــن بــروز نمــودن فناوری هــای موجــود 

ــود دارد ؟ ــور وج ــوالد کش ــت ف در صنع

به روزرســانی  بــه توليــد و  در خصــوص را هکارهــای مربــوط 
فن آوری هــای مورداســتفاده در صنعــت فــوالد بــا توجــه بــه جنبه هــاي 
زيســت محيطي، بهــره وري، توليــد محصــوالت بــا ارزش افــزوده بــاال، 
ــون  ــی همچ ــام اقدام هاي ــه انج ــوان ب ــماندها و...، می ت ــری پس به کارگي
ــزان  ــوص مي ــاز در خص ــای موردني ــا و مميزی ه ــی ها، ارزيابی ه بررس
ــت، پشــتيبانی و توســعه  ــای در حــال کار، حماي اثربخشــی فن آوری ه
ــکاری و  ــطح هم ــا س ــان، ارتق ــرکت های دانش بني ــت ش ــکان فعالي ام
ارتبــاط بــا شــرکت های صاحــب فــن آوری داخلــی و خارجــی، تقويت 
ارتبــاط بــا مراکــز علمــی و پژوهشــی مرتبــط بــا فــن آوری در کشــور، 
ــای کاری  ــررات و رويه ه ــن، مق ــب قواني ــن و تصوي ــک در تدوي کم
در ســطح ملــی کــه زمينه ســاز حمايــت و توســعه فــن آوری در کشــور 

ــود. ــاره نم ــند اش می باش
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ــای  ــی و برنامه ه ــرکت را معرف ــان و ش ــاً خودت  لطف
ــدگان  ــرای خوانن ــه ب ــور خالص ــرکت را به ط ــی ش آت

مجلــه پیــام فــوالد بیــان نماییــد:

اينجانــب عليرضــا چايچــی يــزدی متولــد 1349 و دارای کارشناســی 
متالــورژی و مــدرک کارشناســی ارشــد در رشــته مديريــت بازرگانــی 

می باشــم.
اينجانــب از ســال 1375 در صنعــت فــوالد فعاليــت داشــته و از بــدو 
عمليــات نصــب تجهيــزات شــرکت فــوالد آليــاژی ايــران در کنــار ايــن 

مجموعــه عظيــم بــوده ام.
بــر اســاس تصميــم وزارت معــادن و فلــزات مبنی بر تأســيس کارخانه 
فــوالد آليــاژی، در ســال 1363 گــزارش فنــی- اقتصــادی ايــن طرح تهيه 
و پــس از تصويــب، مطالعات مهندســی بــرای ايجــاد کارخانــه ای در يزد 

در ســال 1368 آغــاز گرديد.
بــر مبنــای مناقصــه بين المللــی و بررســی های انجام شــده کنسرســيوم 
ــدس مشــاور  ــوان مهن ــر )DVAI/BOHLER( به عن ــن/ بهل فوســت آلپي
طــرح، آمــوزش و دارنــده دانش فنی و کنسرســيوم دانيلی- ميتسوبيشــی 
به عنــوان ســازنده ماشــين آالت اصلی انتخاب شــد و در پايان ســال 1371 
قــرارداد کنسرســيوم فوق الذکــر با تنفيــذ اعتبار اســنادی الزم االجرا شــد.

•  شروع به کار کارخانه نورد سبک نيمه اول سال 1376
• شــروع بــه کار کارخانه هــای فوالدســازی، نــورد ســنگين و عمليــات 

حرارتــی و تکميــل کاری در نيمــه دوم ســال 1377
• ايــن شــرکت دارای فضائــی بالــغ بــر 100 هکتــار می باشــد کــه بــا 350 

هکتــار از گونه هــای بيابانــی احاطه شــده اســت.
• ظرفيــت ابتدايــی توليــد 140 هــزار تــن برنامه ريــزی شــد کــه به تدريــج 
و بــا تــاش متخصصيــن داخلــی، در حــال حاضــر ايــن ظرفيت بــه باالی 

مصاحبه ای با مدير عامل شرکت

شرکت فوالد آلیاژی ایران 

جناب آقای مهندس عليرضا چايچيی،
انجام شده است که در ادامه می خوانيد:

500 هــزار تن رســيده اســت.
ــاژی  ــوالد آلي ــوالدی در شــرکت ف ــد ف ــش از 400 گري ــون بي • هم اکن
ــی و  ــع مهــم و تخصصــی داخل ــه صناي ــه ب ــد و ارائ ــت تولي ــران قابلي اي
ــع خودروســازی، ماشين ســازی و ابزارســازی،  ــه صناي خارجــی ازجمل
صنايــع نفــت، گاز و پتروشــيمی، صنايــع ريلــی، صنايــع مفتولــی، نفــت، 

گاز و پتروشــيمی و ... را دارا می باشــد.
• بالــغ بــر 15% از توليــدات ايــن شــرکت بــه کشــورهای مهــم صنعتــی 

ــود. ــادر می ش ــا ص دني

 در راســتای شــعار ســمپوزیوم امســال، بــه نظــر شــما 
چالش هــا و یــا فرصت هــای صنعــت فــوالد در پســا کرونــا 

؟ چیست

در دوران پســا کرونــا وضعيــت بــرای صنعــت فــوالد ســخت خواهــد 
بــود و عــدم تــوازن عرضــه و تقاضــا تبديــل بــه چالــش اصلــی می شــود. 
ــوالد  ــی ف ــد جهان ــن اســت کــه تولي ــوازن اي ــن عــدم ت از نشــانه های اي
به انــدازه افــت تقاضــا کاهــش پيــدا نکــرد ولــی محدوديــت جابجايــی و 
تجــارت باعــث شــد تــا در بازارهايــی کــه مصرف کننــده و واردکننــده 
فــوالد بودنــد، کمبودهــای زيــادی در عرضــه مشــاهده شــود و درنتيجــه 
رشــد قابل توجهــی در قيمت هــا تجربــه شــود. گــر چــه رشــد قيمت های 
جهانــی در نــگاه اول باعــث تصــور رشــد ســودآوری در صنعــت فــوالد 
ــره  ــن صنعــت را در زنجي ــداری اي ــا در ميان مــدت پاي خواهــد شــد، ام

تجــارت جهانــی بــه مخاطــره می انــدازد.
بــرای مقابلــه با بحــران اقتصادی ناشــی از پاندمــی کرونــا، اقتصادهای 
جهــان اقدامــات حمايتــی را از نظــر مالياتــی و مالــی در پيــش گرفتنــد. از 
قبيــل کاهش نــرخ بهــره، تدوين برنامه های تأخير در تســويه تســهيات، 
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معافيــت مالياتــی بــرای مشــاغل و ... . امــا برای توليدکنندگان کشــورمان 
شــرايط کمــی ســخت تر پيش بينــی می شــود. تحــت  فشــار تحريم هــا و 
محدوديت هــای مالــی و اختصــاص قســمتی از منابــع مالــی دولــت برای 
کمــک بــه آســيب ديــدگان ناشــی از ويــروس کرونــا، به نظر نمی رســد 
کــه دولــت و بانک هــا تــوان چندانــی بــرای تزريــق پول بــه بــازار و ايجاد 
شــوک مالــی جهــت حمايــت از توليــد را داشــته باشــند و لــذا پيش بينی 
می شــود در صــورت حفــظ شــرايط تحريــم، رکــودی بــزرگ بــر بــازار 
داخــل حکم فرمــا شــود کــه در ايــن صــورت صــادرات می توانــد تنهــا 
ــوالد باشــد. در  ــدگان ف ــع کشــور خصوصــاً توليدکنن راه نجــات صناي
ايــن راســتا دولــت می توانــد بــا برداشــتن موانــع صادراتــی محصــوالت 
فــوالدی و تســهيل در امــر صــادرات نقــش ارزنــده ای ايفــا کــرده و تــا 
حــدودی بــه کمــک صادرکننــده بيايــد. بديهی اســت حتــی در صورت 
رفــع موانــع تحريــم، ايــن مشــکات در کوتاه مــدت قابــل  رفع نبــوده و تا 

مدت زمانــی صنايــع و بخــش توليــد کشــور را آزار خواهــد داد.
در مقابــل امــا کرونــا فرصت هايــی را نيــز بــرای صنعــت فــوالد ايجــاد 
کــرده اســت کــه مقتضــی اســت انجمــن محتــرم آهــن و فــوالد ايــران 
ــه  ــو بهين ــه نح ــا ب ــن فرصت ه ــب از اي ــای مناس ــام برنامه ريزی ه ــا انج ب

اســتفاده نمايــد. از آن جملــه:
اســتراتژيک:  انجــام  مشــارکت های   بــا  بهينه ســازی  دارايی هــا   •
ــی  ــاب صنعت ــا انق ــو ب ــد همس ــای جدي ــرمايه گذاری در فناوری ه س
چهــارم کــه يــک چالــش جــدی بــرای همــه توليدکننــدگان در صنعت 
فــوالد اســت؛ بنابرايــن منطقــی اســت کــه فعــاالن ايــن صنعــت به جــای 
رقابــت بــا يکديگــر، بــا ايجــاد مشــارکت و اتحادهــای اســتراتژيک بــه 
همکاری هــای مشــترک در ايــن زمينــه پرداختــه و از هدر رفــت چندباره 

ــد. ــاب نماين ــو اجتن ــه فناوری هــای ن ســرمايه ها در دسترســی ب
ــر  شــبکه های  ديجيتــال: در حــال حاضــر مشــتريان بيــش از  • تمرکــز  ب
هــر زمــان ديگــری، بــرای دريافــت اطاعــات و ثبــت سفارشــات خــود 
ــت اســتفاده  ــی اينترن ــر بســتر شــبکه جهان از سيســتم های ايجادشــده ب
می کننــد؛ بنابرايــن حضــور و اســتفاده هوشــمندانه از ايــن سيســتم ها و 
ــد يــک  ــی می توان ــن در شــرايط فعل ــروش آناي ــژه شــبکه های ف به وي

مزيــت رقابتــی باشــد.
ــری  ــدای همه گي ــان ابت ــر: در هم ــن  انعطاف پذي ــره  تأمي ــاد  زنجي • ايج
کرونــا مشــخص شــد کــه زنجيــره تأميــن در قبــال ايــن بحــران، چقــدر 
پيچيــده و شــکننده بــود. وابســتگی روزافــزون بــه منابــع تأميــن محــدود 
می توانــد منجــر بــه بــروز اختــاالت جــدی در امــر توليــد شــود؛ بنابراين 
ــد  ــر، می توان ــن انعطاف پذي ــره تأمي ــزی زنجي ــت پايه ري ــاش در جه ت
نجات بخــش صنعــت فــوالد در مواجهــه بــا چنيــن بحران هايــی باشــد.

 بــه نظــر شــما فوایــد برگــزاری ســاالنه ســمپوزیوم 
ــوص  ــمپوزیوم به خص ــی س ــگاه بین الملل ــوالد و نمایش ف
ــوالد و  ــت ف ــان صنع ــن کارشناس ــاط بی ــت ارتب در جه

ــطح  ــش س ــن افزای ــگاهی و همچنی ــگران دانش پژوهش
آگاهــی هــم در مــورد فناوری هــای جدیــد )ســمپوزیوم( 
و هــم در مــورد رفع مشــکالت تولید )نمایشــگاه( چیســت؟

ــتنفورد،  ــی اس ــه تحقيقات ــط مؤسس ــده توس ــات انجام ش ــق مطالع • طب
ميــزان موفقيــت تجــاری شــرکت ها، 87/5% وابســته بــه توانايــی آن ها در 
برقــراری ارتبــاط مؤثــر بــا ســاير شــرکت ها، دانشــگاه ها و متخصصــان 
اســت و تنهــا 12/5% بــه دانــش و تجربــه مديــران و کارمنــدان شــرکت 
بســتگی دارد. ايــن مطلــب نشــان دهنده اهميــت ويــژه ارتبــاط مســتمر و 
ــا يکديگــر می باشــد. در  ســازنده شــرکت های صنعتــی و دانشــگاه ها ب
هميــن راســتا، برگــزاری همايش هــا و نمايشــگاه های تخصصــی فــوالد، 
زمينه ســاز گردهمايــی و ديــدار محققــان و متخصصان صنعــت، فرصت 
ــوالت و  ــا، تح ــار، رويداده ــن اخب ــی از آخري ــت آگاه ــی جه مغتنم
نوآوری هــای ايــن صنعــت بــه شــمار مــی رود. در ايــن ميــان ســمپوزيوم 
فــوالد و نمايشــگاه بين المللــی ســمپوزيوم به عنــوان بزرگ تريــن و 
ــژه ای  ــت وي ــی فوالدســازان کشــور از اهمي ــن گردهماي پرمخاطب تري
ــی  ــداد بين الملل ــن روي ــای اي ــد و مزاي ــه فواي ــت. ازجمل ــوردار اس برخ

ــن مــوارد اشــاره نمــود: ــوان بدي می ت
ــدار  ــتقيم و دي ــاط مس ــت ارتب ــب جه ــتری مناس ــودن بس ــم نم •  فراه
رودرروی متخصصيــن و اثرگــذاران صنعــت فوالد و اســاتيد دانشــگاه ها 
ــه همــراه  و طــرح چالش هــا و مشــکات موجــود در صنعــت فــوالد ب
ــه ايجــاد  ــورد موضوعــات مختلــف کــه زمين بحــث  و تبادل نظــر در م
ــا  ــای مشــترک پژوهشــی ب ارتباطــی دوســويه جهــت انجــام فعاليت ه

ــازد. ــا می س ــع را مهي ــودآوری صناي ــره وری و س ــش به ــدف افزاي ه
ــی و  ــی و پژوهش ــای تحقيقات ــتاوردها و نوآوری ه ــن دس ــه آخري • ارائ
تجربيــات موفــق شــرکت ها بــا هــدف اســتفاده از نتايــج و مزايــای آن هــا 
در صنعــت و نيــز بهره گيــری از جديدتريــن يافته هــا و مباحــث علمــی 
مطرح شــده در ســخنرانی های کليــدی و بــه اشــتراک گذاری ايده هــا و 
انديشــه های پيشــتازان و نــوآوران صنعــت فــوالد کــه می توانــد منجــر به 

ــه گــردد. خلــق ايده  هــا و راه حل هــای جديــد و نوآوران
ــن دســتاوردها، محصــوالت، توانايی هــا  • نمايــش و معرفــی جديدتري
ــع  ــا رويکــرد رف ــب نمايشــگاه ب ــی شــرکت ها در قال و خدمــات صنعت
نيازهــای صنعتی، ديدار مســتقيم نمايندگان صنايع و مشــتريان و بحث و 
تبادل نظــر در مــورد مســائل مشــترک کاری و نيز يافتــن تأمين کنندگان، 

مشــتريان و بازار هــای هــدف جديــد و بالقــوه
• آگاهــی از آخريــن و جديدتريــن اخبــار، تحــوالت، چالش هــا و رونــد 
ــق برگــزاری  ــوالد از طري ــدی در صنعــت ف ــرات پارامترهــای کلي تغيي
پنل هــای تخصصــی کــه نقــش مهمــی در آينده نگــری، برنامه ريزی هــا 

ــد. ــا می کن ــع ايف ــدت صناي ــرمايه گذاری های کان و بلندم و س
ــرکت کنندگان  ــن ش ــه ای بي ــی کاری و حرف ــبکه های ارتباط ــاد ش ايج
ســمپوزيوم و نمايشــگاه اعــم از محققــان، صنعت گــران، اســاتيد 
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دانشــگاه ها، دانشــجويان، نماينــدگان شــرکت ها و مشــتريان کــه زمينــه 
ــازد. ــم می س ــده را فراه ــتمر در آين ــوی و مس ــکاری ق ــاط و هم ارتب

ــت  ــای صنع ــن چالش ه ــما از مهم تری ــل ش  تحلی
ــت؟ ــده چیس ــال آین ــوالد در س ف

ــود  ــدم وج ــن ع ــور و همچني ــادی کش ــورد اقتص ــه رک ــه ب ــا توج • ب
پروژه هــای زيرســاختی بــزرگ، بــازار فــوالد کشــور ضعيــف پيش بينی 
می گــردد ولــی از طــرف ديگــر بــه دليــل افزايــش قيمت هــا و کاهــش 

ــال، فعــاً تقاضــای کاذب وجــود دارد. ارزش ري
• در بحــث صــادرات بــا توجــه بــه وســعت بازارهــای صادراتــی از يــک 
طــرف و الــزام کاهــش گازهای گلخانه ای توســط کشــورهای صنعتی و 
چيــن و در نتيجــه لــزوم کاهش توليد فــوالد در اين کشــورها و همچنين 
افزايــش قيمــت محصوالت فــوالد در جهــان، ميــزان تقاضــای بازارهای 

صادراتــی افزايشــی پيــش بينی می شــود.
• از طــرف ديگــر نــرخ برابــری دالر بــا ريــال، باعــث شــده تــا بازارهــای 

صادراتــی بــرای توليدکننــدگان ايرانی مناســب باشــد.

ــث  ــد باع ــواردی می توان ــه م ــما چ ــر ش ــه نظ  ب
ــرای ســرمایه گذاری در حــوزه فــوالد  ــزه ب افزایــش انگی

ــردد؟ گ

ــر از تقاضــا در داخــل  ــد کشــور بســيار باالت ــه اينکــه تولي ــا توجــه ب • ب
ــد باعــث افزايــش  ــذا ايجــاد مشــوق های صادراتــی می توان می باشــد، ل

ــود. ــت ش ــن صنع ــرمايه گذاری در اي ــت س ــزه جه انگي
ــل  ــت قاب ــا جه ــر آن ه ــدم تغيي ــی و ع ــای دولت ــات در آئين نامه ه • ثب

ــوالد ــت ف ــودن کار در صنع ــی ب پيش بين

ــد  ــت تولی ــی جه ــه راهکارهای ــما چ ــر ش ــه نظ  ب
فنــاوری و همچنیــن بــروز نمــودن فناوری هــای موجــود 

ــود دارد؟ ــور وج ــوالد کش ــت ف در صنع

توليــد، توســعه و بــروز نمــودن فناوری هــا در صنعــت فــوالد   •
ــی  ــوان رقابت ــش ت ــی در کاهــش قيمــت تمام شــده و افزاي نقشــی حيات
شــرکت های فوالدســازی ايفــا می کنــد. ازجملــه راهکارهــای نيــل بــه 

ــمرد: ــل را برش ــوارد ذي ــوان م ــدف می ت ــن ه اي
ــاوره  ــات مش ــری از خدم ــی، بهره گي ــرمايه گذاری خارج ــذب س - ج
ــاب و  ــايی، انتخ ــد، شناس ــی، رص ــی و خارج ــده داخل ــان زب متخصص
انتقــال فناوری هــای نويــن دنيــا باهــدف افزايــش بهــره وری در فراينــد و 
بهبــود کيفيــت محصــوالت، قابليــت توليد محصــوالت ويــژه و کاهش 

مصــارف مــواد و انــرژی
ــری  ــا بهره گي ــاز« ب ــوآوری ب ــق »ن ــاوری از طري ــاء فن ــد و ارتق - تولي
از ظرفيــت شــرکت ها و دانشــگاه های مطــرح و پيــش رو داخلــی و 

ــه ــبکه يکپارچ ــک ش ــورت ي ــی به ص خارج
- بومی ســازی فنــاوری بــا همــکاری مشــترک صنعــت بــا دانشــگاه ها، 
ــز اســتفاده از  ــان و ني ــاوری و شــرکت های دانش بني مراکــز علمــی و فن
ــوان  ــاوری به عن ــم و فن ــی پارک هــای عل ــوان علمــی و مال ظرفيــت و ت

واســطه بيــن صنعــت و دانشــگاه
- ايجــاد واحدهــای پايلــوت در مجــاورت واحدهــای صنعتــی جهــت 
خلــق فنــاوری در مقيــاس آزمايشــگاهی و نيمه صنعتــی و ســپس انتقــال 

آن بــه مقيــاس صنعتــی
- ارتقــاء و بــروز نمــودن فنــاوری بــا اســتفاده از تــوان داخلــی شــرکت ها 
بــا اســتقرار و بهره گيــری از نظــام مديريــت دانــش و مديريــت پروژه های 

بهبود

42
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 در راســتای شــعار ســمپوزیوم امســال، بــه نظــر شــما 
چالش هــا و یــا فرصت هــای صنعــت فــوالد در پســاکرونا 

؟ چیست

شــايد چالــش و در کنــار آن فرصت هــای پســاکرونا، بــرای صنعت و 
ازجملــه صنعــت فــوالد باعث پيشــرفت تکنولــوژی و توســعه فناوری ها 

بــا نگــرش ويــژه بــه مســائل محيط زيســت در ابعــاد جهانی شــود.
ــی در  ــع مل ــی به جــای دغدغه هــای مناف ــی مديريــت جهان ــه عبارت ب
محــدوده جغرافيايــی کشــورها، بايــد بــه بازتعريــف منافــع بشــريت در 
ــرکت های  ــاً ش ــا ضرورت ــرايط کرون ــردازد. در ش ــی آن بپ ــب جهان قال
بــزرگ فنــاوری اطاعــات و ســاير ســازمان های ارائه دهنده کســب وکار 
ديجيتالــی قــدرت و نفــوذ بيشــتری يافتنــد. عــاوه بــر افزايش اســتفاده از 
ــه  ــا ب ــه کرون ــود ک ــی می ش ــن، پيش بين ــای آناي ــت و فناوری ه اينترن
ــد هوشــمند ســازی فرآيندهــا، ماشــين ها و اســتفاده از ربات هــا در  رون

صنايــع مختلــف ازجملــه صنعــت فــوالد ســرعت بدهــد.
محققــان پيش بينــی می کننــد ســرمايه گذاری در بهــره وری انــرژی و 
مــواد مصرفــی، اســتفاده از فناوری هــای الکترونيــک، تمرکــز بيشــتر در 
مشــارکت پايــدار و اســتفاده از تکنولوژی هــای ســبز بيــش از پيــش در 

نظــر قــرار گيــرد.

 بــه نظــر شــما فواید برگــزاری ســاالنه ســمپوزیوم فوالد 
و نمایشــگاه بین المللــی ســمپوزیوم به خصــوص در جهــت 
ــوالد و پژوهشــگران  ــن کارشناســان صنعــت ف ــاط بی ارتب
دانشــگاهی و همچنیــن افزایــش ســطح آگاهــی هــم در 
مــورد فناوری هــای جدیــد )ســمپوزیوم( و هــم در مــورد 

رفــع مشــکالت تولید )نمایشــگاه( چیســت؟

ــی  ــای تخصص ــت ه ــن نشس ــخنرانی ها و همچني ــاالت و س ــه مق ارائ
و دانش محــور کــه در طــی دوره ســه روزه ســمپوزيوم فــوالد بــا 
مشــارکت متخصصيــن صنعت فــوالد، اســاتيد و انديشــمندان از سراســر 
ــه  ــی در ارائ ــی و هم انديش ــب هم افزاي ــود، موج ــزار می ش ــور برگ کش
راهکارهــای علمــی، فنــی و تجربــی در زمينه هــای مختلــف تأميــن مواد 

مصاحبه ای با مدير عامل شرکت

تهیه و تولید مواد معدنی ایران 

جناب آقای مهندس اميرعلی طاهرزاده ،
انجام شده است که در ادامه می خوانيد:

اوليــه، تکنولــوژی فرآينــد توليــد، بازرگانــی و صــادرات محصــوالت 
فــوالدی و ... می گــردد.

 تحلیــل شــما از مهم تریــن چالش هــای صنعــت فــوالد 
در ســال آینده چیســت؟

ــده و ســال های  ــوالد در ســال آين ــای صنعــت ف ــن چالش ه مهم تري
ــد از: ــی عبارت ان آت

1- مديريــت زنجيــره توليد و تأمين محصــوالت فوالدی و ايجــاد توازن 
در حلقه هــای ايــن زنجيــر هــم در ابعــاد کان و سياســت گذاری ها 
و هــم در مديريــت توليــد به خصــوص اســتفاده از دانــش فنــی و 

ــن ــای نوي تکنولوژی ه
2- لــزوم تأميــن مــواد اوليــه موردنيــاز در جهــت توســعه پايــدار صنعــت 
از طريــق گســترش دامنــه اکتشــافات اصولــی و سيســتماتيک و بررســی 
و برنامه ريــزی اســتراتژيک بــرای تأميــن ســنگ آهن موردنيــاز زنجيــره 

فــوالد
ــع نقدينگــی کشــور جهــت ســرمايه گذاری در  ــت مناب ــزوم هداي 3- ل
ــوردار  ــری برخ ــزوده باالت ــه از ارزش اف ــوالد ک ــتی ف ــع پايين دس صناي
بــا  فعلــی  شــرايط  در  کــه  باالدســتی  به جــای صنايــع  می باشــد 
محدوديت هــای تأميــن مــواد اوليــه باألخــص ســنگ آهن مواجــه 

هســتند.
ــر  ــازاد ب ــوالت م ــادرات محص ــت ص ــب در جه ــی مناس 4-  بازارياب

ــی ــرف داخل مص

 بــه نظــر شــما چــه مــواردی می توانــد باعــث افزایــش 
ــوالد  ــت ف ــوزه صنع ــرمایه گذاری در ح ــرای س ــزه ب انگی

گــردد؟

ــاح  ــا، اص ــاری بانک ه ــی و اعتب ــع مال ــت و مناب ــتفاده از ظرفي اس
سياســت های اقتصــادی نظيــر ماليــات، رفــع تحريــم و تعامــل بــا 
ــرای  ــن امنيــت ســرمايه ب شــرکت های ســرمايه گذار خارجــی و تضمي
ــی  ــت مال ــد حماي ــگاه داری باي ــا به جــای بن ــان ســرمايه، بانک ه صاحب
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الزم را از ســرمايه گذاران باألخــص در تکميــل زنجيــره فــوالد و توليــد 
محصــوالت پايين دســتی بــا ارزش افــزوده بيشــتر انجــام دهنــد و در ايــن 

زمينــه مشــارکت اقتصــادی داشــته باشــند.

 بــه نظــر شــما چــه راهکارهایــی جهــت تولید فنــاوری 
ــت  ــود در صنع ــای موج ــودن فناوری ه ــروز نم ــز ب و نی

فــوالد کشــور وجــود دارد؟

ــر  ــوالد را بهره ورت ــت ف ــه، صنع ــای نوآوران ــوژی و فناوری ه تکنول
خواهــد کــرد. عمــده رويکــرد فناوری هــای نوآورانــه در صنعــت فــوالد 

بايــد معطــوف بــه کاهــش مصــرف انــرژی و نيز کاهــش تأثيــرات منفی 
محيط زيســتی باشــد.

ــوان  ــا هوشــمند ســازی کارخانه هــای فوالدســازی می ت ــده ب در آين
محيط هــای ســنتی کنونــی را بــه کارخانه های هوشــمند تمــام اتوماتيک 

ــرد. تبديل ک
ــه مراحــل توليــد  فرآينــد هوشــمند ســازی و ديجيتالــی شــدن، کلي
را به طــور مســتمر و مــداوم مــورد تحليــل و پااليــش قــرار داده ضمــن 
بهينه ســازی توليــد فــوالد بــا حداقــل منابــع، هم زمــان بــه کاهــش اثــرات 

منفــی زيســت محيطی کمــک شــايانی خواهــد نمــود.
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مصاحبه ای با مدير عامل شرکت

مجتمع فوالد خراسان

جناب آقای دکتر کسری غفوری،
انجام شده است که در ادامه می خوانيد:

ــوزه  ــه ح ــان س ــترک« می ــان مش ــق »زب ــد خل  نیازمن
ــتیم ــش« و »اداره« هس ــد«، »پژوه »تولی

ــران  ــان، از مدي ــوالد خراس ــع ف ــل مجتم ــوری مديرعام ــری غف کس
جــوان و موفــق عرصــه صنايــع فــوالدی کشــور اســت کــه از ســال 1398 
ســکان مديريــت عالــی بزرگ تريــن مجتمــع صنعتــی شــرق کشــور را 
ــی  ــری مهندس ــع دکت ــه مقط ــت. او دانش آموخت ــه اس ــت گرفت ــه دس ب
صنايــع و متولــد ســال 1360 در تهــران اســت. در طــول دو ســال نخســت 
مديريــت وی بــر ايــن شــرکت، شــاخص هايی همچــون بازدهی ســهام، 
ميــزان فــروش و نيــز حوزه هايــی نظير توســعه منابع انســانی و تأميــن مواد 
اوليــه در فــوالد خراســان، رشــد چشــم گيری يافتــه و ايــن امــر در آينــه ی 
عملکــرد توليــدی ايــن شــرکت با ثبــت ده هــا رکــورد توليــدی در طول 
دو ســال گذشــته بازتــاب يافتــه اســت. عــاوه بــر آن بــا توجــه بــه شــيوع 
پاندمــی کرونــا، مجتمــع فــوالد خراســان به عنــوان پيشــروترين مجموعه 
صنعتــی خراســان در حــوزه مســئوليت های اجتماعــی بــه ايفــای نقــش 

پرداختــه اســت.
آنچــه پيــش روی شماســت، گفــت گويــی اســت بــا اين مديــر موفق 
عرصــه فــوالدی کشــور تــا بــا ديدگاه هــای او در مــورد وضعيت صنعت 

فــوالد و چشــم انداز آينــده ی آن بيش تــر آشــنا شــويم.

ــه نظــر شــما   در راســتای شــعار ســمپوزیوم امســال، ب
ــاکرونا  ــوالد در پس ــت ف ــای صنع ــا فرصت ه ــا ی چالش ه

چیســت؟

ــر آن از دو  ــد 19 و تأثي ــی بيمــاری کووي ــری جهان موضــوع همه گي
ــد؛ يکــی  منظــر قابل بررســی اســت کــه البتــه هــر دو باهــم در ارتباط ان
موضــوع تأثيــر کرونــا بــر شــرايط اقتصــادی در جهــان اســت و ديگــری 
منظــر داخلــی و وضعيــت صنعــت فــوالد در کشــور مــا. همان طــور کــه 
همــه بــاور دارنــد، شــيوع ويــروس کرونــا تأثيــر بســيار مخربــی بــر رشــد 
اقتصــادی جهــان، برنامه هــای توســعه ای دولت هــا و تجــارت بين المللــی 

ــادی در  ــانی و م ــی، انس ــرمايه اجتماع ــادی از س ــش زي ــرد. بخ وارد ک
تمامــی کشــورها صــرف مقابلــه بــا ايــن بيمــاری شــده و به نوعــی اقتصاد 
ــه  ــورد ضرب ــت. در م ــوده اس ــده ای نم ــق نگران کنن ــار تعلي ــا را دچ دني
ــی وارد ســاخته  ــر پيکــره اقتصــاد جهان ــن پاندمــی ب ســهمگينی کــه اي
تحقيقــات کاملــی منتشرنشــده اســت و البتــه طبيعی هم هســت کــه فعًا 
هــّم و غــم همــه سياســتگذاران معطــوف بــه نجــات جان انســان ها باشــد. 
ازآنجاکــه ان شــاءا... پــس از فائــق آمــدن بــر ايــن بيمــاری، جهــان بايــد با 
پيامدهــای رکــورد و کنــدی رشــد اقتصادی مقابلــه کند، نحــوه مواجهه 
بــا شــرايط پــس از برهــه ی کنونــی، تأثيــر تعيين کننــده بــر اقتصــاد جهان 
و بالطبــع صنايــع زيربنايــی همچــون فــوالد خواهــد داشــت. چالش هايی 
همچــون تغييــر در رويکردهای ســرمايه گذاری، انباشــت محصوالت بر 
اثــر رکــورد، تعامــات جهانــی بــرای رونــق دوبــاره مبــادالت مــرزی و 
بين المللــی موضوعاتــی اســت کــه در پســاکرونا تعيين کننــده اســت. از 
ســويی در کشــور مــا هــم مســاله ســرمايه گذاری، مبــادالت تجــاری بــا 
جهــان خــارج، افزايــش ساخت وســاز مســکن و توليداتی کــه حلقه های 
بعــدی صنعــت و اقتصــاد پــس از توليد فوالد هســتند، موضوعاتی اســت 
کــه بــر صنايــع فــوالدی اثــر مســتقيم خواهــد داشــت. البته مســائلی نظير 
تأميــن نيازهــای حياتــی و زيرســاختی صنعــت، ازجملــه مســاله تأميــن 
ــر  ــا وجــود دارد کــه در ســال های اخي ــرژی هــم در کشــور م ــدار ان پاي

بــدل بــه چالشــی جــدی بــرای توليدکننــدگان شــده اســت.

ــمپوزیوم  ــاالنه س ــزاری س ــد برگ ــما فوای ــر ش ــه نظ   ب
ــاط  ــوص در ارتب ــی به خص ــگاه بین الملل ــوالد و نمایش ف
بیــن صنعــت فــوالد و پژوهشــگران دانشــگاهی و همچنین 
ــای  ــورد فناوری ه ــم در م ــی ه ــطح آگاه ــش س افزای
جدیــد )ســمپوزیوم( و هــم در مــورد رفع مشــکالت تولید 

)نمایشــگاه( چیســت؟

همايش هــا و رويدادهــای ارجمندی همچون ســمپوزيوم و نمايشــگاه 
ــه  ــن ک ــد و آن اي ــی دارن ــم و اساس ــيار مه ــرد بس ــک کارک ــوالد ي ف
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می تواننــد فراهم کننــده زمينــه انســجام و وحــدت نظــری و عملــی اهالی 
صنعــت بــوده و عــاوه بــر آن، بــا ايجــاد فضــای »گفت وگــوی ملــی« 
ميــان نخبــگان ســه گانه ی »صنعتــی«، »علمــی« و »متوليــان حاکميتــی«، 
در تصحيــح انگاره هــای نادرســت و ايجــاد گفتمــان صحيــح و ســليم 
ــا ايجــاد فضــای  اثــری جــدی برجــا نهنــد. ايجــاد ايــن گفت وگوهــا ب
تبــادل فکــر بــه بازتوليد مســتمر مفاهيــم موردنيــاز و شــکل گيری فضای 
ــان مشــترک« را  ــم، »زب ــد مفاهي ــی الزم می انجامــد. بازتولي بيــن االذهان
می آفرينــد و عمــل غالبــاً زاده ذهــن و زبــان و بــه ارث برنده خصلت های 

ــت. آن دو اس

ــت  ــای صنع ــن چالش ه ــما از مهم تری ــل ش  تحلی
ــت؟ ــده چیس ــال آین ــوالد در س ف

چالش هــای فــراروی صنعــت فــوالد را می تــوان بــه دو دســته تقســيم 
کــرد؛ دســته ای کــه مســتقيماً در حــوزه خود زنجيــره توليد فــوالد وجود 
ــت  ــره اس ــن زنجي ــرون از اي ــه بي ــی را ک ــته دوم چالش هاي دارد و دس
ــز صاحب نظــران مختلــف بســيار  ــه هــر دو دســته ني شــامل می شــود. ب

پرداخته انــد.
در مــورد دســته نخســت بايــد بگوييــم کــه صنعــت فــوالد بــه دليــل 
گســتردگی زنجيــره توليــد آن از ســنگ معــدن تــا محصول نهايــی، نياز 
مبــرم بــه برنامه ريــزی و اجــرای سياســت های مــدون، جامــع و عالمانــه 
دارد. عــدم تــوازن در اجــرای پروژه هــای توســعه از معــدن تــا محصــول 
نهايــی کــه خــود موجــد چالــش تأميــن مــواد اوليــه موردنيــاز واحدهای 
ــوان  ــت. به عن ــن چالش هاس ــی از اي ــت، يک ــازی اس ــی فوالدس تکميل
نمونــه ايجــاد طرح هــای توســعه های کنــار معــدن ازجملــه گندله ســازی 
و احيــا و نيــز فوالدســازی موجــب ايجــاد کمبودهايــی در تأميــن مــواد 
اوليــه اصلــی بــرای فوالدســازان بــزرگ کشــور شــده اســت. موضــوع 
ديگــر چالــش تأميــن نقدينگی بــرای اجــرای صحيــح تــوازن در زنجيره 

ارزش اســت
همان طــور کــه گفتــه شــد، چالش هايــی هــم وجــود دارد کــه خــارج 
از زنجيــره ارزش و البتــه بســيار تأثيرگــذار بــر آن اســت، ازجملــه آن هــا 
ــه مــواردی ماننــد: چالــش تأميــن انــرژی، آب،  می تــوان فهرســت وار ب
مســاله صــادرات و مبــادالت خارجــی و مشــکات و موانــع فعاليــت و 
فــروش خارجــی، تغييــر در قوانيــن و مقــررات اســت. ايــن را نيــز همــه 
می داننــد کــه هرگونــه بی ثباتــی در اقتصــاد کشــور همــه توليدکنندگان 

و ازجملــه فوالدســازان را متأثــر می ســازد.

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

ــود؟ ــوالد ش ف

ــايد  ــا ش ــود ام ــرح ش ــد مط ــه می توان ــن زمين ــادی در اي ــل زي عوام
برجســته ترين مــواردی کــه بتــوان ذکــر کــرد عبــارت باشــد از: 

در  دولــت  مداخلــه  کاهــش  قيمت هــا،  و  توليــد  شــدن  رقابتــی 
قيمت گــذاری، وجــود برنامه هــای بلندمــدت و باثبــات رويــه در 
حوزه هــای پيشــران صنعــت از ســوی دولــت، نظيــر ســاختمان، افزايــش 
و تشــويق بــه ســرمايه گذاری در زيرســاخت های کشــور، وجــود ثبــات 
در قوانيــن و مقــررات، ايجــاد مشــوق های اقتصــادی و تســهيل صــادرات 
ــه اســتقبال ســرمايه گذاران از ايــن حــوزه شــود و  و... می توانــد منجــر ب
بــا توجــه بــه مزيت هــای نســبی موجــود در کشــور مــا نظيــر نيــروی کار 
توانمنــد و متخصــص، معــادن غنــی و نزديکــی بــه بازارهــای مصــرف 
منطقــه ای و دسترســی بــه بــازار کشــورهای همســايه، بســتر جذابــی را 
بــرای ايجــاد ظرفيت هــای جديــد و ســرمايه گذاری ايجــاد کــرده اســت.

ــن  ــاوری و همچنی ــد فن ــرای تولی ــی ب چــه راهکارهای
بــه روز نمــودن فناوری هــای موجــود در صنعــت فــوالد 

کشــور وجــود دارد؟

يکــی از مهم تريــن راهکارهــا در ايــن زمينــه، توجــه بــه مســاله 
ــش و  ــد دان ــت. تولي ــل اس ــاخت داخ ــوان س ــعه ت ــازی و توس بومی س
ــانی و  ــرمايه های انس ــظ س ــذر آن حف ــه از رهگ ــاوری، ک ــترش فن گس
انباشــت دانــش فنــی در داخــل و بــه عبارتــی توســعه علمــی امکان پذيــر 
می شــود، از مهم تريــن پيامدهــای تمرکــز و ســرمايه گذاری در موضــوع 
»بومی ســازی« اســت و حتــی می تــوان آن را از الزامــات تحقــق سياســت 
ــد« مــد نظــر رهبــر معظــم انقــاب دانســت.  ــق تولي کلــی نظــام و »رون
ــی و ورود  ــای کنون ــونده ی دني ــون ش ــده و دگرگ ــرايط دگرگون ش ش
مدعيــان تــازه در آســيا، شــبه قاره و حتــی همســايگی خودمــان در منطقه 
منــا، چــه در حــوزه دانــش و فنــاوری و چــه در حــوزه توســعه صنعتــی و 
اقتصــادی، بــرای جــا نمانــدن در دنيــای رقابتــی کــه نقشــه آن هــرروز در 
تطــور و تکامــل اســت، کســب و توســعه دانــش و فنــاوری را به صــورت 

گريزناپذيــر درآورده اســت.
البتــه نيــاز بــه يــادآوری نيســت کــه نبايــد از قِبــل تأکيــد بــر مفهــوم 
ــا کــه  ــن معن ــه اي ــی شــويم؛ ب ارزشــمند بومی ســازی دچــار کــژ خوان
تکيه بــر توســعه بومی ســازی، نافــی تبادل هــای فناورانــه بــا دنيــا نيســت 
و قــرار نيســت در هــر زمينــه ای چشــم بــر فناوری هــای موجــود بســته و 
بــه »ابــداع دوبــاره ی چــرخ« بپردازيــم. بلکــه مــراد توســعه دانــش موجود 
بــا تکيه بــر توانايی های متخصصــان، پژوهشــگران و صنعتگــران داخلی 

اســت.
نکتــه ديگــر اين کــه بايــد توجــه داشــته باشــيم، توســعه تــوان ســاخت 
داخــل و نهادينــه کــردن دانــش و فنــاوری، ازجمله در صنايعــی راهبردی 
و مــادر همچــون فــوالد، نــه تنهــا امــری فرعــی و مفهومــی بديــل و بــه 
اقتضــای شــرايط تحريــم و... نيســت، بلکــه واجــد ارزش هايــی غايــی 
همچــون تقويــت پرنســيپ و حيثيــت صنعتــی کشــور، نهادينــه کــردن 
ــت از ســرمايه های انســانی و حفــظ و تقويــت  ــاوری، صيان ــش و فن دان

داشــته های ســرزمينی کشــور اســت.
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مصاحبه ای با مدير عامل شرکت

فوالد اکسین خوزستان

جناب آقای مهندس امين آسيابان،
انجام شده است که در ادامه می خوانيد:

 برنامه هــای آتــی شــرکت را به طــور خالصــه بــرای 
خواننــدگان مجلــه پیام فــوالد بیــان نمایید؟

ازآنجاکــه شــرکت فــوالد اکســين يــک توليدکننــده محصــوالت 
ــذا  ــت، ل ــوالدی اس ــاص ف ــای خ ــی ورق ه ــتراتژيک يعن ــاص و اس خ
بــه مــواد اوليــه خــاص نيــاز دارد. فوالدســازانی کــه در حــال حاضــر در 
کشــور می تواننــد مــواد اوليــه توليــد ورق هــای فــوالد اکســين را تأميــن 
کننــد، بســيار محــدود هســتند. به طــور مثــال شــرکت فــوالد مبارکــه در 
کنــار فــوالد اکســين نقــش بســزايی را در اجــرای خــط لوله نفت خــام از 

پايانــه نفتــی گــوره بــه بنــدر جاســک ايفــا کــرد.
ــت  ــلب نف ــی اس ــه ورق يعن ــواد اولي ــده م ــه تأمين کنن ــوالد مبارک ف
ــده  ــط يادش ــه خ ــين و لول ــوالد اکس ــوده، ورق آن در ف ــرش ب و گاز ت
در شــرکت های لوله ســازی در کشــور عمدتــاً لوله ســازی اهــواز، 
لوله ســازی صفــا و لوله ســازی ماهشــهر توليــد شــد. اکنــون ايــن خــط 
به طــور کامــل اجرايــی شــده و جريــان انتقــال نفــت در آن به طــور کامل 

برقــرار اســت.
طبعــاً رســالت اصلــی فوالد اکســين نيز پاســخ بــه نيازهای ايــن صنايع 
عظيــم و پروژه های بســيار بــزرگ ملی در جهــت جلوگيــری از واردات 
و خــروج ارز از کشــور اســت. بــه هميــن دليــل بايــد مــواد اوليــه خــاص 

خــود را از ديگــر فوالدســازان کشــور تأميــن کنيم.
ــه دنبــال توســعه و تکميــل زنجيــره توليــد و  در ايــن هميــن راســتا ب
عرضــه محصــوالت فــوالدی، برنامه هــای توســعه ای ازجملــه احــداث 
واحــد فوالدســازی و ريخته گــری در نظــر گرفته ايــم کــه خــود باعــث 
ــل  ــرکتی تبدي ــه ش ــين ب ــوالد اکس ــود و ف ــزوده می ش ــاد ارزش اف ايج
خواهــد شــد کــه صفــر تــا صــد محصوالتــش توســط خــودش تهيــه و 

توليــد شــود.
اميــدوار هســتيم کــه هــر چــه زودتــر ايــن اقــدام بــا دســتور 
رئيس جمهــور و ســهامداران شــرکت بــه واقعيــت نزديک تــر شــود؛ اين 
اقــدام ازنظــر صرفــه اقتصــادی و ارزش افــزوده بــرای شــرکت مــا، اقدامی 

فوق العــاده محســوب می شــود.

ــما  ــر ش ــه نظ ــال ب ــمپوزیوم امس ــعار س ــتای ش  در راس
ــت؟ ــا چیس ــا کرون ــوالد در پس ــت ف ــای صنع فرصت ه

صنعــت فــوالد جهــان در پســا کرونــا دچــار تغييــرات بســياری شــده 
اســت و بــه نظــر می رســد بــا اصــاح ســبک زندگــی مــردم کــه متأثــر 
از کرونــا می باشــد، نســخه جديــدی از مصــرف فــوالد بايــد ارائــه شــود 
ــد و  ــوالدی جدي ــه ســمت ســبد محصــوالت ف و نيازهــای مشــتريان ب

دوســت دار طبيعــت مــی رود.
تأثيــر پاندمــی کووئيــد 19 به ويــژه در زمينــه توليــد و تغييــر فــن آوری 
در صنعــت فــوالد قابل توجــه بــوده اســت. بازنگــری اساســی در طراحی 
ــه  ــازار تجــارت ب محصــوالت، اصــاح زنجيــره تأميــن و حرکــت از ب
ســمت تجــارت الکترونيــک ازجملــه چالش هــای ايــن صنعــت خواهد 

بود.
ازايــن رو حمايــت از توســعه انرژی هــای تجديــد پذيــر بــرای بهبــود 
ســبک زندگــی و ارتقــاء اقتصــادی در دســتور کار مجامــع بين المللــی 
قرارگرفتــه اســت. عــاوه بــر ايــن بــه دليــل متوقــف شــدن و تعطيلــی و 
بعضــاً ورشکســتگی بســياری از صنايع مصرف کننــده فــوالد در داخل و 
خــارج از کشــور، کاهــش مصــرف فــوالد اتفــاق افتــاده اســت و افزايش 
شــديد قيمــت مــواد اوليــه از ســنگ آهن صنعــت فــوالد را بــا چالــش 

تأميــن مواجــه کــرده اســت.

ــمپوزیوم  ــاالنه س ــزاری س ــد برگ ــما فوای ــر ش ــه نظ  ب
ســمپوزیوم  بین المللــی  نمایشــگاه های  و  فــوالد 
به خصــوص در جهــت ارتبــاط بیــن کارشناســان صنعــت 
ــش  ــن افزای ــگاهی و همچنی ــگران دانش ــوالد و پژوهش ف
ــد  ــای جدی ــورد فن آوری ه ــه در م ــی هم ــطح آگاه س
ــد  ــکالت تولی ــع مش ــورد رف ــم در م ــمپوزیوم( و ه )س

ــت؟ ــگاه( چیس )نمایش

ســمپوزيوم های فــوالدی بــه دليــل در کنــار هــم قــرار گرفتــن 
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کارشناســان جــوان و مديــران حرفــه ای از سراســر جهان و تبــادل نظرات 
تخصصــی جايــگاه ويــژه و ارزشــمندی در راهبــری و دانــش فــوالد و 

توســعه علمــی اقتصــادی کشــور دارنــد.
ــه  ــد ک ــت می باش ــز اهمي ــت حائ ــن جه ــمپوزيوم از اي ــزاری س برگ
فرصتــی را فراهــم مــی آورد تــا در حاشــيه آن اطاعــات علمــی و 
ــه  ــار هم ــف در اختي ــای مختل ــگران در حوزه ه ــتاوردهای پژوهش دس
صنعــت گــران قــرار گيــرد. يکــی ديگــر از مزيت هــای ســمپوزيوم ايــن 
ــع مختلــف خصوصــاً  ــه صناي ــد کمــک بزرگــی ب اســت کــه می توان

صنعــت فــوالد داشــته باشــد.
بــه حوزه هــای  می کنــد کــه عاقه منــدان  از ســويی کمــک 
مرتبــط بــا ايــن ســمپوزيوم، اطاعــات و تجربيــات خــود را بــه اشــتراک 
گذاشــته و الگوبــرداری کننــد، همچنيــن بــر اســاس تحقيقــات علمــی و 
گزارش هايــی کــه در راســتای حمايــت از توليــد داخــل و بومی ســازی 
ارســال می شــود، می تــوان بــا اتــکا بــه فــن آوری داخــل، برخــی نيازهــای 
خــود را مرتفــع نماييــم. چراکه نتايــج کاری کــه انجــام داده را ارائه کرده 

اســت.
موضــوع ديگــر اينکــه بعــد از گذشــت يک ســال همه صنعــت گران 
فــوالد دورهــم جمــع می شــوند و ايــن ارتبــاط مؤثــری ايجــاد می کنــد تا 

در رفــع مشــکات همديگــر ارتباط و آشــنايی بهتری صــورت گيرد.
ــا دانشــجويانی  ــازه واردان صنعــت ي ــن اســت کــه ت ــر از آن اي مهم ت
کــه بــه دنبــال برقــراری ارتبــاط مؤثــر بــا صنعــت هســتند می تواننــد بــا 
حضورشــان در ايــن ســمپوزيوم ها و بــا ارائــه مقــاالت خــود ارتباطشــان 
را بــا صنعــت بيشــتر کنند و صنعتگــران نيــز از يافته هــای اين مقــاالت در 

صنعــت خــود اســتفاده نمايند.
ــد  ــا می توان ــن رويداده ــور اي ــاز کش ــه ني ــه ب ــا توج ــر ب ــه ديگ نکت
ارتبــاط خوبــی را بيــن صنعــت و دانشــگاه برقــرار کنــد، بنابرايــن مــا نيــز 
بايــد هماننــد کشــورهای پيشــرفته در صنعــت فــوالد، فعاليت خــود را بر 
تحقيقــات علمــی و دانشــگاهی متمرکــز کنيــم. بدين صــورت صنعتگر 
ــرای  ــی ب ــت باالي ــد کــه از کيفي ــازار عرضــه می کن ــه ب ــی را ب محصول

مصرف کننــده برخــوردار می باشــد.
ــو  ــای ن ــت ايده ه ــت کاش ــبی جه ــل مناس ــگاه مح ــه نمايش اين گون
ــه  ــا در اين گون ــا و قابليت ه ــی توانمندی ه ــا ارزياب ــه ب ــت. بطوريک اس
اجتماعــات می تــوان در کمتريــن زمــان و بــا دقــت بــاال ايده هــای مؤثری 

را عملياتــی نمــود.

 تحلیــل شــما از مهم تریــن چالش هــای صنعــت فــوالد 
در ســال آینده چیســت؟

صنعــت فــوالد کشــور هماننــد ديگــر صنايــع متناســب بــا تغييــرات 
ــت. از  ــوده اس ــه ب ــی مواج ــا چالش هاي ــواره ب ــی، هم ــادی جهان اقتص

مهم تريــن چالش هــای فــراروی صنعــت فــوالد:
- ســاختار بــازار و مســاله تأميــن مــواد اوليــه از حيــث کمبــود و افزايــش 

شــديد قيمت هــا
ــاله  ــوالت و مس ــه محص ــوه عرض ــا در نح ــت گذاری دولت ه - سياس

ــورس ب
- عدم بروز شدن فن آوری صنعت و تکنولوژی

ــرژی، حمل ونقــل  ــن ان ــی کافــی، مســاله تأمي ــع مال ــن مناب - عــدم تأمي
جــذب  بــرای  مناســب  بســته  وجــود  عــدم  و  آن  هزينه هــای  و 

مناســب خارجــی  و  داخلــی  ســرمايه گذاری های 
- موضــوع انــرژی و آينــده چالش برانگيــز حامل هــای انــرژی ازجملــه 
بــرق و آب کــه اخيــراً کانــون توجــه صاحبــان صنعــت فــوالد قرارگرفته 

اســت، همچنــان بــا افــق نامعلــوم مواجه اســت.

 بــه نظــر شــما چــه مــواردی می توانــد باعــث افزایــش 
ــوالد  ــت ف ــوزه صنع ــرمایه گذاری در ح ــرای س ــزه ب انگی

گــردد؟

ســرمايه گذاری در حــوزه صنعــت فــوالد به عنــوان اصلی تريــن منبــع 
تأميــن منابــع مالــی از اهميــت ويــژه ای برخوردار اســت.

ازجملــه اقدامــات ويــژه و اضطــراری در خصــوص ســرمايه گذاری 
ــه مــوارد زيــر اشــاره کــرد: می تــوان ب

- بازنگری قوانين و مقررات و تصميمات تجاری فعلی
- مديريت شرايط تحريمی و کنترل نوسانات غيرواقعی ارز

- استفاده از فن آوری و تکنولوژی های روز دنيا
- برنامه ريــزی بــر رشــد صــادرات محصــوالت جهــت تأميــن ارز 

ــوژی ــن تکنول ــاز تأمي موردني
- مديريــت زنجيــره تأميــن و اطمينــان ســازی تأمين مــواد اوليــه موردنياز 

طرح هــای فوالدســازی
ــا تکنولوژی هــای روز و دانــش  - تکيــه بــر توليــد فوالدهــای خــاص ب

فنــی نــو جهــت تعريــف بازارهــای نوپــا و پــر ســود
- برقــراری کمربندهــای مشــترک تجــاری و تجــارت اشــتراکی
 )jouit ventuning( خصوصــاً بــرای طرح هــای فــوالدی بــزرگ کــه 

نيــاز بــه ســرمايه گذاری صنعــت دارد.

 بــه نظــر شــما چــه راهکارهایی جهــت تولید فنــاوری و 
همچنیــن بــروز نمــودن فناوری هــای موجــود در صنعــت 

فوالد کشــور وجــود دارد؟

نقــش دانــش و فــن آوری در ايجــاد مزيــت رقابتــی بــرای شــرکت ها 
ــس  ــر هيچ ک ــروز ب ــوالد ام ــت ف ــه صنع ــادی ازجمل ــای اقتص و بنگاه ه

ــيده نيست. پوش
پيشــرفت های ســريع در حــوزه توليــد و تأميــن لــزوم توليــد 
ــد و به روزرســانی فن آوری هــای موجــود را بيــش  فن آوری هــای جدي

ــت. ــرده اس ــت ک ــش پراهمي از پي
شــرکت های فــوالدی می تواننــد بــا ايجــاد و تقويــت ســاختار تحقيق 
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و توســعه در چــارت ســازمانی مصــوب خــود و تخصيــص منابــع الزم و 
کافــی جهــت انجــام مراحــل توليــد فــن آوری، تمــام نقــاط قابل بهبــود 
ــا مراکــز  ــاط ب ــد و پــس از ارتب در فرايندهــای کاری را مشــخص نماين
ــر  دانشــگاهی، آزمايشــگاه و مراکــز تحقيقاتــی دولتــی ارتباطــات مؤث

برقــرار کنــد.
به کارگيــری  اعتمــاد  مقولــه  فنــاوری  توانمندســازی  دوم  گام 
ظرفيت هــای شــرکت های دانش بنيــان داخلــی اســت. در صــورت 
به کارگيــری ظرفيت هــای توليــد فنــاوری داخلــی قــدرت بومی ســازی 
ــس  ــش اعتمادبه نف ــاوه برافزاي ــی ع ــد؛ و از طرف ــا می ياب ــور ارتق کش
متخصصــان داخــل شــرايط بــرای کســب دانش هــای روز حــوزه 

تکنولــوژی فراهــم می گــردد.

ناگفتــه نمانــد کــه بومی ســازی دانــش فنــی از خــروج قابل توجــه ارز 
از کشــور جلوگيــری می کننــد.

ــه  ــاوری در داخــل کشــور ايــن شــرکت تجرب ــد فن در راســتای تولي
ــارزی داشــته اســت ايــن شــرکت توانســت بزرگ تريــن  الهام بخــش ب
آزمايشــگاه خوردگــی خاورميانــه را بــه کمک شــرکت های دانش بنيان 
داخلــی بــا هزينــه ای کمتــر از 10 درصــد هزينــه تأميــن خارجــی احداث 

و راه انــدازی نمايــد.
در زمينــه به روزرســانی فناوری هــای موجــود در برخــی مــوارد 
ــا  ــوارد ب ــتر م ــت و در بيش ــوژی نيس ــردن تکنول ــز واردک ــاره ای ج چ
طراحــی مجــدد تجهيــزات می تــوان مســير به روزرســانی را بــه ســمت 

ــم. ــر دهي ــازی تغيي بومی س
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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 indus tries.

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 (Hous ton, USA).

Our key products are finished and semifinished 
s teel products in long and short formats and 
s teel mill inputs such as graphite electrodes and 
ferroalloys. For the aluminum indus try we trade in 
alumina, cathodes, cryolite and in both indus tries, 
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 sys tem 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 es tablished 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 unders tood that Iran gradual ascent as 
a key player in the Steel and Aluminum industry 
would be delayed but cannot be s topped. We saw the 
opportunity then and we moved in because take such 
s trategic decisions with a long term perspective, and 
not on an opportunis tic basis.

Since then, we have built a fantas tic 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 s teel indus try.  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 
s tructure barter agreements to supply equipments 
and inputs to the s teel manufacturers by taking 
finished and semifinished goods as payment, 
thus overcoming the difficulties of acquiring and 
managing foreign exchange currency. 

50



پاییز1400 / شماره 84

Through such deals, on this year we plan to 
acquire up to 200,000MT of s teel 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 boos ting 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 logis tics and China environmental 
measures (closing down s teel mills and reducing 
export rebates) which res trict exports are also 
pushing commodity prices upwards. The amount 
of s teel 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. Afghanis tan 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 s teel 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.

What are the benefits of the s teel 
symposium

I think it is very useful for Iran Steel indus try. 
We have been attending this event since we firs t  
es tablished in Iran. Unders tanding any one’s needs 

and es tablishing trus t 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 s takeholders 
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 agains t Iran 
make the presence of people and ins titutions much 
less than it should be in this symposium due to its 
transcendence. But s till is a key meeting point for 
any regional indus try player who wants to be taken 
into consideration.

What are the key challenges for Iran

Iran s teel indus try 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 s teel sector. 

Until this happens, Validsa helps Iranian s teel 
manufacturers companies to keep and s trengthen 
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 
inves tment into the s teel 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 realis tic to expect significant 
inves tments 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 
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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 s table supply of their core products to    
s table clients overseas.

Which are the key technologies shaping 
the Steel indus try in Iran

In the s teel industry, there are several recent 
technological trends being implemented by different 
countries in different degrees. It is important to 
unders tand 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 Blas t Furnace 
s teelmaking is advantageous to Iran, given its 
resources and limitations. In this sense, such a s tep 
towards a more electric intense s teel generation is 
sensible, as is in the res t of the world.

Iran has resources and cons trains, such as the 
abundance of sunlight and scarcity of water, that 
can be leveraged with specific technologies for 
photovoltaic generation and waterless cooling  
sys tems. 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 s teelmaking, while an 
interes ting experiment with a promising future, 
should not be considered by Iran at this time and 
ins tead should focus its resources to other priorities.
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ــزی  ــنگ آهن مرک ــرکت س ــان و ش ــاً خودت  لطف
ــرکت را  ــی ش ــای آت ــد و برنامه ه ــی کنی ــران را معرف ای
ــوالد  ــام ف ــه پی ــدگان مجل ــرای خوانن ــه ب ــور خالص به ط

بیــان کنیــد.

ــوان  ــال 1397 به عن ــه از س ــتم ک ــه هس ــاح مبارک ــا ف ــب رض اينجان
ــه خدمــت  ــران مشــغول ب مديرعامــل شــرکت ســنگ آهن مرکــزی اي

می باشــم.
معــدن ســنگ آهن چغــارت در فاصلــه 10 کيلومتــری شــمال شــرقی 
شــهر بافــق و در 120 کيلومتــری جنــوب شــرقی شــهر يــزد و در حاشــيه 
کويــر مرکــزی ايــران واقع شــده اســت. کارهــای اکتشــافی اين شــرکت 
از ســال 1340 آغــاز و از ســال 1350 عمليــات اســتخراج ســنگ آهن در 
معــدن چغــارت آغــاز گرديــده اســت و تــا بــه امــروز هــم ادامــه دارد و 
در واقــع نيم قــرن هســت کــه مشــغول بهره بــرداری از چغــارت هســتيم. 
ذخيــره ايــن معــدن 180 ميليــون تــن ســنگ آهن بــا عيــار متوســط %68 
بــوده کــه تــا امــروز نزديک بــه 150 ميليون تــن آن اســتخراج و فــراوری 

گرديــده اســت.
ــون افتخــارات بســياری  ــران تاکن  شــرکت ســنگ آهن مرکــزی اي
ــه  ــد نمون ــه واح ــوان ب ــا می ت ــن آن ه ــه بي ــت ک ــت اورده اس ــه دس را ب
کشــوری در ســال های 1380-82 -83، صادرکننــده نمونــه کشــوری در 
ــده ســبز ســال های 96-83-1381  ســال های 1381-83، صنعــت برگزي

و... اشــاره کــرد.
ــه توليــد و از برنامه هــای آتــی شــرکت به صــورت مختصــر می تــوان ب

 4 ميليون تن کنسانتره سنگ آهن،
توليد 4 ميليون تن محصول گندله،

مصاحبه ای با مدير عامل شرکت

سنگ آهن مرکزی ایران 

جناب آقای مهندس رضا فاح مبارکه ،
انجام شده است که در ادامه می خوانيد:

توليد 500 هزار تن سنگ آهن دانه بندی،
پروژه افزايش ظرفيت کارخانه کنسانتره آهن به ميزان 2 ميليون تن

اجرای پروژه توسعه و تغيير کاربری کارخانه آگلومراسيون
اتمام پروژه فاضاب شهری بافق

و احداث پست برق 150 مگاواتی اشاره کرد.

 در راســتای شــعار ســمپوزیوم فــوالد امســال بــه نظــر 
شــما چالش هــا و یــا فرصت هــای صنعــت فــوالد در پســا 

ــت؟ کرونا چیس

کرونــا، ضربــه ســنگينی به صنعــت فــوالد زد. کرونــا هــم در عرضه و 
هــم در تقاضــا، تأثيرگــذار بوده اســت.

 آمارهــا نشــان می دهــد کــه بســياری از توليــدات شــرکت های 
ــمگيری  ــش چش ــر، کاه ــاری همه گي ــن بيم ــر اي ــت تأثي ــوالدی تح ف
ســطح  در  وضع شــده  کرونايــی  محدوديت هــای  اســت.  داشــته 
ــته  ــد داش ــش تولي ــر کاه ــياری ب ــرات بس ــادی، تأثي ــی و اقتص اجتماع
اســت. در کوتاه مــدت، قيمــت بــاالی ســنگ آهن، حاشــيه ســود را در 
کارخانه هــای فــوالدی کاهــش می دهــد چراکــه تقاضــا بــرای فــوالد، 
قطعــاً در کوتاه مــدت )جــزء احتمــاالً در کشــور چيــن(، بــه ســطح نرمال 

بازنخواهــد گشــت.
ــوان گفــت احتمــاالً افزايــش ســرمايه گذاری  ــن اســاس، می ت ــر اي ب
ــدود و  ــی، مح ــای عموم ــر هزينه ه ــت تأثي ــد تح ــای جدي در پروژه ه
ــان داده  ــته، نش ــون گذش ــوالد، چ ــت ف ــه صنع ــت. البت ــر اس ضعيف ت

ــود. ــارج ش ــران خ ــد از بح می توان

  بــه نظــر شــما فوایــد برگــزاری ســاالنه ســمپوزیوم 
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ــوص  ــمپوزیوم بخص ــی س ــگاه بین الملل ــوالد و نمایش ف
ــوالد و  ــت ف ــان صنع ــن کارشناس ــاط بی ــت ارتب در جه
ــطح  ــش س ــن افزای ــگاهی و همچنی ــگران دانش پژوهش
ــمپوزیوم( و  ــد )س ــاوری جدی ــورد فن ــم در م ــی ه آگاه
هــم در مــورد رفــع مشــکالت تولیــد )نمایشــگاه( چیســت؟

بيــن  در  دانــش  انتقــال  باعــث  فــوالد  ســمپوزيوم  برگــزاری 
شــرکت کنندگان و ارتقــاء بهــره وری در صنعــت فــوالد می شــود. ايــن 
نمايشــگاه و ســمپوزيوم، فضايــی ايجــاد می کنــد کــه باعث آشــنا شــدن 
ــدگان  ــدگان و تأمين کنن ــدگان، مصرف کنن ــن توليدکنن ــاط بي و ارتب
می شــود و پتانســيل های دارای ظرفيــت در ايــن عرصــه را بهتــر 
بشناســيم. کمبودهــا و نيازهــا را مرتفــع می ســازد و بــا آخريــن فنــاوری 
ــوان را  ــل ج ــد نس ــمپوزيوم می توان ــن س ــوند. اي ــنا می ش ــم آش روز ه
ــر  ــی بهت ــادر صنعــت اســت آشــنا ســازد حت ــوالد کــه م ــا صنعــت ف ب
ــه از دل  ــد ک ــواب می ده ــک ج ــگاهی و آکادمي ــای دانش از محيط ه
ــا  ــد ب ــد و مشــکات را لمــس کــرده و می توانن ــرون می آين صنعــت بي
يکديگــر ارتبــاط برقــرار کننــد. انتقــال دانــش در بيــن شــرکت کنندگان 
بهــره وری در صنعــت فــوالد را بــاال می بــرد. فضايــی اســت جهت آشــنا 
شــدن توليدکننــدگان، مصرف کننــدگان و تأمين کننــدگان کــه باعــث 
می شــود پتانســيل ها و ظرفيت هايــی کــه در ايــن عرصــه داريــم را بهتــر 

بشناسيم. 

ــت  ــای صنع ــن چالش ه ــما از مهم تری ــل ش   تحلی
ــت؟ ــده چیس ــال آین ــوالد در س ف

بــه نظــر می رســد با توجــه به سياســت کاهــش آاليندگــی در صنعت 
فــوالد توســط کشــور چيــن، سياســت رشــد توليــد از اولويــت صنعــت 
فــوالد چيــن خــارج شــود کــه خــود تأثير بســيار زيــادی بــر بــازار جهانی 

فــوالد کــه متأثــر از تصميمــات چيــن می باشــد، خواهد گذاشــت.
از آنجايــی کــه چيــن سياســت افزايــش صــادرات را در دســتور کار 
ــد قيمــت فــوالد در نيــم  خــود قــرار می دهــد، پيش بينــی می شــود رون
دوم ســال افزايــش قابل توجهــی پيــدا نکنــد. از آنجايــی کــه توليــد فوالد 
در ســال 99 بســيار خــوب پيــش رفتــه، انتظارمــی رود توليــد فــوالد در 

کشــور از مــرز 30 ميليــون تــن در ســال 1400 فراتــر رود.
ازآنجايی کــه صنعــت ساخت وســاز در ايــران رونــق چندانــی نــدارد، 
ــه ای  ــن به گون ــد قواني ــد و باي ــدا می کن ــژه ای پي ــت وي ــادرات اهمي ص
وضــع شــود کــه ضمــن حمايــت از توليــد داخــل، صــادرات نيــز تقويت 
گــردد. وجــود تحريم هــا، از ديگــر مواردی اســت که بــر بازار صــادرات 
تاثيــر گذاشــته به گونــه ای کــه حتــی صنعتگــران کشــور، امــکان ارســال 

نمونــه از طريــق پســت های بين المللــی را نيــز نداشــته اند.

در ســال گذشــته و امســال، يکــی از بزرگ تريــن چالش هــا، بيمــاری 
کوويــد 19 بــود کــه امــکان مبــادالت و مذاکــرات رو در رو را از صنايــع 
فــوالدی گرفــت و پيامدهــای منفــی بــر بــازار فــوالد داخلــی و خارجــی 

داشت.
يکــی ديگــر از چالش هــای موجــود، بــروز نبــودن تجهيــزات اســت 
کــه بايــد بــرای دســتيابی بــه توليــد بيشــتر و حفــظ جايــگاه در بازارهــای 
داخلــی و خارجــی به ســمت نوســازی و توســعه تجهيــزات گام برداريم.

يکــی ديگــر از چالش هــای صنعــت فــوالد، کمبــود در حلقــه گندله 
و کنســانتره به عنــوان مــواد اوليــه موردنيــاز اســت. علــت ايــن کســری 
ــد  ــردد. باي ــنگ آهن برمی گ ــش س ــرمايه گذاری در بخ ــش س ــه کاه ب
ــنگ آهن و  ــرمايه گذاری در س ــزان س ــوازن در مي ــاد ت ــمت ايج ــه س ب

محصــوالت فــوالدی حرکــت کــرد.

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

ــردد؟ ــوالد گ ف

ــه  ــت ک ــرمايه گذاری اس ــک س ــوالد ي ــوزه ف ــرمايه گذاری در ح س
ــر بــودن  زمــان بازگشــت ســرمايه طوالنــی اســت، دليــل آن هــم زمان ب
اجــرای طرح هــای فــوالدی و معدنــی از زمــان طراحــی تــا زمــان 
ــه  ــادی ازجمل ــای اقتص ــات در پارامتره ــذا ثب ــد. ل ــرداری می باش بهره ب
مهم تريــن عواملــی اســت کــه موجــب می شــود ســرمايه گذار در 
ايــن بــازار ســرمايه گذاری نمايــد. عــدم ثبــات و بعضــاً تصميمــات غيــر 
کارشناســی موجــب شــده اســت در صنعــت فــوالد و صنايــع معدنــی 

ــرد. ــورت گي ــوازن ص ــدم ت ــکات و ع مش

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

فــوالد کشــور وجــود دارد؟

ــدن  ــوالد و مع ــت ف ــه صنع ــوط ب ــائل مرب ــن مس ــی از عمده تري يک
اســتفاده از تکنولوژی هــای روز جهــت اســتخراج معــادن می باشــد 
ازآنجايی کــه ماشــين آالت معادن عمدتاً ماشــين آالت ســنگين و خاص 
ــرکت  ــن ش ــار چندي ــا در اختي ــازی آن ه ــی و پياده س ــد، طراح می باش
خــاص بــوده الزم اســت بــا ايجــاد ارتبــاط کاری خوب با کشــورها بتوان 
از آن ماشــين آالت جهت بهســازی و نوســازی ماشــين آالت معادن اقدام 
نمــود و در مــورد کارخانجــات ازآنجايی کــه هــر کارخانــه طراحــی و 
ــل و  ــد داخ ــر تولي ــه  ب ــوان تکي ــود را دارد می ت ــاص خ ــازی خ پياده س

پيشــنهاد بــه شــرکت های داخلــی بخشــی از آن را بهســازی نمــود.
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برگزاری دورهبرگزاری دوره    های آموزشیهای آموزشی
 انجمن آهن و فوالد ایران انجمن آهن و فوالد ایران

 کميتــه آمــوزش انجمــن آهــن و فــوالد ايــران بــه منظــور شــناخت هرچــه بيشــتر نيازهــا و اســتعدادهاي واحدهــاي صنعتــي و گســترش امــر 
آمــوزش آمادگــي خــود را در برپايــي دوره هــاي آموزشــي- کاربــردي در زمينه هــاي مختلــف آهــن و فــوالد اعــام مــي دارد. لــذا از کليــه 
ــه برگــزاري دوره هــاي آموزشــي کــه تاکنــون از طــرف انجمــن ارائــه شــده و يــا دوره هــاي  مســئوالن و صاحبــان صنايــع کــه عاقمنــد ب
آموزشــي خــاص ديگــري کــه مــورد نيــاز آن مؤسســه اســت تقاضــا مي گــردد از طريــق تکميــل فــرم زيــر ايــن انجمــن را مطلــع فرماينــد. 
ــا در محــل شــرکت  ــاز دوره ه ــاً در صــورت ني ــل بررســي و اجراســت. ضمن ــان قاب ــاي پيشــنهادي از طــرف متقاضي بديهــي اســت دوره ه

درخواســت کننــده قابــل برگــزاری اســت.

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

    بدينوسيله اينجانب..............................................................................................درخواست برگزاری              دوره آموزشی            يا سمينار در    
    زمينه ...............................................................................را دارم.

    نام و نام خانوادگی :.............................................................  سمت : ................................................نام مؤسسه : ...............................................

    آدرس مؤسسه : ..................................................................................................................................................................................................
     .............................................................................................تلفن : .................................................. نمابر : .....................................................

                                                                                                                                                                             امضاء و تاريخ

دوره های آموزشي اجرا شده توسط انجمن آهن و فوالد ایران 

مدت نام استادعنوان دورهردیف
2 روزهمهندس جوالزادهتکنولوژي توليد فوالدهاي کيفي1

3 روزهمهندس جوالزادهفرايند توليد چدن در کوره بلند2

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

3 روزهمهندس جوالزادهفرايند توليد کک به روش بازيافت مواد شيميايی4
3 روزهمهندس جوالزادهفرايند توليد فوالد به روش کنورتر اکسيژنی5
1 روزمهندس جوالزادهشاخص هاي پايداري در صنايع فوالد6
3 روزهمهندس جوالزادهبهينه سازي مصرف انرژي در صنايع فوالد7
1 روزهدکتر ميرغفاریاکولوژي صنعتي و ماحظات زيست محيطي در صنايع فوالد8

3 روزهدکتر عليزادهمتالورژی فرآيند ريخته گری مداوم9

ت
عا

طال
ا
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مدت نام استادعنوان دورهردیف
3 روزهدکتر عليزادهفرآيند انجماد در ريخته گري مداوم10
1 الی 2 دکتر رضائيانايمنی و بهداشت )بسته به استفاده مواد شيميايی(11

روزه
5 روزهدکتر دهکردیروش هـاي کنـتـرل و بـازرسي خوردگي فلزات در صنعت12
3 روزهدکتر دهکردیپايش و مانيتورينگ خوردگي13
خوردگی در سيستم های آبگرد )کولينگ( و روش های جلوگيری 14

از آن
2 روزهدکتر اشرفی

2 روزهدکتر اشرفیبررسی مکانيزم تخريب قطعات و تجهيزات صنعتی15
2 روزهدکتر اشرفیآشنايی با روش های آزمايشگاهی و صنعتی تعيين ميزان خوردگی16
3 روز دکتر معلمشناخت و عيب يابی ترانسفومرهای قدرت17
3 روز دکتر معلمعيب يابی و پايش موتورهای الکتريکی18
اصول جايگزينی و انتخاب بهينه موتورهای الکتريکی در 19

صنعت
3 روز دکتر معلم

4 روز مهندس کيوانفرددوره تخصصی برق کوره های قوس الکتريکی  20
3 روز مهندس اتحاد توکلسامانه های اتوماسيون21
5 روزهمهندس ادب آوازهبازرسي و کنترل جوش 221

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

خوردگی آجرهای نسوز منيزيت کربنی در صنايع فوالدسازی و 25
پيشرفت های اخير در کاهش آن

1 روزهدکتر منشی

2 روزهدکتر عليزادهترموديناميک کوره های قوس از جهت رفتار عناصر آلياژی26
2 روزهدکتر عليزادهخطا و عدم قطعيت در اندازه گيری و محاسبات27
2 روزهدکتر عليزادهترموديناميک و سينتيک پخت گندله های مگنتيتی28
29(Silicon Steel) 3 روزهدکتر طرقی نژادآشنايی با ريخته گری و نورد فوالدهای الکتريکی
2 روزهدکتر شمعانيانجـوشـکاري و جـوش پـذيري فوالدهاي زنگ نزن30
2 روزهدکتر شمعانيانمتالورژي جوشکاري31
1 روزهدکتر سعيدیموازنه جرم و انرژی در فرآيندهای متالورژيکی32
1 روزهدکتر سعيدیمتدولوژی تحقيق33
3 روزه دکتر رضائيانشناسايی فوالدهای آلياژی34
2 روزهدکتر رضائيانانتخاب مواد35
2 روزهدکتر رضائيانآشنايی با عمليات ترمومکانيکی فلزات )مکانيکی- حرارتی(36
1 الی 2 دکتر رضائيانآشنايی با فوالد های پيشرفته )Trip،Twip ،IF و غيره(37

روزه
38(SPD) 2 روزهدکتر رضائيانتغيير شکل شديد فلزات
39HSLA 2 روزهدکتر رضائياندوره تخصصی فوالدهای

شناخت و ارزيابي عيوب ناشي از فرآيندهاي ساخت بر طبق 40
2 روزهدکتر دهکردیاستانداردهاي بين المللي
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مدت نام استادعنوان دورهردیف
2 روزهدکتر اعايیفرآيند ريخته گری مداوم تختال نازک41
1 روزهدکتر اشرفی زادهپوشش دهي 42
تخريب قطعات در صنعت و تحليل شکست                                     43

(Failure Analysis ) 
2 روزهدکتر اشرفی زاده

خوردگی بويلرهای صنعتی، علل و روش های جلوگيری از 44
خوردگی

2 روزهدکتر اشرفی

آشنايی با استاندارد چرخ  دنده ها و بررسی علل تخريب چرخنده های 45
صنعتی

1 روزهدکتر اشرفی

پايش خوردگی و استفاده از کوپن ها و سنسورهای خوردگی در 46
صنعت

1 روزهدکتر اشرفی

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

3- 2روزهمهندس نصير االسامیبازدارنده های  خوردگی49

2 روزهمهندس زمانیآزمون هاي خوردگي50

3 روز دکتر ميرزاييانسيستم ارتينگ51

52AC و DC 3 روز دکتر ميرزاييانشناخت درايوهای

53Catia 17 روز مهندس حاجی صادقيانآموزش نرم افزار

54Digsilent  4 روز مهندس حسنینرم افزار

3 روز مهندس کيوانفردفيلترهای هارمونيکی55

3 روز مهندس اتحاد توکلآشنايی با تجهيزات ابزار دقيق و رفع عيب آن ها56

2 روزمهندس جوالزادهفرصت هاي صرفه جويي انرژي در کوره هاي پيش گرم نورد57

تکنولوژي توليد فوالدهاي آلياژي در کوره هاي قوس 58
الکتريکي

2 روزهمهندس جوالزاده

2 روزهمهندس جوالزادهتحوالت و توسعه در فرايند فوالد سازي کوره قوس الکتريکي59

2 روزهمهندس جوالزادهفرآيند فوالدسازي در کوره ها60

3 روزهمهندس جوالزادهشيوه های ريخته گری61
2 روزهمهندس جوالزادهتزريق سوخت های کمکی در کوره بلند62

2 روزهمهندس جوالزادهفرصت هاي صرفه جويي انرژي در کوره هاي قوس الکتريکي63

3 روزهمهندس جوالزادهفرايند توليد کک به روش بازيافت حرارتی64
3 روزهمهندس جوالزادهفرايند توليد فوالد به روش کوره قوس الکتريکی65
3 روزهدکتر حسن پوراحتراق گاز در کوره ها66
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مدت نام استادعنوان دورهردیف
1 روزهدکتر اشرفیعمليات حرارتی جوشکاری67

4 روزهدکتر قيصریعناصر اندازه گيری حرارت68
1 روزهمهندس جوالزادهآناليز و ارزيابی تجارت فوالد جهان در سال 692016

100 ساعتمهندس نجفیمدلسازی با چوب70
2 روزهدکتر علی زادهآشنايی با عملکرد کوره قوس الکتريک71

مصرف انرژی و فرصت های صرفه جويی انرژی در فرايند توليد 72
فوالد به روش کوره قوس الکتريکی با شارژ قراضه + آهن 

اسفنجی

1 روزهمهندس جوالزاده

مصرف انرژی در توليد چدن و فرصت های صرفه جويی به روش 73
کوره بلند

1 روزهمهندس جوالزاده

1 روزهمهندس جوالزادهکليد فوالد74

2 روزهمهندس جوالزادهشاخص های پايداری در صنايع فوالد75

2 روزهمهندس جوالزادهفرصت های صرفه جويی انرژی در کوره های پيش گرم نورد76

3 روزهمهندس جوالزادهدوره آموزشی کوره های قوس الکتريکی77

3 روزهدکتر محمدرضا سلطانیمديريت تکنولوژی78

3 روزهدکتر محمدرضا سلطانیارزيابی فنی، اقتصادی و مالی پروژه ها79

1روزهدکتر رضا امينیمقاله نويسی80

81Xpert HighScoreو نرم افزار XRD2 روزهدکتر تقی اصفهانیآشنايی با

1روزهدکتر تقی اصفهانیآناليز کمی XRD به روش ريتولد82

3 روزهدکتر اميرحسين ميثمیعمليات حرارتی فوالدها83

1روزهدکتر رضا امينیمقاله و پروپوزال نويسی84

مديريت اجرايی چرخه بهره وری )استقرار نظام اجرايی چرخه 85
در سازمان با آموزش برنامه اندازه گيری و تحليل شاخص های 

بهره وری در اکسل(

3 روزهدکتر محمدرضا سلطانی

2 روزهدکتر دهمايیاصول فرايندهای جوشکاری قوسی-ذوبی 86
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دوره های جدید قابل اجرا توسط انجمن آهن و فوالد ایران

نام دورهردیفنام دورهردیف

مصرف انرژی و فرصت های صرفه جويی انرژی در 1
فرايند توليد فوالد به روش کوره قوس الکتريکی با 

شارژ قراضه + آهن اسفنجی

بازرسی جوش خطوط لوله18

مصرف انرژی در توليد چدن و فرصت های صرفه جويی 2
به روش کوره بلند

بازرسی جوش19

                      بازرسی چشمی جوش 20VTکليد فوالد3

بازرسی ذرات مغناطيسی 21MTشاخص های پايداری در صنايع فوالد4

فرصت های صرفه جويی انرژی در کوره های 5
پيش گرم نورد

22PT بازرسی مايع نافذ

پراش اشعه ايکس و نرم افزار23Xpertفرايند توليد چدن در کوره بلند6

حفظات کاتدی24تکنولوژی توليد فوالدهای کيفی7

عمليات حرارتی فوالدها25کوره های قوس الکتريکی8
پوشش های اليه نازک و نانو ساختار26مديريت تکنولوژی 9

اصول فرايندهای جوشکاری قوسی- ذوبی27ارزيابی فنی، اقتصادی و مالی پروژه ها10

مديريت اجرايی چرخه بهره وری )استقرار نظام 11
اجرايی چرخه در سازمان با آموزش برنامه اندازه گيری 

و تحليل شاخص های بهره وری در اکسل(

جوشکاری فوالدهای زنگ نزن و چالش ها28

تست التراسونيک 29UTمدل های بهينه سازی تصميم12

13CWI آسيب شناسی قطعات صنعتی  30بازرسی جوش

14WPS & PQR31سايش و اصطکاک در صنعت

پوشش های مهندسی  32بازرسی جوش اسکلت فلزی15

آناليز و شناسايی مواد 33بازرسی جوش مخازن ذخيره16

(Materials Characterization)

ميکروسکوپ الکترونی و ميکروآناليز 34بازرسی جوش مخازن تحت فشار17
(SEM ,EDS)

(Engineering Coatings)

(Friction and Wear)

(Failure Analysis)

Piping
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کمیته آموزش انجمن آهن وفوالد ایران

نام دورهردیفنام دورهردیف

اصول کارآفرينی42مديريت مالی برای مديران غيرمالی35

به سازی منابع انسانی سازمانی43مکاتبات بازرگانی بين المللی36

         اصول کار تيمی44پرورش کارشناس خبره صادرات37

اصول مشتری مداری45اينکوترمز 382030

چابک سازی و کوچک سازی سازمانی46مقررات گمرکی39

توسعه تفکر استراتژيک سازمانی47قراردادهای تجارت بين الملل40

فن بيان و مهارت های ارتباطی موثر48مديريت پروژه و برآورد بودجه41
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لیست انتشاراتلیست انتشارات
 انجمن آهن و فوالد ایران انجمن آهن و فوالد ایران

مبلغ )ریال( تاریخ انتشار گردآورنده عنوان

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

500/000 ارديبهشت ماه 1378 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 78

500/000 بهمن ماه 1379 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 79

500/000 بهمن ماه 1380 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 80

موجود نيست بهمن ماه 1381 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 81

موجود نيست بهمن ماه 1382 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 82

500/000 اسفند ماه 1383 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 83

500/000 اسفند ماه 1384 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 84

500/000 اسفند ماه 1385 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 85

500/000 بهمن ماه 1386 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 86

500/000 اسفند ماه 1387 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 87

500/000 اسفند ماه 1388 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 88

500/000 اسفند ماه 1389 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 89

500/000 اسفند ماه 1390 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 90

560/000 اسفند ماه 1391 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 91

630/000 اسفند ماه 1392 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 92

700/000 اسفند ماه 1393 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 93

780/000 اسفند ماه 1394 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 94

870/000 اسفند ماه 1395 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 95

970/000 اسفند ماه 1396 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 96

1080/000 بهمن ماه 1397 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 97
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1200/000 اسفند ماه 1398 انجمن آهن و فوالد ايران مجموعه مقاالت سمپوزيوم فوالد 98

موجود نيست شهريور ماه 1387 H.K.D.H. Bhadeshia and Sir Robert 
Honeycombe

Steels “Micros tructure and Properties”, 
Third Edition

موجود نيست شهريور ماه 1387 Iron & Steel Society of Iran
Advanced High Strength Steel (AHSS) 

Application Guidelines, Version 3
افراد حقيقی
140/000

موسسات حقوقی
275/000

از پاييز 89
لغايت زمستان 96 Iron & Steel Society of Iran (International Journal of Iron & Steel 

Society of Iran)

افراد حقيقی
180/000

  موسسات حقوقی
350/000

از بهار 97
لغايت پاييز 98 Iron & Steel Society of Iran (International Journal of Iron & Steel 

Society of Iran)

650/000 شهريور ماه 1384 مهندس محمد حسين نشاطی کتاب فوالد سازی ثانويه

850/000 شهريور ماه 1388 مهندس پرويز فرهنگ کتاب فرهنگ جامع مواد

150/000 از پاييز 90
لغايت زمستان 94 انجمن آهن و فوالد ايران فصلنامه علمی - خبری پيام فوالد از

شماره 44 لغايت شماره 61

165/000 از بهار 95
لغايت زمستان 95 انجمن آهن و فوالد ايران فصلنامه علمی - خبری پيام فوالد از

شماره 62 لغايت شماره 65

180/000 از بهار 96
لغايت زمستان 96 انجمن آهن و فوالد ايران فصلنامه علمی - خبری پيام فوالد از

شماره 66 لغايت شماره 69

200/000 از بهار 97
لغايت زمستان 97 انجمن آهن و فوالد ايران فصلنامه علمی - خبری پيام فوالد از

شماره 70 لغايت شماره 73

390/000 از بهار 98
لغايت زمستان 98 انجمن آهن و فوالد ايران فصلنامه علمی - خبری پيام فوالد از

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

980/000 دی ماه 1399 مهندس محمدحسن جوالزاده کتاب مرجع فوالد 1399

600/000
 ارديبهشت ماه

1396
 مهندس زهرا السادات رضوی دينانی،

 دکتر نوراله ميرغفاری، مهندس
محمدحسن جوالزاده

حفاظت محيط زيست در صنايع آهن و فوالد 
)فاضات، هوا و پسمان(

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

انجمن آهن و فوالد ایرانانجمن آهن و فوالد ایران

مدارک الزم براي عضویت:
1 - برگ درخواست عضويت تکميل شده.

ــه کپــي کارت دانشــجويي کافــي اســت.(+  ــراي دانشــجويان ارائ 2- فتوکپــي شناســنامه، کارت ملــی و آخريــن مــدرک تحصيلــي )ب
تصويــر عکــس پرســنلی. 

ــه  ــال( ب ــجويان 800/000 ري ــال، دانش ــي 1/800/000 ري ــال، اعضاءحقيق ــي15/000/000 ري ــات حقوق ــغ )مؤسس ــه مبل ــي ب ــش بانک 3- في
ــام انجمــن آهــن و فــوالد  ــي اصفهــان )کــد شــعبه 3187( بن ــران شــعبه دانشــگاه صنعت ــي اي حســاب شــماره 0202831627002 بانــک مل

ايــران.
4- ارسال فيش واريزي ) از طريق فکس: 33932125-031، شماره واتس اپ: 09037130929، پست و يا تحويل حضوري(.

امضاء  :
تاريخ :

توجه: لطفا در قسمت های تيره چيزی ننويسيد و نام و نام خانوادگی و محل کار خود را به التين در محل مربوط بنويسيد.

کد عضویتنوع عضویت

تاريخ شروع عضويت
تعداد سال عضويت

تاريخ اتمام عضويت
توضيحات
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فراخوان مقاله برای مجله بین المللیفراخوان مقاله برای مجله بین المللی  

انجمن آهن و فوالد ایرانانجمن آهن و فوالد ایران

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

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

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

منتشر مي نماید. ا

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

نماینــد.ر

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

ــاال ــاي بـ ــدهاي دمـ ــتيک فـرآينـ ــزم ها و کينـ ــوري، مکانيـ ــول، تئـ ــاد    4- اصـ ــري و انجم ــه گ ــازي    3- ريخت ــازي   2- فوالدس ــن س  1- آه
     5- آناليزهــاي فيزيکــي و شــيميائي فــوالد    6- فرآيندهــاي شــکل دهــي و عمليــات ترمومکانيکــي فوالدهــا    7- جوشــکاري و اتصــال فوالدهــا
     8- عمليــات ســطحي و خوردگــي فوالدهــا      9- تغييــر حالت هــا و ســاختارهاي ميکروســکوپي فــوالد     10- خــواص مکانيکــي فــوالد
ــرژی در صنعــت فــوالد ــه جويــي مصــرف ان ــد در صنعــت فوالدســازي   13- صرف    11- خــواص فيزيکــي فــوالد     12- مــواد و فرآيندهــاي جدي

ــع فــوالد ــع فــوالد و ارتباطــات اجتماعــي    16- نســوزهای مصرفــی در صناي 14- اقتصــاد فــوالد    15- مهندســي محيــط زيســت صناي

 آدرس دبيرخـانه مجلـه: اصفهان، بلوار دانشـگاه صنعتي اصفهان، شهرک علمي تحقيـقاتي اصفهان، خيابان 12، پاک 306
 کدپستي: 84156-83228  

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

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

A
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راهنمای اشتراک در راهنمای اشتراک در 

فصلنامه پیام فوالدفصلنامه پیام فوالد

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

2-  مبلــغ اشــتراک را مي توانيــد از کليــه شــعب بانــک ملــي ايــران در سراســر کشــور بــه حســاب کوتــاه مــدت ســيبا بــه شــماره 
0202831627002 بنــام انجمــن آهــن و فــوالد ايــران در بانــک ملــي شــعبه دانشــگاه صنعتــي اصفهــان )کــد 3187( حوالــه نمائيــد 

و اصــل فيــش بانکــي را همــراه بــا فــرم تکميــل شــده اشــتراک بــه نشــاني: 

اصفهــان، بلــوار دانشــگاه صنعتــي اصفهــان، شــهرک علمــی تحقیقاتــی اصفهــان، خیابــان 12، واحدA306،کدپســتي: 

ــال فرمایید. 83228-84156 ارس

3-  کپي فيش بانکي را تا زمان دريافت نخستين شماره اشتراک نزد خود نگه داريد.
4-  مبلغ اشتراک براي يک سال با هزينه پست و بسته بندي1500000  ريال مي باشد.

5-  در صورت نياز به اطاعات بيشتر با تلفن هاي 24- 33932121 )031( تماس حاصل فرمائيد.

بابت  .......................................…………… ريال  مبلغ  به   ………....……….. به شماره  بانکي  بپيوست فيش 
حق اشتراک يک ساله فصلنامه پيام فوالد ارسال مي گردد.

خواهشمند است مجله را براي مدت يک سال از شماره ..………………… به نشاني زير بفرستيد.
قبًا مشترک بوده ام   شماره اشتراک قبل   مشترک نبوده ام 

نام ….....................…… نام خانوادگي ..............................................................................................…
 نام شرکت يا مؤسسه ..........................................................................................................................…
شغل ...........................................................................… تحصيات ..............................................................

سن .............................…نشاني: استان ................................… شهرستان ........................................................... 
خيابان ........................….....................................................................................................................
کدپستي: ........................................صندوق پستي: .........................................تلفن: .................................................... 

فاکس: ........................................... 

براي اعضاء انجمن این نشریه بصورت رایگان ارسال مي گردد.

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

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

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

ــم. ــدام می نماي ــرارداد اق ق

• بازه زمانی چاپ آگهی   يک فصل           چهار فصل )15% تخفيف(             و محل چاپ آگهی...................... می باشد.

• هزينــه هــر فصــل آگهــی ................ ريــال و طراحــی 2.000.000ريال)درصــورت تمايــل( بــه مبلــغ کل ...................................ريــال 
ــردد. ــن می گ تعيي

لطفا به موارد زير نيز بذل عنايت فرماييد:
*طــرح آگهــی ارائــه شــده الزم اســت بــه فرمــت TIFF يــا PDF بــه صــورت CMYK و بــا وضــوحdpi 300 در ابعــاد A4 )بــه صــورت 

عمــودی( باشــد.
* شــرکت متعهــد می شــود کــه در صــورت انصــراف حداکثــر تــا يــک مــاه قبــل از آغــاز فصــل جديــد، درخواســت خــود را کتبــاً بــه 

انجمــن ايميــل يــا فاکــس نماييــد. در غيــر ايــن صــورت آگهــی بــه صــورت خــودکار در پيــام 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 

ــران  ــي اي ــک مل ــا شــماره شــبای IR 650170000000202831627002 بان ــه حســاب شــماره 0202831627002 و ي ــن شــده را ب تعيي
ــرم  ــت ف ــه پيوس ــه را ب ــش مربوط ــز و في ــران واري ــوالد اي ــن و ف ــن آه ــام انجم ــه ن ــعبه( ب ــد ش ــان )ک ــي اصفه ــگاه صنعت ــعبه دانش ش
ارســال   09037130929 شــماره  بــه  واتســاپ  طريــق  از  يــا  و   031-33932125 نمابــر  شــماره  بــه  شــده  تکميــل 

فرماييد.                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                              امضاء 

محل چاپ آگهی
پشت جلد

صفحات داخلی جلد

پنج صفحه اول و آخر

ساير صفحات

66



پاییز1400 / شماره 84

فصـــلنامه پيـــام فـوالد با هدف انتـشار يـافتـــه هاي عـلمي پـژوهشي 
و آمـــوزشي- کاربــردي در جهــت ارتقــاء ســطح دانــش فــوالد و 
صنـــايع وابـــسته در ايـــن زمينــه مي بـــاشد. لـــذا بـــراي تحـــقق اين 
هــدف انجـــمن آهـــن و فـــوالد ايـــران آمادگــي خـــود را جـــهت 
ــورت  ــرامي بصـ ــققان گـ ــاتي محـ ــاوردهاي تحقيقـ ــار دستـ انتش
مقـــاله هاي علـــمي و فنــي در زميـــنه هاي مختـــلف صنايــع فــوالد 

اعــام مي نمايــد.

راهنماي تهیه مقاله
ــع  ــف صناي ــاي مختل ــتي در زمينه ه ــالي بايس ــاالت ارس ــف( مق ال

ــوالد باشــند. آهــن و ف
ــه اي  ــا مجل ــچ نشــريه ي ــًا در هي ب( مقــاالت ارســالي نبايســتي قب

درج شــده باشــد.
ج( مقاالت مي توانند در يکي از بخش هاي زير تهيه شوند.

1- تحقيقي- پژوهشي
2- مروري
3- ترجمه

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

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

2- مشــخصات نويســنده )مترجــم( بــه ترتيبــي کــه مايلنــد در    
ــردد. ــاپ گ ــريه چ نش

3- چکيده
4- مقدمــه، مــواد و روش آزمايش هــا، نتايــج و بحــث، نتيجــه  

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

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

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

ــم مي گــردد درج شــود. ــه تنظي کــه در انتهــاي مقال
ــل  ــع در داخ ــماره مراجـ ــه ش ــن مقال ــع: در مت ــع و مراجـ 8-منابـ
کـــروشه ] [ آورده شــود و بــا همــان ترتيــب شــماره گــذاري شــده 
مرتــب گرديــده و در انتهــاي مقالــه آورده شــوند. مراجــع فارســي 
از ســمت راســت و مراجــع التيــن از ســمت چــپ نوشــته شــوند.
ــوان  ــان- عن ــا مترجم ــان ي ــام مؤلف ــع درج ن ــت مراج     در فهرس
انتشــار  نشــريه- شــماره جلــد- صفحــه و ســال  نــام  مقالــه- 

ضــروري اســت.

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

▪   از تايپ شماره صفحه خودداري شود.
▪   مطالــب تنهــا بــر يــک روي کاغــذ A4 )297*210 ميلــي متــر( 

چــاپ شــود.
▪   چاپ مقاله توسط چاپگر ليزري انجام شود.

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

ــت. ــه اس ــان مقال ــندگان/ مترجم ــده نويس ــر عه ــا ب عکس ه
▪   فصلنامه پيام فوالد از بازگرداندن مقاله معذور است.

1- مطالعــات مــوردي مي توانــد شــامل چکيــده، نتايــج، بحــث، جمــع بندي 
و در صــورت نيــاز مراجــع باشــد. رعايــت ســاير مــوارد ذکــر شــده فــوق 

در مــورد مطالعــات مــوردي الزامــي اســت.

دستورالعمل تهیه مقاله دستورالعمل تهیه مقاله 

در فصلنامه پیام فوالددر فصلنامه پیام فوالد
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MEKITCO, was established in November 2010 with the aim of supporting 
industrial projects throughout the country in the �eld of procurement 
engineering. 
 
Activity in steel and casting industries
Activity in oil and gas and petrochemical industries
Activity in non-metallic industries including cement and 
glass industry

i n f o @ m e k i t c o . c o m

Tel:  +98 21 44425539

 
• VIBROPROCESS
• NTE (NOL TEC EUROPE)
• HERCO
• RATH
• VIDMAR
• CIMPROGETTI
• MECVEL
• PHB
• GALVI
• AIR ECOSYSTEM
• Shinko Metal

Fax: +98 21 44425560
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