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دو ماهنامه اختصاصی صنعت فوالد شماره  32اسفند 1397

وزیر صنعت ،معدن و تجارت:

پيام نوروزی

سال آینده ،سال معدن و صادرات است

انتظارفرداییبهتر

فــوالد وتوســعه :وزیــر صنعــت ،معدن و
تجــارت در دومین جایزه ملــی برندهای
برتر ملی ایران گفت :رشــد بخش معدن و
صنایع معدنی تا ابتدای اســفندجاری به ۸
میلیارد دالر رســیده و در ادامه اثربخشــی
این حوزه در اقتصاد ،ســال آینده نیز سال
معدن و صادرات است .رضا رحمانی افزود:
در سال گذشته ارزش تولیدات معدنی 20
میلیارد دالر بوده کــه  9میلیارد آن صادر

حسن یونسیان

يامقلب القلوب واالبصار
للی
لن
يامدربا ل وا هار
يامحول الحول واالحوال
حول حالناالي احسن الحال

مدير عامل شركت ملي فوالد ايران

فرزاد خلفي عضو هيئت مديره شركت ملي فوالد ايران :

بازيابي هويت ديرينه شركت ملي فوالد ايران بايد يك اصل باشد

همكاران ارجمند
ســال 1397را درحالي به پايان مي بريم كه باتالش هاي جمعي وكارشناسي شركت
ملي فوالدايران؛ماموريت ها ووظايف ابالغي به ما درراســتاي صيانت وپايش صنعت
فوالد به شكل بسيارخوبي جامه عمل پوشانيد.
طي سالي كه درروزهاي پاياني اش هستيم ؛برنامه ريزي واجرابراي دستيابي به اهداف
ازپيش تعيين شــده را با كارگروهي وخردجمعي تجربه كرديم .طرح هاي توليد آهن
اســفنجي كه به بهره برداري رسيده اند ؛توانستند دراين سال هركدام ركورد توليد را
بشكنند وبه ظرفيت اسمي خود برسند.طرح هاي فوالدسازي به پيشرفت هاي خوبي
نائل شده اند كه عنقريب درسال 1398شــاهدافتتاح چندطرح فوالدسازي وتكميل
شــدن زنجيره فوالد دربين طرح هاي هفتگانه خواهيم بود.خوشحاليم كه توانستيم
با همت بلند وواالي همه شــما عزيزان در«توســعه پايدارواشتغال رو به تزايد»دراين
مناطق؛ نقش اساسي داشته باشيم وازاين جهت برخود مي باليم.
برگزاري مجمع ساالنه شــركت درموعد قانوني وانجام تكاليف محوله مجمع ؛نظارت
وبازرســي هاي دقيق برطرح هاي هفتگانه وتالش براي تسهيل اموراجرايي اين طرح
ها درساير نهاد ها وسازمان ها ؛برگزاري جلسات منظم ودقيق با شركت هاي خارجي
تاميــن كننده قطعات وتكنولوژي طرح ها ؛شــركت درنمايشــگاه ها وهمايش هاي
تخصصــي فوالدي بين الملي وداخلي و....ازاهم اقداماتي بود كه ثمره آن را درســال
آينده خواهيم ديد.
براســاس هميــن باوروتجربه زيباكه بــه مددهمكاري جمعي خانواده شــركت ملي
والد ايران بدســت آمد؛برآنيم تادرســال جديدباتوجه شــرايط سياســي ؛اقتصادي
كشورباتالشــي مضاعف ومســئوليت پذيري بيشــتربه اهداف ازپيش تعيين شــده
مان برســيم.اهدافي كه مي تواند مارابيش ازگذشــته به مقصودمان رهنمون سازد.
برنامــه ريزي امروزوانتظارفرداهايــي بهتر؛نويدبخش تحولي بــزرگ درفعاليت هاي
شــركت درســال 1398خواهدبــود وبااين اميد به پيشــوازحلول ســال نو وتجديد
حيات طبيعت مي رويم.
بارديگــر برخــودالزم مــي دانم فرارســيدن ســال 1396را بــه كليــه همكاران
گرانقدر؛تالشــگران عرصــه صنعــت فــوالد ومعــدن تبريــك عــرض نمــوده
وآينــده اي روشــن را بــراي همــه شــماعزيزان درپنــاه ايــزد منــان آرزومندم.
نوروزتان پيروز ؛هرروزتان نوروز

نقش و اهميت
كك سوزني
در صنعت فوالد
بهرام مسعودي
مدير روابط عمومي شركت ملي فوالد ايران

توليد فوالد به روش كوره قوس الكتريكي شديدا" به الكترود گرافيتي و مهم تر
از آن توليد الكترود گرافيتي انحصارا" به كك سوزني وابسته است .
كك ســوزني يك ماده بسيار مهم براي توليد الكترود گرافيتي است .بيشتر از
روش كك سازي تاخيري يا بستر فعال براي توليد كك سوزني استفاده مي شود
 .توليد كك ســوزني با كيفيت خوب ســاده نيست ،زيرا كنترل چندين پارامتر
براي كنترل فرآيند توليد الزم است  .به عبارت ديگر يك فرآيند كنترلي چندين
پارامتري است  .عالوه بر آن درك مكانيسم دخيل درفرآيند كك سازي تاخيري
هم بسيار مهم است كه شامل شكل گيري مزوفاز و تنظيم مجدد در يك راستا
مي شــود و در هرخوراك دهي براي مواد مختلف  ،درجه حرارت و فشار خاص
و بهينه اي الزم مي باشــد  .هيدروكربن اشباعي  ،آروماتيك  ،رزين و اسفالتين
از تركيبات اصلي در فرآيند كك سازي تاخيري هستند كه كنترل آنها درتوليد
كك سوزني براي توليد الكترود با ضريب انبساط گرمايي پائين مهم هستند.
عالوه بر آن اتمهاي مختلفي مانند سولفور  ،اكسيژن  ،نيتروژن و ناخالص هاي
فلزي براي گرافيته كردن بهتر وجلوگيري از اثرات پفكي و تشكيل مزوفاز بهتر
بايد تحت كنترل قرار گيرند.
كك ســوزني از دو منشاء پتروليوم كك يا كك نفتي و كك قطران ذغالسنگ
توليد مي شــود .كك نفتــي يــا پتروليــوم كك ( ) Coke Petrolium
يك محصول فرعي حاصل از پااليش نفت خام است كه عمدتا" از كربن تشكيل
شده است و داراي مقداري گوگرد و فلزات سنگين مانند نيكل و واناديوم است .
درسال  1935توليد كك از پتروليوم كك به روش كك سازي تاخيري از نفت

فوالد وتوسعه :پرسنل واحدهاي
مختلف شركت ملي فوالد ايران
طي ديدارهايي بامعــاون منابع
انســاني واموراجتماعــي ايــن
شركت باديدگاه ها وبرنامه هاي
وي آشناشدند.
به گزارش خبرنگارفوالد وتوسعه
؛ درپــي انتصاب فــرزاد خلفي
ازســوي غريب پور رئيس هيئت
عامل ايميدوربعنوان عضوموظف
هيئت مديره وصدورحكم معاون
منابــع انســاني وامورجتماعي
شــركت ملي فوالد ايران ازسوي يونســيان مديرعامل اين شركت
براي وي ؛ اين ديدارها درمحل شركت صورت گرفته است.
بنابه اين گزارش؛ اين ديدارها كه طي چندجلســه صبح وبعدازظهر
امــروز صورت گرفت پرســنل واحدهاي مختلف ضمن آشــنايي با
دكترخلفي ؛درجريان ديدگاه ها وبرنامه جديد وي قرارگرفتند.
دراين ديدارهامعاون منابع انساني واموراجتماعي؛ باتاكيد برجايگاه
ديرين وتاثيرگذارشــركت ملي فوالد ايــران درعرصه صنعت فوالد
ومعدن اظهارداشت:خوشــحالم كه پا به شــركتي گذاشــته ام كه
بنيانگذارصنعت فوالد كشــور بوده اســت وقدمتي بالغ برنيم قرن
دارد.خلفي افزود:اين قدمت وتاثيرگذاري بايد بعنوان يك پشــتوانه
عظيم فنــي وصنعتي مورد توجه قراربگيرد وبرخودبباليم كه دراين
مجموعه درحال خدمتگزاري به صنعت كشورهســتيم.معاون منابع
انســاني و امور اجتماعي باتاكيد برضرورت تحول براي رشدوتعالي
سازمان افزود:باتغييرات شگرف مديريتي وتكنولوژيكي كه درعرصه
جهان وكشوررخ داده است مي طلبد كه ماهم همپاي اين تحوالت
بتوانيــم راهبردها وراهكارهــاي جديدي را براي رســيدن به اوج
وماندگاري دراين عرصــه تبين كنيم.خلفي باتاكيــد براينكه بايد
جايگاه شــركت ملي فوالد ايران مجددا احيا شود گفت:رسيدن به
رشــد وتعالي سازمان ميسرنمي شــود مگراينكه مابه وظايف ذاتي
واداري مان دقيقا عمل نماييم.چراكه بدون داشــتن دقت وحميت
الزم اين مهم ميســرنمي شــود.معاون منابع انســاني شركت ملي
فوالدايران افزود:امروزه باتوجه به شــرايط اقتصادي كشوروتحوالت
سياســي واجتماعي واقتصادي همه ما بايد دســت بدســت داده
وباتالشــي مضاعف درراســتاي اهداف وماموريت هاي ابالغ شــده
عمل كنيم.وي افزود:رســيدگي به وضعيت پرسنل وباالبردن توان
كارشناســي ؛تقويت نيروي انساني ماهروكارآمد؛انجام اقدامات الزم
براي جانشين پروري درشركت ؛اصالح ساختار اداري وچابكسازي

خام جايگزين توليدكك از ذغالسنگ شد .از دهه  1970كك سوزني جايگزين
ديگرمواد براي توليد الكترود گرافيتي شدكه تحول بزرگي درتوليد فوالد به روش
قوس الكتريكي بوجود آمد  .ميتسوبيشي كميكال اولين شركت در دنياست كه
موفق شد كك سوزني ذغال پايه توليد كند .در دنيا فقط دو شركت هستند كه
كك ســوزني با منشا ذغال سنگ توليد مي كنند كه هر دو در ژاپن قرار دارند.
كك ســوزني ميتسوبيشي كميكال خواص فيزيكي عالي مانند ضريب انبساط
گرمايي كم و مقاومت الكتريكي بســيار پائين همراه با خرد شــوندگي كمتر و
شكست كمتر دارد .الكترود گرافيتي را مطابق با استاندارهاي جهاني مي بايست
از پتروليوم كك كلسينه شده تهيه نمود كه تكنولوژي و فرآيند توليد كك سوزني
بعنوان ماده اوليه شكل دهنده (  ) CPCبصورت انحصاري در اختياركشورهاي
معدودي نظير امريكا  ،ژاپن  ،چين  ،آلمان قرار دارد و همين باعث شد كه ساخت
الكترودهــاي گرافيتي بعنوان ماده مصرفي اصلي دركوره ذوب و ريخته گري به
روش ايجاد قوس الكتريكي بصورت انحصاري در اختيار اين كشــورهاي توسعه
يافته قرار گيرد(.فرآيند اصلي توليد كك سوزني در انحصار امريكا و ژاپن است).
تاثيــر كيفيت كك نفتي بركيفيت الكترود بســيار مهم اســت .هر چه درجه
( ) gradeكك نفتي باالتر باشــد كيفيت الكترود گرافيتي باالتر خواهد شد.
البته عالوه بركيفيت كك نفتي طول الكترود  ،قطر ،ضخامت  ،چگالي ،مقاومت و
ميزان روزنه ها نيز دركيفيت و توان و سرعت انتقال جريان برق الكترود گرافيتي
موثرند  .يكي از روش هاي تبديل پسماند پااليش به محصوالت با ارزش استفاده
از فرايند كك سازي است .
كك سازي فرآيندي متشكل از تجزيه حرارتي  ،پليمريزاسيون و چگالش است
كه در آن پسماند هاي سنگين نفتي به انواع گازها  ،مايعات و ماده جامد با درصد
كربن باال به نام كك نفتي تبديل مي شــود .كك نفتي بدست آمده كه تكليس
نشده باشد كك سبز ناميده مي شود .
كك نفتي كلسينه شده براي ساخت آند در توليد آلومينييم و توليد محصوالت
مختلف كربني يا گرافيتي به كار مي رود.
ســاختار فيزيكي و ميزان خلوص كك نفتي كاربرد آن را تعيين مي كند كك
موردنياز براي ساخت اين محصوالت كربني بايد محتوي مقدار كم مواد معدني و
گوگرد باشد .اگر كك داراي گوگرد  ،خاكستر و واناديوم زياد باشد بعنوان سوخت
مصرف مي شود.

شده است.وی افزود :ارزش صادرات معدن
تا ابتدای اسفند امســال به  8میلیارد دالر
رسیده اســت.وزیر صنعت ،معدن و تجارت
گفــت :در حوزه معدن و برخی مواد معدنی
انحصــار داریم و نیاز اســت تا برندســازی
صــورت گیرد.رحمانی تاکیــد کرد :اولویت
دولت در ســال آینده توسعه بخش معدن
اســت چون در دنیا حتما جزو  10کشــور
اول معدنی هستیم.

صادق جاهد خطیبی معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی فوالد :

فلسفه وجودی شرکت ملی فوالد رهبری صنعت فوالد کشور است

فوالدوتوسعه:معاون برنامه ریزی
و توسعه شرکت ملی فوالد ایران
گفت :فلســفه وجودی شــرکت
ملی فوالد ،ســاخت شرکت های
فوالدی در کشور بوده و همچنین
رهبری کردن صنعت فوالد کشور
را بر عهده دارد
به گزارش خبرنگارفوالدوتوسعه
؛صادق جاهــد خطیبی در گفت
و گویی افــزود :کارخانــه هایی
همچون ذوب آهن ،فوالد مبارکه
و فوالد خوزســتان از دل شرکت
ملی فــوالد ایران خارج شــدند.
بعد از آنکه بســیاری از شــرکت
هــای بزرگ به بخــش خصوصی
واگذار شد و سهام آنها در بورس
عرضه گردید ،شــرکت ملی فوالد
همچنان نقش حاکمیتی خود را
ادامه داد و مباحث زنجیره فوالد و
کمبودهای آنرا پیگیری می نماید
و شرکت ها را راهنمایی می کند
که در چه زمینه هایی ســرمایه
گذاری نمایند.
وی یــادآور شــد :در کنــار این
مباحث 7 ،طرح فوالدی کشــور
را به جلو مــی بریم که این طرح
هــا یک میلیون تنی می باشــند

و شــامل واحــد احیا مســتقیم،
فوالدســازی و واحدهای جانبی
هســتند .واحد احیا این طرح ها
راه اندازی شــده بجز پروژه بافت
کــه امیدواریم تا عیــد نوروز این
طرح نیز به بهره برداری برسد.
به گفته خطیبی ،فوالدسازی این
طرح ها آغاز شــده و حتی برخی
از آنها  70یا  80درصد پیشــرفت
فیزیکــی دارد و امیدواریــم بــا
راه انــدازی آنهــا  7میلیــون
تن بــه ظرفیــت فوالد کشــور
افزوده شــود تــا در افق 1404
بــه برنامــه  55میلیــون تــن
فوالد دست یابیم.

آن ؛احيــاي هويت ســازماني ؛انجام دقيق وظايف ســازماني ازاهم
اقدامتي اســت كه بايد براي رفاه پرسنل كه مايه شكوفايي شركت
هســتندبه مرحلــه اجــرا درآيد.خلفــي خاطرنشــان ســاخت
:رســيدن به جايگاه اصلي شــركت بايــد براي ما يــك اصل مهم
باشــد وهمه بايــد توان فنــي وكارشناســي خــودرا بكارگيرند تا
ايــن جايگاه ونقشــي كه بايد درعرصه فوالد داشــته باشــيم براي
افكارعمومــي وجامعــه صنعتــي كشــور تبيين شــود.به گزارش
خبرنگارما ؛دراين ديدارها؛ پرســنل شــركت ضمن ابرازخوشحالي
ازحضورخلفــي دراين ســمت با ارائــه نقطه نظرها وپيشــنهادات
خود درخصوص مســائل رفاهي وپرســنلي ؛ازبرنامــه ها وايده هاي
معاون جديد منابع انساني واموراجتماعي استقبال كردند.
فرآيندكك سازي بيشتر به صورت
 -1كك سازي تاخيري
 -2كك سازي در بستر سيال

صورت مي گيرد  .روش تاخيري يكي از مهمترين فرآيندهاي تبديل پسماند پااليشي
سنگين به فرآورده هاي مفيد است كه محصوالت آن شامل گاز  ،مايع و كك است
 .بازده هركدام از اين محصوالت به نوع خوراك و شــرايط عملياتي حاكم بر فرآيند
كك سازي تاخيري بستگي دارد  .در فرآيند كك سازي تاخيري بر حسب خوراك
 ،كك با سه ساختار فيزيكي  :كك سوزني  ،كك اسفنجي و كك دانه اي قابل تهيه
است  .كك سوزني به خاطر ساختار سوزني شكل خود به اين نام خوانده مي شود و
از خوراك هايي كه داراي آسفالتين نمي باشند بدست مي آيد  .ازاين نوع كك براي
ساختن الكترودهاي گرافيتي استفاده مي شود كه قيمت بااليي دارند .

ميزان توليدكك سوزني توســط بزرگ ترين توليد كنندگان در سال
 2018به شرح ذيل بوده است :
 370.000تن
فيليپس( 66امريكا)
" 170.000
سي كمكو (ژاپن)
" 150.000
سيدرفت ال پي (امريكا)
" 130.000
ميتسوبيشي كميكال (ژاپن)
" 80.000
جي اكس تي جي نيپون اويل وانرژي (ژاپن)
ضمنا" شركتهاي چيني  Sinosteelحدود  140هزار تن Petrochina ،
حدود  60هزار تن و  Baosteelحدود  50هزار تن كك سوزني توليد نمودند.
امريكا  ،چين و ژاپن بزرگ ترين توليد كننده كك سوزني در جهان هستند و بعد از
آنهاهندو روسيهآلمانوبريتانياازكشورهاياصليتوليدكنندهككسوزنيوالكترود
گرافيتي مي باشند بزرگ ترين توليد كننده كك سوزني در جهان كنوكوفيليپس
آمریکاست  .كك سوزني عالوه بر توليد الكترودهاي گرافيتي براي باتري هاي
ليتومــي – يــون كــه در تلفــن و اتومبيل هــاي الكتريكي مصــرف دارند
اســتفاده مي شــود .باال رفتــن تقاضاي ايــن صنايع براي مصــرف اين ماده
وضــع را بــراي بخش فوالد ســخت تر مي كنــد  .پتروليــوم كك كه كك
ســوزني يكي از انواع آن اســت همچنين وســيعا" در صنعت آلومينيم براي
فرايند ذوب مصرف دارد...
ادامه در صفحه3

رویکرد های جدید
ایمیدرو در سال 98

رخداد

خداداد غریب پور

معاون وزیر و رییس هیات عامل ایمیدرو

فوالدوتوســعه :رییس هیات عامل ایمیدرو در نشســت مدیران این سازمان و شرکت
های تابعه ،رویکردهــای جدید ایمیدرو در حوزه های نیروی انســانی ،تامین مالی،
همکاری با بخش خصوصی ،اکتشاف و آموزش اعالم کرد
به گزارش خبرنگارفوالدوتوســعه ،خداداد غریب پور که صبــح ديروز در گردهمایی
مدیران مجموعه ایمیدرو ســخن می گفت ،تصریح کرد :نخستین ماموریت ما در این
سازمان صیانت از نیروی انسانی و آماده سازی شرایط رشد و ارتقای آن است.
وی ایجاد شرایط تعاملی را روشی مطلوب برای تحقق اهداف دانست و تاکید کرد :با
انجام کار تیمی و تعامل می توان بسیاری از مشکالت را برطرف کرد .غریب پور تاکید
کرد :با این رویکرد توانســته ایم در بخش تامین مالی ،خصوصی سازی و ...بخشی از
موانع را برطرف سازیم.
وی به مســوولیت پذیری اشاره کرد و گفت :تمامی ســطوح سازمانی از معاونت ها،
مدیران وکارشناسان ،مسوول حیطه کاری خود هستند.
رییــس هیات عامل ایمیدرو اظهار داشــت :مانع اجرای برنامه هــا با هزینه و انرژی
باال شــویم .به این دلیل که انجام کار پرهزینه به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و باید
راهکارهای مناسب در پیش گرفت.
وی ادامه داد :این امر نیاز به بازنگری فرایندها و اصالح آنها نیاز دارد.
غریب پور درباره رویکردها و برنامه سال  98گفت :باتوجه به موانع خارجی و مشکالت
ناشی از تحریم ،تعامل بیشتری باید بین بخش ها و ستاد سازمان ایجاد تا راهکارهای
الزم ارایه شــود .رییس هیات عامل ایمیدرو در عین حال تاکید کرد :کمیته هایی در
این زمینه تشکیل شده و در حال فعالیت است.
برنامه افتتاحی سال 97
وی در عین حال از شــرایط مناسب تولید و تجارت یاد کرد و گفت :از ابتدای امسال
تاکنون افزون بر 2،2میلیارد دالر طرح به بهره برداری رســیده است و در سال جدید
نیز برنامه افتتاح  3میلیارد دالر پروژه پیش رو قرار دارد.
به گفته وی بخش تولید عمدتا با رشد  2رقمی مواجه شده است که نمونه آن افزایش
 32درصدی تولید گندله و  21درصدی تولید کنســانتره ســنگ آهن است .این در
شرایطی است که بیش از  7میلیارد دالر از تولیدات بخش معدن و صنایع معدنی به
خارج کشور صادر شده است.
وی یادآور شد :اشتغال  700هزار نفری بخش معدن و صنایع معدنی نشان از اهمیت
این حوزه در اقتصاد دارد.
غریب پور با اشــاره به رویکردهای مبادله کاال گفت :یکــی از روش های کارا ،تهاتر
کاالها با طرف های تجاری است که نتایج مناسبی در برداشته است.
وی افزود :طرح های زیربنایی اخیر در ســنگان ،المرد و  ...با روش هایی همچون بی
او تی و بی او او اجرایی شده است.
اکتشاف همچنان در اولویت
وی اکتشاف را همچنان از اولویت های سال  98اعالم کرد و اظهار داشت :انجام بیش
از  270هزار کیلومتر مربع کار اکتشــافی به معنای رشــد  270درصدی عملکرد در
اکتشاف معادن بوده است.
غریب پور گفت :حوزه اکتشاف نیز با مشارکت بخش خصوصی و در قالب کنسرسیوم
ها اجرایی شده است و ادامه خواهد داشت.
رییس هیات عامل ایمیدرو اظهار داشت :در بخش بومی سازی  100نوع نیاز مشخص
شده که از این مقدار  27طرح تحقیقاتی ،به فراخوان گذاشته می شود.
وی ادامه داد :امســال  12میلیارد تومان در بخش آموزش نیروی انسانی هزینه شده
در حالی که در این حوزه از ســال  94به این ســو بیش از  50میلیارد تومان هزینه
شده است.
رشد سهام معدنی ها
رییس هیات عامل ایمیدرو به بازار ســرمایه اشــاره کرد و گفت :رشــد این بازار در
سالجاری  70درصد بوده که عمدتا مربوط به شرکت های کاالمحور است.
وی ادامه داد :اقبال مردم و ســهامداران به شــرکت های معدنی و صنایع معدنی به
مفهوم امیدبخش بودن جایگاه این شرکت ها در بورس است.
به گفته وی ،تاثیرپذیری پایین نســبت به تحریم ها یکی از جذابیت های سهام این
شرکت هاست .رییس هیات عامل ایمیدرو تاکید کرد :سود سهام شرکت های معدنی
بیش از میانگین سود بورس بوده است.
غریــب پور گفــت :از  560هزار میلیارد تومان ارزش بــازار بورس 25 ،درصد متعلق
به شــرکت های معدنی و صنایع معدنی اســت.وی همچنین تاکید کرد :ارزش اوراق
منتشــر شده در بورس نشان می دهد نســبت به پتانسیل بازار ،فضای بیشتری برای
انتشار انواع اوراق همچون بدهی ،مرابحه و ...وجود دارد.

فرارســیدن عیدســعیدنوروز و ســال  1398رابــه همــه همــکاران
گرامــی وخانواده های ارجمندشــان تبریک وتهنیــت عرض نموده
وازخداوندمتعال درسال جدیدبرای همگان آرزوی سالمتی ،موفقیت
وکامیابی راداریم.
روابط عمومی شرکت ملی فوالدایران
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پیشرفت  72درصدی
طرح فوالد سازی سفید دشت

.ساخت طرح فوالد سازی سفید دشت چهارمحال
و بختیــاری با72درصــد پیشــرفت فیزیکــی
در حال اجراست.
مدیرکارخانــه فوالد سفیددشــت گفت:پروژه
فوالد سازی سفید دشــت با 72درصد پیشزفت
فیزیکی بــه عنوان پیشــتاز پروژه هــای فوالد
ســازی در بین مجموعــه طرح هــای فوالدی

هفتگانه کشور قرار گرفته است.
محمود ارباب زاده افزود :با توجه به روند اجرایی
مطلوب این پروژه تا اوایل ســال آینده تکمیل و
راه اندازی شود.
وی گفت:این مجتمع در  ۳فاز شــامل ســاخت
واحد احیا مســــتقیم ،واحد فوالدسازی و واحد
زیرســاخت و جنبی و پشــتیبانی در نظر گرفته

مخالفت مجلس با استانی شدن
درآمدهای حاصل از بخش معدن

کل صنعــت ،معدن و تجارت و شــوراهای معادن
اســتانی اســت.در بند “پ” ماده  43قانون برنامه
پنجســاله ششم توســعه آمده اســت؛ درآمدهای
حاصل از بخش معدن شــامل حقــوق دولتی (با
رعایت ماده( )14قانون معادن مصوب )77.03.23
حق انتفاع پروانه بهرهبرداری (دولتی) ،عواید حاصل
از ماده( )35قانون رفع موانــع تولید رقابتپذیر و
ارتقای نظام مالی کشور مصوب  94.12.01و عواید
حاصل از تبصرههای( )2و( )3ماده( )6قانون معادن
مصوب  77.03.23و اصالحــات و الحاقات بعدی
را بهحساب ویژهای که بدینمنظور نزد خزانهداری
کل کشــور تعیین میشــود ،واریز کند تا در قالب
قانون بودجه ســنواتی در امــور ذیل صرف کند و

نماینــدگان مجلس شــورای اســامی در جریان
بررسی جزئیات بخش هزینهای الیحه بودجه سال
 98کل کشــور ،با حذف بنــد الحاقی یک تبصره
 7مــاده واحده موافقت کردنــددر بند الحاقی یک
تبصــره  7این الیحه آمده اســت؛ وزارت صنعت،
معــدن و تجــارت مکلف اســت منابــع بند(پ)
ماده( )43قانون برنامه پنجســاله ششــم توســعه
را جهــت هزینه در مصارف بنــد مذکور با اولویت
اکتشاف در اختیار اســتانها قرار دهد .نظارت بر
چگونگی هزینهکرد ،حســب مورد بر عهده ادارات

شده است.وی گفت:فــــاز نخست (واحــد احیا
مســتقیم) بــه عنوان نخستین طرح از مجموع
 ۷طرح فوالد اســتانی کشــور در آبان پارسال به
بهره برداری رسید و فــاز دوم این مجتمع (واحد
فوالدســــازی) پس از وقفه چندساله ،با حمایت
فــوالد مبارکه پس از بهره بــرداری واحد احیای
مستقیم آغاز شد.
وی افزود:فــاز ســــوم این شرکت،شامل ایجاد
واحد زیرســــاخت ،جنبی و پشــــتیبانی این
شــرکت اســــت که وظیفه تأمین زیرســاخت
های موردنیاز و احداث ســــاختمان های جنبی
موردنیاز واحد احیا و فوالدسازی را بر عهده دارد.
ارباب زاده با اشــاره به اســتفاده بهینه از آب در
شرکت فوالد سفیددشــــت ،گفت :برنامه ریزی
بــرای ســاخت تصفیــه خانه پســاب صنعتی و
بهداشتی و استفاده از آن به جای اســــتفاده از
منابع آب شــــرب ،یکی از اقدامات اجرایی برای
کمک به منابع آب کشــور است.
وی گفت:در عملیــــات ســاخت فاز دوم (واحد
فوالدسازی) ،حدود  ۲۵۰نفر مشغول کار هستند
و پــس از راه اندازی نیز بــرای  ۳۰۰نفر فرصت
شغلی ایجاد خواهد شد.
مجتمع فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری
شــامل فاز احیا (تبدیــل گندله آهــن به آهن
اسفنجی) ،فاز فوالد سازی (تبدیل آهن اسفنجی
به اســلب) و فاز تولید (شمش فوالدی) در 422
هکتار و با زیربنای  250هکتار ،در منطقه صنعتی
سفیددشت در حال ساخت است.

این اعتبار صددرصد تخصیص یافته تلقی میشود
و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در
اموال عمومی است:
 -1تکمیل زیربناها و زیرساختهای مورد نیاز برای
معادن و زیرساختهای عمومی صنایع معدنی
 -2اجــرای تبصره( )6مــاده( )14قانون معادن(با
اولویــت مناطق مجاور درگیــر محدوده معدنی) و
مــواد( )25و( )31قانون معادن و ماده ( )35قانون
رفــع موانع تولید رقابتپذیــر و ارتقای نظام مالی
کشور
 -3تشــویق صــادرات محصــوالت صنایع معدنی
دارای ارزش افزوده باال

آییننامهبازخریدوبازنشستگی
کارکنان دستگاههای اجرایی تصویب شد

هیئــت وزیران تصویب کرد ،دســتگاههای اجرایی
بــرای بازخرید کارکنــان مازاد خــود و همچنین
بازنشســتگی آنان از طریق اعتبارات بودجهای و یا
از طریــق منابع حاصل از فــروش اموال مازاد خود
اقــدام کنندبه گزارش پایگاه اطالعرســانی دولت،
هیئت وزیران در جلســه  1397/12/5به پیشنهاد
ن های برنامه
وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازما 
و بودجه کشــور و اداری و اســتخدامی کشور و به
اســتناد بند (ب) تبصره ( )۱۲مــاده واحده قانون
بودجه سال  ۱۳۹۷کل کشور آییننامه اجرایی بند
یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
ن نامه اجرایی بند (ب) تبصره ( )۱۲ماده واحده
آیی 
قانون بودجه سال  ۱۳۹۷کل کشور
ماده  -۱در این آییننامه اصطالحات زیر در معانی
مشروح مربوط بهکار میروند:
الف -دســتگاههای اجرایی :دســتگاه های موضوع
ماده ( )۱قانون برنامه پنج ســاله ششــم توســعه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اســامی
ایران  -مصوب . -۱۳۹۵
ب -کارکنان مازاد :کارکنان رسمی و غیررسمی که
تشــخیص مازاد بر نیاز بودن براساس سیاستهای
اصالح ســاختار نیروی انسانی دســتگاه اجرایی و
قوانین و مقررات مربوط و توســط شورای راهبری
توسعه مدیریت مســتقر در هر دستگاه تعیین و به
تأیید باالترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط خواهد
رسید.
ج -کارکنان غیررســمی :کارکنان پیمانی ،قرارداد
کار معین (مشخص) و قرارداد کارگری.
ماده  -۲دســتگاههای اجرایی که در بودجه مصوب

ســال جاری خود اعتبار برای بازخریدی کارکنان
ش بینی کردهاند میتوانند
مازاد و یا بازنشستگی پی 
طبق قوانین و مقررات مربوط و همچنین براســاس
بنــد (ب) ماده ( )۱این آییننامه نســبت به انجام
امور بازخریــدی کارکنان مازاد و یا بازنشســتگی
اقــدام نماینــد .در صورت عــدم پیشبینی اعتبار
برای بازخریــدی کارکنان مازاد و یا بازنشســتگی
و همچنین مکفی نبودن اعتبار پیشبینی شــده،
دســتگاههای اجرایی میتواننــد از منابع اعتباری
حاصل از فروش اموال و داراییهای غیرمنقول مازاد
در اختیار خود برای این منظور استفاده نمایند.
مــاده  -۳دســتگاههای اجرایی مجازنــد اموال و
داراییهــای غیرمنقول مــازاد در اختیار خود را به
استثنای انفال و اموال دســتگاههای زیر نظر مقام
معظــم رهبری و مــوارد مصداق منــدرج در اصل
هشــتاد و سوم ( )۸۳قانون اساسی و اموال مشمول
واگذاری در قانون اجرای سیاســتهای کلی اصل
چهــل و چهــارم ( )۴۴قانون اساســی – مصوب
 -۱۳۸۷را مطابق قوانین و مقررات مربوط به فروش
رسانده و منابع وصولی را به ردیفهای ()۲۱۰۲۰۱
(منابع حاصل از فروش ســاختمانها و تأسیســات
دولــت) و (( )۲۱۰۲۰۲منابع حاصــل از فروش و
واگذاری اراضی دولتی) نزد خزانهداری کل کشــور
واریز نمایند .ســازمان برنامه و بودجه کشور موظف
اســت پس از اطمینان از وصولــی ردیف درآمدی،
اعتبــار ردیف ( )۵۳۰۰۰۰-۳۶جدول شــماره ()۹
قانون بودجه سال۱۳۹۷
کل کشور را به طور متناسب برای اجرای مفاد بند
(ب) تبصره ( )۱۲ماده واحده قانون بودجه

ســال جاری بــه دســتگاههای اجرایــی ذی نفع
اختصاص دهد.
ماده  -۴دستگاههای اجرایی موظفند پس از حصول
ن نامه از
اطمینان از دریافت اعتبار موضوع این آیی 
خزانهداری کل کشور ،نسبت به اجرایی نمودن ساز
و کار منــدرج در بند (ب) مــاده ( )۱این آییننامه
اقــدام و برای آگاه کردن افرادی که طبق شــرایط
مندرج در بند مذکور به عنوان مازاد شــناخته شده
اند ،اطالعات الزم را مطابق قوانین و مقررات مربوط
(از جملــه مــاده ( )۱۲۲قانــون مدیریت خدمات
کشوری  -مصوب  ) -۱۳۸۶درخصوص میزان وجوه
باز خریدی متعلقه ،در اختیار آنان قرار دهند.
تبصــره  -اولویــت بــا پرداخــت پایــان خدمت
بازنشســتگان براســاس قوانین و مقررات مربوط و
تاریخ صدور حکم بازنشستگی خواهد بود.
ماده  -۵دســتگاههای اجرایی میتوانند از اعتبارات
موضوع ایــن آییننامه برای اجرایــی نمودن ماده
( )۴۵قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت ( -)۱مصوب  -۱۳۸۴و آییننامه
اجرایی و اصالحات بعدی آن استفاده نمایند.
ماده  -۶اجرای قســمت اخیر بند (ج) تبصره ()۱۲
ماده واحده قانون بودجه ســال  ۱۳۹۷کل کشــور
موضوع تأمین اعتبار برای همســان ســازی حقوق
بازنشســتگان لشکری و کشــوری از محل فروش
اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول مازاد دولت
موضوع مــاده ( )۲۷ضوابط اجرایــی قانون بودجه
سال  ۱۳۹۷کل کشــور موضوع تصویبنامه شماره
/۴۴۳۰ت۵۵۲۴۱هـ مــورخ  ۱۳۹۷/۱/۲۳بر اجرای
این آییننامه حاکم است

در ژانويه 2019

تولید فوالد خام ایران به  ۲/۲میلیون
تن رسید.
تولید فوالد جهان در ژانویه با رشــد
یک درصدی نســبت به ژانویه سال
قبل از  145میلیون و  183هزار تن
به  146میلیون و  636هزار تن رسید.
تولیــد فوالد ایران نیــز که همچنان
جایگاه دهم خــود را در جهان حفظ
کــرده از  2میلیــون و  289هزار تن
در ژانویه ســال قبل بــه  2میلیون و
 230هزار تن در ژانویه ســال جاری
رسیده است
براســاس اعالم انجمن جهانی فوالد،

ســوم تنــزل یافــت ،در ژانویــه ۸
میلیون و  ۱۴۱هــزار تن فوالد خام
تولیــد کرد کــه  ۹.۸درصد کمتر از
ژانویه  ۲۰۱۸می باشد.
آمریکا چهارمین فوالدســاز برتر دنیا
در ژانویــه  ۷میلیــون و  ۶۴۷هــزار
تن فوالد خام تولیــد کرد که .۱۰.۵
درصــد باالتــر از ژانویه ســال قبل
اســت.ره جنوبی با تولیــد  ۶میلیون
و  ۲۱۱هزار تن فوالد خام رشــد ۱۱
درصدی را نســبت به ژانویه ســال
قبل به ثبت رســاند و جایگاه پنجم
خود را حفظ کرد.

در نشست بررسی هماهنگی و بهینه سازی اسکله ها در منطقه خلیج فارس مطرح شد:

نعیمی :طرح توسعه بندر منطقه خلیج فارس
مورد توجه ایمیدرو است

نشســت هم اندیشی هماهنگی و بهینه سازی
استفاده از اسکله ها ،بارگیری و تخلیه ،انباشت
و برداشــت ،واگن برگردان و امــور مرتبط با
سرمایه گذاری توســعه ای آینده منطقه ویژه
خلیج فارس با حضور قائم مقام ایمیدرو برگزار
شــد.به گزارش روابط عمومی ایمیدرو ،در این
نشست قائم مقام ایمیدرو با بیان اینکه منطقه
ویــژه خلیج فارس نقش کلیدی در پیشــبرد
اهــداف صنایع به ویژه فــوالد دارد افزود :این
منطقــه با وســعت  5000هکتــار از ظرفیت
های قابل توجهی در تحقق چشــم انداز فوالد
برخوردار است.

عباس نعیمی با اشاره به مزیت هایی همچون
وجود زیرســاخت ریلی و کارخانه های متعدد
صنایع فوالد در منطقه اقتصادی خلیج فارس
گفت :امــکان پهلودهی به شــناورهای 100
هزارتنــی فله و کاال از مزیــت های منطقه به
شــمار می رود و موضوع توسعه و تامین دیگر
زیرســاخت ها برای شــرکت های مستقر در
منطقه از اهمیت باالیی برخوردار است.
وی ابراز امیدواری کرد :با حمایت های ایمیدرو
و مشارکت شرکت های بزرگ معدنی مباحث
مربوط به توســعه زیرساخت ها در این منطقه
فراهم شود.

تجلیل از مدنی و کرباسیان دو چهره ماندگار بخش معدن و صنایع معدنی در گردهمایی مدیران ایمیدرو

کرباسیان :طرح جامع فوالد و اکتشاف
دستاورد بزرگ ایمیدرو طی سال های گذشته

فوالدوتوســعه :مهدی کرباســیان رئیس سابق
هیــات عامل ایمیدرو و ســید حســن مدنی
اســتادیار گــروه مهندســی معدن دانشــگاه
امیرکبیر به پاس خدمات چند ساله در بخش
معدن و صنایع معدنی کشــور ،مــورد تقدیر
قرار گرفتند.به گزارش خبرنگارفوالدوتوســعه،
مهدی کرباسیان طی ســخنانی درباره وقایع
این ســازمان در ســال های اخیــر گفت :از
اکتشاف و طرح جامع فوالد می توان به عنوان
اقدامات توسعه ای و بی سابقه در حوزه معدن
و صنایع معدنی نام برد.
کرباسیان در گردهمایی مدیران ایمیدرو افزود:
جوانگرایــی در ایمیدرو با بررســی توانمندی
های کارکنان صورت گرفت و خوشــبختانه -
دکتر غریب پور -ریاســت جدید این سازمان،
رویکرد ثبات امور سازمانی و انجام درست امور
را ادامه می دهد.
وی افزود :طی دوران مسئولیتم در ایمیدرو تالش
کردم حمایت های الزم و جلوگیری از دخالت
های بی منطقی برون ســازمانی را در دستور
کار قرار دهم.
کرباسیان تاکید کرد :توجه به اکتشاف و طرح
جامع فوالد جــزو ماندگارتریــن برنامه های
ایمیدرو طی سال های گذشته بوده است.

وی افزود :طی این ســال ها نقش ایمیدرو در
دســتاوردهای حوزه های مس و فوالد شرکت
ها ،مثال زدنی بود.کرباسیان با ابراز خرسندی
از تسریع در افتتاح پروژه های معدن و صنایع

معدنــی گفت :نگاه مســئوالن نظــام به این
حوزه تغییر کرده اســت و انتظار مسئوالن در
اثرگــذاری این حــوزه در اقتصاد ملی بیش از
پیش شده است.

تقدير ازخانواده شهداي شركت ملي فوالد ايران

فوالد وتوسعه:خانواده شهداي شــركت ملي فوالد ايران ازسوي مديرعامل اين
شركت مورد تقديروتفقد قرارگرفتند.
به گزارش خبرنگارما؛دراين مراســم كه به مناســبت 22اسفند؛روزگراميداشت
شهداي انقالب اسالمي ودفاع مقدس نامگذاري شده است ؛حسن يونسيان طي
ســخنان كوتاهي بر نقش ارزشمند شهدا درهمه شــئونات جامعه وآثاروبركات
جانفشــاني هاي آنان تاكيدكرد.وي افزود:انقالب اسالمي با شهادت عده كثيري
ازهموطنان مســلمان به ثمررســيد ونهال اين انقالب ازخون جوانان اين مرزو
بوم آبياري شــد و اين ايثارگــر ي ها درجنگ تحميلــي ودوران دفاع مقدس
به اوج خود رسيد.يونسيان خاطرنشان ســاخت :هرچه بگوييم آرامش وامنيت
امروزما دراين جهان پرآشــوب بخاطر ايثارگري رزمندگان ؛جانبازان وشهداي
گرانقدرمان است كم گفته ايم وبنظر من اين مهم تازنده ايم بايد همواره جلوي
چشمانمان باشد ؛چراكه اگرنبود اين جانفشاني ها قطعا امروز حال وروز ديگري
داشتيم.مديرعامل شركت ملي فوالد ايران افزود:دشمنان ايران اسالمي دردوران
جنگ تحميلي تا بن دندان مســلح به آخرين ســاح هاي پيشرفته بودند كه
اســتكبارجهاني دراختيار آن ها گذاشته بود ؛اما ايثارگري وجانفشاني غير قابل
روسیه ششمین فوالدساز برتر دنیا به
توصيف رزمندگان اســام ؛تمام معادالت استكباري آن ها را بهم ريخت وباعث
تولید  ۵میلیون و  ۷۹۰هزار تن فوالد
خام رسید که  ۴.۵درصد پایین تر از
ژانویه سال قبل است.
توليد اكنــون به توليد ســاعتي  112تن و توليد
توليد روزانه بيش از
آلمــان ،برزیل و ترکیه کــه در رتبه
روزانه  2644تن رسيده ايم كه يك ركورد در اين
 2644تن آهن اسفنجي
هفتم تا نهم فوالدســازان بزرگ دنیا
مجتمع محسوب مي شود.
در مجتمع فوالد ميانه
جــای گرفتند به ترتیــب به تولید ۳
ناجي در ادامه عنوان نمــود كه تالش براي تداوم
میلیون و  ۴۱۰هــزار تن ۲ ،میلیون فــوالد و توســعه  :مديــر مجتمــع فــوالد توليــد فراتر از ظرفيت اســمي بر اســاس برنامه
و  ۹۳۳هزار تــن و  ۲میلیون و  ۵۶۵ميانــه ميــزان توليــد روزانــه ايــن واحــد تنظيمي همچنان ادامه خواهد داشت.
هزار تن رســیدند که آلمان افت ۷.۲
مجتمــع فوالد ميانه از جمله واحدهاي توليد آهن
را  2644تن اعالم نمود .
درصدی و ترکیه افت  ۱۹.۵درصدی مهــرداد ناجــي در خصــوص ميــزان توليد آهن اسفنجي است كه با تكنولوژي ايراني پرد به توليد
داشــت اما برزیل رشد  ۲.۳درصدی اســفنجي دراين واحد به خبرنگار فوالد و توسعه آهن اسفنجي مي پردازد كه ازدرجه متاليزاسيون
تولید فوالد خام داشت.
گفت با تالش پرسنل اين شركت و كاركنان بخش بااليي برخوردار مي باشد.

تولید فوالد خام جهان به  ۱۴۷میلیون تن رسید
تولیــد فوالد ایران در ژانویه نســبت
به دسامبر  ۲۰۱۸رشد داشته چراکه
تولید فوالد خام ایران در دســامبر ۲
میلیون و  ۶۸هزار تن بود.
این گزارش می افزایــد ،تولید فوالد
خام چین با رشد  ۴.۳درصدی به ۷۵
میلیون و  ۱۳هزار تن رسیده است.
هند دومین فوالدســاز برتر جهان با
افت  ۱.۹درصــدی تولید فوالد خود
در ژانویه را به  ۹میلیون و  ۱۸۰هزار
تن رساند.
ژاپــن کــه از ســال قبــل جایگاه
خــود را بــه هنــد داد و بــه رتبه

اخبار

فوالد و توسعه

پيروزي سپاه اسالم وخواري وزبوني آن ها شد.
وي همچنيــن به نقش وحمايت هاي بي نظير خانواده هاي رزمندگان اســام
وشــهدا اشــاره كردوگفت :بعدازكاربزرگ اين عزيزان ؛خانواده هاي معظم آن
هــا بودندكه با صبــر وتحمل خودنوعــي ديگرازايثارگري را بــه منصه ظهور
رساندندونشان دادند كه شهدا با پشتگرمي وحمايت هاي آن ها حماسه آفريدند
واين مهم تاهميشه درتاريخ اين سرزمين ثبت وضبط خواهد ماند.
پس از سخنان مدیر عامل شــرکت ملی فوالد ایران ،حجت االسالم مرودشتی
مشــاور فرهنگی این شرکت ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره شهدا بخصوص
شــهدای شرکت ملی فوالد ایران در سخنان کوتاهی اظهار داشت  :این عزیزان
ما بندگان برگزیده خداوند بودند که بدون هیچگونه چشــم داشــت مادی در
عرصه دفاع مقدس ایثارگرانه با بذل جان خود حماســه آفرینی کردند و تاریخ
ما را مشــحون از زیبایی معنوی نمودند؛وی خاطر نشان ساخت  :یاد و خاطره
شــهدا تا همیشــه در قلب همه ایرانیان جاویدان خواهد ماند.بنابه اين گزارش
؛پس ازسخنان مديرعامل شــركت ملي فوالد ايران ؛همسران شهدا وتني چند
ازفرزندان گرانقدرآن ها درسخناني ازمديريت شركت ملي فوالد ايران وتوجهي
كه به آن ها مي شود تشكركردند.

فوالد و توسعه
نکته

راهكار هاي صرفه جويي در الكترود گرافيتي

الکتــرود گرافیتــی از مــواد مهــم و
اســتراتژیک فوالدســازی بروش قوس
الکتریکی است که  46درصد از تولید آن
در دنیا توسط چین و  54درصد توسط
سایر کشورها عمدتا نظیر امریکا  ،ژاپن
 ،هند  ،آلمان  ،روسیه تولید میگردد.
یکــی از دالیل افزایــش قیمت الکترود
گرافیتــی  ،کاهــش روش تولید کوره
بلندی در دنیا بدلیل مســائل زیســت
محیطی و افزایش تولیــد فوالد بروش
تهیه و تنظیم:
کوره قوس الکتریکی اســت .از مســائل
عليرضا بنكدار
دیگر محدودیــت تولیــد کک نفتی و
سوزنی است که تولید آن در دست کشورهایی نظیر انگلستان  ،امریکا  ،ژاپن
 ،کمی کره جنوبی و چین که با کیفیت پایین تری تولید می کند می باشد.
از الکترود بعنوان هادی جریان الکتریسیته در کوره استفاده می شود به این
دلیل که مقاومت بســیار پائین و دمای ذوب باالیی دارد  ،همچنین رســانه
حرارتی آن باال و در برابر شوک حرارتی مقاوم است  .از نظر خواص شیمیایی
دارای خواص خنثی است که این باعث عدم تاثیر گذاری بر روی آنالیز ذوب
و سرباره گشته و بعالوه تا دمای  400درجه سانتی گراد اکسید نمی گردد.
دمای تصعید الکترود گرافیتی  3750درجه سانتی گراد می باشد.
تعدادی پارامترهای بسیار مهم تاثیر گذار در کیفیت الکترود شامل :
کیفیت کک سوزنی
دانســیته  :باال بودن دانســیته الکترود باعث کاهش اکسیداسیون سطحی
الکترود شــده و از کاهش قطر و نوک مدادی شدن نوک الکترود جلوکیری
بعمل می آورد.
مقاومت الکتریکی  :هرچه مقاومت الکتریکی پائین باشد سرعت اکسیداسیون
سطحی الکترود کاهش می یابد.
پایین بودن میزان انبســاط که سبب جلوگیری از ایجاد ترک های ریز می
گردد (.ضریب انبساطی گرافیت خیلی پایین است )
سایر موارد
مراحل تولید الکترود شامل:
انتخاب مواد و مخلوط کردن آنها
اکستروژن و شکل دهی مواد
خنک سازی در حوضچه آب
پخت در کوره های عمودی در دمای حدود  750-1200درجه سانتی گراد
طی  30روز
تلقیح ( پر کردن حفره هایی که در مرحله قبل طی فرآیند پخت ایجاد شده
در فشار  -15بار و دمای  320درجه سانتی گراد
گرافیته کردن ( ساختار آمرف کک در این مرحله به ساختار کریستاله تبدیل
میشود )  ،در نتیجه این فرآیند مقاومت ویژه کاهش یافته و مقاومت خمشی
افزایــش می یابد همچنین ناخالصی های معدنی نیز خارج می گردند .زمان
پروسه  15روز است و دما تا  3000درجه سانتی گراد باال می رود .قابل ذکر
اســت که برای انجام این پروسه و استحاله در طبیعت زمانی حدود 2000
سال طول خواهد کشید تا عمل کریستالیزه شدن کک اتفاق افتد.
زمان مورد نیاز برای تولید الکترود گرافیتی  60روز می باشد.
کنترل و کاهش مصرف الکترود:
مصرف نرمال الکترود در حال حاضر به مصرفی اتالق می شود که  95درصد
از مقدار الکترود طی فرآیند ذوب و تولید مصرف شود و تنها  5درصد مصرف
بدلیل شکستگی و سایر موارد باشد.
عوامل تاثیر گذار بر مصرف الکترود بشرح زیر است:
هر چه جریان عبوری از الکترود بیشــتر باشــد دمای الکترود باال می رود و
در نتیجه مصرف الکترود افزایش می یابد .در واقع مصرف الکترود با مجذور
جریان ارتباط مستقیم دارد.
 Power on timeاز عوامل دیگری اســت که بر مصرف الکترود تاثیر
دارد  ،با کنترل  p.o.tمیتوان سایر مصارف از جمله الکترود را کنترل نمود.
پایداری ســرباره و آنالیز شــیمیایی ســرباره از عوامل مهم دیگر در کنترل
مصرف الکترود و نسوز می باشد.
خنک کردن الکترود با آب باعث کاهش مصرف الکترود در حدود  10درصد
میشود.
النس اکسیژن نیز می تواند بر مصرف الکترود تاثیر گذار باشد بدین صورت
که اگر میزان اکســیژن بیش از حد الزم باشــد باعث اکسیدی شدن فضای
کوره شده و سرعت اکسیداسیون الکترود را افزایش می دهد از طرفی زاویه
النس و تزریق اکسیژن نیز بسیار در کنترل اکسیداسیون الکترود موثر است
بگونه ای که مناســب بودن زاویه دمش باعث افزایش راندمان واکنش های
درون ذوب شده و کمتر بر اکسیداسیون الکترود تاثیر گذار خواهد بود.
سیســتم جمع آوری غبار کــوره تاثیر قابل مالحظه ای در اکسیداســیون
ســطحی الکترود دارد ،مکش غبار باید به گونه ای باشد که بطور اتوماتیک
بتوانــد در مواقعی چون ذوب قراضه که گرد و غبــار زیادی تولید می کند
مکش کافی داشته باشد و نیز در حین پروسه ذوب و تشکیل سرباره که غبار
کاهش می یابد قادر به کاهش مکش باشد .بهرحال جمع آوری غبارات باید
بگونه ای باشــد که سبب انباشته شدن گاز در باالی کوره نگردد زیرا همین
موضوع باعث اتصال کوتاه بین الکترود ها و سایر اجزای کوره شده و اختالل
در ادامه کار کوره ایجاد خواهد نمود.
از عوامل دیگرتشــدید مصرف الکترود شکست آن است ،هرچه شارژ قراضه
های سنگین بدرون کوره بیشتر باشد احتمال شکست الکترود باالتر بوده و
مصرف الکترود بیشــتر خواهد بود ،همچنین سیستم تنظیم الکترود و نحوه
مونتاژ آن می تواند بر روی شکست الکترود نیز تاثیر گذار باشد.
درصد  Feoموجود در ســرباره نیز از موارد مهم در کنترل میزان خوردگی
الکترود است ،وقتی مقدار  Feoموجود در سرباره بیشتر از  30درصد بشود
خوردگی الکترود را تســریع می نماید .بطور کلی چنانچه بتوانیم ســرباره
مناســب ایجاد کنیم ماندگاری ســرباره در کوره باال می رود و این خود با
کاهش مصرف انرژی ســبب کاهش زمان  P.O.Tکــه کنترل خوردگی
الکترود را موجب میگردد خواهد شد.
قطر کوره و مشــخصات ابعادی آن نیز در مصرف الکترود موثر است بطوری
که هرچه قطر کوره کمتر باشــد ( کوره های زیر  150تن ) توان کوره باید
متناسب با همان قطر و اندازه (محدودیت افزایش توان) تنظیم گردد که این
خود سبب افزایش مصرف الکترود می گردد .تجربه استفاده از کوره های با
ســایز باالتر و بکارگیری ترانس های  MVA 160با توان اکتیو 120-125
نشان از کنترل مصرف الکترود و کاهش آن تا حد  1.5کیلوگرم برتن مذاب
بوده که این موضوع یکی دیگر از دالیل غیراقتصادی بودن واحدهای کوچک
می باشد.
یکی دیگر از راههای کنترل فرآیند ذوب که از تاثیرات مهم آن نیز کنترل بر
مصرف الکترود می باشد اجرای سیستم شارژ دینامیک است.
در واقــع در این سیســتم کلیه عوامل تاثیر گــذار در فرآیند تحت کنترل
اتوماتیــک بوده و بعنوان مثال هر نمونه ای که از ذوب یا ســرباره دریافت
میگردد ،سیســتم اتوماتیک براســاس نتایج آزمایش اقدام به تنظیم آنالیز
شیمیایی آنها می نماید.
درب ســرباره نیز از مواردی است که بسته بودن آن باعث جلوگیری از ورود
هوا بداخل کوره شده و سرعت اکسیداسیون را کاهش می دهد.
ترکیب شارژ فلزی از موارد مهم دیگری است که در کاهش مصرف الکترود
موثر اســت بطوری که هر چه میزان قراضه آهنی در ترکیب شــارژ بیشتر
باشــد مصرف الکترود گرافیتی کاهش می یابد.پوشش دادن بر روی سطح
الکترود براســاس تجربه اخیر باعث کاهش مصــرف الکترود تا حدود 7-8
درصد می گردد.
براســاس نتایج تســتی که در شــرکت فوالد مبارکه اصفهان بعمل آمد و
محاسبات اقتصادی انجام شده با فرض تنها  5درصد کاهش مصرف ،حدود
 15میلیارد تومان در ســال صرفه جویی می گــردد که با کم کردن هزینه
پوشــش در حدود  7میلیارد تومان ،معادل  8میلیارد تومان در سال صرفه
جویی است که بدین طریق حاصل می گردد.
مواد تشــکیل دهنده پوشش :ترکیب مواد نســوز مقاوم به حرارت و شوک
حرارتی ،مواد چســبنده و یکســری مواد افزودنی خاص کلیدی که ســبب
خاصیت پایداری و عدم ریزش پوشش از سطوح الکترود می گردد.

اقتصاد فوالد
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گزارش سال  2018انجمن جهانی فوالد:

تولید  ۲۵میلیون تنی فوالد ایران با بیشترین رشد در سطح جهان

در روزهای انتهایی ماه ژانویه سال جدید
میالدی ،انجمن جهانی فوالد ()WSA
گزارش خــود از وضعیت فــوالد دنیا را
منتشــر کرد .تولید حــدود  8/1میلیارد
تنی فــوالد در جهان و ارتقــای جایگاه
ایــران از ســیزدهم بــه دهــم از نکات
قابل توجــه این گزارش بــود .جزئیات
گــزارش ســال  2018فــوالد جهان را
روایت می کنیم.
براســاس آمار انجمن جهانی فوالد۶۴ ،
کشــور عضــو انجمن جهانی فــوالد در
ســال گذشــته به تولید یک میلیارد و
 ۷۸۹میلیــون و  ۵۹۰هــزار تــن فوالد
رسیدند که نســبت به سال  ۲۰۱۷رشد
 ۴.۵درصدی داشته است.
چین کــه همچنــان و با فاصلــه قابل
توجهی از سایر کشورها در رتبه نخست
برتریــن تولیدکنندگان فوالد جهان قرار
دارد ،به تولید  ۹۲۸میلیون و  ۲۶۴هزار
تن فوالد رســیده اســت که تولید فوالد
میانی آن رشــد  ۶.۶درصدی نسبت به
سال  ۱۷ ۲۰داشت.
هند که در سال  ۱۸ ۲۰توانست جایگاه
دوم را از ژاپــن بگیرد و به عنوان دومین
فوالدساز جهان شــناخته شود ،در سال
گذشــته  ۱۰۶میلیــون و  ۴۶۳هزار تن
فــوالد میانی تولید کرده اســت که ۴.۹

درصد رشــد نســبت به ســال ۱۷ ۲۰
نشان می دهد.
ژاپن سومین فوالدســاز برتر دنیا با افت
 ۰.۳درصــدی ،تولید فوالد خــود را به
 ۱۰۴میلیون و  ۸ ۳۲هزار تن رساند .این
کشــور در سال گذشته جایگاه دوم خود
را از دست داد و تولید فوالد میانی آن به
کمترین میزان در  ۹سال اخیر رسید.
در زمینه صادرات نیز این کشــور با ۴.۲

نرخ رشد  ۴برابری تولید فوالد ایران
نسبت به میانگین جهانی
ایران نیز که جایگاه سیزدهم خود را به دهم ارتقا داده است ،توانست در سال ۲۰۱۸
به تولید  ۲۵میلیون تن فوالد دست یابد که حدود  ۱.۴کل تولید فوالد جهان است
و رشد قابل توجه  ۱۷.۷درصدی نسبت به سال  ۱۷ ۲۰با تولید  ۲۱میلیون و ۲۳۶
هزار تن را نشان می دهد.این نرخ رشد تولید ۴ ،برابر میانگین جهانی و بیشترین نرخ
در بین کشــورهای فوالدساز دنیا است.ایران در ماه های پایانی سال  ۲۰۱۸توانسته

انتظارات جدید از بازار کنسانتره و
گندله سنگ آهن در سال ۹۸

بازار فوالد و صنایع باالدستی آن در سال
۹۸مطلوب خواهد بود.
هادی گلزار مدیر عامل شــرکت معادن
سنگ آهن احیا ســپاهان گفت:با توجه
خروج دولت از قیمت گذاری دســتوری
فــوالد انتظار می رود ســال آینده برای
فوالد ســازان و تولید کنندگان کنسانتره
و گندله سنگ آهن شرایط مطلوب تر ی
نسبت به گذشته باشد.
وی تصریــح کرد:مبنا قــرار دادن قیمت
فوالد در بورس کاال طبق نرخ های جهانی
بطور قطع به سود دهی صنایع باالدستی
فوالد کمک خواهد کرد وانتظار می رود
نهادهای نظارتی نظیر وزارت صمت نگاه
بلند مدت به صنعت فوالد داشــته باشند
و تصمیمات کوتاه بلند نمی تواند راه حل
مناسب در دوران کنونی باشد.
گلزار گفت:ایجاد تنوع در صادرات فوالد
عــاوه براینکه یک راهــکار عملی برای
مبارزه با تحریم ها اســت بلکه سبب ارز
آوری خواهد شــد و قدرت رقابت پذیری
صنایع باالدستی و پایین دستی فوالد در
بازار های جهانی راافزایش می دهد.
وی اظهار داشــت:افزایش قیمت شمش
فوالد خوزستان طی ماههای اخیر عالوه
بر اینکه ســوددهی شــرکت های سنگ
آهنی را افزایش داده ،سبب واقعی شدن
قیمت کنسانتره و گندله سنگ آهن شده
اســت ،بطوریکه در دوماه گذشــته نرخ

گندله و کنســانتره تقریبا یکسان بود اما
هم اکنون شــاهد فاصله قیمتی در میان
محصوالت زنجیره فوالد هستیم.
گلزار افزود:صادرات ســنگ آهن در سال
۹۸با توجه به رشــد همزمان نرخ دالر و
سنگ آهن سبب افزایش سودهی شرکت
هــای معدنی خواهد شــد.اما هم اکنون
۱۰شــرکت برتر سنگ آهنی کشور بیش
از ۶۰درصد محصوالت خودشــان را در
داخــل می فروشــند و الباقی را با هدف
تامین ارز صادر می کنند.
وی اظهــار داشــت:با توجه بــه اتفاقات
اخیــر در معدن ســنگ آهــن برزیل و
حــوادت مربوط به بندر والــه در مالزی
و بــه دنبال آن مشــکالتی که در عرضه
جهانی ســنگ آهن پیش آمــد به نظر
میرسد این موضوعات یک فرصت طالیی
بــرای صادرکنندگان زنجیــره فوالد در
سال ۹۸محسوب می شود.
عضــو هیئت مدیره انجمن ســنگ آهن
افزود:بر اساس توافق انجمن سنگ آهن
و انجمن تولید کننــدگان فوالد با هدف
کاهش تاثیر گــذاری تحریم ها تصمیم
گرفته شد تولید کنندگان سنگ آهن در
ســال ۹۸تامین مواد اولیه کارخانه های
فوالدی را باهدف ارز آوری بیشــتر برای
صنایع فوالد در الویت قرار دهند بااینکه
قیمت داخلی سنگ آهن حدود ۱۰درصد
پایین تر ازنرخ صادراتی است .

نقش و اهميت كك سوزني در صنعت فوالد
ادامه از صفحه یک

توليدكك ســوزني در انحصار چند تامين كننده است كه
بــزرگ ترين آنها كونكو فليپس امريكايي و ســي كيم كو
ژاپني هستند.
بازيگران اصلي حاضر در بازار كك سوزني عبارتند از :
ايندين اويل كورپرشين
سينوپك شانگهاي
پتروكيميكال ليميتد
گرافيت اينديا ليميتد
فليپس66
ميتسو بيشی كميكال كورپوريشن
سي دريفت كوك ال پي و...
شايان ذكر است حدود  18شركت در جهان كك سوزني
توليد مي نمايند.
بازار كك سوزني از نظر گريد به شرح ذيل مي باشد:
كك سوزني با ارزش پايه
كك سوزني با ارزش متوسط
كك سوزني با ارزش عالي يا سوپر

درصــد افت نســبت به ســال ، ۲۰۱۷
مجموعــا  ۳۶.۵۳میلیون تن فوالد صادر
کرد .کاهش تولید و صادرات فوالد ژاپن
به مجموعــه ای از بالیای طبیعی که در
ســال  ۲۰۱۸رخ داده اســت مربوط می
شود که باعث تضعیف خدمات لجستیکی
و حمل و نقــل و همچنین زنجیره های
تامین در این کشورگردید .آمریکا نیز به
عنوان چهارمین فوالدساز برتر ،تولید را

با  ۶.۲درصد رشد به  ۸۶میلیون و ۶۹۸
هزار تن رسانده است .کره جنوبی بعد از
آمریکا در رده پنجم قرار داشته و با رشد
 ۲درصــدی تولید را از  ۷۱میلیون و ۳۰
هزار تن در سال  ۱۷ ۲۰به  ۷۲میلیون و
 ۴۶۳هزار تن رسانده است.
روســیه هــم در رقابتی نزدیــک با کره
جنوبــی با تولیــد  ۷۱میلیــون و ۶۸۰
هزار تن فوالد میانی ،ششمین فوالدساز
برتر دنیا شده است .روسیه افزایش ۰.۳
درصــدی را در تولید به ثبت رســانده
اســت .بعد از روســیه نیز آلمان با تولید
 ۴۲میلیــون و  ۴۴۰هزار تــن در رتبه
هفتم قرار دارد که البته افت  ۲درصدی
را نسبت به سال  ۱۷ ۲۰داشت.
احتمال مــی رود چنانچه این افت تولید
در آلمــان تــداوم یابــد و رونــد نزولی
تولید در ترکیه نیز متوقف شــود ،ترکیه
جایگزین آلمان شــده و رتبه هفتم را از
آن خود نماید .ترکیه به عنوان هشتمین
فوالدساز دنیا تولید فوالد را در سال ۲۰
 ۱۸به  ۳۷میلیون و  ۳۱۲هزارتن رساند
که  ۰.۶درصد افت نشان می دهد .بعد از
ترکیه ،برزیل با تولید  ۳۴میلیون و ۷۳۵
هزار تن در رتبــه نهمی جهان قرار دارد
که رشــد  ۱.۱درصدی را در تولید فوالد
میانی داشته است.

بود ســه کشور ایتالیا ،تایوان و اوکراین را پشت سر گذاشته و دهمین فوالدساز برتر
دنیا شود .رشد تولید فوالد ایران بیشتر از سایر کشورهای فوالدساز دنیا بوده است.
ایران در ماه های مختلف ســال گذشته به ترتیب در ژانویه یک میلیون و  ۵۷۳هزار
تن ،فوریه یک میلیــون و  ۴۲۶هزار تن ،مارس یک میلیون و  ۶۳۵هزار تن ،آوریل
یــک میلیــون و  ۷۳۵هزار تن ،می یک میلیون و  ۳ ۷۹هزار تن ،ژوئن یک میلین و
 ۵ ۷۸هزار تن ،جوالی یک میلیون و  ۷۵۰هزار تن ،آگوســت یک میلیون و ۶ ۸۱
هزار تن ،ســپتامبر یک میلیون و  ۹۱۸هزار تن ،اکتبر یک میلیون و  ۲ ۸۷هزار تن،
نوامبر یک میلیون و  ۹۵۲هزار تن و دســامبر یــک میلیون و  ۰ ۹۸هزار تن فوالد
خام تولید کرده است.

مصرف آهن اسفنجی به ۲۱
میلیون تن رسید
انجمن تولیدکنندگان فوالد گزارش داده
کــه در  10ماهه اول امســال بالغ بر 16
میلیون و  734هزار تن فوالد میانی و 16
میلیون تن محصوالت فوالدی در کشور
مصرف شده است
براســاس اعالم انجمــن تولیدکنندگان
فــوالد ایران تــا پایــان دی  ۹۷مصرف
ظاهری فــوالد میانی  ۱۶میلیون و ۷۳۴
هــزار تن بــوده که رشــد  ۲۸درصدی
داشته است در حالی که مصرف ظاهری
محصوالت فــوالدی با افت  ۶درصدی به
 ۱۶میلیون و  ۵۷هزار تن رسیده است.
مصرف ظاهــری بیلت و بلــوم در مدت
مذکور  ۹میلیــون و  ۲۲۵هزار تن بوده
که رشــد  ۳۲درصدی داشــته و مصرف
ظاهری اســلب با افزایش  ۲۴درصدی به
 ۶میلیون و  ۷۰هزار تن رسیده است.
براســاس این گزارش دلیــل کاهش ۶

درصــدی مصــرف ظاهــری محصوالت
فــوالدی افــت  ۶درصــدی مصــرف
در تمامــی محصــوالت بــه غیــر
از میلگرد بوده است.
افــت مصــرف ورق گرم که بیشــترین
مصرف را در میان محصوالت فوالدی در
داخل کشــور داشته  ۶درصد اعالم شده
و مصــرف آن به  ۶میلیــون و  ۳۰۶هزار
تن رسیده است .مصرف ظاهری میلگرد
با رشــد  ۵درصدی  ۵میلیون و  ۵۶هزار
تن شــده و مصرف ورق ســرد با افت ۸
درصــدی به  ۲میلیــون و  ۳۱۲هزار تن
رسیده است.
مصرف ظاهــری ورق پوششــدار با ۲۱
درصد کاهــش ،یک میلیون و  ۲۲۷هزار
تن بــوده و  ۶۵۳هزار تن تیرآهن نیز در
کشور مصرف شده است.
مصــرف ظاهری آهن اســفنجی در ۱۰
ماهه امســال با  ۱۹درصد رشــد از ۱۷
میلیون و  ۹۷۳هزار تــن به  ۲۱میلیون
و  ۴۶۱هزار تن رسیده است.

تولید ریل مترو در
ذوب آهن اصفهان
ذوب آهن اصفهان به عنوان مادر صنعت
فوالد کشــور ،نقــش مهمــی در تامین
مقاطع ســاختمانی و صنعتی مورد نیاز
کشــور دارد .درخصوص شرایط کنونی و
دستاوردهای اخیر ذوب آهن با مهندس
منصور یزدی زاده ،مدیرعامل این شرکت
گفت و گو نمودیم که در ادامه می آید:
مهنــدس یــزدی زاده مدیرعامل ذوب
آهــن اصفهان با اشــاره بــه اینکه ذوب
آهــن اصفهــان بیش از نیم قرن اســت
که در عرصه تولید فــوالد نقش آفرینی
دارد گفــت :ذوب آهن اصفهان به عنوان
مادر صنعت فوالد کشــور ،نقش مهمی
در تامین مقاطع ســاختمانی و صنعتی
مورد نیاز کشــور داشــته است .شرکت
های فوالدی بســیاری از ایــن کارخانه
عظیم متولد شــدند و هم اکنون هر یک
در عرصه فوالد ارزش آفرینی می کنند.

كك سوزني مطلوب باید داراي ويژگيهاي ذيل مي باشد:

 )1ضريب انبساط حرارتي پائين
 )2قابليت گرافيته شدن بسيار باال
 )3ضريب تصويري باال
 )4استحكام كافي
 )5قابليت پفگي پائين
 )6سولفور و نيتروژن پائين
 )7دانسيته خوب
 )8خاكستر پائين
 )9قابليت سايز بندي مناسب و...
كوره هاي فوالدي قوس الكتريكي نياز به كك باكيفيت
باال براي توليد الكترودهاي گرافيتي دارند .تقاضای صنعت
فــوالد براي كك هاي ويژه بــراي توليد UHPدر كوره
هــاي قوس الكتريكي براي توليد فــوالد درحال افزايش
است.در توليد الكترود هاي گرافيتي با قطر كوچك بدون
درنظر گرفتن درجه آنها اغلب ازكك نفتي اســتفاده مي
شــود .گاهي براي باال بردن كيفيت درجه هاي متفاوت
با يكديگر تركيب مي شــوند  .امــا در توليد الكترودهاي
با قطر بزرگ مي توان گفت كه از كك ســوزني % 100
كيفيت باال بايد اســتفاده شــود .بطور كلي الكترودها از

وی افــزود :بیــش از  ۹۰درصــد تولید
فوالد کشــور به شیوه احیا مستقیم است
و  ۱۰درصــد باقی مانــده به روش کوره
بلنــد اختصاص یافته اســت که در راس
آنهــا ذوب آهن اصفهان قرار دارد و چند
شــرکت خصوصی دیگر نیز این شــیوه
تولیــد را در پیش گرفتــه اند .در روش
احیا مستقیم وابســتگی زیادی به یارانه
دولتی حامل هــای انرژی وجود دارد اما
ذوب آهــن نه تنها از این یارانه برخوردار
نیست بلکه باید از معادن زغال سنگ نیز
حمایت کند.

رویخطخرب

جهش  ۵هزار
درصدی حجم تولید
فوالد در  ۴۰سال

در این  ۴۰ســال عالوه بر رشد
چشمگیر صنعت فوالد به لحاظ
حجمی ،از نظر کیفی هم موفقیت
بسیاری حاصل شده و محصوالت
فوالدی متنوع بــا کیفیت باال و
مطابق استانداردهای بین المللی
در کارخانجــات تولیدی بزرگ
تولید می شود
صنعت فوالد یکــی از پایه های
مهــم اقتصاد هر کشــوری بوده
و حتی مصرف ســرانه فوالد به
عنوان شــاخصی جهت ارزیابی
صنعتــی بــودن یــک کشــور
محسوب می شود.
بــا توجه به ذخایر غنی ســنگ
آهن و نیــز تعــدد کارخانجات
تولیدکننــده انــواع فــوالد و
حجــم قابــل توجه صــادرات
انواع فوالد در ســال های اخیر،
بایــد گفت صنعت فــوالد یکی
از صنایــع اســتراتژیک کشــور
قلمداد می شود.
به نظر می رسد رشد و شکوفایی
این صنعت در سال های پس از
پیروزی انقــاب کلید خورده و
در واقع صنعــت فوالد ،از جمله
صنایعــی اســت کــه در چهل
سال گذشــته ،عملکرد مطلوبی
داشته است.
رضــا شهرســتانی عضــو هیات
مدیره انجمن فوالد در گفت وگو
با بورس نیــوز در خصوص روند
صنعــت تولید فــوالد از ابتدای
پیروزی انقالب اسالمی تا کنون
بیان کرد :قبل از پیروزی انقالب
اســامی ،ظرفیت تولید صنعت
فوالد حــدود  ۵۰۰هزار تن بوده
اما در ســال جاری با تولید ۲۵
میلیون تن فوالد ،رتبه دهم دنیا
در تولید فوالد را کسب کرده ایم.
وی افــزود :در ایــن  ۴۰ســال
عالوه بر رشــد چشمگیر صنعت
فوالد به لحــاظ حجمی ،از نظر
کیفــی هــم موفقیت بســیاری
حاصل شده و محصوالت فوالدی
متنــوع با کیفیت بــاال و مطابق
اســتانداردهای بیــن المللی در
کارخانجات تولیدی بزرگ تولید
می شود؛ البته محصوالت فوالدی
کم کیفیت نیز در کشــور تولید
می شود و نمی توان گفت تمامی
محصوالت فــوالدی تولیدی در
کشــور ،از کیفیت باال برخوردار
هستند.این کارشــناس فوالدی
ادامــه داد :کیفیــت محصــول
تولیدی بستگی به میزان سرمایه
گذاری هر واحد دارد .در طی این
چهل سال ،دوران دولت هفتم و
هشــتم ،بهتریــن دوران صنعت
فوالد سازان بزرگ بیش از
 ۴.۷میلیون تن صادرات داشتند

فوالد ســازان بزرگ کشــور در
 10ماهه امســال افزون بر چهار
میلیون و  715هزار تن صادرات
داشــتند که حــدود  39درصد
ایــن رقم بــه فوالد خوزســتان
اختصاص داشت.
برپایه جــداول آماری شــرکت
های بــزرگ فوالد ســاز (ذوب
آهــن ،مبارکه اصفهــان و فوالد
خوزســتان) مجموع صــادرات
 10ماهــه  97در مقایســه بــا
مــدت مشــابه پارســال افــت
 19درصدی دارد.
مجموع صادرات فوالد شــرکت
های یاد شــده در دی امسال به
رقم  349هزار و  597تن رسید
و با توجه به متوســط  10ماهه
که کمتر از  471هــزار تن بود،
کاهش  49درصدی را نشان می
دهد .بررسی داده های دوره مورد
بررســی حاکی از رشد صادرات

گرافيت ســاخته مي شوند زيرا تنها گرافيت است كه در
درجه حرارت شديد بيش از  3000درجه ( نصف حرارت
سطح خورشيد ) مي تواند دوام بياورد .
سهم مصرف كك سوزني دربخش هاي مختلف صنعت
به شرح ذيل مي باشد:
% 80
الكترود گرافيتي
% 10
باتري هاي ليتوم
%8
مواد پيشرفته كربني گرافيت
%2
ساير موارد
كك ســوزني قبال" ارزان بــود و ارزش افزوده پائيني را
نصيب شركت هاي پتروشــيمي و پااليشگاهي مي كرد
ولي بعلت تغيير سياســت هاي كارخانه ها ي توليدكك
ســوزني و روي آوري به توليد مواد با ارزش افزوده باالتر
و كاهش عرضه كك سوزني  ،جهش قيمتي در بازارهاي
جهاني كك سوزني پديدآمد ودر سال  2017قيمت آن به
حدود ده برابر رسيد .پيش بيني مي شود تا سال 2021
بــازار كك ســوزني دنيا به  11/2ميليارد دالر برســد-.
بــا توجه به موارد مطرح شــده انتظار مــي رود همانند
ســالهاي قبل توليد فوالد از طريق كوره قوس الكتريكي

فوالد محسوب می شود.
شهرســتانی اظهارکــرد :در آن
دوره به رغم افت شــدید قیمت
نفت ،حمایت مطلوبی از صنعت
فوالد به عمــل آمد و تصمیمات
مناســبی هم اتخاذ شد .با وجود
اجــرای طــرح مســکن مهر در
دولت نهم ،تقاضای فوالد افزایش
داشــت و واردات فــوالد صورت
گرفت؛ ولی افزایش قیمت ها در
آن دوره حباب بود و مشکالت از
همان دوران آغاز شد.
این فعــال صنعت فوالد در ادامه
گفت :البتــه باید نقــاط ضعف
و قــوت را در کنار هــم در نظر
گرفــت و فقــط به ذکــر نقاط
قــوت نپرداخت .احــداث پروژه
هایی مثل شــرکت فوالد مبارکه
در ســال های قبــل از انقالب
برنامه ریزی شده بود و قرار بود
شــرکت فوالد مبارکــه اصفهان
در شــهر بندرعبــاس احــداث
شــود که از مزیت دسترسی به
دریا جهت تســهیل روند واردات
مواد اولیه و صادرات محصوالت
استفاده شود؛ اما با شروع جنگ
بــا عراق ،ایــن پروژه در شــهر
اصفهان احداث شد که از امنیت
باالتری برخوردار باشــد .اگر چه
اســتراتژی احــداث بزرگترین
مجتمــع فوالدســازی کشــور
در منطقــه اصفهان ،سیاســت
صحیحــی نبود؛ اما در آن دوران
تامین امنیــت کارخانه و دوری
از حمالت دشــمن موجب اتخاذ
چنیــن تصمیمی شــد .نتیجه
این تصمیم نادرســت ،مشکالت
زیســت محیطی و کــم آبی در
شهر اصفهان بوده است.
شهرســتانی در خصــوص پیش
بینی روند آینــده صنعت فوالد
گفــت :نکته حائــز اهمیت این
اســت که بــا توجه به شــرایط
اقتصــادی ،تقاضای فــوالد در
کشور کاهش داشــته و مصرف
فوالد در کشــور بــه حدود ۱۳
میلیون تن در سال رسیده است.
به این ترتیب تقریبا دو برابر نیاز
بازار داخل ،فوالد تولید می شود
و اگر نتوان مــازاد تولید را روانه
بازارهــای صادراتی کرد ،حتما با
چالش جدی مواجه خواهیم شد.
وی در پایــان خاطرنشــان کرد:
تحریــم هــا ،روند صــادرات را
تحت تاثیر قــرار داده و در حال
حاضر احتمــال کاهش صادرات،
مهمترین دغدغــه صنعت فوالد
محســوب می شــود .در صورت
تداوم تحریم هــا ،صنعت فوالد
با مشــکل جدی مواجه شــده و
احتمــاال بســیاری از واحدهای
فعال فــوالدی در معرض تهدید
قرار خواهند گرفت.
میلگرد توسط ذوب آهن اصفهان
است بگونه ای که در دیم اه سه
هزار و  849تن میلگرد صادر شد
که نســبت به دی ماه  96رشــد
 149درصدی داشت.
همچنیــن  10ماهــه  97در
مجمــوع  125هــزار و  935تن
میلگرد توســط ذوب آهن صادر
شد که در مقایسه با دوره مشابه
سال گذشــته هشت درصد رشد
داشــت.فوالد خوزستان در دوره
 10ماهه امســال یک میلیون و
 840هــزار و  143تن صادرات
داشت که سهم دیماه  175هزار
و  971تن ثبت شد .
عالوه براین فوالد مبارکه اصفهان
نیــز در مدت  10ماهــه  97به
میــزان  755هــزار و  945تن
صادرات داشت که در مقایسه با
مدت مشابه در سال  96افت 14
درصدی را نشان می دهد و سهم
صادرات دیماه این واحد هشــت
هزار و  358تن بود.

در جهان شــاهد رشد بااليي باشد  .اين به نوبه خود نياز
بــه الكترودهاي گرافيتي را باال مي بــرد .نهايتا" افزايش
نيــاز به الكترودهاي گرافيتي ماشــه افزايش تقاضا براي
كك ســوزني را خواهد چكاند  .از ســوي ديگر مصرف
آلومينيوم هم در جهان درحال افزايش اســت و به داليل
مشــكالت زيســت محيطي كشــورهاي جهان در حال
الكتريكي كردن صنايع خودرو خود هســتند و همه اينها
حاكي از آنند كه نياز به كك ســوزني شــديدا" در حال
افزايش اســت  .اگر چه اخيرا" اعالم شــده يك شركت
دانش بنيــان ايراني در ســطح آزمايشــگاهي موفق به
توليد كك ســوزني شــده اســت و تفاهم نامه اي هم با
چند شــركت بزرگ داخلي براي توليــد نيمه صنعتي و
صنعتي امضاء نموده اســت كه خبر خوشي است و طرح
پتروليوم كك نيز دركشور در دست اجراست ولي با توجه
بــه توليد بيــش از  % 85فوالد كشــور به روش قوس
الكتريكي و وابســته بودن اين روش به الكترود گرافيتي
و وابســتگي الكترود گرافيتي به كك ســوزني ،چنانچه
در راه اندازي كارخانه هــاي مربوطه با هدف توليد كك
سوزني تسريع نشود همچنان در توليد فوالد آسيب پذير
خواهيم ماند.
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مطالب این نشریه در پورتال شرکت ملی فوالد ایران در دسترس عالقمندان قرار دارد

عکس روز

بهار» و «عید نوروز» در اشعار پارسی

دریچه

موسیقی معروف تحویل سال را
چه کسی نواختهاست؟

«بهــار» و «عید نوروز» در تاریخ شــعر فارســی تجلی پرشــمار
و انعکاس فراوانی داشــته است .شعرا و ســرایندگان شعر فارسی
تحت عنوان «بهاریه» ســروده های زیادی از خود بر جای گذاشته
اند».بهار» به عنوان احیاگر طبیعت و «عید نوروز» ایام پاسداشــت
گردش لیل و نهار ،شور و شوقی در اقوام آریایی و فارسی از گذشته
هایی دور ایجاد کرده است.
نگاه شــاعرانه به این زیبايی ها و شور و شوق رستن و دوباره زنده
شــدن نگاهی توصیفی در آغاز و نگرشــی درونــی و معنا گرا در
پایان است .بهاریه های ادب فارسي از دو جنبه قابل بررسي است.
نخســت از جنبه تصوير سازي هاي شــاعرانه که معموال در شعر
ســبک خراساني به چشم مي خورد و پيشــگامان شعر فارسي در
اين وادي شاهکارهاي جاودان و استواري از خود به يادگار گذاشته
اند زيرا به طور کلي شــعر در قرون اوليه حيــات خود در ادبيات
کالســيک ما رويکرد آفاقي دارد و غالبا به پديده هاي جسماني و
ملموس مي پردازد .از اين رو توصيف بهار در شعر اين دوره تجلي
شــگرف دارد و همان طور که گفته شــد نقاشي از طبيعت در اين
گونه آثار زبانزد است.
رويکرد دوم که در قرون بعد با ورود تصوف و عرفان به شعر فارسي
صورت گرفت ،رويکرد انفســي است که در ســايه همين رويکرد
مفهوم بهار نيز همچون بســياري از واژه ها در ذهن و زبان بزرگان
ادب ما دچار تغيير و تحول شد .در اين گونه آثار مفهوم بهار قرين
تحول دروني و انفســي انسان اســت و شاعران ما آن را دستاويزي
براي تحول دروني قرار داده اند.
ز کوی یار میآید نسیم باد نوروزی
از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی
چو گل گر خردهای داری خدا را صرف عشرت کن
که قارون را غلطها داد سودای زراندوزی
حافظ

چون ابر به نوروز رخ الله بشست
برخيز و بجام باده کن عزم درست
کاين سبزه که امروز تماشاگه ماست
فردا همه از خاک تو برخواهد رست

بهار آمد بهار آمد بهار خوش عذار آمد
خوش و سرسبز شد عالم اوان الله زار آمد
ز سوسن بشنو اي ريحان که سوسن صد زبان دارد
به دشت آب و گل بنگر که پرنقش و نگار آمد
موالنا

برآمد باد صبح و بوی نوروز
به كام دوستان و بخت پیروز
مبارك بادت این سال و همه سال
همایون بادت این روز و همه روز
سعدي

خیام نیشابوری
ای بلبل خوشنوا فغان كن
عید است نوای عاشقان كن
چون سبزه ز خاك سر برآورد
ترك دل و برگ بوستان كن
عطار

آمد بهار خرم با رنگ و بوي طيب
با صد هزار زينت و آرايش عجيب
شايد كه مرد پير بدين گه جوان شود
گيتي بديل يافت شباب از پي مشيب

نقل مطالب نشریه با ذکر منبع و ماخذ بالمانع است
مدیر هنری و طراح  :حامد بنائی
چاپ  :گلریز

آمد بهار و بخت كه عشرت فزا شود
از هر طرف هزار گل فتح وا شود
گلشن شود نشیمن سلطان نوبهار
چون بهر شاه تخت مرصع بنا شود
خاقانی

بيا باغبان خرمي ساز كن
گل آمد در باغ را باز كن
ز جعد بنفشه بر انگيز تاب
سر نرگس مست بر كش ز خواب
سهي سرو را يال بر كش فراخ
به قمري خبر ده كه سبز است شاخ

رودکی

تقویم سال  1398خورشیدی

نظامي گنجوی

موســیقی که همه ما هنگام تحویل ســال نو در پای سفره هفت
سین با آن خاطره داریم و سال جدید را آغاز می کنیم ،موسیقی
بختیاری بیکالمی اســت که توسط علیاکبر مهدیپور دهکردی
نوازنده ُسرنا و اسداهلل قبادی نوازنده ُدهل نواخته شده است.
علیاکبر مهدیپور دهکردی در ســال  ۱۳۱۴در شهرکرد متولد
شــد و کارش را از  ۱۷سالگی در زمینه نوازندگی سازهای محلی
استان چهار محال و بختیاری مثل َکرناُ ،سرنا و کمانچه آغاز کرد
و بعدها نوازنده معروف کرنا و ُسرنا در ایران شد.
این قطعه بیکالم مربوط به موسیقی بختیاری است که بعدها به
عنوان مقام سال تحویل جا افتاد .در واقع یک نوع موسیقی خبری
در ایل بختیاری بوده است.
علی اکبر مهدی پور دهکردی یکی از نوازندگان موســیقی مقامی
و ســنتی در ایران بود  .نوروزنامه یا همان موسیقی هنگام تحویل
ســال نو که هر ساله ایرانیان در پای ســفره هفت سین نوای آن
را میشــنوند ،از آثار اوســت .از دیگر آثار وی می توان به اجرای
موســیقی ســریال روزی روزگاری به کارگردانی امراهلل احمد جو
اشاره کرد.
او بارها در جشــنوارههای موسیقی فجر ایران شرکت کرده و در
کشــورهایی چون آلمان ،کانادا ،فرانسه ،قرقیزستان ،ترکمنستان،
مغولســتان ،امارات ،ژاپن ،ترکیــه ،کویت و هنگ کنگ به اجرای
موسیقی پرداخته بود.
علیاکبر مهدی پور دهکردی در ســن  ۷۴ســالگی در بهمن ماه
سال  ۱۳۸۸خورشیدی درگذشت و در قطعه هنرمندان شهرکرد
به خاک سپرده شد.

