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ــی متفاوند تبریز  ــگاه بین الملل هجدهمین نمایش
ــی  ــا حضور جناب دکتر نبئی، رئیس نظام مهندس ب
معدن ایران و سایر مقامات کشوری و استانی افتتاح 

شد و رسما آغاز به کار کرد. 
هجدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی، فوالد، 
ــین آالت تبریز، با حضور  ریخته گری، آهنگری، ماش
ــتان،  ــوری، نمایندگان اس تنی چند از مقامات کش
ــان،  ــاالن حوزه، کارشناس ــرکت ها و فع ــران ش مدی
ــران بخش های مختلف این  متخصصان و صاحب نظ

حوزه رسما آغاز به کار کرد. 
در این رویداد مهم کشور که تا نهم تیرماه 1400 
ــرکت داخلی و خارجی،  ــت بیش از 150 ش دایر اس
ــتاوردها و توانمندی های  ــوالت، دس ــن محص آخری
ــرکت هایی  ــود را به نمایش می گذارند. حضور ش خ
ــا ، چین و همچنین  ــوئد، ایتالی از آمریکا، آلمان، س
ــرکت های داخلی از شهرهای تبریز، تهران، بناب،  ش
ــیراز، مشهد ،  میانه، زنجان، نطنز، اهواز، اصفهان، ش
ارومیه، مرند، یزد، ورزقان، همدان، فیروزکوه، رودبار، 
ــگاهی  ــم، نویدبخش رونق این رویداد مهم نمایش ق

است. 
ــگاه متافوند مثل همیشه؛ تعامل، هم افزایی  نمایش
ــی به  ــهیل دسترس ــتراک دانش و تجربه و تس و اش
ــداف اصلی خود قرار  ــای بین المللی را جز اه بازاره

داده است.  
ــگاه، محصوالت و  ــن نمایش ــرکت کنندگان ای ش
ــش »متالورژی ،  ــود را در دو بخ ــتاوردهای خ دس
ــین آالت، ماشین ابزار  فوالد و ریخته گری« و »ماش
ــه نمایش  ــزار دقیق« ب ــی و اب ــیون صنعت ، اتوماس
ــیع  ــد. هر کدام از این دو گروه طیفی وس می گذارن
ــامل شده و  و متنوعی از خدمات و محصوالت را ش
ــرکت ها در آنها فعالیت می کنند.  شمار زیادی از ش
ــهریار، انجمن  ــوالد بناب، فوالد ش ــنگون، ف مس س
ــین از جمله  فوالد تبریز، فوالد صبانور و فوالد اکس
ــگاه  ــتند که در این نمایش ــرکت های داخلی هس ش

حضور پیدا کرده اند.
برای مثال گروه اول؛ بخش هایی مثل تولید فوالد، 
ــزات غیرآهنی؛ خدمات  ــورژی پودر، چدن و فل متال
ــک ذوب ها،  ــواد اولیه و کم ــورژی )م ــت متال صنع
ــگاهی،  ــازی، خدمات آزمایش ــازی و مدل س قالب س
ــورد، آهنگری و  ــزات )ن ــکل دهی فل ــت ها(، ش تس
ــکاری و پرسکاری(؛  ــکاری، برش ــکاری، تراش جوش
ماشین آالت و تجهیزات صنعتی وابسته )جرثقیل ها، 
ژنراتورها، موتورهای گازسوز، غبارگیرها، اتصاالت و 

شیلنگ های فشار قوی( را در بر می گیرد. 
گروه دوم هم مشتمل بر 7  بخش است:

ــین آالت  ــدگان و واردکنندگان ماش 1( تولیدکنن

CNC ، تجهیز و راه اندازی خطوط تولید، ماشین افزار
ــی و کارگاهی، بازیافت صنایع  2( تجهیزات صنعت

فلزی، جوش و برش، سیستم های تهویه صنعتی
ــتگاه های  ــیون صنعتی، دس ــزات اتوماس 3( تجهی

اندازه گیری، ابزار دقیق، ربات های صنعتی
ــزارآالت  ــدگان اب ــدگان و توزیع کنن 4 ( تولیدکنن

صنعتی، برش و تراش، جک، باالبر، جرثقیل
ــرکت های دانش  ــرفته هایتک و ش 5( صنایع پیش

بنیان
ــی  ــر ، نگهداری و خدمات فنی، مهندس 6 ( تعمی

معکوس، مهندسین مشاور
ــز علمی  ــی، مراک ــی و تحقیقات ــز پژوهش 7( مراک

آموزشی، جراید و نشریات تخصصی
ــور پررنگ   ــگاه، حض ــوت نمایش ــر نقاط ق از دیگ
ــت. طبق  ــرکت های دانش بنیان و استارت آپ هاس ش
ــتاک پاد  ــرکت رس ــرکت برگزارکننده )ش اعالم ش
ــری  ــت حداکث ــال و رعای ــتای اعم ــژن(، در راس وی
ــگاه صرفا با حضور فعاالن  پروتکل های کرونا، نمایش
ــند  ــته باش ــوت داش ــه کارت دع ــی ک و متخصصان
ــگاه تا نهم تیرماه دایر است و  برگزار می شود. نمایش
ــوزه می توانند در محل  ــن و فعاالن این ح متخصصی
ــگاه های بین المللی تبریز از آن بازدید  دائمی نمایش

کنند.
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Meta Found 2021

ــگاه های تخصصی و صنعتی در  برگزاری نمایش
شهرهای گوناگون، مزیت های متعددی را به دنبال 
ــکوفایی صنایع آن  ــه آنکه زمینه ش دارد، از جمل
ــتان و حضور بازدیدکنندگان هم به نوبه خود  اس
ــداث صنعتی تازه و  ــا برای اح ــویق آنه زمینه تش
ــد. این اقدام  ــد را مهیا می کن ــب وکاری جدی کس
ــتغالزایی را  ــای تولید و اش ــعه صنعتی، ارتق توس

به دنبال دارد.
ــت اجتماعی و رونق  ــاهد اثرات مثب در ادامه ش
کسب وکارهای شهری همچون صنعت گردشگری، 
ــال زمینه را  ــتیم. در همین ح ــات و ... هس خدم
ــعه و ارتقای تولید و کیفیت محصوالت  برای توس
ــوی میان  ــد. تعاملی ق ــم می کن ــتان فراه آن اس
ــکل می گیرد  تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ش
ــد؛ بنابراین  ــای اقتصادی رونق می یاب و فعالیت ه
ــتان است و زمینه شکوفایی  در مجموع به نفع اس
ــارت را فراهم می آورد. 6 تا 9  صنعت، تولید و تج
ــگاه بین المللی  ــاه 1400 پانزدهمین نمایش تیر م
ــگاه  ــز و همزمان هجدهمین نمایش ــت تبری صنع
ــری،  ریخته گ ــوالد،  ف ــورژی،  متال ــی  بین الملل
ــته در محل  ــین آالت و صنایع وابس آهنگری، ماش

نمایشگاه های بین المللی تبریز برگزار می شود.
ــب صنعتی و  ــوان قط ــه  عن ــاز ب ــز از دیرب تبری
ــور شناخته شده است. کارخانه های  اقتصادی کش
ــازی،  ــازی، تراکتورس متعددی همچون ماشین س
ــهر واقع شده اند و  ــازی و ... در این ش پیستون س
ــیاری متعلق  در عین حال، واحدهای فوالدی بس
ــده اند.  ــهر احداث ش به بخش خصوصی در این ش
ــود حدود 50 درصد قطعات  تاجایی که ادعا می ش
ــتان آذربایجان  ــز و اس ــی خودروها در تبری یدک
شرقی تولید می شود. در همین حال صادرات این 
محصوالت نیز هدف گذاری شده و دنبال می شود. 
ــابقه  صنایع متالورژی، ریخته گری و ... در تبریز س

بیش از 50 ساله دارد.
ــز به عنوان محل  ــاس انتخاب تبری بر همین اس
ــگاه اهمیت دارد. در سال های  برگزاری این نمایش
ــروس کرونا  ــش همه گیری وی ــته که با چال گذش

ــورها  ــایر کش روبه رو نبودیم، تولیدکنندگانی از س
در این نمایشگاه حضور پیدا می کردند اما از سال 
ــرکت های خارجی محدود شده  گذشته حضور ش
ــت. با این وجود امید می رود این نمایشگاه در  اس
ــطح خوب و قابل قبولی برگزار شود. در همین  س
ــورهای  حال انتظار داریم بازدیدکنندگانی از کش

خارجی در این همایش حضور یابند.
ــگاه فرصتی را  ــن نمایش ــزاری ای ــع برگ در واق
ــعه صادرات فراهم  ــرای بازاریابی خارجی و توس ب
ــرایط کرونایی، تمام تالش  می کند. با توجه به ش
خود را برای برگزاری این همایش همراه با رعایت 
ــتی انجام می دهیم. نمایشگاه  پروتکل های بهداش
ــتین  بار پروتکل های بهداشتی را  تبریز برای نخس
ــنهاد داد و در ادامه  برای برگزاری این رویداد پیش
این پیشنهادات در سایر مناطق کشور نیز اجرایی 
ــیار جدی  ــا به صورت بس ــن پروتکل ه ــدند. ای ش
ــود.  ــگاه اجرایی می ش ــان برگزاری نمایش در جری
ــگام ورود،  ــدگان هن ــازی بازدیدکنن ضدعفونی س
رعایت فاصله گذاری اجتماعی، ارائه ماسک رایگان 
و ... مهم ترین اقداماتی هستند که با هدف کنترل 

شرایط اجرایی می شوند.

نمایشگاه  فوالد 
فرصتی برای رونق صنعت

حبیب ماهوتی- مدیرعامل نمایشگاه بین المللی تبریز
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ــور،  ــطح کش ــگاهی در س ــه رویدادهای نمایش اگرچ
ــا به صورت  ــیوع ویروس کرون ــان تحت تاثیر ش همچن
ــزاری برخی  ــوند اما برگ ــته وگریخته برگزار می ش جس
ــز درجه اهمیت خود را  ــرایطی نی رویدادها در چنین ش
ــگاه بین المللی  ــد. هجدهمین نمایش ــت نداده ان از دس
ــین آالت  ــورژی، فوالد، ریخته گری، آهنگری، ماش متال
ــاهد برگزاری  ــت که ش تبریز از زمره همین رویدادهاس
ــتیم.صمت در همین رابطه  ــه اول تیرماه هس آن در هفت
ــی برگزار کننده این  ــود بندرچ ــی را با محم گفت وگوی
ــب اطالع  ــگاهی ترتیب داده و ضمن کس رویداد نمایش
ــگاه، در خصوص وضعیت  ــم و کیف برگزاری نمایش از ک
فعلی و چشم انداز صنعت نمایشگاهی با وی به گفت وگو 

پرداخته است. 
حضور ۱۲۰ شرکت داخلی و خارجی �

ــار کرد:  ــدای گفت وگو اظه ــود بندرچی در ابت محم
ــورژی، فوالد،  ــگاه بین المللی متال »هجدهمین نمایش
ــز همزمان با  ــین آالت تبری ریخته گری، آهنگری، ماش
ــگاه صنعت تبریز از تاریخ 6 الی 9 تیر  پانزدهمین نمایش
ماه در دو سالن و در مساحتی حدود 15هزار متر در محل 

دائمی نمایشگاه های این شهر برگزار می شود«.
ــرکت داخلی و نمایندگان  ــزود: »بالغ بر 120 ش وی اف
ــرد. از  ــد ک ــرکت خواهن ــداد ش ــن روی ــی در ای خارج
ــرکت کننده در هجدهمین  ــاخص ش مجموعه های ش
ــوالد، ریخته گری،  ــی متالورژی، ف ــگاه بین الملل نمایش
ــه حضور  ــوان ب ــز می ت ــین آالت تبری ــری، ماش آهنگ
ــوان نماینده  ــنگون )به عن ــرکت هایی مانند مس س ش
ــهریار، انجمن  ــرکت ملی مس(، فوالد بناب، فوالد ش ش
فوالد تبریز، فوالد صبانور و فوالد اکسین )برای نخستین 

بار( اشاره کرد.
رعایت کامل پروتکل های بهداشتی �

ــت که تمام  ــزود: »الزم به توضیح اس ــه اف وی در ادام
ــن رویداد اعمال  ــتی در برگزاری ای پروتکل های بهداش
ــای متخصصی که کارت  ــود. تنها بازدیدکننده ه می ش
ــتند که از رویداد بازدید  ــته باشند مجاز هس دعوت داش
کنند. نمایشگاه به صورت فوق تخصصی برگزار می شود 
و برای بازدیدکنندگان عام دستاوردی نخواهد داشت«.

ظرفیت های بزرگ معدنی استان  �
این فعال نمایشگاهی به ظرفیت های استان آذربایجان 
ــاره کرد و  ــرقی در حوزه معدن و صنایع معدنی نیز اش ش

گفت: »این استان یکی از قطب های تولید فوالد در کشور 
ــت. ظرفیت تولید صنایع معدنی در استان، بالغ بر 10  اس
ــن آذربایجان شرقی در  میلیون تن است. یکی از محاس
ــت که 90 درصد واحدهای تولیدی در این استان  این اس
ــن موضوع از  ــود. ای ــط بخش خصوصی اداره می ش توس
مزیت های مهم و بزرگ استان آذربایجان شرقی است«.

حضور پررنگ شرکت های دانش بنیان �
ــرکت های دانش بنیان در  ــه حضور ش ــه ب وی در ادام
ــرد و گفت: »این  ــاره ک ــگاهی نیز اش این رویداد نمایش
شرکت ها در هجدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی، 
ــین آالت تبریز  ــری و ماش ــری، آهنگ ــوالد، ریخته گ ف
ــه آینده از آن  ــد. ما بر این باوریم ک ــور پررنگی دارن حض
استارت آپ ها است. ما فعاالن صنعت نمایشگاهی نیز به 

شدت از این مجموعه ها حمایت خواهیم کرد«.
پلی برای صادرات �

ــتان آذربایجان شرقی،  بندرچی همچنین گفت: »اس
ــت. به  ــب ریخته گری قطعات چدنی خودرو نیز هس قط
ــم قابل توجهی از واحدهای  ــی می توان گفت حج عبارت
ــتان  ریخته گری و عملیات حرارتی و آهنگری در این اس
قرار دارد. بنابراین این استان می تواند یک مزیت خوب و 
یک پل صادراتی برای حضور در بازارهای ترکیه، اوراسیا 

و عراق باشد«.
ــه تاثیر  ــه ب ــگاهی در ادام ــده نمایش ــن برگزارکنن ای
ــوزه معدن و  ــگاهی در ح ــزاری رویدادهای نمایش برگ
صنایع معدنی کشور اشاره کرد و گفت: »طبق تحقیقات 
ــات بازاریابی، فروش و  ــل آمده 25 درصد از عملی به عم
ــگاه های تحصصی اتفاق می افتد. اما  برندینگ در نمایش
ــتلزم آن است که ما آداب حضور در رویدادها  این امر مس
ــیم. آداب حضور در نمایشگاه ها نیز در 3 بخش  را بلد باش
ــتر اینترنت  ــت که مقاله های آن در بس ــده اس تعریف ش

موجود است«.
چشم انداز صنعت نمایشگاهی  �

ــم انداز صنعت  ــی در ادامه صحبت های به چش بندرچ
ــاره کرد و گفت: »این صنعت  ــگاهی در امسال اش نمایش
ــت و به هیچ عنوان  یک فعالیت اجتماعی و اقتصادی اس
ــی کرد.  ــائل سیاس ــد آن را درگیر درگیری ها و مس نبای
ــائل مربوط به  ــم دولت جدید بتواند با حل مس امیدواری
برجام و FATF به مطالبات جامعه اقتصادی کشور پاسخ 
ــی که مدنظر فعاالن اقتصادی  دهد. در این صورت جهش
ــت رخ خواهد داد. اگر تعامالت کشور  و تجاری کشور اس
ــاس منافع  ــنه و بر اس با جوامع بین المللی به صورت حس
ــود شرایط از آنچه که امروزه شاهد آن  دوطرف تامین نش

هستیم بدتر خواهد شد«.
نمایشگاه ها در هفته منطقه برگزار شوند �

ــباع شده و از همین  وی افزود: »بازار مصرف داخلی اش
ــت. اگر دولت عالقه مند است  رو نگاه ما نگاهی بیرونی اس
که صادرات غیرنفتی دوباره شکل گرفته و بازویی کمکی 
ــد باید بتواند با دیگر  ــور باش ــعه اقتصادی کش برای توس
ــفانه  ــاط منطقی برقرار کند. متاس ــور های دنیا ارتب کش
صنعت نمایشگاهی ما با دنیا فاصله عمیقی دارد. نگاه های 
ــت و بیشتر با  ــگاهی بین المللی نیس ما در صنعت نمایش
رویکرد ملی کار می کنیم. حجم رویدادها در کشور بسیار 
ــتان ها،  ــده من با توجه به بضاعت اس ــت. به عقی زیاد اس
نمایشگاه ها در بهترین حالت باید در هفت منطقه کشور 
ــوند«.این برگزار کننده  به صورت منفک شده تعریف ش
نمایشگاهی خاطرنشان کرد: »اگر قصد داریم که صنعت 
ــه حرفی برای  ــور حداقل در خاورمیان ــگاهی کش نمایش
گفتن داشته باشد باید از نمایشگاه های آلمان الگوبرداری 
ــت از تولی گری در  کنیم. از طرف دیگر نیز دولت باید دس
ــردارد و آن را به بخش خصوصی  ــگاهی ب صنعت نمایش

واگذار کند«.
ضعف صنعت نمایشگاهی کشور �

ــژن در ادامه به  ــتاک پادوی ــرکت رس ــل ش مدیرعام
ــتفاده  ــور در زمینه اس ــگاهی کش ضعف صنعت نمایش
ــت: »ما زمانی  ــاره کرد و گف ــای روز دنیا اش از فناوری ه
ــگاهی  می توانیم از فناوری های روز دنیا در صنعت نمایش
کشور بهره مند شویم که بتوانیم با سازمان ها و شرکت های 
جهانی ارتباط بگیریم و آنها را تشویق به همکاری مشترک 
ــرکت های  ــور ما به روی ش کنیم. تا زمانی که درهای کش
ــت و امکان همکاری وجود ندارد  ــته اس بزرگ جهان بس

نباید انتظار تحول و حرکت رو جلو داشت«.

در گفت وگوی صمت با برگزارکننده متافوند تبریز مطرح شد: 

پل صادراتی ایران با 
کــشورهای همسایه 
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ــوالد به عنوان یک  ــی از صمت ف ــاس گزارش براس
ــعه کشورها بر  صنعت مادر نقش اثرگذاری در توس
عهده دارد؛ از این رو طی سال های گذشته و همگام 
با رشد اقتصادی در کشورهای گوناگون، تقاضا برای 
ــتر شده است. طبق  فوالد نیز به طور فزاینده ای بیش
ــال 1900  ــای انجمن جهانی فوالد در س گزارش ه
ــطح  ــط 28.3 میلیون تن فوالد در س ــالدی فق می
ــد تولید فوالد در  ــد. پس از آن، رون جهان تولید ش
ــیر صعودی قرار گرفت  تا جایی که در سال  یک مس
ــان به 1989  ــد فوالد خام در جه 1950، کل تولی
میلیون تن افزایش یافت. 10 سال بعد یعنی در سال 
1960، کل تولید فوالد جهان رشد قابل مالحظه ای 
ــد. در  ــرد و 347 میلیون تن گزارش ش را تجربه ک
ــد تولید جهانی  ــال 1950 میالدی به بع واقع از س
فوالد رشد قابل توجهی را در مقایسه با سال های قبل 
ــد صعودی ادامه دار بود و بر  آن تجربه کرد. این رون
روند رشد تقاضای فوالد افزوده شد. در سال 2000 
ــز کل میزان تولید فوالد جهان برابر 850 میلیون  نی
ــد. همچنین باید تاکید کرد که تولید  تن برآورد ش
ــزاره دوم افزایش زیادی را تجربه  فوالد از ابتدای ه
ــتین بار در  کرد. میزان تولید فوالد جهان برای نخس
ــال 2004 از مرز یک میلیارد تن عبور کرد و یک  س
ــد. این روند  ــون تن گزارش ش ــارد و 63 میلی میلی
ــوع میزان تولید  ــودی تولید ادامه یافت و مجم صع

ــارد و 878  ــال 2020 یک میلی ــوالد جهان در س ف
میلیون تن گزارش شد. بنابراین باید تاکید کرد که 
ــانات مختلف و  ــال ها با وجود نوس در تمامی این س
بحران های مالی در بسیاری از کشورها، تولید فوالد 
ــت. این  در جهان روندی صعودی به خود گرفته اس
ــد حتی در سال گذشته میالدی و با  روند رو به رش
ــایه  وجود همه گیری ویروس کرونا و به دنبال آن س
افکندن رکود در اقتصاد کشورهای مختلف نیز ادامه 
ــازان  ــد صعودی تولید فوالدس ــت. هرچند رون داش
ــاهد افت تولید در بسیاری از  مطابق انتظار نبود و ش
ــورها و مناطق جهان بودیم اما در نهایت کنترل  کش
ــرایط کووید 19در این کشور و بازگشت به مسیر  ش
صعودی اقتصادی، از روند رو به رشد تولید فوالد در 

جهان حمایت کرد. 
جزئی جدانشدنی از اقتصاد �

صنعت فوالد جزئی اساسی و جدانشدنی از اقتصاد 
ــت. صنعت فوالد در طول سال 2020 از  جهانی اس
ــا این وجود،  ــد؛ ب همه گیری ویروس کرونا متاثر ش
ــتراتژیک به اندازه محدودی  ــا برای این فلز اس تقاض
ــرف فوالد در چین،  ــد مص کاهش یافت، چراکه رش
ــورها جبران  ــایر کش کاهش تقاضا برای آن را در س
کرد. حال با کشف انواع واکسن کووید 19 و استفاده 
گسترده آن در سطح جهانی، منتظر بازگشت تقاضا 

برای فوالد در سطحی عادی هستیم. 

در همین حال با وجود اینکه در دوره ای از میزان 
ــا در همین زمان  ــد ام ــته ش تقاضا برای فوالد کاس
برخی تغییر روش های زندگی نیز محرکی برای رشد 
مصرف فوالد شده است. دیجیتال  سازی و اتوماسیون 
ــازماندهی مجدد مراکز شهری و تحوالت  کارها، س
انرژی تقاضا برای این فلز استراتژیک را افزایش داد. 

نگاهی به آمار تولید �
براساس گزارش منتشرشده از سوی انجمن جهانی 
ــال گذشته میالدی یک میلیارد و 878  فوالد، در س
میلیون تن فوالد تولید شده و این درحالی است که 
مجموع میزان تولید فوالد در سال 2019 برابر یک 
میلیارد و 874 میلیون تن گزارش شده است؛ یعنی 
ــد با وجود تمام  ــاره ش همان طور که پیش تر هم اش
ــی از همه گیری ویروس کووید 19  چالش های ناش
ــیاری از کشورها، همچنان روند  و افت تولید در بس

تولید این محصول رو به رشد گزارش شده است.
ــطح  ــن تولیدکننده فوالد در س ــن بزرگ تری چی
بین المللی به شمار می رود. این کشور در سال 2020 
ــارد و 64 میلیون تن فوالد تولید  میالدی یک میلی
ــوی این  ــرد، در حالی که میزان تولید فوالد از س ک
ــون تن  ــر 995.4 میلی ــال 2019 براب ــور در س کش
گزارش شده است. هند در جایگاه دومین فوالدساز 
ــت و 100.3 میلیون تن از این  برتر جهان قرار گرف
فلز تولید کرد. میزان تولید ژاپن و ایاالت متحده نیز 

رشد تولید ادامه دارد

کارنامه فوالدسازان در سالی که گذشت

میزان تولید و مصرف فوالد به عنوان یکی از شاخصه های مهم در توسعه و رشد کشورها 
ارزیابی می شود. صنعت فوالد نقش بسزایی در روند توسعه کشورها دارد، چراکه مصرف 
این فلز در کش��ورهایی که در مس��یر صنعتی ش��دن گام برمی دارن��د، افزایش می یابد. 
براس��اس پیش بینی انجمن جهانی فوالد، جمعیت جهان تا س��ال ۲۰۵۰ به ۹ میلیارد نفر 
خواهد رسید در نتیجه تقاضای ساالنه برای فوالد به ۲.۲ تا ۳ میلیارد تن افزایش خواهد 
یافت. رش��د جمعیت به منزله نیاز هرچه بیش��تر به ساخت مسکن، خودرو و به دنبال آن 
افزایش تقاضا برای فوالد خواهد بود. بر همین اساس نیز این صنعت در ایران موردتوجه 
قرار گرفته تاجایی که در افق چشم انداز ۱۴۰۴، تولید ۵۵ میلیون تن فوالد هدف گذاری 

شده است.
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ــده  ــب 83.2 و 72.7 میلیون تن گزارش ش به ترتی
است.

ــان، برزیل و  ــه، آلم ــره جنوبی، ترکی ــیه، ک روس
ــای بعدی تولید فوالد  ــن ایران نیز در رده ه همچنی
قرار دارند. ایران دهمین فوالدساز بزرگ جهان است 
ــال 2020 برابر 29  ــوالد ما در س ــزان تولید ف و می
میلیون تن گزارش شده است. این درحالی است که 
میزان تولید این فلز استراتژیک در کشور و در سال 
ــده؛ یعنی در  2019 برابر 25.6 میلیون تن عنوان ش
ــاله میزان تولید فوالد ما بیش  این بازه زمانی یک س

از 13 درصد افزایش یافته است. 
ــد 31 میلیون تن  ــال، برزیل با تولی ــن ح در همی
ــاز  ــال 2020 در جایگاه نهمین فوالدس فوالد در س
ــای جایگاه  ــت؛ بنابراین ارتق ــان قرار داش برتر جه
صنعت فوالدسازی کشور آنقدرها هم دشوار نیست. 
به ویژه که از یک سو ظرفیت تولید این فلز در کشور 
ــوی  ــت و از س به مراتب باالتر از میزان تولید آن اس
ــعه متعددی در دستور کار این  دیگر، طرح های توس

صنعت قرار دارد.
توزیع منطقه ای �

بررسی تولید فوالد به صورت منطقه ای حکایت از 
آن دارد که منطقه آسیا بزرگ ترین 
ــت.  ــوالد جهان اس ــده ف تولیدکنن
ــال 2020 یک  ــیا در س منطقه آس
ــون تن فوالد  ــارد و 358 میلی میلی
تولید کرده و این در حالی است که 
مجموع میزان تولید فوالد در منطقه 
ــیا و در سال 2019 یک میلیارد  آس
ــده  ــون تن گزارش ش و 315 میلی
ــت؛ یعنی میزان تولید فوالد در  اس
این منطقه در سال 2020 افزایشی 
بوده است؛ بخش قابل توجهی از این 

رشد تولید از عملکرد تولیدی چین نشأت می گیرد. 
ــان کرد که آمار تولید  در همین حال باید خاطرنش
فوالد خام در آسیا در مقایسه با تولید کل دنیا بسیار 
ــد، چراکه کشورهای چین،  قابل توجه به نظر می رس
هند و ژاپن به عنوان بزرگ ترین تولیدکنندگان فوالد 
ــتند و این منطقه  ــه واقع هس ــان در این منطق جه
ــان را در اختیار دارد.  ــهم اصلی تولید فوالد جه س
ــانات  ــده نه تنها نوس ــهم قابل توجه باعث ش این س
بازارهای جهانی نتواند به اندازه دیگر مناطق بر این 
منطقه اثر بگذارد، بلکه نوسانات این منطقه بر دیگر 
ــد. در همین حال باید  نقاط جهان نیز تاثیرگذار باش
خاطرنشان کرد که سهم چین از تولید فوالد جهان 
در سال 2020 برابر 56.7 درصد برآورد شده است؛ 
ــورهای آسیایی نیز در این سال سهم 7.5  سایر کش
ــوالد جهان را به خود اختصاص  درصدی از تولید ف

دادند.
ــز در این بازه  ــه اروپا نی ــورهای عضو اتحادی کش
ــی 7.4 درصد فوالد تولید کردند. مجموع تولید  زمان
ــوالد خام در این منطقه 134.7 میلیون تن برآورد  ف
ــت؛ میزان تولید فوالد این منطقه در سال  ــده اس ش
ــده بود؛  ــون تن گزارش ش ــر 152 میلی 2019 براب

ــرد که تولید فوالد در این  ــن ترتیب باید اقرار ک بدی
ــی گزارش شده است.  منطقه تحت تاثیر کرونا کاهش
ــن هند نیز  ــی آی اس و همچنی ــورهای عضو س کش
ــهم 5.3 درصدی از تولید فوالد  ــال 2020 س در س
ــد. ژاپن نیز در این  ــان را به خود اختصاص دادن جه
ــازه زمانی 4.4 درصد از تولید فوالد دنیا را به خود  ب

اختصاص داد. 
مرور عملکرد فوالدسازان ایرانی  �

مرور کارنامه صنعت فوالد کشور حکایت از آن دارد 
که این صنعت طی سال های اخیر خوش درخشیده 
است. صنعت فوالد یکی از صنایع پیشران کشور در 

مسیر توسعه اقتصادی به شمار می رود. 
با بررسی داده های انجمن جهانی فوالد درمی یابیم، 
ــور از سال 2000 تا 2020، در یک  تولید فوالد کش
ــت. در مجموع 20  ــد قرار گرفته اس روند رو به رش
ــال )یعنی سال های  ــال موردبحث، فقط در 2 س س
ــور مثبت نبود و  ــد فوالد کش 2008 و 2015( تولی
نسبت به سال قبل آن، افت محدودی را تجربه کرد. 
ــور در سال 2000 برابر 6.6  مجموع تولید فوالد کش
ــال  ــت. این رقم در س ــده اس میلیون تن گزارش ش
ــال  2017 به 21.2 میلیون تن افزایش یافت و در س

2018 به 24.5 میلیون تن رسید. 
همان طور که پیش تر هم اشاره شد 
ــد 29 میلیون تن فوالد  ایران با تولی
ــگاه دهمین  ــال 2019 در جای در س
فوالدساز جهان قرار گرفت. در همین 
حال، طرح های توسعه متعدد دیگری 
ــود  ــن صنعت دنبال می ش نیز در ای
ــی رود در  ــار م انتظ ــال آن  و به دنب
ــاهد ارتقای جایگاه  آینده نزدیک ش
ــازان ایرانی در سطح جهانی  فوالدس

 باشیم.
۶۰۰

۸۰۰

۱۰۰۰

۱۲۰۰

۱۴۰۰

۱۶۰۰

۱۸۰۰

۲۰۰۰

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(میلیون تن)مجموع تولید فوالد دنیا 



فرصتی برای توسعه صنعتی

ــیر  ــگاه در مناطق گوناگون، مس برگزاری نمایش
توسعه صنعتی و اقتصادی را تسهیل می کند. 

ــگاه های  ــز برگزاری نمایش ــاس نی بر همین اس
ــی برای آن  ــهرهای صنعتی مزیت تخصصی در ش

منطقه به شمار می رود. 
ــگاه فرصتی برای جلب مشتری  برگزاری نمایش
ــهرهای صنعتی در قالب بازدیدکننده است؛  به ش
ــتریان  ــب امکان معرفی محصول به مش بدین ترتی

فراهم می شود.
ــگاه  ــه برگزاری نمایش ــه این نکته ک ــا توجه ب ب
ــوالت گوناگون را فراهم  ــی برای ارائه محص فرصت
می کند، قدرت تصمیم گیری خریداران نیز بیشتر 
ــروش در یک بازه  ــود و قراردادهای خریدوف می ش
زمانی فشرده، منعقد خواهد شد. بنابراین از یک سو 
در وقت و انرژی خریداران صرفه جویی می شود و از 
سوی دیگر، نتایج مثبت و جامعی حاصل می شود. 
ــب یک گروه  ــندگان در قال ــداران و فروش خری
ــوند و می توان به اتخاذ  ــگاه حاضر می ش در نمایش

تصمیم درست در کوتاه ترین زمان امید داشت.
ــال هجدهمین نمایشگاه بین المللی  تیرماه امس
ــری،  آهنگ ــری،  ریخته گ ــوالد،  ف ــورژی،  متال

ماشین آالت و صنایع وابسته همزمان با پانزدهمین 
ــز برگزار  ــت در تبری ــی صنع ــگاه بین الملل نمایش

می شود.
 این نمایشگاه در سال های نخست با قوت برگزار 
ــد و دستاوردهای خوبی را برای صنایع استان و  ش

به تبع آن شرکت کنندگان به همراه داشت. 
اما در سال های گذشته و در دوره ای شاهد افول 
عملکردی این نمایشگاه بودیم. این افول تاثیر خود 
ــرکت کنندگان در نمایشگاه نیز  را بر حاضران و ش

نشان داد.
ــتاک پادویژن  ــته که شرکت رس ــال گذش از س

برگزاری این نمایشگاه را بر عهده گرفته، شاهد 
بهبود در عملکرد برگزاری این نمایشگاه هستیم. 
ــده در  ــبختانه با اقدامات مثبت انجام ش خوش
ــال جاری انتظار داریم صنعتگران این استان  س
ــوند و بار دیگر اتفاق مثبتی  در کنار هم جمع ش

در این عرصه رقم بخورد.
البته از سال گذشته شاهد همه گیری ویروس 
ــار این  ــا و به دنبال آن انتش ــد 19 در دنی کووی
ــروس در ایران بودیم. این همه گیری عملکرد  وی
ــیاری از صنایع جهان را تحت تاثیر قرار داد،  بس
صنعت نمایشگاهی نیز از این جریان آسیب دید. 
البته فعاالن صنعت نمایشگاهی نیز در این دوره 
ــتی،  ــالش کردند با رعایت پروتکل های بهداش ت
دوباره این صنعت را به رونق بیندازند؛ این دست 

اقدامات نتیجه مثبت به همراه داشته است. 
ــگاه  ــتقبال از نمایش با این وجود، همچنان اس

محدودتر از گذشته است. 
امید می رود نمایشگاه یادشده در تیرماه با قوت 
ــتی برگزار شود و  و با رعایت پروتکل های بهداش
ــع به دنبال  ــیاری را برای صنای ــوت بس نقاط ق

داشته باشد.

میریاسین سیدشریعت دوست/ رئیس انجمن همگن متالورژی آذربایجان شرقی
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مهندس محمد امن پور، رئیس هیئت مدیره مجتمع 
ــرکت ذوب آهن مهیار اظهار داشت:  فوالد مهیار و ش
»در حال حاضر قیمت شمش با احتساب هزینه حمل 
ــتی گرانتر از قیمت شمش  به تولیدکننده پایین دس
ــن نحوه قیمت گذاری  ــود و ای صادراتی فروخته می ش

صحیح نیست.
ــط  وی تصریح کرد:  »قیمت گذاری محصوالت وس
ــرای همه محصوالت  ــره بر مبنای نرخ جهانی ب زنجی
باید یکسان باشد نه اینکه قیمت گذاری متفاوت، انجام 

شود«..
محمد امن پور با بیان اینکه سال گذشته 18 میلیون 
ــد و 6  میلیون و 690  ــمش، بیلت و بلوم تولی تن ش
ــرد: »30 میلیون تن  ــد اظهار ک هزار تن آن صادر ش
ــد که 9 میلیون تن  ــال 1399 تولید ش فوالد خام س
ــده است. همچنین 12 میلیون مقاطع  آن صادرات ش

تولید شده که 2 میلیون و 400 هزار تن صادرشد«.
اختالف قیمت ۴ درصدی �

وی با بیان اینکه سال گذشته در مجموع 3.7 هزار 
ــده  ــمش، بیلت و بلوم در بورس کاال عرضه ش تن ش
ــته 12 معامله، معادل 800  ــت افزود: »سال گذش اس
هزار تن فروش محصول هم در بورس کاال باطل شده 
که این به معنی فروش مواد اولیه خارج از بازار بورس 

است«.
او با تاکید بر اینکه یک و نیم میلیون تن مواد اولیه 
ــال 1399 بوده است، تصریح  مصرف نوردکاران در س
ــرد: » 7 میلیون تن محصوالت فوالدی در بازار آزاد  ک

معامله شده یا اینکه در انبارها دپو شده اند«.
این عضو انجمن نوردکاران فوالدی ایران اظهار کرد: 
ــمش و  ــن 1399 فاصله قیمت جهانی ش »در فروردی
ــاه 1399 پس از  ــرد 11 درصد بود و در آبان م میلگ
ــت جمهوری  ــتور معاونت محترم اقتصادی ریاس دس
ــران به 4  ــول در بازار ای ــه قیمت این دو محص فاصل

ــمش و  ــم فاصله قیمتی ش ــیده و االن ه ــد رس درص
میلگرد  همان 4 درصد باقی مانده است، در حالی که 
ــالف قیمتی این دو محصول را 11  وزارت صمت اخت

درصد تعیین کرده است«.
ــاره به اینکه در حال حاضر قیمت دستوری  او با اش
ــرد: »فاصله  ــود اظهار ک ــورس کاال انجام می ش در ب
ــمش در حال حاضر 5 درصد  قیمتی بین میلگرد و ش
ــت. با در نظر گرفتن هزینه تولید و مواد اولیه این  اس
ــدی تولید محصوالت نوردی  به معنی زیان 12 درص

است«.
ــاف با افزایش قیمت  ــح کرد: »با این اوص وی تصری
تولید، امکان صادرات نیز از نوردکاران سلب می شود«.

زیان فاحش تولیدکنندگان �
ــمش با نرخ  ــا بیان اینکه برای تعیین قیمت ش او ب
ــه حمل در نظر می گیرند تصریح  فوب به عالوه هزین
کرد: »در حال حاضر قیمت شمش با احتساب هزینه 
ــود  ــتی فروخته می ش حمل به تولیدکننده پایین دس
ــمش صادراتی است. همچنین  که گرانتر از قیمت ش
قیمت گذاری را از وسط زنجیره فوالد انجام می دهند 
ــت و باید قیمت بر مبنای نرخ جهانی  که منطقی نیس
ــد نه اینکه قیمت  ــان باش برای همه محصوالت یکس

گذاری متفاوت انجام شود«.
ــر توجیه  ــمش در حال حاض ــان اینکه ش ــا بی او ب
ــی  ــتگاه دیپلماس ــی ندارد تصریح کرد: »دس صادرات
کشور با کشورهای همسایه برای کاهش تعرفه واردات 
میلگرد ایران رایزنی نکرده است؛ به همین دلیل تولید 

این محصول با مشکالتی روبرو است«.
ــرد در بازار اظهار  ــی عرضه میلگ وی درباره مهندس
ــخصی شمش  کرد: »زمانی قرار بود ماهانه مقدار مش
فوالدی در بورس کاال عرضه شود تا قیمت مواد اولیه 
ــم کاهش پیدا کند اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه  ه
ــمش و میلگرد نیز به حداقل رسیده  تفاوت قیمت ش

ــان واحدهای نوردی  ــن موضوع موجب زی و تداوم ای
می شود«.

ص�ادرات میلگ�رد، ۸۰ دالر کمت�ر از قیم�ت  �
جهانی

ــب رئیس هیئت مدیره  ــدس احمد امن پور، نائ مهن
ــرکت ذوب آهن مهیار نیز  ــوالد مهیار و ش مجتمع ف
در خصوص قیمت پایه گمرکی محصوالت واحدهای 
نوردی اظهار داشت: »در حالی که نوردکاران به شدت 
ــار  ــوی بورس کاال و رکود بازار داخلی تحت فش از س
هستند، فرصت صادرات نیز برای آنها اگر میسر شود 
ــا باال بودن قیمت پایه صادراتی میلگرد این امکان از  ب

آنها سلب می شود«.
ــرد: »تعیین ارزش صادراتی  وی در ادامه تصریح ک
کاال از سوی گمرک مشکل دیگر ماست. قیمت گذاری 
ــوردکاران به دلیل  ــاس CIS بوده اما ن گمرک بر اس
ــورهای همسایه و هزینه های  تعرفه های گمرکی کش
ــر از  ــا 80 دالر پایین ت ــدود 70 ت ــل، ح ــل و نق حم
ــادر می کنند.  ــی میلگرد خود را ص ــای جهان قیمت ه
ــن این که رفع تعهدات بر مبنای تعرفه گمرکی و  ضم
ــامانه جامع تجارت و قیمت به صورت  عرضه ارز در س
ــزار تومانی با نرخ  ــه ه ــرخ نیمایی بوده و تفاوت س ن

سنایی دارد«.
ــره این مجموعه  ــت که هیئت مدی الزم به ذکر اس
ــوردکاران فوالدی  ــدی، کارگری و عضو انجمن ن تولی
ــام معظم رهبری و  ــات مق ــتای فرمایش ایران در راس
ــال تولید، پشتیبانی  ــال 1400 به نام س نامگذاری س
ــعار سال و ایجاد  ها و مانع زدایی ها در جهت تحقق ش
ــور  ــتغال پایدار و کمک به صنعتگران فوالدی کش اش
ــور  و رفع بحران های اقتصادی واحدهای تولیدی کش
ــع موانع و  ــیدگی و رف ــتار رس عزیزمان ایران، خواس
ــرم ذیصالح  ــئوالن و مقامات محت ــتیبانی از مس پش

کشور شدند.

آسیب شناسی قیمت گذاری دستوری فوالد

در گفتگو با رئیس هیئت مدیره فوالد مهیار بررسی شد:
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ــت  ــمی با حضور سرپرس ــت، طی مراس 28 اردیبهش
ــره و جمعی  ــرکت، اعضا هیات مدی ــت عامل ش مدیری
ــین  ــرکت فوالد اکس ــگران نمونه ش از مدیران از تالش

خوزستان تقدیر شد.
ــت مدیریت عامل  ــیابان، سرپرس ــدس امین آس مهن
ــتان ضمن عرض سالم و  ــرکت فوالد اکسین خوزس ش
خسته نباشید بیان کرد: »روز کارگر فرصتی است برای 
تقدیر از زحمات همه کارکنان و کارگران زحمتکش این 
مرز و بوم، علی الخصوص، همکاران متعهد و دلسوزم در 
مجموعه فوالد اکسین، لذا بر خود وظیفه می دانم تا به 
نیابت از همه سهامدارن و اعضاء محترم هیات مدیره از 

تالش همه عزیزان، چه آنان که در این جلسه حاضرند 
و دیگر کارکنان شرکت تشکر می نمایم«.

وی افزود: »امیدواریم این روحیه همدلی و هم افزایی 
ــن برای این مجموعه  ــیم آینده ای روش در جهت ترس
صنعتی همواره سرلوحه همه امورات شما کارکنان واقع 

باشد«.
الزم به ذکر است که شرکت فوالد اکسین همه ساله 
به مناسبت روز کارگر طی فرایندی عملکرد کارکنان را 
ــان را به عنوان تالشگر نمونه،  ارزیابی و تعدادی از ایش
ــاب و با ارائه تندیس و کارت هدیه از زحمات آنان  انتخ

تقدیر و تشکر به عمل می آورد.

با حضور سرپرست مدیریت عامل و اعضا هیات مدیره شرکت انجام شد: 

تقدیر از تالشگران 
نمونه فوالد اکسین
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سرپرست شرکت فوالد اکسین خوزستان در بازدید از واحد فروش و بازاریابی: 

سهامداران انتظار 
رشد چشمگیر دارند

ــت شرکت فوالد  ــیابان سرپرس ــنبه، 12 خرداد، امین آس چهارش
اکسین خوزستان از واحد فروش و بازاریابی شرکت بازدید کرد. وی 
طی جلسه ای که در حاشیه این بازدید با مدیر و کارکنان این حوزه 
داشت گفت: »از زحمات یکایک کارکنان این شرکت خصوصا واحد 
فروش تشکر می کنم که وظیفه اصلی درآمدزایی را به عهده دارند و 
می تواند نقش مهمی را در ایفای اهداف سازمان و بالطبع، انتظارات 

سهامداران انجام دهند«.
انتظار سهامداران درباره تولید �

ــال گذشته، شاهد شروع  ــرکت ادامه داد: »ما در س سرپرست ش
ــرکت بودیم و با توجه به  ــبد تولیدات ش حرکت خوبی در تغییر س
ــی که تحریم های ایجاد کرده باید ضمن حفظ وضعیت فعلی  فرصت
ــتاوردهای محقق شده در  ــیم. دس این روند را ارتقا و بهبود ببخش
ــرکت در سال 99 ناشی از تالش همه واحدها و به  میزان فروش ش
ــت که کارکنان این  ــت. بنابراین مهم اس ویژه واحد فروش بوده اس
ــند و برای تحقق آن برنامه ریزی  ــازمان واقف باش واحد از اهداف س

نمایند«.

مهندس آسیابان افزود: »در سال قبل بالغ بر 49 درصد تولیدات به 
ورق های api و مابقی به محصوالت ساختمانی و آلیاژی اختصاص 
ــین  ــیلی که در اکس ــت. از این رو با توجه به توانمندی و پتانس یاف
وجود دارد و نیاز پروژهای ملی به ورق های خاص، انتظار سهامداران 
ــت که تولید و فروش اکسین در محصوالت  از این مجموعه این اس

نفتی و آلیاژی به نسبت سال گذشته افزایش چشم گیری یابد«.
اهداف شرکت را محقق خواهیم کرد �

هومان احمدی، مدیر واحد فروش و بازاریابی شرکت در ادامه طی 
ــت فوالد اکسین به اهمیت  ــخنانی ضمن تشکر از توجه سرپرس س
ــتای اهداف  ــه کارکنان در راس ــک هم ــد فروش گفت: »بی ش واح
استراتژیک شرکت و انتظار مدیریت عالی و هیات مدیره در تالشند 
تا انتظارات سهامدارن محترم و ذینفعان شرکت را برآورده سازند و 

امیدواریم که به یاری خدا به این اهداف خواهیم رسید«.
ــین و انجام  ــادارت محصوالت اکس ــه اهمیت ص ــه ب وی در ادام
ــرکت در این زمینه پرداخت. در پایان نیز کارکنان واحد  تعهدات ش

فروش و بازاریابی شرکت نقطه نظرات خود را بیان کردند.
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نشست هم اندیشی 
فوالد خوزستان برگزار شد

ــی روسا و سرپرستان شرکت  نشست هم  اندیش
ــا طاهری، رییس  ــتان با حضور رض فوالد خوزس
ــعید  هیات مدیره، امین ابراهیمی مدیرعامل، س
ــانی و امور اجتماعی  ــم زاده معاون منابع انس قاس
ــتان شرکت  ــا و سرپرس و جمعی از مدیران، روس
ــاه 1400 در تاالر  ــتان، 4 خردادم ــوالد خوزس ف

طوبی مجتمع دویست دستگاه برگزار شد.
ف�والد  � اول  اولوی�ت  کارکن�ان،  رف�اه 

خوزستان
رضا طاهری، رییس هیات مدیره شرکت فوالد 
خوزستان با اعالم این مطلب که اولویت مجموعه 
ــعه و  ــال کارکنان، توس ــت رفاه ح در گام نخس
پایداری تولید است افزود: »وجود کارکنان دلسوز 
ــرکت فوالد خوزستان مایه  افتخار  و فداکار در ش
است.  امیدوارم با کمک کارکنان پرتالش شرکت 
ــده در افق 1404  ــم انداز هدف  گذاری ش به چش
ــهم 25 درصدی تولید در کشور  ــب س یعنی کس

دست پیدا کنیم«.
طاهری گفت: »گام  های  موثری که در راستای 
ــته برداشته  ــاغل و بازنشس رفاه حال کارکنان ش
ــده، جای تقدیر و تشکر دارد. فوالد خوزستان  ش
با وجود مشکالت محدودیت برق و شرایط کرونا، 

در خصوص تولید با قدرت عمل نمود«. 
ــت: »هیات مدیره با تمام قدرت  وی اظهار داش
ــیر پیشرفت مجموعه حمایت  از کارکنان در مس
ــین پروری با جدیت در  خواهد کرد. مبحث جانش
شرکت فوالد خوزستان اجرا خواهد شد و با کمک 
ــه صنعت فوالد  ــال مدیران الیقی ب خداوند متع
ــور معرفی خواهیم کرد«.در ادامه مدیرعامل  کش
شرکت فوالد خوزستان با اشاره به نامگذاری سال 
1400 به نام تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها از 
سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: »بهترین 
سبک مدیریتی، نوع مشارکتی است. مشارکت در 

ــی از دو بخش هم فکری و همدلی  علوم مدیریت
ــت که در علم نوین مدیریتی  ــده اس ــکیل ش تش
ــده اضافه شده  همدردی هم به دو بخش یاده ش
است. الزم است که از نیروی انسانی متخصص و 
متعهد پشتیبانی نموده و برای پیشرفت سازمان 

مانع زدایی کنیم«.
وی افزود: »برای اینکه بتوانیم سطح مشارکت و 
تعلق سازمانی را در میان کارکنان افزایش دهیم، 
ــا حضور رده های  ــاتی را به صورت منظم ب جلس

مدیریتی، روسا و سرپرستان برگزار می کنیم«. 
ــازمان، در گرو تخصص کارشناسان  موفقیت س

است
ابراهیمی اظهار داشت: »عامل ثبت رکوردهای 
ــازمان در رده های مختلف  تولید، موفقیت های س
ــتیابی به اهداف سازمان، کارکنان هستند.  و دس
ــمت  ــه با س ــک افرادی که در این جلس بدون ش
ــد، باعث ایجاد  ــور دارن ــت حض رئیس و سرپرس
ــب موفقیت  ــان و کس ــان کارکن ــزه در می انگی

مجموعه هستند«. 
ــرکت فوالد خوزستان با بیان این  مدیرعامل ش
جمله که تفکر کارشناسی منجر به تصمیم  سازی 
ــود افزود: »تکیه سازمان موفق بر تخصص  می ش
ــان  ــت. وجود کارشناس ــان اس و تفکر کارشناس
ــایی نقاط ضعف و قوت سازمان  مجرب به شناس
ــمت  ــرایط، به س ــا تحلیل ش ــود. ب منجر می ش
ــازمان گام  ــبرد اهداف س ــازی و پیش تصمیم  س
ــه حضور  ــم. همکارانی که در این جلس برمی داری
ــازمان هستند، یعنی ارتباط  دارند، الیه میانی س
ــد«.وی در ادامه  ــده  کارکنان با مدیران ارش دهن
گفت: »فوالد خوزستان  با تولید 3 میلیون 800 
ــال، رتبه   دوم تولید شمش کشور  هزار تن در س
ــت که شرکت  را در اختیار دارد. این در حالی اس
ــد 14 میلیون تن  ــه اصفهان با تولی فوالد مبارک

ــه  اول را از آن خود کرده که فاصله  معنا داری  رتب
ــت. افق 1404 تولید فوالد کشور 55 میلیون  اس
ــت که از این میزان 13 میلیون و ششصد  تن اس
ــتان است. تولید  هزار تن مربوط به فوالد خوزس
ــتان نزدیک به 4 میلیون تن است،  فوالد خوزس
ــم در نظر بگیریم این  ــعه را ه اگر طرح های توس
ــته  نه  ــد. در گذش ــدد به 6 میلیون تن می رس ع
ــتان از فوالد کشور سی  چندان دور سهم خوزس
ــان این رقم به 17 درصد  ــد بود. در گذر زم درص
ــت. اگر طرح  های توسعه ای  کاهش پیدا کرده اس
فوالد کشور را که استان خوزستان از آن جا مانده 
است در نظر بگیریم، سهم این استان در آینده به 

هشت درصد کاهش می یابد«.
ــرایط ادامه پیدا  ابراهیمی افزود: »اگر همین ش
ــه رتبه پنجم  ــتان ب ــگاه فوالد خوزس ــد، جای کن
تولیدکننده فوالد کشور کاهش پیدا می کند. این 
ــت که با استناد به مطالعات  شرایط در حالی اس
ــه لحاظ  ــتان ب ــتان خوزس ــازمان ایمیدرو اس س
ــن مکان برای اجرای  موقعیت جغرافیایی، بهتری
ــی به  ــت. دسترس ــعه فوالدی اس طرح های توس
ــادرات، انرژی و  ــای آزاد به منظور انجام ص آب  ه
رودخانه  های پرآب از ویژگی های منحصر به فرد 
ــتان هایی مانند  ــمار می آیند. در اس استان به ش
ــی، در تامین  ــان و یزد که به لحاظ دسترس کرم
ــتند، طرح  های  ــرق در تنگنا هس ــرب و ب آب ش
ــتند«.  ــده و در حال اجرا هس فوالدی تعریف ش
ــوالد  ــده ف ــهامدار عم ــت: »س ــد داش وی تاکی
ــتان با در نظر گرفتن موقعیت استراتژیک  خوزس
ــور  مجموعه و نقش کلیدی در صنعت فوالد کش
ــرمایه گذاری بلندمدت به دنبال اجرای  با نگاه س

طرح های توسعه  ای است«. 
ــت تولید و  ــت: »تثبی ــار داش ــل اظه مدیرعام
ــهامدار  ــی س تکمیل زنجیره فوالد دو گام اساس
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ــرکت فوالد خوزستان است.  عمده در توسعه ش
تملک سهام شرکت فوالد اکسین و الحاق آن به 
ــتان بخشی از برنامه تکمیل زنجیره  فوالد خوزس
ارزش است. راه اندازی فوالدسازی فوالد شادگان، 
فوالد اندیمشک از دیگر برنامه  ها هستند. با توجه 
ــی از محدودیت های  به کاهش میزان تولید ناش
ــرق پایدار حرکت  ــمت تامین ب ــرق، باید به س ب
ــی می تواند به  ــروگاه اختصاص ــم. احداث نی کنی
پایداری انرژی برق مجموعه کمک کند. تا پیش 
ــال 1400، تاثیر  ــرق در س ــش قیمت ب از افزای
ــده  محصول نهایی  ــرژی برق بر قیمت تمام ش ان
ــد بود که این رقم به 15 درصد افزایش  10 درص

پیدا کرد«. 
ــن  ــت ای ــت مدیری ــت: »اولوی ــی گف ابراهیم
ــت کارکنان است.  ــیدگی به معیش ــرکت رس ش
جانشین پروری یکی دیگر از اولویت های مجموعه 
ــا دارد در اینجا در خصوص  ــمار می رود. ج به ش
ــره محترم در  ــوی هیات مدی صدور مجوز از س
ــتای طرح طبقه بندی مشاغل برای کارکنان  راس

تقدیر و تشکر نمایم«.
ــت:  ــود اظهار داش ــخنان خ ــان س وی در پای
ــای صندوق های  ــور کارکنان در پ »حضور پرش
ــرعی و گامی موثر در پیشرفت و  رای، وظیفه ش

آبادانی کشور است«.
تدوین سند جامع نیروی انسانی �

ــم  زاده، معاون منابع انسانی و امور  ــعید قاس س

ــات کارکنان را نقش  ــی، پیگیری مطالب اجتماع
ــزود: »از اعتماد  ــت و اف اصلی این معاونت دانس
ــن  ــپردن ای ــره در س ــات مدی ــل و هی مدیرعام
مسئولیت خطیر تشکر می کنم. به دنبال تدوین 
سند جامع نیروی انسانی شرکت فوالد خوزستان 
هستیم. این سند چشم انداز سازمان در سال های 

آینده را ترسیم می کند«.
ــذب و تربیت  ــین  پروری، ج وی افزود: »جانش
ــص از اولویت های منابع  ــانی متخص نیروی انس
ــتان  ــا و سرپرس ــمار می آید. روس ــانی به ش انس
ــی میان کارکنان مجموعه با  واحدها، پل ارتباط
ــت یاری به سمت تک تک  ــتند. دس مدیران هس
ــم  زاده در ادامه  ــوزان دراز می کنیم«. قاس دلس
ــات پیش رو،  ــه مهم ترین اقدام ــت: »از جمل گف
ــده، سال های  کمک گرفتن از اطالعات ذخیره ش
ــته است. باید به سمت تحلیل و استفاده از  گذش
ــته حرکت کنیم. برای دسترسی  تجربیات گذش
ــا و  ــاز به کمک روس ــن داده ها نی ــل ای و تحلی
ــردی در  ــای کارب ــم. از ایده ه ــتان داری سرپرس
زمینه های مختلف با آغوش باز استقبال می کنیم 
ــازمانی موثر و چهره  و به دنبال احیا ارتباطات س
 به چهره هستیم. برای پیشبرد اهداف سازمان به 

خرد جمعی نیاز داریم«. 
ــور اجتماعی گریزی  ــانی و ام معاون منابع انس
ــط کار زد و افزود:  ــدازی کانال رواب ــم به راه ان ه
»در ماه های اخیر کانالی با نام کانال مطالبه  گری 

راه اندازی شده است که کارکنان مطالبات خود را 
ــائل مطرح شده  در آن مطرح می کنند، قطعا مس
ــن انتظار داریم  ــت، لیک در این کانال به حق اس
ــکالت خود را در چارچوب  کارکنان موارد و مش
ــمی روابط کار مطرح نمایند.  قانون در کانال رس
ــانی و امور اجتماعی، امانت دار  معاونت منابع انس

خواسته  های کارکنان است«. 
ــر روابط  ــا، مدی ــا فروغی نی ــه غالمرض در ادام
ــگر گروه فوالد خوزستان  عمومی، کارکنان تالش
ــازمانی را جهادگران خط  ــای س ــه  رده ه در هم
ــت و افزود: »اجرای طرح های  تولید صنعت دانس
توسعه و پیشرفت شرکت فوالد خوزستان ضامن 
ــدار و حافظ جایگاه این مجموعه  بقای تولید پای
ــت. با تملک فوالد اکسین، زنجیره   در کشور اس
ــود.  ــتان تکمیل می ش ارزش گروه فوالد خوزس
ــز از نیازهای مبرم در  ــعه اقتصادی تولید نی توس

شرکت فوالد خوزستان به شمار می رود«. 
فروغی نیا در پایان سخنان خود اظهار داشت: 
ــعه  ــود 1800 کیلومتر مرز دریایی، توس »با وج
ــر انجام  ــور، در کوی ــه جای جنوب کش فوالد ب
ــود دارد که طرح  ــت و این انتظار وج ــده اس ش
ــت فوالد با توجه به  ــعه در زمینه صنع های توس
ــور احیا گردد«. ــات موجود، در جنوب کش امکان

ــت که پایان جلسه هم اندیشی با  الزم به ذکر اس
پرسش و پاسخ روسا و سرپرستان شرکت فوالد 

خوزستان همراه بود.



    شرکت فوالد خوزستان در سال 1399 دستاوردهای 
ــئولیت های اجتماعی و  ــد، مس ــی در حوزه  تولی فراوان
ــت. همچنین این مجموعه  ــعه داشته اس طرح های توس
ــیدن به اهداف، چشم اندازی  ــال 1400 برای رس در س
ــت. در همین راستا و برای  ــیم نموده اس برای خود ترس
ــده، گفتگویی صمیمانه  ــنایی بیشتر با موارد ذکر ش آش
ــتان داشته ایم که در  ــرکت فوالد خوزس با مدیرعامل ش

ادامه می خوانید.
چ�ه� 1399 س�ال در خوزس�تان ف�والد

موفقیتهاییرادرحوزهتولیدداشتهاست؟
ــیاری مواجه  ــا محدودیت های بس ــال 1399 ب در س
ــیوع  ــو، ش ــدید تحریم های ظالمانه از یک س بودیم. تش
ــوی دیگر  ویروس کرونا و محدودیت های مختلفی از س
و همچنین محدویت های چندباره استفاده از برق باعث 
ــد، سختی های بسیاری متوجه فوالد خوزستان شود.  ش
وجود هر یک از محدودیت ها به تنهایی می توانست تولید 
ــف پروردگار و  ــدی مواجه کند. اما به لط ــا چالش ج را ب
ــتان  ــی کارکنان مجموعه فوالد خوزس همت مثال زدن
ــده،  ــدیم به میزان تولید برنامه ی پیش بینی ش موفق ش

دست پیدا کنیم.
وضعیتفروشداخلیوصادراتیش�رکترا�

درسالگذشتهچطورارزیابیمیکنید؟
ــتان بر پایه صادرات است.  تولید شرکت فوالد خوزس
ــه در اقصی نقاط جهان، خریدار  محصوالت این مجموع
ــور در بازارهای بین المللی باعث حفظ جایگاه  دارد. حض
ــود. از  ــور در میان تولیدکنندگان بین المللی می ش کش
طرفی سیاست های وزرات صمت مبنی بر اولویت تامین 
شرکت های نوردی داخلی باعث شده، میزان صادرات با 
ــود. به طور متوسط 50 درصد تولید  تغییراتی همراه ش
ــال 1399 صادر شد و  ــتان در س مجموعه فوالد خوزس
ــرکت های نوردی داخلی قرار گرفت.  مابقی در اختیار ش
ــامانه نیما تزریق شد  بخش اعظم درآمدهای ارزی در س
ــرکت  و مقداری هم به تهیه مواد و تجهیزات موردنیاز ش
ــتان، همواره  ــه فوالد خوزس ــاص یافت. مجموع اختص

متعهد به پیروی از سیاست های وزرات صمت است.
فوالدخوزستاندرسالگذشتهچهطرحهای�

توس�عهایرادرواحده�ایزیرمجموع�هافتتاح
کردهاست؟

توسعه، رمز تولید پایدار است. برای دستیابی به تولید 
ــای داخلی و خارجی،  ــگاه در بازاره ــتر و حفظ جای بیش
ــازی و توسعه تجهیزات گام برداشت.  باید به سمت نوس
ــده در سال گذشته، راه اندازی  مهم ترین طرح افتتاح ش
ــازی شهید سلیمانی )سیمیدکو( بود.  کارخانه گندله س

این طرح با هدف تکمیل زنجیره فوالد و با سرمایه گذاری 
115 میلیون یورویی مجموعه فوالد خوزستان طراحی 
ــد.این کارخانه ظرفیت تولید ساالنه پنج  و راه اندازی ش
میلیون تن گندله را دارد که در فاز اول ظرفیت دو میلیون 
ــید و برای 1500 تن  500 هزار تنی آن به بهره بردای رس
به طور مستقیم و غیرمستقیم ایجاد اشتغال کرد. از دیگر 
ــرمایه گذاری  ــدام می توان به س ــت اق طرح های در دس
ــازی شادگان، کارخانه  برای راه اندازی کارخانه فوالدس
ــت برق  ــفنجی )زمزم 3(، احداث پس مگامدول آهن اس
ــار قوی 400/230 کیلو ولت، تکمیل فرآیند پساب  فش

صنعتی و توسعه طرح جمع آوری دود اشاره کرد.
فوالدخوزس�تانچ�هاقدامات�یرادرجهت�

بومیسازیخطوطتولیدانجامدادهویادردستور
کاردارد؟

ــتیابی به آخرین فناوری روز دنیا در خطوط تولید  دس
ــاوری جدید در  ــورد و به کارگیری فن ــت فوالد و ن صنع
ــت.  صنایع فوالدی برای رقابت جهانی کامال ضروری اس
ــرکت های  ــنگ آهن، ش ایران با توجه به وجود معادن س
ــراوان این ظرفیت را  ــدد فوالدی و نوردی و انرژی ف متع
ــاوری نوین در این صنعت به  ــه با بهره گیری از فن دارد ک
ــود.  یکی از کانون های اصلی تولید فوالد جهان تبدیل ش
ــرکت فوالد خوزستان از بدو تاسیس اقدام به تشکیل  ش
مدیریت ساخت و سفارشات با هدف بومی سازی قطعات 
کرد و شناسایی تولیدکنندگان داخلی و تهیه تجهیزات 
ــتور کار  ــور را در دس موردنیاز صنعت فوالد از داخل کش
ــی معکوس،  ــت. طراحی به روش مهندس ــرار داده اس ق
ــت از جمله مهم ترین  ــاخت و کنترل کیفی ــتعالم س اس
ــرکت  ــت بود. از طرفی این ش ــای این مدیری فعالیت ه
بخشی از تجهیزاتی که امکان ساخت آن در داخل کشور 
ــگاه های مختلف معرفی  ــت را در نمایش امکان پذیر اس
ــاخت و  ــا افراد حقیقی و حقوقی که توانایی س کرده تا ب
ــال ها، عالوه بر  تولید آن را دارند، همکاری کند. در این س
ــازمان های مختلف  دعوت از تولیدکنندگان داخلی با س
از جمله پارک های علم و فناوری، دانشگاه و شرکت های 
ــتقیم برقرار کرده ایم. همچنین  دانش بنیان ارتباط مس

ــگاه ها اعالم کردیم، از طرح ها و پایان نامه هایی  به دانش
ــد و  ــی ارش ــط با صنعت فوالد در مقاطع کارشناس مرتب
ــن دیدگاه تا به  ــل می کنیم. ثمره  ای ــرا حمایت کام دکت
ــازی 25 هزار قطعه موردنیاز این صنعت  امروز، بومی س
ــت. بسیاری از این  ــرکت فوالد خوزستان بوده اس در ش
ــودن و ارزیابی در چرخه تولید  ــزات نیز پس از آزم تجهی
ــدند؛ به  طوری  که سفارشات آنها از خارج  به کار گرفته ش

کشور برای همیشه لغو شد.
باتوجهبهش�عارس�ال)تولید،پشتیبانیهاو�

مانعزداییها(،ازنظرش�مامهمترینموانعتولید
درصنعتفوالدچیس�ت؟ای�نموانعوچالشها،
چگونهبرتولیدوتوس�عهدرصنع�تفوالدتاثیر

گذاشتهاند؟
تولید و مصرف فوالد امروزه یکی از شاخص های اصلی 
ــمار می آید. صنایع فوالد  ــعه یافتگی کشورها به ش توس
ــور، سهم مهمی  ــازی و توسعه کش ــازندگی، بازس در س
ــور بالغ بر 150  ــد. در چهار دهه اخیر در کش ایفا می کن
ــد و 200 میلیون تن فوالد  ــوالد خام تولی ــون تن ف میلی
مصرف شده است. تولید فوالد در دو بخش مصرف داخل 
ــرار می گیرد. توجه به مصرف  و صادرات، مورد ارزیابی ق
ــازان قرار دارد اما به لحاظ  داخل، در اولویت اول فوالدس
ــور در بازارهای بین المللی  توجه به صادرات با نگاه حض
ــرمایه گذاری  ــوالدی را به س ــرکت های ف و ارزآوری، ش
ــای بین المللی  ــوری قدرتمند در بازاره به منظور حض
ــال های اخیر بر  ــی از موانعی که در س ــب کند. یک ترغی
ــایه انداخته،  ــوالت فوالدی س ــادرات متناوب محص ص
ــی و بعضا متفاوت  ــتور العمل های پی در پ قوانین و دس
ــردرگمی و ایجاد  ــت. این شرایط باعث س از یکدیگر اس
ــت. انتظار صنعت فوالد  ــکالت در بحث صادرات اس مش
ــعه و حضور مقتدرانه  از دولتی ها حمایت در جهت توس
ــا تکیه بر خرد جمعی و  ــت. قطعا ب در بازاهای جهانی اس
ــتفاده از خبرگان بخش فوالد، به راحتی می توان نیاز  اس
ــاالنه  داخلی را برآورد کرد و مازاد آن را برای صادرات  س
برنامه ریزی کرد. مرغوبیت تولید شمش فوالدی شرکت 
فوالد خوزستان، باعث ایجاد رغبت در مشتریان جهانی 
ــد چنین فرصت  ــت. با ایجاد موانع داخلی نبای ــده اس ش

طالیی را بی اثر کرد.
فوالدخوزس�تانچهبرنامههاییرابرایسال�

پیشرودردستورکاردارد؟
یک دهه است که رهبر معظم انقالب شعارهای هر ساله 
را با موضوع تولید و اقتصاد و رویکردهای اقتصاد مقاومتی 
انتخاب می نمایند که حکایت از نگاه دقیق ایشان به پیش 
ــرط های تولید و حمایت از تولید دارد. شاید هم یکی  ش

چشم انداز فوالد خوزستان در 1400
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ــال ها پویایی در اقتصاد  از دغدغه های معظم له در این س
ــال ها این  ــان در این س و تولید بوده که با نام گذاری ایش
موضوع بیشتر نمایان و مشهود شده است. سال گذشته به 
نام جهش تولید نامگذاری شد. در این سال، سعی کردیم 
ــری و به کارگیری  ــا پیروی از منویات مقام معظم رهب ب
تمامی ظرفیت ها، علی رغم محدودیت های مختلف، در 
ــری را از لحاظ کمی و کیفی  ــاالنه خود افق باالت تولید س
ــال  ــبت به برنامه تولید محقق کنیم. همچنین امس نس
ــتیبانی و مانع زدایی از تولید  ــتور پش ــان دس نیز که ایش
ــد پایدار و  ــالوه بر حفظ روند تولی ــادر نموده اند، ع را ص
ــت از تامین کنندگان  ــرای ارتقای آن، در حمای تالش ب
ــه جدی داریم و گام های  و تولیدکنندگان داخلی برنام
اساسی برمی داریم و بدون شک سال 1400 نیز، منویات 
و بیانات مقام معظم رهبری را نصب العین قرار می دهیم. 
ــع نقاط ضعف و  ــتان بر رف ــعی مجموعه فوالد خوزس س
ــتن تفکر و  ــت. به عقیده  بنده، داش تقویت نقاط قوت اس

روحیه جهادی الزمه  تحقق شعار سال 1400 است.
ب�رایاینک�هازچالشه�ایصنع�تف�والد،�

مانعزدای�یص�ورتگیردومس�یراعت�ایاین
صنعتهموارترشود،چهراهکارهاییراپیشنهاد

میکنید؟
ــای نظارتی به اصل  ــت نهاده ــن رکن بازگش مهم تری
ــالن حوزه و به  ــپردن اداره  بازار به فع ــت. س خویش اس
کارگیری نخبگان هر صنعت در تعریف سیاست گذاری و 

پیشبرد اهداف موثرترین روش به حساب می آید. 
ــش دولت و مجلس می تواند نظارتی و تعیین کننده   نق
سیاست های کلی باشد. از طرفی دولت می تواند در ایجاد 
ــرکت های فوالدی و دیگر صنایع  زمینه  حضور موفق ش
ــی کند. ایجاد فرصت های  ــای بین الملل، رایزن در بازاره
ــش خصوصی، به کارگیری  ــرمایه گذاری، ترغیب بخ س
ــت می تواند  ــای صادراتی و مواردی از این دس معافیت ه

به شکوفایی صنعت کمک شایانی کند. 
ــی، توجه به بخش  ــه کاهش درآمدهای نفت با توجه ب
ــه جایگزینی این بخش  ــوالد با نگاه ارزآوری ب صنعت ف
ــود. صنعت  به جای تکیه به درآمدهای نفتی منجر می ش
فوالد ایران از پتانسیل بالقوه ای برای رشد برخوردار است. 
انرژی ارزان، نیروی انسانی ارزان و متخصص، دسترسی 
ــرمایه گذاری در  ــبی مواد اولیه و ... س به دریا و وجود نس
ــذاب و عرضه رقابتی  ــوالد ایران را می تواند ج صنعت ف

فوالد در بازار جهانی را تسهیل کند.
ش�رکتهایفع�الدرزنجیرهف�والدبهکدام�

پشتیبانیهانیازضروریدارند؟
ــه رکن  ــمش فوالد و در نهایت نوردکاران س معدن، ش
اصلی زنجیره فوالد را تشکیل می دهند. مدیریت هزینه 
یکی از اصلی ترین چالش های این سه رکن است. تعامل 
ــد که به جای تعارض  ــه رکن باید به گونه ای باش این س
ــویه شکل بگیرد. محصوالت معدنی  منافع، تعاملی دوس
ــمش فوالدی در بازار بورس حضوری فعال دارند و به  و ش
ــه و تقاضای این دو محصول  ــی می توان گفت: عرض نوع

ــازار تعیین  ــت نهایی در ب ــت، قیم ــخص و در نهای مش
ــت.  ــود. این مهم در مورد نوردی ها کمی مبهم اس می ش
ــوالد تابعی از عرضه و  ــع محصول نهایی صنعت ف در واق
ــت. قیمت گذاری، منطقی فروش کنسانتره و  تقاضا نیس
ــه در زنجیره فوالد، قیمت گذاری منطقی و متوازن  گندل
ــنگ آهن تا شمش و نورد،  محصوالت زنجیره فوالد از س
ــد و اجرای  ــت حمایت از تولی ــاز جه ــن ارز موردنی تامی
ــعه ای و زیرساخت، رفع موانع گمرکی و  پروژه های توس
ــفارش ها، بهبود و توسعه زیرساخت حمل ونقل  ثبت س
دریایی و ریلی و ایجاد زیرساخت های تأمین انرژی مورد 
ــعه ای  ــد و پروژه های صنعتی و زیربنایی توس ــاز تولی نی
ــرمایه گذاری در  ــتر س می توانند به ترغیب حضور بیش

صنعت فوالد منجر شود.
ب�ا� س�الگذش�ته،ش�رکتهایف�والدی

چالشهاییدرحوزهتنظیمبازارداخلی،صادرات
ومحدودیتهایمربوطبهآن،مش�کاتگمرکی
ونحوهبازگشتارزروبروبودند.آیااینمشکات
کمرنگترش�دهاس�ت؟انتظ�اراتش�مادراین

حوزههاچیست؟
ــور در بازارهای  ــم، حض ــال هم گفت ــور که قب همانط
ــگاه و تثبیت صنعت  ــب جای بین المللی می تواند به کس
ــود. هرگونه  ــور در بازراهای جهانی منجر ش ــوالد کش ف
ــی حذف از  ــر افتادن و حت ــی باعث به خط ــش داخل تن
ــدید تحریم و  ــر تش ــال های اخی ــود. در س ــازار می ش ب
ــده حضور در  ــای مبادالت بانکی باعث ش محدودیت ه
بازار جهانی سخت تر شود. اما محدودیت های داخلی به 
مراتب مشکالت بیشتری را به وجود آورده است. در واقع 
ــت توسعه صادرات با افزایش  نوعی خودتحریمی. سیاس
ــه ای نزدیک دارد. اصوال  ــره وری و رقابت پذیری رابط به
ــگاه  تولیدی بدون بهره وری قادر به رقابت در بازارهای  بن
جهانی نیست.درصورتی که سیاست توسعه صادرات به 
ــود، به واسطه توسعه  ــتمر دنبال ش  صورت جدی و مس
ــکاف فناوری،  ــازار و افزایش مقیاس تولید و کاهش ش ب
ــای داخلی افزایش  ــج توان رقابت پذیری بنگاه ه به تدری
خواهد یافت. اصالح محیط کسب وکار در مقدماتی ترین 
ــوی  ــخت از س ــکل آن نیازمند اتخاذ تصمیم های س ش
ــفانه مورد توجه قرار نمی گیرد.  ــت که متاس دولت هاس
ــفارش و نظام ارزی  فرآیندهای مرتبط با گمرک، ثبت س
ــب وکارهای صادراتی  ــخگوی کس ــچ عنوان پاس به هی
ــتند. چالش های اصلی صنعت فوالد به چهار مساله  نیس
ــنگ   ــری س حمل   و   نقل، ظرفیت های بندری، آب و کس
آهن برمی گردد. از دولت انتظار می رود نقش اصلی یعنی 

برنامه ریزی و تعیین سیاست های کالن را ایفا کند.
چال�شتقریب�ًادائمیش�رکتهایفوالدی،�

دسترسیپایداربهمواداولیهخصوصًاسنگآهن
است.چگونهمیتواناینتهدیدراازبینبرد؟

ــد 55 میلیون تن فوالد، تقریباً باید به تولید  برای تولی
ــیم. با توجه به میزان  ــنگ آهن برس 156 میلیون تن س
ــال 1400، در حلقه گندله و کنسانتره  تولید فوالد در س

ــری خواهیم داشت. علت  ــانتره، کس آهن و به ویژه کنس
این کسری نیز به کاهش سرمایه گذاری در بخش سنگ 
آهن برمی گردد. در زنجیره فوالد، میزان سرمایه گذاری 
ــبت احداث شرکت های فوالدی و  در بخش معدن به نس
ــمت ایجاد توازن در  ــت. باید به س نوردی کمتر بوده اس
ــوالت فوالدی حرکت  ــنگ آهن و محص میزان تولید س
کرد. البته در چند سال اخیر، برخی از معدنی ها به سمت 
احداث کارخانه های فوالدی سوق پیدا کرده اند. این رویه 
ــاید به ظاهر و با نگاه منطقه ای، خوشایند به نظر برسد  ش
ــت جفرافیایی، ادامه   ــگاه علمی و با توجه به باف ــی از ن ول
این روند با صدمات جبران ناپذیر زیست محیطی همراه 
خواهد بود. صنعت فوالد، وابستگی مستقیم به آب دارد.

ــه آب،  ــی ب ــاورت و دسترس ــی مج ــاظ جانمای از لح
مهم ترین رکن تعریف و احداث طرح های فوالدی است. 
ــده اند  ــورمان در مکان هایی واقع ش از طرفی معادن کش
ــکل  ــرب هم دچار مش ــی به آب ش که به لحاظ دسترس
ــتند، در چنین شرایطی که منطقه با تنش آبی مواج  هس
است، احداث شرکت های فوالدی با توجیه بعد مسافت با 
منطق و کار علمی سازگاری ندارد. باید بخش خصوصی 
ــاف و بهره برداری از  ــرمایه گذاری در بخش اکتش را به س
ــهم معادن  معادن ترغیب کرد. البته باید در این میان س
از سود نهایی زنجیره به شکل عادالنه تعیین شود. یعنی 
اگر نیاز  شرکت های فوالدی و نوردی به سنگ آهن باعث 
شود، شرکت های معدنی از صادرات صرفنظر کنند، باید 

سود شرکت های معدنی جبران شود.
چش�ماندازصنعتفوالدایراندرقرنجدید�

کهامسالسالنخستآناستراچگونهارزیابی
میکنید؟

ــد 55 میلیون تن  ــا افق 1404 تولی ــور ایران ت در کش
ــده است. برای  فوالد با نگاه به بازارهای جهانی تعریف ش
ــت.  ــی چند فاکتور مدنظر اس ــتیابی به چنین رقم دس
ــد.  ــوال قبل توضیح داده ش ــنگ آهن که در س تامین س
توسعه زیرساخت های کشور شامل حمل و نقل جاده ای 
و ریلی، آب، برق، گاز و تجهیزات معدنی باید مورد توجه 
قرار گیرد. میزان سرمایه گذاری مورد نیاز برای دستیابی 
به ظرفیت 55 میلیون تن فوالد در سال 1404 بالغ بر 8.1 
هزار میلیارد یورو برآورد شده که حدود 2.8 هزار میلیارد 
ــمش فوالد و دو هزار میلیارد یورو برای آهن  یورو برای ش
ــفنجی و1.3 هزار میلیارد یورو برای گندله سازی و در  اس
نهایت 1.6 هزار میلیارد یورو برای کنسانتره سنگ آهن 
ــود. تحقق اهداف سند چشم انداز 1404 در  باید مهیا ش
ــره ارزش از معدن تا  ــش فوالد، نیازمند تکمیل زنجی بخ
ــت. ایجاد تناسب  انتقال محموله ها به بازارهای هدف اس
ــن صادرات و واردات در حوزه فوالد می تواند به تحقق  بی
افق 1404 کمک کند. فوالد خوزستان مصمم است با در 
ــرایط بازار و تکیه بر تولید با کیفیت عالوه  نظر گرفتن ش
ــای بین الملل و تامین داخل،  ــر حفظ جایگاه در بازاره ب
نسبت به تعریف و اجرای طرح های تکمیلی و توسعه ای 

اقدام کند.
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چکیده  �
ــد سریع فناوری،  انقالب صنعتی چهارم تحت تاثیر رش
ــیا،  ــتفاده از فناوری هایی همچون اینترنت اش ــروج اس م
ــرفته داده  ــی در تحلیل پیش ــوش مصنوع کالن داده، ه
ــمند مبتنی بر صنعت چهارم از  است. کارخانه های هوش
ــاوری نوظهور دوقلوی دیجیتال به منظور ایجاد ارزش  فن
ــای رقابتی تولید،  ــتفاده می کنند. یکی از مزای رقابتی اس
ــرات تجهیزات  ــاخص های نگهداری و تعمی مدیریت ش
ــال در فرایند  ــوی دیجیت ــازی دوقل ــت. برای پیاده س اس
ــدل پنج وجهی  ــمند از معماری م ــد کارخانه هوش تولی
ــای داده، نتایج حاصل  ــت تا در فض ــده اس بهره گرفته ش
ــل و پیش بینی  ــاری، ذخیره، تحلی ــزا معم ــاط اج از ارتب
ــداری امکان پذیر گردد.  ــاخص های نگه ــری از ش دقیقت
ــاخت محصوالت فوالدی،  یکی از فرآیندهای اصلی در س
ــادی ازجمله دمای  ــت که متغیرهای زی ریخته گری اس
ــان  ــرعت ریخته گری، خصوصیات نوس ــری، س ریخته گ
قالب، گرید فوالد و ابعاد و طول عمرغلتک درآن تاثیرگذار 
ــرکت فوالد هرمزگان به  منظوردستیابی  ــتند. درش هس
ــتفاده از سنسورهای  ــرایط ریخته گری پایدار و با اس به ش
هوشمند، دو مرحله ارتقا تعریف شده است. در مرحله اول، 
آنالیز و تحلیل شاخص ها، بر اساس تناژ تولید و در مرحله 
ــاس متراژ محصول انجام می گیرد. این ارتقاها با  دوم بر اس
ــدف کاهش زمان تعمیرات تجهیزات، پیش بینی دقیق  ه
ــزی دقیق تر انجام گرفته  ــول عمر تجهیزات و برنامه ری ط

است.
۱- تحول دیجیتال- کارخانه هوشمند �

    تحول دیجیتال از جنس راهبرد و مجموعه  اقدام های 
ــای جدید دیجیتال  ــازمان  برای بکارگیری فناوری ه س
ــول دیجیتال  ــت. در تح ــع آنهاس ــرداری از مناف و بهره ب
ــت بلکه باید  ــتفاده از ابزارهاي جدید نیس موضوع تنها اس
ــود که چه تغییراتی باید در  ــخ داده ش ــوال پاس به این س
ــب و کار سازمان به وجودآید. از مظاهر تحول  راهبرد کس
دیجیتال، کارخانه هوشمند شکل 1 است. مجموعه ای از 
ــیا که با اتصال به  فناوری های گوناگون مانند اینترنت اش
ــت گرفته و باعث  ــر می توانند کنترل اجزا را به دس یکدیگ
ــوند.     در  ــرفت در توانایی و کارایی خطوط تولید ش پیش
ــله  ــمند، مدل ارتباطی از یک حالت سلس کارخانه هوش
ــک حالت منعطف و  ــوم( به ی مراتبی )انقالب صنعتی س
گسترده متحول شده است. همه جنبه های فرآیند تولید 

و توزیع برای مدیران ارشد و تیم عملیاتی  قابل مشاهده تر 
است. سنسورهای هوشمند به کار رفته در سطح کارخانه 
ــرعت و  ــار، س ــوط به دما، فش ــات مرب ــمند، اطالع هوش
ــانات را اندازه می گیرند و اطالعات را برای پردازش و  نوس
اشتراک گذاری میان سایر بخش ها به ابراطالعات مرکزی 
ارسال می کند، ضمن اینکه هر بخش به تنهایی نیز توانایی 

تحلیل داده های خود را دارد.
۲-نقش دوقلوی دیجیتال در صنعت  �

از دوقلوی دیجیتال در سه بخش اصلی مدیریت چرخه 
ــاخت و نگهداری  حیات تولید PLM  از جمله طراحی، س
ــتفاده  ــرایط مختلف اس ــور تایید عملکرد در ش ــه منظ ب

می شود. 
ــال در بخش های چرخه  ــکل2 کارایی دوقلو دیجیت ش

 حیات را نشان می دهد.
ــد، عملکرد صحیح اجزا به تنهایی و  • در طراحی و تولی
کنترل یکپارچگی آن ها درکنار یکدیگر بررسی می شود. 
ــز آنها برای  ــع آوری داده ها و آ  نالی ــداری، جم • در نگه

پیش بینی بهبودها و حوادث آتی بررسی می شود.
ــرویس، ا یجاد ارزش برای ذینفعان و پیش بینی  • در س

رفتار آن ها مورد بررسی قرار می گیرد.
۲-۱- دوقلوی دیجیتال پیش بینانه �

ــه وجهی  ــاس معماری س دوقلوی دیجیتالی که بر اس
ــی به مدل  ــات را از مدل واقع ــوند، اطالع ــی می ش طراح
ــن مدل، مدل  ــه با ای ــازی انتقال می دهند. در مقایس مج
ــاهده کامل تر و  ــده است که با مش پنج وجهی طراحی ش
ــان  ــج پیش بینانه بهتری را نش ــبات دقیق تر، نتای محاس
ــکل3 موضوع  ــاری پنج وجهی ش ــد[7]. در معم می ده
ــای فیزیکی و مجازی و  ــه برداری اطالعات  از مدل ه نقش
ــترهای فضای اطالعاتی- محاسباتی  ذخیره آن ها در بس
ــت. در این معماری برنامه های کاربردی  ــده اس اضافه ش
وجود دارد که مدیریت هشدارها، کنترل فرایندها و آنالیز 
ــاخص  ــا را بر عهده دارد و با هدف کاهش مقدار ش خطاه
ــترهای فضای داده سطوح  MTBF ایجاد می گردند. بس
مختلف تجزیه و تحلیل از جمله تجزیه و تحلیل توصیفی، 
ــخیصی، تجزیه و تحلیل پیش بینی و  تجزیه و تحلیل تش

تجزیه و تحلیل تجویزی را ایجاد می کند. 
۲- نگهداری پیش بینانه �

ــامل مانیتورینگ  ــروزه مفهوم PdM ش در صنعت ام
ــرایط، آنالیز حوادث و برنامه نگهداری است. به منظور  ش

ــودکار، از مهم ترین  ــرفته و نگهداری خ برنامه ریزی پیش
ــع آوری داده،  ــیا  برای جم ــا مانند اینترنت اش فناوری ه
ــا،  ــردازش داده ه ــرای پیش پ ــای کالن داده ب رویکرده
روش های یادگیری عمیق پیشرفته  برای تصمیم سازی و 
ــخت افزار قدرتمند برای پردازش پیچیده استفاده می  س

شود و معماری آن مطابق شکل 4 پیشنهاد شده است. 
 )IOT( با داده ها آغاز می شود. بعد اول PdM عملکرد
ــمند جمع آوری  ــورهای هوش ــا از مجموعه سنس داده ه
ــا در انبار  داده به  ــود. بعد دوم )Big Data( داده ه می ش
 Data( منظور پیش پردازش، ذخیره می گردد. بعد سوم
ــده خروجی بعد قبل، برای  Mining( نتایج پردازش ش
ــه و تحلیل  ــرفته، تجزی ــا روش های پیش ــد دانش ب تولی
ــای خروجی را به  ــارم )IOS( آنالیزه ــود. بعد چه می ش
ــاند و برنامه بهینه  ــک مقادیر  KPI به تصویر می کش کم
نگهداری، تولید می شود. بعد پنجم )CPS( برنامه بهینه 
تدوین شده را برای پیاده سازی بر روی تجهیزات فیزیکی 
ــرکت ArcelorMittal Dofasco با  اجرا می کند. ش
ــرمایه گذاری در نگهداری پیش بینانه و به دست آوردن  س
ــبت به قبل با دقت  ــوی داده، خرابی تجهیزات را نس 6 الگ
ــتری ردیابی و پیش بینی کرده است. ساعت تعمیر و  بیش
ــد به 20درصد کاهش و  ــی را از 70درص نگهداری واکنش
ــه 20درصد افزایش داد. در  ــداری فعال از 80درصد ب نگه
ــترس نبودن تجهیزات 22درصد به 7درصد کاهش و  دس

کیفیت عملکرد از76درصد به 91درصد افزایش یافت.
همزمان با شروع صنعت چهارم، مفهوم PdM 4.0 نیز 
خلق گردید. در مطالعه چهار سطح برای این مفهوم جدید 

نگهداری تعریف شده است: 
ــی فیزیکی که  نتایج بر اساس مهارت  ــطح 1: بازرس س

بازرسان به دست می آید.
ــی دوره ای که نتایج بر اساس ترکیب  ــطح 2: بازرس س

مهارت بازرسان و خروجی ابزار به دست می آید. 
سطح 3: مانیتورینگ شرایط بالدرنگ که نتایج با توجه 

به تعریف سطوح بحرانی و آستانه ها به دست می آید.
ــطح 4: مانیتورینگ بالدرنگ مداوم که نتایج حاصل   س
استفاده از رویکردهای پیش بینانه و آنالیز به دست می آید.
ــکل 5( تا سال 2017  ــی مجله  PWC )ش طبق بررس
ــتقرار نگهداری  ــه اس ــع موفق ب ــد صنای ــا 11 درص تنه

پیش بینانه شده اند.  
3- ریخته گری مدوام �

کاربرد دوقلوی 
دیجیتال پیش بینانه در 

ریخته گری مدام
هیمنچوگلیسیماسلیمی
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یکی از فرآیندهای مطرح در تولید محصوالت فوالدی، 
ریخته گری است که می توان در آن از فناوری های صنعت 
چهارم استفاده کرد. ریخته گري یکي از روش های شکل 
ــذاب از فلز  ــامل تهیه م ــت که ش دادن قطعات فلزي اس
ــت،  ــورد نظر و ریختن آن در محفظه اي به  نام قالب اس م
به گونه اي که پس از انجماد مذاب، شکل، اندازه و خواص 
موردنظر تامین شود. فرآیند ریخته گری مداوم، عملیاتی 
بسیار پیچیده است که متغیرهای زیادی در آن تاثیرگذار 
هستند. به منظور دستیابی به شرایط ریخته گری پایدار، 
ــت که همه  این متغیرها با استفاده از رویکرد های  الزم اس
ــیا، درکارخانه  ــت اش ــه اینترن ــارم از جمل ــت چه صنع
ــوند. در کارخانه هوشمند، ذکر شده  هوشمند کنترل ش
ــد ریخته گری مداوم  ــه به  منظور کنترل فرآین در مطالع
ــورهای هوشمند و اینترنت اشیا استفاده  از فناوری سنس
ــورها، اطالعاتی مانند وزن، طول، دما،  ــده است. سنس ش
فشار و اطالعات تجهیزات ریخته گری را از محیط اطراف 
جمع آوری می کنند و اطالعات را به بخش کنترل ارسال 
می کنند. دستگاه خنک کننده ریخته گری شکل 6 شامل 
ــاف  و بخش افقی   ــش خمش، قطعه کمان، بخش ص بخ
ــای مونتاژ از  ــه محدودیت ه ــش با توجه ب ــت. هر بخ اس
ــکیل شده است. عملکرد غلتک  چندین گروه غلتکی  تش
ــلب فوالدی  ریخته گری تاثیر زیادی در کیفیت تولید اس
دارد. عوامل موقعیت نصب قطعه، محیط خارجی، مانند 
دما، بار و مقاومت، شاخص های تعیین کننده در طول عمر 
هر غلتک تاثیر دارد. در فرایند نگهداری مقدار مشخصی 
ــا در زمان های  ــار می گردد ت ــات یدکی انب ــن قطع از ای
ــین، ارتقا یابند.بخش ریخته گری موظف  خاموشی  ماش
است که عیوب و خرابی های ناشی از عدم دقت در انتخاب 
و کنترل پارامترهای ریخته گری یا خرابی سایر تجهیزات 
ــته را شناسایی و نسبت به رفع  فرآیند ریخته گری پیوس
ــروز مجدد آنها اقدام نماید. از  ــن عیوب و جلوگیری از ب ای
جمله عیوب ریخته گری می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• عیوب قابل تشخیص در سطح )عیوب ظاهری(
ــرایط ذوب و عملیات کیفی  • عیوب به وجود آمده از ش

مذاب
•  عیوب حاصل از تغییر ترکیب شیمیایی مذاب

• عیوب حاصل از تخلیه قالب، برش
ــرارت و  ــزان درجه ح ــده از می ــه وجود آم ــوب ب • عی

تجهیزات 
5- روش تحقیق و بررسی  �

ــداری پیش بینانه و  ــج وجهی نگه ــی مدل پن با بررس
ــداری و تعمیرات مورد نیاز  تطبیق آن با فرایندهای نگه
ــتگاه ریخته گری و همچنین استفاده از فناوری  برای دس
ــمند، تالش شده است تا شاخص های  سنسورهای هوش
مهم نگهداری بهبود یابند. در هر مرحله از ارتقا و با تکیه 
ــت آمده بیشتری از سنسورها، تصمیم  بر داده های به دس

دقیق تری در تاریخ تعویض قطعات اخذ شده است.
6- اس�تفاده از دوقل�وی دیجیت�ال در فراین�د  �

ریخته گری

دوقلوی دیجیتال در نقش نظارت و ردیابی برای قطعات 
ــه تنها می تواند به  ــتگاه ریخته گری مداوم ن اصلی در دس
ــرا آنالین را به  ــک کند تا اطالعات در حال اج اپراتور کم
صورت تجسم سه بعدی مدیریت کند، بلکه اطالعات آنها 
ــه برداری اطالعات بین  را نیز ضبط و ردیابی می کند. نقش
ــمندی  قطعات و موقعیت کاری می تواند منبع داده ارزش
ــی عمر  ــوادث و پیش بین ــل ح ــه و تحلی ــرای تجزی را ب
ــرکت فوالد هرمزگان  باقیمانده قطعات فراهم کند. در ش
ــاخص نگهداری  از ابتدای راه اندازی واحد ریخته گری، ش
ــاس  ــگمنت( بر اس تجهیزات خط ریخته گری )قالب و س
ــات تعمیرات به طورخاص  ــده بود و عملی زمان تعریف ش
تعویض غلتک ها، در دوره های مشخصی انجام شده است. 
ــبی و  ــض دوره ای )دوره زمانی معین( نس ــاخص تعوی ش
ــت و خیلی از تجهیزات بعد از گذراندن عمر  غیردقیق اس
ــوند که باعث افزایش هزینه نگهداری  خود تعویض می ش
می شود. سپس شاخص عمر تجهیزات با توجه  به تناژ ذوب 
ریخته گری شده، برای هر تجهیز طراحی و تعریف گردید 
که کاهش زمان تعمیرات را به دنبال داشت. در برنامه آتی 
ــلب ریخته گری شده برای تشخیص  از شاخص متراژ اس
ــتفاده خواهد شد. به این ترتیب  زمان تعویض قطعات اس
ــوان عمر تجهیزات را با دقت باالتری پیش بینی کرد  می ت
ــض آن اقدام  ــبت به تعوی ــرای جلوگیری از توقف، نس و ب
ــه منظور پیش بینی دقیق عمر تجهیزات،  کرد. بنابراین ب
ــی  کاهش توقفات اضطراری و کاهش عیوب محصول ناش
از خرابی ناهنگام تجهیزات، دو مرحله ارتقا تعریف گردید. 
ــد، در مرحله  طبق مدل پنج بعدی که قبال توضیح داده ش
ــاخص دوره ای برای تعویض قطعات  ارتقا اول، تغییر از ش
ــورهای توزین لدل تارت   ــاژ ذوب، از سنس ــاخص تن به ش
ــت. اطالعات از طریق این سنسورها به  ــتفاده شده اس اس
ــرویس RMS  برای تجزیه و تحلیل انتقال می یابد. در  س
ــاژی برای تعویض  ــاخص تن مرحله ارتقا دوم، تغییر از ش
قطعات به شاخص متراژ اسلب، از سنسورهای اندازه گیری 
ــتم RMS شکل 7  ــت. درسیس ــتفاده شده اس رول  اس
ــان داده شده  ــین ریخته گری نش دوقلوی دیجیتال ماش
است. در ابتدای خط، قالب قرار دارد و در ادامه سگمنت ها 
کنار یکدیگر چیده شده اند. شاخص ها و رنگ های مختلف 
ــخص می کند. رنگ سبز  وضعیت خط ریخته گری را مش
ــگمنت در محدوده صحیح طول  نشان می دهد که هر س
عمر خود قرار دارد، رنگ نارنجی آغار پایان طول عمر یک 
تجهیز را مشخص کرده و رنگ قرمز ورود به زمان بحرانی 
را نشان می دهد. تمام تجهیزات دارای کد یکتایی هستند. 
ــدار تاریخ پیش بینی در  ــاس مق زمان تعویض قطعه بر اس
ــه به مقادیر  ــود. با توج ــتم در نظر گرفته می ش این سیس
ــراژ کارکردی، به صورت  ــاژ تئوری، تناژ کارکردی و مت تن
ــانی می شود. تناژ تئوری و قابل  روزانه این تاریخ به روز رس
انتظار بر اساس تجربه و تعمیرات قبلی در سیستم ذخیره 
ــده  می گردد و تناژ کارکردی از مجموع مقادیر دریافت ش
ــلب( محاسبه  ــورها )متراژ، عرض و ضخامت اس از سنس
ــبت تناژ کارکردی به تناژ تئوری، سیستم  می گردد. از نس

ــد. در واقع این  ــخ تعویض را پیش بینی کن ــد تاری می توان
تاریخ به صورت پویا تغییر می کند و بر اساس پارامترهای 

دیگری مانند مصرف انرژی به روز می گردد.
ــده از عمرتجهیز را  ــان باقی مان ــدت زم ــه )1( م معادل
ــرخ تولید را  ــه F)p( ن ــد. در این معادل ــبه می کن محاس
ــاخص های مختلفی  ــی از ش ــد که تابع ــخص می کن مش
ــاس مصارف انرژی، تعداد و زمان  ــت. نرخ تولید بر اس اس
ــی ها، توفقات و رکوردها به روز می شود.D  تعداد  خاموش
ــت.  ــای تولید، K تناژ کارکردی و T تناژ تئوری اس روزه

t1 عمر باقی مانده تجهیز بر اساس تناژ را نشان می دهد.
شکل 8 شناسنامه هر تجهیز را نشان می دهد و می توان 
ــاعت  ــب تجهیز، میزان نفر س ــای نص ــه زمان ه تاریخچ
ــتفاده برای هر تعمیر،  ــرات، قطعات یدکی مورد اس تعمی
شرکت انجام دهنده تعمیر را مشاهده کرد. درصورتی که 
ــود برای کاربران  عمر یک تجهیز به پایان خود نزدیک ش
سیستم، پیامک هشدار ارسال می گردد. عمر باالتر از 80 
ــاز و باالتر از 95 درصد برای  ــد برای کاربران آماده س درص

تعمیر و تعویض کار. 
ــنامه نوع عیوبی که روی غلتک ها به وجود  در این شناس
ــت تعریف می گردد و رنگ هر سطر از جدول که  آمده اس
ــایش،  ــت با توجه به نوع عیب مانند س معادل تجهیز هس
ــد. عالوه براین، عیب موجود  ترک خوردگی تغییر می کن
ــخص  ــین ریخته گری با حرف اول آن تجهیز مش در ماش
ــی می توانند  ــان به راحت ــردد. به این ترتیب بازرس می گ

شرایط قالب، سگمنت ها و غلتک ها را مشاهده کنند. 
7- نتیجه گیري �

ــوی دیجیتال در  ــج بعدی دوقل ــه کارگیری مدل پن ب
ــال داده های  ــرداری و انتق ــازی و کپی ب صنعت فوالدس
ــه دوقلوی دیجیتال و در  ــورهای فیزیکی ب واقعی از سنس
نهایت تجزیه و تحلیل داده ها توسط سرویس ها می تواند 
ــا طول عمر دقیق تری از تجهیزات  به صنایع کمک کند ت
ــش توقفات اضطراری  ــت آورند و به منظورکاه را به دس
ــام دهند. مدت زمان تعمیرات،  برنامه ریزی به هنگام انج
نفرساعت و هزینه نگهداری و نوع و مقدار عیوب محصول 
ــزگان با طراحی و  ــرکت فوالد هرم کاهش می یابد. در ش
ــاخص های تناژ  ــور ش ــازی این مدل، از دو سنس پیاده س
ذوب و متراژ اسلب، به منظور اندازه گیری و محاسبه طول 

عمرتجهیزات خط ریخته گری استفاده شده است.
ــاخص دوره ای زمان  ــا اول، از تغییر ش ــه ارتق  در مرحل
)بازه های زمانی معین( به شاخص تناژ ذوب، میانگین زمان 
تعمیرات تجهیزات به مقدار10 درصد کاهش یافته است. 
ــاخص تناژی برای تعویض  درمرحله ارتقا دوم، از تغییر ش
قطعات به شاخص متراژ اسلب، به واسطه پیش بینی دقیق 
ــول عمر تجهیزات و برنامه ریزی دقیق تر انتظار می رود  ط
ــش و عیوب محصول  ــدار 4 درصد افزای ــول عمر به مق ط
ــودکه  ــدار 15 درصد کاهش یابد. پیش بینی می ش به مق
ــدار 10 الی  ــداری پیش بینانه به مق ــاخص هزینه نگه ش
ــی است و زمان خاموشی مورد نیاز برای  25 درصد کاهش

تعیمرات به میزان 15 الی 25 درصد کاهش یابد.
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 درمشارکت کنندگان حاضر لیست    
2021METAFOUND  

          نمایشگاه بین المللی هجدهمین  
 ماشین آالت و صنایع وابسته تبریز آهنگری، متالورژی ، فوالد ، ریخته گری ،

 1400 ماهتیر 9 الی  6
 

 

 نام شرکت زمینه فعالیت شهر
 شركت ملی مس ایران برداري از معادن مس ایرانكتشاف، استخراج و بهرها تبریز

 (سونگونمجتمع مس )
مهندسی فنی خدمات خدمات فنی، مهندسی  تهران   

مس كانی معادن و صنایع   
بناب صنعت فوالد مجتمع فوالدي مقاطع انواع تولید بناب  
 و هاشركت كارخانجات، توسعه و احداث در گذاريسرمایه تهران

 و صنعت بخش با مرتبط بازرگانی و خدماتی تولیدي، واحدهاي
 مشتمل معدنی هايفعالیت انجام. كشور خارج و داخل در معدن

 معدنی مواد فرآوري و برداريبهره اكتشاف، بر

هلدینگ گسترش صنایع و معادن 
 ماهان 

 هلدینگ توسعه معادن روي ایران  كننده سرب و روي در خاورمیانه تولید بزرگترین زنجان
  غرب در و گندله كنسانتره ، آهن سنگ كننده تولید بزرگترین تهران

  كشور غرب شمال و
 صبانور صنعتی و معدنی توسعه

 )سهامی عام(
 كشور غرب شمال در میلگرد كننده صادر بزرگترین میانه

 مختلف هاي سایز و گرید انواع در میلگرد كننده تولید و 
 تن هزار 550 ظرفیت با 

 فوالد آذربایجان

 مجتمع فوالد میانه  تولید آهن اسفنجی  میانه
 مجتمع فوالد صائب تبریز  كالف-تولید میلگرد و پروفیل تبریز
ذرآبادگان ارسآفوالد  تولید مقاطع فوالدي  تبریز  
 فوالد نقشینه تبریز بازرگانی فوالد تبریز

لیست مشارکت کنندگان نمایشگاه بین المللی متالورژی، 
فوالد، ریخته گری، آهنگری، ماشین آالت تبریز
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