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دومین کنفرانس بین المللی فوالد سازی و ریخته گری 
مداوم سه شنبه ۱۷ اسفندماه در تاالر آوینی بندرعباس 
با حضور مدیــران فــوالدی، متخصصان، مســئوالن و 

نمایندگان مجلس آغاز شد.
به گــزارش خبرنگاراقتصــادی ایلنــا، معروفخانی، 
مدیرعامل فوالد هرمــزگان گفت: در فــوالد هرمزگان 
در موضوعات علمی، همواره مصمم هســتیم و به سمت 
تکنولوژی روز حرکت می کنیم و برگزاری این کنفرانس 

نیز ناشی از همین نگاه است.
 معروفخانی در دومین کنفرانس بین المللی فوالدسازی 
و ریخته گــری از کاظمی به دلیل توجه ویــژه به فوالد به 
خصوص برگزاری این کنفراس تشکر کرد و گفت: از طیب 
نیا مدیرعامل فوالد مبارکه تشکر میکنم که در بحث های 
علمی و این کنفــراس توجه ویــژه ای دارد. همچنین از 
نماینده ولی فقیه،  امام جمعــه بندرعباس  و نمایندگان 

مجلس شورای اسالمی نیز سپاسگزارم.
وی با بیان اینکه اســتقابل متخصصان از این کنفراس 
قابل تقدیر است،  اظهار کرد: امسال ۷0 نخبه را با همکاری 
آموزش و پرورش  و نهادهای مربوطه شناســایی و از آنها  
حمایت کردیم. فــوالد هرمزگان در تمامــی این موارد 

همیشه پیشگام بوده است.
معروفخانی اظهار کرد: امسال افتخار داشتیم تندیس 
تعالی سازمانی را به همت کارکنان شرکت فوالد هرمزگان 
کسب کنیم. همچنین چندین جایزه دیگر را نیز بدست 

آوردیم.
 مدیرعامل فوالد هرمزگان گفت: امسال در دهه مبارک 
فجر چندین طرح را با پشتیبانی مدیرعامل فوالد مبارکه و 
مسئوالن کلنگ زنی کردیم. فوالد هرمزگان در طرح های 
توسعه ای از پیشگامان فوالد کشور است. اجرای طرح های 
فوالدی در کنار آب های آزاد هرمزگان موجب دگرگونی 
و بهبود فعالیت های اقتصادی و اشــتغال خواهد شد و به 

تکمیل زنجیره فوالد کمک خواهد کرد.
 لزوم به کارگیری روش بهینه فراوری 

سرباره مطابق با نیاز کشور
معاون تکنولوژی و توسعه فوالد هرمزگان گفت: باید 
روش بهینه فراوری سرباره متناســب با نیازهای کشور 
انتخاب و به کارگرفته شود و ضرورتهای محیط زیستی نیز 

باید مورد توجه باشد.
علیرضا کاظمی دبیر دومین کنفرانــس بین المللی 

فوالد سازی و ریخته گری مدام و معاون تکنولوژی و توسعه 
فوالد هرمزگان درخصوص اقتصاد چرخشــی در صنعت 
فوالد گفت: اقتصاد چرخشی، اقتصادی است که بتواند بار 
طبیعت را کاهش دهد. در 50 سال گذشته سرمایه گذاری 
زیادی برای تولید فوالد مقاوم با بار کمتر صورت گرفته و 

وزن مصنوعات فوالدی تا 40 درصد کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه عمده تریــن محصوالت جانبی مهم 
در صنعت فوالدسازی ســرباره، غبار و گازهای فرایندی 
است، گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا سرباره های آهن 
و فوالد سهم قابل توجهی در اقتصاد چرخشی در صنعت 

فوالد دارند.
دبیــر دومین کنفرانــس بین المللی فوالد ســازی و 
ریخته گری مدام درخصوص بازیافت این مواد نیز گفت: در 
اتحادیه اروپا ۷0 درصد سرباره فوالدسازی به مصارف جاده 
سازی می رســد،  این میزان در درژاپن ۱00 درصد بوده و 

اولین کاربرد آن نیز در صنعت سیمان است.
وی با اشــاره بــه اینکــه اصلی ترین کاربرد ســرباره 
فوالدســازی در صنعت راه سازی اســت، ادامه داد:  برای 
فراوری سرباره دو روش فراوری سرد و گرم وجود دارد، در 
ایران نیز فوالد مبارکه فراوری سرد و گرم را به کار گرفته 
است و فوالد خوزستان نیز دو روش فراوری سرد را دنبال 

می کند.
کاظمی با اشاره به تاییدیه راه آهن جمهوری اسالمی 
ایران مبنی بر اســتفاده از ســرباره نیز گفت: در ایران نیز 
باید روش بهینه فراوری ســرباره متناســب با نیازهای 
کشــور انتخاب و به کارگرفته شود. همچنین ضرورتهای 
محیط زیســتی نیز باید مورد توجه باشــد. مسئله دوم 
تولید غبار اســت به ازای تولید هر تن مــذاب حدود ۱3 
کیلوگرم غبار ایجاد می شــود و یکــی از کارهای مهم که 
 در اروپا انجام شــده اســت بازیافت غبارها در کوره قوس

 است.
فناوری در فوالد هرمزگان نقش مهمی دارد

مدیر علم و فناوری اســتان هرمــزگان گفت: فوالد 
هرمزگان حرکت خوبی را از دو سال گذشته آغاز کرده و به 

سمت تکنولوژی نو رفته است.
فتاح،  در دومین کنفرانس بین المللی فوالد ســازی و 
ریخته گری گفت: هوشمندســازی فوالد نشان می دهد 
فناوری در فوالد هرمزگان نقش مهمــی دارد. مدیریت 
فوالد هرمزگان آمادگی پذیرش ایده های نو دارد و پارک 

علم و فناوری استان هرمزگان نیز آمادگی تجاری سازی 
ایده های نو در صنعت فوالد را دارد.

وی با بیان اینکه صاحب نظــاران داخلی و خارجی نیز 
در این همایش حضور دارند،  اظهار کرد:  فوالد هرمزگان 
به لحاظ ارتباط با دانشگاه سرامد در صنعت کشور است. 
امیدوارم با همکاری دانشگاه های صنعتی کشور بتوانیم 

اقدامات خوبی در فوالد هرمزگان شکل دهیم.
فتاح، افزود: ما در پارک فناوری به دنبال نخبه پروری 
هستیم و در این خصوص دیدگاه های خوبی نیز در فوالد 

هرمزگان وجود دارد.
ایجاد محلی برای تبادل اطالعات از اهداف اصلی دومین 

کنفرانس بین المللی فوالدسازی و ریخته گری مدام
دبیــر دومین کنفرانــس بین المللی فوالدســازی و 
ریخته گری مدام گفت: هدف از برگزاری کنفرانس ایجاد 
فرصتی برای تبادل ایده ها و تجربیات و مشکالت صنعت 

فوالد و یافتن راه حلی برای آنها است.
علیرضا کاظمی دبیر دومین کنفرانــس بین المللی 
فوالد ســازی و ریخته گری مدام در گفت وگو با خبرنگار 
ایلنا گفت: هدف از برگزاری کنفرانس ایجاد فرصتی برای 
تبادل ایده ها و تجربیات و مشکالت صنعت فوالد و یافتن 

راه حلی برای آنها است.
وی یکی از اصلی ترین مشــکالت فوالد را کمبود مواد 
اولیه نام برد و گفت: یکی از اصلی ترین دالیل برگزاری این 
همایش گردهمآیی دوســتان و یافتن راه حلی برای این 

اتفاق هستیم.
دبیــر دومین کنفرانــس بین المللی فوالد ســازی و 
ریخته گری مدام ادامه داد: انتشــار دســتاوردهای نو در 
صنعت فوالد نیز از دیگر اهداف این کنفرانس است،  از دیگر 
موارد اســتفاده از همفکری 250 کارشناس و متخصص 

برای ارزیابی مقاالت ارائه شده است.
وی با اشاره به اطالع رســانی گسترده در این خصوص 
گفت:  از دوستان و همکارانی که در برگزاری این کنفرانس 
و انعکاس اخبار ما را یاری می کنند کمال تشکر و قدردانی 

دارم.
فوالد هرمزگان در تولید اسلب رکوردهای 

متعددی را بدست آورد
علی اصغر مدنی معاون بهره بــرداری فوالد هرمزگان 
در خصوص تولید اســلب در فوالد هرمزگان گفت: فوالد 
هرمزگان در تولید اســلب رکوردهای متعددی را بدست 
آورده است. امسال 3 رکورد مهم ماهیانه را در تولید اسلب 
بدست آورده ایم. این رکوردها عالرغم مشکالت از جمله 

قطعی برق و با همت کارکنان صورت گرفته است.
مدنی در دومین کنفرانس بین المللی فوالد ســازی و 
ریخته گری با اشــاره به اجرایی گریدهای ویژه در فوالد 
هرمزگان گفت: رکوردهای خوبی در کاهش مصرف نسوز 
کسب کرده ایم . درصد بومی ســازی از سال 99تا ۱400 
افزایش چشمگیری داشته اســت. توجه کرده ایم که این 
بومی سازی هم توجیه اقتصادی داشته باشد و همینطور 

باعث ایجاد اشتغال در کشور شود.
وی ادامه داد: توانســته ایم پودرهــای ریخته گری، 
گریدهای کم کربن،  گریدهای متوســط کربن و... بومی 
ســازی کنیم. همچنین ارتقای سیستم سطح دو ریخته 

گری فــوالد را اجرایــی و هوشمندســازی فرایندهای 
فوالدسازی نیز بومی سازی شد.

وی با بیان اینکه ما به دنبال کاهش انرژی هستیم، گفت: 
عیوب تختال ما کاهش چشــمگیری داشــته اســت و 
رکوردهای خوبی کسب کردیم. امسال نیز در بهمن ماه در 

تولید اسلب رکوردهای خوبی کسب کرد.
گردهمایی بیش از 230 کارشناس و متخصص 

فوالد
مدیر روابط عمومی فوالد هرمزگان از گردهمایی بیش 
از 230 کارشناس و متخصص فوالد در دومین کنفرانس 

بین المللی فوالد سازی و ریخته گری خبر داد.
رضا صفریان مدیــر روابط عمومی فــوالد هرمزگان 
درحاشیه اولین روز از دومین کنفرانس بین المللی فوالد 
ســازی و ریخته گری که امروز سه شنبه ۱۷ اسفندماه در 
تاالر شهید آوینی بندرعباس برگزار شد،  به خبرنگار ایلنا 
گفت: این کنفرانس خوشبختانه با استقبال بسیار خوب 
کارشناســان و ریخته گران صنعت فوالد روبه روشد و در 
آن بیش از 230 نفر از کارشناسان و متخصصان این حوزه 
گرد هم آمده اند و با ارائه مقــاالت و حضور در کارگاه های 

تخصصی به تبادل نظر می پردازند.

به همت فوالد هرمزگان؛

د ومین کنفرانس بین المللی فوالدسازی و ریخته گری در بندرعباس برگزار شد

دبیر علمــی کنفــراس بین المللی فوالدســازی و 
ریخته گری تاکید کرد: در دهه ۶0 تولید فوالد کشــور 
یک میلیون تن بود اما امروز به تولید 30 میلیون تن فوالد 
رسیده ایم. عنوان می شود به ازای تولید هر یک میلیون 

تن فوالد باید پنج پژوهشگر تمام وقت داشته باشیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا،  بهزاد نیرومند در 
مراسم اختتامیه دومین کنفرانس بین المللی فوالدسازی 
و ریخته گری گفت: ما به پرورش پژوهشگران حرفه ای 

فوالد نیــاز داریم و پــرورش آنها وظیفه شــرکت های 
فوالدســازی اســت. در حال حاضر، کشــور هند برای 
پرورش پژوهشگران هزینه بسیاری کرده است و بسیاری 
از دانشــجویان نخبه را حمایــت می کند. مــا نیز باید 

داشنجویان نخبه را جذب حوزه فوالد کنیم.
به گفته دبیر علمی کنفراس بین المللی فوالدسازی 
و ریخته گری، مــا در دومین کنفرانس فوالدســازی و 
ریخته گری به دنبــال پژوهش های کاربــردی بودیم. 
همچنین طرح چالش هــا و یافتن راه حل های کاربردی 

را هدف قرار دادیم.
وی با بیان اینکه داوران کنفرانس متشکل از 32 نفر 
که 2۱ داور از حوزه صنعت و ۱۱ نفر از اســاتید دانشگاه 
بودند و زمان خوبی برای بررســی مقاالت صرف کردند، 
اظهار داشــت: بیش از ۸0 مقاله دریافت کردیم که ۶0 
درصد نســبت به اولین کنفرانس رشــد داشته است و 
چکیده آن به صورت یک کتابچه چاپ شــده است و 9 
نویســنده از خارج کشــور در نگارش مقاالت و ارائه آن 
مشــارکت کردند و ۱0 درصد مقاالت به زبان انگلیسی 

توسط نویسندگان داخلی و خارجی نوشته شد.

دبیر علمی کنفراس بین المللی فوالدسازی و ریخته گری؛

به پرورش پژوهشگران حرفه ای فوالد نیاز داریم

مدیرعامل فوالد هرمزگان تاکید کرد: ۱۱ ســال از 
بهره برداری شرکت فوالد هرمزگان می گذرد اما امسال 
برای اولین بــار چهار طرح فوالدی آغاز شــد. احداث 
کارخانه سیمین خلیج فارس و نورد گرم با ظرفیت سه 

میلیون تنی از مهمترین طرح های توسعه ای هستند.
به گزارش خبرنــگار اقتصادی ایلنــا،  معروفخانی 
در مراســم اختتامیه دومین کنفرانــس بین المللی 
فوالدسازی و ریخته گری با اشاره به کسب رکوردهای 
پی در پی در ســال ۱400 گفت: از نظــر درآمدی نیز 
در ۱۱ ماهه گذشته شــرکت فوالد هرمزگان معادل 
هشت سال گذشته کسب درآمد کرده است. به همت 
کارکنان و کارگران، مهندسان و مدیران شرکت هر روز 
رکوردهای جدیدی در این شرکت کسب می کنیم.وی 
درخصوص مسئولیت های اجتماعی فوالد هرمزگان 
اظهار داشت: فوالد هرمزگان در حوزه مسئولیت های 
اجتماعی نیز بسیار فعال اســت که در کرونا و زلزله و 

سیل استان هرمزگان نمونه های آن را شاهد بودیم.

مدیرعامل فوالد هرمــزگان افزود: فوالد هرمزگان 
نیز در بحث زیرساخت و فاضالب شهری بندرعباس نیز 
در رستای مسئولیت های اجتماعی کمک کرده است. 
جا دارد در اینجا از مسئوالن و مدیران فوالد مبارکه به 
دلیل اعتمادشان به فوالد هرمزگان و بنده کمال تشکر 

را داشته باشم.

مدیرعامل فوالد هرمزگان مطرح کرد؛

رشد درآمد فوالد هرمزگان نسبت به سال های گذشته
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