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ﺑﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﻓﻮﻻد ﺷﺎدﮔﺎن ﻓﺮآﯾﻨﺪ
اﺳﻔﻨﺠﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽرﺳﺪ.
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ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻫﻦ اﺳﻔﻨﺠﯽ و اﺣﯿﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
 peredﺑﺎر اﮐﺴﯿﺪی آﻫﻦ اﺳﻔﻨﺠﯽ اﺣﯿﺎء ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﯾﺪهال ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد ،ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .آﻏﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻫﻦ اﺳﻔﻨﺠﯽ ﺑﺎ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ) persian reduction (peredاﯾﺮان ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﭘﻨﺞ ﮐﺸﻮر ﺻﺎﺣﺐ
اﻣﺘﯿﺎز ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻫﻦ اﺳﻔﻨﺠﯽ در ﺟﻬﺎن ﭘﯿﻮﺳﺖ و اﻧﺤﺼﺎر روشﻫﺎی
ﭘﺮآوازه ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯿﺪرﮐﺲ و  HYLدر واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺸﻮر ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ.
اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻓﺮﺷﺎد – ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻓﻮﻻد ﻏﺪﯾﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن – در ﻧﺸﺴﺘﯽ ﮐﻪ در
ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﻤﯿﺪرو ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اﮐﻨﻮن ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻫﻦ اﺳﻔﻨﺠﯽ در اﯾﺮان  ۵۰درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  peredﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻫﻦ اﺳﻔﻨﺠﯽ رﺳﯿﺪ و ﻧﯿﺎز داﺧﻠﯽ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮد.
در ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻓﻨﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی داده ﺷﺪ  peredﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ
اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪی در اﯾﺮان ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ،آب
و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ
ﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﮐﻠﯽ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯿﺪرﮐﺲ HYL ،و pered
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ روش اﯾﺮاﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻣﺼﺮف آب ،ﺗﻮﺗﺎژ
ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻫﻦ اﺳﻔﻨﺠﯽ و ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﺷﯿﻮه دﯾﮕﺮ از ﻣﺰﯾﺖ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ رﺳﺘﯽ – ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻓﻮﻻد ﻏﺪﯾﺮ ﺟﻨﻮب – ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﻣﺪل ﺗﻮﻟﯿﺪ  peredﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ زودﺗﺮ از ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺑﺎزدﻫﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ  peredرا
در واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻮﻻد ﺷﺎدﮔﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ در ۲۴
ﺳﺎﻋﺖ اول ﺑﻪ رﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۷۰ﺗﻦ در ﺳﺎﻋﺖ رﺳﯿﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺘﻈﺎرات
را ﺑﺮآورده ﮐﺮد و اﮐﻨﻮن در ﮐﻨﺎر دﻓﺎﻋﯿﺎت ﺗﺌﻮرﯾﮑﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ روش
در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و واﻗﻌﯽ آن در
دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  peredﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ  MMEﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی روز و ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻮزه
ﻣﻌﺪن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه و ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی
از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺎﻧﻨﺪ  peredرا
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ  MMEاز ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ،ﺷﯿﻮه pered
در ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻫﻦ اﺳﻔﻨﺠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ از اﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از آن
را ﺑﻪ اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻨﮓ
آﻫﻦ در ﺷﯿﻮهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺪرﮐﺲ در ﻫﺮ ﺗﻦ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ دﻻر ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز
ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﺮد و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن اﯾﺮان
ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﺷﯿﻮه  peredﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﭘﻨﺞ ﮐﺸﻮر ﺻﺎﺣﺐ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
آﻫﻦ اﺳﻔﻨﺠﯽ در ﺟﻬﺎن ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﺳﺎﺧﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﻓﻮﻻدی را در
اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
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