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  اهميت و نقش صادرات در توسعه پايدار صنايع فوالد

  

  محمد حسن جوالزاده

  اصفهان، شركت پرشيا فلز اسپادانا

  

  

  چكيده

صـادارت فـوالد، بـه      . صادرات، يكي از شاخص هاي اقتصادي توسعه پايدار صـنايع فـوالد مـي باشـد                 

، توسـعه پايـدار ، اسـتراتژي        منظور دسترسي به نقدينگي بيـشتر، فنـاوري توليـد، رابطـه عميقتـر بـا مـشتري                 

 ميليــون تــن ۴۳۶هــم اكنــون ســاالنه .  تنــوع محــصوالت انجــام مــي پــذيرد وشــركت، رقابــت بــين المللــي

 ميليـون تـن صـادرات       ۶/۶۷چـين بـالغ بـر       . محصوالت فـوالدي بـه نقـاط ديگـر جهـان صـادر مـي گـردد                

ميليون تن فوالد   ۱۲شته بالغ بر    ايران در سال گذ   . محصوالت فوالدي در رأس صادركنندگان دنيا قرار دارد       

 ميليـون پونـد     ۲۶۳۳ بيش از درات و واردات فوالد در انگستان       ا تفاوت ص   از درآمد ناشي . وارد كرده است  

شـركت  . شود سنگ آهن توليدي جهان به نقاط ديگر صادر مي % ۵۱در شرايط كنوني بيش از      . بوده است 

 ميليون تن ۲۰۲ ميليون تن كك و ۳۱. نگ آهن است   ميليون تن بزرگترين صادركننده س     ۲۶۰وال برزيل با    

تركيه بـا  . شود ذغال كك شو جهت تأمين مواد احياء كننده و ذوب به كشورهاي مختلف جهان صادر مي 

دنيـا   رأس صادركنندگان قراضه    ميليون تن در   ۶/۱۶ با امريكا نيز     و رأس واردكنندگان   ميليون تن در   ۱/۱۷

حمل ونقل دريايي مواد حجيم خشك را مواد خام صنايع فوالد           % ۵۴ك به    نزدي ۲۰۰۷در سال   . ندايستاده ا 

نيـاز وارد شـدن بـه        تحليل تحـوالت كـالن جهـاني پـيش        و  مطالعه بازار و تجزيه     . جهان تشكيل داده است   

  .آيد عرصه صادرات فوالد به شمار مي

  

  .صادرات ، محصوالت فوالدي، سنگ آهن، ذغال، قراضه: كلمات كليدي

  مقدمه 

 ۲۰۰۷در سـال    .  پرحجم تجارت دنيا را تشكيل مـي دهـد         صنعتايع فوالد بعد از نفت و گاز دومين         صن

كل حجم تجارت فـوالد جهـان در        .  ميليون تن محصوالت فوالدي توليد شده است       ۱۲۲۰در جهان بالغ بر     

 مصرف مي   رن گذشته فوالد همانجايي به    قتا نيم   .  ميليارد يورو برآورد شده است     ۷۳۰سال گذشته بيش از     

 شـود  ميليون تن فوالد دنيا در سطح بين المللي صادر مي ۴۳۶هم اكنون نزديك به . شد رسيد كه توليد مي  

كشورهاي توسعه يافته مي كوشند فوالدهاي با ارزش افزوده باال صادر و نيازهاي محصوالت فوالدي               . ]۱[  

 حـال توسـعه و توسـعه نيافتـه نيازهـاي            كـشورهاي در  . ساختماني ساده خود را به قيمت ارزان وارد نماينـد         



بطور مثـال ايـران در سـال گذشـته جهـت رفـع              . كنند محصوالت فوالدي خويش را با واردات تكميل مي       

ضـمناً تركيـه در سـال قبـل جهـت           .  اسـت  كردهفوالد وارد     ميليون تن  ۱۲نيازهاي فوالدي خود نزديك به      

واردات و حـدود  )  ميليـارد دالر ۶/۹( ميليـون تـن    ۲/۱۳ايجاد توازن در توليد و مصرف فوالد نزديـك بـه       

هاي جهان جهت سـهولت   اكثر فوالدسازي.صادرات فوالد داشته است )  ميليارد دالر  ۱/۸(  ميليون تن  ۷/۱۳

. سـيس مـي شـوند     تأ و مواد خام در سـواحل دريـا يـا رودخانـه              محصوالت فوالدي  در واردات وصادرات  

و خـصوصي سـازي و مدرنيزاسـيون        )  ميتـال و تاتـا كـروس       آرسـلور ( فعـا ليـت يكپارچـه        ،صادرات فوالد 

در . كندهاي فوالد را تسريع و بهينه كرده و در برنامه ريزي توليد و مصرف نقش اساسي را ايفا مي                  شركت

  .كي منجر به ابداع فرايند جديد شده استاستراتژي  عدم صادرات مواد خام،چندين مورد

  

  صادرات فوالد جهان 

هـاي   شـاخص  پـژوهش درات ، سود دهي، بهره وري نيـروي انـساني و هزينـه هـاي                توليد، مصرف، صا  

 جهان در سال     محصوالت نهايي   و فوالد خام  كل توليد . پايداري اقتصادي صنايع فوالد محسوب مي شوند      

 تقريبـاً توليـد   ۱۹۵۰تا سال . ]۲[ است  بوده) طويل۴۵%  تخت و  ۵۵(% ميليون تن  ۱۲۲۰و   ۱۳۴۴قبل به ترتيب    

در واقع توليد و مصرف فوالد نمادي از قدرت سياسي،          . فوالد در يك ناحيه صورت مي گرفت      و مصرف   

بعد از جنگ جهاني دوم و بحران هاي اقتصادي جهت اجـراي       . نظامي و اقتصادي كشورها را نشان مي داد       

 مازاد بـر     شروع به صدور فوالد    برنامه هاي بازسازي و توسعه و ايجاد درآمد بيشتر كشورهاي توليد كننده،           

همزمان با شروع صادرات محصوالت فوالدي، انتقال دانش فني توليد فـوالد نيـز صـورت                . شان كردند نياز

و در نتيجه آن توليد محصوالت فوالدي از انتشار يافت گرفت و فناوري هاي توليد فوالد به تمام نقاط دنيا   

 و برخي از كـشورهاي وارد       ]۱[ رسيد   ۲۰۰۷ ميليون تن در سال      ۱۲۲۰ به   ۱۹۷۵ ميليون تن دنيا در سال       ۵۰۷

 )۱(شـكل  در .كننده فوالد، با فراگيري فناوري هاي توليد فوالد به رده صادر كننـده هـاي فـوالد رسـيدند                  

 نيـز صـادر     )۲ (شـكل  در. گـردد مـشاهده مـي    ۲۰۰۷ و   ۱۹۷۵هـاي   روند صادرات فوالد جهان در بين سال        

كشور چـين تـا چنـد سـال پـيش يكـي از             . اده شده است  نشان د  ۲۰۰۷ اصلي فوالد جهان در سال       گانكنند

واردكنندگان اصلي فوالد در جهان مطرح بود در حاليكه سه سال پي در پي با توجه به ظرفيت هاي ايجـاد         

كشور انگـستان در    . رأس صادركنندگان خالص فوالد قرار گرفته است         شده و بازارهاي شناسايي شده در     

 ميليـون تـن فـوالد بـه         ۸/۷ ميليون پوند صادر و در مقابـل         ۵۲۱۴ به ارزش    د ميليون تن فوال   ۷/۷،  ۲۰۰۷سال  

 ميليـون پونـد بـوده اسـت         ۲۶۶۳ درآمد حاصله از ايـن تجـارت         . ميليون پوند وارد كرده است     ۲۵۳۱ارزش  

. ]۳[برابـر محـصوالت وارداتـي بـوده اسـت            بعبارت ديگر ارزش افزوده محصوالت صادراتي بـيش از دو         

 ۲/۲۵ ميليارد دالر صادركرده اسـت كـه         ۶/۳۶ ميليون تن فوالد به ارزش       ۹/۳۸گذشته  كشور ژاپن در سال     



ميليون تن آن فوالد آلياژي بوده است در حاليكه اين كشور كل نياز سنگ آهن و ذغـال صـنايع فـوالد را                       

 كـه    ميليارد دالر به ثبت رسيده اسـت       ۸/۸ ميليون تن به ارزش      ۵/۸واردات فوالد اين كشور     . وارد مي كند  

 ۲۶  و۱۹صادرات و واردات کره جنوبی در سال قبل به ترتيب  . ميليون تن آن فوالد آلياژي بوده است   ۸/۳

صادرات فوالد کره به ژاپن نيز .  ميليون تن واردات فوالد کره از ژاپن بوده است      ۶/۹. ميليون تن بوده است   

كـل  ۳۰/ ۱(% ليـون تـن فـوالد      مي ۹/۸ کره در سـال قبـل      يشركت پسكو .  ميليون تن گزارش شده است     ۲/۲

ن ذكـر اسـت     اشـاي . بوده است  يي آن به كشور هاي آسيا     ۴/۶۶% كشور صادر کرده كه      ۶۰به  ) حجم فروش 

 محصوالت اين شركت استراتژيك نظير ورق هاي خودرو، لوله نفت، ضد زنگ، الكتريكي، گـرم            %۱/۶۶

ميليون تن فوالد وارد كرده و مـصرف         ۹امارات در سال گذشته بالغ بر       . سرد و سيم گريد باال بوده است       و

 ميليـون تـن     ۳/۴۰۸ه ميزان    بيشترين مصرف فوالد را ب     كشور چين . كيلوگرم رسيده است   ۲۳۴۸سرانه آن به    

  بطـور معمـول رونـد رشـد        . ثبت شده اسـت     كيلوگرم ۲۹۲فوالد ايران نيز    مصرف سرانه   ميزان  . داشته است 

 سـمت راسـت منحنـي،       ناحيـه در  . اسـت ) ۳(حني شـكل  در كشور هاي توسعه يافته مطابق من       مصرف فوالد 

  .]۴[قي، صادرات به حداكثر مي رسدفصادرات فوالد افزايش يافته و در ناحيه ا

  

  صادرات سنگ آهن جهان

امروزه فرايندهاي فوالدسازی كنورتر اكسيژني، كوره قـوس الكتريكـي و زيمـنس مـارتين بـه ترتيـب                   

 ميليـون تـن فـوالد    ۱۳۴۴جهت توليد . ]۳]  والد خام جهان دارند      ميليون تن سهم در توليد ف      ۳۳ و   ۴۱۹،  ۸۸۹

 ميليون تن قراضـه مـورد اسـتفاده قـرار           ۵۵۰ ميليون تن آهن اسفنجي و       ۲/۶۷ ميليون تن چدن،     ۱/۹۴۸خام،  

 ميليون تـن سـنگ آهـن در واحـدهاي كـوره             ۱۶۴۰براي توليد چدن و آهن اسفنجي بيش از         . گرفته است 

 ميليون تن سنگ آهن به نقاط ديگر جهان صـادر           ۸۴۲نزديك به   . كار برده شده است   بلند و احياء مستقيم ب    

كشورهاي . ]۵[گذرد   صادرات سنگ آهن جهان در سال هاي اخير از نظر مي            روند )۴(شكل در. شودمي

 ميليـون تـن در رأس صـادركنندگان سـنگ آهـن             ۹۱ و   ۶/۲۶۸ ،   ۵/۲۶۹برزيل، استراليا و هند به ترتيب بـا         

، ۶/۳۸۳از طرف ديگر كشورهاي چين، اتحاديه اروپا ، ژاپن و كره جنوبي بـه ترتيـب بـا                   . ار دارند جهان قر 

در واقع خيلي از كشورهاي توسعه يافته نظيـر         .  ميليون تن سنگ آهن وارد كرده اند       ۲/۴۶و  ۹/۱۳۸،  ۹/۱۷۰

أمين منـابع تـ  ) ۵ (درشـكل . كننـد  آلمان و تايوان كل سنگ آهن مورد نيـاز خـود را وارد مـي      ژاپن، كره ،  

 ميليون تن واردات سنگ آهـن داشـته         ۶/۶كشور تركيه نيز    . ]۵[سنگ آهن كشور ژاپن مشاهده مي گردد        

 ميليون تـن صـادرات      ۱۱۵ و   ۱۸۷،  ۲۶۰بيليتن به ترتيب با     . پي. اچ  . شركت هاي وال، ريوتينتو و بي       . است

ت ها در صـادرات سـنگ آهـن         سهم شرك )۶(درشكل. سنگ آهن در رأس صادر كننده جهان قرار دارند        

سهم اين سه شركت در صـادرات سـنگ آهـن جهـان بـيش از                . ]۲[ از نظر مي گذرد      ۲۰۰۷جهان در سال    



درات و اصـ .  ميليون تن سنگ آهن به چين صادر كرده اسـت ۵ ايران بيش از    ۲۰۰۷در سال   . مي باشد % ۷۰

  . ميليون تن بوده است۴/۹ و ۹ /۳واردات سنگ آهن امريكا به ترتيب 

  

  صادرات ذغال سنگ و كك 

 ميليون تن فوالد به روش كوره بلند توليد مي شود جهت احيـای سـنگ              ۹۲۲با توجه به اينكه در جهان       

 ميليون تن ذغال توليد شده و ۵۶۰۰ در جهان ۲۰۰۷در سال . ذوب نياز به مواد احياء كننده مي باشد     آهن و 

 ميليون تن آن را ذغال كك شو تـشكيل داده           ۳۰۶  ميليون تن ذغال به نقاط ديگر صادر شده است كه          ۹۰۶

كـل توليـد   .  ميليـون تـن اسـت   ۲۵۲۳سهم چين در توليد ذغال جهان       ). دريااز طريق     ميليون تن  ۲۰۲(است  

كشورهاي استراليا، امريكا و كانادا به ترتيب با        .  ميليون تن برآورد شده است     ۷۵۰ دنيا نيز    يذغال كك شو  

رات ذغال كك شو، رده هاي اول تا سوم اين مورد را از آن خود كرده انـد              ميليون تن صاد   ۲۵ و   ۲۶،  ۱۳۸

از طـرف ديگـر ژاپـن،       . ]۶[أمين كنندگان ذغال سنگ ژاپن نشان داده شـده اسـت            آناليز ت ) ۷(درشكل. ]۶[

ميليـون تـن واردكننـدگان اصـلي ذغـال           ۲۱ و ۲۳،  ۵۰ ،۲/۶۴اتحاديه اروپا، هند و كره جنوبي به ترتيـب بـا          

 ۸۳با توجه به رو به افزايش توليـد چـدن چـين، صـادرات خـالص ذغـال از                    . ]۶  [سنگ كك شو مي باشند      

ميزان توليد كك جهـان در سـال   .  كاهش يافته است۲۰۰۷ ميليون تن در سال۲ به ۲۰۰۳ميليون تن در سال   

 كل صادرات كك در سال قبـل  .شده استچين توليد آن در % ۶۰ ميليون تن بوده كه بيش از    ۵۸۰گذشته  

 ميليـون تـن ثبـت    ۳/۱۵سهم كشور چين در اين صـادرات  ). كل توليد جهان% ۵(  ميليون تن بوده است    ۳۱

 ۲۵در جهان   .  دنيا قرار دارد   گانکنند    ميليون تن کک در رده دوم صادر       ۴۳/۶کشور لهستان با    . شده است 

. ]۶[ميليون تن ديگر از طريق راه خشكي به نقاط ديگر صادر شده است               ۶ميليون تن کک از طريق دريا و        

 ۱۰۷ كيلـوگرم كـك،      ۳۵۱ در كوره بلندهاي آلمان بـازاي هـر تـن چـدن              ۲۰۰۷شايان ذكر است در سال      

سازی کک نيز در سينتر    كيلوگرم   ۴۹ضمناً  .  مازوت مصرف شده است    كيلوگرم۲۰كيلوگرم پودر ذغال و     

 ميليون تـن ذغـال كـك شـو و تزريقـي             ۳/۱۰ ميليون تن كك و      ۱۳/۴راستا آلمان   در اين   .بکار رفته است    

، %)۱/۱۹(ه  ، فرانـس  %)۷/۲۱(، اسـپانيا    %)۵/۳۴(نيازهاي كك آلمـان را لهـستان        . کوره بلند وارد كرده است    

 ميليون تن ثبت شـده      ۱۱واردات كك اتحاديه اروپا  در سال قبل       . ]۷[مين كرده اند    أو غيره ت  %) ۶/۱۷(چين

 ميليـون   )چين(۰ /۲۵ و   )استراليا(۰ /۶ واردات ذغال كك شو و كك ايران به ترتيب            گذشته در سال  .ستا

 ميليون تن مواد خام خشك از طريق كشتي به نقاط مختلف            ۳۰۰۶ نزديك به    ۲۰۰۷در سال    . است بودهتن  

 .باشد  ميليون تن آن مربوط به صنايع فوالد مي۱۵۶۶شده است كه  جهان صادر

  

  



  ، چدن و فروآلياژها ، آهن اسفنجي  قراضهصادرات

ميزان . شود   درصد استفاده مي   ۱۰۰ و ۱۵قراضه درکنورتر اکسيژنی و کوره قوس الكتريكي به ترتيب تا           

 استفاده از قراضه در فوالدسازي ازلحـاظ حفـظ منـابع طبيعـي، مـصرف انـرژي و حفـظ محـيط زيـست از                        

ريزهـاي كارخانـه هـاي محـصوالت        گـروه خـانگي ، دور       قراضه در سه    . دباش  اهميت بااليي برخوردار مي   

در جهان كشورهاي چين و آمريكـا        بيشترين ميزان مصرف قراضه را    . شوند  بندي مي   فوالدي و كهنه تقسيم   

ــا .  ميليــون تــن دارنــد۶۱ و۷۵بــه ترتيــب  ميليــون تــن تركيــه در رده اول جهــان ۱/۱۷در واردات قراضــه ب

 ميليون تن صادرات قراضه در رده اول دنيا ايستاده است )۹/۱۲خالص   (۶/۱۶مريكا نيز با    ا. قرارگرفته است 

 نيـز رونـد     )۹(درشـكل . ]۹  [ ديـده مـي شـود        ۲۰۰۷كننـدگان قراضـه تركيـه درسـال       تأمين  ) ۸(درشكل. ]۸  [

 ميليون تـن فـوالد     ۶/۴۸در آلمان جهت توليد     . ]۹  [گذرد    واردات قراضه تركيه در سال هاي اخير از نظرمي        

الكتريكـي بكارگرفتـه    هـاي قـوس    ميليون تن قراضـه دركـوره   ۱۶ ميليون تن قراضه در کنورتر و        ۲/۶خام،  

ميليـون تـن    ۳۴/۰ و   ۴۵/۶صادرات و واردات قراضه كشور ژاپن در سال گذشته بـه ترتيـب              . ]۲  [است     شده

 و ۲۰۰۱  بـه ترتيـب در سـال هـاي    قراضه تأمين شركت هاي فوالد ايرلند ودانمارك بدليل عدم        .بوده است 

  .  تعطيل شدند۲۰۰۲

 وجـود دارد، آهـن   يزيـاد بـه ميـزان    طبيعي و سـنگ آهـن        به ميزان كم و گاز     دركشورهايي كه قراضه  

هنـد، ونـزوئال و     . شـود   هاي قوس الكتريكي بارگيري مي      دار دركوره   اسفنجي بعنوان شارژ اصلي مواد آهن     

هاي اول تا سوم جهان را از آن خـود   سفنجي رده ميليون تن آهن ا۴/۷ و ۷/۷، ۱/۱۹ايران به ترتيب با توليد   

 روند صادرات آهن اسفنجي و بريكت گرم جهـان بـر حـسب ميليـون تـن بـه                    )۱۰(درشكل. ]۱۰[  اند    كرده

 ميليون ۲۴/۶ و ۸۲/۱۰ آهن اسفنجي و بريكت گرم به ترتيب به ميزان ۲۰۰۷در سال . نمايش درآمده است

ضـمناً كـل حجـم تجـارت        . ]۱۰  [اسـت      طريق دريـا صـادرگرديده     ميليون تن آن از      ۲/۸تن صادر شده كه     

 و ميليون تن روسـيه      ۲/۶چدن با    بزرگترين صادركننده .  است  تن  ميليون ۴/۱۷شمش چدن جهان درحدود     

 و  اكسيژن زدايي جهت   صنايع فوالد  فروآلياژها در  .مريكا است ا ميليون تن    ۴/۵بزرگترين وارد كننده نيز با      

كـل فـوالد توليـدي جهـان را فوالدهـاي آليـاژي             % ۱۳حـدود    در. رسـد    به مصرف مي   بهبود كيفيت فوالد  

 ميليـون تـن     ۷۵/۷ و   ۱/۱۳ بـه ترتيـب      ۲۰۰۷سـال    ميزان توليد فرومنگنـز و كـرم جهـان در         . دهد  تشكيل مي 

 ۴/۲۳ و   ۳۸سـال گذشـته بـه ترتيـب          ميزان توليد سنگ منگنـز و كروميـت دنيـا نيـز در            . است  گزارش شده 

سـهم، بزرگتـرين صـادركننده سـنگ كروميـت       % ۳۰افريقـاي جنـوبي بـا       . ه ثبت رسـيده اسـت     ميليون تن ب  

واردات . صادرات سنگ كروميت جهان به سمت چين صورت مي گيـرد          )  ميليون تن  ۱/۶% (۸۱. است  بوده

. اسـت    ميليون تن برآورد شده    ۱/۱باشد،    فروكرم چين كه بزرگترين توليدكننده فوالد ضد زنگ  جهان مي          

 ميليـون تـن صـادرات فروكـرم در رده اول و دوم              ۲۵/۱ و   ۵۳/۳فريقاي جنـوبي و قزاقـستان بـا         اي  كشورها



 هزار تن   ۲۸۲ چين است كه     ، ميليون تن  ۱/۶بزرگترين توليد كننده فرو منگنز جهان با        . اند  جهان قرار گرفته  

در سـال  . اسـت بـوده  ميليـون تـن   ۱۵/۲واردات فروآلياژ كشور ژاپـن درسـال قبـل   . آن را صادر کرده است 

 عدم صادرات فروكرم كم كربن توسط كشور رودزيا، منجر به ابداع فرايند توليد فوالد ضد زنـگ                  ،۱۹۶۰

  .با فروكرم پركربن شده است

  

  گيري نتيجه

ابتدا رشـد مـصرف فوالدشـان افـزايش         در    ،گيرندقرار مي  زمره توليدكنندگان فوالد     دركه    كشورهايي

ها كاهش و بعد از به تعادل رسـيدن   هاي بازسازي و توسعه ، رشد مصرف آن      ه از انجام برنام   پسيابد و     مي

گيـرد و در    شروع كاهش رشد مصرف، صادرات فـوالد رونـق مـي      با. ماند  توليد و مصرف فوالد، ثابت مي     

، ۱۹۴۰هـاي   مريكا، ژاپن و چين به ترتيب درسـال ا.  صادرات اوج مي گيرد   مرحله عدم تغيير رشد مصرف،    

. هم اكنون روند رشد مصرف فوالد هند فزاينـده اسـت          .  به اوج رشد مصرف فوالد رسيدند      ۲۰۰۶ و   ۱۹۶۰

كـشورهاي  .  ميليـون تـن بگـذرد      ۱۰۰ از مـرز     چـين  ميزان صـادرات فـوالد       ۲۰۱۰شود در سال    بيني مي   پيش

ــوالدكرب    ــاي ف ــه نيازه ــعه يافت ــاي توس ــويش را وارد و فوالده ــادر    ني خ ــااليي را ص ــزوده ب ــا ارزش اف  ب

سـنگ  % ۵۱فـوالد،  % ۳۷ امـروزه  .صادر كنندگان قراضه بيشتر كشورهاي پر مصرف فوالد هـستند   .كنند  مي

 دنيــا صــادر آهــن اســفنجي بــه نقــاط ديگــر % ۲۵ذغــال كــك شــو و % ۳۰كــك، % ۵قراضــه، %۱۳آهــن، 

كك و كاهش ذغال كك شو در جهان منجر به ابداع فرايندكك سـازي بـا   ) تأمين(صادراتعدم  .شود  مي

ه صـادرات فـوالد، شناســايي بـازار مــصرف،    جهــت وارد شـدن بـه عرصــ  . ت شـده اسـت  بـاز يافـت حــرار  

 مختلـف، تجزيـه و تحليـل        نـواحي و توسـعه     هـاي بازسـازي     مطالعـه برنامـه   نيـاد بـه      رقبـا،     و كنندگان  تأمين

هاي حمل و نقل، ظرفيت       هزينه رويدادهاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي ، نرخ، تعرفه و عوارض صادرات و          

سـازي شـركت هـا و پـژوهش           تار هاي بنادر بارگيري وتخليه، تحـوالت خـصوصي و يكپارچـه           و زير ساخ  

  .باشدميمستمر و مؤثر 

  

  تشكر و قدرداني

نويسنده مقاله بر خود الزم مي داند كه از مدير عامل محتـرم شـركت پرشـيا فلزاسـپادانا، جنـاب آقـاي                       

  .زتحقيق حاضر تشكر و قدرداني نمايدمهندس ابكاء و معاونين محترم ايشان بابت حمايت و تشويق ا
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