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مدیر عامل فوالد هرمزگان 
واسطه  به   زیرا  می کند؛  پیدا  تری  عمیق  معنای  تحریم  زمان  در  بومی سازی 

بومی سازی می توان نیاز به قطعات، تجهیزات و ماشین آالت صنعت فوالد را با توجه 

به توانمندی های داخلی برطرف ساخت. شرکت  کنندگان در نخستین جشنواره 

و نمایشگاه ملی فوالد توانستند به طور هدفمند و با توجه به نیازهای خود با 

دستاوردهای سایر فعاالن صنعت فوالد آشنا شوند و نیازها و توانایی های 

خود را در فضایی تخصصی با هم به اشتراک بگذارند که خوشبختانه 

موفقیت های زیادی برای جامعه فوالد به همراه داشت....
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این نشریه که تقدیم شما همراهان ارجمند شده 
نشریه  تخصصی«   نامه  »ویژه  هشتمین  است، 
صنفی- تخصصی چیالن اقتصادی )زیر نظر انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران( است و همکاران ما در 
گروه رسانه های تخصصی »چیالن« به عنوان نشریه 
مدیران و فعاالن صنعت فوالد و صنایع معدنی ایران 
به مناسبت سمپوزیوم فوالد در اسفند 97 اقدام به 

انتشار آن نموده اند. 
اگر چه این ویژه نامه بیشتر به منظور برندسازی 
شرکت های معتبر فوالد، معرفی شرکت  های فعال 
فوالدی، تأمین کنندگان و صنایع وابسته تهیه شده 
است اما سعی شده با توجه به فضای نمایشگاهی، 
تحلیل های کوتاه مدیران شرکت  های فعال صنایع 
باالدستی و پایین دستی فوالد نیز انتشار دهد؛ اگر 
آنالین«  »چیالن  سایت  و  »نشریه چیالن«  در  چه 
تر  مفصل  بسیار  چیالن  نامه  ویژه  این  به  نسبت 
به موضوعات تخصصی بازارهای داخلی و خارجی 
پرداخته شده است و »شبکه های اجتماعی چیالن« 
با توجه به جریان رسانه ای نوین با ضریب نفوذ 
باالیی به پوشش لحظه ای تحوالت بازار می پردازد.

با توجه به تأثیر تحریم اقتصادی آمریکا بر فعاالن 
بازار در سال جاری، شاهد یک رویداد موثر بر تاب 
»نخستین  عنوان  تحت  داخلی  های  شرکت  آوری 
با رویکرد  ایران«  جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد 
موضوع  بودیم.  تکنولوژی  توسعه  و  سازی  بومی 
حمایت واحدهای فوالدی از بومی سازی در قالب 
شرکت  های دانش بنیان و تامین کنندگان داخلی 
در  سازی  بومی  دستاوردهای  ارائه  برای  فرصتی 
که  کند  می  فراهم  کشور  فوالد  و  آهن  زنجیره 
امکان استفاده از ظرفیت های داخلی را در شرایط 

محدودیت های خارجی تقویت می کند.
همه  ای  رسانه  صدای  داریم  سعی  چیالن  در  ما 
فوالد  زنجیره  در  دستی  پایین  و  باالدستی  فعاالن 
باشیم و نبض بازار و تحلیل های کاربردی و مطالب 
مفید ارائه دهیم، صدای بحق تولیدکننده را انعکاس 
که  فوالد  زنجیره  در  فعال  های  شرکت  و  دهیم 
اشتغال  و  تولید  به  بازار  شرایط  ترین  سخت  در 
می پردازند را حرمت نهیم و به صورت حرفه ای 
ارجمندان سرمایه  بپردازیم. همراهی شما  آنها  به 

ارزشمندی است که ما به آن مباهات می کنیم.

زیر نظر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
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باشگاه مدیران

بازار فوالد در سال 98 تحریک می شود
رفع خودکفایی در بخش های مختلف از اولویت های دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت است و در بخش فوالد به 
خودکفایی رسیده ایم و جز 10 تولیدکننده برتر فوالد جهانیم. االن زنجیره فوالد در کشور تکمیل شده و به همین دلیل، 
صادرات مواد خام کاهش یافته است و با توجه ویژه به صنعت ساختمان در سال 98 انتظار می رود بازار فوالد تحریک شود.
در سال 57 ظرفیت تولید زنجیره فوالد 2.4 میلیون تن بود و اکنون به 205 میلیون تن رسیده و تا پایان سال به 220 میلیون 
تن خواهد رسید. اکنون 110 میلیون تن در زنجیره فوالد طرح تعریف شده داریم و به تازگی 20 میلیون ظرفیت جدید در 

سواحل جنوبی تعریف کردیم.

مشکالت پیمان سپاری ارزی برای صادرکنندگان
پس از ماه ها تالش و پیگیری فوالدسازان و انجمن و ارائه مدارک و مستندات باالخره ارزش صادراتی شمش در گمرک 
اصالح شد اما هنوز با واقعیت فاصله دارد. به دلیل بحث پیمان سپاری ارزی و اخذ تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات 
بر اساس ارزش صادراتی گمرک الزم است مکانیسم تعیین آن بسیار به روز و منعطف باشد که بهترین راه، مبنا قرار گرفتن 

فاکتور فروش صادرکنندگان است.
 در این خصوص متاسفانه همچنان مسئله تعهدات ارزی غیرواقعی که در زمان باال بودن ارزش صادراتی گمرک اخذ شده، 
حل نشده و بانک مرکزی به صراحت در خصوص رفع این تعهدات اظهار نظر نکرده است. متاسفانه برخی عددی را برای 
پیمان سپاری ارزی در نظر گرفته بوده اند که در هیچ سند یا مدرکی نیست و در زمانی حتی 10 درصد باالتر از نرخ CIS بود 
در حالی که در شرایط تحریمی، قیمت های صادراتی ایران زیر قیمت های جهانی است و همین مورد یک سنگ اندازی 
در جریان عادی تولید و تجارت بود لذا با این رویکرد، ارکان شرکت شامل هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ها ملزم شده 
اند 10 درصد ارز بیشتر به کشور باز گردانند که قطعا این موضوع صادرات را تضعیف و چرخه صادرات را کند می کند و 

الزم است عالوه بر اصالح مکانیسم تعیین ارزش صادراتی گمرک، این مسئله نیز حل و فصل گردد.

شرایط بازار فوالد را غیرعادی جلوه ندهیم
فوالدسازان معتقدند تنظیم و کنترل بازار نیاز است و نباید افزایش قیمت ها افسارگسیخته باشد اما اکنون که شرایط عادی 
شده است هیچ دلیلی وجود ندارد که دستورالعمل های شرایط غیرعادی نیز پابرجا بماند و آنرا ادامه دهیم. خواسته 
فوالدسازان این است که اگر وزارت صمت و دولت قبول دارد که شرایط به حالت عادی خود بازگشته، همه دستورالعمل 
ها را حذف نماید و شرایط را به روند سابق بازگرداند چراکه برخی از این دستورالعمل ها با شرایط امروز بازار فوالد منافات 
دارد. به عبارت دیگر در ماه های تیر و مرداد سال جاری، وزارت صمت به جهت برخی تقاضاها در بازار داخل، ابالغیه ها، 
دستورالعمل ها و آیین نامه هایی برای تولیدکنندگان و سازمان بورس تعریف کرد اما اکنون شرایط عادی است و باید این 

دستورالعمل ها لغو گردد اما رصد و کنترل بازار کماکان ادامه داشته باشد. 

رضا رحمانی
وزیر صنعت، معدن و 
تجارت

بهمن تجلی زاده
معاون بازاریابی و فروش 

فوالد خوزستان

محمد حسن پارسا
معاون بازاریابی و فروش 
فوالد خراسان

تمایل تاجران سوری به واردات فوالد از ایران
با توجه به آغاز روند بازسازی و بازگشت امنیت به سوریه، اولویت در حال حاضر بحث های فنی مهندسی و امور بازسازی 
است و پس از آن صادرات برخی اقالم غذایی در دستور کار است. در حال حاضر تاجران سوری تمایل زیادی برای همکاری 
و خرید از ایران دارند و خواهان سیمان، فوالد، کاشی سرامیک و برخی اقالم غذایی تولید ایران هستند. در حال حاضر آن 

کیوان کاشفیچیزی که الزم است تبادل اطالعات و ارتباط تجار با یکدیگر است تا شاهد جهش صادراتی باشیم.
رئیس کمیته مشترک ایران 

و سوریه
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تامین فوالد واحدهای مسکونی زلزله زدگان
در بحث تامین فوالد مورد نیاز واحدهای مسکونی زلزله زدگان بخشی از این نیاز توسط مجموعه ما یعنی گروه صنعتی 
بازرگانی جهان فوالد غرب تامین شد اما چون بنیاد مسکن یک ارگان دولتی است، به جهت شرایط نقدینگی، با کارخانجات 
بزرگ کار می کند و ما به جهت آنکه بخش خصوصی هستیم و شرایط نقدینگی مان متفاوت است از این رو نتوانست با 

ما کار کند. 

ناپایداری عرضه ها مهم ترین مشکل نوردکاران است
مهمترین مشکل صنعت و از جمله کارخانجات نورد ناپایداری است؛ ناپایداری در قوانین و مقررات تا ناپایداری در عرضه 
مواد اولیه. به عنوان مثال یک هفته عرضه مواد اولیه وجود دارد و ما هم مواد اولیه موردنیازمان را در بورس تهیه می کنیم 
و با نسبت کم و زیاد در بازار عرضه می کنیم و بازار هم متعادل است ولی یک هفته دیگر عرضه در بورس صورت نمی 
گیرد و بازار دوباره متالطم می شود. بنابراین یک چرخه عرضه و تقاضای باثبات وجود ندارد که امیدواریم این ناپایداری در 

زنجیره فوالد حل شود.
پیش بینی ها از روند بازار نیز تحت تأثیر پذیرش یا عدم پذیرش قوانین بین المللی مربوط به پولشویی است. رویکرد کشور 
نسبت به این موضوع مسلما در نرخ ارز و ارزش اقتصادی پول ملی کشورمان تاثیر دارد. سابق بر این هم دیده ایم که نوع 
برخورد با قوانین بین المللی و نوع تصویب و یا تأخیر در اجرای آن به صورت مستقیم بر روی نرخ ارز تأثیر می گذارد. حرکت 
خزنده کاهش پول ملی موجب شده که اکثر کاالها به دلیل این کاهش ارزش مبتال به افزایش قیمت شوند. کاهش ارزش پول 
ملی نسبت به ابتدای سال بیش از300 درصد بوده و به اعتقاد من حدود 200 درصد روی مسائل مربوط بخش های عمده 
اقتصاد داخل تاثیر گذاشته است. همچنین نقل و انتقال ارز جهت واردات تجهیزات بسیار مشکل شده و حتی خود شرکت 
ها در دسترسی به ارزهای صادراتی خود دچار مشکل هستند درصورتی که مقرر شده بوده که هرشرکت و بنگاه اقتصادی 
از محل ارز حاصل از صادرات خود بتواند به سهولت استفاده کند. بنابراین ناپایداری در قوانین و دستورالعمل ها به ثبات 

اقتصادی لطمه می زند و موجب تالطم بازار می شود.

گذر از تحریم نیازمند میدان دادن به بخش خصوصی است
در شرایط سخت اقتصاد کشور که صنعت فوالد هم جزئی از آن است، می بایست استراتژی های ویژه ای را به کار گرفت 
تا بتوان از تحریم ها با حداقل آسیب عبور کرد. یکی از این استراتژی ها، توجه واقعی به توانمندی بخش خصوصی است 
تا بتواند با بهره گیری از چابکی، ارتباطات و شبکه سازی و همچنین شناخت مسیرها و منفذها، مسیر تجارت ایران با 
خارج را باز نگه دارد. به طور مثال اکنون که بازار داخلی فوالد با رکود شدید تقاضا به ویژه در مقاطع طویل روبرو است 
و صادرکنندگان بزرگ فوالد نیز به دلیل اعتبار نامشان کامال زیر ذره بین آمریکا قرار دارند، می بایست به بخش خصوصی 
میدان داد و آن را حمایت کرد تا جریان صادرات فوالد کشور را عهده دار شود. همچنین الزم است از توانمندی بخش 
خصوصی واقعی برای تامین نیازهای وارداتی صنعت فوالد مثل الکترود گرافیتی بهره برداری کرد تا فوالد کشور بتواند از 

شرایط سخت تحریمی عبور کند. 

جهاندار شکری
مدیرعامل سیما فوالد غرب

علی محمد زمانی
مدیرعامل صبا فوالد زاگرس

حمید رضا طاهری زاده
نایب رئیس سابق انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران

نشان افتخار دولت ژاپن به دنیانور 
نشان افتخار دولت ژاپن به احمد دنیانور، عضو هيئت رئيسه انجمن توليدكنندگان 

فوالد ایران اعطا شد.
مراسم نودمین سالگرد روابط دیپلماتیک ایران و ژاپن در محل سفارت ژاپن در 
تهران و با حضور جمع کثیری از میهمانان، مدیران وزارت امورخارجه، نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی برگزار شد. در اين مراسم، نشان افتخار دولت ژاپن به پاس 
تالش براي توسعه روابط فرهنگي و اقتصادي ايران و ژاپن از طرف سفیر کبیر 

ژاپن به دنيانور اهداء گردید.
به گزارش چيالن، دانشگاه می کی مو تو ژاپن نيز در نوامبر سال 2018 دکترای 

افتخاری مدیریت را  به وی اعطا نمود.
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مهندس فخری نجف آبادی مدیرعامل شرکت ایریسا در گفت و گو با چیالن با اشاره 
به سامانه بانک اطالعات جامع تامین کنندگان زنجیره فوالد گفت: بر اساس رویکرد 
انجمن تولیدکنندگان فوالد و فوالد مبارکه و سایر فوالدسازان در حمایت از بومی 
سازی، این سامانه توسط شرکت ایریسا طراحی شده تا تامین کنندگان حقیقی و 
حقوقی که می توانند قطعه یا تجهیزاتی را برای صنعت فوالد بومی سازی و داخلی 

سازی نمایند، شناسایی و به جامعه فوالد کشور معرفی شوند.
نجف آبادی در تشریح مراحل ثبت نام تامین کنندگان فوالد در این سامانه اظهار 
داشت: در مرحله اول کلیه تامین کنندگانی که در 8 گروه نیازمندی های بومی سازی 
زنجیره آهن و فوالد قادرند نیازهایی از این زنجیره را در داخل تولید کنند، در این 
سامانه ثبت نام کرده و پس از تکمیل اطالعات خود، کدی را از سیستم دریافت می 
کنند. در مراحل بعد، ثبت نام کنندگان نسبت به ارائه مستندات و مدارک خود در 
سامانه اقدام می کنند. از سوی دیگر، تولیدکنندگان هم نیازهای خود را در سامانه ثبت 
می نمایند و سیستم این دو را به یکدیگر ارتباط داده و معرفی می نماید. این سیستم 

امکان حضور استارت آپ ها و اشخاص حقیقی را نیز فراهم می کند. همچنین ایده 
های اشخاص حقیقی نیز در این سامانه قابل ثبت است.

مدیرعامل ایریسا در ادامه به سایر اقدامات این شرکت پرداخت و گفت: این شرکت 
در حوزه لجستیک نیز اقدامات خوبی انجام داده است چراکه هزینه های حمل 
به عنوان یکی از گلوگاه های صنعت فوالد همواره مطرح بوده و بیشترین هزینه 
فوالدسازان را این بخش شامل می شود. لذا قرار است ایریسا با طراحی مدلی، بهترین 
و نزدیک ترین راه ها را برای انتقال مواد انتخاب نماید. همچنین کارهایی را در زمینه 
ارائه مدلی برای پرداخت هزینه های حمل انجام داده ایم تا واسطه ها از این بین 

حذف گردند.
وی ادامه داد: ایریسا همچنین گام هایی در حوزه صدور بارنامه های الکترونیکی 
برداشته چراکه فوالد 30 درصد حمل و نقل کشور را به خود اختصاص داده است. 
عالوه بر این در حوزه سیستم های اتوماسیون، شبکه و امنیت نیز گام های موثری 

برداشته ایم.

مدیرعامل ایریسا در گفتگو با چیالن تشریح کرد:

سامانه جامع تامین کنندگان زنجیره 
فوالد چگونه کار می کند؟

در راستای استمرار روند بومی سازی در جشنواره ملی فوالد

سامانه جامع  تامین کنندگان و 
فوالدسازان فعال شد

دکتر بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با بیان اینکه با توجه به اهدافی که انجمن در 
راستای شناساندن پتانسیل ها و توان ساخت داخل و از طرف دیگر شناساندن نیاز واحدهای فوالدی به 
صنعتگران و تولیدکنندگان دنبال می کرد، جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران برگزار گردید، به چیالن گفت: 
برای اینکه این جشنواره مستمر بوده و یک کار مقطعی نباشد و به صورت پویا بتوان به آن دسترسی داشت، 

به فکر طراحی یک نرم افزار افتادیم.
سبحانی افزود: این نرم افزار به صورت یک شبکه میان تامین کننده و سازندگان تجهیزات و قطعات و حتی 

مواد مصرفی زنجیره فوالد و فوالدسازان ارتباط برقرار می کند و به همت ایریسا طراحی شده است.
وی این نرم افزار را جامع و کامل خواند و عنوان کرد: تامین کنندگان قادر هستند با ورود به این سیستم، 
اطالعات خود و شخصیت حقوقی شرکت و تجهیزاتی که ساخته اند یا خدماتی که به زنجیره فوالد ارائه داده 
یا می توانند ارائه دهند را معرفی کنند. از سوی دیگر واحدهای فوالدی و سنگ آهنی که مصرف کننده این 

خدمات هستند با این خدمات آشنا شده و به شرکت های مذکور دسترسی داشته باشند.
رئیس جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد خاطرنشان کرد: در این نرم افزار امکان بارگذاری قطعات مورد نیاز 
فوالدی های که تاکنون وارداتی بوده وجود دارد تا تولیدکنندگان ماشین آالت با اطالع از این نیازها اگر قادر به 

ارائه راهکار یا بومی سازی هستند انجام دهند.
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احمد سعید بخش، معاون اجرایی پروژه های توسعه ای فوالد مبارکه درباره مشکالت 
طرح های توسعه در شرایط تحریمی فعلی کشور به چیالن گفت: مدتی است که 
صادرات فوالدی ها محدود شده و فرصت هایی که فوالدسازان تا پیش از این داشتند 
از بین رفته است. اما ما هم بیکار ننشسته ایم چراکه نیازمند برخی قطعات یدکی و 
مواد اولیه نظیر الکترود از خارج از کشور هستیم. تا پیش از تحریم ها، این تجهیزات 
و مواد را از محل صادرات خریداری می کردیم اما با توجه به مقررات سال جاری در 
خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات، این راه برای شرکت ها ناهموار شده است 

که امیدواریم هر چه سریع تر چاره ای برای حل این مشکل اندیشیده شود. 
سعید بخش خاطرنشان کرد: البته این مشکل نه فقط در صنعت فوالد بلکه در کلیه 
صنایعی که صادرات داشته یا وارداتی انجام می دهند، دیده می شود. پیمانکارانی 
که مجری طرح های توسعه ای فوالد مبارکه می باشند گالیه هایی از این روند دارند 
و باید هر چه سریع تر این مشکالت رفع شود تا بتوانیم پروژه های خود را به موقع 

اجرایی نماییم.
وی بزرگترین مشکل طرح های توسعه ای فوالدسازان را انتقال ارز خواند و افزود: 
بانک های خارجی نه اعتبار اسنادی و LC باز می کنند و نه حاضر به انتقال ارز 
هستند که یکی از راهکارهای آن، تبادل کاال، قطعات و تجهیزات یا تهاتر در مقابل ارز 

حاصل از صادرات است.

وی به لزوم کسب دانش فنی تولید کک سوزنی به عنوان ماده اولیه تولید الکترود 
استراتژیک کشور است که  نیاز  اولیه یک  این ماده  اشاره کرد و گفت:  گرافیتی 
خوشبختانه در جشنواره فوالد امسال تفاهم نامه ای بین فوالد مبارکه، فوالد خراسان 
و یک شرکت دانش بنیان برای تولید آن امضا شده و امیدواریم این محصول در داخل 

کشور به تولید انبوه برسد تا بتوانیم از این وابستگی رهایی یابیم.
سعید بخش به راهکارهای فوالد مبارکه برای عبور از تحریم و اجرای پروژه ها و 
خرید های خود پرداخت و گفت: فوالد مبارکه برای گذر از این شرایط سعی کرده 
قراردادهای خود را با پیمانکاران به صورت ریالی منعقد نماید و تعهد تامین ارز از 
سامانه نیما و ثبت سفارش را به سمت پیمانکاران سوق دهد درحالی که پیش از 
این، در قبال فروش محصول صادراتی، ارز حاصل از صادرات در اختیار خودمان بود 
و به راحتی امکان انتقال به ایران وجود داشت اما با مشکالت جاری، این امر دیگر 

مقدور نیست.
وی ادامه داد: همچنین تعدیل هایی را در قراردادهای خود در نظر گرفتیم تا بتوانیم 
اضافه بهایی که پیمانکاران متحمل می شوند را به نحوی برایشان جبران نماییم. این 
تعدیل ها تا بدین جا جوابگو بوده و با توجه به همکاری خوب فوالد مبارکه با 
پیمانکاران خود، شاهد هیچ گونه توقفی در پروژه ها نبودیم و پروژه ها در جریان 

هستند.

راهکارهای فوالد مبارکه برای تحریم و مشکالت ارزی در گفت و گوی چیالن با سعیدبخش:  

مقررات بازگشت ارز صادراتی اجرای 
طرح های توسعه را کند کرده است

در   MME شرکت  های  پروژه  مدیر  عباسی  جابر 
مستقیم  احیای  پروژه  تکمیل  از  چیالن  با  گفت و گو 
فوالد بافت )فاز اول( خبر داد و گفت: شروع عملیات 
مهندسی بافت 2) فاز دوم احیای مستقیم فوالد بافت( را 
نیز در دستور کار داریم که هر دوی این طرح ها با روش 
پرد PERED عملیاتی خواهند شد. وی افزود: همچنین 
بهینه سازی، به روز رسانی و تداوم خدمات پشتیبانی فنی پروژه های فوالد شادگان، 
 MME در حال تولید( نیز از دیگر برنامه های PERED میانه و نی ریز )پروژه های
در سال جاری است تا این پروژه ها به روزتر شوند. همچنین در زمینه بهینه سازی 
مصرف آب، برق و گاز برای پروژه های مذکور برنامه هایی داریم که در اسرع وقت 

به کارفرمای این طرح ها ارائه خواهیم داد. 
عباسی درخصوص برنامه های سال آینده شرکت MME نیز اظهار داشت: پروژه هایی 
که شرکت تا کنون در حوزه PERED اجرا کرده دارای ظرفیت 800 هزار تن تا یک 
میلیون تن بود لذا برنامه ما این است که طرح جامبو که همان مگامدول طرح های 
مشابه می باشد را هر چه سریع تر ارائه نماییم. در واقع به دلیل آنکه اجرای طرح 
آهن اسفنجی در ظرفیت باالی یک میلیون تن در سال اقتصادی تر است از این رو 
گام هایی در این زمینه برداشته ایم و بحث مهندسی آن در برنامه شرکت قرار دارد. 
وی تاکید کرد: تکنولوژی PERED و نیز طرح جامبو به لحاظ قیمت، پشتیبانی فنی 
و کیفیت، برتر از پروژه های مشابه بوده و امیدواریم حمایت از کاال و تکنولوژی 

ایرانی در حد شعار نبوده و بتوانیم اقدام عملی در این زمینه را داشته باشیم. مدیر 
پروژه های شرکت MME  این را نیز گفت: نمی خواهیم در مناقصات تنها مرجع 
باشیم و ترجیح می دهیم رقبایی داشته باشیم چراکه قطعا رقیب ما را پویا نگه می 
دارد. لذا امیدواریم عالوه بر اینکه در بازار رقابتی برنده پروژه ها باشیم، به زودی و با 
توجه به مزایایی که مطرح شد طرح جامبو را نیز عملیاتی نماییم. عباسی با اشاره به 
زمینه فعالیت دیگر شرکت MME اظهار داشت: شرکت عالوه بر فعالیت در حوزه 
ارائه تکنولوژی، در زمینه فاینانس پروژه ها نیز گام هایی برداشته است و با توجه 
به اینکه در آلمان هم دارای دفتری هستیم که در اروپا به ثبت رسیده است، قطعا 
می توان کمک های قابل توجهی در این زمینه به صنایع فوالد کشور ارائه نمود و 

فاینانسرها را قانع کرد که در ایران سرمایه گذاری نمایند. 
وی ادامه داد: ترکیه برای سرمایه گذاری در ایران مراجعاتی به ما داشته است. این 
کشور ساالنه حجم زیاد و تقریبا تمام مصرف مورد نیاز آهن اسفنجی و قراضه 
آهن خود را وارد می کند و می توان مدعی شد که قیمت جهانی آهن اسفنجی و 
قراضه توسط این کشور تعیین می شود. از این رو مذاکراتی در این زمینه داشته 
اند تا بتوانند طرح های PERED را در ایران به ویژه در مناطق آزاد ثبت کرده و با 
کمک ما اجرا نمایند تا آهن اسفنجی خود را از ایران تامین کنند. مدیر پروژه های 
MME  اشاره ای نیز به طرح اجرا شده پرد در چین داشت و گفت: این پروژه در 
مرحله اجرا بوده و امیدواریم طی ماه های آینده به مرحله راه اندازی و تولید 

آزمایشی برسد.

MME به دنبال اجرای طرح جامبو
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از آنجاکه هدف بلندمدت صنعت فوالد دستیابی به تولید 55 
میلیون تنی است، یکی از راه های عملی شدن این برنامه، ادغام 
واحدهای کوچک تر و تشــکیل هلدینگ های فوالدی است. 
شــما به عنوان یک شرکت فعال در صنعت فوالد تا چه میزان 
ادغام واحدها را در پیشــبرد اهداف کالن صنعت فوالد موثر 

می دانید؟
به اعتقاد من، مهم ترین اصل برای پیشرفت این است که همه مردم ایران و مسئولین، 
به کشور به چشم یک شرکت بزرگ سهامی عام نگاه کرده و تمام تالش خود را برای 
افزایش سودآوری آن داشته باشند. چراکه این موضوع سبب رشد توسعه و بهبود سطح 
رفاه در کشور می شود. از این رو شاید مهم تر از ادغام شرکت ها و خصوصاً واحد 

های فوالدی صادراتی، ادغام ایدئولوژی های صادراتی باشد. 
به طور کلی اگر بخواهیم وضعیت فوالد کشور را منطبق بر برنامه ها ببینیم، شاید 
این موضوع از همه جهات مناسب نباشد چراکه همه زیرساخت ها و سیستم ها 
متناسب با تولید و ظرفیتی که در کشور برای فوالد ایجاد شده، رشد نکرده است. البته 
گفتنی است اقدامات موثر و قابل توجهی برای پیشبرد اهداف صنعت فوالد در چند 
سال اخیر صورت گرفته و تمرکز موجود بر صنعت فوالد منجر به شناسایی، آمایش و 
توازن بخشی از ظرفیت هایی شده است که تقدم و تاخر برای زنجیره فوالد داشته 
اند. در حقیقت امر اگر بخواهیم نسبت به شرایط گذشته کشور در حوزه صنعت 
فوالد بررسی داشته باشیم، روشن است که پیشرفت های موثری در این زمینه صورت 

پذیرفته است.  

با این وجود شما تحقق برنامه جامع تولید فوالد را امکان پذیر 
می دانید؟

به نظر بنده این امر می تواند محقق شود، اما شروطی دارد. یکی از شروط این است 
که ما به درستی بتوانیم زیرساخت های مورد نیاز را مبتنی بر افق 1404 مبنی بر 
دستیابی به تولید 55 میلیون تنی فوالد منطبق کنیم. باید بررسی شود که با توجه به 
نیاز سرانه به طور واقع بینانه، توسعه زیرساخت ها به چه میزان می توانند این نیاز 
را پوشش دهند؟ نکته دیگر اینکه باید توجه داشته باشیم حدود 30 میلیون تن از این 
تولید باید صادر شود. به هر حال رقبای منطقه ای ما بیکار ننشسته و به شدت در 
حال فعالیت هستند. اما به اعتقاد من به عنوان یک فعال بخش فوالد، کشور ما یک 
فرصت بسیار خوب در سال جاری را از دست داد. تصمیم گیری هیجانی و به دور از 
منطق در بخش صادرات فوالد سبب کشیده شدن ترمز صادرات فوالد ایران شد. از 
یک سو با تصمیمات عجوالنه سبب شدیم این بخش در حال حاضر با مشکالت بزرگی 
دست و پنجه نرم کند و از سویی دیگر باعث کاهش شدید ورود ارز به کشور شد. 
یکی دیگر از  مشکالت، تامین ارز برای تولید کنندگان فوالد بود که مانع از خرید به 

موقع مواد اولیه و تجهیزات و قطعات یدکی شده بود و حاال نیز به دلیل اعمال تحریم 
ها به درستی قادر به خرید مواد اولیه و قطعات نیستند و اگر خرید انجام شود باید 
به سبب افزایش هزینه های خرید، بیمه و حمل ونقل، مبالغ باالتری پرداخته شود. با 
این حال معتقدم بزرگترین آسیب به بخش مشتریان به ویژه مشتریان بزرگ منطقه 

ای و اروپایی وارد شده است. 
در حال حاضر باید این موضوع را در نظر گرفت که همگی در هر جایگاهی همت 
کنیم تا حتما در برابر آن کاالیی که از کشور صادر می شود حمایت های الزم را 
انجام دهیم و به این ترتیب ضمن جلوگیری خروج ارز از کشور، به قدرت صادراتی 
تولیدکنندگان نیز بیفزاییم. به عنوان مثال می توان با حمایت دولت و تالش بنگاههای 
اقتصادی کشور در این حوزه، فوالد ایران را با قیمت و کیفیت و حجم مناسب به دنیا 

فروخت و در ازای آن نیازهای وارداتی این صنعت را تامین کرد.

بنابراین راهکار مدنظر شــما برای نیل بــه اهداف تولیدی و 
صادراتی فوالد چیست؟

لزومی ندارد که همه شرکت ها به هم متصل شوند، بلکه باید گروه ها و شرکت هایی 
ایجاد شوند تا محصوالت فوالدی را تجمیع کرده و با یک برند به دنیا صادر کنند. در 
این طرح، ایده هایپرمارکت فوالد که با استقبال چشمگیری از سوی مسئولین روبرو 
شد، می تواند یک راهگشای مناسب برای برون رفت از مشکالت فعلی صنعت فوالد 
باشد. از این رو درنظر داریم با معرفی هرچه بهتر هایپرمارکت تخصصی فوالد، این 

طرح را از مجموعه فوالد صنعت ورق آرین پاژ کلید بزنیم. 

آیا این طرح، سابقه ای در سطح جهانی هم دارد؟
از  پیش  هم  فوالدساز  کشورهای  و  دنیا  مطرح  کشورهای  سایر  در  قطعا.  بله، 
این طرح هایپرمارکت فوالد به نوعی اجرایی شده و هم اکنون رقبای شاخصی با 
رویکرد میتسویی در این صنعت حضور دارند. امروزه در دنیا این برندها هستند که 
محصوالت را به فروش می رسانند به طوری که تولیدکنندگان چندان تمایلی به حضور 
در بخش فروش ندارند. لذا با توجه به لزوم تخصص و تجربه کافی برای موفقیت در 
این بخش، هایپرمارکت ها می توانند در این زمینه هوشمندانه تر و تخصصی تر عمل 
کنند. از سوی دیگر بهتر است شرکت های تولیدی تمام توان خود را در بخش تولید 
به کار برند و هزینه بخش فروش را صرفه جویی کنند. بخش فروش، خود نیازمند 
یک سازمان عریض و طویل با هزینه های بسیار سنگین است که در صورت ایجاد 
هایپرمارکت تخصصی هر صنعت، با تجمیع فروش تک تک شرکت های تولیدی در 
این هایپرمارکت ها، صرفه جویی قابل توجهی برای شرکت های تولیدی به ارمغان 
خواهد آمد. لذا ایجاد هایپرمارکت تخصصی فوالد یکی از مهم ترین راهکارها برای 
باز کردن گره های مسیر تولید فوالد است که می تواند ما را به افق تولید 55 میلیون 

تن نزدیک کند.

مهندس محمد مهدی یارجانلی، مدیرعامل شرکت صنعت ورق آرین پاژ مبتکر ایده هایپرمارکت تخصصی فوالد است. 
وی در گفتگو با چیالن به تشریح چالش های صنعت فوالد ایران در راستای تحقق اهداف چشم انداز پرداخت و به 

طور ویژه بر توسعه صادرات و تامین مالی تاکید کرد. ادغام ایدئولوژی های صادراتی، نمونه های جهانی هایپرمارکت 
تخصصی و اهداف بلندمت شرکت از نکات مهم این گفتگو است که در ادامه خواهد آمد...

یارجانلی در گفتگو با چیالن مطرح کرد:

هایپرمارکت تخصصی فوالد 
نمونه جهانی دارد
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گفتگوی صادرات محور چیالن با ممتازان:

صادرات چالش جدید کل دولت 
باشد نه فقط وزارت صمت!

تقی ممتازان معاون بازاریابی و فروش فوالد کاوه جنوب کیش در 
گفت و گو با چیالن اظهار داشت: خوشبختانه با تغییر در کابینه 
دولت و وزارت صمت و انتصاب دکتر رحمانی به عنوان وزیر 
جدید صنعت، بخش نامه هایی که از ابتدای سال صادرات را 
محدود کرده بود، تا حدودی تعدیل و محدودیت های صادراتی 
برای صادرات  بهتری  امکان  اقدام،  این  با  برداشته شد.  تاحدی 
کامل  طور  به  ها  محدودیت  این  رود  می  امید  و  شد  فراهم 

برطرف شود. 
از روندی که وزارت صمت در پیش  نیز  افزود: شرکت ها  وی 
گرفته استقبال کرده اند و اکنون محدودیت ها در صادرات آهن 
اسفنجی یا اسلب به طور کامل برداشته شده و طبق صحبت های 
و  معدن  صنعت،  وزارت  معدنی  صنایع  و  معدن  امور  معاون 
تجارت، سال آینده نیز به احتمال زیاد محدودیت ها در بخش 
شمش و مقاطع نیز برداشته می شود تا با افزایش تولید فوالد در 
کشور که شاهد آن هستیم، دیگر محدودیتی در امر صادرات 

وجود نداشته باشد.

تمرکز وزارت صمت از تولید به صادرات سوق یابد!
تشویق  برای  دولت  که  اقداماتی  و  صادرات  درباره  ممتازان 
صادرات با توجه به رکود بازار داخل و وجود مازاد نیاز داخل، 
می تواند انجام دهد گفت: صادرات باید چالش جدید دولتمردان 
باشد و نه فقط در وزارت صمت بلکه در کلیه ارکان دولت مورد 

توجه قرار گیرد. 
تا االن دغدغه اصلی وزارت صمت، تولید بود اما از این به بعد 
باید دغدغه این وزارتخانه، صادرات باشد. با توجه به محدودیت 
بخش  در  ها  گذاری  سرمایه  کاهش  و  داخل  در  مصرف  های 
به سمت  باید  تمرکز کشور  و  توجه  و ساز،  مسکن و ساخت 
نبوده و  صادرات برود و صادرات هم یک مقوله تک بخشی 
نیازمند زیرساخت ها و امکاناتی می باشد که عالوه بر وزارت 
داشته  آن  از  را  باید حمایت های الزم  ها  ارگان  سایر  صمت، 

باشند. 
وی افزود: در سال جاری بخشنامه هایی در راستای حمایت از 
بازار داخلی صادر شد که محدود کننده صادرات بود اما چنانچه 
جهت گیری صادراتی مد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت 
است باید بخشنامه ها از حالت خنثی و محدود کننده خارج 
شده و به سمت صادرات سوق پیدا کند تا صادرات به صورت 

انبوه انجام شود.

صادرات شــمش تنها از طریــق تولیدکنندگان و 
نمایندگان آنها مقدور است

معاون بازاریابی و فروش فوالد کاوه جنوب کیش درباره کارت های 
بازرگانی اجاره ای نیز به خبرنگار چیالن گفت: این موضوع برای 
فوالدسازان بزرگ صدق نمی کند و شاید مختص صادرکنندگان کوچک 
و ظرفیت های پایین باشد. به جز کارخانجات تولیدی، صادرکننده 
ای در حوزه اسلب و بیلت وجود ندارد که فوالد را به صورت انبوه 
صادر کرده باشد چراکه مطابق بخشنامه ها، صادرات تنها از طریق 
تولیدکنندگان یا نمایندگان آنها مقدور است اما در محصوالتی نظیر 
میلگرد و مقاطع این موضوع ممکن است وجود داشته باشد و قیمت 
های مقاطع ایران را تحت تاثیر قرار دهد. وی با بیان اینکه عوامل 
تاثیرگذار بر قیمت های صادراتی فوالد ایران شامل مشکالت حمل، 
انتقال ارز، بازارهای جدید و مارکتینگ می باشد گفت: البته تحریم و 
مسائل مربوط به آن هم محدودیت هایی را برای صادرات فوالد ایران 

ایجاد کرده و باعث کاهش قیمت های صادراتی ایران شده است.

سازوکار قیمت گذاری گمرک کند است
ممتازان درباره قیمت گذاری گمرک نیز گفت: مراجع ارزش گذاری که 
گمرک از آنها استفاده می کند باید به صورت مستمر و مداوم رصد 
شده و قیمت ها مطابق آنها اصالح شود اما این روند و سازوکار آن 
کند است. به عبارت دیگر نرخ ها به صورت روزانه و هفتگی تغییر 
می کند اما تغییر آن در سامانه گمرک و ابالغ آن به ادارات مربوطه 
زمان بر است. لذا شاهد ناهمخوانی هایی در قیمت های واقعی بازار 

و قیمت های ابالغی گمرک هستیم.

پیمــان ســپاری ارزی، صــادرات بــه عراق و 
افغانستان را کاهش داد

معاون بازاریابی و فروش فوالد کاوه جنوب در خصوص مشکالت 
بازارهای صادراتی ایران نیز به چیالن گفت: مسئله دیگری که 
صادرات را تحت تاثیر قرار داده، مجوزهایی بود که برای صادرات 
به عراق و افغانستان صادر شد و صادرات به این دو کشور را مشمول 
پیمان سپاری ارزی کرد. این دو بازار، بازارهایی بودند که مدت ها 
به صورت ریالی از ایران خرید می کردند لذا شاهد افت صادرات 
تولیدکننده  واحدهای  تولید  افت  نتیجه  در  و  کشورها  این  به 
مقاطع بودیم. اگر رویه بهتر و کارشناسی شده تری اتخاذ شود 
شاید بتوانیم مجددا از بازار عراق و افغانستان استفاده نماییم و 

بهبودی در صادرات محصوالت طویل فوالدی ایجاد نماییم.
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مهندس هادی ورعی، مدیر کارخانجات احیاء شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 
در گفت و گو با چیالن با بیان اینکه دو واحد احیاء در شرکت توسعه آهن  و 
فوالد گل گهر وجود دارد گفت: یکی از این واحدها، واحد 1.5 میلیون تنی احیا 
مستقیم گهر می باشد که با احتساب اکسیژن پلنت به 1.7 میلیون تن می رسد. 
واحد دیگر احیاء مستقیم توسعه آهن و فوالد گل گهر، فاز 2 به ظرفیت 1.85 
میلیون تنی بوده که تحت عنوان کوثر نامیده می شود و با احتساب واحد اکسیژن 
به 2 میلیون تن می رسد. وی افزود: فاز یک در سال 95 عملیاتی شد و در سال اول 
راه اندازی، حدود 500 هزار تن تولید داشت و در سال دوم تولید آن به 1.2 میلیون 
تن رسید و برآورد این است که امسال به تولید 1.4 میلیون تن برسد. ورعی ادامه داد: 
در واحد کوثر، امسال به عنوان اولین سال راه اندازی، برآورد تولید 800 هزار تن تا یک 
میلیون تن آهن اسفنجی شده است که تا به حال 600 هزار تن آن تولید شده و تا 
انتهای سال قطعا عدد برنامه محقق خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه برآورد تولید این 
دو واحد جمعا تولید 2.4 میلیون تن آهن اسفنجی در سال جاری است، تصریح کرد: 
برای سال آینده سعی خواهد شد به ظرفیت واحدها بدون پلنت های اکسیژن برسیم 
و چیزی حدود 3.3 میلیون تن تولید داشته باشیم. البته تحقق این میزان تولید مستلزم 
پیش شرط هایی نظیر رفع موانع فروش آهن اسفنجی در بازار است که متاسفانه در 
سال جاری ایجاد شده و فروش را سخت تر کرده است. مدیر کارخانجات احیاء شرکت 
توسعه آهن و فوالد گل گهر درخصوص طرح های توسعه و پروژه های در دست 

اجرای این شرکت نیز به خبرنگار چیالن گفت: این شرکت در حال حاضر دو پروژه 
اصلی در دست اجرا دارد. اولین پروژه، واحد فوالدسازی به ظرفیت 3 میلیون تن بوده 
که قرارداد آن با شرکت پری متالز منعقد شده و امیدواریم تحریم خللی در اجرای 
پروژه ایجاد نکند. البته خوشبختانه مهندس تقی زاده، مدیرعامل مجتمع گل گهر با 
جدیت این موضوع را پیگیری می کند تا این طرح هر چه سریعتر به بهره برداری 
برسد. ورعی ادامه داد: پروژه دوم که در حال کار بر روی آن هستیم در واقع یک طرح 
نیمه تحقیقاتی-نیمه صنعتی می باشد که فاز صنعتی آن نیز اجرا خواهد شد. این 
پروژه روش مخصوصی است که توسط شرکت CPG که از زیرمجموعه های پامیدکو، 
گل گهر و چادرملو می باشد ابداع شده تا شاهد تولید نوعی بریکت سرد پوششدار 
باشیم. تاسیسات زیربنایی این طرح اجرا شده، بخشی از قطعات خارجی آن تامین 
شده و ساخت باقیمانده قطعات نیز در حال پیگیری است و برآورد می گردد این طرح 
تا ابتدای سال آینده عملیاتی شود. حسن این روش این است که برخالف روش های 
معمول مشابه که سبب کاهش خلوص محصول می شود، این روش خلوص محصول 
را به هیچ وجه کاهش نمی دهد. مدیر کارخانجات احیاء شرکت توسعه آهن و فوالد 
گل گهر در خصوص فروش این محصول هم اظهار داشت: برنامه شرکت صادرات این 
محصول خاص است چرا که آهن اسفنجی موجود در کشور، تقاضای مورد نیاز داخلی 
را پوشش می دهد. لذا این محصول ویژه صادرات است و امیدواریم بتوانیم آن را به 

بازارهای هدف صادر نماییم.

مدیر کارخانجات احیاء شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر به چیالن خبر داد:

مدیرعامل صبا فوالد خلیج فارس در گفتگو با چیالن مطرح کرد:

تولید آهن اسفنجی واحدهای گوهر و کوثر 
تا پایان سال به 2.4 میلیون تن می رسد

تمامی تولید خود را صادر کرده ایم
مرتضی یزدخواستی، مدیرعامل شرکت صبا فوالد خلیج فارس در گفت و گو با چیالن 
گفت: تولید در این مجتمع آغاز شده اما هنوز نتوانسته ایم به ظرفیت اسمی خود 
برسیم. با این حال تا بدین جا موفق شده ایم تمامی تولید خود را صادر کنیم. در 
مرحله نخست صبا فوالد خلیج فارس که اوایل اسفند ماه سال گذشته راه اندازی شد، 
یک میلیون و500  هزار تن آهن اسفنجی در سال به شکل بریکت گرم تولید می شود 

که حدود 60 درصد از ظرفیت اسمی کارخانه می باشد.
بازار  در  شرکت  محصوالت  از  بخشی  هیچ  تاکنون  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کویت،  قطر،  عمان،  مالزی،  ایتالیا،  داشت:  اظهار  نرسیده،  فروش  به  داخل 

بودند. ما  صادراتی  مقاصد  جمله  از  خزر  دریای  حاشیه  کشورهای  و   عراق 
البته مذاکرات جدی را نیز برای صادرات بریکت گرم به ترکیه آغاز کرده ایم و یک 

محموله به عنوان نمونه و آزمایشی به این کشور صادر شده است.
یزدخواستی، صبا فوالد خلیج فارس را اولین تولیدکننده بریکت گرم در ایران و سومین 
در خاورمیانه اعالم کرد و افزود: صبا فوالد هفدهمین شرکت در دنیاست که تکنولوژی 
تولید این محصول را در اختیار دارد و امیدواریم تا خرداد سال آینده به ظرفیت اسمی 

کارخانه برسیم. 



مه
 نا

ژه
یــ

اقتصادیو

چیالن اقتصادی/ اسفندماه 1397       31

افضلی به چیالن خبر داد:

میلگرد آلیاژی به سبد محصوالت 
فوالد صنعت بناب اضافه می شود

سيد اردشير افضلي معاون بهره برداري مجتمع فوالد صنعت بناب با اشاره به لزوم 
تمرکز کارخانجات فوالد بر بومی سازی به ویژه در شرایط تحریمی فعلی به چیالن 
گفت:  ممکن است تجهیزاتی که صنایع از خارج از کشور وارد می کنند، در داخل 
ساخته شده باشد و لذا باید فرصت آشنایی و خرید از داخل و با کیفیت مطلوب تر 
از نمونه های خارجی را فراهم آورد. بهره گیری فوالدسازان از چنین فرصت هایی به 
تولید کنندگان تجهیزات امکان می دهد که با جدیت بیشتر و بدون نیاز به خارج، به 
سمت تولید بروند و از سوی دیگر وابستگی تولیدکنندگان به خارج کاهش یافته و 

ارزبری کمتری خواهند داشت.
یابد، چنانچه به  افزود: ارزی که قرار است به خرید های خارجی تخصیص  وی 
تولیدکننده داخلی داده شود، عالوه بر افزایش اشتغال وابستگی صنایع به خارج را 

کاهش می دهد.
افضلی درخصوص بومی سازی در مجتمع فوالد صنعت بناب نیز به چیالن گفت: 
این شرکت موارد بسیاری را در حوزه بومی سازی انجام داده است که می توان به 
دستگاه Changeover کوره های القایی، دستگاه گرپ که به صورت کامل در فوالد 
بناب ساخته شده و طراحی و ساخت رکوپراتورهای خطوط نورد و نیز ساخت سردکن 

های اکسیژن پلنت اشاره کرد. 
وی ادامه داد: با توجه به اینکه فوالد صنعت بناب در حوزه صادرات وارد و فعال شده 
و خمیدگی سر میلگردها در صادرات بسیار مهم است، لذا با کمک اره آتشی که صد 

درصد آن در بناب ساخته شد، این موضوع به خوبی رعایت می گردد. 
وی کار ارزشمند فوالد صنعت بناب را ساخت کوره القایی از صفر تا صد عنوان کرد 
و گفت: در حوزه مهندسی نیز مانیتور میز کنترل )HMI( ریخته گری مداوم چه به 
لحاظ سخت افزاری و چه نرم افزاری در این شرکت انجام شده است که باید توجه 
داشت اجرا و پیاده سازی اتوماسیون سطح 2 در ریخته گری مداوم کار کوچکی 

نیست.
معاون بهره برداري مجتمع فوالد صنعت بناب با اشاره به اینکه تولید میلگرد شاخه به 
قطر 6.5 میلیمتر در کشور تاکنون مقدور نبوده گفت: هم اکنون فوالد بناب توانمندی 
تولید این محصول را دارا می باشد و سفارش هایی را نیز برای این محموله دریافت 
کرده است. تا پیش از این قابلیت تولید میلگردهای شاخه در سایزهای 8، 10 و 12 
میلیمتر در فوالد صنعت بناب وجود داشت و اکنون سایز 6.5 نیز به آن اضافه شده 

است. 
وی این نوید را داد که در آینده بسیار نزدیک خط نورد میلگرد آلیاژی نیز در فوالد 

صنعت بناب راه اندازی می شود و هم اکنون این خط در حال مونتاژ است.
افضلی در خاتمه گفت: متاسفانه در کوره های القایی موجود در کشور، درصد شارژ 
آهن اسفنجی 20 تا 25 درصد باالتر نمی باشد اما خوشبختانه با همت همکاران فوالد 
صنعت بناب شارژ آهن اسفنجی در کوره های این مجموعه، در سطح 50 درصد 

تثبیت شده است.

مدیرعامل MMTE به چیالن خبر داد:

دو پروژه جدید مگامدول آهن اسفنجی در 
کشور عملیاتی می شود

محمدرضا طاهری مدیرعامل شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات به چیالن گفت: 
یکی از کارهای مهمی که ام ام تی ای )MMTE(  تا پایان سال برنامه ریزی کرده است، 
راه اندازی کارخانه فوالدسازی یک میلیون تنی جهان فوالد سیرجان در منطقه گل گهر 
می باشد که یک سری امور مربوط به پیش راه اندازی آن انجام شده و به زودی قرار 

است برق کارخانه وصل شده تا اولین آرک کوره را بزنیم.
وی افزود: امیدواریم که تا پایان سال راه اندازی این کارخانه تکمیل شده و به مرحله 
بهره برداری برسد البته این امر مشروط به ترخیص تجهیزات و برخی کمبودهای قطعات 
این طرح از گمرک است و چنانچه تجهیزات آن به موقع به کارخانه برسد، راه اندازی از 

آن صورت خواهد پذیرفت.
طاهری درباره برنامه های MMTE در سال آینده نیز خاطرنشان کرد: ما دو پروژه جدید 

مگامدول را آغاز کرده ایم که یکی از آن ها در تربت حیدریه و متعلق به مجتمع فوالد 
تربیت حیدریه می باشد. ظرفیت واحد مذکور یک میلیون و 760 هزار تنی بوده و شمع 
کوبی کوره های آن انجام شده و کمپرسورهای آن را هم سفارش داده ایم. منتظر هستیم 
تا کارهای فاینانس آن از طریق صندوق توسعه ملی انجام شود تا مابقی تجهیزات مورد 
نیاز را سفارش دهیم. در حال حاضر سفارش اسکلت فلزی و ریفرمر را انجام داده ایم و 

کوره آن نیز در حال طراحی است.
وی افزود: پروژه دیگر، مگامدول زمزم 3 فوالد خوزستان است که آن هم مثل فوالد 
تربت حیدریه یک واحد یک میلیون و 760 هزار تنی می باشد. در این پروژه به تازگی 
کارهای ژئوتکنیک زمین انجام شده و بعد از آن به سراغ طراحی فونداسیون و اجرای 

شمع خواهیم رفت.
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ایجاد دپارتمان بومی سازی در فوالد هرمزگان
مدیرعامل فوالد هرمزگان از ایجاد یک دپارتمان مستقل بومی سازی در ساختار رسمی 
این شرکت خبر داد و گفت: این دپارتمان توجه به بومی سازی را بیش از پیش در 
برنامه ها قرار داده است و در قالب گروه های کاری، با تیم بهره برداری و بخش خرید 
و تحقیق و توسعه )R&D( همکاری کرده و سعی می کند با همکاری شرکت های 
دانش بنیان و تامین کنندگان توانمند داخلی، نیازهای شرکت را برطرف نماید. در واقع 
وظیفه این بخش شناسایی مسیرهای مختلف داخلی برای تامین قطعات، تجهیزات 
و ماشین آالت وارداتی است به نحوی که بتوان با اعتماد به تامین کنندگان داخلی و 
حمایت از آن ها، هم مسیر تامین شرکت را تسهیل کرد و هم با نگاه استراتژیک منافع 
میان مدت مجموعه را برآورده ساخت. از نگاه ارزانی، بومی سازی در زمینه مواد اولیه، 
قطعات، تجهیزات و ماشین آالتی که مصرف عمومی در صنایع کشور دارند، در میان 

مدت سبب خودکفایی کشور می شود. 

بومی سازی اشتغال پایدار می آورد
مدیر عامل فوالد هرمزگان در این گفت و گو با اشاره به اینکه بومی سازی در اشتغال زایی 
تاثیر بسزایی دارد، تصریح کرد: این موضوع موجب می شود نهادها، شرکت ها و 
تولید کنندگان جدیدی به چرخه اقتصاد اضافه شوند و این به معنای افزایش اشتغال 
پایدار در کشور است. وی با بیان اینکه در زمان تحریم بومی سازی معنای عمیق تری 
پیدا می کند، خاطرنشان کرد: در واقع تحریم فرصت بسیار مناسبی برای بومی سازی 
قطعات، تجهیزات و ماشین آالت مهیا می کند زیرا به واسطه بومی سازی می توان نیازها 
را با توجه به توانایی های موجود برطرف کرد. ارزانی ارائه دستاوردهای بومی سازی 
در نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد را فرصت بسیار مناسبی برای گردهمایی 
فوالدسازان و تامین کنندگان دانست و تاکید کرد: در این نمایشگاه، شرکت ها توانستند 
به طور هدفمند و با توجه به نیازهای خود با دستاوردهای سایر فعاالن صنعت فوالد 
آشنا شوند و نیازها و توانایی های خود را در فضایی تخصصی با هم به اشتراک گذاشته 
و این فرصت بسیار مناسبی برای تبادل اطالعات واحدهای فوالدی با سایر شرکت ها 

بود که خوشبختانه موفقیت های زیادی برای جامعه فوالد ایران به همراه داشت.
وی در ادامه اشاره ای به پروژه های جدید فوالد هرمزگان در حوزه بومی سازی داشت 
و گفت:  طراحی و ساخت آب شیرین کن دریا به روش جذبی با استفاده از انرژی 
خورشیدی، طراحی و ساخت ابزار لبه یاب هوشمند مورد استفاده در فرآیندهای 
فرزکاری و ماشین کاری، فعال نمودن کاتالیست های مستعمل واحد احیاء مستقیم 
با استفاده از دی اکسید کربن فوق بحرانی و ساخت کریستالیزاتور اهم این پروژه ها 

بوده است.

اولویت فوالد هرمزگان بومی سازی نیازهای صنعتی کشور از 
طریق تولید گریدهای ویژه است

ارزانی همچنین بومی سازی محصوالت تولیدی در راستای نیاز های صنعتی کشور را 
از اولویت های شرکت فوالد هرمزگان دانست و در پاسخ به اینکه چه محصوالتی را 

در راستای بومی سازی نیازهای صنعتی کشور تولید کرده اید، گفت: این محصوالت را 
می توان این گونه برشمرد:

y   سطح کیفیت  با  خودرو  بیرونی  بدنه  در  مصرف  جهت   :MB گرید 
مناسب 

y  فوالد آلیاژی استحکام باال که جهت استفاده در مخازن  :P460NL1 گرید
تحت فشار در دمای پایین از قبیل مخازن نگهداری و حمل میعانات 

سوختی کاربرد دارد.
y  فوالد کربنی گرم  نوردیده، که بیشترین کاربرد آن  :A516 GR60-70 گرید

در صنایع مخزن سازی و دیگ های بخار است،
y  که در کشتی سازی  استفاده  آلیاژی جهت  فوالد   :GL-A-KR-A گرید

مقاومت ویژه در مقابل امالح و آب شور دریا دارد. کاربرد آن در صنایع 
دریایی، تعمیر کشتی و زیر دریایی یا پمپ های حفاری نفتی، سکوهای 

نفتی و اسکله سازی می باشد.
y  فوالد پرکربن آلیاژی عملیات حرارتی پذیر :CrMo4-42CrMo434 گرید

حاوی کروم و مولیبدن که این فوالد سختی پذیری باال و مقاومت به خستگی 
و سایش باالیی دارد. این گرید کاربرد وسیعی در صنایع ماشین سازی، صنایع 
سنگین، نفت و گاز، مخازن CNG، ساخت انواع پیچ با استحکام باال و چرخ 

دنده دارد.
y  فوالد آلیازی گرم نورد دیده که برای انتقال نفت و گاز :API  X52 -60 گرید

در محیط های شیرین کاربرد دارند.
y  فوالد آلیاژی استحکام باال در شرایط کوئنج و تمپر که قابل :S690Q گرید

استفاده در تجهیزات معدن کاری، قطعات جرثقیل، سکوهای حفاری، سد 
سازی و پل ها است.

y  فوالد پرکربن عملیات حرارتی پذیر که به دلیل : CK45 1%Cr-CK50 گرید
مقاومت در برابر سایش در ساخت ابزارها و قطعات در صنایع مختلف 
کاربرد دارد از قبیل قطعات اتومبیل و موتور، قطعاتی مانند بوش و میل 

لنگ، شافت ها و غلتک های صنعتی.
y  ،فوالد آلیاژی استحکام باال که کاربرد آن در صنایع دریایی :S460 گرید

فشار،  تحت  مخازن  بخار  های  دیگ  سایش،  برابر  در  مقاوم  ورق های 
کشتی سازی، سد سازی و همچنین در ساخت سازه های ثابت دریایی مانند 

سکوهای نفتی کاربرد دارد.
مدیر عامل فوالد هرمزگان با تاکید بر اینکه این تختال ها از کیفیت مناسب برخوردار 
بوده و توانسته اند در محصول نهایی پس از نورد، استانداردهای ملی و بین المللی 
ورق های تولیدی را کسب نمایند، گفت: فوالد هرمزگان طي مذاکرات فني مستمر و 
بازديد از شرکت ها از طريق واحد فروش، اين گريدهاي فوالدي را در برنامه توسعه 
سبد محصوالت خود قرار داده و با استفاده از دانش فنی مناسب و مهارت تولید 

تختال، هر یک از این گریدها را تولید کرده است. 

در گفت و گوی چیالن با ارزانی تشریح شد:

بومی سازی گریدهای ویژه تختال 
در فوالد هرمزگان 

یکی از شرکت های موثر و بزرگ صنعت فوالد که سهم 8 درصدی از تولید را بر عهده دارد، شرکت فوالد 
هرمزگان است که با ظرفیت اسمی تولید ۱.5 میلیون تن تختال عزم خود را بر تحقق تولید با کل ظرفیت اسمی 

در سال جاری جزم کرده است .
فرزاد ارزانی، مدیرعامل فوالد هرمزگان در گفتگو با چیالن از اهمیت بومی سازی و تاثیرگذاری آن در 

خودکفایی صنعت فوالد و عدم نیاز به خارج از کشور گفته است که در ادامه می خوانید.



عدم برخورداری ذوب آهن از یارانه انرژی 
مهندس یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اشاره به اینکه ذوب آهن اصفهان 
بیش از نیم قرن است که در عرصه تولید فوالد نقش آفرینی دارد گفت: ذوب آهن 
اصفهان به عنوان مادر صنعت فوالد کشور، نقش مهمی در تامین مقاطع ساختمانی 
و صنعتی مورد نیاز کشور داشته است. شرکت های فوالدی بسیاری از این کارخانه 
عظیم متولد شدند و هم اکنون هر یک در عرصه فوالد ارزش آفرینی می کنند.  وی 
افزود: بیش از ۹0 درصد تولید فوالد کشور به شیوه احیا مستقیم است و ۱0 درصد 
باقی مانده به روش کوره بلند اختصاص یافته است که در راس آنها ذوب آهن اصفهان 
قرار دارد و چند شرکت خصوصی دیگر نیز این شیوه تولید را در پیش گرفته اند. در 
روش احیا مستقیم وابستگی زیادی به یارانه دولتی حامل های انرژی وجود دارد اما 
ذوب آهن نه تنها از این یارانه برخوردار نیست بلکه باید از معادن زغال سنگ نیز 

حمایت کند. 

تولید ریل مترو در ذوب آهن
با اشاره به موفقیت ذوب آهن در قطع  مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان 
وابستگی کشور به واردات محصول استراتژیک ریل، تصریح کرد: تولید ریل در ذوب 
آهن اصفهان دو بخش تولید فوالد و فرم دهی به آن را شامل می شود. خوشبختانه 
فوالد ریل از طریق راه اندازی پروژه VD در بخش فوالدسازی کارخانه تامین می 

شود و سپس فرم دهی به آن انجام می گیرد.  
یزدی زاده ادامه داد: بزرگترین مصرف کننده ریل در ایران، شرکت راه آهن جمهوری 
اسالمی است که طی چندین مرحله محصول استاندارد ریل ذوب آهن اصفهان را 

خریداری و استفاده نموده است. همچنین وزارت راه نیز  قرارداد خرید ۱5 هزار ُتن 
ریل UIC60 با این شرکت منعقد نموده است. تولید ریل مترو نیز در این کارخانه 
با موفقیت انجام گرفته است که امیدواریم به زودی وارد بازار شود. وی گفت: این 
شرکت امروز با توان و دانش تالشگران خود قادر به تولید تمام انواع ریل مورد نیاز 

کشور می باشد.

ضرورت سرمایه گذاری دولت در توسعه معادن زغال سنگ
مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان در بخشی دیگر از سخنان خود به مواد اولیه 
مورد نیاز شرکت پرداخت و خاطر نشان کرد: ذوب آهن اصفهان به دلیل تولید به 
روش کوره بلند، تقریباً تنها مصرف کننده زغال کک شو در ایران است. از آنجا که 
هدف دولت حمایت از معادن زغال سنگ می باشد، نیاز است مصرف کننده عمده 
این ماده اولیه )ذوب آهن اصفهان( نیز مورد توجه و حمایت بیشتر قرار گیرد. در 
این راستا نشست های خوبی با وزرای صمت و تعاون،کار و رفاه اجتماعی صورت 
گرفته است که حمایت های دوسویه از معادن و ذوب آهن اصفهان به عنوان مصرف 

کننده اصلی زغال سنگ توامان مد نظر قرار گیرد. 
مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان ادامه داد: یک میلیارد و ۳00 میلیون ُتن ذخیره 
معدن زغال سنگ کشور است که اغلب آن کک شو است. اگر ما انتظار داشته باشیم 
که فقط شرکت هایی که تامین کننده زغال هستند، در این زمینه سرمایه گذاری 
داشته باشند رویکرد مناسبی نیست. بهره برداری از ذخائر موجود در کشور مستلزم 
این است که یک سیاست کلی در وزارت صمت در نظر گرفته شود و امیدواریم 

باشیم که این ذخائر به بهره برداری برسند.  

مهندس منصور یزدی زاده در گفت و گو با چیالن خبر داد:

تولید ریل مترو در ذوب آهن اصفهان
ذوب آهن اصفهان به عنوان مادر صنعت فوالد کشور، نقش مهمی در تامین مقاطع ساختمانی و صنعتی مورد نیاز 
کشور دارد. در خصوص شرایط کنونی و دستاوردهای اخیر ذوب آهن با مهندس منصور یزدی زاده، مدیرعامل این 

شرکت گفت و گو نمودیم که در ادامه می آید: 

مه
 نا

ژه
یــ

اقتصادیو

چیالن اقتصادی/ اسفندماه 1397       33































48       چیالن اقتصادی/ اسفندماه 1397

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان که دارای ترکیب سهامداری 51 درصد 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و 49 درصد صندوق بازنشستگی شرکت ملی 
صنایع مس ایران و شرکت های تابعه است در برنامه خود احداث 7 کارخانه 
شامل 2 واحد احیا مستقیم، 2 واحد ذوب و ریخته گری و 3 واحد نورد و فوالد 
آلیاژی را در دستور کار دارد که واحدهای احیا مستقیم شماره1 و بریکت 
سازی این مجموعه به بهره برداری رسیده و کارخانه ذوب و ریخته گری این 
مجموعه در حال اجرا بوده و 4 واحد شامل احیا مستقیم شماره 2، فوالدسازای 
شماره 2، فوالد آلیاژی بردسیر و تولید لوله های بدون درز به عنوان طرح های 
توسعه تعریف شده اند که طرح فوالدسازی شماره 2 در دست مناقصه بوده 

و دو طرح پایانی در دست مطالعه می باشند.
این شرکت تالش کرده در راستای جلوگیری خروج ارز از کشور، تامین نیاز از 
داخل و خرید داخلی تجهیزات و قطعات را مد نظر قرار دهد. لذا برخی اقالم 

که در داخلی بومی یا خریداری شده به شرح ذیل می باشند:

١- کاتالیست های ریفرمر واحد احیا مستقیم 
کاتالیست های مورد استفاده در واحد احیاء مستقیم، در 3 نوع فعال، نیمه 
فعال و خنثی قابل تقسیم بندی می باشد. با توجه به شرایط عملیاتی هر واحد 
مصرف کننده پروفایل شارژی از ترکیب این 3 نوع کاتالیست در فرآیندهای 
ریفر مینگ گاز طبیعی به روش میدرکس جهت تولید گاز سنتز بکار می رود. 

١- کاتالیست فعال با فاز فعال نیکل بر پایه آلومينا 
٢- کاتالیست نیمه فعال با ترکیب نيكل بر پایه منیزیم 

3- کاتالیست خنثی 
ساخت این نوع کاتالیست ها در سه نوع خنثی، نیمه فعال و فعال از دانش 
فنی باالیی برخوردار است و به همین دلیل تولید آن در انحصار چند شرکت 
محدود خارجی بوده است که با نگرش استفاده از دانش و توانایی شرکت های 
دانش بنیان داخلی و قطع وابستگی، بومی سازی و تولید داخل این سه نوع 
کاتالیست با موفقیت و کیفیت مناسب صورت گرفته و مجتمع جهان فوالد 
سیرجان قرارداد خرید این کاتالیست ها را با یکی از شرکت های داخلی به 

امضاء رسانده است.

2-  سیســتم هیدرولیک کلوخه شکن های واحد احیا 
مستقیم

مجتمع جهان فوالد سیرجان برای اولین بار در ایران برای سیستم هیدرولیک 
کلوخه شکن های واحد احیا مستقیم از توان و دانش یک شرکت داخلی 
استفاده نمود و با توجه به پیشنهادهای مطرح شده از سمت شرکتهای 
ایتالیایی، آلمانی و اسپانیایی با توجه به نظر مدیریت عامل از محصوالت این 
شرکت داخلی استفاده نمود و نتیجه اعتماد به توان و قدرت شرکت های 
داخلی به بار نشست و تاکنون مشکل حادی با استفاده از این سیستم برای 

کارخانه به وجود نیامده است.

۳-  استفاده از الکتروموتورهای برق و پمپ های ایرانی
در کارخانه احیا مستقیم سیرجان از الکترو موتورها و پمپ های ساخت داخل 
در قسمت های مختلف کار خانه استفاده شده است که در برخی موارد 
کارآیی بسیار بهتری نسبت به نمونه های مشابه خارجی داشته و از همه 
مهمتر سریعتر در دسترس بودن خدمات پس از فروش و تأمین قطعات برای 

شرکت را در پی داشته است.

4- تیوب های ریفرمر احیا 
تیوب های ریفرمر کارخانه احیا مستقیم سیرجان قبال از کشور آلمان خریداری 

می گردید. 
با توجه به هزینه باالی این تیوب ها )15000 یورو به ازای هر تیوب( و زمان 
زیاد برای سفارش و تحویل دادن این تیوب ها از خارج، با توجه به اینکه 
یک شرکت در داخل ایران اقدام به بومی سازی و ساخت این تیوب ها کرده 
بود، پس از بازدید از این شرکت و توانمندی های متخصصین داخلی، تعداد 
40 تیوب ریفرمر از این شرکت داخلی خریداری گردید و ضمن جلوگیری از 
خروج ارز از کشور زمینه اشتغال و رشد و شکوفایی جوانان این مرز و بوم 

فراهم گردید.

5- کاتالیست های واحد سولفور زدا
با توجه به راه اندازی و استفاده از واحد سولفور زدا در مجتمع جهان فوالد 
سیرجان، کاتالیست های Zno مورد استفاده در این واحد می بایست هر 
3 ماه یکبار تعویض گردند و این کاتالیست ها تا کنون از کشور هندوستان 

خریداری می شدند. 
به تازگی یک شرکت داخلی موفق به تولید این کاتالیست ها گردیده است که 
در آینده ای نزدیک پس از بررسی های الزم خرید کاتالیست ها از این شرکت 

ایرانی صورت خواهد پذیرفت.

6- ساخت و برنامه نویسی دستگاه گره زن اتوماتیک
تا پیش از این زمانی که میلگرد از خط تولید خارج می شد کارگران به صورت 
دستی میلگردها را کالف می کردند اما با دستگاه بومی شده، میلگردها به 

کمک دستگاه و به صورت خودکار دسته می شوند.

7- ساخت جک آرام بر میز شارژ
اصالحات توسط کارگران در خط نورد ایجاد شده تا شاهد افزایش بهره وری و 

نیز کاهش آسیب به دستگاه ها در خط باشیم.

8- برنامه نویسی شارژ و دیس شارژ دو عدد شمش در 
کوره برای باال بردن سرعت کوره

موارد بومی سازی شده شرکت جهان فوالد سیرجان

هشت حوزه بومی سازی جهان فوالد سیرجان 
علی ارجمند

سرپرست روابط عمومی شرکت جهان فوالد سیرجان
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نکته قابل توجه در نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران، پذیرش ریسک 
بومی سازی توسط فوالدسازان و شرکت های بزرگ معدنی و حمایت آن ها از داخلی 
سازی قطعات و تجهیزات مورد نیاز است که برای اولین بار در کشور اتفاق می افتد. 
فوالد خراسان با برنامه ریزی قبلی و با تیم کارشناسی خود با ترکیبی 28 نفره از معاونین: 
برنامه ریزی و فناوری، بهره برداری و خرید، مدیران: دفتر فنی، خرید ماشین آالت و 
تجهیزات، فناوری اطالعات، روابط عمومی، روسای نت واحدهای تولیدی و پشتیبانی 
فنی، خرید مواداولیه، بومی سازی، تحقیق و پژوهش و کارشناسان مرتبط در قالب 8 
میز با تخصص  های مختلف به صورت فعال و منسجم در نمایشگاه حضور داشتند. 

نکات مثبت غرفه فوالد خراسان می توان به حضور مسئوالنه کلیه همکاران از اولین 
ساعات شروع غرفه تا پایان ساعت کار نمایشگاه در میزهای تخصصی و مشارکت 
فعاالنه فوالد خراسان در نمایشگاه )ارائه 8 پنل تخصصی، پیشنهاد و پیگیری مجدانه 

جهت امضاء تفاهم نامه ها و... اشاره کرد.

نتایج و دستاوردهای فوالد خراسان از جشنواره
طبق برنامه ریزی های انجام شده، تعداد 8 میز با تخصص های مختلف در غرفه 
پیش بینی شده بود که در مجموع 310 شرکت با 530 زمینه فعالیت به غرفه فوالد 
خراسان مراجعه نموده که برای تمامی آنها برگه  های اطالعات تکمیل و در سیستم 

ثبت گردید. نتایج حاصل و سازندگان شاخص به شرح زیر می باشد:
1- میز مکانیک: 139 شرکت: فوالد تکنیک، آرمان قطعه، گداز صنعت سپاهان، فکور 

مغناطیس و ...
2- میز برق: 90 شرکت: سیم و کابل تبریز، ایساتیس پارس تجهیز، ماشین سازی سپنتا، 

تجهیزات برق و سیاالت فوالد و ...
3- میز تکنولوژی 75 شرکت: نیک صدرا صنعت، کیمیا صنعت اسپادانا، سامان گستران 

صنعت، هوا سیستم ایران، اوتاد صنعت نوین و...
4- میز سیاالت: 69 شرکت: نفت پارس، توان محور آذین صنعت، هیدرولیک کاران، 

هیدروال، پترو رهان پمپ، پترو صنعت کبیر و ...
5- میز انتقال مواد: 48 شرکت: نیک صدرا صنعت، سامان گستران صنعت، یاتاقان 

سازی SDFR، راهبرد صنعت البرز و ...
6- میز تحقیق و پژوهش: 44 شرکت: ریوا تحقیق سپاهان، جهاد دانشگاهی علم و 

صنعت، فرا تحقیق، دانشگاه صنعتی اصفهان و ...
7- میز مواد اولیه: 42 شرکت: کامیاب تکوین آسیا، نفت پارس، آرمان انرژی، آسیا ژوله، 

پترو صنعت کبیر، مهستان گاز و ...
8-میز نسوز: 18شرکت: فرآورده های نسوز تبریز، الیاف 
های  فراورده  آمل،  گداز  دیر  صنایع  سپید،  سرامیکی 

دیرگداز گستر سپاهان و... 
در  سازنده  شرکت های  با  نامه  تفاهم    11 امضاء   -9
زمینه های مختلف: فکور صنعت، پمپ ایران، پاترون و...

10- امضاء تفاهم  نامه همکاری در حوزه تبادل دانش 
ساخت داخل با شرکت فوالد مبارکه

11- امضاء تفاهم نامه بین سه شرکت فوالد خراسان، 
فوالد مبارکه و شرکت دانش پژوهان کربن ققنوس با 

هدف تولید نیدل کک 

12- برگزاری 8 پنل تخصصی توسط مجتمع فوالد خراسان با موضوعات زیر:
- تعمیر موضعی ترانس کوره قوس الکتریک با تقبل ریسک توسط مجتمع فوالد 

خراسان و شرکت توان تجهیز آسیا
- طراحی و ساخت سایلنسر کمپرسور سیل کارخانجات احیای مستقیم با همکاری 

مجتمع فوالد خراسان توسط شرکت صنعت پروژه توس
- ساخت KT Injection System( KT Lance( کوره قوس الکتریک با حمایت 

مجتمع فوالد خراسان و شرکت همپای صنعت
- تعمیر پمپ های واحد احیاء با همکاری مجتمع فوالد خراسان و شرکت آب فلز پمپ
- مهندسی معکوس و ساخت اولین قفسه کارتریج نهایی نورد در ایران با مشارکت 

مجتمع فوالد خراسان و گروه صنعتی آرکو)آلومینیوم رضا(
)Coolsummer بومی سازی مبدل های صفحه ای وارداتی از کشور چین  ) شرکت - 

- طراحی مدل اقتصاد مقاومتی، سرمایه گذاری های زودبازده شرکت های کوچک و 
متوسط)SME( در صنعت فوالد

- نگهداری و تعمیرات خطوط زنجیره تولید فوالد توسط شرکت فناوران فوالدیار
13- برگزاری چالش نوآوری جهت 5 نیازمندی فوالد خراسان در راستای توسعه شبکه 

نوآوری، با موضوعات زیر:

نام شرکت های متقاضینیازمندی  های مجتمع فوالد خراسان

فرآوری و تجاری سازی سرباره کوره های قوس 1
ریوا تحقیق سپاهانالکتریک

بازیافت حرارتی از دودکش  کوره های نواحی  تولیدی 2
زنجیره فوالد

دکتر پایاب )مشاور در شرکت 
ملی فوالد ایران(

 شرکت دانش بنیان نانوویژن

کاهش مصارف آب در برج های خنک کننده3
شرکت فراتحقیق سپاهان
شرکت ایکارصنعت طوس

شرکت دانش بنیان نانوویژن

بررسی اقتصادی و بهینه جلوگیری از4
 اکسیداسیون میلگردهای تولیدی

موم سازان هربا
شرکت دانش بنیان نانوویژن

5
تولید نیدل کک از مواد اولیه داخلی جهت
 تولید الکترودهای گرافیتی مورد استفاده

 در کوره های قوس الکتریک

شرکت پیشرو پژوهان کربن 
ققنوس

پژوهشگاه صنعت نفت 

گزارش دستاوردهای فوالد خراسان از جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران

دستاورد فوالد خراسان از جشنواره فوالد
بهروز اسماعیلی

معاون برنامه ریزی و فناوری مجتمع فوالد خراسان
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آقای پرچمی اشاره ای به خنک کننده های مسی نسل پنجم 
کوره بلند داشتید. مزایای این قطعه چیست؟

بخشی از مزایای خنک کننده های مسی نسل پنجم در کوره بلندها عبارت است از:
  افزایش عمر کاری کوره بیش از 25 سال 

  افزایش 25 درصدی حجم کوره  و افزایش  23 درصدی راندمان تولید
  افزایش طول خنک کننده های مسی عمودی تا 5 متر  
  ارزش افزوده 100 درصدی  مس مصرفی در یک دوره  

  نصب ساده خنک کننده مسی
  انتقال حرارت خنک کننده های مسی 13برابر خنک کننده چدنی 

گرافیت کروی
  کاهش میزان 35 درصدی مصرف آب در کوره بلندها 

  کاهش هزینه های نسوز 
  کاهش تعداد اتصاالت لوله های خارجی 
  حداقل نشتی گاز در خنک کننده مسی 

  ریخته گری یکپارچه به صورت عمودی بدون لوله گذاری 
  حداقل سایش در یک دوره کاری

  200 mm حداکثر ضخامت خنک کننده مسی  
  حذف دو دوره تعمیرات اساسی کوره بلند 

سیروس پرچمی، مدیرعامل شرکت مهندسی پرچمداران صنعت سپاهان به »چیالن« از نحوه شکل گیری این مجموعه دانش بنیان و برنامه های آتی آن گفت. وی در 
ابتدای صحبت های خود اشاره ای به نحوه شکل گیری این شرکت داشت و گفت: این شرکت جهت انجام پروژه های تحقیقاتی و مهندسی در راستای تولید ملی و 
خود کفایی در سال ۱۳8۹ در اداره ثبت شرکت های اصفهان به ثبت رسید. در همان ابتدای شکل گیری شرکت، مطالعاتی را بر روی فورم هوای دم کوره بلند ذوب 
آهن اصفهان انجام دادیم که این قطعات بیش از 40 سال از کشورهای انگلیس، کره و دیگر کشورها وارد میشد و موفق به ساخت اولین فورم هوای دم شدیم و با 
موفقیت نیز در کوره بلند شماره یک ذوب آهن نصب گردید. خوشبختانه چند سال این پروژه  بومی سازی شد و قطع وابستگی به خارج را به همراه داشته است. به 
جهت آنکه جهان به سمت خنک کنندههای مسی کوره بلند حرکت کرده بود، ما نیز به فکر طی کردن این مسیر افتادیم و توانستیم این قطعه را بومی سازی کنیم و 
حتی این طرح در جشنواره خوارزمی به عنوان طرح برتر شناخته شد اما متاسفانه این پروژه در ذوب آهن اصفهان ابتر ماند و تنها 5 عدد از خنک کننده های مسی 

نسل پنجم به صورت نمونه در کوره شماره یک ذوب آهن نصب شده است.

مدیرعامل شرکت مهندسی پرچمداران صنعت سپاهان به چیالن خبر داد:

نسل پنجم خنک کننده  های مسی را 
بومی سازی کرده ایم
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  استفاده از خنک کننده های نسل پنجم در بیش از 250 کوره بلند 
مدرن جهان 

  حذف mm 900 آجر چینی دیواره کوره بلند
  انجام تعمیرات اساسی کوره بلندها هر 30 سال یکبار

فعالیت  خود در حوزه فوالد را تشریح می فرمایید؟
 این شرکت با سرلوحه قرار دادن پیوند میان صنعت و دانشگاه، از ابتدای تاسیس اقدام 
به ساخت، تعمیر، بازسازی و نوسازی مجدد قطعات مسی استراتژیک وارداتی گردد 

که خود نوعی سرمایه گذاری و خودکفایی در صنعت کشور به وجود آورده است.
از کشورهای اروپایی وارد  هدف ما ساخت قطعات مسی می باشد که عمدتاً 
کشور می شود. همان طور که اشاره شد شرکت دانش بنیان پرچمداران صنعت 
سپاهان برای اولین بار در کشور اقدام به ساخت، بازسازی و نوسازی مجدد این 
قطعات مسی نموده که در صنایع مادر بکار می رود. مسئولین این شرکت قبل از 
تاسیس به مطالعه و بررسی گلوگاه های صنعتی که صد درصد آن قطعات وارداتی 
و حائز اهمیت است پرداخته و با آگاهی و دانش روز شروع به انجام فعالیت 

در حوزه فوالد نمودند. 

برنامه آتی شما در حوزه بومی سازی صنعت فوالد چیست؟ 
یکی از مهمترین صنایعی که در رشد و توسعه کشور نقش بسزایی دارد، صنعت فوالد 
است. برای ارزیابی رشد هر کشوری مصرف سرانه فوالد آن به عنوان شاخص در نظر 
گرفته می شود. صنعت فوالد به دلیل اشتغال زایی باال و صرفه جویی های ارزی و نیز 
تحرک در صنایع کوچک، از اهمیت خاصی برخوردار است. این شرکت با تکنولوژی 
داخلی و علم و دانش فنی جوانان، هدایت و راهنمایی پیشکسوتان فوالد کشور، 

تصمیم به جلوگیری از واردات قطعات استراتژیکی به کشور دارد.
قطعات وارداتی یکی از معضالت صنعت کشور می باشد که باید از ورود آنها جلوگیری 
شود و تنها راه نجات کشور، حمایت مسئولین از تأمین کنندگان و شرکت های دانش 
بنیان می باشد. با توجه به پتانسیل موجود در کشور و دانش جوانان تحصیل کرده، می 

توان شرایط صادرات را فراهم کرده و کشور را از این بحران نجات داد. 

برنامه شرکت برای سال 98 چیست؟
با توجه به اینکه این شرکت فعالیت خود را از سال 89 آغاز کرده و رو به رشد بوده و 
در حال حاضر توسعه و جذب نیروی جوان تحصیل کرده و کارآمد را در برنامه خود 
قرار داده است، برنامه سال 98 با توجه به بحران شدید آب و تحریمها، عمدتاً بر روی 

پروژه هایی است که در صرفه جویی مصرف آب مؤثرند.

نظر جنابعالی درخصوص تاثیر تحریم ها بر جذب سرمایه 
گذاری چیست؟ 

 به هرحال تحریم ها اثر خود را بر روی صنعت و تولید داخلی گذاشته است و با توجه 
به بحران های شدید اقتصادی که در کشور ما به وجود آمد، این شرکت معتقد است با 
اعتقاد و باور به توانایی های داخلی و قطع وابستگی می توان کشور را از نو ساخت. 
می توان گفت تحریمها به دو دلیل بر صنعت و تولید داخل اثرگذار بوده است. یکی 
از دالیل آن، عدم بومی سازی قطعات مورد نیاز صنعت بوده و دیگری عدم توجه به 

توانایی جوانان نخبه کشور می باشد.
صنعت فوالد جهان مسیر خود را پیدا کرده و با تکنولوژی روز، هزینه های خود را به 
شدت کاهش داده و توسط نیروی انسانی که یکی از سرمایه های بزرگ هر کشوری 
می باشد، به اهداف خود دست یافته است. وقت آن رسیده که مسئولین محترم در 
کنار تامین کنندگان و تولید کنندگان داخلی وارد عمل شده تا بتوانیم مشکالت کشور 

را حل کنیم. 

نخستین جشــنواره و نمایشگاه ملی فوالد را چطور دیدید و 
چه دستاوردی برای شما داشت؟

از انجمن تولیدکنندگان فوالد برای برگزاری این جشنواره کمال تشکر را دارم و قدردانی 
خود از مسئولین محترم به جهت حمایت از شرکت های دانش بنیان را اعالم می دارم. 
شاهد انقالبی در حوزه بومی سازی صنعت فوالد هستیم و این نمایشگاه سبب ارتباط 
موثر میان تولیدکننده و مصرف کننده شد. برگزاری نمایشگاه بومی سازی انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران در دی ماه 97 باعث شد رابطه تنگاتنگی بین تامین کنندگان 

و تولید کنندگان ایجاد گردد و برای این شرکت اثرات مثبتی به همراه داشته است. 

فورم هوای دم کوره بلند
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نسـخه دوم اطلـس ملـی فـوالد ایـران در نخسـتین جشـنواره و نمایشـگاه 
ملـی فـوالد ایـران بـا حضـور مدیران شـرکت های بـزرگ فـوالدی و معاونین 
وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت و رئیـس و اعضـای هیئـت مدیـره انجمن 
تولیدکننـدگان فـوالد ایـران رونمایـی شـد و قـرار اسـت بـا تکمیـل و نهایی 
سـازی اطالعـات، از اوایـل سـال آینـده به جامعه فوالد کشـور عرضه شـود. 
نسـخه سـال ۹8 اطلـس ملـی فوالد ایـران عالوه بر نقشـه جانمایـی واحدها 
و طـرح هـای فـوالدی و اطالعات آنها، از بسـتر الکترونیک نیـز بهره می برد 

و یـک اپلیکیشـن هـم برای آن طراحی شـده اسـت.

به روز رســانی اطالعات و نرم افزار واقعیــت افزوده، دو 
مزیت نسخه جدید اطلس فوالد

محمدرضا دانشگر، مدیر پروژه اطلس ملی فوالد ایران در گفتگو با چیالن 
با اشاره به تفاوت های این نسخه با نسخه اول اطلس فوالد اظهار داشت: 
نسخه نخست اطلس ملی فوالد ایران که شامل یک نقشه پراکندگی واحدهای 
فعال زنجیره فوالد و طرح های در حال احداث و همچنین کتاب مربوطه 
بود، در سال 94 منتشر شد که خوشبختانه مورد استقبال هم قرار گرفت. اما 
با توجه به روند توازن و تکمیل زنجیره فوالد، نیاز به روزرسانی اطلس در 
انجمن تولیدکنندگان فوالد احساس شد و لذا در نسخه دوم اطلس ملی فوالد 
ایران، عالوه بر افزایش تعداد واحدهای فعال و طرح های در حال احداث با 
پیشرفت فیزیکی باالی 60 درصد، نقشه خطوط ریلی، گاز، برق و منابع آبی 
کشور و همچنین اطالعات واحدهای تولیدی مورد به روز رسانی قرار گرفت 
به طوری که هم اکنون تعداد واحدهای زنجیره فوالد در این نسخه از اطلس 
به بیش از 260  واحد رسیده است.عالوه بر به روزرسانی اطالعات، یک مزیت 
مهم دیگر هم در نسخه جدید اطلس نسبت به نسخه سال 94 وجود دارد و 
آن بهره گیری از نرم افزار واقعیت افزوده بر روی نقشه و لینک اطالعاتی آن 
به یک اپلیکیشن است. این اپلیکیشن که بر روی سیستم عامل های اندروید 
و ios  قابل نصب است، این امکان را به کاربر اطلس ملی فوالد می دهد 

که با تنظیم دوربین گوشی بر روی آیکون کارخانه مورد نظر و انتخاب آن، 
اطالعات جامعی از آن شرکت از موارد عمومی و کلی مثل ظرفیت و شماره 
تماس و آدرس گرفته تا اطالعات تخصصی همچون انواع محصوالت تولیدی، 
میزان مصارف انرژی، گواهینامه ها، آمار تولید و صادرات و ... را در گوشی 

هوشمند خود مشاهده و از آن ها بهره برداری کند. 

اطلــس ملی فــوالد مرجــع اطالعاتــی مناســبی برای 
تصمیم گیری ها است

مدیر پروژه اطلس ملی فوالد ایران در خصوص میزان اهمیت آن برای فعاالن 
فوالدی کشور به چیالن توضیح داد: برای سرمایه گذاران، مدیران، سیاستگذاران 
و به طور کلی جامعه فوالد کشور بسیار مهم است که بتوانند تصویر روشنی 
زیرساخت  ها،  طرح  و  فعال  های  واحد  جانمایی  ها،  ظرفیت  وضعیت  از 
های مورد نیاز صنعت فوالد و همچنین توازن حلقه های مختلف زنجیره 
فوالد در مناطق جغرافیایی کشور داشته باشند و بر اساس اطالعات صحیح 
و جامع تصمیم گیری نمایند. بنابراین این اطلس به کمکشان خواهد آمد تا 
بتوانند تصمیمات دقیق تر و مبتنی بر اطالعات ترکیبی به روزتری اتخاذ کنند. 
عالوه بر این استفاده از اپلیکیشن و نرم افزار واقعیت افزوده، ضمن اینکه 
سهولت دسترسی به اطالعات فوالد ایران را برایشان به ارمغان می آورد، امکان 
برخورداری از آمار و اطالعات تکمیلی و تخصصی واحدهای مختلف فوالدی 
را به آنان می دهد. البته یک نکته مهم دیگر هم این است که این اطالعات 

به صورت دوره ای در اپلیکیشن آپدیت می شود.

بومی سازی و اطلس ملی فوالد ایران
این  در  که  زنجیره فوالد  اصلی  کنندگان  تامین  لیست  دانشگر در خصوص 
اطلس وجود دارد هم اظهار داشت: جدول تامین کنندگان اصلی صنعت فوالد 
در راستای بومی سازی و حمایت از توانمندی های تامین کنندگان داخلی 
تهیه شده و شرکت های تامین کننده می توانند از این طریق بیش از پیش 

دانشگر در گفتگو با چیالن تشریح کرد:

جزئیات نسخه به روز 
و الکترونیک اطلس 

ملی فوالد ایران
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  اطلس ملي فوالد ايران - انجمن توليد كنندگان فوالد ايران

  ١٣٩٨ اطلس ملي فوالد ايراندر  سفارش درج لوگو
  

  ارزش افزوده) %٩قيمت طرح (شامل   (ويژه واحدهاي فوالدي و تامين كنندگان صنعت فوالد) ١طرح
زم (ال ٩٨سانتيمتر در پايين اطلس فوالد  10x15به ابعاد  درج لوگوي رنگي شركت .١

فقط امكان درج به ذكر است كه فضاي لوگوهاي پايين اطلس محدود بوده و 
 )شركت وجود دارد ٢٥لوگوي 

چاپ افست، المينيت و قاب آويز  -  ٩٨جلد اطلس ملي فوالد ايران ويرايش سال  ٣ارائه  .٢

اپليكيشن واقعيت افزوده اطلس ملي فوالد ايران   Userعدد ٦آلومينيومي به همراه 

 عات و آمار صنعت فوالد ايران)(بانك اطال

درج نام شركت، زمينه فعاليت، شهر، شماره تماس و آدرس وب سايت در اطلس فوالد  .٣

  (ويژه تامين كنندگان صنعت فوالد) ٩٨

  ريال  ٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠

  

  ارزش افزوده) %٩(شامل  قيمت طرح  (فقط ويژه تامين كنندگان صنعت فوالد) ٢طرح

اليت، شهر، شماره تماس و آدرس وب سايت در جدول تامين ، زمينه فعدرج نام شركت .١

 ٩٨كنندگان اطلس فوالد 

چاپ افست، المينيت و قاب آويز  -  ٩٨جلد اطلس ملي فوالد ايران ويرايش سال  ١ارائه  .٢

اپليكيشن اطلس ملي فوالد ايران (بانك اطالعات و   Userعدد ٢آلومينيومي، به همراه 

  آمار صنعت فوالد ايران)

٣٥,٠٠٠,٠٠٠   
  ريال

  
تصوير فيش واريزي مبلغ واهشمند است پرسشنامه زير را تكميل و به همراه ر يك از طرحهاي فوق خمشاركت در هدر صورت تمايل به      

بانك سپه بنام انجمن توليدكنندگان فوالد  IR0150000001235800850573يا شماره شبا  ١٢٣٥٨٠٠٨٥٠٥/  ٧٣ شمارهمربوطه به حساب 

  ارسال فرماييد.  ٨٨٥٥١٧٠٥  به شماره فكسايران 

  

  كداقتصادي:                                        شناسه ملي:                                                         نام شركت:
  آدرس:

                                                                            شماره تماس:                                                            كد پستي:     
   ٢طرح     ١طرح      درخواست:  طرح مورد                خير    عضو انجمن توليد كنندگان فوالد:    بله

  ريال به پيوست ارسال مي گردد.    .........................................................    ضمنا تصوير فيش واريزي به مبلغ 

  شماره همراه:            سمت:                   :تكميل كننده فرم نام و نام خانوادگي

  
 مضا و مهر شركت:ا

 

خود را به تولیدکنندگان و پیمانکاران صنعت فوالد معرفی نمایند. 
کاربران در شناسایی شرکت های  بیشتر  برای سهولت  همچنین 
تامین کننده، حدود 20 زمینه فعالیت برای تامین کنندگان در نظر 
گرفته شده که امیدواریم  در آینده و با فعالیت بیشتر کمیته بومی 
سازی در انجمن تولیدکنندگان فوالد به تعداد  این شرکت های 
تامین کننده داخلی اضافه شود.وی در خصوص سایر بخش های 
اطلس ملی فوالد ایران نیز به چیالن گفت: در اپلیکیشن مربوطه، 
عالوه بر نرم افزار واقعیت افزوده و لیست تامین کنندگان اصلی 
صنعت فوالد، آمار و اطالعات فوالد ایران و جهان نیز قابل دریافت 
است که این آمار بسته به ماهیت آن، به صورت دوره ای به روز 
رسانی می شود و کاربران را در جریان جدیدترین اطالعات آماری 
فوالد همچون گزارشات انجمن جهانی فوالد و انجمن تولیدکنندگان 

فوالد ایران قرار می دهد. 

چگونه اطلس ملی فوالد را دریافت کنیم؟
مدیر پروژه اطلس ملی فوالد ایران در خصوص نحوه دریافت اطلس 
اکنون در مرحله  اطلس ملی فوالد هم  نیز گفت: نسخه جدید 
نهایی سازی اطالعات در سرورهای نرم افزاری و اصالح خطاهای 
احتمالی در بهره برداری آزمایشی قرار دارد و به یاری خدا از اوایل 
سال 1398 به عالقمندان ارائه می شود. جهت دریافت اطلس ملی 
ایران که شامل نقشه پراکندگی و زیرساخت های صنعت  فوالد 
فوالد و حساب کاربری اپلیکیشن می باشد نیز الزم است از طریق 
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران به شماره تلفن 021-88551701-4 

اقدام نمایند.
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شرکت دانش بنیان گسترش فناوری خوارزمی در زمینه تولید کاتالیست های مصرفی صنایع فوالد، پتروشیمی و پاالیشگاهی به عنوان کاالیی استراتژیک و قلب واحدهای تولیدی 
این مجتمع ها فعالیت می کند. به طور خالصه می توان مجموعه خدماتی که شرکت گسترش فناوری خوارزمی در راستای ایجاد زبان مشترک بین خود و مجتمع های مصرف 

کننده کاتالیست ارائه می دهد، به قرار زیر بیان کرد.

امروزه به سبب حساسیت بستر کاتالیست ها و همچنین هزینه سنگین تامین مواد در واحد های تولیدی، مبحث بارگذاری کاتالیست در دنیا به صورت یک فناوری مجزا و از 
طریق شرکت های تخصصی صاحب تکنولوژی دنبال می شود. شرکت گسترش فناوری خوارزمی همواره با استفاده از روش بارگذاری متراکم یکنواخت١ شرایط را برای بیشترین 
عملکرد کاتالیست، بارگیری بیشتر کاتالیست، توزیع بهتر جریان سیال، عدم تشکیل کانالیزه شدن، ایجاد نقاط داغ بسیار کم در طول راکتور و همچنین افت فشار یکنواخت 

فراهم می کند. 

1. Dense Loading

معرفی خدمات فنی گسترش فناوری خوارزمی در حوزه کاتالیست

تاثیر کاتالیست های مصرفی صنایع فوالد 
بر افزایش بهره وری

 مهندس حسن نوایی
مدیرعامل شرکت دانش بنیان گسترش فناوری خوارزمی

 معرفی عملکرد
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شکل 1: روش بارگذاری متراکم یکنواخت: سمت راست )بارگذاری مخازن سولفورزدایی(، سمت چپ )بارگذاری تیوب های ریفرمر(

شکل 2: مقایسه بارگذاری متراکم یکنواخت و بارگذاری جوراب

تست های ارزیابی بارگذاری کاتالیست ها به منظور رسیدن به اطمینان الزم جهت شارژ بهینه و حداکثری تیوب ها بسیار حائز اهمیت می باشد.

y تست افت فشار دو سر تیوب ها
y TUBE INSPECTION
y مستند سازی دقیق و ثبت داده های مربوط به فرايند بارگذاری
y  انجام آنالیزهای آماری و پراکندگی اطالعات

   

   

شکل 3: بررسی وضعیت تیوب ها

شکل 4: تست افت فشار دو سر تیوب ها
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همان طور که در شکل 3 مشاهده می کنید، با استفاده از دستگاه مربوطه می توان آسیب های احتمالی به لوله در طی فرآیند و همچنین بررسی پارگی ها و خم ها بر روی 
تیوب ها را مورد بررسی قرار داد. شرکت گسترش فناوری خوارزمی به مهندسان فرآیند و بهره بردار واحد گزارش کاملی از روند اجرای کار ارائه می دهد. 

پایش عملکرد کاتالیست همواره از جمله اقدامات بسیار ارزشمند شرکت گسترش فناوری خوارزمی می باشد. مهندسین فرآیند تیم تحقیق و توسعه شرکت گسترش فناوری 
خوارزمی پس از تحلیل کلیه اطالعات مرتبط با تولید و بررسی عملکرد کاتالیست ها، پیشنهادات مقتضی را به واحدهای تولیدی جهت بهینه سازی فرآیند در کنار عملکرد 
کاتالیستها به همراه گزارش این اطالعات ارسال می نماید. شکل های 5 و 6 وضعیت خوراک ورودی به ریفرمر و همچنین وضعیت کیفی گاز خروجی از ریفرمر را برای مدول 

1 احیاء 2 فوالد خوزستان نشان می دهد.
یکی دیگر از فعالیت های موثر و ارزشمند شرکت گسترش فناوری خوارزمی، انجام 
مطالعات CFD یا همان دینامیک سیاالت محاسباتی می باشد. دینامیک سیاالت 
محاسباتی با حل همزمان معادالت بقای جرم، مومنتوم، حرارت و واکنش های شیمیایی، 

امکان شبیه سازی فرایندهای مختلف را به ما می دهد. 
از جمله خدمات شرکت گسترش فناوری خوارزمی می توان به موارد زیر اشاره کرد.

y ارایه اپلیکیشن  محاسبه افت فشار
y ارایه اپلیکیشن  محاسبه شرایط عملیاتی و خروجی واحد فرآیندی
y  بررسی کیفیت شارژ و عوامل نامطلوب بر راندمان فرآیند مانند کانالیزه شدن

جریان، خردایش کاتالیست، تشکیل کک و همچنین ساختار بهینه تجهیزات 
فرآیندی و ارایه راهکار حل مشکالت مذکور

شرکت گسترش فناوری خوارزمی نیز با هدف افزایش سطح علمی متخصصان و افزایش 
نرخ بهره  وری در مجتمع های پتروشیمی، پاالیش و فوالد کشور، خدمات منحصر به 
فردی در حوزه آموزش، توسعه دانش به مجتمع های مصرف کننده کاتالیست ارائه 
می دهد که می توان به برگزاری دوره کارگاه آموزشی کاتالیست برای صنایع مذکور 

اشاره نمود.

   

   

شکل 5: نسبت اکسنده ها به کربن در جریان گاز ورودی به ریفرمر مدول ۱ فوالد خوزستان

شکل 6: بررسی روند تغییرات متان خروجی از گاز ریفرم بر حسب دمای گاز خروجی از 
ریفرمر مدول ۱ فوالد خوزستان

 



نگاهی به لیست طرح ها، سرمایه گذاری ها و مسئولیت های اجتماعی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر:

نقش ویژه گل گهر در آبادانی صنعتی و اجتماعی منطقه و کشور
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر یکی از شرکت های بزرگ زنجیره فوالد کشور است که 
عالوه بر ایجاد توازن در این زنجیره و تکمیل حلقه های مفقوده آن، اهمیتی استراتژیک در 
توسعه صنعتی و اجتماعی کشور و به ویژه منطقه گل گهر و سیرجان و استان کرمان دارد. 
نگاهی به لیست بلند طرح ها و پروژه های صنعتی و زیرساختی این شرکت در چند سال 
اخیر به همراه اقدامات متنوع آن در حوزه های مختلف مسئولیت اجتماعی که موجب 
آبادانی منطقه شده است، نشان دهنده استراتژی توسعه همه جانبه این شرکت و اجرایی 

شدن این راهبرد در سالیان اخیر است.

اهم اقدامات گل گهر در حوزه مسئولیت های اجتماعی 
y  تکمیل مجموعه عظیم ورزشی گل گهر و تشویق کارکنان به ورزش و سالمت فردی 
y  ایجاد شبکه فاضالب شهری از طریق سیاستگذاری و تاسیس شرکت فاضالب شهری با 

مشارکت شرکت های منطقه گل گهر
y مشارکت حداکثری در احداث تصفیه خانه آب آشامیدنی سیرجان 
y  احداث مجهز ترین بیمارستان فوق تخصصی منطقه جنوب کشور در آینده نزدیک 
y مشارکت در احداث راه آهن سیرجان – کرمان 
y پروژه ایجاد کمربند سبز اطراف منطقه گل گهر به میزان 5000 هکتار  
y  پروژه گاز زدایی کارخانه گندله سازی شماره یک و تولید کود سولفات آمونیوم به  

میزان 200 هزار تن در سال 
y  طرح آبگیری از باطله های تر خطوط تولید در دو فاز که منجر به بازگردانی آب به 

میزان 200 لیتر در ثانیه می شود.
y  توسعه زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی سیرجان نظیر مشارکت در ساخت 

مصلی، بهسازی تنها سینمای سیرجان، بهسازی مرکز نگهداری معلولین، شرکت فعال 
در جشنواره ها و همایش ها و مراسم های مختلف فرهنگی، حمایت از خانواده های 
بی بضاعت، حمایت از نخبگان علمی سیرجان و راه اندازی مرکز تامین البسه منطقه 
گل گهر در راستای اشتغال زایی زنان سرپرست خانواده با همکاری کمیته امداد امام 

خمینی )ره( 
y  کمک به بازماندگان معدن زمستان یورت به میزان 12 هزار میلیون ریال و نیز زلزله 

زدگان استان کرمانشاه به میزان 7 هزار میلیون ریال

پــروژه هایی که در ســال های اخیر در منطقــه گل گهر به 
بهره برداری رسیده اند

yy کارخانه خطوط 5 و 6 تولید کنسانتره - شرکت معدنی و صنعتی گل گهرy
y کارخانه گندله سازی شماره 2 - شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
y تکمیل مجموعه ورزشی - شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

y  کارخانه خطوط 1 و2 تولید کنسانتره - شرکت سنگ آهن گهر زمین 
y  کارخانه احیاء مستقیم شماره 1 شرکت جهان فوالد سیرجان 
y  کارخانه 500 هزار تنی نورد میلگرد بردسیر- شرکت جهان فوالد سیرجان 
y کارخانه احیاء مستقیم شماره 1 - شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 
y واحدهای گازی از فاز 1 نیروگاه با ظرفیت 32 مگاوات - شرکت گهر انرژی سیرجان 
y  کارخانه خط 7 تولید کنسانتره - شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
y  واحد خردایش - شرکت سنگ آهن گهرزمین 
y  کارخانه بریکت سازی شرکت جهان فوالد سیرجان 
y نوار 7 کیلومتری انتقال گندله از گل گهر به جهان فوالد سیرجان 
y  پست برق پرورش شرکت گهر انرژی سیرجان 

پروژه هایی که در سال 97 به بهره برداری خواهند رسید
yy خط 2 تولید آهن اسفنجی - شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهرy
y  واحد خردایش 2 - شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
y  فاز اول کارخانه ذوب و فوالدسازی - شرکت جهان فوالد سیرجان 
y  کارخانه اکسيژن - شرکت جهان فوالد سیرجان 
yy پست 400 به 230 کیلوولت نیروگاه - شرکت گهر انرژی سبيرجانy
y  کارخانه تولید بریکت سرد آهن اسفنجی به روش کوره تونلی- کاویان گهر سیرجان 
yy کارخانه فوالد تونلی راور - شرکت کاوند نهان زمینy
yyپست برق 240 به 33 کیلو ولت - شرکت گهر انرژی سیرجانy
y پست برق فشار قوی - شرکت جهان فوالد سیرجان 
y سیستم انتقال سنگ آهن شکسته - شرکت معدنی و صنعتی گل گهر  

تامین مالی طرح های بزرگ صنعتی از طریق فاینانس پس از برجام
yy 910 کارخانه فوالد سازی و نورد گرم شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر به میزانy

میلیون یورو
y  کارخانه احیاء مستقیم و ذوب و فوالد سازی شماره دو شرکت جهان فوالد سیرجان 

به میزان 350 میلیون یورو 
y کارخانه ذوب و فوالدسازی شماره دو شرکت جهان فوالد به میزان 100 میلیون یورو 
y  پروژه انتقال آب از خلیج فارس به میزان 248 میلیون یورو عالوه بر تامین مالی از  

محل صندوق توسعه ملی
y  پروژه تولید سیم بکسل به میزان 24.5 میلیون یورو 
y  پروژه تولید آهن اسفنجی شرکت کاوند نهان زمین )فوالد راور( به میزان 11 میلیون 

یورو
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