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رئیسجشنوارهونمایشگاهملیفوالدایران:
در این جشنواره، عالوه بر ارائه توانمندی های شرکت های زنجیره فوالد و 

نیازمندی های زنجیره فوالد کشور  از  ای  آنها، مجموعه  تامین کنندگان 
که فرصتی برای بومی سازی محسوب می شود نیز ارائه خواهد شد. 
نکته قابل توجه در این جشنواره و نمایشگاه، پذیرش ریسک بومی 
سازی توسط فوالدسازان و شرکت  های بزرگ معدنی و حمایت آنها از 
داخلی سازی قطعات و تجهیزات مورد نیاز است که برای اولین بار 

در کشور اتفاق می افتد...



































Mines and Metals Technological
Engineering Company 

توسعه با تکنولوژى روز
در فرآورى فلزات و صنایع معدنى

12واحد احیا مستقیم در حال تولید

6  واحد در حال احداث

13/040/000 تن در حال تولید

8/890/000 تن در حال احداث 

21/930/000 تن ظرفیت در کشور

COMBO
2 واحد راه اندازى شده
2 واحد در حال احداث

MEGA MODULE
4 واحد در حال احداث

3 واحد راه اندازى شده

COMBO MEGA HOT LINK
1 واحد در حال احداث

SUPER MEGA MODULE

 دارنده لیسانس تکنولوژى  میدرکس براى احداث
 واحد هاى احیاى مستقیم به روش

با ظرفیت هاى 0/5 تا 2/5 میلیون تن
HDRI,CDRI,COMBO,HBI,HOT LINK
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این نشریه که تقدیم شما همراهان ارجمند شده 
نشریه  تخصصی«   نامه  »ویژه  هفتمین  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 پانزدهمین نمایشگاه ایران متافو اقدام 

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

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 
واحدهای  حمایت  موضوع  هستیم.  سازی  بومی 
فوالدی از بومی سازی در قالب شرکت  های دانش 
ارائه  برای  فرصتی  داخلی  کنندگان  تامین  و  بنیان 
کشور  فوالد  زنجیره  در  سازی  بومی  دستاوردهای 
فراهم می کند که 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 
دهیم و شرکت های فعال در زنجیره فوالد که در 
بدترین شرایط بازار به تولید و اشتغال می پردازند را 
حرمت نهیم و به صورت حرفه ای به آنها بپردازیم. 
همراهی شما ارجمندان سرمایه ارزشمندی است که 

ما به آن مباهات می کنیم.

زیر نظر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

اقتصادی

احمد  زاده،  مصیب  حسن  عظیمیان،  حمیدرضا  کشانی،  محمد  آقایان 
عکاف زاده،  علیرضا  عباسلو،  علی  رضاپور،  مجید  دنیانور،  احمد  خوروش، 
محمدرضا طاهری، آتش انتظامی، امیرهومن کریمی وثیق، نوید ایزدپناه، 
عباس کالنتر، حسن نوایی، محسن یزدانی، هاشم نظام آبادی، نادر فنایی، 

احسان ابراهیمی، حمیدسعادت نیا.
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باشگاه مدیران

تعطیلی کارخانه  فوالد و ضربه به اشتغال
تعطیلی هر کارخانه  فوالد با صدها کارگر، بی اعتنایی به شعارهایی است که در زمینه مبارزه با بیکاری سر داده می شود. اگر 
آمریکا برای حمایت از کارگرانش و مقابله با بیکاری بر واردات فوالد تعرفه می گذارد، در ایران، کارگران جزئی مهم از زنجیره 
تولید به حساب نمی آیند. هم اکنون کارخانه  های فوالد با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت تولید می کنند و به غیر از ۴ کارخانه 

اصلی دولتی، سایر کارخانه ها وضعیت شان بغرنج است. 
صنعت فوالد دو ویژگی گردش باالی مالی و نیروی کار زیاد دارد. فوالد یکی از صنایعی است که اگر حمایت شود، هم پول 
زیادی را به گردش درمی آ  ورد و هم اشتغال مناسب ایجاد می کند. به صورت کلی یکی از عوامل توسعه یافتگی یک کشور 

صنعت فوالد آن است

صنایع با تحریم تطبیق پیدا می کنند
تحریم ها از خیلی وقت پیش شروع شده ولی ما تا امروز توانستیم هم قطعات مان را تهیه کنیم و هم صادرات مان را ادامه 
بدهیم. ما ملتی هستیم که در صنایع مان قدرت تطابق داریم و می  توانیم با شرایط فعلی هم خودمان را تطبیق دهیم. قطعا 
تحریم ها اثر دارد، هزینه های مالی ما را باال می برد، تاثیر منفی بر صادرات دارد و مشکالتی ایجاد می کند ولی به گونه ای 

نیست که بتواند ما را به زانو در بیاورد.

تاثیر افزایش ارز بر واحدهای فوالدی
افزایش قیمت دالر و کاهش ارزش پول ملی کشور امکان واردات را از معدود کشورهای موجود از بین برده و نه تنها هزینه 
صادرات را افزایش داده بلکه هزینه های واردات تجهیزات و قطعات و بعضا مواد اولیه تولید را نیز باال برده است. در چنین 
شرایطی صادرکنندگان نباید درخصوص ارز حاصل از صادرات خود یا ثبت سفارش محدود شوند تا بخشی از هزینه های 
مواد اولیه و تجهیزات وارداتی آنها از طریق همین صادرات و بازگشت ارز جبران گردد. مسئوالن وزارت صنعت، معدن و 

تجارت و دولت با فکر باز و با کار کارشناسی صحیح، سیاست گذاری کنند.

سرمایه گذاری ۲۵۰۰ میلیارد ریالی فوالد مبارکه در سنگان
سرمایه گذاری فوالد مبارکه بالغ بر ۲۵۰۰۰ میلیارد ریال در منطقه، در حوزه صنایع معدنی منشا خیر و برکت برای مردم 
منطقه است و انشالله در زمانی نه چندان دور شاهد بهره برداری از یکی از بزرگترین پروژه های کنستانتره سازی در سطح 

کشور به ظرفیت ۵ میلیون تن با سرمایه گذاری فوالد مبارکه خواهیم بود.
تکمیل ظرفیت تولید، تسریع در اجرای پروژه های توسعه ای در شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان و همچنین ایفای نقش  

مسئولیت های اجتماعی در منطقه خواف از دغدغه های مدیرعامل فوالد مبارکه است.

احمد دنیا نور
عضو هیئت رئیسه انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران

 ناصر تقی زاده
مدیرعامل شرکت   معدنی و 

صنعتی گل  گهر 

حسن مصیب زاده
مدیرعامل ذوب آهن 

گمبرون

سید محسن میرمحمدی
مدیر عامل فوالد سنگان 
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فوالد خوزستان چه برنامه ای برای تحریم ها تدارک دیده 
است؟

فوالد خوزستان همواره با استراتژی به جلو حرکت کرده و بالفاصله پس از 
استراتژی  اعمال تحریم ها، در  به  ترامپ  تهدید  از برجام و  خروج آمریکا 
های خود بازنگری کرد و این شرکت اعالم کرد چنانچه دولت و مسئوالن در 
صادرات مانع تراشی نکنند قطعا فوالد خوزستان با قدرت به پیش خواهد 

رفت و حتی می تواند رکوردی نسبت به سال قبل داشته و به ثبت رساند.
بازارهای صادراتی، نحوه فروش و نوع قراردادهای ما قطعا تغییر خواهند 
کرد و در کنار این موضوع شاهد افزایش هزینه های صادرات خود خواهیم 
بود. شاید مجبور شویم ریسک صادرات را خودمان بپذیریم و کاالیی که تا 
 RFC بندر فروخته می شد اکنون به خریدار در قالب BOF پیش از این فوب
بفروشیم. پیش بینی می کنیم به لحاظ وزنی به مشکل نخوریم اما محدودیت 

های مذکور وجود خواهد داشت. 
به عبارت دیگر برای ماه های آتی، نوع مبادله و مراکز تحویل ممکن است 
تغییراتی داشته باشد درحالی که صادرات به همان 71 کشور جهان ادامه 

خواهد داشت.

تولید و صادرات در فوالد خوزســتان تا پایان سال چگونه 
خواهند بود؟

فوالد خوزستان در سال گذشته از 3 میلیون و ۰67 هزار تن تولید، بیش از 
۲ میلیون و ۰۰7 هزار تن را صادر کرد که بالغ بر 37 درصد از تولیدات این 

شرکت بود.
برنامه امسال شرکت نیز صادرات باالتر از این میزان بود و قطعا هم محقق 
می شد اما با محدودیت هایی که از خرداد ماه از سوی دولت اعمال شد و 
فوالد خوزستان را مجاب به عرضه 8.1 میلیون تن فروش داخلی و ۲ میلیون 
تن صادرات کرد از برنامه جا ماندیم و به برنامه تعریف شده نخواهیم رسید.
پایان سال دست  تا  فوالد خوزستان مسلما به صادرات ۲ میلیون تن فوالد 
خواهد یافت و در پایان 7 ماه اول سال درمجموع یک میلیون و ۰۴3 هزار 
تن از این عدد را محقق کرده است. خوشبختانه محموله های تا آذر ماه خود 
را فروخته ایم و سفارشات تا پایان آذر ماه را هم ثبت کرده ایم. البته این 
امر با کمی افزایش ریسک مدیریتی و تغییر نوع قرارداد صورت گرفته است.
تولید 8.3 میلیون تنی تا پایان سال برنامه ریزی شده که البته تا پایان مهر ماه 
۲ میلیون و ۲۰۲ هزار تن آن یعنی چیزی حدود 9۵ درصد برنامه شرکت برای 

سال جاری محقق شده است.

فوالد خوزســتان استراتژی تکمیل زنجیره ارزش را امسال 
هم ادامه داده است؟

بله این استراتژی که از سال گذشته آغاز و هدف از آن تکمیل زنجیره ارزش 
در باالدست و پایین دست بود امسال نیز ادامه خواهد داشت و این یکی از 
اولویت های فوالد خوزستان می باشد. خرید توسعه ملی تنها یک سوم نیاز 
فوالد خوزستان را بر طرف خواهد کرد و به منظور پوشش سایر نیازها، خرید 
معدن و سهام سایر شرکت های معدنی را در دستور کار داریم. خوشبختانه 
در مناقصه ایمیدرو برای یک پهنه اکتشافی در منطقه برازجان برنده شدیم.  
همچنین در حال مذاکره برای خرید چند معدن دیگر نیز هستیم و چون 
اکتشاف این معادن و استخراج از آنها زمانبر است، از این رو برنامه کوتاه 
مدت ما خرید و تملک سهام شرکت های معدنی و تولیدکننده کنسانتره 

نیز است.
 ورود به صنایع پایین دستی را نیز با خرید سهام فوالد اکسین به سرانجام 
خواهیم رساند و یک میلیون تن از اسلب فوالد خوزستان در آن تبدیل به 
ورق خواهد شد. عالوه بر اکسین، یک پروژه ذوب بر مبنای ورق های عریض 
نیز در فوالد خوزستان تعریف شده که با تملک فوالد اکسین این پروژه هم 
استارت خواهد خورد. درصورت تحقق این مهم، به موازات آن تولید ورق های 
عریض با نوع خاص را با سرمایه گذاری بالغ بر کروی میلیارد دالر خواهیم 

داشت که منجر به اشتغالزایی هزار نفر می شود. 

در خصوص احداث واحد آهن اسفنجی هم لطفا توضیحاتی 
بفرمایید. 

با شرکت  تومان  ارزش ۰۰۵1میلیارد  به  قراردادی  تازگی  به  فوالد خوزستان 
ETMM به صورت FCPE منعقد کرده که این پروژه، ایجاد یک واحد 7.1 

میلیون تنی تولید آهن اسفنجی را در برمی گیرد.
قرارداد مذکور دو ساله است و جزو توسعه های زیر سقفی فوالد خوزستان 
اضافه  به مجموعه  کار  نیروی  نفر   ۰۰۴ تا  آن ۰۰3  اجرای  با  که  باشد  می 

خواهند شد.
در کنار این پروژه قرار است تولید فوالد خوزستان از 8.3 میلیون تن به ۲.۵ 
میلیون تن برسد که در این صورت اشتغال شرکت به ۲ هزار نفر خواهد رسید 

که این امر تکمیل فرآیند یا توازن فوالد در خوز ستان است.

مهندس محمد کشانی، مدیرعامل فوالد خوزستان در گفت و گویی صمیمی با چیالن از تغییر استراتژی های 
این شرکت برای مواجهه با شرایط تحریم می گوید. وی با گالیه از سیاست محدودیت صادرات برای فوالد 
خوزستان، حداقل 2 میلیون تن صادرات شمش تا پایان سال را قطعی می داند و بر تکمیل زنجیره ارزش در 

باالدست و پایین دست فوالد خوزستان تاکید می کند.

مدیر عامل فوالد خوزستان در گفتگو با چیالن پیش بینی کرد:

صــادرات ۲ میلیون تنی به 17 
کشور جهان در شرایط تحریم
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اقتصادی

مدیرعامل فوالد غرب آسیا در گفت و گو با چیالن اقتصادی:

مدیرعامل باید در مورد حقوق کارکنان حساسیت ویژه داشته باشد

آقای سلیمانی، امسال پروژه های مختلفی در فوالد غرب آسیا 
به بهره برداری رسید.

الحمدالله امسال موفق شدیم با اتکا به توان داخلی، تولید را در فوالد غرب آسیا 
از ۵ هزار تن به ظرفیت اسمی ۰۴ هزار تن برسانیم. فوالد غرب آسیا در برنامه 
های خود همیشه به بومی سازی قطعات، افزایش ظرفیت تولید، بهینه سازی 
انرژی و توجه به توانمندی نیروی انسانی پایبند بوده است و در همین راستا 
کارگاه بومی سازی و پروژه پساب صنعتی فوالد غرب عملیاتی شده است و می 

بینیم که اقبال بازار به فوالد غرب آسیا هم بسیار زیاد شده است.

سرمایه در گردش شرکت در چه وضعیتی است؟ 
سرمایه در گردش شرکت باید ۰۰۵ میلیارد تومان می باشد که ۰۵1 میلیارد تومان 
از آنرا بانک سپه تامین کرده و موفق شدیم۰۵1 تا ۰۰۲ میلیارد تومان دیگر از آن 
را از سرمایه در گردش بازار استفاده می کنیم. پیشنهاد ما به مدیرعامل بانک سپه 
این بود تامین سرمایه در گردش شرکت را به ۰۰3 میلیارد تومان افزایش دهد تا 
هم بدهی های شرکت به بانک کاهش یابد و هم بانک بتواند به مشارکت در 
توسعه ها بپردازد. اعتقاد ما این است که در فوالدسازی اگر بدهی ها پرداخت 

نشود تبدیل به بهمن خواهد شد و مجموعه را غرق خواهد کرد.

مواد اولیه مورد نیاز خط تولید فوالد غرب آسیا از چه منبعی 
تامین می گردد؟ 

ماده اولیه ما که ورق می باشد تقریبا از فوالد مبارکه تامین می گردد. قرارداد ما 
با فوالد مبارکه تحویل ماهانه ۵۲ هزار تن ورق می باشد و ۵1 تا ۰۲ هزار تن نیز 

از سایر نقاط تامین می گردد. 

مشتریان فوالد غرب آسیا در داخل چه شرکت هایی هستند؟
صنایع  خودروسازی،  صنایع  گالوانیزه،  صنایع  تمامی  ما،  محصوالت  مشتریان 
رادیاتورسازی ها، کشاورزی هستند. فوالد غرب آسیا در بخش فروش  خانگی، 
چرا  است.  روبرو   موانعی  با  خودروسازان  با  همکاری  در  اما  ندارد  مشکلی 
مسئوالن اجازه واردات را به شرکت های خودروسازی می دهد درصورتی شرکت 

هایی نظیر فوالد غرب آسیا، امکان تامین نیاز داخل را دارند؟ 
بنابراین در شرایط فعلی بزرگترین مشتریان ما صنایع گالوانیزه می باشند که 
یکی از آنها ورق خودرو چهارمحال می باشد. خودروسازی یک صنعت پایه دار و 
قدیمی است اگر بتواند قرارداد بلندمدتی با ما داشته باشد می توانیم طرح های 

توسعه را سریع تر عملیاتی نماییم. 

آیا برنامه صادراتی هم در مجموعه دارید؟
در نظر داشتیم صادرات هزار تنی به صورت ماهانه به کشورهای اروپایی مانند 
ایتالیا داشته باشیم اما مجوز صادرات به ما ندادند. لذا تولیدات فوالد غرب آسیا 

به لحاظ استاندارد در حدی می باشد که مشتریانی از کشورهای اروپایی دارد.

آقای سلیمانی، نیروهای شرکت از استخدام های جدید هستند 
یا همان نیروهای سابق به کار بازگشتند؟

کارکنان  از  یک  هیچ  اخراج  ما  هدف  و  بازگشتند  کار  به  قبلی  نیروهای  خیر 
مجموعه نیست. از سوی دیگر منطق انظباطی پرداخت حقوق معوقه و تامین 
اجتماعی در فوالد غرب جا افتاده است چراکه به اعتقاد من حقوق کارکنان دیون 
ممتازه است که باید پرداخت گردد و مدیرعامل باید درمورد آن حساسیت ویژه 

ای داشته باشد.

انسانی شرکت فوالد غرب  نیروی  بازار و  برنامه  با چیالن به تشریح  مهندس بهروز سلیمانی، در گفت و گو 
آسیاپرداخت و با توجه به موفقیت فوالد غرب آسیا در دوران مدیریت ایشان در تسویه بدهی های معوق بانکی 
و مالیاتی و بکارگرفتن مجدد نیروی انسانی تصریح کرد که اگر بدهی فوالدسازی پرداخت نشود تبدیل به بهمن 

خواهد شد و مجموعه را غرق خواهد کرد.
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محمد جابریان، مدیرعامل مجتمع فوالد روهینا جنوب به چیالن گفت: فاز اول 
کارخانه به ظرفیت 450 هزار تن میلگرد که از ابتدای سال 96 بهره برداری رسیده، در 
حال تولید می باشد و در 6 ماهه اول سال جاری حدود 140 هزار تن میلگرد تولید 

کرده است.
وی افزود: در نیمه اول سال می توانستیم تولید بیشتری داشته باشیم ولی به دلیل 
دوبار اعتصاب کامیون داران و عدم تامین مواد اولیه، نزدیک به یک ماه کارخانه 

تعطیل بود و تولید کاهش پیدا کرد.
جابریان با اشاره به صادرات 90 هزار تنی از این میزان تولید، درباره سرمایه گذاری فاز 
اول و دوم کارخانه و محل تامین آن نیز به خبرنگار چیالن اظهار داشت: سرمایه گذاری 
فاز اول از محل آورده سهامداران بود و به صورت نقد شامل هزینه های ریالی و ارزی 
پرداخت شده است. فاز دوم نیز هم اکنون در حال اجرا می باشد و با گشایش اعتبار 
اسنادی از طریق بانک صنعت و معدن به میزان 100 میلیون یورو از محل صندوق 

توسعه ملی به پیشرفت فیزیکی باالی 90 درصد رسیده است.
وی ادامه داد: فاز دوم کارخانه اوایل سال آینده به بهره برداری می رسد. با توجه به 
اینکه تجهیزات فاز دوم کارخانه تقریباً همه وارد شده است، تحریم ها برای خود 
کارخانه مشکلی پیش نمی آورند ولی برای کارخانه های جانبی از جمله اکسیژن پلنت، 
خط کالف و پست 400 که اخیراً اعتبار اسنادی آنها باز شده مشکل ساز خواهد شد. 
تحریم ها درخصوص تامین ارز از سوی بانک مرکزی و انتقال ارز تاخیراتی ایجاد کرده 

که در حال رایزنی برای حل آن ها هستیم.

مدیرعامل مجتمع فوالد روهینا جنوب درباره اشتغال این کارخانه نیز گفت: در فاز 
اول 200 نفر به صورت مستقیم از طریق برگزاری آزمون دعوت به کار شدند و اکنون 
مشغول می باشند و در فاز دوم که آزمون آن نیز برگزار گردید حدود 400 نفر مشغول 
به کار خواهند شد که در حال طی مراحل استخدامی هستند و انشاءاله همزمان 
با بهره برداری از کارخانه دعوت به کار خواهند شد. در هر دو فاز به صورت غیر 

مستقیم حدود 5000 نفر مشغول خواهند شد. 
جابریان در خاتمه به اقدامات صورت گرفته توسط مجتمع فوالد روهینا جنوب در 
راستای پذیرش و ایفای نقش اجتماعی پرداخت و گفت: این اقدامات به منظور تعهد 
و عمل به مسئولیت های اجتماعی صورت گرفته که از جمله این اقدامات می توان 

به موارد ذیل اشاره کرد:
به حداقل رساندن آلودگی زیست محیطی که با انجام هزینه های نسبتاً . 1

زیاد و نصب فیلترهای پیشرفته کمترین آلودگی زیست محیطی را دارد. 
با ایجاد تصفیه خانه صنعتی تقریباً هیچگونه پسماند صنعتی دور ریزی . 2

نداریم. 
با ایجاد تصفیه خانه، پساب صنعتی را مجدداً تصفیه و به چرخ تولید و . 3

در نهایت به مصرف فضای سبز می رساند که بیشترین صرفه جویی را در 
مصرف آب داریم. 

و . 4 مستقیم  بصورت  نفر   6000 حدود  برای  پایدار  اشتغال  ایجاد 
غیرمستقیم.

فاز دوم فوالد روهینا جنوب سال 
آینده وارد مدار تولید می شود



مه
 نا

ژه
یــ

اقتصادیو

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو       27

علی نعیمی، مدیر بازرگانی شرکت ذوب آهن پاسارگاد در گفت و گو با چیالن 
ضمن بیان اینکه شرکت در 6 ماهه اول سال بالغ بر 150 میلیون دالر به لحاظ 
ارزشی صادرات داشته است گفت: ارزش حجمی این صادرات حدود 330 هزار 

تن بوده است.
وی تاکید کرد: برنامه ریزی شرکت برای سال جاری صادرات حدود 70 درصد از 
محصوالت بوده اما به احتمال زیاد با اعمال تحریم ها در بحث حمل و نقل و 
کشتیرانی، صادرات با مشکل مواجه خواهد شد و سبب می شود هزینه های 
حمل نسبت به قبل حتی دو برابر گردد. البته برای دور زدن تحریم ها و تداوم 
صادرات، راهکارهایی اندیشیده شده تا بتوانیم همین میزان صادرات برنامه ریزی 

شده را تا پایان سال محقق نماییم.
نعیمی خاطرنشان کرد: کشورهای حاشیه خلیج فارس نیازمند شمش ایران هستند 
و خرید از کشورهای CIS به دلیل قیمت باالتر و هزینه حمل بیشتر برایشان 
این  سوی  از  ایران  از  خرید  تداوم  برای  راهکارهایی  قطعا  و  نیست  اقتصادی 

مشتریان هم پیشنهاد می شود.
وی اشاره ای به میزان تولید برنامه ریزی شده تا پایان سال نیز داشت و گفت: 
ذوب آهن پاسارگاد برای سال جاری برنامه تولید یک میلیون و 200 هزار تن را 
دارد که امیدواریم تا پایان سال به این هدف گذاری دست پیدا کنیم. البته با توجه 

به اینکه ذوب آهن پاسارگاد برای تولید نیازمند تامین آهن اسفنجی از بازار است، 
مشکالت حمل و اعتصابات کامیون داران هم بر تولید تاثیر گذار بوده است اما با 
این حال در 6 ماهه اول سال موفق به تولید 550 هزار تن محصول شمش فوالدی 
شدیم و همان طور که ذکر شد 330 هزار تن آن یعنی 60 درصد صادر شده است.
مدیر بازرگانی شرکت ذوب آهن پاسارگاد در ادامه صحبت های خود و در پاسخ 
به سؤال خبرنگار چیالن درباره دستورالعمل های وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در تنظیم بازار فوالد گفت: الزام واحدهای خصوصی به خرید و فروش از طریق 
بورس کاال اقدام خوبی نبود چراکه هنوز برخی سازوکارهای بورس برای عرضه 
مواد اولیه نظیر آهن اسفنجی مانند بحث قیمت، حجم خرید و زمانبندی برای 
تسویه و همین طور الزام عرضه در بورس نیازمند اصالح است. از این رو چون 
واحدهایی مانند ذوب آهن پاسارگاد قادر به خرید تمام مواد اولیه خود از طریق 
بورس نیستند در نتیجه قادر به عرضه در بورس هم نخواهند بود و این عرضه ها 

همواره برای ما مشکل ساز بوده است.
وی ادامه داد: ذوب آهن پاسارگاد ماهانه به حدود 100 هزار تن آهن اسفنجی 
نیاز دارد که با توجه به نقدینگی، به تدریج در طول ماه خرید می کند لذا خرید 
از بورس و پرداخت و تسویه ظرف سه روز برای واحدهایی همچون ما مقدور 

نمی باشد.

مهندس علی عباسلو، مدیرعامل شرکت جهان فوالد سیرجان در گفت و گو با 
خبرنگار چیالن درباره پروژه ذوب و فوالد سازی این شرکت گفت: اکثر تجهیزات 
این پروژه وارد شده و با ظرفیت یک میلیون تن در سال در مرحله آزمایش و پیش 
راه اندازی است. وی افزود: سرعت پروژه بستگی به سرعت ترخیص باقیمانده 
کاالها و تجهیزات درگمرک دارد که امیدواریم سه ماهه آینده به بهره برداری رسد.  
عباسلو درباره ظرفیت اسمی این پروژه نیز گفت: امیدواریم پروژه ذوب تا چند 
ماه آینده به مرحله تولید برسد البته این نکته هم در نظر داشته باشیم که پروژه 

ذوب زمان بر است و زود به ظرفیت اسمی نمی رسد.
مدیرعامل جهان فوالد سیرجان درباره بازار مصرف طرح های جدید اظهار داشت: 
بخشی از محصول این طرح برای خود شرکت که بزرگترین کارخانه میلگرد جنوب 
شرق است مصرف می شود و بخشی هم به خاطر نزدیکی به خلیج فارس در 
برنامه صادراتی قرار می گیرند. همچنین برنامه ای برای صادرات میلگرد و شمش 

درآسیا و اروپا داریم. وی همچنین خبر داد که آهن اسفنجی در شرکت مصرف 
می شود، بخش مازاد صادر و بخشی هم برای تأمین بازار داخل مورد استفاده 

قرار می گیرد. 
وی در ادامه خاطرنشان کرد: تحریم ها در اجرای طرح ها و برنامه های ما مشکل 
ساز نیست چون قبال تجهیزات را ازطریق ال سی مدت دار و وام تامین کردیم و 

االن هم صادرات را بابت این تجهیزات خواهیم داشت.
عباسلو به فضای رقابتی بازار اشاره کرد و گفت: هنوز در بازار رقابت هست و 
برنامه ما این است که اول در بورس عرضه کنیم و اگر خریداری نبود در مرحله 

بعد به صورت مستقیم به مصرف کننده می فروشیم.
مدیرعامل جهان فوالد سیرجان در خصوص تأثیر بخشنامه های ابالغی وزارت 
خانه بر فروش خارجی آهن اسفنجی گفت: این بخشنامه مقداری صادرات را کند 

کردند و ما هم از آن تبعیت کردیم و مدتی صادرات نداشتیم.

مدیر بازرگانی ذوب آهن پاسارگاد به چیالن خبر داد:

علی عباسلو در گفت و گو با چیالن اقتصادی:

6۰ درصد تولید را صادر کرده ایم

تحریم ها برای پروژه ذوب و فوالد سازی 
جهان فوالد سیرجان مشکل ساز نیست
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آقــای مهندس کرباســچی تکنولوژی پــرد )PERED( در چه 
شرایطی قرار دارد؟

پس از آنکه در خرداد ماه ۹۶ اولین پروژه پرد با موفقیت در فوالد شادگان راه اندازی 
شد توانستیم در ادامه پروژه میانه و پروژه نی ریز را نیز با این تکنولوژی راه اندازی 

نماییم.
روند تکمیلی کار همانند اجرایی شدن سایر ابداعات، به نحوی بود که از نتایج و 
تجربیاتی که در پلنت های اول و دوم حاصل شده بود، بهره گرفته و در نتیجه در 
پروژه نی ریز با شرایط بهتری مواجه بودیم. دستاورد بزرگ ما این بود که با وجود نوپا 
بودن این روش، دو روز بعد از تزریق گاز، محصول آهن اسفنجی قابل فروش به بازار 

عرضه شد و خوشبختانه شاهد استمرار تولید، بدون وقفه و با کیفیت خوب بودیم.
پس از کسب دستاوردهای مهم از این پروژه ها و موفقیت در طول دوران بهره 
برداری، توجه تمامی صنعت گران فوالد و مسئوالن به تکنولوژی پرد بیش از همیشه 
جلب شد. لذا به مرحله ای رسیدیم که خوشبختانه توانستیم با حمایت شرکت ملی 
فوالد ایران، سازمان ایمیدرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت ابالغیه ای را اخذ نماییم 
مبنی بر اینکه از این پس همه طرح های احیا مستقیم با ظرفیت زیر یک میلیون تن 

در کشور باید با تکنولوژی ایرانی پرد عملیاتی شود.
پس از حمایت اولیه مسئولین در سالهای گذشته از بومی سازی تکنولوژی احیا و اجازه 
ورود تکنولوژی پرد به طرحهای استانی، این گام را می توان دومین قدم در راستای 
حمایت از تکنولوژی ایرانی در بخش آهن اسفنجی و احیا مستقیم دانست. به اعتقاد 
من با برنامه هایی که شرکت MME برای ارتقاء مستمر این تکنولوژی دارد و حمایت 

هایی که از این تکنولوژی در سال های آتی انجام خواهد شد و همچنین با توجه به 
مزایا و دالیل توجیهی اقتصادی از جمله ارز بری کمتر، در آینده نزدیک شاهد اجرایی 
شدن ظرفیت های باالتر احیا مستقیم به روش پرد خواهیم بود و این روش جایگاه 

ویژه ای در ایران و جهان کسب خواهد نمود.

۴ طرح استانی که به روش پرد عملیاتی شدند در چه وضعیتی 
هستند؟

از چهار پروژه احیای مستقیم استانی به روش پرد، تنها پروژه بافت باقی مانده که 
با پیگیری های کارفرمای محترم و عزم پیمانکاران، امیدواریم بزودی شاهد افتتاح این 

پروژه نیز باشیم.
در خصوص پروژه های جدید شرکت MME می توان به دو پروژه احیای مستقیم 
بیجار و قروه در استان کردستان و نیز پروژه احیای بافت ۲، هر یک به ظرفیت ۸۰۰ 

هزار تن اشاره نمود.
مذاکرات اولیه برای آغاز این طرح ها در مراحل نهایی است و پس از فراهم شدن 
مقدمات الزم توسط کارفرمایان این طرح ها، وارد فاز عملیاتی و اجرایی خواهیم شد.

از دیگر دســتاوردهای پرد به چه نکته ای می توانید اشــاره 
کنید؟

یکی از دستاوردهای مهم پرد پس از افتتاح طرحهای استانی و بازتاب نتایج آن، توجه و 
استقبال سایر کشورها به احداث پروژه و همکاری مشترک فنی با شرکت MME می 
 باشد. در این خصوص درخواستهایی از چند شرکت خارجی داریم که امضای تفاهم نامه 

پرد )PERED( روش بهینه سازی شده برای تولید آهن اسفنجی است. این تکنولوژی با عنوان Persian Reduction، در آلمان و تحت لیسانس شرکت 
ایرانی شرکت مهندسی معادن و فلزات MME به ثبت رسیده است. به اعتقاد کارشناسان و متخصصان صنعت فوالد، بهره گیری از این روش جدید 
برای تولید آهن اسفنجی نسبت به روش های سابق مزیت های قابل توجهی را به دنبال دارد و با دستیابی به این تکنولوژی، صنعت فوالد ایران مسیر 

کامال متفاوتی را در زمینه تولید دنبال می کند.
حسن کرباسچی، مدیرعامل شرکت MME در گفت و گو با  چیالن  از دستاوردهای این تکنولوژی بومی گفته و با اشاره به همکاری مسئوالن مربوطه 
اعالم کرد: با ابالغ بخشنامه ای از سوی وزارت صمت از این پس پروژه های احیا مستقیم کشور با ظرفیت زیر یک میلیون تن فقط با تکنولوژی ایرانی 

پرد عملیاتی خواهند شد.

در گفت و گوی چیالن با مدیرعامل شرکت MME مطرح شد:

طرح های جدید احیا مستقیم 
با ظرفیت زیر یک میلیون تن با 
تکنولوژی بومی پرد عملیاتی 

می شوند
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همکاری 
با یک شرکت 

شده  نهایی  چینی 
است.

ام ام ای برای حضور در پروژه 
های ســواحل جنوب نیــز حضور 

داشته یا قصد حضور دارد؟
در مناقصه پروژه مگا مدول مکران در کنار شرکت هایی مانند ام ام 

تی ای و ایریتک اعالم حضور کردیم. در آن مقطع هیچ کدام از پروژهای استانی 
افتتاح نشده بودند و طبیعتاً نتایج موفقیت های ما برای کارفرما محرز نشده بود 

بنابراین تصمیم بر استفاده از تکنولوژی پرد در فازهای بعدی بود.
اکنون با توجه به گذشت بیش از یک سال از افتتاح پروژه های شرکت و رضایت 
دست اندرکاران این صنعت ، موقعیت منحصر به فردی برای ورود به ظرفیت های 

باالتر ایجاد شده است.

خواســته شــما از دولت و مســئوالن وزارت صنعت، معدن و 
تجارت چیست؟

به شدت نیازمند آن هستیم که در عرصه داخلی از این طرح و تکنولوژی حمایت 
شود. واضح بود که در ابتدا ابهاماتی درخصوص نتیجه کار پرد وجود داشته باشد )که 
آیا می تواند هم سطح سایر تکنولوژی بوده و عملکردی مشابه آنها داشته باشد( اما 
خوشبختانه به دلیل نتایج مثبت ثبت شده، از این نقطه گذر کردیم و کارفرمایان به 
این موضوع اذعان کرده و از تکنولوژی پرد ابراز رضایت می کنند. بنابراین بهتر آن 
است که اکنون برخی احتیاط ها را کنار گذاشته و به تکنولوژی نو پای ایرانی اعتماد 

کنیم.
پرد در مقایسه با سایر روش های متداول که چندین دهه از حضور آنها در صنایع می 
گذرد در ابتدای ظهور و حضور، شرایط بهتری دارد. لذا حال که به این نقطه رسیده 
ایم، توقع ما این است که نهادهای تصمیم گیر و سیاست گذار چه در بخش دولتی 
و چه خصوصی و همینطور دست اندرکاران صنعت آهن و فوالد، از این تکنولوژی 

حمایت کنند.

آیا پروژه ای برای اجرا در کشــورهای دیگر به شما پیشنهاد 
شــده اســت چراکه حضور در مجامــع بین المللــی و ارائه 
دســتاوردهای این تکنولوژی ازجمله برنامه هــای ام ام ای 
از ابتدای تاسیس بوده اســت؟ تحریم چه تاثیری بر برنامه 

حضور ام ام ای در کشورهای دیگر دارد؟
همزمان با پروژه های داخلی یک پروژه ۳۰۰ هزار تنی احیا مستقیم به روش پرد در 
 چین تعریف شد که در حال کار هستیم. پروژه فوق در مراحل تکمیل نصب بوده و 

امیدواریم در سال آینده به بهره برداری برسد. تحریم ها اگر چه در مراودات 
تجاری و خرید تجهیزات، مسائل مالی یا اخذ تکنولوژی های جدید تاثیرگذار 
است اما فرصت مناسبی برای ما و صنعت گران ایرانی هست که با تکیه بر توان 
و تخصص داخلی و حمایت از شرکتهای دانش بنیان مثل MME نسبت به قطع 

وابستگی اقدام نماییم.
البته با توجه به حضور شرکت MME در کشور آلمان و ثبت شرکت در کشور 
ایران  داخل  های  سایر شرکت  از  بهتر  نیز  تحریم  دوران  در  ما  شرایط  چین، 

خواهد بود.

در تشریح استراتژی شرکت ام ام ای چه می توان گفت؟
در ادامه مسیری که برای فعالیت های شرکت در نظر گرفته شده، استراتژی 
توسعه بازار را هم در داخل و هم خارج دنبال می کنیم بنابراین در کنفرانس 
های بین المللی حتما حضور خواهیم داشت تا دستاوردها و مزایای طرح پرد 

را بیشتر تشریح نماییم.
در همین راستا اخیراً در کنفرانس بین المللی SteelMint در دبی حضور داشتیم 
و به ارائه گزارشی از پروژه های افتتاح شده و مزایای تکنولوژی پرد پرداختیم.

از سوی رقبا و در  انتقاداتی  المللی  چنانچه در مجامع و کنفرانس های بین 
مطرح  جدید  رقیب  یک  عنوان  به  تکنولوژی  این  کشیدن  چالش  به  راستای 
ثبت  عملیاتی  نتایج  و  واقعی  شرایط  به  توجه   با  داشتیم  آمادگی  اما  گردد 
شده در واحدهای افتتاح شده و در حال بهره برداری در یک سال گذشته، نه 
تنها هیچگونه مشکلی از سوی رقبای خارجی درباره پرد مطرح نگردید بلکه 
شرکتهایی از کشورهای هند، چین و استرالیا آمادگی خود را برای همکاریهای 

فنی مشترک ابراز نمودند.
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تسهیل حمل مواد اولیه از فوالد مبارکه و بنادر جنوب 
مهندس عزیز قنواتی، مدیرعامل شرکت فوالد امیرکبیر کاشان در خصوص خط ریلی 
شرکت فوالد امیرکبیر کاشان و اتصال آن به شبکه سراسری که درمجموع برای اجرای 
آن 10 میلیارد تومان هزینه شده است به چیالن اقتصادی گفت: این مسیر به طول 
۳۶۴۲ متر و خاکبرداری ۱۲ هزار متر مکعب و خاک ریزی ۹۴ هزار متر مکعب و بتن 
ریزی ۲ هزار ۳۰۰ متر مکعب عملیاتی شد که برای اجرای این طرح پیمانکار ۸ ماهه 
پروژه را تکمیل و واگذار کرد. این طرح به منظور تسهیل در حمل مواد اولیه از فوالد 
مبارکه و بنادر جنوب، کاهش هزینه های حمل و افزایش سودآوری و کاهش بار 
ترافیکی جاده های مواصالتی و مشارکت در مسئولیت های اجتماعی اجرایی شد. به 
عالوه اینکه احداث گمرک اختصاصی مستقر در شرکت فوالد امیر کبیر کاشان نیز در 
همین راستا با هدف تسهیل در ترخیص محصوالت تولیدی شرکت به مشتری و کاهش 

هزینه های گمرکی و واردات و صادرات محصول احداث شده است.

سرمایه گذاری 1۰ میلیارد تومانی فوالد امیر کبیر کاشان برای 
توسعه زیرساخت های حمل

وی دلیل سرمایه گذاری فوالد امیرکبیر کاشان در طرح های زیرساختی را چنین تشریح 
کرد: از آنجا که تکمیل و توسعه زیرساخت های کشور از اصلی ترین اهداف در راستای 
افق 1404 به شمار می رود و کشور نیاز گسترده ای به گسترش حمل و نقل ریلی و 
توسعه زیرساخت های توزیع دارد، لذا شرکت فوالد امیرکبیر کاشان در راستای این 

مهم، اقدام به تکمیل جاده ریلی و اتصال به شبکه سراسری کرده است. 
قنواتی تکمیل و اتصال خط ریلی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان به شبکه سراسری را از 
دستاوردهای بزرگ کشور در راستای اقتصاد مقاومتی اعالم و گفت: فوالد امیر کبیر 

کاشان در تکمیل خط ریلی و اتصال آن به شبکه سراسری عالوه بر توسعه استراتژیک 
در راستای چشم انداز 1404، کاهش هزینه های حمل و نقل، آالیندگی زیست محیطی، 
ترافیک و تصادفات جاده ای و تسریع در امور انتقال محصوالت به بنادر کشور جهت 
صادرات و مراکز داخلی را نیز مدنظر قرار داده است. با تکمیل و اتمام این طرح، 
شرکت فوالد امیرکبیر کاشان به شبکه حمل ونقل بین المللی متصل شده و به طور حتم 
پاسخ به نیازهای داخل و صادرات از کشور با سرعت و سهولت بیش تری انجام خواهد 
پذیرفت. توسعه جاده ریلی و اتصال به شبکه سراسری کشور بر اساس درخواست 
شرکت فوالد امیرکبیر صورت گرفته که با طراحی و راه اندازی توسط سازمان های 

مربوطه، از دستاوردهای مهم سال های گذشته شرکت و استان به شمار می رود.

قطع واردات ورق های قابل تولید در داخل را هدفگذاری کرده ایم
مدیرعامل فوالد امیر کبیر کاشان با بیان اینکه قطع وابستگی و عدم واردات ورق 
های فوالدی قابل تولید در کشور با قیمت مناسب از اهداف کلی شرکت به شمار 
می رود، تصریح کرد: افزایش بهره وری نیروی انسانی و تجهیزات در کنار استفاده از 
دانش و کارشناسان موجود در واحد تولیدی جهت شناسایی واحدهای قابل رشد در 
کشور نیز از اقدامات دیگر شرکت مذکور محسوب می شود. تمامی اهداف مطرح 
شده با به کارگیری متخصصان بومی استان و شرکت های بزرگی مانند فوالد مبارکه 

انجام پذیرفته است. 
وی تصریح کرد: ظرفیت اسمی گالوانیزه شرکت، از 100 هزار تن با افزایش یکنواخت 
به 150 هزار تن خواهد رسید که نسبت به سنوات گذشته با افزایش 20 هزار تنی 
همراه خواهد بود. هدف 200 هزار تن سال آینده هم نشان دهنده افزایش ظرفیت و 

بهره وری در وضعیت سخت اقتصادی کشور است.

اوایل مهر ماه سال جاری بود که مراسم افتتاح خط ریلی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان و اتصال آن به شبکه سراسری 
با حضور مهندس احمدی عضو هیئت مدیره و معاونت بهره برداری راه آهن جمهوری اسالمی ایران و جمعی از 
مسئوالن استانی برگزار شد. دستاوردی دیگر برای مجموعه ای که تقریبا هر ماه خبر یکی از موفقیت هایش مخابره 
می شود از انتخاب به عنوان تولیدکننده کیفی کشور تا رکوردزنی های تولید و فروش. اما به دلیل اهمیت حمل 
ریلی در چرخه حمل و نقل فوالد کشور و همچنین تاثیر زیاد آن بر عملکرد و سودآوری شرکت فوالد امیرکبیر کاشان، 

با مهندس قنواتی مدیر عامل این شرکت به گفتگو نشستیم که در ادامه می خوانید...

فوالد امیرکبیر کاشان 
روی ریل موفقیت
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حمیدرضا سلماسی، معاون طرح و توسعه و عضو هیئت مدیره فوالد کاوه 
جنوب کیش در گفت و گو با چیالن گفت: فاز نخست فوالدسازی کاوه 
جنوب از دو سال پیش به مرحله تولید رسیده و عمده محصوالت آن با 

کیفیت باال صادر می گردد و اکنون فاز دو در حال اجراست.
وی افزود: فاز دوم فوالد کاوه جنوب به پیشرفت فیزیکی 56.6 درصد رسیده 
و تا بدین جا بیش از 18 تا 19 هزار تن تجهیزات وارد سایت و بخش عمده 
آن نصب شده است. در حوزه سیویل نیز عمده فعالیت ها به اتمام رسیده 
و بخش کوچکی از زیرساخت ها باقی مانده و در حوزه نصب نیز ساختارها 

به ویژه سالن های فوالدسازی پیشرفت خوبی داشتند.
سلماسی ادامه داد: در حوزه آب شیرین کن ها نیز در حال کار هستیم و 
انتظار می رود تا پایان سال به 25 هزار مترمکعب ظرفیت در روز دست 

یابیم در حالی که ظرفیت فعلی 15 هزار مترمکعب در روز می باشد.

وی با بیان اینکه تجهیزات مورد نیاز فاز دو همانند فاز اول از اسپانیا وارد 
شده گفت: در خصوص کوره ها و ترانس ها چون بومی سازی داخلی نشده 
مجبور به واردات هستیم و عمده آنها از سارایه اسپانیا وارد گردیده است. 
در فاز اول هم تجهیزات از همین شرکت اسپانیایی تامین شد اما پیمانکاران 
حوزه های مختلف داخلی می باشند برای نمونه پیمانکار اصلی نصب 
تجهیزات پارس سارایه می باشد که سهام آن متعلق به بنیاد مستضعفان 

می باشد.
وی درخصوص میزان سرمایه گذاری فاز دو فوالد کاوه جنوب به خبرنگار 
چیالن گفت: براساس مصوبه، سرمایه مورد نیاز اجرای فاز دو حدود 200 
میلیون و 660 هزار یورو بوده که این میزان تنها شامل تجهیزات اصلی 
فوالدسازی بوده و شامل زیرساخت ها و آب و برق نمی شود بلکه برای آنها 

پروژه های مستقلی تعریف شده است.

معاون بازرگانی ذوب آهن اصفهان با اشاره به لزوم نگاه میان مدت و بلند 
مدت در تصمیمات اقتصادی و صنعتی کشور به خبرنگار چیالن گفت: نکته 
مهمی که باید به آن توجه داشت این است که انتظار می رود براساس پیش 
بینی های مالی و بازار کامودیتی ها، بازارهای داخلی و به ویژه جهانی که 
حدود سه سالی است در شرایط رونق نسبی قرار گرفته اند، در انتظار رکود 
است و این موضوع توسط تحلیلگران و کارشناسان تذکر داده می شود 
لذا این موضوع حساس می طلبد که چاشنی علم، تجربه و مشورت ها و 
هماهنگی ها در فرآیندها و تصمیم گیری ها بیشتر گردد. لذا ذوب آهن 
اصفهان نیز با همین دیدگاه، تدابیری را پیش از بروز بحران اندیشیده و از 

افراد با تجربه تر در ساختار خود استفاده کرده است.

محسنی در خصوص در پیش بینی بازارهای جهانی فوالد نیز گفت: بازارهای 
جهانی شرایط چندان خوبی نداشته و پیش بینی می شود رکود مجددی در 
این بازارها اتفاق بیافتد. مشکالت تعرفه ای و تجاری که بین دو ابر قدرت 
جهان یعنی چین و آمریکا به وجود آمده، مازاد عرضه ای را در بازارهای 
جهانی ایجاد کرده که این امر مشکالتی را در مراودات جهانی نیز ایجاد 
می کند. اما با توجه به مشتریان و بازاری که ذوب آهن پیدا کرده است، 
امیدواریم به برنامه صادراتی خود دست پیدا کرده و به تعهدات خود عمل 
کنیم. وی تصریح کرد: ذوب آهن بیشتر بر روی پایداری در بازارهایی که 

تاکنون در آن حضور داشته متمرکز شده و آن را هدف قرار داده است.

پیشرفت فیزیکی ۵6.6 درصدی فاز دو 
فوالد کاوه جنوب کیش

معاون بازرگانی ذوب آهن اصفهان در گفتگو با چیالن 
پیش بینی کرد:
رکود مجدد بازار داخلی و جهانی فوالد
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مهندس علی کرم پور، مدیر عامل شرکت فوالد رادین درخصوص نحوه شکل گیری شرکت به خبرنگار چیالن 
گفت: مجموعه رادین سال ۱۳62 فعالیت خود را ابتدا با کشش مفتول و تولید مفتول های صنعتی آغاز کرد 
و بنیان این کارخانه تولید محصوالت خاص بود. وی گفت: در ابتدا ظرفیت کارخانه 600 تن در ماه بود که به 

دلیل چالش هایی اکنون تنها با ۱5درصد ظرفیت اسمی خود کار می کند. 

خواندنی های یک کارآفرین

شرایط بانک ها در ارائه تسهیالت به یک فاجعه 
برای واحدهای تولیدی تبدیل شده است

آقای مهندس روند فعالیت شرکت از ابتدای راه اندازی تاکنون 
چگونه بوده است؟

رادین فعالیت خود را از سال 62 و با تولید مفتول های صنعتی آغاز کرد و در ادامه 
سیم جوش و سیم جوش های اتوماتیک به آن اضافه شد. در سال 70 تا 71 اولین 
دستگاه پلینگ وارد مدار تولید شد و در نهایت در سال 74 مجموعه به خط پلینگ و 
پولیش و تولید شفت های صنعتی از قطر 16 تا 160 میلیمتر تبدیل گردید و تاکنون 

در همین زمینه فعالیت می کند.

ظرفیت اسمی خطوط در کارخانه چقدر است؟
خط نورد دارای ظرفیت اسمی هزار تا 1200 تن در ماه است و خطوط پلینگ که 
شامل سه خط می باشد و قطرهای 16 تا 160 میلیمتر را تولید می نماید و به عبارت 
دیگر کامل ترین مجموعه در ایران می باشد، دارای ظرفیت 2 هزار تن در ماه است. 
در ابتدا که کارخانه با ظرفیت اسمی تولید می کرد، بخشی از نیاز واحد پلینگ توسط 

خط نورد خودمان تامین و بخش دیگر هم از بازار بیرون خریداری می شد.

تولید فعلی کارخانه چقدر است؟
به جهت مشکالت متاسفانه خطوط کارخانه تنها با 15 درصد ظرفیت اسمی خود کار 
می کنند. در بین سال های 85 تا 87 بنده مدیرعامل مجموعه بودم اما بنا به اختالفاتی 
مجبور به جدایی از مجموعه شدم و متاسفانه شرکای شرکت به سیستم بانکی بسیار 
وابسته شدند و علی رغم اینکه این شرکت در ایران منحصر به فرد بود اما در نهایت 
در سال 94 به جهت عدم مدیریت صحیح و وابستگی به سیستم بانکی، عمال قادر 

به ادامه فعالیت نشد.

در پاییز سال 95 به منظور احیا دوباره مجموعه وارد شرکت شدم که در آن زمان 
شرکت تنها دو پرسنل به عنوان نگهبان داشت. پرسنل سابق که حاضر به همکاری 
با مجموعه مدیریتی قبل نبودند با احیا دوباره مجموعه و بازگشت بنده به کار، به 

شرکت بازگشتند و آرام آرام شروع به بازسازی و احیا کارخانه کردیم.
با توجه به اینکه این کارخانه توانایی تولید شفت های صنعتی در قطرهای باال را 
داشته و نیازهای خاص را تامین می کند، در شرایط تحریم قادر خواهد بود نیاز کشور 
را تامین نماید. متاسفانه در مدتی که در کارخانه حضور نداشتم، صدمات زیادی به 
ماشین آالت وارد آمد و هیچگونه تعمیر، بازسازی و سرویسی بر روی دستگاه ها در 
آن 10 سال اتفاق نیافتاد لذا در بدو ورود شروع به بازسازی آنها با هزینه زیادی کردم. 
اولین خطی که مجددا به مدار بازگشت، پلینگ 160 میلیمتر بود که تا پیش از این 
منهدم شده بود. در مرحله بعد به سراغ سمبه های شلیک لوله های مانیسمان یا بدون 
درز رفتیم. سمبه های شلیک لوله های بدون درز در دنیا محدود بوده و تنها چند 
کشور بر روی آن فعالیت می کنند. در این کار متریال و مواد با فوالد آلیاژی اصفهان 
بود و سایز کردن، پلینگ و سایر موارد را رادین انجام می داد. تعداد ضرب شلیکی که 
توانستیم از قطعات و دستگاه های موجود در کارخانه بگیریم نزدیک به نوع اروپایی 

و آلمانی خود بود. 
اوایل دی ماه سال گذشته خط نورد نیز مجددا فعال شد و پس از کار در قالب اجرتی، 
تولید خودمان را نیز هر چند با ظرفیت محدود اما شروع کردیم. متاسفانه در سال 96 
پس از راه اندازی خط نورد به عنوان آخرین خطی که مجددا وارد مدار شد کارخانه 
ورشکسته اعالم شد. اما با تالش اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه و آقای 
نعمت اله حاجعلي به عنوان مدیرکل این سازمان، اجازه تعطیلی به کارخانه داده نشد. 

محسناحمدی
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با امضای قراردادی با آنها در قالب مستأجر، فعالیت در این کارخانه متوقف نشد 
و ادامه یافت. در واقع مجموعه از حالت شرکت و حقوقی خارج و به صورت یک 

مجموعه حقیقی در آمد.
با این وجود کار همین جا تمام نشد و درست زمانی که مجموعه در حال رسیدن به 
ثبات بود، مجددا از ورشکستی خارج شد و در نتیجه معضالت بدهی ها و طلبکاران 

دوباره شروع شد اما راهکارهایی برای آنها نیز اندیشیده شده است.

با راه اندازی دوباره خطوط در کارخانه، چه کارهای جدیدی 
در مجموعه تعریف شد؟

همان طور که اشاره شد، توانستیم لوله های بدون درز سنگ خورده و پوشش کروم دار 
را که تاکنون وارداتی بود و در تولید جک های آسانسور مصرف می شد اما به جهت 
تحریم دیگر واردات مقرون به صرفه نبود، تولید نماییم. استقبال خوبی نیز از این 
محصول شد و نمونه هایی نیز جهت تست ارسال شده و در مراحل نهایی عقد 

قرارداد می باشیم.
برنامه دیگر شرکت، ریخته گری و تولید انواع شفت های استیل بود که با همکاری 
چند مجموعه ذوب کشور آنرا به اجرا در آوردیم. همچنین تولید شفت های با پوشش 
کروم سخت نیز از دیگر برنامه های شرکت بود که با وجود نیاز به زیرسازی ها و 
زیرساخت های خاص خود آنرا دنبال و اجرا کردیم. این شفت ها صد درصد وارداتی 
بود که اکنون به جهت قیمت های ارز، واردات آن مقرون به صرفه نبوده و در نتیجه 
با سرمایه گذاری یکی از دوستان به اجر در آمد و نمونه های آن در بازار موجود است.

تعداد شــاغلین در مجموعه به چند نفر رسیده است و کدام 
صنایع خریدار محصوالت شما هستند؟

اکنون بالغ بر 40 نفر در مجموعه مشغول به کار هستند و عمده مشتریان ما نیز در 
صنایع خودرو سازی، قطعه سازی، مصرف کنندگان قطعات فورج، شرکت های حفاری 
و نفتی و ... می باشند. در مجموع هر صنعتی که نیازمند شفت یا میلگردهای سایز 

باال باشد جزو مشتریان ما محسوب می شود.

بازار شما داخلی است؟
شرکت از ابتدای راه اندازی و تولید سایزهای مختلف نورد مبنای صادراتی داشت. 
ماشین آالت شرکت 90 درصد آلمانی می باشند و چون این کشور قطب تولید 
فوالدهای خاص است هدفگذاری مان نیز صادرات به کشور آلمان بود. در گام نخست 
و در سال 86 یک محموله به کشور آلمان صادر کردیم و این در حالی بود که این 

کشور با 1100 میلیارد دالر بزرگترین صادرکننده فوالد محسوب می شد.
در همان سال برای حضور بیشتر در بازارهای جهانی به ویژه اروپا، طرح اولیه احداث 
یک واحد مشابه ایران را ارائه کردیم. بدین منظور شرکتی در آلمان تاسیس شد و علی 
رغم اینکه پروژه ما بهترین پروژه از سوی دولت آلمان انتخاب گشت و حتی کارهای 

زمین و تسهیالت آن تایید شد اما به جهت همان مشکالتی که پیش از این اشاره کردم 
زمینه فراهم نشد و نتوانستیم از فرصت ایجاد شده استفاده نماییم.

اکنون هم زمینه صادرات محصوالت شرکت رادین حتی به کشور آلمان نیز فراهم 
است اما مشکالت داخلی آنقدر زیاد است که امکان شروع دوباره صادرات را مقدور 
نمی کند. درخواست هایی از عراق یا کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز داریم اما 
پایدار نیست. در حال حاضر صادرات با نام شرکت نداریم اما مشتریانی هستند که 

پس از خرید از ما محصول را صادر می نمایند.

مشکالتی که رادین برای تداوم فعالیت با آن مواجه است و به 
ظرفیت رسیدن آنرا به تاخیر می اندازد چیست؟ 

عمده مشکل شرکت که عامل جدا شدن من از مجموعه نیز محسوب می شد اخذ 
وام و تسهیالت بی رویه بانکی بود درحالی که اصال نیازی به این تسهیالت در آن 
برهه نبوده است. شرایط بانک های ایران در ارائه تسهیالت، به یک فاجعه برای این 
شرکت و بسیاری از واحدهای مشابه تبدیل شده و تمام صنایع را تحت تاثیر خود 
قرار داده است. در حالی که این شرکت ها و نیروی انسانی آنها سرمایه های ملی 
محسوب می شوند و خاموش شدن دستگاه های آن، آسیب و خسارت زیادی ایجاد 
می کند. متاسفانه راه حل مشکالت را در هیچ یک از ارگان ها و سازمان ها به ویژه 
وزارت صمت نمی توانیم پیدا کنیم البته اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه 
همکاری خوبی را برای راه اندازی مجدد این واحد با ما داشتند هرچند که چارچوب 

های قانونی، این اداره را نیز محدود کرده است. 

آیا تحریم ها هم تاثیری بر رادین داشته است؟
تحریم سبب شد که بهای تمام شده محصول افزایش یابد. به واسطه افزایش قیمت 
قطعات و تجهیزات و نیز مواد اولیه شاهد رشد قابل توجه بهای تمام شده واحد شده 
ایم. این شرایط اگرچه باعث بزرگ شدن گردش مالی شرکت به جهت افزایش قیمت 
ها شده اما در مقابل تولید را کاهش داده است. البته به بحث تحریم از بعد دیگری 
نیز می توان نگاه کرد، برای شرکتی نظیر رادین که تولیدکننده محصوالت خاصی 
است که تا پیش از این وارداتی بود تحریم می تواند فرصتی برای بروز توانایی ها و 

پتانسیل ها باشد.

درخواست شما از وزارت صمت چیست؟
با توجه به اخذ کد بورس توسط شرکت به منظور فراهم شدن امکان خرید مواد اولیه 
از طریق بورس کاال، تنها در انتظار یک تاییدیه از معاونت معدنی وزارت صمت آقای 
دکتر جعفر سرقینی هستیم. درحالی که در شرایطی فعلی مواد اولیه را از بازار و به 
قیمت آزاد از واسطه ها خریداری می کنیم. انتظار ما این است که بروکراسی های 
اداری کم شده و سازمان ها در کارهای خود سرعت عمل داشته باشند. مسائل بانکی 

نیز دیگر خواسته ما از مسئولین است.
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مهندس امیر هومن کریمی وثیق، مدیرعامل شرکت دانش بنیان نفت و گاز سرو در گفت و گو 

با چیالن، دستاوردها و برنامه ی این شرکت دانش بنیان در حوزه فوالد را تشریح کرد و گفت: 

سه نوع کاتالیست استفاده شده در صنعت فوالد با باالترین کیفیت و کمترین هزینه برای 

فوالدسازها تولید می شود تا ظرفیت آنها افزایش یابد و پروژه های توسعه ای نیز به سرعت 

انجام شود. 

مدیرعامل نفت و گاز سرو به خبرنگار چیالن گفت: ما در سال جاری باالی هزار تن و سال 

آینده باالی هزار و پانصد تن تولید کاتالیست خواهیم داشت و با ظرفیت سازی انجام شده در 

خط تولید، به این اطمینان رسیدهایم که برنامه رفع نیاز کاتالیست های صنایع فوالدی کشور 

به بهترین نحو در حال تحقق است و این روند بومی سازی به ارتقای سطح اعتماد بین ما و 

فوالد سازها خواهد انجامید. 

کریمی وثیق تصریح کرد: در سال جاری به دنبال این هستیم که بتوانیم بازارهای صادراتی را نیز 

هم پوشش دهیم، البته در بحث صادرات، با توجه به نیاز شدید حوزه های فوالد ، پتروشیمی 

و پاالیش کشور به کاتالیست های تولیدی شرکت نفت و گاز سرو، در حال حاضر نگاه اصلی 

شرکت سرو به بازار داخل و دستیابی به خودکفایی کامل است. 

مدیرعامل شرکت نفت و گاز سرو افزود: در بحث کیفیت، نوع جدیدی از کاتالیستهای صنایع 

فوالدسازی ارائه و بارگذاری شده است؛ این نوع جدید از کاتالیست های احیا مستقیم آهن از 

عملکرد باالتری نسبت به نمونه فعلی است که با معرفی این محصوالت جدید شاهد تغییرات 

قابل توجهی در نسل جدید کاتالیست ها خواهیم بود. 

وی در ادامه عنوان کرد: در سال گذشته شاهد عملکرد برتر کاتالیست های شرکت نفت و 

گاز سرو در حوزه فوالدی و اخذ رضایت نامه های عملیاتی از شرکت های مرجع فوالد مبارکه 

اصفهان و فوالد خوزستان بودیم؛ که به تبع آن واردات کاتالسیت های احیا مستقیم آهن به 

کشور نیز به صفر رسید. اما شرکت رقیب هندی که به نمایندگی از شرکت آلمانی در تمام 

مناقصات شرکت دارند، همچنان با کاهش شدید قیمت به دنبال ضربه زدن به شرکت نفت 

و گاز سرو بوده و به نوعی در حال دامپینگ هستند که این موضوع را به صورت مستند به 

مدیران وزارت صمت و انجمن های مربوطه اطالع داده ایم. 

کریمی وثیق در پاسخ به سوال خبرنگار چیالن درباره تأمین مواد اولیه توسط این شرکت فعال 

کاتالیستی گفت: در اوایل فعالیت شرکت، باالی 90 درصد مواد اولیه از خارج وارد می شد 

اما اکنون دقیقا برعکس 90 درصد مواد اولیه تولید داخل می باشد. وی درباره اینکه نیکل به 

عنوان تنها ماده ای است که تامین آن به دلیل نبود سورس های داخلی، آن را وارد می کنیم، به 

مشکالت این شرکت در ثبت سفارش آن اشاره کرد و گفت: در چند ماه اخیر در خصوص تأمین 

این ماده و ثبت سفارش آن درگیر مشکالت عدیده ای شدیم و در واقع یکی ازسخت ترین زمان 

عمر بنده در این برهه از زمان بود که امیدوارم با راهکارهای عملی از سوی مسئولین وزارت 

صمت مجدد شاهد تسهیل روند کسب و کارها باشیم. 

وی ادامه داد: مشکلی که در حال حاضر با آن درگیر هستیم این است که ما کاالهایی که داخل 

کشور تولید نمی شود مثل گرید های خاصی از آلومینا، را با پروسه های فرآورش و اضافه کردن 

چندین ایستگاه تولیدی، به خط تولیدمان تزریق می کنیم. این انعطاف باعث شده که اثر 

تحریم ها را هم در این بخش کاهش دهیم؛ که به نظر من با روحیه جهادی، تعامل و همکاری 

نزدیک می توان این شرایط سخت را نیز پشت سر گذاشت. 

ایشان همچنین با اشاره با آخرین موفقیت کسب شده شرکت نفت و گاز سرو در بارگذاری 

اولین مگامادول در مجتمع فوالد مبارکه، گفت: به پشتوانه کارنامه درخشان شرکت نفت و گاز 

سرو در حوزه فوالدی، اینبار نیز بارگذاری کاتالیست های احیا مستقیم مگامادول واحد شهید 

خرازی در مجتمع فوالد مبارکه به یک شرکت ایرانی سپرده شد، که این اقدام، نتیجه درایت و 

تدبیر مدیران شرکت فوالد مبارکه بعنوان پیشرو در بومی سازی کاتالیست های استراتژیک احیا 

مستقیم آهن بوده است و بنده این موفقیت را به تمام همکاران خود در صنعت فوالد که در 

داخلی سازی کاتالیست های احیا مستقیم آهن نقش داشته اند، به ویژه آقای دکتر سبحانی، 

تبریک عرض می نمایم. 

کریمی وثیق ادامه داد: قطعا اعتماد صنعت فوالد به کاالی با کیفیت ایرانی از سوی شرکت نفت 

و گاز سرو با تاکید بیشتر به کاالی با کیفیت و عملکرد برتر پاسخ داده خواهد شد به طوری که 

انشالله در آینده نزدیک شاهد اخبار بیشتر در خصوص دستاوردهای جدید در حوزه کاتالیست 

های احیا مستقیم آهن از سوی شرکت نفت و گاز سرو خواهیم بود. 

کریمی وثیق در خصوص نقش تامین کننده ها در زنجیره کاالهای استراژیکی همانند فوالد 

به نقش چشمگیر این شرکت های ارزشمند و جایگاه آنها در انجمن سازندگان تولیدکنندگان 

فوالد ایران اشاره کرد و گفت: درواقع بدون تامین کننده های مواد اولیه و مواد مصرفی، تولید 

فوالد ممکن نیست به طوری که این شرکت ها بعنوان حلقه های ارزشی در زنجیره تولید 

فوالد شناخته می شوند؛ الحمدالله این نگاه در فوالدی ها خیلی بهتر از صنایع دیگر می باشد 

و حضور مدیران ارزشمندی همانند دکتر سبحانی که برای صنعت کاتالیست و فوالد سنگ 

تمام گذاشت و حضور ایشان به عنوان رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد موجب دلگرمی تأمین 

کنندگان است. 

امیرهومن کریمی وثیق، مدیرعامل شرکت دانش بنیان نفت و گاز سرو به چیالن خبر داد:

شاهد تغییرات قابل توجهی در نسل جدید 
کاتالیست های فوالدی خواهیم بود



اکران خصوصی مستند زلزله کرمانشاه من را هم تکان داد به کارگردانی امید صراف 
در پردیس سینما گالری ملت، با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و هنر و رسانه و 

کنشگران مدنی شنبه 26 آبان 1397 در پردیس سینما گالری ملت برگزار شد.
به گزارش چیالن اقتصادی، در ابتدای این مراسم، اجرای پرفورمنس توسط عده 
ای از هنرمندان تئاتر شامل بابک حضری شمالی، ژوبین ضیغمی و ساتیا رضا 
نژاد و نگار مالکی با موضوع زلزله صورت گرفت و پس از آن مهندس نصراله 
ایزدپناه بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع هفت الماس در سخنان 
کوتاهی ضمن خوشامدگویی به حاضران در اکران خصوصی، با تاکید بر مسئولیت 
اجتماعی شرکت های تولیدی همچون صنایع هفت الماس، حمایت از ساخت 

فیلم مستند زلزله کرمانشاه من را هم تکان داد را در همین راستا نامید.
بنا به گفته مهندس ایزدپناه، حمایت از یک فیلمساز جوان که در یک سال گذشته 
بیشتر زمان خود را در مناطق زلزله زده غرب کشور سپری کرده است، عالوه بر 
ایجاد انگیزه در فیلمسازان جوان و بی نام و نشان، موجب زنده نگهداشتن مساله 

زلزله و بحران های مبتال به اهالی مناطق زلزله زده در اذهان جامعه می شود.
نصراله ایزدپناه همچنین آمادگی شرکت صنایع هفت الماس برای تولید و تخصیص 
ورق های گالوانیزه، گالوالوم، رنگی و روغنی مورد نیاز برای بازسازی مناطق زلزله 

زده و اسکان اهالی، با حداقل هزینه را اعالم کرد.
در ادامه، مستند زلزله کرمانشاه من را هم تکان داد برای حاضران به نمایش در 
آمد. پس از پایان فیلم دکتر رامین حیدری فاروقی رئیس هیئت مدیره انجمن 
تهیه کنندگان سینمای ایران در سخنانی با اشاره به لزوم پرهیز از دخل و تصرف 
در مفاهیم و واژه ها، به ویژه در زمان بروز حوادث یا رخدادهای خاص، ساخت 

مستند در حوزه مسائل اجتماعی را علیرغم همه ظرافت ها و ویژگی های فنی، 
برای ثبت وقایع مهم دانست.

حیدری فاروقی با اشاره به اینکه الزم است از تجارب زلزله گذشته برای زلزله 
قطعی بعدی استفاده شود گفت: کار مستند ساز از این جنبه مهم و قابل توجه 
می باشد. سازنده مستند خشت بهشت به عهده گرفتن تامین سهمی از بخش 

فرهنگ، توسط بخشی از حوزه اقتصاد را در این مستند قابل تقدیر دانست.
در بخش پایانی مراسم اکران خصوصی این مستند، صادق زیبا کالم عضو هیئت 
علمی دانشگاه تهران که از روزهای نخست پس از زلزله با اعالم شماره حساب در 
جمع آوری و سامان بخشی کمک های مردمی در کنار چهره هایی همچون علی 
دایی و نرگس کلباسی نقش قابل توجهی داشته است، با بیان شرحی از ماجرای 
اعالم شماره حساب و نحوه مواجهه باورنکردنی مردم با پدیده زلزله غرب کشور به 
حواشی ایجاد شده پیرامون حساب های بانکی اعالم شده برای جمع آوری کمک 
های مردمی پرداخت. زیباکالم تاکید کرد علیرغم همه مشکالت ایجاد شده در راه 
جمع آوری کمک های مردمی، موضوع به نتیجه رساندن این کمک ها در دهکده 

امید برای اسکان و تامین الزامات رفاهی ساکنان را تا انتها پیگیری خواهد کرد.
گفتنی است در حاشیه این اکران خصوصی نمایشگاهی از عکس های منتخب 
رویا مرادخانی، امیررضا ابراهیمی، امیر امیری، علی رضا مرتضوی از مناطق زلزله 
زده برگزار شد و محمد پورکند از هنرمندان کرد زلزله زده که از روزهای نخست 
پس از حادثه علیرغم همه مشکالت به آموزش نقاشی کودکان این مناطق پرداخته 
بود، ضمن خلق یک اثر جدید همزمان با نمایش فیلم، برخی از آثار خود را در 

معرض دید عالقمندان قرار داد. 

حمایت هفت الماس از مستند زلزله کرمانشاه 
من را هم تکان داد 

در راستای ایفای نقش مسئولیت های اجتماعی صورت گرفت:

فوالد و فرهنگ

مه
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ژه
یــ

اقتصادیو
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های  مسئولیت  حوزه  در  پیشرو  سازمان  یک  عنوان  به  مبارکه  فوالد  شرکت 
اجتماعی، رفتار سازمان را در محیط اجتماعی فراتر از قلمرو های صرفاً اقتصادی 
تعریف نموده و جنبه های اجتماعی و بهبود رفاه جامعه پیرامونی خود را نیز 
مدنظر قرار داده تا جایی که »ایفای نقش محوری در توسعه صنعتی، اقتصادی 
و اجتماعی کشور و ارتقای سطح فناوری صنعت فوالد به عنوان سازمانی جهان 
عنوان  به  و  است  گرفته  قرار  مدنظر  شرکت  این  ماموریت  عنوان  به  تراز«، 
شهروندی مسئول در صدد ایفای نقش شهروندی خود می باشد. ضمن این که  با 
توسعه و تحول در ابعاد مختلف شرکت ، این نقش نیز روندی روبه رشد و تعالی 

به خود گرفته است . 
 رویکرد مدیریت فوالد مبارکه بر این اصل بنا نهاده شده که تحقق مسئولیت 
اجتماعی سازمان با عنایت به شاخص های برداشتی از جامعه، اثربخش تر است 
لذا شناخت بیشتر زیرمعیارهای مرتبط با آن و بکارگیری هوشمندانه تر می تواند 
تأثیرات پایدارتری را در جامعه و منطقه از خود به جای گذارد . این شرکت در 
اوایل راه اندازی و بنابه لزوم همگرایی بیشتر صنعت با جامعه پیرامونی واحدی 
با عنوان »توسعه و تکامل منطقهای « را در ساختار سازمانی خود ایجاد نمود. 

این واحد با بهره گیری از ظرفیت های دانشگاهی، اسناد جامع توسعه ای و منطقه 
ای در ابعاد مختلف را تدوین نمود که این سند ها مبنای فعالیت های شرکت در 
دهه اول و دوم فعالیت شرکت فوالد مبارکه شد و زیر ساختهای الزم از قبیل راه 
و جاده، راهآهن ریلی ، انتقال آب، گاز، برق و ساخت فاضالب صنعتی و همه و 
همه با ایجاد تعامالت دوسویه با محیط پیرامون و مقامات منطقه صورت گرفت .
زیست   ، اقتصادی  بعد  سه  در  اجتماعی  مسئولیتهای  مبارکه  فوالد  در شرکت 
محیطی و  اجتماعی تعریف و ارزیابی می شود که در بخش هایی فعالیت های 
داوطلبانه و خیرخواهانه و در برخی دیگر به صورت ضرورت اجتناب ناپذیر با 
استراتژی ُبرد – ُبرد و در راستای توسعه همگرایی با جامعه را در دستور کار خود 

قرار داه است.

بعد اقتصادی
تأثیر شرکت بر اقتصاد محلی با توجه به اشتغال مستقیم ، حضور پیمانکاران و 
مشتریان و اشتغال غیر مستقیم ، توسعه و ایجاد رونق اقتصادی و بالطبع افزایش 
درآمد سرانه محلی ناشی از مشاغل و تاثیرات مالی و اقتصادی حضور زنجیره 

محمد ناظمی هرندی
مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه اصفهان

ابعاد مسئولیت اجتماعی 
در فوالد مبارکه اصفهان

طرح های توسعه
 هزینه ریالی
)میلیارد ریال(

 هزینه ارزی
)میلیون یورو(

 هزینه ارزی
)میلیون یوان چین(

 اشتغال زایی
)نفر(

ظرفیت سالیانه  ایجاد 
شده 

7.۲ میلیون تن۱۰۸۲۴۸۳۳7۰۵۰۰توسعه ظرفیت از ۵.۴ به 7.۲ میلیون تن

۱.۶ میلیون تن۳7۰-۲۶۰۰۱۴۵توسعه زیر سقف مجتمع فوالد سبا

۵ میلیون تن۵۰۰-۹۰۶۰۲۴۴کنستانتره و گندله سازی سنگان

۳ میلیون تن۵۰۰-۴۴۰-نورد گرم شماره دو

۱ میلیون تن7۰۰-۵۰۰۰۲۸۸فوالد سفید دشت

۱۲۰ هزار تن۲۰۰-۱۰7۵۲۰۸نوین الکترود اردکان

شبکه تصفیه و انتقال فاضالب پساب 
شهرهای اطراف

۱۲ میلیون متر مکعب ۲۰۰--۳۰۰۰
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ارزش شرکت و خدمات مرتبط ارزیابی می شود.
عالوه بر آن تأثیر شركت فوالد مباركه بر اقتصاد ملی را می توان از طریق 
تولید  تأمین كننده(،   ۲۸۰۰ طریق  )از  خدمات  و  اولیه  مواد  به کارگیری 
محصوالت میانی در صنعت )برای ۱۰۰۰ كارخانه به صورت مستقیم و ۳۰۰۰ 
كارخانه و كارگاه به صورت غیرمستقیم(، حمل مواد اولیه و محصوالت با 
استفاده از توانمندی لجستیک منطقه و تأمین مواد، قطعات و تجهیزات 
ساخت داخل )بومی سازی( ارزیابی كرد که از یک سو درآمد ملی را افزایش 
داده و از طرف دیگر باعث افزایش اشتغال در منطقه، استان و کشور شده 
است. شایان ذكر است گروه فوالد مباركه سهم حدود  ۱ درصدی در تولید 
ناخالص داخلی و حدود ۵ درصد در تولید ناخالص داخلی بخش صنعت را 

دارا می باشد.
زمینه  در  ذیل  دستاوردهای  شده  انجام  محاسبات  و  مطالعات  اساس  بر 

اشتغال زایی حاصل شده است :
 ، تولید  اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در بخش های  حجم   •
خدمات و صنایع باالدست و پایین دست در کشور بالغ بر ۳۵۰ هزار نفر 
بوده است. در طی سال های اخیر شرکت با اجرای پروژه های عمرانی و ... 
در راستای مسئولیت های اجتماعی خود، باعث رشد اشتغال زایی در منطقه 

شده است.

بعد زیست محیطی
رویکردهای مختلفی در خصوص مدیریت و کنترل آثار فعالیت های سازمان 
بر محیط زیست شرکت  و محیط پیرامون تعریف و جاری سازی شده است:

فوالد مبارکه در راستای اجرای قانون اختصاص بخشی از مساحت کل   •
به فضای سبز اقدام به ایجاد و نگهداری از ۱۴۰۰ هکتار فضای سبز 
نموده است. در راستای استفاده بهینه از منابع آبی، ۹۰ درصد از این 

فضای سبز توسط سیستم آبیاری قطره ای آبیاری می شود.
راه  زمان  در  مبارکه  فوالد  شرکت  در  رودخانه  آب  برداشت  میزان   •
اندازی به ازای  هر تن تولید ۱۶.7 متر مکعب بوده که اکنون  به ۲.7 
متر مکعب کاهش یافته است که سرآمد شرکت های فوالدساز داخلی 

و خارجی است.
سرمایه گذاری های انجام شده در جهت کاهش انتشار غبار به میزان   •

۵۰۰ میلیارد ریال 
اجرای شبکه فاضالب و انتقال پساب شهرهای مجاور به شرکت فوالد   •
مبارکه و ساخت الگون های مربوطه با سرمایه گذاری ۱۲۴۰ میلیارد 

ریال
•  نگهداری تاسیسات زیست محیطی و فضای سبز شرکت با هزینه ای 

بالغ بر ۲۶۰ میلیارد ریال 
•  مدیریت پسماندها و ضایعات با هزینه ی بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال 

بعد اجتماعی
این شرکت از بدو تأسیس بر اساس الگوي مسئوليت اجتماعي و به منظور 
و  نيازها  اجتماعي،  مسئوليت  زمينه  در  اهداف  و  استراتژي ها  تدوين 
انتظارات ذینفعان را شناسايي و اولويت بندي نموده است. دریافت لوح 
از اولین جایزه مسئولیت های اجتماعی کشور در سال ۹۵، بیانگر  تقدیر 
توجه این شرکت به این موضوع است. برخی از مهم ترین سرمایه گذاری های 

انجام شده در این زمینه عبارتند از:
مشارکت مالی در تکمیل و بهره برداری مصلی بزرگ اصفهان با هزینه   •

ای بالغ بر7۰ میلیارد ریال
مشارکت و تأمین مالی ۳۵۰۰ میلیارد ریالی در طرح جمع آوری و   •

هدایت پساب ها و ارتقاء تصفیه خانه پساب های شهرهای منطقه 
مجاور، با هدف بهبود وضعیت بهداشتی و زیست محیطی منطقه و 

جایگزین نمودن آب رودخانه با پساب ) حفاظت از منابع آب ( 
جهان  نقش  ورزشگاه  از  برداری  بهره  و  تکمیل  در  مالی  مشارکت   •

اصفهان به هزینه ای بالغ بر۴۳۰ میلیارد ریال
مشارکت در طرح جامع مترو اصفهان ) مجلسی – مبارکه– اصفهان (   •
با مساعدت مالی بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال به منظور کاهش آلودگی و 

ایمنی حمل و نقل 
انجام بیش از ۴۰ طرح عمرانی جاده ای در منطقه پیرامون به منظور   •
توسعه بهینه سازی و ایمن سازی جاده های اطراف با صرف ده ها 

میلیارد تومان هزینه از ابتدای ساخت تاکنون 
مساعدت های میلیاردی در حوزه های مختلف آموزشی و فرهنگی   •
، بهداشتی و درمانی ، ورزشی و مذهبی ازجمله مشارکت در احداث 

بیش از ۵۰ واحد آموزشی ، فرهنگی ، مذهبی، ورزشی و بهداشتی 
احداث ساختمان پایگاه امداد و نجات بین شهری سازمان هالل احمر   •

سه راهی مبارکه ) پلیس راه اصفهان – شیراز ( )سال ۱۳۹۵(
شرکت  گذاری  باسرمایه  شهر  زرین  آهن  راه  ایستگاه  احداث     •

فوالدمبارکه ) سال ۱۳۹۶(
مشارکت مالی در ساخت باشگاه کارگران شهرستان مبارکه با رقمی   •

بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال 
نوسازی وبهره برداری ازاورژانس بیمارستان محمدرسول الله)ص( و   •

ارتقاءسطح بهداشت منطقه
مشارکت درآزادسازی اراضی متعلق به شرکت جهت احداث بزرگراه   •

کنارگذرغرب
تجهیز وتکمیل مرکز توانبخشی شهید مدنی زرین شهر  •

کمک به زلزله زدگان غرب کشور) بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال ( و اولویت   •
درتأمین ورق مورد نیاز ساخت کانکس 

واگذاری ساختمان درتملک شرکت فوالد مبارکه به بهزیستی شهرستان   •
مبارکه)مساحت عرصه برابر۵۶۹7/۸۵ مترمربع(

مشارکت در ساخت هنرستان فرشچیان شهر مجلسی  •
مشارکت در جشن گلریزان آزادی زندانیان دیه )مبلغ در طی چهار   •
سال   بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال ( توسط فوالد مبارکه و شرکای کسب 

و کار 
معرفی شرکت فوالد مبارکه در کتب درسی مقاطع مختلف تحصیلی   •
با هدف غنی سازی مطالب علمی و آشنایی دانش آموزان با صنعت 

فوالد و اشاعه فرهنگ صنعتی 
تحکیم ارتباط با دانشگاه و مراکز علمی و تحقیقاتی با هدف ایجاد   •
پیوند میان صنعت و دانشگاه و ایجاد بستر مناسب برای بومی سازی 

صنعت فوالد کشور
مساعدت مالی وعمرانی به ستاد بازسازی عتبات عالیات   •

خمینی)ره(  امدادامام  مانندکمیته  حمایتی  نهادهای  به  مساعدت   •
وسازمان بهزیستی درمناسبت های مختلف نظیرجشن شکوفه ها، 
جشن عاطفه ها )اهدای بسته های لوازم التحریر (، سین سخاوت، 

احسان ونیکوکاری 
محروم  مناطق  به  ومددکاری  پزشکی-بهداشتی  خدمات  ارائه   •

استان)بسیج سالمت(
بهره گیری از تجهیزات شرکت در راستای اجرای پروژه های درخواستی   •

از مدیریت های شهری و محلی
مشارکت در چندین طرح توسعه زیر ساخت های جاده ای و ریلی   •
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چیالن در گزارشی به دستاوردهای مهم ذوب آهن اصفهان در ۷ ماهه اول سال جاری نگاهی انداخته است که 
شامل بخش های تولید، صادرات و حوزه هایی کیفیت و سرمایه اجتماعی در این شرکت بزرگ فوالدی است.

نگاهی به دستاوردهای برجسته ذوب آهن اصفهان در نیمه اول سال ۹۷

صادرکننده نمونه کشوری برای هشتمین بار
همزمان با روز ملی صادرات در آیین بیست و دومین سالروز ملی صادرات كه 
با حضور دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور و تعدادی از مقامات 
كشوری در تهران برگزار شد، ذوب آهن اصفهان به  عنوان صادر كننده نمونه کشوری 
معرفی شد و نشان صادراتی، لوح سپاس و تندیس ویژه به مهندس منصور یزدی زاده 

مدیرعامل این شركت اهدا گردید.
در سال جاری ذوب آهن اصفهان تنها شرکتی است که در گروه محصوالت فوالدی به 
عنوان صادرکننده نمونه کشوری انتخاب شد. این شرکت تاكنون شش بار در سال های 
1380- 1385- 1388- 1391- 1392- 1395 صادركننده نمونه ملی كشور و در سال 

1393 صادركننده ممتاز كشور شده بود.
طبق این گزارش، ذوب آهن اصفهان با برخورداری از گواهینامه های الزم صادراتی 
از جمله گواهینامه کرز، قادر به صادرات محصوالت خود به چهار قاره جهان از 
افغانستان، عراق، قطر،  باشد. کشورهایی همچون  اروپایی می  جمله کشورهای 
امارات متحده عربی، برمه، تایلند، اندونزی، مصر، عمان، انگلستان، سودان، بلژیک، 
تایلند، پاکستان، کویت، اردن، ترکمنستان، تاجیکستان و چند کشور دیگر را از جمله 

کشورهای هدف صادراتی این شرکت هستند.  

واحد نمونه استانی 
در آیین بزرگداشت روز جهانی استاندارد و تجلیل از واحدهای تولیدی، ذوب آهن 
اصفهان به عنوان یکی از واحدهای منتخب استانی معرفی شد و مهندس منصور یزدی 

زاده مدیرعامل این شرکت تندیس و لوح تقدیر مربوطه را دریافت نمود.

تندیس صرفه جویی در مصرف انرژی 
ذوب آهن اصفهان موفق به کسب تندیس و لوح تقدیر صرفه جویی در مصرف انرژی 
از طرف سازمان یونیدو شد. این موفقیت در خصوص پروژه هات شارژینگ ماشین 
ریخته گری شماره 5 و نورد 500 و همچنین سیستم هوای فشرده حاصل گردیده 
است. لوح و تندیس مذکور به مهندس ایرانپور، مدیر پروژه و مدیر عامل شرکت 

مهندسی پویش ساخت به نمایندگی از ذوب آهن اصفهان اهداء شد.

رتبه برتر مسئولیت اجتماعی
ذوب آهن اصفهان موفق شد در دومین همایش مسئولیت اجتماعی بنگاه های 
اقتصادی کشور، رتبه برنز در حوزه زیست محیطی را کسب نماید. شایان ذكر است 
كه ذوب آهن اصفهان رتبه برنز حوزه زیست محیطی با عنوان روش های خالقانه و 
بهینه سازی استفاده از منابع و ارائه راه كار جهت كاهش آب مصرفی را كسب كرد. 

ذوب آهن در مسیر اعتالء
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همچنین جایزه ملی مسئولیت اجتماعی برای اولین بار در كشور از سوی سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران به ذوب آهن اصفهان اعطاء گردید.

پیشرفت چشمگیر پروژه PCI با تکیه بر نیم قرن تجربه ذوب 
آهن اصفهان

پروژه تزریق پودر زغال به کوره بلند ) PCI ( یکی از مهمترین پروژه های در دست 
اجرای ذوب آهن اصفهان می باشد که نقش مهمی در کاهش قیمت تمام شده 
محصوالت، ایجاد مزیت رقابتی و کاهش مصرف کک دارد. این پروژه که بخش عمده 
تجهیزات آن به دست تالشگران ذوب آهن اصفهان ساخته شده است برای اولین بار 

در کشور با پیشرفت 75 درصدی در حال اجرا است.
تزریق پودر زغال به کوره بلند یکی از روش های کاهش مصرف انرژی و افزایش تولید 
درکنار بهبود شرایط زیست محیطی است که کمک باالیی به کاهش هزینه چدن 
تولیدی و تامین زغال کک شو و کک وارداتی کمتر و در نهایت خروج کمتر ارز از 

کشور می نماید.

تولید تیرآهن H سنگین، ضامن ایمنی در صنعت ساختمان 
 تولید تیرآهن H سنگین که پایه آن بیم بالنک تولیدی در ذوب آهن اصفهان است 
یکی از محصوالت جدید و مهم ذوب آهن اصفهان به شمار می رود که می تواند 

موجب پیشرفت صنعت ساختمان کشور شود. 
تیرآهن H سنگین از جمله محصوالتی است که به طور عمده در سازه های صنعتی 
و ساختمان سازی های مرتفع در كالن شهرها )ستون ها و اسکلت های فلزی( نقش 
اساسی را ایفا می نماید. در نورد 650 به موازات تولید محصول استراتژیک ریل ملی 

)فاز اول( و تولید تیرآهن H نیز)فاز دوم( در دستور کار قرار گرفت.
در گذشته که شاهد تولید این محصول در کشور نبودیم متاسفانه بازار یا متكی به 
واردات این محصول بود یا عمدتاً از تیر ورق و به روش جوشكاری استفاده می شد، 
این روند مخاطره آمیز تاکنون متاسفانه با وجود اطالع رسانی های صورت گرفته 
همچنان دیده می شود. جوشکاری چند مرحله ای بر روی تیرورق، مخاطرات بسیار 
زیادی را در پی دارد که نیاز است به صورت ویژه نظام مهندسی به این بحث ورود 

نماید و مانع از استفاده این محصول نا ایمن در صنعت ساختمان شود.
در حال حاضرکه ذوب آهن اصفهان به عنوان قطب تولید فوالد در ایران، این محصول 
استاندارد را از نظر مقاومت های استاتیکی و خمشی فوق العاده باالتر از تیر ورق 
به روز  استانداردهای  بر اساس آخرین  بتن مسلح و همچنین  حتی ستون های 
)DiN1025( تولید می نماید، هیچ توجیهی برای استفاده از تیر ورق وجود ندارد. 
تولید شبانه روزی این محصول 1800 تن و در طول سال نیز به صورت پیوسته امکان 
تولید  بیش از 600 هزار تن تیرآهن H وجود دارد که البته تولید سایر محصوالت نیز 

در دستور کار قرار دارد.

 Beam Blank تولید شمش
پس از امکان تولید تیرآهن بال پهن در نورد 650، جهت باال بردن راندمان تولید تیرآهن 
بال پهن و کم شدن هزینه تولید، به همت تالشگران ذوب آهن اصفهان در بخش 

فوالدسازی، شمش Beam Blank )شمش H شکل( تولید گردید.  
 Beam شایان ذکر است در حال حاضر توانایی تولید بیش از یکصدهزارتن شمش
Blank در ایستگاه 3 بر اساس تقاضای بازار در بخش فوالدسازی جهت مصرف داخلی 
و خارجی وجود دارد. شایان ذکر است هزینه کل پروژه تولید شمشBeam Blank در 

فوالدسازی حدود 10 میلیارد ریال بر آورده شده است. 
افزایش ارزش افزوده محصول، کاهش مصرف انرژی )برق، آب و گاز(، کم شدن 4 
ردیف از قفسه های نورد و در نتیجه کاهش مصرف غلطک های نورد )افزایش راندمان 
 Beam تولید(، کاهش هزینه های تولید و... از جمله مزایای بهره گیری از شمش

 Blank می باشد.

تولید ریل UIC60 برای اولین بار در کشور
تالشگران ذوب آهن اصفهان موفق شدند، ریل UIC60 را که در خطوط پرسرعت راه 
آهن مورد استفاده است برای اولین بار در کشور تولید کنند. ذوب آهن اصفهان به 
عنوان تنها تولیدکننده ریل در خاورمیانه، پس از تولید ریل U33 و تحویل آن به راه 
آهن جمهوری اسالمی، موفق به تولید ریل UIC60 بر اساس استانداردهای جهانی 
شد. تولید این محصول استراتژیک در حمل و نقل ریلی در شرایط تحریم، بسیار 
ارزشمند است و ذوب آهن اصفهان قادر به تامین تمام نیازهای راه آهن جمهوری 

اسالمی می باشد.
شایان ذکر است در تولید ریل UIC60، به طور کامل از توان داخلی بهره گرفته شده 
و ذوب آهن اصفهان با توان و تخصص نیروی انسانی توانمند خود موفق به تولید این 
محصول مهم شد. در این راستا با توجه به تجربه بسیار با ارزش تولید U33 در دروه 
های قبل، فرایند شروع این پروفیل و ادامه تولید آن در کوتاه ترین زمان ممکن انجام 
پذیرفت و با اینکه دومین مرحله تست این پروفیل بود، از نظر شرایط فنی و ابعادی 

پروفیل به صددرصد الزامات استاندارد DIN EN 13674-2011 رسید.

تمدید اعتبار پنج استاندارد در ذوب آهن اصفهان
با  مطابق  كیفیت  مدیریتی  سیستم های  پنجگانه  استانداردهای  ممیزی 
استاندارد  با  مطابق  شغلی  بهداشت  و  ایمنی   ،ISO 9001:2015 استانداد
رضایت   ،ISO10015:1999 استاندارد با  مطابق  OHSAS 18001:2007،آموزش 
ذوب  ISO10002:2014 و ISO10004:2012 در  استاندارد  دو  با  مطابق  مشتری 
آهن اصفهان توسط موسسه خارجی SGS طی روزهای 15 الی 17 مرداد ماه سال 
جاری انجام شد و با توجه به نمونه های مشاهدات و مستندات بررسی شده اعتبار 

گواهینامه ها و استانداردهای مذكور در ذوب آهن اصفهان تمدید گردید.
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تعهد فوالد خوزستان به 
مسئولیت های اجتماعی

مسئولیت  اجتماعی از موضوعات بسیار حیاتی و تاثیرگذار در شرکت های موفق 
و اصولی دنیا به شمار می رود. مسئولیت اجتماعی شرکتی در رابطه با جامعه، 
نفرات و محیط مرتبط با شرکت تعریف شده و این مقوله بسیار فراتر از مسائل 
مالی و اقتصادی است.   کشورهای توسعه  یافته با بهره گیری از روش های مختلف، 
مسئولیت های اجتماعی شرکتی خود را به بهترین نحو انجام می دهندکه دلیل 
اصلی این امر، اهمیت به منافع جامعه و محیط پیرامون در راستای اهداف شرکت 
است. کشور ما در زمره کشورهای در حال توسعه قرار داشته و با الگوبرداری 
صحیح از اقدامات شرکت های موفق دنیا و ترویج آن ها می تواند در بسترسازی 

مناسب برای پیشرفت خود و جامعه، گام های موثری را بردارد.
حوزه مسئولیت اجتماعی سعی دارد تا با تفهیم این موضوع 

نهایی  خریداران  از  شرکت  یک  ذ ینفعان  دامنه  که 
بیشتر است و اهمیت مسائلی مانند محیط زیست 

از پیش عیان سازد. مسئولیت  را بیش  و جامعه 
اجتماعی به عنوان امری ضروری در هر شرکت، 
سلیقه ای نبوده و امری اجباری به شمار می رود. 
اهمیت  میزان  نشان دهنده  موضوع  این 
واحدهای تولیدی و فعاالن اقتصادی به حقوق 
حمایت  و  محیط زیست  انسان ها،  تمامی 

ازکارکنان است. 
مجموعه فوالد خوزستان به عنوان یکی از بزرگ ترین 

کارخانه های  از  کشور،  در  خام  فوالد  تولیدکنندگان 
متعدد گندله سازی، احیاء مستقیم و فوالدسازی تشکیل 

جانبی  کارخانه های  همچنین  مجموعه  این  است.  شده 
تصفیه   و  نیروگاه  اختصاصی،  اسکله  آهک،  کارخانه  مانند  مختلفی 

خانه پساب های صنعتی و... دارد. وسعت و بزرگی مجموعه مذکور موجب ایجاد 
که  است  شده  خوزستان  فوالد  شرکت  برای  متعددی  اجتماعی  مسئولیت های 
خوشبختانه با مدیریت اصولی و بهره گیری از کادر مجرب، این واحد توانست بر 
تمامی مسئولیت های خود فائق آمده و تاثیرات مثبتی را در حوزه های مختلف 

از خود بر جای بگذارد.

ورزش، حوزه نخست مسئولیت اجتماعی فوالد خوزستان در 
سال 97

فعالیت های انجام شده در راستای مسئولیت های اجتماعی شرکت فوالد خوزستان 

را می توان به چندین بخش مختلف تقسیم کرد. اولین و برجسته ترین فعالیت 
این واحد در سال 7۹ ، احداث ورزشگاه ۵۲ هزار نفری در اهواز بود که در نوع 

خود بی نظیر است. 
این ورزشگاه با داشتن تجهیزات مدرن و کامل خود یکی از ضرورت های استان 
به شمار می رفت که خوشبختانه امروز به این نیاز پاسخ شایسته ای داده شده 
فدارسیون  مسئولین  مختلف  بازدیدهای  طی  خوزستان  فوالد  ورزشگاه  است. 
ایران به لحاظ کیفی در سطح A+ معرفی شد که باالترین رده کیفی  فوتبال 

ورزشگاه های فوتبال می باشد.
حمایت و پشتیبانی از فعالیت های ورزشی از اصلی ترین برنامه های 
بر ۱۲  بالغ  بخش  این  در  که  بوده  فوالد خوزستان  شرکت 
انجام شده  ریال سرمایه گذاری  میلیون   ۰۰۵ و  میلیارد 
زمینه  این  در  انجام گرفته  اقدامات  دیگر  از  است. 
اشاره  فوالد خوزستان  فوتبال  آکادمی  به  می توان 
 ۰۰7 ساالنه  آموزش  و  پذیرش  امکان  که  کرد 
موجب  زیرساخت  این  ایجاد  دارد.  را  بازیکن 
مشارکت مردمی در فعالیت های ورزشی و در 

نهایت ایجاد امید و نشاط در جامعه می گردد.
 ۶ داشتن  با  در حال حاضر  فوالدی  این شرکت 
تیم در رده های نونهاالن، نوجوانان، جوانان، امید 
، فوالد نوین)فوالد ب( و همچنین تیم اصلی خود 
رشد چشمگیری در این زمینه داشته و توانسته برای 
استان خوزستان افتخار کسب کند. مربیان خبره، فضای 
آموزشی مناسب و اهتمام ویژه شرکت به ورزش، زمینه ورود 
جوانان و نوجوانان خوزستانی در تیم های فوتبال سطح اول کشور و 
تیم ملی را مهیا ساخت که این امر از مهم ترین شاخص های عملکرد بهینه این 

آکادمی است.

نگاه ویژه فوالد خوزستان به حفظ محیط زیست
به حساب  اجتماعی  پارامترهای مسئولیت های  از مهم ترین  یکی  محیط زیست 
می آید که در این راستا، شرکت فوالد خوزستان اقدام به احداث کمربند فضای 
سبز در درون و بیرون شرکت و نواحی اطراف با مساحتی بالغ بر ۰۰۵ هکتار 
کرده است. در راستای حفظ محیط زیست، شرکت اقدام به محافظت از منابع 
طبیعی با انجام پروژه های بهره وری و راه اندازی انرژی های تجدیدپذیر، مدیریت 

علی محمدی
معاون منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت فوالد خوزستان

ورزشگاه بزرگ شرکت فوالد 
خوزستان طی بازدیدهای 

مختلف مسئولین فدارسیون 
فوتبال ایران به لحاظ کیفی 

در سطح +A معرفی شد که 
باالترین رده کیفی ورزشگاه های 

فوتبال می باشد
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و بازیافت زباله و پسماند و بهینه سازی مصرف سوخت نموده است. مهم ترین 
اقدامات انجام شده شرکت فوالد خوزستان در حوزه  محیط زیست به شرح زیر 

می باشد:
سیستم  � احداث  شامل  محیطی  زیست  پروژه  چهار  تکمیل  و  اجرا 

به  فوالدسازی  بخش   ۴ شماره  الکتریکی  قوس  کوره  دود  جمع آوری 
ظرفیت ۰۰۰.۰۰۴.۱ متر مکعب در ساعت

نصب سیستم مه پاش در خروجی فیدرهای زیر دبین احیاء ۲، انتقال  �
لجن برگشتی غبارگیر تاور۰۲ به تیکنر واحد گندله سازی شماره یک و 

پروژه احداث رینگ شستشوی محوطه واحد مواد رسانی
از  � اجرا  دست  در  محیطی  زیست  پروژه   7 اجرایی  عملیات  ادامه 

در  جدید  محیطی  زیست  برنامه   ۵ تدوین  نیز  و  گذشته  سال های 
خصوص کنترل گرد و غبار بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی سالیانه 

ریسک جنبه های زیست محیطی ناشی از فعالیت ها 
که پیش بینی می شود با تکمیل و بهره برداری از 

این پروژه ها گام موثری در زمینه جلوگیری از 
انتشار غبار بعنوان مهم ترین پیامد زیست 

محیطی شرکت فوالد خوزستان برداشته 
شود.

آالیندگی  � شاخص های  کلیه  حفظ 
فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی پساب 
استانداردهای  محدوده  در  خروجی 

زیست محیطی
کنترل غلظت گازهای آالینده منواکسید  �

دی  سولفور  نیتروژن،  اکسید  دی  کربن، 
اکسید، ازن و هیدروکربن ها در هوای آزاد 

محدوده  در  تولیدی  واحدهای  خروجی  در  و 
استانداردهای زیست محیطی

کاهش شاخص اختالف میانگین غلظت گرد و  �
غبار در هوای آزاد با غبار زمینه به میزان ۲/۴ 

درصد علی رغم افزایش ظرفیت تولید به 
میزان ۴/۶ درصد نسبت به سال ۵۹۳۱

فروش  � یا  و  مجدد  استفاده  بازیافت، 
پسماندهای  درصد   ۵۸/۳ از  بیش 

صنعتی 
شخص  � ممیزی  موفقیت آمیز  اجرای 

محیطی  زیست  مدیریت  نظام  ثالث 
ایزو ۱۰۰۴۱بر  و اخذ مجدد گواهینامه 

مبنای ویرایش ۵۱۰۲
هدف  � با  پسماند  مدیریت  سیستم  اجرای 

جلوگیری از پیامدهای زیست محیطی ناشی از 
محیط  اداره  از  الزم  مجوزهای  اخذ  نیز  و  پسماندها 

زیست خوزستان در زمینه فروش و دفع پسماندهای ویژه
بهره برداری از تصفیه خانه پساب صنعتی و سیستم تصفیه و بازیافت  �

از  جلوگیری  هدف  با  خوزستان  فوالد  شرکت  آب  تصفیه خانه  پساب 
آلودگی منابع آب و خاک

بازچرخش و استفاده مجدد از پساب صنعتی تولیدی به میزان حدود  �
۰۵۲ مترمکعب در ساعت جهت شستشوی محوطه سایت های صنعتی، 

کنترل انتشار غبار و آبیاری بخشی از فضای سبز
بهره برداری از کلیه دستگاه های غبارگیر و سایر سیستم های کنترل غبار  �

موجود در فرآیند تولید در جهت کاهش ایجاد و انتشار گرد و غبار

استفاده از گاز طبیعی به عنوان تنها منبع تولید انرژی در فرآیند تولید  �
درراستای کاهش انتشار گازهای آالینده 

اجرای سیستم معاینه فنی ماشین آالت �
اجرای سیستم ارزیابی  ماهانه عملکرد ESH پیمانکاران  �
توسعه شبکه پایش و بانک اطالعات زیست محیطی شامل تجهیزات  �

پایش ذرات معلق و گازهای آالینده در هوای آزاد و خروجی واحدهای 
تولیدی و نیز پایش کیفیت پساب خروجی به منظور حصول اطمینان از 

انطباق با استانداردهای زیست محیطی 
آالینده های  � پایش  زمینه  در  اظهاری  ماهه خود  گزارشات سه  تدوین 

زیست محیطی و نحوه انطباق با استانداردها و اعالم آنها به اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان خوزستان 

ارزیابی پیامدهای زیست محیطی کلیه پروژه ها و طرح های توسعه �

کمک بــه رفاه عمومی جامعه، یک رســالت در 
فوالد خوزستان  

کمک های انجام یافته شامل کمک به مراکز فرهنگی 
و حوزه های علمیه، مساجد و پایگاه های مقاومت 
فرهنگی  ارزش های  تقویت  بر  تمرکز  با  بسیج 
به ویژه در روستاهای همجوار و مشارکت در 
امر ورزش همگانی و قهرمانی از جمله باشگاه 
و  آینده سازان فوالد خوزستان  فرهنگی ورزشی 
همچنین انجام تکالیف قانونی شامل پرداخت 
مالیات عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات 
حقوق وعوارض ساالنه شرکت فوالد خوزستان می 
باشد. همچنین این شرکت حفاظت و رفاه روستاهای 
احداث  بر  عالوه  و  دانسته  خود  وظیفه  را  همجوار 
تصفیه خانه هوا، اقدام به ساخت مسجد و حسینیه، اختصاص 
زمین جهت بنای مدرسه و بسیاری از پروژه های از این قبیل 
با هدف ارتقای سطح فرهنگی و رفاهی این مناطق را 
اقدامات  دیگر  از  است.  داده  قرار  مدنظر  همواره 
موثر شرکت در معیشت این مناطق کم بضاعت 
تهیه بسته های حمایتی شامل کمک های نقدی 
و غیر نقدی و توزیع آن ها در طول سال در این 

مناطق بوده است.

ارتقاء فرهنگی، مهم ترین مسئولیت 
اجتماعی

حوزه  در  خوزستان  فوالد  اقدامات  دیگر  از 
مسئولیت اجتماعی، می توان به ترغیب و تشویق 
کارکنان در فعالیت های خیریه و عام المنفعه اشاره کرد. 
از  نفر  به مشارکت ۳۶۳  فعالیت ها می توان  این  از جمله 
کارکنان در اهدای خون، مشارکت در فعالیت های سیاسی استان 
از جمله انتخابات و حوزه های انتخاباتی در سال گذشته، مشارکت ۰۰۶۳ نفری 
در نهاد بسیج و مشارکت ۰۰۶ نفر در امر بازسازی عتبات عالیات و همچنین 

مشارکت ۰۰۶ نفر از کارکنان در طرح اکرام ایتام اشاره کرد.
پاسخ گویی به نظارت و حضور مردم و نهادهای علمی یکی دیگر از مصادیق 
مسئولیت های اجتماعی به شمار می رود. شرکت فوالد خوزستان در راستای انجام 
این مهم، موفق به پذیرش بازدیدکنندگان متعددی شد. این شرکت تا کنون ۴7۸۵ 
نفر را در حوزه بازدیدهای عمومی شامل مراکز آموزشی و دانشگاه ها، ۱۵۲ نفر 
در حوزه بازدید خصوصی و ۲۳ گروه را در حوزه بازدیدهای ویژه مورد پذیرش و 

پذیرایی خود قرار داده است.

احداث کمربند فضای سبز 
در درون و بیرون شرکت و 

نواحی اطراف با مساحتی بالغ 
بر ۵۰۰ هکتار توسط شرکت 

فوالد خوزستان در راستای حفظ 
محیط زیست
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مسئولیت اجتماعی تکلیفی است که همه اقشار یک جامعه نسبت به انجام آن موظف 

هستند. البته نسبت، میزان و نوع آن متناسب با جایگاه و موقعیت اشخاص حقیقی و حقوقی 

متفاوت است. هنگامی که هر یک از افراد جامعه برا ی حمایت از نیازمندان و یا در امور 

زیست محیطی مشارکت می کنند در حقیقت به مسئولیت اجتماعی خود عمل می کنند . 

بدیهی است این تکلیف در ابعاد بزرگتر آن بر دوش دستگاه ها، نهادها، واحدهای خدماتی 

و تولیدی و صنعتی که به نوعی از منابع عامه بهره می گیرند، سنگین تر است.  در واقع، 

مسئولیت اجتماعی تنها مختص سازمان های بزرگ و سودآور نیست بلکه همه  افراد جامعه 

را به نسبت برخورداری آن ها از منافع عمومی نیز در بر می گیرد.

مسئولیت اجتماعی شرکت ها تکلیفی است که آنها را مجاب می سازد در فضای کسب و کار 

خود به آن عمل کنند تا پاسخگوی انتظارات جامعه باشند. از طرفی نباید فراموش کرد شرکت 

ها  مسئولیت های بزرگی نیز در قبال کارکنان، سهامداران، مشتریان، تأمین کنندگان و تمامی 

ذینفعان بر عهده دارند و باید نسبت به هر دو بخش به تعهدات  خود عمل کنند .

در ساده ترین تقسیم بندی، سازمان ها در قبال جامعه و در چارچوب مسئولیت اجتماعی 

مکلف به رعایت 3 اصل )پاسخگویی، کمک و مشارکت و عمل به تعهدات(  هستند :

پاسخ گویی :
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو ) سهامی عام( که سرمایه آن  متعلق به  جمع کثیری از 

اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه  به عنوان سهامدار می باشد، به اذعان عموم فعاالن بازار 

سرمایه و ناظران قانونی بورس، یکی از شفاف ترین شرکت ها است که به طور مستمر اقدام 

به انتشار گزارش های عملکرد خود می نماید تا در این فرایند، سهامداران  بر مبنای حقوق 

خود از رفتار مالی شرکت آگاهی یابند.

کمک و مشارکت: 
هر  سازمانی ملزم است تا در جهت حل مشکالت، مسائل و بهبود کیفیت زندگی کارکنان و 

به سهم خود، برای رفع برخی نیازهای اجتماعی ، فرهنگی و زیست محیطی جامعه متاثر 

از فعالیتش همت گمارد . در این خصوص نیز شرکت چادرملو تالش نموده عالوه بر انجام 

تعهدات خود در چارچوب قوانین کار نسبت به کارکنان اعم از کارگران و کارشناسان ومدیران، 

بخشی از نیازهای رفاهی و اجتماعی و فرهنگی آن ها را تامین نماید . از طرفی این شرکت 

طی سال ها فعالیت در شهرستان اردکان، با تمام توان خود با مشارکت سازمان ها و نهادهای 

اجتماعی و فرهنگی در جهت رفع نیازها و ارتقاء کیفیت زندگی ساکنین و با رعایت الزامات 

قانونی عمل کرده  و ساالنه میلیاردها ریال صرف بهبود اوضاع اجتماعی این منطقه در زمینه 

های علمی- آموزشی- بهداشتی- فرهنگی- مذهبی - ورزشی- محرومیت زدایی، خدمات و 

فعالیت های اجتماعی- کمک های بالعوض به مراکز  فرهنگی - هیات های ورزشی - صندوق 

های قرض الحسنه - مساجد - مدارس - انجمن های خیریه - مراکز علمی و آموزشی - کمیته 

امدام امام خمینی و سازمان منابع طبیعی می نماید . 

تعهد اجتماعی سازمان ها 
سازمان های  مسئولیت پذیر و متعهد پیش از بروز معضالت و مشکالت و پیش از آنکه 

درخواستی از آن ها شود، باید بر مبنای اصول تبیین شده در دورنمای توسعه خود، در برابر 

بحران های آتی که ممکن است جوامع را به مخاطره بیاندازد پیش بینی های الزم و اقدامات 

عملی انجام دهند . شرکت چادرملو با اعتقاد راسخ در تحقق این امر از جمله ارتقاء شاخص 

های زیست محیطی نه تنها با رعایت الزامات مصرح در قانون،  برای کاهش آالینده های 

ناشی از فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی خود اقدام کرده، بلکه تدابیری فراتر از وظایف 

برای پیشگیری از بحران های آتی را نیز اتخاذ نموده است. ازجمله این اقدامات حیاتی، پیش 

بینی بحران آینده کشور به ویژه مناطق کویری در تامین آب بوده است . این شرکت همراه با 

دو شرکت گل گهر و مس سرچشمه  با تدبیری دور اندیشانه از چند سال پیش اقدام به عملی 

ساختن طرح شیرین سازی آب خلیج فارس و انتقال به مناطق مرکزی ایران از جمله استان یزد 

و شهرستان اردکان نموده است .

چادرملو برای اجرای این طرح عظیم ملی و استراتژیک ،  15 هزار ميليارد ریال  سرمایه گذاری 

پیش بینی کرده  که تا کنون بخشی از آن را تامین و پرداخت كرده است.   

با اجرای این طرح در هر ثانیه حدود 1300 لیتر آب به شهرستان اردکان منتقل می شود که 

قادراست عالوه بر تامین نیاز آب صنایع ، آب شرب اهالی را نیز تامین کند. این در حالی است 

که در پیک مصرف آب در شهرستان اردکان حدود 270 لیتر آب مصرف می شود به عبارتی 

آب انتقالی 5 برابر نیاز فعلی است . یکی دیگر از اقدامات چادرملو که با هزینه  بیش از 

13  میلیارد ریالی اجرا شده، ساخت نیروگاه 500 مگاواتی سیکل ترکیبی در شهرستان اردکان 

با هدف تامین نیاز برق مصرفی واحد های صنعتی مستقر در این منطقه و سایر مصرف 

کنندگان کشور بوده که به اتمام رسیده ودر حال حاضر در مدار شبکه سراسری برق قرار گرفته 

است . همچنین یکی از طرح های بزگ و زیر بنایی توسعه بخش چادرملو پروژه احداث 

تصفيه خانه فاضالب شهر اردكان و انتقال بخشی از آن به مجتمع صنعتي چادرملواست. این 

طرح  تاثیر قابل توجهی در ارتقاء سطح بهداشت ساکنین شهر و نیز جلوگیری از هدر رفت 

آب دارد. این در حالی است که چادرملو برای اجرای این طرح در اردکان مبلغ  1939 ميليارد 

ريال هزینه کرده است . نباید فراموش کرد این پروژه های زیر بنایی که منافع آن برای عامه 

است اقداماتی فراتر از وظایف یک شرکت صنعتی است . 

بخشی از اقدامات زیست محیطی شرکت :
-  ایجاد بیش از300  هکتار باغ میوه مجتمع صنعتی چادرملو در اردکان یزد

 - درختکاری صدها هکتار از گونه های غیر مثمر و مقاوم در شرایط کویری در مجتمع 

صنعتی چادرملو در اردکان یزد

 -  استفاده از تجهیزات غبار گير و فيلترهاي كيسه اي در کارخانه گندله سازی اردکان به منظور 

کاهش میزان ذرات آالینده محیط زیست 

 - ایجاد 85 هکتار فضای سبز با گونه مختلف درخت و گیاهان مقاوم در کویر در مجتمع 

معدنی چادرملو

 - ایجاد آبشخور برای حیوانات و حیات وحش در کویر

 - ساخت ابنیه برای محیط بانان پناهگاه حیات وحش دره انجیر – نی باز

 -  بهره برداری از آب شور چاله ساغند و تصفیه آن و جایگزینی با آب شیرین بهاباد

 - همکاری در تامین نیروی محیط بانان منطقه

 - خرید و نصب ایستگاه کامل سنجش آلودگی هوا در شهر اردکان

 -  اجراي برنامه جداسازي زباله هاي خانگي شامل پسماندهاي آلي ، شيشه و كاغذ ) ازمبدا 

توليد(

)R&D( ارائه پروژ ه های مرتبط با حفاظت از محیط زیست  در بخش تحقیق و توسعه - 

- استفاده از سیستم تر در کارخانجات فرآوری سنگ آهن جهت کاهش ورود ذرات گرد و 

غبار به محیط بیرون

گفتنی است  شرکت معدنی و صنعتی چادرملو تاکنون با سرمایه گذاری بیش از 61 هزار 

میلیارد ریال در شهرستان اردکان و اشتغال به کار بیش از 8 هزار نفر که بالغ بر 98 درصد 

شاغلین بومی هستند و نیز ایجاد 35 هزار شغل غیر مستقیم، توانسته به عنوان یکی از تاثیر 

گذارترین واحدهای صنعتی استان یزد نقش انکار ناپذیری در بهبود کیفیت زندگی شهروندان 

داشته باشد .

اصول و عملکرد چادرملو در حوزه 
مسئولیت اجتماعی 

حسینطالبی
مدیرروابطعمومیشرکتمعدنیوصنعتیچادرملو



مسئولیت اجتماعی مقوله ای در مدیریت کسب و کار بوده که ظرف نیم قرن گذشته 

همچون توسعه پایدار، کسب و کار سبز و اقتصاد دیجیتالی در تحلیل روندهای اقتصادی حال 

و آینده جهان مطرح شده است. مسئولیت اجتماعی یک شرکت اخالق آن شرکت است و 

در جامعه معیار سنجش و قضاوت محسوب شده و باعث ارتقاء موقعیت و جایگاه سازمان 

در جامعه می گردد. بدون شک در ابتدای فعالیت هر واحد تولیدی بایستی توجه به اصول 

و اخالق کسب و کار با جدیت و قاطعیت تمام، مورد عنایت و توجه مدیران مجموعه قرار 

گیرد. این مسئولیت شامل حوزه های جامعه، سازمان، محیط زیست و مشتریان می شود و به 

این مسائل توجه دارد که چقدر فعالیت های تولیدی یا خدماتی حامی محیط زیست، جامعه، 

کارکنان و اقتصاد پایدار است. 

اولین قدم در انجام مسئولیت اجتماعی، بهبود تصور عمومی جامعه به سازمان است. از 

دستاوردهای آن، ایجاد محیط کاری آرام و مناسب، افزایش خالقیت کارکنان، افزایش رشد و 

پیشرفت فردی و حرفه ای می باشد. در واقع نوعی احساس تعهد به وسیله مدیران سازمان 

است تا آن گونه تصمیم گیری نمایند که در کنار سودآوری سازمان، سطح رفاه جامعه نیز بهبود 

یابد. مسئولیت پذیری اجتماعی عامل اتصال و پیوند دهنده جوامع و گروه های اجتماعی 

است. هرچه مسئولیت پذیری در مدیران و کارکنان بیشتر باشد احساس امنیت افزایش پیدا 

کرده و امکان شکل گیری و هم افزایی در سازمان بیشتر می شود و احتمال نیل به هدف 

نیز بیشتر می گردد.

کسب و کار صرفاً راهی برای کسب درآمد به شمار نمی رود کارکنان به کسب و کار وابسته 

هستند. مشتریان، تأمین کنندگان و جامعه همگی تحت تأثیر کسب و کار قرار می گیرند. 

محصوالت و روش تولید نیز به محیط زیست تأثیر می گذارند و نمی توان نسبت به آنها بی 

تفاوت بود.

اگر شرکتی کاال یا خدماتی تولید می کند در راستای مسئولیت اجتماعی خود باید موارد 

متعددی از جمله تاثیر تولید کارخانه بر محیط زیست، برابری و تساوی و رفاه میان کارکنان، 

توجه به عدم نقض حقوق اجتماعی افراد، مصرف بهینه انرژی و توجه به ارتقاء فرهنگ 

جامعه و حمایت از حقوق مشتریان را مد نظر داشته باشد.

مجتمع ذوب آهن بیستون قبل از شروع به کار، با حساسیت زیاد مسئولیت اجتماعی خود را 

مورد بررسی قرار داده و مطابق انتظارات اجتماعی و وجدان اخالقی خود، برنامه مشخصی را 

سر لوحه کار خود قرار داده است.

در این مجتمع اقدامات زیست محیطی همچون نصب و راه اندازی سیستم جمع آوری غبار 

و دود کوره های فوالدسازی از ابتدای تولید کارخانه انجام شده است تا عالوه بر جلوگیری از 

انتشار آلودگی در محیط در حفظ سالمت و بهداشت کارکنان نیز اقدام موثری انجام شود. 

این مساله عالوه بر رعایت اصول و قواعد اخالق کسب و کار درآمد زایی خوبی برای شرکت 

داشته است. صنعت فوالد یکی از معدود صنایعی است که پسماندهای آن در صنایع دیگر 

قابل استفاده می باشد و می توان با مدیریت صحیح و مناسب ضایعات و پسماندها، عالوه 

بر کنترل آنها و جلوگیری از انتشار آلودگی در محیط و آسیب رساندن به محیط زیست و 

سالمتی کارکنان، در درآمدزایی برای سازمان استفاده نمود. پیشنهاد می شود هر کدام از صنایع 

در کشور مطالعه جامعی درخصوص اقتصاد پایدار و مسائل محیط زیست داشته باشند و 

در صورت امکان با استفاده از تکنولوژی های به وجود آمده، با برنامه ریزی مدون به صورت 

برد- برد حمایت از محیط زیست را با سودآوری شرکت عجین نمایند.

همچنین در این مجتمع آب مصرفی در تجهیزات که برای خنک کاری استفاده می شود بدون 

هدر رفت، تصفیه و به چرخه باز می گردد. این فرآیند عالوه بر صرفه جویی آب و جلوگیری 

از هدر رفت این منبع ملی مهم، باعث جلوگیری از تولید پساب آلوده و انتشار در محیط می 

گردد. اینها نمونه ای از مسئولیت اجتماعی مجتمع جهان فوالد غرب و ذوب آهن بیستون در 

زمینه محیط زیست و جامعه می باشد.

حفظ کارکنان و ایجاد انگیزه بیشتر برای ماندن در سازمان که موجب کاهش هزینه های جذب 

نیروی جدید و آموزش می گردد، تشکیل شورای اسالمی کار، کمیته فنی ایمنی و بهداشت، 

 ،HSE کمیته بررسی حوادث، کمیته انضباطی، سیستم تشویق و تنبیه، استقرار و توسعه واحد

برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزش ایمنی در سطوح مختلف، پیروی از الزامات 

قانونی و حرکت به سمت اخذ گواهینامه بین المللی ایزو 45001، گواهی بر تأکید این کارخانه 

به رعایت و انجام مسئولیت اجتماعی در سراسر سازمان خود دارد. 

برنامه ریزی و پیگیری جهت استقرار سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 نه به شکل ظاهری 

بلکه با رعایت کلیه اصول و آموزش اهمیت اجرای آن به کلیه کارکنان در سازمان یکی از 

مسئولیت های اجتماعی در قبال مشتریان خواهد بود. ارتقاء سطح کیفی محصول، مشتری 

مداری و جلب رضایت مشتریان، توجه به پیشنهادات، انتقادات و شکایات مشتریان و 

نظرسنجی از آنان نیز گواهی بر مسئولیت اجتماعی در این زمینه می باشد.

در همین حوزه می توان تهیه کلیه وسایل ایمنی از جمله لباس و کفش های نسوز و کاله 

و دستکش ایمنی و آموزش استفاده از آنها به تفکیک کارگران هر بخش، به منظور حفاظت 

جسمی و روحی از آنها را جزئی از مسئولیت های مدیران محترم دانست.

در پایان ضمن آرزوی توفیق و موفقیت روز افزون برای صنایع کشور، امیدوارم از این پس شاهد 

حمایت های همه جانبه دولت محترم از صنایع مادر به عنوان ارکان اصلی تولید و اشتغال در 

کشور باشیم. در این صورت به طور حتم دلگرمی و انگیزه صاحبان صنعت بر انجام و رعایت 

مسئولیت های اجتماعی بسیار تاثیر گذار خواهد بود. 

مصادیق مسئولیت های 
اجتماعی دریک شرکت 
خصوصی فوالد
 جهانبخش شكري

مدیرعامل مجموعه تولیدی صنعتی شکری 

مه
 نا

ژه
یــ

اقتصادیو
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در مصاحبه  ایران  فوالد  تولیدکنندگان  انجمن  رئیس  نایب  احرامیان،  بهادر 
رقابت در معامالت فوالدی گفت:  تاثیر حذف سقف  با چیالن درخصوص 
برداشتن سقف رقابت و نبود این محدودیت به معنای آن است که بازار 

حالت عادی دارد و نگرانی از بابت عدم تامین در بازار وجود ندارد.
وی افزود: به عقیده فعاالن بازار، در ماه های ابتدایی سال در برهه ای مداخله 
هایی نظیر تعیین سقف رقابت در بازار اعمال شد که این امر، سیگنال هایی 
مبنی بر احتمال عدم تعادل بازار و ایجاد مشکالت حاد را به خریداران داد. 
در همین راستا سعی شد تا با ایست دستوری قیمت ها، التهاب کنترل شود اما 
طبق انتظارها این اقدامات جواب نداد و عاملی برای رفتارهای هیجانی شد.

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد تصریح کرد: با برداشته شدن 
تک تک این ابزارهای مداخله ای و اصالح قوانین و دستورالعمل ها برای مثال 
برداشتن سقف رقابت در بورس کاال، سیگنال مثبتی مبنی بر اینکه هیچ گونه 
مشکلی در تامین وجود ندارد به بازار داده شد و در نهایت به بورس اجازه 
داده شد که مطابق مکانیزم اصلی خود یعنی مکانیزم عرضه و تقاضا عمل 

نماید. این اتفاق به نوعی بازگرداندن آرامش به بازار بود.
احرامیان در پاسخ به این سوال که به عنوان نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد پیشنهادی برای تسهیل مبادالت محصوالت فوالدی از طریق بورس کاال دارید؟ به 
خبرنگار چیالن گفت: هم اکنون پس از تجربه مداخله در مکانیزم بازار، دیگر سیاست مداخله در بازار فوالد مورد تجدیدنظر قرار گرفته و رویه های موجود با هدف 
آزادتر شدن معامالت مورد اصالح قرار گرفته است. در این میان انجمن فوالد در کار گروه تنظیم بازار و مرور بخشنامه های حاکم بر تجارت فوالد، نقش محوری داشته 
است و با اتمام کار این کارگروه و ارجاع آن به ستاد تنظیم بازار فوالد، امیدواریم بازار در رویکردی مطلوب و نگاهی به واقعیت ها حرکت کند. در این راستا بورس 

کاال نیز نقش پررنگی در تسهیل معامالت محصوالت فوالدی و حمایت از تولیدکنندگان خواهد داشت.

تقی ممتازان، مدیر بازاریابی و فروش فوالد کاوه جنوب کیش در گفت و گو 
با چیالن درخصوص تاثیر حذف سقف رقابت در معامالت بورس کاال گفت: 
تمام تالش فوالدسازان این است که نظام عرضه و تقاضا در بازار جاری و 

حاکم گردد.
وی افزود: بسیاری از مسئوالن هم به این مهم رسیده اند که مکتب فکری و 
نظام عرضه و تقاضا صحیح تر و واقعی تر از نظام فرمایشی و دستوری است.
یا کف  اعمال سقف  از طریق  را  ممتازان تصریح کرد: زمانی که معامالت 
قیمت، محدود نماییم در نتیجه نظام اقتصادی تعیین قیمت برمبنای عرضه و 

تقاضا نمی تواند به وظیفه ذاتی خود عمل نماید.
وی ادامه داد: در برهه ای دولت با بخشنامه های دستوری، سقف رقابت را 
در ابتدا ۵ درصد، سپس ۱۰ درصد و در نهایت ۱۵ درصد تعیین کرد اما سپس 
متوجه اشتباه بودن این دستورالعمل شده و سقف قیمت را برداشت اما در 
ادامه کف قیمت مطرح گردید تا درصورت عدم معامله در بورس، قیمت در 

معامالت بعدی کاهش یابد که این مسئله نیز تهدیدی برای عرضه کننده بوده و به نوعی اجباری برای عرضه کننده محسوب می شود.
معاون بازاریابی و فروش فوالد کاوه جنوب افزود: تا پیش از برداشته شدن سقف رقابت، اجبار دولت به عرضه کننده در محدود کردن قیمت ها بود تا از سقف تعیین 
شده برای قیمت، باالتر نتواند بفروشد و همین مسئله مشکالتی را در بازار ایجاد کرد اما اکنون اجبار در کاهش قیمت است. در حالی که در نظام عادالنه چنین نبوده 
و عرضه کننده قادر خواهد بود کاالی خود را به قیمتی که برای آن تقاضا وجود دارد بفروشد و تعیین کننده کف و سقف قیمت نیز همان نظام عرضه و تقاضاست.

خروج بازار فوالد از وضعیت قرمز با حذف سقف رقابت در بورس کاال

حاکمیت نظام عرضه و تقاضا بر بازار فوالد

در گفت و گوی چیالن با عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد مطرح شد:

معاون فروش فوالد کاوه جنوب کیش در گفت و گو با چیالن خواستار شد:

بورس کاال
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سید رضا شهرستانی، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در گفت 
و گو با چیالن با بیان اینکه باید اجازه داد به دور از هرگونه محدودیتی، عرضه 
و تقاضا، عامل کشف قیمت محصوالت باشد، گفت: بخشنامه های پی در پی 
کاال  بورس  در  آخر  برمبنای ۴ عرضه  پایه  قیمت  تعیین  بخشنامه  نمونه  برای 
اگرچه سرعت رشد قیمت را تا حدودی کند کرد تا شوکی به بازار وارد نشود اما 
یک اشکال داشت و آن اینکه چنین اقدامی را نمی توان برداشتن سقف رقابت 

دانست.
وی اظهار داشت: این اتفاق نه تنها عامل کاهش قیمت ها نبود بلکه به افزایش 
نرخ ها دامن زد چراکه روند نرخ ها همواره رو به باال و صعودی بوده است. 
درصورتی که اگر عرضه و تقاضا را آزاد می گذاشتند به خوبی تعادل به بازار 

باز می گشت.
شهرستانی تاکید کرد: با شروطی که مجددا برای عرضه یا تعیین سقف و کف 
قیمت مطرح می گردد نتیجه ای حاصل نخواهد شد و تنها معضالتی برای عرضه 

کننده و تولیدکننده ایجاد می شود که به نفع تولید و توسعه نبوده است.
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در ادامه با بیان اینکه در شرایط فعلی شاهد هستیم که هیچ نوع هماهنگی بین عرضه و تقاضا وجود ندارد و حتی 
صادرات نیز قفل شده تصریح کرد: امسال کشور تولید ۲۵ میلیون تن فوالد را در برنامه دارد که تنها ۱۲ میلیون تن آن نیاز داخلی است. چون صادرات محدود شده و 
در حال کاهش بوده و محموله ها در حال بازگشت به داخل کشور است و چون تقاضای واقعی وجود ندارد بنابراین کاالها در انبارها اشباع شده و همین امر رقابت 

منفی میان برخی تولیدکنندگان و عرضه کنندگان ایجاد کرده و قیمت ها را کاهش داده است.
شهرستانی در خاتمه گفت: همواره انجمن تولیدکنندگان فوالد و فوالدسازان این را تاکید کرده که دولت نباید هیچ گونه دخالتی در عرضه و تقاضا داشته باشد بلکه با 

ارائه مشوق هایی، شرایطی را فراهم آورند که مازاد نیاز داخل صادر شود و قیمت های داخلی نیز از طریق باالنس بین عرضه و تقاضا تعیین گردد.

اعتماد به مکانیزم بازار
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران تأکید کرد:



72       پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو

آهن در طبیعت به صورت خالص یافت نمی شود بلکه به صورت اکسید آهن 
وجود دارد که ما آن را با نام سنگ آهن می شناسیم. لذا برای ذوب آهن و 
شکل دهی آن الزم است ابتدا اکسید از آهن جدا گردد که به فرایند جداسازی 
اکسیژن از آهن احیاء می گوییم. آهنی که از این طریق به دست می آید به 
علت جدا شدن اکسیژن از آن به صورت حفره حفره و شبیه اسفنج است و به 
همین دلیل به آن آهن اسفنجی می گویند. در نتیجه آهن اسفنجی محصول 
فرایند احیای مستقیم سنگ آهن است. بر اساس مطالعات و تحقیقاتی که 
بر پایه اصول اقتصادی استوارند، میزان آهن مطلوب برای احیای اکسید آهن 
حدود 7۶ درصد است که معموال پس از احیاء، میزان آهن موجود در آهن 
اسفنجی حدود ۰۹ تا ۴۹ درصد است. یعنی سنگ آهن یا به عبارتی گندله یا 
کنسانتره آن با 7۶ درصد eF در فرایند احیاء، مثال با روش میدرکس، به حدود 

۱۹ درصد می رسد.
اما همه این آهن در آهن اسفنجی به صورت آزاد وجود ندارد و مقداری از 
آن به صورت OeF یا اکسید آهن است. برای سنجش میزان آهن آزادی که در 
آهن اسفنجی وجود دارد، شاخصی وجود دارد که به آن متالیزاسیون یا درجه 
آهنی شدن می گویند. مثال درجه آهنی شدن آهن اسفنجی اگر۱۹ درصد باشد 
و کل آهن موجود در آهن اسفنجی نیز ۱۹ درصد باشد، ضرب این دو عدد 
در هم نشان دهنده میزان آهنی است که در آهن اسفنجی به صورت خالص 
است و ذوب می شود. یعنی ۱۹ درصد × ۱۹ درصد - حدود ۳۸ درصد. این 

یعنی حدود 7۱ درصد از این آهن اسفنجی دارای آهن خالص نیست. 
عموما تصور می گردد این عدد برای مثال 7۱ درصد یعنی پرت )ناخالصی( 
آهن اسفنجی، در حالی که چنین نیست. در واقع مقداری از آهن موجود 
در آهن اسفنجی که به صورت آزاد نیست، به شکل اکسید آهن )OeF( یا 
ووستیت در آهن اسفنجی وجود دارد. در مثال فوق مقدار ووستیت ۹ درصد 
است چراکه شاخص متالیزاسیون نشان می دهد که چند درصد از آهن به 
صورت آزاد و چند درصد به صورت اکسید آهن در آهن اسفنجی وجود دارد 
که در مثال فوق ۹ درصد است. در کوره های الکتریکی )کوره قوس الکتریکی 
یا کوره القایی( بخشی از این اکسید آهن می تواند احیاء شود و آهن آزاد آن 
ذوب گردد. مثال در کوره های القایی تجربه نشان می دهد که حدود نیمی 
از این اکسید آهن احیاء می گردد. لذا در صورتی که شرایط احیای این اکسید 

آهن فراهم باشد، در مثال فوق ۴/۵ درصد دیگر آهن به مذاب وارد می شود، 
لذا می توان گفت پرت آهن اسفنجی )که به صورت سرباره در می آید( در 
این مثال می تواند ۲۱/۵ درصد باشد. حال اگر عیار کل آهن در آهن اسفنجی 
بیشتر باشد، مثال ۲۹ درصد و درجه آهنی شدنش ۴۹ درصد باشد، حدود ۶۸ 
درصد آهن خالص جذب ذوب می شود و در نتیجه پرت آهن اسفنجی می 
تواند ۱۱ درصد باشد که این پرت به صورت سرباره تخلیه و جداسازی می 

شود. 
باید این نکته را در نظر گرفت که نوع کوره، روش شارژ و مصرف در میزان 
ذوب آهن اسفنجی و احیای اکسید آهن موجود در آهن اسفنجی اثر می 
گذارد و مقدار پرت می تواند بیشتر یا کمتر شود. بسیار مشاهده می شود 
که دو کارخانه فوالدسازی از یک تولیدکننده آهن اسفنجی خرید می کنند 
ولی یکی از فوالدسازها ادعای پرت 7۱ درصدی دارد و دیگری مدعی پرت 

۵۱ درصدی است.
عالوه بر این، آهن اسفنجی خود نیز می تواند کیفیت ها و درجات متالیزاسیون 
متفاوتی داشته باشد. بر همین اساس است که شنیده می شود فالن آهن 
اسفنجی ۹۱ درصد پرت داشته و دیگری ۴۱ درصد پرت دارد. لذا این تفاوت 
ها، مربوط به نوع و کیفیت آهن اسفنجی و همچنین به خاطر نوع کوره ها، 

چگالی توان کوره ها، روش شارژ، سایز کوره، مهارت اپراتوری و غیره است.
در این مقاله بر آنیم که اثر مصرف آهن اسفنجی را بر میزان تولید فوالد در 
کوره های القایی، در یک شرایط ثابت بررسی کنیم و موضوعاتی از قبیل اثر 
روش شارژ، مهارت اپراتوری، نوع، سایز و چگالی توان کوره ها و غیره را در 

مقاالت دیگری بررسی خواهیم نمود.
جهت بررسی این موضوع از مدل MSP استفاده می کنیم. الزم به ذکر است 
گروه پاترون برای اولین بار اقدام به مدلسازی میزان تولید با کوره های القایی 
با عنوان MSP )مخفف عبارت gniledoM gnikamleetS nortaP( نموده 
است تا بتوان شرایط و خروجی فوالدسازی با کوره القایی را شبیه سازی و 
پیش بینی نمود. پارامترهایی که در مدل MSP وارد می شود و مدل را قادر 
به پیش بینی میزان تولید می کند عبارتند از: ظرفیت اسمی کوره، توان اسمی 
کوره، نوع کوره )مدار موازی یا مدار سری(، راندمان تجهیز، دمای محیط، 
دمای تخلیه، روش زینتر کردن، میزان توقفات، درصد مصرف انواع قراضه، 

درصد بهینه مصرف آهن اسفنجی 
برای کوره های القایی

محمود نایب
کارشناس فروش گروه پاترون
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میزان مصرف آهن اسفنجی، آنالیز محصول تولیدی )مثال شمش(، ضریب 
تبدیل ذوب به محصول، تاخیرات در فرایند تولید و پارامترهای دیگری که 

بر راندمان تولید، میزان تولید و مصرف انرژی تاثیر گذار است. 
مدل MSP توسط گروه پاترون در سمینارهای آموزشی عمومی و خصوصی 
ارائه گردیده و مدیران و کارشناسان کارخانجات فوالدسازی کشور از روش 
مدلسازی آگاه گردیده اند. همچنین کتابی در تشریح آن در حال تدوین 

است که به زودی منتشر خواهد گردید. 
با توجه به آنکه توضیح مدل MSP در این مقال نمی گنجد، در این مقاله 

صرفا به موضوع می پردازیم و نتایج مدلسازی را منتشر می نماییم.
بر این مبنا در یک شرایط خاص پیش فرض هایی را مطابق موارد زیر در 

نظر می گیریم:
نوع کوره: مدار موازی �
تعداد کوره:۱ست �
ظرفیت کوره: ۰۱ تن �
حداکثر توان کوره: ۰۰۰۴ کیلووات �
دمای محیط: ۰۲ درجه سانتیگراد �
دمای تخلیه: ۰7۶۱ درجه سانتیگراد �
روش زینترینگ کوره: ذوب به ذوب )تخلیه ذوب آخر در بوته  �

آماده زینترینگ که مشعل گازی بر روی آن قرار گرفته است و 
نگهداشت ۰۲ تا ۵۴ دقیقه ای(

�  ۰ از  اسفنجی:  آهن  مصرف  زمان  درصد   ۵۹ دسترسی:  ضریب 
درصد تا ۰۶ درصد پرت ضایعات: ۸ درصد

راندمان کوره: ۵۶ درصد -۰7 درصد – ۵7 درصد �
� PS۵ آنالیز محصول تولیدی: شمش
ضریب تبدیل ذوب به محصول۱: ۸۹ درصد �

بر اساس فرضیه های فوق الذکر، نمودار شماره ۱ به عنوان یکی از نتایج 
مدل استخراج و ارائه می گردد:

نمودار1:تاثیرمصرفآهناسفنجیدرمیزانتولیدباراندمانهای
متفاوتتولید

۱. ضریب تبدیل ذوب به محصول، نشان گر میزان پرت مذاب در فرایند آماده سازی ذوب 
و ریخته گری )شامل سر شمش، ته شمش، برشکاری، ته تاندیش و ذوب از دست رفته به 

دلیل ناودانی کشیدن( می شود.

نمودار افقی گویای درصد مصرف آهن اسفنجی خالص در مذاب است. 
است  توضیح  به  است. الزم  ماه  در  تولید  میزان  نمودار عمودی، معرف 
که راندمان کوره های القایی در چگالی توان های مختلف و نیز ظرفیت 
این نمودار همان طور  اینجا و برای  های مختلف متفاوت است که در 
که در پیش فرض نیز آمده است سه راندمان مختلف در نظر گرفته شده 
است. راندمان ذوب در واقع معرف راندمان تجهیز )به خاطر راندمان کل 
تجهیزات کوره القایی، از ترانسفورماتور گرفته تا تابلوی کوره، بانک خازنی، 
کابل آب و برق، راندمان کویل، تابش و غیره( و راندمان اپراتوری است 
که هر دو با هم راندمان ذوب را به وجود می آورند. یعنی ممکن است 
راندمان کوره ای در حالت بهینه ۰۸ درصد باشد اما با راندمان اپراتوری ۰۹ 
درصد، راندمان کل به ۲7 درصد برسد که البته تعریف و روش محاسبه هر 

یک از این شاخص ها، در MSP آمده است.
ستون های رنگی که در نمودار فوق آمده است هر کدام نشان دهنده 
میزان تولید است. به عنوان مثال برای ۰۳ درصد آهن اسفنجی با راندمان 
۵۶ درصد تولید حدود ۰۲۸۲ تن، با راندمان ۰7 درصد تولید حدود ۰۲۰۳ تن 

و با راندمان ۵7 درصد تولید حدود ۰۸۱۳ تن می باشد.
همان طور که از نمودار پیداست، با کاهش راندمان، طبیعتا میزان تولید نیز 
کاهش می یابد. همچنین با افزایش درصد مصرف آهن اسفنجی، از میزان 

تولید کاسته می شود.
آهن  درصد مصرف  افزایش  با  تولید  میزان  کاهش  باعث  دالیلی  اما چه 

اسفنجی می شود؟

y  بیشتر بودن ناخالصی های آهن اسفنجی و جذب انرژی و در نتیجه
کاهش میزان تولید

اساس  بر  دارد،  بیشتری  پرت  فوالدی،  ضایعات  به  نسبت  اسفنجی  آهن 
مطالعات انجام شده به طور متوسط ناخالصی ها حدود ۵۴درصد بیشتر از 
آهن خالص انرژی جذب می کنند. در نتیجه مدت زمان ذوب گیری افزایش 

یافته و میزان تولید کاهش می یابد.

y افزایش تعداد دفعات سرباره گیری
زمانی که در فرآیند شارژ کوره های القایی از ضایعات استفاده می کنیم 
با توجه به پرت کمتر آن نسبت به آهن اسفنجی دفعات سرباره گیری نیز 
کمتر است، اما وقتی آهن اسفنجی شارژ می شود با توجه به پرت بیشتر 
آن و همچنین به منظور شارژ بهتر، نیاز به سرباره گیری پی در پی هست 
که منجر به افزایش زمان ذوب می شود. هر چقدر میزان مصرف اسفنجی 
افزایش یابد با توجه به پرت بیشتری که نسبت به ضایعات دارد، دفعات 
سرباره گیری نیز افزایش می یابد که صرف زمان برای این موضوع منجر به 

کاهش تولید خواهد شد. 

y  کاهش عمر جداره نسوز کوره در حالتی که جداره از جنس سیلیس
باشد

با توجه به اینکه جداره بیشتر کوره های القایی از جنس نسوز سیلیسی 
می باشد، اکسیژن حاصل از آزاد شدن oeF، که در آهن اسفنجی به مراتب 
بیشتر از ضایعات است، با جداره سیلیسی واکنش داده و منجر به خوردگی 

و پایین آمدن عمر نسوز می شود.
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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 از لحاظ زمانی روند توسعه فعالیت های شرکت گسترش فناوری خوارزمی در خصوص کاتالیست های واحدهای احیاء 

مستقیم به صورت زیر نشان داد:
تیم مهندسی فرآیند بخش تحقیق و توسعه گسترش فناوری خوارزمی فعالیت های متعددی را در راستای تولید کاتالیست های مورد نیاز صنعت احیاء مستقیم کشور در دستور 

کار داشته است که در زیر به آن ها اشاره شده است:

شکل1: مطالعات CFD مخازن سولفورزدا و مدل سازی فرآیند ریفرمینگ واحدهای احیاء مستقیم

شرکت گسترش فناوری خوارزمی تنها شرکت تولید کننده کاتالیست در ایران می باشد که کلیه کاتالیست ها و جاذب های مورد استفاده در زنجیره تولید آهن اسفنجی در 
واحدهای احیاء مستقیم کشور را تولید می کند. این شرکت همچنین تنها شرکت در خاورمیانه می باشد که مواد اولیه کلیدی مورد نیاز جهت ساخت کاتالیست و جاذب ها را 

بر اساس مشخصات فنی مورد نیاز محصول، به صورت مستقل تولید و تهیه می کند. 
با توجه به راه اندازی واحدهای احیاء مستقیم تحت لیسانس PERED که یک تکنولوژی بومی می باشد، این شرکت گریدهای اختصاصی این واحدها را نیز تولید و به مشتریان 

خود پیشنهاد و عرضه نموده است.

سهم 1۵ درصدی کاتالیست های خوارزمی 
از تولید آهن اسفنجی به 3۵ درصد می رسد
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مهمترين فعاليت هاي اين شركت در كنار بحث توليد و بازيابي كاتاليست هاي مستعمل، انجام خدمات مهندسي  يكي از

مرتبط با كاتاليست هاي احياء مستقيم مي باشد. اين خدمات شامل خدمات تخليه كاتاليست هاي مستعمل، بارگذاري 

تيوب ها، دو سر اختي بارگذاري به روش تست افت فشار و انجام آناليز يكنو Dense Loadingكاتاليست هاي تازه به روش 

 و بهينه شارژ جهت الزم اطمينانبه منظور رسيدن به  بارگذارى فرآيند به مربوط هاى داده ثبت مستندسازى دقيق و

ا بعد از پراكندگي دانسيته براي كاتاليست هاي فعال و نيمه فعال ر ٢نمودار به عنوان مثال، اشاره كرد.  ها حداكثرى تيوب

دهد كه بر اين اساس، اين شركت به مهندسان فرآيند و بهره بردار واحد گزارش كاملي از انجام بارگذاري تيوب ها نشان مي

 روند اجراي كار، ميزان بارگذاري در تك به تك تيوب ها، كيفيت بارگذاري و تست هاي قبل و بعد بارگذاري ارائه مي دهد.

تاليست، ميزان وزن هر نوع كاتاليست بارگذاري شده در هر تيوب به همراه افت فشار هر بستر دانسيته بارگذاري هر نوع كا

كاتاليستي و كل دو سر هر تيوب با روش هاي صحيح و علمي بهينه شده به همراه آناليزهاي آماري و پراكندگي اطالعات با 

ام بارگذاري، تلرانس تغييرات دانسيته و افت فشار تيوب دقت به مشتريان ارائه مي شود. با انجام اين تحليل هاي دقيق در هنگ

  ها به حداقل مي رسد.

در زمان هاي از قبل مشخص خود را  R&Dبخش پس از بارگذاري نيز اين شركت به طور منظم، نفرات و مهندسان فرآيند 

به واحدهاي از ريفرم و غيره ، گاز طبيعي، گخوراك، پروسسكليه اطالعات فرآيندي و اناليزهاي گازهاي  جهت دريافت شده

تقيم شركت مس ءمجتمع هاي بارگذاري شده از كاتاليست هاي ريفرمينگ احيا

  گسترش فناوري خوارزمي

  مدول احياء مستقيم) ٥(داراي فوالد خوزستان 
 ميليون تن در سال آهن اسفنجي ٣,٧با ظرفيت  •
  ريفرمر كامل از كاتاليست هاي شركت گسترش فناوري خوارزمي ٢بارگذاري  •

  مدول احياء مستقيم) ٩(داراي  فوالد مباركه اصفهان
 ر سال آهن اسفنجيميليون تن د ١١,٣با ظرفيت  •
  ريفرمر كامل از كاتاليست هاي شركت گسترش فناوري خوارزمي ١بارگذاري  •

  مدول احياء مستقيم) ١(داراي فوالد سبزوار 
 ميليون تن در سال آهن اسفنجي ٠,٨با ظرفيت  •
  ريفرمر كامل از كاتاليست هاي شركت گسترش فناوري خوارزمي ١بارگذاري  •

 

یکی از مهمترین فعالیت های این شرکت در کنار بحث تولید و بازیابی کاتالیست های مستعمل، انجام خدمات مهندسی مرتبط با کاتالیست های احیاء مستقیم می باشد. این 
خدمات شامل خدمات تخلیه کاتالیست های مستعمل، بارگذاری کاتالیست های تازه به روش Dense Loading و انجام آنالیز یکنواختی بارگذاری به روش تست افت فشار 
دو سر تیوب ها، مستندسازى دقیق و ثبت داده هاى مربوط به فرآيند بارگذارى به منظور رسیدن به اطمينان الزم جهت شارژ بهينه و حداكثرى تيوب ها اشاره کرد. به عنوان 
مثال، نمودار 2 پراکندگی دانسیته برای کاتالیست های فعال و نیمه فعال را بعد از انجام بارگذاری تیوب ها نشان می دهد که بر این اساس، این شرکت به مهندسان فرآیند و 
بهره بردار واحد گزارش کاملی از روند اجرای کار، میزان بارگذاری در تک به تک تیوب ها، کیفیت بارگذاری و تست های قبل و بعد بارگذاری ارائه می دهد. دانسیته بارگذاری 
هر نوع کاتالیست، میزان وزن هر نوع کاتالیست بارگذاری شده در هر تیوب به همراه افت فشار هر بستر کاتالیستی و کل دو سر هر تیوب با روش های صحیح و علمی 
بهینه شده به همراه آنالیزهای آماری و پراکندگی اطالعات با دقت به مشتریان ارائه می شود. با انجام این تحلیل های دقیق در هنگام بارگذاری، تلرانس تغییرات دانسیته و 

افت فشار تیوب ها به حداقل می رسد.
پس از بارگذاری نیز این شرکت به طور منظم، نفرات و مهندسان فرآیند بخش R&D خود را در زمان های از قبل مشخص شده جهت دریافت کلیه اطالعات فرآیندی و 
انالیزهای گازهای پروسس، خوراک، گاز طبیعی، گاز ریفرم و غیره به واحدهای مشتری اعزام می کند تا 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 کاتالیست ها به همراه گزارش این اطالعات ارسال می نماید.

شکل2: پراکندگی دانسیته برای کاتالیست های فعال و نیمه فعال در یک ریفرمر کامل

با توجه به عملکرد مناسب کاتالیست های شرکت گسترش فناوری خوارزمی، رسیدن به باالترین میزان تولید با بهترین کیفیت آهن اسفنجی برای تمامی مدول های شارژ شده 
از کاتالیست های این شرکت حاصل گردیده است. نمودارهای ۳ و ۴ عملکرد کمی و کیفی مدول ۱ احیاء شماره ۲ فوالد خوزستان را نشان می دهد. مدول ۱ احیاء شماره ۲ 
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فوالد خوزستان دارای 324 تیوب با ظرفیت تولیدی 600 هزار تن بر سال می باشد.

شکل4: روند تغییرات درصد متال آهن اسفنجی تولیدی. شکل3: روند تغییرات تولید آهن اسفتجی، بیست ماه بعد از راه اندازی واحد  

با توجه به فعالیت مناسب کاتالیست های احیاء مستقیم این شرکت، قراردادهای متعددی جهت تامین کاتالیست های واحدهای دیگر تولیدی با این شرکت منعقد شده است 
که در زیر به آنها اشاره شده است:

فوالد خراسان• 
فوالدصنعت قائنات• 
فوالد خوزستان• 
فوالد مبارکه اصفهان• 
شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان• 
مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد )تنها مگامدول احیاء مستقیم گرم کنونی کشور(• 

با توجه به مدت زمان کوتاه فعالیت شرکت در مقایسه با رقبای داخلی و خارجی، کیفیت کاتالیست های این شرکت به نحوی بوده است که با توجه به مقدار کنونی کاتالیست 
های بارگذاری شده شرکت گسترش فناوری خوارزمی در ریفرمرهای کل کشور، تولید 3 میلیون تن در سال آهن اسفنجی و یا به عبارتی 15 درصد کل آهن اسفنجی تولیدی کل 
کشور توسط کاتالیست های این شرکت انجام می شود که با تحویل کاتالیست های قراردادهای ذکر شده و بارگذاری آنها در زمان های تعیین شده، تا سال 1399 میزان تولید 

تا 7 میلیون تن آهن اسفنجی در سال )35 درصد کل تولید آهن اسفنجی کشور( توسط کاتالیست های این شرکت انجام خواهد شد. 

جاذب های سولفورزدائی اکسید روی
در کنار کاتالیست های ریفرمینگ واحدهای احیاء مستقیم، این شرکت قادر به تولید جاذب های سولفورزدایی مورد استفاده در این واحدها می باشد که با توجه به سولفور 
باالی موجود در گندله های مصرفی این واحدها، این جاذب ها دارای مصرف بسیار باالیی در کشور هستند. این جاذب ها دارای مقادیر باالیی از اکسید روی بوده و در 
گریدهای مختلف با عملکرد مناسب تولید شده و در مخازن سولفورزدائی تعدادی از واحدهای احیاء مستقیم کشور بارگذاری شده اند. همچنین این شرکت قراردادهای 

متعددی در زمینه تامین جاذب های سولفورزدائی منعقد نموده است که در زیر به آنها اشاره شده است:
شرکت فوالد خوزستان• 
شرکت MMTE پروژه مگا مدول کوثر شرکت صنعتی و معدنی گل گهر• 
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شرکت MMTE پروژه مگا مدول گوهر شرکت صنعتی و معدنی گل گهر• 
مجتمع فوالد مبارکه اصفهان• 
شرکت فوالد غدیر نی ریز• 

گسترش فناوری خوارزمی برای اولین بار، فرآیند بارگذاری کل جاذب های اکسید روی مورد استفاده در مخازن سولفورزدایی واحد تولید آهن اسفنجی شرکت صنعتی و معدنی 
گل گهر )مگا مدول کوثر( که خود تولید و تحویل نمود را در اردیبهشت ماه ۱۳۹7 عهده دار شد که با کیفیت باال و به روش Dense Loading این بارگذاری انجام گرفت.

با توجه به وجود مشکالت فرآیندی جاذب های سولفورزدائی در واحدهای احیاء مستقیم کشور که بعضاً ماهیت فرآیندی دارند، شرکت گسترش فناوری خوارزمی بر توسعه 
و تولید اشکال مختلف جاذب های سولفورزدایی اکسید روی فعالیت زیادی داشته تا بتواند گرید و محصول مناسب و اختصاصی این واحدها را به مشتریان عرضه نماید.

شکل ۵: جاذب سولفورزدایی اکسید روی

شکل ۶: شکل جدید جاذب سولفورزدایی اکسید روی

شکل7: بارگذاری مخازن سولفورزدایی واحد احیاء مستقیم مگا مدول کوثر شرکت صنعتی و معدنی گل گهر توسط بخش فرآیند شرکت گسترش فناوری خوارزمی

 

 

 : جاذب سولفورزدايي اكسيد روي٥شكل

  

  

  

  جاذب هاي سولفورزدائي اكسيد روي

در كنار كاتاليست هاي ريفرمينگ واحدهاي احياء مستقيم، اين شركت قادر به توليد جاذب هاي سولفورزدايي مورد استفاده 

رف در اين واحدها مي باشد كه با توجه به سولفور باالي موجود در گندله هاي مصرفي اين واحدها، اين جاذب ها داراي مص

بسيار بااليي در كشور هستند. اين جاذب ها داراي مقادير بااليي از اكسيد 

روي بوده و در گريدهاي مختلف با عملكرد مناسب توليد شده و در مخازن 

سولفورزدائي تعدادي از واحدهاي احياء مستقيم كشور بارگذاري شده اند. 

هاي  همچنين اين شركت قراردادهاي متعددي در زمينه تامين جاذب

  سولفورزدائي منعقد نموده است كه در زير به آنها اشاره شده است:

 شركت فوالد خوزستان 

  شركتMMTE )كوثر مگامدول پروژه( 

  شركتMMTE )(پروژه مگامدول گهرسيرجان 

 مجتمع فوالد مباركه اصفهان 

 

 

 :شكل جديد جاذب سولفورزدايي اكسيد روي٦شكل

  ريز ني غدير فوالدشركت  

مخازن سولفورزدايي مورد استفاده در  جاذب هاي اكسيد روي بارگذاري كلفرآيند  ،بار اولينگسترش فناوري خوارزمي براي 

كه  عهده دار شد ١٣٩٧در ارديبهشت ماه را  كه خود توليد و تحويل نمود گل گهر سيرجانشركت  واحد توليد آهن اسفنجي

  اين بارگذاري انجام گرفت. Dense Loadingبا كيفيت باال و به روش 

ب هاي سولفورزدائي در واحدهاي احياء مستقيم كشور كه بعضاً ماهيت فرآيندي فرآيندي جاذمشكالت  با توجه به وجود

فعاليت زيادي اشكال مختلف جاذب هاي سولفورزدايي اكسيد روي  توسعه و توليد، شركت گسترش فناوري خوارزمي بر دارند

  .داشته تا بتواند گريد و محصول مناسب و اختصاصي اين واحدها را به مشتريان عرضه نمايد
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مهندس مجید نگارنده پور، مدیرعامل شرکت کاالی مهندسی نگار تامین در گفت و گو با 

چیالن به تشریح سوابق و نوع فعالیت های شرکت پرداخته و از برنامه های آن به چیالن می 

گوید. وی که فعالیت کوره سازی را از سال 1371 و با تاسیس شرکت مهندسی آتبین آغاز کرده 

می گوید در سال 1376 از شرکت آتبین خارج شده و شرکت مهار کوره را تأسیس نمودم و تا 

سال 1392 در این شرکت به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شاغل بودم. در سال 1392 

به دلیل مشکالت فراوان در بخش صنعت و رشد غیرقابل کنترل نرخ ارز مجبور به تعطیل 

نمودن شرکت مذکور شدیم. در ادامه این مصاحبه را خواهید خواند:

لطفا تاریخچه ای از سابقه شرکت و نوع فعالیت آن بیان نمایید
شرکت کاالی مهندسی نگار تامین از ابتدای سال 1395شروع به فعالیت نموده است. این 

شرکت با هدف تامین تخصصی اقالم کوره و ارائه مشاوره مهندسی همراه با فروش اقالم مورد 

استفاده در کوره ها پایه گذاری شده است.

عملکــرد شــرکت در یــک ســال اخیــر چگونه بــوده و چه 
دستاوردهایی حاصل کرده است؟

این شرکت طی یک سال گذشته موفق به تامین اقالم کوره برای بیش از یکصد واحد صنعتی 

شده است. از دیگر دستاوردهای کسب شده می توان به اخذ نمایندگی انحصاری فروش کوره 

های عملیات حرارتی از شرکت Uttis رومانی، کوره های ذوب و عملیات حرارتی آلومینیوم از 

Ecotherm ترکیه و کوره های خالء از شرکت Simuwo چین اشاره نمود.

برنامه آتی شرکت برای حضور گسترده تر در بازار چیست؟
برنامه های آتی شرکت بر مبنای توسعه مداوم و همزمان سبد کاالی قابل عرضه و سبد 

مشتریان بنا شده است. تالش بر آن است که با توسعه گروه محصوالت قابل عرضه که در 

صنعت ساخت کوره و نیز قطعات یدکی کوره در صنایع مختلف مورد استفاده می باشند 

بتوانیم رشد مداوم فروش را محقق نماییم.

مزیت نسبی این شرکت نسبت به رقبا چه بوده و چه خدمات و 
محصوالتی نسبت به سایرین ارائه می دهد؟

به استناد 30 سال تجربه حرفه ای در این حوزه باید گفت شرکتی شبیه شرکت ما در ایران 

وجود ندارد و بخشی از این موضوع به واسطه 25سال سابقه اجرایی بنده در پست مدیریت 

عامل شرکت های کوره سازی آتبین و مهار کوره می باشد. تنوع محصولی که ما برای مشتریان 

مان تامین می کنیم بسیار وسیع و گسترده بوده و هر کاالیی که در کوره مورد استفاده قرار 

می گیرد در سبد کاالیی قابل عرضه ما مشاهده خواهد شد. سایر شرکت ها به طور تخصصی 

در تامین یا تولید بخشی از اقالم مورد استفاده در کوره ها فعال می باشند در حالی که ما 

تمامی اقالم را تامین می نماییم و به اعتقاد بنده در ایران شرکت دیگری نظیر ما از این حیث 

وجود ندارد.

این شرکت در راستای گسترش فعالیت خود با چه مشکالتی 

مواجه است و برای حل آن چه راهکارهایی پیشنهاد می کنید؟
فعاالن این صنعت با مشکالت زیادی مواجه اند و واقعیت آن است که مشکالت قابل شمردن 

نیستند. اصلی ترین بخش از مشکالت به نبودن ثبات در قوانین، نوسانات نرخ ارز، عدم 

استراتژی و برنامه بلند مدت صنعتی و اقتصادی و عدم ثبات در نهادهای تصمیم گیر و 

تصمیم ساز اشاره نمود. اصلی ترین چالشی که کل کشور و به ویژه بخش صنعت این 

روزها با آن مواجه است تسلط مدیریت دولتی و نبود بحث کارشناسی در تصمیم گیری های 

آنهاست. در تعیین مدیران و مسئوالن حوزه صنعت باید به سابقه کارآفرینی آنها توجه ویژه 

شود تا قادر به اتخاذ تصمیم برای بخش کارآفرین کشور باشند. درحالی که در شرایط فعلی 

به جهت عدم تجربه و تخصص و تصمیم گیری بدون حضور فعاالن و بهره گیری از تجارب 

و تخصص مدیران پیشکسوت بخش خصوصی، امروز شاهد بهم ریختگی در عرصه صنعت 

کشور هستیم.

اصلی ترین انتظار شما از مسئوالن دولتی برای رفع مشکالت 
چیست؟

تسلط دولت بر منابع درآمدی ملی نظیر نفت، گاز، پتروشیمی، معادن و غیره باعث شده 

دولت ها هیچگاه به دنبال ایجاد تحول واقعی و کارآمد در بخش صنعت نباشند.

امروزه شما اگر به کشور ژاپن نگاه کنید متوجه خواهید شد که این کشور بخش کالن و اعظم 

درآمدی خویش را از محل صادرات محصوالت صنعتی به دست می آورد. به همین منظور 

نمی توانند بدون موافقت و حضور مراکز صنعتی در تصمیم سازی اقدام نماید، زیرا سرنوشت 

اکثریت مردم این کشور به صادرات محصوالت صنعتی گره خورده است. اما در کشوری مثل 

ایران به دلیل اینکه همیشه بودجه کشور به فروش نفت و محصوالت معدنی خام وابسته 

بوده، دولت ها خود را مؤظف به کسب نظر از واحدهای صنعتی و تولیدی نمی دانند. اگر 

به اتفاقات شش ماه گذشته دقت نمایید خواهید دید که قدرت خرید مردم به یک چهارم 

کاهش یافته و اکثر واحدهای تولیدی و صنعتی در حال تعطیلی یا نزدیک به حالت بحرانی 

می باشند. روزی نیست که بخشنامه های متناقض و متعدد صادر نگردد و علی رغم همه 

مشکالت ایجاد شده باز هم دولت خود را مؤظف به کسب نظر اساتید علم اقتصاد و صنعت 

نمی داند. همواره این سوال در بین فعاالن صنعت کشور مطرح است که چرا اتاق های فکر 

با حضور پیشکسوتان صنعت و دانشگاه و تجار ایجاد نمی گردد؟ اگر اتاق فکری در هر یک 

از وزارتخانه های ما با حضور افراد با سابقه، کارآمد و حرفه ای و مجرب تشکیل گردد، دیگر 

شاهد تصمیمات خلق الساعه نخواهیم بود. بسیاری از تصمیمات غلط به دلیل عدم تسلط و 

اشراف قانون گذار و مجری اتفاق می افتد و ربطی به سایر عوامل ندارد.

ارزیابی شما از آینده این رشته از صنعت در کشور چیست ؟
متأسفانه دورنمای خوبی را شاهد نیستیم و تا زمانی که یک برنامه جامع و کالن و قابل اجرا 

توسط افراد حرفه ای و کارشناسان حوزه تدوین نگردد، روز به روز شاهد افت و نزول صنعت 

خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت کاالی مهندسی نگار تامین خبر داد:

تامین اقالم کوره برای بیش از یکصد واحد صنعتی
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شرکت )RKB )Roulement, Kugellager,Bearing یک سازمان تولیدکننده 
از ۸۰ سال پیش  بیرینگ را  بیرینگ سوئیسی بوده که فعالیت در صنعت 
آغاز کرده است و در حال حاضر ظرفیت تولید ماهانه ۳۵۰ تن فوالد ماشین 
کاری شده را دارا می باشد. این شرکت از اواخر سال ۲۰۱۶ میالدی بصورت 
مستقیم و با همکاری شرکت ایرانی باهرکیمیا رهاورد بصورت جدی در ایران 
شروع به فعالیت کرد. در حال حاضر تیم فروش و کارشناسان فنی ایرانی و 
سوئیسی مجرب و آموزش دیده، در دفتر ایران مشغول به فعالیت هستند و به 
صنایع مختلف خدمات فنی ارائه می کنند. عملکرد RKB طی دو سال حضور 
مستقیم در ایران نشان می دهد این شرکت عالوه بر جلب اعتماد صنایع از 
اصالت کاال، تامین به موقع کاال در کوتاه ترین زمان ممکن و ارائه بروزترین 

خدمات فنی را در کارنامه داشته است.
تجربه ۸۰ ساله RKB، تخصص الزم برای توسعه و تولید بیرینگ هایی تا قطر 
 RKB ،۲ متر را برای این شرکت فراهم آورده است. همانگونه که مطرح گردید
ارائه کننده راه حل های فنی و اجرایی و البته مقرون به صرفه است. ارائه 
خدمات ممتاز پس از فروش، انبار پشتیبانی با موجودی اطمینان بخش، زمان 
تحویل بسیار کوتاه از مزیت های RKB می باشد. همچنین RKB طراح و 
سازنده بیرینگ های ویژه برای کاربردهای خاص است که بر اساس نقشه و 
اطالعات فنی تجهیزات مختلف، اقدام به ساخت بیرینگ به صورت ویژه می 

کند که نمونه این عملیات در شرکت فوالد شاهرود انجام شده است.
بررسی عملکرد شرکت RKB طی دو سال حضور مستقیم در ایران به شرح 

ذیل ارائه تشریح شده است:

جلب اعتماد صنایع از اصالت کاال �
با توجه به حضور مستقیم RKB در ایران، کلیه بیرینگ های مورد نیاز صنایع 
از انبار سوئیس به انبار ایران منتقل و از انبار ایران به مصرف کننده تحویل 
داده می شوند. ضمن اینکه امکان تحویل بیرینگ ها در مبدا سوئیس فراهم 

می باشد و طی این دو سال اجرایی شده است. 

تامین به موقع کاال در کوتاهترین زمان ممکن �
موجودی کامل انبار سوئیس، این اجازه را به RKB داده است که بیرینگ 
های مورد نیاز صنایع )حتی بیرینگ های خاص( را در کوتاه ترین زمان ممکن 
تامین نماید. برای نمونه، تحویل ۲۵ روزه ۴۳۰ عدد بیرینگ واحد ریخته گری 

فوالد مبارکه اصفهان از عملکردهای RKB می باشد.
گفتنی است، گروه RKB یکی از بزرگترین موجودی از رولربیرینگ ها در 
سایزهای کوچک تا بیرینگ های سایز بزرگ را در سراسر جهان داراست. این 
موجودی غنی طیف وسیعی از صنایع را در سراسر جهان پشتیبانی می کند. 
بزرگترین انبارهای  RKBدر شهرهای بالرنای سوئیس و میالن ایتالیا قرار دارند.

ارائه به روزترین خدمات فنی �
تیم فنی RKB طی دو سال گذشته به صورت مستمر در ایران حضور داشته و 
خدمات فنی از قبیل نظارت بر عملیات نصب بیرینگ، نصب و راه اندازی و 

اعمال روانکار انجام داده است.

مهندسی معکوس �
تجهیزات برخی از کارخانجات، به مرور زمان به ناچار و پس از تعمیرات، 
می  پیدا  جدید ضرورت  بیرینگ  ساخت  و  طراحی  به  نیاز  و  یافته  تغییر 
کند. RKB از طریق مهندسی معکوس طراحی و ساخت این بیرینگ ها را 

انجام داده است.

خدمات فنی و فروش بیرینگ های RKB به صورت 
مستقیم برای اولین بار در ایران

نظارتبرعملیات
نصببیرینگ

اندازهگیریابعاد،
تلورانسشفت،بیرینگ

اعمالروانکار

نصبوراهاندازی
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