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صنعت فوالد را می توان یکی از بنیان های مهم اقتصاد در هر کشوری برشمرد؛ به گونه ای که حتی مصرف 
سرانه فوالد به عنوان شاخصی به منظور ارزیابی صنعتی بودن یک کشور مطرح است. امروزه در کشور ما 
نیز فوالد با حضور در بخش های مهم تولیدی و صنعتی کشور، نقش بسیار مهمی ایفا می کند؛ به گونه ای که 

افزون بر 600 صنعت به عنوان صنایع پایین دستی از آن تغذیه می کنند.
 البته با توجه به وجود منابع سنگ آهن در ایران، به عنوان نخستین حلقه تولید فوالد، این صنعت در 
سال های اخیر توانسته به جایگاه در خور توجهی دست یابد. یکی از مهم ترین مباحثی که صنعت فوالد را 
اقتصادی تر می کند، تکمیل زنجیره فوالد در داخل از معدن تا تولید فوالد است؛ زیرا در زنجیره فوالد است 
که ارزش افزوده باال و اشتغال زایی بسیار خلق خواهد شد. ایران با توجه به معادن سنگ آهن و انرژی فراوان 
این ظرفیت را دارد که به یکی از کانون های اصلی تولید فوالد در جهان تبدیل شود که البته این امر مستلزم 

برنامه ریزی دقیق و تکمیل زنجیره فوالد است.
بود در 8  میلیون تن گزارش شده  بر 16.153  بالغ  ماه نخست سال 2018  ایران که در 8  تولید فوالد 
درصدی   6 از  بیش  رشد  است.  یافته  افزایش  تن  میلیون   17.188 به  میالدی  جاری  سال  نخست  ماه 
توافق هسته ای، تحریم ها  از  با خروج  آمریکا  ایران طی سال 2019 در حالی است که دولت  تولید فوالد 
ساالنه  برگزاری  نتایج  با  است.امیدواریم  بازگردانده  را  فوالد  صنعت  بر  تحریم  جمله  از  ایران  اقتصاد  بر 
همایش چشم انداز صنعت فوالد، در آینده ای نزدیک کشور عزیزمان نه تنها به یک صادرکننده تکنولوژی 
تبدیل شود، بلکه با ایجاد محصوالت جدید و تکنولوژی های نوین در هر یک از حلقه های زنجیره تولید 
فوالد به یک کشور صادرکننده تکنولوژی تبدیل شود.  شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به عنوان 
بازوی اجرایی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( ضمن حمایت از برگزاری 
ساالنه این همایش، در نظر دارد تا سال 1404 از طریق هم افزایی با بخش خصوصی توانمند، یک شرکت 
کشور در  معدنی  مواد  توسعه  در  نوآور  و  فرآوری  و  استخراج  در  کارآمد  اکتشاف،  در  مرجع   معدنی 

 باشد.
در دهمین دوره همایش و نمایشگاه چشم انداز صنعت فوالد و معدن ایران با نگاهی به بازار که یکم و 
دوم بهمن ماه در مرکز همایش های صدا و سیما با ابتکار گروه رسانه ای »دنیای اقتصاد« و همکاری مجتمع 
فوالد مبارکه اصفهان و شرکت معدنی و صنعتی چادرملو برگزار می شود، هفت محور »پایش طرح جامع 
فوالد بر اساس شرایط کنونی«، »صادرات در مواجهه با چالش های بین المللی و داخلی؛ استفاده از ظرفیت 
تهاتر«، »فروش داخلی؛ بورس کاال؛ مشکالت و راهکارها«، »برنامه عملیاتی احیا و فعال سازی معادن کوچک 
مقیاس؛ مسوولیت ها و اختیارات«، »بومی سازی و رونق تولید در صنعت فوالد«، »انرژی، آب، محیط زیست 
و اقتصاد چرخه ای در بهره وری صنایع فوالد و سنگ آهن«، »بهره وری، نوآوری و تکنولوژی؛ ارتباط موثر و 
کارآمد صنعت و دانشگاه و اثرات اقتصادی آن« بررسی خواهد شد. در این همایش، برگزاری سه نشست 
تخصصی با موضوع »سنگ آهن و فوالد، فرصت ها و تهدیدها«، »صادرات، چالش های داخلی و تحریم های 

بین المللی« و »بررسی مهم ترین مسائل روز صنعت فوالد و صنایع وابسته« پیش بینی شده است.  

وجیه اله جعفری

 مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

ضرورت تکمیل زنجیره فوالد
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شرکت فوالد خوزستان به عنوان سازمان سرآمد و بزرگترین عرضه کننده شمش فوالدی کشور، در راستای عملیاتی نمودن استراتژی توسعه 
بومی سازی، با استقرار فرآیند مدیریت فناوری به صورت نظام مند، اقدام به بومی سازی قطعات، تجهیزات و تکنولوژی نموده است.

در شرایط تحریم، تامین یکسری قطعات و تجهیزات از خارج، بسیار سخت و استراتژی ادامه بقای شرکت ها را دچار خطر می نماید، اما خوشبختانه 
در شرکت فوالد خوزستان، بسیاری از قطعات بومی سازی شده اند و این روند تا قطع وابستگی کامل به خارج ادامه خواهد داشت.

نخستین  برای،  که  است  تکنولوژی  مصرف کننده  و  تولیدکننده  میان  ارتباط  ایجاد  و  تسهیل  فوالد  ملی  جشنواره  اهمیت  حائز  نکته 
کرد.  خواهد  تسریع  را  بومی سازی  امر  که  می شود  تهیه  و  دسته بندی  ثبت،  دقیق  و  اطالعاتی  بانک  بصورت  شرکت ها  اطالعات   بار 
یکی از دغدغه های مسئوالن کشور بخصوص مقام معظم رهبری استقالل و خودکفایی کشور می باشد که همواره بر این اصل تاکید فراوانی داشته 
و دارند؛ کشور زمانی می تواند به توسعه پایدار برسد که متکی بر توانمندی های بومی در حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و علمی 

اداره شود.
 بومی سازی باید در حوزه هایی محقق شود که مزایای ملی مملکت بوده و برای ما این امر، توجیه اقتصادی و استراتژیک داشته باشد.اثبات 
توانمندی جوانان برومند و متعهد ایرانی در تولید علم، فناوری و حرکت در مرزهای دانش و تکنولوژی و تجارت سازی فعالیت های علمی و فناورانه 

در تامین نیازهای جامعه، صنعت و الگوسازی برای خودباوری نسل جوان است.
 به لطف خداوند، تالش محققان و کارشناسان این شرکت تاکنون موفق به اجرای فناوری های بسیار پیچیده در صنعت فوالد و تکنولوژی های 

وابسته به این صنعت شده است.
باور قلبی بر توسعه فناوری صنعتی و اقتصادی، سیاست گذاری و برنامه ریزی تکنولوژی همراه با پرورش نیروی انسانی متخصص و بهره مندی از 
منابع سخت افزاری و نرم افزاری از متغیرها و عواملی هستند که به شکرانه خداوند متعال در فوالد خوزستان، مایه ی پیشرفت این شرکت عظیم 

صنعتی شده است.
میزان صرفه جویی در هزینه ساخت محصول یا ارائه خدمات، هزینه در زمان اجرای تکنولوژی و میزان دستیابی به دانش فنی آن، بکارگیری منابع 
انسانی، قطعات و تجهیزات داخلی، دستیابی به ظرفیت کمی فناوری و قابلیت انتقال آن و میزان دستیابی به بهره وری را می توان از مهمترین 

شاخص های ارزیابی بومی سازی فناوری برشمرد.
صنایع ما که در دوران نظام پیشین، از نظر علمی، فنی و امکانات به بیگانگان وابستگی داشت، با تالش مسئوالن نظام اسالمی در مسیر کاهش و 
قطع وابستگی گام نهاده و امید است با حمایت نهادهای نظارتی، اجرایی و قانون گذار و همچنین مراکز علمی و دانشگاهی شاد آینده ای نویدبخش، 

مترقی و سرآمد برای ایران عزیزمان در منطقه و جهان باشیم.
فوالد خوزستان همچون گذشته در فرآیند بومی سازی همچون کاتالست ها، اجرای طرح زمزم، کوره پاتیلی و... پیشتاز بوده و با نگاه ویژه به 
حمایت از تولیدکنندگان و تامین کنندگان داخلی، در راستای بومی سازی قطعات و تجهیزات با توجه به شرایط خطیر کنونی در نظر دارد ساختار 
بومی سازی در شرکت را مورد بازنگری قرارداده و ریل گذاری جدیدی در راستای حمایت از تولید داخلی، نهادینه شدن فرهنگ بومی سازی، 

کاهش بروکراسی های موجود و در نهایت تامین نیاز شرکت جهت تولید پایدار را فراهم سازد.
توانسته اند  و  نموده اند  صرف  را  خواستن  فعل  خوبی  به  تامین کنندگان  و  تولید کنندگان  شده،  انجام  داخلی  حوزه  در  که  زیادی  کارهای 
تامین کنندگان،  با  ارتباط  حفظ  اطالعاتی،  بانک  تکمیل  مسئله  مهمترین  لیکن  نمایند؛  تامین  را  داخلی  نیازهای  از  عمده ای  بخش 
می باشد. کشور  داخل  از  نیازها  کلیه  تامین  سمت  به  حرکت  نهایت  در  و  بروکراسی ها  حداکثری  کاهش  ارتباط،  این   گسترش 
با حمایت شرکت های بزرگ از صنایع کوچک شرایط به سوی یک ارتباط دو سویه پایدار و هدفمند در راستای یک تولید پایدار در صنعت فوالد 

کشور پیش خواهد رفت.

 علی محمدی

 مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان

شرکت فوالد خوزستان
 سازمان سرآمد کشور



 ضمیمه رایگان / شماره 177/ دی 1398  

گاه  ملی فوالد دومین جشنواره و نمایش 14

شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی )سهامی خاص( در سال 1387 با هدف هدایت سرمایه گذاری به منظور اشتغال زایی و توسعه متوازن 
منطقه ای و تامین نیاز مواد اولیه واسطه ای صنایع تولید فوالد خام کشور به ظرفیت سالیانه ۲/ ۵ میلیون تن کنسانتره و گندله تاسیس شد و در 

سال 139۲ اجرای پروژه های این شرکت در سنگان واقع در فاصله 3۰۰ کیلومتری جنوب شرقی مشهد کلید خورد.
در این پیوند، »محمد مدنی فر« مدیرعامل این شرکت امروز )شنبه( در گفت وگو با خبرنگار روابط عمومی افزود: فاز پیش تولید کارخانه 
کنسانتره سازی در هفتم دی ماه 139۶ با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و »حسین شریعتمداری«  وزیر وقت صنعت، 

معدن و تجارت افتتاح شد.
مدنی فر خاطرنشان کرد: بانک ملی به عنوان بانک عامل و تامین کننده سرمایه و شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی )سهامی عام( به عنوان 
سرمایه گذار در پروژه های شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی )سهامی خاص( مشارکت داشتند که در راستای اصل خصوصی سازی و خروج 
بانک ها از بنگاه داری، این شرکت در اسفند ماه سال 139۶ به شرکت فوالد خوزستان )سهامی عام( واگذار شد و نام شرکت به شرکت صنعتی و 

معدنی توسعه فراگیر سناباد تغییر کرد.

آشنایی با شرکت توسعه فراگیر سناباد
 در گفت وگو با مدیرعامل این مجموعه

** فرآیند تولید کنسانتره
وی در ادامه، درخصوص فراینده تولید کنسانتره در این شرکت توضیح داد: 
سنگ برداشت شده از انبار سنگ پس از طی مراحلی به صورت کنسانتره با 

رطوبت حداکثر 9 درصد از سالن فرآوری خارج می شود.
مدنی فر اظهار داشت: مرحله نخست، آسیاکنی خشک )HPGR( است 
که در آن با استفاده از آسیاهای غلطکی فشار باال سنگ آسیاشده و به صورت 

کیک مواد خارج می شود.
وی افزود: در مرحله بعد، کیک مواد خروجی HPGR با اندازه کمتر از ۶ 
میلی متر با آب مخلوط شده و پس از عبور از تجهیزات سرند تر، آسیاهای گلوله 
ای، هیدروسیکلون، جداکننده ها، فلوتاسیون و فیلترهای دیسکی سرامیکی با 

اندازه 38 میکرون خارج می شود.
مدیرعامل شرکت توسعه فراگیر سناباد ادامه داد: عیار آهن اسالری با عبور 
از جداکننده ها به حدود ۶8 درصد افزایش یافته و به سمت آبگیری هدایت 
می شود، همچنین در سیستم فلوتاسیون، پیریت موجود در کنسانتره به حباب 
ناشی از یک فرآیند شیمیایی چسبیده و به صورت سرریز جدا می شود و 
اسالری کنسانتره پس از عبور از فرآیند فلوتاسیون وارد مرحله آبگیری شده 
و توسط فیلترهای دیسکی سرامیکی آبگیری شده و آب بازیافت شده نیز به 

مخازن ذخیره برای استفاده در چرخه تولید بر می گردد.

** تولید کنسانتره
* آسیاي افزایش بلین HPGR و انبار کنسانتره

وی گفت: به منظور دستیابی به بلین مناسب جهت استفاده از کنسانتره 
آهن در فرآیند تولید گندله از یک دستگاه HPGR در انتهاي خط تولید 

کنسانتره استفاده مي شود
مدنی فر خاطرنشان کرد: کنسانتره تولیدي با رطوبت حداکثر 9 درصد در 
یک انبار با مشخصات حداقل ظرفیت انبارش 1۵۰ هزارتن، استاکر دوار برای 
انبارش محصول کنسانتره با ظرفیت پنج میلیون تن در سال و ریکالیمر دوار 
برای تغذیه به کارخانه گندله سازی با ظرفیت پنج میلیون تن در سال ذخیره 
مي شود.وی گفت: پیش راه اندازی و بهره برداری از خط تولید کنسانتره در 
دی ماه 9۶ و دستیابی به تولید 8،۵98 تن کنسانتره و ثبت رکورد از بدو تولید 

تاکنون در 1۲دی ماه 97 انجام شد.
** استراتژی های شرکت

وی از توسعه پایدار فرآیند تولید و سازمانی، سودآوری و افزایش 
بازده دارایی ها، بهره وری، ارتقای رضایتمندی مشتریان، ارتقای کیفیت 
محصوالت، جذب، توسعه، توانمندسازی و ارتقای انگیزش منابع انسانی، 
یکپارچگی رو به جلو و ایجاد کارخانه فوالدسازی، توسعه متوازن شرکت 
از مرحله تولید سنگ آهن دانه بندی، تولید کنسانتره و گندله تا تولید 
مقاطع فوالدی عریض، استفاده از تکنولوژی های برتر جهان در طرح های 
توسعه، دستیابی به بازارهای داخلی و خارجی و تامین منابع مالی ارزان 
قیمت داخلی و خارجی برای طرح های توسعه به عنوان استراتژی های 

این شرکت یاد کرد.

** زمینه های فعالیت شرکت
مدیرعامل شرکت توسعه فراگیر سناباد در تشریح زمینه های فعالیت 
شرکت، خاطرنشان کرد: این شرکت از مجتمع کارخانه  ای شامل مجتمع 
کارخانه های خردایش، کنسانتره و گندله سازی در زمینی به وسعت 
حدود 1۰۰ هکتار ، کارخانه سنگ شکنی با ظرفیت حدود 1۲ میلیون 
تن در سال )۲9۰۰ تن در ساعت(، کارخانه کنسانتره با ظرفیت  ۵/ ۲ 
میلیون تن در سال و کارخانه گندله سازی با ظرفیت ۵/ ۲ میلیون تن 

در سال تشکیل شده  است.
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** گندله سازی
مدیرعامل شرکت توسعه فراگیر سناباد در تشریح فعالیت کارخانه 
گندله سازی این مجموعه گفت: کارخانه گندله سازی توسعه فراگیر 
سناباد با ظرفیت تولید سالیانه ۲/۵ میلیون تن گندله از کنسانتره سنگ 
آهن به روش Allis-Chalmers با تکنولوژی کوبه استیل ژاپن است.

وی بیان داشت: در روش آلیس چالمرز که با الهام از کوره های  
طراحی  شده در صنایع سیمان است، پخت گندله در سیستم گریت- 
کوره دوار در چهار مرحله خشک شدن، پیش گرمایش، پخت، خنک 

کن انجام می شود.
مدنی فر افزود: فرایند گندله سازی از سه مرحله آماده سازی مواد 
اولیه، تشکیل گندله های خام و پخته شدن گندله ها تشکیل شده  است.

آلیس  تکنولوژی  در   انتقال حرارت  اظهار داشت: چگونگی  وی 
کانوکشن  نقش  و  گرفته  انجام  تشعشعی  روش  به  بیشتر  چالمرز 
)Convection( و جریان های همرفتی در انتقال حرارت ناچیز است. 
پروفایل حرارتی به دلیل تک مشعلی بودن روتاری کیلن و انجام عملیات 

Firing  در این ناحیه امکان تغییر پروفایل حرارتی وجود ندارد.
مدیرعامل شرکت توسعه فراگیر سناباد گفت: عملیات پخت در 
پلنت های آلیس چالمرز بسته به طراحی به طور تقریبی تا 7۰ دقیقه 
خواهد بود.  فرایند پخت گندله در سه تجهیز مجزای گریت، روتاری 

کیلن و کولر انجام می شود.
وی ادامه داد: در تکنولوژی آلیس چالمرز پلنت ها با ظرفیت 1.۲ 
میلیون تنی، ۲.۵ و 3.4 میلیون تن و ۶ میلیون تنی موجود است که 
پلنت شرکت توسعه فراگیر سناباد با ظرفیت ۲.۵ میلیون تن دومین 

پلنت موجود در ایران به روش آلیس چالمرز است.
مدنی فر بیان داشت: محصول گندله شرکت توسعه فراگیر سناباد 
در سایز  9 – 1۵ میلی متر با عیار آهن ۶۵.۶ درصد با CCS )استحام 

فشاری( kg/p ۲۵۰ Min است.
وی توضیح داد: باال بودن CCS  به دلیل فاصله حمل و نقل طوالنی 
از کارخانه گندله سازی تا محل مصرف خواهد بود تا از خرد شدن 

گندله ها در زمان حمل و نقل جلوگیری کند.
مدیرعامل شرکت توسعه فراگیر سناباد گفت: تغذیه دیسک های 
دوار با ظرفیت اسمی هر یک 11۰ تن در ساعت، به وسیله میکس 
کنسانتره با بنتونیت و پاشش آب انجام می گیرد و برای پیش گرمایش، 
گندله خام یا green plete  فراهم می کند.گندله نهایی که پس از 
خروج از کوره توسط سیرکوالر کولر سرد می شود، در صنایع احیاء به 
آهن اسفنجی تبدیل شده و پس از ذوب به محصوالت فوالدی جهت 

استفاده مبدل می شود.

** فعالیت ها و افتخارات شرکت
تاریخ  در  ریلی  نقل  و  حمل  چشمگیر  رکورد  ادامه،  در  وی 
شرکت  مبداء  از  محصول  تن  میزان 13.۵۰۰  به   1398/۰9/۲۲
صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد به مقاصد، فوالد خوزستان و 
فوالد سنگان، رکورد تولید ماهیانه با تولید  ۲49.141 تن کنسانتره 
در آذر ماه سال 98، رکورد تولید روزانه به میزان 1۰هزار39۵ تن، 
33 درصد بیشتر از تولید اسمی در تاریخ 1۵ آبان ماه 98، احداث 
جاده حمل دامپتراکی به عرض 3۲ متر و طول تقریبی سه کیلومتر 
از معدن به سنگ شکن، احداث بزرگترین باسکول 3۰۰ تنی در ایران 
جهت توزین کلوخه به صورت دامپتراکی در جاده معدن، تامین آب 
خطوط تولید بدون وقفه، از محل چاه های شرکت، شرکت ایمیدرو 
و سایر منابع با اخذ مجوزهای الزم )افزون بر 1.۵ میلیون متر مکعب 
در سال 97(، اتمام عملیات زیرسازی راه آهن و تکمیل ۲ خط از 
خطوط شرکت، تخصیص 189 هکتار ار اراضی مجتمع سنگ آهن 
سنگان )ایمیدرو( برای احداث کارخانه فیلتراسیون و انبارش باطله، 
احداث حوضچه های موقت باطله، تکمیل شبکه داخلی گاز رسانی 
به پروژه گندله سازی و تکمیل ساخت ایستگاه تقلیل فشار و راه 
اندازی پیشرفته ترین نوار انتقال کشور جهت انتقال سنگ شکسته به 
طول تقریبی هفت کیلومتر و انتقال سنگ شکسته به محل کارخانه 
کنسانتره تا سقف ۲۰ هزار تن به صورت روزانه را از جمله فعالیت ها 

و افتخارات این شرکت عنوان کرد.

** فعالیت های زیست محیطی 
وی همچنین به ایجاد فضای سبز ، مدیریت پسماند، آسفالت، 
مالچ پاشی و آبپاشی جاده های داخلی سایت و دسترسی معدن، 
استفاده از سیستم تصفیه فاضالب پیشرفته در مجتمع، اقدام برای 
ساخت کارخانه فیلتراسیون به منظور جلوگیری از اتالف منابع، 
احداث انبار کنسانتره جهت جلوگیری از انتشار آلودگی، احداث 
تردد  از  انتقال سنگ آهن و کنسانتره جهت جلوگیری  خطوط 
ماشین آالت حمل و انتشار آلودگی، احداث خط راه آهن در راستای 
جلوگیری از اتالف انرژی و انتشار آلودگی های ناشی از ماشین 
آالت حمل، مشارکت با اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
خراسان رضوی در برگزاری روز ملی محیط بان، حمایت از برنامه 
های فرهنگی، ورزشی شهرستان با شعار حمایت از محیط زیست 
در خواف، مشارکت در برگزاری روز جهانی زمین پاک با فرمانداری 
شهرداری  و  زیست  محیط  حفاظت  پروش،  و  آموزش  ادارات  و 
شهرستان خواف، مشارکت در ایجاد کمربند سبز شهر سنگان و 
کاشت دو هزار اصله نهال کاج در پارک 114 هکتاری شهر سنگان، 
تأمین علوفه، ارزن و گندم برای حیات وحش منطقه و توزیع آنها با 
همکاری پرسنل حفاظت محیط زیست شهرستان خواف، استفاده از 
پنج دستگاه غبارگیر و بک فیلتر پیشرفته در کارخانه گندله سازی 
و عقد قرارداد با معاونت پژوهشی دانشگاه خوارزمی به منظور انجام 
مطالعات مدیریت زیست محیطی مجموعه، بخشی از فعالیت های 

زیست محیطی انجام شده در این مجموعه را تشکیل می دهند.
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الزمه توسعه اقتصادی، تفکر مدیریت 
استراتژیک است  

مهندس محمود نوریان مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در گفتگو با ما به بهانه برگزاری دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد، در خصوص 
خودکفایی در صنعت فوالد و اینکه چه تاثیری در کاهش ارزبری در این صنعت خواهد داشت گفت ؟

موضوع خود کفایی دغدغه ای ایست که سالهاست در کشور ما مطرح می شود و هر از گاهی تبلیغات آن گسترده تر می گردد . به اعتقاد من خود کفایی  
این نیست که ما از صفر تا صد یک محصول را خودمان تولید کنیم، هیچ کشور پیشرفته ای هم با ابن تفکر رشد نکرده که همه چیز را خودشان باید تولید 
کنند  بلکه مسئله مهم این است که چگونی از ظرفیت های و توانمندیهای بالقوه خودمان به بهترین وجه استفاده کنیم، این ظرقیتها و توانمندیها تنها مواد 
اولیه و و تکنولوژی نیست  بلکه مسئله مهمتر مدیریت توسعه بخشی و ارزش آفرینی در حوزه های مختلف اقتصادی با نگاه واقع بینانه به قابلیت ها است 
. وی افزود : هر منطقه از جهان دارای ویژگی های اقلیمی ، منابع طبیعی و ظرفیت های علمی و فرهنگی و قابلیت های اجتماعی و انسانی خاصی است  
که متناسب با آن بر روی تولیدات مورد نیاز جامعه  متمرکز می شوند. اینکه انتظار داشته باشیم همه چیز را خودمان تولید کنیم امری غیر واقعی و اصوالً 
ناشدنی است  مهم این است که ما بتوانیم در خصوص برخی »کاالهای استراتژیک«، از جمله فوالد وابستگی  خود را کاهش و یا قطع کنیم. این مهم تا 
حدودی در کشور ما رخ داده و ظرفیت تولید فوالد کشور تا حد نیازتکمیل شده البته برخی محصوالت خاص فوالدی را قادر به تولید نیستیم حتی اگر توان 
تولید هم داشتیم باشیم شاید در شرایط فعلی صرفه اقتصادی نداشته باشد که سرمایه سنگینی برای راه اندازی خطوط تولید آن هزینه کنیم در حالیکه 
مصرف انبوه در کشور نداریم . از مهم ترین نکاتی که در مورد خودکفایی باید بدان توجه کرد، تکنولوژی و منابع مالی است. در خصوص تکنولوژی باید گفت 
که کشوری که می  خواهد سیاست خودکفایی را دنبال کند، باید از صنایع مادر و باالدستی قوی برخوردار باشد تا بتواند کاالهای سرمایه  ای و استراتژیک 
را تولید کند و از طرفی در کنار  دانش فنی از  تفکر و اندیشه مدیریت  توسعه برخوردار باشد در غیر این صورت امکان رقابت را از دست می دهد . کشور 
های توسعه یافته اقتصادی بیش از هر چیز بر نیاز سنجی جامعه تمرکز دارند و بدنبال تولیدی می روند که مصرف کننده را اقناع کنند و الزاماً  خود تامین 
کننده مواد اولیه نیستند بلکه با ایجاد ارزش جدید در محصوالت وارداتی عالوه بر تامین نیاز مصرف کننده کاالهای سرمایه ای تولید می کنند . مدیران 
اقتصادی کشورهای توسعه یافته در کنار مهارتهای فنی و تخصصی از هنر بکار گیری مطلوب شاخص های  رشد و توسعه از جمله، سرمایه های مالی و 
انسانی، خالقیت و نوآوری و جسارت و ریسک پذیری نیز برخوردار هستند . ممکن است دانشگاههای ما افراد متخصص و ماهر را تربیت کنند و ساالنه 
مقاالت علمی و پژوهشهای کاربردی بسیاری تولید کنند اما این شرط کافی برای توسعه نیست . بلکه باید مدیران و هدایتگرانی تربیت شوند که بتوانند از 

این ظرفیت ها به نحو شایسته  استفاده کنند  .

مهندس محمود نوریان مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو  :
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مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در خصوص جشنواره بومی سازی نیز افزود: اینگونه  جشنواره ها در صورت برنامه ریزی صحیح  وهدفمند می 
تواند محمل مناسبی برای تبادل توانمندی های تولید کنندگان محصول و قطعات صنعتی  ، شرکت های دانش بنیان و صاحبان  ایده  و نوآوران با نیازهای 
صنعت کشور باشد . چنانچه شرکت چادرملو با اعتقاد راسخ به محقق کردن اهداف و آرمان توسعه یافتگی با بکارگیری توان متخصصان داخل کشور گام های 

بلندی برای کاهش هزینه های ناشی از واردات قطعات و قطع وابستگی برداشته است.
این شرکت با اتخاذ تدابیر مناسب و با تالش شبانه روزی متخصصین داخلی، در جهت رفع مشکالت پیش رو ناشی از تحریم های اقتصادی و کمبود 

قطعات، تا کنون بیش از 1۲ هزار قطعه صنعتی مورد نیاز خود را با بهره گیری از توان و تخصص تولید کنندگان داخلی بومی سازی کرده است .
وی گفت : این شرکت با برقراری ارتباط تنگاتنگ با مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها و اساتید و مخترعان کشور، در پی حمایت از ایده ها و نوآوری ها با اتکا 
به شرکت های دانش بنیان و توجه به  ظرفیت های داخلی برای افزایش و بهبود فرآیند تولید و ارتقا و بهره وری خطوط تولید، به اهداف بسیار مهمی در 
مجتمع های  معدنی و صنعتی نایل گردیده است. بطوریکه  تاکنون بیش از ۵1  پروژه تحقیقاتی در مجتمع معدنی چادرملو اجرا و به اتمام رسیده و 4 پروژه 
در دست اقدام می باشد و در عین حال این شرکت با تکمیل و نوسازی ناوگان معدن و هوشمندسازی عملیات معدنی موفق شد کل عملیات معدنی شامل 

باطله برداری و استخراج سنگ آهن را از 19 میلیون تن در سال 1383 به بیش از 9۰ میلیون تن در حال حاضر افزایش دهد.
نوریان افزود:  شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در این جشنواره حضوری فعال دارد و لیست نیازمندی های فناورانه و تجهیزاتی را که تاکنون و از طریق 
ساخت داخل تامین نشده را نیز جهت مهندسی معکوس و بومی سازی تهیه و در اختیار شرکت های سازنده قرار می دهد تا در صورت امکان ساخت، به این 

شرکت مراجعه و نسبت به ساخت  آن ها اقدام نمایند .

مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو تاکید کرد ایران دارای منابع غنی معدنی است و باید از این سرمایه بزرگ بهترین بهره برداری را نماید . در 
بسیاری موارد این مواد  همچون سنگ آهن در چرخه تولید داخل کشور فرآوری می شوند و به محصوالت نهایی تبدیل می گردند . اما چنانچه مازاد تولید 
مواد اولیه داشته باشیم ) سنگ آهن ( با عیار پائین که برای واحدهای فرآوری  مقرون به صرفه و یا قابل استفاده نباشند باید از ظرفیت صادرات آن استفاده 

کنیم تا حداقل برای کشور ارز آوری داشته باشد . 
وی افزود: چادرملو چند سالی است که بر روی تکمیل زنجیره تولید متمرکز شده و با ساخت و بهره برداری از واحدهای فرآوری و تولید محصوالت 
فوالدی، سنگ آهن صادرنمی کند چون معتقدیم که باید در محصوالت اولیه ایجاد ارزش کنیم  اما اینکه مدام گفته می شود خام فروشی نکنیم، من هم 
موافقم اما باید تعریف تخصصی و فنی از واژه خام فروشی داشته باشیم . اوالً سنگ آهن دانه بندی  خام نیست و یک مرحله فرایند تولید را سپری کرده 
ثانیاً برخی سنگ های صادراتی که از سوی بسیاری از معادن کوچک تولید می شوند بدلیل پائین بودن عیار قابل استفاده در داخل کشور نیستند  طبیعی 

که باید صادر شوند و نباید با وضع عوارض سنگین جلو درآمد زایی این معادن را بگیریم .
نوریان همچنین در خصوص ظرفیت تولید فوالد کشور گفت : در حال حاضر ما بیش از نیاز داخلی تولید فوالد داریم که بخشی از آن صادرمی شود اما 
معتقدم رشد صنایع فوالدی متوازن نبوده و کمتر سرمایه گذاری در زمینه استخراج و تولید سنگ آهن شده است و تمایل سرمایه گذاران بیشتر در زمینه 
تولید محصوالت نهایی است که از سود بیشتری برخوردار است  . متاسفانه برخی تولید کنندگان فوالد انتظار دارند شرکت های معدنی فقط سنگ آهن 
تولید کنند  و وارد فاز فوالد سازی نشوند . در حالیکه این حق هر سرمایه گذاری است که برای توسعه فعالیت های اقتصادی خود واحدهای پائین دستی 
را نیز ایجاد کند که کاماًل با سیاست های کلی نظام منطبق است، فوالد سازان هم می توانند برای تضمین تامین مواد اولیه خود در معادن سرمایه گذاری 

کنند.  و این نه تها منافاتی با توسعه یافتگی ندارد بلکه جلوی انحصار را میگیرد . 
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 اهتمام به » بومی سازی« در صنایع مختلف، به ویژه، صنایع مادر همچون صنعت فوالد عالوه بر ارتقای سطح خودکفایی صنعتی 
 و خودکفایی کشور، تاثیری غیرقابل اتکاء بر توانمندسازی و بالفعل شدن استعدادهای درون زای اقتصادی و صنعتی کشور دارد.

اما تفاوت بارز صنعت فوالد با دیگر صنایع اهمیت استراتژیک آن  به  عنوان یک صنعت مادر است.

  نیاز این صنعت به برخی از مواد اولیه خارجی در تولید محصوالت فوالدی، همچنین برخی از تکنولوژی های مورد استفاده 
در این صنعت و لزوم به  روزرسانی این تکنولوژی ها مطابق با دانش روز دنیا مواردی است که توجه به بومی سازی صنعت 
فوالد  را ضروری می سازد. در راستای این ضرورت ها و بایستگی های بومی سازی و نیز نتایج ارزشمندی که اقدام در این 
راستا برای کشور به همراه خواهد داشت، داشتن اهداف کیفی و کمی مشخص و دقیق و نیز پایش به موقع آنها موضوع بومی 

سازی را از مسیر شعار خارج و به ورطه عمل وارد می سازد.
 

هدف گذاری مجتمع فوالد خراسان در توسعه » ساخت داخل«
شرکت مجتمع فوالد خراسان همسو با سیاست های »اقتصاد مقاومتی« و با هدف ایجاد دانش فنی جهت ساخت داخلی 
قطعات و تجهیزات، شناسایی و ارزیابی سازندگان توانمند داخلی و همچنین پیش بینی و رفع نیازهای سازمان در زمینه 
بومی سازی قطعات، از   بدو راه اندازی نسبت به بررسی و ایجاد راهکارهایی در این زمینه اقدام نموده است و از طریق ایجاد 
زیرساخت های اداری و مالی مناسب در مسیر بومی سازی گام هایی جدی برداشته است. این شرکت با استفاده از پتانسیل های 
استانی و ملی تاکنون بالغ بر ۶۰ درصد قطعات مورد نیاز خود را بومی سازی نموده است. الزم به ذکر است کلیه قطعات 
و تجهیزات بومی سازی شده با کیفیتی معادل یا فراتر از نمونه خارجی ساخته و در مسیر تولید به کار گرفته شده است. 
هدف گذاری ۵ سال آینده فوالد خراسان رسیدن به 8۰ درصد قطعات و تجهیزات بومی سازی شده  از طریق توسعه شبکه 

نوآوری با ایجاد تعامل مثبت و سازنده با شرکت های دانش بنیان و همچنین توسعه شبکه سازندگان داخلی می باشد.

از جمله راهکارهای اتخاذ شده در شرکت فوالد خراسان می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
ایجاد بخش بومی سازی قطعات و تجهیزات در بخش معاونت خریدتشکیل تیم های تخصصی در حوزه توسعه ساخت داخل و 
 ساختارهای دائمی نظیر شورای عالی بومی سازی تشکیل کمیته اجرایی و کمیته های ساخت داخل در نواحی مختلف تولید  و پشتیبانی

فوالد  اختصاصی«   بومی سازی  دائمی  »نمایشگاه  دو  ایجاد   )SRM( کنندگان  تأمین  با  ارتباط  شبکه  توسعه 
استانی  و  شهرستانی  سازندگان  شناسایی  جهت  قطعه   ۲۵۰ از  بیش  معرفی  و  ارائه  با  مشهد  و  نیشابور  در  خراسان 
تولید رونق  و  داخل  ساخت  فرصت های  نمایشگاه  در  حضور  طریق  از  توانمند  مشاوران  و  پیمانکاران   شناسایی 

انجام شده مجتمع فوالد  اقدامات  دستاوردهای توسعه ساخت داخل )بومی سازی( در مجتمع فوالد خراسان فعالیت ها و 
خراسان در خصوص استفاده از توانمندی های سازندگان استان و حمایت از توسعه ساخت داخل )بومی سازی( که یکی از 
مهم ترین شاخصه های اقتصاد مقاومتی رونق تولیدی  و اشتغال زایی و حمایت از کاالی ایرانی با رویکرد مقابله با تحریم ها 

است به شرح زیر است: 

بومی سازی دانش و فناوری، رمز پایداری تولید
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ساخت و بومی سازی:
 گیربکس رام نوسان 

 کلمپ الکترود کوره قوس -دریچه کشویی پاتیل 
 LRF سقف آبگرد 

و ساخت  ریخته گری مهندسی معکوس  قالب  کامل    مجموعه 
اولین قفسه کارتریج استند نهایی نورد در ایران، متشکل از ۲74 قطعه 

ساختنی و ۲4۲9 قطعه استاندارد. 
 تعمیر موتور ۶۰۰کیلووات  DC واحد نورد 8( بومی سازی قطعات و مواد نسوز مصرفی در واحد فوالدسازی 

  تعمیر ترانس کوره ذوب شماره یک با استفاده از توانمندی ها و دانش فنی مشاوران و پیمانکاران متخصص در محل فوالد خراسان 
 تعمیر و ساخت گیربکس کاهنده پالت ماشین گندله سازی

شرکت مجتمع فوالد خراسان بزرگترین تولیدکننده فوالد در شرق کشور است با اجرای پروژه های متعدد توفیقات قابل توجهی را 
در زمینه ساخت داخل کسب کرده است به طور مثال تنها در بخش نسوز در این شرکت صرفه جویی ساالنه ناشی از بومی سازی 

رولیک و بلوک های EBT کوره قوس بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال می باشد. 
قیمت تمام شده قطعات و تجهیزات »ساخت داخل« در مقایسه با نمونه های خارجی نشان می دهد که قیمت تمام شده قطعات 

وتجهیزات بومی سازی شده به طور میانگین بین یک سوم تا نصف قیمت نمونه های خارجی بوده است.

 برخی پیامدهای اهتمام به بومی سازی در فوالد خراسان
  صرفه جویی در زمان )کاهش زمان تدارک و سفارش به نصف زمان سفارش خارجی(

 صرفه جویی در هزینه ها و جلوگیری از خروج ارز از کشور    
  ایجاد اشتغال در حوزه تامین قطعات و تجهیزات

 توانمندسازی صنایع داخلی
 تسهیل ارتباط و تعامل بسیار با سازندگان داخلی جهت اصالح عیوب احتمالی

 حفظ پایداری در تولید
 افزایش خودباوری و توان فنی متخصصان بومی از طریق اعتماد به نیروهای داخلی

اهداف و برنامه های فوالد خراسان از شرکت در دومین جشنواره ملی فوالد  فوالد خراسان با توجه به تجارب و دستاوردهای بسیار ارزشمند 
حاصل از جشنواره و نمایشگاه سال 1397 با توان و انگیزه باالتری در »دومین جشنواره ملی فوالد« شرکت خواهد نمود. 

مهم ترین گام در بومی سازی در بخش معدن و صنایع معدنی کسب دانش فنی است لذا هدف اصلی فوالد خراسان در 
این دوره شناسایی سازندگان و تولید کنندگان مطرح در جهت کسب دانش فنی »زنجیره تولید فوالد« خواهد بود آشنایی 
 با ظرفیت ها و توانمندهای داخلی را می توان مهم ترین اهداف برای مشارکت در نمایشگاه و جشنواره ملی فوالد برشمرد.

 »شناسایی و استفاده از خالقیت های نیروهای جوان و دانشگاهی از طریق تعامل با مراکز پژوهشی و شرکت های دانش بنیان 
حاضر در جشنواره« ، »شناسایی جدیدترین تکنولوژی های ارائه شده توسط سازندگان داخلی«، »شناسایی،کشف و استفاده از توان 

صنعت گران و قطعه سازان جدید در حوزه های مختلف فنی«
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خبر  این  اعالم  با  سنگان(  فوالد  امرائی)مدیرعامل  علی   
راستای  در  فوالد سنگان  پرتالش  و  توانمند  کارکنان  افزود: 
حمایت از تولید داخل و کاهش وابستگی به خارج، دو سال بعد 
از بهره برداری از کارخانه گندله سازی فوالد سنگان، با بومی 
سازی قطعات صنعتی حساس، موجب ارزآوری بیش از دویست 

میلیارد ریالی در این کارخانه شدند.
وی اعالم کرد: فوالد سنگان همزمان با تولید گندله با کیفیت و 
در آستانه افتتاح بزرگ ترین کارخانه کنسانتره سازی شرق کشور به 
ظرفیت ۵ میلیون تن در سال، بومی سازی با هدف تولید پایدار را در 
برنامه دارد و آن را با جدیت دنبال می کند.وی از بومی سازی قطعات 

حساس کارخانه گندله سازی خبر داد و گفت: 
حدود 18۰۰قطعه در طول یکسال که فاقد مدرک فنی ساخت و 
تامین بوده، مهندسی معکوس شده و  منجر به ساخت و بومی سازی 
قطعاتی استراتژیک شده که این مهم موجب صرفه جویی بیش از 

دویست میلیارد ریالی و جلوگیری از خروج ارز از کشور شده است.
شایان ذکر است، کیفیت قطعات بومی سازی شده مناسب بوده 
که کارکنان این شرکت درصدد افزایش کیفی محصوالت موصوف 
های  درخواست  میزان  که،  است  ذکر  قابل  نیز  نکته  این  و  بوده 
تولید، حدود ۲۰۰ ردیف در  نواحی مختلف  از  بومی سازی شده 

سال بوده است.
امرائی با اشاره به تاکید مدیریت عالی فوالد مبارکه مبنی بر اتکاء به 
توان مهندسین داخلی افزود: تاکید ویژه ای بر هدفمندسازی و بومی 
سازی در فوالد سنگان وجود دارد که نشات گرفته از تفکر تولیدی 
حاکم بر ابن مجموعه بوده و معتقدیم در شرایط اقتصادی فعلی و 
تحریم های ظالمانه، تاکید بر توان مهندسین ایرانی و تالش در راه 
ساخت قطعات صنعتی ، مهم ترین وظیفه سربازان جبهه اقتصادی بوده 
و فوالد سنگان نیز همگام با این پویش عظیم ملی و در راستای منویات 
مقام معظم رهبری با تکیه بر توان داخلی و رونق تولید، با قدرت ادامه 

دهنده این راه خواهد بود.
مدیرعامل فوالد سنگان ضمن حمایت کامل از فرایند بومی سازی 
گفت: رویکرد مدیریت عالی فوالد  مبارکه بر بومی سازی تکنولوژیکی در 

صنعت فوالد بوده و از آنجاییکه فوالد سنگان در حلقه اول شعار »سنگ 
تا رنگ« می باشد، مطمئنا خودکفایی در ساخت قطعات کارخانجات 
گندله و کنسانتره سازی که از محصوالت استراتژیک معدنی با توجه 
به کمبود مواد اولیه فوالد در کشور می باشد، گامی اساسی در اعتالی 

صنعت فوالد بعنوان صنعتی مادر برداشته است.
علی امرائی یادآور شد،  در راستای رسالت اجتماعی و کمک به 
اقتصاد منطقه، بومی سازی درون استانی و منطقه ای را نیز در دستور 

کار بومی سازی قرار داده ایم.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد: این دانش خوشبختانه در فوالد 
سنگان در حال رشد بوده و امید است، همزمان با افزایش تولید گندله 
در راستای حمایت از تولید پایدار با هدف تکمیل ارزش زنجیره فوالد، 
و  گندله  کارخانجات  در  حساس  قطعات  دیگر  سازی  بومی  شاهد 
کنسانتره سازی باشیم که این مهم تاثیر بسزایی در کاهش وابستگی 

کشور عزیزمان در عرصه صنعت خواهد داشت.

 مهمترین تجهیزاتی که در فوالد سنگان مهندسی معکوس 
شده اند عبارت اند از :

 پمپ های نواحی مختلف
 Agitator )همزن ها( های نواحی مختلف  

 قطعات فیلترپرس
 رابرالینینگ میکسر

 قطعات استکرریکالیمر
 مجموعه کامل رولراسکرین

 قطعات پرمصرف رولرفید

 قطعاتی که در فوالد سنگان بومی سازی شده اند:
 رول های رولر اسکرین

 ممبران فیلتر پرس
 شاول های میکسر 

 سیلندرنوارنقاله نوسانی)در حال ساخت(

ارزآوری دویست میلیارد ریالی
 فوالد سنگان در دو سال
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رول  رولر اسکرین  -  ) Roller  Screen(-نام قطعه

کانادا  - شرکت متال سون )Metal 7(نام کشور / شرکت 

 ناحیه گندله خام – ) Green Pelletizing(محل نصب 

سایز بندی اولیه گندله خامشرح کارکرد 

شاخص های بارز در 
قطعه ای استراتژیک و پرمصرف-لزوم کیفیت باال)حفظ صافی سطح و عدم سایش در بازه زمانی 6 ماهه( -قیمت باالی نمونه خارجی بومی سازی

ممبران – )Membrane(نام قطعه

ناحیه  فیلتراسیون –)Filteration(محل نصب 

آمریکا  - )Bilf finger(نام کشور / شرکت 

آبگیری دوغ آب کنسانتره وتبدیل به کیک خشکشرح کارکرد 

شاخص های بارز در 

بومی سازی

قطعه ای استراتژیک و پرمصرف-لزوم حفظ خاصیت ِاالستیکی )ارتجاعی( – پیچیدگی ساختار قطعه-قیمت باالی نمونه خارجی-لزوم 
حفظ دوام فیزیکی و عدم استهالک

پاروهای میکسر- )Shovel(نام قطعه

ناحیه میکسینگ – )Mixing(محل نصب 

ایتالیا - )لورگی(نام کشور / شرکت 

اختالط مواد تشکیل دهنده گندله خام ) کنسانتره، بنتونیت،آب و سود )NaOh(  (شرح کارکرد 

شاخص های بارز در 

بومی سازی

قطعه ای استراتژیک -لزوم حفظ خاصیت ضد سایش – ریخته گری خاص-قیمت باالی نمونه خارجی-لزوم حفظ دوام فیزیکی و عدم 
استهالک-وزن باال 

   رول های رولر اسکرین

ممبران فیلتر پرس

شاول های میکسر

   نمونه های بومی سازی شده به شرح تصویر:

..

..

و  هدفمندسازی  بر  ای  ویژه  تاکید 
وجود  سنگان  فوالد  در  سازی  بومی 
از تفکر تولیدی  دارد که نشات گرفته 
حاکم بر ابن مجموعه بوده و معتقدیم 
در شرایط اقتصادی فعلی و تحریم های 
ظالمانه، تاکید بر توان مهندسین ایرانی 
و تالش در راه ساخت قطعات صنعتی ، 
مهم ترین وظیفه سربازان جبهه اقتصادی 
با این  نیز همگام  بوده و فوالد سنگان 
پویش عظیم ملی و در راستای منویات 
توان  بر  تکیه  با  رهبری  معظم  مقام 
ادامه  قدرت  با  تولید،  رونق  و  داخلی 

دهنده این راه خواهد بود
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مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان، با تاکید بر ضرورت دستیابی به 
تکنولوژی ریخته گری در سایه محوری یکپارچه، گفت: در افق 1404 

، تولید 55 میلیون تن فوالد پیش بینی شده است.  
فرزاد ارزانی مدیر عامل فوالد هرمزگان در اولین  کنفرانس ملی 
ریخته گری مداوم فوالد در هرمزگان با اشاره به اینکه  این کنفرانس 
با نگاهی به آینده فوالد در دو دهه آینده و وضعیت فعلی آن در حال 
برگزاری است گفت: برای دست یابی به تکنولوژی فوالد، مسیرهای 
دسترسی در کشورهای در حال توسعه از طریق تعامل و اشتراک 
گذاری دانش است ، چین و اوکراین از این روش استفاده کرده و با 

ایجاد صنعت به دانش ان نیز رسیدند.
با  این کنفرانس دو روزه  مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان در 
اشاره به اینکه  این روند برای کشورهایی مثل ایران بهتر جواب می 
دهدگفت: مدل های دیگر این است که مرکز تحقیقاتی ایجاد می 
شود و دانش را به تکنولوژی و بعد به صنعت تبدیل می کنند، این 

مدل هزینه بر و زمان بر بوده و مسیر دستیابی به آن سخت است.
وی افزود : ژاپنی ها با استفاده از این روش از اطالعات  آمریکایی 
ایجاد  افتادند، مرکز تحقیقاتی  از آن ها پیش  ها استفاده کرند و 
نکردند بلکه از مراکز و دانش آمریکا استفاده کردند، کره جنوبی نیز 

این تکنولوژی را از ژاپن گرفت.
مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان خاطرنشان کرد: بومی سازی در 
دل تکنولوژی اتفاق می افتد، اما اول باید دانش ساخت تجهیز را 

کسب کنیم.
ارزانی در خصوص ضرورت دستیابی به تکنولوژی تولید فوالد 
بیان کرد: افق 1404 ما تولید 55 میلیون تن فوالد است، برای تامین 
این نیاز باید خط ریخته گری بخریم هرچه جلوتر می رویم خطوط 
قبلی کهنه می شوند و همه این ها نیاز به ارتقا تکنولوژی دارد و از 
طرفی کمبود هم داریم؛ باید هزینه زیادی  کنیم تا تکنولوژی جدید 

را برروی تجهیزات قدیمی پیاده کنیم.
وی با اشاره به اینکه  100 درصد تولید فوالد کشور از ریخته گری 
مداوم صورت می گیرد، تصریح  کرد: در زمینه تولید به صورت منفرد 
و غیر یکپارچه زمینه هایی داریم، در ریخته گری محصولی تولید 
می شود که محصول خام صنایع دیگر می شود؛ در آینده ناچاریم به 
سمت خطوط ریخته گری برویم، از این رو باید به تکنولوژی ریخته 

گری دست پیدا کنیم.
وی افزود: بعد از اینکه موفق به کسب دانش شدیم شرکت های 
دانش بنیان می توانند شروع به توسعه محصول و تکنولوژی که حلقه 

ای مفقوده در کشور است، کنند.
به گفته وی : متاسفانه ارتباط ارگانیک و موثر بین فوالدسازان 
کشور وجود ندارد و باید با تدوین یک نقشه راه هم جهت می شویم 
و تقسیم مسئولیت شود.ارزانی تاکید کرد: برای دستیابی به دانش 
ریخته گری مداوم، فارغ از تامین منابع مالی  باید محوری یکپارچه 
وجود داشته باشد و بعد در کنارش محققین داخلی و خارجی ورود 

کنند و دانش منتقل شود.

نیازمند فوالدهای پیشرفته هستیم
این  در  نیز  هرمزگان  فوالد  تکنولوژی  معاون  کاظمی  علیرضا 
کنفرانس گفت : در دو دهه آینده رشد تقاضا شیب کمتری دارد و 

از 2040 به بعد روند ثابتی پیدا می کند.
وی افزود :  ما به فوالد پیشرفته تری نیاز خواهیم داشت و فرآیند 

صنعتی به سمت فرایند دوست دار محیط زیست می رود.
میزان  نزدیک  آینده  در  نیز  خودرو  صنعت  وی،در  گفته  به 
دنیا  در  کرد:  تصریح  یافت.کاظمی  خواهد  کاهش  فوالد  مصرف 
 3500 گرید فوالدی داریم که 20 سال پیش 75 درصد آنها وجود

 نداشتند .
فوالد  تکنولوژی  معاون 

نشان   خاطر  هرمزگان   

فوالدهای  کرد: 
دارای استحکام باال 

باال  مقاومت  با  فوالد   ،
در برابر خوردگی و فوالد با 

راندمان باال  نیاز صنایع مصرف 
کننده هستند.

نیازها  خودرو  صنعت  در   : گفت  وی 
تغییر می کند و آزمون سختگیرانه ای دارند به 

عنوان مثال در برخی اتومبیل های شرکت ولوو از 
فوالد استحکام باال بیشتر استفاده می شود.

 معاون تکنولوژی فوالد هرمزگان  تاکید کرد: در همین 
رابطه شاهد کاهش وزن در خودرو ها طی سالهای گذشته هستیم.

وی افزود: در حوزه دریایی هم فوالدهای پیشرفته استفاده می 
شود یعنی ورق های فوق ضخیم و استحکام باال نیاز است.

 کاظمی با اشاره به اکتشافات دریایی  تصریح کرد: در انرژی نیز 
توسعه و اکتشاف نفت و گاز به سمت اعماق دریا می رود و نیاز به 
فوالدهای پیشرفته نیاز است که قابلیت شکل پذیری و مقاوم در 

برابر دما و ...  داشته باشند.
اصغر مدنی معاون بهره برداری شرکت فوالد هرمزگان نیز  در 
نخستین کنفرانس ملی ریخته گری مداوم فوالد گفت: به گفته وی 
، برای تولید 55 میلیون تن فوالد باید در انتخاب تکنولوژی دقت 
کنیممدنی تصریح کرد : براساس شرایط تکنولوژی ماشین ریخته 
گری باید کاهش مصارف، بهره وری باال، راندمان تولید باال، کیفیت 
تولید  و   فوالدی  تجهیزات  دیگر  با  تناسب  باال،  محصول  تولید 

محصوالت مورد نیاز را مورد توجه قرار داد.
وی خاطر نشان کرد : مدیریت کیفیت در ریخته گری، کیفیت ذوب 
تولیدی، کنترل فرایند فوالد سازی و کنترل کیفیت پیوسته در ریخته 

گری مداوم باید مورد توجه قرار گیرد .
در ادامه  خلیل قاسمی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت هرمزگان 

در اولین کنفرانس ملی ریخته گری مداوم فوالد عنوان  کرد:
هرمزگان سومین استان تولید فوالد برای زنجیره تولید 55 میلیون 
تن در افق 1404 است، فوالد هرمزگان »قرارداد باز« برای شرکت های 
دانش بنیان گذاشته است و اگر با رویکردی که وزارت دفاع داشته 

پیش رویم می توان زودتر به این افق دست یافت.
قاسمی خاطرنشان کرد: در حوزه آهن هماتیت که مطالعات ظرفیت 
هرمزگان تا عمق 90 متری در 60 کیلومتری بندرعباس آغازکردیم، 
هرمزگان در زمینه مواد اولیه حرفی برای گفتن دارد و بخش خصوصی 

ورود کرده و پهنه های باالی چند هزار کیلومتر را آغاز کرده است.
سایت  بزرگترین  دریا  حوزه  در  هرمزگان  کرد:  نشان  خاطر  وی 
دریایی را دارد، فعالیت ما نباید تنها قطعه سازی باشد چراکه دنیا دارد 
به جای دیگری می رود، پیشنهاد می کنم این کنفرانس سال های 
آینده ادامه داشته باشد .احمد احمدی معاون برنامه ریزی شرکت ملی 

مدیر عامل فوالد هرمزگان خبر داد :

تولید ۵۵ میلیون تن فوالد در افق 1404
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فوالد نیز در این  کنفرانس گفت: در صنعت فوالد دو نوع احیای 
به سمت  بیشتر  ایران  مستقیم و غیر مستقیم داریم که در 

احیای مستقیم رفته ایم.وی ادامه داد: عمده فرآیندهای 
فوالدی در کشور احیای مستقیم است .

به گفته احمدی،  25میلیون تن توسعه جدید 
آن حدود 8 خط  برای  باید  که  داریم  فوالد 

 : وی  گفته  شود.به  ایجاد  گری  ریخته 
در آینده باید بتوانیم کوره جدید و 

دنیا   تراز  ریخته گری هم  خطوط 
را بسازیم و نیازی به تامین از طرف 

خارجی ها نداشته باشیم.
اولین  نیرومند دبیر علمی  بهزاد  همچنین 

کنفرانس ملی ریخته گری مداوم فوالد با اعالم 
اجرایی  نحوه  از  گزارشی  و  مقاالت  انتخاب  روند 

به توسعه پژوهش در صنعت  نیاز  کنفرانس مطرح کرد: 
ریخته گری داریم، ضرورت وجود حدود 50 پژوهشگر تمام 

وقت برای تولید هر یک میلیون تن فوالد در کشورهای پیشتاز 
فوالد برآورد شده است.وی  با بیان اینکه در این روند نیازمند 

تربیت و تشویق پژوهشگران حرفه ای است ،   تصریح  کرد: 
اخیرا 360 بورس تحصیلی در تاتا استیل برای پرورش 

متخصص در این حوزه در نظر گرفته شده که می 
تواند الگو باشد.نیرومند با اشاره به اینکه بیشتر 

در  درگیر  موارد  به  مربوط  مقاالت  تمرکز 
خالءهای  شده  تالش  و  بوده  صنعت 

 53 کرد:  اضافه  کند،  پر  را  حوزه 
از  آنها  تای   8 که  داریم  مقاله 

دانشگاهها و 45 تای آن از بخش صنعت 
صرف  شد  تالش  که  است  شده  برگزار 

 علمی نباشد بلکه جنبه کاربردی صنعت داشته 
باشد.

وی با بیان اینکه در این روند نیازمند تربیت و تشویق 
پژوهشگران حرفه ای است  تصریح کرد: اخیرا 360 بورس 

تحصیلی در تاتا استیل برای پرورش متخصص در این حوزه در 
نظر گرفته شده که می تواند الگو باشد.

همچنین در اولین کنفرانس ملی ریخته گری مداوم فوالد که 
توسط شرکت فوالد هرمزگان برگزار شد، از کتاب تولید 

فوالد تمیز از آهن اسفنجی تا تختال، با حضور مسوالن 
و دست اندرکاران حوزه فوالد رونمایی شد.

این کتاب که توسط محمد شریف شریفیان 
است،  شده  تالیف  قراگوزلو  جواد  و 

در  و  شرق  فردای  انتشارات  توسط 
کتاب  بازار  راهی  فصل  هشت 

به  است.الزم  شده  کشور 
ذکر است،این کنفرانس 

چهارشنبه  امروز 
 بکار خود پایان 

می دهد.
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منطقه گل گهر راه اندازی 5 پروژه 
را پیش رو دارد

شاخص هایی که طرح انتقال آب از خلیج فارس را »اَبَر 
پروژه« می کند.

منطقه معدنی و صنعتی گل گهر تا پایان سال جاری، 
شاهد راه اندازی بیش از 103.6هزار میلیارد ریال پروژه 
خواهد بود. در این میان بزرگ ترین و شاخص ترین طرح 
سال جاری، راه اندازی قطعه نخست خط انتقال آب خلیج 

فارس توسط شرکت معدنی و صنعتی گل گهر است. 
همراه  به  ایران  آهن  تولیدکننده سنگ  ترین  بزرگ 
شرکت گهر زمین تا پایان سال 98 با راه اندازی 5طرح، 
شغلی  فرصت   2430 از  بیش  و  مستقیم  642شغل 
واحد  این طرح ها شامل  کنند.  ایجاد می  غیرمستقیم 
یک  شماره  سازی  گندله  گهر،   گل   2 شماره  خردایش 
گهر زمین، واحد تیکنر مرکزی، قطعه نخست خط انتقال 
آب از خلیج فارس به سیرجان و واحد آب شیرین کن 

بندرعباس است. 
اَبَر پروژه انتقال آب از خلیج فارس در سه فاز به طول 
انتقال  و  عملیات شیرین سازی  که  است  کیلومتر   900
را انجام می دهد و جزو یکی از بزرگ ترین طرح های 
خط انتقال آب در دنیا محسوب می شود. در این طرح 
70.2هزار میلیارد ریالی، سه ویژگی در »طول، فشار و 
ِدبی« وجود دارد که آن را از سایر طرح های مشابه دنیا 
تمایز می سازد. در فاز نخست قرار است 300 کیلومتر از 
این مسیر با سرمایه گذاری 45.5هزار میلیارد ریال، به 

بهره برداری برسد.
 از سوی دیگر گندله سازی گهر زمین با ظرفیت تولید 5 
میلیون تنی، دیگر پروژه بزرگ این ناحیه معدنی به شمار 
می آید که از سرمایه گذاری بیش از 16.2هزار میلیارد 
شماره  خردایش  واحد  همچنین  است.  برخوردار  ریالی 
2 نیز با سرمایه گذاری 2277 میلیارد ریالی، قرار است 
ساالنه 15 میلیون تن سنگ آهن شکسته به منظور تامین 
 خوراک کارخانه های کنسانتره شماره 5،  6و 7 را تامین 

کند. 
منطقه معدنی و صنعتی گل گهر در آبان ماه امسال نیز 
شاهد راه اندازی 26 پروژه معدنی و صنایع معدنی از جمله 
آهن اسفنجی، فوالدسازی، نیروگاه و واحد خردایش از 
سوی رییس جمهوری بود. سرمایه گذاری انجام شده در 
این تعداد طرح به 8200 میلیارد تومان رسید. حاصل آن 
رقم سرمایه گذاری 1270 شغل مستقیم و بیش از 3800 

شغل غیرمستقیم بوده است.  

قائم مقام بخش فوالدسازی ذوب آهن:

70 درصد ازقطعات فوالدسازی شرکت 
ذوب آهن بومی سازی شده است

ازقطعات  فوالدسازی شرکت ذوب آهن  70 درصد 
بومی سازی شده است

قائم مقام بخش فوالدسازی شرکت ذوب آهن گفت: بیش 
از 7۰ درصد ازقطعات بخش فوالدسازی، بومی سازی شده 
و ذوب آهن قادر است برای اولین بار در کشور یک ایستگاه 

ریخته گری را به طور کامل بسازد.
خواجوی   سیاووش  اصفهان،  موج  خبرگزاری  گزارش  به 
اظهار کرد: شرکت ذوب آهن اصفهان به عنوان مادر صنعت 
فوالد کشور ، در شرایط تحریم نیز پیشتازی خود را در بومی 
سازی حفظ کرده است. یکی از بخش های ذوب آهن که با 
همت تالشگران خود در این راستا کارنامه درخشانی دارد ، 

بخش فوالد سازی است.
وی با بیان این که ذوب آهن قادر است برای اولین بار در 
کشور ساخت صفر تا صد یک ایستگاه ریخته گری را به عهده 
بگیرد، گفت: بیش از 7۰ درصد از قطعات بخش فوالدسازی 
بومی سازی شده است. به نحوی که در حوزه مکانیک و انرژی 
باالی 8۰ درصد، در حوزه برق و اتوماسیون نزدیک به 4۰ 
درصد، در حوزه مواد مصرفی تکنولوژی و نسوز نزدیک به 8۵ 

درصد بومی سازی انجام شده است.

تولید فوالد ریل در ذوب آهن اصفهان
خواجوی اظهار داشت: پرسنل بخش فوالدسازی در حوزه 
تکنولوژی موفق شدند بدون مشاور خارجی و آموزش، فوالد 
ریل تولید کنند که در این خصوص نیاز بود در زنجیره تولید 
، VD، LF و  فوالد شامل: میکسر، گوگرد زدایی، کنورتور 
ایستگاه های ریخته گری در فرایند ها جهت حصول به نتیجه 

و تولید فوالد ریل تغییراتی داده شود.
تجهیزات  حوزه  در  گفت:  فوالدسازی  بخش  مقام  قائم 
نیز نیاز بود ریومپینگ ایستگاه ریخته گری 7  پس از ۲7 
پرسنل  با تالش ۵ ساله  که  روز شود  به  برداری  بهره  سال 
کوشای بخش فوالدسازی بدون حضور شرکت های خارجی 
 ، مکانیک  تجهیزات  کشور،  داخل  توانمندی  به  اتکاء  با  و 
 انرژی ، برق و اتوماسیون در کمترین زمان و هزینه نوسازی 

شدند.
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کمک  با  گفت:  مبارکه  فوالد  شرکت  مدیرعامل 
همکارانمان در فوالد مبارکه به کوری چشم آمریکا بیش 
از 30 درصد افزایش صادرات داشتیم و این اعداد نشان 
دهنده این است که تسلیم تحریم ها نشده ایم و امیدواریم 

این افزایش صادرات در ماه های آینده ادامه دار باشد.
 حمیدرضا عظیمیان ظهر امروز در مجمع عمومی فو ق العاده 
شرکت فوالد مبارکه استان اصفهان با تسلیت به مناسبت شهادت 
سپهبد قاسم سلیمانی اظهار داشت: شرکت فوالد مبارکه در 8 

ماهه امسال بیش از ۵ میلیون تن تولید فوالد داشته است.
قابل  با رشد  ماهه سال جاری  این که در 9  به  اشاره  با  وی 
توجه تولیدات فوالدی مواجه بوده ایم، تصریح کرد: در 9 ماهه 
که  داشتیم  فروش  تن  هزار  و 7۵۰  میلیون  از ۵  بیش  امسال 
تن  هزار  گذشته ۶۰۰  سال  در  زمانی  مقطع  همین  به  نسبت 
افزایش داشته ایم. همچنین مبلغ ریالی فروش حدود ۲9 هزار و 
۶۰۰ میلیارد تومان بوده است که نزدیک به 13 میلیارد تومان 

افزایش داشته ایم.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: سود ناخالص 
شرکت با رشد 1۲۵ درصدی همراه بوده و سود خالص با افزایش 
چشم گیری همراه بوده است. امروز ارزش بازار فوالد مبارکه 74 
هزار میلیارد تومان برآورد می شود که مقام دوم ارزش سرمایه در 

بورس متعلق به فوالد مبارکه است.
وی ادامه داد: حرکت فوالد مبارکه باعث شده است در زمینه 
تأمین الکترود به خودکفایی برسیم و قیمت این کاال کاهش پیدا 
کند و تاثیرگذاری بسیار خوبی در این زمینه بوده است. اقدام 
بسیار خوبی برای تأمین بنیه مالی فوالد مبارکه انجام شده است 
و افزایش سرمایه در این شرکت به تصویب هیئت مدیره رسیده 
است. افزایش بودجه فوالد مبارکه  از مبلغ 13 هزار میلیارد به 
۲۰ هزار و 9۰۰ میلیارد تومان رسید.عظیمیان بیان کرد: هنوز 
نتوانسته ایم با توجه به ناهماهنگی ها بین شرکت ها صورت های 
مالی را به بورس ارائه کنیم. در این روزها با حادثه تلخ شهادت 
سردار سلیمانی روبه رو هستیم و خشونت و انجام چنین اقداماتی 

به شدت برای ملت ها نفرت انگیز است.
 این کار ناپسند و دور از انسانیت است و از سوی همه مورد 

محکومیت قرار گرفته است.
وی گفت: این حادثه هیجانی در بازار بورس به وجود آورده 
مشکالت  رفع  برای  زمینه  این  در  را  خود  حمایت  اما  است 
بسیار  سهام  ارزش  حفظ  ما  برای  دادیم.  انجام  آمده  وجود  به 
مهم است و از سهامداران تقاضا می کنیم که اخبار لحظه ای و 
تنش های سیاسی را نادیده بگیرند. سهام شرکت فوالد مبارکه 
 مانند شناوری بزرگ در دریای متالطم محکم و استوار خواهد 

ماند.

ثبت  از  خراسان«  فوالد  مجتمع  »شرکت  عامل  مدیر    
رکوردهای تازه در زمینه فروش داخلی و صادرات محصوالت 

تولیدی این مجتمع بزرگ صنعتی خبر داد.
توجه  قابل  رشد  از  همچنین  غفوری  کسری 
پایان  تا  شرکت  این  محصوالت  ارسال  و  بارگیری 
داد. خبر  گذشته  سال  مشابه  مدت  به   نسبت   آذرماه، 

مجموعه  فروش  خراسان«  فوالد  »مجتمع  مدیرعامل  گفته  به 
تن  و 118  هزار  آذرماه 9۲1  پایان  تا  فوالد خراسان  محصوالت 
بوده که نسبت به تناژ ۶93هزار و 4۵ تنی فروش در مدت مشابه 

پارسال، افزایش 33 درصدی را نشان می دهد.
صادرات  حوزه  در  همچنین  خراسان«  »فوالد  افزود:  غفوری 
ثبت  به  را  رشد  درصد   4۰ توانست  سال  نخست  ماه   9 در 
پایان  تا   98 سال  ابتدای  از  شرکت  صادرات  میزان  و  برساند 
رقم  این  که  رسید  تن   3۲3 و  هزار   ۲۰8 به  حالی  در  ماه  آذر 
است. بوده  تن  و 34۰  هزار  گذشته 149  سال  مشابه  مدت   در 

کرده،  اعالم  مجتمع  این  فروش  و  بازاریابی  معاون  که  گونه  آن 
باالترین نصاب فروش محصوالت فوالد خراسان، در سال 139۶ 
به میزان 8۶3 هزار  و 4۲۶ تن رقم خورده بود که نشان دهنده 
 موفقیت این شرکت در بازار یابی و فروش محصوالت فوالدی است.

محمدحسن پارسا با اعالم این مطلب که فوالد خراسان در زمینه 
بارگیری و ارسال محصوالت خود نیز در 9 ماه سال جاری رقم  
911۰9۵ تن را ثبت کرده، افزود: این رکورد، افزایش ۲۵ درصدی 
را نسبت به تناژ 73۰ هزار و ۶8۲ تنی مدت مشابه سال گذشته 

رقم زده است.
سازی  روان  را  داخلی  فروش  افزایش  دالیل  از  یکی  پارسا 
تجارت«  و  وزارت »صنعت، معدن  از سوی  داخلی  بخشنامه های 
فوالد  بازار   در  را  دولت  مداخله  اندازه  هر  افزود:  و  کرد  عنوان 
کاهش یابد، به نفع دولت، بازار و مصرف کننده نهایی محصوالت 
قیمت،  منطقی کشف  کارهای  و  ساز  تقویت  بود.  خواهد  فوالدی 
صنعت  و  بازار  فعاالن  خود  به  امور  واسپاری  و  کاال  بورس  نظیر 
بود. خواهد  تر  بیش  همگانی  منفعت  متضمن  و  مفیدتر   فوالد 

رویکرد  نشان کرد:  فوالد خراسان خاطر  فروش  و  بازاریابی  معاون 
کنونی دولت و تمهید اقداماتی در راستای تسهیل مبادالت و حرکت 
به سمت بازار رقابتی و آزاد بین تولید کنندگان، از جمله بحث تعیین 
قیمت پایه میلگرد بر اساس شمش فوالد، از جمله مواردی است که 

نشان دهنده جهت گیری مثبت دولت در این زمینه است.
را  ها  موفقیت  این  فوالد خراسان، کسب  مجتمع  عامل  مدیر 
مرهون خودباوری و تالش و انسجام مدیران و تک تک کارکنان، 
به  برای دستیابی  و گفت:  دانست  کنندگان  تامین  و  پیمانکاران 
اهداف مجتمع همگی باید تالش کنیم تا موانع تامین مواد اولیه و 

تجهیزات مورد نیاز خطوط تولید کارخانه را برطرف کنیم.

ثبت سه رکورد فروش، صادرات و ارسال محصول 
 در مجتمع فوالد خراسان:

کامیابی سه گانه »فوالد خراسان« 
در بازار فوالد

مدیرعامل فوالد مبارکه خبر داد :

 افرایش ۳۰درصدی صادرات
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