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شرکت جهانفوالد سیرجان واحد نمونه و برگزیده صنعت استان کرمان و دکتر علی عباسلو به عنوان پیشکسوت نمونه صنعت و معدن استان کرمان معرفی شدند

دو نشان پر افتخار برای جهان فوالد سیرجان
 مهندس علی عباسلو :توکل به خدا و امیدواری تنها داشته ما در شرکت جهانفوالد است
 از طریق صادرات محصول با کیفیت جهانی شدیم

 پاسارگاد
شرکت جهانفوالد سیرجان در سال  98هم خوش
درخشید .مجموعهای که با تالش مدیران سختکوش
و با استفاده از توان متخصصان داخلی توانسته است به
موفقیتهای متعددی دست یابد و دستاوردهای عظیمی
برای بخش صنعت فوالد شهرستان سیرجان و به تبع آن
استان و همچنین فوالد کشور رقم بزند .شرکت جهانفوالد
سیرجان از فعاالن اقتصادی و صنعتی است که علیرغم
دغدغههایی که وجود داشت ،پرتالش ادامه داد و توانست
به سطح تولید نهایی خود برسد.
در آیین بزرگداشت روز صنعت و معدن در استان کرمان،
شرکت مجتمع جهانفوالد سیرجان به عنوان شرکت برتر صنعت
استان کرمان در سال  98انتخاب شد .اکنون نام و آوازه این مجتمع
جهانی شده است و به عنوان یک برند ممتاز در دنیا شناخته میشود
و این مهم به دست نمیآمد مگر با اراده پوالدین و همت بزرگمرد
و سکاندار این مجتمع فوالدی دکتر علی عباسلو .مدیری که با اتکا
به خداوند و اراده و باور قوی خود برای سیرجان و کرمان غرورآفرین
شد .عباسلو سالیان درازی از عمر خود را در بخش صنعت صرف
کرده است و در این راه برای پیشبرد اهداف اقتصادی و قدم برداشتن
در شکوفایی اقتصاد با وجود مشکالت عدیده از پای نایستاد تا
سیرجان به عنوان قطب صنعت و توسعه و آبادانی به جایگاهی
شایسته دست یابد و نام ایران را در حوزه صنعت جاودان سازد.
قریب 9-8سال است که شرکت مجتمع جهانفوالد سیرجان
در به ثمر رساندن اهداف اقتصادی صنعت فوالد تالش میکند.
نقش این شرکت در توسعه و آبادانی و شکوفایی اقتصاد شهرستان
سیرجان و استان کرمان بیش از پیش بر همگان آشکار است.
مجتمع جهانفوالد با استفاده از توان و درایت دکتر علی عباسلو
مدیری خوشبین ،متخصص ،مجرب و باسابقهی درخشان و
دیرینه در بخش صنعت به فعالیت میپردازد .وی مجتمع بزرگ
جهانفوالد سیرجان را بنیان گذاشت تا با اندیشهای خالق و ذهنی
ی خویش به جای
پویا و خستگیناپذیر ،خدمتی نوین در کارنامه کار 
نهد و در تاریخ فوالدسازی کرمان و ایران ماندگار شود.
گفتنی است دکتر عباسلو عالوه بر مدیرعاملی مجتمع
جهانفوالد به عنوان نایبرییس اتاق بازرگانی کرمان نیز انتخاب
شده است تا بخشهای صنعتی و مدیران استان کرمان هم از
تجارب ارزنده این مدیر موفق بهرمند شوند .تجاربی که وی در
بخشهای مختلف صنعتی و در طول سالیان متمادی خدمت در
این عرصه داشت به تازگی منجر به انتخاب وی به عنوان پیشکسوت
نمونه صنعت استان کرمان در سال  98شد و طی مراسمی که در
تاالر دیپلماتیک وزارت امور خارجه کشور برگزار شد ،وی به عنوان
مدیر برگزیده سال  97 -98انتخاب و تندیس چهارمین نشان عالی
مدیریت به وی اعطا شد.
تومعدندرکرمان
 برگزاریبزرگداشتروزملیصنع 
روز پنجشنیه سوم مرداد ماه  1398اتاق بازرگانی صنایع،
معادن و کشاورزی کرمان میزبان صنعتگران و معدنکاران استان
کرمان بود .بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن با حضور مسئوالن
استانی و صنعتگران و معدنکاران کرمان و با همکاری سازمان
صنعت ،معدن و تجارت ،اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن وکشاورزی و
شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان برپا شد و از مدیران برتر و
پرتالش بخشهای صنعت و معدن در کرمان تجلیل شد.
دراینمراسممسئوالناستانیوکشوریمنجملهسیدمهدی
طبیبزاده ،رییس اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی کرمان-
دکتر محمدرضا مرتضوی ،دبیر کل خانه صنعت ،معدن و تجارت
ایران -دکتر فرشاد مقیمی ،معاون امور صنایع در وزارت صنعت،
معدن و تجارت -جلیل کاربخش ،رییس خانه صنعت و معدن استان
کرمان -غفارینژاد ،معاون امور صنایع تولید -مهندس جبالبارزی،
عضو هیئتمدیره اتاق بازرگانی و سیدمهدی حسینینژاد ،رییس
سازمان صنعت ،معدن و تجارت -میثم زالی ،دبیر ستاد تسهیل
و رفع موانع تولید -دکتر زاهدی ،نماینده مردم کرمان در مجلس
شورای اسالمی -دکتر پورابراهیمی ،نماینده مردم کرمان در مجلس

شورای اسالمی و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس -دکتر
محمدصادق بصیری ،معاونت سیاسی ،امنیتی استانداری کرمان
حضورداشتند.
مسئوالن در سخنان خود از موانع و مشکالت صنعتگران
و معدنکاران صحبت کردند .آنها مشکالت بخش صنعت و
ت بانکها در پرداخت
معدن را بازگو کردند و عدم همکاری و حمای 
تسهیالت ،عدم ثبات قوانین و مقررات ،عدم ثبات قیمتهای اولیه،
دشواری اخذ مجوزها و دشواری تامین منابع مالی را از مهمترین
دغدغ ه بنگاههای اقتصادی ،تولیدی ،صنعتی و معدنی دانستند.
تجلیل از  8نفر از حامیان تولید در استان کرمان از برنامههای
تدارک دیده شده این جشن بود .در بخش دیگری از این مراسم
واحد های نمونه و برتر صنعتی و معدنی استان کرمان در سال
 1398معرفی شدند .چهار واحد صنعتی باالی  100نفر در استان
کرمان به عنوان واحدهای صنعتی برتر شناخته شدند .شرکت
جهانفوالد سیرجان به مدیرعاملی دکتر علی عباسلو به عنوان واحد
برگزیده و بهرهبردار صنعتی نمونه سال  1398و یکی از سرآمدان
حوزه صنعت معرفی شد.
این همایش با اهدای لوح سپاس به واحدهای برتر به کار خود
پایان داد .در پایان مراسم مدیرعامل شرکت جهان فوالد در جمع
خبرنگاران حضور یافت و به سئواالت آنها پاسخ داد.
 تکمیل زنجیره تولید فوالد در سیرجان
شهرستان سیرجان دارای بزرگترین معدن سنگآهن
خاورمیانه با ذخیره احتمالی یک میلیارد تن و ذخیره قطعی
 ۲۱۹میلیون تن است .با احداث کارخانههای متعدد توسط
شرکتجهانفوالد زنجیره تولید فوالد در سیرجان ،شهری با
ذخایر غنی سنگ آهن تکمیل شد .دکتر علی عباسلو مدیرعامل
جهانفوالد سیرجان و بنیان گذار صنعت فوالد سیرجان ،احداث
اولین کارخانه تولیدکننده آهن اسفنجی و اولین کارخانه تولید
شمش فوالدی در سیرجان ،احداث کارخانه بریکتسازی ،احداث
بزرگترین کارخانه میلگرد جنوب شرق در بردسیر و احداث کارخانه
تولید اکسیژن و احداث پست برق  400به  33برای تامین برق
کارخانجات خود را طی  9-8سال گذشته از عمده فعالیتهای
شرکت جهانفوالد میداند؛ «شرکت جهانفوالد سیرجان یک
نمونه عینی از رویا تا واقعیت است .زمانی که کارخانه فوالدی را
میخواستیم شروع کنیم خیلیها این را یک رویا و فوالد کاغذی
میدانستند .خواستن توانستن است .این شرکت با سرمایهای حدود
یک و نیم میلیارد تومان شروع به کار کرد و حال پس از سالها
ارزش داراییهای این شرکت بیش از  11هزار میلیارد تومان ارزش

گذاری شده است .اکنون این شرکت به یک برند جهانی تبدیل شده
و محصوالت آن به کشورهای مختلف صادر میشود».
 مشکالت عدیده بر سر راه تولید در جهانفوالد
«تولید» شاهکلید همهی موفقیتها است .شعاری که دکتر
علی عباسلو در مجتمع جهانفوالد سیرجان به اثبات رساند .سال
 1397از لحاظ تولید ،کارایی و تالش برای جهانفوالد سالی
مثالزدنی بود .سالی که برای جهانفوالد با وجود مشکالت عدیده
اقتصادی ،کارشکنیها و عدم همکاری کشورهای خارجی در قبال
تعهداتشان در زمینه همکاری و راهاندازی دستگاههای مربوطه
سال پر فراز و نشیبی بود اما با مدیریت و درایت صحیح مدیرعاملی
سختکوش و آیندهنگر ،این مجتمع توانست مشکالت را از پیش
روی بردارد و از موانعی که بر سر راه به اتمام رسیدن پروژه تولید
شمش بود ،عبور کند .راهاندازی کارخانه ذوب فوالد و تولید محصول
نهایی(شمش فوالد) در ابتدای سال  98گواه این ادعا است.
مدیرعامل مجتمع جهانفوالد ،مشکالت متعدد و عمل
نکردن شرکتهای خارجی سازنده دستگاههای مورد نیاز ذوب به
تعهداتشان را یادآوری کرد« :سال گذشته بعد از اینکه تاسیسات را
راهاندازی کردیم شرکتهای سوئیسی ،آلمانی ،ایتالیایی و اسپانیایی
از اعزام کارشناسان برای راهاندازی دستگاههای ذوب فوالد خودداری
کردند .باید کورهها توسط یک ترانس  180مگاواتی برقدار میشد
اما کارشناسان سازنده به ایران نیامدند .پیشنهاد هرگونه همکاری با
ما را نپذیرفتند و جواب ما را ندادند .در مرحله اول به خدا و در مرحله
دوم به متخصصین داخلی که در بخش فوالد کار کرده بودند ،توکل
کردیم .کارشناسان زبده و باتجربه داخلی با هم هماهنگ شدند.
بدون حضور کارشناسان خارجی برای ریختهگری آماده شدیم.
ریختهگری شمش  6خط است و ممکن است از خط بیرون بزند و
حادثه پیش بیاید .درجه حرارت باال است و درصد بروز خطرات و
حادثه زیاد است .ممکن است حادثه جانی هم پیش بیاید .با همه
مخاطرات کار را انجام دادیم .توکل به خدا و امیدواری تنها چیزهایی
است که در شرکت جهانفوالد داریم و ناامید نشدیم .کسانی که در
ذوب سابقه دارند اعالم کردند که ریختهگری بیسابقهای انجام شده
است .اولین پاتیل ذوب با  170تن با  6خط بدون هیچ ضایعاتی
ریختهگری انجام شد .بالفاصله این خبر به همه جا رسید».
 بدون اعتماد ،کار پیشرفت نخواهد داشت
یکی از خبرنگاران پرسید« :با استفاده از چه روش مدیریتی
فضا را برای کار مناسب میکنید؟» بنیانگذار صنعت فوالد سیرجان
پاسخ داد« :از تمامی همکاران تشکر میکنم و دست یکایک را
میبوسم که به روش مدیریتی من اعتقاد داشتند .با یکی دو نفر

از همکاران کار را در جهانفوالد شروع کردیم و امروز هزار و 500
نفر در مجموعه مشغول هستند .آنها میگویند براساس اعتقادی
که داشتیم پای کار ایستادیم» .توکل به خدا همراه با امید و تالش
و کوشش ،کنار گذاشتن افکار منفی و بزرگاندیشی به آینده از
جمله نگرشهای مهندس عباسلو پیشکسوت و مدیر نمونه سال
 98است .از نظر وی باید دیدگاه را بزرگ دید .همان کاری که وی
در جهانفوالد انجام داده است؛ «در ابتدای کار ،مجوز برای 800
هزار تن تولید در جهانفوالد گرفتیم اما به طراح سفارش دادیم
کارخانه را برای یک میلیون تن طراحی و آماده کند .حال مجوز
تولید را از یک میلیون تن به 2میلیون تن تغییر دادیم .االن کارخانه
را برای  6میلیون تن محصول طراحی کردیم .تا کنون  50درصد آن
عملیاتی شده است و برای 50درصد باقیمانده هم نگران نیستیم».
به گفتهی مدیرعامل جهانفوالد سبک مدیریتیاش اقتضایی است؛
«متناسب با شرایطی که پیش میآید ،میتوان تصمیم مناسب را
گرفت و در کنار آن باید امید به آینده داشت .در کنار مدیریت باید
به باورها و اعتقادات هم اتکا داشت.
یکی از اعتقاداتم ایجاد اعتماد در تمام بخشها است .بدون
اعتماد ،کار پیشرفت نخواهد داشت .محصول هم بدون کیفیت
پیشرفت نخواهد داشت .معتقدم کار بدون کیفیت را نباید انجام داد.
در کارخانه آهن اسفنجی سازنده آلمانی ،سیستمهای هیدرولیک را
تحویل نداد .سه راه پیش رو داشتیم -1 .منتظر بمانیم تا سازنده با ما
همکاری کند -2به سمت چین برویم و از آنجا تجهیزات را خریداری
کنیم  -3به کار کارشناسان داخلی اعتماد کنیم .نتیجه اعتماد به
کار کارشناسان داخلی را با کیفیت عالی در اولین محصول ذوب
بدون حضور سازنده خارجی تجهیزات ریختهگری دیدیم .باید از توان
ساخت داخل استفاده کرد .به همین منظور از طریق اتاق بازرگانی و
کمیسیون صنعت و معدن کارگروهی راهاندازی کردیم که سازندهها
را جم ع کنیم و شروع به مهندسی معکوس و ساخت قطعات کنیم».
 چشمانداز شما برای آینده شرکت چیست؟
این مدیر برگزیده استان در پاسخ این سئوال یکی از خبرنگاران
اظهار کرد« :چشمانداز آینده مثبت است .عمال یک برند جهانی
شدیم و معروفیتی را که الزم بوده از طریق کار با سازندگان معروف
و هم از طریق صادرات محصوالت با کیفیت به دست آوردیم».
 نگران مواد اولیه و عدم تولید نیستیم
مدیرعامل جهانفوالد ،اعتماد در جلب رضایت مشتری و
تامینکننده قطعات و توجه به بحث کیفیت ،نزدیکی به ایستگاه
راهآهن و جابهجایی شمش از طریق راهآهن به بندرعباس و سایر
نقاط کشور را از مزیتهای شرکت جهانفوالد اعالم کرد .وی در

پاسخ سئوال خبرنگاری که دلیل کیفیت محصوالت جهانفوالد را
نزدیکی به منطقه گلگهر عنوان کرد ،گفت« :نزدیکی به منطقه
گلگهر میتواند در روی قیمت تمام شده ما تاثیر بگذارد اما روی
کیفیت تاثیرگذار نیست .کیفیت دست کاری است که کارشناسان
انجام میدهند .مزیت نزدیک بودن به مواد اولیه هم در قیمت تمام
شده محصول و هم در تضمین تداوم تولید موثر است .نگران مواد
اولیه و عدم تولید نیستیم .نگران اجرای تعهداتمان نیستیم .انگیزه
زیادی برای صادرات داریم و زمان تحویل محصول به مشتری تا
کنون به تعویق نیفتاده است».
 با توجه به اینکه بانکها در دادن تسهیالت بانکی به
فعاالن اقتصادی همکاری ندارد ،شرکت جهان فوالد چطور
از تسهیالت ارزی و داخلی استفاده میکند؟
این سئوالی بود که خبرنگار پاسارگاد عنوان کرد و مدیرعامل
جهان فوالد پاسخ داد« :بحث بانک دوطرفه است .از روزی که با بانک
کار کردیم ،چه در اقساط داخلی و چه در اقساط خارجی یک قسط
معوقه نداشتیم .حداکثر تالش را به کار گرفتیم که در این بخش کار
کنیم و به دلیل بخش خوشحسابی ما است که بانکها به طرف ما
میآیند .در شروع کار ،بانکها ما را نمیشناختند .براساس شناختی
که بانک تجارت از من داشت و در پروژه مس از ما حمایت کرده بود،
در جهانفوالد نیز با ما همکاری کرد .االن بانکها به دنبال پروژههای
ما هستند .ماهیانه یکی ،دو بانک از پروژههای ما بازدید میکنند و
درخواستهمکاریمیدهند».بهگفتهیمهندسعباسلو،مجتمع
جهانفوالد با استفاده از وامها توانسته است  5-4کارخانه را بسازد و
در حال مذاکره با چند بانک خارجی است تا برای پروژههای آینده از
تسهیالت ارزی استفاده کند.
مانده بدهی ارزی شرکت جهانفوالد چقدر است؟ این
همیکیدیگرازسئواالتخبرنگارانبود.مدیرعاملجهانفوالدگفت:
«از وام اصلی  100میلیون یورویی  30-20میلیون یورو باقیمانده
است که از طریق صادرات محصوالتمان آن را میپردازیم».
 پروژههای انجام شده و در دست اقدام جهانفوالد
این مدیر برگزیده استان تولید آهن اسفنجی ،تولید شمش
فوالدی و تولید میلگرد را از پروژههای انجام شده و مهم شرکت
جهانفوالد برشمرد .عباسلو از تولید آهن اسفنجی یک میلیون و700
هزار تنی ،تولید شمش یک میلیون و  300هزار تنی معمولی ،تولید
شمش فوالد آلیاژی در بردسیر و تولید کالف به عنوان پروژههای
بعدی و در دست اقدام شرکت مجتمع جهانفوالد نام برد.
دکتر علی عباسلو موفقیتهای کسب شده را حاصل کوشش
یداند و میگوید« :به
جمعی همکاران خود در شرکت جهانفوالد م 
نمایندگی از بقیه همکاران به اینجا آمدم .توکل به خدا ،تالش همکاران
و برنامهریزی صحیح به نتیجه ختم شد و شرکت جهان فوالد به برند
جهانی دارای محصوالتی با کیفیت برتر دست یافت».
 جهان فوالد سیرجان اولین تولیدکننده آهن
اسفنجی و شمش فوالدی
علی ارجمند سرپرست روابط عمومی شرکت جهان
فوالد سیرجان در پایان نشست اعالم کرد« :در سال  1383با
راهاندازی واحد احیا مستقیم سردار شهید اهللدادی به ظرفیت
تولید سالیانه یک میلیون تن آهن اسفنجی ،شرکت جهان فوالد
سیرجان اولین تولیدکننده آهن اسفنجی در سیرجان شده است.
همچنین با راهاندازی کارخانه ذوب و ریختهگری شهید زندینیا با
ظرفیت تولید ساالنه یک میلیون و  200هزار تن شمش فوالدی
 ،جهانفوالد سیرجان به عنوان اولین تولیدکننده شمش فوالدی
است .کارخانه میلگرد جهانفوالد در بردسیر نیز بزرگترین
و پیشرفتهترین کارخانه نورد جنوب شرق کشور میباشد ،با
مدیریت دکتر عباسلو پس از  27سال انتظار برای مردم بردسیر
توسط شرکت جهانفوالد سیرجان احداث گردید».
گفتنی است دکتر علی عباسلو از سال 88با تاسیس شرکت
جهان فوالد سیرجان از خام فروشی سنگ آهن جلوگیری کرد
و با ایجاد صنایع فوالدی در جهت ایجاد ارزش افزوده و توسعه
پایدار در منطقه تالشهای فراوانی انجام داد .به همین علت از وی
به عنوان بنیانگذار صنعت فوالد سیرجان نام میبرند.

