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کارخانه ذوب و ریختهگری شماره یک «جهانفوالد» توسط رییس جمهور رسما افتتاح شد

رویاهای بنیانگذار صنعت فوالد سیرجان به واقعیت پیوست

 مهندس علی عباسلو بنیانگذار صنعت فوالد سیرجان :بعد از سالها توانستیم از خامفروشی جلوگیری کنیم
 بتول باللی
دوشنبه هفته گذشته همزمان با گرامیداشت هفته وحدت
رییس جمهور و هیئت همراه برای افتتاح چند طر ح ملی در منطقه
معدنی و صنعتی گلگهر حضور یافت .یکی از این طرحهای ملی
کارخانه ذوب و ریختهگری شماره یک جهانفوالد سیرجان بزرگترین
کارخانه فوالدسازی جنوب شرق کشور بود .شرکت مجتمع جهانفوالد
سیرجان در سال  1388با هدف تولید  800هزار تن آهن اسفنجی
تاسیس گردید .این شرکت تولید را محور فعالیت قرارداد و هدف خود
را به تولید  6میلیون تن محصوالت فوالدی ارتقا داد و در سال رونق
تولید به هدف خود همان تولید و بهرهوری بیشتر ،جامه عمل پوشاند
و اکنون در سال  1398به دست رییس جمهور رسما افتتاح شد.
دکتر حسن روحانی رییس جمهور پس از افتتاح کارخانه فوالد
و طرحهای منطقه گلگهر در مراسمی که در تاالر پردیس مجتمع
معدنی و صنعتی گلگهر برگزار شد ،گفت« :کار عظیم و بزرگی توسط
کارگران ،مهندسان ،کارمندان ،مدیران ،سرمایهگذاران ،طراحان و
سیاستگزاران ما انجام شده است .تحول بزرگی را در کشور شاهد
بودیم .امروز میتوانیم در زمینه صنعت فوالد یک کارخانه را بسازیم.
امروز ما میتوانیم تولیدکننده و صاحب این صنعت در کشور باشیم».
رییس جمهور ادامه داد« :در زمینه صنعت فوالد قدرتمند و توانمند
شدهایم و قادریم کارخانهای را بسازیم .ممکن است تنها  10تا 20
درصد در زمینه فوالد به خارج نیاز داشته باشیم که این نیز قابل رفع
بوده اما میتوانیم در صنعت فوالد نیز تولیدکننده و صاحب سبک
شویم».
رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت نیز بیان کرد« :سال
 92جزو واردکنندگان فوالد به کشور بودیم و امروز با افتخار اعالم
میکنم که جزو صادرکنندگان عمده فوالد هستیم .فوالد صنعت بومی
ما شده است .میتوان گفت به طور نسبی خودکفا شدهایم .با این
پروژههایی که افتتاح شد  4میلیون و  300هزار تن به ظرفیت آهن
اسفنجی کشور افزوده شد .یک میلیون و  200هزار تن به ظرفیت
فوالد خام مجتمع گلگهر اضافه شد و  2میلیون تن به آهن اسفنجی
اضافه شد .از همه کسانی که در این پروژهها سهیم بودند به ویژه
کارگران و مهندسان در این پروژهها تشکر میکنم».
 جزئیات افتتاح کارخانه جهان فوالد
«پروژه افتتاح و تبدیل به کارخانه شد .این خبر خوشی
بود برای شهروندان سیرجانی که توسط رییس جمهور به
شهرستان سیرجان و استان کرمان ابالغ شد .جهانفوالدیها
توانستند با همدلی و همفکری به موفقیت بزرگی دست پیدا
کنند و شعار خواستن توانستن را جامهی عمل بپوشانند و
توانستند رویا را به واقعیت تبدیل کنند .امروز همهی رویاهای
دیروز فوالدسازی در سیرجان برای جهانفوالد تحقق پیدا
کرد .این موفقیت میتواند الگویی باشد برای جوانان این مرز
و بوم .جوانان ما باید همت خود را بلند بگیرند تا بتوانند شهر
و کشورشان را در جایگاه عالی قرار دهند .به راستی مردان
بزرگ روزگار از همت بلند به جایی رسی دهاند».
اینها بخشی از صحبتهای مهندس علی عباسلو بنیانگذار
صنعت فوالد در سیرجان است .وی کلیه موفقیتها و تالشهای
شبانهروزی خود را حاصل زحمات همکاران خود در مجتمع
جهانفوالد میداند .مهندس عباسلو مدیرعامل شرکت مجتمع
جهانفوالد سیرجان با ابراز خرسندی از به ثمر نشستن تالشهای
بیوقفه خود و همکارانش در مجتمع جهانفوالد در حاشیه مراسم
آیین افتتاح طرحهای معدنی و فوالدی به سئواالت پاسارگاد پاسخ داد
و گفت« :خدا را شاکرم که تالش دستهجمعی و فعالیت شبانهروزی
همکاران ما به نتیجه نشست و بعد از سالها توانستیم از خامفروشی
جلوگیری کنیم .باید به مردم سیرجان و کلیه کارکنان شرکت
جهانفوالد و کسانی که زحمت کشیدند و کارخانه را به ظرفیت
رساندند ،تبریک گفت .این افراد در اوج تحریمها و زمانی که خارجیها
به کمک ما نیامدند ،کارخانه را راه انداختند .این کارخانه امروز تولید
میکند و صادرات شمش دارد».
 دستاورد سفر رییسجمهور برای شرکت جهانفوالد
چیست؟
مهندس عباسلو گفت« :آقای روحانی کامال متوجه شد که توان
نیروهای داخلی توان باالیی است .موقعی که رییس جمهور از کارخانه
بازدید کردند ،عظمت کار برایشان مشهود بود هم در نگاهشان و هم
در سئواالتی که ایشان داشتند و من خدمتشان عرض کردم که
علیرغم تحریمهای آمریکا و قهر کشورهای اروپایی که نیروهاشان
را نفرستادند ،به دست همین مردان پوالدین جهانفوالد و ایران این
کارخانه راهاندازی شد و االن در حال تولید است .رییس جمهور ابتدا

و انتهای خط تولید را دید و محصول تولید شده را مشاهده کرد».
 قبل از سفر رییس جمهور ،تولید داشتید؟
«تولیدات آزمایشی داشتیم .امروز با خیال راحت از رییسجمهور
دعوت کردیم تا مراحل تولید را بازدید کند .معموال یک تولید غیر
رسمی است و یک تولید رسمی است .امروز افتتاح رسمی کارخانه
بود .انشااهلل تا پایان سال به صد درصد ظرفیت تولید برسیم .تا االن به
 80درصد ظرفیت تولید رسیدیم که در نوع خودش در کارخانجات
فوالد بیسابقه است».
 قرار بود بعد از افتتاحیه ،نیروهایی جذب شوند.
مدیرعامل جهانفوالد توضیح داد« :چون کارخانه فعال بود قبال
این نیروها را جذب کردیم .االن هم مشغول به کار هستند .نیروهای
موقت را با صرف هزینه آموزش ،جذب کردیم .یکسری نیروهایی
بودند که در پیمانکاریها بودند و قاعدتا بعد از اتمام کار و افتتاح
شرکت ،تسویه میشدند .توانمندی آنها در آزمونهای استخدامی هم
ضعیف بود .این نیروها را تسویه نکردیم و از طریق آموزش دادن و باال
بردن ساعت آموزشی که برای ما هزینه داشته است آنها را آموزش
دادیم .حتی به این مورد نیز بسنده نکردیم .چون به عنوان معین
اقتصادی بخش بلورد هستیم  100نفر جوشکار ماهر را تربیت کردیم
که در پروژههای آینده جوشکار از شهرهای اطراف نیاوریم .تا کنون
جوشکار آرگون ،برق و جوشکار  co2نداشتیم .این افراد را با هزینه
خودمان آموزش دادیم .انشااهلل در طرحهای توسعه و شروع پروژههای
جدید مجددا اشتغال ایجاد خواهیم کرد».
 با چه رویکردی این کارخانه را شروع کردید؟
برای جلوگیری از خامفروشی ،تکمیل زنجیره فوالد در شهرستان
سیرجان و بردسیر انجام شد .بخشی از تولید را در کارخانه نورد بردسیر
تبدیل به میلگرد میکنیم .بخشی را در داخل کشور میفروشیم و
بخشی را هم صادر میکنیم».
 رویکرد کاری شما چگونه است؟
«با شتاب بیشتر ،با قدرت بیشتر و با روحیه بیشتر به کار و تولید
ادامه میدهیم».
 امروز چه احساسی دارید؟
بنیانگذار صنعت فوالد سیرجان بیان کرد« :احساس خیلی
خیلی خوبی دارم .واقعا روزی که اینجا را شروع کردم یک و نیم
میلیارد تومان موجودی داشتیم .اصال فکر نمیکردم بتوانم روزی اینجا
را بسازم .آن روز خیلیها میگفتند این فوالدها ،نقشهایی روی کاغذ
هستند و فوالد نخواهند شد ولی امروز همه دیدند که فوالد شد و
رییس جمهور هم افتتاح نمود .پنج کارخانه در طول نه سال ساختیم.
کارخانه آهن اسفنجی با ظرفیت یک میلیون تن در سال ،کارخانه
شمش فوالدی(ذوب) که اکنون افتتاح شد با ظرفیت  1میلیون و
 200هزار تن در سال ،بزرگترین کارخانه میلگردسازی جنوب شرق
کشور(نورد) با ظرفیت تولید  500هزار تن در بردسیر و کارخانه
اکسیژن به ظرفیت  11هزار متر مکعب و نیز کارخانه بریکتسازی.
جدا از اینها پست برقی ساختیم که برق همه این کارخانهها را تامین
میکند .جدیدترین تکنولوژیها را در این کارخانه استفاده کردیم از

زیمنس آلمان که صاحب تکنولوژوی برند است ،در پست بر ق استفاده
کردیم».
رویکردتان از افتتاح کارخانه اکسیژن چه بوده است؟
«نیاز کارخانه ذوب و نیاز کارخانه آهن اسفنجی ،احداث کارخانه
اکسیژن است».
 میزان اشتغالزایی پروژههای جهانفوالد چقدر است؟
به گفتهی مهندس عباسلو؛ «کارخانههای فوالد و اکسیژن سه
هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغا ل دارد .سعی کردیم
بیشتر نیروها بومی باشند و از طریق آموزش مستمر اگر نقص و ایرادی
دارند ،رفع کنیم».
 آقای مهندس عباسلو ،همه شما را به عنوان مرد
فوالدینمیشناسند.
«همه نسبت به من لطف دارند .این زحمت جوانها و زحمت
همکاران من است .تجربهای که داشتیم در اختیارشان گذاشتیم و
امروز نتایج خوبی گرفتیم .اگر یک نفر با تجربه اینجا را شروع کرده
است با جرات میتوانم بگویم صد نفر از جوانان سیرجان را به این تجربه
رساندیم و همین برای من کافی است».
 بازدید خبرنگاران از کارخانه ذوب جهانفوالد
در روز افتتاح کارخانه ذوب و ریختهگری جهانفوالد به دالیل
حفاظتی و امنیتی اجازه ورود خبرنگاران داده نشد .اما یک روز بعد
از افتتاح ،جلسهای برگزار شد و اطالعاتی در مورد کارخان ه ذوب که
توسط رییس جمهور افتتاح گردید ،در اختیار اصحاب رسانه گذاشته
شد.
در ابتدای بازدید خبرنگاران از کارخانه فوالدسازی جهانفوالد،
محمد شهبا مدیر بهرهبرداری شرکت جهانفوالد توضیحاتی درباره
مراحل تولید در کارخانه ذوب جهانفوالد ارایه داد« :ورودی سایت از
گندله است .گندله از سمت گلگهر توسط نوار نقاله  6/2کیلومتری
وارد سایت کارخانه احیا میشود و بعد از عملیات احیاسازی محصول
خروجی تبدیل به آهن اسفنجی میشود .آهن اسفنجی با نسبت
 97/5درصد آهن اسفنجی و  2/5درصد قراضه وارد سایت کارخانه
فوالدسازی میشود و در کوره قوس الکتریکی ذوب میشود .سپس
وارد کوره پاتیلی و ریختهگری شده و به محصول نهایی یعنی همان
شمش فوالدی تبدیل میگردد .شمش در سه سایز  130 -120و 150
با تقریبا  17گرید فوالدی تولید میشود» .شهبا افزود« :تولید شمش
در شرکت جهان فوالد رکوردی در دنیا است چون از اردیبهشت ماه
تا کنون به  80درصد ظرفیت اسمی تولید رسیدهایم .ظرف یک ماه
آینده تالش میکنیم به  100درصد ظرفیت اسمی برسیم .پیشبینی
میکنیم کارخانه جهانفوالد میتواند تا  25درصد بیشتر از ظرفیت به
بهرهبرداری برسد.ظرفیت تولید کارخانه ذوب  147تن در ساعت است.
در برنامه است که افزایش ظرفیت بدهیم و ساالنه تا  1میلیون و 400
هزار تن تولید را باال ببریم».
 ارتباط مدیرعامل جهانفوالد با اصحاب رسانه
مهندس علی عباسلو مدیرعامل شرکت مجتمع جهانفوالد نیز
به دلیل عدم حضوردر سیرجان و شرکت در جلساتی که قبال برای وی



رییسجمهور :تحول بزرگی را در کشور شاهد بودیم

در پایتخت تدارک دیده شد بود ،توانست از طریق ویدئو کنفرانس در
سالن کنفرانس شرکت با خبرنگاران ارتباط برقرار کند.
مهندس عباسلو ضمن تشکر از اصحاب رسانه گفت« :شما در
طول سالهای شروع و توسعه فعالیت فوالدسازی شرکت جهانفوالد
همیشه باعث شدید جهانفوالدیها در فضای آرامی تالش و کار کنند.
ن کارخانهها تالش دستهجمعی فرزندان همین مرز و بوم و جوانان
ای 
سیرجان و کارشناسان باتجربه سایر نقاط کشور است که توانستند در
دوران تحریم و در غیاب کارشناسان اروپایی که علیرغم تعهداتی با ما
داشتند ،حضور پیدا نکردند و کارخانه را قبل از راهاندازی رها کردند.
امروز شاهد هستیم که کارشناسان و مهندسان ایرانی این کارخانه را
راهاندازی کردند .میتوان گفت این صنعت بومیسازی شده است .از
برندهای معتبر اروپایی در این کارخانه استفاده شده است و در جاهایی
که ما نتوانستیم قطعات مورد نیاز را به دلیل تحریم تهیه کنیم ،به
برندهای معتبر داخلی اعتماد کردیم .امروز این کارخانه به ظرفیت
تولید  80درصد رسیده است .پیشبینی میکنیم تا  3-2ماه آینده به
 100درصد ظرفیت تولید برسیم».
وی خاطرنشان کرد« :شرکت جهانفوالد سیرجان در کمتر از 9
سال تاسیس شده است و در بین پنج کارخانهای که به اتمام رسانده
است ،سه پروژه ملی را راهاندازی کرده است.
 -1کارخانه احیا(تولید آهن اسفنجی) به ظرفیت یک میلیون تن
در سال در شهریور ماه 1394توسط معاون اول رییسجمهور توسط
دکتر جهانگیری افتتاح شد.
 -2در  22بهمن  1395بزرگترین و پیشرفتهترین کارخانه
میلگرد جنوب شرق کشور کارخانه نورد بردسیر توسط دکتر الریجانی
رییس مجلس شورای اسالمی و وزیر صنعت معدن و تجارت افتتاح
گردید .به گفتهی مهندس عباسلو؛ این کارخانه قبال به کارخانه
ماشینسازی معروف بود .در این کارخانه  18پروژه توسط  18شرکت
مختلف تعریف شده بود که به بهرهبرداری نرسیده بودند .نوزدهمین
شرکت جهانفوالد بود که سال  93این پروژه تحویل جهانفوالد داده
شد و توانستیم بزرگترین کارخانه تولید میلگرد از سایز  8تا  32را در
بردسیر راهاندازی کنیم.
 -3کارخانه ذوب و ریختهگری با تولید یک میلیون و 200
هزار تن شمش فوالدی در سال که هماکنون توسط رییس جمهور
افتتاح شد».
مدیرعامل جهانفوالد افتتاح این پروژهها را توسط مسئوالن
ارشد کشور نشانه اهمیت این کارخانهها در سطح کشور قلمداد کرد.
 پروژههای آتی:
به گفتهی مهندس عباسلو پروژههای بعدی جهانفوالد عبارتند
از« :کارخانه احیای مستقیم  -کارخانه فوالدسازی شماره  - 2کارخانه
فوالد آلیاژی بردسیر  -توسعه خط نورد برای تولید کالف به ظرفیت
 350هزار تن که همه این طرحهاجزو طرحهای آتی شرکت هستند».
مدیرعامل جهانفوالد در ادامه به سئواالت خبرنگاران پاسخ داد.
وی در جواب سئوال پاسارگاد(با توجه به نگاه توسعهگرای جهانفوالد
چشمانداز شما برای توسعه شرکت چیست؟)،گفت«:با اعتماد به این

مطلب که خدمت و تالش در سایه توکل به خدا باشد میتوان کار را
پیش برد .از یک و نیم میلیارد به افتتاح پنج کارخانه رسیدیم و قطعا
این نقطه توقف ما نیست .کارخانههای جدید در دست اقدام داریم
که مهندسی و طراحی اولیه آنها انجام شده است و سعی میکنیم
عملیات اجرایی را تا پایان سال شروع کنیم .قطعا توسعهگرا خواهیم
بود .انشااهلل روزی بتوانیم صنایع پایین دستی را در زمینه فوالدسازی
در سیرجان راهاندازی کنیم و کارخانجات تولید قطعات در سیرجان
فعال شوند .االن کارخانه فروسیلیس و کارخانه آهکسازی در کنار
کارخانه فوالد توسط بخش خصوصی ایجاد شده است .از تمامی
سازندگان سیرجان دعوت میکنیم که ارتباطشان را نزدیکتر کنند
و بازدید کنند تا قطعاتی را ما نیاز داریم در سیرجان ساخته شود».
عباسلو در پاسخ سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه در
رابطه با بازار محصوالت فوالد و وضعیت تحریمها آیا با چالشهای
جدی مواجه هستید که در کار اقتصاد فوالد اخاللی پیش بیاید؟ گفت:
«مقداری کار سخت هست اما ما به کار سخت عادت داریم .از ابتدا
تحریمها بوده است .ما از کار سخت هراسی نداریم .همکاران ما باید
اراده فوالدی داشته باشند و قطعا صادرات را هم به نحو احسن انجام
خواهیم داد .تا کنون آهن اسفنجی صادر میکردیم .انشااهلل تا چند روز
آینده بتوانیم اولین محموله شمش را صادر کنیم».
مهندسعباسلوبهسئوالیدرموردبرنامههایجهانفوالددرزمینه
حفظ محیطزیست پاسخ داد« :در کارخانه ذوب جدیدترین سیستمهای
تسویه و خنککننده آب را خریداری کردیم .این آب در یک چرخه بسته
طراحی شده تا آب کمتر مصرف شود .در کارخانه ذوب تقریبا  40درصد
مصرف انرژی را کاهش دادیم .برای سیستمهای تسویه هوا و غبارگیر
بیشترین هزینه را کردیم .در زمینه توسعه فضای سبز حدود 120هکتار
فضای سبز ایجاد کردیم .انشااهلل فضای سبز را تا  200هکتار توسعه
میدهیم .تمام اقداماتی که الزم بوده در راستای مسئولیت محیطزیست
انجام دادیم و از سازمان محیطزیست لوح تقدیر دریافت کردیم».
ط کارکنان تمام
وی یادآور شد« :در زمینه ایمنی و حفاظت محی 
اختیارات را به مدیر ایمنی شرکت واگذار کردیم».
 افتخاری برای سیرجان و استان کرمان
مهندس مسعود میرمحمدی مدیر حوزه مدیرعامل و
روابطعمومی شرکت جهانفوالد به خبرنگاران گفت« :مدت زمان
اجرای پروژههای شرکت جهانفوالد ،بیسابقه و در کوتاهترین زمان
اجرایی بوده است .امروز باید با کمال افتخار باید اعالم کرد که سیرجان
یکی از شهرهای فوالدی کشور است .اگر با همین روند جلو برویم
مطمئنا استان کرمان قطب فوالد کشور میشود .چرخه تکمیل زنجیره
فوالد از معدن تا محصول نهایی فقط در سیرجان میباشد و افتخاری
است برای سیرجان و استان کرمان .انشااهلل بتوانیم استانمان را یک
استان صنعتی بسیار موفق جلوه دهیم و این کار نیازمند تشکیل
صنایع پاییندستی وابسته به فوالد است که سودآوری بیشتر و هم
اشتغالزایی برای جوانان سیرجان خواهد داشت» .وی افزود« :مهندس
عباسلو افتخاری برای سیرجانیها است .او اولین کسی است که آهن
اسفنجی و بریکتسازی را در سیرجان راهاندازی کرد و در اوج تحریمها
دست روی دست نگذاشت و با توکل به خدا و با تالش شبانهروزی وی،
این کارخانه راهاندازی شد».
میرمحمدی مزیتهایی شرکت جهانفوالد را برشمرد و ادامه
داد« :نزدیکی به معدن گلگهر و تامین گندله از این معدن منجر به
کاهش قیمت تمام شده محصول میگردد .وجود نیروگاه برق در جوار
کارخانجات شرکت ،نزدیکی به آبهای خلیج فارس جهت صادرات
محصول ،وجود راهآهن سراسری برای انتقال محصول به سراسر کشور.
همچنین وجود فرودگاه و گمرک فعال در سیرجان ،کار شرکت
جهانفوالد را آسان کرده است».
وی ادامه داد« :همانطور که در بحث صنعت پیشرو بودیم
در بحث مسئولیتهای اجتماعی هم پیشرو بودیم .شرکت ایفای
مسئولیتهای اجتماعی را از وظایف خود دانسته و اقداماتی را در
منطقه محروم بلورد انجام داده است .میرمحمدی گفت« :این شرکت
کارهای زیادی در بخش بهداشت و درمان ،اقدامات فرهنگی ،آموزشی،
گردشگری و تفریحی و اقداماتی در زمینه کارآفرینی در منطقه بلورد
انجام داده است .هدف این است که بلورد به عنوان اولین شهر بدون
بیکار کشور باشد و داریم به آن سمت و سو میرویم».
گفتنی است به یمن افتتاح کارخانه جهانفوالد سیرجان
با دستور مهندس عباسلو  5زندانی جرایم غیر عمد که به دلیل
مشکالت مالی زندانی بودند ،آزاد شدند .صد و پنجاه میلیون
تومان جهت کمک به خانواده زندانیان نیازمند سیرجانی
در نظر گرفته شد و نیز تسریع در ساخت ساختمان دیالیز
بردسیر جزو سه کاری است که به مناسبت افتتاح کارخانه
فوالد سیرجان تدارک دیده شده است.

