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پای صحبت بنیاگذار صنعت فوالد سیرجان مهندس علی عباسلو:

جهانفوالد سیرجان میتواند از الگوهای موفق خودباوری باشد
 جهانفوالد جزو  500شرکت برتر اقتصاد ایران است

«با تحریم شروع کردیم و با تحریم جلو رفتیم .به
بحرانهای مالی و تحریمها عادت کردیم .با توکل به خدا و
با استفاده از دانش ،تجربه و تالش همکارانمان توانستیم،
موفق باشیم ».این صحبت را مهندس علی عباسلو
توگوی
مدیرعاملشرکتمجتمعجهانفوالدسیرجاندرگف 
اختصاصی با پاسارگاد عنوان کرد .وی با تمام تالش و سعی
و خستگیناپذیری همچنان ه موغم شرکت نوپا و جوان
جهانفوالد را دارد .یکی از شرکتهای موفق در بخش صنعت
و نیز در بخش فعالیتهای اجتماعی سریع رونقگرفت،
شرکت جهان فوالد سیرجان است .شرکتی که کمتر از 8-7
سال از تاسیس آن میگذرد ولی شهرت و آوازه آن در داخل و
خارج از کشور رسیده است و این شرکت را به عنوان نمونهای
موفق میشناسند و شرکتی شناخته شده است .تولید یک
هزار و  200تن شمش فوالد در آیندهای نزدیک در کارخانه
جهانفوالد سیرجان و تولید  15هزار تن میلگرد در سال
در بزرگترین کارخانه نورد جنوب شرق کشور در بردسیر
و نیز صادرات به کشورهای همسایه از جمله پیشرفتها و
موفقیتهای شرکت جهانفوالد است .شرکت جهانفوالد
این موفقیتها را چه از زمان تاسیس و چه در سال 97مدیون
زحمات مدیریت توانمند این شرکت است .مهندس علی
عباسلو بنیانگذار جهانفوالد بار دیگر از خدمات ارزنده این
شرکت در طول یک سال گذشته صحبت کرد.
 مراحل تولید فوالد
به گفتهی مدیرعامل شرکت جهانفوالد تنها شرکتی که در
تولید فوالد به محصول نهایی رسیده ،شرکت جهانفوالد است که
اولین تولیدکننده آهن اسفنجی در سیرجان میباشد .وی توضیحاتی
درباره صنعت فوالد ارایه کرد« :صنعت فوالد از سنگ آهن در معدن
شروع میشود .در مرحله اول در کارخانجات کنسانتره مراحلی روی
آن صورت میگیرد و سپس به کارخانه گندلهسازی میرود .در آنجا
عیار سنگ آهن استخراجی را به  67درصد میرسانند .سنگ آهن
سپس به کارخانه آهن اسفنجی رفته و گندله  67درصدی تبدیل به
آهن اسفنجی  92درصد میشود که قابلیت ذوب آن باال است .این
آهن اسفنجی بعد از ذوب در کارخانه فوالدسازی به شمش فوالدی یا
ورقهای فوالدی تبدیل میشود که موارد کاربرد ورقهای فوالدسازی
در صنعت خودروسازی یا صنایع ساختمانی و ...است .تنها منطقهای
که در آن یکجا سنگ آهن تبدیل به شمش فوالد میشود ،منطقه
گلگهر است ».مهندس عباسلو افزود« :ادامه صنعت فوالد سیرجان
به کارخانه نورد بردسیر منتهی و شمش فوالد در این کارخانه تبدیل
به میلگرد میشود ».مدیرعامل جهان فوالد در توضیح بیشتر مراحل
ن اسفنجی
کار در این کارخانه اظهار کرد« :سال  93کارخانجات آه 
و کارخانجات احیا راهاندازی شدند و به دلیل کیفیت محصول از سال
 93صادرات شروع شد و در سال  96حدود  280هزار تن صادرات
داشتیم .در سال  97در ابتدای سال حدود  40-30هزار تن صادر
کردیم و به دلیل تامین نیازهای داخلی ،صادرات محدود شد و بیشتر
آهن اسفنجی در فوالدسازیهای کشور مورد استفاده قرار گرفت ».به
گفتهی وی آهن اسفنجی تولید شده در کارخانه جهانفوالد از سال
 98مستقیما توسط این شرکت مصرف و تبدیل به شمش فوالدی
میشود.
 در تولید فوالد رشد مثبت داشتیم
مدیرعامل شرکت جهانفوالد از صنعت فوالد به عنوان یکی از
صنایع مادر نام برد و توضیحاتی درباره میزان تولید فوالد ارایه کرد:
«در دنیا یکی از شاخصهای توسعهیافتگی هر کشوری را با میزان
مصرف فوالد آن کشور میسنجند .هرچه مصرف فوالد بیشتر باشد آن
کشور توسعهیافتهتر است .متوسط سرآنه مصرف فوالد در دنیا حدود
 250کیلو به ازای هر نفر است و در کشورهای پیشرفته این عدد به
 900نیز میرسد ».مهندس عباسلو از سرآنه مصرف پایین فوالد در
ایران در سالهای اخیر صحبت کرد« :سرعت مصرف داخلی ما رشد
خوبی نداشته و سرآنه مصرف ،رشد منفی داشته است اما تولید فوالد
در کشور از سرعت و رشد مثبتی برخوردار بوده است .در تولید فوالد
رشد مثبت داشتیم و برنامهریزی کردیم تا کشور بتواند در سالهای
آتی در مرحله اول به  40میلیون تن و در مرحله پایانی به  55میلیون
تن تولید فوالد برسد ».به گفتهی مدیرعامل شرکت جهانفوالد ،در
حال حاضر میزان تولید فوالد کشور  23میلیون تن است و مصرف
سرآنه ما در حال حاضر حدود  230تا  240کیلو ذکر شده است».
مهندس عباسلو در بحث صادرات فوالد گفت« :باید بستر
صادرات را فراهم کنیم .صادرات بستر خاص خود را میخواهد .هر
صادراتی نیاز به تثبیت قوانین و مقررات دارد اگر قوانین و مقررات
مرتب تغییر کند قطعا بازار صادرات بازار پایداری نخواهد بود .آنچه
باعث رونق صادرات میشود اعتماد طرفین معامله به یکدیگر میباشد.

در مذاکره با مشتریان خارجی باید اطمینان آنها جلب شود تا بتوان
برای درازمدت قراردادهای صادراتی بسته شود و بتوان بازار مصرف
را حفظ کرد ».مدیرعامل جهانفوالد یکی دیگر از عوامل کسب
موفقیت در صادرات را کیفیت محصول صادراتی و کیفیت مصرف ذکر
کرد«:کیفیتمحصولصادراتیبایدطوریباشدکهبتواندبامحصوالت
خارجی رقابت کند .همچنین قیمت تمامشده محصول از عوامل اصلی
است که تولیدکننده باید مد نظر قرار دهد .عوامل متعددی در قیمت
ت حاملهای
تمام شده تاثیر دارند ،منجمله :تعداد نیروی انسانی ،قیم 
انرژی و قیمت مواد اولیه و عوامل موثر بر کیفیت ،مواد اولیه خام و
تکنولوژی که مورد استفاده قرار میگیرد ،نقش دارد».
مدیرعامل جهانفوالد در پاسخ سئوالی مبنی بر میزان
اشتغا لزایی صنعت فوالد به ایجاد صنایع وابسته به فوالد اشاره نمود که
با وجود کارخانجات تولید فوالد این صنایع کوچک نیز رونق میگیرند؛
«میتوان از صنعت فوالد به عنوان یکی از اصلیترین صنایع کشور نام
برد که تنوع محصوالت آن زیاد است .تعداد افرادی که در صنعت فوالد
فعالیت دارند و نیز تعداد افرادی که در صنایع پاییندستی این صنعت
مشغول به کار هستند ،زیاد است .تفاوت سرعت تولید فوالد و کند
بودن رشد مصرف باعث میشود تا به سمت و سوی صادرات فوالد یا
توسعه صنایع پاییندست فوالد برویم .ارزش افزودهای که در صنایع
پاییندستی ایجاد میشود  15الی  20برابر ارزش افزودهای است که
در مراحل قبل از تولید فوالد به دست میآید .البته توسعه صنایع
پاییندستی و توسعه صادرات را باید به موازات هم در پیش بگیریم».
 تکمیل سه پروژه ملی در دست اقدام است
بنیانگذار جهانفوالد سیرجان در توضیح اقداماتی که در اولویت

کاری شرکت میباشد ،بیان کرد« :کارخانه فوالدسازی سیرجان به
عنوان بزرگترین کارخانه فوالدسازی استان کرمان در سال  98تولید
شمش فوالد را آغاز خواهد کرد .اولین اولویت در این شرکت تولید
شمش و باال بردن ظرفیت تولید آن است .اینکه بتوانیم در سال 98
کارخانه را به ظرفیت اصلی یعنی یک میلیون و  200هزار تن شمش
برسانیم .طراحی و مهندسی پروژههای فاز  2اولویت بعدی در سال 98
است؛ کارخانه آهن اسفنجی به ظرفیت یک میلیون و  700هزار تن و
یک کارخانه ذوب فوالد به ظرفیت یک میلیون و  300هزار تن که در
سال 98طراحی و مهندسی آنها را تکمیل و در سالهای بعد عملیات
اجرایی آنها را شروع خواهیم کرد .همچنین کارخانه فوالد آلیاژی در
بردسیر نیز یکی دیگر اولویتهای کاری ما است که در مراحل اولیه و
مطالعه قرار دارد .کارهای طراحی و مهندسی آن را در سال  98شروع
ن سه
و عملیات اجرایی آن را در سال  99انجام خواهیم داد .جدای از ای 
پروژه ملی ،تکمیل بزرگترین کارخانه اکسیژن در جوار کارخانه ذوب
جهانفوالد را در برنامه کاری آتی داریم که نیازهای کارخانه ذوب را
تامین میکند و نیز میتواند نیازهای شهر را نیز برطرف کند».
 اقدامات شرکت جهان فوالد در زمینه برندسازی و
طرحهایتوسعهشرکت
به گفتهی بنیانگذار جهانفوالد؛ «برای کارخانه جهانفوالد تا
االن برندسازی کردیم و توانستیم استاندارد اروپا برای میلگرد تولیدی
بگیریم و استاندارد ملی ایران را داشته باشیم .جهانفوالد توانسته یک
برند خوشنامی باشد؛ یکی به دلیل صادرات محصوالتاش به خارج
از کشور و دیگری به دلیل قراردادهایی که برای توسعه و ساخت
کارخانجاتاش بسته است که در این مورد با فوالدسازهای معروف دنیا

از قبیل شرکتهای ایتالیایی ،سوئیسی ،آلمانی و ایتالیایی و اسپانیایی
قرارداد بستیم و تمام تجهیزات مورد نیاز نصب و راهاندازی شده است».
مهندس عباسلو در تشریح طرحهای توسعهای جهانفوالد
اظهار کرد« :در مرحله اول در نظر داریم ظرفیت شرکت را به دو و نیم
میلیون تن شمش فوالدی و ظرفیت آهن اسفنجی را به دو میلیون و
 700هزار تن برسانیم .در بردسیر نیز یک کارخانه تولید شمش آلیاژی
را تعریف کردیم هرچند در تحریم اخیر برای راهاندازی اذیت شدیم اما
باعث افزایش تجربه ما شد و از آنجایی که فروشندگان خارجی مثل
شرکت ایتالیایی که ترانسهای اصلی را ساخته بود ،در زمان راهاندازی
به هیچ عنوان با ما همکاری نکرد .از امتخصصان باتجربه داخلی برای
راهاندازی استفاده کردیم .این مسئله برای ما پیامی دارد که ما بیشتر
به سمت و سوی ساخت قطعات و بومیسازی صنعت در داخل کشور
برویم .االن در کارخانجات احیا ،بومیسازی بسیار زیاد است و بیشتر
قطعات ماشینآالت در داخل ساخته میشود .در فوالدسازی نگاهها به
سمت گسترش بومیسازی است تا بتوانیم در آینده قطعات یدکی را
در داخل تامین کنیم».
 جایگاه شرکت جهانفوالد در بین تولیدکنندگان
کشوری
مدیرعامل جهان فوالد جایگاه و رتبه شرکت جهان فوالد
سیرجان را در بین شرکتهای برتر تولید کشور در سالهای اخیر بیان
کرد« :جزو  500شرکت برتر کشوری قرار داریم و این جایگاه مرتبا
رونق پیدا میکند .در سال  95این رتبه  186بوده است .سال  95طبق
اولین ارزیابی که توسط مدیران صنعتی ایران شکل گرفت ،جزو 500
شرکت برتر ایران انتخاب شدیم که در نوع خود حایز اهمیت بود .سال

 96با  45پله صعود به رتبه  146رسیدیم .پیشبینی میشود امسال
به رتبه زیر  100برسیم».
 جهانفوالد سال آینده وارد بورس میشود
جهانفوالد سیرجان میتواند از الگوهای موفق خودباوری باشد
و در بحث اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی نمود داشته باشد .شرکت
جهانفوالد با سرمایه اولیه یک و نیم میلیارد شروع کرده است و در
اوج تحریمها توانسته از بهترین تکنولوژیها استفاده کند و سرمایه و
ارزش و دارایی شرکت را به  7-6هزار میلیارد تومان برساند و با استفاده
از تسهیالت بانکی داخلی و خارجی کار را ادامه دهد .جهانفوالد جزو
معدود شرکتهایی است که توانسته است از تسهیالت بانکهای
خارجی استفاده کنیم و با استفاده از صادرات اقساط را پرداخت
نماید .این شرکت بخشی از موفقیتهایش را مدیون کیفیت محصول
و بخشی را مدیون اجرای تعهدات خود در داخل و خارج از کشور
یداند» .به گفتهی مدیرعامل و بنیانگذار جهانفوالد ،سرمایه ثبتی
م
این شرکت  850میلیارد تومان است .علی عباسلو افزود« :درصدد
ی شرکت را به هزار و  850میلیارد تومان
هستیم سال  98سرمایه ثبت 
برسانیم و این شرکت را وارد بورس اوراق بهادار کنیم .بعد از گرفتن
محصول شمش و پایدار شدن تولید شمش وارد بازار بورس خواهیم
شد».
 نقش شرکت جهانفوالد در توسعه اقتصادی
سیرجان
مدیرعامل جهان فوالد نقش شرکت جهانفوالد را در توسعه
اقتصادی و صنعتی سیرجان نقشی ارزنده برشمرد و افزود« :با وجود
کارخانجات متعدد از جمله فوالد ،سیرجان باید رونق صنعتی داشته
باشد .شرکت جهانفوالد نقش بارزی در توسعه اقتصادی -صنعتی
سیرجانمیتواندداشتهباشد.کارخانجاتکوچکیبرایتامینبخشی
از نیازهای ما در حال ساخت هستند از جمله کارخانه آهک که نیاز
آهک ما را تامین میکند .در جوار کارخانه جهانفوالد کارخانههایی
مانندکارخانهفروسیلیس،کارخانجاتنسوزوکارخانجاتقطعهسازی
در آینده میتوانند رونق بگیرند و ساخت قطعات مورد نیاز ما را
تامین کنند .در این زمینه سرمایهگذاران بخش خصوصی میتوانند
سرمایهگذاری کنند .از آنجایی که سیاست ما بومیسازی قطعات و
ماشینآالت است این صنایع میتوانند نقش بارز و ارزندهای را در
سیرجانایفاکنند».
 کمک به صنایع مربوطه در حوزه صنعت فوالد
از اقدامات دیگری که شرکت جهانفوالد در راستای تکمیل
فعالیتهای خود انجام داده است ،کمک به رشد و رونق صنایع
وابسته به فوالد است .میتوان گفت جهانفوالد در بخش صنعت هم
به نوعی معین اقتصادی است .مدیرعامل جهانفوالد در این زمینه
گفت« :بخشی از سهام شرکت سیم بکسل پارس واقع در منطقه ویژه
اقتصادی سیرجان را خریداری کردیم .کمک کردیم تا این کارخانه
رونق بگیرد که اواخر سال آینده میتوان آن را راهاندازی کرد».
وی در جواب سئوال پاسارگاد مبنی بر دلیل حمایت از کارخانه
پارس در جهت رونق اقتصادی آن کارخانه ،عنوان کرد« :کارخانه
سیمبکسل پارس جزو صنایع پاییندستی فوالد است و این کارخانه
ادامه کار کارخانه جهانفوالد میباشد».
 بزرگترین سرمایه هر شرکت نیروی انسانی آن
است
مهندسعلیعباسلودرموردنگاهشبهپرسنلدرحالفعالیت
شرکت تحت مدیریتاش و در مورد حمایت از آنها به پاسارگاد
گفت«:بهموازاتاحداثکارخانجاتجهانفوالدبهبزرگترینسرمایه
و ثروت شرکت توجه کردیم .معتقدیم بزرگترین سرمایه هر شرکت
نیروی انسانی آن شرکت میباشد .در بدو راهاندازی کارخانه آهن
اسفنجی از اکثریت جوانان و جوانان بومی شهرستان کرمان و شهر
سیرجان با تحصیالت عالیه استفاده کردیم که این افراد به عنوان
اولین نیروهای پرورشیافته در بخش صنعت فوالد استان کرمان
ن افراد در کارخانه ذوب فوالد مشغول به کار
هستند .تعدادی از ای 
شدند .دورههای آموزشی پیوسته برای این جوانان از طریق عملی به
صورت قرار دادن آنها در کنار افراد باتجربه و هم به صورت تئوری
در موسسات آموزشی در داخل کشور و بعضا دورههای خارج از
کشور و نیز در قالب بازدید از سایر صنایع فوالد برگزار کردیم تا سطح
تخصص و مهارت و دانش آنها را افزایش دهیم».
علی عباسلو در توضیح تامین امنیت محیط کاری کارکنان
شرکت جهانفوالد گفت« :به بخش ایمنی کارخانه اهمیت زیادی
میدهیم .به موازات اجرای پروژهها حرف اول و آخر را در کار ایمنی
میزند و بیشترین اختیارات را به افسران ایمنی کارخانه دادیم.
تمام اختیارات مدیرعامل را افسران ایمنی دارند .هر روز به کارکنان
آموزش ایمنی میدهند و خودشان نیز مرتب در حال آموزش دیدن
هستند».

