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هفتهنامه

گروه اطالع رسانی: جمعی از خبرنگاران 
و فعاالن رسانه ای کرمان، روز سه شنبه 2۹ 
شهریورماه از واحدهای فوالدی شهرستان 
بردسیر بازدید کردند و از نزدیک در جریان 

تالش های صنعتگران قرار گرفتند. 
یکی از برنامه های این تور خبری، بازدید 
از خط تولید کارخانۀ تولید میلگرد شرکت 

جهان فوالد بردسیر بود.
مدیر  میرمحمدی  بازدید،  حاشیۀ  در 
جهان  عمومی  روابط  و  مدیرعامل  حوزه 
دربارۀ  کوتاهی  معرفی  در  بردسیر  فوالد 
پیشینۀ کارخانۀ جهان فوالد بردسیر گفت: 
»کارخانه در 12 بهمن ۶۸ کلنگ زنی شد«.

وی افزود: »در این مدت 1۸ پروژه اعم از 
خودروسازی و تراکتورسازی و پرایدسازی و 

ورق خودرو ... تعریف شد اما تنها یک سوله 
ساخته شد و هیچ یک از طرح ها به نتیجه 
اینکه اسفندماه  سال ۹3 سولۀ  تا  نرسید 
مدیریت  به  فوالد  جهان  شرکت  به  خالی 

آقای مهندس عباسلو تحویل داده شد«.
این  در  که  تالش هایی  »با  افزود:  وی 
 22 در  ماه   24 از  کم تر  شد،  انجام  دوره 
بهمن سال ۹۵ این واحد صنعتی با حضور 
مجلس  وقت  رئیس  و  صمت  وقت  وزیر 
به عنوان بزرگ ترین کارخانۀ تولید میلگرد 
بهره برداری  به  کشور  جنوب شرق  در 

رسید«.
 ۵00 کارخانه  »ظرفیت  داد:  ادامه  وی 
هزار تن است و تا ۶۵0 هزار تن هم امکان 

افزایش ظرفیت وجود دارد«.

طرح   1۸ از  »بعد  کرد:  تصریح  وی 
و  بود  موفق  اقدام  یک  پروژه  این  ناموفق، 
و  بزرگ ترین  ممکن،  زمان  کم ترین  در 
پیشرفته ترین کارخانه در این محل احداث 

شد«.
میرمحمدی با بیان اینکه در حال حاضر، 
خط تولید کارخانه فعال است، گفت: »به 
شرکت  میلگرد  که  گفت  می توان  جرات 
در  میلگردها  بهترین  جزو  فوالد  جهان 
با  هم ردیف  بازار،  در  و  است  کشور  سطح 
و  قدمت  آن  با  اصفهان  ذوب آهن  میلگرد 

سابقه، حرف برای گفتن دارد«.
فوالد  جهان  »شرکت  کرد:  بیان  وی 
عالوه بر این واحد تولید میلگرد در بردسیر، 
از تولید آهن اسفنجی،  اعم  چند کارخانه 
شمش تولیدی و بریکت و کارخانۀ اکسیژن 

را در سیرجان دارد«.
کارخانجات،  این  کنار  »در  افزود:  وی 
آن،  از  یکی  که  داریم  نیز  دیگر  پروژۀ  دو 
کارخانۀ فوالدآلیاژی داریم که زمین آن در 
جادۀ نگار )مجاور فوالد سیرجان ایرانیان( 
کار  و  شده  انجام  حصارکشی  و  تحویل 
ساخت وساز ساختمان های جانبی در حال 
است،  خاصی  پروژۀ  چون  اما  است  انجام 
مطالعات آن همچنان در حال انجام است«.

کالف  »پروژۀ  کرد:  اضافه  میرمحمدی 
نیز در انتهای خط تولید میلگرد در مرحلۀ 

عقد قرارداد است«.

راستای  »در  گفت:  سپس  وی 
جهان  شرکت  اجتماعی،  مسئولیت های 
فوالد در بردسیر اقدامات خوبی انجام داده 
است. بالغ بر 400 نفر به طور مستقیم و 
غیرمستقیم  به صورت  نفر  هزار  دو  حدود 
مشغول به کار هستند. زمانی بود که بردسیر 
از لحاظ صنعتی رشد چندانی نداشت. تنها 
یک کارخانۀ قند ورشکسته با خیل عظیم 
به وضعیتی رسیده  امروز  اما  بیکار داشت 
که برای جذب نیروی کار، باید چند مرتبه 

آگهی استخدام تکرار شود«.
با  امیدواریم  اینکه  بیان  با  میرمحمدی 
بهره برداری از پروژه های بعدی، بیکاری در 
بردسیر به میزانی کم تر از میانگین کشوری 

آقای مهندس  زمانی که  افزود: »از  برسد، 
در  گرفته،  تحویل  را  پروژه  این  عباسلو 
کمیته  و  بهزیستی  مددجویان  از  حمایت 

امداد اقدامات گوناگونی انجام شده است. 
کارکنان  طریق  از  اینکه،  جمله  از 
سالمت  خیرین  مجمع  جهان فوالد، 
بردسیر شکل گرفته و حداقل هشت پروژۀ 
مرکز  ساخت  جمله  از  درمان  و  بهداشت 
تخصصی،  کلینیک  تختخوابی،   10 دیالیز 
خانه های  و  بهداشت  سالمت  پایگاه 
کسر  و  فوالد  جهان  همکاری  با  بهداشت 
شده  اجرا  جهان فوالد  پرسنل  حقوق   از 
در  »جهان فوالد  داد:  ادامه  است«.وی 

زمینه ی احداث مدارس نیز فعال است«.

از  جمعی  اطالع رسانی:  گروه 
 2۹ سه شنبه  روز  کرمان  خبرنگاران 
از  و  رفتند  بردسیر  به  شهریورماه 
بازدید  این شهرستان  واحدهای فوالدی 

کردند.
از جمله یکی از واحدهای صنعتی که 
احیای  قرار گرفت؛ مجتمع  بازدید  مورد 
فوالد  شرکت  فوالدسازی  و  مستقیم 

سیرجان ایرانیان بود.
در حاشیۀ این بازدید، مهندس کامبیز 
توکلی نژاد مدیر فنی مجتمع و جانشین 
خبرنگاران  جمع  در  مجتمع  مدیر 
ایرانیان  سیرجان  فوالد  »شرکت  گفت: 
به عنوان تنها دارندۀ زنجیرۀ تولید فوالد 
از معدن تا شمش فوالد فعالیت می کند 
و چهار کارخانۀ اصلی دارد که واحدهای 
و  سیرجان  در  گندله سازی  و  کنسانتره 
در  فوالدسازی  و  مستقیم  احیا  کارخانۀ 

مجتمع بردسیر مستقر است«.
مستقیم  احیا  »کارخانۀ  افزود:  وی 
قرار  بازدید  مورد  خبرنگاران  توسط  که 
واسط  زنجیرۀ  در  کارخانه ای  گرفت، 
اسفنجی  آهن  به  را  گندله  که  است 
تبدیل می کند. ظرفیت آن، یک میلیون 

به  بوده که در حال حاضر،  تن در سال 
تولید  حال  در  و  رسیده  اسمی   ظرفیت 

است«.
 100 کارخانه  این   : کرد  بیان  وی 
ایرانی  متخصص  نیروهای  توسط  درصد 
و  شده  راه اندازی  و  ساخته  و  طراحی 

اکنون در حال بهره برداری است.
شرکت  توسعۀ  طرح های  دربارۀ  وی 
»این  گفت:  نیز  ایرانیان  سیرجان  فوالد 
شرکت که زیرمجموعۀ هلدینگ شرکت 

خاورمیانه  معادن  صنایع  مادرتخصصی 
را  توسعه  طرح های  است،  )میدکو( 

برنامه ریزی کرده است.
احیا  کارخانۀ  توسعه،  طرح  اول  فاز 
 1.۵ ظرفیت  با  دو  شماره  مستقیم 
مرحلۀ  در  اکنون،  که  است  تن  میلیون 

احداث فونداسیون و ابنیه قرار دارد«.
بعدی،  »فاز  کرد:  اظهار  توکلی نژاد 
که   است  فوالدسازی  توسعۀ  کارخانۀ 
انجام  حال  در  آن  برای  برنامه ریزی 

است«.
مهندس  بازدید،  این  جریان  در 
مستقیم  احیا  کارخانه  مدیر  راشدی 
نیز  ایرانیان  سیرجان  فوالد  شرکت 
توضیحاتی  صنعتی  واحد  این   دربارۀ 

داد. 
گندله  آنکه  از  »پس  گفت:  وی 
بارگیری  کامیون  توسط  سیرجان  از 
می شود که قرار است در آینده از طریق 
ریل راه آهن صورت گیرد؛ وارد به مجتمع 

بردسیر می شود و گندله سنگ آهن وارد 
کارخانۀ احیا مستقیم می شود.

کار اصلی این کارخانه، حذف اکسیژن 
به آهن است. در  تبدیل آن  و  از گندله 
واقع، گندله سنگ آهن وارد کورۀ احیای 
اکسیژن،  حذف  با  و  می شود  مستقیم 
نقاله  نوار  توسط  و  تولید  اسفنجی  آهن 
است  فوالدسازی  که  مجاور  کارخانۀ  به 
شمش  آنجا،  در  و  می شود  منتقل 

فوالدی تولید می شود«. 

خبرنگاران از خط تولید جهان فوالد بردسیر بازدید کردند

خبرنگاران از خط تولید فوالد سیرجان ایرانیان در بردسیر بازدید کردند

جهان فوالد بردسیر؛  بزرگ ترین کارخانۀ تولید میلگرد 
در جنوب شرق کشور 

فوالد سیرجان ایرانیان در بردسیر با ظرفیت کامل فعال است 


