طرح َاي فًالدي استاوي شركت ملي فًالد ايران
دسسال  82مطالعات جامع فوالد كشوس بعنوون يو ن ا واص بشااموي سوا سووا

پواس يون

وسوعي

نلتصاد كشوس وسط ششكت ملي فوالد نيشن با اگاسي بي نفك  1404نا اا يزيشفت.
با وجي بي ا اص كشوس بي نفضنين ول ذ فوالد خاا  ،بشاامي نفضنين ظشف ت نسويي ول وذ فووالد خواا وا
سمف  17/1م ل و
اوساص معاد

ن دس سال  ،طي مصوبي 43

يس نص صويب شوسن نلتصاد بي ساصما

صنايع معذاي نيشن م وص دنده شذ ا دس طشح سا نستااي بشن

وسوعي

ول وذ  6/4م ل وو

ن فوالد خاا  ،سشمايي گزنس ايوده يكسال يس نص بپشه بشدنس حذنلل  %51سپاا آاپا سن بي بخن
غ ش د لتي نگزنس كنذ .
با وجي بي
ساصما

شبي

وناينذ ششكت ملي فوالد نيشن دس نجشن طشحپا

وسعي اوساص معاد

وسعي فوالد س ئت عامول

صنايع معذاي نيوشن  ،شوشكت ملوي فووالد نيوشن سن بعنوون دسوتگاه

نجشنيي طشح سا نستااي ع ن كشدكي عيل ات نجشنيي طشحپا سن نص سال  1386آغاص ايود.
طشح سا سشتگااي كي دس  8منطمي ك

ش بشخوسدنس محوش ا كشووس دسدسوت نجوشن سسوتنذ شوامل

طشحپا :

دس

نستا

-1

 -2طشح فوالد اي سيض

"

نستا فاسس

 -3طشح فوالد شادگا

"

نستا خوصستا

 -4طشح فوالد م ااي

"

نستا آرسباي ا ششلي

 -5طشح فوالد لائنات

"

نستا خشنسا جنوبي

 -6طشح فوالد سبض نس

"

نستا خشنسا سضو

 -7طشح فوالد بافت

"

نستا كشما

 -8طشح فوالد بافك

"

نستا يضد

طشح فوالد سف ذ دشت پاسمحال بخت اس

پاس محال بخت اس

نص ب ن طشح سا فوق طشح فوالد بافك دسخشدند  1390بي بخن خصوصي نگزنس شذه نست بم وي
طشح سا ا ض با مشاسكت بخن خصوصي دس دست نجشن نست.

تكىًلًشيُاي مًرد استفادٌ در7طرح فًالدي
كنولوط موسد نستفاده دس7طشح فوالد سن بي د دستي مي ون

مس

كشد :

 -1تكىًلًشيُاي مًرد استفادٌ در فر آيىد احياء مستقيم :

دس طشح سا لائنات  ،سف ذ دشت پاسمحال بخت اس  ،بافك سبض نس نص كنولوط
دسطشح سا م ااي  ،اي سيض  ،شادگا

MIDREX

بافت نص كنولووط نيشناوي يوشد(  ) PEREDنسوتفاده

مي شود.
)  Persian REDuction ( PEREDيك كنولوط بومي نست كي وسوط كاسشناسوا نيشناوي نبوذن
شذه نست بشن ن ل ن باس دسكشوس موسد نستفاده لشنس مي گ شد بذين لحاظ دس خصوص كنولوط
نحذسا نح اء بشن طشح سا سفتگااي ا اص بي خشيذ دنان فني

كنولوط نص خاسج ا ست .

 -2تكىًلًشي مًرداستفادٌ در فًالد سازي:

دسفشآينذ فوالد ساص طشح سا سفتگااي  ،نص كنولوط كوسه سا لوس نلكتشيكي

سيختي گش مذن ا

نستفاده مي شود  .دس نين ا ا ض نص آخشين جذيذ شين كنولوط موجود دس دا ا نستفاده شذه نست .
شايا ركش نست وجي بي مسائل بپذنشتي نييني دس صذس نسي ت فعال وت سوا  7طوشح فووالد
لشنس دنشتي دنسد بطوسيكي حتي دس مشنحل نجشن ا ضفمط با ي يااكاسناي لشنسدند منعمذ شذ كي دنسن
 HSE planبوده ناذ.
ميسان اشتغال
سش يك نص طشح سا سفتگااي يس نص سنه ناذنص
صوست مستم

 8000افش بصوست غ ش مستم

دس صما بپشه بوشدنس حوذ دن" بوشن  800افوش بوي
نشتغال ني اد مي كننذ  ،ضين آاكوي عوذند صيواد نص

نفشند دس مشنحل ساخت ا ض مشغول بكاس مي شواذ.
نين طشح سا موجب بپبود نلتصاد منطمي شذه سيچن ن شكوفايي صنايع بواال دسوتي يوائ ن دسوتي
اپايتا" موجب وسعي نلتصاد شپش سا نستا سا

محل نحذنث مي شواذ.

مُمتريه ييصگيُاي طرحُاي َفتگاوٍ
عال ه بش آاكي دس نجشن
نص

نحذسا نح ا

پاس طشح  ،نص كنولوط نيشناي يشد نستفاده مي شود بس اس

پ ضنت دس دنخل كشوس ساختي مي شواذ  .اكتي حائض نسي ت آ نسوت كوي عيوذه مشنحول طشنحوي ،

ساخت  ،اصب سنه ناذنص نين طشح سا ا ض وسط متخصصا نيشناي شوشكت سوا ي يااكواس نيشناوي
صوست مي گ شد .
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