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بـا گسـترش فعالیت در صنعت فوالد کشـور، این صنعت بـه تدریج در حـوزه اجرای پروژه هـای فوالدی در بخش هـای مختلف زنجیره 
توانمندتـر از قبل شـده و اخیرا به حوزه  هایی وارد شـده اسـت که تاکنون اقدامـی در خصوص آن ها صورت نگرفته بود و برای نخسـتین 
بـار بـدون حضور شـرکت های خارجـی، پروژه های تعریف شـده در ایـن بخش ها اجرا می شـود. این موضـوع می تواند بـه نوعی نقطه 
عطـف صنعـت فـوالد محسـوب شـود؛ چراکه پیـش از ایـن، بـرای اجـرای پروژه ها به ویـژه طرح هـای افزایـش ظرفیت، بـه حضور 
کارشناسـان شـرکت سـازنده تکنولـوژی نیـاز بود و اساسـا بـدون حضور آن هـا، اجرای پروژه میسـر نمی شـد. این در حالی اسـت که 
صنعـت فوالد کشـور به این توانایی دسـت یافته اسـت که پروژه ها را بومی سـازی کنـد. در این رابطه، خبرنگار پایـگاه خبری و تحلیلی 
»فلـزات آنالیـن« بـا کـوروش قـدس، مدیر پـروژه افزایش ظرفیـت احیا مسـتقیم فوالد ارفع در شـرکت مهندسـی بین المللـی ایران 

)ایریتک( گفت وگوی تفصیلی داشته است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:

کوروش قدس، مدیر پروژه افزایش ظرفیت احیا مستقیم فوالد ارفع شرکت ایریتک در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

اجرای پروژه افزایش ظرفیت احیا مستقیم 
برای نخستین بار در ایران

زمینـه  ◄ و  تاریخچـه  خصـوص  در  توضیحاتـی 

فعالیت شرکت ایریتک بفرمایید.

شـرکت بین المللـی مهندسـی ایـران )ایریتـک( 

سـاخت  دانـش  انتقـال  هـدف  بـا   1354 سـال  در 

مشـارکت  بـا  ایـران،  بـه  فوالدسـازی  کارخانه هـای 

شـرکت صنایـع ملـی فـوالد ایـران، بانـک صنعـت و 

معـدن و شـرکت »ایتالیـم پیانتـی« ایتالیـا تاسـیس 

حیـن  در  شـد  گرفتـه  تصمیـم  زمـان  آن  در  شـد. 

سـاخت مجتمع فـوالد هرمزگان، این انتقـال دانش 

انجـام پذیـرد. بـا انتقـال فـوالد هرمـزگان به شـرکت 

فـوالد مبارکـه اصفهـان، کارهـای مرتبـط بـا احـداث 

مجتمـع فـوالد مبارکـه بـه شـرکت ایریتـک واگـذار 

شـد. بـه ایـن ترتیـب، فراینـد انتقـال دانـش سـاخت 

مجتمع هـای فـوالدی وارد ایـران شـد. از سـال 1370 

شـرکت ایریتـک وارد فـاز طراحی هـای بخش هـای 

سـال  در  و  شـد  فوالدسـازی  واحدهـای  مختلـف 

1375 بـه عنـوان اولیـن شـرکت، اجـرای پروژه هـای 

فـوالدی بـه صـورت EPC را در فـوالد مبارکـه آغـاز 

کرد. متعاقب آن با توجه به نیاز کشـور و پتانسـیل 

در  شـرکت  ایـن  ایریتـک،  در  مهندسـی  بـاالی 

پروژه های بزرگ نفت و گاز نیز وارد شد.

»ایتالیـم  بـا خـروج شـرکت  و  انقـالب  از  پـس 

پیانتـی« از شـرکت ایریتـک، تغییـرات مختلفی در 

ترکیب سـهامداران به وجود آمد و در حال حاضر، 

سهامداران شرکت ایریتک شامل سازمان ایمیدرو، 

شـرکت سـرمایه گذاری و توسعه معادن و فلزات و 

تعدادی از اعضای شرکت هستند.

ایریتـک در 15 شـرکت بـزرگ داخلـی و خارجـی 

سـهامدار بـوده و خـود مشـتمل بـر هشـت شـرکت 

است که در زمینه های مهندسی، بازرگانی، اجرای 

پروژه هـا، سـاخت تجهیـزات، بازرسـی فنـی و تولیـد 

آهن اسفنجی فعالیت دارند.

این شـرکت در حال حاضر چه پروژه هایی را در  ◄

دست اقدام دارد؟

هم اکنـون شـرکت ایریتـک 18 پـروژه در زمینـه 

مسـتقیم،  احیـا  کنسـانتره،  کارخانه هـای  سـاخت 

احـداث  کارخانه هـا،  ظرفیـت  افزایـش  فوالدسـازی، 

نیروگاه و پروژه های نفت و گاز را در سرتاسـر کشـور 

در دست اقدام دارد.
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چـه  ◄ ارفـع  فـوالد  و  آهـن  شـرکت  پروژه هـای 

ویژگی هایی دارد؟

کارخانـه احیـا مسـتقیم ارفـع بـا ظرفیـت تولیـد 

800هـزار تـن آهـن اسـفنجی در سـال، به صـورت یک 

توسـط شـرکت  تـا 13۹0  از سـال 1387   EPC پـروژه

ایریتـک احـداث شـده بـود. بـا توجـه بـه نیـاز بخـش 

بـه حـدود  ارفـع  فـوالد  و  آهـن  فوالدسـازی شـرکت 

پـروژه  تـن آهـن اسـفنجی،  یک میلیـون و 200 هـزار 

افزایـش ظرفیـت کارخانـه احیا مسـتقیم از 800 هزار 

تن به یک میلیون و 200 هزار تن تعریف شد.

بـا توجـه بـه رضایـت کامـل کارفرمـا از کارهـای 

انجام شـده قبلی توسـط ایریتک و همچنین سـوابق 

طوالنـی شـرکت ایریتـک در انجـام پروژه هایـی کـه 

برای اولین بار در صنعت فوالد در ایران انجام شده 

بود، انجام این پروژه به شرکت ایریتک واگذار شد.

برای اجرای پروژه شرکت ایریتک با چند چالش 

جـدی مواجـه بـود؛ اول اینکـه اجـرای چنیـن طـرح 

افزایش ظرفیتی در دنیا سابقه نداشت و امکان پذیر 

بـودن آن مشـخص نبـود. چالـش دوم، مـدت زمـان 

انجام کار بود. به دلیل توقف تولید در حین اجرای 

پـروژه، تولیـد آهـن اسـفنجی متوقـف می شـد و در 

صـورت طوالنـی شـدن توقـف ایـن موضـوع مـورد 

قبـول کارفرمـا قـرار نمی گرفـت. پیشـنهاد شـرکت 

انجـام  بـرای  کارخانـه  روزه   75 توقـف  ایریتـک، 

تغییرات بود و نهایتا کارفرما زمان توقف )از توقف 

تولیـد تـا تولیـد مجـدد( را 45 روز اعـالم کـرد کـه بـه 

نظر غیر ممکن بود.

را  ◄ اقداماتـی  پـروژه چـه  تسـریع  بـرای  ایریتـک 

صورت داده است؟

بـدون  پـروژه ای  چنیـن  موفقیت آمیـز  انجـام 

اجرایـی  پیمانـکاران  و  تعامـل کارفرمـا  و  همـکاری 

امکان پذیر نبود. خوشبختانه در واحدهای مختلف 

شـرکت ارفـع، افـراد حرفـه ای و بـا دانـش بـاال حضـور 

دارنـد و بـرای اجـرای پـروژه همـکاری بسـیار عالـی با 

شرکت ایریتک داشتند.

بـرای انجـام پـروژه تیمی از بخش های مختلف 

کارفرمـا و ایریتـک تشـکیل شـد. پیش از شـات دان 

و  مهندسـی  فعالیت هـای  تمامـی  بایـد  کارخانـه 

تامین کاال انجام می شد. همچنین تصمیم گرفته 

شـد تمامـی فعالیت هـای اجرایـی کـه می توانـد در 

زمان تولید کارخانه انجام شـود، پیش از شـات دان 

تکمیل شود.

چگونگی انجام مهندسی پروژه تاثیر مستقیمی 

بـر زمـان انجـام توقـف داشـت. بـرای کاهـش زمـان 

توقـف، گاهـی بارهـا نقشـه ها و طراحی هـای انجـام 

شده کنار گذاشته می شد و مجددا با روش دیگری 

طراحی هـا انجـام می شـد کـه امـکان انجـام کار در 

بخـش  در  خصـوص  بـه  شـات دان  از  قبـل  زمـان 

فونداسـیون ها و تقویت هـای اسـکلت فلـزی وجـود 

داشته باشد.

در بخـش تامیـن تجهیزات، توجـه به جزییات و 

از قلم نیفتادن اقالم بسیار مهم بود. مواجه شدن با 

کسری مواد و تجهیزات در زمان شات دان کارخانه، 

بـه معنـی طوالنـی شـدن چند هفتـه ای زمـان توقف 

ایریتک در 15 شرکت بزرگ داخلی 
و خارجی سهامدار بوده و خود 

مشتمل بر هشت شرکت است که 
در زمینه های مهندسی، بازرگانی، 

اجرای پروژه ها، ساخت تجهیزات، 
بازرسی فنی و تولید آهن اسفنجی 

فعالیت دارند
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کارخانه برای تامین آن ها بود.

عملیـات  انجـام  پـروژه  ایـن  بخـش  مهم تریـن 

اجرایی در زمان 45 روزه شات دان کارخانه بود. در 

ایـن بخـش، حـدود 25 درصد از تجهیـزات کارخانه، 

تعویـض می شـد. تخریـب و اجرای فونداسـیون های 

رکوپراتورهـا،  غبارگیـر،  مختلـف،  کمپرسـورهای 

همچنین دمونتاژ حدود سه هزار تن از تجهیزات و 

نصـب مجـدد تجهیـزات جدیـد بـه همـراه حـدود 

35هزار اینچ قطر عملیات پایپینگ، ده ها کیلومترها 

کابل کشی، تغییر سیستم کنترل، تعویض ترانس های 

بـرق، نصـب تابلوهـای بـرق جدیـد و... بخشـی از 

کارهای مورد نیاز بود.

بـرای اجـرای کار، برنامه زمان بندی تفصیلی در 

سـطح انجام فعالیت های روزانه کارگران تهیه شـد. 

همچنیـن روزانـه حداقـل سـه جلسـه کنتـرل پـروژه 

برگزار و راهکارهای جبرانی در جبهه هایی که دارای 

تاخیر بودند، ارائه و اجرا می شد.

هنگام انجام تغییرات بر روی تجهیزات موجود 

در مـوارد متعـددی بـا مغایرت هـای نقشـه و وضـع 

موجـود مواجـه می شـدیم. برای حـل این مغایرت ها 

تیم های طراح مهندسی در تمامی دیسیپلین ها در 

محل پروژه حاضر بودند و نسبت به اصالح نقشه ها 

در محل اقدام می کردند.

با توجه به فعالیت 24 ساعته حدود 700 نفر به 

همراه بیش از 30 دستگاه جرتقیل، یکی از بزرگ ترین 

چالش ها مسـئله ایمنـی و جلوگیری از بـروز حوادث 

بود که با تمهیدات به کار گرفته شده، خوشبختانه 

پروژه بدون بروز هیچ حادثه جدی به اتمام رسید و 

مورد تشـویق کارفرما نیز قرار گرفت. در نهایت، با 

همـکاری کامـل کارفرمـا، در زمـان پیش بینـی شـده 

45 روزه، پروژه به تولید مجدد رسید.

چـه چالش هایـی در ارتبـاط بـا اجـرای پروژه های  ◄

بزرگ فوالدی و معدنی در کشور ما وجود دارد؟

خوشبختانـــه دانـــش اجـــرای پروژه هـــای بـزرگ 

معدنـی و فـوالدی در ایـران بومـی شـده اسـت و ایـن 

موضـوع نقطـه قـوت کشـور مـا محسـوب می شـود. 

بــــه  نیــــاز  معــــدنی  و  فــــوالدی  بـزرگ  پروژه هــــای 

سـرمایه گذاری های گسترده در بخش های مختلف 

کشور دارد. امکانات زیربنایی مورد نیاز مانند تامین 

آب، بـرق، گاز و راه هـای ارتباطـی بـه سـرمایه گذاری 

زیادی نیاز دارند. همچنین معادن کشور پاسخگوی 

نیازهای آتی صنعت فوالد نیستند و سرمایه گذاری 

در معـادن خـارج کشـور تنهـا راه برون رفت از مشـکل 

تامیـن مـواد اولیـه معدنـی بـه شـمار مـی رود. طـی 

بررسـی های صـورت گرفتـه در شـرکت ایریتـک بـرای 

تکمیل حدود 50 میلیون تن زنجیره فوالد از معدن تا 

محصول نهایی به همراه تامین امکانات زیربنایی آن، 

به حدود 100 میلیارد یورو سرمایه گذاری نیاز است. 

میـزان  ایـن  خارجـی  سـرمایه های  جـذب  بـدون 

سرمایه گذاری دور از دسترس خواهد بود.

شرکت ایریتک برای برطرف شدن این چالش ها  ◄

چه استراتژی هایی را اتخاذ کرده است؟

بـا توجـه به ماهیت بین المللی شـرکت ایریتک، 

از سـال ها پیـش شـرکت ایریتـک در زمینـه جـذب 

و  اسـت  بـوده  فعـال  خارجـی  سـرمایه گذاری های 

نمونه هـای موفقـی ماننـد تامین سـرمایه مـورد نیاز 

احـداث فـوالد هرمـزگان و همچنیـن پـروژه بسـیار 

امـا  دارد  خـود  کارنامـه  در  را  خـارگ   NGL بـزرگ

متاسفانه به دلیل تحریم های ناجوانمردانه در حال 

حاضـر ایـن بخـش در تمامـی پروژه هـای کشـور بـا 

چالش جدی مواجه است.

اکنـون بـا توجـه بـه خریـد حـدود 60 درصـد از 

سهام شرکت ایریتک توسط شرکت سرمایه گذاری 

مالـی  تامیـن  بحـث  فلـزات،  و  معـادن  توسـعه  و 

پروژه هـا توسـط شـرکت ایریتـک وارد فـاز جدیـدی 

شـده اسـت و بـا موافقتنامه هـای تهیـه شـده، در 

حال حاضر بخشـی از سـرمایه مورد نیاز پروژه های 

و  معـادن  سـرمایه گذاری  توسـط شـرکت  ایریتـک 

فلزات تامین می شود.

چـه  ◄ خـود  فعالیـت  ادامـه  در  شـرکت  ایـن 

چشم اندازی را ترسیم کرده است؟

شرکت ایریتک ضمن حفظ و پیگیری ماموریت 

اولیـه خـود، بـه عنـوان شـرکتی دانش بنیـان، وظیفـه 

بومی سازی تکنولوژی های روز دنیا در کارخانه های 

فـوالدی و معدنـی را بخشـی از وظیفـه ذاتـی خـود 

می دانـد و در ایـن زمینه حضور بسـیار فعالـی دارد. 

همچنین ضمن فعالیت در بازارهای داخلی، حضور 

در بازارهـای بین المللـی را بـه طـور جـدی پیگیـری 

می کنـد. در ایـن زمینـه و مذاکـرات بسـیار خوبی با 

کشـورهای مختلفی انجام شـده اسـت و پیش بینی 

می شـود طـی چنـد مـاه آینـده حضـور در بازارهـای 

بین المللی به نتیجه برسد.
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