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 1صفحه  

 

 فکس شماره بهو یا  atlas@steeliran.org الکترونیک پستنشانی به اسکن و فحه آن ص 4هر با دقت تکمیل نموده و و  زیررا چاپ پرسشنامه لطفا  -1

 ارسال گردد. ایران فوالد کنندگان تولید انجمن  88551705
 .نجمن معرفی و مشخصات ایشان در پرسشنامه درج گرددجهت برقراري ارتباط با ا رابطبه عنوان تولیدي آن واحد کارکنان یکی از  -2
 بود نیازي به تکمیل آن نیست.نامشخص کاربرد نداشته و یا شما از پرسشنامه براي صنعت چنانچه مواردي  -3
 در صورت وجود شرکتهاي زیر مجموعه با ماهیت حقوقی مستقل لطفا براي هر کدام یک پرسشنامه جداگانه ارسال گردد -4
 انجمن تولید کنندگان فوالد ایران -با تشکر         

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  در بازار: محصوالتبرند تجاري/ نام        نام واحد تولیدي:

 نام شرکت مادر/ هولدینگ (در صورت وجود):

  مدیر عامل: نام و نام خانوادگی

 تلفن همراه:    سمت:    انجمن:  با رابطفرد نام 

 آدرس وب سایت رسمی شرکت:

 آدرس کارخانه:

 پست الکترونیک: فکس: تلفن:

 آدرس دفتر مرکزي:

 پست الکترونیک: فکس: تلفن:

 آدرس سایر سایتها / دفاتر:

 پست الکترونیک: فکس: تلفن:

  سایر:    تعاونی  عام سهامی   سهامی خاص  نوع مالکیت:

 به ترتیب مالکیت: سهامداران اصلی

 خیر    داراي واحد تحقیق و توسعه:  بله  خیر عضویت در انجمن تولید کنندگان فوالد ایران:  بله

 مجموع تعداد کارکنان:      تاریخ شروع بهره برداري: 

 :(نوع و مشخصات) نهایی محصوالت تولیدي

 

 :)ل محصوالت فوالديکنه (سالیاظرفیت اسمی 

 (تن) : 95مجموع تولید محصوالت فوالدي نهایی کارخانه در سال 
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 :اصلیفرآیندهاي تولیدي 

 کوره القایی       ذوب سازي درکوره قوس احیا مستقیم گندله سازي کوره بلند    فرآوري قراضه

  فورج  نورد  ریخته گري دستی  ریخته گري پیوسته LF( ذوب سازي ثانویه(
  عملیات حرارتی ماشینکاري

 اصلی:  سایر فرآیند هاي تولیدي
 
  (در صورت وجود) گندله سازي/ احیاخطوط مشخصات: 

 سایر مشخصات فنی قابل ذکر تعداد خط تولید ظرفیت سالیانه نوع تکنولوژي سازنده نام خط تولید
 
 

     

 
 

     

 
 مشخصات واحد ذوب سازي 

 سایر مشخصات فنی قابل ذکر تعداد موجود ظرفیت بدنه توان ندهساز نوع کوره
      

      

      

      

 :آنها و نسبتکوره ها شارژ مورد استفاده     :ذوبجمع ظرفیت تولید سالیانه 

 ابعاد شمش ریخته گري شده: نوع و 

 ذوب سازي:کنترل کیفیت تجهیزات کلیدي آزمایشگاه 
 
 نورد هايمشخصات واحد 

 ظرفیت تولید سالیانه نوع و سایز محصوالت تولیدي  ابعاد شمش ورودي تعداد قفسه سازنده خط نورد
      

      

      

      

 

 جمع ظرفیت تولید سالیانه خطوط نورد:

 تجهیزات کلیدي آزمایشگاه کنترل کیفیت نورد:
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 :مشخصات سایر خطوط تولید (گالوانیزه، فورج، عملیات حرارتی ...)

 
 
 
 (دسته بندي بصورت کلی و اساس محصول نهایی انجام شود) 96 سال اول نیمه محصوالت در  تولیدتناژ  

 دوره
 :5محصول :4محصول :3محصول :2محصول :1محصول 

ماهه اول  6
1396 

     

 

 مربوطه را درج نمایید: ارد ملیاستاندو شماره  تلطفا نام محصوال براي محصوالت نهایی) ISIRI( در صورت اخذ استاندارد ملی ایران
 
 
 

 ي بین المللی اخذ شده:استاندارد ها و گواهینامه هاسایر 
 از شرکت ..........................    ISO 9001استاندارد مدیریت کیفیت 

 از شرکت...........................    ISO 14001استاندارد زیست محیطی 
 از شرکت...........................  OHSAS 18001لی  استاندارد ایمنی و بهداشت شغ

 سایر استانداردها و گواهینامه ها:  
 

 ات: سانرژي و تاسی
 نیروگاه اختصاصی  نحوه تامین برق از: شبکه    ): KWدیماند برق موجود(

 : (مترمکعب) آب مصرفی روزانهمتوسط 

     :رمال متر مکعب)(ن متوسط گاز مصرفی روزانه

 :و مقدار یر مصارف انرژيسا

 خیر  : بله ي ایرانعرضه محصوالت در بورس کاال
 

 :96ماهه اول  شش تناژ کل صادرات در
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 مشخصات طرح هاي توسعه
 سایر توضیحات راه اندازي تاریخ پیشرفت % ظرفیت اسمی  تولیدي محصوالت عنوان طرح توسعه

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 شرکت: ذکر در خصوص توضیحات قابلسایر 

 

 

 

 

 بدینوسیله صحت اطالعات درج شده فوق تایید می گردد
 
 امضا و مهر شرکت:    سمت:         :و نام خانوادگی نام 


