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 بهینه سازی کوره شماره 7 
ناحیۀ فوالدسازی

بهینه سازی کورۀ شمارۀ 7 ناحیۀ فوالدسازی و 
ریخته گری مداوم فوالد مبارکه با کیفیت مطلوب و 

ضریب ایمنی باال انجام شد.
رئیس مرکز تعمیرات مکانیک با اعالم این خبر 
و با بیان اینکه پروژه های بهینه سازی باعث بهبود 
و افزایش بهره وری شرکت می شوند، گفت: تولید 
مستمر و کســب رکوردها میسر نمی شود، مگر به 
همت و تالش شبانه روزی همکاران تعمیرات، تولید 
و کلیۀ واحدهای سازمان و اجرای پروژه های بهبود.

به گفتۀ حمیدرضــا بَذار، یکــی از پروژه های 
تعمیراتی ســنگین از لحاظ حجم نیروی انسانی، 
قطعات، مکانیسم و ابزارآالت، کورۀ شمارۀ 7 واحد 
فوالدســازی در مردادماه بوده اســت. این پروژۀ 
تعمیراتی در ســال 99 علی رغم شــرایط خاص 
بیماری کرونا، با صرف بیش از 25 هزار نفر ساعت کار 
تعمیراتی، ظرف مدت 13 روز به صورت 24 ساعته 
و با رعایت پروتکل های بهداشتی در باالترین سطح 

ایمنی و با کیفیت هرچه تمام تر انجام شد.
 داود زمانی سرپرست مرکز تعمیرات ساختمانی 
نیز در تشــریح این پروژه گفت: فعالیت های این 
پروژۀ مهم در دو حوزۀ مکانیکی و ساختمانی اجرا 
شد. فعالیت های مکانیکی شامل مونتاژ و دمونتاژ 
ِشــل ســقف، زانو اِلبو، اِچ بیم های راکر، مین بیم، 
ســیلندرهای تیلت، راکر و پلت فرم ها می شــد و 
فعالیت های ساختمانی شــامل تعویض تیرهای 
سازۀ مرکب، پلتفرم های جلوی کوره، تعویض ورق 
و تیر سقف کاذب، اصالح گروت بیس و بولت های 
سیلندر تیلت، نصب اسلب عمودی جلوی سکوی 
ســرباره و ... بود که با اقدامات انجام شده، این پروژۀ 
مهم تعمیراتی، ایمن، با کیفیت و زودتر از موعد مقرر 
جهت تست و راه اندازی تحویل واحد فوالدسازی 
شــد. وی در خاتمه از حمایت های مدیریت های 
تعمیرات مرکــزی، فوالدســازی و ریخته گری و 
زحمات همۀ همکاران تعمیــرات مرکزی و واحد 
فوالدســازی که در اجرا و نظارت به بهترین شکل 
ممکن عمل کردند و همچنین از همکاری ســایر 
واحدها از جمله حمل ونقل، خدمــات عمومی و 

حفاظت فیزیکی قدردانی کرد.
    

نشست هم اندیشی مدیران بنیاد 
شهید اصفهان با معاون نیروی 

انسانی فوالد مبارکه

سرپرست ادارۀ کل بنیاد شهید و امور ایثارگران، 
معاون تعاون و امور اجتماعی و رئیس ادارۀ اشتغال 
این بنیاد به همراه معاون نیروی انسانی و مدیر امور 
اداری شرکت فوالد مبارکه در جلسه ای مشترک بر 
اهمیت تعامل هرچه بیشتر این دو نهاد تأکید کردند 
و راهکارهای ارتقای سطح همکاری طرفین را مورد 

بررسی قرار دادند.
در این نشست، احمدی نیا سرپرست ادارۀ کل 
بنیاد شهید و امور ایثارگران اصفهان ضمن تقدیر و 
تشکر از تعامل گستردۀ شرکت فوالد مبارکه با بنیاد 
شهید استان خاطرنشان کرد: ملت ما در دوران دفاع 
مقدس مقاومت، ایثار و ازخودگذشتگی را از خود 
به یادگار گذاشــتند. امروز جنگ اقتصادی توسط 
استکبار جهانی علیه مردم و نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران آغاز شــده و هدفی بزرگ تر از دوران 
دفاع مقدس دربردارد. وی گفت: خوشبختانه فوالد 
مبارکه در جبهۀ تولید و اقتصاد تا به امروز نشــان 
داده که نه تنها تحریم ها کارســاز نبوده، بلکه ملت 
ما را قوی تر کرده است. سرپرســت ادارۀ کل بنیاد 
شهید اصفهان در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به 
وجود نیروهای بااستعداد و توانمند فرزندان شاهد و 
ایثارگرِ شاغل در فوالد مبارکه، لزوم بهره گیری هرچه 
بیشتر از این عزیزان در تمامی سطوح بیش از گذشته 

احساس می شود.
در ادامه، عباس اکبری محمدی معاون نیروی 
انسانی و ســازمان دهی شــرکت فوالد مبارکه با 
اشاره به اقدامات صورت گرفته برای ارتقای سطح 
شاخص های توســعۀ منابع انســانی ایثارگران، 
گزارشی از وضعیت اشتغال فرزندان شاهد و ایثارگر 
شاغل در بخش های مختلف فوالد مبارکه ارائه کرد.

اخبار فوالد

معاون ســرمایه گذاری و امور شــرکت های فوالد 
مبارکه اعالم کرد: این شرکت در راستای سیاست های 
دولت و تاکید رئیس هیات عامل ایمیدرو برای حمایت 
از سهامداران و شرکت های سرمایه پذیر، دو اقدام مهم 

انجام داد.
غالمرضا طاهری با بیان این مطلــب اظهار کرد: با 
توجه به روند منفی هیجانی ایجاد شده در بورس طی 
هفته های اخیر که منجر به ایجاد فضای نامطمئن در 

جامعه سهامداران حقیقی و درنتیجه، خروج نقدینگی 
از این بازار شده است- شــرکت فوالد مبارکه نسبت به 
حمایت از سهام داران خود و شرکت های سرمایه پذیر 

اقدام کرد.
وی افزود: در نخســتین اقدام، با توجــه به صدور 
مجوز خرید سهام خزانه، پیگیری برای دریافت مصوبه 
از هیات مدیره شــرکت، توســط معــاون اقتصادی و 
مالی فوالد مبارکه در دســتور کار قــرار گرفت و این 
موضوع براساس دســتورالعمل افشــای اطالعات با 
 اهمیت، طی اعالمیه شفاف ســازی در سامانه کدال،

 اطالع رسانی شد.
معاون ســرمایه گذاری و امور شــرکت های فوالد 
مبارکه با اشاره به اقدام دیگر این شرکت برای حمایت از 
بازار سرمایه تصریح کرد: حمایت از سهام شرکت های 

موجود در پرتفوی شرکت فوالد مبارکه )سرمایه گذاری 
توسعه معادن و فلزات، فوالد هرمزگان و سرمایه گذاری 
توکا فوالد( به فراخور فضای حاکم بــر آنها، گام دیگر 

حمایتی بود.
وی افزود: این شرکت ضمن همراهی هوشمندانه و 
مقتدرانه با خریداران سهام این شرکت ها، برای ایجاد 
آرامش در فضای معامالتی سهام شرکت های مذکور و 

رفع نگرانی جامعه سهامداران تالش کرد.
طاهری با اشاره به نتایج حاصل از اقدامات حمایتی 
صورت گرفته، خاطرنشــان کرد: انتشــار خبر مربوط 
به پیگیری مجوز خرید ســهام خزانه در بازار، ســبب 
تقویت جو اعتمــاد و ایجاد فضای خــوش بینی و در 
نتیجه افزایش تقاضای خرید ســهام شــرکت فوالد 
مبارکــه در قیمت های منفــی روز جاری شــد. این 

 موضوع در نهایت منجر به ثبت قیمت سهام شرکت در
 درصدهای مثبت شد.

وی ادامه داد: با تغییر روند ایجاد شده در سهام سایر 
شرکت های معدنی و فوالدی همه شرکت های پرتفوی 
گروه فوالد مبارکه در کنار سهام این شرکت، روز جاری 

را سبزپوش به پایان رساندند.
معاون ســرمایه گذاری و امور شــرکت های فوالد 
مبارکه با اشاره به پیشنهاد تشــکیل صندوق سرمایه 
گذاری مشــترک گفت: در کنار اقدامات یاد شــده، 
اجرای پیشــنهاد ایمیدرو مبنی بر تشــکیل صندوق 
ســرمایه گذاری مشترک شــرکت های بزرگ معدن 
و صنایع معدنی با ســرمایه 300 هزار میلیارد ریالی، 
 حمایت هــای بیشــتر از ســهامداران را بــه دنبال 

خواهد داشت.

در راستای تاکید رئیس هیات عامل ایمیدرو انجام شد؛

دو اقدام مهم شرکت فوالد مبارکه برای حمایت از سهامداران

نمنــد  ا بلندهمــت و تو رکنــان  کا
ناحیۀ نورد ســرد فوالد مبارکــه علی رغم 
 مشــکالت و محدودیت های ناشی از شیوع 
ویروس کرونا و تحریم ها، در ســال جهش 
تولید با ثبت رکوردهای جدید ماهانه و روزانه 

حماسه آفریدند.
محسن اســتکی، مدیر محصوالت سرد 
شــرکت فوالد مبارکــه، ضمن اعــالم این 
خبر گفــت: ایــن رکوردهــا در واحدهای 
اسیدشــویی و آنیلینگ نورد سرد و با انجام 
پروژه های بهبود در برنامه ریزی و تعمیرات، 
افزایــش بهــره وری تمامــی واحدهــای 
نورد ســرد و حمایت و پشــتیبانی ســایر 
 واحدهای مرتبط حاصل شــد که شایستۀ 

قدردانی است.

 کسب رکورد روزانۀ تولید در واحد 
اسیدشویی شمارۀ 2 ناحیه نورد سرد 

محمــد مـــهشید، رئیـــــس خــط 
اسیــدشویـــی شــــمارۀ 2 ناحیۀ نورد سرد 
گفت: رکــورد روزانۀ تولید واحد اسیدشــویی 
شمارۀ 2 در 17 شــهریورماه 1399 به میزان 
5 هزار و 120 تن به ثبت رســید. این در حالی 
اســت که رکورد قبلی این واحد مربوط به 11 
خرداد 1398 و به میــزان 4 هزار و 935 تن بود. 
واحد اسیدشــویی اولین واحد نورد سرد است 
که کالف ها را از ناحیۀ نورد گرم دریافت می کند. 
در این واحد به منظور حذف الیه های اکسیدی 
موجود در سطوح ورق ها که در درجه حرارت های 
باال در حین نورد، در اثر مجاورت با اکسیژن هوا 
به صورت Fe2O3 و Feo تشکیل می شود، از 

اسیدشویی ورق با اسیدکلریدریک استفاده 
می شــود. پس از تکمیل فرایند اسیدشویی، 
درصدی از محصول به فروش می رسد و بخش 
عمدۀ آن جهت ادامــۀ فرایند به خطوط نورد 

منتقل می شود.
کسب رکورد ماهانه تولید در واحد 
آنیلینگ شمارۀ 2 ناحیه نورد سرد

اکبر نادری رئیس واحــد باکس آنیلینگ 
و شست وشــوی الکترولیتی گفت: در شرایط 
تحریم که کشور در واردات محصوالت ویژه با 
محدودیت و ممنوعیت مواجه شد، تالشگران 
خطوط آنیلینگ و شست وشوی الکترولیتی 
ناحیۀ نورد ســرد )واحد آنیلینگ شمارۀ 2( با 
250 درصد رشد نســبت به مدت مشابه سال 
قبل، به رکورد جدیــدی در تولید محصوالت 

ویژه دســت یافتند. تولید محصــوالت ویژه 
در این واحــد در مردادمــاه 1399 با افزایش 
250 درصدی نســبت به مدت مشــابه سال 
قبل به 21 هزار و 386 تن رسید. این در حالی 
است که در کنار تولید محصوالت ویژۀ بیشتر، 
برنامۀ تولید کل ماه نیز بــه میزان 48 هزار تن 
محقق شــد. گفتنی اســت تولید محصوالت 
ویژه در مردادماه ســال 1398 معادل 6 هزار 
و 100 تن و میزان تولید کل آن در ماه مذکور 
33 هزار تن بود. این افزایش قابل مالحظۀ تولید 
نشان می دهد در شــرکت فوالد مبارکه گام 
مهمی در تولید محصوالت ویژه در سال جهش 
تولید برداشته شده است. واحد شست وشوی 
الکترولیتی همچنین موفق شده با تالش های 
کارکنان این واحــد، مواد مصرفــی در خط 

شست وشوی الکترولیتی را بازیافت و به پروسۀ 
تولیــد بازگرداند؛ بنابرایــن در زمینۀ مصرف 
بهینۀ مواد شــوینده در خط شست وشــو نیز 
رکورد جدیدی به ثبت رسید.  محسن استکی 
مدیر محصوالت سرد شرکت فوالد مبارکه در 
خاتمه از حمایت صمیمانۀ مدیریت ناحیۀ نورد 
سرد، همکاری گروه فنی تولید و تعمیرات، واحد 
برنامه ریزی تولید نورد سرد و دیگر واحدهایی 
که در کســب این افتخارات همت گماردند، 
تشکر و اظهار امیدواری کرد تا پایان ساِل جهش 
تولید، بهبودها و رکوردهای درخشان تری در 

این ناحیه محقق گردد.

با ثبت رکوردهای جدید در ناحیه نورد سرد فوالد مبارکه صورت گرفت؛ 

افزایش 250 درصدی تولید محصوالت ویژه در واحد باکس آنیلینگ شماره 2

خبر
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مختار بخشیان، معاون بهره برداری 
فــــوالد مبارکه، از چشم انداز روشن 
تولیـــــد در فـــــوالد مــــبارکه 
و بهره بــــرداری حــــداکثری از 
ظرفیت هـای تولیــد در ایـن شـرکت 

خبر داد.
وی گفت: شــرکت فوالد مبارکه، 
به عنوان بزرگ ترین تولیدکنندۀ فوالد 
کشور، در سال های اخیر همواره تالش 
کرده با تولید محصوالتــی متنوع و با 
ارزش افزودۀ باال، در مسیر سودآوری و 
رشد اقتصادِی هرچه بیشتر حرکت کند. 
این شرکت برنامه ریزی های گسترده ای 
برای رفع موانع موجود در مسیر توسعۀ 
صنعت فوالد و بهره برداری حداکثری از 
ظرفیت های تولیدی خود انجام داده تا 
بتواند با رشد تولیداتش، نقشی اساسی 

در بازارهای بین المللی فوالد ایفا کند.
وی سیاست های شــرکت فوالد 
مبارکه برای بهبود نــرخ بهره برداری 

از ظرفیت های تولیدی این شــرکت 
را این چنین تشــریح کرد: در راستای 
افزایش نرخ بهره بــرداری از ظرفیت 
صنعت فوالد کشــور، سیاست های 
توســعه و تأمین پایدار مــواد معدنی 
موردنیــاز صنایــع فوالدســازی در 
باالدست، توازن ظرفیت زنجیرۀ تولید 
از ســنگ آهن تا محصول و همچنین 
توانمندسازی صنایع پایین دستی از 
جمله اقداماتی است که باید در سطح 
کالن مورد توجه سیاست گذاران قرار 
گیرد. در ســطح بنگاه هــا نیز صنایع 
فوالدساز می توانند با افزایش دانش، 
اســتفاده از تکنولوژی های روز دنیا و 
ایجاد جذابیت بــرای مصرف کننده 
در مقایســه با رقبــای خارجی، نرخ 
بهره برداری از فرایندهای تولید خود 
را به حداکثِر مقدارِ ممکن برسانند. این 
شرکت به منظور بهره برداری حداکثری 
از ظرفیت های تولیدی، سیاست های 

کلی زیر را ســرلوحۀ اهداف خود قرار 
داده است:

 تأمیــن منابــع پایــدار معدنی و 
مدیریــت یکپارچۀ تأمیــن کاالهای 
استراتژیک و اهرمی برای گروه؛توسعۀ 
بازارهای داخلــی و افزایش صادرات؛ 
توســعۀ مشــارکت های ارزش افزا با 
تولیدکنندگان زنجیرۀ ارزش؛ طراحی 
و توســعۀ محصوالت جدید به منظور 
افزایش کمیت و کیفیت تولید؛ ارتقای 
زیرساخت های پشتیبانی فنی تولید؛ 
توسعۀ بومی سازی و حمایت از تولیدات 

کیفی داخلی.
در ادامۀ این سیاســت ها، شرکت 
فوالد مبارکه با توســعۀ خــط نورد 
گرم شــمارۀ 2، باعث تکمیل ســبد 
محصوالت نوردی از ضخامت 0.18 
تا 25 میلی متر خواهد شــد. این امر 
عالوه بر تأمین نیاز بازار داخل، کشور 

را از واردات بی نیاز می کند.

 رویکردهایی برای بهبود 
نرخ بهره برداری

شرکت فوالد مبارکۀ اصفهان در ابتدا 
با بهبود زیرساخت هایی همچون توسعۀ 
تکنولوژی خطوط تولید متناسب با نقشۀ 
راه تکنولوژی، بهبود کارایی و مصارف 
فرایندهای تولید و ســپس با افزایش 
کمیت و کیفیت تولید محصوالت ویژه 
)تختال و نوردی( و خلق مشارکت های 
ارزش افزا با مصرف کننــدگان، به این 
مهم دست یافته است. تکمیل زنجیرۀ 
تأمین، خرید معادن سنگ آهن، نصب 
و راه اندازی ماشین ریخته گری شمارۀ 
5، نصب و راه انــدازی واحد گاززدایی، 
نصب و راه اندازی مگامدول ها، ارتقای 
سیستم های نرم افزاری و توسعۀ منابع 
انسانی از دیگر فعالیت های این شرکت 
در راســتای رشــد نرخ بهره برداری از 

ظرفیت های تولید است.
شــرکت فوالد مبارکه، بر اســاس 

تغییر نیاز بازار و به منظور پاسخ گویی 
حداکثری به آن و افزایش تنوع محصول، 
در زمینه های جدیــدی مانند تولید 
محصوالت لــوازم خانگی شــروع به 
فعالیت کرده و در این خصوص، نصب 
و راه اندازی خط تکمیلی ورق رنگی را 
در دستور کار دارد و ازآنجا  که حفاظت از 
محیط زیست در این شرکت از اهمیت 
بسیاری برخوردار اســت، با راه اندازی 
و بهره بــرداری از کوتینــگ کابین در 
خط رنگــی، موجب بهبــود عملکرد 
زیست محیطی و افزایش سرعت خط 
شده اســت. این شــرکت در راستای 
افزایش بهره بــرداری از ظرفیت های 
تولیــد انــواع ورق هــای گالوانیزه و 
قلع اندود، دو استراتژی را در دستور کار 

قرار داده است:
1-  به روزرســانی و توسعۀ خطوط 
سیکل تولید محصول گالوانیزه به منظور 
تولید محصوالت جدید متناسب با تغییر 
نیاز بازار )برای نمونه، تغییر نیاز مصرفی 
صنایع خودروسازی از محصوالت سرد 
به محصوالت گالوانیزۀ خاص( و افزایش 
کیفیت محصوالت قلع اندود به منظور 

تأمین مواد بسته بندی صنایع غذایی؛
2-  افزایش تولید چرخۀ گالوانیزه و 
قلع اندود )امکان سنجی افزایش سرعت 
و تدوین نقشۀ دانشی تجهیزات خطوط 

تولید(.
 سیاست گذاری مناسب، 
شاه کلید رفع موانع تولید

شرکت های معدنی در دهۀ گذشته، 
با ورود به حوزۀ فوالدســازی، باعث از 
بین رفتن توازن جریان مواد در زنجیرۀ 
فوالد کشور شدند. با تدابیر شرکت فوالد 
مبارکۀ اصفهان در زمینۀ سرمایه گذاری 
در معادن و تکمیــل زنجیرۀ تأمین در 
داخل گــروه، نیازهای معدنی تا حدی 
مرتفع شد، اما خام فروشی های اخیر، 
به دلیل ارزآوری زیاد برای شرکت های 
باالدســتی، مشــکالتی بــرای این 
شــرکت ایجاد کرده است. وضع تعرفۀ 
واردات بــر محصــوالت قابل تولید در 
داخل، بومی سازی، حمایت از صنایع 
پایین دســتی و توســعۀ آن ها، تأمین 
منابع مالی موردنیــاز صنایع مرتبط، 
تسهیل فروش محصوالت فوالدی در 
بازار و تسهیل صادرات تولیدات مازاد 

بر نیاز داخل از جمله سیاست هایی است 
که می تواند افزایش نرخ بهره برداری از 
حداکثر ظرفیت تولید را در پی داشته 
باشــد. از آنجا  که ایــران بزرگ ترین 
فوالدساز منطقۀ خاورمیانه محسوب 
می شود، عدم دستیابی به صادرات 21 
میلیون تن فوالد، کــه در طرح جامع 
فوالد در افــق چشــم انداز 1404 نیز 
عنوان شده است، موجب از دست دادن 
بازارهای جهانــی، به خصوص منطقۀ 
خاورمیانه خواهد شــد و این از دست 
دادن بازار برای گروه فوالد مبارکه، که 
بزرگ ترین تولیدکنندۀ فوالد کشــور 
اســت، صدمات جبران ناپذیری در پی 

خواهد داشت.
مشــوق های صــادرات، تعرفه ها، 
تسهیالت و... را می توان از تمهیدات و 
مساعدت های دولتی ای دانست که در 
صورت اجرا، کمک شایانی در دستیابی 
به چشــم انداز افق 1404 فوالد کشور 
خواهد کرد. شــرکت فوالد مبارکه، در 
راستای تحقق این هدف ملی، اقداماتی 
نظیر انتقال دانش فنی به شرکت های 
تازه تأسیس، مشــارکت در راه اندازی 
شــرکت های در حال ساخت و ورود به 
حوزۀ صنایع معدنــی به منظور تأمین 
پایدار مواد اولیه بــرای مواجهه با این 
ریسک را در برنامۀ استراتژیک خود قرار 

داده است.

معاون بهره برداری شرکت خبر داد: 

چشم انداز روشن تولید در فوالد مبارکه
شرکت های معدنی در دهۀ 

گذشته، با ورود به حوزۀ 
فوالدسازی، باعث از بین 

رفتن توازن جریان مواد در 
زنجیرۀ فوالد کشور شدند. 

با تدابیر شرکت فوالد 
مبارکۀ اصفهان در زمینۀ 
سرمایه گذاری در معادن 

و تکمیل زنجیرۀ تأمین 
در داخل گروه، نیازهای 

معدنی تا حدی مرتفع شد، 
اما خام فروشی های اخیر، 
به دلیل ارزآوری زیاد برای 

شرکت های باالدستی، 
مشکالتی برای این شرکت 

ایجاد کرده است


