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طراحی و تولید ورق های 
فوالدی گرم در ضخامت ها   و 

ِگریدهای مختلف

برای اولین بار در کشــور، با همکاری کارکنان 
مدیریت متالورژی و روش های تولید )تروپروسس(، 
فوالدســازی، نورد گرم، آزمایشــگاه، برنامه ریزی 
کنترل کیفی و فروش فوالد مبارکه، تولید ورق های 
فوالدی گــرم نوردیده به ضخامت هــای 12 و 14 
میلی متــر، گریــد ASTM A204GR.B بــا 
موفقیت انجام شد. علیرضا مولوی زاده رئیس واحد 
تروپروســس فوالد مبارکه ضمن اعالم این خبر و با 
بیان اینکه این نوع ورق آلیــاژی حاوی 0.45 تا 0.6 
درصد مولیبدن اســت، ادامه داد: عنصر مولیبدن 
استحکام فوالد را در دمای باال افزایش می دهد و در 
ورق، مقاومت به خوردگی و خزش خوبی در دمای 
باال ایجاد می کند. در بیان جزئیات بیشتر این خبر، 
حسن شرافت، کارشــناس این واحد افزود: میزان 
استحکام تســلیم )yield strength( ورق فوق 
 حداقل Mpa 275 و اســتحکام کشــش نهایی 
Tensile strength( آن در محــدودۀ  ( 
Mpa 620 - 485 و میزان درصد کشــش نهایی 
آن )EL%( حداقل 21 درصد اســت. وی استحکام 
و مقاومت زیاد این قبیــل ورق ها در دمــای باال را 
دو ویژگــی حائز اهمیــت این محصول دانســت 
 و گفــت، از ورق هــای 12 و 14 میلی متــر، ِگرید
 ASTM A204GR.B برای ساخت مخازن تحت 
فشار )Preserver Vessel( و بویلرهای دارای درز 
جوش برای نگهداری بخار آب اســتفاده می گردد. 
شرافت با بیان اینکه در اولین مرحله، این محصول 
جدید و خاص برای استفادۀ داخل و ساخت داکت های 
احیا مستقیم فوالد مبارکه و چندین شرکت دیگر 
تولید و عرضه شده است، گفت: با دست یابی به دانش 
فنی تولید این ورق ها از این پس امکان تولید انبوه آن 
نیز میسر شد. علیرضا مولوی زاده در پایان با تأکید 
بر اینکه تولید این ورق ها در فوالد مبارکه از واردات 
و خروج مبالغ قابل توجهی ارز از کشــور جلوگیری 
خواهد کرد، افزود: در صورت ثبت ســفارش، امکان 
صادرات این ورق ها نیز امکان پذیر است. وی در همین 
خصوص از همکاری واحدهای فوالدسازی، نورد گرم، 
فروش و آزمایشگاه، برنامه ریزی، کنترل کیفی و کلیۀ 
واحدهای ذی ربط که این واحــد و به بیان کامل تر، 
فوالد مبارکه را در دســت یابی به اهداف خود یاری 

می کنند، تشکر و قدردانی کرد.
    

انتخاب فوالد سنگان به عنوان 
 برترین واحد نمونه صنعتی 

در عسلویه شرق ایران

در مراســمی که با حضور مدیــران واحدهای 
برتر صنعتی در محل نمایشــگاه های بین المللی 
مشهد مقدس برگزارشــد، شرکت صنایع معدنی 
فوالدســنگان، برای چهارمین سال پیاپی بعنوان 
واحد نمونه صنعتی انتخاب شد. این افتخار بزرگ 
را به تمامی کارکنان متعهد و ســخت کوش گروه 
فوالدمبارکه به ویژه همکاران مجموعه فوالد سنگان 

تبریک میگوییم.
    

 شماره 1192 خبرنامه فوالد 
منتشر شد

در اطالعیــه ای 
آمده اســت: همراهان 
و همــکاران گرامی به 
منظور رعایت بهداشت 
فردی و لزوم جلوگیری 
از شیوع کروناویروس، 
بــر اســاس مصوبــه 
کمیته بحران شرکت 

فوالدمبارکه، انتشار »خبرنامه فوالد«  به صورت 
الکترونیکی انجام شده و نسخه چاپی این هفته 
نامه منتشر نمی شــود. عالقه مندان می توانند 
آخرین اخبار و اطالعات شــرکت را با بارگیری 
فایل خبرنامه این هفته از روی ســایت و کانال 

فوالدمبارکه بدست آورند.
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اخبار فوالد

نشست هم اندیشــی ایمیدرو و 
شرکت های معدنی و صنایع معدنی 
بــرای تقویت بازار ســرمایه برگزار 
شد. در این نشســت بیش از هشت 
محور برای تقویت بازار ســرمایه در 
نظر گرفته شد. یکی از این راهکارها 
تشکیل صندوق بازار گردان مشترک 
بود کــه حمیدرضــا عظیمیان در 
جلسه پیشنهاد داد تا هر شرکت یک 
صندوق بازار گردان مستقل تشکیل 
دهد و این صندوق ها زیر نظر کمیته 
راهبردی ایمیدرو قرار داشته باشند 
که این پیشــنهاد مــورد موافقت 

حاضرین در جلسه قرار گرفت.
مهنــدس حمیدرضا عظیمیان، 
مدیرعامل فوالد مبارکه در حاشیه 

نشســت هم اندیشــی ایمیــدرو و 
شرکت های معدنی و صنایع معدنی 
جهت تقویت بازار ســرمایه گفت: 
از مهمتریــن برنامه های شــرکت 
فــوالد مبارکه در راســتای تقویت 
بازار سرمایه تشــکیل صندوق بازار 
گردان به صورت مســتقل است که 
هم در مواقــع لــزوم می تواند وارد 
بازار شود و از ســهم محافظت کند 
و هم با تامیــن منابع مالــی برای 
اجــرای پروژه ها کــه ارزش افزوده 
ایجاد می کند، منتهــی به افزایش 
 ارزش افزوده ســهام شده و سهام را 

پشتیبانی می کند.
عظیمیــان ادامــه داد: در مورد 
سهام خزانه نیز در تالش هستیم تا 

مجوز آن را از سازمان بورس به زودی 
اخذ  کنیم که این نیز باعث می شود 
بتوانیم حمایت های قانونی الزم را 
از طریق ســهام فوالد مبارکه انجام 
دهیم تا خیال ســهامداران حقیقی 
آسوده باشد که سهام شان قدرتمند 

است.
وی ضمن اشــاره بــه طرح های 
توسعه ای فوالد مبارکه، بیان کرد: 
اصلی ترین پروژه فوالد مبارکه طرح 
نورد گرم2 به ظرفیت 4.2 میلیون 
تن تا سه سال دیگر به بهره برداری 
خواهد رسید. افزایش ظرفیت فوالد 
هرمزگان از یک و نیم میلیون به دو 
میلیون تن، تولید 800 هزارتن فوالد 
خام فوالد در ســفید دشت از دیگر 

طرح های توســعه ای فوالد مبارکه 
اســت که امســال به بهره برداری 

می رسد.
مدیرعامل فوالد مبارکه تصریح 
کرد: طرح تکمیل فاز دوم ســنگان 
نیر در دست اقدام است که افزایش 
ظرفیت تولیــد کنســانتره از 2.5 
میلیون به پنج میلیون تن اســت و 
منتظر فرصتی برای اجرای مراسم 

بهره برداری آن هستیم.
حمیدرضا عظیمیان با اشــاره 
به پرونده افزایــش قیمت ضرایب 
زنجیره فوالد، اظهــار کرد: از همان 
ابتدا کــه موضوع تعدیــل ضرایب 
قیمتی زنجیره فوالد مطرح شد، به 
طور قاطع و با اســتدالل های بسیار 

منطقی و اقتصادی به مقامات وزارت 
صنعت، معدن و تجارت اعالم کردیم 
که هرگونه افزایــش در این زمینه 
باعث بهم خوردن تعادل در زنجیره 
فوالد می شود و افزایش محصوالت 

نهایی را به همراه خواهد داشت.
وی خاطر نشــان کرد: امســال 
افزایــش تقریبــا دو برابــری پایه 
قیمت گــذاری ضرایــب زنجیــره 
فوالد که شــمش فوالد خوزستان 
است را شــاهد بودیم. این افزایش 
قیمت شــمش، تاثیر مســتقیم بر 
روی نرخ های کنســانتره، گندله و 
آهن اســفنجی گذاشــته است، به 
طور مثال اســفند ماه سال گذشته 
 کنسانتره را میانگین تنی650 الی 

660 هزار تومــان می خریدیم که 
امروز این مبلغ به تنی یک میلیون 
و ۳00 هزار تومان رســیده اســت. 
به عبارت دیگر قیمت کنســانتره 
بیش از دوبرابر شده است. در چنین 
شــرایطی، چه افزایش دیگری نیاز 

است صورت بگیرد؟ 
عظیمیــان تاکید کــرد: همین 
اتفاق باعث شده قیمت ورق، میلگرد 
و مابقی محصوالت فوالدی افزایش 
پیدا کنــد. حال اگــر بخواهند پایه 
نرخ ضریب کنسانتره را از 16 درصد 
شــمش فخوز به هر عــدد دیگری 
افزایش دهند، مصرف کننده نهایی 
یعنی مردم با مشکالت جدی مواجه 
خواهند شــد. لذا تاکید کردیم که 
برای حفظ سرمایه گذاری و توجیه 
اقتصــادی بخش معــدن و صنایع 
معدنــی و فوالد، مطلقــا هیچگونه 
افزایشــی در این قســمت نداشته 

باشیم.

مدیرعامل فوالد مبارکه مطرح کرد؛

تشکیل صندوق بازارگردان مستقل برای تقویت و ثبات بازار سرمایه

خبر

مدیر خرید مواد اولیه و انــرژی فوالد مبارکه مدیریت 
کسری مواد اولیه، استخراج حداکثری از همۀ واحدهای 
معدنی به صــورت ماهانه توســط وزارت صمت و حذف 
دالالن از چرخۀ مواد اولیــه را بهترین راهکارهای جبران 
کسری کنســانتره و گندله عنوان کرد و گفت: در همین 
راستا شناسایی و اکتشاف معادن سنگ آهن در دستور کار 

فوالد مبارکه است.
 رضا حیدری افزود: فوالد مبارکه در ســال 99 ســال 
»جهش تولید« را به معنای واقعی با جهش تولید آغاز کرد 
و علی رغم همۀ مشکالتی که در تأمین مواد اولیه، از جمله 
کسری کنســانتره و گندله، گریبانگیر این شرکت بود، 
خوشبختانه از ابتدای سال تاکنون رکوردهای خوبی در 

تولید کسب کرده است.
واحدهای تولیدی تنها محصوالت خود را به 

زنجیرۀ فوالد عرضه کنند
وی با اشــاره به اینکه از ابتدای امســال درخصوص 
قیمت گذاری کنســانتره، گندله و آهن اســفنجی بین 
کارشناســان اختالف وجود داشت و شرکت های معدنی 
انتظار داشتند امسال ضرایب مصوب وزارت صمت برای 
کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی افزایش پیدا کند، افزود: 

فوالدسازان مدعی بودند که با توجه به استخراج ضرایب بر 
اساس تحلیل ها و نظرات کارشناسی و افزایش قابل توجه 
قیمت شــمش، نیازی به افزایش ضرایــب وجود ندارد. 
خوشــبختانه با توجه به فرصتی کــه وزارت صمت برای 
کارشناسان مهیا کرد، فعال افزایش ضرایب از دستور کار 

وزارت صمت خارج شده است.
حیــدری تأکید کرد:در ســال جاری بایــد هریک از 
واحدهای تولیدی تنها محصوالت خود را به زنجیرۀ فوالد 
عرضه کند تا از ورود مجدد دالل ها به خرید کنســانتره و 
گندله جلوگیری شود و قیمت صادراتی واحدهای معدنی 
بعد از کســر هزینه های حمل ونقل داخلی، هزینه های 
انباری و پِرت، قطعا با قیمت کنســانتره و گندله با مدل 

سرمایه گذاری انطباق خواهد داشت.
  در حال بررسی پهنه های معدنی 

موجود در کشور هستیم
مدیر خرید مواد اولیه و انرژی فوالد مبارکه همچنین 
به رویکرد شــرکت های معدنــی در ســال های اخیر و 
ســرمایه گذاری آن ها در حوزۀ پایین دســتی اشاره کرد 
و افزود: با توجه به اینکه در ســال های اخیر شرکت های 
معدنی به جای اکتشــاف بیشتر و توســعۀ معادن خود 

بــه ســرمایه گذاری در حوزه های پایین دســتی روی 
آوردند، فوالد مبارکه ناچار شــد از ســال گذشــته وارد 
حوزۀ معدن شــود. در حال حاضر همکاران ما در معاونت 
معدنی فوالد مبارکه در حال بررســی پهنه های موجود 
در کشــورند تا بتوانند با شناســایی و اکتشــاف معادن 
 سنگ آهن بخشی از کســری مواد اولیۀ فوالد مبارکه را 

تأمین کنند.
حیدری همچنین بــه ارائۀ راهکاری اساســی برای 
مدیریت کسری مواد اولیه اشاره کرد و گفت: پیشنهاد ما 
برای مدیریت کسری مواد اولیۀ شرکت های فوالدساز این 
است که تولید همۀ واحدهای معدنی توسط وزارت صمت 
به صورت ماهانه استخراج شــود و خریداران واحدهای 

معدنی نیز به صورت شفاف معرفی شوند.
وی تصریــح کــرد: اگــر این گونــه شــود، قطعــا 
تولیدکننــدگان کنســانتره، گندله و آهن اســفنجی 
محصوالت خود را فقط به فوالدسازها خواهند فروخت و 
دست دالل ها و واسطه ها از این بازار کوتاه می شود. با این 
اتفاق قطعا کسری مواد در داخل کشور جبران می شود و 
کنترل قیمت ها توسط وزارت صمت نیز میسر خواهد شد.

مدیر خرید مــواد اولیه و انرژی فــوالد مبارکه دربارۀ 
راهــکار مدیریت هزینه در شــرکت های فوالدســازی 
اظهار داشت: اگر شرکت های فوالدساز بتوانند در خرید 
کاالهای اساسی با همدیگر هماهنگ شوند، قطعا هزینه و 
زمان تأمین کاال کاهش زیادی پیدا می کند. در خصوص 

بومی سازی و تأمین داخلی اقالم وارداتی باید تجارب به 
اشتراک گذاشته شود. به عنوان مثال، تجارب فوالد مبارکه 
در بومی سازی وایرهای مغزدار و ساخت »کافی و کازی« 
موردنیاز خط تولید که پیش  از این از خارج از کشور تأمین 

می شد، به اشتراک گذاشته شود.
حیدری در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر اینکه 
همچنان مشکل کســری مواد اولیه شــامل کنسانتره و 
گندله پابرجاســت اظهار داشت: علی رغم همۀ مشکالت 
در سال جدید هر روز رکوردهای بیشتری در عرصۀ تولید 

در این شرکت به ثبت رسیده است.

مدیر خرید مواد اولیه و انرژی فوالد مبارکه عنوان کرد: 

ضرورت حذف دالالن از چرخه مواد اولیه

22 شــهریور ماه ســالروز افتتاح واحد 
ورق رنگی شــرکت فوالد مبارکه اســت. 
به همین بهانه پــای صحبت های علیرضا 
گندمکار، رئیــس واحد گالوانیــزه و ورق 
رنگی این شرکت نشســتیم تا با این واحد 
و دســتاوردهای افتخارآمیز کارکنان آن 

بیشتر آشنا شویم. با ما همراه باشید.
 ورق رنگی از چــه ویژگی هایی 

برخوردار است؟
امروزه استفاده از محصوالت پوشش دار 
در صنعت افزایش یافتــه که یکی از دالیل 
مهم آن، ممانعــت از تأثیــر محیط و عدم 
تخریب و خوردگی فلز و در نتیجه افزایش 

عمــر ورق و همچنیــن بهبــود خــواص 
زیبایی شناختی آن اســت. از مزایای خط 
ورق رنگی قابلیــت تولیــد ورق لمینیت 
جهت تولید لوازم خانگی و دکوراتیو و ورق 
embossed )نقش دار(اســت. در مرحلۀ 
نهایی، ورق توســط کنتــرل کیفی مورد 
بازرسی قرار می گیرد و روی آن فیلم محافظ 

اعمال می شود.
 اساسا محصوالت پوشش داری که 
در فــوالد مبارکه تولید می شــوند 

کدام اند؟
محصوالت پوشــش دار شــرکت فوالد 
مبارکه شامل ورق قلع اندود، ورق گالوانیزه 

و ورق رنگی است که خط تولید ورق رنگی 
با ظرفیت اســمی 100 هزار تن در ســال 

توسط شــرکت C.M.I طراحی و نصب 
و با همکاری کارکنان شــرکت در 22 
شهریور سال 82 به بهره برداری رسید. 
در ابتدای مسیر تولید، با توجه به عدم 

شــناخت کافی از مزایای استفاده 
از این محصــول در بازار و 

مشکالت ابتدایی، میزان 
تولید خط 2 تا 5 هزار 

تن در مــاه بود و این 
عدد در حال حاضر 

به حدود 11 هزار 

تن در ماه رسیده اســت. واحد ورق رنگی 
شــرکت فوالد مبارکه از ابتدای راه اندازی 
تاکنون بیش از یک میلیون و 575 هزار تن 

محصول را روانۀ بازار مصرف کرده است.
 قدری در خصوص قابلیــت های 
این خط تولیــد و آخرین 
دستاوردهای کارکنان آن 

توضیح دهید.
طراحــی اولیۀ ایــن خط، 
تولید محصوالت ســاختمانی 
بوده اســت. در راســتای 
توســعۀ خط و تولید 
محصــوالت جدید 
و لــوازم خانگــی 
 ، تیــو ا ر کو د و 
ق  ر و حــد  ا و

رنگی پــس از اضافــه کــردن تجهیزات 
تکمیلــی و انجــام پروژه هــای متعددی 
از قبیــل نصــب ضخامت ســنج آنالین و 
Coating Cabin، ایجــاد یــا اصــالح 
خطوط پشتیبان و انبار، اقدام جهت نصب 
خط Recoiling و تکمیلی در کنار خط 
رنگی موجود و ...، در سال گذشته موفق به 
تولید محصول جدید لوازم خانگی گردید 
 که هم اکنون جــزو ســفارش های تولید

 این واحد است.
 سخن آخر؟

ضمن قدردانی از زحمات همۀ همکارانی 
که از ابتدای راه اندازی این خط تاکنون در 
این عرصه نقش آفرینــی کردند، امیدوارم 
روند روبه رشــد و موفقیت های واحد ورق 

رنگی تداوم داشته باشد.

22شهریور سالروز افتتاح واحد ورق رنگی شرکت فوالد مبارکه

اصلی ترین پروژه فوالد 
مبارکه طرح نورد گرم۲ 
به ظرفیت ۴.۲ میلیون 
تن تا سه سال دیگر به 

بهره برداری خواهد رسید. 
افزایش ظرفیت فوالد 
هرمزگان از یک و نیم 

میلیون به دو میلیون تن، 
تولید ۸۰۰ هزارتن فوالد 

خام فوالد در سفید دشت 
از دیگر طرح های توسعه ای 

فوالد مبارکه است که 
امسال به بهره برداری 

می رسد
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