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مدیرکل صداوسیمای مرکز اصفهان:
باشگاه سپاهان در میان مردم استان 

اصفهان جایگاه ویژه ای دارد 

بهرام عبدالحسینی مدیرکل صدا و سیمای 
مرکز اصفهــان در دیدار مدیرعامل باشــگاه 
فرهنگی ورزشــی فوالد مبارکه ســپاهان و 
مدیرروابط عمومی شرکت فوالدمبارکه گفت: 
حضور آقای ساکت در سمت مدیرعامل باشگاه 
سپاهان برای ورزش استان اصفهان هم مفید 
و موثر خواهد بود؛ چون سابقه ایشان در عرصه 
ورزش درخشــان و  برای همه روشن و شفاف 
است و می توان انتظار داشت سپاهان به عنوان 
باشگاهی استانی به جایگاه رفیع و اصلی خود 

برگردد.
مدیرکل صدا و ســیمای مرکز اصفهان با 
اشاره به حمایت های شــرکت فوالد مبارکه 
در مباحث فنی مرتبط با پوشــش تلویزیونی 
مسابقات در ورزشــگاه نقش جهان و استقرار 
واحد ســیار افزود: مدیرعامل شــرکت فوالد 
مبارکــه تاکنــون تعامــل بســیار خوبی به 
منظــور حمایــت از ورزش اســتان و تجهیز 
ورزشــگاه نقش جهان داشــته و امیدواریم 
با ادامــه این همــکاری بخشــی دیگــر  از 
 تجهیزات مورد نیاز برای پوشــش مسابقات 

هم تامین شود.
    

مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه: 
مرزی بین شرکت فوالد مبارکه و 

باشگاه سپاهان وجود ندارد

ایرج ترابی، مدیر روابط عمومی شــرکت 
فوالدمبارکه در این دیــدار گفت: مرزی بین 
شرکت فوالد مبارکه و باشگاه سپاهان وجود 
ندارد، بایــد ارتباطات به گونه ای باشــد که 
شرکت بتواند به سرعت به باشگاه کمک کند 
و تمرکز بازیکنــان محدود بــه زمین و بازی 
نباشــد و با فعالیت اقتصادی و خطوط تولید 

آشنا شوند.
ترابی افــزود: حضور در کنــار کوره های 
عظیم با درجه حرارت بــاال به بازیکنان کمک 
می کند با نگاه بهتری در زمین حاضر شــوند 
و با تعلــق ســازمانی بیشــتر در زمین بازی 
 کنند و این قطعــا روی کیفیت بــازی تاثیر 

مثبت می گذارد.  
وی گفت: مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
هم بــا حضور ســر تمریــن و گفت وگوی بی 
واســطه با بازیکنان برای ارتقــای انگیزه آنها 

تالش می کند. 
مدیــر روابــط عمومــی شــرکت فوالد 
مبارکــه در مورد هــواداران هم گفــت: باید 
 روی مباحث فرهنگی بین هواداران بیشــتر 

تمرکز کرد. 
ترابی اظهار امیــدواری کرد: بــا افزایش 
همکاری صدا و ســیما شــاهد حضور پررنگ 
تر فوالد مبارکه در رســانه ملی چه در عرصه 
مســئولیت های اجتماعی فوالد مبارکه و چه 
در بازتاب دســتاورهای صنعتی و ورزشی این 

شرکت باشیم.
وی افــزود: شــرکت فــوالد مبارکــه 
بنا بر رســالت ســازمانی که دارد در رســانه 
ملــی می توانــد دســتاوردها و مباحث فنی 
خود را عــالوه بر اطالع رســانی بــه جامعه، 
 در قالب دانــش فنی بــه دیگــر صنایع نیز 

منتقل کند. 
مدیر روابط عمومی شــرکت فوالدمبارکه 
گفــت: در نشســت با معــاون خبــر صدا و 
ســیمای مرکز  اصفهــان با توجــه به حضور 
شــرکتهای بزرگ فوالد ســازی در اســتان 
اصفهــان پیشــنهاد راه اندازی کانــال ویژه 
اقتصادی و فوالدی داده شــد تا صنعت فوالد 
 به صورت اختصاصــی دارای تریبون در این 

رسانه شود.

اخبار فوالد

عملیات تعویض الرج بیرینگها و تنظیم سازۀ اصلی دستگاه بریج ریکالیمر 
شمارۀ یک واحد انباشت و برداشت فوالد مبارکه به همت تیم تعمیرات واحد 
مواد خام و با همکاری دفتر فنی تعمیرات ناحیۀ آهن سازی، تعمیرات و تعمیرگاه 

مرکزی، حمل ونقل و بازرسی فنی با موفقیت انجام شد.
حمید بزاز، رئیس واحدهای مواد خام ناحیۀ آهن ســازی، با بیان اینکه این 
کاِر بسیار حســاس در بازۀ زمانی 16 تا 27 شهریورماه انجام شد، افزود: یکی از 
مهم ترین وظایف واحد مواد خام، ذخیره سازی کنسانترۀ ورودی به فوالد مبارکه 

و تأمین مواد اولیۀ موردنیاز واحد گندله سازی است.
وی ادامه داد: ازآنجا که کنســانترۀ آهن ورودی به فــوالد مبارکه ترکیب 
یکنواختی ندارد، وظیفۀ مخلوط سازی مواد با مشخصات شیمیایی و فیزیکی 
متفاوت و فراهم کردن موادی با درجۀ همگنی بــاال بر عهدۀ واحد مواد خام 
اســت. به همین منظور و با هدف تأمین مواد اولیۀ مناســب جهت ارسال به 
 واحد گندله ســازی، فرایند همگن ســازی مواد در حین انباشت و برداشت 

صورت می گیرد.
 به گفتۀ رئیس واحدهــای مواد خام ناحیۀ آهن ســازی، یکی از مهم ترین 

دســتگاه های موجود در پارک های انباشت و برداشــت که وظیفۀ برداشت، 
همگن سازی و ارسال کنسانتره را بر عهده دارد، دستگاه بریج ریکالیمر  شمارۀ  
یک است. این دستگاه با ظرفیت برداشت 1500 تن بر ساعت، تأثیر زیادی در 

تأمین به موقع و باکیفیت مواد ارسالی به واحد گندله سازی دارد.
در همین خصوص داریوش وطن خواه، سرپرست تعمیرات واحد مواد خام، 

با اشاره به اینکه طرح اصلی دستگاه شبیه به پل است و بر روی ریل های طولی 
پارک حرکت می کند، ادامه داد: عملیات برداشت توسط دو مجموعه باکت که 
بر روی پل و در جهت عرض پارک حرکت می کنند، انجام می گیرد. هر مجموعه 
باکت بر روی بیرینگی به قطر 4 هزار و 223 میلی متر نصب شده که از آن با  عنوان 
الرج بیرینگ نام برده می شود. عملکرد صحیح دستگاه بریج ریکالیمر منوط به 

سالمت الرج بیرینگ ها و تنظیم بودن سازۀ اصلی دستگاه )پل( است.
وی تصریح کرد: فرایند تعویض الرج بیرینگ یکی از حساس ترین فعالیت های 
تعمیراتی واحد محسوب می گردد. این فعالیت شامل دمونتاژ کامل دستگاه، 
دمونتاژ بیرینگ آسیب دیده، مونتاژ الرج بیرینگ های جدید و نصب و تنظیم 
مجدد پل اســت که باید با دقت و حساسیت بســیار زیاد و در کمترین زمان 
 ممکن انجام شود تا بهره بردار بتواند مجددا از آن در فرایند تولید استفاده کند.
وطن خــواه در خاتمه تصریح کرد: با انجــام این تعمیرات، عــالوه بر افزایش 
آماده به کاری تجهیز جهت ارسال کنسانتره به واحد گندله سازی، صدمات وارده 
به دستگاه که به دلیل ضربات ناشی از بیرینگ های آسیب دیده ایجاد می شود 

نیز کاهش می یابد.

تعویض الرج بیرینگ ها و تنظیم سازه اصلی دستگاه بریج ریكالیمر شماره یک

با تالش کارکنــان بلندهمت واحد حمل 
و فرآوری ســربارۀ شــرکت فوالد مبارکه، 
زمــان توقفات ناشــی از حمل ســرباره در 
کورههای قوس الکتریکــی، با ثبت تعویض 
تعداد 20 هزار و 793 پاتیل ســربارۀ کوره 
قوس الکتریکی و تعداد 2 هزار و 832 پاتیل 
سربارۀ واحد عملیات ثانویه به 6 ثانیه به ازای 
هر ذوب کاهش یافت و برگ زرین دیگری به 

افتخارات شرکت افزوده شد.
رئیس واحد حمل و فرآوری ســـــربارۀ 
فــوالد مبارکه بــا تأکید بر اینکــه کاهش 
حداکثــری توقفــات در همــۀ بخش های 
خطوط تولید و پشــتیبانی، به ویژه در واحد 
حمل ســرباره، نقــش مؤثری در کســب 
رکوردهای اخیر داشــته است، تصریح کرد: 
با دست یابی به این رکورد ارزشمند در نیمۀ 
نخست سال جهش تولید، درمجموع 20هزار 

و 510 ذوب محقق شد.
رحیم خلقی در ادامه از کمبود و مشکالت 
مربوط به تأمین قطعــات مصرفی و یدکی 

مکانیســم های پاتیل بــر، چالش ســوراخ 
شدن پاتیل سرباره که به توقف تولید منجر 
می شود، کمبود نیروی انسانی در فرایندهای 
پشتیبانی و چالش سرریز پاتیل های سرباره 
به عنــوان مهم تریــن محدودیت های این 

حوزه نام برد.
وی خاطرنشان کرد: از نتایج دست یابی به 
این رکورد می توان به رسیدن به تولید مطابق 
با اهداف تعریف شــده و ثبت رکــورد تولید 
روزانه و ماهانه در فوالدســازی اشاره کرد؛ 
ضمن اینکه کســب این موفقیت ارزشمند 
موجب افزایش اعتمادبه نفس همکاران واحد 
سرباره شده و بستری مناسب برای دست یابی 

به اهداف ساالنۀ ناحیه ایجاد کرده است.
رئیس واحد حمل و فرآوری ســـــربارۀ 
فوالد مبارکه مهم ترین عوامل تأثیرگذار در 
دست یابی به این موفقیت را  چنین برشمرد:

- حمایت های بی دریغ مدیریت شرکت 
در همۀ سطوح سازمان از این واحد و حضور 
مســتمر و گرم ایشــان در بین کارکنان که 

به واقــع روحیۀ همکاران را به شــدت تحت 
تأثیر قرار داد؛

- تالش بی وقفۀ کارکنان، کارشناســان 
و راهبــری و تعمیرات واحد ســرباره که در 
رســیدن به رکوردها در طول دوران فعالیت 

شرکت فوالد مبارکه بی سابقه بوده است؛
- انجام به موقع تعمیرات برنامه ریزی شده 
و افزایــش 23 درصــدی آماده بــه کاری 
مکانیســم های پاتیل بر و همچنین استفادۀ 
بهینه از تمام ظرفیت های موجود و تالش در 
جهت بومی سازی و استفاده از پتانسیل های 

درون واحدی؛
- افزایــش فضای همدلــی و صمیمیت 
بین کارکنان واحد سرباره و کوره های قوس 

الکتریکی.
خلقی با اشاره به اینکه در فرایند کوره های 
قوس الکتریکــی، خصوصا در فوالد مبارکه، 
بیشــتر از آهن اســفنجی و کمتر از قراضه 
اســتفاده می شــود، گفت: به همین دلیل 
میزان ســربارۀ کوره ها از فوالدسازی های 

مشابه بیشتر است و این موضوع قاعدتا باید 
در جمع آوری ســرباره خلل ایجاد کند، اما 
با درایت کارکنان واحد ســرباره و نگهداری 
و تعمیراِت به موقع مکانیســم های پاتیل بر،   
نه تنها خللــی در تولید ایجاد نکــرده، بلکه 
باعث کسب رکوردهای روزانه و ماهانۀ تولید 

شده است.
وی در همین خصوص ضمن قدردانی از 

حمایت های مدیرعامل، معاون بهره برداری، 
مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی، مدیریت 
ناحیۀ فوالدســازی و ریخته گــری مداوم و 
مدیریت حمل ونقل و پشتیبانی فوالد مبارکه 
اظهار امیدواری کرد بیش از پیش به فرمودۀ 
مقام معظم رهبری لبیــک گوییم و تا پایان 
سال جاری در همۀ بخش های شرکت شاهد 

تحقق اهداف باشیم.

دستیابی به رکورد توقف ۶ ثانیه ای در حمل سربار کوره های قوس الكتریكی
خبر

 شماره   632 /             چهارشنبه 16 مهر   1399  /   19 صفر 1442  /  7  اکتبر   2020

مدیرعامــل شـــــرکت فــوالد 
تاراز چهارمحال و بختیاری از لزوم خارج 
شــدن تقاضاهای کاذب از بازار فوالد و 
تأمین حداکثری مــواد اولیه به عنوان 
دو عامل اساســی بهبود بازار و جهش 

تولید نام برد.
سعید رشیدی اظهار کرد: مشکل 
کمبود مواد اولیه باعث شــده هیچ گاه 
در سالیان گذشته، میزان تولید واقعی 
شرکت فوالد تاراز     از    55 درصد ظرفیت 
تولید این شرکت تجاوز نکند. برای اینکه 
تولیدکنندگان محصــوالت فوالدی 
بتوانند مــواد اولیۀ موردنیــاز خود را 
تأمین کنند و جهش تولید را رقم بزنند، 
تقاضاهای کاذب باید از بازار فوالد خارج 
شود و با حذف واســطه ها، مواد اولیه 

مستقیما به تولیدکنندگان برسد.
وی با بیــان اینکه شــرکت فوالد 

تاراز چهارمحال به عنوان تولیدکنندۀ 
ورق هــای گالوانیــزه و گالوالــوم در 
شهرک صنعتی شــهرکرد در استان 
کمتر برخوردار چهارمحال و بختیاری 
قرار دارد، افزود: این شــرکت در سال 
1395 بــا ظرفیت 270 هــزار تن در 
ســال به بهره برداری رســید و در آن 
200 نفر به صورت مستقیم مشغول به 
کار هستند. این شــرکت برای حدود 
400 نفر نیز اشتغال غیرمستقیم ایجاد 

کرده است.
در تأمین مواد اولیه با مشکل 

روبه رو هستیم
مدیرعامل شــرکت فــوالد تاراز 
چهارمحــال عنوان کــرد: مهم ترین 
مشکل این شــرکت تأمین مواد اولیه 
است. به دلیل وجود مشکالت در حوزۀ 
تأمین مواد اولیه، میزان تولید شرکت 

فوالد تاراز چهارمحــال هیچ گاه از 55 
درصد ظرفیت این کارخانه فراتر نرفته 
است. بیشــترین میزان تولید شرکت 
150 هزار تن بوده که در ســال 1398 

محقق شده است.
وی افزود: برای ســال جاری، تولید 
180 هزار تــن محصــول را در برنامه 
داشتیم و حتی این آمادگی را داشتیم 
که تولید خود را به بیــش از 200 هزار 
تن برسانیم، اما متأسفانه در چهار ماه 
نخست سال 99، با مشــکل جدی در 

تأمین مواد اولیه روبه رو بوده ایم.
رشــیدی با تأکید بر اینکــه مادۀ 
اولیه موردنیاز فــوالد تاراز چهارمحال 
کالف های سرد خام اســت، ادامه داد: 
به دلیل محدودیت در عرضۀ کالف های 
سرد در بورس کاال، در سال جاری حتی 
مجبور بوده ایــم کالف گرم خریداری 

کنیــم و با صــرف هزینه هــای زیاد، 
به صورت کارمزدی آن را به کالف سرد 
که مادۀ اولیه کارخانه است، تبدیل کنیم. 
این امر هزینه های زیادی از جمله کارمزد 
تبدیل کالف گرم به کالف سرد، هزینۀ 
حمل ونقل و پِرت زیــاد را به کارخانه 
تحمیل کرده و کاهش سودآوری را در 
پی داشته اســت. عالوه بر این، توقفات 
خط تولید که در نتیجــۀ کمبود مواد 
اولیه روی می دهد، افزایش هزینه ها را 

به همراه دارد.
مواد اولیه باید مستقیما به 
تولیدکنندۀ واقعی برسد

وی خاطرنشــان ساخت: برای حل 
مشــکل تأمین مواد اولیه باید ترتیبی 
اتخاذ داده شــود که واســطه ها از بازار 
محصوالت فوالدی حذف شوند و مواد 
اولیه مستقیما در اختیار تولیدکنندگان 

قرار گیرد. اختالف قیمت فوالد مبارکه 
که محصوالت خــود را در بورس کاال 
عرضه می کند و بازار آزاد، رانتی به وجود 
آورده که تقاضاهای کاذِب ســنگین 
ایجاد کرده است. این تقاضاهای کاذب 
سوداگرانه که هدفشــان کسب سود 

شخصی است، باید حذف شوند.
مدیرعامل شــرکت فــوالد تاراز 
چهارمحال با اشــاره به ظرفیت تولید 
فوالد تــاراز چهارمحال گفت: ظرفیت 
تولید ما 20 هزار تن در ماه است. یا باید 
بتوانیم به این میزان هر ماه از بورس کاال 
کالف سرد خریداری کنیم یا در خارج 
از بورس، این ســهمیۀ مواد اولیه به ما 

اختصاص یابد.
 سود تولیدکننده 

باعث جهش تولید می شود
مدیرعامل شــرکت فــوالد تاراز 
چهارمحــال تأکید کــرد: چیزی که 
نباید فراموش کنیم این است که سود 
تولیدکننده به افزایش تولید و اجرای 
طرح های توســعه منجر خواهد شد و 

همین امر جهش تولید را رقم می زند.
وی یادآور شد: تقاضای کاذبی که در 
حال حاضر در بازار فوالد وجود دارد به 
تولیدکنندگان واقعی فشار وارد می کند 
و میزان تولید و بالتبع سود آنان را کاهش 
می دهد. کاهش تولید نیز به نوبۀ خود 
افزایش قیمت ها و تورم بیشتر را در پی 
خواهد داشت. تولیدکنندگان باید مواد 
اولیۀ خود را بــا قیمت منطقی دریافت 
کنند و با سود منطقی، محصول تولیدی 
را در اختیــار حلقه هــای بعدی تولید 
قرار دهند تا ثبات به این طریق در بازار 

ایجاد شود.
با روش های دستوری، بازار فوالد 

آرام نمی شود
رشیدی در مورد راهکار ایجاد ثبات 
در بازار فوالد عنــوان کرد: تا روش های 

دستوری وجود دارد، تقاضاهای کاذب 
اجازۀ آرامش به بازار فوالد نخواهند داد. 
باید اجازه داد ســازوکار عرضه و تقاضا 
در بورس کاال حاکم شود تا تقاضاهای 
کاذبی که در نتیجۀ رانت قیمتی شکل 
گرفته از بازار خارج شود. این تقاضاهای 
کاذب مانع رسیدن مواد اولیه با قیمت 
منطقی بــه تولیدکننــدگان واقعی 

می شود.
وی در پایان گفت: راه جهش تولید، 
در سالی که توسط مقام معظم رهبری 
با این عنوان نام گذاری شده، از حمایت 
از تولیدکننده می گــذرد. حمایت از 
تولیدکننده است که باعث جهش تولید 
در شرایط جنگ اقتصادی می شود. اگر 
به جای حمایت از تولید، به تولیدکننده 
فشار وارد شود و با روش های دستوری و 
ایجاد زمینه برای تقاضاهای کاذب، سود 
تولیدکنندگان کاهش یابد، واسطه ها 
و ســود شــخصی آن ها در بازار مانور 
می دهند و همه این ها به ضرر کشور در 

شرایط حساس فعلی خواهد بود.

مدیرعامل شرکت فوالد تاراز چهارمحال و بختیاری:

برای نجات تولید باید تقاضاهای كاذب از بازار فوالد خارج شود
 تا روش های دستوری وجود 

دارد، تقاضاهای کاذب 
اجازۀ آرامش به بازار فوالد 

نخواهند داد. باید اجازه 
داد سازوکار عرضه و تقاضا 

در بورس کاال حاکم شود 
تا تقاضاهای کاذبی که در 
نتیجۀ رانت قیمتی شکل 
گرفته از بازار خارج شود. 
این تقاضاهای کاذب مانع 

رسیدن مواد اولیه با قیمت 
منطقی به تولیدکنندگان 

واقعی می شود


