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ارزش آفرینی فوالد مبارکه
در شرایط تحریم و فشار روانی

براتی، مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه: رشــد 
۹.۸ درصــدی تولید گندله، رشــد ۱۲.۷ درصدی 
تولید آهن اسفنجی، رشد ۱۷ درصدی تولید فوالد 
خام، رشــد ۱۹.۶ درصدی تولیــد کالف گرم و در 
نهایت رشد ۱۵ درصدی تحویل در پنج ماهه نخست 
سال نسبت به مدت مشابه سال قبل در شرکت فوالد 
مبارکه نشان می دهد این شرکت با وجود تحریم و 
محدودیت های انرژی و مــواد اولیه، با راهبردهای 
جدیــد مدیریتی، همچنان در مســیر توســعه و 

پیشرفت صنعتی و اقتصادی کشور گام برمی دارد.
در شرایطی که انتشار برخی خبرهای غیرمستند 
در هفته های اخیر به دنبال زیر سؤال بردن توانمندی 
و ارزش های فوالد مبارکه بود، رشــد ۹.۸ درصدی 
تولیــد گندله، رشــد ۱۲.۷ درصــدی تولید آهن 
اسفنجی، رشد ۱۷ درصدی تولید فوالد خام، رشد 
۱۹.۶ درصدی تولید کالف گرم و در نهایت رشد ۱۵ 
درصدی تحویل در پنج ماهه نخست سال نسبت به 
مدت مشابه سال قبل نشان می دهد این شرکت با 
وجود تحریم ومحدودیت هــای انرژی و مواد اولیه، 
با راهبردهای جدید مدیریتی، همچنان در مســیر 
توسعه و پیشــرفت صنعتی و اقتصادی کشور گام 

برمی دارد.
فــوالد مبارکه مولود پربرکت انقالب اســالمی 
است که به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی و 
صنعتی و به استناد آمارها نماد افتخارآفرینی، اقتدار 
و توفیق نظام اسالمی در عرصه های مختلف به ویژه 
در حوزه تولید، خودکفایی، اقتصاد مقاومتی است. در 
چنین شرایطی طبیعی است که مغرضانی که همواره 
به دنبال تضعیــف توانمندی های ایران اســالمی 
در چهار دهه اخیر بوده اند، از تخلفات و مشــکالت 
به وجودآمده سوءاستفاده کنند و در راستای ضربه به 
اعتبار نظام قدم بردارند. در هفته های گذشته تولید 
بیش از ۶۰ هزار مطلب منفی درباره شــرکت فوالد 
مبارکه و انتشار ۴۰۰ محتوای منفی در هر ساعت در 
شبکه های اجتماعی و رسانه های مغرض گویای این 
نکته است که جنگ روانی و بمباران رسانه ای علیه 

توفیقات ایران اسالمی همچنان ادامه دارد.
تحریم های بین المللی، جنگ سایبری و کمبود 
انرژی برق در فصل بهار و تابستان بهانه های خوبی 
برای کاهــش حجم تولید اســت، اما بــا همه این 
مشکالت و دغدغه ها، کارکنان گروه فوالد مبارکه 
با برنامه ریــزی مدیران و تــالش جمعی همکاران 
از ابتدای ســال جاری رکوردها و دســتاوردهای 

درخشان تری رقم زدند.
توفیقات حاصل شده تأییدی بر این نکته است که 
اگر عزم راسخ برای غلبه بر فشارها وجود داشته باشد، 
قطعا هیچ تحریم و شرایط نامساعدی، توان مقابله با 

آن را ندارد.
گروه فوالد مبارکه با اتکا به الطاف الهی و با تالش 
مضاعف و خستگی ناپذیر در جهت توسعه و تعالی 
کشــور گام برمی دارد و به طور قطع به آینده بهتر و 
روزهای نویدبخش ایران اسالمی در عرصه تولید، 

خودکفایی و بهبود شرایط اقتصادی امیدوار است.

    
با صدور احکام جداگانه ای صورت گرفت؛

۳  انتصاب جدید
در شرکت فوالد مبارکه

با صدور احکام جداگانه ای از سوی مدیرعامل فوالد 
مبارکه، سرپرست معاونت بهره برداری، سرپرست 
معاونت اقتصادی و مالی و معاون سرمایه گذاری و امور 
شرکت ها منصوب شدند. به گزارش ایراسین، با صدور 
احکام جداگانه ای از سوی طیب نیا مدیرعامل فوالد 
مبارکه، سرپرست معاونت بهره برداری، سرپرست 
معاونت اقتصادی و مالی و معاون سرمایه گذاری و امور 

شرکت ها منصوب شدند.
بر این اساس، سلیمی به عنوان سرپرست معاونت 
بهره بــرداری، کویتی به عنوان سرپرســت معاونت 
اقتصادی و مالی و اکبــری محمدی به عنوان معاون 
ســرمایه گذاری و امور شــرکت های فوالد مبارکه 

انتخاب گردیدند.

اخبار فوالد

برای دست یابی به تولید ۵۵ میلیون 
تن فــوالد تأمین انــرژی به ویژه برق 
موردنیاز صنعت فوالد یکی از مؤلفه های 
اصلی است که باید با سرمایه گذاری های 
هدفمند، شــرایطی مهیا کــرد تا با 
اســتفاده از تکنولوژی هــای روز دنیا 
جهت افزایش ظرفیت نیروگاه ها و سایر 
زیرساخت های زنجیره فوالد، اقداماتی 

عاجل انجام شود.
عملکرد کارکنان شــرکت فوالد 
مبارکــه طی ۵ ماه نخســت ســال 
۱۴۰۱ نشــان می دهد تقریبا همه 
خطــوط تولید این شــرکت و حتی 
شرکت های زیرمجموعه بزرگ ترین 
هلدینگ فوالدی کشــور در ماه های 
فروردین، اردیبهشت و اوایل خرداد 
که با محدودیت کمتــری در حوزه 
انــرژی مواجه بودند بــه رکوردهای 
بی ســابقه ای در تولید دست یافتند؛ 
اما همین خطوط از اواســط خرداد تا 
پایان مردادماه که با محدودیت های 
زیادی در مصرف برق روبه رو بودند به 
میزان قابل توجهی تولید و درآمد را از 

دست داده اند.
بنابر آنچه از ســوی منابع رسمی 
فوالد مبارکه اعالم شده است، در حوزه 
تولید تختــال در خردادماه فرصت 
تولید ۴۳ هزار تــن و در ماه های تیر 
و مرداد به ترتیــب ۱۰۷ و ۱۷۶ هزار 
تن و درمجمــوع ۳۲۶ هزار تن تولیِد 
ازدســت رفته در این حــوزه به ثبت 

رسیده است.
بر اساس همین گزارش، در حوزه 
تولید کالف گرم نیز در ماه های خرداد، 
تیر و مرداد به ترتیب ۷، ۱۰ و ۵ هزار تن 
و در مجموع فرصت تولید ۲۲ هزار تن 

کالف گرم از دست رفته است.
بدیهی اســت عدم نفــع درآمد 
یکی دیگر از خســارت های ناشی از 
عدم تولید است. در فوالد مبارکه در 
بازه های زمانی یادشده در حوزه تختال 
و کالف گرم میزان درآمد ازدست رفته 
درمجموع ۵۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال 
)۴۹ هزار میلیارد ریال عدم نفع تولید 
تختال و ۴ هــزار و ۵۰۰ میلیارد ریال 
عدم نفع تولید کالف گــرم( به ثبت 

رسیده است.
به یقیــن صنعــت فــوالد یکی 
از اثرگذارترین بخش هــا در اقتصاد 
کالن کشور و از صنایعی است که در 
فراهم کردن زیرساخت های توسعه 

ســایر صنایع و بخش های اقتصادی 
و به ویــژه در حــوزه اشــتغال زایی 
نقش غیرقابل انکاری دارد. در ســند 
چشم انداز کشور در افق ۱۴۰۴ تولید 
۵۵ میلیون تن فــوالد هدف گذاری 
شده اســت، اما هنوز زیرساخت های 
موردنیاز واحدهای فعال فوالد کشور 
ازجمله توسعه خطوط جاده ای و ریلی 
و توسعه اکتشــاف در بخش معدن و 
تأمین بــرق، گاز و آب موردنیاز این 
صنعت میسر نگردیده است. این در 
حالی است که با عنایت به ظرفیت های 
موجود در صنعت فوالد کشور، به ویژه 
در سال های اخیر، یکی از کارآمدترین 
راهکارها برای دســت یابی به اقتصاد 

غیرنفتی توجه بیشتر به توسعه معدن 
و صنایع معدنی به ویژه صنعت فوالد 

کشور است.
همان گونه که اشــاره شــد برای 
دســت یابی به تولید ۵۵ میلیون تن 
فوالد تأمین انرژی به ویژه برق موردنیاز 
صنعت فوالد یکی از مؤلفه های اصلی 
است که باید با ســرمایه گذاری های 
هدفمند، شــرایطی مهیا کــرد تا با 
اســتفاده از تکنولوژی های روز دنیا 
جهت افزایش ظرفیــت نیروگاه ها و 
سایر زیرســاخت های زنجیره فوالد، 

اقداماتی عاجل انجام شود.
کارشناســان این حوزه معتقدند 
احداث نیروگاه های سیکل ترکیبی، 

تجدیدپذیر و تأمین انرژی الکتریکی 
برای صنعت فوالد از اهمیت بســیار 
زیادی برخوردار است. در حال حاضر 
برق موردنیــاز فوالد مبارکــه از دو 
منبع شبکه برق سراســری کشور و 
همچنین نیروگاه هــای داخلی این 
شرکت تأمین می گردد. برق مصرفی 
فوالد مبارکه حــدود ۱۲۰۰ مگاوات 
اســت که از این مقدار حــدود ۲۰۰ 
مگاوات آن توســط نیروگاه داخلی 
و ۱۰۰۰ مگاوات از شــبکه سراسری 
تأمین می شود که متأسفانه با توجه 
به مشــکالت و کمبودهای موجود 
در زمینه تولید شبکه برق کشور، در 
بسیاری از مواقع محدودیت مصرف 

برق از طرف دیســپاچینگ به فوالد 
مبارکه تحمیل می شود و این موضوع 
در مقاطع مختلف باعث کاهش تولید 
فوالد، کاهش درآمد و ســودآوری و 
ناکارآمدی در دســت یابی به اهداف 

سند چشم انداز شده است.
بــا ســرمایه گذاری و احــداث 
نیروگاه های جدید که نسبت به نیروگاه 
قبلی از راندمان بهتری برخوردار است، 
نه تنها برق موردنیــاز صنعت تأمین 
می شود، بلکه می توان از گرمای حاصل 
از خروجی توربین گازی در بویلرهای 
بازیافتی، بخار سوپرهیت تولید کرد. 
این بخار می توانــد توربوژنراتور بخار 
را به حرکــت درآورد. ایــن در حالی 
اســت که واحد بخار بــدون مصرف 
سوخت قادر به تولید برق است و بازده 
کل نیروگاه را بــه ۵۸ درصد خواهد 
رساند. ضمن اینکه این نیروگاه ها آب 
کمتری نسبت به نیروگاه قبلی مصرف 
می کنند، به طوری کــه مصرف ویژه 
آب این نیروگاه با استفاده از برج های 
خنک کننده هوایی حدود یک پنجاهم 
مصرف ویژه نیروگاهی است که دارای 

برج خنک کننده آبی است.
فصل زمســتان در پیش است و 
بدیهی است که این صنعت باز هم با 
محدودیت مصارف انــرژی و به ویژه 
گاز مواجه خواهد شد. ازاین رو احداث 
نیروگاه های جدید و سرمایه گذاری 
بخش هــای دولتــی و خصوصی در 
توسعه میادین گازی باید جدی تر از 
قبل در دستور کار قرار گیرد. بدون شک 
عدم نفع تولید همه ساله خسارت های 
جبران ناپذیری بــه صنعت و اقتصاد 

ملی تحمیل می کند.

از دست رفتن قابل توجه تولید فوالد خام و کالف گرم در فوالد مبارکه ؛

محدودیت انرژی سد راه تحقق چشم انداز ۱۴۰۴ در صنعت فوالد

کیفیت ورق گرم فوالد مبارکه با ارتقای دانش و مهارت بازرسان کنترل کیفی خط 
نورد گرم افزایش یافت.

رئیس کنترل کیفی نورد گرم ضمن تأیید ایــن خبر و با بیان اینکه فعالیت های 
اصلی بازرسان کنترل کیفی نورد گرم به طورکلی نظارت بر تولید محصول کالف گرم، 
طبقه بندی و ثبت اطالعات کیفی محصوالت در سیستم اطالعاتی مرکزی فوالد 
مبارکه است، گفت: کنترل و بازرسی جهت حصول اطمینان از انطباق مشخصات 
فنی محصوالت )ورق( با استانداردهای تعیین شــده و سفارش مشتری در تمامی 

مراحل تولید صورت می پذیرد.
به گفته مسعود مهدیه، پارامترهای کیفی ورق گرم در فوالد مبارکه مشتمل بر 
کنترل نمودارهای ابعادی )ضخامت عرض(، کنترل نمودارهای دمایی )نورد-کالف 
پیچ(، کنترل و بازرسی کیفیت سطحی و کنترل و بازرسی کیفیت شکلی است که 
کنترل و بازرسی کیفیت سطح ورق مهم ترین و حساس ترین فعالیت بازرسان کنترل 

کیفی نورد گرم محسوب می شود.
وی با بیان اینکه عالوه بر موارد فوق، فعالیت های زیاد دیگری برای تحقق محصول 
با کیفیت مطلوب انجام می شود، ادامه داد: بازرســی سطح ورق با دستگاه بازرسی 
اتوماتیک سطح )پارسی تک( و به روش چشمی انجام می شود؛ به نحوی که عیوب 
سطحی در دستورالعمل ها آورده شده و تصمیم گیری و قضاوت نسبت به کاربرد و 
حساسیت مشتریان صورت می گیرد؛ ازاین رو نقش ارتقای دانش و مهارت بازرسان 
کنترل کیفی و حذف خطاهای انسانی، همسان سازی قضاوت در شرایط یکسان در 

این تصمیم گیری ها حائز اهمیت است.
مهدیه تصریح کرد: عیوب سطحی نورد گرم حدود ۸۰ درصد عیوب محصوالت را 

شامل می گردد و از بین این عیوب، عیب ناخالصی غیرفلزی بیشترین سهم را داراست 
و بهبود در این زمینه، عالوه بر مزایای اقتصادی به تولید محصول باکیفیت در زمان 

کوتاه تر منجر خواهد شد.
 وی تأکید کرد: طی سال های اخیر فعالیت های زیادی برای کاهش عیوب انجام 
شده که یکی از پیشرفته ترین روش های حل مسئله برای این موضوع پروژه حل مسئله 
به روش شش سیگما برای کاهش ناخالصی غیرفلزی است. با استفاده از این  روش 
تمامی عوامل تأثیرگذار بر ایجاد عیب استخراج و داده های مرتبط طی مراحل مختلف 
جمع آوری و پس از تحلیل اطالعات، مهم ترین عوامل تأثیرگذار تعیین می شود تا 

به طور اختصاصی بر روی آن کار شود.
 رئیس کنترل کیفی نورد گرم با تأکید بر اینکــه در این زمینه پروژه های بهبود 
متعددی تعریف شده، خاطرنشــان کرد: یکی از مؤثرترین این پروژه ها در قسمت 
کنترل کیفی نورد گرم با عنوان »ارتقای دانش و مهارت بازرســان کنترل کیفی در 
جهت قضاوت محصوالت گرم« بوده که با توجه به اولویت پروژه، اجرای آن در دستور 
کار قسمت قرار گرفت و این اقدام اصالحی یکی از اولین پروژه های اتمام یافته در این 

زمینه معرفی شد.
وی در تشریح چگونگی کســب این موفقیت گفت: در این پروژه بازرسی سطح 
محصوالت نورد گرم به صورت صد درصد انجام می شود. به طور مثال، کالف گرم با 
ضخامت ۲ میلی متر و عرض ۱۰۰۰ میلی متر در حدود ۲۰۰۰ متر سطح زیر و رو دارد 
که باید تمام این سطح در مدت زمان کمتر از ۱۲۰ ثانیه بازرسی و قضاوت شود. برای 
سنجش قضاوت بازرسان کنترل کیفی نورد گرم در ابتدا به کمک مشاور و تیم کنترل 
کیفی آزمونی طراحی شد. از هر تیم نفرات مربوط به بازرسی اتوماتیک سطح مورد 

ارزیابی قرار گرفتند. نتایج اولیه نشان داد انحراف بیش ازحد استاندارد وجود دارد. با 
بررسی و تحلیل صورت گرفته بر روی نتایج آزمون، دالیل انحراف ریشه یابی شد. اولین 
عامل مؤثر بر این انحراف، عدم تشخیص صحیح وخامت عیب ارزیابی گردید. عامل 
بعدی ایجاد خطای ناشی از هاله آب خنک کاری بود که باید توسط بازرس تشخیص 
داده شود. تشــابه ظاهری عیوب نیز از دیگر عوامل خطای بازرسی بود. در ادامه این 
فعالیت ها ارزیابی دقیق حساسیت مشتریان در مورد عیب مذکور نیز مورد ارزیابی قرار 
گرفت و به روزرسانی گردید. نیازهای آموزشی بازرسان مشخص و اجرای آن به صورت 
تئوری و عملی صورت پذیرفت. پس از انجام این فعالیت ها آزمون دوم برگزار شد و نتایج 
نشان داد خطای بازرسی پس از بهبود به حد قابل قبول و استاندارد کاهش یافته است.

مهدیه ضمن قدردانی از تمامی همکارانی که در اجرای این پروژه مشارکت داشتند، 
تصریح کرد: برای اطمینان از برگشــت ناپذیری خطای قضاوت بازرسان، مقرر شد 

تجدید ارزیابی بازرسین در بازه شش ماهه صورت پذیرد.

افزایش کیفیت سطح ورق گرم فوالد مبارکه
گزارش

معاون بهره برداری فوالد ســنگان با اعالم این خبر گفت: 
شرکت فوالد سنگان خراسان در پنج ماه نخست سال جاری 

موفق به تحقق ۷۸ درصدی برنامه تولید گردید.
شمسی نیا، معاون بهره برداری فوالد سنگان از تولید بیش 
از یک میلیون و هشتصد هزار تن گندله در پنج ماهه نخست 

سال جاری خبر داد و عنوان کرد: به لطف خدا و همت تمامی 
کارکنان شرکت صنایع معدنی فوالد ســنگان، توانستیم با 
تحقق ۷۸ درصدی برنامه تولید، گامی جدی در راستای اهداف 

تولیدی در این شرکت برداریم.
 وی افزود : ما در فوالد سنگان در سال گذشته علی رغم وجود 
مشکالت جاری در کشور همچون قطعی برق، گاز و... توانستیم 
بیش از چهار میلیون تن گندله تولید کنیم و با توجه به برنامه ها 
و اهداف تولیدی در این شرکت، هدف گذاری ما در سال تولید، 
دانش بنیان و اشتغال آفرین، دستیابی به ظرفیت اسمی کارخانه 

گندله سازی یعنی ۵ میلیون تن گندله در سال خواهد بود.
معاون بهره برداری فوالد ســنگان با اشــاره به گام های 
ارزشمند و پوالدین کارکنان فوالد سنگان در ماه های نخست 
سال جاری و شکســتن رکوردهای پیاپی، عنوان کرد: ما در 
فروردین ســال جاری با تولید ماهیانه بیش از ۵۱۵ هزار تن 
گندله در مقایسه با مدت مشابه ســال قبل، رشد بیش از ۱۵ 

درصد را داشتیم که با توجه به ظرفیت سازی موجود در فوالد 
سنگان و تالش بی وقفه انجام شده، این مهم در اردیبهشت 
ماه نیز تکرار شد و با تولید  بیش از ۵۳۰ هزارتن گندله در ماه و 
شکستن رکورد قبلی در ابتدای سال با عنایت به میزان تولیدی 
ماهیانه در مدت مشابه سال قبل، رشد بیش از ۳۵ درصدی را 

شاهد بودیم .
شمسی  نیا اضافه کرد: قطار رکورد شکنی های فوالد سنگان 
با ســرعت بر ریل تولید در حال عبور و رد شدن از رکوردهای 
تولیدی بود که مشکالت ناشــی از قطعی برق گریبان گیر 
تولید در این شرکت شد و در خرداد ماه شاهد توقف تولید در 
این شرکت بودیم که با توجه به قطعی ۴۵ روزه از ابتدای سال 
تاکنون و با با درنظرگرفتن میزان تولید میانگین هجده هزارتن 

در روز، بیش از ۸۰۰  هزار تن تولید از دست رفته داشته ایم .
وی با اشــاره به میزان تولید تجمیعی این شرکت گفت : 
فوالد سنگان از ابتدای بهره برداری تاکنون حدود ۱۶ میلیون 
تن گندله تولید نموده که انشــاهلل با  برنامه ریزی منســجم 
شاهد تولیدی پایدار با هدف تامین بخشی از گندله مورد نیاز 
فوالد مبارکه تامین بوده و در رســیدن به اهداف تولیدی که 
محور اصلی شعار سال اســت با بهینه سازی خطوط تولید و 
بومی سازی قطعات و تجهیزات عالوه بر رشد کمی، کیفیت 

محصوالت تولیدی این شرکت متناســب با استانداردهای 
الزم باشد.

معاون بهره برداری فوالد ســنگان با اشاره به میزان تولید 
صورت گرفته، بیان کرد: در پنج ماه نخســت امسال با تولید 
بیش از ۸/۱ میلیون تن نشان دادیم که در صورت برطرف شدن 
مشکالت و چالش های جاری ، قادر به تحقق ظرفیت اسمی 
کارخانه و حتی رد شدن از  این ظرفیت هستیم و انشاهلل در سالی 
که به فرموده مقام معظم رهبری با عنوان سال ” تولید، دانش 
بنیان و اشتغال آفرین ” نامگذاری شده با هم افزایی تمامی ارکان 
در مجموعه بزرگ فوالد سنگان، شاهد عینیت بخشی به فرامین 
مقام معظم رهبری باشیم و کما اینکه ایشان در آخرین سخنرانی 
شان فرمودند :  زنجیره ارزش افزوده معدن را تکمیل کنید...، ما 
بهترین معادن و متنوع ترین معادن را داریم ؛ معدنها یا دست 

نخورده باقی مانده یا به شکل خام صادرشده... ”
یقینا مجاهدان اقتصادی فوالد سنگان در لبیک به فرامین 
معظم له در جایگزینی معدن بجای نفت از هیچ تالشی دریغ 
نخواهند نمود و با تمامی توان و اراده ای که برخاسته از همت و 
غیرت جوانان این مرز و بوم است، در تحقق بخشی این اهداف 
روز به روز با تالشی و همتی پوالدین، در راستای اعتالی صنعت 

ایران از هیچ خدمتی دریغ نخواهند داشت.

معاون بهره برداری فوالد سنگان:

تحقق 78 درصدی تولید در فوالد سنگان

خبر


