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بی نیازی كشور از واردات قطعات 
ویژۀ ریخته گری

با حمایت و همکاری کارشناســان واحدهای 
نسوز و خرید فوالد مبارکه و شرکت سازندۀ داخلی 
دیرگدازهای ویژۀ زاگرس، امکان تولید انواع قطعات 
ویژۀ ریخته گری در کشــور فراهم و صنعت فوالد 

کشور از واردات این قطعات بی نیاز شد.
معاون خرید شرکت فوالد مبارکه ضمن اعالم 
این خبر و با بیان اینکه قطعــات ویژۀ ریخته گری 
وظیفۀ کنترل و هدایت جریان مواد مذاب از کوره 
تا قالب ریخته گری را بر عهــده دارند، گفت: انواع 
لدل شــرودها، اســتوپرها، نیم نازل ها و نازل های 
ریخته گــری، نازل هــای غوطــه وری تاندیش، 
نازل های پاتیل ریخته گری از تکنولوژی پیشرفته ای 

برخوردارند.
 رضا یزد خواســتی افزود: این قطعات به همت 
کارشناسان فنی و بازرگانی فوالد مبارکه و شرکت 
دیرگدازهای ویژۀ زاگرس در کشور عزیزمان طراحی 

و ساخته شد.
 وی با تأکید بر اینکه بــا این اقدام گام مهمی در 
مسیر قطع وابستگی به خارج کشور برداشته شده 
است گفت: این موفقیت در حالی به دست آمده که 
دشمنان کشور با اعمال تحریم، انتظار داشتند تولید 
فوالد کشور و به خصوص فوالد مبارکه متوقف گردد 
یا کاهش یابد؛ اما به همت جوانان و عزم شرکت فوالد 
مبارکه و تأمین کنندگان خدوم این صنعت، نه تنها 
تحریم ها مانعی بر ســر راه تولید نشد، بلکه باعث 

تقویت ساخت داخل گردید.
یزدخواستی کسب این موفقیت را به مدیریت و 
کارکنان فوالد مبارکه، شرکت سازنده و صنعت فوالد 
کشور تبریک گفت و خاطرنشان کرد: بومی سازی 
قطعات ویــژۀ ریخته گری از خــروج مبالغ ارزی 
جلوگیری می کند و ضمن قطع نســبی وابستگی 
به خارج، ما را در ساخت قطعات خاص ریخته گری 

توانمند می سازد.

وی در پایــان از حمایت های مدیــران عالی و 
پیگیری کارشناسان فنی و بازرگانی و شرکت های 

همکار تقدیر و قدردانی کرد.
در پی کســب این موفقیت خبرنــگار فوالد با 
کــورش شــهریاری مدیرعامل شــرکت داخلی 
تولیدکنندۀ این قطعات نیز گفت وگو کرده است که 

ماحصل آن را در ادامه می خوانید:
شــرکت دیرگدازهای ویــژۀ زاگــرس تنها 
تولیدکنندۀ اشــکال ویژۀ ریخته گری های مداوم 
در کشور واقع در اســتان چهارمحال و بختیاری و 
قطب صنعتی سفیددشت، در سال 1393 تأسیس 
و در سال 1397 موفق به اخذ پروانۀ بهره برداری از 

سازمان صنعت، معدن و تجارت گردید.
 با توجه به پاســخ گویی به عمــدۀ نیاز صنایع 
فوالدسازی توســط واحدهای نسوز داخل کشور 
و نیاز اساســی این صنایع به تأمیــن قطعات ویژۀ 
ریخته گری، این واحد صنعتی به بومی سازی این 

ردیف از محصوالت اهتمام ورزید.
مـحصوالت تولیــدی ایــن شــرکت شـامل 
انــواع لدل شــرودها، استــوپرها، نیــم نازل ها و 
نازل های ریخته گری، نازل های غوطه وری تاندیش، 
نازل های پاتیل ریخته گری و... است که با اسم های 
Ladle shroud ،BZ,BY،MBS و SEN نیز 
شناخته می شوند. قطعات ویژۀ نسوز اهمیت بسزایی 
در صنعت ریخته گری پیوســتۀ فوالدسازی ایفا 
می کنند. یکی از اثرات استفاده از این قطعات بهبود 
کیفیت شمش تولیدشده با توجه به نقش محافظت 
از فوالد در حین ریخته گری پیوسته است. همچنین 
از قابلیت های بارز آن می توان به فراهم کردن امکان 
ذوب گیری بیشتر در ســکوئنس های طوالنی با 

استفاده از قطعات پیشرفتۀ تیوب چنج اشاره کرد.
این شرکت پس از تحقیقات کامل دربارۀ فرایند 
تولید این دسته از محصوالت و آزمایش نمونه های 
خود در شــرکت های فوالد مبارکــه و ذوب آهن 
اصفهان و بعد از سپری کردن یک پروسۀ یک ساله، 
در تاریخ 13 شهریور 98 موفق به اخذ اولین سفارش 
با موضوع تولید 11 هزار و 800 قطعه جهت استفاده 
در شرکت فوالد مبارکه شد. در پایان قابل ذکر است 
این شرکت توانسته با بومی سازی محصوالت مذکور 
عالوه بر پاسخ گویی به قسمت عمده ای از قطعات 
موردنیاز در صنعت کشور )70 هزار قطعه در سال( از 
خروج مبلغی معادل 12 میلیون یورو در سال از کشور 
جلوگیری کند. نباید فراموش کرد که دست یابی به 
این مهم بدون تالش بی وقفۀ کارشناسان بومی و 
همچنین مساعدت بی شــائبۀ واحد خرید و واحد 

نسوز شرکت فوالد مبارکه امکان پذیر نبوده است.

اخبار فوالد

اصفهان مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان با اشــاره به کاهش ۵0 درصدی 
تامین گاز فوالد مبارکه و کاهــش تولید این مجموعه، 
گفت: فوالد مبارکه برای به حداقل رســاندن خسارت 
های ناشی از کاهش تولید، با وجود فصل سرما بسیاری از 
تعمیرات خود را در این مقطع زمانی انجام می دهد تا افت 

تولید را به حداقل برساند.
جــواد نیلــی در گفت وگو بــا ایســنا، در خصوص 
محدودیت تحویل گاز بــه صنایع از جمله فوالد مبارکه 
و تاثیر آن بر فعالیت این مجموعه بزرگ فوالدی، اظهار 
کــرد: محدودیت هــای تامین گاز آســیب تجهیزاتی 
چندانی نمی زنند، اما منجر بــه کاهش تولید و افزایش 

هزینه های محصول می شود.
وی افزود: با توجه به محدودیت های سنگین تحویل 
گاز به مجموعه فوالد مبارکه طی دو ســال گذشــته، 
تولیدات آن دچار نوسانات شدید می شود و بعضا میزان 

تولید روزانه به کمتر از ۵0 درصد هم می رسد.
مدیر ارشد خدمات فنی و پشــتیبانی شرکت فوالد 

مبارکه اصفهان با اشــاره به اینکه برخــی از واحدهای 
تولیدی همچون نیروگاه ها بعد از محدودیت تحویل گاز، 
امکان استفاده از سوخت دوم را دارند، گفت: در مجموع 
مدول های احیای مستقیم امکان استفاده از سوخت دوم 
را ندارند و تنها از طریق ســوخت گاز می توانند فعالیت 
کنند، بنابراین با محدودیت تامین گاز با توقف گسترده و 

شدید در مجموعه های تولیدی مواجه می شویم.
وی به تجربه این محدودیت ها توسط شرکت فوالد 
مبارکه از سال های گذشته تاکنون، گفت: فوالد مبارکه 
برای به حداقل رساندن خســارت های ناشی از کاهش 
تولید، با وجود فصل ســرما بســیاری از تعمیرات خود 
را در این مقطع زمانی انجام می دهــد تا افت تولید را به 

حداقل برساند.
نیلی تاکیــد کرد: شــرکت فوالد مبارکــه با وجود 
محدودیت های بــرق در تابســتان، محدودیت گاز در 
زمســتان و محدودیت آب در طول سال، با برنامه ریزی 

های منسجم به اهداف تولیدی خود می رسد.
وی دربــاره کاهش تولیدات فــوالد مبارکه به دلیل 

محدودیت تحویل گاز و نگرانــی بابت تحویل تعهدات 
خود به بورس کاال و صادرات، اظهار کرد: ســعی فوالد 
مبارکه این است که در تحویل عمده تعهدات خود دچار 
تاخیر نشود و حتی سال گذشته با وجود محدودیت ۵0 
روزه گاز، با برنامه ریزی منســجم، تمام تعهدات خود را 

انجام داد.
مدیر ارشد خدمات فنی و پشــتیبانی شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان توضیح داد: فوالد مبارکه سال گذشته 

بخشی از تولیدات خود را قبل از شروع فصل سرما انجام 
داد که در زمستان با مشکل عدم تحویل تعهدات مواجه 
نشــود. وی پیش بینی کرد: به دلیــل محدودیت های 
تحویل گاز، تولید واحدهای احیای مستقیم فوالد مبارکه 
به صورت روزانه منجر به کاهش ۶0 درصدی تولید آهن 
اسفنجی می شود، بنابراین خواست ما از مجموعه وزارت 

نفت رفع این مشکل است.
نیلی همچنین یادآور شــد: شــرکت فوالد مبارکه 
روزانه نیازمند 9 میلیون و ۵00 هزار مترمکعب گاز است 
که به دلیــل محدودیت های تامیــن گاز به دلیل فصل 
سرما، میزان تحویل گاز به آن حدود ۵0 درصد کاهش 

یافته است.
وی تاکید کــرد: در حال حاضر عمدتــا مدول های 
احیای مســتقیم دچار محدودیت هســتند، اما بقیه 
واحدهای فوالد مبارکه که مصارف کمتری دارند، تولید 
خود را حفظ می کنند تا با حفظ بازار، موجب اختالل در 
بازار نشوند که البته در صورت استمرار محدودیت افت 

تولید به واحدهای پایین دست نیز می رسد.

مدیر ارشد شرکت فوالد مبارکه اصفهان اعالم کرد؛

كاهش روزانه ۶۰ درصدی تولید آهن اسفنجی به دلیل محدودیت گازرسانی به فوالد مباركه

مدیر مهندســی کارخانه شــرکت فوالد 
مبارکه تاکید کرد: آغاز انقالب صنعتی نســل 
چهارم در شرکت فوالد مبارکه تاثیر در کاهش 
اشتغال نخواهد داشــت؛ بلکه این طرح باعث 
تغییر فعالیت خواهد شــد. به نحوی که درصد 
فعالیت های انسانی کاهش و درصد فعالیت های 

نظارتی و کنترلی افزایش پیدا خواهد کرد.
محمدرضا شریفی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا با اشــاره به آغاز انقالب صنعتی 
نســل چهارم در 1۵ ســال اخیر گفت: فوالد 
مبارکه قصــد دارد در انقالب صنعتی نســل 
چهارم از تکنولوژی نــو ظهور در صنعت فوالد 

استفاده کند.
وی با بیــان اینکه اســتفاده از تکنولوژی 
نو ظهور در جهت افزایش بهروری اســت، نه 
یک طرح تزئینی،   گفت: تمــام صنایع دنیا به 
سمت انقالب صنعتی نســل چهارم حرکت 
می کننــد، تکنولوژی نو ظهور شــامل هوش 

مصنوعی، اینترنت اشــیا، بالک چین، ربات، 
واقعیت مجازی و خدمات ابری و ... می شــود. 
به خدمت گرفتن این ابــزار در صنعت فوالد 
مبارکه در جهت افزیش بهــره وری و ارتقاع 

رادمان خواهد بود.
شریفی معتقد است: استفاده از تکنولوژی 

نوظهور باعث تحقق اهداف شرکت فوالد مبارکه 
می شود که این اهداف شامل:  افزایش کارایی، 
ایمنی )استفاده از ربات(، لجستیک و ... است. 
وی با اینکه افزایش بهره وری تاثیر به سزایی در 
شاخص های سودآوری خواهد داشت،  افزود:   
قطعا با افزایش بهــره وری، میزان زمان صرف 
شــده برای تولید محصول کاهش پیدا خواهد 
کرد. عالوه بر آن میزان مواد اولیه،  زمان توقف، 

ضایعات نیز کاهش خواهد یافت.
وی یکــی دیگر از اهــداف انقالب صنعتی 
نسل چهارم را کنترل کیفیت هوشمند عنوان 
کرد و افزود: از زمانی که مــواد اولیه وارد خط 
تولید می شــود، اطالعات توسط این سیستم 
جمع آوری و پردازش خواهد شد تا ضایعات به 

کمترین میزان برسد.
مدیر مهندسی کارخانه شرکت فوالد مبارکه 
یکی از اهداف مهم در استفاده از تکنولوژی نو 
ظهور را در بخــش تصمیم گیری های روزانه 

دانســت و گفت: با اســتفاده از تکنولوژی نو 
ظهور، تصمیم گیری هــای روزنامه می تواند 
مبتنی بر اطالعات هــوش مصنوعی و با جمع 
اوری اطالعــات در ســطح کارگاه ها صورت 
بگیرد. این امر باعث افزایــش فرصت مدیران 
برای تصمیم گیری در خصوص مساعل مهم  و 

استراتژیک خواهد شد.
شــریفی افزود:  با توجه به اینکه شــرایط 
محیطی ناپایــدار و در حال تغییر اســت، باید 
تصمیم گیری ها در لحظه اخذ شــود و این امر 
تنها با انقالب صنعتی نسل چهارم امکان پذیر 
است. وی با بیان اینکه با اجرای این طرح میزان 
حمل ونقل کاهــش پیدا خواهد کــرد،  افزود: 
حمل ونقل ارزش افزوده به همــراه ندارد، اگر 
بتوان میزان حمــل و نقــل و جابه جایی ها را 
کاهش دهیم، قطعا تاثیر به ســزایی در میزان 

بهره وری خواهد گذاشت.
وی تاکید کرد: آغاز انقالب صنعتی نســل 

چهارم در شرکت فوالد مبارکه تاثیر در کاهش 
اشتغال نخواهد گذشــت؛ بلکه این طرح باعث 
تغییر فعالیت خواهد شــد. به نحوی که درصد 
فعالیت های انســانی کاهش و درصد فعالیت 

نظارت و کنترل افزایش پیدا خواهد کرد.
مدیر مهندسی کارخانه شرکت فوالد مبارکه 
افزود: این طرح باعث می شــود در بخش هایی 
که احتمال خطر وجود دارد از رباط اســتفاده 
شود. به طورمثال در حال حاضر شماره گذاری 
محصوالت به طور دستی انجام می شود و این 
امر برای نیروی انسانی خطرناک است. با اجرای 
این طرح، شــماره گذاری ها توسط ربات انجام 
خواهد شد و در عوض نیروهای انسانی به جای 
اینکه به طور مستقیم این فعالیت را انجام دهند 
در اتاق های کنترل بر انجام کار نظارت خواهند 
داشــت. در این راستا شــرکت فوالد مبارکه 
آموزش های مخصوص در ســطوح ها مختلف 

انجام می دهد.

مدیر مهندسی کارخانه شرکت فوالد مبارکه تاکید کرد؛

انقالب صنعتی نسل چهارم تاثیری در كاهش اشتغال فوالد مباركه نخواهد داشت

خبر
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نگارنده به عنوان کسی که با قانون 
اساسی و قوانین موضوعه کشور کامال 
آشنا است و نســبت به حقوق نظارتی 
مجلس و سایر نهادهای نظارتی کشور، 
واقف اســت به جد معتقدم نحوه ورود 
مجلس به موضوع تحقیــق و تفحص 
مجلس شورای اسالمی واجد اشکاالت 

مهم است.
چندی پیــش بود که  ســخنگوی 
کمیســیون صنایع و معــادن مجلس 
شورای اســالمی از تصویب تحقیق و 
تفحص از شــرکت »فوالد مبارکه« در 
جلسه این کمیســیون خبر داد. پس از 
تصویب این تحقیق و تفحص در مجلس، 
حجم گســترده ای از حاشیه سازی و 

اخبار منفی از وضعیت این شــرکت در 
رســانه های داخلی، فضای مجازی و 

رسانه های بیگانه را شاهد بودیم.
نگارنده به عنوان کسی که با قانون 
اساسی و قوانین موضوعه کشور کامال 
آشنا است و نســبت به حقوق نظارتی 
مجلس و سایر نهادهای نظارتی کشور، 
واقف اســت به جد معتقدم نحوه ورود 
مجلس به موضوع تحقیــق و تفحص 
مجلس شورای اسالمی واجد اشکاالت 

مهم است.
بی شک تحقیق و تفحص حق بدیهی 
مجلس اســت اما نحوه اعمال و اجرای 
این این حق نباید به گونه ای باشــد که 
عمال به حاشیه سازی تبدیل شود. آن 

هم درباره شــرکتی که راهبر صنعت 
فوالد کشور اســت و میلیون ها کارگر 
و بیمه پرداز و بازنشســته و مستمری 
بگیر، سهام دار آن هســتند. این قبیل 
حاشیه سازی ها در عمل صرفا به کاهش 
حاشیه سود و به خطر افتادن پشتوانه 
صندوق های بازنشستگی منجر می شود 
که در واقع تهدید ســرمایه میلیون ها 
کارگر و بازنشستگانی است که سهامدار 

فوالد مبارکه هستند.
از سوی دیگر بورس و بازار سرمایه از 
حساس ترین بازارها به خبرهای منفی 
هستند. در واقع فعاالن بورس عالقه دارند 
خبرهای منفی را راحت تر باور کنند و این 
بخشی از ماهیت بازار سرمایه در تمام دنیا 

است. خبر تحقیق و تفحص مجلس از 
فوالد مبارکه و حاشیه سازی های خبری 
درباره آن موجب شــده است که عمال 
چشم انداز ارزش سهم فوالد مبارکه در 
ذهن بورسی ها نامطمئن به نظر برسد 
که نتیجه آن را در هفته های گذشته در 
قالب ریزش قیمت سهام فوالد مبارکه 
در بورس شاهد هســتیم. نتیجه اقدام 
هیاهوهــا و حاشیه ســازی ها صرفا به 
متضرر شدن سهامداران فوالد مبارکه 
در بورس انجامیده است. ریزش قیمت 
ســهام فوالد مبارکه که در نتیجه این 
خبرســازی های منفی ایجاد شده، در 
حالی است که فوالد مبارکه با باالترین 
ارزش دارایی ها، با قدرت نقدشوندگی 

باال، کمترین میزان مطالبات، ســهم 
مناسب از بازار، گزارش های فصلی بسیار 
مثبت و همچنین بــا اجرای طرح های 
توسعه بسیار ارزشمند و تکمیل زنجیره 
تولید و ارزش، در حــال حاضر یکی از 

بهترین سهام در بورس است.
فراموش نکرده ایــم که مقام معظم 
رهبری بارها تاکید کرده اند، مسئوالن 
اجازه ندارند به بهانــه حق اظهار نظر با 
حق نظارت و مواردی از این دســت، با 
اظهارات و موضع گیری های خود مردم 
را ناامید کنند. فوالد مبارکه در سالجاری 
با اجرای پروژه نورد گــرم 2 )که به نام 
شهید سلیمانی مزین شده( در شرایط 
تحریم و جنگ اقتصادی، در حال احداث 
خط تولیدی اســت که بــه اندازه خط 
نورد فعلی فوالد مبارکه دارای اهمیت 
راهبردی برای صنعت فوالد کشــور و 
تحقق اقتصاد مقاومتی و جهش تولید 
در کشور است. جالب این که این اَبَر پروژه 
تماما با منابع داخلی فوالد مبارکه در حال 
اجرا است و این طرح توسعه بدون کمک و 
بودجه دولتی و علی رغم کارشکنی های 

دشمنان در حال محقق شدن است.
در حــال حاضر مجلس شــورای 
اسالمی به نام تحقیق و تفحص، دقیقا 
بر روی شرکتی دســت گذاشته است 
کــه آمریکا رســما آن را در فهرســت 
تحریم های خود آورده اســت. آمریکا 
در حالی نسبت به اعمال تحریم ها علیه 
فوالد مبارکه اقدام کــرده که ما نیز در 
داخل با طرح حاشیه سازی گسترده به نام 
تحقیق و تفحص، خودمان نیز به تحریم 

آمریکا یاری رسانده ایم.
قطعا هیچ کس مخالف حق تحقیق 
و تفحص مجلس نیست اما شیوه اجرای 

آن تا کنون به گونه ای بوده که صرفا ذهن 
و وقت مدیرعامل و کادر مدیریتی فوالد 
مبارکه به خود مشغول کرده اند و فرصت و 
جرئت اجرای پروژه های بزرگ در مبارکه 
را تضعیف کرده و به حاشیه برده اند. در 
هفته های به واسطه شدت انتشار اخبار 
منفی و به خصوص طرح موضوع تحقیق و 
تفحص، مدیران فوالد مبارکه عمدتا باید 
وقت خود را برای پاسخگویی به حاشیه 
سازی ها اختصاص دهند. حتی انگیزه 
ریسک پذیری مدیران فوالد مبارکه در 
اجرای پروژه های جســورانه  به شدت 

کاهش یافته است.
در پایان بار دیگر مسئوالن کشور، چه 
در دولت و چه در مجلس شورای اسالمی 
را به این فرمایش رهبری جلب می کنم 
که هیج مسئولی حق ندارد در اظهارات 
خود مردم را مایوس و ناامید کنند و برای 
رسانه های دشــمن، خوراک تبلیغاتی 

فراهم کنند.
امید اســت که به این رویه نادرست 
نسبت به فوالد مبارکه به سرعت پایان 
داده شــود. قطعا نظارت حق مجلس 
محترم و نهادهای نظارتی و امنیتی است 
اما این حق بایــد در چارچوب فرمایش 
مقام معظم رهبری که به آن اشاره شد، 

اجرا شود.

مرتضی بلوکی:

مدیران فوالد مبارکه را درگیر پاسخ دادن به حاشیه ها نکنیم


