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دستیابی به سیستم های پایدار 
و قابل اطمینان با اجرای 

برنامه های ایمنی

نخســتین نشســت کمیتۀ ارتقای ایمنی 
شــرکت فوالد مبارکه در سال 99 با محوریت 
چالشهای ایمنی با توجه به شیوع ویروس کرونا 
با حضور معاون بهره برداری، مدیر ارشد تولید 
و مدیران نواحی مختلف شرکت فوالد مبارکه 
روز دوشنبه 24 شــهریورماه از ساعت 10 تا 

12 در محل سالن کمیتۀ راهبری  برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، کیانی، رئیس ایمنی، 
بهداشت حرفه ای و آتش نشانی، گزارش کاملی 
از عملکرد ایمنی فوالد مبارکه در نیمۀ نخست 
ســال جاری و همچنین چالش هــای ایمنی 

شرکت ارائه کرد.
رئیــس ایمنــی، بهداشــت حرفــه ای و 
آتش نشــانی فوالد مبارکه علت اصلی بیشتر 
حوادث را عدم رعایت دستورالعمل های ایمنی 
و انجام کار به صورت ناایمن دانست و به اهمیت 
بازآموزی دستورالعمل ها و آموزش ها و نقش 

بازرسان در پیشگیری از حوادث تأکید کرد.
در ادامه، مختار بخشیان معاون بهره برداری 
شرکت فوالد مبارکه، ضمن قدردانی از تالش 
همکاران در واحد ایمنی و آتش نشانی و همۀ 
کارکنانی که در راستای ارتقای ایمنی شرکت 
همت می گمارند، گفت: حضور مؤثر مدیران و 
سرپرستان در نواحی و خطوط تولید و نظارت 
ایشان بر انجام ایمن فعالیت ها یکی از راه های 

مؤثر پیشگیری از وقوع حوادث است.
وی در ادامه از موارد ذیــل به عنوان نکات 
اساسی برای دستیابی به شاخص های ایمنی 

بهتر در شرکت فوالد مبارکه نام برد:
- تأکید بــر آمــوزش ایمنــی عمومی و 
تخصصی از طریق سیســتم های آموزشــی 

موجود و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی؛
- تأکیــد بر برگــزاری جلســات ایمنی و 
پیگیری اقدامــات ایمنی موردنیاز توســط 
مدیران نواحی و رؤســای واحدها و مسئولین 

شیفت ها؛
- پیگیری حذف یا کاهش 5 ریسک مهم هر 

واحد در طی هر شش ماه؛
- نصب تابلوهای ایمنی در نواحی خصوصا 
در زمان انجام تعمیرات برنامه ریزی شــده با 
عناوین ایمنی و به صورت تصویــر با رویکرد 

ارتقای فرهنگ ایمنی؛
- پیگیری موضوعات زیســت محیطی هر 

ناحیه با حساسیت بیشتر.
    

 تبریک مدیرعامل
  فوالد هرمزگان به مناسبت 

کسب رکورد ماهانه تولید شرکت

مدیر عامل شــرکت فوالد هرمزگان ضمن 
گرامیداشت هفته دفاع مقدس، کسب رکورد 
ماهانه تولید را به همکاران خود تبریک و ابراز 
امیدواری کرد، این شــرکت با همت و تالش، 
همچنان در مســیر تعالی و بهبود مستمر گام 

بردارد.
فرزاد ارزانی گفت: هفته دفاع مقدس یادآور 
جانفشانی ها، ایســتادگی ها و مبارزاتی است 
که اعتالی  ایران اسالمی را به ارمغان آورد .ما 
در فوالد هرمزگان و در ســال جهش تولید از 
ابتدای سال عزم خود را برای تجلی بخشیدن 
به این شعار بزرگ، جزم کردیم و با برنامه ریزی 
و مدیریت فرایندها که در انسجام و کارگروهی 
تجلی یافته اســت و با تالش و کوشش و درک 
متقابل از یکدیگر و اســتفاده موثر از امکانات 
توانستیم رکورد ماهیانه تولید را پس از دو سال 
در شــهریور ماه با تولید 1۳۷،۳91 تن تختال 
محقق سازیم. کسب این رکورد سبب غرور و 
سربلندی برای کلیه همکاران است. اینجانب 
افتخار حاصل شــده را به کلیه همکاران عزیز 
تبریک عرض می نمایــم و امیدوارم با همت و 
تالش هر چه بیشتر، همچنان در مسیر تعالی 

و بهبود مستمر گام برداریم.

اخبار فوالد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از اقدام فوالد مبارکه 
در تأمین رایگان اکسیژن بیمارستان های تحت پوشش این 

دانشگاه به عنوان اقدامی راه گشا و ارزشمند یاد کرد.
 طاهره چنگیز  تصریح کرد: رؤسای بیمارستان هایی که 
دغدغۀ تأمین اکسیژن را داشته اند، همواره قدردان و سپاس گزار 
فوالد مبارکه به جهت این حمایت ارزشمند و حیاتی خواهند 
بود. وی در ادامه به کمک های فوالد مبارکه در خصوص تأمین 
بخشی از تجهیزات موردنیاز بیمارستان های درمانگر بیماران 

مبتال به کرونا اشــاره کرد و از دیگر صنایع استان دعوت کرد 
تا همچون فوالد مبارکه به حمایت از سیســتم درمان استان 
بپردازند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ادامه با اشاره 
به هزینۀ 5 میلیارد تومانی تأمین لباس ها و وسایل حفاظتی 
کارکنان حوزۀ بهداشت و درمان استان در هر هفته، خاطرنشان 
کرد: دانشگاه علوم پزشکی همچنان متقاضی حمایت صنایع 
استان اصفهان در ادامۀ این مسیر است و با توجه به کافی نبودن 
بودجه های دولتی، نقش حمایتی صنایع از اهمیت بسیاری 

برخوردار است.
خانم دکتر چنگیز در ادامه اظهار داشت: به منظور قدردانی از 
حمایت های فوالد مبارکه و ارج نهادن به زحمات کارکنان این 
شرکت، از هیچ تالشی در راستای ارتقای سالمتی این عزیزان 
فروگذار نخواهیم کرد. وی با بیان اینکه یک سوم از کل مبتالیان 
قطعی که اخیرا در کشور شناسایی شده اند، مربوط به استان 

اصفهان بوده است، اظهار داشــت: این امر نشان از جدیت در 
فرایند شناسایی مبتالیان جدید در استان اصفهان و یک امتیاز 

برای این استان به شمار می رود.
به گفتۀ وی آمارهای منتشرشــده حاکی از آن است که 
مبتالیان زیادی در استان داریم و انتظار می رود شهروندان این 

موضوع را یک هشدار جدی بدانند.
وی با تأکید بر اینکه این احتمال وجود دارد که مبتالیان 
بسیاری که هنوز ابتالی آن ها مشخص نشده، در جامعه در حال 
تردد باشند، ابراز امیدواری کرد مبتالیان جدید نیاز به بستری 
شدن در بیمارستان  نداشته باشند و با قرنطینۀ خانگی دوران 

بیماری خود را بگذرانند و سالمتی خود را بازیابند.
وی خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی و اجرای طرح چرخش 
بیمارستان های مرجع در اصفهان سعی شده تخت کافی برای 
بیماران در نظر گرفته شود و به این ترتیب برای کارکنانی که 

شش ماه به صورت مستمر مسئولیت مراقبت از بیماران را در 
بیمارســتان های مرجع به عهده داشته اند، امکان استراحت 
بیشتری فراهم شــود. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
همچنین به اضافه شدن بیمارستان الزهرا )س( به فهرست 
بیمارستان های پذیرندۀ بیماران مبتال به کرونا اشاره کرد و دلیل 
این اقدام را کاهش حجم کار  و  تقسیم این بیماران در بین تعداد 

بیشتری از بیمارستان های استان عنوان کرد.
دکتر چنگیز در ادامــه گفت: واقعیت امر این اســت که 
نگهداری و مراقبت از بیماران مبتال به کرونا در بیمارستان ها 
بسیار دشوار و پرهزینه است و بار بسیار سنگینی به جهت تأمین 
امکانات و نیازمندی ها بر دوش دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفته 
است؛ بنابراین به شدت به کمک و همراهی های مردم و صنایع 
مختلف استان نیازمندیم تا در این امر یاریگر سیستم بهداشت 

و درمان باشند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد:

تأمین رایگان اکسیژن بیمارستان ها توسط فوالد مبارکه اقدامی راهگشا و ارزشمند

چهارم مهرماه  خجسته سالروز  افتتـــــاح 
رســـمی اولیـــن کــورۀ قــوس الکتــریکی 
در فــــــوالد مبـــارکه اســــت؛ روزی که 
پوالدمردان فــوالد مبارکه در کورۀ شــمارۀ 4 
ناحیۀ فوالدســازی و ریخته گری مداوم فوالد 
مبارکه حماســه آفریدند و اولین برگ از دیوان 
پرافتخار این شــرکت را ورق زدنــد. در ادامۀ 
این مطلب با ما هـــمراه شویـــــد تا از زبان 
غالمــــرضا سلیـــــمی، مدیـــر ناحــــیۀ 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه 
چنـــــد سطــری از این دیـــوان پرافتخار 

را مرور کنیم.
واحد فوالدسازی و ریخته گری فوالد مبارکه 
با ظرفیت اسمی اولیه 2.4 میلیون تن اسلب در 
سال، احداث گردید و اولین ذوب آن در شهریور 
1۳۷0 از کورۀ شــماره 4 به صورت آزمایشــی 

تخلیه شد.
ازآنجاکه سایر تجهیزات، قسمت ها و واحدها 
در آن زمان تکمیل نبود و در خــط تولید قرار 
نداشت و نظام بهره برداری نیز به طور گسترده 

و کامل استقرار نیافته بود، ناحیۀ فوالدسازی و 
ریخته گری مداوم در دی ماه 1۳۷1 رسما همراه 

با سایر واحدهای شرکت راه اندازی شد.
شرکت فوالد مبارکه در طی سالیان گذشته 
با انجام توسعه های متعدد در ناحیۀ فوالدسازی 
و ریخته گری مداوم، ظرفیت تولید را به صورت 
گام به گام از 2.4 میلیون تن تختال در مرحلۀ اول 
به ۳.2 میلیون تن و سپس به 4.2 میلیون تن، 
در مرحلۀ بعد به 5.4 میلیون تن و در نهایت به 

۷.2میلیون تن تختال در سال ارتقا   داد.
اهم توســعه های انجام گرفته در این مدت 

عبارت اند از:
1.افزایش توان ترانس های کوره های قوس 

از 90 به  MVA140؛
2.تغییر سیستم تخلیۀ همۀ کوره های قوس 
الکتریکی از نوع ســیفونی به نوع تخلیه از کف 

)EBT(؛
۳.اصالح شــبکۀ جمع آوری دود کوره های 

قوس؛
4.نصب دســتگاه النس تزریق اکسیژن بر 

کوره های قوس و ارتقای سیستم تزریق از محل 
دریچۀ سرباره به دیوارۀ کوره؛

5.افزایش ظرفیت شارژ DRI در کوره های 
قوس؛

6.اضافه کردن جرثقیل های ۳20 و 110 تن؛
۷.افزایــش بیــش از دو برابــری ظرفیت 

پاتیل های حمل سرباره؛
8.احداث ۷ واحد کورۀ پاتیلی )LF(؛

9.راه اندازی واحد گاززدایی تحت خأل RH؛
10.انجام توســعۀ ماشــین شــمارۀ 2 و 4 

ریخته گری؛
11.راه اندازی ماشین ریخته گری شمارۀ 5 با 

قابلیت تولید تختال با ضخامت 250 میلی متر.
راه اندازی ناحیۀ فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم با کمــک کارشناســان ایتالیایی انجام 
گرفت، ولی نیروهای متخصص و کارآمد شرکت 
فوالد مبارکه به ســرعت و در دورۀ زمانی بسیار 
کمتر از میزان پیش بینی شده، دانش فنی الزم را 
کسب کردند و بهره برداری و تعمیرات تجهیزات 
به طور کامل به تیم فوالد مبارکه محول شــد و 

از آن زمان با درایت مدیــران مجموعه و تالش 
و کوشــش کارکنان و متخصصان این شرکت، 
محصوالت فوالد مبارکــه از نظر کّمی و کیفی 
به نحو چشــمگیری افزایش یافت و به سرعت، 
حدود نیمــی از تولید فوالد کشــور را به خود 

اختصاص داد.
در ادامۀ این موفقیت ها، ناحیۀ فوالدسازی و 
ریخته گری مداوم با همکاری سایر مدیریت ها و 
واحدهای شرکت موفق به تولید فوالدهای ویژۀ 
مورداســتفاده در لوله های انتقال نفت ترش با 
استاندارد 60API X، فوالدهای بدنۀ خودرو، 
فوالدهای میکروآلیــاژی با کاربردهای خاص، 
فوالد IF و بســیاری گریدهای فوالدهای ویژه 
شد که کاهش شدید وابستگی کشور به واردات 

را به دنبال داشت.
همچنین در ســالیان گذشته فعالیت های 
گســترده ای در زمینــۀ بومی ســازی مواد، 
قطعات یدکــی و تجهیزات صــورت گرفته، 
به نحوی که در حــال حاضر بیشــتر قطعات 
یدکــی موردنیــاز، مــواد و قطعــات ویــژۀ 

 نســوز از داخــل کشــور تأمیــن می گردد. 
نبایــد فراموش کــرد که ناحیۀ فوالدســازی 
در زمینــۀ حفاظت از محیط زیســت با نصب 
تجهیزات غبارگیر جدیــد و همچنین کاهش 
قابل توجــه مصــرف آب بــه موفقیت هــای 

چشمگیری دست یافته است.
در زمینۀ کاهش مصارف و بهبود بهره وری 
فرایندها، ناحیۀ فوالدســازی موفق به کاهش 
قابل توجه مصرف اقالم پرهزینه شامل الکترود 
گرافیتی و مواد و قطعات نســوز شــده است، 
به نحوی که در زمینۀ مصرف مواد نسوز شرکت 
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در صنعت تولید فوالد در دنیا مطرح است.

به مناسبت سالروز افتتاح رسمی اولین کورۀ قوس الکتریکی؛

پیشرفت های ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم از سال 70 تاکنون

خبر
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درحالی که سایۀ شدیدترین تحریمها 
بر اقتصاد ایران ســایه افکنده، جهش 
تولید، به عنوان استراتژی اصلی پیش 
روی اقتصاد کشور قرار گرفته و بخشهای 
مختلف صنعتی و تولیدی به خوبی به این 
نکته پی برده اند که نه تنها نباید متوقف 
شوند، بلکه باید مسیری رو به توسعه را 
طی کنند. نباید این واقعیت را نیز از ذهن 
دور داشــت که وضعیت کنونی با نقطۀ 
مطلوب فاصله دارد؛ چراکه ظرف ســه 
سال گذشته، رشد بخش واقعی اقتصاد 
کشور منفی بوده و صندوق بین المللی 
پول پیش بینی کرده این روند تا پایان 
سال 99 در اقتصاد ایران ادامه یابد و رشد 
اقتصادی به منفی 5 درصد برسد؛ البته 
نباید شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا 

را نیز در این زمینه از یاد برد.
نکتۀ حائز اهمیت آن است که از منظر 
علمی، اقتصاد ایران در دورۀ رکود تورمی 
قرار گرفته و آنچه در این دورۀ زمانی نیاز 

کشور است سرمایه گذاری های جدید 
و توسعۀ صنایع مولد و باالدستی است. 
این وضعیت نشــان می دهد صنعت 
کشور، باوجود پتانسیل های قابل توجه، 
نیاز به حمایت های جدی و اساسی دارد؛ 
به خصوص صنایع باوجود تحریم ها و 
فشــارهای مالی طی دو سال گذشته 
ایســتادگی کرده اند و اجازه نداده اند 
وضعیت اشتغال کشور با بحران مواجه 
شود و همچنان نیز می توان به افق های 

جدید امیدوار بود.
در این میان، جهش تولید در برخی 
از بخش های معــدن و صنایع معدنی، 
به ویــژه در فوالد کشــور، نظیر فوالد 

مبارکه، محقق شده است.
مختار بخشیان، معاون بهره برداری 
شــرکت فوالد مبارکه، اعالم کرد: در 
شــرایط کنونی با بهره برداری از پروژۀ 
گاززدایی در فوالد مبارکه تا پایان سال 
جاری، ظرفیــت گریدهــای ویژه از 

۷00هزار تن به یک میلیون و 200 هزار 
تن خواهد رسید.

وی افزود: البته بخشــی از اســلب 
تولیدشــده را به ورق تبدیل می کنیم، 
ولی بخشــی را هم نمی توانیم؛ چراکه 
امکان تولید در خــط نورد فعلی وجود 
ندارد و نیاز به همــت واال دارد که بتوان 
این مرحله از ایجــاد ارزش افزوده را نیز 
سپری کرد؛ اما قابلیت صادرات فراهم 

خواهد شد.
معاون بهره برداری شــرکت فوالد 
مبارکه با بیان اینکه ایستگاه گاززدایی 
پروژۀ بزرگی است، اما نورد گرم شمارۀ2 
ابَرپروژۀ ملی اســت، تصریــح کرد: در 
منطقه، پروژه ای بــه این بزرگی وجود 
ندارد؛ ازاین رو نیاز به حمایت همه جانبۀ 
کشــوری دارد و همۀ ارکان کشور باید 
کمک کنند تا این پروژه به ســرانجام 
برسد؛ زیرا نیاز کشور را به صورت کامل 
پاسخ می دهد و پس از اجرای آن میزان 

عرضه از تقاضا پیشی خواهد گرفت.
وی در مورد موانع و مشکالت تولید 
در سال جهش تولید خاطرنشان کرد: 
تحقق اهداف سال جهش تولید نیاز به 
فراهم شدن شرایطی دارد. در این زمینه 
اولین موضوع، تأمین مواد اولیه اســت 
که برای تولیدکنندگان بســیار حائز 

اهمیت است.
بخشــیان تأکید کــرد: چنانچه 
تولیدکنندگان چشــم انداز روشنی از 
وضعیت تأمین مواد اولیۀ موردنیاز خود 
داشته باشند، به طورقطع برنامه ریزی 

دقیق تری برای تولید خواهند داشت.
وی همچنین بــه قوانین و مقررات 
دست وپاگیر گمرکی اشاره کرد و افزود: 
هم اکنون این موانــع در حوزۀ تأمین 
قطعات و تجهیزات یدکی وارداتی پیش 
پای تولیدکنندگان قرار گرفته است که 

باید خطوط تولید خود را تغذیه کنند.
معاون بهره برداری شــرکت فوالد 
مبارکه تأکید کرد: البتــه در این میان 
دشواری های انتقال ارز   را هم نمی توان 
نادیده گرفــت؛ اگرچه دولــت در این 

خصوص چندان مقصر نیست.
وی مســائل تأمین مالــی و بانکی 
را ازجملــه موانع و مشــکالت دیگر 
تولیدکنندگان برشــمرد و گفت: این 
موضوع در شــرایطی مطرح است که 
تحریم هــا نیز معضلی اســت که باید 

راه هایی برای کاهش آثار آن یافت.
بخشیان در مورد طرح و برنامه های 
فوالد مبارکه برای تحقق جهش تولید 
تصریح کرد: یکی از مواردی که انتظار 
می رود برای تحقق اهداف جهش تولید 
از آن حمایت شــود، پــروژۀ نورد گرم 
شمارۀ 2 است که به عنوان یک پروژۀ ملی 
باید مورد حمایت همۀ ارکان کشور باشد، 
زیرا اگر این پروژه اجرایی شود، به راحتی 

فوالد مبارکه می تواند نیاز بخش های 
مختلف کشور را تأمین کند.

وی در مورد تحقق جهش تولید در 
سال جاری در فوالد مبارکه خاطرنشان 
کرد: واقعیت آن اســت که تولید فوالد 
در ماه های ابتدایی امسال، خالف این 
را ثابت کرده اســت؛ چراکه ما فناوری 
فوالد و دانش تولید فوالد را در کشــور 
داریم و زیرساخت های آن وجود دارد. 
مشــکل ما با خارج مرتبط نیست و با 

داخل ارتباط دارد.
معاون بهره برداری شــرکت فوالد 
مبارکه تأکید کــرد: موضوعاتی نظیر 
تأمین مواد اولیه، سیاســت های ارزی 
و نوسان در سیاست های دولتی است 
که ممکن است تأثیرات منفی بر اجرای 

پروژه های شرکت بگذارد.
بخشــیان دربارۀ حمایت های الزم 
برای رفع موانع پیش پای تولید تصریح 
کرد: مهم تریــن نکتــه در حمایت از 
تحقق اهداف جهش تولید، تأمین مواد 
اولیۀ گروه فوالد مبارکه است. چنانچه 
سنگ آهن و گندلۀ موردنیاز تأمین شود، 
می توانیم کار را پیش ببریم. به هرحال، 
عملکرد کارکنان فوالد مبارکه در چهار 
ماه اول ســال خالف این ادعا بوده که 

جهش تولید امکان پذیر نیست.
بــه گفتــۀ وی، فــوالد مبارکــه 
پیش ازاین مــواد اولیۀ الزم برای 6 ماه 
را ذخیره داشت، اما هم اکنون این امر 
میسر نیست و این شــرکت با کمبود 
مواد اولیه مواجه است. در زمینۀ تولید، 
مهم ترین مسئله تأمین مواد اولیه است 
و باید سیاســت گذاران در این زمینه 

کمک کنند.
معاون بهره برداری شــرکت فوالد 
مبارکه با بیان اینکــه تکمیل زنجیرۀ 
تأمین می تواند در تحقق اهداف تولید 

مؤثر واقع شود، خاطرنشان کرد: زنجیرۀ 
تأمین نقش کلیدی و محوری در ثبات و 
تداوم تولید دارد. هم اکنون فوالد مبارکه 
بخشی از زنجیرۀ تأمین خود را تکمیل 
کرده است؛ البته تأمین مواد اولیه به دلیل 
سیاست گذاری دولتی، فوالد مبارکه را با 

مشکل مواجه کرده بود.
به گفتۀ وی، فوالد مبارکه بر بخش 
معدن تمرکز  نداشت، ولی معدنی ها 
فوالدساز شــدند و ضعف مجموعۀ ما 
این بود که در تأمین مــواد اولیۀ خود 
مستقیما وارد نشده بودیم. البته قرار 
هم بر این نبود و فوالد مبارکه درست 
حرکت کرده بود. قــرار بود گروهی در 
حوزۀ معدن، کشف و استخراج  فعالیت 
کنند و عده ای نیــز کار تولید فوالد و 
محصول را پیش ببرند. همه جای دنیا 

به همین ترتیب عمل می کنند.
بخشیان خاطرنشــان کرد: تعادل 
میــان تأمین مــواد اولیــه و تولید در 
سال های اخیر به  هم  خورده و تأثیر خود 

را در زنجیرۀ تأمین گذاشته است.

معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه: 

تأمین مواد اولیه بزرگترین چالش فوالدسازان برای جهش تولید است
مهم ترین نکته در حمایت از 
تحقق اهداف جهش تولید، 

تأمین مواد اولیۀ گروه 
فوالد مبارکه است. چنانچه 

سنگ آهن و گندلۀ موردنیاز 
تأمین شود، می توانیم کار 
را پیش ببریم. به هرحال، 

عملکرد کارکنان فوالد 
مبارکه در چهار ماه اول 

سال خالف این ادعا بوده 
که جهش تولید امکان پذیر 

نیست


