
t oseei r ani . i r
بنگاهها4

فوالد سنگان، پیشتاز بومی سازی 
صنایع در شرق كشور

معاون توسعه و تکنولوژی فوالد سنگان 
از رویکرد جدید این شرکت در بومی سازی 
قطعات استراتژیک خط تولید خود با استفاده 
از توانمندی داخلی و استفاده از ظرفیت های 
شرکتهای دانش بنیان خبر داد و گفت: این 
فعالیت عالوه بر پیشتازی در بومی سازی در 
بین صنایع شرق کشــور، صرفه جویی قابل 
مالحظــه ای را نیز برای شــرکت به همراه 

داشته است.
نیک فرجام در ادامه افزود: با برنامه ریزی 
و تدوین نقشه راه متناســب، گام نخست با 
انتخاب مشاور برداشته شــد و با شناسایی 
قطعــات موردنیــاز واحدهــای تولیدی، 
تعمیراتی و دفتر فنی با اخذ اطالعات کامل 
از شرکت های مرتبط با حوزه مورد فعالیت 
بالغ بر، 5 هزار مــدرک در بخش گندله و 6 
هزار مدرک در بخش کنسانتره بدون حضور 
مشــاوران و شرکت های ســازنده خارجی 

شناسایی و استخراج گردید.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه نتایج 
حاصل از این کار تیمی در ســال اول منجر 
به ســاخت »رولر اســکرین« با استخراج 
تکنولوژی متفــاوت با دیگر ســازندگان و 
متناسب با متد روز و نیاز خط تولید گندله و 
بسیار نزدیک به مشابه خارجی بومی سازی 

شد.

نیک فرجام رویکرد اساسی بومی سازی 
در مرحلــه اول را اعتماد بــه متخصصین 
داخلی اســتان عنوان کرد و افــزود: در این 
خصوص بــا اســتفاده از توانمندســازی 
تولیدکنندگان و سازندگان بومی در استان 
خراسان رضوی، مبادرت به ساخت پاروهای 
میکســر و ممبران هــای فیلتر پــرس، که 
جزء قطعات پرمصــرف و بااهمیت در تولید 
اســت، نمودیم. پس ازآن در ســال جاری 
بومی ســازی 50 قطعه اســتراتژیک فوالد 
سنگان در دستورکار قرار گرفت و در بخش 
مهندسی ساخت داخل و در کمیته مذکور، 
تجهیز اســتراتژیکی مانند، یاتاقان بابیتی 
 فن های پروسس و سیلندر جک هیدرولیک 

بومی سازی شد.
وی ساخت خاص ترین »رولر فیدرهای« 
گندله سازی در کشور را یکی دیگر اقدامات 
مؤثــر در راســتای بومی ســازی در فوالد 
سنگان دانســت و ابراز داشــت: رول های 
مصرفی تجهیز رولــر فیدر قبل از کوره های 
پخت جزء تجهیــزات و قطعــات مصرفی 
گلوگاهی، پر استهالک و پرهزینه بودند که 
 با موفقیت بومی ســازی و مورد بهره برداری 

قرار گرفتند.
نیک فرجام خاطرنشــان کرد: همچنین 
بومی ســازی الینرهــای بال میل و ســگ 
میل بوده که با همکاری مهندســی ساخت 
داخــل و با اســتفاده از تکنولوژی اســکن 
ســه بعدی در دســتور کار قــرار گرفــت 
و درنهایــت بــرای ســاخت ایــن الینرها 
با دو شــرکت ســازنده داخلــی توانمند و 
 دارای تجربیات مشــابه مبــادرت به عقد 

قرارداد شدیم.
معاون توسعه و تکنولوژی فوالد سنگان 
تأکید کــرد: واحد کنســانتره شــرکت با 
سرلوحه قرار دادن استراتژی های کالن فوالد 
سنگان در زمینه مســائل زیست محیطی، 
 کنســانتره را در قالــب با باطله خشــک 

تولید نمود.
نیک فرجــام افــزود: ظرف مــدت یک 
ماه با شناســایی چند تولیدکننده برتر در 
حوزه های برزنــت و فیلتر پــرس و پس از 
ساخت نمونه های اولیه و پایش های مستمر 
و تعریف پروژه های بهبود، نیاز و وابســتگی 

به خرید خارج در این خصوص برطرف شد.
وی اظهــار امیــدواری کــرد: بــا روند 
رو به رشــد بومی ســازی قطعــات در این 
شــرکت، در آینــده ای نه چنــدان دور با 
اعتماد بیشــتر به توانمندی داخلی شاهد 
 قطــع وابســتگی کامــل به کشــورهای 

خارجی باشیم.
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اخبار فوالد

در مراســمی با حضور مدیرعامل 
شرکت فوالد مبارکه و جمعی از معاونان 
و مدیران، بهره بــرداری از جاده حمل 
محصول و قراضه، سیستم سیگنالینگ 
راه آهن و اتاق ویدئو وال مجتمع فوالد 

سبا آغاز شد.
مدیرعامل فوالد مبارکه در این مراسم 
ضمن تقدیر از این مجموعه بر حمایت 
فوالد مبارکه از افزایش تولید در مجتمع 
فوالد ســبا تأکید کرد و گفت: اگرچه 
هیجانات بازار، شــیوع بیماری کرونا 
و تحریم در دو ســال اخیر، بازسازی و 
نوســازی خطوط تولید مجتمع فوالد 
سبا را با مشــکالت دوچندان و تأخیر 
همراه کرد، اما خرســندم که کارکنان 

مجتمع فوالد سبا با عزم و اراده مثال زدنی 
به صورت آفالین به این اقدام مهم دست 
یافتند که باعث دلگرمی و تقویت روحیه 

بقیه گروه فوالد مبارکه است.
مهنــدس حمیدرضــا عظیمیان 
خاطرنشــان کرد: به نظر می رسد پس 
از بازسازی و نوســازی خطوط تولید، با 
مدیریت بهینه فرایندها، میزان تولید 
با 33 درصد افزایش بــه 500 هزار تن 
برسد که تمام حمایت های فوالد مبارکه 
در تسریع سرمایه گذاری ارزی و ریالی 
در این بخش به کمک مدیران مجتمع 
فوالد سبا می آید تا همچنان این مجتمع 
نیز مانند دیگر زیرمجموعه های گروه 
فوالد مبارکه با قدرت تمام به اهداف از 

پیش تعیین شده دست یابد. وی تصریح 
کرد: این مجموعه همواره در آرامش و 
به دور از حواشــی اهداف خود را دنبال 
کرده و به خوبی در مسیر تولید و توسعه 

قرارگرفته است.
معاون توسعه شرکت فوالد مبارکه 
نیز در این مراســم در خصوص پروژه 
جاده حمل محصــول و قراضه مجتمع 
فوالد ســبا گفت: قبال حمــل قراضه و 
محصــول از درب شــاهد ذوب آهن با 
ترافیک باالیی انجام می شد که با احداث 
و بهره برداری جــاده حمل محصول و 
قراضه مجتمع فوالد سبا به طول 4 هزار 
متر و عرض 11 تا 20 متر، هم مســیر 
کوتاه تر شــده و هم ماشین های حمل 

قراضه و محصول با خط تولید و انبارها 
تداخل پیدا نمی کنند.

احمد ســعیدبخش توسعه رینگ 
پیرامونــی مجتمع فوالد ســبا و تردد 
آسان ماشین های سنگین جهت حمل 
محصول و قراضه را از اهداف اجرای این 

پروژه عنوان کرد.
وی با بیان اینکه بــرای اجرای این 
پروژه 12 میلیارد و 400 میلیون تومان 
هزینه شده اســت، افزود: از مشخصات 
پروژه می توان به یک پل بتنی به طول 30 
و عرض 26 متر، دو میدان به مســاحت 
2800 مترمربع، تونل تأسیساتی جهت 
عبور لوله ها و کانال آب پساب و جانمایی 

نیوجرسی در کنار مسیر اشاره کرد.

معــاون توســعه شــرکت فوالد 
مبارکه در ادامه در خصوص سیســتم 
ســیگنالینگ راه آهــن مجتمع فوالد 
ســبا و بهره برداری از آن نیز گفت: قبال 
فرایند ســیگنالینگ به طور دســتی 
صورت می گرفت و 30 تا 40 سوزنبان 
در بازۀ زمانی نیم ســاعت باید مسیرها 
را مشــخص می کردند تا قطار منحرف 
نشــود. درحالی که با سیســتم جدید 
سیگنالینگ این کار در زمان 30 ثانیه 
انجام می شود و با فشار چند دکمه روی 
مانیتور قطارها هدایت و مسیر صحیح 
آن ها مشخص می شود. وی در ادامه با 
بیان اینکه افزایــش ایمنی، جلوگیری 
از  خطاهای انســانی و افزایش سرعت 
در فرایند عملیــات از مزایای این طرح 
است، افزود: برای اجرای این پروژه 42 
میلیارد تومان هزینه شده و ساالنه 77 
میلیارد تومــان صرفه جویی به همراه 

خواهد داشت.
مدیر اجــرای پروژه هــای جنبی و 
پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه نیز در 
خصوص ســومین پروژۀ بهره برداری 
شده مجتمع فوالد سبا هم گفت: پروژه 
ســوم افتتاح ویدئووال جهت استفاده 
همکاران بخش انتظامــات و حفاظت 
بود که به منظور افزایش ضریب ایمنی و 
حفاظتی مجتمع فوالد سبا تعریف شده 
است. حمید شجاعی در این خصوص 
افزود: در ســال گذشــته 33 دوربین 
نظارتی نصب شده بود. البته در این راستا 
84 دوربین نصب شد که مابقی مربوط 
به دوربین های فرایندی بود که تحویل 

همکاران در ناحیه فرایندی شد.
وی بــا بیــان اینکــه دوربین های 

نظارتــی وظیفــه کنتــرل ترددها و 
حفاظت کل ناحیه مجتمع فوالد سبا 
را انجــام می دهند، گفــت: ویدئووال 
یک اتاق مونیتورینگ بزرگ اســت که 
کلیه مونیتورها در آن نصب شــده و با 
تعدادی سیستم سوئیچینگ و سیستم 
ریموت کنتــرل امکان کنتــرل تمام 
قسمت های مجتمع فوالد سبا به طور 
هم زمان وجود دارد و راه اندازی این بخش 
کمک شایانی به قسمت حراست می کند. 
مدیرعامل مجتمع فوالد ســبا نیز در 
خصوص دالیل و نیاز راه اندازی سیستم 
ســیگنالینگ راه آهن گفت: سیستم 
عالئم الکتریکی در درجه نخست برای 
تأمین ایمنی کامل و تردد ایمن قطارها در 
مسیر ایستگاه راه آهن مجتمع فوالد سبا 
طراحی، نصب و راه اندازی گردیده است.

مصطفی عطایی پور افزود: به طورکلی 
طراحی سیستم عالئم الکتریکی ایستگاه 
راه آهن مجتمع فوالد سبا در مقایسه با 
سایر ایستگاه های صنعتی که تلفیقی 
از سیستم الکترونیکی و رله ای و یا تماما 
رله ای است، کامال به روزرسانی شده و از 
تکنولوژی پیشروی بین المللی در این 

زمینه استفاده شده است.
مدیرعامل مجتمع فوالد سبا در پایان 
حضور مدیرعامل فوالد مبارکه در ناحیه 
مجتمع فوالد ســبا و کاشت درخت در 
باغچه ذی نفعان را مایه افتخار و انگیزه 
مضاعف کارکنان دانســت و در همین 
راستا از معاونت های توسعه، بهره برداری، 
ذی نفعان و شرکای تجاری و نیز مدیران و 
همکاران مجتمع فوالد سبا که در تسهیل 
و اجــرای  پروژه ها همــکاری نمودند، 

تشکر کرد.

با حضور مدیرعامل فوالد مبارکه صورت گرفت:

بهره برداری از سه طرح توسعه ای در مجتمع فوالد سبا

خبر

رامین بختیاری ضمن گرامیداشــت هفتۀ 
منابع طبیعی اظهار کرد: اهمیت غرس درخت 
در دین اسالم بر کسی پوشیده نیست؛ بسیاری 
از بزرگان ما بر این عمل تأکید داشته اند و مقام 
معظم رهبری نیز هرساله به صورت نمادین اقدام 
به غرس یک اصله درخت میکند که این امر نشان 

دهندۀ اهمیت درخت و کاشت آن است.
وی با اشاره به وسعت 3500 هکتاری فوالد 
مبارکه افزود: 1450 هکتــار معادل 42 درصد 
از کل وسعت این شــرکت با فضای سبز، شامل 
درخت، درختچــه و گیاهان دیگر، پوشــیده 
شده اســت. عالوه بر این، به غیراز نواحی اداری 
قدیم در فوالد مبارکه که پیــش از بهره برداری 
این شرکت دارای فضای ســبز بوده اند، تقریبا 
اکثر جنگل کاری های این شــرکت در ســال 
1372 انجام شده و پس از این دوره نیز به دلیل 
محدودیت های آبی، توســعۀ کمــی را تجربه 

کرده است.
بختیاری با اشــاره به اینکه شــرکت فوالد 
مبارکه دارای اســتاندارد ISO14001 است، 
گفت: در پــی اقدامات شــرکت در حوزه های 
مختلف زیست محیطی، فوالد مبارکه در آذرماه 
سال 1392 نیز به واسطۀ اقدامات ارزشمند در 
حوزه سرباره از سوی مدیریت سبز اروپا و بنیاد 
جهانی انــرژی کاندید دریافــت تندیس طرح 

نوآوری سبز شد.
مدیر مدیریت شــهری فوالد مبارکه درباره 
اهداف ایجاد فضای سبز در محیط های صنعتی 

تصریح کــرد: اولیــن هــدف موردنظر جذب 
آالینده های جوی و خاکی و هدف دوم تلطیف 
هواســت. گیاهان با جذب دی اکســید کربن و 
آزادسازی اکسیژن در فرایند فتوسنتز، طراوت 
و شادابی محیط را به دنبال دارد. در واقع هدف 
مهمی که از کاشت درختان در فضای صنعتی به 
دنبال آنیم رسوب کردن کربن است. هدف بعدی 
قابلیت بادشکن طبیعی است. ما در منطقه ای 
هستیم که بادهای موســمی و فصلی یا برخی 
فعالیت های انجام شده در محیط کارخانه ممکن 
است باعث آلودگی و گرد خاک در اطراف منطقه 
شود. درختان اثر باد را تا ســه برابر ارتفاع خود 
خنثی می کنند. همچنین کاشــت درختان از 

فرسایش خاک جلوگیری می کند.
بختیــاری خاطرنشــان کــرد: در بخش 
جنگل داری فوالد مبارکه از گونه های درختی و 
درختچه ای سوزنی برگ )که معموال همیشه سبز 
هســتند( و گونه های پهن برگ )خزان کننده( 
اســتفاده شــده اســت. مهم ترین گونه های 
سوزنی برگ شامل کاج تهران، ســرو نقره ای، 
سرو نوش سرو ذربین، سرو شیراز، سرو ناز و سرو 
خزنده )ارس( است. البته گونه زیتون معمولی 
نیز جزو این گیاهان محسوب می شود که اگرچه 
همیشه سبز است، اما در رده گیاهان پهن برگ 

طبقه بندی می شود.
وی اضافه کرد: گونه های پهن برگ در فوالد 
مبارکه عمدتا شــامل توت معمولــی، اقاقیا، 
آسمان دار، سنجد و زیتون تلخ است که معموال 

در وسعت بیشتری نسبت به گونه های سوزنی 
کاشته شده است. گونه های دیگر پهن برگ نیز 
شــامل ارغوان، داغداغان و بادام کوهی بوده که 
با مساحت کمتری کاشــته شده است. مجموع 
موارد مذکور جنگل های فوالد مبارکه را تشکیل 

می دهد.
مدیر مدیریت شــهری فوالد مبارکه درباره 
اقدامات انجام شده در خصوص صرفه جویی در 
مصرف آب نیز اظهار کرد: در بخش محوطه های 
گل و چمــن در راســتای محدودیت های آب، 
همۀ چمن ها به گیاهــان مقاوم به کم آبی مانند 
ناز فرانســوی تبدیل  شده و بیشــتر از گل های 
فصل اســتفاده می شــود. معموال سیاست ما 
در انتخاب گونه هــای گیاهــی، گونه هایی با 

نیازهای )خواهش های( اکولوژیک کمتر و 
بردباری بیشتر به خشکی و کم آبی است. 
در همین خصوص بیشــتر از گیاهان 
پوششــی مانند ناز، پامپــاس گراس و 
سانتولینا اســتفاده می کنیم تا بتوانیم 

چمن را حذف نماییم. همچنین 
واکاری درختــان بــا 

گونه های مقــاوم به 
کم آبــی جایگزین 

می شود.
ی  ر بختیــا
با بیــان اینکه 
 9 9 لغ بــر  با
درصــد آبیاری 

فضای سبز فوالد مبارکه به صورت قطره ای انجام 
می شود گفت: از این محل هدر رفت آبی وجود 

ندارد؛ بنابراین راندمان آبیاری بسیار باالست.
وی افزود: جهت آبیاری فضای ســبز از دو 
منبع عمده آب اســتفاده می شود. منبع اصلی 
پساب بهداشتی است که استفاده از آن با همت 
فوالد مبارکه و اقدام سنجیده این شرکت در دو 
سال اخیر اجرایی شده است. به وسیله آن پساب 
بهداشتی زرین شهر و مبارکه خریداری و وارد 

فوالد مبارکه می شود.
مدیر مدیریت شهری فوالد مبارکه ادامه داد: 
بخش عمده مصارف آب در این بخش از پساب 
بهداشتی و بخشی نیز از آب موردنیاز هم از منابع 
زیرزمینی استفاده می شــود. بااین حال نهایت 
تالش و دقت ما نیز این اســت که استفاده از 
منابع آب زیرزمینی متناسب با ظرفیت 

آن ها باشد.
بختیاری با بیان اینکه فعالیت های 
نگهداری از فضای سبز تقریبا به صورت 
24 ساعته انجام می شود، اظهار کرد: 
یکی از اقدامات خوبی که در 
این زمینه انجام می شود، 
تعریــف پروژه هــای 
تحقیقاتــی علمی و 
پژوهشی با همکاری 
مراکز علمی مانند 
دانشگاه ها و مراکز 
تحقیقاتی اســت. 

طرح بررســی ســازگاری گونه های درختی و 
درختچه ای فوالد مبارکه با همکاری دانشــگاه 
تربیت مــدرس، ارزیابی جامع کیفیت فیزیکی 
شیمیایی و بیولوژیکی خاک فضای سبز فوالد 
مبارکه آبیاری شــده با پســاب تصفیه شده با 
همــکاری دانشــگاه صنعتی اصفهــان، طرح 
بررسی محدودیت ها و تعیین قابلیت و استعداد 
خاک های ســبز با همکاری دانشــگاه صنعتی 
اصفهان، طرح بررســی علــل زوال گونه های 
درختی جنگل کاری فــوالد مبارکه با همکاری 
منابع طبیعی شــهرکرد، طرح کاربرد گیاهان 
پوششی سازگار با شرایط زیست محیطی فوالد 
مبارکه به منظور صرفه جویــی در مصرف آب با 
همکاری دانشــگاه یادگار امام و طرح تهیه فلور 
گیاهی منطقه فوالد مبارکه به منظور شناسایی 
گیاهان بومی و استفاده در فضای سبز با همکاری 
دانشگاه اصفهان از این جمله است که مورد آخر 
اجرایی شــده و می تواند به عنوان یک مرجع در 

اختیار کل منطقه و حتی استان قرار گیرد.
وی خاطرنشــان کرد: به دلیل محدودیت 
در منابع آبی ناچار به حرکت به ســوی پوشش 
گیاهی سازگار با شــرایط کم آبی منطقه فوالد 
مبارکه هستیم. همچنین برای تلطیف فضاهای 
اداری کارکنان هم به صورت ســاالنه گل های 
آپارتمانی متنوعی تهیه می شود که گونه های 
آن بر اساس شرایط اکولوژیکی ازجمله نور، دما، 
رطوبت و... انتخاب شده و در اتاق کار همکاران 

مستقر می شود.

مدیر مدیریت شهری فوالد مبارکه خبر داد:

99 درصد آبیاری فضای سبز فوالد مباركه به روش قطره ای انجام می شود

مرتضی بلوکی

بر کسی پوشیده نیست که سال 99 با وجود شیوع بیماری 
کرونا و افزایش تحریم های آمریکا سالی سخت برای بنگاه های 
تولیدی بوده است. اما شــرکت هایی همچون فوالد مبارکه 
به عنوان بزرگترین تولیدکننده فوالد کشــور که در تیررس 

تحریم های آمریکا قرار گرفته، شرایط سخت تر بوده است.
اوایل ســال 99 بود کــه جهادگران ناحیه فوالدســازی 
و ریخته گــری مــداوم فــوالد مبارکه بــا رعایــت کامل 

دستورالعمل های بهداشتی و ایمنی، در شرایط سخت کرونایی 
با دستیابی به رکورد تولید 130 ذوب در 24 ساعت، توانستند 
در شروع سال »جهش تولید« افتخار آفرینی کنند. خوشبختانه 
این شرکت نخستین گام خود را در آغاز سال به گونه ای برداشت 
که موفق به کسب رکورد شد. در ادامه راه فوالد مبارکه با پستی 
و بلندی ها و نامالیمت های داخلی و بین المللی همراه شــد؛ 
به گونه   ای که باز هم شــرکت فوالد مبارکه و شخص اول این 
شرکت یعنی مهندس عظیمیان در لیست تحریم های آمریکا 
قرار گرفت. با این وجود شرکت فوالد مبارکه به عنوان پیشرو در 
تمکین از شعار سال مقام معظم رهبری، با سربلندی امسال را با 

یک جهش رو به جلو و رکورد دیگر به پایان برساند. 

اینبار با همت بی انتهای جهادگــران عرصه تولید، رکورد 
تولید روزانه 138 ذوب در ناحیه فوالد ســازی و ریخته گری 

مداوم به ثبت رسید.
از این قبیل افتخارات برای گروه فوالد مبارکه در سال جهش 
تولید کم نبوده و در این بین میتوان به راه اندازی بزرگ ترین 
واحد کنسانتره شرق کشور با ظرفیت تولید ساالنه 5 میلیون 
تن در فوالد سنگان، پیگیری آمادســازی طرح نورد گرم 2، 
آمادسازی زیرساخت های طرح تحول دیجیتال،  پیشرفت 87 
درصدی پروژه فوالدسازی شرکت فوالد سفیددشت، تبدیل 
هرمزگان به قطب دوم فوالد کشور، قرار گرفتن ایران در جمع 
پنج کشور سازنده لیزر پرتوان در جهان، درخشش گروه فوالد 
مبارکه در پنجمین اجالس سراسری نشان عالی مدیر سال، 
اعطای تنها تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی به فوالد 

مبارکه، درخشــش گروه فوالد مبارکه در هفتمین همایش 
بهره وری معادن و صنایع معدنی ایران، دریافت گواهینامه های 
بین المللی رضایتمندی و رسیدگی به شکایت مشتریان و... 

اشاره کرد.
بر کسی پوشیده نیست که سال 99 با وجود شیوع بیماری 
کرونا و افزایش تحریم های آمریکا سالی سخت برای بنگاه های 
تولیدی بوده است. اما شــرکت هایی همچون فوالد مبارکه 
به عنوان بزرگترین تولیدکننده فوالد کشــور که در تیررس 
تحریم های آمریکا قرار گرفته، شــرایط سخت تر بوده است. 
این شرکت توانست سال جهش تولید را با افتخارآفرینی آغاز 
و با افتخارآفرینی دیگر به پایان برساند. هنگامی که جهادگران 
جبهه تولید با همت و تالش مضاعف در این شرایط سخت با 
رکورد زنی برای کشور افتخارآفرینی می کنند جای تقدیر دارد.

فوالد مباركه سربلند در جهش تولید
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