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سومین سال پربار بهره برداری 
از ماشین ریخته گری شماره 5

ســیزدهم آبان ماه ســالروز بهره برداری 
از ماشــین شــماره 5 ریخته گری اســت. به 
همین مناســبت با مدیر ناحیه فوالدسازی و 
ریخته گری مداوم فوالد مبارکه گفت وگویی 

انجام شده است که می خوانید.
  آقای سلیمی درباره این ماشین و 

قابلیت های آن توضیح دهید.
به همت و تالش همه همکاران، ماشــین 
شــماره 5 ریخته گــری در شــهریور 1395 
تولید آزمایشی خود را شــروع کرد و در آبان 
همان سال رســما به بهره برداری رسید. این 
ماشــین ریخته گری توانایی تولید اسلب در 
عرض های 900 تا 2000 میلی متر را داراست 
و یکی از قابلیت های ویــژه آن توانایی تولید 
اســلب در ضخامت هــای 200، 220 و 250 
میلی متر اســت. ایــن در حالی اســت که در 
تمام ضخامت های فوق تاکنون سفارش های 

مشتریان با کیفیت مناسبی تولید شده است.
  به غیر از ظرفیت هــای کمی، این 
ماشین از نظر کیفی هم تفاوتی با سایر 
ماشــین های ریخته گری فوالد مبارکه 

دارد؟
کیفیــت اســلب های تولیدشــده در این 
ماشــین هم از لحاظ ســطحی و هم کیفیت 
داخلی مناسب است و قسمتی از سفارش های 
صادراتی اسلب در شرکت فوالد مبارکه با این 
ماشین تولید می شــود. نظر به این که در حال 
حاضر فقط ماشــین 5 توانایی تولید اسلب با 
ضخامت 250 میلی متر را دارد و کشــش این 
محصول در بازارهای صادراتی مناسب است، 
بیشتر تولیدات این ماشــین با ضخامت 250 
میلی متر انجام می شود. این ماشین توانست 
در مهرماه ســال جاری با ریخته گری مداوم 
151 ذوب، رکورد دیگــری را در کارنامه خود 

ثبت کند.
  بــرای تولید محصــوالت خاص، 
ماشــین ها باید از توانمنــدی خاصی 

برخوردار باشند؟
بله، یکی دیگر از افتخارات شــرکت فوالد 
مبارکه تولید اســلب موردنیاز تولید لوله های 
انتقال گازترش )نفت خام( است که اسلب های 
ســفارش گاز ترش نیز با ماشین5 تولید شده 

است.
  ظرفیت این ماشین چقدر است؟

به طورکلی ظرفیت ماشــین ریخته گری 
شــماره5 تولید یک میلیون و 800 هزار تن 
اسلب در سال است و این مایۀ خرسندی است 
که اعالم کنیم در حال حاضر ماشین مذکور به 

ظرفیت اسمی خود دست یافته است.
  سخن آخر؟

بر خود الزم می دانم از همه عزیزانی که در 
مراحل طراحی، ســاخت، نصب و راه اندازی 
و بهره برداری از این ماشــین زحمات فراوانی 
را متحمل شده اند، تشــکر و قدردانی نمایم.

امیــدوارم بــا لطــف خداوند متعال شــاهد 
موفقیت های روزافزون شرکت فوالد مبارکه 

باشیم.
    

یکپارچگی و عملکرد حساب 
شده فوالد مبارکه

اسوتالنا استاوروا، رییس انجمن بین المللی 
روابط عمومی )IPRA( در بازدید از خطوط 
تولید فوالدمبارکه گفت: شرکت فوالد مبارکه 
همانند یک شــهروند خوب برای این جامعه 
است و به وظایف خود در قبال محیط زیست، 
اشــتغالزایی، ایمنی کارکنان و .... جامه عمل 

پوشانده است.
وی ادامه داد: یکپارچگی و عملکرد حساب 
شــده فوالد مبارکه در همه امور جای تقدیر 

دارد.
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اخبار فوالد

مدیرعامل فــوالد مبارکه با ارائۀ 
گزارشی از وضعیت تولید در فوالد 
مبارکه گفت: به شــکرانه پروردگار 
و با تالش جمعی مدیران و کارکنان 
شرکت فوالد مبارکه از ابتدای سال 
جاری تاکنون رونــد تولید و عرضه 

محصول روبه رشد بوده است.
 مهندس عظیمیــان اظهار کرد: 
در حال حاضر شرکت فوالد مبارکه 
بزرگ تریــن تولیدکننده ورق های 
فــوالدی تخــت در خاورمیانــه و 
شمال آفریقا با ســهم 20 درصدی 
در MENA )خاورمیانه و شــمال 
آفریقا( و بزرگ تریــن تولیدکننده 
آهن اسفنجی در جهان )با ظرفیت 
تولید 12 میلیون تن در سال( است.

مهندس عظیمیان تصریح کرد: 
فــوالد مبارکه ســهم 50 درصدی 
تولید فوالد در مجموعه شرکت های 
ایمیدرو و ســهم یــک  درصدی در 
تولید ناخالص داخلی و 5 درصدی 

در تولیــد ناخالــص داخلی بخش 
صنعت و همچنیــن عنوان دومین 
شرکت بورسی با 130 هزار میلیارد 
ریال سرمایه ثبت شــده را به خود 

اختصاص داده است.
وی اظهار کرد: در زنجیره تأمین 
گستردۀ مـــــواد مصرفــــــی، 
قطعــــــات و تجهیــــــزات 
بومی ســازی  شده شــرکت فوالد 
مبارکــه 2800 تأمیــن  کننــده 
فعال انــد که 80 درصــد خدمات و 
کاالی موردنیاز شــرکت را از داخل 
کشــور تأمین می کننــد. عالوه  بر 
 این، در شبکه گســترده مشتریان 
این شرکت 1000 کارخانه و کارگاه 
به طور مســتقیم و 3 هزار کارخانه و 
کارگاه به طور غیرمستقیم در حال 

فعالیت اند.
مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه 
بــه برنامه های افزایــش ظرفیت و 
توسعه در گروه فوالد مبارکه اشاره 
کرد و گفت: طبــق برنامه، ظرفیت 
فوالد مبارکــه از 4.5 میلیون تن به 
2.7 میلیون تن، و ظرفیت مجتمع 
فوالد ســبا از 750 هزار تن به یک  
میلیــون و 200 هزار تــن افزایش 

یافته و مقرر است در آینده نیز به 6.1 
میلیون تن ارتقا یابد. ظرفیت فوالد 
هرمزگان پیش از این 5.1 میلیون 
تن بوده و در آینده به 2 میلیون تن 
افزایش خواهد یافت. ظرفیت فعلی 
فوالد سفیددشت تولید 800 هزار 
تن آهن اسفنجی اســت، در حالی  
که تا اواســط ســال آینــده، واحد 
فوالدســازی آن نیز به بهره برداری 
خواهد رسید. ظرفیت شرکت ورق 
خودرو چهارمحــال و بختیاری نیز 
400 هزار تن اســت. ظرفیت قبلی 
شــرکت فوالد امیرکبیر کاشــان 
100 هزار تن بوده و در حال حاضر 
150 هزار تن است و در آینده نیز به 
450 هزار تن افزایش خواهد یافت. 
همچنیــن ظرفیت فعلــی صنایع 
معدنی ســنگان نیز 5 میلیون تن 
گندله اســت و در آیندۀ نزدیک نیز 
خط تولید 5 میلیون تنی کنسانتره 

به بهره برداری خواهد رسید.

در مجموعه فوالد مبارکه از 
سنگ تا رنگ وجود دارد

وی با تأکید بر این که در مجموعه 
فوالد مبارکه از سنگ تا رنگ وجود 
دارد گفت: ســنگ  آهن ارســالی 
از معــادن در فــوالد مبارکه پس از 
فرآوری به گندله، آهن اســفنجی، 
فوالد مــذاب، تختــال ورق گرم و 
ســرد، گالوانیزه، رنگی و قلع اندود 
تبدیل می شود و برای کشور ارزش  
 افــزوده اقتصــادی گســترده ای 

ایجاد می کند.
وی با اشاره به میزان تولید فوالد 
خام در گروه فوالد مبارکه )شرکت 
فوالد مبارکه، مجتمع فوالد ســبا 
و فوالد هرمــزگان( گفــت: تولید 
گروه فوالد مبارکه در سال 1396، 
8 میلیون و 667 هزار تن، در ســال 
گذشته 9 میلیون و 28 هزار تن و در 
هفت  ماهه اول سال جاری 5 میلیون 
و 496 هزار تن فوالد خام بوده است.

مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه 
با تأکید بر این که در ســخت ترین 
شرایط فوالد مبارکه توانسته است با 
اولویت تأمین بازار داخلی، بازارهای 
صادراتی خود را حفــظ کند گفت: 

میزان فروش محصــوالت فوالدی 
این شــرکت در بازارهای داخلی و 
صادراتی از حدود 110 میلیون تن 

فراتر رفته است.
 35 درصد محصوالت فوالد 

مبارکه به تولیدکنندگان لوله و 
پروفیل اختصاص دارد

وی در تشــریح گســتره توزیع 
محصوالت شــرکت فوالد مبارکه 
گفت: 35 درصد محصــوالت این 
شــرکت به تولیدکننــدگان لوله 
و پروفیــل، 16 درصد بــه صنایع 
تکمیلی، 8 درصد بــه حمل ونقل، 
مراکز خــرده  فروشــی 8 درصد و 
مابقــی نیز بــه ســازه های فلزی، 
شرکت های تجاری، لوله های انتقال 
سیاالت، لوازم  خانگی، بسته بندی، 
ماشین آالت، مخازن و سایر صنایع 

اختصاص یافته است.
وی با اشاره به روند فروش شرکت 
فوالد مبارکــه گفت: فــروش این 
شــرکت در 97 به 234 هزار و 802 
میلیارد ریال رســید؛ این در حالی 
اســت که در هفت  ماهه ســال 98 
فروش شرکت به 234 هزار و 425 
میلیارد ریال رسیده و این موفقیت 

بزرگی است.
مهنــدس عظیمیــان در بخش 
دیگری از ســخنان خود با تأکید بر 
این که در شش  ماهه اول سال جاری 
با تالش کارکنان واحدهای تولید و 
ســتادی 55 درصد بودجه پوشش 
داده شــده اســت گفت: به  یقین تا 
پایان ســال شــاهد موفقیت های 
بیشــتر و عملکــرد درخشــان تر 

کارکنان خواهیم بود.
وی با اشــاره به اهمیــت تأمین 
ســنگ  آهن برای شــرکت تصریح 
کرد: با پیگیری های به  عمل  آمده و 
حمایت های خوب دولت و ایمیدرو 

شرایط در حال بهبود است.
وی خاطرنشــان کرد: تا ســال 
1400 هدف  گذاری شرکت فوالد 
مبارکــه حفظ ســهم 50 درصدی 
در تولید فوالد کشــور و رسیدن به 
ظرفیت 6.11 میلیــون تن و برای 
ســال های 1401، 1402 و 1404 
به  ترتیب ظرفیت هــای 15، 18 و 
25 میلیون تن اســت کــه عمده 
ایــن ســرمایه گذاری ها و افزایش 
ظرفیت ها در جنوب کشور خواهد 

بود.
مدیرعامــل فــوالد مبارکــه با 
اشــاره به عمده ترین اهداف اجرای 
پروژه هــا در ســال 1398 گفت: 
این اهــداف عبارت اند از: توســعه 
ظرفیت هــای تولیــدی گــروه، 
مدیریت مؤثــر پروژه های اجرایی؛ 
پشــتیبانی مؤثر از بهبود عملکرد 
زیست محیطی شرکت، پشتیبانی 
مؤثــر از افزایش کمیــت و کیفیت 

محصوالت شرکت، پشتیبانی مؤثر 
از ارتقای زیرساخت های پشتیبانی 
فنی تولید، توسعۀ زیرساخت های 
لجســتیکی فــروش محصوالت و 
مدیریت اثربخــش کیفیت اجرای 

پروژه ها.
وی با اشــاره به اهــم طرح های 
توسعه گروه فوالد مبارکه گفت: در 
حال حاضر، پروژه کنسانتره سنگ 
 آهن ســنگان با ظرفیت 5 میلیون 
تن 91 درصد پیشــرفت داشــته و 
پیش بینی می شــود تا پایان سال 
به بهره برداری برســد. فوالدسازی 
و ریخته گری فوالد سفیددشــت با 
ظرفیت 800 هــزار تن و 78 درصد 
پیشــرفت در ســال 1399 و کورۀ 
شــماره 2 آهک ســازی صنعتی و 
معدنی فوالد ســنگ مبارکه با 95 
درصد پیشــرفت تا پایان ســال به 

بهره برداری خواهد رسید. 
همچنین پیش بینی می شــود 
پروژه تکمیــل ســاخت کارخانه 
الکتــرود گرافیتــی اردکان با 40 
درصد پیشــرفت تا ســال 1400 
به بهره برداری برســد و کشور را از 
واردات الکتــرود گرافیتــی بی نیاز 
سازد. عالوه  بر  این، فاز اول کوره های 
آهک کلســینه با ظرفیــت تولید 

138 هــزار تــن و 96.97 درصــد 
پیشرفت، شــبکه تصفیه فاضالب 
شــهرهای مجاور بــا 450 لیتر بر 
ثانیه و 54.92 درصد پیشــرفت و 
ایجاد تأسیسات فاضالب شهرهای 
دیزیچه و زیباشــهر در شهرستان 
مبارکه با 66.79 درصد پیشرفت و 
اصالح بین های کوره های پیشگرم 
3 و 4 نورد گرم بــه  منظور افزایش 
تولید از 280 تن بر ســاعت به 310 
تن و با4273 درصد پیشــرفت در 

حال اجراست.
مهندس عظیمیــان اظهار کرد: 
پروژه های زیست محیطی در دست 
اجرا در واحدهــای محصول، »بافر 
بین« احیا مستقیم 2، سرند غلتکی 
زیر چهار دیســک و چندین طرح 
دیگر بخش دیگــری از پروژه های 
در دست اجرای فوالد مبارکه است.

دســتاوردهای فوالد مبارکه در 
حوزه بهینه ســازی مصرف انرژی 
و آب بخــش دیگــری از ســخنان 
مدیرعامــل فوالد مبارکــه در این 

جلسه بود. 
وی در ایــن خصــوص گفــت: 
فوالد مبارکــه علی رغــم افزایش 
تولید هیچ گونه افزایش برداشــت 
آبی از زاینده رود نداشــته است، تا 
جایی  که در مقایســه با بزرگ ترین 

تولیدکننــدگان فــوالد جهــان 
ازجمله آرســلورمیتال، تاتااستیل، 
کوبه اســتیل ژاپن، فــوالد آلمان و 
آرسلور اسپانیا فوالد مبارکه با 73.2 
مترمکعب بر تن تولیــد فوالد خام 
کمترین میزان مصرف آب را به خود 
اختصاص داده اســت و از این حیث 

یک الگوی جهانی است.
بهره وری نیروی انسانی در 

فوالد مبارکه به 581 هزار تن 
افزایش یافت

وی در ادامــه بــا بیــان این که 
هم اکنون جمع کل اشتغال مستقیم 
و غیرمستقیم در گروه فوالد مبارکه 
به 350 هزار نفر رسیده است، گفت: 
بهره وری نیروی انســانی در فوالد 
مبارکه روند روبه رشــدی داشــته 
اســت. در حال حاضر شرکت فوالد 
مبارکه رکورددار بهره وری در ایران 
و دارای فاصله 400 تنی نســبت به 
شــرکت های برتر و استانداردهای 

جهانی است؛ به  نحوی  که بهره وری 
نیروی انســانی در فوالد مبارکه از 
541 هزار تن بر نفر در ســال 96 به 
581 هزار تن افزایش یافته است که 

قابل تقدیر است.
وی در ادامه تصریح کرد: اگرچه 
کاهش صادرات برای کشــور خبر 
خوبی نیســت، اما فــوالد مبارکه 
به منظــور پیشــگیری از هرگونه 
اخالل در بازار داخلــی، تأمین بازار 
داخل را در اولویت خــود قرار داده 
اســت؛ تا  جایی  که از ســال 94 تا 
پایان 97 صادرات محصوالت فوالد 
مبارکه 51 درصد کاهش داشــته 
اســت. در همین بازه زمانی در پی 

تالش کارکنان فوالد مبارکه، رشد 
76 درصــدی فروش داخلــی و به 
همین میزان نیز کاهــش واردات 
 انواع محصوالت فوالدی به کشور را

 شاهد بوده ایم.
وی در خاتمه سخنان خود گفت: 
نهضت بومی سازی که از سال های 
قبل در فــوالد مبارکه آغاز شــده، 
اکنــون در حال حرکت به ســمت 
صاحب تکنولوژی شدن و صادرات 
فناوری به تمام دنیاســت. به  یقین 
شــرکت فوالد مبارکه این ظرفیت 
را دارد که پس از ســی سال تولید 
به سمت دســتیابی به دانش فنی 
روز دنیا و صادر کــردن آن حرکت 
کند. امیدواریم در ســال های آتی 
شرکت فوالد مبارکه عالوه بر فروش 
محصول و انواع محصوالت فوالدی، 
می تواند تکنولوژی ساخت بسیاری 
از خطــوط تولید را نیــز به فروش 

برساند.

مدیرعامل فوالد مبارکه؛

شرکت فوالد مبارکه رکورددار بهره وری  در ایران است
در حال حاضر شرکت فوالد 
مبارکه رکورددار بهره وری 
در ایران و دارای فاصله 400 
تنی نسبت به شرکت های 

برتر و استانداردهای جهانی 
است؛ به  نحوی  که بهره وری 

نیروی انسانی در فوالد 
مبارکه از 541 هزار تن بر 

نفر در سال 96 به 581 هزار 
تن افزایش یافته است که 

قابل تقدیر است

در حال حاضر شرکت 
فوالد مبارکه بزرگ ترین 

تولیدکننده ورق های 
فوالدی تخت در خاورمیانه 

و شمال آفریقا با سهم 
 MENA 20 درصدی در

)خاورمیانه و شمال آفریقا( 
و بزرگ ترین تولیدکننده 
آهن اسفنجی در جهان )با 
ظرفیت تولید 12 میلیون 

تن در سال( است
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