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مدیر تولید فوالد شرکت فوالد مبارکه خبر داد:
تالش برای كاهش وابستگی ایران 

به واردات ورق های فوالدی
مدیر تولید فوالد شــرکت فوالد مبارکه 
با اشــاره به عزم جدی فوالدمــردان فوالد 
مبارکــه در تحقق رکوردهــای پی درپی و 
مختلف گفت: دســتیابی به رکــورد تولید 
700 هزار تن تختال در فروردین ماه ســال 
جاری با برنامه ریزی دقیــق و انعطاف پذیر 
و به وســیله شناســایی و بهبود نقاط قابل 
بهبود تجهیزات و سیســتم انجام شد. این 
افزایش تولید گام موثری در راستای کاهش 
 وابستگی کشور به واردات ورق های فوالدی 

به شمار می رود.
محمدی درباره رکــورد تولید 700 هزار 
تن فــوالد خــام در ناحیه فوالدســازی و 
ریخته گری مــداوم فوالد مبارکــه اظهار 
کرد: برنامه ریــزی برای تولیــد 700 هزار 
تــن تختــال در کلیــه الیه هــای کاری 
ناحیــه فوالدســازی از لحاظــات ابتدایی 
آغاز فروردین مــاه 1400، انجــام و تمام 
 تالش ها بر اجرای برنامــه روز به روز تولید 

متمرکز شد.
وی افــزود: در ادامه نقاط قابــل بهبود 
سیستم، شناســایی شــده و راه حل های 
تقویــت و بهبود ایــن نقاط تعییــن و اجرا 
گردید. برای مثال وقتی مشخص شد عرض 
ماشــین های ریخته گری پایین است، هر 
5 ماشــین را آماده بــه کار شــد. از طرفی 
آماده ســازی تجهیــزات )کوره، ماشــین 
ریخته گــری، LF، جرثقیل( به صورت هم 
راستا )اســتریم الین( انجام شــد تا زمان 
آماده ســازی تجهیزات کاهــش یابد. این 
مسئله باعث شــد زمان هایی که تجهیزات 
 Power of( خارج از فرآیند تولید هستند
time(، کاهش یابد و ســرویس و تعمیرات 
 تجهیزات برای حفظ آمادگی آن ها نیز بهتر 

انجام شود.
مدیر تولید فوالد شــرکت فوالد مبارکه 
اظهار کرد: به عالوه برنامه ریزی انجام شده از 
قابلیت انعطاف پذیری الزم نیز برخوردار بود. 
به عبارتی اگر تجهیزی به صورت اضطراری 
متوقف می شــد، تجهیــزات متناظر، باال و 
پایین دست آن هم با ســرعت و به صورت 
استریم )جویباری( متوقف می شد و برنامه 
های آماده سازی به تجهیزات متوقف شده 
تغییر میافت تا روند تولید حداکثر شــود. 
به عالوه برنامه ریزی مشــخص شده نیز به 
برنامه های کوچک تر در هر شیفت تقسیم 
شد. در نتیجه پرسنل هر شیفت انگیزه الزم 
برای دستیابی به میزان برنامه تولید از پیش 
تعیین شده در آن شــیفت را داشتند. این 
اقدامات در مجموع باعث شد تا فوالد سازی 
شاهد ثبت رکورد تولید 700 هزار تن تختال 

در یک ماه شود.
محمــدی ادامــه داد: همچنین تالش 
می شــد تا در 20 روز ابتدایی مــاه، حجم 
قابل توجهی از برنامــه تولیدی با تعمیرات 
ســبک تجهیزات پوشش داده شــود و در 
10 روز باقی مانده تعمیرات اساســی انجام 
شــود تا تجهیزات برای تولید در ماه آینده 

آماده باشد.

وی خاطرنشــان کرد: افزایش 65 هزار 
تنی تولید تختال توسط واحد فوالدسازی 
و ریخته گری مداوم شــرکت فوالد مبارکه، 
ماده اولیه برای تولید بیــش از 63 هزار تن 
کویل )ورق فــوالدی( را فراهــم می کند 
که در راستای کاهش وابســتگی کشور به 
واردات ورق های فــوالدی، گام موثری به 

شمار می رود.
مدیر تولید فوالد شــرکت فوالد مبارکه 
با بیان اینکه میزان تولیــد تختال در ناحیه 
فوالدسازی این شــرکت در فروردین 99، 
636 هــزار تن و در اســفندماه ســال 99، 
662 هزار تن بوده است، اظهار کرد: انگیزه 
باالیی در همه پرســنل فوالدســازی برای 
تحقق رکوردهای مختلف وجود دارد. البته 
حمایت هایی که توســط مدیرعامل و سایر 
مدیران ارشــد فوالد مبارکــه از این بخش 
انجام شد نیز در دستیابی به این رکورد مهم 

موثر بود.

4
اخبار فوالد

حمیدرضا عظیمیان با اعالم این 
خبر گفت: گــروه فــوالد مبارکه در 
راســتای تحقق شعار ســال 1400 
)تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها(، 
توانسته در بخش های مختلف تولید 
در فروردین مــاه 1400 رکوردهای 
متعددی را به ثبت برســاند و با تولید 
بیش از 700 هزارتن تختال در آخرین 
ساعات 31 فروردین ماه، بار دیگر شعار 
»ما می توانیــم« را در صنعت فوالد 
کشــور به عمل تبدیل کند. در واقع 
روندی که مجموعه فوالد مبارکه در 

پیش گرفته، در جهت برداشتن موانع 
و پشتیبانی از تولید در کشور است که 
خوشــبختانه تا به این لحظه محقق 
شده و با همت فوالدمردان ایران زمین 

همچنان ادامه دار خواهد بود.
مدیرعامل فوالد مبارکه با اشاره به 
مهم ترین رکوردهای ثبت شده در این 
شرکت در فرودین ماه گفت: شرکت 
فوالدمبارکه توانست با تالش و همت 
شــبانه روزی در راســتای عمل به 
منویات مقام معظم رهبری، فروردین 
1400 را با شکســتن رکــورد تولید 

در 4 نواحی فوالدســازی، نورد سرد، 
آهن سازی و فوالدسبا به پایان برساند. 
یکی از مهمتریــن رکوردهای تولید 
در این شرکت در ناحیه فوالدسازی 
و ریخته گری مداوم به ثبت رســید 
و با همــت نیروهای تالشــگر ناحیه 
فوالدسازی توانستیم با گذر از تولید 
662 هزارتن تختال که آخرین رکورد 
ثبت شده فوالدمبارکه در اسفند 99 
بود؛ این بار با تولید 700هزار و 215  تن 
تختال رشد قابل قبولی را در تولید این 
محصول استراتژیک به ثبت برسانیم.

وی همچنیــن با اشــاره به تولید 
عریض ترین تختال کــه به تازگی در 
فوالدمبارکه به تولید رسیده نیز گفت: 
کارشناســان و کارکنان واحدهای 
ریخته گری در شرکت فوالد مبارکه 
اقدام به آماده ســازی قالب ماشــین 
5 ریخته گری بــرای تولید تختال با 
ضخامت 250 و عرض 2025 میلی متر 
)2 متر( کرده اند، اقدامی مهم جهت 
برطرف کردن نیاز صنایع استراتژیک 
و بزرگ داخلی و خارجِی آن ســوی 
مرزها و ایجاد بســتر عظیم صادراتی 

برای شکســتن انحصار در بازارهای 
بین المللی اســت. چراکه تولید این 
نوع تختــال در حالی توســط فوالد 
مردان شــرکت فوالد مبارکه محقق 
شد که تا پیش از این، صنایع بزرگی 
همچون نفت، گاز و کشتی سازی و... 
برای تأمین این نوع از تختال، مجبور 
به انجام واردات از دیگر کشورها بودند.
عظیمیان تصریح کرد: تولید این 
تختال نشــان می دهد صنعتگران، 
مدیران، مهندســان و کارشناسان 
شــرکت فوالد مبارکه در تالش اند 
که همواره ســرآمد صنعت کشور 
باشــند و عالوه بر تامین نیازهای 
صنعتگران، برای ســهام داران این 
شــرکت فوالدی نیز ســودآوری 

بیشتری ایجاد کنند.
وی اظهــار کرد: در حــال حاضر 
بسیاری از صنایع بزرگ کشور همچون 
خودروسازی، لوازم خانگی، ساخت 
و ســاز، نفت وگاز و... به صنعت فوالد 
وابسته هســتند و نیاز این صنایع از 
طریق تولیدات این بنــگاه فوالدی 
قابل تامین می باشــد. تــا جایی که 
طبق آمار موجود تقریبا 50 درصد از 
نیاز صنایع کشور توسط فوالد مبارکه 

تامین میشود. 
به گفته مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه، تختال به عنــوان ماده اولیه 
برای تولید ورق و محصول نهایی که 
در صنایع نامبرده اســتفاده میشود، 
از اهمیــت باالیی برخــوردار بوده و 
در شرایطی که کشــورمان در مسیر 

توسعه و صنعتی شــدن قرار گرفته، 
تولید هرچه بیشــتر ایــن محصول 
میتواند حرکت را به سمت تولیدات 
بیشتر صنعتی و کم شدن وابستگی 

ایران به دیگر کشورها سرعت دهد.
عظیمیان با تاکید بر اینکه حرکت 
گروه فوالدمبارکــه همواره در جهت 
تحقق اهداف تعریف شده برای کشور 
از سوی باالترین مقام کشور عزیزمان 
اســت در ادامه گفت: امســال با نام 
تولید، پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها 
نامگذاری شــده است و همانگونه که 
شرکت فوالدمبارکه توانست جهش 
تولید را در ســال 99 محقق ســازد، 
امســال نیز با عزم فوالدین در جهت 
تولید بیشتر و برداشتن موانع از سد راه 
تولیدکنندگان و صنایع پایین دستی 

گام خواهد برداشت.
مدیرعامل شرکت فوالدمبارکه در 
پایان گفت: تولیدات این بنگاه صنعتی، 
ضمن اینکه منجر به تامین نیاز مواد 
اولیه صنایع پایین دســتی شده، از 
خروج ارز از کشــور نیــز جلوگیری 
کرده و حتی با درآمدهای ارزی خود 
توانسته به اقتصاد کشــور در جهت 
حرکت به ســمت اقتصاد غیرنفتی 
کمک کند. امید می رود با راه اندازی 
واحد نورد گرم 2 فوالدمبارکه مابقی 
نیاز صنایع به انواع ورق های فوالدی 
نیز در کشور تامین شــود و ایران به 
عنوان قدرتمند ترین صنعت فوالدی 
در منطقه حرفهای زیادی برای گفتن 

داشته باشد.

مدیرعامل فوالد مبارکه از رکوردهای مداوم تولید در این شرکت خبر داد:

فروردین 1400 را با ثبت 4 رکورد مهم پشت سر گذاشتیم

خبر

خبر

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فوالد تهران گفت: شرکت 
فوالد مبارکه ثابت کرده است که با کارشناسان زبده و کارآمد و 
بومی سازی قطعات و تجهیزات می توان تحریم ها را به فرصت 
تبدیل کرد و با تکیه بر صنعت داخلی کشور، عالوه بر افزایش کمی 

در صنعت فوالد به کیفی سازی دست یابیم.

حمیدرضا رستگارپور با اشاره به اینکه شرکت فوالد مبارکه 
یکی از ارکان مهم تولید فوالد کشور است، اظهار کرد: شرکت 
فوالد مبارکه با تولیدات و رکوردزنی هایی که به دست می آورد 

توانسته است برای کشور افتخارآفرینی کند.
وی افزود: البته همین انتظار را از شرکت فوالد مبارکه داریم 
و دستاورد تولید عریض ترین تختال در منطقه هم با مدیریت و 

کارشناسان این شرکت حاصل شده است که غرورآفرین است.
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن وفوالد تهران تصریح کرد: 
نوآوری و کیفی سازی در صنعت فوالد موضوع بسیار مهمی است 

تا با جهش تولید بتوان توسعه صنعت فوالد در کشور را رقم زد.
وی اضافه کرد: شــرکت فوالد مبارکه ثابت کرده است که با 
کارشناسان زبده و کارآمد و بومی سازی قطعات وتجهیزات می 

توان تحریم ها را به فرصت تبدیل کرد و با تکیه بر صنعت داخلی 
کشــور، عالوه بر افزایش کمی در صنعت فوالد به کیفی سازی 
دست یابیم. رســتگارپور با ابراز امیدواری از کسب جایگاه برتر 
ایران در صنعت فوالد اظهار کرد: توسعه صنعت فوالد مهم است 
چراکه وقتی چنین ظرفیتی اعم از نیروی انسانی و دانش در کشور 
وجود دارد باید از هرگونه خام فروشی جلوگیری کرد و به تولیدات 

محصوالت فوالدی با ارزش افزوده باال دست یافت.
وی افزود: چشم انداز ســال 1404 در تولید 55 میلیون تن 
فوالد دست یافتنی اســت چراکه توانمندی های کارشناسان 
داخلی به ویژه در ایام تحریمی ثابت کرد که می توان موانع را به 

فرصت تبدیل کرد.
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فوالد تهران گفت: عالوه 

بر توسعه تولیدات در صنعت فوالد می توان با تکیه بر توانمندی 
های داخلی به این مهم دست یافت.

وی اضافه کرد: »طرح جامع فوالد« که تمام زنجیره ها را به هم 
مرتبط می کند، می تواند چراغ راه صنعت فوالد کشور قرار بگیرد. 
با مانع زدایی و پشتیبانی به تولیدات کمی و کیفی محصوالت 
فوالدی در کشور دست یافت و بازار صادرات را جدا از بازار داخلی 
تعریف کرد و متناسب با قیمت های جهانی و نیازهای خارج برای 

محصوالت فوالدی چاره اندیشید.
رستگارپور گفت: اگر تمام فعاالن حوزه فوالد از یک برنامه 
جامع تبعیت کنند هیچ تغییری داخلی و بیرونی نمی تواند بر 
زنجیره های این صنعت تاثیر بگذارد و چشم انداز تعریف شده 
برای صنعت فوالد خارج از چارچوب های اجتماعی و سیاسی 
اهدافش را دنبال می کند چراکه با همیاری و تعهد به یک برنامه 
جامع می توان به چشم انداز 1404 که تولید 55 میلیون تن فوالد 

است، دست یافت.

مدیر متالورژی ثانویه با اشاره به ثبت رکورد 
تولید بیش از 700 هزار تن تختال در فروردین ماه 
1400 گفت: ثبت این رکورد مستلزم تولید 125.5 
ذوب به طور متوسط در روز است که میزان مهم و 

قابل توجهی در صنعت فوالد محسوب می شود.
مسیب فتاح المنان درباره رکورد تازه شرکت 
فوالد مبارکه اظهار کرد: شــرکت فوالد مبارکه 
موفق شد در فروردین ماه ســال جاری، رکورد 
تولید بیش از 700 هزار تن تختــال را در ناحیه 
فوالد سازی و ریخته گری مداوم به ثبت رساند که 
نسبت به رکورد قبلی )662 هزار تن در اسفندماه 
99( رشد 38 هزار تنی را نشان می دهد. همچنین 
این مقدار نسبت به زمان مشابه سال گذشته نیز 

افزایش بیش از 60 هزار تنی داشته است.

وی با اشاره به تفاوت یک روزه اسفند 99 و 
فروردین 1400، افــزود: میانگین ذوب روزانه 
برای تولید این حجم از تولیدات در اسفندماه 
برابر با 122.2 ذوب بود که در فروردین ماه به 
125.5 ذوب در روز افزایــش یافت. باید توجه 
داشت که این مقدار افزایش تولید مهم و قابل 

توجهی است.
مدیر  متالورژی ثانویــه فوالد مبارکه تصریح 
کرد: این افزایش تولید در حالی اســت که هیچ 
تجهیز جدیدی در این ناحیه افزوده نشده و صرفا با 
افزایش آماده به کاری تجهیزات، بهبود فرآیندها، 
کاهش ضایعات و مدیریــت و کاهش زمان های 
توقف در انتظار بخش های باالدست و پایین دست 

ناحیه محقق شده است.

فتاح المنان بــا بیان اینکــه در تولید ناحیه 
فوالدســازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه  
منابع انسانی نقش محوری دارند ، گفت: هماهنگی 
و همکاری خیلی خوب بین پرسنل این ناحیه در 
مقابل مشکالت مختلف از جمله خرابی ها و عیوب 
تجهیزات، کنترل و کاهــش ضایعات و تنظیم 
دقیق زمان  بین فرآیندهای پیوسته درون ناحیه 
و استفاده بهینه از کوچکترین زمانها، در نهایت 
منجر به ثبت رکورد قابل توجه تولید 700 هزار تن 

تختال در فروردین ماه شد.
وی خاطرنشــان کرد: ناحیه فوالدســازی و 
ریخته گری مداوم فوالد مبارکه تقریبا یک خط 
تولید تقریبا پیوسته است  که از حمل مواد آغاز و 
به ریخته گری و انبار تختال ختم می شود. . در هر 

کدام از مراحل این خط تولید اگر اتفاقی رخ دهد 
که منجر به خروج موقت تجهیز از خط تولید شود، 
روی در خط بودن سایر تجهیزات و نهایتا تولید 
محصول اثر منفی می گذارد. در همین راســتا با 
افزایش ظرفیت بافرینگ )ذخیره سازی( ذوب، 
توقفات پایین دست و باالدست را کنترل کرده و 

مانع از تاثیر منفی این خروج تجهیزات  بر میزان 
تولید ناحیه شدیم.

مدیر  متالورژی ثانویه فوالد مبارکه در نهایت از 
تالش همه پرسنل این ناحیه و سایر بخش ها که در 
ثبت این رکورد جدید و مهم دست داشته اند، تشکر 

و قدردانی کرد.

فوالد مباركه توانسته است تحریم ها را به فرصت تبدیل كند

مدیر متالورژی ثانویه شرکت فوالد مبارکه؛

تولید 700 هزار تن تختال در یک ماه آمار قابل توجهی است

نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی 
اتاق بازرگانی ایران معتقد اســت شرکت فوالد 
مبارکه به عنوان یک سرمایه ملی و صنعتی برای 
ایران محســوب می شود و نقش بســیار مهم و 
ارزشــمندی در اقتصاد کشور دارد. سجاد غرقی 
با بیان این مطلب در ادامه افزود: شــرکت فوالد 
مبارکه از بنگاه هایی است که در توسعه صنعتی 
کشور دارای جایگاه ویژه اســت. به گونه ای که 
هم صنایع باالدستی و هم صنایع پایین دستی 

متاثر از عملکرد اقتصادی و تولیدی این شرکت 
فوالدســاز بزرگ کشور هســتند. به گفته وی، 
در کنار موارد یادشــده، شــرکت فوالدمبارکه 
می تواند به واســطه ای اهمیتی کــه در زنجیره 
فوالد دارد، سیاســت هایی را در توسعه بنگاهی 
پیش گیرد تا منجر به توســعه کل زنجیره شود؛ 
در واقع تغییر نگرش از سوی شرکت های بزرگ 
فوالدی نسبت به صنایع باالدستی می تواند یکی از 
راهکارهایی باشد که منجر به توسعه و رشد صنعت 

سنگ آهن شــود. وی درخصوص ورود شرکت 
های فوالدی به حوزه معــدن نیز گفت: برخی از 
شرکت های فوالدی ممکن است در بازار سرمایه 
سهام شرکت های معدنی را داشته باشند و برای 
تامین بخشی از نیاز ســنگ آهن خود نسبت به 
خرید سهام شرکت های معدنی اقدام کنند که این 
کار به نوعی برای باالنس کردن شرایط رکود و رونق 
به عنوان خریدار و تامین کننده از سوی شرکت 
فوالد مبارکه انجام شده و می تواند منجر به تعادل 

در بین طرفین شود. غرقی درباره اینکه چه پیش 
بینی برای بخش معدن و صنایع معدنی کشور به 
ویژه ســنگ آهن و فوالد دارد نیز اظهار کرد: در 
سال 1400 نشانه های سیاستگذاری های ما در 
8 سال گذشته نمایان خواهد شد و در حلقه آهن 
و فوالد با کسری مواد اولیه در صنایع باال دستی 
مواجه خواهیم شد. طبق آمارهای منتشر شده 
از سوی ایمیدرو بین 8 تا 12 میلیون تن با کسری 
مواد اولیه مواجه خواهیم بود؛ بنابراین مهمترین 
اقدامی که می تواند در سال 1400 رخ دهد تغییر 
نگرش و تغییــر رویکردهای ســابق در زنجیره 
فوالد اســت که بتوان آن را اصالح کرد. به گفته 

نایب رییس کمیســیون معدن و صنایع معدنی 
اتاق بازرگانی ایران، اگر در سال 1400 انحرافات 
موجود در زنجیره آهن و فوالد برطرف شود، برای 
دهه های بعد روند فعالیت در این بخش را تضمین 
خواهیم کرد اما در غیر این صــورت و ادامه روند 
فعلی، در ســال های اینده با مشکل تامین نهاده 
برای واحدهای فوالدی و همچنین تعطیلی آنها به 
دلیل نبود سنگ آهن مواجه خواهیم شد. به گفته 
وی، در سال 1400 با توجه به کسری هایی که در 
زمینه سنگ آهن و کنسانتره دیده می شود، پس 
باید روندی در پیش گرفته شود تا سرمایه گذاری 

در این دو بخش افزایش پیدا کند.

فوالد مباركه سرمایه ای ملی و صنعتی برای كشور است
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