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 مشارکت گروه فوالد مبارکه و 
دانشگاه صنعتی اصفهان در احداث 

خط تولید ماسک استاندارد 

 عباس اکبری محمدی معاون نیروی انسانی 
و سازماندهی شرکت فوالد مبارکه با بیان این 
خبر گفت: همراســتا با سیاست های شرکت 
فوالد مبارکه و در جهت انجام مســولیت های 
اجتماعی و حفظ و ارتقای ســامت جامعه و 
پرسنل خدوم بهداشت و درمان کشور با هدایت 
و حمایت مدیر عامل شــرکت فوالد مبارکه با 
 N95 توجه به کمبود ماسک های استاندارد
به دلیل شرایط جاری کشــور ناشی از شیوع 
ویروس کرونا و محدود بــودن ظرفیت تولید 
و نیاز باالی مردم به این کاال ، قراردادی مابین 
شرکت آتیه فوالد نقش جهان از شرکت های 
گروه فــوالد مبارکه به عنــوان تامین کننده 
مالی، احداث خط تولید ماســک اســتاندارد 
N95 و دانشــگاه صنعتی اصفهان به عنوان 
طــراح و دارنده دانش فنــی و مجری احداث 
منعقد گردید تا با راه اندازی این خط پیشرفته 
و اتوماتیک قسمتی از نیاز جامعه تامین گردد. 
سید مهدی ابطحی، رئیس دانشگاه صنعتی 
اصفهان نیز با اشاره به شــرایط کشور افزود: 
همواره شــرایط ســخت باعث بروز و ظهور 
توانمندی ها و استعداد های داخلی می شود و 
دانشگاه صنعتی اصفهان با تکیه بر توانمندی 
علمی و دانشــی و امکانات خود مســئولیت 
طراحی و احداث خط تولید ماسک استاندارد 
N95 در محیطی تمیز و ایزولــه را به عنوان 
خدمتی به مردم عزیز به عهده گرفته اســت. 
این خط از پیشرفته ترین و بزرگترین خطوط 
تولید ماسک اســتاندارد در کشــور خواهد 
بود. محوریت این پروژه در دانشــگاه صنعتی 
اصفهان به عهده بنیاد حامیان دانشگاه واگذار 
شده است.  وی خاطرنشان کرد: امیدواریم این 
مشــارکت نمونه موفقی از مشارکت صنعت 
و دانشگاه در راســتای تامین نیازهای واقعی 
جامعه باشــد و زمینه ســاز همــکاری های 

گسترده تر آینده صنعت و دانشگاه گردد.  
بنا بــر ایــن گــزارش، حســین کفعمی 
مدیرعامل شرکت آتیه فوالد نقش جهان نیز 
با ذکر نیاز جامعه به ماسک های استاندارد و با 
کیفیت گفت: در راستای مسئولیت اجتماعی، 
این شرکت به عنوان عضوی از خانواده بزرگ 
فوالد اقدام به تامین سرمایه احداث خط تولید 
ماسک های استاندارد با ظرفیت بیش از یک 
میلیون عدد )قابل افزایش تا دو میلیون عدد( 
در ماه نموده اســت که با راه اندازی این خط 
و شروع تولید در اســرع وقت محصول آن در 

اختیار جامعه قرار می گیرد.
    

 ثبت دو    رکورد تولید در 
شرکت فوالدمبارکه

کارکنان پرتاش شــرکت فوالدمبارکه، 
توانســتند بار دیگر رکوردهای جدیدی را در 

نواحی تولید به ثبت برسانند.
مختار بخشیان، معاون بهره برداری شرکت با 
اعام این خبر اظهار کرد: با سعی و کوشش همه 
جانبه کارکنان شرکت فوالد مبارکه، دستیابی به 
رکوردهای تولید ســال در نواحی سرد به میزان 
یک میلیون و 586هزار تن کاف خام و مجتمع 
فوالد ســبا به میزان یک میلیون و 355 هزار تن 
کاف گرم رقم خورد. بخشــیان افزود: شــرکت 
فوالد مبارکــه همواره در عرصه هــای گوناگون 
خوش درخشیده و توانسته با کسب موفقیت های 
متعدد برگ های زرینی به کارنامه خود بیافزاید و 
این در حالی اســت که اگر شرکت در تامین مواد 
اولیه و انرژی با محدودیت مواجه نشده بود، تمامی 
نواحی تولیدی شرکت به رکوردهای جدید ساالنه 
دست می یافتند که جا دارد از تک تک کارکنان، 
ذینفعان و پیمانکاران که در این موفقیت نقشی 

داشته اند قدردانی نمایم.

اخبار فوالد

غامرضا ســلیمی، مدیر ناحیۀ فوالدسازی و ریخته 
گری مداوم از تولیــد بیش از 6/6 میلیــون تن تختال 
در دستور کار ناحیه فوالدســازی و ریخته گری مداوم 

خبر داد.
مدیر ناحیه فوالدســازی و ریخته گری مداوم گفت: 

سال ۱398 در مقایسه با سال های پیش از آن، به دلیل 
محدودیت های ناشــی از تحریم های ظالمانه، چالش 
کمبود آهن اسفنجی ناشی از شرایط بازار سنگ آهن و 
همچنین محدودیت شدید گاز طبیعی در فصل زمستان، 
از نظر شرایط تولید، ســال متفاوتی بود. در این سال با 

توجه به شــرایط بازار در حوزۀ مــواد اولیه و محصول، 
برنامۀ تولید 5.6 میلیون تن در دستور کار قرار گرفت که 
با تاش همکارانمان، در نهایت موفق به تولید بیش از 6.3 

میلیون تن محصول شدیم.
وی ادامــه داد: ثبــت رکوردهای مختلــف ازجمله 
رکورد تولیــد روزانه به میــزان ۱۲9 ذوب، ثبت رکورد 
تولید ماهانه بــه میــزان 6۱8 هزار تن، ثبــت رکورد 
تولید فوالد با ســیکل گاززدایی به میــزان ۲۱ ذوب در 
روز، دســتیابی به رکورد تعداد ذوب در یک سکوئنس 
ریخته گری به میــزان ۲۰۲ ذوب، رســیدن به رکورد 
زمان نصب جرثقیل ســقفی به میزان ۴5 ساعت، ثبت 
رکورد تولید فوالد با ســیکل گاززدایی بــه میزان ۷3 
هزار تــن در ماه و بومی ســازی قطعات نســوز و بومی 
ســازی انواع قطعات یدکی و همچنین بومی ســازی 
سیســتم هایی نظیر sagdetector مربوط به پاتیل و 
تجهیز برش در ریخته گــری و تولید گریدهای فوالدی 
API X6۰ کــه در تولید لوله های انتقــال نفت ترش 

 کاربــرد دارد، بخش هایی از موفقیت های ســال قبل 
بوده است.

مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم تصریح 
کرد: برنامۀ تولید ســال ۱399 برای ناحیۀ فوالدسازی 
بیش از 6.6 میلیون تن تختال پیش بینی شــده است و 
امیدواریم با توجه به ظرفیت های ایجاد شده در ناحیه و 
دانش و مهارت کارکنان و نیز وجود تعلق ســازمانی در 
ناحیه و تاش همۀ همکاران، شاهد رکوردهای کمی و 

کیفی تولید در سال پیش رو باشیم.
سلیمی عنوان کرد: در سال جاری نصب و بهره برداری 
از دو واحد جدیــد گاززدایی در جهــت افزایش تولید 
محصوالت ویژه و تأمین نیاز بازار داخل به این محصوالت 
نیز در دستور کار اســت. افزایش ظرفیت ماشین های 
ریخته گری، نصب و بهره برداری از کورۀ پاتیلی شمارۀ 
8، توسعۀ سالن ریخته گری و نصب جرثقیل های ذوب 
بر جدید از برنامه های مهم این ناحیه در ســال پیش رو 

خواهند بود.

مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم خبر داد؛

 تولید بیش از ۶/۶ میلیون تن تختال در دستور کار ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم

امام جمعه شهرستان مبارکه گفت: فوالد 
مبارکه در مبارزه با ویروس کرونا نیز عملکرد 

قابل تقدیری داشته است.
حجت االسام موسوی نمایندۀ ولی فقیه 
و امام جمعه شهرستان مبارکه در دیــدار با 
نمایندگان مدیرعامل فوالد مبارکه از ادامۀ 
روند تولید در فــوالد مبارکه و حمایت های 
این شرکت در زمینۀ توسعۀ فضای فرهنگی 
شهرســتان مبارکه و حمایــت از نهادهای 
ذیربط کشور در مبارزه با ویروس کرونا تشکر 

و قدردانی کرد.
وی در ایــن خصوص افــزود: از مدیریت 
و کارکنان شــرکت ســرفراز فوالد مبارکه 
صمیمانه تشکر می کنیم که در شرایط سخت 
تحریم و مبارزۀ اقتصادی با استکبار جهانی 

در میــدان حضوری موفق دارنــد.  نمایندۀ 
ولی فقیه در شهرســتان مبارکه اظهار کرد: 
دشمنان با تمام قوا در عرصه های سیاسی و 
فرهنگی و به ویژه در زمینۀ اقتصادی تاش 
می کنند تا کشــور را با محدودیت و فشــار 
بیشتر مواجه کنند و تمرکز حداکثری آنان 
بر تحریم اقتصادی است. در چنین شرایطی 
شاهد آن هستیم که شــرکت فوالد مبارکه 
با همــۀ محدودیت ها همچنــان در تولید 
نقش بســزایی دارد. امام جمعۀ شهرستان 
مبارکه تأکید کرد: عملکرد خوب شــرکت 
فوالد مبارکه در جنگ اقتصادی باعث شده 
خطوط تولید این شرکت و صنایع وابسته به 
آن دچار وقفه نشــوند و در نهایت کشور در 

حوزۀ صنعت فوالد با مشکلی مواجه نگردد.

حجت االسام موسوی در بخش دیگری 
از ســخنان خود تصریح کرد: انتشار ویروس 
کرونا در سراســر این کرۀ خاکی روال عادی 
زندگی بســیاری از انســان ها و بسیاری از 
فعالیت های اقتصادی را تحت تأثیر خود قرار 
داده است، اما باز هم شــاهدیم که مدیریت 
فوالد مبارکه با برنامه ریزی مناسب از انتشار 
این ویروس در سطح شرکت پیشگیری کرده 
و اجازه نداده اســت که به تولید خدشه ای 
وارد شــود. مهمتر اینکه در این شرایط که با 
کمبود منابع اقتصادی برای تأمین تجهیزات 
و ملزومات پزشــکی و درمانی برای مبارزه با 
ویروس کرونا مواجهیم، فوالد مبارکه کشور 
را در این زمینه نیز همراهی و همیاری کرده و 

این امر شایستۀ قدردانی است.

امام جمعه شهرستان مبارکه در خاتمه، 
ضمن آرزوی سامتی و سربلندی روزافزون 
برای مدیریــت و کارکنان فــوالد مبارکه 

خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت تولید در 
زمینۀ اقتصادی امید کشــور به شرکتهایی 

همچون فوالد مبارکه است.

امام جمعه شهرستان مبارکه:

فوالد مبارکه در مبارزه با کرونا عملکرد قابل تقدیری داشته است

خبر
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کارکنــان پرتاش نورد ســرد با 
عنایت به راهبرد رونــق تولید که از 
سوی مقام معظم رهبری در دستور 
کار قرا گرفت، تحریم ها را به فرصت 

تبدیل کردند.
مدیر ناحیه نورد سرد عنوان کرد: 
برخی از این دســتاوردها عبارت اند 
از: ثبــت رکوردهای متعــدد تولید 
روزانه و ماهانــه در ماه های خرداد، 
تیــر، آبان در خطوط اسیدشــویی، 
آنیلینگ و شستوشوی الکترولیتی، 
اســکینپاس و تمپرمیل، قلعاندود 
و بــرش، گالوانیزه و رنگــی؛ بومی 
ســازی، نصب و راه انــدازی درایو، 
موتور و سیســتم اتوماسیون تجهیز 
اسکراپ چاپر؛ راه اندازی بخش اسید 
بلندر بازیابی ها و کاهش ۷۰درصدی 

مصــرف اســید و صرفه جویــی 
5۰میلیارد ریالی در ســال 98؛ عقد 
قرارداد بومی سازی هد لیزر ماشین 
جوش با مرکز تحقیقــات لیزر ایران 
 trump که در انحصــار شــرکت
آمریکا اسست )با اجرای این قرارداد 
عما مهمترین تجهیز زنجیرۀ تولید 
ورق سرد از وابســتگی و انحصار آن 
شــرکت خارج و ریسک تداوم تولید 
در ناحیه بهشــدت کاســته خواهد 
شد(؛ ارتقای پارامتر میزان تولید در 
ساعت )سرعت تولید( هر سه واحد 
آنیلینگ از عــدد ۰/95 در آنیل ۱ به 
عدد ۱/۰5 و از ۲/۴6 به ۲/6 در آنیل 
۲ و 3؛ راه اندازی مجدد پلنت تولید 
گاز هیــدروژن شــمارۀ ۲، کاهش 
توقف تولید ناشــی از کمبــود گاز 

هیدروژن به میزان ۱۰هزار ســاعت 
با بهینه ســازی سیستم اتوماسیون 
و ابزار دقیق توســط کارشناســان 
متخصص واحــد؛ بومی ســازی و 
ارتقای سیستم اتوماسیون صنعتی 
پلنت تولید گاز هیدروژن شمارۀ۱، 
صرفه جویی ۱6 میلیــارد ریالی در 
ادغــام و بازچرخانــی کاهک های 
محافظ پایه و بومی سازی و دستیابی 
به دانش ساخت رابرهای سیلیکونی 
در پایه های هیدروژنی؛ دستیابی به 
رکورد درصد کاف هــای کیفی به 
میزان 99/65 )در حالی که کیفیت 
محصول بسیاری از شرکتهای معتبر 
اروپایی 99 است(؛بومی سازی کامل 
مندریلهــای اســکینها و تمپرمیل 
و بومــی ســازی روش کالیبره لیزر 

اسپید با ساخت تجهیز کالیبراسیون 
ویژۀ ایــن تجهیــزات؛ و همچنین 
ارتقای بخش کنترل سیســتم های 

.plc هیدرولیک از رله الجیک به
بهزاد بهادرانی اظهار کرد: عاوه 
بر موارد یاد شده می توان به موارد زیر 
نیز اشــاره کرد: دستیابی به تندیس 
سیمین جایزۀ ملی کیفیت محصول 
قلع اندود برای اولین بار در کشــور؛ 
تولید محصول جدیــد لوازم خانگی 
رنگی به میزان ۲ هزار و 63۲ تن که 
برای تحقق آن اقدام به بهینه سازی 
 hmi کوره کوتینــگ کابین و ایجاد
در دستگاه اعمال فیلم، بهینه سازی 
و تغییر شبکۀ اتوماسیون کوره رنگی 
و تغییر در سیســتم کروماته رنگی 
نمودیم؛ اضافه کردن تجهیز اعمال 

فیلم برای اســتفاده در محصوالت 
لوازم خانگی رنگی که نمونۀ مشــابه 
آن تنهــا در خــط رنگی و ســاخت 
شــرکت هافمن آلمان بوده اســت؛ 
ثبت رکوردهای پیاپی در واحدهای 
نــورد دو و پنــج قفس هــای تولید 
  )MB ،گریدهای ویژه )لوازم خانگی
 CORTEN،(  و گریدهای سخت
SPEC، تسمه( در خط تاندم میل؛ 
تولید کاف های جوشــدار در خط 
تاندم بــه منظور افزایــش ظرفیت 
زنجیرۀ تولید؛ کاهش مصرف غلتک 
کاری )میزان ســنگزنی غلتک( در 
تاندممیل از 5/۱۴ به ۴/89 میلیمتر 

بر کیلوتن.
وی ادامــه داد: در ابتدای ســال 
جدید نیز کارکنان ناحیۀ نورد سرد با 

توجه به راهبرد جهش تولید، با عزم 
راسخ خود بر آن شــدند تا همچنان 
روند موفقیــت آمیز خــود را ادامه 
دهنــد. در مجموع، خطــوط نورد 
ناحیۀ نورد سرد شرکت فوالد مبارکه 
توانستند با افزایش ۲ درصدی تولید 
کاف خام، تولید سال قبل را که یک 
میلیون و 556 هزار تن بود، 3۰ هزار 
تن افزایش دهند و به تولید کل یک 

میلیون و 586 هزار تن دست یابند.
مدیر ناحیــه نورد ســرد گفت: 
برخی از برنامه های این واحد که در 
سال جاری با حمایت مدیریت ارشد 
ســازمان و معاونــان مربوطه انجام 
خواهند شــد، عبارتنــد از: افزایش 
5 درصدی آمــاده بــه کاری واحد 
اسیدشویی ۱؛ نصب و راه اندازی هد 
جدید لیزر فیبری به جای سیســتم 
فعلــی در ماشــین جــوش لیزری 
اسیدشویی شــمارۀ ۲؛ اجرای طرح 
بزرگ تعویض سیســتم اعمال نیرو 
در تاندم میل؛ تعویض رمپ ورودی 
خط شست وشــو و حذف یک نقطه 
بسیار پرخطر در خط، ایجاد سیستم 
اتوماسیون ســطح ۲ برای بازپخت 

شمارۀ 3 و ... است.

مدیر ناحیه نورد سرد خبر داد؛

 تحقق ۱۰۰ درصدی اهداف ناحیه نورد سرد
خطوط نورد ناحیۀ نورد 

سرد شرکت فوالد مبارکه 
توانستند با افزایش ۲ 

درصدی تولید کالف خام، 
تولید سال قبل را که یک 

میلیون و ۵۵۶ هزار تن بود، 
۳۰ هزار تن افزایش دهند و 
به تولید کل یک میلیون و 
۵۸۶ هزار تن دست یابند


