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رشد 3 درصدی تولید در شركت 
فوالد تاراز چهار محال

مدیر ارشد شرکت فوالد تاراز چهار محال از 
ارتقای رکورد تولیــد ورق گالوانیزه در دی ماه 

سال جاری خبر داد.
نــادر حســین زاده گفــت: علی رغــم 
محدودیت های موجــود در تأمین مواد اولیۀ 
موردنیاز، شــرکت فوالد تاراز چهار محال به 
همت کارکنان توانمند و زحمتکش و دلسوز 
خود توانســت تولید ماهانۀ خود را نسبت به 
رکورد قبل که در آذر ماه ســال ۹۸ ثبت شده 
بود، به میزان ۳ درصد ارتقا دهــــد و با تولید  
1۸ هــزار و 54۹ تن رکــورد ماهانۀ جدیدی 

ثبت کند.
وی افزود: این شرکت در صورت در اختیار 
داشتن کالف گرم و کالف سرد )خام( توانایی 
افزایش تولید محصــول گالوانیزه در ماه های 

آینده را خواهند داشت.
حسین زاده کسب این موفقیت ر ا مرهون 
هماهنگی و برنامه ریــزی دقیق و تالش های 
شــبانه روزی کارکنان بخش هــای تولید و 
تعمیرات و تمامی واحدهای پشتیبانی شرکت 
دانســت و اظهار امیدواری کــرد در ادامه نیز 
شــاهد بهبود مســتمر در تمام فعالیت های 

شرکت باشیم
    

بهینه سازی ظرفیت تمامی 
مدول های احیا در دستور كار

مهندس عظیمیــان، مدیرعامــل فوالد 
مبارکــه، در جریــان بازدید از رونــد اجرای 
تعمیرات ساالنۀ مدول F واحد احیا مستقیم، 
بهینه سازی تمامی این مدول ها را مورد تأکید 

قرار داد.
مدیرعامل فوالد مبارکه ضمن قدردانی از 
اقدامات و زحمات کارکنان بخش های مختلف 
در این زمینه، اجرای این پروژه در زمان معین 
با رعایت نکات ایمنی را ارزشمند دانست و بر 
ثبت دقیق دستاوردهای فنی و نتایج این طرح 
و همچنین پیاده سازی دســتاوردها بر سایر 

مدول ها تأکید کرد.
در همین خصوص، داریوش رشیدی، مدیر 
ناحیۀ آهن سازی، در مصاحبه با خبرنگار فوالد 
در تشریح دالیل اجرای این طرح گفت: یکی از 
روش های افزایش ظرفیت در مدول های واحد 
احیا مستقیم افزایش ظرفیت ریفورمر و حجم 
کاتالیست هاســت. زمان تعویض لوله های ۸ 
اینچ این مــدول نیز بعد از 14 ســال کارکرد 
فرارســیده بود و این امر هم در نوع خود یک 

رکورد محسوب می شود.

وی ادامــه داد: بــا برنامه ریــزی قبلی در 
خصــوص افزایــش ظرفیت تولید، ســاخت 
لوله های ســوپر آلیاژ ۹ اینچ توســط سازندۀ 
داخلی توانمند برنامه ریزی شــد. ساخت این 
لوله ها با تکنولوژی بسیار پیشرفته، با تکیه بر 
دانش و تکنولوژی داخلی صورت گرفت. با این 
اقدام تعداد 4۶۸ عدد از این لوله ها نصب و اولین 
ریفورمر کامل با لوله های ســاخت داخل در 

کشور مورد بهره برداری قرار می گیرد.
رشــیدی ادامه داد: با این تغییر قطر لوله، 
حجم کاتالیســت بارگذاری شــده حدود ۲۰ 
درصــد افزایش می یابــد. در ایــن مرحله از 
طرح افزایش ظرفیت، بدون تغییر در ســایر 
تجهیــزات، افزایش تولید آهن اســفنجی به 
میزان 5 تــا ۸ درصد در این مــدول را انتظار 

داریم.
مدیر ناحیه آهن سازی تصریح کرد: در این 
توقف، ســایر اقدامات مربوط به قسمت های 
مدول ازجمله تعویض کامل نســوز ریفورمر، 
تعویض منطقۀ خنک کنندۀ کوره، ســرویس 
مخازن شست وشوی گاز و سیستم آب، تعمیر 
و ســرویس کلیۀ تجهیزات مکانیــک، برق و 

اتوماسیون مدول نیز صورت می گیرد.
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اخبار فوالد

معاون بهره برداری شرکت فوالد 
هرمزگان یکی از مشکالت تولید در 
شرکت فوالد هرمزگان را قطعی گاز 
و برق عنوان کــرد و گفت: در حال 
حاضر مدت زمان قطعی برق افزایش 

یافته و این امــر در تولید تاثیرگذار 
خواهد بود. ســید اصغر مدنی، در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا،  
از کسب چهارمین رکورد تولید در 
فــوالد هرمزگان خبــر داد و گفت: 

فوالد هرمزگان توانست در دی ماه 
ســال جاری  14۰ هزار و ۶۲4 تن 

تختال تولید کند.
وی تصریح کرد: اگر در دی ماه، 
قطعی برق و گاز رخ نمی داد،  میزان 

تولید نزدیک به 7 هــزار و ۶۰۰ تن 
افزایش می یافت.

وی کســب رکودهای پی در پی 
را از اهداف شرکت فوالد هرمزگان 
در ســال جهش تولید دانســت و 
گفت: در اردیبهشــت ماه به دلیل 
تعمیرات اساسی فوالدسازی، میزان 
تولید کاهــش پیدا کرد. از ســوی 
دیگر بــا توجه به اینکــه کوره های 
این شــرکت قوس الکتریکی است 
از خــرداد تا مــرداد ماه بــه دلیل 
محدودیت برق )۳55 ساعت قطعی( 
تولید بــه صورت مطلــق، متوقف 
شــد. در شــهریورماه با برداشتن 
محدودیت های برق اولین رکورد با 
تولید 1۳7 هزار و ۳۹1 تن زده شد. 
رکوردهای بعدی نیــز در آبان ماه با 
تولید 1۳۸ هزار و ۲۲۶ تن و در آذر 

ماه 1۳۹ هزار 47۸ تن ثبت شد.
معاون بهره برداری شرکت فوالد 
هرمزگان در خصــوص تولید در  ۹ 
ماهه گذشــته گفت: در ۹ ماه سال 
۹۸ یک میلیــون و ۲1۹ هزار 1۲1 
تن و در سال ۹۹، یک میلیون ۲۳7 
هــزار ۸۹۶ تن تختال تولید شــده 
اســت. این در حالی است که سال 
گذشته زمان خاموشی در نیمه دوم 

سال و امسال این امر در ابتدای سال 
صورت گرفت.

مدنی ادامه داد: رکود ســالیانه 
ســال ۹۸،  یک میلیون 4۶۰ هزار 
تن بود. امسال نیز سعی شده رکورد 
تولید به یک میلیون 5۰۰ هزار تن 

برسد.
وی یکی از مشــکالت تولید در 
شــرکت فوالد هرمزگان را قطعی 
گاز و بــرق عنوان کــرد و گفت: در 
حال حاضر مــدت زمان قطعی برق 
افزایش یافته و این امر در تولید تاثیر 
گذاشته است. با توجه به اینکه زمان 
قطعی برق و گاز مشــخص نیست، 
نمی توان میزان تولید برای انتهای 

سال را پیش بینی کرد.
وی کســب رکوردهــای پی در 
پی در شــرکت فوالد هرمــزگان را 
مدیون همدلی و کار گروهی دانست 
و گفت: برای به دست آوردن نتیجه 
درســت باید تمام داده ها به صورت 
سیستمی کنترل شود. این رکوردها 
در حالی ثبت شــده که نــام فوالد 
هرمزگان در فهرســت تحریم های 
ظالمانه امریکا قرار گرفته و از طرف 
دیگــر همه گیری ویــروس کرونا، 
موانع و مشــکالت بســیاری برای 

شــرکت ها ایجاد کرده است. تداوم 
و جهش تولید در فــوالد هرمزگان 
علی رغم وجود مشــکالت بسیار، 
نشــان از آمادگی کامل این شرکت 
 بزرگ در شرایط ســخت و تعهد به 

صنایع داخلی دارد.
معاون بهره برداری شرکت فوالد 
هرمزگان از افزایش تولید در ســال 
آینده خبر داد و گفت: با افزایش 1۰۰ 
هزار تنی،  میزان تولید شرکت فوالد 
هرمزگان به یک میلیون ۶۰۰ هزار 

تن افزایش خواهد یافت.

معاون بهره برداری شرکت فوالد هرمزگان خبر داد؛
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عضو هیــات مدیره انجمن فــوالد ایران 
گفت: شرکت فوالد مبارکه با ریسک پذیری 
از شرکت های دانش بنیان در راستای بومی 
سازی حمایت کرده است و این مسئله باید 

الگو شود.
رضا شهرستانی با اشاره به تولید موفقیت 
آمیز تختــال با ضخامــت ۳۰۰ میلیمتر در 
فوالد مبارکه اظهار داشت: اخیراً این شرکت 
توانست با ماشــین ریخته گری شماره ۲ به 
تولید تختال بــا ضخامــت ۲5۰ میلیمتر 

دست یابد.
تولید 400 هزار تن محصول فوالدی 

ضخیم
وی افزود:  افزایش کمی تولید تختال های 
با ضخامت باال، موفقیتی در راستای افزایش 

حجم تولید و ارتقاء کیفیت تختال های تولید 
شده اســت و از طریق کنسرســیوم وزارت 
نفت، شــرکت فوالد مبارکه و فوالد اکسین 
بالغ بر 4۰۰هزار تن محصول فوالدی را تولید 

می کنند.
عضو هیات مدیره انجمــن فوالد ایران با 
اشاره به اینکه اسلب با ضخامت ۳۰۰ میلیمتر 
در فوالد مبارکه تولید و در فوالد اکسین نورد 
می شود، گفت: در این شرایط تحریمی تولید 
محصوالت فوالدی ضخیم با استانداردهای 
سخت گیرانه شــرکت ملی نفت ایران، مایه 

مباهات و افتخار است.
وی اضافه کرد: متاسفانه صنایع فوالدی 
عالوه بر فشارهای خارجی از تصمیم گیری 
هایی نظیر قیمت گذاری دستوری هم متاثر 

اســت و در این شرایط فشــارهای داخلی و 
خارجی، فوالد مبارکه بــه رکوردزنی ادامه 

می دهد.
عبور از مرز تولید 6 میلیون تن

شهرستانی با بیان اینکه در سال »جهش 
تولید«شــرکت فوالد مبارکه به ۶ میلیون 
و ۳14هزار تن محصوالت تولیدی رســید، 
گفت: فوالد مبارکه با تکیه بر بومی سازی و 
حمایت از شرکت های دانش بنیان توانسته 
اســت تا با تقویت بنیه اقتصادی کشــور به 
وابستگی پایان دهد. وی افزود: رکوردزنی در 
تولید توسط بزرگترین واحد صنعتی کشور 
از لحاظ کمی و کیفی و با تکیه بر دانش بومی 
و تخصص جوانان عالوه بر بهره وری، توسعه 

پایدار را منجر می شود.

حمایت فوالد مبارکه از بومی سازی
عضــو هیــات مدیــره انجمــن فوالد 
ایران بــا تاکید بــر اینکه یکــی از رازهای 
موفقیــت حمایت دولــت و صنایــع مادر 
از شــرکت های دانــش بنیان درراســتای 
بومی ســازی محصــوالت اســت، تصریح 
کرد: البته ایــن موضوع مانند شمشــیر دو 

لبه اســت چراکه با ریســک همراه اســت 
 و اگر جــواب ندهد مســئولیت بــه همراه 

خواهد داشت.
وی افزود: مدیریت مجموعه فوالد مبارکه 
ثابت کرده است که با ریسک پذیری حامی 
دانش بومی بوده اســت و در این زمینه می 

تواند الگوی بقیه شرکتها و صنایع شود.

مدیر یک شــرکت دانش بنیان در اصفهان گفت: فوالد 
مبارکه در سالهای اخیر با حمایت حداکثری از شرکت های 
دانش بنیان در راستای بومی سازی و ساخت تجهیزات و مواد 

اولیه در کشور اقدام کرده است.
  رســول میدان جو با اشــاره به حمایت شــرکت فوالد 
مبارکه از شرکت های دانش بنیان در راستای بومی سازی 

محصوالت تولیدی اظهار داشت: شرکت های دانش بنیان 
همواره با هدف رفع نیازهای فناورانه صنعت فوالد کشــور 

کوشیده اند.
وی افزود: این شــرکت هــا با توجه به ســاختار، چارت 
سازمانی و تشکیالتی انعطاف پذیرند و در راستای رفع مسائل 
صنعت فوالد و بومی سازی تجهیزات وارداتی اقدام می کنند.

مدیرعامل شرکت مهندســی تحقیقاتی رافع اصفهان با 
بیان اینکه شرکت فوالد مبارکه در سالهای اخیر با حمایت 
حداکثری از شرکت های دانش بنیان در راستای بومی سازی 
و ســاخت تجهیزات و مواد اولیه در کشور اقدام کرده است، 
گفت: پروژه های متعدد فناورانه با همکاری واحد تحقیق و 
توسعه شرکت فوالد مبارکه به ثمر رسیده است که می توان 

به اجرای پروژه کاهش الودگی صوتی در نورد دو قفســه ای 
شرکت فوالد مبارکه اشاره کرد.

پروژه کاهش آلودگی صوتی در نورد دو قفسه ای
وی افزود: در پروژه کاهش آلودگــی صوتی در نورد دو 
قفســه ای شــرکت فوالد مبارکه سعی شــده تا با توجه به 
مطالعات انجام شده و تهیه نقشــه صوتی کارگاه مولدهای 
تراز باالی صدای کارگاه شناسایی و جهت کنترل تراز باالی 
صدای کارگاه خدمات مربوطه انجام گیرد که شامل حذف 
مولدهای صدا در کارگاه و تعویض نازلهای جاروب امولشن 

با سیستم ایر نایف شد.
وی به دیگر پروژه فناوری توسط این شرکت دانش بنیان 
با فوالد مبارکــه پرداخت و گفت: طراحــی و اجرای پروژه 

اصالح مبدلهای حرارتی در تانک امولشــن کارگاه نورد دو 
قفسه ای مجتمع فوالد مبارکه و افزایش دمای تانک امولشن 

وراندمان تولید در کارگاه انجام گرفت.
پوشش نانو بر روی تختال در نورد گرم

میدان جو ارایــه و اجرای طــرح تحقیقاتی اســتفاده 
از پوشــش نانو بر روی تختــال درنورد گــرم و کاهش 7۰ 
درصدی تشکیل بوسته در نورد گرم فوالد مبارکه را از دیگر 
دستاوردهای همکاری دو شرکت اعالم کرد و افزود: فعالیت 
و تولید ورق کورتس مورد استفاده درالینرهای نورد دوقفسه 
ای درحال تکمیل اســت که این پروســه با تولیدانبوه می 
تواند به ســاخت خطوط تولید و رآکتورها و خط تولید مواد 

شیمیایی منجر شود.

عضو هیات مدیره انجمن فوالد ایران:

حمایت فوالد مباركه از بومی سازی باید الگو شود

تحقق بومی سازی با اعتماد فوالد مباركه به دانش بنیان ها

فرمانــدار شهرســتان لنجــان در واکنــش بــه تحریــم شــرکت 
فوالد مبارکــه از ســوی آمریکا گفت: شــرکت فــوالد مبارکــه در حوزه 
 صنعت کشــور یکی از پــر افتخارترین شــرکتهای مطــرح در عرصه ملی 

و جهانی است .
صالحی افزود:  بنده به عنوان یک ایرانی افتخار می کنم، یک چنین مجموعه 
بزرگ صنعتی در استان اصفهان و در مجاورت شهرستان لنجان وجود دارد 
که در سطح ملی و بین المللی حرف های زیادی برای گفتن دارد و محصوالت 

متنوع و با کیفیت را تولید می کند.
وی گفت: بنده به جهت مســئولیتی که به عهده دارم و نیز به عنوان یک 
شهروند به وجود این مرکز صنعتی افتخار می کنم و به مسئولین و کارکنان این 

مجموعه خداقوت عرض می کنم.
فرماندار لنجان در ادامه به تحریم اخیر شــرکت فوالد مبارکه اشاره کرد و 
گفت: با توجه به جایگاه و نقش فوالد مبارکه در توسعه اقتصادی کشور طبیعی 

است که مورد هجمه دشمنان و در لیست تحریمها قرار گیرد و اگر غیر از این 
باشد باید تعجب کرد.

صالحی خاطر نشان کرد: با توجه به کدورتها و دشمنی هایی که در بیرون از 
مرزها با نظام جمهوری اسالمی ایران وجود دارد بدیهی است که هر کسی که 
برای این آب و خاک منشا خدمت و اثر باشد مورد هجمه قرار بگیرد و طبیعتا هر 
روزی یک بحثی را ایجاد بکنند و بخصوص االن در رابطه با تحریمها نام شرکت 

فوالد مبارکه و مدیر عامل آن هم در لیست تحریم باشد.
وی تصریح کرد: فعالیت فوالد مبارکه با مدیریت، کارکنان و کارشناسانش 
سنجیده میشــود. زمانی فوالد مبارکه صنعتی بود که با حضور کارشناسان 
خارجی اداره می شــد ولی امروز به حول و قوه الهی و بــا تکیه بر دانش بومی 
بوســیله مدیران و متخصصان  ایرانی اداره می شود که مایه عزت و سربلندی 
است. فرماندار لنجان در پایان تصریح کرد: طبیعتا ماحصل عملکرد مدیریت، 
هیئت مدیره و کارکنان فوالد مبارکه باعث عدم خشنودی دشمنان و در نتیجه 

سنگ اندازی از سوی آنان می شــود و حرکت فوالد مبارکه در جهت مثبت، 
کینه توزی بدخواهان داخلی و خارجی را همراه دارد.

فرماندار شهرستان لنجان:

حركت فوالد مباركه در جهت مثبت باعث به وجود آمدن بدخواهان داخلی و خارجی می شود

معاون بهره برداری شرکت 
فوالد هرمزگان در خصوص 

تولید در  9 ماهه گذشته 
گفت: در 9 ماه سال 98 یک 
میلیون و 219 هزار 121 تن 
و در سال 99، یک میلیون 
237 هزار 896 تن تختال 

تولید شده است. این در 
حالی است که سال گذشته 
زمان خاموشی در نیمه دوم 

سال و امسال این امر در 
ابتدای سال صورت گرفت
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