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دریچه های تخلیه غبار 
کوره های قوس مجتمع فوالد 

سبا اتوماتیک شد

بــا تــاش و پیگیــری کارکنــان واحد 
موادرسانی مجتمع فوالد ســبا و با همکاری 
واحد بومی ســازی دریچه هــای تخلیه غبار 
داست ســیلوی کوره های قوس شــماره 1 و 
 2 این مجتمع از حالت دســتی بــه اتوماتیک 

ارتقا یافت.
 مهدی قاسمی، سرپرست واحد موادرسانی 
مجتمع فوالد سبا ضمن تأیید این خبر گفت: 
با توجه به ماحظات ایمنی تخلیه غبار داست 
سیلوی کوره های قوس و این که این کار قبا با 
دریچه های دستی انجام می شد، تیمی متشکل 
از گروه های مکانیک، برق، تولید، موادرسانی، 
بومی سازی و دفتر فنی تعمیرات و شرکت های 
داخلی تشکیل شــد و در نهایت عملکرد این 
دریچه ها از حالت دســتی به اتوماتیک تغییر 

وضعیت پیدا کرد.
وی با تأکید بــر این که دســتی بودن این 
دریچه ها هنــگام تخلیه می توانســت ایمنی 
کارکنــان را با مخاطره مواجه ســازد تصریح 
کرد: با توجه بــه این امر و این کــه اتوماتیک 
شدن آن ها می تواند شــرایط زیست محیطی 
 را ارتقــا دهــد، ایــن کار در دســتور کار

 قرار گرفت.
در این خصوص مهدی کاظمی، کارشناس 
مکانیک واحد نیز افزود: عــاوه بر اتوماتیک 
شــدن، تهیۀ قطعات یدکی موردنیاز از داخل 
با همکاری دفتر فنی تعمیرات از دیگر مزایای 

اجرای این پروژه بود.
سرپرســت واحد موادرســانی در خاتمه 
از حمایت هــای مدیریــت مجتمــع فوالد 
ســبا، رئیس واحد فوالدســازی و همچنین 
از همــکاری واحدهــای بومی ســازی، دفتر 
 فنــی تعمیــرات و شــرکت کیــان کنترل 

قدردانی کرد.
    

فوالد مبارکه بزرگ ترین 
تولیدکننده فوالد ایران

تولید فوالد در ایران در شــش ماه نخست 
سال جاری شمسی )21 مارس تا 22 سپتامبر( 
در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 43.6 درصد 

رشد داشته است.
 به گزارش اســتیل مینت، بر اساس آماری 
که از سوی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
منتشر شده، ایران در شــش ماه نخست سال 
جاری 23 میلیون و 260 هزار تن فوالد تولید 

کرده است.
بر اســاس این گــزارش، شــرکت فوالد 
مبارکــه، در این دوره )شــش ماه نخســت 
ســال( عنــوان بزرگ تریــن تولیدکننــدۀ 
فــوالد در ایران را بــه خود اختصــاص داده، 
به طوری کــه در این مــدت 4 میلیون و 340 
هزار تــن فوالد تولیــد کرده که در مقایســه 
 با دورۀ مشــابه ســال قبل رشــد 3 درصدی

 داشته است.
رتبه دوم بزرگ تریــن تولیدکننده فوالد 
ایران نیز به شرکت فوالد اصفهان تعلق گرفته 
است. این شرکت در این دوره شش ماهه یک 
میلیون و 130 هزار تن فوالد تولید کرده که در 
مقایسه با دوره مشابه سال قبل 5 درصد رشد 

کرده است.
شــرکت فوالد  اکســین نیز با 14 درصد 
رشــد و تولید 421 هزار و 914 تن توانســته 
جایــگاه ســوم بزرگ تریــن تولیدکننــده 
 فــوالد ایــران را در ایــن دوره بــه خــود 

اختصاص دهد.

اخبار فوالد

رضا اسماعیل پور، رئیس واحد گندله سازی 
فــوالد مبارکــه در این خصــوص گفت: طی 
ســال های اخیر با ارتقای دانش فنی کارکنان 
تولید و تعمیرات، بازنگری و بهبود روش های 
کاری، انجــام پروژه هــای ســرمایه گذاری و 
بهینه سازی، نوسازی بخشــی از تجهیزات و 
بهبود شرایط تعمیرات و نگهداری، این موفقیت 

به دست آمد.
وی با اشاره به روند این بهبود فرایند گفت: 
فاصله زمانی توقفات سرد کوره پخت از 11 ماه 
و 15 روز تا قبل از اســفندماه 1393 به 18 ماه 
و 27 روز بین سال های 95 و 96 افزایش یافته 
بود. در ادامه پس از 18 اســفندماه 1397 که 
کوره پخت واحد گندله ســازی گــرم و آماده 
بهره برداری شد، تا روز 98.8.8 بدون سرد شدن 
کامل به مدت 19 مــاه و 19 روز گرم و در مدار 
بهره برداری بوده است. این در حالی است که در 
فاصله زمانی مذکور، جمع توقفات برنامه ریزی 
شده و اضطراری واحد گندله سازی کمتر از 27 

روز بوده است.
وی افزایش بهره وری و کاهش هزینه های 
تولید و تعمیــرات را بزرگ تریــن مزیت این 

دســتاورد بزرگ یاد کرد و ثبت این دستاورد 
بزرگ و ارزشمند را به مدیریت و کارکنان ناحیۀ 

آهن سازی تبریک گفت.
در همین خصوص نظرات برخی مسئوالن 

گندله سازی را می خوانید.
علیرضا رضایی، رئیس دفتر فنی تولید 

ناحیه آهن سازی
واحد گندله سازی فوالد مبارکه با استفاده 
از تجربه و دانش روز تولید و تعمیرات به رکورد 
جدیدی در افزایش فاصله زمانی توقفات سرد 
کوره پخت دســت یافت. بهره برداری صحیح، 
ارتقای دانش فنی و تأثیر آن در بازنگری و رعایت 
دستورالعمل و اســتانداردهای تولیدی باعث 
افزایش عمر مفید تجهیزات شده است. از طرف 
دیگر به کارگیری کلیه روش های پیشــرفته 
نگهداری و تعمیرات در پیشــگیری از توقفات 
و افزایش عمر مفید تجهیزات اصلی خط تولید، 
نقش به سزایی در این افزایش بهره وری داشته 

است.
یوسف مهاجری، رئیس دفتر فنی 

تعمیرات ناحیه آهن سازی
ارتقای دانش فنی و مهارت های کارکنان، 

بهبود مســتمر فرایندهای تولید و تعمیرات و 
در نتیجه ارتقای شاخص آماده کاری تجهیزات 
باعث ادامه روند افزایشــی فاصلــۀ زمانی بین 
توفقات بزرگ واحد گندله ســازی شده است. 
از دستاوردهای این اقدام می توان به استفاده 
حداکثری از قطعات یدکی، کاهش هزینه های 
تعمیراتی، ارتقای ایمنی، ایجاد فرصت در تأمین 
قطعات یدکی با توجه به شــرایط بازار، ایجاد 
فرصت جهت انجام فعالیت های تعمیراتی در 
سایر نواحی و در نهایت افزایش روزهای کاری و 

افزایش تولید اشاره کرد.
خشایار پاسیار، رئیس تولید واحد 

گندله سازی
افزایش تولید و بهره وری در راستای اهداف 
سازمان با اندیشــه هایی نو، تفکر و نوآوری در 
روش ها و فرایندها،  ایجاد آرامش در محیط کار، 
ایجاد حس همدلی، انجام گروهی فعالیت ها و 
نگاه متمرکز  از علل ارتقای بهره وری در واحد 

گندله سازی است.
محمد خدابنده، سرپرست تعمیرات برق 

و ابزار دقیق واحد گندله سازی
اســتفاده از تکنولوژی های جدید و انجام 

به روزرسانی های الزم در تجهیزات، مدیریت 
بهینه منابع در برنامه ریزی و اجرای تعمیرات 
برق، ابزار دقیق و اتوماسیون واحد گندله سازی، 
اســتفاده بهینه از زمــان در اجــرای مؤثر و 
حداکثری فعالیت های تعمیراتی در تعمیرات 
برنامه ریزی شــده گرم واحد گندله ســازی و 
اســتفاده حداکثری از ظرفیت های موجود در 
فوالد مبارکه و سایر شرکت های صاحب دانش 
باعث شــد، میزان بهره وری نیروی انســانی و 
تجهیزات و در نتیجه آماده به کاری تجهیزات و 

تولید واحد گندله سازی افزایش یابد.
کامبیز طیبی، سرپرست تعمیرات 

مکانیک واحد گندله سازی
با بررسی و آنالیز وضعیت تجهیزات، نوسازی 
تعدادی از دیســک های واحــد و جایگزینی 

سیســتم خنک کننده آب گرد دیواره نســوز 
کوره با نســوز با ضریب انتقال حرارت بســیار 
کم با همکاری تعمیرات نســوز نواحی، بهبود 
روش های تعمیــرات و کاهش زمان تعمیرات 
تعدادی از تجهیزات گلوگاهی کوره پخت موفق 
به افزایش فاصلۀ زمانی بین توقفات برنامه ریزی 
بلندمــدت در حــوزۀ نگهــداری و تعمیرات 

مکانیک شدیم. 
ضمن این کــه برنامه ریزی خــوب و انجام 
به موقع تعمیرات برنامه ریزی و تغییر نوع رویکرد 
در خصوص نگهداری و تعمیــرات به گونه ای 
که تجهیزات از دوره های تعریف شــده قبلی 
در بازه های زمانــی بزرگ تــری آماده به کار 
 باشــند، در این موفقیــت نقش به ســزایی 

داشته است.

افزایش آماده به کاری واحد گندله سازی
خبر
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معاون وزیــر صنعــت، معدن و 
تجارت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو 
در جریــان بازدید از فــوالد مبارکه 
و در جمــع مدیــران و کارکنان این 
شـــــــرکت و مدیــــــــران 
عامــــــل شرکت های هولدینگ 
فوالد مبارکــه از اراده ایمیدرو  برای 
ذخیره ســــــود خـــود بــــرای 
اجــــرای توسعه های فوالد مبارکه 

خبر داد.
غریب پور که به همــراه جمعی از 
مدیران ایمیدرو به فوالد مبارکه آمده 
بود، پس از بازدید از خطوط تولید این 
شــرکت، تصریح کرد: فوالد مبارکه 
مجموعه ای غرورآفرین است. عملکرد 
این شرکت نشــان می دهد روند این 
مجموعه به بهترین شــکل در حال 

ادامه است.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو گفت: 
اولویت ما در کشــور تأمین خوراک 
فوالد مبارکه و همچنیــن ذوب آهن 
اســت و با طراحـــی انجام شــده و 
پیگیری هــای تیــم مدیریتی فوالد 
مبارکه خوشــبختانه شرایط تأمین 

مواد اولیه روزبه روز بهتر می شود.
فوالد مبارکه در رونق تولید، در 

ایران و جهان می درخشد
وی ضمــن قدردانــی از تــاش 
کارکنان این شــرکت اظهــار کرد: 
خوشبختانه شرکت فوالد مبارکه، در 
سال رونق تولید، به خوبی توانسته هم 
بازار داخل را تأمین کند و هم بازارهای 
صادراتی خــود را تا حد ممکن حفظ 
نماید. فوالد مبارکــه در رونق تولید، 

بهینه ســازی مصارف انرژی و آب در 
ایران و جهان می درخشــد و من این 

موفقیت را تبریک می گویم.
غریب پور با اشاره به مشکاتی که 
برای شرکت های بزرگ فوالدسازی 
کشــور ازجملــه فــوالد مبارکه در 
بخــش تأمین ســنگ آهن به وجود 
آمده اســت، تصریح کرد: امســال 
در ایمیــدرو، با هماهنگــی معاونت 
معدنی وزارت صنایع و با حمایت های 
وزارت خانه، کمیته سنگ تشکیل شد 
و خوشبختانه ســازمان دهی خوبی 
در زمینه تأمین سنگ صورت گرفته 
است: اوال، شرکت های سنگ آهنــی 
ملـــزم به تأمیــن خــوراک فوالد 
مبارکه شــدند و این الــزام به عنوان 
دستورالعمل در کمیته سنگ تدوین 
شد و جلسات منظمی در این زمینه 
در حال برگزاری است؛ ثانیا، در برخی 
موارد نیــز از صادرات ســنگ آهن 
جلوگیری شده اســت. از سوی دیگر 
فوالد مبارکه نیز با چابکی توانست از 
برخی مبادی خروجی اقدام به تأمین 

خوراک کند.
وی از ایمیدرو به عنوان ســازمانی 
توســعه محور و زمینه ســاز توسعه 
کشور در بخش معدن و صنایع معدنی 
یاد و تصریح کرد: در دنیا حدود 68 تا 
69 مادۀ معدنی وجــود دارد و از این 
حیث کشــور ما رتبۀ دهــم دنیا را به 
خود اختصاص داده است و این میزان 

ظرفیت قابل توجه است.
وی میزان رشد تولید فوالد ایران 
در هشت ماهه اول ســال میادی را 

5.6 درصد اعام کــرد و گفت: این در 
حالی  اســت که میزان رشد فوالد در 
دنیا 5.3 درصد بوده اســت. در حوزه 
فوالد، نســبت به ســایر بخش های 
صنعتی کشور به معنی واقعی خوش 
درخشــیده ایم، تا جایی کــه تولید 
امسال به 28 و ظرفیت به 35 میلیون 
رسیده است. براســاس برنامه باید به 
40 میلیون تن برسیم که پیش بینی 
می شــود با روندفعلی، این امر که از 
افتخارات صنعت کشــور به شــمار 

می آید، محقق شود.
وی با تأکیــد بر این کــه رویکرد 
ایمیدرو توسعه ای است تصریح کرد: 
سازمان توسعه و نوســازی معادن و 
صنایع معدنی ایران باید زمینه ســاز 
افزایــش ظرفیت هــا و توســعه ها 
باشــد؛ به همین ســبب از سال 97 
همین رفتار را درخصوص بنگاه های 
بزرگ ازجمله فـــوالدمبـــــارکه، 
مس، چادرملــــــو و گل گهـــر و 
فوالدخوزستان، که به  نوعی ایمیدرو 
در آن ها سهام داشته و می توانسته در 
آن ها تأثیرگذار باشد، در پیش گرفت. 
در همین زمینــه در مجمعی که در 
سال 97 برگزار شــد، 8 هزار میلیارد 
تومان از سود فوالد مبارکه را تقسیم 
نکردیم تا این شرکت بتواند طرح های 
توســعه خود در جنوب کشور برای 
ایجاد ظرفیت 10 میلیون تن را اجرا 

کند.
وی با اشــاره به این که دشمن به 
 خوبی می داند که اگر اقتصاد کشــور 
را دچار مشــکل کند به اهداف خود 

دســت خواهد یافت، گفــت: در فاز 
تحریم کــه تأمین منابــع خارجی و 
استفاده از اعتبارات داخلی با مشکاتی 
مواجه است، باید شرایطی برای این 
بنگاه های بزرگ فراهم کرد تا بتوانند 
از محل منابع خود توسعه های مدنظر 
را اجرا کنند. بنابراین ازآنجاکه سود 
فوالد مبارکه در سال جاری به بیش 
از 15 هزار میلیارد تومان و ســرمایۀ 
این شرکت به 20 هزار میلیارد تومان 
خواهد رسید، باید شرایطی فراهم شود 
تا در مجمع عمومی آتی فوالد مبارکه، 
این شــرکت پروژه هایی را آماده کند 
و ایمیدرو نیــز به منظور تأمین منابع 
موردنیاز توسعه ای این شرکت سود 
خود از سرمایه گذاری در فوالد مبارکه 

را برای توسعه آن ذخیره کند.
رئیس هیئت عامــل ایمیدرو در 
همین خصوص گفت: دیدگاه حاکم 
باید بلندمدت باشــد، نه کوتاه مدت؛ 
براســاس ســودآوری باشــد، نــه 
سوددهی؛ توسعه ای باشد و نه محدود 
کردن و خــروج منابع شــرکت ها و 

بنگاه های اقتصادی.
 نیروی انسانی فوالد مبارکه 
واالترین و ارزشمندترین 

سرمایه این شرکت
وی در بخش دیگری از ســخنان 
خود از نیروی انســانی فوالد مبارکه 
به عنوان واالترین و ارزشــمندترین 
سرمایه این شرکت یاد و خاطرنشان 
کرد: ارزشــمندترین ســرمایه این 
شرکت ســرمایه مادی، تجهیزات، 
تکنولوژی، گندله، آهن اســفنجی، 

قطعات نیســت؛ بلکه نیروی انسانی 
است که این شــرکت را بنا نهادند، به 
بهره برداری رســاندند، بومی سازی 
کردند و توسعه دادند و بیش ازپیش 
به روزهــای اوج خواهند رســاند. به 
همین سبب ایمیدرو نیز به عنوان یک 
نهاد توسعه ای از این نیروی انسانی و 
سرمایه گذاری انجام شــده در فوالد 
مبارکه حمایت خواهــد کرد و منابع 
الزم را برای دست یابی این شرکت به 

اهداف بلند خود فراهم خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از ســخنان 
خود تصریح کرد: سیاســت دیگری 
که ایمیدرو اتخاذ کرده این است که 
ارز حاصل از شــرکت های معدنی را 
در درون شرکت ها به مصرف برساند، 
همان گونــه که بــا هماهنگی بانک 
مرکزی این امر بــرای فوالد مبارکه و 
سایر شرکت های زیرمجموعــــــه 
در تأمیـــن اقام موردنیاز شرکت ها 
به خوبی محقق شــد. با این رویکرد 
فوالد مبارکه توانست به خوبی عمل 
کند و ارز موردنیــاز خود را نیز تأمین 

کند.
رویکرد سوم ایمیدرو که غریب پور 
به آن اشــاره کرد، توسعه اکتشافات 
بوده است. وی در این خصوص گفت: 
نیمۀ دوم ســال 97 پهنه اکتشافات 
ایمیــدرو 250 هــزار کیلومتر بوده 
اســت و امســال این عرصه به 650 
هزار کیلومتر افزایــش یافته و ذخایر 
قابل توجهی به کشــور اضافه شــده 
اســت. ازاین رو این امیدواری وجود 
دارد که در آینده نزدیک مشکل فوالد 
مبارکه و ســایر فوالدســازان کشور 
از محــل همین افزایش اکتشــافات 

حل شود.
وی اظهار کرد: توســعه کارهای 
اکتشافی، ایجاد زیرساخت های الزم 
و تأمین منابع موردنیاز برای توسعه ها 
سه کار مهم و استراتژیک در حال انجام 
در ایمیدرو اســت. ضمن این که در 
بنگاه های بزرگ، ذخیره کردن سود 
و تقویت صنــدوق بیمۀ فعالیت های 
معدنی برای معادن کوچک از 150 و 
300 میلیارد تومان به 500 میلیارد 

تومان در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس هیئــت عامــل ایمیدرو 
تصریــح کــرد: ایمیــدرو بــا نگاه 
توســعه ای در بنگاه هــای اقتصادی 
بزرگ ســودآوری و نه ســوددهی را 
سیاست گذاری کرده اســت. با این 
رویکرد معــادن کوچک مقیاس نیز 
احیا می گردنــد و به معــدن کاران 
کوچک وام اختصاص خواهد یافت تا 

مشکل فوالدسازان به مرور حل شود، 
همچنان که بیش از 30 معدن کوچک 

فعال شده اند.
فوالد مبارکه در بومی سازی 

صنعت فوالد کشور پیشتاز است
غریب پور در ادامه از بومی ســازی 
صنعت فــوالد به عنــوان یکی دیگر 
از راهبردهــای ایمیــدرو یــاد کرد 
گفت: خوشــبختانه فوالد مبارکه در 
بومی سازی صنعت فوالد کشور پیشتاز 
است و توانسته با همکاری بسیاری از 
دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان 
بســیاری از تجهیزات موردنیاز خود 
را بومی سازی کند، ضمن این که این 
شرکت مسیر صاحب تکنولوژی شدن 

را در پیش گرفته که قابل تقدیر است.
وی یادآور شــد فــوالد مبارکه با 
همکاری با سایر صنایع کشور توانسته 
است رونق اقتصادی خوبی به بار آورد. 
کارکنان فوالدمبارکه باید ســربلند 
باشند که توانسته اند به منویات مقام 

معظم رهبری جامۀ عمل بپوشانند.
وی با اشاره به اهمیت حفظ نظم 
و آرامش در بازار صنعت فوالد کشور 
ادامــه داد: فوالد مبارکــه در فروش 
محصوالت خود همــواره کف عرضه 
را رعایت کرده و با تاش و پشــتکار 
مثال زدنی از ایجــاد هرگونه اخال 
در بازار نیز جلوگیری و علی رغم همه 
محدودیت ها به تمامی تعهدات خود 

عمل کرده است.
وی در خاتمه سخنان خود تصریح 
کرد: ایمیدرو بــا تمام ظرفیت خود از 
شرکت فوالد مبارکه حمایت خواهد 
کرد. هــدف ایمیدرو این اســت که 
خوراک کارخانه های فوالدســازی، 
به ویژه فوالد مبارکــه را تأمین کند. 
واحدهای سنگ آهنی باید پاسخگوی 
فوالد مبارکه و سایر فوالدسازان باشند 
و ایمیدرو با هر راهبــردی غیر از این 

برخورد خواهد کرد.

معاون وزیر صمت؛

ذخیره سود  ایمیدرو  برای  توسعه  فوالد مبارکه
خوشبختانه شرکت فوالد 

مبارکه، در سال رونق تولید، 
به خوبی توانسته هم بازار 

داخل را تأمین کند و هم 
بازارهای صادراتی خود را 
تا حد ممکن حفظ نماید. 

فوالد مبارکه در رونق 
تولید، بهینه سازی مصارف 

انرژی و آب در ایران و 
جهان می درخشد و من این 
موفقیت را تبریک می گویم


