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صادرات فوالد هرمزگان 
افتخاری برای کشور است

مدیر کل گمرک شهید رجایی و ناظر گمرکات 
استان هرمزگان از شرکت فوالد هرمزگان و فرایند 

تولید تختال در این شرکت بازدید کرد.
  ابوالفضل اکبرپور گفــت: نزدیک به ۶۰ درصد 
حجم تجارت خارجی کشــور را گمرکات استان 
هرمزگان بر عهده دارد و ۶۰ درصد درامد گمرکات 

کشور نیز از استان هرمزگان است.
 وی در پاسخ به اینکه چه تسهیالتی برای برای 
فوالدهرمزگان که ۹۰ درصــد قطعات و مواد اولیه 
وارداتی خود را از طریق بندرشهید رجایی وارد می 
کند اندیشیده شده، گفت: فوالد هرمزگان از معدود 
صنایعی در استان هرمزگان است که همکاران ما در 
آن به عنوان گمرکات خاص، مستقل و مسقر هستند 

و خدمات شبانه روزی ارائه می دهند.
وی ادامه داد: جلسات و گفت گوهایی با مدیران 
شرکت فوالد هرمزگان انجام و مشکالت فوالد در 
رابطه با گمرک بررسی و مشکلی در رابطه با باسکول 
مطرح شد که حتما تالش خواهیم کرد در استان این 

موانع و مشکالت رفع شود .
اکبرپور در پاسخ این سوال که چگونه می توان 
تســهیالت مناطق ویژه را برای صنایع مستقر در 
این مناطق با وجود تغییر سیاست های ارزی دولت 
و لزوم ثبت سفارش در مناطق ویژه حفظ کرد گفت: 
ما در جلســاتی که در تهران داریم حتما این موارد 
را پیگیری خواهیم کرد، اما فوالد هرمزگان و همه 
فوالدی هایی که در مناطــق ویژه صنایع و معادن 
مستقر هستند با توجه به مشکالت ارزی که دارند 

باید وارد این پروسه شوند.
مدیرکل بندرشهید رجایی افزود: صادرات فوالد 
هرمزگان افتخاری برای کشور است و با این حجم 
صادرات میزان قابل توجهی ارز وارد کشور می شود. 
این موضوع را در دستور کار قرار خواهیم داد و همراه 
با  پیگیری های مسئولین فوالد هرمزگان در جهت 
این موضوع قطعا گمرکات هرمــزگان نیز همراه 
فوالد هرمزگان خواهد بود و از هیچ کمکی مضایقه 

نخواهد کرد.
ناظر گمرکات اســتان هرمــزگان در بخش 
دیگری از سخنان خود گفت: در رابطه با تسهیالت 
برای واحدهــای تولیدی، گمرک بســته های 
حمایتی تعریف کرده است و خدمات شبانه روزی 
گمرک در جهت صادرات برقرار است. در گمرک 
شهید رجایی در جهت تسهیل صادرات، باسکول 
مجموعه فوالد هرمزگان مورد قبول واقع است؛ 
همچنین با توجه به اینکه بعضی کاالها انحصارا 
مربوط به فوالد هرمزگان اســت به اظهار آن ها 
کمک کرده و اعتماد داریــم. تالش می کنیم به 
کمک همکاران محتــرم در گمرکات هرمزگان 
بیشــترین کمک ها و خدمات را  در کوتاهترین 

زمان  ارائه نمائیم.
    

فوالد هرمزگان یکی از شرکت های 
مطرح فوالدی کشور است

معاون برنامه ریزی 
دبیرخانه شورای عالی 
مناطــق آزاد، تجاری 
و صنعتــی مناطــق 
ویژه اقتصادی کشور 
در بازیــد از فــوالد 
هرمزگان با اشــاره به 
نقش فوالد هرمزگان 
در صــادرات تختال، ایــن شــرکت را یکی از 
شــرکت های مطرح فوالدی کشور برشمرد و بر 
لزوم رفع موانع صادراتی در مناطق ویژه اقتصادی 

تاکید کرد.
  آهنگران با اشــاره به فلســفه ایجاد مناطق 
ویژه در کشور گفت: اساسا مناطق ویژه برای دو 
منظور تشکیل شده اســت. اولین هدف از ایجاد 
مناطق ویــژه، محوریت تولید اســت و دیگری 
اینکه تولیدی که صورت می گیرد باید صادر ات 

محور باشد .
وی با تاکید بــر لزوم اجرای سیاســت های 
اقتصاد مقاومتی خاطر نشــان کرد: تکلیفی که 
سیاست های کالن اقتصاد مقاومتی از دبیرخانه 
شورای عالی مناطق ازاد، تجاری و صنعتی مناطق 
ویژه اقتصادی کشور خواسته است بحث توسعه 
صادرات هست؛ لذا اگر موانعی هم وجود دارد، باید 
مدیران واحدهای صفی ما در کشور به ستاد اعالم 
نمایند و ما وظیفه داریم این موانع را رفع و راه را 

برای صادر کننده هموار کنیم .

اخبار فوالد

وزیر صمت در جریان بازدید از شرکت های فوالد سفیددشت و ورق خودروی 
چهارمحــال و بختیاری ضمن قدردانــی از حمایت های فــوالد مبارکه در به 
بهره برداری رسیدن و تداوم تولید این شــرکت ها گفت: فوالد مبارکه تأمین 

حداکثری بازار داخل را رسالت خود می داند.
هم زمان با دهۀ مبارکه فجر، دکتر رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت 
به همراه دکتر غریب پور، رئیس هیئت عامــل ایمیدرو، و مهندس عظیمیان، 

مدیرعامل فوالد مبارکه، از خطوط تولید شرکت های مذکور بازدید کرد.
دکتر رحمانی در جمع خبرنگاران گفت: در رقابت اقتصادی شدیدی که بر 
اقتصاد جهانی حاکم است، محصوالت کیفی با قیمت تمام شدۀ رقابتی می توانند 

ارزش افزوده ایجاد کنند.
وی از باال بودن کیفیت مواد اولیــه در تمامی خطوط تولید به عنوان عامل 
اصلی ارتقای کیفیت محصوالت یاد کرد و با اشاره به اهمیت تأمین بازار داخل 
گفت: بیشتر محصوالتی که در گروه فوالد مبارکه و به طورکلی در زیرمجموعۀ 
ایمیدرو در حال تولید است، پیش از این از محل واردات تأمین می شده است 

که این روند خوب برای کشور مهم است.  وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید 
بر این که ما در تأمین بسیاری از ورق های خاص به واردات وابستگی داشتیم 
افزود: ایمیــدرو و فوالد مبارکــه تأمین حداکثری بازار داخــل و واحدهای 
مصرف کنندۀ داخلی را رسالت خود می دانند؛ ازاین رو برنامه ریزی های خوبی 
در این خصوص انجام شد تا هر مقدار که ممکن است، محصوالت موردنیاز را 

در داخل تولید کنیم.
دکتر رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: اتفاق مهم دیگری 
که افتاده این است که تولید و ساخت تجهیزات مورداستفاده در این واحدها با 

تدابیر همکاران مجموعه ها در حال انجام است. 
در واقع عالوه بر افزایش توان تولید کشــور، ما در حال حرکت به ســمت 
ماشین ساز شدن هستیم. با ادامۀ این روند، حتی می توانیم در بخش ساخت 
ماشــین و دانش فنی نیز صادرکننده باشیم. این بســیار ارزشمند است که 
با احداث چنین واحدهایــی در داخل، محصوالت کشــور قابلیت صادرات 
به کشــورهای اروپایی را دارند و کشــورهایی که نیاز دارند و تأکیدشــان بر 

کیفیت اســت می توانند از محصوالت کیفی تولید داخل ما اســتفاده کنند. 
وی در خاتمه با اشــاره به اهمیت رونق حداکثری تولید داخل، در خصوص 
اقدامات حمایتــی دولت از احداث خط نورد گرم شــمارۀ 2 فــوالد مبارکه 
 تصریح کرد: شــرکت فوالد مبارکه و ایمیدرو در حال پیگیری مراحل انجام 

این کار هستند.

فوالد مبارکه تأمین حداکثری بازار داخل را رسالت خود می داند

فوالد مبارکــه در راســتای تعهد به مســئولیت های 
اجتماعی خود و با هدف پیشــگیری از ورود پســاب های 
شهری به زاینده رود و محیط زیست و همچنین با رویکرد 
استفاده از پساب تصفیه شده در چرخۀ تولید خود به عنوان 
منبعی پایدار، با همکاری ســازمان آب و فاضالب استان 
اصفهان، پروژۀ ایجاد شبکۀ جمع آوری پساب های شهری 
۹ شهر از شهرســتان های مبارکه و لنجان را در دستور کار 

خود قرار داد.
 این مطلب را مدیر اجرای پروژه های انرژی و ســیاالت 
فوالد مبارکــه گفت و افزود: بر این اســاس اســتحصال 
پساب های شهری در تصفیه خانۀ PU21 تعریف شد که 
در حال حاضر با پیشرفت ۹5 درصدی در مرحلۀ راه اندازی 

کامل است.
علیرضا استکی افزود: باتوجه به مشکالت خشکسالی و 
کم آبی رودخانۀ زاینده رود، انجام مطالعات مربوط به تعیین 
منابع پایدار آب و حل مشــکل آب شــرکت فوالد مبارکه 
به لحاظ کمی و کیفی قراردادی میان فوالد مبارکه و شرکت 
آب و فاضالب اســتان اصفهان با موضوع خرید پساب های 

شهرستان های مبارکه و لنجان منعقد شد.
وی در تشــریح عملکرد این پروژه با بیان این که تصفیۀ 

اولیه پســاب های جمع آوری شــده در چهار تصفیه خانۀ 
شــهرهای زرین شــهر، مبارکه، صفائیه و ورنامخواست 
انجام می شود، گفت: پســاب های تصفیه شده در ادامه به 
تصفیه خانۀ آب فوالد مبارکه )PU13( هدایت، و پس از آن 
با خط ۶۰۰ میلی متر به تصفیه خانۀ استحصال پساب های 

شهری منتقل می شود.
مدیر اجرای پروژه های انرژی و ســیاالت فوالد مبارکه 
تصریح کرد: فاز اول این پروژه شامل احداث مخزن 3۰۰۰ 
مترمکعبی و خط انتقال ۶۰۰ میلی متر در واحد PU13 در 

اردیبهشت سال ۹7 به بهره برداری رسیده است.
او با تأکید بر این که تصفیه خانۀ احداث شده در این پروژه 
از به روزترین تکنولوژی های روز دنیا بهره مند است، گفت: 
برخی از تجهیزات این سیســتم عبارت اند از: آشغال گیر، 
 ،DAF سیســتم تزریق مواد، منعقدســازی، سیســتم

.UV فیلترهای خودشوینده، گندزدایی با اشعه
اســتکی با بیان این موضوع که جهــت کاهش دورریز 
پســاب و همچنین افزایش راندمان و عمــر ممبران های 
سیستم RO از سیستم UF مســتغرق برای اولین بار در 
خاورمیانه در این تصفیه خانه استفاده شده است، افزود: در 
حال حاضر کلیۀ تجهیزات مربوط به این سیستم وارد سایت 

فوالد مبارکه شده و عملیات احداث سولۀ شیمیایی مربوط 
به این سیستم به اتمام رسیده و عملیات نصب آن در حال 

انجام است.
استکی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با توجه 
به استراتژیک بودن این تجهیزات، مقدمات الزم جهت عقد 
قرارداد با شرکت های دانش بنیان داخلی انجام شده تا امکان 

بومی سازی و ساخت آن ها در داخل کشور مهیا گردد.
وی درخصوص مشخصات فنی این پروژه گفت: این طرح 
در مساحتی حدود 2۰ هزار مترمربع و با هزینه ای بالغ بر ۶5۰ 
میلیارد ریال و 1۰ میلیون یورو با ظرفیت 15۰۰ مترمکعب 
بر ســاعت و با قابلیت افزایش ظرفیت تا 3 هزار مترمکعب 
بر ساعت احداث شده اســت، ضمن این که در ساخت این 

تصفیه خانه از حداکثر توان شرکت های داخلی در تأمین 
تجهیزات ازجمله کابل، تابلو برق، جرثقیل، مخازن ذخیره 

مواد شیمیایی و ... استفاده شده است.
استکی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمامی مراحل 
پیش راه اندازی این پروژه طی شده و پیش بینی می شود تا 
اواخر سال جاری به طور کامل راه اندازی شود.مدیر اجرای 
پروژه های انرژی و ســیاالت فوالد مبارکه در بخش پایانی 
سخنان خود از زحمات و همکاری همکاران معاونت اجرای 
پروژه ها، مدیریت ارشد خدمات فنی و پشتیبانی، مدیریت 
و کارکنان ناحیۀ انرژی و سیاالت، شرکت مهندسی فوالد 
و شرکت آبسان زالل خاورمیانه به عنوان پیمانکار مجری 

طرح تقدیر و تشکر کرد.

پیشرفت 95 درصدی پروژه احداث 
تصفیه خانه پساب شهری در فوالد مبارکه

خبر
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 ماشین برش بومی سازی شده در 
ریخته گری مداوم بــا موفقیت مورد 

بهره برداری قرار گرفت.
در پی کسب این موفقیت، با تنی 
چنــد از دســت اندرکاران این پروژه 
گفت وگو شــده اســت که در ادامه 

می خوانید.
کامران مرادی، رئیس تعمیرات 

ریخته گری فوالد مبارکه
در راســتای اســتراتژی فــوالد 
مبارکه مبنی بر بومی ســازی و قدم 
نهادن در تولید تکنولــوژی و تأمین 
انتظارات مشتریان، رفع مشکالت و 
به روزرسانی تکنولوژی ماشین های 
برش ریخته گری در دستور کار واحد 

تعمیرات ریخته گری قرار گرفت.

این واحد با اعتماد و تکیه بر توان و 
تخصص کارکنان خود و با تشکیل تیم 
تخصصی برق، مکانیک و اتوماسیون، 
طراحــی، ســاخت و بومی ســازی 
ماشین های برش را آغاز کرد و پس از 
یک دورۀ چهارده ماهه، ماشین برش 
جدید راه اندازی شد و در مدار تولید 

قرار گرفت.
رضا ترک علی عسکری، کارشناس 

برق تعمیرات ریخته گری
با تکیه به توان پرســنل تعمیرات 
واحــد ریخته گــری مــداوم، پروژۀ 
بومی سازی و ســاخت ماشین برش 
جدیــد ماشــین های ریخته گــری 
آغاز شــد. از فاز اول این پــروژه که 
دشــوارترین بخش آن اســت، پس 

از حــدود 14 مــاه تــالش بی وقفه، 
بهره برداری شــد. در ایــن مرحله، 
طراحــی و نقشه کشــی مــدارات 
بــا نرم افزارهای تخصصــی به همت 
کارشناســان داخلــی واحــد انجام 
گرفت و در چندین مرحله، بازنگری و 
اصالح شد. حذف مدارات رله الجیک 
 ،PLC S7 گســترده و جایگزینی با
 AC نصب سروو موتور و سروو درایو
به جای موتورهای DC و سیســتم 
TPS، برنامه نویسی درایو پوزیشن 
کنترل و PLC و ... ازجمله اقدامات 
اساســی صورت گرفته در حوزۀ برق 
و اتوماسیون اســت. امیدورام در فاز 
بعدی پروژه، با نصب سیستم پوزیشن 
کنترل جهت حرکت تراولینگ، این 

تجهیز به صورت کامل بومی ســازی 
می شود و شرکت فوالد مبارکه جزو 
ســازنده های ماشــین برش تختال 

شناخته خواهد شد.
جمال طهماسبی، تکنسین برق 

تعمیرات ریخته گری
یکــی از کلیدی تریــن اقدامات 
صورت گرفته در ســاخت ماشــین 
برش جدید، اســتفاده از قابلیت های 
درایوهای کنترل موقعیت در حرکت 
مشعل هاســت. این قابلیت در کنار 
ایجاد انعطاف بسیار زیاد در عملیات 
برش اتوماتیک تختال، حذف و کاهش 
تعداد زیاد سوئیچ های محدودکننده 
و... توانست عوامل برقی مؤثر در عیوب 
برش کرکره ای تختــال را به صورت 

کامل برطــرف کند. در ایــن پروژه، 
هم زمان با ساخت و نصب تجهیزات، 
مونتاژ تابلوهای برق، برنامه نویســی 
درایو و PLC و کلیه فانکشن ها ابتدا 
به صورت آزمایشــگاهی تست شد. 
سپس کلیۀ ســیگنال های مربوطه  
به صــورت DUPLICATE بــا 
سیستم قدیم موازی گردید و هم زمان 
با تولید خط، تست های فانکشنی بر 
روی ماشــین جدید انجام گرفت. در 
نهایت پس از تست کامل و رفع نواقص 
و مشکالت در کوتاه ترین زمان ممکن 
ماشین جدید در خط تولید قرار گرفت 

و جایگزین ماشین قدیم شد.
مجتبی طاهری، کارشناس 

اتوماسیون تعمیرات ریخته گری
با توجه به این که تاکنون فانکشن 
عملکردی ماشین های برش تختال 
در اختیــار شــرکت های ســازنده 
خارجی بــوده و امکان دسترســی 
و تغییــر در بخش هــای زیــادی از 
برنامه وجود نــدارد، در این پروژه، 
برنامه نویسی PLC و درایو مربوطه 
به همت کارشناســان داخلی واحد 
به نحوی انجام شــده است که ضمن 
تأمیــن خواســته های اپراتورهای 
تولیــد، TUNNING و تنظیــم 
پارامترهــا، به صورت خــودکار و به 
ساده ترین شکل ممکن انجام گیرد 
و تغییرات در برنامه برای عیب یابی 
و بهینه سازی فانکشن ها به سادگی 
میســر باشــد. درخصوص PLC و 
درایوهای پوزیشن کنترل از شبکۀ 
صنعتی PROFIBUS اســتفاده 
شــده که ارتباط با PLC ماشــین 
ریخته گری را ســهولت می بخشد. 
عالوه بر مزایای ذکرشــده، سیستم 

جدیــد کامــال اتوماتیــک و بدون 
کمترین دخالت اپراتــور، عملیات 
برش بــه ســاده ترین حالت ممکن 

انجام می شود.
سید محمد صدری، کارشناس 
مکانیک تعمیرات ریخته گری

عملیــات طراحی و نصــب کلیۀ 
تجهیزات ماشین برش ازجمله موتور 
و گیربکس جدید مشــعل، طراحی 
شــافت و پینیون مشــعل، تغییرات 
اساســی در سیســتم خنک سازی 
ماشــین و حــذف سیســتم کالچ 
مکانیکی در بخــش اول پروژه انجام 
گرفت. با تغییرات انجام شــده زمان 
تعمیرات به شــدت کاهش می یابد 
و باعــث می شــود مقطع بــرش از 
لحاظ کیفیت به حد مطلــوب ارتقا 
یابد و عیــوب در این حــوزه کاهش 
چشــمگیری پیدا کند. در فاز بعدی 
پروژه، با طراحی و ســاخت سیستم 
مکانیکی موتور و گیربکس تراولینگ 
ماشین و ســاخت کالســکۀ جدید، 
عملیات بومی سازی و ساخت ماشین 

برش به اتمام خواهد رسید.

در فوالد مبارکه رخ داد؛

بهره برداری از ماشین برش بومی سازی شده در ریخته گری مداوم
 با تکیه به توان پرسنل 

تعمیرات واحد ریخته گری 
مداوم، پروژۀ بومی سازی و 
ساخت ماشین برش جدید 

ماشین های ریخته گری 
آغاز شد. از فاز اول این 

پروژه که دشوارترین بخش 
آن است، پس از حدود 
14 ماه تالش بی وقفه، 

بهره برداری شد


