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 ثبت ركورد عمر نسوز پاتیل 
در مجتمع فوالد سبا

احمدرضا بخشایی، رئیس واحد تعمیرات 
نسوز مجتمع فوالد ســبا از رکورد عمر نسوز 
پاتیل شمارۀ 13 با آجر منیزیت کربن به تعداد 

174 ذوب خبر داد.
بخشــایی ضمن اشــاره بــه صرفه جویی 
تقریبی 30 میلیون ریالی به ازای افزایش عمر 
نســوز پاتیل در هر ذوب گفــت: صرفه جویی 
ناشــی از کاهش مصرف نســوز، اعم از نسوز 
الیه کاری و اشکال ویژۀ نســوز پاتیل، منجر 
به کاهش مصرف نفر ســاعت نیروی انسانی و 
کاهش مصرف گاز می گردد. درواقع اگر نسبت 
میانگین 140 ذوب را در نظر بگیریم، در حدود 
1020 میلیون ریال، به جز کاهش هزینه های 
ناشــی از انرژی و توقف پاتیل، برای یک پاتیل 

صرفه جویی حاصل شده است.
رئیــس واحد تعمیــرات نســوز در ادامه، 
افزایش عمر پاتیــل را موجب کاهش توقفات 
اضطراری ناشی از توقف پاتیل برشمرد و افزود: 
این موفقیت با اصالح در فرایند کاری و از طریق 
تشکیل جلسات بین کارشناسان تأمین کننده 
و واحد نســوز، بهبود کیفیت متریال مصرفی 
و درعین حال بازرســی مناسب و بهره برداری 
مناسب اپراتوری و بازرسی دقیق و به موقع از 

پاتیل طی فرایند به دست آمده است.
مهدی یزدانی کارشــناس تعمیرات نیز در 
این زمینه خاطرنشان کرد: نسوز استفاده شده 
محصوِل شــرکت مهرآریان فارس بود که در 
نهایت با عملکرد مناسب موجب تحقق رکورد 
جدید در ذوب گیــری از پاتیل های مجتمع 

فوالد سبا شد.
یزدانی همچنین یادآور شد: رکورد قبلی به 
تعداد 167 ذوب در خرداد ماه 98 و با همکاری 
شــرکت داخلی مهرگــداز در تأمین نســوز 

مورداستفاده به دست آمده بود.
احمدرضا بخشایی در پایان از حمایت های 
مدیریت محترم، گروه تولید فوالدسازی و دفتر 
فنی تولید مجتمع فوالد ســبا و نیز همکاری 
پیمانــکاران محترم تأمین کننــده و اجرایی 
تعمیرات نســوز که در کســب این موفقیت 
تأثیرگذار بودند قدردانی و ابراز امیدواری کرد 
با ادامۀ حمایــت از تولیدکننده های داخلی، 
شــاهد موفقیت های روزافزون بــرای فوالد 

مبارکه باشیم.
    

ادای احترام اعضای تیم فوتبال 
سپاهان به مقام شهدای دیار 

مسجد سلیمان

اعضای کاروان سپاهان، با حضور بر سر مزار 
شهدای دیار مسجد سلیمان به مقام بلند این 

شهیدان گرانقدر ادای احترام کردند.
به گــزارش روابط عمومی باشــگاه فوالد 
مبارکه سپاهان، تیم فوتبال سپاهان اصفهان 
که برای برگزاری مســابقه با تیم فوتبال نفت 
مسجد سلیمان، عازم این شــهر شده است، 
درمعیــت محمدرضاســاکت مدیرعامل این 
باشگاه با حضور بر سر مزار شهید بهنام محمدی 
و شهدای گمنام شهر مسجد سلیمان با اهدای 
شــاخه گل و قرائت فاتحه ، به مقــام بلند این 

شهدا ادای احترام کردند.
شــهید بهنام محمدی ، نوجوان ســیزده 
ساله ای بود که در کنار انجام وظیفه و رساندن 
مهمات به رزمندگان میهن، با روح بزرگ و دل 
دریایی اش به قلب دشــمن می زد و نهایتا در 
28 مهرماه 13۵9 درجریان حصرخرمشــهر، 
براثر ترکش خمپاره بــه قلب کوچکش در راه 
دفاع از میهن به آرزوی خود که همانا شهادت 

بود نائل آمد.
شایان ذکراست استادیوم فوتبال این شهر 
که مسابقات لیگ برتر درآن برگزار میشودنیز 

، به نام شهید بهنام محمدی مزین شده است.

اخبار فوالد

رئیــس واحــد خردایــش و دانه بنــدی شــرکت 
فوالدسنگ، از کسب رکورد قابل توجه تولید 98 هزار و 
32۵ تن سنگ آهک دانه بندی در این شرکت در آبان ماه 

گذشــته خبر داد و گفت: این موفقیت هم زمان با سال 
جهش تولید و با تالش و ممارســت یــاران و همراهان 
جبهۀ تولید، اعم از مدیران، رؤسا، کارکنان خدوم واحد 

خردایــش و همراهی و پشــتیبانی بی دریغ واحدهای 
استخراج، فنی و تعمیرات و خدماتی در شرکت معدنی و 
صنعتی فوالدسنگ مبارکه به دست آمده است. اهمیت 
این رکورد از آن جهت اســت که در ســابقه سی ســالۀ 
فعالیت این شرکت دست یابی به این مقدار از سنگ آهک 

دانه بندی شده بی سابقه بوده است.
محمد کریمی، در ادامه با اشاره به تاریخچۀ شرکت 
فوالدســنگ یادآور شــد: با شــروع ســاخت شرکت 
فوالد مبارکه، از ســال 1360 عملیات اکتشاف کانسار 
ســنگ آهک نیز آغاز شــد و پس از مرحلۀ گمانه زنی و 
اکتشــاف، منطقۀ حوض ماهی در جوار مجتمع فوالد 
مبارکه به عنوان معدن تجهیز و در سال 1370 شرکت 
معدنی و صنعتی حوض ماهی متولد شد. پس از آن بود 
که این شرکت با محول شدن مسئولیت های جدید در 
خصوص تأمین کلیۀ مواد معدنی مورداستفاده در شرکت 
فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین فوالدساز خاورمیانه، 
در ســال 1390 با عنوان شــرکت معدنــی و صنعتی 
فوالدسنگ مبارکۀ اصفهان فصل نوینی از فعالیت خود 

را آغاز کرد.

رئیس واحد خردایش و دانه بندی شرکت فوالدسنگ 
مأموریت این شرکت را تأمین مواد اولیه موردنیاز صنعت 
فوالد شامل ســنگ آهک، آهن و دولومیت با تمرکز بر 
نیازهای گروه فوالد مبارکه عنوان و خاطرنشــان کرد: 
بــا برنامه ریزی، مدیریــت فرایندها، تــالش بی وقفه، 
درک متقابل یکدیگر، اســتفادۀ مؤثر از مکانیســم ها و 
به ویژه کاهش توقفات توانســتیم رکورد ماهانۀ تولید 
را در آبان ماه، با تولید 98 هزار و 32۵ تن ســنگ آهک 
دانه بندی )مجموع محصوالت ســنگ آهک دانه بندی 
 با ســایزهای 70-3۵ میلی متــر و ۵0-18 میلی متر( 

محقق سازیم.
محمد کریمی در پایان کسب این رکورد غرورآفرین 
را در شرایط بحرانی ناشی از فراگیر شدن ویروس کرونا 
و نیز تحریم های ظالمانه علیــه نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران، حائز اهمیت دانست و ابراز امیدواری کرد 
با یاری خداوند و همت و تالش هرچه بیشــتر کارکنان، 
همچنان شاهد برداشته شــدن گام های مؤثر در مسیر 
تعالی و بهبود مســتمر گروه فوالد مبارکه و شــرکت 

فوالدسنگ باشیم.

با وجود محدودیت های ناشی از شیوع بیماری کرونا محقق شد:

دست یابی به ركورد تولید ماهانه سنگ آهک دانه بندی شده در شركت فوالد سنگ مباركه

غریب پور، معاون وقت وزیر صمت عنوان 
کــرد: در ماه های اخیــر ارزش بازارگردانی 
شــرکت های حوزۀ صنایع معدنی ازجمله 
فوالد مبارکه )فــوالد(، چادرملو )کچاد( و 
گل گهــر )کگل(، ســرمایه گذاری معادن 
و فلــزات )ومعــادن(، فــوالد خوزســتان 
)فخوز( و صنایــع مس )فملی( بــه 8 هزار 
میلیارد تومان رســیده است. این شرکت ها 
عالوه بــر بازارگردانی، با افزایش ســرمایه، 
گام های بلندی در جهت توســعۀ این بخش 
برداشــته اند. شــرکت ملی مــس 10 هزار 
میلیارد تومان افزایش ســرمایه دارد. پس 
از آن فوالد مبارکــه نیز 10 هــزار میلیارد 
تومان افزایش ســرمایه خواهد داشت. فقط 
شرکت ملی مس و فوالد مبارکه افزون بر 4 
میلیارد یورو پروژۀ توسعه ای در اختیار دارند 
که در نهایت به تقویت حقوق ســهام داران 

می انجامد.
وی دربارۀ وضعیــت تولید در هفت ماهۀ 
نخست امســال گفت: طی این مدت، به رغم 

همه گیری ویروس کرونا در کشور و با رعایت 
ضوابط مربوطه، با رشــد و همچنین جهش 
تولید برخی محصــوالت ازجمله آلومینیوم 
مواجه بودیم؛ به طوری که تولید این فلز با 70 

درصد جهش همراه شد.
وی افزود: تولید در زنجیرۀ آهن ازجمله 
کنسانتره، گندلۀ سنگ آهن و آهن اسفنجی 
به ترتیب 4، 8 و 11.4 درصد افزایش یافت. 

تولید کاتد مس نیز 6 درصد رشد کرد.
بازارگردانی ۸ هزار میلیارد تومانی 

شرکت های بزرگ
غریب پــور دربارۀ نقش معــدن و صنایع 
معدنی در بــورس گفــت: در ماه های اخیر 
ارزش بازارگردانی شــرکت های این حوزه 
ازجمله صنایع مس،فوالد مبارکه، چادرملو 
و گل گهر، ســرمایه گذاری معادن و فلزات، 
فوالد خوزستان و... به 8 هزار میلیارد تومان 

رسیده است.
وی افــزود: ایــن شــرکت ها عــالوه بر 
بازارگردانــی، با افزایش ســرمایه، گام های 

بلنــدی در جهــت توســعۀ ایــن بخــش 
برداشته اند.

غریب پور در ادامه گفت: شرکت چادرملو 
بیش از ۵800 میلیارد تومان افزایش سرمایه 
داشته است. شــرکت ملی مس نیز 10 هزار 
میلیارد تومان و پس از آن فوالد مبارکه 10 
هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه خواهد 

داشت.
وی با تأکید بر اینکــه در زنجیرۀ معدن و 
صنایع معدنی خبرها امیدوارکننده اســت، 
گفت: فقط شرکت ملی مس و فوالد مبارکه 
افزون بر 4 میلیارد یورو پروژۀ توســعه ای در 
اختیار دارند کــه در نهایت به تقویت حقوق 

سهامداران می انجامد.
به گفتــۀ وی، ارزش طرح های توســعۀ 
شــرکت های بزرگ معدن و صنایع معدنی، 
معادل 4.۵ میلیارد یــورو )به صورت ارزی(، 
و 40 هزار میلیارد تومــان )به صورت ریالی( 

است.
غریب پور با اعالم اینکــه معدن و صنایع 

معدنی 24 درصد بورس را تشکیل می دهند، 
تصریح کرد: آیندۀ این شرکت ها از وضعیت 
کنونی بهتر خواهد بود و بازار روبه رشــدی 

خواهند داشت.
شایان ذکر است پیشنهاد افزایش سرمایۀ 
شــرکت از مبلغ 209000 میلیــارد ریال 
به مبلغ 304۵00 میلیارد ریــال در تاریخ 

11آذر ماه به تصویب هیئت مدیره رسیده و 
جهت اظهار نظر به حسابرس و بازرس قانونی 
شرکت ارسال شده اســت. بدیهی است که 
پس از تأیید حسابرس قانونی، انجام افزایش 
سرمایه منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق 
بهادار و تصویب در مجمع عمومی فوق العاده 

شرکت خواهد بود.

افزایش سرمایه 10 هزار میلیارد تومانی فوالد مباركه در راه است
خبر
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با هدف حل چالش های فناورانۀ 
مطرح شــده در رویــداد ریــورس 
پیــچ)Reverse Pitch( مرکــز 
نوآوری تحــول دیجیتــال فوالد، 
دومیــن دور بازدید شــرکت های 
دانش بنیــان از خط تولیــد فوالد 
مبارکه انجام شد. با الزام و مأموریت 
مدیریت شــرکت فوالد مبارکه به 
شــرکت ایریســا مبنی بر تدوین 
برنامــۀ هوشمندســازی و تحول 

دیجیتال در فــوالد مبارکه، برنامۀ 
پنج ســاله ای تدوین شد. در همین 
زمینــه و با هدف حــل چالش های 
موجود در این خصوص، رویداد ارائۀ 
چالش های فناورانه در مهرماه سال 
جاری در دانشــگاه تهــران برگزار 
و پیشــنهاد های برتر انتخاب شد. 
نهایتا 12 تیم در مدت 4 روز از خط 

تولید فوالد مبارکه بازدید کردند.
ایــن تیم هــا در این مــدت از 

واحدهای آهن سازی، ریخته گری، 
نــورد گرم و انباشــت و برداشــت 
بازدید و از نزدیک با فرایند کار این 
بخش ها آشنا شــدند. کاربردهای 
هوش مصنوعی و یادگیری ماشین 
در حوزۀ SIEM برای شناســایی 
تهدیدات و حمالت سایبری و ایجاد 
پلتفرم امن و شفاف به منظور ارتقای 
امنیت و شفافیت فرایند خرید فوالد 
مبارکه با اســتفاده از فناوری های 

بالک ِچین و محاســبۀ چندطرفۀ 
امن ازجمله موضوعاتــی بودند که 
شــرکت های دانش بنیــان برای 
طراحــی و ایده پردازی های مرتبط 
با آن ها از مجموعۀ فــوالد مبارکه 

بازدید کردند.
فوالد مبارکه پیشگام تحول 

دیجیتال در کشور است
عضــو هیئت علمی دانشــگاه 
اصفهان پس از بازدید از واحد نورد 

گرم، در گفت وگو با خبرنگار فوالد 
با بیــان اینکه تهدیدات ســایبری 
در ســال های اخیر علیه کشورمان 
افزایش یافته است، گفت: محافظت 
از فضای ســایبری کشــور، به ویژه 
فضــای ســایبری حــوزۀ صنعت 
بســیار اهمیت دارد و باید بتوانیم 
برای مقابله بــا آن، تمهیدات الزم 
را بیندیشــیم. بهروز تــرک الدانی 
فوالد مبارکه را از پیشگامان تحول 

دیجیتــال در کشــور برشــمرد و 
خاطرنشان کرد: این بازدید کمک 
کرد ایمانمان به توان داخلی قوی تر 
شود و تشویق شــویم پژوهش های 
دانشــگاهی را بیشــتر به ســمت 
 صنعــت و موارد مرتبــط با صنعت 

سوق دهیم.
توسعه یافتگی فوالد مبارکه نشان 

از عمق فعالیت های علمی است
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی 
اصفهــان و رئیــس مرکــز فناوری 
اطالعات این دانشــگاه نیــز پس از 
بازدید از واحد آهن ســازی و واحد 
انباشــت و برداشــت در گفت وگو با 
خبرنگار فوالد، توسعه یافتگی فوالد 
مبارکه را نشان از عمق فعالیت های 
علمی و پژوهشــی در این مجموعه 
عنوان کرد و گفــت: بازدید میدانی 
امروز موجب شــد بتوانیم دقیق تر 
و جامع تر بــا نیازمندی های فوالد 
مبارکه آشنا شــویم و پیشنهاد های 
خود را مطرح کنیم. علی فانیان افزود: 
بی شــک حوزۀ گســترده ای که در 
بخش انبارهای فوالد مبارکه وجود 
دارد می طلبد سامانه ای که هم دارای 
بنیۀ علمی قوی و هم کاربردی باشد 
برای مجموعه فوالد طراحی شــود. 
مدیران شــرکت های دانش بنیان و 
متخصصان دانشگاهی طی مدت 4 
روز بازدید از واحدهای مختلف فوالد 
مبارکه در جلســات تخصصی نیز به 
گفت وگو با مدیران و کارشناســان 

فوالد مبارکه پرداختند.

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان:

فوالد مباركه پیشگام تحول دیجیتال در كشور است


