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اخبار فوالد

تفاهم نامه همکاری بین بانک 
تجارت و شــرکت فوالد مبارکه، 
به منظــور ارائــه خدمــات ویژه 
از ســوی بانک تجارت بــه گروه 

فــوالد مبارکه، از طریــق تمرکز 
فعالیت های پولی و بانکی کشــور 

به امضا رسید.
تفاهم نامه همکاری بین بانک 

تجارت و شــرکت فوالد مبارکه به 
منظور ارائه خدمات ویژه از سوی 
بانک تجارت به گروه فوالد مبارکه 
از طریــق تمرکــز فعالیت هــای 

پولی و بانکی کشور، توسط هادی 
اخالقی، مدیرعامل بانک تجارت و 
محمدیاســر طیب نیا، مدیرعامل 
شرکت فوالد مبارکه به امضا رسید.

گسترش همکاری ها با هدف 
حمایت از شرکت های دانش بنیان

طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکــه درخصــوص امضــای این 
تفاهم نامه اظهار کــرد: فوالد مبارکه 
سعی دارد نقش واقعی خود در توسعه 
کشور و اجرای پروژه های زیرساختی 
ارزشمند برای صنعت فوالد و اقتصاد 

ملّی را به خوبی ایفا کند.
وی افزود: رســالت اصلی ما اجرای 
پروژه های بزرگ ملّی اســت و با وجود 
پروژه های بزرگی که در دســت اجرا 
داریم، باید بتوانیم با سرمایه گذاری های 
هدفمند، تولید پایدار را در بلندمدت 

رقم بزنیم تا به سودآوری پایدار برسیم.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با 
تاکید بر ضرورت حفظ منافع دوجانبه 
در این تفاهمنامه خاطرنشــان کرد: با 
وجود مدل های مختلف تامین مالی، 
می طلبد کــه بانک ها بــرای افزایش 
سودآوری و توسعه فعالیت های صنایع، 
به ویژه صنعت فوالد، مدل های جدیدی 
پیشــنهاد دهند تا ما نیز براساس آن 
مدل ها عمل کنیم و پیشــنهاداتی که 
منافع دو طرف را دربــردارد، اجرایی 

شوند.
طیب نیا ادامــه داد: قطعاً بانک ها 
برای حمایــت بهتر از شــرکت های 
دانش بنیــان، می تواننــد برنامه های 
سازنده ای پیشنهاد و ارائه دهند تا فوالد 
مبارکه با بررسی آن ها، به بهترین شکل 
بتواند از حوزه دانش بنیان در کشــور 

حمایت کند.

بانک تجارت درصدد ایفای 
نقش تسهیل گری است

اخالقی مدیرعامل بانک تجارت 
در این آیین ضمن ابراز خرسندی از 
انعقاد تفاهم نامه مشترک با مجموعه 
بزرگ فوالد مبارکــه اظهارکرد: این 
مجموعه صنعتی نگین درخشانی در 
اقتصاد کشور است و در کنار آن بودن، 

یک فعالیت ارزنده است.
وی با تاکید بر ضرورت همکاری 
حرفــه ای بــرای ارتقا و پیشــرفت 
دوجانبه افزود: بانــک تجارت برای 
گسترش همکاری ها با فوالد مبارکه 
و استفاده حداکثری از این ظرفیت، 
درصدد تســهیل گری بــرای این 

مجموعه است.
مدیرعامل بانک تجارت تصریح 
کــرد: اجرای طرح های توســعه ای 
توسط فوالد مبارکه تحسین برانگیز 
است که در این مسیر، بانک تجارت 
ســعی دارد تا موانع پیش روی این 

طرح ها را برطرف کند.
وی با تاکید بر ضرورت اســتفاده 
از ظرفیت های ارزی بــرای اجرای 
طرح های توسعه ای بیان داشت: بانک 
تجارت صرف نظر از تفاهم نامه ای که 
امروز به امضا رسید، آمادگی الزم برای 
هرگونه تعامل با شرکت فوالد مبارکه 
را دارد و از آن اســتقبال می کنــد؛ 
امیدوارم پروژه های دیگر تعریف شده 
به سمتی برود که بتوانیم از این تعامل 
دوجانبه و سازنده، حداکثر استفاده را 

داشته باشیم.

به منظور ارائه خدمات ویژه از سوی بانک به گروه فوالد مبارکه؛

 تفاهم نامه همکاری بین بانک تجارت
و شرکت فوالد مبارکه به امضا رسید 

ظرفیت های مغفول بسیاری
در حوزه صنایع و معادن وجوددارد

مدیرعامل فوالد مبارکه در حاشیه آیین بزرگداشت 
روز ملّی صنعت و معدن گفت: ظرفیت های مغفول مانده 
بسیاری در حوزه صنایع و معادن وجود دارد که باید از آن ها 
بهره برداری کرد؛ از حوزه اکتشاف در بخش معدن گرفته 
تا فرآوری و استفاده بهتر از مواد خام موجود. صنعت گران 
باید بتوانند در یک فضای آرام و ریل گذاری شده، اقدامات 

فنی و زیربنایی خود را انجام دهند.
طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، در حاشیه 
آیین بزرگداشــت روز ملّی صنعت و معدن اظهار کرد: 
صنعت، به ویژه صنعت فوالد و بخش معادن، از نقاط قوت 
اقتصادی کشور محسوب می شوند و با سرمایه گذاری که 
در این حوزه انجام شده، امروز در این بخش ها حرف های 

زیادی برای گفتن داریم.
وی افزود: البته ظرفیت های مغفول مانده زیادی وجود 
دارد که باید از آن ها بهره برداری کرد؛ از حوزه اکتشــاف 
در بخش معدن گرفته تا فرآوری و استفاده بهتر از مواد 
خامی که در کشور وجود دارد. ما در زمره کشورهایی در 
دنیا هستیم که به لحاظ مّواد معدنی باالترین ذخایر را در 
دســت دارند و به لحاظ تنوع ذخایر معدنی نیز جایگاه 

ویژه ای داریم.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: دست اندرکاران 
این حوزه اعم از مســئوالن دولتی یا صنعت گران باید 
بتوانند در یک فضای آرام و ریل گذاری شده، اقدامات فنی 
و زیربنایی خود را انجام دهند، بنابراین در شرایط فعلی 
بیش از هر چیز، بر اساس منویات مقام معظم رهبری، 

فراهم سازی فضای کار و تولید، اهمّیت دارد.
طیب نیا با بیان این کــه هم گرایی و همراهی دولت، 
مجلس و صنعت گران در راستای استفاده حداکثری از 
ظرفیت های موجود مغفول مانده است، تاکید کرد: این 
مهم است که همه ما بتوانیم هّمت خود را در این راستا 
متمرکز کنیم؛ دشمنان ما امروز به این نتیجه رسیده اند 
که نمی توانند مانع پیشرفت ما باشــند، بنابراین برای 
حمالت جدید به سمت بخش صنعت گام برداشته اند که 
در چنین شرایطی الزم است ما نیز با تمام قوا در مقابله با 

آن ها بکوشیم.

    
تکرار رکوردشکنی روزانه 

در ناحیه نورد گرم فوالد مبارکه
غیورمردان عرصه تولید فوالد مبارکه با تولید ٢٠ هزار 
و ۴٠٠ تن کالف گرم در خط نورد گرم، رکورد ارزشمند 
دیگری را به ثبت رسانده و رکورِد قبلِی تولیِد روزانه کالف 
گرم که به میزان ٢٠ هزار و ۳۳۵ تن در ٢٠ فروردین ماه 

۱۴٠۱ محقق شده بود را ارتقا دهند.
به گزارش خبرنگار ایراسین غیورمردان عرصه تولید 
فوالد مبارکه با تولید ٢٠ هــزار و ۴٠٠ تن کالف گرم در 
خط نورد گرم، رکورد ارزشمند دیگری را به ثبت رسانده و 
رکورِد قبلِی تولیِد روزانه کالف گرم که به میزان ٢٠ هزار 
و ۳۳۵ تن در ٢٠ فروردین ماه ۱۴٠۱ محقق شده بود را 

ارتقا دهند.
پیش از این غیورمردان ناحیه آهن ســازی شرکت 
فوالد مبارکه در واحد گندله ســازی، نیز در تاریخ نهم 
تیرماه ۱۴٠۱ موفق شدند، رکورد روزانه تازه ای به میزان 
٢۳ هزار و ۷۳٠ تن رقم بزنند و رکــورِد قبلِی ٢۳ هزار و 
۶۶٠ تن که در ۱۷ مردادماه ســال ۱۳۹۹ محقق شده 

بود را ارتقا دهند.
گفتنی است تالشــگران ناحیه آهن سازی شرکت 
فوالد مبارکه در واحد احیاء مســتقیم ٢، نیــز در روز 
چهارشنبه ۸ تیرماه موفق شدند میزان تولید روزانه آهن 
اسفنجی را به ۹ هزار و ۷۶٠ تن برسانند و رکورد قبلِی ۱٢ 
اردیبهشت ماه سال جاری به میزان ۹ هزار و ۶۷٠ تن را 

ارتقا دهند.
همچنین در ادامه دستاوردهای تولید در گروه فوالد 
مبارکه، جهادگران واحد احیاء مســتقیم سبای فوالد 
مبارکه نیز موفق شــدند در تاریخ ۷ تیرماه سال جاری 
با تولید ۴ هزار و ۹۵٢ تن آهن اســفنجی رکورد روزانه 
جدیدی را ثبت کنند و رکورد قبلی ٢۳ خردادماه سال 

جاری به میزان ۴ هزار و ۹٠۱ تن را ارتقاء بدهند.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: توسعه هدفمند صنعت 
فوالد و صنایع معدنی همواره در دستور کار شرکت فوالد مبارکه 
بوده و به دنبال آن اســت که با رفع نقاط ضعف و موانع موجود، 

پایداری صنعت فوالد را بیش از پیش تقویت کند.
طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه در حاشیه مراسم بزرگداشت 
روز ملّی صنعت و معدن در جمع خبرنگاران اظهار کرد: توسعه 
هدفمند صنعت فوالد و صنایع معدنی همواره در دســتور کار 
شرکت فوالد مبارکه بوده و به دنبال آن است که با رفع نقاط ضعف 
و موانع موجود، پایداری صنعت فوالد را بیش از پیش تقویت کند؛ 
تحریم ها سبب شد که ما در بسیاری از بخش های تولید فوالد 
پیشرو باشیم و امروز در صنعت فوالد و تامین تجهیزات، هرچند 
که دشمنان همواره به دنبال تخریب ما هستند، می توانیم روی 

پای خود بایستیم.

وی افزود: همان گونه که رئیس جمهور در این مراســم بیان 
کرد، نقش دولت، هدایت، حمایت، نظارت و اولویت بندی در حوزه 
صنعت و معدن است که انتظار می رود مشکالت این بخش برای 

رشد و توسعه اقتصادی کشور برطرف شود.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه بیان داشت: در صورتی که 

حمایت های دولت به درستی انجام شود، برای صنعت گران این 
اطمینان حاصل می شــود که در حوزه های مختلف با اقتدار به 
اهداف از پیش تعیین شده خود برسند تا کشور در حوزه صنعتی 

و معدنی به سرآمدی و بالندگی برسد.
طیب نیا خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه وظیفه خود می داند به 
عنوان یکی از صنایع بزرگ کشور، از همه شرکت های دانش بنیان 
و استارتاپ ها حمایت کند و در این راستا، مرکز نوآوری و فناوری 
در شرکت فوالد مبارکه، فعالیت های رو به رشدی را آغاز کرده 

است.
وی ادامه داد: به لطف الهی و به واســطه سرمایه گذاری های 
هدفمند، طی ٢ دهه اخیر در حوزه صنعت و معدن، این بخش 
به نقطه قّوت اقتصاد ملّی کشور مبّدل شده است؛ صنعت فوالد 
در حوزه صنعت و معدن کشور پیشتاز بوده و به واسطه افزایش 

تولید و عرضه آن، امروز کشور ما در این بخش در دنیا حرفی برای 
گفتن دارد.

مدیرعامل فــوالد مبارکه تصریح کرد: دشــمنان درصدد 
جلوگیری از توسعه صنعت و معدن کشور هستند اما در این بخش 
خود را مقاوم کرده ایم و به توفیق الهــی، با رفع موانع موجود، با 
اقتدار و خودکفایی در حوزه صنعت و معدن، موفقیت های زیادی 

به دست می آوریم.
وی افزود: فوالد مبارکه در حوزه های زیرساختی و زیربنایی 
در صنعت فوالد کشور گام های بلندی برداشته و هم اکنون به 
سمت توسعه صنایع نسل ۴ و ۵ و هوشمندسازی صنایع موجود 
در حال حرکت است. طیب نیا در ادامه گفت: فوالد مبارکه عالوه بر 
راه اندازی مرکز نوآوری و فناوری، از هرگونه فعالیت های نظام مند 

دانش بنیان در حوزه صنعت فوالد حمایت می کند.

طیب نیا در مراسم بزرگداشت روز مّلی صنعت و معدن:

فوالد مبارکه توسعه هدفمند صنعت فوالد و صنایع معدنی را در دستور کار دارد

خبر

مدیر انرژی و سیاالت فوالد مبارکه گفت: در حال حاضر ۴۳ 
درصد از آب موردنیاز فوالد مبارکه از محل جمع آوری، تصفیه 

و استفاده بهینه از پساب های شهری و صنعتی تأمین می شود.
در حال حاضر ۴۳ درصد از آب مورد نیاز فوالد مبارکه از محل 
جمع آوری، تصفیه و استفاده بهینه از پساب های شهری و صنعتی 
تأمین می شود. مدیر انرژی و سیاالت فوالد مبارکه این خبر را در 
وبینار تأمین آب پایدار معادن و صنایع معدنی که به همت سازمان 
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( برگزار 

شد، اعالم کرد.
سید امیر طباطبائیان هدف از برگزاری این وبینار را به اشتراک 
گذاشتن تجربیات و اطالعات همه شرکت ها برای کاهش مصرف 

آب در فرایند تولید آهن و فوالد و صنایع معدنی کشور دانست.
وی با بیان اینکه فوالد مبارکه به عنوان صنعت پیشرو در زمینه 

کاهش مصرف آب در چرخه تولید، تجربیات و اطالعات خود را در 
این وبینار ارائه داد، ابراز داشت: همچنان که در جریان برگزاری 
وبینار اعالم شد، به طورکلی تجربیات فوالد مبارکه در این حوزه 
را می توان در دو قسمت خالصه کرد: بخش اول شامل تجربیات 
و اقدامات فوالد مبارکه در راســتای تصفیه پساب های صنعتی 
و اســتفاده مجدد آن در فرایند تولید فوالد است؛ در بخش دوم، 
تصفیه پساب های شهری و استفاده مجدد آن در صنعت و تبدیل 
برج های خنک کن تر به هیبریدی از دیگر راهکارهای محقق شده 
در فوالد مبارکه برای کاهش مصرف آب است که روند انجام آن با 

دیگر صنایع به اشتراک گذاشته شد.
تجربیات شرکت فوالد مبارکه در زمینه کاهش مصرف، ویژه 
آب خام بر تن اسلب بخش دیگر بخش سخنان ایرادشده از سوی 

مدیر انرژی و سیاالت فوالد مبارکه در این وبینار بود.

وی در این خصوص گفت: فوالد مبارکه در ســال گذشته با 
مصرف ۱۴.۷ میلیون مترمکعب آب، ۶ میلیون و ۷٠٠ هزار تن 
فوالد خام تولید کرد که با احتساب مصرف ویژه آب، یعنی ٢.٢ 
مترمکعب به ازای تولید تختال، رکورددار کمترین میزان استفاده 
از آب در فرایند تولید فوالد است. سید امیر طباطبائیان با بیان اینکه 
در این وبینار از تجربیات و راهکارهای ارائه شده از سوی نماینده 
فوالد مبارکه استقبال بسیار خوبی شد، افزود: سؤاالت زیادی از 

سوی شرکت کنندگان مطرح شد که به خوبی پاسخ داده شد.
به گفته مدیر انرژی و ســیاالت فوالد مبارکــه، با تمهیدات 
اتخاذشده، شاهد این هستیم که از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴٠٠ میزان 
استحصال آب از پساب های شــهری و صنعتی در این شرکت 
حدود ۱٢ برابر شده است. ازاین رو بارگذاری فوالد مبارکه بر روی 
زاینده رود کاهش یافته است؛ به نحوی که در سال گذشته ۱٠٠ 

درصد پساب توسط فوالد مبارکه آب استحصال شد و درمجموع 
به ۱۱ میلیون مترمکعب رســید. وی از آمادگی شرکت فوالد 
مبارکه برای بازدید حضوری سایر صنایع کشور از دستاوردهای 
نهادینه شده در حوزه استفاده بهینه از منابع آبی در این شرکت 
خبر داد و اظهار داشت: ازآنجاکه مدیریت ارشد گروه فوالد مبارکه 
مسئولیت های اجتماعی را همواره یکی از مهم ترین رسالت های 
اصلی خود دانسته، آماده است تا ضمن فراهم آوردن زمینه بازدید 
میدانی از شرکت، تمامی تجربیات خود را با همه کسانی که دغدغه 

استفاده بهینه از آب دارند، به اشتراک بگذارد.

مدیر انرژی و سیاالت فوالد مبارکه خبر داد؛

تأمین ۴۳ درصد آب موردنیاز فوالد مبارکه از پساب  شهری و صنعتی

خبر

سرپرست واحد کنترل کیفی ناحیه آهن سازی شرکت 
فوالد مبارکه از ارتقــای کیفیت آهک تولیــدی در ناحیه 

آهن سازی فوالد مبارکه خبر داد.
غفار دانشمند دیزیچه سرپرســت واحد کنترل کیفی 
ناحیه آهن سازی شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با خبرنگار 
ایراسین اظهار کرد: دانه بندی آهک براساس استانداردها باید 
بین ۱٠ تا ۶٠ میلی متر باشد. اگر دانه بندی زیر ۱٠ میلی متر 
باشد، در شارژ کوره های قوس الکتریکی بیشتر حجم آن وارد 
غبارگیرها می گردد و فرایند سرباره سازی در کوره های قوس 
دچار اخالل می شــود و اگر دانه بندی آهک از ۶٠ میلی متر 
 CAO بیشتر باشد، مغز آهک پخت مناسب ندارد و مقدار
کمتری خواهد داشت که فرایند سرباره سازی را دچار اخالل 

می کند. در مواردی که دانه بندی آهــک زیر ۱٠ میلی متر 
است، می توان با ســاخت بریکت آهک، این مشکل کیفی را 

برطرف کرد.
وی در ادامه افزود: براساس بررسی ها و گزارش های کنترل 
کیفی به منظور افزایش کیفیت آهک تولیدی و کاهش ریزدانه 
آهک، پیشنهاد ساخت واحد بریکت ســازی در اولویت قرار 
گرفت و با تالش ناحیه آهن سازی، واحد بریکت سازی آهک 

نصب و راه اندازی شد.
سرپرست واحد کنترل کیفی ناحیه آهن سازی شرکت 
فوالد مبارکه بیان داشــت: بهره برداری از این پروژه کیفی، 
نشان دهنده اهمیت کیفیت در فوالد مبارکه است. این شرکت 
به عنوان یک سازمان پیشرو، گامی بزرگ در عرصه کیفیت 

برداشــته اســت. وی در ادامه گفت: در واحد بریکت سازی 
آهک، سایز زیر ۱٠ میلی متر آهک های خریداری شده، توسط 

سرندهای مخصوص جداســازی و تبدیل به بریکت هایی با 
سایز باالی ٢۵ میلی متر می شود. با این کار، تحویل محصول 
با کیفیت به ناحیه فوالدســازی و تأمین رضایت این واحد 
از نظر عدم ورود ســایز زیر ۱٠ میلی متر آهک به کوره قوس 
الکتریکی، انجام می شود. عالوه بر بهبود کیفیت مواد ارسالی 
و تأمین رضایت واحد دریافت کننده، بحث محیط زیستی آن 
نیز حائز اهمیت است که تا قبل از این اقدام حجم زیادی از این 
ریزدانه ها بر اثر باد و جابه جایی مواد وارد محیط زیست می شد 
که به واسطه انجام این فرایند، این مورد هم تا حدود زیادی 

برطرف شد.
سرپرست واحد کنترل کیفی ناحیه آهن سازی شرکت 
فوالد مبارکه در پایان خاطرنشان کرد: از مدیریت و کارکنان 
واحد کنترل کیفی، ناحیه آهن سازی، کنترل کیفی ناحیه 
آهن ســازی و واحد آهک ســازی که در ارتقــای کیفیت 

آهک سازی نقش آفرینی کردند، تشکر و قدردانی می کنم. 

ارتقای کیفیت آهک تولیدی در ناحیه آهن سازی فوالد مبارکه
خبر


