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برای اولین بار در ایران صورت گرفت؛
اجرای موفقیت آمیز پروژه 
پوشش دهی صفحات مسی 
قالب های ریخته گری مداوم

رئیس تعمیرگاه ریخته گــری مداوم فوالد 
مبارکه با اعالم این خبر و با تأکید بر اینکه نتایج 
اجرای این پروژه در حد استانداردهای جهانی 
است گفت: این دستاورد سالیانه از خروج مبالغ 

بسیار زیادی ارز از کشور جلوگیری می کند.
بیرانوند در تشــریح چگونگــی اجرای این 
پروژه گفت: پروژۀ پوشش دهی صفحات مسی 
قالب های ریخته گری مداوم پس از طی کردن 
موفقیت آمیز مراحــل تحقیقاتی، در مردادماه 
ســال 1398 به صورت یک قرارداد یک ســاله 
میان فوالد مبارکه و شــرکت مذکور به جریان 
افتاد. این پــروژه در ابتدا به صورت آزمایشــی 
بر روی ســه ماشــین ریخته گری اجرا شد. در 
ابتدای کار، در برخی خطــوط ریخته گری در 
لحظۀ شــروع فرایند، جریان مذاب به پوشش 
موجود حساسیت نشــان می داد و مشکالتی 
ایجاد می کرد. برای حل مشکل مذکور بالفاصله 
تیم تحقیقاتی شرکت مجری و تیم کارشناسی 
ریخته گری مــداوم به بررســی همه جانبه و 
موشکافانۀ فرایند از ابتدا تا انتها پرداختند و در 
نهایت پس از تالش ها و تحقیقــات فراوان، در 
آذرماه 1398 علت چسبیدن مذاب به پوشش 
مذکور مشخص و بالفاصله رفع شد. این پوشش 
در تمام خطوط ریخته گری مداوم فوالد مبارکه 
ازجمله ماشین های ریخته گری شمارۀ 2 و 5 نیز 

مورد استفاده قرار گرفت.
رئیس تعمیرگاه ریخته گــری مداوم فوالد 
مبارکه از بهبود کیفیــت و کمیت تختال های 
تولیدی در خطــوط ریخته گری فوالد مبارکه 
خبر داد و با تأکید بر اینکه سهم این پوشش در 
کسب این موفقیت قابل مالحظه است، گفت: 
در ماشین شــمارۀ 5 ریخته گری مداوم حدود 
90 درصد از تختال های پروژۀ بزرگ گازترش 
توسط قالب های با پوشش ایرانی ریخته گری 
شد و ازآنجاکه 100 درصد تختال های گازترش 
تولیدی امســال مورد تأیید کنترل کیفی قرار 
گرفت می توان ادعا کرد که بخشی از این موفقیت 

مربوط به پوشش مذکور است.

وی افزایش عمر قالب های ریخته گری مداوم 
را از دیگر مزایای اجرای این پروژه برشــمرد و 
اظهار داشت: عمر قالب های پوشش داده شده 
به طور متوســط حدود 54 هزار تــن تختال و 
حدود 2.4 برابر قالب های بدون پوشــش است 
و این موضوع مصرف صفحات مسی قالب های 
ریخته گری مداوم را که از قطعات استراتژیک 
صنعت فوالدسازی به شمار می آید تا 50 درصد 
کاهش خواهد داد؛ ازاین رو این امر عالوه بر صرفۀ 
اقتصادی بسیار زیاد، از منظر مشکالت تأمین 

قطعات استراتژیک نیز حائز اهمیت است.
بیرانوند در همیــن خصوص گفت: عالوه بر 
میانگین عمر 54 هزار تن تختال، در طی 6 ماه 
اخیر رکوردهای چشــمگیر 92 هزار تن و 90 
هزار تن تختال تولیدی نیز 5 مرتبه تکرار شده 
که نشان دهندۀ قابلیت این پوشش برای رسیدن 
به رکوردهای جهانی است؛ به نحوی که با اجرای 
چرخۀ PDCA و بهبودهای مستمر به زودی 
میانگین عمر قالب های پوشش دار به این اعداد 

خواهد رسید.
وی تصریح کرد: اجرای موفقیت آمیز پروژۀ 
مذکور، چه در مرحلۀ تحقیــق و چه در مرحلۀ 
اجرا، نتیجــۀ اعتماد و اعتقــاد مدیریت عالی 
سازمان به بومی ســازی و تکیه بر دانش داخلی 
است و شایســته اســت از مدیرعامل، معاون 
بهره برداری و مدیر ناحیۀ فوالدسازی قدردانی 
کنیم؛ چراکه علی رغم وجود مشکالت مختلف 
در زمینۀ بومی سازی، با تمام توان از این پروژه 

تا رسیدن به بلوغ تکنولوژیک حمایت کردند.
رئیس تعمیرگاه ریخته گــری مداوم فوالد 
مبارکه در بخش پایانی سخنان خود از زحمات 
کارکنان تولید و تعمیرات ریخته گری، همکاران 
پرتالش تعمیرگاه ریخته گری مداوم و شرکت 
مذکور که در موفقیت این پروژه نقش بی بدیل 
و تعیین کننده ای داشــته اند تشکر و قدردانی 
کرد و خاطرنشــان کرد: بدون شــک کســب 
این گونه حمایت هــا زمینۀ رشــد و بالندگی 
 هرچه بیشــتر صنعت فوالدســازی کشور را 

در پی خواهد داشت.

اخبار فوالد

مدیرکل ورزش و جوانان اســتان اصفهان در جریان 
بازدید از خطوط تولید و اماکن ورزشــی فوالد مبارکه، 
در خصوص پروژه های بزرگ ورزشی استان و همچنین 
عملکرد این شــرکت در زمیـــــنۀ ورزش با مهندس 
عظیـــــمیان مدیرعامل فــوالد مبارکــه گفت وگو و 

تبادل نظر کرد. 
در این دیدار مهندس عظیمیان، مدیرعامل شــرکت 
فوالد مبارکه، ضمن تبریک انتصاب سید محمد طباطبایی 
به عنوان مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان، اظهار 
داشت: شــرکت فوالد مبارکۀ اصفهان به منظور عمل به 

مسئولیت های اجتماعی خود این آمادگی را دارد تا برای 
احداث دهکدۀ المپیک در حاشیۀ ورزشگاه نقش جهان 
اقدام کند؛ چراکه اساســا ایــن رویکرد را در راســتای 
غنی سازی ســاختار ورزش استان و کشــور و خدمت به 

جوانان به عنوان باارزش ترین سرمایۀ کشور می داند.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه با بیان این مطلب 
که رویکرد شرکت فوالد مبارکه توسعۀ همۀ رشته های 
ورزشی تحت پوشش باشگاه است، افزود: در توسعۀ رشته 
فوتبال که بخش بیشتری از مخاطبان را به خود اختصاص 
داده است، برنامۀ خاصی تدوین کرده ایم؛ اما سایر رشته ها 
را نیز به دست فراموشی نخواهیم سپرد و برای رشد آن ها 
در سطح قهرمانی برنامه های منسجم و منظمی داریم. این 
برنامه ریزی ها به زودی به بار خواهد نشست و همگی شاهد 

این رشد در سطح ورزش استان و کشور خواهیم بود.

وی در پایان از همۀ مســئولین درخواست کرد فوالد 
مبارکه را برای ساخت دهکدۀ المپیک اصفهان و توسعۀ 

ورزش استان یاری دهند.
در ادامه، ســید محمد طباطبایی تأکید کرد: احداث 
دهکدۀ المپیک و ســرمایه گذاری فــوالد مبارکه برای 
طرح 300 هکتاری ورزشگاه بزرگ نقش جهان در حضور 
وزیر ورزش و جوانان مطرح شده و مورد استقبال نیز قرار 

گرفته است.
وی با اشاره به دیدگاه مثبت وزارت ورزش و جوانان 
برای اجرای فازهای بعدی ورزشگاه نقش جهان تصریح 
کرد: اســتفادۀ بهینه از کل فضای ورزشــی موجود در 
ورزشــگاه نقش جهــان و متعاقب آن احــداث دهکدۀ 
المپیک خواســتۀ مشــترک وزارت ورزش و جوانان و 
فوالد مبارکه اســت، بنابراین این آمادگی را داریم که با 

حضور نمایندۀ حقوقی فوالد مبارکــه و نمایندۀ طرح 
و برنامــۀ وزارت ورزش و جوانــان، بازدیــد میدانی از 
مجموعۀ ورزشــگاه نقش جهان انجام گیــرد و مراحل 
 قانونی واگذاری زمین و نهایتا ســاخت دهکدۀ المپیک 

آغاز شود.
در ادامۀ این دیدار مدیرکل ورزش و جوانان اســتان 
اصفهان با مجتبی لطفی رئیس امور ورزش فوالد مبارکه 
دیدار و با دســتاوردهای این واحد در توســعۀ ورزش 

همگانی و خانوادۀ کارکنان آشنا شد.
وی ضمن ابراز خرسندی از گسترش ورزش در میان 
کارکنان و خانواده های شرکت، در خاتمه با اهدای لوح 
تقدیر مجمــع خیرین ورزش یار شهرســتان مبارکه از 
همکاری های فوالد مبارکه در توسعۀ ورزش شهرستان 

مبارکه قدردانی کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان مطرح کرد: 

استقبال وزارت ورزش از سرمایه گذاری فوالد مبارکه در احداث دهکده المپیک

در شرایط ســخت تحریم و شیوع ویروس 
کرونا که بسیاری از مشــاغل، کسب و کارها، 
درآمدها و توسعه با مشکالت جدی مواجه شده 
است و این که در فوالد مبارکه تولید و توسعه 
ها همچنان به قوت خود باقی مانده بســیار با 
ارزش است. وگرنه درشرایط عادی بسیاری از 
افراد و سازمان ها می توانند کار همیشگی خود 

را ادامه دهند.    
این مطلب را حجت االســالم و المسلمین 
موسوی امام جمعه مبارکه در دیدار ایرج ترابی 
مدیر روابــط عمومی فوالد مبارکه با ایشــان 
مطرح کرد و گفت: در این شرایط خاص در سال 
جهش تولید، تحقق منویات مقام معظم رهبری 
از اهمیت زیادی برخوردار است. خوشبختانه 
شاهد هستیم که فوالد مبارکه عالوه بر کسب 
توفیقات چشمگیر در تولید به تحقق مسئولیت 
های اجتماعی خود نیز با جدیت بیشتر پایبند 

است. 
وی اظهار کرد: اگرچه شرکت هایی مانند 
فوالدمبارکه از گستردگی، تنوع کاری و مواجه 
احتمالی با خطرات متعدد روبرو هستند، ولی 
ما شاهد این هستیم که بســیاری از خطرات 

پیشگیری و تعداد زیادی هم ختم به خیر می 
شــوند که این در نتیجه رویکرد مدیریت این 
شرکت به مسئولیت های اجتماعی و دستگیری 
از آحاد مختلف جامعه اســت که با مشکالت 

معیشتی مواجه شده اند. 
وی در بخــش دیگری از ســخنان خود به 
اهمیت موضوع صرفه جویــی در مصرف آب 
و اســتفاده بهینه از آن تاکید و اظهار کرد: این 
که فوالدمبارکه در دو شهرستان همجوار خود 
در طرح احداث شبکه فاضالب و جمع آوری، 
تصفیه و استفاده مجدد از فاضالب تصفیه شده 
در چرخه تولید و آبیاری فضای سبز خود اقدام 
نموده است، عالوه بر برکات دنیوی اجر اخروی 
را نیز بــرای همه عوامل شــرکت درپی دارد. 
چراکه در آیات و احادیث زیادی از آب به عنوان 

مایه حیات یاد شده است. 
حجت االسالم موســوی در ادامه سخنان 
خود توســعه فرهنگی شهرســتان مبارکه را 
مورد تاکید قرار داد و بــا بیان این که تعامالت 
فوالد مبارکه با شهرستان در این زمینه نیز باید 
توسعه یابد، گفت: از آنجایی که شرکت فوالد 
مبارکه به عنوان یک همسایه متعهد همواره 

به توسعه منطقه پیرامونی خود در حوزه های 
عمرانی، اقتصادی فرهنگی و اجتماعی توجه 
داشته اســت، به نظر می رسد به منظور بهبود 
فرایند جامعه نیز باید با برنامه ریزی های بهتری 
از ظرفیت های فوالد مبارکه در توسعه فضاهای 
فرهنگی و مذهبی شهرستان استفاده بهینه ای 
شود تا از این طریق شاهد رشد تعالی فرهنگی 

جامعه باشیم.   
وی در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان 
کرد: مدیران و کارکنان فــوالد مبارکه درنظر 
داشته باشند همه مســئولین و آنان که باید، 
قدردان اقدامات، دستاوردها و خدمات فوالد 
مبارکه هستند؛ به همین سبب نباید جهادگران 
خط مقدم تولید فوالد کشور در هنگام سختی 
ها، تحریم ها و طعنه زنی هــای بدخواهان و 
دشــمنان قد خم کنند. بلکه بایــد با توکل به 
خداوند و با تــالش و قوت فزاینــده به جهاد 

اقتصادی خود ادامه دهند. 
در ایــن دیدار ایــرج ترابی مدیــر روابط 
عمومی فوالد مبارکه نیز ضمن تبریک اعیاد 
قربان و غدیر بــا ارائه گزارش مبســوطی از 
دستاوردهای شــرکت در چهار ماهه نخست 

ســال جاری گفت: رویکرد مدیریت ارشــد 
شرکت فوالد مبارکه به گونه ای بوده و هست 
که با درک صحیح از شرایط اقتصادی کشور 
و مشکالتی که تحریم و شیوع ویروس کرونا 
برای اقتصاد و جامعه به همراه آورده اســت، 
همواره در کنار مســئولین و مردم،  به عنوان 

نقطه اتکا و یاری رسان باشد. 
وی ضمن استقبال از پیشنهاد امام جمعه 

شهرســتان مبارکه برای حمایت از توســعه 
فرهنگی و مذهبی این شهرستان تصریح کرد: 
فوالد مبارکه همواره بــا نگاه ملی تالش کرده 
است به مسئولیت های اجتماعی خود پایبند 
باشد فلذا در ادامه مشارکت های خود و در حوزه 
های یاد شــده نیز آمادگی هرگونه همکاری 
بیشــتر با امام جمعه محترم و سایر مسئولین 

دلسوز شهرستان را دارد.

امام جمعه شهرستان مبارکه: 

ادامه تولید و توسعه های فوالدمبارکه در شرایط سخت تحریم با ارزش تر است 

خبر
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خدامراد صالحی فرماندار شهرستان 
لنجان که به همراه اعضای شورای تأمین 
این شهرســتان از خطوط تولید فوالد 
مبارکه بازدید می نمود، در جلســهای 
مشــترک با مدیرعامل فوالد مبارکه و 
جمعی از معاونان و مدیران این شرکت 
اظهار داشت: اســتمرار تولید در فوالد 
مبارکه در شرایط تحریم و شیوع ویروس 

کرونا مایۀ افتخار است.
وی ضمن ابراز خرسندی از حضور 
در فوالد مبارکه گفت: بسیار خرسندم از 
اینکه امروز  فرصتی دست داد تا از نزدیک 
به کارکنان عزیز و جهادگر این شرکت 

معظم خسته نباشید بگوییم.

صالحی  با  اشــاره به این که اجرای 
طرح های توسعه در فوالد مبارکه یکی 
از مزیت های این شرکت است، تصریح 
کرد: این امر در پویایی این شرکت نقش 
مؤثری دارد. از این رو فعالیت مجموعۀ 
مدیریت و کارکنان فوالد مبارکه در این 
خصوص قابل تقدیر و بــرای هر ایرانی 
مایۀ مباهات اســت؛ به ویژه اینکه این 
مجموعۀ صنعتی در مجاورت شهرستان 
لنجان است و در عرصۀ ملی و بین المللی 
با محصوالت متنوع و باکیفیتی که تولید 
می کند، حرف های زیادی برای گفتن 
دارد. مهم تر اینکه این مجموعه در کنار 
فرایند تولید و برنامه های توسعۀ، همواره 

استفادۀ بهینه از انرژی را در دستور کار 
خود قرار داده است.

فرمانــدار شهرســتان لنجــان  از 
اجرای طــرح ایجاد شــبکۀ فاضالب 
در شهرســتان های لنجــان و مبارکه 
به عنــوان یکی از طرح هــای مهم این 
شرکت یاد و اضافه کرد: استفاده از پساب 
فاضالب شهرهای اطراف و بازچرخانی 
آب تصفیه شده در خطوط تولید شرکت 
امتیازی ویــژه برای فــوالد مبارکه به 
شمار می آید که باعث بهبود فرایندهای 
زیســت محیطی اســت؛ ضمن اینکه 
از ایــن آب می تواند در پــروژه بزرگ 
نورد گرم شــمارۀ 2 نیز استفاده کند. 

به طورکلی این تدابیر باعث شده است 
میزان برداشــت آب خام این شرکت از 

زاینده رود کاهش یابد.
خدامراد صالحی در ادامه  با اشــاره 
بــه همکاری های شهرســتان لنجان 
در احداث این شبکۀ فاضالب تصریح 
کرد: ازآنجاکه خروجی شــرکت فوالد 
مبارکه منافع ملــی را در برمی گیرد، 
شهرســتان لنجان نیز در حد امکان با 
سرمایه گذاری و مشارکت در برنامه های 
شرکت فوالد مبارکه در همۀ حوزه ها، 
به ویژه در پروژۀ اخیر این شــرکت که 
احداث شبکۀ فاضالب در شهرستان های 
لنجان و مبارکه به منظور اســتفاده از 

پساب های شــهری در خطوط تولید 
بــوده، همکاری هــای الزم را به عمل 

آورده است.
وی با اشاره به اهمیت لزوم برقراری 
تعامل گســترده تر میان شهرســتان 
لنجان و شــرکت فوالد مبارکه گفت: 
ازآنجاکه فوالد ســبا در هم جواری این 
شهرستان است، طبیعتا این تعامالت 
به بهبود فرایندهای تولید این مجتمع 
کمک شایانی خواهد کرد. از این حیث 
نیز تاکنون شهرســتان لنجان از هیچ 
کمکی کوتاهی نکرده است. ما با توجه 
به مســئولیتی که به عهده داشته ایم، 
همیشــه در خصوص تســهیل روند 
کارهــای جهادگران عزیــز در فوالد 
مبارکه اعالم آمادگی کرده ایم تا ضمن 
تسهیل، هماهنگی و مدیریت امور اداری 
شهرستان، در سال جاری که از سوی 
مقام معظم رهبری سال »جهش تولید« 
نام گذاری شــده، به خوبی در کنار این 

عزیزان، به تولید بیشتر کمک نماییم.
فرمانــدار شهرســتان لنجان در 
بخش پایانی ســخنان خــود ضمن 
قدردانــی از مســاعدت های فوالد 
مبارکه به شهرستان لنجان در جریان 
شــیوع ویروس کرونا تصریح کرد: به 
جهت مســئولیتی که به عهده دارم و 
نیز به عنوان یک شهروند به وجود این 
مرکز صنعتی افتخار می کنم و برای 
مســئولین و کارکنان این مجموعه 

آرزوی سالمتی دارم.
از حسن نیت مسئولین شهرستان 

لنجان تشکر می کنیم.
در این جلسه، مهندس عظیمیان، 
مدیرعامل فوالد مبارکــه نیز ضمن 

خیرمقدم به میهمانان از حسن نیت 
مسئولین شهرستان  لنجان به فوالد 
مبارکــه به عنوان یک ســرمایۀ ملی 
قدردانی کــرد و گفت: همان گونه که 
اشاره شد همۀ مردم ایران به نوعی از 
منافع فوالد مبارکه بهره مند می شوند. 
درعین حال و به طور قطع فوالد مبارکه 
نیز همواره توســعۀ پایدار به ویژه در 
منطقۀ پیرامون خود را مدنظر داشته 

و دارد.
مدیرعامــل فوالد مبارکــه اظهار 
کرد: مدیریت این شــرکت بر این باور 
است که بر اســاس همکاری و زندگی 
مســالمت آمیز با جامعۀ هم جوار خود 
اســت که می تواند کارها، فعالیت های 
تولیدی، اقتصادی شرکت و اهداف نظام 

را محقق سازد.
مهندس عظیمیــان در پایان بر 
اهمیت و لــزوم توســعۀ همه جانبۀ 
همکاری هــا میان صنعــت و جامعه 

تأکید کرد.

فرماندار شهرستان لنجان با اشاره به شرایط تحریم و کرونا: 

استمرار تولید در فوالد مبارکه مایه افتخار است
استفاده از پساب فاضالب 

شهرهای اطراف و 
بازچرخانی آب تصفیه شده 

در خطوط تولید شرکت 
امتیازی ویژه برای فوالد 

مبارکه به شمار می آید که 
باعث بهبود فرایندهای 

زیست محیطی است؛ ضمن 
اینکه از این آب می تواند 
در پروژه بزرگ نورد گرم 
شمارۀ ۲ نیز استفاده کند


