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بهزاد بهادرانی مدیر ناحیه نورد سرد 
فوالد مبارکه اظهار کرد: تالشگران واحد 
تولید محصول قلع اندود ناحیه نورد سرد 
شــرکت فوالد مبارکه موفق شدند به 
رکورد ماهیانه 10 هزار و 413 تن دست 
یابند. همچنین موفق شــدند در خط 
برش شماره 1 قلع اندود از مرز تولید 4 

هزار و 844 تن عبور کنند.
عبور از ظرفیت نامی ساالنه تولید 

خط نورد دوقفسه ای
وی افزود: در خطوط اسیدشویی 1 
و 2 مجموعا شــاهد رشد 1.8 درصدی 
تولید بودیم. در خطوط نورد نیز مجموعا 
12 هزار تن افزایش تولید داشتیم و به 
تفکیک، تولید در خط نورد دو قفسه ای 
7 هزار تن افزایش یافته اســت. بدین 
ترتیب از مرز 200 هزار تن که ظرفیت 
تولید نامی بوده به تولید 204 هزار تن 

رسیده ایم.
مدیر ناحیه نورد ســرد شــرکت 
فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: در خط 
تاندم میل نیز تولید5 هزار تن نســبت 
به سال 99 افزایش یافته و این افزایش 
تولید در شــرایطی اســت که میکس 
تولید بسیار سخت تر شده و گریدهای 
جدیدی در ســال 1400 تولید شده 
است. در محصوالت خاص خودرویی، 
محصــوالت ســرد و محصــوالت 
 E390D، اسیدشویی گریدهایی نظیر
 iracorten و E335D، E375D
نمونه هایی از گریدهای جدیدی است 
که فرایندهای تولید آن ســخت تر از 

بسیاری از محصوالت دیگر است.

رشد 2.7درصدی تولید محصوالت 
در واحدهای بازپخت 1 و 2 

وی اذعان کــرد: میــزان تولید در 
خطوط بازپخت 1 و 2 مجموعا 15 هزار 
تن رشد نسبت به سال 99 داشته است. 
همچنین در خطوط بازپخت 2 و 3 شاهد 
رکوردهای تولید ماهیانه نیز بوده ایم. 
در محصــوالت صنایع غذایــی نیز در 
سال 1400 شاهد تولید محصوالتی با 
ضخامت پایین و استحکام باال و عرض 
پایین بودیم که این موضوع شــرایط 
تولید ما را دشــوارتر کــرد؛ بااین حال 
در بازپخت 3 نیز 13 هــزار تن معادل 
7.1 درصد افزایش را شاهد بودیم و در 
خطوط شست وشوی الکترولیتی نیز 
10 هزار تن افزایش تولید نسبت به سال 

قبل داشتیم.
بهادرانــی تصریح کــرد: در خط 
قلع اندود نیز شاهد اتفاق خوبی بودیم 
و از مرز 110 هزار تن عبور کرده ایم. این 
در حالی است که تولید نامی این خط 
103 هزار تن است و نکته جالب توجه 
این است که این رکورد پس از 10 سال 

شکسته شده است.
وی تأکید کرد: رکورد قبلی مربوط 
به سال 91 با 108 هزار تن تولید بود که 
البته در آن سال ها گریدهای تولیدی 
ازنظر ابعاد و اســتحکام، نسبت سال 
گذشته بسیار ساده تر و دست یافتنی تر 
بوده و این رکوردشــکنی بــا توجه به 
گریدهای جدید و تولید ضخامت ها و 
عرض های کمتــری صورت گرفته که 
این اتفاقی مهم در ناحیه نورد سرد است.

مدیر ناحیه نورد سرد شرکت فوالد 
مبارکه یادآور شــد: در خطوط برش 
درمجموع شاهد هزار تن افزایش تولید 
بوده ایم که این رکوردها شامل خطوط 
بــرش 1 و 2 می شــود. در واحدهای 
اســکین پاس 1 و 2 مجموعا 22 هزار 
تن افزایش تولید داشته ایم که این عدد 
چیزی معادل 4.7 درصد است. البته 
در خطوط اصالح نیــز 2.5 درصد که 
چیزی معادل 21 هزار تن است رشد 

داشته ایم.
وی متذکر شد: در خطوط گالوانیزه 
2.6 درصد رشد را شاهد بوده ایم که این 
موضوع علی رغم ترکیب ابعادی سخت 
در حوزه تولید بوده اســت؛ چراکه در 
برنامه تولید، محصوالت جدید رنگی 
لوازم خانگی با عرض و ضخامت پایین در 
دستور کار قرار داشته است و با همه این 
شرایط چیزی حدود 2.6 درصد در قالب 

5 هزار تن افزایش تولید را شاهد بودیم.
بهادرانی تأکید کرد: در خط تولید 
ورق رنگــی بــا توجه به اینکــه تولید 
ورق های رنگی ویژه لوازم خانگی نیز در 
سبد محصوالت این خط بوده،  رشد 1.7 
معادل افزایش 2 هزار تنی داشــته ایم 
و عالوه بــر این موفق شــدیم 6 هزار و 
121 تن ورق رنگــی ویژه لوازم خانگی 

تولید کنیم.
وی ادامــه داد: رکوردهــای تولید 
روزانه در واحدهای اصــالح 4 و واحد 
شست وشــوی الکترولیتــی نیــز از 
رکوردهای دیگر در واحدهای نورد سرد 
بوده است. در تاندم میل نیز در آبان ماه 

1400، رکوردی به میزان تولید 131 
هزار و 132 تن داشته ایم که این میزان 
از تولید موجب شکســته شدن رکورد 
ماهیانه و عبور از مرز تولید نامی ماهیانه 
واحد بود. در نورد قفسه ای با تولید 24 
هزار و 260 تــن رکورد ماهیانه صورت 
پذیرفت که این رکورد نیز پس از 8 سال 
شکسته شد و این رکوردشکنی با توجه 
به میکس تولید سختی که مورد نیاز بازار 

است، انجام شد.
مدیر ناحیه نورد ســرد شــرکت 
فوالد مبارکــه گفت: رکــورد تولید 
در خط شست وشــوی الکترولیتی با 
رکوردشکنی ماهیانه به 17 هزار و 714 
تن و در خط بازپخت 2 و 3 به 53 هزار 
و 210 تن و 16 هزار و 967 تن رسید و 
در خط اصالح 4 نیز عالوه بر رسیدن به 
رکورد ماهیانه 20 هزار و 648، رکورد 
تولید روزانه 903 تن شکسته شد؛ در 
خط شست وشــوی الکترولیتی نیز 
عالوه بر رســیدن به رکورد ماهیانه، 
رکورد تولید روزانه هزار و 227 تن به 

دست آمد.
شکسته شدن رکورد کاهش میزان 

غلتک های کاری و پشتیبان
وی عنوان داشــت: در سال 1400 
رکورد کاهش میزان غلتک های کاری و 
پشتیبان به میزان 12.84 میکرومتر بر 
کیلومتر است؛ در بحث تولید گریدهای 
سخت و تولید تســمه های فلزی نیز 
موفق شدیم نیاز هلدینگ فوالد مبارکه 
را تأمیــن و ایــن محصول مهــم را به 

شرکت های دیگر نیز ارائه کنیم.

بهادرانی ابــراز کــرد: راه اندازی 
سیســتم جدیدی بــرای جابه جایی 
غلتک هــای پشــتیبان در واحــد 
اســکین پاس و تمپرمیــل از دیگــر 
دستاوردهای ناحیه نورد سرد شرکت 
فوالد مبارکه در ســال 1400 بود؛ در 
خط نورد پنج قفســه ای نیــز دومین 
روغن بومی سازی شده با موفقیت مورد 

آزمایش قرار گرفت.
گام های بلند ناحیه نورد سرد شرکت 
فوالد مبارکه برای تحقق شعار سال

وی اظهار داشــت: ناحیه نورد سرد 
در حمایت از شرکت های دانش بنیان 
پیش قدم اســت و گام هــای بلندی 
برداشته تا در سال »تولید؛ دانش بنیان، 
اشــتغال آفرین« این روند را به صورت 
جدی تر پیگیــری کند. در واپســین 
روزهای ســال 1400 موفق شــدیم 
نخســتین دســتگاه برش لیزری که 
توسط یک شرکت دانش بنیان طراحی 
و ساخته شده را در خط تمپرمیل نصب 
و راه اندازی کنیم. این سامانه نخستین 
ســامانه برش لیزری در صنعت فوالد 
کشــور اســت که در ناحیه نورد سرد 
شــرکت فوالد مبارکه بــه کار گرفته 

شده است.
مدیر ناحیه نورد سرد شرکت فوالد 
مبارکه گفــت: در بحــث پارگی ورق 
در خط اسیدشــویی یک در مقایسه 
با 5 سال گذشته، شــاهد کاهش 65 
درصدی بوده ایم که این نشــان دهنده 
افزایش فاکتورهای ایمنی با اصالحات 

انجام شده در این واحد است.
 ارتقای رکوردهای ماهیانه

 و سالیانه قلع اندود در  2 سال اخیر
زارع مدیر محصوالت پوشــش دار 
و نهایی شــرکت فوالد مبارکه نیز در 
گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: 
ورق قلع اندود در صنایعی مانند صنعت 
بسته بندی مواد خوراکی کاربرد زیادی 
دارد و این موضوع ضرورت افزایش تولید 

این ورق ها را نشان می دهد.
وی افزود: رویکرد ما افزایش تولید 
توأم با افزایش کیفیت محصول است که 
این امر در سال 1400  با تالش همکاران 
ناحیه نورد سرد خصوصا کارکنان واحد 

قلع اندود محقق شد.
مدیر محصوالت پوشش دار و نهایی 
شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: 
علی رغم وجود چالش های سال 1400 
به ویــژه فراگیری بیمــاری منحوس 
کرونا موفق شدیم در این سال 2 رکورد 
ماهیانه و رکورد سالیانه واحد قلع اندود 

را ارتقا بخشیم.

وی تصریــح کــرد: امیدواریم در 
ســال 1401 بــا اجــرای پروژه های 
بومی ســازی و دانش بنیان کمیت و 
کیفیت محصوالت تولیدشده در این 
ناحیه را با در نظر گرفتن نکات ایمنی 

افزایش دهیم.
زارع ادامــه داد: در ســال آینده نیز 
اهدافی بــرای ناحیه و واحــد در نظر 
گرفته شــده که اجرای این پروژه های 
بومی سازی در سال »تولید؛ دانش بنیان، 
اشتغال آفرین« به ما کمک می کند تا به 

اهداف مهم خود برسیم.
 ابراز امیدواری 

برای ارتقای کیفی تولید
ناجی رئیس واحد قلع اندود و خطوط 
برش 1 و 2 شرکت فوالد مبارکه نیز در 
گفت وگو با خبرنگار فــوالد بیان کرد: 
در سالی که گذشت در واحد قلع اندود 
توانســتیم رکورد ســالیانه تولید را به 
میــزان 110 هــزار و  500 تن به ثبت 
برسانیم؛ آخرین بار رکورد تولید در سال 
92 با آمار تولید 107 هزار و 200 تن بود 

که پس 8 سال آن را ارتقا بخشیدیم.
وی افزود: البته 2 رکورد ماهیانه در 
فروردین و شهریورماه 1400 به میزان 
10 هزار و 200 تــن با تالش همکاران 
واحد به دســت آمد که زمینه ساز این 

رکورد مهم بود.
رئیــس واحد قلع انــدود و خطوط 
برش 1 و 2 شرکت فوالد مبارکه اضافه 
کــرد: امیدواریم بــا برنامه ریزی های 
صورت گرفتــه در ســال »تولیــد؛ 
دانش بنیان، اشتغال آفرین« تا 10 درصد 
به میزان تولید خود بیفزاییم؛ عالوه بر 
این در موضوع کیفیت نیز در تالشیم 
به خاطر مشتریان ویژه ورق قلع اندود، 
ازنظر کیفی نیز کیفیت محصوالت را 

افزایش دهیم.
 سخت کوشی ها

 و تالش شبانه روزی نتیجه داد
ملکی مسئول شــیفت قلع اندود و 
خطوط برش و انبار شرکت فوالد مبارکه 
نیز در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار 
کرد: در سال 1400 کارکنان ناحیه نورد 
سرد بعد از دست یابی به چندین رکورد 
ماهیانه، رکورد سالیانه تولید این ورق 
را که از ورق های مهم مورداستفاده در 

صنایع به شمار می رود شکستند.
وی یادآور شــد: این ورق در صنایع 
بســته بندی خصوصا صنایع غذایی 
کاربــرد زیــادی دارد و بــا این تالش 
شبانه روزی که در 4 شیفت کاری انجام 
شد، همکاران ما موفق به رسیدن به این 

رکورد مهم شدند.

مدیر ناحیه نورد سرد فوالد مبارکه:

ارتقای كیفیت محصوالت در اولویت است

یادداشت

رهبر معظم انقالب در پیام 
نوروزی، سال 1401 را »تولید؛ 
دانش بنیان، اشــتغال آفرین« 
عنوان کردند. قطعا شعار سال 
نباید فقط در بنرها و سربرگ ها 
نوشته شود بلکه باید در باورها 
بیاید و عمال همــه در این مورد 

تالش مضاعف کنند تــا مطالبات معظم لــه در بحث تولید و 
اشــتغال آفرینی اجرایی شــود.یکی از صنایــع مولد،  صنعت 
فوالدسازی اســت. این صنعت به عنوان صنعت مادر، یکی از 
شاخص های اصلی توسعه یافتگی کشــورها و جوامع به شمار 
می آید. حضور صنعت فوالد در یک منطقه بر فرایند توســعه، 
فرهنگ، سطح دانش، اشتغال زایی، پژوهش، آموزش و تجارت 
آن منطقه تاثیر بسزایی دارد. زندگی روز مره بشر با فوالد آمیخته 
شده و صنایع فوالد در سازندگی، بازسازی و توسعه کشور سهم 
مهمی را ایفا می نمایند. بنابراین چنیــن صنعتی که تعطیل 

ناپذیر است و کارکنان و مدیران آن شبانه روزی بدون یک روز 
تعطیل فعالیت می کنند و باعث ایجاد تولید،  اشتغال می شوند؛ 
باید الگو تمامی صنایع باشــند. این صنعت توانسته با استفاده 
از شرکت های دانش بنیان بخش بســیاری از نیازهای کشور 
را بومی سازی کند. خوشــبختانه در این راستا در شروع سال 
»تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« جهادگران جبهه صنعت 
و خودکفایی فوالدسازان به خصوص گروه فوالد مبارکه بیکار 
ننشسته و در ایام تعطیالت نوروزی رکورد پی در پی را به ارمغان 
آوردند. کارکنان تالشگر فوالد مبارکه در لبیک به مقام معظم 
رهبری و در ایام عید موفق به ثبت رکوردهای بسیاری شدند. 
این رکوردها با وجود محدودیت ها و مشکالتی همچون تحریم ها 
و شیوع ویروس کرونا به دست آمده که نشــان از اراده جمعی 

کارکنان فوالد مبارکه و سخت کوشی کارکنان این شرکت دارد. 
این افتخارات تنها به شرکت فوالد مبارکه محدود نشده و سایر 
شرکت های زیر مجموعه شرکت فوالد مبارکه نیز رکوردهای 
بسیاری نیز کسب کردند. تالشگران گروه فوالد مبارکه نشان  
دادند که با وجود موانع و مشکالت در ســال 1400، در جهت 
افزایش تولید مصمم هســتند. باید تاکید کرد که تداوم چنین 
موفقیت هایی نیاز به حمایت دولتمــردان دارد . در حال حاضر 
مشکل اصلی فوالدسازان کمبود انرژی در فصل گرم و سرد سال 
است که باعث کاهش تولید شده است. این موانع تنها با شعار حل 
نخواهد شد؛ بلکه مســئوالن باید راه حلی درست برای آن پیدا 
کنند تا در سالی که مزین به  »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« 

است،  عالوه بر ایجاد اشتغال، تولید نیز افزایش پیدا کند.

فوالد مبارکه الگویی برای سایر صنایع است

مدیر محصوالت سرد و پوشش دار ناحیه نورد 
سرد شــرکت فوالد مبارکه با اعالم ثبت رکورد 
سالیانه تولید در خطوط اسکین پاس ناحیه نورد 
ســرد فوالد مبارکه گفت: میزان تولید سالیانه 
در خطوط اسکین پاس 1 و 2 در سال 1400 به 
یک میلیون و 48 هزار تن رســید و رکورد قبلی 
یک میلیون و 25 هزار تنی سال 1399 شکسته 

شد.
زارع، از کسب رکورد سالیانه تولید در خطوط 
اسکین پاس ناحیه نورد ســرد خبر داد و گفت: 
میزان تولید سالیانه در خطوط اسکین پاس 1 و 2 
در سال 1400 به یک میلیون و 48 هزار تن رسید 
و رکورد قبلی یک میلیون و 25 هزار تنی ســال 

1399 شکسته شد.

مدیر محصوالت سرد و پوشش دار ناحیه نورد 
سرد شرکت فوالد مبارکه افزود: این موفقیت در 
شرایطی حاصل شد که تولید محصوالت خاص 
نظیر ورق ســطح نمایان خودروسازی و تولید 
محصوالت فروش از اسکین نیز انجام شده است.

صادقــی رئیــس خطــوط اســکین پاس 
و تمپرمیل شــرکت فوالد مبارکه نیــز در این 
خصوص در گفت وگو با خبرنــگار فوالد اظهار 
کرد: خطوط اســکین 1 و 2 از فرایندهای اصلی 
زنجیره تولید محصوالت سرد فوالد مبارکه بوده 

و ظرفیت تولید محصوالت با عرض حداکثر هزار 
و 680 میلی متر و ضخامــت 0/3 میلی متر تا 3 

میلی متر را دارد.
وی افزود: ازجمله مهم ترین عوامل به دست 
آمدن این موفقیت می توان به تالش و کوشش 
کارکنان تولید و انجام به موقع تعمیرات توسط 
کارکنان تعمیرات اشاره کرد که ضمن افزایش 
آماده به کاری خط تولید، از بروز توقفات اضطراری 

جلوگیری کرده است.
رئیس خطوط اسکین پاس و تمپرمیل شرکت 

فوالد مبارکه خاطرنشــان کرد: این موفقیت، 
نشانه ای از عزم کارکنان این واحد جهت رسیدن 
به اهداف کالن مدیریت ســازمان بــوده که از 
کوشش های بی دریغ کارکنان تولید و تعمیرات 
واحد قدردانی می کنم و امیدوارم که در آینده نیز 

این افتخارآفرینی ها تداوم داشته باشد.
وی از حمایت صمیمانه مدیریت ناحیه نورد 
سرد، مدیریت محصوالت ســرد و پوشش دار و 
همکاری گروه فنی تولید، تعمیرات نورد سرد، 
واحد برنامه ریزی تولید نورد ســرد، واحدهای 

کنترل کیفیت، کارگاه غلتک، خطوط نهایی و 
باکس آنیلینگ و دیگر واحدهای درگیر در کسب 

این رکورد قدردانی کرد.

مدیر محصوالت سرد و پوشش دار فوالد مبارکه:

رکورد سالیانه تولید در خطوط اسکین پاس ناحیه نورد سرد فوالد مبارکه شکسته شد

 مدیرعامل فوالد مبارکه
 در بازدید از مجتمع فوالد سبا مطرح کرد؛
ظرفیت قابل توجه فوالد سبا 
برای تولید گریدهای جدید

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه به همراه 
جمعی از معاونین و مدیران این شرکت از مجتمع 

فوالد سبا بازدید کرد.
طیب نیا به پــاس قدردانــی از تالش های 
شــبانه روزی کارکنان مجتمع فوالد سبا در ایام 
نوروز و ثبت رکورد تولید و دستیابی به امکان تولید 
محصوالت ویژه در دیدار با کارکنان این مجموعه 
اظهار کرد: رکوردزنی این مجموعه قابل تقدیر و 
نشانگر عزم کارکنان برای رسیدن به اهداف گروه 
فوالد مبارکه است اما به این میزان هم نباید قانع 
شــویم و باید درصدد رکوردزنی های بیشــتری 

باشیم.
وی در ادامه پس از بازدید از روند اجرای پروژه 
VOD-V.D مجتمع فوالد ســبا افزود: برای 
ارتقای رضایت مشــتریان و ایجاد تنوع در سبد 
محصوالت نیازمند ورود به چنیــن پروژه هایی 
هستیم که امیدوارم موانع اجرای هرچه سریع تر 
این پروژه نیز برداشته شــود تا در موعد مقرر به 
بهره برداری برسد چراکه ظرفیت فوالد سبا برای 

تولید گریدهای جدید قابل توجه است
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در ادامه بازدید 
از مجتمع فوالد ســبا با تأکید بر ضرورت حفظ 
و ارتقای کیفیت ســنگ آهن خاطرنشان کرد: 
همکاری با شرکت های دانش بنیان در این زمینه 
علی رغم جلوگیری از خروج ارز، منجر به کاهش 
هزینه تولید و اشتغال آفرینی در استان، منطقه و 

کشور خواهد شد.
هدف گذاری فوالد سبا برای تولید بیش از 

124 هزار تن آهن اسفنجی در فروردین
محمدی فشارکی مدیر مجتمع فوالد سبا در 
این بازدید اظهار کرد: برنامه تولید آهن اسفنجی 
در این مجتمع تا پایان فروردین بیش از 124 هزار 
تن است که تالش می شــود با اجرای طرح های 
بهره وری این میــزان به بیــش از 132 هزار تن 

افزایش یابد.
وی با اشاره به رکورد روزانه تولید 4 هزار 510 
تن آهن اســفنجی در ناحیه آهن سازی مجتمع 
فوالد ســبا در روز های آغازین قرن جدید افزود: 
رکورد قبلی در آذرماه ســال 98 با تولید 4 هزار و 

480 تن آهن اسفنجی ثبت شده بود.
مدیر مجتمع فوالد سبا با اشــاره به افزایش 
کیفی تولید آهن اســفنجی در ایــن مجموعه 
خاطرنشان کرد: میزان خلوص آهن این محصول 
باالی 94 درصد اســت که این خلوص در کاهش 
مصرف انرژی در فوالدســازی و افزایش ذوب و 

کیفیت محصول نهایی بسیار مؤثر است.
 VOD-V.D وی با اشاره به روند راه اندازی
مجتمع فوالد سبا ابرازداشــت: با راه اندازی این 
تجهیز ، سبد محصوالت تکمیل شده و گریدهای 
جدید تولید خواهند شد؛ فوالد الکتریکی، فوالد 
ورق خودرو، فوالد انتقال گاز ترش و فوالد ضد زنگ 
ازجمله محصوالت جدیدی خواهند بود که با راه 

اندازی این تجهیز قابل تولید می شوند.
خلیلی، مدیر عملیات مجتمع فوالد ســبا نیز 
در این بازدید با اشــاره به رکورد روزانه در واحد 
آهن ســازی این مجموعه بیان کرد: این رکورد 
در راستای تحقق شعار سال حاصل شد و نتیجه 
تالش شبانه روزی کارکنان واحد شهید شهبازی 
مجتمع فوالد سبا بود.وی افزود: امسال تولید یک 
میلیون و 400 هزار تن آهن اســفنجی در واحد 
آهن سازی مجتمع فوالد سبا هدف گذاری شده 
و کیفیت تولید ایــن محصول در کوره های قوس 
الکتریکی از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت که 
با همت کارکنان غیور فوالد سبا عالوه بر رکورد 

کمی شاهد ارتقای کیفی آهن اسفنجی هستیم.
مدیر عملیات مجتمع فوالد سبا عنوان کرد: 
بهره وری کوره های قوس الکتریکی متأثر از تولید 
کمی و کیفی اهن اسفنجی در واحد احیا مستقیم 
اســت که نقش مهمی در کیفیت ورق تولیدی 

خواهد داشت.

اخبار فوالد

مرتضی بلوکی، کارشناس رسانه


