کوتاه از فوالد

دستیابی به رکورد حمل سرباره کورههای قوس الکتریکی

رکورد جدید در صنعت فوالد

نسل فردا :کارکنان واحد حمل و فرآوری «ســرباره» با تالش مضاعف خود توانســتند در لبیک به پیام مقام معظم رهبری در سال
«جهشتولید» ،با حمل بهموقع سرباره از زیر کورههای قوس الکتریکی و با تعویض سه هزار و  564پاتیل در ماه به کمترین میزان تأخیر
ممکن دست یابند .مدیر حملونقل و پشتیبانی بیان داشت :دستیابی به این رکورد ارزشــمند که بیتردید نقش ارزندهای در ثبت
رکوردهای تولید فوالدخام فوالدمبارکه داشت ،ضمن پشتیبانی از هدف افزایش تولید فوالد خام در هلدینگ فوالدمبارکه ،مهر تأییدی
است بر توانمندی نیروهای متخصص داخلی و هوشمندی مدیریت تولید و پشتیبانی از آن؛ چراکه بهرغم تمام محدودیتهای موجود،
این برگ زرین در تاریخ فعالیتهای شرکت به ثبت رسید .ضمن تبریک کسب این رکورد به مسئوالن و کارکنان شرکت ،از خداوند برای
کارکنان واحد حمل و فرآوری سرباره آرزوی سالمتی و موفقیت روزافزون داریم.

گسترش نیوز :قائم مقام مدیرعامل فوالد روهینای جنوب عنوان کرد :بعد از نفت و پتروشیمی ،سومین صنعتی که بیشترین ارزآوری
را برای کشور ما دارد صنعت فوالد است ،همین مسئله توجه خاص به لزوم تأمین پایدار در صنعت فوالد را ایجاب میکند .امینفر ،به
اهمیت صنعت فوالد در توسعه کشور اشاره کرد و گفت :صنعت فوالد ،جایگاه خود در اقتصاد کشــور را به دلیل بهرهمندی از انرژی،
نیروی انسانی و فناوری بهدست آورده است .با ورود بخش خصوصی و نیمهدولتی به صنعت فوالد شاهد برنامههای توسعهای ارزشمندی
در این صنعت بودهایم .با توجه به ظرفیتهایی که در این صنعت به چشــم میخورند ،اگر سیاستها درکشور ما به این سمت حرکت
کنند که مواد اولیه و انرژی مورد نیاز آن را تأمین کنند ،با احداث کارخانههای جدید و ایجاد اشتغال میتوان ارزشافزوده بیشتری هم
ایجاد کرد.

اخبار روز
 کاهش استخراج سرب و روی
در سال۹۸

گســترش نیوز :بررســی آمارهای منتشــره
شــرکتهای بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی
حاکی از اســتخراج  ۹۷۷هزار و  ۳۴۳تن سرب و
روی در کشور اســت؛ آماری که در همسنجی با
سال پیش از آن افت ۱۱درصدی نشان میدهد .در
سالی که گذشت  ۹۱۰هزار و  ۱۷۷تن سرب و روی
در مجتمع انگوران استخراج شد که در مقایسه با
سال  ۹۷کاهش ۱۱درصدی داشته است .همچنین
استخراج سرب در مجتمع سرب نخلک  ۶۷هزار و
 ۱۶۷تن بود که کاهش 2درصدی در مقایســه با
سال قبل از آن نشان میدهد ۹۴.هزار و  ۳۷۲تن
از محصوالت یاد شــده مربوط به آمار اسفندماه
این شرکتهاست که در مقایسه با سال  ۹۷رشد
۱۶درصدی داشته است.

ثبت باالترین رکوردهای تولید
ماهانه گندله در فوالد سنگان

ثبت رکورد تولید روزانه
آهناسفنجی در شرکت فوالد
سفیددشت

نســل فردا :با تولید دو هــزار و  554تن آهن
اسفنجی در ششــمین روز از اردیبهشتماه سال
جهش تولید ،رکورد تولید این محصول در واحد
احیا مســتقیم فوالد سفیددشــت به میزان 62
تن نســبت به رکورد قبلی افزایش یافت .رئیس
واحد آهنســازی شــرکت فوالد سفیددشــت
چهارمحالوبختیاری رکورد پیشــین تولید آهن
اسفنجی در این شرکت را به میزان دو هزار و 492
تن و مربوط بــه  30آبانماه ســال  98اعالم کرد
و گفت :دســتیابی به این موفقیت با همت همه
کارکنان شــرکت ،بهویژه واحدهای تولید و واحد
بازرگانی با تأمین بهموقع گندلــه موردنیاز خط
تولید به دست آمد.
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فوالدمبارکه نقش محوری در توسعه صنعتی و اقتصادی دارد

یلدا توکلی  /گروه فوالد
tavakoli.yalda11@gmail.com

فوالدمبارکه برای ارتقای جایگاه رقابتی خود و بهتبع
آن صنعت فوالد کشــور گامهای بلنــدی در حوزه
بومیسازی ،ارتقای سطح تکنولوژی و کسب و انتقال
دانش فنی صنعت فوالد برداشــته است .مدیرعامل
فوالدمبارکه با تاکید بــر این مهم درخصوص نقش
فوالدمبارکه در رونق اقتصادی و جهش تولید اذعان
داشت :شــرکت فوالدمبارکه بهعنوان بزرگترین
شرکت فوالدی کشــور ،با حدود سه دهه تجربه در
تولید انواع محصوالت تخت فوالدی ،نقش محوری
در توســعه صنعتی ،اقتصادی و اجتماعی کشــور
برعهده داشته است .این شرکت در سال  98با تولید
 7.5میلیون تن انواع محصوالت فوالدی عملکرد قابل
توجهی داشته و در همین سال از رشدی بالغ بر 12.5
درصد نســبت به برنامه و  67درصد نسبت به مدت
مشابه سال قبل برخوردار بوده است.
فضای کسبوکار از شاخصهای تعیین
کننده وضعیت اقتصادی هر کشور
مهندس عظیمیان افــزود :یکی از اساســیترین
چالشهای چشــمانداز اقتصاد ایران ،پدیده جهانی
شدن اســت که برخورداری از صنعت رقابتپذیر را
برای اقتصاد اجتنابناپذیرمیسازد .یکی از اقدامات
اساسی و مهم کشور در دستیابی به اهداف ترسیم
شده ،بهبود فضای کسبوکار و رقابتیساختن آن در
کشور است .فضای کسبوکار ازجمله شاخصهای
تعیینکننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که
با استناد به آن میتوان به بررسی و تجزیه وتحلیل
شــرایط اقتصادی هر کشــور پرداخت .به همین
دلیل صنعت فوالد بهعنوان یکــی از صنایع مهم و
استراتژیک و قابل رقابت ،میتواند با افزایش قابلیتها
و توانمندیهای خود ســهم قابل توجهی در بهبود
فضای کسبوکار کشــور ایفا کند .فوالدمبارکه با
استفاده از تجارب ارزنده خود در طول مسیرتعالی،

فوالدمبارکهبهوسعتتمامایران

فوالدمبارکه با استفاده از تجارب ارزنده
خود در طول مســیرتعالی ،مرزهای
تولید را پشت سر گذاشته و عالوه بر
این ،برای ارتقای جایگاه رقابتی خود و
به تبع آن صنعت فوالد کشور گامهای
بلندی در حوزه بومیســازی ،ارتقای
سطح تکنولوژی و کسب و انتقال دانش
فنی صنعت فوالد برداشته است

مرزهای تولید را پشت ســر گذاشته و عالوه بر این،
برای ارتقای جایگاه رقابتی خود و به تبع آن صنعت
فوالد کشــور گامهای بلندی در حوزه بومیسازی،
ارتقای ســطح تکنولوژی و کســب و انتقال دانش
فنی صنعت فوالد برداشــته اســت .وی ادامه داد:
شعار ســال 99یعنی «جهشتولید» در سایه رشد
صنایع مادر محقق میشــود .در این میان ،زنجیره

خبر روز

عکس :نسل فردا

نســل فردا :کارکنــان بلندهمت شــرکت
فوالدســنگان با تولید  381هزار و  93تن گندله
در فروردینماه و ارسال روزانه  16هزار و  200تن
از این محصول توســط ناوگان ریلی به دو رکورد
بینظیر دســت یافتند .مدیرعامل فوالد سنگان
گفت :کســب این افتخارات غرورآفرین در سال
جهــش تولید با توجه بــه برنامهریــزی مدون و
عملیاتی کردن نقشههای استراتژیک تولید شرکت
و با همت شــبانهروزی تالشــگران فوالد سنگان
به ثبت رســید و برگ زرین دیگــری را به کتاب
افتخارات این شــرکت افزود .علــی امرائی اظهار
داشت :تالشگران شرکت فوالدسنگان با سرلوحه
قرار دادن منویات مقام معظــم رهبری مبنی بر
تالش مضاعف و با هدف محقق کردن شعار جهش
تولید ،بهرغم دشواریهای موجود در تأمین مواد
اولیه ،توانستند به باالترین رکوردهای تولید ماهانه
گندله و حمل ریلی از ابتــدای راهاندازی کارخانه
تاکنون دست یابند و گام موفق دیگری در تحقق
اهداف بزرگترین فوالدساز خاورمیانه بردارند .وی
با اشاره به اهمیت مزیتهای حمل ریلی تصریح
کرد :استفاده از ظرفیتهای ریلی ،ارتقای ایمنی
جادهها ،کاهش قیمت تمامشده محصول و فواید
ارزشمند دیگری به همراه دارد.
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تأمین گسترده فوالدمبارکه شــامل دوهزار و 800
تأمین کننده خدمــات و کاال با حــدود 82درصد
ساخت داخل و شبکه گســترده مشتریان شرکت
شــامل هزار کارخانــه و کارگاه بهطورمســتقیم
و ســه هزار کارخانه و کارگاه به طور غیرمســتقیم
است.
فوالدمبارکه به وسعت ایران

فوالدمبارکه همراه با شــرکتهای گروه خود ،غیر
از مرکز ایــران از جنوبیترین نقطه کشــور یعنی
فوالدهرمــزگان در بندرعباس تا فوالدســنگان در
شمالشرقی کشور را پوشش داده و عالوه بر توسعه
تولید و درآمدزایی در نقاط مختلف ،کمک شــایان
توجهی به اشتغالزایی و توســعه رفاه اجتماعی در
سایر استانها کرده است.

خبر ویژه

دادههای انجمن جهانی فوالد نشان میدهد؛

رشد ۴۶.۷درصدی تولید فوالد خام ایران
اقتصاد  :۲۴برپایه دادههای آماری سازمان ایمیدرو از انجمن جهانی فوالد ،کاهش ۶.۱درصدی فوالد
دنیا در ماه مارس در حالی به دست آمد که درمجموع سه ماهه نخست سال  ۲۰۲۰میالدی نیز افت
۱.۳درصدی نسبت به سه ماهه نخست سال ۲۰۱۹دارد .آمارهای مورد بررسی نشان میدهد ترکیه
رقیب منطقهای ایران نیز رشد ۴.۱درصدی در ماه مارس داشت و کشورمان در منطقه نیز عملکرد
شاخص دارد .همچنین چین (بزرگترین تولیدکننده فوالدجهان) نیز در ماه مارس ۱.۷درصد کاهش
تولید داشت ،اما در سه ماه نخست سال  ۲۰۲۰رشد ۱.۲درصدی دارد .دادههای انجمن جهانی فوالد
کاهش تولید ۱۳.۹درصدی هند۹.۷ ،درصدی ژاپن و ۷.۹درصــد کرهجنوبی را نیز گواهی میدهد
و درواقع تولیدکنندههای شــاخص این فلز راهبردی همچنان افت عملکرد داشتند .انجمن جهانی
فوالد در گزارش ماه ژانویه ۲۰۲۰خود از رشد تولید فوالد خام ایران نسبتبه جهان به میزان افزون
بر  ۲۰برابر خبر داد .بررسیها نشــان میدهد در ژانویه  ۲۰۲۰میالدی تولید فوالد خام ایران شاهد
رشــد۴۶.۷درصدی و تولید جهانی این فلز راهبردی ۲.۱درصد افزایش یافت .انجمن جهانی فوالد
()World Steel Associationدرماه نخســت ســال  ۲۰۲۰میالدی گزارش داد ،ایران دو میلیون و
 ۸۹۵هزارتن فوالد خام(میانی) تولید کرد که در مقایسه با تولید سال گذشته که یک میلیون و ۹۷۱
هزارتن بود ۴۶.۷ ،درصد افزایش نشان میدهد .تولید ۶۴کشور فوالدساز جهان در ژانویه سال ۲۰۲۰
میالدی  ۱۵۴میلیون و  ۴۳۶هزارتن ثبت شد که گویای افزایش ۲.۱درصدی نسبت به مدت مشابه
سال گذشته دارد این رقم در ژانویه سال گذشته  ۱۵۱میلیون و  ۲۲۸هزار تن اعالم شد .ژانویه سال
 ۲۰۲۰میالدی به ترتیب چین با تولید  ۸۴میلیون و  ۲۶۹هزارتن ،هند با  ۹میلیون و  ۲۲۸هزار تن،
ژاپن با هشت میلیون و  ۲۲۴هزار تن ،آمریکا با هفت میلیون و  ۷۰۷هزار تن و روسیه با  ۶میلیون تن
 ۵کشور برتر فوالدساز جهان بودند.

تاریخ انتشار99/2/16 :

آگهی مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
شرکت صنایع سپهر ذوب سپاهان (سهامی خاص) به شماره ثبت 514

بدینوسیلهازکلیهسهامدارانشرکتفوقویانمایندگانقانونیایشاندعوتمیگرددتادرجلسه
مجمع عمومی فوق العاده که راس ساعت  10صبح مورخ  1399/02/28در محل قانونی شرکت به
آدرس :تیران ،شهرك صنعتی ،خیابان ششم ،پالك 83برگزار می گردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه -1 :انحالل شرکت

هیئـتمدیـره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت نساجی پارباف (سهامی خاص) به شماره ثبت 3886

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت نساجی پارباف (سهامی خاص) به شماره ثبت  3886راس
ساعت  10صبح روز دو شنبه مورخ  99/02/29در محل استان اصفهان  ،شهرك صنعتي مورچه خورت  ،فاز یک،
خیابان ابوریحان نهم  ،پالك ، 313تشکیل می گردد.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده :
انتخاب مدیران  -روزنامه  -بازرسان  -تصویب تراز مالی
هیئتمدیرهشرکتنساجیپارباف

معاون اول رئیسجمهوری عنوان کرد:

فوالدمبارکه بهخوبی از سالمت کارکنان صیانت کرده است
مدیرعامل شرکت فوالدمبارکه در جلسهای که بهصورت
مریم محسنی /گروه فوالد
ویدئوکنفرانس با حضور معاون اول ریاستجمهوری ،وزیر
M.Mohseni@gmail.com
صمت و معاونان این وزارتخانه برگزار شد ،گزارشی از
دستاوردهای فوالدمبارکه در حوزه تداوم تولید و اقدامات مدیریت شرکت برای حفظ سالمت کارکنان
در مقابل ویروس کرونا ارائه کرد .در جریان این جلسه ،معاون اول رئیسجمهوری پس از استماع این
گزارش ،ضمن ابراز خرسندی از تدابیر این شرکت برای حفظ سالمت نیروی انسانی تصریح کرد :فوالد
مبارکه ضمن حضور در جبهه تولید بهخوبی از سالمت کارکنان صیانت کرده است .حمیدرضا عظیمیان،
با تأکید بر اهمیت تولید برای کشور خاطرنشــان کرد :برای ما اهمیت داشت که بدانیم فوالدمبارکه
بهعنوان یک مرکز بزرگ صنعتی و با توجه به تعداد زیاد کارکنانی که در آنجا مشغول به کار هستند و نیز
ضرورت حفظ تولید ،چه تدابیری اتخاذ کرده که در این شرایط ویژه به جهت جلوگیری از شیوع بیماری
کرونا ،با مشکل اساسی و بحران روبهرو نشده است.
اکنون پس از شنیدن گزارش اقدامات خوب صورتگرفته از آقای مهندس عظیمیان ،جا دارد از ایشان
و دیگر همکارانشان در فوالدمبارکه به جهت پیشبینیها و مراقبتهای صورتگرفته و ادامه حضور
در جبهه تولید و کمک به چرخ اقتصاد کشور تشکر کنم .وی افزود :ازجمله موارد مهمی که به نظر من
درخصوص مقابله با شیوع بیماری کرونا و کاهش تبعات ناشــی از آن اولویت دارد ،رسیدگی فوری و
اورژانسی به گروههایی است که آسیبپذیری بیشتری دارند .درمورد بیماری کرونا هم نباید سادهاندیشی
کرد و آنطورکه مشخص شده تا این لحظه در جهان برای مقابله قطعی با این ویروس ،راهکار قطعی
علمی پیدا نشده است؛ بنابراین تصور اینکه مث ً
ال تا یک ماه آینده این موضوع خاتمه پیدا خواهد کرد ،تصور
درستی نیست .جهانگیری تأکید کرد :درمورد ادامه فعالیت مردم و بخشهای تولیدی که میخواهند
نیازهای ضروری مردم را تأمین کنند باید راهکاری اندیشیده شود تا آنها نیز بتوانند همزمان با وجود
کرونا ،ضمن مراقبت از سالمت کارکنان ،به فعالیتهای خود ادامه دهند .معاون اول رئیسجمهور خطاب
به حاضران در جلسه افزود :دلیل اینکه بنده با حساسیت از مدیران عامل فوالدمبارکه و ایرانخودرو
بهعنوان واحدهای بزرگ تولیدی درباره تدابیر آنها با توجه به تعداد زیاد کارکنان و ضرورت ادامه تولید
سؤال کردم این است که به همه مدیران تولیدی تأکید مضاعف کنیم که صیانت و مراقبت از سالمت
کارگران همزمان با تولید برای حفظ تعادل تولید کشور مورد توجه قرار گیرد.
خبر ویژه

معامالت فوالد در سایه ترس

گسترش نیوز :عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد با بیان اینکه متاسفانه وزارت صمت بدعت
ناروایی را در بازار بورس شکل داد و آن ابطال معامالت است ،افزود :معامله بورسی براساس عرضه و تقاضا
انجام میشود و خریداروفروشنده هرکدام با عقل و درایت و براساس نیاز و دارایی اقدام به خرید میکنند
اما در کمال حیرت ،درنهایت معامالت ابطال میشود که تنها نتیجه آن بههمخوردگی برنامهریزی تمام
تولیدکنندگان و فروشندگان است .وی ادامه داد :ابطال معامالت ،نگاه و تفکر معامله در بورس به عنوان
شفافترین نهاد اقتصادی کشور را خدشهدار کرده و این موضوع باعث تأسف برای نظام اقتصادی کشور
است .وی درخصوص پیامدهای باطل شدن معامالت تصریح کرد :افرادی که در دو سوی این معامله قرار
دارند ،براساس دارایی و داشتههای خود برنامهریزی کرده و با چنین محاسبهای اقدام به خرید و فروش
میکنند ضمن آنکه برهم زدن فرآیند معامله تولیدکنندگان بهصورت دومینو ،عواقب بدتری را به کل
صنعت کشور تزریق و تحمیل میکند.
وی در ادامه با انتقاد از ایجاد محدودیتهای بیجا از سوی وزارت صمت گفت :محدودیت در یک پنجره
چه معنایی در نظام شفاف اقتصادی دارد و نهادهای تصمیمگیر با چنین عملکردی تنها معنای نظام بازار
را از بین میبرند؛ وزارت صمت بیرون از گود نشسته و نرخگذاری میکند که با این روال دیگر اسم معامله
را بر عرضه و تقاضای تولیدکنندگان نمیتوان گذاشت .شهرستانی با اشاره به اینکه نظام تولید کشور از این
ابطالها صدمهدیده ،افزود :تمام تولیدکنندگان نسبت به تحمیل چنین ابطالهایی به بازار ناراحت بوده و
اعتراض دارند چراکه با چنین وضعی باید فعالیت خود را متوقف کنند؛ زیرا نمیدانند که با چه نرخی اقدام
به خرید و فروش میکنند و هزینه تولید برای آنها در هالهای از ابهام قرار گرفته است.

رشد 87درصدی سهام «فوالد»
درسال 1399

نسل فردا :با شروع سال  1399همگام با رشد
شاخص کل بورس ،سهام فوالدمبارکه نیز رشد
چشمگیری داشــته و از ابتدای ســال تاکنون
بازدهــی 87.34درصدی برای ســهامداران به
ارمغان آورده اســت .مدیر امور عمومی با تأیید
این خبر گفت :رشد بازدهی سهام فوالدمبارکه
در حالی اســت که شــاخص کل در این مدت
رشد 71درصدی داشته است .با توجه به اقبال
گسترده سهامداران به سرمایهگذاری در بورس
در سال جاری ،تقاضا برای خرید سهام افزایش
یافته و یکی از عوامل تأثیرگذار در افزایش سهام
شرکتهای بورسی ازجمله سهام «فوالد» بوده
اســت ،بهطوریکه برای اولین بــار ،نماد فوالد
در تاریخ دوم اردیبهشــتماه بــرای کنفرانس
اطالعرســانی ،بهدلیل تغییرات قیمت بیش از
50درصد طی  15روز معامالتی متوقف شــد و
شرکت پاسخ سؤاالت ســهامداران را از طریق
سامانه کدال منتشــر کرد .در همین خصوص
رئیس امور سهام و مجامع نیز با اشاره به اینکه
عملکرد خوب خطوط تولید فوالدمبارکه یکی
دیگر از دالیل اقبال سهامداران به سهام «فوالد»
اســت گفت :در فروردینماه شــرکت با تالش
همکاران عزیز موفــق به تولیــد 667هزار تن
محصول فوالدی و فروش 437هزار تن به مبلغ
25هزار و 826میلیارد ریال شد .وی در توضیح
افزایش ســرمایه 60.76درصــدی اخیر فوالد
مبارکه خاطرنشان کرد :این افزایش سرمایه در
تاریخ  8اردیبهشــتماه در اداره ثبت شرکتها
و مؤسســات غیرتجاری ثبت شد و پس از تأیید
شــرکت ســپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و
تسویه وجوه طی روزهای آتی ،سهام جایزه فوالد
قابل معامله خواهد شد .در این خصوص از طریق
امور سهام و مجامع شــرکت اطالعرسانی انجام
خواهد شد.

فوالد سبا به  2رکورد جدید
دست یافت

گسترش نیوز :درنخستین ماه از سال جهش
تولیــد ،کارکنان بلندهمــت واحدهای احیای
مستقیم شهید شهبازی و نوردگرم فوالدسبا با
تولید  ۱۲۹هزار و  ۴۶۰تن آهن اسفنجی و ۱۲۷
هزار و  ۱۹۷تن کالف گرم گام موفقیتآمیزی در
مسیر دســتیابی به اهداف ساالنه این مجتمع
برداشــتند .مدیرعملیات مجتمع فوالد ســبا
افزود :رکورد قبلی تولید آهن اســفنجی در این
مجتمع مربــوط به مردادماه ســال  ۱۳۹۸و به
میزان  ۱۲۸هــزار تن و رکورد پیشــین تولید
کالف گرم در این خط تولیــد مربوط به آذرماه
سال گذشــته و به میزان  ۱۲۰هزار و  ۱۷۲بوده
اســت .وی ادامه داد :کســب این موفقیتها با
درنظرگرفتن حفظ سالمت همکاران در شرایط
ســخت شــیوع بیماری کووید ۱۹برگ زرین
دیگری بر افتخارات فوالدمبارکه افزوده اســت.
خلیلی افزود :یکی از دالیل ثبت این رکوردهای
درخشان ،همدلی مدیریت و کارکنان مجتمع
فوالدســبا درکلیه ســطوح بوده است .ازدالیل
دیگری که موجب دستیابی به این موفقیتها
شده است میتوان به بهرهگیری اثربخش ازکلیه
ظرفیتهای ایجادشده ،افزایش سرعت تولید و
زمان توقفات و خرابیهای اضطراری
کاهش هم ِ
با اســتفاده از تجارب ارزشــمند تمام کارکنان
بهعنوان اصلیترین سرمایه سازمان اشاره کرد.
ضمن اینکه هماهنگی خطــوط تولید ،رعایت
اصل مشــتریمداری ،کاهش ضایعات و حذف
حداکثری تولیدات نامنطبق با ســفارش نیز در
ثبت این رکورد تولید ،غیرقابلانکار است.

دستیابی به رکورد روزانه
 50ذوب درماشین ریختهگری

نسل فردا :درآســتانه دســتیابی به رکورد
ماهانه تولید در ناحیه فوالدسازی و ریختهگری
مداوم ،کارکنان سختکوش ماشیــن شماره2
ریختهگــری در تاریخ  30فـــروردینماه نیز با
دستیابی به رکورد تولیـــد  50ذوب افتــخاری
دیگر آفریدند .رئیس تولیــد ریختهگری گفت:
در ناحیه فوالدســازی در حال حاضر بهصورت
متوســط  110تا  120ذوب در هر  24ســاعت
برنامهریزی و تولید میشــود .این تعداد ذوب
براســاس عرض و گرید موردنیاز مشتری روی
 5ماشــین ریختهگــری توزیع میشــود .وی
خاطرنشــان کرد :در  30فروردینماه ،فقط در
ماشین 2ریختهگری تعداد  50ذوب که معادل
 40درصد ظرفیت تولید روزانه ناحیه فوالدسازی
و ریختهگری مداوم بود برنامهریزی و اجرا شد.
به گفته خوشدلپور،این مهم با اجرای دو فالی
تاندیش موفق پیاپی و افزایش متوسط سرعت
ماشــین ریختهگری به  1.5متر بردقیقه جهت
تولید تختال با عرض  1530میلیمتر و ضخامت
 200میلیمتر محقق شــد .این درحالی است
که سرعت متوســط ریختهگری این ماشین در
ماههای اخیر به  1.3متر بر دقیقه رســیده بود.
رئیس تولید ریختهگری مــداوم فوالد مبارکه
خاطرنشان کرد :عرض و ضخامت تختال بر اساس
درخواست مشتری و نیاز بازار تنظیم میشود و
وجود ظرفیت باالی تولید در واحد ریختهگری،
ازآنجاکه نهایت عرض  1850تا  2000میلیمتر
و نهایت ضخامت  220تا  250میلیمتر اســت،
بارز است.

