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مختار بخشیان

 توسعه در طرح نورد گرم ۲

بخش��یان خاطرنش��ان کرد :فوالد مبارک��ه برای حفظ
س��هم خود در تولید فوالد کشور ،بر تولید فوالد تا مرحله
تختــال س��رمایــهگذاری کــ��رده و اکنــون میتوان
گف��ت این مجموع��ه عظیم فوالدی ت��وان تولید هر نوع
گری��د فوالدی میکروآلیاژی را تا مرحل��ه تختال دارد اما
متاس��فانه تبدیل آن به ورق ب��ه آرزویی در صنعت فوالد
تبدیل ش��ده اس��ت .وی گفت :طرح نورد گرم ش��ماره ۲
در همین زمینه تعریف ش��ده اس��ت .از سال  ۸۹اقدامات
اولیه ب��رای انتخاب پیمانکار این ط��رح انجام اما بهدلیل
تحریمها در  ۲مرحله طرح متوقف ش��د .هماکنــون کار

عکس:

شرکت فوالد هرمزگان برای پنجمینبار متوالی
در  ۶ماه اخیر توانست با تولید  ۱۴۲۲۷۳تن تختال
رکورد جدید را در تولید این محصول برای خود به
ثبت برساند .رکورد قبلی تولید تختال این شرکت
در دیماه گذش��ته و با تولید  ۱۴۰۶۲۴تن تختال
رقم خورده بود.
به گزارش روابطعمومی شرکت فوالد هرمزگان
فرزاد ارزانی ،مدیرعامل این ش��رکت پس از کسب
رکورد جدید در تولید تختال ضمن انتش��ار پیامی
گف��ت« :با س�لام و خداقوت به هم��کاران گرامی
کس��ب پنجمین رک��ورد تولید ماهان��ه تختال در
بهم��ن  ۹۹ک��ه در  ۶ماه اخیر بهصورت پیوس��ته
حاصل ش��ده را ب��ه تمام هم��کاران ،پیمانکاران و
ذینفعان ش��رکت تبریک ع��رض میکنم .بدون
شک موفقیتهای پیدرپی ماههای اخیر که بدون
در مدار قرار گرفتن توس��عههای آینده ش��رکت به
دست آمده است ،ناشی از خودباوری ،یکپارچگی،
انس��جام گروهی ،استفاده حداکثری از تواناییها و
امکانات موجود است .در همین حال بهرهگیری از
اس��تانداردهای مدیریتی نیز در این مس��یر کمک
کرده است .این رکوردزنیها نوید کسب افتخارات
جدید در سال آینده را در پیشرو ترسیم میکند.
در پن��اه خداون��د ب��زرگ و در کنار خان��واده عزیز
سالمت ،شاد و موفق باشید ».گفتنی است ،شرکت
فوالد هرمزگان در ش��هر بندرعباس و منطقه ویژه
صنایع معدنی و فلزی خلیجفارس واقع شده است.
این شرکت در طول سالهای گذشته تالش کرده
تا رشد تولید را ادامه دهد و در همین حال در مسیر
اجرای طرحهای توس��عه گام بردارد .خوشبختانه
بای��د اقرار کرد که این ش��رکت در مس��یر تحقق
اه��داف خ��ود موفق بوده و در س��ال جهش تولید
چندینبار رکوردی جدید از تولید ثبت کرده است.

با توجه به توس��عههای زیرس��اختی فوالد مبارکه طی
س��الهای اخیر ،بهویژه در حوزه تولی��د تختال ،میتوان
گف��ت امروزه ف��والد مبارکه تنها ش��رکت در خاورمیانه
اس��ت ک��ه قادر به تولید تمام محص��والت ویژه و روز دنیا
تا مرحله تختال اس��ت .مختار بخشیان ،قائم مقام مجری
ط��رح نوردگ��رم 2گفت :تخت��ال  ۳۰۰میلیمتری۲۵۰ ،
میلیمتری ۲۰۰ ،میلیمتری و  ۲۲۰میلیمتری در سبد
محصوالت فوالد مبارکه وجود دارد و عملکرد این شرکت
در زمینه تولید تختال در جهان کمنظیر است.
ش��اید تعداد کمی از تولیدکنندگان فوالدی در جهان
هس��تند که این تنوع محص��ول و تختال را دارند .تولید
ورق فوالدی ،انواع ورق گرم ،اسیدش��ویی و گالوانیزه و
رنگی نیز از دیگر محصوالت فوالد مبارکه است .در کنار
آن ،بخشهای پاییندس��تی ،همچون کنسانتره ،گندله
و آهن اس��فنجی فعال اس��ت و نام شرکت فوالد مبارکه
بهعنوان بزرگترین تولیدکننده آهن اس��فنجی جهان
میدرخشد.
وی در ادامه با اش��اره به اهمیت پروژه نورد گرم شماره
 ۲فوالد مبارکه گفت :این شرکت سرمایهگذاری سنگین،
یعنی نزدیک به  ۴۰۰میلیون یورو تا مرحله تولید تختال
انجام داده اس��ت .در همین حال کورههای این مجموعه
توسعه یافته و ماشین  ۵ریختهگری به بهرهبرداری رسیده
اس��ت .ایس��تگاه گاززدایی پیشرفته نیز در مرحله نصب و
راهاندازی است .همه این موارد در جهت توانمندی فوالد
مبارکه انجام شده است.

فوالد مبارکه برای حفظ س��هم خود در تولید فوالد کشور ،بر تولید
فوالد تا مرحله تختــال س��رمایــهگذاری کــرده و میتوان گفت این
مجموعه عظیم فوالدی توان تولید هر نوع گرید فوالدی میکروآلیاژی
را ت��ا مرحل��ه تختال دارد اما متاس��فانه تبدیل آن ب��ه ورق ،همانند
آرزویی در صنعت فوالد است
ب��ا پیمانــ��کار چینی پیش میرود و اگ��ر به بهرهبرداری
برس��د ،فوالد مبارکه حرف نخس��ت را در تولید محصول
کیف��ی و تراز اول دنیا خواهد زد .در حوزه تولید ورقهای
باکیفیت از تولیدکنندگان جهان عقب افتادهایم ،اما نورد
گرم ش��ماره  ۲میتواند شکاف بهوجودآمده را بهخوبی پر
کند .انتظار ما از مس��ئوالن این اس��ت که براساس دستور
وزیر صنعت ،معدن و تجارت در بازدید از فوالد مبارکه ،از
روند اجرای این پروژه حمایت کنند تا هرچه زودتر واحد
نورد گرم ش��ماره  ۲وارد فاز عملیاتی ش��ود و این اقدام به
نتیجه برسد.

 سیستمهای پایدار و قابلاطمینان

وی در هفتمین جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت
کار ای��ن ش��رکت که با حضور جمع��ی از مدیران معاونت
بهرهب��رداری ،رئی��س واحد ایمنی ،بهداش��ت حرفهای و

آتشنش��انی برگزار ش��د ،گفت :بهطور قطع ،دستیابی به
سیستمهای پایدار و قابلاطمینان در شرکت فوالد مبارکه
با انجام بازرسیهای موثر میسر خواهد شد.
بخشیان ،در این جلسه که با محوریت بررسی وضعیت
سیستمهای بازرس��ی تجهیزات و سازههای فلزی برگزار
ش��د ،گزارشها و مطالب آموزش��ی حوزه ایمنی را که در
جلسات این کمیته مطرح میشود ،مفید دانست و با تاکید
بر مس��ئولیت همه کارکنان و مدیران در تمامی ردههای
سازمانی در قبال موضوع ایمنی گفت :حضور موثر مدیران
و سرپرس��تان در سایت و نظارت بر انجام ایمن فعالیتها
یکی از راههای پیشگیری از وقوع حوادث است.
وی در ادامه ،بازرسی موثر از تجهیزات باربرداری (سیم
بکسل ،هوک ،پنسها و ،)...سازههای فلزی ،سیلندرهای
آتشنش��انی ،باکسهای گاز و اکسیژن و تونلهای برق را

در نواحی مختلف بهمنظور دستیابی به ایمنی در شرکت
فوالد مبارکه و همچنین نقش تکنس��ینهای خط تولید
و تعمی��رات را در زمینه بازرس��یها بس��یار حائز اهمیت
دانست.
گفتن��ی اس��ت ،در ای��ن جلس��ه گزارش��ی از اقدامات
انجامش��ده در زمین��ه سیس��تمهای بازرس��ی در نواحی
مختل��ف و وضعیت کنونی بازرس��ی از اب��زار و تجهیزات،
تونلهای برق ،الیفالینها و کپسولهای آتشنشانی ارائه
و همچنی��ن نقاط ضع��ف و قوت نواحی مختلف در زمینه
بازرسی از تجهیزات و تونلهای برق بیان شد.
در ادام��ه این جلس��ه نیز گزارش دیگ��ری از وضعیت
س��ازههای فلزی و سازه جرثقیلهای س��قفی در نواحی
مختلف ش��رکت ،انجام اقدامات اصالحی و پیشگیرانه در
زمینه تقویت س��ازههای فلزی بهمنظور پیشگیری از بروز
حوادث احتمالی ارائه شد.

� سخن پایانی

شرکت فوالد مبارکه بزرگترین فوالدساز کشور
اس��ت و بخش قابلتوجه��ی از مجموع تولید این
محص��ول در کش��ور را در اختی��ار دارد .در همین
حال ب هعنوان یکی از ش��رکتهای پیشرو فوالدی
دنیا مطرح است .تولید محصوالت مختلف و جدید
و در همین حال تنوعبخش��ی به سبد محصوالت،
یکی از اس��تراتژیهایی اس��ت که میتواند زمینه
موفقیت هرچه بیشتر یک مجموعه را فراهم کند.
بر همین اساس نیز مجموعه فوالد مبارکه در طول
س��الهای گذشته برای تحقق این هدف کوشیده
و بر همین اس��اس نیز تختال تولیدی این شرکت
بینظیر اس��ت .این مجموعه ت��وان تولید هر نوع
گرید ف��والدی میکروآلیاژی را ت��ا مرحله تختال
دارد ،ام��ا در تبدی��ل آن به ورق ب��ا ضعف روبهرو
است .چنانچه طرح نورد گرم شماره  ۲این شرکت
به بهرهبرداری برسد این کمبود نیز برطرف خواهد
ش��د .امیدواریم روند اج��رای این طرح با حمایت
مسئوالن به نتیجه برسد.

