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پیام مدیر عامل فوالد مبارکه  به 
مناسبت روز مهندس

مــل  عا یر مد ن،  عظیمیــا مهنــدس 
شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان 5 
اســفند مــاه روز بزرگداشــت مهنــدس 
 را بــر تمــام مهندســان ســخت کــوش 

تبریک گفت.
    

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه؛
طرح نورد گرم ٢ دارای ارزش 

افزوده باالیی است
مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه، تکمیل 
طرح شهید خرازی نورد گرم ٢ را عاملی برای 
افزایش ارزش افزوده تولیدات فوالدی عنوان 

کرد.
ایرج ترابی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا، با بیــان اینکه طرح نورد گــرم1 فوالد 
مبارکــه دارای ظرفیت کامل اســت، گفت:  
با توجــه خالئی که در خام فروشــی اســلب 
وجــود دارد،  در صورت اجرایی شــدن طرح 
نورد گرم ٢ ، اســلب تولید شــده، مصرف و از 
 واردات ورق و محصــوالت وابســته بی نیــاز

 خواهیم شد.
وی با اشــاره با اینکه در حال حاضر 350 
هزار نفر به صورت مســتقیم و غیرمســتقیم 
در فــوالد مبارکه مشــغول به کار هســتند، 
گفت:   در صورت تکمیل طرح شــهید خرازی 
نورد گرم ٢ این عدد بــه 400 هزار نفر خواهد 
رسید، همچنین نیازهای بسیاری از صنایع از 
کار افتاده مرتفع و در ســطح کالن تاثیرگذار 

خواهد بود.
ترابی بــا تاکید بر ضــرورت تکمیل طرح 
شــهید خرازی نورد گرم ٢ گفــت:  با توجه به 
اینکه بخش مهمی از صــادرات فوالد مبارکه 
اسلب است و فروش این محصول خام فروشی 
به شمار می آید و مشکالت خاص خود را دارد، 
در صورت عملیاتی شدن این طرح، بخش قابل 
توجهی از تولید اسلب به تولید ورق سوق پیدا 

خواهد کرد. 

مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه با 
اشاره به اینکه حمایت از  این طرح، حمایت از 
تمام صنایع است، تشــریح کرد: تکمیل طرح 
شــهید خرازی نورد گرم ٢ به نفع کل کشور 
است،  زیرا بخش عظیمی از پول، تهاتر می شود 
که موجب کاهش خروج ارز و افزایش صادرات 

خواهد شد.  
ترابی با اشاره به اختالف قابل توجه ارزش 
افــزوده اســلب و ورق اظهار کرد: بــه دنبال 
راهی هســتیم که ارزش افزوده بیشــتری را 
کســب کنیم. برای مثال؛  اگــر ارزش افزوده 
ســنگ آهن تا اســلب 100 تومان باشــد، 
اختالف قیمت ســنگ آهن تــا ورق 1000 
تومان اســت. مضاف براینکه مشکالتی که در 
 تولید اســلب وجود دارد در تولید ورق وجود 

نخواهد داشت.
وی در خصــوص زمــان اجرایی شــدن 
این طرح عنوان کــرد: برای اجرایی شــدن 
ایــن طــرح، جانمایی هــای الزم انجــام 
 شــده اســت و منتظــر صــدور برخــی از

 مجوزها هستیم.
ز مشــکالت و  وی گفــت: برخــی ا
ســنگ اندازی هایــی کــه دیده می شــود 
ممکــن اســت بــه دلیــل ابهاماتی باشــد 
کــه وجــود دارد؛ بنابریــن فــوالد مبارکه 
 آمادگــی خــود را برای رفــع ایــن ابهامات 

اعالم می کند.

4
اخبار  فوالد

همایش یادگیری از بزرگان حوزه 
نگهداری و تعمیرات با برنامه ریزی 
واحد آموزش و توسعۀ منابع انسانی 
و همــکاری دفتر فنــی نگهداری 
و تعمیرات شــرکت و بــا هدف به 
اشتراک گذاشتن تجارب، در محل 
برگزاری همایش های واحد آموزش 

برگزار شد.
 در بخش نخســت این همایش، 
عباس اکبری محمدی معاون نیروی 
انسانی فوالد مبارکه، ضمن قدردانی 
از زحمات مدیــران و بنیان گذاران 
فــوالد مبارکه در همــۀ بخش ها، 
با برشــماری برخــی چالش های 
صنعت فوالد کشــور گفت: تغییر 
نســل مدیریت و کارکنــان فوالد 
مبارکــه و اســتفادۀ حداکثری از 
تجارب همــۀ مدیــران و کارکنان 
 بازنشســته بــرای ایــن شــرکت 

یک ضرورت است.
وی از مدیــران و کارکنــان 
بازنشســته به عنــوان ســرمایه و 
گنجینه هایی ارزشمند یاد و اضافه 
کرد: بدون شک شرکت به استفاده 
از تجارب همۀ این عزیزان نیازمند 
است. باید به خاطر داشته باشیم که 
فوالد مبارکه برای تمام این عزیزان 
سرمایه گذاری کرده و امروز هریک 
از آنان به سرمایه ای ارزشمند تبدیل 

شده اند و نباید نادیده گرفته شوند.
با استفاده از تجارب نسل قبل و با 
اتکا به دانش فنی روز دنیا و همچنین 
اســتفاده از ظرفیت نیروی انسانی 
جوان، بایــد برای برقــراری توازن 
هرچه بیشــتر در زنجیــرۀ تولید و 
تأمین مواد اولیه موردنیاز و همچنین 

تقویت زیرساخت ها اقدامات عاجلی 
انجام دهیم. دنیا در حال حرکت به 
سمت اســتفاده از تکنولوژی های 
جدید دیجیتال، هــوش مصنوعی 
و اینترنت اشیا اســت. این مباحث 
بــه زودی شــرکت را مانند موجی 
عظیم و فراگیر در بر خواهد گرفت. 
یکی از تفاوت های امروز با گذشــته 
در همین امر است. تغییرات امروزه  
تدریجی نیست و باید آمادگی الزم 

را برای مواجهه با آن داشته باشیم.
هدف از برگــزاری این همایش 
کم کردن فاصلۀ نسل قدیم و جدید 
نیروی انسانی شــرکت است. باید 
از تجــارب بزرگان اســتفاده کنیم 
و تشــکل های تخصصــی و اتــاق 
فکرهایی ترتیب دهیم که خروجی 
آن ها پیش بینی صورت مسئله های 
شــرکت و ارائۀ راه حل های مناسب 

برای آن ها باشد.
 مختار بخشیان، 
معاون بهره برداری

تمامــی بازنشســتگان فــوالد 
مبارکــه، به ویــژه همکارانی که در 
دوران ساخت و ابتدای بهره برداری 
ایفای نقش کرده اند، در شکل گیری 
فــوالد مبارکــه نقــش اساســی 

داشته اند.
فوالد مبارکه به دست این افراد 
ساخته شده اســت؛ فرهنگ جاری 
در این شرکت به دست این عزیزان 
بنیان نهاده شــده و امروز به صورت 
امانت به دســت ما رســیده است. 
ضروری اســت در فواصــل زمانی 
برنامه ریزی شده، این بزرگ مردان 
را در چنیــن همایش هایی مالقات 

کنیم و بستری فراهم ســازیم تا از 
تجربه و دانش آن هــا در پروژه های 
مختلف و برای ارتقای فوالد مبارکه 

استفاده کنیم.
 محمد رجایی، 

مدیر دفتر فنی نگهداری و تعمیرات
هدف از برگــزاری این همایش، 
اوال تکریــم مدیران اســبق فوالد 
مبارکه، و ثانیا فراهم کردن بستری 
برای انتقال تجارب آن ها به نســل 
جدید است. همۀ مدیران و کارکنان 
پیشــین فوالد مبارکه به سهم خود 
در بهره برداری و تولیــد پایدار این 
شــرکت نقــش داشــته اند. تداوم 
تولید در فوالد مبارکه نتیجۀ وجود 
پی ریزی استوار و درستی است که 
مدیران اســبق ســنگ بنای آن را 
گذاشتند. بر این باوریم که هنوز جا 
دارد از مدیران ســابق یاد بگیریم و 

کسب تجربه کنیم.
 کاظمی، 

مدیر آموزش و توسعۀ منابع انسانی
با توجــه به تحوالت ســریع در 
محیط کســب وکار فــوالد و وجود 
تحریم ها و ازآنجاکه فوالد مبارکه در 
حال جوان شدن و تغییر نسل است، 
برای این که نسل جدید با مشکالت 
جدی مواجه نشــود، ضروری است 
تا خبرگان حوزه هــای مختلف به 
میدان بیاینــد و تجاربشــان را در 

اختیار نسل جدید قرار دهند.
بر این اساس، یادگیری از بزرگان 
فوالد مبارکه در حوزه های مختلف 
و همچنین تجلیل از ایشــان را در 
دســتور کار واحــد آمــوزش قرار 
داده ایم، زیــرا باید از نظــر دانش 

فنی بین نسل جدید و قدیم ارتباط 
برقرار شود.

فوالد مبارکه بــا برنامۀ احداث 
نورد گرم ٢ در آستانۀ گام دوم دوران 
ساخت خود اســت؛ ازاین رو چنین 
برنامه هایــی می تواند حــل موانع 
و چالش های احتمالی شــرکت را 
تسهیل کند. همچنان که مدیرعامل 
شــرکت نیز همواره بر این راهبرد و 
استفادۀ حداکثری از ظرفیت های 
دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان 
تأکید داشــته اند. قدر مسلم این که 
دانــش و تجربــۀ بازنشســتگان، 
استفاده از ظرفیت های دانشگاه ها 
و شرکت های دانش بنیان و نیروی 
جوان و مستعد شرکت این سه ضلع 

را کامل خواهد کرد.
 بنکدارپور، 

مدیر اسبق تعمیرات مرکزی
در این همایــش، ضمن تجدید 
دیدار بــا همــکاران قدیمی خود 
بــا پیشــرفت های فــوالد مبارکه 
نیز آشــنا شــدیم. از این که فوالد 
مبارکه همچنان در مســیر درست 
و با توانمنــدی هرچه بیشــتر در 
حال حرکت است بسیارخوشحالم. 
بــرای همــۀ همــکاران قدیمی 
و همــۀ عزیزانــی کــه هم اکنون 
چرخ ایــن صنعــت معظــم را به 
 گــردش درمی آورنــد آرزوی 

موفقیت دارم.
در تمــام دنیــا از تجــارب 
افــراد بهره برداری می شــود، زیرا 
سرمایۀاصلی یک شــرکت نیروی 
انسانی آن است و تجارب آنان حاصل 
یک عمر کار است. به راحتی می توان 

از تجربۀ این دوســتان بهره برد. با 
ســازماندهی چنیــن برنامه هایی 
می توان به موفقیــت فوالد مبارکه 

بیشتر کمک کرد.
 رضا یاران، 

مدیر ارشد اسبق تعمیرات
برگزاری این همایش از دو منظر 
قابل تأمل است: یکی این که بستری 
فراهم شد تا همکاران سابق گرد هم 
جمع شوند و از حال هم باخبر گردند. 
و دیگــر اینکه زمینــۀ تبادل نظر و 
انتقال تجربــه ایجاد شــد. در این 
فرصت خاطــرات دوران ســاخت 
و ابتدای بهره برداری زنده شــد، و 
عالوه بر این که انــرژی مضاعفی در 
میهمانان ایجاد شــد، همچنین با 
موفقیت ها و پیشــرفت های جدید 

شرکت نیز آشنا شدیم.
 قریشی، 

مدیر اسبق تعمیرگاه مرکزی
برگزاری ایــن همایش که هدف 
آن انتقــال دانــش و یادگیری بود، 
برای من بســیار لذت بخش بود. از 
این که در چنین فضایی قرار گرفتم 
و فرصتی فراهم شد تا ضمن دیدار با 
همکارانی که از ابتدای بهره برداری 
در خدمت آن ها بودم، گوشــه ای از 
تجارب خود را بیان کردم، بســیار 
خوشــحالم. انتقال دانش و تجربۀ 
نســل قبل می توانــد در موفقیت 
هرچه بیشــتر شــرکت و کاهش 

هزینه ها مؤثر باشد.
 علیرضا ترکی،

 مدیر سابق دفتر فنی تعمیرات
یادگیــری در مســیر پــر پیچ 
و خــم اشــتباهات رخ مــی دهد . 

بنابــر این برگــزاری ایــن چنین 
همایــش هایی  بــه یادگیــری از 
تجربیات گذشــتگان مــی انجامد 
 و چــراغ راه کارکنان حــال حاضر 

شرکت می باشد.
بنــده معتقــدم مدیریــت به 
معنای تصمیم گیــری در موقعیت 
هــای تقریبا درســت یــا احتماال 
اشــتباه اســت و مدیرانــی که از 
تجربه گذشــتگان بهــره برداری 
نماینــد تصمیمــات صحیح تری 
می گیرنــد. به همیــن منظور باید 
برای اســتفاده از تجربیات تجمیع 
 یافته خبرگان بازنشســته ساختار

 ایجاد کنیم .
قلب ما هنوز برای فوالد مبارکه 
می تپد و به این که عضو این خانواده 

هستیم افتخار می کنیم.

در فوالد مبارکه برگزار شد؛

همایش یادگیری از بزرگان حوزه نگهداری و تعمیرات

خبر

با تالش و همت کارشناسان فوالد مبارکه برای اولین 
بار در کشــور عملیات طراحی و تولید ورق های عملیات 

حرارتی پذیر )45CK( با موفقیت انجام شد.
 رئیس تروپروسس واحد متالورژی و روش های تولید 
فوالد مبارکه ضمن اعالم این خبر گفت: با دســت یابی به 
این موفقیت بزرگ از این پس کشورمان ایران از واردات 
این گرید خاص که در صنایع ماشین سازی و تولید انواع 
پیچ و مهــره و... کاربرد دارد، بی نیــاز می گردد و عمال به 

جمع صادرکنندگان آن می پیوندد.
علیرضا مولوی زاده با اشــاره به این کــه فوالد مبارکه 
در ســال 98 در زمینۀ تولیــد انواع ورق هــای خاص به 
دستاوردهای ارزشمندی دست یافته است، تصریح کرد: 
این شرکت با اتکا به دانش فنی و تکنولوژی نهادینه  شده 
در نیروی انسانی و با استفاده از ظرفیت های علمی کشور 
و همچنین در راستای مشتری  مداری در خطوط تولید، 
طراحی و تولید گریدهای مورد نیاز صنایع پایین دست را 
از اولویت های خود دانســته و همواره تالش کرده است تا 
با استفاده از ظرفیت های یادشده در مسیر خودکفایی و 
بی نیازی از واردات و خروج ارز از کشور در شرایط تحریم 

گام های ارزشمندی بردارد.
در همین خصوص کارشــناس متالورژی و روش های 
تولید فوالد مبارکه در تشــریح ویژگی هــای این گرید 
جدید افزود: گریــد 45CK از جمله فوالدهای عملیات 

حرارتی پذیر اســت کــه کاربــرد وســیعی در صنعت 
ماشین سازی و ساخت ابزارآالت صنعتی دارد. سطح این 
نوع فوالدها بعد از عملیات حرارتی از مغز ورق ســخت تر 
می شــود. از این رو در صنایع مختلفی کــه در آن ها نیاز 
به مقاومت در برابر ســایش وجود داشــته باشد، کاربرد 

گسترده ای دارند.
وی خاطرنشان کرد: تا پیش از کســب این موفقیت، 
از عملیات حرارتی فقط در بخش شــمش و بلوم استفاده 
می شد و قابلیت عملیات حرارتی به صورت تخت )شیت( 

وجود نداشت.
بابک شــهریاری با بیان این که اشکال مختلفی از این 
فوالد معموال به صورت بلوم و بیلت یا شمش های با مقطع 
گرد آماده برای فورج تولید می شوند، افزود: این فوالدها 
پس از فورج نمودن خواص نهایی با عملیات حرارتی دقیق 

که معموال از انواع کوئنچ و تمپر است، حاصل می شود.
وی با تأکید بر این که تولید تختال این گرید در شرکت 
فوالد مبارکه به دلیل کربن نســبتا بــاالی آن به ویژه در 
واحد ریخته گری با سختی هایی همراه بود، افزود: تولید 
کالف این نوع ورق های فوالدی در هنگام نورد گرم نیز با 

مراقبت های ویژه ای همراه است.
شــهریاری اظهار کــرد: کربن نســبتا بــاال، باعث 
افزایش اســتحکام و قابلیت عملیــات حرارتی به  همراه 
سختی پذیری قابل توجه این گرید می شود. محصول شیت 

این گرید با ضخامــت 10 میلی متر، عرض 1500 و طول 
6000 میلی متر تولید و در کارخانۀ مشتری به تسمه های 
مناســب برای قطعات ماشین ســازی تبدیل می شود و 
مشتری این محصول، مراتب رضایت و تأییدیۀ خود را از 

شیت های تحویل  شده رسما اعالم کرده است.
علیرضــا مولــوی زاده، رئیــس تروپروســس واحد 
متالــورژی و روش های تولیــد فوالد مبارکــه، در پایان 

با تأکید بــر این که از این پس کشــور مــا در زمینۀ این 
نوع ورق های خــاص به جای وارد کننــده، صادرکننده 
خواهد بــود، از همــکاری صمیمانۀ کارکنــان نواحی 
فوالدســازی و نورد گــرم و مدیریت هــای برنامه ریزی 
تولید، فروش و بازاریابی، آزمایشــگاه محصول و تمامی 
 همکارانی کــه در تولید این محصول همــکاری کردند، 

تشکر و قدردانی کرد.

با تالش و همت کارشناسان فوالد مبارکه صورت گرفت؛

بی نیازی کشور از واردات ورق های عملیات حرارتی پذیر

با استفاده از تجارب نسل 
قبل و با اتکا به دانش فنی 

روز دنیا و همچنین استفاده 
از ظرفیت نیروی انسانی 
جوان، باید برای برقراری 

توازن هرچه بیشتر در 
زنجیرۀ تولید و تأمین مواد 
اولیه موردنیاز و همچنین 

تقویت زیرساخت ها 
اقدامات عاجلی انجام 

دهیم. دنیا در حال حرکت 
به سمت استفاده از 

تکنولوژی های جدید 
دیجیتال، هوش مصنوعی و 

اینترنت اشیا است
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