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 معاون تکنولوژی و فناوری فوالدمبارکه: 
در فرآیند استخدام فوالد مبارکه 

بهترین ها انتخاب می شوند  

ســیدمهدی نقــوی بــا اعالم ایــن خبر 
گفت: فوالدمبارکه ســرمایه گذاری و برنامه 
ریزی جامعــی بــرای ایــن روش انتخاب و 
استخدام متقبل شده اســت و از این بابت بر 
 خــود مبالیم کــه در این فرآینــد بهترین ها 

انتخاب می شوند. 
وی افزود: با توجه به شــیوع بیماری کرونا 
حفظ سالمتی داوطلبان دغدغه بزرگ مدیریت 
فوالدمبارکه و سایر متولیان برگزاری آزمون 
بود و این موضوع به اولویــت اول مان تبدیل 
شده بود که خوشبختانه باید اعالم کنم واقعا 
از برگزاری این آزمون مشعوف شدم و امکانات 
و شرایطی که دوستان ما در دانشگاه اصفهان 
برای برگزاری این آزمــون آماده کرده بودند، 
می تواند مرجعی برای برگزاری همه آزمون ها 

در کشور باشد.  
هر چندســال یکبار باید نیروی جواِن تازه 
فارغ التحصیل شــده و آماده به شرکت اضافه 
شود تا فرآیند یادگیری و انتقال دانش صورت 
گیرد و طی ســالیان متوالی بتوانند جایگزین 

پیشینیان خود شوند. 
کما اینکه این اتفاق از سال ۱۳۸۰ تاکنون 
انجام شــده و نیروهــای جدیدی کــه وارد 
شــرکت می شــوند، هم از کارکنان قدیمی 
آموزش های الزم را فراگرفته اند و هم علِم به 
روزتری داشتند و ارتباطشان با منابع علمی و 
دانشگاهی بیشتر بوده است به همین دلیل آن 

ها می توانند در سیستم موثر تر باشند. 
دوستانی که امروز وارد اولین مرحله آزمون 
فوالدمبارکه شــده اند بایــد بدانند راه خیلی 
طوالنی در پیش دارند و بعد از گذراندن تمام 
دوره های آزمونی و انتخابــی، برنامه آموزش 
و فراگیــری آنها تازه در فوالدمبارکه شــروع 

خواهد شد.
پس از آن فرهنگ بهبود مستمر و یادگیری 
مســتمر را به آنها آموزش داده خواهد شد تا 
دائما یادبگیرنــد و خود ارتقاء یابنــد و با فکر 
کردن و پیشنهاد دادن در سیستم های جاری 
فوالد مبارکه رشــد کنند، تجارب خودشان را 
ثبت کنند و بتوانند از تجارب دیگران استفاده 
کنند و در نهایت ســازمان را در مسیر تعالی 

بیشتر رهنمون شوند.
    

معاون خرید فوالد مبارکه:  
استخدام نیروهای متخصص 

تولید بهتر را در پی خواهید داشت

 رضا یزدخواستی با اشاره به جذب نیروهای 
جوان و متخصص از طریق آزمون فوالدمبارکه 
گفت: فوالد مبارکه از دو بخش سخت افزاری و 

نرم افزاری تشکیل شده است. 
بخش سخت افزاری شامل ماشین آالت و 
تجهیزات شــرکت و بخش نرم افزاری نیروی 
انسانی است که باید با بکارگیری ماشین االت 
و تجهیزات، تولید را میسر نماید. طبیعی است 
که هرچه دانش، تجربــه و توانمندی نیروی 
انسانی باالتر باشد، بهره وری و تولید بهتری در 
پیش خواهد بود و سطح کیفی عملیات اجرایی 

باالتر خواهد رفت.  
وی افزود: سطح کیفی آزمون استخدامی 
بسیار خوب بود و در همه بخش ها با نظم و دقت 
و آرامش خاصی برگزار شد. به نوبه خودم از همه 
همکارانم در شــرکت فوالد مبارکه و دانشگاه 

اصفهان تشکر می کنم. 
وی عنوان کرد: برای همه داوطلبان آرزوی 
موفقیت دارم. از اینکه می توانیم از ظرفیت های 
جوانان و کارآمد استفاده کنیم بسیار خوشحال 
و امیدواریم با ایجاد اشتغال برای این جوانان 
زمینه تشکیل خانواده برای این عزیزان فراهم 
شــود و بتوانند آینده درخشــانی برای خود 

بسازند.

اخبار فوالد

25 مرداد ماه سال جاری بود که دستورالعملی از طرف 
وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر الزام شرکت های 
فوالدی برای عرضه محصوالت خود در بورس کاال منتشر 

شد.
به گــزارش خبرنــگار اقتصــادی ایلنا، پیــرو این 
دستورالعمل، می باسیت هر ماه فوالد سازان اعم از فوالد 

مبارکه به میزان 67 هزار تن، فوالد غرب آسیا ۳2 هزار تن، 
فوالد هفت الماس ۱5 هزار تن، ورق سرد در بورس عرضه 

می کردند.
حاال ۱9 روز از زمان وعده شده می گذرد و شرکت فوالد 
مبارکه، تنها عرضه کننده محصوالت تخت فوالدی، در 
بورس کاال است. شرکت های غرب آسیا و هفت الماس که 
مقرر بود به عنوان دیگر تولید کنندگان ورق سرد در کنار 
فوالد مبارکه محصول خود را در بورس کاال عرضه نمایند، 
میدان را ترک کرده و در حال حاضــر تنها عرضه کننده 

محصوالت تخت فوالدی، فوالد مبارکه است.
به گواه کارشناسان، با حضور سایر فوالدسازان و افزایش 
عرضه، قطعا التهابات بازار کاسته و قیمت ها روند واقعی به 
خود خواهند گرفت؛ این در حالی است که تخطی از این 

دستورالعمل و در راســتای آن، اعمال فشارهای وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و بورس، قطعا عواقب بدتر در پی 
خواهد داشت. زیرا ظاهراً سیاست های نهادهای نظارتی 
از جمله وزارت صمــت و بورس کاال بــه گونه ای تعیین 
شده است که با عدم عرضه محصوالت شرکت های نورد 
کار در بورس کاال، مواد اولیه این شــرکت ها کاهش پیدا 

خواهد کرد.
به اعتقاد نگارنده: با ادامه این سیاست تنبیهی، قطعا 
با کاهــش تولید رو به رو خواهیم شــد و ایــن امر باعث 
افزایش قیمت و التهــاب بازار شــده و در نهایت صنایع 
پایین دســتی و مصرف کنندگان لوازم خانگی، خودرو 
و... متضرر خواهند شــد. همچنین نوردکاران نه تنها در 
تأمین مواد اولیه خود دچار مشــکل جدی خواهند شد؛ 

 بلکه  بازارهای رقابتی خود را نیز از دســت خواهند داد. 
سوال اینجاست: فوالدسازان بزرگی همچون غرب آسیا و 
یا شرکت هفت الماس چه دلیل قانع کننده ای برای عدم 
عرضه محصوالت خود در بورس دارند؟ آیا وزارت صمت 
با اعمال سیاست تنبیهی، خواهد توانست التهاب بازار را 

کاهش و این شرکت  ها را مجاب به عرضه کند؟
قطعا راهکارهای بهتری برای مجاب کردن شرکت های 
فوالدی از ســوی وزارت صمت و بورس وجود دارد که در 
این بین می توان به فعال کردن سامانه های رسمی اشاره 
نمود. با این اقدام می توان میزان تولید این شــرکت ها را 
رصد نمایند. در آخر باید گفت، دولت باید به فکر چاره ای 
بهتر برای مجاب کردن فوالدسازان باشد؛ تا بیش از این 

بازار ملتهب نشود.

فوالد مبارکه تنها عرضه کننده محصوالت تخت فوالدی در بورس

حمیدرضــا عظیمیــان، مدیرعامــل 
شــرکت فوالد مبارکه، به همــراه جمعی از 
معاونان و مدیــران این شــرکت، با حضور 
در مجتمــع فــوالد اســفراین، بر توســعۀ 
همکاری هــای دو شــرکت و اســتفاده از 
توانمندی هــا و ظرفیت هــای موجــود در 
تکمیل بیش از پیش زنجیرۀ فوالد تأکید کرد.
وی در این خصوص گفــت: فوالد مبارکه 
به عنوان بزرگ ترین فوالدساز ایران و منطقۀ 
خاورمیانه یکــی از مشــتریان اصلی فوالد 
اسفراین اســت. این شــرکت در بسیاری از 
خطــوط تولید خــود و با رویکــرد حمایت 
حداکثــری از تولیدکنندگان و ســازندگان 
داخلی در نظــر دارد همکاری های خود را با 

این شرکت گسترش دهد.
مهندس عظیمیان با اشــاره به ابرپروژۀ 
نورد گرم شمارۀ 2 شرکت فوالد مبارکه گفت: 
ازآنجاکه فوالد اســفراین عمــدۀ مادۀ اولیه 
قطعات یدکی فوالدسازان را تولید می کند، 
بر آن شدیم تا در این بازدید زمینۀ همکاری 
بیش از پیش دو شــرکت را برای اســتفادۀ 

حداکثری از ظرفیت های سازندگان داخلی 
بررسی کنیم.

مدیرعامل فــوالد مبارکــه  در خصوص 
ســطح همکاری های فوالد مبارکه و فوالد 
اســفراین گفت: در قرارداد احداث ابرپروژۀ 
4.2 میلیون تنی نورد گرم شمارۀ 2 به گونه ای 
برنامه ریزی کرده ایم که حدود 54 درصد این 
طرح عظیم باارزش 5 هزار میلیارد تومان در 
داخل کشــور و 46 درصد آن توسط شرکت 
خارجی ســاخته شــود. این در حالی است 
که بخشی از ســفارش های این پروژه، یعنی 
غلتک هــای نــورد، می تواند توســط فوالد 
اسفراین تأمین گردد و از خروج  ارز از کشور 

جلوگیری شود.
وی خاطرنشــان کرد: به منظور عمل به 
فرمایش مقام معظم رهبــری، تمام توانمان 
را در جهــت بومی ســازی بــه کار برده ایم، 
تاجایی که با ســرمایه گذاری فوالد مبارکه و 
حمایت های این شرکت از سازندگان داخلی، 
حدود 4 هــزار قطعۀ اســتراتژیک موردنیاز 
کارخانه بومی سازی شــده و حدود 6 هزار و 

۸۰۰ میلیارد تومان صرفه جویی شده است. 
به خاطر داشته باشیم در قرارداد قبلی احداث 
پروژۀ نورد گرم شــمارۀ 2 که با شرکت های 
سازندۀ خارجی بســته شده بود، فقط تأمین 
27 درصد تجهیــزات از داخل در نظر گرفته 
شــده بود؛ اما به دلیل تحریم های ثانویه، آن 
قرارداد منتفی شــد و در قــرارداد جدید با 
رویکرد ســاخت حداکثری در داخل کشور 
سهم داخلی سازی به 54 درصد افزایش یافت 
و این امر از استراتژی و ارادۀ فوالد مبارکه برای 
تکیه بر دانش فنی مهندسان، کارشناسان و 

سازندگان داخلی نشان دارد.
فوالد مبارکه پشتیبان سازندگان 

داخلی و رونق تولید است
در جریان ایــن بازدید، ایــرج میرزائی، 
مدیرعامــل مجتمع صنعتی اســفراین نیز 
ضمن ابراز خرســندی از حضور مدیرعامل 
فوالد مبارکه و هیئت همراه در کارخانۀ فوالد 
اسفراین از حسن اعتماد مهندس عظیمیان 
به مجتمع اسفراین قدردانی کرد و گفت: این 
شرکت با فوالد مبارکه قراردادهای مختلفی 

در دست اجرا دارد، تاجایی که در حال حاضر 
از حدود 2۰ غلتک نورد فــوالد مبارکه ۱۰ 
غلتک به این شــرکت ارســال شــده است. 
همچنین پروژه های دیگری از  فوالد مبارکه 

در فوالد اسفراین در حال اجراست.
وی در ادامــه با اشــاره بــه ارادۀ فوالد 
مبارکه برای اســتفاده از ظرفیت های فوالد 

اسفراین در ساخت پروژۀ نورد گرم شمارۀ 2 
خاطرنشان کرد: تأمین غلتک های پشتیبان 
این پروژه که تعداد آن در حدود 6۸ عدد و وزن 
آن بسیار زیاد اســت، برای اولین بار در ایران 
اتفاق خواهد افتاد و این به دلیل پشــتیبانی 
فوالد مبارکــه از ســازندگان داخلی و رونق 

تولید است.

مدیرعامل فوالد مبارکه خبر داد:

گسترش همکاری شرکت های فوالد مبارکه و مجتمع صنعتی فوالد اسفراین

خبر
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مدیرعامل فوالد مبارکه با حضور در 
جمع مدیران، کارکنــان و پیمانکاران 
ناحیۀ فوالدسازی و ریخته گری مداوم از 
روند اجرای پروژۀ جایگزینی تکنولوژی 
 )VOD( و تجهیزات کارگاه گاززدایی
به جای سیستم )DH( و محل اجرای 

توسعۀ سالن فوالدسازی بازدید کرد.
مهندس عظیمیان ضمن تأکید بر 
اهمیت تسریع اجرای این پروژه گفت: در 
حال حاضر فوالدهای خاص و پرکاربرد 
موردنیاز در تولید لوله های مورداستفاده 
در انتقال نفــت و گازتــرش و برخی 
گریدهای خاص دیگــر  با به کارگیری 
یــک ایســتگاه RH-TOP در حال 
تولید است. در گذشته فرایند گاززدایی 
از طریق ایســتگاه DH انجام می شد، 

ولی از نظر کمیت و کیفیت جوابگوی 
نیاز امروز نبود و مدتی است که از مدار 
تولید خارج شده است. اکنون بناست 
تا با اســتفاده از برخی زیرساخت های 
موجود در مــکان این ایســتگاه، یک 
واحد گاززدایی دوقلو VOD، مجهز به 
پمپ ایجاد خأل مکانیکی نصب گردد. با 
به روزرسانی این تکنولوژی و استفاده از 
سیستم جدید، عالوه بر افزایش ظرفیت 
این قبیل محصــوالت، به لحاظ کیفی 
هم به رشــد فزاینده ای دست خواهیم 
یافت؛ ضمن اینکه ظرفیت فعلی تولید 
ذوب های کیفــی گاززدایی شــده   ۱ 
میلیون تن اســت که با نصب ایستگاه 
جدید به بیش از  2 میلیون تن خواهد 

رسید.

وی رعایت دستورالعمل های ایمنی 
و انسجام در کار تیمی را در روند اجرای 
این پروژه بســیار حائز اهمیت دانست 
و با تأکید بر اینکه با اجــرای این پروژه 
از واردات بخش دیگری از محصوالت 
خاص بی نیاز خواهیم شد، گفت: کاهش 
گازهای محلول در فوالدهای تولیدی 
ارزش افزودۀ اقتصادی و ســودآوری 
بیشــتر برای ســهام داران شرکت در 

پی دارد.
مدیر ناحیۀ فوالدسازی و ریخته گری 
شــرکت فوالد مبارکه نیز  در تشریح 
چگونگی اجرای این پروژه گفت: با تأکید 
مدیریت ارشد شرکت، افزایش کّمی و 
کیفی تولید فوالد مقاوم به گازترش در 
ناحیۀ فوالدسازی و ریخته گری مداوم 

به عنوان یک محصول ویــژه و جدید و 
به کارگیری تکنولوژی VOD به عنوان 
یکی از سیستم های گاززدایی به روز در 
فرایند تولید فوالد در دســتور کار این 

ناحیه قرار گرفت.
غالمرضا سلیمی کاربرد این سیستم 
را برای خارج کــردن گازهای محلول 
در مذاب از طریــق ایجاد خأل و افزایش 
خواص مکانیکی و مقاومت به خوردگی 
فوالد تولیــدی اعالم و اضافــه کرد: بر 
اساس تصمیمات گرفته شده قرار است 
سیستم twin VOD  به جای سیستم 
گاززدایی قدیمــی )DH( این ناحیه 

مستقر شود.
وی از اجرای مراحل پایانی دمونتاژ 
سامانۀ قدیم خبر داد و گفت: این پروژه 

به زودی وارد فاز دوم خواهد شــد که 
شــامل اجرای فونداســیون و سیویل 

کارگاه جدید است.
سلیمی با اشاره به اینکه در فصل گرم 
ســال برای همکاری با برق منطقه ای 
در هنگام پیک مصرف برق، اختصاص 
برق به واحد فوالدسازی کاهش می یابد 
گفت: به همیــن منظــور به گونه ای 
برنامه ریزی کرده ایم کــه با همکاری 
سایر واحدهای شــرکت، فعالیت های 
توســعه ای، تعمیراتی و بهینه سازی 
از جملــه تغییر سیســتم گاززدایی و 
پیش نیازهای نصب جرثقیل ۳2۰ تن 
سالن فوالدســازی را در این فصل که 
به ناچار با کمتریــن ظرفیت تولید کار 

می کنیم، انجام دهیم.
به گفتۀ مدیر ناحیۀ فوالدســازی 
و ریخته گــری مداوم شــرکت فوالد 
مبارکه، برای انجام این پروژه مقدمات 
زیرساختی مهمی باید صورت می گرفت 
که از جملۀ آن ها می توان به جابه جایی 
مســیر داکت های کوره های پاتیلی، 
تعویض پایپینگ ها در عمق ۱2 متری 
زمین، نصب فونداسیون مجدد، نصب 
اسکلت فلزی و نصب لوله هایی با قطر 

2 متر در ارتفاع 4۰ متری اشاره کرد.
وی با بیان اینکه انجام این حجم از 
اقدامات و بهینه سازی ها در طول چند 
ماه گذشــته، در کمترین زمان ممکن 
در نوع خود بسیار مهم و کم نظیر بوده 
است، گفت: در فرصت اجرای این پروژه 
همچنین عملیات نصــب دیوارهای 
جداکنندۀ مســیر مکــش غبارهای 
کوره های پاتیلی با هدف بهبود هرچه 
بیشتر فرایندهای زیست محیطی و بهتر 

شدن فرایند تولید انجام شد.
سلیمی در ادامه از پیش بینی چند 
مسیر جدید برای تسهیل روند بازدید 

میهمانان با همکاری واحد مهندسی 
صنایع، مهندســی کارخانــه و  روابط 
عمومی شرکت در خالل اجرای پروژۀ 
اصلی خبــر داد و گفت: بــا اجرای این 
پروژه، میهمانان بــا ایمنی و کیفیت 
بهتری قادر خواهند بــود از تجهیزات 
ناحیۀ فوالدسازی و ریخته گری مداوم 
شرکت بازدید کنند و بهرۀ الزم را ببرند.

مدیر ناحیۀ فوالدسازی فوالد مبارکه 
زمان آغاز اجرای پــروژۀ جایگزینی و 
به روزرسانی سیستم گاززدایی را ابتدای 
مردادماه و اتمام آن را پایان سال جاری 
اعالم کرد. وی در بخش پایانی سخنان 
خود تصریح کــرد: در حال حاضر نیز با 
استفاده از سیســتم های گاززدایی در 
واحد RH، فوالدهای مخصوص محیط 
نفت و گازترش و فوالدهای ویژۀ صنایع 
خودروســازی در حال تولید است، اما 
با بهره برداری از سیستم جدید، تولید 
کّمی و کیفی بسیاری از انواع فوالدهای 
خاص پرکاربرد در صنایع یادشده به نحو 

چشمگیری افزایش خواهد یافت.

در بازدید از ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم مطرح شد: 

ظرفیت تولید محصوالت ویژه در فوالد مبارکه دو برابر خواهد شد
با تأکید مدیریت ارشد 
شرکت، افزایش کّمی و 

کیفی تولید فوالد مقاوم 
به گازترش در ناحیۀ 

فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم به عنوان یک 

محصول ویژه و جدید و 
به کارگیری تکنولوژی 

VOD به عنوان یکی از 
سیستم های گاززدایی 

به روز در فرایند تولید فوالد 
در دستور کار این ناحیه 

قرار گرفت


