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مدیر ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه 
خبر داد:

عبور از مرز تولید 4.5 میلیون تن 
محصوالت پوشش دار

ناحیۀ نورد سرد در سال ۱۳۷۱ راه اندازی 
شد تا پاســخ گوی نیازهای مشــتریانی باشد 
که به استحکام بیشــتر و دقت ابعادی بهتری 
نسبت به محصوالت گرم نیاز دارند. مشتریان 
عمدۀ محصــوالت ســرد، خودروســازان، 
تولیدکنندگان لوازم خانگی، پروفیل ســازان 
و ... هســتند. از ســال ۱۳۸۲ بــا راه اندازی 
خطوط پوشــش دار قلع انــدود، گالوانیزه و 
رنگی قابلیتهای جدیدی به ناحیۀ نورد ســرد 
اضافه گردید تا پاســخ گوی طیف بیشتری از 
مشــتریان باشــد. محصوالت پوشش دار هم 
از نظر طول عمر و هم از نظــر زیبایی مزایای 

منحصربه فردی دارد.
بهزاد بهادرانــی، مدیر ناحیۀ نورد ســرد 
شــرکت فوالد مبارکه از تولیــد بیش از 4.5 
میلیون تن محصــوالت پوشــش دار در این 

شرکت خبر داد.
وی با اعــام این خبر افــزود: محصوالت 
پوشش دار شــرکت فوالد مبارکه شامل ورق 
قلع اندود، ورق گالوانیزه و ورق رنگی است که 
فرایند پوشش دهی هر محصول مخصوص به 

خود آن است. 
بهادرانــی خاطرنشــان کــرد: روش 
پوشــش دهی گالوانیزه به صورت غوطه وری 
و خط رنگی که در امتــداد خط گالوانیزه واقع 
گردیده به صورت خط پوشــش دهی غلتکی 
طراحی شده و پوشش دهی محصول قلع اندود 

هم به صورت الکترولیتی است.
مدیر ناحیــۀ نورد ســرد شــرکت فوالد 
مبارکه افزود: امروزه اســتفاده از محصوالت 
پوشش دار به دلیل وجود الیۀ محافظ پوششی 
جهت ممانعت از خوردگی و اکسیداســیون و 
همچنین زیبایی بیشــتر این محصوالت در 
صنعت بســیار افزایش یافته و قطعا در آینده 
نیز درخواست سفارش مشــتریان از این نوع 

محصوالت بیشتر خواهد شد. 
بهادرانی یکی از استراتژی های مهم شرکت 
فوالد مبارکه و ناحیۀ نورد ســرد را توسعۀ این 
واحدهای تولیدی و به دنبال آن افزایش تولید و 

کیفیت محصوالت پوشش دار برشمرد.

وی با اشــاره به بهره برداری خــط تولید 
محصول گالوانیزه در سال ۱۳۸۲ از بیشترین 
مصرف این محصول در صنایع ساختمانی خبر 
داد و گفت: تا پایان مهرماه ۱۳99 به میزان ۳ 
میلیون و ۲۲6 هزار تن محصول گالوانیزه در 
شرکت فوالد مبارکه تولید شده است. تقریبا 
نیمی از محصول گالوانیزه مستقیما به فروش 
می رسد و نیمی دیگر از آن به خط بعدی یعنی 
خط ورق رنگی وارد شده و تبدیل به محصول 
ورق رنگی می شود که بیشــترین مصرف آن 
در صنایع ساختمانی اســت. اخیرا با افزایش 
کیفیت، این محصول در صنایع لوازم خانگی 

نیز کاربرد دارد. 
مدیر ناحیۀ نورد سرد شرکت فوالد مبارکه 
در ادامه به محصول قلع انــدود به عنوان یکی 
دیگر از محصوالت پوشــش دار حساس که در 
صنایع بســته بندی و مواد غذایی کاربرد دارد 
اشاره کرد و گفت: خط تولید قلع اندود نیز در 
ســال ۱۳۸۲ به بهره برداری و تولید رسید و تا 
به امروز بیش از یک میلیــون و 4۷5 هزار تن 
محصول در این واحد تولید شده که درمجموع 
باعث دســت یابی به افتخار عبور از مرز تولید 
بیش از 4.5 میلیون تن محصول پوشــش دار 
در مجتمع فوالد مبارکه در سال جهش تولید 

شده است.
بهــزاد بهادرانی در پایــان از دیگر مدیران 
مرتبــط با تولید و توســعۀ ناحیه نورد ســرد 
شــرکت فوالد مبارکه کــه در راه انــدازی و 
تولیــد این خطــوط ایفای نقــش کرده اند و 
همچنین کارکنان کوشای ناحیۀ نورد سرد به 
جهت همکاری ایشان تشکر کرد و کسب این 
موفقیت را به همگی کارکنان شرکت تبریک 
گفت و خاطرنشــان کرد: در راستای توسعۀ 
خط و افزایش کیفیت محصوالت پوشش دار، 
پروژه هایی به منظور تــداوم کمیت و کیفیت 
تولید محصوالت اجرا شــده و یا در حال اجرا 

است

اخبار فوالد

محسن اســتکی، مدیر محصوالت 
سرد شرکت فوالد مبارکه مهمان برنامۀ 
رادیو فــوالد بود که بخـش هایـــی از 
گفـت وگـــوی وی با شنوندگان رادیو 

فوالد را از نظر می گذرانید:
    

 نخست قدری درخصوص جایگاه و 
وظیفۀ مجموعۀ  مدیریت محصوالت سرد 

توضیح دهید.
این مجموعــه که به صورت مســتقیم زیر 
نظر مدیریت محترم ناحیۀ نورد ســرد فعالیت 
می کند،  از پنج واحد اسیدشویی ۱ و ۲، خطوط 
باکس آنیلینــگ، کارگاه غلتک و خطوط نورد  

تشکیل شده است. 
کارگاه غلتک: این واحد وظیفۀ سنگ زنی و 
انجام تعمیرات مربوط به غلتک ها و متعلقات آن 
را در ناحیۀ نورد سرد بر عهده دارد. کارگاه غلتک 
نورد سرد متشکل ازسه زیرمجموعۀ کارگاه های  
غلتک شــمارۀ ۱ و ۲  و کارگاه کرو م کاری است. 
درکارگاه کروم کاری غلتک های کاری به منظور 
افزایش عمر  و کاهش اســتهاک، کروم کاری 
می گردنــد. در کارگاه های غلتــک در هر ماه 
به طور متوسط حدود ۱500 غلتک سنگ زنی 
و به خطوط مربوطه ارسال می شود. در کنار این 
فعالیت، امور دیگری ازجمله ســنگ زنی کلیۀ 
تیغه های نورد سرد از واحدهای مربوطه، به عاوۀ 
تیغه های نورد گرم و تعمیرات چک های مربوط 

به غلتک ها نیز انجام می شود.
آنیلینگ: این واحد نیز به منظور فرم پذیری یا 
شکل پذیری فوالد تشکیل شده است. محصوالت 
بعد از نوردیده شــدن در خطوط نورد به سمت 
خطوط آنیلینگ هدایت می گردد و بعد از آن، 
طی فرایندی، عملیات نورد  پوسته ای  بر  روی 
آن ها انجام می شود. در زنجیرۀ قلع اندود قبل از 
اینکه عملیات آنیل انجام شود، ورق باز وبه روش 

الکترولیتی ، جرم ها و روغن روی ورق برداشته و 
سپس به خط آنیلینگ ارسال می شود. در زنجیرۀ 
محصوالت سرد، بعد از اینکه محصوالت به سمت 
این واحد ارسال می شود، بسته به گرید و خواص 
مکانیکی موردنیاز در خطوط  آنیلینگ شارژ     و   
بعد از انجام عملیات حرارتی، کاف ها به خطوط 

بعدی ارسال می شوند.
اسیدشویی: زمانی که ورق ها در واحد نورد 
گرم با درجه حرارت باال نورد می شوند، الیه ای از 
اکسید روی ورق ها تشکیل می شود و این واحد 
وظیفۀ زدودن اکســید را بر عهده دارد. پس از 
آن ورق در نورد ســرد به ورق های باکیفیت با 

ضخامت کمتر تبدیل می شود.
خط اسیدشویی شمارۀ ۱ با روش غوطه وری 
و خط اسیدشویی شمارۀ ۲ نیز به روش اغتشایی 
کار می کنند. ضمن اینکه وظیفۀ کناره بری ورق 
در این خطوط انجام می شود. درعین حال فروش 
مستقیم با استفاده از ماشین روغن کاری از دیگر 

خروجی های این خطوط است.
خطوط نورد: خطــوط نورد ســرد از نورد 

پنج قفسه ای و دوقفسه ای تشکیل شده است.
ظرفیت خط نورد پنج قفســه ای حدود یک 
میلیون و  500  هزار تن در سال است. ضخامت 
ورق در ورودی ایــن خط ۲ تــا 5.۳ میلی متر و 
خروجی آن از 0.۳5 تا ۳ میلی متر است. در حال 
حاضر از ظرفیت ۲00 هزار تنی نورد دوقفسه ای 
برای تولید ۱50 تا ۱60 هــزار تن محصوالت 

قلع اندود استفاده می شود.
 مهم ترین دســتاوردهای تولید در 

ناحیۀ نورد سرد چه بوده است؟
همکاران ایــن ناحیه طی یک ســال اخیر 
و به ویژه در ســه ماه گذشــته بــه رکوردهای 
زیــادی دســت یافته انــد. رکــورد روزانه در 
اسیدشــویی شــمارۀ ۱ و رکورد تولید در یک 
شــیفت در اسیدشــویی شــمارۀ ۱ بخشی از 

این دستاوردهاســت. همچنین در خط نورد 
دوقفسه ای با تولید ۱۲ هزار و ۷00 تن محصول 
قلع اندود در یک ماه افتخار ارزشمندی به ثبت 
رســید. همچنین در خط تاندم، با وجود همۀ 
محدودیت ها و شــیوع ویروس کرونا، به رکورد 
بســیار خوب ۱۲۷ هزار    و  500 تن در یک ماه 
دست یافتیم. همچنین گام برداشتن به سوی 
هدف نهایی ۱۳5 هزار تن در آینده در دستور کار 

قرار دارد که بسیار حائز اهمیت است.
نباید فراموش کرد که در تولید محصوالت 
ویژه هم بــا تولید ۲۱ هزار تــن و افزایش ۲50 
درصدی نســبت به مدت مشابه ســال قبل به 

عملکرد درخشانی دست یافته ایم.
در مجموعۀ نورد سرد از تجهیزات حساسی 
ازجمله جوش های لیزری استفاده می شود، در 

این خصوص توضیح دهید.
همان گونه که اشــاره کردیــد، در خطوط 
مختلف نورد سرد ماشین های جوش متعددی 
به کار گرفته شده و دو ماشین با فناوری جوش 
لیزری در خطوط اسیدشویی شمارۀ ۲ و تاندم 
نصب و در حال کار هستند. با توجه به اینکه این 
ماشین ها  وارداتی و تحت تحریم بودند و تأمین 
قطعات یدکی و تعمیر آن ها می توانســت نورد 
ســرد را با چالش جدی مواجه کند، مدیریت 
شرکت با شرکت علوم فنون لیزر ایران در بهمن 
ماه سال گذشته وارد مذاکره و عقد قرارداد شد و 
مقرر گردید طی ۱4 ماه با همکاری فوالد مبارکه 
و شرکت مذکور، این تجهیز بسیار حساس در 
کشور بومی سازی شود. خوشبختانه روند کار 
به خوبی پیش می رود و قرار بر این اســت که در 
آبان ماه، لیزر فیبری بومی سازی شده تست، و 
تا اوایل سال آینده نیز وارد فاز نصب و راه اندازی 

شود.
 در زمینۀ محصوالت و ضخامت های 

جدید چه برنامه ای در دست اقدام است؟

نورد ســرد با همکاری واحدهای مربوطه 
همواره تولید محصوالت جدید را در دســتور 
کار داشته است. در ســال۸0 باید ۲5 درصد 
از محصوالت زیر ضخامــت 0.۲۲ می بود، در 
حالی که در حال حاضــر، این میــزان به  65 
درصد رسیده است. هم اکنون تعداد مشتریان 
و درخواســت های ورق با کیفیت و استحکام 
بیشتر در ابعاد مختلف در حال افزایش است. 
اگرچه تولید این ســفارش ها سختی خود را 
دارد و ازآنجا که وزن آن ها کمتر است، افت تناژ 
تولید را در پی دارد، اما همکاران با جدیت در 
مسیر اهداف شرکت و تأمین حداکثری بازار 
داخل تاش می کنند. خوشــبختانه در تولید 
فوالدهای مقاوم به خوردگی اتمســفری که 
در ساخت بدنۀ کشــتی ها کاربرد دارد نیز به 
موفقیت های خوبی دســت یافته ایم. عاوه 
بر این مــوارد، در تولیــد ورق موردنیاز تولید 

انواع تســمه که از گریدهای خاص اســت و 
تولید ورق های رنگی و گالوانیزۀ پرکاربرد در 
 صنایع لوازم خانگی به توفیقات چشــمگیری 

دست یافته ایم.
 در فوالد مبارکه ورق موردنیاز صنایع 
خودروسازان نیز تولید می شود. در این 

خصوص توضیح دهید.
این ورق هــا به MB شــهرت دارنــد و از 
محصوالت خاص به شــمار می آینــد. تولید 
حداکثری و باکیفیت ایــن قبیل محصوالت از 
سوی مدیریت شرکت در دستور کار قرار گرفته 
است. حدود ۲0 فعالیت خاص در نورد سرد برای 
تولید محصوالت MB تعریف شــده و تاش 
می کنیم محصوالت موردنیاز خودروسازان را با 
رویکرد کیفیت محوری تولید کنیم تا از واردات 
این محصــوالت بی نیاز شــویم و ارزش افزوده 

باالتری برای شرکت به ارمغان آوریم.

گام برداشتن به سوی هدف نهایی 135 هزار تن در دستور كار ناحیه نورد سرد قرار دارد
خبر
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در شــرایطی که در اقتصاد 
به شــدت رقابتی امروز، کسب 
درآمد و ســودآوری با مشکالت 
خاص خود مواجه است، این تفکر 
بسیار ساده انگارانه خواهد بود که 
تنها با فــروش محصول بتوان در 
این عرصــه دوام آورد. به عبارت 
بهتر، اگر در بنگاه های اقتصادی 
بزرگ مانند فوالد مبارکه به مباحثی 
مانند بهره وری نیروی انســانی، 
خرید اقالم و تجهیزات باکیفیت 
که به تولید بیشتر و باکیفیت تر 
می انجامند، مصارف بهینۀ انرژی 
و مواد اولیه، بومی ســازی اقالم 
موردنیاز در داخل کشور با قیمت 
تمام شــدۀ کمتر و کسب درآمد 
از محل فروش اقــالم مازاد توجه 
نشود، بدون تردید باید شاهد نزول 

سازمان باشیم.

یکی از بخش هایی که در فوالد 
مبارکه توانسته تأثیر چشمگیری 
در افزایش درآمدهای شــرکت و 
سودآوری برای ذی نفعان داشته 
باشد، واحد فروش اقالم مازاد است. 
در همین خصوص پای صحبت های 
احمدرضا جمشــیدیان، رئیس 
واحد فروش اقالم مازاد این شرکت 
نشستیم تا با عملکرد این واحد و 
نقش آن در افزایش درآمدهای آن 

بیشتر آشنا شویم.
    

 قدری در خصوص نقش واحد 
فروش اقالم مازاد توضیح دهید.

کلیۀ اقامی کــه در فرایند تولید 
شرکت مورد اســتفاده قرار گرفته اند و 
دیگر قابلیت مصــرف در فوالد مبارکه 
را ندارند، جزو اقام مستعمل به شمار 
می روند و   واحدهــای مربوطه مانند 

کنترل مواد یا نواحی تولیدی در مورد 
آن ها اعــام فروش می کننــد. در این 
مرحله واحــد فروش اقام مــازاد کار 
بازاریابــی را انجام می دهــد و پس از 
گذراندن فرایند مربوطه فروش انجام 

می شود.
 این اقالم شامل چه مواردی 

است؟
فروش اقام مازاد در یک نگاه کلی 
شامل فروش کاالهای مازاد بر مصرف، 
مســتعمل، ضایعاتی و فرعی اســت. 
همچنین اقام و تجهیزات یدکی نو که 
از پروژه های توسعه یا پروژه های دیگر 
اضافه می آید و در شــرکت بی استفاده 
است مشمول اقام مازاد می َشود. دستۀ 
دیگر اقام ضایعاتی هستند که در  فرایند 
تولیــد محصول اصلی فــوالد مبارکه 
به وجــود می آیند و مــواردی ازجمله 
پودرهای اکســید آهن و خرســک را 

شامل می شود. محصوالت فرعی مثل 
انواع گازها، اکسیژن، نیتروژن و آرگون 
نوع دیگری از اقام مازاد هستند که در 
کنار محصوالت اصلی تولید می شوند. 
یکی از دیگر اقدامات واحد فروش اقام 
مازاد انجام فرایند تهاتر است که به عنوان 
نمونه به تهاتر خرسک با قراضه یا آهن 

اسفنجی است.
 اقدامات دیگری هم در این 

واحد انجام می شود؟
فروش خدمــات از دیگــر وظایف 
این واحد اســت. این وظیفه  به تازگی  
به این واحد اضافه شــده و این اقدام با 
توجه به اصاح چارت ســازمانی واحد 
فروش خدمــات و واحد اقــام مازاد 
به منظور یکپارچه سازی فرایند فروش 
خدمات صــورت گرفته اســت. کلیۀ 
خدماتی که شــرکت فوالد مبارکه در 
قالب آزمایشــگاه، تعمیرات مرکزی، 
اتوماسیون ابزار دقیق و خدمات عمومی 
به شــرکت های پیمانــکار داخلی یا 
خارجی ارائه می دهد ازجمله اقدامات 

در حوزه فروش خدمات است.
 مهم ترین دستاوردهای این 

واحد چه بوده است؟
افزایش ۲5 درصــدی ارزش افزوده 
کسب شده از محل فروش اقامی که به 
دالیل مختلف در این شرکت بی استفاده 
بوده اند برای شرکت ده ها میلیارد تومان 

ارزش افزوده به ارمغان آورده است.
 در راستای پیشــگیری از 
انباشت اقالم مازاد در شرکت چه 

تدابیری اتخاذ شده است؟
 به این منظور بهبــود فرایندهای 
مذکور با اجرای مکانیسِم طراحی شده 
تا آخر ســال جاری تعریف و در دست 
اجراست. پیش بینی می شود وظایفی که 
کلیۀ واحدهای مرتبط در فرایند فروش 
باید انجام دهند با اجرای این مکانیسم 
به خوبی مشخص و تفکیک شود و انتظار 
می رود با اجرای این سیســتم مدون 
و یکپارچه شــاهد کاهش قابل توجه 
هزینه های نیروی انسانی، انبارداری، 
خواب سرمایه و موارد دیگری باشیم که 

ارزش افزوده قابل توجهی را برای فوالد 
مبارکه در پی خواهد داشت.

 درخصوص ارتباط با مشتریان 
و بازاریابی بهتر توضیح دهید.

تدابیر بسیار خوبی اندیشیده و اجرا 
شده  تا مشتریان بالقوۀ بیشتری از طریق 
اصاح ساختار و بازاریابی جذب شوند. 
این افزایش به نحوی بود که در سال 9۷ 
کل مبلغ حاصل از عملکرد واحد فروش 
اقام مازاد و اقام فرعی فوالد افزایش 
چشمگیری پیدا کرد. این در حالی است 
که ۲5 درصد افزایش درآمد و افزایش 
سود به دلیل اصاح ســاختار موجود 
به بار نشسته اســت و توانستیم روی 
کاالهای مازاد با آنالیز بهتر و توپوگرافی 
صورت گرفته مبلغ واقعی اقام را کشف 

کنیم.
 شیوع ویروس کرونا در روند 
فعالیت های ایــن واحد تأثیری 

داشته است؟
قطعا تأثیر داشته است، اما با مشخص 
شدن اهداف و تعیین اســتراتژی ها، 
امیدواریم به یاری خداونــد با غلبه بر 
ویروس کرونا و   فراهم شدن امکان حضور 
مشتریان در فوالد مبارکه و بازاریابی های 
واحد فروش اقام مــازاد و همچنین 
امکان برقراری تعامل هرچه بیشــتر با 
پیمانکاران، شــرایط انجام تعهدات و 
حمل ونقل بارهای خریداری شــده و 
تحویل آن ها به شرکت ها و به طورکلی 
دست یابی به اهداف برنامه ریزی شده 

با روند بهتری انجام شود.
فوالد مبارکه در تأمین اکســیژن 
موردنیــاز بیمــاران کرونایــی که در 
بیمارستان ها بستری هستند، اقدامات 
خوبی انجام داده اســت، قدری در این 

خصوص توضیح دهید.
برای فروش این گازها که مازاد بر نیاز 
شــرکت بودند، مزایدۀ رضایت بخشی 
برگزار و قیمت بسیار خوبی کشف شد، 
ولی با توجه به شــرایط خاصی که اآلن 
کشور ما با آن روبه رو ســت و موضوع 
بیماری کرونا، با مساعدت مدیرعامل 
محترم و همکاری نواحی مرتبط شاهد 

اتفاق بسیار مبارکی بودیم و کل نیاز به 
اکسیژن بیمارستان های تحت پوشش 
دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان 
و استان های هم جوار به صورت رایگان 
توسط فوالد مبارکه برآورده شد. تأمین 
این گازها بر عهدۀ واحد انرژی و سیاالت، 
و فــروش و هماهنگی های الزم جهت 
توزیع و عقد قراردادهــا بر عهدۀ واحد 
اقام فروش مازاد است. انگیزۀ مدیریت

 فوالد مبارکه از این اقدام  ممانعت 
از  برخی افراد ســودجو موســوم به 
کاســبان کرونا بود کــه مبالغی چند 
برابر بیشتر از ارزش واقعی این کاال  در 
بازار  طلب می کردنــد و قیمتی چند 
برابر  رقم فوالد مبارکه در مزایده اعام 
می نمودند. با وجود آنکه فوالد مبارکه 
به دلیل اختاف قیمت به وجود آمده 
می توانست سود بسیار خوبی به دست 
بیاورد، با انگیزۀ عمل به مســئولیت 
اجتماعی خود نهایتا به کمک بیماران 
کرونایی و کادر محترم درمان شتافت 
و اکسیژن موردنیاز آن ها را به صورت 
رایــگان در اختیــار دانشــگاه علوم 
پزشکی قرار داد و به جز دانشگاه علوم 
پزشکی اســتان اصفهان،استان های 
قم، چهارمحال و بختیــاری، تهران، 
اراک و بســیاری از  بیمارســتان های 
زیرمجموعه دانشگاه های علوم پزشکی  
در کشور  از این امکان بهره مند شدند. 
طبق برآوردهای صورت گرفته تا پایان 
ســال حدود ۱۸ هزار تن اکســیژن 
در بیمارســتان های کشــور مصرف 
خواهد شــد  که البته با توجه به شیب 
رو به گسترش شــیوع بیماری کرونا 
امــکان افزایش این مقــدار نیز دور از 

ذهن نیست.
 سخن پایانی؟

ضمن قدردانی از همکاری تمامی 
نواحی تولیدی، واحد حفاظت و حراست 
فیزیکی و کمیسیون معامات یادآوری 
می کنم که ســود قابل توجهــی که از 
محل فروش اقام مازاد برای شــرکت 
به بار نشسته، در نتیجه همکاری های 

ارزشمند همۀ این عزیزان بوده است.

رئیس واحد فروش اقالم مازاد شرکت فوالد مبارکه خبر داد:

كسب ارزش افزوده چشمگیر از محل فروش اقالم مازاد


