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تجلی اراده رزمندگان اسالم؛
دیروز در جبهه دفاع مقدس،

امروز در جبهه تولید

شــرکت فوالد مبارکه در برهه های حســاس 
انقاب اســامی، بارها و بارها همبستگی خود با 
آرمان های حضرت امام خمینی )ره( و نظام مقدس 
جمهوری اسامی را نشان داده و در حماسه دفاع 
مقدس، شــهادت ۱۹ نفر از کارکنــان و کارگران 
این شــرکت در جبهه های حق علیــه باطل گواه 
این مدعاست که خدمت گزاران این صنعت برای 
خدمت به اســام و میهن از هیچ تاش و ایثاری 

فروگذار نمی کنند.
حماســه دفاع مقدس، جنگی ظالمانه، نابرابر 
و منحصربه فــرد در تاریــخ و قرون اخیر اســت 
که طی آن، نظامــی نوپا توانســت در مقابل همه 
ابرقدرت های جهانی ایســتادگی کند و طی آن، 
ملت مقاوم ایران ازخودگذشتگی ها و شگفتی های 
بســیاری در همه عرصه ها و به ویــژه عرصه های 
نظامی، سیاسی و بین المللی رقم زد که همه این ها 
سرفصلی تازه در جهاد، ایثار، مقاومت و خوداتکایی 

در تاریخ این میهن ثبت کرد.
هفته دفاع مقــدس، فرصــت مغتنمی برای 
گرامیداشــت پرافتخارترین و مهم ترین پایداری 
ملت ایــران در مقابله با خصم و تعــرض به عزت، 
حریم و کیان دین اســام و میهن ایران بوده است 
که برکات و دستاوردهای این حماسه برای میهن و 
نظام اسامی انکارناشدنی است؛ چراکه این جهاد 
مردمی، ستون های نظام مقدس جمهوری اسامی 

را مستحکم تر کرد.
رزمندگان اســام با مجاهدت، شجاعت، ایثار 
و اســتقامت مثال زدنی خود، صحنه هایی را خلق 
کردند که بعد از گذشــت ۱۴ قرن، حادثه کربا را 
تداعی نمود. در ابتدای دفــاع مقدس، رزمندگان 
اســام در جبهه های مختلف از جــان و مال خود 
گذشتند تا از انقاب اســامی حفاظت و حراست 
کنند و در آن میــان، جهادگرانی هــم بودند که 
همت خویش را در عرصه صنعــت به کار گرفتند 
و ضمن پشتیبانی از خط مقدم، سنگ بنا و خشت 
بزرگ ترین واحد صنعتی کشــور را بنیان نهادند. 
عده ای از این رزمندگان نیز راهی جبهه های حق 
علیه باطل شــدند و با نثار خون خود، نهال نظام و 

انقاب را آبیاری کردند.
شــرکت فوالد مبارکه در برهه های حســاس 
انقاب اســامی، بارها و بارها همبستگی خود با 
آرمان های حضرت امام خمینی )ره( و نظام مقدس 
جمهوری اسامی را نشان داده و در حماسه دفاع 
مقدس، شــهادت ۱۹ نفر از کارکنــان و کارگران 
این شــرکت در جبهه های حق علیــه باطل گواه 
این مدعاست که خدمت گزاران این صنعت برای 
خدمت به اســام و میهن از هیچ تاش و ایثاری 

فروگذار نمی کنند.
۴۲ سال از آغاز حماسه دفاع مقدس می گذرد 
و این جنگ هشت ساله با تقدیم ۲۱۳ هزار شهید، 
۱۴۰ هزار جانباز، ۳۲۰ هزار مجروح و ۴۰ هزار نفر 
آزاده با حفظ تمامیت ارضی ایران اسامی خاتمه 
یافته است، اما تجاوز خصم در حوزه های نظامی، 
امنیتی، اقتصادی و فرهنگی همچنان ادامه دارد؛ 
آن چنان که در ســال های اخیر فشارهای مختلف 
اقتصادی و تحریم هــای ظالمانه و کمرشــکن، 
معیشــت و اقتصاد خانواده هــای ایرانی را هدف 

گرفته است.
ســخن همــه کارشناســان، دغدغه مندان و 
دلسوزان نظام اسامی به ویژه رهبر فرزانه انقاب 
این است که تنها راه برای مقابله با تعرضات دشمن، 
اعتقاد به کار جهادی و انقابی، اتکا به توان، دانش، 
تخصص و مهارت داخلی و رونق تولید اســت و در 
این میان، شرکت فوالد مبارکه همواره در همین 
مسیر گام برداشته است. توفیقات شرکت در عمل 
به منویــات مقام معظم رهبــری در عرصه تولید، 
خودکفایی، تأمین نیازهای صنایع پایین دســت، 
صادرات و ارزآوری، متأثــر از همین نگاه و اراده در 
تمامی بخش هاست. این شــرکت به خود می بالد 
که در جبهه اقتصادی همواره حافظ منافع مردم و 
نظام اسامی بوده و در نبرد اقتصادی در مواجهه با 
تحریم ها و محدودیت ها نیز در خط مقدم در حال 

پایداری است.

یادداشت

تحویل به موقع سفارش ها یکی 
از عوامل مهم در رضایت مشتریان 
است که دســت یابی به آن در ِگرو 
داشــتن فرایندهــای دقیــق در 
برنامه ریزی تولید، فروش، تولید و 
همچنین اجرای دقیق این فرایندها 
و بهبود مســتمر و به روزرســانی 
آن هاست. میزان رضایت مشتریان 
از تحویل به موقــع به صورت مرتب 
در قالب نظرسنجی پایش می شود، 
ولــی بــرای اندازه گیــری میزان 
خوش قولی، شاخص های متعددی 
وجــود دارد کــه پرکاربردتریــن 
آن ها ضریــب خوش قولی اســت 
که از تقســیم وزن ســفارش های 
به موقع تحویل شده مربوط به یک 
بازه زمانی مشــخص بــه کل وزن 
سفارش های آن بازه زمانی به دست 

می آید.
گفت وگو با دو تن از کارشناسان 
قســمت برنامه ریــزی و کنتــرل 
تولید درباره اهمیت خوش قولی و 
چگونگی دست یابی فوالد مبارکه 
به این میزان رشد در این زمینه را در 

ادامه می خوانید.

حاجی حیدری، 
مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید

اهمیت خوش قولی در فضای 
کســب وکار امــروز را چگونه 
ارزیابی می کنیــد؟ خوش قولی 
به دلیل اهمیت فوق العاده آن ازجمله 
شاخص های عملکرد سازمان هاست 
که به جزء بدیهی کیفیت ارائه خدمات 
تبدیل شــده اســت، یعنی صحبت 
از کیفیت ارائــه کاال و خدمات یک 
سازمان بدون اشاره به انجام سفارش 
مشتری در موعد مقرر بی معناست؛ 
به همین دلیل امروزه تحویل به موقع 
به نوعی یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار 
است و به شرط حیات آن ها بدل شده 
اســت. شــرکت هایی می توانند در 
فضای شــدید رقابتی دوام بیاورند و 
رشــد کنند که قادر باشند تعهدات 
خود را در وهلــه اول به موقع و بعد از 
آن در کوتاه ترین زمان نسبت به رقبا 

انجام دهند.
عوامل مؤثر بــر خوش قولی 
و تحویــل به موقــع را چــه 
می دانید؟ماننــد دیگــر مــوارد 
می تــوان این عوامل را به دو دســته 

درون و برون ســازمانی تقسیم بندی 
کــرد. عوامــل برون ســازمانی 
که ناشــی از محیط بیرونــی مانند 
قوانین باالدســتی، سیاســت های 
حاکمیتی، محدودیت های ترافیکی 
و حمل ونقلی در بعضــی از برهه ها، 
محدودیت هــای تأمین مــواد اولیه 
و انــرژی و... می شــوند، در حیطه 
تصمیم گیری و اثرگذاری مستقیم ما 
نیستند؛ ولی ما می توانیم با پیش بینی 
روندهای محتمل هریک از این عوامل 
و اتخاذ اســتراتژی های مناسب در 
صورت وقوع هریک، اثر منفی آن ها را 
در دست یابی به خوش قولی مطلوب 
به حداقل برســانیم. در مورد عوامل 
داخلی اوال باید عرض کنم خوش قولی 
در تحویل شاخصی است که وضعیت 
کلی یک ســازمان را نشان می دهد؛ 
چراکه همــه فرایندهای ســازمان 
باید دقیــق، به روز و کارآمد باشــند 
تا به تحویــل به موقع منجر شــود، 
اما فرایندهایی که مســتقیما بر آن 
تأثیرگذارند فرایند برنامه ریزی تولید، 
حمل محصــوالت، تولیــد و فروش 
هســتند. دقت بفرماییــد که وقتی 

صحبت از چهار فرایند می شود، این 
امر منحصر به چهار قســمت نیست 
و شامل همه قســمت هایی می شود 
که در این فرایندهــا درگیرند. پس 
از اینجــا اهمیت تعریــف و اجرای 
دقیــق و همچنین بهبود مســتمر و 
به روزرســانی این فرایندها مشخص 

می شود.
 به لــزوم بهبودها اشــاره 
کردید؛ بهبودهــای فرایندی 
را که در زمینه افزایش تحویل 
به موقع می توانند مؤثر باشند 
چه می دانید؟ ما در سال های اخیر 
در قســمت برنامه ریــزی و کنترل 
تولیــد تاش های بســیاری چه در 
زمینــه به روزرســانی فرایندهــا با 
به کارگیری الگوریتم ها و روش های 
نویــن برنامه ریزی و چــه در زمینه 
بهبودهای مســتمر انجــام دادیم. 
 IPSO نمونــه اصلــی آن پــروژه
 (Integrated Planning &
 (Scheduling Optimizer
اســت کــه هم زمــان بــا تغییــر 
سیستم های اطاعاتی شرکت تعریف 
شد و هم اکنون بخش های عمده ای از 

آن در حال کار است. این پروژه شامل 
الگوریتم های پشتیبانی تصمیم است 
که برنامه ریزی تولید را در ســاختن 
تصمیمات بهتر یاری می کند. البته در 
بقیه بخش ها نیز فعالیت های شایان 
و قابل توجهی انجام شده است که از 
آن جمله به افزایش کمیت و کیفیت 
تولیــد در برخی از نواحــی تولیدی 
می توان اشاره کرد، ولی نکته ای که 
جا دارد به آن اشاره کنم لزوم داشتن 
شاخصی است که کل سیکل چرخه 
سفارش از زمان دریافت درخواست 
مشتری تا تسویه حساب آن را پایش 
کند. طبق رصدهایی که ما از بهترین 
شرکت های جهانی داشــتیم، این 
شــرکت ها برای مدت زمــان صدور 
پیش فاکتــور تــا تسویه حســاب 
سفارش های خود شــاخص تعریف 
کرده و در حداقل کردن آن در حال 
رقابت هستند. این موضوع به آن ها 
امکان می دهد خود را در بازار به عنوان 
شــرکتی که در حداقل زمان به نیاز 
مشتریان پاسخ می دهد معرفی کنند؛ 
البته رســیدن به این سطح مستلزم 
آن است که متکی بر سیستم دقیق 

پیش بینی نیاز مشــتریان باشیم و 
بسیاری و یا حتی همه فرایند تولید 
را قبل درخواست مشتری پیش بینی 

کرده باشیم.

اتحاد توکل، رئیس برنامه ریزی
و کنترل تولید ناحیه نورد گرم

در فوالد مبارکه از چه شاخص 
یا شــاخص هایی بــرای پایش 
خوش قولی استفاده می شود؟در 
دنیــا از شــاخص های متعــددی 
برای پایــش خوش قولی اســتفاده 
می شــود که پرکاربردتریــن آن ها 
که ما نیز اســتفاده می کنیم، ضریب 
خوش قولی اســت که از تقسیم وزن 
ســفارش های به موقع تحویل شده 
مربوط به یک بازه زمانی مشخص به 
کل وزن سفارش های آن بازه زمانی 
به دســت می آید. در فــوالد مبارکه 
چون قســمت تولید و آماده ســازی 
محصول در معاونــت بهره برداری و 
حمل آن در معاونــت فروش صورت 
می گیرد، این شــاخص را به دو زیر 
شــاخص ضریب خوش قولی تولید و 
ضریب خوش قولی حمل شکسته ایم، 
به گونــه ای که ضریــب خوش قولی 
تحویــل حاصل ضرب و ایــن دو زیر 

شاخص خواهد بود.
وضعیت خوش قولی تحویل 
محصوالت گرم فــوالد مبارکه 
طی ســال جاری نسبت به سال 
گذشــته چگونه بوده است؟ با 
تاش همه همــکاران و به کارگیری 
سیســتم های جدید، در این زمینه 
بهبــود چشــمگیری داشــته ایم؛ 
به گونــه ای که ضریــب خوش قولی 
تحویل محصوالت گرم شــرکت که 
در سال ۱۳۹۹ به میزان ۴۲.7 درصد 
بود، از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ با انجام 
فعالیت هایی که به آن اشاره شد، در 
ســال ۱۴۰۰ به58.۹درصد افزایش 
یافت و براســاس اطاعــات نمودار 
زیر، در سه ماهه گذشــته با افزایش 
چشمگیری به ۹۴.7، ۹8.۳ و ۹۳.۳ 

درصد نیز افزایش یافته است.

گام مؤثر دیگر فوالد مبارکه در راستای رضایتمندی مشتریان؛

افزایش چشمگیر خوش قولی تحویل محصوالت گرم به مشتریان

امروزه مصرف محصوالت پوشش دار در صنعت افزایش 
یافته و یکــی از دالیل مهم آن، ممانعــت از تأثیر محیط و 
عدم تخریب و خوردگی فلز و درنتیجه افزایش عمر ورق و 

همچنین بهبود خواص زیبایی آن است.
در تقویم رویدادهای گروه فوالد مبارکه از ۲۲ شهریور 
۱۳8۲ به عنوان »ســالروز افتتاح خــط ورق رنگی« فوالد 
مبارکه یاد شــده اســت. به همین بهانه خبرنگار فوالد در 
گفت وگو با محسن زارع مدیر محصوالت پوشش دار نورد 
سرد و یداله کوهی رئیس واحد ورق رنگی، دالیل و اهمیت 
احداث این خط و روند روبه رشد و اثربخشی آن را جویا شده 

است. ماحصل این گفت وگو را در ادامه می خوانید.

زارع، مدیر محصوالت پوشش دار نورد سرد
امروزه مصرف محصوالت پوشش دار در صنعت افزایش 
یافته و یکــی از دالیل مهم آن، ممانعــت از تأثیر محیط و 
عدم تخریب و خوردگی فلز و درنتیجه افزایش عمر ورق و 
همچنین بهبود خواص زیبایی آن است. در همین راستا سه 
نوع از محصوالت پوشش دار )ورق های قلع اندود، ورق های 
گالوانیزه و ورق های رنگی( در نورد سرد تولید شده و وارد بازار 
مصرف می گردد. ورق رنگی یکی از محصوالت باارزش فوالد 
مبارکه است و استفاده از آن به دالیل فنی و اقتصادی مزایای 
زیادی دارد. از نظر کیفیت و دوام، چون فلز پایه ورق رنگی 
محصول گالوانیزه است، همچنین به دلیل آماده سازی های 
مناســبی که قبل از عملیات رنگ کاری روی ســطح ورق 
انجام می گیرد، دوام و ماندگاری فلز پایه و پوشش، افزایش 

قابل ماحظه ای می یابد.
در راســتای توســعه خطــوط پوشــش دار، عاوه بر 
توسعه های مربوط به واحد ورق رنگی بر اساس نیاز کشور به 
محصوالت ورق رنگی لوازم خانگی، از اوایل سال ۱۴۰۱ پروژه 

خط رنگی شماره ۲ نیز آغاز شده است.
از سال ۱۳8۲ تاکنون بالغ بر یک میلیون و 7۹۰ هزار تن 
ورق رنگی به بازار عرضه شده که از این میزان سهم ورق های 

رنگی با مصرف ساختمانی و صنعتی در حدود یک میلیون و 
77۰ هزار تن و سهم ورق های رنگی با مصرف لوازم خانگی 
در حدود ۱7 هزار و ۲5۰ تن است. بازار ورق های رنگی در 
صنعت ساختمانی حدود 6۴ درصد، لوازم خانگی ۹ درصد، 
صنعت اتومبیل حدود 6 درصد و ۲۱ درصد مربوط به سایر 

کاربردهاست.

کوهی رئیس واحد ورق رنگی
محصوالت پوشش دار فوالد مبارکه شامل ورق قلع اندود، 
ورق گالوانیزه و ورق رنگی اســت. خط تولید ورق رنگی با 
 C.M.I ظرفیت اسمی ۱۰۰ هزار تن در سال توسط شرکت
طراحی و نصــب و با همکاری کارکنــان مجتمع فوالد در 
۲۲ شــهریور ســال ۱۳8۲ افتتاح گردید. میزان تولید در 
اوایل راه اندازی خط، ۲ تا 5 هزار تــن در ماه بود. به منظور 
بهینه ســازی فرایند تولید این خــط، فعالیت های زیادی 
انجام شــد که از آن جمله می توان به مهم ترین آن ها یعنی 

بومی سازی رنگ با شرکت های داخلی اشاره کرد. این اقدام 
باعث جلوگیری از خروج ارز از کشور گردید. هم اکنون تولید 

خط رنگی به حدود ۱۰ هزار تن در ماه رسیده است.
فوالد مبارکــه بهره برداری خط گالوانیــزه و رنگی را از 
زمان راه اندازی طی قراردادی به شرکت توکا فوالد واگذار 
کرد و تمامی کارکنان پس از اجرای مراحل اســتخدامی و 

آموزش های الزم مشغول به کار شدند.
در خصوص فراینــد خط تولید ورق رنگــی باید گفت 
رنگ کاری پیوســته کاف یک تکنیک پیشرفته به روش 
مداوم اســت که در آن یک پوشــش آلی )رنگ یا فیلم( بر 
روی ورق فلزی )فوالد گالوانیزه( اعمال می شود. این خط 
توانایی دارد ورقی را که به صورت کاف و دارای مشخصات 
خاصی اســت با گذراندن از مراحل و قسمت های مختلف، 
ازجمله تمیزکاری با محلول بازی، کروماته کردن، اعمال 
رنگ، کــوره مخصوص پخت بعد از اعمــال رنگ، به روش 
Application roll به صــورت ورق یک طرف رنگی یا 

دو طرف رنگی تولید و وارد بــازار مصرف کند. طبقه بندی 
و الیه های پوشــش ورق رنگی در خــط ورق رنگی فوالد 
مبارکه عبارت اند از: ورق گالوانیزه )غوطه وری داغ( رنگی 
که رایج ترین نوع ورق رنگی اســت؛ ورق ســرد نورددیده 
رنگی که وقتی که خطر خوردگی قابل توجه نباشد استفاده 
می شــود؛ورق گالوانیزه )الکترولیتی( رنگی که وقتی که 
ظاهر سطح موردنظر باشد اســتفاده می شود؛ورق گالفان 
رنگی که مقاومــت به خوردگی آن بهتــر از ورق گالوانیزه 
 اســت؛ورق آلوزینک رنگی که مقاومت بــه خوردگی آن 

بسیار خوب است.
مطابق شکل زیر که ســطح مقطع یک ورق رنگی است 
 ،)ZINC( الیه های مختلف عبارت اند از: پوشــش روی
پوشــش کروم، الیه رنگ اولیه )پرایمر( بــه ضخامت ۴ تا 
5 میکرون، الیه رنگ رویه بــه ضخامت ۱5 تا ۲5 میکرون 
)به جز رنگ های PVC( در قسمت روی ورق؛پوشش روی 
)ZINC(، پوشش کروم، الیه رنگ پشت ورق به ضخامت 5 

تا ۱۲ میکرون در قسمت زیر ورق.
با توجه به توسعه های انجام شده و آتی در واحد ورق رنگی 
ازجمله بومی کردن فیلم محافظ واســلیو کاغذی داخل 
چشــمی کاف و رنگ مخصــوص لوازم خانگی، طراحی، 
نصب و راه اندازی خط ریکویلینــگ مخصوص ورق رنگی 
لوازم خانگی )خط برش شیت و خط اسلیتر( با توجه به توان 
داخلی، نصب و راه اندازی تنشن لولر جهت افزایش کیفیت 
سطحی ورق، انجام پروژه های مربوط به ماشین های اعمال 
رنگ و همچنین پروژه های مربوط به محفوظ کردن واحد 
ورق رنگی از ورود گردوغبار، بــا افزایش کمی و کیفی این 
محصول گام بزرگی در راستای افزایش رضایت مشتریان 

خواهیم برداشت.
در پایان شایسته است از حمایت های مدیریت های ناحیه 
نورد سرد و محصوالت پوشش دار و همچنین از تاش های 
شبانه روزی کلیه همکاران خصوصا کارکنان زحمتکش و 

اخاق محور خط رنگی تشکر و قدردانی کنیم.

مدیر محصوالت پوشش دار نورد سرد مطرح کرد:

افزایش رضایت مشتریان با توسعه خطوط ورق رنگی فوالد مباركه

گزارش

براتی- مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه


