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فوالدمباركه در زمینه تولید ورق 
عملكرد بی نظیری داشته است

معاون امور صنایع وزارت صمت در خصوص نقش 
فوالد مبارکه در ارزآوری برای کشــور گفت: فوالد 
مبارکه اصفهان در زمینه تولید ورق بی نظیر است. در 
واقع فوالد مبارکه جز یکی از مجتمع های بی نظیر 
غرب آسیاست و در جهان نیز در خصوص دانش فنی 

و طراحی که دارد مورد توجه است. 
صادقی نیارکی تصریح کرد: توصیه اکید ما در 
وزارتخانه به شرکتی مانند فوالدمبارکه توجه به بحث 
بهره وری است که خوشبختانه این شرکت بسیار 
خوب در این زمینه عمل می کند؛ همچنین استفاده 
حداکثری از خطوط تولید خود را در دستور کار قرار 
داده که اقدامی مثبت است؛ البته در کنار این موارد، 
شرکت فوالدمبارکه طرح های توسعه ای خود را نیز 

دنبال می کند. 
صادقی نیارکی در خصوص عملکرد این شرکت 
فوالدساز گفت: شرکت فوالد مبارکه به عنوان یکی 
از شرکت های پیشرو در کشور شناخته شده و عرضه 
بسیار خوبی نیز در بورس نسبت به دیگر شرکتهای 
نوردکار داشته است. در واقع فوالدمبارکه جز محدود 
شرکتهایی بوده که تولیدات خود را در بورس عرضه 
کرده و ما نیز همیشــه اعالم کردیم کــه این اقدام 

مثبت است. 
    

 هوشمند سازی فرایند اخذ 
تأیید صالحیت تأمین كنندگان 

شركت فوالد مباركه

با همت و تــالش مدیریت و کارکنــان واحد 
برنامه ریزی خرید شرکت فوالد مبارکه، فرایند اخذ 
تأیید صالحیت تأمین کنندگان در سامانۀ ارتباط با 
تأمین کنندگان )SRM( هوشمندسازی شد و به 

15 دقیقه کاهش یافت.
رئیس برنامه ریزی خرید شرکت فوالد مبارکه با 
اعالم این خبر گفت: با توجه به درخواست های مکرر 
تأمین کنندگان شرکت فوالد مبارکه، مبنی بر صدور 
گواهی صالحیت همکاری جهت ارائه به شرکت ها 
و ارگان های ســطح کشــور و با عنایت به زمان بر 
بودن انجام دســتی این فرایند، واحد برنامه ریزی 
خرید با هدف تسریع و چابک سازی صدور گواهی 
صالحیــت همــکاری تأمین کننــدگان، برای 
هوشمندسازی فرایند مذکور در سامانۀ مدیریت 
ارتباط با تأمین کنندگان اقدام کرد. علی یارعراقی با 
بیان اینکه این پروژه با همکاری واحد سیستم های 
یکپارچه و کارشناسان شرکت ایریسا به بهره برداری 
رســید، گفت: زمان کنترل و آماده سازی و تحویل 
گواهی تأیید صالحیت همکاری که پیش از این از 
یک تا چند هفته به طول می انجامید، با تقلیل به 15 
دقیقه، موجبات رضایت شرکت های تأمین کنندۀ 
شرکت فوالد مبارکه را فراهم ساخت. وی در ادامه با 
بیان اینکه این پروژه در زمان کوتاهی انجام و نتایج 
بسیار خوبی از آن حاصل شد، گفت: روال گذشته به 
این شکل بود که شرکت متقاضی به صورت مکتوب 
درخواست خود را مطرح می ساخت. در ادامه، مدیر 
برنامه ریزی خرید درخواست را بررسی می کرد و پس 
از آن کارشناسان برنامه ریزی خرید، پس از بررسی 
سوابق، معیارها و منطقی که در گردش کار تعریف 
شده بود و استعالم مجدد از بهره بردار، متقاضی و 
یا واحد خرید، اقدام به صدور گواهینامۀ صالحیت 
می کردند که توسط مدیر برنامه ریزی خرید امضا 
و تحویل تأمین کننده می شد. عراقی خاطرنشان 
کرد: در فرایند الکترونیکی صدور گواهی صالحیت 
همکاری، تأمین کننده درخواست صدور گواهی 
 )SRM( را در ســامانۀ ارتباط با تأمین کنندگان
ثبت می کند.  سپس سیستم به صورت هوشمند 
پارامترهای صدور گواهی را کنترل و پس از احراز 
شــرایط صدور گواهی مذکور، فایل رنگی گواهی 
به همراه امضای الکترونیکی جهت چاپ در اختیار 
تأمین کننده قرار می گیرد. رئیس برنامه ریزی خرید 
شرکت فوالد مبارکه ادامه داد:  از دیگر قابلیت های 
این هوشمندسازی این اســت که تاریخ انقضای 
یک ساله برای آن در نظر گرفته شده تا بتوان عملکرد 
تأمین کننده را هر سال بررسی کرد. درصورتی که 
این تاریخ به پایان برسد، تأمین کننده به راحتی و 
در هر زمانی که نیاز باشد می تواند ظرف چند دقیقه 

گواهی نامه را تمدید کند.
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اخبار فوالد

استراتژی ها و اهداف گروه فوالد 
مبارکه برای ســال 1400 با حضور 
مدیر عامل، معاونــان و مدیران این 
شرکت به مدت دو روز در مجموعه 
فرهنگی - ورزشی فردوس تدوین 

شد.
مهندس حمیــد رضا عظیمیان 
در این جلســه ابتدا افتخار آفرینی 
فوالد مبارکه در بیســت و سومین 
دوره جایزه صد شرکت برتر ایران را 
تبریک گفت و افزود: کسب عناوین  
شــرکت پیشــرو، رتبه اول از نظر 
شــاخص فروش در گــروه فلزات 
اساسی و رتبه دوم در شاخص ارزش 
افزوده در بین 100شرکت دستاورد 
مبارکی اســت کــه برنامــه ریزی 
کامال هدفمنــد و تالش همه جانبه 
مدیریت و کارکنان به بارنشسته که 

شایسته قدردانی است.
وی در ادامه با اشــاره به انتخاب 
و معرفی واحد حراســت شــرکت 
فوالد مبارکه به عنوان حراست برتر 
استان گفت: این موفقیت نیز برای 
دومین بار پیاپی است که میسر می 
شود از این رو از تالش همکاران در 
این حــوزه نیز که بــا تمامی تالش 
خود در صیانت از شرکت مجاهدت 

 می نماینــد، قدردانی مــی نمایم.
مدیــر عامل فوالد مبارکه از ســال 
1399 به عنوان یکــی از پرچالش 
ترین ســال ها برای اقتصاد کشور 
یــاد و تصریح کرد: شــدت گرفتن 
تحریم های ظالمانه، شــیوع همه 
جانبه ویروس کرونــا و محدودیت 
های زیــاد دیگری نظیــر کمبود 
مواد اولیه و انرژی شــرایط سختی 
را برای تولید کنندگان و بنگاه های 
اقتصادی ایجاد کرد؛ اما خوشبختانه 
شاهد بودیم که با همت همه جانبه 
همــکاران و تامیــن کننــدگان و 
ســازندگان داخلی با سربلندی در 
حال عبور از این بحران ها هستیم.   

وی با تاکید بر این که در ســال 
آتی نیز تحریم ها شــرایط ســخت 
تری را ایجاد خواهد کرد، از وحدت، 
یکپارچگی و همدلی به عنوان یکی 
از مهمترین راهکارهای عبور از این 

چالش ها نام برد.
مهندس عظیمیان بــا تاکید بر 
لزوم حفظ سهم 50 درصدی گروه 
فوالد مبارکه در تولید فوالد کشور 
خاطرنشــان کرد: به همین منظور 
باید پروژه های توســعه ای گروه در 
مجتمع فوالد سبا، فوالد هرمزگان، 

ورق خودرو، ســفید دشت و فوالد 
سنگان تا پایان سال 1400 به اتمام 

برسانند.
ترجیح دادن منافع ملی بر 

منافع بخشی و شخصی
مهندس عظیمیان ترجیح دادن 
منافع کل سازمان و در نهایت منافع 
ملی بر منافع بخشــی و شخصی را 
یکی دیگر از مهمترین راهبردهای 
فوالد مبارکه دانست و تصریح کرد: 
این رویکــرد، ضرورتی الــزام آور و 

جدی برای کل گروه است.
وی بــا اشــاره به تحریــم های 
خارجی و برخی نامالیمات داخلی 
علیه شــرکت گفت: بررســی های 
صورت گرفته نشــان می دهد، اکثر 
صنایع کشــور یک بار در لیســت 
تحریم های وزارتخانه های خارجه 
و خزانه داری آمریکا قرار گرفته اند. 
این درحالی است که فوالد مبارکه 
تا کنون سه مرتبه مورد تحریم قرار 
گرفته ولی خوشــبختانه علی رغم 
همه مشکالت هم اکنون در وضعیت 

خوبی به سر می برد.
مهندس عظیمیان گفت: این که 
یک بنگاه اقتصادی که رو به جلو در 
حال حرکت است، به طور مرتب به 

جامعه امید پمپاژ می کند، و با اجرای 
صد درصدی راهبردهای وزارتخانه 
و ستاد تنظیم بازار دائما به ذینفعان 
و جامعه پالس هــای مثبت میدهد 
نباید تا این حد مــورد هجمه قرار 
گیرد. این در حالی است که به اذعان 
مسئوالن مربوطه تنها شرکتی بوده 
است که در بورس شفافیت صد در 
صدی  داشته و حتی یک کیلو گرم 

هم تخلف نداشته است.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه 
دستاوردهای شــرکت در 10 ماهه 
اخیر گفت: آمار و ارقــام گویای آن 
اســت که بســیاری از بخش های 
شرکت تا پایان سال جاری علی رغم 
همه محدودیت ها به اهداف ساالنه 

خود دست خواهند یافت.
مدیر عامل گروه فوالد مبارکه با 
اشاره به اهمیت اجرای طرح تحول 
دیجیتال در شــرکت فوالد مبارکه 
گفت: اگر بخواهیــم در بازار بمانیم 
و یک بنگاه برتر باشــیم، لزوما باید 
توجه جــدی به این طرح داشــته 
باشیم و با پشت سر گذاشتن ارزیابی 
باشگاه فانوس دریایی و افزایش 6 تا 
8 درصدی بهره وری در کنار شرکت 
های بزرگ دنیا قــرار گیریم. از این 
رو به مناســبت 22 بهمن ســالروز 
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 
و به میمنت این عدد شرکت ایریسا 
و معاونت تکنولوژی باید 22 پروژه 
طرح تحــول دیجیتال را تــا پایان 

1400 تدوین و ارائه کنند.
به گفته مدیــر عامل گروه فوالد 
مبارکه شــرط پویایــی و بقای این 
گروه در گرو دســت یابی به دانش 
فنی تولید محصوالت جدید اســت 
همچنانکه در سال جاری به دانش و 
تواتایی تولید اسلب با ضخامت های 
250 و 300 میلیمتر دست یافتیم. 
که دستاورد بســیار درخشانی بود. 
عظیمیان دربخش دیگری از سخنان 
خود به موضوع توسعه ناوگان حمل 
و نقل محصوالت و مواد اولیه فوالد 
مبارکه اشاره کرد گفت: این موضوع 
باید به عنوان یک پروژه برتر تعریف 
شــود. از این رو انتظار می رود طرح 
جامــع حمــل و نقل پــس از اخذ 
مصوبات الزم تا اوایل اردیبهشــت 

1400 به نتیجه برسد.
مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه 

از هلدینــگ مالی این شــرکت به 
عنوان نوزادی چند ماهه که در آینده 
نزدیک می تواند به درخت تنومند 
تبدیل شود، نام برد و گفت: این اقدام 
یکی از بهترین اقدامات تصمیمات 
و اقدامات شرکت است که می تواند 
در ابتدا در خدمت فــوالد مبارکه و 
ســپس در خدمت صنعت و تولید 

کشور قرار گیرد.
وی از حاکمیت سیستم بر تمامی 
فرایندهای فــوالد مبارکه به عنوان 
یکی از افتخارات شرکت یاد و تصریح 
کــرد: تمامی این سیســتم ها باید 

همواره بروز رسانی و اصالح شوند.
ارتقــای ایمنــی کارکنــان 
و تجهیــزات شــرکت فــارغ از 
دســتاوردهای درخشــان جهانی 
یکی دیگر از موضوعات مورد تاکید 
مدیر عامــل فوالد مبارکــه در این 

جلسه بود.
در جریان برگزاری این جلســه 
معاون تکنولوژی و مسئول کمیته 
عالی مدیریت شرکت فوالد مبارکه 
نیز در گفتگو با خبرنگار فوالد گفت: 
بخشــی از فرآیند تدوین استراتژی 
گروه فوالد مبارکه و شــرکت فوالد 
مبارکــه در این  جلســات دو روزه 
صورت می گیرد اما  فرآیند طراحی 
و تدوین استراتژی ها تقریبا به طور 
رســمی از مهرماه آغاز می شود که 
در 128 کمیته و زیر کمیته، مسائل 
استراتژیک سازمان و آن چیزی که تا 
پایان سال اتفاق افتاده و پیش بینی 
برای ســال آینده مطالعه، چکش 
کاری و مورد بررســی و تبادل نظر 
قرار می گیــرد. همچنین چگونگی 
اهداف اعم از تحقــق یافته و نیافته 
بررسی می شود و بر مبنای یکسری 
از اســتانداردهایی کــه مهمترین 
آن ها بررســی نقاط قوت، ضعف و 

فرصتها و تهدیدها اســت، توســط 
مجموعه اســتراتژی گــروه فوالد 
مبارکــه بطور اختصاصــی تدوین 

می شوند .
سید مهدی نقوی گفت: در این 
دو روز استراتژی گروه فوالد مبارکه 
در ســال 1400 اعم از اســتراتژی 
رشد گروه فوالد مبارکه و همچنین 
استراتژی سرپرستی فوالد مبارکه 
در کارگروه هــای متعددی به طور 
اختصاصی مــورد بحــث و تبادل 
نظر قــرار گرفــت. و در روز دوم نیز 
اهــداف اســتراتژیک نــه معاونت 
فــوالد مبارکــه و روابــط عمومی 
 شرکت، مورد برســی و تبادل نظر 

قرار گرفت.
وی خاطر نشان کرد: پس از این 
جلسه دو روزه بالفاصله فعالیت های 
الزم برای تحقق این فرآیند شــروع 
خواهد شد بطوری که استراتژیهای 
ســطح  کالن شــرکت که در این 
جلسات  نهایی  شده است در کمیته 
های اصلی تحول و زیر کمیته ها به 
یکسری اهداف فرآیندی و وظایف 
کارکردی مجموعه فــوالد مبارکه 

تبدیل می شود.
شایان ذکر است، طبق فرآیندی 
که هرســاله انجام می شــود بعد از 
تحلیل های اســتراتژیک شــامل 
تحلیــل محیــط کالن، تحلیــل 
محیط صنعــت و تحلیــل محیط 
درون و شناسایی نیازها و انتظارات 
ذینفعان، تدوین اهــداف مضمون 
های اســتراتژیک در معاونت های 
مختلف  صورت گرفته  و ســپس در 
جلسه 2 روزه ای تدوین استراتژی و 
اهداف کل شرکت در افق 1400 تا 
1402 با حضور مدیر عامل، معاونان 
و تمامی مدیران شــرکت نهایی و 

تصویب می شود.

با حضور مدیر عامل گروه فوالد مبارکه صورت گرفت؛

تدوین اهداف گروه فوالد مباركه برای سال 1400

گفت وگو

علیرضا گندمکار، رئیس واحد گالوانیزه 
و ورق رنگی به مناسبت سالروز افتتاح واحد 
ورق رنگی ناحیۀ نورد ســرد، به تشریح 
دســتاوردهای این خط تولید ارزشمند 
پرداخت. اگر شما هم مشتاقید با چگونگی 
روند روبه رشــد این واحد آشنا شوید با ما 

همراه باشید.
    

 به عنــوان اولین ســؤال، چرا ورق 
گالوانیزه در صنعت جایگاه خاصی دارد؟

 امروزه اســتفاده از محصوالت پوشش دار در 
صنعت افزایــش یافته و از دالیــل مهم آن تأثیر 
نپذیرفتن از محیط و عــدم تخریب و خوردگی 
فلز و درنتیجه افزایش عمر ورق و همچنین بهبود 

خواص زیبایی شناختی آن است.
 به طورکلی در فوالد مبارکه چند نوع 

محصول پوشش دار تولید می شود؟
محصوالت پوشش دار فوالد مبارکه شامل ورق 
قلع اندود، ورق گالوانیزه و ورق رنگی است که خط 
تولید ورق گالوانیزه با ظرفیت اسمی 200 هزار تن 
توسط شرکت C.M.I طراحی و نصب شد و در 
ادامه با همکاری کارکنان فوالد در 18 بهمن سال 

1381 افتتاح گردید.
 در خصوص کمیت و کیفیت این خط 

تولید توضیح دهید.
میزان تولیــد در اوایل راه انــدازی خط، 5 تا 
8 هزار تن در ماه بود. مســائل و مشکالت زیادی 
در طراحــی و تجهیزات خط وجود داشــت که 

با مشــورت کارشناســان خارجی و تالش تیم 
مدیریت، پروژه های بهبود زیادی در این زمینه 
تعریف و انجام شد. از این پروژه های بهبود می توان 
به تبدیل مادۀ محافظ کروم شــش ظرفیتی به 
مادۀ محافظ کروم سه ظرفیتی اشاره کرد. مادۀ 
محافظ کروم شش ظرفیتی یک مادۀ سّمی است 
که در طوالنی مدت بیماری زاست و می تواند برای 
محیط زیست و ســالمت کارکنان و مشتریان 
مضر باشد. این ماده با تغییراتی که در تجهیزات 
اعمال گردید، با مادۀ بی خطر کروم سه ظرفیتی 
جایگزین شــد. همچنین پــروژه کاهش جرم 
پوشــش محصوالت از 90 گرم بــه 80 گرم بر 
مترمربع اجرا شــد. از موارد دیگــر می توان به 
افزایش سرعت فرایند خط تولید از 90 متر به 93 

متر در دقیقه اشاره کرد. به طورکلی هم اکنون 
تولید خط گالوانیزه به حــدود 17 هزار تن در 
ماه رسیده است و از ابتدای راه اندازی تاکنون، 
بیش از 3 میلیــون و 200 هزار تن محصول 

گالوانیزه فوالد مبارکــه به بازار مصرف 
عرضه شــده اســت. باالترین 

رکورد تولید ساالنه این خط 
بیش از ظرفیت نامی و به 

میزان 211 هزار و 750 
تن بوده است.

 در خصوص 
تاریخچۀ این خط 
تولیــد توضیح 

دهید.

فوالد مبارکه بهره برداری از خط گالوانیزه را 
از زمان راه اندازی طی قراردادی به شــرکت توکا 
فوالد واگذار کرد. تمامی کارکنان این شــرکت 
پس از اخذ آزمــون و مصاحبه های علمی و فنی 
و همگی با مدرک باالتر از فوق دیپلم اســتخدام 
شــدند و پس از استخدام، توســط کارشناسان 
خارجی شرکت C.M.I آموزش دیدند و مشغول 
به کارشدند. در سال 1388، اغلب کارکنان واحد 
به صورت قرارداد مســتقیم به اســتخدام فوالد 
مبارکه درآمدند. در طول 18 ســال بهره برداری 
از خط گالوانیزه و تغییرات چارت های سازمانی، 
تجارب ارزشمندی در خصوص جدا بودن سیستم 
تولید و تعمیرات در مقایســه با تمرکز آن ها به 
دست آمده اســت. همچنین فعالیت های 
بســیاری در خصوص بومی سازی 
قطعات حیاتی خط گالوانیزه ایجاد 
شده که از آن جمله می توان تغییر 
اتوماسیون دستگاه جوش، رادیانت 
تیوب هــا، غلتک هــای حوضچۀ 
مذاب، مشــعل های کوره، 
غلتک های کوره و. .. نام 

برد.
حصــل  ما  
بومی ســازی ها و 
تجربیات چگونه 

دیده می شود؟
این امر را می توان 
در پارامترهای اصلی 

تولید گالوانیزه مشاهده کرد. یکی از پارامترهای 
اصلی خط IU )آماده به کاری خط تولید( است. 
طبق طراحی ســازنده، عــدد 87 درصد میزان 
آماده به کاری پیش بینی شده بود که با بهبودهای 
مستمر و کســب تجارب ارزشمند به عدد 97.5 
درصد رســیده اســت ) در جدول ر وبه رو ِسیر 

پنج سالۀاین پارامتر نشان داده شده است(.
 ورق گالوانیزه در فوالد مبارکه به چه 

روشی تولید می شود و چه مزیتی دارد؟
تولید ورق گالوانیزه ناحیۀ نورد سرد به روش 
غوطه وری داغ اســت. مزیت این روش گالوانیزه 
بر روش های دیگر، مقرون به صرفه بودن، امکان 
ایجاد ضخامت های باالی پوشش، استحکام باال و 

چسبندگی پوشش گالوانیزه به فوالد است.
 عمدۀ کاربردهای ورق گالوانیزه در چه 

صنعتی است؟
ورق گالوانیزه کاربردهای فراوانی دارد که از آن 
جمله می توان به سقف های فلزی، پانل، تابلوهای 
برق، ســینی کابل؛ قطعات لــوازم خانگی مثل 
یخچال، بخاری، ماشین لباسشویی، ماکروویو، 
کولر؛ تجهیزات آشپزخانه مثل کابینت؛ مخازن 
ذخیرۀ آب؛ مجراهای هوا و دودکش؛ ناودان ها و 
لوله ها؛ـ  سازه های گوناگون، سازه های فضایی، 
انبارها؛ اجزای ماشین های کشاورزی؛ و قطعات 

خودرو و اجزای داخلی آن اشاره کرد.
 بهبود مســتمر در این خط را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
با توجه به اینکه حیــات خطوطی همچون 

گالوانیزه به بهبود مستمر در راستای پاسخ گویی 
به نیاز مشتریان وابسته است و همچنین با توجه به 
تغییر ذائقۀ کیفی بازار )استفادۀ زیاد از محصوالت 
با عرض و ضخامت کم و جرم پوشش کم( برخی 
از قسمت های خط به دلیل نوع طراحی اولیه نیاز 
به مدرنیزاســیون و ارتقای تجهیزات داشتند. از 
جمله مشــکالت موجود می توان به عدم امکان 
اعمال پوشــش کمتر از 80 گرم بــر مترمربع و 
همچنین عدم طراحی تجهیز اعمال کروماته برای 
استفاده از کروم سه ظرفیتی اشاره کرد. پیرو این 
مشکالت قراردادی تنظیم شده که در سال آینده 
این تغییرات انجام می گردد. برخی از این تغییرات 
عبارت اند از: تغییر اتوماســیون خط گالوانیزه و 
امکان تولید محصول گالوانیزه با پوشش 60 گرم 
بر مترمربع که باعث کاهش قابل مالحظه مصرف 
روی و همچنین افزایش کیفیت گالوانیزه شود. 
همچنین رفع مشــکل اضافۀ ضخامت لبه های 
محصول و تغییر ساختار اعمال پوشش کروماته بر 
روی محصول گالوانیزه یکی دیگر از این اقدامات 

است.
 در حــوزۀ نیروی انســانی و تولید، 
مهم ترین اولویت های پیش روی شما در این 

خط کدم اند؟
در حال حاضر نیروی انسانی باارزشی در این 
خط تولید مشغول به کارند که باید با فرارسیدن 
زمان بازنشستگی آن ها جایگزین های مناسبی 
برایشان در نظر گرفته شــود. همچنین ارتقای 
کیفیــت محصول بــرای مصــارف خودرویی 
و لوازم خانگــی از مهم تریــن دغدغه های واحد 
گالوانیزه اســت که امیدواریم بــا تدابیر به موقع 

مدیریت به خوبی انجام گیرد.

عرضه بیش از 3.2 میلیون تن ورق گالوانیزه به بازارهای مصرف
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