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استقرار سیستم جامع كنترل كیفی 
قطعات یدكی در شركت فوالد مباركه

با استقرار سیستم جامع کنترل کیفی قطعات 
یدکی در شــرکت فــوالد مبارکــه، از این پس 
کلیــه فعالیت هــا و فرایندهای مربــوط به این 
امور به صــورت الکترونیکی انجــام می گردد. 
به طوری که فعالیت های داخل سازمان در بستر 
سیستم is-suit و فعالیت های خارج سازمان در 
بستر سیستم CRM )ارتباط با مشتریان( بدون 

هیچ گونه خطای انسانی انجام می شود.
رئیس واحد کنترل کیفی فــوالد مبارکه در 
تشــریح اهمیت اجرای این پروژه گفت: تا پیش 
از استقرار این سیستم کلیه مراحل و فرایندهای 
کاری مربوط به این واحد در داخل و خارج سازمان 
به جز بخش کوچکی، توســط نرم افــزار داخلی 
انجام می شــد و بخش اعظــم فعالیت ها به طور 
کلی به صورت دستی و توســط مدارک کاغذی 

انجام می شد.
رسول محبوب مهم ترین مزایای اجرای این 

پروژه را به شرح ذیل برشمرد:
1-جامع بــودن سیســتم به نحوی که کلیه 
مراحل پروســه کنترل کیفی را تحت پوشــش 
قرار می دهــد؛ 2- پویا بودن سیســتم به منظور 
اینکه هرگونــه تغییــر دیتا در تمام سیســتم 
اعمال می گردد؛ 3- ایجاد ارتبــاط الکترونیک 
مستقیم بین SMQ، خرید، مشاوران بازرسی 
و سازندگان؛ 4- ایجاد سیستم متمرکز مدیریت 
کاال؛ 5- دسترسی سریع و به موقع به اطالعات؛ 
6- هماهنگی داخل و بیرون سازمانی؛ 7- سرعت 
و چابک سازی در فعالیت های مرتبط با SMQ؛ 
8- ایجــاد مســتندات الکترونیکی با ســطوح 
دسترسی امن؛ 9- استفاده بهینه از منابع انسانی 
و تفکیک وظایف؛ 10- استفاده بهینه از ظرفیت 
سازمانی و مشــاوران بازرســی؛ 11- مدیریت 
درخواســت کارها و دســتورکارهای بازرسی؛ 
12- مدیریت عملیات بازرســی توسط بازرسان 
و ســازندگان؛ 13- مدیریت مغایرت های ارجاع 
شــده به واحــد SMQ؛ 14- مدیریت اعالمیه 
ورودی های ارجاع شده به SMQ؛ 15- مدیریت 

صورت وضعیت.
وی به بار نشســتن این پروژه را دستاوردی 
بزرگ برای شرکت دانست و در همین خصوص 
از همکاری و تالش واحدهــای کنترل کیفیت 
قطعات یدکی )SMQ(، سیستم های اطالعاتی 
یکپارچه، مدیریت و کارکنان شــرکت ایریسا و 
سایر همکارانی که به انحای مختلف در این راستا 

یاری رسان پروژه بودند، تشکر و قدردانی کرد.
    

سهم برداشت صنایع استان اصفهان 
از زاینده رود ناچیز است

ســخنگوی کمیســیون اقتصــادی مجلس 
شورای اسالمی گفت: سهم برداشت صنایع استان 
اصفهان از رودخانه زاینده رود بین 55 تا 60 میلیون 
مترمکعب است که در مقایســه با سایر بخش ها 

ناچیز است.
مهدی طغیانی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی 
طرح انتقال آب خلیج فارس به اصفهان اظهار داشت: 
سهم برداشت صنایع اســتان اصفهان از رودخانه 
زاینده رود بین 55 تا 60 میلیون مترمکعب است که 

در مقایسه با سایر بخش ها ناچیز است.
وی افزود: اگر صنایع بتوانند همین سهم ناچیز را 
از آبهای انتقال یافته خارج از حوضه زاینده رود تامین 
کنند به پایداری حوضه زاینده رود کمک می شود. 

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
گفت: با آغاز عملیات اجرایی طرح انتقال آب خلیج 
فارس به اصفهان مشکل زاینده رود حل نمی شود 
چرا که سهم برداشــت آب از زاینده رود کم است 
و نباید اجازه داد با عملیاتی شــدن این طرح احیاء 

زاینده رود به حاشیه برود. 
وی اضافه کرد: مطالبه اســتان اصفهان احیاء 
زاینده رود است و باید به برداشت های غیرمجاز در 
باالدســت و بارگذاری های مجاز و رسمی خارج از 
تابلوی منابع و مصارف و مصوبات شورای عالی آب 

در باالدست پایان داد.

اخبار فوالد
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مدیــر ناحیــه فوالدســازی و 
ریخته گــری مداوم دربــاره دالیل 
دست یابی به این رکورد تصریح کرد: 
اولین و مهم ترین دلیل این است که 
واژه خواســتن به معنی کامل کلمه 
در همه الیه های فوالدسازی صرف 
شده و همه به دنبال ثبت رکودهای 
جدید در این ناحیه هســتند. دلیل 
دوم آماده به کاری تجهیزات ماست. از 
فرصت تقریبا یک ماهه ای که به دلیل 
محدودیت های انرژی وارد شده به 
فوالد مبارکه به وجود آمد، در جهت 
تعمیرات اساسی تجهیزات استفاده 
شد و نتیجه آن اکنون قابل مشاهده 

است.
مدیــر ناحیــه فوالدســازی و 

ریخته گــری مداوم فــوالد مبارکه 
ادامه داد: ســومین دلیل تحقق این 
رکوردهای پی درپی نیز پشتیبانی 
خوب از ایــن ناحیه بــود، از تأمین 
مواد اولیه در قســمت های مختلفی 
نظیــر ناحیه آهن ســازی و انرژی و 
سیاالت گرفته تا سایر قسمت های 

پشتیبانی.
دست یابی به رکورد 140 ذوب 
حاصل یک کار گروهی است

غالمرضا ســلیمی خاطرنشان 
کرد: ثبت رکــورد روزانه 140 ذوب 
یــک کار گروهی عظیم اســت که 
در فــوالد مبارکه اتفــاق افتاد و در 
فوالدســازی به ثمر نشسته است. 
پیش تــر و در ســال 1380 رکورد 

روزانــه در فوالدســازی 40 ذوب 
بود، درحالی کــه هم اکنون رکورد 
140 ذوب ثبت شــده اســت. ثبت 
رکوردهای قابل توجه در حال حاضر 
زیرســاخت های خوب ایجادشده، 
مدیریــت مناســب در ســال های 
گذشــته و همچنیــن عــزم جزم 
دوســتان ما در ناحیه فوالدسازی 
برای استفاده از فرصت های موجود 

است.
وی ادامه داد: به طورکلی رسالت 
فوالد مبارکه عالوه بر تولید و تأمین 
نیــاز داخل، توجــه به صــادرات، 
بحث های ایمنی و کمیت و کیفیت 
اســت و این امر در قالب خلق ارزش 
معنی پیدا می کند. حرکت ایجادشده 

در ناحیه فوالدسازی به معنی ایجاد 
تحرک در همــه بخش ها بــوده و 
بنابراین همه قسمت ها در رکودهای 

تولید سهیم بوده اند.
ثبت 6 رکورد تولید روزانه 

فوالد در سال 99
سلیمی درباره رکوردهای تولید 
روزانه این بخش نیــز گفت: در این 
بخش نیز در ســال جاری به ترتیب 
رکوردهای 131 ذوب، 133 ذوب، 
135 ذوب، 137 ذوب، 138 ذوب 
و 140 ذوب ثبت شده است. این در 
حالی اســت که دو رکورد آخر طی 
دو روز متوالی و به فاصلــه کمتر از 
24 ساعت نسبت به یکدیگر به ثبت 

رسیده اند.

برنامه ریزی برای ثبت رکورد 
سالیانه تولید 7 میلیون تن فوالد

وی افــزود: نکته مهــم در این 
میان این اســت که در ســال 96 با 
بهره برداری از ماشــین شــماره 5 
فوالد مبارکه در این بخش، افزایش 
800 هزار تنی فوالد نسبت به آخرین 
رکورد ثبت شــد. این امــر به دلیل 
اضافه شدن یک ماشین ریخته گری 
جدید، طبیعی بود. این در حالی است 
که در ســال جاری بدون هیچ گونه 
توســعه ای و تنها با مدیریت زمان و 
تجهیزات، افزایش بهره وری نیروی 
انسانی و اراده همکاران و همچنین 
همــکاری بخش های دیگــر نظیر 
خرید، آهن ســازی، پشــتیبانی و 
حمایت مدیران و معاونان، افزایش 
تولید 600 هزار تنــی در این ناحیه 
به ثبت رســید. این افزایش ظرفیت 
که خود معــادل ظرفیت یک پلنت 
فوالدی است، باعث شکستن رکورد 
پیشــین تولید فوالد شرکت فوالد 
مبارکه )6 میلیون و 450 هزار تن( و 
دست یابی به رکورد جدید 7 میلیون 

تن می شود.
افق تولید 7.2 میلیون تن فوالد 

در 1400
مدیــر ناحیــه فوالدســازی و 
ریخته گــری مداوم فــوالد مبارکه 
خاطرنشان کرد: هنوز هم می توانیم 
از ظرفیت این ناحیه، بیشتر استفاده 
کنیم؛ به همین دلیــل برنامه های 
خوبــی برای ســال آینــده در نظر 
گرفته شده اســت. ما برای افق سال 
آینده، تولید حداقل 7.2 میلیون تن 

را در نظر داریم. 
ســلیمی درباره برنامه های این 

واحد برای ثبــت رکوردهای روزانه 
جدید نیز اظهار کرد: ثبت رکوردهای 
روزانه جدید با شــرایط فعلی بسیار 
دشوار شده است؛ مانند وزنه برداری 
که گرم های آخر را به سختی تحمل 

می کند. 
تحقــق ایــن 140 ذوب در روز 
از دو بخش تشــکیل می شود: اول، 
بخش تولید که بایــد در کوره های 
قوس الکتریکی انجام گیرد و سپس 
ریخته گری شود؛ دوم، مدیریت این 
فرایند اســت که به مراتــب مهم تر 
به شــمار می آید. درواقــع باید این 
ذوب انجام شده در کوره های قوس 
الکتریکی در پاتیل های فوالد مذاب 
تخلیه و با جرثقیل های سقفی به برج 

ریخته گری منتقل شود.
ظرفیت ثبت رکوردهای روزانۀ 

بیشتر همچنان وجود دارد
وی افزود: در این میان مدیریت 
زمــان و هماهنگــی جرثقیل های 
پاتیل های مذاب بسیار حائز اهمیت 
اســت. تقریبا هر پاتیــل مذاب که 
وظیفه حمل فوالد مذاب از کوره تا 
ریخته گــری را بر عهــده دارد، باید 
در مســیر انتقال خود، نزدیک به 8 
مرتبه بارگذاری و باربرداری شــود؛ 
بنابرایــن ثبت رکــورد 140 ذوب 
به معنــی جابه جایــی 28 پاتیل به 
تعداد یک هزار بار در روز و در سایت 
اجرای عملیات اســت. هماهنگی 
این اقدام کار بســیار بزرگی است و 
هرچه بر تعداد ذوب افزوده شــود، 
این هماهنگی سخت تر نیز می شود. 
بااین حال ظرفیت ثبت رکوردهای 
روزانۀ بیشتر در این بخش همچنان 

وجود دارد.

مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم خبر داد:

دست یابی به ركورد غرورآفرین روزانه 140 ذوب در فوالد مباركه

خبر

یادداشت

رئیس تعمیــرگاه ریخته گری مــداوم فــوالد مبارکه از 
 Dynamic Soft بهینه ســازی سیســتم DSR ا)
Reduction( ماشــین شــمارۀ 5 ریخته گری مداوم برای 
افزایش توانمندی این ماشــین در تولید فوالدهای خاص با 

استفاده از توان متخصصان داخلی خبر داد.
بیرانوند در این زمینه گفت: یکی از الزامات بسیار مهم جهت 
تولید فوالدهــای خاص در ماشــین های ریخته گری، وجود 
سیستم مذکور است که قادر است عیب جدایش تختال را که 

مهم ترین عیب تختال در فوالدهای خاص است برطرف کند.
به گفته وی بدون در دســترس بودن این عملکرد، امکان 
تولید فوالدهای خاص ازجمله فوالدهای API وجود ندارد و 
کشور نیازمند تأمین این محصوالت از خارج کشور خواهد بود.

رئیس تعمیرگاه ریخته گری مداوم فوالد مبارکه اظهار کرد: 

با عنایت به اینکه این سیستم از سوی شرکت سازنده به خوبی 
روی ماشین 5 اجرا نشده بود، متخصصان ریخته گری مداوم بر 
آن شدند که خود این مشکل را رفع و سیستم را اجرایی کنند. 
بنابراین پس از تشکیل کارگروهی با ماه ها کار و تالش و بررسی 
و تحقیق، خوشبختانه سیســتم داینامیک سافت ریداکشن 
ماشــین 5 ریخته گری مداوم عیب یابی، راه اندازی و در مدار 

بهره برداری قرار گرفت.
 بیرانوند گفت: مهم ترین اقداماتی که برای اجرای این پروژه 
در واحدهای مختلف ازجمله در تعمیرگاه ریخته گری بر روی 

سگمنت های این ماشین انجام شد، عبارت اند از:
1- اصالح روش کالیبراســیون ســگمنت های ماشین 5 
ریخته گری؛ 2- کنترل دقیق سیســتم DSR سگمنت ها 
در تعمیرگاه ریخته گری با دقت 0.05 میلی متر و رفع عیوب؛ 

3- اصالح سیســتم آب بندی مدار هیدرولیک ســگمنت ها 
و حذف نشــتی های روغــن؛ 4- اصالح سیســتم آب بندی 
خنک کاری غلتک های ماشــین ریخته گری و حذف نشتی 
آب سگمنت ها؛ 5- ارتقای کیفیت قطعات به کاررفته در مدار 
داینامیک سافت ریداکشن ســگمنت ها؛ 6- تعویض به موقع 
سگمنت های معیوب و جایگزینی با ســگمنت های سالم و 
بی نقص؛ 7- اصالح سیســتم گردش آب سگمنت ها جهت 
ایجاد خنــک کاری یکنواخت بر روی غلتک هــا؛ 8- اصالح 
روش پوشــش دهی غلتک ها؛ 9- اصالح سیستم روانکاری 
 غلتک ها و سگمنت ها و در نهایت ارتقای استاندارد تعمیرات 

و نگهداری سگمنت ها.
وی با تأکید بر اینکه با انجام این پروژه، این سیستم در حال 
حاضر قادر است برای تمامی گریدهای فوالدی جهت بهبود 

کیفیت و خواص متالورژیکــی و مکانیکی محصول، عملکرد 
مناسب و مطمئنی داشته باشــد، تصریح کرد: قبل از اعمال 
این تغییرات، این سیستم در ماشین مذکور فقط برای برخی 

گریدها عملکرد خوبی داشت.
بیرانوند در خاتمه از تالش تمامی واحدهای درگیر در این 
پروژه به ویژه همکاران تولید و تعمیرات ماشین 5 ریخته گری 
و دفاتر فنی تولید و تعمیرات ریخته گری و تعمیرگاه مرکزی 

قدردانی کرد.

مرتضی بلوکی؛ کارشناس رسانه 

قطعا به زودی واکسن موثر بیماری کرونا 
به بازارها خواهد آمد؛ اما آنچه مهم به شــمار 
می رود،  واکسن و داروی اقتصاد بیمار است. 
زیرا تبعات این بیماری سالیان سال دامن گیر 

دنیا خواهد بود. 
سال 99 با تمام ســختی ها و فراز و فرودها 
رو به پایان است. سالی که شیوع بیماری کرونا 
باعث شد تا کمپانی های بزرگ خودروسازی، 
ایرالین ها، تولیدکنندگان لوازم خانگی رو به 
ورشکســتی بیاورند. بیماری کرونا نشان داد 
که ادعای کشــورهای بزرگ و صنعتی دنیا 
که مشــکالت تحریم و یا نوسانات ارز ندارند، 
پوچ بوده و اقتصاد آنهــا نیز از درون مضمحل 
است. هجوم مردم به فروشگاه ها، کمبود لوازم 
بهداشتی و... ثابت کرد فرهنگ غربیان آنگونه 
که باید و شاید باال نبوده و یک طبل تو خالی 
هستند. سال 99 به ما آموخت که انسان با همه 
علم و ادعا،  کوچک تر از آن است که در مقابل 

خواست الهی قدم علم کند. 

قطعا به زودی واکسن موثر بیماری کرونا 
به بازارها خواهد آمد؛ اما آنچه مهم به شــمار 
می رود،  واکسن و داروی اقتصاد بیمار است. 
زیرا تبعات این بیماری سالیان سال دامنگیر 

دنیا خواهد بود. 
خوشبختانه با وجود مشکالت بیش از پیش 
ایران در حوزه اقتصادی، این کشور توانست با 
حضور نیروهای جهادی، سپاه و بسیج، بخش 
خصوصی، کادردرمان و صنعت گران کنار هم 
ایستاده و با همت عالی به دنیا ثابت کند علیرغم 
مشکالت و بدون وابستگی به خصوص در حوزه 
فوالد، روی پای خود ایستاده است. این صنعت 
مادر توانست به دنیا ثابت کند با تحریم های 
پی در پی و نبود قطعات و یا مواد اولیه می تواند 
در جایگاه دهم دنیا بایســتد. با تحریم دوباره 
شــرکت فوالد مبارکه، منتظر شرایط سخت 
برای این شرکت در سال 99 بودیم، سالی که 
با بیماری کرونا آغاز شد و چرخ های اقتصادی 
کشــور را تا حدودی نگهداشــت؛ اما در بین 
موجی از اخبار منفی اقتصادی، شرکت فوالد 
مبارکه به عنوان بزرگترین تولیدکننده فوالد 
ایران،  نه تنها از تولید باز نایستاد؛ بلکه مدیران 
جهادی این شــرکت همراه با سربازان جبهه 

تولید توانستند پروژه های مهم و رکوردهای 
بی شــمار و افتخارات ملی و بین المللی را به 

ارمغان بیاورند.
شرکت های فوالد مبارکه،  فوالد هرمزگان، 
فوالد ســنگان و  ورق و خــودرو چهارمحال 
و بختیــاری ثابــت کردند هیچ دشــواری و 
ســختی آنها را از تولید عقــب نخواهد راند و 
این شــرکت ها همواره با هر ســختی، تولید 
خود را ادامــه خواهنــد داد و رکوردهای بی 
نظیری خواهنــد زد. برای این تــالش باید 
به تمامی کارگرانی که در شــرایط ســخت 
کرونایی پای کوره هایی با حرارت باال ایستاده 
و تولید را متوقف نکردند، دست مریزاد گفت. 
باید از مدیران و معاونین تشــکر کرد که در 
مقابل جریانات سیاســی و شــیطنت های 
کشــورهای خارجی ایســتادند و فکری جز 
پیشــرفت در ســر نپروراندن. عالوه بر آن، 
حضور شــرکت های فوالدی از جمله فوالد 
مبارکــه در بخش مســئولیت اجتماعی در 
شرایط کرونایی و سخت اقتصادی قابل تقدیر 
است. فوالد مبارکه با عنایت به منویات مقام 
معظم رهبری و همســویی با سیاست های 
اقتصاد مقاومتی و همچنین تاکید مهندس 

عظیمیان، مدیرعامل این شرکت در خصوص 
 انجام وظایــف و مســئولیت های اجتماعی 

فعالیت های گوناگونی انجام داده است.
خوشبختانه این شــرکت با هدف درمان 
بیماران کوید 19، اکسیژن بیمارستان های 
تحت پوشش دانشــگاه علوم پزشکی استان 
و برخی از بیمارســتان های خارج از استان تا 
پایان سال جاری به ارزش بیش از 72 میلیارد 
تومان تامین کــرد. همچنیــن می توان به 
مساعدت 70 میلیارد تومانی به بیمارستان ها 
و شبکه های بهداشــت و درمان جهت خرید 
تجهیزات و مــواد ضدعفونــی کننده حوزه 

بیماری کرونا اشاره کرد.
از دیگر اقدامات شــرکت فوالد مبارکه در 
راستای مسئولیت اجتماعی در جهت محیط 
زیست می توان مشارکت در طرح جامع مترو 
اصفهان )مبارکه - مجلســی - بهارستان(، 
مشارکت در طرح های مواسات و کمک های 
مؤمنانه با همکاری ائمه جمعه و فرماندهان 
حوزه مقاومت شهرســتان هــای همجوار و 
مرکز اســتان، اختصاص 10 میلیارد تومان 
اعتبار به منظور تکمیل مصلــی بزرگ امام 
خمینی)ره( اصفهان، برگزاری گلریزان ویژه 

آزادی زندانیان جرائم غیرعمد طی سال های 
93 تا 98 به مبلغ  11 میلیارد تومان و فراهم 
آوردن زمینه بازگشــت 1147 نفر زندانی به 

آغوش گرم خانواده های خود ... اشاره کرد. 
این عملکرد را باید به مقام معظم رهبری،  
دولت و مردم شریف ایران تبریک گفت. این 
صنعت باید پایدار بمانــد و در کنار آن با نگاه 
ویژه مسئوالن، طرح نورد گرم 2 هرچه زودتر 
به بهره برداری برسد تا بار دیگر شاهد رشد و 
شکوفایی این صنعت در دنیا باشیم. قطعا این 
صنعت می تواند نیاز کشور در خیلی از بخش ها 

را رفع کند.
ســال نو را به مقام معظم رهبری، خانواده 
معظم شــهدا، تمامی صنعتگران،  کارگران 
زحمت کش،  مدیــران و کارآفرینان تبریک 
گفته و امیدوارم در قرن جدید، دنیا با تزریق 
واکسن از شــر این بیماری منحوس  رهایی 
یافته و مســئوالن کشــور با نگاه ویژه، فعل 
خواســتن و توانســتن را در صنعت کشور به 
ارمغان بیاورنــد و ایران را بــه جایگاه واقعی 
برسانند. ایران ثابت کرد که در شرایط تحریم 
 هم می تواند بومی ســازی کرده و تولید کند. 

این مایه افتخار است.

با استفاده از توانمندی کارشناسان داخلی فوالد مبارکه انجام شد؛
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ایران ثابت كرد كه در شرایط تحریم می تواند بومی سازی كرده و تولید كند 


