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دست یابی به ركورد روزانه تولید 
۲۱ ذوب در كوره قوس شماره ۱ 

فوالدسازی

بهنام ادیبی، کارشناس تولید کوره های قوس 
الکتریکی ناحیۀ فوالدسازی و ریخته گری مداوم، 
از ثبت رکــورد ۲۱ ذوب بر روز در کورۀ شــمارۀ ۱ 
فوالدسازی در تاریخ سیزدهم آذرماه خبر داد و گفت: 
در سالی که شرکت فوالد مبارکه تولید 7.۲ میلیون 
تن فوالد را سرلوحۀ کار و هدف خود قرار داده است، 
دست یابی به این رکورد بسیار ارزشمند محقق شد.  
ادیبی در ادامه خاطرنشان کرد: در این راستا، زمان 
تخلیه تا تخلیه به ۶۹ دقیقه و مصرف انرژی الکتریکی 
به ۴۸۵ کیلووات ساعت بر تن مذاب کاهش یافت. 
وی افزود پیش از این نیز در تاریخ ۲۹ آبان ماه، رکورد 
۲0 ذوب در کورۀ شمارۀ ۲ فوالدسازی محقق شده 
بود. عبدالرحیم ذوالفقاری، کارشــناس برق و ابزار 
دقیق کوره های قوس نیز ضمن تأکید بر نقش پایش 
مداوم پارامترها توسط مجموعۀ تولید و تعمیرات 
عنوان کرد: در این راستا، توان الکتریکی کوره با در 
نظر گرفتن ظرفیت ترانسفورماتور افزایش یافت و 
نقطۀ بهینۀ کاری کوره با همفکری همکاران به نحوی 
تعیین گردید که تمامی تجهیزات جانبی پذیرای این 
افزایش ظرفیت باشند. مهدی آریافر، مسئول ذوب 
کوره نیز بیان داشــت: با ایجاد تعادل بین سیستم 
شارژ آهن اسفنجی و توان الکتریکی و حرارتی کوره، 
حداکثر استفاده از منابع موجود و زمان های کاری 
کوره میسر شد و رکورد فوق به دست آمد. مسعود 
آقانژاد، شیفت فورمن کوره های قوس الکتریکی نیز 
به حداقل رساندن زمان های آماده سازی بین ذوب 
کوره در این روز و همراهی چهار تیم کاری کوره در 
دست یابی به این مهم را مورد تأکید قرار داد و افزود: 
این رکورد نتیجۀ تــاش و همدلی همۀ همکاران 
درخصوص کنتــرل مــواد ورودی، کنترل فرایند 
ذوب گیری، آماده به کاری تجهیزات و کاهش توقفات 
آماده سازی کوره است. بهنام ادیبی در پایان ضمن 
تشکر از رؤسای واحدها، کارشناسان تولید و تعمیرات 
و دفتر فنی کوره های قــوس، هماهنگ کننده ها و 
شیفت فورمن های تولید ناحیه، اپراتورهای کاردان و 
باانگیزۀ خط تولید، کارکنان واحدهای حمل سرباره 
و آماده ســازی پاتیل مذاب و همچنین مجموعۀ 
کارکنان واحدهای پشتیبانی، ستادی و پیمانکاری 
در ناحیۀ فوالدسازی، ابراز امیدواری کرد با حفظ و 
تقویت کار تیمی صورت گرفته، موفقیت به دست آمده 

تثبیت و به سایر کوره ها گسترش یابد.
    

 پیام تبریک مدیرعامل 
فوالد مباركه به مناسبت انتصاب 

معاون وزیر صمت

جناب آقای مهندس جعفری
معاون محترم وزیر صنعــت، معدن و تجارت و 

رئیس هیات عامل ایمیدرو
سازمان ایمیدرو از ابتدای شکل گیری تاکنون به 
عنوان بازوی اجرایی دولت در بخش معدن و صنایع 
معدنی سهم و نقشــی بی بدیل در تولید ناخالص 
داخلی کشور عزیزمان ایفا نموده است. مقام معظم 
رهبری همواره با تاکید بر لزوم جایگزینی اتکا بر نفت 
در اقتصاد؛ معادن ارزشمند کشور را یکی از بهترین 
انتخاب ها برای این هدف مهم اقتصادی عنوان و بر 
پرهیز از خام فروشی در این بخش تاکید نموده اند. 
دانش و سوابق جنابعالی به عنوان مدیرعامل شرکت 
تهیه و تولید مواد معدنی ایران و همچنین تجربیاتی 
که طی سه دهه فعالیت در عرصه های مختلف وزارت 
صنعت، معدن و تجارت کســب نموده اید بســیار 
ارزشمند و راهگشاست. اینجانب با تبریک انتصاب 
شایسته جنابعالی به سمت معاون وزیر صنعت، معدن 
و تجارت و رئیس هیات عامــل ایمیدرو؛ آرزومندم 
همراه با همت و شجاعت که دو ویژگی مهم مسئوالن 
در جنگ اقتصادی کنونی به شمار می رود، موجب 
ارتقای هر چه بیشتر در استفاده از ذخایر معدنی و 

کمک به توسعه صادرات غیر نفتی کشور گردید.
حمیدرضا عظیمیان
مدیرعامل فوالدمبارکه

4
اخبار فوالد

بومی ســازی یکی از مهم ترین 
نیازهای امــروز در صنعــت فوالد 
کشــور اســت؛ چراکه بــا اعمال 
تحریم های فــراوان بین المللی بر 
صنعت فوالد کشــور، امکان تأمین 
برخــی اقام بــرای فوالدســازان 
فراهم نیست. در این میان، شرکت 
فــوالد مبارکــه از ســال ۱3۸۱ تا 
به امروز با شــعار تأمیــن پایدار و 
اقتصادی اقــام موردنیاز کارخانه، 
۱00 هــزار قطعه را بومی ســازی 
 کــرده و کارنامه سی ســالۀ موفقی 

در این زمینه دارد.
معــاون خریــد شــرکت فوالد 
مبارکه گفت: یکی از موضوعات مهم 
در صنعت فوالد ایران بومی ســازی 
است. شــرکت فوالد مبارکه نیز که 
در ســال 7۱ به بهره برداری رسید، 
بــر اســاس روال تمــام بنگاه های 
تولیدی، بافاصله بعد از بهره برداری 
از واحدهای خود، به ســوی اجرای 
بومی ســازی اقــام موردنیاز خود 
حرکت کرد تا آن ها را از داخل کشور 

تأمین کند.
رضا یزدخواســتی بــا بیان این 
مطلب در ادامه افزود: این فعالیت ها 
ادامه دار بود تا اینکــه در اوایل دهۀ 
۱3۸0 پیش بینی شد تحریم هایی 
که از اول انقاب بر کشــور تحمیل 
شده شدیدتر شود. در نتیجه فوالد 
مبارکــه تصمیم گرفــت به صورت 
ســاختارمند و با ایجاد سیستم ها و 
فرایندهای الزم این نوع فعالیت های 
خود را در جهت بومی ســازی ادامه 
دهد و کمبودهای ناشــی از تحریم 

را جبران کند تا در نهایت خللی در 
خطوط تولید ایجاد نشود.

به گفتۀ یزدخواســتی، از ســال 
۱3۸۱ فوالد مبارکه حدود ۱00هزار 
قلــم کاالهــای موردنیاز خــود را 
بومی سازی کرده و این اقدام رقمی 
بالغ بر 7 هزار و 700 میلیاردتومان، با 
توجه به نرخ تسعیر ارز در سال های 
مختلف، کاهش هزینۀ ارزی به همراه 
داشته است. همچنین بومی سازی 
سبب کاهش هزینه ها در حوزه تأمین 
و کاهش ریسک های ناشی از تأمین 

شده است.
وی افــزود: در دهــۀ گذشــته 
شــاهد تشــدید تحریم ها بودیم، 
اما بومی ســازی این اقــام باعث 
شد بســیاری از مشــکات ناشی 
از فروخته نشــدن برخــی اقام از 
سوی شرکت های خارجی به دلیل 
تحریم ها به ایــران از بین برود؛ زیرا 
زمانی که کاالیی را از خارج کشــور 
تأمیــن می کنیم، به طــور طبیعی 
ریســک ناشــی از نقل وانتقال ارز، 
حمل ونقــل کاال و... وجود دارد، اما 
خوشبختانه با بومی سازی بسیاری 
از ایــن اقام، ریســک های مرتبط 
با حوزه حمل ونقــل، تأمین مالی، 
نقــل و انتقــاالت ارزی و همچنین 
ریسک های تجاری کاهش یافت. در 
نتیجه فوالد مبارکه توانست عملکرد 
اقتصادی بهتری داشــته باشــد و 
سیســتم تأمین پایدارتــری برای 

شرکت فوالد مبارکه ایجاد کند.
معاون خرید شرکت فوالد مبارکه 
ادامه داد: شــرکت فــوالد مبارکه 

دهمین تولیدکننــدۀ فوالد جهان 
است و شــرکت هایی که رتبه های 
باالتر از مــا را به خــود اختصاص 
داده اند متعلق به کشورهای آلمان، 
ژاپن، آمریکا، فرانســه و ... هستند 
و این موضوع نشــان از تاش فوالد 
مبارکه از دهۀ ۶0 تا به امروز دارد که 

اکنون به ثمر رسیده است.
به گفتــۀ یزدخواســتی، فوالد 
مبارکه در حوزۀ بومی سازی دارای 
کارنامۀ سی ســالۀ موفقی اســت و 
اقام زیادی را بومی ســازی کرده و 
هم اکنون تکنولوژی ســاخت آن ها 
در اختیار سایر شرکت های فوالدی 
نیز قرار گرفته است. همچنین این 
شرکت در سال جاری ساخت ۱۲00 
قلم کاال در بخش بومی ســازی را به 

پیش خواهد برد.
وی افزود: فرایند بومی ســازی 
دارای ســاختاری سیســتمی بــا 
گردشــکارهای مختلف اســت که 
تمامی آن ها با استانداردهای جهانی 
صنعتی فوالد تطابــق دارد. اکنون 
به لحاظ تعــداد،  ۹0 درصد از مواد، 
قطعــات و تجهیزاتی کــه در فوالد 
مبارکه اســتفاده می شــود خرید 
داخل است و تنها ۱0 درصد آن ها از 
خارج تهیه می شود. به لحاظ ریالی 
نیز ۶0 درصــد از کل هزینۀ تأمین 
از منابع داخل کشــور و ۴0 درصد 

از منابع ارزی خارج از کشور است.
معاون خرید فوالد مبارکه گفت: 
شــعار ما تأمین پایدار و اقتصادی 
اقام موردنیاز کارخانه است. برای 
تحقق این شــعار، هزینــۀ ارزی را 

کاهش می دهیم و بــه هزینۀ ریالی 
اضافه می کنیم. پایداری نیز به این 
معناست که با کمبود قطعه مواجه 
نشــویم تا خللی به خطــوط تولید 

وارد نشود.
به گفتۀ وی، استانداردهایی که 
در بومی سازی فوالد مبارکه وجود 
دارد با استانداردهای جهانی مطابق 
است و چشم انداز خوبی پیش روی 

فوالد مبارکه قرار دارد.
شروع فرایند بومی سازی 

اصالح تفکر است
مدیر برنامه ریزی و خرید فوالد 
مبارکه نیز در خصوص بومی سازی 
در فوالد مبارکه اظهار کرد: فرایند 
بومی سازی در شرکت فوالد مبارکه 
از ســال های اولیــۀ فعالیتش آغاز 
شــد، اما به طور عملیاتــی موضوع 
بومی سازی از ســال ۱3۸۱ به یک 

الزام تبدیل شد.
رضا حیــدری ادامــه داد: البته 
در برخــی مقاطع فــوالد مبارکه 
در واردات برخــی از کاالها و اقام 
درگیر تحریــم نبــوده، بااین حال 
فرایند بومی سازی را با جدیت دنبال 
کرده و خوشبختانه امروز کمترین 
مشــکل را در زمینۀ واردات کاالها 
و اقام اســتراتژیک خود دارد؛ اما 
بازهم فرایند بومی سازی را با جدیت 

پیگیری می کند.
وی افــزود: فــوالد مبارکــه در 
شرایطی نیســت که امیدوار باشد 
کشــورهای خارجــی کاالهــا و 
اقام اســتراتژیک را در اختیارش 
بگذارند. بنابراین دســت همکاری 

به ســوی کلیۀ صنعتگران به ویژه 
شــرکت های دانش بنیــان دراز 
کرده و بــا همت آن ها بســیاری از 
کاالهای استراتژیک موردنیاز خود 

را بومی سازی کرده است.
به گفتۀ مدیر برنامه ریزی و خرید 
فوالد مبارکه، اقام بومی سازی شده 
مورد ارزیابی دقیــق قرار می گیرند 
و خوشبختانه بســیاری از این اقام 
در تســت دوم و ســوم نیز کارایی 
خــود را به خوبی نشــان می دهند 
و کم وکاســتی نســبت به کاالهای 

وارداتی مشابه خود ندارند.
به عقیدۀ حیدری، شروع فرایند 
بومی ســازی اصاح تفکر بود و باید 
در دو بخــش صــورت می گرفت: 
نخســت اینکه در صنعتگران خود 
این تفکر را ایجاد می کردیم که شما 
می توانید سازندۀ قطعات و تجهیزات 
اروپایی باشید؛ ازسوی دیگر باید در 
میان ســازمان خود این تفکر را به 
وجود می آوردیم که قطعات داخلی 
می توانند کیفیت کاالی خارجی را 

داشته باشند. 
درمجموع زمــان زیادی صرف 
شد تا این دو تفکر به عنوان گام اول 
اصاح شد. خوشــبختانه امروز در 
واقعیت می بینیم کیفیت کاالهایی 
که توســط صنعتگــران داخلی و 
شــرکت های دانش بنیان ساخته 
می شود از نظر کیفیت چیزی کم از 

کاالهای اروپایی ندارد.
مدیر برنامه ریزی و خرید فوالد 
مبارکه ادامــه داد: در گذراندن این 
مراحل نیاز داشــتیم بــه اطاعات 

فراوانــی از زیرمجموعۀ تجهیزات 
خارجــی دســت یابیم کــه زمان 
بسیاری صرف این موضوع شد؛ در 
گام بعد نیز بایــد صنعتگران خرد را 

در کل کشور شناسایی می کردیم.
وی افزود: الزم بود توانمندی های 
کوچک را در کنار هم قرار دهیم و از 
آن استفاده کنیم. امروزه صنعتگران 
ما امکانــات و نقدینگی محدودی 
دارند؛ پــس باید آن هــا را تجمیع 
می کردیم و در قالب پروژۀ ســاخت 
ماشــین آالت، تجهیزات و قطعات، 

بومی سازی را انجام می دادیم.
حیدری در ادامــه گفت: اعتقاد 
ما در فوالد مبارکه بر این اســت که 
ســازندگان و پیمانکاران شــرکت 
جــزو ســرمایه های مجموعه اند؛ 
زیــرا ســرمایه تنها تجهیــزات و 
ماشین آالت و نیروی انسانی نیست. 
باید این نگاه اصاح شود و به حفظ 
و تقویت ســازندگان و پیمانکاران 
بپردازیم. بنابراین درخواست بنده 
این اســت که مدیران شرکت های 
فوالدی از شرکت های دانش بنیان 
حمایت کننــد و با حضــور در این 
شــرکت ها فرصت هایی بــه وجود 
آورند که بتوان در بومی ســازی از 

آن ها استفاده کرد.
مدیر برنامه ریزی و خرید فوالد 
مبارکه در پایان گفت: فوالد مبارکه 
در اوج تحریم ها هیچ مشکلی برای 
تأمیــن قطعات، تجهیــزات و مواد 
اولیه ندارد. این شرکت سخت ترین 
تحریم ها را پیــش روی خود دارد، 
اما توانسته تمامی اقام تحریمی را 
تأمین کند. بنابراین اگر امروز فوالد 
مبارکه بتواند مــواد اولیۀ موردنیاز 
،یعنی کنســانتره و گندلۀ ورودی 
به شــرکت را به میــزان موردنیاز 
تأمین کند، قطعا امســال شــاهد 
رکوردهای خوبــی در تولید فوالد 

مبارکه خواهیم بود.

معاون خرید شرکت فوالد مبارکه:

تأمین پایدار نیازمندی ها در فوالد مباركه ثمره بومی سازی است

خبر

مدیر خدمات عمومی و امور رفاهی فوالد 
مبارکه گفت: با تمهیدات اندیشیده شــده 
در مجموعۀ ترابری شــرکت فوالد مبارکه 
و اجـــرای دقیق و مؤثر دستورالعمل های 
مرتبط، تصادف منجر به جرح در پنج ســال 

گذشته گزارش نشده است.
صادق فرخی با تأکید بر اینکه با آموزش 
مســتمر رانندگان و همــکاری فرماندهی 
پلیس راه استان ، شاهد افزایش ضریب ایمنی 
سرویس دهی ایاب و ذهاب کارکنان در این 
مجموعۀ معظم بوده ایم افزود: در مقایسه با 
حجم قابل توجه سرویس دهی، نتایج بسیار 
مطلوبــی در زمینۀ ایاب و ذهــاب کارکنان 
پرشــمار شــرکت فوالد مبارکه و افزایش 
ضریب ایمنی حاصل شــده و خوشبختانه 
ترابری این شــرکت از سال ۹۴ تاکنون هیچ 
تصادف جرحی نداشــته و بــا بهره مندی از 
سیستم ایمنی فنی و بازرســی فنی قوی و 

ســخت گیرانه ، میزان حوادث و اتفاقات به 
حداقل ممکن رسیده است.

وی به فعالیت ۶00 دســتگاه خودروی 
ســنگین و ۴00 خودروی سبک برای انجام 

امــور حمل ونقــل در فوالد مبارکه اشــاره 
کرد و گفت: نظــام ایمنی و بازرســی فنی 
شــرکت متشــکل از راننــدگان قدیمی و 
افسران بازنشستۀ نیروی انتظامی، به صورت 

روتین به ارزیابی مسائل فنی مرتبط به امور 
حمل ونقل می پردازند.

فرخی افــزود: در کنار مســائل ایمنی، 
مباحث آموزشی نیز به صورت جدی پیگیری 
می شود، به طوری که از اساتید دانشگاهی و 
مســئولین راهداری برای آموزش رانندگان 
و افراد مرتبط استفاده می کنیم و به تحلیل 

حوادث برون سازمانی نیز می پردازیم.
مدیر خدمات عمومی و امور رفاهی فوالد 
مبارکه عدم رعایت مقــررات ایمنی را خط 
قرمز این مدیریت دانســت و گفت: ایمنی و 
ســامت کارکنان و تردد باکیفیت، ایمن و 
به موقع بــه خط تولید و برگشــت به آغوش 

خانواده برای ما بسیار مهم است.
وی افــزود: در ســرویس دهی توجــه 
به شــرایط کیفی و کّمی برای مــا اهمیت 
داشته و بیش از اســتانداردهای موجود به 
همکاران سرویس ارائه می کنیم. برای نمونه 

برای ایجاد شــرایط بهینۀ خدمت رســانی 
بــه همــکاران، در هفته های اخیــر، یک 
دســتگاه اتوبوس مدل ســال ۹۸ متعلق به 
یکی از برندهــای معروف کشــور به دلیل 
عدم رعایت مقررات ایمنی توســط راننده 
 و مالک از سیســتم ناوگان فــوالد مبارکه 

حذف شد.
فرخی در پایان افزایش کنترل ها، بازرسی 
درون و برون سازمانی، کنترل رفتار رانندگان 
در جاده هــا، افزایــش کادر اداری و ارتباط 
خوب و ســازنده با پلیس راهــور را از دیگر 
اقدامــات ایــن مدیریت در دســت یابی به 
 سیستم بهینۀ حمل ونقل عمومی کارکنان 

عنوان کرد.

مدیر خدمات عمومی و امور رفاهی فوالد مبارکه عنوان کرد:

پنج سال بدون حادثه، دستاورد ناوگان حمل ونقل عمومی فوالد مباركه

از سال 1381 فوالد مبارکه 
حدود 100 هزار قلم 

کاالهای موردنیاز خود 
را بومی سازی کرده و این 
اقدام رقمی بالغ بر 7 هزار 

و 700 میلیارد تومان، با 
توجه به نرخ تسعیر ارز در 
سال های مختلف، کاهش 

هزینۀ ارزی به همراه داشته 
است. همچنین بومی سازی 

سبب کاهش هزینه ها 
در حوزه تأمین و کاهش 

ریسک های ناشی از تأمین 
شده است
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