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اخبار فوالد

مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: امیدوارم تاثیر 
مثبت توجه بــه فعاالن اقتصادی کــه در دولت 
سیزدهم در حال پیاده سازی اســت را در عمل 

ببینیم و مدیران و فعاالن اقتصادی بتوانند عمده ی 
وقت خود را صرف فعالیت های کلیدی و برنامه های 
تولید مجموعه ی خود کننــد و روندهای اداری 

مانعی بر ســر راه حرکت آنان نشــود. طیب نیا، 
مدیرعامل فــوالد مبارکه اصفهان، در حاشــیه 
همایش »رسم درستکاری«مطرح کرد: از سال 

گذشته تاکنون یکی از دغدغه های اصلی دولت 
سیزدهم و مجموعه های بزرگ اقتصادی مانند 
فوالد مبارکه، این بوده که متناســب با جایگاه و 
میزان تاثیرگذاری این شرکت ها، مسیرهایی برای 

تسریع عملیات اداری و مالیاتی شان فراهم شود.
وی افزود: شــرکت هایی که نقش مؤثری در 
عرصه اقتصاد ملی دارند، بایــد بتوانند عمده ی 
زمان و انرژی خود را صرف طرح های توسعه و رونق 
تولید کنند و فرآیندهای اداری تبدیل به عملیات 

فرساینده نشوند.
طیب نیا ادامــه داد: بنگاه های اقتصادی که 
تعهداتشــان در عرصه های مختلف قانونی را به 
خوبی انجام داده اند، باید با اعتماد بیشــتری با 
آنان برخورد شود و برای تســریع در پیشرفت 
فعالیت ها و برنامه های توسعه شان مسیرهای 

ویژه ای باز شود.
مدیرعامل فوالد مبارکه گفــت: در برنامه ی 
امروز بر اساس ده ها شاخص و بین هزاران شرکت، 
ده مجموعه ی خوش حساب مالیاتی و خوشنام 
در عرصه اقتصاد شناسایی شــده و مورد تقدیر 
قرار گرفتند که فوالد مبارکــه اصفهان نیز یکی 
از آن ها بود؛ چنین برنامه هایی پیش درآمدی بر 
اقدامات موثر و امیدوارکننده ای است که مسیر 

عبور را برای فعاالن اقتصادی تسهیل می کند و بر 
سرعتشان می افزاید.

طیب نیا ادامه داد: عدم توجــه ویژه ی دولت 
های پیشــین به فعاالن اقتصادی، به عنوان یک 
خالء، همواره فعالیت های مولــد اقتصادی را با 
چالش مواجه کرده است و امیدوارم تاثیر مثبت 
چنین برنامه هایی که در دولت سیزدهم در حال 
پیاده سازی اســت را در عمل ببینیم و مدیران و 
فعاالن اقتصادی بتوانند عمــده ی وقت خود را 
صرف فعالیت های کلیــدی و برنامه های تولید 
مجموعه ی خود کنند و روندهای اداری مانعی بر 

سر راه حرکت آنان نشود.
الزم به ذکر است؛ آیین تجلیل از فعاالن پیشتاز 
اقتصادی )رسم درستکاری( با حضور محمد مخبر، 
معاون اول رئیس جمهور، احسان خاندوزی، وزیر 
اقتصاد و جمعی از مدیران و فعاالن اقتصادی بخش 
خصوصی و دولتی، صبح امروز، دوشنبه ۳ بهمن، 

در سالن همایش های برج میالد برگزار شد.
در این همایــش مخبر، معــاون اول رئیس 
جمهــور، از طیب نیا، مدیرعامل فــوالد مبارکه 
اصفهان به عنوان فعال اقتصــادی و نماینده ی 
این مجموعه ی خوش حساب مالیاتی و پیشتاز 

اقتصادی تجلیل و تقدیر کرد.

مدیرعامل فوالد مبارکه:

ركورد شكنی در خط تاندم میل مداوم توجه ویژه  به شرکت های مطرح ملی، از رویکردهای دولت است
نورد سرد پس از یازده سال

حماســه آفرینان خط تاندم میل مداوم ناحیه نورد 
سرد شرکت فوالد مبارکه توانســتند پس از 11 سال 
به ثبت رکوردی تاریخی باالتر از ظرفیت اســمی خط 
دست یابند. استکی، مدیر محصوالت سرد ناحیه نورد 
سرد شــرکت فوال مبارکه، در پی کســب این رکورد 
غرورآفرین اظهار کرد: اهمیت ثبت این رکورد در این 
است که طی این 11 سال، هیچ گونه توسعه ای در این 
خط انجام نشده و این امر شرایط تولید و رکوردشکنی 
را ســخت تر کرده بود. وی تصریح کرد: علی رغم همه 
محدودیت ها، برنامه ریزی دقیق، مدیریت متفاوت در 
زمینه بهره برداری و تالش مضاعف کارکنان خط تاندم 
میل مداوم نورد سرد برای جبران همه کاستی ها به بار 
نشســت و تولید 5948 تن کالف خام سرد در یک روز 
در دفتر افتخارات نورد سرد حک شد. رکورد قبلی خط 
تاندم میل مداوم به میزان 5921 تن بوده اســت. مدیر 
محصوالت سرد خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط ویژه 
خط تاندم میل، برای دست یابی به چنین تناژی نیاز است 
که برای تمام دقیقه ها برنامه ریزی، کنترل و نظارت وجود 
داشته باشد و خوشبختانه با این اقدامات نتیجه موردنظر 
حاصل گردید. استکی در ادامه عنوان کرد: با عنایت به 
روند روبه رشد چندماهه اخیر خط تاندم از نظر کمی و 
کیفی، ان شاءاهلل شاهد موفقیت های دیگری نیز در این 

خط خواهیم بود. 
مرتضی اکبری، رئیس واحد تاندم میل نورد سرد نیز 
در این باره چنین گفت: شکستن رکورد یازده ساله در 
این خط و تولید 5948 تن کالف خام سرد به معنی واقعی 
کارســتانی بود که در میدان عمل و به دست همکاران 
این بخش و یاری سایر واحدهای مرتبط به بار نشست. 
ضمن اینکه در ماه های جاری، رکورد شیفت های بدون 
توقف و رکورد تولید بر ساعت خط نیز محقق شده بود. 
وی ظرفیت اســمی روزانه این خط را به طور متوسط 
حدود 4۳00 تن اعالم و عنوان کرد: این رکوردها حاصل 
فعالیت های گوناگون در تمام گروه هــای کاری بوده 
اســت؛ فعالیت هایی نظیر برنامه ریزی و اجرای منظم 
تعمیرات و استانداردها، افزایش آماده به کاری تجهیزات، 
بازرسی های دقیق و مداوم و پیگیری مستمر پارامترهای 
تأثیرگذار بر تولید که با همت و همدلی تمامی کارکنان 
تولید و تعمیرات محقق شده است. رئیس واحد تاندم 
میل نورد ســرد اظهار امیدواری کرد در آینده نیز این 
افتخارآفرینی تداوم داشته باشــد. اکبری در خاتمه از 
حمایت صمیمانه مدیر نورد سرد، مدیر محصوالت سرد، 
واحد بسته بندی و انبار، کارگاه غلتک نورد سرد، واحد 
برنامه ریزی تولید نورد سرد، گروه های تخصصی و فنی 

تولید و تعمیرات نورد سرد قدردانی کرد.
    

با توجه به پروژه های زیست محیطی فوالد مبارکه؛
 برداشت آب خام تا سال ۱۴۰۴ 

به صفر می رسد

مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست 
فوالد مبارکه گفت: با اجرای کامل پروژه های زیست 
محیطی فوالد مبارکه در زمینه آب که تا ســه سال 
آینده عملیاتی می شود؛ فوالد مبارکه برداشت آب 
خام را به صفر می رساند. مدرسی فر مدیر بهداشت 
حرفه ای، ایمنی و محیط زیست فوالد مبارکه عنوان 
کرد: مجموعه فوالد مبارکه با توجه به قرار داشــتن 
در منطقه ای که آب یکی ازمعضالت اساســی آن در 
استمرار تولید اســت، از سال های گذشته با سرمایه 
گذاری بسیار زیاد جهت تامین منابع آب پایدار اقدام 
نموده است. مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط 
زیست فوالد مبارکه اظهار کرد: خرید پساب شهرهای 
اطراف، تصفیه و استفاده از آن که از سال 9۳ عملیاتی 
شده یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه بوده است 
که خوشبختانه امروز شاهد افتتاح پروژه های تکمیلی 
آن هستیم. مدرســی فر افزود: با بهره برداری از این 
طرح، قابلیت استفاده از آب ریجکت شده و غیرقابل 
استفاده، به عنوان آب صنعتی در خط تولید فراهم شد 
و این پروژه تا سال 1404 استمرار دارد تا بعد از آن هیچ 
آبی خامی برای صنعت اســتفاده نشود. وی گفت: با 
اجرای کامل پروژه های زیست محیطی فوالد مبارکه 
در زمینه آب که تا سه سال آینده عملیاتی می شود؛ 

فوالد مبارکه برداشت آب خام را به صفر می رساند.

معاون اول رئیس جمهور در آیین تجلیل از فعاالن پیشتاز 
اقتصاد ایران از مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان به عنوان 
یک مجموعه خوش حساب مالیاتی و خوشنام در عرصه اقتصاد و 

همچنین عملکرد شفاف این شرکت تقدیر کرد.
آیین تجلیل از فعاالن پیشتاز اقتصادی )رسم درستکاری( با 
حضور مخبر، معاون اول رئیس جمهور، احسان خاندوزی، وزیر 
اقتصاد و جمعی از مدیران و فعاالن اقتصادی بخش خصوصی و 

دولتی، در سالن همایش های برج میالد برگزار شد.
در این مراسم، معاون اول رئیس جمهور در این همایش طی 
سخنانی، با ارائه لوح سپاس از محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل 
شــرکت فوالد مبارکه به عنوان یک مجموعه خوش حســاب 
مالیاتی و خوشنام در عرصه اقتصاد و همچنین عملکرد شفاف 

این مجتمع بزرگ فوالدی تقدیر کرد.
مخبر، معاون اول رئیس جمهور، ضمــن تقدیر از زحمات 
احسان خاندوزی طی یک سال گذشته، بیان کرد: وزیر اقتصاد 
خط سیر درستی را در جهت بهبود تعامل دولت و بخش خصوصی 

در پیش گرفته است. بزرگ ترین مشکل اقتصاد ما در حال حاضر، 
نه تحریم ها و نه مســائل مالی ، بلکه عدم تقویت بهینه بخش 
خصوصی ست. از ابتدای انقالب و از زمان جنگ تاکنون هرکجا 
که مردم پا به میدان گذاشته اند، مسیر به خوبی طی شده است 
اما متأسفانه تاکنون نتوانسته ایم در اقتصاد از پتانسیل بخش 

خصوصی به بهترین نحو استفاده کنیم.
مخبر اظهار کرد: حلقه مفقوده توسعه اقتصادی عدم تعامل 
مناسب میان دولت و بخش خصوصی است همچنین بیش از 
110 طرح اقتصادی به ارزش بیش از 90 میلیارد دالر وارد مرحله 

اجرا و سرمایه گذاری شده است.
معاون اول رئیس جمهور از عدم اعتماد متقابل میان دولت و 
بخش خصوصی به عنوان حلقه مفقوده توسعه اقتصادی کشور 
یاد کرد و گفت: بزرگترین مشکل اقتصاد کشور تحریم ها و کمبود 
منابع مالی نیست بلکه مشکل اساسی پیش روی اقتصاد کشور 
این اســت که از پیش از انقالب اســالمی تاکنون نتوانسته ایم 
بخش خصوصی را آنطور که باید تقویت کرده و به میدان بیاوریم. 

خاندوزی ضمن اشاره به فرایند اخذ مالیات در گذشته، بیان کرد: 
نظام پاداش و جزا نه تنها تاکنون به نفع تولیدکنندگان و فعاالن 
اقتصادی نبوده، بلکه تسهیلگر فعالیت های سوداگری و مخل 
اقتصاد بوده است و باید این فرایند اصالح شود تا مولدان اقتصادی 

ترغیب به فعالیت شوند.
وی افزود: فلسفه اصلی این گونه برنامه ها شناسایی و تشویق 
تولیدکنندگان اســت، چرا که از ابتدای دولت، رئیس محترم 

جمهور تاکید ویژه ای بر تسهیل و رونق بخش تولید داشته اند.
خاندوزی ادامه داد: اهتمام ما بر این است که کمترین وقت 
از فعاالن اقتصادی در فرآیندهای اداری گرفته شود، مراجعات 
حضوری را حــذف و فرآیندهــای اداری و مالیاتــی را کاماَل 

الکترونیکی کنیم.
در ادامه مراسم از مدیران واحدهای صنعتی فعال در حوزه 
ICT، دارو، پتروشیمی و... نیز تقدیر به عمل آمد. همچنین در 
انتهای برنامه از طرح »تراز« رونمایی شد. این سامانه طرحی است 
که برای حمایت و تشویق از شرکت های خوش حساب و خوشنام 

بخش خصوصی تعریف شده است. الزم به ذکر است این همایش 
با دعوت از 200 شرکت خصوصی برگزار شد و از 10 شرکت برتر 
تقدیر به عمل آمد. تقریباً تمام شرکت های حاضر در این همایش 
از بخش خصوصی انتخاب شدند؛ چرا که هدف از برگزاری آن 
تقدیر ویژه از شرکت هایی است که بدون ارتباط و یا کمک دولت، 

عملکرد مناسب داشته اند.

در آیین تجلیل از فعاالن پیشتاز اقتصادی ایران صورت گرفت:

تقدیر معاون اول رئیس جمهور از مدیرعامل شركت فوالد مباركه به عنوان پیشتاز اقتصاد ایران

گزارش

واحد متالورژی ثانویه یکی از بخش های ناحیه فوالدسازی 
و ریخته گری مداوم است. در این واحد، فوالد مذاب از کوره های 
قوس الکتریکی تحویل گرفته می شــود و ازنظــر دما، آنالیز 
شیمیایی، تصفیه و حذف ناخالصی ها مورد بررسی و تحلیل 

قرار می گیرد.
در فرایند تولید فوالد در کنــار کوره های قوس الکتریکی 
و ماشین های ریخته گری مداوم بخش های متعددی ایفای 
نقش می کنند تا فوالدی باکیفیت و مطابق با سفارش مشتری 
تولید شود. یکی از این قسمت ها که نقش بسیار حساس و مهمی 
بر عهده دارد، واحد عملیات ثانویه است که مسیب فتاح المنان 

مدیر عملیات ثانویه فوالد مبارکه به آن پرداخته است.
    

در مورد واحد عملیات ثانویه توضیح دهید.
واحد متالورژی ثانویه یکی از بخش های ناحیه فوالدسازی 
و ریخته گری مداوم است. در این واحد، فوالد مذاب از کوره های 
قوس الکتریکی تحویل گرفته می شــود و ازنظــر دما، آنالیز 
شیمیایی، تصفیه و حذف ناخالصی ها مورد بررسی و تحلیل قرار 
می گیرد و پس از انجام عملیات الزم، به واحد ریخته گری جهت 
تبدیل فوالد مذاب به تختال که محصول نهایی فوالدسازی 
است ارسال می شود. این عملیات با استفاده از هفت کارگاه یا 
کوره پاتیلی، واحد گاززدایی، 48 پاتیل مذاب هریک به ظرفیت 
200 تن و حدود 100 تجهیز جرثقیل سبک و سنگین که با 
ظرفیت 1۶ تا 45 تن وظیفــه جابه جایی مذاب و تجهیزات و 

قطعات را بر عهده دارند، انجام می شود.
خرابی ها و عیوب تجهیزات تا چه میزان در روند 

تولید و رکوردها تأثیرگذار است؟
تجهیزات خطوط ظرفیت تولید بالقوه ای دارند و نیروی 
انســانی می تواند آن ظرفیت را محقق کند. تالش و پویایی 
مستمر نیروی انســانی در حین فرایندها می تواند ظرفیت 
بهره وری تجهیزات را ارتقا بخشد. ازآنجاکه خرابی ها منجر به 
افت و توقف تولید می شود، سرویس و نگهداری تجهیزات با 
همکاری تیم های دفتر فنی تعمیرات و کارشناسان تعمیرات 
خطوط به صورت مرتب انجام می شود. هرچه این رسیدگی ها و 
تعمیرات کیفی تر انجام گیرد، تجهیزات آماده به کارتر هستند 

و تولید بهتر و کیفی تر را شاهد خواهیم بود. چاره اندیشی برای 
حل مشکالت و خرابی ها و همچنین بهینه ســازی آن ها از 
مهم ترین تالش هایی اســت که در این حوزه انجام می شود. 
به هرحال تمامی تالش مجموعه بر آن اســت که تجهیزات 
همواره به روز و آماده به کار باشــند تا شــاهد تولید مستمر و 

پایدار باشیم.
برای به روزرسانی و تعویض تجهیزات فرسوده چه 

اقداماتی انجام شده است؟
به روزرســانی کوره های پاتیلی که از سال 1۳۷۳ در مدار 
بهره برداری بودنــد در قالب یک پروژه در حــال پیگیری و 
پیشرفت است و پیش بینی می شود که بتوانیم تا دو سال آینده 
با جایگزین کردن تجهیزات نو از تکنولوژی جدید در فرایند 

استفاده کنیم و با توان مضاعف به کار تولید همت گماریم.
برای کنترل و کاهش ضایعات چه برنامه ریزی هایی 

صورت گرفته است؟
به موازات افزایش تولید باید به کاهش هزینه ها و همچنین 
کاهش ضایعات توجه داشته باشیم. تاکنون با انجام پروژه های 
متعددی از جمله کاهش برگشت ته مانده ذوب از ریخته گری و 
کنترل فرایند دما، 5 درصد بهبود داشته ایم و این اقدام تا به صفر 
رساندن برگشت ته مانده پاتیل های برگشتی ادامه خواهد یافت.
برای کاهش توقفات و مدیریــت زمان و اثرات آن 
بر کاهــش تولیدات چه سیاســت های کاری به کار 

گرفته اید؟
توقفات سه دسته هســتند: توقفاتی که از بیرون از فوالد 

مبارکه به دلیل محدودیــت در منابع به شــرکت تحمیل 
می شوند؛ توقفاتی که برنامه ریزی شده هستند و غالباً برای انجام 
عملیات تعمیرات در سیستم در نظر گرفته می شوند و توقفات 
اضطراری که ناخواسته و غیرقابل پیش بینی اتفاق می افتند و 
باید با عکس العمل سریع و مناسب، برای رفع عیب و آماده به کار 
نگه داشتن تجهیز اقدام کنیم. البته برای هر سه دسته توقفات 
تدابیری در سطح ناحیه اندیشیده شده و عملیاتی شده است. 
هنگامی که با توقفات ناشی از عوامل بیرونی مانند محدودیت 
برق در تابستان مواجهیم، سعی می کنیم برنامه های تعمیراتی 
شرکت را در آن زمان ها انجام دهیم و خط تولید را برای تولید 
در زمان های مناسب آماده سازی کنیم. درخصوص توقفات 
ناخواســته نیز تالش می کنیم با بهبود سطح کیفی قطعات 
و آماده به کاری آن ها و همچنین بــا تقویت و آموزش نیروی 

انسانی، میزان توقفات اضطراری را کاهش دهیم.
برای مدیریت انرژی و اثرات آن بر کاهش توقفات چه 

تصمیماتی اتخاذ شده است؟
محدودیت انرژی محدودیتی است که کمتر قابل کنترل 
اســت و فوالد مبارکه کمتر می تواند در آن تغییر ایجاد کند. 
بااین حال تــالش می کنیم با تغییــر و زمان بندی صحیح و 
هوشمندانه برنامه های تعمیرات و توقفات این محدودیت ها 
را مدیریت کنیم. اگرچه مواقعی که با محدودیت انرژی و منابع 
مواجه نبوده ایم، بهترین عملکرد و بیشترین تولید را داشته ایم.

در حال حاضر وضعیت تولید محصوالت استراتژیک 
و محصول کم کربن چگونه است؟

فرایند تولید برخی از آن ها از ناحیه آهن ســازی شــروع 
می شود و در خطوط نورد ســرد و گرم پایان می پذیرد. تولید 
محصوالت خاص و ویژه ارزش افزوده باالتری برای ســازمان 
دارد. گریدها و محصوالت کم کربن نمونه ای از این محصوالت 
هستند که سیکل تولید آن با محصوالت معمولی متفاوت است. 
در فرایند تولید این محصوالت واحد گاززدایی تحت خأل که 
از طریق واحد RH آماده سازی می شود نقش بسزایی دارد. در 
حال حاضر با رشد فزاینده تولید محصوالت خاص در شرکت 
مواجهیم؛ ازاین رو آماده به کاری تجهیــزات، تولید کیفی و 
کنترل هایی که منجر به تولید با سیکل گاززدایی RH می شود 

در دست اقدام اســت تا بتوانیم پاسخ گوی سفارش های ویژه 
مشتریان باشیم.

تحریم ها چه تأثیری بر تأمیــن قطعات موردنیاز 
داشته است؟

تحریم ها همواره بوده اند و اگرچه شرایط را سخت کرده اند، 
اما در همین شرایط سخت همان گونه که اشاره شد، تهدیدها 
را به فرصت تبدیل کرده ایم. نــگاه و تأکید حمایتی مدیریت 
شرکت بر افزایش توان فنی ســازندگان داخلی باعث شده 
در برخی موارد، شــاهد تولید کیفی تــر از نمونه خارجی در 
داخل کشور باشــیم. فوالد مبارکه، شرکت های دانش بنیان 
و ســازندگان در فرایند بومی ســازی به نتایج درخشــانی 
دست یافته اند. دست یابی به دانش فنی و توان ساخت داخل 
از یک سو برای شرکت های دانش بنیان و سازندگان داخلی از 
یک سو و تأمین باکیفیت و باصرفه اقتصادی و مهم تر از آن تولید 
پایدار با دسترسی آسان تر به تجهیزات و خدمات پس از فروش از 
دیگر سو دستاوردهایی بوده که نصیب فوالد مبارکه شده است. 
در این فرایند سازندگان و شرکت های دانش بنیان به عرصه های 
بین المللی معرفی شده و می توانند محصوالت خود را حتی به 

بازارهای جهانی عرضه کنند.
برای بومی سازی قطعات موردنیاز چه فعالیت هایی 

صورت گرفته است؟
بومی سازی ماشین تزریق وایر در کوره پاتیلی که وظیفه 
تزریق وایرهای آلومینیوم یا کلسیم با سرعت مناسب را دارد 
از تکنولوژی خاصی برخوردار است که پیش از بومی سازی از 
کشور آلمان وارد می شده و خوشبختانه نمونه های بومی سازی 

و نصب شده به خوبی در حال کار است.
ارتباط شما با شرکت های دانش بنیان چگونه است؟

در حال حاضر چندین پروژه با این شرکت ها تعریف شده 
و در حال اجراست. در شــرایطی که به بار نشستن این پروژه 
به شدت مورد تردید بود، خوشبختانه شاهد این هستیم که 
برخی موارد آن ها به نتیجه رسیده و مورد بهره برداری قرار گرفته 
است. یکی از این موارد رینگ های پاتیل مذاب بود که وظیفه این 
رینگ تشخیص سرباره هنگام خروج از پاتیل مذاب به تاندیش 
است که کیفیت تولید و جلوگیری از حوادث را نیز در پی دارد. 
این رینگ با حضور و تالش شبانه روزی یکی از همین شرکت 
دانش بنیان ساخته شده و با موفقیت روی پاتیل ها نصب شده 
و باکیفیت مطلوب در حال بهره برداری است. موفقیت اقالم 
بومی سازی شده نقطه عطفی برای ورود به بومی سازی بسیاری 

از اقالم دیگر است.

مدیر عملیات ثانویه فوالد مبارکه مطرح کرد:

رشد فزاینده تولید محصوالت خاص با نقش آفرینی واحد عملیات ثانویه

گفت وگو


