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ركوردشكنی تولید در فوالد 
امیركبیر كاشان

با همــت و تالش تمــام نیروهــای تولیدی و 
پشتیبانی واحدهای نورد سرد و اسیدشویی و با تکیه 
بر توان داخلی و همچنین برنامه ریزی و مدیریت 
فرایندها که در انســجام و کارگروهی تجلی یافته 
است، رکورد ماهیانه تولید در خطوط این شرکت 

شکسته شد.
مدیرعامل شرکت فوالد امیرکبیر کاشان با اعالم 
این خبر افزود: در واحد نورد سرد، رکورد تولید در 
اردیبهشت ماه با تولید21 هزار و 66 تن محقق شد و 
این در حالی است که رکورد ماهیانه قبلی واحد نورد 
سرد به میزان  21 هزار و 56 تن در فروردین 1۴۰۰ 

به ثبت رسیده بود.
شــهرام عالی وند در ادامه به رکورد جدید خط 
اسیدشویی نیز اشــاره کرد و گفت: رکورد ماهیانه 
جدید خط اسیدشویی در اردیبهشت ماه به میزان 
22 هزار و 1۰9 تن به ثبت رسید که نسبت به رکورد 
قبلی این خط کــه به میزان 22 هــزار و 8۴ تن در 
آذر 99 تحقق یافته بود، افزایش قابل مالحظه ای 

داشته است.
وی اظهار امیدواری کرد در پرتو عنایت حق تعالی 
و تالش کلیه همکاران، روند افزایش تولید شرکت 
تداوم یابد و دست یابی به رکوردهای جدید تولید 
محقق گردد تا همواره بتوانیم در مسیر تعالی و بهبود 

مستمر گام برداریم.
    

دست یابی به ركورد تولید ماهیانه و 
طول عمر سینك رول گالوانیزه در 

فوالد تاراز

نادر حسین زاده، مدیر ارشد کارخانه فوالد تاراز، 
از ثبت رکورد تولید ماهیانه و طول عمر سینک رول 
گالوانیزه در این شرکت خبر داد و گفت: با تالش و 
پشتکار کارکنان شــرکت فوالد تاراز، این شرکت 
توانســت به رکورد تولید 18 هــزار و 937 تن در 

اردیبهشت ماه سال 1۴۰۰ دست یابد.
وی افزود: میزان رکورد قبلی تولید این شرکت 
18 هزار و 5۴9 تن بود که در دی ماه ســال 1399 
حاصل شده بود و با این افزایش تولید، این شرکت 
توانســت تولید خود را 2.1 درصد نسبت به رکورد 

قبلی ارتقا دهد.
مدیر ارشــد کارخانه فوالد تــاراز تصریح کرد: 
متوسط ضخامت ورق تولیدی در رکورد تولید قبلی 
۰.9 میلی متر بود که در رکورد فعلی این ضخامت به 
۰.83 میلی متر رسیده است. علی رغم اینکه کاهش 
میکس ضخامتی شرایط تولید را به مراتب دشوارتر 
می کند، بــا همت و تالش شــبانه روزی کارکنان 
بهره برداری و همچنین حمایت و پشتیبانی کلیه 
واحدهای شرکت، ازجمله واحدهای ستادی، کنترل 
کیفی، برنامه ریزی تولید، انبارها، فنی مهندسی و 
دفتر فنی تعمیرات و نیز همکاری واحد انتظامات، 
این شرکت توانست به این رکورد ارزشمند دست 
یابد. حسین زاده خاطرنشان کرد: عالوه بر رکورد 
تولید یادشــده، این شرکت توانســت طول عمر 
سینک رول موجود در داخل مذاب را از 2۰ هزار تن 
رکورد قبلی در دی ماه 1399 به 22 هزار و 368 تن در 
اردیبهشت ماه سال جاری افزایش دهد که عملکرد 
بسیار مطلوبی نسبت به سال قبل محسوب می شود.
وی اضافه کرد: افزایش عمر غلتک سینک رول 
تأثیر زیادی در کاهش هزینه ها و بهبود شــرایط 
تولید دارد و این میزان تناژ می تواند الگوی خوبی در 
بین شرکت های تولیدکننده کالف های گالوانیزه 
در کشور باشد؛ چراکه موفقیت کسب شده در این 
خصوص در شرکت فوالد تاراز و این میزان استفاده از 
سینک رول در این شرکت در کشور بی سابقه است.

حسن زاده از تمامی همکاران شرکت فوالد 
تاراز که در جبهه تولید و جبهه ستادی مشغول 
به فعالیت اند و در دســت یابی به این دو رکورد 
ارزشــمند نقش داشته اند، تشــکر و قدردانی 
کرد و اظهار امیدواری نمود در آینده نیز شاهد 
تکرار این گونه دســتاوردها برای شرکت فوالد 

تاراز باشیم.
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اخبار فوالد

توافق نامه ایجاد شــبکه 5G بین 
شــرکت فوالد مبارکه و ایرانســل روز 

یکشنبه  )نهم خرداد ماه(  امضا شد.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه 
ضمــن ابــراز خرســندی از امضای 
تفاهم نامه فوالد مبارکه با ایرانسل گفت: 
آرزو دارم که طرح تحــول دیجیتال با 
سرعت انجام شود و تغییرات مدیریتی 

 کشــور باعــث تغییر در ســرعت این
 طرح نشود.

حمیدرضاعظیمیان در آیین امضای 
تفاهم نامه فــوالد مبارکه با ایرانســل 
خاطرنشان کرد: این تفاهم نامه شروع 
بسیار خوبی اســت تا با کمک شرکت 
ایرانسل پروژه های طرح تحول دیجیتال 

در فوالد مبارکه اجرا شوند.

وی افزود: قطعــاً اراده و عزم قطعی 
فوالد مبارکــه نه به عنــوان یک اقدام 
ظاهری بلکه به عنوان یک ضرورت در 
جهت استفاده از نسل پنجم تلفن همراه 
برای اجرای طرح تحول دیجیتال بسیار 

جدی است.
عظیمیان یادآور شــد: امروز فوالد 
مبارکه با این اقــدام اراده قطعی خود را 

برای اجرای طرح تحول دیجیتال نشان 
داد که همراهی شرکت ایرانسل در این 

راستا یاری رسان ما خواهد بود.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه 
تصریح کرد: تفاهم نامــه فوالد مبارکه 
با ایرانســل در راستای هوشمندسازی 
تولیــد در این شــرکت، پیــام مهمی 
بــرای شــرکت های دانش بنیــان، 

ی  کت ها شــر و  پ ها  تا ر ســتا ا
فعــال در حــوزه فنــاوری اطالعات 
 دارد تــا آن ها هــم در ایــن راه در کنار 

ما قرار بگیرند.
 ضرورت اجرای هرچه

  سریع تر طرح تحول دیجیتال 
در فوالد مبارکه

وی با تأکید بر ضرورت استفاده بیشتر 
و بهتر فوالد مبارکه از خدمات شرکت 
ایرانسل اذعان داشت: شرکت ایرانسل در 
جهت ارتقای سطح تکنولوژی ارتباطات 
کشور بسیار فعال است و همواره درصدد 
افزایش راندمان و بهره وری بوده است، 
لذا می تواند همراه خوبــی برای فوالد 

مبارکه باشد .
عظیمیان ضمن ابراز خرســندی 
از امضای تفاهم نامه فــوالد مبارکه با 
ایرانســل بیان کرد: آرزو دارم که طرح 
تحول دیجیتال با سرعت انجام شود و 
تغییرات مدیریتی کشور باعث تغییر در 

سرعت این طرح نشود.
وی متذکر شد: اگر بخواهیم فوالد 
مبارکه با همین قــدرت تولید و فروش 
پابرجا باشــد الزم است که طرح تحول 

دیجیتال اجرایی شود.
در ادامه معاون تکنولوژی شــرکت 
فوالد مبارکه اصفهان گفت: این شرکت 
سال گذشته با تعریف برنامه ای 5 ساله 
برای هوشمندســازی خود تالش می 

کند تا با اجرای شــبکه 5G به شرکتی 
هوشمند مبتنی بر نسل چهارم اقتصادی 

تبدیل شود.
نقوی، یکــی از ابعاد نســل چهارم  
را تحــول دیجیتال هوشمندســازی 
کارخانه ها دانست و افزود: ره نگاشتی 
برای دستیابی به این هدف در افق 1۴۰۴ 
طراحی شده  که مهمترین الزامات آن 
ایجاد زیرســاخت های ارتباطی برای 

کارخانه ای هوشمند است.
وی گفت: در زمینه تحقق طرحهای  
فوالد +22 که سال گذشته در این شرکت 
آغاز شده  مرحله نخست هوشمندسازی 
لجستیک و قرارداد اجرایی بین  شرکت 
ایرانســل و ایریســا  )از شــرکت های 
زیرمجموعه فوالد مبارکه( امروز امضا 

شد.
معــاون تکنولوژی شــرکت فوالد 
مبارکه اصفهان،با بیــان ینکه تاکنون 
کنتــرل، برنامه ریــزی و اجرای حمل 
ســرباره ها اپراتور محور بــوده افزود: با 
امضای این قرارداد در شــرکت فوالد 
مبارکه به روش  هوشمند سرباره حمل 

می شود.
 وی گفت: این پوشــش ارتباطی به 
عنوان سومین ساختار موجود در کشور 
پس از تهران و شیراز، در شرکت فوالد 
مبارکه به عنوان اولین شرکت صنعتی 

در کشور ایجاد خواهد شد.

امضای تفاهم نامه ایجاد شبکه 5G میان فوالد مبارکه و ایرانسل

مقدمات هوشمندسازی تولیدات فوالد مبارکه کلید خورد

خبر

در اردیبهشــت ماه 1۴۰۰ هم زمان با رشــد 
چشمگیر تولید شــرکت باالترین بازده کیفی 
محصوالت شــرکت در نواحی فوالدسازی، نورد 
گرم، نورد سرد و فوالد سبا به دست آمد که منجر 
به کسب رکورد 91 درصد در کل شرکت و بهبود 
2درصد نسبت به سال قبل شد که این رکورد از 

ابتدای راه اندازی تاکنون بی نظیر است.
کی یگانه مدیر واحد کنترل کیفی شــرکت 
فوالد مبارکه در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار 
کرد: در اردیبهشت ماه سال جاری، هم زمان با رشد 
چشمگیر تولید شــرکت، باالترین بازده کیفی 
محصوالت شــرکت در نواحی فوالدسازی، نورد 
گرم، نورد سرد و فوالد سبا به دست آمد که منجر 
به کسب رکورد 91درصد در کل شرکت و بهبود 
2درصد نسبت به سال قبل شد که در شرکت فوالد 

مبارکه رکورد محسوب می شود.
وی افزود: رکورد بازده کیفی شرکت فوالد 
مبارکه از آنجا مهم است که تمام نواحی تولیدی 
به باالتریــن عملکرد کیفی خــود در این ماه، 
با توجه به حجم و ظرفیــت تولید محصوالت 

کیفی، دست یافتند.
مدیر واحد کنترل کیفی شرکت فوالد مبارکه 
اعالم کرد: در اردیبهشــت ماه سال جاری، بازده 
کیفی واحد فوالدسازی 95.3 درصد، نورد گرم 
99.۴ درصد، نورد ســرد 96 درصد و فوالد سبا 
98.۴ درصد شد که کســب این رکورد در کنار 
افزایش تولید کّمی، منجر به سودآوری شرکت، 
رضایت مندی مشــتریان و به دنبال آن کاهش 

ضایعات می شود.
وی از تمام مدیران نواحی تولیدی و کارکنان 
کنترل کیفی که در کنار پرسنل نواحی تولیدی در 
ردیابی و اعالم به موقع عیوب و مشکالت خطوط 

اهتمام کردند، تشکر و قدردانی کرد.
اهتمام ویژه ناحیه فوالدسازی همراه 
با رکورد کمی تولید به کیفی سازی 

محصوالت
مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم 
شرکت فوالد مبارکه  نیز در توضیح رکورد تولید 
کیفی محصوالت ناحیه فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم شــرکت فوالد مبارکه در اردیبهشت ماه 
اظهار کرد: در راستای تحقق شعار سال، شرکت 
فوالد مبارکه به عنوان سازمانی متعالی و پیشرو 
همگام با رکورد کّمی در تولید، به کیفی ســازی 

محصوالت اهتمام ویژه ای دارد.
وی افزود: اگرچه هدف گذاری در بنگاه های 
اقتصادی بــزرگ بر افزایــش کّمی محصوالت 
تولیدی است، اما در شرکت فوالد مبارکه و ناحیه 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم، شاخص کیفیت 

محصوالت هم هدف گذاری شده است.
مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم 

شــرکت فوالد مبارکه گفت: در ســال گذشته 
نسبت به سال 98، تمام پارامترهای کیفی شامل 
ذوب های خــارج از اســتاندارد و کاهش عیوب 
محصوالت تولیدی با بهبود ۰.5 تا 2.5 درصدی 
همراه بود که باید نسبت به مقیاس تولید 7 میلیون 

تن فوالد خام سنجیده شود.
وی اضافه کرد: روند کیفی سازی محصوالت در 
دو ماه ابتدای سال تداوم داشت و در اردیبهشت ماه 
رکــورد کیفی ســازی محصــوالت در تاریخ 
شــکل گیری شــرکت فوالد مبارکه ثبت شد. 
بازده کیفی محصوالت شرکت فوالد مبارکه به 
91 درصد رسید که ســهم ناحیه فوالدسازی و 
ریخته گری مداوم، در رســیدن به این شاخص 

ویژه و مهم است.
سلیمی با تأکید بر اینکه افزایش کّمی در تولید 
بر بهبود کیفیت محصوالت مؤثر است، تصریح 
کرد: کیفی سازی محصوالت در ناحیه فوالدسازی 
و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه شامل 
ذوب های خارج از اســتاندارد بــا 2.35 درصد و 
میزان بهبود ۰.28 درصدی همراه شد که بهترین 
شاخص کیفی در این بخش اســت و مهم ترین 
پارامتر بازده کیفی محصوالت تولیدی در شرکت 

فوالد مبارکه محسوب می شود.
وی افزود: میــزان عیوب تختــال در ناحیه 
فوالدســازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد 
مبارکه که سهم مهمی در بازده کیفی محصوالت 
شرکت فوالد مبارکه دارد در اردیبهشت ماه 7.6 

درصد بوده است.
مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم 
شــرکت فوالد مبارکه گفت: یکی از پارامترهای 
ســنجش کیفی محصوالت ایــن ناحیه درصد 
ناخالصی نورد گرم با منشأ فوالدسازی است که در 
ناحیه نورد سرد و شرکت های بهره بردار محصول 
تختال شناسایی می شود که در ماه گذشته به 2.52 
درصد کاهش یافت و به پایین ترین مقدار ممکن در 

دو سال گذشته رسید.
وی اضافه کرد: بازده کیفی فوالدســازی در 
اردیبهشــت ماه به 95.3 درصــد افزایش یافت 
که میزان بهبود این بازده یک رکورد محســوب 
می شود. ســلیمی گفت: پارامترهای مذکور در 
بازده کیفی محصوالت شرکت فوالد مبارکه سهم 
مهمی دارند و ناحیه فوالدســازی و ریخته گری 
مداوم توانست عالوه بر رکورد در تولید فوالد خام 
این شاخص کیفی سازی محصوالت را هم ارتقا 
بخشد. وی دســت یابی به دستاورد کیفی سازی 
محصوالت ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم 
شرکت فوالد مبارکه را همگام با رکورد در بخش 
تولید محصول و نتیجه آماده به کار نگه داشــتن 
تجهیزات، نگهداری و تعمیرات به موقع و بازرسی 

انجام گرفته و تالش پرسنل این واحد دانست.

بــه گفتــه مدیــر ناحیــه فوالدســازی و 
ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه چنانچه 
محدودیت های تأمین انرژی به ویژه برق برطرف 
شود، متناســب با ارتقای کّمی تولید فوالد خام 
کیفی سازی محصوالت شــرکت فوالد مبارکه 

محقق می شود.
بازده کیفی محصوالت نورد گرم در فوالد 

مبارکه به 99.4 درصد رسید
بنا بر این گــزارش، حاجیان نژاد مدیر ناحیه 
نورد گرم نیز در راستای تحقق شعار سال اظهار 
کرد: تالشــگران ناحیه نورد گرم موفق به ثبت 
رکورد جدیــد در افزایش بــازده کیفی ماهیانه 
محصوالت نورد گرم، در اردیبهشــت ماه شدند. 
این موفقیت بزرگ در شــرایط سخت تحریم و 
بیماری کرونا با تالش و همدلی همکاران ناحیه 
نورد گرم و در راســتای تحقق اهداف سازمانی 
به دست آمده اســت. وی افزود: با توجه به روند 
افزایشی تولید محصوالت گرم کیفی و افزایش 
انتظارات کیفیتی مشتریان در سال های اخیر، 
افزایش کیفیت محصوالت گرم همواره ازجمله 
اهداف مهم ناحیه نورد گرم بوده اســت. رکورد 
قبلی بازده کیفی محصوالت نورد گرم در سه سال 
گذشته، مربوط به شهریورماه 1398 و به مقدار 
96.۴ درصد بود که این رکورد در اردیبهشت ماه 
به مقدار 99.۴ درصد ارتقا یافته است. مدیر ناحیه 
نورد گرم تصریح کرد: عمده مصارف ورق های گرم 
تولیدی ناحیه نورد گرم فوالد مبارکه، در ساخت 
لوله های انتقال سیاالت )آب، نفت و گاز(، پروفیل و 
لوله های ساختمانی، صنایع خودروسازی، صنایع 
لوازم خانگی و صنعتی، مخازن تحت فشار، اسکلت 
فلزی و صنایع سوله سازی، صنایع کشتی سازی و 
سازه های دریایی، صنایع فلزی سبک و سنگین، 
تولیدکنندگان ورق های گالوانیزه و رنگی و ... است 
که عالوه بر تأمین نیازهای داخل کشور، صادرت 
محصوالت گرم نیز در شــرایط ســخت تحریم 

صورت پذیرفته است.
وی اضافه کرد: افزایــش کیفی محصوالت 
ناحیه نورد گرم در ادامه دســتاوردهای کســب 

رکورد کاهش مصرف آب تا مقدار ۰.22 مترمکعب 
به ازای هر تن تولید کالف گرم )صرفه جویی 155 
هزار مترمکعب آب در ســال( و همچنین کسب 
رکورد کاهش قراضه و افزایش بازده وزنی تا مقدار 

97.۴6 درصد در سال گذشته تحقق یافته است.
حاجیان نژاد این دســتاورد مهم را به  تمامی 
همکاران و ذی نفعان گروه فوالد مبارکه تبریک 
گفته و از حمایت های مدیریت عالی شــرکت و 
زحمات تمام همکاران ناحیه نورد گرم و پشتیبانی 

سایر نواحی کمال تشکر کرد.
 بهزاد بهادرانی مدیر ناحیه نورد سرد شرکت 
فوالد مبارکه با اشاره به دستاوردهای این ناحیه 
در راستای تحقق شعار سال اظهار کرد: رکوردهای 
کیفی در ســال جدید با بهبود کیفیت کالف در 
سیکل شرکت فوالد مبارکه، بررسی کارشناسی، 
پیگیری مسائل بین نواحی و انجام آزمایش های 
مختلــف و در نهایت اجرای اقدامات اساســی از 
نیمه دوم سال گذشته آغاز شد که منجر به نتایج 

چشمگیری تا پایان اردیبهشت ماه شده است.
وی افزود: در این راستا کیفیت کالف های رویه 
خودرو )MB( در سال 98، با تولید 81 هزار تن و 
شاخص کیفی 5۴.۴ درصد، به تولید 128 هزار 
تن و رشد 57.8 درصد در ســال 99 ارتقا یافت. 
همچنین در ادامه روند صعودی کیفی ســازی 
محصوالت ناحیه سرد، کیفیت کالف های رویه 
خودرو در اردیبهشت ماه ســال جاری به رکورد 
8۴.8 در شرکت فوالد مبارکه و 9۴ درصدی در 
ناحیه نورد سرد رســید. مقدار متوسط کیفیت 
محصوالت این ناحیه در سال گذشته 85 درصد 

ثبت شده بود.
 )MB( بهادرانی گفت: کالف های رویه خودرو
در گذشته به کشور وارد می شد که اکنون شرکت 
فوالد مبارکه موفق شــده است بخش عمده نیاز 
داخل این محصول مهم را تأمین کند و به رقابت با 

شرکت های خارجی بپردازد.
وی افزود: در ناحیه نورد ســرد شرکت فوالد 
مبارکــه، کیفیت تمام محصــوالت تولیدی در 
اردیبهشت ماه سال جاری از 85.7 درصد در سال 

98 به 96 درصد افزایش یافته است.
مدیر ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه با 
اعالم افزایش رضایت مندی مشتریان محصوالت 
رنگی لوازم خانگی از محصوالت تولیدی ورق رنگی، 
گفت: آخرین رکورد کیفی محصول رنگی در آبان 
ماه سال گذشته محقق شده بود که این رکورد در 

اردیبهشت ماه به 83.61 درصد ارتقا یافت.
وی دستاوردهای اخیر ناحیه نورد سرد شرکت 
فوالد مبارکه در ارتقای کیفیــت محصوالت را 
مرهون تالش همکاران ســایر نواحی تولیدی، 
ناحیه نورد سرد، گروه فنی تولید، کنترل کیفی و 
برنامه ریزی تولید دانست و بر تداوم افزایش کّمی 

و کیفی در این ناحیه تأکید کرد.
ارتقای کیفیت محصوالت تولیدی مجتمع 

فوالد سبا همگام با رکورد تولید
عطایی پور اظهار کرد: مجتمع فوالد ســبا در 
دومین ماه از سال جاری در راستای تحقق شعار 
ســال، عالوه بر ثبت رکورد کیفی محصوالت به 
میزان 98.۴ درصد مطابق با سفارش مشتری، به 
رکورد تولید محصوالت به میزان 129.3۴۰ تن و 
رشد 6 درصدی نسبت به برنامه تدوین شده دست 
یافت؛ این رکورد در حالی به دست آمد که رکورد 
کیفی قبلی در این واحد صنعتی 97.61 درصد در 

مردادماه سال 1393 حاصل شده بود.
مدیر مجتمع فوالد سبا تصریح کرد: اجرای 
اقدامات اصالحی تعریف شده درخصوص بهبود 
شرایط ابعادی، شکلی و دمای تختال های تحویلی 
واحد ریخته گری سبا در بهبود کیفیت محصوالت 
تولیدی نقش داشته است. وی اضافه کرد: بهبود 
شرایط تجهیزاتی و دســتگاه های اندازه گیری 
مجتمع فوالد سبا و برگزاری جلسات کیفیت و 
گزارش و بررســی روند عیوب اصلی در راستای 
اقدامــات اصالحی هم در تحقق کیفی ســازی 

محصوالت مجتمع سبا مؤثر بوده است.
عطایی پــور ارتقــای بازرســی های کیفی 
و تعامالت بین تیم هــای کیفیت و تولیــد را از 
ارکان مهم دستاورد کیفی ســازی محصوالت 
در این واحد صنعتی برشــمرد و گفت: اهمیت 
کیفی سازی محصوالت تولیدی در مجتمع سبا 
در رضایت مندی مشــتری نهایی نهفته است؛ 
چراکه مشــتری درصدد تهیــه باکیفیت ترین 

محصول است. 
وی افزایش کّمی و کیفی محصوالت تولیدی 
در مجتمع سبا را ماحصل همدلی کارکنان این 
واحد در راستای بهبود مستمر و کاهش توقفات 
اضطراری، افزایش آماده به کاری خط و تعریف 
پروژه های بهبــود در جهت افزایش ســرعت 
تولید دانســت و از حمایت های تمام پرسنل 
که با روحیه جهادی درصدد تحقق شعار سال 

هستند، تشکر کرد.

فوالد مبارکه در شاخص کیفیت محصوالت رکورد زد؛

كسب بهترین عملكرد كیفی محصوالت شركت فوالد مباركه از ابتدای راه اندازی
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