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 دفتر فنی و برنامهریزی تعمیرات
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مجید ابوعطیوی ،مدیر فنی و مهندس��ی شرکت فوالد
هرمزگان درباره تعمیرات بهموقع تجهیزات این ش��رکت
در گفتوگ��و با
اظهار کرد :برای تولید مس��تمر و
آمادهب ه کاری تجهیزات ،نیاز به انجام بهموقع ش��اتدان
هفتگی و س��االنه براس��اس برنامههای از قبل پیشبینی
شده است.تعمیرات اساس��ی (اورهال) عملیاتی حساس
و مهم به لحاظ رس��اندن تجهیزات و قطعات به ش��رایط
سالمت کامل و جلوگیری از شکست یا خرابی تجهیزات
است که ب ه صورت ساالنه انجام و باعث باال رفتن راندمان
تجهیزات و همچنین تحقق تولید پیشبینیشده در سال
میشود.

 برگزاری جلسات هماهنگی قبل از توقف

ل کاری،
وی ادام��ه داد :بهمنظ��ور جلوگی��ری از تداخ 
اس��تفاده بهین��ه از مناب��ع ،تعیین مس��یرهای بحرانی و
ایمنس��ازی فعالیتها ،جلس��ات هماهنگ��ی متعددی
قب��ل از توقفات با تمامی گروهه��ای تعمیراتی و تولیدی
برگزار میش��ود و فعالیته��ای تعمیراتی در قالب برنامه
 Microsoft Projectبرنامهری��زی میش��ود .هنگام
توقفات س��االنه نیز جلسات پایش شاتدان برای گزارش
پیشرفت فعالیتها و رفع مشکالت بهوجود آمده در اجرا
با حضور نمایندگان تعمیرات و تولید و گروههای اجرایی
ب��ا محوریت دفتر فن��ی و برنامهریزی تعمی��رات برگزار
میشود.
ابوعطی��وی در ادام��ه بیان کرد :با ت�لاش این واحد و
در راس��تای تحقق اهداف اس��تراتژیک سازمان ،اقدامات
موثری از جمله برنامهریزی ش��اتدانهای س��االنه واحد
فوالدسازی در اردیبهشت  ۹۹به مدت  ۱۵روز و شاتدان
س��االنه واحد احیای مس��تقیم در آذرماه و دیماه  ۹۹به
مدت  ۲۶روز و  ۱۷۳۰۰۰نفرس��اعت انجام ش��ده که به

عکس:

فوالد مبارکه منش��أ آثار خی��ر زیادی برای
منطقه و کش��ور بوده اس��ت .اصغ��ر هدایت،
فرماندار شهرس��تان مبارکه در جریان دیدار
هادی نباتینژاد ،مدیر روابطعمومی ش��رکت
فوالد مبارکه ضمن تاکید بر اهمیت گسترش
تعام��ل بین صنع��ت و جامع��ه تصریح کرد:
شرکت فوالد مبارکه از ابتدا تاکنون فعالیتها
و اقدام��ات بس��یاری در شهرس��تان مبارکه،
استان و حتی در سطح ملی انجام داده است.
ب��ه گ��زارش روابطعمومی ش��رکت فوالد
مبارکه ،هدایت افزود :بس��یاری از دستاوردها
و پیش��رفتهای شهرس��تان در زمینهه��ای
عمرانی ،ورزش��ی و فرهنگی با حضور مثبت
و س��ازنده این شرکت به بار نشسته است ،اما
باید توجه داشت که نگاه تعاملی و تعلق خاطر
مس��ئوالن به این بنگاه اقتصادی باید بیش از
پیش تقویت و واقعبینانه شود.
در ادامه این دیدار ه��ادی نباتینژاد ،مدیر
روابطعمومی فوالد مبارک��ه نیز گفت :بدون
ش��ک رویکرد ف��والد مبارکه نیز ب��ر تحکیم
تعامالت بین ش��رکت و جامعه استوار بوده و
هس��ت و در ادامه نیز تالش خواهیم کرد تا با
گس��ترش این ارتباطات و اطالعرسانی هرچه
بهتر و بیشتر شرکت فوالد مبارکه در جامعه
فض��ای امیدواری و نش��اط بیش��تری ایجاد
کنیم .وی از همراهی و همدلی هرچه بیشتر
مس��ئوالن با بنگاههای اقتصادی و مولد مانند
ف��والد مبارک��ه بهعنوان یک��ی از راهکارهای
شکلگیری اتحاد ،وفاق ملی و رونق اقتصادی
در جامعه یاد کرد.

در فوالد هرمزگان بهمنظور تحقق اهداف استراتژیک و
ارتقای زیرساختهای پشتیبانی فنی تولید ،فرآیندهای
تعمیراتی تدوین ش��ده اس��ت و دفتر فنی و برنامهریزی
تعمیرات (متش��کل از واحدهای دفتر فنی و برنامهریزی
تعمی��رات ،دفتر فنی نت پیش��گیرانه ،دفتر فنی قطعات
یدکی و بومیسازی و مهندسی قطعات و تجهیزات) یکی
از واحدهای اصلی پشتیبانی از تولید فوالد هرمزگان است
و نقش پررنگی در پشتیبانی فنی تولید برعهده دارد.

بومیس��ازی در شرکت فوالد هرمزگان بر  ۴محور راهبردی کاهش
ارزبری ،افزایش بهرهوری و س��ودآوری بنگاهها ،کاهش هزینههای
تمامشده و ارتقای توان ساخت داخل استوار خواهد بود
لحاظ حجم و گس��تردگی فعالیتها و همچنین اهمیت
فعالیتهای انجامشده ،جزو بزرگترین تعمیرات ساالنه
انجام شده در صنایع فوالدی است .باوجود محدودیتهای
موج��ود و ش��رایط بیماری کرونا ب��ا برنامهریزی دقیق و
برگزاری جلس��ات هماهنگی پیش از ش��اتدان و پایش
شاتدان و با تالش و همت مضاعف این شات دانها بدون
حادثه و زودتر از برنامه به پایان رسید.

 دفتر فنی نت پیشگیرانه

مدیر فنی و مهندس��ی ش��رکت فوالد هرمزگان اظهار
ک��رد :برای اطمینان از آمادهبهکاری مس��تمر تجهیزات
نواح��ی تولیدی به انجام تعمیرات پیش��گیرانه  PMدر
بازههای زمانی مش��خص و همچنین ریشهیابی خرابیها
 RCAبرای جلوگیری از وقوع مجدد خرابی ،نیاز اس��ت.
تهیه و تدوین محتوای فنی و دستورالعملهای تعمیراتی
براس��اس تجارب فنی و مدارک سازنده تجهیزات از دیگر
اقدامات این واحد با محوریت دفتر فنی نت پیش��گیرانه
است.
در این راس��تا از ابتدای س��ال  ۹۹بیش از  ۱۰۰مورد

آنالی��ز خراب��ی  RCAو  ۲۱۶اقدام اصالحی در ارتباط با
این آنالیزها به ثبت رسیده است.

 دفتر فنی قطعات یدکی

وی افزود :اکنون در ش��رکت فوالد هرمزگان حدود ۲۰
ه��زار متریال ک��د فعال وج��ود دارد و دفتر فنی قطعات
یدک��ی بهعنوان��ی عضو مهمی از زنجی��ره تامین قطعات
یدکی و تجهیزات موردنیاز خطوط تولید وظایف کلیدی
از جمله شناس��ایی و کدینگ قطعات و تجهیزات ،صدور
پیش��نهادت خرید قطعات یدکی ،کنترل س��طح ذخیره
مطمئن و موجودی در انبار ،شناسایی و مدیریت کاالهای
راک��د ،تهی��ه مدارک فنی قطعات ،تهی��ه گردش کارها و
دس��تورالعملهای مرتبط با فرآیندهای مدیریت قطعات
یدکی ،تهیه دستورالعملهای نگهداری قطعات یدکی در
انبار ،بررسی و رفع مغایرتهای قطعات یدکی ،همکاری
در شناسایی و ارزیابی تامینکنندگان و تعامل مستمر با
تامینکنندگان و س��ازندگان ب��رای رفع ابهامات فنی در
مراح��ل س��اخت و تامین قطع��ات و ...را برعهده دارد .از
ابتدای س��ال  ۹۹حدود  ۳۳۰۰پیش��نهاد خرید صادر و

حدود  ۱۶۰۰۰پیش��نهاد فنی خرید در این واحد بررسی
و برای تامین به واحد خرید ارسال شده است.
ابوعطیوی ادامه داد :همچنین برای شناس��ایی قطعات
مه��م و بحران��ی و اطمین��ان از تامین بهموق��ع قطعات،
جلسات هماهنگی با واحد محترم خرید و نواحی تولیدی
به صورت مس��تمر و هفتگی با محوریت این واحد برگزار
میش��ود .از دیگ��ر اقدامات مهم این واحد در س��ال ۹۹
میتوان به باال بردن ش��اخص در دس��ترس بودن قطعات
یدکی از  ۹۳.۵به  ۹۵درصد و همچنین اتصال سیس��تم
تعمیرات و قطعات یدکی به انبار و کنترل اتوماتیک نقطه
سفارش و سطح ذخیره قطعات اشاره کرد.

 بومیسازی و مهندسی قطعات و تجهیزات

مدیر فنی و مهندس��ی ش��رکت فوالد هرمزگان درباره
روند بومیس��ازی در این ش��رکت اظهار کرد :با توجه به
سیاستهای کالن بومیسازی و تاکید مدیرعامل شرکت
فوالد هرمزگان ،بومیس��ازی و خرید از داخل کشور جزو
اولویته��ای اصلی فوالد هرمزگان است.بومیس��ازی بر
 ۴مح��ور راهب��ردی کاهش ارزب��ری ،افزایش بهرهوری و
سودآوری بنگاهها ،کاهش هزینههای تمامشده و ارتقای
توان ساخت داخل استوار خواهد بود.
ابوعطی��وی در پای��ان اظه��ار کرد :از جمل��ه وظایف و
رسالتهای این واحد میتوان به شناسایی و اولویتبندی
قطعات و تجهیزات برای بومیسازی ،شناسایی و ارزیابی
فنی سازندگان داخلی ،تهیه مدارک و دفترچههای فنی،
مهندس��ی معکوس و مج��دد ،بازرس��ی و کنترل کیفی
قطعات بومیس��ازی ش��ده ،ارائه بازخورد به س��ازندگان
داخلی ،به اش��تراکگذاری تجربیات و دستاوردهای فنی
بومیس��ازی با س��ایر صنایع و تعامل با آنها برای استفاده
از تجربیات س��ایر صنایع و کارخانجات بزرگ و پیش��رو
و ...است.

 سخن پایانی

از دس��تاوردهای مهم شرکت فوالد هرمزگان در
یسازی و ساخت داخل
راس��تای سیاستهای بوم 
میتوان به صرف هجویی ارزی  ۲.۲میلیون دالری در
س��ال  ۹۹و تهیه و اصالح  ۱۸۰۰مدرک مهندسی
یسازی  ۴۴تجهیز اشاره کرد.
معکوس و بوم 

