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توسط شرکت فلز تدارک؛
دریافت گواهینامه های 
بین المللی رضایتمندی و 

رسیدگی به شکایت مشتریان 

شــرکت فلزتدارک فوالد مبارکۀ اصفهان 
پس از اجرای موفق دستورالعمل های مربوطه، 
موفق به اخذ گواهینامه های بین المللی رضایت 
مشتری )ISO10002:2018( و  رسیدگی به 
شکایات مشتریان )ISO10004:2018( از 

شرکت بازرسی SGS شد.
محمدحسین قورچانی مدیرعامل شرکت 
فلزتــدارک فــوالد مبارکۀ اصفهــان ضمن 
تأیید این خبر گفت: فرایند ممیزی در تاریخ 
چهاردهم مردادماه سال جاری با رعایت کلیۀ 

پروتکل های بهداشتی برگزار شد.
وی ضمــن قدردانی از همــکاری تمامی 
واحدها اذعان داشت: دریافت این دو گواهینامه 
گام مهمی در جهت حرکت این شرکت به سوی 
مشــتری مداری در عرصه هــای بازرگانی و 
تجاری است و امکان رسیدگی به بازخوردهای 

مربوطه را به صورت مطلوب فراهم می سازد.
وی خاطرنشــان کــرد: اســتاندارد 
ISO10002:2018  راهنمایــی بــرای 
طراحی یــک سیســتم اثربخــش و کارآمد 
در فرایند رســیدگی به شــکایات مشــتری 
در تمامــی ســازمان ها اعــم از تجــاری، 
غیرتجاری و حتی تجارت الکترونیک اســت 
و ISO10004:2018 استانداردی است که 
برای دستیابی به رضایت مشتریان از خدمات و 
تولیدات سازمان ها طراحی شده و به کارگیری 
این اســتاندارد از طریق طبقه بندی نیازهای 
مشــتریان باعث حرکت ســازمان به سمت 

مشتری مداری و رضایت مشتریان می شود.
    

متن پیام مدیر روابط عمومی 
گروه فوالدمبارکه به مناسبت 

»روز خبرنگار«
خبرنگار ارجمند 
و فعال محترم عرصه 

رسانه
بــی شــک نقش 
بی بدیــل شــما در 
روشن نگه داشتن نور 
امیــد و آگاهی در دل 
جامعه، نقشی ارزنده 

و قابل ستایش است که انعکاس نوری الهی از 
ضمیر شفاف و زالل شماست.

 اینجانب به نمایندگــی از همکاران خود 
در خانواده بزرگ گروه فــوالد مبارکه ضمن 
عرض تبریــک این روز، امیــد دارم با همدلی 
و همکاری شــما گام های موثــری در عرصه 
اطــاع رســانی دســتاوردها، افتخــارات و 
موفقیت های به دست آمده در صنعت کشور 
بویژه صنعت فوالد به عنوان خط مقدم جنگ 
تمام عیار اقتصادی برداشــته شود و همچون 
گذشــته شــاهد ایفای نقش موثر شــما در 
 امیدآفرینی و اشــاعه فرهنگ کار و تاش در 

جامعه باشیم. 
ایرج ترابی  

مدیر روابط عمومی گروه فوالد مبارکه
    

شماره 1187 خبرنامه فوالد 
منتشر شد

 1187 شــماره 
خبرنامــه فــوالد در 
تاریخ 19 مــرداد ماه 
ســال جاری منتشر 

شد.
طــی اطاعیه ای 
آماده است: به منظور 
رعایــت بهداشــت 

فردی و لزوم جلوگیری از شیوع کروناویروس، 
بر اســاس مصوبــه کمیته بحران شــرکت 
فوالدمبارکه، انتشــار "خبرنامــه فوالد"  به 
صورت الکترونیکی انجام شده و نسخه چاپی 

این هفته نامه منتشر نمی شود.
عاقه منــدان میتوانند آخریــن اخبار و 
اطاعات شــرکت را با بارگیری فایل خبرنامه 
این هفته از روی ســایت و کانال فوالدمبارکه 

بدست آورند.
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اخبار فوالد

21 مردادمــاه ســال 1399 در 
تقویم رسمی کشــور روز حمایت از 
صنایع کوچک نام نهاده شده است؛ 
صنایعــی که نقش آن هــا در رونق 
اقتصادی و جهش تولید اگر بیشتر 
از صنایع بزرگ نباشد، به طور قطع 
کمتر نیست. بخش اعظمی از صنایع 
کوچک کشور را واحدهای صنعتی 
تشکیل می دهند که هریک از آن ها 
در شــرایط فعلــی می توانند نقش 
فزاینده ای در استمرار حرکت چرخ 

اقتصادی کشور داشته باشند.
 ازآنجا که راه انــدازی پروژه های 
بزرگ و سنگین در شــرایط فعلی 

که با مشــکاتی نظیــر تحریم ها و 
کمبود نقدینگی مواجهیم به سختی 
امکان پذیر اســت، ایجاد و یا تقویت 
صنایع کوچک در شهرســتان های 
مختلــف بهتریــن راهــکار برای 
ایجاد فضای تولید و اشــتغال است. 
همچنین نباید از نظر دور داشــت 
که صنایع کوچــک از توانایی های 
خاص خــود در کمک بــه صنایع 
دیگــر برخوردارنــد؛ بنابرایــن 
نوسازی و بازسازی صنایع کوچک 
به همــراه تقویت اســتارت آپ ها و 
صنایع روســتایی و شــهرک های 
یجــاد  صنعتــی و همچنیــن ا

مشــوق هایی برای آن ها می تواند 
 بــرای کل چرخۀ صنعت کشــور 

کارگشا باشد.
صنایع کوچک بــه لحاظ اینکه 
عمدتا توســط بخــش خصوصی 
تأســیس و اداره می شوند از چابکی 
خاصــی برخوردارنــد و در صورت 
حمایت می توانند تأمین مواد اولیۀ 
صنایع بزرگ تر و همچنین فروش و 
صادرات بسیاری از کاالهای مهم را 
با اســتفاده از ظرفیت های بالفعل 

خود به خوبی تسهیل کنند.
صنایع کوچــک بهترین محل 
برای حضور بخش خصوصی است؛ 

آوردگاهی که اقتصاد و فضای کسب 
و کار و اشتغال کشور ما امروز بیش 
از هر زمان دیگر به آن نیازمند است.

بایــد در نظر داشــته باشــیم 
ز  ا هــی  گا آ و  نی  ســا طاع ر ا
ظرفیت های هریــک از این صنایع 
می تواند به حل مشــکات ســایر 

صنایع کمک کند.
فوالد مبارکه با اتخاذ استراتژی 
بلندمدت درخصــوص حمایت از 
صنایع کوچک و اســتارت آپ ها و 
شرکت های دانش بنیان، شرایطی 
فراهم کرده اســت تا ایــن بخش از 
صنعتگران کشــور که خوشبختانه 

کم تعداد هــم نیســتند، بتوانند با 
همکاری با فوالد مبارکــه و البته با 
نگاهی بلندمدت و خیالی آســوده 
از ســرمایه گذاری مطمئن در کنار 
بزرگ تریــن فوالدســاز کشــور، 
بزرگ ترین فوالدســاز خاورمیانه و 
منطقۀ منــا و همچنین بزرگ ترین 
تولیدکننــدۀ آهــن اســفنجی 
 دنیــا بــه کار و فعالیــت اقتصادی 

خود ادامه دهند.
وجــود 2800 تأمین کننــدۀ 
خدمات و کاال با حــدود 82 درصد 
ســاخت داخل در زنجیــرۀ تأمین 
فــوالد مبارکــه، حضــور حدود 

1000 کارخانــه و کارگاه به طــور 
مستقیم و 3000 کارخانه و کارگاه 
به طــور غیرمســتقیم در شــبکۀ 
گســتردۀ مشــتریان این شرکت 
و همچنیــن حمایت این شــرکت 
از معــادن کوچک مقیــاس، مؤید 
ارادۀ فــوالد مبارکــه در حمایت و 
استفادۀ حداکثری از ظرفیت های 
کوچــک  یــع  صنا زشــمند  ر  ا

و داخلی است.
باشــد تا با  چنیــن اقداماتی در 
سراسر کشور عزیزمان شاهد رشد 
و شکوفایی هرچه بیشــتر اقتصاد 
و ایجــاد زمینه های مناســب برای 

اشتغال جوانان باشیم.
حمیدرضا عظیمیان                                                                                                                                          
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه

عظیمیان به مناسبت روز حمایت از صنایع کوچک؛ 

اراده فوالدمبارکه حمایت از صنایع کوچک است

یادداشت

مرتضی بلوکی

دولت، وزارت صمت و شخص آقای مدرس 
خیابانی نشــان داده اند که در بخــش فوالد از 
اقدامات انقابی فوالد مبارکه پشتیبانی می کنند. 
اکنون نوبت مجلس انقابی است که با حمایت 
از پروژه های راهبردی صنعــت فوالد، از جمله 
پروژه خط نورد گرم 2 ثابــت کنند که مجلس 
انقابــی، حامی اصلی و جــدی جهش تولید و 

اقتصاد مقاومتی است.
در خصــوص اهمیت اجرای پــروژه خط 
نورد گرم 2 بســیار گفته شده اســت. اما باید 
الزم به تاکید است که با اجرای آن، تولید ورق 
فوالدی کشــور بیش از 7 میلیون تن افزایش 
می یابد. این حجم تولیــد هفت میلیون تنی، 
تمامی نیازهای  ورق کشور را تأمین می کند و 
فوالدمبارکه در این صورت می تواند اعام کند 
که هرکس نیاز به ورق فوالدی دارد می تواند 
از این واحد تولیدی تحویــل بگیرد و در این 
میان بخش زیــادی از دغدغه های ناشــی از 

تنظیم بازار و دادســتانی و تعزیرات و اینها از 
بین می رود.

فوالد مبارکه در صــورت همراهی دولت و 
مجلس می تواند نزدیک بــه 30 ماه دیگر پروژه  
نورد گرم 2 را اجرا و به بهره برداری برساند. عاوه 
بر آن  پروژه 800 هزار تنی سفیددشت را نیز به 
سرانجام برساند.  همچنین طرح توسعه پروژه 
فوالد هرمزگان را نیز به نتیجه برساند که اجرای 
این پروژه های تولیدی و افزایش ظرفیت ها باعث 
می شود که دیگر چیزی به نام بازار سیاه و داللی 
و مافیا در فوالد وجود نداشــته باشد و هرکس و 
بخشی به هراندازه ای به ورق نیاز داشت، نیاز آن 
تامین شود و این بحث بسیار مهمی در اقتصاد 

بازار است.
از آن مهم تر این که فــوالد مبارکه در دهه 
فجر امسال،  اولین مرحله اداره هوشمند و تحول 
دیجیتال انقاب چهارم صنعتی را پیاده سازی 
می کند و در یک برنامه دو تا سه ساله فوالدمبارکه 
به صورت کامًا دیجیتال اداره خواهد شــد. این 
موضوع آزمونی برای صنعت کشــور است و این 
پروژه از پروژه نورد گرم با اهمیت تر اســت که 

طی آن حدود هفت تا هشت درصد به بهره وری 
فوالد مبارکه افزوده می شود که در نهایت باعث 
ارتقا ســهام این شــرکت و رضایت سهامداران 

خواهد شد.
این قبیل اقدامات که فوالد مبارکه در دست 
اجرا دارد، صنعت فوالد کشور را متحول خواهد 
ســاخت و گامی بلند در راســتای اجرا و تحقق 
منویات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد 
مقاومتی و جهش تولید است. از این رو می توان 
گفت، امروز فــوالد مبارکــه از مجموعه های 
پیشــرو در اقتصاد مقاومتی و جهش تولید به 

شمار می آید.
در ماه های اخیر، دولت و به خصوص وزارت 
صمت حمایت خوبی از پــروژه های راهبردی 
فوالد مبارکه به خصوص در پــروژه نورد گرم 2 
داشته اســت. آقای مدرس خیابان در مدتی که 
به عنوان سرپرســت وزارت صمت مشغول به 
فعالیت بودند با رویکردی انقابی، به حمایت از 
صنعت فوالد و فوالد مبارکه برای جهش تولید 
و اقتصاد مقاومتی، پرداخته اند. در شرایطی که 
جنگ کنونی دشمنان کشور و جمهوری اسامی، 

جنگ اقتصادی است هر اقدامی در جهت تقویت 
بنیه اقتصادی کشور یک اقدام انقابی محسوب 

می شود و معیار انقابی بودن است.
همان گونه که ذکر شد، دولت، وزارت صمت 
و شخص آقای مدرس خیابانی نشان داده اند که 
در بخش فوالد از اقدامات انقابی فوالد مبارکه 
پشتیبانی می کنند. اکنون نوبت مجلس انقابی 
است که با حمایت از پروژه های راهبردی صنعت 
فوالد، از جمله پروژه خط نورد گرم 2 ثابت کنند 

که مجلس انقابی، حامی اصلی و جدی جهش 
تولید و اقتصاد مقاومتی است. اگر چه نمایندگان 
محترم مجلس شورای اسامی در همین مدت 
کوتاه فعالیت شان ، نشان داده اند به وعده های 
انتخاباتی خود پایبند هستند و در این مسیر گام 
بر می دارند. پروژه نورد گرم 2 آزمونی جدی پیش 
روی مجلس است تا ثابت کنند کاهش واردات، 
از بین رفتن دالل بازی و جهش تولید در صنعت 

فوالد، سرلوحه اهداف مجلس انقابی است.

ضرورت همراهی مجلس انقالبی با پروژه خط نورد گرم 2 در فوالد مبارکه

شرکت فوالد مبارکه اصفهان با توجه به سابقه طوالنی که 
در صنعت فوالدسازی کشور داشته و استراتژی این شرکت نیز 
تکنولوژ شدن است، از سوی سازمان ایمیدرو به عنوان مسئول 
تکنولوژ شدن صنعت فوالد کشور انتخاب شده است. به گفته 
معاون تکنولوژی فوالد مبارکه اصفهان، همچنین رونمایی از 
طرح تحول دیجیتال نیز از دیگر اقدامات فوالد مبارکه اصفهان 

در جهت رشد و توسعه صنعت فوالد کشور است.
به تازگی مدیریت دفتر برنامه ریــزی و نظارت راهبردی 
ایمیدرو اعام کرد که در راســتای توسعه توان ساخت داخل 
و بومی ســازی در جلســات کنترل مدیریتی، جهت دهی 
شرکت های بزرگ مشخص شده؛ به طوری که شرکت فوالد 

مبارکه به عنوان رهبر دســتیابی به دانش فنی و بومی سازی 
فناوری در فوالد انتخاب شده است.

در این زمینه ســید مهدی نقوی معاون تکنولوژی فوالد 
مبارکه اصفهان می گوید:  با توجه بــه اینکه تعدد مجریان و 
تصمیم گیران در هر موضوعی همچون بومی سازی باعث اتاف 
منابع در کشور می شود، در نتیجه تصمیم بر این شد تا در هر 
بخش از صنعت، یکی از شرکت های پیشرو مسئولیت هدایت 
و حرکت در تکنولوژ شدن در همان صنعت را بر عهده بگیرد 

که در این زمینه فوالد مبارکه برای صنعت فوالد انتخاب شد.
وی با اشاره به تجربه 30ساله فوالد مبارکه در تولید فوالد 
اظهارکرد: گام نخســت فوالدمبارکه در جهــت راه اندازی 
کارخانه فوالدســازی به منظور تولید فوالد بود و گام دوم نیز 
تبحر و خبرگی در تولید فوالد که با تولید 110میلیون فوالد 
از ابتدای دهه 70 تا به امروز از این مرحله نیز گذر کرده و اکنون 
در ادامه مسیر حرکتی خود گام سوم در جهت تکنولوژ شدن 

را برداشته است.

نقوی در ادامه به رونمایی از طــرح تحول دیجیتال فوالد 
مبارکه اشاره کرد و گفت: این طرح در زمینه ورود نسل چهارم 
تکنولوژی به کشور بوده و فوالد مبارکه نیز در این موضوع پیشتاز 
است؛ چراکه با به سرانجام رسیدن طرح تحول دیجیتال، فوالد 
مبارکه آمادگی الزم برای انتقال دانش و تجارب نسل چهارم 
تکنولوژی و انقاب صنعتی به ســایر صنایع را بدست خواهد 

آورد.
وی همچنین با اشاره به صحبت های مدیرعامل شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان و تاکید ایشان بر اینکه ایجاد نسل چهارم 
تکنولوژی باعث افزایش بهره وری می شود گفت: اگر تکنولوژی 
نسل چهارم انقاب صنعتی را به فوالد مبارکه وارد نشود، ممکن 
است در کمتر از یک دهه دیگر از صحنه تولید، ارزش آفرینی و 

سودآوری خارج گردد.
نقوی ادامه داد: استراتژی تکنولوژ شدن در مراسم افتتاحیه 
جشنواره بومی  ســازی فوالد ایران )در سال گذشته( از سوی 
مدیریت عامل فوالد مبارکه مطرح شد و اکنون با عنایت به موارد 

مطرح شده، ایمیدرو نیز تصمیم گرفت تا مسئولیت تکنولوژ 
شدن در صنعت فوالد را بر عهده فوالد مبارکه اصفهان بگذارد.

وی افزود: مفهوم طرح یادشــده تنها بومی سازی قطعات 
نیســت. زیرا شــرکت های مختلف در بحث بومی ســازی 
فعالیت های خوبی را انجام داده اند و فوالدمبارکه اصفهان نیز 
از 20سال پیش در زمینه بومی سازی قطعات و تجهیزات گام 

برداشته و نتایج درخشان و قابل قبولی را بدست آورده است.
معاون تکنولوژی فوالد مبارکــه اصفهان ادامه داد: اکنون 
بحث تکنولوژ شدن مطرح است. در این زمینه ممکن است از 
منابع خارجی نیز استفاده شود اما دانش طراحی خطوط تولید 
فوالد و دانش ساخت آن نیازمند برنامه ای مدون است که همگی 
توسط نیروی متخصص داخلی انجام می شود که اکنون نیز در 

حال تدوین و اجرایی کردن آن هستیم.
نقوی در پایــان افزود: فــوالد مبارکه اصفهــان از تمام 
پتانسیل های همکاری داخلی و خارجی برای رسیدن به هدف 

خود استفاده خواهد کرد

معاون تکنولوژی فوالد مبارکه:

فوالد مبارکه مسئول تکنولوژ شدن صنعت فوالد کشور شد 

ازآنجا که راه اندازی 
پروژه های بزرگ و سنگین 

در شرایط فعلی که با 
مشکالتی نظیر تحریم ها و 
کمبود نقدینگی مواجهیم 

به سختی امکان پذیر است، 
ایجاد و یا تقویت صنایع 

کوچک در شهرستان های 
مختلف بهترین راهکار برای 
ایجاد فضای تولید و اشتغال 

است. همچنین نباید از 
نظر دور داشت که صنایع 

کوچک از توانایی های 
خاص خود در کمک به 

صنایع دیگر برخوردارند
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