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معاون بهره برداری فوالد هرمزگان:
دومین رکورد تولید ماهانه، نشان از 
عزم راسخ در کسب رکورد ساالنه دارد

شــرکت فوالد هرمزگان توانست در آبان 
ماه میــزان ۱۳۸۲۲۶ تن تختــال را تولید و 
رکوردهای جدیدی در تولید روزانه و ماهیانه 
تولید تختال و همچنین تعداد ذوب های تخلیه 
شده و ریخته گری شده روزانه و ماهیانه ثبت 

نماید.
سید اصغر مدنی معاون بهره برداری شرکت 
فوالد هرمزگان گفت: دستیابی فوالد مردان 
فوالد هرمزگان بــه رکورد تولیــد آن هم به 
فاصله کمتر از دوماه از رکورد قبلی، نشــان از 
عزم راســخ آنان در رسیدن به رکوردی جدید 
در تولید سالیانه و ثبت موفقیتی دیگر در این 
شرکت همزمان با ســال جهش تولید است . 
وی در ادامه گفت : شــرکت فوالد هرمزگان 
توانســت در آبان ماه با تولیــد ۱۳۸۲۲۶ تن 
 تختال و پــس از تنها دو مــاه رکورد جدیدی 

را ثبت نماید .

مدنی با اشاره به اینکه رکورد تولید ماهیانه 
تختال فوالد هرمزگان در آبان ماه تنها رکورد 
این شــرکت نبود گفت: در آبان ماه ۸ رکورد 
جدید شــامل رکورد تولید ماهیانــه و روزانه 
تولید تختال، رکورد تعدادذوب تخلیه شــده 
روزانه و ماهیانه ، رکورد تعــداد ذوب ریخته 
گری شــده روزانه و ماهیانه و دو رکورد تعداد 
ذوب تخلیه شــده در کوره های شــماره ۱ و 
۲ در فوالد هرمزگان به ثبت رســید که ثبت 
همزمان این رکوردها بــرای فوالد هرمزگان 

غرورآفرین است .
وی تصریح کــرد این رکوردهــا در حالی 
ثبت شــده که نام فوالد هرمزگان در لیســت 
تحریم های ظالمانه آمریکا قرار گرفته اســت 
و با همه گیری ویروس کرونا در جهش ســوم 
خود محدودیت ها در سطح شرکت همچنان 
ادامه دارد. وی اظهار داشــت تداوم و جهش 
تولید در فوالد هرمزگان همزمــان با تحریم 
های ظالمانه و شــیوع ویروس کرونا نشــان 
از آمادگی کامل فوالد هرمزگان در شــرایط 
 بحرانی و تعهــد به صنایع داخلــی در تامین 

نیاز آن ها دارد .
معاون بهره برداری شرکت فوالد هرمزگان 
مدنی دالیل عمده و مهمی را که سبب ثبت این 
رکورد شد میزان پاورآن تایم کوره ها دانست 
که با اجرای پروژه بهبود این زمان به میزان قابل 
توجهی نســبت به هدف تعیین شده کاهش 
داشته است وی همچنین آماده بکاری و تزریق 
مداوم گرافیت ، یکنواختی آنالیزشــیمیایی 
آهــن اســفنجی و افزایــش متالیزاســیون 
و کربن اضافــی آن، رعایت اســتانداردهای 
مــواد مصرفی از جملــه آهــک و دولومیت، 
بازنگری و اجرای دســتورالعمل های کاری و 
 بهره بــرداری را دالیل مهم دیگــر تحقق این 

رکورد دانست .

مدنی میزان تولید اســب از ابتدای سال تا 
کنون را ۹۵۷۷۹۴ تن عنوان و ابراز امیدواری 
کرد نمودار تولید همچون ســال های گذشته 
صعودی امســال نیــز رکورد تولید ســالیانه 

محقق گردد.
معاون بهره برداری شرکت فوالد هرمزگان 
افزایش کیفیت و کمیت تولید تختال و تحویل 
به موقع محصول در کنار توسعه بومی سازی 
و حمایت از تولیدات کیفــی داخلی و ارتقای 
زیرســاخت ها و تامین نیاز تختــال صنایع 
پایین دســتی با افزایش فــروش داخلی را از 
سیاستهای این شرکت عنوان کرد و گفت : در 
راستای تحقق شــعار جهش تولید ، با تدوین 
هدف »افزایش کمیــت و کیفیت و تحویل به 
موقع محصوالت« در نقشه استراتژی شرکت 
و با رویکرد کاهش هزینه های تولید ، افزایش 
بهره وری و راندمان تولید، مصمم هســتیم به 

ظرفیت اسمی سالیانه کارخانه برسیم.

4
اخبار فوالد

مدیرروابــط عمومی شــرکت 
فــوالد مبارکه با اشــاره بــه اینکه 
فوالد مبارکــه به ۴0 کشــور دنیا 
صادرات انجام می دهد، تاکید کرد: 
این امــر تکلیف روابطــی عمومی 
را ســنگین تر کرده و باعث شــده 
تمامی اهداف این حوزه بر اســاس 
یک معیاری که غالبا جهانی است، 
برنامه ریزی  شــود. تــاش بر این 
اســت که تمام فعالیت های روابط 
عمومــی در حوزه هــای مختلف 
فرهنگــی، مســئولیت اجتماعی و 
رسانه بر اساس یک ساختار نظامند 

و سیستمی باشد.
ایرج ترابی در گفت وگو با خبرنگار 
ایلنــا، دلیل تعالــی روابط عمومی 
فــوالد مبارکه را پیونــد خوردن با 
اســتانداردهای جهانی دانســته و 

گفت: این امر باعــث ایجاد تکلیف 
شده و تمامی کارکنان این حوزه در 
راســتای نیل به این اهداف حرکت 
می کنند. اگر روابط عمومی ســایر 
سازمان ها قصد دارند در مسیر توفیق 
حرکت کنند، بایــد مجموعه ای از 
اهدافی را ترسیم و برای رسیدن به 
آن برنامه ریزی کنند. در این صورت 
اســت که نقطه ضعف و قــوت کار 

مشخص می شود.
وی تعامل و ایجاد فضای سالم و 
قوی بین رســانه ها و روابط عمومی 
فوالد مبارکه را یکی از اهداف ترسیم 
شده دانست که حاصل نظرسنجی و 

حرکت در مسیر درست بوده است.
مدیرروابط عمومی شرکت فوالد 
مبارکه تکلیف رسانه را انتشار حقایق 
جامعه دانســت و افزود: رسانه ها در 

فضایی هســتند که مداوم اخبار را 
رصد می کنند، انتظار می رود حقایق 
را آنگونه که هست نشر دهند. فوالد 
مبارکه تمامی مســائل مالی خود را 
کاما شفاف در کدال منتشر می کند 
و هیچ نقطــه تاریــک و پنهانی در 
صورت های مالی این شرکت وجود 
ندارد و اگر برای هر رسانه  یا مسئولی 
شــبهه ای وجــود دارد، می توانند 
مدارک را ارائه دهنــد؛ قطعا فوالد 

مبارکه به آنها پاسخ خواهد داد.
ترابــی افزود: فــوالد مبارکه در 
شــرایط ســخت تحریم و بیماری 
کرونا ایستاده و به تولید خود ادامه 
می دهــد تا چرخ صنعــت بچرخد. 
انتظار می رود برخی رسانه ها بدون 
دانش و اطاعات کافی باعث ایجاد 
شبهه نشوند. هدف رسانه روشنگری 

است و باید از  بنگاه های اقتصادی که 
شــفاف و بدون هیچ مسائل پشت 
پــرده ای به فعالیــت تولیدی خود 

ادامه می دهد، حمایت کنند.
وی تاکیــد کرد: شــرکت فوالد 
مبارکه آماده اســت تا هرگونه ابهام 
و شــبهه در خصوص مسائل مالی و 
تولید در این شرکت که برای رسانه و 
یا سایر مسئوالن ایجاد شده را پاسخ 
دهد. خوشــبختانه تمامی امور در 
شــرکت فوالد مبارکه سیستمی و 
بدون دخالت انسانی بوده و تمامی 
سفارشات از لحظه ثبت تا تحویل در 

سیستم درج و قابل رصد است.
وی با بیان اینکه شــرکت فوالد 
مبارکه روی ســاختار و فرایند خود 
اطمینان ۱00 درصدی دارد عنوان 
کرد: تمام محصوالت تا زمانی که در 

داخل شرکت بوده، قابل رصد است؛ 
اما به محض خروج از این شــرکت 
هیچ گونه مســئولیتی در قبال آن 

ندارد.
مدیرروابط عمومی شرکت فوالد 
مبارکه تصریح کــرد: صنعت فوالد 
یک صنعت ملی است؛ از مسئوالن 
انتظار می رود به عنوان تکلیفی که 
دارند از این صنعــت بازدید کرده و 
از نزدیک با روند تولید، مشکات و 
دغدغه های این صنعت آشنا شوند؛ 
زیرا این صنعت یک صنعت تحریم 

شده است.
وی با اشاره به بازدید نمایندگان 
مجلس شورای اســامی از شرکت 
فوالد مبارکه گفت: تمامی مسئوالن 
پس از بازدید از شرکت فوالد مبارکه 
به اتفــاق از روند تولید در شــرکت 
فوالد مبارکه شگفت زده شده و قول 
همکاری وحمایت از این شــرکت 

را دادند.
فوالد مبارکه نسبت به همنوعان 

خود احساس تکلیف می کند
مدیرروابط عمومی شرکت فوالد 
مبارکه با اشاره به شــیوع بیماری 
کرونا و ایجــاد محدودیت ها گفت: 
شــرکت فــوالد مبارکه با شــروع 
بیماری کرونا در راستای مسئولیت 
اجتماعــی بــه طــور خودجوش 
اکســیژن مایع در اختیــار تمامی 

بیمارستان های استان قرار داد.
ترابــی بــا اشــاره بــه خرید 
تجهیزات بیمارســتانی بــه مبلغ 
۷0میلیاردتومان از ســوی شرکت 
فوالد مبارکه گفت: این امر نشان از 
حس تکلیف شــرکت فوالد مبارکه 
نســبت به همنوعان خود است که 
روی تخت بیمارســتان با بیماری 
دست و پنجه نرم می کنند. امروز این 
شرکت به خود می مبالد که به خوبی 

در راســتای مســئولیت اجتماعی 
حرکت کرده است.

وی ادامه داد: فوالد مبارکه سعی 
کرده تمــام تمرکزش متوجه تولید 
نباشد؛ بلکه در تمامی حوزه ها شامل 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی نیز 
پیش قدم بوده و به طور جدی در آن 

ورود کرده است.
مدیرروابط عمومی شرکت فوالد 
مبارکه با اشاره به پیشرفت و توسعه 
باشگاه سپاهان گفت: فوالد مبارکه 
برای رفع مشکات و توسعه باشگاه 
سپاهان هزینه کرده است و این امر 
تنها در راســتای عمل به مسئولیت 
اجتماعی و ایجاد مکانی مناســب 

برای ورزش جوانان بوده است.
وی اظهــار کرد: شــرکت فوالد 
مبارکــه مشــکات و دغدغه هــا 
منطقه در هر زمینــه را رصد کرده 
در حد توان در آبادانی آن مشارکت 

می کند.

ایرج ترابی:

اهداف روابط عمومی فوالد مبارکه بر اساس معیارهای جهانی است

گفت وگو

چهــار مدیریت فــروش داخلی، 
صــادرات، مدیریــت محصوالت و 
پشتیبانی فروش و بازاریابی به منظور 
تحقق مسئولیت های معاونت فروش 
و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه انجام 
وظیفه می کنند. در گفت وگویی با محمد 
تاجمیر ریاحــی، مدیر فروش داخلی 
شــرکت فوالد مبارکه، نقش مراکز 
خدماتی در توزیع مناســب و کنترل 
بازار و عرضۀ مناسب محصول مطرح  
شد؛ که در ادامه بخشی از آن را از نظر 

می گذرانید.
    

 لطفا دربارۀ نقش و وظیفۀ مدیریت 
فروش داخلی توضیح دهید.

 بازاریابــی  و فروش انــواع محصوالت 
تولیدی در بازار داخل، مدیریت سفارش های 
صادره تا زمان تولید و حمل، رســیدگی به 
ادعاهای  احتمالی، جمــع آوری اطاعات 
بــازار، مدیریــت تقاضا و قیمت و توســعۀ 
بازارهای فروش ازجملــه وظایف مهم  این  

واحد است.
 کانال هــای توزیــع و فروش 
محصوالت فوالد مبارکه را معرفی کنید.

شــرکت فوالد مبارکه برای پاسخ گویی 
و تأمین نیاز بخش وسیع تری از متقاضیان 
خریــد و توزیع گســتردۀ محصوالت خود 
در همۀ ســطوِح مصرف و در تمامی گسترۀ 
جغرافیایی کشور، کانال های توزیع و فروش 
خود را در ســه بخش عرضه در بورس کاال، 
ادارات فروش و مراکــز خدماتی و تعاونی ها 

طراحی و پیاده کرده است.
با توجه به میزان تولیدات شــرکت فوالد 
مبارکه و تعداد خریداران و مصرف کنندگان 
ورق های فوالدی، عرضۀ محصول در سطح 
خرده فروشــی نمی تواند مستقیما در واحد 
فروش شــرکت صورت گیرد. درعین حال 

شــرکت فوالد مبارکه با رســالتی که برای 
خود قائل است، مایل نیســت این بخش از 
بازار مصرف را نادیده بگیرد. به همین لحاظ 
اقدام به تأسیس مراکز خدماتی در استان ها 
نموده است. این شــرکت ها با فراهم آوردن 
امکاناتــی همانند انبارهای سرپوشــیده و 
مجهز، خطوط بــرش کاف و تبدیل آن به 
ورق، خطوط دوباره پیچی و سبک ســازی 
کاف و نیز تجهیزات دیگــری که می تواند 
بــه مصرف کنندگان خرد خدمــات الزم را 
ارائه کند، محصوالت عمدتا انباری را از فوالد 
مبارکه خریداری و با برش دادن و خرد کردن 
و اصاح، در اختیــار کارخانه های تولیدی 
کوچک و مصرف کننــدگان قرار می دهند. 
این محصوالت اغلب به دلیل داشتن عیوب 
ظاهری یا کیفی مورد تأییــد واحد کنترل 
کیفیت نیســت و به عنوان محصول انباری 
درجه یک یا درجه دو از ســفارش های خط 
تولید جدا شده و در انبار جهت ثبت سفارش 

ذخیره شده است.
 قدری در مــورد مراکز خدماتی 

توضیح دهید.
مراکز خدماتی شــرکت هایی هســتند 
که طبــق توافق با فــوالد مبارکــه متعهد 
شــده اند محصــوالت تحویلــی )عمدتــا 
انباری( را با ارائۀ خدمات تکمیلی مناســب 
و به صورت خرده فروشــی در سطح استان 
یا منطقۀ جغرافیایی تعیین شده در اختیار 
مصرف کنندگان نهایی و صنعتگران کوچک 
قرار دهنــد. از ابتدای راه اندازی شــرکت 
فوالد مبارکــه، مراکز خدماتــی به عنوان 
شــبکۀ خرده فروشــی محصوالت شرکت 
شــروع به فعالیت کردند. در ابتدا این مراکز 
در قالــب هلدینگ فوالد متیــل ایجاد و در 
ســال های بعــد مراکز خصوصــی و مراکز 
 تابعۀ هلدینگ آتیه فــوالد نقش جهان نیز 

راه اندازی شدند.

 مراکز خدماتی در شبکۀ فروش 
فوالد مبارکه چه نقشی بر عهده دارند؟
این مراکز که در ســطح کشــور فعالیت 
می کنند، وظیفــۀ توزیع محصول به صورت 
خرده فروشــی بین کارگاه هــای کوچک 
تولیدی را به عهده دارند. تأسیس این مراکز 
تجربۀ موفقی است که می تواند الگویی برای 
طراحی شبکۀ توزیع گســترده و باواسطۀ 
محصول از تولیدکننده تــا مصرف کننده و 
درعین حال خودداری از گسترش ساختار 
فروش باشد. بدیهی است این شبکه هنگامی 
صددرصد موفــق خواهد بود و بــه اهداف 
خود دست خواهد یافت که مراکز خدماتی 
با حرکت در مســیر اهداف تعیین شــده و 
با رعایت مــوارد ذیل تمام تــوان خود را به 
کار گیرد و منافــع بلندمدت را بــر منافع 

کوتاه مدت و مقطعی ترجیح دهد.
وظایف تعریف شدۀ این مراکز به طورکلی 
ارائۀ خدمات به مشــتریان فــوالد مبارکه 
و خرده فروشــی اســت و اهم این وظایف 

به صورت زیر تعریف شده است:
۱.بازاریابی و فــروش محصوالت فوالد 

مبارکــه بــه مصرف کننــدگان کوچــک 
محصوالت فوالدی:

مصرف کنندگان محصــوالت فوالدی 
که مصرف ســالیانۀ آن ها بیش از ۱000 تن 
محصول گرم و یا بیش از ۵00 تن محصول 
ســرد و ۲۵0 تن محصول پوشش دار باشد، 
می توانند به صورت مستقیم از شرکت خرید 
و کد مشــتری دریافت نمایند و مشتریان 
دارای مصرف کمتر به مراکــز خدماتی در 
هر استان معرفی می گردند. مراکز خدماتی 
موظف اند حداکثر نیاز این مشــتریان را از 
طریق محصوالت ســفارش خــط و انباری 

تأمین کنند.
۲.اصاح و جداسازی محصوالت انباری 
درجــه دو و فروش آن به مشــتریان دارای 

حساسیت کم:
با توجه به اینکه تولید محصوالت درجه دو 
اجتناب ناپذیر است، این محصوالت به مراکز 
خدماتی ارسال می شود تا پس از برش کاری 
و دســته بندی به مصرف کنندگان مرتبط 

عرضه شوند.
۳.ارائــۀ خدمــات موردنیاز مشــتریان 

)شــامل انــواع بــرش عرضــی و طولی، 
سبک سازی کاف، اصاح لبه ها و ...(:

به منظور ســرعت بخشــیدن به تولید 
در فوالد مبارکــه، بخــش قابل توجهی از 
خدمــات محصــوالت به مراکــز خدماتی 
واگذارشــده اســت و مراکز خدماتی باید 
برحسب نیاز مصرف کنندگان استان محل 
 اســتقرار، نســبت به تجهیــز کارگاه های 

خود اقدام کنند.
۴.توزیع مناسب محصوالت در تمام نقاط 
کشور، به ویژه بین تولیدکنندگان با مصارف 

کم )خرده فروشی(:
به منظور پوشش تمام مصرف کنندگان 
محصوالت فوالدی، به ویژه در اســتان های 
کمتر بهره مند کشــور، در هر اســتان یک 
مرکز خدماتی تأسیس شــد تا محصوالت 
فوالد مبارکه در تمام نقاط کشــور عرضه و 
عاوه بر توزیع مناســب و توجه به نیاز تمام 
تولیدکننــدگان، مخصوصا مشــتریان با 
مصارف کم، مســئولیت اجتماعی شرکت 
تکمیل گــردد و نقــش بازارســازی برای 

تولیدات آیندۀ شرکت بهتر اجرا شود.
۵.پیگیــری و تأمین نیــاز صنعتگران و 
مصرف کنندگان کوچــک مناطق مختلف 
کشور از طریق سایر تأمین کنندگان جهت 

فعال ماندن صنایع در اقصی نقاط کشور
۶.اســتفاده از مراکز خدماتــی به عنوان 

پایگاه های توزیع استانی:
مراکز خدماتی در هر اســتان می توانند 
به عنوان پایــگاه توزیع محصــوالت فوالد 
مبارکــه و ارائــۀ خدمات برای مشــتریان 
مســتقیم شــرکت مخصوصا برای حمل 
ریلی کاالهای مشتریان مورداستفاده قرار 
گیرنــد. در حال حاضر تعــداد پنج مرکز به 
ریل متصل اند و در ســه ســال آینده مراکز 
 خدماتی بیشــتری به شــبکۀ ریلی متصل 

خواهند شد.

مدیر فروش داخلی فوالد مبارکه:

مراکز خدماتی، بستری مناسب برای سرویس دهی به مشتریان است

رسانه ها در فضایی هستند 
که مداوم اخبار را رصد 

می کنند، انتظار می رود 
حقایق را آنگونه که هست 

نشر دهند. فوالد مبارکه 
تمامی مسائل مالی خود را 

کامال شفاف در کدال منتشر 
می کند و هیچ نقطه تاریک و 
پنهانی در صورت های مالی 

این شرکت وجود ندارد و اگر 
برای هر رسانه  یا مسئولی 

شبهه ای وجود دارد، 
می توانند مدارک را ارائه 

دهند؛ قطعا فوالد مبارکه به 
آنها پاسخ خواهد داد
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