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خبر فوالد
با دستیابی به رکوردهای جدید حاصل شد؛

گام محکم فوالد مبارکه برای
تحقق راهبرد «رونق تولید»

کارکنانبلندهمتواحدنوردگرمتوانستندبا
تولید  500هزار و  272تن محصول و دستیابی
بهرکوردکیفی،افتخاردیگریبرایشرکتفوالد
مبارکهبهثبتبرسانند.
به گــزارش ایلنــا ،عبــور از مــرز تولید
نیممیلیون تن محصول در نــورد گرم فوالد
مبارکــه ،ثبت رکــورد 116هــزار و  54تن
محصول ضخامت پایین با کیفیت بســیار باال
در مجتمع فوالد سبا ،تولید  65هزار و  51تن
آهن اسفنجی در شــرکت فوالد سفیددشت
چهارمحــال و بختیاری و ثبــت رکوردهای
پیدرپی روزانه در واحدهای احیا مســتقیم و
فوالدسازی و نورد سرد شــرکت باعث شد تا
در ســایۀ الطاف الهی و تالش کارکنان فوالد
مبارکه فروردین ماه ســالی که از سوی مقام
معظم رهبری به نام «رونق تولید» مزین شد،
نویدبخش ســالی پرخیروبرکت برای صنعت
فوالد کشور باشد.
عبورازنیممیلیونتنمحصولدرنورد
گرمفوالدمبارکه
مهدیعلیاکبریان،رئیستولیدخطنوردگرم
فوالدمبارکه،ازثبترکوردتولیددراینواحدخبر
داد و گفت :در فروردینماه سال جاری کارکنان
بلندهمت واحد نورد گرم توانستند با تولید500
هزار و 272تن محصول و دســتیابی به رکورد
کیفی ،افتخار دیگری برای شرکت فوالد مبارکه
بهثبتبرسانند.
وی رکــورد قبلی این خط تولیــد را مربوط
به شــهریور  97و به میزان  498هزار و  869تن
محصول گرم اعالم کرد و افزود :کسب موفقیت
تولیدبیشازنیممیلیونتنمحصولدراینواحد
بهواقع گام بلندی در مســیر رسیدن به اهداف
ساالنۀنوردگرموفوالدمبارکهاستوبهطورقطع
افزایش رضایتمندی مشتریان را نیز به همراه
دارد.علیاکبریانمهمترینعواملدستیابیبه
اینرکوردرااینچنینبرشمرد:
افزایش بازدهی زمانی تجهیزات به جهتکنترل زمانهای توقف اضطراری شامل خرابی
ک ها و
تجهیزات ،کاهش تعویض اضطراری غلت 
برنامهریزیبرایتولیدبهینه؛
افزایش کیفیت تعمیرات برنامهریزیشدهکه با همکاری واحد خدمات فنی و پشــتیبانی
در آموزش کارکنــان با دانش فنــی و مجرب
تعمیراتی صورت گرفت و این امر به کاهش زمان
انجام تعمیرات و افزایــش کیفیت آن و کاهش
خرابیهامنجرشد.ویدرادامهتأکیدکرددرکنار
دستیابیبهرکوردکمّ ی،عبورازمرزبازدهکیفی
مربوطبهعیوبنوردگرمنیزدستاوردبزرگدیگر
این واحد بوده است .رئیس تولید خط نورد گرم
افزود:رکوردبازدهکیفیناحیۀنوردگرماز99.55
درصد در شهریور سال گذشته به  99.59درصد
درفروردینماهسالجاریافزایشیافت.
تولیدبیشاز 116هزارتنمحصولدر
مجتمعفوالدسبا
در اولین ماه ســال «رونق تولید» با تالش و
همت زحمتکشان مجتمع فوالد سبا ،رکورد
116هزار و  54تن محصول با کیفیت بسیار باال
وضخامتپایینبهثبترسید.
این خبر را علیرضــا صادقی رئیس خط نورد
گرم مجتمع فوالد سبا اعالم کرد و گفت :بدون
شکتالشجمعیهمۀواحدهایناحیهازجمله
کارکنان واحدهای احیا مستقیم ،فوالدسازی،
ریختهگری و بخشهای ســتادی و پشتیبانی
موجب ثبت این موفقیت شده و شایسته است
صمیمانهازهمۀاینعزیزانقدردانیکنیم.
دستیابیبهرکوردماهانۀتولیددرشرکت
فوالدسفیددشتچهارمحالوبختیاری
تولید آهن اسفنجی در واحد احیای مستقیم
شرکتفوالدسفیددشتچهارمحالوبختیاری
درفروردینماهبه 65هزارو 51تنرسید.
مدیرعامــل شــرکت فوالد سفیددشــت
چهارمحالوبختیاریضمنتأییداینخبرگفت:
در سالی که به نام «رونق تولید» نامگذاری شده
است،کارکنانبلندهمتاینشرکتدرراستای
دستیابی به اهداف شرکت ،گامهای محکمی
برداشتند.
محمود اربابزاده گفــت :رکورد قبلی تولید
شرکت مربوط به آذرماه سال  97و به میزان 64
هزارو 73تنبود.
ویدرهمینراستاازحمایتهایسهامداران
شرکت ،مدیریت ارشد شرکت فوالد مبارکه در
تأمینگندلۀموردنیازکارخانهومنابعمالیجهت
تســریع فعالیتهای مربوط به پروژههای واحد
فوالدسازی قدردانی نمود و اظهار امیدواری کرد
با تداوم این رکوردشکنیها در سال  98شرکت
بهتمامیاهدافخوددستیابد.
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کسب تندیس طالیی حمایت از حقوق مصرفکنندگان توسط فوالد مبارکه

در هجدهمین همایش روز ملی
حمایت از حقوق مصرفکنندگان،
که با حضور وزیر صنعــت ،معدن و
تجارت ،رئیس ســازمان حمایت از
حقوق مصرفکننــدگان و مدیران
سازمانها و شــرکتهای برگزیده
د ر سا لـــــــن کنفـــــر ا نس
نمایشــگاههای بینالمللــی تهران
برگزار شــد ،شــرکت فوالد مبارکه
بــرای چهارمیــن ســال متوالــی
تندیس طالیی حمایــت از حقوق
مصرفکنندگان را کسب کرد.
به گــزارش ایلنا ،در ایــن آئین
حمیدرضــا عظیمیــان مدیرعامل
فوالد مبارکه پس از کسب باالترین
تندیس ایــن همایش گفــت :تمام
توان خود را بــرای حمایت از حقوق
مصرفکنندگان به کار بستهایم.
وی تأکید کــرد :در فوالد مبارکه
چندین طرح و سیستم برای تسریع
ارسال سفارش مشــتریان و تسهیل
فرایند امور مصرفکنندگان ،طراحی
و به کار گرفته شــده تا بتوانیم سهم
خود را در احترام و پاسداری از حقوق
مصرفکنندگان بهطــور کامل ایفا
کنیم.
مدیرعامل فوالد مبارکه همایش
حمایت از حقــوق مصرفکنندگان
را کارآمــد توصیــف کــرد و افزود:
نتیجــۀ ایــن ارزیابیهــا باعــث
میشــود شــرکتها و بنگاههــا از
وضعیــت عملکرد خــود در زمینۀ
احترام به حقوق مصرفکنندگان و
رضایتمندی آنان مطلع شوند .نکتۀ
مهم در این خصوص ،ارزشگذاری
تولیدکننــدگان بــر حمایــت از
مصرفکنندگان ،در کنار توســعه
و افزایــش تولیــد ،بــا بهکارگیری
روشهای مختلف است.
مهنــدس عظیمیــان تصریــح
کرد :همایــش حمایــت از حقوق
مصر فکننــدگان و همایشهایی
از این دســت میتواند مایۀ دلگرمی

و تشــویق شــرکتها و بنگاههای
خرد و کالنی باشــد کــه علیرغم
مشکالت کنونی ،هم به رونق تولید
و اقتصاد داخلی کمک میکنند و هم
خروجی استاندارد و مناسبی را برای
رضایتمندی مصرفکنندگان خود
ارائه میدهند.
وی خاطرنشــان کرد :استراتژی
مشتریمداری و خطمشی و سیاست
تکریم مشتریان ،موجب شده فوالد
مبارکه همــواره فراتــر از الزامات و
اســتانداردها گام بــردارد .رونــد
روبهرشد نتایج نظرسنجی مشتریان
که از سال  80آغازشده نشان میدهد
که اقدامــات صورتگرفتــه باعث
افزایش قابلتوجه سطح رضایتمندی
آنان در این دوره شده است.
وی دربــارۀ خدماتی کــه فوالد
مبارکــه بــرای حمایــت از حقوق
مصرفکنندگان ارائه میدهد گفت:
این شرکت در تنظیم و ارائۀ خدمات
با اســتفاده از پیگیــری و نظارت از
راه دور مشــتریان بــر پایۀ CRM
(Customer Relationship
 )Managementموفقیتهــای
چشمگیری داشته است؛ بهنحویکه
مشتریان از طریق اینترنت و سایت
فــوالد مبارکه میتواننــد عملیات
فروش را با تمام جزئیــات پیگیری
کنند و بر آن نظارت داشته باشند.
او در ادامه افزود :همچنین برای
رضایت مصرفکنندگان و حمایت
هرچه بیشــتر آنان ،شــرکت فوالد
مبارکه طرح ارائۀ خدمات فنی قبل
از فروش را راهاندازی کرده اســت تا
بتواند ضمن بررسی درخواستهای
مشتریان و ارزیابی و شناخت نیازها
و انتظارات واقعی آنان ،هم اطالعات
فنی-متالورژیکی مناسبی در مورد
خواص و کاربردهای محصوالت خود
و اطالعات فنی مثــل محدودههای
کیفی و ابعادی محصول ،استانداردها
و تلرانسهــای کیفــی ،روشهای

بســتهبندی و بازرســی و صــدور
گواهینامه کیفیت ارائــه دهد و هم
مشخصههای ســفارش را کنترل و
پارامترهای سفارش را نهایی کند.
وی از ایجاد مراکز فروش متعدد
در سراسر کشور از سوی فوالد مبارکه
بهعنوان چرخهای برای توزیع عادالنۀ
محصوالت فوالد مبارکه یاد و تصریح
کرد :رســالت این مراکــز خدماتی
توزیع عادالنۀ محصوالت گروه فوالد
مبارکه به مشتریان خرد است.
در همین خصوص مدیر پشتیبانی
فــروش و بازاریابی فــوالد مبارکه
تصریح کرد :در هر جامعهای که تولید
و عرضۀ محصوالت و خدمات بهطور
گســترده صورت میگیرد ،دولتها
مجموعهای از سیاستهای حمایتی
را اعمال میکنند تــا منافع عمومی
جامعه حفظ و تأمین شود .همین امر
مسئولیت و انگیزۀ تولیدکنندگان را
برای رعایت حقوق مصرفکنندگان
دوچندان میسازد .به همین دلیل،
هرساله همایش روز ملی حمایت از
حقوق مصرفکنندگان برای ایجاد
انگیــزه و تشــویق واحدهایی که به
حقــوق مصرفکننــدگان احترام
گذاشتهاند برگزار و با اعطای تندیس
و گواهینامــه از واحدهای منتخب
ملی تجلیل میگردد.
محمد تاجمیر ریاحی خاطرنشان
کرد :در این همایش  545شــرکت
ارزیابی گردیدند و  91شرکت حائز
دریافت جوایز شناخته شدند .در این
بین  16شرکت تندیس طالیی26 ،
شــرکت تندیس نقرهای 9 ،شرکت
تندیــس برنزین و  40شــرکت نیز
موفق به دریافت گواهینامه شــدند.
در این میان ،شــرکت فوالد مبارکه
برای چهارمین سال متوالی موفق به
دریافت تندیس طالیی شد.
وی در تشریح نظام تولید و فروش
شرکت فوالد مبارکه اظهار داشت :این
نظام از ابتدای بهرهبرداری با رویکرد

مهندسعظیمیان:
همایشحمایتازحقوق
مصرفکنندگانو
همایشهاییازایندست
میتواندمایۀدلگرمی
وتشویق شرکتهاو
بنگاههایخردوکالنی
باشدکهعلیرغممشکالت
کنونی،همبهرونقتولیدو
اقتصادداخلیکمکمیکنند
وهمخروجیاستانداردو
مناسبیرابرایرضایتمندی
مصرفکنندگانخود ارائه
میدهند

مشــتریمداری و احتــرام به حقوق
مصرفکننده ،ایجاد و راهاندازی شده
و به همین منظور ساختارهای مناسب
و متفاوتی برای تحقق این استراتژی
در شرکت ایجاد گردیده است که از آن
جمله میتوان به فعالیتهای تحقیق
و توسعه ،تأمین سبد کاال مطابق نیاز
مشــتری ،بهبود کیفیت محصوالت
تولیــدی همجهت با نیاز مشــتریان
و بازار ،ارائۀ خدمات خردهفروشــی
در سراســر کشــور ،بازدیدهــای
ادواری و ارتباط مداوم با مشــتریان،
ارائــۀ کتابچههای فنــی تخصصی،
بررســی ادعاهــای فنــی و تجاری
مصرفکنندگان ،نظرسنجی ساالنه
از مشــتریان ،برگزاری گردهمایی با
حضور مشــتریان ،برگزاری جلسات
فنی و تجاری با مشــتریان ،طراحی
و پیادهســازی سیســتم  CRMبا
ارائۀ خدمات تجاری مالی و وضعیت
ســفارشها در فرایند تولید ،بررسی
وضعیت صورتحسابهای مشتری،
پیادهسازی استاندارد مشتریمداری
 ISO10004و اســتاندارد بررسی
شــکایات مشــتریان ISO10002
اشاره کرد.

او تــداوم اقدامــات و برنامههای
فــوالد مبارکــه در راســتای
مشــتریمداری را یکی از مهمترین
اســتراتژ یهای گــروه فــوالد
مبارکه اعالم کرد و اظهار داشــت:
موفقیتهای یادشــده مســئولیت
مــا را در برابــر جامعه و مشــتریان
بیشازپیش میســازد و همین امر
تداوم بهبود و توســعه در شــرکت
فــوالد مبارکه را در تمــام زمینهها
ضروری کرده است .در همین راستا،
برخی از بهبودهایی که برای ســال
آینده پیشبینی و هدفگذاری شده
است عبارتاند از :برنامهریزی جهت
ثبت و پیگیری اقدامــات اصالحی
حاصل از نتایج نظرسنجی مشتریان؛
جلسات فنی با مشــتریان و ادعای
مشتریان در نرمافزار اقدامات اجرایی
شرکت بهمنظور سرعت بخشیدن به
انجام اقدامات اصالحی و شــفافیت
و اثربخشی بیشــتر اقدامات بهبود
مدنظر مشتریان؛ برنامهریزی برای
پیادهســازی مرکز تماس مشتریان
فوالد مبارکه؛ اجــرای بانک جامع
مشــتریان فوالد مبارکــه بهمنظور
ایجــاد بانک اطالعاتی منســجم از
مشــتریان بالقوه و بالفعل کشــور و
سهولت ارتباط با آنها.
مشارکت فوالد مبارکه
در حمایت از زندانیان
همچنیــن همزمان با ایــام ماه
مبارک رمضان ،ســومین همایش
نســیم مهــرورزی ویــژۀ خانوادۀ
زندانیان نیازمند شهرستان مبارکه
با حضور امامجمعــه ،نمایندۀ مردم
شهرستان مبارکه در مجلس شورای
اسالمی ،فرماندار ،دادستان عمومی
و انقالب ،رئیس دادگستری ،معاون
اداری-مالــی زندانهای اســتان
اصفهــان ،جمعــی از مســئوالن و
مدیــران اصناف این شهرســتان و
مدیرعامل فــوالد مبارکه و جمعی
از مدیران شرکتهای زیرمجموعۀ
این شرکت در سالن اجتماعات هتل
پردیس مبارکه برگزار شد.
در این همایش که با هدف احداث
پروژۀ کارگاهی چند منظورۀ انجمن
حمایــت از خانوادههــای زندانــی
شهرســتان مبارکه در محل زندان
اســدآباد برگــزار شــد ،عظیمیان
مدیرعامل فــوالد مبارکــه ضمن
ابراز خرسندی از این اقدام گفت :از
نگاه مدیریت فــوالد مبارکه تعهد به
مسئولیتهای اجتماعی همواره از
رســالتهای اصلی این شرکت بوده
است.
وی با تأکیــد بر اهمیــت و لزوم
حمایت از زندانیــان و خانوادههای
آنها افزود :هر اقدامی که برای کاهش
آســیبهای اجتماعی انجامشود،
بدونشک گام موفقی برای داشتن
جامعهای سالم است.
در ادامــۀ ایــن همایــش،
حجتاالسالم علی محرابی دادستان
عمومی و انقالب شهرستان مبارکه
نیز طی ســخنانی گفت :در احادیث
آمده اســت که اگر جایی هســتید

درهجدهمینهمایش
روزملیحمایتازحقوق
مصرفکنندگان،کهباحضور
وزیرصنعت،معدنوتجارت،
رئیسسازمانحمایتاز
حقوقمصرفکنندگان
ومدیرانسازمانهاو
شرکتهایبرگزیدهدرسالن
کنفرانسنمایشگاههای
بینالمللیتهرانبرگزار
شد،شرکتفوالدمبارکه
برایچهارمینسالمتوالی
تندیسطالییحمایتاز
حقوقمصرفکنندگانرا
کسبکرد

که مردم به شــما احتیــاج دارند و
میتوانید در رفع گرفتاری آنها مؤثر
باشید ،این از نعمتهای الهی است.
وی توزیــع ســبد کاال بیــن
خانوادههــای زندانیــان را خوب،
ولی ناکافی دانســت و گفت :اینکه
زندانیان بتوانند از وقت خود استفادۀ
بهینه کنند و ضمن یادگیری مهارت
و کار کردن بتواننــد در زمان زندان
بودن ،به تولید و سودآوری اقتصادی
برای خود و خانواده و جامعه مشغول
باشــند بهترین حالت است و ایجاد
چنیــن کارگاههایــی میتواند در
حصول این هدف مؤثر باشد.
حجتاالسالم علی محرابی ضمن
قدردانی از نگاه مدیریت فوالد مبارکه
به مسئولیتهای اجتماعی شرکت
و مشــارکت آن در احداث این بنای
کارآمد ،اظهار امیدواری کرد با کمک
سایر شرکتها و اصناف شهرستان،
ســال آینده شــاهد به بهرهبرداری
رسیدن بخشهای عمدۀ این پروژه
باشیم.
در ادامــۀ ایــن همایــش ،خانم
مهندس زهــرا ســعیدی نماینده
مردم شهرستان مبارکه در مجلس
شورای اســامی نیز فوالد مبارکه
را یکی از بزرگترین خیران اســتان
دانســت و تصریــح کــرد :اینکه
شــرکت فوالد مبارکه در راســتای
مســئولیتهای اجتماعــی خــود
همواره شهرســتان را یاری میکند
شایستۀ قدردانی است.
وی در بخش دیگری از ســخنان
خود با تأکید بر اهمیت مشــارکت
همهجانبــۀ مســئوالن و مــردم
در کاهــش آســیبهای اجتماعی
خاطرنشــان کــرد :ایجــاد چنین
کارگاهــی در زنــدان اســدآباد که
میزبان زندانیان کل اســتان اســت
بدون شــک حمایت و همت تمامی
مسئوالن استان را میطلبد.
در این همایش پــس از برگزاری
مراسم نمازجماعت ،مراسم گلریزان
برای احداث بنــای مذکور با حضور
مدیرعامل فوالد مبارکه و شرکتهای
زیرمجموعــۀ آن و ســایر خیرین و
مدیران اصناف شهرســتان مبارکه
برگزار شد.

گفتوگوی خبری
عضو هیات مدیره انجمن فوالد در گفتوگو با ایلنا خبر داد:

عقب نشینی واردات فوالد
عضو هیات مدیره انجمــن فوالد ،عمده
دالیل کاهش واردات محصوالت فوالدی را
افزایش تولید و کاهش تقاضا در بازار داخلی
عنوان کرد.
بهادر احرامیــان در گفتوگو با خبرنگار
اقتصادی ایلنا ،گفت :در ســال گذشته 172
هزار تن ورق پوشــشدار صادر شد که رشد
 182درصدی نســبت به ســال  96نشان
میدهد .واردات این محصول نیز در ســال
گذشــته با افت  39درصدی  253هزار تن
ثبت شد.
وی دالیل کاهش این محصول را افزایش

تولید و کاهش تقاضا عنــوان کرد و گفت :به
دلیل ارتقایی که در شــرکت فوالد مبارکه
اصفهان ایجاد شــد ،این محصول با افزایش
تولید همراه بود .بخش دیگــر آن مربوط به
کاهش میزان تقاضای این محصول در داخل
کشور است .وی افزود :واردات «محصوالت
فوالدی» طی سال گذشته یک میلیون و 26
هزار تن به ثبت رســید که حاکی از افت 58
درصدی نسبت به سال گذشته است .دلیل
آن نیز کاهش تقاضــا در مقابل آن ،افزایش
تولید است.
وی همچنین از کاهــش واردات تیرآهن

خبــر داد و اظهار کرد :طی مدت یاد شــده،
صادرات تیرآهن به  244هزار تن رســید که
حاکی از رشد  45درصدی نسبت به سال 96
اســت؛ در حالی که واردات این محصول 40
درصد کاهش یافته و به  24هزار تن رسید.
عضو هیات مدیــره انجمن فــوالد با رد
ادعاهایی مبنی بر تاثیر افزایش نرخ دالر در
کاهش واردات محصــوالت فوالدی گفت:
محصوالت فوالدی بســیار متنوع هستند و
عمده تولیدات داخــل مربوط به محصوالت
تجاری ( فوالدهایی که مصــرف عام دارند)
میشــود .فوالدیهای وارداتی محصوالت

خاصی هســتند که شــرایط تولید آنها در
کشور مهیا نبوده و یا این میزان تولید صرفه
اقتصادی ندارد.
احرامیــان با بیــان اینکــه تولید برخی

از محصوالت فــوالدی با این میــزان کم و
مصرفکننــده خاص ،برای کشــور توجیه
اقتصادی ندارد ،عنــوان کرد که واردات آنها
همچنان ادامه خواهد داشت.

