
t oseei r ani . i r
بنگاهها4 4

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، در کارگاه 
طراحی مدل کسب وکار شرکت های گروه 
فوالد مبارکه گفت: شرکت های زیرمجموعه 
گروه فوالد مبارکه باید بیشــترین بهره را از 
ظرفیت های موجود ببرند تا شاهد شکوفایی 

اقتصاد کشور باشیم.
طیب نیــا مدیرعامــل شــرکت فوالد 
مبارکه، در کارگاه طراحی مدل کسب وکار 
شرکت های گروه فوالد مبارکه اظهار کرد: در 
راستای بهبود جایگاه ویژه گروه فوالد مبارکه 
در اقتصاد کشور، رویکردهایی تعریف شده که 
امیدواریم با برنامه ریزی در این زمینه و تحقق 
آن ها به جایگاهی جهان تراز برسیم و اقتصاد 
بدون نفت را در کشور محقق کنیم. استفاده 
حداکثری از ظرفیت های موجود از مهم ترین 
راهبردهایی اســت که برای رسیدن به این 

هدف باید اتخاذ شود.
وی در ادامه با بیان اینکه شرکت های 
زیرمجموعه گروه فــوالد مبارکه باید 
بیشترین بهره را از ظرفیت های موجود 
ببرند تا شاهد شکوفایی اقتصاد کشور 
باشــیم، افزود: امروز راهبردهای مهم 
دیگری در راســتای توســعه سرمایه 
انسانی، توسعه کّمی، کیفی و متوازن 
و اســتفاده از نــوآوری و فناوری های 

جدید و رویکرد صنعت سبز در دستور 
کار فوالد مبارکه قرار گرفته تا بتوانیم 
بیشتر از گذشته در پیشرفت اقتصادی 
کشــور نقش آفرینی کنیم و در تحقق 
اقتصاد غیرنفتی مانند سایر عرصه ها، 

پیشگام باشیم.

شرکت های زیرمجموعه باید جایگاه 
خود را تقویت کنند

مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکه 
خاطرنشــان کــرد: ورود بــه عرصه های 
نوآورانــه و فناورانه باید در گــروه فوالد 
مبارکــه تحقــق یابــد، چراکه شــرایط 
رقابت پذیری را برای مــا فراهم می آورد. 
برای انجــام این کار، نیاز بــه مجموعه ای 
از توانایی هــا و برنامه ریزی ها احســاس 
می شــود. در کنار هم بودن شرکت های 
توانمند زیرمجموعه گــروه فوالد مبارکه 
یک مزیت رقابتی محســوب می شــود و 
باید از این مزیت به بهترین شــکل ممکن 

استفاده کنیم.
وی با اشاره به اهمیت کسب وکارهای 
نویــن، به ویــژه فنــاوری اطالعات در 
دهه های اخیر، اذعان داشــت: برخی از 
شــرکت های زیرمجموعه گروه فوالد 

مبارکه از پیشــتازان حوزه کسب وکار 
در کشــور هســتند و باید تالش کنند 
جایگاه اصلی خود را بیش ازپیش تقویت 
کنند تــا در عرصه رقابت نیز پیشــتاز 
باشند. شرایط مناسبی برای فعالیت در 
عرصه اقتصادی کشور برای شرکت های 
زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه فراهم 
است و این شرکت ها با نوآوری و تالش 
بیشــتر می توانند به اهــداف از پیش 

تعیین شده برسند.

ارتباط با صاحبان تکنولوژی با ایجاد 
منابع دانشی و تخصصی

طیب نیا با تأکید بر ضرورت ارائه پیشنهاد 
جهت ایجاد کسب وکارهای جدید در گروه 
فوالد مبارکه تصریح کرد: باید منابع دانشی 
و تخصصی در شــرکت های زیرمجموعه 
گروه فوالد مبارکه ایجاد شود و با استفاده 
از سرمایه های انســانی موجود، ارتباط با 
صاحبان تکنولوژی بیش از گذشته محقق 

شود.
وی عنوان داشــت: مباحث بازرگانی 
و تمرکز بــر فعالیت هــای بازرگانی در 
شــرکت ها و اقتصادهای برتر دنیا بسیار 
مورد توجه قرار گرفته و به سرعت در حال 
رشد است. همین موضوع نشان می دهد 
با توجه به فعالیت هــای پیش رو، فوالد 
مبارکــه می تواند در ایــن زمینه تمرکز 
بیشتری داشته باشــد. برای رسیدن به 
اهداف متعالی باید با اعمال تغییرات در 
ساختار برخی از شرکت ها، نقش آفرینی 
آن ها را متفاوت  با قبــل تعریف کنیم تا 
تأثیرگذارتر و سریع تر از گذشته در مسیر 

سودآوری حرکت کنند.

فوالد مبارکه درصدد بهره گیری از 
بهترین الگوهای کسب وکار دنیاست

ناظمی هرندی، معاون تکنولوژی شرکت 
فوالد مبارکه نیــز در کارگاه طراحی مدل 
کسب وکار شرکت های گروه فوالد مبارکه 
اظهار کرد: فــوالد مبارکه صنعت مهمی 
در کشور است. با نگاهی به گذشته فوالد 
مبارکه متوجه می شویم که این شرکت با 
حمایت های زیادی در زمان جنگ و پس 
از آن ساخته شد تا عالوه بر تولید ورق های 
فوالدی و ایجاد ارزش افزوده از این طریق، 
به مأموریتی مهم تر یعنی توســعه کشور 

بپردازد.

وی افزود: روزی فــوالد مبارکه قرار 
بــود ۲ میلیون تــن فوالد تولیــد کند، 
ولی امــروز حــدود ۱۰ میلیــون تن از 
محصوالت مختلــف را تولید می کند و 
به گروهی تبدیل شــده که مجموعه ای 
از شرکت های متنوع را در زیرمجموعه 
خــود دارد و به همین دلیل بــا توجه به 
شــرایط امــروز جهــان، اداره آن نیز با 

گذشته متفاوت است.

 تربیت سرمایه های
  انسانی ماهر برای ایجاد 

زنجیره کامل فوالد
معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه 
خاطرنشــان کرد: فــوالد مبارکه برای 
ایجاد زنجیــره کامل فــوالد از بهترین 
ســخت افزارها و نرم افزارها اســتفاده 
کرده و ســرمایه های انسانی ماهری نیز 
تربیت کرده است. عالوه بر این، در تأمین 
انرژی، مواد اولیه، بــازار و... مزیت های 
رقابتی داشته و به همین دلیل، نیروهایی 
کارآمد به پیشرفت ســریع تر آن کمک 

کرده اند.
وی اذعان داشــت: برخــی از مزیت ها 
کم رنگ تر از قبل شده، برخی از بین رفته 
و برخی نیز به زودی از بین می رود، چراکه 
به طور مثال، مزیت مربــوط به مواد اولیه 
دچار تغییر شــده، تعداد رقبا در قسمت 
تولید زیاد شــده و نیروهای انسانی نیز در 
بسیاری از شرکت ها در حال رشد کمی و 
کیفی هســتند. عالوه بر این، نگرش های 
نوآورانه نیز در همه دنیا در حال پیشرفت 

است و به صورت یکسانی در دسترس همه 
قرار دارد.

ضرورت بیشترین بهره برداری از 
شرکت های زیرمجموعه فعال

ناظمی ادامه داد: یکــی از مزیت هایی 
که امــروز در اختیــار داریم و بایــد از آن 
استفاده کنیم، شــرکت های زیرمجموعه 
فعالی هستند که می توان از ظرفیت آن ها 
بیشــتر بهره برداری کرد تا ســریع تر در 
جهت پیشرفت اهداف گروه فوالد مبارکه 

حرکت کنیم.
وی اضافه کــرد: بایــد از مجموعه این 
شــرکت ها به عنوان یک بازوی مشترک 
اســتفاده کنیم و برای تحقــق این مهم، 
در حال اســتفاده از بهترین الگوهای دنیا 
هستیم تا مدل کسب وکار مجموعه ها را در 
تصویری بسیار ساده با اجزای تعریف شده  

استخراج کنیم.
گفتنی اســت کارگاه طراحی مدل 
کســب وکار شــرکت های گروه فوالد 
مبارکه بــا حضــور مدیــران عامل و 
جمعــی از مدیران شــرکت های گروه 
فوالد مبارکــه در روزهــای ۱۱ و ۱۲ 
خردادماه طی ۲ روز متوالی برگزار شد. 
هدف از برگزاری ایــن کارگاه، طراحی 
مدل کســب وکار شــرکت های فوالد 
مبارکه براساس به روزترین مدل های 
کســب وکار دنیا بــود. در ایــن میان، 
مدیران شرکت های زیرمجموعه گروه 
فوالد مبارکــه به ارائه نظــرات خود و 

هم فکری با یکدیگر پرداختند.

مدیرعامل فوالد مبارکه:

شرکت های زیرمجموعه بازوی مشترک فوالد مبارکه هستند

در ششــمین اجــالس سراســری 
رضایتمندی مشــتری بــا رویکرد نقش 
مدیران اقتصــادی در بخش تولید، دانش 
بنیان و اشتغال آفرینی که در سالن همایش 
های ســازمان صدا و ســیمای جمهوری 
اسالمی برگزار شد فوالد هرمزگان موفق به 

کسب تندیس رضایتمندی گردید.
در پی کســب  تندیــس رضایتمندی 
مشــتری، روابط عمومی فوالد هرمزگان 
گفت وگویی با معروفخانی مدیرعامل این 
شرکت انجام داده که در ادامه می خوانیم .

تولید دانش بنیان، چه نقشــی 
بر حفظ و توســعه مشتریان داخلی 
و خارجی فوالد هرمــزگان خواهد 

گذاشت؟
در محیط پر تالطم اقتصادی، استراتژی 
کسب و کار دانش بنیان یکی از مهمترین 
راههای توســعه و رشــد اقتصادی است. 
توسعه و تولید محصوالت جدید از شاخص 
های اثر گذار بر رضایت مشــتریان است. 
روند پیشرفت تحوالت روز افزون در محیط 
کســب و کار امروزی از ضروریات هر بنگاه 
اقتصادی است. شــرکت هایی که توانایی 
فنــاوری، نیــروی متخصــص و مدیریت 
پیشــرفته دارند در این عرصــه می توانند 
موفق عمل نمایند. رمز توســعه اقتصادی، 
توســعه شــرکت های دانش بنیان است. 
افزایــش رقابت و تنوع محصــوالت باعث 
تحول اساســی خواســته های مشتریان 
اســت. در یک اقتصاد مبتنی بــر دانش، 
 گسترش دانش و مهارت ها منجر به نوآوری 

می شود و به تبع آن افزایش درآمد ها و انتقال 
به دنبال خواهد داشــت.  حفظ بازار فعلی و 
گسترش بازار، مســتلزم کشف خواسته ها 
و جلــب رضایت مشــتریان از طریق ایجاد 
تغییرات در نظام تولید، کیفیت و بازاریابی و 
فروش محصوالت است و در رأس آن تأمین 

رضایت مشتریان می باشد.

جلب رضایت مشتریان چه نقشی 
در تعالی شرکت خواهد داشت؟

 مشتری، سرمایه، اعتبار و آینده یک کسب 
و کار است و باعث رشد کســب و کار ، بهبود 
عملیات و در نهایت منتج به افزایش درآمد و 
پویایی شرکتها خواهد شد به ویژه مشتریان 
وفادار برای شرکتهای مشتری مدار سرمایه 
هایی هستند که با هیچ چیز دیگری جایگزین 
نخواهند شد. از این رو شــرکتهای مشتری 
محور بر این باورند از طریق سنجش و اندازه 
گیری رضایت مشتریان خود می توانند نقاط 
قوت و قابل بهبود خود را شناســایی کنند و 
متناسب با نظرات برداشتی مشتریان، ارزیابی 
مناسبی از عملکرد شــرکت داشته باشند و 
متعاقبا اقدامات اصالحی و حتی پیشگیرانه 
ای انجام دهند که باعث بهبود و تعالی عملیات 
شــرکت گردد و از طریق اجرای این فرآیند 
امکان شناســایی مزیتهای رقابتی برای آنها 

فراهم می گردد.

رویکرد فوالد هرمزگان در جلب رضایت 
مشتریان و مشتری مداری چیست؟

 اگر می خواهیم در دنیای کسب وکار 
به شرکتی پیشتاز در حوزه کاری تبدیل 

شــویم باید جلب رضایت مشــتریان را 
تبدیل به مهمتریــن اولویت خود کنیم. 
باید مد نظر داشت که عامل اصلی رضایت 
مندی مشــتریان، مشتری مداری است. 
مشــتری مداری باعث صمیمیت با وی 
میشود و رضایت و وفاداری مشتری را به 
دنبال دارد. رضایت مندی مشتری بسیار 
اهمیــت دارد و در آینده اهمیت بســیار 
بیشتری نیز پیدا خواهد کرد. تنها با این 
شیوه است که می توانیم پیشرفت کنیم، 
رشد داشته باشــیم و مشتریان خود را به 
مشتریان دائمی و وفادار تبدیل کنیم. در 
این ارتباط شرکت فوالد هرمزگان، همواره 

برآن بوده است با به کارگیری رویکردهای 
بهبود مستمر و اســتراتژی های توسعه 
بازار ، در راســتای جلب نظر مشتریان و 
ارائه محصوالت مطابق اســتانداردهای 
روز دنیا، اهداف و برنامــه های خود را بر 
پایه تجربه خوشــایند مشــتریان خود 
تهیه و تدوین نماید. بدین منظور ،کسب 
حداکثری رضایــت مشــتریان خود را 
به عنوان یکــی از اولویت هــای مهم در 
تابلوی اهداف مصور ســاخته و سعی می 
کند تا به انحای گوناگون از زمان دریافت 
درخواست از مشتریان تا زمان تحویل و 
حتی پس از آن حقوق مشتریان را مد نظر 
قرار دهد و در هر کجای این زنجیره حتی 
المقدور به نیازهــای آن ها توجه کند. در 
حال حاضر نیز تمامی واحدهای شرکت 
در کل فرآیند فوالد هرمــزگان از جمله 
فروش و بازاریابی، استراتژیها و اقدامات 
متعددی برای حفــظ و افزایش رضایت 
مشتریان تعریف کرده و در حال اجرا دارند 
که با مشتریان و بازار، ارتباط مستقیمی 
داشته و نیازسنجی و رسیدگی به شکایات 
مشتریان ، ســنجش رضایت مشتریان ، 
دریافت بازخوردها از مشتریان و نیازهای 
آتی آن ها را در راســتای سیاست گذاری 
های سازمان به منظور افزایش حداکثری 
رضایت مشتریان و رعایت حقوق آن ها در 
دستور کار خود قرار داده است . همچنین 
در شــرکت فوالد هرمزگان نظام تولید 
و فروش بر پایه مشــتری مداری تعریف 
شــده و به ایجاد واحدها و ساختارهایی 
متناســب با نیازهای مشــتریان در این 

زنجیره پرداخته است .در این ارتباط،در 
سال جاری بر اســاس معیارهای تعالی 
ســازمانی، شــاخص ها و گردشکارهای 
عملیاتی مجددا مورد بازنگری قرار گرفت 
و در زمینه بهبود فرآیندهای فروش ، معیار 
سنجش رضایت مشــتریان مورد توجه 
ویژه واقع شد و با انجام اقدامات اصالحی 
مطابق نظرات اخذ شده و سطح انتظارات 
مشتریان و ارائه بازخوردهای مورد نیاز به 
آن ها ، گام های مهمی در راستای جلب 
رضایت مشتریان در شرکت برداشته شد.

در ایــن زمینه مطالعــات، تحقیقات و 
شناسایی نیاز بازار در زمینه بررسی تقاضای 
مشــتریان منجر به تهیه بانک اطالعاتی 
مشــتریان و رقبای خارجی گردید که در 
تهیه و تدوین برنامه های بلند مدت فروش 
نقش به سزایی داشته است . به طور کلی در 
شــرکت فوالد هرمزگان سیاست گذاری 
های مبتنی بر مشــتری مــداری موجب 
شده است شرکت همواره فراتر از الزامات 
و استاندارد های موجودگام بردارد. نتایج 
نظرســنجی که از مشــتریان انجام شده 
است نشــان می دهد که اقدامات صورت 
گرفته رضایت مشتریان و تجربه خوشایند 
مشــتریان را به دنبال داشــته اســت و با 
گامهای استوار برآنیم ،در راستای منویات 
مقام معظم رهبری در ســال تولید، دانش 
بنیان و اشتغال آفرینی و همچنین سالهای 
آتی با اجرای طرحهای توســعه عالوه بر 
افزایش تولید ، اشتغالزایی ، رضایتمندی 
و تامین نیاز مشتریان را بیش از گذشته به 

منصه ظهور بگذاریم.

فوالد هرمزگان تندیس رضایتمندی مشتریان را کسب کرد
گزارش
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معاون تکنولوژی فوالد مبارکه مطرح کرد؛
فوالد مبارکه درصدد بهره گیری از 
بهترین الگوهای کسب و کار دنیاست

معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه 
با بیان این کــه فوالد مبارکــه درصدد 
بهره گیری از بهترین الگوهای کســب و 
کار دنیاست، گفت: فوالد مبارکه با کمک 
شــرکت های زیرمجموعه خود به عنوان 
یک بازوی مشــترک درصدد استفاده از 

بهترین الگوهای کسب و کار است.
ناظمی هرنــدی معــاون تکنولوژی 
شــرکت فوالد مبارکه در کارگاه طراحی 
مدل کسب وکار شرکت های گروه فوالد 
مبارکه اظهار کرد: فوالد مبارکه صنعت 
مهمی در کشور است و با نگاهی به گذشته 
آن متوجه می شــویم که این شــرکت با 
حمایت های زیادی در زمان جنگ و پس 
از آن، به این خاطر ســاخته شد که عالوه 
بر تولید ورق های فوالدی و ایجاد ارزش 
افزوده در این راستا، به مأموریتی مهم تر 

یعنی توسعه کشور بپردازد.
وی افــزود: روزی فــوالد مبارکه قرار 
بود ۲ میلیون تن فــوالد تولید کند ولی 
امروز حدود ۱۰ میلیون تن از محصوالت 
مختلــف را تولید می کنــد و به گروهی 
تبدیل شده که مجموعه ای از شرکت های 
متنوع را زیرمجموعه خود دارد و به همین 
خاطر با توجه به شرایط امروز جهان، اداره 

آن نیز با گذشته متفاوت است.
معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه 
خاطرنشــان کرد: فــوالد مبارکه برای 
ایجاد زنجیــره کامل فــوالد از بهترین 
سخت افزارها و نرم افزارها تشکیل شده و 
سرمایه های انسانی ماهری را تربیت کرده 
است؛ عالوه بر این مزیت های رقابتی در 
تأمین انرژی، مــواد اولیه، بازار و.... وجود 
داشــته که به همین خاطــر نیروهایی 
کارآمد به پیشرفت ســریع تر آن کمک 

کرده اند.

وی اذعان داشــت: برخی از مزیت ها 
کم رنگ تر از قبل شده، برخی از بین رفته 
و برخی نیز به زودی از بین می روند چرا که 
به طور مثال مزیت مربــوط به مواد اولیه 
دچار تغییر شــده، تعداد رقبا در قسمت 
تولید زیاد شده و نیروهای انسانی نیز در 
بسیاری از شرکت ها در حال رشد کمی و 
کیفی هستند؛ عالوه بر این، نگرش های 
نوآورانه نیز در همه دنیا در حال پیشرفت 
است و به صورت یکســانی در دسترس 

همه قرار دارد.
ناظمی ادامــه داد: یکی از مزیت هایی 
که امــروز در اختیار داریــم و باید از آن 
استفاده کنیم، شرکت های زیرمجموعه 
فعالی هســتند که می تــوان از ظرفیت 
آن ها بهره برداری بیشــتری داشت تا در 
جهت پیشرفت اهداف گروه فوالد مبارکه 

حرکت سریع تری داشته باشیم.
وی اضافه کرد: بایــد از مجموعه این 
شــرکت ها به عنوان یک بازوی مشترک 
استفاده کنیم که برای تحقق این کار مهم 
در حال استفاده از بهترین الگوهای دنیا 
هستیم تا مدل کســب و کار مجموعه ها 
را در تصویری بســیار ســاده بــا اجزای 

تعریف شده ای استخراج کنیم.
الزم به ذکــر اســت، کارگاه طراحی 
مدل کسب وکار شرکت های گروه فوالد 
مبارکه با حضور مدیران عامل و جمعی از 
مدیران شــرکت های گروه فوالد مبارکه 
در روزهــای ۱۱ و ۱۲ خردادمــاه طــی 
۲ روز متوالی برگزار می شــود که هدف 
از برگــزاری ایــن کارگاه، طراحی مدل 
کسب وکار شــرکت های فوالد مبارکه 
براســاس به روزترین مدل های کسب و 
کارهای دنیاست که در این بین، مدیران 
شــرکت های زیر مجموعه گــروه فوالد 
مبارکه به ارائه نظرات خود و همفکری با 

یکدیگر می پردازند.

خبر فوالد


