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محصوالت فوالد مبارکه در ایران 
حرف اول را می زند

مدیر کنترل کیفی شرکت ســپهر الکتریک 
گفت: در ایران هیچ شرکتی قادر به تولید ورق هایی 
با کیفیت فوالد مبارکه نیست و فوالد مبارکه حرف 
اول را می زند و اســتفاده از محصوالت این شرکت 
باعث ایجاد مزیت رقابتی در شرکت سپهر الکتریک 

شده است.
حاجی میرصادقی، مدیر کنترل کیفی شرکت 
سپهر الکتریک با اشــاره به فعالیت این شرکت در 
حوزه تولید لوازم خانگی اظهار کرد: در مجموع از 
کیفیت محصوالت فــوالد مبارکه رضایت داریم و 
امیدواریم کیفیت محصوالت این شرکت به صورت 

مستمر افزایش یابد.
وی افزود: اگرچه گاه محصوالت این شرکت با 
برخی مشکل به دست ما می رسیده اما هر زمان به 
این شرکت در این باره اطالع رسانی کردیم به سرعت 

رسیدگی و تصمیمات الزم اتخاذ شده است.
مدیر کنترل کیفی شرکت سپهر الکتریک در 
پاسخ به این سوال که آیا استفاده از محصوالت فوالد 
مبارکه باعث ایجاد مزیت رقابتی برای این شرکت 
شده است یا خیر اظهار کرد: قطعا همینطور است. 
در ایران هیچ شــرکتی قادر به تولید ورق هایی با 
کیفیت فوالد مبارکه نیست و فوالد مبارکه حرف 

اول را می زند.
شــایان ذکر اســت شــرکت فوالد مبارکه در 
اردیبهشت ماه ســال جاری موفق به ثبت رکورد 
کیفی ســازی محصوالت در تاریخ شــکل گیری 
این شرکت شــد. بر این اســاس  همزمان با رشد 
چشــمگیر تولید باالترین بازده کیفی محصوالت  
در نواحــی فوالد ســازی، نورد گرم، نورد ســرد و 
فوالد سبا به دســت آمد که منجر به کسب رکورد 
۹۱ درصد در کل شــرکت و بهبود ۲ درصد نسبت 
 به سال قبل شد که در شرکت فوالد مبارکه رکورد 

محسوب می شود.
    

کیفیت ورق های فوالد مبارکه از 
محصوالت آرسلور میتال نیز باالتر است

مدیر عامل شــرکت شــعله خیز آذر گفت: از 
محصوالت شرکت فوالد مبارکه کامال راضی هستیم 
وکیفیت محصوالت این شــرکت حتی از رقبای 

خارجی اش مانند آرسلور میتال نیز باالتر است.
حاتمی مدیر عامل شرکت شــعله خیز آذر در 
گفت وگو با خبرنــگار ایراســین در مورد کیفیت 
محصوالت شــرکت فــوالد مبارکه اظهــار کرد: 
محصوالت شــرکت فوالد مبارکــه واقعا کیفیت 
باالیی دارد و تولیدات این شــرکت نسبت به رقبا 
داخلی و خارجی بهتر بوده و از آن راضی هســتیم. 
حتی می توان گفت کیفیت محصوالت فوالد مبارکه 

از شرکت هایی مثل آرسلور میتال نیز بهتر است.
وی ادامه داد: ما در شــرکت شــعله خیز آذر با 
شرکت های داخلی دیگری نیز همکاری می کنیم اما 
از لحاظ کیفیت، فوالد مبارکه محصوالت بسیاری 
خوبی دارد و بســیار راضی هســتیم. برای مثال 
مشتری زمانی که می خواهد از ما رادیاتور خریداری 
کند؛ وقتی به او می گوییم که این رادیاتور با ورق های 
فوالد مبارکه تولید شده است با رغبت بیشتری آن 
محصول را خریداری می کند چــرا که برند فوالد 

مبارکه یک برند معتبر در بازار محسوب می شود.
حاتمی از رفتار خوب پرسنل فروش شرکت فوالد 
مبارکه و تمام کسانی که در تولید محصول با کیفیت 
این کارخانه بزرگ صنعتی نقــش دارند؛ قدرانی و 
تشکر کرد و این رفتار سازمانی را یک مزیت رقابتی 

در بازار برشمرد.
شــایان ذکر اســت در اردیبهشــت ماه سال 
جاری، هم زمان با رشد چشــمگیر تولید شرکت، 
باالترین بازده کیفی محصوالت شرکت در نواحی 
فوالدســازی، نورد گرم، نورد ســرد و فوالد سبا به 
دســت آمد که منجر به کســب رکورد ۹۱ درصد 
در کل شــرکت و بهبود ۲ درصد نســبت به سال 
 قبل شــد که در شــرکت فوالد مبارکــه رکورد

 محسوب می شود.

اخبار فوالد

مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه گفت: ممکن است 
با سیاه نمایی، به کاهش امید و خودباوری دامن زده شود اما ما 
در شرکت فوالد مبارکه سعی کردیم با این نگاه مقابله کنیم 
و اجازه نخواهیم داد دستاوردهای ملی و اعظم شرکت فوالد 
مبارکه و ماحصل تالش کارگران و کارکنان این شرکت دست 

مایه حواشی و نیات پلید حاشیه سازان شود.
به مناسبت دهه کرامت، مراسم اهداء ۱۷ سری جهیزیه 
به نوعروســان کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرستان 
مبارکه با مساعدت شــرکت فوالد مبارکه با حضور حجت 
االسالم والمسلمین موسوی، امام جمعه مبارکه،کریم زارع، 
مدیرکل کمیته امداد امام خمینــی)ره(، پروین صالحی، 
نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی، 
هادی نباتی نژاد، مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه، 
اصغر هدایت، فرماندار شهرســتان، محســن عزیزخانی، 
جانشین سپاه و مقاومت بسیج شهرستان مبارکه و برخی 
دیگر از مسئوالن این شهرستان در سالن اجتماعات اداره 

کمیته امداد امام خمینی)ره( شهرستان مبارکه برگزار شد.
در این مراسم  هادی نباتی نژاد، مدیر روابط عمومی شرکت 
فوالد مبارکه ضمن تبریک هفته کرامت و تشکر از کمیته امداد 
شهرستان مبارکه در سهیم شدن اقدام خیر این شرکت اظهار 
کرد: شــرکت فوالد مبارکه از بدوتاسیس تاکنون همواره در 
راستای منویات مقام معظم رهبری به منظور امیدآفرینی در 

جامعه به ایفای مسئولیت های اجتماعی پرداخته است.
 تحت الشعاع قرارگرفتن دستاوردها

با هیاهوی رسانه ای
وی افزود: متاسفانه برخالف تاکیدات و منویات رهبری، 
دستاوردهای بزرگترین واحد صنعتی کشور با تخریب و پناه 
آوردن به حواشی در قالب انتشار تیزر و کلیپ و هیاهوی رسانه 

ای تحت الشعاع قرار گرفته است.
نباتی نژاد با اســتناد به فرمایشات رهبری که از جهش 
تولید در صنعت فــوالد یاد کردند، گفت: دســتاوردهای 
نظام مقــدس جمهوری اســالمی اعــم از دریافت مجوز 

واکســن ایرانی کرونا و ثبت رکوردهــای متعدد در تولید 
آنچنان که شایســته اســت برجســته نمی شــود؛ این 
درحالی اســت که اگر دیگر کشــورها به این موفقیت ها 
 دست می یافتند با موج رسانه ای در جامعه بازتاب مثبت 

پیدا می کرد.
اجازه نمی دهیم با سیاه نمایی دستاوردهای اعظم 

فوالد مبارکه زیر سوال برود
وی افزود: ممکن اســت با ســیاه نمایی، به کاهش امید و 
خودباوری دامن زده شود اما ما در شرکت فوالد مبارکه سعی 
کردیم با این نگاه مقابله کنیم و اجازه نخواهیم داد دستاوردهای 
ملی و اعظم شرکت فوالد مبارکه و ماحصل تالش کارگران و 
کارکنان این شرکت دست مایه حواشی و نیات پلید حاشیه 

سازان شود.
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه با تاکید بر مولفه 
هایی نظیر امیدآفرینی و ایفای مسئولیت اجتماعی در شرکت 
فوالد مبارکه تصریح کرد: با شیوع کرونا، این شرکت در قالب 

کمک های مومنانه به یاری جامعه شتافت و امیدواریم آنان که 
درصدد تخریب دســتاوردهای این شرکت هستند، مستند 

صحبت کنند.
 حواشی ما را از مسیر تحقق شعار سال و منویات 

رهبری دور نخواهد کرد
وی هرگونه توهین و نیت سوء به موفقیت های شرکت فوالد 
مبارکه را نکوهش کرد و گفت: اجازه نخواهیم داد حواشی، ما 
را از مسیر تالش برای تحقق شعار سال و منویات رهبری دور 
کند و از تمام مســئوالن که ما را مورد حمایت قرار می دهند 

تشکر می کنیم.

مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه در مراسم اهداء جهیزیه به نوعروسان کمیته امداد:

طبق منویات مقام معظم رهبری با سیاه نمایی ها مقابله می کنیم

خبر
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در نشست مشترک شرکت فوالد 
مبارکه و شــرکای تجاری کسب وکار 
)پیمانکاران توسعه، با توجه به رعایت 
دســتورالعمل های بهداشتی کرونا، 
مدیران عامل شرکت های صفافوالد، 
مدیریت احداث، برق آرا، احیاءفرایند، 
پیشتازان بردین، بهسازان، ایریتک، 
تامکار، سیمین ســپاهان، آب وآتش، 
فراتحقیــق، فنــی و مهندســی، 
همــت کاران، ســامان انرژی، دژپاد، 
ن کارت  یــرا ا و  جرثقیل پــوالد 
به عنوان نمایندگان شــرکای تجاری 
شــرکت کننده دیدگاه هــای خود را 

مطرح کردند.
در نشست مشترک شرکت فوالد 
مبارکه و شــرکای تجاری کسب وکار 
)پیمانکاران توسعه، با توجه به رعایت 
دســتورالعمل های بهداشتی کرونا، 
مدیران عامل شرکت های صفافوالد، 
مدیریت احداث، برق آرا، احیاءفرایند، 
پیشتازان بردین، بهسازان، ایریتک، 
تامکار، سیمین ســپاهان، آب وآتش، 
فراتحقیــق، فنــی و مهندســی، 
همــت کاران، ســامان انرژی، دژپاد، 
ن کارت  یــرا ا و  جرثقیل پــوالد 

به عنوان نمایندگان شــرکای تجاری 
شــرکت کننده دیدگاه هــای خود را 

مطرح کردند.
 درابتــدا، احمــدی، مدیرعامل 
شــرکت صفافوالد، ضمن تشــکر از 
برگــزاری نشســت مذکــور، نبود 
خریدهای اعتباری در بازار، کســری 
نقدینگی و عدم امکان اخذ تسهیالت از 
بانک ها را به عنوان موانع موجود مطرح 
کرد و گفت: تأخیر در تأیید طرح های 
مهندســی و تأخیر در ابالغ قراردادها 
و عدم تکافوی تعدیل هــا در قرارداد 
افزایش نرخ ها ازجمله مســائل پیش 

روی این شرکت است.
مدیرعامل شرکت مدیریت احداث 
گفت: نبود برآورد صحیح و به روزشده 
قیمت قراردادها، عدم بررسی و تأیید 
خواست بهره برداران در اسناد مناقصه 
و مشکالت اجرایی و ایجاد تغییرات در 
قرارداد و تأخیــر در تصمیم گیری ها 
از دیگر مســائل پیش روی شــرکت 
مدیریــت احــداث در همــکاری با 
بزرگ ترین واحد صنعتی کشور است.

میرابوطالبــی تصریــح کــرد: 
فرایند طوالنی مــدت در کمیته های 

ســرمایه گذاری، تأخیــر و تعویق در 
تصمیم گیری های دســتگاه نظارت، 
ناهماهنگــی توســعه و بهره برداری 
و نبــود سیســتم ارزیابــی عملکرد 
رتبه بندی پیمانکاران در جهت تقویت 
تیم نظــارت را از موانع پیش روی این 

شرکت برشمرد.
مدیرعامل شــرکت بــرق آرا هم 
همکاری این شرکت را با فوالد مبارکه 
در سه دهه گذشته به صورت پیوسته 
اعالم کرد و گفت: بــرای ایجاد رابطه 
برد-برد نیاز اســت که زنجیره تأمین 
موفق باشد. مشکالت وندور لیست ها، 
عدم تطابق با خواسته بهره بردار و عدم 
بررسی و تأیید خواست بهره برداران 
در اسناد مناقصه از مسائل این شرکت 

است.
مصــدق بــا اشــاره بــه اینکــه 
 SUPPLY یکــی از مســائل دوره
CHAIN در دهه هشــتاد ناشــی 
ن  مین کننــدگا تأ بــی  یا ز ر ا ز  ا
اســت، گفت: صرف انــرژی مدیران 
تأمین کننــده بابت حواشــی پیمان 
و عدم ســهیم بــودن پیمانــکاران 
در موفقیت هــای فــوالد مبارکه از 

 موانع پیش روی این شــرکت است.
مرتجی، مدیر شــرکت احیاءفرایند، 
بــه اشــکاالت محتوایــی ازجمله 
فرمول هــای تعدیــل در قراردادها و 
منطقی نبودن ضرایب کاهشــی در 
فرمول هــا پرداخت و گفــت: تأخیر 
در ابالغ قراردادهــا و افزایش نرخ ها، 
عدم تعدیل پذیری قرارداد، تأخیر در 
پرداخت ها، تعدد امضاها در فرایندهای 
قراردادی ازجمله صورت وضعیت ها و 
دستورکارها و... و همچنین تأخیر در 
بررســی صورت وضعیت های قطعی 
و ایــراد و مغایرت در دســتورالعمل 
پرداخت دوران کرونا از مشکالت این 

شرکت است.
کاظمــی، مدیرعامــل شــرکت 
بهسازان  گفت: کســر علی الحساب 
پرداختی و دیون پیش از قطعی شدن 
پروژه، طوالنی مدت بودن فرایندهای 
قــراردادی بــه دلیــل بروکراســی 
اداری، جزیــره ای بــودن حوزه های 
تصمیم گیری و کاهش اهمیت پروژه 
در حوزه های تصمیم گیری از مسائل 

این شرکت است.
به گفته مدیرعامل شرکت ایریتک 

طوالنی بودن مراحل ابالغ قراردادها، 
اضافه شــدن ایســتگاه های کنترلی 
مختلف مــوازی ازجملــه تمدیدها، 
افزایــش مبلــغ و...، عــدم حــذف 
قیمت های نادرســت و گمراه کننده، 
گرفتــن تخفیــف از پیمانــکاران و 
مشکالت ناشی از آن و عدم همخوانی 
تعدیل هــای قراردادها با نــوع کار و 
 پروژه در فوالد مبارکــه از موانع این 

شرکت است.
برکتین، مدیرعامل محترم شرکت 
تامکار هــم ناهمخوانــی تعدیل ها با 
افزایش ناگهانی قیمت هــای بازار را 
یکی از موانع موجود در این شــرکت 
اعالم کرد و گفت: نیاز است که ارزیابی 
ســهم قصور پیمانکار و کارفرما انجام 
شــود و کمیته ای بابت ارزیابی قصور 
طرفین قرارداد تشــکیل شود و رویه 
ثابت و یکسان برای تمام پیمانکاران 

بازتعریف شود.
به گفتــه مؤمــن زاده، مدیرعامل 
شرکت سیمین سپاهان، بروکراسی 
پیچیده مانع تســریع اقدامات است؛ 
اما شــیرازی، مدیرعامل شرکت آب 
و آتش، بــه توقف تمــام فرایندها در 
قرارداد پس از تحویل موقت اشــاره 
کــرد و گفت: پرداخــت تعدیل ها در 
زمانی که با قیمت قرارداد متناســب 
نیســت، ناهمخوانــی تفاســیر در 
قراردادهای EPC با اســتانداردها و 
کاهش بروکراســی در فوالد مبارکه 

بخش هایی از موانع این شرکت است.
مدیرعامل شرکت فراتحقیق هم 
بر سیســتماتیک بودن شرکت فوالد 
مبارکه تأکید کــرد و گفت: تصحیح 
فرایند به نفع طرفین اســت و توسعه 
طرح تحــول دیجیتــال می تواند به 
افزایش ســرعت و کاهش بروکراسی 
در شــرکت بینجامد. ایجاد رقابت در 
شرکت های مشاور بخشی از خواسته 
ماســت، چراکه از دیــد کارفرما، در 
قراردادهای خدمات مهندسی تعدیل 

قیمت ها به درستی بررسی نمی شود.
از نظر دادخواه، نماینده شرکت فنی 
و مهندسی، تنظیم دستورالعمل هایی 
برای کاهش زمان از مناقصه تا پیشنهاد 

قیمت و اعالم برنده و ابــالغ قرارداد، 
بازنگــری فرایندها، یکسان ســازی 
قراردادها و تسریع فرایندها حل کنندۀ  
برخی مسائل شرکت فنی و مهندسی 

است.
آقاکبیــری، مدیرعامل شــرکت 
همت کاران، طوالنی مدت بودن زمان 
ابالغ قراردادها را مانعی مهم برشمرد و 
گفت: عدم تکافوی افزایش قیمت ها با 
تعدیل ها و انحراف بیش از ۱۰۰درصد 
از آن و اســتفاده از بخشــنامه قیمت 
متناســب در مناقصات برای حذف 
قیمت های نامناسب بخشی از مسائل 

این شرکت است.
حســینی، مدیرعامل شــرکت 
ســامان انــرژی، تقویــت فرهنگ 
حمایت از شرکای تجاری کسب وکار 
در فــوالد مبارکه را یکی از مســائل 
مهم این شــرکت دانســت و گفت: 
تالش های شــرکت فــوالد مبارکه 
در راســتای کاهش عواقــب دوران 
شــیوع کرونا و تأثیــر آن در اجرای 
پروژه هــا کفایــت ضــرر و زیــان را 
نمی کند؛ چراکــه زمان بر بودن تأیید 
و تصویب افزایش مبلغ ها مشــکلی از 
 مشکالت نقدینگی پیمانکاران را حل 

نکرده است.

در نشست مشترک فوالد مبارکه و شرکای تجاری کسب وکار صورت گرفت؛

بررسی مهم ترین مسائل پیش روی پیمانکاران توسعه فوالد مبارکه
به گفته مدیرعامل شرکت 

ایریتک طوالنی بودن 
مراحل ابالغ قراردادها، 

اضافه شدن ایستگاه های 
کنترلی مختلف موازی 

ازجمله تمدیدها، افزایش 
مبلغ و...، عدم حذف 

قیمت های نادرست و 
گمراه کننده، گرفتن 

تخفیف از پیمانکاران و 
مشکالت ناشی از آن و 

عدم همخوانی تعدیل های 
قراردادها با نوع کار و پروژه 
در فوالد مبارکه از موانع این 

شرکت است

مدیرعامل شرکت بام نما صنعت گیالن گفت: 
از کیفیت محصوالت شرکت فوالد مبارکه کامال 
راضی هستیم و فوالد مبارکه یکی از برندهای 
معتبر بازار است که کیفیت محصوالت آن قابل 

مقایسه با رقبا داخلی نیست.
جمشــید ندایی مدیرعامل شرکت بام نما 
صنعت گیالن در گفت وگو با خبرنگار ایراسین 
با اشاره به اینکه شــرکت فوالد مبارکه عالوه بر 
کسب رکورد در تولید، از نظر کیفیت محصوالت 
نیز باالترین جایگاه را کسب کرده است اظهار کرد: 

از کیفیت محصوالت شرکت فوالد مبارکه کامال 
راضی هستیم و فوالد مبارکه یکی از برندهای 
معتبر بازار است که کیفیت محصوالت آن قابل 

مقایسه با رقبا نیست.
وی ادامه داد: اگر محصولی را شرکت فوالد 
مبارکه تولید کرده باشد، قطعاً به دلیل کیفیت 
باالتر آن را خریداری می کنیــم. چرا که فوالد 
مبارکه یک برند معتبر است و مشتریان ما نیز 
خواستار محصوالت تولید شــده با ورق فوالد 
مبارکه هستند و اعتبار و کیفیت آن را قبول دارند.

ندایی با بیان این مطلب گفت: زمانی که به 
مشتری اعالم می کنیم محصوالت ما تولید شده 
از ورق فوالد مبارکه است، تمایل بیشتری به خرید 
خواهد داشت و همه مشتریان به عنوان یک برند 

معتبر برای آن ارزش قائل هستند.
وی افزود: شرکت بام نما صنعت گیالن سال 
۸۶ فعالیت خود را در زمینه فــرم دادن به ورق 
آغاز کرد و از همان ابتدا مشــتری محصوالت 
فوالد مبارکه بود. منتها ورق را از بازار خریداری 
می کردیم که این روند از ســال ۹۱ تغییر کرد و 

توانستیم ورق را به صورت مستقیم از این کارخانه 
تهیه کنیم.

مدیرعامل شــرکت بام نما صنعت گیالن 
تصریح کــرد: محصوالت فوالد در بــازار ثابت 
شده است و کیفیت خوبی دارد اما پیشنهاد می 
کنم فوالد مبارکه همانند سال های گذشته بر 
روی ورق های تولیدی خود آرم فوالد مبارکه را 

حکاکی کند چراکه در بازار برخی از سودجویان 
برای فروش محصول خود، ورق شــرکت های 
دیگر را به عنوان ورق فــوالد مبارکه عرضه می 

کنند.
شایان ذکر است که در اردیبهشت ماه سال 
جاری بازده کیفی محصوالت شــرکت فوالد 
مبارکه در واحد فوالد ســازی به ۹۵.۳ درصد 
در نورد گرم بــه ۹۹.۴درصد، در نورد ســرد به 
۹۶درصد و در فوالد ســبا به ۹۸.۴درصد رسید 
و هم زمان با رشد چشمگیر تولید، باالترین بازده 
کیفی محصوالت در نواحی تولیدی فوالدمبارکه 
بدست آمد و منجر به ثبت رکورد بهترین عملکرد 
کیفی محصوالت این شرکت از ابتدای راه اندازی 

گردید.

مدیرعامل شرکت بام نما صنعت گیالن مطرح کرد:

کیفیت محصوالت فوالد مبارکه قابل مقایسه با رقبای داخلی نیست


