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آزمایشگاه فوالد سنگان، 
اولین آزمایشگاه استاندارد 

گندله سازی شرق كشور
آزمایشــگاه فــوالد 
ســنگان بــا دریافــت 
استاندارد آزمایشگاهی 
ISO 17025 عنــوان 
ولیــن آزمایشــگاه  ا
استاندارد شرق کشور را به خود اختصاص داد. مدیر 
مهندسی کیفیت فوالد ســنگان با اعالم این خبر 
گفت: استاندارد ISO 17025 معیاری بین المللی و 
تخصصی ویژۀ آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون 
است که به احراز صالحیت آزمایشگاه ها می پردازد. 
این استاندارد الزامات کلی جهت احراز صالحیت 
انجام آزمون هــا و همچنیــن نمونه بــرداری را 
مشــخص می کند و دســتورالعمل های آن برای 
همۀ ســازمان های مجری آزمون و کالیبراسیون 
قابل استفاده است. امید قادری با بیان اینکه واحد 
مهندسی کیفیت فوالد سنگان مشتمل بر دو بخش 
آزمایشگاه و کنترل کیفیت است، افزود: وظیفه این 
واحد ارائۀ خدمات آزمایشگاهی و مطلوب و کیفی 
به منظور بهبود مواد اولیه، محصول، قطعات یدکی و 
بهینه سازی فرایندهاست.  وی درخصوص ضرورت 
و اهمیت اخذ این استاندارد در شرکت های صنعتی 
و معدنی افزود: سیستم کیفیت آزمایشگاه مذکور ، 
با هدف ایجاد یک فرایند مدیریتی مستقل و مبتنی 
بر کیفیت طراحی و مستقر شــده تا با بهره گیری 
از این اســتاندارد، آزمایشــگاه بتواند خدماتی با 
بهترین کیفیت به مشتریان ارائه دهد و همچنین 
کلیۀ فعالیت های مدیریتی، فنی و تخصصی خود 
را به بهترین نحــو اداره کند؛ ضمــن اینکه با اخذ 
گواهینامه ها و اعتبارنامه های ملی یا بین المللی، 
صالحیت و شایستگی خود را به گیرندگان خدمات 

و گروه های ذی نفع اثبات نماید.
مدیر مهندسی کیفیت فوالد سنگان، به نقش 
اســتراتژیک دریافت ایــن اســتاندارد در فروش 
محصوالت تولیدی اشــاره کرد و افزود: با دریافت 
اســتاندارد ISO 17025 در شــرکت ها شاهد 
افزایش راندمان سیســتم های فروش، بازاریابی، 
مدیریت بهره وری، مدیریت استانداردهای ضروری 
و توســعۀ برندینگ خواهیم بود. وی دریافت این 
گواهینامه را حاصل تالش شبانه روزی همکاران، 
معاونان و مدیران ســازمان دانست و اعالم داشت: 
آزمایشگاه شــرکت صنایع معدنی فوالد سنگان 
در راستای افزایش ســطح کیفی خدمات خود و 
اخذ اعتماد مشــتریان، پس از تکمیل تجهیزات و 
ارتقای فعالیت های آزمایشــگاهی، اقدامات الزم 
جهت اخذ اســتاندارد تخصصی تأیید صالحیت 
آزمایشگاه ها )ISO/IEC17025( را از اوایل سال 
98 شروع کرد. در تیرماه این سال ثبت نام در مرکز 
ملی تأیید صالحیت صورت گرفت و در این حین 
فعالیت هایی چون آموزش های تخصصی، استفاده 
از دانش فنی فوالد مبارکه، انجام پیش ممیزی و... 
نیز انجام شد. قادری با بیان اینکه پس از پذیرش اولیۀ 
درخواســت و تأیید صالحیت در اوایل اسفند 98، 
ممیزی آزمایشگاه فوالد سنگان توسط مرکز ملی 
تأیید صالحیت به پژوهشگاه استاندارد کرج محول 
گردید، ادامه داد: با توجه به تدوین استاندارد جدید 
و برنامۀ مرکز ملی تأییــد صالحیت مبنی بر انجام 
ممیزی بر اســاس مدل جدید از ابتدای سال 99، 
آزمایشگاه فوالد سنگان جزو اولین آزمایشگاه های 
کشور بود که بر اساس این استاندارد ممیزی شد و 
ازآنجاکه با تأیید کامل مدارک و مستندات در آخرین 
مرحلۀ اخذ استاندارد، نیاز به تأیید کمیتۀ فنی مرکز 
ملی تأیید صالحیت بود، خوشبختانه این مهم نیز 
 ISO 17025 درآبان ماه انجام و اعطای گواهینامۀ
به آزمایشگاه شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان 
در خروجی سایت مرکز ملی تأیید صالحیت ایران 

قرار گرفت.
    

همكاری در اجرای پروژه نوردگرم2 
فوالد مباركه وظیفه ملی است

معــاون وزیر صمت 
و رئیس هیئــت عامل 
ایمیــدرو،  همکاری در 
اجرای ابَر پــروژۀ نورد 
گــرم شــمارۀ 2 فوالد 
مبارکه را وظیفه ای ملــی خواند. جعفری طرح 
نورد گرم شــمارۀ 2 فوالد مبارکه و تأمین مواد 
اولیــه را دو موضوع مهم و اساســی بــرای این 
مجموعۀ عظیم عنــوان کرد و گفت: در خصوص 
طرح نورد گرم شمارۀ 2 باید پیگیری هایی انجام 
شــود تا به اتفاق همکاران و مجموعۀ مدیریتی 
فوالد مبارکه، در یک بازۀ زمانی کوتاه این موضوع 
را به نتیجه برسانیم. وی افزود: به طور قطع طرح 
نورد گرم شمارۀ 2 باید هرچه سریع تر اجرا شود، 
چراکه هم در آیندۀ فوالد مبارکه و هم تأمین بازار 

ورق کشور بسیار تأثیرگذار است.

اخبار فوالد

چهارمین هفتۀ آذرماه از طرف وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری هفتۀ »پژوهش 
و فناوری« نام گذاری شــده اســت. از 
مهم ترین اهداف ایــن اقدام می توان به 
تجلیل از پژوهشگران برتر و ارج نهادن 
به تالش پژوهشگران و شناسایی، طرح 
مشکالت و چالش های فناوری و ارتقای 
سطح علمی و پژوهشی در کشور اشاره 
کرد. به همین مناسبت، شهرام عباسی 
مدیر تحقیق و توســعۀ فوالد مبارکه به 

سؤاالت این چنین پاسخ داد:
    

 در ابتــدا دربــارۀ فعالیت های 
صورت گرفته در شرکت فوالد مبارکه در 

این حوزه توضیح دهید؟
هر سال به مناسبــت هفــتۀ پژوهــــش، 
کلیۀ دســتگاه های اجرایی کشــور ازجمله 
وزارت صنعت معدن و تجــارت و ایمیدرو در 
جشنواره و نمایشگاه ملی هفتۀ پژوهش شرکت 
می کنند. شــرکت فوالدمبارکــه نیز به طور 
مشخص با برپایی غرفه در این نمایشگاه به ارائۀ 

دستاوردهای پژوهشی خود می پردازد.
دســتاوردهای حاصل از حضــور در این 

جشنواره نیز بیشــتر در زمینۀ ایجاد ارتباط و 
شبکه سازی در زمینه های پژوهشی و فناوری 
و کســب تجربه از دیگر شرکت کنندگان بوده 
است. در سال گذشته نیز نیازها و اولویت های 
پژوهشی شرکت در این جشنواره ارائه شد، اما 
امسال به دلیل شــرایط خاص کشور به دلیل 
شیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیت های 
ســتاد ملی کرونا، تمامی برنامه ها و مراســم 
مربوط به هفتۀ پژوهش از طریق درگاه اینترنتی 
جشــنواره به صورت مجازی برگزار می شود و 
شــرکت فوالد مبارکه نیز از همین طریق به 

تبادل اطالعات خواهد پرداخت.
 مهم ترین دستاوردهای پژوهشی 

شرکت فوالد مبارکه چه بوده است؟
شــرکت فوالد مبارکه با انجــام اقداماتی 
راهبردی تحت عنوان توســعۀ اکوسیســتم 
نوآوری شرکت، کوشیده است شرایط و بستر 
مناســب را برای ایجاد نوآوری و خلق دانش 
مهیا ســازد. این اقدامات شــامل همکاری و 
ارتباط با بیش از 120 دانشگاه، مرکز تحقیقاتی 
و شرکت دانش بنیان، تأســیس پژوهشکدۀ 
فوالد تقاضامحور با مشارکت دانشگاه صنعتی 
اصفهان و تدوین ســند راهبــردی آن جهت 

خدمــات دانش بنیــان در جهــت طراحی 
محصوالت شرکت و همچنین مباحث اقتصاد 
چرخشــی، تأســیس مرکز نوآوری و توسعۀ 
فناوری گروه فوالد مبارکــه جهت حمایت از 
شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های حوزۀ 
فوالد، تأسیس مرکز نوآوری تحول دیجیتال 
گروه فوالد مبارکه مشترک با دانشگاه تهران 
و معاونــت علمی فناوری ریاســت جمهوری 
برای ایجاد و کســب دانش مرتبــط با حوزۀ 
جدید اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی و در 
آخر اعطای اعتبار ویژۀ پژوهشــی )گرنت( به 
اساتید دانشگاه جهت حمایت از پایان نامه های 
تحصیــالت تکمیلی و ترغیب دانشــجویان 
دانشگاه ها به تحقیق، کسب و ارتقای دانش در 

حوزۀ فوالد است.
 در زمینۀ طرح های تحقیقاتی چه 
اقداماتی در شرکت فوالد مبارکه صورت 

گرفته است؟
اجرای 40 تا 50 طرح تحقیقاتی در ســال، 
اجرا و خاتمۀ 1120 پروژۀ تحقیقاتی کاربردی، 
115 طرح تحقیقاتی در دســت اجرا، افزایش 
بودجۀ تحقیقات در طی پنج سال از 25میلیارد 
ریال در ســال 95 به 870 میلیــارد ریال در 

ســال 99، افزایش امتیاز کیفیت پروژه های 
تحقیقاتی در حدود 90 درصد و اســتفاده از 
آیین نامۀ معافیت مالیاتی )تهاتر( برای انجام 
پروژه های تحقیقاتی در ســال های 96 ، 97 و 
98 به عنــوان تنها شــرکت خصوصی بزرگ 
صنعتی ازجمله اقدامات صورت گرفته در این 

زمینه است.
 برای بهبــود فرایندهای تحقیق و 
توسعه در شــرکت چه برنامه هایی در 

دستور کار این مدیریت است؟

در ایــن زمینــه راه انــدازی پورتــال 
تحقیق و توسعه جهت تســهیل ارتباطات 
بیرونی و دریافت ایده هــای داخل و خارج 
از ســازمان و همچنین کنترل مناســب تر 
پروژه هــای تحقیقاتــی در دســت انجام و 
راه انــدازی کتابخانۀ دیجیتال در شــرکت 
فوالد مبارکــه ازجملــه اقداماتی اســت 
کــه در جهت بهبــود فرایندهــای تحقیق 
 و توســعه در دســتور کار ایــن مدیریــت 

قرار گرفته است.

اجرای بیش از 1100 پروژه تحقیقاتی كاربردی در فوالد مباركه
گفت وگو
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علیرضــا رزم حســینی، وزیــر 
صنعت، معدن و تجارت که به همراه 
جمعی از معاونان خــود از خطوط 
تولید فوالد مبارکه بازدید می کرد، 
طی ســخنانی از جعفــری رئیس 
هیئــت عامل ایمیدرو خواســت تا 
پروژۀ نــورد گرم شــمارۀ 2 فوالد 
مبارکه را با همــکاری مدیران این 
شرکت در کوتاه ترین زمان ممکن 

عملیاتی نماید.
وی ثبات مدیریتی فوالد مبارکه 
را یکــی از توفیقات ایــن مجموعه 
دانست و با بیان اینکه هر بنگاهی که 
از مدیران کارآمد و باثبات برخوردار 
بوده از توفیقات خوبی هم بهره مند 
شــده اســت، تصریح کرد: فوالد 
مبارکه ازجمله سازمان هایی است 
که با مدیران شایستۀ پیشین و فعلی 
خود، ازجمله مهنــدس عظیمیان 
که ســکان دار این مجموعه است، 
بــا برنامه هایی کارآمد بــه ارتقای 
سطح دانش، فناوری، تولید، کارایی، 
بهره وری و گســترش این سازمان 
کمک و طرح های توســعۀ خود را 

به خوبی دنبال کرده اند.
رزم حســینی افــزود: یکــی از 
برنامه هــای جدیــد وزارت صمت 
تأمین سرمایه از محل بازار سرمایه 
اســت. امروز نقدینگی در کشور به 
3400 هزار میلیارد تومان رسیده و 
پول های سرگردان در اقتصاد ایران 
در بازارهــای غیرکارآمــد در حال 

چرخش است؛ در این شرایط وظیفۀ 
دولت، مدیران و سیاســت گذاران 
در عرصۀ پــول و ارز این اســت که 
نقدینگی را به سمت افزایش تولید و 
برنامه های تولیدمحور هدایت کنند. 
از ایــن رو وزارت صمت جمع آوری 
این سرمایه های سرگردان در بازار 
سرمایه و جهت دهی آن ها به سوی 
صنایع خودروسازی، فلزات رنگی و 
نساجی و لوازم خانگی را از برنامه های 
اساسی خود می داند. بدون شک این 
اقدام رشد اقتصادی و اشتغال زایی 

را در پی خواهد داشت.
وی رفــع قوانیــن مزاحــم و 
بروکراسی اداری را دومین اقدام این 
وزارت خانه دانست و اظهار داشت: 
یکی از اهــداف مــا در وزارت خانه 
اجرای این راهبرد اســت و به طور 
قطع آن را اجرا خواهیم کرد و چه بسا 
سایر وزارت خانه ها هم در این مسیر، 
وزارت صمــت را همراهــی کنند. 
ما تا حد توان خود، مســیر را برای 
مجاهدین اقتصادی، کارآفرینان و 
صاحبان ســرمایه در حوزۀ اقتصاد 
تولیدمحور  و کســانی که در زمینۀ 
توانمندســازی جوامع محلی کار 

می کنند، هموار خواهیم کرد.
صـــــمت  یـــــــر  ز و
خاطــــــرنشان ساخــــت: اگر 
می خواهیــــــم به بـــــــرکت 
جمهــوری اســالمی و بــه برکت 
ثروت هایی کــه در این خاک نهفته 

اســت، مردمی متمکــن و متدین 
بسازیم، که اساســا انقالب اسالمی 
برای فعاالن اقتصادی و کارآفرینان 
شکل گرفته اســت، باید در جهت 
ارتقای ســطح اقتصادی، فرهنگی 
و اجتماعی مردم بکوشــیم. در این 
مســیر همۀ کارگزاران، مسئوالن، 
علما و روحانیون باید برای ساختن 
نسلی با دیانت و تمکن مالی و رفاه در 

جامعه، همراه شوند.
رزم حسینی از وجود کارخانه های 
فوالدســازی، پتروشــیمی و سایر 
تولیدکننــدگان داخلــی به عنوان 
عاملی مهم در تــاب آوری در برابر 
تحریم ها نــام برد و گفــت: اگرچه 
تحریم ها و مبــارزه بــا کرونا برای 
دولت هزینه های زیادی داشته، اما 
دولت تا امروز سر پا ایستاده و عزت 
خود و کشور را حفظ کرده است. در 
چنین شرایطی بسیاری از طرح های 
توسعه شــروع و اجرا شــده و به بار 
نشسته که این امر بســیار بزرگ و 

مهم است.
وزیر صمت افزود: اگر می خواهیم 
توسعۀ متوازن داشــته باشیم، باید 
شــرکت های کارآمــد آنچنان به 
مسئولیت های اجتماعی خود پایبند 
باشــند که هیچ کس بیکار، فقیر و 
ناراحت نباشد؛ این امکان پذیر است.

وی در همیــن خصوص تصریح 
کرد: فوالد مبارکــه می تواند محور 
توسعۀ استان قرار بگیرد. با برنامه ای 

که مدیران در نظر دارنــد و برنامۀ 
پیوست اجتماعی برای شرکت های 
نامــدار و بزرگ کــه تقویت کنندۀ 
شــرکت های کوچــک به شــمار 
می آیند، به راحتی کســب وکارها 
و  وضعیــت فرصت هــای شــغلی 
خرد و شــاخص های امنیتی بهبود 
پیدا خواهــد کرد و بدیــن ترتیب 
دیگر شــاهد مهاجرت روستاییان 
به شــهرهای بزرگ نخواهیم بود. 
به خاطر داشــته باشــیم مهاجرت 
ســاالنه 250 هزار نفر به شهرهای 
بزرگ و حاشیه نشینی 25 میلیون 
نفر از جمعیت کشــور اصال زیبندۀ 
ایران نیســت. امروز در روســتاها 
اینترنت پرســرعت داریم، اما مردم 
این روستاها هنوز کسب وکار ندارند. 
از این رو چنانچه اســتاندار محترم 
اصفهــان، نماینــدگان ولی فقیه و 
نمایندگان محتــرم مجلس در این 
استان همدل باشند، وزارت صمت 
نیز ایــن آمادگــی را دارد که تجار 
باشرافت و متدین را در جهت توسعۀ 
پایدار و متوازن در این استان بسیج 
کند و به یقین این امــر امکان پذیر 

است.
وزیر صمــت با تأکید بــر اینکه 
اســتان اصفهان اســتان ســرآمد 
صنعت کشور اســت و سهم بزرگی 
در تولید ناخالص داخلی دارد گفت: 
بسیاری از افراد کارآمد و مهم در این 
استان فعالیت می کنند و بسیاری از 

دانشــگاه های معتبر نیز در آن قرار 
گرفته است. به همین جهت دولت 
نیز برای خدمت گزاری آماده است. 
هر موردی که استاندار استان صالح 
بداننــد، وزارت صمــت می تواند با 
تفویض اختیــارات، حذف مقررات 
زائد و آیین نامه هــای داخلی، کار را 
تســهیل کند. بانک مرکزی امروز 
همراه با تجارت و صنعت ایران است.

وی در بخش دیگری از سخنان 
خــود از آزاد شــدن صــادرات در 
هفته های اخیر به عنوان گامی بلند 
در جهت توســعۀ واردات کاالهای 
ضروری و مواد اولیه نام برد و گفت: 
هم اکنون شرایطی فراهم شده است 
که به جــای اینکــه صادرکننده در 
دادگاه پرونده پیدا کند، در مســیر 
تأمین کاالهای ضروری و مواد اولیۀ 
کارخانه ها حرکــت می کند. طبق 
تصمیم شــجاعانۀ رئیس جمهوری 
در چند هفتۀ گذشــته، قرار است 
8400 میلیون کاالی رسوب شده در 
گمرکات کشور ترخیص شود و این 

کار در حال انجام است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
ادامه گفت: این کشور برای آبادانی 
هرچه بیشــتر، فرصت های طالیی 
بســیاری دارد و اگر همه دست به 
دســت هم دهیم، مطمئنا می توان 
کشــوری ســرآمد و متکی به خود 
داشته باشیم که استقالل، آزادی و 
جمهوری اسالمی خود را در منطقه 

حفظ کرده اســت. اگرچــه تحریم 
هستیم، ولی با تمام توان تحریم ها را 

می شکنیم و دور می زنیم.
وی همچنین در پاسخ به سؤال 
خبرنگاران بــا بیــان اینکه عرضۀ 
محصوالت فوالدی در بورس به سبب 
حمایت از تولید بوده اســت، گفت: 
بر اســاس شــیوه نامۀ ابالغی ستاد 
اقتصادی دولت، تمامی محصوالت 
فوالدی باید در بــورس کاال عرضه 
شوند و از مازاد آن صادرات صورت 

گیرد.
علیرضا رزم حســینی همچنین 
تصریح کرد: هــدف از ابــالغ این 
شیوه نامه تقویت تولید بوده است تا 
عرضه و تقاضای محصول در بورس 
کاال به صورت شــفاف انجام گیرد. 
اســتفاده از این روش و شــیوه نامه 

باعث تعادل قیمت ها خواهد شد.
وی افزود: در سند فوالدی کشور 
با تعامل تشکل های بخش خصوصی، 
ســهمیه بندی ها انجام شده و هیچ 
محدودیتی در صادرات وجود ندارد 
و با این روش صــادرات نیز می تواند 

انجام گیرد.
رزم حسینی یکی از اهداف بازدید 
خود و هیئت همــراه را راه اندازی و 
آغاز جدی فعالیت هــای مربوط به 
طرح توسعۀ خط نورد گرم شمارۀ2 
فوالد مبارکــه خوانــد و ادامه داد: 
طرح های توســعه ای این شــرکت 
با ســرمایه گذاری نزدیــک به یک 
میلیارد یــورو و 30 هــزار میلیارد 
تومان در دســت اجراست که یک 

سرمایه گذاری بسیار خوب است.
وی با بیان اینکــه صنعت فوالد 
کشور در رفع تحریم ها و تأمین مواد 
اولیــۀ کارخانه هــای مرتبط نقش 
مهمی ایفا کرده اســت، ادامه داد: 
صنعت فوالد کشور عالوه بر تأمین 
نیازهای داخلی، بخــش مهمی از 
محصوالت خود را صادر کرده و برای 
کشــور در مقطع حســاس کنونی 

ارزآوری داشته است.
وزیر صمت با اعــالم این مطلب 
که در ایــن وزارت خانه بالغ بر 100 
هزار میلیارد تومان پروژۀ اقتصادی 
در حوزۀ صنعت و معدن تدوین شده 
اســت گفت: برای تأمین مالی این 
پروژه ها با همــکاری خوب وزارت 
اقتصاد و ســازمان بــورس، از بازار 
سرمایه کمک می گیریم تا به بانک ها 
فشار وارد نشود و مردم هم می توانند 
با مشــارکت در این پروژه ها به طور 

مستقیم در تولید شرکت کنند.

در بازدید از فوالد مبارکه رخ داد؛
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