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برای اولین بار در کشور انجام شد؛ 
 ارزیابی تأمین کنندگان شرکت 

فوالد مبارکه به صورت ویدئو کنفرانس
فــوالد مبارکــه 
در راســتای رعایــت 
پروتکل های بهداشتی 
برای مقابله با بیماری 
کرونا برای اولین بار در 
کشور، ارزیابی های ورود و دوره ای تأمین کنندگان 

خود را به صورت ویدئوکنفرانس برگزار کرد.
مدیر برنامه ریزی و پشــتیبانی خرید شرکت 
فوالد مبارکه با اعالم این خبر خاطرنشــان کرد: با 
توجه به منویات مقام معظم رهبری و تصمیمات 
ستاد ملی مبارزه با کرونا، جهت جلوگیری از شیوع 
بیشتر این بیماری و رعایت موازین مربوطه، واحد 
برنامه ریزی و پشــتیبانی خرید به عنــوان یکی از 
واحدهای پیشرو با همکاری واحد فناوری اطالعات 
شرکت، طرح جایگزینی ارزیابی های ورود و دوره ای 
تأمین کنندگان به جای ارزیابی حضوری را در دستور 
کار خود قرار   داد و پس از بررسی ها و تهیۀ تجهیزات 
الزم، به عنوان اولین واحد در سطح کشور، مبادرت 
به ارزیابی به صــورت ویدئوکنفرانس نمود. مهدی 
سهرابی با اشاره به اهمیت ارزیابی شرکت هایی که 
قصد ورود به فهرست تأمین کنندگان فوالد مبارکه 
را دارند گفت: فرایند ارزیابــی به صورت حضوری 
و با همراهی کارشناســان مختلــف از واحدهای 
برنامه ریزی خرید، دپارتمان های مربوطه، بهره بردار 
و کارشناس فنی برگزار می گردد. در روش ارزیابی 
به صورت ویدئوکنفرانس، همۀ کارشناسان مذکور با 
حضور در واحد برنامه ریزی خرید و برقراری ارتباط 
تصویری با تأمین کنندۀ موردنظر، این فرایند را انجام 
می دهند و اقدام به بررسی فنی و حقوقی آن شرکت 

می نمایند.
در همین خصوص، رئیس واحــد برنامه ریزی 
خرید نیز با اشاره به تعداد زیاد شرکت هایی که نیاز 
به ارزیابی دارند، گفت: تاکنون بیش از 7500 شرکت 
تأمین کننده، در سامانۀ SRM فوالد مبارکه ثبت نام 
کرده اند که از این تعداد، حدود 1100 شــرکت در 
حال تکمیل اطالعات و حدود 100 شرکت در انتظار 
بازدید میدانی و ارزیابی هستند. محمد یزدانیان با 
ابراز امیدواری از این موضوع که این روش بتواند منجر 
به تسریع و چابک سازی روند تأمین کاال، تجهیزات 
و خدمات در شرکت فوالد شود، تصریح کرد: واحد 
برنامه ریزی خرید فوالد مبارکه ضمن بررسی همۀ 
ابعاد تخصصی و فنی الزم، اقدام به راه اندازی روش 
ارزیابی ویدئوکنفرانس نمود و امیدواریم در آیندۀ 
نزدیک بتوانیم در بخش های دیگر، اعم از آموزش 
تأمین کنندگان و برگزاری جلسات و همایش های 
تأمین کنندگان نیز از این روش در کنار همایش های 
حضوری اســتفاده کنیم. رئیس واحد برنامه ریزی 
خرید ضمن تأکید بر اینکه این روش می تواند به عنوان 
یکی از روش های نوین ارزیابی در کشــور، الگویی 
برای دیگر واحدهای صنعتی باشد، از واحد فناوری 
اطالعات و روابط عمومی که در برگزاری این رویداد 
مهم همکاری نمودند، قدردانی و اظهار امیدواری 
کرد بهره گیری از دستاوردهای اخیر بتواند به رشد 

و توسعۀ فزایندۀ صنعت فوالد کشور منجر گردد.
    

اجرای هشتمین دورۀ ممیزی 
استانداردهای بین المللی در 

شرکت ورق خودرو
ی  هــا حد ا و
مختلــف و فراینــد 
تولیــد شــرکت ورق 
خــودرو چهارمحال 
و بختیــاری طــی دو 
روز با حضــور ارزیابان مؤسســۀ DQS آلمان و 
 ISO9001:2015 مطابق بــا اســـتانداردهای
و IATF16949:2016 بــا موفقیــت و حصول 
دستاوردهای مثبت مورد ارزیابی قرار گرفت.  اصغر 
اسماعیلی، مدیرعامل شرکت ورق خودرو، تصریح 
کرد: دستاوردها و موفقیت های پی درپی شرکت که 
با تالش مدیریت و کارکنان و استقرار سیستم های 
مدیریت کیفیت و تعالی ســازمانی به دست آمده 
به طور مستمر ارتقای سطح کیفی و کمی محصوالت 
را به دنبال داشته اســت. وی تأمین حداکثری نیاز 
خودروســازان داخلی و حضور مستمر و مقتدر در 
بازارهای جهانی را از اهداف استراتژیک شرکت ورق 
خودرو اعالم و اظهار کرد: به همین منظور رعایت 
الزامات خاص موردنظر مشتری و استانداردهای 
 IATF16949:2016 مدیریت کیفیت ازجمله
همواره سرلوحۀ تیم مدیریتی شرکت ورق خودرو 
بوده است. گفتنی است در جلســۀ اختتامیه این 
 ،DQS ممیزی محمدرضا برزیده، سرممیز شرکت
ضمن ابراز خرسندی از روند روبه رشد شرکت ورق 
خودرو در سال های اخیر، بستر ایجادشده همراه با 
برنامه ریزی های مدون جهت تحقق تعالی سازمانی 

در این مجموعه را قابل تقدیر دانست.

اخبار فوالد

در سال جهش تولید، با تالش و همت مداوم 
کارکنان ناحیۀ آهن ســازی و پس از دست یابی 
به رکوردهای روزانۀ پی درپی، با ثبت رکورد 700 
هزار  و  165  تن گندلــه در مردادماه برگ زرین 

دیگری به افتخارات فوالد مبارکه افزوده شد.
 مدیر ناحیۀ آهن سازی شرکت فوالد مبارکه با 
اعالم این خبر و ضمن قدردانی از زحمات کارکنان 
این ناحیه گفت: رکورد قبلی 691 هزار  و  640 تن 

بود که اکنون پس از  چهار  سال  افزایش یافت.
داریوش رشــیدی کســب این موفقیت را 
غرورآفرین خواند و گفت: این موفقیت در شرایط 
سخت مقابله با ویروس کرونا و تحریم های ظالمانه 
با برنامه ریزی چندماهه و در ســایۀ خودباوری 
و تالش کارکنــان ناحیۀ آهن ســازی، حمایت 
واحدهای پشتیبانی و خرید مواد اولیه و مساعدت 
مدیریت ارشد شرکت به دست آمد که در نوع خود 

کم نظیر و شایستۀ قدردانی است.
در پی کسب این موفقیت بزرگ، برخی از رؤسا 
و کارکنان ناحیۀ آهن سازی در خصوص چگونگی 

کسب این موفقیت ارزشمند این چنین گفتند:
رضا اسماعیل پور، رئیس واحد 

گندله سازی
 واحد گندله ســازی در سال جهش تولید و با 
رعایت پروتکل های بهداشــتی مربوط به شیوع 
بیماری کرونا، برای اولین بار در تاریخ بهره برداری 
خود از مرز 700 هزار تن تولید عبور کرد. رکورد 
قبلی این واحد در شهریور سال 95 و به میزان 691 

هزار   و   640 تن به دست آمده بود.
ایــن موفقیت با حمایــت مدیریت ناحیه، 
تدابیر دفتر فنی تولیــد و برنامه ریزی تولید 
ناحیۀ آهن ســازی، همت نیروهــای تولید 
واحدهای گندله ســازی و انباشت و برداشت 
به عنوان ســربازان خط مقدم جبهۀ صنعت و 
پشتیبانی نیروهای تعمیرات و نظافت صنعتی 

واحد گندله ســازی، دفتر فنی تعمیرات ناحیۀ 

آهن ســازی و خدمات فنی و پشتیبانی به ثبت 
رسید. انجام پروژه های ســرمایه گذاری شامل 
طراحی، نصب و راه اندازی ســرندهای غلتکی 
زیر چهار عدد از دیسک های واحد و سرند جدید 
الیۀ محافظ انتهای کوره که با حمایت واحدهای 
مهندسی کارخانه و توسعۀ آهن سازی انجام شده 
بود در ثبت این رکورد نقش بسزایی داشت. ثبت 
این رکورد  غرورآفرین  را  به همۀ همکاران فوالد 

مبارکه و ذی نفعان تبریک عرض می کنم.
خشایار پاسیار، رئیس تولید واحد 

گندله سازی
 بار دیگر تــالش مدیریت و کارکنان ســایر 
بخش های مرتبط با واحد گندله سازی به دست 
همکاران این ناحیه به ثمر نشســت و کارکنان 
پرتالش تولید واحد گندله ســازی توانستند با 
به کارگیری دانش فنی، افزایش بهره وری، مراقبت 
از خطوط تولید و به حداقل رســاندن زمان های 
آماده سازی از یک طرف و رعایت دستورالعمل های 
تولید، انجام تولید کیفی و با تناژ حداکثری به این 

رکورد غرورآفرین دست یابند.

گفتنی است در مردادماه 99 دو بار رکورد تولید 
روزانۀ واحد گندله سازی ارتقا یافت و پس از حدود 
هفت سال از 23 هزار   و  450 تن در 11 مهرماه 92 
به ترتیب به رکوردهای 23 هزار   و   580 تن در 6 
مرداد و 23 هزار   و   660 تن در 17 مرداد سال 99 

مصادف با شب عید مبارک غدیر رسید.
محمد خدابنده، رئیس تعمیرات 

گندله سازی
 چابک ســازی خطــوط تولیــد و افزایش 
آماده به کاری تجهیزات واحد با انجام موفقیت آمیز 
توقــف برنامه ریزی گرم واحد گندله ســازی در 
تیرماه سال جاری و با حمایت مدیریت و کارکنان 
واحدهای پشتیبانی فنی و تغییر PLC بخش 
دیسک با همکاری واحدهای مهندسی کارخانه 

و شرکت ایریسا انجام شد.
در این زمینه همدلی و همکاری تیم های تولید 
و تعمیرات و شــرکت های مقیم تعمیرات واحد 
گندله سازی باعث اســتمرار تولید در خطوط و 

کاهش توقفات اضطراری تجهیزات گردید.
مهران اسماعیلیان، سرپرست شیفت 

تولید واحد گندله سازی
 از ابتدای ســال 99 علی رغم شرایط سخت 
موجود، کارکنان فوالد مبارکــه به رکوردهای 
پی درپی دست یافتند. کارکنان بلندهمت واحد 
گندله ســازی با همکاری واحدهای پشتیبانی و 
پیمانکاران مســتقر در ناحیه، دوشادوش همۀ 
کارکنان نواحی دیگر توانستند با راهبرد   درست   
مدیریت واحد در حوزۀ تولید، علی رغم شــرایط 
خاص مواجهه با ویروس کرونا که محدودیت های 
زیادی ایجاد کرده، به این رکورد دست یابند. ثبت 
این رکورد نشان خودباوری و ایمان به نیروهای 

جوان در مدیریت فوالد مبارکه است.
مجید نیک اقبال، رئیس دفتر فنی 

تولید ناحیۀ آهن سازی
دستیابی به بیشــترین میزان کمی و 

کیفی تولید همواره از اهداف استراتژیک شرکت 
اســت، به ویژه در مواقعی که محدودیت های 
بی شماری بر واحدهای تولیدی اعمال می شود. 
واحد گندله سازی با غلبه بر همۀ محدودیت ها 
در مردادمــاه موفق به کســب باالترین میزان 
تولید از زمان راه اندازی تا امروز شد. گروه فنی 
تولید ناحیۀ آهن سازی همواره به عنوان پشتوانۀ 
دانشی واحدهای ناحیه همسو با دیگران تمام 
ســعی و تالش خود را در جهت دست یابی به 
اهداف واالتر بــه کار گرفته و امیدوار اســت 
در ادامۀ کار هــم به موفقیت هــای روزافزون 

دست یابد.
حمید بزاز، رئیس واحد مواد خام

در ســال جهش تولید، به لطــف خداوند 
منان، واحد انباشت و برداشــت توانست در 
راستای اهداف سازمانی و ناحیۀ آهن سازی، 
کنســانترۀ موردنیاز واحد گندله سازی را با 
کمیت و کیفیت مناســب تأمین کند و نقش 
کوچکی در رکورد ایجاد شده ایفا نماید. تالش 
همکاران تولید و تعمیرات واحد ســتودنی و 
مایۀ افتخار بوده و شایســته است از همکاری 
دفاتر فنی تولید و تعمیرات در تأمین قطعات 
یدکی تجهیــزات و ایجــاد  دپوهای خوراک 
آماده سازی شده )پایلها( با کیفیت کنسانتره 

سپاس گزاری کنم.

علیرضا خانی، سرپرست برنامه ریزی 
تولید ناحیۀ آهن سازی

 ثبت رکورد تولیــد در واحد گندله ســازی 
مســتلزم وجود پایلهای یکنواخــت با حداقل 
تغییــرات و حداکثر تنــاژ اســت. برنامه ریزی 
ورود کنســانتره و ســاخت پایلهای مناسب از 
وظایف خطیر واحد برنامه ریــزی تولید ناحیۀ 
آهن سازی است. کارکنان سختکوش این واحد 
با پیگیری مستمر ورود کنسانتره، برنامه ریزی 
ســاخت پایلهای نرمه و زبره با ترکیب مناسب و 
حداکثر یکنواختی ممکن، از حدود سه ماه قبل، 
آماده سازی های الزم را با هماهنگی با واحدهای 
مواد خام و گندله ســازی و دفتر فنی تولید انجام 
داده و بســتر مناســبی برای ثبت رکورد جدید 

فراهم ساختند.
غالمرضا مؤذنی، سراپراتور اتاق کنترل 

واحد گندله سازی
 واحد گندله سازی با در نظر گرفتن نام گذاری 
سال جهش تولید با همت تیم های توانمند تولید و 
تعمیرات خود و همکاری واحدهای پشتیبان موفق 
به کسب این رکورد شد. در این زمینه هیچ یک از 
مشکالت همچون شیوع بیماری کرونا و تحریم 
مانع استمرار تولید و کســب رکوردهای جدید 
نبود و همکاران با همت مثال زدنی خود بار دیگر 

توانستند فعل خواستن را صرف کنند.

تولید گندله در فوالد مبارکه از ۷۰۰ هزار تن در ماه گذشت
خبر
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دادستان عمومی و انقالب شهرستان 
مبارکه به همراه جمعــی از مقامات و 
کارکنان دادگســتری این شهرستان، 
ضمن حضور در جلسه مشترکی با حضور 
حمیدرضا عظیمیان، مدیر عامل فوالد 
مبارکــه و برخی از مدیران ارشــد این 
شــرکت از خطوط تولید فوالد مبارکه 

بازدید کرد.
حجت االســالم محرابی هدف از 
این دیدار را آشنایی قضات و کارشنان 
قضایی شهرستان مبارکه با فرایند تولید 
این شرکت اعالم کرد و گفت: آشنایی 
قضات و بازپرسان با پرونده های قضایی 
که احتماال در ارتباط با فوالد مبارکه در 
محاکم قضایی شهرســتان مطرح می 
شــود، ما را بر آن داشت تا با زمینه های 
احتمالی شــکایت ها و دفاعیات این 

شرکت آشنایی بیشتری داشته باشیم.
وی با بیان این که بعضا مدیریت این 
شرکت از تخلفات برخی سودجویان در 
فرایند انتقال مواد اولیه به فوالد مبارکه 
ابراز نارضایتی می نمایند، اظهار کرد: 
درآمدزایی و اشــتغالزایی بنگاه های 

بزرگ اقتصادی همچون فوالد مبارکه 
برای منطقه و کشور از اهمیت بسیاری 
برخوردار است و عزم ما بر این است که 
به کمک مدیریت فــوالد مبارکه آمده 
و با همیاری واحد حفاظت حراســت و 
حفاظت فیزیکی شرکت از تخلفات و 
ســودجویی برخی افراد که در فرایند 
انتقال مواد اولیه به این شرکت اخالل 

ایجاد می نمایند، پیشگیری نمائیم.
دادستان عمومی و انقالب شهرستان 
مبارکه در ادامه ضمن تشکر و قدردانی 
از مشارکت و همکاری فوالد مبارکه در 
حوزه مسئولیت های اجتماعی  اذعان 
کرد: فوالد مبارکه در حــوزه تعهد به 
مســئولیت های اجتماعی خود و هر 
جا که جامعه احساس نیاز کرده است 
در ســطح ملی با اقدامات پیشگیرانه و 
اصالحی خود در برای کاهش آســیب 
های اجتماعی به میدان آمده اســت 
وی حمایت مالی شرکت فوالد مبارکه 
در ساخت و تجهیز سوله های اشتغال 
ندامتگاه اســدآباد و برگزاری گلریزان 
های متعدد برای آزادی زندانیان جرائم 

غیر را نمونه بارزی از اقدامات نوعدوستانه 
فوالد مبارکه دانست و در همین خصوص 
افزود: حمایت های مالــی قابل توجه 
فوالد مبارکه بــرای حمایت از خانواده 
هایی که در اثر بیماری کرونا با خسارت و 
مشکالت مالی مواجه شده اند، مساعدت 
این شرکت از ارگان های امداد رسان به 
مردم جامعه و حمایت هایی که فوالد 
مبارکه از بیمارســتان ها برای خرید 
تجهیزات ضد عفونی مورد نیاز درمان 
بیماران کرونایی داشته است و همچنین 
اکســیژن رایگانی که این شــرکت در 
اختیار بیمارستان های تحت پوشش 
دانشگاه علوم پزشکی قرار داده همه و 
همه از برکات این شرکت است که قابل 

تقدیر است.
حجت االسالم محرابی در ادامه  به 
نقش بنگاه های تولیــدی و اقتصادی 
به ویژه فوالد مبارکه بر کاهش پرونده 
های قضائی اشاره کرد و افزود: اینگونه 
مراکــز از آن جهت کــه موجب ایجاد 
اشــتغال، درآمد زایی و کاهش فقر در 
کشور می شوند، موجب کاهش جرم و 

بزهکاری های اجتماعی تیز می شوند و 
از این طریق از تشکیل بسیاری از پرونده 
هایی که ممکن است در اثر فقر مطرح 
شوند، بار سنگینی را از دوش سیستم 

قضائی بر می دارند.
وی در خاتمــه اظهار کــرد: بنده با 
تماشای فضای کار و تالش در خطوط 
تولید ایــن شــرکت و از این که چنین 
صنعت بزرگی در منطقه شهرســتان 
مبارکه و استان اصفهان قرار گرفته است 
، احساس غرور و افتخار کردم. و به همه 
کارکنان شــرکت فوالد مبارکه عرض 

دستمریزاد دارم.
 ایــن گــزارش حاکــی اســت، 
مهندس حمیدرضــا عظیمیان مدیر 
عامل فوالد مبارکه نیز در این جلســه 
ضمن عرض خیــر مقدم و تشــکر از 
مجموعه قضایی شهرستان مبارکه و 
استان اصفهان به جهت جدیت در مقابله 
با جرائم و نیز تالش برای کمک به مراکز 
تولیدی اســتان وهمچنین تالش این 
محاکم برای کوتاه کردن دست برخی 

سودجویان قدردانی کرد.

 وی با اشاره به اهمیت و جایگاه فوالد 
مبارکه در تامین نیاز بسیاری از صنایع 
کشــور از جمله صنعت خودروسازی، 
لوازم خانگی، صنایع لولــه و پروفیل و 
قطعه سازان افزود: خوشبختانه فوالد 
مبارکه به خوبی پاسخ سرمایه گذاری ها 
و اعتماد نظام را در سال های گذشته داده 
است و اکنون به شرکتی بدل شده است 
که نقش حیاتی در به گردش در آوردن 

چرخ صنعت و اقتصاد کشور دارد.
مدیر عامل فوالد مبارکه ضمن اشاره 
به اینکه فوالد مبارکه بزرگترین تولید 
کننده آهن اسفنجی در جهان است، به 
نقش این شرکت در خودکفایی کشور 
در بســیاری از محصوالت اشاره کرد و 
افزود: با همت کارکنان این شرکت در 
طول سالیان گذشــته گام های بلند و 
ارزشمندی در خودکفایی و بومی سازی 
قطعات و تولید تجهیزات اساسی صنعت 

فوالد برداشته شده است.
مهندس عظیمیان در ادامه به نقش 
اساسی تولید فوالد و سیمان به عنوان 
دو عامل تاثیر گذار در رشد و توسعه هر 
کشور در جهان اشاره و خاطرنشان کرد: 
مشارکت فوالد مبارکه در تولید فوالد 
مقاوم به گاز ترش و ایجاد خط لوله انتقال 
نفت از گوره به جاسک که از سوی مقام 
معظم رهبری به عنوان استراتژیک ترین 
طرح دولت نام برده شده بود در شرایطی 
محقق شد که کشــورهای خارجی از 
تامین لوله های مورد نیــاز این پروژه 
امتناع ورزیده بودند و این کار و بر روی 

زمین مانده بود.
وی در ادامه به تعهد این شــرکت 
در حوزه عمــل به مســئولیت های 
اجتماعی اشــاره کرد و افزود: اکنون 
عالوه بر بیمارســتان های اســتان 
اصفهــان خدماتی در ایــن زمینه به 
برخی بیمارســتان های استان های 
همجوار ارائه شــده است و مدیریت و 
کارکنان شرکت خوشحال هستند که 
در کاهش درد و رنج بیماران و دغدغه 
شبکه ســالمت اســتان توانسته اند 

ایفای نقش نمایند.

مدیر عامل فــوالد مبارکه در ادامه 
خاطر نشــان کرد: این شرکت در زمان 
بروز بالیای طبیعی مانند زلزله و سیل 

نیز یاری رسان هموطنان بوده است.
حمیدرضا عظیمیــان در پایان بر 
اهمیت همکاری های دســتگاه قضا با 
شرکت های مولد و اقتصادی مانند فوالد 
مبارکه تاکید و تصریح کرد: فوالد مبارکه 
سرمایه ملی است و ما نیز تالش خواهیم 
کرد، از این سرمایه با تمامی وجود صیانت 
کنیم به همین دلیل از مراجع قضایی 
کشــور به ویژه عزیزان قضایی استان و 
شهرستان هم که به خوبی این صنعت را 
حمایت کرده اند درخواست می نمائیم، 
فوالد مبارکه را در دست یابی اهداف و 
فعالیت های اقتصادی ترسیم شده یاری 
نمایند. تا از این ره آورد شاهد پیشگیری 
از بروز تخلفات و توسعه پایدار روزافزون 

باشیم.
شایان ذکر است مدیر عامل فوالد 
مبارکه در این جلســه از اجرای طرح 
هایی برای رصد مکانیــزه مواد اولیه از 
مبدا تا درب های ورودی شــرکت در 
آینده نزدیک خبر داد و اجرای این قبیل 
طرح ها را موجب نظــارت دقیق تر بر 
فرایند و حفظ کمیت و کیفیت مواد اولیه 

ارسالی به این شرکت دانست.

دادستان عمومی و انقالب شهرستان مبارکه با اشاره به کاهش پرونده های قضایی؛

نقش فوالد مبارکه در  بهبود معیشت مردم انکارناپذیر است
فوالد مبارکه سرمایه ملی 

است و ما نیز تالش خواهیم 
کرد، از این سرمایه با تمامی 
وجود صیانت کنیم به همین 
دلیل از مراجع قضایی کشور 

به ویژه عزیزان قضایی 
استان و شهرستان هم 

که به خوبی این صنعت را 
حمایت کرده اند درخواست 

می نمائیم، فوالد مبارکه 
را در دست یابی اهداف 
و فعالیت های اقتصادی 

ترسیم شده یاری نمایند


