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 گرامیداشت هفته بسیج 
در فوالد مبارکه

به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج و طی 
مراسمی، فرمانده ســپاه شهرستان مبارکه، 
جمعــی از معاونین، مدیــران و اعضای حوزه 
مقاومت بســیج این شــرکت با گلباران قبور 
مطهر شهدای آرمیده در معراج الشهدای فوالد 
مبارکه از رشادت های بســیجیان و شهدای 

هشت سال دفاع مقدس تجلیل نمودند.
 در ابتدای این آئین، پیام مدیر عامل فوالد 
مبارکه قرائت شــد که در بخشــی از این پیام 

چنین آمده است؛
فرا رسیدن چهلمین سالروز صدور فرمان 
تاریخی حضرت امام خمینــی )ره( مبنی بر 
تشکیل »بســیج مســتضعفین« که از نقاط 
عطف شگفت انگیز و معنادار انقالب اسالمی و 
پدیده برجسته تاریخ معاصر ایران عزیز است 
را به کارکنان شریف و تالشگر فوالد مبارکه به 
ویژه خیل عظیم بسیجیان سلحشور و دریادل 

تبریک و تهنیت عرض می نمایم.
پیشــگامی در دفاع از میهن، سازندگی و 
محرومیت زدایی در شجره طیبه بسیج نمود و 
ظهور داشته و این امر در خانواده بزرگ فوالد 
مبارکه نیز به مدد اهتمام انقالبی بســیجیان 

جان برکف بسیار برجسته است.
ایــن روز فرخنــده را به همه بســیجیان 
واالهمتی که با نیت خالص و اقدام به هنگام و 
موثر در عرصه ها و میدان های گوناگون، سرود 
جهاد و خدمت را می ســرایند بویژه همکاران 
بسیجی ام در خانواده بزرگ گروه فوالد مبارکه 
تبریک و تهنیت عرض می کنــم و باور دارم با 
پاسداشت کرامت انسانی، تدبیر و امید، عزت، 
حکمت و مصلحت، می تــوان این مظهر عزم و 
اراده ملی را بیش از پیش، مایه امنیت، سالمت 

و پیشرفت میهن عزیز اسالمی قرار داد.
در ادامه این مراسم ســرهنگ عطائی پور، 
فرمانده ســپاه ناحیه شهرســتان مبارکه نیز 
ضمن قدردانی از دســتاوردهای اخیر فوالد 
مبارکه گفت: این دستاوردها در شرایط سخت 
تحریم ها و با بهره مندی از روحیه بســیجی و 
تالش های جهادگونه کارکنان این شرکت به 

دست آمده و قابل تقدیر است.

فرمانده سپاه ناحیه شهرستان مبارکه اقتدار 
فعلی کشــور در منطقه را نتیجه جانفشــانی 
بســیجیان این کشور دانســت و افزود: نباید 
اجازه بدهیم مشکالت اقتصادی به وجود آمده 
در کشور بهانه ای برای سوء استفاده دشمنان 
این کشور باشد.بدون شک عمل به توصیه های 
مقام معظم رهبری و عمل به سیاســت های 
اقتصاد مقاومتی نقش بسزائی در خنثی کردن 

توطئه ها خواهد داشت.
سرهنگ عطائی پور در ادامه افزود: الگوی 
طالئی دوران دفاع مقدس و نــگاه جهادی و 
انقالبی و تالش شبانه روزی جوانان و دلسوزان 

انقالب باید در حوزه اقتصاد وارد شود.
در ادامه این مراســم معاون نیروی انسانی 
و ســازماندهی فوالد مبارکه نیز ضمن گرامی 
داشت چهلمین سالروز تشکیل بسیج گفت: 
بعد از صدور فرمان تاریخي امام خمیني)ره( 
مبني بر تشکیل بسیج، شــاید کمترکسی با 
اهداف و نقش آن آشــنا بود و به نظر می رسید 
تشکیل بســیج فقط به منظور ایجاد آمادگی 
در مواجهه با حمالت نظامی دشــمنان باشد. 
ولی هرچه زمان گذشت و مسائل و مشکالتی 
که برای کشور بوجود آمد، نقش بسیج بیشتر 
مشــخص شــد و با رهنمودهایی که حضرت 
امــام)ره( و پــس از آن مقام معظــم رهبری 
داشتند، بســیج به نوعی در پایداری انقالب و 

حفظ کشور در تالطم ها نقش آفرینی کرد.
عباس اکبری خاطرنشان کرد: هم اکنون 
با عنایت به راهبردهای مقــام معظم رهبری 
خط مقدم جهاد در کشــور، تولید است از این 
رو کارکنان فوالد مبارکه با روحیه بسیجی به 
عنوان سربازان خط مقدم جهاد آماده اند تا در 

راه اعتالی اقتصاد کشور خدمت کنند.
وی تاکید کرد: به عنــوان بزرگترین قطب 
اقتصادی کشور باید دست به دست هم بدهیم 
تا محصوالت شرکت به عنوان یک برند مطرح 
در بازارهای جهانی عرضه شود. به خاطر داشته 
باشیم تا زمانی که ایمان و اراده باشد حتما بر 

مشکالت فائق می آییم.

اخبار فوالد

نماینده مردم شهرســتان مبارکه در مجلس شــورای 
اسالمی گفت: نمایندگان معتقدند که اجرایی شدن پروژه 
راه اندازی خط شماره ۲ نورد گرم فوالد مبارکه می تواند به 
رفع مشکالت بسیاری از شرکت های کوچک تر کمک کند 

و اشتغالزایی باالیی را در بر داشته باشد.
زهرا سعیدی افزود: از آنجا که اجرای این پروژه در حوزه 
انتخابی بنده صورت خواهد پذیرفــت،  به صورت خاص از 
اجرایی شــدن این پروژه حمایت می کنم؛ اگرچه طبیعتاً 
استانداردهای الزم در خصوص مباحث پیرامونی این پروژه 
را هم در نظر خواهیم گرفت.  وی ادامه داد: تاکید نمایندگان 
مجلس بر این بوده است که حداکثر استفاده از توان داخلی 
در اجرایی شدن این پروژه صورت گیرد که خوشبختانه آقای 
مهندس عظیمیان و مجموعه مدیریت فوالد مبارکه در نوع 
قراردادی که با طرف چینی منعقد کرده اند این موضوع را به 

خوبی در نظر گرفته اند.
در ادامه نماینده مردم لنجان در شورای اسالمی گفت: 
مسئله مهمی که بنده  شخصا از آن اطالع دارم این است که 
قرارداد نوردگرم۲ فوالدمبارکه، با نظارت دســتگاه های 
نظارتی و زیر ذره بین آنها اتفاق افتاده است و این  معیار خوبی 

برای سالمت مسیر اجرایی شدن این پروژه است.
محســن کوهکن عنوان کرد: هر شخصی که اطالعات 
اولیه اقتصادی و نگاه صادقانه و دغدغه مند داشــته باشد و 
به فکر اشتغال جوانان و کاهش نرخ بیکاری باشد، حتماً از 
چنین پروژه هایی به حکم عقل و منطق اقتصادی بایستی 

حمایت کند.
همچنین نماینــده مردم اصفهان در مجلس شــورای 
اسالمی گفت: توضیحات آقای مهندس عظیمیان در جلسه 
مجمع نمایندگان به ما نشان داد که اتفاقات خیلی خوبی در 
شرکت فوالد مبارکه رخ داده است و در همین راستا اعالم 

آمادگی میکنیم که برای اجرایی شدن خط نورد گرم شماره 
۲ فوالد مبارکه هر اقدام و پیگیری ای که نیاز باشد را انجام 
خواهیم داد و دلیل این پیگیری ما نــه فقط فوالد مبارکه 
بلکه بهره مندی تعداد بسیار قابل توجهی از جوانان و مردم 
و شرکتهای مختلف شهر و کشــورمان از برکات این پروژه 

خواهد بود.
ناهید تاج الدین ادامه داد: همه مســئولین این نکته را 
باید مد نظر قرار دهند که  اگر انشااهلل خط نورد گرم ۲ فوالد 
مبارکه احداث شــود، اشــتغال زایی قابل توجهی را در بر 

خواهد داشت و برکات آن برای استان و کشور خواهد بود.
وی اظهار کرد: درست است که برخی دشمنان خارجی 
در اجرایی شدن پروژه های کشور ما کارشکنی می کنند اما 
متاسفانه برخی کارشکنی ها نیز توسط عوامل داخلی اتفاق 
می افتد که با تنگ نظری های خود مانع پیشرفت و توسعه 

کشور می شوند.
در ادامه ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم شهرســتان 
نجف آباد در مجلس شورای اسالمی گفت: از آنجا که شرکت 
فوالد مبارکه یک شــرکت ملی و فرا استانی است، تکمیل 
طرح شــهید خرازی و راه اندازی خط نورد گرم شماره ۲ به 
دلیل تولید محصوالت جدید و خودکفایی کشور از اهمیت 
بسیار زیادی برخوردار اســت، چرا که تولید و تامین ورق 
های عریض که در صنایع نفت و لوله ســازی مورد استفاده 
قرار میگیرد و بخشی از ورق های مورد نیاز بدنه خودرو که 
خودروساز ها از خارج از کشور تامین می کنند، برای کشور 
از اهمیت استراتژیکی برخوردار است که با راه اندازی خط 
نوردگرم ۲ فوالدمبارکه، ما در تولید انواع ورق به خودکفایی 

کامل خواهیم رسید.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی 
نیز گفت: بنده معتقد هستم که فرصت ها را باید بسازیم و 

راه اندازی خط نورد شماره ۲ فوالد مبارکه با توجه به این که 
اشــتغالزایی باالیی را هم به دنبال خواهد داشت، از همین 
فرصتهاست که دستاورد بزرگی برای استان اصفهان و کشور 

محسوب می شود.
سیدمحمدجواد ابطحی ادامه داد: البته این قدم اول است 
و متاسفانه هنوز نتوانسته ایم به بعضی از مسئولین اداری 
کشــورمان تفهیم کنیم که چرا باید در کشوری مثل قطر 
گرفتن مجوز ظرف یک روز به نتیجه بیانجامد و همه کارها از 

صفر تا صد انجام شود ولی در کشور ما اینگونه نباشد.
وی اظهار کرد: در خصوص تکمیل پروژه شهید خرازی 
فوالدمبارکه، مقدمات قرارداد از طرف شرکت چینی تا حد 
قابل توجهی جلو رفته اما  متاسفانه این گونه اتفاقات و پروژه 
ها در کشور ما مخصوصا در اصفهان با کندی پیش میرود و 
به همین جهت از آقای مهندس عظیمیان خواســتیم این 
موضوع را در مجمع نمایندگان استان مطرح کنند تا بتوانیم 
فرایند انجام این پروژه را با همکاری دیگر نمایندگان محترم 

اصفهان تسهیل کنیم.
در ادامه نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسالمی 
گفت: شرکت فوالد مبارکه به فضای توسعه های خود با نگاه 
به مسئولیت های اجتماعی خود نگریسته و فعالیت هایی 

که در حوزه مسئولیت اجتماعی تا به حال داشته است نیز 
موید این موضوع است.

اصغر سلیمی ادامه داد: با توجه به عظمت فوالد مبارکه 
و تولید بیش از ۵۰ درصد فوالد کشور و ظرفیت بسیار زیاد 
این شرکت، این قابلیت وجود دارد که کارکنان فوالدمبارکه 
ظرف ۵ سال آینده در نقش یک شرکت تکنولوژ به انتقال 
دانش فنی و احداث خطوط فوالدســازی در کشور اقدام 
نمایند و با اقدامات خوبی که در فوالد مبارکه در خصوص 
بهره برداری از آب موجود و باز چرخانی آب مصرفی در این 
شرکت اتفاق افتاده است در خصوص تامین آب نیز دغدغه 

نخواهیم داشت.
همچنین جعفر مطلب زاده مدیرکل ارتباطات و فناوری 
اطالعات اســتان اصفهان اظهار کرد: خوشبختانه  شرکت 
فوالد مبارکه با شــرکت های دانش بنیان و پیشرفت هایی 
که در حوزه فناوری اطالعات به وجود آمده آشنایی الزم را 
دارد  و بنده بعنوان کســی که فعالیت شرکت ها را در حوزه 
فن آوری رصد میکنم، معتقد هستم که  فوالد مبارکه جزو 
شرکت های پیشــرو در زمینه IT  و حوزه ارتباطات و فن 
آوری  اطالعات بوده است و در زمینه تعالی سازمانی نیز  در 

رتبه اول کشور قرار دارد.

حمایت نمایندگان مجلس از تکمیل طرح 
شهید خرازی )نورد گرم ٢(

خبر
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ممیزی خارجی استانداردهای 
یکپارچه مدیریتی شــرکت فوالد 
مبارکــه شــامل 9 اســتاندارد، با 
 SGS حضــور 8 ممیز از شــرکت
سوئیس برگزار شد و در خاتمه، این 
شرکت موفق به کســب گواهینامۀ 

استانداردهای مدیریتی شد.
 در جلسه اختتامیه این ممیزی 
و در جمع اعضــای کمیته مدیریت 
شــرکت، معاون تکنولــوژی فوالد 
مبارکه کســب این موفقیــت را به 
مجموعه مدیریت و کارکنان شرکت 
تبریــک گفت و ضمــن قدردانی از 
مشارکت و همکاری نیروی انسانی 
شــرکت در فرایند ممیــزی گفت: 
فوالد مبارکــه از طریق به کارگیری 
رویکردهای سیســتمی و نظام مند 
همواره بهبود مســتمر را سرلوحه 
کارهای خود قــرار داده و از طریق 
استقرار اســتانداردهای مدیریتی، 
ضمن ایجاد همسویی و یکپارچگی 
در کلیه سطوح ســازمان به واسطه 
ممیزی هــای داخلــی و خارجی، 
جهت شناســایی حوزه های بهبود 

خود اقدام می کند.

ســید مهدی نقــوی در ادامه با 
اشــاره به اقدامات اجرایی در زمینه 
استقرار این استانداردها افزود: این 
فرایند با مشــارکت ارکان مختلف 
سازمان در قالب 6 کارگروه تخصصی 
و با اجرای 78 اقدام و پروژه بهبود و 
بیش از 46۰۰ نفر ســاعت آموزشی 
در حوزه های مختلــف برنامه ریزی 

و اجرایی شد.
 با جدیت در مسیر تعریف 

اقدامات اصالحی در زمان مقرر 
اقدام کنیم

در ادامــه ایــن جلســه، مختار 
بخشیان، معاون بهره برداری شرکت 
ضمن قدردانی از کارکنان شــرکت 
و تیم ممیزی گفــت: تیم ممیزی با 
دقت نظر و شناســایی فرصت های 
بهبود در سطح وســیعی سازمان را 
یاری کرد تا روند رو به  بهبود خود را 

با قوت و قدرت بیشتری ادامه دهد.
وی از تمامــی مدیران شــرکت 
درخواســت کرد تا مطابق رویه و با 
جدیت در مسیر رفع همه مغایرت ها 
و همچنیــن تعریــف اقدامــات 
اصالحی در زمان مقرر اقدام کنند. 

درعین حال، نتایج در واحد تضمین 
کیفیت و تعالی ســازمانی پیگیری 
و به اطالع مدیریت ارشــد سازمان 

رسانده شود.
 برای اولین بار در کشــور، فوالد 
مبارکه موفق به کســب گواهینامه 
اســتانداردهای مدیریــت دانش، 
مدیریت ریسک و مدیریت ایمنی و 

بهداشت شغلی شد.
مدیر تضمین کیفیت شــرکت 
فوالد مبارکه در تشــریح کســب 
این موفقیت گفــت: در این فرایند 
9 اســتاندارد مدیریــت کیفیــت، 
مدیریت ایمنی و بهداشــت شغلی، 
مدیریت زیست محیطی، مدیریت 
انرژی، مدیریت شکایات مشتریان، 
مدیریت رضایت مشتریان، مدیریت 
آموزش، مدیریت ریسک و مدیریت 
دانش توسط ارزیابان تیم مذکور طی 
مدت 76 نفــر روز از تاریخ 11 آبان 
ماه سال 98 تا 4 آذر ماه سال جاری 

برگزار شد.
محمد ناظمی هرنــدی با تأکید 
بــر این کــه در نهایت بــا توجه به 
گزارش تیــم ممیــزی، گواهینامه 

همه استانداردهای مدیریتی فوالد 
مبارکه تمدید و صادر شــد، تصریح 
کرد: عالوه  بــر الزامات و چهارچوب 
تأکید شــده در این اســتانداردها، 
حوزه های تمرکــز ممیزی خارجی 
در این دوره مطابــق موارد زیر مورد 

توجه قرار گرفت:
مــوزش و  نی، آ اطالع رســا
اجــرای صحیح دســتورالعمل ها و 

گردش کارها.
شــاخص های فرایندی و اقدام 
اصالحی )کیفیت، رضایت و ادعای 

مشتریان(.
تحقق اهداف و پروژه های مرتبط 

با مدیریت انرژی.
تحقق اهداف و پروژه های محیط 

زیستی.
توسعه بومی ســازی و حمایت از 

تولیدات داخلی و کیفی.
مدیریــت مصــارف تولیــد و 

تعمیرات در نواحی.
مدیریت ریسک )اهداف/ایمنی 

و بهداشت(.
وی خاطرنشــان کــرد: در این 
دوره برای اولین بار در کشور، فوالد 

مبارکه موفق به کســب گواهینامه 
  3۰4۰1:۲۰18ISO  استانداردهای
نــش،  درزمینــه مدیریــت دا
ر  د  3 1 ۰ ۰ ۰ : ۲ ۰ 1 8 I S O
و  یســک  ر یــت  مدیر مینــه  ز
ISO 4۵۰۰1:۲۰18 درزمینــه 
مدیریــت ایمنــی و بهداشــت 
شــغلی شــد. ضمن این که ســه 
 18۰۵۰۰۰1:۲ISO اســتاندارد
نــرژی،  درزمینــه مدیریــت ا
و   1 ۰ ۰ ۰ ۲ : ۲ ۰ 1 8 I S O
1۰۰۰4:۲۰18ISO در زمینــه 
مدیریت ادعای مشتریان و رضایت 
مشتریان بر اساس آخرین ویرایش 

سال ۲۰18 نیز به روزرسانی شد.
در شش حوزه گواهینامه جدید 

صادر شد
پس از برگزاری جلسه اختتامیه 
ممیزی محمدرضا حســینیان سر 
ممیز SGS در وهله اول کسب این 
موفقیت را به مدیریــت و کارکنان 
فوالد مبارکــه تبریک گفت و افزود: 
ایــن دوره از ممیزی بــا دوره های 
قبل متفــاوت بــود، زیــرا برخی 
اســتانداردهای قدیم شرکت مثل 
استاندارد سیســتم 9۰۰1، 14۰1 
و 1۰۰1۵ تمدید اعتبار شــد، ولی 
در 6 حوزه جدیــد گواهی نامه های 
جدید صادر شــد کــه دو حوزه آن  
که مربوط به مدیریت ریسک بنگاه 
و مدیریــت دانش بــود، در خانواده 
SCS فوالد مبارکه اولین کالینت 
و مشتری برای این حوزه بود و شاید 
در ایران به طور توأمان اســتقرار هر 
دوی این ها شــرکت فوالد مبارکه 
جزء اولین شرکت ها باشد. در برخی 
از حوزه ها هــم ویرایش های جدید 

آن ها منتشر شد.
وی با تأکید بر این کــه در حوزه 
ایمنی و بهداشــت 4۵۰1 ویرایش 
۲۰18، مدیریــت انــرژی ۲۰18 و 
ویرایش هــای۲۰18 راهنماهــای 
رضایت و شکایت مشــتری منتشر 
شد، گفت: کسب این موفقیت ها از 
آن جهت ارزشمند است که نگهداری 
این سیستم ها و همین طور استقرار 

سیســتم های جدید به کار بســیار 
زیادی در هر سازمان نیاز دارد. هرقدر 
سازمان، مانند فوالد مبارکه، بزرگ تر 
باشد، فرایندهای آن نیز پیچیده تر 
است. یکپارچه ســازی آن ها نیز به 
صرف کار و انــرژی زیادی نیاز دارد. 
نکته مهمی که ما همیشــه در فوالد 
مبارکه می بینیم و این بار هم دیده ایم 
این است که همه این سیستم ها قائل 
به فعالیت هــا و زحمات یک واحد یا 
یک کمیته متولی آن نبوده و نیست. 
این نشان می دهد فرایند آن موضوع 
در کل سازمان تســری پیدا کرده و 
همه دست  به  دست هم در قالب یک 
رویکرد فرایندی به آن نگاه می کنند 
و همه خودشــان را در کمیته های 
مختلف و همــکار آن کمیته و واحد 

متولی سهیم می دانند.
ســر ممیــز SGS با اشــاره بر 
اهمیــت و لــزوم یکپارچه ســازی 
هرچه بیشتر سیستم های مدیریتی 
مختلف اظهار کرد: برای اینکه حدود 
1۰ سیستم مختلف شرکت بتواند به 
نتایج بهتری برسد، سیستم ها باید از 
یکپارچگی بیشتری برخوردار باشند 
و با انــرژی و صرف زمــان کمتر و با 
مشاهده تضاد کمتری بین سیستم ها 

دست یابی به اهداف را میسر سازند.

با حضور 8 ممیز از شرکت SGS سوئیس؛

فوالد مبارکه گواهینامه استانداردهای مدیریتی را کسب کرد
فوالد مبارکه از طریق 

به کارگیری رویکردهای 
سیستمی و نظام مند 

همواره بهبود مستمر را 
سرلوحه کارهای خود قرار 

داده و از طریق استقرار 
استانداردهای مدیریتی، 

ضمن ایجاد همسویی 
و یکپارچگی در کلیه 

سطوح سازمان به واسطه 
ممیزی های داخلی و 

خارجی، جهت شناسایی 
حوزه های بهبود خود اقدام 

می کند


