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ارزیابی نظام آراستگی در شرکت فوالد هرمزگان

امروزه بــه کارگیــری اصول و
الگوهــای مدیریتی جهــت بهبود
کیفیــت ،یکی از بهتریــن راه های
رقابت و توسعه اســت .یکی از الگو
های اساســی در بهبــود کیفیت،
نظام آراســتگی اســت که روحیه،
نشاط ،ایمنی و کیفیت را به ارمغان
میآورد .نظم و آراستگی یک اصل
ذاتــی در وجود تمام افراد اســت و
جایگاه ویژه ای در کلیه ابعاد زندگی
فردی و اجتماعی در دســتیابی به
کارها به نحو شایسته دارد و موجب
برنامهریزی کارآمــد و هدفمند در
جهت دستیابی به حداکثر رضایت
فرد میگردد.
مهم ترین شــرط تحقق اهداف
سازمان و فلســفه وجودی آن ،نظم
و انضباط و انجام کار به شیوه منظم
و یکپارچه می باشد .بههم ریختگی
و فقــدان توجه بــه ســاماندهی
محیــط کاری عالوه بــر اینکه می
تواند ســازمان را از ارائه ی خدمات
با کیفیت بــاال و برطــرف نمودن

نیاز رضایتمنــدی از کاال و خدمات
تولیدی باز دارد ،انگیزه کار و تولید را
از کارکنان می گیرد .سازمان ها در
دنیای رقابتی امروز در جســتجوی
روشــی برای افزایش بهــره وری و
باال بردن کیفیت هستند تا بهترین
استفاده از آنچه که دارند ،ببرند.
نظام آراستگی در شرکت
فوالد هرمزگان:
نظام آراســتگی با هدف کاهش
اتالف های زمانی ،سرعت بخشی به
انجام فرآیندها به دلیل گم شدنها
و گشــتنها با زدودن اقــام غیر
ضروری از محیط ،بهبود جانمایی،
جلوگیری از حوادث به ویژه انفجار و
آتش سوزی و جلوگیری از انباشت
ضایعات در راهروها،معابر از ســال
 1392در شرکت فوالد هرمزگان،
اجرا و دبیرخانه مرکــزی این نظام
تشکیل شــد .ابتدا این نظام در 14
کمیته منتخب به صــورت پایلوت
اجرا شد و در سال  1394با تشکیل
کمیته های تولیدی،پشــتیبانی و

ستادی  ،در کلیه واحد های سازمان
به اجــرا در آمــد .همچنین جهت
فرهنگســازی این نظام دوره های
آموزشی در سطح ســازمان در این
زمینه برگزار شد و لوازم مورد نیاز از
جمله کتابچه ها  ،بروشور ،برچسب
و  ...با همکاری واحد محترم روابط
عمومی تهیه و در دسترس دبیران
کمیته هــای نظام آراســتگی قرار
گرفت.
ارزیابی نظام آراستگی در
شرکت فوالد هرمزگان :
طبــق دســتورالعمل نظــام
آراســتگی  ،ارزیابــی واحــد های
تولیــدی و پشــتیبانی بــه دلیل
حساســیت امر ،حداقــل  2بار در
سال و ارزیابی واحدهای ستادی 1
بار در سال توسط مهندسی صنایع-
تضمیــن کیفیت انجام می شــود.
در این راســتا چک لیستهایی بر
اساس اصول نظام آراستگی (،)5S
کتابهای منتشــر شــده در این
زمینه ،نتایج تحقیقات انجام شــده

امروزه به کارگیری اصول
والگوهایمدیریتیجهت
بهبودکیفیت،یکیاز
بهترین راه های رقابت
و توسعه است .یکی از
الگوهای اساسی در بهبود
کیفیت،نظامآراستگی
است که روحیه ،نشاط،
ایمنی و کیفیت را به ارمغان
می آورد .نظم و آراستگی
یک اصل ذاتی در وجود
تمام افراد است
در ســازمان های مختلف و مد نظر
قرار دادن نوع سازمان ،به تفکیک
واحدهای ستادی  ،تولیدی  ،تعمیر
و نگهداری ،انبارها ،محوطه عمومی،
رســتوران ها ،حمل و نقل صنعتی،
آتشنشــانی ،بهداری ،آزمایشگاه،
حمل و نقل صنعتــی تهیه و تنظیم

گردیده است.
فرآیند ارزیابی نظام
آراستگی در سال : 97
در ســال  97تضمیــن کیفیت
جهت فرهنگســازی و مشــارکت
هر چه بیشــتر کارکنان تصمیم به
برگــزاری دوره تربیت ارزیاب نمود
و طی فراخوانی در پرتال شــرکت
از افراد عالقه منــد جهت حضور در
دوره ،دعوت نمود که با اســتقبال
خوبی از طرف همکاران مواجه شد.
این دوره در طی سه روز انجام و افراد
توانمند و با اســتعداد در این زمینه
شناســایی و نفــرات در قالب گروه
های ارزیابی به همراه ســر ارزیاب
های توانمند از پرســنل شــرکت
فوالد هرمــزگان کــه تجربه کافی
داشتند ،مشخص گردید که با توجه
به این موضوع تعداد افراد بیشتری
نسبت به سال گذشــته در ارزیابی
حضور داشــتند .از جملــه رویکرد
جدید ارزیابی امســال ،استفاده از
سرارزیابان در تیم ها جهت نظارت
دقیق بر فعالیت ارزیابی بود .برنامه
ی ارزیابی توسط تضمین کیفیت به
نحوی که تمامی نواحی را پوشــش
دهد ،تهیه و تنظیم گردید.
ارزیابی نظام آراستگی واحدهای
تولیدی و پشــتیبانی در تاریخ 19
آبان مــاه در طی  5روز انجام شــد.
نقاط قوت و قابل بهبــود واحد ها و
عملکرد آنان در این نظام مشخص
و نتایــج و گزارش ایــن ارزیابی که
یکــی از ورودی های مهــم کمیته
های تحول می باشد با ذکر جزئیات
متعاقبا به روئســا و دبیران محترم
کمیتههای نظام آراســتگی جهت
مطــرح در کمیته تحــول مربوطه
و انجــام اقدامــات اصالحــی
اعالم می گردد.
برنامه های آتی دبیرخانه
مرکزی نظام آراستگی
• تجزیه و تحلیــل گزارش نقاط
قوت و قابل بهبود نظام آراستگی
• به روز رسانی چک لیست های
ارزیابی

طبقدستورالعملنظام
آراستگی  ،ارزیابی
واحدهای تولیدی
وپشتیبانیبهدلیل
حساسیت امر ،حداقل 2بار
در سال و ارزیابی واحدهای
ستادی 1بار در سال توسط
مهندسیصنایع-تضمین
کیفیتانجاممیشود
• برگــزاری مجــدد دوره های
آموزشی مرتبط با نظام آراستگی
• مدیریــت عملکــرد دوره ای
ارزیابان
• آموزش عملی نفرات حین کار
توسط ارزیابان برتر
• بازدیدهای دوره ای دبیرخانه
مرکــزی از محل کمیتــه ها بدون
اطالع قبلی
• ارائه تقویــم نهایــی ارزیابی
سالیانه
• برنامه ریزی جهــت بازدید از
سازمان های برتر (ویژه تیم ارزیابی
و دبیران کمیته ها)
• بهبود نظام پاداش دهی
الزم به ذکر است بخش تضمین
کیفیت از همکاری تمامی واحدها با
وجود مشــکل کمبود فضا و مشغله
زیاد ،کمال تشکر را دارد همچنین
بر این باور اســت که با وجود تمامی
تــاش هــا ،همچنــان در فرآیند
ارزیابی نظام آراستگی کامل و بدون
ضعف نیســت و همواره سعی بر آن
اســت که بهترین کیفیت را در این
زمینه ارائه دهد.
خواهشــمند اســت با توجه به
هدف «افزایش مشارکت کارکنان
در نظــام هــای تحولــی» و اقدام
اســتراتژیک «هادینــه ســازی
مشارکت کلیه کارکنان در نظام های
مشارکتی از طریق برگزاری جلسات،
دوره ها  ،ترویج و فرهنگســازی»،
واحد های محترم نسبت به ارزیابی
ماهانه درون کمیته ای اقدام نمایند.
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فوالد مبارکه عزم جدی برای شکلگیری تحولی نوین در بومیسازی زنجیره فوالد دارد
اعضای هیئتمدیرۀ انجمن فوالد ،مدیران
شــرکتهای بزرگ فوالدی و معدنی از جمله
فــوالد مبارکــه ،ذوبآهن اصفهــان ،فوالد
خوزســتان ،فوالد خراسان ،هلدینگ میدکو،
هلدینگ کاوه پارس ،فوالد هرمزگان ،مجتمع
معدنی و صنعتی گلگهــر و مجتمع معدنی و
صنعتی چادرملو در انجمــن تولیدکنندگان
فوالد گرد هم آمدند تا بــا اعالم حمایت از یک
رویدادمنحصربهفرد،عملیاتاجرایینخستین
جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران با رویکرد
حمایت شرکتهای فوالدی از تأمین داخلی و
بومیسازی در زنجیرۀ فوالد آغاز شود.
دراینجلسهکهبرایهمگراییشرکتهای
فوالدیومعدنیوتأمینکنندگانومتخصصان
فوالد کشــور در دوران تحریــم اقتصادی از
اهمیــت خاصی برخــوردار بــود ،مهندس

حمیدرضا عظیمیان ،مدیرعامل شرکت فوالد
مبارکه گفت :رویکردهای فعلی شــرکتها
در بومیســازی تاکنون دستاوردهای بزرگی
به همراه داشــته اســت ،اما با توجه به تغییر
شرایط محیط کسبوکار و اعمال تحریمهای
ظالمانۀ دشــمنان ،قصد داریم بــا برگزاری
این جشنواره و نمایشــگاه و شناسایی افراد و
شرکتهایی که میتوانند به ما در بهرهبرداری
از فرصتها کمــک کنند ،فراینــد ارزیابی و
انتخاب تأمینکنندگان را تســریع و تسهیل
کنیم و حتی در مــواردی که نیازمند حمایت
مالی در بدو فعالیت باشــند ،این کار را انجام
دهیم.
مهندس عظیمیان با اشــاره به نقش ویژۀ
اســتارتاپها و شــتابدهندهها در توســعۀ
بومیســازی در کشور اظهار داشــت :در این

جشنواره و نمایشگاه بزرگ ،حمایت ویژهای از
این شرکتها خواهد شد و فوالد مبارکه در کنار
سایر فوالدسازان ،عزم جدی برای شکلگیری
تحولی نوین در بومیسازی زنجیرۀ فوالد دارد.
در این خصوص دکتر بهرام سبحانی ،رئیس
جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران نیز گفت:
در این جشنواره ،عالوه بر ارائۀ توانمندیهای
شــرکتهای زنجیرۀ فوالد و تأمینکنندگان
آنها ،مجموعــهای از نیازمندیهای زنجیرۀ
فوالد کشــور که فرصتی برای بومیســازی
محسوب میشود نیز ارائه خواهد شد.
دکتر ســبحانی افزود :نکتۀ قابلتوجه در
این جشــنواره و نمایشــگاه ،پذیرش ریسک
بومیسازی توسط فوالدسازان و شرکتهای
بزرگ معدنی و حمایت آنها از داخلیسازی
قطعات و تجهیزات موردنیاز اســت که برای

اولین بار در کشــور اتفاق میافتــد .گفتنی
است در این جلسه موضوع حمایت واحدهای
فوالدی از بومیســازی در قالب شرکتهای
دانشبنیان ،استارتآپها و تأمینکنندگان

رشد  ۱۲درصدی تولید فوالد خام و  ۴۵درصدی فروش فوالد مبارکه
کارکنان شرکت فوالد مبارکه و مجتمع فوالد سبا در
سال حمایت از کاالی ایرانی علیرغم همۀ محدودیتها
و تحریمها از ابتدای فروردینماه تا پایان آبانماه ۱۳۹۷
با تولید  ۵میلیــون و  ۳۴۰هزار تن فــوالد خام و ۱۲.۷
درصد رشد نسبتبه مدت مشابه ســال قبل ،افتخاری
دیگر آفریدند.
مدیرعامل فوالد مبارکه ضمن تأیید این خبر گفت:
در  ۸ماه سال  ۱۳۹۷کارکنان شــرکت فوالد مبارکه با
رکوردشکنیهای پیدرپی موفق شدند با  ۵درصد رشد
نسبتبه مدت مشابه سال قبل  ۴میلیون و ۵۰۰هزار تن
فوالد خام تولید کنند.

مهنــدس حمیدرضا عظیمیان با اشــاره به رشــد
۸۶درصدی تولید در مجتمع فوالد ســبا گفت :در بازۀ
زمانی مذکور تالشگران این مجتمع ۸۳۹هزار تن فوالد
خام تولید کردند.
وی در ادامه افزود :در شــرکت فوالد هرمزگان نیز از
ابتدای ســال جاری تا پایان آبانماه ۹۷۶هزار تن فوالد
خام به دست توانمند کارکنان این شرکت تولید شد که
رشد  ۷درصدی داشت.
مدیرعامــل فوالد مبارکــه افزود :از این دســتاورد
ارزشمند در هشــتماهۀ منتهی به آبان سال جاری ۴
میلیون و ۵۶۴هزار تن ورق گــرم در گروه فوالد مبارکه

تولید شده است و از این میزان سهم خط نورد گرم فوالد
مبارکه  ۳میلیون و ۷۷۹هزار تن و ســهم مجتمع فوالد
سبا ۷۸۵هزار تن بوده است.
وی میزان تولید گروه فوالد مبارکه (شــرکت فوالد
مبارکه ،فوالد هرمزگان و مجتمع فوالد ســبا) در سال
۱۳۹۶را  ۸میلیــون و ۶۰۰هزار تن اعــام کرد و گفت:
برنامۀ گــروه فوالد مبارکــه در ســال ۱۳۹۷تولید ۹
میلیون و ۴۰۰هزار تن فوالد خام اســت کــه با در نظر
گرفتن نتایج عملکرد درخشــان کارکنــان از ابتدای
ســال جاری تاکنون ،بهیقین به این هدف مهم دســت
خواهیم یافت.

داخلی تصویب و مقرر شد طبق هماهنگیهای
قبلی ،دستاوردها و فرصتهای بومیسازی در
زنجیرۀ فوالد کشور در قالب نخستین جشنواره
و نمایشگاه ملی فوالد ایران ارائه شود.

مدیرعامل فوالد مبارکه در بخش دیگری از سخنان
خود با بیــان اینکه میــزان فروش فــوالد مبارکه در
هشتماهۀ سال جاری در مقایســه با مدت مشابه سال
قبل رشد ۴۵درصدی داشته اســت ،گفت :این شرکت
در مدت مذکــور از فروش محصوالت خــود ۱۳هزار و
۹۲۱میلیارد تومان درآمد کســب کــرد؛ همچنین در
آبانماه میزان فــروش فوالد مبارکه بــه  ۲هزار و ۷۱۹
میلیارد تومان رسیده است.
مهندس عظیمیان در پایان سخنان خود با تأکید بر
اینکه تأمین نیاز بازارهای داخلی از اولویتهای اصلی
فوالد مبارکه است ،تصریح کرد :در سال جاری نیز این
شرکت ابتدا بازارهای داخلی را تأمین کرده و پس از آن
با رویکرد حفظ بازارهای صادراتی ،بخشی از محصوالت
خود را به بازارهای جهانی اختصاص داده است.
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بررسی ریسکها در صورتهای
مالی فوالد هرمزگان

صورتهای مالی شــرکت فوالد هرمزگان
در نیمه ابتدایی ســال نوید روزهای خوب را به
سهامداران این شرکت میدهد اما در این میان
ریسکهایی هم شــرکت را تهدید میکند که
نمیتــوان از آنها غافل بود .بــه گزارش معدن
نامه به نقل از با اقتصاد ،شرکت فوالد هرمزگان
طی انتشار صورت مالی شــشماهه منتهی به
تابستان  ،97ســود  83تومانی به ازای هر سهم
شناسایی کرده اســت که بعد از یک دوره منفی
شناسایی سود ،این رقم برای سهامداران شرکت
رضایتبخشاست.
فوالد هرمزگان دارای شرایط ویژهای جهت
فعالیت در بازار فوالد کشــور و منطقه میباشد،
این شــرکت علیرغم ریســکهای موجود در
کشور (شــرایط تحریمی ،تورمی و کاهش روند
ساختوسازورونقاقتصادی)توانستهبامدیریت
بهینه سهم خود در بازار داخل و خارج را افزایش
دهد.موقعیتجغرافیاییشرکتفوالدهرمزگان
ویژگیهای منحصربهفردی را به دنبال داشته
استازجملهآنهامیتوانبهمجاورتباآبهای
خلیجفارس جهت دسترسی آسان به آبهای
آزاد ،نزدیکــی به مخازن عظیم گاز عســلویه،
مجاورت با ذخایر سنگآهن گل گهر ،مجتمع
بندریشهیدرجاییوحملونقلجادهایوریلی
اشارهکرد.نکتهحائزاهمیتدیگرسهامداری96
درصدی فوالد مبارکه اصفهان در این شــرکت
است؛ با این حساب میتوان گفت فوالد مبارکه
اصفهان 77درصدازتولیدفوالدکشوررادراختیار
دارد .سود شرکت در  6ماهه نخست سال  97با
رشد 952درصدی نســبت به دوره مشابه سال
قبلبهرقم 1252میلیاردتومانرسیدهوبهازای
هر سهم سود 835ریالی را شناسایی کرده است.
مهمتریناتفاقیکهدرششماههاولسالجاری
اقتصادکشوررادستخوشتغییراتکردنوسانات
نرخ ارز بود که در ادامه این موضوع شرکتهای
مختلف بســته به میزان اثرپذیری از تغییرات
نرخ دالر شرایط متفاوتی را تجربه کردند .فوالد
هرمزگاننیزازاینموضوعبیبهرهنبودوافزایش
نرخ ارز تأثیر مثبت بر درآمدها و بهتبع آن ســود
سازیشرکتداشت.
سود ناشی از تسعیر ارز فروش اثر قابلتوجه
ای بر ســود بهدســتآمده در این دوره داشته
است« .هرمز» در  6ماهه نخســت سال حدود
 415هزار تن اسلب صادر نموده و بخش مهمی
از درآمدهای آن ناشــی از مبــادالت ارزی بوده
است .این شــرکت در کنار افزایش درآمد ناشی
از افزایش نرخ ارز با افزایش میزان و بهای فروش
محصوالتشرکتکهناشیازافزایشتقاضابوده
و همچنین رشد قیمتها در بازار فلزات داخلی
و افزایش درآمدها را تجربه کرده اســت .از سایر
عوامل تأثیرگذار در جهت افزایش ســودآوری
میتوان به مدیریــت هزینهها ،کاهش توقفات
تولید و کاهش هزینههای مالی در مقایســه با
دوره مالی مشابه سال گذشته و کاهش مصارف
ازجملهدستیابیبهرکورد 85.1کیلوگرمالکترود
برای هر تن محصول اشاره کرد که این موضوع
همچنان ادامه دارد و بهعنوان یک مزیت رقابتی
موردتوجه قرارگرفته اســت .روند سود سازی
شرکت همچنان ادامه دارد اما ماهیت متفاوت
شرایط اقتصادی کشور در دوره اخیر کار را برای
شرکتهاییکهارتباطوسیعتریبادنیایبیرون
دارند ،دشوار نموده است چراکه شرکتها برای
صادرات ،نرخگذاری محصــوالت و تأمین مواد
اولیهنیازبهارتباطبابازاردنیادارند.
فوالد هرمزگان در شــرایط کنونی از ناحیه
نوســانات نرخ ارز ،کاهش مصرف داخلی فوالد
به دلیل کاهش نرخ رشــد اقتصــادی و کاهش
پروژههای عمرانی دولت ،وضعیت تحریمهای
جدید بر کشــور ،متغیر بودن نرخ مواد اولیه در
داخلکشوروقیمتهایجهانی(گندله،الکترود،
قراضه و مواد مصرفی و کمکی) تأمین مواد اولیه
ارزانقیمت درخطر است .این در شرایطی است
که با نزدیک شــدن به 13آبــان و موعد اجرای
تحریمهــای ثانویه آمریکا ،جو روانی ناشــی از
تأثیراتتحریمبرصنایعداخلیرانمیتوانانکار
نمود .مهمتر آنکه تحریم برخی از صنایع مهم
فوالدساز داخلی توسط ایالت متحده تا حدودی
باعث افزایش ریسک خرید مشتریان خارجی از
تولیدکنندگانایرانیخواهدشدوقطعاًتقاضای
خرید توسط آنها را با کاهش مواجه میکند ،اما
نکته آن است که در حال حاضر تقاضای داخلی
برای محصوالت فوالدی وجــود دارد و با توجه
به روند رو به رشد نرخ دالر و افزایش قیمتهای
فروشمحصولمیتوانانتظارداشتکهعلیرغم
کاهش حجم فروش در بازارهــای صادراتی ،با
توجهبهتقاضایداخلیوافزایشقیمتها،درآمد
تولیدکنندگانباافزایشروبهروگردد.

