
t oseei r ani . i r
بنگاهها4

عملکرد فوالد مبارکه نشان می دهد 
مدیریت ارشد به مفهوم توسعه و 
تولید پایدار عمیقا معتقد است

به گزارش ایلنا، عملکرد فوالد مبارکه نشــان 
می دهد مدیریت ارشــد فوالد مبارکه به مفهوم 
توســعه و تولید پایدار عمیقا معتقد است و از این 
منظر ، چشــم اندازی را برای شــرکت ترسیم و 
الزامات و شرایطی را تعیین می کند که در راستای 
مسئولیت ها و وظایف خود باید از منابع در اختیار 
خود به گونه ای استفاده کند که نسل های آینده در 
معرض تهدید قرار نگرفته و بتوانند از تمام این منابع 
و امکاناتی که وجود دارد به صورت کامل و ســالم 
استفاده و بهره برداری کنند که این منابع به عنوان 
سرمایه های بین نسلی شــامل آب، هوا،  خاک و 

اقالم معدنی که در اختیارمان است خواهد بود.
همین رویکرد باعث شــده که فوالد مبارکه  
از ابتدای راه اندازی تاکنــون در  حوزه های آب، 
پسماند و خاک پروژه های مختلفی را تعریف کند 
و در هر پروژه ای مفاهیم و الزامات زیست محیطی 
را رعایت کند، به گونه ای که  الزامات را نه تنها در 
حد استاندارد، بلکه فراتر از آن نیز به اجرا در آورد. 
در حال حاضر بسیاری از پارامترها  و شاخصه های 
زیست محیطی فوالد مبارکه و توسط سازمان های 
نظارتی و زیست محیطی به صورت آنالین کنترل 
می شود و در این زمینه سعی شده از تکنولوژی روز 
دنیا استفاده شود، به گونه ای که شرایط ما با شرکت 
های پیشــرو در زمینه تولید فوالد از نظر زیست 
محیطی قابل رقابت باشد، حتی در برخی زمینه ها 
مانند کاهش مصرف آب، شــرکت فوالد مبارکه 
حرف اول را در جهان می زند . در سالهای گذشته 
نزدیک به یک هزار میلیارد تومان پروژه زیســت 
محیطی در شرکت فوالد مبارکه تعریف شده  که 
تعداد قابل توجه  از این پروژه ها خاتمه یافته و در 
مدار بهره برداری قرار گرفته و تعدادی از آنها نیز در 
دست انجام است و به زودی به بهره داری می رسد. 
نکته جالب توجه این که صد درصد منابع مالی این 
پروژه ها توسط منابع مالی داخلی فوالد مبارکه 
تامین شده  و کمکی از سوی دولت برای آنها نشده 
است. هزینه صورت گرفته برای این پروژه ها به دید 
ســرمایه گذاری بلند مدت شرکت فوالد مبارکه  
برای نسل های آینده در نظر گرفته می شود و به 
طور قطع در این زمینه داشتن دید وسیع و بلند 
مدت و بین نسلی که القاگر مفهوم توسعه و تولید 
پایدار است در این شــرکت راهگشا بوده و  جهت 

دهنده  فعالیت های فوالد مبارکه است.
    

فوالد هرمزگان لوح تقدیر 
رضایتمندی مشتری را کسب کرد

همایش سراســری رضایتمندی مشــتری 
چهارشنبه ٢٦ آذر ماه در سالن همایش های رایزن 
تهران برگزار شد. به گزارش ایلنا، میثم چعبی رئیس 
فروش داخلی فوالد هرمزگان در حاشیه این همایش 
گفت: برای رسیدن به نتایج مطلوب و تداوم حضور در 
عرصه تجارت یکی از مهمترین کارها کسب رضایت 
حداکثری مشتری می باشد . چعبی تاکید کرد : یکی 
از فاکتورهای بسیار مهم در رضایتمندی مشتری 
شناسایی نیازها و ســعی در رفع آنها است ؛ که این 
مهم در فوالد هرمزگان  ساالنه از طریق  نظر سنجی 
و همچنین برگزاری همایش هاو جلسات حضوری و 
افزایش سبد محصول طبق نیاز مشتری صورت می 
پذیرد . رئیس فروش داخلی فوالد هرمزگان  با اشاره 
به اهمیت موضوع رضایتمندی مشتری در فوالد 
هرمزگان  گفت :استراتژیها و اقدامات متعددی برای 
حفظ و افزایش رضایت مشتریان  در فوالد هرمزگان 
تعریف شده است  که میتوان از انجام نیاز سنجی و 
رسیدگی به شکایات مشتریان ، سنجش رضایت 
مشتریان و دریافت بازخورد از مشتریان و نیازهای 
آتی آنها در راستای سیاست گذاریهای سازمان به 
منظور افزایش حداکثری رضایت مشتریان و رعایت 
حقوق آنها نام برد . با یستی خاطر نشان کرد:  فوالد 
هرمزگان  در سال جهش تولید موفق شد استاندارد 
ایزو۱۰۰۰۴  را در خصوص رضایتمندی مشتریان 

کسب نماید.
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اخبار فوالد

مرتضی بلوکی- کارشناس رسانه

 پس از خروج دونالــد ترامپ از 
برجام، دشــمنی و جنــگ ایاالت 
متحده آمریکا بــه جنگ اقتصادی 
تغییر پیدا کــرد. آمریــکا در قالب 
جنــگ اقتصــادی، شــدیدترین 
و بی ســابقه ترین فشــار و تحریم 
اقتصادی تاریخ ایران و جهان را رقم 
زد. گستره و ژرفای جنگ اقتصادی 
که در قالب تحریم اقتصادی صورت 
گرفت، بــه بی ســابقه ترین جنگ 
اقتصادی تاریخ تبدیل شــد. تعبیر 
جنگ اقتصادی، تعبیری اســت که 

مقام معظم رهبــری نیز بارها به کار 
برده اند و بر ضــرورت مقابله با این 

جنگ، تاکیده داشته اند.
جنگ اقتصادی دشمن دو رکن 
اساســی دارد. اول تحریــم نفتی تا 
درآمدهای نفتی ایران به صفر برسد و 
دوم تحریم بانکی تا نقل و انتقال پول 
حاصل از صادرات غیرنفتی بســیار 
دشوار شــود. در این میان بنگاه ها 
و شرکت های پیشــران در اقتصاد 
ایران که از یک سو نقش اساسی در 
خودکفایی کشــور و از سوی دیگر 
تداوم صادرات غیرنفتی دارند، نقش 
اساســی را در جنگ اقتصادی ایفا 

می کنند و به بیان بهتر این شرکت ها 
و موسسات، افسران جنگ اقتصادی 
هستند. بی تردید »فوالد مبارکه« در 
حال حاضر یکی از پیشگامان دفاع 
در جنگ اقتصادی اســت و در خط 
مقدم مبارزه با تحریم های اقتصادی 
دشمنان کشــور، قرار دارد. اهمیت 
فوالد مبارکه در جنــگ اقتصادی، 
افزایــش ضریــب خودکفایــی، 
صادرات و ارزآوری بــه حدی بوده 
است که دولت آمریکا فوالد مبارکه 
به عنوان لیــدر فوالد کشــور را به 
فهرست تحریم های اقتصادی افزود. 
همچنین برای ایجاد اختالل در روند 
رو به رشد این شــرکت، طرح های 
توسعه این شــرکت، از جمله طرح 
نورد گرم ٢ را هدف تحریم های خود 
قرار داد. در ادامه حتی ناخدا و کشتی 
های حامل مــواد اولیه این کارخانه 

مورد تحریم قرار گرفتند.
در هر جنگی، آنچه شرایط جنگ 
را برای ســربازان و افســران میدان 
جنگ دشــوار و تلخ می ســازد، نه 
حمله از سوی دشمن که حمالت از 
پشت جبهه خودی است. متاسفانه 
در روزهای اخیر یکی از نمایندگان 
مجلس شورای اســالمی، ادعاها و 
اتهامــات بی پایــه ای را علیه فوالد 
مبارکه مطــرح کرده اســت که با 
استقبال وســیع ضدانقالب وابسته 
به دشمنان کشور، مواجه شده است. 
تلویزیــون منافقین نیز با پوشــش 
گســترده اظهــارت ایــن نماینده 
و با اســتناد به آن کوشــیده است 
افکار عمومی را علیه نظام و کشــور 
بسیج کند. از آنجا که فوالد مبارکه 

بزرگترین شرکت بورسی ایران است، 
ضداتقالب حســاب ویــژه ای برای 
القای پالس های منفی با هدف ایجاد 
نارضایتی سهامداران آن که بخش 
عمده ای از جامعه هســتند، تدارک 
دیده است. موضوعی که سالهاست با 
استراتژی ایجاد نارضایتی اجتماعی 
در دستور کار دشــمن قرار گرفته 
اســت و نمونه های آن را در دی ماه 
۹٦ و آبان ۹۸ به اجرا گذاشته است. 
به نظر می رســد در ادامه استراتژی 
دشــمن، اظهارات این نماینده نیز 
مصداق عینی تضعیف ســربازان و 
افسران خودی در جبهه جنگ بوده 
که نارضایتی اجتماعــی را به دنبال 
خواهد داشــت و مطلقا فاقد توجیه 
است. از آن بدتر این که تضعیف جبهه 
خودی و افســران جنگ اقتصادی 
تحت عنوان مجلس انقالبی صورت 
گرفته است. آیا نمایندگان مجلس 
انقالبــی فرمایش و تاکیــد موکد 
رهبری مبنی بر ضرورت توجه دقیق 
مســئوالن به رفتار و گفتار خود را 
فراموش کرده اند که با تکیه بر مطالب 
نادرســت، ســخنانی تا این میزان، 
دشمن شاد کن را بر زبان می آوردند 
که این چنین مورد استفاده و استناد 
ضد انقالب قرار بگیرد؟ از آن بدتر این 
که این اظهارات به نام و تحت عنوان 
مجلس انقالبــی و اصولگرا صورت 
گرفته است. حاال باید پرسید کدام 
موازیــن انقالب بــه تضعیف جبهه 
خودی و ایجاد نارضایتی تاکید دارد؟ 
تطابق اقدام انقالبی با بازی در زمین 

ضدانقالب چقدر است؟
بدیهی است همه مسئوالن باید 

در ســال جهش تولید و در هنگامه 
جنــگ اقتصادی مراقب ســخنان 
خود باشــند. ســخن گفتن درباره 
شرکت فوالد مبارکه، سخن گفتن 
از یک واحد تولیدی کوچک نیست. 
هنگامی که از فــوالد مبارکه حرف 
می زنیم در واقع از یک مجموعه ای 
حرف می زنیم که ۱۵ هــزار نفر به 
صورت مســتقیم و ده ها هزار نفر به 
صورت غیرمستقیم در آن مشغول 
به کار هستند. از مجموعه ای سخن 
می گوییم که با اجرای دستورالعمل 
رهبری، کشــور را نه تنها از واردات 
بسیاری از محصوالت فوالدی بی نیاز 
کرده که در مسیر صادرات و ارزآوری 
گام برداشته است به نحوی که مورد 
تحریم هــای ظالمانه آمریــکا قرار 
گرفته است. فوالد مبارکه در همین 
شرایط سخت تحریم در حال اجرای 
پروژه عظیم نورد گرم ٢ اســت که 
هم نیازهای وارداتی کشور را بسیار 
می کاهد و هم بر صادرات کشــور، 

خواهد افزود.
حال اگر این ادعاهای بی اساس، 
تمرکز این جبهه اقتصادی را به هم 
بزند، بجز اینکه دود آن به چشم مردم 
می رود چه ســودی خواهد داشت؟ 
آیا بــاز پــای دالالن واردکننده و 
عصبانیت آنها از تولیدملی درمیان 

است؟
شــبکه های معاند و بی ارزش و 
بنگاه های دروغ پراکنــی از اینگونه 
خبرها برای خود خوراک رسانه ای 
تهیــه می کننــد و عمال بــا ایجاد 
شیطنت های رســانه ای باعث فلج 

شدن چرخه اقتصاد خواهند شد.

مدیرعامــل شــرکت مبارکــه 
به ادعــای بســیاری از نمایندگان 
مجلس، تاکنون در شــرایط سخت 
تحریم ها به خوبی عمل کرده و باید 
امروز فکر خود را بــرای راه اندازی و 
توسعه نورد گرم ٢ بگذارد نه آنکه به 
دنبال پاسخگویی به حواشی باشد. 
فوالد مبارکه امروز در شرایط سخت 
تحریم هــا و مشــکالت اقتصادی، 
عملکرد قابل قبولی داشته و کارنامه 
خوبی دارد و رکوردهــای خوبی را 
به دست آورده است. امروز شیطان 
بزرگ آمریکا مســتقیم دســت بر 
روی فوالد مبارکه گذاشــته است 
و متاســفانه گروهی نیز خواسته و 
ناخواسته در راستای اهداف آمریکا 

حرکت می کنند. 
از وزیر محترم صمت تقاضا داریم 
تا پای مدیران موفقی همچون مدیر 
فوالد مبارکه بایستد و از او حمایت 
کند زیرا حمایت از چنین مدیرانی 
حمایت از کارآفرینی و توسعه اقتصاد 
اســت و مدیرعامل فــوالد مبارکه 
نیز امتحان خود را پــس داده و باید 
آنهــا را پشــتیبانی و حمایت کرد و 
عملکــرد موفق مدیرعامــل فوالد 
مبارکه از دید رسانه ها پنهان نیست 
و حمایت از چنیــن مدیرانی انتظار 
بجایی از آقای رزم حسینی است. در 
پایان باید تاکید کــرد از نمایندگان 
مجلس انقالبی و ســایر مســئوالن 
بیــش از دیگــران انتظــار می رود 
مراقب گفتار خود باشــند. مراقب 
باشیم در جنگ اقتصادی به افسران 
 جنگ اقتصــادی در جبهه خودی، 

حمله نکنیم.

عملکردقابلدفاعفوالدمبارکهدرشرایطسختتحریمها

گفت وگو

 مدیران فوالد مبارکه با نگاهی راهبردی 
و بلند مدت،در مجمــع عمومی بخش قابل 
توجهی از سود این شرکت را به به طرح های 

توسعه، مانند نورد گرم ٢ اختصاص داده اند
یوســف اصالنی، تحلیگر بازار سرمایه در 
گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت قیمت تختال و 
ورق گرم صنعت فوالد ایران در ماه های اخیر 
رشد قابل توجهی داشــته است. همچنین 
وضعیــت دالر نیمایی به نفع شــرکت های 
صادرات محور است. با توجه به تولید واکسن 
کرونا و چشم انداز پایان همه گیری، قطعا در 
بازارهای جهانی در کنار تقاضای انباشــته 
قبلی، تقاضای جدید نیز شکل خواهد گرفت، 

از این رو چشم انداز سوددهی فوالد مبارکه 
بسیار مناسب خواهد بود.

اصالنــی در خصــوص ارزش بنیــادی 
فوالد مبارکه گفت: مدیــران فوالد مبارکه 
با نگاهی راهبردی و بلنــد مدت،در مجمع 
عمومی بخش قابــل توجهی از ســود این 
شــرکت را به به طرح های توســعه، مانند 
نورد گــرم ٢ اختصاص داده انــد. همچنین 
زنجیره تولیــد را تکمیل کرده انــد که این 
اقدامات ارزش بنیادی این شــرکت را بسیار 
مناسب کرده اســت. فوالد مبارکه در حال 
حاضر از جمله شرکت هایی در بورس است 
که دارایی های بســیار قابل قبولــی دارد و 

 توان مالی این شرکت نیز بســیار باال است. 
این تحلیلگر بازار ســرمایه ادامه داد: فوالد 
مبارکه سهامداران بسیاری در بورس دارد و 
از نمادهای شاخص ساز و بزرگ بازار سرمایه 
اســت و مثبت یا منفی شــدن قیمت آن در 
بــورس، تاثیر قابل توجهی بر شــاخص کل 
دارد. علی رغم این که قیمت این ســهم در 
ســال حاضر در محدوده ۱۴۰۰ تومان است 
اما هدف این سهم رسیدن به قیمت ٢۸۰۰ 

الی 3۰۰۰ تومان است. 
اصالنی در پایان تاکید کرد: قطعا گزارش 
مالی ۹ ماهه فوالد مبارکه در کدال، گزارش 
بسیار خوب و ویژه ای خواهد بود. متاسفانه 

خبرهای حاشیه ساز مانند تحقیق و تفحص 
مجلس از فــوالد مبارکه یــا قیمت گذاری 
دستوری توســط وزارت صمت، روند رشد 
فوالد مبارکه و رشــد قیمت آن در بورس را 
با اختالل مواجه می کند و ســهامداران این 

شــرکت در بورس را نگران می کند. اگر این 
قبیل حاشیه ســازی های مجلس و وزارت 
صمت نباشد، فوالد مبارکه چه از حیث فروش 
و چه ازحیث رشد ارزش سهام اش در بورس، 

چشم انذاز بسیار خوبی خواهد داشت.

 یک تحلیلگر بازار سرمایه در گفت وگو با ایلنا:

گزارش 9 ماهه فوالد مبارکه بسیار عالی خواهد بود

از مجلس شورای اسالمی انتظار می رود در کنار صنعت 
و تولید کشور باشد و اگر به دنبال رفع برخی کاستی ها در 
فوالد مبارکه اســتاین کار را از مسیرهای منطقی تر و در 

فضایی دوستانه  پیش ببرد.
به گزارش ایلنا، فوالدمبارکه در دو سال گذشته حجم 
گسترده ای از کوشــش ها و اقدامات سازنده را پشت سر 
گذاشته است. باید توجه داشت که فوالد مبارکه درزمان 
خودش در حدود ٢۸ ســال پیش یک شرکت فوالد ساز 
کامال مدرن و پیشرفته بود که توان پاسخگویی به نیازهای 
کشور را داشــت و درآن زمان قادر بود با تکنولوژی روز و 
پیشرفته به تولید فوالد بپردازد و پاسخگوی نیاز صنایع 

گوناگون کشور باشد.
 اما باید توجه داشت که در 3۰ سال گذشته صنعت فوالد 
در دنیا بسیار تحول یافته و محصوالت فوالدی تنوع و تکثر 
قابل مالحظه ای پیداکرده است. این تحوالت در صنعت 
فوالد به نحوی اســت که فوالد مبارکه به عنوان پیشران 
فوالد ایران دیگر قادر نیست با خط نورد 3۰سال پیش به 
فعالیت ادامه بدهد و همان چنان پیشرو باقی بماند. اکنون 
در دنیا پیشــرفت صنعت فوالد عمدتا حرکت به سمت 
فوالدهای سبک تراما مستحکم تر و عریض تر بوده است 
و این موضوع شامل مصرف تمام صنایع از جمله صنعت 
خودرو، لوازم خانگی، صنعت نفت و گازو سایر صنایع فلزی 
می شود. امروز در دنیا هم باید موارد کمتری مصرف شود و 

هم انرژی و بهره وری نیروی کار مدیریت شود.
در گذشــته در صنعت لوازم خانگی، صنعت خودرو از 

تعداد محدودی گرید استفاده می شد اما اکنون این تعداد 
به بیش از 3۰ گرید رسیدهاست و تنوع انواع فوالد مصرفی 
در صنایع بسیار گسترده است. ابعاد و مقاطعی خط نورد 
گرم ۱ فوالد مبارکه توان و امکان تولید آن راندارد. فوالد 
مبارکه به عنولن لیدر و راهبر صنعت فوالد کشور قطعا نباید 
از قافله صنعت فوالد عقب بماند. چرا که در غیر این صورت 
هم بازارهای رقابتی صادراتی را در سال های آینده از دست 
می دهد و هم نیاز کشور به واردات افزایش پیدا می کند. در 
نهایت با تداوم وضعیت کنونی در نهایت فوالد مبارکه باید 
به خام فروشی فوالد بپردازد. واقعیت این است که اکنون 
بخشی از صادرات صنعت فوالد، خام فروشی محصوالت 
فوالدی اســت که فاقد ارزش افزوده است. این در حالی 
است که عمده بهای تمام شــده و هزینه تولید تا مرحله 
تختال است. فوالدمبارکه با تکنولوژی خود بهترین اسلب 
را تولید می کند ولی نمی توانــد آن را به انواع محصوالت 
فوالدی و نهایی تبدیل کند و مجبور آن را به صورت خام 
به فروش برســاند. در عوض برای نیازهای کشور به انواع 
ورق ها و محصوالت فوالدی، واردات انجام می شود که هم 
به خروج ارز از کشور منجر می شود و هم مغایر با اصول و 
سیاست های اقتصاد مقاومتی است. این در حالی است که 
بیشترین مصرف انرژی از آب و برق و گاز و سایر مصارف، 
عمدتا تا مرحلۀ اسلب است و ارزش  افزوده و صرف کمترین 
انرژی و کسب بیشترین بازدهی در نوردگرم است. طبق 
پیش بینی هایی که در زمینۀ این نوع فوالد شــده، فوالد 
مبارکه همه نیازهای کشور را در این حوزه برطرف می کند. 

حتی درچشم انداز فوالد مبارکه تا ۱۰ سال آینده، امکان 
تولید گریدهای جدیدی را هم که به بــازار فوالد عرضه 

می شود، وجود دارد.
اگر چه بیش از یک دهه است که فوالد مبارکه، احداث 
خط نورد گرم ٢ را در دستور کار دارد اما پس از آغاز به کار 
مهندس عظیمیان و باهمت و انگیزه ایشــان، تحقق این 
پروژه به صورت جدی در دســتور کار فوالد مبارکه قرار 
گرفت و اینک مزین به نام شــهید حاج قاســم سلیمانی 
مزین شده و به مرحله اجرا رسیده اســت. در ابتدا هدف 
این بود که نورد گرم ٢ با کمک اروپایی ها احداث شود اما 
مسائل تحریم موجب کنار کشیدن آنان شد. فوالد مبارکه 
اما به امید اروپایی ها ننشست و این بار با نگاه شرق و عقد 
قرارداد با چینی ها احداث خط نورد گرم ٢ را در دستور کار 
قرار داده است و با قدرت در حال اجرای آن است. امری که 
اتمام آن پشــتیبانی جدی تر دولت و مجلس را میطلبد. 
حال که چنین عزم و اراده ای برای اجرای طرح نورد گرم ٢ 

در مدیریت فوالد مبارکه وجود دارد، ضروری است تمامی 
ارکان تصمیم گیری واز جملــه مجلس محترم و انقالبی 
نیز به یاری بیایند تا تحقق این ایــده را در آینده نزدیک 

شاهد باشیم.
فوالد مبارکه مجموعه ای بزرگ با طیف وسیعی از 
سهامداران و ذی نفعان است. از مجلس شورای اسالمی 
انتظار می رود در کنار صنعت و تولید کشور باشد و اگر به 
دنبال رفع برخی کاستی ها در فوالد مبارکه است این کار 

را از مسیرهای منطقی تر و در فضایی دوستانه پیش ببرد.
اما در مورد تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه توســط 
نمایندگان محترم مجلس، قابل ذکر است، مجلس طبق 
قانون حق تحقیــق و تفحص رادارد. فــوالد مبارکه نیز 
همچون دیگر بنگاه های اقتصادی از این قاعده مستثنی 
نیست اما تحقیق و تفحص، آخرین مرحله نظارت مجلس 
ورسانه ای شدن آن است. پیش از تحقیق و تفحص، مجلس 
از ابزارهای نظارتی قانونی دیگری همچون طرح سوال در 
کمیسیون مربوطه نیزبرخوردار است که مجلس محترم 
می تواند دغدغه های خود را در فضایــی بهتر و به دور از 
حاشیه سازی و ایجاد خوراک رسانه ای برای شبکه های 

معاند، از آن ابزارها استفاده کند. 
این در حالی است که مدیرعامل فوالد مبارکه 
در گفتگو با رسانه ها همواره از بازدید، تحقیق و 
تفحص  مســئوالن و نمایندگان مجلس از فوالد 
مبارکه  اســتقبال کرده و آمادگــی خود برای 
پاســخگویی به ابهامات را ابزار داشته است. در 
نهایت امیدواریم مجلس انقالبی با رویکرد انقالبی 
و تمکین از منویات مقام معظم رهبری ضمن انجام 
وظایف قانونی خود در سال جهش تولید یاری گر 

صنعت کشور باشد.

فوالد مبارکه لیدر و راهبرد فوالد کشور

تحقیق و تفحص باید به دور از حاشیه سازی باشد
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