توگو با «ایران»:
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در گف 

فوالدمبارکهبزرگترینشرکت
تولیدکنندهآهناسفنجیدرجهان
فــوالد مبارکه اصفهان یکی از بزرگترین دســتاوردهای صنعتی جمهوری اســامی ایران اســت که عملیات ســاخت آن
بعد از پیروزی شــکوهمند انقالب اســامی ایران و در دوران دفاع مقدس زیر حمالت هوایی دشــمن انجام شــد .دیری نپایید
کــه این مولود انقالب با تالش و همت مدیران و کارکنان خود در ســال  1371رســماًبه بهرهبرداری رســید و هــرروز به رکوردها
و دســتاوردهای تازه دســتیافت تا اینکه درطی ربع قرن تالش و همزمان با  23دیماه ســال جاری تولید این شــرکت از مرز
 100میلیون تن فوالد خام و ظرفیت تولید  10میلیون در ســال عبور کرد .فوالد مبارکه بزرگترین تولیدکننده ورقهای فوالدی
تخت با ســهم  22درصدی در خاورمیانه و شــمال آفریقا اســت .حاال در گروه فوالد مبارکه  12واحد احیاء مستقیم با ظرفیت
تولیــد ســالیانه12میلیونتنآهناســفنجیوجــودداردکهازاینحیثشــرکترابــهبزرگترینشــرکتتولیدکنندهآهن
اســفنجی در جهانمبدلکردهاســت .ازلحاظســرمایهبایدگفت،فوالدمبارکهبا75هزارمیلیاردریالســرمایهثبتشده از
بزرگترینشــرکتهایبازارســرمایهاســتبهنحویکهارزشفعلیگروهفوالدمبارکهبالغبر300هزارمیلیاردریالاســت.در
زنجیره ارزش فوالد مبارکه 2800تأمینکننده خدمات و کاال وجود دارد که 84درصد تأمین این اقالم با همکاریشــرکتهای
داخلی و مبتنی بر رویکرد بومیســازی انجام میشــود .در شبکه گســترده مشــتریان فوالد مبارکه  1000کارخانه و کارگاه بهطور
مستقیم و  3000کارخانه و کارگاه بهطور غیرمســتقیم مشغول فعالیتاند .درباره فعالیت این شرکت با دکتر بهرام سبحانی
مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه به گفت وگو نشسته ایم که میخوانید:
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در حــال حاضــر ایــن شــرکت بعنــوان
بزرگتریــن زنجیــره تولید فوالد مطرح اســت
دربــاره شــرکتهای زیــر مجموعــه توضیــح
دهید؟
گــروه فــوالد مبارکــه از چندیــن شــرکت اصلی و
چنــد زیرمجموعــه مثــل شــرکت صنایــع معدنــی
فوالد ســنگان در خراســان رضــوی ،مجتمــع فوالد
هرمــزگان جنــوب ،ورق خــودرو چهارمحــال
بختیــاری ،شــرکت فوالد ســفید دشــت چهارمحال
و بختیــاری ،شــرکت فــوالد امیرکبیــر کاشــان در
کنــار مجتمــع فــوالد مبارکــه و مجتمــع فــوالد ســبا
(در لنجــان) تشــکیل شــده اســت کــه از مهمتریــن
شــرکتهای تولیــدی ایــن گــروه هســتند .عــاوه
بــر ایــن فــوالد مبارکــه بــا هــدف پایــداری در تولید
و ایجــاد زنجیــره کامــل ارزشآفریــن ،در برخــی
از شــرکتهای بــزرگ معدنــی و صنعتــی کشــور
سرمایهگذاری کرده است.
از طرفــی تکمیل بودن زنجیره تولید در گروه فوالد
مبارکــه ،پراکندگــی منطقــی در گســتره جغرافیایــی

در حال حاضر بیش از  30درصد
سهام فوالدمبارکه
مربوط به سهام عدالت است.
در حقیقت فوالد مبارکه با
سودآوری مستمر و منطقی در
طی سالهای اخیر ،یکی از بهترین
شرکتها در سبد سهام عدالت
بوده و از این طریق بهرهمندی
اقشار کمتر برخوردار جامعه از
دستاوردهای اقتصادی کشور
محقق گردیده است

کشــور و ظرفیــت بــاالی تولیــد از مهمتریــن عوامــل
موفقیت مستمر این شرکت میتوان نام برد.
این شرکت چند درصد سهام عدالت را به
خود اختصاص داده است ؟
در حــال حاضــر بیــش از  30درصــد ســهام فــوالد
مبارکــه مربوط بــه ســهام عدالت اســت .در حقیقت
فــوالد مبارکــه با ســودآوری مســتمر و منطقی در طی
ســالهای اخیر ،یکی از بهترین شــرکتها در سبد سهام
عدالــت بــوده و از این طریــق بهرهمندی اقشــار کمتر
برخــوردار جامعــه از دســتاوردهای اقتصادی کشــور
محقق گردیده است.
چــه ویژه گــی خاص موجب شــده تــا این
شرکت را نسبت به شــرکتهای دیگر متمایز
کند؟
یکــی از ویژگیهــای فــوالد مبارکه این اســت که در
آغاز هرســال زمانــی که برنامــه بودجه فــوالد مبارکه
بســته میشــود ،همــواره برنامههــای تولیــد در فوالد
مبارکه ســنگینتر و چالشــیتر در نظر گرفته میشود.
اگرچه در بســیاری از شــرکتها این اتفاق میافتد اما
در عمل به آن نمیرسند ،ولی در شرکت فوالد مبارکه
خوشبختانه با توجه به توان مدیریت و کارکنان ،شاهد
آن هســتیم کــه نتیجــه تالش ایــن مجموعه رســیدن
بــه اهداف و بعضــاً فراتــر از آن انجامیده اســت .مثال
برای ســال  96تولید  7میلیون و  300هــزار تن گندله،
8میلیــون و  610هــزار تــن آهــن اســفنجی 7 ،میلیون
 230هزار تــن تختال 5 ،میلیــون و  900هزار تن کالف
گــرم1 ،میلیون و  455هزار تن کالف ســرد و  289هزار
تــن محصول پوشــشدار برنامهریزی شــده که نتایج
در همــه مــوارد فراتــر از برنامــه و عملکرد ســال قبل
میباشــد .حتــی در بخش حمل محصــول به مقصد
مشــتریان ،گــزارش عملکرد شــرکت نشــان میدهد
در ایــن بخش نیــز موفقیتهای خوبی حاصل شــده
اســت بهنحویکــه در هدفگذاری ســال  1396حمل
7میلیون و  170هزار تن محصول در نظر گرفتهشــده
که رشد  12درصدی را نشان میدهد.
چــه عاملــی باعث شــده تــا این شــرکت طی
چهار ســال گذشــته به رشــد  30درصدی تولید
فوالد برسد؟
خــب به طور قطع باید گفت کــه همدلی مدیریت
و کارکنــان شــرکت و تعلقخاطــر و تعهد باال نســبت
بــه دســتیابی به اهــداف شــرکت همــراه بــا اجرای
طرحهــای توســعه هدفمنــد این امــکان را بــه وجود
آورده اســت تــا شــرکت فــوالد مبارکــه همواره ســهم
حدود  50درصدی خود را در تولید فوالد کشــور حفظ
نمایــد .طــی چهــار ســال اخیــر تولیــد در گــروه فوالد
مبارکــه با رشــد  30درصــدی از  6میلیــون و  650هزار
تــن در ســال  91بــه  8میلیــون و  630هزار تن در ســال
 96ارتقا یافت.
افزایــش کیفیت و تنوع محصــول همواره
بــه عنــوان یکــی از راهبردهــای اصلــی فــوالد
مبارکه تلقی شود در این باره توضیح دهید ؟
ببینیــد یکــی دیگــر از ویژگیهایــی که باعث شــده
فــوالد مبارکه بتوانــد بهعنوان یک برنــد جهانی خود
را معرفی کند این اســت که این شــرکت هیچگاه خود
را بــه تولیــد نوع خاصــی از ورقهای فــوالدی محدود
نکرده اســت و همواره با همکاری دانشگاههای کشور
و انجــام پژوهش ،تــاش کرده تا در ســبد محصوالت
خــود انــواع محصــوالت فــوالدی را تولید و نیاز کشــور
به این قبیــل ورقها را بــرآورده و از واردات جلوگیری
کند .مثال میتوان به تولید انبوه ورقهای آجدار مورد
اســتفاده در صنایــع کشتیســازی و ســاخت پلهــای
عابر پیــاده ،تولید ورقهــای مورد نیــاز صنایع نفت و
گاز و صنایع دریایی کشــور( )APIکه تا دو سال پیش از
خارج از کشور وارد میشد و همچنین میتوان به ورق
رویه خودرو بهعنوان ســایر اقدامات این شرکت که در
جهــت ارتقای کیفی و تنوع تولید و در راســتای کاهش
وابستگی بوده ،اشاره کرد.

