در خصوص اشتغال آفرینی چه کردید؟
خب عالوه بر آثاری که فوالد مبارکه در درآمدزایی
و تولید ناخالص ملی داشــته اســت بایــد گفت ،برای
تولید در گروه فوالد مبارکــه بالغ بر  20هزار نفر بهطور
مســتقیم و بیش از  300هزار نفر به طور غیرمســتقیم
در زنجیــره ارزش فــوالد مبارکه در باال دســت و پایین
دســت و خدمــات و پشــتیبانی اشــتغال دارنــد .به هر
حــال ایــن موضوع یکــی از دالیــل اهمیــت صنایعی
مشــابه فــوالد مبارکــه در چرخــه اقتصاد ملی اســت.
شــاید بتــوان ادعا کــرد بزرگترین دســتاورد اجتماعی
فــوالد مبارکه همیــن اشــتغال آفرینی بــاال و پایداری
آن باشد.
در عرضه محصوالت به بازارهای داخلی از
رشد چند درصدی برخوردار هستید؟
در اهــداف فــوالد مبارکه همــواره تأمین نیــاز بازار
داخل در اولویت بوده اســت .اگرچه در سال  1394به
دلیل کاهش مصرف ناشــی از رکود و افزایش بیرویه
واردات ،فوالد کشــور بــا چالش جــدی و کاهش تولید
مواجه شــد ،امــا درعینحال فــوالد مبارکه بــا حضور
مؤثــر در بازارهــای صادراتــی ،توانســت بیــش از یک
ونیــم میلیون تن از محصوالت خــود را در این بازارها
عرضه کند.
از طرفی ،در طی ســالهای  95و  96با بهبود تقاضا
در بــازار داخلــی و همچنیــن اتخاذ سیاســت مدبرانه
دولــت در حمایت از صنعت فوالد و در نتیجه کاهش
واردات و از طرفــی افزایــش تولیــد در فــوالد مبارکــه،
شــاهد افزایــش چشــمگیر عرضــه محصــول فــوالد
مبارکــه در بــازار داخــل بودیــم بــه نحــوی کــه میزان
عرضــه نســبت بــه ســال  1394رشــدی معــادل 74
درصد را شــاهد بود .البته اشــاره به این نکته ضروری
اســت که با توجه به اهداف توســعه-ای فوالد مبارکه
و ماهیت صنعــت فوالد و بازارهای مصرف ،ضروری
اســت فوالد مبارکه و ســایر فوالد ســازان بزرگ کشــور
سهم مشخصی از تولید خود را به بازارهای صادراتی
اختصاص دهند .این سهم در فوالد مبارکه در شرایط
معمول حدود  25درصد است.
عــاوه بــر طرحهــای تعریــف شــده در چه
طرحهای دیگر مشارکت داشتید؟
خب شــاید اولیــن انتظار از یک صنعــت ،توجه به
محدودیتهــا و الزامات زیســت محیطــی در پیرامون
خود باشــد .اصــاح الگوی مصــرف و کاهش مصرف
آب یکــی از این موارد اســت بهنحویکه در شــرکت بر
اســاس طراحی اولیــه بــه ازای تولیــد  4 .2میلیون تن
فوالد مجــوز برداشــت  40میلیــون مترمکعب یعنی
بــه ازای هر تن تولیــد  6 .16مترمکعب آب پیشبینی
شــده بود اما خوشــبختانه با اجرای طرحهای متعدد
و احــداث تصفیهخانههــای پیشــرفته و بازچرخانــی
آب در ســیکل تولید شــرکت ،علیرغم افزایش تولید
تــا بیش از  6میلیون تن در ســال  96مصــرف ویژه آب
در فوالد مبارکه بــا  75درصد کاهش به  4مترمکعب
بــر تن تولید کاهــش یافت .این کاهــش مصرف آب و
روشهــای بــه کار گرفتهشــده بــه الگویی برای ســایر
سازمانها مبدل گردیده است.
از طرفی همانطور که اشاره شد حدود 30درصد
ســهام فوالد مبارکه متعلق به ســهام عدالت است.
از ســال  1385تاکنون جمع سود پرداختی به سهام
عدالــت از ســوی فــوالد مبارکــه  36هــزار میلیــارد
ریــال بوده اســت .از دیگر اقدامــات اجتماعی فوالد
مبارکه نیز میتوان به مشــارکت در اتمام پروژههای
بــزرگ مثــل :ورزشــگاه  75هزارنفــری نقشجهان
اصفهان؛ احداث پایــگاه امداد جادهای هاللاحمر
واقــع در ســهراهی مبارکه؛ کمک به ســاخت مصلی
بزرگ اصفهان؛ آزادســازی اراضــی موردنیاز پروژه
کنارگــذر غرب بــه مســاحت  5هکتار در محل شــهر
صفائیــه؛ کمــک به ســاخت حســینیه شــهر مبارکه؛
کمــک بــه ســاخت مــوزه دفــاع مقــدس اصفهــان؛
بازســازی و توســعه اورژانــس بیمارســتان مبارکــه؛

کمــک نقــدی بــه زلزلــهزدگان اســتان کرمانشــاه
بهاضافــه ســاخت  260دســتگاه کانکــس بــرای
اســکان موقــت هموطنــان زلزلــهزده؛ برگــزاری
جشــنهای گلریــزان بــرای آزادســازی زندانیــان
جرائــم غیــر عمــد؛ اهــداء ســاختمان به بهزیســتی
جهــت ایجــاد خانــه ســالمندان در شهرســتان
مبارکــه و ســرمایهگذاری  350میلیــارد تومانــی در
طــرح احداث شــبکه جمعآوری فاضالب شــهری و
تصفیهخانه پساب  9شــهر از شهرستانهای مبارکه
و لنجــان و بازچرخانــی آب تصفیهشــده حاصله در
سیکل تولید اشاره کرد.
برای توسعه و افزایش ظرفیت این شرکت
چه اقداماتی انجام دادید و در حال حاضر این
شرکت در چه وضعیتی قرار دارد؟
همانطــور که اشــاره شــد ظرفیت تولید ســالیانه
فــوالد مبارکــه در ابتــدای راهانــدازی  2میلیــون و
400هزارتــن بوده اســت که ایــن میزان با اســتفاده از
منابع داخلی شــرکت و ســرمایهگذاری در توسعهها
هرســال رونــد افزایشــی داشــته بهنحویکه در ســال
 1383بــا تکمیــل طرحهــای توســعه زیــر ســقف به
4میلیون و 200هزار تن؛ با الحاق مجتمع فوالد ســبا
در ســال  1385به  4میلیــون و 900هزارتن؛ با الحاق
فوالد هرمزگان در سال  1391به  7میلیون و600هزار
تــن و در ســال  1396بــا بهرهگیــری از ظرفیــت-
ســازی و ســرمایهگذاری ســالهای اخیر به  10میلیون
و300هزارتن رســیده اســت .ضــروری اســت به این
نکته هم اشــاره شود که در طی  4سال اخیر علیرغم
شــرایط دشــوار حاکــم بــر صنعــت جهانــی فــوالد و
همچنیــن اقتصــاد ملــی ،فــوالد مبارکه با ســرعت و
دقــت طرحهای توســعه خــود را بــا ســرمایهگذاری
بالــغ بــر 60هــزار میلیــارد ریال پیــش برده و بــه ثمر
رسانده است.

(تســت گارانتــی عملکــرد) با اتــکا به دانــش کارکنان
فــوالد مبارکــه میتــوان اشــاره کــرد .همچنیــن در
مجتمع فوالد ســبا در شهرســتان لنجان طرح توسعه
ظرفیــت از  750هــزار تن بــه  1میلیــون و  600هزار تن
ســالیانه به اتمام رسیده و با بهرهبرداری رسمی از آن
در اواخر ســال  96ظرفیت تولید در گروه فوالد مبارکه
بــا عبور از مرز  10میلیون تــن به  10میلیون و 3هزار تن
در سال رسید.
بــرای جــذب اعتمــاد و ســرمایه مــردم چه
برنامههای راهبردی صورت گرفته است ؟
ببینیــد یکی از ضرورتهــای اقتصادی کشــور توجه
بــه بازار ســرمایه در جلب اعتماد مــردم و بهرهگیری
از ســرمایه عموم مردم در توســعه کشــور اســت .این
مهم با ایجاد ســود و بازدهی مناســب و پایدار توســط
بنگاههــای اقتصــادی محقــق میشــود .خــب فوالد
مبارکــه در طــی ســالهای اخیر توانســته بــا عملکرد
مثبــت در تولید و فروش محصوالت امانتدار خوبی
برای سهامداران باشد .در سال  96با افزایش مناسب
در حجــم و کیفیت محصــوالت تولید شــده و با توجه
به خروج صنعــت جهانی فوالد از بحران و بازگشــت
قیمــت جهانی فــوالد بــه حــدود ارقــام دوره پیش از
بحران ،باالترین میزان ســود در طــول تاریخ ربع قرن
بهرهبرداری فوالد مبارکه محقق گردیده است.
اگــر بخواهیــد به افتخــارات فــوالد مبارکه
اشــاره کنید بــه کدام یــک از دســتاوردهای آن
اشاره میکنید؟
عالوه بــر دســتاوردهای بــزرگ شــرکت در تولید
و فــروش و ســودآوری ،میتــوان بــه حضــور فــوالد
مبارکــه در عرصه ملــی و بینالمللی کــه بصورت پر
رنــگ و افتخــار آمیز بوده اســت اشــاره کــرد .به طور
مثــال از دســتاوردهای کســب شــده در ایــن حــوزه
میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود :رتبــه دهم در

خبشایداولینانتظارازیکصنعت،توجهبهمحدودیتهاوالزاماتزیستمحیطی
درپیرامونخودباشد.اصالحالگویمصرفوکاهشمصرفآبیکیازاینموارداست
بهنحویکهدرشرکتبراساسطراحیاولیهبهازایتولید4.2میلیونتنفوالدمجوزبرداشت
40میلیونمترمکعبیعنیبهازایهرتنتولید6.16مترمکعبآبپیشبینیشدهبوداما
خوشبختانهبااجرایطرحهایمتعددواحداثتصفیهخانههایپیشرفتهوبازچرخانیآب
درسیکلتولیدشرکت،علیرغمافزایشتولیدتابیشاز6میلیونتندرسال96مصرفویژه
آبدرفوالدمبارکهبا75درصدکاهشبه4مترمکعببرتنتولیدکاهشیافت
از ســوی دیگر با توجه به ســند چشــمانداز فوالد
کشــور کــه تولیــد  55میلیــون تــن فــوالد پیشبینی
شــده اســت و فــوالد مبارکــه نیــز بنــای آن دارد تــا
همچنــان ســهم خــود را در ایــن زمینــه حفــظ کند،
توســعههای آتی فــوالد مبارکه با افزایــش ظرفیت
فــوالد هرمــزگان و فوالد سفیددشــت و دســتیابی
بــه تولیــد  12میلیــون و  800هزارتــن در ســال  98و
پــساز آن تا ســال  1404ایجاد واحدهــای جدید در
جنوب کشور و رســیدن به  25میلیون تن پیشبینی
شده است.
البتــه یکــی از بزرگتریــن اقدامــات فــوالد مبارکــه
در توســعه کــه در ماههــای اخیــر محقــق گردیــد
بهرهبــرداری از گندله ســازی فوالد مبارکه در ســنگان
به عنوان اولین و بزرگترین گندله ســازی شــرق کشــور
در منطقه مرزی با افغانســتان بود .خب به ســه نکته
مهــم در بهرهبرداری از ایــن پروژه مثل ،اتــکا به توان
داخلی در ســاخت کارخانه ،ســرعت در اجرای پروژه
و همچنیــن ســرعت در تحقق ظرفیت اســمی روزانه

بین شــرکتهای فوالدســازی دنیا بر اساس گزارش
مؤسســه World Steel Dynamics؛ کســب عنــوان
ســرآمد ملی و تقدیر نامه  5ســتاره در نخستین دوره
ارزیابــی مدیریــت کیفیت اروپا و راهیابــی به ارزیابی
جهانــی در ســال  2018؛ کســب رتبه یازدهــم در بین
ســازمانهای دانشــی برتر آسیا در ســال  2017در کنار
شــرکتهای بزرگی چون سامســونگ و تویوتا؛ کسب
عنوان ســازمان ســرآمد ســال و کســب تندیس زرین
تعالــی ســازمانی؛ واحــد نمونه اســتاندارد کشــوری
و اســتانی؛ کســب رتبــه اول در جایــزه بهــرهوری در
صنایــع معدنــی کشــور (ایمیــدرو)؛ کســب تندیــس
طالیــی حمایــت از حقــوق مصرفکنندگان؛ کســب
رتبــه اول در گــروه فلــزات اساســی و رتبــه پنجــم در
شــاخص ارزشافــزوده در رتبهبنــدی  100شــرکت
برتــر ایرانــی؛ راهانــدازی اولیــن پــروژه از مجموعــه
طرحهای هفتگانه اســتانی و مــوارد دیگری که همه
نشــاندهنده بهرهگیری فوالد مبارکه از رویکردهای
نوین مدیریت است.
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