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

توسعه کارخانههای بزرگ فوالد
یک ضرورت است
شــرکت فوالد هرمزگان دومین کارخانه بــزرگ تولید فوالد بعد از انقالب ،در کنار خلیج نیلگون همیشــه فــارس در زمینی به
مســاحت95هکتــاردر13کیلومتریغربشــهربندرعباسودرمنطقهویــژهاقتصادیصنایعمعدنــیوفلزیخلیجفارس
واقع شــده است که با وجود این شرکت استان هرمزگان به قطب سوم فوالد کشــور تبدیل میگردد .از ویژگیهای این شرکت
مجاورت آن با آبهای نیلگون خلیج همیشــه فارس و دسترســی آســان به آبهای آزاد ،نزدیکی به مخازن عظیم گاز عســلویه،
مجاورت با ذخایر ســنگ آهن گل گهر ،مجتمع بندری شــهید رجایی و حمل و نقل جادهای و ریلی میباشــد .در باره فعالیت
این شرکت با «فرزاد ارزانی مدیر عامل شرکت فوالد هرمزگان» به گفت و گو نشستیم که میخوانید :
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در حال حاضر مجتمع فــوالد هرمزگان از
نظر تولیدات و صــادرات در چه وضعیتی قرار
دارد؟
شــرکت فوالد هرمزگان بــا ایفای نقش راهبردی
در توســعه صنعتــی در منطقــه جنــوب کشــور بــا
رویکــرد توســعه پایدار به عنوان ســازمانی ســرآمد
در صنعت فوالد ،همواره بــرآن بوده با به کارگیری
رویکردهای بهبود مســتمر و استراتژیهای توسعه
بــازار ،در راســتای جلــب نظــر مشــتریان و ارائــه
محصوالت مطابق اســتانداردهای روز دنیا،اهداف
و برنامههــای خــود را تهیــه و تدویــن نمایــد .اخــذ
عنــوان برتریــن صادرکننــده نمونــه اســتانی در دو
ســال گذشــته ،عرضــه بیــش از یــک میلیــون تــن
محصــول بــه بازارهای جهانــی و تأمین پایــدار نیاز
نــوردکاران داخلــی گــواه ایــن مدعاســت .شــرکت
فــوالد هرمــزگان کــه از ســال  1390رســماً محصول
اســلب خود را به صــورت انبوه تولیــد و به بازارهای
داخــل و صادراتــی عرضــه نمــود ،تاکنــون رونــدی
صعــودی را در تولیــد و فــروش محصــوالت تجربه
کرده اســت که ایــن امر ناشــی از اســتفاده نیروهای
متخصــص و جــوان و بــا انگیــزه و تکنولــوژی باالی
خط تولیــد و بازاریابی و شناســایی دقیــق بازارهای
هــدف صادراتی و داخلی و پاســخگوی بــه نیازهای
فنی و تجاری مشــتریان میباشد.
از سال  1395به بعد ،استراتژی شرکت بر افزایش
حجــم و کیفیــت تولیــد و حضــور پررنــگ و قــوی تــر
در بازارهــای بینالمللــی ،افزایــش ســهم بازارهــای
جهانی،توســعه بازارهای جدیــد صادراتی در جهت
افزایــش درآمــد و ســودآوری شــرکت متمرکــز شــده
اســت و در ایــن راســتا در ســال  1395از کل محصــول
اســلب فروش رفته ،حدود  70درصد آن به بازارهای
هدف صادراتی عرضه گردید.
همیــن رونــد در ســال  1396نیز ادامه یافته اســت
طوریکه در یازده ماهه ابتدای سال جاری با  26درصد
رشــد تولید نســبت به مدت مشابه ســال قبل ،حدود
یک میلیون تن اســلب به بازارهای جهانی صادر شد
که نســبت به مدت مشــابه ســال قبل ،رشدی معادل
13درصد را نشان میدهد.
از ابتــدای ســال  1396تاکنــون زمینــه بهبــود
فرآیندهای فروش ،معیار سنجش رضایت مشتریان
مورد توجه ویژه واقع شد و با انجام اقدامات اصالحی
مطابق نظرات اخذ شده و سطح انتظارات مشتریان
و ارائــه بازخوردهــای مــورد نیــاز بــه آنهــا ،گامهــای
مهمی در راستای جلب رضایت مشتریان در شرکت
برداشته شد .همچنین ارائه شرایط پرداخت مناسب
و متنوع،تحویل بهموقع،پاســخگویی به مســائل فنی
و تجــاری مشــتریان در کمترین زمان ممکــن وبهبود
در فرایند پذیــرش مشــتریان ،اولویتبندی نیازهای
مشــتریان ،تأمیــن پایدار محصــوالت ویژه بــا آنالیز و
ابعــاد خــاص مــد نظــر مشــتریان از جملــه اقدامات
اصالحــی در جهــت جلــب رضایــت مشــتریان بوده
اســت کــه تأثیــر مجموعــه ایــن عملکردهــا در یازده
ماهه ابتدای سال جاری ،رشدی  9درصدی نسبت به
برنامه مصوب فروش است.
آنچــه کــه بــه وضــوح در چشــم انــداز شــرکت
فــوالد هرمــزگان متصــور است،توســعه بازارهــای
صادراتی،حفــظ و تأمین پایــدار نیازهای نــوردکاران
داخلــی ،بازاریابــی محصــوالت بــا ارزش افــزوده
باالتر،توســعه محصــوالت جدیــد خطــوط و تکمیل
زنجیــره ارزش بــا رویکــرد توســعه خطــوط تولیــد به
سمت محصوالت نهایی است.
مطالعــات بســیاری جهــت شناســایی نیــاز بازار
در واحد فروش این شــرکت صــورت پذیرفته و این
رونــد به طــور مســتمر به منظــور ارزیابــی بازارهای
بالقــوه و بالفعــل و برداشــتن گام هایی در راســتای
توســعه بــازار از طریــق تولیــد محصــوالت جدیــد
انجام میپذیرد.

