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اقتـــــصادی

انجام کار مشغولند.یکی از بحثهایی که همه
مدیــران شــرکتها باید در نظر داشــته باشــند
ی است .و در شرایط فعلی
بحث خصوصیساز 
و بــا وجــود تحریمهای اخیر ایــن بحث به طور
خــاص مدنظر همه مدیران صنایع کشــور قرار
گرفته است.
در ایــن زمینــه نیز بــا هماهنگیهایــی که از
طریق شــرکت فــوالد هرمزگان با ســایر صنایع
صورت گرفته دســتاوردهای قابل قبولی داشته
ایــم .و بــا کمک کمیتههــای عالــی هفتگانهای
کــه در شــرکت داریــم نیازهایمــان رصــد و
اولویتبنــدی میشــود و براســاس بوجهبندی
شــرکت این نیازها برطرف میشــود .تمام این
کارهــا توســط دســتان توانــای نیروهــای داخل
شــرکت انجــام میشــود .چــون شــرکت فــوالد
مبارکه شرکت مادرهلدینگ است لذا نیازهایی
را کــه شــرکت دارد بــا کمــک متخصصــان و
همیــاری مدیریــت محترم شــرکت را برطرف
می کنیم .خصوصاً در دو سال اخیر این ارتباط
مستحکمتر شده است و موفق شدهایم روانتر و
بهتر مشکالت شرکت را برطرف کنیم.
در بحــث بومیســازی هــم در مــواد و هم در
قطعات به وســیله پروژههایی که پرســنل خود
شرکت با هماهنگی مشاوران و تأمینکنندگان
در داخــل کشــور ایــن کار را بــه جلــو میبرنــد و
خوشــبختانه نتایج بســیار خوبی هم گرفتهایم
و بخــش زیــادی از نیازهــای شــرکت از طریــق
بومیسازی انجام شده است.
در زمینه توان منابع انسانی ،فوالد هرمزگان
در سال  97موفق شده در رشته فوتبال ،فوتبال

چمنــی ،ســالنی و فوتبــال ســاحلی ،در هر ســه
رشته قهرمان استان شود.
در سطح ملی و آسیایی در ورزشهای دیگر
هم کارکنان فــوالد هرمزگان
توانســتهاند خــوش ظاهــر
شوند .در بحث حمایتهای
اجتماعــی توانســتهایم در
در ارتباط با
کارهــای فرهنگــی و مذهبی
افتخارات فوالد
نیز در اســتان شــرکت داشته
هرمزگان در
باشــیم .بــه طــور مثــال در
تابســتان امســال کــه اســتان
زمینههای مختلف
بــا کمبــود بــرق مواجــه
حضور داشته و
شــدهبودیم شــرکت ما برای
فعال بوده است.
کمــک به تأمین برق اســتان
اخیر موفق شدیم
تولید خود را متوقف کرد.
تقدیرنامه دو
در بحــث مالی نیــز برای
ستاره تعالی را از
اینکــه شــرکت بتوانــد زنــده
طریق سازمان
و پویــا به حیــات خــود ادامه
دهــد اســتراتژیهایی را
مدیریت صنعت
تعریف کردهایم .با مدیریت
کشور کسب کنیم
هزینههــا خصوصــاً در ایــن
و هدفگذاری
دو ســال اخیــر توانســتهایم
ما دستیابی به
ســودآوری شــرکت را بیشــتر
تندیسها است
کنیــم .در وضعیــت جــاری
نــه تنهــا توانســتهایم حفــظ
کنیــم بلکــه توانســتهایم آن
را بهبود ببخشــیم ،خصوصاً
مــا که یک شــرکت صادراتی
هســتیم باید همیشــه به فکر نوســازی شــرکت
باشیم زیرا شرکتهایی موفق هستند که دائماً

به فکر نوســازی باشند .با بروزرسانی تکنولوژی
و بودجــهای کــه بــرای آن تعییــن کردهایم به
اهدافمان رسیدهایم.
در بحث توسعه شرکت و افزایش ظرفیتش
در بحــث کالن کارهای خوبی قبالً انجام شــده
کــه بــه دلیل بحــث تحریمها دچار وقفه شــده
اســت .ولی با هماهنگی فــوالد مبارکه ما پیگیر
این هســتیم که انشــاءاهلل بتوانیم بــا پروژههای
توسعهای ظرفیت تولید را از  1/5میلیون تن به
 3میلیون تن برســانیم ،یعنــی فوالد هرمزگان
دیگری در کنار آن تکرار شــود و بعد در کنارش
بتوانیم خطوط پلیت میل یا خطوط نورد برای
تولیــد ورق بگذاریم که در دســت اقدام اســت.
در واقــع طــرح جامــع فــوالد هرمــزگان در افق
 1404به میزان  10میلیون تن در دست طراحی
است و پیشرفت خوبی هم داشته با هماهنگی
شــرکت فــوالد مبارکــه و مشــاور مــا شــرکت
مهندســی فــوالد مبارکــه ایــن کار بــه صــورت
مســتمر با زمانبندی مشخص انجام می شود.
جای تشــکر از مدیریت فوالد مبارکه دارد که به
خوبی فوالد هرمزگان را حمایت میکند.
چــه افتخاراتــی در ســال  1397در مجموعه
شما کسب شده؟
در ارتبــاط بــا افتخــارات فوالد هرمــزگان در
زمینههای مختلف حضور داشــته و فعال بوده
اســت .اخیر موفق شــدیم تقدیرنامه دو ستاره
تعالــی را از طریــق ســازمان مدیریت صنعت
کشور کســب کنیم و هدفگذاری ما دستیابی به
تندیسها است.
نشــان لیاقت از تولید ملــی گرفتیم که چند
ســال اســت در حــال تکــرار اســت که ایــن هم
جای افتخار دارد .برای چهارمین ســال متوالی
صادرکننده نمونه استان شــدهایم .و زمانی که
اســم صــادرات در میــان اســت بحــث کیفیت
محصــول را نشــان میدهــد کــه شــرکت فوالد
مبارکــه هرمــزگان به کیفیــت اهمیــت ویژهای
میدهــد.در صــد شــرکت برتــر ،ســال گذشــته
شرکت هفتاد و ششم شدیم امسال نیز شرکت
چهل و دوم شدهایم و صعود خوبی داشتهایم.
امســال ده شــرکت پیشــرو در صنعت انتخاب
کردند که رشــد خیلی سریعی داشتند و ما یکی
از آن ده شرکت بودهایم.
محصول  CK50قبالً وارد کشــور میشــد که
مــا توانســتیم نیاز داخلــی را تأمیــن کنیم .لوح
حمایت از مصرفکنندگان را چندین سال است
کــه دریافــت میکنیم که نشــان از تعهــد ما به
مصرفکننده دارد.
سخن آخر
در پایــان بــه نوبــه خود آغــاز ســال  1398را
به کلیه دســت اندرکاران صنعت کشــور و کلیه
شرکتهای تولید کننده اعم ازصنایع فوالدی و
غیر فوالدی  ،کلیه کارگران عزیز در سطح کشور
و مــردم عزیز ایران تبریک می گویم و این قول
را بــه مردم ایران می دهم که در شــرکت فوالد
هرمــزگان با تمــام توان تالش کنیم تــا تولید را
بیشتر و کیفیت را بهبود بخشیم و بتوانیم سال
خوبی را برای کشــور و مردم شــریف ایران رقم
بزنیم

