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اخبار فوالد

مدیر صادرات شــرکت فوالد مبارکه گفت: 
در بازارهای صادراتی، فوالد ایــران مرغوبیت و 
طرفداران خــودش را دارد و از ابتدای بهره وری 
تاکنون بیش از ۲۱ میلیــون تن محصول فوالد 

مبارکه به کشورهای دیگر صادر شده است.
منصــوری، مدیر صادرات فــوالد مبارکه در 
گفت وگو با برنامه رادیو فوالد از فعالیت های این 
واحد ســخن گفت. ماحصل این گفت وگو را در 

ادامه می خوانید:
    

رکودی که در بازار جهانی فوالد ایجاد 
شــده چقدر بر صادرات محصوالت فوالد 

مبارکه اثرگذار بوده است؟
از چند ماه قبل رکودی در بازار جهانی فوالد 
ایجاد شده که کاهش رشــد اقتصادی و مسائل 
اقتصادی از دالیل این امر هستند و سطح عمومی 
قیمت ها را از ۸۰۰ تــا۹۰۰ دالر به حدود ۴۰۰ تا 
۵۰۰ دالر کاهش داده اســت. دلیل این کاهش 
قیمت کمبود تقاضا در بازارهای جهانی اســت و 
به دلیل اینکه میزان فعالیت  اقتصادی در کشورها 
کاهش پیدا کرده، تقاضا در بازار جهانی نســبت 
به محصوالت پایین اســت. در حال حاضر ما هم 
برای فروش محصوالتمان در بازار جهانی به دلیل 
کمبود تقاضا مشــکل داریم و حفظ مشــتریان 
قبل و پیدا کردن مشــتری جدید از اولویت های 

اصلی ماست.
کاهش رشــد اقتصادی کشور چین 
به عنوان بزرگ تریــن تولیدکننده فوالد 
جهان چه میزان بر این موضوع تأثیر داشته 

است؟
قطعا از دالیل اصلی این موضوع همین امر است. 
وقتی رشد اقتصادی نباشد و کار انجام نشود و در 
صنایع مختلف خروجی ها موردپذیرش قرار نگیرد، 
قطعا روی صنعت تأثیر می گــذارد و وقتی یک 
صنعت دچار مشکل شود صنایع دیگر هم به صورت 

زنجیره وار تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. از گذشته 
شرایط خاصی در اقتصاد جهانی داشته ایم و اکثر 
شرکت ها و تولیدکننده ها آماری کمتر از آمار قبل 
را برای تولید تجربه کرده اند و قطعا در پایان سال 
۲۰۲۲ کاهش بیشتری را خواهند داشت. این امر 
نشان می دهد در کل دنیا شــرایط خوبی در بازار 

فوالد وجود ندارد.
تحریم هــا چقدر توانســته در بحث 

صادرات اثرگذار باشد؟
ما نمی توانیم بگوییم تحریم هــا هیچ اثری 
نداشته است. تحریم ها هم برای تحریم شونده و هم 
تحریم کننده اثرگذار است، مانند بحران انرژی که 
در جهان پیش آمده و هزینه هایی را به همه تحمیل 
می کند، اما اگر بگوییم تحریم ها باعث شده نتوانیم 
صادرات داشته باشیم درست نیست. نه تنها برای 
ما، بلکه برای بقیه شرکت های ایرانی نیز همین طور 
بوده و برخی شرکت ها در چند سال اخیر حتی در 
صادرات رشد هم داشته اند، چون باالخره راه هایی 

پیدا می کنند و صادرات انجام می شود.
با توجه به رقابت بیــش از پیش رقبای 
جهانی آینده نگری و سیاست فوالد مبارکه 

در این خصوص چیست؟
ما می دانیم آینده، آینده رقابتی است، هم در 
بعد خارجی و بین المللی و هم در بعد داخلی. حتی 
در بازار داخلی امروز که به نوعی در اختیار فوالد 
مبارکه است نیز در سال های آینده رقبای جدید 
پیدا می شود مانند فوالد مبارکه که به دنبال توسعه 
بوده اســت رقبا هم بیکار ننشسته اند، کما اینکه 
به دنبال افزایش ظرفیت خود نیز هستند. قطعا 
باید با برنامه ریزی وارد شویم. باید مشتری های 
مختلف را جذب کنیم و برای هــر بخش از بازار 
متناسب با ذائقه خودش برنامه و استراتژی داشته 
باشیم. در حال حاضر در شرایطی هستیم که به 
دلیل محدودیت های موجود نمی توانیم حجم 
صادراتمان را افزایش دهیم، ممکن است تا ۲ یا ۳ 
سال آینده حجم صادرات ما دو برابر شود، ولی اآلن 

شرایط فرق دارد و ما نمی توانیم دست به اقدامی 
بزنیم، ولی روی این موضوع در تمام ارکان شرکت 
فکر شــده تا برای این آینده سخت برنامه ریزی 

صحیح داشته باشیم و با آن مواجه  شویم.
در مورد آمار شــش ماهه نخست سال 

جاری صحبت کنید.
پیرو بخش نامه هایی که از طرف وزارت صمت به 
فوالد مبارکه اعالم می شود و رویکرد فوالد مبارکه 
مبنی بــر در اولویت قــرار دادن تأمین بازارهای 
داخلی، موظفیم مقدار مشخصی در بازار داخلی 
محصول عرضه کنیم. طبیعتــا با افزایش عرضه 
در بازار داخل، سهم صادرات کاهش پیدا می کند. 
برنامه صادرات ما برای ســال ۱۴۰۱ به میزان ۱ 
میلیون و ۱۵۰ هزار تن اســت که تا اآلن نزدیک 
به ۳۰۰ هزار تن از کشــور خارج شده و نزدیک به 
۴۰۰ هزار تن هم به مشتریان فروخته شده که یا 
در بندرعباس آماده تحویل و یا در خط تولید در 
حال تولید است و مابقی هم در ماه های باقی مانده 

تا پایان سال تولید خواهد شد.
مقاصد اصلی محصوالت صادراتی کدام 

کشورها هستند؟
در سال جاری بخش عمده محصوالت صادراتی 
اســلب و کالف گرم و بعضا گالوانیزه بوده است. 
بزرگ ترین بازارهای صادراتی شرکت فوالد مبارکه 
مربوط به خاور دور، کشورهای جنوب شرق آسیا و 
حاشیه خلیج فارس، کشورهای عراق و افغانستان، 
آسیای میانه و اروپا بوده است. به طورکلی نیاز بازار 
و نوع محصول مشخص می کند که چه محصولی 

به چه کشوری صادر شود.
کدام کشــورها مشــتریان وفادار 

محصوالت فوالد مبارکه هستند؟
دو کشــور عــراق و افغانســتان هیــچ نوع 
فوالدســازی ندارند و ایران بهترین تولیدکننده 
برای آن هاست که بتوانند ورق فوالدی موردنیاز 
خــود را تأمین کنند. در کشــورهای حاشــیه 
خلیج فارس هم بعد مسافت می تواند تأثیر مثبت 

داشته باشد و برای آن ها مطلوبیت ایجاد می کند. 
در سایر نقاط دنیا هم مشتریانی هستند که ترجیح 
می دهند محصوالت موردنیاز خود را از این طریق 
تأمین کنند. آن ها سال هاست محصوالت فوالد 
مبارکه را وارد و در صنایع خود مصرف می کنند. 
در بازارهای صادراتی، فوالد ایــران مرغوبیت و 
طرفداران خــودش را دارد و از ابتدای بهره وری 
تاکنون بیش از ۲۱ میلیــون تن محصول فوالد 

مبارکه به کشورهای دیگر صادر شده است.
در مقایسه با مدت مشــابه سال قبل 
تاکنون چه میزان افت یا افزایش صادرات 

داشته ایم؟
ســال گذشــته میزان صادرات محصوالت 
۱۲۶۰ هزار تن بوده و برنامه امســال ۱۱۵۰هزار 
تن اســت. دلیل کاهش پیش بینی شده همین 
محدودیت هایی است که از طرف وزارتخانه ایجاد 
شده و ما باید مازاد بر نیاز بازار داخل را به کشورهای 
دیگر صادر کنیم. اینکه در تقویم کشور یک روز 
را به نام روز صــادرات نام گذاری کرده اند به دلیل 
اهمیت این موضوع بوده، چون صادرات همواره 
مانند درآمدی است که از بیرون تزریق می شود 
و به اقتصاد کشور کمک می کند. وقتی صادرات 
باشد، هم فوالد مبارکه و هم کل کشور از منافع آن 
استفاده می کنند. ارزآوری به عنوان درآمد خارجی 
پشتوانه ای برای پول ملی ماست و تقویت پایه های 

اقتصادی کشور را به دنبال دارد.
ظرفیت نوآوری در فــوالد مبارکه بر 

عملکرد صادرات چقدر تأثیر دارد؟
نوآوری در تولید محصــوالت بر صادرات هم 
تأثیرگذار است. در واقع خوِد صادرات هم به ارتقای 
کیفیت محصول کمک می کنــد و هم به بهبود 
فرایندها و به نوآوری ها در تولید محصوالت نیز 
جهت می دهد. در بسیاری از اوقات ارتباط با جامعه 
بیرونی و جهانی، مشتریان و درخواست های جدید 
را مطرح می کند. وقتی این درخواســت جدید 
به شرکت وارد می شــود واحدهای مختلف آن را 

بررسی می کنند تا محصول جدیدی تولید شود 
و آن محصول جدید وارد سیکل شرکت می شود 
و همه این ها چرخه ای اســت که به رشد و تعالی 

شرکت کمک می کند.
در خصوص تســهیل امــور گمرکی 
محصوالت صادراتی چــه اقدامی انجام 

شده است؟
موضوع گمرک و مسائل گمرکی در صادرات 
اهمیت بسیار زیادی دارد. مسئوالن گمرک استان 
و عزیزانی که در گمرک اختصاصی فوالد مبارکه 
تالش می کنند همواره هم پشتیبان صادرات و 
هم واردات فوالد مبارکه بوده اند و کمک کرده اند. 
قطعا فرایندهایی که آن ها پیش بینی می کنند در 

تسهیل صادرات مؤثر است.
در حــال حاضــر معافیــت مالیاتی 

محصوالت صادراتی وجود دارد؟
معافیت مالیات حاصل از درآمد یا سودی که 
از طریق صادرات به دست می آید وجود دارد و این 
از مواردی بوده که در سال های گذشته دولت ها 
برای تسهیل امر صادرات تولیدکنندگان تدوین 
کرده اند، چون صادرات مسائل و مشکالت خودش 
را دارد و ایــن امر می تواند کمک کننده باشــد تا 

صادرات تأثیرش را بر اقتصاد کل کشور بگذارد.
عوامل مؤثــر و پایدار بــرای افزایش 

بهره وری و توسعه صادرات کدام اند؟
محدودیت های صادراتی همواره از چالش های 
عمده در این حوزه بوده است. صادرات محصوالت 
فوالد مبارکه می تواند در کلیه محصوالت با تناژ 
بیشــتر انجام شــود و در صورت تأمین نیاز بازار 
داخل می توان برای سه سال آینده نیز بازاریابی 
کرد. قطعا فوالد مبارکه به دلیل سابقه درخشان 
محصوالت خود در بازار فوالد می تواند همچنان 
نقش رهبری بازار را عهده دار باشــد. با راه اندازی 
نورد گرم شماره ۲ با ۴ میلیون تن تولید محصوالت 
جدید و خاص مواجه خواهیم بود که باید از امروز 

برای آن بازاریابی کنیم.

همزمان با تأمین بازارهای داخلی صورت گرفت؛

صادرات بیش  از ۲۱ میلیون تن محصوالت فوالد مبارکه سرپرست اداره کل محیط زیست استان اصفهان:
اقدامات زیست محیطی فوالدسنگ 

مبارکه درخور تقدیر است
سرپرســت اداره کل محیط زیست استان اصفهان، 
در جلسه ای با حضور مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
شرکت فوالد سنگ مبارکه رویکرد مدیریت، اقدامات 
مطلوب زیســت محیطی و به ویژه برنامه های آتی این 

شرکت در این زمینه را قابل تقدیر خواند.
الهیجان زاده، سرپرســت اداره کل محیط زیست 
استان اصفهان، در جلسه ای با حضور مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره شرکت فوالد سنگ مبارکه رویکرد مدیریت، 
اقدامات مطلوب زیست محیطی و به ویژه برنامه های آتی 

این شرکت در این زمینه را قابل تقدیر خواند.
در این جلســه الهیجان زاده، سرپرســت اداره کل 
محیط زیست اســتان اصفهان، اقدامات شرکت فوالد 
مبارکه در ارتقای فرایندهای زیســت محیطی را مؤثر 
خواند و اظهار امیدواری کرد با اطالع رســانی اقدامات 
شرکت فوالدسنگ مبارکه در این زمینه، جامعه و سایر 
صنایع از عملکرد و سرمایه گذاری های انجام شده در حوزه 

محیط زیست بیش ازپیش مطلع گردند.
الهیجان زاده ضمن آرزوی موفقیت برای شــرکت 
فوالدسنگ مبارکه تأکید کرد: اینکه شرکت عزم خود را 
برای بهبود حداکثری این فرایند جزم کرده شایسته تقدیر 
اســت. به همین منظور، اداره کل محیط زیست استان 
نیز از صنایعی که با نیات صادقانه برای توســعه مبتنی 
بر محیط زیست تالش می کنند، با تمامی توان حمایت 
خواهد کرد. این گزارش حاکی است در این دیدار، مهرداد 
فقیهیان، مدیرعامل شرکت فوالدسنگ مبارکه، با ارائه 
گزارشی، برنامه ها و عملکرد شرکت فوالدسنگ مبارکه 
در حوزه محیط زیست را تشریح کرد و بر اهمیت پایبندی 
شرکت فوالدســنگ به رعایت الزامات زیست محیطی 
که مورد تأکید مدیریت ارشد گروه فوالد مبارکه است، 

صحه گذاشت.

    
نشست کمیته سرمایه گذاری خطرپذیر 

فوالد مبارکه برگزار می شود
ویژه برنامه نشســت صمیمانه مدیرعامل و اعضای 
کمیته سرمایه گذاری خطرپذیر فوالد مبارکه با شرکت ها 
و نمایندگان زیست بوم نوآوری و فناوری کشور در حاشیه 

سمپوزیوم و نمایشگاه فوالد ۴۰۱ برگزار خواهد شد.
ویژه برنامه نشســت صمیمانه مدیرعامل و اعضای 
کمیته سرمایه گذاری خطرپذیر فوالد مبارکه با شرکت ها 
و نمایندگان زیســت بوم نوآوری و فناوری کشــور روز 
چهارشــنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱ در حاشیه سمپوزیوم و 

نمایشگاه فوالد ۴۰۱ برگزار خواهد شد.
طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکــه به عنوان رئیس 
کمیته سرمایه گذاری خطرپذیر در این نشست حضور 
خواهد داشت؛ ناظمی هرندی معاون تکنولوژی، اکبری 
محمدی، معاون سرمایه گذاری و امور شرکت ها، کویتی، 
معاون اقتصادی و مالی، بهاروند، مدیر ســرمایه گذاری 
و برنامه ریزی جامع، عباســی، مدیر تحقیق و توسعه و 
مظاهری مشاور مدیرعامل فوالد مبارکه به عنوان اعضای 
این کمیته و پالیزدار مدیرعامل شرکت پشتیبانی و توسعه 
فناوری و نوآوری فوالد مبارکه در این نشست حضور دارند.
زیست بوم نوآوری و فناوری گروه مبارکه، متشکل 
از شــتاب دهنده ها، صندوق هــای ســرمایه گذاری، 
 ،)Innoversity(مراکــز نــوآوری دانشــگاهی
نوآوری شــهری)Innotechcity( و مراکز نوآوری 
صنعتی)Innofactory( اســت که به عنوان بســتر 

اصلی نوآوری باز، توسعه یافته و به کار گرفته خواهد شد.
شرکت پشتیبانی و توســعه فناوری و نوآوری فوالد 
مبارکه)MSTID( برای رشــد فناوری های مرتبط با 
صنعت فوالد کشــور اقدام به سرمایه گذاری خطرپذیر 
بر روی شــرکت های فناور، دانش بنیان و هســته های 

تحقیقاتی می نماید.

ماندگاری و مانایی شــرکت ها در گرو فهم تحوالت 
پیرامونی محیط مبادله است تا بتوانند به طور مستمر با 
خلق و کسب ارزش در رقابتی فزاینده با دیگر شرکت ها 
بقای خود را تضمین نمایند. ما به طور پیوســته با رصد 
فناوری ها و نوآوری های جهانی مرتبط با صنعت فوالد، 
می کوشیم جدیدترین یافته ها و موضوعات فناورانه این 
صنعت را دریابیم و برای کشف فرصت های سرمایه گذاری 

در اختیار زیست بوم نوآوری فوالد مبارکه قرار دهیم.

در پنجمین همایش »جایزه ملی تعالی نگهداری و مدیریت دارایی  ایران« شرکت فوالد 
مبارکه با کسب باالترین امتیاز، توانست برای نخستین بار در کشور تندیس زرین جایزه 

ملی تعالی نگهداری را به عنوان باالترین نشان در این حوزه از آن خود کند.
در این همایش که روز یکشنبه یکم آبان ماه در پژوهشگاه صنعت نفت تهران و با حضور 
جمعی از اساتید برجسته حوزه نت کشور و مدیران عامل و مدیران نگهداری و تعمیرات 
سازمان های شرکت کننده در جایزه، برگزار شد، محسن کفیل مدیر دفتر فنی نگهداری 
و تعمیرات شرکت فوالد مبارکه به نمایندگی از مدیرعامل فوالد مبارکه لوح تقدیر و تنها 

تندیس زرین این همایش را دریافت کرد.
کفیل پس از دریافت این تندیس به عنوان یکی از سخنرانان مراسم، ضمن معرفی گروه 
فوالد مبارکه با اشاره اقدامات انجام گرفته در مسیر تعالی نت و تاریخچه استراتژی های 
نت در جهان و توسعه رویکردهای نگهداری و تعمیرات در شرکت فوالد مبارکه همسو 
با تحوالت جهانی این حوزه، پروژه ها و اقدامات صورت گرفته در حوزه تعالی نت در طی 

سال های بهره برداری مجتمع فوالد مبارکه را تشریح کرد.
وی از اقدامات ذیل به عنوان فعالیت های مهم انجام گرفته در این حوزه در شرکت فوالد 
مبارکه نام برد: به کارگیری نظام های نت پیشگیرانه، نت پیشگویانه، پیاده سازی نظام 
جامع پایش وضعیت، طراحی مدل تعالی نت بومی فوالد مبارکه، تدوین و اجرای نقشه 
راه نت، اولویت بندی دارایی های خطوط تولید، اجرای پروژه های بهبود نظیر نت مبتنی 
بر قابلیت اطمینان RCM و بهینه سازی استانداردهای تعمیراتی PMO، پیاده سازی 
نظام تحلیل خرابی در شرکت RCA، طراحی سیستم های مکانیزه مدیریت اطالعات و 
فرایندهای حوزه نت در بستر EIS و اجرای طرح تگ گذاری و ردیابی دارایی های خطوط 

تولید به منظور استقرار سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی.
کفیل در بخش دیگری از سخنان خود از نقش کارکنان به عنوان یکی از مهم ترین 
ارکان مدل های سرآمدی نت نام برد و تصریح کرد: الزمه استقرار نظام های بهبود در حوزه 

نگهداری دارایی ها شکل گیری صحیح فرهنگ سازمانی است.
وی در همین زمینه افزود: تمام موفقیت های فوالد مبارکه در بستر فرهنگ سازمانی 
مناسب این شرکت شکل گرفته است. از ویژگی های مهم این فرهنگ سازمانی می توان 

به تعلق خاطر سازمانی باال، روحیه کار تیمی و ارتباط مناسب بین مدیران و سایر رده های 
سازمان اشاره کرد. این مطلب می تواند الگویی برای سایر صنایع کشور باشد. اهتمام به 
فرهنگ سازمانی به عنوان رکن اصلی پیشرفت می تواند در حوزه های مختلف موجب رشد 
و شکوفایی سازمان ها گردد. فرهنگ ملی ما دارای عناصر و ویژگی های مثبت بارزی است 
که در طول تاریخ کشور ازجمله در دوران دفاع مقدس موجب خلق تجربیات بی نظیری 
گردیده است. قطعا سازمان ها می توانند از این ویژگی ها در شکل دهی فرهنگ سازمانی 

جهت طی مسیر سرآمدی استفاده کنند.
گفتنی است جایزه ملی تعالی نگهداری ایران، فرایندی است که طی آن، ساالنه پس 
از ارزیابی میدانی، به برترین سازمان های ایرانی حائز شرایط در بخش های مختلف کشور 
)مطابق طبقه بندی جایزه( که در زمینه ایجاد، ارتقا و نهادینه سازی فرهنگ نگهداری 
خود فعالیت های چشــمگیری انجام داده اند، گواهینامه، تقدیرنامه یا تندیس جایزه 

نگهداری اعطا می گردد.
انجمن نگهداری و تعمیرات ایران به عنوان رسمی ترین نهاد در زمینه نگهداری در 
کشور، این جایزه را به منظور نهادینه سازی مدل تعالی نگهداری و با هدف ایجاد فضای 

الزم برای تشویق بنگاه ها و سازمان ها برای انجام عملیات خودارزیابی و شناخت نقاط قوت 
و زمینه های بهبود طراحی کرده است.

از دیگر مزایای این فرایند ایجاد فضای الزم برای تبادل تجربیات و دانش سازمان های 
موفق، بسترسازی و ایجاد فضای رقابتی توأم با خالقیت و نوآوری، ایجاد زبان مشترک 
و چارچوب مفهومی در شیوه مدیریت نگهداری سازمان های ایرانی و ارائه مدل بومی و 
توسعه فرهنگ تعالی و آموزش و ترویج مفاهیم سرآمدی نگهداری به مدیران و فعاالن 
این حوزه است. پنجمین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری از دی ماه ۱۴۰۰ با انتشار برنامه 

و فراخوان متقاضیان شرکت در جایزه آغاز گردید.
شرکت فوالد مبارکه با تشکیل تیم هایی از مجموعه مدیریت های مختلف شرکت 
که مرتبط با معیارهای نه گانه مدل تعالی نگهداری شامل فرهنگ سازمانی و رهبری، 
خط مشــی و راهبردها، کارکنان، برنامه ریزی و زمان بندی، مدیریت منابع، مدیریت 
گردشکار و فرایندها، بهبود قابلیت اطمینان، بهبود کسب وکار و نتایج عملکرد است، اقدام 
به تدوین اظهارنامه و ارسال آن به دبیرخانه جایزه نمود و تیم ارزیابی جایزه در تاریخ های 
۸ تا ۱۰ مردادماه ۱۴۰۱ ضمن بازدید میدانی، شرکت را بر اساس این مدل ارزیابی کرد. 
در نهایت، کمیته داوری جایزه که متشکل از اساتید صاحب نام حوزه نت کشور و جمعی 
از متخصصان حوزه نت صنعت است ضمن ارزیابی گزارش ارائه شده توسط تیم ارزیابی، 

کسب تندیس زرین جایزه ملی تعالی نگهداری توسط فوالد مبارکه را تصویب نمود.
هم زمان با برگزاری این مراســم تعدادی از سازمان های برتر تجارب خود در زمینه 
تعالی نت را ارائه کردند و در غرفه های نمایشگاه این همایش بیش از ۱۰ شرکت داخلی 
آخرین دستاوردهای خود در زمینه سیستم ها و سامانه های تعمیر و نگهداری دارایی های 

فیزیکی ویژه بنگاه های اقتصادی و صنعتی را در معرض دید بازدیدکنندگان قراردادند.
شایان ذکر است در فرایند ارزیابی سال جاری دو شرکت موفق به کسب تندیس بلورین 
و یک شرکت موفق به کسب تندیس سیمین گردید و فوالد مبارکه با اختالف معنادار و 
با پیشی گرفتن از رقبا تندیس زرین جایزه را از آن خود کرد. این در حالی است که فوالد 
مبارکه در سال ۹۶ نیز در این ارزیابی شرکت کرد و به عنوان تنها شرکت موفق به کسب 

تندیس سیمین گردید.

برای نخستین بار در کشور؛

فوالد مبارکه »تندیس زرین جایزه ملی تعالی نگهداری و مدیریت دارایی ایران« را کسب کرد

گزارش


