
رئیس امور سهام و مجامع شرکت 
فــوالد مبارکه اصفهــان از افزایش 
سود خالص این شــرکت خبر داد و 
گفت: شرکت فوالد مبارکه در سالی 
که گذشت توانست بیشترین سود 
خالص را از زمان بهــره برداری تا به 

االن به دست بیاورد. 
مرتضی شــبانی در گفت وگو با 
خبرنگار بورس ایلنا، میزان ســود 
خالص فوالد مبارکه را 6 هزار میلیارد 
تومان عنوان کــرد و گفت: افزایش 
تولید و بهره بــرداری از طرح هایی 

همچون گندله ســازی ســنگان، 
افزایش ظرفیت فوالد صبا و در کنار 
آن افزایش نــرخ محصوالت فوالد، 
باعث افزایش ســود خالص در سال 

96 شد.
وی با پیش بینی افزایش ســود 
خالص در ســال 97 اظهــار کرد: 
خوشــبختانه هیــچ شــرکتی در 
هلدینگ فــوالد مبارکــه زیان ده 
نبــوده و فوالد هرمزگان توانســته 
است در 6 ماهه سال جاری، سودی 
بالغ بر یک هزار 250 میلیارد تومان 

به دســت بیاورد. وی از رشــد 12 
درصدی تولید شرکت فوالد مبارکه 
خبر داد و گفت:  میــزان تولید در 6 
ماهه ابتدای ســال 96، 3 میلیون و 
250 هزار تن بوده که این میزان در 
6 ماه سال جاری به 3 میلیون 650 

هزار تن رسیده است.
رئیــس امــور ســهام و مجامع 
شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهان 
همچنین از رشد 27 درصدی تولید 
محصوالت گرم خبــر داد و گفت: 
میزان تولید محصوالت گرم از یک 
میلیون 933 هــزار تن به 2 میلیون 

467 هزار تن رسیده است.
شبانی بهره برداری از طرح های 
توســعه ای را دلیــل افزایش تولید 
عنوان کرد و گفــت: بهره برداری از 
ماشین ریخته گری شماره 5، افتتاح 
گندله ســازی ســنگان و افزایش 
ظرفیت نورد پیوســته ســبا باعث 
افزایش سود هلدیگ فوالد مبارکه 

شده است.
رئیــس امــور ســهام و مجامع 
شــرکت فوالد مبارکه اصفهان، از 

افزایش ظرفیت نورد پیوســته سبا 
از 700 هزار تن بــه 1.6 میلیون تن 

خبر داد.
وی اظهــار کرد: شــرکت فوالد 
مبارکه، پرتفوی ارزشمندی از سهام 
شــرکت های گل گهــر، چادرملو، 
معادن فلــزات، فــوالد هرمزگان 
و ســنگان دارد که ســال گذشته 
توانســت از محل ســود نقدی این 

شرکت ها 830 میلیون تومان کسب 
درآمد داشته باشد.

شــبانی از رشــد 11 درصدی 
فــروش، 12 درصــدی تولید و 46 
درصدی مبلغ فروش در 6 ماهه سال 
جاری نسبت به مدت زمان مشابه در 

سال گذشته خبر داد.
رئیــس امــور ســهام و مجامع 
شــرکت فوالد مبارکــه اصفهان، 
ادامــه داد: با توجه به رشــد قیمت 
در بــازار در 18 ماهــه گذشــته، 

200 درصــد بــرای ســهامداران 
 بازدهی داشــته که این رقم بسیار 
خیره کننده است. شــبانی عمده 
ســهامدران این شــرکت را قشــر 
ضعیف تا متوســط جامعه دانست و 
گفت: 30 درصد سهام شرکت فوالد 
مبارکه برای سهام عدالت، 16 درصد 
برای تامین اجتماعی و 2 درصد آن 
برای صندوق عشــایر و روســتایی 
اســت که جزو دهک هــای پایین 

جامعه محسوب می شوند.
وی اظهار کــرد: ارزش بازار فوالد 
از 9 هزار 600  میلیارد تومان در سال 
93 به 40 هزار میلیارد در سال جاری 
رسیده اســت که این رشد مرهون 
مدیریت صحیح و کنتــرل هزینه و 

سرمایه گذاری مناسب است.
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مدیرعامل فوالد مبارکه تاکید کرد:
ضرورت مطالعۀ بیشتر بازارهای 

داخلی و جهانی 
مدیرعامل فوالد مبارکه در جلسۀ کمیتۀ مدیریت 
شرکت، پس از اســتماع گزارش مدیران نواحی و 
بخش های مختلف شرکت تصریح کرد: در بازدید از 
خطوط تولید و مالقات حضوری با همکاران نواحی، 
تعلق خاطر و تعهدسازمانی نزد تک تک آنها به خوبی 
مشهود بود. اینکه کارکنان شرکت به کار خود و حل 
مسائل شرکت عالقه و تعصب دارند بسیار ارزشمند 
است؛ بنابرایــــن باید با ارتقای سطح رضایتمندی 
نیروی انسانی شرایطی فراهم کنیم تا ایشان نیز با 
فراغ بال و تعهد بیشتر به تولید و ایجاد ارزش افزودۀ 

اقتصادی برای کشور همت گمارند.  
به گزارش ایلنا، وی افزود: در گروه فوالد مبارکه 
دائما به بهره برداری رســیدن طرح های توسعه و 
کســب موفقیت های متعدد در عرصه های ملی و 
بین المللی را شاهد بوده ایم؛ ازاین رو اذهان عمومی با 
آگاهی از عملکرد این شرکت باور دارد که این شرکت 
پویا و زنده است. در اینجا وظیفۀ ما این است که این 
پویایی را با توسعه و تنوع محصوالت و با مطالعۀ بیشتر 
بازارهای داخلی و جهانی حفظ کنیم.  عظیمیان در 
ادامۀ سخنان خود خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه 
برای حضور مقتدرانه تر در بازارهای جهانی، نه تنها 
خود را به حضور صرفا سنتی محدود نکرده، بلکه در 
تالش است با استفادۀ بیشتر از فناوریهای روز دنیا 
پویایی خود را بیش از هر زمــان دیگر ارتقا دهد. به 
طور قطع، در ادامۀ این مسیر موفقیت آمیز، با کمک 
هم برای تولید بیشتر و تکمیل زنجیرۀ تولید از هیچ 
کوششی فروگذار نخواهیم کرد. وی با بیان اینکه 
باید آنقدر قوی باشیم که تحوالت جهانی و بازار هیچ 
تأثیر منفی بر روند کار شرکت نداشته باشد، افزود: 
باید شرکت را برای مواجهه با هر شرایطی آماده کنیم 
که این کار در ســایۀ همکاری و هم اندیشی همۀ 
کارکنان حاصل خواهد شد. در این خصوص باید با 
دقت و ظرافت، موارد و موانع احتمالی را ارزیابی و آنها 
را از پیش رو برداریم و به خوبی این مسئولیت خطیر 
را به سرانجام نیک برسانیم. مدیرعامل فوالد مبارکه 
روند توسعه و پیشرفت فوالد مبارکه را به مسابقۀ دو 
امدادی تشبیه و تأکید کرد: انسانهای شریف زیادی 
از بدو تأسیس این شــرکت زحمت کشیده اند تا 
فوالد مبارکه به بزرگترین گروه فوالدسازی کشور 
و خاورمیانه تبدیل شود؛ بنابراین ضمن قدردانی 
از این زحمــات باید تالش کرد تا ایــن روند تعالی 

همچنان ادامه یابد. 
    

مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان تصریح کرد:
فوالد مبارکه از راه کارهای 

قانونی برای مقابله با تحریم ها 
استفاده می کند

مدیرعامل فوالد مبارکه دربــارۀ تحریم فوالد 
مبارکه از ســوی وزارت خزانه داری آمریکا گفت: 
پیشــتر نیز آمریکا صنعت فــوالد ایــران و گاز و 
پتروشیمی را تحریم کرده بود؛ در نتیجه این اتفاق 

موضوع تازه ای نیست.
 مهندس حمیدرضا عظیمیان در گفت وگو با 
عصرمعدن با بیان این مطلب در ادامه افزود: متأسفانه 
نام بردن از فوالد مبارکۀ اصفهان و چندین شرکت 
در فهرستی که منتشر شــده ممکن است برخی 
محدودیتها را برای فوالد مبارکه ایجاد کند؛ البته ما 
نیز با راهکارها و ظرفیت های قانونی به مقابله با تحریم 
میرویم تا نتواند مشکالتی برای شرکت ایجاد کند. 
مدیرعامل فوالد مبارکه با بیــان این مطلب افزود: 
البته این موضوع نیازمند برخــی هماهنگی ها با 
مراکز دولتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت است 
که با آنها نیز گفت وگو می کنیم تا بتوانیم راهکاری 
پیدا کنیم. ما در اولین فرصــت راهکارهای خود را 
برای مقابله با تحریم تهیه می کنیم و آن را به اطالع 
همۀ مصرف کنندگان، سهامداران و کسانی که با 
فوالد مبارکه در ارتباط هستند قرار خواهیم داد. وی 
دربــــارۀ اقدامات این شرکت گفت: هماهنگی های 
الزم را در داخل کارخانه و با دولت محترم انجام می 
دهیم و آن را اعالم مــی کنیم. مهندس عظیمیان 
ادامه داد: ما ســعی می کنیم تأثیر اقدام خصمانۀ 
آمریکا را که از حربۀ تحریم علیه کشورها استفاده 
می کند، به حداقل برسانیم و آثار آن را بر شرکت به 
کمترین میزان ممکن برسانیم. وی در پاسخ به این 
سوال اینکه تحریم ها تا اندازه ای می تواند بازارهای 
ایران را در اروپا و کشورهای عراق و افغانستان تحت 
تأثیر قرار دهد نیز گفت: همان گونه که اشاره کردم، 
تحریمها موضوع جدیدی نیست و اکنون تنها اسم 
شرکت فوالد مبارکه در فهرست آمده است؛ بنابراین 
ما مذاکرات خود را با طرف های قرارداد خود ادامه 
می دهیم و راهکارها را برای تــدوام و حفظ بازار در 
کشورهای اروپایی و کشورهای همسایه در دست 
خواهیم داشت. از سوی دیگر با توجه به مذاکراتی 
که دولت با گروه 1+4 داشته و در حال انجام است از 

ظرفیت های آن استفاده خواهیم کرد. 

اخبار 
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رئیس امور سهام فوالد مبارکه در گفت وگو با ایلنا: 

بازده200درصدیفوالدمبارکهبرایسهامداران

گزارش

برای اولین بار در کشــور و پس از ارزیابی 
ارزیابــان بنیــاد مدیریــت کیفیــت اروپا 
)EFQM(، شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
با کسب امتیاز باالتر از 600 برندۀ سطح زرین 

)GOLD( این جایزه جهانی شد. 
به گزارش ایلنا، در پی کسب این موفقیت 
ارزشمند مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: رشد، 
پویایی و حرکت در مســیر سرآمدی الزمۀ 
حضور موفق ســازمان ها در فضای رقابتی و 
پرتالطم کســب وکار امروزی است. شرکت 
فوالد مبارکه به عنوان پیشتاز صنعت فوالد 
کشور و در جهت خلق ارزش مشترک برای 
همۀ ذینفعان سازمان همواره خود را متعهد 

به حرکت در مسیر تعالی میداند.
مهندس عظیمیان افتخارآفرینی فوالد 
مبارکه و کسب نتایج موفقیت آمیز داخلی و 
بین المللی ازجمله موفقیت اخیر در ارزیابی 
جایزۀ جهانی بنیاد مدیریــت کیفیت اروپا 
)EFQM( به عنوان یک نهــاد معتبر بین 
المللی در حوزه مدیریــت را مهر تأییدی بر 
تعهد کارکنان فوالد مبارکــه و حرکت این 
شرکت در مسیر تعالی دانست و گفت: ضمن 
تبریک به همۀ همکاران سختکوش و پرتالش 
شــرکت، که تمام همت و کوشش خود را در 
جهت تولید کاالیی باکیفیت و اقتصادی به 
کار گرفته اند، باید به خاطر داشته باشیم که 
همدلی و افزایش مشارکت تمامی کارکنان 
نقش بی بدیلی در شتاب بخشیدن به مسیر 

رشد و تعالی سازمان در شرایط خطیر کنونی 
خواهد داشت.

دکتر بهرام سبحانی رئیس انجمن فوالد 
ایران و مدیرعامل سابق شرکت فوالد مبارکه 
که بــرای دریافت لوح زریــن جایزۀ جهانی 
بنیــاد کیفیت اروپــا در کنفرانس ســاالنۀ 
EFQM در ویــن اتریش شــرکت کرده 
بود، پس از دریافت این نشان، طی سخنانی 
ضمن تقدیر از کارکنان فوالد مبارکه به دلیل 
نگرش و عملکرد مبتنی بــر نظام های نوین 
مدیریتی، مشارکت و تعلق سازمانی در فوالد 
مبارکه را از مهمتریــن عوامل موفقیت این 
شرکت دانست. وی از الگوی مدیریت کیفیت 
اروپا )EFQM( که حاصل تجارب مدیریتی 
در سطح جهانی است، به عنوان مدلی مناسب 
برای مدیریت اثربخش بنگاه های کشور یاد 
و ابراز امیدواری کرد توجه به این رویکردها 
همواره در کشور، خصوصا صنعت فوالد مورد 

توجه قرار داشته باشد.
فوالد مبارکه توانست با اتخاذ استراتژی و 
اقدامات مناسب به اهداف و نتایج مورد انتظار 

خود دست یابد
در همیــن خصوص معــاون تکنولوژی 
فوالد مبارکه نیز ضمن تبریک این موفقیت 
به مدیریت و کارکنان شــرکت تصریح کرد: 
سال جاری دومین دورۀ حضور فوالد مبارکه 
در فرایند ارزیابی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا 
)EFQM( بود و سازمان موفق شد با رشد 

بیش از 50 امتیاز نسبت به دورۀ قبل به سطح 
زرین این جایزه دست یابد.

منوچهر نیکفر کسب این امتیاز را ناشی 
از رشد شاخص ها و نتایج ســازمان در همۀ 
حوزه ها ازجمله نتایج مشــتریان، کارکنان، 
جامعه و بهبود شــاخص های ســودآوری، 
کیفیت، تولید و... دانســت و افزود: باوجود 
چالش های مختلفی همچون محدودیت در 
منابع به ویژه آب، نیاز به طراحی محصوالت 
ویژه و ایجاد تنوع در سبد محصوالت، فوالد 
مبارکه توانست با اتخاذ استراتژی و اقدامات 
مناســب به اهداف و نتایج مورد انتظار خود 

دست یابد.
وی ابراز امیدواری کرد: با تالش همکاران و 
اتخاذ تدابیر مناسب، حرکت در مسیر پیموده 
شده با شتاب بیشتری تداوم یابد و در آینده 
نیز فوالد مبارکه به عنوان الگوی سرآمدی در 

صنایع کشور پیشتاز باشد.
مدیریت فــوالد مبارکه از بدو تأســیس 
شــرکت به اســتقرار نظام هــا و الگوهای 

مدیریتی توجه ویژه ای داشته است
به گزارش خبرنگار فوالد، مدیر تضمین 
کیفیت و تعالی سازمانی فوالد مبارکه هم با 
اشاره به اینکه مدل )EFQM( از معتبرترین 
الگوهای مدیریتی دنیاست تصریح کرد: این 
مدل حاصــل تجارب 14 شــرکت اروپایی 
ازجمله فولکس واگــن، فیلیپس، بوش و... 
است که در سال 1988 آن را طراحی کردند.

محمد ناظمی هرندی بــا تأکید بر اینکه 
از سال 1992 که ارزیابی براساس این مدل 
انجام میشود و بیش از 1100 سازمان عمدتا 
اروپایی در این فرایند شرکت کرده اند، تنها 
54 شرکت موفق به کسب امتیاز باالی 600 
و دریافت سطح زرین شده اند، اظهار داشت: 
باالترین سطح در این ارزیابی امتیاز باالتر از 
700 و سطح پالتینیوم است که 10 سازمان 
ازجمله زیمنس، BMW، بوش و ... موفق به 

کسب امتیاز در این سطح شده اند.
وی افزود: مدیریت فــوالد مبارکه از بدو 
تأسیس شرکت به استقرار نظامها و الگوهای 
مدیریتی توجــه ویژه ای داشــته و همواره 
ســعی کرده شرکت را در مســیر ارزیابی ها 
و ممیزی هــای گوناگون برای شناســایی 

حوزه های بهبود قرار دهد.
ناظمــی در همیــن خصوص بــه انجام 
ارزیابی دورۀ قبل EFQM در فوالد مبارکه 
و اجرای بیش از 20 پروژۀ بهبود در حوزه های 
مختلف براساس گزارش بازخورد شناسایی 
در این شرکت اشــاره کرد و ضمن قدردانی 
از تمامــی همکارانی کــه در فرایند ارزیابی 
مشارکت داشتند، ابراز امیدواری کرد بهبود 
مســتمر در شــرکت به عنوان یــک ارزش 
 سازمانی کماکان ســرلوحۀ همۀ کارکنان 

قرار گیرد.
شجاعی رئیس سیســتمهای مدیریت و 
ســرآمدی فوالد مبارکه نیز ضمن اشاره به 

فرایند ارزیابــی EFQM گفت: این فرایند 
شــامل دو مرحلۀ تدوین اظهارنامه و سایت 
ویزیت اســت. در مرحلۀ اول سازمان طبق 
الگوی EFQM اقــدام به اعالم رویکردها و 
نتایج خود در قالب یک ســند مدیریتی می 
کند و در ادامه، تیم ارزیابی انتخاب شــده از 
سوی دبیرخانۀ جایزه اقدام به ارزیابی اولیه 
می کند؛ پس از آن تیــم ارزیابی با حضور در 
محل شرکت و از طریق مصاحبه با رده های 
مختلــف)از مدیرعامــل تــا ردۀ عملیاتی( 
اقدام به ارزیابی ســازمان میکند و در نهایت 
 امتیــاز و گزارش بازخــورد را به ســازمان 

ارائه می نماید.
وی با تأکید بر اینکــه در این دوره تیمی 
پنج نفــره از ارزیابانی از کشــورهای هلند، 
رومانی، مجارستان، اتریش و اسپانیا طی 4 
روز با برگزاری بیش از 30 جلسه و با مشارکت 
حدود 130 نفر از همکاران اقدام به ارزیابی 
شــرکت فوالد مبارکه نمودند، خاطرنشان 
کرد: پس از طی این مراحل، شــرکت موفق 
به اخذ سطح زرین جایزۀ EFQM اروپا شد.

رئیس سیستم های مدیریت و سرآمدی 
فوالد مبارکه کســب این موفقیت را حاصل 
کار تیمی منســجم و مشارکت همۀ واحدها 
در فراینــد ارزیابــی دانســت و از تمامــی 
همکاران که با حضــور مؤثــر و فعال خود 
 در فرایند ارزیابــی نقش آفرینــی کردند،

 قدردانی نمود.

دست یابی فوالد مبارکه به جایزه جهانی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا  

شرکت فوالد مبارکه، 
پرتفوی ارزشمندی از 

سهام شرکت های گل گهر، 
چادرملو، معادن فلزات، 

فوالد هرمزگان و سنگان 
دارد که سال گذشته 

توانست از محل سود نقدی 
این شرکت ها 830 میلیون 

تومان کسب درآمد 
داشته باشد.  با توجه به 

رشد قیمت در بازار در 18 
ماهه گذشته، 200 درصد 
برای سهامداران بازدهی 
داشته که این رقم بسیار 

خیره کننده است

 شبانی عمده سهامدران 
شرکت فوالد مبارکه را قشر 

ضعیف تا متوسط جامعه 
دانست و گفت: 30 درصد 

سهام این شرکت برای 
سهام عدالت، 16 درصد 
برای تامین اجتماعی و 

2 درصد آن برای صندوق 
عشایر و روستایی است 

که جزو دهک های پایین 
جامعه محسوب می شوند


