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سیفاله امیری

شرکت فوالد مبارکه بهعنوان بزرگترین تولیدکننده
محصوالت فوالدی در ایران ،خاورمیانه و ش��مال افریقا
ش��ناخته شده است .این مجموعه ،طرحهای توسعهای
متع��ددی از جمله پ��روژه نورد گرم  ۲را دس��ت اقدام
دارد .ب��ا راهاندازی این پروژه از یکس��و ظرفیت تولید
ورق گرم به  ۷.۲میلیون تن افزایش مییابد و از س��وی
دیگر ،زمینه برای توس��عه و بروزرسانی  ۳صنعت بزرگ
کش��ور؛ یعنی خودروس��ازی ،نفت و گاز و کشتیسازی
فراهم خواهد ش��د .در واقع بای��د اینطور نتیجه گرفت
ک��ه تولید محصوالت خاص در این واحد فوالدس��ازی
اثرات بسیار مثبتی بر توسعه صنعت و تولید محصوالت
با ارزشافزوده باالتر و مطابق با اس��تانداردهای جهانی
خواهد داشت .در همین حال ،یک گام در مسیر تکمیل
زنجیره تولید فوالد برداشته میشود و ضمن جلوگیری
از خامفروشی ،س��بد محصوالت فوالدی تخت تکمیل
خواهد شد .مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت،
مع��دن و تجارت درباره نقش ش��رکت فوالد مبارکه در
توس��عه صنعت فوالد کش��ور ،گفت :فوالد مبارکه یک
ش��رکت فوالدی بس��یار عظیم و تولیدکننده ورق برای
تمام��ی مصارف کش��ور بوده و تولی��د ،مصرف و میزان
صادرات این شرکت نیز کامال مشخص است.
ب��ه گ��زارش روابطعمومی ش��رکت ف��والد مبارکه،
س��یفاله امیری ،مدیرکل دفت��ر صنایع معدنی وزارت
صنع��ت ،معدن و تجارت اظهارکرد :در ش��رایط فعلی،
در صورت��ی که ش��رکت فوالد مبارکه نباش��د ،تمامی
واحدهای پاییندستی تعطیل خواهند شد .در واقع این
ش��رکت یکی از قدیمیترین و بزرگترین شرکتهای
فوالدی کشور بوده و چشم و چراغ این ملت است.

 نورد گرم  ۲چارهساز است

وی درباره نقش ش��رکت فوالد مبارکه در طرحهای
توس��عهای فوالد کش��ور نیز گفت :نقش شرکت فوالد
مبارکه در رس��یدن به اهداف تعریف شده برای صنعت
فوالد کشور در افق  ۱۴۰۴مثبت است.
این ش��رکت اهداف خود در طرحهای توس��عهای را
محق��ق کرده ،بهویژه با پروژه جدید این ش��رکت یعنی
واحد نورد گرم  ۲که برنامهریزی و تالش برای راهاندازی

عکس :آیدا فریدی

س�ازماندهی شرکت فوالد مبارکه :انسان
ارزشمندترین سرمایه یک سازمان بوده و
از جنبههای متعددی منحصربهفرد است.
این ارزش به میزانی اس��ت که برخی فقط
دلیل رش��د س��ازمانها و جوامع را آگاهی
روزاف��زون نس��بت ب��ه این موض��وع و در
نتیجه تغییر نگاه مس��تمر به این سرمایه ارزشمند میدانند .بررسی
سرنوش��ت س��ازمانها نیز مؤید آن اس��ت که منابع انس��انی در پرتو
لط��ف پروردگار با جلوهه��ای گوناگونی از خالقیت ،تالش ،زحمت و
پایمردی خود موجب بقای ش��رکتهای بزرگ و کوچک میش��وند.
درنهایت این انس��انها هس��تند که محصوالت را میسازند ،خدمات
را ارائ��ه میکنن��د و به نیاز ذینفعان با زحمات آگاهانه خود پاس��خ
متناس��ب میدهند ،بهگونهای که بسیاری از بزرگان عرصه مدیریت
به این نتیجه رسیدهاند که برای شکلگیری یک سازمان موفق وجود
منابع انس��انی متخصص و متعهد بر همهچیز مقدم اس��ت .با بررسی
س��یر ش��کلگیری نظرات مدیریتی نیز میتوان به این نتیجه رسید
که نگاه به منابع انسانی بهعنوان منبع اصلی خلق ارزش با پیشرفت
دانش بشر در حوزههای گوناگون فناوری بر نگاههای دیگر غلبه یافته
است .بر این اساس ،امروزه توجه به جذب ،توسعه ،حفظ و نگهداری
منابع انسانی نهتنها یک امر مهم ،بلکه یک ضرورت است و نخستین
نقش مدیران سازمان نیز مدیریت منابع انسانی است و سایر وظایف
بااهمی��ت آنها در پ��ی این نقش قرار میگیرند .ب��ه همین دلیل نیز
ب��ا تالش عالمان��ه بزرگان این عرصه ،همزمان با آغاز س��ال ،روز ۲۵
فروردین با هدف قدردانی از این سرمایه ارزشمند سازمانی به این نام
مزین شده است .شرکت فوالد مبارکه نیز بهعنوان سازمانی که مفتخر
به داش��تن یکی از توانمندترین مجموعههای منابع انس��انی در بین
رقباست ،در کنار سایر بزرگان این روز را گرامی میدارد .همچنین در
کنار بزرگداشت مناسبتهای نمادینی از ایندست ،شرکت در عمل
نیز با اهمیت دادن به جذب منابع انس��انی شایسته ،اهمیت دادن به
کرامت ،ایمنی ،س�لامت و کیفیت زندگی کاری و شخصی همکاران،
تالش دارد با برقراری نظامهای متناس��ب ،به فراهمس��ازی ش��رایط
بهتری برای س��رمایههای ارزش��مند خود کمک کند .در کنار موارد
ذکرش��ده ،ش��رکت نیز سرمایهگذاری مس��تمری در برقراری امکان
توسعه کارکنان و خانوادههای آنها با هدف ارتقای روزافزون دانش و
مهارتهای شغلی و سایر مهارتهای موردنیاز مرتبط با زندگی آنها
انج��ام میدهد .مجموعه ای��ن فعالیتها در کنار تالش و تعهد منابع
انس��انی باارزش شرکت است که موجب ش��ده این عزیزان ،عالوه بر
کس��ب رکوردهای گوناگون در عرصه تولی��د ،از اعضای مؤثر جامعه
بهشمار آیند و شرکت را در توسعه و اعتالی جامعه نیز یاری کند.

هم��ت وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت بر این اس��ت که هرچه
زودتر پروژه نورد گرم  ۲ش��رکت فوالد مبارکه راهاندازی شود،
زیرا با اضافه ش��دن محصوالتتولیدی این واحد ،مشکالت ورق
گرم کشور حل خواهد شد
آن در ح��ال انجام اس��ت ،میتوان بخ��ش عمدهای از
مش��کالت کش��ور را برای تامین مواد اولیه و انواع ورق
رفع کرد.

 ضرورت رفع چالشها

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت درباره حمایت این وزارتخانه از راهاندازی پروژه
ن��ورد گرم  ۲فوالد مبارکه ،بیان کرد :پروژه نورد گرم ۲
فوالد مبارکه کار بس��یار بزرگی است که کلنگزنی آن
در س��ال گذش��ته انجام شد و اکنون جلسات مربوط به
راهاندازی آن در س��ازمان توس��عه و نوس��ازی صنایع و
معادن ایران (ایمیدرو) در حال برگزار شدن است .چند
روز گذشته نیز جلسهای در این زمینه با حضور وجیهاله
جعفری ،رئیس هیات عامل ایمیدرو تشکیل شد .البته

در حالحاضر برخی مشکالت برای راهاندازی تیم طرح
وج��ود دارد که رف��ع آنها در س��ریعترین زمان ممکن
ضروری بهنظر میرسد .در همین حال باید خاطرنشان
کرد که خوشبختانه همت و تالش حمیدرضا عظیمیان،
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه نیز بر این است که این
پروژه هرچه زودتر انجام شود.
این مقام مسئول افزوده :البته باید اقرار کرد در مسیر
راهان��دازی تمام��ی پروژههای تعریفش��ده در صنعت
فوالد مش��کالتی وجود دارد که رفع آنها ضروری بهنظر
میرسد.

 برطرف شدن دغدغههای بازار

امیری در ادامه خاطرنشان کرد :همت وزارت صنعت،
معدن و تجارت بر این است که هرچه زودتر پروژه نورد

گرم  ۲شرکت فوالد مبارکه راهاندازی شود زیرا با اضافه
شدن محصوالت تولیدی این واحد ،مشکالت ورق گرم
کشور حل خواهد شد.
گفتنی اس��ت کلنگ پروژه نورد گرم  ۲شرکت فوالد
مبارکه در س��ال گذش��ته از س��وی سرپرس��ت وزارت
صنع��ت ،مع��دن و تج��ارت به زمین زده ش��ده و طبق
پیشبینیهای انجام ش��ده ،با راهاندازی و بهرهبرداری
از این پروژه اس��تراتژیک ،میزان تولید ورق در کش��ور
ب��ه باالی  ۷میلیون تن خواهد رس��ید .در همین حال
صنایع��ی از جمل��ه صنای��ع نف��ت و گاز ،لولهس��ازی،
خودروسازی و کشتیسازی و ...برای همیشه از واردات
ورق بینیاز شده و جانی دوباره میگیرند.
اکنون س��االنه  ۲میلیون تن ورق فوالدی به کش��ور
وارد میش��ود که با اجرای این پروژه نه تنها جلوی این
حجم از واردات گرفته میشود بلکه توانایی صادرات نیز
به وجود میآید .در واقع عالوه بر اینکه از خروج ساالنه
 ۹۰۰میلیون یورو ارز از کش��ور جلوگیری میشود بلکه
با صادرات محصوالت این بخش ،بخشی از ارز مورد نیاز
کشور نیز تامین خواهد شد.

 سخن پایانی

در سال گذشته هزینهای افزون بر  ۷۰۰میلیون
یورو صرف واردات ورق فوالدی به کش��ور شده؛
بنابراین چنانچه کش��ور بتواند خود را با فناوری
روز جهان در جه��ت تولید انواع ورقهای خاص
هم��گام کند ،از دنیا و ب��ازار جهانی دور نخواهد
مان��د .همین همگامی با دنیا و صرف هجویی ارزی
در واردات ،اج��رای پ��روژه نورد گرم  ۲ش��رکت
ف��والد مبارکه را تبیین میکند .این طرح بر پایه
فناوریهای جدید نس��ل چهارم بنا ش��ده و این
ش��رکت با دس��تیابی به آخرین دانش و فناوری
روز دنیا در صنعت فوالد (طرح تحول دیجیتال)
میتوان��د انق�لاب و تح��ول بزرگ��ی در صنایع
گوناگون کشور از جمله فوالد ایجاد کند.

